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للشئون  المصري  المجلس  عقد   ،2019 ديسمبر  و24   23 يومي  مدى  على 
الفرص   ... األوسط  الشرق  »أمن  شعار  تحت  السنوي  مؤتمره  الخارجية 
والتحديات«، والذي تزامن مع احتفال المجلس بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، 
والباحثين  والسفراء  األكاديميين  من  متميزة  نخبة  أعماله  في  حضرته وشاركت 
وزير  السيد  معالي  المؤتمر  أعمال  وافتتح  والعالم،  المنطقة  بقضايا  والمهتمين 
الخارجية سامح شكري، وشارك في اعداد أوراقه مجموعة متنوعة من المتحدثين 
ا أعطي للمؤتمر  الذين جمعوا، في معظمهم، بين الخبرتين العملية واألكاديمية، ممَّ

نفساً متميزاً.

والي جانب جلستَْيه االفتتاحية والختامية، عقد المؤتمر في أربع جلسات تناول 
وتناول  األوسط،  الشرق  الداخلية ألمن  المحددات  األول حول  منها محوراً،  كٌل 
الثاني الجوانب االقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط، فيما ركَّز 
المحور الثالث على الرؤي اإلقليمية ألمن الشرق األوسط، وتناول المحور الرابع 

الرؤي الدولية ألمن المنطقة.

والتي  األوسط،  الشرق  ألمن  الداخلية  المحددات  حول  االولي  الجلسة  وفي 
أوراق  قدمت  المجلس،  االعمال وعضو  قاسم رجل  األستاذ محمد  أعمالها  نسق 
ثالث تناولت: التطورات الديموجرافية في دول المنطقة، قدمها األستاذ الدكتور 
الرأي  لبحوث  المصري  للمركز  التنفيذي  والرئيس  األسبق  الوزير  ماجد عثمان 
العام )بصيرة(، التطور العلمي والتكنولوجي في دول المنطقة، قدمتها الدكتورة 
ميريت رستم مدير برنامج علماء الجيل القادم بأكاديمية البحث العلمي، والتطور 
البنك  الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ  االقتصادي في دول المنطقة، قدمتها 

المركزي األسبق ومنسق اللجنة الدائمة للشئون االقتصادية بالمجلس.
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لغاز  والقانونية  والسياسية  االقتصادية  الجوانب  حول  الثانية،  الجلسة  وفي 
شرق المتوسط، والتي نسق أعمالها المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة 
المنطقة،  احتياطيات  األولي  تناولت  أوراق:  ثالث  قدمت  األسبق،  المعدنية 
قدمها  للطاقة،  إقليمي  مركز  الي  مصر  تحول  ومقومات  منها  مصر  ونصيب 
حول  الثانية  والورقة  األسبق،  البترول  هيئة  رئيس  نائب  الفتاح  عبد  أحمد  د. 
الجوانب السياسة قدمها لواء د. وائل ربيع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية 
حول  الدولي  القانون  أستاذ  العاطي  عبد  مساعد  د.  قدمها  ثالثة  وورقة  العليا 

الجوانب القانونية لغاز شرق المتوسط.

الفقي مدير مكتبة  السفير د. مصطفي  الثالثة، والتي نسق أعمالها  الجلسة  أما 
الدول  المجلس، فقد قدمت خاللها أوراق ثالث حول: رؤي  اإلسكندرية وعضو 
اإلقليمية غير العربية ألمن المنطقة، وقدمها السفير د. كريم حجاج األستاذ بالجامعة 
االمريكية، ورؤى الدول العربية ألمن المنطقة، قدمها السفير سيد أبو زيد عضو 
الثالثة الرؤية المصرية ألمن المنطقة، قدمها د. أحمد  المجلس، وتناولت الورقة 

يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وفي الجلسة الرابعة، التي تناولت الرؤي الدولية ألمن المنطقة ونسق أعمالها 
السفير محمد توفيق السفير األسبق في واشنطن وعضو المجلس، قدمت أوراق 
الكبرى  القوي  ثالث حول: االستراتيجية األمريكية ألمن الشرق األوسط، رؤية 
األخرى ألمن المنطقة، واألجندة الدولية تجاه مكافحة اإلرهاب في المنطقة، قدمت 
من كل من: سفير د. محمد أنيس سالم منسق اللجنة الدائمة لألمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بالمجلس، السفير د. عزت سعد مدير المجلس، والسفير إيهاب فهمي نائب 

مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة اإلرهاب الدولي.

وقد خصصت أجندة المؤتمر مساحة معتبرة في كل جلسة لمناقشات الحضور 
وتعليقاتهم على كلمات المتحدثين والقضايا المطروحة بصفة عامة. ومن الطبيعي 
لغاز شرق  والقانونية  والسياسية  االقتصادية  الجوانب  أن تحظي  السياق  في هذا 
المنطقة  في  التركية  العدوانية  الممارسات  ضوء  في  خاص  باهتمام  المتوسط 
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ومساعيها لتقويض األمن واالستقرار فيها، مما يعوق التعاون اإلقليمي الضروري 
لالستغالل األمثل لثروات منطقة شرق المتوسط.

كذلك حظيت الورقة المتعلقة بالرؤية المصرية ألمن المنطقة بمناقشات مطولة 
الممكنة  الحركة  آلليات  المصرية  الرؤية  أو  التهديد  بمصادر  يتعلق  فيما  سواء 
لمجابهة تحديات األمن القومي المصري. هذا بجانب الجوانب المختلفة لإلرهاب 
في المنطقة وجهود مصر لمحاصرته، حيث أكد المؤتمر على الحاجة الي تعزيز 

الجهد الدولي الجماعي في هذا الشأن.

المتحدثين  والسادة  للسيدات  وتقديري  شكري  عميق  عن  أعرب  وأود  هذا 
يحقق  أن  متمنياً  الجهد،  هذا  لدعمهم  المجلس  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

الثمار المرجوة.

                                                                 عزت سعد 

                                                                مدير المجلس 
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كلمة السفير/ د. منير زهران

رئيس المجلس

 حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية،

 اسمحوا لي أن أرحب باسمنا جميعاً بالسيد/ سامح شكري وزير الخارجية، 
في  بالمشاركة   لتفضلكم  الشكر  خالص  الوزيرعن  معالي  لسيادتكم  أعبر  وأن 
المؤتمر  هذا  الكثيرة،  مشغولياتكم  رغم  السنوي  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  هذه 
السنوي يتواكب مع احتفالنا بالعيد العشرين لتأسيس هذا المجلس واتخذ شعاراً له             
بيان  من  لالستفادة  نتطلع  ونحن  والتحديات«،  الفرص  األوسط...  الشرق  »أمن 
سيادتكم اليوم حول هذا الموضوع متعدد الجوانب الذي يؤثر ليس فقط على دول 

المنطقة، ولكن على السلم واألمن الدوليين بصفة عامة.

معالي الوزير،

بعد مرور عشرين عاماً على إنشاء المجلس عام 1999 أنتهز هذه الفرصة 
السنوية  الخارجية  الشكر والعرفان على مساهمة وزارة  لسيادتكم خالص  ألجدد 
في دعم أنشطة مجلسنا، حتى امتد نشاط المجلس ليشمل التعاون والتشاور المنتظم 
مع المجالس المثيلة بما يعزز مكانة مصر الخارجية ويدعم سياستها الخارجية، 
البحث ومنظمات  ثالثين مع مراكز  يزيد على  ما  المجلس  بلغت شراكات  حيث 
لبحوث  المتحدة  األمم  معهد  وآخرها  الخمس،  العالم  قارات  في  المدني  المجتمع 
نزع السالح »UNIDIR”، خاصة أن مجلسنا يتمتع بصفة استشارية ومراقب 
لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لدى األمم المتحدة. هذا باإلضافة إلى متابعة 
المجلس لما أحرزته مصرنا العزيزة من تقدم في مختلف المجاالت، وأشير بصفة 
خاصة إلى زيارة أعضاء المجلس للعاصمة اإلدارية الجديدة، بما فيها المبنى الذي 
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سوف تنتقل إليه وزارة الخارجية في غضون عام 2020، والمشاركة في االحتفال 
المجلس  أعضاء  وزيارة  السويس  قناة  افتتاح  على  عاماً  وخمسين  مائة  بمرور 

للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

وأنتهز هذه الفرصة ألقدم لسيادتكم التهنئة على نجاح حدثين هامين شاركتم 
فيهما سيادتكم مؤخراً وهما “منتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامة في إفريقيا”، 
ومنتدى الشباب العالمي الثالث الذي عقد في شرم الشيخ األسبوع الماضي، وما 
تمخض عن هذين المنتديين من نتائج وتوصيات يقوم المجلس المصري بمتابعتهما 

في انشطته.

 وقبل االستماع لبيان سيادتكم سيادة الوزير، أدعو السيد السفير عبدالرؤوف 
الريدي – الرئيس الشرفي للمجلس إللقاء كلمة للترحيب بسيادتكم.
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كلمة السفير/عبد الرؤوف الريدي

الرئيس الشرفي للمجلس

السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية، 

اإلخوة واألخوات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس المصري للشئون 
الخارجية،

في  لنا  بمشاركتكم  لتشريفنا  وامتناننا  وشكرنا  الوزير  سيادة  يا  بك  مرحباً 
حضور هذا المؤتمر السنوي في العام العشرين من عمر المجلس المصري للشئون 

الخارجية.

يصادف اليوم )23 ديسمبر 2019( عيد النصر الثالث والستين، عيد انتصار 
اإلرادة المصرية في واحدة من أعظم معارك مصر في تاريخها الحديث، المعركة 
للرئيس جمال  التاريخي  باإلعالن  بدءاً  السويس،  باسم حرب  العالم  يعرفها  التي 
عبد الناصر يوم 26 يوليو 1956 قرار تأميم القناة، اليوم الذي أصبحت فيه القناة 
لمصر ال مصر للقناة، مع ما تعاقب من معارك بعد ذلك كان آخرها معركة انتصار 
الثالثي... حتى اضطرت  العدوان  مؤامرة  بإفشال  أخرى  مرة  المصرية  اإلرادة 
القواُت المعتديةُ لالنسحاب من المنطقة التي كانت قد احتلتها في مدينة بورسعيد 

الباسلة وما حواليها. 

كان من حِظي أن أشهد في مستهل تجربتي في العمل الدبلوماسي جانباً من 
المتحدة مجلس األمن  أهم ساحاتها وهي األمم  التاريخية في إحدى  الملحمة  هذه 
خارجية مصر  لوزير  الرفيع  الدبلوماسي  األداء  شهدت  حيث  العامة،  والجمعية 

آنذاك دكتور محمود فوزي أبو الدبلوماسية المصرية. 

لم يكن االنتصار في هذه المعركة انتصاراً لمصر فقط بل كان انتصاراً لقضية 
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األكبر،  الرابح  هي  أفريقيا  قارتنا  وكانت  االستعمار.  ونهاية  العالم،  في  الحرية 
وأسهمت مصر أعظم اسهام في دعم حركات التحرر الوطني بدءاً من الجزائر 

شمال القارة حتى جنوب إفريقيا في جنوبها.

مكان حيث وضع حداً  كل  في  للحرية  كان  بل  فقط  النصر إلفريقيا  يكن  لم 
بين الحرية من ناحية واالستعمار والتفرقة العنصرية من ناحية أخرى.  فاصالً 
السيادة  احترام  على  القائمة  المتحدة  األمم  ميثاق  لمبادئ  انتصاراً  كانت  كما 
والسالمة اإلقليمية للدول، حق تقرير المصير لكافة شعوب العالم، وما كان يمكن 
أن يصدر اإلعالن العالمي لألمم المتحدة )قرار 1514( لوال انتصار مصر في 

معركة السويس الخالدة.

ولعله من المناسب أن أشير هنا أننا شكلنا وفداً ضم أكثر من 20 عضًوا من 
أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية مع ممثلين لمكتبة مصر العامة، وذهبنا 
إلى اإلسماعيلية يوم 17 نوفمبر 2019 وهنأنا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة 
افتتاحها. كان يوًما رائًعا استضافنا فيه  بمناسبة مرور مائة وخمسين عاًما على 
الفريق أسامة في جولة بحرية في القناة ومررنا عبر األنفاق من غرب القناة إلى 
التاريخية، وكان هناك ضيوف آخرون  القناة  تفقد متاحًف  إلى  شرقها في سيناء 
من أصدقاء قناة السويس، جاءوا من فرنسا وكان لقاؤنا معهم لقاَء أصدقاٍء وشتاَن 
ما بين المشاعر في عام 1956 وبين المشاعر اآلن في عام 2019. كانت أجواء 
الرئيس  بقيادة  التي تمت  والتجديدات  الجديدة  القناة  القناة وإضافة  نجاح مشروع 
السيسي ومن بينها إنشاء المنطقة االقتصادية، أجواًء جعلتنا نعود من هذه الزيارة 

مفعمين باألمل وبمستقبل واعد لبالدنا وللقناة بطبيعة الحال. 

الماضية تجسد حقيقة ثابتة في واقع  والواقع أن أحداث المائة وخمسين عاماً 
مصر وموقعها العبقري في منتصف القارات، وفيما يمكن أن نصفه بأنه في وسط 
دائرة  إلى  آسيوية  إفريقية  دائرة  إلى  إسالمية  دائرة  إلى  دائرة عربية  العالم، من 

البحر المتوسط التي شهدت ظهوًرا جديًدا وهاًما على الساحة اإلقليمية والدولية.
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هذه الحقيقة هي أن سياسة مصر الخارجية تقع في قلب أمن مصر القومي. 
نرى ذلك خصوًصا في هذه األيام فيما نشاهده من فرص وتحديات أمام السياسة 

الخارجية المصرية كما يوحي به عنوان مؤتمرنا السنوي العشرون. 

مصر  أمن  فيهما  لمصر،  حيويتان  بل  هامتان  قضيتان  علينا  تطل  هذا  وفي 
الحياة  النيل شريان  مياه  أمامنا قضية مصر مع  الجيواستراتيجي.  المائي وأمنها 
منذ خلق هللا هذا الكون... جريان النهر وسط الصحراء حيث يعيش على جنباته 
النيل، وتشهد عليها  نهر  أقيمت مستلهمة  يزيد... حضارات  أو  مليون  مائة  اآلن 
تعاليم وترانيم كتاب الموتى وحساب اآللهة للبشر إزاء حفاظهم على مياه هذا النهر 

الخالد... أمانةً وأمناً... هذا إذا اتجهنا جنوبا.

أما إذا اتجهنا غرباً فسنرى ما استجد من أمور وتهديد إلخوتنا في ليبيا الشقيقة 
لنا... شبح استعمار تركي جديد يطل على إخوتنا وعلينا بعد مائة عام من انتهاء 
االستعماًر التركًي القديم والذي استمر لقرون... هذا تحٍد كبير لنا في أمننا القومي.

وتظهر الدبلوماسية المصرية الحكيمة والواعية لتواجه هذين التحديين ضمن 
مجمل تحديات السياسة الخارجية المصرية سواًء في فلسطين أو في سوريا التي 

لم تسلم من النزعة العدوانية القادمة من األناضول أو غيرهما.

أعلم  فإنني  تركيا،  من  القادم  الجديد  التحدي  عن  األسلوب  بهذا  أتحدث  وإذ 
التي  السلبية  والسياسات  المشاعر  هذه  في  ينخرط  ال  التركي  الشعب  عموم  أن 
تحرك قيادتهم التي تبدو وكأنها قد دخلت في متاهة اختلطت فيها األحالُم باألوهام 

مستهدفةً األرض والشعوب العربية. 

الرئيس  بقيادة  نجاح مصر  نقدر  فإننا  الخارجية  الشئون  نتحدث عن  وعندما 
السيسي في رئاسة االتحاد األفريقي لعام 2019، ونحن بالتالي نهنئ جهاز مصر 

الدبلوماسي بقيادتكم فيما يبذله من جهد دؤوب في مواجهة هذه التحديات. 

ما أن شارف العاُم على االنتهاء حتى دشنت مصر منتدى أسوان الذي يفتح 
مساراً فكريًا جديًدا نتواصل به مع إفريقيا والعالم المهتم بشئون قاراتنا العتيدة. 
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في أوائل هذا الشهر وأثناء اجتماع جمعيتنا العمومية هنا في هذه القاعة فى 
لنا  المنتدى الذي كان حلماً  التهنئة بأن هذا  مطلع هذا الشهر تبادلت مع زمالئي 
قد انتقل من خياالت الحلم إلى أرض الواقع، واعتقادي أنه كلما كان هذا المنتدى 
متفاعاًل مع المجتمع المدني ومراكز البحث في الشئون الخارجية واألمنية ليس فقط 
في مصر بل وفي العالم، كان ذلك إثراًء له وجالباً لمزيدا من القبول والمصداقية.

المجلس  إلنشاء  العشرين  العيد  في  مشاركتنا  على  الوزير  سيادة  يا  نشكرك 
المصري للشئون الخارجية، وعندما يجول الخاطر كما يجول في مثل هذه المناسبات 
فإنني أتذكر أخي وصديقي السفير الراحل دكتور محمد إبراهيم شاكر ومآثره وما 
خلفه من تراث تحتل قضية منع انتشار األسلحة النووية صدارته، وبالمناسبة فإنني 
ال أفوّت هذه الفرصة إالَ وأذكّر مجلسنا إلى أنه مازال مدينًا لروح السفير شاكر 
بإصدار كتاب عن مسيرته الزاهية وإسهامه في خدمة قضية منع انتشار األسلحة 
النووية تحديداً ورسالته للدكتوراه التي أخرجها في الكتاب المرجع األول في العالم 
عن هذه المعاهدة الهامة وهو ما يلقى اعتراف بلدان العالم الخارجي وخاصة ما 
شاهدناه كالنا في نيويورك عن دور المجلس األمريكي للعالقات الخارجية الذي 
كان ومازال يقبع في جوار المقر القديم لبعثة مصر لدى األمم المتحدة بنيويورك، 
أثناء  معها  تفاعلنا  الخارجية،  الشئون  في  فكر  ومراكز  مجالس  من  غيره  وفي 
خدمتنا في العواصم مثل لندن وواشنطن..وغيرهما. فاجتمعنا ومعنا صديقان من 
جيلين أصغر من جيلنا، واتفقنا مع مجموعة من األصدقاء والزمالء ودعوناهم 
لتأسيس هذا المجلس، هناك من دعوناهم من سفراء وقادة جيوش سابقين وأساتذة 
علوم سياسية ومفكرين ورجال إعالم ورجال أعمال، والتأم الجمع في قاعة بمبنى 
األهرام وأعلنَا قيام المجلس، ثم استضافنا الوزير الفنان فاروق حسني في قاعة 
المسرح الكبير بدار األوبرا لنعلن على المأل إنشاء هذا المجلس الذي نحتفل اليوم 

بعيده العشرين. 

 تم تأسيس المجلس... ووقع اختيارنا على السفير/د.السيد أمين شلبي مديراً له 
فكان المدير المؤسس وقضى خمسة عشر عاًما نذكرها له بكل الخير وبكل التقدير 
فضال عن المحبة التي في القلوب. شكراً لك يا أخي العزيز سفير/د. السيد أمين شلبي.
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ثم دبر لنا هللا مقًرا استضافتنا فيه شركة مصرية عريقة هي شركة المقاولون 
المقر  أمنّا هذا  آخر  نبحث عن مقر  أن  تحتم علينا  أن  إلى  أعوام  العرب ألربعة 
دوراً كاماًل في هذا البرج الذي نشغل فيه الدور الثاني عشر مطالً على نيل مصر 
العظيم، تآلفت الموارد من وزارتنا العزيزة- وزارة الخارجية - وال ننسى هنا دور 
من رجال  النجا...وال غيرهم  أبو  فائزة  الوزيرة  دور  موسى وال  الوزير عمرو 
ونساء شيوخا وشباباً  دعموا نشأتنا ومسيرتنا، وسرعان ما شعرنا بأننا ربما نكون 
قد مألنا بعض الفراغ الذي كان يجب ملؤه بمثل هذا المجلس وغيره من مراكز 

بحث مثل منتدى أسوان الوليد بطبيعة الحال.

ودبلوماسيين  ووزراء  دول  برؤساء  فيه  والتقينا  فيها  زارنا  عاماً  عشرون 
ومفكرين وذهبنا في زيارات إلى واشنطن حيث التقينا بأعضاء كونجرس ومراكز 
وأديس  والخرطوم  ونيودلهى  والرياض  ولندن  وشيكاغو  نيويورك  وإلى  بحث 
إلينا  وانضم  والخارج،  مصر  في  والمؤتمرات  الندوات  وعقدنا  وغيرها...  أبابا 
العمل  بقاء اآلمال معلقة على ساحة أرحب من  الكثيرون، وسعدنا بكل ذلك مع 
الفكري الذي ال ينضب في مجال شئون مصر الخارجية، وأشير مرة أخرى إلى 
اجتماع جمعيتنا العمومية األخير الذي أكدنا فيه على التزامنا في األنشطة بأجندة 
والدراسة  للبحث  مجاالت  من  ويفتحه  القومي  أمنها  يفرضه  وما  الوطنية  مصر 

والتفاعل مع مراكز البحث في مصر والعالم.

وبعد أن اكتسبنا خبرة أعوام عشرين وجدنا أنه من األهم أن نطور أعمدة عملنا 
وآلياته من موارد بشرية وموارد مالية... إلخ، وفي الجمعية العمومية التي انعقدت 
في مطلع هذا الشهر كانت في أيدينا مقترحات للتطوير، كيف نعمل على أن يكون 
المتوسط العمري لألعضاء أكثر تمثيالً للشباب؟، وكيف يمكن أن تكون لنا طرق 
أكثر كفاءة في البحث وفي الفكر؟، ثم كيف يمكن أن تكون لنا موارد مالية أوفر 
بما يساعدنا في تحقيق المزيد من عملنا وانتاجنا الفكري وهو أمر نحتاج فيه أن 
التي  ولوزارتكم  لكم  نقدر  الشبيهة؟.نحن  والمجالس  المركز  في  التجارب  ندرس 
كانت وال تزال وزارتنا دعمكم لنا، ولكننا نحتاج على أية حال إلى تفعيل قدراتنا 

الذاتية لتنمية الموارد.
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ومن العضوية والتمويل، إلى توسيع قاعدة أنشطتنا وانتاجنا الفكري، فقررنا 
أن ندعو إلى عقد جمعية عامة استثنائية تعقد إن شاء هللا في الربع األول من 2020 
بإذن هللا لنبحث موضوع التطوير بتأٍن وعمق مع اإلعداد الجيد لهذه الجمعية وهو 

ما أتصور أننا سنشرع فيه على الفور بإذن هللا.

كان إنشاُء هذا المجلس بالنسبة لنا جميعا أمالً فوفقنا هللا وتحقق األمل، ولكن 
إلى  المسؤولية  نتنقل  أن نرعاها ونطورها حتى  يتعين  التي  البداية  إال  ليس  ذلك 
مع  العضوية  العالقةُ  شاء هللا  إن  وتبقى  وهكذا،  يليه  الذي  والجيل  التالي  الجيل 

مؤسسة الخارجية التي نشأنا في رحابها وعشنا تجاربها ونموها المضطرد. 

تحدونا آمال كبيرة وتحفزنا إرادة أكيدة في أن نفعل كل ما في وسعنا في خدمة 
بالدنا الحبيبة وأمنها القومي.

شكرا لكم يا سيادة الوزير وشكرا إلخوتي وأخواتي ورئيس ومدير وأعضاء 
المجلس المصري للشئون الخارجية. 
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كلمة السيد/ سامح شكري

وزير الخارجية

السيد السفير/د. منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

المصري  للمجلس  الشرفي  الرئيس  الريدي،  عبدالرؤوف  السفير/  السيد 
للشئون الخارجية.

السيدات والسادة اعضاء المجلس والباحثون المحترمون،

الحضور الكريم،

أمام  أتحدث  كي  الكريمة  لدعوتكم  البالغ  تقديري  عن  أعرب  أن  لي  يطيب 
االجتماع السنوي للمجلس، والذي يوافق هذا العام مرور عشرين عاماً على إنشائه.

ومن ثم، فإنني أتطلع معكم إلى أن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيداً 
من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، السيما على صعيد إصدار الدراسات 
في  والبحث  الفكر  مراكز  من  المناظرة  الجهات  مع  للتفاعل  الرصينة  والبحوث 
العالم، ولشرح الموضوعات ذات األولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية. وإنني 
لعلي ثقة في أن من يزخر بهم المجلس من القامات الدبلوماسية الرفيعة والخبرات 
العلمية المتميزة لهم من أقدر الكفاءات التي يمكنها القيام بتلك المهام، استمراراً 
في  طويلة،  سنوات  مدى  وعلى  متعددة،  ومستويات  مواقع  في  الثرى،  لعطائهم 

سبيل تحقيق األهداف الوطنية وحماية المصالح العليا للبالد.

السيدات والسادة،

إن تلك األهداف الوطنية لم تكن في أي وقت أكثر وضوحاً من اليوم، إنما في 
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ذات الحين، باتت التهديدات التي تكتنف تحقيقها أكثر تنوعاً وأشد شراسة من أي 
وقت مضى. وفي هذا اإلطار، وكما تعلمون، فقد تمثل الهدف االستراتيجي األول 
في برنامج عمل الحكومة في حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقاً 
مع التكليف الرئاسي باالنتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات 

التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.

تمثل  الذي  القومي،  األمن  على صيانة  الحرص  يزداد  أن  في  إذن  شك  وال 
السياسة الخارجية أحد أبعاده الهامة، في مثل تلك المرحلة الحاسمة، التي تشرع 
مصر فيها نحو االنطالق بكل قوة لرفع معدالت النمو االقتصادي، وتتابع تنفيذ 
أهداف رؤية مصر 2030 مع استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، فكان 
ولتعظيم  المنجزات  لحماية  هادفاً  المصري  الخارجي  التحرك  يكون  أن  لزاماً 

العوائد، ومدركاً في نفس الوقت لجسامة التحديات وناشطاً في التصدي لها.

إلى  وحيوياً  جديداً  بعداً  المصرية  الخارجية  السياسة  أردفت  فقد  هنا،  ومن 
من حضارة  وميراث مصر  والجغرافيا  التاريخ  يفرضها  والتي  القائمة،  أبعادها 
ممتدة وقيم راسخة. فمجال التأثير والتفاعل المصري، الذي ال يمكن إنكاره، يمتد 
من الخليج العربي إلى شواطئ المحيط األطلسي، ومن شمال البحر المتوسط إلى 

أقصى جنوب قارتنا اإلفريقية.

وفي واقع األمر، لم يكن التأثير األعظم لمصر بدافع األطماع أو األحقاد، وال 
بفعل التوسع أو باسم القوة. إنما كان تأثيرها الحقيقي، وال يزال، عبر المثل العليا 
إنما  إقليمية،  قوة  باعتبارها  فمصر،  تقدمه.  الذي  اإليجابي  والمثال  تتبناها،  التي 
تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لإلقليم أو للقارة، بل وتدافع عنهما إذا استدعت 
الحاجة، على عكس البعض ممن يسعون من أجل تحقيق مصالحهم فحسب على 

حساب اآلخرين او دون اكتراث لعواقب سلوكهم.

ومن منطلق المسئولية ذاتها، تولي مصر أهمية خاصة الحترام مبادئ القانون 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات  وفاعلية  دور  تعزيز  على  أيضاً  وتحرص  الدولي، 
واالتحاد  العربية  الدول  وجامعة  المتحدة  األمم  مقدمتها  وفي  األطراف  متعددة 
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اإلفريقي. فمصر تؤمن بنجاعة، بل وضرورة، مثل هذه األطر متعددة األطراف 
أجل  من  المتبادل،  واالحترام  الندية  من  إطار  في  الدول،  بين  التعاون  وبأهمية 
تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام 

سيادتها، حجر األساس في بناء النظام الدولي.

إن ذلك التمسك بدور الدولة ال ينبع من انحياز سياسي أو عقائدي، إنما من 
اقتناع أكدته التجارب، بأن البديل للدولة الوطنية هو الفوضى العارمة، وذلك أمر 
التسامح معه أخالقياً، ألن ضحيته األولى هي  ينبغي  وال  قبوله سياسياً  ال يمكن 
الشعوب. في نفس الوقت، فإن بقاء وتماسك الدولة ال يتعارض مع تحقيق أهداف 
اإلصالح والتطوير واللحاق بركب التنمية، حيث تظل الدولة الوطنية ومؤسساتها 
هي الحاضن والضامن لتحقيق تلك األهداف، وفق رؤية وإرادة الشعوب، وليس 

تبعاً ألولويات أو مصالح أطراف خارجية.

من هذا المنطلق، وفي ظل الترابط بين األمن القومي المصري واألمن القومي 
العربي، يتعين التأكيد مجدداً على رفض محاوالت بعض القوى اإلقليمية التي تتدخل 
في شئون الدول العربية بهدف فرض نفوذها على حساب أمن واستقرار المنطقة، 
والتنظيمات  الجماعات  نشأة  على  فتساعد  والمذهبية  الطائفية  النزعات  وتغذي 
اإلرهابية المسلحة التي ترتدي رداء الدين لتخفي أغراضها الدنيئة أو تدعي شرعية 
تمثيل ال تملكها. وال تقتصر العواقب السلبية التي تترتب على انتهاك سيادة الدول 
على انهيار اقتصاداتها وتهتك نسيجها االجتماعي فحسب، لكنها تزعزع وجود الدول 

ذاتها، وتؤدي إلى تفككها ووقوعها فريسة لألطماع الخارجية.

الدعم  وإقليمية  دول عربية  توفير  التغاضي عن  يستمر  أن  يمكن  ال  أنه  كما 
وبالعتاد  بالتمويل  اإلمداد  وقنوات  بل  لإلرهابيين،  الدعاية  ومنابر  اآلمن  والمالذ 
والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب 
وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسياً، وعلى نحو ال يهدد دول المنطقة 

فحسب، بل يهدد االستقرار العالمي بأسره.

ومن ثم، تتطلب مواجهة اإلرهاب مقاربة شاملة تتخطى الجوانب األمنية لتشمل 



“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019 24

مضاعفة  بهدف  والتنموية،  والتعليمية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد 
اكتساب  على  والدول  المجتمعات  قدرة  وزيادة  اإليجابية  اآلثار  وتعميق  النتائج 
المناعة الالزمة ضد وباء اإلرهاب في المستقبل. ولقد كانت مصر سباقة في هذا 
المجال من خالل المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لتجديد وتصويب 
الخطاب الديني، وهي دعوة من شأنها تعزيز الخطاب الذي يستند إلى الفهم السليم 

لصحيح الدين، ومحاربة الفكر التكفيري الذي تروج له التنظيمات اإلرهابية.

السيدات والسادة،

إن التطورات المتالحقة واألخطار التي تزيد إحداقاً بالمنطقة، أدت في بعض 
األحيان إلى ما يبدو وكأنه تراجع ألولوية القضية الفلسطينية، وهو أمر ال يتعين 
االنسياق إليه. فهذه القضية العادلة ستظل تؤرق الضمير اإلنساني ما دامت بغير 
حل. ولم يسبق أن كانت هناك ظروف أكثر إلحاحاً من اآلن إلنهاء تلك األزمة 
األطول أمداً في التاريخ الحديث خاصة مع استمرار إغالق نوافذ الحل القائم على 
الدولتين طالما زادت وتيرة تآكل األراضي التي يتطلع الشعب الفلسطيني إلقامة 

دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشرقية.

مع  بشكل صارخ  يتنافى  الفلسطيني  للشعب  المشروع  الحق  ذلك  إن ضياع 
أنه  عن  فضالً  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  إعالء  على  المتزايد  الدولي  اإلصرار 
المنطقة ككل ومن  لنمو ورخاء  الرامية  المستقبلية  التصورات  الكثير من  يُعِطل 
الفرص الواعدة لتعظيم عوائد التعاون بين دولها. وكما كانت مصر داعمة للشعب 
الفلسطيني على مر التاريخ، دون غرض خفي او تالعب بقضيه وبمقدراته، فإنها 
سوف تظل داعمة لخياراته بذات القوة، طالما كانت حرة ومعبرة عن إرادته دون 

ضغوط تسعى الستغالل محنته.

السيدات والسادة، 

إذا كان دعم تطلعات الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته واجباً، فالواجب يملي 
علينا أيضاً مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية 
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سيطرتها على كامل أراضيها، حتي يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد 
استعادة االستقرار واألمن إلى ربوع ليبيا الشقيقة. وال مناص إذن من التخلص من 
الفوضى التي تغذيها الميليشيات المسلحة وتقتات منها على حساب مقدرات الشعب 
الليبي، الذي نتطلع جميعاً إلى دوره في استكمال بناء شبكة للتعاون والتكامل في 
جنوب المتوسط وفي اإلطارين العربي واألفريقي. إن المشاركة المصرية الفعالة 
في كل مساعي التوصل لحل سياسي لألزمة الليبية تسير على هدي المبادئ السابقة 

والتي تمثل معياراً حقيقياً لقياس مدى مصداقية أي جهد مبذول في هذا الصدد. 

وال تختلف الرؤية المصرية في تعاملها وفق نفس النهج مع باقي األزمات التي 
التأكيد على االلتزام  الشقيقة، وذلك من حيث  العربية  الدول  لها بعض  تعرضت 
ووقف  الوطني،  ترابها  ووحدة  الدول  تلك  أراضي  وتكامل  واستقالل  بسيادة 
التدخالت الخارجية التي تسعي للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية 
الداعمة  الدولية ذات الصلة أو للرؤى الوطنية  للقرارات  ألية مشكالت إما طبقاً 
للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.

وفي كافة تلك األزمات دون استثناء تنحاز الرؤية المصرية لما يحقق مصالح 
الشعوب العربية الشقيقة ويضمن استقرار وأمن الدول، فكالهما يتكامل مع اآلخر، 
تزدهر  التي  المستدامة  التنمية  لتحقيق  ألزمات  شرطان  واالستقرار  األمن  ألن 
الشعوب بفضلها. وما من شك في أن مثل األرضية هي التي تفتح آفاقاً ال متناهية 
بهدف  واإلقليمية،  القارية  األطر  في  المجمعة،  القدرات  من  ولالستفادة  للتعاون 
تحقيق وعود التكامل التي طالما أطلقت دون أن يتحقق منها إال القليل. في حين أن 
المنطقة العربية وامتداداتها اإلقليمية تزخر بالموارد الطبيعية وبالقدرات البشرية 

المتمثلة في شبابنا العربي التواق للنهوض واللحاق بالعالم المتقدم من حولنا.

الحضور الكريم،

ال يمكن الحديث عن الفرص والتحديات في المنطقة العربية من وجهة النظر 
المصرية دون التطرق إلى العمق الذي تنبت منه جذور مصر في أفريقيا، باعتبار 

أن مصر هي نقطة التالقي وبؤرة التفاعل بين إفريقيا والمنطقة العربية.
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لقد شهدت السنوات الخمس الماضية تنامياً مطرداً لألواصر التي تربط مصر 
حدث  مجرد  اإلفريقي  لالتحاد  الحالية  مصر  رئاسة  تكن  ولم  اإلفريقية،  بقارتها 
دوري أو اعتيادي، بل إنها تعبير عن استعادة مصر لدورها الريادي التاريخي في 
القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعاداً جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، 
من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على أصعدة السالم واألمن والتنمية 

المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.

األولويات  من  عدداً  اإلفريقي  لالتحاد  رئاستها  فترة  خالل  مصر  تبنت  فلقد 
على  رأسها تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحقيق التكامل االقتصادي 
واالندماج اإلقليمي، وتطوير آليات تعزيز السلم واألمن وإعادة اإلعمار والتنمية 
لمرحلة ما بعد النزاعات، واإلصالح المؤسسي والمالي لالتحاد، وتعزيز الروابط 
الثقافية والحضارية بين الشعوب اإلفريقية، وذلك في إطار حرص مصر والدول 
اإلفريقية الشقيقة على ترسيخ مبدأ » الحلول اإلفريقية للمشاكل اإلفريقية«. وتعزيزاً 
لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة مقرها القاهرة هي  »مركز االتحاد اإلفريقي 
إلعادة اإلعمار والتنمية ما بعد النزاعات«، للتركيز على  إعادة بناء الدول في 

مرحلة ما بعد النزاعات.

تام  وعي  على  القارة  دول  فإن  الوطنية،  والقيادة  الملكية  بمبدأ  وارتباطاً 
واالقتصادية  السياسية  للتحديات  للتصدي  وفعالة  تطوير شراكات حقيقية  بأهمية 
البشرية  الموارد  المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير  التي تواجهها، وللحصول على 
اإلفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي عناصر أساسية لتحقيق أجندة 

االتحاد اإلفريقي التنموية لعام 2063.

وفي سياق تعزيز وتنويع مستويات التفاعل اإلفريقي وبين إفريقيا وشركائها، 
فلعلكم تابعتم الدورة األولى من  »منتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامين« يومي 
11 و 12 ديسمبر 2019، والذي عقد برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية 
في مدينة أسوان وبحضور متميز من عدد من القادة األفارقة والشركاء الدوليين.  
وإفريقية  مصرية  وأفكار  بجهود  المنتدى  وإطالق  بصياغة  مصر  بادرت  لقد 
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مع  لريادتهم،  ومجسداً  لمصيرهم  القارة  أبناء  ملكية  عن  معبراً  ليكون  خالصة، 
تقديم نموذج مثمر للحوار بين الفاعلين الدوليين واإلقليميين من القادة السياسيين 
وضع  في  يسهم  بما  الخاص،  والقطاع  المدني  والمجتمع  التمويلية  والمؤسسات 

المبادرات واآلليات الدولية واإلقليمية الخاصة بالقارة اإلفريقية موضع التنفيذ.

السيدات والسادة،

سعت مصر على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من 
دول حوض النيل التي ترتبط معها بعالقات أزلية. ولطالما اقترن تأكيد مصر على 
تحقيق التنمية في دول حوض النيل بتقديم أشكال متعددة من الدعم المادي والفني 
من  سواء  واألخوة،  التعاون  لمبادئ  وتفعيالً  المصير  بوحدة  إيماناً  لمشروعاتها 
خالل المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل أو الوكالة المصرية للشراكة من 
أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، خاصة في مجاالت الطاقة والري والصحة 
والزراعة، مع االهتمام بنقل أحدث الخبرات في مختلف المجاالت، وبناء القدرات 

األفريقية إسهاماً في رفع معدالت التنمية.

للتطلعات التنموية  انفتاحاً وتفهُماً  وفي هذا اإلطار، لطالما أبدت مصر أيضاً 
للشعب اإلثيوبي الشقيق، إالَ أنها في نفس الوقت أكدت على أن تحقيق تلك التطلعات 
الهضبة  بامتداده من  النيل األزرق  يتم في إطار متوازن حيث إن نهر  أن  يجب 
اإلثيوبية نحو مصر يعد بمثابة شريان تعاون وتنمية ورباط وحدة وإخاء، ومن 
ثم، فال يصح أن يكون مصدراً ألية مشكالت أو تناحر. فمساحة التعاون المشترك 
في هذا اإلطار من المفترض أن تطغى على الخالفات، وإذا كان إلثيوبيا الحق في 
التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسالة حياة وقضية وجود. ويحدونا األمل في 
أن سلسلة االجتماعات التي دعت إليها الواليات المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا، 
قواعد  على  االتفاق  حيث  من  غايتها  إلى  تصل  سوف  الدولي،  البنك  بمشاركة 
منظمة لملء وتشغيل السد اإلثيوبي، بما يحقق استفادة إثيوبيا من استثماراتها، إنما 
دون أن تجور على حقوق مصر كدولة مصب لنهر النيل، الذي تعتمد عليه في 

توفير االحتياجات المائية لحوالي 100 مليون نسمة.
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الحضور الكريم،

ال شك في أن تعاظم الفرص يقترن عادةً بتحديات كبيرة، وتتطلب االستفادة 
من مثل هذه الفرص إرادة قوية ال تلين في مواجهة العقبات، لكنها ال تستهين أيضاً 
بالمصاعب وتعمل على تخطيها بحكمة وعزيمة، وكل ذلك في سباق مع الزمن 
لتحقيق اإلنجازات. تلك هي الروح التي تتحلى مصر بها على مختلف األصعدة 
داخلياً وخارجياً، والتي ال غنى عنها في مواجهة أية محاوالت إلحباط جهودها 
الرامية إلى إنجاز أهداف شعبها في المقام األول، وإلى تأمين مطالبها األساسية 

وفي مقدمتها السالم واالستقرار والعيش اآلمن الكريم والتنمية.

وإنني لعلى ثقة في أن المجلس المصري للشئون الخارجية، كواحد من مراكز 
الفكر المصرية التي تضم خبرات متميزة، سوف يولي اهتماماً خاصاً في المرحلة 
القادمة لتكثيف دوره وتفعيل أدواته لعرض رؤى مصر في المحافل التي يتواجد 
فيها، ولتوضيح أسس مواقفها في اتصاالته مع المراكز المماثلة في مختلف الدول، 
ولقد كان المجلس سباقاً في التقدم بمبادرات في مناسبات ومحطات هامة تعاون 
فيها بشكل مثمر مع وزارة الخارجية، ويقيني أن الوزارة وكافة المؤسسات المعنية 
على  اعتمدت  ما  إذا  كثيراً  االستفادة  يمكنها  والعربي  المصري  القومي  باألمن 
دراسات يعدها باحثو المجلس فيما يخص مختلف القضايا اإلقليمية، واقترح في 
هذا السياق الترتيب لعقد اجتماعات دورية بين المسئولين في وزارة بين أعضاء 
المجلس للتعريف أوالً بأول بالقضايا ذات األولوية وتبادل التقديرات بشأنها حرصاً 

على تنظيم التعاون فيما بيننا لما فيه خير ومصلحة الوطن.

    واسمحوا لي في الختام أن أعرب مجدداً عن تقديري البالغ للدعوة الكريمة، 
المجلس،  إنشاء  على  بمناسبة مرور عشرين عاماً  لتهنئتكم  الفرصة لي  وإلتاحة 

متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح.
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» المحددات الداخلية ألمن الشرق األوسط«*

السيدات والسادة،،،

 أبدأ بتهنئة الجمع بالعيد العشرين لتأسيس هذا المجلس الهام الذي ساهم خالل 
الخارجية  العالقات  الدبلوماسي وقضايا  الفكر  إثراء  في  الماضية  العشرين عاماً 
والربط بين المؤسسة الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية والدولة بشكل عام وبين 
الخبراء الدبلوماسيين والعسكريين ومن كافة المجاالت األخرى. وفي هذه الجلسة 
سيتم تناول المحددات الداخلية ألمن الشرق األوسط، بما تتضمنه من أبعاد تتمثل في 
الحديث عن التطورات الديموجرافية والعلمية والتكنولوجية وأخيراً اإلقتصادية.  

وللبدء في الحديث عن هذه المحاور أعطي الكلمة لألستاذ/د. ماجد عثمان.

* األستاذ/ محمد قاسم- رجل األعمال وعضو المجلس 
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» التطورات الديموجرافية في دول المنطقة«*

أود أن أعرب عن سعادتي لوجودي في المجلس وأهنئكم بمرور عشرين عاماً 
على العمل والجهد الدؤوب الذي بذله هذا المجلس في مجال العمل العام طوال 

العشرين عاماً الماضية.

وعند الحديث عن المحور األول حول التطورات الدموجرافية في دول المنطقة،البد 
من التعريف بماهية دول المنطقة، وسيشمل التحليل مصر والسعودية واإلمارات 
أنها ليست من منظومة دول  إثيوبيا رغم  وتركيا وإيران وإسرائيل وأضفت لهم 
كونها  الديموجرافية  الناحية  من  عليها  التعرف  المهم  من  ولكن  األوسط  الشرق 
قريبة من مصر ولها أهمية خاصة. وعند الحديث عن التطورات السكانية فنحن 
نقصد بها ديناميكية تشمل معدالت المواليد والوفاة والهجرة ومحصلتهم هو حجم 
السكان وكذا خصائص السكان من حيث الخصائص العمرية وكذا توزيع السكان 
اإلنتاجية  مؤشرات  على  وتأثيراته  وخصائصه  السكان  وحجم  تواجدهم  وأماكن 
الدول  لهذه  السكانية  الخصائص  بدراسة  االستعانة  سيتم  كما  والنمو،  والتنافسية 

السكان كمدخل للتنبؤ بشكل المنطقة في المستقبل.

وهذه الدراسة لن تقتصر على عدد السكان فقط بل ستتناول الخصائص التنموية 
والقيم واالتجاهات السكانية، وعند وضع النظرية المستخدمة للحديث عن التغير 
السكاني، نجد أنه على مر التاريخ هناك خمس مراحل للتغير السكاني.  ففي البداية 
الزيادة بسيطة  الدول معدل نمو مرتفع ومعدل وفيات مرتفع وعليه تكون  يسود 
الثانية يحدث تغير كبير يتمثل في  ليتقارب معدل المواليد والوفيات. ثم المرحلة 
من  العديد  واختفاء  والتكنولوجي  العلمي  للتطور  نتيجة  الوفيات  معدل  انخفاض 
األمراض ولكن يتزامن مع ذلك ثبات معدل المواليد وهو ما أدى لزيادة سَكانية 

*األستاذ/ د. ماجد عثمان- الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(
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يبدأ  ثم  الماضي،  القرن  والستينيات من  الخمسينيات  في  النامية  الدول  في  كبيرة 
معدل المواليد باالنخفاض تدريجياً في المرحلة الثالثة وهنا تكون الزيادة أقل من 
المرحلة الثانية حتى نصل للمرحلة الرابعة حيث يحدث تقارب بين معدل المواليد 
ومعدل الوفيات وهنا يحدث الثبات في معدل النمو السكاني على المدى الطول وقد 
يتجه لالنخفاض ولسنوات طويلة أعتقد ان تلك المرحلة هي األخيرة حيث ظهرت 
نسبة  فيها  الواضح  لوجود مرحلة خامسة ولكنها من غير  أدت  متغيرات أخرى 
النمو في معدل التغير السكاني هل ستكون في ارتفاع ام انخفاض والشواهد القادمة 
من الدول األوروبية مختلفة فما بين انخفاض في معدل النمو السكاني في إيطاليا 
وأسبانيا في حين تتجه مثيالتها في فرنسا إلى االرتفاع، ويتم تمثيل هذا التغير من 

خالل الهرم السكاني.

وفي الدول النامية التصورات المستقبلية للتغيرات السكانية غير واضحة ، فمثالً 
في الهند والصين يتجه الهرم السكاني في العام 2050 إلى أن يكون التغير السكاني 

في الهند أعلى من الصين نتيجة للسياسات المتخذة من الحكومة الصينية .

تركيا  من  قريباً  كان  مصر  في  السكاني  التغير  أن  نجد  المنطقة  لدول  وبالنسبة 
وإيران في العام 2020 أما في العام 2050 فسيكون هناك تغيُر ملحوظ بفارق 18 
مليون نسمة، وتوقعات األمم المتحدة للعام 2050 باالعتماد على السيناريو المتوسط 
 100 البالغة  160 مليون نسمة وهي نسبة أكبر من تركيا  هو تسجيل مصر نحو 
مليون نسمة و103 مليون في إيران، وعليه فكل من تركيا وإيران قادرة على ضبط 
نسبة الزيادة السكانية، أما مصر فمن المتوقع بأن تسجل مابين العام 2020 و2050 
زيادة بنسبة 56 ٪ في حين تسجل تركيا زيادة بنسبة 15 ٪ وإيران بنسبة 23 ٪، 
وفي إثيوبيا ستكون الزيادة أكبر من مصر حيث ستسجل زيادة قدرها 80 ٪ ،  في 
حين تسجل السعودية نسبة 28 ٪ واإلمارات بنسبة 5 ٪ وإسرائيل بنسبة 47% . 
ومن الجدير بالذكر، ان الهرم السكاني في السعودية واإلمارات يسجل خلالً خاصةً 

وأن هناك فوارق واضحة في أعداد الذكور واإلناث.
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تطور عدد سكان بعض دول الشرق األوسط، 2000-2050

الزيادة في 
أعداد السكان 

عدد السكان 

 2020-2050  2050  2020  2000

 56.3% 160 102 69 مصر 

 15.2% 97 84 63 تركيا 
 22.7% 103 84 66 إيران 
 78.7% 205 115 66 اثيوبيا 

 28.0% 45 35 12 السعودية 

 5.4% 10 10 3 االمارات 
 47.0% 13 9 6 إسرائيل 

ومما سبق يتضح أن الزيادة السكانية في مصر ستكون كبيرة جداً، ومن المهم 
معرفة كيف ستؤثر على االقتصاد واإلنتاجية والنمو. ومن المالحظ حدوث زيادة 
كبيرة في قاعدة الهرم السكاني نتيجة لزيادة عدد المواليد بنسبة 40 ٪ من 2006 
إلى 2012 وهي زيادة خطيرة، واليوم تواجه مصر تحدي كبير بضرورة إصالح 
منظومة التعليم في ظل دخول أكبر نسبة أطفال للمدارس، وبالنسبة لألطفال األقل 
من 15 سنة ستظل مصر تحقق نسبة زيادة كبيرة في عدد األطفال في الفترة من 
2020 إلى 2050. وبالنظر لعدد مواليد مصر في عام 1950 كان عدد المواليد 
يساوي عدد المواليد في إيطاليا وفي 1977 كان عدد مواليد في مصر يساوي عدد 
مواليد إيطاليا وفرنسا مجتمعة، وفي 2000 كان يساوي عدد مواليد إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا، ثم في عام 2012 أصبح يساوي مجموع عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا 

وأسبانيا والمملكة المتحدة وفي العام 2014 اضيفت لهم السويد.

