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على مدى يومي 18 و19 ديسمبر 2018، عقد المجلس المصري للشئون الخارجية 
متغير«.  أوسط  شرق  في  والعرب  »مصر  شعار  تحت   2018 لعام  السنوي  مؤتمره 
وقد اختار المجلس موضوع مؤتمر هذا العام ، بجوانبه المعقدة والمتشابكة ، أخذاً في 
االعتبار البيئة اإلقليمية والدولية المتغيرة وانعكاساتها على األوضاع في عالمنا العربي، 
السيما استمرار تزايد نفوذ الدول غير العربية ) إيران – تركيا – إسرائيل (في الشئون 
واألزمات العربية، في وقت ال يبدو أن للعرب دور كبير في إحداث التغيرات الجارية 
السياسي  التنظيم  العربية بوصفها  الدول  المنطقة ، وفي ظل دور متراجع لجامعة  في 
اإلقليمي الرسمي الجامع للعرب ، وهو ما أدى الى استفحال التحديات التي تواجه الدول 
البعض منها واإلرهاب ومخاطر أخرى عديدة تهدد األمن  تفتت  العربية مثل مخاطر 
القومي العربي الذي ما يزال مفهومه محل جدل وانقسام ما بين دول عربية ترى أن 
إيران باتت مصدر الخطر الرئيسي على األمن اإلقليمي ، وأخرى تؤكد أن إسرائيل ، 
باستمرار احتاللها فلسطين وأراض عربية أخرى وممارساتها العدوانية والعنصرية، 

هي الخطر األكبر الذي يتعين التعامل معه ومواجهته .
اإلسرائيلي  والسياسي  الدبلوماسي  النشاط  ، يالحظ  األولى  النظر  بوجهة  وارتباطاً 
الواضح تجاه بعض الدول التي ال تجد غضاضة في التواصل والتطبيع مع إسرائيل على 

أساس أنها في نفس الخندق الذي توجد فيه هذه الدول ضد إيران .
عالوة على ما تقدم ال يخفى أن القوى الكبرى لها أدوار ال يمكن تجاهلها في ما يجرى 
في المنطقة العربية ، وهي أدوار صراعية تنافسية، في أغلبها ، تتخذ اشكاالً عسكرية 
واقتصادية جديدة . واألمر هنا ال يتعلق بالتحوالت في السياسة الخارجية االمريكية تجاه 
مشكالت المنطقة فحسب ، وأبرزها الموقف المشين وغير المسئول لواشنطن من النزاع 
العربي / اإلسرائيلي ، بل وأيضاً أدوار القوى الكبرى األخرى ) روسيا – الصين – 
االتحاد األوروبي ( ، والتي تعمل كل منها للدفع بمصالحها الخاصة ، والتي قد ال تتفق 

بالضرورة مع مصالح دول المنطقة ومقتضيات أمنها واستقرارها .
وهكذا ، وللتعرف على ما يجرى في منطقتنا ومن يدير عملية التغيير فيها جرت أعمال 
المؤتمر السنوي على جلسات أربع، تناولت الجلسة األولى منها أدوار القوى الكبرى 

كلمة المحرر
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السياسة  توجهات  والصين( من حيث  األوروبي  واالتحاد  المتحدة وروسيا  )الواليات 
لمصالحها  ورؤيتها  العربية  النزاعات  تجاه  ومواقفها  المنطقة  في  منها  لكل  الخارجية 
استراتيجيتها  الحادث في  التغير  ، ومدى  لتحقيق هذه األهداف  فيها وأهدافها وأدواتها 
تجاه المنطقة منذ عام 2011 وحتى اآلن ، واألنماط الحاكمة لعالقة كل منها مع القوى 
األخرى في المنطقة ) صراع أم تنافس أم تعاون (. وفي هذا السياق، قَدم السادة السفراء 
أعضاء المجلس: محمد توفيق وعزت سعد ورؤوف سعد وعلي الحفني وحسين حسونة، 
األوروبي  واالتحاد  اإلتحادية  المتحدة وروسيا  الواليات  من  كالً  أدوار  تناولت  أوراقاً 
لهذه  المنسق  دور  تولى  وقد  المنطقة.  في  التوالي،  على  الدولية،  والمنظمات  والصين 

الجلسة السيد السفير/عبد الرؤوف الريدي - الرئيس الشرفي للمجلس.
وتناولت الجلسة الثانية أدوار القوى اإلقليمية ) إيران – تركيا – إسرائيل ( وما 
هي سياسة هذه الدول في المنطقة ومواقفها تجاه النزاعات العربية ورؤيتها لمصالحها 
تأثير سياساتها ومصالحها على  ، ومدى  لتحقيق هذه األهداف  فيها وأهدافها وأدواتها 
أمن واستقرار المنطقة. وقَدم أوراق هذه الجلسة كل من أ.د. نيفين مسعد، حول الدور 
اإليراني، السفير/عبد الرحمن صالح - عضو المجلس، حول الدور التركي، السفير/
حازم خيرت - عضو المجلس، حول الدور اإلسرائيلي، وأ.د.عمرو الشوبكي حول دور 
الدولية  العالقات  أستاذ  قرني،  بهجت  الدكتور/  األستاذ  وقام  الدول.  غير  من  الفاعلين 

واالقتصاد السياسي بالجامعة األمريكية بالقاهرة، بدور المنسق لهذه الجلسة.
مدى  أي  الى  و   ، العربية  الدول  أدوار  تناولت  فقد   ، الثالثة  الجلسة  أما   
تتجه  وهل   ، إيجاباً  أو  سلباً   ، المنطقة  استقرار  في  مؤثراً  دوراً  الدول  هذه  تمارس 
أوراق  وقَدم  ذلك.  وأسباب  االستدامة  الى  أم  والحل  التسوية  إلى  القائمة  النزاعات 
هذه الجلسة السفير/د.محمد بدر الدين زايد حول »دور المملكة العربية السعودية«، 
أ.د.محمد السعيد إدريس عضو المجلس والخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية 
األخرى«،  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  اإلمارات  »دور  حول  واالستراتيجية 
القاهرة، حول » دور دول  السياسية بجامعة  العلوم  والدكتور/شيرين شمس مدرس 
المشرق العربي«، ومنسق أعمال هذه الجلسة السفير/ سيد أبو زيد عضو المجلس. 
العربي«، إالَ أن من كلف  المغرب  تقديم ورقة رابعة عن »دور دول  وكان مقرراً 
بديل،  تدبير  معه  تعذر  توقيت  في  المشاركة  إمكانية  عدم  اعتذر عن  الورقة  بإعداد 
لم  للمؤتمر،  التحضيرية  األعمال  خالل  أثيرت  نظر،  وجهة  هناك  أن  من  بالرغم 
بمشاكلها  مشغولة  أنها  قيل  التي  المغاربية  للدول  دور  عن  للحديث  كثيراً  تتحمس 

المشرق وهمومه. بعيداً عن 
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وفي الجلسة الرابعة ، التي عالجت موضوع » مصر وقضايا المنطقة« تم تناول 
حول  المجلس،  عضو  حليمة  السفير/د.صالح  قَدمها  ورقة  هي:  رئيسية  ثالث  قضايا 
»مصر واألمن العربي« ، بما في ذلك المبادرات المصرية إلنشاء هيكل إقليمي دفاعي 
ومفهومها الخاص لألمن القومي العربي والدفاع العربي المشترك وأمن منطقة البحر 
األحمر، وورقة أخرى قدمها األستاذ الدكتور/ وحيد عبد المجيد - مديرمركز األهرام 
للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، حول »الدور المصري في مجال مكافحة اإلرهاب«، 
والى أي مدى تلقي القاهرة تعاون ودعم األشقاء العرب واألطراف اإلقليمية والدولية في 
هذا الشأن ، وأخيراً ورقة من أ.د.حسن أبو طالب – المستشار بمركز األهرام للدراسات 
السياسية واإلستراتيجية حول »مصر والمستقبل العربي« ، من حيث تصورها لمستقبل 
المنطقة وللعمل العربي المشترك والدور المصري في هذا الشأن. وقد نَسق أعمال هذه 

الجلسة السيد األستاذ/د.علي الدين هالل.
هذا وقد أخذ األستاذ/ د.علي الدين هالل – عضوالمجلس، على عاتقه مهمة إبراز أهم 
مالحظاته وكذلك ماخلصت إليه أعمال المؤتمر من نتائج وإستخالصات في ختام أعمال 

الجلسة الرابعة واألخيرة للمؤتمر.
هذا وأود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للزمالء في المجلس وأعضاء مجلس 
اإلدارة واألعضاء على دعمهم لهذا الجهد، متمنياً أن يكون مفيداً لتحقيق رسالة المجلس.

                                                                            عزت سعد
                                                                           مدير المجلس
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كلمة ال�شفري/د.منري زهران – رئي�س املجل�س

كلمة ال�شيد/ �شامح �شكري- وزير اخلارجية

الجلسة االفتتاحية
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كلمة السفير/د. منير زهران
رئيس المجلس

 

أصحاب المعالى والسعادة،،،
           حضرات السيدات والسادة،،،

إنه من دواعى السعادة أن أرحب بحضراتكم فى مستهل المؤتمر السنوى السادس عشر 
للمجلس المصرى للشئون الخارجية، وهو أحد منظمات المجتمع المدنى الرئيسية فى مصر، 
والذى  أخذ على عاتقه منذ إنشائه عام 1999 خدمة الوطن وتوثيق الروابط مع مراكز البحث 
والفكر على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، والمساهمة في ترسيخ الروابط الفكرية مع 
تلك المراكز لتحقيق المصالح المشتركة لمصر العزيزة وغيرها من الشعوب المحبة للسالم 
في مناطق العالم المختلفة. وبفضل دعم وزارة الخارجية لمجلسنا، فقد سعى لتحقيق أهدافه، 

مع الحفاظ على استقالليته، من خالل أجندته المتنوعة وروابطه مع مختلف المجالس المثيلة.
وبعد أن كان شعار مؤتمرنا السنوي الخامس عشر الذى ُعقِد فى ديسمبر 2017 عن 
»تعزيز العالقات المصرية مع دول القارة األفريقية«، قرر مجلس إدارة المجلس أن يكون 

شعار مؤتمرنا السنوي الحالي »مصر والعرب فى شرق أوسط متغير«.
على  المعاصرة  الجيوسياسية  األوضاع  إلى  استناداً  الشعار  هذا  المجلس  اختار  وقد 
المستويين اإلقليمي والدولي، وانعكاساتها على األوضاع فى منطقتنا، مع األخذ بعين االعتبار 
تزايد النفوذ لدول الجوار غير العربية، وبصفة خاصة إسرائيل وتركيا وإيران، وهو ما أدى 
إلى تضاعف التحديات التى تواجه الدول العربية التى يضمها تنظيم إقليمى هو جامعة الدول 
العربية، وبصفة خاصة منذ ظاهرة ما يُسمَّى بثورات الربيع العربى التى طرأت منذ بداية 
العقد الثاني من األلفية الثالثة، مثل قضية استفحال ظاهرة اإلرهاب ومخاطر التدخل الخارجي 
في الشئون الداخلية للدول العربية انتهاكاً لمبادىء ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسى 

لجامعة الدول العربية.
وباإلضافة إلى التحديات التى كانت تواجه الدول العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وإنشاء دولة إسرائيل استناداً إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ووضع القدس وبيت لحم تحت نظام منفصل 
»Corpus Sepratum«، إال أن إعالن إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 انتهك 
أحكام نفس القرار بالتوسع فى أراضي دولة فلسطين تحت االنتداب واحتالل القدس الغربية 
وإعالنها عاصمة للدولة الجديدة،حتى أنه لم يبَق من أراضى فلسطين األصلية إال 20 % من 
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األراضي التي قسمها القرار رقم 181، واستمرت التحديات التي تواجهها الدول العربية نتيجة 
ذلك منذ أربعينات القرن الماضي حتى اآلن، مروراً بالحروب التى تعرضت لها المنطقة في 
أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 
194 الخاص بمشكلة الالجئين الفلسطينيين وقرارا مجلس األمن 242 و338 وقرارات 
مجلس األمن والجمعية العامة المتعلقة بوضع مدينة القدس، إلى أن جاء قرار الرئيس ترامب 
المشئوم فى ديسمبر 2017، والذي تحدى الشرعية الدولية بنقل السفارة األمريكية إلى القدس.
يَُضاف إلى التحدي الذي تواجهه الدول العربية والذي استمر واستفحل مع الزمن حتى اآلن، 
تحديان إقليميان آخران – وهما سعي تركيا شماالً للتوسع جنوباً إلحياء أحالم اإلمبراطورية 
العثمانية على حساب السيادة والسالمة اإلقليمية لكٍل من العراق وسوريا، منذ 2003 بالنسبة 
للعراق مع بداية الغزو األمريكي البريطاني لها، ومنذ عام 2011 بالنسبة لسوريا واالفتئات 
على سيادتها، باإلضافة إلى التعاون التركي القطري لمساندة وتمويل وتدريب المنظمات 
اإلرهابية ومنها داعش والنصرة النتهاك السيادة والسالمة اإلقليمية لدول المنطقة، ناهيك عن 

إيران وسعيها لفرض نفوذها على كٍل من العراق وسوريا ولبنان شماالً وفي اليمن جنوباً.
وعالوة على ما تقدم، فإن الدول الكبرى، ومنها أعضاء دائمين فى مجلس األمن، تسعى 
هي األخرى لالفتئات كذلك على سيادة المنطقة العربية، ويظهر ذلك جلياً فى انغماسها فى 
فرض نفوذها ليس فقط على سوريا وإنما أيضاً على ليبيا منذ 2011، حيث فشلت مساعى 
تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة واتفاق الصخيرات مع استمرار التناحر فيما بين 
الفرقاء الليبيين رغم جهود كٍل من مصر وتونس والجزائر لتحقيق التوافق فيما بين أطراف 
األزمة في ليبيا الستعادة استقاللها وسالمتها اإلقليمية، فى الوقت الذي تستمر فيه محاوالت 
كٍل من تركيا وقطر للتدخل في الشئون الليبية، عبر إنفاق مليارات الدوالرات لتمويل العمليات 
اإلرهابية في ليبيا والتي تهدد مصر أيضاً من الناحية الغربية، وسعي الدول الكبرى وخاصة 
الواليات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا والصين للدفع بمصالحها الوطنية للخروج بأكبر 

مكاسب ممكنة من استمرار أزمات المنطقة العربية على حساب أمنها واستقرارها.
ويسعى مؤتمرنا السنوي هذا إلى تحليل ومناقشة اتجاهات الدول الكبرى والدول اإلقليمية 
األخرى للدفع بمصالحها الوطنية من خالل نفوذها أحياناً وبث عدم االستقرار من ناحيٍة 
أخرى من خالل الفاعلين من غير الدول، ومنهم المنظمات اإلرهابية، باإلضافة إلى دور 

المنظمات الدولية واإلقليمية.
 وهكذا يناقش هذا المؤتمر اليوم وغداً، على مدار أربع جلسات، توجهات الدول الكبرى 
من خارج المنطقة والمنظمات الدولية واإلقليمية والفاعلين من دول الجوار غير العربية 
والفاعلين من غير الدول – أى التنظيمات اإلرهابية، وينتهي بالجلسة الختامية التي تعكف 
على التوصل إلى استنتاجاٍت وتوصيات سوف نرفعها في النهاية إلى متخذ القرار، آملين أن 

يكون لهذا المؤتمر قيمة مضافة لما تجري دراسته من أجهزة الدولة المعنية.
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كلمة السيد/ سامح شكري
وزير الخارجية

للشئون  الخارجية  نائب وزير   - لوزا  السفير/ حمدي سند  الوزير  السيد  كلمة  ألقى 
اإلفريقية، والتي استهلها باإلشادة بدور المجلس المصري للشئون الخارجية وأنشطته 

متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
إلى  والحاجة  العربية/اإلفريقية  العالقات  حول  الوزير  نائب  كلمة  تمحورت  وقد 
الدول اإلفريقية، خاصة في  النظر في رؤيتها وتعاونها مع  بإعادة  العربية  الدول  قيام 
ضوء تنامي عالقات هذه األخيرة بإسرائيل. وفي هذا السياق، أعرب نائب الوزيرعن 
أسفه إزاء محدودية آثار خطب الزعيم الفلسطيني أبو مازن في الجلسة االفتتاحية في 
القمم العربية/ اإلفريقية والتي يسهب فيها في الحديث عن جرائم  وانتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطين وحقوق شعبها، في وقت يرتبط فيه القادة األفارقة أو بعضهم على 

األقل بأوثق العالقات مع إسرائيل.
الدول  مع  الشراكات  إلى  كلمته  في  اإلفريقية  للشئون  الوزير  نائب  السيد  وانتقل 
رؤيتها  لفرض  األخيرة  لهذه  الفرصة  يعطي  مما  وتجمعات،  دول  قبل  من  اإلفريقية 
وأجندتها وأولوياتها لهذا التعاون من خالل مؤتمرات تدعو إليها وتدفع بمبادراتها فيها، 
عدم  التحضيرية-  االجتماعات  يبدو- خالل  التي  العربية-  الدول  مبادرات  تغيب  بينما 
حماس بعضها لتعميق التعاون مع دول القارة اإلفريقية، األمر الذي يفرض على الدول 

العربية إجراء مراجعة شاملة لشراكتها مع إفريقيا.
هناك مناطق تماس بين الدول العربية واإلفريقية، أول منطقة تماس هي شمال إفريقيا 
وثاني منطقة هي البحر األحمر، في شمال افريقيا هناك دول عربية إفريقية ولكن النلمس 
لهذه الدول العربية تأثير حقيقي على مستوى االتحاد اإلفريقي، وكان هناك موقف قوي 
لالتحاد إلدانة التدخل األجنبي في ليبيا في 2011 وكان هناك إحساس لدى الدول اإلفريقية 
بأن الجامعة العربية أعطت ضوءاً أخضر لهذا التدخل وأنه كان من الواجب أن  تتاح 
فرصة للرؤساء األفارقة الستمرار التشاور مع القذافي بهدف إيجاد حل سلمي لألزمة، 
وقبل 2011 كان هناك تأثير ليبي تجاه استثمارات وتمويل مشروعات في عدد من الدول 
اإلفريقية ، وهو ما تحًول كلية بعد 2011 وهناك العديد من الدول اإلفريقية خصوصاً في 
منطقة الساحل اإلفريقي ترى أن ماحدث في ليبيا هو سبب النتشار اإلرهاب والجريمة 
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المنظمة في منطقة الساحل من تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو ونيجيريا. باإلضافة 
لذلك نرى جمود في قدرة الدول العربية اإلفريقية على التحرك ليس فقط تجاه ليبيا وإنما 
أيضاً تجاه الجمهورية الصحراوية )جبهة البوليساريو(، وفي مرحلة سابقة كان هناك 
الساحل والصحراء،  تجمع  للجزائر عن  االفريقي وغياب  االتحاد  للمغرب عن  غياب 
واليوم اختلفت األوضاع،  فهناك اختفاء تام لتجمع الساحل والصحراء رغم محاوالت 
مصر ودول أخرى إلنقاذه وعقد اجتماعات لوزراء الدفاع عقد األول في مصر والثاني 
في أبيدجان، ومن المقررعقد قمة أولى استئنافاً لقمم تجمع الساحل والصحراء في 2019 
ولكن هذا اليعني أن دور الدول اإلفريقية العربية يؤثر بشكل كبير على دور وتوجهات 
نجد  اإلفريقي  االتحاد  ميزانية  في  الدول  تلك  لمساهمات  ولونظرنا  اإلفريقي،  االتحاد 
أنها، مجتمعة، تساهم بنسبة 50 % من ميزانية االتحاد، وهو مايتيح لها تأثيراً حقيقياً 
على مؤسسات االتحاد لكن هذا غير واقعي. ومن يتحرك بشكل فاعل وحقيقي في القارة 
االفريقية وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء ليس االتحاد اإلفريقي وال حتى جامعة 
الدول العربية، ولكن نجد مبادرات تقودها دول أخرى كـمبادرة G5 وتحالف الصحراء 
ومبادرات تقودها دول غربية وتقتصر المساهمات العربية على المساهمات المالية كما 
تم اإلعالن مؤخراً عن مساهمة سعودية بـ 100 مليون دوالر وأخرى إماراتية بـ30 
مليون دوالر وأعقبها مساهمات أخرى، وفي اجتماع أخير لدول الساحل في نواكشوط 

ثارت شكوك حيال حقيقة األرقام المعلنة لتلك المساهمات.
وتحدث السفير لوزا عن األوضاع في منطقة القرن اإلفريقي والبحر األحمر وخليج 
عدن ، مشيراً إلى أن العالقات بين الدول المشاطئة للبحر والخليج هي عالقات وثيقة 
تاريخياً ومتشعبة، وكانت هناك مبادالت تجارية بين ضفتي البحر األحمر، ولكن مؤخراً 
هناك تحرك من قوى غربية على مستوى واسع، سواء من االتحاد األوروبي أو من 
خالل منظمات مجتمع مدني ومراكز بحثية في اإلمارات، بدعوى الخوف على دول 
السعودية  وبين  والشيعية  السنية  الصراعات  ومن  العربية  الدول  من  اإلفريقي  القرن 
وإيران، والنزاع في اليمن والخالفات بين السعودية وقطر وانتشار اإلرهاب والتطرف 
الذي مصدره  دول الخليج، وبالتالي على الدول األوروبية التدخل بغرض حماية الدول 
اإلفريقية من هذا الدور السلبي للدول العربية ودول الخليج في هذه المنطقة من خالل لعب 
دور قيادي في إيجاد إطار للتعاون بين دول المنطقة. وأضاف أنه في هذا السياق، تحدث 
مستشار األمن القومي األمريكي مؤخراً عن أولويات الواليات المتحدة في إفريقيا، وأن 
ذلك يتمثل في مواجهة الدور النشط لروسيا والصين في إفريقيا.  ومن جانبها فقد شعرت 
مصر بأهمية التحرك في هذه المنطقة في ضوء الروابط التاريخية التي تربطها بدول 
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منطقة القرن اإلفريقي وارتياح تلك الدول للدور المصري كونه دور اليهدم واليهدف 
لتنفيذ أطماع، وعقدت مصر في ديسمبر 2017 إجتماع تناول بالتفصيل مجاالت التعاون 
بين الدول العربية والدول االفريقية المشاطئة للبحر األحمر وكذا التعاون على المستوى 
ذلك ظهور  االقتصادية، وأعقب  التنمية  السياسية وفي مجال  المشاورات  األمني وفي 
مبادرات أخرى، من الواليات المتحدة لعقد اجتماع  15 و16 إبريل 2018 وآخر في 29 
أكتوبر مع فرض النظرة والرؤية األمريكية للدول المفترض مشاركتها في هذا اإلطار 
والتي التقتصر على دول المنطقة بل تشمل تركيا وإسرائيل وبعض دول شرق إفريقيا 
 12 في  السعودية  في  اجتماع  عقد  تحرك سعودي، حيث  ثم  األوروبية،  الدول  ومعها 
ديسمبر 2018. ورغم تطلع هذه الدول لقيادة مشتركة لمنطقة البحر األحمر وأن يكون 
هناك تعاون وثيق بن مصر والمملكة في هذا اإلطار، لوحظ وجود خالفات في وجهات 
النظر، وهو مايعني الحاجة لعقد اجتماعات أخرى على مستوى كبار المسؤولين، وهو 
ماسيتم بالفعل في القاهرة خالل الشهور القادمة ألن رؤية مصر لبناء هذا التعاون تقوم 
بالقدر  التعاون  لكل دولة االنضمام ألطر  بما يسمح  التدرج والمرونة  على أساس من 
المناسب لها وليس فرض الهيمنة، وكانت فكرة السعودية البدء في إنشاء كيان وأمانة 
عامة وصياغة ميثاق وخلق وظائف، معتقدة أن ذلك سيخلق مجاالً للحديث الحقاً عن 
مجاالت التعاون بين الدول والموضوع محل تقدم وتشاور، غير أنه ما لم تصل الدول 
العربية لتنسيق حقيقي وقدرة على العمل المشترك مع الدول االفريقية بصفة عامة ودول 
منطقة الشرق اإلفريقي بصفة خاصة، والتوقف عن التنافس على الفرص االستثمارية 
في هذه الدول، سواء أكانت إدارة موانئ أو شراء أراضي أو إقامة مناطق لوجيستية 

وقواعد عسكرية،  فإن هذا سيسمح للدول الغربية بلعب دور أكبر في هذه المنطقة.
وخلص نائب الوزير إلى التأكيد على أهمية دور مراكز الفكر واألبحاث في إعداد 
مبادرات التعاون بين الدول العربية واإلفريقية، وفتح حوار أعمق ومتواصل فما بينها 
في هذه المرحلة الصعبة إلدارة العالقات الخارجية، مشيراً في ذلك لدور مراكز الفكر 
األمريكية في هذا الشأن، خاصة بالنسبة للمبادرات األمريكية الخاصة بالتعاون واألمن 

في منطقة البحر األحمر.
وقد نقل السفير/حمدي لوزا في ختام كلمته تحيات السيد وزير الخارجية ألعضاء 

المجلس وثقته في خروج المؤتمر السنوي بنتائج إيجابية.  
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من�شق اجلل�شة:ال�شفري/عبد الروؤوف الريدي

»دور ال�اليات املتحدة«- ال�شفري/حممد ت�فيق

»الدور الرو�شي«- ال�شفري/د.عزت �شعد

»دور االإحتاد االأوروبي«- ال�شفري/روؤوف �شعد

»الدور ال�شيني«- ال�شفري/علي احلفني

»دور املنظمات الدولية«- ال�شفري/د.ح�شني ح�ش�نة

مناق�شات

الجلسة األولى

أواًل: أدوار القوى الكبرى
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»أدوار القوى الكبرى«
السفير/عبد الرؤوف الريدي)1(

 األصدقاء األعزاء الزمالء والزميالت،،،
والجلوس  الجمع،  هذا  مع  للتواجد  الفرصة  إلتاحة  والتقدير  الشكر  خالص 
الجلسة  هذه  في  سيتحدثون  الذين  السفراء  من  الكوكبة  هذه  مع  المنصة  هذه  على 
قبل  من  المقدمة  األوراق  في  عنه  معبر  ثاقب  فكر  خالل  من  الفائدة  وسيعظمون 
أعظم  من  كواحد  توفيق  محمد  السفير/  األمريكي/  الشأن  في  المتخصصين  السفراء 
الدور  عن  متحدثاً  سعد  د.عزت  والسفير/  واشنطن،  في  مصر  مثلوا  الذين  السفراء 
الدور  في  سعد  رؤوف  والسفير/  الشأن،  هذا  في  الكبيرة  خبرته  بحكم  الروسي 
وكذا  ببلجيكا  لمصر  سفيراً  عمله  من  بدءاً  الشأن  هذا  في  كمتخصص  األوروبي 
السابق  الخارجية  نائب وزير  الحفني  والسفير على  األوروبي،  الشأن  في  تخصصه 
بالمجلس،  اآلسيوية  لألعمال  ومنسقاً  الصين  في  لمصر  وسفيراً  اإلفريقية،  للشئون 
السفير/د.  وأخيراً  مصر،  في  البريطانية  بالجامعة  إفريقيا  مصر/  لمركز  ومديراً 
في  الدولي  القانون  لجنة  في  كعضو  القانوني  الشأن  في  المتخصص  حسونة  حسين 

الشأن. المتخصصين في هذا  السفراء  إطار إكماله لمسيرة كوكبة من 
الدولي  النظامين  تناول  في  أيضاً  أهمية  هناك  األوراق،  هذه  أهمية  وبجانب 
لنظام  األقطاب  متعدد  نظام  من  وتحول  الدولي  النظام  انتهى  عندما  ألنه  واإلقليمي 
أخطر ماحدث  اإلقليمي وكان  النظام  في  وانهيارات  تداعيات  القطبية حدثت  أحادي 
تداعيات  جًر  والذي   2003 عام  للعراق  األمريكي  الغزو  هو  الدولي  النظام  في 
أصبحت  حيث  العراق  إيران  ودخول  العراق  تدمير  من  بدءاً  المنطقة  على  رهيبة 
بحجة وجود  الغزو  هذا  وكان  قبل.   ذي  بأكثر من  اإلقليمي  النظام  في  فاعالً  جزءاً 
أسلحة دمار شامل رغم أن الجميع كانوا يعرفون أن هذا األمر غير صحيح، وبعدما 
دحضت األدلة والوثائق تلك الحجة اضطروا لخلق ذريعة أخرى وهي الديمقراطية 
متعاقبة  أحداث  وبدأت  ليبيا،  وهو  آخر  عربي  بلد  تدمير  تم  الديمقراطية  وباسم   ،
مستقبلها  يقرر  والتي  سوريا  الثالثة  الدولة  وكانت  الديمقراطية،  باسم  المنطقة  في 
 ، روسية  برعاية  سوريا  غزت  التي  وتركيا  وإيران  روسيا  هي  عربية  غير  دول 

)1( الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشئون الخارجية 
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األزمات  مائدة  يتامى على  العرب  دور، وأصبح  لها  هناك  فليس  العربية  الدول  أما 
العربية، وكل ذلك تداعيات لما حدث في النظام الدولي، وأنوه لضرورة تخصيص 
مساحة لبحث التدخل والتأثير المتبادل بين النظام الدولي والنظام اإلقليمي أما النظام 

إلسرائيل. مفتوحاً  فأصبح  العربي 
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»دور الواليات المتحدة«
السفير/محمد توفيق)2(

نظرة عامة للسياسة األمريكية في الشرق األوسط
أوالً: المناخ الدولي  

بارتفاع تعداد السكان في العالم من مليار واحد عام 1800 إلى 1.6 مليار عام 1900 
ثم إلى 7.5 مليار اليوم، ومضاعفة معدالت استهالك، وتطلعات البشر، من معظم الموارد 
الطبيعية مرات عدة خالل تلك الفترة، أدى النشاط البشري الختالل التوازن الطبيعي 
الجماعي  لإلنقراض  جديدة  موجة  بوادر   – المناخ  )تغير  مختلفة  سلبية  ظواهر  مسبباً 
للكائنات الحية – هجرات بشرية كبرى وغير مسبوقة بأشكال شرعية وغير شرعية– 
المحلي والدولي(.  المستويين  بين األغنياء والفقراء على  الفجوة  الثروة واتساع  تركز 
وبينما فتح التقدم العلمي والتقني المذهل، في نطاقه وسرعته، آفاقا جديدة وفرصا لتلبية 
اإلنتاج  أنماط  المتداخلة في  الثورات  قد فجر سلسلة من  فإنه  المتصاعدة،  االحتياجات 
واإلتصال والحرب، وفرض قفزات نوعية مفاهيمية وتحوالت اجتماعية عميقة، أدت 
إلى تفتيت للثقافات وتمزيق للهويات وخلخلة لكيان الدولة الوطنية، والتي باتت تتطلب 

تطويراً جوهرياً لمفهومها ذاته وللعقد االجتماعي الذي يحدد عالقاتها بمواطنيها.
وقد ضاعف من تأثير مستجدات عدم اإلستقرار المشار إليها، عدد من عناصر التوتر 
الكالسيكية التي تبلورت بشكل متزامن )دخول القوة العظمى المهيمنة مرحلة صراع 
داخلي مركب – الصعود السريع لقوى عظمى جديدة – السعي المستميت للقوة العظمى 
الشائخة  الكبرى  القوى  بقاءها – محاولة  للحفاظ على نطاق حيوي يضمن  المتراجعة 
ليبرالية قد تكون  للتضامن اإلجتماعي وممارسات  الحفاظ على مستويات غير واقعية 
غير قابلة للبقاء – نجاح جماعات دموية عدمية في خلخلة النظام الدولي بما يغطي، ولو 

ظاهرياً، على عناصر عدم االستقرار السابقة دون أن يحد من تأثيراتها الحتمية.
ثانياً: األوضاع الداخلية االستثنائية وتأثيرها على السياسة الخارجية األمريكية 

للدول  الخارجية  السياسة  خيارات  على  الداخلية  األوضاع  تؤثر  أن  جديداً  ليس 
إدارة  بين  المحتدم  الصراع  أن  إال  األمريكية،  الخارجية  للسياسة  بالنسبة  سيما  وال 
هذا  من  يضاعف  أن  شأنه  من  والجمهوري  الديمقراطي  بجناحيها  والنخبة  ترامب 

)2( عضو المجلس المصري للشئون الخارجية 
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التأثير، خاصة بعد أن استحوذ الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس النواب 
التحقيقات  يقوده رئيس مكتب  الذي  التحقيق  تبلور  2018، ومع  انتخابات نوفمبر  في 
مع  ترامب  حملة  من  أفراد  تورط  احتمال  )بشأن  مولر  السابق   )  FBI )الـ  الفيدرالي 
المحاوالت الروسية للتأثير على نتائج االنتخابات عام 2016(، إضافة إلى ثالث قضايا 
جنائية مرفوعة أمام المحاكم األمريكية تتناول ادعاء تربح الرئيس األمريكي من منصبه.

