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تقديم
خاص ــا بالقضاي ــا ال ُم لّحة،
كعادت ــه كل ع ــام ،يُ ــويل املجل ــس امل ــري للش ــئون الخارجي ــة اهتام ًم ا ً
س ــواء كان ــت ثنائي ــة أو دولي ــة ،لتكون موض ــوع مؤمتره الس ــنوي.
ولق ــد كان ــت التط ــورات يف العالق ــات العربي ــة – العربي ــة وم ــع دول الج ــوار (تركي ــا – إي ـران –
إرسائي ــل) مح ــل متابع ــة مس ــتمرة م ــن قب ــل املجل ــس ،خاص ــة من ــذ ث ــورات الربي ــع الع ــريب(.)1
وانطل ــق اهت ــام املجل ــس به ــذه التط ــورات م ــن حقيق ــة تعاظ ــم نف ــوذ ه ــذه ال ــدول الث ــاث،
نتيجــة للفــراغ الســيايس الناجــم عــن ت راجــع أدوار الــدول العربيــة ،فضــاً عــن ال رتاجــع
امللح ــوظ يف أداء جامع ــة ال ــدول العربي ــة بوصفه ــا التنظي ــم اإلقليم ــي ال ــذي يض ــم ه ــذه
ال ــدول ،وال ــذي ب ــدا عاج ـ ًزا ع ــن التعام ــل م ــع التحدي ــات الجس ــام الت ــي يواجهه ــا العدي ــد م ــن
ال ــدول األعض ــاء ،وال ــذي يص ــل بعضه ــا إىل ح ــد تهدي ــد كي ــان الدول ــة الوطني ــة ذاته ــا.
ارتباطً ــا مب ــا تق ــدم ،ت ــأيت أيضً ــا البيئ ــة املضطربة والتط ــورات املتس ــارعة التي تش ــهدها منطقة
ال ــرق األوس ــط ،م ــن حي ــث ب ــزوغ العدي ــد م ــن الع ــوارض امل َرضي ــة الت ــي أصبح ــت تع ــري
جس ــد النظ ــام الع ــريب ،الس ــيام تف ــي ظاه ــرة اإلره ــاب العاب ــر للح ــدود ()2؛ فم ــع إع ــان قي ــام
تنظي ــم م ــا يُ ع ــرف بـ«تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية» ،انت ــرت ع ــدوى ه ــذا التنظي ــم يف العدي ــد
م ــن دول املنطق ــة ،س ــواء تل ــك الت ــي تع ــاين الضع ــف وع ــدم االس ــتق رار أو تل ــك الت ــي تنع ــم
( )1كان «الــراع اإلقليمــي عــى الــرق األوســط» موضــوع املؤمتــر الســنوي للمجلــس عــام ،2009
وكان ــت «الث ــورات العربي ــة وتأث رياته ــا الداخلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة» موض ــوع مؤمت ــر ع ــام  ،2012وكان
موض ــوع «السياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة والتوازن ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة» ش ــعار املؤمت ــر الس ــنوي لع ــام
.2013
( )2كان موض ــوع «م ــر وتحدي ــات اإلره ــاب» ه ــو ش ــعار مؤمت ــر املجل ــس للع ــام ( –)2015راج ــع يف ذل ــك
مطبوع ــات املجل ــس– املؤمت ــر الس ــنوي (.)2015
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بق ــدر م ــن االس ــتق رار ،ب ــل وتط ــور األم ــر إىل أن أصبح ــت تل ــك ال ــدول الت ــي تع ــاين الفش ــل-
والت ــي يتواج ــد به ــا التنظي ــم بدرج ــة كب ــرة -م راك ــز انط ــاق لعملي ــات التنظي ــم يف محاول ــة
إلضع ــاف والقض ــاء ع ــى م ــا تبق ــى م ــن وح ــدات النظ ــام الع ــريب .وهن ــا تج ــدر اإلش ــارة إىل
العملي ــات الت ــي يق ــوم به ــا التنظي ــم يف ليبي ــا ب ــن الفين ــة واألخ ــرى ع ــى الح ــدود م ــع م ـر.
إضاف ــة إىل م ــا س ــبق ،وكنتيج ــة ل ــه ،ي ــأيت َع ــرض انهي ــار مفه ــوم الدول ــة الوطني ــة ،حي ــث بات ــت
الدول ــة القطري ــة يف املنطق ــة العربي ــة تع ــاين العدي ــد م ــن األزم ــات الت ــي أضحت ته ــدد كيانها
ومفهومه ــا ،خاص ــة في ــا يتعل ــق بأح ــد أه ــم أركانه ــا ،وه ــي الح ــدود الجغ رافي ــة للدول ــة ،ف ــا
ُي ك ــن تس ــميته «األيديولوجي ــة الداعش ــية» ،وغريه ــا م ــن األيديولوجي ــات املتطرف ــة الت ــي ال
تؤم ــن مبس ــألة الح ــدود وفك ــرة الدول ــة يف ح ــد ذاته ــا ،ت ــرى أن مث ــل ه ــذه األم ــور ينبغ ــي
أن تنصه ــر يف بوتق ــة الفك ــرة األك ــر «دول ــة الخالف ــة» .وبتفح ــص م ــا آل ــت إلي ــه الخريط ــة
الجغ رافي ــة لح ــدود ال ــدول يف املنطق ــة في ــا بع ــد قي ــام تنظي ــم «داع ــش» ،نج ــد أنن ــا أم ــام
أزم ــة س ــيكون له ــا تداعياته ــا الس ــلبية ع ــى النظ ــام الع ــريب ،خاص ــة يف ظ ــل حال ــة التامه ــي
الت ــي أضح ــت عليه ــا ح ــدود ع ــدد م ــن دول املنطق ــة -ع ــى وج ــه التحدي ــد «الع راق وس ــوريا»-
وبالتــايل أصبــح النظــام العــريب يواجــه واق ًع ــا جغ راف ًي ــا جديــ ًدا مغايــ ًرا ملــا رســمه نظــام
س ــايكس -بيك ــو ،ال ــذي وإن كان معي بً ــا وتحكم يً ــا إال أن ــه كان يُ ّق ــر بح ــدود ال ــدول .وعلي ــه
فنهاي ــة نظ ــام س ــايكس -بيك ــو ميك ــن أن متث ــل النهاي ــة بالنس ــبة لبع ــض ال ــدول ،لي ــس يف
امل ــرق الع ــريب وحس ــب ،ب ــل أيضً ــا يف عم ــوم املنطق ــة العربي ــة(.)3
وبتفني ــد ه ــذه الع ــوارض نج ــد أن منطق ــة ال ــرق األوس ــط بات ــت متث ــل الحاضن ــة األك ــر
يف الع ــامل لكاف ــة تحدي ــات الع ــر الت ــي م ــن ش ــأنها أن تفت ــك ب ــأي نظ ــام إقليم ــي ،ونظ ـ ًرا
لت زام ــن توط ــن ه ــذه التحدي ــات يف الوق ــت ال ــذي يُ ع ــاين في ــه النظ ــام الع ــريب م ــن ت ــر ٍد يف جهاز
املناع ــة الخ ــاص ب ــه للتص ــدي ومقاوم ــة مث ــل ه ــذه التحدي ــات ،م ــا دفع ــه إىل اس ــتدعاء الدور
الخارج ــي يف محاول ــة لتعزي ــز قدرت ــه ع ــى املقاوم ــة ع ــى نح ــو أفقده الس ــيطرة ع ــى مفاصل
النظ ــام ،وب ــات العام ــل الخارج ــي ه ــو املح ــرك الفع ــي لتفاع ــات النظ ــام واملس ــئول عن رس ــم
سياس ــاته ،وذل ــك يف ض ــوء املعطي ــات الجدي ــدة الت ــي ُر ِس ـ َم ت ع ــى األرض عىل خلفي ــة األزمات
الت ــي تش ــهدها املنطق ــة حال ًي ــا.
وبالت ــايل تحول ــت الس ــاحة العربي ــة لس ــاحة تناف ــس ب ــن أدوار الق ــوى اإلقليمي ــة والدولي ــة،
ع ــى نح ــو أفق ــد البيئ ــة العربي ــة خصوصيته ــا يف التعام ــل م ــع أزماته ــا ،وك ــذا تحول ــت بوصلة
(3) yezid sayigh, The Crisis of the Arab Nation- State, Carnegie middle East Center, 19
November, 2015.
http://carnegie- mec.org/201519/11//crisis- of- arab- nation- state- pub- 62002
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املصال ــح العربي ــة تج ــاه قبل ــة الق ــوى الك ــرى املتداخل ــة يف أزم ــات اإلقلي ــم ،وه ــو م ــا أفق ــد
ب ــدوره النظ ــام الع ــريب ،مبكونات ــه املختلف ــة مس ــاحة الحرك ــة الت ــي كان يُ ن ــاور يف فضائه ــا م ــن
أج ــل تأم ــن مصالح ــه وأمن ــه القوم ــي يف بع َديْ ــه اإلقليم ــي وال ــدويل.
وارتباطً ــا مب ــا س ــبق ،دفع ــت ه ــذه التغ ـرات والتح ــوالت الت ــي بات ــت مت ــوج به ــا املنطق ــة،
م راكــز الفكــر والبحــث ،ويف باكورتهــا املجلــس املــري للشــئون الخارجيــة ،إىل تكثيــف
أنشــطته املتعلقــة بهــذه املســألة محــل النقــاش ،ومحاولــة طــرح رؤى مختلفــة حــول
األوض ــاع يف منطق ــة ال ــرق األوس ــط وس ــبل معالجته ــا ،وك ــذا بل ــورة بع ــض ال ــرؤى الخاص ــة
بإع ــادة تنمي ــط ش ــكل السياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة تج ــاه أزم ــات اإلقلي ــم ،ع ــى النح ــو ال ــذي
يضم ــن مع ــه بق ــاء الص ــوت الع ــريب مطرو ًح ــا ومع ــدو ًدا ضم ــن مع ــادالت التس ــوية الت ــي يت ــم
طرحه ــا م ــن قب ــل الق ــوى الك ــرى املتداخل ــة يف أزم ــات املنطق ــة بش ــكل مب ــارش.
ويف س ــياق اإلع ــداد للجوان ــب املختلف ــة ملؤمت ــر ه ــذا الع ــام ،وال ــذي اس ــتقر ال رأي ع ــى أن يكون
موضوع ــه «السياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة والتح ــوالت اإلقليمي ــة والدولي ــة يف الرشق األوس ــط»،
ت ــم التنوي ــه إىل املح ــاوالت البحثي ــة والرس ــمية القائل ــة بالحاج ــة إىل نظ ــام جدي ــد لل ــرق
األوس ــط يش ــمل -بجان ــب ال ــدول العربي ــة -دول الج ــوار الث ــاث ،وم ــا ش ــهده العق ــد األخ ــر
م ــن تغي ـرات يف أمن ــاط الق ــوى والنف ــوذ اإلقليم ــي له ــذه ال ــدول(.)4
وهك ــذا ت ــم التأكي ــد ع ــى أن تك ــون األولوي ــة خ ــال املؤمت ــر لبح ــث كيفي ــة إنق ــاذ النظ ــام
اإلقليم ــي الع ــريب وإصالح ــه وتعزي ــزه ،م ــع التص ــدي الس ـراتيجيات السياس ــة الخارجي ــة لدول
اإلقلي ــم والق ــوى الك ــرى ،ال س ــيام ك الً م ــن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،وروس ــيا ،واالتح ــاد
األورويب ،تج ــاه أزم ــات املنطق ــة وتصوراته ــا ملس ــتقبلها وتحلي ــل الواق ــع والتنب ــؤ باتجاهات ــه،
واس ــتخالص بع ــض التوصي ــات يف ه ــذا الش ــأن.
ويُ ع ــد ه ــذا التوج ــه م ــن جان ــب املجل ــس بط ــرح مث ــل ه ــذه املب ــادرات ،ه ــو ج ــزء م ــن النه ــج
التش ــاريك – في ــا ب ــن منظ ــات املجتم ــع امل ــدين واملؤسس ــات الحكومي ــة املعني ــة – ال ــذي
يُ ح ــاول أن يدش ــنه م ــن خالل تنس ــيق الجه ــود املجتمعية لكاف ــة مكونات املجتم ــع األكادميية
والسياس ــية ،م ــن أج ــل ط ــرح البدائ ــل والحل ــول الفكري ــة لكاف ــة األزم ــات الت ــي تش ــهدها دول
املنطق ــة ،وك ــذا تجس ــر قن ــوات تواص ــل ب ــن الق ــوى املجتمعي ــة املختلف ــة ودوائر صن ــع الق رار
املعني ــة برس ــم السياس ــات الخاص ــة مبعالج ــة ه ــذه األزم ــات ،وه ــو م ــا يُ ع ظِّ ــم ب ــدوره الوظيفة
التفاعلي ــة للمجل ــس م ــع البيئ ــة والس ــياق املحيط ــن ب ــه ،وك ــذا اله ــدف ال ــذي تُنش ــأ م ــن
أجل ــه مث ــل ه ــذه الكيان ــات املجتمعي ــة.

يف الس ــياق عالي ــهُ ،ع ق ــد املؤمت ــر الس ــنوي للمجل ــس تح ــت عن ــوان «السياس ــة الخارجي ــة
املرصيــة والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة يف الــرق األوســط» ،وذلــك مبقــر النــادي
الدبلوم ــايس يوم ــي  21و 22ديس ــمرب  ،2016وافتتح ــه مع ــايل الس ــيد د .أحم ــد أب ــو الغي ــط،
األمــن العــام للجامعــة العربيــة ،والســفري طــارق القــوين ،مســاعد وزيــر الخارجيــة
للش ــئون العربي ــة ،ممث ـاً ع ــن الس ــيد س ــامح ش ــكري ،وزي ــر الخارجي ــة ،والس ــفري د .من ــر
زه ـران ،رئي ــس املجل ــس امل ــري للش ــئون الخارجي ــة ،ولفي ــف م ــن أعض ــاء املجل ــس م ــن
الدبلوماســيني الحاليــن والســابقني ،واألكادمييــن ،ورجــال الفكــر ،والخــراء املختصــن يف
املجــاالت ذات الصلــة مبوضوعــات املؤمتــر.
وقد ُعقد املؤمتر عىل مدى خمس جلسات ،تناولت القضايا الرئيسية التالية:
 -1الجلسة األوىل« :تحوالت النظام اإلقليمي العريب»
• األوضاع العربية ال راهنة وأمناط القوى الجديدة.
• الجامعة العربية والتحديات ال راهنة.
 -2الجلسة الثانية« :مرص واألدوار اإلقليمية البازغة»
• االس رتاتيجية اإلي رانية تجاه املنطقة العربية واملصالح املرصية.
• االس رتاتيجية الرتكية تجاه املنطقة العربية واملصالح املرصية.
• إرسائيل واملنطقة واملصالح املرصية.
 -3الجلسة الثالثة« :مرص واألدوار الدولية الرئيسية»
• االس رتاتيجية األمريكية تجاه املنطقة العربية.
• االس رتاتيجية الروسية يف الرشق األوسط.
• االس رتاتيجية األوروبية يف املنطقة العربية.
 -4الجلسة الرابعة« :تحديات السياسة الخارجية املرصية»
• التغري واالستم رارية يف السياسة الخارجية املرصية يف أعقاب ثوريت 25يناير و  30يونيو
• تحليل دوافع وتوجهات السياسة املرصية تجاه األزمات العربية الرئيسية
 -5الجلسة الخامسة« :آفاق حركة السياسة الخارجية املرصية»
• بدائل الحركة أمام السياسة الخارجية املرصية.
 -6الجلسة الختامية.
ويف النهاية أرجو أن يكون يف ما تضمنته أوراق املؤمتر من رؤى وأفكار ما يُ فيد القارئ.

مدير املجلس
السفري د /.عزت سعـد

( )4انظ ـر :أع ــال ورش ــة العم ــل املش ــركة ح ــول «نح ــو مب ــادرة مرصي ــة لألم ــن والتع ــاون اإلقليم ــي»،
مطبوع ــات املجل ــس امل ــري للش ــئون الخارجي ــة ،ماي ــو  ،2016ص ص.16 –5
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كلمة السيد السفري د /.منري زهران
رئيس املجلس

الجلسة االفتتاحية
•كلمة السيد السفري د /.منري زهران ،رئيس
املجلس.
•كلمة السيد /أحمد أبو الغيط ،األمني العام
لجامعة الدول العربية.
•كلمة السيد /سامح شكري ،وزير الخارجية.
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صاحب املعاىل السيد /سامح شكري -وزير الخارجية
وينــوب عــن ســيادته الســيد الســفري /طــارق القــوين ،مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون
العربيــة.
صاحب املعايل السيد /أحمد أبو الغيط – األمني العام لجامعة الدول العربية
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة:
باســم املجلــس املــري للشــئون الخارجيــة يســعدين أن أرحــب بســيادتكم يف مســتهل املؤمتــر
الســنوي الرابــع عــر ملجلســنا الــذى يلتئــم تحــت شــعار« :السياســة الخارجيــة املرصيــة
والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة يف الــرق األوســط» ،ويُعقــد هــذا املؤمتــر بعــد انتخــاب
الــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة ألمينهــا العــام الجديــد الســيد /أحمــد أبــو الغيــط،
فيســعدين باســم املجلــس أن أُهنــئ ســيادته بتــويل هــذا املنصــب الرفيــع ،وهــو يتمتــع
بالكفــاءة العاليــة والتجربــة الدبلوماســية الرثيــة التــي خاضهــا يف خدمــة الدبلوماســية املرصيــة
وإســهاماته الغزيــرة يف ســجالت العالقــات الدوليــة بصفــة عامــة منــذ منتصــف ســتينيات
القــرن املــايض.
أصحاب املعايل والسعادة ،السيدات والسادة؛
يُعقــد مؤمترنــا الســنوي هــذا بينــا تواجــه عــدة دول عربيــة تحديــات مــن عــدم االســتقرار
أمــام موجــة اإلرهــاب الــذي تقــوده منظــات إرهابيــة شــتى ،تجمعهــا شــعارات دينيــة
زائفــة ،وخاصــة يف ســوريا والعــراق ،وىف ليبيــا واليمــن ،وهــى منظــات هدفهــا األول هــو
الوثــوب إىل الســلطة تحــت أي ذريعــة وبــأي مثــن ،مــن خــال هــدم مؤسســات الدولــة وإهدار
مواردهــا وإفقــار شــعوبها ،مــا دفــع حكومــات بعــض الــدول العربيــة الســتنزاف ثرواتهــا
ملواجهــة اإلرهــاب وتنظيامتــه ،وهــو مــا أدى إىل تراجــع معــدالت النمــو والتنميــة فيهــا إىل
أدىن املســتويات.
وعــى خلفيــة املنازعــات التــي تعرضــت لهــا دول املنطقــة يف العقــود الســابقة صــدرت
العديــد مــن قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن ،منهــا مــا تــم تنفيــذه ومنهــا مــا مل
يتــم ،وبصفــة خاصــة قــرارات الــرق األوســط والقضيــة الفلســطينية واســتمرار خضــوع
أرايض عربيــة لالحتــال اإلرسائيــي منــذ يونيــو  ،1967وتتمركــز يف املنطقــة ســت عمليــات
لحفــظ الســام ،يف دول عربيــة إفريقيــة وآســيوية بنــا ًءا عــى قــرارات صــادرة مــن مجلــس
األمــن بإنشــائها ومــد العمــل بهــا .بالتــوازي مــع هــذا تســتفيد العديــد مــن دول املنطقــة
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مــن التعــاون االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف ضمــن منظومــة الجامعــة العربيــة مــن خــال
املنظــات العربيــة املتخصصــة ،وىف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا .كــا
تســتفيد الــدول العربيــة مــن نشــاط لجنتــن إقليميتــن أمميتــن هــا :اللجنــة االقتصاديــة
إلفريقيــا ،واللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لــدول غــرب آســيا (اســكوا).
ويتميــز مؤمترنــا هــذا بأنــه ال يتنــاول فقــط العالقــات العربيــة -العربيــة ،ولكنــه يشــمل أيضً ــا
تأثــر وأدوار عــدد مــن دول الجــوار العــريب والــدول الكــرى عــى األوضــاع يف املنطقــة ،وهــذا
مــا ســوف نتابعــه مــن خــال األوراق املعروضــة عــى جلســات ومحــاور املؤمتــر.
ونظــ ًرا لضيــق الوقــت ال يشــمل هــذا املؤمتــر البعــد األفريقــي للسياســة الخارجيــة التــي
ســوف نخصــص لهــا مؤمت ـ ًرا آخــر.
أرحــب بحرضاتكــم جمي ًعــا ويرشفنــي أن أدعــو الســيد /أحمــد أبــو الغيــط ،األمــن العــام
لجامعــة الــدول العربيــة بــأن يأخــذ الكلمــة.

كلمة السيد /أحمد أبو الغيط
األمني العام لجامعة الدول العربية
الســادة الســفراء ،اإلخــوة واألصدقــاء ،قضينــا م ًعــا معظــم حياتنــا فنحــن عائلــة واحــدة عشــنا
م ًعــا أكــر مــن أقربائنــا .انضممــت لــوزارة الخارجيــة يف ســبتمرب  ،1964ومــن هــذا التاريــخ
ونحــن م ًعــا نعيــش ونعمــل م ًعــا ،وعليــه فهــو رشف يل أن أتحــدث اليــوم أمــام املجلــس
املــري للشــئون الخارجيــة الــذي يضــم أصدقــاء تجمعنــي بهــم كل روابــط األخــوة واالحــرام،
منهــم َمــن تعلمنــا عــى يــده ومنهــم َمــن هــم مــن زمالئنــا.
أتحــدث اليــوم كدبلومــايس مــري ســابق شــاءت لــه الظــروف أن يكــون أمي ًنــا عا ًمــا للجامعــة
العربيــة ،كنــت قــد رصــدت تجربتــي يف كتابــن عندمــا كنــت وزيـ ًرا للخارجيــة تنــاوال املــايض،
أمــا اآلن فأنــا أمامكــم أحمــل رؤيــة مســتقبلية وأطــرح رؤيتــي للمشــهد اإلقليمــي والعاملــي
كــا أراهــا مــن موضعــي ،وأقرأهــا بحكــم تراكــم الخــرات ،فالخمســن واملئــة واملئتــن ســنة
املاضيــة تختلــف عــن املأســاة الكــرى الحاليــة غــر املســبوقة يف تاريخنــا ،وال أعتقــد أنــه
ُو ِجـ َد شــخص قــد اســتطاع تصــور الحالــة التــي يعيشــها اإلقليــم .إن كان يل أن أصــف املشــهد
العاملــي يف كلمــة واحــدة فقــط ســتكون مبنتهــى األمانــة هــي كلمــة (القلــق)؛ فالعــامل يعيــش
حالــة مــن القلــق وعــدم اليقــن ،هــذا املــزاج العــام نلمــس مظاهــره ونــرى شــواهده يف
مجريــات األحــداث التــي رصنــا جمي ًعــا نالحــظ تســارعها وتواليهــا عــى نحــو يزيــد مــن حالــة
القلــق هــذه ويغذيهــا ،وبحــق أن القلــق ســمة يف فــرات التحــول التــي تشــهد صعــود قــوى،
وأفــكار جديــدة ،وانــزواء وأفــول أفــكار أخــرى ،إنهــا فــرات تتميــز باالرتبــاك وتشــوش الــرؤى،
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يصعــب فيهــا متييــز القديــم الزائــل مــن الجديــد القــادم ،ويســتحيل خاللهــا توقــع مجريــات
األحــداث بقــدر معقــول مــن اليقــن .والحــال أن حرفــة الدبلوماســية تواجــه تحديــات صعبة يف
مثــل هــذه الفــرات بالــذات ،مبعنــى حقيقــة أنــه عنــد حــدوث التحــوالت يكــون مــن الصعــب
للغايــة عــى َمــن يعمــل يف مجــال الدبلوماســية أو الصحافــة أو العالقــات الدوليــة أن يكتشــف
أو يتبــن مســار الحركــة الــذي ميكــن تحديــده ،وعندمــا متــر هــذه التوازنــات بتغــرات رسيعــة
وعنيفــة يجــد الدبلومــايس أو رجــل الدولــة نفســه أمــام متغــرات جديــدة كل ًيــا ،وأوضــاع مل
يألفهــا تســتدعي قــد ًرا مــن الخيــال لقراءتهــا وتصــور مآالتهــا املســتقبلية.
لحظــة القلــق التــي يعيشــها العــامل اليــوم عــرت عــن نفســها يف أحــداث كبــرة شــهدت
مســارات غــر متوقعــة مثــل اختيــار الربيطانيــن الخــروج مــن االتحــاد األورويب يف يونيــو
املــايض .برصاحــة لقــد صدمــت يف الشــهور األخــرة صدمــات غريبــة للغايــة بــد ًءا مــن خــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب ،تحــوالت ميكــن أن منيــز فيهــا جمي ًعــا خط ـاً متص ـاً واتجا ًهــا
جام ًعــا ،ووجــود ردة فعــل عاكســة رافضــة للعوملــة مبظاهرهــا املختلفــة ،فخــروج بريطانيــا
وفــوز ترامــب واســتقالة «رينــزي» يؤكــدون حــدوث يشء غريــب يف العــامل .وتقديــري أنــه
يوجــد رفــض ملــا يــراه اإلنســان أمامــه ،مليــارات البــر يشــعرون أن العوملــة تهمشــهم
وتــأيت عــى حســابهم ،وهــؤالء البــر يعــرون عــن رفضهــم بطــرق مختلفــة ،بعضهــا يظهــر يف
صناديــق االقــراع ،كــا رأينــا يف بريطانيــا والواليــات املتحــدة ،وأخـ ًرا يف إيطاليــا ،وكــا يحــدث
يف مناطــق أخــرى يف أوروبــا وغريهــا ،وبعــض هــذه املظاهــر تنعكــس يف صــورة تصاعــد العنف
أو التطــرف دين ًيــا كان أو قوم ًيــا .يف حديثــي باألمــس مــع «موجرينــي» مفوضيــة االتحــاد
األورويب للشــئون الخارجيــة ،قلــت لهــا أننــي أرى أن «مــركل» لــن تُكمــل يف ظــل تصاعــد
العنــف واالغتيــاالت ،واإلرهــاب ســيؤدي إىل أن اليمــن األورويب يذهــب يف اتجــاه رافــض لــكل
مــا يحــدث ،وبالتــايل ســتجعل هــذه التغيــرات املتســارعة املاليــن فريســة ســهلة لعمليــات
غســيل األدمغــة ،وتشــكيل الوعــي الرافــض للمجتمــع والخــارج عليــه ،ويف هــذا الصــدد ت ُّســهل
الشــبكة الدوليــة للمعلومــات ووســائل التواصــل االجتامعــي مــن مهــام َمــن يســتهدفون نــر
الخطــاب املتطــرف ســواء عــى أســاس دينــي أو قومــي ،فالجامعــات الصغــرة وحتــى األفــراد
صــارت لديهــم مــن القــوة والنفــوذ والتأثــر مــامل يتوفــر يف أي مرحلــة تاريخيــة ســابقة،
فالعــامل صــار مكانًــا أكــر خطــورة حيــث أصبحــت مراكــز التأثــر فيــه متعــددة ومكامــن القــوة
موزعــة ،ومقاومــة الســلطة والهيمنــة مفتتــة ومرشذمــة ،وهيــكل الســلطة ذاتــه يتعــرض
للتــآكل والذوبــان.
أيضً ــا ميثــل االقتصــاد عامــل جوهــري ،فموجــة الركــود والتباطــؤ وسياســات التقشــف يف بعــض
الــدول الغربيــة أفــرزت حالــة مــن الضجــر والشــعور بالظلــم لــدى جمهــور واســع ،واألخطــر
مــن التباطــؤ هــو اتســاع الفجــوة بــن دخــول أصحــاب الياقــات الــزرق الذيــن يشــعرون أن
العوملــة تُ ّيــز ضدهــم ،وهــذا االتجــاه أســهم يف فــوز ترامــب ،ويســهم يف تنامــي الشــعور
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القومــي امل ُعــادي للعوملــة واالنفتــاح يف أكــر مــن بلــد ،فالعوملــة متثــل حزا ًمــا واس ـ ًعا مــن
السياســات واألفــكار واملنظومــات االقتصاديــة ،فض ـاً عــن االنفتــاح الكــوين وســقوط حواجــز
الــدول أمــام البضائــع والبــر .أيضً ــا يُغ ـذّي تصاعــد الهجــرة مــع التباطــؤ االقتصــادي لــدى
الشــعوب الشــعور املناهــض للعوملــة والرافــض لهــا .إن اللحظــة املرتبكــة والقلقــة التــي أشــر
إليهــا تشــهد أيضً ــا مـ ًدا متناميًــا يف الشــعور القومــي ،وهــو مـ َُد معاكـ َُ
ـس لالتجــاه العاملــي الــذي
ســاد منــذ الحــرب البــاردة يف التســعينيات والــذي كان عنوانــه «األســواق املفتوحــة والقريــة
الكونيــة الواحــدة» ،اليــوم نــرى رئيســة وزراء بريطانيــا «تريــزا مــاي» وهــي تقــول «أن تكــون
مواط ًنــا عامل ًيــا يعنــي أال تكــون مواط ًنــا تخــص دولــة بعينهــا» .هــذا التصاعــد يف الشــعور
القومــي ال يــكاد يســتثني قــارة أو إقليــم .نــرى «ترامــب» يتحــدث عــن وضــع حاجــز بــن
الواليــات املتحــدة واملكســيك ،وكذلــك تريــد بريطانيــا تهجــر العاملــة األوروبيــة املقيمــة عــى
أرضهــا ،وعليــه فالشــعور القومــي أصبــح ظاهــرة تــري يف املعمــورة مــن أدناهــا ألقصاهــا،
وهــي بالتأكيــد تعكــس حالــة مــن الرتقــب والقلــق بــل الخــوف والتحســب لــدى الشــعوب
عــى اختــاف ألوانهــا وثقافاتهــا.
الحقيقــة أن املتابــع لذلــك يقــول أنــه عــى ســبيل املثــال ،صــدر يف عــام  2014الكثــر مــن
الكتــب يف بريطانيــا والواليــات املتحــدة التــي تتحــدث عــن  100عــام عــى الحــرب العامليــة
األوىل ،اطلعــت وقــرأت بعضهــا ،فالحــرب العامليــة األوىل هــي حــرب رضوس شــهدت مقتــل
مــا بــن  20إىل  25مليــون أورويب ســبقها موجــة غــر مســبوقة مــن العوملــة ،وامل ُراجــع للتاريــخ
األورويب يــرى تأثــر الظهــور األمريــي عــى الســطح والتحديــات واملظاهــر الجديــدة ،ومنهــا
الســفر والنقــل والســكك الحديــد والتلغــراف ،فــا نــراه اليــوم بعــد مائــة عــام مــن عوملــة
ُرفضــت وقتهــا مــع ظهــور فكــرة القوميــة ،واليــوم يُوجــد هــذا القلــق والتوتــر من رفــض فكرة
العوملــة ،وهــذا ال يعنــي أننــي أؤكــد عــى حــدوث حــرب ،ولكــن يوجــد يف العــامل قلــق ،وحاليًــا
الواليــات املتحــدة تتجــه آلســيا لــرى الغريــم الجديــد القــادم يف القــرن الواحــد والعرشيــن،
وكل الكتابــات تتحــدث أن الواليــات املتحــدة متكنــت مــن هزميــة االتحــاد الســوفيتي بقفزهــا
عــى الشــيوعية وبناءهــا عالقــات مــع الصــن عــام  ،1972وبالتــايل كــرت املعســكر الرشقــي،
ومتكنــت مــن بنــاء عالقــات ثنائيــة مــع الصــن ،واســتطاع «ماوتــي تونــغ» و«نيكســون» مــن
تطويــع االتحــاد الســوفيتي.
واليــوم نــرى ترامــب يظهــر عــى الســطح ويؤكــد أن الغريــم الحقيقــي ليــس االتحــاد الــرويس،
الــذي ميلــك  11مليــون كــم 2مســاحة أرض ،ألن قوتــه االقتصاديــة ،يف الواقــع ،ال تتجــاوز
إيطاليــا ،ولكــن العمــاق الحقيقــي الظاهــر َمــن ميلــك  8تريليــون ( ،)GDPومليــار وأربعامئــة
مليــون نســمة ويســتطيع منافســة الواليــات املتحــدة .وعليــه عــن «ترامــب» وزيــر خارجيتــه
مــن «إكســون موبــل» ،والحاصــل عــى جائــزة تقديريــة مــن بوتــن ،وهــو مــا يُثــر تســاؤل هــل
سنشــهد محاولــة اخــراق جديــدة أمريكيــة – روســية لتطويــع الخصــم القــادم؟ ،وهــذا كلــه
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يــأيت يف إطــار العوملــة والتحــوالت الحادثــة ،فمنــذ عامــن كتــب كيســنجر كتابًــا عــن الصــن
ذكــر فيــه قصــة يف غايــة األهميــة ،حيــث أن «كولونيــل بحــري بريطــاين كتــب يف عــام 1907
يحــي عــن الحــرب القادمــة بــن أملانيــا و بريطانيــا -ومل يحــدد متــى ســتحدث -ولكنــه ذكــر أن
الحــرب ســتحدث ألن األملــان ميتلكــون قــوة بحريــة عاليــة الكفــاءة قــادرة عــى تهديــد الهيمنة
أو الســيطرة الربيطانيــة عــى البحــار ،وبالتــايل تقطيــع أوصــال اإلمرباطوريــة ،فالحــرب قادمــة
إذا مل تتوقــف أملانيــا عــن بنــاء قدرتهــا البحريــة» ،واليــوم نحــن نتحــدث عــن قــوة صينيــة
بازغــة اقتصاديًــا قــادرة عــى متويــل إمكانيــات عســكرية ال حــدود لهــا ،فالصينيــون يعملــون
خــط إلنتــاج حامــات الطائــرات ،ويبنــون يف توقيــت واحــد حاملتــي طائــرات ،ويف يــوم وليلــة
يف عــام  2022ســيكون لديهــم  4حامــات ،وكل مــا متلكــه الواليــات املتحــدة وتهيمــن عليــه
حال ًيــا مــن  10إىل  15حاملــة ،وعليــه فنحــن أمــام تقــدم عســكري وبحــري صينــي .وهــذا كلــه
يُثــر القلــق عنــد األمريــكان واملعســكر الغــريب ،ويعطينــا احتــاالت أمامنــا يف املنطقــة.
تجربــة العوملــة والحــرب العامليــة األوىل ال تغيــب عــن نظــري يف منــاخ تســوده هــذه املشــاعر،
فالقوميــة يف جوهرهــا هــي القلعــة التــي يتمســك بهــا البــر عندمــا يشــعرون بالقلــق مــن
العــامل املحيــط بهــم أو املتغــرات الرسيعــة حولهــم ،والشــعور القومــي يف حــذ ذاتــه ليــس
شــيئًا مكرو ًهــا بــل هــو يف حــد ذاتــه مطلــوب وواجــب وال غنــى عنــه يف أي أمــة ،مــا نقصــده
هنــا هــو تلــك القوميــة اإلقصائيــة الرافضــة لآلخــر امل ُشّ ــبعة بــروح العــداء والكراهيــة وامليــل
إىل العنــف ،هــذا الــدرب مــن القوميــة كان يف فــرة ســابقة ســببًا يف جــوالت مــن الــراع
بــن القــوى الكــرى أفــى إىل مـ ٍ
ـآس وحــروب ،وهنــا ال يخفــى عــى أحــد أن الحــرب العامليــة
الثانيــة راح حصيلتهــا  50مليــون إنســان نتيجــة لهــذه األحاســيس مــن القوميــة والكراهيــة
والتطــرف والنازيــة والفاشــية التــي يعلمهــا الجميــع.
الحــال أن منطقتنــا ليســت بعيــدة عــن هــذه التطــورات بــل تقــع يف القلــب منهــا ،وعــى
ســبيل املثــال ميكــن القــول أن تدفقــات املهاجريــن والالجئــن التــي تســببت فيهــا الحــرب
تغــر وجــه السياســة
األهليــة الســورية وغريهــا مــن نزاعــات الــرق األوســط ت ُوشــك أن ّ
الخارجيــة يف أوروبــا ،ومــا نــراه اليــوم يف إيطاليــا ،ومــن املحتمــل يف فرنســا يف مايــو القــادم،
وأملانيــا يف الصيــف ،هــو يف الواقــع نتيجــة لالجئــن واملهاجريــن العــرب .وباألمــس كان هنــاك
اجتام ًعــا يف الجامعــة العربيــة ضــم مــا يقــرب مــن  15إىل  20وزيــر أورويب مــن أصــل  27أو ،28
مــا بــن وزيــر دولــة وســكرتري عــام خارجيــة أوروبيــة ،وشــخصيًا كنــت مرتقــب هــل سيشــركوا
ويُعريونــا انتباههــم كعــرب أم ال؟ ،وفوجئــت بهــذا الحضــور الصاخــب ،ويف تقديــري أن ذلــك
نتيجــة للهــزة التــي يستشــعرونها يف منطقــة البحــر املتوســط ،فهــم يُريــدون التعــرف علينــا،
وكان تعليقــي عــى كل مــا طُــرح ،أن تلــك املصائــب القادمــة عليهــم ،هــم َمــن تســببوا بهــا،
وأن هــذه املوجــة ســاهمت يف صعــود اليمــن املتطــرف وال نعــرف متــى ســتتوقف .فاإلقليــم
العــريب بــه وحــدات رئيســية ُدمـ ّرت أو يف طريقهــا للتدمــر ،أو ســوف تحتــاج إىل نحــو  50عا ًمــا
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عــى األقــل حتــى تســتعيد عافيتهــا مــرة أخــرى ،ولكــن هــذا ال يعنــي ضيــاع اإلقليــم ،فاإلقليــم
ومنطقــة الخليــج عــى ســبيل املثــال قمــت بزيارتهــا خــال الخمــس ســنوات املاضيــة أكــر مــن
مــرة ،بهــا نشــاط وقــدرة وتأثــر ورغبــة يف التعلــم ،وهنــاك خشــية ووجــل عــى أمنهــا مــن
أن يكــون يُ ّدبــر لهــا يشء ،يف املقابــل التــزال توجــد العديــد مــن الــدول العربيــة تلعــب دو ًرا
محوريًــا يف تحديــد أســعار النفــط ،ومل يكــن مــن املمكــن أن يعــود ســعر برميــل خــام الربنــت
إىل  50أو  55دوالر مــامل تكــن الســعودية وروســيا توصــا التفــاق بتحجيــم اإلنتــاج ليصــل إىل
 1.2مليــون برميــل ،فقللــت الســعودية إنتاجهــا مبليــون برميــل يوميًــا ،وروســيا مبقــدار 500
ألــف ،رغــم العــداء الشــديد بــن البلديــن يف كل املجــاالت األخــرى .إن النجــاح يف تحديــد
أســعار البــرول ســيعود بالنفــع الكبــر عــى االقتصــاد العاملــي.
والخالصــة ،أن املنطقــة ،وألســباب كثــرة ،ســتظل يف قلــب السياســات العامليــة .فالعــامل لــن
يســتطيع أن يُديــر ظهــره لهــا أو يتجاهلهــا ،مبعنــى أنــه منــذ فــرة كانــت قــد ســادت فكــرة
النفــط الصخــري ،وأن الواليــات املتحــدة متتلــك أعــى احتياطــي يف العــامل ،وأنهــا ســتتجاوز
االتحــاد األورويب وتنتــج مــا بــن  13-12مليــون برميــل يوميًــا ،وســتتجاوز الســعودية ،لكــن
أساســا للــراء وملــن يُريــد النمــو ،ففــي منطقــة آســيا تُــويل
بــرول الــرق األوســط ســيظل ً
اهتــام كبــرا لــه ،وعــى الجانــب اآلخــر فاملنطقــة بهــا مشــاكلها ،وهــي كثــرة للغايــة ،وهــم
يهتمــوا بهــا إمــا لبرتولهــا أو ملشــاكلها ،وعليــه فتــوايل أفــكار ترتيــب املنطقــة لــن ينقطــع،
وهنــاك َمــن يتحــدث عــن انتهــاء نظــام «ســايكس – بيكــو» ،والحاجــة لرتتيبــات جديــدة تأخــذ
يف االعتبــار الظــروف التــي عصفــت ببعــض دول املنطقــة ،وســمعت لــكالم شــبيه خــال مؤمتــر
للحــوار املتوســطي شــاركت فيــه برومــا أوائــل هــذا الشــهر ،تحــدث فيــه البعــض عــن اســتلهام
منــوذج «هلســنيك» ،الــذي تــم تصميمــه لتحقيــق تقــارب مــا بــن الــرق والغــرب يف زمــن
الحــرب البــاردة بهــدف تحقيــق انفراجــة مامثلــة للرصاعــات يف الــرق األوســط ،وخــال
الـــ« »15 – 10يــوم األخــرة تصــادف عقــد ندوتــن أحدهــا برومــا يومــي  1و 2ديســمرب عــن
الحــوار املتوســطي وإعــادة بنــاء األمــن االســراتيجي يف الــرق األوســط ،حيــث أطلقــوا عليــه
منــوذج هلســنيك ،فعمليــة «هلســنيك» أُطلقــت عــام  1975بــن حلفــي «وارســو» و«األطلــي»
بــن الــرق والغــرب ،واســتمر حتــى ســقوط جــدار برلــن وســقوط االتحــاد الســوفيتي ،واآلن
هــم يُريــدون عمــل منــوذج هلســنيك للــرق األوســط ،ويــوم  9ديســمرب خــال «حــوار املنامة»
الــذي يُنظمــه مركــز الدراســات االســراتيجية يف لنــدن ،جــرى حــوار ســيايس اســراتيجي
رضا جــراالت كبــار ممــن لهــم
عســكري ،وغلــب عــى املناقشــات الطابــع العســكري ،وكان حــا ً
تأثــر ونفــوذ ،منهــم ،رئيــس القيــادة املركزيــة األمريكيــة يف «تامبــا» ،كــا حرضهــا جــراالت
مرصيــن.
ويف نــدوة املنامــة طُـرِح نفــس مــا ذُكــر يف نــدوة رومــا ،فهــم يتحدثــون عــن نظــام أمنــي جديد
يف الــرق األوســط وهــم يســمونها «هندســة أمنيــة» ،وكان تعليقــي يف املؤمتريــن ،أن الوقت مل
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يحــن بعــد لهــذه الرتتيبــات واألفــكار ،فالعــرب يبــدون يف وضــع أضعــف وأكــر انكشــافًا أمــام
جــوار مرتبــص ويتحــن الفرصــة لالنقضــاض ومــلء الفراغــات وتحصيــل املكاســب واملغانــم.
فهــذه اللحظــة ليســت اللحظــة املواتيــة مــن وجهــة نظــري للعــرب لــي يؤسســوا فيهــا وض ًعــا
مســتق ًرا أو منظومــة إقليميــة ممتــدة وراســخة ،يحتــاج العــرب أوالً إىل تعديــل الخلــل الفــادح
يف التــوازن حيــال دول الجــوار اإلقليمــي التــي صــار بعضهــا يتبنــى نظا ًمــا ميــزج بــن االجــراء
والنهــم غــر املحــدود ،وال شــك أن هــذه السياســات الخبيثــة تتحمــل قس ـطًا مــن املســؤولية
عــن االنفجــار الــذي نــراه يف املــرق العــريب ،وانفجــار غــر مســبوق يف عمــق تأثــره ميتــد
لحــارض هــذه املنطقــة ومســتقبلها.
فأنتــم تطرحــون علينــا نظامـاً أمنيـاً جديــدا ً وإرسائيــل الزالــت محتلــة فلســطني ،وتؤكــد أنهــا
لــن تنســحب ولــن تتفــاوض ،وستســتمر يف بنــاء املســتوطنات يف الضفــة ،وســيوافق الكنيســت
بأنــه يحــق إلرسائيــل مصــادرة األرض ،وبالتــايل فإرسائيــل مــن ناحيــة تؤكــد أنهــا لــن تنســحب،
ودولــة أخــرى تقــول أن أبنــاء «الحســن» يحــارصون أبنــاء «اليزيــد» يف حلــب ،وعليــه فكيــف
يُطــرح نظــام أمنــي للمنطقــة يف ظــل مــا تشــهده مــن أوضــاع مرتديــة ،ومتــوج بتيــارات
وعدوانيــات غــر مســبوقة.
وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ليســت مــن طبيعــة فــرات القلــق والتوتــر أن تفــرز أوضا ًعــا
متتــاز بالدميومــة واالســتقرار .كــا أن القلــق العاملــي ينعكــس عــى منطقتنــا ،فهنــاك قــوى
عظمــى كان لهــا تواجــد مؤثــر يف سياســات املنطقــة ســلبًا أو إيجابًــا تُعيــد اليــوم ترتيــب
أوراقهــا وتُظهــر ميـاً لالنســحاب والتخفيــف مــن األعبــاء ،فـــالناتج املحــي اإلجــايل األمريــي
( )GDPكان ُيثــل عــام  % 50 1945مــن حجــم االقتصــاد العاملــي ،وحاليًــا ال يتجــاوز هــذا
املعــدل  %20مــن االقتصــاد العاملــي رغــم كل قوتهــا ،فضـاً عــن إنفاقهــا نحــو  2مليــار دوالر
خــال الـــ 10أعــوام األخــرة أســبوعيًا خــال خمــس ســنوات يف كل مــن العــراق وأفغانســتان –
وهــى لــن تســتطيع االســتمرار هكــذا.
إضافــة إىل مــا تقــدم ،هنــاك فراغــات لــن نعــرف َمــن ســيمألها ،ونــرى قــوى دوليــة تســعى
إىل مــلء الفــراغ ،ولكــن الزال الوقــت مبكـ ًرا لتحديــد معاملهــا ،فحينــا نــرى روســيا تســتعيد
أوضاعهــا يف الــرق األوســط ،ووجــود قــوة عســكرية كبرية متتد عــى أرض من «فالديفوســتك»
يف الــرق إىل الحــدود مــع بولنــدا غربًــا ،وكــذا اســتعادة شــبه جزيــرة القــرم ،ومتــدد ســيطرتها
ومناطــق نفوذهــا يف الــرق األوســط ،باإلضافــة إىل امتالكهــا قيــادة تستشــعر املأســاة التــي
تعــرض لهــا االتحــاد الســوفيتي ،وليــس لديهــا اســتعداد أن تتكــرر مــرة أخــرى ،فهــذه الوتــرة
املتســارعة لتطــورات األحــداث ومجرياتهــا عــى األرض تفــرض حالــة مــن الحــذر يف التنبــؤ
بالســيناريوهات املحتملــة ملــآالت األمــور عــى الصعيــد الــدويل واإلقليمــي.
فالنظــم عندمــا تشــيخ قيادتهــا تســقط ،وهو ما حــدث لالتحاد الســوفيتي يف عهــد «بريجنيف»،
وكدبلومــايس تعلمــت كيفيــة دراســة الواقــع واالنطــاق منــه وكانــت تلــك مبــاديئ كوزي ـ ٍر
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للخارجيــة .أنطلــق مــن حــدود إمكانيــات بلــدي يف واقــع ُموحــش ،وهــو مــا أنطلــق منــه يف
منصبــي الحــايل ،وســأظل أدافــع عــن هــذا اإلقليــم ،وواقــع اإلقليــم بأنــه ال يتحمــل أفــكا ًرا
كــرى أو سياســة شــاملة طُبّقــت مســبقًا ،وهــا هــو الحصــاد مــن تــرذم وتفــكك غــر مســبوق
وتســميات غــر مســبوقة.
إن املنطقــة العربيــة يف حاجــة اليــوم لهدنــة شــاملة اللتقــاط األنفــاس ،واألولويــة األوىل ،هــي
أن يتوقــف القتــل وتص ُمــت املدافــع وتــزول رائحــة الــدم التــي تفــوح مــن املنطقــة ،األولويــة
الثانيــة ،هــي تثبيــت الدولــة الوطنيــة كــا عرفهــا العــامل العــريب يف القــرن املنــرم ،هــذه
الدولــة عــى مــا فيهــا مــن مشــكالت ومــا تســببت فيــه مــن خيبــات تظــل البديــل الوحيــد عــن
«الــا دولــة» ،والتــي متثلهــا جامعــات العنــف والعصابــات العابــرة للحــدود وأيديولوجيــات
القتــل عــى الهويــة وســبي النســاء .وهــو مــا أكــدت عليــه يف رومــا ،فالبديــل عــن الدولــة
الوطنيــة ،فالدولــة الوطنيــة التــي ننشــدها البــد أن تكــون مقرونــة بأحــكام العدالــة والقانــون
والحكــم الرشــيد واملؤسســية.
يف رومــا واملنامــة تحدثــوا أيضً ــا عــن تغيــر الحــدود «رؤيــة أوروبيــة» ،وبقــراءيت لهــذا الربنامــج
نحتــاج لتوســيع هــذا الــكالم ألننــا لســنا مبفردنــا يف اإلقليــم ،نحتــاج للتعــرف عــى رؤيــة
اآلخــر ،وأكــدت هنــاك أن تغيــر الحــدود ال يجــب أن يتــم خاصــة وأن ذلــك ُيثّــل صندوقًــا مــن
الــرور وتحويــل املنطقــة ملنطقــة قتــل دائــم .فنحــن يف حاجــة لـــ «وســتفاليا» عربيــة إســامية
نضعهــا بأيدينــا ونتجــاوز املأســاة الكــرى الطائفيــة والدينيــة ،والتــي خلطــت القوميــة بالديــن.
األولويــة الثالثــة ،تتمثــل يف إعــادة إحيــاء النظــام اإلقليمــي العــريب ،هــذا النظــام الــذي تعــرض
لهــزات شــائكة هائلــة ورشو ٍخ ليســت بالقليلــة ،ولكنــه مــازال قامئًــا ،الــدول الرئيســية فيــه
مازالــت ســليمة وميكــن االرتــكان لهــذا العصــب النابــض القائــم إلقامــة نظــام عــريب راســخ
وقــادر عــى مواجهــة التحديــات املحدقــة باملنطقــة ،ســواء مــن جوارهــا القريــب أو مــن العــامل
األوســع الــذي يعيــش لحظــة تحــول تاريخــي غــر مســبوقة .مــر موجــودة وقــادرة وســوف
تعــود لتلعــب دورهــا الــذي يحتــاج لفــرة تســتطيع فيهــا بنــاء قدراتهــا ،مــر تعرضــت لهــزة
كــرى قــد ال نستشــعرها لتوافــر مقومــات الحيــاة ،غــر أن القــدرات البرشيــة املرصيــة هــي
التــي ســتحدد متــى ســتقوم ،الســعودية أيضً ــا موجــودة ،وهنــا تجــب اإلشــارة إىل أنــه عندمــا
طرحــت مــر فكــرة الجامعــة العربيــة ،متا ًمــا كفكــرة إنشــاء تنظيــم أورويب فاعــل قــاد إىل
االتحــاد األورويب كــا نعرفــه اليــوم ،حيــث كان الهــدف هــو إنشــاء كيــان يعلــو الدولــة ،ولكــن
ُوجــدت رؤيــة أخــرى تتحــدث عــن كيــان يحافــظ عــى الســيادة الوطنيــة.
مــر والســعودية قطبــان كبــران عليهــا العمــل ســويًا الســتعادة قــوة البيــت العــريب مــرة
أخــرى ،فمنطقــة الخليــج متــوج بإمكانــات اقتصاديــة هائلــة رغــم عــدد الســكان املحــدود،
 130مليــار دوالر ســنويًا معــدل التبــادل التجــاري بــن الخليــج واالتحــاد األورويب وف ًقــا لوزيــر
الدولــة اإلمــارايت ،الجزائــر واملغــرب قوتــان قادرتــان ،كل ذلــك يفــرض رضورة اســتعادة النظام
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العــريب واالمتنــاع والتوقــف عــن إهانــة النظــام العــريب ،فالنظــام العــريب انعــكاس إلرادات
وقــدرات أطرافــه.
يف عــام  1815اشــرى محمــد عــي فرقاطتــن مــن فرنســا ،واليــوم ونحــن يف عــام  2016ال تــزال
كل األمــة العربيــة تســتورد الســفن الحربيــة وال تبنيهــا ،يف حــن أن دولــة واحــدة كالصــن
أطلقــت الشــهر املــايض طائرتــن شــبح متاثــل متا ًمــا طائــرات الـــ«إف  »35األمريكيــة ،والتــي من
املقــرر لهــا أن تدخــل الخدمــة يف عــام .2020
ويف النهاية أمتنى ملؤمتركم كل التوفيق والخروج بالنتائج والتوصيات املرجوة .وشك ًرا.

كلمة السيد /سامح شكري
(وزير الخارجية)(*)
أشــكر الســادة الحضــور وأعــرب عــن ســعاديت مبشــاركتي بإلقــاء كلمــة الســيد الوزيــر ،وأعــرب
عــن ســعاديت مبشــاركتي يف هــذا املحفــل وســط أســاتذيت.
بدايــة يعتــذر الســيد ســامح شــكري عن مشــاركته يف مؤمتر املجلــس املرصي للشــئون الخارجية
إذ حالــت ارتباطــات مفاجئــة دون مشــاركته .يُعقــد املؤمتــر الســنوي تحــت شــعار «السياســة
الخارجيــة املرصيــة والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة يف الــرق األوســط» ،وهــو موضــوع ثــري
ومتنــوع يعكــس اهتــام أعضــاء املجلــس بدراســة مشــكالت املنطقــة ،وســبل تعامــل السياســة
الخارجيــة معهــا ،ويطيــب يل خــال الدقائــق القادمــة أن أعــرض أمــام حرضاتكــم أهــم مالمــح
السياســة الخارجيــة املرصيــة يف هــذا الشــأن.
أهميــة الحفــاظ عــى مقومــات الدولــة الحديثــة إزاء مــا تشــهده دول املنطقــة مــن محــاوالت
واضحــة لتفكيــك البنيــة األساســية لهــا ،بــل وإعــادة رســم خريطــة جديــدة للمنطقة عــى النحو
الــذي نشــهده مــن خــال متابعتنــا للتطــورات الراهنــة يف كل مــن ليبيــا واليمــن وســوريا عــى
صعيــد املثــال ال الحــر .وجــوب الكــف عــن التدخــل يف الشــئون الداخليــة للــدول واحــرام
الســيادة الوطنيــة حيــث باتــت االفتــاءات عــى مفهــوم الســيادة تهــدد متاســك النظــام الــدويل
بــأرسه .رضورة الكــف عــن الكيــل مبكيالــن خــال تعامــل املجتمــع الــدويل مــع النزاعــات
القامئــة يف املنطقــة وجذورهــا املتشــعبة إذ ال ميكــن قبــول اســتمرار القضيــة الفلســطينية
ملــدة تجــاوز ســبعة عقــود دون إيجــاد حلــول تكفــل حصــول الشــعب الفلســطيني عــى حقــه
املــروع يف إقامــة دولتــه مســتقلة عــى حــدود  4يونيــو  ،1967ومــن هنــا تســتمر مــر يف
الحفــاظ عــى االهتــام الــدويل بالنــزاع العــريب -اإلرسائيــي ،وعــدم تهميــش تلــك القضيــة
(*) ألقاها بالنيابة عنه السفري /طارق القوين ،مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
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أو اختزالهــا بالحفــاظ عــى الوضــع الراهــن وتناولهــا يف شــق األحــوال املعيشــية للشــعب
الفلســطيني فحســب ،حيــث تــرى مــر تلــك القضيــة باعتبارهــا الحاضنــة التــي توفــر أرضيــة
خصبــة لتنامــي الجامعــات اإلرهابيــة والتطــرف التــي تبنــي رواجهــا املنظومــة القامئــة عــى
عــدم عدالــة التنــاول الــدويل للحقــوق الفلســطينية املرشوعــة.
تؤكــد مــر عــى رضورة التعامــل مــع ظاهــرة اإلرهــاب بأبعادهــا املتشــعبة ،والتــي ترتبــط
جذورهــا بالفقــر وتراجــع معــدالت التنميــة ،وســيادة وذيــوع فكــر هدامــي مرتاجــع يرفــض
التنــوع والحداثــة وقبــول اآلخــر ،إذ يختــزل العــامل يف فســطاطني «أهــل الحــق وأهــل الباطــل»
واحتــكار الحقيقــة املطلقــة ،واإلســام بــرئ مــن كل تلــك املفاهيــم الباطلــة ،ومــن ثــم تُــويل
مــر اهتام ًمــا كبـ ًرا ملســألة تجديــد الخطــاب الدينــي وإحيــاء الفهــم الصحيــح ألصــول الديــن.
تنشــط السياســة الخارجيــة املرصيــة مــن واقــع إدراكهــا العميــق لطبيعــة التحديــات اإلقليميــة
والدوليــة الراهنــة ،وأهميــة اإلرساع يف اســتعادة االســتقرار والتــوازن لإلقليــم ،وإعــادة تســوية
املنازعــات مــن خــال اإلســهام الف ّعــال يف كافــة الجهــود اإلقليميــة والدوليــة .ولعــل إطاللــة
رسيعــة عــى اإلســهامات الخارجيــة مــن خــال عضويــة مــر يف مجلــس األمــن يف الجهــود
األمميــة والقــرارات الصــادرة لحــل النزاعــات يف كل مــن اليمــن وليبيــا وســوريا توفــر صــورة
كافيــة عــن املقرتبــات املرصيــة أبرزهــا :عــدم وجــود حلــول عســكرية للنزاعــات ،رضورة
االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية ال ُملّحــة لشــعوب تتعــرض لخطــر الترشيــد والتهجــر والنزوح
بصــورة متزايــدة ،أهميــة إتاحــة فرصــة كاملــة لرسعــة الوصــول لتســوية ســلمية للمنازعــات
مــن كافــة األطــراف الوطنيــة املعنيــة وســط بيئــة حاضنــة دوليــة وإقليميــة.
وأخـ ًرا ،مــن خــال تلــك الكلــات املوجــزة آمــل توفــر أســاس للنقاشــات التــي تُجـ َرى خــال
املؤمتــر الســنوي ،وال يفوتنــي أن أن ـ ّوه إىل أن الوفــاء بحقــوق اإلنســان والحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة مــن خــال املواثيــق ذات الصلــة ال ينبغــي تصويــره عــى أنــه اســتجابة لضغــوط
خارجيــة ،حيــث أن الوفــاء بتلــك الحقــوق تــأيت مــن منطلقــات وطنيــة رصفــة نســعى جميعـاً
للوفــاء بهــا ألنهــا حــق أصيــل للشــعوب .ويف النهايــة يطيــب يل أن أشــيد مبــا يزخــر بــه املؤمتــر
مــن متحدثــن مــن خــراء دبلوماســيني وأكادمييــن ،والذيــن أثــق يف أن إســهاماتهم ســتُرثي
االســتخالصات الصــادرة عــن مؤمتركــم املوقــر.
عقــب ذلــك أشــار ســيادته إىل أنــه يــود إضافــة عــدد مــن النقــاط مــن واقــع متابعــة األوضــاع
العربيــة الراهنــة والتحديــات الجاريــة يف املنطقــة ،واملتعلقــة برصــد التحــوالت والتحديــات
الناتجــة عــن هــذه التحــوالت ،مــرزًا مــا يــي:
• غلبــة املســار العســكري عــى املســار الســيايس يف التســوية ،وذلــك يف معظــم األزمــات
الجاريــة حال ًيــا يف املنطقــة.
• تنامي أدوار إقليمية وعربية تزيد من تنامي الرصاعات وحدة األزمات.
• اختالل توازنات القوى يف املنطقة.
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• تصدع البنيان العريب وتفكك بنيان الدولة القومية.
• تزايد الخالفات العربية  -العربية.
• الحرب ضد داعش واإلرهاب كغطاء ألطامع وأجندات إقليمية ودولية يف املنطقة.
• تهميش القضية الفلسطينية.
وفيــا يتعلــق بالثوابــت واملنطلقــات حــول تعامــل السياســة الخارجيــة املرصيــة مــع هــذه
التحديــات ،أوجــز ســيادته النقــاط التاليــة:
• عدم االنخراط عسكريًا يف رصاعات املنطقة.
• الحفاظ عىل الدولة القومية العربية كمبدأ حاكم يف السياسة الخارجية املرصية.
• أولويــة الحــرب ضــد اإلرهــاب والتصــدي ملحــاوالت إضفــاء الرشعيــة عــى كيانــات إرهابيــة
أو لفــرض واقــع إقليمــي جديــد تحــت ســاتر الحــرب ضــد اإلرهــاب.
• التسوية السلمية للرصاعات وعدم قبول الحل العسكري لفرض التسوية.
• إصالح النظام العريب.
• إذا كان الحــل مســتعيص بالنســبة للقضيــة الفلســطينية ،فعــى األقــل البــد مــن متابعتهــا
ومتابعــة تطــورات األوضــاع والعمــل عــى منــع انفجارهــا.
• احتــواء الخالفــات الثنائيــة العربيــة ،والحــرص دامئًــا عــى إبقــاء األبــواب مفتوحــة بغــض
النظــر عــا تقــوم بــه األطــراف األخــرى.
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تحوالت النظام اإلقليمي العريب
أ.د /.أحمد يوسف أحمد

الجلسة األولـى
تحوالت النظام اإلقليمي العريب

 أ.د /.أحمد يوسف أحمد ،منسق الجلسة• األوضاع العربية الراهنة وأمناط القوى
الجديدة
 د /.معتز سالمة• الجامعة العربية والتحديات الراهنة
 د /.مجدي حمـــاد• تعقــيب
 -د /.محمد السعيد إدريس

أرحــب بجميــع الحضــور ،وأود أن أعــر عــن ســعاديت أن أكــون بــن هــذا الجمــع الكريــم ،وأن
أُديــر هــذه الجلســة التــي يُشــارك فيهــا عــدد مــن الزمــاء واألســاتذة األج ـاّء ،حيــث تضــم
املنصــة د .معتــز ســامة ،ود .مجــدي حــاد ،ود .محمــد الســعيد إدريــس ،وســنبحث يف هــذه
الجلســة تحــوالت النظــام اإلقليمــي العــريب ،ويف هــذا الصــدد تجــب اإلشــارة إىل أن التحــوالت
الراهنــة غــر مســبوقة يف ســوءها اللهــم إال إذا أدخلنــا املرحلــة االســتعامرية يف املقارنــة،
وكذلــك عــى تغــر منــط الرصاعــات يف الوطــن العــريب مــن الرصاعــات البينيــة إىل الرصاعــات
الداخليــة إىل حــد تهديــد بقــاء الدولــة الوطنيــة ،وبــروز املتغــر الطائفــي ،وتفاقــم الرصاعــات
الخارجيــة ،والسياســات الجامحــة وغــر الرشــيدة لبعــض الــدول ،ومســاهمة املغــرب العــريب يف
التوتــر الراهــن باعتــذار املغــرب عــن عــدم عقــد القمــة العربيــة الدوريــة مبــا يناقــض املنطــق
الــذي اســتند إليــه برتوكــول دوريــة القمــة ،وثانيــه باالنســحاب مــن مؤمتــر «ماالبــو» وتضامــن
عــدد مــن الــدول معهــا مــا أرض بوضــوح بالعالقــات العربيــة – اإلفريقيــة ،وضيــاع القضيــة
الفلســطينية ،وكــذا أزمــة الجامعــة العربيــة بــن التمســك بالســيادة الوطنيــة وســيطرة مراكــز
القــوى املاليــة عليهــا.
وحتــي ال أُطيــل عــى الحضــور ،أعطــي الكلمــة اآلن للزميــل الدكتور /معتز ســامة ،الســتعراض
ورقتــه البحثيــة الق ّيمة.

األوضاع العربية الراهنة وأمناط القوى الجديدة
د /.معتز سالمة(*)
تقــديم:
يُعــاين الوضــع العــريب الحــايل مــن مظاهــر االضطــراب الهيــكيل الواضــح ،والتــي يصعــب
تجاوزهــا قبــل مــرور فــرة طويلــة ،بــل مــن املهــم التحســب الحتــال أن تأخــذ هــذه املظاهــر
مســا ًرا مســتدا ًما يف النظــام العــريب .ولذلــك ينبغــي التعامــل مــع هــذه األوضــاع دون إيهــام
الــذات بأنهــا مجــرد فــرة انتقاليــة ،مبــا يــؤدي إىل االســتكانة ألحــام قــد ال تتحقــق.
(*) رئيــس وحــدة الدراســات العربيــة واإلقليميــة ،ومديــر برنامــج الخليــج العــريب مبركــز الدراســات
السياســية واالســراتيجية باألهــرام.
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وصحيــح أن هنــاك أزمــات كثــرة مــر بهــا النظــام العــريب منــذ نشــأته يف األربعينيــات
والخمســينيات مــن القــرن العرشيــن ،لكــن مــؤرشات ومســتويات التدهــور عــام 2016
فاقــت مــا ســبقها بكثــر ،يعــزز مــن ذلــك أنــه ال توجــد دولــة أو مجموعــة دول أو تحالــف
عــريب مركــزي ميكنــه أن يتصــدى لهــذه الحالــة ويُوقــف حالــة التدهــور ،وليــس هنــاك مركــز
ثقــل للقــوة داخــل النظــام العــريب ُمعــرف بــه ،حيــث غــدت مــؤرشات القــوة تتــوزع عــى
مراكــز وبــؤر مختلفــة ومتعارضــة داخــل النظــام.
ولقــد خلقــت هــذه الحالــة مراكــز قــوة بعيــدة عــن املركــز التقليــدي اتجــه بعضهــا أحيانًــا
لــرب القــوى املركزيــة ،وفــرض نوعيــة مــن الرصاعــات وأمنــاط مــن املعــارك الــا متامثلــة،
يف حالــة جعلــت ســلوك بعــض الــدول العربيــة مامثـاً لســلوك الجامعــات والتنظيــات األدىن،
الجهاديــة واإلرهابيــة والطائفيــة عــى حــد ســواء ،وهــي وضعيــة مل يشــهدها النظــام العــريب
مــن قبــل.
يف ضــوء ذلــك ،باإلمــكان رصــد أبــرز مالمــح الحالــة الراهنــة بالنظــام العــريب يف آخــر ،2016
عــى النحــو التــايل:
أوالً :االقرتاب النســبي من حالة اســتعادة الدولة والتفاهم الوطني:
شــهد عــام  2016عــد ًدا مــن مالمــح التعــايف يف أغلــب الــدول العربيــة املأزومــة (ليبيــا،
العــراق ،ســوريا ،اليمــن) ،ففــي الــدول األربــع شــهدت الدولــة مظاهــر عــى التعــايف عــى
األقــل فيــا يتعلــق بحالــة األنظمــة القامئــة و«الدولــة املفيــدة» ،إذا كان باإلمــكان تعميــم
املصطلــح الــذي أُطلــق عــى «ســوريا املفيــدة» ،عــى مراكــز القــوة والثقــل يف الــدول األربــع.
فــإذا كان باإلمــكان الحديــث عــن «العــراق املفيــدة» و»اليمــن املفيــدة» و«ليبيــا املفيــدة»،
والتــي تعنــي ســيطرة النظــام عــى مســاحات أخــرى مركزيــة مــن أرايض الدولــة ،واالعــراف
بســيطرته عليهــا ،ومتكنــه مــن اســتعادة قطــع أخــرى إىل حوزتــه ،فإنــه ميكــن القــول بــأن
جــز ًءا مــن ذلــك قــد تحقــق عــام 2016؛ فتمكنــت أنظمــة الــدول األربــع إمــا مــن متتــن
ســيطرتها عــى األرايض التــي تحــت حوزتهــا ،أو إعــان اســتعادتها ألرايض جديــدة ،وباملقابــل
تنظيــا وأكــر اقتنا ًعــا بالحلــول الوســط بعــد
أصبحــت قــوى املعارضــة املســلحة أقــل
ً
الخســائر العســكرية التــي لحقــت ببعضهــا ،مــا حــدث يف ســوريا وليبيــا واليمــن عــى حــد
ســواء.
ولعــل املســتجد األســايس والجوهــري يف  2016أن قــوى الدولــة اكتســبت ثقــة أكــر وأصبــح
بينهــا مصالــح وقنــوات دعــم وإســناد مختلفــة للتعزيــز البينــي لقواهــا املشــركة ،وهــو
مــا بــرز يف نوايــا تعــاون مــري -عراقــي ،ومــري -ليبــي ،ومــري – ســوري ،يســتهدف
اســتعادة الدولــة الوطنيــة.
لكــن ينــال مــن مشــاهد التعــايف إدراك حقيقــة أكدتهــا الســنوات املاضيــة مــن أن هنــاك
مـ ًدا وجــز ًرا داخــل الــدول العربيــة منــذ  ،2011وأن الرصاعــات تشــهد نوبــات متعــددة بــن
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الدولــة وخصومهــا ،وأنــه ليســت هنــاك موانــع مــن حــدوث انتكاســات يف ســنوات تاليــة،
خصوصــا مــع افتقــاد املنطقــة إىل قــوة إســناد سياســية عســكرية تُ كّنهــا مــن إدامــة االنتصــار
ً
عــى قــوى التجزئــة والتفتيــت.
ثان ًيا :اســتمرار حالة «االشــتباك العابر لألقاليم» داخل النظام العريب:
عــى الرغــم مــن الجزئيــة الســابقة ،فقــد ظلــت مــؤرشات ومظاهــر االضطــراب يف الحالــة
العربيــة أواخــر  2016تفــوق املالمــح واملــؤرشات الدالــة عــى عــودة الحالــة الطبيعيــة ،ومل
تقتــر املشــكلة عــى الــدول العربيــة املضطربــة ،وإمنــا تحولــت بعــض هــذه الــدول إىل بقــع
كــرى لتصديــر اإلرهــاب وفــرض واقــع االضطــراب وعــدم االســتقرار يف الــدول العربيــة
املجــاورة ،وهــو مــا يعنــي أن أغلــب مناطــق العــامل العــريب دخلــت يف حالــة اشــتباك كثيــف،
وهنــاك مراكــز اشــتباك تُحيــط بــكل دولــة مأزومــة.
وبــرزت تدخــات مــن دول عربيــة يف إقليــم فرعــي يف دول عربيــة أخــرى تقــع يف إقليــم
را عــى
فرعــي آخــر ،واســتمرت بعــض الــدول يف ســعيها لفــرض حالــة التغيــر الداخــي قـ ً
دول أخــرى .وعــى الرغــم مــن أن هــذه الحالــة كانــت موجــودة وعرفهــا النظــام العــريب
يف تاريخــه ،لكــن الــدول العربيــة التــي مارســت ذلــك تاريخ ًيــا كانــت محــل اســتهجان ،ويف
األغلــب فقــد اختــص بتلــك املامرســات األنظمــة الراديكاليــة والــدول البعثيــة وتحديــدا
النظامــن الســوري مــع لبنــان ،والعراقــي مــع الكويــت ،وانتهــت أغلــب حــاالت التدخــل
يف الشــئون الداخليــة مــن بعــض الــدول بتجــارب أليمــة للغــزو والتحريــر ،عــى غــرار مــا
انتهــت إليــه حالــة الغــزو العراقــي للكويــت .1990
أمــا الحالــة الجديــدة التــي شــهدها النظــام العــريب بعــد  2011واســتمرت شــواهدها يف
 2016فهــي حالــة قيــام عــدد مــن الــدول بدعــم التغيــر يف دول أخــرى ليــس بهــدف الغــزو
أو االســتيالء ،وإمنــا ألهــداف النكايــة السياســية وتغيــر األنظمــة ،وهــذه النوعيــة مــن
التدخــات فتحــت مجموعــة مــن الــدول العربيــة عــى مســتقبالت وســيناريوهات مختلفــة،
بينهــا احتــال االنقســام والحــرب األهليــة ،حيــث شــهدت كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن
حــاالت مــن التعــر يف منتصــف الطريــق ،فتعطلــت عمليــة التغيــر يف ســوريا واليمــن
وانهــارت ليبيــا.
ثالثًا :انحسار الدعم الرسمي لقوى اإلرهاب والال دولة:
كانــت إحــدى الظواهــر الفجــة يف ســنوات مــا بعــد الثــورات منــذ  2011حالــة االندمــاج
واالنخــراط الواضحــة بــن مفهومــي الجهــاد واإلرهــاب .ولقــد مكّنــت الظــروف واملصالــح
وموازيــن القــوى الدوليــة منــذ ســبعينيات القــرن العرشيــن مــن اختــاط املفهومــن بحــد
كبــر ،حيــث ســمحت الخالفــات الدوليــة بتبايــن واختــاف القامــوس الــدويل يف النظــر
إىل تلــك الجامعــات بــن اعتبــار البعــض لهــا أنهــا إرهابيــة ،واعتبــار البعــض اآلخــر بأنهــا
تناضــل مــن أجــل الحريــة ،فخضــع تقييــم هــذه الجامعــات للمصالــح السياســية ،وقــد جــرى
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خصوصــا يف مرحلــة الجهــاد األفغــاين ضــد
توظيــف ذلــك مبــا يخــدم قــوى إقليميــة ودوليــة
ً
الســوفييت يف الســبعينيات والثامنينيــات مــن القــرن العرشيــن ،لكــن مــع بــروز األخطــاء
العديــدة والتشــابكات املصلحيــة واالســتخباراتية وبــروز اآلثــار الســلبية الشــديدة عــى
األوطــان والــدول أخــذت تــرز عالمــات ومــؤرشات التداخــل بــن قــوى التطــرف والجهــاد
التــي تطابقــت متا ًمــا مــع قــوى اإلرهــاب والــا دولــة.
لقــد اتجهــت هــذه القــوى منــذ  2011لتوجيــه رضباتهــا لقــوى الدولــة والقــوى املنظمــة،
لتبنــي عــى أنقاضهــا إمــارات الخالفــة التــي تتصورهــا ،ولتقيــم الحكــم اإلســامي الــذي
يُ ّعــر يف تصورهــا عــن اإلســام الحقيقــي ،وعــى الرغــم مــن أن عــام  2016مل يشــهد نهايــة
لقــوى الــا دولــة وإلمــارات اإلرهــاب الداعشــية وللفصائــل اإلســامية والجهاديــة إال أنــه
شــهد بدايــات دخولهــا يف انحســار تدريجــي منظــم واســراتيجي ،بــرزت دالئلــه يف انحســار
عمليــات هــذه التنظيــات يف ســوريا والعــراق وبــروز تحالفــات دوليــة تســتهدف فضهــا
وإنهائهــا ،وتخــي دول إقليميــة عــن عالقاتهــا بقــوى جهاديــة بعــد أن بــرز نهجهــا اإلرهــايب
واتضــح الخيــط الفاصــل بينهــا وبــن الجهــاد.
ولقــد كان لتحــول املوقــف الســعودي األثــر الحاســم يف الحالــة الســورية ،حيــث بــدت اململكة
يف  2016أقــل تفهـ ًـا للجامعــات املســلحة يف ســوريا الهادفــة إلســقاط النظــام ،وبــدت أقــل
دعـ ًـا لهــا يف  2016عنــه قبلهــا ،وتراجــع الخطــاب الســعودي املناهــض لنظــام األســد.
راب ًعا :مالمح تراجع عن خط العســكرة يف السياســات الخليجية:
كان أحــد أبــرز مســتجدات الواقــع العــريب منــذ  ،2011ازديــاد حالــة االشــتباك العســكري
الخليجــي داخــل النظــام؛ حيــث تدخــل عــدد من الــدول الخليجيــة يف دول األزمــات والثورات
مــن خــال دعــم فصائــل وجامعــات إســامية ذات توجهــات راديكاليــة ،عــى الرغــم مــن أن
هــذا التدخــل انطلــق مــن رؤيــة خاصــة ببعــض دول الخليــج تســتهدف التغيــر القــري يف
دول الثــورات.
إال أن عــدم امتــاك دول الخليــج لقــدرات الحســم العســكري يف دول األزمــات ،أدى إىل
إدخــال الــدول محــل التدخــل يف دورة مزمنــة مــن االنهيــار والفشــل يف الحســم الداخــي،
وانتهــى بعــدد مــن الــدول إىل صيغــة الدولــة الفاشــلة ،أو الواقعــة أســرة لحــرب أهليــة
طاحنــة ،ولقــد فتــح ذلــك البــاب لتدخــات مــن قــوى إقليميــة كرتكيــا وإيــران ،اللتــان تدخلتــا
بأشــكال مختلفــة وعــى نحــو مبــارش أو مــن خــال فصائــل وجامعــات جهاديــة مذهبيــة عــى
غــرار مــا حــدث يف ســوريا مــن ِق َبــل إيــران تحديـ ًدا ،كــا فتــح البــاب أمــام أشــكال مختلفــة
أخــرى مــن التدخــل الــرويس واألمريــي تاليًــا.
ومــا م ّيــز عــام  2016يف هــذا الســياق هــو الرتاجــع الواضــح عــن خــط العســكرة الخليجــي،
عــى نحــو عكســه تغــر األجنــدات وموازيــن القــوى ولغــة الخطــاب ،و َمــن يتابــع الخطــاب
خصوصــا يف املوقــف
واملوقــف الســيايس لعــدد مــن دول الخليــج ،فإنــه يلحــظ هــذا الرتاجــع،
ً
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مــن ســوريا ونظــام بشــار األســد تحديـ ًدا ،حيــث تراجعــت املطالــب الخاصــة بإزاحــة بشــار
والنظــام عــن الواجهــة ،ســاعد عــى ذلــك حلــول قضايــا جديــدة محــل األولويــة .وعــى الرغــم
مــن أن عســكرة السياســات الخليجيــة أفــرزت بعــض اإلفــرازات الســلبية يف الواقــع العــريب،
إال أنهــا ســتكون لهــا نتائجهــا ومردوداتهــا اإليجابيــة عــى األجــدر يف تراكــم خــرات وتجــارب
دول الخليــج يف مثــل هــذه النوعيــة مــن القضايــا ،كــا أن حصــاد التجربــة الخليجيــة يُع ـ ّزز
مــن االنخــراط الخليجــي يف العالقــات العربيــة.
خامســا :عدم اســتقرار العالقات بني القوى املركزية العربية:
ً
كان أهــم مــا شــهده عــام  2016عــدم إمــكان الوصــول بالعالقــات بــن القــوى املركزيــة
العربيــة إىل مرحلــة االســتقرار ،برغــم األوضــاع املضطربــة باإلقليــم العــريب ،وكان أهــم
مالمــح ذلــك مشــهد التدهــور الدراماتيــي الــذي لحــق بالعالقــات املرصيــة – الســعودية،
والــذي أعقــب الزيــارة الرســمية للملــك ســلامن للقاهــرة يف إبريــل مــن العــام نفســه ،وعــى
الرغــم مــن أن جــز ًءا مــن أســباب الخــاف مل يكــن أصيـاً يف جوهــر العالقــات ،وإمنــا ارتبــط
بســعي بعــض عنــارص النخبــة املرصيــة لتوظيــف توقيــع مــر عــى اتفــاق ترســيم الحــدود
البحريــة يف رصاعهــا ضــد نظــام الحكــم يف الداخــل ،إال أن هــذا الخــاف كان مــن املمكــن
خصوصــا مــع اختــزال البعــض كامــل
أن يُه ـ ّدد مــا أُحــرز مــن تقــدم يف عالقــات البلديــن،
ً
العالقــات فيــا ُعــرف بقضيــة تــران وصنافــر.
ولقــد كانــت األزمــة أكــر وضو ًحــا عــى املســتوى اإلعالمــي تحديـ ًدا ،وبينــا نفــى مســؤولو
البلديــن أكــر مــن مــرة أي فتــور يف العالقــات ،وأكــد كالهــا تال ًيــا أن العالقــات مل تشــهد
تراج ًعــا ومل تنقطــع حتــى يف فــرة األزمــة ،فقــد كانــت املعالجــة اإلعالميــة املصاحبــة لهــا
كفيلــة بــاإلرضار بعالقــات البلديــن والعــودة بهــا إىل محطــة ســلبية مــن التاريــخ.
وإىل حــد كبــر ،فقــد تغلبــت الحكمــة يف إدارة األزمــة عــى الصعيــد الســيايس ،ولكــن األزمــة
تركــت بصامتهــا عــى بعــض املــؤرشات والجوانــب .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن مجلس التنســيق
بــن البلديــن مل يجتمــع مــرة واحــدة بعــد زيــارة امللــك ســلامن ملــر ،كــا صاحــب األزمــة
بعــض املــؤرشات غــر املســبوقة يف عالقــات البلديــن؛ حــن قــررت رشكــة «أرامكــو» وقــف
شــحنات النفــط إىل مــر ،وعــى الرغــم مــن االحتجــاج بأمــور فنيــة تتعلــق بالرشكــة ،إال
أنــه مل يكــن يخفــى عــى أحــد دالالتــه السياســية .وإذا كانــت الهجــات والحــروب اإلعالميــة
وتوظيــف اإلعــام يف املعــارك السياســية لهــا تقاليــد ســابقة يف النظــام العــريب ،فرمبــا كانــت
تلــك أول مــرة يجــري فيهــا توظيــف النفــط كســاح ســيايس يف املعــارك العربيــة ،عــى نحــو
قــدم منوذ ًجــا مختل ًفــا عــن منــوذج حــرب أكتوبــر .1973
ولقــد أكــدت هــذه األزمــة أن خالفــات القــوى املركزيــة العربيــة تتطــور أحيانًــا بانفصــال تــام
عــن إدراك أبعــاد الخطــورة يف الوضــع العــريب ،وأكــدت أن األزمــات العربيــة ال تــزال تنفجــر
عــى نحــو مفاجــئ وبــا تفســر ودون مــررات واضحــة.
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سادســا :تزايد تدخالت دول الجوار اإلقليمي يف الدول العربية:
ً
خصوصــا
كان أبــرز مــا شــهده عــام  2016تزايــد التدخــات اإلقليميــة يف الشــئون العربيــة،
ً
مــن جانــب كل مــن تركيــا وإيــران ،فقــد اســتمرت التدخــات اإليرانيــة يف الشــئون الســورية،
وخضــع النظــام يف ســوريا إىل وضــع أقــرب إىل وصايــة مــن الجمهوريــة اإلســامية ،ســواء مــن
قبــل عنــارص الحــرس الثــوري وفيلــق القــدس تحدي ـ ًدا الــذي زاد مــن تدخلــه يف ســوريا ،أو
جامعــات وفصائــل جهاديــة شــيعية اندفعــت بــاآلالف لحاميــة النظــام ومــد النفــوذ اإليــراين
الســيايس واملذهبــي.
ولقــد أصبحــت هنــاك مناطــق واســتقطاعات مــن كل مــن ســوريا والعــراق تخضــع للدولتــن
الرتكيــة واإليرانيــة ،وإىل حــد كبــر لــن يتقــرر مســتقبل اإلقليــم الكــردي ومناطــق األكــراد
يف ســوريا والعــراق بعي ـ ًدا عــن الدولتــن اإليرانيــة والرتكيــة .وبينــا دخلــت كل مــن تركيــا
خصوصــا ســوريا،
وإيــران عــى خــط مقرتحــات ومباحثــات التســوية لــدول األزمــات العربيــة،
ً
كان الفتًــا غيــاب الــدول العربيــة عــن تلــك املباحثــات.
وعــى جانــب آخــر ،شــهدت عالقــات بعــض الــدول العربيــة مــع القــوى اإلقليميــة تنســيقًا
عــى مســتويات أعــى ،فاســتمر التنســيق (الســعودي -الــريك -القطــري) فيــا يتعلــق بســوريا،
مجلســا مشــركًا للتنســيق مــع تركيــا عــى غــرار مجلــس التنســيق املــري
وأنشــأت اململكــة
ً
– الســعودي ،كــا أبرمــت قطــر اتفاقيــة إنشــاء قاعــدة عســكرية تركيــة عــى األرايض
القطريــة .ويف ســياق األزمــة الســعودية -املرصيــة جــرى التلويــح بالخيــار اإلقليمــي ،وكانــت
أبــرز عالمــات ذلــك زيــارة مســئول ســعودي كبــر إىل ســد النهضــة اإلثيــويب ،وتلويــح البعــض
يف مــر باســتعادة العالقــات مــع إيــران.
ومقارنــة هــذه األوضــاع لتدخــات دول الجــوار اإلقليمــي يف الشــأن العــريب (عــى نحــو
مســتقل أو بدعــوة رســمية) مبــا كان عليــه الواقــع العــريب يف ظــل ذروة أوضاعــه الســيئة
قبــل الثــورات عــام  2010مث ـاً ،يُشــر إىل مــدى التحــول والتغيــر ،حيــث أنــه يف ظــل ذروة
األوضــاع العربيــة الســلبية قبــل الثــورات كان النظــام العــريب أكــر قــدرة واســتقاللية عـ َّـا
هــو عليــه يف  ،2016وعــى ســبيل املثــال ،فحــن طــرح عمــرو مــوىس ،أمــن عــام الجامعــة
العربيــة (آنــذاك) مرشوعــه الخــاص بإنشــاء رابطــة الجــوار العــريب لتؤســس لعالقــات النظــام
العــريب برتكيــا وإيــران ،كان أغلــب ردود الــدول العربيــة ســلبية وتعــرض املقــرح للهجــوم
والرفــض ،مــا يُشــر إىل مــدى انكشــاف الوضــع العــريب بعــد الثــورات.
ســاب ًعا :اســتمرار التناقضات حول تعريف اإلرهاب والجامعات اإلرهابية:
شــهد عــام  2016اســتمرار التمييــز بــن نهجــن يف النظــر العــريب إىل قــوى اإلســام الســيايس
والقــوى الجهاديــة ،ولقــد ظــل ذلــك مبثابــة الصــدع املركــزي الرئيــي يف اإلقليــم ،حيــث
أنــه بينــا أكــدت وجهــة النظــر املرصيــة عــى رضورة عــدم التمييــز بــن جامعــات العنــف
واإلرهــاب ،ودعــت إىل منهجيــة واحــدة يف التعامــل معهــا جمي ًعــا ،فــإن وجهــة النظــر الــذي
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تزعمتهــا قطــر ركــزت عــى ربــط قضايــا اإلرهــاب بالعامــل الســيايس والدينــي ،ومالــت إىل
التعاطــف والتربيــر لقــوى اإلســام الســيايس وقــوى الــا دولــة ،ونظــرت للجامعــات الجهاديــة
مــن منظــور الحريــات ،معتــرة أنهــم مناضلــون مــن أجــل الحريــة ،والتمســت العــذر لهــم
بســبب الظلــم الــذي يتعرضــون لــه يف بالدهــم سياسـ ًيا واقتصاديًــا ،ولقــد انعكــس ذلــك عــى
بيانــات وكلــات وخطــب رؤســاء الــدول ورؤســاء وفــود كل مــن مــر وقطــر يف اللقــاءات
الدوليــة.
ففــي غمــرة الثــورات العربيــة قفــزت قــوى اإلســام الســيايس عــى املشــهد العــام ،وبالنظــر
إىل أن أجنــدة بعــض القــوى العربيــة كانــت إىل جانــب الثــورات والتغيــر القــري ،فقــد
تورطــت هــذه القــوى وانخرطــت يف عالقــات غــر مرشوعــة مــع قــوى اإلســام الســيايس،
التــي ســعت إىل الوصــول إىل الســلطة بــأي مثــن ،فعقــدت بعــض التحالفــات غــر الرشعيــة
بــن بعــض الــدول وقــوى الــا دولــة ،ولقــد شــهدت هــذه الحالــة نشــأة مركبــات مصالــح
تجاريــة وعســكرية وقبليــة ومجتمعيــة عــى األرجــح أن تصــارع طوي ـاً مــن أجــل البقــاء.
ولقــد عكــس الخــاف حــول اإلرهــاب الخـ َ
قســم املنطقــة منــذ
ـاف الســيايس األكــر الــذي ّ
الثــورات ،وهــو الخــاف بــن نهجــن ومنطقــن سياســيني؛ املنطــق الــذي عـ ّـرت عنــه أغلــب
دول الثــورات ،وهــو الرغبــة يف اســتعادة االســتقرار الســيايس والدولــة ،حتــى لــو جــاء عــى
خصوصــا إن كان االســتمرار يف املســار الثــوري ســيؤدي إىل تهديــد
بعــض األهــداف الثوريــة،
ً
الكيــان الوطنــي ،واملنطــق اآلخــر الــذي تبنتــه القــوى الســاعية للتغيــر ،وهــو الســاعي إىل
اســتكامل الثــورات حتــى يتغــر الحكــم القائــم وتخضــع الــدول العربيــة ألنظمــة حكــم
إخوانيــة (موقــف قطــر واإلخــوان وتركيــا).
وقــد كــرس مــن هــذه التناقضــات العربيــة يف التعامــل مــع قــوى اإلرهــاب عــدم التوافقــات
داخــل الكتلــة املناهضــة لإلرهــاب حــول ســبل مواجهتــه؛ حيــث اســتمرت بعــض التباينــات
التــي عكســتها القــراءات املختلفــة للتهديــدات مــن قبــل قــوى اإلســام الســيايس؛ فظلــت
هنــاك بعــض الــدول العربيــة املركزيــة عــام  2016أقــرب إىل رؤيــة قطــر وتركيــا واإلخــوان
منهــا إىل املوقــف اآلخــر ،رمبــا بهــدف الحــد مــن غلــواء التطــرف واإلمســاك بزمــام قــوى
التغيــر اإلقليمــي ،بينــا ظلــت أغلــب الــدول العربيــة األخــرى منقســمة بــن قــوى داخليــة
تنحــاز للتغيــر واإلســام الســيايس ،وقــوى أخــرى – تشــكل األكرثيــة – تتمســك بأولويــة
اســتعادة االســتقرار والدولــة الوطنيــة.
ثام ًنا :تحديات عرص ما بعد النفط  ..الرؤى واالســراتيجيات:
أحــد مالمــح املشــهد العــريب الجديــرة بالرصــد واملتابعــة هــو تلــك الــرؤى واالســراتيجيات
الوطنيــة الجديــدة  ،2070 ،2050 ،2030 ،2020والتــي صــدرت عــن بعــض املؤسســات
خصوصــا الســعودية ومــر واإلمــارات
الرســمية والحكومــات يف عــدد مــن الــدول العربيــة،
ً
والبحريــن ،وهــي الــرؤى واالســراتيجيات التــي أكــدت أنــه يف ظــل حالــة االضطــراب
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والفــوىض العربيــة ،فــإن مثــة أفــكا ًرا جديــدة ال تــزال تخــرج مــن مؤسســات الفكــر وصناعــة
القــرار ،وت ُشــر إىل جوانــب إيجابيــة ،وإىل أنــه ال يــزال لــدى صنــاع القــرار القــدرة عــى
التفكــر يف املســتقبل واإلمســاك بخيوطــه الرئيســية بشــكل اســراتيجي.
ويف الحقيقــة ،فــإن مســتقبل النظــام العــريب ســوف يتوقــف عــى مــدى املصداقيــة يف هــذه
الــرؤى واالســراتيجيات ودخولهــا دائــرة التنفيــذ واملتابعــة ،فــإذا كان لــدى الحكومــات يف
الســابق قــدرة عــى الســيطرة عــى توجهــات شــعوبها وعــدم تنفيــذ وعودهــا وخططهــا
اســتنا ًدا إىل الذاكــرة الضعيفــة للشــعوب ،فإنــه يف عــر التواصــل الفضــايئ واإللكــروين أصبــح
مــن الســهل املتابعــة واســرجاع رؤى وترصيحــات املســؤولني صوتًــا وصــورة.
وهنــاك أوضــاع وظــروف عربيــة تحتــم الصــدق هــذه املــرة؛ فهنــاك إحــال وتجديــد يف
النخــب الشــبابية والقــادة ،واألكرثيــة منهــم تتملكــه الرغبــة والحافــز عــى إثبــات الجــدارة
والتأهــل للحكــم ،كــا أن بعــض األنظمــة اســتند يف إجــراءات قويــة يف اإلصــاح االقتصــادي
والســيايس الداخــي إىل خطــاب وطنــي يؤكــد أن هــذه هــي الفرصــة األخــرة ،والبعــض
اآلخــر يندفــع بالرغبــة يف تجــاوز اآلثــار الســلبية لعقــود غابــت فيهــا السياســات الرشــيدة.
إن حقيقــة اقــراب عــر النفــط مــن األفــول ونضــوب الــروة النفطيــة يف الخليــج ،وتأكيــد
القيــادة يف مــر عــى أن فرصــة النهــوض الراهنــة هــي األخــرة وال بديــل عــن اإلجــراءات
القاســية ،متكــن الحكومــات مــن تبنــي قــرارات مل يكــن باإلمــكان تبنيهــا يف الظــروف
الطبيعيــة .ولقــد أثبتــت ردود أفعــال الشــعوب واملجتمعــات درجــة كبــرة مــن الرشــادة
والوعــي ،حــن تحملــت اإلجــراءات القاســية مجــد ًدا ،رغــم مرورهــا بفــرات صعبــة ســبقتها
منــذ .2011
ولقــد أوجــدت هــذه األوضــاع حالــة اســتقرار ســيايس مفروضــة بالقــوة الجربيــة الناتجــة
عــن التجــارب القاســية للمجتمعــات مــع الثــورات ،وهــي حالــة يصعــب اســتمرارها طويـاً.
وإذا متكنــت الحكومــات مــن تطبيــق رؤاهــا واســراتيجياتها املســتقبلية والخــروج رسي ًعــا مــن
الوضــع الراهــن فــإن ذلــك ســيكون كفي ـاً بإفــات الــدول العربيــة مــن تهديــدات وأخطــار
ضخمــة ألمنهــا القومــي كفيلــة بــأن تدخــل مــا تبقــى منهــا يف دوائــر عــدم اســتقرار أبديــة.
إن إنشــاء وزارات وهيئــات خاصــة بالتســامح والســعادة ومجلــس إلدارة القــوى الناعمــة
يف اإلمــارات ،وهيئــة وطنيــة للرتفيــه يف الســعودية ،وأخــ ًرا يف املغــرب ،يعكــس اتجــاه
الحكومــات العربيــة إىل النظــر أكــر إلســعاد شــعوبها واالتجــاه بقــرار قومــي للتغيــر ،ومهــا
كانــت ظــروف البــؤس والشــقاء فإنــه مــن الــروري التغلــب الســيايس والنفــي عليهــا ألنــه
ليــس هنــاك خيــار آخــر.
تاسـ ًعا :بروز النتائج الســلبية لعدم مأسسة العالقات العربية:
أبــرزت تفاعــات عــام  2016خطــورة وتبعــات حالــة الــا مؤسســية يف العالقــات العربيــة،
وهــي الحالــة التــي أوجــدت مســاحات فــراغ اســراتيجية وثقــوب كــرى بالواقــع العــريب
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وداخــل كيانــات الــدول الوطنيــة ،ميكــن لقــوى اإلرهــاب وقــوى الــا دولــة والفــوىض مــن
خاللهــا أن تســدد رضبــات مفاجئــة وشــديدة للكيــان الوطنــي ،حيــث وفــرت أدوات التواصــل
الجديــدة مــع الحالــة الشــبابية التــي متــر بهــا املجتمعــات العربيــة ،إمكانــات كثــرة لهــدم
الكيانــات الوطنيــة ،وإذا أُخــذ يف االعتبــار أن أغلــب الــدول العربيــة هــي كيانــات حديثــة
النشــأة ،وأن أغلبهــا يعــاين مــن مشــكالت يف نســيجها االجتامعــي وكياناتهــا الوطنيــة ،تتضــح
إمكانــات وفــرص اإلرضار بالــدول العربيــة.
وهنــا مــن املهــم األخــذ يف االعتبــار أن مأسســة الحالــة العربيــة ال تعنــي فقــط تعزيــز
كيــان جامعــة الــدول العربيــة ،وإمنــا مأسســة العالقــات الثنائيــة والجامعيــة وتقويــة فــرص
التشــبيك املؤســي يف األبنيــة التحتيــة والفوقيــة بــن الــدول واملجتمعــات ،والدخــول يف
رشاكات نوعيــة اســراتيجية ودفاعيــة وأمنيــة متعــددة وكثيفــة وقانونيــة ،عــى نحــو يُع ـ ّزز
فــرص األمــان ويجعــل الكيانــات الوطنيــة محميــة بعقيــدة أمنيــة واســراتيجية متامثلــة
ومتســاندة.
رشا :ازدياد الرصاع االجتامعي ومعارك النخب الوطنية:
عــا ً
ال يبــدو أن حــدة الــراع االجتامعــي والســيايس الداخــي بالــدول العربيــة يف طريقهــا إىل
الرتاجــع أو الــزوال؛ فعــى أثــر الثــورات تفاقمــت معــارك ورصاعــات شــديدة عــى الصعيــد
االجتامعــي عكســتها املشــاهد عــى الفضائيــات ووســائل التواصــل االجتامعــي ،وهــي التــي
أججــت التناقضــات املكبوتــة ،وجــرى فيهــا توظيــف أدوات غــر مســبوقة.
واآلن تتشــكل تحالفــات عابــرة ،بــن حــزم ومجموعــات مــن املواطنــن ،تتأطــر هوياتهــا
بحســب مواقفهــا مــن األنظمــة يف بلدانهــا وعالقــات دولهــا بالــدول العربيــة األخــرى ،وهــي
تحالفــات شــبكية عابــرة للــدول تدفعهــا وتك ّونهــا القضايــا واملصالــح والتوافــق عــى الــرأي
واأليديولوجيــا ،وليــس توافقــات املصلحــة املبنيــة عــى قــراءات رشــيدة للواقــع املحــي
والعــريب والعاملــي ،وهــذه الحالــة هــي أخطــر مــا تواجهــه الــدول العربيــة يف حروبهــا
املســتقبلية ،حيــث يتوقــع أن تواجــه بتكتــات عدائيــة وطنيــة وعــر وطنيــة تتشــارك
املصلحــة يف الســعي إىل هدمهــا ،أو عــى األقــل إقالقهــا وفــرض حالــة عــدم اســتقرار مزمنــة
تســتهدف إفشــالها.
يف ظــل ذلــك فــإن االبتــكارات الخاصــة باألشــكال والصــور العدائيــة يف املنطقــة العربيــة
ســوف تــزداد ،وســوف تــزداد املواجهــات بــن كتــل الفقــر والجهــل االجتامعــي العــريب
لتطــرح تحديــات جديــدة .ويدفــع كل ذلــك شــبكات مصلحيــة لنخــب إعالميــة وسياســية
ودينيــة تتقاطــع مــع مصالــح اقتصاديــة وطنيــة وغــر وطنيــة ،يف مركــب شــبيك ُمعقــد يديــر
بيزنــس عمــاق ويرتبــط بدوائــر مصلحيــة غربيــة نافــذة ،وكل ذلــك يتطلــب مــن الــدول
العربيــة االهتــام بتوســيع شــبكات األمــان والتكافــل االجتامعــي ،وســحب البســاط مــن
تحــت أقــدام املجموعــات الســاخطة التــي تراهــن عــى إدامــة الفــوىض.
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جامعة الدول العربية والتحديات الراهنة
د /.مجدي حامد(*)
تقـــديم:
إن مــن املؤكــد أن النظــام العــريب كان يقــف عــى أعتــاب «خامتــة طريــق» مــع مطالــع القــرن
الحــادي والعرشيــن .ثــم جــاء «الربيــع العــريب» ليؤكــد أنــه قــد آن أوان التغيــر بالفعــل ..
بالثــورة وبالعنــف .إن الســبعني ســنة األخــرة قــد اســتهلكت مرحلــة مــن حيــاة األمــة ،ومل يعد
باقيًــا لــدى هــذه املرحلــة مــا تعطيــه للمســتقبل ،ألن قياداتهــا الرســمية تفتقــد حريــة اإلرادة
التــي تكفــل لهــا حريــة االختيــار ،بينــا تتعــرض األمــة ملضاعفــات أزمــة عميقــة تهددهــا يف
مســتقبلها ذاتــه ،وليــس يف مجــرد خياراتهــا .إن انقضــاء مرحلــة قدميــة مل يعلــن مجــيء مرحلــة
جديــدة ،بــل رمبــا كان العكــس هــو الصحيــح ،ألن تلــك املرحلــة -التــي اســتهلكت نفســها يف
العقــود األخــرة -ال تــزال مصممــة ،مــن أجــل اســتمرار بقائهــا ،عــى أن تســتهلك األمــة ذاتهــا،
يك تضمــن امتــداد عمرهــا يف القــرن الجديــد(.)1
والبــد مــن التنبيــه إىل أن النظــام العــريب -منــذ البدايــة -كان يتميــز بكثافــة التدخــات اآلتيــة
مــن النظــام العاملــي ،ونظــام القمــة بصفــة خاصــة .وهــذا أمــر منطقــي بالنظــر إىل املوقــع
الجغــرايف االســراتيجي واملصالــح االقتصاديــة والسياســية ،فض ـاً عــن املوقــع الــذي احتلتــه
إرسائيــل كجســم نابــع مــن نظــام القمــة الــدويل -يف شــتى مراحلــه -إىل النظــام العــريب .ومــع
ذلــك يبقــى األكــر أهميــة واألكــر خطــورة ،هــو مــا تفعلــه الــدول العربيــة ذاتهــا ،كــا يتضــح
مــن السياســات والتوجهــات اآلتيــة التــي ســيجرى تحليلهــا ،وأولهــا ،تهافــت الدولــة العربيــة،
وثانيهــا ،انتهــاك محرمــات العروبــة ،وثالثهــا ،تســاقط الجوامــع املشــركة ،ورابعهــا ،النظــام
واملنظمــة ،وخامســها ،أزمــة الفعاليــة.
أوالً :تهافت الدولة العربية:
ميكــن القــول أن النظــام العــريب أخــذ يفقــد خاصيتــه العربيــة بفقــدان القــدرة لــدى قــواه
األساســية التــي كانــت تلعــب دور قاطــرة النظــام أو نقطــة الثقــل يف التفاعــات األساســية فيــه؛
الــدور الــذى كان يحــدد جــدول أعــال النظــام وأولوياتــه ،وكيفيــة إدارة أمنــاط السياســات
(*) رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية.
( )1ملزيد من التفاصيل حول الثورات العربية انظ ر:
د .مجــدي حــاد ،ثــورة مــر :مــروع نهضــة عربيــة – الكتــاب األول :إســقاط النظــام (بــروت :دار
النهضــة العربيــة.)2011 ،
د .مج ــدي ح ــاد ،ث ــورة م ـر :م ــروع نهض ــة عربي ــة – الكت ــاب الث ــاين :بن ــاء املس ــتقبل (ب ــروت :دار
النهضــة العربيــة.)2011 ،
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فيــه ،ويف املنظفــة .وذلــك ال يعنــى بالطبــع غيــاب تأثــر قــوى إقليميــة ودوليــة بشــكل مبــارش
يف سياســات النظــام ،لكــن محــور تلــك السياســات كان دامئًــا يف قلــب النظــام .فــراغ القــوة
مألتــه بشــكل أســايس قوتــان إقليميتــان إســاميتان هــا :إيــران وتركيــا .ويف ضــوء ذلــك يتجســد
املشــهد العــريب اليــوم يف تهافــت الدولــة العربيــة ،التــي تعــر عنهــا مجموعــة مــن الســات(:)2
أوالهــا -انتشــار ظاهــرة «تــايش الدولــة»؛ فهنــاك أنظمــة ســقطت ،وأخــرى اهتــزت بعنــف،
أو يف طريقهــا إىل الســقوط ،مــا حمــل مخاطــر تجريــف الدولــة وانهيارهــا واحتــال تفككهــا.
فهــل نحــن أمــام «بلقنــة» جديــدة تعيــد رســم خرائــط الــدول ،أم نحــن أمــام نــوع مــن
«لبننــة» التســويات :صياغــة عقــد اجتامعــي جديــد بــن مختلــف املكونــات االجتامعيــة يف
الوطــن الواحــد؟ ،تشــكل مــر وتونــس اســتثناء؛ لطبيعــة الدولــة وترســخ مؤسســاتها يف الحــال
األوىل ،والتامســك املجتمعــي املتمركــز حــول الهويــة يف الثانيــة.
ثانيهــا– يقظــة الهويــات مــا دون الوطنيــة ،هويــات حملتهــا أطــراف غــر الدولــة تقاتل باســمها
يف الحــروب األهليــة الدائــرة يف دولهــا ،وىف دول أخــرى .هويــات بعضهــا خائــف مــن املــايض،
وبعضهــا اآلخــر خائــف مــن املســتقبل .بعضهــا يريــد أن يصنــع املســتقبل عــى صــورة املــايض
كــا يــراه ،وبعضهــا اآلخــر يريــد أن يهــرب مــن املــايض إىل مســتقبل لطاملــا حلــم بتحقيقــه.
ثالثهــا -تكــرس صــدام املذهبيــات ضمــن دول العــامل اإلســامي؛ صــدام يقتــات عــى الــراع
اإلقليمــي -مــن جهــة ،ويســاهم يف تعزيــزه -مــن جهــة أخــرى .صــدام يكــرس خطــوط متــاس
حــول الهويــة ضمــن الدولــة الواحــدة ،خطــوط متــاس أيضً ــا عابــرة للــدول يف االصطفافــات
التــي صنعهــا هــذا الصــدام يف املــرق العــريب.
رابعهــا– ازديــاد تــردي األوضــاع االقتصاديــة ،بانعكاســاتها االجتامعيــة الخطــرة يف الــدول
التــي شــهدت التغيــر .كــا أدى ســقوط أســعار النفــط إىل طــرح موضــوع الدولــة الريعيــة
يف الــدول النفطيــة للمــرة األوىل ،وبشــكل جــدي باتجــاه البحــث يف دور مختلــف للدولــة
أمــام هــذه األزمــة الهيكليــة العاصفــة باقتصــادات هــذه الــدول ،التــي لهــا انعكاســات ســلبية
أيضً ــا عــى الــدول املصــدرة للعاملــة .فاألزمــة االقتصاديــة االجتامعيــة تــزداد مخاطرهــا
عــى املجتمعــات العربيــة يف ظــل حــرب بــاردة إقليميــة ،وحــرب أهليــة عربيــة تقتــات مــن
الحــروب األهليــة القامئــة ،حــروب ما بعــد «الربيــع العــريب» التــي تــؤدي إىل نزيــف بــرى
واقتصــادي واجتامعــي كبــر يف هــذه الــدول.
ثان ًيا :انتهاك محرمات العروبة:
لقــد قيــل أن «حــروب الخليــج» كانــت يف حقيقتهــا «أزمــة كاشــفة» للعديــد مــن التناقضــات
والتوجهــات العربيــة ،وأنهــا بهــذا املعنــى دفعــت إىل الســطح بعديــد مــن األمــور ،بحيــث
ضاقــت املســافة بــن مــا هــو علنــي ومــا هــو خفــي .ورمبــا يبــدو ذلــك غايــة يف الوضــوح
( )2د .ناصيف حتى« ،أي مستقبل للنظام العريب؟» ،صحيفة الرشوق ،يف .2016/2/25
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بخصــوص أيديولوجيــة القوميــة العربيــة أكــر مــن غريهــا .فلقــد كانــت األزمــة «كاشــفة»
لحقيقــة التطــور الــذي كان يشــق مجــراه عميقًــا يف بنيــة العالقــات العربيــة -العربيــة،
وانعكاســا دقي ًقــا وصادقًــا لحقيقــة بنيــة العالقــات العربيــة -الغربيــة .وإن كان مــن الصحيــح
ً
أيضَ ــا أن تلــك الحــروب لعبــت دور «املعجــل» يف هــذا «االنقــاب» الخطــر ،حيــث أصبــح
للتناقضــات العربيــة -العربيــة ،بشــكل ال يحتمــل الشــك ،األولويــة عــى التناقضــات العربيــة-
الغربيــة ،ومــن ضمنهــا التناقضــات العربيــة -اإلرسائيليــة .نظـ ًرا النعكاســات تلــك األزمــة عــى
عقيــدة النظــام العــريب ،التــي كانــت تدعــم قواعــده ،وتصلــب قوامئــه ،وتشــد أزره .ويف هــذا
الســياق ميكــن رد املشــكلة التــي تواجــه القوميــة العربيــة إىل العوامــل اآلتيــة(:)3
 -1انحســار مصداقيــة النظــم التــي مثلــت قــاع القوميــة العربيــة .فقــد أدت حــرب  1967إىل
هزميــة نظامــي الوحــدة العربيــة يف مــر وســوريا .والنظــام الجزائــري ،الــذي كان ينتقــد عــدم
الحســم الثــوري ،تــرك البــاد بعــد قرابــة ربــع قــرن يعرتيهــا الفســاد ،وتعصــف بهــا أعبــاء
الديــون ،وتــدور عــى أرضهــا حــرب رضوس ضــد «املعارضــة اإلســامية» .ويف حــروب الخليــج
ذاتهــا رضب نظــام وحــدوي آخــر هــو النظــام العراقــي ،حيــث هــدم قــراره ضــم الكويــت –
كخطــوة أوىل نحــو الوحــدة العربيــة – األســس الرئيســية التــي يعتمدهــا النظــام العــريب.
 -2عــدم فاعليــة اآلليــات العربيــة يف حــل أو تســوية النزاعــات العربيــة -العربيــة ،ســواء كانــت
حــول األرايض ،أو كانــت تتعلــق بقضايــا إيديولوجيــة ،أو بتوزيــع املــوارد .وحــن ثبــت أن بعــض
هــذه الرصاعــات ليــس «خالفــات بــن أشــقاء» ،إمنــا لــه طابــع عــدايئ ،بــل وقــادر عــى خلــق
جــروح نفســية عميقــة ،واجهــت الفرضيــات املحوريــة إليديولوجيــة القوميــة العربيــة تحديًــا
خط ـ ًرا.
 -3التبايــن الحــاد بــن مصلحــة الدولــة ومقتضيــات الوحــدة العربيــة .وعــى ســبيل املثــال،
فــإن ســوريا «قلــب العروبــة النابــض» وقفــت إىل جانــب دولــة غــر عربيــة -إيــران -يف حــرب
الخليــج األوىل ضــد «عدوهــا العراقــي» الــذي أدعــى الدفــاع عــن «البوابــة الرشقيــة للوطــن
العــريب» .وبعــد عامــن مــن انتهــاء تلــك الحــرب ،وقفــت ســوريا ومــر «يف خنــدق واحــد»
مــع الواليــات املتحــدة ،ضــد نفــس الدولــة التــي يحكمهــا جنــاح منافــس لنفــس حــزب البعــث.
بينــا تســتهدف اإليديولوجيــة الوحدويــة ،قبــل أي يشء آخــر ،مناهضــة اإلمربياليــة.
 -4تفاقــم التوتــر العــريب القائــم ليــس فقــط عــى مســتوى الدولــة ،وإمنــا أيضً ــا عــى مســتوى
املجتمــع .فمــن الواضــح أن خــرة العاملــة العربيــة املهاجــرة مل تدعــم الشــعور بهويــة عربيــة
واحــدة ،بــل يبــدو يف الواقــع أنهــا أســهمت يف تدعيــم االنتــاء الســيايس القطــري .وقــد كرســت
«حــروب الخليــج» هــذا التوجــه نتيجــة «تســييس» قضيــة الهجــرة .فقــد كان ينظــر إىل العاملــة