وفيما يتعلق بتطور نسبة كبار السن ) فوق 60 عاماً( فسنجد أن تركيا وإيران 
 ٪ 28 إلى   ٪  20 من  النسبة  ستقفز  إيران  ففي  الصدد،  هذا  في  ستواجه مشكلة 
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وهو ماسيمثل عبء كبير للغاية على المنظومة الصحية ونفس األمر في  تركيا 
بكبيرة  ليست  وهي   ٪  14 إلى   8 من  الزيادة  ستتراوح  وفي مصر  واإلمارات، 

مقارنة بدول أخرى، التي ستعاني من عبء تقديم الرعاية الصحية لكبار السن.

وباالنتقال للخصائص التنموية، فسيتم الحديث عن منسوب اإلعالة وهو معدل 
مجموع السكان األقل من  15 إلى السكان فوق 65 سنة )غير الناشطين في قوة 
العمل( مقسوماً على السكان األعمارهم 15 عاماً إلى أقل من 65 عاماً )الناشطين 
في قوة العمل( وهذه النسبة توضح نسبة الزيادة في عدد األطفال وكذا في نسبة 
كبار السن وانخفاض النسبة يعني انخفاض اإلعالة وعليه فانخفاض المعدل يعني 

انخفاض معدل اإلعالة والعكس بالعكس ومصر ستقل فيها المعدل.

وبالنسبة لمؤشرات الخصائص التنموية األخرى كمؤشرات )التنافسية، والتنمية 
البشرية، وعدم المساواة، ورأس المال البشري وفجوة النوع ومعدل بطالة الشباب، 
معدل بطالة الشباب اإلناث/ الذكور( فكلها تشير إجماالً إلى أن إسرائيل هي أفضل 
دولة في تلك المؤشرات فهي األولى تليها تركيا ثم إيران وتسجل مصرانخفاض 
في هذه المؤشرات مصر. أما بالنسبة للسعودية واإلمارات وإثيوبيا، فيالحظ أن 
كالً من السعودية واإلمارات تحتل مرتبة متقدمة في هذه المؤشرات وتأتي إثيوبيا 

في المرتبة األخيرة في كل هذه المؤشرات.

وبالتركيز على مؤشر رأس المال البشري والذي يصدر من البنك الدولي ويقيس 
التوقع لمعدل إنتاجية الطفل مقارنةً بأفضل ظروف موجودة في العالم، نجد أنه في 
مصر يبلغ الرقم 49 ٪ وهو مايعني أن الظروف المعطاة للطفل من رعاية وصحة 
وتعليم لتحسين ظروف إنتاجيته هي 49 ٪ مقارنة بالمعدل في سنغافورة 88 ٪، 
األخير،  الثلث  في  فترتيب مصر  وعليه   ،٪  29 تشاد  هي  العالم  في  دولة  وأقل 
واليوجد في مصر مشكلة كبيرة تتعلق بتغذية األطفال وال معدل وفيات األطفال 
ولكن المشكلة الكبرى في نوعية التعليم والتي تقاس بمقياس يترواح من 300 إلى 
600 ، حيث تحتل مصر المرتبة رقم 356 )أقل دولة في العالم 300 وأعلى دولة 
600( وعليه فمصر في وضع سيء للغاية فيما يرتبط بجودة التعليم ، وعليه فنحن 
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في حاجة إلى استمرار إصالح منظومة التعليم الحالي.

وعليه  فمصر الدولة األسوأ في المؤشرات السبعة إجماالً في حين تتفوق إسرائيل 
تحسين  على  العمل  مصر  على  فيجب  ذلك  ولمواجهة  إيران.  ثم  ومن  تركيا  ثم 
جودة التعليم ومؤشر المساواة والعدالة اإلجتماعية في التعليم وليس فقط في الدخل 
لتقرير صادر من برنامج األمم المتحدة للتنمية وجد  والصحة، خاصةً وأنه وفقاً 
أنه بالنسبة لمصر عدم المساواة في التعليم أكبر من الدخل ومن الصحة. أما فيما 
يتعلق بموضوع تمكين المرأة فعلى الرغم من وجود برامج لذلك لكنها لم تحرز 
التقدم المطلوب ، والبد من العمل على تحقيق الهدف المطلوب خاصة وأن التمكين 

الكامل للمرأة في مصر يعني زيادة الدخل القومي في مصر بنسبة 29% .

واالتجاهات  القيم  عن  صادر  لتقرير  فوفقاً  واالتجاهات،  بالقيم  يتعلق  وفيما 
يالحظ تراجع  القيم واالتجاهات، فمثالً  تعاني مصر من تراجع مؤشر  العالمية، 
على  الكامل  االعتماد  الخاص،  القطاع  تجاه  السلبية  والنظرة  الديني   التسامح 
الحكومة، تراجع قيم النوع االجتماعي، الفردية وغياب قيم العمل الجماعي،عدم 

احترام القانون، التفكير الغيبي وغيبة التفكير العلمي في الحياة اليومية.

منها،  سكانية المفر  زيادة  أمام  ممكن ومصر  الريادة  إلى  الطريق  إن  وأخيراً 
يترتب عليها أحد السيناريوهين: إما االلتحاق بالتعليم دون جودة، وتمكين محدود 
للمرأة ، وعدم المساواة وهو مايؤدي لريادة إقليمية مستحيلة. أو االهتمام بجودة 
التعليم وتمكين للمرأة والعمل على تحقيق المساواة وهو ماسيؤدي لزيادة االنتاجية 
والناتج المحلي والسلم اإلجتماعي وبالتالي تحقيق الريادة اإلقليمية ، خاصةً وأن 

هناك دول متقدمة في المنطقة تعاني من االرتفاع في نسبة كبار السن.
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»التطور العلمي والتكنولوجي في دول المنطقة«*

لتحقيق األهداف االستراتيجية للدولة 2030 فالبد من دراسة بعض المؤشرات 
الخاصة بالتقدم العلمي والتكنولوجي للدولة، فالقدرة التكنولوجية هي إحدى قدرات 
العقود  فخالل  المقبلة،  الفترة  عليها خالل  للتركيز  تحتاج  والتي  األساسية  الدولة 
األربعة الماضية شهد العالم تغيرات كبيرة أدت لتغير في بوصلة توجهات الدول 
النامية  الدول  على  كبير  لعبء  ماأدى  وهو  والتكنولوجي  العلمي  المستوى  على 
وهو  الراهنة  التغيرات  مع  للتعامل  وقدرتها  الساحة  على  التواجد  على  وقدرتها 
مايؤثر بشكل مباشر على التطور التكنولوجي، والتغيرات في الثورة المعلوماتية 
والرقمية والتي أثرت في منظومة التواصل العالمي وإنشاء منظمات دولية كمنظمة 
التجارة العالمية  واتفاقية الجات وغيرها من االتفاقيات الدولية، التي أثرت بدورها 

على االقتصاد الحر وحرية انتقال البضائع والخدمات.

التطور العلمي والتكنولوجي أصبح ضرورة ألنه مثل ضغطاً كبيراً على الدول 
لها  يكون  ألن  دوماً  تسعى  والتي  البحثية  والمؤسات  العالي  التعليم  ومؤسسات 
في هذا  كبير  بشكل  أثرت  والعولمة  بها  الخاصة  البحثية  والمنظومة  التكنولوجيا 
التبادل  وحرية  واالقتصاد  التمويل  في  الدول  بين  تكامل  أحدثت   كونها  التطور 

لبضائع والخدمات وتوحيد لألفكار والثقافات المختلفة.

ضعف  أبرزها:  والتكنولوجي  العلمي  بالتطور  تتعلق  عديدة  تحديات   وهناك 
ملحة لصدور  هناك حاجة  االبتكار، حيث أصبحت  لحماية  التشريعية  المنظومة 
تشريعات لحماية وتحفيز االبتكار عبر تعديل هيكل المنظومة الضريبية والجمركية 
المجتمع واالبتكار،  بين حاجة  التنسيق  التعليم بشكل عام، ضعف  واالنفاق على 
عدم  القطاعي،  التخطيط  كفاءة  عدم  المحلي،  المكون  نسبة  في  انخفاض  فهناك 

* د. ميريت رستم- مدير برنامج علماء الجيل القادم بأكاديمية البحث العلمي
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الربط بين األهداف القومية بمنظومة البحث العلمي، عدم وجود آلية كاملة للربط 
بين المعرفة واالبتكار. وعليه هناك حاجة لتعظيم االستفادة من مخرجات البحث 
العلمي،  البحث  على  لالنفاق  يوجه  دخل  يولد  بما   ، الصناعة  قطاع  في  العلمي 
عدم كفاية الحوافز االقتصادية والتمويلية ، فنسبة اإلنفاق على البحث العلمي إذا 
ماقورنت بدول كثيرة تعد منخفضة للغاية، وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
على  المقبلة  الفترة  للتركيز خالل  حاجة  هناك  وعليه  قليلة،  تكون  االبتكار  على 
تحفيز الشباب إلنشاء شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا، ومواجهة ضعف ثقافة 
االبتكار في المجتمع وضعف الوعي باالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، حيث 
يتم سرقة أفكار كثيرة للغاية، وهناك حاجة لمزيد من الحماية لهذه األبحاث التي 

تتحول بدورها البتكار.

ومن أهم التحديات كذلك ارتفاع نسبة الكليات النظرية في مصر لتتجاوز 55% 
مقارنة بالكليات المعتمدة على العلوم والتكنولوجيا، فاليوجد باحث يملك قاعدة 4 
p والمتمثلة في كتابة الفكرة في ورقة ودعمها بنموذج أولي يتحول لنموذج فعلي 

يفيد المجتمع .

وقد ظهرت في الفترة األخيرة بعض المسميات وبدأت تتنامى من التسعينيات 
كفكرة الثورة المعلوماتية والثورة الخضراء والطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي 
وغيرها، وظهرت مفاهيم أخرى كتمكين المرأة والبحث العلمي وتحقيق المساواة.

 الواقع أن كالً من التعليم والبحث العلمي تجمعهما عالقة طردية، كان في السابق 
الفارق بين مستوى الجامعات المصرية والعالمية متقارب ولكنه اليوم اتسع حيث 
بدأت تظهر مشاكل، ونظرية الزجاج المكسور في مجال اإلدارة مفهوم هام يجب 
األخذ به لتدارك المشكلة قبل وقوعها، عبر األخذ في االعتبار البوادر الَدالة على 
وقوع مشكلة، وهناك 4 تصنيفات للتعليم العالي يتم على أساسها تقييم الجامعات 
و   QS و   Times Higher Education و  شنغهاي  تصنيف  هم:  العالم  في 
Web Merex . ووفقاً لتصنيف شنغهاي فإن أول معيار هو جودة التعليم والذي 
يعتمد على عدد الحاصلين على جائزة نوبل من المتعلمين، وهو مايرتبط مباشرة 
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بمستوى البحث العلمي، فضالً عن استفادة المجتمع من الطالب وماقدمه من أبحاث 
تفيد المجتمع  وكذا النشر العلمي. وكل هذه المؤشرات تعبر بشكل أساسي على 
العربية  الدول  أولى  وليس،  التصنيفات  باقي  وكذا  التعليم  وليس  العلمي  البحث 
في تصنيف شنغهاي هي جامعة الملك عبد العزيز تصنيفها 101 )من 101 إلى 
يبدأ   200 للمستوى  الوصول  وبعد  مستوى   200 إلى   151 ومن  مستوى   150
مستوى آخر(. وعند الحديث عن البحث العلمي  يجب األخذ في االعتبار أن مصر 
احتلت في مؤشر التنافسية المركز 93 في حين احتلت إسرائيل المرتبة 20، وهو 

مايستوجب إعادة النظر في موضوع البحث العلمي.

وعند مقارنة تجربة مصر بكوريا الجنوبية، والتي بدأت ثورة كبيرة على التعليم 
المبادئة  بميزة  األخذ  عليها  عاماً، ومصر   20 بعد  ثمارها  1962 وحصدت  في 
وإدراك المشكلة لحلها، وهي بحاجة لعبور إداري وتعليمي لحل مشاكلها وخلق 

تجربتها خاصة واالبتعاد عن تكرار التجارب األخرى.
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»التطور اإلقتصادي في دول المنطقة«*

 مقدمة:

يمر الشرق األوسط في الوقت الحاضر بمرحلة عدم إستقرار أمني غير مسبوقة 
بينما يعاني النصف اآلخر من إضطرابات بسبب مشاكل  في نحو نصف دولة، 
النازحين والمهاجرين من دول الجوار التي تعيش عدم إستقرار أمني يتمثل في 

اإلضطرابات والنزاعات المسلحة واإلرهاب. 

لألمم   2030 المستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  العالم  أداء  متابعة  تقرير  يشير  و   
المتحدة  لعام 2018 إلى أن معدل الفقر العالمي تحسن في السنوات األخيرة حيث بلغ 
أدنى مستوي له على االطالق. وهو األمر الذي يشير إلى نجاح جهود التنمية على 
مستوى العالم من أجل إنهاء الفقر المدقع. إال أن هذا التحسن يسير ببْطء حيث ال تزال 
نسبة الفقر مرتفعة، بل وتزداد في بعض المناطق خاصة فى إفريقيا جنوب الصحراء 

ومنطقة الشرق األوسط مع  تباطؤ نمو الدخل للفئات األشد فقراً والمتوسطة.

 إلى جانب ذلك، يعاني عدد من دول المنطقة وبوجه خاص األردن والعراق، 
ولبنان و جيبوتي ومصر من مشكلة النازحين والمهاجرين بأعداد كبيرة لم يسبق 
لها مثيل. ويرجع هذا الوضع غير المرضي إلى الصراعات  والنزاعات المسلحة 
واإلرهاب وأطماع بعض دول المنطقة في الهيمنة على مقدراتها. ويلقي ذلك عبئا 
جسيما على موازنات حكومات هذه الدول. وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن دول 
المنطقة قامت بتعبئة 2.1 مليار دوالر أمريكي خالل هذا العام عام 2019 لمجابهة 
هذا الوضع في إطار البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر الذي تدعمه تسعة 

بلدان باإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي.  

* األستاذة/د. فائقة الرفاعي- منسق اللجنة الدائمة للشئون اإلقتصادية بالمجلس
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وسوف نبين في بند “أوالً” من هذه الدراسة أن هناك عالقة متبادلة وثيقة بين 
ينعكس على  األداء اإلقتصادي  التنمية اإلقتصادية واإلستقرار األمني. وهو ما 
لدول المنطقة كما تظهره مؤشرات التطور االقتصادي  الثانية عشرالمعروضة في 
“ثانياً” من الدراسة، بما في ذلك التباين في األداء االقتصادي فيما بين دول المنطقة 
بسبب غياب األمن في نحو نصف عدد دولها. وتؤكد هذه األمور أهمية بحث أفاق 
فنعرض  “ثالثاً”،  أما في  المنطقة.  المستدامة في  الشاملة  والتنمية  تحقيق األمن  
“رابعاً”،  وفي  العالم.  في  األخرى  بالمناطق  مقارنة  للمنطقة  اإلقتصادية  القوة 
تتناول الدراسة التحديات التي تواجه المنطقة وحتمية التكامل اإلقتصادي والعمل 
المشترك فيما بين جميع دولها من أجل مجابهة التحديات وتحقيق اإلستقرار األمني 

والرفاهية المشتركة معا في كافة دول المنطقة. 

ومن المهم اإلشارة إلى تعريف الشرق األوسط في هذه الدراسة.  فهو منطقة 
والتي  الدولية  المالية  المؤسسات  تقسيمات  وفق  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
تشمل 21 دولة  منها 18 دولة عربية هي الجزائر – البحرين – جيبوتي – مصر– 
العراق– األردن – الكويت – لبنان – ليبيا– المغرب – سلطنة عمان – قطر – 
السعودية – سوريا – تونس – اإلمارات العربية المتحدة – الضفة الغربية وغزة 
– جمهورية اليمن، باإلضافة إلى 3 دول غير عربية: إيران - إسرائيل - مالطا.  
هذا إلى جانب تركيا التي أضيفت لكونها تلعب دوراً ال يمكن تجاهله فيما يحدث 
بالمنطقة، والذي  أثر تأثيًرا سلبيًا كبيًرا على التطور االقتصادي ومسيرات النمو 

والتنمية فيها. 
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أوالً: العالقة المتبادلة بين التطور االقتصادى واالستقرار االمنى:

لعب األمن القومى في كثير من دول العالم خالل العقد األخير من القرن العشرين  
االقتصادية  التنمية  محوريًا فى عملية  الحادي والعشرين دوراً  القرن  واألول من 
حيث أدى إلى إنتعاش التجارة العالمية وزيادة تدفقات االستثمار األجنبى المباشر، 
ومن ثم دفع النمو االقتصادى خاصة في الدول النامية. فحرية التجارة وزيادة تدفقات 
األستثمار كان لهما فوائد عديدة لكثير من الدول النامية نتيجة فتح أسواقها للمنافسة 

وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لجذب اإلستثماراألجنبى المباشر. 

ثمارها  تنمية وجني  برامج  تنفيذ  يمكن  فال  أمران متالزمين.  فالتنمية واألمن 
بشكل كامل والمواطنون يعيشون تحت وطأة االرهاب والصراعات والنزاعات 
وحياة  حياتهم  على  سلبيًا  تأثيراً  وتؤثر  األمن  زعزعة  إلى  تؤدي  التي  المسلحة 
عائالتهم وممتلكاتهم. من جانب اخر، يصعب تحقيق استقرار أمنى فى غياب تنمية 

شاملة في إطار من العدالة في توزيع منافع  التنمية.

ويؤكد هذا الترابط مدى أهمية وجود األمن واالستقرار لتحقيق التنمية المستدامة. 
فاألمن القومي وعالقته بالتجارة واإلستثمار األجنبى المباشر له آثار إيجابية على 
اآلخر،  الجانب  وعلى  للتنمية.  مسبق  فاألمن مطلب  ثم،  ومن  األقتصادى.  النمو 
فإن التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار من العدالة هي شرط مسبق لضمان 

األمن القومي.

 هذه العالقة المتبادلة ال يمكن غض النظر عنها، إذ أنها في حقيقة األمر السبب 
من  واإلقالل  المناحي  من  كثير  في  المنطقة  وضعف  النمو  تأخر  في  األساسي 
قدرتها على إستغالل ثرواتها وإمكاناتها اإلقتصادية لكي تنعم بالمكانة التي تصبو 
إليها بين مناطق العالم وتكون مصدًرا رئيسياً لإلستقرار في العالم. فمنطقة الشرق 

األوسط كما نعلم جميعا هي قلب العالم ومركزه المحوري.
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ثانيًا: أهم مؤشرات التطور االقتصادى فى دول الشرق األوسط:

نستعرض فى هذا الجزء من الدراسة أهم مؤشرات التطور االقتصادي لدول الشرق 
األوسط وذلك من خالل  إختيار إثنا عشر مؤشًرا تظهر المالمح الرئيسية للتطور في 
كل دولة والمقارنة فيما بينها، وهي: معدالت النمو السنوية في الناتج المحلي اإلجمالي، 
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، معدالت البطالة، التنمية البشرية، معدالت 
التضخم السنوية، رصيد الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي،  الدين العام إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي، الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، الحساب الجاري 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي، الميزان التجاري )بالمليار دوالر أمريكي(، اإلحتياطيات 

الدولية )بالمليار دوالر أمريكي(، ومؤشر التنافسية العالمي. 

 المؤشر األول:  معدالت النمو السنوية  في الناتج المحلي االجمالي: 

يعكس هذا الموشر مدى قدرة الدولة على زيادة  ناتجها من السلع والخدمات من 
خالل االستثمار في األنشطة االقتصادىة المختلفة والتحسن في االنتاجية. ومن ثم، 

فهو يعكس تطور القوة االقتصادية للدولة.

وتظهر بيانات الملحق )1( عددا من الحقائق الهامة:

أولها، أن متوسط معدل النمو في الناتج  للدول العربية خالل الفترة  2013 
- 2018 بلغ 2.7 % مقابل )3.9 ٪( إليران وإسرائيل  وتركيا و لقطر. وهو ما 
يعني أن متوسط معدل النمو في الدول العربية الـ18 جاء أقل بكثير عن متوسط 
معدل النمو الذي حققته األربع دول. وهو ما يعكس مدى التأثير السلبي على النمو 
في الدول العربية من جراء الصراعات والنزاعات المسلحة واإلرهاب الذي تسببه 

كل من تركيا وإيران وإسرئيل وتدعمه قطر. 

ثانيها،  بلغ معدل النمو في مصر5.3 ٪ عام 2018 مقابل 2.6 ٪ في تركيا 
و3.3 ٪ في إسرائيل و1.4 ٪ في قطر. ويرجع هذا التفوق إلى نجاح مصر في 
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محاربة اإلرهاب وتحقيق إستقرار األمن الذي ساعدها على تنفيذ برنامج اإلصالح 
وإستمراره بنجاح. 

ثالثها، أن تركيا سجلت أعلى معدل نمو في المنطقة خالل عامي 2013 )8.5( 
و2017 )7.4(، إال أن المعدل إنخفض إلى الموقع السادس )2.6(  في عام 2018  

بسبب اإلضرابات الشعبية ضد سياسات الحكم.

رابعها،  وجود تباين كبير في معدالت النمو فيما بين دول المنطقة. ففي عام 2018 
نسبة لعام 2013، نجد أنه بينما إنخفض معدل النمو في 14 دولة ، إرتفع في 5 دول.  
واإلنخفاض واإلرتفاع بنسٍب متفاوتة. ورغم جهود إعادة اإلعمار في العراق، إال أنها 

تسير بوتيرة بطيئة بسبب اإلضطراب األمني الذي ما زالت تشهده البالد.

ويشير هذا الوضع إلى مخاطر أن يؤدي  إستمرارعدم اإلستقرار في المنطقة 
إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في  جميع دولها. 

وجدير باإلشارة إلى أن البنك الدولى يتوقع أن يستمر النمو فى منطقة الشرق 
3.5 % خالل  و   1.5 بين  ما  تتراوح  متواضعة  بوتيرة  إفريقيا  األوسط وشمال 
الفترة 2019 – 2021. وهو ما يقل عن المعدل المطلوب تحقيقه لتوفير فرص 

عمل كافية ومعالجة الفقر.

المؤشر الثاني: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي 
ونصيب الفرد من الدخل القومي حسب القوة الشرائية:

هذا مؤشر مهم للغاية إذ يقيس األداء االقتصادي للدولة وإنعكاساته فيما يتعلق 
بمتوسط مستوى المعيشة ومستوى الرفاهية االقتصادية.

ويوضح الملحق )2( أن:

1. نصيب الفرد من الناتج متذبذب في جميع دول المنطقة وإتجه إلى اإلنخفاض في 
عام 2018.
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وربع  إيران   في  الفرد  نصيب  نصف  مصر  في  الناتج  من  الفرد  نصيب  2. أن 
نصيبه في تركيا وعشر نصيب الفرد في إسرائيل ويصل نصيب الفرد في قطر 

33 ضعف نصيبه في مصر. 

3. أن  نصيب الفرد من الناتج في دول الخليج يزداد كثيراًعن بقية الدول العربية.

أما نصيب الفرد من الدخل القومي حسب القوة الشرائية والذي يعكس مستوى 
المعيشة، فتشير البيانات في الجدول التالي إلى التفاوت في مستوى المعيشة بين 

دول المنطقة وإتجاهه إلى اإلنخفاض في كثير من دولها.

نصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر األمريكي حسب القوة الشرائية )2017(

الجزائر                  13639 

مالطا                    34795

البحرين                 40399 

المغرب                 7480

جيبوتي                 3601 

س. عمان              37039

مصر                   10744

الضفة غ. وغزة         5314

إيران                   18166

قطر                    110489

العراق                 15365 

المصدر:  البنك الدولي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

السعودية             49338

إسرائيل              33650

سوريا                2725

األردن               8268 

تونس                 10677

الكويت               71164

تركيا                 24905

لبنان                  11136

اليمن                 1433

ليبيا                  11685

اإلمارات            66912
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 المؤشر الثالث: إستخدام  القوة العاملة )معدالت البطالة(: 

يعكس مؤشر نسبة عدد العاطلين  إلى القوة العاملة في الدولة الطاقة االنتاجية 
غير المستغلة ومن ثم بطء النمو االقتصادي الذي تحققه الدولة. 

ويبين الملحق )3( أن :

في -  تقلبا  أظهرت   2018 حتى   2013 من  الفترة  خالل  البطالة  معدالت 
جميع دول المنطقة. 

بمقارنة عام 2018  بعام 2013، نالحظ إتجاه  المعدل  إلى اإلرتفاع  في - 
ست دول  منها أربعة دول بترولية )الجزائر وإيران والسعودية واإلمارات( ، 

بينما إنخفض بعض الشئ في باقي دول المنطقة. 

المؤشر الرابع: مؤشر التنمية البشرية:

التعليم،  جيدة،  وبصحة  الوالدة  عند  الحياة  توقع  يتضمن  مركب  مؤشر  وهو 
 ( الدول  لترتيب  يستخدم  وهو  الشرائية.  بالقوة  معدل  الدخل  من  الفرد  ونصيب 
مرتفع جدا 0.8 -1( ، مرتفع )0.79-0.7( ، متوسط )0.55 – 0.7( ، منخفض 

) أقل من  0.55(. 

  ويشير الجدول أدناه إلى اآلتي:

ßß ،حققت تسع دول مؤشر مرتفع جدا )البحرين، إسرائيل، الكويت، مالطا
سلطنة عمان، قطر، السعودية، تركيا، واإلمارات(. 

ßß،)حققت خمس دول مؤشر مرتفع )الجزائر، إيران، األردن، لبنان، وتونس

ßß المغرب، الضفة ليبيا،  العراق،  حققت ست دول مؤشر متوسط )مصر، 
الغربية وقطاع غزة، وسوريا(،

ßß .)حققت دولتان فقط مؤشر منخفض )جيبوتي واليمن
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 مؤشر التنمية البشرية)من 0 إلى 1(

الجزائر        0.759        مرتفع            مالطا        0.885    مرتفع جدا

البحرين        0.838     مرتفع جدا        المغرب       0.676      متوسط

جيبوتي         0.495      منخفض        س. عمان     0.834     مرتفع جدا

مصر           0.700      متوسط        الضفة غ. وغزة   0.690       متوسط 

إيران           0.797       مرتفع            قطر         0.848     مرتفع جدا

العراق          0.689      متوسط         السعودية      0.857     مرتفع جدا

إسرائيل        0.906     مرتفع جدا        سوريا        0.549      متوسط

األردن         0.723        مرتفع           تونس        0.739        مرتفع

الكويت         0.808     مرتفع جدا        تركيا         0.806    مرتفع جدا

لبنان            0.730        مرتفع           اليمن         0.463     منخفض

ليبيا             0.708       متوسط         اإلمارات     0.866     مرتفع جدا         

UNDP, Human Development Report Office 2019 :المصدر

المؤشر الخامس: معدالت التضخم السنوية ألسعار المستهلكين:

يعكس هذا المؤشر مدى التغير في األسعار سنويًا وهو ما ينعكس على مستوى 
الدخل الحقيقي وقدرة األفراد على شراء السلع والخدمات. 
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ويعكس الملحق )4( تطور معدالت التضخم في دول المنطقة. وكما هو الحال 
في كل المؤشرات السابقة، نجد أن هناك تقلب في معدالت التضخم خالل الفترة 
2013- 2018 في معظم دول المنطقة، مع إتجاه بعضها إلى اإلرتفاع في عام 
وتونس  ولبنان  ومصر  هي:الجزائر  الدول  وهذه   .2013 عام  إلى  نسبة   2018

واإلمارات وتركيا.

المؤشر السادس: رصيد الموازنة  العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي:

المالية وإدارة جيدة  تلبية إحتياجاتها  الحكومة على  المؤشر قدرة  ويعكس هذا 
الحكومة  بين  المصرفي  اإلئتمان  التوازن في توزيع  بما يضمن  العامة  للموازنة 

والقطاع الخاص. 

ويعرض الملحق )5( بيانات دول المنطقة لهذا المؤشر. ومن البيانات المتاحة 
لـ18 دولة من دول المنطقة يتضح  أن 14 دولة تعاني من عجز في الموازنة بينما 

تحقق 4 دول فقط فائًضا وهي الكويت وقطر والسعودية واإلمارات.

المؤشر السابع: نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

يمثل الدين العام مصدر هام من مصادر  التمويل للحكومة لمواجهة اإل‘نفاق 
العام بما يفوق اإليرادات العامة. ومن ثم فهو يغطي جانب من عجز الموازنة. وهو 
رصيد تراكمي يمثل الفرق بين المديونية المتراكمة على الحكومة وما سددته من 
هذه المديونية بما فيها الفوائد على الدين. وهو بذلك يقيس قدرة الحكومة على تلبية 

إلتزاماتها المستقبلية.

ويبين الملحق )6( بيانات هذا المؤشر لدول المنطقة للسنوات من 2013 حتى 
2017. وتفصح البيانات عن أن نسبة الدين العام إرتفعت بشكل ملحوظ  في معظم دول 

المنطقة خالل السنوات الثالث األخيرة فيما عدا مالطا واإلمارات وتركيا وإسرائيل.

المؤشر الثامن: نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

اإلتحاد  يضع  الصدد،  هذا  وفي  المقيمين.  غير  تجاه  الدولة  إلتزام  ويعكس 
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األوروبي ألعضائه نسبة %60 كحد آمن يتوافق مع قدرة الدولة على إستمرار في 
خدمة الدين دون صعوبة.

ويوضح الملحق )7( نسب الدين الخارجي إلى النانج في دول المنطقة للسنوات 
2013 حتى 2017. ويالحظ  أن النسبة إتجهت إلى اإلرتفاع بدرجة كبيرة خالل 
الفترة فيما عدا إسرائيل التي إتحهت نسبتها إلى اإلنخفاض ولبنان التي ظلت النسبة 

فيها مستقرة رغم ما تواجهه من صعوبات اقتصادية وغير اقتصادية.

المؤشر التاسع:  نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي:

القدرة  يعكس  وهو  المدفوعات.  ميزان  مكونات  أحد  الجارى  الحساب  يمثل 
التنافسية للدولة  في أسواق السلع والخدمات سواء  األسواق الخارجية من منظور 

الصادرات أو السوق المحلي من منظور الواردات.

ويوضح الملحق )8( نسب الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدول 
المنطقة خالل الفترة 2013 – 2018. ويالحظ أن عدداً من الدول يعاني من عجز 
متقلب مثل الجزائر والبحرين وسلطنة عمان وتركيا. أما مصر فتعاني من عجز 
مستمر لكنه إتجه لإلنخفاض خالل السنوات الثالث األخيرة. وعلى الجانب اآلخر، 
حققت كل من العراق والكويت وإيران واإلمارات فائضاً على إعتبار أنها دول 

بترولية، هذا إلى جانب إسرائيل ومالطا وقطر.

المؤشر العاشر: الميزان التجاري )بالمليار دوالر أمريكي(:

يقيس رصيد الميزان التجاري )الصادرات – الواردات من السلع(، وهو بذلك 
يعكس القدرة الحقيقية للدولة على اإلنتاج وتصدير الفائض للسلع التي للدولة فيها 

ميزة نسبية.

 2013 للسنوات  المنطقة  لدول  التجاري  الميزان  أوضاع   )9( الملحق  ويبين 
حتى 2018. وكما هو متوقع، حققت الدول البترولية فائًضا في موازينها التجارية، 
ولو أنه إتجه إلى اإلنخفاض في السنوات األخيرة. أما باقي الدول والتي تعتبر في 
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معظمها دول متوسطة الدخل باإلضافة إلى إسرائيل، فنجد أنها تعاني بوجه عام 
من عجز في الميزان التجاري.

المؤشر الحادي عاشر: اإلحتياطيات الدولية )بالمليار دوالر أمريكي(:

تعكس اإلحتياطيات الدولية األصول الخارجية )عمالت قابلة للتحويل وذهب 
الدولي  النقد  صندوق  لدى  الدولة  وموقف  الخاصة   السحب  حقوق  ووحدات 
والممتلكات من الصكوك الصادرة من الحكومات األجنبية أو المضمونة منها(. 
وهي عادة ما يحتفظ بها لدى البنك المركزي للدولة إلستخدامها لدعم سعر الصرف 

في سوق الصرف األجنبي المحلي.

ويظهر الملحق )10( أوضاع اإلحتياطيات الدولية لدول المنطقة  بالمليار دوالر 
أمريكي للفترة من 2013 حتى 2018. وكما هو متوقع، نجد أن الدول النفطية لديها 
إحتياطيات مرتفعة مقارنةً بالدول األخرى. ففي 2013 إحتلت السعودية المركز 
األول يليها الجزائر ثم إيران ثم ليبيا فتركيا. أما في عام 2018، فقد ظلت السعودية 
تتمتع بالمركز األول وبعدها إسرائيل ثم اإلمارات ثم ليبيا فالجزائر. وجاءت في 
المؤخرة عام  2013 وعام 2018 كل من جيبوتي ومالطا والضفة الغربية وغزة. 

المؤشر الثاني عشر:  مؤشرالتنافسية العالمي: 

وهو يتشكل من 110 متغير مجمعة في 12 محور يمثل كل محور مجال من 
التنافسية: المؤسسات، بنية أساسية مناسبة، إطار مستقر لإلقتصاديات  مجاالت 
للسلع،  كفء  أسواق  وتدريب،  عالي  تعليم  جيد،  أساسي  وتعليم  صحة  الكلية، 
أسواق عمل كفء، أسواق مالية متقدمة، القدرة على إستيعاب التكنولوحيا، حجم 
اإلنتاج  عمليات  أكثر  بإستخدام  للسلع  متنوع  إنتاج  والخارجي،  المحلي  السوق 

تقدما، واإلبتكار.

ويبين الجدول التالي ترتيب دول المنطقة نسبة للعالم  والمشتق منه الترتيب 
نسبة للمنطقة. 
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مؤشر التنافسية العالمي ) 2018(

                         الترتيب للعالم   الترتيب للمنطقة                    الترتيب للعالم    الترتيب للمنطقة

إسرائيل           20            )1(         تونس          87             )12(

اإلمارات         25            )2(          لبنان           88             )13(

قطر               29            )3(         الجزائر        89             )14(

السعودية         36            )4(          مصر          93             )15(

مالطا             38            )5(           إيران         99             )16(

البحرين          45            )6(           اليمن         140            )17(

كويت            46            )7(           جيبوتي         -              ) - (

س. عمان       53            )8(           العراق          -              ) - (

تركيا            61            )9(          الضفة وغزة        -               ) - (

األردن          70           )10(          ليبيا              -              ) - (

المغرب         75           )11(          سوريا            -             ) - (

World Economic Forum, Global Competitive Report, 2019 :المصدر 

دولة  الخمسين  متقدمة ضمن  احتلت مراكز  7 دول  أن   الجدول  ويتضح من 
األولى في العالم وهي إسرائيل واإلمارات  وقطر والسعودية ومالطا  والبحرين 
والكويت. و إحتلت اليمن المركز 140 وهو المركز األخيرعالميًا والمركز 17 

بالنسبة  لدول المنطقة المتوفر عنها بيانات.
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نخلص مما سبق إلى  أن  نتائج المؤشرات اإلثنا عشر تفصح عن أنه بالرغم 
التنمية  المتقدمة  لدول منطقة الشرق األوسط فيما يتعلق بمؤشر  من المراكز 
البشرية ومؤشر التنافسية العالمي، إال أن المنطقة  تخفق في معظم المؤشرات 

األخرى، على النحو التالي:

معظم  في  لإلنخفاض  ومتجه  متواضع  الناتج  في  نمو  معدل  المنطقة  تحقق   •
دولها، 

• مستوى معيشة متقلب ومنخفض في 2018 عنه في 2013،

• تشهد  دول المنطقة معدالت بطالة متقلبة مع إتجاهها إلى اإلرتفاع  في عدد 
من الدول، 

• تذبذب معدالت التضخم  في معظم الدول و بعضها متجه لإلرتفاع  في عامي 
2017 و 2018.

• تعاني كل دول المنطقة من عجز في موازناتها العامة خالل عامي 2016 
و2017 عدا مالطا. 

• إرتفاع نسبة الدين العام للناتج لسبع دول بما يفوق 60 ٪. 

• إتجاه نسبة الدين الخارجي للناتج إلى اإلرتفاع بدرجة كبيرة في عامي 2016 
و2017 عدا الجزائر واليمن. 

• تحقق دول المنطقة عجز في الميزان التجاري  بإستثناء الدول النفطية.

• تحقق عدد من الدول عجزاً في الميزان الجاري مع تقلب نسبته إلى الناتج.

بين  فيما  الدولية  اإلحتياطيات  مستوى  في  تباينا  المنطقة  دول  تواجه  وأخيرا 
الدول النفطية وبقية دول المنطقة. 
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ثالثًا: القوة االقتصادية للمنطقة مقارنة بالمناطق األخرى في العالم:

تتمثل القوة االقتصادية ألي دولة، أو منطقة تضم مجموعة من الدول، في ثالثة 
البشرية  الموارد  منها،  المخزون  تمتلكها وحجم  التي  الطبيعية  الموارد  عناصر: 
التي لديها، والسياسات التي تتبعها لتحقيق أقصى درجة إستغالل لكافة مواردها 

برشادة وبكفاءة عالية.

من  في عدد  األمر،  بطبيعة  هذه،  الثالثة  االقتصادية  القوة  وتنعكس عناصر   
المؤشرات إخترنا أهم سبعة منها: معدل النمو في االناتج المحلي، مستوى المعيشة، 
نسبة العمالة إلى السكان، معدل التضخم، قدرة الدولة على التصدير، ميزان السلع 

والحدمات، باإلضافة إلى القدرة التنافسية.

وسوف نعرض هذه المؤشرات السبعة للمنطقة مقارنة بالمناطق األخرى في 
العالم، وذلك  في أربع مجموعات على التوالي:  )1( النمو ومستوى المعيشة، )2( 
التوظف ومعدالت التضخم، )3( التعامل مع العالم الخارجى، )4( القدرة التنافسية.

 :   
  )1( النمو ومستوى المعيشة

تشير معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي إلى أن منطقة الشرق األوسط 
الالتينية  وأمريكا  األوروبي  اإلتحاد  عن  كثيراً  يزيد  بمعدل  نمت  إفريقيا  وشمال 
معدالت  أبطأ من  بمعدل  نمت  أنها  إال  آسيا.  أوروبا ووسط  ومنطقة  والكاريبي، 
النمو في منطقة شرق آسيا والباسيفيك ومنطقة جنوب آسيا وأيضا أمريكا الشمالية. 
بينما تنمو بذات معدل نمو أفريقيا جنوب الصحراء.ويالحظ أن معدل نموها  يقل 

عن متوسط معدل النمو للعالم. 
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العالم                                   3.0                          8826

الشرق االوسط وشمال افريقيا     2.4                          6158

أمريكا الالتينية والكاريبى          1.5                          7784

االتحاد األوروبى                    2.0                          28096

أفريقيا جنوب الصحراء            2.4                          1235

شرق اسيا والمحيط الهادئ        4.2                          8061

أوروبا ووسط آسيا                 2.1                           19369

جنوب آسيا                           6.8                           1624

أمريكا الشمالية                      2.8                           50014

 المصدر: احصاءات البنك الدولى. 

أما بالنسبة لمستوى المعيشة،  فيشير متوسط دخل الفرد إلى أن منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا  تعلو بدرجة كبيرة عن كل من منطقة جنوب آسيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء، بينما تقل عن أمريكا الالتينية والكاريبي، وبدرجة ملحوظة عن 
االتحاد األوروبى و أوروبا ووسط آسيا، وبدرجة عالية عن أمريكا الشمالية.                           

)2( التوظف ومعدالت التضخم :

لمنطقة   2019 عام   43% بلغت  أنها  السكان  إلى  العمالة  نسبة  يعكس مؤشر 
العالم  مناطق  بجميع  بالمقارنة  نسبة  أدنى  وهي  إفريقيا  وشمال  االأوسط  الشرق 

األخرى. 

متوسط دخل الفرد باالسعار 
الجارية بالدوالر االمريكى )2017(

معدل النمو فى الناتج المحلى 
االجمالى )2018(
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العالم                                              58                     2.5

الشرق االوسط و شمال افريقيا               43                     2.0                          

أمريكا الالتينية والكاريبى                     59                     2.4                                                                                               

االتحاد األوروبى                               54                     1.8       

أفريقيا جنوب الصحراء                       63                     4.0            

شرق اسيا والمحيط الهادئ                   65                     2.1 

أوروبا ووسط آسيا                             54                     2.0   

جنوب آسيا                                      52                     4.1

أمريكا الشمالية                                 60                     2.4

.)Modeled ILO estimate (   المصدر : احصاءات البنك الدولى

                                                                         

أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم السنوى السعار المستهلكين، فتشيرآخر بيانات 
متوفرة )عام 2018(  إلى أن معدل التضخم لمنطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا 
يتماثل مع أوروبا ووسط آسيا  وقريبة جدا من شرق آسيا والمحيط الهادئ لكنها 
تقل عن االتحاد األوروبى وأمريكا الالتينية والكاريبى وأفريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب آسيا و أمريكا الشمالية. فقد شهدت هذه المناطق معدالت تضخم مرتفعة.

نسبة العمالة 
إلى السكان )%( 

)2019(

معدل التضخم السنوى 
السعار المستهلكين )%( 

)2018(
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)3( التعامل مع العالم الخارجي:

االجمالي،  المحلي  الناتج  إلى  والخدمات  السلع  من  الصادرات  نسبة   توضح 
والتي تعكس قوة الدولة اإلنتاجية بما لها من ميزة نسبية لتلبية إحتياجاتها المحلية 
الشرق  لمنطقة  النسبة  إن  اإلستيرادية.  إحتياجاتها  لمواجهة  الفائض  وتصدير 
المناطق األخرى عدا االتحاد األوروبى و  إفريقيا مرتفعة عن  األوسط و شمال 
أوروبا ووسط آسيا. وتعلو كثيرا النسبة للمنطقة عن المتوسط العالمي.                                                                         

العالم                                     )2017(  9.4                0.8

الشرق االوسط وشمال افريقيا       )2017(  40.5              2.7

امريكا الالتينية والكاريبى                   23.0                   -0.8

االتحاد االوروبى                             44.8                     3.0

أفريقيا جنوب الصحراء              )2017(   24.7              -1.6

شرق اسيا والمحيط الهادئ          )2017(  29.5                2.4

اوروبا ووسط اسيا                           43.8                     3.5

جنوب اسيا                                    18.3                     5.1

امريكا الشمالية                        )2017(  13.8               -2.9

المصدر: احصاءات البنك الدولى.

الصادرات من السلع 
والخدمات إلى الناتج 
المحلى اإلجمالى)%( 

)2018(

ميزان السلع والخدمات 
إلى الناتج المحلى 

اإلجمالى)%( 
)2018(
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من جهة أخرى، تبين نسبة ميزان السلع والخدمات إلى الناتج المحلى االجمالى 
أن منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا تتمتع بفائض بلغت نسبته إلى ناتجها 
المحلي اإلجمالي  %2.7 في عام 2018.  وبالمقارنة بالمناطق األخرى، نجد أن 
المنطقة تتفوق على كل من امريكا الالتينية والكاريبى وأفريقيا جنوب الصحراء 
نسبة  أن  ويالحظ  عجزا.  موازينها  حققت  التي  المناطق  وهي  الشمالية  وأمريكا 
ميزانها إلى الناتج اعلى من المتوسط العالمي بكثير لكنها تقل كثيرا عن كل من 
جنوب آسيا وأوروبا ووسط آسيا واالتحاد األوروبى و شرق آسيا والمحيط الهادئ.                                                                                                    

)4(  القدرة التنافسية: 

تظهر بيانات 2018 لمؤشر التنافسية العالمي،  المتاح بياناته عن ست مناطق 
فقط، حيث جمعت أوروبا  مع أمريكا الشمالية في منطقة واحدة ، أن منطقة الشرق 
الثالث بعد  كل من شرق آسيا والمحيط  الترتيب  افريقيا إحتلت  االوسط وشمال 
الهادئ  وأوروبا وأمريكا الشمالية. وجاءت  بعد المنطقة كل من امريكا الالتينية 
والكاريبى  و جنوب اسيا  و أفريقيا جنوب الصحراء.                                  

 3 الشرق االوسط وشمال إفريقيا                    0.61            

               4 امريكا الالتينية والكاريبى                         0.58                   

أفريقيا جنوب الصحراء                           0.47                    6 

                              1 شرق آسيا والمحيط الهادئ                       0.73                   

                             5 جنوب آسيا                                          0.55                     

   2 أوروبا وامريكا الشمالية                          0.70                     

World  Economic Forum      :المصدر
-Global Competitive Report.

مؤشرالتنافسية العالمي لسنة 2018
)المؤشر من 1(

ترتيب المنطقة
حسب المؤشر
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نستخلص مما سبق أن:

 منطقة الشرق األوسط جاءت في الوسط بين مناطق العالم بالنسبة - 
لمعدل النمو، وأن متوسط نموها يقل عن المتوسط العالمي.

مستوى المعيشة )متوسط دخل الفرد( في المنطقة يقل عن  خمسة - 
مناطق  ويزيد عن منطقتين ففط.

نسبة العمالة إلى السكان في المنطقة أدنى نسبة في العالم.- 

معدل التضخم فيها يقل عن المعدل العالمي. - 

المنطقة تحقق نسبة مرتفعة للصادرات من السلع والخدمات إلى - 
المناطق األخرى عدا  منطقتي  العالمي وعن جميع  المتوسط  الناتج عن 

اإلتحاد األوروبي وأوروبا ووسط آسيا.

نسبة ميزان السلع والخدمات  إلى الناتج للمنطقة  )2.7 ٪( تعلو - 
عن المتوسط العالمي )0.8 ٪(.

منطقة الشرق األوسط إحتلت الترتيب الثالث في مؤشر التنافسية - 
من بين مناطق العالم الست. 
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الرفاهية  لتحقيق  التكامل  وحتمية  المنطقة  تواجه  التي  التحديات  رابعاً: 
المشتركة واإلستقرار األمني:

التحديات التي تواجه المنطقة:- 

منعطف  في  يضعها  أمني   إستقرار  عدم  حالة  األوسط  الشرق  منطقة  تواجه 
خطير.فهناك بعض دولها تخلق لنفسها عدم اإلستقرار بسبب تعنتها وأطماعها غير 
المشروعة، وأخرى تخلق لنفسها أيضا إضطرابات وإحتجاجات تهدد  إستقرارها. هذا 
بينما نجد أن عددا من دولها  يعانون من الصراعات والنزاعات المسلحة واإلرهاب 

والذي يرجع  في األساس إلى مخططات خارجية من جانب دول بالمنطقة.

إلى جانب هذا التفكك واإلضطراب األمني والذي إنعكس يصورة أساسية فيما 
تم التوصل إليه من نتائج لمالمح التطور اإلقتصادي في دول المنطقة وعناصر 
العالم والمنطقة معه  العالم األخرى، يواجه  القوة االقتصادية لها مقارنة بمناطق 

عددا من التحديات  تتمثل في:

• الحاجة إلى تقوية أفاق االقتصاد الكلي وخفض الضغوط المالية على الحكومات.
• تباطؤ نمو الدخل للفئات األشد فقًرا.
• تزايد الهجرة بمعدالت غير مسبوقة.

• الصراعات والعنف واإلرهاب الدولي.
• تباطؤ النمو العالمي وخاصة في االقتصادات الكبرى.

• مخاطر التحول عن حرية التجارة.
• ضعف تعبئة الموارد وعقد الشراكات لتحقيق األهداف التنموية 2030. 

• ضعف أنظمة الرعاية الصحية. 
حتمية التكامل لتحقيق الرفاهية المشتركة  واإلستقرار األمني:- 

إن  التحديات الكثيرة والمتعددة التي تواجه دول المنطقة والتفكك الذي تعاني منه 
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أمر ال يمكن إستمراره حيث لن يجلب للمنطقة سوى الدمار بالنظر إلى أن معظم 
دول المنطقة تعاني من ضعف اقتصادي وعدم قدرة على تلبية إحتياجات مواطنيها. 
وهذا الوضع يستوجب أن تدرك كل دولة عواقب سياساتها. وحتى يستتب األمن 
المنطقة، هناك  الذي تنشده شعوب  دول  المستدام  النمو الشامل  والسالم ويتحقق 

العديد من الخطوات التي ينبغي العمل على إتخاذها في المجال االقتصادي.

ولكن يجدر أن ننوه أنه لن يكون هناك أمن وسالم في المنطقة يتطلبه  التكامل 
والنموالمستدام إال إذا تم حل القضية الفلسطينية حالً منصفاً وعاداًل وفق الشرعية 

الدولية. وهو ما يجب أن يكون على قمة  أهداف دول المنطقة. 