للبيت األبيض  الرئيس األمريكي فإن صعوده ووصوله  النظر عن مصير  وبغض 
كان بفضل فقدان قطاعات عديدة من األمريكيين الثقة في نخبهم السياسية بصفة عامة، 
وتنامي موجة الغضب التي تجتاح قطاعات شعبية تنتمي لليمين األمريكي بصفة خاصة، 

وهي الظاهرة التي لن تنتهي برحيله عن المشهد السياسي سواء عاجالً أم آجالً.
تأثيراتها  من  للتحسب  المتحدة  الواليات  بها  تمر  التي  التحول  عملية  العالم  ويتابع 
إلنشغال  واإلقليمية  الدولية  القوى  بعض  فإدراك  الدولية،  التوازنات  على  المحتملة 
الواليات المتحدة داخلياً قد يدفع هذه الدول إلتباع سياسات عدوانية قد تأتي على حساب 
المجتمعات األكثر هشاشة. في المقابل قد تلجأ اإلدارة األمريكية ذاتها للهروب لألمام 
الحادة  السيناريوهات  باإلقدام على مغامرات خارجية. وحتى مع عدم تحقق مثل هذه 
فمن المالحظ أن القوى الدولية واإلقليمية تتجه إلى توسيع خيارات عالقاتها الخارجية 
لموازنة ضبابية األوضاع األمريكية بما يخلق مناخاً دولياً أكثر سيولة وأقل استقراراً. 

ثالثاً: النظرة الكلية للسياسة الخارجية األمريكية
انعكس ما تقدم بشكل واضح على صياغة اإلدارة األمريكية الستراتيجيتها العالمية 
العام  خالل  صدرتا  محوريتين  وثيقتين  من  استنباطها  يمكن  والتي  المقبلة،  للمرحلة 
الوطني  الدفاع  واستراتيجية   )2017 )ديسمبر  القومي  األمن  استرتيجية  هما  األخير 
)يناير 2018(، وذلك وفقاً لما هو معلن حيث أن الجزء األكبر من الوثيقة األخيرة سري 

وغير متاح للجمهور.
وتتمثل أبرز عناصر استرتيجية األمن القومي األمريكية فيما يلي: 
.principled realismــ تبني مدخل الواقعية المتمسكة بالمبادئ

ــ اعتبار اإلقتصاد أحد أهم محاور األمن القومي في عالم دائم التطور.
المنافسة  ever-competitive worldتحتدم  التنافسي  الدولي  المناخ  هذا  في  ــ 

االقتصادية مع الحلفاء واألعداء المحتملين على حد سواء.
ــ الحفاظ على القاعدة الصناعية والتكنولوجية وعلى التفوق في الفضاء الخارجي 

والعالم اإلفتراضي.
ــ التأكيد على أهمية التفوق والتحديث العسكري.
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ــ التركيز على دور استثمارات القطاع الخاص لدعم العالقات مع الدول الصديقة مع 
تخفيض التركيز على المساعدات الخارجية.

بينما تتمثل أبرز عناصر استراتيجية الدفاع الوطني فيما يلي:
ــ ضرورة مواجهة تآكل التفوق العسكري األمريكي.

ــ المناطق ذات األولوية: آسيا وأوروبا مع احتواء الفوضى في الشرق األوسط.
الشمالية-  كوريا  روسيا-  الصين-  المتحدة:  للواليات  األبرز  الخمسة  التهديدات  ــ 
إيران- اإلرهاب، وتركز هذه االستراتيجية على األول والثاني فيما يتعلق ببناء قدرات 

المواجهة الشاملة.
مكافحة  أولوية  تخفيض  مع  األوسط  الشرق  في  األمريكي  التواجد  على  اإلبقاء  ــ 

اإلرهاب.
ــ االعتماد المتزايد على الحلفاء.
ــ زيادة مرونة توظيف القوات.

ويتضح مما تقدم أن األهمية النسبية لمنطقة الشرق األوسط برمتها قد تضاءلت، بما 
في ذلك مسألة اإلرهاب الدولي، وأن محور السياسة األمريكية في الشرق األوسط قد 
انتقل من الصراع العربي اإلسرائيلي إلى الصراع السعودي/الخليجي/ اإلسرائيلي مع 
إذ أنه تبلور تدريجياً في العقود والسنوات  إيران، وهو تطور ال يمكن اعتباره مفاجئاً 

األخيرة، بيد أنه قد أصبح اليوم سياسة رسمية معلنة.
وهذا ال يعني إنسحاباً أمريكياً شامالً من الشرق األوسط، وإنما توجها نحو الحفاظ 
على المصالح األمريكية بتكلفة أقل، حتى لو ترتب على ذلك التنازل عن بعض مناطق 
النفوذ التي تعتبرها اإلدارة هامشية، أو التخلي عن أنظمة حكم وجماعات سياسية متحالفة 

مع الواليات المتحدة. 
رابعاً: الخطوط العريضة للسياسة األمريكية في الشرق األوسط

النفط –أمن إسرائيل– مصالح  المنطقة )  التقليدية في  ال زالت المصالح األمريكية 
الشركات األمريكية- حرية المالحة في الممرات المائية الدولية( ذات أهمية ال يستهان 
بها، لكنها لم تعد عنصراً مؤرقاً لإلدارة، فقد تحولت أمريكا هذا العام لُمصدِّر صاف 
هيمنتها  وإنما أصبحت  األمريكي  القومي  لألمن  تهديد  البترول مصدر  يعد  فلم  للنفط، 
تفوقاً  أكثر  إسرائيل  بدت  أخرى  جهة  ومن  الكلية،  العالمية  الهيمنة  عناصر  من  عليه 
بل أصبحت  منبوذة منهم،  أو حتى  تعد مهددة،  على جيرانها من أي وقت مضى ولم 
الدول العربية تتسابق السترضائها. ومع تبلور الصراع الخليجي اإليراني وترسخه في 
وجدان النخب الخليجية، تحولت النظرة إلسرائيل بوصفها حليفاً، أما مصالح الشركات 



19المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية 2018

الساعية  هي  المنطقة  دول  بعض  أصبحت  بل  فحسب  محفوظة  ليست  فهي  األمريكية 
فإن  المالحة  لحرية  وبالنسبة  اإلدارة،  معها على سبيل كسب رضاء  الصفقات  إلبرام 
الترتيبات القائمة ناجحة بالفعل في الحفاظ عليها، سواء كانت من خالل التواجد العسكري 
األمريكي المباشر أو اعتماداً على قدرات الحلفاء اإلقليميين ومسئولياتهم الوطنية، كحالة 

قناة السويس مثالً، وتقوم اإلدارة حالياً ببلورة هذه الترتيبات بشكل أكثر إحكاماً.
أي أن االستراتيجية األمريكية الجديدة ال تتطلب تنازالً عن المصالح األساسية بقدر 

ما تحققه من خفض لتكلفة الحفاظ على هذه المصالح.
للسياسة األمريكية تجاه قضايا  أساسياً  الموقف من طهران محدداً  ومن هنا يصبح 
المشرق العربي، وإلى حد كبير شبه الجزيرة العربية، ويأتي تراجع اإلدارة عن اإلتفاق 
النووي اإليراني وعودة سياسة العقوبات عليها في هذا السياق، بهدف الحد من الموارد 
المتاحة للنظام لالستمرار في سياساته اإلقليمية التوسعية، وهو البعد الذي لم يكن االتفاق 

النووي تطرق إليه.
وفي هذا اإلطار يطرح الحديث عن تشكيل »ناتو عربية« أسئلة خطيرة تستوجب 

اإلجابات المحددة والتناول الحذر.  
وبعد القضاء على قدرة داعش في السيطرة على نطاق إقليمي متماسك، بات التناول 
االستقرار  بتحقيق  معني  أوغير  براجماتياً  السورية  األزمة  محددات  لباقي  األمريكي 
الوضع  استتباب  بالحيلولة دون  اهتمامه  بقدر  العراقية  أو  السورية  اإلقليمية  والسالمة 

لهالل شيعي واقع تحت الهيمنة اإليرانية، مما يتيح لإلدارة مرونة أكبر.
لسان وزيري  أمريكية على  ففي حين صدرت مواقف رسمية  أخرى،  ناحية  ومن 
اليمن، إضافة إلى  للعمليات العسكرية في  التوصل لوقف  الخارجية والدفاع بضرورة 
تحركات ذات بعد رمزي وسياسي من قبل الكونجرس، فإنه ليس من المرجح أن تدفع 
األولى،  بالدرجة  اإليرانية  المصالح  تحقق  تسويات  لقبول  اإلقليميين  واشنطن حلفاءها 

ومن ذات المنطلق يبدو االهتمام األمريكي برأب الصدع الخليجي أكثر جدية.
األطراف  بعض  بدور  مقارنة  فاتراً  األمريكي  االهتمام  بدأ  فقد  بليبيا،  يتعلق  وفيما 
األوروبية كفرنسا وإيطاليا، وفي كل األحوال لم تبُد واشنطن متعجلة للوصول لتسوية 

تنشئ وضعاً مستقراً في ليبيا.  
أما بالنسبة لملف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية – وهو الملف الذي أُسند لزوج 
خطة  عن  اإلعالن  تأجل  فقد   – جرينبالت  الخاص  ومبعوثه  »كوشنر«  ترامب  ابنة 
واضحة مع وجود تسريبات إعالمية متعددة، وبغض النظر عما إذا كان سيتم بالفعل 
طرح خطة من عدمه، فقد قلبت اإلدارة األمريكية بالفعل المفاهيم األساسية لعملية السالم 
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تماشياً بشكل كامل مع رؤية اليمين اإلسرائيلي والذي ال يعترف أصالً بحقوق الشعب 
الفلسطيني باعتبارها حقوق وطنية. وفي هذا السياق ال يعد نقل السفارة األمريكية للقدس 
تهديداً لمبدأ حل الدولتين فحسب، وإنما مقدمة إلنكار مفهوم أن الفلسطينيين يشكلون شعباً 
أصالً، خاصة إذا أخذنا في االعتبار السياسات اإلسرائيلية اإلستيطانية وإجراءاتها في 
القدس والحرم الشريف ذاته، وتشجيع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لتقسيم وشرذمة 
الخليجية،  العربية، وعلى األخص  الدول  التطبيع مع  يعد  لم  الفلسطينية، كما  الكيانات 
مرتبطاً بالتوصل لتسوية عادلة مع الفلسطينيين، فتحولت تسوية القضية في الواقع إلى 
عملية بحث عن خلطة مناسبة من المسكنات )كالمساعدات والمشروعات اإلقتصادية 
الواقع  لألمر  تتيح  القمعية،  واإلجراءات  مثالً(  للحدود  العابر  أو  المحلي  الطابع  ذات 

االستمرار في المستقبل المنظور.
وبهذا يكون الحديث عن خطة سالم أمريكية بمثابة غطاء سياسي لترتيبات إقليمية 

سياسية واقتصادية وأمنية تحقق اإلندماج اإلسرائيلي المتزايد في اإلقليم. 
والخالصة هي أنه ال يمكن التعويل على الدور األمريكي إلخراج المنطقة العربية من 
حالة السيولة التي تواجهها حالياً على كافة األصعدة، فبالرغم من أن الواليات المتحدة ال 
تزال القوة العظمى المهيمنة على العالم واإلقليم وصاحبة القدرات واإلمكانات الضخمة، 
فإن محددات داخلية عدة قد حدت من ثبات دورها في الشرق األوسط وجعلت التنبؤ برد 
الفعل األمريكي أكثر صعوبة وأقل دقة، ولم يعد من الممكن التعويل على مفهوم السالم 
األمريكي »Pax Americana« في منطقتنا والتي باتت أوضاعها تحمل في طياتها 

جذوراً للتوتر ومخاطر عدة.
إال أن هذا التطور – مع مخاطره – يتيح للسياسة الخارجية المصرية فرصاً حقيقية 
للمساهمة في لم شمل المنطقة العربية من خالل سياسات حكيمة تؤكد على مفاهيم الدولة 
القومية في مواجهة الطائفية، والتناول الحذر مع المبادرات التي قد تطرحها اإلدارة في 
هذه الظروف الملتبسة، بما يعيد إلى عالمنا العربي استقراراً مفقوداً وفرصاً جديدة للحاق 
بمسيرة الحضارة، كما تتيح فرصاً إلعادة بناء اإلقتصاد المصري وتحديث بنيان الدولة 
المصرية بصفة أعم، بما يساهم في اجتياز العالم العربي عثرته الحالية، والبديل لألسف 

سيكون مزيداً من عدم االستقرار والمعاناة لشعوب المنطقة.
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“الدور الروسي”
السفير/د. عزت سعد)3(

حول الدور الروسي في شرق أوسط متغير، تناول السفير/عزت سعد النقاط التالية:
 محددات السياسة الخارجية الروسية في المنطقة، والتي تعكس، في الوقت ذاته، 	- 

رؤية موسكو لمصالحها فيها.
 التحوالت في السياسة الخارجية الروسية بعد 2011.	- 
 موقف روسيا تجاه النزاعات العربية وأدواتها في تحقيق أهدافها في المنطقة.	- 
 القيود على استراتيجية السياسة الخارجية الروسية في المنطقة .	- 
 األنماط الحاكمة لعالقات روسيا بالقوى الكبرى ارتباطاً بسياستها الشرق أوسطية.	- 
 خالصة .	- 

هناك توافق عام على الحضور الواضح لروسيا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً، السيما فيما يختص بعالقات موسكو 
بالدول الرئيسية فيها مثل مصر وإيران وتركيا والعراق والعربية السعودية والجزائر 
في االعتبار  للمنطقة أخذاً  وإسرائيل وغيرها. هذا الحضور الروسي هو بمثابة عودة 
التراجع الذي شهدته هذه العالقات إبان حكم بوريس يلتسن في تسعينيات القرن الماضي 

وحتى منتصف العقد االول من االلفية الثالثة.

أوالً:محددات أو أهداف السياسة الخارجية الروسية في المنطقة، والتي تعكس في 
الوقت ذاته رؤية موسكو لمصالحها في اإلقليم:

1 ـ مكافحة اإلرهاب والتطرف الديني، باعتبار أن ذلك يحقق مصالح روسيا وأمنها 
القومي ارتباطاً بالمكون االسالمي في مجتمعها ) حوالي 15% من اجمالي عدد السكان 
البالغ 143 مليون نسمة، وهم مسلمون سنة متواجدون في حزام من جمهوريات حكم 

ذاتي جنوب روسيا أو شمال القوقاز على الحدود مع العالم اإلسالمي(.
2 ـ حرص روسيا على الظهور بمظهر القوة الكبرى أو العظمى في المنطقة، في 
ظل حقيقة أن عالقات روسيا بالمنطقة، هي عامل مهم في معادلة العالقات الروسية / 
األمريكية. ويجد هذا العامل صداه في فترة االتحاد السوفيتي، وال ننسى أن بوتين وصف 

)3( مدير المجلس المصري للشؤون  الخارجية
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سقوطه بالكارثة الجيوسياسية األكبر في القرن العشرين.
وتجدر اإلشارة إلي أنه منذ انتهاء الحرب الباردة مباشرة، قامت روسيا والواليات 
خالل  من  اإلسرائيلي   / العربي  للصراع  سلمية  تسوية  لتحقيق  معاً،  بالعمل  المتحدة 
في  التطورات  توالت  ثم  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  بدايات  في  مدريد  عملية 
العالقات منذ تولي بوتين الذي أظهر اهتماماً كبيراً بتطوير عالقات بالده مع الواليات 
بالرئيس  هاتفياً  اتصلوا  الذين  الدول  رؤساء  مقدمة  في  وكان  األمريكية،  المتحدة 
بوش اإلبن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 مؤكداً استعداد روسيا للتعاون الكامل مع 
روسيا  أن  هنا  المهمة  النقطة  ولعل   وجد.  أينما  االرهاب  لمكافحة  المتحدة  الواليات 
هو  االوسط  الشرق  وأصبح  السوفيتي،  الوجه  عن  مختلف  بوجه  المنطقة  إلى  عادت 
تجعلها مختلفة  األقل،  تكتيكية، على  بميزه  الروسية  السياسة  فيها  تتمتع  التي  المنطقة 
العالم االسالمي  تعميق روابطها مع  إلى  . كذلك تسعى موسكو  الغرب  عن سياسات 
تقدير  وفي  باحترام.  االسالمي  الرأي  إلى  ولالستماع  وعود  لتقديم  مستعد  كشريك 
ديمتري ترينين مدير مركزكارنيجي موسكو – بحق – أن روسيا، ودون مواجهة مع 
الواليات المتحدة، نجحت في خلق االنطباع في العالم العربي بأنها والواليات المتحدة 
العالم االسالمي. ويروق لموسكو سيادة،  غريمان أو متنافسان في المنطقة وفي بقية 
بل وترسيخ، هذا االنطباع كضرورة لتغيير صورة الدولة الضعيفة التي ظلت مهيمنة 

في أذهان شعوب المنطقة إبان حكم يلتسن.
3 ـ  تحقيق منافع اقتصادية ممثلة في تأمين فرص ومصالح شركات الطاقة الروسية، 
وتعزيز مبيعات روسيا من السالح  ومضاعفة صادرات البالد من الحبوب. وقد تبنت 
روسيا سياسة نشطة في هذه المجاالت أثمرت عن نجاحات كبيرة أبرزها النمو الكبير 
في مبيعات األسلحة واختراق أسواق جديدة منذ عام 2011، حيث أصبحت المنطقة هي 
المتلقى األول للسالح الروسي بنسبة حوالي 50 % من إجمالي صادرات موسكو بعد 
ان كانت هذه النسبة 36 % عام 2015، حيث كانت المنطقة السوق الثاني األكثر أهمية 

للسالح الروسي بعد منطقة آسيا والمحيط الهادي التي استحوذت على نسبة 48 %.
ووفقاً آلخر تقارير معهد استكهولم الدولي لبحوث السالم )2018(، انتزعت روسيا 
المركز الثاني على الئحة أهم الدول المنتجة لألسلحة على حساب بريطانيا التي كانت 
شركة   100 أكبر  وتضم  المتحدة.  الواليات  بعد   ،2002 عام  منذ  المكانة  هذه  تحتل 
بلغت  10 شركات روسية  العالم  العسكرية على مستوى  والخدمات  األسلحة  لصناعة 
حصة مبيعاتها عالمياً نسبة 9.8 % ) بالمقارنة بـــــ 42 شركة أمريكية تستحوذ على 
نسبة 57 % من إجمالي المبيعات العالمية(، وهناك تعاقدات روسية مع 23 دولة بقيمة 
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8 مليار دوالر ) بلغت قيمة المبيعات لدول المنطقة عام 2017 حوالي 15 مليار دوالر. 
وقد ساهم التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015،  وما تمت تجربته من اسلحة 

ومعدات حديثة في التسويق للسالح الروسي في الشرق األوسط وإفريقيا. 

ثانياً: التحوالت في سياسة روسيا الخارجية بعد 2011:
في  نفوذها  الستعادة  الحثيثة  روسيا  مساعي  أن  رغم  أنه  الى  اإلشارة  المهم  من 
واستعادة  ديونها  سداد  بعد  الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  منتصف  منذ  بدأت  المنطقة 
قوتها العسكرية، إال أن جهودها لم تثمر على نحو واضح إال بعد ثورات الربيع العربي،  
والتي تم تقييمها من قبل موسكو بأنها انقالبات مدعومة غربياً لإلطاحة بالنظم الشرعية 
القائمة واستبدالها بنظم موالية، وأن المستهدف هو روسيا ذاتها، على غرار الثورات 
الملونة في جورجيا وأوكرانيا التي دعمها الغرب.فقد ساهم صعود االسالم السياسي في 
المنقطة مع ثورات الربيع العربي كثيراً في عودة روسيا ، حيث أقلقها ذلك ودعاها الى 
البلدين وإن اختلفت االسباب.  التفاعل مع مصر والتعاون معها، حيث تالقت مصالح 
وكان هذا هو الحال بالنسبة لليبيا وسوريا، كما أن صعود داعش في العراق وسوريا قد 

وضع خطر اإلرهاب والتطرف الديني على رأس أجندة األمن الدولي.
وهكذا فإن االوضاع المتردية في المنطقة، والتي تواكبت مع تراجع الواليات المتحدة 
عن مشكالت المنطقة وعزوفها عن االنخراط فيها، بل وتبنيها مواقف داعمة لإلسالم 
دفع دول  ترامب،  في عهد  االمريكية  السياسة  ثم فوضى  المصرية،  كالحالة  السياسي 
بديل جذاب في هذا  بمثابة  بدت روسيا  بديلة، حيث  البحث عن شراكات  إلى  المنطقة 

الشأن للعديد من دول المنطقة .
وقد جاءت األزمة السورية لتشكل عالمة فارقة في سياسة روسيا بالمنطقة،إذ أنها 
المرة األولى التي تحارب فيها قوات روسية خارج الفضاء السوفيتي السابق منذ سقوط 
االتحاد السوفيتي، والتي ترتبط بشدة باألزمة االوكرانية عام 2014 وما آلت اليه من 
عقوبات غربية بهدف عزل روسيا ، وبالتالي ، ومن خالل الحرب في سوريا ، نجحت 
روسيا بمهارة في كسر العزلة الدبلوماسية التي وجدت نفسها فيها في أعقاب ضم شبه 

جزيرة القرم ، وذلك من خالل لعب ورقة الشرق األوسط.
والخالصة هنا أن العوامل والظروف المشار إليها وفرت لموسكو فرصة للبدء في 
سد بعض الفراغ الذي تولد عن غياب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي من خالل 
تنشيط دبلوماسيتها وعالقاتها العسكرية في المنطقة، وهو ما مكنها من تحقيق نجاحات 
بقاء األسد – تجربة  تأمين   ( العسكري في سوريا  تدخلها  مباشرة، سواء على صعيد 
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أسلحة جديدة في أرض المعركة( ومضاعفة صادراتها من السالح واستقرار سوق النفط 
بما يحقق  مصالح موسكو، والتعاون مع بعض دول المنطقة في مجال االستخدام السلمي 

للطاقة النووية، كذلك عادت روسيا قوة كبرى عالمية.

ثالثاً:موقف روسيا تجاه النزاعات العربية وأدواتها في تحقيق أهدافها في المنطقة:
يمكن القول بأن التدخل العسكري الروسي في سوريا كان بمثابة استثناء على سياسة 
الدبلوماسي  وحتي  العسكري،   التدخل  تجنبت  حيث  المنطقة،  مشكالت  تجاه  روسيا 

أحياناً، في نزاعات المنطقة. 
والنمط المالحظ هنا بالنسبة للسياسة الروسية تجاه هذه النزاعات هو احتفاظ موسكو 
بروابط مع كل األطراف سواء تعلق األمر بنزاع فيما بين دول أو بين أطراف داخل 
الدولة الواحدة. ونجد ذلك في الملف الفلسطيني مثالً ) روابط بحماس والسلطة وحزب 
هللا ( واليمن. وفضالً عن ذلك تمارس روسيا سياسة واقعية تحتفظ بموجبها بعالقات 
مع كل قوى االقليم، بما فيها تلك المتصادمة أو المتعارضة: إسرائيل / إيرا ن  - إيران/ 
اتهام  موضع  نفسها  وضع  روسيا  تجنبت  وقد  إلخ.  قطر …   / السعودية   - السعودية 
بسبب روابطها  أحياناً  لم تسلم من ذلك  السنة، وإن  الشيعة على حساب  إلى  باالنحياز 

القوية بإيران.
وقد أدت هذه الدبلوماسية الواقعية ، مدعومة بقوة روسيا العسكرية، إلى جعل موسكو 
بمثابة قوة حتمية في المنطقة ، على األقل في المدى القصير، خاصة وان مبادئ سياستها 
الخارجية، السيما احترام مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية والمساواة في السيادة 
وعدم تغيير األنظمة بالقوة، تتسق والتوجهات التي تعتنقها كل الدول العربية تقريباً. وفي 

هذا السياق اتخذت روسيا مواقف مناهضة للتدخالت الغربية في المنطقة.
ومع ذلك، لم تنجح روسيا في توظيف نجاحاتها في اإلقليم للقيام بدور الوساطة في 
النزاعات فيه، رغم محاوالتها الحثيثة في هذا الشأن، سواء فيما بين السعودية وإيران، 
الوطنية  السلطة  بين  فيما  أو  وحماس،  فتح  بين  فيما  أو  اليمن،  في  بالحرب  ارتباطاً 
هذه  في  األطراف  بجميع  واتصاالتها  روابطها  على  ظلت  وإن  وإسرائيل  الفلسطينية 

النزاعات.
بل يقدر البعض أن النجاحات الروسية في اإلقليم قد يكون لها تأثيراً سلبياً من شأنه 
الطويل.  المدى  على  المنطقة  في  وساطة  كقوة  نفسها  تقديم  في  موسكو  فرص  تقليل 
والمثال الواضح هو سوريا التي حققت روسيا فيها نجاحات عديدة، إال أنها فشلت حتى 

اآلن في تأمين تسوية سياسية لألزمة.
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وفيما يتعلق بالعالقات بين موسكو وكل من طهران وأنقرة ارتباطاً بسياسات الشرق 
األوسط، يمكن القول بأن روسيا دخلت بالفعل في نوع من التحالف الظرفي مع ايران 
المشروعة لحلفائها  بالمصالح األمنية  وتركيا، بموجبه اعترفت، وقبلت كمسألة واقع، 
العمال  لحزب  بقواعد  السماح  أن  على  تركيا  مع  وافقت  السياق  هذا  وفي  في سوريا. 
الكردستاني)PKK( ومعسكرات التدريب في األراضي السورية، الواقعة تحت سيطرة 
األكراد على الحدود، يشكل تهديداً ألمن واستقرار تركيا. ومن المؤكد أن بوتين – الذي 
يحتفظ بإتصاالت منتظمة بنظيرة التركي -  قد انتزع اعترافاً من أردوغان بأن يظل 
الى  السعي  بعدم  أنقرة  تلتزم  الحدودية في سوريا محدوداً،  وأن  للمناطق  تركيا  غزو 

تقويض نظام األسد في دمشق.
ومن المهم التأكيد على أن الدور المتسع لروسيا في الشرق األوسط مرتبط بمحور 
وسوريا.  العراق  عبر  لبنان  إلى  إيران  من  اآلن  يمتد  والذي   ، إيران  بقيادة  المقاومة 
بشار  بنظام  إيران،  ، كتنظيم شبه عسكري مدعوم من  المحور حزب هللا  ويربط هذا 
االسد وبعض الميليشيات العراقية. وقد تعززت عالقة روسيا بهؤالء الالعبين في النزاع 

السوري ، حيث اتحد الجميع حول هدف واحد هو ضمان اإلبقاء على نظام االسد.
في  المحور  هذا  مستقلة عن  بمفردها وبصفة  العمل  تملك روسيا  أي حال ال  على 
سوريا، والذي يشمل سوريا والعراق وإيران وحزب هللا، حيث أن أي قطيعة مع إيران 
سوف تطيح بما حققته موسكو من مكاسب في سوريا، كما أن البلدين في منافسة مفتوحة 
للفوز بالفرص االقتصادية والتجارية والعقود الحكومية ارتباطاً بإعادة االعمار في هذه 

الدولة.
ورغم تعاون موسكو مع إيران في سوريا، فقد استمرت في تعميق روابطها بدول 
اإلقليمي  الصراع  في  الشيعي  العالم  أنها في صف  اليها على  ينظر  أن  لتجنب  الخليج 
لدول  أمني  أنها شريك  تقديم نفسها على  الشرق األوسط، والحرص على  الطائفي في 

الخليج ) هناك حوار استراتيجي بين الجانبين(.

الشرق  في  الروسية  الخارجية  السياسة  استراتيجية  على  رابعاً:القيود 
األوسط:

الجيوسياسية.  الكافية لتحقيق طموحاتها  للموارد والوسائل االقتصادية  تفتقد روسيا 
وتفرض هذه الصعوبات االقتصادية قيوداً على ما يمكن أن تقدمه موسكو ألصدقائها في 
المنطقة وعلى جاذبيتها كشريك للتنمية االقتصادية، بالمقارنة بالواليات المتحدة والصين 
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واالتحاد األوروبي، بل وحتى الهند مثالً.
القوة  ليست  أنها  كما  المنطقة،  في  المهيمنة  القوة  ليست  روسيا  أن  حقيقة  وبجانب 
الرئيسية المعترف بها لضمان أمن المنطقة، ال يجب تجاهل أن الغرب يفرض قيوداً على 
حركة روسيا فيها.ويمثل الموقف األمريكي من التدخل العسكري الروسي في سوريا 
مثاالً واضحاً على ذلك، حيث يمارس الغرب ضغوطاً، وبخاصة امريكا، على بعض 

الدول لمنعها من الذهاب بعيداً في عالقاتها بروسيا ) حالة لبنان(.