املهاجــرة باعتبارهــا أحــد أبعــاد االعتــاد العــريب املتبــادل والتكامــل اإلقليمــي ،وكانــت
الحكومــات العربيــة تــردد طويـاً يف اســتغاللها كإحــدى األدوات املعلنــة للسياســة الخارجيــة.
لكــن بعــد حــروب الخليــج تــم تســييس قضيــة العاملــة العربيــة املهاجــرة عــى نطــاق واســع،
وكان أكــر تلــك الحــاالت حــدة هــو وضــع العاملــة الفلســطينية يف الكويــت ،ثــم وضــع العاملــة
اليمنيــة يف الســعودية .ومــن ثــم فــإن النظــم العربيــة مل تتــورع عــن أن تنقــل قضيــة هجــرة
العاملــة مــن ســاحة «السياســات الدنيــا» إىل ســاحة «السياســات العليــا» ،فعاملتهــا عــى أنهــا
مســألة مــن مســائل األمــن الوطنــي ،وســيادة الدولــة ،واســتقرار النظــام.
 -5التغــرات التــي أث ـ ّرت عــى املســألة الفلســطينية باعتبارهــا القضيــة املحوريــة يف النظــام
العــريب ،بــل إن تاريــخ القضيــة الفلســطينية قــد ارتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا بصعــود أيديولوجيــة
القوميــة العربيــة .وتلــك األيديولوجيــة تقــوم عــى أن الــراع مــع إرسائيــل هــو «رصاع
وجــود» وليــس «رصاع حــدود» ،وبالتــايل اســتحالة التوافــق بــن العقيــدة الصهيونيــة والقوميــة
العربيــة .فــا هــو مصــر ذلــك املنطــق بعــد أن دخــل «املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب
الفلســطيني» يف مفاوضــات منفصلــة ورسيــة مــع إرسائيــل ،بعــد أن كان قــد اعــرف بحقهــا
يف الوجــود عل ًنــا ،وتوصــل إىل «اتفاقــات ســام وتعــاون اقتصــادي» مــع «الكيــان الصهيــوين»؟،
بغــض النظــر عــن دوافــع قــادة املنظمــة ،إال أنــه ال شــك يف أنهــم بــدأوا يشــككون يف األســاس
الفكــري للقوميــة العربيــة ،حينــا آلــوا عــى أنفســهم إال أن يفصلــوا قضيتهــم عــن القضيــة
العربيــة .ولعــل مــن دالئــل تغــر البيئــة العربيــة أن اســتقبلت اتفاقيــات املنظمــة مــع إرسائيــل
بــرد فعــل مختلــف متا ًمــا عــا واجــه «الســادات» عندمــا ذهــب إىل إرسائيــل ،عــى أســاس أنــه
ليــس ح ـ ًرا يف أن يفعــل ذلــك ،ألن تلــك قضيــة عربيــة ،رغــم خطــورة الفــارق بــن الحالــن:
فمــن الصحيــح أن مــر ســبقت إىل عقــد اتفــاق منفــرد مــع إرسائيــل ،لكــن هــذا االتفــاق
مل ينــه الــراع العــريب – اإلرسائيــي ،وإن كان قــد غــر موازينــه .أمــا االتفــاق الفلســطيني –
اإلرسائيــي فإنــه أكــر مــن تغيــر يف حركــة املوازيــن .والشــك يف أنــه كان يحمــل يف أعقابــه
نــذر خطــر شــديد .ومــن الصحيــح ،أيضً ــا أن االتفــاق مل يجلــب وحــده هــذا الخطــر الشــديد،
لكــن مجيئــه يف ســياق كل مــا تقــدم ،يكــرس حــال مــن التفــكك والتــآكل مل يســبق لهــا مثيــل
يف تاريــخ األمة(.)4
 -6الصعــود املتزايــد للحــركات اإلســامية؛ فقــد ربــح اإلســاميون مــن دعوتهــم بأنهــم ميثلــون
الــراث واألصالــة عــى نحــو بســيط وبلغــة مألوفــة؛ يلخصهــا مبــدأ «اإلســام هــو الحــل».
هكــذا نجحــوا يف كســب تأييــد األجيــال الجديــدة التــي طحنتهــا تكلفــة برامــج «اإلصــاح
االقتصــادي» التــي ميليهــا «الغــرب» ومؤسســاته الدوليــة ،ومل تعــد تؤمــن برؤيــة القوميــة

( )3ملزي ــد م ــن التفاصي ــل ،انظ ـر :د .مج ــدي ح ــاد ،جامع ــة ال ــدول العربي ــة – مدخ ــل إىل املس ــتقبل ،ط ،2
(الكوي ــت :املجل ــس الوطن ــي للعل ــوم والفن ــون واآلداب.)2008 ،

( )4انظــر :د .مجــدي حــاد ،مســتقبل التســوية –  30عامــاً مــن ســام عابــر (بــروت :دار النهضــة
العربيــة.)2009 ،
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العربيــة بشــأن الــراع ضــد االســتعامر الجديــد ،وقــدم الزلــزال الســوفييتي مســاعدة إضافيــة
مهمــة ،بخاصــة مــن حيــث «انكشــاف» ظهــر القــوى القوميــة .معنــى ذلــك أنــه يف الوقــت
الــذي انهــارت فيــه مصداقيــة النظــم القوميــة ،حــدث أيضً ــا تهميــش إضــايف ســيايس للقــوى
القوميــة واملعارضــة.
وميكــن القــول أن الــدول العربيــة – منــذ مطلــع الســبعينيات – أخــذت تــر عــى تجاهــل
بعضهــا البعــض ،وتجاهــل املنظــات القوميــة واإلقليميــة ،وأيــة قــوة ميكــن أن تشــكل قي ـ ًدا
عــى ســلوكها ،حتــى إذا كان ذلــك الســلوك واض ًحــا يف انتهاكــه «محرمــات العروبــة» .وهنــاك
أمثلــة كثــرة للداللــة عــى ذلــك .ورغــم الطبيعــة «الالعروبيــة» لتلــك األحــداث الجســام ،إال
أنهــا قــد صــدرت مــن جانــب قيــادات تديــن بالــوالء اللفظــي ملبــدأ القوميــة العربيــة .لذلــك
ميكــن القــول -أوالً -بالنســبة للحــكام ،إن انهيــار «محرمــات العروبــة» أصبــح مــن الوضــوح
مبــكان ،فلــم تعــد السياســات العروبيــة املعلنــة تشــكل قيـ ًدا عــى الســلوك الفعــي ،كــا كان
االعتقــاد .بــل وكلــا رأوا زعــاء عــرب آخريــن يســعون إىل املصالــح الخاصــة لدولهــم ،فإنهــم
ال يألــون جه ـ ًدا يف تحويــل «محرمــات» األمــس إىل واقــع اليــوم.
 ثان ًيــا -بالنســبة للمحكومــن ،فقــد أصبــح انتهــاك مصداقيــة العروبــة مــن الوضــوح مبــكانأيضً ــا ،حتــى لقــد أصبحــوا أكــر ريبــة تجــاه صيــغ الخطــاب العــام لشــعارات العروبــة ،ألن
الفجــوة الهائلــة بــن املبــدأ الســامي والتطبيــق العمــي لــه كان البــد وأن تــؤدي إىل التقويــض
مــن رشعيــة املبــدأ ذاتــه.
ثالثًا :تساقط الجوامع املشرتكة:
لقــد فقــد الوطــن العــريب اإلحســاس بهويتــه ،بــل ومتلكتــه نزعــات القبائــل املتحاربــة .فقــد
ضــاع منــه جامعــه وهدفــه املشــرك ،ومواقفــه املشــركة ،ويبــدو ذلــك الضيــاع جل ًيــا عــى
ثالثــة محــاور أساســية(:)5
األول -أن هــذه األمــة خــال الســبعني ســنة األخــرة كانــت تعيــش يف إطــار «فكــرة واحــدة
جامعــة» ،وهــي فكــرة «القوميــة العربيــة» .إن هــذه الفكــرة التــي ظلــت هامئــة حــول آفــاق
املنطقــة قرونًــا وجــدت لنفســها تجســي ًدا ح ًيــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،ويف منــاخ الفوران
الوطنــي والقومــي الــذي أعقبهــا ،يف إطــار الجامعــة .ثــم اكتســبت الفكــرة حيويــة جديــدة
حينــا أخــذت مــر مســؤوليتها ،وحولتهــا مــن مجــرد جامعــة دول لتجعــل منهــا تيــا ًرا ح ًيــا
يحتــوي يف تدفقــه شــعوبًا تســعى إىل االســتقالل والوحــدة ،وتعبــئ األثنــن مبضمــون اجتامعــي
وفكــري متدفــق.
وليــس مــن شــك أن الفكــرة تعــرت يف لحظــات معينــة بســبب مقاومــة إمرباطوريــات قدميــة
( )5انظــر بهــذا الخصــوص :محمــد حســنني هيــكل ،اتفــاق غــزة – أريحــا أوالً :الســام املحــارص بــن
حقائــق اللحظــة وحقائــق التاريــخ (بــروت :مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،)1994 ،ص.34 – 27
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وجديــدة ،وبســبب صــدام يف الــرؤى االجتامعيــة بــن فقــراء العــرب وأغنياءهــم ،ثــم أنهــا
تلقــت صدمــات عنيفــة أبرزهــا صدمــة االنفصــال بــن مــر وســوريا عــام  ،1961ثــم صدمــة
الهزميــة عــام  .1967لكــن هــذه الفكــرة ظلــت واقفــة صامــدة ،صلبــة ومؤمنــة ،حتــى حققــت
انتصــا ًرا ال شــك فيــه عــام  .1973لكنهــا مــن بعــده دخلــت إىل تيــه ضلــت فيــه طريقهــا ،ثــم
اســتيقظت ذات يــوم وإذا جيــوش عربيــة تزحــف إىل هــدف مل يكــن ممك ًنــا أن يكــون هدفهــا،
وجيــوش عربيــة موجــودة عــى ســاحات قتــال مل يكــن معقــوالً أن يكــون قتالهــا.
ويف أعقــاب حــرب الخليــج ،وعواقبهــا ،انكفــأت الفكــرة الجامعــة عــى وجههــا ،وانحــل الربــاط.
وإذن فــإن الفكــرة الواحــدة الجامعــة التــي أحاطــت بحركــة األمــة وحــددت اتجــاه خطاهــا،
مل تعــد اآلن يف مكانهــا.
وأســاس ذلــك أن الفكــرة الواحــدة الجامعــة تقــوم عــى أســاس ،ومل تكــن اخرتا ًعــا توصــل إليــه
ساســة طامعــون يف الزعامــة ،أو مفكــرون شــاردون يف الخيــال ،إمنــا الفكــرة الواحــدة ،وهــي
وحــدة األمــة ،حقيقــة مقتضيــات أمــن ورضورات تنميــة ،إىل جانــب أنهــا حقيقــة لغــة واحــدة،
وتاريــخ واحــد ،وثقافــة واحــدة ،واتصــال جغــرايف ال يعــرف الحــدود السياســية ،حتــى وإن
نصبــت عليهــا أســوار مــن األســاك الشــائكة.
وليــس مصادفــة أن تراجــع الفكــرة القوميــة صاحبــه منــو يف قــوة التيــار اإلســامي ،فاألمــة
العربيــة هــي مركــز الحضــارة اإلســامية .ويف العــادة فإنــه حينــا يحــدث الضغــط عــى املركــز
فــإن الطاقــة الكامنــة فيــه تتمــدد وتنتــر إىل إطــار أوســع مــن املركــز .ويف الواقــع فــإن
الظاهــرة امللحوظــة يف التيــار الدينــي الراهــن هــي أنــه يبــدو اآلن مــاذًا لوطنيــات شــاردة،
وقوميــات مهزومــة ،وآمــال اجتامعيــة عجــزت عــن الوفــاء وأصابهــا اإلحبــاط.
والثــاين -أن العــرب قــد عرفــوا خــال الســبعني ســنة األخــرة «قضيــة واحــدة جامعــة» ،وهــي
«القضيــة الفلســطينية» .وكانــت هــذه القضيــة مجــال فكــر األمــة وفعلهــا ،وكانــت مجــال
نشــاط الجامعــة وتأثريهــا ،وكانــت مجــال شــحذ الهمــم يف كل بلــد عــريب أدرك عمــق التحــدي
الحضــاري ،وراح يحــاول االقــراب مــن رضوراتــه.
ولقــد تاهــت القضيــة الواحــدة الجامعــة ،بنفــس الطريقــة التــي تاهــت بهــا الفكــرة الواحــدة
الجامعــة .وكانــت بدايــة النهايــة هــي «مؤمتــر مدريــد» الشــهري عــام  ،1991وكان هــذا املؤمتــر
ســابقة غريبــة يف تاريــخ السياســة الدوليــة ،ففيــه طلــب مــن املشــاركني العــرب أن يســلم كل
منهــم مــا لديــه أوالً ،وبعــد ذلــك يجــيء االتفــاق عــى صيغــة العقــد الــذي تنتظــم مبوجبــه
عالقــات األطــراف .ولقــد قيــل أن هــذا املؤمتــر مامرســة عمليــة لشــعار «األرض يف مقابــل
الســام» ،ونــي القائلــون أن األرض هــي مفتــاح «الســام» ،ومــن ثــم فــإن الــذي يســيطر عــى
األرض هــو الــذي ميلــك مقــدرات «الســام» ،أي أن العــرب مل يكــن يف مقدورهــم أن يعطــوا
«الســام يف مقابــل األرض».
كان املطلــوب مــن األطــراف العربيــة يف مدريــد اإلذعــان ملــن يســيطر عــى األرض ،ومــن ثــم
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عــى «الســام» ،وبعدهــا بــدأ الحديــث واتصلــت جــوالت املفاوضــات يف واشــنطن ،لكــن هــذه
الجــوالت ظلــت تــدور يف الفــراغ ،فصلــب املوضــوع مل يكــن مطرو ًحــا ،ومــا كان مطــروح مجرد
هوامــش عليــه ،وأنــواع مــن التفاصيــل ال صلــة لهــا بحقــوق األرض أو حقــوق البــر ،ألن
«االتفاقيــات» الفعليــة عقــدت يف مــكان آخــر ،وبأســلوب آخــر.
هكــذا بــرف النظــر عــن محاســن تلــك االتفاقيــات -أو مضارهــا -فإن القضيــة الواحــدة الجامعة
لحقــت بالفكــرة الواحــدة الجامعــة ،وانفــك الرباطــان :ربــاط القضية -وربــاط الفكرة.
والثالــث -أن هــذه األمــة طــوال الســبعني ســنة املاضيــة أســلمت قيــادة رصاعاتهــا لدولــة
واحــدة فيهــا ،ميكــن أن يطلــق عليهــا مجــازًا وصــف «الدولــة الواحــدة الجامعــة» ،وهــي مــر.
وكانــت مــر قــد بنــت دورهــا الخــاص يف املحيــط العــريب املرتامــي حولهــا عــى حقائــق ثابتــة
مــن الجغرافيــا والتاريــخ ،ثــم أضافــت إىل ذلــك ســن ًدا مــن العطــاء األديب والعلمــي والثقــايف
والفقهــي عمو ًمــا ،ثــم دعمــت ذلــك كلــه بالتــزام مبــديئ واضــح بــدأ بجامعــة الــدول العربيــة
التــي اتخــذت مقرهــا يف عاصمتهــا ،ثــم ثبتتــه مبيثــاق الدفــاع املشــرك ،ثــم قدمــت مــا هــو
أكــر ،وهــو عهــد املســئولية وااللتــزام ممهــو ًرا بالــدم حتــى حصلــت عــى اعــراف األمــة كلهــا
بدورهــا الخــاص والفريــد.
والبــد هنــا مــن التنبيــه إىل أن الــدور املــري الخــاص والفريــد يف وســط هــذه األمــة ليــس
رئاســة بالقانــون ،وإمنــا هــو امتحــان باملامرســة والتجربــة .فلقــد اســتحقت مــر دور «اإلقليــم
القاعــدة» ودور «القيــادة» بــاألداء وليــس باالدعــاء ،بالتضحيــات وليــس بالشــعارات ،ومبامرســة
مســؤوليات الزعامــة السياســية واالجتامعيــة والفكريــة .لكــن ذلــك كلــه مرهــون برؤيــة
اآلخريــن ،مــن ناحيــة ،ومبامرســة متطلبــات هــذا الــدور ،مــن ناحيــة أخــرى .ثــم أن هــذا الــدور
املــري -حتــى باملعيــار القطــري املحــض -رضورة حيــاة .فليــس هنــاك مســتقبل ملــر خــارج
اإلطــار العــريب ،بــل أنــه ليــس هنــاك مســتقبل ألي قطــر عــريب -مــر أو غريهــا -خــارج اإلطــار
العــريب الجامــع .فقــد ثبــت بوضــوح أن األمــن والتنميــة كالهــا عــى مســتوى قطر عــريب واحد
مســتحيل .لكــن مــن املالحــظ أن هنــاك عمليــة «تــآكل» يف «النمــوذج» الــذي كانــت متثلــه
مــر ،بالنســبة ألمتهــا العربيــة .ذلــك أن األمــور يف النهايــة موصولــة بقــوة الفعــل ،ومرهونــة
بقــوة الحقيقــة .واملهــم أن محاولــة فــك قوائــم وقواعــد الــدور التاريخــي ملــر تســعى بهمــة،
ال يقــدر أصحابهــا نتائــج مــا يفعلــوه.
أساســا صال ًحــا لنظريــة
ومــع ذلــك تنبغــي اإلشــارة إىل أن فكــرة «الدولــة القاعــدة» مل ت ُعــد ً
الوحــدة العربيــة ،يف ضــوء املتغــرات العربيــة واإلقليميــة والعامليــة مــع نهايــة القــرن العرشيــن،
وإنهــا يجــب أن تــرك مكانهــا لفكــرة «الدولــة النمــوذج» .ويقصــد بذلــك الدولــة التــي يتحقــق
فيهــا أكــر قــدر مــن الدميقراطيــة فيعطــى املثــل ،ويكــون «قبلــة» ومركــز جــذب وقــوة وضغط،
ألن الوحــدة يجــب أن تكــون بــن أقطــار تختارهــا شــعوبها بوســائل دميقراطيــة .ومــا مل تتمكــن-
أو تتجــرأ – القــوى املعاديــة للوحــدة ،أو املتخوفــة منهــا ،أو املتحفظــة عــى أمــر مــن أمورهــا،
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عــى التعبــر عــن رأيهــا بــكل حريــة ،ويف إطــار دميقراطــي حــق ،فــإن الفكــر الوحــدوي العــريب
ســيظل خطابًــا موج ًهــا إىل مجهولــن ،وســيظل تائ ًهــا يف وا ٍد قفــر ..فــا يســمعه إال صاحبــه.
هكــذا يضيــع الوطــن العــريب فكرتــه الواحــدة الجامعــة ،وقضيتــه الواحــدة الجامعــة ،والــدور
الواحــد الجامــع إلدارة حركتــه.
راب ًعا :النظام واملنظمة:
كان إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة عــام  1945حدثًــا بــارزًا عــى مســتوى النظــام العــريب ،الــذي
أخــذت مالمحــه تتشــكل مــع انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ،قبــل أن تجتمــع كلمــة حكومــات
دول قليلــة منــه – مســتقلة – عــى إنشــاء الجامعــة .إن النظــام العــريب يتمثــل يف شــبكة كثيفــة
معقــدة مــن العالقــات والتفاعــات والروابــط ،الحكوميــة والشــعبية ،الرســمية وغــر الرســمية،
أمــا الجامعــة فهــي أحــد رمــوز ومعــامل هــذا النظــام التــي لهــا صفــة حكوميــة ورســمية ،ومــن
ثــم فالجامعــة جــزء مــن كل.
كــا أن هــذه النظــرة إىل العالقــة بــن «النظــام» واملنظمــة» تقــود إىل دراســة عالقــة التأثــر
والتأثــر املتبادلــة بــن الجامعــة والنظــام العــريب ،خاصــة وأن أثــر النظــام أو السياســات العربيــة
عــى الجامعــة كان مدم ـ ًرا ،ويغلــب الظــن أنهــا املنظمــة اإلقليميــة الوحيــدة التــي حرمــت
مــن أهــم خصائــص املنظــات الدوليــة؛ وهــي توافــر اإلرادة الذاتيــة والشــخصية املســتقلة
تجــاه أعضائهــا .والشــك يف أن املطلــوب اآلن هــو محاولــة إنعــاش املنظمــة لــي تنهــض بعــرات
النظــام ،فــا تــزال الجامعــة إطــا ًرا للعمــل وســط ركام الحطــام العــريب.
وميكــن القــول أن مســتقبل الــدول العربيــة يتوقــف إىل حــد بعيــد عــى قــدرة وإرادة حكوماتهــا
والقطــاع الخــاص فيهــا ،إىل جانــب املؤسســات غــر الرســمية ،عــى مامرســة عمــل جامعــي
فاعــل ملواجهــة التحديــات والتطــورات الجاريــة؛ خاصــة الناجمــة عــن االنفتــاح االقتصــادي
املتنامــي ،والتعامــل مــع املشــكالت البنيويــة الداخليــة والتحديــات التكنولوجيــة ،والعمــل
الجامعــي لتقليــص مخاطــر العوملــة ،وتعظيــم الفــرص التــي تتيحهــا.
رغــم ذلــك ميكــن وصــف اســتجابة الــدول العربيــة للتحديــات الداخليــة والخارجيــة املعــارصة
بأنهــا منهجيــة قدميــة ملواجهــة مشــكالت جديــدة؛ أســاس ذلــك أن «مفهــوم التحديــات الداخلية
والخارجيــة» قــد لحقــه تغــر جوهــري ،مــع مطالــع األلفيــة الثالثــة؛ ال فقــط مــن الناحيــة
الكميــة ،لكــن أيضً ــا مــن الناحيــة النوعيــة.
فمــن ناحيــة أصبحــت التحديــات الداخليــة تتمثــل ال فقــط يف تدهــور مســتويات املعيشــة ،بــل
أيضً ــا يف تــدين مســتوى الخدمــات االجتامعيــة ،ومحدوديــة قنــوات املشــاركة وآلياتهــا ،وتفــاوت
توزيــع الــروة ،وانتشــار الفســاد ،وشــيوع العنــف وعــدم االســتقرار.
ومــن ناحيــة التحديــات الخارجيــة؛ تحتــل ظاهــرة العوملــة أهميــة خاصــة ،وهنــا يُثــار أيضً ــا
مفهــوم «عســكرة العوملــة» ،فضـاً عــن أن الــراع الــدويل يف ظــل «النظــام العاملــي الجديــد»
مل يعــد رصا ًعــا اقتصاديًــا بــل رصاع ثقــايف شــامل ،أو هــو رصاع عــى مســتوى االقتصــاد الثقــايف،
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بــدالً مــن الرصاعــات التقليديــة التــي كانــت تــدور حــول موضوعــات االقتصــاد الســيايس.
لكــن الــدول العربيــة مل تبــذل مجهــو ًدا يُذكــر إلعــادة تنظيــم عالقاتهــا الدوليــة الجامعيــة ،عــن
طريــق تطويــر الجامعــة وأســاليب وآليــات عملهــا ،بــل تتمثّــل اســتجاباتها عمو ًمــا يف مجموعــة
مــن ردود األفعــال الفرديــة ،كــا تــدل عــى عــودة ضمنيــة ملامرســة سياســة التوازنــات .يوضــح
ذلــك أن مــن املفارقــات الصارخــة التــي تذخــر بهــا تجربــة العمــل العــريب املشــرك ،أن الــدول
العربيــة تــدرك عــدم مالمئــة البنيــة املؤسســية للجامعــة ،وآليــات عملهــا ،لتحقيــق أهــداف
العمــل العــريب املشــرك ،كــا تكشــف عــن ذلــك املبــادرات واملقرتحــات العديــدة التــي تقدمت
بهــا الــدول العربيــة ذاتهــا ،عــى مــدار الســبعني عا ًمــا املاضيــة ،دون تقــدم يذكــر .لعــل هــذه
املفارقــة هــي التــي تفــر حــال الشــك واملخــاوف العميقــة التــي تنتــاب الــرأي العــام العــريب
إزاء هــذه املبــادرات واملقرتحــات ،حيــث بــات عــى ثقــة مؤكــدة يف عــدم وجــود إرادة سياســية
حقيقيــة وصارمــة لإلخــاص ملــا تتضمنــه(.)6
 -1حال الجامعة:
يتســاءل املتابعــون للشــأن العــريب إن كانــت وزارات الخارجيــة العربيــة ســتواصل تعاملهــا مــع
الجامعــة وكأن شــيئًا مل يتغــر غــر شــخص األمــن العــام .مــن املتوقــع أن يعــود املندوبــون
العــرب وعــى قوائــم اهتامماتهــم كالعــادة موضــوع تعديــل ميثــاق ولوائــح الجامعــة ،وامليزانية
وحصــص الــدول فيهــا ،ورمبــا تقدمــت مندوبيــات دول بعينهــا ،بالتشــاور مــع قياداتهــا يف
عواصمهــا أو باجتهاداتهــا الذاتيــة ،بأفــكار تســمح لهــا بتغيــر أوضــاع داخليــة يف األمانــة العامــة،
فرصــا جديــدة للتدخــل أو التوجيــه ،كل منهــا لهــدف معلــوم أو مســتجد .أمــا األهــداف
تتيــح ً
املعلومــة فيتصدرهــا هــدف الســعي للتأكــد مــن أن األمــن العــام الجديد يــأيت مســتوعبًا رغبات
ومصالــح كل دولــة عضــو يف الجامعــة ،ومتفهـ ًـا حقيقــة وضــع تــوازن القــوى السياســية واملاليــة
لــكل عضــو ،وانعكاســات هــذا الوضــع عــى صنــع القــرار داخــل الجامعــة .مــن األهــداف أيضً ــا
التثبيــت املبكــر ألقــدام ونفــوذ منــدويب الــدول داخــل األمانــة العامــة ،بحجــة الرغبــة الربيئــة
نحــو ترشــيد أداء العاملــن ،وتجديــد والءاتهــم ،أو كســب والءات جديــدة.
واقــع األمــر أن مــن راقبــوا مســرة العمــل العــريب املشــرك عــى مــدى ســنوات عديــدة توصلــوا
إىل قناعــة كاملــة بــأن تعديــل امليثــاق الراهــن ،وإصــاح لوائــح العمــل واألداء بالجامعــة ،وتبديد
طاقــة األمــن العــام ومســاعديه وأرصدتهــم الشــخصية يف التوســل املهــن لزيــادة امليزانيــة
الســنوية ،هــذه املوضوعــات وغريهــا مــن التــي يجــري اآلن تصفيفهــا اســتعدا ًدا إلعــادة عرضهــا
عــى مجالــس الحــكام العــرب ومندوبيهــم انتهــى وقتهــا .إمنــا يعتقــد وبحــق أنــه قبــل الســؤال
عــن ميثــاق الجامعــة الراهــن وتعديالتــه ،واملواقــف العربيــة املتناقضــة مــن هــذه التعديــات،
( )6ملزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول جامع ــة ال ــدول العربي ــة ،انظ ـر :د .مج ــدي ح ــاد ،جامع ــة ال ــدول العربي ــة
– مدخ ــل إىل املس ــتقبل  ،مص ــدر س ــابق.
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يــأيت الســؤال الجوهــري الــذي يجــب أن يشــغل السياســيني والحــكام والدبلوماســيني واملراقبــن،
والشــك يف أنــه يشــغل الباحثــن واألكادمييــن عربًــا وغــر عــرب ،وهــو :هــل التــزال الجامعــة
الوعــاء األمثــل املعــر عــن الحــال النظاميــة الراهنــة يف «العــامل العــريب»؟ وللســؤال تتمــة ليســت
بأقــل أهميــة ،وهــي عــن «العــامل العــريب» الــذي يفــرض أن متثلــه وتنتمــي إليــه وتحميــه وترفع
راياتــه هــذه الجامعــة .بــل ميكــن القــول أننــا رصنــا نواجــه مشــكلة حقيقيــة يف تعريــف عبــاريت
«الوطــن العــريب» و«العــامل العــريب»؛ غــر واثقــن متا ًمــا مــن أننــا ونحــن ننطــق بأيهــا ال نهــدر
حــق وتطلعــات شــعب وطائفــة ،أو نتجاهــل مــا طــرأ عــى الخريطــة مــن تغــرات ،ومــا نــراه
وما نــردد يف وصفــه بكيانــات غــر عربيــة الهــوى أو الهويــة يف طــور التكويــن.
قامــت الجامعــة لرتمــز لنظــام إقليمــي عــريب .صعــب اآلن افــراض أن هــذا النظــام موجــود،
نظــام تنطبــق عليــه الــروط «األكادمييــة» والسياســية واالســراتيجية التــي تؤهلــه لحمــل صفة
«العــريب» وصفــة «اإلقليمــي» ،ولتمثلــه منظمــة تدعــي لنفســها صفتــن ال تتوفــران م ًعــا يف أي
مــكان آخــر ،وهــا اإلقليميــة والقوميــة .هــل هنــاك مبالغــة أو خــداع يف اســتمرار الزعــم بــأن
هــذه املنظمــة التــزال متثــل بالفعــل كتلــة مصالــح «عربيــة» ،وتعكــس «هويــة» اســتقرت عليهــا
الــدول األعضــاء كــرط عضويــة؟ ،أو الزعــم بــأن هــذه الــدول األعضــاء وشــعوبها وطوائفهــا
وأعراقهــا تلتــزم «العروبــة» عقيــدةُ ،معلَنــة أحيانًــا وكامنــة بعــض الوقــت ،كــا عنــد األزمــات
ويف املناســبات.
ـض َمــن يف هــذه
إن اإلجابــات عــى أســئلة مــن هــذا النــوع ال تعنــي بالــرورة أكــر مــن أن بعـ َ
«األمــة» أصبحــوا أشــد مي ـاً مــن أي وقــت مــى لالعتقــاد بــأن النظــام اإلقليمــي العــريب قــد
ســقط ،أو هــو نظــام آيــل للســقوط .وأســباب الســقوط ،ســواء حــدث أو يحــدث ،كثــرة؛ منهــا:
 تســلط حــكام وأنظمــة حكــم بعينهــا عــى شــعوبها لفــرات تطــول أو تقــر ،حقــق بعضهــادرجــة أو أخــرى مــن النمــو ،لكنــه النمــو املهــدد دامئًــا بثــورات الســتعادة الحقــوق ،تعــود بــه
إىل نقطــة الصفــر أو تحتهــا بكثــر ،وهــو أيضً ــا مــن نــوع النمــو الــذي ال تصاحبــه قــدرة أو نيــة
عــى الخلــق واإلبــداع واالبتــكار.
 أن حكومــات دول اإلقليــم املتســلطة رفضــت تســهيل عبــور وانتقــال الســلع عــر حدودهــا،وانتقــال األفــراد للعمــل بحريــة .كــا رفضــت إقامــة املرشوعــات التكامليــة التــي تنــر روح
املشــاركة بــن شــعوب اإلقليــم ،وترتجــم شــعارات النظــام وعقيدته القوميــة إىل أعامل ملموســة
عــى الواقــع.
 أن الحكومــات مل تشــجع شــعوبها عــى املشــاركة يف تقريــر مصريهــا ومصائــر أمنهــا ،ونــادرةهــذه الحكومــات العربيــة التــي أقامــت حكمهــا عــى أســس التعدديــة الثقافيــة ،وحقــوق
األقليــات يف مجتمــع عــريب كبــر.
 أن معظــم دول اإلقليــم مســتمرة يف مامرســة هوايــة بــل عقيــدة االســتئناس بــرأي األجنبــيوســاحه وأموالــه يف كل صغــرة وكبــرة ،ومســتمرة يف اإلدعــاء ،ســاعة الهزميــة أو الفشــل،

43

ومــا أكــر هــذه الســاعات ،بــأن العــامل كلــه ينفــذ مؤامــرة ضــد العــرب .بــرز هــذا االدعــاء أيــام
الهزميــة يف حــروب فلســطني األوىل ،ويعلــو اآلن يف أيــام االنغــاس يف حــروب عقيمــة وســقيمة.
مل يهتمــوا باستشــارة شــعوبهم ،لكــن اهتمــوا بــرأي األجنبــي املرحــب دامئًــا بــأي حــرب يف هــذا
اإلقليــم أو غــره.
 أن الحــكام مل يهتمــوا بتشــجيع فكــر التكامــل اإلقليمــي ،بخاصــة يف املجالــن االقتصــاديوالثقــايف .رحــل التكامليــون العــرب مــن اآلبــاء املؤسســن لفكــر التكامــل ومل يخــرج أمثالهــم
مدروســا بذلتــه الجامعــة واملؤسســات التعليميــة العربيــة
مــن بعدهــم ،ومل يعــرف أن جه ـ ًدا
ً
واملنظــات العربيــة املتخصصــة مــن أجــل تشــجيع جيــل جديــد يرتفــع إىل مســتوى إبــداع
وإنجــازات التكامليــن يف بروكســل أو يف أمــركا الالتينيــة.
 الخطــأ الكبــر الــذي ارتكبــه عــدد غــر قليــل مــن حكومــات اإلقليــم حــن اســتهانت بخطــورةالغضــب املكتــوم يف مجتمعاتهــا ،وانســداد منافــذ التعبــر .كانــت النتيجــة أنــه بــدالً مــن أن
يحــدث االنفجــار يف إطــار منظــم ،وبقيــادة قــوى سياســية مســؤولة وتنظيــات شــبابية وطنيــة،
وأن تنتهــز التيــارات املتحــرة والتقدميــة داخــل الحكومــات الفرصــة لالســتفادة مــن طاقــة
هــذه الثــورات يف تطويــر أســاليب الحكــم وعقيدتــه ونظامــه ،تعاملــت بعــض الحكومــات مــع
جامهــر الثــورات بالعنــف ،وتســتخدم عنــارص فوضويــة وخارجــة عــن القانــون إلثــارة فــوىض
متعمــدة ،كانــت النتيجــة أن انفرطــت ثــورات ،ثــم انفرطــت مجتمعــات ،ثــم انفرطــت دول،
ثــم انفــرط أو هــا هــو ينفــرط النظــام العــريب .ال ننــى أنــه عــى مســافة أمتــار مــن أيقونــة
ثــورات «الربيــع» تقــف عــى طــرف يف ميــدان التحريــر بالقاهــرة «جامعــة الــدول العربيــة»
تســأل الرائــح والغــادي «مــن أكــون ومــن أمثــل إذا كان اإلقليــم بــدون نظــام إقليمــي؟».
 -2رصاع البدائل:
إن ســبعني عا ًمــا هــي عمــر الجامعــة قــد مــرت حتــى اآلن ،وهــي تؤكــد أن بقــاء الجامعــة
وفعاليتهــا ارتبــط بتوافــر عــدد مــن العوامــل تــكاد ترقــى إىل مرتبــة الثوابــت .أهــم هــذه
العوامــل هــو عــدم وجــود بديــل للجامعــة .فمنــذ اإلنشــاء مل يوجــد بديــل آخــر؛ فقــد طــرح مــا
يشــبه البديــل أثنــاء ترويــج كل مــن حلــف بغــداد واملؤمتــر اإلســامي ،لكــن مل تقبــل بــأي منهــا
الــدول العربيــة بديـاً مناسـبًا .اختلفــت أســباب عــدم القبــول ،لكــن ظــل الســبب الرئيــي هــو
أن الجامعــة أكــر املنظــات قبــوالً ،ســواء مــن الناحيــة السياســية أو املاديــة ،بينــا البدائــل
األخــرى التــي طرحــت كانــت إمــا ناقصــة مــن الناحيــة العربيــة ،أو مكلفــة سياس ـيًا بســبب
املشــاعر القوميــة والثقافيــة الســائدة ،أو مكلفــة اقتصاديًــا بســبب االلتزامــات املرتتبــة عــى
بديــل معظــم مقوماتــه أمنيــة ،أو بديــل معظــم أطرافــه بالغــة الفقــر .أو أن البديــل ال يحظــى
مبوافقــة جامعيــة مــن الــدول القائــدة يف النظــام الــدويل.
ال يعنــي مــا تقــدم أن مؤمتــرات القمــة العربيــة ،أو قــرارات مجلــس الجامعــة ،أو جهــود األمــن
العــام ،كانــت فاعلــة يف تغيــر الواقــع العــريب ،أو الحــد مــن مظاهــر التدهــور وتداعيــات الرتدي،
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أو أن الجامعــة ال تواجــه مشــكالت حقيقيــة؛ يف مقدمتهــا اتخاذ قرارات أساســية خــارج الجامعة؛
بــدأت بقضايــا قــد تكــون ذات طابــع إقليمــي ،لكنهــا تجــارست مؤخـ ًرا عــى قضايــا قوميــة مثــل
مقاطعــة إرسائيــل ،فضـاً عــن مشــكلة التمويــل التــي تتزايــد حدتهــا عا ًمــا بعــد عــام ،بطريقــة
توحــي وكأن املقصــود هــو تصفيــة الجامعــة مــن الداخــل ،وتشــويه صورتهــا ،حيــث يتحــول
العجــز املــايل– ومصــدره الــدول– إىل عجــز ســيايس تتحمــل وزره األمانــة العامــة واألمــن العــام.
مــع ذلــك وبالرغــم مــن وجــود تهديــد حقيقــي للجامعــة -إذا مــا قــرر عــدد كبــر مــن الــدول
العربيــة االنضــام إىل مؤسســة إقليميــة تضــم دوالً غــر عربيــة ،أو االندمــاج يف نظــام أوســع
مــن النظــام العــريب ،دون تنســيق عــريب أو تصــور مســبق عــن عالقــة الجامعــة بالتنظيــات
املزمــع إقامتهــا -فــإن الجامعــة قــادرة عــى التكيــف برسعــة مــع أي تطــور مــن هــذه
التطــورات املحتملــة .ويزيــد مــن هــذه القــدرة أن الــدول العربيــة مل تجــد – ويف الغالــب لــن
تجــد – يف أيــة منظمــة إقليميــة أخــرى البديــل الــكايف واملناســب الــذي يُغنــي عــن مميــزات
عضويتهــا يف الجامعــة.
لذلــك ويف ضــوء الدعــوات التــي تطــل مــن وقــت إىل آخــر يظل األمــل قامئًــا يف أن تحــاول الدول
العربيــة املحافظــة عــى الجامعــة ،ويســتند هــذا األمــل إىل خــرة الجامعــة يف ســبعة عقــود.
فالــدول العربيــة تحتــاج الجامعــة ،حتــى وإن كانــت غــر فاعلــة وغــر موثــوق فيهــا ،ألن أغلــب
هــذه الــدول ال تــزال أضعــف مــن أن تجــازف وتقــرر دخــول عريــن السياســة الدوليــة منفــردة،
وألن معظــم هــذه الــدول -ورمبــا جميعهــا -مهــددة اآلن يف هويتهــا ،ومتاســكها االجتامعــي،
وبعضهــا مهــدد يف كيانــه .ويؤكــد ذلــك مجموعــة مــن املــررات ،يــأيت يف مقدمتهــا(:)7
 أنــه يف ظــل أي بديــل آخــر ســتكون الهويــة العربيــة يف خطــر .وإذا كانــت بعــض القــوى أوالتيــارات أو اآلراء مل تعــد تعطــي الهويــة العربيــة أهميــة ،إال أنــه ميكــن القــول أن معظــم
العــرب ال بديــل لهــم عــن هــذه الهويــة لســبب يف منتهــى البســاطة ،أن األتــراك واإلرسائيليــن
واإليرانيــن لــن يقبلــوا منــح العــرب هوياتهــم .الكويتــي لــن يســتطيع – حتــى إن أراد – أن
يكــون إيرانيًــا ،وتركيــا لــن تقبــل أن يكــون الســوريون أتــراكًا ،واإلرسائيليــن لــن يقبلــوا أن
يصبــح العــرب إرسائيليــن.
 إنــه يف ظــل أي نظــام بديــل فــإن كل الهوامــش العربيــة -أي كل األقطــار الواقعــة حاليًــا عــىحــدود النظــام العــريب مــع بيئتــه اإلقليميــة -ســتصبح يف خطــر ،وهــو خطــر مــن نوعــن :األول-
هنــاك أقطــار مهــددة باالبتــاع أو الذوبــان التدرجــي يف أقطــار جــوار ،إمــا بالهجــرة أو بالهيمنة؛
والثــاين -هنــاك أقطــار ســتكون مهــددة باالنفجــار الداخــي بســبب اضطــراب الهويــات وضغوط
دول الجــوار عــى أقلياتهــا الطائفيــة والعرقيــة.
 أن كل أمنــاط الرشعيــة العربيــة ســتصبح يف خطــر ،وال مبالغــة يف هــذا األمــر؛ ألن املنطقــة( )7املصدر السابق.
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تشــهد اآلن مقدمــات هــذا الخطــر ،إذ ال يخفــى أن رشعيــة أي نظــام حكــم عــريب التــزال
تســتند إىل أســس دينيــة أو تاريخيــة أو قوميــة .هــذه األســس التــزال بعيــدة جـ ًدا عــن أي نظــام
أسســا مــن أي نــوع آخــر.
إقليمــي يعتمــد ً
 أن «نظــام الــرق األوســط» املقــرح ســيكون نظا ًمــا حافـاً ومزدحـ ًـا بالتناقضــات ،وأخطرهــاالتناقضــات الثقافيــة والحضاريــة .وال داع هنــا للمقارنــة بــن ثقافــة اليمــن أو الســودان وثقافــة
تركيــا .لكــن تكفــي اإلشــارة إىل تناقــض العقائــد بــن تركيــا وإيــران ،وبــن إيــران وإرسائيــل.
يضــاف إىل ذلــك أنــه إذا قــام «نظــام الــرق األوســط» -يف غيــاب الفكــرة القوميــة العربيــة-
فســتكون خريطــة النظــام اإليديولوجيــة عــى النحــو اآليت:
أ  -أقطــار عربيــة متناثــرة بــا فكــرة تجمعهــا ،وكل منهــا فاقــد القــدرة عــى توليــد فكــرة تجمع
تياراتــه الداخلية.
ب -يف مقابــل ذلــك ســوف تتحصــن كل دولــة مــن دول الجــوار خلــف متاريــس إيديولوجيــة،
ولــن يجــد املســؤولون العــرب مــا يتحصنــون خلفــه ،أو يحفزهــم عــى التميــز والتقــدم:
• يف إرسائيل قومية يهودية صهيونية متعصبة وعنرصية.
• يف تركيا قومية تركامنية متأصلة وقوية ومتجددة.
• يف إيران قومية فارسية تاريخية مدعومة بطائفية دينية مذهبية.
 أنــه يصعــب ،لهــذا الســبب املتقــدم نفســه ،تصــور تحقيــق اســتقرار إقليمــي دون اســتخدامالعنــف والقــوة .صحيــح أن هنــاك تيــا ًرا سياس ـيًا عا ًمــا يف املنطقــة العربيــة يتجاهــل الفكــرة
العربيــة وأهميتهــا ،وأن هــذا التيــار هــو أحــد األعمــدة الرئيســية التــي قــد يُبنــى فوقهــا «نظــام
الــرق األوســط» ،لكــن الصحيــح أيضً ــا أن يف املنطقــة العربيــة مخزونًــا احتياطيًــا هائ ـاً مــن
العقائــد ،يخطــئ مــن يظــن أنــه ميكــن كبحهــا أو إيقــاف رسيانهــا وترسبهــا مــن تحــت الحــدود
وفوقهــا ،مهــا ارتفعــت الحــدود القطريــة ،وهــي تيــارات تخمــد أحيانًــا وتتفجــر يف أحيــان
أخــرى.
 أن العــامل ميــر يف مرحلــة ســيولة دوليــة مل ميــر مبثلهــا منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة .وقــديكــون مــن غــر املناســب أن تدخــل الــدول العربيــة يف ترتيبــات إقليميــة تربطهــا بأوضــاع غــر
مســتقرة .كــا أن العــامل يعيــش أزمــة يف الرشعيــة الدوليــة ،أول دليــل عــى هــذه األزمــة أن
الــكل يتحــدث عــن الرشعيــة الدوليــة ،أو يتمســح بهــا ،أو ميجدهــا ويرفــع مــن شــأنها ،بينــا
األزمــات تتفاقــم وتتزايــد.
 أن أحـ ًدا مــن العــرب ال يعــرف بالضبــط تفصيــات مــروع «نظــام الــرق األوســط» ،املدعــوإىل االنضــام إليــه -بخاصــة حــول امليــاه ،والتنميــة االقتصاديــة ،وضبــط التســلح -وال يعتقــد أنها
طرحــت عــى األطــراف العربيــة بأمانــة ،بينــا طرحــت عــى إرسائيــل ،أو أن إرسائيــل شــاركت
يف إعــداد بعضهــا .إن الواجــب يحتــم عــى املســؤولني العــرب مناقشــة جميــع هــذه املســودات
فيــا بينهــم ،قبــل أن يجلســوا ملناقشــتها مــع غريهــم.
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مــن ناحيــة أخــرى ،إذا كانــت السياســة العربيــة ،كــا السياســات الدوليــة عمو ًمــا ،يف حالــة
ســيولة؛ فــإن األخطــار والتحديــات التــي تهــدد الوجــود العــريب الجامعــي تفــرض عــى العقــل
الســيايس العــريب– وإن كان يف اللحظــة الراهنــة مشــدو ًدا إىل أحــداث وتطــورات متالحقــة متــى
عليــه مواقــف وقتيــة– أن يكــون مــدركًا يف نهايــة األمــر لحقيقــة أن اســتمرار النظــام العــريب
فاعـاً ســوف يقــي الــدول العربيــة مــن مخاطــر الذوبــان يف هويــات أكــر مــن الهويــة العربيــة،
ومــن مخاطــر التــرذم إىل هويــات ثانويــة ومنهــا التقســيم والتفتيــت.
 -3االلتزام السيايس:
هنــا ينبغــي تأكيــد أن العمــل العــريب املشــرك والوحــدة العربيــة ،كالهــا ،أمــر ســيايس يف املقام
األول ،وهنــاك أولويــة لاللتــزام الســيايس يف تحقيــق أي منهــا ،نتيجــة الســمة القوميــة التــي
تتصــف بهــا العالقــات العربيــة ،وإن أي طريــق آخــر اقتصــادي أو اجتامعــي ،يف غيــاب االلتــزام
الســيايس ،قــد يوجــد بعــض أشــكال العمــل العــريب املشــرك ،وقــد يحقــق بعــض الفوائــد
املشــركة ،لكنــه يتــم يف إطــار التجزئــة القائــم دون أن يضــع األســاس لخطــوة أكــر تقد ًمــا.
فض ـاً عــن ذلــك ينبغــي التنبــه إىل الفهــم املغلــوط الشــائع يف املحيــط العــريب العــام ،الــذي
يتصــور أنــه كان مــن املمكــن تحقيــق نتائــج تختلــف جذريًــا إذا اعتمــدت الجامعــة املنهــج
الوظيفــي -االقتصــادي ،ال املنهــج الســيايس ،كأن العمــل االقتصــادي العــريب املشــرك ميكــن أن
يتــم مــن وراء ظهــر الحكومــات العربيــة ،التــي متتلــك اإلرادة السياســية ذاتهــا ،املســؤولة عــن
عمليــات التكامــل كافــة ،ســوا ًء السياســية وغــر السياســية – مــن ناحيــة ،وكأنــه ليســت هنــاك
مجموعــة مهمــة وأساســية مــن االتفاقيــات واملرشوعــات واملنظــات تــم إقرارهــا ،انطالقًــا مــن
هــذا املنهــج الوظيفــي– االقتصــادي  ..دون تقــدم يُذكــر – مــن ناحيــة أخــرى!
خامسا :أزمة الفعالية:
ً
تتجســد أزمــة الفعاليــة يف ظاهــرة االختــال التنفيــذي -التــي يقصــد بهــا الفجــوة الكبــرة
واملتســعة باطــراد بــن التعهــدات التــي تقطعهــا الــدول العربيــة عــى نفســها يف مؤسســات
النظــام العــريب ،وبــن تنفيذهــا بالفعــل.
الشــك يف أن االلتزامــات والتعهــدات القانونيــة والوثائــق الدســتورية الكــرى للنظــام العــريب-
التــي تعكــس أيديولوجيتــه ووظائفــه– تجســد أهدافًــا نبيلــة ومتســقة مــع املصالــح العربيــة
أساســا– وليــس فقــط -يف عــدم التنفيذ الفعــي لهذه
الجامعيــة والفرديــة .لكــن املشــكلة تتمثــل ً
االلتزامــات والتعهــدات والوثائــق .وليــس مــن الصحيــح أن العلــة الرئيســية وراء أزمــة النظــام
العــريب هــي الخالفــات العربيــة ،فاالتفاقيــات والقــرارات التــي تــم التوصــل إليها بالفعــل كانت،
والتــزال ،كافيــة لنهــوض النظــام العــريب بالوفــاء بجانــب كبــر مــن أهدافــه ووظائفــه ،فضـاً عن
مجابهــة التحديــات والتهديــدات املداهمــة للوطــن العــريب ،والتأقلــم اإليجــايب والفعــال مــع
البيئــة اإلقليميــة والعامليــة املتغــرة .ورمبــا تكمــن أهميــة الخالفــات العربيــة يف أنهــا تقــدم
كســبب لعــدم التنفيــذ .أمــا التفســر الحقيقــي لعــدم التنفيــذ ،وبالتــايل لتدهــور فعاليــة النظــام
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العــريب ،فيكمــن يف وجــود أســباب بنائيــة يف صلــب هــذا النظــام ،منهــا(:)8
 -1طبيعــة مؤسســات هــذا النظــام ،حيــث كلفهــا بوظائــف تقــرب مــن النطــاق الوظيفــي
للحكومــات الفيدراليــة ،مــن دون أن ينقــل إليهــا أي جــزء مــن الســلطة مــن الــدول العربيــة.
 -2األزمــات املتفاقمــة للــدول العربيــة ذاتهــا ،للســبب نفســه ،أي إغراقهــا مبطالب ومســؤوليات
ووظائــف تعجــز عــن الوفــاء بهــا.
 -3التكلفــة املرتفعــة لتنفيــذ قــرارات األمــن القومــي وتعهداتهــا بالــذات ،والشــك يف أن أســوأ
ســجالت فعاليــة النظــام العــريب – أي تنفيــذ التعهــدات والقــرارات – هــي تلــك الواقعــة يف
دائــرة قضايــا األمــن القومــي ،التــي يــدور أغلبهــا حــول الــراع العــريب – اإلرسائيــي.
 -4طبيعــة عالقــات القــوة يف النظــام العــريب وهيكلهــا ،وهنــا تنبغــي اإلشــارة إىل أن أزمــة
الفعاليــة ســبقت بكثــر تحــول موازيــن القــوى ملصلحــة دول الخليــج .أمــا املشــكلة الرئيســية يف
هيــكل القــوة البــازغ يف النظــام العــريب ،مــن زاويــة فعاليتــه ،فرتجــع إىل االنتشــار النســبي للقوة
يف محصلتهــا العمليــة ،وانقطــاع الصلــة بــن املــوارد املختلفــة للقــوة ،بحيــث أنــه ال توجــد دولة
متلــك «حزمــة متكاملــة» مــن هــذه املــوارد.
 -5التبعيــة للقــوى الكــرى ،بخاصــة للواليــات املتحــدة التــي مثلّــت الخصــم األشــد للنظــام
العــريب ،ولألهــداف القوميــة التــي طرحهــا خــال الخمســينيات والســتينيات.
مــع ذلــك البــد مــن التنبيــه إىل أن كل ذلــك مل يكــن ســب ًبا لعــدم تنفيــذ التزامــات أخــرى ،حتــى
يف ميــدان األمــن القومــي ،وليــس أدل عــى ذلــك مــن اســتخدام ســاح املقاطعــة بفعاليــة ،عــى
مــدار نصــف قــرن ،واســتخدام ســاح النفــط بفعاليــة أكــر يف حــرب  ،1973عــى الرغــم مــن
املعارضــة األمريكيــة والغربيــة الحــادة والعنيفــة.
إن النظــام العــريب اختــر عــر مراحــل تطــوره املختلفــة الهزائــم واالنتصــارات ،املحــن
والخطــوب .ومــن املفارقــات أنــه خــال حقبــة الســبعينيات بينــا تزايــدت إمكانــات أعضــاء
النظــام املوضوعيــة بشــكل بالــغ (حــرب  1973والنفــط) ،فقــد تقلصــت إرادتــه السياســية،
والرغبــة يف توظيــف هــذه اإلمكانــات ملصلحــة تأكيــد االســتقالل القومــي .بــل لقــد شــهدت
مزي ـ ًدا مــن التبعيــة السياســية واالقتصاديــة؛ األوىل – أدت إليهــا سياســات عــدد مــن النظــم
العربيــة التــي اقرتبــت حثيثًــا مــن إحــدى الدولتــن العظميــن (يف حينــه) ،والثانيــة – دشــنها
اندمــاج االقتصــادات النفطيــة العربيــة يف الســوق الرأســالية .كــا شــهد النظــام مزي ـ ًدا مــن
التبعــر بــن سياســات أعضــاءه ،وغيــاب واضــح للدولــة النمــوذج أو املركــز للحركــة العربيــة
القوميــة .وكان مــن شــأن ذلــك أن تعرضــت رشعيــة النظــام العــريب ألنــواع مــن التحديــات مل
تواجهــه مثلهــا مــن قبــل ،فهــي حــادة وعنيفــة ومتزامنــة ،يكفــي رصــد أربعــة منهــا:
• تحــدي الــروة النفطيــة ،التــي أضافــت بع ـ ًدا جدي ـ ًدا لالنقســام يف النظــام بــن أقطــار غنيــة
( )8انظ ر :املصدر السابق.
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وأقطــار فقــرة ،وضاعفــت مــن أهميــة املنطقــة االقتصاديــة واالســراتيجية ،وتطــرح اآلن
مســتقبل «الدولــة الريعيــة».
• تحــدي املواجهــة العربيــة – اإلرسائيليــة ،التــي دخلــت طــو ًرا جديـ ًدا بقيــام مــر بالبــدء يف
عمليــة التســوية مــع إرسائيــل ،ثــم دخــول عــر «التســوية الشــاملة» منــذ «مؤمتــر مدريــد»
عــام  ،1991والــذي أدى إىل إعــادة طــرح قضايــا املواجهــة ومســتقبلها ،وإثــارة قضيــة املواجهــة
الحضاريــة ومســتقبل املنطقــة وهويتهــا.
• تحــدي القطريــة ،التــي تعتمــد منهــج الواقعيــة السياســية املفرطــة ،وتركــز عــى املصالــح
القطريــة الضيقــة ،حتــى إذا جــاءت عــى حســاب املصالــح القوميــة العربيــة.
• تحــدي بــؤر التوتــر واالســتنزاف املتعــددة واملتنوعــة ،ســواء عــى املســتوى الداخــي؛ حيــث
يــرز – أوالً – تحــدي «األصوليــة اإلســامية» ومــا يرتبــط بهــا مــن شــيوع العنــف الســيايس،
كــا يــرز – ثان ًيــا – تحــدي الطائفيــة السياســية ،التــي ميكــن أن تنهــش العديــد مــن أعضــاء
النظــام العــريب ،وتجعلهــم يف حــال مســتمرة مــن عــدم االســتقرار الداخــي ،األمــر الــذي يؤثــر
عــى النظــام ككل ،ثــم يــرز – ثال ًثــا – تحــدي األقليــات اإلثنيــة ،التــي تفاقــم مــن حــدة العنــف
الســيايس وعــدم االســتقرار الداخــي ،مــن ناحيــة ،كــا عــى املســتوى الخارجــي العــريب –
العــريب ،حيــث تــرز مشــكالت الحــدود ،إىل جانــب الحــرب البــاردة العربيــة ،مــن ناحيــة أخرى.
خامتــة:
الشــك يف أن هنــاك بيئــة أمنيــة إقليميــة جديــدة قــد تشــكلت يف املنطقــة العربيــة ،مختلفــة
عــن كل مــا عهــده النظــام العــريب مــن قبــل .حيــث تدخلــت أطــراف عديــدة لتمــأ فــراغ القــوة
االســراتيجية العربيــة .كــا ظهــرت عــى الســاحة يف كل املنطقــة ،وبحشــد كثيــف ومتويــل
هائــل ،جامعــات وميليشــيات دينيــة متطرفــة .عــاد «اإلخــوان املســلمني» يف مــر ،وظهــرت
«القاعــدة» ،و«داعــش» ،و«النــرة» ،و«فجــر اإلســام» ..وعــرات أخــرى .هــذه هــي الكيانــات
التــي شــاركت بنصيــب وافــر يف تشــكيل البيئــة األمنيــة اإلقليميــة الجديــدة ،وهــي نفســها التــي
أجــرت مؤسســات العمــل العــريب املشــرك عــى االنــزواء حتــى تقــوم هــي أوالً وتهيمــن .مبعنى
آخــر النظــام العــريب يُعــاد تشــكيله حــول هــذه الجامعــات وامليليشــيات ،ومــا الســعي إلنشــاء
قــوة أمــن عربيــة ســوى محاولــة متأخــرة ج ـ ًدا إلثبــات رفــض النظــام العــريب الرســمي قيــام
نظــام بديــل ،رغــم أنهــا قــد تعــرت منــذ البدايــة.
ولعلهــا مــن املفارقــات املهمــة والحاكمــة يف هــذا الســياق أن النظــام العــريب -يف الوقــت الــذي
تشــتتت جهــوده وطاقاتــه خــارج حــدوده وداخلهــا – مل يواجــه مــن قبــل خطــر االنفــراط مــن
داخلــه ،لكــن الــزالزل التــي تعــرض لهــا طــوال العقــود األربعــة املاضيــة ،واســتمرارية تداعياتهــا
املدمــرة ،تؤكــد أن التحــدي األكــر الــذي ســيواجه هــذا النظــام هــو تحــدي االنفــراط مــن
الداخــل .وهــذا هــو املعنــى الحقيقــي للقــول بــأن مــروع النهضــة العربيــة برمتــه يواجــه نو ًعا
مــن تحديــات املصــر :إمــا أن يكــون أو ال يكــون.
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إن مرحلــة مــن التاريــخ العــريب وصلــت إىل نهاياتهــا مــع مطالــع قــرن جديــد .وهنــاك زمــان
عــريب قــادم ،ينتظــر صياغــة آمالــه ،وينتظــر تحديــد مهامــه ورجالــه ،يف هــذا الســياق وحــده
يتطــور النظــام العــريب ،وتتطــور جامعــة الــدول العربيــة .والشــك يف أن حيويــة األمــة العربيــة
وحدهــا هــي التــي حــددت مــدة االنتظــار ،عندمــا أهــل «ربيــع الثــورات» يف الوطــن العــريب
الكبري!
لكــن هنــاك -ابتــداء – رشطــن الزمــن لكيــا يتوقــف الزمــن العــريب :الــرط األول– هــو
اســتعادة الوعــي بوســائل املعرفــة ،والــرط الثــاين– هــو اســتعادة اإلرادة بوســائل العقــل  ..ويف
ذلــك «فليتنافــس املتنافســون».

تعقـــــيب
د /محمد السعيد إدريس(*)
أوضــح أنــه البــد مــن االنتقــال مــن تحليــل ســقوط النظــام العــريب إىل كيفيــة النهــوض بــه،
عــى النحــو الــذي مينــع حــدوث انحــراف واســتقطاب طائفــي إقليمــي بــن حلــف (هــال)
شــيعي أو حلــف أو (هــال) ســني ،مشــ ًرا إىل أن االنتكاســات الســابقة قــد تكــون فرصــة
للمراجعــات وســط انتكاســة ســعودية يف ســوريا واليمــن وليبيــا ،والعــودة للرشــد يف إدارة
العالقــات العربيــة – العربيــة مــرة أخــرى ،مشــد ًدا عــى رضورة أن تكــون يــد مــر ممــدودة
مــن بــاب النديــة وليــس التبعيــة .من ّو ًهــا يف هــذا الصــدد إىل مــر يف دعمهــا للــدول العربيــة،
وليــس مســاعدة دولــة عربيــة يف غــزو وتدمــر أخــرى ،وهــذا هــو تفســر مفهــوم «مســافة
الســكة» ،مضي ًفــا بــأن مــر مل تخــذل أشــقائها الخليجيــن كــا يــرددوا.

مداخـالت الحضـور
• السفري /محمد نعامن جالل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أكــد عــى أن مــا يتــم حال ًيــا هــو محاكمــة نظــام عــريب مل يُوجــد بعــد ،فهنــاك حالــة مــن غيــاب
الخليــج العــريب ،وكــذا عــدم وجــود أي تفاعــل لــدول املغــرب العــريب ،مشـ ًرا إىل أن املغــرب مل
تتخــذ أي تحــرك طــوال رئاســتها للجنــة القــدس ،من ّو ًهــا أن مــا ُوجــد فعل ًيــا هــو تــداول لفكــرة
القوميــة العربيــة ،والتــي تبناهــا حــزب البعــث والنارصيــون ،وانتهــت مــع انتهــاء وحــدة مــر
وسوريا.
(*) مستشار مركز األه رام للدراسات السياسية واالس رتاتيجية
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• السفري /رخا حسن ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضــح أن الســبب يف الوضــع الراهــن يف العــامل العــريب  -وهــو قديــم وليــس جديــد – مــن
الناحيــة الفكريــة يعــود للــراع بــن الدولــة املدنيــة والدولــة اإلســامية ،فاالتجــاه اإلســامي
تقــوده شــبه الجزيــرة ،واالتجــاه القومــي يقــوده الــرق األدىن وشــال إفريقيــا ،مضي ًفــا بــأن
هــذا النــزاع موجــود وســيظل يفــرق الــدول العربيــة ،إال أن األمــر الجديــد هــو الــراع عــى
قيــادة املنطقــة العربيــة ،هــل ســيكون مــن خــال القــدرة الشــاملة للدولــة أم مــن خــال
القــدرة املاليــة؟ ،مشـ ًرا إىل أن هــذا النــزاع بــرز بشــكل واضــح خــال تشــكيل القــوة العربيــة
حــول مســألة القيــادة ،حيــث أراد أصحــاب القــدرة املاليــة قيادتهــا عــى أصحــاب الفكــر
والخــرة ،وهــذان العامــان يلعبــان دو ًرا يف أن يجتمــع العــرب أو يتفرقــوا ،ومــا تقــوده
الســعودية مــن رصاع ســني -شــيعي يفاقــم هــذه العمليــة ،باإلضافــة إىل أن العوامــل اإلقليميــة
تلعــب عــى هذيــن العاملــن.
• أ .السيد هاين ،نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية:
أشــار إىل أن الرئيــس نــارص قبــل بالقــرار ( ،)242والــذي حقــق يف نصــه لجميــع دول املنطقــة
العيــش يف حــدود آمنــة ُمعــرف بهــا ،كــا أنــه قبــل أيضً ــا مبــادرة «روجــرز» ،وهــذه املبــادرة
حققــت إلرسائيــل الوجــود يف املنطقــة ،مضيفًــا بــأن الرئيــس نــارص كان منطقيًــا ويهــدف
للتوصــل ملبــادرة تحقــق الســام عــى األرض.
وأوضــح أن مــر أخطــأت عندمــا انضمــت ملبــادرة حظــر التجــارب النوويــة مــن إجــايل 18
دولــة منضمــة حينهــا ،ومل تطلــب مــر طلــب إرسائيــل ألنهــا مل تكــن تعــرف بهــا كدولــة،
وإمنــا كانــت تطلــق عليهــا بالعصابــات الصهيونيــة -اإلرسائيليــة.
وحــول يهوديــة دولــة إرسائيــل أوضــح أنهــا تتــم إدارتهــا بطريقــة خاطئــة ،والبــد مــن الــرد
عــى رغبتهــا باالعــراف بهــا دولــة يهوديــة مــن خــال قــرار األمــم املتحــدة رقــم ( )181يف 29
نوفمــر  ،1994وهــو شــهادة ميــاد إرسائيــل يف املجتمــع الــدويل ،وعليــه يجــب أن تعــرف بــه
إرسائيــل ،والقــرار يعطــي رشعيــة لوجودهــا ،فهــو يعطــي الدولــة اليهوديــة  %65مــن مســاحة
فلســطني ،ويعطــي العــرب  ،%46ويجعــل القــدس خاضعــة لــإدارة الدوليــة ومتثــل ، %0.5
من ّو ًهــا إىل أن ما يــدور الحديــث عنــه حاليًــا ُ ّيثــل خســارة كبــرة ،فمطالبــة إرسائيــل بالعــودة
لحــدود  67متثــل اســتيالء إرسائيــل عــى نحــو  %78مــن مســاحة فلســطني ،بينــا القــرار 181
يعطــي إرسائيــل فقــط  %65فقــط.
• أ .أحمد أبو شادي ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
تركــزت مداخلتــه حــول موضــوع اإلعــام ،موض ًحــا أن منظومــة اإلعــام يف املنطقــة العربيــة
تُعــاين مــن خلــل جســيم يختلــف عــا يُعانيــه العــامل ،فــإن اشــركت مــع الصحــف العامليــة
يف قلــة اإلقبــال عــى الصحافــة املطبوعــة إال أنهــا ت ُعــاين مــن عــدم توفــر نوافــذ معلومــات
بشــفافية ،واالعــراف بــأن عــدم توفــر تلــك املعلومــة يــؤدي لخلــق معلومــات واللجــوء
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للشــائعات ،وملــن يســتعد أن يتحــدث ،وهــو موضــوع يف غايــة الخطــورة ،فاإلعــام يســاهم يف
تشــكيل وعــي املجتمــع ،وعليــه البــد مــن أخــذه يف االعتبــار ،وإقامــة مؤمتــرات صحفيــة يوميــة
لتوفــر املعلومــات.
• د .أحمد يوسف أحمد ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:
أوضــح فيــا يتعلــق باألوضــاع العربيــة ،بــأن النظــام العــريب انتقــل مــن حالــة املــد القومــي
ذات اإلنجــازات ،مــن منتصــف الخمســينيات حتــى حــرب أكتوبــر ،ملرحلــة االنقســام والعجــز
منــذ توقيــع معاهــدة الســام واالنقســام املــري -العــريب ،مشـ ًرا إىل أنــه اآلن يتــم الدخــول يف
مرحلــة التحلــل وســط تهديــد باندثــار وانقســام دول عربيــة ،فهنــاك تغــرات فادحــة حدثــت
تهــدد كيــان الدولــة.
مضيفًــا بــأن منــط الرصاعــات يف النظــام العــريب انتقــل مــن الرصاعــات البينيــة للرصاعــات
الداخليــة ،فاملرحلــة األوىل وإن وجــدت فيهــا رصاعــات داخليــة حتــى القــرن املــايض ،إال أن
الســمة اآلن هــي وجــود رصاعــات داخليــة طاحنــة كــا هــو الحــال يف العــراق وســوريا واليمن
وليبيــا ،وعليــه فاملتحدثــن يتحدثــوا عــن خطــر يهــدد الدولــة الوطنيــة يتفاقــم مــع متغــرات
حاليــة تتمثــل يف تأســيس اإلرهــاب دولــة للمــرة األوىل ،وكــذا تصاعــد العنــف والتهديــد
الطائفــي ،من ّو ًهــا بــأن هنــاك شــكوك حــول مــا إذا كانــت األمــور تُ ّرتــب يف العــراق وســوريا
واليمــن عــى أســس دميوجرافيــة ،وعمليــات تطهــر طائفــي ،وانقســام الــدول عــى أســس
طائفيــة فضـاً عــن تفاقــم االخــراق الداخــي؟ ،موض ًحــا بــأن املتابــع لألحــداث يجــد أن القــرار
بشــأن الرصاعــات العربيــة خــرج مــن األيــدي العربيــة ،وأن القــوى العربيــة ذات الصــوت
املرتفــع فشــلت فش ـاً ذري ًعــا فاألزمــة الســورية مث ـاً أضحــت ت ُبحــث عــى مائــدة القــوى
الروســية والرتكيــة واإليرانيــة.
وحــول السياســات الجامحــة لبعــض الــدول العربيــة ،أوضــح أن اململكــة العربيــة الســعودية
أصبحــت اآلن تتبــع هــذه السياســات غــر الرشــيدة ،فبالنظــر إىل تعاملهــا مــع الــراع يف
ســوريا كانــت الترصيحــات الســعودية إمــا رحيــل األســد أو إجبــاره عســكريًا ،مش ـ ًرا إىل أن
االجتــاع (الــريك -الــرويس -اإليــراين) أكــد عــى أن األولويــة لهزميــة اإلرهــاب ،ويف األزمــة
اللبنانيــة رغــم الحصــار الســعودي فــاز مرشــح حــزب اللــه بالرئاســة.
وعليــه فمــر لهــا الحــق يف التحفــظ عــى تلــك السياســات وعــدم االنســياق وراءهــا ،من ّو ًهــا
يف هــذا الصــدد إىل رضورة وجــود حــوار مــري – ســعودي ،خاصــة وأن تلــك العالقــات هــي
األســاس الســتقرار العــامل العــريب ،وعــى الرغــم مــن تعرضهــا لفــرات صــدام إال أن املصالــح
املرصيــة تقتــي أن يكــون موقــف مــر عــى مــا هــو عليــه اآلن.
وقــد أضــاف بأنــه يوجــد ُمتغــر جديــد ،متثــل يف أن اململكــة املغربيــة أصبحــت الع ًبــا لتحقيــق
غايــة مل تتضــح ،تــرز يف إعالنهــا عــدم اســتضافة القمــة العربيــة ،ورغبتهــا يف العــودة لالتحــاد
اإلفريقــي رغــم اســتمرار عضويــة الجمهوريــة الصحراويــة .كــا أشــار أيضً ــا إىل فقــدان القضيــة
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الفلســطينية أولويتهــا ،واالنشــغال مبكافحــة اإلرهــاب ،هــذا فض ـاً عــن االنشــغال باألوضــاع
الداخليــة ،وكــذا املعضلــة التــي تواجههــا الجامعــة العربيــة نتيجــة معضلــة الســيادة الوطنيــة،
واملراكــز املاليــة التــي جعلــت مــن الجامعــة أداة غــر رشــيدة ،يكفــي أن التدخــل األطلنطــي
كانــت بضغــوط عربيــة معروفــة.
• د .معتز سالمة ،خبري مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية:
فيــا يتعلــق بالقــوى الجديــدة ،أبــان بــأن الســبب الرئيــي يف املشــاكل العربيــة تكمــن يف
الداخــل العــريب ،فالقــوى اإلقليميــة والدوليــة تتحــرك وف ًقــا ملصالحهــا ،مشـ ًرا إىل أننــا نواجــه
مشــاكل يف الحــوار ،مضي ًفــا يف هــذا الصــدد بــأن مــر كانــت بصــدد عالقــات اســراتيجية مــع
دول الخليــج ،وإن ت ّحمــل نتيجتهــا الخليجيــون ،إال إن افتقــاد الحــوار أفقــد فرصــة التوصــل
ألرضيــة مشــركة ،فالرصاعــات بــن اإلســام والعروبــة فقــدت وقتهــا ،وعــى مــر ترشــيد
الــدول الخليجيــة ذات التوجــه اإلســامي ،فمــر بخربتهــا يف إدارة السياســة الخارجيــة كان
ُيكنهــا ترشــيد سياســة تلــك الــدول ،وهــي جديــدة يف امليــدان.
وفيــا يتعلــق باإلعــام ،أضــاف بــأن هنــاك خطــر كونــه أصبــح لــه دو ًرا يف السياســة الخارجيــة،
مشــ ًرا إىل أنــه مل يحــدث مؤمتــر للعالقــات املرصيــة – الســعودية وســط غيــاب للحــوار
االســراتيجي بــن البلديــن منــذ نشــأة الســعودية مــن ســبعني عا ًمــا .موض ًحــا أن جــزء كبــر
مــن القيــادة واإلدارة هــو اعــراف الجميــع بنمــوذج قيــادة فاعلــة والعمــل عــى تفعيــل قواهــا
الناعمــة.
• د .مجدي حامد ،رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية:
حــول مســألة العــراق والكويــت ،أوضــح أن وجــود جنــود عربيــة بجانــب الجنــود األمريكيــة
كانــت تُ ثــل مشــاركة عربيــة يف تدمــر العــراق ،ومناقضــة للقوميــة العربيــة ،أي نظــام يقتــي
إقليــم وأيدولوجيــة وهيــكل مؤســي وتفاعــات ،مشــ ًرا إىل أن النظــام العــريب نــاد ًرا مــا
اجتمــع فيــه األربعــة ،خاصــة ونحــن يف منطقــة متتعــت بذلــك ،ولكنهــا افتقــرت لفاعليــة
النظــام وتفاعلــه.
مضي ًفــا بأنــه رغــم حــرب ُ 67عقــد مؤمتــر قمــة الخرطــوم ،وطلــب عبــد النــارص مــن امللــك
حســن مطالبــة إرسائيــل بحاميــة القــدس والضفــة ،ومــا كان مقبــوالً بعــد الهزميــة أصبــح واق ًعــا
بعــد االنتصــار .حيــث تــم القبــول بثلثــي ســيناء منزوعــة الســاح ،موض ًحــا بــأن الدكتــور جــال
أمــن يف ذلــك الوقــت طالــب ليــس بتوقيــع الصفقــة ،وإمنــا بتحســن رشوطهــا ألن مــر كبــرة،
وليــس هــذا هــو الثمــن ،مقابــل التوقيــع عــى االتفــاق ،من ّو ًهــا بــأن الرئيــس الســادات أدرك
أنــه كان مــن املمكــن تحســن ذلــك.
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يف البدايــة أود أن أرحــب بالســادة الحضــور ،وأخــص بالذكــر الســادة الزمــاء عــى املنصــة،
رشف
دكتــورة نيفــن مســعد ،واألســتاذ محمــد عبــد القــادر ،واللــواء محمــد إبراهيــم ،وأ ُ
اليــوم أن أكــون منســق للجلســة التــي يشــارك بهــا هــؤالء الزمــاء األع ـ ّزاء ،وتــدور الجلســة
حــول محــور األدوار اإلقليميــة البازغــة والتقاطــع املــري معهــا ،وهنــا تجــب اإلشــارة إىل
أن أحــداث األمــس تؤكــد أن الحســابات البــد أن تكــون دقيقــة ،وال ميكــن النظــر مــن خــال
قوالــب جامــدة مــن الفكــر دون مالحظــة التغيــرات والتطــورات يف املنطقــة ،فهــل هنــاك
قــوى أخــرى يجــب وضعهــا يف االعتبــار يف املنطقــة وكيــف ذلــك؟ ،ومــا هــو الفــارق بــن
الثوابــت واملتغــرات ،فالثابــت أنــه يف املنطقــة توجــد ثــاث قــوى غــر عربيــة لهــا فعاليتهــا
وقوتهــا ،والبــد أن نجــد ونحــدد بدقــة كيــف نتعامــل معهــا ،ويف جهــة املتغــرات كيــف نتعامل
معهــا مبــا يخــدم املصالــح املرصيــة؟ ،متــى يتــم التعامــل معــه كحليــف أو صديــق أو عــدو أو
منافــس؟ ،الثابــت أنــه متــى تــم التمكــن مــن التحــرك ،ووضــع تصــور لكيفيــة تفعيــل السياســة
الخارجيــة املرصيــة البــد مــن اتباعــه مــع مالحظــة ما قــد يطــرأ مــن تغــرات ألخذهــا يف
االعتبــار.
قراراتنــا يف هــذه املنطقــة وظروفهــا الصعبــة تجعلنــا يجــب أن نبتعــد عــن التــرف فقــط
مــن بــاب رد الفعــل ،فالسياســة املرصيــة لهــا قــدرات عاليــة ،والقــوى الناعمــة متثــل إحــدي
مصــادر القــوة املرصيــة غــر املســتخدمة ،والبــد مــن القفــز يف هــذه األحــداث ،وأن تعــي
الدولــة املرصيــة مبؤسســاتها بأنــه إذا قــادت املبــادرة فقــدت الفاعليــة ،فعنــد الحديــث عــن
تركيــا وإيــران البــد مــن مالحظــة أن املنطقــة تشــكلّت منــذ الفتــح اإلســامي لفــارس وبيزنطــة
بفعــل القــوى القــادرة عــى تحريــك األحــداث ،فالفتــح اإلســامي بعــد اجتياحــه للمنطقــة
نقلهــا نقلــة نوعيــة خاصــة بعــد معركــة «ســليامن األول» ،وقيــام الدولــة العثامنيــة وانتهائهــا
مبعاهــدة لــوزان ،وكذلــك إمرباطوريــة فــارس ،كيــف تشــكلت؟ ،ومتكنــت خــال الفتنــة يف
عهــد عــي بــن أيب طالــب أن تأخــذ شــكل قيــادي فيــه مذهبيــة سياســية أكــر مــن املذهبيــة
العقائديــة ،وعندمــا حــاول اإلمــام القبطــي التقريــب بــن املذاهــب يف مــر قاومــت إيــران
ذلــك ،واعتربتــه منبــوذًا يف الوقــت الــذي مل يكــن هنــاك حــاس كايف لتفعيــل تلــك الجهــود.
وعــى الصعيــد الفلســطيني ،يجــب اإلشــارة إىل مــا نعيشــه من عبثيــة يف املنظامت الفلســطينية،
ونجــاح إرسائيــي يف رصف االهتــام الــدويل واالنتبــاه اإلقليمــي ،فنتيجــة لألحــداث األخــرة
متكّنــت إرسائيــل بحكومتهــا اليمينيــة املتطرفــة مــن اإلرساع يف إكــال مخططهــا وســط حالــة
مــن الســلبية اإلقليميــة والدوليــة باســتثناء بعــض االنتقــادات هنــا وهنــاك.
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عــى صعيــد آخــر ،نلحــظ أنــه عنــد النظــر ملــا أحدثــه االجتيــاح العراقــي للكويــت ،وكــذا الغزو
األمريــي للعــراق ،ثــم الثــورات يف  ،2011ومــا أحدثتــه مــن حالــة رعــب يف املنطقــة ،وبخاصــة
أوســاط منطقــة الخليــج ،حيــث الخــوف مــن اجتيــاح املفاهيــم الجديــدة التــي روجــت لهــا
هــذه الثــورات ،باإلضافــة إىل التوجــه الخليجــي لتحالــف ســني مــع تركيــا ،ووجدنــا اتجا ًهــا
آخ ـ ًرا رافضً ــا لالســتثامر اإليــراين لفــرة االضطرابــات الحاليــة لتقــود تجمــع نافــذ يف لبنــان
والعــراق وســوريا ،ومنشــط لألقليــات يف املنطقــة الرشقيــة الســعودية الغنيــة بالبــرول،
ـدي كوابيــس الرؤيــة الســعودية ،والتدخــل لقمــع تحــركات شــبيهة يف البحريــن،
لتش ـكّل إحـ َ
هــذا الشــكل ُيثّــل خريطــة تتضــح فيهــا بعــض العوامــل يف املنطقــة ،منهــا ،وجــود قــوى دوليــة
تتمتــع بحريــة حركــة سياســية وعســكرية ،إلمــاء مــا يالمئهــا مــن مواقــف عــى دول املنطقــة،
تراجــع مــروع األمــن اإلقليمــي واملطامــح الذاتيــة بــدت مــع اللقــاءات إلنشــاء قــوة عربيــة
مشــركة ،وهــو مــا ســيكون بطبيعــة الحــال لصالــح املشــاريع املحوريــة ،بــروز حالــة مــن عــدم
االســتقرار يف دول املنطقــة نتيجــة وجــود منظــات داخليــة مدعومــة مــن قــوى دوليــة إلمــاء
اإلرادة اإليرانيــة مثــل (حــزب اللــه ،اإلخــوان ،داعــش ،الحوثيــن) ...إلــخ.
إضافــة إىل مــا ســبق ،تــأيت عوامــل أخــرى باتــت متــوج بهــا املنطقــة ،منهــا ،تصــدر القــوات
املســلحة يف العديــد مــن الــدول املشــهد للتعامــل مــع التحديــات عقــب تضائــل دورهــا يف
فــرة مــا .اتخــاذ دول املنطقــة قراراتهــا طب ًقــا ملخططــات إقليميــة كأســبقية أوىل ،تؤثــر ســل ًبا
وإيجابًــا عــى العالقــات الثنائيــة .تصاعــد دور الــدول البازغــة ،ألنهــا وإن كانــت موجــودة
تاريخ ًيــا ووصلــت للحكــم الشــامل كــا حــدث أيــام اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،أصبحــت بازغــة
ومحــور للحركــة داخليًــا وخارجيًــا يف محاولــة لتنســيق الحركــة يف املنطقــة ،ويف ذات الوقــت
متــارس إرسائيــل تحركهــا بهــدوء وبحريــة الســتكامل مخططاتهــا ،وعليــه فاملنطقــة كــا تُشــر
الخريطــة يف خطــر تحتــاج لريــادة ومبــادأة ،وحســابات ليســت انفعاليــة تتمتــع باملبــادرة،
والقــدرة عــى التعامــل مــع املتغــرات دون نســيان الثوابــت.
وحتــى ال أُطيــل عليكــم بتفاصيــل ســتتعرض لهــا األوراق املقدمــة يف هــذه الجلســة بإســهاب
أكــر ،أود أن أعطــي الكلمــة للدكتــورة القديــرة نيفــن مســعد ،الســتعراض ورقتهــا التــي تــدور
حــول االســراتيجية اإليرانيــة تجــاه املنطقــة العربيــة وتأثرياتهــا عــى املصالــح املرصيــة.