وتزداد هذه التحديات عمقاً إذا أخذنا في اإلعتبار واقع المنطقة إذ أنها تعتبرأقل 
مناطق العالم من منظور التكامل اإلقتصادي. وهذا أمر خطير يدعو إلى القلق. 
فالتكتالت والتجمعات اإلقتصادية في العالم تزداد )بريكس، مجموعة العشرين، 
اإلتحاد  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  تجمع  األسيان،  تجمع  األوروبي،  اإلتحاد 
األفريقي( والتنسيق والترابط يقوى  بين هذه التجمعات يوما بعد يوم، بينما منطقة 
الشرق األوسط في صراعات و إنقسامات وتطاحن وتنافس وإنهيارات  ال تحدها 

حدود. 

ولعله من المناسب اإلشارة إلى أن دول المنطقة المسببة لعدم اإلستقرار يمكن 
أن تجني ثماًرا كثيرة وكبيرة مع بقية دول المنطقة  إذا ما تخلت عن مخططاتها 
أمام  واسعة  آفاق  فهناك  المبررة.  غير  وطموحاتها  الجوار  دول  على  العدوانية 
المنطقة لما تتمتع به دولها من ثروات طبيعية وموارد بشرية لم تستغل اإلستغالل 
األمثل بعد. ونشير هنا إلى أنه من المقدر أن تحتاج منطقة الشرق األوسط إلى خلق 
10 ماليين فرصة عمل سنويآ خالل العشر سنوات القادمة لمواجهة مشكلة البطالة.

وتتحقق  العالم  حول  اإلقتصادية  التجمعات  بين  مكانة  للمنطقة  يكون  وحتى 
المطلوب  من  والسالم،  واألمن  واإلزدهار  التقدم  في  المنطقة  شعوب  طموحات 
الشرعية والبعد  العدائية والطموحات غير  المخططات  نبذ  والالزم والضروري 
عن إثارة النزاعات العرقية بما يؤدي إلى إنهاء الخالفات بين دول المنطقة وفتح 
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صفحة جديدة إذ أن السياسات والمخططات الحالية  لن تعود بالنفع على الدول التي 
تتبناها بل قد تؤدي إلى ضعفها وخرابها. 

التعاون  بمدى  يتحدد  العالم سوف  مستقبل  أن  هنا  نذكر   أن  المفيد  من  ولعله 
والتنسيق بين دول الجوار في إطار تنموي تكاملي  لإلستفادة من مبادرة الحزام 

والطريق، وهو ما يستوجب وعي دول الشرق األوسط  وإدراكه لهذا األمر. 

ومن المفيد  لجميع دول المنطقة اتخاذ السياسات في إطار تكامل وتنسيق وتعاون 
شامل ومستمر فيما بين دولها لترسيخ وتعزيز أمنها والوصول إلى النمو الشامل 
المستدام. فسوف يساعد التكامل والتنسيق بين دول المنطقة على جذب اإلستثمار 
الخارجي.  اإلقتراض  على  اإلعتماد  من  واإلقالل  النمو  ودفع  المباشر  األجنبي 
وكما نعلم فإن الدول القوية تحتاج لمجتمعات قوية. والمجتمعات المتجاورة تحتاج 

لترابط  حتى يستمر األمن فيما بينها. 

 ومن أهم الخطوات المطلوبة في إطارالتكامل ما يلي:

• بدء التعاون والعمل المشترك بين بلدان المنطقة وتكاتف الجهود لتوفير فرص 
دعم الشراكات البناءة بينها ومع المؤسسات المالية الدولية واالقليمية في إطار من 
العرقية واإلثنية وغيرها ودعم مبدأ  الخالفات  إثارة  السلمى والبعد عن  التعايش 
قبول اآلخر. وهو ما يستدعي التوقف عن دعم اإلرهاب من جانب أي دولة من 

دول المنطقة وتبني نظرة جديدة واعدة للمنطقة ككل. 

التنمية  فجوات  بمعالجة  البعض  وبعضها  المنطقة  دول  بين  التفاوت  تقليل   •
القائمة فيما بينها من أجل تحقيق الرخاء المشترك في جميع بلدان المنطقة.

• توجيه األهتمام الالزم لدعم ادخال التكنولوجيا الرقمية في جميع دول المنطقة.

• األهتمام بتنمية الموارد البشرية والتدريب المتطورعالي الجودة. 

• تقوية نظم اإلدارة بإعطاء أهمية لنشر ثقافة الحوكمة وتطبيقها فى مجاالتها 
المختلفة.
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الثالث من  الهدف  تمشيآ مع  الصحية  للرعاية  قوية  التكاتف في وضع نظم   •
أهداف التنمية المستدامة. 

• التنسيق لتحقيق التنمية البيئية.

• التعاون في وضع إستراتيجية للنقل بأنواعه وللبنية التحتية. إذ يلعب قطاع 
وإنهاء  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  تحقيق  فى  األهمية  بالغ  دوراً  النقل 
التعليم  خدمات  تقديم  ومرافق  العمل  بأماكن  البشر  لماليين  الترابط  الفقرويعزز 
ويعزز  المنافسة  قدرة على  أكثر  الدول  فى جعل  يساعد  كما  الصحية.  والرعاية 

التجارة والنمو.

• التعاون في تحسين أداء األسواق والقطاع المالي وتوسيع سبل الحصول على 
الخدمات المالية.

المحيطات  تلوث  ضوء  في  الطبيعية  الموارد  إدارة  في  والتنسيق  التعاون   •
والبحار واألنهار وتدهور األراضي الطبيعية وتناقص الثروة السمكية.

• وضع آليات في كل دولة لمتابعة تنفيذ ما يتم من اتفاقات.

ومن المهم اإلشارة إلى أنه في عام 2018 أعلن البنك والصندوق الدوليين عن 
برنامج عمل تعاوني جديد )إطار منهج متعدد الجوانب للديون( من أجل معالجة 
أوجه الضعف المتعلقة بالديون وتحسين رصدها. ويجرى ذلك فى سياق أعمال 
بإدارة  المتعلقة  القدرات  بناء  وتوسيع  الهيكلية  واإلصالحات  المستدامة  التنمية 
على  وقدرتها  التمويل  من  إحتياجاتها  بين  الموازنة  على  البلدان  الديون.ويساعد 
استشارية  مساندة  الدولى  للبنك  التابع  الديون  إدارة  ويقدم صندوق  ديونها.  سداد 
يعتبر  الترتيب  وهذا  وشفافيتها.  الديون  إدارة  على  البلدان  قدرة  لتدعيم  وتدريب 
فرصة أمام دول الشرق األوسط من المهم  استغاللها بشكل واسع لتحقيق تعزيز 

إدارة الديون وشفافيتها فى دول المنطقة.

من جانب آخر، تمثل سالسل القيمة العالمية جزءاً ال يتجزأ من التجارة المفتوحة 
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وأحد العناصر الرئيسية التي تسهم في خلق الوظائف وتساعد اإلقتصادات األقل 
هذا  وفى  العالمى.  اإلقتصاد  في  لها  مكان  إيجاد  على  حجماً  واألصغر  تنوعاً 
تجارب كل من جيبوتي  اإلستفادة من  األوسط  الشرق  منطقة  لدول  اإلطاريمكن 

وبنجالديش وكوستاريكا وليسوتو وفيتنام في تطوير سالسل القيمة لها.

وفي الختام، نرى أنه من المناسب عقد اجتماع لدول المنطقة لمناقشة تحدياتها 
المنطقة  وأمن  إستقرار  لتحقيق  جذرية  حلول  إلى  الوصول  بهدف  ومشكالتها 
والتوصل لحل المشكلة الفلسطينية التي ظلت تهدد أمن المنطقة ألكثر من سبعين 
عاماً بال حل،  وتحقيق التكامل والتنمية الشاملة المستدامة للمنطقة في إطار من 
األمم  من  كل  برعاية  ذلك  يتم  أن  المفيد  ومن  النوايا.  وحسن  المتبادل  اإلحترام 
التجمعات  عن  وممثلين  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية   والجامعة  المتحدة 

االقتصادية في العالم باإلضافة إلى روسيا والواليات المتحدة األمريكية. 

 واإلجتماع خطوة هامة لفتح صفحة جديدة للتعايش السلمي بين دول المنطقة 
الشرق  منطقة  دول  لكل  معا  األمني  واإلستقرار  المشتركة   الرفاهية  وتحقيق 

األوسط.
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ملحق )1(:  معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي  )%(

  2018       2017       2016       2015      2014       2013                 

الجزائر        2.8           3.8         3.7          3.3          1.4          2.1
البحرين        5.4           4.4         2.9          3.5          3.8          1.8
جيبوتى          ..            8.9          9.7          8.7          4.1         6.0
مصر           2.2          2.9          4.4          4.3          4.2         5.3
ايران          -0.2           4.6        -1.3          13.4         3.8          ..
العراق         7.6          2.3          1.7          9.6           0.8         0.6
اسرائيل        4.3          3.9          2.5          4.0           3.4         3.3
األردن         2.3          3.4          2.6          2.1           2.1         1.9
الكويت         1.2          0.5         0.6            2.9         -3.5         1.2
لبنان            2.6          1.9         0.4            1.6          0.6         0.2
ليبيا           -13.6       -24.0       -8.9          -2.8        -2.7         7.8
مالطا           4.6          8.7          10.8         5.6          6.8         6.6

المغرب        4.5           2.7           4.5         1.1         4.2           3.0
س عمان      5.1           1.4           4.7         5.0        -0.9           2.1
سوريا           ..             ..             ..              ..             ..             ..
قطر            4.4          4.0          3.7           2.1         1.6          1.4
السعودية       2.7         3.7           4.1           1.7       -0.7          2.2
تونس           2.3         2.4           1.2           1.1        1.9          2.5

االمارات       5.1         4.3           5.1            3.1         0.5         1.4
الضفةغ. وغزة     2.2        -0.2           3.4           4.7        3.1          0.9
اليمن            3.6        -10.6        -30.3        -14.8     -5.9        -2.7
تركيا           8.5          5.2           6.1           3.2         7.4         2.6 

المصدر: البنك الدولي- احصاءات الحسابات القومية، وملف بيانات الحسابات القومية 
                                                                         Focus Economic, Economic Forecasts ،لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية
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ملحق )2(:  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  )بالدوالر األمريكي(

 2018       2017      2016      2015       2014     2013             
الجزائر    5459      5465       4163      3896      4018       4279  

البحرين   25900   25321     22700     22610     24243     24051 
جيبوتى    1500       1619      1787      1890       1954       2050 

مصر      3407       3525      3738      3691       2472       2549                                                    
ايران      6917       5642      4931       5272      5635          ..

العراق     7042       6724      5127      4752      5234         5878 
اسرائيل   36065    39393    36957     37282    41836       4164
األردن    3993       4067      4096       4145      4196         4248
الكويت    44489    40694    27261     25301     26840     34244
لبنان        8883      8620      8541       8530      8779        8270

ليبيا         10364    6467      4338       4039      5792        7235  
مالطا      23924    26387    24500     25489    27739      30075
المغرب    3143      3346      2975       3003      3160        3238

س عمان   21893    21784     18218     16426     17102    16419  
سوريا        ..         ..              ..             ..            ..               .. 

قطر        99140   93030     66323    57940     62765     69027
السعودية   24892    24577     21095    20313     21152     23219
تونس       4197     4271       3827        3669      3467       3447

االمارات    43191    43335    37375    36220     37252     34005 
الضفة غ.وغزة    3060      3047      2968       3074      3255       3199       

اليمن        1607      1674      1609      1140        963         944
تركيا       12386    12026   10898     10805     10542      9311

المصدر: البنك الدولي- احصاءات الحسابات القومية،
Focus Economics,  Economic Forecast    و 
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ملحق )3(:  معدالت البطالة  )%(

2018        2017      2016      2015     2014       2013             
الجزائر      9.8         10.6       11.2       10.5       11.7        12.1 

البحرين      4.3          3.8        3.5         4.3         0.9          1.0
جيبوتى       11.7      11.2       11.1        11.0        11.2        11.1
مصر        13.2      13.0       12.8        12.5        11.8        11.4 
ايران         10.5      11.5       11.8       12.5         11.9        12.0
العراق        8.0        7.9         8.1         8.1           7.9          7.9
اسرائيل       6.3         5.9         5.3         4.8         4.2          4.0

األردن       12.6       11.9       13.1       15.3        18.3        15.0
الكويت       2.7         2.9         2.2          2.2          2.0         2.1
لبنان           6.4         6.3         6.2        6.3          6.1         6.2 

ليبيا           18.3       17.1       16.1        16.2        17.1       17.3               
مالطا          6.1         5.7         5.4        4.7           4.0         4.6
المغرب       9.2        9.7         9.6         9.9           10.2       9.0
س عمان      4.2        3.9         3.5         3.3           3.1         3.1

سوريا         8.7        8.4         8.4          8.3           8.0        8.1      
قطر           0.3        0.2         0.2          0.1           0.1         0.1
السعودية      5.7        5.9        5.7           5.6           5.9         5.9

تونس         15.8      15.0        15.2      15.5         15.4       15.5                             
االمارات     2.3        2.1           1.8        1.6           2.5         2.6

الضفة غ. وغزة     23.7       26.9       25.8       26.9         27.4       30.2       
اليمن          13.5      13.5        14.0      13.5         13.2       12.9 
تركيا          9.0        9.9         10.3       10.9         10.9       10.9 

المصدر:  البنك الدولي - نسبة البطالة الى القوة العاملة وفق نموذج منظمة العمل 
                                                       .Focus Economics,  Economic Forecast الدولية، و
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ملحق )4(:  معدالت التضخم السنوية ألسعار المستهلكين )%(

 2018      2017       2016      2015      2014      2013               
الجزائر       3.3         2.9         4.8         6.4          5.6         4.3
البحرين       3.3         2.6         1.8         2.8          1.4        2.1 
جيبوتى       2.7         1.3         -0.8        2.7          0.6        0.1 

مصر         9.4         10.1       10.4       13.8       29.5         ..
ايران         39.3       17.7       13.7       8.7         10.0         .. 
العراق        1.9         2.2         1.4         0.6         0.2         0.4
اسرائيل       1.6         0.5       -0.6         -0.5        0.2         0.8

األردن        4.8         2.9        -0.9         -0.8        3.3         4.5 
الكويت        2.7         2.9        3.3          3.2         2.2           ..

لبنان           4.8         1.9        -3.7        -0.8        4.3         6.1 
ليبيا            2.6          ..            ..            ..             ..            ..

مالطا          1.2         0.3        1.1          0.6          1.4         1.2 
المغرب       1.9         0.4        1.6          1.6          0.8         1.9 
س عمان      1.0         1.0        0.1         1.1          1.6          0.9

سوريا          ..            ..            ..            ..             ..            ..     
قطر            3.2        3.4         1.6         2.9          0.4         0.3

السعودية      3.5        2.2         1.2         2.1          -0.8        2.5                     
تونس          5.3        4.9         4.4         3.6           5.3        7.3

االمارات     1.1         2.3         4.1         1.6           2.0        3.1  
الضفة غ. وغزة     1.7          1.7        1.4         -0.2          0.2         ..   

اليمن         11.0        8.1         12.0      -12.6         ..            ..
تركيا         7.5          8.9         7.7         7.8         11.1       16.3

 المصدر: البنك الدولي، صندوق النقد الدولى، االحصاءات المالية الدولية،
      .Focus Economics,  Economic Forecast و



67“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019

ملحق )5(:  رصيد الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  )%(

2017        2016        2015       2014        2013                      
الجزائر             -0.4          -7.3       -15.3         -13           -6.6 

البحرين             -3.3          -3.6       -13.0        -13.4        -10.1 

مصر                -12.8       -11.5      -11.0        -12.0         -10.4 

ايران                -0.9          -1.1        -1.6          -1.9          -1.8 

العراق               -6.1         -5.6       -12.8         -14.3        -1.6 

اسرائيل             -3.1          -2.7        -2.1          -2.1          -1.9 

األردن              -5.5          -2.3         -3.5         -3.2          -2.6

الكويت              26.1          7.6        -13.4        -13.9        -9.0 

لبنان                 -9.0          -6.4        -7.9          -9.6          -7.0 

مالطا                -2.4          -1.7        -1.0           0.9           3.4 

المغرب             -5.1          -4.7        -4.2           -4.3         -3.5 

سلطنة عمان       -0.3          -3.4        -17.5        -20.9       -13.8 

قطر                 16.0         13.6        -0.9          -9.2         -6.6 

السعودية            5.6          -3.5        -15.8        -12.9        -9.2 

تونس                -6.9         -5.0        -4.8          -6.1          -6.1 

االمارات             8.4          1.9         -3.4         -2.5           -1.6 

اليمن                 -6.9         -4.1        -8.7          -8.4          -4.8 

تركيا                 -1.0         -1.1        -1.0          -1.1          -1.5 

 .Focus Economics,  Economic Forecast :المصدر
)جمهورية جيبوتي، ليبيا وسوريا والضفة الغربية وغزة غير متوفر بيانات عنها(
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ملحق )6(:  نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(

2017       2016        2015        2014         2013                     
الجزائر              7.6          7.7           8.7          20.4         27.5

البحرين             41.7         42.6        60.3         71.7         79.8

مصر                88.1        89.3         93.1        103.0       108.0 

ايران                10.7         11.8        38.4         47.5          39.5 

العراق              32.0          32.9        56.9        66.1          59.6 

اسرائيل            67.4          66.1        63.6         61.8         59.9

األردن              86.7         89.0        92.4         93.8         94.3

لبنان                 135          138         141          146           149

مالطا                68.4         63.4        57.9         55.5          50.2

المغرب             61.8         63.3        63.7         64.9         65.1

سلطنة عمان        5.0          4.9          15.5          32.5        46.9

قطر                  30.9        24.9        35.5         46.7         49.8 

السعودية             2.1          1.6          5.8           13.1         17.2

تونس                46.6        50.8         55.4         61.9         69.9

االمارات            15.8         15.5       18.7         20.2          19.7

اليمن                48.2         48.7        54.9        68.0           76.2

تركيا                31.4         28.8        27.6        28.3           28.3

 .Focus Economics,  Economic Forecast :المصدر
)جمهورية جيبوتي، الكويت، ليبيا ، سوريا والضفة الغربية وغزة غير متوفر بيانات عنها(
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ملحق )7(:  نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(

2017         2016       2015       2014        2013                      

الجزائر              2.5           2.6          2.8           3.4           3.4                                        

مصر                15.0         15.1        14.4         16.7         33.7

العراق              25.2         24.7        35.3         38.2         35.7

اسرائيل             34.4         29.1       27.8          27.4         24.3

األردن              69.0         67.8        68.6         69.5         73.8

الكويت              11.4         14.7        35.7        38.5          45.6 

لبنان                 132          133         135          137          138 

المغرب             37.9         38.8        43.1         45.7         47.5 

السعودية            12.9         13.1        13.8         24.6         27.7

تونس               55.5         55.5         63.0         66.7        80.4

االمارات           44.3         48.3         67.6         69.9        72.6 

اليمن                21.9         23.6         27.4        28.4         25.7

تركيا                41.4         43.5         46.7        47.5         53.5

 .Focus Economics,  Economic Forecast  :المصدر
)جمهورية جيبوتي، البحرين، ايران، ليبيا، مالطا، سوريا، سلطنة عمان، قطر، والضفة 

الغربية وغزة غير متوفر بيانات عنها(
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ملحق )8(:  نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي  )%(

 2018      2017       2016      2015      2014      2013               

الجزائر       0.6        -4.3       -16.4      -16.4      -13.2         ..       
البحرين       7.4        4.6        -2.4         -4.6        -4.5          ..
جيبوتى        ..             ..           ..           -9.6       -15.9        .. 

مصر         -2.2       -0.9        -3.6        -6.2        -3.4        -2.5       
ايران          4.7        3.1         0.3          3.9         3.4           ..

العراق        1.1        2.6         -6.4         1.3         7.7         15.6
اسرائيل       2.9        4.2         5.0          3.7         2.8          2.6
األردن       -10.4      -7.3       -9.1         -9.4       -10.6      -6.7

الكويت       40.3       33.4       3.5         0.6           6.5        17.6  
لبنان          0.8          3.6        -2.1       -20.4      -23.2         ..
ليبيا           0.0        -46.3       33.6       -17.9       ..             ..

مالطا          2.0        3.1          3.6         3.8         10.6        9.9
المغرب       -7.9       -5.8       -2.1         -4.0        -3.4       -5.4
س عمان      6.6         5.2       -15.9      -19.0      -15.5       5.5
سوريا          ..            ..            ..            ..             ..            ..  
قطر          30.4       24.0        8.5         -5.5        3.8         8.7
السعودية    18.1        9.8        -8.7         -3.7        1.5         9.0

تونس        -8.4        -9.1       -8.9         -8.8       -10.2      -11.1
االمارات    18.3        13.3       4.9         3.7          7.3           ..

الضفة غ. وغزة     -19.1     -16.9     -16.3      -14.5       -10.8      -11.4                 
اليمن         -4.4        -4.5       -11.4      -7.8           ..             ..

تركيا         -6.7        -4.7       -3.7        -3.8        -5.6        -3.6  
المصدر: البنك الدولي وصندوق النقد الدولى ) احصاءات ميزان المدفوعات ( 

وتقديرات الناتج لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية،
        .Focus Economics,  Economic Forecast و
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ملحق )9(:  الميزان التجاري )بالمليار دوالر أمريكي(

2018      2017       2016      2015      2014      2013               

الجزائر       9.9         0.6        -18.1     -20.1       -14.2        ..

البحرين       4.3        3.7          0.8        -0.8        -0.7          ..
جيبوتى     -451.1    -534.4   -737.0    -566.2    -625.6        ..

مصر        -22.4      -31.1     -39.1      -38.7      -29.1      -29.6 
ايران         29.3       18.1        5.4        20.8        22.6         ..  

العراق       36.8       35.5       11.0        12.2       25.4       48.4 
اسرائيل      -7.6        -6.8       -3.3        -7.6        -9.5        -17.9

األردن       -11.6      -12.0      -12.6     -11.8      -10.7      -10.2   
الكويت       90.2       77.4       27.8       19.5       25.6       45.7 
لبنان         -15.9      -15.9      -13.3     -14.0       -14.4        ..  
ليبيا           12.0       -11.1      -5.6        -1.9          ..            ..

مالطا         -1.5        -1.6       -2.1         -2.1        -1.6       -1.9 
المغرب      -21.6     -21.0      -14.7      -17.6      -18.1      -20.2 
س عمان     24.4       25.7       9.1         6.2          8.7         18.1 

سوريا          ..            ..            ..            ..             ..            .. 
قطر         102.0      95.5       48.8       25.4        36.7       51.0

السعودية    222.5     184.0     44.3       55.8        98.5       169.7
تونس         -5.8       -6.6        -5.1        -4.7        -5.3        -5.9 

االمارات    140.0     108.0      76.6       68.4       67.2          ..
الضفة غ. وغزة     -4.7        -4.8       -4.3        -4.3        -4.4        -4.8      

اليمن         -2.9         -4.8       -6.1       -6.3         -6.8          ..
تركيا         -79.9      -63.6      -48.1     -40.9      -59.0      -41.8 
المصدر: صندوق النقد الدولى، الكتاب السنوى الحصاءات ميزان المدفوعات، 

         .Focus Economics,  Economic Forecast وبيانات البنك الدولي و
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ملحق )10(:  االحتياطات الدولية عدا الذهب  )بالمليار دوالر أمريكي (

2018      2017       2016      2015      2014      2013               

الجزائر       195        180        145       114.4      97.6       80.2
البحرين       5.3         5.7        3.1          2.4         2.6         2.1

جيبوتى       0.4         0.4         0.4          0.4         0.6         0.4 
مصر         13.6       16.7       20.1       20.8        33.2       38.6          

ايران          118       126         128        121        112           .. 
العراق       76.1       62.8        50.9       42.0       45.6       60.7 
اسرائيل       81.8      86.1       90.6       95.4        113       115.3

األردن        13.2      15.3        15.2       14.0       14.2         .. 
الكويت       29.3       32.2       28.4       31.1        33.6      37.0  
لبنان          36.7       39.5       38.8        43.3       43.5      40.6  
ليبيا          115.2      89.9       73.7        65.9       74.6      80.5  

مالطا          0.5         0.6         0.6         0.7         0.8          1.0                                    
المغرب      17.9       20.2       22.7       24.3       25.3        23.5
س عمان     15.9      16.3       17.5       20.3       16.1         17.4
سوريا          ..            ..            ..             ..            ..            ..  

قطر           41.6       42.7      36.5        30.8       13.8       29.1 
السعودية    725.3      732        616       535.4     496.0      496.2 

تونس         7.3         7.6         7.4          5.9         5.8         5.4
االمارات     68.2       78.4      93.9       85.1        95.1       99.2

الضفة غ. وغزة      0.7        0.7         0.6          0.3         0.4          0.5  
اليمن          5.3         4.7        2.0           1.0          ..            .. 

تركيا          111        107       92.9        92.1       84.1       72.9
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مناقشات:

السفير/د.محمد أنيس سالم – عضو المجلس

- فيما يتعلق بالتطورات الديموجرافية في دول المنطقة، فهناك العديد من الكتابات 
تؤكد على أن ارتفاع معدل الشباب يؤثر على االستقرار السياسي لبعض الدول في 
المستقبل، أما فيما يتعلق بمعدل نمو السكان والغذاء والمياه والطاقة فهناك تفاعل كبير 
بينهم، وكل منهم يؤثر على اآلخر، منوهاً إلى أن مجال تعليم الفتيات وبرنامج تنظيم 
األسرة أمر هام وهو ماأدركته إيران ويفسر سبب التراجع الذي تواجهه بانخفاض 
المجتمع وتغيير مفاهيم  السلوك والقيم في  لتغيير  المواليد ، ومصر بحاجة  معدل 

الثقافة ألن التعليم وحده غير كافي بل البد من أن يواكب ذلك تغير في الثقافة.

السفير/ رخا حسن- عضو المجلس

الوقت  السلفيين، وفي ذات  بتبني  تتبنى سياسة متناقضة  الحكومة  -أكد على أن 
تطالب بتغيير الثقافة السكانية فلن يكون هناك تغيير، بل البد من وجود برنامج علمي 
ثابت محدد لتحديد التغير السكاني، والبد من االلتزام ببرنامج آخر للتطور العلمي 
والتكنولوجي ورصد ميزانيات للبحث العلمي واختيار صفوة من العلماء لتنفيذ هذا 
البرنامج. متسائالً عن العوامل التي التجعل االستثمار األجنبي يقبل على مصر رغم 

وجود مشروعات ضخمة يتم الترويج لها منذ سنوات وما هو الحل لتحفيزه؟.

الدكتور/ محسن توفيق- عضو المجلس

-نًوه إلى أهمية الوعي باألمن الفكري الذي يحدد كافة االتجاهات خاصة وأن الدولة 
التي تمتلك استخدام مؤسساتها العلمية والبحث العلمي سيكون لديها قدرة على التقدم 
الركيزة  الفكر هي  وأن  العلمي والتكنولوجي، خاصةً  التطور  والتعامل في مجال 
األساسية لتقدم أي دولة ألنه حتى في استراتيجية الدولة للسكان يتم االقتصار على 
افتقار  السكانية لمصر وعليه فهناك  األعداد واألهم هو كيفية تحسين الخصائص 

للتخطيط، وعليه البد من االبتعاد عن المادة واستخدام الفكر والبحث العلمي.
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السفير/ د.محمد بدر الدين زايد- عضو المجلس

-أكد أن العاملين في العالقات الدولية عليهم مراجعة العديد من المفاهيم المرتبطة 
باألمن القومي وإضافة تحديين آخرين يرتبطان بالزيادة السكانية وإصالح منظومة 

التعليم في مصر.

تعليقات ختامية: 

- أكد د. ماجد عثمان أنه فيما يتعلق بالعالقة بين الزيادة السكانية واألمن المائي 
والغذائي والطاقة فهو أمر هام اليمكن تجاهله، منوهاً ألهمية العمل على تطوير 
منظومة القيم وبصفة خاصة التطوير اإللكتروني للتعليم والذي سيكون هام لتحييد 
قيم المدرسين عن الطالب. ومن المؤكد أن نسبة الشباب والبطالة تؤثر بشكل كبير 
على االستقرار السياسي وعليه فالدولة في حاجة لخلق فرص عمل كثيرة للشباب 

والتساؤل هل سيتمكن االقتصاد المصري من خلق تلك الفرص؟.

العلمي  للبحث  المخصصة  بالميزانية  يتعلق  فيما  أنه  د. ميريت رستم  - نوهت 
والبالغة %1 من الدخل القومي شاملة كل الكيانات البحثية في مصر، والميزانية 
عن  فضالً  المخصصة،  للميزانية  تفتيت  يحصل  وعليه  الشهرية  الرواتب  تشمل 
ذات  في  الباحثين  العديد من  لكل جهة من خالل عمل  الموارد  في  إهدار  وجود 
المشروع بدالً من تخصيص باحث لكل مشروع، بجانب مشكلة ترتبط بالمركزية 

الشديدة ببدء مشاريع جديدة وعدم وجود متابعة وتقييم لتلك المشاريع.

فائقة  د.  أكدت  المباشر في مصر،  يتعلق بموضوع االستثمار األجنبي  فيما   -
المستثمر األجنبي وعدم وجود  في خوف  كبيراً  الرفاعي أن االرهاب كان سبباً 
القطاعات  في  الفساد  وانتشار  القوانين  في صدور  والبطء  مالئمة  تشريعية  بيئة 
الحكومية وهو مايؤدي لهروب المستثمرين، فضالً عن عدم وجود المركزية في 
أن  العلم  يجب  ذلك  يد عائالت، ومع  في  في مصر  االستثمار  المحليات ووجود 
االدخار واالستثمار  التشجيع على  االستثمار األجنبي وجوده محدود واألهم هو 

المحلي وتحقيق االستقرار السياسي.
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الجلسة الثانية

الجوانب اإلقتصادية والسياسية والقانونية 
لغاز شرق المتوسط

• منسق الجلسة: معالي الوزيرالمهندس/ أسامة كمال

ومقومات  منها،  مصر  ونصيب  المنطقة،  »احتياطيات   •
تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى إمكانية تحقق 

ذلك مستقبالً«- أ.د. أحمد عبد الفتاح

• »الجوانب السياسية«-  لواء/د. وائل ربيع

• »الجوانب القانونية«- األستاذ/د.مساعد عبد العاطي

• مناقشات
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»الجوانب اإلقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط«*

أصعاب المعالي والسادة الحضور،،،

للطاقة  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  الجوانب  سنتناول  الجلسة  هذه  خالل 
وتشمل الغاز في شرق المتوسط.  في استعراض سريع ألمن الطاقة يمكن القول 
أن في مصر مايزيدعن 250 اتفاقية بترولية واإلنتاج الحالي من البترول والغاز 
قدم  مليار  فقط  الغاز  من   7.5 وننتج  يومياً  برميل  ونصف  مليون  نحو  المكافئ 
مكعب من الغاز في 7 معامل تكرير ووحدتين إسالة بخالف شبكات الكهرباء منهم 
الطاقة  ألف جيجا وكل محطات   42 بإنتاج  المتجددة  الطاقة  10 محطات إلنتاج 
القيمة  لها أهداف استراتيجية أهمها تنمية موارد الطاقة وتعظيم  العالم يكون  في 
االستهالك،  بترشيد  إال  إحداث طفرة مجتمعية وهو مااليحدث  المضافة بغرض 
خالل العشر سنوات الماضية نجد أن سقف اإلنتاج كان في حدود 80 -81 مليون 
طن حتى العام 2012 – 2013 وانخفض لمدة 4 سنوات وعاد مرة أخرى لمعدل 
 80 استهالك  يتم  حيث  االستهالك  في  زيادة  ذلك  مع  ويتواكب  مليون طن،   80
مليون طن إال أن المنتجات الصالحة لالستخدام فقط 55 مليون طن وبالتالي يتم 
العشر  خالل  الدعم  رقم  ليتجاوز  مدعوماً  يباع  المستورد  وهذا  الباقي،  استيراد 
تجاوز  األوقات  من  وقت  وفي  جنيهاً(  مليار  و300  )تريليون  الماضية  سنوات 
الرقم الدعم المخصص للغذاء والتعليم والصحة والتضامن اإلجتماعي،  وهو ما 
وضع مصر في تحديات كبرى فالشواهد أن مزيج الطاقة في مصر معوج وفي 
العالم كله مصادر الطاقة تعتمد على كافة المصادر الفحم والبترول الغاز والطاقة 
المتجددة وغيرها من المصادر، أما في مصر فيتم االعتماد على البترول والغاز 
بنسبة 94 ٪ وهو مايشكل تهديد لألمن القومي المصري، أما الكهرباء فتعتمد على 
الدولي  فالبنك  ثالث  الخللين خلل  هذين  94 ٪. ويصاحب  بنسبة  والبترول  الغاز 

* المهندس/أسامة كمال- وزير البترول والثروة المعدنية األسبق
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يقارن استهالك الفرد المصري من الطاقة مقابل مساهمته في الدخل القومي. وفي 
إحصائية تضم كافة الدول، نجد أن استهالك الفرد في مصر 26 ألف طاقة حرارية 
مقابل 1$ إنتاجي في حين أنه في إنجلترا يستهلك الفرد 4000 طاقة حرارية مقابل 
على كل دوالر إنتاجي أي أن المواطن المصري يستهلك ستة أضعاف المواطن 
البريطاني رغم االختالف الحضاري والتقدم، وهو مايعني وجود خلل وعدم كفاءة 
بين  العجز  بظهور  التحديات  من  العديد  عليه  ماترتب  الطاقة، وهو  استخدام  في 
دعم  في  والتضخم  السوداء  السوق  وظهور  المحلي  واإلستهالك  المحلي  اإلنتاج 
الطاقة وهذه األمور أثرت على البحث واالستكشاف من 2010 إلى 2013 نتيجة 
اتفاقيات جديدة في ظل خروج نسبة %15-10 من اآلبار  عدم القدرة على عقد 
المتواجدة سنوياً- وهو أمر طبيعي- لكن الخلل في عدم تعويض تلك اآلبار، فضالً 
على  المتراكمة  والمديونيات  المتأخرات  زيادة  عليه  ترتب  الدعم  زيادة  أن  عن 
قطاع البترول وصلت إلى 6.5 مليار دوالر ماتسبب في إحجام الشركاء األجانب 
عن البحث عن اآلبار في مناطق جديدة خاصةً أن تلك المناطق البحث بها مكلف 
نتيجة  المصري  القومي  األمن  على  ماأثر  وهو  المتوسط  في  العميقة  المياه  في 
ولتسريع  التحديات  تلك  ولمواجهة  االقتصادية.  للمياه  الوصول  على  القدرة  عدم 
من  الخطوات  بعض  اتخذت  التوقيت  هذا  في  الموجودة  لآلبار  اإلنتاجية  العملية 
اإلستيراد  فاتورة  لتقليل  اإلنتاج  على خطوط  جديدة  آبار  ووضع   2012-2014
التي وصلت على 4 مليار دوالر سنوياً من 2015-2013 وعاودت االنخفاض 
نتيجة   2012 في  استراتيجية  وقفة  وحدثت  المناقصات.  تعجيل  وتم  ذلك،  بعد 
مزاعم اإلخوان بتنازل مصر عن حقها في المنطقة اإلقتصادية الخالصة ووجدت 
اليونان وقبرص،  البحرية مع تركيا بدالً من  رغبة بأن تتم إعادة ترسيم الحدود 
وهو شبيه بما نشاهده اليوم من تصرفات الزعيم التركي أردوغان. وعندها بدأت 
الشركات األجنبية تتوقف عن عملها في المتوسط لعدم قدرتها على تحديد األماكن 
ترسيم  عدم  أن  الوقت  ذلك  في  التأكيدات  رغم  بها،  والعمل  التنقيب  سيتم  التي 
الحدود البحرية يسبب أضراراً كبيرة على المواطن المصري ويتسبب في هروب 
الشركات األجنبية من مصر. ومن هنا كان لجوء مصر لترسيم حدودها البحرية 
للمناقصة األخيرة في فبراير 2019 وفي الوقت الراهن يتم  مع قبرص وصوالً 
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المملكة  مع  الجارية حالياً  المناقصة  بشأن  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  العمل على 
العربية السعودية بعد أن تم ترسيم الحدود البحرية معها.         

ولقد كانت تلك اإلجراءات سبباً في سد الفجوة بين االستهالك واالنتاج المحلي 
شراؤه  مايتم  أن  إال  المصرية  للدولة  كلها  التذهب  المحلية  الحصة  أن  ورغم 
برنامج  واليوم هناك  استيراده.  يتم  بثالثة أضعاف مما  أقل  األجنبي  الشريك  من 
مع  تتالءم  لكي  البشرية  الموارد  منظومة  وتحديث  تطوير  على  يقوم  إصالحي 
قانونية  نماذج  تمتلك  البترول  وزارة  وأن  التكنولوجي، خاصةً  التطوير  عمليات 
التشريعي  التضارب  من  تعاني  فال  وبالتالي  األجانب  الشركاء  مع  للتعامل  ثابتة 

الذي تعاني منه باقي القطاعات المصرية. 

القطاع الخاص ألن جذب المستثمر المحلي  الثاني، فيتمثل في دعم  أما العنصر 
سيكون عامالً حاسماً في جذب المستثمر األجنبي ، ترشيد دعم الطاقة، ويجب أن 
تستمر الدولة في خطواتها المتخذة في هذا الصدد في خفض الدعم، وأخيراً الحاجة 
إلحداث التوازن والتنوع في مصادر الطاقة بدالً من االعتماد على مصدر واحد.
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»احتياطيات المنطقة، ونصيب مصر منها، ومقومات تحول مصر إلى مركز 
إقليمي للطاقة ومدى إمكانية تحقق ذلك مستقبالً«*

مقدمة: 

أهمية منطقة الشرق األوسط على مستوى العالم :

كونها  الكبرى  الدول  حسابات  في  خاصة  بأهمية  األوسط  الشرق  منطقة  تنفرد   
استراتيجية على المستوى السياسي، ولما تتمتع به من موارد طبيعة وعلى رأسها 
النفط والغاز، كما أن لها تعقيدات خاصة ثقافياً واجتماعياً . وتستفيد الدول الكبرى 
من هذه التعقيدات من موارد المنطقة وتأمين احتياجاتها من النفط والغاز، كما أن 
نتيجة  المتميز لمنطقة الشرق األوسط بصفٍة عامة ومصر بصفٍة خاصة  الموقع 
تحكمها بعدد من البحار والقنوات والممرات االستراتيجية التي تلعب دور أساسي 
للدول الصناعية ومنها تبرز أهمية منطقة  الخام  الغاز والمواد  في مسارات نقل 
الشرق األوسط في حسابات الدول الكبرى. وتمتلك كل من الجزائر وليبيا ومصر 
والعراق والسعودية ودول الخليج وسلطنة عمان اكتشافات واحتياطيات كبرى من 
النفط والغاز وهو مايوضح ماتمتلكه المنطقة من ثروات كبيرة وحجم االكتشافات 

الموجودة.

أهمية البترول والغاز في اقتصاديات الدول:

يمثل البترول المصدر األشهر واألقوى للطاقة نتيجة ألن 1 كجم منه ينتج 10 آالف 
سعر حراري، باإلضافة إلى أنه يدخل في العديد من الصناعات البتروكيميائية، كما 
أنه المصدر األساسي للوقود وله أهمية اقتصادية ألنه يوفر فرص عمل مباشرة 
المتحدة  للواليات  وبالنسبة  للدول.  هامة  اقتصادية  ركيزة  ويمثل  مباشرة  وغير 

* د. أحمد عبد الفتاح- نائب رئيس هيئة البترول األسبق
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فاكتشافات النفط الصخري أدى لزيادة الدخل القومي لتريليون دوالر، كما أنه من 
أسرع القطاعات تطوراً على المستوى التكنولوجي، وبالتالي فهو يساهم في دخول 
تكنولوجيا جديدة للدولة، وفي تطوير الخبرات والقدرات نتيجة العمليات التدريبية 

المستمرة الستيعاب التكنولوجيا الحديثة. 

مشاكل الحدود البحرية في شرق المتوسط: 

نتيجة  البحرية  الحدود  ترسيم  عملية  كانت  مصر  واجهتها  التي  األولى  المشكلة 
توقفها في مرحلة محددة في عهد اإلخوان، وتبنَت الدعوى القضائية عدم صحة 
220 مليار دوالر تنازلت مصر عنها  ماردده اإلخوان حينها من أن هناك نحو 
لصالح إسرائيل وقبرص، وهو ماتم نفيه بحكم قضائي وأن ماتم استكشافه من حقل 
ليفياثان وأفريدوت ليست من  المياه االقتصادية المصرية. وهناك عدد من الدول 
المتوسط، وهي كل من قبرص وتركيا واليونان، والتي  مقابل لمصر في شرق 
على  وترتب  البحرية،  الحدود  ترسيم  أجل  من  مصر  مع  مفاوضات  في  دخلت 
ذلك نجاح مصر وقبرص في التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود عام 2003 إال 
أن المفاوضات بين مصر وكل من تركيا واليونان لم تنجح نتيجة الخالفات على 
عدد من المسائل الفنية والقانونية. وكانت هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية قد 
قدرت نسبة المخزون في منطقة شرق المتوسط، عام 2010، نحو 345 تريليون 
حوض  في   223 ونحو  بأكمله  األمريكي  االحتياطي  مايتجاوز  وهو  مكعب  قدم 
النيل و6 مليار برميل من الغازات السائلة و1.7 مليار زيت، وهناك 122 تريليون 
 123 36 مليار أمام إسرائيل ونحو  لبنان وسوريا وقبرص، ونحو  أمام سواحل 
هنا  ومن  المنطقة،  على   2010 بعدعام  الصراع  واشتد  اليونان.  أمام  قدم  مليار 
وأقيمت مزايدة على خط   ، قبرص  البحرية مع  ترسيم حدودها  في  بدأت مصر 
التماس للمنطقة االقتصادية الخالصة ، وهو ماساهم في اكتشاف حقل ظهر. وبدأت 
الشركات األجنبية المستثمرة في هذا المجال، بسعة تخزين 30 مليار قدم مكعب 
من الغاز والذي تم إعالنه من قبل المكتشف األجنبي، وحقل ظهر كان منطقة تم 
إسنادها إلحدى الشركات العالمية وأنفقت مايقارب 360 مليون دوالر ولم توفق 
في أي إنتاج إقتصادي ووصلت بالحفر لـ3600 متر تحت سطح البحر ولم يوجد 
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االيطالية وبعد  إيني  المشروع لشركة  إسناد  تم  ثم  المنطقة،  إنتاج، وخرجت من 
الوصول لكشف تجاري في هذه المنطقة بدأت المنافسة في منطقة شرق المتوسط. 

 500 تنتج  أن  المتوقع  من  وليبرا،  نورس  االسكندرية،  شرق  في  حقول  وهناك 
البريطانية، كما أن هناك حقول   BP تستثمر بها شركة  مليون قدم مكعب يومياً 
أخرى يتم االستثمار فيها في شمال دمياط وشرق الدلتا. ومجموعة اآلبار ساهمت 
في تعويض العجز في االستيراد واالستهالك المحلي حيث رفعت االنتاجية لنحو 

7.5 مليار قدم مكعب تم خالله تعويض العجز والحصول على فائض .

الحفر  في  لبنان  وبدأت  وماري(  وليفياثان  )تمار  إسرائيلية  حقول  ثالث  وهناك 
تبدأ  أن  سوريا  في  األوضاع  هدوء  بعد  المتوقع  ومن  غزة  قطاع  حقول  وهناك 

عمليات التنقيب.

اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، ومنتدى غاز شرق المتوسط ، والعائد على 
مصر والتحديات التي تواجه منطقة غاز شرق المتوسط:

وضعت مصر في اعتبارها استضافة منتدى الغاز لموقعها االستراتيجي الرابط 
الكبرى،  الغاز  واكتشافات  الجديدة  السويس  قناة  ووجود  والغرب  الشرق  بين 
ووجود البنية التحتية المتمثلة في مصانع إسالة الغاز وغير المتوفرة في أي منطقة 
عدا مصر، وبالتالي اتخذت القاهرة خطوة إنشاء المركز اإلقليمي للطاقة من سبع 
دول )اليونان وقبرص وإسرائيل واألردن وفلسطين ولبنان واليونان (حيث وافق 
وزراء الطاقة على تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق األعضاء فيما تمتلكه من 
واستخدام  االحتياطيات  من  واالستفادة  جهودها  وتحفيز  العوائد  وتعظيم  موارد 
إنشاء  على  والعمل  الطاقة،  من  احتياجاتهم  وتأمين  سليمة  بطريقة  التحتية  البنية 
سوق إقليمي للغاز والطاقة وتأمين العرض والطلب ومساعدة الدول المستهلكة في 

تلبية احتياجاتهم.

ومن الخطوات التمهيدية التي اتخذت في اتجاه إنشاء المنتدى توقيع اتفاق حكومي 
بين مصر وقبرص عام 2018 لمد خط أنابيب بحري بين البلدين واتفاق زعماء 
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شرق  في  للغاز  منتدى  إنشاء  على  اتفاق  توقيع  على  واليونان  وقبرص  مصر 
ودول  والمستوردة  المنتجة  الدول  عضويته  في  ويضم  مصر،  مقره  المتوسط 
الغاز. وتكمن  لتنظيم  الغاز وجهاز  قانون تنظيم أنشطة سوق  العبور. كما صدر 
أهمية هذا القانون في أن الغاز والزيت في مصر كانا تابعين لسلطة وزارة البترول 
ولم يكن من حق أحد االستيراد أو التصدير، من وإلى الخارج، وبالتالي يُرِخص 
القانون للقطاع الخاص االستيراد والتصدير بهدف تحرير سوق الغاز، خاصةً وأن 

ذلك كان مطلباً أساسياً للشركاء األجانب .

الواقع أن مصر في إطار االتفاقية والمنتدى ستستفيد بصورة كاملة مما تمتلكه من 
بنية تحتية كونها الوحيدة التي بها محطات لتسييل الغاز حيث ستكون مصر نقطة 

لتجميع الغاز ومركز للتجارة باإلضافة لالكتشافات الموجودة.

للغاز  المنتجة  الدول  مع  اإلقليمية  بالمنافسة  ترتبط  تحديات  هناك  ستكون  ولكن 
وبصفة خاصة دول الخليج كاإلمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان، ووجود 
الكبيرة مؤخراً،  السعودية  االكتشافات  في ظل  مباحثات  مد شبكة  معلومات عن 
فضال ًعن المنافسة من إيران ومن روسيا في ظل رغبة اإلتحاد األوروبي تنويع 
مصادر الطاقة وتقليل االعتماد على الغاز الروسي، فضالً عن الخالفات القائمة 

بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.
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»الجوانب السياسية«*

تعتبر منطقة شرق المتوسط من المناطق ذات األهمية االستراتيجية الكبرى في 
العالم، حيث انها شريان الحياة الرئيسي بالنسبة للعالم الغربي، فهذه المنطقة تتوسط 
جميع الخطوط البحرية والجوية الرئيسية المتجهة من الشرق إلى الغرب أو من 
الغرب إلى الشرق، كما أنها تحوي الموانئ والمطارات الالزمة إليواء قوافل االنتقال 
أهمها  ومن  الطاقة  بها مصادر  وتتعدد  العالمية،  المسارات  عبر  والبحرية  البرية 
النفط و 41 % من  البترول والغاز وإحتوائها على حوالي 47 % من احتياطي 
احتياطي الغاز في العالم، كما أنها منطقة تعج بمختلف أنواع الصراعات على كافة 

أشكالها، وتحتل مكانة كبيرة في إستراتيجيات القوى الكبرى.

انعكاساً لهذه األهمية  زاد التنافس على الطاقة في منطقة حوض شرق المتوسط  
وتصاعدت حدة التوتر بين الدول المطلة في هذه المنطقة خاصة )مصر – اليونان 
– قبرص – إسرائيل – تركيا – لبنان- فلسطين(، ودخول العبين آخرين يحركوا 
هذا التنافس لتحقيق أهدافهم اإلقتصادية والسياسية مثل روسيا والواليات المتحدة 
المتوسط  جديدة شرق  إقليمية  تحالفات  إلى ظهور خريطة  أدى  ما  وهو  وإيران 
إنتاجيتها  في  تفوق  قد  التي  الثروة،  هذه  على  اإلقليمية  المراكز  على  وصراع  

مستويات اإلنتاج الخليجي والروسي.

اإلقليمية  األطراف  من  العديد  سعى  إطار  وفى  التحالفات  هذه  خلفية  وعلى 
والدولية لتحويل وجهة مجريات هذه القضية لتحقيق مصالحها وأهدافها اإلقتصادية 
والسياسية )1( ، يمكن ايجاز رصد مواقف القوى الدولية واألقليمية فى منطقة شرق 

المتوسط كاآلتى: 
)1(غاز المتوسط.. صراع إقليمي ووسيلة لتصفية الحسابات السياسية، جريدة العرب اللندنية، بتاريخ 2015 / 08 / 25، 

  https://alarab.co.uk على  الرابط

* لواء/د. وائل ربيع- المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا 
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روسيـــــــــــا:

الهدف اإلستراتيجى الرئيسى لروسيا هو السيطرة على مصادر الطاقة وخاصة 
الغاز  مع ضمان السيطرة على خطوط نقل الطاقة في المنطقة، والحيلولة دون 
الرئيسى  المصدر  تصبح  وأن  فيها  شريكاً  روسيا  تكون  ال  جديدة  إنشاء خطوط 
للطاقة ألوروبا، ولذلك نجد أن السنوات األخيرة شهدت تنامياً واضحاً في الحضور 
العسكري والسياسي الروسي، استنادا إلى اآلزمة السورية باألساس. ويشير بعض 
 ،2015 سبتمبر  في  سوريا  في  العسكري  التدخل  روسيا  قرار  أن  إلى  المحللين 
كان مدفوعا باألساس بتطور متغير الغاز في منطقة شرق المتوسط، وسعيها إلى 
ضمان حصتها في السوق األوروبية )تستحوذ روسيا حاليا على حوالي %40 من 
المقترح إلنشاء  الغاز(، خاصة في ظل المشروع  الواردات األوروبية من  حجم 
األمر  السورية،  األراضي  عبر  أوروبا  إلى  قطر  من  قُطري  غاز  أنابيب  خط 
الذي سيؤثر بالتأكيد- حال تنفيذ هذا المشروع- على الحصة الروسية من السوق 
األوروبية، وفي ظل وجود عوامل ارتباط واضحة بين روسيا ومصادر وخطوط 

الطاقة عبر هذه المنطقة ) السيل الشمالي والسيل التركي(.