الكبرى االخرى في  بالقوى  الحاكمة لعالقات روسيا  باألنماط  يتعلق  خامساً: فيما 
المنطقة ، تجدر اإلشارة الى ما يلي:

1ـ تدين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الدور الروسي في المنطقة معتبرة إياه 
نوعاً من التخريب، أو االنتهازية في أحسن األحوال. فالهدف هو دعم النظم التسلطية...إلخ. 
وبالنسبة للواليات المتحدة فهي ال تمتلك استراتيجية للتعامل مع روسيا، فقط الجزاءات 
في مسلسل ال ينتهي.وقد ثبت أن الملف الروسي هو أحدي القضايا القليلة التي يتعاون 
فيها الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو ما يتضح في العقوبات المكثفة المفروضة 
بات  فيما  االمريكي،   العام  الرأي  لدى  واضحاً  الموقف دعماً  هذا  على روسيا. ويجد 

 .”Russophobia” »يعرف في روسيا بالـ » روسفوبيا
والحال على ما تقدم، تتسم سياسة روسيا في المنطقة بانفتاح كبير وبسمة تعاونية أكثر 
منها تنافسية أو صراعية. وعلى سبيل المثال، وفيما يخص الحرب في سوريا، تدخلت 
روسيا عسكرياً في سبتمبر 2015، أي بعد أكثر من أربع سنوات على اندالع الحرب 
االهلية هناك وبدعوة من السلطة الشرعية في دمشق. ومنذ ذلك الحين تسعى موسكو 
بجد إلى تسوية سياسية، نعتقد أنها ليست قريبة رغم محاوالتها دعم تحالفها مع كل من 
تركيا وإيران وإسرائيل، والعربية السعودية واألردن والتشاور مع جميع الدول المعنية، 
المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي. والمشكلة من  الواليات  بما فيها مصر، السيما 
المنظور الروسي هي في الجبهة العربية، حيث ترى موسكو أن السعودية تتخذ موقفاً 
تخريبياً من عملية السالم في سوريا بالتعاون مع الواليات المتحدة االمريكية، واللتين 
تسعيان إلى تقوية مواقفهما التفاوضية باالستمرار في دعم المعارضة السورية بالسالح.
2ـ في السياق عاليه، يؤكد الروس دائماً على عدم وجود بديل لجهد جماعي دولي في 
حل المشكالت الدولية واإلقليمية، وأنه ال يمكن تجاهل روسيا في تسوية هذه المشكالت.
المنطقة إلعادة هيكلة  في  تدخالت خارجية  آية  أي جدوى من  3ـ ال ترى موسكو 

الحياة السياسية في دولها .
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4ـ على خالف واشنطن، تتسم سياسة روسيا في المنطقة بالتوازن. ففي الوقت الذي 
تعمل فيه على بناء عالقاتها بالدول العربية، سواء تلك المتحالفة مع واشنطن أو غير 
المتحالفة معها، وكذلك مع الشارع العربي) روسيا اليوم – إبريل 2010(، تحتفظ روسيا 

أيضاً بنوع من الشراكة االستراتيجية مع إيران وبعالقات متطورة مع إسرائيل.
5ـ كما يجب التأكيد على أنه ارتباطاً بموقفها من مختلف قضايا المنطقة وعالقاتها 
وتداعياته  للعراق  األمريكي  الغزو  منذ  السيما  المنطقة،  في  األخرى  الكبرى  بالقوى 
»ان  موسكو  استشعرت  اإلسرائيلي،   / العربي  الصراع  وملف  والخارجية  الداخلية 
المقاومة باتت عنصراً مركزياً في حاضر ومستقبل الشرق االوسط ، ليس فقط المقاومة 
المسلحة لالحتالل األجنبي ، بل و أيضاً مقاومة النفوذ الغربي – أو باألحرى األمريكي– 

في الشئون الداخلية في دول المنطقة«.
وقد قاد، هذا المستوى من التفهم روسيا إلى نتيجة مفادها أن أي تأثير أو نفوذ خارجي 
المجتمعات  في  االنقسام  وتعميق  الداخلية  المقاومة  تقوية  من  مزيد  عن  إال  يسفر  لن 
العربية، والمزيد من عزلة النظم العربية المرتبطة بالغرب عن شعوبها. كذلك تدرك 
موسكو أن مباحثات السالم برعاية أمريكا لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن قدرة كل من 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على عمل شيء ذا قيمة في هذا الشأن قد تضاءلت 
كثيراً، سواء بسبب رفضها التعامل مع حماس من ناحية وطبيعة العالقات األمريكية / 

اإلسرائيلية من ناحية أخرى.
في  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  بكل  روسيا  عالقة  خالف  على  6ـ 
األمريكي  التباين  عن  النظر  بغض  بالتنافس،   – مجملها  في   – تتسم  والتي  المنطقة، 
األوروبي حول بعض القضايا ) الملف النووي اإليراني وملف عملية السالم (، تبرز 
بـ  يسمي  لما  مقاومتين  قوتين  بوصفهما   ، مع روسيا  بثبات  تقف  كبرى  كقوة  الصين 
القوتين  لعالقة  وبالنسبة  المتحدة.  الواليات  تقوده  الذي   » الغربي  الليبرالي  النظام   «
بالمنطقة، وعلى خالف منطقة شمال شرق آسيا، حيث سلّمت موسكو بزعامة بكين في 
التعامل مع قضايا هذه المنطقة، تبدو الصين قانعة بترك روسيا تلعب الدور الرائد في 
بترك روسيا  التوترات.وتبدو الصين راضية أيضاً  الشرق األوسط والبقاء بعيداً عن 

تحقق مصالحها الخاصة في سوريا وفي غيرها من الدول في المنطقة.
عديدة  دولية  قضايا  بشأن  تضامنهما  على  والصين  روسيا  تبقى  أن  المرجح  ومع 

أخرى.
وبالنسبة ألمن المنطقة، ليس لروسيا مبادرات رسمية معروفة في هذا الشأن، على 
العربي ( مثالً، وإن كانت هناك بعض األفكار  الناتو  غرار تحالف الشرق األوسط ) 
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األمن  لمنظمة  مماثل  هيكل  إنشاء  بشأن  الروسية  الفكر  مراكز  أوساط  في  المتداولة 
والتعاون األوروبي )OSCE(، كما أن  روسيا ليست بريئة تماماً في هذا الشأن وظلت 

لفترة متحمسة إلنشاء نظام أمني لدول الخليج يضم إيران.
والخالصة هي أن روسيا قوة إيجابية في المنطقة ويجب التفاعل والتشاور المستمر 
معها على قاعدة المبادئ واألسس التي تشاطرنا فيها ) عدم التدخل في الشئون الداخلية – 
احترام السيادة ومنظومة القيم لكل مجتمع – رفض مبدأ تغيير النظم (. واعتقد ان المسار 
الحالي لعالقاتها بمصر وبالدول العربية االخرى - يتسم باإليجابية ويجب تعزيزه خاصة 
وأن لدى روسيا إمكانات هائلة للتعاون  في مجاالت عديدة لم نستفد منها بعد . وفضالً 
عن  ذلك فإن الطلب المتزايد على روسيا من قبل دول المنطقة تعززه فوضى السياسة 
الخارجية األمريكية فيها خالل السنوات األخيرة، خاصة منذ تولي إدارة ترامب، وأظن 
ما  وهو  واشنطن،  حساب  على  لموسكو  اكبر  دور  في  يمانع  ال  الدول  من  العديد  أن 
يعطي دول المنطقة خيارات أوسع للمناورة الجيوسياسية،  وينطبق ذلك على دول حليفة 

للواليات المتحدة أصابها االحباط من سياسات الغرب.
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»دور اإلتحاد األوروبي«
السفير/رؤوف سعد)4(

أكد في بداية حديثه على ضرورة إدراك  أن لدى االتحاد األوروبى خلفية سياسية 
وثقافية ومجتمعية خاصة، نتجت عن الحربين العالميتين األولى والثانية، والتى أفرزت 
مع مرور الوقت عدة ركائز سياسية وفلسفية وقِيَمية ساعدت على تشكيله ووصوله إلى 

صورته الحالية. ومن أهم هذه الركائز ما يلى:
هناك اقتناع أوروبى بأن المصالح الدولية تحكمها أقاليم ومناطق العالم، وليست - 

يُسمَّى  ما  إنشاء  ككتلة جغرافية على  األوروبى  االتحاد  يحرص   ، ثَمَّ فقط. ومن  الدول 
بعالقات الجوار. واعتباراً من عام 2004، تبنَّى االتحاد سياسة الجوار مع كٍل من دول 
إلى  تنضم  لم  والتي  المتوسط،  شرق  في  الواقعة  األوروبية  والدول  المتوسط،  جنوب 

االتحاد األوروبى.
مبدأ -  االتحاد  يتبنى  المنطلق،  هذا  ومن  تتحارب،  ما  نادراً  الديموقراطيات  أن 

االستقرار  تحقيق  إلى  يقودان  السالم  وإحالل  الديموقراطية  دعم  أن  وهو  أساسياً، 
واالزدهار، السيَّما إذا كان األمر متعلقاً بمنطقة الشرق األوسط، وفى ذات الوقت يحقق 

مصالح أوروبا. 
أن التكامل األوروبى مرهون بالتنمية والديموقراطية وحقوق اإلنسان، والتي - 

أصبحت تمثل مكوناً رئيسياً وركيزة أساسية فى النظام القيمي لالتحاد األوروبى وفي 
في  السياسية  للنظم  مقياساً  أصبحت  أنها  حتى  عام.  بشكٍل  األوروبى  المواطن  وجدان 

أوروبا وعالقاتها مع الدول األخرى. 
إلى -  اإلشارة  فتجدر  األوروبى،  واالتحاد  مصر  بين  العالقات  ألسس  بالنسبة 

أنه حتى مؤتمر مدريد للسالم فى عام 1991، كانت هذه العالقات قائمة على اتفاقيات 
التعاون. أّما بعد ذلك، ونظراً ألن المؤتمر كان نقطة تحول أساسية فى موقف االتحاد 
المتعّددة  المفاوضات  مسار  إطالق  عن  أسفر  حيث  األوسط،  الشرق  من  األوروبى 
المسار  فيه  يسعى  الذي  الوقت  وفي  الثنائية.   المفاوضات  إلى جانب مسار  األطراف 
يترّكز على صورة  األطراف  المتعّدد  المسار  فإن  الماضي،  نزاعات  إلى حل  الثنائي 
الشرق األوسط في المستقبل ويتناول قضايا على المستوى اإلقليمي في مجاالت مختلفة 

)4( عضو المجلس المصري للشئون الخارجية 
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تتجاوز قضية الحدود، بهدف دفع التنمية اإلقليمية واألمن على المدى البعيد. وبالفعل، 
تم عقد مؤتمر المفاوضات متعددة األطراف فى موسكو فى فبراير 1992، من خالل 
خمس مجموعات عمل كان الغرض منها إعادة صياغة الشرق األوسط ليكون ُمَمهَّداً 
الستقبال السالم.وكانت دولة ما ترعى كل مجموعة. وكان من ضمن هذه المجموعات 
نظراً  األوروبى  االتحاد  رئاستها  اختار  التي  اإلقليمي،  االقتصادي  التعاون  مجموعة 
تحت  األمس  أعداء  جمع  في  ولرغبته  ككل،  بالمنطقة  تربطه  التي  الضخمة  للمصالح 
ا يعطيه خبرة فى تسوية المنازعات وسبقاً في إنشاء  مظلة التعاون بعد إحالل السالم، ممَّ

مظلة جديدة للتعاون.

وكان من أهم ما اقترحه األوروبيون فى ذلك الوقت فكرة إنشاء مركز إقليمي - 
يسمى »بالـ Regional Hub”، وهو عبارة عن موانىء ومناطق لوجيستية وتجارة 
حرة ومناطق اقتصادية، وهو مالم يتم اآلن فى منطقة قناة السويس. غير أن االقتراح 
كان يشمل آنذاك إشراك إسرائيل فى عملية التنفيذ، ألنه كان يعبر عن حجم المصالح 
المنتظرة من التعاون بين إسرائيل وباقي دول منطقة الشرق األوسط، كما كان يهدف 
واالستثمارات  والمنتجات  للخدمات  منطلقاً  المنطقة  تكون  أن  إلى  ورائها  من  االتحاد 

األوروبية من هذه المنطقة إلى أفريقيا والخليج وجنوب آسيا.

في عام 1995، بدأت مرحلة جديدة من العالقات األوروبية – الشرق أوسطية، - 
من خالل عملية برشلونة، التي لم تكن مقتصرة فقط على األبعاد االقتصادية فى العالقات 
بين الجانبين، وإنما كانت تسعى إلى إقامة عالقات اقتصادية وسياسية شاملة، تربط بين 

الجانبين ويجري تنظيمها فى شكل مؤسسى. 
األوروبى -  االتحاد  بين  اتفاقيات مشاركة رأسية  تقيم  أنها  العملية  فكرة  وكانت 

وجنوب المتوسط، بينما تقوم دول جنوب المتوسط بعقد اتفاقيات أفقية تدعم التعاون فيما 
بينها، بحيث ماإن يتم عقد اتفاقيات فيما بين االتحاد ودول الجنوب، يكون هناك تفاعل 
بين االتفاقيات الرأسية واألفقية التى تم إبرامها من قبل، وبذلك يتم الوصول إلى إنشاء 

أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم. وكان هذا هو التخطيط.
في وقٍت الحق، أبرمت اتفاقية الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبى، والتي - 

تقضي بشكٍل صريح أن يكون االتحاد هو الشريك التجاري األول لمصر، وذلك رغم 
المنافسة التى تبديها الصين في الوقت الراهن في هذا الصدد. وتم تطوير هذه العالقات 
عبر إنشاء ما يُسمَّى بسياسة الجوار، وشاركت وزارة الخارجية المصرية في صياغتها. 
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ا  وتقوم فلسفة هذه السياسة على أن التعاون كان يتم في الماضي عبر خطط نمطية، أمَّ
ا غيَّر شكل ومضمون  لت خطط العمل إلى أولويات بين الجانبين، ممَّ هذه السياسة فقد حوَّ

وجوهر العالقة بينهما، بحيث أصبحت األمور تتناسب مع ظروف كل طرٍف منهما.
التي -   ،2011 يناير  ثورة25  أعقاب  فى  الجانبين  بين  حدث  آخر  تحول  هناك 

قام  بما فى ذلك االتحاد األوروبى، والذى  للجميع،  الصادم  من االرتباك  أحدثت نوعاً 
بتقييم الموقف، كما الجميع، على أن هناك حدث عظيم وضخم تشهده مصر، واهتم بذلك 
دون اإلعالن عن مواقف حاسمة فى هذا األمر، إنما مع إدراك واضح بتأثير هذه الثورة 

على المنطقة ككل، وبالتالى على عالقاتها باالتحاد.
البالد، -  رئاسة  األسبق محمد مرسى  الرئيس  تولي  مع  أخرى  وجاءت مرحلة 

وهو مالقي ترحيب بالغ من االتحاد، لكونها حدث ديموقراطي تمثل في وصول رئيس 
مدني للسلطة عن طريق عملية انتخابية ديموقراطية، وذلك دون الوقوف على انتماءات 
هذا الرئيس. وكان من الُمالَحظ أن العالقات في تلك الفترة تسير على استحياٍء شديد، 
ولم تكن بالكثافة التي يمكن معها القول بأنها أفرزت تطوراٍت جديدة فى العالقات بين 

الجانبين. وساد هذا النمط إلى أن اندلعت ثورة 30 يونيو 2013.
الجانبين، -  بين  العالقات  فى  التعثر  يونيو، ظهرت حالة من   30 ثورة  باندالع 

أدرك  أْن  إلى  تاماً  جموداً  العالقات  شهدت  حيث  التالى،  العام  نهاية  إلى  واستمرت 
الطرفان بأنه اليستقيم استمرار هذه الحالة من االرتباك والجمود في تلك العالقات. وقد 
مع  المنطقة، خصوصاً  بأن هناك خطورة من ما جرى في مصر على  أدرك االتحاد 
، عملت مصر من جهتها على تنشيط  بدء ظهور تحديات خطيرة مثل داعش. ومن ثَمَّ
تنويع خياراتها، وسعي االتحاد من جانبه في  إلى  الخارجية في إطار سعيها  سياستها 
توثيق الروابط مع النظام المصري الجديد. ومن هنا، بدأت العالقات تتطور فى اتجاه 
إيجابي، واستعادت العالقات طبيعتها تدريجياً، وحدث فى إطارها تحديث سياسة الجوار 

األوروبية فى عام 2016.
في الوقت الراهن، يمكن القول أن طبيعة العالقات بين مصر واالتحاد األوروبى - 

يحكمها محوران؛ األول ثنائى بيني واآلخر دولي خارجي:

فاألول، يقوم على أن هناك حجماً ضخماً من المصالح بين الطرفين، سواء اتخذ - 
ذلك شكل فرص االستثمار في منطقة قناة السويس أو موضوع الطاقة الذي يمثل اآلن 
القرم، في إطار  بين مصر واالتحاد األوروبي، خاصة بعد أزمة ضم  رئيسياً  محوراً 
حقول  عن  االكتشافات  وأثمرت  به.  الخاصة  الطاقة  مصادر  تنويع  إلى  االتحاد  سعى 
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الغاز والنفط مثل حقل ظُهر وغيره عن بدء اعتقاد األوروبيين أن مصر ستصبح أحد 
أكبر مصدِّري الغاز إلى االتحاد األوروبي. هذا باإلضافة إلى ضرورة توثيق التعاون 
والتى  للحدود،  العابرة  والجريمة  الشرعية  غير  والهجرة  الالجئين  تحديات  لمواجهة 

أعطت للعالقات بين الجانبين طابعاً استراتيجياً خاصاً.

الدولية وأدوارها على -  القوى  فيدور حول صعود وهبوط  الثاني،  المحور  ا  أمَّ
المستويات اإلقليمية والدولية، وهنا يَُشار بصفٍة خاصة إلى الواليات المتحدة األمريكية. 
وفي هذا السياق، ترى الواليات المتحدة أن التحدي الرئيسي لها اآلن موجود في آسيا، 
ذلك  يعنى  أن  دون  آسيا  إلى  استراتيجياً  تنتقل  أن  فعليها  وبالتالي،  الصين.  في  السيّما 
ا  تركها لمنطقة الشرق األوسط، حيث ال تستطيع أن تبقى فى المنطقتين استراتيجياً. وممَّ
النفط الصخرى في الواليات المتحدة، والتي تحولت  اكتشافات  خدم هذا التوجه كثيراً 
األخيرة بموجبه من المستورد األول للطاقة من عدة مناطق، السيَّما من منطقة الخليج، 
، فعالقة االعتماد الثقيلة التي كانت تتطلب  إلى ثاني أكبر ُمصدِّر للطاقة فى العالم. ومن ثَمَّ
تواجد الواليات المتحدة في المنطقة اختلفت. بيد أنه البد من التأكيد، في المقابل، على 
أن لدى الواليات المتحدة مصالح استراتيجية رئيسية في المنطقة، وأزعم أن المصلحة 
األولى في هذا اإلطار هي ضمان حرية التجارة عبر قناة السويس، وليس حماية أمن 
فى  ما  أهم  تقديري هو  في  القناة، وهذا  األمريكية عبر  التجارة  تمر ربع  إذ  إسرائيل؛ 

العالقات المصرية – األمريكية. 

وبالتالى، كان على الواليات المتحدة، فى إطار اتخاذها قرار انتقالها استراتيجياً - 
إلى آسيا لوقف صعود الصين، أن تُعيد ترتيب أوضاع المنطقة. وأزعم أن قرار االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها، فضالً عن صفقة القرن المزمع 
إعالنها، ال يعنى إطالقاً العودة استراتيجياً إلى المنطقة، بل الواليات المتحدة ماضية فى 

طريقها لوقف صعود الصين.

لدور -  صعود  هناك  أصبح  المنطقة،  فى  األمريكي  الدور  انحسار  مقابل  وفى 
االتحاد األوروبي نتيجة المصالح المذكورة أعاله ونتيجة التحديات القائمة، والتي في 
الشرعية والالجئين، فضالً  الهجرة غير  الليبية والسورية، وأزمات  مقدمتها األزمتين 
عن الملف النووي اإليراني. وهناك تنسيق جاري وتشاور مستمر بين مصر واالتحاد 

األوروبي في هذه القضايا. 
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ويمكن القول بأن هناك اهتمام أساسى ومتجدد من جانب االتحاد األوروبى ومن - 
المتوقع زيادته على المدى المنظور، وذلك لوجود تحديين رئيسيين، هما: الهجرة غير 
 ،”BREXIT« الشرعية، وقضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي أو مايسمى بالـ
التى زعزعت مفهوم االتحاد األوروبي، السيَّما وأنها سابقة أولى، حيث أظهرت نوعاً 
التيار الشعبوي الجارف  الكيان األوروبي، ويساعد على ذلك  من التشكيك فى صمود 
الذى استشرى فى أنحاء أوروبا، والذى يدعم فكرة الهويات القومية ضد فكرة االتحاد. 
ولهذا يلجأ المفاِوض األوروبي إلى فرض شروط خروج صعبة جداً لردع الدول األخرى 
ل لها أنفسها بفكرة الخروج منه، كما يحاول أن يكون صامداً فى وجه الدعوات  التى تسوِّ
األمريكية التي تنال من ثقته وقوته أمام التحديات التى تواجهه. وفي هذا السياق، ظهرت 
اقتراحات من قبيل إنشاء قوة عسكرية فى إطار االتحاد األوروبي، وإنشاء قوة مماثلة 
االتحاد األوروبي وخارج حلف األطلنطي، وبعيداً عن  أوروبيةخارج  من عشر دول 
المتحدة األمريكية، بما يدعم فكرة ومصالح االتحاد لكى يبقى، وال يتعرَّض  الواليات 

لمثل السابقة البريطانية مرة أخرى.
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الدور الصيني
السفير/علي الحفني)5(

لم يكن هناك من موضوع أكثر أهمية و إلحاحاً  لطرحه في المؤتمر السنوي للمجلس 
المصري للشؤون الخارجية لهذا العام، بالنظر إلى التطورات السريعة و المتالحقة و 
المخاطر المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط و المنطقة العربية و مصر، من 
الموضوع الخاص بمصر والعرب في شرق أوسط متغير. ويأتي الدور الصيني كأحد 
أهمية  يمثل  المنطقة  تلك  في  الوضع  أن  إذ  الموضوع  بهذا  المرتبطة  الهامة  الجوانب 
قصوى للصين الرتباطه المباشر بمصالحها سواء بتخوفها من احتمال تعثر طرق أمداد 
النفط الخام في المنطقة، حيث تعتمد في 50 % من استهالكها للنفط على وارداتها ، 
اقتصادية كبيرة   المنطقة. كما أن للصين استثمارات  تلك  يأتي من  و جانب كبير منها 
تزايدت في اآلونة األخيرة، و من المرجح أن تتزايد بشكل أكبر في المستقبل مع ما يرتبط 
بهذا من تواجد أعداد كبيرة من عمالها وعامليها في المنطقة. هذا وتمثل قضية احتواء 
تنامي التيار االسالمي المتطرف أولوية قصوى للصين بالنظر لتداعياتها المحتملة على 
الوضع في شمال غرب الصين حيث غالبية السكان من المسلمين، و من ثم على حالة 

االستقرار في الصين بشكل عام.
ولقد اتسمت سياسة الصين الخارجية بقدر كبير من التوازن بين مختلف األطراف 
اعتبارات  تمليه  الذي  الموقف  وهو  األوسط،  الشرق  منطقة  في  واالقليمية  المحلية 
الداخلي.  البناء  قضية  تمثلها  كانت  التي  واألولوية  الصيني  القومي  واألمن  المصلحة 
قوة  كأكبر  متقدمة  مراكز  وتبوء  التقدم  و  النمو  في  حلمها  الصين  حققت  وقد  وأما 
في  جديداً   ً نمطا   ً مؤخرا  انتهجت  فلقد  اقتصادية  قوة  أكبر  وثاني  العالم  في  تجارية 
سياستها الخارجية اتسم بسعيها لالنخراط بشكل أكبر في الشؤون الدولية والمشاركة 
لتعزيز  الصين  سعت  آخر  جانب  وعلى  االطراف.  متعددة  المؤسسات  في  بفاعلية 
دورها ونفوذها الدولي من خالل طرح مبادرات إقليمية ودولية وبصفة خاصة مبادرة 
الحزام و الطريق. واتصاالً بذلك أيضاً ، وأخذاً  في االعتبار تزايد قدراتها العسكرية، 
فقد أصبحت أكثر حزماً  فيما يتعلق باألراضي المتنازع عليها بينها و بين دول الجوار 

في شرق وجنوب الصين. 

)5( منسق اللجنة الدائمة للشئون اآلسيوية بالمجلس. 
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وال شك أن تولي الرئيس Xi Jinping رئاسة الدولة في الصين أسهم في إحداث 
إلى  أدى  ما  سابقيه وهو  نهجه عن  يختلف  إذ  الخارجية.  بكين  سياسة  في  التغيير  هذا 
رفع مرتبته إلى مرتبة العظماء من الزعامات الصينية في العصر الحديث كماو ودينج 
شياوبينج، بل و تمكينه من االستمرار في منصب الرئاسة دون تحديد زمني الستمراريته 
في هذا المنصب. وقد رأيت لفت االنتباه إلى هذا الواقع لما قد يكون له من آثار على 
تمثلها ضرورات تعزيز  التي  ثم األهمية  المستقبل و من  الخارجية في  سياسة الصين 
العالقات العربية الصينية والمصرية الصينية و تكثيف المصالح المشتركة و المتبادلة 

معها في المرحلة القادمة.
في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى البيان الهام الذي ألقاه الرئيس الصيني لدى زيارته 
إلى مقر جامعة الدول العربية في 21 يناير 2016 ، الذي طرح خالله تصوره للعالقات 
العربية الصينية و االستراتيجية الصينية حيال المنطقة العربية في المرحلة التالية ، و 
والذي تجلى فيه ، رغم حرص الصين على الحفاظ  على و تعزيز اإلطار الثنائي في 
عالقاتها العربية ، واإلطار الجماعي من خالل منتدى التعاون العربي الصيني، الرغبة 
لمبادرة  الترويج  من خالل  العربية  الصين  عالقات  في  أكبر  نقلة  تحقيق  في  الصينية 
التي  العديدة  للمنافع  بالنظر  إليها  لالنضمام  العربية  الدول  دعوة  و  الطريق  و  الحزام 
الرئيس  أشار  هنا  ومن   . سواء  حد  على  العربية  الدول  و  الصين  أي  للطرفين  تمثلها 
الصيني لضرورة إعالء راية السالم و الحوار و مباشرة أعمال تعزز االستقرار بدالً من 
الحواجز التي تم تشييدها و الصراعات المسلحة التي تشهدها أكثر من دولة عربية بفعل 
الصراعات الحضارية و العرقية و الدينية ، إذ أن مسألة االستقرار تمثل أولوية بالنظر 

لمصالح الصين المتزايدة في المنطقة.
وبالرغم من هذه الصراعات ، إال أن ذلك لم يمنع الرئيس الصيني من طرح هذه 
االستراتيجية حرصاً على الترويج لمبادرة الحزام و الطريق التي تمثل المنطقة العربية 
ركناً  هاماً  فيها وبالنظر لما تمثله المصالح الصينية في المنطقه حاضراً  ومستقبالً  من 
اهمية ، فلقد اصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي . و اتصاال ً بذلك 
فيتعين استدعاء ما طرحه الرئيس Xi في يونيو 2014 في االجتماع الوزاري لمنتدى 
التعاون الصيني العربي في بكين من فكرة المشاركة الصينية العربية في بناء الحزام و 
الطريق من خالل معادلة تعاون » 3+2+1 «، المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور 
رئيسي ، ومجالي البنية التحتية و التجارة و االستثمار كجناحين ، و مجاالت التكنولوجية 
المتقدمة التي تشمل الطاقة النووية والفضاء واألقمار الصناعية والطاقة الجديدة كنقاط 
هذا  في  الصيني  الرئيس  تناوله  ما  إلى  اإلشارة  المجال  هذا  في  يفوتنا  ولن   . اختراق 
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ًللتنمية  البيان من إشاره خاصة لمصر و تطلعه ألن تكون ركيزة لإلستقرار ونموذجا 
في المنطقة وهو األمر الذي يدعو الصين لدعم جهود مصر حكومة وشعبا ً بكل قوة .

الشرق األوسط فال  وأما بشأن موقف الصين من األوضاع و األزمات في منطقة 
تزال الصين علي موقفها من دعم قضية الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة و خاصة 
1967 و عاصمتها  بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام  ما يتصل 
المجتمع  إلى  المشروعة باالنضمام  القدس الشرقية. كما تدعم الصين مطالب فلسطين 
الدولي بصفة دولة ، و تؤيد الدفع باستئناف مفاوضات السالم ، وترفض تهميش القضية 
الفلسطينية إذ أنها جوهر السالم في الشرق األوسط ، كما تدعو الصين المجتمع الدولي 
إعادة االعمار  تدعيم عملية  السالم و  لتفعيل عملية مفاوضات  أقوى  إلتخاذ إجراءات 
العربية و مصالحها  المنطقة  في  بين مصالحها  توازن  الصين  أن  إال  قطاع غزة.  في 
مع إسرائيل وهي عديدة و بصفة خاصة في إطار عالقات التوازن التي تربط  الصين 
بالواليات المتحدة و الدول الغربية وأن كان ذلك لم يمنعها من حظر استيراد منتجات 

المستوطنات اإلسرائيلية .
و فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، و بصرف النظر عن موقف الصين من االمتناع عن 
تأييد القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس األمن و الذي بررته  برفضها القاطع الستخدام 
القوة في العالقات الدولية ، كما أنه موقف أخذ في االعتبار قرار جامعة الدول العربية 
آنذاك بشأن ليبيا ، تولي الصين اهتماما ً كبيرا ً بالوضع في ليبيا و تدعم وحدة و سالمة 
االراضي الليبية وسيادتها ، و تدعم جهودها في مكافحة االرهاب و تحقيق المصالحة 
الوطنية ، كما تدعم جهود المجتمع الدولي و خطة عمل األمم المتحدة الخاصة بليبيا و إيجاد 
تسوية سياسية وصوال ً إلى انهاء المرحلة اإلنتقالية بإقامة انتخابات رئاسية و تشريعية وبما 
يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي و تحقيق االستقرار األمني و االقتصادي. هذا و قد 
بدأت السفارة الصينية في مباشرة عملها بعد إتمام أعمال الترميم، كما تجري المشاورات 
بين الصين و ليبيا بشأن مراجعة المشاريع الصينية المتوقفة واستكمالها والمشاريع التنموية 
 ً الجديدة في مجاالت الطاقة و غيرها من المجاالت ، علما ًً بأن الدولتين وقعتا مؤخرا 
مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا لمبادرة الحزام و الطريق. جدير بالذكر أن الصين واجهت 
مشكلة في كيفية تحقيق الخروج اآلمن لعمالها و عامليها من ليبيا إبان تعرض األخيرة 
لضربة قوات الناتو عام 2011، و هو األمر الذي جعلها تتجه إلى البحث عن مواطئ 
ألساطيلها إلستخدامها في ترحيل رعاياها، وكان ذلك أحد األسباب التي دعتها إلبرام اتفاق 

مع جيبوتي للحصول على تسهيالت بحرية فيها.
وفيما يتعلق باليمن، اتسم الموقف الصيني بقدر كبير من الحذ ر للموازنة بين أطراف 
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الصراع المحليين واإلقليمين بهدف الحفاظ على مصالح الصين االستراتيجية في منطقة 
مبيعات  يحظر  الذي   2216 األمن  مجلس  قرار  لصالح  إذ صوتت   ، األوسط  الشرق 
الجوية  الضربات  وقف  إلى  دعت  حين  في  إيران،  من  المدعومين  للحوثيين  األسلحة 
بقيادة السعودية ووقف إطالق النار و دعم الحل السلمي استنادا ًإلى قرار مجلس األمن 
الدولي و مبادارات مجلس التعاون الخليجي و نتائج مؤتمر الحوار الوطني. و في الواقع 
اليمكن اعتبار الموقف الصيني محايدا ً بالكامل إذ يراعي و جهات نظر كل من روسيا 
وإيران و يأخذ في االعتبار أن القوى العظمى الثالث تتشارك في أمور أكثر من تلك 
التي تختلف بشأنها في مقاربتها للمشاكل الحالية في الشرق األوسط ، ذلك أنها تتفق إلى 
حد ما على أن الصراع في اليمن ال ينبغي له بأي حال أن يعوق عملية التفاوض حول 
برنامج إيران النووي ألن هناك مصلحة استراتيجية لكل من الواليات المتحدة و روسيا 
والصين تلتقي في قضية واحدة أال وهي ضمان أن يقتصر البرنامج النووي اإليراني 

على االستخدمات السلمية و أن ال تنتشر األسلحة النووية في المنطقة.
غير  الوضع  أن  الصين  ترى  سوريا،  في  الوضع  حيال  الصين  بموقف  واتصاالً 
قابل لالستمرار ، فال رابح في هذا الصراع ، و الشعب هو المتضرر األول و األخير، 
لها  االساسي  الطريق  و  النار،  إطالق  وقف  القضية هي  لتسوية  الملحة  األولوية  وأن 
هو الحوار السياسي ، وذلك تزامنا ً مع سرعة إطالق أعمال اإلغاثة االنسانية التي ال 
تحتمل أي تأجيل أو تأخير. وتتعين اإلشارة في هذا اإلطار إلى تبني الصين استراتيجية 
أن  اعتادت  الصين  أن  ذلك  ومن   ، األوسط  الشرق  في  الغربية  السيطرة  توازن ضد 
تصطف إلى جانب روسيا في األمم المتحدة للحد من نفوذ الواليات المتحدة و حلفائها 
بشكل استراتيجي إال أنها ترفض تهميشها في إطار جهود التسوية السياسية في سوريا، 
مع  اإلجتماع  و  إيران  و  تركيا  و  روسيا  بين  المشترك  بالبيان  رحبت  فلقد  هنا  ومن 
رئيسي روسيا وتركيا في سوتشي و التوقيع على مذكرة تفاهم لضمان استقرار منطقة 
خفض التصعيد في إدلب. ودعت الصين كل األطراف النافذة أن تتعاون لضمان تنفيذ 
المذكرة و وقف إطالق النار مما يوفر بيئة مواتية للحوار و الحل السلمي لهذه األزمة. 
استمرار  و  اإلرهاب  مكافحة  في  التناغم  بتوخي  الدولي  المجتمع  الصين  تطالب  كما 
دعمه لألمم المتحدة كوسيط أساسي و دعم مشاورات جنيف و عملية آستانة. كما تدعو 
الصين المجتمع الدولي لدعم إعادة بناء سوريا و ضمان عودة النازحين و تطالب األمم 
المتحدة و المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة السورية من أجل توفير المساعدات لكل 

المناطق في سوريا.
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دور المنظمات الدولية
السفير/د.حسين حسونة)6(

اإلفريقى  واالتحاد  المتحدة  األمم  منظمة  من  كٍل  إلصالح  دؤوبة  محاوالت  هناك 
هذا  حدوث  دون  تحول  التى  العراقيل  بعض  هناك  أن  غير  العربية،  الدول  وجامعة 
اإلصالح، وفى مقدمتها غياب اإلرادة السياسية. ورغم هذا، ال يمكن التقليل من أهمية 
عليها،  المعروضة  القضايا  في  ممارسته  المنظمات  هذه  تحاول  الذي  اإليجابى  الدور 
الدولية  المنظمات  إصالح  إلى ضرورة  الدائمة  والدعوة  األمل  فقدان  عدم  من  والبد 
الوجه  بأدوارها على  للقيام  بما في ذلك مجلس األمن،  المتحدة،  باألمم  بدًءا  المختلفة 
المطلوب فى حل القضايا اإلقليمية والدولية وإرساء السلم واألمن الدولَيْين بما يحقق 

استقرار وازدهار الشعوب المختلفة. 