االسرتاتيجية اإليرانية تجاه املنطقة العربية
واملصالح املرصية
د /.نيفني عبد املنعم مسعد(*)
متهـــيد:
منــذ انتهــاء حــرب الخليــج األوىل انتقلــت السياســة الخارجيــة اإليرانيــة إىل مرحلــة جديــدة
مــن مراحــل تطورهــا ،فبعــد أن انشــغلت إيــران عــى مــدار مثــان ســنوات بــإدارة رصاعهــا
العســكري مــع العــراق أتيحــت لهــا الفرصــة لتشــخص نحــو الخــارج ،وســاعدها عــى ذلــك
أن االنســحاب الســوفيتي مــن أفغانســتان ،ثــم تفــكك اإلمرباطوريــة الســوفيتية الح ًقــا ،خلقــا
فرا ًغــا عــى حدودهــا الغربيــة والشــالية ســاهمت هــي يف ملئــه ،ومــن جهــة أخــري ،فــإن
تطبيــع العالقــات العربيــة – اإليرانيــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة ســمح إليــران بفتــح مجــاالت
للتعــاون االقتصــادي مــع دول عديــدة يف طليعتهــا الســعودية.
ومــع إثــارة قضيــة امللــف النــووي اإليــراين عــام  2002ومــا ارتبــط بــه مــن سالســل العقوبــات،
حرصــت إيــران عــى تقليــل اآلثــار الداخليــة لتلــك العقوبــات مــن خــال تطويــر عالقاتهــا
بدرجــات مختلفــة مــع قــوى آســيوية كــري كروســيا والصــن والهنــد واليابــان ،عــى العكــس
خصوصــا منــذ  ،2003وصــوالً
مــن ذلــك أخــذت إليــه األزمــات يف العالقــات العربيــة -اإليرانيــة
ً
إىل املالبســات املصاحبــة النــدالع الحــركات االحتجاجيــة العربيــة يف  ،2010وبينــا مل يحــدث
تغــر جوهــري يف عالقــة إيــران مبــر حيــث ظلــت هــذه العالقــة محكومــة مبقولــة «أمــن
الخليــج خــط أحمــر» ،جــرت إعــادة تشــكيل مــا كان يعــرف مبحــور املامنعــة إذ خرجــت منــه
قطــر وابتعــدت – عنــه حــاس وفــرت العالقــة بحركة املــردة أحد املكونات األساســية ملعســكر
«الثامــن مــن آذار» ،لكــن املحــور تعــزز بانضــام جامعــة الحوثيــن إليــه وظهــور العــب جديــد
عــى الســاحة العراقيــة أي قــوات الحشــد الشــعبي كأحــد أهــم األذرع اإليرانيــة.
يالحــظ عــى التحليــل الســابق لتطــور السياســة الخارجيــة اإليرانيــة أن عالقــات إيــران بالقــوى
اآلســيوية جــرى توظيفهــا لدعــم املوقــف اإليــراين مــن القضيتــن اليمنيــة والســورية فض ـاً
عــن قضيــة امللــف النــووي ،األمــر الــذي يوضــح الرتابــط بــن املســارات املختلــف للسياســة
الخارجيــة اإليرانيــة ،وتلــك الظاهــرة عـ ّـرت الكاتبــة «هــدي الحســيني» عــن إحــدى تجلياتهــا
يف مقــال بجريــدة الــرق األوســط يــوم  15ديســمرب  2016حمــل عنــوان «إيــران تســتعني
بعضــات الصــن لتُ ّقــوي عضالتهــا» ،ومــن املفهــوم أن املنطقــة العربيــة ت ُعــد ســاحة رئيســة
(*) أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة.
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الســتعراض العضــات اإليرانيــة.
تبقــي اإلشــارة إىل أن الحديــث عــن اســراتيجية عربيــة متكاملــة للتعامــل مــع إيــران – كــا
طُلــب يف الورقــة التوجيهيــة الصــادرة عــن منســقي املؤمتــر – يبــدو يف هــذه اللحظــة أم ـ ًرا
بعيــد املنــال يف ضــوء احتــدام التنافــس اإلقليمــي بــن الســعودية وإيــران مــن جهــة ،واختــاف
الــدول العربيــة يف تقديــر طبيعــة التهديــد اإليــراين مــن جهــة أخــرى ،وتكفــي اإلشــارة يف هــذا
الخصــوص الختــاف مواقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي نفســه مــن االعتداء عىل الســفارة
والقنصليــة الســعوديتني يف إيــران ،ومــا تــا ذلــك مــن قطــع الســعودية عالقاتهــا الدبلوماســية
مــع إيــران ،وبالتــايل ســيقترص األمــر عــى طــرح بعــض املتطلبــات الرضوريــة ملناقشــة فكــرة
«اســراتيجية عربيــة تجــاه إيــران» .وفيام يــي معالجــة النقــاط الســابقة عــى التــوايل:
أوالً :األلفية الثالثة وآفاق جديدة للنفوذ اإليراين:
توجــد ثالثــة تواريــخ مهمــة حمــل كل منهــا النفــوذ اإليــراين يف املنطقــة العربيــة إىل آفــاق
جديــدة ،التاريــخ األول  20مــارس  ،2003مــع انطــاق العــدوان األمريــي عــى العــراق،
والتاريــخ الثــاين  12يوليــو  ،2006مــع بــدء الهجــوم اإلرسائيــي عيل لبنــان ،والتاريــخ الثالــث
 17ديســمرب  ،2010مــع تفجــر الحركــة االحتجاجيــة يف تونــس
أوصــل التاريــخ األول الشــيعة إىل ســدة الحكــم يف بغــداد ،وســاعدت يف ذلــك الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ظ ًنــا منهــا أن الشــيعة بحكــم كونهــم ميثلــون األغلبيــة يف العــراق قــادرون عــي
تحقيــق االســتقرار .لكــن مل تــر بالــرورة العالقــة بــن مــا يُعــرف مبكونــات البيــت الشــيعي
عــى مــا يُــرام بــل إنهــا وصلــت إىل حــد االقتتــال كــا حــدث يف مــارس  2008عندمــا سـ ّـر رئيــس
الــوزراء «نــوري املالــي» حملــة «صولــة الفرســان» للقضــاء عــى نفــوذ جيــش املهــدي التابــع
ملقتــدى الصــدر يف العــراق ،وكانــت هنــاك جملــة مــن العوامــل امل ُعقــدة التــي تســاعد عــي
اســتمرار التوتــر يف العالقــات الشــيعية– الشــيعية مــن قبيــل التناقــض بــن معارضــة الداخــل
ومعارضــة الخــارج ،واالتهامــات املتبادلــة بالتــورط يف االغتيــاالت السياســية ،والتناقــض بــن
املصالــح السياســية ،وأيضً ــا اختــاف االرتباطــات اإلقليميــة والدوليــة.
والنقطــة موضــع الرتكيــز بالنســبة لهــذه الورقــة هــي أن إيــران مــع وجــود تلــك الخالفــات
حرصــت عــى مــدار ثالثــة عــر عا ًمــا عــى التدخــل مبــا يحقــق التــوازن الهــش بــن األطــراف
الشــيعية ويحــول يف الوقــت نفســه دون انفــراط العقــد الشــيعي ،حــدث هــذا عندمــا تدخلــت
يف  2014لتأمــن انتقــال رئاســة الــوزارة مــن أحــد أجنحــة حــزب الدعــوة اإلســامية (نــوري
املالــي) إىل جنــاح آخــر (حيــدر العبــادي) بعــد تصاعــد الســخط الســني عــي السياســات
الطائفيــة للاملــي ،ثــم عندمــا توســطت بــن الطرفــن نفســيهام يف يونيــو  2015بعــد أن تظاهــر
أنصــار املالــي ضــد حكومــة البــرة ،وهــي الحكومــة املواليــة للعبــادي ،ثــم عندمــا دعمــت
محاولــة عــار الحكيــم إلعــادة مقتــدي الصــدر للحيــاة لسياســية بعــد مهاجمتــه الربملــان
ومقاطعتــه الجلســات وتصعيــده ضــد العبــادي مطالبـاً إيــاه بإصــاح مؤسســات الدولــة .ومــن
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خــال التالعــب بكافــة القــوي الشــيعية والحــرص عــي مــد جســور التواصــل معهــا ضمنــت
إيــران التحكــم يف عمليــة صنــع القــرار الســيايس.
وكمثــال فــإن حكومــة املالــي وقفــت ضــد محــاوالت الســنة تشــكيل إقليــم فيــدرايل خــاص بهم
يف عــام  ، 2008وذلــك رغــم النــص الدســتوري الرصيــح (املــادة  )119عــى حــق محافظــة واحدة
أو أكــر يف تكويــن إقليــم فيــدرايل ،وتلــك املعارضــة ســوف تتكــرر لــو تجــددت املطالبــة بإقليــم
ســني بعــد تحريــر املوصــل ،فإيــران التــي تحكــم الســيطرة عــى املركــز ال تقبــل تراخــي قبضتــه
السياســية واالقتصاديــة عــى أنحــاء العــراق (يســتثني مــن ذلــك إقليــم كردســتان الــذي فــرض
نفســه بحكــم األمــر الواقــع).
ومثلــا أمنــت الواليــات املتحــدة النفــوذ الســيايس إليــران يف العــراق عــر األحــزاب الشــيعية
املدعومــة مــن الجمهوريــة اإلســامية ،فإنهــا أمنــت لهــا التفــوق العســكري مــن خــال القــرار
املبكــر لـــ «بــول برميــر» الحاكــم املــدين يف العــراق بحــل الجيــش العراقــي عــام  ،2003حتــي
إذا مــا أُعيــد تأســيس الجيــش العراقــي مل تكــن تنقصــه فقــط الخــرة القتاليــة ،وال األســلحة
املتطــورة ،لكــن األخطــر أن العوامــل الطائفيــة تدخلــت يف تشــكيله ،وتكفــي هنــا املقارنــة بــن
صمــود الجيــش العراقــي مثــان ســنوات يف وجــه إيــران ،وانهيــاره الرسيــع يف بضــع ســاعات أمــام
هجــوم داعــش عــى محافظــات املوصــل ،وديــايل ،واألنبار ،وصــاح الديــن ،يف عــام  .2014يف ظل
مثــل هــذا الوضــع بــدا منطق ًيــا أن تفاخــر إيــران بأنهــا قــادرة عــى تأمــن العــراق بعد انســحاب
القــوات األمريكيــة ،وأن تضغــط لتعيــن «قاســم ســليامين» قائــد فيلــق القــدس بالحــرس الثوري،
مستشــا ًرا عســكريًا لرئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ،وأن تشــكل ميليشــيا الحشــد الشــعبي مــن
قــوى شــيعية (مــع عنــارص أخــرى محــدودة ذرا للرمــاد يف العيــون) لتكــون عــى شــاكلة الحــرس
الثــوري اإليــراين ،وتضطلــع بالعــبء األكــر يف عمليــة تحريــر املناطــق التي ســقطت بيــد داعش،
بــل وأن متــرر عــر مجلــس النــواب قانونًــا يضفــي الرشعيــة عــى الحشــد الشــعبي ككيــان مــواز
للجيــش وإن خضــع للقيــادة العامــة للقــوات املســلحة.
فــإذا انتقلنــا إىل التاريــخ الثــاين -أي  12يوليــو  -2006فســوف نجــد أنــه بــدوره تاريــخ محمــل
را
بالعديــد مــن الــدالالت ،فلقــد خــرج حــزب اللــه -وصلتــه بإيــران غنيــة عــن البيــان -منت ـ ً
سياسـيًا مــن معركــة الثالثــة وثالثــن يو ًمــا يف صيــف  ، 2006فيام يشــبه وضــع مرص بعــد العدوان
الثــايث قبــل نصــف قــرن بالضبــط مــن هــذا التاريــخ .ومثــل هــذا النــر مل يحبــط فقط – بشــكل
نصــب مــن حســن
مؤقــت – املــروع األمريــي لخلــق رشق أوســط جديــد ومختلــف ،لكنــه ّ
نــر اللــه األمــن العــام لحــزب اللــه بطـاً شــعب ًيا يف معظــم العواصــم العربيــة ،كــا أنــه أرغــم
األصــوات اللبنانيــة (تيــار املســتقبل املدعــوم مــن الســعودية) عــي تغيــر موقفهــا الحامل بشــدة
عــى قــرار حــزب اللــه خطــف الجنديــن اإلرسائيليــن ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات ،ومل ت ُفلــح
محــاوالت رص الصــف الســني يف مواجهــة مــا وصفــه ملــك األردن بالهــال الشــيعي بــل عــى
العكــس قُوبلــت باســتهجان الفتــاوي الدينيــة التــي حرمــت نــرة حــزب اللــه ولــو ضــد إرسائيل
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بســبب مذهبــه الشــيعي .ويف هــذا اإلطــار فإنــه يصعــب الفصــل بــن حــرب يوليــو  ،2006وكل
التطــورات السياســية التــي شــهدها لبنــان فيــا بعــد والتــي كرســت النفــوذ الســيايس لحــزب
اللــه ،وبالتــايل إليــران مــن قبيــل :اقتحــام الحــزب بريوت الغربيــة يف  7مايــو  ، 2008رفضً ــا لقراري
رئيــس الــوزراء «فــؤاد الســنيورة» الخاصــن بشــبكة اتصــاالت حــزب اللــه وإقالــة مديــر أمــن
املطــار ،اتفــاق الدوحــة بعــد هــذا التاريــخ بأســبوعني ،ومبــدأ الثلــث الضامــن (املعطــل) الــذي
وضــع العصــا يف القــرارات الحكوميــة املهمــة ،أيضً ــا الفــراغ الرئــايس ألكــر مــن عامــن متس ـكًا
رئيســا للبــاد يف  31أكتوبــر .2016
مبرشــح الحــزب «ميشــال عــون» وصــوالً إىل النجــاح يف فرضــه ً
يالحــظ هنــا أن وصــول مرشــح حــزب اللــه إىل ســدة الرئاســة يف لبنــان قــد دفــع الســعودية
لتعديــل موقفهــا الرافــض رئاســته ،ومبــادرة مبعوثهــا وزيــر الدولــة لشــئون الحــج «ثامــر
الســبهان» بزيــارة بــروت ومقابلــة عــون قبيــل انتخابــه ،مؤكـ ًدا عــودة اهتــام اململكــة بلبنــان.
ومعلــوم أن العالقــات الســعودية – اللبنانيــة كانــت قــد توتــرت بشــدة قبــل هــذا التطــور عــي
خلفيــة الــراع الدائــر يف ســوريا ،والح ًقــا بفعــل الهجــوم العلنــي الحــاد لحســن نــر اللــه عــى
خصوصــا يف أعقــاب تنفيذهــا حكــم اإلعــدام للداعيــة الشــيعي منــر النمــر .كــا أن
اململكــة،
ً
مــن املعلــوم أن مثــل هــذا التوتــر كان قــد دفــع بالســعودية إىل تجميــد مســاعداتها العســكرية
للجيــش اللبنــاين ومقدارهــا  ٤مليــار دوالر ،وهــو موقــف مل يُف َّعــل يف واقــع األمــر ،إال أنــه قـ ّوى
وضــع حــزب اللــه يف مواجهــة الجيــش ،فضـاً عــن قــرار آخــر بوقــف الســياحة الســعودية إىل
لبنــان ،وهــو القــرار الــذي أضعــف مــن تأثــره تدفــق الســائحني العراقيــن عــى لبنــان عــى نحو
مل يُحــدث التأثــر املطلــوب يف تعبئــة الداخــل ضــد سياســات حــزب اللــه ونتائجهــا االقتصاديــة .
أمــا التاريــخ الثالــث واألخــر – أي  17ديســمرب  – 2010الــذي انطلقــت فيــه الحركــة االحتجاجية
يف تونــس لتنتقــل فيــا يشــبه كــرة الثلــج إىل عــدة عواصــم عربيــة أخــرى ،فــإن أهميتــه تكمــن
يف املســاحة الواســعة التــي أتاحهــا أمــام التمــدد اإليــراين يف الــدول التــي طــال فيهــا أمــد
الــراع وتحــول مــن رصاع ســلمي عــى الســلطة إىل رصاع مســلح مفتــوح عــى تدخــات
إقليميــة ودوليــة بــدون حــر .هنــا ميكــن أن نتأمــل كيــف تطــور التدخــل اإليــراين الخجــول
عــر حــزب اللــه يف الــراع الســوري بتعلــة الدفــاع عــن القــرى اللبنانيــة عــي الحــدود مــع
ســوريا ،إىل النفــاذ املبــارش إىل العاصمــة دمشــق بحجــة الدفــاع عــن العتبــات الشــيعية املقدســة،
مــا عــزز الطابــع الطائفــي للــراع ،وأكــد دور إيــران كحاميــة للشــيعة والتشــيع يف العــامل ،إىل
التــورط العميــق يف املعــارك الدائــرة ولعــب دور املايســرو يف التنســيق بــن القــوات الشــيعية
الداعمــة لبشــار األســد أكانــت هــذه القــوات لبنانيــة أو عراقيــة أو أفغانيــة ،فضـاً عــن الحــرس
الثــوري اإليــراين بطبيعــة الحــال تحــت زعــم التصــدي للمؤامــرة الخارجيــة عــى كل مــن ســوريا
واملقاومــة ،مــع ربــط هــذه األطــراف كافــة مبــا تبقــى مــن الجيــش العــريب الســوري.
يالحــظ أن املرحلــة األخــرة (ديســمرب )2015مــن مراحــل التغلغــل اإليــراين يف ســوريا متــت
بتفاهــات بهــا الكثــر مــن التباديــل والتوافيــق بــن إيــران من جهــة ،وروســيا وتركيــا والواليات
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املتحــدة نفســها مــن جهــة أخــرى ،وبلــغ حــرص إيــران عــى كســب معركــة حلــب بــأي مثــن
حــد الســاح ألول مــرة منــذ  1979للطائــرات الروســية باالنطــاق مــن املطــارات اإليرانيــة،
مــا تســبب عنــد كشــفه يف إثــارة الــرأي العــام الداخــي ،هنــا أيضً ــا اســتعانت إيــران بعضــات
روســيا لتقويــة عضالتهــا ،ويف األخــر وبعــد توصــل تركيــا وروســيا التفــاق للهدنــة يف رشق حلب
وضعــت إيــران رشوطهــا الخاصــة إثباتًــا ألهميتهــا :إجــاء املــرىض واملصابــن يف بلــديت كفريــا
والفوعــة املحارصتــن مــن املعارضــة املســلحة واللتــن تســكنهام أكرثيــة شــيعية.
ميكــن أيضً ــا أن نتأمــل تطــور الــدور اإليــراين يف اليمــن مــن الدفــاع عــن الحوثيــن يف مواجهــة
اآللــة العســكرية لـــ «عــي عبــد اللــه صالــح» يف الجــوالت الســت للــراع بــن الجانبــن ،إىل
دعــم الحوثيــن بعــد انقالبهــم عــى مخرجــات الحــوار الوطنــي ودخولهــم صنعاء يف  21ســبتمرب
 ،2014ليبــدأ رصاع عســكري رشس أعــاد «عــي عبــد اللــه صالــح» متوضعــه فيــه بالوقــوف إىل
جانــب الحوثيــن يف مواجهــة التجمــع اليمنــي لإلصــاح املدعــوم عربيًــا ودوليًــا .نظريًــا يوجــد
حظــر دويل لتصديــر الســاح إىل جامعــة أنصــار اللــه ،وعــي عبــد اللــه صالــح مبوجــب قــرار
مجلــس األمــن رقــم ( )2216يف  14إبريــل  ،2015لكــن عمليًــا يصعــب تصــور صمــود معســكر
صالــح– الحوثيــن لقرابــة العامــن دون دعــم عســكري ولوجســتي إيــراين رغــم توقيــف أكــر
مــن ســفينة إيرانيــة محملــة بالســاح .فدعــم إيــران لــكل مــن صالــح وأنصــار اللــه مكنهــا ليس
فقــط مــن الصمــود يف مواجهــة التحالــف الــدويل ،لكنــه ألجــأ خصومهــا إىل طاولــة التفــاوض
مــا يعنــي تعــذر هزميتهــا عســكريًا ،وبينــا هــا ينــاوران ويتهربــان مــن أي التــزام إذا بهــا
يبــادران بإعــان حكومــة لإلنقــاذ الوطنــي مــن طــرف واحــد.
ثان ًيا :العالقات املرصية -اإليرانية ثابتة يف مشهد متحرك:
عــى امتــداد ســبعة وثالثــن عا ًمــا هــي عمــر الثــورة اإليرانية ،شــهدت املنطقــة العربيــة – ومرص
يف عدادهــا – تطــورات متالحقــة ،وأحيانًــا مفصليــة لكنهــا مل تكــن كافيــة لتهــب ريــاح التغيــر
عــى العالقــات املرصيــة – اإليرانيــة ،فخــال أربعــة عقــود ظــل التوتــر هــو النمــط الغالــب عــى
تلــك العالقــات ،يرتفــع أحيانًــا منســوب هــذا التوتــر فتتبــادل الدولتان الحمــات اإلعالميــة التي
خصوصــا يف
قــد تصــل إىل حــد االتهــام بالتبعيــة إلرسائيــل مــا دأبــت اآللــة اإلعالميــة اإليرانيــة،
ً
مطلــع الثامنينيّــات أو االتهــام بتدريــب الجامعــات اإلســامية املســلحة كــا ردد اإلعــام املرصي
يف مطلــع التســعينيات ،وينخفــض منســوب هــذا التوتــر فيشــيع أن العالقــات بــن الدولتــن
قــاب قوســن أو أدىن مــن أن ترتفــع إىل مســتوى تبــادل الســفراء كــا حــدث عــام  2003عندمــا
التقــى الرئيســان «حســني مبــارك ومحمــد خامتــي» يف جنيــف عــى هامــش اجتامعــات قمــة
مجتمــع املعلومــات ،أو يطــرح أن تنقــل جامعــة اإلخــوان تجربــة الحــرس الثــوري كــا حــدث
أثنــاء حكــم الرئيــس محمــد مــريس يف عــام  ،2013وفيــا بــن هذيــن الحديــن ،أي ارتفــاع التوتر
وانخفاضــه ،متــي العالقــات املرصيــة – اإليرانيــة دون تغيــر يذكــر.
تقودنــا املالحظــة األخــرة الخاصــة مبرحلــة مــا بعــد ينايــر  2011إىل مناقشــة مجموعــة
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املســتجدات التــي طــرأت عــى عالقــات الدولتــن وإىل أي مــدى جــرى تأطريهــا داخــل النمــط
الثابــت لتلــك العالقــات ،وهنــا ميكــن القــول أنــه ألول وهلــة بــدا أن مثــة قواســم مشــركة بــن
الدولتــن تخلّقــت مــن رحــم أحــداث  25ينايــر  ، 2011فمــع اختــاف يف التفاصيــل بــن نظــام
الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ،ونظــام محمــد حســني مبــارك ،عــارصت الدولتــان خــروج أعــداد
غفــرة مــن املواطنــن مطالبــن بالتغيــر الســيايس واالجتامعــي ،ومــع أن التيــار الدينــي مل يتصدر
املشــهد االحتجاجــي يف الحالتــن إال أن فيهــا م ًعــا تقــدم ممثلــو هــذا التيــار ليحتلــوا صــدارة
املشــهد ،ويف إيــران قطعــت عــى الفــور العالقــة مــع إرسائيــل وألغيــت كل االتفاقــات املربمــة
بــن الدولتــن ،ويف مــر اقتحمــت الجامهــر الغاضبــة الســفارة اإلرسائيليــة بالقاهــرة يف 9
ســبتمرب  ،2011ورفعــت العلــم املــري بــدالً مــن العلــم اإلرسائيــي .لكــن بعــض تلــك القواســم
املشــركة التــي كان مــن شــأنها أن تحــدث تقاربًــا بــن الدولتــن كانــت هــي نفســها محملــة
بعوامــل التنافــر التــي حافظــت عــى التوتــر املعتــاد يف عالقتيهــا .مــن جهــة اســتفزت إيــران
الشــعور الوطنــي املــري عندمــا رصح «آيــة اللــه عــي خامنئــي» بالقــول «إن االنتفاضــات
العربيــة اســتلهمت مــن الثــورة اإليرانيــة مفاهيمهــا ومعانيهــا» ،ومبعــث االســتفزاز أن تاريــخ
مــر حافــل بالحــراك الثــوري ،وأن معظــم الحــركات االحتجاجيــة تتقاســم الشــعارات نفســها.
ومــن جهــة أخــرى فــإن التيــار اإلســامي الــذي تقــدم واجهــة املشــهد املــري كان مــن مكوناته
األساســية املكــون الســلفي املعــروف بعدائــه الشــديد ألتبــاع املذهــب الشــيعي ،ولذلــك فلقــد
اســتنفر الســلفيون عنــد زيــارة «محمــود أحمــدي نجــاد» القاهــرة يف فربايــر  ،2013لحضــور
مؤمتــر القمــة اإلســامي ،واضطــر الرئيــس محمــد مــريس عنــد زيــارة طهــران يف إطــار قمــة
عــدم االنحيــاز يف أغســطس  2012إىل الخــروج عــى كل التقاليــد الدبلوماســية وقولــه مــا ال
يلــزم بالــريض عــي الصحابــة ،األمــر الــذي رحــب بــه الســلفيون وتهللــوا لــه ،ويف ظــل حكــم
اإلخــوان ،وتحديـ ًدا يف يونيــو  ،2013وقعــت أول جرميــة مــن نوعهــا بقتــل أربعــة مــن الشــيعة
املرصيــن أحدهــم القيــادي الشــيعي «حســن شــحاتة» ،وعرفــت مــر ألول مــرة يف تاريخهــا
الحديــث مــا ميكــن وصفــه «باملســألة الشــيعية» وهــو مــا كان يفــرض بالــرورة قيــو ًدا عــى
التقــارب املــري -اإليــراين.
هــذا إضافــة إىل تأكيــد املســؤولني املرصيــن منــذ  11فربايــر  2011عــى التــزام مــر باالتفاقيــات
التــي وقعــت عليهــا مــا أزال الوهــم اإليــراين باحتــال إلغــاء معاهــدة الســام املرصيــة-
اإلرسائيليــة ،وهــو مــا يعنــي رضورة التمييــز بــن التحــركات الحامســية للجامهــر والتــرف
املســؤول للدولــة مــن منطلــق التزامهــا بتعهداتهــا الدوليــة .وهكــذا فــإن هــذه املســتجدات مل
تغــر شــيئًا عــي أرض الواقــع بــل إن اختــاف املوقفــن املــري واإليــراين مــن القضيــة الســورية
يف ظــل حكــم اإلخــوان وصــوالً إىل تنظيــم مؤمتــر «نــرة ســوريا» واإلعــان فيــه عــن قطــع
العالقــات مــع ســوريا اســتحدث عامـاً جديـ ًدا للتوتــر ،هــذا كلــه مــع اســتمرار القيــود األخــرى
النابعــة مــن الهاجــس األمنــي املرصي تجــاه إيران والحساســية الخليجية الشــديدة – والســعودية
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بالــذات – مــن أي تقــارب مــري إيــراين بغــض النظــر عــن مــدي رشــادة هــذه الحساســية.
تبقــى اإلشــارة إىل أن تــأزم العالقــات املرصيــة – الســعودية منــذ وصــول امللــك ســلامن بــن
عبــد العزيــز إىل ســدة الحكــم يف ينايــر  ،2015نتيجــة أســباب مختلفــة أبرزهــا تبايــن موقفــي
الدولتــن مــن التعاطــي مــع القضيتــن الســورية واليمنيــة ،قــد أعــاد التســاؤل مجــد ًدا عــن فــرص
تحســن العالقــات املرصيــة – اإليرانيــة ،وذلــك أن تأكيــد الرئيــس عبد الفتــاح الســييس حرصــه
عــى الدولــة الســورية ووحدتهــا ورفضــه التــورط الــري يف الحــرب اليمنيــة قــد جعلــه يقــرب
مــن املوقــف اإليــراين بــدون تنســيق .لكــن إيــران لديهــا ما يغــري مبحاولــة الدخــول عــى خــط
الخــاف الســعودي – املــري ،ومحاولــة طــرح نفســها كبديــل محتمــل أمــام مــر ،هنــا ال ميكن
أن نفهــم مبــادرة الحكومــة العراقيــة إىل تزويــد مــر بالنفــط ،ضمــن حزمــة مــن االتفاقــات
االقتصاديــة املشــركة بــن الدولتــن ر ًدا عــى وقــف رشكــة «أرامكــو» الســعودية إمــداد مــر
بالنفــط ،إال عــي ضــوء التأثــر اإليــراين عــي الحكومــة العراقيــة يف هــذا االتجــاه .يُال َحــظ أنــه
فــور اإلعــان عــن االتفاقــات العراقيــة – املرصيــة بــدأ هجــوم إعالمــي ســعودي عــى مــر
بحســبانها قــد اختــارت تطويــر عالقتهــا مــع إيــران ،وجــرى تضخيــم أمــور تافهــة يف هذا الســياق،
مثــل ظهــور الفتــات ضوئيــة تحمــل صــور خامنئــي يف شــوارع القاهــرة إعالنًــا عــن أحــد الربامــج
حــول إيــران– مــا أدى إىل إزالــة هــذه الصــور ،وتأكيــد مــر مجــد ًدا عــى التزامهــا بأمــن الخليــج.
ثالثًا :السياسات العربية تجاه إيران:
ال يوجــد حــد أدىن مــن القواســم املشــركة بــن السياســات العربيــة تجــاه إيــران حيــث تحدد كل
دولــة سياســتها الخارجيــة حيــال إيــران مــن منظــور مصلحتهــا الوطنيــة باملعنــى الضيــق للكلمة،
وهكــذا فبينــا تنظــر دولــة مثــل العــراق أو ســوريا إليــران كحليــف فــإن دولــة مثــل الســعودية
أو البحريــن تعتــر إيــران املصــدر األســايس لتهديــد أمنهــا الوطنــي .لكــن هــذا التحليــل امل ُبســط
للعالقــات العربيــة – اإليرانيــة هــو عــى أرض الواقــع أكــر تعقيـ ًدا مــن ذلــك بكثــر .فلقــد شــهد
العقــدان األخــران بــروزًا واض ًحــا ألدوار الفاعلــن مــن غــر الــدول وهــو مــا أدى إىل أن تتعــدد
الــرؤى العربيــة إليــران (وهــل هــي حليــف أم مصــدر للتهديــد؟) يف داخــل الدولــة الواحــدة،
وإذا كان تعــدد الــرؤى يف الدولــة الواحــدة يُعــد ســمة مــن ســات النظــم الدميقراطيــة ،فــإن
األمــر يختلــف عندمــا يصــر الفاعلــون مــن غــر الــدول أدوات لتحقيــق مصالــح قــوى خارجيــة،
بغــض النظــر عــن مــدى اتســاق تلــك املصالــح مــع املصلحــة الوطنيــة.
وكمثــال فــإن التــورط العســكري لحــزب اللــه يف الــراع الســوري يفتــح بابًــا للعنــف الســيايس
يف لبنــان متارســه تنظيــات إرهابيــة تنطلــق مــن األرايض الســورية ،كــا أن الكتائــب الشــيعية
العراقيــة التــي تحــارب يف ســوريا تضيــف املزيــد مــن عوامــل التعقيــد للــراع يف املوصــل وكل
املناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش يف العــراق ،كذلــك فــإن تصلــب املوقــف الســيايس
ألنصــار اللــه أشــعل فتيــل الحــرب اليمنيــة بــكل مــا ترتــب عــى هــذه الحــرب مــن دمــار .يرتبط
بذلــك أن توفــر عوامــل توليــد اإلرهــاب (البيئــة الداخليــة الخصبــة يف البلــدان العربيــة) من جهة،
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وســيولة الحــدود الجغرافيــة وســقوط النظريــات التقليديــة لســيادة الدولــة مــن جهــة أخــري،
وانتشــار ظاهــرة الحــروب الوكالــة أو باإلنابــة مــن جهــة ثالثــة ،عوامــل تنــذر بإغــراق املنطقــة
العربيــة يف دائــرة خبيثــة مــن الرصاعــات العنيفــة تتجــاوز اســتنزاف ثرواتهــا إىل تهديــد وحدتهــا
الرتابيــة وتكاملهــا الوطنــي ،وبالتــايل فإنــه بفــرض تحريــر كامــل األرايض العراقيــة أو الســورية
مثـاً مــن التنظيــات اإلرهابيــة – وهــذا احتــال مســتبعد– فــإن الظــروف جاهزة لنقــل الرصاع
مــع اإلرهــاب إىل مختلــف أنحــاء املنطقــة العربيــة مــن الجزائــر إىل الســعودية ،ويف ظــل تعاظــم
االخــراق الخارجــي للمنطقــة فهنــاك دامئًــا دور محتمــل للجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة.
وباإلضافــة إىل دور الفاعلــن مــن غــر الــدول كعامــل مــن عوامــل تــرذم السياســات العربيــة
تجــاه إيــران ،يوجــد عامــل آخــر هــو ذلــك املرتبــط بالتحالفــات الدوليــة للــدول العربيــة.
وكمثــال فــإن الواليــات املتحــدة تربطهــا عالقــات وثيقــة بــدول الخليــج العربيــة لجملــة مــن
األســباب االقتصاديــة والسياســية والعســكرية ،وميكــن القــول إن تلــك العالقــات ظلــت منــذ
انــدالع الثــورة اإليرانيــة عــام  ،1979وحتــى توقيــع االتفــاق حــول امللــف النــووي اإليــراين
قامئــة عــى أســاس النظــر إىل إيــران بوصفهــا أحــد مصــادر تهديــد أمــن الخليــج (قبــل،)2003
واملصــدر الرئيــس لتهديــد هــذا األمــن (بعــد  2003مــع إخــراج الجيــش العراقــي مــن معادلــة
القــوة العربيــة) ،ومــن هنــا فــإن توقيــع إيــران االتفــاق النــووي مــع مجموعــة ( )1+5مثّــل
صدمــة كبــرة للقيــادة السياســية الســعودية– بالــذات – خاصــة مــع تــوايل األزمــات يف العالقات
األمريكيــة – الســعودية مــن قبيــل االنتقــاد األمريــي الحــاد لقصــف الطــران الســعودي مجلس
العــزاء اليمنــي ،مــع التأكيــد عــي أن الدعــم األمريــي للعمليــات العســكرية الســعودية ليســت
شــيكًا عــى بيــاض ،وقانــون جاســتا الــذي يهــدد األرصــدة واالســتثامرات الســعودية يف الواليــات
املتحــدة ،والــذي أقــره الربملــان األمريــي رغــم معارضــة الرئيــس أوبامــا ،وإدمــاج إيــران يف
املفاوضــات حــول مســتقبل ســوريا ،وكــذا تراجــع الواليــات املتحــدة عــن الخيــار العســكري ،بــل
وتقلــص الــدور األمريــي بشــدة يف الــراع الســوري مــا ســمح لروســيا بأخــذ زمــام املبــادرة.
مثــل هــذا التغــر يف املوقــف األمريــي ألجــأ القيــادة الســعودية إىل محاولــة تنويــع عالقاتهــا
الخارجيــة ،وقــد بــدأ ذلــك باالنفتــاح عــى روســيا الحليــف االســراتيجي إليــران ،وهكــذا فإنــه
يف الوقــت الــذي كانــت تحــارب فيــه الجامعــات املدعومــة مــن الســعودية نظــام بشــار األســد
يف ســوريا ،فــإن اململكــة أخــذت تعــزز عالقاتهــا االقتصاديــة والسياســية مــع روســيا التــي تعــد
مــع إيــران مــن أبــرز داعمــي نظــام بشــار ،بــل إنــه يف الوقــت الــذي تأزمــت فيــه العالقــات
الســعودية – األمريكيــة عــى نحــو مــا ســبق بيانــه ،مــا تــزال الســعودية متــول املركــب
العســكري األمريــي مبشــريات الســاح وآخرهــا الصفقــة التــي تــم االتفــاق عليهــا بقيمــة
 1.15مليــار دوالر يف أغســطس  ،2016وتلــك األوراق املختلطــة ال تزيــد الــرؤى العربيــة إال
ضبابيــة (حتــي إذا أضفنــا تنامــي التعــاون الســعودي – الــريك مبــا لرتكيــا مــن عالقــات بروســيا
ومصالــح مــع يــران تعقــد األمــر أكــر).
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وبطبيعــة الحــال فــإن التحليــل الســابق للعالقــات األمريكيــة – الســعودية وتأثرهــا بالعالقــات
األمريكيــة – اإليرانيــة هــو تحليــل مقيــد بالعامــن األخرييــن مــن حكــم الرئيــس بــاراك أوبامــا،
لكــن وصــول «دونالــد ترامــب» للســلطة قــد يحمــل عوامــل تغــر يف املوقــف األمريــي تجــاه
إيــران ،وقــد بــدأ اإلعــداد بالفعــل ملثــل هــذا التغــر مــن خــال متديــد العقوبــات األمريكيــة
عــى إيــران ملــدة  10ســنوات قادمــة ،لكــن يف املقابــل فــإن ترامــب يعطــي أولويــة ملحاربــة
داعــش ،وليــس إلســقاط األســد ،وهــذه نقطــة خــاف كبــرة مــع الســعودية .هــذا ومــن املبكــر
الحكــم عــى التقــارب الخليجــي – الربيطــاين كــا تجــى يف القمــة الســابعة والثالثــن ملجلــس
التعــاون الخليجــي يف املنامــة ( 7–6ديســمرب  ،)2016وعــى مــدى قــدرة بريطانيــا عــى أن تــرث
الــدور األمريــي يف املنطقــة خاصــة بعــد الخــروج مــن االتحــاد األورويب وتبعاتــه الداخليــة .مــا
ســبق يتضــح أن الحديــث عــن السياســات الخارجيــة العربيــة تجــاه إيــران يتداخــل مــع تحليــل
التغــرات يف النظــام الــدويل برمتــه.
تبقــى اإلشــارة إىل أن التجمعــات الفرعيــة العربيــة مل تنــج مــن الخــاف حــول كيفيــة التعامــل
مــع إيــران ،وقــد ســبق القــول فيــا يخــص مجلــس التعــاون الخليجــي إىل تبايــن مواقــف
دولــه مــن إيــران يف أعقــاب الهجــوم عــى الســفارة والقنصليــة الســعوديتني ،إذ مل تنضــم ســوى
البحريــن للســعودية يف قطــع عالقاتهــا مــع إيــران يف الوقــت الــذي اتخــذ فيــه الســودان هــذه
الخطــوة وقطــع عالقاتــه مــع إيــران ،لكــن بشــكل عــام فــإن هــذا التبايــن ضــارب بجــذوره
يف تاريــخ مجلــس التعــاون الخليجــي ،ففــي التســعينيات وبعــد االنفراجــة التــي شــهدتها
العالقــات العربيــة – اإليرانيــة يف العمــوم ،انتقــدت دولــة اإلمــارات تنامــي التعــاون التجــاري
بــن الســعودية وإيــران ،بينــا األخــرة تحتــل الجــزر اإلماراتيــة الثــاث ،فــكان رد اململكــة أن
كل دولــة تتــرف مبــا يحقــق مصلحتهــا الوطنيــة (واإلمــارات نفســها هــي الرشيــك التجــاري
األكــر إليــران) ،وقبيــل انــدالع االحتجاجــات العربيــة كانــت قطــر جــز ًءا مــا ُس ـ ّمي محــور
املامنعــة مــع كل مــن إيــران وتركيــا وحركتــي حــاس والجهــاد ،فيــا كانــت الســعودية جــز ًءا
مــا ُسـ ّمي محــور االعتــدال ،كــا أن ســلطنة عــان احتفظــت دامئًــا بعالقــات متينــة مــع إيران،
مــا أهلهــا ألن تلعــب دور الوســيط يف األزمــة اليمنيــة ،وتعــد عــان العنــر الرئيــس املعــارض
لتحــول دول املجلــس إىل االتحــاد الشــامل ،ومعلــوم أن مثــل هــذه الخطــوة يقصــد بهــا تقويــة
املجلــس يف مواجهــة إيــران.
االتحــاد املغــاريب بــدوره مل يتوافــق عــى سياســة مشــركة تجــاه إيــران حتــى قبــل التغــرات
العاصفــة التــي ألقــت عليــه بظاللهــا جــراء تداعيــات االحتجاجــات العربيــة ،فلقــد قطعــت
الجزائــر عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران عــام  1991عــي خلفيــة انتقــاد إيــران توقيــف
املســار االنتخــايب ،رغــم أن الجزائــر حتــى هــذا التاريــخ كانــت تقــوم برعايــة املصالــح اإليرانيــة
يف الخــارج ،ومل يُلــزم املوقــف الجزائــري يف حينــه أيًــا مــن دول االتحــاد األخــرى .كــا قطعــت
املغــرب عالقاتهــا مــع إيــران يف عــام  2009بســبب ما ُوصــف بأنــه نشــاط إيــراين لنــر املذهب
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الشــيعي يف املغــرب ،ومــرة أخــرى فــإن هــذا القــرار مل تكــن لــه انعكاســاته عــى األعضــاء
اآلخريــن يف االتحــاد .كذلــك مل تتجــاوز التقلبــات يف العالقــات الليبيــة – اإليرانيــة ألســباب
مختلفــة منهــا اختفــاء اإلمــام «مــويس الصــدر» الحــدود الثنائيــة ،األمــر الــذي نســتخلص منــه
أن املســارات املختلفــة للعالقــات العربيــة – اإليرانيــة مل تتأثــر بغــر املســاس املبــارش مبصالــح
أطــراف هــذه العالقــة بغــض النظــر عــن األطــر التنظيميــة التــي تنخــرط فيهــا الــدول العربيــة.
خالصــة:
يعــد تزايــد االخــراق الخارجــي أحد أبــرز النتائج التــي ترتبت عىل انــدالع الحــركات االحتجاجية
يف املنطقــة العربيــة منــذ ديســمرب  ، 2010وتعــد إيــران ثــاين القــوى اإلقليميــة – بعــد إرسائيــل
– التــي اســتفادت مــن ســيولة األوضــاع العربيــة نتيجــة تعــذر االنتقــال الدميقراطــي الســلس،
وانــدالع الرصاعــات املســلحة يف ثــاث مــن الــدول التــي تفجــرت فيهــا تلــك االحتجاجــات .ومثل
هــذا التطــور الشــك أنــه ســوف ميثــل إطــا ًرا عا ًمــا حاكـ ًـا للتفاعــات العربيــة – اإليرانيــة يف
حــدود األمــد املنظــور ،فواقــع مــا بعــد معــارك املوصــل وحلــب وســقوط صنعــاء ليــس كواقــع
مــا قبــل ذلــك .أمــا بخصــوص ما كلفــت بــه هــذه الورقــة مــن اقــراح اســراتيجية للتعامــل مــع
إيــران ،ميكــن القــول إن الــروع يف وضــع هــذه االســراتيجية مرتبــط بتوفــر العنــارص التاليــة:
• االقتنــاع بــأن أمــن كل دولــة عربيــة ال يرتبــط فقــط مبشــرياتها مــن الســاح ،وال حتــي
بقدراتهــا العســكرية الذاتيــة ،فالســعودية تخــر عســكريًا يف اليمــن رغــم ضخامــة إنفاقهــا
العســكري ،ومــر ال تســتطيع أن تأمــن مــع اســتمرار املعــارك املســلحة عــى حدودهــا
الغربيــة والرشقيــة رغــم قــوة الجيــش املــري وترتيبــه العاملــي املتقــدم.
• االتفــاق عــي أن املــروع اإليــراين ميثــل أحــد أهــم مصــادر تهديــد األمــن القومــي العــريب،
فإيــران كانــت إمرباطوريــة واملشــاريع اإلمرباطوريــة ال متــوت لكنهــا تتأقلــم مــع الظــروف،
وهــا هــو املــروع اإلمرباطــوري الــريك يبعــث ،واملــروع اإلمرباطــوري الربيطــاين يعــود –
وإيــران ليســت اســتثناء مــن ذلــك.
• إدراك أنــه يف اللحظــة التــي يتــم فيهــا اســتدعاء التدخــل اإليــراين (أو أي تدخــل جنبــي) فــإن
مــدى هــذا التدخــل ومدتــه ونتائجــه ال ميكــن التحكــم فيهــا ،وها هــي إيــران يف الوقــت الــذي
ت ُكتــب فيــه هــذه الورقــة ( 20ديســمرب  )2016يجتمــع وزيــرا دفاعهــا وخارجيتهــا مــع وزراء
الدفــاع والخارجيــة يف كل مــن روســيا وتركيــا لتحديــد مســتقبل ســوريا بحيــث تغيــب الدولــة
الســورية نفســها عــن التأثــر يف املشــهد الســيايس.
• الثقــة يف أن اللعــب بورقــة الطائفيــة وإذكاء الفتنــة الســنية– الشــيعية أمــر بالــغ الخطــورة
ولــه آثــار ارتداديــة عــى الــدول التــي توظــف هــذه الورقــة ،فعندمــا ت ُخــاض املعــارك
العســكرية باســم الطائفــة ال يكــون هنــاك مجــال للتفــاوض حيــث يتامهــى النــر العســكري
مــع انتصــار املذهــب والعكــس صحيــح ،ولنــا يف التاريــخ الطويــل للــراع الســني – الشــيعي
الــذي عصــف بالعــامل اإلســامي خــر مثــال.
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• وأخـ ًرا التوصــل إىل أن بنــاء القــوة العســكرية العربيــة يعــد البديــل املنطقــي لرفــض التدخــل
الخارجــي طل ًبــا للحاميــة ،كــا أن اإلطــار اإلســامي (القــوة اإلســامية) ال ميثــل إطــا ًرا مناسـ ًبا
لتوفــر األمــن ،أوالً ،ألن مــا مل تتفــق عليــه الــدول العربيــة م ًعــا يصعــب أن تتفــق عليــه يف
إطــار إســامي ،وثان ًيــا ،ألن االختالفــات بــن الــدول اإلســامية ،وبينهــا وبــن الــدول العربيــة ،ال
توفــر أي أســاس صلــب ملثــل هــذا اإلطــار .وبــدون بنــاء هــذه القــوة العربيــة ســيظل ميــزان
القــوة مختـاً لصالــح إيــران.
عندمــا يتحقــق االقتنــاع بتلــك املبــادئ األوليــة عندهــا ميكــن الحديث عــن صياغة اســراتيجية
عربيــة مشــركة تجــاه إيــران ،وتطــرح فكــرة فتــح حــوار عريب–إيــراين حــول مســتقبل العالقــة
بــن العــرب وإيران.

االسرتاتيجية الرتكية تجاه املنطقة العربية
واملصالح املرصية
محمد عبدالقادر خليل(*)
تقــديم:
أعــادت تركيــا خــال الفــرة املاضيــة النظــر يف سياســاتها الخارجيــة ومنــط تحالفاتهــا اإلقليميــة
والدوليــة ،وهــى خطــوات تســارعت وتريتهــا ،بعــد محاولــة االنقــاب الفاشــل التــي كانــت
قــد تعرضــت لهــا منتصــف يوليــو الخــايل ،واســتهدفت مــن ذلــك مراجعــة االتجاهــات العامــة
الحاكمــة للسياســات الخارجيــة ،بعدمــا أدت إىل عزلــة شــبه كاملــة عــى املســتوى اإلقليمــي،
وأثبتــت فشــل نظريــة «العزلــة الحميــدة» ،التــي كان قــد روج لهــا إبراهيــم كالــن ،األكادميــي
واملتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة الرتكيــة.
ســعي تركيــا إلعــادة تدويــر زوايــا عالقاتهــا الخارجيــة ارتبــط بدوافــع متشــابكة تعلقــت يف
جوهرهــا بارتــدادات السياســات اإلقليميــة عــى الســاحة املحليــة ،وكذلــك بالتكلفــة املرتفعــة
متعــددة املســتويات للسياســات الخارجيــة ،ســواء بعــد تصاعــد مظاهــر التوتــر واالضطــراب
يف العالقــات مــع «الــركاء التقليديــن» ،حيــث الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب ،أو عقــب
ارتفــاع منســوب التحديــات األمنيــة واالقتصاديــة ،إثــر تعاظــم مظاهــر التبايــن يف العالقــات
مــع عــدد مــن الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة ،كروســيا وإيــران.
وقــد ارتبطــت هــذه التحــوالت ،بنمــط رؤيــة القيــادة الرتكيــة لطبيعــة تطــورات اإلقليــم
ومســاراته ،لينتــج عنهــا ســات محــددة للسياســة الخارجيــة الرتكيــة خــال الفــرة املاضيــة،
(*) رئيس تحرير دورية شئون تركية – مركز األه رام للدراسات السياسية واالس رتاتيجية.

67

تعلقــت يف جوهرهــا مبوقــع تركيــا يف إطــار التحالفــات اإلقليميــة والعابــرة لإلقليــم.
أوالً :رؤية القيادة الرتكية للنظام اإلقليمي وتوازناته:
تأثــرت تحــركات السياســة الخارجيــة الرتكيــة بعــدد مــن املحــركات املركزيــة التــي ارتبــط
البعــض منهــا بالســاحة املحليــة ،والبعــض اآلخــر تعلــق بانعكاســات ذلــك عــى سياســة تركيــا
الخارجيــة ،وميكــن التعــرض لذلــك عــى النحــو التــايل:
« -1غياب الفيلسوف» ..التحول عىل مستوى القيادة:
مل يكــن إعــان اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق ،أحمــد داوود أوغلــو ،والتــي بــدت أقــرب إىل
اإلقــرار باإلقالــة ،ميثــل تطــو ًرا مفاجئًــا ،ذلــك أنــه جــاء يف ســياق مقدمــات مل ترتبــط وحســب
بتــأزم عالقــات تركيــا مــع أغلــب دول الجــوار الجغــرايف ،أو بالتحــوالت الســلبية التــي شــهدتها
عالقــات تركيــا مــع عــدد مــن الفواعــل الدوليــة .ذلــك أنهــا ارتبطــت أيضً ــا ،يف جانبهــا األهــم،
بطبيعــة الخالفــات وتبايــن الــرؤى مــع رئيــس الجمهوريــة ،رجــب طيــب أردوغــان ،بشــأن
معادلــة العالقــة بــن الفاعــل و«الوكيــل» يف النظــام الســيايس الــريك.
تأســس ذلــك عــى رغبــة الرئيــس الــريك يف مأسســة إلغــاء منصــب رئيــس الــوزراء ،عــر طــرح
قضيــة التحــول مــن النظــام الربملــاين إىل النظــام الرئــايس ،مبا يضمــن ســيطرته عــى املشــهد
الســيايس حتــى عــام  ،2029وهــو مــا شــكل أحــد أســباب التوتــر يف عالقــات الرجلــن ،عــى
خلفيــة إدراك داوود أوغلــو ،صاحــب الخــرات األكادمييــة ،أن هــذا «التحــول الدســتوري» قــد
يغــدو أحــد أســباب عــدم االســتقرار الســيايس يف البــاد ،وذلــك بعــد تهميــش املنصــب الرئيــي
يف النظــام الســيايس الــريك ،الــذى اختــر لــه «البريوقراطــي» ،بــن عــي يلدريــم ،والــذى احتفــظ
بعالقــات ووشــائج قويــة مــع أردوغــان منــذ أن كان عمــدة إســطنبول.
إن داوود أوغلــو ،الــذى مل يــدم بقــاؤه يف منصبــه أكــر مــن عرشيــن شــه ًرا ،عقــب خروجــه يف
درســا
مايــو  ،2016معل ًنــا عقــد اجتــاع اســتثنايئ للحــزب الختيــار خليفتــه ،مثلّــت تجربتــه ً
لقيــادات الحــزب الحاكــم يف تركيــا مبختلــف مســتوياته .فالرجــل مبجــرد وصولــه إىل املنصــب،
ولضــان «ضبــط» سياســاته ،تــم وضــع اللجنــة املركزيــة للحــزب خــارج إطــار ســيطرته ،ثــم
تكلــل ذلــك يف  29أبريــل  2016بســحب ســلطة تعيــن أعضــاء قيــادات الحــزب الفرعيــة يف
املحافظــات والبلديــات لصالــح اللجنــة املركزيــة ،بعدمــا ظلــت عــى مــدى أربعــة عــر عا ًمــا
يف يــد رئيــس الحــزب ،مبــا جعــل رئيــس الــوزراء «يحكــم عــى الــورق» فقــط ،ســواء داخــل
الحكومــة أو الحــزب.
وقــد اضطلــع «املتغــر القيــادي» ،بــأدوار أساســية يف إعــادة توجيــه منــط سياســات تركيــا
الخارجيــة ،حيــث مثّــل محــض انتقــال منصــب رئاســة الــوزراء مــن داوود أوغلــو إىل يلدريــم
داف ًعــا ألن يحــاول األخــر مــلء الفــراغ الــذي تركــه وراءه «الفيلســوف» ،عــر الســعي إلضفــاء
بع ـ ًدا أكــر واقعيــة عــى تحــركات تركيــا الخارجيــة ،وذلــك بعي ـ ًدا عــن «نظريــات مثاليــة»
جسـ ّدتها الكثــر مــن كتابــات أوغلــو وترصيحاتــه .فعــى مســتوى الترصيحــات ،اجتهــد يلدريــم
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يف أن يبــدو أكــر انفتا ًحــا وســعيًا ،يف الوقــت نفســه ،إىل تدشــن جســور جديــدة لعالقــات تركيــا
الخارجيــة ،ترتكــز عــى مــا هــو مشــرك لتصفيــة مــا هــو مختلــف بشــأنه.
وعــى املســتوى العمــي ،بــدت واضحــة محــاوالت فتــح مســارات تســهم يف تطــور إيجــايب يف
العالقــات مــع جملــة مــن القــوى اإلقليميــة ،عــر ممــرات عديــدة وليــس مــن خــال قنــاة
واحــدة ،وفــق مــا ميكــن اعتبــاره «تبديــل عكــي» لعالقــات تركيــا اإلقليميــة ،وقــد شــمل ذلــك
خطــوات فعليــة لتحســن العالقــات مــع إرسائيــل وروســيا وبعــض دول الخليــج ،باإلضافــة إىل
الســعي إىل تبنــي مقاربــة مغايــرة حيــال كل مــن مــر وســوريا ،وقــد جــاء ذلــك عــى نحــو
منســق ،وىف توقيــت «شــبه متزامــن».
حاولــت القيــادات الرتكيــة التــي عملــت يف تناغــم أكــر مــع توجهــات رئيــس الدولــة عــى
تفــادي التأثــر ســل ًبا مبرشوعــات «إعــادة هندســة» اإلقليــم ،وأن تنتقــل مــن مســتوى «الوكيــل»
إىل مســتوى «الفاعــل» ،عــر خطــوط ُمعــدة مســبقًا ،هدفــت باألســاس إىل إنهــاء «الصعــود
الكــردي» ،عــر اإلقليــم ومــا ميثلــه مــن تحــدي أمنــي رئيــي بالنســبة للدولــة الرتكيــة ،التــي
أكــد رئيــس وزرائهــا يف كلمــة لــه أمــام الربملــان الــرىك يف  16أغســطس  ،2016عــى العمــل
عــى تحســن منــط الروابــط مــع طهــران وبقيــة دول الجــوار ،مشـ ًرا ،يف الوقــت نفســه ،إىل أن
التطبيــع مــع ســوريا لــه رشطــان :أولهــا ،يتمثــل يف الحفــاظ عــى وحــدة األرايض الســورية
والرتكيــة ،وثانيهــا« ،بــأالان تغــدو ســوريا الجديــدة دولــة طائفيــة يعيــش فيهــا الجميــع دون
تفرقــة» ،واتهــم يلدريــم الواليــات املتحــدة بالســعي إلقامــة دولــة كرديــة يف شــايل ســوريا
وجنــوب تركيــا ،بحيــث يتــم فصــل تركيــا عــن العــامل العــريب(.)1
« -2اقرتاب الفرصة» ..االستغالل املركب ملحاولة االنقالب:
اســتطاع أردوغــان توظيــف عكــي لكافــة التحديــات التــي واجهــت حكمــه للدولــة الرتكيــة
منــذ أواخــر عــام  .2002وبــرف النظــر عــن الروايــات والســيناريوهات العديــدة التــي ميكــن
نســجها لألســباب التــي أدت إىل محاولــة االنقــاب وفشــلها عــى حكــم حــزب العدالــة والتنمية
يف منتصــف يوليــو الخــايل ،فــإن الرئيــس الــريك ذاتــه اعتــر أن هــذه املحاولــة التــي أفضــت إىل
مقتــل نحــو  300شــخص ،وجــرح أكــر مــن  2000شــخص «هديــة مــن اللــه» ،كونهــا منحتــه
مزيـ ًدا مــن الســيطرة عــى الدولــة(.)2
اســتخدم أردوغــان محاولــة االنقــاب لتعزيــز هدفــه الســيايس املهيمــن؛ لتغيــر الدســتور
وتركيــز الســلطة يف يــد الرئاســة .ذلــك أن املحــاوالت الســابقة املتكــررة إلعــادة كتابة الدســتور
( )1كيــف يؤثــر التقــارب الــريك مــع روســيا وإيــران عــى األزمــة الســورية؟ ،موقــع ىب ىب ىس عــريب،
 17أغسطس http://www.bbc.com/arabic .2016
(2) Burak Kadercan, Erdogan’s Choice and What Comes Next For Turkey: war on the rocks,
August 17, 2016.
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قُوبلــت مبقاومــة قويــة مــن املعارضــة .وقــام أردوغــان بســجن نحــو  40يف املئــة مــن جــراالت
وأدمــراالت الجيــش -حســب بعــض التقديــرات ،كــا كلــف الحكومــة الرتكيــة بإعــادة تنظيــم
الجيــش الــريك ،عــى نحــو يضمــن خضوعــه إىل الســلطة التنفيذيــة وتفكيــك مركزيتــه ،إلبطــال
مســبق ألي قــدرة عــى التحــرك بفاعليــة ومتاســك ضــد الحكومــة الرتكيــة.
وعــى مــا يبــدو ،فقــد تم إحــال عــرات اآلالف مــن الجنــود «اإلســاميني» التابعــن ألردوغان
محــل القيــادات العلامنيــة ،لتســود قيمــة الــوالء «لألردوغانيــة» كأيديولوجيــة حاكمــة ،بديـاً
عــن «الكامليــة» كأيديولوجيــة ترســخت يف نفــوس ضبــاط وقيــادات الجيــش الــريك .ومــن
املرجــح أن تظهــر بنيــة جديــدة للجيــش خــال املرحلــة «االنتقاليــة» املقبلــة ،ومــن خــال
هــذه البنيــة قــد تكــون القــوات املســلحة قــادرة عــى الحركــة واملغامــرة بأســاليب مختلفــة
للمعهــودة مــن قبــل الجيــش الــريك.
أوضــح ذلــك أن تركيــا ،بعــد أحــداث  15يوليــو  ،2016تتجــه إىل منط جديــد مــن «التوتاليتارية»
املقرونــة بسياســة «القــوة الخشــنة» يف سياســاتها املحليــة وانعكاســاتها اإلقليميــة ،بعــد أكــر
مــن عــر ســنوات مــن ادعــاء اعتــاد سياســة «القــوة الناعمــة» أو «الدولــة النمــوذج»،
ليمثــل ذلــك «نقطــة فاصلــة» يف تاريخهــا املعــارص ،أكــدت منــذ بداياتهــا منهجيــة االبتعــاد
عــن االتحــاد األورويب بقيمــه ومعايــره لتنســجم مــع املقتضيــات واملعايــر الســائدة يف إقليــم
الــرق األوســط وتفاعالتــه وســات األغلبيــة األعــم مــن حكوماتــه.
إن التحــركات عــى الســاحة اإلقليميــة يف مرحلــة مــا بعــد االنقــاب ،تكشــف أن الســلطات
الرتكيــة اســتهدفت التخلــص مــن كافــة مراكــز القــوى التــي عارضــت أي عمليــة عســكرية يف
األرايض الســورية .ومــن الواضــح أن القيــادة الرتكيــة مل تســتهدف عــر عمليــات منظمــة ومعدة
مســبقًا تصفيــة عنــارص الجيــش الــريك الهامشــية التــي ترتبــط ببعــض التيــارات اإلســامية
«املنافســة» (حركــة فتــح اللــه كولــن) ،وإمنــا بــدا واض ًحــا أن املســتهدف الرئيــي يتمثــل يف
«القيــادات الكامليــة» ،وذلــك مــن أجــل إنهــاء املعارضــة العســكرية للتدخــل الــريك يف شــال
ســوريا ،والتــي ســاقت يف إطــار مــررات مامنعــة االنســياق وراء املغامــرات الحكوميــة ،وعــدم
كفايــة القــدرات العســكرية ،وافتقــاد الســياق اإلقليمــي والــدويل ،والظــروف األمنيــة الالزمــة
ملبــارشة هــذا التدخــل ،ودفــع تكلفتــه املحتملــة محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا.
وكانــت خطــة التدخــل يف ســوريا تعتمــد بشــكل رئيــي عــى القــوات الخاصــة ،وقائدهــا
«العميــد ســميح تــرزي» الــذي تــوىل شــؤون العمليــات يف املناطــق املحاذيــة لســوريا ،وقــد
قتــل «تــرزي» خــال مشــاركته يف املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،بينــا كان يســتهدف الســيطرة
عــى املقــر العــام للقــوات الخاصــة يف أنقــرة( .)3ومــع ذلــك فــإن خســارة جــزء مــن «العقــل

العســكري» الــريك وخرباتــه العســكرية التــي راكمهــا عــى مــدى ســنوات خلــت ،قــد يدفــع
بالجيــش ،املفــرض حيــاده ،إىل الفــوىض ،والتــورط يف مغامــرات عســكرية يف وقــت يُعــاين فيــه
مــن خلــل هيــكيل غــر مســبوق.
ذلــك أن مثــة ترصيحــات لرئيــس األركان الــريك الســابق« ،نجــدت أوزال» ،بأنــه قــى مــا
بــن ثــاث إىل خمــس ســنوات مــن أجــل إعــادة بنــاء الجيــش بعــد قضيــة «أرغنيكــون»(.)4
وقــد تتعاظــم املشــكالت التــي تواجههــا تركيــا يف هــذا اإلطــار بســبب كونهــا تخــوض الحــرب
عــى جبهــات عديــدة يف ذات الوقــت ،مــا ميكــن اعتبــاره «حربًــا أهليــة» يف جنــوب رشق
البــاد مــع حــزب العــال الكردســتاين ،هــذا إضافــة إىل مــا تشــهده العديــد مــن مــدن تركيــا
الرئيســية ،بحســبانها مســتهدفة مــن هجــات إرهابيــة تصاعــدت وتريتهــا خــال عــام ،2016
وميكــن أن تســتنزف القــدرات األمنيــة والعســكرية متا ًمــا ،يف ظــل توزيــع اإلمكانيــات وتشــتتها
بالتــورط يف «املســتنقعني» الســوري والعراقــي.
وقــد يزيــد مــن املصاعــب التــي واجهــت تركيــا يف هــذا الســياق ،تفاقــم مظاهــر التوتــر مــع
العديــد مــن الــدول الغربيــة ،والتحســن النســبي الــذي شــهدته عالقــات موســكو وطهــران
بأنقــرة ،وذلــك عــى خلفيــة أســبقية اإلعــان عــن رفــض محاولــة االنقــاب ،وتغــر مقاربــة
تركيــا للــراع يف ســوريا ،بعــد عقــد مباحثــات األســتانة .ويبــدو أن الحكومــة الرتكيــة رمــت
إىل إعــادة توظيــف هــذه األحــداث ،إلعطــاء دفعــة أكــر لتحــوالت السياســة الخارجيــة الرتكيــة
لجهــة تحســن الروابــط والصــات ببعــض األطــراف اإلقليميــة والدوليــة ،واســتخدام ذلــك
للضغــط عــى أطــراف أخــرى.
« -3األردوغانية الجديدة» ..متدد «النفوذ اإلقليمي» عرب «األدوات الصلبة»:
أوضحــت تطــورات عــام  2016أن السياســة الخارجيــة الرتكيــة ،التــي قامــت عــى مبــادئ
فلســفية وقيــم نظريــة روج لهــا رئيــس الــوزراء الــريك الســابق ،مل تكــن تعــر عــا أُطلــق
عليــه «العثامنيــة الجديــدة» ،مــن خــال مــد قنــوات التواصــل متعــددة األبعــاد واملســتويات
بــن تركيــا والــدول التــي كانــت جــز ًءا مــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،عــر «أدوات ناعمــة»
وترصيحــات «عاطفيــة» مســتمرة ،وخطــوات إجرائيــة جمعــت مــا بــن اإلجــراءات السياســية
واملبــادرات الثقافيــة واالتفاقيــات االقتصاديــة ،ذلــك أن اإلجــراءات الرتكيــة األخــرة وتســويقها
رســخ فكــرة الطمــوح الــريك إلعــادة صــوغ «األردوغانيــة» ،عــر «أدوات صلبــة»
الســيايس ّ
تتمثــل يف «توجهــات عدائيــة» وتحــركات عســكرية أفضــت إىل ترســيخ التمركــز الــريك داخــل
األرايض الســورية والعراقيــة.
جــاء ذلــك بالتزامــن مــع اســتخدام خطــاب توســعي يُثــر شــكوكًا بشــأن منــط التوجهــات

( )3خط ــة تركي ــة للتدخ ــل ىف س ــوريا من ــذ س ــنتني ..أحبطه ــا أتب ــاع «غولن» وتحفظ ــت عليها «واش ــنطن»
وعرقلتها «سوخوى»https://www.zamanalwsl.net/news/73183.html .

( )4م ــروة صبح ــي ،تح ــوالت عميق ــة :سياس ــات أردوغ ــان الداخلي ــة والخارجي ــة بع ــد فش ــل االنق ــاب ،دورية
«اتجاه ــات األح ــداث ،الع ــدد  ،18يوليو -أكتوب ــر.2016
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الحقيقيــة للقيــادات الرتكيــة ،حيــال ســامة أرايض الــدول العربيــة .ففــي الذكــرى الثامنــة
والســبعني لوفــاة مؤســس تركيــا الحديثــة ،مصطفــى كــال أتاتــورك ،قــال الرئيس الــريك «نذكر
بالرحمــة قائــد حــرب االســتقالل وبــاين جمهوريتنــا ورئيســها األول الغــازي مصطفــى كــال»،
واســتدرك قائـاً« :نتصــدى للذيــن يحاولــون تحديــد تاريــخ دولتنــا بتســعني ســنة ،ويجــب أن
نتخــذ كل أنــواع التدابــر ،مبــا فيهــا مراجعــة الكتــب املدرســية ،بــد ًءا مــن االبتدائيــة» ،وأكــد
أنــه ال ميكــن ســجن تركيــا يف  780ألــف كــم(.)5
راهنــت القيــادة الرتكيــة عــى تحويــل عنــارص الضعــف الهيــكيل التــي تعــري متاســك الدولــة
الرتكيــة ،ويتغــذى عــى سياســاتها ،عىل أســس طائفية وعرقيــة ومناطقيــة /جغرافيــة -كانعكاس
للسياســات املحليــة والتطــورات اإلقليميــة والتوجهــات الدوليــة -إىل عنــر قــوة ،عــر االنتقــال
مــن مفهــوم «الطورانيــة األتاتوركيــة» الضيقــة – قطــع الصلــة مــع الــدول املحيطــة واالندمــاج،
عــر هويــة جديــدة يف تحالفــات غربيــة -إىل «العثامنيــة األردوغانيــة» الواســعة – العــودة
إىل الذاكــرة الرتكيــة ،عــر إحيــاء رابطــة اإلســام كخيــط ناظــم لسياســة تركيــا الخارجيــة،
وليــس الطورانيــة (العــرق) التــي تعطــي الرشعيــة للمــروع الوطنــي الدولتــي -وذلــك بنــاء
عــى إدراك ذايت بالقــدرة عــى إعــادة هيبــة «اإلمرباطوريــة العثامنيــة» ،وهــو معطــى ســعى
لتحقيقــه ،عــر أدوات مختلفــة ،قيــادات سياسية/إســامية راحلــة كعدنــان مندريــس ،ونجــم
الديــن أربــكان.
ومثــة ترصيحــات أيضً ــا للرئيــس الــريك الســابق ،عبــد اللــه جــول ،حينــا كان رئيــس للــوزراء،
حيــث رصح بــأن تركيــا تخلــت عــن املوصــل لدولــة العــراق املركزيــة ،وحــال مــا واجهــت
هــذه الدولــة التقســيم ،فهنــاك حقــوق لرتكيــا مــن املقــرر أن تنجــم عــن ذلــك .وىف خطــاب
لــه يف مدينــة «بورصــة» يف  22أكتوبــر  ،2016قــال أردوغــان« :مل نقبــل حــدود بالدنــا طو ًعــا».
وقــال« :يســأل بعــض األشــخاص مبنتهــى الجهــل مــا شــأن تركيــا بشــال العــراق أو ســوريا أو
البوســنة؟ لكــن كل هــذه املناطــق الجغرافيــة تشــكل جــز ًءا مــن وجداننــا»(.)6
وفيــا متثــل ترصيحــات أردوغــان بشــأن حــدود تركيــا الفعليــة وحقوقهــا التاريخيــة هجو ًمــا
ضمن ًيــا عــى النظــام العلــاين ،الــذي حكــم تركيــا الحديثــة ومؤسســها ،غــر أنــه يف الوقــت
ذاتــه يبعــث برســالة مبــارشة أيضً ــا إىل املناطــق التــي تحــوي مصالــح دامئــة لرتكيــا ،تكشــف
أن مثــة توج ًهــا جدي ـ ًدا مدعو ًمــا عســكريًا للتحــرك عــى الســاحات املجــاورة ،مبــا يضمــن مــا
تعتــره أنقــرة تحــركًا اســتباقيًا .ويف هــذا اإلطــار ،نــرت وســائل اإلعــام الرتكيــة ســيالً مــن
( )5د .أحمد حجاج ،تركيا بني الطورانية والعثامنية :رصاع الهويات يف املنطقة ،جريدة الرشق األوس ــط
(لندن) 21 ،نوفمرب .2016
( )6جوناثان ماركوس ،هل س ــيعقد طموح تركيا معركة املوصل؟ ،موقع يب يب يس عريب 25 ،أكتوبر .2016
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016161025/10/_mosul_iraq_turkey_analysis.
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الخرائــط ،تظهــر مناطــق الســيطرة الواســعة لرتكيــا يف املــايض .وتقــدم هــذه الخرائــط ،وف ًقــا
للمحلــل الســيايس «نيــك دانفــورث» ،فهـ ًـا عمي ًقــا الهتاممــات السياســة الداخليــة والخارجيــة
الحاليــة لرتكيــا(.)7
وكانــت مجلــة فوريــن بوليــي بدورهــا قــد نــرت خريطــة تكشــف طبيعــة املخططــات
الرتكيــة لـ«توســيع الحــدود» ،لتشــمل مدينــة املوصــل وكركــوك العراقيتــن ،إضافــة إىل مــدن
ســوريا بالقــرب مــن حــدود تركيــا الجنوبيــة ،تحــت ذرائــع قوميــة ومزاعــم تاريخيــة ،وعــر
توظيــف عالقــات عابــرة للحــدود القوميــة ،مــن خــال توظيــف العالقــات مــع األقليــات
الرتكامنيــة ،وبعــض األحــزاب الكرديــة ،والقــوى الســنية(.)8
يُشــار إىل أن الرئيــس الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان ،كان قــد طالــب يف  24يوليــو ،2016
بتعديــل االتفاقيــة املوقعــة يف مدينــة لــوزان الســويرسية يف عــام  ،1923التــي عــى أثرهــا متــت
تســوية حــدود تركيــا .وعــى الرغــم مــن أن معاهــدة لــوزان ذاتهــا «مللمــة أشــاء» الدولــة
العثامنيــة ،وأضفــت عــى «مصطفــى كــال أتاتــورك» ورفاقــه «قدســية» غــر مســبوقة،
باعتبــاره مؤســس الدولــة الرتكيــة الحديثــة ،غــر أن صغــر املســاحة الجغرافيــة لوريثــة الدولــة
العثامنيــة وانقســاماتها املناطقيــة والعرقيــة والطائفيــة ،كان داف ًعــا ألن يشــعر الكثــر مــن
الساســة واألكادمييــن بالغــن التاريخــي ،فيصــف املــؤرخ والكاتــب الــريك« ،قديــر مــر
أوغلــو» ،االتفاقيــة باعتبارهــا متثــل «الهزميــة واملهانــة» بالقــول« :إن األتــراك بتوقيــع معاهــدة
لــوزان تخلــوا عــن قيــادة املســلمني ،ورضــوا بقطعــة صغــرة مــن األرض»(.)9
هــذه املقــوالت األكادمييــة والترصيحــات السياســية جعلــت أردوغــان رغــم مــا يكنــه مــن
العــداء لـــ«إرث أتاتــورك الثقــايف» و«مرياثــه الجغــرايف» ،يســتمد تصوراتــه ومقارباتــه الخارجية
حيــال الــدول املجــاورة ،مــا قالــه أتاتــورك ذاتــه ،حينــا أشــار عــام  ،1923بــأن« :حــدود
أمتنــا ،متتــد مــن جنــوب خليــج اإلســكندرونة مــن أنطاكيــة ،وجنــوب جــر جرابلــس ومحطــة
الســكة الحديديــة وجنــوب حلــب ،ثــم تســر جنوبًــا مــع نهــر الفــرات حتــى تضــم ديــر الــزور،
ثــم تتجــه رشقًــا لتضــم املوصــل ،وكركــوك والســليامنية»(.)10
بنــا ًء عــى ذلــك ميكــن تحديــد العنــارص الحاكمــة للسياســة الخارجيــة الرتكيــة وتكتيكاتهــا
لتفعيــل اســراتيجية «العثامنيــة القدميــة» عــى النحــو اآليت:
( )7املصدر السابق.
(8) Danforth, Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire, Foreign Affairs,
October 23, 2016.
( )9ماهر حس ــن« ،زي النهاردة» ..توقيع معاهدة لوزان ،جريدة املرصي اليوم 24 ،يوليو  .2015انظ ر:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/779531
( )10ك رار أنور نارص ،الع راق بني طموحات الس ــلطان الرتيك ولعبته الصفرية ،مركز املس ــتقبل للدراس ــات
االس رتاتيجية 8 ،نوفمرب .2016
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 «تحويــل املســار» :تقــوم اســراتيجية أردوغــان عــى مــا ميكــن اعتبــاره «تحويــل املســار»،مبعنــى محاولــة ترســيخ انطبــاع أن السياســة الرتكيــة حيــال العــراق وســوريا متثــل سياســة
دفاعيــة -اســتباقية وليســت احتالليــة -توســعية ،فيقــول بعــد أيــام مــن بــدء معركــة املوصــل
خــال كلمتــه أمــام اجتــاع املخاتــر يف مجمــع الرئاســة بأنقــرة ،يف  16أكتوبــر  ،2016إن
وجــود قــوات تركيــة يف منطقــة «بعشــيقة» قــرب املوصــل ليــس تلوي ًحــا بالحــرب وال انتهــاكًا
لســيادة العــراق ،وأنــه ال يحمــل أي نيــة ســيئة ،مشــد ًدا عــى أن قواتــه يجــب أن توجــد يف
املــكان «الــذي البــد أن نكافــح فيــه مــن أجــل اســتقاللنا ومســتقبلنا ،وهــذا املــكان حاليًــا هــو
املوصــل» .وأشــار أيضً ــا إىل أن «عمليــة درع الفــرات قامــت بهــا القــوات الرتكيــة ،مــن دون إذن
مــن أحــد وســندافع عــن العراقيــن والســوريني دون اســتثناء»(.)11
 «الدفــاع املســبق» :ســن الربملــان الــريك قانــون يســمح بعمــل القــوات الرتكيــة خــارج الحــدوديف كل مــن ســوريا والعــراق ،وتــم متديــد العمــل بــه يف أكتوبــر املــايض ،مبــا يؤكــد التخطيــط
املســبق للتدخــل يف دول الجــوار الجغــرايف .وقــد ارتكــزت تركيــا عىل إثــارة املخــاوف و«رشعنة»
أدوارهــا اإلقليميــة ،باعتبارهــا فيــا يخــص ســوريا تعمــل عــى حاميــة الحــدود من متــدد تنظيم
داعــش وعملياتــه اإلرهابيــة يف العمــق الــريك ،انطالقًــا مــن الرشيــط الحــدودي مــع ســوريا ،كــا
أنهــا تتحــرك عســكريًا حيــال ســوريا مــن منطلــق مقتضيــات األمــن القومــي الــريك يف مواجهــة
«التهديــدات اإلرهابيــة» التــي ترتبــط بحــزب العــال الكردســتاين ،وامتداداتــه الســورية ،ممثلة
يف الحــزب الدميقراطــي الكــردي ،ووحــدات حاميــة الشــعب الكــردي.
وفيــا يخــص العــراق ،فقــد أوضحــت تركيــا أن الخــط الناظــم لتحركاتهــا العســكرية يف مخيــم
بعشــيقة ترتبــط مبواجهــة السياســات الطائفيــة .وبينــا كانــت تدعــي ذلــك فقــد كان خطابهــا
الســيايس يؤجــج الطائفيــة ،ليــس وحســب يف مناطــق الــراع مــع تنظيــم داعــش بالعــراق،
وإمنــا عــى مــرح عمليــات اإلقليــم برمتــه.
فقــد اعتمــدت أنقــرة خطابًــا طائف ًيــا ،يرتكــز عــى موازنــة النفــوذ اإليــراين والحيلولــة دون
مشــاركة «قــوات الحشــد الشــعبي» يف تحريــر مدينــة املوصــل ،واســتغالل األزمــات الداخلية يف
العــراق ،والتــي تفاقمــت بســبب الخالفــات السياســية الداخليــة ،والحــرب عــى تنظيــم داعش.
وقــال الرئيــس الــريك إنــه حريــص عــى عــدم الســاح بأيــة ســيادة طائفيــة عــى املوصــل ،ألن
الهــدف يتمثــل يف تطهريهــا مــن داعــش ،وتابــع ،أن املوصــل ألهــل املوصــل وتلعفــر ألهــل
تلعفــر ،وال يحــق ألحــد أن يــأيت ويدخــل هــذه املناطــق ،مضي ًفــا يجــب أن يبقــى يف املوصــل
بعــد تحريرهــا أهاليهــا وحســب مــن الســنة العــرب ،والســنة الرتكــان ،والســنة األكــراد(.)12

 «درع تركيــا» :أُعلــن يف  24أغســطس الخــايل عبــور كتيبــة مدرعــة مــن الجيــش الــريك،بصحبــة عــدد مــن القــوات الخاصــة ،الحــدود الســورية يف عمليــة الهــدف منهــا توفــر الدعــم
العســكري للجيــش الســوري الحــر يف عمليــة عســكرية أُطلــق عليهــا «درع الفــرات» ،وبــدأت
بعــد اجتــاع غــر معلــن ملجلــس األمــن القومــي ،غــر أنهــا يف جوهرهــا بــدت أقــرب مــا
تكــون إىل «درع تركيــا» ،حيــث اســتهدفت باألســاس تحقيــق األمــن الــريك يف مواجهــة املخاطــر
التــي ميثلهــا تنظيــم «داعــش» ،والتحديــات التــي يُثريهــا الحــزب الدميقراطــي الكــردي غــرب
نهــر الفــرات ،بعــد الســيطرة عــى مدينــة منبــج يف  12أغســطس  ،2016بدعــم تســليحي
وجــوي من الواليــات املتحــدة األمريكيــة(.)13
وجــاءت العمليــة الرتكيــة يف ذكــرى مــرور ( 500عــام) عــى موقعــة مــرج -دابق ( 24أغســطس
 ،)1516يف داللــة رمزيــة عــى العنــارص الحاكمــة للســلوك الــريك .وبــدأت تركيــا تنفيــذ عملياتها
العســكرية ،بعــد تصاعــد التوتــر يف العالقــات بــن تركيــا وواشــنطن ،وعــدم اســتجابة األخــرة
للمطالــب الرتكيــة الخاصــة بتأســيس منطقــة آمنــة يف شــال ســوريا ،رغــم اإللحــاح الــريك،
هــذا فض ـاً عــن تحســن العالقــات مــع موســكو ،ورفــض تركيــا توســع أدوار «قــوات ســوريا
الدميقراطيــة» ،والدعــوة النســحابها إىل مناطــق رشق الفــرات.
 «عاصفــة الفــرات» :عــى الرغــم مــن الطمــوح الــريك يف إقامــة منطقــة آمنــة ،والتوســعرسي ًعــا يف الشــال الســوري بهــدف الوصــول إىل مشــارف حلــب ،إال أنهــا واجهــت تحديــات
مختلفــة بشــأن توســيع نطــاق العمليــات العســكرية غــرب نهــر الفــرات ،وذلــك يف ظــل
تفضيــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة االعتــاد عــى قــوات ســوريا الدميقراطيــة يف تحريــر
مدينــة الرقــة الســورية يف معركــة أُطلــق عليهــا «عاصفــة الفــرات» ،وهــى املعركــة التــي
بــدأت يف  5نوفمــر  .2016وكانــت رســالة قصــف الجنــود األتــراك ،بالقــرب مــن مدينــة البــاب
رشا داالً بشــأن
يف  24نوفمــر  ،2016حيــث الذكــرى األوىل إلســقاط الطائــرة الروســية ،مــؤ ً
إمكانيــة اســتنزاف القــدرات الرتكيــة ،وتحويــل األرايض الســورية إىل مســتنقع «تغــرق» يف
وديانــه القــوات الرتكيــة(.)14
وقــد كانــت املقاربــة الرتكيــة الجديــدة حيــال الــراع يف ســوريا ،ووقــف إطــاق النــار يف حلــب
ثــم يف مختلــف األرايض الســورية وصــوالً ملباحثــات األســتانة بضامنــات تركيــة -روســية أحــد
مــؤرشات تحــوالت العالقــات الرتكيــة مــع روســيا ،وأحــد األســباب التــي دفعــت بشــن القــوات
الروســية رضبــات جويــة ضــد متركــزات تنظيــم داعــش يف مدينــة البــاب.