في سوريا وشرق  اآلن  الروسي حتى  الحضور  عليه  يبدو  مما  الرغم  وعلى 
المتوسط وما يحدث من تدخالت تركية فى سوريا، إال أن المصالح السياسية  الروسية 
متنامية مع تركيا وتتعلق هذه المصالح بحاجة روسيا إلى تركيا في إدارة التوازنات 
المتزايد خالل  المتعلقة باألزمة السورية، و االعتماد الروسي  الدولية واإلقليمية 
المرحلة القادمة على تركيا كدولة مرور مهمة لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، 
ويأتي على رأس هذه المشروعات الكبيرة المهمة مشروع “السيل التركي”، الذي 
بدأ التباحث حوله في أواخر سنة 2014، كبديل لمشروع “السيل الجنوبي”، الذى 
للقرارات  )رضوخاً  أراضيها  عبر  المشروع  مرور  بلغاريا  رفض  بسبب  فشل 
األوروبية والغربية الهادفة إلى تقليص نفوذ شركة الغاز الروسية “غازبروم”(. 
وتقوم فكرة المشروع على مد خط أنابيب عبر البحر األسود )إنبوبين( من روسيا 

إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا.   

أصبح  الروسي  والسياسي  العسكري  الحضور  تنامي  أن  إذن  القول  خالصة 
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معطى أصيالً في معادالت النفوذ السياسي والتوازن العسكري في منطقة شرق 
العالمي  النظام  داخل  وضعها  لتأكيد  روسية  استراتيجية  من  وكجزء  المتوسط، 
كقطب دولي. كما أصبحت روسيا ضمن الفاعلين الرئيسيين في مشروعات خطوط 

نقل مصادر الطاقة من روسيا -ووسط آسيا- إلى أوروبا. 

الواليات المتحدة األمريكية:

الروسي  النفوذ  تحجيم  هو  المرحلة  هذه  خالل  الرئيسى  اإلستراتيجى  الهدف 
التبعية األوروبية لروسيا في  داخل سوق الغاز األوروبية والعمل على تخفيض 
الهدف  هذا  عن  المعبرة  األمثلة  أحد  »نابوكو«  مشروع  مثل  وقد  المجال.  هذا 
األمريكي. وفي إطار هذا الهدف تسعى الواليات المتحدة األمريكية، بشكٍل متصل، 
إلى تطويق الوصول الروسي اإليراني  إلى المتوسط عبر استراتيجية ثنائية في 
تطويق  هو  األول  المستوى  السورية،  األزمة  في  يجري  مما  انطالقاً  المنطقة، 
الوجود الروسي شرق المتوسط بسلسلة متكاملة من القواعد العسكرية إنطالقاً من 
تركيا عبر )26( قاعدة ونقطة تجسس وتحكم وسيطرة أميركية، وصوالً إلى تفعيل 
برتوكول »أربيل/ واشنطن« )2016( لبناء خمس قواعد أميركية في كردستان 
وتحويل  األميركية  اإلسرائيلية/  األمنية  االتفاقية  إلى  باإلضافة  هذا  العراق، 
هذا  إلى  أضفنا  ولو  المنطقة.  في  أميركية  قاعدة  أكبر  إلى  بموجبها  »إسرائيل« 
القوس األمريكي قاعدة »إكروتيري« في قبرص للناتو وبريطانيا، حينها يكتمل 

تطويق الوجود الروسي شرق المتوسط.

القوة  بين  الجغرافي  الفصل  فهو  االستراتيجية  هذه  من  الثاني  المستوى  أما 
المندفعة عبر ايران - روسيا والصين باتجاه المتوسط، من خالل مشروع »أقلمة 
العراق« و »فدرلة سورية« لبلوغ عتبة الفصل الجغرافي، حينها يمكن أيضاً مد 
إلى  الجديد  الحيز  اإلسرائيلي( عبر هذا  السعودي  )القطري  والغاز  النفط  أنبوب 

تركيا والعودة إلى نقطة البدء في الحرب على سورية أرضا وشعبا وقيادة.

االتحاد األوروبي:

يرتبط االتحاد األوروبي بمنطقة شرق المتوسط لعدة أسباب، منها اشتراك كل من 
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اليونان وقبرص في عضويته، وكون تركيا عضواً مرشحاً لالنضمام إليه، كما أن 
التهديدات األمنية بمنطقة شرق وجنوب المتوسط ) صراعات مسلحة – إرهاب – 
هجرة غير شرعية( تؤثر على االتحاد األوروبي أيًضا، وقد تسببت الغارات التركية 
على المناطق االقتصادية الخالصة القبرصية في إعاقة المحادثات التركية لالنضمام 
لالتحاد األوروبي. ومن ثم فإن مصلحة االتحاد األوروبي تكمن في تحقيق االستقرار 
السياسي في منطقة شرق المتوسط التي تجاورها )2(. ويسعى اإلتحاد األوروبى إلى 
تطوير السوق الداخلية للطاقة في المقام األول مع تأمين التدفقات وتعظيم قدرة توجيه 
تفعيل  إلى  باإلضافة  الضرورة،  عند  األوروبي  االتحاد  في  مكان  أي  إلى  الطاقة 
التعاون مع دول المنطقة ودعم مبادرات التعاون بين دول المنطقة ذاتها لزيادة فرص 
االستقرار بها، والعمل على تكوين قوة عسكرية أوروبية للتدخل السريع قادرة على 

حماية المصالح األوروبية.

وعلى خلفية هذا التصعيد التركى مع قبرص ألغى قادة االتحاد األوروبي اجتماعاً 
مزمعاً مع الرئيس التركي “أردوغان” فى 26 مارس 2018 في بلغاريا لمناقشة 
واليونان،  قبرص  مع  تضامنهم  معربين عن   ، األوروبى  لإلتحاد  تركيا  انضمام 
ودعا االتحاد األوروبي تركيا إلي البعد عن التهديدات والتصرفات التى قد تضر  

بعالقات حسن الجوار.

الموقف التركـــــــى:

فى البداية يجب التنويه إلى أن  االحتياطات التركية من الغاز ضعيفة جداً وال 
تضعها فى ترتيب تنافسى فى قائمة المنتجين  طبقًا لخبراء الطاقة)3( ولذلك نجد 
المنتجة  الدول  بين  الوسيط  المعبر  أن تصبح  لتركيا هو  اإلستراتيجى  الهدف  أن 
فى  الغاز  مستوردي  والمستهلكين   ، والخليج  المتوسط  وشرق  آسيا  في  للغاز 
أوروبا من خالل خط انابيب السيل التركي بالتعاون مع روسيا ، وبالطبع مشروع 
بهذه الضخامة سيدر مليارات على الخزانة التركية تساعدها في مواجهة األزمة 
التى تمر بها مؤخراً، لكن نشأة منتدى شرق المتوسط قضى  العنيفة  االقتصادية 

على اآلمال والطموحات التركية. 
)2( سارة فوجلر، تومبسون،اكتشافات الغازشرق المتوسط واألمن البحرى اإلقليمى،فبراير2015 

)3( المرجع السابق. المهندس صالح حافظ الخبير البترولى، حرب »غاز المتوسط«، مجلة عالم الطاقة، 12 مايو2019
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اتفاقية  المتمثلة فى  اإلعتراض على  التركية  ونلحظ نتيجة لذلك اإلستفزازات 
ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل عام 2010،كما أعلنت عن رفضها 
اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013، ويأتي ذلك على خلفية 
القاري التركي، وعلى ذلك  االدعاءات التركية بأن هذه االتفاقيات تنتهك الجرف 
اعترض الجيش التركي يوم 9 فبراير 2018 ، سفينة الحفر لشركة إيني اإليطالية 
والتي كانت في طريقها من موقع بين الجنوب والجنوب الغربي من قبرص إلي 
منطقة في جنوب شرق الجزيرة يعرف ببلوك، وحذر الرئيس التركي »أردوغان« 
من المساس بالحقوق السيادية لتركيا على سواحل شمال جزيرة قبرص، األمر الذى 
أدى إلى أن تعيش تركيا فى عزلة سياسية وإقتصادية صاحبها شبه توقف تام لعمليات 
البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بعد انسحاب غالبية الشركات العالمية 

العاملة في مجاالت البحث واستكشاف البترول عن عملها في تركيا.

 ، واسرائيل  قبرص  بين  اإلتفاقية  على  تركيا  فيه  اعترضت  الذى  الوقت  وفي 
في  ليبيا،  في  السراج  البحريه مع حكومة  الحدود  لترسيم  اتفاقية  حررت ووقعت 
مدينة إسطنبول بتاريخ 27نوفمبر2019 وتضمنت هذه االتفاقية وفق النص المرفق، 
تحديداً بحريًا دقيقًا للجرف القاري، وما وصفت بالمنطقة االقتصادية الخالصة بين 
تركيا وليبيا األمر الذى اعترضت عليه مصر واليونان حيث أنها تتعرض لنقاط 
خالف معها فى بعض النقاط البحرية ) أ ، ب(.كما أعلنت تركيا استعدادها إلرسال 
الذي  ، األمر  الليبي  الوطني  الجيش  السراج فى حربه ضد  لمعاونة  قوات تركية 

رفضه مجلس النواب الليبي واعتبره تدخالً في الشأن الداخلي الليبي.

الموقف اإليرانـــــي:

إن الهدف الرئيسى إليران هو الوصول الى البحر المتوسط عن طريق العراق/ 
سوريا/ لبنان، وأن تتمكن من تصدير غازها  مباشرة إلى أوروبا ، وهي تدعم كالً 
من لبنان وسوريا بشكل حاسم ليس فقط من أجل لبنان وسوريا وإنما لتحقيق هذا 
الهدف. إذ أن لدى طهران خطط محددة فيما يتعلق بالمشرق وشرق البحر األبيض 
المتوسط لتصدير الغاز وتصبح العب رئيسى فى هذا المجال، ولعل أكبر دليل 
على ذلك هو رفضها بيع حصتها من الغاز إلى روسيا التى تسعى لشراء الغاز 
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من المنطقة وإعادة تصديره ألوروبا في إطار استراتيجيته الهادفة إلى أن تكون 
المصدر الرئيسى للغاز ألوروبا . 

قبـــــــــــــــرص:

تعمل قبرص على استثمار مسارات التعاون واألمن لالتحاد األوروبي والواليات 
التنسيق مع مصر  القبرصية واستمرار  التركية  للتنسيق بشأن الخالفات  المتحدة 
وإسرائيل لتحقيق مصالحها فى المنطقة واالستفادة من اإلمكانيات الموجودة في 

مجال الطاقة

ونشير إلى توقيع قبرص العديد من االتفاقيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، 
ففي عام  2007 م وقعت حكومتي قبرص ولبنان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، 
وشهدت الحكومتان اإلسرائيلية والقبرصية في 17 أكتوبر 2010 ، توقيع اتفاقيه 
ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة االقتصادية، ومؤخًرا في 17 فبراير 2013 
بين مصر وقبرص. هذا وعلى  البحرية  الحدود  اتفاقية ترسيم  التوقيع على  تم   ،
واتفاقيات  البحار  لقانون  الحاكمة  القانونية  األسس  من  العديد  وجود  من  الرغم 
ترسيم الحدود بين الدول، إال أن ذلك لم يمنع من وجود طموحات إقليمية لبعض 

الدول التي تسعى وراء مكاسب سياسية واقتصادية.

اليونــــــــــــــــــــــــــــــــان:

مصر  مع  والتنسيق  األوروبي،  لالتحاد  واألمن  التعاون  مسارات  استثمار 
وإسرائيل وقبرص لتحقيق مصالحها فى المنطقة مع قيامها بتعيين الحدود البحرية 
مع دول شرق المتوسط اعتماداَ على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار) للتأثير 
على أنقرة وحرمانها من التعدى على منطقتها االقتصادية الخاصة(، ودعم وجودها 
العسكري في حوض المتوسط من خالل االتحاد األوروبي، لتأمين خطوط أنابيب 

الغاز المنتظرة بين مصر وقبرص واليونان وأوروبا.

إسرائيــــــــــــــــــــــــــل:

تسعى إسرائيل للحفاظ على مكتسباتها من مصادر الطاقة المكتشفة في مياهها 
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االقتصادية )شرق البحر المتوسط(، لما لهذه المكتشفات من أثر بعيد المدى على 
ستحول  أنها  حيث  واالجتماعي،  واألمني  واالقتـصادي  الـسياسي  األداء  مجمل 
إسرائيل من دولة مكتفية ذاتياً من الغاز إلى مصدرة له، وهو ما سوف يغير من 

مكانتها الجغرافية والسياسية في المنطقة.

 ولتحقيق ذلك أقامت شراكات استراتيجية مع كل من قبرص واليونان واعتبار 
قبرص العباً استراتيجياً هاماً لها، وباعتبارها مشرفاً على مفارق طرق صادرات 
التقنية  الناحية  من  صعوبته  من  الرغم  على  المنطقة  في  اإلسرائيلية  الطاقة 

واالقتصادية. 

أيضاً تسعى لتحسين عالقاتها مع مصر وإقامة شراكة اقتصادية معها مستغلةً 
التصدير  في  منها  االستفادة  يمكن  تحتية جاهزة  بنية  لدى مصر من  ما  ذلك  في 
التخزين  استراتيجية  التوجه  هذا  يحقق  أخرى سوف  جهة  ومن  وآسيا،  ألوروبا 
والنقل للغاز المكتشف من األراضي اإلسرائيلية بدالً من وجوده على األراضي 

القبرصية أو التركية.

وعلى الصعيد األمني فقد قامت الحكومة اإلسرائيلية بتطوير نظريتها القتالية 
االقتصادي  »الماء  اسم  عليها  أطلقت  البحر  في  جديدة  توسعية  نظرية  باختالق 
إلسرائيل«، تدعو من خاللها إلى توسيع نطاق عمل البحرية اإلسرائيلية لمواجهة 
حماية  في  والمتمثلة  األمنية،  العسكرية الستراتيجيتها  التحديات  أكبر  من  واحدة 
مكتشفاتها من الغاز عقب نجاحها في اكتشاف حقلي »تمار وليفياثان« المتداخل 
مع المياه اإلقليمية لقبرص باعتباره أمراً حيوياً ألمن الطاقة، وخصصت المؤسسة 

العسكرية 70 مليون دوالر من ميزانيتها لتنفيذ خطة دفاع عاجلة عن الحقلين.

لبنــــــــــــــــــــــــان:

المحتملة  الغاز  اكتشافات  مع  للتعامل  استراتيجيتها  خالل  من  لبنان  تسعى 
جانب،  من  المتردية  االقتصادية  األوضاع  مواجهة  إلى  االقتصادية  مياهها  في 
لمواجهة  المنطقة  في  المؤثرة  الكبرى  الدول  مع  سياسية  شراكات  في  والدخول 
ترسيم  إلى  نهائي  اآلن وبشكل  تتوصل حتى  لم  أنها  اإلسرائيلية، حيث  األطماع 
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حدود المناطق االقتصادية الحصرية الخاصة بهما. وتشهد األوضاع بين البلدين 
مزيداً من التوتر بعد تهديد »حزب هللا« اللبناني المدعوم من إيران بضرب السفن 

والمنشآت اإلسرائيلية حالة التعدى على المياه اإلقتصادية اللبنانية. 

ســــــــــــــــــــــــــــوريا:

وضع  في  التفكير  من  تحد  الراهن  الوقت  في  سياسية  سوريا ظروف  تواجه 
أنها  إال  المتوسط،  البحر  الطاقة بحوض شرق  استراتيجية محددة بشأن مصادر 
أعطت روسيا حق التنقيب والبحث عن ابار جديدة للطاقة في سوريا، كذلك حصلت 
الشركة الروسية » سيوز نفط غاز«  عام 2013م على مناقصة حصرية للتنقيب 
المنطقة  في   )12( االمتياز  منطقة  في  وتطويرها  البحرية  الغاز  احتياطات  على 
التهديدات  بسبب  عمليتهما  أوقفتا  الشركتان  أن  إال  التركية،  السورية  الحدودية 

األمنية.

من  العديد  إلى  اإلشارة  يجب   ، في سوريا  المسلح  الصراع  إلى  وباإلضافة   
بشرق  غاز  من مخزون  مالديها  انطالق سوريا إلستغالل  من  تحد  التى  النقاط 

المتوسط:

أ- لم توقع سوريا على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بسبب لواء األسكندرونة 
المتنازع عليه مع تركيا.

الحدود  لجنة  قيام  من  الرغم  على  لبنان،  مع  البحرية  حدودها  ترسم  لم  ب- 
لبنان بتقديم تقرير من طرف واحد يفيد ترسيم خط الحدود البحرية  البحرية في 

الشمالية مع سوريا في عام 2009م .

مع  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود  ترسيم  في  صعوبة  سوريا  تجد  جـ- 
قبرص بسبب المعارضة والضغوط التركية، لتداخل هذه المنطقة مع مياه الجزء 

الشمالي الشرقي من جزيرة قبرص الذي تسيطر عليه تركيا. 

مصــــــــــــــــر:

المتوسط  وفي  التي تحدث فى شرق  اإلرهاصات  بعيدة عن  تكن مصر  ولم 
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ضوء إعالن الحكومة المصرية وشركة إيني اإليطالية عن االكتشاف الضخم في 
منطقة امتياز شروق الخاصة، بدأت القوات المسلحة المصرية في تحديث شامل 
لجميع أفرع قواتها، فطالت التحديثات القوات الجوية، وكان للقوات البحرية أيًضا 
طراز  من  مصر«  »تحيا  األوسط  الشرق  في  مدمرة  أقوى  إدخال  فتم  نصيب، 

»فريم« للخدمة في ألوية المدمرات بالبحرية المصرية. 

إن االهتمام بتحديث البحرية المصرية خاصة وتزويدها بأفضل تسليح يؤكد أن 
الوضع المتوتر جيوسياسيًا في شرق المتوسط والذي وصل ذروته بعد التحالف 
االستعداد  المصرية  البحرية  القوات  يفرض على  وقبرص،  واليونان  بين مصر 
الكامل لمواجهة أي سيناريوهات، قادمة ما بين النزاع اإلقليمي المحتمل أن تبدأه 
بين  الذي في حال تطبيقه رسميًا   1982 البحار  قانون  لم توقع على  تركيا ألنها 
ابتداًء من أقرب  اليونان وقبرص” سيحرم تركيا من مياهها اإلقليمية  “مصر و 

جزيرة يونانية لها وصواًل لسواحل قبرص.

وجاء إعالن القاهرة تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط فى 14 يناير 2019 
بهدف تحقيق أكثر من هدف للدول األعضاء التى ستعمل على تحقيقها خالل الفترة 

المقبلة أبرزها: 

*العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح األعضاء من  خالل تأمين 
العرض والطلب.

تنافسية، وتحسين  أسعار  التحتية، وتقديم  البنية  تكلفة  الموارد وترشيد  *تنمية 
العالقات التجارية .

* االستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة .

 وال شك فى أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط سيساعد مصر في تحقيق 
حلمها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتعاون في مجال تصدير الغاز المسال 

إلى أوروبا.

وأخيًرا، فإنه على الرغم من آمال شعوب بلدان دول شرق المتوسط  في استغالل 
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اكتشافاتها النفطية والغازية في تنمية اقتصادياتها وجلب مزيد من اإلستقرار، إال 
إنه أيًضا قد يؤدي إلى تفاعالت بحرية غير آمنة، حيث من الممكن أن يحدث هجوم 
إرهابي على مؤسسات الطاقة المتواجدة بحوض شرق المتوسط، كما أن التوترات 
الجيوسياسية وتاريخ الصراع المسلح بهذه المنطقة وتزايد القوات البحرية يُسهل 
من إمكانية حدوث مواجهة بحرية، وهو ما يجعل إدارة الصراع يمثل أولوية لكل 

من دول شرق المتوسط والمجتمع الدولي كافة.



“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019 94

»الجوانب القانونية«*

مقدمة :

ووسيلة  غذاء  ومورد  ثروات  كمكمن  البحر  أهمية  القدم  منذ  اإلنسان  أدرك 
اهتمام  البحار على  قانون  استحواذ  يبدو غريباً  ولذلك ال   ، دفاع  وقاعدة  اتصال 
فقهاء القانون الدولي منذ القرن السابع عشر ، ففي عام 1609 نشر الفقيه الهولندي 
جروسيوس Grotius  كتابه “البحر الحر” “Mare Libe Run  “ والذي أبدى 
فيه أن البحار غير قابلة للتملك ، وال يمكن أن تكون محالً لسيادة أية دولة، وكان 
جروسيوس يدافع بذلك عن حق بالده في اإلبحار إلى جزر الهند والتجارة وذلك 

في مواجهة البرتغال.)4(

وامتد االهتمام الدولي حديثاً بالبحار، وعلى وجه التحديد منذ نشأة منظمة األمم 
المتحدة في عام 1945، حيث عقد أول مؤتمر لألمم المتحدة لقانون البحار في عام 
التي  المواد  1958، وشارك فيه ممثلو 58 دولة. وقد بحث المؤتمر مشروعات 
البحر  هي:)اتفاقية  اتفاقيات  أربع  إقرار  في  ونجح  الدولي،  القانون  لجنة  أعدتها 
اإلقليمي والمنطقة المتاخمة، اتفاقية أعالي البحار، اتفاقية الصيد وصيانة الموارد 

الحية ألعالي البحار، اتفاقية الجرف القاري(.

يتعلق بالتسوية اإلجبارية للمنازعات،  اختيارياً  كذلك أقر المؤتمر بروتوكوالً 
إال أنه فشل في الوصول التفاق دولي حول اتساع البحر اإلقليمي وحدود منطقة 

الصيد للدولة الساحلية فيما وراء البحر اإلقليمي.

وقد عقدت األمم المتحدة مؤتمرها الثاني لقانون البحار في عام 1960، ولكنه، 

Colombos, The International Law of the Sea )1962(, pp57-62 - )4(

* أ.د. مساعد عبد العاطي- استاذ القانون الدولي
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كسابقه، فشل لذات األسباب سالف اإلشارة إليها. وقد عقد المؤتمر الثالث لقانون 
جنيف  مؤتمري  اخفاق  عقب  إليه  الدعوة  جاءت  والذي   ،1982 عام  في  البحار 
اإلقليمي،  البحر  اتساع  حول  دولي  توافق  تحقيق  في   1960  ،1958 عامي  في 
وغموض الوضع القانوني لقيعان البحار والمحيطات فيما وراء الوالية الوطنية 
أيضاً، واستغالل الثروات لصالح البشرية جمعاء، وفي ظل وجود صراع دولي 
كبير بين الدول المتقدمة والنامية. وقد أدرك المؤتمر أن االتفاقية المرتقبة ال يمكن 
أن تستجيب لكل ما تطالب به دولة أو مجموعة من الدول، لذلك صيغت االتفاقية 

في إطار صفقة شاملةPackage Deal  تم إقرارها بتوافق اآلراء.)5(

لعام  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  ُووفِق  كبير  قانوني  جهد  وبعد 
1982، من قبل )130( دولة، وصوتت ضدها أربع دول هي الواليات المتحدة 
بينها  من  كان  التصويت  عن  دولة   )17( وامتنعت  وفنزويال،  وتركيا  وإسرائيل 
المملكة المتحدة واالتحاد السوفيتي السابق، وجمهورية المانيا االتحادية، وهولندا، 
وتضم  الديموقراطية.)6(  ألمانيا  وجمهورية  وبولندا  والمجر  وبلجيكا،  وإسبانيا، 
االتفاقية اليوم )168( دولة من بينها معظم الدول الصناعية الكبرى عدا الواليات 

المتحدة األمريكية.

وتتناول هذه الدراسة الموضوعات اآلتية :

أهم المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة. أوالً:  

الضوابط القانونية الحاكمة الستغالل ثروات البحار. ثانياً: 

في  لمصر  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  على  تطبيقية  دراسة  ثالثاً: 
المتوسط. 

Stavropoulos, Procedural of the third conference on th law of th Sea, UN insti- )5(

.tute for training and research news, volume 6, N 01 )1974(, P.16
)6( انظر مقدمة نص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ص 71 والصفحات التي تليها، منشورات األمم 

A,83,V,5 المتحدة
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أوالً: أهم المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة:

ترتبط دراسة الضوابط القانونية الحاكمة الستغالل ثروات البحار بصفة عامة، 
وعلى وجه الخصوص منطقة شرق البحر األبيض المتوسط بالعديد من المفاهيم 
وهي  بالدراسة،  مفاهيم متصلة  القانونية والجغرافية وغيرها من  والمصطلحات 

على النحو التالي:

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:. 1

البحار -  استخدامات  أوجه  لكافة  الحاكمة  القانونية  المرجعية  بمثابة  تعد 
والمحيطات، واستغالل مواردها، وجاءت في وثيقة واحدة ال تسمح بإبداء تحفظات. 
إذ أن المادة 309 تنص على أنه ال يجوز إبداء تحفظات على االتفاقية أو استثناءات 
منها ما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى في االتفاقية، كما أن عدم السماح بإبداء 
تحفظات ال يمنع الدول عند التوقيع أو التصديق على االتفاقية أن تصدر إعالنات 
شريطة  االتفاقية،  أحكام  وبين  وأظمتها  قوانينها  بين  التناسق  لتحقيق  بيانات  أو 
أال تهدف هذه اإلعالنات أو البيانات الى استبعاد أو تعديل األثر القانوني ألحكام 

االتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة )المادة 310( .

للمنازعات، -  السلمية  التسوية  ولمبدأ  القانون  لحكم  انتصاراً  االتفاقية  تعد 
وهي بمثابة دستور المحيطات كما وصفها السيد »تومي كوه« رئيس مؤتمر األمم 

المتحدة الثالث لقانون البحار.  

العالم -  لشعوب  والتقدم  العدالة  وتحقيق  السلم  صون  إلى  االتفاقية  تهدف 
تخصيص  على   ،88 المادة  في  االتفاقية  نصت  الهدف  هذا  مع  واتساقاً  جمعاء، 
أعالي البحار لألغراض السلمية، وقصرت في المادة 141، استخدام قاع البحار 
والمحيطات وباطن أرضها خارج الوالية الوطنية لألغراض السلمية، كما نصت 
لواجباتها  وأدائها  لحقوقها  ممارستها  في  األطراف  الدول  تمتنع  بأن   301 المادة 
بموجب االتفاقية عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية 
أو االستقالل السياسي ألي دولة أو بأي صورة أخرى تتنافى مع مبادئ القانون 

الدولي الواردة في ميثاق األمم المتحدة.
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والبحر -  البحار  أعالي  حالة  أهمها  من  مستقرة  أعرافاً  االتفاقية  قنَنت 
اإلقليمي، وفي ذات الوقت استحدثت مناطق ومفاهيم جديدة، إذ أنها أنشأت منطقة 
حدود  خارج  والمحيطات  البحار  قاع  لمنطقة  قانونياً  ونظاماً  خالصة،  اقتصادية 
الوالية الوطنية، فضالً عن تحديدها التساع البحر اإلقليمي بإثني عشر ميالً بحرياً 
كحد أقصى، أيضاً وسعت االتفاقية من مفهوم الجرف القاري، كما تضمنت جزءاً 
التي تنشأ عن تطبيقها أو تفسيرها، وتضمن هذا  المنازعات  يتعلق بنظام تسوية 

النظام إنشاء محكمة دولية لقانون البحار.)7(   

نقاط األساس:. 2

انحسار  خط  كان  سواء  األساس  خط  على  الموجودة  والعالمات  النقاط  هي 
المياه، أو خط األساس المستقيم، وتلك النقاط يستعان بها في تعيين الحدود البحرية 

من خالل تحديد موقعها على الخرائط البحرية.

ذلك الخط الذي يبدأ منه قياس عرض البحر اإلقليمي والذي يعد فاصالً بين المياه 
الداخلية للدولة الشاطئية وبين بداية بحرها اإلقليمي واتجاهه نحو أعالي البحار.

خط المنتصف:. 3

هو الخط الذي ينتصف المسافة بين الحدود البحرية لدولتين متقابلتين ال تسمح 
المسافة البحرية بينهما بتحديد مدى البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة.

المياه الداخلية:. 4

البحر اإلقليمي  يبدأ فيها قياس  التي  الواقعة خلف خطوط األساس  المياه  هي 
وهي ليست جزء من البحر اإلقليمي، وبالتالي ال يجوز للسفن األجنبية أن تمارس 

فيها حق المرور البرئ.

)7( للمزيد حول اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار انظر د. مفيد شهاب )اشراف(: قانون البحار الجديد والمصالح 

العربية، صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية 1977.
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5 .:Territorial Sea البحر اإلقليمي

يجري استخدام مصطلح البحر اإلقليمي والمياه اإلقليمية في المكاتبات القانونية 
كقاعدة  اإلقليمي  البحر  فكرة  الدولي  القانون  في  استقرت  ولقد   ،  )8( كمترادفين 
اتفاقية جنيف  العرفية ضمن أعمال  القواعد  عرفية، وبدأت مرحلة تدوين بعض 
لعام 1958، ثم جاءت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وحسمت 
المتحدة  األمم  اتفاقية  اعتبرت  بحرياً،  ميالً   12 أقصى  بحد  اإلقليمي  البحر  مدى 
لقانون البحار 1982، البحر اإلقليمي جزء من إقليم الدولة، وخاضعاً لسيادتها في 
ضوء أحكام االتفاقية ومبادئ القانون الدولي بوجه عام، حيث نصت المادة الثانية 

من االتفاقية في مادتها الثانية على أن:  

أو أ.  الداخلية،  ومياهها  البري  اقليمها  خارج  الساحلية  الدولة  سيادة  تمتد 
مياهها األرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، الى حزام بحري مالصق يعرف بالبحر 

اإلقليمي.

تمتد هذه السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر اإلقليمي وكذلك الى قاعة ب. 
وباطن أرضه.

االتفاقية ت.  هذه  أحكام  بمراعاة  هنا   – اإلقليمي  البحر  على  السيادة  تمارس 
وغيرها من قواعد القانون الدولي.  

6 .:Continental Shelf الجرف القاري

تعرف اللغة القانونية العربية اصطالحات عديدة للتعبير عن الجرف القاري 
 – البر  جناح   – القاري  االمتداد   – القارية  العتبة   – القاري  الرصيف  بينها  من 
حافة القارة، وعرفت المادة األولى من اتفاقية جنيف الجرف القاري بأنه مصطلح 

يستعمل للداللة على:  

للشاطئ أ.  المائية  المساحات  في  القاع  تحت  الواقعة  واألرض  البحر  قاع 

)8( للمزيد في هذا المعنى راجع :

Brownlie. Ian, Principles of public International Law, Oxford, 1979, p.183
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الكائنة خارج منطقة البحر اإلقليمي وذلك الى عمق مائتي متر أو أبعد تبعاً لعمق 
المياه المتاخمة وبقدر ما يسمح باستغالل الموارد الطبيعية لتلك المناطق.

قاع البحر واألرض التي تحته في المناطق البحرية المماثلة التي تجاوز ب. 
شواطئ الجزر.

7 .:Exclusive Economic Zone المنطقة االقتصادية الخالصة

يعتبر نظام المنطقة االقتصادية الخالصة من أهم أوجه التجديد في اتفاقية األمم 
المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي، ومالصقة له، وال 
تمتد إلى أكثر من )200( ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض 
البحر اإلقليمي. وتتمتع الدول الساحلية بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغالل 
الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه وحفظ 

هذه الموارد وإدارتها.  

8 .:Maritime delimitation تعيين الحدود البحرية

ال يعتبر تعيين الحدود البحرية عمالً أحادياً يمكن أن تقوم به إحدى الدول أ. 
أكدت علية  ما  المعنية، وهو  الدول األخرى  لوجهات نظر   اعتبار  منفردة دون 
تونس  بين  القاري  الجرف  قضية  في  الصادر  حكمها  في  الدولية  العدل  محكمة 

وليبيا.)9(

أكثر ب.  من  والمتالصقة  المتقابلة  الدول  بين  البحرية  الحدود  تعيين  يعتبر 
المسائل التي كانت محالً للبحث أمام مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار، 
أنه  المسألة على  83 فقرة )1( هذه  74 فقرة )1(، والمادة  المادتين  وقد حسمت 
ذات  الدول  بين  القاري  والجرف  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود  تعيين  يتم 
الدولي،  القانون  المتقابلة والمتالصقة »عن طريق االتفاق على أساس  السواحل 
كما أشير إليه في المادة 38 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل 

التوصل إلى حل منصف.
)9( للمزيد راجع:

 ICJ, reports 1982, P.18, paragraph 87
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أكدت محكمة العدل الدولية أيضاً أنه ال توجد طريقة بعينها لتعيين الحدود ت. 
لمبدأ  وفقاً  باالتفاق  يتم  أن  يجب  التعيين  وأن  الحاالت،  جميع  في  ملزمة  تكون 

اإلنصاف Equitable Principle   مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة. 

9 .:High Seas أعالي البحار

التي  البحر  بأنها: »أجزاء  البحار  أعالي  قانون  اتفاقية  86 من  المادة  عرفت 
ال تشملها المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقليمي أو المياه الداخلية لدولة 
ما، أو ال تشملها المياه األرخبيلية » ) وهي الدولة التي تتكون من مجموعة من 
الجزر والمياه التي تصل بينها وبين المعالم الطبيعية األخرى وتشكل في النهاية 
إندونيسيا(،  المثال دولة  بذاته، على سبيل  قائماً  وسياسياً  اقتصادياً  جغرافياً  كياناً 
وبالتالي ال يجوز ألي دولة أن تخضع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها فهي 
مفتوحة لجميع الدول، ولكل دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في أن تسير 

في أعالي البحار سفناً ترفع علمها. 

منطقة شرق البحر المتوسط:. 10

هو مصطلح يشير الى األراضي أو الناحية الجغرافية للدول الواقعة بمنطقة 
لبنان، فلسطين،  البحر األبيض المتوسط، وتضم كل من قبرص، سوريا،  شرق 

إسرائيل، تركيا، مصر، ليبيا.
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ثانياً: الضوابط الحاكمة الستغالل ثروات البحار في القانون الدولي:

الدولة، -  إقليم  من  يتجزأ  ال  جزءاً  يعد  اإلقليمي  البحر  أن  الثابت  كان  لما 
الثروات  التنقيب واستخراج  والذي تمارس علية كافة مظاهر السيادة ومن بينها 
منه، األمر الذي نرى معه عدم الخوض في تناول هذه المسألة، وهو ذات األمر 
بأية  الدول  تتمتع  ال  إذ  البحار،  أعالي  ثروات  الستغالل  القانوني  الوضع  بشأن 
سلطات سيادية في استخراج هذه الثروات، وتصبح المنطقة االقتصادية الخالصة 
هي مجاالً للتحليل القانوني باعتبارها فكرة قانونية مستحدثة تعطي للدول الساحلية 
حقوق اقتصادية ذات طابع سيادي األمر الذي يدعونا الى تناول الوضع القانوني 

للمنطقة االقتصادية الخالصة بالدراسة التفصيلية.

تتمتع الدول الساحلية داخل المنطقة االقتصادية الخالصة لكٍل منها بالحقوق - 
السيادية الخالصة)10(، ولكن ال يتعارض مع التسليم للدول األخرى ببعض الحقوق، 
بمجموعها من  الساحلية  الدول  تلتزم  وبينما  الحية،  الموارد  فيما يخص  وخاصة 
االلتزامات والواجبات في منطقتها االقتصادية الخالصة، مقابل الحقوق المقررة 
لها، ويقع على عاتق الدول األخرى أيضاً بعض الواجبات وااللتزامات باإلضافة 
الى بعض القواعد الخاصة بتحديد المناطق االقتصادية الخالصة، وبالتالي فالمنطقة 
االقتصادية ليست بحراً إقليمياً متسعاً، وإنما هي منطقة يتقرر عليها للدول الساحلية 
بعض الحقوق، بما يتطلب التزام ومراعاة ما كان قائما من حقوق من قبل على تلك 

المنطقة بوصفها جزءاً من أعالي البحار.    

االقتصادية -  المنطقة  في  الغير  والدول  الساحلية  الدول  حقوق وواجبات 
الخالصة:

حقوق الدول الساحلية :أ. 

الدول -  البحار، حقوق  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  من   56 المادة  حددت 
الحقوق  بتلك  والمقصود  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة  في  وواجباتها  الساحلية 

)10( راجع د. صالح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون) البحار لعام 

1982، دار النهضة العربية، طبعة 2000، ص 211.
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مجموعة من الحقوق التي تمارسها الدولة على إقليمها، والنابعة من حق الملكية 
ومن ثم فإن الدولة الساحلية تستأثر بمجموعة من الحقوق تتمثل في االستكشاف 
واالستغالل وإدارة الموارد وحفظها. وتسري على النشاط العسكري في المنطقة 
االقتصادية الخالصة ذات القواعد التي تحكم أعالي البحار، حيث ال يجوز القيام 
بالمناورات البحرية العسكرية في المنطقة االقتصادية الخالصة إذا كان من شأن 
هذه المناورات عرقلة مالحة السفن وحرمانها من المرور في المنطقة االقتصادية 
في  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  باستخدام  الساحلية  الدولة  تلتزم  كما  الخالصة، 

األغراض السلمية فقط.)11(

ويرخص القانون الدولي للدولة الساحلية الحق في استكشاف واستغالل الموارد 
والثروات الحية وغير الحية في المنطقة االقتصادية، ويعني حق االستكشاف حق 
الساحلية سواء مباشرة أو بواسطة مواطنيها، أو بواسطة دولة أخرى أو  الدولة 
شركة أجنبية في إجراء مسح شامل للمنطقة االقتصادية، او لمناطق معينة داخلها، 
وما يستتبع ذلك من تصميم وبناء معدات التعدين والتجهيز، ويدخل ضمن مراحل 
االستكشاف، أيضاً عمليات الحفر Drilling، والجرف Dreading وأخذ العينات 

الجوفية Coring والتنقيب، وأيضاً تحليل وإذابة المعادن.

النباتية  الموارد  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في  الحية  الثروات  وتعني 
والحيوانية التي توجد علي سطح الماء أو تلك التي توجد علي القاع أو أسفل قاع 
المنطقة)12( وحق االستكشاف واستغالل الثروات الحية النباتية والمتمثلة في كافة 

أنواع األعشاب والنباتات البحرية. 

واألبنية  والمنشآت  الصناعية  الجزر  إقامة  في  الحق  الساحلية  الدولة  وتملك 
واستخدامها، وهو حق تنفرد به وتكون لها الوالية الخالصة على ما تقوم بإنشائه 
منها، كما أن لهذه الدولة وحدها أيضاً الوالية فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري، 
وصيانة البيئة البحرية والحفاظ عليها، وتملك الدولة الساحلية االختصاص المطلق 

)11( الطائي، عادل أحمد، النظام القانوني لالستخدام العسكري للبحار، دار واسط للنشر والتوزيع، بغداد، 1982، 

الطبعة األولى، ص 92- 93
)12( للمزيد حول تعريف الثروات الحية، راجع التعريف المقدم من كندا والهند وكينيا وسير النكا أمام لجنة االستخدام 

A/Ac.38/Sc.11/L.38 السلمي لقيعان البحار والمحيطات وثيقة رقم
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التراخيص  إصدار  أو  تنظيمه،  أو  رقابته  حيث  من  العلمي  بالبحث  يتعلق  فيما 
الخاصة به. وللدولة الساحلية حقاً في ممارسة المطاردة الحثيثة للسفن التي تقوم 
بانتهاك القوانين التي قامت الدولة الساحلية بوضعها وفقاً لنصوص اتفاقية األمم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وذلك لتطبيقها في نطاق منطقتها االقتصادية 

الخالصة.

التزامات الدولة الساحلية وواجباتها:ب. 

رتبت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عدة التزامات قانونية وواجبات علي 
عدم  في  وتتمثل  بها،  الخالصة  االقتصادية  بالمنطقة  يتعلق  فيما  الساحلية  الدولة 
إعاقة المالحة الدولية في المنطقة االقتصادية الخالصة، كما تلتزم الدول بحماية 
الساحلية  الدولة  على  قانونياً صريحاً  التزاماً  االتفاقية  البحرية حيث رتبت  البيئة 
مفاده العمل لحماية البيئة البحرية وصيانتها ضد التلوث في منطقتها االقتصادية، 
وهو األمر الذي يتفق مع تقرير والية الدولة على المنطقة. وعلى الدولة الساحلية 
في الظروف العادية الموافقة على مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع 
وفقاً  االقتصادية  منطقتها  في  المختصة  الدولية  والمنظمات  األخرى  الدول  بها 
لألغراض السلمية التي نصت عليها االتفاقية. وتلتزم الدول األطراف في االتفاقية 
قانوناً بتعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة في حالة التقابل أو التالصق على 
أساس قواعد القانون الدولي بقصد الوصول إلى حل منصف، ومن أجل ذلك تلتزم 
الدول ببذل قصارى جهدها بروح من التعاون والتفاهم وحسن النية للوصول إلى 

ذلك الهدف.

حقوق الدول الغير وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة:ت. 

لقد استحدثت المنطقة االقتصادية الخالصة استجابة لتطلعات الدول الساحلية 
إقامة  االتفاقية  وحاولت  البحرية،  المسطحات  من  المزيد  على  واليتها  بسط  إلى 
المنطقة  علي  والوالية  والسلطات  بالحقوق  الساحلية  للدول  اإلقرار  بين  توازن 
االقتصادية الخالصة، وبين واقع اقتطاع تلك المنطقة بكاملها من أعالي البحار. 
وفي هذا الصدد، يجب على الدول الساحلية احترام حقوق الدول الغير- وعلى سبيل 
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المثال أقرت االتفاقية بحق الدول الحبيسة في المشاركة في الثروات الحية للمنطقة 
االقتصادية الخالصة، وهي الدول التي ليس لها ساحل بحري، حيث نظمت المادة 
134/1 من االتفاقية ذلك الحق، ومن الجدير بالذكر إلى أن عدد الدول الحبيسة في 
العالم تقدر بعدد 30 دولة.)13( كما أقرت االتفاقية الحق للدول المتضررة جغرافياً 
في المشاركة في الثروات الحية للمنطقة االقتصادية الخالصة وذلك وفقاً لما جاء 

بنص المادة 70/1 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

التزامات الدول الغير وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة:ث. 

لما كان للدول الغير حقوق وحريات مقررة بموجب القانون الدولي، فإنه من   
المنطقي أن يقابل تلك الحقوق والحريات بعض االلتزامات التي ترتبط بممارستها 
بالضرورة، ومن أهم تلك االلتزامات: التزام عام يوجب إعالء المراعاة الواجبة 
لحقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة وذلك عند قيامها بممارسة 
حريات المالحة والتحليق. كما يتقيد رعايا الدول األخرى الذين يقومون بالصيد في 
المنطقة االقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط واألحكام األخرى المقررة 
بموجب قوانين وأنظمة الدولة الساحلية. وتلتزم الدول الغير أو المنظمات الدولية 
التي تعتزم القيام ببحث علمي بحري في المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة ساحلية 
عليها  ويتعين  البحث،  بمشروع  المتعلقة  بالمعلومات  الدولة  تلك  بتزويد  تقوم  أن 
االمتثال لبعض الشروط المتعلقة بضمان حقوق الدولة الساحلية في أن تشترك إذا 

رغبت في مشروع البحث العالمي. 

)13( راجع. د/ صالح الدين عامر، مرجع سابق، ص 231.
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ثالثاً:   دراسة تطبيقيه علي المنطقة االقتصادية الخالصة بجمهورية مصر 
العربية بالمتوسط:

أوالً:   النظام القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة بجمهورية مصر العربية 
في منطقة المتوسط:

من -  جزءاً  العربية  مصر  لجمهورية  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  تعد 
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط التي أصبحت من أهم المناطق االقتصادية 
الطاقة  من  هائلة  ثروات  من  تحتويه  لما  نظراً  العالمي  المستوى  على  الخالصة 
وبخاصة الغاز الطبيعي والتي تقدر بتريليونات األمتار المكعبة والتي تمتاز بقربها 
من الدول المستهلكة للغاز ألغراض الصناعة في أوروبا، األمر الذي خلق احتداماً 
بين دول شرق المتوسط بما ينذر من أن المستقبل القريب سيشهد صراعاً قد يصل 
تجاه  العدوانية  التركية  التصرفات  في  ذلك  وتمثل  العسكرية،  القوة  استخدام  الي 
دولة قبرص، من خالل تهديدها لألخيرة، ثم إيقافها بالقوة العسكرية لشركة إيني 
اإليطالية عن التنقيب عن الغاز داخل المنطقة االقتصادية الخالصة لقبرص، والتي 
تم تعيينها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص في 2003، 

ومؤخراً اتفاقية 2013.

المتوسط، وقبل اإلعالن  البحر  الخطير في منطقة شرق  الوضع  وإزاء ذلك 
رسمياً عن افتتاح حقل » ظهر« للغاز والذي تقدر طافته اإلنتاجية )4.5( تريليون 
المسلحة  قواتها  تزويد  على  المصرية  الدولة  عملت  الطبيعي)14(،  الغاز  من  م3 
وبخاصة البحرية منها بأحدث األسلحة والمعدات، وذلك لحماية مقدراتها وحقوقها 
االقتصادية في المنطقة االقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط والتي تحميها قواعد 

القانون الدولي كاآلتي:

تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص: أ. 

من المالحظ ان سواحل جمهورية مصر العربية على البحر األبيض المتوسط 
تواجه عند أقصى الغرب بجزيرة كريت على بعد )190( ميل بحري من السلوم، 
                                                                                                                 http://www.petroluem.gov.eg :14( راجع(
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وجزيرة اسكاربانتو Scarpanto على بعد )220( ميل بحري من مرسي مطروح، 
وفي مواجهة بورسعيد ودمياط تقع جزيرة قبرص على بعد 200 ميل بحري تقريباً 
وتقع السواحل التركية في مواجهة المنطقة الوسطى من الساحل المصري على 

البحر األبيض المتوسط، وتبعد عن اإلسكندرية بحوالي 280 ميل بحري.)15 (

ويمكن التأكيد على أن هذه األوضاع الجغرافية إذا ما طبقنا معها معيار خط 
الوسط فإن امتدادات المنطقة االقتصادية لجمهورية مصر العربية لن تتجاوز ما بين 
90 إلى 130 ميالً بحرياً على طول سواحلها، ومن ثم فإن هناك تداخالً في المنطقة 
االقتصادية الخالصة المصرية مع دول قبرص واليونان، ولبنان، وفلسطين )قطاع 
غزة(، وإسرائيل، االمر الذي يفرض التزاماً قانونياً على كافة دول شرق المتوسط 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بالتعاون والتوافق فيما  بموجب 
بينها لتعيين حدودها البحرية، ومن هذا المنطلق بادرت جمهورية مصر العربية 
باالنضمام والتصديق على االتفاقية األممية عام 1987، ومن الدول التي لم تصدق 
المتحدة، أعقب ذلك تحديد مصر  الواليات  على االتفاقية دول: إسرائيل، تركيا، 
العادية،  األساس  خطوط  بطريقة  مصر  وأخذت  تبنت  حيث  األساس،  لخطوط 
وتمثل ذلك بصدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 27 في التاسع من يناير 
1990، وقد أخطرت مصر رسمياً األمين العام لألمم المتحدة بقائمة اإلحداثيات 
الجغرافية لمجموعة النقاط والتي تمثل خطوط األساس المستقيمة التي يبدأ منها 

قياس المناطق البحرية لمصر، والتي قدرت بعدد )53( نقطة إحداثية. 

مالمح اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص:ب. 

المنطقة  حدود  لتعيين  اتفاقية   2003 فبراير   17 في  وقبرص  مصر  وقعت 
وتضمنت  المنتصف  خط  قاعدة  إلى  استناداً  وذلك  للبلدين،  الخالصة  االقتصادية 
امتداده متساوية األبعاد من  نقاط إحداثية، حيث تكون كل نقطة على طول   )8(
أقرب نقطة على خطوط األساس لكال الطرفين، وأن يظهر خط المنتصف الحدود 
علي الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن )األدميرالية البريطانية( برقم 183، 

)15( راجع. د/ صالح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

1982، مرجع سابق، ص 249
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بمقياس رسم )1 :100000 (، وأن يتم االتفاق بين الطرفين – بناًء على طلب 
أي منهما – على إجراء أي تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف 
عند توافر البيانات األكثر دقة، ونصت االتفاقية في مادتها الثانية على أنه »في 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  بين  تمتد  الطبيعية،  للموارد  امتدادات  وجود  حالة 
ألحد األطراف وبين المنطقة االقتصادية للطرف األخر، يتعاون الطرفان من أجل 

التوصل إلى اتفاق حول سبل استغالل تلك الموارد«.