ولقد عجزت األمم المتحدة عن حمل الدول األعضاء على احترام مبادىء وقواعد 
المجلس مجلس  الدائمة في مجلس األمن. ذلك ألن هذا  الدول  الدولي، السيَّما  القانون 
سياسي تستحوذ عليه الدول الكبرى وليس مؤسسة قانونية مثل محكمة العدل الدولية. 
ورغم ذلك، حاولت المنظمة تناول موضوعات حيوية تهم المجتمع الدولي بكامله مثل 
التنوع البيولوجي والهجرة وتغير المناخ، كما تحافظ على بقاء قوات حفظ السالم الدولية، 
وبعثاتها الموجودة فى عدٍد من الدول، ومنها دول عربية مثل العراق. ولقد حاولت األمم 
لت القيام بتدخل عسكري في  المتحدة حماية المدنيين الليبيين، ولكن الدول الكبرى فضَّ

ا أسفر عن الوضع الحالي المتدهور فى ليبيا. سياق قرار مجلس األمن رقم 1973، ممَّ

العربية  المبادرات  جميع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  العربية،  الدول  لجامعة  وبالنسبة 
مثل منطقة التجارة الحرة العربية تمَّت فى إطارها، وهناك قمة تنموية عربية ستنعقد 
الشمل  لم  أهمية فى محاولة  أنها ال زالت ذات  يعنى  ما   ،2019 يناير  بيروت فى  فى 
العربي. ويُقتََرح في هذا السياق، أنه يجب على الدول العربية،السيَّما مصر والسعودية 
- باعتبارهما المؤثرتين في المنطقة - أخذ مبادرات إصالحية وتقويمية داخل الجامعة، 

ومن المرجح عندئٍذ أن تتبعهما باقى الدول األعضاء.

)6( منسق اللجنة الدائمة لشئون األمريكيتين بالمجلس 



39المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية 2018

للتركيز  المنطقة  بين دول  التعاون  أنه من الضروري تحقيق  إلى  وتجدر اإلشارة 
المستدامة واحترام حقوق  النووي والتنمية  القضايا المصيرية مثل نزع السالح  على 
اإلنسان واإلعالنات الدولية المرتبطة بها، ويأتي في مقدمة ذلك كله بذل الجهود البنَّاءة 
لتسوية الخالفات البينية فيما بين دول المنطقة، وقد يكون من المناسب في هذا السياق 
إدماج مجموعتي عدم االنحياز والـ 77 + الصين معاً، لتوثِّقا التعاون بين الدول النامية 
القضايا  الدفاع عن  كلتاهما األخرى، من حيث  ل  ولُتكمِّ الظروف،  التى تجمعها ذات 
لدول  الجائرة  السياسات  وجه  فى  الجنوب  لدول  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

الشمال المتقدمة.

مناقشات
ــ السفير/منير زهران- رئيس المجلس

المساواة  المتحدة وبصفة خاصة  األمم  بميثاق  تلتزم  لم  كونها  مدانة  الكبرى  القوى 
في السيادة بين الدول وعدم استخدام القوة وغيرها من المبادئ التي تنتهك في الوقت 
الدول  أن  والواقع   ، الدولي  واألمن  السلم  على  الحفاظ  في  فشلها  عن  فضالً  الراهن، 
الكبرى المسؤولة عن فشل تلك المنظمة، وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس األمن بما تمتلكه من ترسانات عسكرية ونووية، ترفض التخلي عنها وتستخدمها 
النتهاك حق اإلنسان في الحياة بما تمتلكه من ترسانات معتبرة ذلك حماية ألمنها، وهو 
مايستدعي بالضرورة أهمية إصالح منظمة األمم المتحدة وهو مايجب ان تدعو إليه دول 
الجنوب/الجنوب والدول األعضاء في حركة عدم االنحياز ، والعمل على تعزيز التعاون 
فيما بينها للمطالبة بإنشاء منطقة الشرق األوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل والذي 
المتحدة وممارستها ضغوط  الواليات  المتحدة عن إنشائها بسبب موقف  عجزت األمم 

على الدول النامية.
ــ السفير/محمد بدر الدين زايد- عضو المجلس

حول ماطرح هناك ثالث مالحظات، تتعلق األولى بضرورة التركيز على المواقف 
األوروبية من األزمات في المنطقة ، ومناقشة مؤتمر مدريد والمشاريع األوروبية التي 
صدرت عن المؤتمر بما فيها اتفاقية برشلونة، وأن المنطقة تحتاج لجهد أوروبي وتعاون 
اكبر مع الدول العربية، والثانية تتعلق بالمنظمات الدولية وضرورة العمل على تعزيز 
العربية  األزمات  بينها في حل  والتنسيق  العربية  والجامعة  المتحدة  األمم  بين  التعاون 
وعدم االكتفاء فقط بأدوار المبعوثين األمميين في حل األزمات خاصة وأنه عادة مايتم 
إيران من  بانسحاب  فترتبط  الثالثة  أما  الغربية،  األجندة  يحققوا  لم  إذا  عرقلة جهودهم 
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سوريا وارتباط ذلك بانسحاب روسيا  الذي يتوقف على مدى قدرة النظام في السيطرة 
على األرض خاصة وأن روسيا لن تخرج من سوريا بسهولة، وهناك مصالح كبيرة 
لها في روسيا خاصة من خالل تواجدها في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس، وأن 
الفيتو األمريكي لحل األزمة في سوريا هو إلثبات أنه اليمكن لروسيا وحدها أن تحل 

األزمة.
ــ السفير/ رخا حسن- عضو المجلس

أعرب عن أمله في أن يتم التركيز على موقف القوى الكبرى من القضايا العربية 
السفير/عزت  المنطقة، وهو ماتناولته فقط ورقة  المواقف اإلقليمية حيال أزمات  ومن 
ولن  واشنطن وموسكو  بين  كبير  تنافس  هناك  أن  والواقع  الروسي،  الدور  سعد حول 
يستطيع أحد وقف الدور الروسي، خاصة وأنه يلعب دور عسكري وسلمي ولن يريد 
أحد وقف الدور السلمي، أما الصين فموقفها يتحدد من خالل مصالحها االقتصادية، كما 
تلعب تلك القوى دوراً في إشعال األوضاع بين القوى اإلقليمية وبعضها البعض، وهو 
مايالحظ بشكل كبير في العالقات بين دول الخليج وإيران والتي تعمل واشنطن على 

إشعالها بشكل مستمر.
ــ السفير/عادل السالوسي – عضو المجلس

البعض  المنطقة، ويعتبر  للتدخل في  الغربي لروسيا  دفعها  العالم  الواقع أن تحدي 
تدخل روسيا احتالالً لسوريا وسيكون خروجها منها في المستقبل أمر في غاية الصعوبة، 
خاصة وأنها سعت ألن يكون لها موطئ قدم دائم من خالل وجود قواعد عسكرية  في 
سوريا وهما  قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية. أما التواجد األمريكي فهو من 

أجل مواجهة روسيا وإلستخدام السعودية في المواجهة مع ايران.

تعقيبات ختامية:
 ــالسفير محمد توفيق، فيما يتعلق بالتطورات في قضايا نزع السالح النووي وإنشاء 
منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط ، اليتعلق األمر فقط بإصرار 
بل وأيضاً  دماراً،  أشد  ليكون  النووي وتطويره  بالسالح  االحتفاظ  الكبرى على  الدول 

بالدخول في سباق للتسلح في الفضاء الخارجي .
وبالنسبة للدور االيراني في منطقة الخليج وعالقته بالسياسة األمريكية، هناك قاعدة 
أمريكية غير مكتوبة هي أنها لن تسمح ألي دولة غيرها بالسيطرة على منطقة الخليج، 
وكان غزو العراق رداً على محاوالت صدام السيطرة على هذه المنطقة. ومايحدث اليوم 
من وجهة نظر األمن القومي األمريكي هو مواجهة الرغبة االيرانية وابتزاز دول منطقة 
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الخليج للحصول على مواردها.
ــ أكد السفير/عزت سعد، أن التنافس قائم بالفعل بين إيران وروسيا من فترة، للفوز 
بمناقصات المؤسسات الحكومية والموارد االقتصادية، وعندما تدخلت روسيا عسكرياً 
في سوريا، تم ذلك بالتشاور مع إيران، خاصة وأن روسيا التستطيع تحمل تكلفة الحرب 
وحدها ، ودخولها كان من خالل المقاتالت الجوية والقصف بالطائرات فقط بينما تتولى 
إيران والمليشيات التابعة لها، بما فيها حزب هللا، الحرب البرية، فمنذ غزو أفغانستان 
يسبب خسائر  تدخل عسكري  أي  تجاه  الروسي  المواطن  لدى  شديدة  وهناك حساسية 
بشرية كبيرة. وهناك اعتراف روسي بالمصالح اإليرانية في سوريا، وكذا الخط البري 
على الحدود مع لبنان لم يكن ليتم لوال موافقة الروس، وكال الطرفين لن يتركا سوريا 
بعد األعباء الضخمة التي تحمالها هناك، وليس من السهل مقايضة رفع العقوبات على 

روسيا بقيام األخيرة بممارسة ضغوطها لطرد إيران، على نحو مايردده البعض.
دور  فقط  ليس  االعتبار  في  األخذ  ضرورة  إلى  حسونة،  حسين  السفير/  نوه  ــ 
المتخصصة  الوكاالت  دور  أيضاً  ولكن  المتحدة  األمم  إطار  في  السياسية  المؤسسات 
تؤيد بصفة مبدئية مواقف  للدول اإلفريقية فهي، بصفة عامة،  ،  وبالنسبة  كاليونسكو 
الدول العربية في األمم المتحدة، ولكن هناك ظاهرة خطيرة بتراجع التصويت المؤيد 
للقضايا العربية ليس فقط في الجمعية العامة ولكن حتى في مجلس األمن نتيجة لضغوط 
عام  االفريقي  االتحاد  رئاستها  خالل  لذلك  التنبه  مصر  وعلى  عليها،  الكبرى  الدول 

2019 وتطلب من الدول األعضاء اتخاذ مواقف أكثر دعماً ومساندة.
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من�شق اجلل�شة: اأ.د.بهجت قرين

»الدور االإيراين«- اأ.د. نيفني م�شعد

»الدور الرتكي«- ال�شفري/عبد الرحمن �شالح

»الدور االإ�رصائيلي«- ال�شفري/حازم خريت

»دور الفاعلني من غري الدول«- اأ.د.عمرو ال�ش�بكي

مناق�شات

الجلسة الثانية

ثانيًا: أدوار القوى اإلقليمية
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أدوار القوى اإلقليمية
أ.د.بهجت قرني)7(

 أشكر السفراء منير زهران وعزت سعد على هذه الدعوة الكريمة وأتشوق للمشاركة 
والممارسين وكالهما  األكاديميين  المحللين  بين  بالجمع  تتسم  الجلسة كونها  أعمال  في 

لهما دور مكمل لبعضهم البعض .
المنظومة  أكثر من  الفاعلين  بالحديث عن  تتعلق  أنوه لمالحظة  الجلسة  بداية   وفي 
نهاية  وفي   ، مخير  أم  مسير  هو  هل  والهيكل  الفاعل  بين  عالقة  هناك  ولكن  الدولية 
الخمسينات وجد توجه علمي لدراسة العالقات الدولية وكان النقد األساسي أنها تركز 
كثيراً على التاريخ والقانون الدولي، وبدأ التركيز على العلوم السلوكية )الفلسفة وعلم 
النفس واالقتصاد( ، واستخدمت في تحليل العالقات الدولية ووجدت انتقادات بأنه اليمكن 
اختزال ذلك فقط في العالقة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي سابقاً في أعقاب 
بالحرب  والترتبط  ذاتية خاصة  لها  أخرى  إقليمية  نواحي  هناك  وإنما  الباردة  الحرب 
الباردة وهو مايبرز في الصراع العربي اإلسرائيلي الذي لم يقم بسبب الحرب الباردة. 

ومن هنا تبرز إهمية المستوى االقليمي وذاتية الجانب االقليمي. 
على  الجوانب  بهذه  االهتمام  بعدم  انتقادات  فهناك  والديناميكية  التغير  عملية  أما 
المستوى اإلقليمي، والبد من النظر للمنطقة بأنها متغيرة وليس فقط النظام العالمي الذي 

يتغير ، وهناك ثالثة مؤشرات يمكن من خاللها قياس التغير:
هويات  وسط  والخارجية  الداخلية  الضغوط  خالل  من  الوطنية  الدولة  محاصرة   -
فرعية وإثنية وقبلية بحيث أن التعريف السياسي للدولة أنها تحتكر استخدام العنف أصبح 

ضعيفاً.
- ظهور الحروب الجديدة، وهي تختلف عن الحروب بين الدول والحروب األهلية، 
الجامعة  لم يضم  آستانا  لها قلب عربي وهامش متوسطي ولكن مؤتمر  العربية  الدول 
المنظومة  بين  العالقة  إن  خطير،  مؤشر  وهو  الخليجي  التعاون  والمجلس  العربية 
كل  فليست  اإلقليمي  أو  العالمي  النظام  عن  الحديث  وسواء  تفاعلية،  عالقة  والفاعلين 

الدول على مستوى واحد ولكل دولة معادلة خاصة بها. 
- بالنسبة إليران فإن جدلية الدولة والثورة تؤثر على السياسات داخل إيران وتخلق 

)7( أستاذ العالقات الدولية واإلقتصاد السياسي بالجامعة األمريكية بالقاهرة. 



45المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية 2018

الناتو  تحديات، وبالنسبة لتركيا فهي تعاني من تناقضات داخلية فهي عضو في حلف 
وتستورد أسلحة متقدمة من روسيا ورغم أنها ضد نظام األسد، إال أنها تتعاون بشكل 
العالم  انتقلنا لعالقات معلنة مع  فقد  أما إسرائيل  كبير مع روسيا وإيران حلفاء األسد. 
تعد  ولم  اسرائيل  مع  التعامل  في  النظر  وجهة  تغيير  بضرورة  دعوات  وسط  العربي 

القضية الفلسطينية المحددة لهذه العالقات.
واآلن أعطي الكلمة للمتحدثين والبداية مع ورقة عن الدور االيراني مع د.نيفين 

مسعد.
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الدور اإليراني
أ.د.نيفين مسعد)8(

اإليراني  المشروع  تواجه  التي  والتحديات  الفرص  مسعد  نيفين  أ.د.  ورقة  تناولت 
في المنطقة تحت شعار »االستمرار والتغيير في الدور اإليراني«، الذي ينطوي على 

مشكلتين:
المشكلة االولي: يفترض أن هناك فاصالً واضحاً بين الفرص وبين الحلول، وهذا 
ليس واقعياً بالضرورة، إذ أن بعض التطورات، قد تحمل في داخلها جانباً من الفرص 

وجانباً من القيود.
مثال: االنفتاح الذي يبدو عربياً اآلن على سوريا قد يكون شيئاً إيجابياً وقد يكون شيئاَ 
سلبياً. قد يكون إيجابي من وجهة نظر إيران بأن تدشن اعتراف المحور الذي تتزعمه 
»محور المقاومة أو الممانعة...إلخ«، من خالل االعتراف بنظام بشار بعد أن كان رأس 
بشار األسد كرئيس للدولة مطلوباً. ومن الناحية األخرى إيران لم تتمدد في سوريا أو أي 
منطقة أخرى إال ألن العرب غابوا، وبالتالي فإن عودة العرب إليران قد يتضمن تقليصاً 

للنفوذ اإليراني. إذن فهذا تطور واحد يشتمل على الجانبين معاً.
المشكلة الثانية: أن كلمة المشروع اإلقليمي أحياناً يُنظر إليها بريبة. وفي الحقيقة ال 
توجد دولة كبيرة ليس لها مشروع إقليمي، ربما نتفق أو نختلف حول تقييم هذا المشروع 

اإلقليمي ليس من زاوية خطورة هذا الموضوع ولكن من وجهة نظرنا الشخصية.
مثال: هناك تحفظ كبير واستنفار شديد في مواجهة المشروع اإليراني وهو مشروع 
خطير، ولكنه ليس األخطر وليس األوحد، وتوصف إيران بأنها الدولة األكبر رعاية 
والبعض يسعى  التركي.  للمشروع  استحياء  النظر علي  يتم  بينما  العالم،  لإلرهاب في 
للتحاور معها » رغم أن تركيا تفعل ما تراه في العراق وسوريا«، أما إسرائيل فمسكوت 
عنها بل ويتم التطبيع معها، وبالتالي كل دولة لها مشروع إقليمي، فإيران ليست الوحيدة، 

كما أنه ليست هناك فرص صافية وال مخاطر صافية.
وتحدثت د. نيفين مسعد عن مجموعة الفرص المتاحة لدى الدور اإليراني تتيحها 

عوامل عدة منها:
1 ـ أخطاء السياسة الخارجية األمريكية: عندما تخلصت الواليات المتحدة من نظام 

)8( أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. 
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األمر خلصت  حقيقة  في  فهي  العراق،  في  ونظام صدام حسين  أفغانستان  في  طالبان 
إيران من عدوين كبيرين لها. ولم تندم إيران أن اغتنمت هذه الفرصة بعد ذلك لتحارب 
حركة  مع  تواصل  بخطوط  االحتفاظ  خالل  من  الساحتين،  كلتا  في  المتحدة  الواليات 
طالبان لمواجهة خطر داعش في أفغانستان. وهكذا هي إيران دائماً ما تنتهز الفرصة 

وتتالعب بالخصوم ويعتبر ذلك ذكاء من إيران، ومرونة سياسية كبيرة. 
كما أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران دائماً ما كانت مليئة بالثغرات التي 
إيران  تلبث  لم  والتي   1985 في   Iran Gate  من ابتداءاً  باستغاللها  لألخيرة  تسمح 
بعدها – بفضل صفقة السالح – أن احتلت شبه جزيرة الفاو. والتناقضات التي تمتلئ بها 
السياسة الخارجية لدونالد ترامب فهي في الحقيقة التي تعطي إيران مزيداً من الفرص. 
عندما يقرر ترامب نقل السفارة األمريكية للقدس فإنه يزود إيران بورقة تجعلها تحافظ 
على الورقة الفلسطينية والتي تجيد إيران توظيفها واستخدامها عندما يُمارس نوعاً من 
اإلذالل للدول الخليجية، التي هي حليفته، ويقوم بكشفها أمام الرأي العام العالمي، ويقول 
أنه الحامي لها والُمدافع عنها، فهو هنا يقوي موقف إيران سياسياً ودبلوماسياً، فهي التي 

تقوم بالدفاع عن نفسها فيما تدافع الواليات المتحدة عن الدول الخليجية.
القوات  بسحب  المنطقة  في  المتحدة  الواليات  نفوذ  تقليص  ترامب  يقرر  وعندما 
هي  هذه  إذن  المنطقة.  في  بالتمدد  إيران  منها  أخرى  يسمح ألطراف  فهو  األمريكية، 

فرصة أولى تغتنمها إيران.
2 ـ الفرصة الثانية: إيران على مدى السنوات العشرين أو األكثر الماضية تعلمت 
درساً من تجربة العقوبات االقتصادية ومن تجربة العزلة، وقررت أن ال تكرر ظاهرة 
العزلة مرة أخرى، وبالتالي تتالعب في عالقاتها مع الدول كما تفعل روسيا حالياً، فإيران 
العسكرية،  قوتها  بناء  أجل  الشمالية من  طورت عالقاتها مع روسيا والصين وكوريا 
ودعم برنامجها النووي، كما نفذت إلى أوروبا من خالل اتفاق )1+5( وخلقت نوع من 
الخالف أو التوتر في العالقات األمريكية- األوروبية. هي خلقت مساراً موازياً لمسار 
عالقاتها  وعززت  السوري(،  الملف  مع  )للتعامل  وتركيا  روسيا  مع  بالتعاون  جنيف 
االستراتيجية مع الهند »وتقوم الهند بدور كبير في تطوير ميناء جبهار اإليراني«، لكي 
أفغانستان  الحكومة في  التجاري. وإيران منفتحة على  المجال  باكستان في  يتم تجاوز 
وعلى حركة طالبان أيضاً في اآلن ذاته، حتى ال تقطع صلتها بهذا الجوار شديد األهمية.
وسواء  الدول،  غير  من  الفاعلين  من  شبكة  عبر  ايران  تتمدد  الثالثة:  الفرصة  ـ   3
كنا نتحدث عن الحشد الشعبي، أو حزب هللا، أو الحوثيين، فنحن نتحدث عن جماعات 
العسكرية  اإلمكانية  واحد، وهذه  آن  في  والعسكري  السياسي  الدورين  تمارس  مسلحة 
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تعطي لهؤالء الفاعلين من غير الدول ميزة علي غيرهم من الفواعل األساسيين، الذين 
يُفترض أنها أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو قوى سياسية تنخرط في الحياة 
هؤالء  الحكومات.  في  ووزراء  بنواب  ممثلة  وتصبح  االنتخابات  وتخوض  السياسية 
الفاعلون ليسوا من طائفة واحدة، فغالبيتهم شيعة، وتوجد مكونات مختلفة في داخل كل 
تيار من هذه التيارات، وهو ما يسمح إليران، عبر هؤالء الفاعلين، أن تتمدد خارج البيئة 

الشيعية المباشرة لها.
كما أن إيران نجحت في ربط هؤالء الفاعلين من غير الدول »المسلحين« بتطوراتها 
الداخلية، وبالتالي عندما تفرض العقوبات االقتصادية علي إيران، فنرى من يدافع عن 
حق إيران في استمرار العمل باالتفاق النووي من خالل قناة »المسيرة« الحوثية مثالً، 
أو من خالل »القناة الثانية الفضائية« للحشد الشعبي، أو من خالل قناة »المنار« التابعة 
لحزب هللا. أو تحدث احتجاجات شعبية في إيران فتخرج هذه القنوات ورموز الجماعات 
المختلفة المسلحة هذه لتدافع عن القيادة اإليرانية، وتقول أن ما يحدث في إيران إنما هو 

مؤامرة من الخارج. 
ـ الفرصة الرابعة: تستفيد إيران من عدم وجود اتفاق عربي حول تعريف : ما   4
هو مفهوم األمن القومي العربي؟، ألن إيران هي صديق وحليف قوي لطائفة من الدول 
وهي عدو لدود للبعض اآلخر، لدرجة جعلت الفريق الثاني يصنفها على أنها العدو األول 
الممانعة  تشكل محور  الخالف  هذا  العالم، وعلى أرضية  في  األول  اإلرهاب  وراعية 

واالعتدال.
5 ـ الفرصة األخيرة: أن إيران ماضية منذ نهاية حرب الخليج األولى في بناء قوتها 
العسكرية، وهي استفادت في ذلك، كما ذكرنا آنفاً، من شبكة عالقاتها الواسعة مع عدد 

كبير من دول العالم. 
ورغم هذه الفرص هناك بعض القيود والعقبات أمام هذا النفوذ اإليراني منها: 

1ـ  القيد األول: هو العداء األمريكي الذي جعل إيران هدفاً لكل محاوالت االصطفاف 
العربي  »الناتو  أو  اإلسالمي«  التحالف   « عدة  مسميات  يأخذ  الذي  الدولي،  اإلقليمي 
الجديد«. إذن إيران دائماً هي الهدف، وتأتي من بعدها أهدافاً أخرى لتجميل الصور، 
لكن في اللُب إيران هي المستهدفة. وهذا العداء يلفت نظر بعض الدول األخرى لجوانب 
خطورة المشروع اإليراني. علي سبيل المثال، عندما أبرمت الدول الغربية اتفاق )5+1( 
لم تكن تتحدث عن النفوذ اإلقليمي إليران، لكن إلحاح الواليات المتحدة علي محاصرة 
النفوذ  تحييد  أو  تحجيم  أهمية  عن  تتحدث  الغربية  الدول  جعلت  التي  هي  النفوذ  هذا 

اإلقليمي اإليراني، وعلى أهمية مناقشة البرنامج الصاروخي إليران.
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الثاني: تزايد معدالت التطبيع والذي تحدث عنها الدكتور/ بهجت قرني،  القيد  ـ   2
ورغم أن هذا التطبيع موجود ونحن نعلم به، لكن ما شهدناه في الشهور والسنوات القليلة 
الماضية يعكس صراحة كبيرة غير معهودة في التعبير عن هذا التطبيع، وهناك سرعة 
في التطبيع مع إسرائيل، وتعدد في مجاالت هذا التطبيع سواء )اقتصادي –رياضي...
الخ(..مما يهمش الجوانب األخرى بحيث تظل الجوانب السياسية والقانونية خارج هذا 
النطاق. وكما نقول فإن القضية الفلسطنية ورقة ضغط في يد إيران كما أنها ورقة ضغط 

أيضاً في يد تركيا وبالتالي فهذا تجريد لها من ورقة مهمة من األوراق التي تحوزها.
3 ـ القيد الثالث: الوضع االقتصادي اإليراني، وهو كابح داخلي، ومهما تحدثنا عن 
أي ألية غربية لمساندة إيران، من أجل االلتفاف على العقوبات األمريكية، ال أحد ينكر 

أن العقوبات االقتصادية موجعة ومؤلمة بالنسبة إليران.
4 ـ القيد الرابع: حدوث تغير في البيئة التي نشطت وتمددت فيها إيران على مدار 
السنوات الماضية، وخاصة منذ 2010 و 2011 وحتى اآلن. في العراق مثالً التغير بات 
واضحاً فهناك مظاهرات تخرج في البصرة تهتف ضد إيران، وهي التي كانت معقل 
المجلس  الحكمة« من  الحكيم رئيس »تيار  النفوذ اإليراني، وخروج عمار  من معاقل 
اإلسالمي العراقي األعلى. وهذا التنظيم ولد في إيران، وأن يبدأ مقتدى الصدر في تطبيع 

عالقاته مع دول الجوار العربي.
هذا كله في الحقيقة يقلل من مساحة نفوذ إيران، التي كانت منذ عامين مضيا الالعب 
الرئيسي وربما الوحيد في العراق، لكن اآلن لم تعد كذلك، وينطبق األمر أيضاً بطبيعة 
الحال على سوريا إذ أصبح النفوذ هناك يتوزع بين عدد كبير من الالعبين األطراف، 
منهم أطراف دولية وإقليمية وأطراف داخلية »كاألكراد«، إضافة إلى تنظيمات إرهابية 

تنتمي لعدد كبير من الدول.
فقط على  قاصراً  ليس  الدول«،  اإلثنيات »تفكك  تحدي صحوة  الخامس:  القيد  ـ   5
عانت  للقوميات،  عابرة  ظاهرة  هذه  لكن  العربي،  الربيع  شهدت  الذي  العربية  الدول 
منها أسبانيا في عام 2017، والعراق وغيرها، ومنها إيران والتي ال يمثل فيها المكون 

الفارسي الذي تقوم عليه الدولة أغلبية مريحة وبالكاد يتجاوز الـ 50 % .
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الدور التركي
السفير/عبد الرحمن صالح)9(

أود في البداية أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس المصري 
للشئون الخارجية ألول مرة  كعضو في المجلس ، رغم أني سبق أن تحدثت أمام المجلس 
مرتين بصفتي الوظيفية كمساعد سابق لوزير الخارجية وسفير في تركيا. كما يشرفني 
مقدمتهم  وفي  الدبلوماسية  حقل  في  أساتذتي  من  العديد  اليوم  الحضور  بين  يكون  أن 
والدي الروحي السيد السفير/ عبد الرؤوف الريدي الذي قدم لنا أيضاً مثاالً يحتذى به 
لقيادة العمل العام في خدمة المجتمع وتطوره سواء بالمشاركة في تأسيس هذا المجلس 
ورعايته أو في تطوير ونشر خدمات مكتبة مصر العامة، واود أن أشكر السيد السفير/ 
منير زهران رئيس المجلس، والسيد السفير/ عزت سعد المدير التنفيذي، على دعوتي 
ومواكبة  وتنوع  نشاط  من  المجلس  عمل  في  أطلقاه  ما  وعلى  اليوم،  أمامكم  للتحدث 

للقضايا الدولية التي تؤثر على مصالح مصر الحيوية. 