( )11ف راس محمد ،تركيا وتداعيات معركة املوصل عىل أمنها اإلقليمي ،ش ــبكة جريون 26،أكتوبر .2016
( )12هل هناك صفقة بني األك راد وتركيا لتقس ــيم الع راق؟ ،ش ــبكة النبأ املعلوماتية 15 ،أكتوبر .2016
http://annabaa.org/arabic/reports/8255

( )13بدأت معركة «منبج» من قبل قوات سوريا الدميق راطية وبدعم أمرييك ضد تنظيم «داعش» يف 13
مايو .2016
(14) Forces battling ISIS cut off Mosul from Syria- trapping jihads in city, Independent, 23
November 2016.
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 إقليــم تــريك ال كــردي :اســتهدفت تركيــا مــن تدخلهــا العســكري يف شــال ســوريا إحــداثخــرق يف جــدار األزمــة الســورية املســتعصية عــى الحــل ،وفــق الرؤيــة واملســاعي الرتكيــة،
والتــي تقــوم عــى دعــم امليليشــيات املســلحة وإقامــة منطقــة نفــوذ تكــون تابعــة لرتكيــا أكــر
مــن تبعيتهــا لســوريا ،مــن حيــث والء القــوى السياســية وال ُعملــة الســائدة فيهــا ،وبلــد منشــأ
البضائــع الرائجــة ،والســيطرة األمنيــة والعســكرية امليدانيــة ،وذلــك بدعــوى إقامــة منطقــة
آمنــة متثــل مــاذًا آم ًنــا لالجئــن ،ومبــا يحــد يف الوقــت عينــه مــن الطمــوح الكــردي يف إقامــة
كيــان مســتقل ،وفــق املقاربــة الكرديــة امل ُعلــن عنهــا ،واآلخــذة يف التبلــور عــى أرض الواقــع.
وعــى جانــب آخــر ،فــإن تركيــا عملــت عــى االســتمرار يف القيــام بعمليــات عســكرية خــارج
الحــدود ،اســتهدافًا لعنــارص حــزب العــال الكردســتاين وكــوادره .ففــي  8يوليــو  ،2016ويف
أثنــاء اســتمرار العمليــات العســكرية يف «منبــج» أعلنــت منظمــة ســورية مل يُســمع عنهــا مــن
قبــل عــن اغتيــال «فهــان حســن» ،والــذي يُعــد أحــد قيــادات «العــال الكردســتاين» ،وذلــك
بالقــرب مــن جبــال القامشــي ،وقــد أملحــت العديــد مــن التقديــرات األمنيــة أن املنظمــة التــي
أعلنــت مســئوليتها عــن الحــادث ال وجــود لهــا ،وأن الجهــة املســئولة عــن اغتيالــه تتمثــل يف
جهــاز االســتخبارات الــريك ( ،)MITوأن العمليــة يف ذاتهــا تُ ثــل رســالة احتجــاج إىل واشــنطن،
كونهــا ال تتعاطــى إيجابيًــا مــع املقاربــات الرتكيــة الخاصــة بحــزب العــال الكردســتاين
وامتداداتــه الســورية(.)15
وقــد تــم استنســاخ هــذه االســراتيجية أيضً ــا مــن املوقــف الــريك ،حيــال تحريــر مدينــة
املوصــل ،حيــث اعتــر الرئيــس الــريك أن مشــاركة تركيــا يف العمليــة العســكرية ،التــي بــدأت
يف  17أكتوبــر  ،2016متثــل جــز ًءا مــن اســراتيجية حاميــة األمــن القومــي(.)16
 «الــوكالء املحليــن» :تعتمــد تركيــا يف تحركاتهــا الخارجيــة عــى مــا ُيكــن أن يُطلــق عليــهالــوكالء املحليــن ،ويف الحالــة العراقيــة ترتبــط هــذه األدوار بفواعــل محليــة عــدة ،منهــا القوى
الرتكامنيــة ،وقــوات البشــمركة الكرديــة ،وقــوات «الحشــد الوطنــي» .فقــد ارتكــزت تركيــا
عــى أن تواجدهــا العســكري يف مخيــم بعشــيقة شــايل املوصــل ،وبالقــرب مــن الحــدود
الرتكيــة ،عــى دعــوة مــن «مســعود بــارزاين» رئيــس إقليــم شــال العــراق ،والــذي ترتبــط
معــه بـ«عالقــات ملتبســة» ،وذلــك وفــق اســراتيجية «املنفعــة املتبادلــة» ،وبينــا اســتهدفت
تركيــا الســيطرة والتمــدد اإلقليمــي ،فــإن القــوات الكرديــة اســتهدفت دوام الســيطرة عــى
املناطــق املتنــازع عليهــا مــع الحكومــة املركزيــة بعــد تحريرهــا بواســطة القــوات الكرديــة مــن
تنظيــم داعــش ،مــن دون أن يرتــب ذلــك أي معارضــة تركيــة.
( )15العملية العسكرية الرتكية يف سوريا :الخلفيات ،والسياق ،والتوقعات ،مركز الروابط 30 ،أغسطس
http://rawabetcenter.com/archives/31508 .2016
(16) Forces battling ISIS cut off Mosul from Syria- trapping jihads in city, op. cit.
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وتســتخدم تركيــا هــؤالء الــوكالء لخدمــة أهــداف األمــن القومــي الــريك .فخــال عــام 2016
اســتمرت تركيــا يف توظيــف قــوات «الحشــد الوطنــي» ،أو ما تســمى «حــرس نينــوى» ،وبعــض
امليليشــيات الرتكامنيــة ،يف محاولــة ملنــع حــزب العــال الكردســتاين مــن الســيطرة عــى جبــال
ســنجار وتأمينــه ممـ ًرا بريًــا يربــط بــن العــراق وســوريا ملــرور عنــارصه ،وذلــك للحيلولــة دون
أن يصبــح جبــل ســنجار مبثابــة «جبــل قنديــل ثــاين» .وىف هــذا اإلطــار ،قامــت تركيــا خــال
الشــهور املاضيــة بحشــد قواتهــا العســكرية عــى الحــدود العراقيــة – الرتكيــة كعنــر ردع
غــر قابــل للتوظيــف ،وإمنــا لتأكيــد االســتعداد للتحــرك العســكري الواســع ،حــال مــا تعرضــت
قواتهــا يف مخيــم بعشــيقة إىل أي «عمــل عــدايئ» ،وهــو أمــر مل يخفــت تصاعــده رغــم زيــارة
رئيــس الــوزراء الــريك« ،بــن عــي يلدريــم» إىل العــراق ،يف الســابع مــن ينايــر الحــايل ،مــن أجــل
تهدئــة حــدة التوتــر بــن البلديــن.
وعــى جانــب آخــر ،فــإن أنقــرة تعتمــد عــى دعــم فصائــل الجيــش الســوري الحــر عــى مــرح
العمليــات الســوري ،حيــث جبهــة «أحــرار الشــام» ،و»ســلطان مــراد» ،و»نــور الديــن الزنــي»،
وذلــك بحجــة مواجهــة خطــر حــزب العــال الكردســتاين مــن ناحيــة ،وتنظيــم «داعــش» مــن
ناحيــة أخــرى ،وهــى الفصائــل نفســها التــي اســتخدمتها تركيــا مــرة أخــرى ،ولكــن بطريقــة
مغايــرة ،مــن أجــل تعظيــم التقــارب الــريك– الــرويس عــر الضغــط عــى هــذه الفصائــل مــن
أجــل املشــاركة يف مفاوضــات األســتانة.
ثان ًيا :تبدالت دراماتيكية ..تركيا بني تحالفات «تقليدية» وروابط «هشة»:
بينــا شــهدت الفــرة املاضيــة تحــوالت دراماتيكيــة يف عالقــات أنقــرة مــع موســكو التــي
تراوحــت بــن التــأزم واالنفراجــة ،ســيام بعــد االعتــذار الــريك ملوســكو يف أبريــل  ،2016فــإن
العالقــات الرتكيــة بدورهــا مــع الواليــات املتحــدة انتقلــت مــن التــأزم النســبي إىل االنفراجــة
املأمولــة ،بعــد وصــول الجمهــوري ،دونالــد ترامــب ،إىل ســدة الرئاســة األمريكيــة ،ســيام بعــد
ترصيحــات بعــض الدوائــر املقربــة مــن الرئيــس األمريــي بشــأن أهميــة أدوار تركيــا اإلقليمية.
هــذا فيــا شــهدت عالقــات تركيــا مــع االتحــاد األورويب مســا ًرا عكســيًا لذلــك ،فانتقلــت
مــن االنفراجــة ،بعــد اتفاقيــة الالجئــن يف مــارس  ،2016إىل التــأزم والتوتــر عقــب خــروج
داوود أوغلــو مــن املشــهد الســيايس ،ومحاولــة االنقــاب العســكري وما تبعهــا مــن سياســات
إقصائيــة حيــال قــوى املعارضــة ،مبــا أظهــر السياســات الرتكيــة حيــال روســيا ،وىف ظــل تطــور
العالقــات مــع الصــن وكأنهــا قــد اتخــذت قــرارا فاصــا فيــا يخــص مــا أطلــق عليــه «توجــه
تركيــا رشقــا».
 -1العالقات مع واشنطن  ..ملفات شائكة وقضايا مركبة:
شــهدت العالقــات الرتكيــة – األمريكيــة خــال الســنة األخــرة إلدارة الرئيــس األمريــي بــاراك
أوبامــا ،توتــرات واضطرابــات تصاعــدت بســبب تبايــن الــرؤى حيــال العديــد مــن امللفــات
املحليــة والقضايــا اإلقليميــة .فعــى الصعيــد املحــي ،مل تُبــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة
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قبــول لسياســات تركيــة املتشــددة حيــال قــوى املعارضــة ووســائل اإلعــام والناشــطني األتــراك
الذيــن تعرضــوا إىل حمــات أمنيــة ضخمــة ،عــى خلفيــة مواقفهــم السياســية ،أو توجهاتهــم
األيديولوجيــة ،أو عالقاتهــم التنظيميــة بجامعــات معارضــة كـ«جامعــة الخدمــة» التــي تزايدت
حــدة املواجهــة األمنيــة معهــا ،عــى نحــو دفــع تركيــا إىل املطالبــة املتكــررة مــن واشــنطن
بتســليم زعيــم الجامعــة ،فتــح اللــه كولــن ،املقيــم يف واليــة بنســلفانيا.
وبعــد االنقــاب العســكريُ ،وجهــت اتهامــات شــبه رســمية إىل اإلدارة األمريكيــة بالضلــوع
يف محاولــة االنقــاب عــى حكــم الرئيــس الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان ،غــر أن اإلدارة
األمريكيــة الســابقة رسعــان مــا رفضــت جملــة االتهامــات الرتكيــة ،وأعلنــت وألكــر مــن مــرة،
أنهــا مل تؤيــد االنقــاب ،وأنهــا مــع الخيــار الدميقراطــي ،ومــع أمــن املواطنــن األتــراك ،عــر
ترصيحــات ولقــاءات ثنائيــة وزيــارات رفيعــة املســتوى ،أهمهــا قيــام نائــب الرئيــس الســابق
«جــو بايــدن» بزيــارة تركيــا ،يف أغســطس املــايض ،ومثّــل بايــدن يف حينــه أرفــع مســئول غــريب
يــزور أنقــرة بعــد محاولــة االنقــاب الفاشــل يف منتصــف يوليــو مــن العــام ذاتــه.
بعــد االتهامــات الرتكيــة ألمريــكا بضلوعهــا يف االنقــاب ،وبعــد قطــع الكهربــاء عــن قاعــدة
كل مــن الحكومــة الرتكيــة
«إنجرليــك» يف تركيــا ،واعتقــال قائــد القاعــدة الــريك ،قامــت ٌ
واألمريكيــة ببعــض الخطــوات مــن أجــل تهدئــة املوقــف بــن الدولتــن الحليفتــن ،منهــا قيــام
تركيــا بالســاح للطــران األمريــي بإعــادة اســتخدام «إنجرليــك» لــرب تنظيــم داعــش يف
ســوريا والعــراق .وألجــل تهدئــة املوقــف مــع تركيــا ،نفــى الرئيــس األمريــي الســابق «بــاراك
أوبامــا» ،أي معرفــة مســبقة أو ضلــوع للواليــات املتحــدة يف محاولــة االنقــاب الفاشــلة يف
تركيــا .وقــال أوبامــا إن التقاريــر التــي تتحــدث عــن غــر ذلــك «خاطئــة» بشــكل ال لبــس فيــه،
كــا أكــد أن قــرار تســليم فتــح اللــه كولــن إىل تركيــا تقــرره اإلجــراءات القانونيــة للواليــات
املتحــدة(.)17
وقــد رصح وزيــر الخارجيــة وقتــذاك ،جــون كــري ،أن أمريــكا تحــرم دميقراطيــة تركيــا وإرادة
شــعبها ،وإذا ثبــت بــأن كولــن اشــرك يف تنفيــذ فعاليــات هــذا االنقــاب فســوف تســعى
الواليــات املتحــدة لتســليمه فــو ًرا ،وهــو موقــف يوضــح رغبــة أمريــكا بعــدم التصعيــد مــع
تركيــا ،التــي شــهدت وســائل إعالمهــا اتهامــات ضخمــة بشــأن ضلــوع الواليــات املتحــدة يف
محاولــة االنقــاب عــى الحكومــة الرتكيــة (.)18
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،مل تدعــم الواليــات املتحــدة املســاعي الرتكيــة للمشــاركة يف معركــة
املوصــل ،حيــث اشــرطت موافقــة بغــداد ،كــا مل تحــرك تركيــا ســاك ًنا رغــم اشــراك قــوات

«الحشــد الشــعبي» يف معركــة تحريــر املدينــة ،وأعلــن وزيــر الدفــاع األمريــي الســابق،
«أشــتون كارتــر» ،ذلــك رصاحــة يف أكتوبــر  ،2016خــال زيارتــه لبغــداد ،حيــث أكــد «رضورة
أن تتــرف كل دولــة مبــا يحــرم الســيادة الكاملــة للعــراق» ،وكانــت تلــك الرســالة موجهــة
بشــكل رصيــح إىل األتــراك (.)19
وفيــا يتعلــق بالقضيــة الســورية ،مل تســتجب أيضً ــا الواليــات املتحــدة للمطالــب الرتكيــة
الخاصــة بإقامــة منطقــة آمنــة يف شــال البــاد .ومنــذ  24أغســطس  ،2016دخلــت قــوات
تركيــة مدينــة جرابلــس ،وســيطرت عــى الرشيــط الحــدودي املمتــد مــن جرابلــس إىل حــدود
منطقــة «عفريــن» الكرديــة ،لتقيــم بحكــم األمــر الواقــع منطقــة أمنيــة ،ســعت لتمددهــا
التدريجــي عــر الــروع بعــد ذلــك يف معركــة «البــاب» .ورغــم أنهــا ليســت تلــك املنطقــة
األمنيــة التــي كانــت تطالــب بهــا ،والتــي يتوجــب أن تتشــارك فيهــا قــوى متعــددة ،أو بنــاء
عــى قــرار مشــرك لعــدة دول .بيــد أنهــا خطــوة غــرت نســبيًا مــن املعــادالت ،حيــث باتــت
رشا يف املعادلــة الســورية الداخليــة أســوة بالواليــات املتحــدة،
تركيــا للمــرة األوىل طرفًــا مبــا ً
وروســيا ،وإيــران (.)20
وعــى مــا يبــدو فــإن تركيــا غــدت تراهــن عــى صعــود الرئيــس الجمهــوري ،دونالــد ترامــب،
إىل ســدة الرئاســة ،حيــث رحــب رئيــس الــوزراء الــريك بــن عــى يلدريــم ،بانتخــاب ترامــب
واص ًفــا وصولــه إىل منصــب الرئاســة بأنــه يُ ّدشــن «الحقبــة الجديــدة» يف العالقــات الثنائيــة.
وتعتــر تركيــا أن نهــج الرئيــس األمريــي الجديــد أكــر ليونــة حيــال تطــورات الداخــل الــريك،
ســيام بعــد إعــان املستشــار العســكري لرتامــب ،الجــرال املتقاعــد «مايــكل فلــن» ،وجــوب
االســتعداد لتســليم املعــارض «فتــح اللــه كولــن» ،الــذى تتهمــه تركيــا بتدبــر محاولــة االنقالب.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فثمــة تحذيــرات مــن أن إدارة ترامــب قــد تصــور تركيــا عــى أنهــا
«منــارة لإلســام الراديــكايل» ،إن نشــبت خالفــات بــن البلديــن حــول سياســة الواليــات
املتحــدة يف الــرق األوســط ،ذلــك أنــه مــن املحتمــل أن يتخــذ ترامــب موقفًــا قويًــا مــن
طهــران ،وموق ًفــا وديًــا مــن العــرب املعاديــن لجامعــة اإلخــوان املســلمني ،الحليــف املقــرب
لرتكيــا ،واتجا ًهــا معارضً ــا للجامعــات اإلســامية األخــرى ،التــي دعمتهــا تركيــا عــى مــدى
ســنوات خلــت (.)21
حريصــا أيضً ــا عــى اســتعادة العالقــات الوديــة مــع
إن الرئيــس األمريــي الجديــد قــد يبــدو
ً
الرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،وتنســيق العمــل العســكري يف ســوريا .وعــى الرغــم مــن
املصالحــة األخــرة بــن روســيا وتركيــا ،فــا تــزال بينهــا خالفــات جوهريــة حــول األدوار

( )17حمد جاسم محمد ،العالقات الرتكية األمريكية بعد االنقالب الفاشل ،شبكة النبأ املعلوماتية6 ،
أغسطس http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/7408 .2008
( )18املصدر السابق.

( )19جوناثان ماركوس ،مصدر سبق ذكره.
( )20د .محمد نور الدين ،تركيا بني الرقة واملوصل! ،الرشق (الدوحة) 1 ،أكتوبر .2016
( )21حمد جاسم محمد ،مصدر سبق ذكره.

78

79

املحتملــة للرئيــس بشــار األســد ،ووجــود املقاتلــن اإلســاميني يف شــال ســوريا ،ونطــاق
ومســاحة املنطقــة اآلمنــة التــي ترغــب تركيــا يف إقامتهــا عــى طــول الحــدود الرتكيــة –
الســورية (.)22
 -2تركيا واالتحاد األورويب ..دوافع التوتر والتصعيد املتبادل:
يشــكل إبعــاد ،أحمــد داوود أوغلــو ،عــن املشــهد الســيايس ،بعــد توتــر عالقتــه مــع الرئيــس
الــريك ،أحــد مدخــات مــا شــهدته العالقــات مــع االتحــاد األورويب مــن توتــرات غــر مســبوقة،
فغيــاب «الفيلســوف الــريك» أفــى إىل تصعيــد رجــب طيــب أردوغــان وعــدم التزامــه بتنفيــذ
بنــود اتفــاق مــارس  ،2016والــذي تضمنــت بنــوده تحصيــل تركيــا نحــو ســتة مليــارات يــورو
بنهايــة عــام  ،2018ومنــح املواطنــن األتــراك حــق دخــول دول االتحــاد األورويب دون تأشــرة،
وتنشــيط مباحثــات تركيــا مــع الــدول األوروبيــة بخصــوص عضويتهــا يف «النــادي األورويب».
جســد «اتفــاق مــارس» توافــق الجانبــن عــى اســتقبال دول االتحــاد الجــئ رشعــي ،مقابــل
عــودة الجــئ غــر قانــوين ،وذلــك يف عمليــة معقــدة تســمح لالجئــن الســوريني يف تركيــا بتقديم
طلبــات لجــوء قانونيــة ،ثــم االنتظــار لحــن البــت فيهــا ،وبعدهــا يتــم الســاح للمقبولــن
بدخــول دول االتحــاد األورويب .وبالتــوازي مــع ذلــك ،اتخــذت تركيــا سياســات أكــر رصامــة
ملنــع تدفــق الالجئــن الســوريني إىل أراضيهــا ،مــع اســتخدام هــذه «الورقــة» للضغــط ،إن مل
يكــن «ابتــزاز» القــوى األوروبيــة ،وذلــك يف مواجهــة انتقاداتهــا لسياســات تركيــا حيــال القــوى
املحليــة يف مرحلــة مــا بعــد  15يوليــو.
وقــد تصاعــدت أوجــه الخــاف ،ومل تعــد ترتبــط بقضايــا ملفــات العضويــة األوروبيــة شــبه
املجمــدة ،وحســب ،وإمنــا ارتبطــت أيضً ــا بقضايــا الجامعــات املتطرفــة التــي دعمتهــا تركيــا،
والتوظيــف الســيايس لقضيــة الالجئــن ،مبــا ســاهم يف تغيــرات كبرية عــى الســاحات األوروبية،
ســيام بعــد صعــود قــوى اليمــن املتطــرف .هــذا فض ـاً عــن طبيعــة املوقــف األورويب غــر
املتحيــز للحكومــة الرتكيــة إبــان تعرضهــا ملحاولــة انقــاب ،وامتنــاع مســئويل أوروبــا رفيعــي
املســتوى عــن زيــارة أنقــرة للتعبــر عــن الدعــم واملســاندة ،وعــدم تســليم الجنــود والقــادة
العســكريني الذيــن فــروا إىل العديــد مــن الــدول األوروبيــة لطلــب اللجــوء الســيايس.
يُضــاف ذلــك إىل التوتــرات بــن الجانبــن بســبب سياســات أردوغــان املحليــة ،وعــدم االســتجابة
األوروبيــة للتحذيــرات الرتكيــة بشــأن أنشــطة حــزب العــال الكردســتاين عــى الســاحات
األوروبيــة ،وموســم هجــرة أتبــاع «جامعــة الخدمــة» للبلــدان الغربيــة .هــذا باإلضافــة إىل
إعــادة طــرح أنقــرة قانــون «اإلعــدام» ،وإعــان الرئيــس الــريك اســتعداده للتوقيــع عليــه،
حــال متريــره مــن الربملــان ،هــذا فضـاً عــن عــدم تعديــل «قانــون اإلرهــاب» الــازم لتطبيــق
الجانــب األورويب التزاماتــه بشــأن «اتفــاق الالجئــن» ،ومنــح مواطنــي تركيــا تأشــرة «شــنغن»
( )22املصدر السابق.
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التــي تُلّــح عليهــا الســلطات الرتكيــة لدعــم صورتهــا املحليــة ،وتعتقــد بلــدان أوروبيــة أنهــا قــد
تفــي إىل طوفــان مــن الهجــرة ،ليــس مــن قبــل املواطنــن الســوريني هــذه املــرة ،وإمنــا مــن
قبــل املواطنــن األتــراك أنفســهم.
أفــى ذلــك إىل تصاعــد وتــرة وحــدة االنتقــادات الغربيــة ،مبــا أدى مؤخـ ًرا إىل تحذيــر أملانيــا
مواطنيهــا مــن الســفر إىل أنقــرة ،كــا ســحبت كل طائراتهــا العســكرية مــن قاعــدة إنجرليــك.
هــذا فيــا أقــر الربملــان النمســاوي منــع تصديــر املســتلزمات العســكرية لرتكيــا ،وتصاعــدت
الدعــوات األوروبيــة إللغــاء كامــل مفاوضــات العضويــة ،مــن قبــل بعــض وزراء خارجيــة
الــدول األوروبيــة ،كالنمســا وهولنــدا ،وذلــك بعــد أن ّصــوت الربملــان األورويب بنحــو  479مــن
أصــل  623نائبًــا لصالــح تعليــق التفــاوض مــع تركيــا ،وذلــك يف  24نوفمــر املــايض ،مبــا أفــى
إىل نشــوء مــا ميكــن اعتبــاره «حــرب بــاردة» بــن الجانبــن ،دفعــت الرئيــس الــريك إىل التهديــد
بإغــراق الشــواطئ األوروبيــة بالالجئــن ،ســيام إذا مــا امتنعــت الــدول األوروبيــة عــن منــح
تأشــرة «شــنغن» ملواطنــي تركيــا ،مبقتــى اتفــاق مــارس .2016
رمبــا يعكــس ذلــك طبيعــة املســرة املعلقــة أو روابــط «بــن البينــن» التــي ال تقطــع مبصــر
عضويــة تركيــا يف االتحــاد األورويب ،رغــم مــرور مــا يزيــد عــن العقــد عــى بدايــة املفاوضــات
بــن الجانبــن .وقــد توقفــت املفاوضــات متا ًمــا مؤخ ـ ًرا ،جــراء الرفــض الغــريب لفــرض حالــة
الطــوارئ ،وسياســات الرئيــس الــريك حيــال قــوى املعارضــة الحزبيــة ،ســيام بعــد اعتقــال
عــدد مــن نــواب الربملــان مــن حــزب الشــعوب الدميقراطــي الكــردي ،واســتمرار االنتهــاكات
الحكوميــة لحريــة الصحافــة ،والــروع يف تدشــن تعديــات دســتورية ت ُ ّعــزز قبضــة أردوغــان
عــى الحكــم ،والحــد مــن تــوازن الســلطات ،فضـاً عــن اتبــاع سياســات إقصائيــة ،عــر اإلقالــة
واالعتقــال والتنكيــل بعــرات اآلالف مــن املواطنــن ،بدعــوى ارتباطهــم بحركــة «الخدمــة»،
وانتهــاج عمليــات «التطهــر الســيايس املؤســي» داخــل أجهــزة الدولــة املختلفــة ،تحــت
ذريعــة محاســبة «القــوى االنقالبيــة».
« -3الروابط البديلة» ..التوجه رش ًقا نحو ترسيخ العالقات مع حلفاء جدد:
بعــد أحــداث  15يوليــو ،أعــاد الرئيــس الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان ،الطــرح الــذي تبنتــه
أنقــرة مــن قبــل ،حينــا نالــت يف عــام  2013وضعيــة «رشيــك محــاور» يف «منظمــة شــنغهاي
للتعــاون» ( .)SCOوبينــا مثّــل ذلــك يف حينــه محاولــة لتوســيع خيــارات الحركــة الخارجيــة،
رصح
فإنــه بــدا مؤخــ ًرا خيــا ًرا بديــاً عــن مســعى االنضــام للمنظومــة األوروبيــة ،حيــث ّ
الرئيــس الــريك بــأن بــاده باتــت تســتهدف نيــل العضويــة الكاملــة يف املنظمــة اآلســيوية ،وأن
أنقــرة لــن تســعى بــأي مثــن لالنضــام إىل االتحــاد األورويب.
جــاء ذلــك يف ظــل التطــور الالفــت الــذي شــهدته عالقــات تركيــا متعــددة املســارات مــع
العديــد مــن القــوى اآلســيوية ،ويف مقدمتهــا كل مــن الصــن وروســيا ،بعــد أن غدتــا يتشــاركان
الرؤيــة حيــال املوقــف الغــريب مــن تركيــا ،انطالقًــا مام يُعــرف يف األدبيــات السياســية «اقــراب
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الفرصــة» ،لتعلــن كلتــا الدولتــن اســتعدادهام لدعــم خطــوات تركيــا لالنضــام ملنظمــة
شــنغهاي ،وذلــك بعــد ســابقة اختيــار أنقــرة لرئاســة «نــادى الطاقــة» باملنظمــة ،يف ســابقة
غــر معهــودة بالنســبة لدولــة ال تتمتــع بالعضويــة الكاملــة يف املنظمــة التــي متثــل نحــو 100
مليــار دوالر مــن التبــادل التجــاري ،وتحظــى باقتصــادات تبلــغ نحــو  800تريليــون دوالر ،وهى
منظمــة مزدوجــة األهــداف .فمــن ناحيــة ،يحظــى التعــاون العســكري بأولويــة ،ويف الوقــت
أساســا للتفاعــل املشــرك.
نفســه يُشّ ــكل التكتــل االقتصــادي ً
وقــد تحركــت تركيــا مؤخ ـ ًرا حيــال دول منظمــة شــنغهاي بشــكل مكثــف ،حيــث شــهدت
عالقــات تركيــا بـ«الــدول القائــد» داخــل املنظمــة تطــورات متالحقــة خــال الفــرة األخــرة.
فقــد تصاعــد التبــادل التجــاري مــع الصــن لنحــو  28مليــار دوالر ،بــدالً مــن مليــاري دوالر
عــام  ،2002كــا شــهدت العالقــات انفراجــة سياســية نســبية ،بعــد تراجــع دور تركيــا يف دعــم
قضيــة األيغــور ،واملوافقــة عــى تســليم القيــادي األيغــوري «يابشــان» ،الالجــئ يف تركيــا منــذ
عــام  .2001هــذا إضافــة إىل خفــوت الحديــث سياس ـ ًيا وإعالم ًيــا عــا يُطلــق عليــه البعــض
داخــل أنقــرة «أتــراك الصــن» ،وأحقيــة الحكــم الــذايت يف إقليــم «ســينجان» ،ودعــم مطالبهــم
السياســية والثقافيــة.
وعــى جانــب آخــر ،فقــد شــهدت العالقــات الرتكيــة مــع روســيا انفراجــة بعــد الرتاجــع الــريك
بتقديــم اعتــذار عــن حادثــة إســقاط الطائــرة « ،»24 -SUوكذلــك عقــب املوقــف الــرويس
بدعــم الحكومــة الرتكيــة ،إثــر محاولــة االنقــاب العســكري ،وحــدوث توافــق نســبي بشــأن
«إدارة التبايــن» فيــا يخــص امللــف الســوري ،وعــودة العمــل يف خــط «الســيل الــريك»،
ومرشوعــات «الطاقــة النوويــة» برتكيــا.
وقــد ارتبطــت هــذه التطــورات مبحاولــة تركيــا موازنــة العالقــات املتوتــرة مــع الغــرب ،عــر
تحســن العالقــات مــع روســيا ،ســيام بعــد تصاعــد تكلفــة التوتــر الــرويس ،حيــث أقدمــت
روســيا عــى فــرض عقوبــات متعــددة حيــال تركيــا ،شــملت جوانــب اقتصاديــة وسياســية،
فضـاً عــن العديــد مــن اإلجــراءات األمنيــة الرادعــة يف املجــال الســوري .دفــع ذلــك الرئيــس
الــريك ،بعــد نحــو مثانيــة أشــهر إىل االعتــذار للرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،حيــث وجــه
أردوغــان رســالة خطيــة يف يونيــو  2016قــدم فيهــا أســفه للرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن.
ويف األول مــن يوليــو  ،2016اجتمــع وزيــرا الخارجيــة يف الجانبــن مــن أجــل تجســر هــوة
الخــاف و«إدارة التباينــات» بشــأن القضيــة الســورية .وشــهدت مدينــة ســانت بطرســرغ يف
 9أغســطس  ،2016لقــاء الرئيســن الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،والــريك ،رجــب طيــب أردوغــان،
حيــث تعهــد األثنــان بإعــادة ترميــم عالقاتهــا .ويف ذات الشــهر ،قامــت موســكو يف أغســطس
 ،2016بإغــاق ممثليــة حــزب االتحــاد الدميقراطــي الكــردي ،وكانــت قــد افتتحــت بعــد توتــر
العالقــات بــن البلديــن.
وعــى جانــب آخــر ،مثــة محاولــة للتوظيــف املتبــادل بــن روســيا وتركيــا .فبينــا ســعى الرئيس
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الــرويس إىل دفــع تركيــا إىل االبتعــاد عــن الناتــو والواليــات املتحــدة األمريكيــة للحركــة يف فلــك
السياســة الخارجيــة الروســية ،مــن خــال ضــم تركيــا إىل منظمــة «شــنغهاى للتعــاون» ،فــإن
الرئيــس الــريك اســتخدم روســيا كـ«ورقــة ضغــط» يف مواجهــة حلفــاء تركيــا الغربيــن .وكــا
يقــول «ألكســندر فاســيلييف» ،الخبــر يف العالقــات الروســية – الرتكيــة يف معهــد الدراســات
الرشقيــة مبوســكو« ،قــد يســتخدم أردوغــان روســيا كورقــة رابحــة يف يــده عــى طاولــة
املفاوضــات مــع الغــرب ،فهدفــه األكــر هــو الغــرب ال روســيا»(.)23
إن تركيــا التــي تُلّــح عــى طلــب حريــة التنقــل ملواطنيهــا داخــل االتحــاد األورويب ،وتعلــن ،يف
الوقــت نفســه ،عــن مســعى االنضــام لـ«شــنغهاي» ،إمنــا توظــف ذلــك يف إطــار التكتيــكات
التــي تســتهدف مامرســة الضغــوط عــى االتحــاد األورويب فيــا يخــص «القضايــا العالقــة» بــن
الجانبــن ،كــا أنهــا تــدرك اســتحالة أن تجمــع بــن عضويــة حلــف األطلــي ومنظمة شــنغهاي،
ســيام أن أغلــب قيــادات الجيــش الــريك تعتمــد أنظمــة تدريــب وتســلح غربيــة ،وتــدرك أنقــرة
أيضً ــا مــا متثلــه عضويــة األخــرة مــن تحديــات بالنســبة ألطروحــات التكامــل مــع دول وســط
آســيا ،والعالقــات مــع بعــض دول الخليــج التــي تتبنــى مقاربــات مناقضــة للسياســات الروســية،
حيــال ملفــات وقضايــا الــراع اإلقليمــي ،عــاوة عــى أن االقتصــاد الــريك مرتبــط بأكــر مــن
 %40مــن تجارتــه الخارجيــة مــع االتحــاد األورويب ،و %80مــن االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة
تــأيت لرتكيــا ،عــر دول أوروبــا املختلفــة.
تركيــا التــي عجــزت عــن إمتــام صفقــة الــدرع الصاروخيــة مــع الصــن ،تحــت وطــأة الضغــوط
واملصالــح الرتكيــة مــع القــوى الغربيــة ،مل تتقــدم حتــى اآلن لنيــل عضويــة منظمــة شــنغهاي
بصفــة مراقــب ،باعتبارهــا الخطــوة الســابقة عــى طلــب الحصــول عــى العضويــة الكاملــة،
وفــق ميثــاق املنظمــة .وقــد رصح رئيــس األركان الــريك« ،خلــويص أكار» ،أن أي تقــدم مــن
هــذا النــوع ســيكون وســيلة لتعميــق التعــاون بــن أنقــرة وحلــف الناتــو ،مبــا يثبــت أن تركيــا
ال تُلّــوح بـ«خيــار شــنغهاي» يف ســياق منفصــل عــن مامرســة الضغــوط عــى القــوى الغربيــة،
وأن الهــدف الحقيقــي يتمثــل يف التلويــح بتعــدد الخيــارات والبدائــل ال تفضيــل أي منهــا،
وإمنــا املســتهدف تحقيــق مكاســب يف مواجهــة كل األطــراف ،عــر صيــغ «وســيطة» لــن تضمــن
عضويــة تركيــا يف «األورويب» ،ومل تجــزم بعــد بإمكانيــة تخطــي عقبــات تحصيــل عضويــة
«شــنغهاي».
ثالثًا« :االستغالل املركب» ..مرتكزات التحرك نحو دول اإلقليم:
تســعى تركيــا إىل اســتغالل تطــورات إقليــم الــرق األوســط ،مبــا يضمــن مصالحهــا السياســية
واالقتصاديــة ،وهــى يف ذلــك تــدرك مســاحات «الفــراغ العــريب» وأدوات توظيفهــا ،وأيضً ــا
منــط الحركــة اإليرانيــة وارتداداتهــا ،وتســعى إىل مواجهتهــا واســتغالل تعــدد جبهــات املواجهــة
(23) On Going Middle East Scenarios, London center, August 30, 2016.
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«الســعودية -اإليرانيــة» ،عــى النحــو الــذي يدفــع إيــران إىل العمــل عــى تحييــد أنقــرة يف
إطــار املواجهــات اإلقليميــة .وعــى جانــب آخــر ،مبــا يضمــن تحقيــق أكــر قــدر مــن «املكاســب
املركبــة» ،جــراء محاولــة دول الخليــج تحقيــق تــوازن إقليمــي يف مواجهــة إيــران ،ســيام مــع
ظهــور بعــض بــوادر الخــاف املــري – الســعودي حــول العديــد مــن قضايــا اإلقليــم العالقــة.
هــذا يف وقــت تنظــر أنقــرة فيــه إىل تحســن العالقــات مــع مــر ،أو إرسائيــل ،أو النظــام
الســوري كأدوات يف إطــار عالقــات أنقــرة املتشــابكة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
 -1تصعيد أم تهدئة؟ ..تركيا بني مرص وإرسائيل:
مثــة تطــورات إيجابيــة عــى مســارات العالقــات الرتكيــة مــع كل مــن مــر وإرسائيــل .فبينــا
كانــت الحاجــات الرتكيــة إلعــادة التموضــع عــى مــرح عمليــات اإلقليــم تســتوجب تحســن
العالقــات مــع إرسائيــل ،عــر اســراتيجية «الدفعــة الواحــدة» ،فإنــه عــى مســار العالقــات مــع
مــر مل تســفر تكتيــكات الجمــع بــن الترصيحــات الوديــة املتقطعــة يف أحيــان ،واملتناقضــة يف
أحيــان أخــرى ،بشــأن العالقــات املشــركة ،عــن إحــداث تبــدل حقيقــي يف طبيعــة االتصــاالت
بــن الجانبــن.
( أ ) خيار التهدئة ..العالقات الرتكية – اإلرسائيلية:
بعــد مفاوضــات اتســمت بالرسيــة ،واســتمرت لجــوالت ،وجــاءت عــى فــرات متقطعــة خــال
الســنوات الخاليــة ،تــم اإلعــان يف  26يونيــو  2016عــن اتفــاق ُوقّــع يف العاصمــة اإليطاليــة
– رومــا -يقــي بإعــادة تطبيــع العالقــات املشــركة ،عــر الســعي للبنــاء عــى جهــود الرئيــس
األمريــي «بــاراك أوبامــا» ،والتــي أمثــرت يف  24مــارس  2013عــن اعتــذار إرسائيــي بشــأن
مقتــل مواطنــن أتــراك ممــن كانــوا عــى مــن الســفينة الرتكيــة «مــايف مرمــرة» ،عــى يــد
قــوات الكومانــدوز اإلرسائيليــة ،وذلــك يف مايــو .2010
االتفــاق تضمــن التفــاوض بــن الجانبــن عــى املطالــب الخاصــة بالســاح بحريــة املالحــة
للســفن الرتكيــة للوصــول إىل شــواطئ قطــاع غــزة ،مــع تعهــد أنقــرة بعــدم مامرســة أيــة
جامعــات فلســطينية أنشــطة عــى أراضيهــا تســتهدف أمــن إرسائيــل .وىف هــذا الســياق ،قامــت
تركيــا برتحيــل القيــادي «صالــح العــاروري» ،الــذي تتهمــه إرسائيــل بأنــه مهنــدس عمليــة
خطــف ومقتــل ثالثــة إرسائيليــن يف يونيــو .2014
وقــد ارتبــط تحســن العالقــات بــن الجانبــن ،بعــدد مــن املحــركات الرئيســية التــي مل تنفصــل
عــن ارتــدادات التوتــر املــري – الــريك ،ورغبــة أنقــرة يف مزاحمــة الــدور املــري فيــا
يخــص الــراع الفلســطيني -اإلرسائيــي ،هــذا إضافــة إىل رغبــة أنقــرة يف «تقليــل الفجــوات»
يف عالقاتهــا اإلقليميــة ،وســعيها وقتــذاك ،عــر طــرق عديــدة ،إلدارة توتــر العالقــات الروســية-
الرتكيــة ،وتوقــف العديــد مــن مرشوعــات الطاقــة املشــركة ،عــى النحــو الــذي دفــع أنقــرة
للبحــث عــن أســواق بديلــة جــاء يف مقدمتهــا إرسائيــل ،لعــدد مــن االعتبــارات ،أهمهــا القــرب
الجغــرايف بــن الدولتــن ،وســعي إرسائيــل إىل تصديــر الغــاز إىل أوروبــا.
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وبينــا ش ـكّل ذلــك أهميــة اســراتيجية ألنقــرة؛ فــإن إرسائيــل بدورهــا اعتــرت أن أهميــة
عمليــة «ذوبــان الجليــد» بــن الجانبــن تتعلــق باســتعادة عالقــات متعــددة املســتويات ال يغيب
عنهــا الشــق األمنــي ،وذلــك يف مواجهــة عــد ٍد مــن القــوى اإلقليميــة يف مقدمتهــا طهــران .كــا
أن مــن شــأن االتفــاق أن يُ ّوســع مــن هامــش القــدرة عــى املنــاورة يف مواجهــة أطــراف
إقليميــة أخــرى كمــر .هــذا إضافــة إىل أن االتفــاق قــد ُ ّيثــل فرصــة إليجــاد صيغــة للتفاهــم
خصوصــا أن لــدى الطرفــن طمو ًحــا
أو حــد أدىن مــن التنســيق فيــا يخــص امللــف الســوري،
ً
إلقامــة مناطــق عازلــة داخــل األرايض الســورية ،مبــا يســمح بالتمــدد الجغــرايف مســتقبالً ،وهــو
مــا يتناقــض مــع الــرؤى واملصالــح املرصيــة.
وقــد اضطلعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة -يف هــذا الســياق – بــأدوار ُمحفــزة لتحســن
العالقــات بــن البلديــن ،بســبب مــا أوجدتــه التمركــزات العســكرية الروســية بالقــرب مــن
حــدود الدولتــن مــن تحديــات ،حيــث نظــرت واشــنطن إىل إعــادة تطبيــع العالقــات بــن
خصوصــا بعــد
الجانبــن ،باعتبــاره ميثــل إعــادة متتــن للجبهــة املحاذيــة لهــا يف اإلقليــم،
ً
الخــروج املــري النســبي مــن هــذه «الدائــرة».
عــى جانــب ثــان ،اســتهدف االتفــاق الــريك – اإلرسائيــي يف أحــد جوانبــه ،تكويــن جبهــة تعمل
كل مــن قطــر وتركيــا عــى تعميــق العالقــات مــع حركــة حــاس ،إلفشــال أيــة
مــن خاللهــا ٌّ
محــاوالت لتحســن عالقــات حركــة حــاس مــع الدولــة املرصيــة ،وذلــك عــر توفــر حاضنــة
إقليميــة ،ليــس لحركــة حــاس وحســب ،وإمنــا أيضً ــا للســلطة الفلســطينية ،مــن خــال تقديــم
الدعــم املــايل واملســاندة السياســية ،وكذلــك اســتضافة عنــارص «حــاس» ،وتوفــر الدعــم الــازم
مــن منابــر إعالميــة للعديــد منهــا.
عــى جانــب ثالــث وأخــر ،اضطلــع الســياق اإلقليمــي – أيضً ــا -بــأدوار رئيســية يف دفــع تركيــا
إلعــادة تدويــر زوايــا اتجاهاتهــا اإلقليميــة ،فتوقــف املفاوضات املرصيــة – الرتكية بشــأن تصدير
الغــاز اإلرسائيــي ،دفــع أنقــرة الســتنهاض النهــج التقليــدي بتغليــب املصالــح االقتصاديــة إذا
مــا تعارضــت مــع التوجهــات األيديولوجيــة ،عــر الســعي لتصديــر الغــاز اإلرسائيــي بواســطة
خطــوط أنابيــب الغــاز الرتكيــة ،مبــا مــن شــأنه أن يحقــق املصالــح االقتصاديــة مــن ناحيــة،
ويدفــع مــن ناحيــة أخــرى ،إىل إبعــاد إرسائيــل نســبيًا عــن مســار التحــركات التــي تقودهــا كل
مــن اليونــان وقــرص بالتنســيق مــع مــر بشــأن تقاســم ثــروات غــاز رشق املتوســط.
مقابــل ذلــك ،اســتهدفت إرسائيــل مــن وراء تحســن عالقاتهــا مــع الدولــة الرتكيــة خلــق واقــع
جديــد يفــي إىل اســتعادة التعــاون األمنــي واالســتخبارايت بــن البلديــن ،مبــا ُ ّيثــل خطــوة
رئيســية عــى طريــق «عــزل» أنقــرة عــن طهــران ،وهــو ما التقطتــه اإلدارة الرتكيــة وســعت
إىل اســتغالله ،لتحقيــق «هــدف مــزدوج» .فمن ناحيــة ،ترقيــة العالقــات مــع إرسائيــل ،ومــن
ناحيــة أخــرى إعــادة ترتيــب ملفــات العالقــات مــع موســكو ،عــر وســاطة يبــدو أن إرسائيــل
نفســها اضطلعــت فيهــا بــأدوار أساســية.
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يفــر ذلــك ،التزامــن بــن االنفراجــة التدريجيــة التــي شــهدتها عالقــات الدولتــن مــع الدولــة
الرتكيــة ،التــي تســتهدف بدورهــا ،التحــرك رسي ًعــا لتغــر منــط إداراتهــا للصعــود الســيايس
والعســكري الكــردي يف ســوريا ،مــن خــال محاولــة إيجــاد أرضيــة تحقــق مصالحهــا ،دون
أن ت ُشّ ــكل تهديــ ًدا لــرؤى ومصالــح القــوى اإلقليميــة والدوليــة األخــرى ،حيــال الوضــع يف
ســوريا ،لذلــك فقــد اســتبقت االجتامعــات الســورية – الرتكيــة التحــوالت التــي شــهدها مســار
العالقــات الرتكيــة – الروســية ،وقــد مهــد ذلــك البيئــة اإلقليميــة لتدخــل عســكري تــريك يف
األرايض الســورية لتدشــن «منطقــة آمنــة» عــى الحــدود الرتكيــة – الســورية ،بدعــم ُمعلــن
أو بـ«صمــت مقصــود» مــن أطــراف وقــوى إقليميــة.
(ب) مرص وتركيا ..املراوحة بني التصعيد والتهدئة:
رصح رئيــس الــوزراء الــريك ،بــن عــى يلدريــم ،يف ســبتمرب الخــايل ،باســتعداد بــاده
ّ
لـ«تطبيــع اقتصــادي» مــع الدولــة املرصيــة ،عــر توفــر فرصــة للقــاءات ثنائيــة عــى املســتوى
الــوزاري( .)24هــذا يف وقــت أفــادت فيــه بعــض التقديــرات بعقــد اجتــاع احتضنتــه دولــة
الجزائــر بــن مســئولني أمنــن أتــراك وممثلــن عــن النظــام الســوري ( .)25وعــى املســتوى
العمــي ،شــهدت العاصمــة الفنزويليــة «كاراكاس» ،عــى هامــش قمــة دول مجموعــة عــدم
االنحيــاز يف ســبتمرب  ،2016لقــا ًءا جمــع بــن وزيــر الخارجيــة املــري ،ســامح شــكري ،ونظــره
الــريك ،مولــود تشــاويش أوغلــو ،مبــا أعطــى انطبا ًعــا بصدقيــة الرتجيحــات الخاصــة باتجاهــات
خفــوت ســمك الجليــد بــن البلديــن ،ســيام يف ظــل تــوايل الترصيحــات الوديــة التــي انطلقــت
مــن مســتويات سياســية متعــددة بشــأن العالقــات التاريخيــة بــن الشــعبني املــري والــريك،
والرغبــة يف تجســر هــوة الخــاف ،وإيجــاد أرضيــة مشــركة تســاهم يف تخفيــض منســوب
«الصــدام» بشــأن القضايــا العالقــة ،ومصــادر التوتــر بــن الجانبــن املــري والــريك.
وعــى الرغــم مــا بــدا مــن تزايــد مــؤرشات التحســن يف مســار العالقــات بــن مــر وتركيــا،
غــر أن مثــة معطيــات أوضحــت أن العالقــات قــد تتجــه ملشــهد آخــر ،ســيام أن اللقــاء الرسيــع
بــن الوزيريــن ،شــكري وتشــاويش ،مــن حيــث طبيعتــه ومنطــه ،وطريقــة إخراجــه ،وعــدم
تعليــق الجانــب الــريك عليــه ،أوحــى بــأن هنــاك العديــد مــن املحــركات والقضايــا ال تــزال
محــل التباحــث أو التفــاوض ،عــى النحــو الــذى يُبقــي العالقــات بــن الجانبــن يف إطــار
مــا ُيكــن اعتبــاره «التــأزم املؤقــت» أو «االنفراجــة املؤجلــة» ،وهــو مــا قــد تعــزز بســبب
( )24رئي ــس وزراء تركي ــا ب ــن ع ــى يلدري ــم :تركي ــا ب ــدأت محاول ــة ج ــادة لتطبي ــع العالق ــات م ــع س ــوريا
وم ـر ،يب يب يس ع ــريب 2 ،س ــبتمرب .2016
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016160902/09/_turkey_syria_normalization
( )25س ــيناريو «اتفاقي ــة جزائ ــر» ثاني ــة يل ــوح يف األف ــق ب ــن تركي ــا والنظ ــام الس ــوري ض ــد الك ــرد ،موق ــع
«نب ــض الش ــال» 10 ،أبري ــل http://aranews.org .2016
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ترصيحــات الرئيــس الــريك مــع اإلعالمــي ،جــال خاشــقجي ،عــى قنــاة «روتانــا خليجيــة» يف
أكتوبــر .2016
يرتبــط ذلــك بالعديــد مــن العنــارص الحاكمــة ،مــن ضمنهــا كــون الحكومــة الرتكيــة اتجهــت
لبنــاء سياســاتها نســب ًيا وتحديــد أمنــاط توجهاتهــا الخارجيــة ،بنــا ًء عــى طبيعــة املواقــف
اإلقليميــة والدوليــة حيــال التطــورات الرتكيــة األخــرة ،مبــا جعــل العالقــات بــن البلديــن غــر
ُمرشــحة للتطــور الرسيــع ،وذلــك بالنظــر إىل الــدور الــذي لعبتــه الدبلوماســية املرصيــة يف
مجلــس األمــن ،مــن خــال التدخــل إلعــادة ُصــوغ بيــان املجلــس بشــأن «األحــداث الدراميــة»
التــي شــهدتها تركيــا ليلــة  16يوليــو  ،2016حيــث رفضــت مــر صــدور مــا اعتربتــه «بيانًــا غــر
متــوازن» يقــوم عــى دعــم الحكومــة ،مــن دون تأكيــد ،يف الوقــت نفســه ،عــى أهميــة احــرام
القيــم الدميقراطيــة واملبــادئ الدســتورية ،مبــا عطّــل إصــدار البيــان.
وبينــا أنبــأ ذلــك باحتــال تصاعــد املواجهــة السياســية واإلعالميــة بــن البلديــن عــى غــرار
مــا شــهدته العالقــات املشــركة طيلــة األعــوام الثالثــة الخاليــة ،غــر أن مثــة مــؤرشات ،عــى
جانــب آخــر ،أوضحــت هامشــية تأثــر ذلــك .وقــد أشــارت بعــض التقديــرات إىل أن التحــوالت
الرتكيــة النســبية حيــال الدولــة املرصيــة ترتبــط بتحــركات «تحذيريــة» مــن طــرف أجهــزة
الدولــة املرصيــة إزاء بعــض القضايــا واألطــراف وامللفــات الرتكيــة التــي تتســم بحساســية بالغة
بالنســبة للجانــب الــريك ،وذلــك يف محاولــة للتلويــح بامتــاك الجانــب املــري أوراق ضغــط
عديــدة ومتشــعبة ميكــن اســتخدامها أو توظيفهــا ،حــال مــا اضطــرت الدولــة املرصيــة إىل ذلــك.
وقــد أشــارت هــذه التقديــرات إىل أن ذلــك كان وراء اجتامعــات عديــدة لــدى الجانــب الــريك،
شــملت مســتويات سياســية وأمنيــة ،خلُصــت إىل رضورة عــزل أثــر الفواعــل اإلقليميــة عــا
تشــهده الســاحة الداخليــة يف تركيــا ،عــر تحســن العالقــات مــع الدولــة املرصيــة ،عــى أن
يكــون ذلــك أوالً يرتكــز عــى الجانــب االقتصــادي ،والــذي ُيثــل أولويــة لــدى الجانــب الــريك،
حيــث تلعــب مجموعــات ضغــط مختلفــة مــن رجــال أعــال أدوا ًرا مهمــة يف هــذا املجــال،
ســواء مــن أجــل اقتنــاص بعــض الفــرص االســتثامرية والتجاريــة يف الدولــة املرصيــة ،أو بهــدف
تحســن األوضــاع الخاصــة ببعــض الــركات الرتكيــة املوجــودة يف مــر ،والتــي يشــكو البعــض
منهــا مــن التــرر ،بســبب تدهــور العالقــات بــن الجانبــن ،أو بســبب بعــض اإلجــراءات
املرصيــة الخاصــة بالتدقيــق والتأجيــل فيــا يخــص بعــض التســهيالت أو اإلجــراءات الروتينيــة
الخاصــة بطبيعــة العمــل.
ورمبــا يشــكل العمــل يف هــذا املجــال محــو ًرا مهـ ًـا بالنســبة للجانبــن م ًعــا .فقــد أشــار وزيــر
التجــارة والصناعــة املــري «طــارق قابيــل» ،إىل تزايــد معــدالت التبــادل التجــاري بــن مــر
وتركيــا خــال الفــرة مــن ينايــر إىل يونيــو  ،2016مقارنــة بنفــس الفــرة مــن العــام الخــايل،
حيــث تزايــدت الصــادرات املرصيــة إىل تركيــا بنســبة  ،%7.6حيــث ســجلت  681.5مليــون
دوالر ،مقارنــة بنفــس الفــرة مــن عــام  2015التــي بلغــت 633.1مليــون دوالر ،مضيفًــا أن
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الــواردات املرصيــة مــن تركيــا قــد تراجعــت مــن  1.485مليــار دوالر إىل  1.395مليــار دوالر،
خــال النصــف األول مــن عــام  2016بانخفــاض بلغــت نســبته .%6.1
وأشــار الوزيــر املــري إىل أن إجــايل حجــم التجــارة بــن البلديــن ،خــال النصــف األول مــن
عــام  2016بلــغ نحــو  2.077مليــار دوالر ،مقارنــة بزهــاء  2.119مليــار دوالر ،عــن نفــس
الفــرة مــن العــام  ،2015بانخفــاض بلغــت نســبته  %2تقريبًــا ،الفتًــا إىل احتــال تركيــا املركــز
الســادس يف قامئــة الــدول املســتوردة مــن مــر ،واملركــز الســابع يف قامئــة الــدول املصــدرة
لهــا ،كــا احتلــت املركــز الســادس مــن حيــث حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن(.)26
وكان رئيــس الــوزراء الــريك ،بــن عــى يلدريــم ،يف يونيــو  ،2016قــد أعلــن أنــه «ميكــن أن
يذهــب مســتثمرو تركيــا إىل مــر ،وأن يطــوروا مــن اســتثامراتهم ،وقــد يــؤدي ذلــك مســتقبالً
لتهيئــة املنــاخ لتطبيــع العالقــات ،وحتــى إىل بــدء عالقــات عــى مســتوى الــوزراء ،ال يوجــد مــا
مينــع حــدوث ذلــك ،وليســت لــدى أنقــرة تحفظــات فيــا يتعلــق بهــذا املوضــوع»(.)27
بيــد أن املشــكلة التــي تواجــه ذلــك ترتبــط بأنــه يف الوقــت الــذى يحظى فيــه امللــف االقتصادي
باألولويــة لــدى الجانــب الــريك ،فــإن الجانــب املــري ال يــزال امللــف األمنــي لديــه يحتــل
األولويــة ،ســيام يف ظــل اســتضافة تركيــا ملجموعــات مــن جامعــة اإلخــوان املرصيــة ،ودعمهــا
عــى املســتويني اإلعالمــي والســيايس .هــذا إضافــة إىل أن الخلفيــات التــي يــأيت منهــا النظامــان
املــري والــريك تجعــل مــن مــدركات القيــادة السياســية وتوجهاتهــا حيــال بعضهــا بعضً ــا ال
تتســم باإليجابيــة ،وفــق مــا ميكــن تســميته «تباينــات الكينونــة».
لذلــك ،ميكــن اعتبــار أن التحــوالت التــي تشــهدها السياســة الخارجيــة الرتكيــة لجهــة تحســن
عالقاتهــا وقنــوات تواصلهــا مــع عــدد مــن الفاعلــن النشــطني عــى مــرح عمليــات اإلقليــم،
رغــم أنهــا مثلــت فرصــة مهمــة لتطويــر ســياق مناســب لتحســن تدريجــي يف العالقــات املرصية
– الرتكيــة ،إال أن رؤيــة الجانــب الــريك إلدارة هــذا «التحســن» -وأولويــات كل طــرف ،وطبيعة
املســارات املقرتحــة لتحســن العالقــة بــن الجانبــن ،هــذا إىل جانــب مســاحات الخــاف الــذي
جذّرتــه املواقــف املرصيــة غــر املؤيــدة للحكومــة باملطلــق ،فيــا يخــص مــا شــهدته تركيــا
منــذ ليلــة الســادس عــر مــن يوليــو  2016-قــد ألقــت بعــض مــن العــرات والعقبــات التــي
قــد يصعــب عــى الجانبــن القفــز فوقهــا ،أو قــد ال يسـ ُهل تفاديهــا ،كونهــا تعكــس منــط إدراك
ورؤيــة عميقــة لــكل طــرف حيــال الطــرف اآلخــر.

ومــن ثــم ،قــد ال يتصــور أن يحــدث تحســن رسيــع يف العالقــات ،وال يتوقــع أيضً ــا حــدوث
يضــا تدهــور دراماتيــي ،وإمنــا صعــود وهبــوط متــزن ،إىل أن تدفــع التطــورات املحليــة لــدى
أي مــن الطرفــن أو كليهــا م ًعــا ،أو تحــوالت البيئــة اإلقليميــة أو الدوليــة بظهــور ســياقات
جديــدة تدفــع العالقــات بعيـ ًدا عــن هــذا املســار لجهــة تحســن مطــرد يف العالقــات ،وتجســيد
الرغبــة املشــركة يف إيجــاد الســياق الــذي يحفــظ مــاء وجــه كل منهــا ،حينــا يتــم اإلعــان
عــن هــذه الخطــوة ،والتــي قــد تــأيت عــر تحــرك ثنــايئ ،أو مــن خــال مبــادرة ترعاهــا إحــدى
القــوى اإلقليميــة أو الدوليــة ،ســيام روســيا ،التــي تشــهد روابطهــا متعــددة املســتويات مــع
الجانبــن ،تطــورات غــر مســبوقة.
(ج) االستغالل املركب ..تركيا بني دول الخليج وإيران:
تقــوم االســراتيجية الرتكيــة حيــال كل مــن دول الخليــج وإيــران عــى اســتغالل ملفــات الــراع
بــن الجانبــن ،لخدمــة نفوذهــا اإلقليمــي ومصالحهــا االقتصاديــة ،عــر اإلدالء بترصيحــات
واتخــاذ خطــوات كإجــراء زيــارات عاليــة املســتوى ،مبــا يؤكــد لــكال الطرفــن الحــرص الــريك
عــى صــون العالقــات وتطويرهــا.
وقــد بــدا واض ًحــا محاولــة التحــرك بــن املتناقضــات ،عــر الحديــث عــن بقــاء الرئيــس األســد
يف الحكــم ،ثــم العــودة عــن ذلــك بترصيحــات الهــدف منهــا تهدئــة مخــاوف حلفــاء تركيــا
يف الخليــج .وقــد بــرزت يف هــذا اإلطــار ترصيحــات وزيــر الخارجيــة الــريك ،مولــود جاويــش
أوغلــو ،لصحيفــة الــرق األوســط بقولــه «لــن نغــر مواقفنــا مث ًنــا لعالقتنــا مــع روســيا ،مل نقبل
ببقــاء األســد يف الحكــم ،فــإذا كان األســد موجــو ًدا لــن تكــون هنــاك عمليــة انتقاليــة ،واملعارضة
لــن تقبــل بــأن تكــون يف الحكومــة بالتأكيــد ،ومــن دونهــا لــن يكــون هنــاك حــل»(.)28
أكــدت الترصيحــات املتناقضــة بشــأن القضيــة الســورية الرغبــة يف إجــراء تحســن نســبي يف
مســار عالقــات تركيــا الخارجيــة مــع بعــض األطــراف التــي تتخــذ مواقــف متناقضــة مــن
القضيــة الســورية ،وذلــك بهــدف تعظيــم املصالــح الرتكيــة مــع جميــع األطــراف .وقــد بــدت
مالمــح التغــر النســبي يف السياســية الرتكيــة نحــو املســألة الســورية تطفــو عــى الســطح ،منــذ
أواخــر عــام  ،2014وذلــك عندمــا قــال الرئيــس الــريك الســابق ،عبــد اللــه جــول ،لســفراء
أتــراك يف أثنــاء لقــاء معهــم يف أنقــرة «علينــا أن نعيــد تقييــم دبلوماســيتنا وسياســتنا األمنيــة،
نظـ ًرا للوقائــع يف جنــوب بالدنــا ،ونــدرس مــا ميكــن أن نفعلــه للخــروج بوضــع يخــدم الجميــع
يف املنطقــة»( .)29وقــد ســاهم تحــول منــط املواقــف الرتكيــة يف تطــور العالقــات مــع الجانــب
اإليــراين ،ســيام أن تركيــا حاولــت الحفــاظ عــى عالقاتهــا االقتصاديــة والتجاريــة مــع طهــران،

( )26ارتف ــاع الص ــادرات املرصي ــة إىل تركي ــا بنس ــبة  7.6%خ ــال النص ــف األول م ــن  ،2016جري ــدة التحري ــر
(القاه ــرة) 13 ،س ــبتمرب .2016
(« )27موس ــم ت راج ــع أردوغ ــان» ..أنق ــرة تعت ــذر لروس ــيا وتغ ــازل م ــر وتطب ــع م ــع إرسائي ــل ..ورئي ــس
ال ــوزراء ال ــريك :نح ــن يف حاج ــة للقاه ــرة ونس ــعى للتع ــاون االقتص ــادي والعس ــكري ب ــن البلدي ــن ،موق ــع
«البوابــة» 28 ،يونيــو https://www.albawabhnews.com/1999698 .2016

( )28وزي ــر الخارجي ــة ال ــريك لل ــرق األوس ــط :ل ــن نغ ــر مواقفن ــا مث ًن ــا لعالقتن ــا م ــع روس ــيا ،جري ــدة
الــرق األوســط (لنــدن) 19 ،أغســطس .2016
( )29الرئيس الرتيك يدعو إىل تغيري سياسة بالده بشأن سوريا ،جريدة النهار (لبنان)  14يناير .2014
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بعيــ ًدا عــن أي تأثــر بنمــط التوتــر الســيايس املتقطــع ،عــر الحــرص عــى عــدم تحويــل
الترصيحــات املتشــددة ،حيــال سياســات إيــران اإلقليميــة ،إىل مــؤرش عــى سياســة تركيــة
«عدائيــة» حيــال طهــران.
وعــى جانــب آخــر ،كانــت أنقــرة تحــاول أن تســتفيد مــن منــط الــراع املتفاقــم بــن طهــران
واململكــة العربيــة الســعودية ،مبــا يوفــر مــن ناحيــة ظهـ ًرا يؤيــد املواقــف الرتكيــة فيــا يخــص
قضايــا الــراع يف ســوريا والعــراق ،وفــق مبــدأ االســتفادة املتبادلــة (،)WIN WIN GAME
ومبــا يدعــم مــن ناحيــة أخــرى ،املقاربــة املغايــرة التــي تبنتهــا الســعودية حيــال تركيــا ،منــذ
وصــول امللــك ســلامن بــن عبد العزيــز إىل الحكــم ،وتصاعــد أدوار «القيــادات الشــابة البديلــة»
التــي تبنــت رؤى انســجمت واتســقت نســبيًا مــع الــرؤى املحركــة للسياســة الخارجيــة القطرية
حيــال الدولــة الرتكيــة ،مبــا جعــل التنســيق ثنــايئ األضــاع بــن الدوحــة وأنقــرة يغــدو متعــدد
األضــاع ليشــمل الريــاض ،مبــا لهــا مــن تأثــر وشــبه هيمنــة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي.
وقــد بــدت املالمــح الرئيســية لنمــط اإلدراك اإليجــايب املتبــادل بــن تركيــا وبعــض دول الخليــج
واضحــة ،ومتثلــت أوالً ،يف عــدم اعــراض اململكــة العربيــة الســعودية عــى تأســيس أول قاعــدة
عســكرية تركيــة يف منطقــة الخليــج بالدوحــة ،مبا أوضــح أن مثــة قبــوالً ســعوديًا بــدور تــريك يف
ضــان أمــن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ســيام أن االتفــاق القطــري – الــريك يقــي
يف هــذا الشــأن بــأن يتمركــز ثالثــة آالف جنــدي مــن القــوات الربيــة يف املنشــأة العســكرية
األوىل لرتكيــا يف الــرق األوســط ،إىل جانــب وحــدات جويــة وبحريــة ،ومدربــن عســكريني،
وقــوات العمليــات الخاصــة.
فيــا متثــل امللمــح الثــاين ،يف رسعــة الحركــة الســعودية حيــال تركيــا يف مرحلــة مــا بعــد
محاولــة االنقــاب عــى حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة ،منتصــف يوليــو  ،2016حيــث
حاولــت الســعودية درء أيــة اتهامــات ر ُّوج لهــا إعالميًــا بالضلــوع يف محاولــة االنقــاب ،وذلــك
عــر زيــارات عاليــة املســتوى واتفاقــات تضمنــت الســاح ألردوغــان بإجــراء حــوار مــع إحــدى
القنــوات الســعودية (قنــاة روتانــا) ،ملعالجــة التحفــظ الــريك عــى أداء وتعاطــي قنــاة العربيــة
حيــال األوضــاع الداخليــة يف تركيــا ،ســيام بعــد اســتضافة امل ُعــارض ،فتــح اللــه كولــن ،والــذي
ُص ّنفــت جامعتــه ( ،)HIZMTمبقتــى بيــان اجتــاع وزراء خارجيــة ( )1+6لــدول مجلــس
التعــاون ،باإلضافــة إىل وزيــر الخارجيــة الــريك ،كـ«جامعــة إرهابيــة» ( 13أكتوبــر .)2016
وبــدا امللمــح الثالــث ،متمثـاً يف تــوايل وتعــدد الزيــارات عاليــة املســتوى بــن الجانبــن .فبينــا
راهنــت تركيــا عــى قيــادة امللــك ســلامن إلحــداث اخــراق لتحســن العالقــات املشــركة منــذ
اليــوم األول لتــويل الســلطة ،فــإن اململكــة العربيــة الســعودية مــن جهتهــا قامــت قياداتها ،ســواء
متثلــت يف امللــك ســلامن أو وىل العهــد «محمــد بــن نايــف» ،أو وىل ويل العهــد «محمــد بــن
ســلامن» ،أو وزيــر الخارجيــة «عــادل الجبــر» ،بزيــارات وعقــد لقــاءات مشــركة مــع الرئيــس
الــريك والعديــد مــن قيــادات الحكومــة الرتكيــة خــال العــام املــايض .وقــد أفضــت زيــارة
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امللــك ســلامن ألنقــرة ،يف أبريــل  ،2016عــن اســتجابة ســعودية لطلــب تركيــا ال ُملّــح وامل ُتكــرر
بتأســيس مجلــس التنســيق الســعودي -الــريك ،والــذى يُعنــى بتنســيق السياســات بــن الجانبــن
يف املجــاالت السياســية ،والدبلوماســية ،واملاليــة ،وشــؤون التجــارة ،واألمــن واملالحــة ،واإلعــام.
تالقــت خيــارات الجانبــن اإلقليميــة وتأسســت عــى عــدد مــن املرتكــزات املشــركة تعلقــت
بســياق التفاعــات اإلقليميــة ،وإدراك كل طــرف لطبيعــة مصالحــه ومنــط تحركاتــه ،حيــال
العديــد مــن القضايــا اإلقليميــة ،وذلــك انطال ًقــا مــن عــدد مــن العنــارص الحاكمــة:
• التطــورات العســكرية يف ســوريا :تنظــر كل مــن تركيــا والســعودية للــراع يف ســوريا
باعتبــاره رصاع نفــوذ يف مواجهــة طهــران .يف هــذا الســياق ،بــدت الســعودية أكــر انجذابًــا
لتعميــق التنســيق املشــرك مــع تركيــا ،تأثـ ًرا أوالً ،بــرؤى «قياداتهــا الشــابة» الجديــدة ،وثانيًــا،
يف ظــل تناقــض األولويــات والتوجهــات الســعودية – املرصيــة حيــال القضيــة الســورية ،وأخـ ًرا،
ارتباطًــا بالعمليــات واالندفاعــة الرتكيــة للتدخــل العســكري يف كل مــن الشــال الســوري يف 24
أغســطس  ،2016والقبــول الســعودي باملــروع الــريك الخــاص بإقامــة منطقــة آمنــة يف شــال
ســوريا ،مبــا يشــكل منطل ًقــا لعمــل املعارضــة ،وعــى نحــو ُيثــل يف الوقــت عينــه داف ًعــا للتحــرك
املشــرك يف امليدانــن اليمنــي والعراقــي ،بســبب تشــابه الظــروف و«الخصــوم» (طهــران).
• «جاذبيــة» التعــاون االقتصــادي :يُعــد تطــور االقتصــاد الــريك وقوتــه وتنــوع مجاالتــه،
خصوصــا الصناعيــة منــه ،داف ًعــا لتوثيــق العالقــات املشــركة .وتســعى تركيــا يف هــذا اإلطــار إىل
ً
جــذب رؤوس األمــوال الخليجيــة وتحســن الروابــط االقتصاديــة والتجاريــة مــع دول مجلــس
التعــاون .هــذا بالتــوازي مــع تغــايض تركيــا – عــى جانــب آخــر -عــن الخالفــات السياســية مــع
كل مــن طهــران ،لدعــم الروابــط التجاريــة واملاليــة املشــركة ،ســعيًا لضــان اســتمرار املعادلــة
التــي حققــت لحــزب العدالــة البقــاء يف الحكــم ،والقضــاء عــى مختلــف «خصومــه» السياســيني
و«األيديولوجيــن».
لذلــك ففــي الوقــت الــذي امتنعــت فيــه رشكــة النفــط الوطنيــة الســعودية «أرامكــو» عــن
توريــد حصــة مــر النفطيــة ،يف أكتوبــر  ،2016بنــاء عــى االتفــاق التجــاري املوقــع يف إبريــل
 ،2016فقــد أقدمــت عــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الــركات الرتكيــة ،لتمكينهــا
مــن املشــاركة يف املناقصــات التجاريــة ،والعمــل يف الســوق الســعودي .وقــال وزيــر الطاقــة
الســعودي «خالــد الفالــح»« ،نرغــب بالعمــل جن ًبــا إىل جنــب مــع الــركات الرتكيــة مــن أجــل
تحقيــق رؤيــة اململكــة لعــام  .2030إن الســعودية مقبلــة عــى اســتثامرات رمبــا تصــل إىل
مئــات املليــارات مــن الــدوالرات ،ومذكــرات التفاهــم هــذه ستشــكل أرضيــة ميكــن االســتناد
إليهــا خــال الســنوات القادمــة»(.)30
( )30أرامكو» السعودية توقع مذك رات تفاهم مع  18رشكة تركية ،موقع «خربالر» 11 ،أكتوبر .2016
/http://ar.haberler.com/arabic- news- 977879
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• تطويــر التعــاون العســكري :عــى الرغــم مــن محاولــة دول الخليــج التأســيس لـ»محــور
ســني» يكــون لــه طابــع عســكري ،غــر أن تركيــا تعتــر هــذه املقاربــة اندفاعيــة متأثــرة بــروح
القيــادات الشــابة املوجــودة يف دائــرة الســلطة باململكــة العربيــة الســعودية ،هــذا بالتــوازي
مــع محاولــة تقبــل التعــاون العســكري منخفــض املســتوى.
وتنظــر العديــد مــن دول الخليــج بإعجــاب إىل تطــور الصناعــات العســكرية الرتكيــة ،وتســعى
بعــض هــذه الــدول لتأســيس املرشوعــات العســكرية املشــركة .ويف هــذا الســياق ،شــهد عــام
 2016نحــو أربعــة تدريبــات عســكرية مشــركة ،حيــث شــاركت القــوات الجويــة امللكيــة
الســعودية ،يف متريــن «النــور  ،»2016الــذي أُقيــم يف قاعــدة «قونيــا» العســكرية وســط تركيــا
يف يونيــو املــايض ،كــا شــاركت اململكــة يف تدريبــات «نــر األناضــول ،»4 -واملنــاورات «EFES
 ،»216والتــي أجريتــا يف مايــو  ،2016هــذا فيــا شــاركت تركيــا يف منــاورات «رعــد الشــال»
التــي أقيمــت خــال الفــرة مــن  27فربايــر إىل  3مــارس املــايض.
وىف إطــار التعــاون بــن البلديــن ،حظــت مقاتــات ســعودية يف قاعــدة إنجرليك بواليــة «آضنة»
جنــوب تركيــا يف فربايــر  .2016وقــد وقعــت رشكــة «أسيلســان» الرتكيــة للصناعــات العســكرية
اإللكرتونيــة ،والرشكــة الســعودية للتنميــة واالســتثامر التقنــي الحكوميــة (تقنيــة) يف  12فربايــر
مــن العــام ذاتــه ،اتفاقًــا لتأســيس رشكــة مشــركة للصناعــات الدفاعيــة اإللكرتونيــة يف اململكــة،
وذلــك لتصميــم وصناعــة الــرادارات ومعــدات الحــرب اإللكرتونية.
يبــدو مــن ذلــك أن تركيــا تســر يف مســارات متوازيــة ،وفــق رؤيــة برجامتيــة تســتخدم
خطابًــا عاطف ًيــا حيــال القضايــا العربيــة لتحصيــل وضــان اســتقرار العالقــات االقتصاديــة
وتوثيقهــا وتطويرهــا ،وهــى يف ذلــك ال تعطــي أفضليــة لتحســن العالقــات مــع الســعودية
عــى حســاب العالقــات مــع إيــران أو موســكو ،فالعالقــات مــع الدولتــن األخريتــن معقدتــن
عــى نحــو أعمــق ،ووثيقتــن مــن حيــث التبــادل التجــاري عــى نحــو أكــر ،وال تســتطيع
أنقــرة دخــول مواجهــة مفتوحــة ومبــارشة مــع أي مــن الطرفــن ،لكنهــا تــدرك أن مثــة
تبديـاً ألدوار الــوكالء اإلقليميــن بالنســبة للطرفــن الــرويس واألمريــي ،وأن واشــنطن باتــت
تركــز عــى إيجــاد حلفــاء جــدد ،كالجامعــات الكرديــة .هــذا فيــا تحــاول موســكو اســتغالل
األخطــاء األمريكيــة و«التقــاط الــوكالء» الذيــن يســقطون ســه ًوا أو عمــ ًدا مــن حســابات
واشــنطن ،ولــو تدريج ًيــا.
رمبــا يُعــد ذلــك محــركًا وداف ًعــا اللتقــاء املصالــح الرتكيــة – الســعودية ،غــر أن الوضــع
اإلقليمــي ألنقــرة نســب ًيا أفضــل ،باملقارنــة بأغلــب القــوى اإلقليميــة األخــرى .فالقــوات الرتكيــة
تتمركــز عســكريًا يف ســوريا والعــراق ،وتحتــل جــز ًءا مــن أرايض هاتــن الدولتــن ،كــا تشــكل
نقطــة تجــاذب بــن الــروس واألمريــكان ،مبــا مينحهــا رصيـ ًدا إضاف ًيــا ســمح حتــى اآلن باجتيــاز
القــوات الرتكيــة خــط الحــدود باتجــاه دولتــن عربيتــن ،دون معارضــة حقيقيــة مــن القــوى
الدوليــة .وبــرف النظــر عــن حجــم املكاســب أو األرضار التــي قــد تلحــق برتكيــا ،فــإن بقاءهــا
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عــى أرايض دولتــي الجــوار لــن يكــون قصـ ًرا ،وفــق املعطيــات واملعــادالت اإلقليميــة القامئــة.
وعــى عكــس سياســات بعــض الــدول العربيــة ،تحــاول أنقــرة إعــادة صــوغ العالقــات مــع
خصومهــا أو تحييــد هــؤالء الخصــوم ،لذلــك فهــي تحــاول اإلمســاك بــكل الخيــوط يف وقــت
واحــد ،دون أن يعنــي ذلــك إعــادة إنتــاج اســراتيجية «صفــر مشــاكل» ،ولكــن التعايــش مــع
«مشــاكل» ال تفــي إىل رصاع مفتــوح ،أو مواجهــة سياســية ،أو عســكرية مــع أي مــن القــوى
اإلقليميــة الرئيســية.
رمبــا تبــدو الســعودية منجرفــة بشــدة إىل تعميــق العالقــات مــع تركيــا ،وفــق صيغــة «التحالف
املــرن» ،الــذي تنســجم مواقــف أعضائــه حيــال العديــد مــن القضايــا ،دون أن تتشــارك ذات
السياســات والتحــركات حيــال أطرافهــا.
وقــد تبــدو الحامســة الثنائيــة القطريــة -الســعودية للتنســيق بهــدف متتــن العالقــات مــع
تركيــا داف ًعــا لحــدوث تحســن تدريجــي عــى صعيــد عالقــات دولــة اإلمــارات برتكيــا ،ســيام
بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الــريك إىل اإلمــارات يف مايــو  ،2016وقيــام اإلمــارات بإعــادة
تعيــن وإرســال ســفريها إىل أنقــرة ملزاولــة عملــه .ويبــدو أن محاولــة بعــض الساســة األتــراك
ضبــط عباراتــه وتعليقاتــه حيــال الشــأن املــري ميثــل إدراكًا لحجــم التداخــل واألثــر املــزدوج
لذلــك عــى عالقــات تركيــا مــع كل مــن مــر واإلمــارات ،يف ذات الوقــت.
وبينــا تتحفــظ مــر عــى الصيغــة املطروحــة لتطبيــع العالقــات مــع تركيــا ،فــإن اإلمــارات،
وحرصــا منهــا عــى وحــدة الصــف داخــل مجلــس التعــاون ،اســتجابت للضغــوط
مــن جهتهــا،
ً
الســعودية ،عــر قيــام وزيــر الخارجيــة اإلمــارايت ،عبــد اللــه بــن زايــد ،بزيــارة يف  16أكتوبــر
 .2016ورغــم أهميــة الزيــارة ومســتواها األكــر أهميــة منــذ الثــورة املرصيــة يف الثالثــن مــن
يونيــو ،فــإن اإلمــارات ســتحتفظ -عــى مــا يبــدو -مبســافة بعيــدة عــن دعــم السياســة اإلقليمية
لرتكيــا ،كــا أن الخطــاب اإلعالمــي والتوجــه الســيايس لإلمــارات مــن املرجــح أن يظال يعكســان
معارضــة لدعــم تركيــا الجامعــات اإلســامية عــى حســاب النظــم العربيــة القامئــة ،ويرتكــز
عــى محوريــة موقــع مــر يف اســراتيجية أبو ظبــى األمنيــة والسياســية.
وبصفــة عامــة ،مثــة تحديــات ال تــزال تعــرض تفعيــل اســراتيجيات تركيــا للحركــة الخارجيــة
تتعلــق بظهــور بــوادر للعمــل عــى تفــادي إشــكاليات وتداعيــات السياســات الســابقة ،عــر
الســعي غــر املقصــود إلعــادة إنتاجهــا ،ذلــك أن مســعى تركيــا لتحســن العالقــات مــع مختلــف
دول الجــوار ،دون األخــذ يف االعتبــار طبيعــة الحســابات املختلفــة حيــال العديــد مــن امللفــات
اإلقليميــة ،وتناقــض التوجهــات والسياســات بــن الفاعلــن اإلقليميــن قــد يفــي إىل حلــول
مؤقتــة يف الوقــت الراهــن ،وتحديــات مركبــة املســتقبل.
إن محاولــة التوفيــق بــن املتناقضــات لــن تكــون بــأي حــال مــن األحــوال عمليــة ســهلة،
فالعالقــات الراســخة مــع دول الخليــج ال ميكــن فصلهــا -رغــم املحــاوالت الرتكيــة – عــن
مســار العالقــات مــع إيــران ،وعالقــات تركيــا مــع األخــرة البــد أن تؤثــر عــى مقاربــة تركيــا
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حيــال ســوريا ،كــا ال ميكــن لرتكيــا أن تحظــى بعالقــات وثيقــة مــع الدولــة املرصيــة وجامعــة
اإلخــوان املســلمني يف الوقــت نفســه.
تحمــل السياســة الخارجيــة خيــارات عديــدة ،لكــن خيــار التوجــه نحــو التصعيــد مــع بعــض
األطــراف يصعــب اســتبداله فجائ ًيــا بخيــارات التحالــف مــع ذات األطــراف ،وإال لــن ُيثــل
ذلــك أكــر مــن إعــادة اســراتيجية «صفــر مشــاكل» ()komsularla sifir problem politikası
التــي مل تنــه مشــاكل تركيــا مــع جريانهــا ،وإمنــا ســاهمت بتعميــق البعــض منهــا ،النطالقهــا مــن
بــدء «شــمويل» يصعــب تحققــه .فتحســن العالقــات مــع دولــة معينــة قــد يفــي إىل تــرر
عالقــات تركيــا مــع دولــة أخــرى .كــا أن «الرباجامتيــة الرخيصــة» وســيادة منطــق العمــل
بأولويــة تحقيــق «األهــداف الوســائلية» لخفــض منســوب التحديــات التــي باتــت توجههــا
الســاحة املحليــة ،بعدمــا انتقلــت تركيــا مــن قيــادة «ريــاح التغيــر» اإلقليمــي إىل حالــة املعاناة
مــن شــدة عواصفــه ،قــد ال يعكــس تحــوالً جوهريًــا ،وفــق مــا عــر عنــه املتحــدث الرئــايس
«إبراهيــم كالــن» ،وإمنــا محــض تحــوالت تكتيكيــة تنطلــق مــن تقديــر ُمغــاىل فيــه للقــدرات
الذاتيــة والصعوبــات اإلقليميــة التــي تعــرض ســبيل تحــركات تركيــا الخارجيــة عــى مــرح
عمليــات إقليــم ال يــزال قيــد التشــكل.

إرسائيل واملنطقة واملصالح املرصية
اللواء /محمد إبراهيم(*)
تقـــديم:
الشــك أن إرسائيــل تســعى مبختلــف الوســائل إىل محاولــة الســيطرة عــى املنطقــة ،أو عــى
األقــل يكــون لديهــا القــدرة عــى أن تتحكــم يف توجههــا أو توجــه سياســاتها مبــا يتــاىش مــع
مصالحهــا وتحقــق أهدافهــا .وعليــه ،فمــن الــروري أن نحــدد هنــا بعــض مرتكــزات األمــن
القومــي اإلرسائيــي حتــى تتضــح لنــا الصــورة بشــكل أكــر ،ومــن أهــم هــذه املرتكــزات
مــا يــي:
• امتــاك قــوة ردع تُ كّنهــا مــن توجيــه رضبــة وقائيــة يف حالــة تعــرض وجــود الدولــة إىل
تهديــد ،وهنــا نُشــر إىل ســعي إرسائيــل إىل امتــاك الســاح النــووي منــذ عــام  1958حتــى
وصلــت بالفعــل إىل أن تتملــك هــذا الســاح الــرادع.
• العمــل عــى إيجــاد البيئــة املناســبة حتــى تســتطيع االندمــاج يف اإلطــار اإلقليمــي يف
املنطقــة.
(*) عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية ،ورئيس وحدة الدراسات اإلرسائيلية باملجلس.
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• تعظيــم العالقــات االســراتيجية مــع الواليــات املتحــدة باعتبارهــا هــي الضامــن لبقــاء وقــوة
الدولة.
أوالً :العالقات اإلرسائيلية يف املنطقة:
 -1العالقات مع مرص:
• هنــاك معاهــدة ســام مرصيــة – إرسائيليــة موقعــة يف  26مــارس  ،1979وهــي بصفــة عامــة
معاهــدة قويــة نجحــت يف أن ترســخ أركانهــا حتــى اآلن يف مواجهــة كافــة التحديــات التــي
واجهتهــا.
• عــى املســتوى الرســمي هنــاك حــرص مــن الجانبــن املــري واإلرسائيــي عــى اســتمرار
هــذه العالقــات والحفــاظ عليهــا باعتبارهــا تحقــق مصالــح كلتــا الدولتــن ،وهنــاك تعــاون يف
بعــض املجــاالت وإن كانــت يف إطــار محــدود ولكــن مقبــول مــن الطرفــن.
• الشــك أن عالقاتنــا مــع إرسائيــل أتاحــت لنــا القيــام بتغيــر واقعــي عــى األرض فيــا يتعلــق
بحجــم القــوات املرصيــة يف ســيناء ،حيــث نجحــت مــر يف إدخــال أعــداد كبــرة مــن القــوات
بتســليحها الكامــل مــن أجــل مواجهــة اإلرهــاب األســود يف ســيناء والــذي يتــم التعامــل معــه
بصــورة يوميــة ،ونجحــت القــوات املســلحة يف اســتئصال الكثــر مــن بــؤر اإلرهــاب هنــاك.
• أمــا عــى املســتوى الشــعبي فــازال الشــارع املــري يرفــض مشــكلة تطبيــع العالقــات مــع
إرسائيــل نظـ ًرا الســتمرار احتاللهــا لــأرايض الفلســطينية والســورية وعــدم وجــود أي تقــدم يف
مســرة الســام ،باإلضافــة إىل اإلجــراءات املتطرفــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة اإلرسائيليــة يف
املســجد األقــى والقــدس.
 -2السياسة اإلرسائيلية تجاه القضية الفلسطينية:
• مــن الواضــح أن هنــاك تراج ًعــا كبــ ًرا يف االهتاممــات العربيــة والدوليــة تجــاه القضيــة
الفلســطينية ،ومــن ثــم فإنــه مــن الطبيعــي ،يف ضــوء ذلــك ،أن نــرى زيــارة ناجحــة ومعــدل
ونوعيــة اإلجــراءات اإلرسائيليــة يف املناطــق الفلســطينية الســيام يف الضفــة الغربيــة والقــدس
يف مجــال االســتيطان وتهويــد األرض العربيــة بصفــة خاصــة.
• تحكــم إرسائيــل اآلن أكــر الحكومــات املتطرفــة يف تاريخهــا برئاســة نتانياهــو الــذي اليــزال
يرفــض كافــة املبــادرات الســلمية والتــي كان آخرهــا املبــادرة الفرنســية الخاصــة بعقــد مؤمتــر
دويل للســام يف الــرق األوســط ،ومــن الواضــح أن حكومــة نتانياهــو قــد أســقطت مــن
أجندتهــا مبــدأ حــل الدولتــن ( )Two State Solutionرغــم ترصيحــات نتانياهــو املعاكســة
لذلــك.
• تبــدي إرسائيــل مواقــف متشــددة للغايــة إزاء كافــة عنــارص التســوية السياســية أو مــا نســميه
القضايــا الرئيســية أو قضايــا الحــل النهــايئ ( ،)Fundamental Issuesســواء قضايــا القــدس
أو الالجئــن أو األرسى أو األمــن أو امليــاه أو الحــدود ،وهــو األمــر الــذي يؤكــد أن السياســة
اإلرسائيليــة ال تســر يف طريــق أي حــل ســيايس محتمــل يف املــدى املنظــور.
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 -3إرسائيل والجبهة الرشقية:
• هنــاك أوضــاع هادئــة عــى الجبهــة اللبنانيــة وتفاهــات إرسائيليــة مــع حــزب اللــه بعــد
عــام  ،2006وال تــزال هــذه التفاهــات تحظــى باحــرام والتــزام الطرفــن.
• بالنســبة لــأردن هنــاك معاهــدة ســام موقعــة بــن الدولتــن عــام ( 1994اتفاقيــة وادي
عربــه) ،وهــي أيضً ــا معاهــدة يلتــزم الطرفــان بنصوصهــا متا ًمــا ،ويحرصــان عــى تنفيــذ
التزاماتهــا دون أيــة مشــاكل.
• فيــا يتعلــق بســوريا والعــراق ،فــإن األوضــاع التــي متــر بهــا الدولتــان منــذ ســنوات أدت إىل
إنهــاك جيشــيهام بصــورة كبــرة ،وبالتــايل مل يعــد هنــاك أيــة مخاطــر محتملــة ضــد إرسائيــل
مــن الجيشــن الســوري والعراقــي ،وزاد مــن هــذا األمــر الصفقــة الروســية – األمريكيــة
بتخلــص ســوريا مــن الســاح الكيــاوي يف عــام .2013
• مل تقــف إرسائيــل كثـ ًرا عنــد مســألة رضورة إســقاط نظــام بشــار األســد مــا دام األمــر يحقــق
أهدافهــا ،ومنها:
ـ احتامالت تقسيم سوريا.
ـ نظام بشار سيكون ضعيفًا إذا استمر يف الحكم.
ـ استنزاف الحرب كل إمكانيات سوريا.
ـ أهمية عدم وصول نظام متطرف يحكم سوريا من شأنه أن يؤثر عىل األمن اإلرسائييل.
ـ اســتمرار امتــاك إرسائيــل اليــد الطــوىل يف رضب أيــة أهــداف داخــل ســوريا تــرى إرسائيــل
أنهــا ميكــن أن تؤثــر عــى أمنهــا.
ـ وجــود تفاهــات إرسائيليــة – روســية بــأن تفاقــم األوضــاع يف ســوريا لــن يصل إىل حــد التأثري
الســلبي عــى أمــن إرسائيــل ،والتــي مــن حقهــا التدخــل لضــان أمنهــا وال ســيام بالنســبة
لتزايــد النفــوذ اإليــراين.
 -4عالقات إرسائيل مع الخليج:
• تــرى إرسائيــل أن هنــاك مصالــح مشــركة تجمعهــا مــع دول الخليــج أكــر مــن أي وقت ســابق
حيــث تؤكــد أن العــدو واملهــدد املشــرك لكليهــا (أي إرسائيــل والخليــج) هــو إيــران ونفوذهــا
الــذي يتزايــد يف املنطقــة ،وليــس أي مهــدد آخــر ومــن ثــم تحــرص إرسائيــل عــى تعظيــم هــذا
املهــدد حتــى تكــون هنــاك قاعــدة مشــركة مــع دول الخليــج مــن الــروري مواجهتهــا.
• ويف هــذا اإلطــار أبــدت إرسائيــل – والزالــت – معارضتهــا لالتفــاق النــووي اإليــراين الــذي
وقــع يف يوليــو  2015أســوة بــدول الخليــج وتســعى إىل أن تبــدي أنهــا تنتمــي إىل املعســكر
الســني يف حربــه ومواجهتــه ورصاعــه مــع املحــور الشــيعي.
ثان ًيا :إرسائيل وإفريقيا:
• مل تكــن إرسائيــل غائبــة عــن التحــرك االســراتيجي يف إفريقيــا منــذ منتصــف الخمســينيات،
وقــد قــام مــا يســمى بـــ املاشــاف ( )MASHAVبــدور مهــم يف تقديــم كامــل أنــواع الدعــم
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الفنــي والتكنولوجــي والزراعــي واملــايئ والطبــي واألمنــي والعســكري إىل الــدول اإلفريقيــة،
وبــدون مقابــل ،لفــرات طويلــة مــا أدى إىل التواجــد اإلرسائيــي املهــم يف كثــر مــن الــدول
اإلفريقيــة.
• ال ميكــن أن ننــى مــا قامــت بــه إرسائيــل يف القــارة اإلفريقيــة وبصفــة خاصــة تهجــر يهــود
الفالشــا مــن إثيوبيــا ابتــداء مــن عــام  1990مــا أوجــد عالقــات مميــزة بــن إرسائيــل وإثيوبيــا
اســتمرت حتــى وقتنــا هــذا.
• ويف هــذا اإلطــار البــد أن نشــر إىل الزيــارة التاريخيــة التــي قــام بها رئيــس الــوزراء اإلرسائييل
بنيامــن نتانياهــو إىل إثيوبيــا يف يوليــو  ،2016باإلضافــة إىل بعــض دول حــوض النيــل (أوغنــدا
– روانــدا – كينيــا) األمــر الــذي يعكــس قــوة هــذه العالقــات ومــدى الحــرص اإلرسائيــي عــى
التواجــد املؤثــر يف معظــم دول حــوض النيــل ،وهــو مــا يؤثــر بالقطــع عــى األمــن القومــي
املــري.
• وقــد يكــون مــن املفيــد اإلشــارة إىل أن إرسائيــل تــرى أن هنــاك إمكانيــات كبــرة حتــى
تخــرج مســتفيدة مــن بنــاء ســد النهضــة اإلثيــويب ســواء فيــا يتعلــق بهــدف إرسائيــل البعيــد
بوصــول امليــاه إليهــا أو أن تكــون الرشاكــة الرئيســية يف إدارة وتوزيــع الكهربــاء التــي ســتخرج
مــن ســد النهضــة هــي رشكــة إرسائيليــة ذات خــرة يف هــذا املجــال.
ثالثًا :رؤية حول أنسب السبل للتعامل مع إرسائيل:
نرى أن أنسب السبل للتعامل مع إرسائيل يف الوقت الحايل تتمثل فيام ييل:
• استمرار التزام مرص بكافة بنود معاهدة السالم مادامت إرسائيل ملتزمة من جانبها.
• بحــث ودراســة إمكانيــة تغيــر امللــف األمنــي يف املعاهــدة الخــاص بحجــم القــوات املرصيــة
يف ســيناء وذلــك يف الوقــت املناســب بحيــث يكــون حجــم القــوات املرصيــة يف املناطــق (ب،ج)
قــاد ًرا عــى القيــام مبهامــه يف مواجهــة اإلرهــاب أو أيــة تهديــدات محتملــة ملــر.
• أن اإلطــار العــام الحــايل يف العالقــات يعــد مقبــوالً مــن كال الجانبــن ،وبالتــايل ال يوجــد أي
داعــي لتغيــره أو تعديلــه.
• مواصلــة التنســيق فيــا يتعلــق مبواجهــة اإلرهــاب يف ســيناء مــادام األمــر يصــب يف املصلحــة
املرصيني.
• الحفاظ عىل العالقة مع إرسائيل ومبا يحقق لنا هدفني رئيسيني يف املرحلة القادمة:
ـ الهــدف األول :وهــو أن يكــون ملــر دو ًرا محوريًــا يف دفــع وتنشــيط مســرة الســام والقضية
الفلسطينية.
ـ الهــدف الثــاين :دعــم العالقــات املرصيــة – األمريكيــة خاصــة يف ظــل اإلدارة الجمهوريــة
الجديــدة املؤيــدة إلرسائيــل واملتمســكة يف نفــس الوقــت مبحاربــة اإلرهــاب ،وهــو العامــل
املشــرك الــذي ميكــن أن تبنــي عليــه مــر (مــع عوامــل أخــرى) سياســتها مــع الرئيــس
األمريــي الجديــد دونالــد ترامــب.
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تعقـــيب
د /.عمرو الشوبيك(*)
أوضــح أنــه فيــا يتعلــق بالدكتــورة /نيفــن مســعد ،فقــد قدمــت ورقــة وافيــة تحدثــت
عــن ثالثــة مراحــل فيــا يتعلــق بالتجربــة اإليرانيــة ،من ّو ًهــا إىل ما ذكرتــه مــن مقارنــة بــن
ما حــدث يف تجربــة حــزب اللــه يف يوليــو  ،2006وما حــدث يف مــر يف  ،1956مش ـ ًرا إىل أن
هــذه املقاربــة قامئــة عــى هزميــة عســكرية وانتصــار ســيايس ،ويــرى أن حــزب اللــه ال ينطبــق
ذلــك عــي حالتــه ،وإمنــا تحقــق يف الحالــة املرصيــةُ ،مركـ ًزا يف هــذا الصــدد عــى الجــزء الخــاص
بحــزب اللــه ،فربأيــه أنــه بعــد  ،2006وعقــب مــا كان ُيثلــه الحــزب مــن مقاومــة حقيقيــة
إلرسائيــل تحــول مليليشــيات طائفيــة يف  ،2006موض ًحــا أن الســبب وراء عــدم انتصــاره يكمــن
يف تدخــل قــوات اليونيفيــل ،وتحــول الحــزب مــن مقاومــة ملامرســات سياســية ،ومل يطلــق
رصاصــة واحــدة عــى إرسائيــل منــذ ذلــك التاريــخ.
كــا تناولــت د .نيفــن أهــم مــا شــهدته العالقــات العربيــة – اإليرانيــة ،وميكننــا تأمــل أن
النمــوذج اإليــراين كان ملهـ ًـا مــن الزاويــة الثوريــة يف  ،1979فثــورة مــن  6مليــون يواجهــون
لعــام كامــل الشــاه ،وظلــت كذلــك طــوال ســنواتها األوىل ،مشـ ًرا إىل أن ذلــك تراجــع مؤخـ ًرا
لصالــح الــراع الطائفــي ،وأصبحــت أدواتهــا ال تعتمــد عــى رســالة الثــورة ،وإمنــا خلــق أذرع
مذهبيــة يف عــدد مــن دول املنطقــة كــا هــو الحــال يف العــراق واليمــن وغريهــا ،ويف هــذا
الصــدد تســاءل حــول مــا إذا كان اليــزال هنــاك بريــق لهــذه الثــورة ،النقطــة الثالثــة واملتعلقــة
بإيــران توجــد ثنائيــة تخــص إيــران ،فالدولــة وفكــرة املؤسســات والجيــش يوجــد «قاســم
ســليامين» ،والجيــش ،والحــرس الثــوري ،وعليــه فالتجربــة الثنائيــة ال توجــد ســوى يف إيــران،
والبــد مــن تأمــل كيــف أن هــذه الثنائيــة توظفهــا إيــران لصالــح سياســتها الخارجيــة ،ولكنهــا
أيضً ــا ت ُســ ّبب مشــاكل ت ُعــاين منهــا إيــران ،وســيكون لهــا انعكاســاتها يف حــال تقــارب دول
املنطقــة مــع إيــران ،فالــدول املســتقرة يف املنطقــة املؤمنــة بفكــرة املؤسســية ســتجد معهــا
مشــكلة للتعامــل مــع هــذه االزدواجيــة.
وإذا مــا انتقلنــا لورقــة األســتاذ /محمــد عبــد القــادر ،نجــد أنــه قــدم ورقــة مهمــة ،إال أنــه كان
هنــاك بعــض املالحظــات ،منهــا املالحظــة التــي تتعلــق بالــوكالء املحليــن ،وأشــار إىل أنــه يعتقــد
أن وكالء تركيــا يف املنطقــة أضعــف مــن اإليرانيــنُ ،من ّو ًهــا ألهميــة أن يُطلــع أســتاذ محمــد
الحضــور عــى أســبابها تفصيــات ذلــك ،حيــث أوضــح أنــه رغــم غيــاب الفاعلــن املبارشيــن
لألتــراك يف العــراق ،وبشــكل ضعيــف يف ســوريا ،مل يــؤد لغيــاب تركيــا وهــي فاعلــة كإيــران.
(*) خبري مبركز األه رام للدراسات السياسية واالس رتاتيجية.
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ويف هــذا الصــدد شــدد عــى رضورة تأمــل التحــول الكبــر لالســراتيجية الرتكيــة تجــاه العــامل
الخارجــي ،وهــو تحــول يــكاد يكــون تاريخــي يف إطــار تجربــة أردوغــان ،مشـ ًرا إىل أنهــا بــدأت
كنمــوذج لإلســام املعتــدل يتــم تســويقه مــن الواليــات املتحــدة وأوروبــا ،وحقــق نجاحــات بال
شــك ،وكان منوذ ًجــا يلتقــي مــع هــوى بعــض الــدول العربيــة ،مضي ًفــا بأنــه عقــب التحــوالت
التــي أصابــت أردوغــان يف الســنوات األخــرة ،انتقلــت تركيــا ملربــع التحالــف مــع روســيا
رغــم أن التفاصيــل كإســقاط الطائــرة الروســية ،واغتيــال الســفري مل يكــن عائ ًقــا ،وأصبــح هنــاك
تقــارب تــريك مــع كل مــن روســيا والصــن يف ظــل غيــاب الحديــث عــن حقــوق اإلنســان كــا
يفعــل الغــرب ،وعــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل مــع تلــك الــدول أصبحــت تعــر عــن مــدى
فاعليتهــا يف ســوريا ،وعليــه فــإذا كان لــدى مــر رهانــات عــى تلــك الــدول ،فنحــن يف حاجــة
لوجــود رؤيــة إلدارة التفاصيــل والخيــارات الرئيســية الصحيحــة ،فــإدارة مــر لحــادث الطائرة
الروســية متــت بصــورة ســيئة ،ومل تتــم تعزيــة أهايل الضحايــا بــدالً مــن دعــم الســياحة ،وهــذه
األخطــاء تُحـ ِـدث رشو ًخــا ال يقــع فيها األتــراك.
وفيــا يتعلــق بورقــة اللــواء /محمــد إبراهيــم ،اتفــق معــه بشــأن املحــددات الخمســة،
موض ًحــا أنــه يجــب إضافــة الحــرب عــى اإلرهــاب كمحــدد لألمــن القومــي اإلرسائيــي إضافــة
لجملــة املحــددات الســابقة ،فإرسائيــل تُسـ ّوق نفســها عربيًــا وإقليميًــا ودولًيــا عــى أنهــا دولــة
تحــارب اإلرهــاب لتحــدث خلطًــا بينهــا وبــن عمليــات املقاومــة لدولــة االحتــال الوحيــدة
عــى األرض ،وعليــه ال يجــب أن تغيــب الصــورة الرئيســية املمثلــة يف أننــا أمــام دولــة االحتــال
الوحيــدة املخالفــة لكافــة قــرارات األمــم املتحــدة ،كام أبــدى قلقــه مــن التوصيــف األمنــي
للتعــاون ،والتفاهــم املــري – اإلرسائيــي املفيــد يف حــرب مــر ضــد اإلرهــاب ،ولكنــه قــد
يؤثــر عــى املوقــف العــام مــن القضيــة الفلســطينية ،وهــو مــا يفــرض معــه الحاجــة لوجــود
تفاهــم عــى املســتوى الثنــايئ ،دون أن تؤثــر عــى املوقــف والحــرص املرصيــن عــى مامرســة
ضغــوط للتوصــل للحــل النهــايئ وتســوية القضيــة الفلســطينية.