ثم وقعت الدولتان اتفاقية أخرى في عام 2013، تعد بمثابة اتفاق تنفيذي، تمت 
صياغتها تأسيساً على مبادئ القانون الدولي العام، وأيضاً على أساس القواعد الواردة 
باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع مراعاة الدولتين لحقوق كافة دول 

الجوار البحرية وبخاصة الساحلية المتجاورة والمتقابلة في شرق البحر المتوسط.

وقد تم استخدام نقاط األساس لمصر وقبرص، والتي تمثلت بعدد )53( نقطة 
أساس مصرية تم إيداعها عام 1991، لدى األمين العام لألمم المتحدة، وكذلك عدد 
)57( نقطة أساس قبرصية تم إيداعها في عام 1996، لدى األمين العام لألمم المتحدة 

مدعومة بالخرائط البحرية، ولم يتعرض عليها أي من دول العالم منذ ذلك الحين.

للمنطقة  البحرية  الحدود  ترسيم  وسالمة  صحة  على  التأكيد  يمكن  وبذلك   
الوسط(، وذلك  قاعدة )خط  تم وفق  الخالصة لصر وقبرص، والذي  االقتصادية 
تطبيقاً لحكم المادة 15 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وأيضاً لحكم محكمة 
العدل الدولية في قضية تعيين الحدود البحرية بين مالطا وليبيا باعتبارهما دولتين 

متقابلتين في الحدود البحرية.

ومن الثابت ان ابرام  االتفاقية بين مصر وقبرص تم وفق االحكام التي جاءت 
بها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأهمها مبدأ نسبية آثار المعاهدات 
وثائق  تبادل  تم  كما  عاقديها،  وتلزم  تخص  المعاهدة  أن  يعني  والذي  الدولية، 
ذلك  أعقب  ثم  الدولتين،  في  المتبعة  الدستورية  اإلجراءات  التصديق علي ضوء 
تسجيلها وإيداعها لدى األمانة العامة لألمم المتحدة بوصفها األمينة علي االتفاقيات 

الدولية، وذلك وفقاً للمادة 102 من ميثاق األمم المتحدة.
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ثانياً:    تنفيذ االدعاءات والمزاعم التركية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين مصر وقبرص:-

والبحر -  وإيجه،  وبحر  المتوسط  البحر  هي  بحار  ثالثة  على  تركيا  تطل 
لقانون  المتحدة  األمم  التفاقية  تنضم  لم  تركيا  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  األسود 
البحار.  استخدامات  كافة  الحاكم  القانوني  اإلطار  باعتبارها   1982 لعام  البحار 
ويعتبر عدم انضمام تركيا في ذات الوقت دليالً على سوء نيتها وعدم احترامها 
لاللتزامات القانونية في مجال البحار، وان كان عدم انضمامها لالتفاقية ال يؤثر 
وال ينال من سريان أحكام االتفاقية عليها وعلى سائر الدول األخرى الغير منضمة 

باعتبار االتفاقية تقنين ألعراف دولية ملزمة.

القبرصية، -  المصرية  االتفاقية  اعتراضها على  تركيا مؤخراً  أعلنت  وقد 
وجاء ذلك عقب إعالن مصر رسمياً عن افتتاح حقل »ظهر« للغاز في المنطقة 
االقتصادية الخالصة بالبحر األبيض المتوسط، بل تعدى ذلك االعتراض التركي 
بالمنطقة  الغاز  عن  التنقيب  من  العسكرية  بالقوة  اإليطالية  إيني  شركة  منع  إلى 
طياتها  في  تحمل  مبررات  عدة  تركيا  وطرحت  بقبرص،  الخالصة  االقتصادية 

أطماعاً سياسية وتفتقر إلى ثمة حجة قانونية تدعم هذه التصرفات.

حوض -  في  البحرية  الحدود  لتعيين  رؤيتها  وفرض  لهيمنة  تركيا  تسعى 
المتوسط على الرغم من عدم توقيعها على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وفي 
ذات الوقت تحاول فرض هذه الرؤية على دول ذات سيادة وموقعة على هذه االتفاقية.

وقد تمثلت التصرفات التركية المخالفة للقانون الدولي في قيامها بتوقيعها - 
مع ما يسمى بكيان الجمهورية القبرصية الشمالية التركية )KKTC(، وهي كيان 
غير معترف به سياسياً سوي من تركيا فقط والتي احتلته في عام 1974 بالقوة 
العسكرية، على اتفاقية تعيين حدود بحرية متبعة في ذلك طريقة الجرف القاري 
سبتمبر  في  وقعت  والتي  البحرية  الحدود  تعيين  في   )Continental Shelf(
ال  جزيرة   )GKRY( الجنوبية  القبرصية  الجمهورية  تركيا  واعتبرت   ،2012
تتمتع بوصف الدولة وال يحق لها سوى التمتع بالبحر اإلقليمي الذي مداه 12 ميالً 
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بحرياً، وبالتالي فال تتمتع بأي حقوق اقتصادية في المنطقة الخالصة.

القانون -  أنها تصرفات تخالف مبادئ  وبالتمعن في تصرفات تركيا، نجد 
الشروط  بكافة  القبرصية  الجمهورية  تتمتع  حيث  المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولي 
دولة  وهي  الدولي،  القانون  قواعد  منظور  من  الدولة  لوصف  المتطلبة  القانونية 

عضو بمنظمة األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي.

ثالثاً: مدى قانونية توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية لمذكرة تفاهم حول تعيين 
الحدود البحرية: 

طيب -  ورجب  الليبية  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج  فايز  من  كالً  وقع 
تعيين  حول  إحداهما   27/11/2019 في  تفاهم  مذكرتي  تركيا  رئيس  أردوغان 

الحدود للبحرية واألخرى بشأن التعاون العسكري.

تعطي -  والتي  للبحار  الدولي  القانون  ثوابت  على  االلتفات  تركيا  وتحاول 
بينما  الخالصة،  االقتصادية  المناطق  في  الحق  اليونانية  الجزر  وبخاصة  لليونان 
يحاول أردوغان الدفع بان هذه الجزر تتمتع فقط بالحق في البحر اإلقليمي،  لذلك 
فان هذه المذكرة ال تتمتع باي قيمة قانونية وذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود حدود 
بحرية مشتركة بين ليبيا وتركيا، وأيضاً عدم شرعية السراج في ابرام هذه المذكرة 
لمخالفاتها مخرجات اتفاق الصخيرات بالمغرب عام 2015، فضالً عن عدم مراجعة 
ليبيا لمصر الشتراكهما في الحدود البحرية المتالصقة، واالتفاق يمثل اعتداء مباشر 
الحقوق االقتصادية السياحية لليونان في المتوسط. لذلك يجب تصدي مصر واليونان 

وقبرص رسمياً من خالل االعتراض على هذا االتفاق على كافة األصعدة. 

وختاماً نؤكد على أن قواعد القانون الدولي تعطي للدولة المصرية الحق - 
في الدفاع عن حقوقها االقتصادية السيادية في المنطقة االقتصادية الخالصة بكافة 
البحار  لقانون  المتحدة  األمم  باتفاقية  الواردة  األحكام  بمقتضى  والوسائل  الطرق 
القانون  باعتباره  المتحدة  األمم  ميثاق  احكام  وبموجب  الصلة،  ذات   1982 لعام 

األسمى الناظم والحاكم للعالقات الدولية.   
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النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج القانونية: 

• اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تعد بمثابة المرجعية القانونية 
الدول  حتى  الدول  جميع  تلزم  وقواعدها  والمحيطات،  البحار  استخدامات  لكافة 
التي لم تنضم اليها، باعتبار االتفاقية تقنين العراف دولية تتعلق بالمصالح العليا 

للمجتمع الدولي ال يجوز للدول مخالفتها.
تنفرد به الدولة الساحلية بمفردها،  احادياً  • تعيين الحدود البحرية ليس عمالً 

بل هو عمل جماعي مشترك بين جميع الدول المشتركة في حدود بحرية واحدة.
• سالمة وصحة االتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين 

في ضوء قواعد القانون الدولي.
• التزام الدولة الساحلية بعدم البدء في أعمال االستكشاف عن الثروات خارج 
البحرية  الحدود  تعيين  بشأن  الدول  باقي  مع  تتوافق  أن  بعد  إال  اإلقليمي  بحرها 

المشتركة بينهم.
ثانياً: التوصيات:

• أهمية اإلسراع بإنهاء مفاوضات تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان 
بإبرام اتفاقية دولية بين بما يصب في مصلحة البلدين.

لالعتداءات  واليونان  وقبرص  مصر  دول  قبل  من  الجماعي  التصدي   •
واالنتهاكات التركية في البحر المتوسط وعلى وجه الخصوص اتفاقية تعيين الحدود 
بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية وذلك من خالل الوسائل القانونية والدبلوماسية 

الدولية واإلقليمية.
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مناقشات:

السفير / رخا حسن – عضو المجلس 
تساءل عن ماهية نسبة شركة إيني من الغاز المستخرج. منوهاً ألنه فيما يتعلق 
بموضوعات البيئة فمصر تسعى إلنشاء منتدى للغاز وهو ماأحدث تلُوث بالشواطئ 

المصرية،  كما هو حادث في دمياط حالياً،  وبالتالي فالبد من الحذر.
السفيرة/ جيالن عالم – عضو المجلس

بين  مشتركة  حدود  فهناك  وإسرائيل  مصر  بين  البحرية  بالحدود  يتعلق  فيما 
مصر وقطاع غزة وعليه فتمثيل فلسطين في المنتدى أمر هام، ولكن التساؤل هل 
ستتمكن السلطة الفلسطينية من التحكم بمرور الغاز من القطاع ؟، وماهي الرؤية 
المصرية لمحاوالت الصين بمد خط للغاز من إيران ودول الخليج إلسرائيل مقابل 

استئجار ميناء حيفا وبالتالي ستكون إسرائيل منافس استراتيجي لمصر؟.
السفير/ عزت سعد- مدير المجلس

تساءل عن إجمالي اكتشافات ومخزون الغاز في شرق المتوسط، وماذا سيمثل 
من االحتياطي العالمي، ألنه وفقاً لبعض المصادر فإن إجمالي االحتياطات في شرق 
المتوسط اليزيد عن %2 من إجمالي االحتياطي العالمي، واألتراك يستوردوا غاز 
بقيمة 40 مليار دوالر من روسيا أساساً، وخط السيل الجنوبي المار تحت البحر األسود 
لم يكن مخططاً له أن يمر بتركيا إال أن الضغط األوروبي  بعد ضم شبه جزيرة القرم، 
أدى إلى تحُول الموقف. وأضاف أن روسيا التولي اهتماماً كبيراً باكتشافات الغاز في 
شرق المتوسط، أو طلب التمتع بوصف المراقب مثالً في منتدى الغاز، بل لوحظت 
المشاركة األمريكية في كل خطوات إنشاء المنتدى. ومع ذلك قامت شركة روسية 
بعد الضغوط  إيني اإليطالية  )روسنفت( باالستحواذ على %30 من أسهم شركة 
المصرية على الشركة لإلسراع في البدء في االنتاج ، وروسيا نتيجة للحظر على 
التكنولوجيا التملك أجهزة للتنقيب عن الغاز من أعماق كبيرة وكافة الشركات العاملة 
في سيبيريا هي شركات غربية مستثناة ضمناً من العقوبات المفروضة على روسيا .              
   ويجب أن تسعى مصر، لمواجهة األطماع التركية ومذكرة التفاهم الموقعة 
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مؤخراً مع حكومة السراج، إلى ترسيخ ماحققته مع األطراف األخرى من مكاسب 
تجَسدت في إنشاء المنتدى الذي سيتحَول إلى منظمة يحكمها إطار قانوني ملزم.

تعقيبات ختامية:

*د. أحمد عبد الفتاح
باالحتياطي  بالمقارنة  متواضع  المتوسط  شرق  في  الغاز  مخرون  إجمالي   -
ظهر  حقل  تكافئ  للغاز  كبرى  اكتشافات  بوجود  توقعات  هناك  ولكن  العالمي، 

وهناك دراسات تمت الكتشافات أخرى في المياه المصرية.
- تحاول إيران والسعودية ودول الخليج إنشاء خط غاز في اتجاه غرب إسرائيل، 
وتحاول مصر في هذا السياق ضمها للمنتدى بما سيحقق قيمة كبيرة للمنتدى يمكن 

تحويله لمنظمة.
*د. مساعد عبد العاطي

بدأت  أوسلو  اتفاق  وبعد  وفلسطين  مصر  بين  مشتركة  حدود  هناك  بالفعل   -
السلطة الوطنية الفلسطينية في االتفاق مع إحدى الشركات اإلنجليزية للتنقيب عن 
وتم  الفلسطينية،  للسلطة  إسرائيل  أعطتها  التي  بحري  ميل   50 حدود  في  النفط 
االنقسام  حدوث  وبعد   )  2 )مارين  اكتشاف  ثم  ومن   )1 )مارين  حقل  اكتشاف 
استثماراتها،  الشركة االنجليزية  الحقل وأوقفت  الفلسطيني اعتدت إسرائيل على 

وبالتالي فهناك حاجة فعلية للتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية .
قبرص  طالبت  فقد  والسراج،  أردوغان  بين  التفاهم  بمذكرة  يتعلق  فيما  أما   -
المساعدة القضائية من المحكمة العدل الدولية ولكن هذه الخالفات البد أن يتم حلها 

من قبل الدول ألن رأي محكمة العدل استشاري وغير ملزم.
*لواء/ د. وائل ربيع

- أكد على أن دخول الصين في المنطقة وفي ميناء حيفا العالقة له بالغاز بل 
هو في إطار مبادرة الحزام والطريق.
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الجلسة الثالثة

الرؤى اإلقليمية ألمن الشرق األوسط

• منسق الجلسة: الدكتور/ مصطفى الفقي

المنطقة«-  ألمن  العربية  غير  اإلقليمية  الدول  رؤى   «  •
وزير مفَوض/د.كريم حَجاج

• »رؤى الدول العربية ألمن المنطقة«- 
السفير/ سيد أبو زيد

• »الرؤية المصرية ألمن المنطقة«- 
األستاذ/د.أحمد يوسف أحمد

• مناقشات
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» الرؤى اإلقليمية ألمن الشرق األوسط«*

الذكرى  بحلول  المجلس  وتهنئة  الحضور،  والسادة  بالسيدات  الترحيب  بعد 
العشرين على تأسسه؛

عند الحديث عن الرؤى اإلقليمية ألمن الشرق األوسط  البد من التأكيد على 
العالمية األولى، المشروع  المنطقة تأرجحت بين مشروعين من بعد الحرب  أن 
األول هو مشروع القومية العربية والذي وصل إلى ذروته في عهد الزعيم جمال 
القومية  مشروع  العام  هذا  في  انتهى  حيث   67 عام  في  وضرب  الناصر  عبد 
العربية وظهر المشروع الثاني وهو المشروع اإلسالمي وأول احتفال ظهر فيه 
الشرقية،  للكتلة  االتجاه  وبدأ  إسالمية،  مناسبة  في  النكسة ظهر  بعد  الناصر  عبد 
واالبتعاد عن الحديث عن السياسة ومفهوم االشتراكية بالعودة للدين وحاول عبد 
الناصر في الفترة من 1967 إلى 1970 االبتعاد عن أي خطيئة سياسية ولم تكن 
للدولة خطيئة كبرى سوى مذبحة القضاء وحدث تحسن في موضوعات الحريات 
التوازن  إلعادة  محاولة  وكأنها  الشهري،  النقدي  والحديث  مارس   30 بيان  في 

للمشروعين القومي واإلسالمي.

اليستحسنوا  الخليج  منطقة  في  وتحديداً  العربي  العالم  في  اليوم  وإخواننا 
اللجوء لمن  القومية العربية وال مصر بل يُفضلون دوماً  واليريدوا الحديث عن 
قهرهم وهم القوى الغربية، ويروا أن الحماية الطبيعية تأتي من الواليات المتحدة 
والغرب، واليوجد اقتناع والإيمان بشعارات القومية العربية وأن مصر الشقيقة 

الكبرى التعدو كونها غطاء سياسي أكثر منه عسكري. 

إيران وتركيا وإسرائيل مثلث في المنطقة غير عربي له نفس األهداف وهو 
إضعاف المنطقة العربية والسيطرة على ثرواتها وإشعارها دائماً بأنها دول ضعيفة 

* الدكتور/ مصطفى الفقي- مدير مكتبة اإلسكندرية، وعضو المجلس
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اإلقليمية  بالدول  عالقتنا  على  انعكس  العربية  الدول  أن ضعف  والواقع  وتابعة. 
فأصبحت تهدد دوماً بضرب مراكز القوة العربية، والقوى الدولية تهدد دوماً إيران 
بضربها والينفذ من ذلك شيئاً، ومن توجه لهم الضربات هم العرب. وأضاف أن 
الهدف األساسي اليوم الحفاظ على الدولة الوطنية-  وهو أضعف اإليمان- وهذه 
هي الركيزة األخيرة في ظل ضياع القومية العربية وضعف المشروع اإلسالمي 
، ولألسف هناك دول عربية كثيرة لم تتمًكن من الحفاظ على الدولة الوطنية – 
الركيزة األخيرة- ونأمل أن تستمر مصر في الحفاظ عليها بشكٍل أو بآخر رغم 
الضغوط الشديدة من الخارج والداخل. ففي أيام ناصر كان الرفض خارجي وسط 
قبول داخلي والعكس في عهد السادات واليوم الضغط خارجي وداخلي وسط خلط 
من بعض القوى الداخلية ومن العالم بكون اإلخوان فصيل إسالم سياسي وليست 
جماعة إرهابية، وباختصار جماعة اإلخوان المسلمين رغم كونها جماعة سنية إال 
أنها تؤمن بالهيكل الشيعي من حيث اإلمامة والجماعة وهو مايحعلها مقبولة لدى 

إليران تاريخياً مع االختالف في المضمون.

للقومية  تراجع  وسط  االتجاهات،  مختلف  في  شديد  بزخم  تعج  المنطقة  إن 
العربية في ظل انهيار الدولة الوطنية باألساس ووجود مسافة واسعة بين الوحدة 
والتضامن العربي، والمنطقة ليست على قلب رجل واحد وسط شكوك من دول 
انفتاح  الخليج تجاه مصر ومحاذير مصرية تجاه دول الخليج وعليه فليس هناك 
كما نظن بالصورة التقليدية. إن األمة العربية أمة أجادت الحديث ولم تتمكن من 

حسم أمرها.

إثيوبيا  التغافل عن عالقة  أما فيما يتعلق بأمن منطقة البحر األحمر فاليحب 
بإسرائيل وبالديانة اليهودية فعرش سليمان ملك داوود هو نقطة التقاء بين الفكر 
السياسي اإلثيوبي وإسرائيل والشعور بعظمة المملكة اإلثيوبية، وعليه فهذا التحالف 

ذو أطر محددة وقوية.
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» رؤى الدول اإلقليمية غير العربية ألمن المنطقة«*

سأتناول الموضوع من خالل ثالثة محاور فرعية:

ما  أو  العربية  اإلقليمية غير  الدول  تبنته  الذي  اإلقليمي  المشروع  مالمح   - 1
يُطلق عليها »دول الجوار« وهي إيران وتركيا وإسرائيل. 

الرؤى التي تستند إليها تلك الدول في تحركها اإلقليمي وتداعيات ذلك على   - 2
أمن المنطقة.

كيفية  حول  المالحظات  وبعض  المصرية  للمصالح  بالنسبة  التداعيات   - 3
التعامل معها.

وإذا ما بدأنا بمحاولة فهم المشروع اإلقليمي الذي تبنته كالً من هذه الدول نجد 
منها  لطرح مشروع كالً  الجوار  لدول  المجال  فتح  قد  العربي  النظام  أن تصدع 
يستهدف باألساس تعاظم النفوذ اإلقليمي لتلك الدول، والسعي لوضع أسس لنظام 
فكرية  أو طرح رؤي  المنطقة  في  القوي  توازنات  إقليمي جديد سواء من حيث 
وأيديولوجية لوضع المنطقة وهويتها وصوالً إلي استخدام القوة العسكرية بشكل 

مباشر للتدخل في بؤر الصراع الُمشتعلة في اإلقليم. 

المشروع اإليراني:

منذ قيام الثورة اإليرانية يتمثل الهدف األساسي منه في تقويض النفوذ الغربي 
العسكري وخاصة األمريكي الذي يهدد أمن إيران، ومن ثم قام هذا المشروع علي 

عدة مرتكزات أهمها:

قوى -  ضد  التحرر  لحركات  مناهض  ثوري  ايديولوجي  خطاب  اعتماد 
االستعمار واسرائيل تحديداً وهو ما تجلى في تشكيل ما يسمى بمحور الُممانعة أو 

* السفير/د. كريم حجاج- األستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرة
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جبهة الصمود والتصدي في المنطقة وتبني سياسة أمنية تتيح إليران التواجد في 
بؤر الصراع المختلفة وذلك عبر مجموعة من األذرع التي تمتلكها طهران ُمتمثلة 
في »الحوزات الشيعية« في بعض دول المنطقة والميليشيات والحركات الشيعية 

الموالية لها كالحرس الثوري اإليراني وذراعه العسكري »فيلق القدس«.

ويُضاف إلى ما تقدم إحياء البرنامج النووي اإليراني كأداة للردع وورقة - 
الدولية. وهو ما يُمثل في ُمجمله ضمانة أمنية  ضغط لتعزيز موقفها أمام القوى 
المتحدة  الواليات  ضد  اإلقليمي  األمني  التصعيد  على  القدرة  خالل  من  إليران 

وإسرائيل في حال تعرض مصالحها للتهديد.

ومن ثم فقد حاولت إيران استثمار ما يُسمي بثورات الربيع العربي لدعم هذا - 
المشروع، سواء من خالل تصوير الثورات العربية الشعبية على أنها امتداد للثورة 
اإليرانية، باعتبار أنها تُمثل تحركات شعبية ُمناهضة للطغيان واالستبداد. واالنفتاح 
علي دول الربيع العربي في مسعى الستمالتها لمحور الُممانعة أو على األقل إضعاف 
محور االعتدال الموالي للواليات المتحدة وكسر العزلة التي تعاني منها إيران في 
اإلقليم من خالل استعادة عالقاتها مع بعض الدول المحورية وعلي رأسها مصر 

بحيث تتجاوز االعتماد كلياً على التحالف التقليدي الُمشكل مع سوريا في اإلقليم.

المشروع التركي:

وعلى خالف المشروع اإليراني الذي يرجع إلى بدايات الثورة اإليرانية فإن 
المشروع اإلقليمي لتركيا يُعتبر حديث العهد نسبياً. ونقطة البداية في محاولة فهم 
السياسة  علي  طرأ  الذي  الجوهري  التحول  في  تتمثل  لتركيا  اإلقليمي  المشروع 
الخارجية التركية في ظل قيادة أردوغان، وتعاظم الشأن اإلقليمي في التوجهيات 
الخارجية لتركيا ابتداءاً من منتصف العقد الماضي أي قبل ثورات الدول العربية.

تركيا  باألساس على وضع  ترتكز  التركية  الخارجية  السياسية  كانت  أن  فبعد 
ضمن المعسكر الغربي وامتداد تركيا لهذا المعسكر ومشروع تركيا التي سعت 

إليه لإلنضمام إلى االتحاد األوروبي وعضويتها في حلف الناتو.

كمنفذ  اإلقليم  ناحية  التركي  االهتمام  محور  في  هاماً  تحوالً  حدث  أنه  نري 
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استناداً  تبلور  الدور  وهذا  المنطقة.  في  رائدة  دولة  تصبح  تركيا ألن  لطموحات 
إلى مرجعيات فكرية ُمختلفة تحت مسميات منها »النموذج التركي« بمعنى كون 
تركيا مثاالً لدولة عصرية إسالمية تجمع ما بين اقتصاديات السوق الحر واّليات 
المنطقة،  دول  لباقي  ونموذجاً  رائدة  دولة  تركيا  باعتبار  الحديثة،  الديمقراطية 
»العثمانية  عليه  أطلق  فيما  العثماني  العهد  من  ُمستمدة  سياسية  هوية  واعتماد 
الجديدة«، وقد صاحب هذا التحول تحرك تركي نشط في اإلقليم ابتداءاً باإلطالع 
بدور الوساطة الدبلوماسية في نزاعات المنطقة سواء في المفاوضات السورية – 
اإلسرائيلية، خالل العقد الماضي. أو األزمة النووية اإليرانية، أو التدخل لتخفيف 
بعملية  يتعلق  فيما  الساحة  متعاظم علي  قطاع غزة، ودور  في  اإلنساني  الوضع 

السالم العربية اإلسرائيلية. 

تركيا استغلت أحداث الربيع العربي إلقامة شراكات سياسية واستراتيجية مع 
قوى اإلسالم السياسي استناداً إلى أن الحركات اإلسالمية تُمثل في ُمجملها الحليف 
الطبيعي لتركيا في المنطقة، وبما يؤكد فرضية ريادة تركيا كقوة إسالمية محورية 

في اإلقليم وفي العالم اإلسالمي بوجه عام.

المشروع اإلسرائيلي:

أما المشروع اإلسرائيلي فهو يستهدف وضع يتجاوزالقضية الفلسطينية يهدف 
لتحقيق تطبيع مع عدد من الدول العربية قبل التسوية السلمية وهذا هو مشروع 

قديم إلسرائيل.

أما الجديد فهو أن الطموح اإلسرائيلي اآلن تجاوز هدف التطبيع لمحاولة إقامة 
شكل من أشكال الشراكة االمنية واالستراتيجية مع دول الخليج العربي ضد إيران، 
واعتمدت إسرائيل في هذا على أن تنامي النفوذ اإليراني في اإلقليم وتقارب وجهات 
النظر اإلسرائيلية والخليجية في رفض االتفاقية النووية )1+5( وإيجاد مساحة من 
أمني مع  تعاون  إقامة  الذي يمكن علي أساسه  المشتركة  المصالح األمنية  تالقي 

بعض دول مجلس التعاون الخليجي بمعزل عن تسوية القضية الفلسطينية.

إذن نحن أمام مشروع إقليمي خاص بكٍل من الدول الثالث.
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وهذا  ينقلنا إلى الرؤى التي تستند إليها هذه الدول في تحركها اإلقليمي وتداعيات 
ذلك على أمن المنطقة. 

مشتركة  قواسم  هناك  أن  إال  الثالثة  المشروعات  من  كالً  في  التباين  ورغم 
يمكن إيجازها على النحو التالي:

طرح مرجعيات فكرية ُمختلفة لهوية المنطقة، فقد اعتمدت الدول الثالث   - 1
أشكاالً ُمختلفة من التحرك السياسي القائم على فكرة القوة الناعمة. وهو ما تجلى 
بشكل خاص في حالة إيران وتركيا تحديداً، ما بين مرجعية ثورية بالنسبة إليران، 
بالنسبة إلسرائيل اعتدت على فرضية  بالنسبة لتركيا، وحتي  النموذج  ومرجعية 
تبدل الموقف العربي كلياً تجاه القضية الفلسطينية علي وجه التحديد واعتبار أن 

هذه القضية لم تعد تُمثل أولوية بالنسبة لألجندة السياسية في المنطقة. 

ككيان  الوطنية  والدولة  الوطنية  السيادة  مفهوم  مع  تتنافى  مقاربات  تبني   - 2
محوري في المنطقة، سواء في شكل تصدير خطاب الثورة كما في حالة إيران، 
ما  وهو  لها.  الموالية  الشيعية  الميليشيات  في  ُمتمثلة  موازية  كيانات  تدعيم  أو 
الثوري  الحرس  بين  ما  ذاتها  إيران  في  السلطة  ازدواجية  الحال  بطبيعة  يعكس 
بجانب  للحكم  كأساس  الدينية  المرجعية  وبين  ناحية  من  النظامية  القوات  بجانب 
قبل  من  المباشر  السياسي  التدخل  أيضاَ  أخرى.  ناحية  من  منتخب  سياسي  نظام 
تركيا لمحاولة توجيه مسارات الثورات العربية وهو ما شهدناه في سوريا ومصر 
ومؤخراً في ليبيا. وأخيراً التدخل العسكري المباشر في مختلف ساحات الصراع 
بالمنطقة في حالة كالً من الدول الثالث إيران وتركيا وإسرائيل. وكلها مقاربات 
تتنافي مع محورية الدولة القومية باعتبارها العنصر األساسي في بناء أي نظام 

إقليمي مستقر.

تم  كما  العربي  اإلطار  مجملها  في  تتجاوز  اإلقليمي  لألمن  رؤى  طرح   - 3
التعرض لذلك من قبل المتحدثين السابقين في ذات الجلسة. فإيران تدعو للتفاوض 
العربية تقوم على مبادئ سياسية هامة  الدول  بينها وبين  إقليمية جديدة  لترتيبات 
بالنسبة  الدولي  الحضور  ُمجمله  في  يستبعد  جديد،  إقليمي  أمني  نظام  على  بناءاً 
للقوى الكبرى في اإلقليم. بينما إسرائيل تطرح تصوراً يتمحور حول تأسيس نظام 
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أمني جديد على غرار نموذج مؤتمر األمن والتعاون األوروبي، أي إطار رسمي 
العربي  الصراع  بقاء  ظل  في  المنطقة  دول  بين  التعاون  عالقات  بتطبيع  يسمح 
اإلسرائيلي دون تسوية. أما تركيا فإن رؤيتها لألمن اإلقليمي ال تستند باألساس 
إلى قيام أي إطار مؤسسي ُمنظم للتعاون األمني، وإنما تستند إلى رؤية ُمستمدة 
من الماضي اإلمبراطوري للدولة العثمانية، أي أنها تقوم باألساس على شكل من 
أشكال الوصاية التركية على المنطقة، وهو ما ينعكس باألساس في كل ما نشاهده 
من قبل أنقرة من مواقف وتصريحات أردوغان بعدم السماح بإقامة أي مشروعات 

لتصدير الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إال بموافقة تركيا. 

4 -  تعثر المشروع اإلقليمي لدول الجوار، فالمشروع اإليراني تحول لمشروع 
طائفي باألساس لمناصرة القوى الشيعية في المنطقة، فالخطاب الثوري الذي كانت 
تتبناه إيران لدعم حركات التحرر في اإلقليم لم يعد له مصداقية بعد إضطرارها 
للتدخل لدعم نظام األسد في سوريا ومناصرة القوي الشيعية في العراق. وتركيا 
صعود  على  عقدته  الذي  الرهان  فشل  بعد  المنطقة  في  حقيقة  عزلة  من  تعاني 
اإلسالم السياسي، وأصبحت األن متورطة في صراع بالغ التعقيد في شمال سوريا 
وتواجه عزلة في منطقة شرق المتوسط  بعد نجاح مصر في تأسيس منتدى الغاز 
لشرق المتوسط كإطار منظم للتعاون بين دول المنطقة بمعزل عن تركيا. ولعل 
هذا ما يفسر التحرك التركي األخير لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وتقديم الدعم 
العسكري لحكومة طرابلس. أيضاً إسرائيل لم تنجح في إحداث إختراق مع الدول 
العربية، فحتى مع تنامي االتصاالت والتصريحات بين اسرائيل ودول الخليج إال 
أن هذه التحركات لم تصل بعد إلى مستوى الشراكة االستراتيجية ضد إيران وهو 

ما كانت تطمح إليه إسرائيل.

التحول من  يفسر  الثالت  الدول  من  لكالً  اإلقليمي  المشروع  تعثر  أن  والواقع 
ما  وهو   – جديد  إقليمي  نظام  استحداث  محاولة  في  الناعمة  القوة  على  اعتماده 
فشلت فيه -  إلى اللجوء إلى القوة العسكرية والتدخل المباشر في بؤر الصراع 
التركي في شمال سوريا  التدخل  المثال  المختلفة في المنطقة.  فنرى على سبيل 
حدودها  علي  كردية  منطقة  إقامة  في  المتمثل  الخطر  لدرء  بالعراق  والموصل 
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الجنوبية والشرقية. تورط إيران في صراع ُمعقد وُممتد في كالً من سوريا والعراق 
وتُعتبر في حالة مواجهة عسكرية شبه دائمة مع إسرائيل في جنوب سوريا.كما ان 
إسرائيل تضطر إلى اللجوء إلى القوة العسكرية للحيلولة دون تمدد النفوذ اإليراني 
في الجنوب السوري، ومواجهة التهدد الُمتمثل في تنامي القوة العسكرية لحزب 

هللا في جنوب لبنان.

الدول  من  كالً  تبنتها  التي  اإلقليمي  التحرك  مسارات  أن  هنا  القول  خالصة 
الثالث أوصلتها إلى حالة من األزمة الُمتفاقمة لوضعها في اإلقليم.

والُسبل  المصرية  المصالح  بتداعيات  تتعلق  مالحظات  عدة  نطرح  وختاماً، 
الكفيلة للتعامل معها:

أن  ينفي  ال  عنه  الحديث  تم  الذي  الثالث  للدول  اإلقليمي  المشروع  تعثر  إن 
التحركات التي تتبناها تلك الدول تُمثل تحدياً بالغاً بالنسبة للمصالح المصرية. وهو 

ما يستدعي الوقوف لتقييم أبعاد هذا التحدي وكيفية التعامل معه. 

المصالح  على  ُمباشر  أمني  تهديد  وجود  في  يتمثل  ال  التحدي  هذا  وجوهر 
المصرية على خالف الوضع بالنسبة لدول الخليج التي تتعرض لتهديد حقيقي من 

قبل إيران أو سوريا التي تتعرض أيضاً لتهديد مباشر من قبل تركيا.

فمصر أكبر من أن يتعرض أمنها لتهديدات من الدول الفاعلة في اإلقليم، وإنما 
طبيعة التحدي تكمن في حالة عدم االستقرار في المنطقة جراء التحركات اإلقليمية 

لدول الجوار. وارتباط ذلك باألمن القومي المصري بشكل وثيق. 

وهنا يمكن رصد بعض مالمح هذا التحدي في إيجاز:

تبدل توازنات القوى في المنطقة في غير صالح أطراف عربية أساسية - 
إلى  تحديداً  اإلشارة  مباشر، ويمكن  بشكل  المصري  القومي  باألمن  أمنها  يرتبط 

سوريا ودول الخليج على وجه التحديد.

السياسية والديمغرافية في عدد من -  التركيبة  تغيير  الدول على  إقدام هذه 
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األقطار العربية، ويكفي أن نشير إلى ما يحدث في شمال سوريا من قبل تركيا أو 
في المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش في العراق كنموذج إلنعكاس هذا 

التطور.

إقحام البعد النووي في الصراع اإلقليمي من خالل إحياء البرنامج النووي - 
اإليراني وبقاء إسرائيل خارج منظومة منع االنتشار النووي، وهو ما يُمثل تحدياً 

بالغاً للهدف المصري بإخالء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأخيراً انتقال الصراع إلى مناطق الجوار المباشر لمصر، ولعل التحرك - 
التركي االخير يُمثل حالة يجب التركيز عليها في هذا الصدد. 

في -  ليس  الخطورة،  تكمن  وهنا  الفلسطينة،  القضية  هناك  ذلك  كل  وقبل 
تجاوزها  يمكن  ال  شعب  وحقوق  احتالل  قضية  فهي  الفلسطينية  القضية  تصفية 
حتي وإن طال أمد االحتالل، وإنما مكمن الخطورة يتمثل في القضاء على صيغة 
حل الدولتين كأساس للوصول إلى تسوية عاجلة للقضية الفلسطينية، وهو ما يُمثل 

تحدياً ألحد أهم ركائز السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

هذه التحديات تفرض على مصر تحدياً مزدوجاً  يتمثل في: 

التحدي الُمتمثل في تطويق التمدد واحتواء دائرة النفوذ لدول الجوار، ليس   - 1
تسوية  ترتكز على  المنطقة  بديلة ألمن  بلورة رؤى  وإنما من خالل  بالمواجهة، 
الصراعات المتفاقمة في االقليم، واستحداث أسس لنظام أمني إقليمي جديد ال يقوم 
علي أنقاض النظام العربي الذي يجب ترميمه، وإنما على إيجاد صيغة للتكامل 

والتفاعل اإليجابي بين النظام العربي ودول الجوار غير العربي.

ايجاد قنوات دبلوماسية للتواصل والتفاعل مع كالً من الدول الثالث، ليس   - 2
بالضرورة للوصول إلى توافق الذي قد يكون بعيد المنال، وإنما إلدارة الخالف 
في المصالح إذا أمكن ذلك، أو الوصول إلى مساحة – ولو محدودة – من المصالح 

المشتركة إذا كان هذا متاحاً. 
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» رؤى الدول العربية ألمن المنطقة«*

ابتداءا  إن أمن المنطقة العربية مصطلح يشير إلى أمن جميع الدول العربية 
من تلك التى تطل على الخليج العربى شرقاً إلى األراضى المغربية على ساحل 
إلى  السورية شماالً  للجمهورية  الشمالية  السواحل  االطلسى غرباً، ومن  المحيط 
األراضي السودانية فى عمق القارة اإلفريقية جنوباً ـ وتعد هذه المنطقة من وجهة 
والمجموع    . العالمى  األمن  مجال  فى  إقليمية  منطقة  أهم  االستراتيجية  النظر 
العربية  الدول  أعضاء جامعة  المنطقة من  هذه  تشغل  التى  الدول  لمساحة  الكلي 
13,953,041 كيلو متر وعدد سكانها يقارب 400 مليون نسمة وهو الرابع عالميا 

بعد الصين والهند واالتحاد األوروبى.

ولعل أهميتها النابعة من موقعها المتميز وماحباها هللا بها من موارد وإمكانيات 
قد جعلها هدفاً للطامعين والمتربصين ، وجعل ألمنها القومي أولوية كبرى لدرء 
بين  العالم  وسط  في  المتوسط  بموقعها  فهي   ، والمقاومة  والمواجهة  المخاطر 
الشرق والغرب وتحكمها في الممرات البحرية الحيوية بينهما متمثلة في مضيق 
للنسبة األكبر من  الـحمر وقناة السويس ، وامتالكها  بالبحر  المندب مروراً  باب 
احتياطات البترول العالمية ، وانبثاق الغاز بكميات وفيرة في اراضيها ومياهها 
اإلقليمية ، حتى أنه يقال انها تعيش على بحيرة من البترول والغاز ، تلك الطاقة 
التى ستظل مادة حيوية لالستخدامات العالمية لعدة عقود قادمة ، ومن الطبيعى أن 

يتكالب العالم للعمل على السيطرة على مصادرها. 

ومن جانب آخر فإن الدول اإلقليمية المحيطة بالمنطقة العربية تظل من العوامل 
السلبية المناوئة لألمن القومي العربي، فكل منها له أوهامه وأحالمه التى تقوده إلى 

التدخل في شئون المنطقة ومحاولة السيطرة على مقدرات شعوبها.

أوالً: فقد توهمت تركيا أنها قادرة على إعادة بناء الخالفة العثمانية لكي يُنِصب 
* السفير/سيد ابو زيد- عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية 
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه خليفة على المسلمين ، وتصورإمكانية 
تحالفه مع الجماعات اإلسالمية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة االخوان بغية أن 
تكون من األدوات التي تساعده على بناء امبراطوريته، غير أنه خاب ظنه عندما 
سقطت هذه الجماعة أمام صالبة الجيش والشعب المصري بعد أن كان قاب قوسين 
أو أدنى من تحقيق شوطاً طيباً من هذا الحلم . ومازال سادراً في غيه ويناصب 
مصر بالذات العداء والذى يعتبرها حجر العثرة في سبيل تحقيق  أهدافه . وكانت 
السراج بصفته رئيس مجلس  فايز  التي وقعها مع  التفاهم  آخر خطواته مذكرتي 
الجيش  لدعم األخير في مواجهته مع  المالحي واألمني،  للتعاون  الليبي  الرئاسة 
الوطني الليبي وعرقلة عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ، وهما 
مذكرتي تفاهم ال تستندا على أساس قانوني لعدم صالحية السراج في توقيعهما ، 

وعدم أحقية تركيا في المياه االقتصادية في شرق المتوسط .

فضالً عن تدخله العسكري المباشر واحتالل أراضي عراقية فى معسكر بعشيقه 
وغيرها أيضاَ في قطر، واحتالله ألراضي في شمال شرق سوريا ومجابهته لقوات 
سوريا الديموقراطية بدعوى تأمين المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستانى 

الذى يمثل األكراد في تركيا .

وتنتشر القواعد العسكرية التركية أيضاً في قطر والصومال وشمال قبرص 
التركية وسواكن بالسودان التي توقف العمل بها بعد عزل البشير.

ثانياً: التوغل اإليراني في المشرق العربي واليمن منذ قيام الثورة اإلسالمية 
اإليرانية وإعالن عزمها على تصدير هذه الثورة ، وهو ما تقوم به استناًدا إلى 
وجود اقليات تعتنق المذهب الشيعى يتم تجنيدها وتنظيمها وتحريكها بأموال وتسليح 
إيراني، ومن خالل تنظيمات عسكرية إيرانية مثل الحرس الثوري، والذي يجول 
جماعات حزب هللا  مع  للتنسيق  سليماني  قاسم  القدس  لواء  رئيس  فيها  ويصول 
في لبنان سوريا ، ومع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكذلك مع الحوثيين 
الشريان  باإلغالق  والتهديد  الناقالت  الماضية حرب  الفترة  اليمن.  وشهدت  في 
الرئيسي للمالحة البحرية في العالم وبما يؤثر بصورة مباشرة على قناة السويس. 
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وجدير باإلشارة أن تلك االنتفاضة الشعبية جرت ضد الوجود والتغول اإليراني 
النجف  في  اإليرانيتين  القنصليتين  فيها  المحتجون  ،  وحرق  ولبنان  العراق  في 
وكربالء ومزقت صور مرشد الثورة االيرانية علي خامئني، والتي تواكبت مع 
موجة االحتجاجات داخل إيران نفسها وقامت السلطات االيرانية باستخدام القوة 

المفرطة في قمعها .

ثالثاً: تعيش إسرائيل فى المنطقة أفضل أوقاتها رغم ازمتها الحكومية، فهي 
تتحكم في مقدرات الفلسطينيين بالكامل وتسومهم خسف العذاب رغم كل القرارات 
الدولية الصادرة لصالح قضيتهم العادلة والتي تضرب بها عرض الحائط، تشجعها 
للقضية  بمثابة تصفية كاملة  إدارة ترامب والتي تعد  اتخذتها  التي  القرارات  تلك 
إليها  األمريكية  السفارة  ونقل  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  باعترافها  الفلسطينية 
كالالجئين  الحيوية  المسائل  مختلف  في  الفلسطيني  للشعب  المعادية  ومواقفها   ،
ذلك  إلى  يضاف   ، واشنطن  في  الفلسطيني  الدبلوماسى  والتمثيل  والمستوطنات 
يعترف  والذي   الجوالن  في  المحتلة  السورية  األراضي  من  األمريكي  الموقف 
وضًعا  الينشئ  األمريكي  الموقف  أن  من  الرغم  وعلى   . عليها  إسرائيل  بسيادة 
قانونيًا باعتباره موقف أحادي غير ملزم للمجتمع الدولي ، لكنه من الصعب إنكار 
تأثيره على دول تدور فى الفلك األمريكي ، كما ان صفقة القرن لتسوية القضية 
الفلسطينية التى يرددها صهره ومعاونية فد أفرغت من محتواها على أرض الواقع 
على  السالم  عملية  وأصبحت   ، األمريكية  اإلدارة  من  الصادرة  القرارات  بتلك 

المحك تواجه موقفاً شديد الصعوبة.

واذا كانت األطراف اإلقليمية تخل بأمن المنطقة العربية كما بينا ، فإن األطراف 
وتنتشر   . النفوذ وتحقيق مصالحها  باحثة عن  المنطقة  دول  استباحت  قد  الدولية 
المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا  الواليات  والبحر وبخاصة  البر  فى  قواعدها 
وإيطاليا . وقد يجدر أن نذكر هنا بما طرح من النظريات واألفكار التى لم يكن لها 
هدف سوى المزيد من إضعاف المنطقة بتقسيمها وتفتيتها ، ففي عام 1980 قال 
مستشار األمن القومي األمريكي  بريجنسكي أن المعضلة التى ستعانى منها الواليات 
المتحدة في ذلك الوقت هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش 
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الخليجية األولى التي كانت مشتعلة بين العراق وإيران ، تستطيع الواليات المتحدة 
وبتكليف  التصريح  هذا  إطالق  وعقب  بيكو.  سايكس  حدود  تصحيح  خاللها  من 
لويس وضع مشروعه  برنارد  الدكتور  المؤرخ  بدأ  األمريكية  الدفاع  من وزارة 
الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية واإلسالمية وتفتيت كل 
منها إلى كانتونات ودويالت عرقية وطائفية وأرفق بمشروعه المفصل مجموعة 
الكونجرس األمريكي  1983وافق  من الخرائط والرسوم اإليضاحية ، وفي عام 
باإلجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور برنارد لويس . وقد يجدر أيضاَ أن 
نشير إلى أفكار كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية فى مطلع عام 2005 
عن تشكيل مايعرف بالشرق األوسط الجديد عبر نشر الفوضى الخالقة التي تدعو 
الدولية   المنطقة وإعادة تركيبها .  والصراع قائم بين األطراف  إلى تفكيك دول 
الغنائم . وتقف األمم  النفوذ وضمان الحصول على أنصبتها من  القتسام مناطق 
المتحدة مسلوبة اإلرادة والحيلة أمام هذا الالبرنث من الصراعات على مختلف 
المستويات ، وكل ما يمكن أن تفعله هو محاولة التوفيق بين أطراف تتباعد بينهم 

الشقة ، ذلك أن األمور لدى أغلبيتها ليست بيدها وإنما يقرره اآلخرون . 

الفكر  إلى  المنطقة مستنًدا  وجاء اإلرهاب بكل صوره وأشكاله لكي يضرب 
المتطرف البغيض واألموال التي تدفقت عليه من األفراد والجماعات والدول ) قطر 
وتركيا ( بغرض إضعاف الدول العربية وانهاكها . وكانت بعض الدول العربية 
 ذاتها هي التي كانت من بين المنظومة التى استخدمته لضرب االتحاد السوفيتى في 
أفغانستان . وكانت نفس المنظمات االرهابية كالقاعدة والنصرة هى نقطة االنطالق 
لظهور تنظيم الدولة االسالمية فى العراق والشام ) داعش( التى تغولت الى درجة 
السيطرة على اجزاء كبيرة من اراضى سوريا والعراق بقيادة ابو بكر البغدادى 
بديلة   واليات  فى صورة  ان وضعها  بعد  االسالمية  الدولة  بناء  حلم  الذى عاش 
للدول العربية . وإزاء تفاقم خطرها وغلظة ممارساتها ، فقد تحالفت بعض الدول 
من  أقامته  ما  وإنهاء  قواعدها  لضرب   ) الشعبى  والحشد  االكراد   ( والمنظمات 
أنها  التخلص من زعيمها مؤخًرا ، إال  القوات األمريكية في  واليات ، وتجحت 
بالدعم  المنطقة طالما ظلت تحظى  أمن واستقرار  تمثل خطًرا على  سوف تظل 
التركي وحمايته . وتقوم مصر بالجهد األكبر لمواجهة االرهاب وتجفيف منابعه ، 
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حتى انه يقال انها تحارب االرهاب نيابة عن العالم.

الناجمة عن أطماع  لقد تنبه اآلباء المؤسسون للجامعة العربية غلى المشكلة 
القوى الدولية واإلقليمية وتربصها بالمنطقة العربية وضرورة أن تمتلك اداة تحقق 
األعضاء  الدول  لذلك عقدت   ، األخطار  هذه  لمواجهة  الالزمه  األمان  شبكة  لها 
معاهدة للدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بعد خمس سنوات من إقامة الجامعة 
المعاهدة  ودعت   ، األعضاء  الدول  سائر  اليها  انضمت  والتى   1950 إبريل  فى 
للدول  والدفاع  الخارجية  وزراء  من  يتكون  المشترك  للدفاع  مجلس  إنشاء  إلى 
األعضاء، ومجلس اقتصادى من الوزراء المعنيين بالشئون االقتصادية، وشكلت 
فترة  أمانة عسكرية وقيادة عسكرية عربية موحدة في  العربية  فى إطارالجامعة 

الستينيات ، غير أنها لم تستمر طويالً العتبارات سياسية .

 2015 مارس  فى  العربية  الدول  جامعة  من  قرار  صدور  أعقاب  وفى 
بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة األمن القومي العربي، توصل وزراء الدفاع  
والخارجية العرب إلى مشروع بروتوكول لتشكيل القوة العربية المشتركة تضمن 
فى مادته الثانية إنشاء هذه القوة للتدخل السريع تتشارك فيها األطراف اختيارياً 
هدفها لمواجهة التهديدات والتحديات بما ذلك تهديدات التنظيمات االرهابية والتى 
تمس أمن وسالمة واستقرار أي من الدول األطراف وتشكل تهديًدا مباشراً لألمن 
القومي العربي . غير أنه مما يدعو لألسف فقد أعلنت الجامعة العربية – بناًء على 
للتوقيع عليه  المخصص  تأجيل االجتماع  رغبة سعودية مدعومة من اإلمارات- 

وإقراره إلى أجل غير مسمى .