وأرغب أن أوضح أوالً أن معالجتنا في مصر لكل من تركيا وإيران وإسرائيل على 
أنها قوى إقليمية خارج النظام اإلقليمي العربي، وإن كانت تتفاعل معه وتؤثر فيه، ربما 
كانت تصلح في رأيي لفترات سابقة من تاريخنا المعاصر ألسباب سياسية وقانونية ال 
قسم  في  أساتذتنا  أن  أذكر  أن  ويكفيني  اآلن.  قائمة  تعد  ولم  لمناقشتها  هنا  الوقت  يتسع 
الذي  إقليمنا  أن  لنا  يدرسون  كانوا  الماضي  القرن  من  السبعينات  في  السياسية  العلوم 
ننتمي إليه هو العالم العربي وليس ما يطلق عليه الغرب وإسرائيل »الشرق األوسط« أو 
»األدنى«، وكانوا يسوقون لنا الحجج المستندة للغة والتاريخ واالنتماء القومي والمصالح 
المشتركة في مواجهة التأكيدات اإلسرائيلية أن اليهود ودولتهم الناشئة قد إنضمت للعديد 
من األقليات العرقية والدينية والقومية التي تموج بصراعاتها المنطقة وليس الصراع 
العربي اإلسرائيلي، أولها والأهمها، وإنما يستخدمه الحكام العرب إللهاء شعوبهم عن 

المطالبة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.
اإلسرائيلي  واإلحتالل  لبنان  في  األهلية  الحرب  إزاء  العربي  العالم  انقسام  وبعد   
اإليرانية  والثورة  لمصر  العربية  والمقاطعة  المصرية  السالم  ومعاهدة  لبنان  لجنوب 

)9 (عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
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والحرب العراقية اإليرانية وغزو صدام حسين للكويت والعقوبات الدولية على العراق 
التركي  من قواعد وأجواء عربية واالنغماس  للعراق انطالقاً  وليبيا والغزو األمريكي 
واإليراني واإلسرائيلي في القضايا العربية التي تمس األمن القومي ألكبر الدول العربية، 
فهل يمكن أن نستمر في الحديث عن نظام إقليمي عربي ولو من الناحية النظرية؟ أعرف 
أن اإلجابة لها عواقب وتبعات سياسية ودولية ولكن هل يمكن أن نستمر في تجاهل أن 
إيران وتركيا وإسرائيل قد أصبح لها تأثير مباشر ودور حيوي في قضايا األمن القومي 

للعديد من كبريات الدول العربية.
التجارية  الدول  هذه  عالقات  على  النظرية  المعايير  بعض  طبقنا  لو  وحتي 

بقياس ماكان يسميه كارل دويتش اإلقليم  بدول  والعسكرية والسياسية 
العربي  إقليمنا  لتعريف   »Frequency of Cross-Borders-Transactions«
لوجدنا الدول الثالث في قلب هذا اإلقليم ويلعبون فيه دورا أكثر أهمية من معظم الدول 
العربية الكبرى، وليس أدل علي ذلك من أمثلة الجهود الراهنة  لتسوية الحرب في سوريا 

أو اليمن أو ليبيا واألزمة الخليجية القطرية والوضع في لبنان والعراق. 
الهائل لطبيعة  التطور  لهذا  فقط  كاشفاً  العربي لعب دوراً  الربيع  أن زلزال  وأعتقد 
في  سفيراً  عملي  بدأت  فحين  جديدة.  أوضاعاً  ينشئ  ولم  األوسط  الشرق  في  اإلقليم 
تركيا عام 2010 وجدت أنقرة قبلة للعديد من الزعماء العرب، أكثر من أي عاصمة 
عربية أخرى، وكان انغماس تركيا في قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي مكثفاً رغم 
التحفظ المصري على هذا الدور التركي ومقاومته أحياناً. وعقدت تركيا اتفاقيات إللغاء 
التأشيرات والتجارة الحرة ومجالس تعاون استراتيجية مع معظم الدول العربية. وكان 
طريق  عن  الحكم  إلى  إسالمية  خلفية  له  بحزب  أتى  الذي  العلماني  التركي  النموذج 
انتخابات حرة يلقى إعجاباً لدى غالبية المثقفين العرب العلمانيين منهم قبل اإلسالميين، 
خاصة وأن حزب إردوغان وجول احتفظ لقرابة عشر سنوات باحترامه لقواعد الليبرالية 

الديمقراطية. 
والبد وأن مصطفى كمال أتاتورك يتقلب اآلن في قبره وهو يرى أن هدفين رئيسين 
سعى لتحقيقهما وثبت بعد ثمانين عاماً من وفاته فشله في بلوغهما، وهما القضاء على 
تأثير اإلسالم السياسي واالجتماعي في المجتمع التركي، وصهر األقليات داخل الحدود 
الجديدة لدولة أحفاد عثمان في قومية تركية ال تعرف االختالف القومي والعرقي والديني 

كاألكراد والعلويين.
وقد بنى أردوغان مجده السياسي على أنقاض هذين الفشلين األساسيين ألتاتورك. 
ومتشوق  متعلم  تركي  مجتمع  بناء  في  األتاتوركي  النجاح  وحزبه  أردوغان  واستخدم 
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لالنضمام إلى أوروبا ولتطبيق المعايير الغربية فى الحكم وحقوق اإلنسان لكي يخرج 
إلى النور بنصف المجتمع المنكمش على نفسه في أحضان الثقافة التقليدية في الريف 
األناضولي المحافظ ولكي يحصل بفضل هؤالء على أول أغلبية برلمانية تمكنه منفرداً 
من تشكيل حكومة فى تاريخ تركيا المعاصر. وبالطبع ما كان لينجح في ذلك لو لم يتعلم 
من أخطاء أربكان من قبله ويخلع عباءة المطالبة بتطبيق الشريعة ويرتدى بدالً منها قبعة 
العلمانية الغربية ولكن بتفسيرها األمريكي، الذى يسمح بوجود تأثير للدين في المجتمع 
الدولة تقف على مسافة واحدة من كل األديان وال تخضع ألى  والسياسة ولكن يجعل 

سلطة دينية.
فى  الجديد  والتنمية  العدالة  حزب  جول  هللا  عبد  وصديقه  أردوغان  أنشأ  وهكذا 
عام2001 منشقين عن حزب أربكان )السعادة( الذى قام الجيش والقضاء ضده بانقالب 
صامت عام 1997 أدى إلى القبض على العديد من قادته بتهم استغالل الدين في السياسة، 
ودخل أردوغان نفسه السجن بتهمه قيامه في إحدى خطبه باقتباس آيات شعر تتضمن 
تشبيه المآذن بالحراب والمساجد بالقالع التي يتحصن بها السياسيون “ اإلسالميون “. 
والطريف أن هذه اآليات كانت من تأليف الشاعر التركي محمد عاكف أور صوي مؤلف 

النشيد الوطني التركي. 
التى حصل   2002 انتخابات  فى عدم تمكنه من دخول  وكان سجن أردوغان سبباً 
حزب العدالة والتنمية فيها على 39 % من األصوات، ولكنه تمكن من حيازة أغلبية 
مقاعد البرلمان بسبب سياسة الحد األدنى المطلوب لتمثيل كل حزب فى البرلمان وقتها 
15 % وبالتالي تولى رئاسة وزارة الحزب األولى عبد هللا جول الذي كان له فضل كبير 
والدبلوماسيين  االقتصاد  العلمانيين والمتخصصين فى  بالعديد من  الحزب  استعانة  في 
المحترفين السابقين، وفى إعطاء صبغة محافظة علمانية على الحزب مع احتفاظه بتأييد 

المتدينين فى قرى ومدن أنقرة وضواحي إسطنبول الشعبية.
البوتقة من الخبراء بصياغة برنامج للحزب يركز على المشاكل   وكلف جول هذه 
العامة  الموازنة  في  فاحش  عجز  من  التركي  واالقتصاد  المجتمع  يواجهها  كان  التي 
وميزان المدفوعات وتضخم كبير فى األسعار يتجاوز عشرة أضعاف الزيادة في الدخل 
القومي وفشل النظام البنكي بسبب انتشار الفساد. واستهدف برنامج حزب العدالة والتنمية 
اكتساب ثقة نصف المجتمع من اإلسالميين أو أصحاب األموال  الخضراء كما يسميهم  
العلمانيون األتراك. ولم يتعرض هذا البرنامج بكلمة واحدة لمشكالت لها عالقة بالدين 
مثل تغيير القانون األتاتوركي الذي كان يحرم النساء الالتي يغطين شعورهن من العمل 
في المؤسسات الحكومية أو الدراسة بالجامعات العامة والمدارس الحكومية أو الترشح 
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للبرلمان أو للمجالس المحلية، وتحريم إنشاء مدارس دينية وغيرها من األمور التى كانت 
تشغل بال اإلسالميين ولكن مؤسسي هذا الحزب الجديد اهتموا في البداية فقط بالقضايا التى 
تشغل غالبية المجتمع من ضرورة إصالح االقتصاد والخدمات والمرافق العامة وتطوير 

رؤية  معاصرة وعلمانية ولكنها ليبرالية محافظة لكيفية تحقيق ذلك اإلصالح.
واهتم أردوغان، بعد عودته للبرلمان عام 2003 ورئاسته للحكومة وشريكه جول، 
الذي اكتفى بمنصب وزير الخارجية، بأن يقوم الحزب بتمكين الطبقات المتوسطة عن 
إنتاجها  الضرائب ودعم  وإعفائها من  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  تشجيع  طريق 
وصادراتها، وفى نفس الوقت إعطاء الكيانات االقتصادية الكبيرة التي تملكها العائالت 
التركية األتاتوركية مثل صابونجي وكوتشي نصيبهم من المشروعات والعائد لضمان 

عدم انضمامهم ألية تحالفات ضد الحزب الحاكم. 
اإلعالم  في  االستثمار  على  أنصاره  من  اإلسالميين  الرأسماليين  أردوغان  وشجع 
بتطبيق  ذلك  ودعم  أخرى.  ناحية  من  التصديرية  الصناعات  وفى  ناحية،  من  التركي 
سياسات التوسع التركي العثماني الجديد فى مناطق النفوذ التاريخية فى الشرق األوسط 
وغرب وجنوب آسيا والبلقان وحوض البحر األسود وهي السياسات التي رسم خطوطها 
العمق  2000 في كتابة  أستاذ جامعي شاب اسمه احمد داود اوغلو عام  االستراتيجية 
سياسة  إلى  ألردوغان  الخارجية  للشئون  مستشاراً  أصبح  حين  وطوره  االستراتيجي 
يكون  لكي  األفكار  تلك  وأهلته   .Zero problem تركيا  جيران  مع  المشاكل  تصفير 

وزيراً لخارجية تركيا منذ عام 2009.
ورغم فشل تلك السياسة الخارجية فى تحقيق العديد من أهدافها إال أن إخالص داوود 
أوغلو  ووالئه ألردوغان مكناه أيضاً من أن يصبح رئيساً للحزب ورئيساً للوزراء بعد 
انتخاب أردوغان رئيساً فى صيف عام 2014، وحتى محاولة إنقالب عام 2016، ولكي 
يضمن أردوغان أنه سوف يتمكن من االستمرار في حكم تركيا إلى أن يتمكن من تغيير 
الدستور وتحويل النظام السياسي البرلماني التركي إلى نظام رئاسي، يركز السلطات 
في يديه لمدة عشر سنوات أو فترتين رئاسيتين تضمن له تسليم الجمهورية التركية بعد 
مائة عام من إنشائها على يد أتاتورك عام 1923 وهى إحدى أكبر عشر اقتصاديات في 

العالم بعد أن كانت تحتل عام 2014 المركز السابع عشر . 
وتضمن حلم أردوغان وبقية العثمانيين الجدد الذي صاغه داود أغلو أن تتمتع تركيا 
الدولة  التي حكمها سالطين  الخارطة  نفس  في  كبير  وثقافي  اقتصادي وسياسي  بنفوذ 
هو  يكون  أن  مؤيدوه  ويحلم  معارضوه  يسخر  ولهذا  مجدها،  أوج  في  وهي  العثمانية 
السلطان العثماني السابع والثالثين. واستغل أردوغان توجه غالبية الشعب التركى منذ 
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إلى أوروبا كمثل أعلى وسعي تركيا منذ منتصف  أتاتورك  يد  إنشاء الجمهورية على 
ومحاولتها  األوروبي  لالتحاد  االنضمام  إلى  أوزال  تورجوت  حكم  تحت  الثمانينيات 
تطبيق المقاييس والمعايير األوروبية فى كل المجاالت الصناعية – الزراعية – الخدمية 
القبول  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والقضائية كشرط ضروري إلتمام عملية 

في االتحاد.
 وكان أردوغان وجماعته يدركون العقبات السياسية التي تحول دون انضمام تركيا 
لالتحاد األوروبي وخاصة تحت حكم حزبه بسبب المعارضة الشديدة التي كان يقودها 
األحزاب  معظم  ذلك  فى  ويشاركهما  ألمانيا  في  وميركل  فرنسا  في  ساركوزي  علناً 
اليمينية فى كل الدول األوربية والذين يرون جميعاً خطراً كبيراً فى ضم 85 مليون مسلم  
يتكاثرون بنسبة أكبر من 2 % سنوياً، بل ويشجعهم أردوغان أن ينجب كل منهم أكثر 
من ثالثة أبناء، إلى مجموعة شعوب أوروبية غالبيتها مسيحية وال يتجاوز عددها بعد 
توسيع العضوية 500 مليون نسمة وتزيد بمعدل ال يتجاوز 0.2 % بل ويتناقص عدد 

معظم شعوبها سنوياً.
وقد أعلن أردوغان ألعضاء حزبه أكثر من مرة أنه يرى فى السعي لالنضمام لالتحاد 
اإلنتاج  جودة  حيث  من  فقط  ليس  التركي  وبالشعب  بتركيا  لالرتقاء  وسيلة  األوروبي 
الصناعي والزراعي والخدمي وتطبيق المعايير اإلدارية التي تتيح للصادرات التركية 
غزو دول االتحاد األوروبي باالستفادة من رخص تكلفة األيدي العاملة التركية وقرب 
الديمقراطية  معايير  تطبيق  من  االستفادة  أجل  من  أيضاً  وإنما  أوروبا،  من  األناضول 
الغربية من أجل الحد من سيطرة الجيش التركي على مقاليد الحكم بل وإخضاعه للقيادة 
والغربي  األمريكي  بالدعم  باالستعانة  أردوغان  فيه  نجح  ما  وهو  المنتخبة،  السياسية 

للنموذج الذى تقدمه حكومته لبقية الدول اإلسالمية وخاصة في الشرق األوسط.
وقد حصل أردوغان وحزبه على ذلك الرضا األمريكي حتى قبل وصولهم للسلطة 
وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 حيث انطلق المحافظون الجدد منقبين عن حلفاء 
يعتمد عليهم في العالم اإلسالمي ويمكن من خاللهم استيعاب تيارات اإلسالم السياسي 
الذي يعمل  التركي  العدالة والتنمية  لنموذج حزب  نماذج مماثلة  إلى  وتحويل معظمها 
في دولة علمانية ويفوز في االنتخابات بفضل تصويت الغالبية المتدينة المسلمة ولكن 
يوسع دائرة تأييده عن طريق تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية مدعومة باستثمارات 

غربية وتأييد سياسى أمريكي.
أن  على  العملي  للتأكيد  مستعدين  أوغلو  وداود  وجول  أردوغان  كان  المقابل  وفى 
تركيا سوف تواصل دورها كثاني أكبر جيش في حلف شمال األطلنطي بعد الواليات 
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المتحدة. وحتى عندما صوت برلمانها ضد رغبة الجيش التركي بعدم السماح للقوات 
الغربية بدخول العراق من الحدود التركية عام 2003  فقد استمرت تركيا في احترام 
تعهداتها بالسماح للطائرات األمريكية باستخدام قاعدة أنجر ليك الجوية في عملياتها ضد 
العراق، كما سهلت تركيا مرور الدعم اللوجيستي الغربي لألكراد والعراقيين الذين كانوا 

يحاربون قوات صدام حسين.
إلى   2002 عام  للحكم  وصولها  منذ  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  سعت  وكذلك 
سياسياً  فيه  تبنّت  الذي  الوقت  في  إسرائيل  مع  والعسكرية  التجارية  عالقاتها  تطوير 
المواقف العربية فيما يتعلق بمبادئ تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي. وزار  وإعالمياً 
أردوغان إسرائيل عام 2005 وقدم نفسه لها وللعالم الغربي على أنه الوسيط األمثل مع 
العرب واستخدم عالقاته مع اإلسالميين والعلمانيين العرب على حد سواء لكي يثبت لكل 
األطراف حاجتهم للجوء إليه. واّدعى داود أوغلو في تصريحات علنية وخالل مباحثاته 
من   2009 عام  أدني  أو  قوسين  قاب  كان  أنه  العرب  وبقية  المصريين  المسئولين  مع 
التوصل التفاق سالم بين إسرائيل وسوريا لوال أن نتانياهو أوقف االتصاالت السرية 
مع تركيا ألنه رأى أن الحكومة التركية ال تصلح وسيطاً محايداً مع العرب نظراً لسعي 
العسكري  الرد  وانتقاد  تركيا  فى  مشعل  خالد  باستقبال  حماس  من  للتقرب  أردوغان 
اإلسرائيلي على قيادات حماس في غزة، ومغازلة أردوغان الرأي العام العربي بهجوم 
إعالمي حاد على شيمون بيريز فى مؤتمر دافوس وانسحابه المسرحي من المناقشة في 

المؤتمر مما الهب مشاعر معظم العرب والمسلمين فى العالم.  
ورغم أن إسرائيل قتلت تسعة مواطنين أتراك على متن السفينة »مرمرة الزرقاء« التي 
كانت تحاول نقل مواد إغاثة لمساعدة الفلسطينيين في التغلب على الحصار اإلسرائيلي 
عام 2010، إال أن رد الفعل التركي لم يتجاوز تخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية 
مع إسرائيل إلى مستوى القائم باألعمال ومنع الطائرات العسكرية اإلسرائيلية من عبور 
األجواء التركية، مع الحفاظ على نفس مستويات التبادل التجاري الذى يتضمن العديد 

من الصفقات العسكرية. 
المسئولين األتراك  2009 أن  وقد الحظت منذ وصولي تركيا في أول زيارة عام 
وتصريحاتهم،  تصرفاتهم  من  المتحدة  الواليات  موقف  أعينهم  نصب  دائماً  يضعون 
وأن المسئولين األمريكيين بدورهم كانوا يصفون العالقات األمريكية التركية على أنها 
نموذجاً يحتذي لعالقات الشراكة التي يجب أن تنشأ بين الواليات المتحدة وغيرها من 
الدول اإلسالمية )Model Partnership(. وظل هذا الوصف مستخدماً من جانب كل 
مسئولي إدارة بوش الصغير وكذلك إدارة اوباما حتى عام 2013 عندما بدأ أردوغان 
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فى  بما  منهم  العديد  القبض على  وإلقاء  العنف ضد مظاهرات معارضيه  استخدام  فى 
ذلك الصحفيين بل والقضاة وضباط الشرطة وخاصة من أتباع حركة فتح هللا حتي قبل 

محاولة اإلنقالب العسكري الفاشل عام 2016.
وهكذا كانت خريطة الشرق األوسط بنهاية عام 2012 مطابقة تماماً لتوقعات أحمد 
العالم  التى هزت  الثالثة  العمق االستراتيجي ومقاله عن الزالزل  داود أغلو في كتابه 
رئيسياً  دوراً  تركيا  فيها  تلعب  منطقة  فيهما  وصف  واللذين  األوسط  الشرق  ومنطقة 
بالتعاون مع كل من مصر وإيران، وتقود فيها تركيا ثورات الربيع العربي نحو إنشاء 
نظم سياسية ديمقراطية علمانية مشابهة للنظام التركي دون وجود أي تعارض مع حقيقة 
إن األحزاب الحاكمة في تلك الدول سوف تكون تابعة لإلسالم السياسي بل ولإلخوان 

المسلمين بدرجة أو بأخرى. 
وال شك إن الدعم الغربي لهذه الرؤية االستراتيجية التركية كان واضحاً وصريحاً  
في الوقت الذي احتاجت فيه روسيا إلى حوالي ثالث سنوات إلدراك إن تكرار امتناعها 
عن التدخل في ليبيا سوف يؤدى إلى سقوط آخر حلفائها في سوريا وربما يلى ذلك انهيار 
النظام في إيران بحيث يمتد تيار اإلسالم السني السياسي ليهدد روسيا نفسها باالنقسام. 
ولم يكن خافياً إن مئات من المقاتلين في سوريا ضد بشار األسد أتوا من الجمهوريات 

السوفيتية اإلسالمية السابقة وبل وإن كثير منهم من الشيشان. 
وهكذا بدأت التطورات المحلية في تركيا وفى دول الربيع العربى والتفاعالت اإلقليمية 
في دول مثل السعودية واإلمارات وإيران ، والتحركات الدولية المتمثلة في تغير موقفّي 
روسيا والواليات المتحدة، تلعب دورها في إسقاط الهيبة واإلحترام عن النموذج التركي 
وفقدانه الجاذبية التي سبق أن تمتع بها في الشرق األوسط ولدى الواليات المتحدة وبقية 

الدول الغربية.
ووضح أن أردوغان وجماعته ورطوا الدول الغربية فى تأييد بعض جماعات اإلسالم 
السياسي المعارضة لبشار األسد فى سوريا مثل جبهة النصرة المتطرفة والتي حاولت 
تركيا الترويج لها كبديل معتدل وانتهى الحال بالدول الغربية أن تدرجها فى قرار لمجلس 
والشام   الرافدين  بالد  فى  اإلسالمية  الدولة  مثل  مثلها  متطرفة  إرهابية  كمنظمة  األمن 
داعش )ISIS( التي أصبحت أكثر شهرة بسبب احتاللها أكثر من 30 % من مساحة 
سوريا ولنسبة مماثلة من مساحة العراق مما جعل الواليات المتحدة تستخدمها إلنشاء 
تحالف دولي ضدها لحماية بقية الدولتين اللتين قد ينتهي األمر إلي تقسيمهما بشكل فعلى 

في النهاية.  
القبض على عشرات اآلالف  إلقاء  الماضيين في  العامين  أردوغان في  انطلق  كما 
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من معارضيه، خاصة من أتباع حركة جولن وإغالق كل مؤسساتهم العلمية والتعليمية 
وفصل مئات األلوف من أتباعهم من مناصبهم فى اإلعالم والقضاء والتعليم والحكومة 
والجيش والشرطة ووضع غالبيتهم تحت المراقبة الدائمة. وكان يتخذ تلك اإلجراءات 
تفعيله وتشديده عام  تم  الذي  الطوارئ  قانون  له وفق  المخولة  السلطات  كلها بمقتضى 
لإلجراءات  مماثلة  كانت  اإلجراءات  تلك  إن  والطريف  االنقالب.  محاولة  بعد   2016
التى اتخذتها الحكومة المصرية ضد اإلخوان المسلمين فى أعقاب اإلطاحة بهم فى 30 
يونيو بسبب لجوئهم الستخدام العنف واإلرهاب. وكان أردوغان ينتقد مصر ويحاول 
التشهير بها دولياً التخاذها نفس نوع اإلجراءات التى يتخذها هو على نطاق أوسع اآلن 

ضد حركة جولن.
وبرر أردوغان لمؤيديه وأعضاء حزبه تلك اإلجراءات، وتحالفه مع حزب الحركة 
القومية ضد األكراد واحتالله أجزاء من شمالي العراق وسوريا، بأنها كلها حرب ضد 
اإلرهاب الذي اتهم به أعضاء حركة جولن أو األكراد. وأرى أن أردوغان يستخدم تلك 
التدابير كلها، باإلضافة إلى اتهامه الغرب بمحاولة هدم االقتصاد التركي بسبب انهيار 
والتي  له،  المؤيدة  التصويتية  الكتلة  تماسك  على  الحفاظ  أجل  من  التركية  العملة  قيمة 
ومن  للجمهورية،  رئيساً  انتخابه  يعاد  أن  من   2018 يونيو  نهاية  انتخابات  في  مّكنته 
تحويل النظام الجمهوري إلى نظام رئاسي يعطيه سلطات مطلقة تدعمها أغلبية برلمانية 
يحصل عليها االئتالف بين حزبه وحزب الحركة القومية وبقت أمامه االنتخابات المحلية 
في مارس 2019 لكي يستكمل سيطرته علي كل مفاصل الدولة التركية والتي سوف 

تكون بمثابة تصويتاً بالثقة له أو لسحب الثقة فيه وفي حزبه.
البديهيات  على  االنتخابات  قبل  وحزبه  ألردوغان  السياسية  االعتبارات  وطغت 
في عشر  والتي ضاعفت   2002 عام  منذ  بنجاح  الحزب  عليها  سار  التي  االقتصادية 
حجم  وكذا  أضعاف  ثالثة  التركي  المواطن  دخل  ومتوسط  االقتصاد  حجم  سنوات 
الصادرات التركية لدول صناعية أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مما روج لما 
يٌسمى بالنموذج التركي في االقتصاد الصناعي الحر من بين اإلقتصاديات الناشئة وفى 
السياسة الديمقراطية القائمة على االنتخابات الحرة بين الدول ذات األغلبية المسلمة من 

السكان.
أردوغان عن  2016 فى مالحظة تخلى  بعد  2012 وخاصة  بعد  المراقبون   وبدأ 
عن  والتخلي  وأعوانه  أقاربه  وتعيين  يديه  في  السلطات  لتجميع  واتجاهه  النموذجين 
قواعد االقتصاد الحر وتصوير أي فشل اقتصادي على أنه نتيجة مؤامرة غربية تُحاك 
ضده شخصياً، رغم أن أوروبا الغربية لها مصلحة في استقرار ونمو االقتصاد التركى 
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بدأ  قد  و  الصاعد.  التركي  باالقتصاد  األوروبية  االقتصاديات  والرتباط  الهجرة  لمنع 
اآلن أنصار أردوغان من الطبقة المتوسطة األناضولية في المعاناة من آثار مواجهته 
األخيرة مع ترامب بسبب التضخم، فى حين استفاد منها كبار الصناعيين المصدرين من 

معارضيه، بسبب االنخفاض الكبير فى سعر تحويل الليرة التركية.
وبدأ بعض العقالء من المسئولين األتراك السابقين في الدعوة إلى أن تركيا ما بعد 
االنتخابات المحلية  العام المقبل يجب أن تعود إلى سياسة ما قبل عام 2011 من عدم 
التدخل في شؤون الدول المجاورة والتخلي عما يسمى بالعثمانية الجديدة وقبول االختالف 
وبناء الجسور وكلها كانت مصادر للتأثير واإلعجاب اللذين تمتعت بهما تركيا فى العالمين 

الغربي والعربي في العقد التالي لوصول حزب العدالة والتنمية للحكم هناك عام 2002.
الخسارة  إلى  اإلشارة  طريق  عن  التوجه  ذلك  األتراك  األكاديميين  بعض  ويدعم 
السياسية  لالعتبارات  أردوغان  تغليب  بسبب  بتركيا  لحقت  التي  والدولية  اإلقليمية 
التصويتية اإلسالمية على االعتبارات  الكتلة  تماسك  الحفاظ على  المحلية ورغبته في 
االستراتيجية. ويدللون على ذلك بتحول مواقف دول الخليج من تركيا بعد وقوفها بجانب 
قطر واإلخوان المسلمين، واتجاه مصر لعقد صفقات واتفاقات تعاون عسكرى والستغالل 
الغاز في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص باستبعاد تركيا وبترحيب وتعاون من 
إسرائيل. ويضاف إلى ذلك إن التعاون الروسي اإليراني التركي حول سوريا قد أثار 
الكونجرس دون  المتحدة، خاصة في  الواليات  الدوائر السياسية في  العديد من  حفيظة 

الحديث عن الحساسية اإلسرائيلية والسعودية.
ويعتقد بعض أنصار أردوغان أنه واٍع بكل هذه االعتبارات وبالتغيرات في النظام 
إلى  سيعود  أنه  ويعتقدون  األوسط،  الشرق  في  السياسي  اإلسالم  صالح  لغير  الدولي 
براجماتيته، ألنه يرغب فى الوصول إلى العيد المئوى إلنشاء الجمهورية التركية عام 
األولى  العسكرية  والقوة  العالم  فى  الثامن  أو  السابع  االقتصاد  2023 وهو على رأس 
فى أوروبا وأن يعود لكي يحاول أن يكون همزة الوصل بين الغرب والعالم اإلسالمي، 
وأنه يدرك اآلن أن سياساته الراهنة لن تحقق له كل هذه األهداف. ولو أنني أعتقد أن 
أردوغان أيضا مدرك اآلن لتغير النظام الدولي وضعف التأثير األمريكي والغربي في 
مواجهة الحاجة للدور التركي في مواجهة اإلرهاب في سوريا ومنع الالجئين من العبور 
بمصلحة  يصطدم  لم  طالما  اإلقليمية  الحركة  من  أكبر  حرية  له  مايتيح  وهو  ألوروبا 
أمريكية حيوية. كما أن اإلنتخابات المحلية التركية المقبلة تحتم عليه الحفاظ على تماسك 

تأييد المسلمين له.
ولم  تركيا  مع  العالقات  من  أدنى  بحد   2013 يونيو   30 بعد  مصر  احتفظت  وقد 
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العالقات  مستوى  تخفيض  تم  فقد  للعالقة.  العسكرية  أو  السياسية  غير  الجوانب  تمس 
الدبلوماسية إلى مستوى القائم باألعمال منذ مغادرتي ألنقرة في نهاية نوفمبر 2013، 
وكذلك تم إيقاف رحالت الخط البحري لنقل الشاحنات بين البلدين RO-RO ألسباب 
أمنية مفهومة، نظراً ألن األتراك يساعدون اإلخوان المسلمين على زعزعة االستقرار 
باالنتقال  األتراك  التركية وسائقيها  للشاحنات  السماح  استمرار  يمكن  فى مصر فكيف 
بحرية بطول البالد من اإلسكندرية ودمياط إلى سواحل البحر األحمر. وبالطبع تم وقف 
المناورات البحرية المشتركة ووقف شراء معدات عسكرية من تركيا وفرض قيود على 

سفر المصريين، خاصة من الشباب إلى تركيا.
ومع ذلك بقى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 عند مستوى أربعة ونصف 
مليار دوالر، منها اثنان ونصف مليار دوالر قيمة صادرات تركيا لمصر، وهو ما يمثل 
انخفاضاً بنسبة حوالى 10 % فقط مما وصل إليه الميزان التجارى بين البلدين عام 2012. 
واستمرت المصانع التركية العاملة في مصر في اإلنتاج، بل وفي التوسع ولم يتم التضييق 
للنصف عام  التزايد، بعد أن كان شهد انخفاضاً  عليها. وبدأ عدد السائحين األتراك فى 

2013 فأصبح يرتفع اآلن بنسبة 25 % سنوياً ليصل عام 2017 إلى 40 ألف سائح.
وقد حرص الرئيس السيسي وكل كبار معاونيه طوال السنوات الخمس الماضية على 
أمام أردوغان  الباب مفتوحاً  التعرض لتركيا بشكل سلبي إعالمياً وترك  االمتناع عن 
لمراجعة سياساته. وامتنع أردوغان مؤقتا من جانبه عن التعريض السلبي بمصر فى 
تصريحاته العلنية فقط من بعد محاولة االنقالب العسكرى الفاشلة عليه عام 2016 والتي 
تزامنت أيضاً مع اتضاح فشل سياساته اإلقليمية وتناقص رصيده لدى الواليات المتحدة 

والعالم الغربى ودول الخليج ماعدا قطر.
وأود أن أعيد التوصية بأن تفتح مصر الباب أمام المحاوالت التركية غير الرسمية 
الجادة من بعض المعتدلين من المسئولين السابقين واألكاديميين إلجراء حوار مع بعض 
المجلس  مثل  القرار  صنع  بدوائر  الصلة  وثيقة  المصرية  الحكومية  غير  المنظمات 
المصري للشئون الخارجية، للوصول إلى تفاهم أولي حول مستلزمات تحسين العالقات 
بين البلدين تشمل مايهم مصر من وقف محاوالت التدخل التركي في الشئون الداخلية 
المصرية ووقف النشاط السياسي واإلعالمي لإلخوان المسلمين من األراضي التركية. 
الليبية والسورية،  ويمكن أن يشمل أيضا تفاهمات حول تسهيل التوصل لحل للمشكلة 
بل ومسألة خاشقجي والنزاع مع قطر. وأعتقد أن غياب حوار مصري تركي حول هذه 
القضايا مجتمعة سوف يفتح الباب أمام أطراف عربية وإقليمية أخرى للتوصل لتفاهمات 

مع تركيا تتضمن القضايا الخالفية معنا دون أن تعالج بالضرورة كافة مشاغلنا.  
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الدور اإلسرائيلي
السفير/حازم خيرت)10(

من  العديد  األوسط  الشرق  منطقة  شهدت  العربي،  بالربيع  يسمي  ما  اندالع  منذ 
التغيرات والتفاعالت التي كانت إسرائيل قريبة منها بطريقة أو بأخرى.