مداخالت الحضـور
• الدكتور /عيل الصعيدي ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
اتفــق الدكتــور الصعيــدي مــع د .نيفــن عــى أن مــا ذكرتــه بــأن إيــران مــن أهــم مــا يُهــدد
األمــن القومــي العــريب ،ولكــن اعتبارهــا أهــم ليــس فقــط مــن ناحيــة الــراع العســكري
والســيايس واالجتامعــي املبــارش والغــر مبــارش يف العديــد مــن الــدول العربيــة ،لكــن األخطــر
هــو التقــدم التكنولوجــي والعســكري الــذي دخلــت فيــه إيــران منــذ عقــود ،والهــدف منــه
التفــوق العســكري ،وال ميكــن تخيــل مــدى التقــدم الــذي وصلــت لــه إيــران يف التكنولوجيــا
النوويــة ،والتــي تخــدم يف النهايــة التقــدم العســكري والتقــدم يف صناعــة الصواريــخ لنقــل
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الــرؤوس النوويــة ،بــل ســبقت دول كثــرة يف هــذا املجــال ،كــا أنهــا تســعى للصناعــات
البحريــة بهــدف ســهولة التنقــل لخــارج املحيــط ،وعليــه فرغــم مــا يُقــال عــن أهميــة التعــاون
مــع إيــران إال أنهــا أخطــر مــن إرسائيــل ألنهــا دولــة مكتفيــة بقدراتهــا الذاتيــة ليــس لحاميــة
نفســها ،وإمنــا للتوغــل يف املنطقــة ،وهــي ليســت كإرسائيــل تعتمــد عــى دول أخــرى لتمويلهــا.
• السفري /عبداملنعم الشاذيل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أعــرب الســفري الشــاذيل عــن قلقــه مــن نظــرة الــدول العربيــة للقضيــة الفلســطينية ،وأن
حــل الدولتــن يُنهــي القضيــة ،مضي ًفــا بــأن الدولــة الفلســطينية التــي ســتوافق عليهــا إرسائيــل
ســتكون دولــة هزيلــة منزوعــة الســاح ،وليــس لهــا كيــان مســتقل ،موض ًحــا أن املشــكلة تكمــن
يف وجــود دولــة إرسائيليــة متــس األمــن القومــي العــريب ،وإذا مــا حــل الســام بإقامــة دولــة
فلســطينية منقوصــة ،ســتتغول إرسائيــل وســتدعم عالقاتهــا مــع دول الخليــج.
• السفري /محمد بدر الدين زايد ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضــح أنــه فيــا يتعلــق بتوغــل حــزب اللــه ،أن الثــورة اإليرانيــة منــوذج فريــد لكيفيــة رسقــة
الثــورات ،واملتأمــل لهــا يــرى أن عبقريتهــا تتمثــل يف اختيــار األداة املناســبة ،وهــذه األداة
تتمثــل يف حــزب اللــه مــن مدخــل الــراع العــريب– اإلرسائيــي ،مشـ ًرا إىل أن تربيــر التدخــل
يف ســوريا كان إليقــاف «التطــرف الســني اإلرهــايب» القــادم للقضــاء عــى التعــدد النوعــي
اللبنــاين (وف ًقــا للرؤيــة اإليرانيــة) ،ورأوا أن حــزب اللــه يقــوم بإنقاذنــا مــن خــال حربــه يف
ســوريا ،ونحــن أمــام اســراتيجية مخالفــة يف اختيــار األداة ،واألمــر مختلــف عــن اليمــن حيــث
أن الحوثيــن يعتمــدوا عــى ذاتهــم ،ولكــن القائــد األكــر للحوثيــن ،كان قــد تلقــى تعليمــه
ونهجــه يف إيــران ،ويحــاول القائــد الحــايل تقليــد حســن نــر اللــه ،وال يوجــد دليــل واضــح
عــى الدعــم باألســلحة ،حيــث أن تلــك األســلحة آتيــة يف الواقــع مــن الدولــة اليمنيــة مــن
طــرف عــي عبــد اللــه صالــح.
• السفري /محمد نعامن جالل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
مــن جانبــه أوضــح الســفري /نعــان أنــه يتفــق مــع الوزيــر الصعيــدي ،مــن حيــث أن أخطــر
يشء يف إيــران هــو التطــور النوعــي النــووي والتكنولوجــي ،عــى عكــس مــر التــي تعــاين مــن
التأخــر يف هــذا الجانــب ،مشــدد عــى رضورة التطويــر العلمــي والنــووي العســكري عــى غــرار
إيــران وإرسائيــل ،فكيــف لنــا الحديــث عــن الريــادة ونحــن يف الواقــع ضعفــاء ،مضي ًفــا بــأن
إيــران مل تكــن منوذ ًجــا ملــر ،وإمنــا حاولــت اختطــاف ثــورة  25ينايــر ومل تنجــح ،فاختطفهــا
اإلخــوان املســلمون ،وذات األمــر قامــت بــه تركيــا ،بهــدف إعــادة العثامنيــة ،وهــو مــا أراده
«أردوغــان».
وبالنســبة إليــران مــن وجهــة النظــر الجيواســراتيجية فهــي تســطري عــى الجبهــة الرشقيــة مــن
الخليــج بالكامــل ،وال ميكــن الحديــث عــن أمــن الخليــج بعيـ ًدا عــن إيــران التــي تشــهد العديــد
مــن التغيــرات ،التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار ،مشـ ًرا إىل أن تركيــا أقامــت حائــط ســد تجــاه
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مــر ،وهــي العــب إقليمــي ذيك ،فعــى الرغــم مــن عضويتهــا يف حلــف الناتــو ،إال أنهــا تتحالف
مــع روســيا للضغــط عــى الغــرب والواليــات املتحــدة ،وعــى الرغــم مــن كونهــا دولــة ســنية إال
أنهــا تتمتــع بعالقــات اقتصاديــة قويــة مــع إيــران.
ويف إطــار مــا أُب ـ ِد َي مــن مالحظــات ،جــاءت تعليقــات كالً مــن د .نيفــن مســعد ،وأ .محمــد
عبــد القــادر ،واللــواء /إبراهيــم عــى النحــو التــايل:
• د /نيفني مسعد:
حــول التســاؤل هــل إرسائيــل أكــر خطـ ًرا عــى األمــن القومــي العــريب أم إيــران ،أكــدت أنــه
يف الواقــع أن الخطــر اإلرسائيــي هــو األكــر ،مشــرة يف هــذا الصــدد إىل أن إرسائيــل ال تعتمــد
كــا يــر َّوج عــى دول أخــرى لبنــاء قوتهــا ،بــل لهــا قــوة ذاتيــة قامئــة ،كــا أضافــت بــأن
إرسائيــل حــارضة يف كافــة القضايــا العربيــة وال ميكــن فصلهــا ،موضحــة بــأن الخطــر اإليــراين
قائــم وأســايس ،من ّوهــة إىل أن الــدور الــذي ميارســه حــزب اللــه حاليًــا يرجــع إىل الربيــق الــذي
اكتســبه يف  ،2006مشــرة إىل أن هــذا الربيــق الســيايس شــجع حــزب اللــه ملامرســة هــذا الــدور
خاصــة بعــد انتصــاره سياسـيًا يف تلــك اللحظــة.
• أ /محمد عبد القادر:
فيــا يتعلــق بالتســاؤل حــول العالقــة بــن الــوكالء والفاعلــن ،أكــد أن هنــاك دولــة واحــدة
قائــدة للتيــار الشــيعي ،وعــدة دول ممثلــة للتيــار الســني (مــر ،الســعودية ،باكســتان ،تركيــا)،
مضي ًفــا بــأن ما حــدث يف مــر أضعــف مــن الــوكالء املحليــن لرتكيــا ،باإلضافــة إىل أن التدخــل
الــرويس يف األزمــة الســورية ســاهم يف تحييــد الــدور الــريك ،والواقــع أن معظــم التيــارات
اإلرهابيــة تنتمــي للتيــار اإلســامي الســني ،وليــس الشــيعي ،وهــو ماســاهم يف تقويــة هــذا
التيــار ،وإعطــاء مزيــد مــن الحريــة إليــران للتحــرك.
• اللواء /محمد إبراهيم:
أعــرب عــن اتفاقــه مــع د .عمــرو يف إضافــة بنــد محاربــة اإلرهــاب فيــا يتعلــق باألمــن
القومــي اإلرسائيــي ،مشـ ًرا إىل أنــه دامئًــا مــا ُو ِجـ َد خلــط بــن مفهومــي اإلرهــاب واملقاومــة،
والواقــع أنــه يوجــد فصــل يف الرؤيــة املرصيــة بــن ما يحــدث يف ســيناء ،وحــل القضيــة،
متُوقعــا تكثيــف التحــرك املــري مــع رغبــة ترامــب يف حــل القضيــة ،ومن ّو ًهــا بأنــه مــن
الناحيــة االســراتيجية إذا ســلمنا أن إيــران خطــر ،فإرسائيــل الخطــر األكــر.
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مرص واألدوار الدولية الرئيسية
السفري /محمد توفيق

الجلسة الثالثة
مرص واألدوار الدولية الرئيسية

 السفري /محمد توفيق ،منسق الجلسة• االسرتاتيجية األمريكية تجاه املنطقة
العربية
 السفري /محمد توفيق• االسرتاتيجية الروسية ىف الرشق األوسط
 السفري د /.عزت سعد• االسرتاتيجية األوروبية يف املنطقة العربية
 أ .د /.هشام مـراد• تعقيب
 -د /.جامل عبد الجـواد

بدايــة أود أن أشــيد بالجهــود املبذولــة إلخــراج املؤمتــر عــى هــذا النحــو ،وأرحــب يف البدايــة
بالســادة الحضــور مــن كافــة الهيئــات ،كــا أرحــب بالزمــاء الذيــن يتشــاركون معــي املنصــة،
كالً مــن الســفري /عــزت ســعد ،واألســتاذ الدكتــور /هشــام مــراد ،والدكتــور /جامل عبــد الجواد،
وســتدور الجلســة حــول اســتعراض األدوار الدوليــة الرئيســية تجــاه املنطقــة ،وتقاطعهــا
مــع الــدور املــري ،والعمــل مــن خــال الجلســة عــى بحــث ســبل توظيــف هــذا الــدور
عــى النحــو الــذي تتحقــق معــه املصالــح العربيــة – املرصيــة خاصــة يف ظــل حالــة املزاحمــة
الشــديدة التــي يشــهدها الــدور املــري مــن بعــض األطــراف اإلقليميــة ،وكــذا الدوليــة.
ويف محاولــة لتبــادل األدوار املوزعــة عــى املشــاركني يف هــذه املنصــةَُ ،
كل بورقتــه ،ســأتخىل
عــن دوري كمنســق للجلســة ،مــن أجــل اســتعراض أهــم محــاور االســراتيجية األمريكيــة
تجــاه املنطقــة ،وهــو مــا ســأحاول الوقــوف عليــه وبيانــه ،يف ضــوء الخــرة العمليــة التــي
اســتقيتها أثنــاء عمــي كســفري ملــر لــدى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والجديــر بالذكــر أنــه
كان مقــر ًرا للزميــل الدكتــور /محمــد كــال ،أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة ،أن
يقــوم باســتعراض هــذا املحــور غــر أن ظروفــه حالــت دون ذلــك.
وادخــا ًرا للوقــت الــذي يتشــاركه معــي الزمــاء األع ـ ّزاء ،ســأدخل يف عــرض الورقــة بشــكل
مبــارش ،وفيــا يــي نــص الورقــة متضمنــة كافــة املحــاور التــي تشــكل اســراتيجية الواليــات
املتحــدة تجــاه املنطقــة.

االسرتاتيجية األمريكية تجاه املنطقة العربية
السفري /محمد توفيق(*)
تقــــديم:
تســلم الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب مقاليــد الســلطة يف توقيــت بالــغ الحساســية للنظــام
الــدويل ككل وللتوازنــات الداخليــة األمريكيــة عــى وجــه الخصــوص ،وتزامــن ذلــك مــع مــرور
العــامل العــريب بأخطــر مراحــل االنهيــار يف تاريخــه الحديــث ،ودخــول مــر – يف أعقــاب موجتني
كاســحتني مــن الحــراك الشــعبي – يف عمليــة سياســية وأمنيــة لتوطيد الســلطة وفرض االســتقرار
(*) عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية ،وسفري مرص السابق لدى الواليات املتحدة األمريكية.
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يتمثــل هدفهــا الطمــوح املعلــن يف إعــادة بنــاء الدولــة وتحديــث الثقافــة املجتمعيــة.
وبالنظــر إىل الهجــوم اإلرهــايب يف  11ســبتمرب  2001نجــد أنــه أضــاف بع ـ ًدا جدي ـ ًدا للسياســة
األمريكيــة تجــاه العــامل العــريب (عــاوة عىل الحفــاظ عــى املصالــح الجيوســراتيجية واالقتصادية
املعروفــة) يتمثــل يف الحاجــة إىل تحقيــق قــدر أكــر مــن املشــاركة السياســية لشــعوبه ،وأن ذلك
نبــع عــن اعتقــاد بــأن غيــاب الدميقراطيــة هــو امل ُ ّولــد الرئيــي لإلرهــاب.
وبعــد أن فشــلت تجربــة التدخــل العســكري لتحقيــق الهــدف امل ُشــار إليــه يف العــراق – عــى
أن تليهــا دول أخــرى– والتــي قــدرت تكلفتــه بـــ  2تريليــون دوالر ،وثالثــة آالف مــن القتــى
عــى الجانــب األمريــي ،وأســفرت عــن ازديــاد النفــوذ اإليــراين لــدى حكومــة بغــداد امتــدا ًدا
لنفوذهــا املتزايــد يف ســوريا ولبنــان – ثــم الح ًقــا يف اليمــن ،تبنــت إدارة أوبامــا مدخ ـاً أقــل
كلفــة لتحقيــق ذات الغــرض ،متثــل يف اســتغالل حالــة الحــراك الشــعبي التــي بــدأت بتونــس يف
ديســمرب  ،2010وذلــك من خــال توظيــف اآلليــات التــي ســبق تجربتهــا بنجــاح– مــن املنظــور
األمريــي– يف دول رشق أوروبــا عقــب تفــكك االتحــاد الســوفيتي ،بغــض النظــر عــن مــدى
مناســبتها للظــروف والثقافــة املحليــة.
يف حالــة مــر تيقنــت اإلدارة األمريكيــة بوجــود قوتــن فاعلتــن عــى الســاحة السياســية هــا
القــوات املســلحة واإلخــوان املســلمني ،وبعــد الحصــول عــى التعهــدات الالزمــة مــن الجامعــة
دفعــت نحــو إرشاكهــا يف العمليــة السياســية بهــدف احتــواء التيــارات اإلســامية الجهاديــة ،مــع
وجــود القــوات املســلحة كضــان ملدنيــة الدولــة ،اعتقــا ًدا منهــا أن ذلــك ميثــل الحــل طويــل
األمــد ملشــكلة اإلرهــاب.
وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ال توجــد مصلحــة أمريكيــة مبــارشة يف انفــراد التيــار اإلســامي
بالحكــم يف مــر والعــامل العــريب ،وإن كانــت تســتطيع أن تتعايــش مــع ذلــك االحتــال–
بــروط – إن أفرزتــه التفاعــات املحليــة ،كــا ال يوجــد مــا يــدل عــى خطــة طويلــة املــدى
لتفتيــت الــدول العربيــة إال إذا فرضتهــا أيضً ــا التفاعــات املحليــة واإلقليميــة ،وتحـ ِّرك السياســة
األمريكيــة يف ســوريا والعــراق الحاجــة الحتــواء التمــدد اإليــراين – وخاصــة بعد التوصــل لالتفاق
النــووي األخــر وما يســتتبعه مــن رفــع للعقوبــات – بغــض النظــر عــن األرضار الجســيمة التــي
تلحــق بالشــعبني ،ويف كل األحــوال ســوف تســعى اإلدارة الجديــدة لتحقيــق املصالــح األمريكيــة
باملســاهمة يف تشــكيل املنطقــة – والــذي يتــم تحــت وطــأة ضغــوط محليــة وإقليميــة ودوليــة
– دون وجــود تصــور محــدد ســلفًا لديهــا للشــكل املســتقبيل الــذي ســتنتهي إليــه.
ليــس مــن الجديــد أن تؤثــر األوضــاع الداخليــة عــى خيــارات السياســة الخارجيــة األمريكيــة
إال أن الــراع املحتــدم بــن اإلدارة الجديــدة والنخبــة بجناحيهــا الدميقراطــي والجمهــوري مــن
شــأنه أن يضاعــف مــن هــذا التأثــر ،وعلينــا أن نراقــب عمليــة التحــول التــي متــر بهــا الواليــات
املتحــدة للتحســب مــن تأثرياتهــا املحتملــة علينــا ،فــإدراك بعــض القــوى الدوليــة واإلقليميــة
النشــغال الواليــات املتحــدة داخل ًيــا قــد يدفــع هــذه الــدول إلتبــاع سياســات عدوانيــة قــد تــأيت
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عــى حســاب األجــزاء األكــر هشاشــة مــن العــامل العــريب ،وباملقابــل فــإن اإلدارة األمريكيــة
ذاتهــا قــد تلجــأ للهــروب لألمــام باإلقــدام عــى مغامــرة خارجيــة ،وحتــى مــع عــدم تحقــق
مثــل هــذه الســيناريوهات الحــادة فمــن املرجــح أن تســعى القــوى الدوليــة واإلقليميــة إىل
توســيع خيــارات عالقاتهــا الخارجيــة ملوازنــة ضبابيــة األوضــاع األمريكيــة مبــا يخلــق منا ًخــا
دوليًــا أكــر ســيولة وأقــل اســتقرا ًرا.
أوالً :عنارص االستمرارية والتجديد يف السياسة األمريكية:
يف حــن اتفقــت إداريت بــوش وأوبامــا حــول هــدف فــرض الدميقراطيــة يف الــدول العربيــة
مــع اختــاف أســاليب كل إدارة يف تحقيــق ذات الهــدف ،فــإن الفشــل الذريــع الــذي تحقــق
يف الحالتــن قــد فــرض عــى اإلدارة الجديــدة الرتكيــز عــى اســتعادة االســتقرار والتعامــل مــع
األنظمــة القامئــة القــادرة عــى تحقيــق االســتقرار يف بلدانهــا.
مــن األمــور القالئــل التــي اتفــق حولهــا الرئيســان األمريكيــان الســابق والحــايل هــي الشــعور
باملــرارة تجــاه الحلفــاء التقليديــن لعــدم تحمــل مســئولياتهم يف توفــر األمــن واالســتقرار
اإلقليمــي والــدويل وإلقائهــم الجــزء األكــر مــن العــبء عــى األكتــاف األمريكيــة ،ومــن املهــم
أن نتوقــع أن يرتجــم ذلــك الشــعور إىل مطالبــات بــأدوار مختلفــة لنــا ولغرينــا ولتقديــم الــدول
النفطيــة مســاهامت ماليــة كبــرة – ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش – لتغطيــة تكلفــة
التواجــد العســكري األمريــي يف املنطقــة.
وبالتــايل ســوف تســتمر اإلدارة عــى نهــج ســابقتها بالســعي لتحقيــق مصالحهــا التقليديــة
(الهيمنــة االســراتيجية عــى املنطقــة مبمراتهــا املائيــة والجويــة – الهيمنــة الكاملــة عــى
دول الخليــج برثواتهــا النفطيــة وأســواقها وفوائضهــا املاليــة – حاميــة أمــن إرسائيــل) بالحــد
األدىن للتكلفــة ودون التــورط العســكري بشــكل كبــر ،خاصــة مــع تحقيــق الواليــات املتحــدة
لالكتفــاء الــذايت مــن الطاقــة.
أيضً ــا يُ ّعــد ملــف حقــوق اإلنســان والحريــات والدميقراطيــة مــن أدوات السياســة الخارجيــة
األمريكيــة ،وهــي أدوات ال ميكــن للــدول الغربيــة أن تتنــازل عنهــا .وعليــه فــاإلدارة الجديــدة
لــن تتخــى عــن هــذه األداة إال أنهــا قــد تؤجــل اســتخدامها أحيانًــا وتســتخدمها بشــكل انتقــايئ
يف أحيــان أخــرى.
ثان ًيا :مكافحة اإلرهاب:
يحتــل هــذا امللــف أهميــة خاصــة ضمــن األولويــات األمريكيــة ،ومــن املهــم أن نــدرك بــد ًء أن
الواليــات املتحــدة تُفـ ّرق بــن اإلرهــاب املحــي البعيــد عــن أراضيهــا والــذي ال يهددهــا ،وهــو
إرهــاب تدينــه عل ًنــا لكنهــا تــرك مواجهتــه للحلفــاء اإلقليميــن مــع إمكانيــة تقديــم العــون
لهــم ،والــدويل الــذي يهــدد املصالــح األمريكيــة والغربيــة ورعاياهــم وهــو اإلرهــاب الــذي
تحاربــه الواليــات املتحــدة دون هــوادة عــى نحــو مــا أكــده أوبامــا يف خطابــه األخــر بعبــارة
«أن كل َمــن ميــس أمريــكا فهــو ُمال ًحــق لألبــد».
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الخــاف الفكــري داخــل النخبــة األمريكيــة يف الفــرة املاضيــة مل يكــن حــول ســبل محاربــة
اإلرهــاب ولكــن يف كيفيــة منــع تفريــخ اإلرهابيــن الجــدد ،والــذي أرجعتــه النخبــة – مبيلهــا
الثقــايف نحــو التبســيط املخــل أحيانًــا – إىل غيــاب الدميقراطيــة والحكــم الرشــيد يف معظــم
الــدول ذات األغلبيــات اإلســامية ،وقــد اعتــر القــادة األمريكيــون – بعــد أحــداث  11ســبتمرب
 – 2001أنــه بــات مــن الــروري أن تتدخــل الواليــات املتحــدة إلحــداث تحــوالت دميقراطيــة
يف الــدول العربيــة عــى وجــه الخصــوص ،وهــو مــا بــدأه الرئيــس بــوش بالتدخــل العســكري
املبــارش واســتكمله أوبامــا بشــكل أقــل كلفــة.
مــع ظهــور داعــش وقدرتــه عــى حشــد وتجنيــد مواطنــي الدميقراطيــات الغربيــة ذاتهــا،
بالتــوازي مــع انكشــاف الطبيعــة الســلطوية لجامعــات اإلســام الســيايس -التــي وصفــت
نفســها باملعتدلــة لتصــل للســلطة – خاصــة يف مــر وتركيــا ،ارتفعــت أصــوات – بدرجــة
أكــر لــدى اليمــن األمريــي املتشــبع بفكــرة رصاع الحضــارات – تؤكــد أن جــذور اإلرهــاب
املتأســلم ال ترتبــط بالدرجــة األوىل بغيــاب الدميقراطيــة بــل هــي تجليــات أيديولوجيــة نابعــة
مــن نظــرة ثقافيــة متطرفــة ،وقــد جــاء موقــف الرئيــس الســييس املطالــب بتصحيــح الخطــاب
الدينــي جذريًــا وتفكيــك شــبكات جامعــات اإلســام الســيايس بشــكل شــامل ليؤكــد أن الــدول
اإلســامية ذاتهــا هــي األقــدر عــى التعامــل مــع هــذا الخطــر ،وأن التدخــات الغربيــة تســفر
عــن آثــار عكســية بالغــة الخطــورة ،حيــث أن منــاخ الفــوىض يتيــح فرصــة ســانحة تســتغلها
الجامعــات اإلرهابيــة لالنتشــار وفــرض هيمنتهــا ،وقــد توصلــت النخبــة املســاندة لــإدارة
الجديــدة يف ضــوء مــا تقــدم إىل أهميــة الحفــاظ عــى االســتقرار الســيايس واالقتصــادي للــدول.
ثالثًا :األوضاع اإلقليمية:
ميكــن اعتبــار السياســة األمريكيــة تجــاه طهــران ســتمثل املحــدد األســايس للسياســة األمريكيــة
تجــاه أزمــات املنطقــة ،وخاصــة األزمــة الســورية ،وعــى الرغــم مــن توجــه ترامــب بشــكل
أســايس للقضــاء عــى داعــش فإنــه ال ميكــن اســتبعاد احتــال تبنيــه الخطــوط العريضة لسياســة
أوبامــا الربجامتيــة القامئــة عــى اســتمرار النــزاع يف ســوريا نظ ـ ًرا لعــدم تقبــل فكــرة انتصــار
األســد بشــكل كامــل وســيطرة نظامــه عــى كامــل األرايض الســورية ،مبــا يعــزز مــن اســتقرار
الهــال الشــيعي اإليــراين مــن جهــة ،أو انتصــار املعارضــة اإلســامية املتطرفــة ووصولهــا
للســلطة مــن جهــة أخــرى ،أخـذًا يف االعتبــار أن املوقــف عــى األرض قــد تغــر نظـ ًرا للتحــرك
الــرويس عســكريًا وسياسـيًا ،إال أن الــدور األمريــي ال يــزال محوريًــا لتحديــد مســتقبل النــزاع
الســوري ،مــا يُنبــئ بشــكل مــن أشــكال التقســيم يف ســوريا يليــه اتفــاق ســيايس إلضفــاء
الرشعيــة عــى الوضــع الجديــد.
وحــول ليبيــا ،قــدرت اإلدارة األمريكيــة الســابقة ،والتــي يتوافــق معهــا املوقــف األممــي
والغــريب ،أن تتــم مشــاركة التيــارات اإلســامية يف الســلطة ،وهــو توجــه أيديولوجــي متــت
صياغتــه عــى أســاس وجــود منوذجــن للتحــول يف شــال إفريقيــا هــا :مــر وتونــس .ورأت
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إدارة أوبامــا أن يتــم تبنــي النمــوذج التونــي ،وهــو مــا يرجــع أيضً ــا لتقديرهــا الربجــايت
بعــدم اســتطاعة الجيــش الليبــي أن يفــرض إرادتــه عــى األطــراف الليبيــة األخــرى ،وهنــاك
فرصــة ألن تتبنــى إدارة ترامــب مواقــف أقــرب للرؤيــة املرصيــة املعتمــدة عــى املدخــل
الربجــايت لحــل النــزاع الليبــي مبــا يُحافــظ عــى كيــان الدولــة وســيطرة قواتهــا املســلحة عــى
كافــة أراضيهــا.
وفيــا يتعلــق بالشــأن اليمنــي ،فقــد قدمــت إدارة أوبامــا بالفعــل مســاعدات فنيــة ولوجســتية
للمحــور العــريب ،مــع تدخلهــا يف عمليــات مبــارشة للطائــرات بــدون طيــار والقــوات الخاصــة
ضــد الجامعــات املتطرفــة ،وهــو التوجــه امل ُ ّرجــح اســتمراره ،مــع دفــع الجانــب الســعودي
بشــكل هــادئ نحــو التســوية السياســية مــن مركــز القــوة.
تطفــو أيضً ــا عــى ســطح التطــورات اإلقليميــة املتقاطعــة مــع السياســة األمريكيــة ،قضيــة
نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس والتــي تشــكل يف الواقــع تهديــ ًدا حقيقيًــا ملبــدأ حــل
الدولتــن ،وهــو املبــدأ الــذي أصبــح مشــكوكًا يف قابليتــه للتنفيــذ نتيجــة للسياســات اإلرسائيليــة
االســتيطانية (وهــو مــا أكــده جــون كــري يف خطابــه األخــر) ،وذلــك مــن شــأنه أن يُفقــد
السياســة األمريكيــة أي رؤيــة أو فاعليــة يف عمليــة الســام مســتقبالً ،فضـاً عــن أنــه ال يخــدم
إرسائيــل ألن انهيــار حــل الدولتــن ال يعنــي إال العــودة لحــل الدولــة الواحــدة عــى املــدى
البعيــد ،إال أن هنــاك ســوابق عديــدة لعــدم التــزام الرؤســاء األمريكيــن بتعهداتهــم االنتخابيــة
يف هــذا امللــف تحدي ـ ًدا.
بصفــة عامــة قــد تــؤدي حالــة الضعــف العــريب املزمنــة إىل تقســيم املــرق العــريب إىل مناطــق
نفــوذ تركيــة وإيرانيــة وإرسائيليــة ،وســوف يكــون الشــعور القومــي لألكــراد هــو محــور النزاع
القــادم ،والطريقــة الوحيــدة لتجنــب هــذا الســيناريو– أو الحــد مــن آثــاره املدمــرة – تكمــن
يف تنقيــة أجــواء العالقــات املرصيــة -الســعودية كنــواة إليجــاد موقــف عــريب متامســك ،ومــن
املهــم إضفــاء منظــور اســراتيجي للعالقــات بــن الدولتــن العربيتــن املحوريتــن مبــا يضــع أي
خالفــات جزئيــة محتملــة يف إطــار أوســع يســهل احتوائــه.
الخالصــة:
ســتظل الواليــات املتحــدة يف املســتقبل املنظــور هــي القــوة العســكرية األوىل يف العــامل،
وســتظل مــر– كــا كانــت دو ًمــا – القــوة العســكرية العربيــة الرئيســية ،مبــا يعنــي أن
التعــاون املــري – األمريــي أمــر رضوري للحفــاظ عــى التوازنــات اإلقليميــة– وعــى األخــص
بــن العــرب واألطــراف اإلقليميــة غــر العربيــة – وهــو رشط رضوري لالســتقرار.
يتضــح مــا ســبق وجــود فرصــة للتوصــل إىل تفاهــم أفضــل مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة
فيــا يتعلــق بالعالقــات الثنائيــة ومكافحــة اإلرهــاب وبعــض القضايــا اإلقليميــة – وباألخــص
ليبيــا – مــع عــدم اإلفــراط يف التفــاؤل نظـ ًرا ألنهــا كاإلدارات الســابقة يُح ّركهــا دافــع الحفــاظ
عــى املصالــح األمريكيــة يف ظــروف دوليــة وإقليميــة متغــرة.
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االسرتاتيجية الروسية يف الرشق األوسط
السفري د /.عزت سعد(*)
تقـــديم:
بانتهــاء الحــرب البــاردة يف بدايــة التســعينيات مــن القــرن املــايض ،انســحبت روســيا مــن
املنافســة الجيوسياســية مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــول الــرق األوســط ،وذلــك
بالرغــم مــن احتفاظهــا بعالقــات وثيقــة مــع بعــض الــدول الرئيســية يف املنطقــة كوريــث
لالتحــاد الســوفيتي الســابق ،الســيام كالً مــن العــراق وســوريا .وبــدأت موســكو يف تعزيــز
حضورهــا الســيايس يف املنطقــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة ،خاصــة مــع تزايــد املشــاعر
املعاديــة لألمريكيــن ارتباطًــا بذلــك ،ولــدور واشــنطن املنحــاز إلرسائيــل.
وقــد ظهــر الــدور الــرويس بوضــوح يف املنطقــة بنهايــة عــام  2010مــع ثــورات الربيــع العــريب،
حيــث بــدت موســكو مشــاركًا نشـطًا يف السياســات اإلقليميــة ،رغــم ضعــف تأثريهــا يف مســار
األحــداث يف املنطقــة وتقلــص روابطهــا العســكرية والسياســية واالقتصاديــة مبعظــم الــدول
العربيــة ،آنــذاك ،تحــت تأثــر تلــك الثــورات.
وميثــل املوقــف الــرويس مــن األزمــة الســورية اســتثنا ًء واض ًحــا يف هــذا الشــأن ،إذ أنــه منــذ
داعــا للرئيــس بشــار األســد ،كــا قدمــت
اندالعهــا عــام  2011اتخــذت موســكو موقفًــا
ً
وســاطتها يف الــراع بــن األطــراف الداخليــة يف البــاد ودعــم أي جهــد دويل يف هــذا االتجــاه.
وكان طبيعيــا أن تفــر املعارضــة الســورية ،وداعميهــا مــن داخــل وخــارج املنطقــة ،الوســاطة
الروســية بأنهــا دعــم للنظــام الحاكــم يف دمشــق ،يف ظــل حقيقــة أن الحليــف الوحيــد الــذي
ميكــن االعتــاد عليــه مــن ِقبَــل موســكو يف املنطقــة ،هــو الرئيــس الســوري الــذي أثبــت – عــى
غــر املتوقــع بالنســبة للعديــد مــن السياســيني الغربيــن والبعــض مــن املنطقــة العربيــة – أنــه
أكــر قــوة مــا كان مقــد ًرا.
ولقــد جــاء انخــراط روســيا يف امللــف الســوري منــذ البدايــة بهــدف إخراجهــا مــن حالــة العزلة
الدوليــة التــي فرضهــا الغــرب عليهــا بســبب األزمــة األوكرانيــة ،ومــن ثــم ميكــن القــول بــأن
هــذه األزمــة متثــل عالمــة فارقــة يف التاريــخ الســيايس األورويب ويف موقــف روســيا مــن الغــرب،
حيــث دشــنت اســراتيجية روســية جديــدة يف املنطقــة ،اســتهدفت منهــا موســكو الخــروج مــن
هــذه العزلــة الدوليــة .ويف هــذا الســياق ،شــهدت عالقــات روســيا بــدول املنطقــة ،العربيــة
منهــا وغــر العربيــة (تركيــا– إيــران– إرسائيــل) ،تطــورات إيجابيــة يف ظــل تراجــع الــدور
األمريــي عــن مشــكالتها .إال أن ذلــك ال يعنــي أن الســاحة الــرق أوســطية قــد باتــت ممهــدة

لــدور رويس متصاعــد يف املنطقــة ،حيــث توجــد بعــض املحــددات التــي تقيــد مــن فاعليــة
أساســا باألوضــاع االقتصاديــة غــر املواتيــة.
الــدور الــرويس يف هــذا الشــأن ،ترتبــط ً
ورغــم التوتــر الحاصــل يف عالقــات موســكو بواشــنطن والغــرب عمو ًمــا ،إال أن هنــاك تفــاؤالً
حــذ ًرا مــن قبــل الكرملــن ،مــع فــوز دونالــد ترامــب يف انتخابــات الرئاســة األمريكيــة ،بحــدوث
انفراجــة يف العالقــات بــن البلديــن.
وهكذا تعرض هذه الورقة للنقاط التالية:
• أهداف اسرتاتيجية السياسة الخارجية الروسية يف املنطقة.
• األزمتان األوكرانية والسورية وتدشني اسرتاتيجية روسية جديدة.
• محاوالت روسيا الخروج من عزلتها الدولية.
• تطورات عالقات روسيا بدول املنطقة.
• مدى فاعلية الدور الرويس يف املنطقة.
• انعكاســات فــوز ترامــب يف انتخابــات الرئاســة األمريكيــة عــى سياســة روســيا يف الــرق
األوســط.
أوالً :أهداف اسرتاتيجية السياسة الخارجية الروسية يف املنطقة:
ميكن إيجاز أهداف اسرتاتيجية سياسة روسيا الخارجية يف املنطقة عىل النحو اآليت(:)1
• االحتفاظ بصورة روسيا كقوة عاملية.
• تعزيــز صــادرات روســيا مــن الســاح لــدول املنطقــة ،ودعــم أنشــطة الــركات الروســية
العاملــة يف هــذه الــدول يف مجــاالت النفــط والغــاز.
• الحفــاظ عــى االســتقرار يف املنطقــة .ويف هــذا الســياق مــن املهــم التأكيــد عــى أنــه مــن بــن
أهــم محــددات سياســة روســيا يف املنطقــة ،إن مل يكــن أهمهــا عــى اإلطــاق ،هــو محاربــة
اإلرهــاب والتطــرف الدينــي .وقــد تــم تأكيــد ذلــك يف العقيــدة العســكرية الروســية التــي
أقـ ّرت أواخــر عــام  .2014فقــد وردت مســألة محاربــة اإلرهــاب والتطــرف الدينــي يف املرتبــة
الثانيــة عــى قامئــة أهــم املخاطــر الخارجيــة التــي تهــدد األمــن القومــي الــرويس ،بعــد القضايــا
املرتبطــة بحلــف شــال األطلنطــي (تزايــد دور الحلــف عامليـاً وتوســيع عضويتــه ليكــون عــي
حــدود روســيا).
وتشــر هــذه العقيــدة إىل قلقلــة الــدول واملناطــق ،يف إشــارة ضمنيــة إىل عــدم االســتقرار
يف كل مــن ســوريا وليبيــا ،بجانــب أوكرانيــا بطبيعــة الحــال .ويف موضــع آخــر مــن العقيــدة
العســكرية ،مثــة إشــارات إىل مخاطــر أخــرى تقــول العقيــدة أنهــا تؤثــر يف روســيا بصــورة غــر
مبــارشة ،ومنهــا اإلشــارة إىل تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) ،والــذي

(*) مدير املجلس املرصي للشئون الخارجية ،وسفري مرص السابق لدى روسيا االتحادية (.)2010–2006

( )1انظ ــر يف ذل ــك :ع ــزت س ــعد الس ــيد :السياس ــة الروس ــية وأم ــن ال ــرق األوس ــط ..ب ــن اإلره ــاب وإي ـران،
مجل ــة السياس ــة الدولي ــة ،ع ــدد ( )201يولي ــو  ،2015ص –110ص.115
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ســبق وحــذر الكرملــن مــن أنــه «جاهــز لبــدء حــرب يف الشيشــان وكامــل منطقــة القوقــاز
لتحريرهــا ،وبــأن عــرش بوتــن يوشــك عــى االنهيــار ،وأن طائراتــه التــي تشــن غــارات عــى
ســوريا ســتعود إليــه».
ولعــل هــذا القلــق الــرويس مــن اإلســام الســيايس يفــر مقاربــة القيــادة الروســية تجــاه
ثــورات الربيــع العــريب ،والتــي اتســمت بقــدر كبــر مــن الحــذر .فقــد كان تقييــم الكرملــن
لهــذه الثــورات – منــذ البدايــة – بأنهــا ثــورات إســامية ،وليــس مــن أجــل الدميقراطيــة عــى
غــرار مــا جــرى يف بلــدان أوروبــا الوســطى والرشقيــة يف نهايــة عقــد الثامنينيــات مــن القــرن
املــايض .ويف هــذا الســياق ،قامــت موســكو بتقييــم ســقوط نظــام الرئيــس األســبق مبــارك عــى
أنــه اخــراق مــن قبــل اإلســام الســيايس يف املنطقــة ،وأنــه قــد يهــدد املناطــق املجــاورة ،وأن
األمــر يتعلــق بتواطــؤ مــع الغــرب لتحقيــق مصالحــه الخاصــة وإخــراج روســيا مــن املنطقــة.
• توجيــه رســالة إىل املســلمني الــروس (نحــو  20مليــون نســمة مــن إجــايل عــدد الســكان
البالــغ  146مليــون)( ،)2بــأن موســكو مســتعدة للتعــاون مــع الــدول اإلســامية كحامــي
للمســلمني .ويف هــذا اإلطــار ســعت روســيا منــذ بدايــات األلفيــة الثالثــة إىل تعميــق الروابــط
مــع العــامل اإلســامي ،ســواء مــن خــال الحصــول عــى وصــف املراقــب لــدى منظمــة التعــاون
اإلســامي (املؤمتــر اإلســامي ســابقًا) أو التقــدم مببــادرات يف نطــاق األمــم املتحــدة حــول
حــوار الثقافــات والحضــارات ،فضـاً عــن إنشــاء مجموعــة للرشاكــة االســراتيجية بــن روســيا
والعــامل اإلســامي منــذ عــام  ،2006مببــادرة مــن وزيــر الخارجيــة ورئيــس الــوزراء األســبق
«يفجينــي برمياكــوف»(.)3
ثان ًيا :األزمتان األوكرانية والسورية وتدشني اسرتاتيجية روسية جديدة:
ت ُعــد األزمــة األوكرانيــة مبثابــة عالمــة فارقــة يف التاريــخ الســيايس األورويب ،حيــث دشــنت

مرحلــة جديــدة يف عالقــات روســيا بــكلٍ مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واالتحــاد األورويب.
واألزمــة يف ذاتهــا ليســت ســوى عــرض ملشــكلة أكــر مــع روســيا ،وتحديـ ًدا رفض هــذه األخرية
االندمــاج يف الهيــاكل األوروأطلنطيــة (االتحــاد األورويب والناتــو) ،التــي قــام الغــرب بالتســويق
لهــا منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة .فقــد نظــر الغــرب إىل الســلوك الــرويس تجــاه أوكرانيــا،
الســيام بعــد ضــم القــرم ،عــى أنــه تحـ ٍـد للنظــام الــدويل الــذي تهيمــن عليــه الواليــات املتحــدة
التــي تســعى جاهــدة إىل اإلبقــاء عليــه .وبالرغــم مــن العقوبــات التــي فرضهــا الغــرب عــى
روســيا ،والتــي ضاعــف مــن وطأتهــا انهيــار أســعار الطاقــة ،وهــو مــا أرض كث ـ ًرا باالقتصــاد
الــرويس ،إال أنــه ال يبــدو أن موســكو مســتعدة للتخــي عــن تحــدي هــذه الهيمنــة والتــرف
وفــق مصالحهــا الذاتيــة ،ويف إطــار منظومــة القيــم الخاصــة بهــا (دور الكنيســة األرثوذكســية
– حديــث بوتــن عــن الوطنيــة والقوميــة الروســية والعــامل الــرويس الــذي مركــزه موســكو)،
وذلــك يف إطــار اســراتيجية جديــدة للسياســة الخارجيــة تقــوم عــى التوجــه رشقًــا وتنشــيط
عالقاتهــا بالــدول غــر الغربيــة بــد ًءا بالصــن .فقــد قــدرت موســكو أن تطويــر عالقاتهــا بتلــك
الــدول ميكــن أن يســاعدها يف تجنــب العزلــة الدوليــة وتعويــض التداعيــات الســلبية للعقوبــات
األمريكيــة واألوروبيــة عليهــا(.)4
وعــى الخلفيــة الســابقة ،ومــع التغــرات يف املشــهد االســراتيجي الــدويل ،بالنظــر إىل تداعيــات
األزمــة املاليــة العامليــة عــام  ،2008ومــا ولدتــه مــن شــكوك يف قــدرة الغــرب عــى الهيمنــة
عــى الشــئون العامليــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،ثــورات الربيــع العــريب ،التــي قيَمهــا
الــروس بأنهــا تغيــر للنظــم بضغــوط مــن واشــنطن وحلفائهــا تحــت دعــاوى زائفــة بدعــم
الثــورات الدميقراطيــة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وبعــض دول أوروبــا الرشقيــة
األعضــاء يف االتحــاد الســوفيتي الســابق.
يف ضــوء الســياق الســابق ،ميكــن قــراءة الــدور الــرويس يف ســوريا ودالالتــه بالنســبة
الســراتيجية موســكو العامليــة ،فقــد رفضــت روســيا االنخــراط يف التحالــف الــدويل الــذي
تقــوده الواليــات املتحــدة األمريكيــة ملحاربــة داعــش يف ســوريا والعــراق ،متحفظــة – منــذ
البدايــة – عــى هــذا التحالــف الــذي اعتربتــه انتقائ ًيــا ،مطالبــة بــرورة اســتصدار تفويــض
بذلــك مــن مجلــس األمــن الــدويل ،وكذلــك موافقــة الــدول التــي تجــري أنشــطة التحالــف يف
إقليمهــا ،ومعتــرة أيــة أعــال عســكرية تشــن هــي «عــدوان وانتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل»
أساســا إىل نظــام األســد أكــر منهــا لداعــش.
إذ أنهــا موجهــة ً

( )2ملزيد من التفصيل حول أوضاع املس ــلمني الروس  ،وتعامل الس ــلطة معهم إبان فرتة االتحاد الس ــوفيتي
السابق واآلن ،السيام أعضاء الجامعات املتشددة يف شامل القوقاز ،فض الً عن انعكاسات الهجرة من دول آسيا
الوسطى اإلسالمية لروسيا عىل نظرة الشعب الساليف (الرويس) للمسلمني هناك ،انظ ر:
Malashenko(A.), Islam in Russia: Russia in Global Affairs, vol 12, N.3, Sept 23, 2014.
ولنفس املؤلف ،راجع:
The Dynamics of Russian Islam, Carnegie Moscow Centre – Feb. 1, 2013.
http://Carnegie.ru/201301/02//dynamics- of- russian- islam/h6xq
انظر أيضً ا :رؤية غربية ألحوال املسلمني الروس يف ظل حكم بوتني
Crews (R.) Moscow and the Mosque- Foreign Affairs, March/April 2014, pp.125- 135.
( )3عقدت هذه املجموعة دورتها األخرية يف مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية يف الفرتة من
 26إىل  27ماي ــو  .2016وكان الس ــيد /أحم ــد ماه ــر الس ــيد ،وزي ــر خارجية مرص األس ــبق ،عض ــو هذه املجموعة
عن مرص قبل أن ينضم الكاتب لعضويتها بعد رحيل السيد /أحمد ماهر (رحمه الله).

( )4انظر يف ذلك:
Dmitri Trenin, A five – year outlook for Russian foreign policy: Demands, Drivers and
influences, Carnegie Moscow center, march, 18,2016. See: http://carnegie.ru/2016
five- year- outlook- for- russian- foreign- policy- demands- drivers- and- influences- pub- 63075
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وهكــذا جــاءت الفرصــة للكرملــن لكــر هيمنــة الواليــات املتحــدة عــي شــؤون الــرق
األوســط وتبنــي اســراتيجية جديــدة يف هــذا الشــأن ،تخفــف مــن الضغــط الغــريب عليــه بســبب
األزمــة األوكرانيــة وضــم القــرم ،ومــا أدى إليــه ذلــك مــن فــرض جــزاءات اقتصاديــة وماليــة(.)5
وقد جاءت املقاربة التي تبنتها روسيا بشأن امللف السوري عىل مسارين:
األول :تكثيــف الحــوار مــع املجتمــع الــدويل حــول خيــارات لعمليــة املصالحــة الوطنيــة يف
ســوريا ،والثــاين :تقديــم املزيــد مــن الدعــم العســكري – كـ ًـا ونو ًعــا – للنظــام يف دمشــق
لإلبقــاء عليــه حيًــا مبــا يســمح ملوســكو بتحقيــق اخــراق دبلومــايس يخــدم مصالحهــا.
وبعــد خريــف عــام  ،2013جــاءت النقطــة الحاســمة عندمــا اقرتحــت روســيا فكــرة نــزع
األســلحة الكيامويــة الســورية مقابــل تجنــب شــن حــرب أمريكيــة عليهــا .وبعــد ذلــك بعامــن،
وعندمــا كان نظــام األســد عــى وشــك االنهيــار ،تدخلــت روســيا جويًــا وبحريًــا بكثافــة مــا
غـ ّـر ميــزان القــوة عــى األرض.
والواقــع أنــه ال يجــب تجاهــل حقيقــة أنــه منــذ انــدالع الحــرب األهليــة يف ســوريا ،وحتــى
التدخــل العســكري الــرويس يف أواخــر ســبتمرب  ،2015مل يكــن للواليــات املتحــدة ،والتحالــف
املناهــض لداعــش برئاســتها ،أي تأثــر يذكــر ،بــل عــى العكــس متــددت داعــش بــدالً مــن
االنكــاش وامتــدت األنشــطة اإلرهابيــة لتغطــي ســوريا والعــراق وخارجهــا .وقــد وفــر ذلــك
الفرصــة ملوســكو ليــس فقــط للتدخــل عســكريًا ،مبــا يحملــه ذلــك مــن تحـ ٍـد غــر مســبوق
للسياســة األمريكيــة يف املنطقــة ،عــى حــد قــول كيســنجر( ،)6بــل وأيضً ــا قيــادة العمليــة
السياســية حتــى اآلن .ومن الناحيــة العمليــة ،فإنــه بعــد هجــات الطــران األمريــي عــى
ديــر الــزور يف  17ســبتمرب  2016وتجــدد القتــال يف حلــب ،انتهــى التعــاون األمريــي– الــرويس
يف ســوريا ،وســيكون األمــر كذلــك حتــى نهايــة الواليــة الثانيــة إلدارة أوبامــا.
ومــن املعلــوم أنــه مــع بــدء رضباتهــا الجويــة ،بدأت روســيا يف تبــادل املعلومــات االســتخباراتية
واألمنيــة مــع كل مــن إيــران والعــراق وســوريا مــن أجــل وقــف تقــدم داعــش (يُضــاف إىل
الــدول األربــع ،قــوات حــزب اللــه فيــا يســميه البعــض ( .)7()1+4وبالرغــم مــن أن القــدرات
العســكرية الروســية أقــل مــا لــدى الغــرب ،إال أن الحــرب األهليــة يف ســوريا وفــرت فرصــة
لهــا الســتخدام أســلحة جديــدة أثــارت إعجــاب الغــرب .فخــال الرضبــات الجويــة ،أصابــت

صواريــخ كــروز الروســية متوســطة املــدى ،التــي أطلقــت مــن ســفن يف بحــر قزويــن ،أهــداف
الدولــة اإلســامية بدقــة عاليــة (أحــد أهــداف اســراتيجية السياســة الخارجيــة الروســية ،هــو
تعزيــز صادراتهــا مــن األســلحة عــى نحــو مــا ســبقت اإلشــارة إليــه)(.)8
والخالصــة ،هــي أنــه يف تقديــر الكثرييــن فــإن عمليــة روســيا يف ســوريا شـكّلت تحديًــا جديـ ًدا
لنظــام دويل تهيمــن عليــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة .فقــد كــر التدخــل الــرويس احتــكار
الواليــات املتحــدة لنظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة بشــأن االســتخدام العاملــي للقــوة ،حيــث
بــدت الرضبــات الجويــة والبحريــة الروســية مبثابــة عــودة جيوسياســية مبهــرة يف منطقــة
تخلــت عنهــا موســكو يف ســنوات مــا بعــد االتحــاد الســوفيتي(.)9
وإذا مــا أخذنــا الحــرب األهليــة الســورية يف االعتبــار ،ســنجد أنــه منــذ التدخــل العســكري
الــرويس هنــاك يف أواخــر ســبتمرب عــام  ،2015حرصــت موســكو عــى التنســيق والتعــاون
مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بــل وأمكــن للجانبــن االتفــاق أكــر مــن مــرة عــى وقــف
األعــال العدائيــة بــن قــوات النظــام واملعارضــة وقيــادة العمليــة السياســية ،إال أن املحاولتــن
باءتــا بالفشــل.
ومــا يهــم هنــا هــو التأكيــد عــى أن الــدور الــرويس يف األزمــة الســورية حظــى دامئًــا باعــراف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مبــا يتضمنــه ذلــك مــن اعــراف بالــدور العاملــي لروســيا كقــوة
كــرى .ومــن أجــل ذلــك اهتمــت موســكو بشــدة بقيــادة الجهــود الدبلوماســية لحــل األزمــة
بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة مــن ناحيــة ،ومحاربــة الدولــة اإلســامية كرشيــك
متســاوي مــع البنتاجــون مــن ناحيــة أخــرى ،وكال العنرصيــن يشــكالن محــور اســراتيجية
موســكو لبلــوغ هــذا الهــدف (االعــراف بهــا كالعــب رئيــي عــى املــرح العاملــي) .ومــن
الناحيــة العمليــة ،فــإن هــذا الهــدف أو تلــك االســراتيجية مل تكــن محــل قبــول مــن واشــنطن،
الســيام مــن قبــل وزارة الدفــاع التــي وصــف وزيرهــا «آشــتون كارتــر» روســيا بأنهــا التحــدي
األمنــي األكــر للواليــات املتحــدة قبــل اإلرهــاب (الدولــة اإلســامية) بكثــر ،حيــث جــاءت يف
املرتبــة الخامســة عــى قامئــة هــذه التحديــات األمنيــة.
وهكــذا ،فــإن األولويــات الرئيســية لسياســة روســيا الخارجيــة ،عــى النحــو الــذي برهنــت
عليــه أعاملهــا يف أوكرانيــا وســوريا ،هــي وقــف املزيــد مــن تقــدم الناتــو يف رشق أوروبــا،
وترســيخ وضعيــة روســيا كقــوة كــرى خــارج الفضــاء الســوفيتي الســابق .وتتمثــل اســراتيجية

( )5املرجع السابق.
( )6انظر يف ذلك:
Henry A. Kissinger: A path out of the Middle East Collapse, The Wall Street Journal, 16
October, 2015.
( )7راجع:
Fang Shaolei: Russia’s Middle East strategy: Feature, Background and Prospects- China
International Studies- March / April – 2016 , pp48- 56.

( )8ال ينبغ ــي تجاه ــل بع ــض العنارص التي حددت املوقف الرويس بش ــأن التدخل يف س ــوريا أبرزها  :املخاوف
األمنية من سقوط نظام بشار األسد وتويل التنظيامت اإلسالمية املتطرفة السلطة يف دمشق – مصالح روسيا
االقتصادي ــة والعس ــكرية ،فبجان ــب تواج ــد األس ــطول ال ــرويس يف طرط ــوس ،تح ــرص رشكات الطاق ــة الروس ــية
عىل أن يكون لها نصيب يف االحتياطيات الضخمة من النفط والغاز عىل طول الساحل السوري.
( )9دميرتي ترينني ،مرجع سابق.
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موســكو يف هــذا الشــأن يف خلــق حقائــق عــى األرض للضغــط عــى الغــرب لالعــراف باملصالــح
األمنيــة الروســية التــي يحددهــا الكرملــن ،وليــس واشــنطن ،والقبــول بأهميــة روســيا كقــوة
كــرى يحســب حســابها عامليًــا.
ثالثًا :محاوالت روسيا الخروج من عزلتها الدولية:
أدت األزمــة األوكرانيــة إىل تدشــن مرحلــة مــن املنافســة الجيوسياســية املكثفة ،بــل واملواجهة،
بــن موســكو وواشــنطن ،وبــن األوىل وبروكســل .ومتثــل منطقــة رشق أوروبــا مــرح هــذه
املنافســة ،والتــي تشــمل أوكرانيــا ومولدوفــا وجورجيــا وأرمينيــا وبيالروســيا وأذربيجــان،
وبعــض األقاليــم والجمهوريــات غــر املعــرف بهــا دول ًيــا ،وهــي  Transnistriaو أبخازيــا و
أوســيتيا الجنوبيــة وناجورنــو كارابــاخ.
ورغــم أن هــذه املنافســة الجديــدة بــن روســيا والغــرب تتعلــق مبنطقــة محــدودة نســب ًيا وال
متثــل مصالــح جوهريــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بــل وحتــى ألوروبــا ،إال أن تداعيــات
هــذه املواجهــة امتــدت للعــامل متجــاوزة هــذه املنطقــة املحــدودة.
فقــد توجهــت روســيا صــوب الصــن ،التــي مل تنضــم إىل قامئــة الــدول التــي فرضــت جــزاءات
عــى روســيا ،وذلــك بالرغــم مــن أن رشاكــة بكــن وموســكو عليهــا قيودهــا .فــاألوىل حريصــة
عــى عــدم اإلرضار بتعامالتهــا الضخمــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا الغربيــة.
ومــن جانبهــا تتوخــى روســيا الحــذر مــن أن تبــدو تاب ًعــا اقتصاديًــا للصــن ،كــا وأن مصالــح
واســراتيجيات البلديــن ال تتطابــق بالــرورة دامئًــا .وبالنســبة ملوســكو فــإن مجموعــة العرشين،
وتجمــع «بريكــس» ( )BRICSقــد حــا محــل مجموعــة الـــ 7الكبــار (مجموعــة الـــ 8ســابقًا قبل
إبعــاد روســيا مــن عضويتهــا بعــد األزمــة األوكرانيــة) ،بينــا تقــدر موســكو أن منظمــة شــنغهاي
للتعــاون ميكــن أن تكــون بديـاً عــن االتحــاد األورويب ،ومجلــس روســيا– الناتــو.
والواقــع أن رشاكــة الصــن وروســيا اكتســبت مزي ـ ًدا مــن العمــق االســراتيجي ،خاصــة بعــد
توقيــع صفقــة الغــاز الكــرى يف مايــو  ،)10(2014كذلــك هنــاك مســاعي روســية – يابانيــة
لتطويــر عالقــات الجانبــن.
وقــد باتــت مســألة تنويــع الــراكات الدوليــة ،مــع الرتكيــز عــى الــدول غــر الغربيــة ،أحــد
أهــم توجهــات الكرملــن االســراتيجية بعــد األزمــة األوكرانيــة ،وذلــك بجانــب ترســيخ مــا
حققتــه روســيا مــن مكاســب بالفعــل ،أي عــدم التخــي عــن شــبه جزيــرة القــرم ،واالســتعداد
لوقفــة طويلــة مــع الغــرب.
والواقــع أن تــدين أســعار الطاقــة وانخفــاض قيمــة العملــة املحليــة الروســية ،كانــت لــه
انعكاســاته الواضحــة عــى حركــة سياســة روســيا الخارجيــة .فقــد تخــى بوتــن عــن مــروع
خــط أنابيــب التيــار الجنــويب الــذي ظــل يدافــع عنــه لســنوات (نقــل  63مليــار مــر مكعــب
( )10السياسة الروسية وأمن الرشق األوسط ،مرجع سابق.
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مــن الغــاز ســنويًا لجنــوب أوروبــا عــر البحــر األســود) مســتعيضً ا عــن ذلــك مبــروع جديــد
يربــط روســيا برتكيــا عــر البحــر األســود «مــروع تركســريم» (نفــس الكميــة ،منهــا  13مليــار
للســوق الــريك ،والباقــي ســيذهب ملركــز للغــاز ( )Gas Hubعــى الحــدود الرتكيــة – اليونانية،
ليضــخ مــن هنــاك إىل األســواق األوروبيــة) .
راب ًعا :تطورات العالقات الروسية بدول املنطقة:
ســبقت اإلشــارة إىل أن تــأزم عالقــات روســيا مــع الغــرب زاد مــن أهميــة رشكاء روســيا مــن
الــدول األخــرى غــر الغربيــة .وتذهــب تقديــرات روســية عديــدة إىل أن ثــورات الربيــع العــريب
أضعفــت كثـ ًرا مــن تأثــر ونفــوذ روســيا يف الرشق األوســط ،وذلــك باســتثناء العالقــات مــع مرص
التــي شــهدت طفــرة بعــد ســقوط نظــام اإلخــوان ،حيــث وجــد اتفــاق الرشاكــة االســراتيجية،
امل ُ ّوقــع بــن البلديــن يف يونيــو  ،2009تطبي ًقــا عمل ًيــا بعــد ثــورة  30يونيــو  2013ســواء بالنســبة
آلليــة (( )2+2اجتامعــات وزيــرا الخارجيــة والدفــاع يف البلديــن بالتنــاوب) أو لقــاءات القمــة .أما
بالنســبة لــكل مــن ســوريا وليبيــا والعــراق ،فقــد انقلبــت موســكو عــى اإلســاميني فيهــا.
ومــن وجهــة النظــر الروســية ،فــإن الحليــف الوحيــد الــذي ميكــن االعتــاد عليــه يف املنطقــة هــو
الرئيــس الســوري بشــار األســد ،الــذي ميثــل بالنســبة للكرملــن ما تبقــى ملوســكو مــن نفــوذ يف
الــرق األوســط منــذ الفــرة الســوفيتية الســابقة ،وهــو خــر خلــف لخــر ســلف .فوالــده حافــظ
األســد الــذي احتفــظ بعالقــات سياســية واقتصاديــة قويــة مــع موســكو ،كان الزعيــم العــريب
الوحيــد الــذي اتخــذ موق ًفــا رصي ًحــا معاديًــا للغــرب.
ويف ضــوء األزمــة األوكرانيــة ،باتــت موســكو أكــر دعـ ًـا لنظــام بشــار ،كام تبــدو أكــر تصميـ ًـا
عــى املزيــد مــن تعزيــز روابطهــا بإيــران ،فضـاً عــن انفتاحهــا عــى مــر والحــرص عــى احتــواء
املشــكالت التــي طــرأت عــى عالقاتهــا برتكيــا يف الفــرة األخــرة .إذ أنــه رغــم تبايــن مواقــف
موســكو وأنقــرة إزاء ثــورات الربيــع العــريب وحــول ســوريا ،إال أن البلــدان أظهــرا قــدرة عــى
احتــواء تداعيــات حــادث ســقوط الطائــرة العســكرية الروســية يف  24نوفمــر  ،2015وحــادث
اغتيــال الســفري الــرويس لــدى أنقــرة حفاظًــا عــى مصالحهــا الضخمــة املتبادلــة.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن إيــران تحظــى بأهميــة خاصــة يف اســراتيجية السياســة الخارجيــة
الروســية يف املنطقــة ،بــل إنهــا الدولــة التــي تعطــي سياســة موســكو يف املنطقــة عمقًا اســراتيجيًا،
وذلــك ألســباب عديــدة جيوسياســية واقتصاديــة .ومتثــل عــودة بوتــن للكرملــن عــام  2012بداية
ملرحلــة جديــدة يف العالقــات الروســية -اإليرانيــة ،حيــث تأثــرت رؤية بوتني الســراتيجية سياســة
بــاده الخارجيــة ،التــي بلورهــا يف مســتهل واليتــه الثالثــة ،بعــدد مــن التطــورات الدوليــة التــي
دفعتــه إىل تفعيــل اتصــاالت روســيا بــدول الــرق األوســط مبــا فيهــا إيــران .وتتمثــل أهــم هــذه
األســباب يف :فشــل مبــادرات وخطــط روســيا لتطويــر عالقاتهــا بالواليــات املتحــدة خــال حكــم
ميدفيــدف ( – )2012 – 2008اســتياء موســكو مــن املوقــف الغــريب الســلبي يف ليبيــا عــام – 2011
التأثــرات الســلبية لثــورات الربيــع العــريب عــى مصالــح روســيا السياســية واالقتصاديــة يف الرشق
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األوســط ،وبدايــات توتــر عالقــات موســكو بالغــرب بســبب امللفــن األوكــراين و الســوري .ومــن
جانبهــا تقــدر إيــران أن تعاونهــا مــع روســيا مســألة حتميــة يف ضــوء إدراك القيــادة اإليرانيــة أنــه
ســيكون مــن الصعــب اإللغــاء الرسيــع والكامــل للعقوبــات املفروضــة عــى إيــران مــن الواليــات
املتحــدة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،تظــل العالقــات مــع روســيا يف الفكــر االســراتيجي
اإليــراين مبثابــة خيــار بديــل.
وبالنســبة للــدول العربيــة فيجمعهــا بروســيا منتــدى للتعــاون تحــت مظلــة جامعــة الــدول
العربيــة ،إال أنــه مل يحقــق نتائــج تذكــر ،كــا يربــط روســيا بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
حــوار اســراتيجي مل يحقــق بــدوره نتائــج ملموســة .ويف اإلجــال ال توجــد اســتثامرات روســية
ذات بــال يف املنطقــة العربيــة ،واملوجــود حاليًــا قــارص عــى قطــاع الطاقــة.
ومــع ذلــك ،وعــى الصعيــد الســيايس ،شــهد العامــن املاضيــن صعــو ًدا واض ًحــا يف عالقات موســكو
أساســا إىل تداعيــات الصفقــة النوويــة
باملنطقــة العربيــة ،الســيام دول الخليــج ،وهــو مــا يرجــع ً
اإليرانيــة املوقعــة يف  14يوليــو  ،2015وكــذا الرتاجــع األمريــي عــن مشــاكل املنطقــة ،بجانــب
القواســم املشــركة العديــدة بــن السياســة الخارجيــة الروســية والسياســات العربيــة فيــا يتعلق
مببــدأي عــدم التدخــل يف الشــأن الداخــي ،ورفــض تغيــر النظــم بالقــوة املســلحة ،والتعويــل عىل
الــدور الرئيــي لألمــم املتحــدة يف حــل املشــكالت الدوليــة.
وهكــذا ومنــذ النصــف الثــاين مــن عــام  ،2015شــهدت عالقــات موســكو بــكل مــن إرسائيــل
واألردن والكويــت واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،تطــورات إيجابيــة
حيــث زار رؤســاء دول وحكومــات هــذه الــدول موســكو ،ووقــع بعضهــم اتفاقــات رشاء أســلحة
روســية .كــا أعلنــت الســعودية أنهــا ستســتثمر  10مليــار دوالر يف روســيا لتطويــر عالقــات
التعــاون الزراعــي بــن البلديــن ،وتنســق الريــاض وموســكو سياســاتهام بالنســبة لحجــم إنتــاج
النفــط يف الســوق العامليــة ملواجهــة تدهــور أســعاره ،وهــو تحــرك غــر مســبوق يف تاريــخ
عالقــات البلديــن.
ويف التقديــر ،فــإن أخطــاء السياســة األمريكيــة يف الــرق األوســط ،والرتاجــع األمريــي عــن
مشــكالته ال يعنيــان أن الســاحة الــرق أوســطية باتــت ممهدة لــدور رويس متصاعــد يف املنطقة،
رغــم مــا حققتــه موســكو مــن نجاحــات يف امللــف الســوري ،حيــث تظــل يف حاجــة لتعــاون
واشــنطن للتوصــل إىل حــل لهــذه األزمــة.
خامسا :مدي فاعلية الدور الرويس يف املنطقة:
ً
تظــل مــدى فاعليــة الــدور الــرويس يف املنطقــة مرهونــة بعــدد مــن املحــددات التــي تؤثــر يف
فــرص صعــوده ،أهمهــا مــا يــي:
 -1عــى خــاف منطقــة رشق أوروبــا التــي تشــهد– منــذ األزمــة األوكرانيــة– مرحلــة مــن
املواجهــة الجيوسياســية الرشســة بــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ال تــزال موســكو
وواشــنطن تتشــاركان بعــض املصالــح يف منطقــة الــرق األوســط ،ســواء فيــا يتعلــق مبكافحــة
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اإلرهــاب ،أو منــع االنتشــار النــووي .فموســكو وواشــنطن تنظــران إىل اإلرهــاب والتطــرف
الدينــي يف الــرق األوســط كتهديــد مشــرك لكليهــا ،وأن عــدم تعاونهــا يف هــذا الشــأن
لــن تســتفيد منــه ســوى املنظــات اإلرهابيــة املتطرفــة .وقــد تجلــت هــذه املرونــة يف متاهــي
املوقــف األمريــي مــع الــدور الــرويس يف امللــف الســوري .إذ يالحــظ التفهــم األمريــي لهــذا
الــدور ،بــل واالعــراف بــه ،مبــا يتضمنــه ذلــك مــن اعــراف بالــدور العاملــي لروســيا كقــوة
كــرى ،وللهــدف األســايس للتدخــل الــرويس .كذلــك كان التعــاون الــرويس– الغــريب حاسـ ًـا يف
التوصــل إىل الصفقــة النوويــة اإليرانيــة يف يوليــو  .2015وبالرغــم مــن وضــوح تنافــس الدوريــن
األمريــي والــرويس يف املنطقــة ،فإنــه تنافــس أقــل حــدة باملقارنــة بفــرة الحــرب البــاردة ،كــا
أن مجــال هــذا التنافــس اقتصــادي يف األســاس.
 -2يظــل اإلرهــاب والتطــرف الدينــي يف املنطقــة ،خاصــة مــع اســتمرار األزمــات يف كل مــن
ســوريا ،وليبيــا ،والعــراق ،عام ـاً مهـ ًـا للغايــة الســتمرار الــدور الــرويس يف الــرق األوســط،
والســعي إىل تفعيلــه ،بــل إن هــذا العامــل هــو املحــدد األهــم الســراتيجية سياســة روســيا
الخارجيــة يف املنطقــة.
 -3كــا تظــل إيــران وسياســاتها اإلقليميــة– مــا بعــد الصفقــة النوويــة– عامـاً مشــركًا يف رســم
مالمــح الدوريــن الــرويس واألمريــي يف الــرق األوســط( .)11ويف هــذا الصــدد ،ميكــن التأكيــد
بــأن لروســيا والواليــات املتحــدة م ًعــا دو ًرا حاسـ ًـا يف مراقبــة تنفيــذ إيــران لتعهداتهــا مبوجــب
الصفقــة .فقــد كانــت روســيا رشي ـكًا يعتمــد عليــه يف املفاوضــات التــي قــادت إليهــا( .)12أمــا
بالنســبة للواليــات املتحــدة ،فتشــر تقديــرات أمريكيــة إىل أن قيــام إيــران بتغيــر ســلوكها
يف الــرق األوســط– ســواء ملصلحــة اســتقرار املنطقــة أو لعــدم اســتقرارها– ســيتوقف عــى
سياســات الواليــات املتحــدة فيهــا .فــإذا مــا اســتخدمت واشــنطن الصفقــة النوويــة كحجــة
للمزيــد مــن الرتاجــع عــن مشــكالت املنطقــة وغســل يدهــا منهــا ،فإنــه مــن املرجــح أن
تتجــه أهــداف وسياســات إيــران ملزيــد مــن التوســع والعدوانيــة ،اعتقــا ًدا منهــا بــأن الواليــات
املتحــدة ال متلــك اإلرادة أو القــدرة عــى وقفهــا.
أمــا إذا تعاملــت واشــنطن بجديــة مــع مــا تضمنتــه الصفقــة مــن التزامــات ،مــن خــال تفعيــل
انخراطهــا يف املنطقــة ،والتــرف بحســم عــن طريــق تقديــم ضامنــات حقيقيــة لحلفائهــا يف
( )11املرجع سابق.
( )12انظ ــر يف ذل ــك :ع ــزت س ــعد الس ــيد :واش ــنطن وموس ــكو ب ــن التباع ــد والتق ــارب– مجل ــة السياس ــة
الدوليــة – العــدد  203ينايــر  – 2016املجلــد ( )51ص  -104ص.107
وح ــول الصفق ــة النووي ــة اإلي راني ــة م ــع مجموع ــة ال ـــ ، 1+5راج ــع :ع ــزت س ــعد الس ــيد :الصفق ــة النووي ــة مع
إي ـران ،خط ــة العم ــل املش ــركة الش ــاملة ( )JCPOAب ــن إي ـران ومجموع ــة ال ـــ ،1+5أوراق املجل ــس امل ــري
للش ــئون الخارجي ــة (ع ــدد )23نوفم ــر .2016
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الخليــج وحاميــة مصالحهــم القوميــة ،ومقاومــة التمــدد اإليــراين يف مناطــق أخــرى ،خاصــة يف
ســوريا ،فــإن ذلــك ســيدفع إيــران إىل الرتاجــع عــن سياســاتها التوســعية ،وإجبارهــا عــى احــرام
جريانهــا(.)13
وعــى الجانــب الــرويس ،وبالرغــم مــن إرث الشــكوك املتبادلــة وعــدم الثقــة بــن إيــران
وروســيا ،خاصــة وأن هــذه األخــرة تتوجــس مــن إمكانيــة أن يقود االتفــاق النووي إىل تحســن
عالقــات طهــران بالغــرب املتقــدم تكنولوج ًيــا ،وهــو مــا حــدث بالفعــل ،حيــث تتــواىل وفــود
الصــن ،وفرنســا ،وأملانيــا ،واململكــة املتحــدة ،عــى طهــران ،يف ســباق محمــوم للحصــول عــى
نصيــب مــن «الكعكــة» اإليرانيــة لتعويــض خســائرها ،جــراء التزامهــا بالعقوبــات لســنوات،
ســتظل موســكو حريصــة عــى اإلبقــاء عــى عالقاتهــا الخاصــة بطهــران ،دون أن يصــل األمــر إىل
حــد التوجــه نحــو تكويــن تحالــف اســراتيجي أو عســكري شــامل معهــا ،حيــث ال يــزال ذلــك
خــارج اهتــام موســكو ملــا لــه مــن انعكاســات ســلبية عــى عالقاتهــا بــكل مــن إرسائيــل ،ودول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،التــي بــدأت تتجــه نحــو تطويــر عالقاتهــا بروســيا ،مــع تراجــع
الــدور األمريــي وشــكوكها يف إمكانيــة تغيــر الســلوك اإليــراين يف املنطقــة(.)14
ويف التقديــر يظــل مــن املمكــن ،وكــا كان الحــال يف املــايض ،أن تقــوم روســيا بالتضحيــة
ببعــض مكاســبها يف إيــران ،مقابــل تحســن عالقاتهــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ســواء برفــع
العقوبــات عنهــا ،أو بتخفيــف الضغــوط عليهــا يف منطقــة رشق أوروبــا (امللــف األوكــراين)،
علـ ًـا بــأن تعزيــز العالقــات مــع الغــرب كان دامئًــا ،وســيظل ،أولويــة ملوســكو(.)15
 -4ارتباطًــا مبــا تقــدم ،مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه كثـ ًرا مــا وصــف «بوتــن» ،ووزيــر خارجيتــه
«ســرجي الفــروف» توجــه روســيا نحــو توســيع روابطهــا مــع الــدول غــر الغربيــة– مبــا
فيهــا دول منطقــة الــرق األوســط– بأنــه توجــه مكمــل لروابــط روســيا مــع الغــرب ،وأن
تعزيــز التعــاون مــع آســيا عامــة ،والصــن خاصــة ،يجــب النظــر إليــه ليــس كــرد فعــل عــى

تراجــع عالقــات روســيا بالواليــات املتحــدة وأوروبــا ،وإمنــا يف إطــار اســراتيجية طويلــة املــدى
تســتهدف أيضً ــا تنميــة املناطــق الرشقيــة مــن روســيا( .)16وبالرغــم مــن انتقــاد بوتــن الشــديد
حريصــا دامئًــا عــى توجيــه رســالة مفادهــا أن التوجــه
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا فإنــه يظــل
ً
الــرويس الجديــد هــو توجــه محســوب ،وأنــه لــن يذهــب إىل حــد تهديــد مصالــح الواليــات
املتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا ،أو إدارة ظهــر روســيا لهــا ،خاصــة يف امللفــات التــي تحتــاج
فيهــا واشــنطن إىل تعــاون موســكو.
 -5يف الســياق عاليــه ،يقــدر بعــض الخــراء الــروس – بحــق – أن ســلوك موســكو يف منطقــة
الــرق األوســط يظــل دفاع ًيــا يف املقــام األول ،وأنــه نــاد ًرا ما ســعت روســيا إىل اســتخدام
ورقــة الــرق األوســط ضــد الغــرب .ويف معظــم الحــاالت ،تكــون أولويتهــا حاميــة مصالحهــا
االقتصاديــة ،والســعي إىل االحتفــاظ بروابــط غــر مقيــدة مــع دول املنطقــة(.)17
 -6أخـ ًرا ،يظــل مــدى فاعليــة دور روســيا يف الــرق األوســط– مبــا يتضمنــه ذلــك مــن أعبــاء
ومســئوليات – مرهونًــا بالقــدر الــذي تســمح بــه مواردهــا ،الســيام مــدى قدرتهــا عــى إدارة
حصــار الغــرب لهــا ،والتغلــب عــى تداعيــات العقوبــات االقتصاديــة واملاليــة املفروضــة عليهــا،
ومــدى نجاحهــا يف تحديــث اقتصادهــا( ،)18وعــى ســبيل املثــال دامئًــا مــا تؤكــد موســكو أن
العالقــات مــع الفضــاء الســوفيتي الســابق ميثــل أولويــة عــى قامئــة اهتاممــات سياســتها
الخارجيــة .ومــع ذلــك ،فــإن نظــرة إىل الجهــود التــي بذلتهــا روســيا الســتعادة نفــوذ االتحــاد
أساســا يف خلــق منظــات متعــددة للتعــاون
الســوفيتي الســابق يف هــذه الــدول ،والتــي متثلــت ً
االقتصــادي والســيايس والعســكري ،تكشــف بوضــوح عــن صعوبــة تحمــل االقتصــاد الــرويس
التكلفــة املاديــة لخلــق رشاكــة حقيقيــة تقـ ِـدم موســكو مبوجبهــا قــد ًرا مــن الدعــم االقتصــادي
أو حتــى اإلنســاين يف تلــك الــدول ،التــي فضلــت بدورهــا االحتفــاظ بحريــة يف عالقاتهــا
الخارجيــة ،واالنفتــاح عــى قــوى أخــرى تســتطيع مســاعدتها كالصــن ،واالتحــاد األورويب،
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والهنــد.
سادســا :انعكاســات فــوز ترامــب يف انتخابــات الرئاســة األمريكيــة عــى سياســة روســيا يف
ً
الــرق األوســط:
رغــم الحديــث عــن تدخــل رويس يف االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة لصالــح ترامــب ،إال أن
روســيا تنفــي ذلــك رســم ًيا ،وتؤكــد أن فــوز املرشــح الجمهــوري مل يكــن متوق ًعــا إطالقًــا بالنســبة

( )13عزت سعد السيد ،الصفقة النووية اإلي رانية مع مجموعة الـ ،1+5مرجع سابق.
( )14املرجع السابق.
( )15روسيا وأمن الرشق األوسط – مرجع سابق.
وح ــول دور روس ــيا يف منطقته ــا والع ــامل يف الق ــرن الح ــادي والعرشي ــن  ،يتح ــدث وزي ــر الخارجي ــة الف ــروف
ع ــن دخ ــول الع ــامل مرحل ــة جدي ــدة ،أس ــاها مرحل ــة «م ــا بع ــد أمري ــكا»  ، Post – Americaمس ــتطر ًدا أن ــه
ال يقص ــد ع ــامل م ــا بع ــد الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة أو عامل ـاً بدونه ــا ،مضي ًف ــا أن ــه «ع ــامل ت راجع ــت في ــه
األهمي ــة النس ــبية ل ــدور الوالي ــات املتح ــدة بس ــبب ظه ــور م راك ــز ق ــوى عاملي ــة أخ ــرى  .أم ــا في ــا يتعل ــق
بالزعام ــة  ،Leadershipف ــري الف ــروف أنه ــا ش ــأن آخ ـر ،يعن ــي يف املق ــام األول التوص ــل إىل اتف ــاق ب ــن رشكاء
و الق ــدرة ع ــى أن تظ ــل األول ،لك ــن ب ــن متس ــاوين» .
انظر يف ذلكLavrov (Sergei) : Russia and the world in the 21st century in : Russia in Global :
Affairs , vol.6, No 3, July – Sep. 2008, pp.8- 9.

( )18راجــع ،عــزت ســعد الســيد :تكاليــف املنافســة :التحديــات أمــام مكانــة روســيا يف االســراتيجية
العامليــة– مجلــة السياســة الدوليــة – العــدد ( )195ينايــر  – 2014املجلــد  – 49ص .91–88
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( )16املرجع السابق.
( )17املرجع السابق ،وانظر أيضً ا:

Nikolay Kasyanov, What›s at Stake for Russia in Syria- Carnegie Moscow Center, sept.21, 2015.