عسكرية  قوات   1982 عام  أنشأت  قد  الخليجى  التعاون  مجلس  دول  كانت 
الجزيرة ومقرها  قوات درع  األعضاء سميت  الدول  أمن  بهدف حماية  مشتركة 
في منطقة حفر الباطن بالسعودية ، إال أنه اتضح بالتجربة أن قيمتها االسترتيجية 
النطاق  واسع  عدوان  ألي  للتصدي  قابلة  غير  فهي  األمنية  الناحية  من  محدودة 
الجزيرة  درع  قوات  تحرك  لم  والتي  للكويت  العراقي  االجتياح  عند  وخاصة   ،
العراقية  القوة  تألفت  التي  الوقت  في  لواءين  يزيد عن  كان حجمها ال  فقد  ساكنًا 
المهاجمة للكويت من سبعة فرق ، وكانت سلطنة عمان قد اقترحت بعدها  زيادة 
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هزيمة  بعد  تنفيذه  العدول عن  تم  أنه  إال  ألف،   100 إلى  الخليجية   القوات  عدد 
القوات العراقية في الكويت عام  1991 وإجماالً يمكننا القول أن القوة العسكرية 
الخليجية  ضمن األمن الجماعي ، لم تتوقف عن تطوير نفسها ، والتدريب العملي 
في مواجهات مباشرة ، وتمتلك أكثر من دولة خليجية مجمعاً صناعيًا عسكرياً ، 
فلدى السعودية الهيئة العامة للصناعات الحربية منذ 1982 وفي اإلمارات تحول 
معرض الدفاع الدولي  ) إيدكس ( في أبو ظبي إلى نافذة تعرض منتجات عصب 

المجتمع الصناعي العسكري اإلماراتي.

جسيمة  العربية  المنطقة  تواجة  إلى  المخاطر  أن  الواضح  من  أنه  والخالصة 
ومتعددة األوجه ، في الوقت الذي ال يجمع األمة العربية شبكة أمان واحدة قادرة 
على مواجهة تلك المخاطر، فالبعض ال تعنيه كثيًرا وجودها ويظن أنه بمنأى عن 
تلك المخاطر ، غير مدرك أنه إن لم تصبه مباشرة فسوف يأتيه الضرر بصورة غير 
مباشرة ، والبعض اآلخر يفضل شبكة األمان اإلسالمية أو الدولية ممثلة في الدول 
الكبرى كالواليات المتحدة أو االتحاد الروسى وبريطانيا وفرنسا ،على اعتبار أنها 
األقوى واألضمن، مستبعدة شبكة األمان العربية بدليل انها قد جمدت اتفاقية الدفاع 
العربية لعام 1950 ، ولم تستكمل جهود إقامة القوة العربية المشتركة . ومن المالحظ 
إلى  للتوصل  المشاركة في أي محاولة  الجماعي في  العربي  الجهد  استبعاد  أيضاً 
تسوية سلمية للمشاكل المشتعلة  فى البلدان العربية . هذا في الوقت الذي تؤكد مصر 
على دعم الموقف العربي واالهتمام بإجراء مناورات مشتركة مع الدول العربية 
الراغبة في ذلك ) السعودية واالمارات والبحرين ...( واإلعالن اكثر من مرة عن أن 
أمن الخليج من أمن مصر ، وارتباط األمن المصرى بأمن كل من السودان وليبيا .

ولعل الوضع األمثل لألمن القومي العربي هو االعتماد على الذات بقوة عربية 
موحدة ، واستبعاد أي تدخل خارجي سواء تمثل فى وجود أحالف أو قواعد او 
قوات أجنبية على األراضى العربية ، والتكاتف في مواجهة المشاكل واالزمات 
صفًا واحًدا ورؤية سياسية موحدة ، وهو ما يتطلب التنسيق للخروج بموقف موحد 
إزاء مختلف القضايا التى تواجه المنطقة العربية. وهنا يطرح السؤال نفسه عَما 

إذا كنا قادرين على تحقيق ذلك ؟.
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» الرؤية المصرية ألمن المنطقة«*

تتناول الكلمة الرؤية المصرية الرسمية. وسيتم اإلعتماد في ذلك على تحليل 
القيادة  أن  باعتبار  الرسمية،  المصرية  الجمهورية  رئيس  لُخطب  كيفي  مضمون 
السياسية هي التي تضع األسس والتوجهات العامة للدولة. ) معتمداً في ذلك على 
تحليل مضمون كافة كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمم العربية والجمعية 
العامة لألمم المتحدة منذ العام 2015  وحتي القمة األخيرة باستثناء القمة العربية 
رئيس  السيد  عن  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  فيها  أناب  والتي  موريتانيا  في 
الجمهورية(، حيث يالحظ أن هناك تناسق واضح في الرؤية المصرية في جميع 

تلك الوثائق والُخطب. 

وسيتم تناول ذلك من خالل جزأين:

األول : يتعلق برؤية مصادر التهديد

الثاني : يتعلق برؤية اّليات الحركة

أوالً: فيما يتعلق  برؤية مصادر التهديد:

الواقع أن مصر تواجه تهديدات كبيرة ألمنها القومي على نحو غير مسبوق، 
فباإلضافة للتهديد اإلسرائيلي الممتد، هناك تهديدات تأتي من جميع االتجاهات: 
تنظيم حماس في الشمال الشرقي، ومن الغرب تهديد من الفصائل اإلرهابية التابعة 
للحكومة الليبية، ومن الجنوب كان التهديد سابقاً من النظام الذي كان يُمثله الرئيس 
عمر البشير ذو التوجه اإلسالمي، وهو تهديد يمكن أن يتكرر في حال حدوث أي 
حالة من حاالت عدم االستقرار السياسي في السودان. وفي الجنوب الشرقي هناك 
ما يجري في اليمن عند المدخل الجنوبي االستراتيجي لقناة السويس، فأي إخالل 

* األستاذ/د.أحمد يوسف أحمد- أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة
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بالمالحة في مضيق باب المندب يؤثر على أمن المالحة في قناة السويس. وآخر 
هذه التهديدات التوتر في شرق المتوسط والبلطجة التركية في المنطقة، كل ذلك 

يؤثر بشكل كبير على األمن القومي المصري. 

يعكس  ما  الجمهورية،  رئيس  السيد  خطابات  في  جاءت  التهديدات  هذه  كل 
رؤية القيادة المصرية لهذا الوضع األمني الُمعقد. وفي مواجهة هذا الوضع األمني 
شديد التعقيد، بلورت القيادة المصرية رؤية وسياسة ذات تناسق داخلي واضح، 
تقوم على دمج مصادر التهديد في ثالثة مصادر رئيسية هي: تهديد كيان الدولة 
الوطنية، ممثالً في اإلرهاب بجميع صوره - تهديد دول المحيط اإلقليمي للنظام 

العربي ) تركيا- إيران- قطر(، والقضية الفلسطينية. 

المصدر الثالث من مصادر التهديد يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورغم أن هذه 
القضية كانت دائماً ما تأتي في قمة مصادر التهديد كونها القضية األهم في الشرق 
األوسط، لكن بحكم مستجدات األمور وضغط األحداث باتت قضية اإلرهاب هي ما 
تحظي باإلهتمام األوسع.  ولكن رغم ذلك فإن العجز عن حل القضية الفلسطينية يُمثل 

تهديداً ألمن مصر وأمن المنطقة، علي أساس أن عدم حلها يُقدم ذريعة لإلرهاب.

هذه هي المصادر الثالثة للتهديدات وفقاً لتحليل خطابات الرئيس. ويالحظ من هذا 
التحليل أن إسرائيل لم تُذكر كتهديد صريح ولكن جاءت ضمناً من خالل التأكيد على 
أهمية ومحورية القضية الفلسطينية، أيضاً ال يوجد ذكر لتهديدات قادمة من دول كبرى.

وباإلنتقال للقسم الثاني، الذي يتعلق برؤية اّليات الحركة:

 إزاء هذه التهديدات سالفة الذكر البد أن يكون هناك مساحة للحركة لمواجهة 
الدور«  أو »فكرة  »الدور«  مفهوم  التأكيد علي  باألخص  ويأتي  التهديدات،  تلك 
وهناك، حيث يوجد جدال في هذا األمر، إذ يرى البعض أن مصر يجب أن يكون 
لها دور واضح في مواجهة هذه التهديدات، وفي المقابل هناك إتجاه يقول أن مصر 
معارك  في  قدراتها  تستنزف  ال  حتى  الداخل  وبناء  الداخل  على  تُركز  أن  يجب 
خارجية، وبعد ذلك حين يكتمل البناء الداخلي، يأتي التفكير في الدور الخارجي. 
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لخطابات رئيس الجمهورية، ترتكز الرؤية المصرية على االتجاه األول،  ووفقاً 
وهو أن يكون الدور المصري دفاعياً يركز على البناء الداخلي للدولة المصرية.

أما فيما يتعلق باّليات المواجهة:

فهناك خمس اّليات للحركة:

التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة باعتباره المخرج الوحيد الممكن   - 1 
من أزمات المنطقة العربية وحائط الصد لمحاولة اإلرتداد للتهديدات المذهبية أو 
الطائفية أوالعرقية أو القبلية، وهذا المبدأ يُمثل جوهر السياسة المصرية الخارجية، 

الذي تبني عليه مصر موقفها لمواجهة األزمات األمنية الممتدة في المنطقة.

التأكيد على االرتباط العضوي بين األمن المصري وأمن الخليج، وأن أمن   - 2 
ليس معناه أن تشن مصر  بالنسبة ألمن مصر. وهذا  يُمثل »خط أحمر«  الخليج 
حرباً مع دول الخليج ضد أي دولة أخرى من دول المنطقة، ولكن يُقصد منه أنه إذا 
ما حدث أي هجوم من أي دولة إقليمية ضد أياً من دول الخليج فإن مصر حاضرة. 
والعمل على تنفيذ مادعا إليه الرئيس مسبقاً من ضرورة صياغة استراتيجية أمن 

قومي عربي لمواجهة التهديدات التي تهدد كيان الدول العربية. 

مشتركة،  عربية  قوة  إنشاء  في  قدماً  والمضي  العسكرية  االآليات  تفعيل   - 3 
تدافع عن أمن المنطقة. وأن تكون مهمة هذه القوات مهمة دفاعية تؤمن المضائق 

المالحية الهامة، وتُستخدم ضد التنظيمات اإلرهابية الُمختلفة. 

المواجهة  محورية  على  والتأكيد  اإلرهاب  مكافحة  مجال  في  التعاون   - 4 
الراهن ال يعطي ألي دولة  العالم  على أساس أن تشابك  ودولياً  الجماعية عربياً 
بمفردها القدرة على مواجهة اإلرهاب على أن تكون هذه المواجهة شاملة لكل من 

يدعم أو يمول أو يساعد التنظيمات اإلرهابية.

مع  الدولية،  الشرعية  لمقررات  وفقاً  الفلسطينية  للقضية  السلمية  التسوية   - 5 
بين  تسوية  إلى  التوصل  وضرورة  القرن،  لصفقة  التام  مصر  وتجاهل  رفض 

الفصائل الفلسطينية، كأساس للتوصل إلى حٍل عادل.
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مناقشات:

د. محمد نعمان جالل

- تساءل عن التعامل المصري مع التحديات الراهنة في ظل لعب الدول الثالث 
إيران وتركيا وإسرائيل دوراً في منطقة القرن اإلفريقي وهو األمر المرتبط بشَدة 

باألمن القومي المصري ؟.

السفير/ رخا حسن

الخالفات  هي  العربي  القومي  لألمن  الحقيقية  والتحديات  المخاطر  أن  -أكد 
والنزاعات العربية/ العربية والتي فتحت األبواب للتدخالت اإلقليمية والدولية والتغافل 
عن األزمات العربية المتواجدة فعلياً والبعد عن القضية الفلسطينية، واألخطر من 
أما تركيا فكل ماتحلم به هي أحالم استعمارية بعيدة  الثالث هي إسرائيل،  الدول 
المدى ولن تتحقق، أما عن إيران فال يمكن الحديث عن أمن الخليج دون إيران وليس 
من المجدي التغافل والرفض التام ألي حوار مع إيران خاصةً وأن استقرار منطقة 

الخليج بحاجة إلى إطالق حوار صريح وشامل مع طهران.

 السفيرة/ جيالن عالم

- الواقع أن هناك مخاطر أخرى لم تذكر تتعلق بتصاعد الدور الخليجي في 
إذكاء الخالفات الطائفية خاصةً وأن الدول وعدم وصولها لحلول سلمية مقبولة ، 
باإلضافة للتقارب الخليجي اإلسرائيلي، ورغم أنه لم يصل ألبعاد متطورة، لكن 
هناك مايحدث غير معلن، ويضاف إلى ذلك صعود التطور في اإلسالم السياسي 
سواًء أكانت تمثله إيران أم تركيا والمنازعات على السلطة في ليبيا ومحاوالت 
الدولة  أنها  على  تركيا  تصوير  ومحاوالت  السياسي  االسالم  إلقصاء  السودان 
النموذج في  الدولة  النموذج لإلسالم، كما حدث في مؤتمر كواالمبور، وتجاهل 
إندونيسيا وماليزيا ، وهناك صراع آخر قائم عند مضيق باب المندب وهو مايهدد 
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المالحة في البحر األحمر فهناك قواعد عسكرية إقليمية تركية وإسرائيلية وأخرى 
عربية مقامة في جيبوتي فضالً عن قاعدة بحرية تقيمها فرنسا إلثيوبيا وهي مهددة 

بدورها لألمن القومي العربي والقومي.

 السفير/محمد الشاذلي

- أشار إلى ماذكر أن على دول الخليج التوافق على شبكة أمان بخالف الشبكة 
الغربية وبالنظر لموازين القوى كما تبرزها بعض التقارير الدولية نجد أن السالح 
لدى السعودية ودول الخليج متفوق على إيران بمراحل، فلماذا تصر دول الخليج 
للحماية  والتتجه  للخليج  المتحدة  الواليات  واستدعاء  الغربية  للدول  اللجوء  على 

الذاتية. 

- من بين محددات السياسة الخارجية المصرية هو الحفاظ على الدولة الوطنية 
تفكيك  ثم  ومن  العربية  القومية  لضرب  العروبة  أعداء  محاوالت  اليوم  ومانراه 
العربية  القومية  انهيار  أن  من  العربية ، محذراً  القطرية  العربية وضرب  الدول 
من  والتوجه  العربية  الهوية  عن  والتخلي  والطائفية  العرقية  لالنقسامات  مدخل 

استخدام مفهوم العربية لمفهوم الشرق األوسط. 

السفير/ محمد قاسم 

يتحدث عن  لمشروع  العربية وهناك حاجة  للقومية  تراجع  إلى وجود  نوه   -
القومية العربية اإلسالمية ، كما تحدث في وقت ما حامد ربيع في كتابه عام 1984 

عن نظرية األمن القومي العربي من منظور االسالم الوسطي.

السفير/ عزت سعد- مدير المجلس

-الواقع أن لوم تركيا وإيران وإسرائيل على تدخالتها في المنطقة غير مجدي، 
خاصةً وأنه لو تم تأملنا هذه التدخالت سنجد أنها جميعاً تمت بدعوات من القوى 
الداخلية، ولم تغزو أي دولة باستثناء الشمال السوري- وسوريا لها وضعية خاصة 
من  يبدأ  العربي  القومي  فاألمن  وعليه  الشمال-  في  السكانية  التركيبة  ظل  في 
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االستقرار الداخلي لكل دولة ومسألة االستقرار الداخلي هي األساس، ومعظم النظم 
الحاكمة غير رشيدة وتعاني من إدمان استيراد األمن من القوى الغربية ويفتقروا 
للثقة والمصداقية، وهو ماينعكس على مشكلة إيجاد نظام لألمن الجماعي العربي، 
ومسألة الدولة الوطنية. وفي تقديري أن البدء في البناء الداخلي سيكون الركيزة 
اللجوء  دون  المشاكل  الوطنية، وحل  الدولة  لتحديد مصالح  استراتيجية  لصياغة 

للقوى اإلقليمية للحصول على الحماية.

 السفير/ عادل السالوسي

- تساءل عن نظرية الكمون االستراتيجي ومدى تاثيرها على الريادة المصرية 
وعالقتها بدول المنطقة. منوهاً ألن إثيوبيا تمارس دور خطير اليقل عن دور كالً 

من القوى اإلقليمية الثالث.

السفير/ محمد بدر الدين زايد

في  بالسياسة  الدين  بتوظيف  والخاصة  المشتركة  القواسم  وجود  على  -أكد 
المشاريع التركية واإليرانية واإلسرائيلية ، فتركيا تدخلت في ليبيا منذ عام 2014 
وتدخلت داعش لتغيير التوازنات في معركة طرابلس وإلنقاذ حكومة الوافق وبدأ 
عن  فضالً  التهديدات،  حدة  تصاعد  بعد  المباشر  التدخل  احتمااالت  عن  الحديث 
تجاه  فقط  وليس  بأكمله  العربي  المشرق  منطقة  في  تمارسه طهران  الذي  الدور 

منطقة الخليج.

تعقيب ختامي: 

العشرين حملت مشروعين كبيرين  القرن  بداية  أن  الفقي  أكد د. مصطفى   -
المعتمد  هرتزل  ومشروع  يهودي،  واآلخر  إسالمي  أحدهما  الديانة  على  قائمين 
من  تنبع  المنطقة  مشاكل  وكل  البنا،  حسن  بمشروع  شبيه  اليهودية  الديانة  على 
هذين المشروعين فالمشروع االسالمي تمخض عنه اإلرهاب والتطرف وهذين 
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المشروعين تسببا في تمزق منطقة الشرق األوسط والزالت آثارهما باقية وأساليب 
واالهتمام  الواقع  األمر  لفرض  والقوة  المادة  استخدام  في  واحدة  المشروعين 

باألوضاع المالية واالقتصادية للتنظيم.

- تأكيداً على ماسبق أكد د. علي الدين هالل على خطورة المشروعين وأن 
األمر يتعلق بتنظيمات محكمة تقوم على الطاعة والسمع واللجوء للقوة العسكرية 
وفكرة إنشاء مجتمع جديد يقوم على الصهينة أو األسلمة، واليمكن التغافل عن أن 
الفاشية على يد موسوليني وهتلر ، وفكرة السمو لكالهما  تأثرا باألفكار  كالهما 
أنهما يمثالن الجماعات األسمى، والبدء في التجنيد منذ الطفولة والتزاوج من داخل 
التنظيم ويصل األمر لقمته في دستور الصندوق اليهودب ان كل من يعمل على 
أرض تمتلكه المنظمة الصهيوينة يجب أن يكون يهودياً حتى يختلط عرق الفالح 
تلخيص  التنظيم األخواني يمكن  يهودية، وعلى صعيد  فتكون  باألرض  اليهودي 
فكرة اإلسالم في الجماعة وأن من يؤمن بمبادئ الجماعة يؤمن باإلسالم. وعليه 

فهي مقاربات في آلية الحركة وفي الهيكل.

- نوه السفير/ سيد أبو زيد أنه فيما يتعلق بأن الرئيس عبد الناصر لجأ للشكل 
اإلسالمي بعد النكسة هو مماثل لماحدث  بعدهزيمة صدام حسين في حرب الكويت 
ووضع على العلم كلمة هللا أكبر، وهو أمر طبيعي في لجوء العبد هلل في أوقات 

الشدة.

أما موضوع القرن اإلفريقي فمنذ السبعينيات، ووقت تولي الوزير إسماعيل 
جنيف  لمؤتمر  تمهد  األوسط  الشرق  ألمن  لجنة  شكلت  الخارجية،  وزارة  فهمي 
وكان موضوع القرن اإلفريقي بند دائم باعتبار أن منطقة القرن اإلفريقي جزء من 

األمن القومي العربي والشرق األوسط.

أما التعاون اإلقليمي الخليجي/ اإلسرائيلي لم يصل إلى كونه استراتيجي إال أن 
هناك محاوالت إسرائيلية لتضخيم مايحدث من اتصاالت والتوجد موانع خليجية 

في هذا األمر ولكن تلك االتصاالت لم ترق لدرجة التحالف.
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- أكد د. أحمد يوسف أحمد على مخاطر الخالفات العربية، وبالنسبة لموضوع 
األمن فهناك تباين في المواقف بالنسبة لمصادر التهديد حيث نجد أن دول الخليج 
ترى إيران مصدر التهديد األكبر، ودفعها ذلك للتطبيع مع إسرائيل بدون مقابل 
بينما الدول المشرقية والمغاربية لها رؤية تختلف عن ذلك، وعليه فهناك مخاطر 
المنطقة  في  المواقف  إذكاء  في  دوراً  تلعب  الخليج  دول  أن  عن  فضالً  جسيمة. 

العربية وهو مابرز في التنافس السعودي القطري على إسقاط سوريا.

وفيما يتعلق بالمصالحة العربية مع قطر، فرغم األنباء عن عدم وجود تحركات 
الخالف  قبل  الخفاء، ومصر طرف أصيل في األزمة حتى  مايتم في  لكن هناك 
الخليجي القطري، وعليه فأي مصالحة البد أن تراعي األمن القومي المصري، 
خاصة وأن المصالحة الخليجية قادمة المحالة فهم وحدة واحدة تنصهر بها قبائل 

وعشائر.

 الواقع أن مفهوم القومية العربية هو المنقذ في مواجهة الطائفية والمشاريع 
التي  تلك  هي  اإلنساني،  بالمفهوم  العربية  والقومية  اإلقليمية،  للدول  القومية 
تراعي مصالح الدول الوطنية وتراعي الشعوب بمختلف فئاتها وقومياتهم وليست 
بعنصرية. كما أنه من المهم العمل على تحقيق االستقرار الداخلي كحامي لألمن 
القومي العربي وأن مشروع بناء الدولة الوطنية في العالم العربي فشل باستثناء 
دولتين على رأسهم مصر، ونتيجة لذلك عندما تقوم احتجاجات شعبية يسقط النظام 

وتسقط وتتفكك معه الدولة األم نتيجة الفشل في بناء الدولة الوطنية.

أخيراً ليس من الصحيح تبني مفهوم الكمون االستراتيجي فاليجب على مصر 
االنكفاء على نفسها وسط التهديدات المحيطة بها من جميع الجهات وسط تدخالت 
إقليمية من تركيا وإيران في كل مايمس األمن القومي المصري في ليبيا والسودان 
ليس  ولكن  صالحها  عن  الدفاع  هو  مصر  تحتاجه  فما  وعليه  األحمر،  والبحر 

باالنكفاء على النفس بل بالتحرك على كافة المستويات.

- نوه د. كريم حجاج أنه فيما يتعلق بالقرن اإلفريقي وباب المندب ومايتربط 
بأمن البحر األحمر كل ذلك يؤكد تطور هام وهو انتقال مناطق الصراع للجوار 
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المباشر لمصر، وهو مايعني أهمية التخلي عن فكرة الكمون االستراتيجي واليمكن 
لمصر أن تنأى بنفسها عما يحدث في المنطقة في ظل ماتواجهه مصر من تهديد 

من الجوار المباشر.

أن إيران طرف أساسي ألمن منطقة الخليج وهو مايعني الحاجة لصياغة إطار 
األكثر  والدولة  المنطقة،  أساسي ألمن  باعتبارها طرف  إيران  للحوار مع  إقليمي 
قدرة على طرح هذه التصورات هي مصر خاصة وأن أي دور مستقبلي لمصر في 

المنطقة يجب أن يتم من خالل صياغة استراتيجية لكيفية التعامل مع دول الجوار.

وفيما يتعلق بالتقارب اإلسرائيلي / الخليجي فهناك تطور مهم وهو رؤية مؤشرات 
إقدام دول الخليج للتهدئة – ولو مؤقتاً مع إيران وهو و مايعود للفشل األمريكي في 
توجيه ضربات لمواجهة الضربات اإليرانية المهددة لمصالح دول الخليج في الخليج 
العربي أو حتى للمنشآت النفطية كما حدث في السعودية، وعليه فهذا دفعها للتهدئة 

مع إيران والتحالف مع إسرائيل التي تتبنى أجندة للتصعيد مع إيران.

المنطقة،  في  بالتدخل  اإلقليمية  الدول  طالبت  استدعاءات  هناك  أن  الواقع 
باستثناء التدخل التركي في سوريا والعراق، واالحتجاجات للتدخل االيراني في 
العراق ولبنان دليل على أن هذه التدخالت التستند لشرعية قوية بل إن التطورات 

التي تموج بها المنطقة قد تؤثر على ساحات الصراع مستقبالً.
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الجلسة الرابعة

الرؤى الدولية ألمن المنطقة

• منسق الجلسة: السفير/محمد توفيق

األوسط«-  الشرق  ألمن  األمريكية  »االستراتيجية   •
السفير/د.محمد أنيس سالم

• »رؤية القوى الكبرى األخرى ألمن المنطقة«- 
السفير/د. عزت سعد

المنطقة«-  الدولية تجاه مكافحة اإلرهاب في  • » األجندة 
السفير/إيهاب فهمي

• مناقشات
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» الرؤى الدولية ألمن المنطقة«*

لألمس لدراسة العالقة بين عناصر  الواقع أن موضوع الجلسة يمثل امتداداً 
االستقرار وعدم االستقرار، سواًء على المستوى المحلي أو اإلقليمي، واليوم ندرس 
سيحتوي  التأثير  هذا  كان  إذا  وما  المنطقة  على  الرئيسية  الخارجية  القوى  تأثير 

عناصر عدم االستقرار أم سيضاعف منها.

وفي هذا السياق يمكن رصد عدد من المالحظات بشكٍل عام:

المحلي  الصعيد  على  األوسط  الشرق  أمن  موضوع  دراسة  عند  تقليديًا، 
واإلقليمي والدولي يكون كاٍف في حال أن الظروف طبيعية، أما في حال أننا أمام 
العظمى  فيها  بما  جميعها  القوى  واستراتيجيات  سياسات  تتعدى  جديدة  عناصر 
لتكون العناصر العالمية وأصبح تأثير هذه العناصر على الدول العربية والمنطقة 
العناصر وهو أمر اليجب االستهانة به،  وأول هذه  العظمى،  القوى  وحتى على 
هو التغير المناخي لما له من تأثيرات كبرى كونه لم يعد يرتبط بالمستقبل البعيد 
ونرى آثاره حاضرة اليوم، واالسقاطات المستقبلية لهذا الموضوع تحمل تأثيرات 

خطيرة على المستقبل.

مختلفة،  آثار  من  ومايحمله  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  هو  الثاني،  العنصر 
فله تأثير كبير على وجهات النظر االستراتيجية للدول وهذا ألسباب كثيرة جداً، 
فهو يؤثر على الجوانب المرتبطة باألمن القومي للدول، فضالً عن تأثيره الكبير 
على النقطة التي التنطبق عليها القواعد الحالية بمعنى وصول دولة لتقدم وطفرة 
تكنولوجية في مجال الذكاء االصطناعي وتسبق الدول األخرى مما يجعلها مهيمنة 
على تلك القوى لعدم قدرتهم على اللحاق بهذه الفجوة، فضالً عن تأثير هذا البعد 
على سوق العمل، فمع دخول التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة نجد تأثيرات كبيرة 

* السفير/ محمد توفيق- عضو المجلس
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تؤثر على اقتصاديات الدول، وعليه فهناك تأثيرعلى شكل االقتصاد للدول وعلى 
في  وعولمته  التكنولوجي  فالتقدم  سارياً  السابق  العد  يعد  فلم  اإلجتماعي.  العقد 
موجتها الثانية ستجعل الفوارق التي أحدثتها الموجة األولى للعولمة من الصعب 
للدول وعلى  العقد االجتماعي  تأثير على  المجتمعات بما سيحدث  تقبلها من قبل 
االستقرار السياسي والتحول السياسي لهذه الدول وهو ماسيؤثر بالضرورة على 

استراتيجية السياسة الخارجية لهذه الدول وتوجهها تجاه منطقة الشرق األوسط.

العنصر الثالث، هي الهجرات البشرية الكبرى ففي القرن الواحد والعشرين 
كانت هناك هجرات بشرية غير مسبوقة في التاريخ حتى في داخل الدول نفسها 
كما هو الحال في الصين مابين المناطق الفقيرة والغنية وهذه الهجرات لها آثار 
كبيرة على استقرار الدول كما هو الحال عند دراسة األزمة اللبنانية والتي نالحظ 

في دراستها عنصر الهجرات البشرية من سوريا.

بالمؤتمر  العنصر الرابع، هو مفهوم الفرص والتحديات، فمتابعة كل ماورد 
نجد أنه رصد التحديات أكثر من الفرص والفارق بينهما هو إدراك التحدي مبكراً 
بالقدر الكافي والقدرة على صياغة السياسات التي تحول هذا التحدي إلى فرص 
لمصائب.                                 تتحول  قد  التحديات  هذه  عن  والتغافل  بها،  وأستفيد  اغتنامها  يمكن 

ثَم قَدم السفير توفيق المتحدثين على النحو التالي:



143“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019

»اإلستراتيجية األمريكية ألمن الشرق األوسط«*

ويتسم  المنطقة،  في  األمريكية  السياسة  عن  يتحدث  كونه  تقليدي  الموضوع 
والتي  األمريكية  السياسة  الملحوظة والمرصودة في  التغيُرات  بالحداثة من كون 
له ووجد حديث مع بعض  تغير السابق  فهو  التنسيق مع حلفائها،  تتم حتى دون 
الدبلوماسيين األمريكيين الذين يجدون مشاكل في التعامل مع الرئيس ترامب مع 
وسائل التواصل اإلجتماعي ، وأن السياسة األمريكية غير واضحة حتى بالنسبة لهم 
كون الرئيس أصبح يمارس السياسة األمريكية عبر منصة التواصل االجتماعي، 
وحلفاء الواليات المتحدة يجدون صعوبة في التعامل مع هذا الوضع كما وجد في 
حلف الناتو األخير في منتصف ديسمبر 2019 باستيائهم من ممارسات الواليات 
ترتبط  مشاكل  تبرز  وهنا  التعامل  على  قادرين  غير  الغربيين  فالزعماء  المتحدة 
باالستراتيجية األمريكية العامة في الشرق األوسط، وهو مايمثل أزمة في عالقات 
مصر مع هذه السياسة، وهناك مشاكل في العالقة والحوار مع الواليات المتحدة 
على  والهجوم  الغريبة  والتصريحات  ترامب  بها  يقوم  التي  المفاجئة  فالتغيُرات 
المؤسسات األمريكية التقليدية في صناعة القرار سواًء الكونجرس أو الصحافة أو 
مؤسسة األمن القومي األمريكي، فهناك عناصر استمرارية في السياسة األمريكية 
نتيجة للميراث التاريخي الموجود نتيجة اتباع سياسات وعقائد معينة وأخرى متغيرة.

الواقع أن االستراتيجية األمريكية في عهد ترامب لم تعلن وثيقة واحدة تخص 
الشرق األوسط سوى ماصدر عن البيت األبيض في 2017 عن استراتيجية األمن 

القومي تتحدث من ضمن عناصرها عن األمن في الشرق األوسط.

أوباما  مابدأه  يكمل  ترامب  أن  يرون  الكثيرين  أن  االستمرارية  عناصر  أحد 
وأن  األوسط،  الشرق  لمنطقة  الالزم  من  أكثر  أهمية  تولي  المتحدة  الواليات  أن 

* السفير/د. محمد أنيس سالم- عضو المجلس



“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019 144

األولوية إيالء اهتمام أكبر بالمصالح األمريكية في آسيا فيما يرتبط بالتحول آلسيا، 
في  التزاماتها  من  وتتخلص  عسكرياً  تتورط  أال  المتحدة  الواليات  على  وينبغي 
المنطقة، فضالً عن أن ترامب يسير على نهج أوباما فما صرحه من تصريحات 
عدائية تجاه ملوك الخليج، والمدافعين عن ترامب يرون أنهم يحاولون عدم توريط 
الواليات المتحدة وال إنفاق مواردها في حرب عسكرية النهاية لها ، والترى أن 
الدفاع عن الخليج والدول العربية اليصب في مصلحة الواليات المتحدة واألولوية 
عودة الواليات المتحدة للمنافسة مع روسيا والصين، وأن ترامب يتعامل بأمانة مع 
وعوده لهذه الطائفة من األمريكيين وعليه فهذا مايحدد حراك ترامب في المنطقة.

من ضمن أيضاً العناصر التقليدية أنه في إطار العالقة التقليدية بين الواليات 
الحكومتين  بين  اتفاقات  تنجح في تحويل أي  أن إسرائيل  المتحدة وإسرائيل نجد 
تنجح في صدورها من الكونجرس، وأن هناك لجنة دوماً تجتمع لتحديد آلية الميزان 
العسكري في المنطقة وهناك اتفاق أمريكي إسرائيلي بين إسرائيل يجب أن يكون 
لهذا توافق في ميزان التسليح العسكري فاللجنة تجتمع كل ثالثة أشهر للتأكد من 
العربية وتعويض  السالح األمريكي لألطراف  إمدادات  التفوق وتقيم  تحقيق هذا 
الكونجرس  من  صادر  لقانون  ذلك  حولت  وإسرائيل  صفقات  أي  عن  إسرائيل 
ملزم ألي حكومة أمريكية وعليه فهناك محددات تحدد االستراتيجية األمريكية، 

والمؤسسات األمريكية التتحدث عن هذه االستراتيجية.

التغير في االستراتيجية األمريكية هو نقطة تحول الواليات المتحدة في الفترة 
2018-2017 لمصدر للطاقة وبدأت الصادرات األمريكية تتفوق على الواردات، 
وبدأت الواليات المتحدة تهتم في عالقاتها الخارجية بعالقاتها مع الصين، وأعلن 

ترامب أن عمل اإلدارة األساسي هو مواجهة ومكافحة التمدد الصيني.

أما العالم العربي فهي منطقة ذات منازعات طويلة المدى، وترامب في حملته 
االنتخابية أيَد كالم أوباما في هذا المنحى، وحتى النُقاد لسياسة ترامب يشيروا ألن تحليل 

ترامب تجاه الشرق األوسط صحيح وأن للواليات المتحدة نظرة سلبية تجاه المنطقة.

وفيما يتعلق باألفكار التقليدية الحتواء الروس كحلف بغداد، هو من األفكار التي 
الركائز األسياسية في  أيضاً  إعادة صياغتها واستخدامها. ومن  قائمة ويتم  الزلت 
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السياسة األمريكية هو الحفاظ على دور قوي في عملية السالم والحفاظ على كل 
اتفاقيات السالم المرتبطة بالحفاظ على التوازنات األساسية والعسكرية ارتباطاً بهذه 
االتفاقيات. ومن بين أيضاً األفكار التقليدية مبدأ كارتر وهو الخاص بالحفاظ على أمن 
الخليج ومواجهة النفوذ الروسي في أفغانستان ، ويتم اليوم إعادة صياغ هذا المبدأ 
مع التركيز على إيران وفكرة الشرق األوسط الكبير، وأن تواجد الواليات المتحدة 
في المنطقة يرتبط باإلصالح العميق للنظم السياسية في المنطقة ،خاصة وأن عوامل 
الضعف في هذه النظم أدت لنشوب حركات إرهابية أثرت على أمن الواليات المتحدة.

 2015 عامي  في  حاول  فأوباما  الخليج،  أمن  صياغة  فكرة  األخرى  الفكرة 
رد  وتناول  إعطاء صيغة طمأنة  والرياض  ديفيد  بكامب  اجتماعين  في  و2016 
لدول  وإرضاء   5+1 طهران  مع  النووي  االتفاق  إزاء  السلبي  الخليجي  الفعل 
الخليج حاول الدعوة إلجتماع في كامب ديفيد فشل لعدم حضور القادة ودعا بعدها 
لمؤتمر في الرياض وحاول في كالهما التخلص من فكرة التحالف مع دول الخليج 

واستبدالها بأن تكون شراكة.

ومما سبق يمكن القول أن للواليات المتحدة ثالثة أهداف في المنطقة:

- محاربة اإلرهاب الموجود في المنطقة، وخلق نظم سياسية  بديلة.

-عدم ترك المنطقة لقوى مناوئة.

- الحفاظ على التنسيق مع المنطقة لتحقيق االستقرار في سوق الطاقة العالمي.

ترتبط  ترامب  إلدارة  األمريكية  الخارجية  السياسة  في  أخرى  مفاهيم  وهناك 
بالتركيز الشديد على ممارسة إيران ودورها، وتركيز دورها في إذكاء الحركات 
اإلرهابية والقبول للفكرة والنظرية اإلسرائيلية بأن إسرائيل ليست سبباً للمشاكل 
الدعم  هو  األساسية  ترامب  وتوجهات  مبادئ  أحد  إن  بل  األوسط،  الشرق  في 
المطلق للمسارات المتطرفة اإلسرائيلية ، وأخيراً التحالف مع دول المنطقة. وإزاء 
التغيرات الدراماتيكية الحادثة في إدارة ترامب فالتزال هناك المواريث والتقاليد 

األمريكية التزال الواليات المتحدة مرتبطة بها.
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» رؤية القوى الكبرى األخرى ألمن المنطقة«*

تمثل منطقة الشرق االوسط أهمية استراتيجية كبرى لكل من روسيا والصين 
واالتحاد األوروبي العتبارات متنوعة، وفقاً لكل طرف وحجم مصالحه وأهدافه 

في هذه المنطقة.

وفي هذا السياق، من المنطقي القول بأن هذه القوى الثالث معنية بالحفاظ على 
استقرار وأمن المنطقة، ومعاونة دولها على تحقيق ذلك.

كانت المنطقة دائماً ساحة للصراع والتنافس فيما بين القوى الكبرى، بما فيها 
أو ربما على رأسها الواليات المتحدة األمريكية، وهو ماله نتائج حاسمة على أمن 
واستقرار المنطقة. وكما نعلم، فإنه وفقاً الستراتيجية األمن القومي الصادرة عن 
البيت االبيض في ديسمبر 2017 واستراتيجية الدفاع الوطني الصادرة في يناير 
2018، انتقلت روسيا من مجرد قوة كبرى إقليمية، كما كان يحلو ألوباما وصفها، 
الي منافس أو عدو للواليات المتحدة وخطراً داهماً على أمنها القومي، جنباً إلى 
جنب مع الصين، حيث أكدت االستراتيجيتين أن الدولتين تمثالن تهديداً لزعامة 

الواليات المتحدة للنظام الليبرالي الدولي ولمستقبل هذا النظام.

هذا التنافس أو الصراع  فيما بين القوى الكبرى في منطقتنا نجد صداه بوضوح 
تتباين  اإليراني، حيث  النووي  الملف  وأيضاً  الليبي  السوري، وكذلك  الملف  في 
هذه  أمد  إطالة  هي  والنتيجة  مصالحه  حسب  كل  الملفات  هذه  بشـأن  المواقف 
الصراعات وتقويض أمن واستقرار المنطقة. وعلى سبيل المثال، هناك قلقاً متزايداً 
لدى االتحاد األوروبي من تنامي النفوذ العسكري والدبلوماسي لروسيا في عدد 
من دول الشرق األوسط كمورد للسالح والطاقة، وكذلك النفوذ الصيني المتعاظم 
اقتصادياً وتجارياً، حيث ال تربط هاتين الدولتين تعاونهما بأي مشروطيات تتعلق 

* السفير/ د.عزت سعد- مدير المجلس 
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بحقوق االنسان أو بنظم الحكم في دول المنطقة كما يفعل االتحاد األوروبي.

وكما نعلم فقد بات للدولتين نفوذ واضح في أوروبا ذاتها كحالة دول البلقان، بما 
فيها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، بالنسبة لروسيا، ومجموعة الـــ16+1 
وصربيا  واليونان  إيطاليا  مثل   ( االتحاد  في  األعضاء  األخرى  الدول  وبعض 
والمجر( بالنسبة للصين من ناحية أخرى تبدو كالً من تركيا وروسيا حريصتان 

على التنسيق والتشاور بشأن قضايا كثيرة تتجاوز الملف السوري.

وكما نالحظ،  يجري استخدام بعض دول المنطقة - عربية وغير عربية - من 
قبل بعض هذه القوى في صراعاتها كل ضد األخر، مع االقرار بأن لهذه الدول 
أيضاً مصالح قد تتوافق مع مصالح القوى الكبرى، ولو على نحو مؤقت، بشأن 
بعض ملفات المنطقة على غرار الملف السوري مثالً. فقد ظلت موسكو ترى أن 
السعودية تتخذ موقفاً تخريبياً من عملية السالم في سوريا بالتعاون مع الواليات 
المتحدة األمريكية إبان إدارة أوباما، متهمة الدولتين بالسعي إلى تقويض مواقفها 
تحول  قبل  وذلك   ( بالسالح  السورية  المعارضة  دعم  في  باالستمرار  التفاوضية 

الموقف األمريكي على عهد ترامب والموقف السعودي تبعاً لذلك(.

أيضاً الموقف التركي من الملف، فقد اضطرت روسيا إلى خلق مسار موازي 
للمسار األممي هو مسار أستانا حيث عقدت أكثر من 12 جولة بمشاركة روسيا 
وتركيا وايران والنظام والمعارضة، إال أنها لم تسفر عن نتائج محددة، وال تعدو 
كونها مجرد خطوات تكتيكية لم يكن لها مردود ايجابي واضح على جهود تسوية 
األزمة. وينصرف الشيء نفسه الي مسار سوتشي الذي لم يسفر سوى عن توافقات 
تكتيكية حول بعض المسائل الثانوية بعيداً عن القضايا الرئيسية المتعلقة بمستقبل 
الدولة السورية وشكل وطبيعية نظام الحكم والعالقة بين المكونات المجتمعية للشعب 
السوري. وفضالً عن ذلك، تبدو واشنطن حريصة على تقليص أهمية مسار أستانا. 
أستانا،  لمسار  المتحمس  االمريكي غير  الموقف  أن  اعتبرت روسيا  المقابل،  في 
والتلميح بإمكانية تفعيل مسارات مختلفة، ال يقلص فقط أهمية مسارها السياسي – 
األمني، الذي تعتبره بمثابة خريطة طريق الستعادة االستقرار في سوريا، بل إنه 
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يهدف الي تفعيل مشروع تقسيم سوريا. وقد تجاوبت تركيا مع الموقف الروسي، 
خاصة في ظل إصرار واشنطن على مواصلة تقديم الدعم للميليشيات الكردية، وذلك 

قبل ان يقرر ترامب سحب جزء من قواته في أكتوبر 2019.

روسيا  عودة  من  سهلت  التي  والعسكرية  السياسية  الفرص  من  عدد  وهناك 
إلى المنطقة، بعد سنوات من االنقطاع أو التراجع بنهاية الحرب الباردة وسقوط 
واستغالل  العربي،  الربيع  ثورات  كانت  الفرص  هذه  وأول  السوفيتي،  االتحاد 
االسالم السياسي هذه الثورات للصعود للحكم، وهو ما أقلق روسيا ودعاها مثالً 
إلى التعاون مع مصر، حيث تالقت مصالح البلدين، وان اختلفت األسباب. وكان 
العراق  في  داعش  صعود  ان  كما  وسوريا،  لليبيا  بالنسبة  أيضاً  الحال  هو  هذا 
وسوريا قد وضع خطر اإلرهاب والتطرف الديني على رأس اجندة األمن الدولي، 
علماً بأن مكافحة اإلرهاب والتطرف الديني هي أحد أهم محددات سياسة روسيا 

الخارجية في الشرق األوسط.

العسكري  المجالين  في  بوضوح  المنطقة  إلى  روسيا  عودة  تجسدت  وقد 
والدبلوماسي، حيث رممت موسكو وضعيتها في المنطقة في أسواق التسلح والطاقة.

ارتباطاً بما تقدم تؤكد موسكو تفهمها لحقائق األوضاع في المنطقة كإحدى أهم 
سمات تحركها الخارجي فيها. وفي هذا السياق تستشعر روسيا بأن » المقاومة« 
المقاومة  فقط  ليس  األوسط،  الشرق  ومستقبل  في حاضر  مركزياً  باتت عنصراً 
باألحرى  او  الغربي،  النفوذ  مقاومة  وايضاً  بل  األجنبي،  لالحتالل  المسلحة 

األمريكي،  وتدخله في الشأن الداخلي لدول المنطقة. 

أو  تأثير  أي  أن  مفادها  نتيجة  إلى  موسكو  التفهم  من  المستوى  هذا  قاد  وقد 
نفوذ خارجي لن يسفر إال عن مزيد من تقوية المقاومة الداخلية وتعميق االنقسام 
عن  بالغرب  المرتبطة  العربية  النظم  عزلة  من  والمزيد  العربية  المجتمعات  في 
شعوبها، بما لكل ذلك من انعكاسات سلبية على األوضاع األمنية وحالة االستقرار 

في دول المنطقة.



149“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019

ويعني كل ذلك أن موسكو تعتقد أن سياسات واشنطن في المنطقة ستقود حتماً 
إلى عدم بقاء النظم المرتبطة بالواليات المتحدة طويالً، وأن أي محاولة أمريكية 
لمساندة هذه النظم لن يكتب لها سوى نجاح تكتيكي وليس استراتيجي. وفي هذا 
السياق، من المهم اإلشارة إلى أن روسيا تدرك أيضاً أن رعاية الواليات المتحدة 
لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، لن تؤدي إلى أية نتيجة وأن قدرة 
واشنطن وبروكسل على عمل شيء ذا قيمة في هذا الشأن قد تضاءلت كثيراً سواء 
بإسرائيل  الحالية  االدارة  أو في ضوء عالقات  التعامل مع حماس  بسبب رفض 

وصعوبة بلورة سياسة أمريكية شبه متوازنة تجاه اسرائيل.

أوالً: روسيا وأمن الشرق األوسط

بموجبها  تعلي  وقضاياه  األوسط  الشرق  تجاه  واقعية  سياسة  روسيا  تتبنى 
مصالحها الخاصة، مع السعي في الوقت ذاته إلى اإلبقاء على اتصاالتها مفتوحة 
التدخل  أن  الكثيرين  تقدير  وفي  أضداداً.  كانت  ولو  حتي  األطراف،  كل  على 
الروسي في سوريا عام 2015، والذي يعد استثناء على سياسة عدم التدخل التي 
تتوخاها روسيا، جاء لكسر العزلة الغربية التي فرضت على روسيا في أعقاب 
األزمة األوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، وتراجع أمريكا عن مشكالت اإلقليم 
الواقعية ال سيما عالقات  الحالة السورية بوضوح هذه السياسة  الدولية. وتعكس 
موسكو بإيران وإسرائيل. فقد اعتادت إسرائيل على مدى األعوام القليلة الماضية 
على ضرب األهداف اإليرانية في سوريا بدعوى أن وجود إيران ووكالئها في 

تلك الدولة يمثل تهديداً مباشراً ألمنها.

وهنا يعتقد البعض أن المصالح األساسية لروسيا تقع خارج الشرق األوسط، 
فهي تريد استعادة نفوذها االستراتيجي الذي فقدته عام 1992، كما تريد أن ترى 
زيادة في أسعار الطاقة من أجل استقرار اقتصادها، وتمثل عالقات روسيا بمنطقة 

الشرق األوسط عامالً مهماً في معادلة العالقات الروسية / األمريكية.

خلق  في  نجحت   – واشنطن  مع  مواجهة  دون   – موسكو  بأن  القول  ويمكن 
االنطباع في العالم العربي بأنها والواليات المتحدة عزيمان أو متنافسان في المنطقة 
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وفي بقية العالم اإلسالمي. ويروق لروسيا سيادة هذا االطباع، بل أنه ضروري من 
وجهة نظرها لتغيير صورة الدولة الضعيفة التي ظلت مهيمنة في أذهان شعوب 

المنطقة إبان حكم يلتسين خالل عقد التسعينات من القرن الماضي.

ومع ذلك ينبغي االقرار بأن روسيا ليست القوة المهيمنة في المنطقة كما أنها 
ليست القوة الرئيسية المعترف بها لضمان أمنها. وتخضع روسيا لعدد من القيود 
في هذا الشأن، اقتصادياً ومالياً. ورغم براجماتية السياسة الروسية في مقاربتها 
لقضايا المنطقة، إال أن موسكو ال تمتلك رؤية طويلة المدي لمكانة المنطقة ودورها 
في سياسة روسيا الخارجية عالمياً في القرن الحادي والعشرين ورسم مجموعة 
من االستراتيجيات الفرعية تجاه دول مختلفة، بدءاً من التسوية المحتملة في سوريا 
ومروراً باإلدارة المستقبلية للبرنامج النووي اإليراني وشراكات مستقرة مع كل 
من تركيا ومصر واسرائيل ومواءمة هذه السياسات في إطار مقاربة إقليمية أوسع.

وبالنسبة للموقف الروسي تجاه النزاعات العربية، كما سبقت االشارة، يعد - 
التدخل العسكري الروسي في سوريا بمثابة استثناء على سياسة روسيا تجاه مشكالت 
نزاعات  في  أحياناً،  الدبلوماسي  العسكري، وحتى  التدخل  تجنبت  المنطقة، حيث 
المنطقة، والتي تشمل الصراع متعدد األوجه في ليبيا والصراعات العرقية والطائفية 

في العراق والصراع الطائفي في البحرين والحرب الدائرة في اليمن ….إلخ.