ومن خالل خبرتي المتواضعة كسفير سابق لمصر بإسرائيل، أتوقع أن يشهد الدور 
اإلسرائيلي في المنطقة المزيد من النشاط في الفترة القادمة السيما على صعيد التعامل 
مع األزمة السورية، وذلك على خلفية المساعي الحتواء الدور اإليراني، وكذا الوضع 
فيما  الخليجية  اإلسرائيلية-  والمصالح  األهداف  تالقي  والعراق، عالوة على  لبنان  في 
يتصل بإيران. ومحاوالت إسرائيل استغالل ذلك للوصول إلى مقاربة غير تقليدية تتجه 
إسرائيل  دور  لمعادلة  جديداً  بعداً  ليضيف  الخليج،  دول  االنفتاح على  من  المزيد  نحو 
للعرب،  المركزية  القضية  الفلسطينية، وهي  القضية  باتت  الذي  الوقت  اإلقليمي. وفي 
تحتل موقعاً متأخراً على سلم أولويات المنطقة للعديد من األسباب منها مايتعلق بمواقف 
الحكومة اليمينية اإلسرائيلية- التي تعد في تقديري األكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل- أو 
ما يتعلق بحالة االنقسام الفلسطيني بشكل عام ، عالوة على تزايد حالة السيولة اإلقليمية 

وانشغال العديد من القوى اإلقليمية بترتيب أوضاعها الداخلية. 
األوسط  الشرق  في  المتغيرات  مع  تتعامل  إسرائيل  أن  جانبي  من  رصدت  وقد 
الدول  ضد  الحمالت  وشن  الردع  ومحاوالت  المواجهة  أسلوب  هو  األول  بأسلوبين، 
تشهدها  التي  السيولة  االنفتاح واستغالل  والثاني هو محاولة  أمنها،  تهدد  التي  والقوى 
المنطقة لتحويل دفة العالقات من منطق السياسة إلى منطق المصالح االقتصادية، وذلك 
من خالل الترويج والتسويق وإغراء الدول بتقدمها التكنولوجي في كافة المجاالت، وهي 

سياسة يتبناها نتانياهو للخروج من أي عزلة إقليمية ودولية.
وهنا أود أن أتحدث بمنتهى الصراحة والشفافية، فالمنطقة العربية تمر بمرحلة ال تحسد 
عليها والتي ربما لم نشهد مثيلها منذ عقود، وهو األمر الذي ال شك يجعل االسرائيليين 
اليرون واقعاً أفضل من ذلك، فالدول العربية تشهد انقساماً وتفتيتاً ومؤامرات فيما بينها 
بمداها.  التنبؤ  الصعب  من  يجعل  دامية  ونزاعات  داخلية  آتون صراعات  في  وتدخل 
فالسيولة غير المعهودة التي تشهدها تطورات المنطقة تراقبها إسرائيل بأريحية طالما 

)10( عضو المجلس المصري للشئون الخارجية 
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هي بعيدة عن حسابات أمنها  وتشغل اآلخرين عنها. 
 ومن واقع تجربتي في إسرائيل، فلقد خرجت بإنطباع يسوده قدر من االحباط بسبب 
في جميع  تقدم  إسرائيل من  إليه  ما وصلت  المقابل  ، وفي  العربي  الوضع  إليه  آل  ما 
المجاالت، وهو ما دفع العديد من الدول اإلفريقية واآلسيوية والالتينية – وبما فيها الدول 
الفلسطينية – أن تهرول وراء  الحقوق  إزاء  إيجابية وتقليدية ومبدئية  لها مواقف  التي 
إسرائيل لالستفادة من تقدمها التكنولوجي، وعندما كنت أتحدث مع نظرائي من سفراء 
تلك الدول، كانوا يصارحوني بأن السياسة تدار بالمصالح وليس بالعواطف ، أنهم لن 
يربطوا بين عملية السالم ومدى تقدمها، وعالقاتهم الثنائية مع إسرائيل. وطبعا هذا في 

حد ذاته يمثل هدفا إسرائيلياً وإنجازاً سياسياً بخروجها من عزلتها الدولية مجاناً.
وحتى الدول األوروبية، التي بدأت مؤخراً في اتخاذ مواقف إيجابية لصالح القضية 
المحافل  في  إيجابية  مواقف  واتخاذ  منتجاتها  ومقاطعة  االستيطان  وإدانة  الفلسطينية 
أن نعول عليها كثيراً، وإذا كنا نتصور أن الضغوط التي  الدولية، فإننا ال يجب أيضاً 
تمارسها بعض هذه الدول األوروبية على إسرائيل يمكن أن تجني ثمارها، فالحقيقة أن 
المبدئية  مواقفها  للتخلي عن  الدول  تلك  على  أكثر  وأمريكية  ًإسرائيلية  هناك ضغوطا 
من االستيطان ومقاطعة المنتجات وغيرها من المواقف اإليجابية لصالح الفلسطينيين. 
العامة إلدانة  الجمعية  في  تمريره  المتحدة  الواليات  الذي حاولت  األخير  القرار  ولعل 
حماس ودون المساس بإسرائيل، ورغم أنه لم يعتمد، إال أن جميع الدول األوروبية أيدت 
مشروع هذا القرار، وهو دليل على أن الضغوط األمريكية واإلسرائيلية على هذه الدول 

يمكن أن تغير من مواقفها.  
وفيما يتعلق بسوريا ، فتقديري أن إسرائيل مستفيدة من المشهد السوري من ناحية 
إضعاف الجيش والنظام السوري مع اإلبقاء عليه ضعيفاً كخيار استراتيجي إسرائيلي 

وشل قدرة سوريا وإخراجها من دائرة التهديد المباشر إلسرائيل.
بمتابعة  التدخل بشكل مباشر، وتكتفي  إسرائيل على عدم  من جهة أخرى تحرص 
التطورات على األرض وتوجيه بعض الضربات ألهداف إستراتيجية من آن آلخر تخدم 
الهدف االسرائيلي، مع ترك النصيب األكبر للتدخل من قبل الواليات المتحدة ومنحها 

وكالة خدمة المصالح االسرائيلية.
وفيما يتعلق بموقف إسرائيل من الدول الفاعلة في المشهد السوري، فإن التدخل 
لدى إسرائيل، ولكن يبقى الهاجس االيراني  الروسي والتركي في سوريا ال يمثل قلقاً 
إلسرائيل  األول  العدو  تعد  إيران  أن  بإعتبار  إلسرائيل  والشاغل  المقلق  العنصر  هو 
حيث تعتبر أن التواجد العسكري اإليراني في سوريا قرب الحدود اإلسرائيلية هو خط 
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أحمر، وهنا ال نغفل طبيعة المجتمع اإلسرائيلي ونظام حكمه الذي يحتاج دوما إلى تهديد 
تاريخه، وإليمانه  اعتاد على هذا األمر بحكم  الذي  اليهودي  الشعب  وجودي ولطبيعة 
الفئات  بين مختلف  التماسك  أداء بشري ممكن ويحافظ على  الخوف يخرج أعلى  بأن 

والجنسيات والعرقيات في المجتمع اإلسرائيلي.
يسبق  لم  بشكل  المتنامي  التركي  النشاط  إسرائيل  في  تواجدي  خالل  رصدت  وقد 
له مثيل سواء بالسياح أو األموال أو المشروعات أو شراء العقارات في البلدة القديمة 
المسئولين  بعض  محاولة  ورغم  ألردوغان،  التأييد  شعارات  ورفع  الشرقية  بالقدس 
الجانب  أن  أرى  أنني  إال  إسرائيل،  تقلق  التحركات  هذه  أن  لنا  االيحاء  االسرائيليين 
اإلسرائيلي لدية أريحية طالما أن تركيا تعي جيداً الخط األحمر الذي ال يغضب إسرائيل 
وال تتجاوزه، وهي أحد جوانب العالقات الخفية للعالقات اإلسرائيلية التركية لمزاحمة 

األوقاف األردنية وأضعاف وصايتها على المقدسات الدينية. 
وفيما يتعلق بلبنان، فإسرائيل تدرك جيداً المخاطر التى يمكن أن تهدد أمنها من هذا 
البلد، وطبعاً الحديث هنا عن حزب هللا. وتزداد المخاوف مع الوجود اإليراني في سوريا 
السورية،  الحرب  في  بمشاركته  اكتسب،  والذي  حزب هللا  إلى  نوعية  أسلحة  وانتقال 
مهارات وخبرة عسكرية. وتدرك إسرائيل مخاطر مواجهة جديدة مع حزب هللا والذي 
قلب  إلى  الوصول  على  قادرة  مختلفة  أنواع  من  ألف صاروخ   150 من  أكثر  يمتلك 
إسرائيل، وتدرب مقاتلوه على استخدام الدبّابات والقيام بعمليّات صغيرة نوعية متقدمة. 
كما حصل الحزب على مجموعةً من األسلحة التقليدية اإلضافية وحفر أكثر من ألف 
نفق ومستودع ليخفي أسلحته ومقاتليه بل وتسلل هؤالء المقاتلين داخل إسرائيل.  وتزداد 
المخاوف اإلسرائيلية أيضا عندما يقوى نظام األسد، باعتبار أن ضعف هذا النظام يجعل 
حزب هللا منشغل على الجبهة السورية لحماية النظام والذي يمثل أولوية له، وهو ما يدفع 

إسرائيل بدعم المعارضة السنية داخل سوريا. 
 أما دول الخليج، فليس سراً  أن هناك تحركات في اتجاه التقارب اإلسرائيلي الخليجي، 
وزيارات غير معلنة لمسئولين إسرائيليين، ومشاركات في مؤتمرات اقتصادية مختلفة. 
فلم استغرب من زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى مسقط، ولن أستغرب أيضاً إذا 
توجه أي مسئول إسرائيلي آخر في زيارة معلنة إلى دولة أخرى من دول الخليج وخاصة 
قد  فقط آخر من سيطبع علناً،  وإن كانت  السعودية  تظَل  اإلمارات والبحرين. وربما 
قطعت أشواطاً كبيرة من االتصاالت غير الرسمية . وتبقى دولة الكويت متأخرة ربما 
بسبب الهامش الديمقراطي فيها والرفض الشعبي للتطبيع.  أما قطر، فالعالقات والتنسيق 

مع إسرائيل أعمق مما نتصور سواء بشأن غزة أو غيرها .
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وما الحظته خالل فترة تواجدي في إسرائيل أن هناك مبالغة إسرائيلية مقصودة في 
تضخيم الخطر اإليراني وتحميل إيران كل صغيرة وكبيرة في عدم استقرار المنطقة، 
وهي سياسة لطرق األبواب على دول الخليج. كما تدرك إسرائيل أن أغلب دول الخليج 

تعتبر أن العدو األول لها هي إيران وليس إسرائيل.
أتوقع أن يشهد الدور اإلسرائيلي المزيد من النشاط في الفترة المقبلة مستغلة فرصة 

تالقي المصالح واألهداف االسرائيلية الخليجية ،
 فإسرائيلياً: فى دعم حسابات السياسة الداخلية لنتنياهو السيما بعد األزمة األخيرة، 
وفى ظل العد التنازلي لالنتخابات العامة للكنيست وتوظيف هذا االنفتاح لمواجهة مساعى 
منظوره  نتنياهو  لتنفيذ  وتمهيداً  دولياً.  إسرائيل  بتهميش  تتهمه  طالما  التى  المعارضة 

للسالم الذى يقوم على مصالح اقتصادية ونقل تكنولوجيا لشعوب .
وخليجياً:  فباإلضافة إلى مواجهة إيران، يمكن أن توفر إسرائيل تكنولوجيا قادرة 

على تأمين واستقرار نظم الحكم في دول الخليج. 
وعلى صعيد العالقات مع مصر واألردن اللتان تربطهما اتفاقيات سالم مع إسرائيل، 
فإن إسرائيل ال تتدخر جهداً في توظيف تلك العالقات الرسمية للتأكيد على حسن نواياها في 
تحقيق السالم ، وفي الوقت الذي تثمن فيه إسرائيل في كل مناسبة على التنسيق والتعاون 
األمني مع مصر إال أنها تسعى لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجاالت أخرى مثل 
الغاز والطاقة والزراعة والمياة وغيرها ، كما تسعى إسرائيل جاهدة الستمالة األردن  
لتحلية مياه البحر الميت بما تملكه إسرائيل من تكنولوجيا متطورة ، وهو ما يصب مجدداً 
لصالح المنطق اإلسرائيلي الذي يقوم على توظيف التطورات التى تشهدها المنطقة لتحويل 

دفة إدارة العالقات مع مختلف الدول من منطق السياسة إلى مبدأ المصالح االقتصادية،.
وحول الوضع الفلسطيني وعملية السالم : يعطي الوضع الفلسطيني المتأزم والمنقسم 
على نفسه إسرائيل الحجة و العذر للتهرب من التزامات السالم واستحقاقاته فإسرائيل 
مسئوليات  تحمل  يمكنه  ذو مصداقية  فلسطيني  هناك طرف  ، هل  وعلناً  تتساءل سراً 

وتبعات السالم ؟ 
ويزيد من األمر تعقيداً مشكلة مسألة الخالفة الفلسطينية .. فالرئيس أبو مازن تقدم 
في السن وصحته تبدو غير مستقرة ، وأعلن رفضه لما يسمى صفقة القرن معلناً أنه لن 

ينهي حياته بخيانة، على حد تعبيره، فمن سيخلفه بعد عمر طويل؟ 
 صحيح أن هناك آلية شكلية مؤقتة بتعيين محمود العالول نائبه فى حركة فتح ومنظمة 
مؤقتاً  خالفته  عريقات  تولى صائب  وكذلك  انتخابات،  اجراء  لحين  له  بديال  التحرير 
الذي  انتخابات، إال أن المعضلة هنا هي »من  الفلسطينية لحين اجراء  كرئيس للسطة 
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سيقود بعد أبومازن«،  هل هو محمد دحالن والذي يبدو أن هناك ثمة توافق بشأنه بين 
المشهد  على  السيطرة  على  قادر  دحالن  وهل   .. واإلقليمية  العربية  األطراف  بعض 
الفلسطيني السيما وأنه مرفوض من أبو مازن ورفاقه والعديد من نخب رام هللا وعدد من 
الفصائل الفلسطينية الفاعلة.. أم جبريل الرجوب أو مروان البرغوثي أو صائب عريقات 
أو ناصر القدوة أو ماجد فرج أو غيرهم، وهل هم وجوه مقبولة لدى األطراف الفاعلة 
سواء داخلياً او خارجياً. وهل ستترك حماس الساحة أم ستسعى إلى استغالل هذا الوضع 
، وهل ستترك  بمرشح  بالدفع  الغربية  الضفة  في  الساحة  للحصول على مساحة على 

إسرائيل أيضاً الساحة الفلسطينية أم ستتدخل لتحقيق مصالحها.
أتصور من جانبي أن سيناريو أبو مازن وعرفات الذى طالما قام على السيطرة على 
كل األمور)منظمة التحرير/حركة فتح/السلطة( لن يتكرر بعد رحيل أبو مازن، وبالتالي 

نجد أنفسنا في وضع سيولة غير واضحة المعالم في الشأن الفلسطيني.  
 أما ما يعرف باسم صفقة القرن ، المؤجل إعالنها المرة تلو األخرى في ضوء تعقيدات 
أن  إال  الكتمان  الصفقة في طي  تفاصيل هذه  أو  يزال مضمون  أنه ال  ..ورغم  المنطقة 
ثمة تسريبات حول مالمحها قد تجعلني أجتهد وأخشى أن تكون بمثابة تصفية للقضية 
الفلسطينية ، ففي حدود المتاح بشأنها فهي تتضمن إلغاء أو تصفية موضوع الالجئين ، 
من خالل تقليصه أو اختزاله ،ووضع تعريفات ضيقة لمفهوم الالجئ ، وربما دفع بعض 
التعويضات بدعم دولي أو خليجي مقابل التنازل عن حق العودة. أما المشكلة األكبر فهى 
القدس التي  يريدونها موحدة وعاصمة إلسرائيل ، فما هو الحل ؟ الحل  هو توسيع رقعتها 
الجغرافية ، ومنح منطقة أبو ديس ذي األغلبية العربية للسلطة الفلسطينية ، وربما النظر 
في منح حق اإلشراف على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالتقاسم بين فلسطين واألردن 
 أما المستوطنات، فيتصور أن يتم اإلبقاء على المستوطنات الكبرى بالضفة ، وتفكيك 
المستوطنات الصغرى أو غير الشرعية ، والقيام بعملية تعويض أو استبدال لألراضي 
مع فلسطين ) الدولة منزوعة السالح( بحيث تحصل األخيرة على قطعة أرض مناسبة 
بصحراء النقب .. في جميع األحوال ، فإن إسرائيل ، وفقاً للصفقة ، ستحتفظ بالتواجد 
سيجنى  ماذا  النهاية  ..وفي   !! حولها  وما  والضفة  األردن  بغور  الشامل  شبه  االمنى 

الفلسطينيون ؟ تسهيالت ومشروعات وإنهاء حصار وبعض المحفزات االقتصادية. 
وقبل أن أنهي كلمتي، فأنا ال أريد أن أترك انطباعاً لدى الحضور الكريم بأنني أتحدث 
بنبرة متشائمة، وفي نفس الوقت يجب أال نعتبر أن الوضع الحالي هو قدراً أو مصيراً، 
وال ينفع معه جلد الذات او التعبير عن اليأس واالحباط.  بل يجب مراجعة الحالة العربية 
أو على األقل  أسبابها مع ضرورة تصحيح األوضاع  بدقة وموضوعية وفهم  الراهنة 
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البدء في االصالح الحقيقي ووضع خطوات في الطريق الصحيح، واسمحوا لي هنا أن 
التي يمكن أن تساهم في تجاوز هذه  التطلعات  أجتهد في محاولة للوصول إلى بعض 

الفترة الراهنة وتصحيح الوضع العربي الحالي على النحو التالي وبايجاز :
1ـ  إعطاء إصالح التعليم األولوية، وتوجيه اهتمام خاص لفئات الشباب والنشء، وتجديد 
الخطاب الديني والتركيز فيه على القيم والمبادئ وسمو األخالق والضمير الحي وليس فقط 
على العبادات، ومراجعة التفسيرات المتشددة المتعلقة بالتحريم والتكفير وكراهية اآلخرين.
2ـ  العمل على استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها في سلم األولويات باعتبارها القضية 
المركزية واألساسية للعرب من خالل جهد عربي جماعي في المحافل الدولية، مع اعادة 
النظر في إدارة الصراع العربي اإلسرائيلي واستخالص السياسات التي أدت إلى نتائج 
إيجابية لصالح القضية الفلسطينية، واالبتعاد عن الشعارات الشعبوية بغرض الحصول 
على مجد شخصي على حساب القضية الفلسطينية، مع ضرورة إعطاء المساحة للحوار 
المتحضر لوجهات النظر المختلفة دون تخوين، فالقضية الفلسطينية ليس حكراً على تيار 

دون آخر وأن المصلحة واحدة ويكفى ابتزاز ومتاجرة بعواطف الشعوب.
3ـ  إعادة اللُحمة الفلسطينية عبر تحقيق المصالحة ودعم الجهود المصرية بقوة. 

الدوليين والعمل على تسويق مبادرة السالم  التواصل مع شركاء السالم  ـ تكثيف   4
العربية على مستوى الرأي العام العالمي ومؤسسات صنع القرار على الصعيد الدولي 
وكذلك لدى الرأي العام اإلسرائيلي والسيما مع معسكر السالم اإلسرائيلى الذي أرصد أنه 
يتحرك للعمل على مجابهة هذا التيار اليميني المتصاعد في إسرائيل، وهو األمر الذي يدفعنا 

للتفكير في كيفية التواصل مع هذا التيار و عدم تجاوزه أو تجاهله بشكل مطلق .
5 ـ إعادة النظر في استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقدس والحرم الشريف وعدم ترك 
الساحة لآلخرين مع ضرورة دراسة امكانية زيادة التواجد العربي اإلسالمي والمسيحي. 

ان على حد التعبير الفلسطينى ذاته . فزيارة المسجون ال تعنى تطبيعاً مع السجَّ
6 ـ وفي النهاية، وهو األهم، دعم جامعة الدول العربية حتى تستطيع القيام بالواجب 
المنوط بها،فهي التي تستطيع أن تتبنى كل ماسبق من خالل عمل جماعي إذا كانت لديها 
الصالحية ، وكفانا توظيفها للمصالح القُطرية على حساب المصالح القومية، ووضعها 

الحالي كأسيرة للخالفات والصراعت العربية / العربية. 
  أخيراً وليس آخراً، فإنني أعيد مرة أخرى التأكيد على أن استمرار هذا الوضع العربي 
الراهن واالنقسام الفلسطيني لن يؤدي إال لمزيد من الهيمنة االسرائيلية وسيؤدي حتماً 
إلى تراجع وتهميش القضية الفلسطينية وضياع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.    
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 دور الفاعلين من غير الدول
أ.د.عمرو الشوبكي)11(

الحديث عن تنظيمات من غير الدول في منطقتنا حديث يمتاز باإلضطراب وعدم 
الوضوح، فما بين  تقسيم على أساس الوضع الهائل الحالي، وتقسيمات أخرى تركز على 
التقسيم واإلطار السياسي الذي أدى إلى تصاعد مثل هذه التنظيمات أو الجماعات من 
غير الدولة الوطنية. وفي كل األحوال فالمنطقة العربية أمام مجموعة من هذه الحركات 

ربما أسوأها حالة داعش في العراق وسوريا وربما في أكثر من دولة أخرى.
 والعراق يتمتع بهذه الخصوصية بشكل كبير ألن ظاهرة سقوط الدولة الوطنية كان 
في العراق وجزء من تداعيات ذلك شهدته المنطقة خاصة فيما يتعلق بتصاعد التنظيمات 
من غير الدولة، وذلك في المرحلة التي أعقبت الغزو األمريكي للعراق، وهناك أيضاً 
والحشد  هللا  كحزب  اآلخرين  الفاعلين  من  ومجموعة  غزة  في  حماس  حركة  ظاهرة 
الشعبي والحوثيين في اليمن. ويالحظ هنا أن الملمح الرئيسي للمقارنة تحديداً بين داعش 
الحاضنة والمحيطة بكل طرف. وهنا البد من  بالبيئة  العالقة  الشيعية هو  والتنظيمات 
إدراك أن التنظيمات الشيعية من غير الدول تمكنت من كسب تعاطف أكبر من البيئة 
الشيعية المحيطة بها، كما يالحظ مثالً في البيئة الشيعية في الضاحية الجنوبية في لبنان 
وتعاطفها مع حزب هللا وهو جزء يعتد به، وذات األمر ينطبق على الحشد الشعبي في 
العراق والذي وظف تفوقه العسكري ضد داعش في تحقيق مكاسب سياسية في العراق، 

وبدرجة أقل الحوثيين في اليمن.
لكل من التنظيمات من غير الدولة معادلة تخصها، فمثالً في حالة حزب هللا نجد أنه 
نجح في ربط السلم األهلي بالهيمنة التي يقوم بها على النظام السياسي في لبنان، فضالً 
اللبناني، وتمكنه من  عن كونه أداة عسكرية قد تتفوق في بعض األحيان على الجيش 
كسب تعطاف كبير من البيئة الشيعية اللبنانية والمحاوالت التي لوحظت خالل زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني، وإجباره على تقديم استقالته خالل زيارته للسعودية في محاولة 
لكسر شوكة حزب هللا، كانت فاشلة ولم تنجح في التسبب بوقوع حرب أهلية وتمكن، 
من خالل حفاظه على بيئته وتحالفه مع جزء من الطائفة السنية، في الحفاظ على السلم 

األهلي وعدم وقوع اي حروب أهلية أو حتى زحزحة هيمنة حزب هللا.
)11( الكاتب والمفكر السياسي. 
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وسوريا  العراق  في  التكفيرية  والتنظيمات  داعش  تنظيم  بمعادلة  يتعلق  فيما  أما 
وامتداداتها األخرى، فأول ملمح أن ماحدث في العراق خالل حكومة المالكي هو أن 
جزء من المناطق ذات األغلبية السنية كاألنبار وغيرها تصورت أنها يمكنها أن تقبل 
الوقت،  ذلك  في  المالكي  مشروع  وتحديداً  الطائفية  الهيمنة  مواجهة  في  داعش  تنظيم 
وغيرها،  وسوريا  العراق  في  سواء  المناطق،  تلك  على  داعش  سيطرة  بمجرد  ولكن 
نسجت عالقة فيها قدر كبير من النفور والكراهية ورفض الجزء األكبر من البيئة السنية 
الحاضنة للتنظيم، خاصة وأن حجم الجرائم التي ارتكبها منعها من كسب أي تعاطف 
المواطنة واستلهام  يعلي مبدأ  الذي  العبادي بمشروعها  معه. وبالعكس تمكنت حكومة 
صورة الجيش الوطني على خالف صورة الجيش الطائفي، الذي ساد في عهد المالكي، 
التنظيمات من غير  مابين  للفروقات  هناك مالمح  وبالتالي  المناطق.   هذه  تحرير  من 
الدول التي تدعي أنها سنية سواء داعش وغيرها بأنها تلفظ من الكتلة األكبر من البيئة 
الحاضنة الخاصة بها، على عكس التنظيمات الشيعية التي نجحت في أن يكون لها جذور 

راسخة في البيئة الحاضنة لها في  العراق ولبنان تحديداً. 
التنظيم، فهزيمة تنظيم داعش في  البيئة الحاضنة أهم من مواجهة  التعامل مع   أن 
التي  الحاضنة  البيئة  فتفكيك  المطاف.  نهاية  ليس  ولكنه  إيجابي  عمل  والعراق  سوريا 
أفرزت هذا التنظيم مسألة ضرورية، وليس كما كان الوضع في مصر في السبعينات 

والثمانينات والذي انتهى اإلرهاب بهزيمة التنظيم.
 وألول مرة في تاريخ هذه التنظيمات التكفيرية والمتطرفة يالحظ وجود نمط جديد من 
التجنيد، لم تعرفه التنظيمات القديمة كالجهاد والجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين، 
في  التنظيم  يقضيه  بعيد  زمني  مدى  على  عقائدي  تجنيد  وليس  شعبي  لتجنيد  لالنتقال 
تدريس الكتب المتطرفة لعناصره حتى يمكنها ممارسة العنف. فجميع قادة الجماعات 
القديمة يؤكدون أنهم مروا بمراحل إعداد عقائدي قبل القيام بأي عملية إرهابية، أما اليوم 
وليس  وقت قصير  في  اإلرهابية  العملية  إنجاز  يمكن  الموجودة  التكنولوجيا  وفي ظل 
هناك حاجة لإلعداد بل مايحدث هو تغذية لفكرة االنتقام. ويؤكد ذلك أن هذه التنظيمات 
بعيد،  أو  قريب  من  لهم،  أفرادها العالقة  الديني ألن  الخطاب  بتجديد  لها عالقة  ليس 

بالدين أو بالمفاهيم المغلوطة أو الفكر الديني المتطرف أو المعتدل.
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مناقشات:
- السفير/رخا حسن- عضو المجلس

اليمكن الحديث عن أمن الخليج دون إيران، والدول العربية دخلت الفلك األمريكي 
مع  قوية  وتجارية  اقتصادية  وهذا خطأ وسط عالقات  إليران،  محل  إسرائيل  بإحالل 
إيران. والبد من إدراك أن الفراغ العربي هو السبب في التمدد االيراني في ظل تنافس 

القوى االقليمية على المنطقة.
- السفير/د.محمد بدر الدين زايد- عضو المجلس

 هناك نظام اقليمي وضعف في التفاعالت العربية والبد من دراسة النقاط المعقدة 
إقليمي جديد، وبالنسبة لحزب  المنطقة بما يتساوى مع الحاجة لخلق نظام  الحادثة في 
هللا فهو لم يمد نفوذه إلى الخارج، قبل أن يتمكن من السيطرة على أجزاء من لبنان وكذا 

على المؤسسات.
- السفيرة/جيالن عالم- عضو المجلس 

الدافع  وهو  لها  األول  العدو  هي  إيران  بأن  الخليج  دول  لدى  شديدة  قناعة  هناك 
الواجب  من  أمر  وهو  إيران  لمواجهة  أخرى  إقليمية  دول  مع  التقارب  في  للتحركات 
أخذه في االعتبار ، وهو مايدفع اإلدارة األمريكية للتحمس اليوم إلغالق ملف القضية 
الخليج  دول  للضغط على  بالقدس عاصمة إلسرائيل وسعيها  اعترافها  بعد  الفلسطينية 

إلقرار صفقة القرن.
- أ.أحمد أبو شادي – عضو المجلس

أشار إلى أنه بفضل السادات تمكنت مصر من أن يكون لها ثقلها خالل مفاوضات 
السالم، وكان يمكن لمصر أن تحقق إنجازات أكبر ولكن افتقار الدول العربية للرؤية 
المستقبلية أضعف موقفها وصوالً لما حدث اليوم، وهذا ينقل دوماً العالم العربي لمرحلة 

جلد الذات، بما في ذلك مصر وسط الحاجة لحوار مع الجميع ومع كافة القوى.
- دعا السفير محمد العشماوي –عضو المجلس، إلى وجود مشروع عربي حقيقي 
الرئيسي  العدو  إيران هي  أن  فكرة  والتخلي عن  الفاعلة  العربية  والدول  ترعاه مصر 

للدول العربية، ومشروع يراعي فكرة اإلسالم الحضاري وليس اإلسالم السياسي.
- د.أحمد فؤاد- عضو المجلس

لتشمل  فلسطين وتمتد  تتجاوز حتى مطامعها في  إسرائيلية  أكد على وجود أطماع 
وبخاصة  إسرائيل  في  لألوضاع  كبير  بشكل  المتابعة  لضرورة  مايدفع  وهو   ، سيناء 

الداخلية والتي تؤثر بصورة أو بأخرى على سياسات اسرائيل في المنطقة. 
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 - السفير/منير زهران – رئيس المجلس
أعرب عن عدم موافقته على مسايرة األجندة األمريكية في عداء طهران والبد من 
الدخول في حوار ومد الجسور مع اإليرانيين خاصة وأنها حضارة عريقة وهي من اهم 

الحضارات بالمنطقة .
أما فيما يتعلق بكامب ديفيد فالرئيس السادات طرد الخبراء الروس ولم يحصل على 
أية مكاسب،  وكان من األفضل أن يحصل على مكاسب من األمريكيين ولم يتم االستفادة 
منهم في تعويض األسلحة السوفيتية، كما كان يمكن استخدام التخلي عن الروس كورقة 
للضغط على األمريكان إلجبار إسرائيل على االنسحاب ولكن لم يتم استخدام األوراق 
المتاحة بشكل صحيح، ولكن وحتى بعد توقيع معاهدة السالم ظل السادات يؤكد دوماً أن 

الشعب المصري لن يقبل بالتطبيع مع إسرائيل وهو ماتأكدت صحته اليوم.
تعقيبات ختامية

- دعت د. نيفين مسعد، إلى قيام مصر بلعب دور في التقريب بين وجهات النظر 
الخليجية /اإليرانية، مشيرةً إلى أن هناك مطالبات إيرانية بذلك خاصة وأن مصر التوجد 
وجود  عدم  رغم  المصرية،  الخارجية  السياسة  ولكن  إيران  مع  كبيرة  خالفات  لديها 
عالقات قوية مع طهران، هي عالقات متوازنة والتريد االنجرار لالستقطاب والصراع 

السني الشيعي، والترفع مستوى التنسيق الدبلوماسي ألنها التريد خسارة الطرفين.
وحول إيران النووية فالتوجد دولة بما فيها روسيا ستسمح اليران بأن تكون دولة 
نووية ،والبد من إدراك أنه في العلوم السياسية اليوجد صراع دائم أو تعاون دائم وإنما 
هناك صدام وعالقات مركبة ، وعلى الصعيد الداخلي االيراني فالبد من إدراك وجود 
الداخلية  السياسة  على  ضغط  عامل  مايمثل  وهو  الجديدة،  األجيال  صعيد  على  تغير 
االيرانية وتحدياً للنظام اإليراني، أما عرب األحواز فهناك انتقادات كبيرة لما تمارسه 
طهران ضدهم  شأنهم كشأن باقي األقليات في العالم العربي.وتتمتع األقليات في العالم 
قومية عربية على وجه اإلطالق، وهناك رفض  هناك  تعد  ولم  كبيرة  بحقوق  العربي 

لمايعرف باسم العروبة االسالمية.
- أكد السفير/ عبد الرحمن صالح أنه رغم ماحدث ) من تدهور سياسي( في العالقات 
المصرية التركية، إال أنه لم ينعكس على التعاون اإلقتصادي والمبادالت التجارية بين 
البلدين، كما لم يتم التضييق على المستثمرين األتراك في مصر، وهناك شبكة قوية من 