لهــا ،وأن الكرملــن كان يســتعد لهيــاري كلينتــون وآلفــاق عالقــات أمريكيــة– روســية أكرث ســو ًءا
مــا هــي عليــه اآلن.
وهنــاك نــوع مــن التفــاؤل يف أوســاط النخبــة الحاكمــة واإلعــام الــرويس يف إمكانيــة أن يــؤدي
فــوز ترامــب إىل انفراجــة يف العالقــات مــع روســيا ،لعــدد مــن االعتبــارات أهمهــا:
 -1التشــابه الواضــح بــن نهــج بوتــن وفكــره الســيايس وترامــب .فاألخــر مهتــم أكــر– عــى مــا
يبــدو مــن ترصيحاتــه ومزاجــه – باملصالــح القوميــة لبــاده وليــس باأليديولوجيــات .ومــن وجهة
النظــر الروســية فــإن أمريــكا أكــر تركيـ ًزا عــى نفســها داخليًــا ،أفضــل بكثــر مــن دولــة تســعى
إىل الهيمنــة عــى العــامل وفــرض قيمهــا ومبادئهــا عــى الجميــع.
 -2اختيــار ترامــب بعــض كبــار معاونيــه وعــى رأســهم وزيــر الخارجيــة «ريكــس تيلرســون»
( )Rex Tillersonممــن ُعــرف عنهــم صداقتهــم القويــة ببوتــن وكبــار معاونيــه.
 -3ترصيحــات الرئيــس املنتخــب ،قبــل وبعــد انتخابــه ،حــول روســيا مــن قبيــل «ســيكون جيـ ًدا
للتعــاون مــع روســيا» وعــرض التعــاون معهــا يف محاربــة تنظيــم الدولــة اإلســامية وتعليقــه بأن
شــعب القــرم أكــر ســعادة اآلن مــا كان عليــه تحــت حكــم أوكرانيــا ...إلــخ.
والواقــع أن خطــاب بوتــن الســنوي أمــام املجلــس الفيــدرايل يف  4ديســمرب ،2016قــد حمــل
العديــد مــن املــؤرشات التــي تعكــس رغبــة روســية يف تطبيــع العالقــات مــع الواليــات املتحــدة
األمريكيــة طاملــا راعــت مصالــح روســيا وأمنهــا القومــي .وعــى ســبيل املثــال أكــد «بوتــن» «أن
روســيا ال تريــد مواجهــة مــع أحــد ،وأنهــا ليســت يف حاجــة إليهــا  ..نحــن بحاجــة إىل أصدقــاء
 ...أن روســيا مســتعدة للعمــل مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ،ومــن املهــم أن تعــود العالقــات
الثنائيــة إىل مســارها كــا كانــت وأن تتطــور عــى أســاس مــن املســاواة واملنافــع املتبادلــة».
وأضــاف «أن التعــاون بــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة يف التعامــل مــع القضايــا العاملية
واإلقليميــة ســوف يفيــد العــامل أجمــع ،ولدينــا مســئولية مشــركة لضــان األمــن واالســتقرار
الدوليــن وتعزيــز نظــم منــع االنتشــار» .ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن بوتــن أكــد «أن محــاوالت
كــر هــذه الرشاكــة االســراتيجية هــو أمــر خطــر للغايــة ،وميكــن أن يقــود إىل كارثة عامليــة ،وال
يجــب علينــا نســيان هــذا ولــو للحظــة».
والخالصــة ،هــي أنــه طاملــا أن الهــدف النهــايئ للسياســة الخارجيــة الروســية هــو ضــان احــرام
املصالــح األمنيــة الروســية – مــن خــال اســتبعاد عضويــة كل مــن جورجيــا ومولدوفــا وأوكرانيــا،
وأي مــن الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة ،مــن عضويــة حلــف شــال األطلنطــي ،ومنــح هــذه
الــدول وضعيــة الحيــاد بــن روســيا والناتــو ،واإلدارة املشــركة لألزمــات الدوليــة مــن خــال
مجلــس األمــن الــدويل ،ورفــع العقوبــات االقتصاديــة بــن الغــرب وروســيا – تظــل روســيا عــى
اســراتيجيتها النشــطة يف أماكــن أخــرى الســيام منطقــة الــرق األوســط مــع تراجــع الواليــات
املتحــدة منهــا .كل ذلــك يف إطــار املحــددات والقيــود املفروضــة عــى حركــة روســيا يف هــذا
الشــأن ،الســيام يف ضــوء أوضاعهــا االقتصاديــة الصعبــة.
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االسرتاتيجية األوروبية يف املنطقة العربية
أ.د /.هشام مراد(*)
تقــــديم:
ال ميكــن الحديــث عــن اســراتيجية أو سياســة أوروبيــة موحــدة تجــاه املنطقــة العربيــة.
فربغــم محــاوالت االتحــاد األورويب للتحــدث بصــوت واحــد يف مجــال السياســة الخارجيــة
وانتهــاج سياســة دفاعيــة موحــدة ،فــإن دول أوروبــا مل تنجــح بعــد يف انتهــاج سياســة موحــدة
بســبب اختــاف مصالــح دولهــا واســتمرار متســكها بســيادتها يف ملفــات السياســة الخارجيــة
والقضايــا التــي متــس أمنهــا الوطنــي .وقــد متخــض عــن ذلــك ازدواجيــة أوروبيــة يف التعامــل
مــع العــامل العــريب .فبينــا بلــورت مؤسســات االتحــاد األورويب اســراتيجية وسياســات موحــدة
تجــاه املنطقــة العربيــة يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،اتســمت
بدرجــات متفاوتــة مــن الفعاليــة ،نجــد حكومــات الــدول األعضــاء ،خاصــة الكــرى منهــا ،تنتهــج
كثـ ًرا يف القضايــا السياســية واألمنيــة املهمــة ،سياســات مناقضــة لتلــك التــي يدافــع عنهــا االتحاد
األورويب .وهكــذا نجــد الــدول األوروبيــة القريبــة جغراف ًيــا من العامل العــريب واملتأثــرة بتطوراته
السياســية واالقتصاديــة والتــي ترتبــط معــه بــإرث تاريخــي اســتعامري ولديهــا مقومــات القــوة
الالزمــة ،خاصــة فرنســا وبريطانيــا ،متــارس بشــكل منفــرد أدوا ًرا خارجيــة خــارج إطــار االتحــاد
األورويب – أكــر نشــاطًا وفاعليــة مــن تلــك الــدول األوروبيــة البعيــدة جغرافيًــا ،وتفتقــر إىل
تاريــخ مشــرك مــع العــامل العــريب وترتبــط مصالحهــا مبناطــق أخــرى كــرق أوروبــا أكــر مــن
ارتباطهــا بالعــامل العــريب والــرق األوســط ،مثــل أملانيــا ودول شــال أوروبــا.
لكــن ذلــك ال ينفــي أن االتحــاد األورويب ميتلــك اســراتيجية مشــركة تجــاه املنطقــة العربية ،وإن
كانــت تُعــاين مــن مثالــب عديــدة وتفتقــر للفاعليــة يف حاالت كثــرة .وتنــدرج تلك االســراتيجية
يف إطــار مــا يســمى بـ «سياســة الجــوار األوروبيــة» التي وضعتهــا املفوضية األوروبية عــام ،2003
بهــدف تقويــة العالقــات مــع دول الجــوار يف رشق أوروبــا وجنــوب املتوســط ،وهــو مــا يســتبعد
عمل ًيــا منطقــة الخليــج العــريب .والواقــع أن هــدف تقويــة الصــات مــع دول جنــوب املتوســط
يعــود تاريخيًــا إىل مــا يعــرف بعمليــة برشــلونة التــي أسســت «الرشاكــة األورومتوســطية» عــام
 .1995وقــد تــم دمــج تلــك الرشاكــة يف «سياســة الجــوار األورويب» عــام  ،2003ثــم فيــا ُعــرف
باالتحــاد مــن أجــل املتوســط الــذى أنشــئ مببــادرة فرنســية عــام  .2008ويضــم ذلــك التجمــع
األخــر دول االتحــاد األورويب الثــاين والعرشيــن وعــر دول جنــوب املتوســط وهــى مــر
وليبيــا والجزائــر وتونــس واملغــرب وســوريا ولبنــان واألردن وفلســطني ،باإلضافــة إلرسائيــل.
(*) عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية ،وأستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة.
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وبرغــم اختــاف األشــكال أو الهيــاكل التــي اتخذتهــا أوروبــا يف محاوالتهــا لتنظيــم ودعــم
عالقاتهــا مــع دول جنــوب املتوســط ،فــإن األهــداف بقيــت واحــدة وهــى تقويــة االندمــاج
االقتصــادي بــن الجانبــن متهيــ ًدا إلقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة وإقامــة منطقــة للســام
واالســتقرار والرفاهيــة االقتصاديــة تعتمــد عــى احــرام دولــة القانــون واســتبعاد اللجــوء إىل
القــوة .ولتحقيــق تلــك األهــداف ،وضــع االتحــاد األورويب مجموعــة مــن األدوات تعمــل يف
إطــار ثالثــة مجــاالت سياســية – أمنيــة واقتصاديــة – تجاريــة واجتامعيــة – ثقافية .ولكــن أهمها
عــى اإلطــاق وأكرثهــا فاعليــة ينــدرج يف إطــار التعــاون االقتصــادي أو مــا يعــرف باتفاقيــات
الرشاكــة ،وهــو املجــال الــذى يحظــى باالهتــام الرئيــي لالتحــاد األورويب .وميكــن تفســر
ذلــك بالنجاحــات البــارزة التــي حققهــا املــروع األورويب املوحــد يف املجــال االقتصــادي ،وهــو
ما حــدا بالقــوى األوروبيــة الكــرى إىل االعتقــاد باألثــر الفعــال -واملبالــغ فيــه واقع ًيــا -لالقتصــاد
يف إحــداث التغــرات املطلوبــة يف دول جنــوب املتوســط .كــا أن املجــال االقتصــادي الــذى
يغلــب عليــه الطابــع التقنــي يســهل نســب ًيا االتفــاق بشــأنه بــن الحكومــات األوروبيــة مقارنــة
بالقضايــا السياســية واألمنيــة.
وهنــاك مجموعتــان مــن املصالــح األوروبيــة األساســية التــي تقــف وراء سياســتها للتقــارب مــع
منطقــة جنــوب املتوســط .أولهــا ،مصالــح تســعى لتحقيقهــا عــى املســتويني الزمنيــن القريــب
واملتوســط وتتلخــص يف تجنــب امتــداد أثــار النزاعــات وعــدم االســتقرار يف املنطقــة العربيــة
إليهــا ،خاصــة ظواهــر اإلرهــاب والالجئــن والهجــرة غــر الرشعيــة عــر البحــر املتوســط.
وتتمثــل املجموعــة الثانيــة يف مصالــح تأمــل أوروبــا تحقيقهــا عــى املــدى البعيــد وهــى تنــدرج
يف إطــار مــا تطلــق عليــه «السياســة الخارجيــة الهيكليــة» لالتحــاد األورويب ،أى تلــك السياســة
التــي تبغــى إحــداث تغــرات هيكليــة وقيميــة يف دول جنــوب املتوســط باتجــاه الدميقراطيــة
والتعدديــة السياســية ودولــة القانــون ،واحــرام حقــوق اإلنســان ،واقتصــاد الســوق ،وحريــة
التعبــر عــى شــاكلة االتحــاد األورويب .أي إنهــا تلــك املصالــح الســاعية إىل تصديــر النمــوذج
الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف األورويب ،اعتــا ًدا عــى نجــاح النمــوذج األورويب
وعــى مــا ميكــن أن ميارســه مــن جاذبيــة عــى الــدول العربيــة.
وقــد دفعــت الثــورات الشــعبية التــي اجتاحــت العديد مــن الــدول العربيــة يف  ،2011وتداعياتها
باالتحــاد األورويب إىل إعــادة النظــر يف سياســة الجــوار باتجــاه دول جنــوب املتوســط .فأضــاف
العمــل مببــدأ جديــد هــو «املزيــد مــن أجــل املزيــد»؛ أي إبــداء اســتعداد أوروبــا ملنــح املزيــد من
املســاعدات االقتصاديــة واملاليــة والتقنيــة وغريهــا ،للحكومــات العربيــة التــي تثبت اســتعدادها
لدعــم وتعميــق الدميقراطيــة واحــرام حقــوق اإلنســان وإقامــة دولــة القانــون .وتــأيت تونــس يف
مقدمــة الــدول العربيــة التــي تســتفيد حال ًيــا مــن تطبيــق هــذا املبــدأ.
كــا دفعــت التغــرات العميقــة التــي لحقــت بالبلــدان العربيــة منــذ  2011باالتحــاد األورويب
إىل إدراك رضورة إتبــاع سياســة جــوار أكــر مرونــة وتنو ًعــا تتجــاوب مــع االحتياجــات
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املختلفــة للــدول العربيــة ،والتــي ثبــت للعواصــم األوروبيــة أن ظروفهــا املوضوعيــة السياســية
واالجتامعيــة والثقافيــة ليســت متامثلــة.
إال أن التأثــر األهــم الــذى أحدثتــه الثــورات العربيــة يف السياســة األوروبيــة متثــل يف طغيــان
املصالــح واملخــاوف األمنيــة ،وىف مقدمتهــا امتــداد اإلرهــاب إىل أوروبــا وتدفــق الالجئــن ســواء
مــن ســوريا أو مــن دول أخــرى ،وبالتــايل تراجــع االهتــام بقضايــا الدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان .ويظهــر ذلــك جل ًيــا يف سياســات القــوى األوروبيــة الكــرى أكرث منــه يف مواقــف االتحاد
األورويب ،وهــو مــا يشــر مــن جديــد إىل اختــاف املصالــح واملواقــف بــن الطرفــن وصعوبــات
التحــدث بصــوت واحــد عــى املســتوى األورويب.
أوالً :السياسات األوروبية تجاه النزاعات العربية الرئيسية:
ليســت هنــاك ،كــا أســلفنا ،سياســة أوروبيــة موحــدة تجــاه النزاعــات يف العــامل العــريب .فالقــوى
األوروبيــة الكــرى ،خاصــة فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا ،تقــرر سياســاتها وف ًقــا لرؤيتهــا ملصالحهــا
الخاصــة .وقــد اتضــح ذلــك بصفــة خاصــة خــال أزمــة تدفــق الالجئــن الســوريني عــى أوروبــا
يف  ،2015حيــث مل تتمكــن الــدول األوروبيــة مــن تبنــي موقــف موحــد وانقســمت وفقًــا
ملصالحهــا الخاصــة لثالثــة فــرق ،أولهــا ،مــن أيّــد اســتقبال أعــداد كبــرة مــن الالجئــن ،مثــل
أملانيــا والســويد ،وثانيهــا ،مــن أبــدى اســتعداده الســتقبال أعــداد محــدودة منهــم ،مثــل فرنســا
وبريطانيــا ،وثالثهــا ،مــن رفــض متا ًمــا اســتقبالهم ،خاصــة دول رشق أوروبــا.
وتكتفــي الــدول األوروبيــة يف كافــة األحــوال مبامرســة أدوار ثانيــة يف ركاب الواليــات املتحــدة.
ومبــا أن واشــنطن قــد نــأت بنفســها عــن التدخــل بشــكل مبــارش يف نزاعــات املنطقــة خــال
فــرة حكــم الرئيــس بــاراك أوبامــا ،فقــد تضــاءل بالتبعيــة الــدور األورويب باســتثناء حالــة
التدخــل العســكري الفرنــي -الربيطــاين إلســقاط نظــام العقيــد معمــر القــذايف يف ليبيــا عــام
 .2011وقــد أتــاح ذلــك الرتاجــع الفرصــة للقــوى األخــرى العامليــة مثــل روســيا ،واإلقليميــة
كإيــران ودول الخليــج وتركيــا ،ملامرســة األدوار الرئيســية يف النزاعــات العربيــة ،خاصــة النــزاع
الســوري .ويتضــح ذلــك يف الجانــب العســكري مــن خــال دعــم األطــراف املتحاربــة املختلفــة
وىف محــاوالت التوصــل لحلــول سياســية.
ويرتكــز الــدور األورويب بصفــة عامــة يف مســاندة سياســة الواليات املتحــدة يف النزاعات الرئيســية،
ففــي مواجهــة تنظيــم الدولــة اإلســامية اإلرهــايب ،تشــارك العديــد مــن دول االتحــاد األورويب يف
التحالــف العســكري الــدويل الــذى تقــوده واشــنطن منــذ ســبتمرب  2014ضــد داعــش يف العــراق
وســوريا ،وىف مقدمتهــا فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وبلجيــكا والدمنــارك .كــا قدمــت
أملانيــا مســاعدات عســكرية للقــوات الكرديــة بشــال العــراق منــذ إبريــل  2015ملحاربــة داعش.
وترتكــز مســاهمة االتحــاد األورويب يف القيــام برضبــات جويــة ملعاقــل التنظيــم اإلرهــايب وتقديــم
دعــم لوجســتي .إال أن دورهــا محــدود يف الجهــود الدبلوماســية الســاعية للتوصــل لتســوية
سياســية يف النــزاع الســوري ،تاركــة ذلــك بصفــة أساســية للواليــات املتحــدة وروســيا.
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وىف ليبيــا ،تحجــم الــدول األوروبيــة عــن املبــادرة بالتدخــل العســكري املبــارش أو القيــام
بعمليــات عســكرية كــرى ضــد داعــش خوفًــا مــن التــورط يف النــزاع بــن القــوى املتناحــرة،
وذلــك برغــم قــرب ليبيــا مــن الســواحل الجنوبيــة ألوروبــا ومــا ميثلــه اســتمرار النــزاع املســلح
فيهــا مــن مخاطــر امتــداد اإلرهــاب وتدفــق الالجئــن عــى القــارة العجــوز .ويــأيت هــذا اإلحجام
برغــم املواقــف األوروبيــة املتكــررة خــال عــام  ،2016الداعيــة للتدخــل العســكري ضــد داعــش
يف ليبيــا .إال أن أوروبــا ال ميكنهــا التدخــل مبفردهــا ،وهــى بحاجــة لغطــاء قانــوين وســيايس دويل
أو لقيــادة أمريكيــة ،كــا هــو الحــال يف ســوريا والعــراق .وهــو مــا مل يتحقــق يف حالــة ليبيــا.
فالواليــات املتحــدة مل تكــن عــى اســتعداد للتدخــل بشــكل مبــارش وعلنــي ضــد داعــش يف هــذا
البلــد ،وهــى تكتفــي بالقيــام بعمليــات عســكرية خاصــة ،تقــوم بهــا قــوات كومانــدوز ضــد
التنظيــم اإلرهــايب منــذ نهايــة عــام  ،2015ثــم قــررت بشــكل مفاجــئ تصعيــد دورهــا والقيــام
برضبــات جويــة ضــد مواقــع داعــش يف معقلهــا مبدينــة رست اعتبــا ًرا مــن أول أغســطس ،2016
حتــى تــم طــرد التنظيــم مــن املدينــة يف بدايــة ديســمرب مــن نفــس العــام .وقــد اتبعــت فرنســا
وبريطانيــا نفــس تكتيــك التدخــل غــر املبــارش والخفــي بإرســال قــوات خاصــة إىل ليبيــا للقيــام
بعمليــات نوعيــة ضــد داعــش ،وتقديــم الدعــم للقــوات وامليلشــيات املناوئــة لــه.
ويعطــى النــزاع يف اليمــن مثــاالً أخــر للتباعــد والتفــاوت يف املواقــف بــن االتحــاد األورويب
كمؤسســة وأعضــاء االتحــاد مــن القــوى الكــرى .فبينــا أبــدى االتحــاد مــن خــال مســئولة
السياســة الخارجيــة «فدريــكا موجرينــي» اعرتاضــه عــى التدخــل العســكري للتحالــف العــريب
بقيــادة اململكــة الســعودية يف مــارس ُ ،2015محــذ ًرا مــن التداعيــات اإلقليميــة «الخطــرة»
لذلــك التدخــل يف اليمــن ،ومؤكـ ًدا أن «العمــل العســكري ليــس حـاً» ،وكانــت قــد أبــدت كالً
مــن بريطانيــا وفرنســا تأييدهــا للعمليــات العســكرية ضــد الحوثيــن .والشــك أن العالقــات
االســراتيجية التــي تربــط بــن باريــس ولنــدن مــن ناحيــة ،والريــاض مــن ناحيــة أخــرى ،تفــر
موقــف الدولتــن مــن التدخــل العســكري الســعودي ملســاندة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هادى،
ولدحــر قــوات املتمرديــن الحوثيــن .والريــب أن صفقــات الســاح الكبــرة التــي أبرمتها فرنســا
حاســا يف
وبريطانيــا مــع اململكــة الســعودية خــال األعــوام األخــرة كانــت كذلــك عامــاً
ً
تحديــد موقــف الدولتــن مــن تطــورات النــزاع اليمنــي.
أمــا القضيــة الفلســطينية ،فقــد تراجعــت خــال الســنوات األخــرة لــى تحتــل ذيــل قامئــة
اهتاممــات الــدول األوروبيــة يف العــامل العــريب بســبب تداعيــات الثــورات العربيــة التــي أدت
النتشــار النزاعــات املســلحة ومــا متخضــت عنــه مــن تصاعــد ظواهــر اإلرهــاب والالجئــن
والهجــرة غــر الرشعيــة .وكانــت أحــد النتائــج الطبيعيــة لذلــك هــو جمــود جهــود التســوية
السياســية بعــد فشــل إدارة الرئيــس أوبامــا يف تحريــك عمليــة الســام وتوقفهــا متا ًمــا منــذ
إبريــل  .2014ولتفــادي النتائــج الخطــرة املتوقعــة مــن اســتمرار ذلــك الجمــود ،ســواء بالنســبة
لرتاجــع شــعبية الســلطة الفلســطينية بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس لصالــح حركــة حــاس أو
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احتــاالت تفجــر العنــف يف األرايض الفلســطينية ،تقدمــت فرنســا مببــادرة يف يونيــو  2016لعقد
مؤمتــر دويل للســام يف باريــس يف نوفمــر مــن نفــس العــام مــن أجــل تحريــك جهــود الســام.
لكــن الرفــض القاطــع لهــذه املبــادرة مــن جانــب إرسائيــل وعــدم تحمــس الواليــات املتحــدة لها
ألنهــا تقلــل مــن دورهــا االنفــرادي يف عمليــة الســام أديــا لــوأد املبــادرة يف مهدهــا.
ثان ًيا :السياسات األوروبية تجاه مرص:
تتســم السياســات األوروبيــة تجــاه مــر بنفــس االزدواجيــة املذكــورة آن ًفــا .فمــن ناحيــة،
تنتقــد املؤسســات األوروبيــة املشــركة مثــل الربملــان األورويب أو املفوضيــة األوروبيــة ،ممثلــة
يف مســئولة السياســة الخارجيــة «فدريــكا موجرينــى» ،وكذلــك بعــض الحكومــات األوروبيــة
يف مناســبات مختلفــة ،ســجل مــر يف مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة وحريــة
التعبــر واملجتمــع املــدين .والشــك أن قضيــة الباحــث اإليطــايل «جوليــو ريجينــى» الــذى وجــد
مقتــوالً يف القاهــرة يف فربايــر  2015زادت مــن تلــك االنتقــادات األوروبيــة التــي تــردد صداهــا
يف عــدد مــن العواصــم األوروبيــة ،خاصــة إيطاليــا .والواقــع أن حــدة تلــك االنتقــادات قــد
تراجعــت بصفــة تدريجيــة منــذ ســقوط حكــم اإلخــوان املســلمني يف يوليــو  ،2013وتقتــر
بصفــة أساســية يف الفــرة األخــرة عــى تســجيل املواقــف الرســمية دون أن تتخطاهــا إىل التأثري
بصفــة حاســمة عــى السياســات .والشــك أن التطــورات الســلبية يف املنطقــة العربية ،كاســتمرار
النزاعــات املســلحة ،وتنامــي ظاهــرة اإلرهــاب وامتدادهــا إىل أوروبــا ،والخــوف مــن تفاقــم
أزمــة الالجئــن والهجــرة غــر الرشعيــة ،ســاهمت بصــورة حاســمة يف تطــور املوقــف األورويب.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تســتمر مؤسســات االتحــاد األورويب وبصفــة خاصــة حكومــات الــدول
األوروبيــة يف التفــاوض وإبــرام الصفقــات التجاريــة واالقتصاديــة والعســكرية مــع مــر.
فالحكومــات األوروبيــة ،وبضغــط مــن رشكاتهــا الكــرى ،تســعى لالســتفادة مــن الفــرص
التجاريــة واالقتصاديــة التــي يوفرهــا الســوق املــري الكبــر يف مختلــف املجــاالت .ويشــهد
عــى ذلــك الصفقــات الكــرى مــع رشكتــي «إينــي اإليطاليــة» ،و«بريتيــش برتوليــوم الربيطانية»
يف مجــال اســتخراج واســتغالل الغــاز الطبيعــي والبــرول ،ورشكــة «ســيمنز األملانيــة» يف إنتــاج
الكهربــاء ،و«داســو الفرنســية» يف إنتــاج الطائــرات الحربيــة وغريهــا .ومــن جانــب أخــر ،فــإن
التطــورات الســلبية يف العــامل العــريب املذكــورة آن ًفــا دفعــت االتحــاد األورويب والــدول األعضــاء
إىل إعطــاء األولويــة لجهــود الحفــاظ عــى اســتقرار مــر والنظــر إليهــا باعتبارهــا عامــل
اســتقرار يف منطقــة مضطربــة ،وهــو ما خفــف مــن انتقــادات أوروبــا للسياســات الداخليــة
ملــر وحــدا بهــا لتنشــيط الحــوار الســيايس معهــا ،ورفــع درجــة التنســيق وتبــادل املعلومــات
يف املجــال األمنــي ،خاصــة يف مواجهــة ظاهــرة اإلرهــاب ومكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة.
والريــب أن قيــام مــر بــدور أســايس يف مكافحــة اإلرهــاب يف املنطقــة قــد زاد مــن قيمتهــا
االســراتيجية بالنســبة ألوروبــا التــي تعــاين بعــض دولهــا مــن وقوعهــا فريســة لتلــك الظاهــرة،
وتخــى أخــرى مــن امتــداد اإلرهــاب إليهــا.
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تعقـــيب
د /.جامل عبد الجواد(*)
اســتهل دكتــور جــال تعقيبــه باإلشــارة إىل أن كالً مــن روســيا وأوروبــا وأمريــكا هــي أطــراف
دوليــة رئيســية يف العــامل -مــع اســتبعاد الصــن مؤقتًــا– تتحــرك يف اتجاهــات مختلفــة ،وليــس
هنــاك مــا يجمعهــا بشــكل قــوي ،وإن ُوجــد ما يجمــع أمريــكا وأوروبــا عــى عكــس روســيا.
موض ًحــا أن أمريــكا وأوروبــا حتــى فــرة قريبــة أقامــوا نه ًجــا تقليديًــا قامئًــا عــى أولويــة
التفكــر االســراتيجي ،وتــوازن القــوى ،والتدخــل العســكري للحفــاظ عــى األمــن ،وأهميــة
القــوة العســكرية يف حســاب موازيــن القــوى لتنفيــذ مصالــح الــدول ،إال أنهــا تخلتــا عــن هــذا
املبــدأ ،يف حــن الزالــت روســيا تفكــر بــذات النهــج القديــم ،ومل يحــدث تغــر كبــر يف األهــداف
الروســية يف الــرق األوســط منــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي كــا ذكــر الســفري عزت ســعد.
فالواليــات املتحــدة وأوروبــا دخلــت يف مرحلــة تعــى فيهــا قضايــا غــر تقليديــة ،وكــذا
األهميــة االقتصاديــة وحقــوق اإلنســان عــى املبــدأ التقليــدي ،إال أن التوجــه الجديــد اليــزال
يتســم بالغمــوض وعــدم الوضــوح ،وهــو مــا ســاهم يف الــردد الحــايل نتيجــة االنتقــال مــن حالة
االســتقرار والثبــات ملنطقــة أكــر غموضً ــا ،يف حــن ظلــت روســيا يف حالــة مــن االســتقرار ،وهــو
مــا ســاهم يف النجــاح الــرويس يف تطبيــق مبادئهــا يف السياســة الخارجيــة يف منطقــة الــرق
األوســط عــى عكــس الغــرب ،خاصــة وأن منطقــة الــرق األوســط الزالــت تعيــش بــذات
الفكــر والنهــج القديــم الــذي يســر عــى ذات االتجــاه الــذي تســر عليــه السياســة الروســية،
وبالتــايل فسياســتها الزالــت متأقلمــة مــع الفاعلــن التقليديــن يف املنطقــة عــى عكــس السياســة
األمريكيــة غــر املفهومــة حتــى لحلفائهــا املقربــن.
إذًا الثبــات يف السياســة الروســية يجعلهــا قريبــة لــدول املنطقــة ،كــا أن أوروبــا وروســيا
يجمعهــا عــدم القــدرة عــى تجاهــل الــرق األوســط ،فهو الجــوار القريــب مصــدر التهديدات
والفــرص عــى عكــس الواليــات املتحــدة ،فالبعــد الجغــرايف ســاهم يف إبعادهــا عــن مشــاكل
املنطقــة ،وعــى رأســها الهجــرة غــر الرشعيــة ،وتدهــور األوضــاع األمنيــة ،وانتشــار اإلرهــاب
يف املنطقــة ،عــى الرغــم مــن أن الواليــات املتحــدة أول مــن رضبهــا اإلرهــاب إال أن أوروبــا
الزالــت تعــاين مــن ويالتــه ،ويف روســيا فــإن وجــود  20مليــون مســلم يجعلهــا يف موضــع
حســاس خشــية مــن نقــل األفــكار املتطرفــة للداخــل الــرويس.
الواليــات املتحــدة تســتطيع أن تختــار طواعيــة قراراتهــا وسياســاتها يف املنطقــة ،فقــرار غــزو
العــراق كان اختيــاري وليــس إجبــاري ،فالواليــات املتحــدة يف عهــد أوبامــا تطبــق مــا ُيكــن
(*) أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية.
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القــول عليــه بأنــه سياســة فــض اشــتباك ،وهــي ســائدة يف جــزء مــن أوســاط صناعــة السياســة
الخارجيــة األمريكيــة وليــس الــكل ،وهــو ذات األمــر الــذي ينتهجــه أنصــار كلينتــون لتحقيــق
املصالــح األمريكيــة دون االنغــاس كث ـ ًرا يف الــرق األوســط ،خاصــة وأن إرسائيــل أصبحــت
قــادرة عــى حاميــة نفســها ،وال يوجــد يف هــذه املنطقــة املمزقــة مــا يهددهــا ،كــا أن اكتفــاء
الواليــات املتحــدة يف مصــادر الطاقــة والتكنولوجيــا عــزز ذلــك ،كــا أن ارتبــاك املنطقــة أدى
إىل عــدم القــدرة عــى تنفيــذ سياســة محــددة ،خاصــة وأن السياســات الفعالــة يف املنطقــة
تتعــارض مــع السياســات األخالقيــة لــدى النخبــة األمريكيــة ،ومــع ذلــك يبقــى احتــواء التطرف
واإلرهــاب هدفًــا تشــرك فيــه اإلدارات األمريكيــة املختلفــة .هذا االفــراق األمريــي يف املنطقة
جــاء بعــد الفشــل األمريــي يف االشــتباك؛ فالواليــات املتحــدة بعــد تشــجيعها للمظاهــرات يف
املنطقــة العربيــة وجــدت أن مثيلتهــا يف أوروبــا الرشقيــة غــر مقبولــة  ،وأيضً ــا يف مرحلــة مــا
بعــد الثــورات يف املنطقــة العربيــة مل تتمكــن الواليــات املتحــدة مــن اســتمرار مامرســة سياســة
التصعيــد واالعتــاد عــى حلفائهــا ،وهــو مــا أدى للتخــي عــن سياســة االشــتباك.
نحــن أمــام طرفــن كبرييــن هــا الواليــات املتحــدة وروســيا– ويتبــع الغــرب أمريــكا– أحدهــا
يتمتــع باالســتقرار (روســيا) ،ومــا يحــدث يف األزمــة األوكرانيــة هــو تطبيــق لتلــك السياســات،
فانقســام االتحــاد الســوفيتي كان لوحــدات إداريــة نتيجــة ظهــور مصطلحــات جديــدة،
وبالعــودة والتخــي عــن ذلــك ،وبــدء دخــول الناتــو ألوكرانيــا أدى لتخــي روســيا عــن مبــدأ
«الوحــدات اإلداريــة» ملرحلــة إعــادة ترســيم الحــدود ،وتغــر لألوضــاع االســراتيجية كــا
حــدث مــع إمرباطوريــات ســابقة.
مــع انتخــاب اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ،كان هنــاك حديــث عــن تعــاون أمريــي –
رويس مرتقــب يف الــرق األوســط ،وإذا حــدث ذلــك ســيكون الــرق األوســط مســتفي ًدا،
والرصاعــات يف املنطقــة وعــى رأســها الــراع الســوري قــد يجــد مخر ًجــا ،كــا أن الــراع
اإليــراين– الســعودي إذا تحقــق هــذا التعــاون قــد يتمكــن كل طــرف مــن اإلتيــان بحليفــه
(إيــران حليفــة للــروس ،والســعودية حليفــة لألمريــكان) للجلــوس وعقــد ما يشــبه «وســتفاليا»
جديــدةُ ،معربًــا يف الختــام عــن عــدم تفاؤلــه ،وأن كافــة الرصاعــات ســتظل مســتمرة.

مداخالت الحضور
• السفري /محمد بدر الدين زايد ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضــح أن تدخــل الناتــو يف ليبيــا ســاهم يف إســقاط القــذايف ،مشـ ًرا إىل أن التفكــر يف اســتقرار
املنطقــة كان بإتاحــة الســاحة لإلســام الســيايس ،ويف آخــر مؤمتــر ُعقــد يف ليبيــا تــم دعــوة
رئيــس املؤمتــر الوطنــي – املنتهيــة واليتــه – رغـ ًـا عــن رئيــس الــوزراء «عــي الزيــدان» ،ومــن
خــال «برناندينــو ليــون» كان لربيطانيــا دور يف صياغــة رؤيــة «ليــون» مــن خــال اتفــاق
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الصخــرات ،الــذي عـ َّـر عــن تفعيــل الرؤيــة األمريكيــة والغربيــة إلدخــال اإلســام الســيايس يف
النظــام الســيايس الليبــي.
• السفرية /سمية سعد ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضحــت أن مــا عرضــه الســفري محمــد توفيــق ُيثّــل انطبــاع املرصيــن تجــاه الواليــات
املتحــدة ،ولكــن الواقــع يؤكــد وجــود أدبيــات أمريكيــة لصناعــة السياســة األمريكيــة ،ونعلــم
أن «بريجنســي» يف الحــرب العراقيــة – اإليرانيــة دعــا لتنشــيط حــرب أخــرى إلعــادة تقســيم
املنطقــة أو صياغــة ســايكس – بيكــو جديــد ،و«برينــان لويــس» يف خطــة التقســيم التــي تــم
اعتامدهــا مــن الكونجــرس عــام  ،1983وهــذه كلهــا أدبيــات يف السياســة األمريكيــة ،وكذلــك
سياســة الفــوىض الخالقــة التــي وضعتهــا «كونداليــزا رايــس» ،ومــا حــدث بعــد ذلــك هــو
فــوىض خالقــة وليــس تفتيــت ،وهــذا الوضــع أُضيــف لــه اإلرهــاب ،وكل مــا يحــدث هــي
سياســة خارجيــة فاعلــة .
هنــاك وثائــق وأدبيــات وضعــت ســيناريوهات للمنطقــة ،وال ميكــن إلغــاء ما وضعتــه مراكــز
البحــوث ،وأُقّــر يف الخارجيــة األمريكيــة ،ويف كافــة الــوزارات ومل يُلـغَ ،بــل البــد مــن أخــذه يف
االعتبــار ،والجديــد هــو أن روســيا وأمريــكا ســتتعاونان لتحقيــق ســيناريو متــوازن.
• السفري /عبد املنعم الشاذيل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أكــد أنــه خــال دراســة النظــام الــدويل الجديــد وف ًقــا للدراســات األكادمييــة تــم اســتبعاد الصني،
ولكــن املصائــب تــأيت مــن اســتبعاد القــوى الصاعــدة الجديــدة ،مشـ ًرا إىل أن الحــرب العامليــة
األوىل حدثــت بســبب الرغبــة يف اســتبعاد بريطانيــا ألملانيــا ،وأن الحــرب العامليــة الثانيــة أتــت
مــن محاولــة الواليــات املتحــدة الســتبعاد اليابــان ،باإلضافــة إىل أن الصــن لديهــا تراكــات
مــن اســتبعادها حتــى الســبعينيات ،وإحــال تايــوان محلهــا ،ويجــب إعــادة النظــر يف االكتفــاء
بالنظــر للصــن كقــوى حميــدة صاعــدة ،خاصــة وأن عالقاتهــا قويــة مــع دول الخليــج ،وإيــران،
ومــر ،وإن وجــد تعتيــم عــى تلــك العالقــات حتــى ال تغضــب حلفــاء تلــك الــدول الغربيــن.
وحــول مــا أبدتــه املداخــات مــن مالحظــات وتســاؤالت بشــأن األوراق التــي نوقشــت ،جــاء
الــرد مــن خــال تعليقــات ختاميــة مــن قبــل الســادة املشــاركني بــاألوراق ،وذلــك عــى النحــو
التايل:
• أ.د .هشام مـراد:
فيــا يتعلــق بالحــل الســلمي وإدخــال العنــر اإلســامي يف النظــم السياســية الجديــدة مــا
بعــد الثــورات العربيــة ،أوضــح أن الــدول الغربيــة تــرى أن العنــر اإلســامي أحــد العنــارص
األساســية املتواجــدة بالفعــل يف املنطقــة العربيــة حاليًــا ،وهــو مــا يُتفــق عليــه يف الحالــة الليبية
التــي يــرى أهميــة اســتيعاب اإلســام الســيايس فيهــا ،ويــرى الغــرب رضورة دمجهــم وإدخالهم
تجنبًــا للعنــف مــن املليشــيات التابعــة لهــا ،وتحقيــق االســتقرار ،مش ـ ًرا إىل أن هنــاك قــوى
إقليميــة تدعــم تلــك الجامعــات وتســاندها بالســاح ،ولكــن مــن حيــث املبــدأ هــي ال تفضــل
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التعــاون مــع تلــك القــوى اإلســامية ،لكنهــم يؤيدونهــا مــن منطلــق أنهــا قــوى فاعلــة عــى
األرض يجــب التعامــل معهــا وإدماجهــا يف العمليــة السياســية.
• السفري د /.عزت سعد:
أوضــح أن أهــداف اســراتيجية السياســة الخارجيــة الروســية مل تتغــر كث ـ ًرا ،وفيــا يخــص
ســوريا أضــاف بــأن هنــاك عوامــل ُيكــن إضافتهــا تصــب فيــا ذكــر ،العامــل األول ،يتعلــق
باملخــاوف األمنيــة ،خاصــة وأن روســيا لهــا تقييــم أنــه بعــد رحيــل األســد ســ ُيوجد نظــام
إســامي متطــرف ،وهــو مــا ســيؤثر عــى جنــوب روســيا ،حيــث جمهوريــات جنــوب القوقــاز
ذات األغلبيــة الســنية ،والعامــل الثــاين ،هــو حــرص الــركات الروســية عــى أن يكــون لهــا
نصيــب مــن مكتشــفات النفــط والغــاز الكبــرة عــى طــول الســاحل الســوري.
• السفري /محمد توفيق:
أشــار ســيادته فيــا يتعلــق بالتســوية يف ســوريا إىل أن هــذه األخــرة تُ ثــل جــز ًءا ثانويًــا
مــن السياســة األمريكيــة تجــاه إيــران ،وبالتــايل فــإن أي تســوية يف ســوريا مرتبطــة بالتوصــل
لتفاهــم مــع إيــران ،واســتمرار الوضــع يف ســوريا يكــون بهــدف إنهــاك روســيا وإيــران وحــزب
اللــه ،مضي ًفــا بــأن التصــور الغــريب كان يتمثــل يف إرشاك القــوى اإلســامية يف نظــام دميقراطــي،
وليــس وصولهــم للحكــم.
وحــول األدبيــات األمريكيــة التــي تتنــاول تقســيم املنطقــة العربيــة ،أوضــح أنــه البــد مــن
األخــذ يف االعتبــار أن النظــام يف الواليــات املتحــدة ُمعقــد ومتنــوع ،وكافــة املراكــز البحثيــة
األمريكيــة تصــدر الكثــر مــن الدراســات ،ولكــن ليســت جميعهــا تتحــول لسياســات ت ُن َّفــذ.
ويف هــذا الصــدد ذكــر ســيادته أنــه يف أثنــاء زيــارة «جــو بايــدن» ملــر يف عــام  ،2010ضمــن
جولتــه اإلفريقيــة ،التقــى مببــارك ،مشـ ًرا إىل أن «بايــدن» كان لديــه انطبــاع يسء عن اســتيعاب
مبــارك ملــا يحــدث يف مــر ،ومــن هنــا بــدأت الواليــات املتحــدة التفكــر يف الســيناريو البديــل،
ودو ًمــا كان النمــوذج الــريك هــو األمثــل حينهــا ،مــن حيــث وجــود قــوات مســلحة تضــع
حكومــة إســامية لهــا حــدود معينــة.
• د .جامل عبد الجواد:
أكّــد عــى رضورة أن يكــون هنــاك اســتعداد لــدى إيــران والســعودية للتوصــل لحــل تاريخــي،
مضي ًفــا بــأن هــذا غــر واضــح ،فمــن ناحيــة لــدى إيــران غــرور وإميــان عميــق مبــا متتلكــه مــن
قــوة لتحقيــق مزيــد مــن املكاســب ،ويف نفــس الوقــت تــرى الســعودية أن إمكانيــات الخــزان
الســني مل تعبــأ بعــد للتعامــل مــع التهديــد اإليــراين ،وعليــه توجــد فــرص وعقبــات.
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تحديات السياسة الخارجية املرصية
أ .د /.عيل الدين هالل
أود يف البدايــة أن أعــر عــن شــكري البالــغ للمجلــس املــري للشــئون الخارجيــة ،ورئيســه
الســفري /منــر زهــران ،وألعضــاء مجلــس إدارتــه ،والســفري /عــزت ســعد ،مديــر املجلــس ،عــى
دعوتهــم الكرميــة .ويف هــذه الجلســة ســنعرض لتحديــات السياســة الخارجيــة املرصيــة ،مــن
خــال ورقتــن قيّمتــن ،ســيقوم باســتعراضهام الزمــاء األعــ ّزاء ،الدكتــورة /إميــان رجــب،
والســفري /محمــد حجــازي الــذي ســيقوم باســتعراض ورقــة الدكتــور حســن أبــو طالــب ،نظـ ًرا
لظــروف حالــت دون حضــوره.
ويف هــذه األثنــاء أنقــل الكلمــة للزميلــة والباحثــة املتميــزة الدكتــورة /إميــان رجــب،
الســتعراض ورقتهــا القيّمــة ،والتــي تــدور حــول رصــد مــؤرشات التغــر واالســتمرارية يف
السياســة الخارجيــة املرصيــة يف أعقــاب ثــوريت  25ينايــر و  30يونيــو.

الجلسة الرابعـة
تحديات السياسة الخارجية املرصية

 أ .د /.عيل الدين هالل ،منسق الجلسة• التغري واالستمرارية يف السياسة الخارجية
املرصية يف أعقاب ثوريت  25يناير و 30يونيو.
 د /.إميــــان رجـــب• تحليل دوافع وتوجهات السياسة املرصية
تجاه األزمات العربية الرئيسية
 د /.حسن أبو طالب• تعقيب
 -أ .د /.عيل الدين هالل

التغري واالستمرارية يف السياسة الخارجية املرصية
يف أعقاب ثوريت  25يناير و  30يونيو
د /.إميان رجب(*)
تقـــديم:
رغــم أنــه عــادة مــا يُصاحــب الثــورات قــدر مــن الجمــود يف السياســات الخارجيــة للــدول
التــي متــر بثــورة ،إال أن مــر منــذ ثــورة  2011قدمــت منوذ ًجــا مختلفًــا ،يســتند إىل أن
اهتاممهــا مبــا يجــري يف املنطقــة ليــس «رفاهيــة» ،بــل هــو قضيــة حيويــة بالنســبة للدولــة
ليــس مــن حيــث حاميــة مصالحهــا اإلقليميــة فقــط ،وإمنــا أيضً ــا مــن أجــل الحفــاظ عــى
األمــن القومــي لهــا.
وميكــن تفســر هــذا الوضــع بعــدة عوامــل .يتمثــل العامــل األول يف املوقــع االســراتيجي
ملــر يف منطقــة الــرق األوســط ،والــذي يفــرض عليهــا االنخــراط يف تفاعــات مــع اإلقليــم
والعــامل حتــى يف وقــت األزمــات ،وهنــاك قناعــة بأنــه «إذا مل تهتــم مــر بالخــارج ،فــإن
(*) خبري يف األمن اإلقليمي مبركز األه رام للدراسات السياسية واالس رتاتيجية ،ومدرس العلوم السياسية
بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،وعضو املجلس املرصي للشئون الخارجية.
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الخــارج ســيهتم بهــا» ،وهــذا يفــر اهتــام قيــادات الــدول الكــرى مثــل الواليــات املتحــدة
وروســيا وبريطانيــا وفرنســا بالتعليــق عــى ثــورة ينايــر  ،2011وعــى ثــورة  30يونيــو ،2013
والتطــورات التاليــة عليهــا ،مبــا يف ذلــك االســتفتاء عــى الدســتور ،واالنتخابــات الرئاســية،
ســواء بإظهــار دعمهــم لهــا أو انتقادهــم لهــا ،حيــث إن املراحــل االنتقاليــة التاليــة لســقوط
حكــم مبــارك متــس مبصالــح العديــد مــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،والتــي تبنــت خطابًــا
ينتقــص مــن رشعيــة الحكومــات االنتقاليــة التــي تلــت مبــارك أو عززتهــا ،ولعــل هــذه
املســألة تتضــح بصــورة كبــرة يف حالــة مرحلــة حكــم اإلخــوان (يونيــو  – 2012يونيــو ،)2013
ويف مرحلــة حكــم الرئيــس عــديل منصــور (يوليــو  – 2013يونيــو  .)2014وهــذا الخطــاب
صــدر مــن قبــل املؤسســات الرســمية فيهــا ،أو املنظــات الحقوقيــة اإلقليميــة والدوليــة
الداعمــة لجامعــة اإلخــوان ،أو بعــض الدوائــر األكادمييــة واإلعالميــة الغربيــة التــي تتبنــى
مواقــف مسيســة مــن مــر.
ينــرف العامــل الثــاين إىل تزايــد تأثــر التطــورات يف اإلقليــم عــى املراحــل االنتقاليــة التــي
مــرت بهــا مــر منــذ  ،2011وكذلــك التهديــدات والتحديــات التــي أفرزتهــا تلــك التطــورات
عــى نحــو مــس باألمــن القومــي للدولــة ،وأصبــح تحقيــق هــذا األمــن ال ميكــن تحقيقــه مــن
خــال امتــاك قــوات مســلحة متقدمــة أو مــن خــال تحقيــق التنميــة الداخليــة فقــط ،وإمنــا
يتطلــب أيضً ــا التعــاون مــع الــدول األخــرى ملواجهــة تهديــدات أصبحــت متعديــة للحــدود.
ويتعلــق العامــل الثالــث بــأن موجــة الثــورات التــي شــهدتها املنطقــة العربيــة منــذ نهايــة
ديســمرب  ،2010موجــة مختلفــة مــن الرصاعــات الداخليــة ( )Intra- state conflictsعــن تلــك
التــي ســادت يف العقــود الســابقة ،ســواء مــن حيــث انتقالهــا لــدول كانــت مســتقرة يف فــرات
ســابقة مثــل ســوريا وليبيــا ،أو مــن حيــث أطرافهــا أو القضايــا موضــوع الــراع فيهــا ،أو مــن
حيــث تزايــد طبيعتهــا املســلحة ،أو مــن األطــراف األكــر تأثـ ًرا يف مســارها(.)1
ويف هــذا اإلطــار ،تســعى هــذه الدراســة لتحليــل الخصائــص املميــزة للسياســات الخارجيــة
ملــر يف الفــرة التاليــة عــى ثــوريت  25ينايــر  ،2011و 30يونيــو  ،2013يف مســعى لتحديــد
أبعــاد التغــر واالســتمرار فيهــا انطالقًــا مــن ثــورة  ،2011وكذلــك تقييــم فاعليــة هــذه
السياســات يف تحقيــق املصالــح االســراتيجية للدولــة .كــا تقــدم هــذه الدراســة تصــو ًرا
مقرت ًحــا لزيــادة فاعليــة وتأثــر السياســة الخارجيــة املرصيــة يف املنطقــة خــال الفــرة املقبلــة.

أوالً :الخصائص املميزة للسياسات الخارجية ملرص بعد ثورتني:
يهــدف هــذا الجــزء لتحليــل السياســات الخارجيــة ملــر خــال املرحلــة التاليــة عــى ثــورة
 25ينايــر  ،2011ويتــم تقســيم هــذه املرحلــة إىل أربــع مراحــل رئيســية .املرحلــة األوىل،
هــي مرحلــة حكــم املجلــس العســكري (فربايــر  –2011يونيــو  ،)2012واملرحلــة الثانيــة ،هــي
مرحلــة حكــم اإلخــوان (يونيــو  –2012يونيــو  ،)2013واملرحلــة الثالثــة ،هــي مرحلــة حكــم
الرئيــس االنتقــايل عــديل منصــور ( 3يوليــو  – 2013يونيــو  ،)2014واملرحلــة األخــرة ،وتبــدأ
بتــويل الرئيــس عبدالفتــاح الســييس الســلطة اعتبــا ًرا مــن يونيــو  2014حتــى وقــت كتابــة
هذه الدراســة( .)2ولــكل مــن هــذه املراحــل خصائــص مميــزة لهــا ،خاصــة فيام يتعلق بالجهــة
املعنيــة باتخــاذ قــرار السياســة الخارجيــة ،وســيتم تنــاول كل منهــا عىل حــده.
 فرتة حكم املجلس العسكري:كان دور رئيــس الجمهوريــة يف الفــرة الســابقة عــى ثــورة  2011مهـ ًـا ومركزيًــا يف تحديــد
التوجــه العــام للسياســات الخارجيــة للدولــة ،ويف حــاالت معينــة يف تحديــد السياســات الخاصــة
مبلفــات محــددة ،عــى نحــو جعــل وزارة الخارجيــة يف حــاالت كثــرة جهــاز تنفيــذي .وقــد
أوجــد تنحــي الرئيــس األســبق مبــارك وعــدم وجــود رئيــس يخلفــه فرا ًغــا ســمح لفاعلــن
آخريــن أن يلعبــوا دو ًرا بــارزًا .فمــن ناحيــة ،ظــل دور رئيــس املجلــس األعــى للقــوات
املســلحة املشــر محمــد حســن طنطــاوي مرتبــط بتحديــد «الخطــوط العريضــة» للتحــرك
الخارجــي .ومــن ناحيــة ثانيــة ،تزايــد دور وزارة الخارجيــة التــي عملــت عــى صياغــة تفاصيــل
هــذا التوجــه العــام للتحــرك ،والتــي كانــت تتــم اســتجابة لضغــوط قــوى الشــارع والتــي
كانــت «الدولــة توليهــا أهميــة كبــرة».
ومــن ناحيــة ثالثــة ،تزايــد دور الفاعلــن املحليــن مــن غــر الــدول يف التأثــر يف السياســات
الخارجيــة للدولــة عــى نحــو غــر مســبوق ،حتــى أن مســارات تأثريهــم يف أحيــان كثــرة كانــت
تتعــارض مــع التوجهــات الرســمية للدولــة خــال هــذه املرحلــة ،خاصــة وأن الدولــة انشــغلت
طــوال هــذه املرحلــة بالعديــد مــن املشــاكل واألزمــات الداخليــة ،وبالتــايل مل تحــدث إعــادة
نظــر كبــرة يف عالقاتهــا الخارجيــة.
وكان مــن بــن هــؤالء الفاعلــن املحليــن قــوى الشــارع ،وجامعــة اإلخــوان ،واملواطــن الفــرد،
والقــوى الثوريــة التــي أصبحــت متــارس تأثرياتهــا وتعــر عــن رؤيتهــا لعالقــات مــر الخارجية،

( )1ملقارن ــة ه ــذه ال رصاع ــات الداخلي ــة يف املنطق ــة العربي ــة خ ــال الف ــرة الس ــابقة ع ــى الث ــورات العربي ــة
بتل ــك التالي ــة له ــا انظ ـر:
Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict Barometer report of 2013,
p.101; Conflict Barometer report of 2012, p.101, Conflict Barometer report of 2011, p.92,
Conflict Barometer report of 2010, p.75, Conflict Barometer report of 2009 , p. 72.

( )2ت ــم االس ــتفادة م ــن ه ــذه الورق ــة يف دراس ــة مس ــحية مفصل ــة خاص ــة بالسياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة يف
الف ــرة التالي ــة ع ــى ث ــورة  ،2011انظ ـر :إمي ــان رج ــب« ،التح ــوالت يف السياس ــات الخارجي ــة املرصي ــة يف الف ــرة
التالي ــة ع ــى ث ــورة  25يناي ــر  .»2011يف :هوي ــدا ع ــديل (مح ــرر) ،املجل ــد الس ــيايس ،سلس ــلة املس ــح االجتامعي
الش ــامل للمجتم ــع امل ــري– املرحل ــة الثالث ــة( 2015-2010 :القاه ــرة :املرك ــز القوم ــي للدراس ــات االجتامعية
والجنائية.)2016 ،
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حتــى أن زيــارات الوفــود األجنبيــة الرســمية التــي اســتقبلتها مــر يف الفــرة التاليــة عــى
تنحــي مبــارك ،كانــت تلتقــي إىل جانــب رئيــس املجلــس العســكري ،ورئيــس مجلــس الــوزراء،
ووزيــر الخارجيــة مبمثــي القــوى الثوريــة ،وبجامعــة اإلخــوان .فعــى ســبيل املثــال التقــت
الســفرية األمريكيــة «آن باترســون» أكــر مــن مــرة باملرشــد العــام لجامعــة اإلخــوان ،وبنائــب
املرشــد العــام للجامعــة «خــرت الشــاطر» قبــل انتخابــات الرئاســة بعــدة أشــهر( ،)3كــا التقــى
جــون ماكــن عضــو الكونجــرس األمريــي أثنــاء زيارتــه القاهــرة بالشــاطر( .)4وتعاظــم دور
قــوى الشــارع ،حيــث كان لديهــا إحســاس متزايــد بأنهــا «تصنــع األحــداث» وال توجههــا فقــط،
وقــد أطلــق الســفري /محمــد العــرايب– أحــد وزراء الخارجيــة خــال هــذه املرحلــة -عــى هــذه
الفــرة مســمى «حكــم الشــارع»(.)5
ومــن الوقائــع التــي حدثــت خــال هــذه املرحلــة وكشــفت عــن مســتوى تأثــر هــذه الكيانــات
املحليــة يف السياســات الخارجيــة للدولــة ،واقعــة االعتــداء عــى مقــر الســفارة اإلرسائيليــة يف
القاهــرة يف ســبتمرب  ،2011بعــد اعتــداءات متكــررة عــى الجنــود املرصيــن عــى الحــدود مــع
إرسائيــل ،مــن خــال عــدد مــن املتظاهريــن قــدره البعــض بعرشيــن ألــف متظاهــر ،حيــث بــدأ
املتظاهــرون بتحطيــم الجــدار الــذي كان يحمــي مقــر الســفارة ،ثــم اقتحــام أحــدى الشــقق
التابعــة لهــا يف مبنــى الســفارة .وقــد تــى ذلــك مغــادرة الســفري اإلرسائيــي القاهــرة ،والنظــر
يف اختيــار مقــر آخــر للســفارة اإلرسائيليــة ،وهــو مــا اعتــره املتظاهــرون إنجــازًا مل تنجــح يف
تحقيقــه سياســات الحكومــة(.)6
وتتمثــل الواقعــة الثانيــة يف أزمــة املحامــي «أحمــد الجيــزاوي» (إبريــل  ،)2012وهــو مواطــن
مــري احتجــز يف الســعودية ،واتهــم بحيازتــه «الزاناكــس» الــذي يعــد مــن املــواد املخــدرة يف
الســعودية ،وكان معروفًــا بانتقــاده التعامــل الســعودي مــع العاملــة املرصيــة ،ورفــع العديــد
مــن القضايــا ضــد الحكومــة الســعودية يف هــذا الشــأن.
وقــد ظلــت قــدرة مــر خــال هــذه املرحلــة عــى االحتفــاظ بعالقــات «طبيعيــة» مــع الــدول
األخــرى ،مرتبطــة بقــدرة أجهزتهــا الرســمية عــى احتواء التوتــرات التي قــد تخلقها قوى الشــارع،
وجامعــة اإلخــوان ،كــا ارتبطــت بقــدرة الــدول األخــرى عــى تطويــر اســراتيجيات للتعامــل مــع
تلــك الكيانــات ،والتــي أصبحــت تلعــب دور مــا يف التأثــر عــى السياســات الخارجيــة املرصيــة.
(« )3الس ــفرية األمريكي ــة بالقاه ــرة تلتق ــي مرش ــد اإلخ ــوان ..وتوقع ــات بزي ــارة قريب ــة ل ـــ «الن ــور» ،جري ــدة
ال ــرق األوس ــط 19 ،يناي ــر .2012
(« )4الشاطر يلتقي السفرية األمريكية مبكتبه ملدة ساعتني» ،املرصي اليوم 30 ،أبريل .2012
( )5مقابلة إميان رجب مع وزير الخارجية األسبق محمد الع رايب ،القاهرة 23 ،مارس .2016
(« )6م رص 3 :قتىل و 1049جريح اً بأحداث السفارة اإلرسائيلية» موقع يس إن إن بالعربية 10 ،سبتمرب 2011
http://archive.arabic.cnn.com/egypt.2011/10/9/cairo.israel_embassy:2011
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 فرتة حكم اإلخوان:أفــرزت عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة خــال هــذه املرحلــة مــا ميكــن تســميته بـ»منــوذج
اإلخــوان» ،وامتــاز هــذا النمــوذج بعــدد مــن الســات ،متثلــت الســمة األوىل يف «إعــادة توجيه»
السياســات الخارجيــة تجــاه إقليــم الــرق األوســط عــى نحــو يخــدم مصالــح الجامعــة كــا
تصورهــا ،وليــس مصالــح الدولــة املرصيــة ،حيــث كان مــن الواضــح أن السياســة املرصيــة تجــاه
دول الخليــج وســوريا وإيــران وتركيــا يتــم توظيفهــا لخدمــة مصالــح الجامعــة وارتباطاتهــا
اإلقليميــة والدوليــة أكــر مــن خدمتهــا ملصالــح الدولــة ،عــى نحــو أدخــل مــر يف منــط
تحالــف مــع تركيــا وقطــر ومدعــوم مــن الواليــات املتحــدة ،عــى حســاب عالقاتهــا مــع حلفــاء
اســراتيجيني لهــا مثــل دول الخليــج ،وهــو تحالــف كان «هشً ــا» ومل يكتمــل نتيجــة قيــام ثــورة
 30يونيــو  2013التــي أســقطت حكــم اإلخــوان .وارتكــز هــذا التحالــف عــى حصــول نظــام
اإلخــوان عــى دعــم اقتصــادي وســيايس مــن قطــر وتركيــا نظــر عــدم اتبــاع سياســات خارجيــة
تتعــارض مــع مصالحهــا االســراتيجية أو تنتقــص مــن أدوارهــا اإلقليميــة.
ويف هــذا اإلطــار ،مل تــر وثيقــة «السياســة الخارجيــة املرصيــة ..رؤيــة جديدة» ،والتــي صدرت
عــن إدارة العالقــات الخارجيــة يف مؤسســة الرئاســة املرصيــة يف  14إبريــل  ،2013والتــي تعــد
أول وثيقــة حــول توجهــات السياســة املرصيــة ،مــن قريــب أو بعيــد لفكــرة املصلحــة الوطنيــة.
ويف املقابــل تحدثــت الوثيقــة عــن أن «تكــون مــر دولــة صاحبــة منــوذج حضــاري متميــز،
وهــو مــا يعنــي أن تــرز مــر املــروع الحضــاري اإلســامي الوســطي الــذي تطرحــه يف
عالقاتهــا الخارجيــة وتبنــي عليــه ،واقتــر التوضيــح الخــاص بطبيعــة هــذا النمــوذج الحضــاري
عــى عبــارة «املــروع الحضــاري اإلســامي الوســطي» ،عــى نحــو يفيــد بأســلمة السياســات
الخارجيــة للدولــة .وهــي مســألة مل تناقــش بصــورة جــادة حينهــا.
وانرصفــت الســمة الثانيــة إىل إنشــاء كيانــات موازيــة تضخــم دورهــا يف عمليــة صنــع السياســة
الخارجيــة ،ورمبــا تنفيذهــا مــا همــش دور املؤسســات الرســمية خاصــة وزارة الخارجيــة،
حيــث كان مــن الواضــح حينهــا أن مــن يديــر امللفــات الرئيســية يف السياســة املرصيــة هــو
عصــام الحــداد ،الــذي شــغل منصــب مســاعد الرئيــس للعالقــات الخارجيــة ،واملهنــدس خالــد
القــزاز ،مستشــار الرئيــس للشــئون الخارجيــة ،وذلــك إىل جانــب دور مــا لعبــه الســفري محمــد
رفاعــة الطهطــاوي ،رئيــس ديــوان رئيــس الجمهوريــة يف بعــض القضايــا ،عــى نحــو جعــل
وزارة الخارجيــة تلعــب دور «بروتوكــويل» يف معظــم امللفــات.
وتعلقــت الســمة الثالثــة بالســعي لتوظيــف أعــال مراكــز الفكــر يف دعــم السياســات الخارجية
الجديــدة لنظــام اإلخــوان ،عــى نحــو يعالــج مشــكلة عــدم وجــود خــرة لديهــم يف مامرســة
الحكــم خاصــة مــا يتعلــق بالعالقــات الخارجيــة ،فمثـاً كان الربنامــج االنتخــايب للرئيــس مــريس
عا ًّمــا فيــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة ،حيــث تحــدث عــن أهميــة «األمــن القومــي العــريب
وأمــن الخليــج ،ودفــع التعــاون العــريب واإلســامي إىل آفــاق جديــدة مبــا يتفــق مــع مصالــح
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الشــعب املــري» .كــا تحــدث عــن أهميــة إعــادة الــدور الريــادي ملــر كدولــة يف واقعهــا
اإلقليمــي واإلفريقــي ،وتوثيــق املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة مبــا يحمــي مصالــح املرصيــن
يف الداخــل والخــارج.
وقــد كشــف عــن ذلــك الفعاليــات الخاصــة بـ«املنتــدى املــري للسياســة الخارجيــة» الــذي
افتتحــه الرئيــس األســبق محمــد مــريس يف  23فربايــر  ،2013والــذي تــم الرتويــج لــه كأول
مركــز فكــر رســمي يتبــع الدولــة املرصيــة( ،)7وضــم وفــق روايــة عمــرو دراج ،رئيــس لجنــة
العالقــات الخارجيــة بحــزب الحريــة والعدالــة« ،العاملــون عــى ملــف العالقــات الخارجيــة يف
حــزب الحريــة والعدالــة ،وممثلــن عــن القــوات املســلحة واألمــن القومــي ،واملجلــس املــري
للشــئون الخارجيــة ،وعــدد مــن الدبلوماســيني واألكادمييــن واملفكريــن ذوي الخــرة»( ،)8وظــل
منــح مراكــز الفكــر الوطنيــة دو ًرا يف التأثــر عــى قــرارات السياســة الخارجيــة ذو طبيعــة
انتقائيــة ويخضــع لتفضيــات الجامعــة.
كــا تكشــف هــذا التوجــه مــع تعيــن يــارس عــي ،الــذي عمــل متحدثًــا رســم ًيا باســم رئاســة
الجمهوريــة بعــد فــوز مــريس بالرئاســة يف يونيــو  ،2012كرئيــس ملركــز املعلومات ودعــم اتخاذ
القــرار التابــع ملجلــس الــوزراء املــري ،وكانــت رؤيتــه تقــوم عــى تحويلــه إىل مركــز فكــر
يتبــع رئاســة الجمهوريــة ،وال يقتــر عملــه عــى القضايــا الداخليــة ،وإمنــا ميتــد أيضً ــا للقضايــا
اإلقليميــة والتــي كان نظــام اإلخــوان يعــاين مــن مشــكلة يف التعامــل معهــا ،مثــل العالقــة مــع
اإلمــارات وغريهــا مــن دول الخليــج ،والعالقــة مــع إيــران ،والعالقــة مــع ســوريا(.)9
وقــد اهتــم نظــام اإلخــوان خــال هــذه املرحلــة بتوثيــق العالقــات مــع الواليــات املتحــدة،
مــن خــال تجنــب تبنــي سياســات خارجيــة معارضــة لتوجهاتهــا يف املنطقــة ،ولــذا حــرص
النظــام عــى عــدم اختــاق أي توتــر يف العالقــات مــع إرسائيــل ،وعــى مخاطبــة دوائــر صنــع
القــرار يف الواليــات املتحــدة مــن خــال النســخ اإلنجليزيــة مــن صفحــات الجامعــة عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وكان هــذا امللــف أحــد امللفــات الرئيســية املوكلــة لعائلــة
حــداد ممثلــة يف عصــام حــداد وجهــاد حــداد .كــا حرصــت الجامعــة عــى التواصــل املنتظــم
مــع الســفرية األمريكيــة يف القاهــرة حينهــا «آن باترســون» ،وهــو مــا كشــفت عنــه الوثائــق
املرسبــة ،والخاصــة بوزيــرة الخارجيــة األمريكيــة «هيــاري كلينتــون» يف الفــرة التاليــة
لســقوط حكــم اإلخــوان.

 مرحلة الرئيس عديل منصور:اتســمت هــذه املرحلــة بتزايــد دور وزيــر الخارجيــة نبيــل فهمــي يف إعــادة توجيــه
( )Re- orientationالسياســات الخارجيــة للدولــة ،ويف تحديــد مســارات الحركــة وتنفيذهــا،
عــى نحــو مثّــل خرو ًجــا عــى األدوار التقليديــة للــوزارة والتــي ميزتهــا خــال فــرة الرئيــس
األســبق مبــارك ،والتــي كانــت تقتــر عــى تنفيــذ التوجــه الــذي يضعــه الرئيــس ،أو األدوار
التــي لعبتهــا أثنــاء املرحلــة االنتقاليــة يف عهــد اإلخــوان والتــي كانــت محــدودة عــى نحــو
يســمح بالحديــث عــن منــوذج «نبيــل فهمــي» يف إدارة السياســة الخارجيــة املرصيــة.
وميكــن تفســر تزايــد دور وزيــر الخارجيــة ونجاحــه يف تحريــك قطاعــات متعــددة داخــل
الــوزارة مــن أجــل املشــاركة يف تنفيــذ رؤيتــه للتحــرك الخارجــي خــال هــذه املرحلــة بثالثــة
عوامــل ،يتمثــل العامــل األول يف تطابــق مصالــح الدولــة مــع مصالــح النظــام الجديــد ،والتــي
متثلــت بصــورة رئيســية يف تعزيــز رشعيــة املرحلــة االنتقاليــة الجديــدة .ويتعلــق العامــل الثــاين
بوجــود رئيــس انتقــايل ممثــل يف املستشــار عــديل منصــور مل تكــن صالحياتــه ومســئولياته
واضحــة ،عــى نحــو وفــر مســاحة جيــدة للحركــة لوزيــر الخارجيــة ،والذي متتــع بخــرة وقراءة
دقيقــة للوضــع اإلقليمــي والــدويل .ومتثلــت العالقــة حينهــا مــع الرئيــس يف «التشــاور» إلقــرار
السياســات التــي يســعى الوزيــر التباعهــا(.)10
وانــرف العامــل الثالــث إىل انشــغال املؤسســات األمنيــة ،التــي عــادة ما كانــت تديــر ملفــات
خارجيــة محــددة يف عهــد الرئيــس األســبق مبــارك ،بالتعقيــدات الداخليــة التــي تلــت ســقوط
حكــم اإلخــوان ،وهــو مــا جعــل دور هــذه املؤسســات فيــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة
مرتبــط بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة يف «األزمــات» ،ومناقشــة املخاطــر والضغــوط التــي
تتعــرض لهــا الدولــة ،يف حــن كانــت الخارجيــة هــي مــن يصيــغ اســراتيجيات الحركــة(.)11
وخــال هــذه املرحلــة مل تكــن هنــاك ضغــوط لقــوى الشــارع عــى النحو الــذي شــهدته املراحل
الســابقة ،خاصــة يف ظــل توحــد هــذه القــوى وتشــكيلها تيــار رئيــي يدعــم النظــام الجديــد
ومــا يخوضــه مــن مواجهــات داخليــة مــع اإلخــوان وحلفائهــم ،ومــن مواجهــات خارجيــة
مــع حلفــاء جامعــة اإلخــوان اإلقليميــن والدوليــن .وكان التوجــه الرئيــس لــوزارة الخارجيــة
هــو «االســتجابة لتطلعــات الشــعب املــري وطموحــه»( )12مــع االهتــام بخلــق «خيــارات
متعــددة» للحركــة ترجمــة للحريــة التــي نــادى بهــا الشــعب املــري(.)13

( )7حــول هــذا املنتــدى انظــر عــى ســبيل املثــال« :مــرىس ىف منتــدى السياســية الخارجيــة :الرئاســة
تطــرح رؤيــة فكريــة وف ًق ــا ملصلحــة الوطــن» 23 ،ف ربايــر  ،2013موقــع البديــل:
http://elbadil.com/2013112470/23/02/
( )8عمرو دراج« ،السياسة الخارجية املرصية ..رؤية جديدة « ،أخبار اليوم 1 ،مارس .2013
(« )9تعيني يارس عيل متحدثا رسميا للرئاسة وأسعد الشيخة رئيسا للديوان» ،الوطن 24 ،يوليو .2012

( )10مقابلة إميان رجب مع السفري نبيل فهمي وزير الخارجية األسبق ،القاهرة  14 ،مارس .2016
( )11املصدر السابق.
( )12لق ــاء وزي ــر الخارجي ــة نبي ــل فهم ــي م ــع األكادميي ــن املرصي ــن ،وال ــذي نظمت ــه وزارة الخارجي ــة املرصية
بالتع ــاون م ــع مجل ــة السياس ــة الدولية ،القاه ــرة  22ديس ــمرب .2013
( )13مقابلة إميان رجب مع السفري نبيل فهمي وزير الخارجية األسبق ،مصدر سبق ذكره.
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وتحــددت أبعــاد عمليــة إعــادة توجيــه السياســة الخارجيــة فيــا أعلنــه وزيــر الخارجيــة نبيــل
فهمــي يف  21يوليــو  2013بعنــوان «رؤيــة للسياســة الخارجيــة املرصيــة»( ،)14والتــي عــدت
«املصلحــة الوطنيــة» ،و«األمــن القومــي» ،مرتكزيــن رئيســيني لهــا ،وأُعلــن عــن أن األولويــة
هــي التواصــل مــع الفاعلــن الدوليــن لتوضيــح مــا جــرى يف  3يوليــو  2013وكونــه يعــر عــن
إرادة الشــعب(.)15
وقــد عكســت أهميــة هــذا التوجــه اهتــام الوزيــر باالنخــراط النشــط مــع كل الدوائــر مــن
أجــل النقــاش حــول مــا إذا كان مــا حــدث يف مــر هــو انقــاب أو ثــورة جديــدة ،وذلــك
إلدراكــه أن غيــاب املشــاركة يف هــذا النقــاش كان يعطــي مســاحة ألصحــاب الــرؤى الضيقــة
املحملــة مبواقــف مســبقة والتــي ليســت عــى درايــة بتفاصيــل الوضــع لالنتقــاص مــن رشعيــة
املرحلــة االنتقاليــة ،وهــو مــا ســتكون لــه تبعــات ســلبية عــى الدولــة .ولــذا اكتســبت قضيــة
تحســن صــورة مــر يف الدوائــر األمريكيــة واألوروبيــة واألفريقيــة أهميــة كبــرة خــال هــذه
املرحلــة.
إىل جانــب ذلــك ،حــدد فهمــي دوائــر اهتــام السياســة املرصيــة يف ثــاث دوائــر ،هــي دائــرة
دول الجــوار والهويــة ،ودائــرة الــدول الفاعلــة ،ودائــرة باقــي دول العــامل ،ومثــل هــذا التصنيف
الربجــايت يســتند إىل اعتبــارات املصلحــة الوطنيــة واألمــن القومــي ،ويخــرج عــن الدوائــر
القدميــة التــي أرســاها عبدالنــارص ،والتــي مل تخــدم املصالــح الوطنيــة يف بعــض األحيــان ،ومل
تعــر عــن واقــع السياســة املرصيــة.
كــا حــرص فهمــي عــى تأكيــد أهميــة «دبلوماســية التنميــة» ،مــن خــال جــذب االســتثامرات
األجنبيــة والســياحة وطــرح مرشوعــات كــرى ،والحصــول عــى املســاعدات املاليــة والفنيــة
مــن الــركاء اإلقليميــن والدوليــن ،والعمــل عــى نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا ،مــن أجــل
الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي متــر بهــا الدولــة ،وهــذا يعكــس بُعـ ًدا برجامتيًــا
آخــر للسياســة املرصيــة خــال هــذه املرحلــة.
وقــد نصــت هــذه الرؤيــة عــى توجهــات عامــة حــول أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة،
وشــملت «توظيــف الزخــم الســيايس املتولــد عــن ثــوريت  25ينايــر و 30يونيــو بانتهــاج سياســة
خارجيــة نشــيطة ،و اتخــاذ زمــام املبــادرة بــدالً مــن رد الفعــل ،واالســتفادة مــن أدوات القــوى
(« )14كلم ــة الس ــيد الوزي ــر أم ــام املؤمت ــر الصحف ــي ب ــوزارة الخارجي ــة» ،موق ــع وزارة الخارجي ــة املرصي ــة،
 21يوليو http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails. :2013
aspx?Source=1d5b0202- c337- 4794- ab10- 342893d069e1&articleID= 9d564ee0- 01ab- 46e397cd- f59a61319345
( )15إمي ــان رج ــب« ،السياس ــة الخارجي ــة بع ــد م ــريس ..الربجامتي ــة القامئ ــة ع ــى خدم ــة املصلح ــة الوطني ــة
تح ــل مح ــل دوائ ــر عبدالن ــارص القدمي ــة» ،موق ــع بواب ــة األه ـرام 22 ،يولي ــو :2013
http://gate.ahram.org.eg/News/375005.aspx
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الناعمــة يف خدمــة العمــل الخارجــي مبــا يف ذلــك الفنــون واآلداب والثقافــة ،ودور مؤسســتي
األزهــر الرشيــف والكنيســة القبطيــة ،فضـاً عــن دور منظــات املجتمــع املــدين والدبلوماســية
الشــعبية .إىل جانب إقامــة حــوار ســيايس إقليمــي ودويل عميــق للســعي إلقامــة نظــام
عاملــي جديــد تســهم مــر الثــورة بحــق يف تشــكيله عــى أســس دميقراطيــة خــال األعــوام
القادمــة»(.)16
 مرحلة الرئيس السييس:شــهدت هــذه املرحلــة عــودة الــدور املركــزي لرئيــس الجمهورية يف توجيــه السياســة الخارجية
ويف تحديــد مســاراتها ،مــع إعــادة تعريــف أدوار وزارة الخارجيــة واملؤسســات األمنيــة ،والتــي
أصبحــت تنفــذ فقــط مــا يــوكل إليهــا ،وهــو يــكاد يكــون الوضــع الــذي اعتــادت عليــه مــر
لعقــود ســابقة عــى ثــورة .2011
وقــد اتجهــت العديــد مــن الدوائــر الغربيــة للتعامــل مــع السياســة الخارجيــة للرئيس الســييس
عــى أنهــا إحيــاء لسياســات مبــارك أو عبدالنــارص( ،)17بينــا ذهــب «مايــكل حنــا» للحديــث
عــن عقيــدة الســييس يف السياســة الخارجيــة ( ،)Sisi Doctrineوالتــي تقــوم عــى الحفــاظ
عــى الوضــع الراهــن( )status quoمــن خــال سياســات ضــد قــوى اإلســام الســيايس وضــد
املليشــيات املســلحة وضــد تغيــر النظــم ،ورأى أن هــذه العقيــدة ســتؤدي إىل مزيــد مــن
الرتاجــع يف الــدور املــري يف املنطقــة(.)18
وتختلــف الباحثــة مــع هــذه اآلراء ،فمــن ناحيــة ،يكشــف تحليــل السياســة املرصيــة عــن أنهــا
ال متتلــك القــدرة عــى منــع أو وقــف التحــوالت التــي تشــهدها الــدول العربيــة أو املنطقــة،
بســبب الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــا بصــورة رئيســية ،مــا يجعــل مــن الصعــب
القــول بأنهــا تســعى للحفــاظ عــى الوضــع الراهــن .وذلــك فضـاً عــن أن التحــوالت الراهنــة
التــي تشــهدها املنطقــة ،ورؤيــة مــر بخصوصهــا تقــوم عــى أنهــا مصــدر تهديــد ألمنهــا
القومــي ودورهــا يف املنطقــة ،وبالتــايل ال تعمــل عــى دميومــة هــذه التحــوالت.
ومــن ناحيــة ثانيــة ،مــن املبكــر الجــزم بشــكل النمــوذج الــذي تعــر عنــه فــرة حكــم الرئيــس
الســييس مــن خــال تحليــل السياســة الخارجيــة خــال العامــن األول والثــاين لحكمــه ،ومــا
( )16مكت ــب املتح ــدث الرس ــمي باس ــم وزارة الخارجي ــة املرصي ــة« ،م ــا حققت ــه السياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة
من ــذ  30يوني ــو» ،ورق ــة غ ــر منش ــورة  1 ،يوني ــو .2014
( )17حول هذه املناقشات ،انظر:
Azzurra Meringolo, «From Morsi to Al- Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy»,
Egypt Insight, N. 8, March 2015; Abdel Monem Said Aly, «Post- Revolution Egyptian Foreign
Policy», Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies ,No. 86, November 2014.
(18) Michael Wahid Hanna, «The Sisi Doctrine», Foreign Policy, August 13, 2014: http://
foreignpolicy.com/201413/08//the- sisi- doctrine
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إذا كان ميثــل إحيــاء لنمــوذج مبــارك ،أم أنــه يعــر عــن منــوذج قائــم بذاتــه ،وهــي مســألة
تتطلــب فــرة زمنيــة أطــول.
ويف املقابــل ،تذهــب هــذه الدراســة ،إىل أنــه اتضــح اســتقرار عــدد مــن الســات الرئيســية
التــي تتعلــق بالتحــوالت التــي متــر بهــا املنطقــة ،وكذلــك باملرحلــة االنتقاليــة التــي متــر
بهــا مــر ،والتــي تســمح بالحديــث عــن مــا ُيكــن تســميته «منــوذج الســييس» يف السياســة
الخارجيــة .تتمثــل الســمة األوىل يف تحــول السياســة الخارجيــة يف عهــد الرئيــس الســييس
إىل أداة لتعزيــز رشعيــة النظــام الجديــد ،فكــا أن هنــاك بعــد داخــي لرشعيــة النظــام لــه
عالقــة باالنتخابــات وقبــول الشــعب وااللتــزام بالدســتور ،هنــاك بعــد خارجــي يتعلــق بقبــول
القــوى اإلقليميــة والدوليــة لهــذا النظــام ودعمهــا لــه ولسياســاته ،وهــو مــا يجعــل السياســات
الخارجيــة تجــاه العديــد مــن القضايــا تقــع ضمــن قضايــا األمــن القومــي للدولــة .وهــو مــا
مهــد لتبايــن مصالــح النظــام عــن مصالــح الدولــة ،والتــي تقاطعــت طــوال الفــرة الســابقة،
حيــث شــهدت هــذه الفــرة بدايــة اتضــاح مالمــح محــددة ملصالــح النظــام الســيايس تختلــف
انعكاســا ملتطلبــات األمــن القومــي كــا
عــن تلــك التــي للدولــة ،حيــث ظلــت األخــرة متثــل
ً
هــو مســتقر عليهــا يف الدوائــر األمنيــة خــال املرحلــة الحاليــة ممثلــة يف تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة ،واألمــن مــن خــال مواجهــة اإلرهــاب ،يف حــن ارتبطــت مصالــح النظــام بالحفــاظ
عــى رشعيتــه الداخليــة مبــا يضمــن اســتمرار اســتقراره دون اضطرابــات واســعة النطــاق ،وتــم
توظيــف السياســات الخارجيــة لتحقيــق هــذه الغايــة .واتضــح ذلــك بصــورة واضحــة يف الســنة
الثانيــة لحكــم الرئيــس.
وتنــرف الســمة الثانيــة إىل كــون السياســات الخارجيــة للدولــة متغ ـ ًرا مهـ ًـا يف عالقاتهــا
بالعديــد مــن الــدول ،ســواء الواليــات املتحــدة ،أو دول الخليــج ،نظـ ًرا لقــدرة هــذه السياســات
عــى «تحديــد» شــكل اإلقليــم ،إن تــم تفعيلهــا .ولعــل هــذا يفــر حــرص الســفري األمريــي
الســابق «فرانــك ويزنــر» يف إحــدى مناقشــاته مــع األكادمييــن املرصيــن حــول مســتقبل
العالقــات مــع مــر بعــد ثــورة  30يونيــو  ،2013عــى التأكيــد عــى أن توجهــات السياســة
الخارجيــة املرصيــة بعــد اكتــال تشــكل النظــام وفــق خارطــة الطريــق ،تعــد متغـ ًرا مهـ ًـا يف
العالقــة مــع الواليــات املتحــدة.
وتتعلــق الســمة الثالثــة بتنويــع عالقــات مــر الخارجيــة بحيــث ال تقتــر عــى الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،حيــث أصبــح هنــاك توجــه لالنتشــار «األفقــي»( )19يف تنويــع العالقــات.
فمنــذ تــويل الرئيــس الســييس الســلطة يف يونيــو  ،2014عمــل عــى تنويــع العالقــات الخارجيــة
بحيــث ال تكــون منحــرة يف عــدد محــدود مــن الــدول ،وعــى نحــو يحررهــا مــن التحالــف
مــع قطــر وتركيــا والواليــات املتحــدة الــذي عززتــه سياســات الرئيــس األســبق محمــد مــريس،
( )19مقابلة إميان رجب مع السفري نبيل فهمي وزير الخارجية األسبق ،مصدر سبق ذكره.
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حريصــا عــى الحفــاظ عــى العالقــات الخاصــة مــع الواليــات
ففــي الوقــت الــذي كان فيــه
ً
املتحــدة األمريكيــة رغــم موقفهــا مــن ثــورة  30يونيــو  ،2013فإنــه اتجــه للتقــارب عســكريًا
واقتصاديًــا مــع روســيا ،وحــرص عــى تقويــة العالقــات مــع الصــن ،ومــع عــدد مــن الــدول
األوروبيــة يف مجــال التعــاون األمنــي واالقتصــادي مثــل إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا.
وتتمثــل الســمة الرابعــة يف الطابــع الواقعــي والربجــايت عــى نحــو قــد ميثــل خــروج عــا
اســتقر عليــه التحــرك املــري يف عقــود ســابقة ألســباب خاصــة باملرحلــة التــي متــر بهــا الدولة،
حيــث أصبــح مــن الواضــح أن تحــركات مــر الخارجيــة غــر معبــأة بأعبــاء أيديولوجيــة،
وإمنــا أصبحــت ت ُصــاغ وتوجــه مبــا يخــدم املصالــح الوطنيــة للدولــة ،والتــي تتمثــل يف املرحلــة
الحاليــة يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واألمــن .ولعــل هــذا يفــر تصــدر قضيتــي «اإلرهــاب
والتطــرف» الخطــاب الرســمي للرئيــس الســييس واللتــان تعــدان مــن أهــم التهديــدات األمنيــة
التــي تواجههــا الدولــة املرصيــة خــال املرحلــة الحاليــة ،ليــس مــن قبــل جامعــات العنــف
التــي تعمــل يف داخــل مــر فقــط ،وإمنــا أيضً ــا مــن قبــل تلــك التــي تعمــل يف الجــوار املحيــط
مبــر ،ســواء يف ليبيــا أو ســوريا أو العــراق ،وهــو مــا ترجــم يف فربايــر  2015إىل دعــوة الرئيــس
الســييس الخاصــة بتشــكيل قــوات تدخــل رسيــع ملكافحــة اإلرهــاب ،بعــد مقتــل  21مرصيًــا يف
ليبيــا عــى يــد تنظيــم داعــش هنــاك.
وهــذه الربجامتيــة املتزايــدة للسياســة الخارجيــة املرصيــة ،تعنــي مــن الناحيــة العمليــة ،عــدم
تقيــد التحــركات املرصيــة بقيــود تاريخيــة ،تتعلــق بكونهــا «الشــقيقة الكــرى» أو «األخــت
الكــرى» ،وغريهــا مــن التصــورات التــي كانــت مــر تغلــف بهــا مصالحهــا الوطنيــة طــوال
العقــود املاضيــة .كــا أن هــذه الســمة الجديــدة للتحــركات املرصيــة ،جعلــت بعــض الــدول
يف الخليــج «قلقــة» ،خاصــة وأن هــذه املصالــح أصبحــت تضــع قيــد عــى حجــم الدعــم
الدبلومــايس أو العســكري الــذي ميكــن أن تقدمــه مــر لهــذه الــدول يف تحركاتهــا يف اإلقليــم.
وهنــاك بعــد آخــر لهــذه الربجامتيــة مرتبــط بالنظــرة الواقعيــة لعالقــات مــر الخارجيــة،
وللقضايــا التــي متثــل مصــدر توتــر يف هــذه العالقــات ،وهــو مــا كان واض ًحــا يف حديــث
الرئيــس الســييس يف املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد مــع املستشــارة األملانيــة «أنجيــا مرييــكل»
يف  3يونيــو  ،2015حــن تحــدث عــن فــرة حكــم اإلخــوان ،ورصح بــأن الرئيــس األســبق
محمــد مــريس وصــل للســلطة بانتخابــات دميقراطيــة نزيهــة بنســبة  ،%51ولكــن الشــعب نــزع
رشعيتــه ،وهــو ترصيــح مل يتكــرر يف زيــارات مامثلــة.
وتنــرف الســمة الخامســة إىل إضافــة أبعــاد جديــدة للعالقــات االســراتيجية التــي تربط مرص
والســعودية ومأسســة تلــك العالقــات ،وتجنــب إثــارة مخــاوف دول الخليــج ،والتــي كانــت
مســئولة عــن توتــر العالقــات معهــا طــوال فــرة حكــم اإلخــوان ،خاصــة يف حالــة اإلمــارات.
ومأسســة هــذه العالقــات عــر عنهــا يف حالــة الســعودية إعــان القاهــرة ،ثــم إنشــاء اللجنــة
الوزاريــة ،ويف حالــة اإلمــارات صنــدوق التنميــة.
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وتتعلــق الســمة السادســة بتزايــد االعتــاد عــى القــوة العســكرية ،حيــث يالحــظ خــال العــام
 2015أنــه مل تعــد مــر تعتمــد عــى التحــركات الدبلوماســية فقــط ،أو عــى عنــارص القــوة
الناعمــة ،ونظـ ًرا ملحدوديــة مواردهــا االقتصاديــة فــإن اســتخدام األدوات االقتصاديــة محــدود،
حيــث اتجهــت بصــورة ملحوظــة كــا تكشــف عــن ذلــك الترصيحــات الرســمية للرئيــس
الســييس طــوال العــام املــايض ،والسياســات الفعليــة التــي اتبعهــا ،إىل عــدم الــردد يف اســتخدام
القــوة العســكرية خارج ًيــا طاملــا يحقــق ذلــك املصالــح االســراتيجية للدولــة خــال املرحلــة
الحاليــة ،خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتحقيــق األمــن.
وهــذا التحــول مرتبــط بصــورة رئيســية بعالقــة الرئيــس الســييس باملؤسســة العســكرية ،فــإىل
جانــب كونــه خــرج منهــا قبــل أن يخــوض االنتخابــات الرئاســية يف يونيــو  ،2014فإنــه التــزال
هنــاك عالقــات جيــدة تجمــع بينــه وهــذه املؤسســة ،والتــي تعــد طرفًــا مهـ ًـا يف التحالــف
الداعــم لثــورة  30يونيــو  ،2013وهــو أمــر مل يكــن متحق ًقــا يف عهــد الرئيــس األســبق محمــد
مــرىس ،حيــث كان يعتمــد يف إدارة سياســته الخارجيــة ،عــى تنظيــم جامعــة اإلخــوان.
فعــى مســتوى الترصيحــات ،تحــدث الرئيــس الســييس خــال حملتــه االنتخابيــة ،ثــم يف خطاب
تنصيبــه كرئيــس للجمهوريــة عــن اســتعداده إلرســال قــوات مرصيــة لحاميــة أي دولــة عربيــة،
مبــا يف ذلــك دول الخليــج ،يف حــال تعــرض األمــن القومــي العــريب ملــا أســاه «تهديــد حقيقــي»
وأن «نســتدعي» ،أي أن يتــم طلــب ذلــك مــن مــر.
وعــى مســتوى السياســات ،اعتمــدت مــر عــى القــوة العســكرية يف مكافحــة إرهــاب تنظيــم
داعــش يف ليبيــا ،حيــث نفــذت عمليــات جويــة يف  16فربايــر  2015ضــد معاقــل التنظيــم
هنــاك ،وطــرح الرئيــس الســييس يف نهايــة فربايــر  2015فكــرة تشــكيل قــوات عربيــة مشــركة
ملكافحــة اإلرهــاب .كــا اتجهــت مــر لتنويــع الــدول التــي تنفــذ معهــا منــاورات عســكرية
مشــركة ،حيــث اســتحدثت منــاورات مــع اإلمــارات والبحريــن إىل جانــب اســتمرار املنــاورات
مــع الســعودية( ،)20كــا نفــذت منــاورات مــع روســيا واليونــان(.)21
ويظــل اســتخدام القــوة العســكرية يف تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة املرصيــة غــر
مرتبــط باســتدعاء خــرة إعــان دمشــق ،أو بلعــب مــر دور رشطــي املنطقــة ،ولكــن بتحقيقه
املصالــح املرصيــة ،ولعــل التعامــل املــري مــع عمليــة عاصفــة الحــزم يف اليمــن يؤكــد ذلــك.
وميثــل تحديــد هــذه الســات اجتهــاد مــن الباحثــة يف ضــوء تحليــل ومتابعــة السياســات
املرصيــة ،حيــث ال توجــد رؤيــة محــددة ومعلنــة للتحــركات املرصيــة عــى غــرار تلــك التــي

أعلــن عنهــا الوزيــر نبيــل فهمــي بعــد توليــه وزارة الخارجيــة ،كــا أنــه مــن الواضــح أنــه ال
يوجــد امتــداد لهــا ،أو انعــكاس لهــا يف السياســات التــي اتبعــت خــال هــذه املرحلــة.
ثان ًيا :تقييم أويل لفاعلية السياسات املرصية:
تكشــف الخصائــص املميــزة للسياســة الخارجيــة املرصيــة خــال فــرة الرئيــس الســييس عــن
أنهــا سياســة نشــطة ،وذلــك يرجــع إىل عــدة أســباب مل تجعــل هنــاك رفاهيــة ملــر بعــدم
التحــرك يف البيئــة االســراتيجية املحيطــة بهــا كــا اتضــح ســابقًا ،ويظــل التســاؤل مرتبــط
بفاعليــة هــذه السياســات ومــا إذا كانــت قــادرة عــى تحقيــق املصالــح االســراتيجية للدولــة
والخاصــة بصــورة رئيســية بلعــب دور مؤثــر يف تحديــد مســتقبل املنطقــة.
وتجــادل هــذه الدراســة بــأن االســراتيجية التــي تتبعهــا الدولــة خــال املرحلــة الحاليــة هــي
اســراتيجية مصاحبــة التغــرات ()accompanying changeيف املنطقــة ،مبــا يعنيــه ذلــك مــن
الحضــور يف املناقشــات الخاصــة بهــا ،دون مامرســة تأثــر ملمــوس فيهــا بصــورة فرديــة يغــر
مســار تلــك املناقشــات ،واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة.
وتــرى أن تبنــي هــذه االســراتيجية هــو أحــد األبعــاد الكاشــفة عــن عمليــة إعــادة متوضــع
( )Re- positioning processمتــر بهــا مــر يف املنطقــة عــى نحــو يؤثــر عــى دورهــا
اإلقليمــي بصفــة عامــة ،وهــذه العمليــة مل تكتمــل بعــد( .)22ويحــدد عمليــة إعــادة التموضــع
هــذه مــن ناحيــة ،اتجــاه النظــام ألمننــة السياســة الخارجيــة تجــاه الرصاعــات الرئيســية يف
املنطقــة وخاصــة يف ليبيــا وســوريا والعــراق واليمــن ،فالــراع الــذي يصــوره عــى أنــه يؤثــر
عــى أمنــه أو عــى األمــن القومــي للدولــة ،أي أنــه يعــد «قضيــة أمنيــة» ،يتزايــد االعتــاد
عــى األدوات األمنيــة يف التعامــل معــه ،ويتــم تحديــد محتــوى هــذه اإلجــراءات وفــق
مواءمــات بــن مــا يحافــظ عــى أمــن النظــام مــن خــال الحفــاظ عــى رشعيتــه الداخليــة
والدعــم الخارجــي مــن دول الخليــج خاصــة الســعودية ،ومبــا يضمــن اســتمرار اســتقراره
دون اضطرابــات واســعة النطــاق ،وما يحافــظ عــى األمــن القومــي للدولــة والــذي يتعلــق
بصــورة رئيســية بالحفــاظ عــى بقائهــا مــن خــال مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف.
كــا يحددهــا مــن ناحيــة ثانيــة ،القــدرة عــى «االســتفادة مــن املعلومــات وإدارتهــا»(،)23
حيــث تظــل القــدرة عــى متابعــة وتحليــل ديناميكيــات هــذه الرصاعــات وتحديــد مــا تطرحــه
مــن فــرص ملامرســة التأثــر ،أو مــن تحديــات تضــع ســقفًا أو قيـ ًدا عــى إتبــاع سياســة خارجيــة
محــددة ،متغـ ًرا مهـ ًـا يف تحديــد املخــرج النهــايئ لعمليــة إعــادة التموضــع هــذه.
وميكــن تفســر تبنــي مــر الســراتيجية مرافقــة التغيــر ،وليــس أي اســراتيجية أخــرى ،بعــدد

( )20املرجع السابق.
(« )21أول مناورات عسكرية بني مرص وروسيا يف املتوسط» ،موقع العربية نت 10 ،يونيو  .2015انظ ر:
http://www.alarabiya.net/ar/arab- and- world/egypt/201510/06/html.
أول -مناورات -عسكرية -بني -مرص -وروسيا -يف -املتوسط-

( )22إمي ــان رج ــب« ،السياس ــات الخارجي ــة مل ــر تج ــاه ال رصاع ــات اإلقليمي ــة والحاج ــة إلع ــادة متوضعه ــا»،
مجل ــة السياس ــة الدولي ــة ،يولي ــو .2016
( )23مقابلة إميان رجب مع السفري نبيل فهمي وزير الخارجية األسبق ،مصدر سبق ذكره.
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مــن التحديــات واإلشــكاليات الناتجــة عــن تعقيــدات الوضــع الداخــي الــذي متــر بــه الدولــة،
وعــن التحــوالت التــي متــر بهــا املنطقــة والعــامل .وتتمثــل هــذه التحديــات فيــا يــي:
 -1محدوديــة القــدرة عــى االســتفادة مــن الحقائــق الجديــدة يف املنطقــة ()New Realities
والتــي نتجــت عــن حالــة الســيولة التــي متــر بهــا منــذ نهايــة العــام  ،2010والتــي أعــادت
صياغــة منــط العالقــات السياســية واألمنيــة يف املنطقــة .فمثــاً ظلــت مــر طــوال هــذه
الفــرة تتعامــل مــع هــذه الرصاعــات وفــق مبــادئ رمبــا ال تتــاءم والتحــول يف طبيعــة هــذه
الرصاعــات ،والتــي أصبحــت تتطلــب سياســات غــر تقليديــة ،حيــث التــزال السياســات املرصية
تســتند إىل التعريفــات الضيقــة ملبــدأ عــدم التدخــل يف الشــئون الداخليــة للــدول ،والتعامــل مع
الدبلوماســية الرســمية ،يف الوقــت الــذي تزايــدت فيــه تأثــر أمنــاط أخــرى مــن الدبلوماســية
الخاصــة ،وأصبــح التعامــل معهــا رضوري مــن أجــل التأثــر يف مســار الرصاعــات عــى نحــو
يخــدم املصالــح الوطنيــة للدولــة.
وميكــن تحديــد ثالثــة حقائــق رئيســية تؤثــر عــى السياســة املرصيــة خــال املرحلــة الحاليــة،
ومل يتــم تطويــر سياســات للتعامــل معهــا:
( أ ) الدول األخرى التي ليست أصدقاء أو أعداء بل أعدقاء (:)Frenemies
متــر املنطقــة العربيــة منــذ فــرة بالعديــد مــن التحــوالت التــي كشــفت عــن أنــه مــن الصعــب
تصنيــف الــدول إىل أصدقــاء أو أعــداء ،ففــي العالقــات الخارجيــة للــدول هنــاك مناطــق رمادية
تكــون مبوجبهــا الــدول أعدقــاء ( )Frenemyتجمــع بــن كونهــا صديــق وعــدو يف اآلن ذاته .ويف
حالــة مــر ،فــإن هــذا الوصــف ينطبــق عــى حالــة الــدول التــي تتشــارك معهــا يف تصوراتهــا
الخارجيــة تجــاه قضايــا محــددة ويف الوقــت ذاتــه تختلــف معهــا يف قضايــا أخــرى ،ورمبــا يتطور
االختــاف إىل صــدام أو رصاع تختلــف شــدته مــن حالــة ألخــرى ،ويتــم التعبــر عنــه بسياســات
متعــددة تــراوح بــن تعليــق املســاعدات وانتهــا ًء بســحب الســفراء.
وتوظيــف هــذه الفكــرة يف السياســة الخارجيــة يولــد نتيجتــن ،األوىل ،هــي تواضــع التوقعــات
الخاصــة مبــا ميكــن أن تقدمــه دول أخــرى ملــر خــال الفــرة املقبلــة ســواء فيــا يتعلــق
بالتعــاون االقتصــادي أو فيــا يخــص العالقــات األمنيــة أو التنســيق الســيايس يف قضايــا محددة،
بحيــث ال تصــاغ هــذه التوقعــات وفــق مــا تريــده مــر ،وإمنــا وفــق مــا تســتعد الــدول
األخــرى لتقدميــه .وتتعلــق النتيجــة الثانيــة ،بارتبــاط أي تنســيق ســيايس عــايل يف أي قضيــة
مبقابــل مــا ،قــد يكــون مرتف ًعــا أو قــد يكــون مــن املمكــن تحملــه ،ولكــن يف كل األحــوال لــن
يكــون مجانًــا.
وتعــد الواليــات املتحــدة يف هــذا الســياق منوذ ًجــا جي ـ ًدا لدولــة التعــد صديــق كامــل ملــر
أو عــدو كامــل لهــا .فمــن ناحيــة ،هنــاك تيــارات يف دوائــر صنــع القــرار يف الواليــات املتحــدة
لديهــا مواقــف معاديــة للنظــام يف مــر ولديهــا تحفظــات حــول املســتقبل الســيايس لجامعــة
اإلخــوان فيهــا وتطالــب بتمكــن الجامعــة مــن املشــاركة يف الحيــاة السياســية ،فض ـاً عــن أن
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لهــا مواقــف محــددة مــن ملــف حقــوق اإلنســان خاصــة حقــوق املرصيــن الذيــن يدينــون
باملســيحية ،وتضغــط مــن أجــل ربــط املســاعدات العســكرية واالقتصاديــة ملــر بحــدوث
تقــدم يف هــذه امللفــات ،وقــد نجحــت هــذه التيــارات يف تغيــر سياســات اإلدارة األمريكيــة
تجــاه مــر بعــد ثــورة  30يونيــو .2013
ومــن ناحيــة ثانيــة ،تــدرك مــر أهميــة االحتفــاظ بعالقــات «غــر متوتــرة» مــع الواليــات
املتحــدة ،وكذلــك االحتفــاظ باســتمرار املعونــة العســكرية واملعونــة االقتصاديــة ،فض ـاً عــن
االســتثامرات األمريكيــة ،والتــي متثــل  %33.2مــن اســتثامرات الواليــات املتحــدة يف أفريقيــا
حتــى نهايــة عــام  ،2015وتعــد مــر الثانيــة يف الــرق األوســط بعــد اإلمــارات فيــا يتعلــق
بحجــم االســتثامرات األمريكيــة فيهــا.
وهــذه الطبيعــة املختلطــة للواليــات املتحــدة ،تتطلــب أن تطــور مــر سياســات مختلطــة
تتــاءم وكونهــا دولــة ( ،)Frenemyمــع رضورة تجنــب اإلفــراط يف التوقعــات حــول سياســات
اإلدارة األمريكيــة الجديــدة نحــو مــر(.)24
(ب) انتشار منط التحالفات املرنة:
أصبحــت دول الــرق األوســط أكــر برجامتيــة يف إدارة عالقاتهــا الخارجيــة ،مبــا يف ذلــك
عالقاتهــا مــع الــدول التــي متثــل مصــدر تهديــد لهــا ،حيــث تخلــت عــن سياســات «إمــا معنــا أو
ضدنــا» ،لصالــح اســراتيجيات تقــوم عــى فكــرة التحالــف املــرن( )Tactical Allianceاملرتبط
بقضايــا محــددة ،هنــاك حــد أدىن مــن التوافــق يف التعامــل معهــا.
ومثــل هــذا التطــور يجعــل الحديــث عــن انقســام املنطقــة إىل محــاور جامــدة كــا كان
الوضــع خــال الخمســينيات مــن القــرن املــايض ،مثــل محــور الثوريــن واملحافظــن ،أو الــدول
التقدميــة والرجعيــة ،أو دول املهادنــة واملامنعــة ،غــر واقعــي ،حيــث مل تعــد هــذه الثنائيــات
تصلــح لفهــم التفاعــات الحاليــة يف املنطقــة ،فمــن الواضــح أن التفاعــات شــديدة التعقيــد،
وأن حالــة االصطفــاف ليســت جامــدة ،وترتبــط بقضايــا محــددة ،دون أن تنســحب عــى باقــي
القضايــا اإلقليميــة ،ودون أن يرتتــب عليهــا تغــر كبــر يف املواقــف الخاصــة بالقضايــا الخالفيــة.
ومثــال عــى ذلــك تقــارب تركيــا مــع الســعودية خــال عــام  2015رغــم اختــاف موقفهــا مــن
مــر بعــد ثــورة  30يونيــو ،ودون أن يرتتــب عــى ذلــك تغــر حقيقــي يف موقــف أردوغــان
مــن مــر .وقــد شــهد هــذا العــام إعــان تركيــا دعمهــا عمليــات التحالــف العــريب الــذي
تقــوده الســعودية يف اليمــن منــذ مــارس  ،2015وكذلــك عضويتهــا يف التحالــف اإلســامي الــذي
شــكلته الســعودية يف ديســمرب  ،2015ومشــاركتها يف املنــاورات العســكرية التــي عقــدت يف
إطــاره ،واهتاممهــا بالتنســيق مــع الســعودية فيــا يتعلــق مبســتقبل الــراع يف ســوريا ،خاصــة
( )24إمي ــان رج ــب« ،تجدي ــد السياس ــة الخارجي ــة املرصي ــة يف  ،»2017متابع ــات تحليلية ،موقع مرك ــز األه رام
للدراس ــات السياسية واالس ـراتيجية 9 ،يناير  .2017انظ رhttp://acpss.ahram.org.eg/News/5639.aspx :
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يف ظــل تقــارب مواقفهــا منــه ،حتــى أن بعــض املصــادر تحدثــت عــن وجــود مناقشــات بــن
الدولتــن حــول تدخــل بــري مشــرك يف ســوريا.
ورغــم هــذا التقــارب ،اتجهــت تركيــا مؤخـ ًرا للتنســيق مــع إيــران وروســيا حــول ســوريا ،ويف
إطــار ذلــك عقــدت القمــة الثالثيــة يف موســكو يف  20ديســمرب  ،2016وهــي قمــة نقلــت تركيــا
عمليًــا ملحــور آخــر يتبنــى مواقــف مختلفــة عــن املوقــف الســعودي فيــا يتعلــق بســوريا.
وحتــى يف ظــل هــذا التقــارب الجديــد ،والــذي موضوعــه وقــف اطــاق النــار يف املدن الســورية
باســتثناء مــا يتعلــق مبحاربــة داعــش وجبهــة النــرة ،فإنــه الميتــد لتغيــر املوقــف الــريك مــن
حــزب اللــه مثـاً ،ففــي أثنــاء االجتــاع الثــايث بــن وزراء خارجيــة الــدول الثــاث ،أكــد وزيــر
الخارجيــة الــريك «مولــود أوغلــو» عــى رضورة وقــف الدعــم لحــزب اللــه باعتبــاره منظمــة
إرهابيــة ،وهــو مــا رد عليــه وزيــر الخارجيــة اإليــراين بــأن االتفــاق الثــايث خــاص باملنظــات
اإلرهابيــة التــي حددهــا مجلــس األمــن الــدويل وهــي داعــش وجبهــة النــرة فقــط(.)25
إن الفاعليــة املتزايــدة للتحالفــات املرنــة ،فض ـاً عــن طابعهــا املؤقــت مــن حيــث ارتباطهــا
بقضايــا محــددة ،وعــدم وجــود إطــار مؤســي رســمي لهــا ،يجعلهــا بديـاً جذابًــا للــدول األكــر
تأثـ ًرا يف املنطقــة ،خاصــة وأنهــا ال متثــل عبئًــا سياسـ ًيا ،وذلــك بــدالً مــن تقديــم تنــازالت يف إطار
املؤسســات التقليديــة مثــل الجامعــة العربيــة ،للتعامــل بصــورة جامعيــة مــع قضيــة محــددة.
وهــذا التطــور يجعــل رهــان مــر عــى النمــط التقليــدي مــن التحالفــات ،مــن حيــث شــموله
كل الــدول العربيــة أو العمــل مــن خــال مؤسســة الجامعــة العربيــة باعتبارها اإلطار املؤســي
ألي تحالــف يجعلــه يتطلــب التوصــل لتوافقــات قــد تكــون معبــأة مبواقــف أيديولوجيــة وذات
تكلفــة مرتفعــة ،خاصــة يف ظــل ضيــق مســاحات التوافــق بــن الــدول العربيــة خــال املرحلــة
الحاليــة .وتعــد القــوة العربيــة املشــركة التــي طرحتهــا مــر مثــاالً منوذج ًيــا يؤكــد رضورة
التفكــر بطريقــة مختلفــة ،حيــث كان حــرص مــر عــى أن تنفــذ هــذه املبــادرة يف إطــار
الجامعــة ســب ًبا يف تعــر انتقالهــا مــن كونهــا فكــرة إىل يشء ملمــوس.
كــا يرتبــط بذلــك ارتفــاع تكلفــة االنضــام ألي تحالفــات تقليديــة يف املنطقــة ،مبــا يف ذلــك
املحــاور املذهبيــة التــي قــد تتشــكل وفــق خطــوط الــراع الســنى –الشــيعي يف املنطقــة،
والــذي يتصــدره الــراع يف ســوريا واليمــن والعــراق ،والــذي قــد يعــززه سياســات بعــض
الــدول العربيــة ،الســيام يف ظــل تعــدد قضايــا الخــاف بــن مــر وغريهــا مــن الــدول يف
اإلقليــم مبــا يف ذلــك تلــك التــي تدعمهــا حاليًــا مثــل الســعودية.
(ج) تنامي تأثري الفاعلني من غري الدول يف املنطقة:
ســاد التصــور يف الدوائــر األكادمييــة والسياســية العربيــة لفــرة طويلــة أن الدولــة هــي الفاعــل
الرئيــي الــذي يحــدد مســتقبل املنطقــة ،وقــد نتــج عــن ذلــك مــن الناحيــة العمليــة إغفــال