وال يعرف عن روسيا أنها راعية التفاقات أو تفاهمات سالم أو مقدمة لضمانات 
أمنية….إلخ. ورغم النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية الروسية في المنطقة، 
واالحتفاظ بعالقات طيبة بالجميع، إال أنها لم تنجح في توظيف نجاحاتها في اإلقليم 
للقيام بدور الوساطة في النزاعات فيه، رغم محاوالتها في هذا الشأن، سواء فيما 
بين السعودية وإيران، ارتباطاً بالحرب في اليمن أو الصراع العربي / االسرائيلي.

بل يمكن القول بأن هذه النجاحات الروسية في االقليم كان لها آثارها السلبية. ذلك 
أن االنتصارات العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية جاءت بتكلفة من شأنها تقليل 
فرص روسيا في تقديم نفسها كقوة وساطة في المنطقة في المدى الطويل. وعلى 
سبيل المثال، حققت روسيا نجاحات عديدة في سوريا. فبفضل تدخلها العسكري 
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أمكنها منع نظام األسد من السقوط، كما قامت بتجربة أسلحة روسية جديدة في 
أرض المعارك، إال أنها فشلت حتى اآلن في تأمين تسوية سياسية لألزمة.

والمالحظ بوضوح أنها حريصة على عالقات طيبة بالجميع، حتي داخل الدولة 
الواحدة في إطار سياسة واقعية تضع مصالح روسيا في االعتبار األول ) حالة 
حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية – اتصاالت وروابط موسكو بجميع أطراف 
األزمة الليبية، ورغم اعترافها بالحكومة المعترف بها دولياً إال أنها تدعم المشير 

خليفة حفتر(.

الشرق  بسياسات  ارتباطاً  موسكو  واقعية  مدى  عن  السورية  الحالة  وتكشف 
األوسط. فقد دخلت روسيا بالفعل في نوع من التحالف الموقفي مع إيران وتركيا، 
بموجبه اعترفت روسيا، وقبلت كمسألة واقع، ما يمكن تسميته بالمصالح األمنية 
القومية المشروعة لحلفائها في سوريا. فقد وافقت مع تركيا على أن السماح بقواعد 
لحزب العمال الكردستاني  PKK ومعسكرات التدريب في األراضي السورية، 
الواقعة تحت سيطرة األكراد على الحدود التركية، تشكل تهديداً ألمن واستقرار 
تركيا. في المقابل انتزع بوتين، الذي يحتفظ باتصاالت منتظمة بنظيره التركي، 
اعترافاً من أردوغان بنظام األسد وعدم تقويضه وبأن يظل غزو تركيا للمناطق 
الحدودية في سوريا محدوداً. أما بالنسبة لألكراد، فإن روسيا مستمرة في دعمها 

للحكم الذاتي الكردي داخل سوريا، على غير رغبة حليفها في دمشق.

بل إنه فيما يتعلق بإيران، تعترف روسيا بحاجتها لالحتفاظ بطريق بري بينها 
وبين حليفها حزب هللا في لبنان، والذي تعتبره موسكو العباً سياسياً – عسكرياً 
واستنكرت  بل  شذراً،  روسيا  نظرت  بينما  إرهابية،  منظمة  وليس  المنطقة،  في 
محاوالت إيران تهديد إسرائيل من داخل سوريا. وقد اعترف بوتين بدور إيران 

وحزب هللا في تحقيق االنتصار الذي أعلنه في سوريا.

المتسع  الدور  أن  تجاهل حقيقة  االوسط ال يجب  الشرق  في  باألمن  وارتباطاً 
لروسيا في الشرق األوسط مرتبط – بشكل أو بآخر - بعالقات موسكو بالالعبين 
لبنان  اآلن من  يمتد  والذي  إيران  بقيادة  المقاومة  الدول، خاصة محور  من غير 



“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019 152

إلى إيران ويدخل فيه بجانب حزب هللا الميليشيات العراقية. وقد تعززت عالقة 
روسيا بهؤالء الالعبين في النزاع السوري، حيث اتحد الجميع حول هدف واحد 
هو ضمان اإلبقاء على نظام األسد. وفي هذا السياق، قامت كل من روسيا وإيران 
والعراق وسوريا، في أكتوبر 2015، بإنشاء آلية مشتركة لتنسيق التعاون األمني 
والمخابراتي، من خالل غرفتي عمليات بغداد ودمشق، وانضم حزب هللا إلى هذه 

اآللية فيما بات يعرف بمجموعة 4+1.

وفي مقاربتها لمشكالت المنطقة وأدوار القوى الكبرى األخرى فيها، خاصة 
بديل  وجود  عدم  على  دائماً  الروس  يؤكد  وأوروبا،  األمريكية  المتحدة  الواليات 
تجاهل  يمكن  وأنه ال  الدولية واإلقليمية،  المشكالت  دولي في حل  لجهد جماعي 
روسيا في تسوية هذه المشكالت. كذلك ال ترى موسكو جدوى من أية تدخالت 
خارجية في المنطقة إلعادة هيكلة الحياة السياسية في دولها، أياً كانت المبررات 

وراء ذلك، سواء أكانت الديمقراطية أو حقوق االنسان أو غيرها.

في  روسيا  سياسة  تتسم  األمريكية،  السياسة  خالف  وعلى  ذلك،  عن  وفضالً 
بالدول  بناء عالقتها  فيه موسكو على  تعمل  الذي  الوقت  ففي  بالتوازن.  المنطقة 
العربية، سواء تلك المتحالفة مع واشنطن أو غير المتحالفة معها، وكذلك مع الشارع 
العربي ) قناة روسيا اليوم(، تحتفظ روسيا أيضاً بنوع من الشراكة االستراتيجية 

مع إيران وعالقات متطورة مع اسرائيل.

وبطبيعة الحال يلقي الدور الروسي في المنطقة إدانة الواليات المتحدة وأوروبا، 
والتي لم تستطيع إيقافه، ويتم تقييمه على أنه دور تخريبي ونوع من االنتهازية 
في أفضل األحوال، فالهدف هو دعم النظم التسلطية. وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة 

للحضور الصيني المتعاظم في المنطقة كما سيلي البيان.

االطراف  المترامية  وحدودها  لروسيا  السياسي  التاريخ  أن  هي  والخالصة 
والممتدة من شرق أوروبا إلى شرق آسيا، وأعدائها الكثيرين، كل ذلك حولها إلى 
وقد  السواء.  الدبلوماسية على  وفي  الحرب  في  نشاطاً  الالعبين  أكثر  من  واحدة 
النخبة الروسية إلى تبني  الثرية والمتنوعة، والمؤلمة أحياناً،  قادت هذه التجربة 
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مقاربة واقعية في سياستها الخارجية تقوم على أن ضمان االستقرار في العالقات 
  common rules of conduct الدولية يستوجب وجود قواعد سلوك مشتركة
يحددها القانون الدولي، مدعومة بمبدأ توازن القوى بين الشركاء في النظام، الذين 
يتعين عليهم البعد عن التنافس واعتراف كل شريك بمصالح اآلخر، وفضالً عن 

ذلك عادة ما تفضل روسيا العمل الجماعي على العمل منفردة.

وفي هذا السياق غالباً ما تدعو إلى التعاون والتفاوض، وتختار المواقف العملية 
االستقرار  روسيا  تفضل  كما  أيديولوجية،  باعتبارات  المدفوعة  السياسة  على 

العالمي على الهيمنة العسكرية.

ثانياً: موقف الصين:

تعاظمت مصالح الصين االقتصادية والتجارية مع دول المنطقة خالل السنوات 
األخيرة، وبالتالي هي حريصة  على أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المكاسب 
في هذا الشأن والمضي قدماً في تنفيذ مبادرتها العالمية بشأن الحزام والطريق وفي 

القلب منها الشرق األوسط.

وفي هذا السياق، هناك الكثير من المبادئ واالفكار التي تحدث عنها الرئيس 
الصيني حول أمن المنطقة واستقرارها في سياق منظومة فكره السياسي المعبر 
الورقة  فيها  بما  األخيرة،  السنوات  عديدة صدرت خالل  وثائق صينية  في  عنه 
الكونجرس  وتقرير   ،  2016 يناير  في  صدرت  التي  العربية  للسياسة  الصينية 
التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني )2018( وحديث » شي« عن مفهوم األمن 
A Com-  المشترك كواحد من األسس الهامة لبناء مجتمع يتقاسم مستقبل البشرية 
munity of a Shared Future for Mankind ، وايضاً الدفاع عن شكل جديد 
من أشكال العالقات الدولية يقوم على مبادئ األمن المشترك والعدل واالنصاف 
وتقاسم المنافع…إلخ، وذلك بجانب مبادئ الصين الخمسة للتعايش السلمي كواحد 

من أسس السياسة الخارجية الصينية.

 وكما هو الحال بالنسبة لروسيا، تتبني الصين سياسة واقعية إزاء دول المنطقة 
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والعرب  والسعودية  إيران  من  بكل  عالقاتها  في  بتوازن  االحتفاظ  إلى  والسعي 
وإسرائيل وذلك على أمل الفوز بالمكاسب االقتصادية لعالقاتها بالجميع .

وكثيراً ما يؤكد الرئيس شي على حوار الحضارات بدالً من الصدام بينها، وقد 
أدمجت الصين كل هذه المبادئ في األطر التي تحكم تعاونها مع المناطق المختلفة، 

بما فيها العربية واإلفريقية.

آسيا،  شرق  شمال  منطقة  خالف  وعلى  بالمنطقة،  القوتين  لعالقة  بالنسبة  و 
حيث سلمت موسكو بزعامة بكين في التعامل مع قضايا هذه المنطقة، تبدو الصين 
راضية بترك روسيا تلعب الدور الرائد في الشرق األوسط. وعادةً ما تدعم الصين 
الموقف الروسي في هذا الشأن، بينما تقف األولى بعيداً. ويجمع البلدان حماسهما 
لمقاومة ما يسمى بالنظام الليبرالي الدولي” الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية.

وتبدو الصين راضية أيضاً بترك روسيا تحقق مصالحها الخاصة في سوريا 
وفي غيرها من الدول في المنطقة. ومن المرجح أن تبقى روسيا والصين على 
تضامنهما بشأن قضايا دولية عديدة أخرى. فكال البلدين تقاومان خطط الواليات 
المتحدة بنشر منظومات دفاع صاروخي، حيث يؤكدان أن ذلك يمكن أن يقوض 
أساليب  البلدان جهوداً الستخدام  يبذل  ذاته  الوقت  الرادعة، في  النووية  قدراتهما 
متنوعة، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، لدعم نفوذهما في الدول الغربية، 
وفي بعض الحاالت، ووفقاً لدوائر إعالمية ورسمية غربية – يسعى البلدان إلى 

تغذية الفوضى في المجتمعات الغربية وتقويض الثقة في الديمقراطية.

والواقع أن صعود الصين وتزايد ثقلها االقتصادي والتجاري، بجانب اقترابها 
من أن تكون ثاني أكبر قوة عسكرية عالمياً، بات مصدر قلق كبير لدى الواليات 
تكون  أن  بوجوب  القول  حد  إلى  ذهب  المحللين  بعض  إن  بل  وأوروبا.  المتحدة 

واشنطن مستعدة إلعالن حرب على الصين، إذا ما أرادت االحتفاظ بهيمنتها.

عن  للكونجرس  البنتاغون  من  مؤخراً  صدر  تقرير  عبر  السياق،  هذا  وفي 
المخاوف من استخدام الصين مساهماتها في عمليات حفظ السالم إلنشاء قواعد 
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عسكرية في دول الشرق األوسط، خاصة مع تبني الصين رؤية واسعة لمفهوم 
البحرية ودعم  والسيادة  والفضاء  اإلقليمية  السالمة  تشمل حماية   ( القومي  أمنها 
واالحتفاظ  البحار  وراء  فيما  الصينية  المصالح  وحماية  الوطنية  الوحدة  استعادة 
ومكافحة  والدولي  االقليمي  األمني  التعاون  في  والمشاركة  االستراتيجي  بالردع 

اإلرهاب…إلخ(.

وفي تقدير خبراء غربيين، سيكون لالنخراط العميق للصين في الشرق األوسط 
تداعيات حاسمة، حيث بدأ الحضور والنفوذ المالي واالستراتيجي المتزايد لبكين 
في المنطقة في التأثير في السياسات واألمن في المنطقة في ثالثة مجاالت على 

األقل:

الروابط االستراتيجية طويلة األمد بين إسرائيل والواليات المتحدة، والتي   -1
ستتأثر سلباً وبشكل مباشر بالحضور االقتصادي القوي للصين في دولة إسرائيل.

دول  أصوات  إسكات  إلى  أدى  األوسط   الشرق  في  الصين  انخراط  أن   -2
أقلية   ( إقليم شينجيانج  في  األقلية اإلسالمية  الصين ضد  المنطقة عن ممارسات 

اإليجور(.

في تعامالتها مع دول المنطقة، ال تعبأ الصين بممارسات انتهاكات حقوق   -3
االنسان من قبل النظم الحاكمة في الشرق االوسط ال سيما كال من تركيا و إيران.

ثالثاً: أوروبا وأمن الشرق األوسط

 ال يمكننا إنكار أهمية أوروبا في رسم أجندة األمن الدولي بصفة عامة، والشرق 
األوسط بصفة خاصة بحكم الجوار والمصالح االقتصادية والتجارية الضخمة التي 
الشرق االوسط  اليوم. أي أن موقف االتحاد من أمن  باالتحاد االوروبي  تربطنا 
يمكن أن يكون جزءاً من حل معضلة األمن، وقد يكون أيضاً جزءاً من المشكالت 
في حالة تبنيه سياسات من شأنها تأجيج الصراع والفتنة وإشاعة حالة من الالأمن. 
موقف  اإلقليم  في  التركية  السياسة  من  االتحاد  موقف  أن  سنجد  بذلك،  وارتباطاً 
الضيقة  المصالح  إلى  يسعى  ما  بقدر  المنطقة  وأمن  استقرار  يستهدف  ال  سلبي 
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التأكيد على أن نموذج األمن األوروبي  في  البعض محقاً  قد يكون  لذا،  لالتحاد. 
اليوم ال يعمل حتي بالنسبة ألوروبا، وبالتالي ال يخدم كنموذج لآلخرين.

ولقد أدى توسع االتحاد األوروبي في مايو 2004، وتشكيل الحدود الخارجية 
بــــ« سياسة  العالقات اصطلح عليه  إلى ظهور نهج جديد من  الجديدة لالتحاد، 
خالل  من  الجوار  حسن  عالقات  تشجيع  إلى  تهدف  والتي  األوروبي«  الجوار 
تكثيف الحوار السياسي وتعميق االندماج االقتصادي، وفقاً ألهداف االستراتيجية 
حلقة  وتشكيل  الجوار،  في  األمن  بناء  فإن  أخرى  وبعبارات  االوروبية.  األمنية 
دفعت  أخرى،  بجانب  عوامل،  هي  األوروبية،  الحدود  وحماية  االصدقاء  من 
االتحاد إلى طرح سياسة جريئة إلحياء الشراكة مع الدول المتوسطية وإعطائها 
نفساً جديداً، لكن بإدراجها ضمن فضاء جيوسياسي أوسع ال يقتصر على الدول 

المشاطئة للمتوسط فقط.

وقد اقترح االتحاد مشروع » السياسة األوروبية للجوار« كخيار استراتيجي 
جديد، تبناه المجلس األوروبي قبل عام من اقتراحه على الدول المعنية به. ومن 
بين العوامل التي ساهمت في الدفع بهذه السياسة التطورات الخارجية على خلقية 
البيئة األمنية الجديدة لما بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث أدرك االتحاد أن أمنه 
الداخلي، ضمن حدوده، يتطلب استقراراً في الجوار المتاخم له مباشرة من الجنوب 
دفعت  مستترة  أخرى  نزاعات  لتحريك  ممتدة  نزاعات  من  فيهما  بما  والشرق، 

االتحاد إلى التفكير في مشروع » بناء سالم« مع الجوار.

وتقترح سياسة الجوار تنمية التعاون بين بلدان جنوب المتوسط في عدد كبير 
من المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويعتبر المجال األمني 

المجال ذا األولوية واألهم منها. 

وهكذا يكمن الهدف االساسي من سياسة الجوار األوروبية ضمان بيئة مزدهرة، 
مستقرة وآمنة في جوار االتحاد شرقاً وجنوباً، وكذلك في جنوب القوقاز ) أرمينيا 
– أذربيجان – جورجيا (، بدون إدماج هذه الدول المجاورة والتي تشكل »حلقة 
على  التشديد  تم  ولقد  األوروبي«.  االتحاد  حول  حاجزة  كمنطقة  االصدقاء  من 



157“أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديَات” ـ أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية ـ 2019

»المشروطية« في السياسة األوروبية للجوار وفقاً لقاعدة » نطلب منكم أن تكونوا 
واعتماداً  إلينا«،  تنتموا  أن  دون  من  بنا  تشبهوا  عندنا:  ليس  ولكن  معنا،  مثلنا، 
من  االقتراب  إلى  شركائهم  خالله  من  األوروبيون  يدعو  تحفيزي  أسلوب  على 
ممارساتهم في مواضيع محددة مقابل أن يمنحوهم تعاوناً أكثر وبوسائل مالية أكبر.

ومن المعروف أن العالم النرويجي آيفير نومان Iver B. Nauman  هو أول 
من استعمل مصطلح “ بناء إقليم”  Region Building ، كنقطة مرجعية جيدة 
أكثر مالءمة  القومية يظهر كصيغة  الدولة  من  العتبار أن اإلطار اإلقليمي بدالً 
للتجمع االجتماعي في فضاء أوروبا السياسي، وللتعامل مع المسائل المطروحة 

في استراتيجية الجوار األوروبية)16(.

اذ لم تتوافر مرتكزات للمؤسسات المسؤولة عن تطبيق سياسة الجوار، بمعنى 
الجوار  اتفاقيات  ألن  قانونية،  آلية  باألحرى  أو  مؤسسية  هيكلية  إلى  افتقارها 
تقوم على التعاون التقليدي بين الحكومات، وتدار من جانب لجان مشتركة تتخذ 
القرارات بناًء على التفاهم، وبذلك فسياسة الجوار تعمل في إطار السيادة الوطنية، 

وليس في إطار سيادي “ فوق قومي”.

وفي الواقع فإن ما تم تقديمه على أنه مشروع مشترك هو في الحقيقة مبادرة 
“ أحادية الجانب “ تعكس رؤية ممركزة أوروبياً ، ففي كل المجاالت – صياغة 
المعايير  إمالء  والتنظيمية  التكتيكية  بالقدرة  التصرف  باتباعها،  القواعد واإللزام 
الكالسيكية  باألنماط  األوروبي  االتحاد  يحتفظ   – أتباعه  الواجب  االتجاه  وتحديد 
للقيادة وال يستطيع الجيران االشتراك في عملية تأسيس هذه المعايير والتعليمات.

األوروبية  األمنية  الهواجس  عن  بوضوح  للجوار  األوروبية  السياسة  عبرت 
التي استحكمت بعد أحداث سبتمبر 2001، أو أنها على غرار الشراكة األورو- 
متوسطية ليست إال طريقة في بناء “ اآلخر” في الجنوب والشرق والتعامل معه 
كامتداد: لــــ” األنا” األوروبية، وكأن دول الجنوب -  التي تسمى “ الشريكة “ 

 Fabrisio tassinari,” security and Integration in “the EU Neighborhood: The  case )16(

 .for Regionalism,”CEPS working Document,n? 226 )July 2005(, p. 15
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– محكوم عليها بتحمل عواقب جوارها الجغرافي مع أوروبا بتبني السياسات التي 
توضع وتقرر في بروكسل من دون أن تشارك في اعدادها.

األوروبي  االتحاد  عالقات   )  Securitization( أمننة”   “ نحو  االتجاه  ان 
بجيرانه، سيؤدي ال محالة مع مرور الوقت إلى تعرية الخطاب السياسي لألهداف 
الحوار  بتدعيم  يتعلق  ما  في  وبخاصة  صدقية،  كل  من  الجوار  لسياسة  المعلنة 
السياسي بين أوروبا وجيرانها، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية مضاعفة فرص 
الال استقرار بدالً من إتاحة الفرصة لبناء “ جماعة جهوية لألمن واالستقرار” ثم 
security com-  إذا ما اعتبر االتحاد األوروبي وجواره كــ” مركب أمني” )
plex( كما هو معرف من قبل باري بوزان، أي “ مجموعة الدول التي ترتبط 
الممكن  غير  من  يجعل  مما  بينها،  فيما  وثيقاً  ارتباطاً  األساسية  األمنية  مخاوفها 
النظر واقعياً إلى أمن دولة بمعزل عن الدول األخرى”، فعلى االتحاد األوروبي 
– الذي يقدم نفسه على أنه “ مسؤول”، بوصفه قوة إقليمية، عن االستقرار في 
المحيط الداخلي والخارجي – ضمان استقرار الجوار الذي يمثل ضرورة ألمنه 

الداخلي، وواجب نشر األمن واالستقرار في هذه المنطقة.

لذلك ارتكز المحور السياسي – األمني للسياسة األوروبية للجوار على مناقشة 
النووية، أو  البيئية النتشار األسلحة  التأثيرات  التهديدات األمنية، سواء من ناحية 
الهجرة غير الشرعية، أو التهريب والجريمة المنظمة واالرهاب، إضافة إلى التشديد 
على ضرورة انخراط االتحاد األوروبي بصورة أكبر في منع األزمات وإدارتها، 

وتادية دور فعال في حل الصراع العربي – اإلسرائيلي وأزمة الصحراء الغربية.

ورغم أن المشروطية النابعة من التخوف األوروبي من توسع مجال التهديدات 
السياسي  السياسات األوروبية على الوضع  إلى عدم إسقاط  الجديدة أدت  األمنية 
لدى بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط، فهؤالء التحقوا بسياسة الجوار األوروبية 
من دون االستجابة، ولو من بعد، لتقرير االلتزام بخطط العمل التي وقعوها، حيث 
أن صيغة المشروطية األوروبية التي تحملها هذه السياسة، خلقت جواً من انعدام 
أساسي  كعائق  وأصبحت  الجزائر(  بخاصة  الجنوبية)  الدول  من  والتخوف  الثقة 
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بالنسبة إلى دول جنوب المتوسط الغربي لالندماج في هذه السياسة.

وفي إطار التصدي للهجرة غير الشرعية بوصفها تهديداً جديداً لألمن األوروبي، 
وفي مجال إدارتها على أراضي الحدود الخارجية للدول المجاورة، يتبني االتحاد 
ترجمته  يتم  المجاورة،  دولة  أراضي  على  واق”  حزام   “ قامة  فكرة  األوروبي 
فعلياً بأن تقوم هذه الدول المجاورة بأداء عمل الدول األوروبية – على نحو غير 
معلن – بإنشاء معسكرات في أراضيها إليواء الالجئين تمهيداً إلعادتهم لبالدهم 
االصلية، وتجريد مفهوم الشراكة – بخاصة في المحتوى األمني اإلنساني – من 

معناه المقصود والمعمول على الوصول إليه.

على خلفية أحداث الربيع العربي تمت مراجعة السياسة األوروبية للجوار عام 
االستقرار  عدم  من  مزيد  إلى  أدت  التي  األحداث  لهذه  استجابة  لتصميم   2011
واالضطرابات السياسية، حيث استهدفت المراجعة ضمان تمكن السياسة االوروبية 
للجوار في المستقبل من أن تدعم فاعلية أكبر إلقامة منطقة من االستقرار واألمن 

واالزدهار المشترك مع الشركاء.

وبغرض تحديد إطار لتعريف األمن تم التشديد على ثالثة أسئلة رئيسية مساعدة 
2011، وهي  بعد  المراجعة  للجوار  االوروبية  السياسة  في  األمني  البعد  لتحليل 

األمن لمن، أمن ماذا، األمن بآية وسائل ؟ 
.)Security for whom?, from what?, for what?(

تتضمن السياسة الجديدة مقاربة “المزيد مقابل/ قّدم ما هو أكثر للحصول علي 
ما هو أكثر” استناداً إلى “مشروطية إيجابية”، وهذا يعني أنه إذا أدخل الشركاء 
المالية  المساعدات  من  مزيداً  سيتلقون  فهم  الديمقراطية  اإلصالحات  من  مزيداً 
مبدأ  تعكس  أن  يجب  المالية  التخصيصات  معايير  أّن  إلى  كإشارة  والتكاملية، 
تمايز وتفاضل متكافئ بين الجيران، قائم علي أدائهم وليس علي مصالح االتحاد 

األوروبي الجيوسياسية.

لكن المقاربة المرتكزة على الحوافز “المزيد مقابل المزيد” أثبتت أن الحوافز 
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لم تكن كافية إليجاد التزام باإلصالح في غياب إرادة سياسية حقيقية.

إن المقاربة األوروبية التي تتناول ملف الهجرة من الزاوية األمنية تتعارض 
مع مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان األساسية، وبإقصاء الحرية المتعلقة بتنقل 
تنقل  )حرية  األخرى  الحريات  فإن  الجنوبية،  الضفة  مع  في عالقاته  األشخاص 
ومع  مبتورة.  تبقي  األموال(  رؤوس  تنقل  حرية  الخدمات،  تنقل  حرية  السلع، 
حرمان الشعوب من الحركة التي هي بحاجة إليها، يبقي االندماج اإلقليمي مجرد 
سراب. وهو ما يطرح التساؤل: كيف يمكن إقامة منطقة للتبادل الحر بفتح الحدود 

أمام السلع والخدمات واألفكار وإغالقها أمام حركة تنقل األشخاص؟.

بـ”إمبريالية  وصفها  يمكن  األوروبية  الجوار  سياسة  أّن  هو  قوله  يسعنا  ما 
ناعمة”، أو “رسالة تمدينية”، وتظهر كجزء من رغبة الغرب في تصدير نموذجه 
المؤسسي والثقافي، الديمقراطية، حقوق اإلنسان، قواعد القانون والسوق، بمعنى 
األوروبي  االتحاد  معايير  تمتثل  جعلها  خالل  من  الجارة  البلدان  “أوربة”  آخر 
القوة  أدوات  التجربة األوروبية، من طريق  وقواعده وقيمه، وهذا يعني تصدير 
في  الجوار  فسياسة  األوروبية”(.  الجوار  “آلية  مثالً  المالية  كالحوافز   ( الناعمة 

جوهرها إذاً عبارة عن “خطاب أمني”.

ولقد أطلق االتحاد األوروبي االستراتيجية األوروبية عام 2016 بهدف تحسين 
استقرار الوضع األمني في الجوار االوروبي، من خالل تقوية القدرات الدفاعية، 
غير  الهجرة  رأسها  وعلى  الراهنة،  التحديات  مع  بالتعامل  المتعلقة  والسياسات 

الشرعية واإلرهاب وتغيرات المناخ.

وقد تضمنت الوثيقة المحدثة الشارحة لمحاور التحرك األوروبي في هذا الشأن 
منطقة  في  أزمات وصراعات  تواجه  التي  الدول  بدعم  اللتزامه  واضحة  إشارة 
الشرق األوسط – أحد أهم محاور الجوار األوروبي – وقيام االتحاد بتقديم أكبر 
دعم لمواجهة األزمة السورية ) 11 مليار يورو(، كما يستمر االتحاد في مساندة 
على  وكأمثلة  الدولتين.  حل  أساس  على  الفلسطينية  القضية  لحل  الدولية  الجهود 
مبعوثين  تعيين  األوسط:  الشرق  في  األمنية  التحديات  لمواجهة  االوروبي  الدعم 
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من قبل االتحاد للوساطة في حل األزمات الشرق أوسطية، االستمرار بااللتزام 
باالتفاق النووي اإليراني رغم انسحاب الواليات المتحدة منه عام 2018 ورعاية 
مؤتمرات واجتماعات معنية بالتسوية السياسية في المنطقة ومنها اجتماعات برلين 

بشأن ليبيا.

ورغم أن االتحاد األوروبي حدد تحديات محيطه اإلقليمي في أزمات سوريا 
وأوكرانيا وليبيا والتوترات األمنية التي يشهدها الخليج العربي، إال أن االوضاع 
نتيجة تغيرات  بالغ  الداخلية في عدد من دول االتحاد تشكل في حد ذاتها تحدي 
أعداد  وزيادة  االتحاد،  من  المتحدة  المملكة  خروج  مثل  بها  يستهان  ال  سياسية 
المهاجرين، وهاجس األعمال اإلرهابية، وإشكاليات التامين دون التأثير سلباً على 
حياة المواطن األوروبي. ويضاف إلى ذلك التحديات االقتصادية واالجتماعية التي 

تواجه الدول األوروبية كفرنسا وألمانيا.

في  تحديات  األوروبي  االتحاد  يواجه  واإلستراتيجي،  األمني  المنظور  ومن 
الشرق األوسط هي: 

انظمة  وانهيار  أوسطية،  الشرق  الدول  من  عدد  في  الدولة  كيان  تداعي   -1
وتفشي ظاهرة  متطرفة  وعقائدية  فكرية  تيارات  وانتشار  فوضى،  من  تبعه  وما 
بسبب  سواًء  األوروبي،  االتحاد  أمن  مباشر  بشكل  يهدد  أصبح  بحيث  اإلرهاب 
إشكاليات الهجرة واللجوء التي باتت عنصراً يهدد التوازن الديموجرافي و الفكري 

والعقائدي في أوروبا، مع تنامي ظاهرة اإلرهاب.

اإلرهاب بكافة أشكاله: ) اإلرهاب العنيف، اإلرهاب السيبراني ومخاطر   -2
عودة المقاتلين(.

الهجرة غير الشرعية واالتجار في البشر، والتي باتت عنصراً ضاغطاً   -3
على الحكومات منفردة وعلى هيكل االتحاد األوروبي مجتمعاً.

والتيارات  السياسي  اإلسالم  تنامي  مع  األوروبية  الهوية  فقدان  مخاوف   -4
اجتماعياً  ضغطاً  تشكل  واللجوء  الهجرة  عمليات  أن  يخفى  وال  الراديكالية. 
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تتسبب في وجود مخاوف أوروبية من  واقتصادياً، ليس هذا فحسب، بل وأيضاً 
انتشار افكار وعقائد متطرفة تسود المجتمعات األوروبية وتهدد باختفاء هوية تلك 

المجتمعات المؤسسة على الفكر العلماني. 

األوروبيين  اعتماد  حجم  إلى  اإلشارة  تجاهل  يصعب  عاليه،  السياق  في   -5
على تركيا والنظر إليها من قبل االتحاد األوروبي كبوابة تامين الشرق االوروبي، 
والخط العازل أمام تهديدات اللجوء والهجرة والتيارات الراديكالية، باإلضافة إلى 
ضمانات التأمين العسكري الملتزمة بها في إطار الحلف. فقد أدركت تركيا مدى 
اعتماد األوروبيين واألمريكيين على موقعها الجغرافي وعضويتها في حلف شمال 
األطلنطي، فاتخذت من ذلك ذريعة للبدء في تنفيذ سياساتها التخريبية في المنطقة 
بسياستها االستفزازية في  بالتواطؤ مع اخرين ومروراً  بغزو شمال سوريا  بدءاً 

شرق المتوسط.

وعلى الرغم من التحركات األحادية التركية كعضو في حلف شمال األطلنطي 
في سوريا وتوقيع مذكرة التفاهم مع ليبيا والتي تضمنت ترسيم حدود بحرية تضر 
تحركات تخالف  اليونان، وهي جميعاً  البحرية لدولة عضو أخرى هي  بالحقوق 
المادة 5 من اتفاقية واشنطن المؤسسة لحلف الناتو، إال أن الدول االوروبية لم تتخذ 
موقفاً ضد تركيا يتناسب مع سياستها هذه، بل إن االتحاد األوروبي لم يتمكن حتى 
اآلن من إصدار أية بيانات رسمية تحمل تركيا أي مسئولية إزاء هذه االنتهاكات.

والحال على ما تقدم، ومع تراجع الدور األمريكي في المنطقة وانحيازه   -6
والدول  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  الحقوق  حساب  على  إلسرائيل  السافر 
العربية، وأيضاً أمام تطلع دول المنطقة إلى روسيا والصين، بدا الدور األوروبي 
باهتاً رغم محاوالت االتحاد بشأن القضية الفلسطينية، ويصعب القول بأن لالتحاد 
جل  ينصب  حيث  االوسط،  الشرق  في  األمن  مسار  على  يذكر  تأثير  األوروبي 

اهتمامه على ضمان عدم تدفق الالجئين كأولوية أمنية قصوى.

منه  تستوجب  ودولية  إقليمية  تحوالت  يشهد  األوروبي  االتحاد  أن  والواقع 
التعاطي معها، منها التضاؤل النسبي لدوره مع خروج بريطانيا واألزمات الداخلية 
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التي يواجهها، ووجود انقسام أوروبي حول مستقبل التعاون مع روسيا.

7- أخيراً من المهم اإلشارة إلى أن كل من روسيا والدول األوروبية تبدي اهتماماً 
خاصاً لألمن في منطقة الخليج العربي، لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية 
على عدة محاور منها مواجهة تحديات التأمين البحري لممر استراتيجي للتجارة 
بناء  الدولية  للقوات  بحرية عسكرية  ارتكاز  كقاعدة  وكذلك  الخليج،  في  والطاقة 

على اتفاقات وترتيبات مع دول الخليج.

أمنية وسياسية  بما يشكله من تحديات  اإليراني  العامل  إلى كل ذلك  ويضاف 
وعقائدية لدول المنطقة، خاصة بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي مع 

إيران وتداعيات هذا االنسحاب على األمن في الخليج.

وفي هذا السياق طرحت مبادرات ثالث مؤخراً بشأن األمن في الخليج ومضيق 
هرمز: منها مبادرة أوروبية، طرحتها المملكة المتحدة بعد تعرض إحدى سفنها 

لالحتجاز في الخليج.

ووفقاً للجانب البريطاني فإن الغرض من المبادرة هو تأمين حرية المالحة في 
الخليج وتعهد إيران بالحفاظ عليها. وهناك مبادرة روسية تقوم على احترام دول 
المنطقة والدول األخرى من خارجها اللتزاماتها الدولية وفقاً لميثاق األمم المتحدة 
بما في ذلك التخلي عن استخدام القوة لتسوية الخالفات واحترام سيادة دول المنطقة 
الدول  عاتق  على  متبادلة  التزامات  إلى  المبادرة  تشير  كذلك  أراضيها.  وسالمة 
بالشفافية في المجال العسكري وتبادل اإلخطارات مسبقاً حول التدريبات وطلعات 
الطيران العسكري، وتبادل المراقبين، وعدم نشر قوات الدول من خارج المنطقة 

في أراضي دول الخليج على أساس دائم.

وأخيراً مبادرة إيرانية أطلقها الرئيس حسن روحاني ) مبادرة هرمز للسالم( في 
خطابه أمام الدورة األخيرة للجمعية العامة لألمم المتحدة، يدعو فيها كل من المملكة 
وتقترب  وقطر.  والكويت  العربية  واإلمارات  وعمان  والعراق  السعودية  العربية 

المبادرة كثيراً من المبادرة الروسية، حيث أرسلتها طهران إلى الدول المعنية.
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وال يبدو أن هناك ردود فعل على هذه المبادرات، ويظل هناك فرقاً من حيث 
أساساً  موجهة  مماثلة  أمريكية  مبادرة  ومعها  األوروبية،  المبادرة  بين  الطبيعة 
إليران والضغط عليها، ونظيرتها اإليرانية والروسية. فاألولى والثانية مبادرتين 
تعميق  إلى  والروسية  اإليرانية  المبادرتين  تدعو  بينما  األول،  المقام  في  أمنيتين 

التعاون في مختلف المجاالت بجانب تأمين المرور في المضيق والخليج.
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» األجندة الدولية تجاه مكافحة اإلرهاب في المنطقة«*

السيدات والسادة الحضور، أود اإلعراب عن خالص الشكر والتقدير والتهنئة 
بالعيد العشرين للمؤتمر السنوي.

االختالفات  تناول  سيتم  المنطقة  في  اإلرهاب  مكافحة  بموضوع  يتعلق  وفيما 
المفاهيمية إزاء ظاهرة اإلرهاب وما إذا كانت تحكمها حسابات سياسية فضالً عن 

الرؤية المصرية لمكافحة هذه الظاهرة.

الشك أن العالم بدأ يدرك أن اإلرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود والترتبط 
ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها، وأنها أصبحت خطر  بدين والبجنسية بعينها أو 
وجودي يهدد دول العالم ومكتسبات التنمية وهو األمر الذي يتطلب تحركاً جماعياً 
لمواجهته، والحادث اإلرهابي الذي شهدته نيوزيالندا باستهداف مسجد والمصلين 
بالفكر  نابعاً  كان  أو  الكراهية  لخطاب  كبير  خلقت زخم  الجمعة  وقت صالة  في 
األجانب  ومعاداة  العنصرية  على  يستند  وكان  منحرفة  أيديولوجية  أو  المتطرف 
عن  الصادرة  القرارات  تعدد  ورغم  إرهابية  أعمال  الرتكاب  يؤدي  وكالهما 
مكافحة  في  الجادة  العالمية  بالرغبة  يوحي  بما  األمن  العمومية ومجلس  الجمعية 
ظاهرة اإلرهاب والتطرف، إال أن هناك عدد من العوامل أدت إلى تفشي الظاهرة 

وهو مايعود إلى أربعة عوامل أساسية:

هذه  واختزال  اإلرهابية  التنظيمات  مواجهة  في  الغربية  الدول  انتقائية  األول: 
الظاهرة في التركيز على تنظيمي داعش والقاعدة تحديداً وإخراج جماعة اإلخوان 
لحسابات سياسية  تجاهها  إجراءات  أي  اتخاذ  المواجهة وعدم  المسلمين من هذه 
وتلبيةً لمصالح وأجندات هذه الدول واستراتيجيتها تجاه المنطقة، رغم أن الجماعة 
اإلرهابية  الجماعات  عنه  انبثقت  الذي  والتفكيري  األيديولوجي  المصدر  هي 

* السفير/ إيهاب فهمي- نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مكافحة اإلرهاب الدولي
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واألفكار المتشددة والفكر المتطرف الدموي من خالل األطروحات المنحرفة من 
قبل زعيمي الجماعة حسن البنا وسيد قطب من خالل الخالفة والحاكمية الجماعة 

وغيرها من األفكار الجاهلية.

الثاني: يتمثل في رغبة بعض القوى الغربية في الحفاظ على مايسمى مشروع 
اإلسالم السياسي المعتدل ويتم طرحه كبديل ديمقراطي من وجهة نظرها والشك 
أن ثورة الثالثين من يونيو ورفض الشعب المصري لحكم الجماعة الفاشي كشف 
بجالء خطورة مايسمى بجماعات اإلسالم السياسي والتي تتخذ من الدين مكسباً 
مخطط  إجهاض  في  بوعيه  المصري  الشعب  ونجح  السياسية،  مآربها  لتحقيق 
الجماعة االسالمية المتمثل في إسقاط مؤسسات الدولة المصرية مثلما حدث في 

عدد من دول المنطقة.

محدد  تعريف  حول  اتفاق  على  التوصل  عن  الغربية  الدول  عزوف  الثالث: 
والمعارضة  العنيف  التطرف  مثل  بديلة  مغلوطة  بمصطلحات  والدفع  لإلرهاب 
بعض  لوصف  العنيفة  والممارسات  اإلرهابية  العناصر  لدى وصف  والجهاديين 
من  المبرر  غير  التمييز  شأنها  من  المصطلحات  وهذه   اإلرهابية  الممارسات 
عنيف  غير  متطرف  أنه  على  بعضها  وتصنيف  اإلرهابية  التنظيمات  مختلف 
التعامل مع بعض  التعامل معه، وهو مايخفف من حدة وصرامة  وبالتالي يمكن 

الممارسات اإلرهابية رغم وحدة المظلة الفكرية وانتمائها لذات األيدويولوجية.

الرابع: تغليب المصالح السياسية على الرغبة الدولية الجادة لمكافحة اإلرهاب 
وإزدواجية المعايير في التعامل مع ظاهرة اإلرهاب ومعالجة جذورها واختالف 
السياسية  المظلومية  نتيجة  هي  هل  للتطرف،  الحقيقية  األسباب  حول  المقاربة 
استضافة  السياسية من خالل:  المصلحة  واالقتصادية واالجتماعية، وتظهر هذه 
بعض الدول الغربية لبعض الجماعات اإلرهابية والمتطرفة على أراضيها، وبعض 
الناصر تكون مدرجة على قوائم العقوبات لدى الدول كمصر ، أو حتى مدرجين 
وبين  المادي  اإلرهابي  العمل  بين  الفصل  وكذلك  الدولي،  اإلنتربول  قوائم  على 
الخطاب المتطرف التحريضي من جهة أخرى ومن هنا السماح لبعض الجماعات  
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لهم  والسماح  التعبير  من حرية  باعتباره جزءاً  الخطاب  هذا  لممارسة  المتطرفة 
بالنفاذ للمنصات اإلعالمية ونشر هذا الفكر والخطاب التحريضي وهو مايتناقض 
مع التزام المجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب في كافة صوره وأشكاله. ويتمثل 
األمر الثاني في األسباب الحقيقية وراء تفشي اإلرهاب وغض النظر عن بعض 
األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  ذلك  في  بما  وتدعمه  اإلرهاب  تمول  التي  الدول 
وسائل  كافة  وتقديم  بالسالح  وتمويلهم  التدريب  وتقديم  لتنقلهم  الحدود  واستخدام 
الدعم اللوجستية وهو مايمثل خرقاً واضحاً لقرارات المجتمع الدولي وسط صمت 
من المجتمع الدولي ، ولعل نقل المقاتلين األجانب من سوريا إلى ليبيا يمثل مثاالً 
واضحاً على هذا الخرق وأيضاً أبلغ دليل على إزدواجية المعايير  بتغليب المصالح 
السياسية على نظيرتها الدولية واتخاذها كذريعة للتدخل في الشئون األخرى للدول.

كما أن قيام الدول الكبرى في حشد المجتمع الدولي لمكافحة اإلرهاب والتطرف 
على  وانشغاله  الدولي  المجتمع  واهتمام   2014 عام  الدولي  التحالف  خالل  من 
رأسها  وعلى  أخرى  جماعات  مًكن  داعش  تنظيم  بمواجهة  سنوات  خمس  مدى 
نفوذها  وتعزيز  صفوفها  وترتيب  أوراقها  ترتيب  إعادة  في  المسلمين  اإلخوان 
وتغلغلها في العديد من المنظمات سواء من خالل المنظمات غير الحكومية أو تلك 
الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات في عدد من دول العالم وسيطرتها على عدد 
من المنابر اإلعالمية واستغالل وسائل التواصل اإلجتماعي في نشر هذه األفكار 
واأليديولوجيات المتطرفة التي تمثل مصدراً رئيسياً إلرهاب وهو مايمثل تحدياً 
رئيسياً ألمن واستقرار الدول ، كما أن الذكاء اإلصطناعي هي من أحدد األساليب 

التي تستخدمها الجماعات المتطرفة.

وتؤكد مصر على الحاجة إليجاد مقاربة شاملة لمكافحة التنظيمات والجماعات 
اإلرهابية وهذا الفكر المتطرف من خالل مقاربة شاملة تشمل كافة الجوانب السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية، وتنطلق المقاربة من ضرورة الحفاظ 
ومسئوليتها  الدولة  ومركزية  استقرارها  على  والحفاظ  للدول  القومي  األمن  على 
الدول وحماية المؤسسات  للحفاظ على أمن واستقرار  القانون  إنفاذ  الحصرية في 
فانهيار  والتطرف،  الحاضنة لالرهاب  البيئة  يغذي  ذلك  التفكك كون  الوطنية من 
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مؤسسات بعض الدول الوطنية تسبب في انتشار وتغلغل تلك الجماعات لملء هذا 
الفراغ السياسي وهو مايقتضي ضرورة الوقوف أمام اية تهديدات من هذا النوع.

كما تقوم المقاربة الشاملة على أهمية المكافحة الشاملة لكافة الجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية ، وتجفيف منابع الفكر والتطرف وتقويض قدرتها على تجنيد العناصر 
المتطرف  فكرها  لنشر  اإلجتماعي  التواصل  لوسائل  استخدامها  وعلى  اإلرهابية 
الجماعات  وتمويل  بدعم  تقوم  التي  الدول  كافة  لمحاسبة  شامل  دولي  نهج  وتبني 
أولوية  الدولي  المجتمع  إيالء  الدولي بضرورة  المجتمع  اإلرهابية وطالبت مصر 
لمواجهة الدول التي تستضيف وتحفز تلك الجماعات ، وذلك برز من خالل المبادرة 
التي تبناها الرئيسي السيسي عام 2014 من أجل تصويب الخطاب الديني فضالً عن 
الدور الذي تقوم به مؤسسة األزهر الشريف ومرصد األزهر ودار اإلفتاء  لضحد 
تلك األفكار المتطرفة واإلرهابية وتصويب المفاهيم الدينية المغلوطة التي تروج 
لها التنظيمات اإلرهابية وخلق خطاب موازي للترويج للمفاهيم الدينية الصحيحة 
، فضالً عن رمزية إنشاء أكبر كنيسة في العاصمة اإلدارية الجديدة كأكبر كنيسة 
في إفريقيا ، والتوقيع على وثيقة األخوة اإلنسانية بين اإلمام األكبر وبابا الفاتيكان 
التاريخي على مدار العصور  في فبراير 2019 في إطار إسهامات ودور مصر 

والحضارات في إعالء قيم الوسطية وحرية العقيدة والمذاهب المختلفة.

للشباب  قصوى  أولوية  السياسية  وقيادتها  مصر  تولي  آخر،  صعيٍد  على 
باعتبارهم الثروة الحقيقية لنمو المجتمع واالستماع لمشاكلهم واالرتقاء بقدراتهم 
والخطاب الفكري منعاً لوقوعهم في براثن الفكر المتطرف، وهو مابرز من خالل 
منتديات الشباب المختلفة في 2016 وامتداده على المستوى اإلقليمي واإلفريقي 
فضالً عن منتدى شباب العالم، باعتباره منصة فريدة لطرح األفكار والمباردات 

والذي أشادت به مختلف دول العالم.

وعلى الصعيد الدولي قامت مصر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس 
األمن بطرح عدد من القرارات منها القرار رقم 2354 الخاص بمكافحة الخطاب 
مع   ، السالح  على  اإلرهابيين  حصول  منع  بشأن   2370 والقرار  اإلرهابي 
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استمرارها في مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على ضمان تنفيذ القرارين من خالل 
خطوات عملية وملموسة ، واتخاذها خطوات ملموسة في إطار تنفيذ استراتيجية 

األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.

كما قامت مصر بمواصلة دورها في المحافل األخرى متعددة األطراف كالمحفل 
لدول  القدرات  بناء  لمجموعة  األوروبي  االتحاد  بجانب  التطرف  لمكافحة  الدولي 
الفعاليات على  العديد من  بتنظيم  قامت مصر  للمنتدى حيث  التابعة  إفريقيا  شرق 
رأسها حدث جانبي رفيع المستوى على هامش أعمال قمة األمم المتحدة لمكافحة 
ومنع سبل تمويل الجماعات المتطرفة واإلرهاب  وتم استعراض جهود مصر في 
هذا المجال فضالً عن جهود مصر في إطار الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية.
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مناقشات: 

السفير/ هشام الزميتي- أمين عام المجلس

توسيع  يحتم  بالتحديات  يتعلق  فيما  المؤتمر  جلسات  بين  الربط  أن  -الحقيقة 
الدائرة، فبعد تناول كل ماهو تحدي  في الشمال والشمال الشرقي لمصر ، ولكن 
لم يتم تناول موضوع القرن اإلفريقي والساحل اإلفريقي بقوة، والبد من التركيز 
أصبحت  بعدما  جيبوتي  وتحديداً  الجنوبي  األحمر  البحر  مدخل  وضعية  على 
الطريف  من  بل  العسكرية،  للقواعد  أو حتى  لالستثمارات  لإليجار سواء  أرض 
واإلمارات  لبعضهما،  مجاورتان  واليابانية  الصينية  العسكريتين  القاعدتين  أن 
عندما أرادت إقامة مناطق عسكرية أقامت واحدة في جيبوتي واألخرى في أرض 
الصومال وليس من الصحيح أنها لمواجهة القرصنة فقد تم القضاء على القرصنة 

وعليه فهذا التواجد يجب النظر إليه على أنه تحدي.

في  قيل  والصحراء،  الساحل  بدول  الخاصة   G5 بمجموعة  يتعلق  وفيما   -
البداية أن األسلحة في هذه المناطق والتي بحوزت الجماعات اإلرهابية مأخوذة 
ومنهوبة من ليبيا واألسلحة من المخازن في عهد القذافي ولكن الملحوظ حصول 
هذه الجماعات على أسلحة متطورة بل إن 72 الجندي المقتولين في النيجر كان 
الحذر  العتاد، وهنا البد من  بأحدث  بالمئات وسيارات مجهزة  المهاجمين عليهم 
من أن هذه التنظيمات أعلنت والئها لداعش واستعدادها لدخولها في شمال كوت 
التحديات  ديفوار باعتبار به تواجد مسلم، باإلضافة لتوجو وجزء من غانا، تلك 

تتطلب توسيع الرؤية المصرية في التعامل مع هذه التحديات.