المصالح االقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
كان  وإنما  للدول،  النسبي  الثقل  من حيث  جديد  واقع  أي  العربي  الربيع  ينشئ  ولم 
كاشفاً للضعف العربي الذي تشهده دول عربية، فمثال العراق دولة مقسمة منذ التسعينات 
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وماأحدثه الربيع العربي كشف عن عدم وجود دول عربية فاعلة وحتى الفاعلة نسبياً 
فهي في حالة من الضعف والمخاوف من االنقسام وكل ماحدث هو محاولة استغالل 
القوى االقليمية لتلك التطورات لصالحها.أما فيما يتعلق باألكراد فقد تحالفوا بعد محاولة 
االئتالف  تشكيل  في  أردوغان  موقف  ماأضعف  وهو  أردوغان،  أعداء  مع  االنقالب 

الحكومي ليبدأ في اتخاذ أساليب أكثر عنفاً مع األكراد.
ه السفير/ حازم خيرت، إلى أنه بالنسبة إلسرائيل وعالقاتها بالترتيبات في سوريا  - نوَّ
االتفاق عليها بشكل واضح وصريح  يتم  النهائية غير واضحة ولم  الترتيبات  فالتزال 
وبصفة خاصة الترتيبات في جنوب سوريا، حيث توجد عدة سيناريوهات تتعلق بتسوية 
األوضاع الداخلية في سوريا، أما حول األكراد فالعالقات اإلسرائيلية مع هؤالء قوية 

وتواجدها في المناطق الكردية بهدف إيجاد موطئ قدم لتكون قريبة من ايران وتركيا.
هللا  حزب  بين  الشيعية  األحزاب  بين  تباينات  هناك  أن  عمروالشوبكي  د.  أكد   -  
بطبيعة  تتعلق  جديدة  هناك عالمات  أن  اليمنع  هذا  ولكن  والحوثيين،  الشعبي  والحشد 
السبعينات  في  ساد  الذي  ذاك  اختلف عن  والذي  الجديد  التجنيد  ونمط  الحاضنة  البيئة 
والثمانينات والتسعينات. وفيما يتعلق باألزمة السورية فمن الممكن القول أن المعارك 
في السنوات األخيرة بين التنظيمات من دون الدولة، ولكن اليمكن إغفال الدور الروسي 
في حسم المعارك عسكرياً متفوقاً عن الجيش السوري والذي كان مدعوماً بتنظيم حزب 

هللا وتنظيمات أخرى شيعية.
 وأضاف أنه من المهم دراسة كافة الظواهر، مؤكداً أن هناك أطراف راعية لتلك 
الغربية،  المتحدة والقوى  الواليات  التنظيمات كقطر والسعودية وإيران وتركيا وحتى 

فكلها دعمتها ولها أذرع في المنطقة، ولكن المهم تحصين البيئة الداخلية.
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من�شق اجلل�شة: ال�شفري/�شيد اأب� زيد

»دور اململكة العربية ال�شع�دية«- ال�شفري/د.حممد بدر الدين زايد

»دور دولة االإمارات، ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى«- اأ.د.حممد 

ال�شعيد اإدري�س

»دور دول امل�رصق العربي«- د.�شريين �شم�س

مناق�شات

الجلسة الثالثة

ثالثًا:أدوار الدول العربية
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أدوار الدول العربية
السفير/سيد أبو زيد)12(

 أود التنويه ألهمية هذه الجلسة خاصة وأنها تتحدث عن دور الدول العربية وهذا 
هو بيت القصيد، وسيتم استعراض كافة التطورات من خالل األوراق المقدمة ، وهناك 

بعض المالحظات في هذا الشأن:
- تردي الوضع العربي ، منذ ماقيل أن هناك ربيع عربي، وقد قامت مصر بدورها 
التاريخي الدائم بأن تكون حائط الصد للهجمات الغريبة التي تضرب المنطقة، وكان ذلك 

على مدار تاريخها. وهناك تساؤل هل انتهت الهجمة أم أنها الزالت مستمرة؟
الحقبة  هناك  كانت  الماضية  فالفترة  بالرصد،  جديرة  المنطقة  في  تغيرات  هناك   -

السعودية واليوم تتغير هذه الحقبة وسط تلك التغيرات والتي سيتم تناولها.
- تزايد الحديث على التشكيك في مسألة العروبة، وهو تشكيك يصل لتصوير المنطقة 
على أنها تفتقر للعروبة ، والتوجد  بها روابط، وأن الروابط اإلثنية التتعدى 17 % 
في إطار حملة التشكيك، فضالً عن المطالبة بإلغاء الجامعة العربية والبحث عن كيان 
جماعي تنظيمي آخر وهو أمر خطير، فإن لم يكن لدى العالم العربي تنظيم جامع، وهو 

الجامعة العربية كان سيتم اليوم بحث كيف يمكن إنشاء جامعة عربية.
- الأمل في هذه المنطقة إال إذا كان القرار نابع من داخلها ،  خاصة وان أحد العيوب 
والمخاطر األساسية في العالم العربي أن القرار يملى من الخارج ويتم البحث عن رد 
الفعل الخارجي قبل اإلدالء بأية آراء عربية، فضالً عن غياب القرار العربي بل تقوم 

كل دولة بإتخاذ قرار فردي يعبر عن مصلحتها الفردية ال الجماعية.

)12( عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية 
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دور المملكة العربية السعودية
السفير/د.محمد بدر الدين زايد)13( 

مقدمة :
وفي  العربية.  المنطقة  في  اليوم  الرئيسيين  الفاعلين  أحد  السعودية  أن  القول  يمكن 
الواقع وخالفاً لما يتصوره البعض فإن هذا الدور السعودي ليس جديداً ، وان كان مثيرا 

للخالف معظم الوقت، أو بعض الوقت على األقل .
وسوف تناقش هذه الورقة أسس وصياغة السياسة الخارجية السعودية ، ثم تطورات 
الدور السعودي، وخاصة منذ الخمسينات ، وأخيراً نظرة تقييمية شاملة لحدود وامكانات 

هذا الدور .

أوالً : أسس وصياغة السياسة الخارجية السعودية:
تستند هذه الورقة إلى رؤية مفادها أن دوافع السياسة الخارجية السعودية االساسية 
الحفاظ  ثباتاً،  وأكثرهما  أولهما،   ، معقدة  جدلية  عالقة  تربطهما  مفهومين  إلى  تستند 
على قوة ومكانة األسرة السعودية الحاكمة ، وثانيهما الدافع الديني المرتبط بأسس قيام 
أساس  ما شكل   ، الوهابية  الحركة  مع  التاريخي  التحالف  والنابع من  السعودية  الدولة 
الدولة السعودية تاريخياً وهو البعد الذي يشهد تحوالت اآلن. وفي إطار هذين البعدين 
الرئيسيين تتداخل عوامل نابعة من الجغرافيا السياسية السعودية واالقتصاد السعودي 

وارتباطه الرئيسي بالمصالح الدولية من خالل النفط.
ترتبط الدولة السعودية – ويكفي اشتقاقها من اسمها ، من حيث المصالح والرؤية 
اإلدراكية، بمصالح األسرة المالكة السعودية – وفهم هذا التطابق في إدراك المؤسسة 
السياسية الحاكمة أمر ضروري لفهم مسير و تفاعالت السياسة الخارجية السعودية وهذه 
المحورية ضرورية لفهم العالقة الجدلية المعقدة بالبعد الديني األصلي الذي نشأت حوله 

صيغة هذه الدولة .
التاريخية بين األسرة  وليست هناك حاجة لالستفاضة في استعراض أصل العالقة 
السعودية هناك والحركة الوهابية ، ولكن يمكن تلخيص هذا البعد ، في أن هذه الحركة 
أو األيديولوجيا الوهابية كما سماها أيمن الياسينى، كانت بمثابة األساس لترسيخ الحكم 

)13( عضو المجلس المصري للشئون الخارجية. 
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السعودي ، كما كانت أيديولوجية توسيع الحكم السعودي، والدولة التي تم تأسيسها للمرة 
الثانية عام 1916 ، تستند إلى إطار فكري توسعي مغلف بتوجهات إسالمية وعربية 
، تعتبر أو كانت تسعى لتوسيع الحكم ليشمل كل الجزيرة العربية على األقل ، ولوال 
ان القوي االستعمارية االوروبية وموازين القوي مع اطراف إسالمية أخرى ، أحدها 
عربي وهو مصر ، واألخرى دول الجوار تركيا وإيران ، لسعت هذه الدولة إلى التوسع 
الدولة  هذه  توقفت حدود  بالنهاية   . األقل  العربي االسالمي على  العالم  أرجاء  في كل 
متسعة األرجاء عند المحميات البريطانية في الخليج ، وعجزت عن ضم كل اليمن، وإن 
ضمت عسير ونجران من األراضي اليمنية التاريخية – كما كان إعالنها الرسمي يضم 
الحجاز، لتتأسس هذه الدولة في بدايات ثالثينيات القرن الماضي وتتحدد أغلب حدودها 

وليس كلها ) إشكاالت الحدود المستمر بعضها إلى اآلن (.
هذا  وضوح  في   ، البداية  منذ  اإلسالمي،  بالبعد  المعقدة  الجدلية  العالقة  وتتمثل 
البعد كدافع للسياسات وللسلوك الخارجي السعودي ، وكذلك كأداة لهذه السياسة ، مع 
بحكم   ، منه  مفر  ال  قدراً  كانت  أيضاً  العربية  السعودية  الهوية  أن  االعتبار  في  األخذ 
المقومات الطبيعية والتاريخية المفهومة بهذا الصدد. من هنا كانت إحدى الدول المؤسسة 
االخيرة  نشأة  وبعد  قبيل  اسرائيل  تجاه  المتشددين  اكثر  وأحد   ، العربية  الدول  لجامعة 
حتي الربع األخير من القرن الماضي. غير أن تباعد الحركة القومية العربية بزعامة 
مصر الناصرية، وتوجهاتها التحررية واالجتماعية بعد ذلك، اعتبرتها السعودية تهديداً 
في صورة  كأداة سواء  االسالمي  البعد  استدعاء  إلى  أدى  ما   ، واستقراره  الحكم  لهذا 
الحلف االسالمي ، أو  في صورة رعاية حركة اإلخوان المسلمين خالل الخمسينيات 
والستينيات، وذلك حتى الغزو السوفيتي ألفغانستان الذي شكل مرحلة جديدة في توظيف 

هذه األداة بشكل مختلف .
في إطار هذين المفهومين المحورين – اللذين طرأ عليهما تطورات مهمة مؤخراً 
التقليدية دورها في صياغة السياسة الخارجية السعودية ،  لعبت كثير من االعتبارات 
التأثير على  في  مهما مستمراً  لعب دوراً  الذي  النفطي  االقتصادي  البعد  وعلى رأسها 
تطورات ومواقف السياسة الخارجية السعودية . كما لعبت  الجغرافيا السياسية واتساع 
رقعة المملكة دوراً مهماً في التأثير على هذه السياسة ، سواء فيما يتعلق باليمن – بوصفه 
الكتلة السكانية األكبر في الجزيرة العربية ، بامتداداتها السكانية وتركيبته الدينية – التي 
شكلت مفارقات مع النظام السعودي الوهابي– من خلفية زيدية اليمن وشافعية  سكانه 

من السنة ، ثم اليوم بعد ظهور استقطاب جديد ، حوثي اثني عشري .
كما لعبت مشكلة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية الهشة آثارها على النظام السياسي 
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داخلياً وخارجياً ) في بعض التفاصيل)2((.
تاريخياً انفرد رأس النظام  - الملك – أو ولي عهده في حالة مرضه ، كما في نموذجي 
 – والداخلي  الخارجي  السياسي  القرار  عملية صنع  بكامل  فهد،  والملك   ، خالد  الملك 
ويقوم الملك بهذه المهمة بمساحة مشاورة وتوازنات  اختلفت من مرحلة ألخري – سواء 
داخل األسرة الحاكمة ، أو بمشاركة كبار التكنوقراط المرتبطين باألسرة بشكل او آخر .
وخالل مرحلة تولي األمير سعود الفيصل وزارة الخارجية السعودية، وبحكم مكانته 
الملكية ، لعب دوراً غير مسبوق في التأثير في عملية صنع قرار السياسة الخارجية ،و 
استطاع بعض كبار معاونيه  من غير األصول الملكية لعب دوراً ال يمكن التهوين منه 
في بعض المراحل وفي بعض الملفات وإن  كان يظل تأثيراً هامشياً، وخاصة خالل حكم 
الملك فهد ، ولكن من خالل الصالحيات والمساحة التي أعطاها لهم سعود الفيصل ، 
وسمح بها الملك فهد ،ومن بعده الملك عبدهللا فولي للعهد حاكم فعلي أو كملك فعلي. وقد 
تقلص هذا الدور بدرجة كبيرة بتولي شخصية عادل الجبير من خارج األسرة الحاكمة 
ليتزامن ذلك مع رغبة ولي العهد الجديد في ممارسة صالحيات وقدرات أكبر في هذه 

المرحلة .
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه خالل العقود الماضية ، كانت هناك مساحة تأثير لعدد من 
شخصيات األسرة الحاكمة في صنع السياسة ، وكذا بعض وزراء النفط، والشخصيات 
العامة كالشيخ عبدالعزيز التويجري نائب رئيس الحرس الوطني من خالل تأثيره الكبير 
بالنسبة لألسرة الحاكمة  على األمير، فالملك، عبدهللا بتوجهات عروبية أكثر وضوحاً 

السعودية .
و تظل عملية صنع القرار السياسي السعودي تاريخياً، في النهاية، في يد رأس الدولة 
بدرجة كبيرة ، ما يتسق مع محورية هدفها الرئيسي وهو حماية وخدمة هذه السياسة 

الخارجية لمصالح الحكم السعودي الملكي .

ثانياً : الدور السعودي تاريخياً.
والشاهد   ، النشأة  حديث  الدور  هذا  أن  من  البعض  يردده  ما   ، أوالً  ليس صحيحاً 
على ذلك دراسة انماط التفاعالت والصراعات منذ خمسينيات القرن الماضي ، وإنما 
الصحيح، أو األكثر صحة، إن هذا الدور اكتسب قوة وزخما تدريجياً  وإن اتسم بالتذبذب 

والصعود والهبوط .
فالسعودية كانت القطب المناوئ للناصرية في مرحلة الخمسينيات والستينيات حتى 
هزيمة 1967 ، صحيح أن شعبيتها في المنطقة العربية كانت محدودة وال تقاس بشعبية 
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مصر الناصرية ، ولم تجد آنذاك إال األردن الهاشمية الخصم التاريخي لألسرة المالكة 
ولكنها  العربية،  النظم  وال  العربية  الشعوب  ال  معها  تتجاوب  لم  كما  حليفاً،  السعودية 
استطاعت تحقيق أمرين: األمر األول هو الشبهات في دورها في تحقيق انفصال سوريا 
عن الجمهورية العربية المتحدة ، واتهام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لها رسمياً 
بذلك في خطاب في 23 ديسمبر1961 بتمويل االنقالب السوري على دولة الوحدة )3 ( . 
واألهم من كل ذلك الصراع الذي دار على أرض اليمن بينها وبين مصر لعدة سنوات بعد 
الثورة  اليمنية ، وتورط السعودية بدعم عدوها التاريخي النظام اإلمامي الملكي ) الذي 

منه نبعت الحركة الحوثية اليوم (، ولكن من غير دور إليران أو لإلثني عشرية آنذاك.
واذا كان البعض ال يزال يجادل فيمن انتصر في اليمن ، فإن انتصار النظام الجمهوري 
بالنهاية – حتي بعد خروج مصر – كان هزيمة للسعودية، ولكنها بدون شك استنزفت 

خصمها وعدوها آنذاك مصر الناصرية.
وتحولت  السعودي –  للدور  أخرى  أشكاال  اتخذت   1967 عام  بعد  التالية  المرحلة 
بدرجات للتقارب مع مصر ضد العدو اإلسرائيلي – الذي تشير الدراسة الموضوعية 
أنه كان بنظر القيادة السعودية سواء الملك عبدالعزيز أو نجله فيصل العدو االستراتيجي 
لألمة العربية – اإلسالمية ، كما توضح التفاعالت األمريكية السعودية عهد فيصل – 
وإبان أزمة حظر النفط العربي - أن الملك فيصل كان يعتبر إسرائيل العدو االستراتيجي 
الذي يجب مواجهته )4( . في هذه المرحلة كان الدور السعودي من بين األدوار المهمة 
في المنطقة ، واستمر في تركيزه على مواجهة طرفين الصهيونية والشيوعية.  والملفت 
لالنتباه وجود كثير من الوثائق السعودية التي تشير إلى الربط بين الظاهرتين أو هذين 
العربي  تنبه المشرق  أنه في هذه المرحلة ، ومع  إلى  )5(. كما تجدر اإلشارة  الطرفين 
السياسية  التدريجي لألداة  التوظيف  بدأ   ،1973 القارة االفريقية في أعقاب حرب  إلى 
اإلسالمية الوهابية في إفريقيا، وبدأت مرحلة جديدة في هذه األداة استبقت توظيفها في 

األزمة األفغانية كما هو معروف .
وبدأت معالم تطور الدور السعودي تتخذ الشكل المتصاعد والمتذبذب بعد كامب ديفيد 

وعزلة مصر ، وتتمثل شواهد هذا التطور في عدة ملفات عربية كالتالي:
1 ـ تصاعد التدخل وبناء النفوذ السياسي في اليمن – الساحة الخلفية للسعودية – وهو 
ما تمثل في عدد من االنقالبات التي أطاحت بالعناصر اليسارية والناصرية ، وانتهت 
الشمالي  اليمن  تعميق صراع  السعودية  ومواصلة  للحكم  عبدهللا صالح  على  بوصول 

والجنوبي خالل هذه الحقبة .)6(
2 ـ بدايات التدخل في األزمة اللبنانية ، وبناء النفوذ الذي انتهي باتفاق الطائف – 
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وأرسى معالم نفوذ ومكانة سياسية للسعودية ال يستهان بها في الداخل اللبناني – على 
حساب مصر بشكل خاص – وفي البداية بالتحالف مع سوريا التي أزاحتها نسبياً – حتى 

تمكنت السعودية من ازاحتها في مرحلة الحقة ،وتراجعت مكانة الطرفين حالياً.
3 ـ طرح مبادرة األمير فهد – الذي كان ولياً للعهد آنذاك عام 1981 وتتضمن أولي 
معالم خطة للسالم العربي – اإلسرائيلي رداً على كامب ديفيد – وهي المبادرة التى لم 

تنجح للرفض السوري والفلسطيني والتحفظ العراقي )7(.
4 ـ لعب دور مهم في الساحة األفغانية كما هو معروف، ويمكن القول بأن هذه الحقبة 
يمكن وصفها ببروز الدور السعودي مع تذبذبه ، فرغم عزلة مصر ، إال أن كل من 
العراق وسوريا وحتى ليبيا واصلت لعب دور مهم في الساحة العربية. ففي حالة لبنان 
على سبيل المثال ، لم يكن النفوذ السعودي سيطرح نفسه إال من خالل تحالفه في البداية 
مع سوريا ولسنوات طوال . بمعنى آخر تمكنت السعودية من تحسين مكانتها النسبية أو 
وزنها النسبي مستخدمة باألساس قدراتها االقتصادية وعالقاتها بالواليات المتحدة دون 
أن تصل إلى لعب دور الدولة القائد – الذي اختفى تقريباً بخروج مصر في كامب ديفيد 
وهو ما يمكن تفسيره مرة أخري بأن القدرات االقتصادية السعودية لم تصاحبها قدرات 
عسكرية مناسبة ، تمكنها من حماية نفسها، وال القوة الناعمة التي كانت وماتزال حتى 

ذلك الوقت، حكراً على مصر ودبلوماسيتها.
5ـ  المرحلة التالية : ما بعد غزو العراق والكويت ، حيث يمكن وصف عقد التسعينيات 
من القرن الماضي بأنه عقد المحور المصري – السعودي، السوري بقدر أو آخر، حيث 
وتقارب   – كامل  بشكل  تدهوره  دون  بسوريا  الطرفين  في عالقة  مستمراً  تذبذباً  شهد 
مصري – سعودي غير مسبوق كما وكيفاً ، وفي نصفه األول كان التعبير الشائع في 
السعودية، وفى  الرسمية  البيانات  المستخدم في كافة  الكبرى  الشقيقة  المملكة – مصر 
هذا  في   . عبدهللا  عهده  وولي  فهد  الملك  كلمات  أغلب  وفي  الوزراء  مجلس  محاضر 
الوقت  دخلت السعودية في عدد من العالقات المعقدة ، سواء خالل الوحدة اليمنية التي 
لم تستقبلها بسعادة خشية نشوء كتلة سياسية وجغرافية قوية على حدودها ، وحتي في 
عالقاتها الخليجية استمرت كثير من خالفاتها الحدودية وغيرها من جيرانها أو أغلبهم 

تقريباً، فضالً عن بدء نشوء أزمتها مع قطر عقب االطاحة بأميرها خليفة .
وفي هذه المرحلة اصطدمت الدولة السعودية مع جزء من مكونها الوهابي، وتباعدت 
تدريجياً عن أسس ومفاهيمه األولى ، بحكم عملية التحديث التدريجية ، وبحكم تحالفها 
مع الواليات المتحدة . وفي التقدير فإن هذه المرحلة – ما بعد استضافة السعودية للقوات 
األمريكية في حفر الباطن شكلت مع عملية التعليم واشكالية االسرة الحاكمة من حيث 
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نظام الوراثة معالم التطورات التي تشهدها اآلن .
كما ينبغي اإلشارة أنه رغم هذه التناقضات واصلت السعودية سياساتها الوهابية في 
بينها وبين كثير من متلقي دعمه  العالم اإلسالمي والعربي – ما أنتج تباعداً متواصالً 

المالي –وشكل أحد الخلفيات المبهجة المرتبطة بحادث 		 سبتمبر 	00	 الشهير .
 – تذبذب واضح  للسعودية دون هيمنة ومع  إذن بوجود دور  المرحلة  اتسمت هذه 
مرتبط باستمرار نفس اإلشكاالت الهيكلية في بنية السياسة الخارجية السعودية، وهي  

التى سنعرض لكيفية أستمرارها فى نهاية هذا العرض .
ضعف قواتها المسلحة رغم انفاقها العسكري الهائل .- 
إشكالية الحداثة والتحول في المجتمع السعودي .- 
 - ، عددها  تضخم  مع  السعودية  الحاكمة  األسرة  وترهل  الوارثة  نظام  إشكالية 

وتعقد شكل المستقبل .
كانت  عمره،  تقدم  مع  األخيرة  مبارك  سنوات  في  المصري  النظام  ورغم ضعف 
السعودية تعاني بدورها من تقدم عمر الملك عبدهللا وعودة سياسات الحذر الذي دعمها 
النفوذ  تقليص  سوريا  واستطاعت   . الفيصل  سعود  خارجيتها  وزير  عمر  تقدم  أيضاً 
السعودي في لبنان ثم أطيح بسوريا دون أن تتمكن السعودية  من الوضع اللبناني مع 

تصاعد هيمنة إيران. 

المرحلة االخيرة : منذ بدء الربيع العربي أو االضطرابات العربية .
وهي مرحلة غير مسبوقة في االوضاع العربية ، حيث تشهد استمرار انكفاء العراق 
 ، في صراعاتها  غارقة  فاشلة  دول  إلى  وليبيا  سوريا  وتحول   ، االمريكي  الغزو  منذ 
وارتباك األوضاع في مصر قبل 30 يونيو 2013 . وقد أتاحت هذه التطورات دوراً 
غير مسبوق للسعودية ودول الخليج  تمثل في قيادة، والتحكم في، عمل الجامعة العربية، 
ما سبب جزءاً رئيسياً من تدهور قدرة النظام العربي ممثالً في الجامعة العربية على 

إدارة هذه الملفات أو االزمات العربية .
ثم جاء التحول الكبير بعد وفاة الملك عبدهللا وتولي الملك سلمان بكبر سنه ، ومحاولة 
للعهد-  ولياً   – سنه  صغر  رغم  سلمان  بن  محمد  بتعين  السعودية  العربية  أزمة  حسم 
في  العسكري  التدخل  فيها  اعتبر   ، والمنطقة  السعودية  السياسة  في  جديدة  حقبة  لتبدأ 
اليمن تعبيراً عن مرحلة جديدة ، وساد، أو تصور البعض في البداية أنها تعني حدوث 
االندفاع  مرحلة  لتبدأ  كافية  عسكرية  قوة  إلى  تستند  السعودية  السياسة  وأن  تحوالت، 
والهجوم مقارنة بسياسات التذبذب والحذر التي اتسمت بها سياستها الخارجية . على أن 
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هذه المرحلة انتهت بشكل سريع، ويمكن القول أن تلك المرحلة تسير حتى اآلن بإخفاق 
واضح ، فلم تستطع  تحقيق انتصار في اليمن ، بل تبدو الكلفة عاليه للغاية حتى اآلن، 
المتسبب في استياء واستعداء قطاعات واسعة من  التالية من  التبعات والتكلفة  كما أن 
الشعب اليمني لن تؤد إلى نفوذ سعودي مستقر في اليمن، إذا خرج من هذه االزمة دولة 
موحدة . كما تراجع النفوذ السعودي بشدة في تصاعد لظاهرة بدأت بوادرها منذ صعود 
قوة حزب هللا في لبنان ومعها إيران . ورغم تراجع السعودية نسبياً عن دعم الجماعات 

المتطرفة في سوريا فقد خرجت من المعادلة السورية ، ولم تعد طرفاً فاعالً هناك .

رؤية تقييمية :
يشير العرض السابق ، إلى أنه مع صعود السعودية ألقصى مراحل دورها اإلقليمي 
وتراجعها عن تذبذبها السابق، إال أنها لم تنجح في فرض دور ومكانة حقيقية في شئون 

المنطقة ، وأدلة ذلك باإلضافة إلى ما سبق:
- أنها ليست طرفاً فاعالً أو رئيسياً في أزمات المنطقة الراهنة باستثناء اليمن التي  

حتى قد تسير لتسوية ال تعلي من النفوذ والمكانة السعودية .
تراجع مكانتها الملحوظة في األوساط الشعبية العربية والدولية، وجاءت قضية - 

خاشقجي لتضيف المزيد من هذا التراجع .
إجبار طرفين خليجيين مهمين -  ، وال  قدرتها على حسم خالفها مع قطر  عدم 

وهما الكويت وعمان على االنصياع إلرادتها .
ويمكن إرجاع أسباب عدم نجاح الدور السعودي إلى اآلتي:

ان  وتكشف   ، االقتصادية  القوة  باستثناء   ، الشاملة  القوة  لمقومات  االفتقار   : أوالً 
االنفاق العسكري الهائل لم يؤد، إلى تحسن في قدراتها العسكرية، وضاعف من ذلك 

الصعوبة الهائلة لمعركة اليمن بمعادالتها الجغرافية والسكانية والسياسية المعقدة .
لخدمة  فعال  بشكل  التوظف  السعودي عن  والتكنوقراط  البيروقراطية  : عجز  ثانياً 
السياسة الخارجية السعودية ) مثال سفراء السعودية في كل من اليمن ولبنان كمثال(، 

واالفتقار إلى الخبرة والحكمة الكافيتين لدي القيادة السعودية الراهنة .
بالذكر هنا أن  المجتمع السعودي  والجدير  : إشكاليات بين السلطة وتحوالت  ثالثاً 
فقد ظهرت   ، مستمرة  تاريخية  معارضات  وجود  تكشف عن  السعودي  الشأن  متابعة 
قوى المعارضة اليسارية والقومية فترة المد الناصري وتم قمعها بدرجة من السهولة، 
المعارضة  ظهرت  ثم   ، ذاتها  الحاكمة  األسرة  داخل  االنشقاقات  بعض  تضمنها  رغم 
1979 ، وزادت خالل ما  الملكي عام  الحرم  السيطرة على  من  بدءاً  المتشددة  الدينية 
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سمي بالعرائض في أعقاب حرب تحرير الكويت واستطاع النظام السعودي التخلص 
من الظاهرة بعد عدة سنوات معتمداً على االدوات االمنية ، ورغبة المجتمع السعودي 
في مزيد من االنفتاح على العالم . واليوم هناك تساؤالت حول مدي التماسك في االسرة 
يمكن  ما  الصدد)8(.  بهذا  المعروفة  العهد  ولي  تصرفات  ضوء  في  السعودية  الحاكمة 
اعتباره أخطر تحديات االسرة المالكة السعودية و هو ما سيتوقف على مصير التفاعالت 

في السنوات وربما الشهور القليلة المقبلة .
البند السابق ، الصراع الفكري لمجتمع  كى يكون له دور  : يزيد من عمق  رابعاً 
مستقبل  عليه أن يتحرر من أحد أسس كيانه ونشأته وهو الوهابية، وهنا من المهم القول 
لم  كان  وان  االخيرة،  السنوات  في  الصدد  هذا  في  والتطور  التحسن  بعض  هناك  بأن 

يكتمل او يتبلور بعد		.

 

)14( هوامش الدراسة :
2ـ أيمن الياسيني : الدين والدولة في المملكة العربية السعودية ، ترجمة د. كمال اليازجي لندن – دار الساتي 

الطبعة الثانية 1990 ص 144.
3ـ من بين نماذج هذه الدراسات د . عبدهللا سعود القباع : االستراتيجية الدولية وقضايا االمن الوطني في المملكة 

العربية السعودية الرياض – مطابع الفرزدق التجارية الطبعة الثانية 1990 – 349 وما بعدها .
4ـ حسن ابو طالب : المملكة السعودية وظالل القدس ، القاهرة ، دار سينا للنشر 1991 ، صفحة 62 وما بعدها 

عرض تاريخي ص 63.
5ـ المرجع السابق : اكثر من وضع الفصل االول ، وكذا تفاصيل بالفصل الثالث .

6ـ شرح ألبعاد الموقف السعودي قبل الوحدة، حسن ابو طالب : الصراع بين شطري اليمن ، القاهرة مركز 
الدراسات السياسية واالستراتيجية ديسمبر 1979 .

7ـ حسن ابو طالب : المملكة السعودية وظالل القدس ، مرجع سابق ص 2020 وما بعدها .
8ـ رصدت عدد من الدراسات عمق االضطرابات واشكاالت النظام السعودي ، منها دراسة أيمن الياسيني سابقة 
الذكر كما رصدتها دراسة سابقة أيضاً عبد العاطي محمد احمد : الدبلوماسية السعودية في الخليج » الجزائر . 

القاهرة . مركز الدراسات  السياسة واالستراتيجية االهرام 1976ص 55 وما بعدها .
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دور دولة اإلمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى
أ.د.محمد السعيد إدريس)15(

تفاعالت دول مجلس التعاون الخليجي مع التطورات والتحديات العالمية واإلقليمية
مجلس  دول  تعاملت  كيف  وهو:  محدد  سؤال  على  اإلجابة  إلى  الورقة  هذه  تهدف 
والشرق  العالمي  النظامين  في  المستجدة  والتحوالت  التطورات  مع  الخليجي  التعاون 
أوسطي وتداعياتها على النظام العربي وعلى مجلس التعاون الخليجي ومستقبله، ومعرفة 
ما هي السياسات وأنماط التفاعالت التي لجأت إليها هذه الدول لمواجهة ما تفرضه هذه 

التطورات والتحوالت من تهديدات وتحديات.
مثل هذه اإلجابة تستلزم أوالً التعرف على مجمل تلك التطورات والتحوالت العالمية 

واإلقليمية، كي يمكن فهم وتقييم تفاعالت دول مجلس التعاون الخليجي معها. 