حقيقــة تزايــد تأثــر الفاعلــن املســلحني مــن غــر الــدول يف أمــن واســتقرار املنطقــة العربيــة،
وكذلــك تشــكل نــوع جديــد مــن الفاعلــن هــو الفاعــل املهجــن ( )Hybrid Actorوالــذي ال
يعــد دولــة بصــورة كاملــة أو فاعـاً مــن غــر الدولــة بصــورة كاملــة ،فهــو يف منطقــة «رماديــة»
بــن النوعــن مــن الفاعلــن ،فهــو يعمــل مــن داخــل الدولــة ،وغــدا متثيلــه يف مؤسســات الدولــة
السياســية واألمنيــة ،ال يعنــي تخليــه عــن اســتقالل هيكلــه التنظيمــي ومــوارده وسياســاته
كفاعــل مــن غــر الدولــة ،بــل وإنــه يف أحيــان كثــرة يســعى لتغيــر سياســات الدولــة عــى نحــو
يتفــق ومصالحــه ،ســواء عـ ّـر عــن ذلــك فكــرة «حزبنــة» الدولــة كــا يف حالــة «حــزب اللــه»
يف عالقتــه بالدولــة اللبنانيــة ،أو «أخونــة الدولــة» كــا يف حالــة اإلخــوان املســلمني خــال فــرة
حكمهــم ملــر يونيــو  – 2012يونيــو  ،2013أو «حوثنــة» الدولــة كــا يف حالــة الحوثيــن يف
اليمن.
فمــن ناحيــة ،يشــر «معهــد هيديلبــرج» الــدويل لتحليــل الرصاعــات ،يف تقريــره الســنوي ،إىل
أن الفاعلــن مــن غــر الــدول بأنواعهــم املختلفــة يلعبــون دو ًرا مهـ ًّـا يف اســتمرار حالــة الــراع
يف اإلقليــم ،عــى نحــو أدى لتزايــد عــدد الرصاعــات الداخليــة التــي يتــم رصدهــا ســنويًا ،مقارنة
بعــدد الرصاعــات بــن الــدول ،مــع مشــاركة حــاالت معينــة مــن الفاعلــن مــن غــر الــدول يف
رصاعــات بــن الــدول ،مثــل حــزب اللــه وحركــة حــاس وتنظيــم داعــش ،وبالتــايل أصبحــوا
عامـاً مهـ ًّـا يف التأثــر عــى مســتوى األمــن واالســتقرار يف اإلقليــم .ومــن ناحيــة ثانيــة ،أصبــح
النمــط املميــز لعالقــة الفاعلــن املســلحني مــن غــر الــدول مــع الدولــة ،هــو العمــل مــن داخــل
الدولــة ،مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتقالل كيانهــم ،ومواردهــم ،ومناطــق نفوذهــم ،والعمــل
عــى تغيــر توجهــات سياســات الدولــة الخارجيــة مبــا يتســق مــع مصالحهــم.
ومــن ناحيــة ثالثــة ،أصبــح نطــاق تأثــر الفاعلــن املســلحني مــن غــر الــدول ،ال يقتــر عــى
الدولــة ،حيــث تأكــد كونهــم فاعلــن متعديــن للحــدود ،يهتمــون بالتأثــر يف القضايــا الخارجيــة،
وإتبــاع سياســات مســتقلة عــن سياســات دولهــم تجاههــا ،وهــذا مــا يكشــف عنــه موقــف التيار
الصــدري يف العــراق مــن الثــورات العربيــة ،وموقــف حــزب اللـــه كذلــك ،وموقــف جامعــة
اإلخــوان املســلمني مــن الحــرب اإلرسائيليــة عــى لبنــان  ،2006وعــى غــزة .2009 -2008
وبالتــايل ،أصبــح الفاعــل املســلح مــن غــر الدولــة طرفًــا رئيس ـيًّا يف السياســات اإلقليميــة يف
املنطقــة ،حتــى إنــه مل يعــد مــن املمكــن تحليــل السياســات يف املنطقــة بالرتكيــز عــى الــدول
فقــط ،وهــذا الوضــع جعــل تجاهــل تأثــره ،ال يتفــق والسياســة الواقعيــة ()Realpolitik
ولــذا تعــد إحــدى القضايــا الرئيســية التــي تواجــه الــدول العربيــة هــي كيــف ميكــن تطويــر
اســراتيجيات مختلفــة للتعامــل معهــم ،أو للتأثــر يف ســلوكهم؟(.)26
( )26إمي ــان رج ــب« ،إع ــادة تقيي ــم النظ ــام «اإلقليم ــي الع ــريب» يف مرحل ــة م ــا بع ــد الث ــورات العربي ــة» ،مجلة
آفاق سياس ــية ،إبري ــل .2015

( )25املرجع السابق.
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(د) قيادات متعددة و«مؤقتة»:
منــذ الثــورات العربيــة ،أصبــح مــن الواضــح أن البحــث عــن الدولــة القائــد يف املنطقــة العربية،
ال يتفــق والواقــع الجديــد الــذي خلقتــه هــذه الثــورات ،خاصــة مــع التحــول يف مركــز الثقــل
الســيايس يف املنطقــة .حيــث تزايــد الــدور اإلقليمــي الــذي تلعبــه دول الخليــج الســت بدرجات
متفاوتــة ،فبينــا كانــت قطــر الدولــة األكــر نشــاطًا يف املنطقــة ،حيــث كانــت الدوحــة عاصمــة
القــرار الســيايس حتــى مــا قبــل  30يونيــو  ،2013اتجهــت الســعودية لتكثيــف نشــاطها يف
منطقــة الخليــج عــى نحــو يســمح لهــا بتجنــب تداعيــات الثــورات العربيــة ،مــن خــال األطــر
التــي يوفرهــا مجلــس التعــاون الخليجــي ،ويف هــذا اإلطــار طرحــت فكــرة توســيع املجلــس
ليضــم األردن واملغــرب ،والتدخــل يف البحريــن عــى إثــر احتجاجــات فربايــر  ،2011ثــم توفــر
املســاعدات املاليــة للبحريــن وعــان ،ونقــل املجلــس مــن مرحلــة التعــاون إىل مرحلــة االتحــاد.
ومنــذ ســقوط حكــم اإلخــوان يف مــر بعــد ثــورة  30يونيــو ،اكتملــت أبعــاد هــذا الــدور
لــدول الخليــج خاصــة الســعودية.
وميكــن تحديــد ثالثــة أبعــاد لكــون هــذه الــدول مركــز ثقــل ســيايس يف املنطقــة ،يتمثــل البعــد
األول يف أنهــا أصبحــت املركــز الــذي يصنــع فيــه القــرار الســيايس فيام يتعلــق بقضايــا التغيــر
الســيايس يف املنطقــة ،حتــى أصبحــت املقولــة الشــهرية ،مــن يــرد أن يحــدث تغيــر يف دولتــه
عليــه أن يــزور اإلمــارات والســعودية .وينــرف البعــد الثــاين إىل أنهــا أصبحــت مصــدر متويــل
ال ميكــن التغافــل عنــه لعمليــات التنميــة يف معظــم دول الــرق األوســط ،وليــس الــدول
العربيــة فقــط ،مــن خــال الصناديــق الســيادية.
ويتعلــق البعــد الثالــث بــأن هــذه الــدول ال تــزال تعــد مصــد ًرا مهـ ًـا للرشعيــة اإلقليميــة
للسياســات األمريكيــة يف املنطقــة ،خاصــة فيــا يتعلــق بالحــرب ضــد تنظيــم داعــش التــي
أعلنــت عنهــا واشــنطن يف أغســطس  ،2014والتــي تالهــا انعقــاد مؤمتــر جــدة ،بهــدف تنســيق
الجهــود بــن واشــنطن والــدول اإلقليميــة الراغبــة يف املشــاركة يف هــذه الحــرب.
ويظــل اســتمرار هــذا الوضــع خــال الســنوات املقبلــة ،مرتبــط بقــدرة هــذه الــدول عــى
تحصــن نفســها مــن التداعيــات التاليــة عــى الثــورات العربيــة ،فضـاً عــن قدرتهــا عــى احتــواء
التأثــرات التــي ســترتتب عــى االتفــاق بــن إيــران ومجموعــة ( ،)1+5إىل جانــب اســتمرار
انكــاش الــدور الســيايس للقــوى التقليديــة يف املنطقــة ،الســيام مــر وتركيــا.
 -2اتجــاه القــوى الدوليــة املؤثــرة ملراجعــة أهميــة مــر يف املنطقــة ،وميكــن تحديــد دافعــن
لهــذه املراجعــة؛ األول ،خــاص بالتحــرك الخارجــي ملــر يف الفــرة التاليــة عــى ثــورة 30
يونيــو  ،2013والــذي تــرى العديــد مــن الدوائــر األكادمييــة الغربيــة أنــه مل يكــن مؤثـ ًرا وهــدف
للحفــاظ عــى مســتوى مــا مــن النشــاط فقــط وعــدم إغضــاب الحلفــاء االســراتيجيني للنظــام
الجديــد يف الخليــج.
والدافــع الثــاين ،خــاص بحــدوث تغــر يف النخــب الحاكمــة يف أوروبــا ويف الواليــات املتحــدة
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بســبب صعــود اليمــن املتطــرف الشــعبوي يف مؤسســات الحكــم هنــاك وتأثــره عــى نطــاق
واســع بــن الشــعوب ،وهــو تيــار يتبنــى أفــكار تقلــل مــن املكانــة اإلقليميــة ملــر ،ففــي دول
أوروبــا الغربيــة يــرى هــذا التيــار أن إرسائيــل هــي «الصديــق الحميــم» لــه يف املنطقــة ،يف حــن
أن هــذا التيــار يف دول أوروبــا الرشقيــة يتبنــى مواقــف أكــر انتقــا ًدا للسياســات اإلرسائيليــة
وللــويب املؤيــد لهــا يف الواليــات املتحــدة(.)27
ووفــق اســتطالع مؤسســة «يوجــوف» ( )You Govالربيطانيــة ،والــذي نفــذ يف نوفمــر 2016
يف  18دولــة أوروبيــة إىل جانــب الواليــات املتحــدة ،فــإن مــر أكــر دولــة ال يتــم تفضيلهــا مــن
بــن  10دول غــر أوروبيــة( ،)28وكانــت نســبة عــدم تفضيلهــا يف هولنــدا هــي األعــى حيــث
بلغــت  ،%96ثــم إيطاليــا حيــث بلغــت  ،%65ثــم إســبانيا وأملانيــا حيــث بلغــت يف كل منهــا
 ،%63ثــم يف فرنســا إذ بلغــت  ،%52ويف بريطانيــا .%41
ويف حالــة الواليــات املتحــدة ،مــن املتوقــع يف ظــل اتجاههــا ملراجعــة العالقــات الخاصــة مــع
أملانيــا بالتــايش مــع مــا أعلنــه الرئيــس الجديــد «دونالــد ترامــب» مــن رضورة «تحمــل الــركاء
يف أوروبــا أعبــاء توفــر األمــن لهــم» ،ومــع بريطانيــا يف ظــل االنتقــادات التــي وجهتهــا الحكومــة
الربيطانيــة لــه( ،)29أن تــزداد حاجتهــا لرشيــك إقليمــي لخفــض تكاليــف انخراطهــا مــع قضايــا
املنطقــة.
ومــا قــد يجعــل مــر بعيــدة عــن أن تلعــب هــذا الــدور رغــم توجهــات الجمهوريــن اإليجابية
نحوهــا هــو وضعهــا االقتصــادي الــذي يجعلهــا أقــل قــدرة عــى تحقيــق ذلــك ،ومتســكها بعــدد
مــن املبــادئ الحاكمــة لسياســتها الخارجيــة تجــاه هــذه الرصاعــات ،والتــي تفهــم العديــد مــن
الدوائــر األمريكيــة أنهــا «مبــادئ غــر قابلــة للتفــاوض» ،وهــو مــا قــد يصــب يف صالــح دول
الخليــج خاصــة الســعودية ،ورمبــا اإلمــارات اللتــان قــد تلعبــان دور الرشيــك العــريب الــذي
ميكــن أن يعتمــد عليــه ترامــب ،وكذلــك لصالــح تركيــا.
ثالثًا :التوجه نحو زيادة الفعالية والتأثري:
تجــادل هــذه الدراســة بــأن هنــاك حاجــة إلعــادة توجيــه مســار عمليــة «إعــادة التموضــع»
التــي متــر بهــا الدولــة يف املنطقــة ،مــن خــال تبنــي اســراتيجية االنخــراط النشــط (Active
) Engagementيف التعامــل مــع املنطقــة عــى نحــو يحقــق مصالــح الدولــة ويحفــظ لهــا
(27) Yehuda Ben- Hur Levy , «The Undiplomats: Right- Wing Populists and their foreign
policies» ,Policy Brief, Center for European Reform, August 21, 2015.
( )28ضم ــت ه ــذه ال ــدول إىل جان ــب م ـر ،الوالي ــات املتح ــدة وروس ــيا وإي ـران وتركي ــا وإرسائي ــل والهن ــد
والياب ــان والص ــن وجن ــوب أفريقي ــا.
(29) «The Fourth Pillar Sways», The Economist, November 19, 2016, p.30; «Merkel, Iron Waffler»,
The Economist, November 19, 2016, p.27.
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مكانتهــا التــي تتســق ووزنهــا يف املنطقــة.
والحديــث عــن الحاجــة لتبنــي هــذه االســراتيجية ال ميثــل قفـ ًزا عــى حقيقــة القيــود املفروضة
عــى الحركــة الخارجيــة ملــر ،بقــدر مــا ميثــل مســعى لالســتفادة مــن عــدد مــن الفــرص
املوجــودة حال ًيــا ،والتــي ميكــن أن تســمح لهــا بلعــب دور أكــر تأث ـ ًرا يف هــذه الرصاعــات
عــى نحــو يحقــق مصالحهــا ،الســيام وأن أهميــة مــر عــى املســتوى الــدويل تتحــدد بدرجــة
نشــاطها يف االنخــراط مــع القضايــا والرصاعــات اإلقليميــة .وهــي فــرص تولــدت نتيجــة
التحــوالت التــي متــر بهــا املنطقــة .وميكــن تحديــد ثالثــة فــرص رئيســية .فمــن ناحيــة ،هنــاك
«فجــوات» فيام يطــرح مــن مبــادرات لتســوية هــذه الرصاعــات ،خاصــة يف حالــة الــراع يف
ســوريا ويف اليمــن ،فحاليًــا هنــاك «عســكرة» لسياســات القــوى اإلقليميــة الرئيســية املؤثــرة
يف الــراع يف اليمــن ويف ســوريا ســواء بالنســبة إليــران أو تركيــا واللتــان تدعــان عســكريًا
النظــام واملعارضــة يف ســوريا عــى التــوايل ،أو بالنســبة لــدول الخليــج والتــي شــكلت التحالــف
العــريب يف  25مــارس  2015الــذي يقــود العمــل العســكري يف اليمــن ،والتحالــف اإلســامي يف
 2016والــذي تشــر تقديــرات عــدة إىل أنــه يهــدف للتدخــل عســكريًا يف ســوريا يف إطــار جهــود
محاربــة داعــش.
وذلــك فضـاً عــن أن املبــادرات الدوليــة التــي تطــرح يف إطــار اجتامعــات تســوية الــراع يف
ســوريا أو ليبيــا أو اليمــن هــي مبثابــة «خطــوط عامــة» ال تحــوي برامــج لتنفيذهــا عــى نحــو
يــرك قضايــا خــارج هــذه املبــادرات ال تتــم مناقشــتها مثــل مســتقبل الالجئــن الســوريني
والليبيــن واليمنيــن ،وإجــراءات إدارة العالقــة بــن الحكومــة االنتقاليــة ومؤسســة الجيــش يف
فــرة مــا بعــد الــراع ،خاصــة يف ســوريا واليمــن ،وعمليــات إعــادة اإلعــار وغريهــا.
بعبــارة أخــرى ،ال يوجــد محتــوى فكــري «خــاق» يتعامــل مــع األبعــاد املختلفــة لتســوية هذه
الرصاعــات وبــكل مــا تحويــه مــن تفاصيــل وتعقيــدات .وهــذا الوضــع ميثــل بالنســبة ملــر
فرصــة حيــث ميكــن أن تبــادر بطــرح أفــكار سياســية حولهــا ،عــى نحــو يســمح بوجــود «أوراق
مرصيــة» مقرتحــة يف كل مــن هــذه الرصاعــات تتــم مناقشــتها مــن قبــل القــوى األخــرى ،خاصة
وأن لــدى مــر قــدرات عــى تخليــق األفــكار مل توظــف بعــد ،ورمبــا قنــوات متعــددة لطرحهــا
يف األطــر الدوليــة ،وهــذه القــدرات والقنــوات ال تتوافــر لــدى القــوى اإلقليميــة األخــرى.
وترتكــز هــذه القــدرات عــى تاريــخ جيــد مــن العمــل الدبلومــايس ،كــا أن مــن الدبلوماســيني
املرصيــن َم ـ ْن يشــغل مناصــب مهمــة يف األطــر الدوليــة املعنيــة بهــذه الرصاعــات ،وكذلــك
عضويــة مــر يف املجموعــة املركزيــة ملجموعــة أصدقــاء ســوريا ،وذلــك فضـاً عــن عضويتهــا
يف مجلــس األمــن الــدويل خــال العــام الحــايل.
إىل جانــب ذلــك ،فــإن هنــاك عــدد كبــر مــن الكفــاءات املرصيــة التــي ميكــن أن توظفهــا
الدولــة يف تطويــر أفــكار محــددة ومبــادرات تفصيليــة خاصــة بتســوية هــذه الرصاعــات،
وهــذه الكفــاءات تشــارك حال ًيــا يف الجهــود الدوليــة التــي تبــذل مــن أجــل تســوية هــذه
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الرصاعــات ســواء مــن قبــل أطــراف رســمية كــا يف حالــة األمــم املتحــدة أو مــن قبــل مراكــز
الفكــر األوروبيــة.
ومــن ناحيــة ثانيــة ،تظــل مــر الدولــة التــي ال تتبنــى مواقــف مؤدلجــة مــن هــذه الرصاعــات
مقارنــة بأطــراف إقليميــة أخــرى خاصــة يف حالــة ســوريا واليمــن ،ورمبــا ليبيــا يف حــال متــت
مراجعــة املواقــف املرصيــة مــن القــوى الفاعلــة يف الــراع هنــاك .وهــو مــا يجعلهــا وســيط
«محتمــل» أو دولــة «راعيــة» للمحادثــات التحضرييــة بــن أطــراف هــذه الرصاعــات.
ومــن ناحيــة ثالثــة ،فإنــه ال توجــد خــرات «نوعيــة» لــدى القــوى اإلقليميــة النشــطة حاليًــا يف
هــذه الرصاعــات ميكــن نقلهــا مــن خــال برامــج بنــاء القــدرات للحكومــات االنتقاليــة التــي
ســتدير شــؤون كل مــن ســوريا واليمــن وليبيــا بعــد التســوية السياســية ،وهــذه الخــرات
تتوافــر يف مــر رغــم التعقيــدات الداخليــة التــي متــر بهــا ســواء يف مجــال صياغــة الدســاتري أو
إدارة شــؤون الدولــة بصفــة عامــة أو يف مجــال املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،أو يف املجــال
الترشيعــي أو األمنــي.
ويظــل تعظيــم االســتفادة مــن هــذه الفــرص ،مرهــون بتغيــر منــط التفكــر ()Mindset
الســائد ،عــى نحــو يســتوعب بعديــن رئيســن هــا:
 العمــل مبنطــق التجزئــة ( )Retail and not wholesaleمــع القضايــا والرصاعــات يفاملنطقــة ،أي التعامــل مــع الــراع يف ليبيــا أو ســوريا أو اليمــن عــى أنــه يتألــف مــن مجموعــة
مــن القضايــا الفرعيــة ،وأن كل قضيــة فرعيــة لهــا حســاباتها املختلفــة .وميكــن تطويــر مبــادرات
محــددة يف التعامــل مــع هــذه القضايــا الفرعيــة ،مــع الرتكيــز عــى قضايــا نوعيــة مثــل بنــاء
قــدرات املعارضــة عــى إدارة املراحــل االنتقاليــة يف دولهــا ســواء يف ســوريا أو اليمــن أو ليبيــا،
أو إجــراءات تثبيــت وقــف إطــاق النــار يف ســوريا واليمــن ،أو اســتضافة مؤمتــرات إعــادة
اإلعــار أو االجتامعــات التحضرييــة ملؤمتــرات مناقشــة التســوية السياســية لهــذه الرصاعــات.
 العمــل وفــق منطــق التحالفــات املرنــة ( )Tactical Alliancesعــى نحــو يســمح بتغيــراألطــراف التــي يتــم التنســيق معهــا يف التحــرك يف املنطقــة ،ســواء لدعــم «ورقــة مرصيــة»
مقدمــة حــول أحــد القضايــا الفرعيــة املذكــورة يف النقطــة الســابقة ،أو لضامن مشــاركة مرصية
مســتدامة يف االجتامعــات التحضرييــة الخاصــة بــأي مــن هــذه الرصاعــات .فمــر تفاعلــت
مــع عــدد كبــر مــن الــدول طــوال الفــرة املاضيــة كــا ســبقت اإلشــارة ،وتوجــد قنــوات
اتصــال بهــا ،خاصــة الــدول األوروبيــة ،وبالتــايل مــن املهــم العمــل عــى اســتخدام قنــوات
االتصــال هــذه للتنســيق مــع تلــك الــدول عــى نحــو يعــزز الــدور املــري يف هــذه الرصاعــات،
ويتوقــف تحديــد األطــراف التــي ســيتم التنســيق معهــا عــى درجــة تقــارب التصــورات معهــا
حــول أي مــن تلــك القضايــا.
ويف هــذا اإلطــار ميكــن اقــراح عــدد مــن التوصيــات التــي ميكــن أن تســاعد عــى تحقيــق
اســتفادة حقيقيــة مــن الفــرص املتاحــة ،وعــى نحــو يســمح بعــودة نشــاط السياســة الخارجية
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املرصيــة بصــورة مؤثــرة يف هــذه الرصاعــات ،ومبــا يخــدم املصالــح القوميــة للدولــة ،وهــي
كالتــايل:
 -1اســتحداث لجنــة إلدارة األزمــات الخارجيــة تضــم مجموعــة متغــرة مــن فــرق العمــل،
وتشــكل هــذه اللجنــة بصــورة مشــركة بــن مؤسســة الرئاســة ووزارة الخارجيــة والخــراء
املتخصصــن ،وميكــن أن تتبــع هــذه اللجنــة مجلــس األمــن القومــي.
 -2االهتــام بالبعــد الســيايس للــراع يف ســوريا وليبيــا بالتنســيق مــع األطــراف الدوليــة
املعنيــة وفــق منطــق التحالفــات املرنــة ،وذلــك مــن أجــل تطويــر قامئــة بجامعــات املعارضــة
التــي ميكــن أن تلعــب دور مؤثــر يف املرحلــة االنتقاليــة ،وذلــك باالعتــاد عــى وزنهــا النســبي
عــى األرض ،وعــى وزنهــا الســيايس.
 -3االهتــام بالبعــد اإلنســاين للرصاعــات ،خاصــة وأن مــر تســتضيف عــدد مهــم مــن
الالجئــن مــن ســوريا وليبيــا بصفــة خاصــة ،وميكــن يف هــذا اإلطــار بحــث اســتضافة مركــز
للدعــم اإلنســاين يف ليبيــا عــى الحــدود معهــا ،فضـاً عن التوســع يف إطــاق حمالت للمســاهمة
يف الدعــم اإلنســاين لالجئــن الســوريني يف الــدول املجــاورة ،وللشــعبني الليبــي واليمنــي تقــوم
عــى أســاس إرســال أطبــاء للمســاهمة يف تقديــم الرعايــة الصحيــة خــال فــرات الــراع ،ويف
املرحلــة التالية لــه.
 -4االعتــاد عــى دبلوماســية املســار الثــاين لتعزيــز الحضــور يف املناقشــات الدوليــة
واإلقليميــة التــي تجــري حــول قضايــا املنطقــة ،والتــي ال يتــم دعــوة أو مشــاركة الخارجيــة
املرصيــة فيهــا .فباإلضافــة للقنــوات الرســمية مــن املهــم أن تقــوم املراكــز البحثيــة الوطنيــة
باملشــاركة يف هــذه املناقشــات ،وفتــح حــوارات مــع مؤسســات فكريــة وبحثيــة بــل
وشــخصيات رســمية يف الغــرب والــرق واملنطقــة ،بهــدف استكشــاف املواقــف وتحديــد
مســاحات االتفــاق والخــاف وبلــورة مقرتحــات للتعامــل مــع هــذه الرصاعــات عــى نحــو
يعكــس حضــور مــري مؤثــر.
 -5أن تطــرح مــر فكــرة تشــكيل مجموعــات عمــل مصغــرة ( )Task Forcesيف مجــاالت
متعــددة حتــى يتــم تطويــر رؤيــة مفصلــة حــول الوضــع يف ســوريا «مــا بعــد األســد»،
ومــا بعــد الــراع يف ليبيــا ،وميكــن أيضً ــا مــا بعــد الــراع يف اليمــن .ويتــم تشــكيل هــذه
املجموعــات وفــق منطــق التحالفــات املرنــة ،ويف األطــر الدوليــة املتعــددة الخاصــة بهــذه
الرصاعــات ،والتــي تعــد مــر عضــو فيهــا خاصــة يف حالتــي ســوريا وليبيــا .ويف حالــة اليمــن
ميكــن تشــكيل هــذه املجموعــة مــن خــال التنســيق مــع الســعودية واإلمــارات ،أو مــع عــان.
وهــدف مجموعــات العمــل هــذه ،وضــع تصــورات مفصلــة خاصــة بنصيــب جامعــات املعارضة
املختلفــة مــن الســلطة ،ودور مؤسســات الدولــة وتحديــ ًدا الجيــش يف املرحلــة االنتقاليــة،
وشــكل الدولــة مــن حيــث كونهــا فيدراليــة أو كونفيدراليــة ،وجهــود عمليــة إعــادة اإلعــار يف
ســوريا وليبيــا واليمــن ،ومــا ميكــن أن تقدمــه مــر يف هــذا الســياق.
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دوافع وتوجهات السياسة املرصية تجاه
األزمات العربية الرئيسية
د /.حسن أبوطالب(*)
تقــــديم:
عــى مــدى العامــن املاضيــن ،ميكــن القــول أن مــر اســتعادت رويـ ًدا رويـ ًدا دورهــا العــريب
واإلقليمــي ،صحيــح أن التحــركات املرصيــة تواجــه صعوبــات مزدوجــة؛ األوىل ،صعوبــات نابعة
مــن التعقيــدات الجســيمة التــي وصلــت إليهــا األزمــات العربيــة ،مبــا يف ذلــك حجــم هائــل مــن
التدخــات السياســية والعســكرية والدعائيــة ليــس فقــط مــن قبــل دول وأجهــزة اســتخبارات،
بــل مــن قبــل أفــراد وتنظيــات عابــرة للحــدود تحركهــا أولويــات خاصــة بهــا ومبرشوعهــا
الفكــري واأليديولوجــي وال عالقــة لهــا بأولويــات املجتمعــات العربيــة ذاتهــا ،ســواء التــي
تعيــش حالــة اســتقرار نســبى ،أو تلــك التــي تتــورط يف حــرب أهليــة تبــدو ال نهايــة لهــا.
أمــا الصعوبــات الثانيــة ،فهــي خاصــة بالحالــة املرصيــة ذاتهــا ،ونعنــي الظــروف والتغــرات
والتحــوالت التــي مــرت بهــا مــر يف الســنوات الخمســة املاضيــة وكان لهــا ومــازال -وإن كان
بدرجــة أقــل عــن ذي قبــل – دور كبــر يف تحديــد حجــم االهتــام املــري لألزمــات العربيــة،
فض ـاً عــن توجــه هــذا الحجــم من االهتــام.
ففــي العامــن األولــن التاليــن النتفاضــة الشــعب املــري يف ينايــر  ،2011مل يكــن هنــاك
مســاحة لفعــل أو القيــام بتحــرك جوهــري مــري تجــاه أزمــة عربيــة مــا كاألوضــاع يف ســوريا
وليبيــا واليمــن .ففــي هــذه الفــرة كانــت مــر ذاتهــا متــر بحالــة أزمــة داخليــة عميقــة،
اســتنفذت كل مواردهــا السياســية واملاديــة ،وكان الهــدف األســمى ملــر والقامئــن عليهــا،
وتحديـ ًدا املجلــس األعــى للقــوات املســلحة يف تلــك املرحلــة هــو الحفــاظ عــى كيــان الدولــة
وفعاليــة نســبية ملؤسســاتها والحيلولــة دون ســقوط هــذه املؤسســات ،كــا كانــت تنــادي
بعــض الجامعــات والتيــارات السياســية الســيام اليســارية واإلســامية الجهاديــة ،بزعــم أن أي
ثــورة شــعبية تتطلــب أن تقــي عــى كل يشء قبلهــا وتحــدث القطيعــة الكــرى مــع ماضيهــا،
ثــم ت ُعيــد بنــاء الدولــة الجديــدة واملجتمــع الفاضــل مــن الصفــر.
(*) خبــر مبركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســراتيجية ،وقــد عــرض الســفري د /.محمــد
حجــازي ،عضــو املجلــس املــري للشــئون الخارجيــة ،وســفري مــر الســابق لــدى جمهوريــة
أملاني ــا االتحادي ــة واألس ــبق ل ــدى الهن ــد مضم ــون ه ــذه الورق ــة خ ــال املؤمت ــر الرتباط ــات طارئ ــة
لصاحبهــا حالــت دون مشــاركته.
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ويف خضــم هــذه التفاعــات الداخليــة املرصيــة ،كانــت تحــدث أيضً ــا تفاعــات مامثلــة بــل
وأكــر عن ًفــا وخرابًــا يف بلــدان عربيــة أخــرى ،ويف مقدمتهــا ســوريا واليمــن وليبيــا ،ومل يكــن
أمــام مــر ســوى أن تنــادى وتدعــو للتهدئــة مــع تأييدهــا تطلعــات شــعوب تلــك البلــدان يف
الحريــة والدميقراطيــة.
وإىل جانــب ذلــك متاهــت املواقــف العمليــة املرصيــة مــع تلك التــي بلورتهــا كالًّ من الســعودية
وقطــر يف إطــار الجامعــة العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي ،وهــى مواقــف جنحــت جنو ًحــا
شــدي ًدا إىل التدخــل إلقصــاء الحكومــة الســورية مــن املؤسســات العربيــة ،وتقديــم الدعــم
ملعارضيــه عــى أمــل أن ينجــح هــؤالء يف اإلطاحــة بنظــام حكــم الرئيــس األســد يف غضــون
أشــهر محــدودة .أمــا يف اليمــن فكانــت هنــاك املبــادرة الخليجيــة والتــي نالــت تأييــد الــدول
العربيــة ،ومل يكــن هنــاك مــرر قــوي للوقــوف أمــام تلــك املبــادرة كآليــة لوقــف تدهــور
األوضــاع اليمنيــة ووضــع اليمــن عــى طريــق ســيايس لحــل أزماتــه املركبــة .واألمــر ذاتــه
حــدث يف ليبيــا ،إذ صــدر موقــف عــريب شــبه جامعــي ســمح بتدخــل حلــف الناتــو للقضــاء
عــى نظــام العقيــد القــذايف ،وهــو مــا تــم تربيــره بــأن القــذايف وامليليشــيات التــي كانــت تأمتــر
بأوامــر أبنائــه كانــت تقــوم بجرائــم حــرب ضــد الشــعب الليبــي األعــزل ،ونظـ ًرا لفــارق القــوة
بــن القــذايف والشــعب األعــزل ،فليــس هنــاك ســوى مخــرج القــوة الخارجيــة ممثلــة يف الناتــو
إلنهــاء حكــم القــذايف وأبنائــه ،وتــرك الليبيــن يُعيــدون بنــاء بلدهــم كام يــرون .ثــم تبــن بعــد
ذلــك أن الناتــو مل يكمــل مهمتــه ،وتــرك ليبيــا غارقــة يف الفــوىض ،التــي دفعــت مــر مث ًنــا لهــا.
ومل يكــن أمــام مــر يف هــذه املرحلــة ســوى القبــول عــى مضــض بتلــك املخرجــات العربيــة
والدوليــة التــي جــاءت يف ســياق محــاوالت الســيطرة عــى األوضــاع يف هــذه البلــدان العربيــة
الثالثــة .وهــو قبــول صــب يف نتيجــة غــر عادلــة بالنســبة ملــر وهــى أنهــا مل تعــد الع ًبــا فاعـاً
يف توجيــه األحــداث العربيــة.
وانعكاســا لرؤيــة الجامعــة
وخــال العــام الكئيــب الــذى حكمــت فيــه جامعــة اإلخــوان مــر،
ً
األيديولوجيــة ،أخــذت املواقــف املرصيــة تتجــه رصاحــة وبال مواربــة نحــو تأييــد القــوى
والجامعــات اإلســامية يف معاركهــا التــي تخوضهــا يف ســوريا وليبيــا ،بــل والدعــوة إىل الجهــاد
يف ســوريا بعــد أن تــم قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع دمشــق بقــرار مــن الرئيــس اإلخــواين
املعــزول محمــد مــرىس ،ومخاطبــة العــامل ملامرســة ضغــوط أكــر عــى الرئيــس بشــار األســد
مــن أجــل القضاء عليــه.
أمــا بشــأن اليمــن فقــد اســتمر التوجــه املــري بــأن دول الخليــج بوجــه عــام ،واململكــة
الســعودية بوجــه خــاص ،هــي األجــدر عــى ضبــط األوضــاع اليمنيــة ،وبالتــايل مل يكــن
هنــاك مجــال لحركــة مرصيــة تعــد تعبـ ًرا عــن دورهــا التقليــدي يف التدخــل املحســوب ملنــع
االضطرابــات وتقديــم املبــادرات التــي يقبلهــا الجميــع كأســاس لحــل ســيايس يبعــد شــبح
العنــف ويحــارص التدخــات الخارجيــة.
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• ما بعد ثورة املرصيني يف  30يونيو:
حالــة االنكفــاء النســبي عــى الــذات ثــم االندفــاع يف مســار مل تعتــاده الدولــة املرصيــة انتهــت
بفعــل ثــورة املرصيــن عــى نظــام حكــم اإلخــوان يف  3يوليــو  ،2013ويف هــذه املرحلــة تأكــد
حاميــة الدولــة املرصيــة ككيــان متكامــل مبؤسســاته الرســمية واملدنيــة ،واســتعادة متدرجــة
لفعاليــة هــذه املؤسســات وقدرتهــا عــى مقاومــة الضغــوط الخارجيــة وضغــوط جامعــة
اإلخــوان اإلرهابيــة وحلفائهــا يف الداخــل ويف الخــارج ،ومــن ثــم بــدأت مــر يف إعــادة النظــر
يف طريقــة تعاملهــا مــع تلــك األزمــات ،ويف توصيفهــا أيضً ــا.
والشــك أن تجربــة مــر يف مواجهــة إرهــاب وعنــف جامعــة اإلخــوان ،وضغــوط تركيــا وقطــر
الداعمتــن الكربتــن لهــذه الجامعــة ،فض ـاً عــن مقاومــة الضغــوط التــي مارســتها الواليــات
املتحــدة عــى الحكــم الجديــد بعــد  3يوليــو  ،2013ودول أوروبيــة أخــرى ،صــار لــه تأثــر مهــم
عــى الطريقــة التــي تتعامــل بهــا السياســة املرصيــة مــع تلــك األزمــات .وإجــاالً تبلــورت
رؤيــة مرصيــة قوامهــا خمســة مبــادئ رئيســية وهــى:
أ -االســتقرار والتامســك يف داخــل املجتمــع أولويــة قصــوى ملواجهــة الضغــوط ،والتأكيــد عــى
أن االســتقرار اإلقليمــي رشط يكمــل ويدعــم االســتقرار يف الداخــل.
ب -رضورة الحفــاظ عــى الدولــة الوطنيــة ومؤسســاتها ،الســيام الجيــش الوطنــي والرشطــة.
والحفــاظ عــى وحدتهــا اإلقليميــة وعــدم الســاح بتقســيمها ،ألن التقســيم ال يعــد نهايــة
لألزمــة بــل بدايــة ألزمــات أخــرى أكــر عن ًفــا ودمويــة.
ج -رفــض التدخــات الخارجيــة الســيام التــي اتخــذت االنحيــاز لطــرف تجــاه أطــراف أخــرى
لغــرض تغيــر النظــام بالقــوة.
د -عــدم الســاح أليــة جامعــة عابــرة للحــدود تعلــن شــعارات دينيــة وتســتخدم الســاح بــأن
تحقــق أهدافهــا يف إشــاعة العنــف وإســقاط النظــام يف بلــد عــريب.
ه -أن الحلــول الوحيــدة العقالنيــة هــي الحلــول الســلمية ،والســاح لجميــع فئــات الشــعب
باملشــاركة يف هــذا الحــل الســلمى وحاميتــه.
وميكــن القــول أن هــذه املبــادئ الخمســة التــي وظفتهــا القيــادة السياســية لفتــح ثغــرات يف
األزمــات العربيــة ،ومــن ثــم اســتعادة دور مفقــود يــؤدي إىل تســويات سياســية مســتدمية،
أساســا مــن تــراث الدولــة املرصيــة ،أو هــي انعــكاس لهــذا الــراث ،والــذي يتضمــن
تنبــع ً
عنــارص حاكمــة مــن قبيــل عــدم التدخــل يف الشــئون الداخليــة للغــر ،ورفــض العنــف كآليــة
للتغيــر ،والتمســك بالحلــول السياســية الســلمية دون إقصــاء لطــرف ،واالنفتــاح املحســوب
عــى العــامل بــأرسه ،وتجنــب التــورط يف االســتقطاب الــدويل واإلقليمــي تحــت أي مــرر.
حصلتهــا مــر مــن
هــذا املزيــج مــا بــن تــراث الدولــة املرصيــة واالســتنتاجات والــدروس التــي ّ
خربتهــا يف ســنوات مــا بعــد انتفاضــة الشــعب يف ينايــر  ،2011صــار مبثابــة املوجــه الــكيل أو
الســياق الــكيل الــذي تتحــرك فيــه السياســة املرصيــة تجــاه األزمــات العربيــة ،فهــي مــن جانب
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مل تتــورط يف أي رصاع بشــكل مبــارش ولحســاب أطــراف معينــة وضــد أطــراف أخــرى ،كــا
هــو الحــال مثـاً مــع سياســات دول عربيــة كالســعودية وقطــر ،أو إقليميــة كإيــران وتركيــا ،أو
كــرى كــا هــو حــال الواليــات املتحــدة وروســيا.
وهــذا الــا تــورط يف الــراع أصبــح ميثــل نافــذة رئيســية ملــر ميكــن أن تنفــذ منهــا نحــو
املشــاركة يف حــل ســيايس يُنهــي العنــف ،يشــارك فيــه الجميــع بــدون إقصــاء ،ويفتــح بــاب
األمــل أمــام الشــعوب لــي تنتهــي معاناتهــا وتبــدأ أوىل الخطــوات نحــو حالــة هــدوء يتبعهــا
اســتقرار ثــم نشــوء وضــع طبيعــي يحفــظ الحقــوق والنفوس م ًعــا.
هــذا النفــاذ نحــو مامرســة دور يــؤدي إىل حــل ســيايس ،اســتدعى مــن مــر أن تنفتــح عــى
كافــة أطــراف الــراع ســواء يف ســوريا أو اليمــن أو ليبيــا ،وأن تصــوغ مبــادرات لتشــكيل
قــوام موحــد للمعارضــة – رغــم الصعوبــات التــي ثــارت بالفعــل أو تلــك التــي ميكــن أن تثــور
مــرة أخــرى -جنبًــا إىل جنــب التواصــل مــع الحكومــة القامئــة وذوي النفــوذ ،ومبــا ميهــد بعــد
خطــوات بنــاء الثقــة برعايــة مرصيــة إىل طــرح مبــادرة متكاملــة يقبلهــا الجميــع ويحــرص
عليهــا الجميــع تطبي ًقــا والتزا ًمــا.
وت ُعــد املواقــف املرصيــة املعلنــة بشــأن ســوريا تعبـ ًرا عــن توجــه الدولــة املرصيــة يف حاميــة
األمــن العــريب مــن خــال حاميــة أعضائــه وعــدم الســاح بســقوطهم يف براثــن قــوى إرهابيــة
عنيفــة توظــف الشــعارات الدينيــة اإلســامية أســوأ توظيــف.
ويف كل األزمــات الثالثــة نجــد تأكيــدات مرصيــة مــن قبــل الرئيــس عبد الفتــاح الســييس
ووزيــر الخارجيــة ســامح شــكري عــى أن الحــل الســيايس ال بديــل عنــه ،وأنــه يتطلــب مرونــة
مــع كل األطــراف املعنيــة .ويف األزمــة الســورية وتطوراتهــا تتضــح القناعــات املرصيــة املشــار
إليهــا بأعــى درجــة مــن الوضــوح  ،وقــد تــم التعبــر عنهــا مــرات كثــرة ،ومــن أبرزهــا مــا
جــاء يف كلمــة الرئيــس الســييس يف اجتامعــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ســبتمرب ،2016
والتــي حــدد فيهــا موقــف مــر بــا رتــوش أو منــاورات ،ومــن أبــرز مــا قالــه «إن رؤيــة مــر
لحــل األزمــة الســورية كانــت وال تــزال تقــوم عــى ركيزتــن أساســيتني؛ أولهــا ،وحــدة الدولــة
الســورية والحيلولــة دون انهيــار مؤسســاتها ،أمــا الثانيــة ،فهــي دعــم التطلعــات املرشوعــة
للشــعب الســوري يف إعــادة بنــاء دولتــه عــر التوصــل لصيغــة حــل ســيايس تكــون مرضيــة
لجميــع الســوريني ومعــرة عنهــم وتوفــر البيئــة املناســبة لجهــود إعــادة اإلعــار ،ومؤكـ ًدا أن
ســوريا التــي نأمــل بهــا البــد مــن املســاواة فيهــا بــن جميــع األطيــاف الســورية ،وممثــي جميع
الطوائــف مــع اســتثناء التنظيــات اإلرهابيــة التــي ال ميكــن أن يكــون لهــا مــكان يف ســوريا..
فــا مــكان لإلرهــاب يف ســوريا وال مجــال ألي محاولــة لتجميــل صــور التنظيــات اإلرهابيــة ..
وكل َمــن يراهــن عــى حســم عســكري يفــي لغلبــة فريــق واحــد يف ســوريا «خــارس» ،كــا أن
كل َمــن يراهــن عــى أن تلعــب التنظيــات اإلرهابيــة دو ًرا يف ســوريا «واهــم».
ومــع مســاندة مــر للجيــش الســوري ،والتــي أعلــن عنهــا الرئيــس الســييس يف  23نوفمــر
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 ،2016يف حــوار لــه مــع وكالــة األنبــاء الربتغاليــة يتبــن أن مواقــف مــر ال تتســم بالتناســق
الداخــي فحســب بــل أيضً ــا بالقــدرة عــى تحويــل املبــادئ إىل مواقــف عمليــة تــؤدي الغــرض
وفصــل املحــددات الرئيســية يف تحــرك مــر
املطلــوب منهــا .وكثـ ًرا مــا رشح الرئيــس الســييس ّ
تجــاه األزمــة الســورية وهــى؛ الحفــاظ عــى الدولــة الســورية مبؤسســاتها الوطنيــة املعروفــة،
ونظامهــا الســيايس الــذي يرتضيــه الســوريون أنفســهم ،وعــدم الســاح بالتقســيم الجغــرايف
لســوريا ،والتأكيــد عــى التعامــل معهــا كبلــد موحــد وواحــد ،باإلضافــة إىل رفــض محــاوالت
تغيــر النظــام الســوري بالقــوة املســلحة أو االســتعانة مبيليشــيات غــر رشعيــة ،أن حــل األزمــة
القامئــة هــو حــل ســيايس ســلمي تشــارك فيــه كل مكونــات الشــعب الســوري بــدون أي
تدخــات خارجيــة وصــوالً إىل مــا يحقــق تطلعــات الشــعب الســوري ،ورضورة تضافــر جهــود
املجتمــع الــدويل مــن أجــل إعــادة إعــار ســوريا بعــد تســوية األوضــاع فيهــا.
هــذه املحــددات الخمســة ،إضافــة إىل القناعــة املرصيــة الكــرى والرئيســية بعــدم التدخــل يف
الشــئون الداخليــة للــدول األخــرى ســواء كانــت مجــاورة أو أبعــد جغراف ًيــا ،فجميعهــا تعكــس
إدراكًا مرصيًــا واعيًــا مبخاطــر تغيــر النظــم يف أي بلــد مــن خــال منظــات إرهابيــة عابــرة
للحــدود ســواء ُســم ّيت إســامية أو ليرباليــة أو يســارية تحصــل عــى الدعــم بأشــكاله املختلفــة
مــن أجــل إنهــاك املؤسســات الوطنيــة ،واإلجهــاز عــى الدولــة ومــا فيهــا .ففــي حالــة نجــاح
هــذا النمــوذج مــن التغيــر القــري وغــر املــروع واملتصــادم مــع ميثــاق األمــم املتحــدة
واملناقــض ملعاهــدات حقــوق اإلنســان يف بلــد كســوريا فســوف تُفتــح أبــواب جهنــم عــى كل
الــدول العربيــة ودول الجــوار أيضً ــا بــا اســتثناء ،وســتدخل املنطقــة يف حــال مــن الفــوىض
العارمــة التــي لــن تهــدأ أب ـ ًدا ،وإذا مــا حــدث هــذا املشــهد البغيــض فلــن يســتطيع أحــد أن
يتحــدث عــن ســام واســتقرار وتنميــة وحريــات يف عمــوم املنطقــة العربيــة لعقــود طويلــة
مقبلــة.
اســتنا ًدا إىل هــذه القناعــات األصيلــة واملبــادئ الرصينــة جــاء تحــرك القاهــرة تجــاه ســوريا
املتمثــل يف دعــم جيشــها الوطنــي ،باعتبــاره املؤسســة األقــدر واألجــدر عــى تحقيــق األمــن
ودحــر منظــات اإلرهــاب ومــن يدعمونهــا باملــال والســاح والدعايــة الســوداء .وهــو تحــرك
مل يـ ِ
ـأت منفصـاً  ،بــل جــاء يف ســياق دعــم مــري لــكل الجيــوش الوطنيــة التــي تدافــع عــن
بلدانهــا وشــعوبها كــا هــو الحــال يف العــراق وليبيــا ضــد أطــراف إقليميــة تخطــت األعــراف
والقيــم ورضبــت بهــا عــرض الحائــط ،وهــى جيــوش وطنيــة تحمــي شــعوبها مــن خطــر
اإلرهــاب وتســعى إىل القيــام بــأدوار ذات طابــع إنســاين وتنمــوي إىل أن تكتمــل املنظومــة
املؤسســية القــادرة عــى معالجــة األمــور معالجــة وطنيــة صحيحــة.
كانــت املعضلــة األوىل التــي واجهــت «مــر الســييس» تتعلــق بغيــاب قنــوات االتصــال املؤثــرة
مــع األطــراف الســورية التــي تؤمــن بالحــل الســلمى ومل تتــورط يف أعــال إرهابيــة .وهــو مــا
تــم تجــاوزه مــع دعــوة رمــوز ســورية معارضــة مــن الداخــل الســوري والخــارج ،وهــم الذيــن
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اجتمعــوا يف القاهــرة مرتــن ،ويف املــرة الثانيــة  9يونيــه  2016شــارك طيــف واســع مــن ممثــي
املعارضــة الســورية ،ومنهــم ممثلــون عــن «االئتــاف الوطنــي الســوري» ،و«هيئــة التنســيق
الوطنيــة» ،وشــخصيات ســورية عامــة ،كهيثــم منــاع ،وجهــاد مقديس ،وجــال ســليامن ،وحبيب
حــداد ،وحســن عبــد العظيــم ،وقاســم الخطيــب ،وانتهــى االجتــاع بإصــدار وثيقــة حملــت
أســم لجنــة مؤمتــر القاهــرة للحــل الســيايس التفــاويض مــن أجــل ســوريا دميقراطيــة ،عبــارة
عــن خريطــة طريــق لحــل ســلمي ينهــي الــراع ،ويهيــئ لتســوية تشــمل جميــع األطــراف.
وطالبــت الوثيقــة األطــراف اإلقليميــة والدوليــة بوقــف دعــم الجامعــات املســلحة ،والبــدء
يف إطــاق رساح املعتقلــن واملخطوفــن لــدى جميــع األطــراف .وأكــدت الوثيقــة «اســتحالة
الحســم العســكري (للنــزاع) ،وكذلــك اســتمرار منظومــة الحكــم الحاليــة التــي ال مــكان لهــا وال
لرئيســها يف مســتقبل ســوريا» .كــا أكــدت أن هــدف االنتقــال إىل تســوية سياســية هــو تغيــر
النظــام الحــايل بشــكل جــذري وشــامل ،وأن املفاوضــات تكــون بــن وفــد ميثــل النظــام ووفــد
ميثــل املعارضــة برعايــة األمــم املتحــدة ،ومباركــة القــوى املؤثــرة يف الوضــع الســوري ،عــى أن
يتــم تشــكيل هيئــة انتقاليــة تتمتــع بكافــة الصالحيــات الترشيعيــة والتنفيذيــة ،ومجلــس أعــى
للقضــاء ومجلــس وطنــي عســكري انتقــايل.
ونظــ ًرا ألن دفــع الحــل الســلمي يتطلــب االنفتــاح عــى كل األطيــاف الســورية مبــا فيهــا
الحكومــة والرئيــس األســد ،فقــد تطــورت االتصــاالت املرصيــة – الســورية يف شــقها الرســمي
ببــطء ولكــن بقــوة ،ومــع االقتنــاع املــري بــأن بقــاء الدولــة الســورية صــار عــى املحــك ،وأن
األرض الســورية تشــهد حربًــا رضوس بــن جيــش وطنــي ،وبــن جامعــات ومنظــات إرهابيــة
تدعمهــا دول عربيــة وإقليميــة ومــن ورائهــا قــوى كــرى يف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة بهــدف
اإلجهــاز التــام عــى ســوريا ،وتقســيمها وتوريــط املنطقــة ككل يف حــرب مذهبيــة طائفيــة
بــن ســنة وشــيعة ،وهــو مــا ال ميكــن الســاح بــه ألرضاره الخطــرة وتداعياتــه الكارثيــة عــى
الــدول العربيــة جميعهــا ،تطــور موقــف املــري إىل رضورة التدخــل ودعــم أهــم مؤسســات
الدولــة الســورية -أي جيشــها الوطنــي -مــن أجــل اســتكامل هزميــة اإلرهــاب والحفــاظ عــى
ســوريا موحــدة غــر مقســمة.
اهتــام مــر بالوحــدة اإلقليميــة للــدول العربيــة ومســاندة جيوشــها الوطنيــة ،وعدم الســاح
لإلرهــاب أن ينتــر عــى إرادة الشــعوب ،تجســد ثانيــة يف الحالــة الليبيــة ،ومعــروف أن
ليبيــا كانــت تعــد ســاحة خلفيــة لألمــن القومــي املــري تتســم باألمــان واالســتقرار النســبي،
ثــم تحولــت إىل مصــدر تهديــد قــوي بعــد ســقوط نظــام القــذايف ،وغيــاب الدولــة ،وانتشــار
األســلحة ،وتشــكل امليليشــيات ،وظهــور الجامعــات اإلســامية الجهاديــة العنيفــة ،مبــا يف ذلــك
جامعــات أعلنــت تابعيتهــا لتنظيــم داعــش ،وتهديــد قــوي للجاليــة املرصيــة التــي تعيــش
يف ليبيــا ،وهــى تطــورات جعلــت مــن ليبيــا قضيــة خاصــة لألمــن املــري بحكــم الجــوار
الجغــرايف ،والعالقــات املجتمعيــة املتشــعبة بــن املرصيــن والليبيــن ،وكان عــى الدولــة أن
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تحكــم ســيطرتها عــى الحــدود ،ويف الوقــت نفســه تتواصــل مــع القــوى املدنيــة الراغبــة يف
اســتنهاض بلدهــا وإعــادة بنائــه ،وأن تعلــن دعمهــا لجهــود الحكومــة القامئــة يف طــرق الســيام
يف مجــال بنــاء جيــش وطنــي يواجــه الجامعــات املســلحة ،ويســتعيد النظــام العــام ،وبنــاء
مؤسســات فعالــة تعيــد مــرة أخــرى فكــرة الدولــة التــي غابــت.
وقــد تحركــت مــر أيضً ــا يف املجــال اإلقليمــي وتعاونــت مــع كل مــن الجزائــر وإيطاليــا
مــن أجــل بلــورة رؤيــة مشــركة تنهــى حالــة الســيولة والتدهــور يف ليبيــا ،ومــا يتفــرع عنهــا
مــن تهديــدات للجميــع ،ومــن خــال هــذه االجتامعــات الدوريــة الثالثيــة متــت مســاندة
جهــود األمــم املتحــدة مــن أجــل تســوية األوضــاع ،وإقامــة حكومــة وفــاق وطنــي تنهــي
الــراع ،وتســتعيد تدريجيًــا هيبــة مؤسســات الدولــة ،ولهــذا ســاندت مــر اتفــاق الصخــرات
رغــم وجــود اعرتاضــات عليــه مــن قبــل بعــض األطــراف الليبيــة باعتبــار أنــه يعكــس مبــدأ
الحلــول الســلمية التوافقيــة هــي األبقــى ،ثــم تواصلــت مــع أطــرف ليبيــة عديــدة ،مبــن فيهــم
محســوبون عــى إخــوان ليبيــا ،واملتمركزيــن يف غــرب البــاد ،وخاصــة العاصمــة طرابلــس
ومرصاتــه ،وانتهــى األمــر إىل تنظيــم اجتــاع بالقاهــرة يومــي  12و 13ديســمرب  ،2016شــارك
فيــه شــخصيات ليبيــة متثــل معظــم األطيــاف السياســية ،حيــث توافقــت عــى عــدة مبــادئ
منهــا :وحــدة الــراب الليبــي وحرمــة الــدم وأن ليبيــا واحــدة ال تقبــل التقســيم ،ووحــدة
الجيــش الليبــي إىل جانــب رشطــة وطنيــة لحاميــة الوطــن وســيادة األمــن ،ورضورة الحفــاظ
عــى مؤسســات الدولــة الليبيــة وســيادة القانــون ،وترســيخ مبــدأ التوافــق وقبــول اآلخــر،
ورفــض وإدانــة التدخــل األجنبــي ،وإعــاء املصالحــة الوطنيــة الشــاملة ،واملحافظــة عــى مدنيــة
الدولــة واملســار الدميقراطــي.
ويف ضــوء هــذه املبــادئ أقــر املجتمعــون عــدة مقرتحــات يــرون أنهــا ســوف تســاعد عــى
إصــاح بعــض العيــوب الــواردة يف اتفــاق الصخــرات ،وتــؤدي إىل اإلرساع بحــل ســيايس شــامل،
ومــن هــذه املقرتحــات :تعديــل لجنــة الحــوار بشــكل يراعــي التــوازن الوطنــي ،وإعــادة النظــر
يف مهــام القائــد األعــى للجيــش ،ومعالجــة املــادة الثامنــة مبــا يحفظ اســتقالل الجيــش ،وإبعاده
عــن التجاذبــات السياســية ،وإعــادة هيكلــة املجلــس الرئــايس وآليــة اتخــاذ القــرار فيــه.
وبالنظــر إىل املبــادئ التــي أقرتهــا الشــخصيات الليبيــة يــرز التوافــق بينهــا وبــن املبــادئ التــي
تنطلــق منهــا الحركــة املرصيــة تجــاه األزمــات العربيــة ،كــا يجســد االجتــاع يف القاهــرة
حــرص مــر عــى الحلــول الســلمية ،وأن تعديــل اتفــاق الصخــرات ،وعــاج مــا فيــه مــن
ثغــرات هــو أفضــل بكثــر مــن أن يســتمر الجمــود والســيولة والتهديــدات ســواء لليبيــن
أنفســهم أو ألشــقائهم املرصيــن ،أو أن يبــدأ العمــل مــن الصفــر.
ويف هــذا الســياق الــكيل الــذي تحركــت فيــه مــر ،أصبــح مفهو ًمــا أن يجــد معارضة واســتياء
مــن بعــض األطــراف العربيــة التــي راهنــت عــى التدخــل العســكري ســواء بصــورة مبــارشة–
مثــال عاصفــة الحــزم– أو غــر مبــارشة – مثــال تســليح وتدريــب ومتويــل فصائــل مســلحة مــن
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كل الجنســيات يف ســوريا وليبيــا -كحــل لهــذه األزمــة أو تلــك .وهــو اســتياء مفهــوم أســبابه
التــي ميكــن تلخيصهــا يف أن الــدور املــري واملواقــف املرصيــة رغــم أنهــا يف بدايــة تأثريهــا،
إال أنهــا كشــفت حــدود وحجــم التحــركات التــي قامــت بهــا أطــراف أخــرى عربيــة وإقليميــة،
وكيــف أن مــر تســعى إىل حاميــة الشــعوب العربيــة وتحــارب اإلرهــاب وجامعاتــه أيًــا كان
االســم الــذي تحملــه ،وتحافــظ عــى الكيانــات الوطنيــة العربيــة ،بينــا أطــراف عربيــة أخــرى
تســتخدم اإلرهــاب ومتولــه وتســلحه مــن أجــل التدخــل يف الشــئون الداخليــة للغــر بهــدف
الســيطرة عليهــم أو إقصائهــم مــن املشــهد.

تعقـــيب
أ .د /.عيل الدين هالل(*)
يف إطــار مــا جــاء يف الجلســة وطُــرح يف األوراق البحثيــة ،أود يف هــذا الصــدد اإلشــارة إىل
«بعــض التحديــات يف تحليــل العالقــة بــن الداخــل والخــارج» ،وهــو مــا ميكــن إجاملــه يف ثالثــة
تحديــات رئيســية ال تتعلــق باملضمــون بقــدر ما تتعلــق مبنهــج تحليــل السياســة الخارجيــة.
فالتحــدي األول ،هــو أن السياســة الخارجيــة تبــدأ مــن الداخــل ،وهنــا يجــب االنتبــاه إىل
تأثــرات مــا حــدث يف بالدنــا مــن حــراك ســيايس وشــعبي ،وانقســامات سياســية ،وكــذا الحالــة
االقتصاديــة واملــوارد املتاحــة ،وأضــاف بأنــه مــن بــن نتائــج الحــراك الســيايس هــو ازديــاد دور
الــرأي العــام املــري يف الداخــل ،والــذي أصبــح ُ ّيثــل قيـ ًدا عــى السياســة الخارجيــة ومنفذيهــا
أي الدبلوماســيني .أيضً ــا يجــب التأكيــد عــى أهميــة دور اإلعــام يف تحديــد رأي الدولــة املوحد،
وهنــا ميكــن االســتدالل بــأن هنــاك  6برامــج إعالميــة تتحــدث بنفــس املعلومــات وتكــرر نفــس
املعلومــات ،األمــر الــذي يعكــس ألي مواطــن أجنبــي أن هــؤالء يعــرون عــن رأي الدولــة،
وهــو إرضار بالــغ بالسياســة الخارجيــة املرصيــة وباملصالــح املرصيــة.
ويف هــذا اإلطــار يجــب اإلشــادة بجهــود ســفراء مــر بالخــارج ،كــا أنــه يجــب عــى كل
شــخص أن يرفــع قبعتــه لجميــع ســفراء مــر يف الخــارج لتعرضهــم لضغوطــات يف فــرة 2011
و  ،2012باإلضافــة إىل جهودهــم مــن أجــل تجــاوز األزمــة ،والتعبــر عــن مصالــح مــر ،وهنــا
يحــرين مــا كتبــه املرحــوم العظيــم «حافــظ إبراهيــم» يف مذكراتــه «أنــه ينتمــي إىل بلــد
ُ
طموحاتــه تتجــاوز قدراتــه» ،فإننــا رمبــا إذا حللنــا السياســة الخارجيــة املرصيــة ســنجد أن هــذه
املقولــة فيهــا قــدر غــر قليــل مــن الصحــة ،فعلينــا أن نفكــر مــا هــو حجــم املــوارد الحقيقيــة
لدينــا ،وهــل هنــاك إمكانيــة لدعــم هــذا الطمــوح بقــدرات ماديــة ومعنويــة؟ ،فــازال هنــاك
(*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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رصيــد يف القــدرات املعنويــة مل يُ ّوظــف بطريقــة صحيحــة ،ولكننــا نتحــدث عنــه وال منارســه.
ننتقــل إىل التحــدي الثــاين ،الــذي متثــل يف تجــاوز القــدرة عــى املراجعــة والتجديــد ،حيــث
يخــي وقوعنــا يف حالــة مــن الجمــود املفاهيمــي ،ومــن هنــا أدعــو إىل مراجعــة مفاهيمنــا
بشــكل يتناســب مــع الواقــع الــدويل واإلقليمــي الجديــد ،وهنــا يــأيت مثــال دولــة فيتنــام التــي
تعرضــت لــأذى األمريــي ولكنهــا نهضــت يف وقــت قصــر ألنهــا تجــاوزت املــايض ،وااللتبــاس
يف العالقــات الخارجيــة املرصيــة ينعكــس أيضً ــا عــى معامالتنــا ،فمــن يتصــور أنــه صديــق
للجميــع ليــس صدي ًقــا ألحــد ،فهنــاك األن شــكل إقليمــي جديــد للعــامل .بينــا متثــل التحــدي
الثالــث يف تحــدي اســتعادة الثقــة ،فاالضطرابــات واملشــاكل التــي حدثــت خــال الســنوات
األخــرة وتأثريهــا عــي عالقاتنــا بالخــارج ،والتــي تتعلــق بصــورة مــر الخارجيــة ألن هــذه
الصــورة ال تتجــزأ ،ألنهــا تعكــس مــا لــدى الدولــة مــن شــفافية يف األمــور الداخليــة ،ويف األمــور
املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة ســواء مــع إيطاليــا أو روســيا أو فرنســا ،ومــدى احــرام مــر
للقانــون الــدويل ،فنحــن بحاجــة إىل قــدر أقــل مــن التكــرار املمــل عــن الــدور القيــادي ملــر،
وحديــث أقــل عــن املؤامــرة ،واملخططــات االســراتيجية ،وأهــداف الــدول األخــرى امل ُعلنــة،
فبعــض مــا كان مســلامت ،اآلن ال أســاس لــه مــن الصحــة.
وختا ًمــا ،أود اإلشــارة إىل أن االنخــراط يف املشــاكل اإلقليميــة ســيؤدي لالنجــراف إىل مزيــد
مــن التحديــات ،وســينقل أمراضــه لنــا ،خاصــة وأننــا مل نتعــاف بعــد ،ويجــب ،يف هــذا الصــدد،
التأكيــد عــى رضورة إعطــاء األولويــة لبنائنــا يف الداخــل ملــدة مــن خمــس لســبع ســنوات كــا
فعلــت الصــن ،فكيــف تقــوم مببــادرات يف املحافــل الدوليــة دون اســتنزاف مــواردك املرصيــة،
فــإذا كانــت السياســة الخارجيــة تنبــع مــن الداخــل فالداخــل غــر مطمــن ،ومــن ثــم يجــب
إعــادة بنــاء مقومــات الدولــة املرصيــة.

مداخالت الحضـور
• السفري /محمد حجازي ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
عقّــب الدكتــور حجــازي عــى الورقــة األخــرة للدكتــور حســن أبــو طالــب ،مؤكــ ًدا بــأن
مضمونهــا يتمثــل يف أننــا ُيكــن أن نختلــف عــى أمــور كثــرة ،وننتقــد أمــور الحكــم يف أمــور
أكــر ،ولكــن يجــب الحفــاظ عــى الدولــة الوطنيــة ،التــي تتصــارع فيهــا كل األيديولوجيــات،
ويبقــى الحفــاظ عــى الــراب الوطنــي وكيــان الدولــة الوطنيــة ،وأوضــح أيضً ــا أننــا يف عالقتنــا
الخارجيــة اســتطعنا تحويــل النظــرة الســلبية تجــاه الوطــن لرؤيــة إيجابيــة ،والتــي أنتجــت
مؤخــ ًرا عالقــة مرصيــة – أوروبيــة متامســكة ،والتــي أســمتها الدكتــورة إميــان «عقيــدة
الســييس للسياســة الخارجيــة» ،مضي ًفــا أننــا نكتســب كل يــوم أرضً ــا جديــدة ،كــا أشــار إىل
أن الدبلوماســية املرصيــة هــي دبلوماســية فاعلــةُ ،مضافًــا إليهــا دبلوماســية برملانيــة ناهضــة.
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وقــد أكّــد أن تكامــل الورقتــن يف توضيــح أهميــة الحفــاظ عــى كيــان الدولــة الوطنيــة ضــد
اإلرهــاب.
• السفري /محمد أنيس سامل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أثنــى الســفري محمــد أنيــس عــى حديــث الدكتــور عــي ،عــن األزمــات والتحديــات وكيفيــة
التــوازن يف عالقتنــا مــع روســيا ،والتغــر الــذي حــدث لــإدارة األمريكيــة ،والقــدرة عــى
التعامــل مــع األزمــات الخارجيــة ،وأوضــح وجــود خمــس نهايــات كــرى باملنطقــة ،أوالً ،نهايــة
فكــرة وجــود مركــز واحــد للقــوى يف اإلقليــم ،ورضورة أن تجــد مــر بدي ـاً آخ ـ ًرا ،ثانيًــا،
نهايــة بنــاء نظــام عــريب يســتبعد األطــراف اإلقليميــة ،ثالثًــا ،نهايــة فكــرة تجاهــل التنــوع يف
خامســا ،نهايــة الــدور األمريــي
املنطقــة ،راب ًعــا ،نهاية الــدور التقليــدي للجامعــة العربيــة،
ً
التقليــدي باملنطقــة.
• السفري /عبد الرؤوف الريدي ،الرئيس الرشيف للمجلس املرصي للشئون الخارجية:
توجــه الســفري الريــدي بالشــكر للدكتــور عــي ،وكلٍ مــن الدكتــورة إميــان رجــب ،والســفري
محمــد حجــازي ،مؤكــ ًدا عــى مقولــة الدكتــور عــي بــأن السياســة الخارجيــة تبــدأ مــن
الداخــل ،وأن مــر متــر بفــرة حرجــة يف السياســة الخارجيــة ،وبالتــايل يجــب تفعيــل السياســة
الخارجيــة يف الداخــل ،واســتغالل الفــرص املوجــودة للتدخــل خارجيًــا للبنــاء الداخــي مــن
خــال فهــم مــا يحــدث يف الخــارج ،وتحديــد أولويــات هــذا التدخــل وف ًقــا ملصالحنــا القوميــة.
• د /.محمد كامل ،أستاذ العلوم السياسية:
قــام الدكتــور محمــد بتوجيــه الشــكر للمجلــس املــري للشــئون الخارجيــة ،عــى دعوتــه
وتنظيمــه للمؤمتــر ،ثــم ركــز ســيادته عــى التفرقــة بــن السياســة الخارجيــة النشــطة والفعالــة،
مشـ ًرا إىل أن السياســة الخارجيــة الفعالــة تتطلــب رؤيــة ووضــوح يف األولويــات ،فــا تســتطيع
أن تكــون نشــطًا وفعــاالً يف كل املناطــق وكل القضايــا ،وأوضــح أن الجديــد يف السياســة
الخارجيــة يف هــذه املرحلــة هــو التوســع يف اســتخدام اآللــة العســكرية يف املنطقــة ،والتــي مل
تقتــر فقــط عــى الســاح ،وإمنــا ظهــرت يف املنــاورات العســكرية املشــركة مــع دول غــر
مســبوقة يف إقليــم البحــر املتوســط ،وهنــاك أيضً ــا منطقــة رشق املتوســط ،وهــي منطقــة
مهمــة ج ـ ًدا ملــا متلكــه مــن ثــروة هائلــة مــن الغــاز الطبيعــي .كــا ن ـ ّوه ســيادته إىل النقطــة
التــي تحدثــت عنهــا الدكتــورة إميــان يف حديثهــا عــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس ،مش ـ ًرا
إىل أن أســاس هــذا املبــدأ هــو االســتقرار ،فبالرغــم مــن أن الســمة األساســية يف املنطقــة هــي
التغيــر الهيــكيل ،فكيــف ملــر كـــ( )Co Player – Statusأن تحافــظ عــى السياســة الخارجيــة
املرصيــة يف ظــل التغــرات الراهنــة.
• د /.أحمد يوسف ،أستاذ العلوم السياسية:
أكّــد الدكتــور أحمــد أن السياســة الخارجيــة املرصيــة حاليًــا تقــوم بــدور مســئول يف إطــار
اإلمكانيــات واملــوارد املتاحــة لهــا ،مش ـ ًرا إىل أن هنــاك فاعليــة متنوعــة ظهــرت يف الــراع
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الليبــي واليمنــي والســوري .وتعقيبًــا عــى مــا ذكــره دكتــور عــي يف حديثــه عــن الــدور
القيــادي ملــر وحديثنــا املتكــرر عنــه ،فإننــا أدركنــا أن الــدور القيــادي ملــر مل ي ُعــد كــا كان
عليــه ســابقًا ،وأن النخبــة املثقفــة ســواء الدبلوماســيني أو املســئولني تعــي ذلــك جيـ ًدا ،ومل ت ُعــد
تســعى إليــه .كــا أكــد أن وجــود نظــام رشق أوســطي جديــد يدفعنــا لتغيــر أولويتنــا وف ًقــا
لهــذا النظــام الجديــد ،ويتطلــب معرفــة رشوط هــذا النظــام.
• السفري /السيد أمني شلبي ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
ع ّقــب ســيادته عــى نقطــة أن السياســة الخارجيــة ت ُصنــع يف الداخــل ،بأنهــا ال تنطبــق عــى
دولــة صغــرة أو متوســطة مثــل مــر ،ولكنهــا تنطبــق عــى دول كــرى ،وأعطــى مثــال بدولــة
مثــل أمريــكا ،مشـ ًرا إىل أنهــا عالجــت مشــاكلها الداخليــة ثــم نظــرت للخــارج ،وحــول نقطــة
دكتــورة إميــان رجــب يف إشــارتها إىل مجلــس األمــن القومــي ،أوضــح أن السياســة الخارجيــة
املرصيــة يك تُــدار بشــكل مؤســي يجــب ارتباطهــا مبجلــس لألمــن القومــي املــري ،والــذي
طالــب بتأسيســه منــذ عــام  ،2006وهــو مــا حــدث بالفعــل عــام  ،2014إال أن املشــكلة كانــت
تكمــن يف تشــكيله ،حيــث اقتــر عــى التشــكيل الحكومــي الــذي يضــم وزراء ومســئولني،
وليــس الخــراء واملحللــن الذيــن يقومــون بتفســر وتحليــل وجمــع البيانــات حــول السياســة
الخارجيــة املرصيــة.
• د /.مجدي حامد ،رئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية:
ركــز الدكتــور مجــدي يف تعقيبــه عــى عــدة مالحظــات ،أولهــا ،خــاص بأهميــة بنــاء دولــة
املؤسســات واالهتــام باملعلومــات ،حيــث أكــد عــى عــدم معرفتنــا الكاملــة باملعلومــات
التــي تخــص السياســة الخارجيــة املرصيــة مثــل عالقتنــا مــع إرسائيــل أو الواليــات املتحــدة أو
الســعودية ،حيــث أن مصــدر املعلومــات يف هــذا الشــأن محتكــر عــي الرئيــس فحســب.
كــا أشــار الدكتــور مجــدي إىل أن الــدور اإلقليمــي ملــر غــر فعــال ،أمــا املالحظــة
الثالثــة ،فهــي تتعلــق برؤيــة اآلخريــن ملــر ،مضي ًفــا بــأن الرشعيــة اإلقليميــة تــأيت عندمــا
يطلبهــا اآلخــرون ،وليــس عندمــا يطلبهــا الرئيــس ،املالحظــة الرابعــة ،وهــي ترتبــط بالبعــد
املؤســي وأخ ـ ًرا البعــد العســكري ،فــا يوجــد اختــاف يف السياســة الخارجيــة اآلن عــن
مــا كانــت أيــام مبــارك ،واستشــهد مبقــوالت الدكتــور جــال حمــدان ومنهــا «أن هنــاك
قســوة مقصــودة يف تحديــد إقامــة مــر داخــل حدودهــا» ،واملقولــة الثانيــة «أن مــر
محكــوم عليهــا بالقيــادة والعروبــة» ،واملقولــة الثالثــة «أن مقيــاس عروبــة مــر هــو تحريــر
فلســطني».
• السفرية /منى عمر ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
ركــزت يف حديثهــا عــى البنــاء الداخــي ،وافتقادنــا للرؤيــة للسياســة الخارجيــة ،األمــر الــذي
أكــد عليــه الســفري /محمــد الشــاذيل يف حديثــه ،كــا أكــدت أنــه ليــس هنــاك تناقــض يف العمــل
داخل ًيــا وخارج ًيــا يف وقــت واحــد.
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• السفري /رخا حسن ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أكّــد عــى أهميــة تعزيــز مفهــوم رشكاء وليــس تابــع ومتبــوع ،مضي ًفــا بــأن مــر لــن ت ُ ّغــر
سياســتها الخارجيــة تجــاه بعــض قضايــا املنطقــة مثــل عالقتهــا بــدول حــوض النيــل ،وعالقتهــا
بإرسائيــل ،وإمنــا ينقصنــا يشء أســايس وهــو إيجــاد توصيلــة بــن مراكــز البحــث وصنــاع القــرار.
• السفري /محمد توفيق ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أشــاد باألفــكار العميقــة والشــاملة التــي طُرحــت يف الجلســة ،وع ّقــب عــى اقــراح الدكتــورة
إميــان يف البعــد اإلنســاين ،مش ـ ًرا إىل أن اإلعــام ال يهتــم بالقضايــا اإلنســانية ،بــل ويســتخف
مبعانــاة املدنيــن ،مؤك ـ ًدا أن هــذا البعــد يتعاظــم دوره مــع املســتقبل.
• أ /.محمد صابرين ،كاتب صحفي:
ركــز يف تعقيبــه عــى جعــل الــدور املــري مطلوبًــا ،وليــس مفروضً ــا ،مــع رضورة أن نكــون
برجامتيــن ،مشــ ًرا إىل علــم جديــد أســمه الرباندينــج ( ،)Brandingمن ّو ًهــا إىل رضورة أن
نقــوم بالتســويق والرتويــج ملــر ،كــا أكّــد عــى أهميــة تفعيــل دور الجاليــات املرصيــة يف
الخــارج ،وأيضً ــا دور األزهــر والكنيســة املرصيــة.
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آفاق حركة السياسة الخارجية املرصية
السفري د /.مصطفى الفقي

الجلسة الخامسة
آفاق حركة السياسة الخارجية
املرصية

 السفري د /.مصطفى الفقي ،منسق الجلسة• بدائل الحركة أمام السياسة الخارجية
املرصية
 -السفري د /.محمد بدر الدين زايد
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إذا مــا أردنــا اســترشاف مســتقبل السياســة الخارجيــة املرصيــة ،فيجــب التأكيــد عــى أن مــر
أمــام منعطــف تاريخــي ســواء عــى املســتوى الــدويل أو فيــا يتعلــق بــدور مــر اإلقليمــي
عمو ًمــا ،فعــى الصعيــد الــدويل ال ميكــن التنبــؤ بسياســة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ،إال أن كــون
الواليــات املتحــدة دولــة مؤسســات ،والقــرار الســيايس يخضــع لعمليــة تــداول يف أركان اإلدارة
األمريكيــة ،فهــي ســتعمل عــى ترشــيد ترصيحــات الرئيــس ترامــب يف أثنــاء حملتــه االنتخابيــة.
ويف هــذا اإلطــار يجــب التأكيــد عــى رضورة أن تعيــد مــر النظــر يف العديــد مــن الثوابــت،
فالقضيــة الفلســطينية ســترتاجع وســط األوضــاع الراهنــة للمنطقــة ،كــا أن الظــروف الدوليــة
تبــدو مواتيــة بشــكل أقــل لحــدوث أي اخــراق ،فــاإلدارة األمريكيــة الجديــدة واضحــة،
خاصــة فيــا يتعلــق بتــداول قــرار نقــل مقــر الســفارة األمريكيــة للقــدس داخــل أركان اإلدارة
الجديــدة بعــد تحفــظ اإلدارات الســابقة ،وعــى صانــع القــرار املــري أن يكــون همــزة وصــل
بــن املتغــرات يف املنطقــة والعــامل ،باإلضافــة إىل العمــل عــى تقديــم املنطقــة بشــكل مختلــف
للعــامل ،فعــى الرغــم مــن أن األمــم املتحــدة مل تكــن دو ًمــا منــ ًرا عــادالً للقضيــة إال أنهــا
أصــدرت العديــد مــن القــرارات املهمــة الخاصــة بهــا.
مل تعــد مــر متــارس دور أبــوي يف املنطقــة وســط صعــود أجيــال جديــدة مــن القــادة العــرب،
وحــدوث تغــرات كــرى ،بــل إن بعــض الحلفــاء يقفــوا مواقــف ســلبية يف املحافــل الدوليــة
تجــاه مــر ،بــل إن العالقــات العربيــة – اإلفريقيــة مؤخــ ًرا أصبحــت مســتفزة للعالقــات
العربيــة – العربيــة ،ويف ظــل انتهــاك الحرمــات وتنفيــذ مــا كان مســتبع ًدا ،يفــرض أن تكــون
مــر أوالً ،وعــى السياســة الخارجيــة املرصيــة التحــرك يف املنطقــة بشــكل أوســع ،مــن خــال
فتــح أبــواب جديــدة يف املنطقــة ،وإطــاق حــوار أوســع مــع الدولــة العربيــة ،خاصــة وأنــه
يحكمنــي بهــا اتفاقيــات ســام وحــدود مشــركة مــع ســيناء.
عــى مــر أيضً ــا أال تكــون دولــة نكــرة بــل فاعلــة يف كافــة أزمــات املنطقــة كــا هــو الحــال
يف األزمــة الســورية ،وفتــح نوافــذ مــع القــوى اإلقليميــة ،والتوصــل ألرضيــة مشــركة بغــض
النظــر عــن التفــاوت يف الدرجــات التــي تحددهــا السياســة الخارجيــة املرصيــة.
أيضً ــا البــد مــن االســتفادة مــن الخــرات الدبلوماســية املرصيــة لكيفيــة التعامــل مــع اإلدارة
األمريكيــة الجديــدة ،والبــد مــن فتــح الجســور ،وإعــادة النظــر يف العالقــات مــع واشــنطن ،وال
يســتمر الوضــع كــا كان مــع اإلدارة الســابقة ،وإصــدار مــؤرشات عــى االنفتــاح عــى الحــوار
مــع إرسائيــل الســتاملة اإلدارة الجديــدة ،خاصــة وإنهــا ســتكون أشــد انبطا ًحــا ملطالــب إرسائيل.
وفيــا يتعلــق بالعالقــات مــع أوروبــا البــد مــن حــل معادلــة عالقــات القاهــرة – لنــدن ،حيــث
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توجــد مشــكالت نتيجــة مؤثــرات معينــة عــى السياســة الخارجيــة الربيطانيــة تجــاه مــر ،وعدم
وجــود توافــق مــري مــع السياســة الخارجيــة الربيطانيــة ،وهنــاك توجــه بريطــاين للخليــج،
والواقــع أن اململكــة املتحــدة تقــود التيــار امل ُعــادي للسياســة الخارجيــة املرصيــة ،خاصــة ملــا بعــد
 30يونيــو ،وهــو امتــداد للنظــرة العتيــدة التــي ال ترحــب بالــدور املــري يف اإلقليــم.
ومــن بــن األمــور التــي يُثــاب عليهــا النظــام الحــايل هــو االتجــاه رشقًــا ،والواقــع أن ما سيشــغل
الواليــات املتحــدة الــرق األقــى ال الــرق األوســط ،وبخاصــة العالقــات مــع الصــن ،حيــث
ســيكون هنــاك توثيــق أكــر لعالقــات الواليــات املتحــدة مــع دول رشق آســيا (الصــن والهنــد
واليابــان) عــى حســاب غــرب آســيا ،وأهميــة أن يكــون جــزء مــن تــوازن الخارجيــة املرصيــة
مدعو ًمــا مــن القــوى الثالثــة البــد مــن التقــارب معهــا ،خاصــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،خاصــة
وأن السياســة الخارجيــة لــن تنطلــق طاملــا مل تتحســن األحــوال الداخليــة ،وعــى الرغــم مــن
ذلــك فهــي تتمتــع بقــدر مــن الحريــة ،ومل تخضــع للــدول الرثيــة لتغيــر رؤيتهــا.
وحــول املصالــح املائيــة ملــر ،فتجــب اإلشــارة إىل أنهــا لــن تتحقــق بالحــوار مــع األطــراف
األخــرى ،بــل ســتتحقق بتعاظــم العالقــات املرصيــة اإلقليميــة ،ومــدى قــوة مــر ،وفاعليتهــا
عــى الســاحة الدوليــة ،وفيــا يتعلــق بالعالقــات املرصيــة – الخليجيــة ،أتوقــع أن تكــون عــى
قــدر كبــر مــن التدهــور فهــم يبثــون الســموم يف املنطقــة ،وعــى مــر احتــواء الــراع الســني
– الشــيعي.
واآلن أنقــل الكلمــة للســفري الدكتــور /محمــد بــدر الديــن زايــد الســتعراض ورقتــه التــي
تتكامــل مــع مــا بدأنــاه مــن حديــث.