- من الجدير بالذكر أن أعضاء مجموعة G5  تؤكد أن فرنسا تقف وراء هذه 
الجماعات وأنها داعمة لهم للحفاظ على تواجدها في هذه المنطقة عبر تدخلها لحل 

الخالفات والحفاظ على النفوذ العكري الفرنسي هناك .

السفير/ رخا حسن- عضو المجلس

بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية فالقول بأن االهتمامات توجهت آلسيا، ليست 
صحيحة فقلب العالم الشرق األوسط وهو منبر للتنافس وألي صراعات مستقبلية 
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وستظل المنطقة منطقة صراع، ولم تغب الواليات المتحدة عن الشرق األقصى فهي 
لها تواجد عسكري خاصة وأن شواطئ الشرق األقصى مقابل لشواطئها الغربية.

ويعبر عن  الوقاحة  لدرجة  واقعي وصريح  أنه رجل  ترامب  تحليل شخصية 
السياسة األمريكية بصراحة ، ومن رؤيته كرجل أعمال يرى أن منطقة الشرق 
قراراته  تجاه  فعلها  لرد  الكافي  االهتمام  اليعيرها  وبالتالي  لها  الحيلة  األوسط 
المتخذة كونه يعلم أنها ضعيفة وغير متحدة كما يرى في تمزقها فرصة التعوض 

لتقوية إسرائيل وتدعيم موقفها.ومايحدثه من ربكة مقصودة فهو يتعامل بواقعية.

، خاصة  األوسط  الشرق  في  للصراع  أخرى  مرة  فستعود  لروسيا،  وبالنسبة 
أما  وعسكرياً،  وسياسياً  اقتصادياً  سواء  للتعددية  التسعينيات  منذ  يتجه  العالم  أن 
الصين فنظراً لفقر قوتها الناعمة فهي التستطيع التمدد واالنتشار  كما هو الحال 
في روسيا بل يقتصر نفوذها على الصعيد االقتصادي وتعتبر المنطقة نقطة عبور 
إلى أوروبا وترى المنطقة نقطة صراع اقتصادي مع أوروبا والقوى الغربية، أما 
روسيا فالوضع المختلف حيث ترى أن الصراع على المنطقة صراع استراتيجي 

مع أوروبا والواليات المتحدة .

وبالنسبة لإلرهاب فحتى الدول العربية غير متفقة على تعريف موحد لإلرهاب، 
مصر  وهم  إرهابية  جماعة  بأنها  اإلخوان  تُعِرف  فقط  عربية  دول  أربع  وهناك 
من   65% أن  كون  شكلي  فهو  البحرين  اعتراف  وحتى  والسعودية  واإلمارات 
سكانها شيعة والجزء الباقي من المسلمين السنة هم من المنتمين لإلخوان. وعليه 
فهناك حاجة لعمل دراسة شاملة تتضمن تعريف الدول العربية لإلرهاب والمنظمات 
اإلرهابية ، ومن يتبناها ويساعدها تحت مسميات مختلفة، وهل ستظل مصر أسيرة 
لمواجهة الدولة لإلخوان ولتحديد عالقاتنا مع الدول العربية والقوى اإلقليمية فالبد 
قامت  بل  داعش  تحارب  لم  المتحدة  الواليات  فمثالً   ، وأشمل  أوسع  نظرة  من 
الخضراء،  المنطقة  بدخول  البغدادي  بكر  أبو  تهديد  بعد  قوته  لتحجيم  بمحاربته 
والتزال واشنطن تدعم داعش في إدلب والنصرة وبعض المناطق العراقية وكل 
مافعله هو محاولة أن يحد من وجودها، ولكن الواليات المتحدة لم تعرف اإلرهاب 
خاصةً وأنها ترى فيه وسيلة للضغط على الدول اإلسالمية. واإلرهاب له شقين 
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اإلقليمي  اإلرهاب  سيظل  ومواجهته  دراسته  فبدون  األساس  وهو  المحلي  الشق 
يحظى بدعم محلي.

السفير/ محمد الشاذلي- عضو المجلس

الروسي  والمنظور  األوسط،  الشرق  ألمن  األمريكي  المنظور  طرح   تم 
واألوروبي والصيني ، ولكن لم يتم طرح المنظور العربي، وهذا نتيجة لالفتقار 
لكنه  ترامب  دونالد  مايقوله  فجاجة  األوسط. ورغم  الشرق  لمنظور عربي ألمن 
يحتفظ باألطر العامة للسياسة الخارجية األمريكية ومحاولة إيجاد منظور تاريخي 
عربي ألمن الشرق األوسط، فطالما وجد خالف فيما بين الناصرية وحزب البعث 
وحتى بين جناحي حزب البعث في سوريا والعراق ، وهناك كيانات هائلة تريد 
الهيمنة على الشرق األوسط وعليه فالبد من تحديد من يجب حماية أمن الشرق 
األوسط منهم ، فما بين تشكيل الواليات المتحدة تحالفات حتى تتمكن من السيطرة 
على خيرات الشرق األوسط ومواجهة مع روسيا والصين والهند ، وعليه فهناك 
حاجة التفاق العرب على حد أدنى مشترك لحماية الشرق األوسط، فاليمكن حماية 
الشرق األوسط ضد كل هذه الدول والدول العربية تحارب بعضها، والفرص اليوم 
داخل  سواء  حاالتها  أضعف  في  للعرب  المعادية  القوى  أن  في ظل  التتكرر  قد 
حلف شمال األطلنطي وبين الحلف والواليات المتحدة وعليه فهذه فرصة اللتقاط 
األنفاس وللحد من حالة االنهيار التي يشهدها العالم العربي والوجود للحمة قُطرية 

دون وجود لحمة قومية .

السفير/ د.محمد بدر الدين زايد- عضو المجلس

النظرة في السلوك السياسي للنظام هي المحدد الرئيسي لسياسة النظام وليس 
ماينص عليه الدستور فنحن نتعامل مع السياسة الواقعية وهو التحليل األكثر دقة 
لما يحدث في النظام، واليجب أن نقصر دراسة السياسة األمريكية على الوثائق 
الصادرة من المؤسسات األمريكية في ظل وجود تناقض واضح في تنفيذها ودوماً 
الوثائق والزالت عن  تحدثت  العراق  في  فمثالُ  معلن،  ماهو خطير وغير  هناك 
احتواء النفوذ اإليراني في حين نرى أنه منذ الغزو األمريكي للعراق ووجد تمدد 
إيراني ومزيد من الهيمنة اإليرانية في الشأن العراقي ، ومن غير الواضح أهو 
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نتيجة إخفاق أم أنه متعمد من خالل إثارة المكون الشيعي في المنطقة. وكيف يمكن 
الحديث عن أهمية استقرار المنطقة وكافة االستراتجيات الغربية وممارساتها تؤدي 
لحالة عدم االستقرار، فمثالً في الملف الليبي نجد أن سياسات اإلتحاد األوروبي 
مسئولة بدرجة كبيرة عن عدم االستقرار في ليبيا بل عن االتحاد األوروبي وإيطاليا 
السياسات  هذه  في  معلن  وماهو  الليبي  السياسي  المشهد  إرباك  في  بشكل خاص 
والممارسات أنتجت حالة عدم االستقرار في ليبيا متضمناً ذلك اتفاق الصخيرات 
في ظل مايحتويه من لبس وخلط، ليكون الوضع المتردي في ليبيا اليوم نتيجة لهذا 

االتفاق الذي رعته القوى األوروبية والغربية.

السفير/د. منير زهران- رئيس المجلس

مايصدر  إغفال  للرئيس  فاليمكن  المتحدة،  الواليات  في  بالتشريع  يتعلق  فيما 
عن الكونجرس من تشريعات، وللوبي دور هام في تشريع القوانين ويلعب اللوبي 
، وكانت هناك آمال بأن تتم مواجهة ذلك عبر الجامعة  اليهودي تأثير كبير جداً 
العربية ولكن هذا لم يتم نتيجة للضعف العربي، وحتى صدور القوانين عن مجلس 

األمن واألمم المتحدة تتم عبر تشكيل لوبي لدعم القرارات والمصالح الغربية.

السفير/ حسين حسونة- عضو مجلس إدارة المجلس

يتم  كيف  دراسة  يتم  ولم  التحديات  على  المؤتمر  جلسات  عبر  التركيز  تم   -
الموجودة  الفرص  وال  خارجية،  أم  داخلية  أكانت  سواء  التحديات  هذه  مواجهة 
للتغلب على هذه التحديات،  وحتى يكون النقاش متوازن فيجب اإلشارة إلى أن 
مختلف  التحديات على  من  العديد  لمواجهة  مثالً وضعت رؤية  المصرية  الدولة 

القطاعات الصحية والتعليمية وجذب االستثمار وتعديل التشريعات . 
وفما يتعلق بنظرة الواليات المتحدة للشرق األوسط ، أشار إلى الحاجة لتطوير 
الدور العربي والمصري في الواليات المتحدة، فهي دولة مفتوحة للجميع ويجب 
على العرب مواجهة اللوبي اإلسرائيلي هناك واليجب أن تقتصر فقط االتصاالت 
والتنسيق على الؤسسات الرسمية في واشنطن بل البد من التحرك على مستوى 
كافة الواليات، وكذا على الدول العربية تقوية اإلعالم العربي والبدء من مخاطبة 

أنفسنا لمخاطبة العالم بلغته.
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الدكتور/ يسري أبو شادي- عضو المجلس

العالم، فلعشرات  الكبيرة في  - تساءل عن هوية من يدعم منظمات اإلرهاب 
المتقدمة،  واألسلحة  الدوالرات  مليارات  تملك  إرهابية  منظمات  هناك  السنوات 
واليمكن قصر األمر على أنها مجرد أيديولوجيا ولكن هناك حقائق اليمكن إغفالها 
كيف يتم تكوين هذه المنظمات ومن يتم دعمهم ، واإلدعاءات األمريكية بمحاربة 

داعش دون إيضاح من أوجد داعش؟.

- السفيرة/ جيالن عالم- عضو المجلس

نوهت إلى أن المتحدثين لم يوضحوا النطاق الجغرافي الذي يتم الحديث عنه 
بمنظور  يتعلق  وفيما  ال.  أما  آسيا  وسط  دول  تضم  وهل  األوسط،  الشرق  حول 
السياسة األمريكية في عهد ترامب والسياسة الصينة الجديدة ومواقف بعض القوى 
المثالية بل أصبحت كلها سياسات تعبر عن  البينات  بها  يعد  لم  الشمالية  ككوريا 
المصالح، وفيما بين الدول العربية فلم تعد هناك سياسات ورؤى منسقة بل أصبح 
ينظر للدولة المصرية على أنها ضعيفة وقدرتها االستراتيجية محدودة ورأت دول 
أن هناك دول أكثر قدرة ولياقة على القيادة، وهو ماأدى للضعف وحالة من الفشل 

في حل أزمات المنطقة بل وحتى قيام بعض الدول في إذكاء الصراعات. 

تعليقات ختامية: 

السفير/ محمد توفيق

في  السلطات  بين  توازن  هناك  فدوماً  الكونجرس  بتشريعات  يتعلق  فيما   -
الواليات المتحدة  فالكونجرس من حقه ربط تمويل ما بسياسة ما، وعليه فهو يؤثر 
على السياسة الخارجية األمريكية من خالل عملية التمويل كما أن له القدرة في 
رفع التوصيات للرئاسة األمريكية، لكنه اليستطيع إصدار قانون ملزم للرئيس في 

السياسة الخارجية ألنه من اختصاص الرئيس.

الدفاع  استراتيجية  عقبها  يصدر  األمريكي،  القومي  األمن  استراتيجية  أن   -
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الوطني والتي تترجم فيها عناصر األمن القومي وفقاً ألساليب الدفاع عنها وعليه 
فليست كلها معلنة .

- فيما يتعلق بموقف ترامب من التغيرات المناخية فالبد من األخذ في االعتبار 
السياسة  فهذه  كبيرة وعليه  المتحدة في حال طفرة  الواليات  الطاقة في  إنتاج  أن 
انعكاس لمصالح اقتصادية كبرى، وهذه الطفرة ترتبط بطرق حفر ومد أنابيب للغاز 
تنتقد بشكل كبير من الجهات الحامية للبيئة وعليه فحديث ترامب عن موضوعات 
البيئة تغلبه المصالح االقتصادية على البيئية وهو مايفسر لغة الخطاب الحادة تجاه 

موضوعات البيئة.

المبكر  من  موضوع  فهو  ترامب  انتخاب  إعادة  بشأن  بالتنبؤ  يتعلق  فيما   -
في  الظروف  عليه  ماستكون  الواضح  غير  من  أنه  األول:  لسبيين  عنه  الحديث 
نوفمبر 2020، ومن غير المعروف الشخصية المرشحة أمامه والتي تتبلور من 
أم  ترامب  انتخاب  الواضح هل سيعاد  فمن غير  االنتخابية. وعليه  الحملة  خالل 
المؤسسات  جميع  مع  وتتواصل  متوازنة  عالقات  مصر  تبني  أن  واألساس  ال، 
األمريكية ومع الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومع المنظمات غير الحكومية 

ومراكز الفكر هناك.

- يجب االنتباه لدور اللوبي داخل المؤسسات األمريكية والذي يلعب دور هام 
في صناعة السياسة األمريكية وبصفة خاصة في دعم إسرائيل فالشركة األمريكية 
ليفاثيان اختلفت مع شركة نوبل أنرجي وبدأ هجوم على  المنتجة للغاز من حقل 
إسرائيل وتراجعت إسرائيل عن خالفها مع الشركة، فاللوبي الذي لعبته شركات 
الطاقة جعلها تتراجع ، وهذا النشاط يختلف عن النشاط الدبلوماسي  بشكل عام ، 
موضحاً أنه يرى أهمية دعم العمل الدبلوماسي خاصة وأنه أهم من دور اللوبي فقد 

نستفيد منه في مساعدتنا فقط ولكن األساس من خالل الدبلوماسية.

السفير/ أنيس سالم

المتحدة  الواليات  في  السياسية   والنظم  القوى  مستقبل  عن  المتنبئين  معظم 
قيامه بعمل عسكري مع  المقبلة، ولكن في حال  بالرئاسة  يرجحون فوز ترامب 
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إيران  فلن يكون هناك مجال للحركة، وعليه وعوضاً على ذلك يحاول إحداث 
تحول في السياسة األمريكية عبر صفقة القرن من خالل تبني المواقف اإلسرائيلية 
الواليات  أن  عن  يتحدث  آخر  مسار  وهناك  األرض.  على  وتنفيذها  المتطرفة 
المتحدة لن تتخلى عن منطقة الشرق األوسط ، وهو ما أعلنه الزعماء الخليجيين 
على هامش مؤتمر المنامة للعام 2019 ان التحالف اليزال قائم وهناك آمال بعودة 
مصر لهذا التحالف. والتزال هناك نوايا قائمة إلقامة منظومة وتحالف أمني للبحر 
األحمر ولكن من وجهة نظر ترامب يجب ان يتم ذلك بتمويل من دول المنطقة 

الرغابة في حماية نفسها.

تستطيع  ومالذي  ترامب،  مابعد  مرحلة  في  التفكير  يجب  هل  تساؤل  وهناك 
مصر القيام به، وهل تملك مصر منظومة ورؤية لألمن ، خاصة وأن مصر دوماً 
ماتواجه في شرح ماتواجهه من صعوبات أمنية وماتراه من أولويات ، وعليه فهناك 
الحاجة لبلورة أفضل، ومن المطلوب التشاور والتنسيق مع السعودية واإلمارات 
عند صياغة هذه الرؤية ، وهناك حاجة إلعادة القوة للوبي المصري والتحرك في 
واشنطن ، وهناك حاجة لوضع رؤية للتعامل مع قدوم الديمقراطيين للتعامل معهم 
في ظل وجود خالفات معهم إزاء بعض القضايا خاصةً وأن هناك حاجة لبلورة 

رؤية للتعامل مع الحكم القادم في واشنطن وتغيير لغة الخطاب المصرية.

السفير/ عزت سعد

-أكد على اهتمام المجلس يتناول قضايا القرن اإلفريقي، وفي هذا الصدد أقام المجلس 
ندوة مشتركة وناجحة عن القرن اإلفريقي وأمن البحر األحمر بالتعاون مع الجامعة 
البريطانية، ومع التطورات الجديدة سيتم تخصيص  ندوة تتناول هذه التطورات في 
ظل تزايد التحركات اإلرهابية في المنطقة ومحاولة دول الساحل والصحراء عبر 

مجموعة G5   وجهودها في مكافحة اإلرهاب والتطرف في هذه المنطقة.

- فيما يتعلق بمؤتمر الشباب فهو حلقة وصل هامة حتى مع دول العالم ويتم 
المصري، خاصة  القومي  باألمن  ترتبط  هامة  الضوء على قضايا  تسليط  خالله 
وأنه يتم استضافة مسئولين من دول العالم ويتم التنسيق مع شركاء مصر بشأن 

العديد من القضايا.
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الناعمة الصينية ، ومع سياسات ترامب ولو  القوة  بالعجز في  -  فيما يرتبط 
من  نسبة  بأن  آسيا  منطقة  في  عام  رأي  قياسات  فهناك  جديد،  من  انتخابه  أعيد 
يثقوا في الصين وإمكانياتها وسياساتها الخارجية تجاوزت نسبة الثقة في الواليات 
وكوريا  كسنغافورة  المتحدة  للواليات  الصديقة  الدول  بعض  في  حتى  المتحدة 
الجنوبية، في ظل سياسات ترامب المتخبطة. أما بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط 
أنها متطورة بشكل كبير على الصعيد االقتصادي خاصة ، فمثالً عالقات  فنجد 
مصر بالصين في تنامي واضح فاالستثمارات في المنطقة االقتصادية للقناة أغلبها 
خالل  ومن  الماضية،  السنوات  خالل  المصرية  والدبلوماسية  باألساس،  صينية 
تحركات الرئيس، أبرزت أهمية الصين  كشريك لمصر خاصةً وان سياسة مصر 
في تنويع شركائها االستراتيجيين أمر هام في إحداث التوازن وتحقيق المصالح 
المصرية في ظل حقيقة أن كال من روسيا والصين التمارسان ضغوط على مصر 

كما تفعل الواليات المتحدة.

- والتتمتع تركيا بالذكاء االستراتيجي في سياستها الخارجية، ونظرية المعادلة 
العنصرية تبدو غير ناجحة ، وجنون أردوغان ناتج من نشاط تقوده مصر منذ 

اإلعالن عن قيام منتدى غاز شرق المتوسط وحشد الجهود لتحويله لمنظمة.

- وفيما يخص الرؤية الروسية لإلتحاد األوروبي فال توجد استراتيجية أوروبية أو 
امريكية للتعامل مع روسيا، والروس يلعبوا على االنقسامات األوروبية بشكل ناجح 
والصادرات الروسية على ماهي عليه في ظل االعتماد الكبير على الغاز الروسي 
بنسب مختلفة من %5 في حالة فرنسا إلى %100 في حال ألمانيا ودول البلقان، لكن 

اليمكن القول بأن روسيا لها رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع القوى الغربية.

السفير / إيهاب فهمي

إفريقيا  في  المناطق  من  عدد  في  اإلرهابية  التنظيمات  بإعالن  يتعلق  فيما   -
بادعاءات الوالء لداعش ، وهو أمر البد من التنبه لخطورته خاصة وأن ماتتعرض 
له التنظيمات اإلرهابية لنوع من أنواع الهزائم الميدانية أو الضعف يحدث انهيار 
في أجهزتها الميدانية مايدفعها للعمل وإعالن والئها للتنظيمات اإلقليمية األكبر رغم 
كونها جماعات محلية والترتبط بتنظيم داعش واللجوء لالنضمام للتنظيم األم لتعظيم 
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الذات، كما يستغل األخير في حال تعرضه لهزائم ميدانية كبيرة، وبصفة خاصة في 
سوريا والعراق، تلك الجماعات إلحداث عمليات محلية إلثبات وجودها. 

خاصة وأن القوى الغربية تسعى دوماً لخلق هذه الجماعات كفزاعات ومبرر 
مع  القوى  تلك  بمحاربة  دوماً  والزعم   ، واإلفريقية  العربية  المنطقة  في  لتدخلها 
كله  وذلك  المسلمين،  اإلخوان  جماعة  وهي  الجماعات  لتلك  األم  التنظيم  إهمال 

بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

- فيما يتعلق بالدول التي تدعم وتمول اإلرهاب فهناك عملية توظيف من قبل 
سياسية  أهداف  لتحقيق  واستخدامها  اإلرهابية  الجماعات  لبعض  الغربية  القوى 
واستراتيجية والدول التي تدعم معروفة للجميع ، مابين قوى عربية وإقليمية والقوى 
الغربية، ويرتبط األمر بإزدواجية المعايير واللجوء لهذه القوى لتحقيق األهداف 
السياسية، رغم أن كل ذلك يمثل تهديد لألمن القومي العربي والمصري. وهناك 
حاجة للفصل بين اإلدراج الفعلي للقوائم العربية لمكافحة التنظيمات اإلرهابية ، 
ولكن هناك أنظمة يحكمها فصيل اإلسالم السياسي ) وعلى رأسها جماعة اإلخوان 
اإلرهابية(. وهذا التعقيد يصعب على الواليات المتحدة إدراج الجماعة على القوائم 
اإلرهابية ألن هذا يعني إدراج هذه النظم نفسها،  وهناك استراتيجية عربية وتوافق 
عربي لمكافحة اإلرهاب وهناك آليات وأدوات،  ومايصطدم في واقع األمر هو 
آلية التنفيذ في ظل اصطدام ذلك بالمواءمات السياسية لهذه الدول، ومصر أسهمت 
بشكل فَعال في تعديل المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب الدولي ولكن آلية التنفيذ 

تصطدم ببعض المواقف العربية.
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الجلسة الختامية

»نحو رؤية مصرية لتحديات أمن الشرق األوسط«
األستاذ/د.علي الدين هالل

كلمة ختامية
السفير/د. عزت سعد
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نحو رؤية مصرية لتحديات أمن الشرق األوسط«*

أشار د.علي الدين هالل إلى أن لديه مالحظتين أساستين:

تدور األولى حول عالقته بالمجلس والمجلس كمؤسسة، فقد كان له حظ وشرف 
بالفضل السفير المرحوم  تلقي الدعوة للمشاركة في تأسيس هذا المجلس.  ذاكراً 
محمد شاكر والسفير عبد الرؤوف الريدي بوصفهما المؤسسين الحقيقيين. أما عن 
المؤسسة، فقد استطاعت أن تترفع عن الكثير من أمراض الهيئات والمؤسسات 
عنها  تام  رضى  هناك  اليكون  قد  لعملها،  مؤسسية  قواعد  ووضعت  المصرية 
االفتقار  ظل  في  في ظروف صعبة  الكثير  بذلوا  رجال  وهناك  منهجية،  ولكنها 
المجلس عشرات  السنوات استضاف  المالية والبشرية، وعلى مدى هذه  للموارد 
األنشطة التي أوضحها  السفير الريدي في كلمته االفتتاحية، موجهاً التحية للمجلس 
ومؤسسيه معرباً عن أمله ان تجتمع هذه الصحبة الكريمة لالحتفال بالعيد الفضي، 
سياسات  وهذه  واجبة،  الجديدة  واألفكار  الشباب  وإدخال  التطوير  أن  إلى  منوهاً 

مجلس اإلدارة والبد أن يتم دراسة األفكار بتؤدة حتى تؤتي ثمارها.

وفي مالحظته الثانية حول المؤتمر، أكد أنه من الضروري تلخيص ماحدث 
في مداخلته، انطالقاً من الكلمة الحاكمة في جدول األعمال والتيي تحتاج للتوضيح 
فالرؤية هي تصور وخطط عمل تشمل  مامعنى كلمة رؤية ورؤية استراتيجية، 
الهدف واألدوات والوسائل لتحقيق هذا الهدف، وبهذا المفهوم فالرؤية موجودة في 
كل العلوم االجتماعية والرؤية ترتبط بالتخطيط وبوجود الهدف الذي نسعى لتحقيقه 
ثم األساليب المختلفة لتحقيق هذا الهدف واإلطار الزمني الذي نسعى لتحقيق هذه 
األهداف في إطاره. والرؤية االستراتيجية بحكم التعريف فيها معنى الصيرورة 
فهي متغيرة ومتحركة. فمشاكل مصر اليوم تختلف عن سابقتها فالمضمون مختلف 

* األستاذ/د.علي الدين هالل- عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية
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رغم وحدة العناوين ومن الخطأ البالغ تصور أن استمرار العنوان يعني استمرار 
حدة المشكلة أو كيفية التعامل معها، وفي الحديث عن الرؤية االستراتيجية، فالبد 
من األخذ في االعتبار االختالف والتباين في التفسيرات خاصة وأن ذلك  سيطرح 
رؤى مختلفة وتفسيرات أمام صانع القرار وهذا هو دور الباحث، أما صانع القرار 
الباحث والمفكر  تكلفة، وليس من وظيفة  اختيار األكثر منفعة واألقل  فمسئوليته 
ترجيح رأي على اآلخر، وفي مصر اليجب الخوف من االختالف رغم أنه مصدر 
الحيوية في أي مجتمع، كما أن المالحظة ليست نقد للدولة وال لرئيس الدولة ونحن 
من أبناء الدولة المصرية ويهمنا جميعاً الحفاظ عليها، واليعتقد أن وزير الخارجية 
ورئيس الجمهورية ينتظر اإلشادة من المجلس بل أن ترصد المالحظات والتقييم 
وتقديم رؤى والحديث عن  أساليب وموارد لم تستخدم االستخدام الصحيح والطرق 
المثلى الستخدامها. ولتوضيح ذلك قسم مداخلته لثالث نقاط أخرى داخل كل منها 

عدد من العناصر:

الدولية  العالقات  تحليل  في  االستراتيجية  الرؤية  مفهوم   : األول  العنصر 
والنظام الدولي 

 ، االستراتيجية  الرؤية  عن  الصادرة  الكتب  قليلة  الدولية  العالقات  علم  في 
ومن أبرزها كتاب فريد لألستاذ الجامعي ومستشار األمن القومي األمريكي في 
A Strategic Vi-  عام 2012، بعنوان Zbigniew Brzezinski  عهد كارتر
sion”«، وهو كباحث يقترح على بالده رؤية استراتيجية، ويؤكد في كتابه أن 
القوة من الغرب الى الشرق ،  انتقال مراكز  العالم يواجه ثالثة تحوالت كبرى: 
الصحوة السياسية الكبرى للشعوب والمجتمعات، انهيار البريق األمريكي بسبب 
مشاكل سوء األداء الداخلي والخارجي، وانطالقاً من هذا التشخيص تم طرح أربع 
تساؤالت، األول ماهي تداعيات طويلة األجل على التحول في موازين القوة إلى 
وأسباب  األمريكي،  التدهور  أسباب  ماهي  ثانياً،  وحلفائها،  أمريكا  على  الشرق 
ضعف النفوذ األمريكي وتدهور أداء االقتصاد والسياسة األمريكية، ثالثاً: ماهو 
أثر هذا التدهور على حلفاء أمركيا في الغرب والعالم، رابعاً: ماهي نقاط القوة، 
والسبل التي تمكن الواليات المتحدة بالتحالف مع آخرين من تغيير هذا الوضع. 
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ومن هذا المنطلق والتشخيص الواقعي يمكن تحديد ماتريده مصر. 

العنصر الثاني: سمات البيئة االستراتيجية لمصر والشرق األوسط

- السمة الرئيسية األولى: أنها بيئة صراعية تتسم بالصراع والتنافس وغياب 
أي أطر لألمن اإلقليمي. ولقد حدد الشرق األوسط منذ الجلسة األولى  على أنه 
العملياتي ألي  التعريف  وهذا  وإثيوبيا،  وإسرائيل  وإيران  وتركيا  العربية  الدول 
السياسية واالقتصادية والثقافية  المجاالت  الموضوع، في كافة  يتعامل مع  محلل 

واالجتماعية .

الكبرى،  القوى  أولويات  في  األوسط  الشرق  ترتيب  ماهو  الثانية:  السمة   -
الصين وروسيا واالتحاد األوروبي، وهناك جناح أمريكي يتحدث عن هذا اليوم، 
فالعدو الرئيسي للواليات المتحدة هوالصين حسب وثيقة األمن القومي األمريكي 
صراعات  أن  ورؤية  واقتصادياً،  سياسياً  تتوسع  فالصين   ،2017 في  الصادرة 
هناك،  التضحيات  تقديم  عن  التوقف  ويجب  لها  الحل  تاريخية  األوسط  الشرق 
وهناك تسائل عن مدى حاجة الواليات المتحدة للنفط العربي ومدى احتياج حلفائها 
للطاقة،  كمصدر  البترول  استمرار  ومدى  تكلفة،  من  عليها  مايفرض  ومدى  لها 
يكون  أن  النفط، وعهد  مابعد  في عصر  تفكر  بدأت  كبرى  فهناك شركات طاقة 

االعتماد على النفط أقل بسبب وجود مصادر للطاقة صديقة للبيئة وأقل تكلفة.

أما السمات األخرى، فتتمثل في:

- اعتماد إسرائيل على نفسها وعدم وجود حاجة للدعم األمريكي المستمر بل 
أصبحت تقيم عالقات خاصة بها مع روسيا والصين.

- هناك خطوط بحرية مقامة في القطب الشمالي بدأت تستخدم بالفعل وماهو 
مستقبلها، رغم ضعفها اليوم وحتى خمس سنوات، وهل يمكن أن يؤثر ذلك مستقبالً 

على أهمية المنطقة ومصر )قناة السويس بصفة خاصة(.

مصدر  بأنها  أي  »كسينجر«،  وصفها  كما  بالصراعية  المنطقة  تتسم   -
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العربية  الدول  بين  الثقة  وعدم  أوالمنافسات  والخالفات  العالم،  في  الصراعات 
وبعضها وبينها وبين نظيرتها غير العربية ومن ضمنها إثيوبيا.

إقامة  شجعوا  األخيرة  االنتخابات  في  الدولة  من  قطاع  هناك  مصر  في   -
تحاربه  الذي  الصراعات  ألحد  تحريك  وهو  للحشد،  كآلية  العربية  للقبائل  اتحاد 
الدولة، وقد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن هذا الخطر، خاصة وأن االنتخابات 
التزال في الريف المصري عشائرية وقبلية ، ومصر هي من أكثر الدول وطنية 
وانصهاراً لشعبها. ولكن النظر بالتمعن فالصورة غير كاملة وهناك جهد البد من 
بدمج  مافعله  السيسي  الرئيس  إنجازات  أعظم  ، ومن  المواطنة  هذه  لتحقيق  بذله 

المسيحيين المصريين.

- إن الدول العربية الخالية من الحروب األهلية والفتن منهكة اقتصادياً وسط 
انتفاضات ومظاهرات وعدم القدرة على الوفاء باحتياجاتها األساسية.

اقتصاديا  الجوار  لدول  العربية  الدول  من  والنفوذ  الثقل  مركز  انتقال   -
البد  بل  بهم  االستهانة  أو  بالخصوم  التهويل  من  الحذر  يجب  وهناك  وعسكريا. 
من احترام قوتهم والسعي لعمل قوة أكبر منهم، والخصم األول لمصر اليوم هو 
الرئيس التركي أردوغان. وبدون تهويل أو تهوين البد من البحث عن أسباب قوته 

واستمراره.

- االنكشاف الخارجي فحجم االختراق الخارجي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً 
وأمنياً واستخباراتياً، تشاهده في كل مكان وبعشرات األساليب، نظراً ألهمية الشرق 
األوسط في النظام الدولي، رغم عدم االستقرار الداخلي ومظاهره المختلفة، وحتى 
السريعة  االجتماعية  التغيرات  وبفعل  الخليج  منطقة  في  تاريخيا  المستقرة  تلك 

فسوف تكون هناك تأثيرات في دول الخليج.

ثالثاً: عناصر الرؤية االستراتيجية المقترحة:

إن هذه األفكار والمخاطر تجعل من الواجب طرح رؤية استراتيجية وتجعل 
االهتمام  ذات  والهيئات  المجلس  يدعو  وهذا  أهمية،  أكثر  المصري  الدور  من 
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المشترك للبحث عن كيفية تحقيق التوازن بين االهتمام األصيل وهو إعادة بناء 
مصر ولعب دور دفاعي نشط لحماية المصالح ومنع التدهور، مع ضرورة وجود 
صراحة واستقامة في التفكير، بأن السعي للقيادة حق لمصر، والسؤال القيادة من 
القيادة  الخمسينيات في ظروف مختلفة وكانت  تقود في  أجل ماذا، فمصر كانت 
المصرية تعتقد أن لديها نموذج تقدمه للغير وبريق هذا النموذج يجذب األنظار. إن 
القيادة تجلب منافع ومصالح للدولة، وسياسة مصر الخارجية في عهد عبد الناصر 
لم تكن مكلفة بل أتت لمصر بسيل من المعونات األمريكية والروسية، والكاتب 
الكبير محمد حسنين هيكل أكد ذلك في كتاباته بأن السياسة الخارجية والدبلوماسية 

المصرية كانت تسعى لبناء الداخل.

الواقع أن مصر تلعب دور خارجي أكبر اليوم، والعبرة أن يقبلها اآلخرون 
حتى بدون قيادة، إن مصر بحكم أنها أكثر النظم العربية تماسكا وتكامالً فهي أقرب 
عليه  البناء  تستطيع  والحضاري  الثقافي  تاريخها  وبحكم  الحديثة  للدولة  النماذج 
لو قررت، ومصر دورها مطلوب عربياً ألنها أكثر دولة مقبولة خاصة وأنها لم 
تلطخ أيديها بالدماء ولم تتآمر على أحد ولم تثير الطائفية وهي مقبولة من الحكام 

والشعوب وهذا هو األهم.

- كما أن مصر تتمتع بمقومات وأغلب عناصر القوة الشاملة ففي حين تغيب 
القدرة االقتصادية ولكن الباقي موجود، والعناصر المطلوبة للرؤية هي:

واقتصادياً  سياسياً  مصر  تصبح  أن  المصري  النموذج  في  الحيوية  بعث   -
وثقافياً وفكرياً نموذجاً مقبوالً ، ليس فقط للحكام بل وللشعوب والمجتمعات العربية 
ويكون )هذا النموذج( على توافق مع العالم. وهناك جهد اليوم يحدث في مصر 
ولكن البد من معرفة الحقيقة والنظر لمستوى مصر في المؤشرات العالمية،  فهي 
في الثلث أو الربع األخير سواء من دول العالم أو الدول العربية، وهذا ليس اتهاماً 
ألحد بل هو ماحدث على مدار الـ 50 عاماً الماضية. ورغم وجود بعض التحسن 
ولكن اليزال الوضع غير مرضي، ال يزال ثلث الشعب المصري اليجيد القراءة 
والكتابة، واليوم توجد تحديات وأولويات صعبة. وفي المجال السياسي نحتاج لقدر 
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عن  الدولة  أجنحة  بعض  تتوقف  أن  ويجب  السياسية،  لألحزاب  وتنشيط  منبض 
السيطرة على كل مفاتيح المجتمع خطأً منها أن هذا يعبر عن قوة الدولة، وثبت 
فشل ذلك مسبقاً في مصر والعالم، فالمجتمع القوي هو الذي يسند الدولة القوية، 
والمجتمع القوي يستطيع تسليط الضوء على عناصر اليمكن ربما لصانع القرار 
ذكرها حتى ولو كان مؤمناً بها. منوهاً ألن قيادة الدولة الترغب في قهر المجتمع 
المجتمعي، واالنفتاح  للحراك  فالبد من إعداد قدر منضبط   كالذي يحدث أحياناً 
المجتمعي واإلعالمي والسماح بوجهات النظر األخرى ومايتطلبه ذلك من تشريع 

قوانين لذلك لإلدارة المحلية .

لضعف  أدت  التي  األسباب  عن  النظر  وبغض  االقتصادي،  التطور  في   -
االستثمار األجنبي في مصر، البد من العمل على مواجهتها خاصة وأنه اليمكن 
توسع  من  البد  بل  الحكومي  باالنفاق  باالكتفاء  مرتفعة  تنمية  معدالت  تحقيق 

االستثمار الخاص واألجنبي وإال ظلت التنمية وقدرة الدولة االقتصادية محدودة.

هناك  ولكن  خاص،  وضع  لها  فمصر  اإلنسان،  حقوق  بملف  يتعلق  وفيما 
الفكر والتعريف المصري لحقوق اإلنسان والذي سيتم تطبيقه،  الحاجة لوضوح 
التعذيب،  مكافحة  مع  وال  القانون  دولة  مع  اليتعارض  اإلنسان  حقوق  ومفهوم 
وبالتالي سيتم تطبيق هذا المفهوم وليس بالضرورة تطبيق المفهوم الغربي لحقوق 
اإلنسان. وال بد أن يتوافق النموذج المصري مع العالم ، ومع المسار العام للحركة 
في العالم المتحضر، مع األخذ ببعض الخصوصية، واألهم من هذا وجود توافق 
بين النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية المصرية، وتقديم النصح والبدائل 

لصانع القرار.

ضورة  على  الضوء  يلقي  الملحوظ  فالتراجع  والفكر،  الثقافة  مجال  في   -
االلتفات لهذا المجال، وطرح نموذج مصري يتفق عليه بين أغلب المصريين.

- التمسك بسياسة الدفاع المرن في المنطقة، وإقامة تحالفات مرنة ومتنوعة 
مع الدول العربية، واليجب أن تكون سياسة مصر الخارجية رهينة لدولة سواء 
أكانت اقليمية أو عالمية،  بل البد من إعادة النظر في التوجهات السائدة بشأن دول 
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الجوار، بحيث تدار العالقات معها بشكل أكثر حكمة مع أخذ الصورة كاملة في 
االعتبار.

- على المستوى العالمي البد من وجود تعاون مع القوى الصاعدة صاحبة 
المستقبل ، لتلبية االحتياجات المصرية المستقبلية في مختلف القضايا.

تلك  وصياغة  الرؤية  هذه  لتفعيل  الشاملة  القوة  عناصر  لديها  مصر  إن 
دبلوماسياً  متكاملة  المصادر بصورة  تلك  تحريك  ماتحتاجه هو  السياسات، وكل 
واستخباراتياً وثقافياً واجتماعياً، وحينها سيكون لدى مصر موقف تفاوضي أقوى 

سيتجاوز الضعف الذي تعاني منه مصر على المستوى اإلقتصادي.

واختتم الدكتور علي الدين هالل مداخلته باقتراح بأن يتولى المجلس صياغة 
العالم،  الخارجية ومستقبل عالقات مصر بدول  رؤية استراتيجية لسياسة مصر 
ولعب دور في إقامة حوار وطني مع وزارة الخارجية ومراكز البحوث األخرى 
في مصر. فتطوير األفكار سيكون بمثابة األساس لمستقبل أفضل لمصر وللمنطقة.
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كلمة ختامية*

وجه السفير عزت سعد خالص الشكر والتقدير للسيدات والسادة المشاركين في 
أعمال المؤتمر على ما بذلوه من جهد وما طرح من أفكار ورؤى أثرت المناقشات 

خالل المؤتمر.

المشاركين من  ومداوالت  أوراق  اليه  ما خلصت  السفير سعد ألهم  وعرض 
نتائج وتوصيات على النحو التالي:

الديموجرافي -  التطور  في مؤشرات  الشديد  التباين  المناقشات عن  كشفت 
البحث  ذلك  في  بما  والتنافسية،  البشرية  التنمية  وتراجع معدالت  التعليم  ونوعية 
العلمي والتكنولوجي وتمكين المرأة والعمالة المنتجة وغيرها فيما بين دول المنطقة، 
وبالتالي مدي التنافس فيما بينها حول تحقيق مصالحها المختلفة في المنطقة. وإذا 
ُعدَّ التباين والتنافس مؤشراً ايجابياً في حد ذاته للتطوير، إال أن عدم توافق دول 
المنطقة واختالف توجهاتها واستراتيجياتها يحول دون تحقيق التطوير المتكامل 
والمتكافئ فيما بينها، وهو ما يشكل في مجمله عائقاً أمام عملية التنمية االقتصادية 

واالجتماعية لشعوب المنطقة.

أوصي المؤتمر بضرورة الربط الوثيق بين منظومة البحث العلمي ومنظومة - 
التعليم وربط ذلك باالحتياجات المجتمعية والتنموية، باعتبار أن ذلك يمثل الرؤية التي 
تستند إليها التنمية الشاملة ألي دولة. فتحويل منظومة البحوث الي منتجات اقتصادية 
يلزمه بناء رأس مال بشري مسؤول عن تحقيق إرادة التجديد واالبتكار وضرورة 
العمل على إزالة الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق، وأن يتم العمل على تحقيق 
التنسيق الكامل بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الدولة المختلفة بما يحقق 
األهداف المرجوة ويدعم األداء االقتصادي وإنجاز خطط التنمية المستدامة عبر بناء 

الشراكات االستراتيجية بين مؤسسات البحث العلمي واألطراف ذات العالقة.
* السفير/ د.عزت سعد- مدير المجلس 
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ارتباطاً بما تقدم، تم التأكيد على أهمية تعزيز القيم الوطنية المشتركة بما يزيد - 
من أواصر االنتماء والمواطنة لتصبح الجامعات المصرية مؤسسات طموحة رائدة في 
تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية، وصياغة السياسات واالستراتيجيات والخطط 
العلمية والتكنولوجيا الفاعلة. التي يتم خاللها تسخير وتوجيه جميع اإلمكانيات العلمية 

والمعرفية والتكنولوجية لهذه المؤسسات لتحقيق األهداف واالولويات القومية للتنمية.

فيما يتعلق بمقومات تحول مصر الي مركز إقليمي للطاقة ومدي إمكانية - 
تحقق ذلك قريباً، أثني المؤتمر على الدور الرائد لمصر في قيادة الجهود الدبلوماسية 
التي قادت الي انشاء منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019، والمناخ المواتي 
اكتشاف حقل »ظهر«  الطاقة في مصر، والذي كان وراء  لالستثمار في قطاع 
العمالق بالمنطقة االقتصادية الخالصة لمصر شرق المتوسط. وقد تم التأكيد على 
الطاقة  مصادر  تنويع  على  للعمل  الحالية  مصر  سياسة  في  قدماً  المضي  أهمية 
كفاءتها،  وتعظيم  استهالكها  ترشيد  عن  فضالً  استخدامها،  في  التوازن  وتحقيق 
السيَّما وأن االستثمار في مجال الطاقة في مصر يتسم بمناخ متميز وجاذب، في 

ظل التشريعات المستقرة التي أثبتت كفاءتها طوال السنوات السابقة.

أشار المؤتمر الي أن سياسات الدول اإلقليمية غير العربية، وهي تركيا - 
وإيران وإسرائيل، تمثل تحدياً جدياً ألمن منطقة الشرق األوسط واستقرارها التي 
تتمتع بمزايا استراتيجية مهمة، بما فيها أهم الممرات المائية الدولية في العالم، قناة 
السويس، وأكبر احتياطيات للنفط والغاز عالمياً. وفي هذا السياق، تم التأكيد على 
أن التصدع الذي أصاب النظام العربي هو ما ادي الي تعاظم النفوذ اإلقليمي لهذه 
الدول. واتفق المتحدثون على خطورة سياسات واستراتيجيات دول الجوار العربي 
على استقرار وأمن المنطقة. وربط المتحدثون بين تدخالت هذه الدول ووكالئها 
من الفاعلين من غير الدول، وأوضح المشاركون أن أغلب الدول العربية في حالة 

سيولة وفوضي شديدة، جعلتها غير قادرة على التحكم في مقدراتها.

تواجه -  التي  المخاطر  أن  المؤتمر  مناقشات  أوضحت  عاليه،  السياق  في 
المنطقة العربية جسيمة ومتعددة األوجه وال يوجد توافق حول ماهية وأولويات 
هذه المخاطر، في الوقت الذي ال تجمع فيه األمة العربية شبكة أمان واحدة قادرة 
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على مواجهتها، فالبعض ال تعنيه كثيراً وجود مثل هذه الشبكة ويظن أنه بمأمن من 
تلك المخاطر، غير مدرك أنه إن لم يصبه مباشرة فسوف يأتيه الضرر بصورة 
غير مباشرة. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، كما 
أن جهود إقامة القوة العربية المشتركة والتي قادتها مصر عام 2015 لم تثمر عن 
ميالد قوة مشتركة بسبب طلب بعض دول الجامعة المزيد من الوقت منذ للدراسة.

فيما يتعلق بآليات الحركة المصرية لمواجهة مصادر التهديد، ثمن المؤتمر - 
مبادئ السياسة الخارجية المصرية من حيث عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول 
األخرى، والحفاظ على سيادتها اإلقليمية وعدم التحيز لطرف على حساب آخر 
بما يضر باألمن القومي للدول األخرى، وحل المشكالت بالوسائل السلمية، في 
إطار األمم المتحدة، كما تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في تفعيل وتنشيط الدور 
االقتصادي  التعافي  بعملية  بشدة  الدور  هذا  وارتباط  وافريقياً،  عربياً  المصري 
ضرورة  مع  المصري.  واالجتماعي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  واستكمال 

التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

أوصي المؤتمر بإطالق مبادرات تسعي الي لّم شمل الدول العربية في إطار - 
جامعة الدول العربية، وحشد االشقاء األفارقة لدعم قضايا ورؤى ومواقف الدول 
العربية من القضايا المختلفة، السيَّما وان هذا الدعم تراجع في الفترة الخيرة. وقد 
طرحت في هذا السياق فكرة صياغة استراتيجية عربية شاملة لألمن القومي العربي.

في معرض النقاش حول الرؤي الدولية ألمن المنطقة، وبعد عرض ثوابت - 
ومتغيرات السياسة الخارجية األمريكية في عهد اإلدارة الحالية، تم التأكيد على 
أهمية التواصل والتفاعل مع الجانب األمريكي، بما في ذلك مراكز الفكر والبحث 

المماثلة من اجل شرح حقيقة المواقف المصرية من القضايا المختلفة.

وفيما يتعلق بالرؤيتين الصينية والروسية ألمن المنطقة، فقد الحظ المؤتمر - 
تعاظم الدور الصيني في الشرق األوسط بالمعني االقتصادي والتجاري، وتعاظم 
على  التأكيد  تم  السياق،  هذا  وفي  والعسكري.  السياسي  بالمعني  الروسي  الدور 
التجارية  التعاون االقتصادي والمبادالت  في تعزيز عالقات  قدماً  المضي  أهمية 
وأوجه التعاون األخرى بين مصر وكال من روسيا والصين، خاصة في ظل تشابه 
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المصرية، من حيث  الخارجية  السياسة  لكل منهما مع  الخارجية  السياسة  مبادئ 
عدم التدخل في الشئون الداخلية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية واحترام كل 

طرف لقيم وتقاليد االخر ونموذجه الخاص للتنمية ...الخ.

وفيما يتعلق باالتحاد األوروبي، فقد أشار المشاركون الي أنه رغم األهمية - 
االستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط بالنسبة لالتحاد، إال أنه غير قادر على االنخراط 
بفاعلية من أجل تحقيق االستقرار واألمن فيها، مركزاً جل جهوده على منع الهجرة 
غير الشرعية وتأمين حدود االتحاد. وقد انتقد المؤتمر الموقف شديد السلبية لالتحاد 
إزاء الممارسات االستفزازية لتركيا في شرق المتوسط وانتهاكها لقواعد وأحكام 
بمذكرة  ارتباطاً   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  واتفاقية  الدولي  القانون 

التفاهم التي وقعها نظام أردوغان مع فايز السراج في 27 نوفمبر 2019.

أدان المؤتمر استمرار بعض الدول في اإلقليم في إيواء العناصر اإلرهابية - 
والسماح لها بالنفاذ الي المنصات اإلعالمية لنشر الفكر المتطرف والتحريض على 
للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم  اإلرهاب، وهو ما يشكل خرقاً فاضحاً 
المتحدة، وأن بعض الدول ماتزال تُعلي المصالح السياسية على مكافحة اإلرهاب، 
المنظمات  تنشط  حيث  وليبيا  سوريا  من  كل  في  األوضاع  تعكسه  الذي  األمر 
اإلرهابية. في هذا السياق، أكد المؤتمر على الحاجة الي تعزيز الجهد الجماعي 
من أجل مكافحة اإلرهاب، خاصة مع تنامي هذه الظاهرة وتفشيها بسبب المقاربة 
االنتقائية للدول الغربية في هذا الشأن، باالكتفاء بمواجهة داعش والقاعدة وترك 
االخوان المسلمين طلقاء، وقيام بعض الدول بدعم اإلسالم السياسي بدعوي حماية 
تعريف  وضع  مسألة  أن  الي  اإلشارة  تمت  كذلك  االنسان.  وحقوق  الديمقراطية 
محدد لإلرهاب ماتزال محل جدل، وأن بعض الدول الغربية ماتزال تروج للعديد 
وأن  بعضها  الشرعية على  إضفاء  إلى  السعي  بهدف  المضللة  المصطلحات  من 

المقاربة الغربية ماتزال تتسم بإزدواجية المعايير.

لمكافحة  شاملة  مقاربة  تبني  ضرورة  على  التأكيد  الي  المؤتمر  خلص  وقد 
اإلرهاب تتجاوز الجوانب األمنية لتشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والتعليمية والتنموية.
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