بدائل الحركة أمام السياسة الخارجية املرصية
السفري د /.محمد بدر الدين زايد(*)
أوالً :مقدمة ومالحظات أولية:
• املالحظــة األوىل ،أن مهمــة السياســة الخارجيــة املرصيــة مهمــة صعبــة مــن حيــث طبيعتهــا،
وذلــك يف ضــوء عــدد مــن العوامــل الجيوســراتيجية:
أ -فمــر دولــة متعــددة الهويــة :عربيــة – إفريقيــة – إســامية – متوســطية ،مثلهــا يف ذلــك مثــل
عــدد كبــر مــن الــدول العربيــة يف شــال أفريقيــا – مــع فــارق جوهــري أن مــر تشــكل الرابــط
العضــوي يف هــذه الهويــات املتنوعــة بالنســبة لــدول شــال أفريقيا.
(*) عضــو املجلــس املــري للشــئون الخارجيــة ،وســفري مــر الســابق لــدى الجمهوريــة اللبنانيــة،
واألســبق لــدى جنــوب إفريقيــا واليمــن.
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ب -ارتبــاط أمــن مــر القومــي بالخــارج بســبب اعتامدهــا املــايئ عــي نهــر النيــل -ورغــم أن
التهديــدات املرتبطــة بهــذه املســألة حديثــة وقريبــة العهــد نســب ًيا -ومل تكــن مطروحــة يف أغلــب
فــرات تاريــخ مــر الطويــل ،إال أنهــا تظــل حقيقــة لهــا أبعادهــا االســراتيجية الجوهريــة – التي
ال يوجــد لهــا نظـ ًرا يف العــامل إال حــاالت قليلــة نــادرة.
ج -رســوخ اإلدراك الــدويل واإلقليمــي بأهميــة املوقــع املــري – وأن قــوة مــر كانــت تــؤدي
إيل كيــان دويل وإقليمــي مؤثــر ،فضـاً عــن التأثــر املــري تاريخ ًيــا ودين ًيــا – مــا جــذب انتبا ًهــا
دوليًــا وإقليميًــا ودوافــع للتدخــل والتأثــر يف الشــأن املــري.
د -رســوخ مفهــوم الــدور والتأثــر الخارجــي يف السياســة والثقافــة املرصيــة بشــكل عميــق عــر
تاريــخ مــر الطويــل – وليــس فقــط بعــد نشــأة الدولــة الحديثــة يف مــر مــع محمــد عــي –
وشــكلت هــذه املســألة دو ًمــا حافـ ًزا وعــبء مــن اســتدعاء النــاذج التاريخيــة – واملقارنــات
إيل حــد جلــد الــذات عندمــا يرتاجــع أو يخفــت تأثــر هــذا الــدور.
• املالحظــة الثانيــة ،أن تأمــل تاريــخ السياســة الخارجيــة املرصيــة يكشــف عــن أنهــا يف معظــم
الوقــت ،ومنــذ تحقــق االســتقالل الشــكيل عــن بريطانيــا عــام  1923تعيــش مراحــل مختلفــة
مــن التحديــات والصعوبــات ،وذلــك عــي النحــو التــايل:
 املرحلــة األوىل :مــن عــام  1923وحتــى اتفاقيــة الجــاء عــام  1954كانــت مرحلــة الســعيللتحــرر الوطنــي الكامــل وإنهــاء كل مظاهــر االحتــال الربيطــاين ملــر( ،ومــن املهــم أن
نشــر إيل أنــه حتــى يف مرحلــة االســتقالل الشــكيل كان ملــر حضورهــا وتأثريهــا الــدويل
واإلقليمــي املهــم) وهنــا تكفــي اإلشــارة إىل  3محطــات رئيســية عكســت خصوصيــة الحالــة
املرصيــة:
أ -الدور املرصي املهم يف مفاوضات إنشاء منظمة األمم املتحدة.
ب -اإلطاللــة الفريــدة بتحــدي االعــراف باســتقالل إندونيســيا يف األربعينيــات مــا مثّــل
إرهاصــات دور مــري بــارز يف حركــة التحــرر الوطنــي يف العــامل.
ج -موقف الحياد املرصي خالل األزمة الكورية عام .1950
هــذه املالمــح الثــاث وغريهــا شــكلت إرهاصــات للمرحلــة التاليــة ،ومكونــات رئيســية ميكــن
أن نطلــق عليهــا ثقافــة السياســة الخارجيــة املرصيــة والتــي سنناقشــها يف نقطــة تاليــة..
 املرحلــة الثانيــة :والتــي بــدأت منــذ  1954وبشــكل خــاص بعــد انتهــاء العــدوان الثــايث عــيمــر وحتــى عــام  .1967وهــي مرحلــة الدبلوماســية املرصيــة الكفاحيــة لتحقيــق التحــرر
الوطنــي والقضــاء عــي االســتعامر عرب ًيــا وإفريق ًيــا ،وكــذا مرحلــة التصــدي إلرسائيــل عرب ًيــا
وإفريقيًــا .وهــي مرحلــة حركــة مســتمرة– مليئــة باالنتصــارات واالنكســارات ،ولكنهــا خلقــت
زخـ ًـا ال ميكــن تجاهلــه ،وإن كانــت قــد انتهــت باالنكســارة الكــرى يف تاريــخ مــر الحديــث.
 املرحلــة الثالثــة :مرحلــة إزالــة آثــار العــدوان واســتعادة الســيطرة املرصيــة عــي كامــلأرايض الوطــن منــذ عــام  1967وحتــى مفاوضــات طابــا ،وكانــت هــذه بدورهــا مرحلــة قاســية
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وصعبــة بالنســبة ملــر وسياســاتها الخارجيــة.
 املرحلــة الرابعــة :والتــي أرى أنــه ميكــن وصفهــا بإنهــاء أو تقليــل آثــار اتفاقيــة الســام املرصية– اإلرسائيليــة ،وذلــك منــذ نهايــات عــام  ،1983ثــم مــن خــال التمكــن مــن إنهــاء تجميــد
عضويــة مــر مبنظمــة املؤمتــر اإلســامي (التعــاون اإلســامي حال ًيــا) عــام  ،1984والتــي كانــت
معركــة بالغــة الصعوبــة متكنــت خاللهــا الخارجيــة املرصيــة مــن اخــراق الحصــار ضــد مــر،
ثــم العــودة بعــد ذلــك إىل جامعــة الــدول العربيــة عــام  ،1988وخاضــت مــر خــال هــذه
املرحلــة معــارك عديــدة وصعبــة ضــد الهجــوم ضدهــا ســواء كان عــن حــق أو عــن باطــل.
 املرحلــة الخامســة :منــذ حــرب تحريــر الكويــت وحتــى نهايــة حكــم الرئيــس مبــارك والتــيشــهدت الكثــر مــن التغــر والتحــول ،ففــي العقــد األول خــال وزارة الســيد عمــرو مــويس كان
البحــث عــن دور وموقــع قــدم ملــر يف ظــل تحــدي جوهري مــن الروابــط املرصية مــع الواليات
املتحــدة ،ولكــن مــع ذلــك اســتطاعت مــر تحقيــق عــدد مــن االنتصــارات مــن أبرزها الســيطرة
عــي الجنــوح يف مؤمتــر مدريــد وغريهــا ،كــا عــادت بقــدر مــن التأثــر والحضــور يف الســاحة
اإلقليميــة والدوليــة واســتمرت تتمتــع بقــدر مــن النفــوذ يف الســاحة األفريقيــة ،ثــم جــاء العقــد
التــايل مــع بدايــات القــرن  ،21لتقــع مــر يف سلســلة مــن األخطــاء االســراتيجية والتكتيكيــة
كان أبرزهــا االعتــذار عــن االنضــام ملنظمــة « ،»IBSAكــا بــدأ الكثــر من الرتهــل والضعــف
يف نهايــات حكــم الرئيــس مبــارك ،وهنــا أســجل أن الوزيــر أحمد أبــو الغيــط بــذل جهـ ًدا كبـ ًرا
مــن أجــل منــع التدهــور واالنهيــار مــن خــال حفاظــه أو اســتعادته لتامســك مؤسســة الخارجيــة
التــي كانــت قــد تعرضــت لقــدر مــن االضطــراب يف الســنوات القليلــة الســابقة لتــويل أبــو الغيط.
يف املجمــل مــن املهــم أن نالحــظ عــدة ســات عــي هــذه املرحلــة الخامســة التــي ميكــن
تقســيمها ،ولكنــي أفضــل النظــر إليهــا مــن منظــور واحــد شــامل ،فقــد عــادت الدبلوماســية
املرصيــة بدرجــة أفضــل نســبيًا لقــدر مــن التأثــر اإلقليمــي والــدويل ولكــن يف ظــل معطيــات
دوليــة وإقليميــة مختلفــة ،فمــن ناحيــة انهــار االتحــاد الســوفيتي وحلــف وارســو ،وهيمنــت
الواليــات املتحــدة عــي النظــام الــدويل والعــامل مــا ضيّــق كثـ ًرا مــن بدائــل وحريــة الحركــة
أمــام الكثــر مــن دول العــامل ،ومــن ناحيــة أخــرى ،بــدأت معــامل إعــادة صياغــة املنطقــة
العربيــة مــن خــال الحصــار والعقوبــات ضــد العــراق ،وكــا قلنــا مل يخفــت التأثــر املــري
متا ًمــا إقليم ًيــا ودول ًيــا ،ولكــن بــدأ الرتاجــع التدريجــي يف أفريقيــا – وخاصــة مــع بــروز أقطــاب
أفريقيــة جديــدة أهمهــا جنــوب أفريقيــا ونيجرييــا وحتــى إثيوبيــا وكينيــا والســنغال ،كــا
تعاظــم النفــوذ الســعودي يف املنطقــة العربيــة – ويف فــرة مــا كذلــك الــدور الســوري مــع
اســتمرار ملمحــن آخريــن مهمــن ،وليســا عــي وتــرة واحــدة:
امللمــح األول :هــو اســتمرار مــر كــرا ٍع أســايس للقضيــة الفلســطينية التــي شــكلت أهــم أبعــاد
الجاذبيــة واالهتــام الــدويل – الــذي مــا لبــث أن أصبــح محــل تناقضــات ورؤى مختلفــة بســب
االنقســام واالنقــاب الــذي حــدث يف غــزة عــام  –2007والــذي قــاد إيل تعقــد وتبايــن الــرؤى إزاء
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مــدي تقديــر الــدور املــري وصدارتــه للمشــهد الفلســطيني.
امللمــح الثــاين :والــذي جعلنــي أجعــل مــن هــذه الفــرة الزمنيــة مرحلــة واحــدة رغــم التبايــن
الشــديد يف عمليــة السياســة الخارجيــة املرصيــة بــن وزرائهــا الثــاث – هــو أنهــا ال تتســم بعنوان
واحــد أنــه مــع مالمئــة اإلشــارة إىل توصيــف أحــد الســفراء البارزيــن الراحلــن لجهــود الســيد
عمــرو مــويس يف منتصــف التســعينيات بأنهــا محاولــة وجهــاد للبحــث عــن بدائــل ومســاحة
حركــة مرصيــة مناســبة يف ظــل ظــروف بالغــة الصعوبــة.
 املرحلــة السادســة :وهــي مرحلــة التقلبــات وعــدم وضــوح الرؤيــة منــذ بــدء ثــورة ينايــروحتــى انتخــاب الرئيــس الســييس – حيــث انشــغلت السياســة الخارجيــة املرصيــة بالدفــاع عــن
الــذات – ألســباب مختلفــة ،وغيــاب القضيــة املحوريــة ،مــع اســتمرار الســمة الرئيســية للسياســة
الخارجيــة املرصيــة تاريخ ًيــا وهــي الصعوبــة والتعقــد.
الخالصــة ،أن تاريــخ السياســة الخارجيــة املرصيــة هــو تاريــخ مواجهــة الصعــاب والتحديــات ،وأن
الصعوبــات – التــي مصدرهــا – اإلقليــم وعــي رأســها القضيــة الفلســطينية ،فضالً عــن التعقيدات
الدوليــة كانــت تضيــف دو ًمــا إىل همــوم السياســة الخارجيــة املرصيــة التــي هي بطبيعتهــا صعبة.
• املالحظــة الثالثــة ،وهــي أنــه إذا كانــت التحــوالت الصعبــة واملعقــدة التــي طــرأت عــي
الســاحتني اإلقليميــة والدوليــة ،قــد جــاءت لتضيــف إىل التعقــد والصعوبــات التــي تواجــه
السياســة الخارجيــة املرصيــة بســاتها ســابقة الذكــر فــإن الســنوات األخــرة قــد شــهدت
تعقيــدات وتحديــات ال تقــل صعوبــة ،وهــى:
 التحدي األول:هــو تحــدي معالجــة تهديــد املصالــح املائيــة املرصيــة -يف حــوض النيــل -التــي ليــس هنــا موضــع
معالجتهــا ،ولكنهــا نتــاج ألســباب عديــدة ومرتاكمــة ،بعضهــا تتحملــه مــر يف أخطــاء مرتاكمــة
مــع هــذه الــدول ،وبعضهــا اآلخــر تتحملــه هــذه الــدول ،ســواء ألســباب نابعــة مــن داخلهــا أم
بتأثــر مــن الخــارج.
 التحدي الثاين:هــو تحــدي تراجــع الــدور واملكانــة املرصيــة دول ًيــا وإقليم ًيــا ألســباب بعضهــا جوهــري ،ومــن
أهمهــا الصعوبــات االقتصاديــة التــي تــؤدي لفــرض قيــود عــي حريــة الحركــة املرصيــة– وكــذا
تراجــع القــوة الناعمــة املرصيــة مــن مرحلــة الصــدارة والهيمنــة الثقافيــة عــي املنطقــة العربيــة،
إيل حالــة ثقافيــة مرتبكــة ،فرغــم أنهــا الزالــت األهــم عربيًــا إال أنهــا تعــاين مــن نكســات شــديدة،
ففــي أفريقيــا صعــدت أطــراف جديــدة أهمهــا جنــوب أفريقيــا ونيجرييــا وإثيوبيــا ،وإىل حــد مــا
الســنغال وكينيــا كــا ســبق ،فمــا ال شــك فيــه أن هنــاك توازنــات جديــدة يف القــارة األفريقيــة.
أمــا الســاحة العربيــة ،فاألمــر أكــر تعقيــ ًدا ،فرغــم خــروج العبــن رئيســيني وهــا العــراق
وســوريا ،فــا يقتــر األمــر عــي مزيــد مــن بــروز الــدور الســعودي– والجزائــري األقــل وضو ًحا،
فقــد اتســعت أدوار كانــت تعتــر صغــرة ،وزادت قدرتهــا عــي التأثــر اإلقليمــي والــدويل ،وهنــا
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فإنــه يف املجمــل أن مــن الحكمــة األخــذ يف االعتبــار التحــوالت الطبيعيــة لنمــو أدوار جديــدة
وعــدم إمكانيــة تصــدر دولــة واحــدة للســاحة ،مثلــا هــو حــال النظــام الــدويل الــذي مل يعــد
مــن املمكــن أن تتصــدره دولــة واحــدة كالســابق .وإذا كان مــا ســبق مــا ميكــن وصفــه باألســباب
الجوهريــة التــي تحتــاج إيل جهــود ووقــت لعالجهــا ،فــإن األســباب األخــرى هــي السياســات
واألدوات التــي تــؤدي إيل مزيــد مــا يبــدو إىل تراجــع الــدور املــري.
 التحـدي الثالث:هــو اضطــرار السياســة الخارجيــة املرصيــة ومؤسســاتها إلعطــاء الكثــر مــن الوقــت ليــس للدفاع
عــن املصالــح املرصيــة ،وإمنــا أيضً ــا وأحيانًــا الكثــر مــن الجهــد والوقــت للدفــاع عــن الصــورة
املرصيــة يف الخــارج ،وألســباب مختلفــة ،ففــي مراحــل كثــرة واجهــت مــر حمــات بســبب
الوضــع يف غــزة – بشــكل أعطــى كثــر مــن االنطباعــات الخاطئــة وكأنهــا املعتديــة وليســت
إرسائيــل ،وســاهمت أطــراف دوليــة وإقليميــة إعالميًــا وسياس ـيًا يف تغذيــة هــذه التصــورات–
واســتنزفت جان ًبــا مــن قــدرات الدبلوماســية املرصيــة.
كــا أن انشــغال الدبلوماســية املرصيــة بالدفــاع عــن صــورة مــر يف عــدد مــن قضايــا الحوكمــة
الدوليــة ،وحتــى قبــل وأكــر وضو ًحــا بعــد  30يونيــو ســواء عــن حــق أو عــن باطــل ،كلهــا ظواهر
اســتنزفت مــن نشــاط السياســة الخارجيــة املرصيــة ومؤسســاتها وقدرتهــا عــي التفــرغ ملواجهــة
التحديــات الحقيقيــة التــي تواجههــا مــر دول ًيــا وإقليم ًيا.
 التحـدي الرابع:تناقــض الحيثيــات واالعتبــارات التــي تحكــم السياســة الخارجيــة املرصيــة ،وهــو تناقض ســنعرض
ألبعــاده يف نقطــة تاليــة ،وخاصــة عندمــا نُشــر إىل االرتبــاط املعقــد بــن مواقــف مــر مــن
القضايــا اإلقليميــة بعــدد مــن املبــادئ الرئيســية التــي تتســم بهــا سياســتها الخارجيــة.
ثانياً :اسرتاتيجية السياسة الخارجية املرصية:
قصدنــا مــن عــرض هــذه الخلفيــة الســابقة توضيــح أن األمــر بالــغ الصعوبــة ،مبعنــي آخــر أن
التحديــدات الصعبــة التــي تواجههــا مــر بســبب التحــوالت الدوليــة اإلقليميــة جــاءت لتضيــف
إىل ظاهــرة معقــدة بطبعهــا ،حيــث كانــت هــذه الظاهــرة أي السياســة الخارجية املرصيــة تواجه
تحديــات هيكليــة عــر الســنني ،كــا أنــه مــن اإلنصــاف إبــراز ثالثــة أبعــاد ،البعــد األول ،أنــه
كانــت هنــاك العديــد مــن املحــاوالت واالجتهــادات عــر الســنوات يف العقــود املاضيــة ،بعضهــا
حقــق الكثــر مــن اإليجابيــات والخطــوات املهمــة وبعضهــا تعــر ،أمــا البعــد الثــاين ،فهــو التأكيد
عــي أن هــذا االجتهــاد يــأيت مــن شــخص شــارك بقــدر مناســب يف حــن ،ويســر يف حــن أخــرى،
وغــر ٍ
كاف يف حــن ثالــث ،ومــن ثــم فهــو اجتهــاد مجــروح حتــى لــو كانــت رؤيــة صاحبــه مل
ت ُطــرح بشــكل ٍمتكامــل .أمــا البعــد الثالــث ،فهــو أن هــذه املحاولــة هــي اجتهــاد – لبلــورة رؤية
يف مواجهــة ظــروف وتحديــات بالغــة الصعوبــة – اجتهــاد ال يدعــي خــرق الجبــال طــوال ولكنــه
يحــاول االقــراب مــن تقديــم قــدر مــن العــاج .وينقســم هــذا الطــرح أو االجتهــاد إىل شــقني،
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الشــق األول ،مفاهيمــي ،يتعلــق بالرؤيــة ومجــاالت الحركــة ،والشــق الثــاين ،إجــرايئ ،أظــن أنــه
رضوري فيــا يتعلــق بتكاملــه مــع الرؤيــة.
 -1اإلطــار املفاهيمي:
تنطلــق فرضيــة هــذه الورقــة مــن أن مــر ســتصبح أو ســتمتلك قــدرة أكــر عــي معالجــة
التحديــات الهيكليــة ،وكــذا التحديــات النابعــة مــن التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة إذا مــا متكنت
مــن اتبــاع اســراتيجية تعالــج الجانبــن م ًعــا ،ومــن ثــم يجــد الباحــث أن عليــه أن يتنــاول األمــر
مــن خــال بعديــن:
البعد األول :يتعلق برؤية وصياغة السياسة الخارجية املرصية.
البعــد الثــاين :يتعلــق باجتهــادات التعامــل مــع التناقضــات املفاهيميــة يف السياســة الخارجيــة
املرصيــة.
ويف التطبيــق واملامرســة العمليــة ســوف يكــون هنــاك تداخــل حتمــي بــن الجانبــن ،ولكننــا
ســنحاول يف هــذا االجتهــاد الفصــل بينهــا لتحقيــق قــدر أكــر مــن الوضــوح الــذي يعتــره
الباحــث أزمــة الفكــر واملامرســة يف مــر.
أ -حول صياغة السياسة الخارجية املرصية:
تقــدر هــذه الورقــة كل الدراســات الجــادة التــي حاولــت أن تؤصــل ملفهــوم املصلحــة القوميــة،
وكــذا األعــال الجديــدة املهمــة التــي اســتفاد منهــا الباحــث ممثلــة يف العديــد مــن الكتابــات
ســواء للمفكــر الكبــر د .جــال حمــدان ،أو أعــال كبــار الباحثــن واألســاتذة ،ومنهــا كتابــات
د .حســن حنفــي حــول ثقافــة السياســة الخارجيــة املرصيــة  ،وكــذا د .عبــد املنعــم املشــاط
حــول تحديــد مفهــوم املصلحــة القوميــة ،وكــذا د .حســن نافعــة حــول أبعــاد السياســة الخارجية
املرصيــة ،وكــذا أعــال أســاتذيت ،د .عــي الديــن هــال ،ود .أحمــد يوســف أحمــد ،فضـاً عــن د.
بهجــت قــرين وآخــرون ،ولكننــي إذ اســتفدت مــن كتاباتهــم جمي ًعــا ســوف أتنــاول األمــر بشــكل
تجريبــي مبــارش.
وأبــدأ بســؤال جوهــري عــا إذا كان هنــاك خــاف يف تحديــد املصالــح املرصيــة الخارجيــة –
ويف كيفيــة صياغــة السياســة الخارجيــة املرصيــة مــن حيــث أولوياتهــا ووضــوح أبعادهــا – هنــا
ســنواجه أشــكاالً مهمــة هــي أنــه يف أغلــب وثائــق السياســة الخارجيــة املرصيــة املعلنــة (خطــب
رؤســاء الجمهوريــة ،ووزراء الخارجيــة ،وكبــار املســئولني عــي ســبيل املثــال) ،ونســبة كبــرة مــا
هــو ليــس ُمعلــن مــن وثائــق تعدهــا مؤسســات الدولــة حــول هــذه املســألة ،ســوف نجــد يف كل
هــذه الوثائــق املعلنــة وغــر املعلنــة درجــة عاليــة مــن التوافــق واالتفــاق مــا يخالــف الواقــع ،مــا
يُثــر قضيــة عــا إذا كان هنــاك اختــاف يف بعــض جوانــب الرؤيــة ال يتــم التعبــر عنــه بشــكل
صــادق مبــا يــؤدي إىل تبايــن يف التنفيــذ (قضيــة أولويــات السياســة الخارجيــة مثـاً والتــي ســيتم
تناولهــا بقــدر مــن التفصيــل) ،أو أن هنــاك وضــوح للرؤيــة ولكــن يــؤدي عــدم إمكانيــة تحقيقهــا
إىل انحــراف أو تشــوهات يف األداء يف بعــض الجوانــب قــد تــؤدي إىل ســياق مختلــف للحركــة
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(مثــال مــا قالــه حافــظ إســاعيل مــن أن الطموحــات كانــت أكــر مــن القــدرات) .يؤمــن
الباحــث أن جان ًبــا كبـ ًرا مــن مشــاكل صياغــة السياســة الخارجيــة املرصيــة يرجــع إىل العاملــن أو
الســببني الســابقني م ًعــا ،فبعــض املشــاركني يف صياغــة وتنفيــذ هــذه السياســة ال تتطابــق وجهــات
نظرهــم بشــأن أولويــات السياســة الخارجيــة ومصالــح مــر الخارجيــة (فيــا يتعلــق باألولويات
مثـاً) ،ويؤمنــون بهــا نظريًــا وعقليًــا ،ولكنهــم مييلــون بعواطفهــم يف اتجــاه أخــر ،ومــن ناحيــة
أخــرى ،فــإن عــدم إمكانيــة التنفيــذ تعــود يف جانــب منهــا إىل عــدم تجــاوب مــن جانــب األطراف
املســتهدفة (عربيًــا – أو إفريقيًــا) ألســباب عقائديــة أو عمليــة مبــارشة ،أو بســبب تدخــات
خارجيــة تعقــد مــن تنفيــذ هــذه األولويــات بالنســبة للسياســة الخارجيــة املرصيــة.
وعمو ًمــا قبــل االســتطراد يف تنــاول هــذه املســالة ،يلــزم االقــراب مــا نــراه ميثــل املصلحــة
القوميــة املرصيــة الخارجيــة ،ومعــروف ومســتقر يف العلــوم السياســية أن قضية صياغة السياســة
الخارجيــة ألي بلــد هــي نتــاج معقــد لكيفيــة تفاعــل الحقائــق االســراتيجية املســتندة إىل
الجغرافيــا السياســية والتاريــخ واملصالــح االقتصاديــة وغريهــا مــن العوامــل ،ويتــم صياغتهــا مــن
خــال إدراك القيــادة والنخبــة السياســية يف أي بلــد لهــذا املزيــج مــن العوامــل.
ويلــزم هنــا يف تحديــد املصلحــة القوميــة املرصيــة التمييــز بــن هــذه املصالــح واألبعــاد األخــرى
القيميــة والثقافيــة أو أوســع مــن هــذا حتــى لــو قبلنــا اســتخدام تعبــر إيديولوجيــة السياســة
الخارجيــة التــي اســتخدمها الكاتــب الكبــر الراحــل محمــد ســيد أحمــد.
هنا نستطيع أن نجمل كليات أو النظرة الكلية للمصالح القومية العليا الخارجية يف اآليت:
 بديهية الحفاظ عيل أمن واستقرار وسالمة أرايض الدولة املرصية. الحفاظ عيل مصالح مرص املائية. تحقيق املصالح االقتصادية ملرص. هنــا أضيــف الحفــاظ عــى النظــام اإلقليمــي العــريب – والــدور املــري فيــه – ليــس كأمــرقيمــي أو عاطفــي بــل اســتنا ًدا إىل أن قــوة أو قــدرة مــر عــى الحفــاظ عــي العنــارص الثــاث
تتحقــق أكــر بهــذا العنــر.
أمــا أيــن يكمــن التبايــن؟ ،فمــن ذلــك مثـاً أن قــراءة بعــض املرصيــن والنخبــة املرصيــة التــي ال
تســتطيع أن تختلــف عــي أهميــة ومحوريــة املصالــح املائيــة ،ال تذهــب إىل خطــوات عمليــة يف
ســبيل حاميــة هــذه املصالــح ،كــا أن البعــض يتشــكك أو ال يثــق يف أولويــة البعــد العــريب بنفــس
الدرجــة ،ومــن ثــم يُــويل وجهــه تجــاه الشــال املتقــدم.
ونحــن هنــا مل ننطلــق إىل الحديــث بعــد عــن أولويــات وأهــداف السياســة الخارجيــة التــي هــي
بعــد أخــر أقــل اســتمرارية مــن املصالــح الكليــة للسياســة الخارجيــة املرصيــة ســابقة الذكــر.
ويك تســتقيم معالجــة هــذا التبايــن ميكــن تنــاول عــد ًدا مــن الجزئيــات املرتبطــة بهــذه النظــرة
الكليــة ،وهــي أيضً ــا مبــادئ أساســية للسياســة الخارجيــة املرصيــة ،وهــذه املبــادئ أو املفاهيــم
هي :
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 مسألة مفهوم أو مبدأ أولويات السياسة الخارجية املرصية. مسألة مفهوم أو مبدأ االستقاللية يف السياسة الخارجية املرصية. مسالة مفهوم أو مبدأ الدور واملكانة يف السياسة الخارجية املرصية.ونُ ّقــدر أن تنــاول هــذه املبــادئ الثالثــة ســيحتوي عــى أو ســيقرتب مــن مظاهــر الخلــل الهيكليــة
للسياســة الخارجيــة املرصيــة ،كــا ســيجتهد يف طرح بدائــل لكيفية مواجهــة التحديــات اإلقليمية
والدولية.
ب -مبدأ األولويات يف السياسة الخارجية املرصية:
عــي مــدى عقــود ومنــذ أن حــدد الرئيــس الراحــل جــال عبدالنــارص دوائــر اهتــام السياســة
الخارجيــة املرصيــة ،فــإن أغلــب الدراســات واالجتهــادات الرســمية والعلميــة ،مبــا يف ذلــك كافــة
وثائــق السياســة الخارجيــة (مبعنــي بيانــات الحكومــة والرئاســة ووزارة الخارجيــة املرصيــة)،
حيــث تذهــب أغلــب هــذه الدوائــر إىل التــايش مــع الرؤيــة التــي كانت تشــر التجربــة النارصية
إليهــا ،وهــي وجــوب الرتكيــز عــي الدوائــر اإلفريقيــة والعربيــة واإلســامية وعــدم االنحيــاز .ويف
هــذا اإلطــار جــرى تطــور محــدود نســبيًا عــي صياغــة عبــد النــارص لهــذه األولويــات .ولكــن
ميكــن القــول أن أحـ ًدا ال ينــازع يف أولويــة الشــئون العربيــة واإلفريقيــة بوصفهــا قمــة اهتاممــات
السياســة الخارجيــة ،وتــأيت بعــد ذلــك اهتاممــات أخــرى كالدائــرة اإلســامية وعــدم االنحيــاز،
وكــذا الدائــرة املتوســطية ،أي عالقــات مــر بــدول البحــر املتوســط.
أيضً ــا ينبغــي التأكيــد عــى أن السياســة الخارجيــة ليســت بيانــات ووثائق فحســب ،فمعــروف أن
الواقــع العمــي لعمليــة عالقــات مــر الخارجيــة يشــر إىل قــراءة مغايرة .
ورمبــا كان األمــر أقــل ســو ًءا يف بعــض املراحــل بالنســبة للعالقــات املرصيــة -العربيــة فرغــم أن
التبــادل التجــاري بــن مــر والــدول العربيــة ال يعكــس األولويــة السياســية ،إال أنــه يف املجمــل
قــد شــهد يف الســنوات األخــرة تحســ ًنا نســبيًا ،وإن كان قــد اضطــرب بعــض الــيء خــال
ســنوات العقــد الحــايل منــذ ثــورة ينايــر ،وعــى الصعيــد االقتصــادي تشــكل االســتثامرات العربية
بشــكل عــام ،والخليجيــة بشــكل خــاص ،أهميــة كبــرة يف ســوق االســتثامرات الخارجيــة يف مرص،
وتتنافــس كل مــن الســعودية واإلمــارات عــى تبــوء املركــز األول والثــاين لالســتثامرات الخارجية،
تليهــا الكويــت يف مركــز أيضً ــا متقــدم ،هــذا باإلضافــة إىل مكانــة متميــزة لالســتثامرات اللبنانيــة
يف مــر ،والتــي وصلــت يف األعــوام األخــرة إىل مــا يزيــد عــن  4مليــار دوالر أمريــي -فضـاً عــن
اســتثامرات ليبيــة وســورية ال بــأس بهــا ،بهــذا املعنــى فــإن املــؤرشات االقتصاديــة ليســت عــى
وتــرة واحــدة .وإذا أضفنــا للصــورة املســاعدات االقتصاديــة املهمــة لــدول الخليــج ملــر تاريخ ًيا
خصوصــا ،ســتصبح الصــورة أقــل ســو ًءا مــن ناحيــة مجمــل التفاعــات
ويف الســنوات األخــرة
ً
االقتصاديــة البينيــة ،مــع رضورة إيجــاد ســبل لزيــادة التبــادل التجــاري لتعميــق البنيــة التحتيــة
لهــذه التفاعــات.
أمــا أفريقيــا – فالوضــع بعيــد عــن أن يكــون مرض ًيــا ،وتتعاظــم خطــورة هــذا األمــر يف ضــوء
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أن مصالــح مــر املائيــة ت ُشّ ــكل أحــد أكــر عنــارص األمــن القومــي وضو ًحــا ،وهنــا تتبــدى حــدة
املفارقــة ،ليــس فقــط يف مســتويات التبــادل التجــاري واالســتثامرات املشــركة مــع كل القــارة
األفريقيــة ،ولكــن أيضً ــا بتــدين مســتويات التفاعــات االقتصاديــة مــع دول حــوض النيــل نســبيًا–
وخالفًــا للوضــع العــريب مــن وجــود حــد أدىن متفــاوت يف التفاعــات السياســية ،فــإن الوضــع
ليــس أفضــل كثـ ًرا عــى املســتوى الســيايس ،وال ميكــن مقارنــة التفاعــات السياســية مبثيالتهــا مع
القــارة األوروبيــة ،ويــأيت ذلــك عــى الرغــم مــن رضورة اإلشــارة إىل وجــود تحســن طفيــف يف
التبــادل التجــاري مــع دول القــارة ،اهتــز بعــد الثــورة بــدالً مــن أن يتحســن ،ومبــا أنــه كان مــن
أهــم مظاهــر التحســن يف مجمــل تفاعــات مــر األفريقيــة أن هنــاك طفرة حقيقيــة يف معدالت
الزيــارات الرئاســية ألفريقيــا منــذ تــويل الرئيــس الســييس للحكــم قــد تنبــئ ببــدء حــراك حقيقي
لتغيــر هــذه الصــورة الســلبية .وإذا كانــت هنــاك تفســرات عديــدة لظاهــرة الخلــل يف العالقات
املرصيــة– األفريقيــة ،مثلــا يطــرح البعــض مســتويات النمــو االقتصــادي بــن مــر وهــذه
الــدول ،ووجــود بعــض التشــابهات يف البنيــة التصديريــة ،وشــدة املنافســة مــن أطــراف عديــدة
داخــل وخــارج القاهــرة – الصــن وجنــوب أفريقيــا والهنــد وتركيــا عــي ســبيل املثــال ،فــإن كل
هــذا ال ينفــي الخلــل ،وأن هنــاك مســتويات أخــرى للتعامــل نتيجــة لعــدم تجــاوب املؤسســات
االقتصاديــة الخاصــة والعامــة مــع فلســفة أولويــات الدولــة املرصيــة ومصالحهــا الحيويــة ،كــا
أن هنــاك أســبابًا إجرائيــة أخــرى ،إمنــا أيضً ــا أنــه عــى املســتوى الفكــري هنــاك الكثــر مــن
املســؤولني يف مســتويات مختلفــة يف الدولــة مييلــون بشــكل مبالــغ فيــه للتطلــع تجــاه الشــال،
وتجنــب الجنــوب متجاهلــن البعــد االســراتيجي لحــوض النيــل وأفريقيــا بالنســبة ملــر.
مــن ناحيــة أخــرى ،فإنــه إذا كانــت الدائــرة املتوســطية بحكــم العوامــل الجيوسياســية تفــرض
أهميتهــا يف مركــز ثالــث ،فــإن الوضــع يف هــذه الحالــة أفضــل كث ـ ًرا باملقارنــة بــن األولويتــن
العربيــة واألفريقيــة ،ففــي وقــت تشــهد فيــه التفاعــات السياســية زخـ ًـا مســتم ًرا عرب الســنوات
مــع العديــد مــن األطــراف املتوســطية ،فــإن حــال العالقــات االقتصاديــة عــى مســتوى التبــادل
التجــاري ،وكــذا االســتثامرات يعتــر متامشـيًا بدرجــة كبــرة مــع األهميــة السياســية للعالقــات
مــع أغلــب هــذه الــدول أو بشــكل خــاص فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وتركيــا رغــم توتــر العالقات
بــن مــر وتركيــا ،مــن ناحيــة أخــري تتزايــد أهميــة العالقــات مــع اليونــان وقــرص ،وهــي
أهميــة تفرضهــا حيثيــات عديــدة.
ويعتقــد الباحــث أن مواجهــة مشــكلة خلــل األولويــات يف السياســة الخارجيــة املرصيــة ال يقتيض
فقــط حلــول وخطــوات إجرائيــة ذات آجــال مختلفــة ســنعرض لهــا ،بل ترســيخ اليقــن واإلدراك
لــدى قيــادات الدولــة مبســتوياتها املختلفــة مبحوريــة هــذه األولويــات ومقتضيات األمــن القومي
املرصي.
كــا يعتقــد أيضً ــا أن عــى عمليــة السياســة الخارجيــة املرصيــة التحــرك الرسيــع يف شــقني
رضوريــن ملواجهــة التحديــات اإلقليميــة مبــا يعكــس قضيــة األولويــات ،وهــا شــق إعــادة
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صياغــة العالقــات مــع الســودان رغــم كل صعوبــات ذلــك -وشــق التحــرك تجــاه األزمــة الليبيــة.
ج -مبدأ استقاللية السياسة الخارجية املرصية:
ميكــن القــول أن أحــد املفاهيــم األساســية للسياســة الخارجيــة املرصيــة تاريخيًــا ،تــدور حــول
االســتقاللية ومفهــوم الحيــاد وتنويــع عالقــات مــر الخارجيــة ،وقــد تبــدت إرهاصــات هــذا
املبــدأ منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة ،ورفعــت الحركــة الوطنيــة املرصيــة فيهــا شــعارات
الحيــاد ،ثــم كان التعبــر املهــم يف املوقــف مــن الحــرب الكوريــة عــام  ،1950وبعــد ذلــك
أطلقهــا جــال عبــد النــارص يف سياســة الحيــاد اإليجــايب ،ودعــوة عــدم االنحيــاز ،إال أن هــذه
السياســة تعرضــت ملقاومــة شــديدة مــن املواقــف الغربيــة التــي رفضــت هــذا املوقــف
املــري ،وطبقــت سياســات عدوانيــة وعقابيــة تجــاه مــر أدت إىل مزيــد مــن االنخــراط
املــري يف العالقــة مــع الكتلــة الرشقيــة بزعامــة االتحــاد الســوفيتي آنــذاك ،ثــم قــام الرئيــس
الراحــل أنــور الســادات بالتوجــه العكــي ،والذهــاب إىل أقــى اليمــن ومــا يشــبه التحالــف
مــع الواليــات املتحــدة .وعــى الرغــم مــن مظاهــر محاولــة التــوازن يف سياســات مبــارك
الخارجيــة يف الثامنينيــات ،والتحســن النســبي يف العالقــة مــع االتحــاد الســوفيتي الســابق،
إال أن التحالــف واالرتبــاط الشــديد بالواليــات املتحــدة كان قــد تكــرس ،واســتمرت معاملــه
مبســتويات متفاوتــة مــن الحــرارة عــر عقــود مبــارك الثــاث ،ومل مينــع هــذا مــن سياســات
أكــر توازنًــا يف بعــض املراحــل ،خاصــة خــال فــرة الوزيــر عمــرو مــوىس بالتحديــد تجــاه
بعــض قضايــا نــزع الســاح وإعــادة رســم املنطقــة العربيــة ،كــا أبــدت مــر بعــد ذلــك خالفًــا
رصي ًحــا عنــد قيــام الواليــات املتحــدة بغــزو العــراق.
لننطلــق إىل مرحلــة تاليــة ،وهــي مــا بعــد ينايــر و 30يونيــو ،حيــث كنــت ممــن يــرون أن مــن
املفاهيــم املســكوت عنهــا يف ظــل ثــوريت ينايــر ويونيــه ،هــي قضيــة تأكيــد مبــدأ الســعي نحــو
سياســة خارجيــة مســتقلة ومتوازنــة ،والتــي هــي تقديــري أحــد أهــم املبــادئ الرئيســية املتأصلة
يف الثقافــة السياســية الخارجيــة املرصيــة .وهنــا نســجل عــد ًدا مــن املالحظــات واألبعــاد لــدى
النخبــة السياســية املرصيــة والثقافيــة.
 املالحظة األوىل:إننــا نشــهد اآلن طفــرة تاريخيــة غــر مســبوقة يف مفهــوم التــوازن واالســتقاللية للسياســة
الخارجيــة املرصيــة ،فمجــرد نجــاح الدولــة املرصيــة يف عمــل تدريبــات عســكرية مشــركة مــع
كالً مــن الواليــات املتحــدة واالتحــاد الــرويس هــو مــؤرش مهــم بهــذا الصــدد ،ويــأيت ذلــك عــي
الرغــم مــن وجــود إشــكاليات يف ملــف العالقــات املرصيــة – الروســية ،والبــطء الــرويس غــر
املــرر يف إعــادة الســياحة الروســية ملــر – وهنــا فــإن أحــد الحجــج التــي يجــب أن تطرحهــا
مــر ولــو بطريقــة غــر مبــارشة أن عــي روســيا أال تكــرر خطــأ الغــرب يف التعامــل مــع مــر
يف الخمســينيات .ويف النظــرة األخــرة إذ يؤمــل أن تتواصــل هــذه السياســة ،فيجــب أن تواصــل
مــر ترســيخ سياســات تجعــل األطــراف الدوليــة الكــرى تــدرك أن العالقــات مــع مــر ال
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يجــب أن تتأثــر بالتبايــن يف وجهــات النظــر هنــا أو هنــاك ،كــا أنهــا أيضً ــا ليســت بديـاً لبعضهــا
البعــض ،مبعنــي أكــر وضو ًحــا ،أن تــدرك روســيا فعـاً أن تحســن العالقــات معهــا ليــس تكتيك ًيــا
لتحســن العالقــات مــع الواليــات املتحــدة ،بــل هدفًــا يف ذاتــه للدولــة املرصيــة تســعى للحفــاظ
عليــه وتنميتــه.
 املالحظة الثانية:أن مــا هــو واضــح مــن توتــر يف العالقــات املرصيــة– الســعودية هــو ظاهــرة صحيــة فيــا
يتعلــق برتســيخ مفهــوم تحــرر السياســة الخارجيــة املرصيــة مــن قيودهــا اإلقليميــة .عــى أن
تواصــل مــر جهودهــا يك تفهــم الســعودية ودول الخليــج أن العالقــات معهــا عالقــات رشاكــة
اســراتيجية ،ولكنهــا ال ميكــن أن تكفــي لــي تتنــازل مــر عــن مــا تــراه مصالــح اســراتيجية لهــا
ولــدول املنطقــة مبــا فيهــا الســعودية ودول الخليــج .بعبــارة أخــرى إنــه مــن املفيــد مــن الناحيــة
االســراتيجية حاليًــا أن تســعى مــر لالســتفادة مــن هــذه األزمــة لرتســيخ عالقــة أكــر صحيــة
مــع اململكــة العربيــة الســعودية ،ودول الخليــج ،وتكــون قامئــة عــي مبــادئ الرشاكــة والحــوار
االســراتيجي ،حتــى لــو ترســخ مــن خاللهــا مفهــوم أن معــادالت العــامل العــريب قــد تغــرت( ،وأن
الصغــر قــد كــر) ولكــن مــر تســتطيع تقديــم الــدور املتــوازن األكــر حكمــة.
 املالحظة الثالثة:ورغــم قــدر مــن االرتبــاط مبــا ســبقها ،إال أنهــا لهــا قــدر مــن االســتقاللية والخصوصيــة ،وهــي
ترتبــط مبنــاخ االســتقطاب الدينــي الســني – الشــيعي الحــايل يف آســيا العربيــة ،حيــث تحتــاج
مــر ليــس فقــط ألن تقــف موقــف الحيــاد والتحفــظ ضــد االنســياق إىل هــذا االســتقطاب الذي
ســيؤدي اســتمراره إىل مزيــد مــن التــآكل يف النظــام اإلقليمــي العــريب ،وإمنــا أيضً ــا إىل انتهــاج
سياســة أكــر هجوميــة يف تبنــي دور قيــادي الحتــواء هــذا االســتقطاب ،مبــا يرســخ مــن جانبــن؛
تأكيــد هــذه الطبيعــة االســتقاللية املتوازنــة وإعطــاء زخــم جديــد للــدور املــري .وليــس خافيًــا
أن إطــاق مثــل هــذه املبــادرة تحتــاج إىل تضافــر وحــوار عميــق بــن أجهــزة الدولــة ،ومؤسســة
األزهــر الرشيــف ،مبــا يســمح ببلــورة أفــكار متكاملــة ومدروســة.
 املالحظة الرابعة:وأيضً ــا ترتبــط مبــا ســبق ،وهــي إكــال تحــرر السياســة الخارجيــة املرصيــة بتغيــر منــط العالقات
املرصيــة – اإليرانيــة الراهنــة ،فمــع تزايــد وتــرة لقــاءات وزيــري خارجيــة البلديــن مؤخـ ًرا ،مــا
يعــد ظاهــرة إيجابيــة فــإن انطــاق اســراتيجية مرصية محورهــا أنه توجــد تناقضات اســراتيجية
بــن مــر وإيــران إال أن هــذا ال مينــع مــن وجــود عالقــات كــا الحــال مــع إرسائيــل ،جن ًبــا إىل
جنــب مــع اســتعادة مــر للمبــادرة يف شــأن احتــواء االســتقطاب الســني – الشــيعي مــا يُ ّحســن
يف أدوات التفــاوض املــري مــع إيــران ،وقــد يخفــف مــن ســلبية تدخالتهــا يف املنطقــة ،علـ ًـا
بــأن اســتعادة الشــيعة العــرب يحتــاج إىل خطــة طويلــة األجــل أو جهــود ضخمــة ،ويف تقديــري
أنــه ليــس لهــا بديــل إال انهيــار كثــر مــن معــامل النظــام اإلقليمــي العــريب.
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 املالحظة الخامسة:يتعلــق بــرورة التوصــل لحــل إشــكالية التناقضــات يف الحيثيــات واالعتبــارات التــي تحكم بعض
مواقــف السياســة الخارجيــة املرصيــة تجــاه األزمــات اإلقليميــة الراهنــة ،عــى ســبيل املثــال فيــا
يتعلــق بالحالــة الســورية مــا بــن اعتبــار مكافحــة تيــار اإلســام الســيايس -الــذي ميثل انتصــاره يف
هــذه الســاحة مخاطــر إقليميــة أراهــا منطقيــة ،ومصــدر مــروع لقلــق الدولــة املرصيــة ،وليــس
فقــط نظــام الحكــم يف مــر -ومــا بــن اعتبــارات االضطــرار للتقــارب مــع النظــام الســوري
الــذي يصعــب تجاهــل جرامئــه وحتــى إســاءاته والتعقيــدات التــي ســببها ملــر تاريخيًــا ،ومعــه
التقــارب مــع إيــران التــي حققــت توســ ًعا غــر مســبوق يف الــرق العــريب ،وتــزداد حــدة
املفارقــة وتناقــص االعتبــارات يف ضــوء أن جانبًــا مهـ ًـا مــن النخبــة السياســية والثقافيــة املرصيــة
ينظــر بتعاطــف شــديد للنظــام الســوري ،وبعــداء شــديد ألعدائــه الحاليــن -اململكــة العربيــة
الســعودية -التــي وإن ذكرنــا مــن قبــل أنــه يجــب عــى مــر أن تنتهــز املنــاخ الراهــن إلعــادة
صياغــة العالقــة معهــا ،إال أن معــد هــذه الورقــة ال يــرى أن انتصــار املــروع اإليــراين وســيادته
عــي املنطقــة يصــب يف صالــح مــر عــي اإلطــاق ،بــل يــري أن السياســة املرصيــة يجــب أن
تنتهــج أهدافًــا تــدور حــول تقليــص املــد اإليــراين دون االنــزالق ملواجهــات ضــد إيــران لــن تحقق
هــذا التقليــص ،وأن تعمــل كذلــك عــى ترشــيد السياســة الخارجيــة الســعودية ملســاعدتها يف
تطــور تدريجــي نحــو مزيــد مــن االعتــدال واالنفتــاح الدينــي ،وهــو تطــور سيســهم يف حدوثــه
نجــاح مــر يف ترســيخ صيغــة مرصيــة للحكــم والثقافــة وبشــكل حضــاري هــادئ.
يف جميــع األحــوال يشــكل هــذا التناقــض يف االعتبــارات التــي تحكــم السياســة الخارجيــة املرصية
أكــر مصــدر للتحــدي يف اآلونــة األخــرة ،ويحتــاج التعامــل مــع هــذا التناقــض إىل عــدم االنجــرار
إىل سياســات حــادة تصــادر عــي حريــة حركــة مــر املســتقبلية ،بــل إىل قــدر كبــر ج ـ ًدا مــن
الرتيــث والهــدوء ،فبقــدر مزيــد مــن االنفتــاح التدريجــي مــع إيــران ،يجــب الحفــاظ عــي
العالقــات التقليديــة مــع الســعودية ،وقيــادة عمليــة احتــواء االســتقطاب الطائفــي الســني –
الشــيعي كــا ســبق مبــا يحــول دون االضطــرار إىل انتهــاج سياســات حــادة يف أي مــن االتجاهــن.
د -مبدأ أو مفهوم الدور املرصي:
ينطلــق هــذا االجتهــاد مــن النظــر إىل الــدور املــري الخارجــي بوصفــه أحــد مفاهيــم السياســة
الخارجيــة املرصيــة األساســية وليــس فقــط أداة لتحقيــق املصالــح الخارجيــة املرصيــة ،وتســتند
هــذه الرؤيــة إىل املشــاهدات والخــرة العمليــة لكاتبهــا ،وإىل الخالصــات التــي قدمهــا الكثــرون
مــن الرمــوز الفكريــة املرصيــة أمثــال د .جــال حمــدان ،واإلســهام الفكــري املهــم للدكتــور
بهجــت قــرين ،ولعــرات مــن الباحثــن ،واملامرســن العمليــن املرصيــن ،الذيــن يؤمنــون بصــدق
را
أن هنــاك حيثيــات ومقومــات موضوعيــة للــدور املــري ،وأن هــذا الــدور يشــكل عنــ ً
جوهريًــا فيــا ميكــن تســميته بالثقافــة السياســية الخارجيــة املرصيــة ،مبــا يتجــاوز النخبــة
السياســية والدبلوماســية املرصيــة إىل تجــذره يف وعــي األغلبيــة الســاحقة مــن املرصيــن ،مبــا
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يجعــل مــن تراجــع هــذا الــدور أحــد مصــادر عــدم االرتيــاح الســيايس الرســمي والشــعبي،
وليســت مهمــة هــذه الورقــة دراســة اعتبــارات ومقومــات الــدور املــري ،وال مراحلــه وتفــاوت
تأثــره ،وتراجعــه بشــكل ملحــوظ منــذ هزميــة  ،1967مــع تســجيل بأنــه مل يختــف متا ًمــا للعديــد
مــن األســباب والعوامــل ،كــا تنطلــق هــذه الرؤيــة أيضً ــا مــن أن مبــدأ تنشــيط الــدور املــري
ميثــل أحــد العنــارص املطلوبــة لحاميــة األمــن القومــي يف كثــر مــن أبعــاده ،وخاصــة فيــا يتعلــق
بشــقي حاميــة حقــوق مــر املائيــة ،وكــذا أولوياتهــا العربيــة واألفريقيــة.
وتحتــاج عمليــة إعــادة االعتبــار إىل الــدور املــري مواجهــة عــدد مــن العقبــات والصعوبــات
التــي تزايــدت حدتهــا مؤخ ـ ًرا ،ومنهــا:
 عــي املســتوى املفاهيمــي ،هنــاك عقبــة تتمثــل يف رؤيــة البعــض أنــه نظـ ًرا النشــغال مــر يفأزمتهــا االقتصاديــة ،فــإن عليهــا أن تؤجــل طموحاتهــا السياســية ،وتقلــص نشــاطها الخارجــي مــع
الرتكيــز عــي الداخــل مبــا يخــدم فقــط إعــادة بنــاء الدولــة اقتصاديًــا ،وهنــا ســبق ملعــد هــذه
الورقــة مواجهــة هــذا التصــور بعــرض عــدة مــررات عــي أســس عمليــة ،أول هــذه املــررات أن
طبيعــة املكونــات الجيواســراتيجية ملــر ،والتحديــات املرتبطــة بهــا ،وكــذا التحديــات الجديــدة،
تفــرض عــى مــر دو ًرا سياسـ ًيا خارج ًيــا نشـطًا لتدعيــم قــدرة مــر عــى التعامــل مــع هــذه
التحديــات ،كــا أثبتــت التطــورات اإلقليميــة واألزمــات الصعبــة التــي تواجههــا املنطقــة العربية،
وخاصــة يف ليبيــا وســوريا واليمــن وقبلهــا العــراق ،أيضً ا كان لالنشــغال املرصي الشــديد يف الشــأن
الداخــي يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة تأثــر عميــق يف مزيــد مــن التدهــور يف هــذه األزمــات ،كــا
عكــس ســر هــذه األزمــات يف الفــرة األخــرة أنــه لــو كان ملــر نفــوذ إقليمــي ودويل أكــر
الســتطاعت التخفيــف مــن حــدة هــذه األزمــات وآثارهــا املعقــدة بالنســبة للعــامل العــريب يف
جملــة واحــدة إن مــر ال متلــك تــرف رفاهيــة االنتظــار لحــن تحســن أوضاعهــا االقتصاديــة يف
ضــوء طبيعــة مقوماتهــا الجيوسياســية.
أمــا العقبــة الثانيــة ،فهــي مرتبطــة برتاجــع القــوة الناعمــة املرصيــة ســواء ألســباب داخليــة
مرصيــة (مــن بينهــا تراجــع مســتويات التعليــم والتطــرف الدينــي) أو ألســباب دوليــة مرتبطــة
بثقافــة العوملــة أو لتغــر مســتويات النمــو املجتمعــي الشــامل يف دول اإلقليــم بالــذات العربيــة
منهــا ،مــا كان لــه تأثــر عــى تعــدد وتنــوع مراكــز اإلبــداع العــريب وعــدم اقتصارهــا عــي مــر.
 ويف الواقــع أن بعــض األســباب يف هــذا الشــأن والتــي تبــدو حديثــة نســب ًيا -كتغــر مســتوياتالنمــو يف عــدد مــن الــدول العربيــة  -ليــس جديـ ًدا ،ذلــك أنــه ليــس صحي ًحــا أن مــر احتكــرت
وحدهــا اإلبــداع العــريب ،حيــث كان للمــرق العــريب دور مهــم يف النهضــة العربيــة الحديثــة منذ
بداياتهــا ،ولكــن كانــت مســاحة الصــدارة املرصيــة أكــر مــن املشــهد الراهــن.
 أمــا يف أفريقيــا ،فــإن القــوة الناعمــة املرصيــة لهــا تعبــرات أخــرى ،فريتبــط جــز ًء منهــا بالــدورالحضــاري الــذي قــاد عمليــة التحــرر الوطنــي يف القــارة ،وكــذا بــدور األزهــر واملؤسســات
التعليميــة املرصيــة التــي اســتضافت أعــدا ًدا مــن الدارســن األفارقــة يف مراحــل تاريخيــة ســابقة،

180

جعلــت بعــض مناطــق القــارة تتابــع الســينام املرصيــة يف مراحــل الســتينيات و جــز ًءا مــن
الســبعينيات بشــكل خــاص ،رغــم عائــق اللغــة.
ويف جميــع األحــوال تحتــاج قضيــة القــوة الناعمــة املرصيــة إىل نظــرة شــاملة واقــراب جــدي
مــن الدولــة املرصيــة ،كونهــا رضورة للتقــدم الحضــاري واالقتصــادي يف البــاد ،ومتثــل أحــدى
رضورات السياســة الخارجيــة املرصيــة ،فهــذه املعالجــة يجــب أن تنطلــق مــن عــدة اعتبــارات
ســبق التنويــه لبعضهــا ،وهــي رضورة تشــجيع التطــور يف القــوة الناعمــة العربيــة بشــكل عــام،
كونهــا روافــد للقــوة الناعمــة للكتلــة الســكانية والحضاريــة األكــر ،االعتبــار الثــاين ،يتمثــل يف
االطمئنــان لقــوة املــوروث التاريخــي والحضــاري املــري ،ومــا يتمتــع بــه مــن قــوة ذاتيــة رغــم
كل شــوائب املشــهد الحــايل ،مــع رضورة العمــل الجــاد لتطويــر منظومــة التعليــم وإطــاق حرية
اإلبــداع مبــا يعيــد التامســك لهــذا العنــر الــذي نقــدر أنــه رضوريًــا إلطــاق سياســة خارجيــة
تتمتــع بالحيويــة والقــدرة عــي مواجهــة التحديــات.
أمــا املجموعــة الثالثــة مــن العقبــات ،هــي عقبــات إجرائيــة تعــوق قــدرات الــدور املــري
الخارجــي وهــي مــا ســتتناوله النقطــة التاليــة.
عــى الرغــم مــن أن هــذا الــدور املــري املــراد تفعليــه ال ميكــن – يف ظــل املعطيــات الدوليــة
واإلقليميــة الراهنــة– أن يكــون دو ًرا متصــد ًرا وقائ ـ ًدا باملعنــي الضيــق ،وإمنــا ميكــن فقــط أن
يكــون دو ًرا حضاريًــا وسياس ـ ًيا رئيس ـ ًيا ،وعــى مــر لتحقيــق ذلــك أن تربــط هــذا برؤيــة
سياســية متكاملــة ومتامســكة ،ولكــن يهمنــي مــن خالصــة العــرض الســابق التأكيــد عــي أن
القــراءة املتكاملــة والدقيقــة لهــذه املفاهيــم الثــاث ،مــن مفهــوم أولويــات السياســة الخارجية
املرصيــة ،واالســتقاللية والتــوازن يف هــذه السياســة ،ثــم تأكيــد مفهــوم الــدور تشــكل مدخـاً
تكامل ًيــا جوهريًــا للتعامــل مــع التحديــات الهيكليــة للسياســة الخارجيــة ،كــا تقــدم منه ًجــا
لكيفيــة التعامــل مــع التحديــات اإلقليميــة الجديــدة.
 -2اإلطـار اإلجرايئ:
يتنــاول هــذا الجــزء مجموعــة مــن الخطــوات واإلجــراءات الخاصــة مبعالجــة األمنــاط املختلفــة
للتحديــات الهيكليــة ،وتلــك الجديــدة ،والتــي زادت مــن تعقيــدات الوضــع أمــام مــر ،والتــي
هــي أصـاً بالغــة الصعوبــة ،وميكــن تنــاول هــذا مــن خالل مســتويني للتحــرك ،عــى النحــو التايل:
• املستوى األول :سياسة خارجية هجومية:
تنطلــق هــذه الرؤيــة مــن حصيلــة العــرض الســابق ،ومــن قــراءة لخطــورة تحديــات السياســة
الخارجيــة املرصيــة ســواء فيــا يتعلــق بالتهديــد املــايئ الــذي ميكــن وصفــه بالهيــكيل ،أو فيــا
يتعلــق بتهديــد تفتيــت ،أو مزيــد مــن تدهــور األوضــاع اإلقليمية بســبب حــدة األزمات يف ســوريا
والعــراق واليمــن وليبيــا – ومــا يــؤدي إليــه اســتمرار األزمــات – واملنــاخ الســلبي الــذي يســود
التفاعــات العربيــة إىل آثــار محتملــة يصعــب التيقــن مــن نتائجهــا .ومــع تأكيــد دقــة وتداخــل
االعتبــارات وصعوبــة الحركــة أو ســهولة تقديــم االقرتاحــات وإبــداء االنتقــادات (م َّمــن يعلــق).
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 ومقتــي هــذه الرؤيــة أن عــي مــر آيًــا كانــت كلفــة هــذا وصعوبتــه أن تتبنــى سياســةهجوميــة نشــطة تجــاه بــؤر األزمــات األربــع الرئيســية يف املنطقــة بالتزامــن مــع عــدة رشوط
أساســية لهــا طبيعــة أكــر شــموالً وهــى:
• التحــرك الواضــح تجــاه رضورة مراجعــة روســيا ملوقفهــا املتعنــت مــن الســياحة الروســية،
ومواصلــة خطــوات التقــارب االســراتيجي بــن البلديــن.
• وضــع النقــاط عــي الحــروف ،يف عالقــات اســراتيجية جــادة مــن مــر واململكــة العربيــة
الســعودية ،مــع عــدم الرتاجــع عــن سياســات االختــاف يف بعــض ملفــات اإلقليــم ،مــع العمــل
الجــاد والنشــط لتقليــل آثــار هــذه االختالفــات.
• مواصلــة الخطــوات التــي متــت إلعــادة صياغــة العالقــات املرصيــة – الســودانية ،واالســتفادة
مــن الزخــم الــذي يحققــه النشــاط يف هــذه العالقــات يف إعطــاء ثقــل للحركــة املرصيــة.
• اإلعــداد ملواصلــة التحــرك عــى صعيــد القضيــة الفلســطينية ،مــن منطلــق أن أحــد ركائــز
وحيثيــات الــدور املــري هــو دورهــا املحــوري يف هــذه القضيــة.
 ووفقًــا لهــذه السياســة -التــي ســميناها هجوميــة -أن تســعى مــر إىل تقديــم مبــادراتوتكثيــف التحــرك حــول محــاور أزمــات املنطقــة ،وقيــادة سياســة احتــواء االســتقطاب الطائفــي
الســني – الشــيعي  ،بوصفــه جــز ًءا مهـ ًـا مــن أي جهــود الحتــواء تأثــر التحــوالت اإلقليميــة
عــى انهيــار النظــام اإلقليمــي العــريب ،وتفــرض هــذه الورقــة أن هــذه اللغــة وتبنــي مــر لهــا
سيســاعد التوجهــات العربيــة التــي هــي ليســت باملحــدودة يف املــرق العــريب عــي اســتعادة
قــدر مــن التامســك ،وكــذا الرتاجــع عــن مزيــد مــن االرمتــاء يف أحضــان إيــران ،كــا قــد تســاعد
منهاجيــة تعميــق التفاعــل مــع إيــران يف تهدئــه جمــوح التطــرف لديهــا ،خاصــة وأن املتغــرات
النابعــة مــن النظــام الــدويل كوصــول دونالــد ترامــب للحكــم ،واحتــاالت تزايــد التشــدد الغــريب
قــد تجعــل مــن الــدور املــري ذريعــة لبعــض الرتاجعــات اإليرانيــة.
 وهنــا يف جملــة اعرتاضيــة – فإنــه مــن املتصــور أن تعــدد املؤثــرات الدوليــة واإلقليميــةمــع صعــود اليمــن األمريــي – وزيــادة قــدر الغمــوض وعــدم التيقــن الدوليــة – قــد تســاعد
الدبلوماســية املرصيــة يف تحركهــا ســابق الذكــر.
 كــا يســتند هــذا الطــرح أيضــا إيل أن عــدم التيقــن من نجــاح املســاعي أو الجهــود أو املبادراتال يجــب أن يحــول دون إطالقهــا  ،وأن املشــهدين األمريــي والفرنــي يف الســنوات األخــرة مــن
تقديــم العديــد مــن املبــادرات واملقرتحــات التــي مل تلــق نجاحــا مل متنــع الدولتــان مــن مواصلــة
التحــرك الــدويل وإعطــاء االنطبــاع بأنهــا أطــراف دوليــة رئيســية فاعلــة.
• املستوى الثاين :تحسني البعد املؤسيس يف عملية السياسة الخارجية املرصية:
لــن تناقــش هــذه الورقــة البديهيــات املعروفــة ،وال النــاذج الدوليــة املختلفــة ،ولكنهــا تنطلــق
مــن إميــان عميــق بــأن اإلدارة الرشــيدة ألي سياســة خارجيــة تقتــي العمــل املؤســي واملنهجي
لكافــة مؤسســات السياســة الخارجيــة ،كــا تنطلق هــذه الرؤيــة من أن جهــاز الدبلوماســية – أي
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وزارات الخارجيــة يف العــامل – ليســت املؤسســة الوحيــدة املعنيــة بالسياســة الخارجيــة ،ولكنهــا
يجــب أن تكــون املؤسســة التــي تقــود ســواء صياغــة السياســة الخارجيــة أو تنفيذهــا.
وإذ نعلــم جمي ًعــا أن هــذا الهــدف يواجــه الكثــر مــن التحديــات يف أغلــب دول العــامل ،وأن مــا
تعرفــه أحــد أكــر الدميقراطيــات وأقــوي دول العــامل– أي الواليــات املتحــدة األمريكيــة– مــن
تصــارع بــن أجهــزة ومؤسســات السياســة الخارجيــة هــو أكــر دليــل عــى أن هــذه املســالة أو
هــذه املشــكلة كظاهــرة عامليــة متفاوتــة مــن مجتمــع ألخــر.
وتنطلــق رؤيتنــا هنــا مــن فرضيــة أخــرى ،هــي أن قــدرة الواليــات املتحــدة عــى تحمل الخســائر
نتيجــة لــراع مؤسســاتها أكــر مــن قــدرة مــر عــى تحمــل خســائر مامثلــة أو إمكانيــة احتــواء
هــذه الخســائر ،مــن هنــا تــأيت أهميــة معالجــة هــذا الخلــل التاريخــي يف مرص.
ويلزم هنا اإلشارة إىل أن لهذا الخلل أبعاد متنوعة ،ميكن إجاملها عىل النحو التايل:
 ال ُبعـد األول:وهــذا البعــد يجــد انعكاســاته الشــديدة يف أداء السياســة الخارجية املرصية فيام يتعلــق بأولوياتها
ومجاالتهــا الحيويــة ،حيــث أن أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها االقتصاديــة الخاصة والعامة ،ال تســاير
مــن حيــث املامرســة العمليــة ،أجهــزة األمــن القومــي (مــن رئاســة ،وخارجيــة ،ومخابــرات عامة،
ودفــاع) مــا يضفــي قــد ًرا مــن الضعــف والخلــل املعــوق للسياســة الخارجيــة .وعىل ســبيل املثال،
هنــا تــزداد الحاجــة لتنبيــه القطــاع الخــاص املــري إىل تفهــم أن املصالــح املرصيــة ،ومــن ثــم
مصالــح القطــاع الخــاص نفســه تقتــي تعزيــز العالقــات مــع الــدول األفريقيــة أوالً ،والعربيــة
ثان ًيــا ،كــا أن إعــادة الحيويــة لنشــاط كافــة مؤسســات التمثيــل الخارجــي هــو أمــر حيــوي اآلن
لتحســن أداء السياســة الخارجيــة املرصيــة.
 ال ُبعـد الثاين:يتعلــق بالعالقــة بــن أجهــزة األمــن القومــي ســابقة الذكــر ،وهنــا ال أتصــور أنــه توجــد تناقضات
تُذكَــر بــن هــذه األجهــزة فيــا يتعلــق بأولويــات السياســة الخارجيــة ،بــل رمبــا كانــت كل هــذه
األجهــزة لديهــا رســوخ فكــرى يتعلــق بتحديــد املصالــح القوميــة ،مــع جــواز القول أن مؤسســتي
الدفــاع واملخابــرات العامــة أوضــح يف هــذا الصــدد يف املامرســات التاريخيــة مقارنــة مبؤسســتي
الرئاســة والخارجيــة ،ويف املجمــل– ويف ظــل وجــود رئاســة مرصيــة قويــة حاليًــا – فإنــه ال توجــد
يف تقديــري مشــكلة يف تحديــد األولويــات ،وإمنــا تكمــن املشــكلة يف اختــاف القــراءات والتبايــن
فيــا يتعلــق بخيــارات التحــرك األمثــل ،وخاصــة تجــاه أزمــات املناطــق الحيويــة ملــر.
وهنــا أشــر إىل أنــه ال اعتبــارات املصلحــة الوطنيــة املرصيــة ،وال تقاليــد العاملــن يف مؤسســات
األمــن القومــي املــري مــن (خارجيــة وأجهــزة أمنيــة) تســمح بالدخــول يف كثــر مــن
التفاصيــل بهــذا الصــدد ،إال أنــه يف تقديــري أنــه مــن الــروري البحــث عــن مقاربــة جديــدة
لكيفيــة التحــرك املنســق يف ملفــات األمــن القومــي املــري املعروفــة بهــذا الصــدد ،بوصــف
هــذا رضورة حيويــة لتحســن أداء وقــدرة الدولــة املرصيــة عــى مواجهــة التحديــات الخارجيــة
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األكــر صعوبــة يف املرحلــة الراهنــة ،وخاصــة أن جانبًــا مهـ ًـا مــن هــذه التحديــات الخارجيــة
يقــع يف منطقــة الجــوار املبــارش والقريبــة.
 ال ُبعـد الثالث:يتعلــق بــرورة اســتعادة منصــب وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة ،وينطلــق هــذا مــن أن
مهــام وزيــر خارجيــة مــر مــن أكــر املهــام صعوبــة وتعقي ـ ًدا ،وأنــه يف ضــوء أهميــة الــدور
املــري يف أفريقيــا ،فــإن تفــرغ وزيــر مســئول عــن الشــئون األفريقيــة هــو أمــر رضوري
لدفــع الحيويــة والزخــم إىل تفاعــات مــر الخارجيــة ،مــع مواصلــة الرئاســة الحاليــة لنشــاطها
امللحــوظ يف القــارة األفريقيــة ،علـ ًـا بــأن التقاليــد األفريقيــة تعطــي مكانــة متزايــدة للتفاعالت
الرئاســية التــي تكتســب قــدرات متواصلــة مــع الوقــت.
 ال ُبعـد الرابع:النظــر يف فكــرة تعيــن مبعوثــن للدولــة املرصيــة يف ملفــات األزمــات العربيــة واألفريقيــة– مــا
يعطــي زخـ ًـا وقــدرة أكــر عــى متابعــة هــذه امللفــات– وتأكيــد الحضــور املــري واملشــاركة
يف معالجتهــا.
الخالصـــة:
أن خطــورة التحديــات الهيكليــة ،وكــذا النابعــة مــن التحــوالت الدوليــة واإلقليميــة ســتضيف
املزيــد مــن الصعوبــة أمــام السياســة الخارجيــة ،وأن الفــرة املقبلــة ســتحتاج إىل الكثــر مــن
وضــوح الرؤيــة ،واإلدراك آلثــار التناقضــات يف الحيثيــات واالعتبــارات التــي تحكــم السياســة
الخارجيــة املرصيــة .كــا أن تبنــي سياســة خارجيــة نشــطة بــل حتــى هجوميــة ،وإعــادة طــرح
الــدور املــري إقليميًــا ودوليًــا يف إطــار منظومــة تكويــن متكاملــة ،هــو أمــر تفرضــه طبيعــة
التحــوالت الدوليــة واإلقليميــة الراهنــة.

تعقــــــيب
أ .د .عيل الدين هالل(*)
أدىل سيادته بعدد من املالحظات عىل النحو التايل:
 يف ضــوء تحليــل مراجعــة تذكــر رد فعــل روســيا إزاء حــادث ســقوط الطائــرة الروســية،واغتيــال ســفريها يف تركيــا ،ففــي الحادثــة األوىل اتجهــت توجــه معــن التــزال تعــاين مــر
آثــاره ،ومل تقــم بذلــك يف الحالــة الثانيــة ،عــى مــر اســتعادة الثقــة يف الدولــة املرصيــة
وسياســاتها باألفعــال وليــس باألقــوال.
(*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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 كل دول العــامل تســعى لتحقيــق مصالــح سياســية ثابتــة ،مــن االســتقالل وحاميــة التكامــلاإلقليمــي للدولــة ،االســتقرار الســيايس ،الوفــاء باالحتياجــات األساســية للمواطنــن ،الحفــاظ
عــى الهويــة مــن مســجد وكنيســة ولغــة ،وال توجــد دولــة لهــا مصالــح أكــر إال الــدول
االســتعامرية ،والسياســة الخارجيــة تقــوم عــى تلــك األهــداف واملصالــح لحاميتهــا وتحقيقهــا،
وبنــا ًء عــى ذلــك إذا غابــت الرؤيــة لتلــك األمــور أصبــح الســلوك املجهــول فيهــا أكــر مــن
املعلــوم ،وبــدون تلــك األهــداف ال تســتقيم أي سياســة خارجيــة.
وقــد توقــف ســيادته عنــد التعبــر الــذي ذكــره د .الفقــي «مــر أوالً» ،مؤك ـ ًدا أن رئيــس
الدولــة الــذي يضــع مصالــح دولــة أخــرى أمــام مصالــح دولتــه خائــن ،ولكــن ما هــو تعريــف
املصالــح املرصيــة ،مبعنــى مامرســة سياســات عربيــة وإفريقيــة لتحقيــق مصالــح مــر ،مشـ ًرا
إىل أن األســتاذ هيــكل اســتخدم مصطلــح أن السياســة الخارجيــة اســتثامر يف ســتينيات القــرن
املــايض ،مبعنــى االنشــغال بالسياســة لتحقيــق مصالــح اقتصاديــة ،وحــول اســتقالل السياســة
الخارجيــة ،فدو ًمــا هنــاك قيــود تُفـ َرض عــى الــدول ،وذات األمــر تقــوم الــدول بفرضــه ،وعليــه
فهــذا لتحقيــق املنافــع ،ولكــن األهــم أال يتــم القبــول بــروط ت ُعــادي مصالحهــا ،وعليــه البــد
مــن وجــود مفهــوم واقعــي لفهــم اســتقالل السياســة الخارجيــة مبعنــى هــل القيــود تتوافــق
مــع املصالــح أم القيــود ضــارة؟.
مضي ًفــا بــأن هنــاك حاجــة لبلــورة رؤيــة أكــر وضو ًحــا وتحديــد أدق لألهــداف واألولويــات
واألدوات يف إطــار فهــم متطــور لحقائــق التطــور اإلقليمــي والــدويل والتغــر الداخــي .هــذا
باإلضافــة إىل وجــود غيــاب يف التصــور وتلكــؤ يف التنفيــذ ،ويوجــد توافــق كامــل أن سياســات
مــر اإلقليميــة غــر العربيــة تحتــاج إلعــادة مراجعــة مــع إيــران ،تركيــا ،وإرسائيــل ،فليــس
مــن املتصــور أن تكــون العالقــة مــع إيــران وتركيــا ســيئة يف ذات الوقــت ملــررات واهيــة،
من ّو ًهــا أن اســتمرار هــذا الجمــود ليــس يف صالــح مــر ،فعــى الرغــم مــن الخالفــات مــع
القيــادة الرتكيــة إال أنــه باإلمــكان القيــام بتحــرك دبلومــايس أكــر عــى صعيــد الشــعب،
واملراكــز البحثيــة ،واملعارضــة ،وذات األمــر مــع إيــران.
وختا ًمــا ،أكّــد عــى رضورة بحــث املجلــس ألن يكــون جامعــة السياســة يف مــر ،والتعــاون
مــع مراكــز البحــوث وصنــاع السياســة الخارجيــة ،لالهتــام مبــا تهــدف لــه السياســة الخارجيــة
املرصيــة ،وبلــورة رؤيــة تُق ـ َّدم لصانــع القــرار والــرأي العــام املــري لالســتفادة منهــا.

مداخالت الحضــور
• د /.محمد كامل ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:
أوضــح أنــه مــن خــال املدرســة الواقعيــة ،ال ميثــل الوقــت الحــايل بالنســبة للسياســة الخارجيــة
املرصيــة وقــت تبنــي األهــداف الكــرى يف مجــال السياســة الخارجيــة املرصيــة ،والبــد أن
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يكــون الهــدف هــو تحريــك القضايــا الحاليــة مــن خــال مث ـاً تقديــم مبــادرة لحــل القضيــة
الفلســطينية إليقــاف التوســع االســتيطاين أوالً ،ثــم مبــادرة أخــرى للحــل ،وبالتــايل تقديــم رؤية
ذات أهــداف محــددة ومتواضعــة للحفــاظ عــى األوضــاع الراهنــة ومنعهــا مــن التدهــور ،ثــم
تقديــم مبــادرات أخــرى تتناســب مــع إمكانيــات مــر ،وعليــه التحــرك وليــس بتوســع كبــر يف
إطــار مــا ميكــن تســميته (الدبلوماســية الوقائيــة).
وفيــا يتعلــق بالــدور واألهــداف ،أشــار إىل أن اللعبــة األساســية هــي لعبــة إقليميــة ،فــا تقوم
بــه األطــراف اإلقليميــة تؤثــر عــى اإلقليــم ،وليــس مــا تقــوم بــه القــوى الكــرى ،والســؤال هنــا
مــن هــم حلفــاء مــر اإلقليميــن؟ ،خاصــة وأن مــر ال تســتطيع العمــل وحيــدة فمثـاً يف عهد
مبــارك كانــت مــر جــزء مــن مجلــس التعــاون العــريب ،وعليــه مــر يف حاجــة ملجموعــة مــن
الحلفــاء اإلقليميــن ،باإلضافــة إىل االبتعــاد عــن الــراع الســني – الشــيعي ،والتعــاون مــع
تركيــا وروســيا وإيــران .وحــول النخبــة املرصيــة ،اعتقــد أنــه مــن املهــم بلــورة نخبــة مرصيــة
رشــيدة يف مجــال السياســة الخارجيــة املرصيــة تقــود السياســة املرصيــة والــرأي العــام املــري.
• د /.إميان رجب ،خبري مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية:
أكــدت أن مــا طُــرح يف الجلســة الســابقة حــول دخــول مــر يف حالــة مــن االنكفــاء ،هــو تصــور
غــر واقعــي ،فال يوجــد وقــت لذلــك ،كــا أوضحــت أنــه البــد مــن تعريــف مــن هــم النخبــة
املرصيــة وتطويــر فكــرة أدوار مختلفــة ملــر يف القضايــا املختلفــة ،وذلــك وف ًقــا للمصلحــة
املرصيــة ،والخــروج مــن األفــكار القدميــة مــن دور ثنــايئ أو ريــادي ألدوار متعــددة ،ويف هــذا
الصــدد أشــارت إىل أهميــة أن يلعــب املجلــس املــري دو ًرا ً يف ذلــك ،مــن خــال العمــل عــى
تطويــر املناهــج األكادمييــة املرصيــة يف صناعــة السياســة الخارجيــة املرصيــة.
• السفري /السيد أمني شلبي ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضــح أنــه يف اســتعراض د .مصطفــى للقــوى اإلقليميــة والدوليــة ،توقــف عنــد اإلدارة
األمريكيــة الجديــدة ،وأعتقــد أن ذلــك ُيثــل معضلــة للمنطقــة والعــامل العــريب ،مل يواجههــا
العــامل منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة ،فالتحــدي هــو مــا العمــل إذا مــا متســك ترامــب بتنفيــذ
أفــكاره وترصيحاتــه املعلنــة خــال املرحلــة االنتخابيــة حــول رؤيتــه للعــامل واملنطقــة؟،
وأعتقــد أن هــذا ســيدخل العــامل يف مرحلــة صعبــة مــع الواليــات املتحــدة ،مش ـ ًرا إىل أن
هــذا األمــر ينتظــر مــا يأملــه البعــض ،مــن حيــث أن تــويل ترامــب للحكــم يتــم ترشــيده
مــن قبــل املؤسســات األمريكيــة ،مضي ًفــا بــأن هــذا األمــر يعتمــد عــى دور املجتمــع الــدويل،
وبخاصــة حلفــاء أمريــكا الغربيــن الذيــن هــم أكــر انزعا ًجــا مــا اقرتحــه ترامــب خــال
حملتــه االنتخابيــة ،وبالتــايل يقــع عليهــم تعليــم وترويــض وتطويــع ترامــب ،ويف هــذا
اإلطــار أكــد أن أمــام مــر فرصــة يف تقديــم التعــاون مــع اإلدارة الجديــدة يف رشح مــا
يتــم يف املنطقــة ،خاصــة وأن دور مــر دقيــق ألنــه دو ًمــا مــا أث ـ ّرت السياســة الخارجيــة
األمريكيــة عــى سياســة مــر يف املنطقــة ،وقــد اقــرح يف هــذا الشــأن أن يُ ّخصــص املجلــس
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حلقــة نقاشــية تضــم الخــراء ملناقشــة مســتقبل العالقــات املرصيــة –األمريكيــة عقــب تــويل
ترامــب الرئاســة.
• د /.كامل أبو عقيل ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
ذكــر يف هــذا اإلطــار أنــه يتفــق مــع الســفري /بــدر الديــن ،حــول أهميــة قيــام مــر بــدور
رائــد للتقريــب بــن الســنة والشــيعة ،مشـ ًرا إىل أن هــذا ســينعكس بشــكل كبــر عــى مســتقبل
املنطقــة ،موض ًحــا أنــه يتفــق أيضً ــا مــع مــا ذكــره د .الفقــي بــأن مــر ســنية املذهــب ،شــيعية
الهــوى ،مؤكـ ًدا ً أن إيــران ليســت عــدو ملــر ،وحــول عمليــة صناعــة القــرار يف مــر ،أوضــح
أنهــا عمليــة علميــة يف كل دول العــامل ،ومــر متتلــك الخــرة والدبلوماســيني والتجربــة ،إال أن
مــا ينقصهــا هــو تفعيــل دور علــم النفــس الســيايس ،فمــن املهــم أن يعــرف املفــاوض نفســية
مــن يتــم التفــاوض معــه حتــى يســتطيع التنبــؤ بــرد فعــل املفــاوض ،كــا أن مــر تحتــاج
الســتحداث هــذا القســم يف وزارة الخارجيــة املرصيــة.
• السفري /رخا حسن ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أوضــح أن املبــادرات املرصيــة ال تســتمر ألنهــا ال تتــم بدراســة ،مش ـ ًرا إىل أن مبــادرة القــوة
العربيــة املشــركة تــم دراســتها الح ًقــا ،وعــى عكســها تــأيت الرؤيــة املرصيــة األخــرة لعمليــة
الســام بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن التــي مل تُــدرس ومل يتــم اختيــار توقيــت طرحهــا ،حيث
طُرحــت يف ظــل الرفــض اإلرسائيــي للمبــادرة الفرنســية ،مضي ًفــا بــأن هنــاك فــرق بــن صناعــة
القــرار وصناعــة السياســة ،فــاألوىل ترتبــط بقــرارات رئيــس مؤقتــة ،والثانيــة تتعلــق بوضــع
خطــط مســتقبلية ،فأوبامــا مل يســتطع الخــروج عــن سياســة الحــزب الدميقراطــي ،وكذلــك
الحــال مــع ترامــب فهــو يقــود سياســة الحــزب الجمهــوري.
• د /.نيفني مسعد ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:
أوضحــت أن الهــدف مــن مثــل هــذه املؤمتــرات والنــدوات هــو الخــروج مبجموعــة مــن
املقرتحــات قابلــة للتطبيــق ،مشــرة إىل أن هنــا مجموعــة مــن املقرتحــات قــد أثــرت ،متســائلة
يف هــذا الصــدد عــن كيفيــة تطبيقهــا ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال كيفيــة أن تُعيــد مــر النظــر
يف عالقاتهــا مــع دول اإلقليــم ،مضيفــة بأنهــا تتفــق يف الحاجــة إلعــادة النظــر يف العالقــات
املرصيــة – اإليرانيــة والرتكيــة ،أمــا عــى مســتوى إرسائيــل فيوجــد تنســيق قــوي مــع إرسائيــل
فكيــف ميكــن إعــادة النظــر ،وفيــا يتعلــق بالعالقــات مــع إيــران ويف ظــل االســتقاللية للقــرار
املــري مــع تحقيــق الفائــدة يف ظــل القيــود املفروضــة ،فكيــف ُيكــن إصــاح العالقــات مــع
إيــران يف ظــل القيــود الخليجيــة ،خاصــة وأن تلــك العــودة ســتتعارض مــع املصالــح املرصيــة
املتعلقــة باملعونــة االقتصاديــة والعاملــة املرصيــة يف الخليــج؟ ،وفيــا يتعلــق بالــدور املــري
الحتــواء الــراع الســني – الشــيعي ،متســاءلة عمــن يتقــدم ملامرســته؟ ،أيســند األمــر ملؤسســة
الزهــر وهــي تُعــاين مــن االخــراق ،ولهــا مواقــف ليســت وديــة تجــاه الشــيعة ،وعليــه مــن
يتصــدى يف مــر لهــذا األمــر؟.
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• د /.محسن توفيق ،عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية:
أشــار إىل الحاجــة املرصيــة لرؤيــة واضحــة للسياســة الخارجيــة ،ولكــن مام ذكــر ال ميكــن
اســتخالص رؤيــة خاصــة ،مضي ًفــا بأننــا نحتــاج رؤيــة كليــة ،وال ميكــن اســتخالص الــكيل مــن
الجــزيئ ،وعليــه البــد مــن عقــد مؤمتــر للحديــث عــن أيــن تتجــه السياســة الدوليــة الكليــة؟،
والبــد مــن األخــذ يف االعتبــار أننــا أمــام عــامل يُعــاين مــن فقــدان اليقــن ،كــا أن ديناميكيــة
الحركــة متســارعة وســط ثبــات العــامل العــريب ،ويف هــذه الحالــة كيــف ميكــن رســم السياســة
املرصيــة؟
• أ /.السيد هاين ،نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية:
أوضــح أنــه الحــظ وصــول املتطرفــن وصلــوا للمقاعــد يف الكثــر مــن دول الجــوار ،وهــو
مــا يُلقــي عــى عاتــق مــر إعــادة النظــر يف كيفيــة التــرف يف إطــار هــذا الــراع ،وعــدم
االكتفــاء بوضــع نظريــات اســراتيجية ال تنفــذ كــا حــدث يف عمليــة الســام.
مشـ ًرا يف هــذا الصــدد إىل أن «رافســنجاين» ،الرئيــس األســبق إليــران ،كتــب أن مكانــة إيــران
تتعــزز يف املنطقــة بالحــوار وبحــل القضايــا عــن طريــق التفــاوض ،فــرد عليــه خامنئــي أن
مكانــة إيــران تتعــزز بالقــوة العســكرية والصواريــخ ،وعليــه البــد مــن إعــادة النظــر يف إدارة
الــراع بحيــث ال يكــون فقــط الحــوار إلدارة الــراع ،خاصــة وأن املنطقــة العربية يف متســكها
بالحــوار مل تتمكــن مــن تحقيــق يشء.
أضــاف أيضً ــا بأنــه عــى الــدول العربيــة بنــاء منظومــة عســكرية ألنــه ىف حــال فعــل ذلــك،
ســيتمكنون مــن تحقيــق التــوازن العســكري ،ويف هــذه الحالــة ُيكــن الحديــث مــع إيــران
وإرسائيــل ،خاصــة وأن إيــران وإرسائيــل متتلــكان تكنولوجيــا قويــة يف مجال الفضــاء والصناعات
العســكرية .شــدد أيضً ــا عــى رضورة بنــاء جهــاز إعــام قــوي حتــى تتمكــن النخبــة املرصيــة
مــن وضــع رؤى اســراتيجية فاعلــة.
• د /.أحمد يوسف أحمد ،أستاذ العلوم السياسية:
أكــد ســيادته عــى معادلــة عالقــات مــر اإلقليميــة ،وتحــدث حــول إصــاح عالقــات مــر
املعطوبــة ،فأشــار إىل أنــه أمــر مهــم ولكــن البــد مــن التمعــن يف ذلــك ،فمثـاً إصــاح العالقــات
مــع تركيــا يقــع عــى عاتــق تركيــا ،خاصــة وأن ترصفــات األخــرة متــس برمــز وكيــان الدولــة،
واختلــف مــع الــرأي القائــل بــأن مــر ليــس لهــا سياســة محــددة ،فمــر ثابتــة عــى سياســاتها
يف كافــة أزمــات املنطقــة ،عــى خــاف تركيــا التــي مل تثبــت عــى سياســاتها وتغــرت ،ومصــدر
قوتهــا هــو الورطــة الروســية يف ســوريا ،وهــذا هــو الســبب الــذي دفــع روســيا إىل عــدم
التعامــل يف حالــة اغتيــال الســفري الــرويس بــذات الطريقــة التــي تعاملــت بهــا يف حــادث
ســقوط الطائــرة عــى ســيناء ،وفيــا يتعلــق بإيــران ،فالواقــع أن تحســن عالقــة مــر بإيــران
ال يرتبــط فقــط مبجاملــة خليجيــة ،خاصــة وأن الســعودية وقطــر تتقاربــان مؤخـ ًرا مــع إثيوبيــا،
ولكــن العالقــة مــع إيــران تحتــاج لتمعــن وتفكــر ،ألن لهــا مــروع توســعي تعارضــه املصلحــة
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املرصيــة ،كــا أن العالقــة مــع إرسائيــل ال تحتــاج ملزيــد مــن التوســع ،ومــا نحتاجــه هــو
حــوارات أكادمييــة ،وهــذا ينســحب عــى إرسائيــل فقــد تكــون بهــا قــوى تدعــو للســام وتريــد
التقــارب مــع مــر.
وحــول مــا أبدتــه املداخــات مــن مالحظــات وتســاؤالت بشــأن األوراق التــي نوقشــت ،جــاء
الــرد مــن خــال تعليقــات ختاميــة مــن قبــل الســادة املشــاركني ،عــى النحــو التــايل:
• السفري د /.محمد بدر الدين زايد:
أشــار إىل أن عمليــة صنــع القــرار يف مــر أكرث تعقيـ ًدا ،وهناك مســاحة ودور لــوزارة الخارجية،
مضي ًفــا بــأن اإلشــكال يكمــن يف بعــض امللفــات ،وأن هــذا اإلشــكال له آثــار عــى األداء العام.
كــا أكــد أنــه مل يطلــب إعــادة النظــر يف العالقــة مــع إرسائيــل ،وإمنــا مــع إيــران وف ًقــا ملبــادئ
محــددة ،والتعامــل مــع املشــاريع التوســعية الرتكيــة واإليرانيــة بإيجــاد عالقــات وبقــدر مــن
التفاعــل كــا هــو الحــال مــع إرسائيــل ،ومراجعــة السياســة مــع إيــران تكــون بشــكل كامــل،
وتتضمــن الســبل والعالقــات مــع الحــوار الســني– الشــيعي ،بحيــث يتــم بشــكل ممتــد ،نظـ ًرا
ألن أزمــات املنطقــة لــن تنتهــي بــن يــوم وليلــة ،ولكــن البــد مــن وســائل لتعطيــل التدهــور.
وأوضــح أن الحــوار فقــط ليــس أداة إلدارة الــراع ،وإمنــا هنــاك حاجــة الســتكامل عنــارص
القــوة مــع البــدء يف الحــوار حتــى تســتكمل مظاهــر القــوة املرصيــة ،وملنــع تدهــور األوضــاع
أكــر مــا هــي عليــه اآلن.
• أ.د /.عيل الدين هالل:
أوضــح أن االختــاف عالمــة صحــة وغنــى ،والتقــدم للوصــول للحقيقــة هــو االختــاف ،مؤكـ ًدا
عــى رضورة إحــداث عمليــة توازنيــة مــن خــال القــدرة عــى إدارة الــراع ،والســر يف أكــر
مــن اتجــاه يف نفــس الوقــت ،باإلضافــة إىل تفعيــل األدوات املناســبة وف ًقــا لطبيعــة التدخــل.
مضي ًفــا بــأن هنــاك جــزء مــن املســؤولني يــرون يف املثقفــن واألكادمييــن منافســن لهــم ،وهــذا
غــر صحيــح ،فــأي رأي يهــدف إلثــراء الــرؤى واألفــكار ونقــل الخــرات يجــب الرتحيــب بــه.
• السفري د /.مصطفى الفقي:
شــدد ســيادته عــى رضورة إحــداث نــوع مــن التــوازن الخفــي بــن املراكــز البحثيــة ،وتعزيــز
التعــاون االقتصــادي والســياحي مــع إيــران ،من ّو ًهــا إىل رضورة إيــاء الدائــرة اإلســامية
قــد ٍر مــن األهميــة ضمــن دوائــر السياســة الخارجيــة املرصيــة ،التــي تهتــم بالدائــرة العربيــة
واإلفريقيــة ،مش ـ ًرا إىل أنــه دور ال ميكــن أن ينافــس فيــه اآلخــرون مــر ،خاصــة وأن دول
الخليــج قــد توجــه لهــا أصابــع االتهــام بدعمهــا وتغذيتهــا لإلرهــاب.
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الجلسة الختامية
السفري د /.منري زهران

الجلسة الخـتامية
• السفري د /.منري زهران ،رئيس املجلس
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يف ختــام أعــال املؤمتــر ،ألقــى الســفري د /.منــر زهــران ،رئيــس املجلــس ،كلمــة ختاميــة جــاء
نصهــا كاآليت:
يف ختــام مــداوالت املؤمتــر الســنوي ملجلســنا لعــام  ،2016أود أن أعــرب عــن خالــص شــكر
مجلــس اإلدارة لجميــع مــن ســاهم يف إعــداد هــذا املؤمتــر واملســاهمة يف فعالياتــه مــن رؤســاء
الجلســات واملســاهمني بــأوراق عمــل واملتحدثــن واملعقبــن .وأعــر عــن خالــص تقديــري
لجميــع مــن تكبــدوا مشــقة إعــداد األوراق اإلحــدى عــر التــي عالجــت مختلــف املحــاور،
وأثــرت املناقشــات عــى مــدى يومــي املؤمتــر.
ولقــد تابعنــا جميــع املناقشــات رفيعــة املســتوى والتعليقــات الواعيــة مــن املشــاركني حــول
توصيــف العالقــات القوميــة الراهنــة يف إطــار الجامعــة العربيــة ،ومــدى تأثــر التنســيق فيــا
بــن دول الخليــج يف إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي عــى فاعليــة العمــل العــريب املشــرك يف
إطــار جامعــة الــدول العربيــة ،وإىل أي حــد تُشّ ــكل التأثــرات الخارجيــة عــى العمــل العــريب
املشــرك إيجابًــا أو ســل ًبا ســواء كان ذلــك مــن جانــب دول الجــوار العــريب أي إرسائيــل وتركيــا
وإيــران ،أو مــن جانــب التجمعــات اإلقليميــة األخــرى مــن خــارج املنطقــة وخاصــة االتحــاد
األورويب ،وكذلــك أدوار القــوى الدوليــة الرئيســية ممثــاً يف الواليــات املتحــدة ،وروســيا
االتحاديــة ،واالتحــاد األورويب ،إال أن جلســات مؤمترنــا مل تتعــرض لــكل مــن البعــد الصينــي
واليابــاين مدخريــن ذلــك ملؤمتــر آخــر بــإذن اللــه.
ويتبقــى ،وهــو األهــم ،مــدى تأثــر مجــاالت التوتــر والــراع يف منطقــة الــرق األوســط
وظاهــرة اإلرهــاب كظاهــرة عابــرة للحــدود عــى السياســة الخارجيــة املرصيــة إىل جانــب
مــدى تأثــر الــدول الكــرى يف ظــل التطــورات الجاريــة عــى مســتوى العــامل ،وعــى املســتوى
اإلقليمــي ،وهــو مــا عالجتــه محــاور املؤمتــر .وهكذا يبقــى ال ُبعــد اإلفريقــي للسياســة الخارجية
املرصيــة الــذي ســوف يُخصــص لــه املجلــس املــري للشــئون الخارجيــة مؤمت ـ ًرا آخــر ضمــن
أنشــطته للعــام  ،2017إضافــة للبعديــن الصينــي واليابــاين ومــدى تأثريهــا عــى العالقــات
املرصيــة – اإلفريقيــة ،واإلفريقيــة– اإلفريقيــة ،فضـاً عــن مشــكلة امليــاه يف القــارة اإلفريقيــة
ومــدى تأثريهــا عــى جهــود التنميــة االقتصاديــة يف مرصنــا العزيــزة .
هــذا وقــد تــم إعــداد بيــان صحفــي عــن مؤمترنــا هــذا ومداوالتــه ،وهــو متــاح اآلن ملــن يريــد
الحصــول عــى نســخة منه.
وأخ ـ ًرا وليــس آخ ـ ًرا أقــدم لســيادتكم جمي ًعــا خالــص الشــكر والعرفــان ،وأهنئكــم مبناســبة
قــرب انتهــاء عــام  ،2016وأطيــب التمنيــات بالعــام الجديــد.
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االستخالصات والنتـائج
خلُــص املؤمتــر عــى مــدار جلســاته الخمــس ،إىل عــدد مــن االســتخالصات والنتائــج الختاميــة
التــي ميكــن إجاملهــا عــى النحــو التــايل:
• الجلسة األوىل:
تم خالل هذه الجلسة التأكيد عىل عدد من النقاط الجوهرية ،أهمها:
 أن الدولــة العربيــة الوطنيــة باتــت مهــددة يف متاســكها ووحدتهــا الوطنيــة بفعــل الرصاعــاتالداخليــة الطائفيــة والعرقيــة ،والــراع عــى الســلطة الــذي تغذيــه أدوار خارجيــة إقليميــة
ودوليــة.
 أن أداء النظــام العــريب وجامعــة الــدول العربيــة يعيشــان حالــة مــن الــردي وافتقــادالفاعليــة ،ســواء مــن منظــور القيــام بالوظائــف األساســية (الوظيفــة األمنيــة ،والوظيفــة
التنمويــة والوظيفــة التكامليــة) ،أو مــن منظــور االســتجابة للتحديــات والقــدرة عــى مواجهتها،
وقــد بــرز هــذا القصــور يف العديــد مــن التفاعــات الســلبية ،حيــث بــرزت أولويــة التناقضــات
العربيــة – العربيــة ،وذلــك يف الوقــت الــذي دعمــت دول عربيــة مــن تحالفاتهــا مــع قــوى
إقليميــة ،وأخــرى دوليــة بخصــوص قضايــا وأزمــات عربيــة خالصــة ،والــراع عــى قيــادة
املنطقــة بــن القــوى العربيــة املالكــة للــال ،والقــوى العربيــة املالكــة للقــوة الشــاملة.
خصوصــا بــن
 االختــاف حــول مصــادر التهديــد ،ومــن ثــم االنقســام حــول إدارة األزمــات،ً
موقــف مــري يــرى أن اإلرهــاب هــو الخطــر األوىل باملواجهــة ،وموقــف ســعودي يــرى أن
إيــران هــي الخطــر املحــدق ومصــدر التهديــد ،ومــن هنــا جــاء اختــاف املواقــف بــن البلديــن
حــول األزمــة الســورية ،واألزمــة اليمنيــة عــى وجــه الخصــوص.
 اســتئثار القــوى اإلقليميــة والدوليــة بــإدارة ملفــات األزمــات العربيــة ،خاصــة إيــران وتركيــامــن ناحيــة ،عــى نحــو مــا هــو ظاهــر يف أزمتــي العــراق وســوريا ،وروســيا والواليــات املتحــدة
مــن ناحيــة أخــرى ،حيــث كانــت األدوار الدوليــة تابعــة ألدوار تلــك القــوى.
 تراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية كمحــدد للعالقــات العربيــة – اإلرسائيليــة ،مــن حيــثانكســار الحاجــز الفلســطيني ،ورشوع دول عربيــة ،عــى وجــه الخصــوص دول خليجيــة،
تتقــارب مــع إرسائيــل ضــد الخطــر اإليــراين ،يف الوقــت الــذي تتجــه فيــه إرسائيــل إىل ضــم
وتهويــد معظــم أرايض الضفــة الغربيــة ،وتعلــن رصاحــة رفضهــا ألي تحــرك يهــدف إلنجــاح
مقــرح حــل الدولتــن .ويف هــذا الســياق تــم التأكيــد عــى الحاجــة إىل بلــورة اســراتيجية
عربيــة فاعلــة بقيــادة مــر لتحريــك عمليــة الســام ،خاصــة مــع غيــاب الــدور األمريــي
وانحيــازه املطلــق للطــرف اإلرسائيــي.
• الجلسة الثانية:
تم خالل الجلسة التأكيد عىل عدد من النقاط الجوهرية ،هي:
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• رضورة الدعــم الشــامل لســيادة ووحــدة الــدول العربيــة ،ورفــض الــراع الطائفــي -العرقــي
الداخــي ،والتصدي ملشــاريع التقســيم.
• التصــدي ألي محاولــة لفــرض اســتقطاب طائفــي يف العالقــات العربيــة – العربيــة ،أو
العالقــات العربيــة – اإلقليميــة.
• الحرص عىل حل الخالفات العربية – العربية بالحوار وغريه من الوسائل الودية.
• دعــم مســاعي األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة لتطويــر وتفعيــل أدوار الجامعــة
باعتبارهــا اإلطــار العــام الضامــن للحفــاظ عــى متاســك النظــام العــريب.
• الحاجــة إىل بلــورة اســراتيجية عربيــة مشــركة ومتكاملــة ملواجهــة السياســات اإليرانيــة
تجــاه املنطقــة العربيــة ،عــى أن تأخــذ يف االعتبــار العنــارص الرضوريــة التاليــة:
 االقتنــاع بــأن أمــن كل دولــة عربيــة ال يرتبــط فقــط مبشــرياتها مــن الســاح ،وال حتــيبقدراتهــا العســكرية الذاتيــة.
 االتفــاق عــي أن املــروع اإليــراين ميثــل أحــد مصــادر تهديــد األمــن القومــي العــريب ،فإيــرانكانــت إمرباطوريــة ،واملشــاريع اإلمرباطوريــة ال متــوت ،لكنهــا تتــواءم مــع تغــر الظــروف.
 التحذيــر مــن أنــه يف اللحظــة التــي يتــم فيهــا اســتدعاء التدخــل اإليــراين أو أي تدخــل أجنبــي،فــإن مــدى هــذا التدخــل ومدتــه ونتائجــه ال ميكــن التحكــم فيها.
 الثقــة يف أن اللعــب بورقــة الطائفيــة ،وإذكاء الفتنــة الســنية – الشــيعية أمــر بالــغ الخطــورة،ولــه آثــار ارتداديــة عــي الــدول التــي توظــف هــذه الورقــة (فعندمــا تخــاض املعــارك
العســكرية تحــت غطــاء الطائفيــة ال يكــون هنــاك مجــال للتفــاوض حيــث يتباهــى النــر
العســكري مــع انتصــار املذهــب والعكــس صحيــح).
 أن بنــاء القــوة العســكرية العربيــة يُ ّعــد البديــل املنطقــي لرفــض التدخــل الخارجــي طل ًبــاللحاميــة ،كــا أن اإلطــار اإلســامي (كقــوة اإلســامية) ال ُيثــل إطــا ًرا مناس ـبًا لتوفــر األمــن،
ألنــه مــا ال تتفــق عليــه الــدول العربيــة وحدهــا يصعــب أن تتفــق عليــه يف إطــار إســامي ،كــا
أن االختالفــات بــن الــدول اإلســامية والــدول العربيــة ال توفــر أي أســاس متــن ملثــل هــذا
اإلطــار .وبــدون بنــاء هــذه القــوة العربيــة ســيظل ميــزان القــوى مختــل لصالــح إيــران.
 أهميــة اســتمرار التــزام مــر بكافــة بنــود معاهــدة الســام املرصيــة – اإلرسائيليــة ،ودراســةإمكانيــة تعديــل امللــف األمنــي يف املعاهــدة بحيــث يكــون حجــم القــوات املرصيــة يف املناطــق
املحــددة يف امللحــق األمنــي قــاد ًرا عــى مواجهــة اإلرهــاب ،أو أيــة تهديــدات محتملــة أخــرى،
ورضورة أن يكــون ملــر دو ًرا محوريًــا يف دفــع وتنشــيط مســرة الســام والقضية الفلســطينية.
• الجلسة الثالثة:
تم التأكيد عىل اآليت:
 رضورة االســتفادة مــن الفرصــة الحاليــة للتوصــل إىل تفاهــم أفضــل مــع اإلدارة األمريكيــةالجديــدة ،فيــا يتعلــق بالعالقــات الثنائيــة ،ومكافحــة اإلرهــاب ،وبعــض القضايــا اإلقليميــة –
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عــى وجــه التحديــد القضيــة الليبيــة – مــع عــدم اإلفــراط يف التفــاؤل نظ ـ ًرا ألنهــا كاإلدارات
الســابقة يحركهــا دافــع الحفــاظ عــى املصالــح األمريكيــة يف ظــروف دوليــة وإقليميــة متغــرة،
حتــى لــو جــاء ذلــك عــى حســاب األمــن القومــي املــري والعــريب .
 أن مــا قــد يحــدث مــن تطــورات إيجابيــة يف العالقــات املرصيــة – األمريكيــة يف ظــل اإلدارةالجديــدة ،وإن كان أمـ ًرا جيـ ًدا ومطلوبًــا يف ضــوء أهميــة هــذه العالقــات وحيويتهــا للمصالــح
املرصيــة ،إال أنــه ال ينبغــي أن يكــون ذلــك عــى حســاب العالقــات مــع روســيا ،والتــي يجــب
املــي قد ًم ـاً يف تعزيزهــا وتطويرهــا يف مختلــف املجــاالت ،ملــا لذلــك مــن مزايــا ومصالــح
اســراتيجية مؤكــدة .وتنطبــق الرؤيــة ذاتهــا عــى القــوى األخــرى غــر الغربيــة التــي انفتحــت
عليهــا مــر خــال الســنوات األخــرة ،وعــى رأســها الصــن والهنــد وغريهــا ،وذلــك يف إطــار
سياســة تنويــع الخيــارات والــراكات مــع مختلــف دول العــامل ،وأخـذًا يف االعتبــار حقيقــة أنــه
ال توجــد عــداوات أو صداقــات دامئــة ،وإمنــا مصالــح دامئــة.
 الحاجــة الســتحداث لجنــة إلدارة األزمــات الخارجيــة ،وتُش ـكّل هــذه اللجنــة مــن مؤسســةالرئاســة ووزارة الخارجيــة ،والخــراء املتخصصــن ،وضــم هــذه اللجنــة إىل مجلــس األمــن
القومــي.
• الجلسة الرابعة:
خلُصت الجلسة إىل عدد من النقاط أهمها:
 التأكيــد عــى رضورة تفعيــل الحضــور املــري مــن جانــب مراكــز الفكــر ،والدبلوماســيني،ومؤسســات الدولــة الرســمية يف معظــم املؤمتــرات ،والتــي تعقــد ملناقشــة قضايــا املنطقــة،
وكــذا مشــاركة وزارة الخارجيــة بصــورة منتظمــة فيهــا.
 أن تتــوىل مــر تشــكيل مجموعــات عمــل صغــرة مــع الــدول التــي تتشــارك معهــا يف رؤيتهــاملســتقبل املنطقــة ،والقضايــا املهمــة بها.
 التحــرك املــري يف الرصاعــات الرئيســية يف املنطقــة ،ســواء الــراع يف ليبيــا أو ســوريا أوالعــراق أو اليمــن ،ورضورة أن تهتــم مــر أكــر بالبعــد الســيايس والبعــد اإلنســاين لتلــك
الرصاعــات.
 الحــذر مــن االنخــراط يف املشــاكل اإلقليميــة ،خاصــة وأن ذلــك ســيؤدي لالنجــراف إىل مزيــدمــن التحديــات ،وســينقل أمراضــه لنــا ،خاصــة وأننــا مل نتعــاف بعــد ،والتأكيــد عــى رضورة
إعطــاء األولويــة لبنائنــا يف الداخــل كــا فعلــت الصــن.
• الجلسة الخامسة:
تم التأكيد خالل هذه الجلسة عىل اآليت:
 أن صياغــة السياســة الخارجيــة املرصيــة تســتلزم الحفــاظ عــي أمــن واســتقرار وســامة أرايضالدولــة املرصيــة ،والحفــاظ عــي مصالحهــا املائيــة ،وتحقيــق مصالحهــا االقتصاديــة ،إىل جانــب
الحفــاظ عــى النظــام اإلقليمــي العــريب .مــع العلــم بــأن هــذه الصياغــة تتــم باالعتــاد عــى:
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• أولويات السياسة الخارجية املرصية.
• مبدأ االستقاللية يف السياسة الخارجية املرصية.
• مبدأ الدور واملكانة يف السياسة الخارجية املرصية.
 أن الفــرة الحاليــة تحتــاج إىل الكثــر مــن وضــوح الرؤيــة ،واإلدراك آلثــار التناقضــات يفالحيثيــات واالعتبــارات التــي تحكــم السياســة الخارجيــة املرصيــة.
 رضورة تبنــي سياســة خارجيــة نشــطة بــل حتــى هجوميــة ىف بعــض األحيــان ،وإعــادة طــرحالــدور املــري إقليميًــا ودوليًــا يف إطــار منظومــة متكاملــة ،وهــو مــا تفرضــه طبيعــة التحوالت
الدوليــة واإلقليميــة الراهنة.
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