أوالً- التطورات والتحديات العالمية واإلقليمية
السياسة  في  استخدامه  جرى  كمصطلح  األوسط«  »الشرق  مصطلح  ظهور  منذ 
وحتى  الحدود  ترسيم  إشكالية  تتجاوز  التي  باإلشكاليات  مفعم  مصطلح  وهو  العالمية 
إشكالية االنتساب إلى »مركز« أو إلى »محور« عالمي، وتصل بنا إلى إشكالية الدور 
أو الوظيفة التي تؤديها هذه المنطقة، أو هذا النظام اإلقليمي في السياسة العالمية، كما 
تمتد هذه اإلشكالية أيضاً إلى العالقة التي تربط بين هذا النظام الشرق أوسطي والنظام 
العربي، إشكالية موقع الوطن العربي الذي يعد نظاماً فرعياً من نظام الشرق األوسط، 

وخصوصية عالقة النظامين في تفاعالتهما بالنظام العالمي.
بالذات  األوروبي  الغربي  والعالم  األوسط  الشرق  إقليم  بين  التاريخي  االرتباط 
السياسة  الشرق األوسط في  المحدد لخصوصية موقع  العامل  لسنوات طويلة هو  ظل 
العالمية، ولكن مع تغير هيكلية وطبيعة النظام العالمي من نظام أحادي القطبية غربي 
استعماري قبل الحرب العالمية األولى إلى نظام ثنائي القطبية بعد الحرب العالمية الثانية 
وتفاقم الصراع بين العالم الغربي الرأسمالي بقيادته األمريكية وبين العالم االشتراكي 
من  األوسط  الشرق  موقع  ومركزية  السوفيتي،  االتحاد  يقوده  كان  الذي  الشيوعي  أو 
النظام، أدت إلى تغيرات مهمة لحقت  الناحية الجيوستراتيجية في قلب صراعات هذا 

)15( الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، وعضو المجلس. 
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بخصوصية المصطلح ودور اإلقليم في السياسة العالمية، هذا يعني وجود عالقة ارتباط 
التفاعالت  وأنماط  والقيادة  الهيكلية  ناحية  من  العالمي  النظام  طبيعة وخصوصية  بين 
وكنظام  المحورية ذات االهتمام وبين ما يكتسبه الشرق األوسط كإقليم أوالً  والقضايا 

إقليمي ثانياً من أدوار ووظائف.
هذا التطور هو الذي أنهى وضعية الشرق األوسط كمجرد مساحة جغرافية تتوسط 
العالم بالنسبة للمركز األوروبي االستعماري طوال سنوات القرن التاسع عشر والنصف 
أكثر من  الشرق األوسط  إقليم  يكن  لم  السنوات  تلك  العشرين. خالل  القرن  األول من 
مجرد مساحة جغرافية يسيطر عليها الغرب ويوظفها لمصالحه دون اعتبار أو اكتراث 
الحضارة  في  ودورها  المنطقة  لشعوب  والتاريخية  والحضارية  البشرية  للمكونات 
العالمية، لكن احتدام الصراع العالمي حول الشرق األوسط وفي عمقه وضعه مباشرة 
الجديدة  التفاعالت  العالمية، وفي ظل هذه  السياسة  أهميته في  اعتباره وله  له  كطرف 
عادت الجغرافيا لتكتسب صفاتها المسلوبة من ناحية أنها وإن كانت جغرافياً فإنها أيضاً 
أيديولوجيا، األمر الذي فرض الشرق األوسط كنظام إقليمي فرعي  تاريخ وهي أيضاً 
العربي  للنظام  وكان  خصوصياته.  أيضاً  وله  دوره  وله  مكانته  له  العالمي  النظام  من 
أيضاً مكانته ودوره وخصوصياته باعتباره نظاماً فرعياً من هذا النظام اإلقليمي الشرق 
بسبب  كثيرة  إشكاليات  مثار  العالمي  والنظام  النظامين  بين  العالقة  وكانت  أوسطي، 
تباين تفاعالت النظامين مع القضايا العالمية خاصة في سنوات الحرب الباردة، وبسبب 
القضايا الخالفية بين النظامين وفي القلب منها الصراع العربي- اإلسرائيلي ومواقف 

القوى اإلقليمية الشرق أوسطية األخرى خاصة إيران وتركيا من هذا الصراع.
فمنذ تأسيس النظام العربى الرسمى الحديث عام 1945 برزت العديد من اإلشكاليات 
اإلقليمى   »النظام  بـ  المسمى  األوسع  اإلقليمى  بالنظام  عالقته  فى  والعلمية   النظرية 
إقليم الشرق األوسط  للشرق األوسط«  رغم كل ما هو مثار من خالفات حول مفهوم 
وحدوده. بعض هذه اإلشكاليات  كان يتعلق بأنماط العالقة بين النظامين، وحدود التداخل 
واالستقالل بينهما.  ولقد ظل النظام اإلقليمى العربى يحتفظ بدرجة عالية من االستقاللية 
والخصوصية فى عالقته بنظام  الشرق األوسط بعد معارك ضارية استهدفت اختراق 
النظام العربى وتذويبه فى نظام الشرق األوسط  أو تفكيكه، كان أهمها معركة األحالف، 
ومعركة الحرب الباردة العربية وفرض االستقطاب بين  محور التقدم أو حركة القومية 
العربية بقيادة مصر والمحور المحافظ  بقيادة  السعودية، حيث كانت حرب اليمن هى 

ذروة المواجهة بين القطبين. 
وفرته  ما  أبرزها  وصموده  العربى  النظام  لتماسك  أساسية  عوامل  هناك  كانت 
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مصر من  قدرات لهذا النظام، ودورها القائد وبالتحديد دور الزعامة الناصرية، ودور 
األيديولوجية القومية.  ولكن حدثت متغيرات وتطورات كثيرة بعد العدوان اإلسرائيلي 
على مصر عام 1967، منها تراجع الدور المصرى وبروز  أولوية جديدة لمصر هي 
الناصر، ومنها دخول  مصر فى  الرئيس جمال عبد  وفاة  ثم  المحتلة،  تحرير األرض 
تحالف مع المملكة العربية السعودية عقب حرب أكتوبر 1973، وحدوث ما سمى بـ 
  »انزالق« مركز النظام العربى من القاهرة إلى الرياض كنتيجة لتراجع الدور المصرى 
وحدوث  الطفرة الهائلة فى أسعار النفط التي فرضت ما عرف بـ »الحقبة السعودية« أو 
»الحقبة النفطية« فى  حياة النظام العربي، وتغير أنماط التحالفات بتقارب مصر ومعظم 
توقيع  إسرائيل عقب  الواليات  المتحدة، وتطبيع مصر عالقاتها مع  العربية مع  الدول 
اتفاقية السالم عام 1979، ودخول دول عربية أخرى عملية  التطبيع هذه عقب المشاركة 

فى مؤتمر مدريد للسالم عام 1991. 
كل هذه التطورات أدت إلى إفقاد النظام العربى الكثير من عوامل التماسك والصمود 
 خصوصاً بعد التداعيات التى هزت بنية هذا النظام أثناء وفى أعقاب ما ُعرف بـ »حرب 

الخليج  الثانية« أو »حرب تحرير الكويت من االحتالل العراقي عام 1991«. 
هذا الوضع االنقسامي للنظام العربي المقترن بافتقاد الفعالية سواء على مستوى القيام 
 بالوظائف المنوطة به أو على مستوى مواجهة التحديات التى تواجه األمة ازداد كارثية 
حاد  استقطاب  ظل  فى  جديدة  إقليمية  وتحالفات  خريطة صراعات  على ضوء  بروز 
لقلب النظام وتركزه في ثالثة  قوى إقليمية أساسية هي إسرائيل وإيران وتركيا، وتحول 
العرب إلى مجرد طرف فى تفاعالت النظام  الشرق أوسطي األوسع الذي كاد أن يبتلع 

النظام العربي داخل أسوأ أطوار تفككه وصراعاته الداخلية.
بين  مشروعات  اشتباك  حالة  عن  تعبر  اإلقليمية  القوى  توازن  خريطة  كانت  ولقد 
إقليمية ثالثة هي: المشروع الصهيوني – اإلسرائيلي، والمشروع اإليراني – اإلسالمي، 
هو  ما  بين  الخصوصية  شديدة  بتفاعالت  محكوماً  مازال  الذى  التركي   والمشروع 
»أتاتوركى« وما هو   »عثمانى جديد« دون استقرار على صيغة لمشروع واضح ومحدد 
لها  ناحية ويحقق  األوروبى من  باالتحاد  فى  االندماج  لتركيا طموحاتها  يحقق  المعالم 

أيضاً نوازعها الشرقية بأبعادها الحضارية  والتاريخية. 
وزاد  العربى  القومى  األمن  على  بقوة  أثر  الثالثة  المشروعات  هذه  بين  التفاعل 
الخيارات  العربية تعقيداً، وبالذات بالنسبة للعالقة مع إيران التى تثير انقساماً واضحاً 
فى اإلدراك السياسي  العربي، بعضه ناتج من خصوصيات المشروع اإليراني وبعضه 
اإلسرائيلي  المشروعين  من  كل  مع  اإليراني  هذا  المشروع  تفاعالت  من  ناتج  اآلخر 
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والتركي، حيث يظهر التنافس قوياً بين إيران  وإسرائيل على كسب تركيا ضمن الصراع 
األهم بينهما على فرض السيطرة والهيمنة اإلقليمية. 

 2011 عام  من  األول  النصف  في  العربية  واالنتفاضات  الثورات  موجة  وجاءت 
المحدود  النجاح  بين  ما  واالنتفاضات  الثورات  تلك  على  ترتبت  التي  والتداعيات 
واالنتكاس المفرط لتفاقم ليس فقط من أزمة النظام العربي بل وأيضاً أزمة نظام الشرق 
الفاعلة عن حسم  التداعيات ثم لعجز قواه  في تلك  األوسط الذي أصبح طرفاً متورطاً 
الصراعات التي فجرتها تلك األزمات ووجدت نفسها مدفوعة لالستعانة بالقوى الدولية 

خاصة الواليات المتحدة وروسيا أمالً في تحقيق األهداف التي باتت مستحيلة.
وقد وجد مجلس التعاون الخليجي نفسه، أو على األقل معظم دوله في مواجهة مباشرة 
التي بات  المتسارعة  التطورات  مع واقع جديد هو محصلة تفاعالت حزمة هائلة من 
مطالباً بالتفاعل معها في ظل غياب، أو على األقل تعثر النظام العربي، وفي ظل الدور 
انتكاسة  أو  فشل  أمامه خاصة عقب  نفسه  الخليجي  التعاون  الذي وجد مجلس  القيادي 
موجة االنتفاضات الثورية التي تفجرت في معظم الدول العربية، ونستطيع أن نحصر 
ثالثة تحديات فرضت نفسها على النظام العربي ومعه مجلس التعاون الخليجي كنظام 
فرعي من النظام العربي، هيأت له الكثير من التطورات فرصة أن يكون معنياً بالدرجة 
األولى بالتفاعل مع هذه التحديات باعتباره كان »الكتلة العربية األكثر تماسكاً« التي لم 

تتعرض الهتزازات انفجارات الثورات العربية.
البيئة  وتحديات  العالمية،  البيئة  تحديات  هي:  للتحديات  األربعة  المستويات  هذه 
اإلقليمية والعربية، ثم التحديات الداخلية الخليجية سواء على مستوى العالقات بين دول 

مجلس التعاون أو حتى التحديات داخل بعض الدول الخليجية.
ولم تقتصر التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي على تلك التحديات 
تفاعالت  أغلبها  في  تفاعالت عنيفة  داخلها من  يموج  الدولية وما  البيئة  التي فرضتها 
صراعية، بل وتحديات أخرى ال تقل خطورة تموج بها البيئة اإلقليمية والعربية ولكنها 
واجهت وتواجه تحديات أخرى من عمق البيئة الخليجية للمجلس، ترجع في معظمها إلى 
الخلل البنيوي الذي يحكم عمل المجلس منذ تأسيسه، وهي تحديات تضع المجلس أمام 
خيارات صعبة وحرجة، كانت لها انعكاساتها وتأثيراتها المباشرة على تفاعالت المجلس 

مع التطورات والتحديات األخرى العالمية واإلقليمية والعربية.
فمنذ تأسيس »مجلس التعاون لدول الخليج العربية« في 25 مايو 1981 وهو يواجه 
بتحديات صعبة كانت لها الدور األساسي في عرقلة تحقيق هدف الوحدة الذي ظل يمثل 
طموحاً لم تعكسه الوثيقة األساسية للمجلس »النظام األساسي«. فقد نص هذا النظام على 
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أن أهداف هذا المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول األعضاء وتعميق 
وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بين الشعوب في جميع المجاالت. ولم 
أرقى من صيغ  اتحادية  أو  توحيدية  إلى صيغة  باألهداف  ينهضوا  أن  المؤسسون  يشأ 
الرفض  يعني  ما  العضوية  مغلقة  كمؤسسة  أسس  المجلس  أن  كما  والتنسيق،  التعاون 
المسبق النضمام أي دولة أو دول أخرى إليه، وكان هذا أيضاً متعمداً، مثلما كان حصر 
أهداف المجلس في التعاون والتنسيق، ناهيك عن تمتع كل دولة عضو بالمجلس بحق 
يوصف  فما  قرارات  من  يصدر  لما  اإللزام  صفة  نفي  يعني  ما  »الفيتو«  االعتراض 
بالقرارات ال يتعدى كونه مجرد توصيات، بل أن المجلس في هيئته العليا أي »المجلس 
للمجلس، فرئاسة دورة  األعلى« الذي يضم قادة الدول الست المؤسسة لم يعين رئيساً 
اجتماعات القمة هي رئاسة دورية وقاصرة على رئاسة االجتماعات الخاصة بالدورة 

وال تمتد إلى رئاسة المجلس على مدى العام كله.
كان لهذا كله أسبابه. فالتنافس الداخلي بين الدول الست واختالل توازن القوى لصالح 
الطويل  والتاريخ  األخرى،  الخمس  الدول  من  غيرها  دون  السعودية  العربية  المملكة 
الممتد من الخالفات والمشاكل الحدودية التي ترجع إلى عهد االحتالل البريطاني الذي 
أمعن في تمزيق الوطن العربي خاصة في منطقة الخليج وخلق حدوداً مفعمة بأسباب 
الصراع حال دون تحفيز الدول الخمس الصغيرة على قبول االنخراط في منظومة أمن 
لما  أول وآخر مؤتمر وزاري  فشل  منذ  السعودية  العربية  المملكة  مع  إقليمي مشترك 
نسميه »النظام اإلقليمي للخليج العربي« الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط )نوفمبر 
1976(، وهو المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية الدول الخليجية الثماني: إيران 
بهدف  والبحرين،  وقطر  عمان  وسلطنة  واإلمارات  والكويت  السعودية  مع  والعراق 
التوصل إلى صيغة »نظام أمن إقليمي«. فبعد فشل هذا المؤتمر ألسباب كثيرة كان من 
الخليجي عام  التعاون  التي أسست فيما بعد مجلس  الدول الست  المفترض أن تتوصل 
1981 إلى تأسيس إطار مشترك ألمن إقليمي يضمها معاً، لكن هذا لم يحدث ألسباب 
كثيرة بعضها يتعلق بما أشرنا إليه، لكن كانت هناك أسباب أخرى إقليمية ودولية شديدة 

األهمية هي األخرى.
أول هذه األسباب التدخالت المتواصلة من جانب القوتين اإلقليميتين الكبيرتين: إيران 
)الشاه( والعراق )البعث – أحمد حسن البكر( في العالقة بين الدول الخمس والمملكة 
العربية السعودية، وتقديم كل منهما لنفسها كموازن إقليمي في مواجهة الدور السعودي. 
في  به  تحتمي  إقليمياً  موازناً  والعراق  إيران  في  تجد  الخمس  الدول  بعض  كانت  فقد 

مواجهة السعودية.
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عن  ناهيك  والغاز،  النفط  من  هائلة  لثروات  الدول  هذه  امتالك  األسباب  هذه  ثاني 
وجودها في قلب منطقة إستراتيجية شديدة الحيوية للتجارة واألمن العالمي ما جعلها مثار 
اهتمام من جانب القوى الدولية الكبرى ومثار تنافس بين هذه الدول األمر الذي وفر لها 

حماية دولية كافية جعلتها في غنى عن القبول بمظلة أمنية – دفاعية مع السعودية.
األسباب السابقة، مجتمعة، حالت دون تمكين هذه الدول، على مدى السنوات الخمس 
التي أعقبت فشل مؤتمر مسقط لألمن اإلقليمي الخليجي )نوفمبر 1976(، من االنخراط 
المشترك في منظومة أمن إقليمي باستثناء قبول كل منها »منفردة«، باستثناء الكويت، 
التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية مع السعودية تتعلق باألمن الداخلي واهتمامات وزارات 
الداخلية، لكن سقوط نظام الشاه الحليف في إيران وتأسيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
)11 فبراير 1979( وظهور هذه الجمهورية كمصدر تهديد قوي للدول الست من خالل 
دعوتها لتصدير الثورة، ودخولها في صدام مباشر مع الواليات المتحدة األمريكية ثم 
تفجر الحرب العراقية – اإليرانية )سبتمبر 1980( ومخاوف الدول العربية الخليجية 
الست من تداعيات هذه الحرب أقنع قادة الدول الخمس الصغيرة بقبول تأسيس مجلس 
لدول  التعاون  اسم »مجلس  يحمل رسمياً  أن  في  البداية  منذ  كان حذراً  الذي  التعاون، 
الجمهورية  مع  مبكر  صدام  في  الدخول  عن  بنفسه  ينأى  أن  وفضل  العربي«  الخليج 
اإلسالمية اإليرانية حول مسمى الخليج هل هو عربي أم فارسي، خصوصاً وأن النظام 
اإلسالمي اإليراني الجديد كان رغم شعاراته »اإلسالمية« شديد الحرص على التشدد 
في كل ما له عالقة بالمصالح الوطنية حرصاً منه على إظهار الشاه المخلوع كمفرط 

في هذه المصالح.
هكذا نستطيع أن نقول أن مجلس التعاون الخليجي ولد ضعيفاً فلم تقبل الدول الخمس 
أو  تحقيق  في  الطموح  حافز  من  أكثر  المخاطر  درء  بدافع  اضطراراً  إال  به  القبول 
دولة  لكل  يحفظ  أن  على  للمجلس  األساسي«  »النظام  حرص  ولذلك  المكاسب،  جني 
استقاللها وسيادتها الكاملة، ولم يعط للمجلس »كمنظمة فرعية إقليمية« أي سلطة فوق 
سلطة الدول، وحصر دور المجلس في »الدور االستشاري« وليس »اإللزامي«. وعندما 
وقعت كارثة غزو العراق للكويت )2 أغسطس 1990( كلفت القمة الخليجية التي عقدت 
في ديسمبر 1990 بالدوحة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان برئاسة لجنة تتولى 
تحريرها  بعد  الكويت  في  التالية  القمة  وفي  خليجي،  أمن  نظام  لبناء  مقترحات  وضع 
)ديسمبر 1991( قدم السلطان قابوس اقتراح تشكيل جيش خليجي موحد قوامه مائة ألف 
عنصر من أبناء دول المجلس الست لكن تم استبعاد هذا االقتراح واكتفى القادة بتوجيه 
الشكر للسلطان قابوس، األمر الذي أصابه بغصة لم تفارقه منذ ذلك الوقت وجعلته غير 
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حريص على أن يشارك بنفسه في اجتماعات القمة الخليجية.
وهكذا حالت الخالفات والتنافسات دون تأسيس نظام أمن إقليمي مشترك وحالت دون 
تحويل المجلس إلى تكتل أمني – سياسي – اقتصادي قادر على موازنة القوتين اإلقليميتين 
الكبيرتين في الخليج: إيران والعراق، وقادر على الحد من االعتماد على الخارج في 
الشؤون الدفاعية، كما أنها فشلت في إنجاح تجربة االتحاد الجمركي ومازالت مختلفة 
واختلفت حول  الموحدة  الخليجية  العملة  في مشروع  تنجح  ولم  العائدات،  تقاسم  بشأن 
مكان البنك المركزي. حتى جاءت أحداث وتداعيات موجة الثورات العربية ابتداء من 
أوائل عام 2011 والتي امتدت إلى دولتين من أعضاء المجلس )البحرين وسلطنة عمان( 
وتطلعات  المجلس  وحدة  تهدد  باتت  صراعات  إلى  تحولت  التي  الخالفات  من  لتفاقم 
النهوض به إلى اتحاد خليجي. على نحو ما حدث من فشل لدعوة ملك السعودية الراحل 
عبد هللا بن عبد العزيز بتطوير المجلس إلى اتحاد خليجي يكون أقدر على القيام بالمهام 

ومواجهة التحديات )قمة ديسمبر 2011(.
ثم ظهرت الفكرة مجدداً في القمة التشاورية )الرياض مايو 2012( وأعيد تأجيلها 
إلى االجتماع  الوزاري الذي عقد في سبتمبر 2012 من منطلق أن الفكرة بحاجة إلى 
المزيد من الوقت للدراسة  الشاملة والدقيقة، وكان من المفترض أن يكون موضوع هذا 
االتحاد على رأس جدول أعمال القمة  الخليجية األخيرة التى عقدت في الكويت )10- 
11 ديسمبر 2013( ولكنها وألسباب تتعلق بالموقف العماني الرافض  جرى استبعادها 
وليس مجرد إرجاؤها، األمر الذي وضع مستقبل المجلس نفسه أمام تساؤالت  وتحديات 
شديدة  اإلقليمية  والظروف  ناحية  من  البديلة  السياسات  لغموض  نظراً  األهمية  شديدة 

 الصعوبة من ناحية ثانية.
فالمنظور  كعدو،  إيران  مع  تتعامل  أن  تقبل  ال  هي  كله،  هذا  ضد  عمان  سلطنة 
الجمهورية  تأسيس  بعد  أو  الشاه  أيام  سواء  إيران،  مع  للعالقة  االستراتيجي  العماني 
اإلسالمية هو أن إيران شريك  استراتيجي للسلطنة، كما أن سلطنة عمان ضد تحويل 
المجلس إلى تكتل عسكري هدفه خوض  الصراع مع إيران، ولكنها تريد تعميم »الشراكة 

اإليرانية« مع مجلس التعاون. 
هذا الموقف العماني من إيران لم يكن جديداً أو وليد صدفة فقد كانت عمان تاريخياً، 
ومنذ االنسحاب البريطاني من الخليج، تتعامل مع إيران )الشاه  ومن بعده الجمهورية 
تلعب  دور  ومازالت  كانت  أنها  كما  السعودية،  مع  عالقاتها  في  كموازن  اإلسالمية( 
الطرف المناوئ ألي ميول من شأنها فرض »سياسة االستتباع« داخل مجلس التعاون، 
لكن ما هو  أهم هو أن عمان ظلت ترفض أن تدفع بالخليج في أتون صراعات يمكن 
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تجنبها، لذلك كانت حريصة على  نزع فتيل المواجهة بين الواليات المتحدة األمريكية 
ودول  السعودية  عكس  على  إيران  النووي،  برنامج  حول   »5+1 دول  و»مجموعة 
بريطانيا  شاركت  أمريكية-  إيرانية  سرية  محادثات  تستضيف  أن  قبلت  لذلك  خليجية، 
في بعض مراحلها إليجاد حل سلمي ألزمة البرنامج النووي اإليراني وكانت  محصلة 
هذه المفاوضات التي بدأت منذ مارس/ آذار 2013 التوصل إلى اتفاق جنيف المرحلي، 
األمر الذي كانت له انعكاساته السلبية على عالقة عمان مع بعض دول المجلس التي 

تتعامل اآلن مع إيران كمصدر أساسي للتهديد. 
التعاون  السلبي على مستقبل مجلس  الخليجي ترك مفعوله  االتحاد  إرجاء مشروع 
الخليجي. وقبل أن يستوعب المجلس هذه الصدمة تفجرت األزمة الكبرى الراهنة في 
تاريخ المجلس بين قطر وثالث دول من أعضاء المجلس الست )السعودية واإلمارات 
بعد فشل  إلى طريق مسدود  التي وصلت  إلى مصر، وهي األزمة  والبحرين( إضافة 
فيها قطر  تشارك  قمة  أي  البحرين رفضها حضور  إعالن  وبعد  الحل،  كل محاوالت 
ومطالبتها بتجميد عضوية قطر في المجلس، وهذا ما دفع أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد، الذي تولى مسئولية الوساطة الحقيقية في هذه األزمة لوصفها، أي األزمة مع 
قطر، بأنها »أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات« وأنها »قد تؤدي إلى تدخالت 
في  األحمد  صباح  الشيخ  وحذر  الخليج«  بأمن  مدمرة  أضراراً  تلحق  ودولية  إقليمية 
خطاب له أمام مجلس األمة الكويتي )البرلمان( في 24 أكتوبر 2017 من انهيار مجلس 
التعاون ودعا إلى حمايته من التصدع، وقال أن »انهياره سيعتبر تصدعاً وانهياراً آلخر 

معاقل العمل العربي المشترك«.
الدولية  البيئة  من  كل  تفرضه  ما  عن  خطورة  تقل  ال  مواتية  غير  خليجية  بيئة 
المجلس وتفاعالتها  استجابة دول  اإلقليمية والعربية من تحديات فكيف كانت  والبيئة 
في  واالستجابة«  »التحدي  لمنهاجية  التحليلي  باإلطار  أخذنا  إذا  التحديات  هذه  مع 

تحليل العالقات الدولية.

ثانياً- تفاعالت مجلس التعاون الخليجي مع التحديات
يكشف تحليل أنماط تفاعالت دول مجلس التعاون الخليجي مع كل تلك التطورات وما 
تفرضه من تحديات أنه كان ومازال األكثر تأثيراً واألكثر تأثراً بهذه التطورات واألحداث 
عن غيره من األقاليم الفرعية للنظام العربي، وبالذات في الفترة التي سبقت تفجر موجة 
معه  يتعاملون  أخذوا  الكثيرين  أن  لدرجة  أعقبتها،  التي  والسنوات  العربية  االنتفاضات 
كقيادة مرحلية للنظام العربي خصوصاً بعد خروج عواصم كبرى، كانت تمثل ثقل القوة 
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في النظام العربي، من مجال المنافسة على تلك القيادة أو تحمل تبعاتها ابتداًء بالخروج 
المصري عقب توقيع معاهدة السالم المصرية- اإلسرائيلية، ثم الخروج العراقي القسري 
بعد غزوه واحتالله أمريكياً عام 2003، ثم خروج سوريا وليبيا واليمن ضمن التداعيات 
بأن يحقق مجلس  السلبية لالنتكاسات التي واجهت تلك االنتفاضات. كان األمل معقوداً 
التعاون توحده، أو على األقل تماسكه، وأن يدفع قدماً مسيرة التكامل االقتصادي، وكان 
هناك طموح بضم اليمن إلى عضويته، ثم بعد تفجر االنتفاضات الثورية تحدث البعض عن 
ضم مملكتي األردن والمغرب لعضوية المجلس ليصبح بمثابة »اتحاد للممالك العربية« 
كرد فعل لتهاوي الكثير من الجمهوريات، وكان هذا الطموح يرمي إلى أن يطرح هذا 
المستويات  وبالذات على  كبوتها،  من  األمة  وإخراج  العربي  للنهوض  التكتل مشروعاً 
الثالثة؛ أوالً الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة الوطنية والتصدي لمخطط إعادة التقسيم 
والتفتيت على أسس طائفية أو إثنية، وثانياً مواجهة مشروع تفكيك النظام العربي لفرض 
مشروع إقليمي بديل له أهدافه التي تخدم مصالح أطراف خارجية غير عربية، ومواجهة 
أولويات  الفلسطينية ضمن  القضية  استعادة مركزية  وثالثاً  اإلقليمية.  القوى  نفوذ  تغلغل 
النظام العربي والحيلولة دون االنحراف عنها نحو صراعات أخرى بديلة ومعالجة الخلل 
العربي في التصدي لمحاوالت التطبيع مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى أولوية رابعة 
هي النهوض بالكيان الخليجي نفسه وتطويره والنهوض به من إطار التنسيق إلى إطار 
االتحاد أمالً في الوصول إلى الوحدة، للتأسيس ألمن جماعي خليجي وتكامل اقتصادي 
يمكن أن يكون بمثابة رافعة ألمن قومي عربي واندماج اقتصادي عربي في مرحلة ما بعد 

االنتكاسات التي واجهت االنتفاضات الثورية العربية.
هذه الطموحات كانت بقدر العجز العربي العام من ناحية وبقدر ما كانت تمثله القيادة 
الخليجية للنظام العربي في تلك المرحلة، لكن مجمل تفاعالت الدول الخليجية ومجلس 
التعاون الخليجي جاءت ضمن مسارات أخرى مختلفة بعيدة عن مشهد النهوض اإلرادي 
العربي الذي تحكمه إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة المخاطر التي تتهدد األمة العربية 
التفتيت وإعادة تقسيم الدول العربية ومخططات تفكيك  ابتداًء من التصدي لمخططات 
النظام العربي واستبداله بنظم أخرى بديلة، وامتداداً إلى تحقيق أهداف األمة في الوحدة 
والتصدي  األزمات  احتواء  خالل  من  األمنية  والمنعة  واالقتصادي  السياسي  والتقدم 

لالختراقات وتأسيس أمن جماعي عربي على قاعدة األمن الخليجي الجماعي.
أولويات  تعكس  مسارات  ستة  في  البديلة  الخليجية  المسارات  هذه  حصر  وبمكن 
خليجية بديلة من خالل تفاعالت تغلب عليها الصفة الصراعية أو على األقل التنافسية 
في الوقت الذي أخذت تتراجع فيه التفاعالت التعاونية الجماعية لصالح تفاعالت تعاونية 
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س االنقسام داخل المجلس وتحول دون قيامه بالوظائف واألدوار التي كانت  ثنائية تكرِّ
مأمولة على المستوى العربي. 

هذه المسارات هي: كثافة الصراعات البينية بين دول مجلس التعاون، كاألزمة مع 
واليمن(،  وليبيا  )سوريا  العربية  والصراعات  األزمات  في  الخليجي  والتورط  قطر، 
وقطر  اإلمارات  )بين  الخليج  إقليم  خارج  النفوذ  مناطق  على  والتنافس  والصراع 
هنا  التنافس  ويتجاوز  وإريتريا(،  وجيبوتي  والصومال  إثيوبيا  من  كل  في  والسعودية 
في  واالستخباراتي، خاصة  العسكري  التعاون  ليشمل  اإلستثماري   / اإلقتصادي  البعد 
ظل ضرب منطقة القرن اإلفريقي من مركز الصراع في اليمن، والترابط الشديد بين 
موانئ دول القرن اإلفريقي واألمن في باب المندب والبحر األحمر. وتشظي التحالفات 
مع القوى اإلقليمية واالنقسام الحاد في العالقات معها وغموض المستقبل بالنسبة لمجلس 

التعاون الخليجي، وأخيراً االستعداد لالنخراط في تحالف إقليمي جديد.
ويجئ هذا النمط التفاعلي كمحصلة لكل المسارات بدأت بتفشي االنقسام الداخلي في 
بعد أن أصبح  الخارج  للبحث عن حلفاء من  المتصارعين  المجلس، وتوجه األعضاء 
لتلك  األساسي  المحدد  الحاكمة هو  األنظمة  أمن  بالتحديد  أو  الوطني«  هاجس »األمن 
التحالفات أو الشراكات، أو حتى التورط في سياسة »الحرب بالوكالة« داخل األزمات 
العربية المتفجرة، والصراع على مناطق النفوذ في الخارج حتى وصل الحال بمجلس 

التعاون الخليجي إلى طريق مسدود.
سؤال: مع من نتحالف؟ أضحى هو السؤال المهيمن على العقل اإلستراتيجي الخليجي 
وقبله التحالف من أجل ماذا؟ وبالتالي وجد كل نظام ضالته في إحدى القوى اإلقليمية أو 
الجمع بين اثنتين منهما على غرار التقارب الذي ما زال غير معلن وغير رسمي، باستثناء 
الحالة الُعمانية، مع إسرائيل من جانب السعودية والبحرين واإلمارات في ظل شبكة متنوعة 

من المصالح آخذة في التنامي وفي ظل العداء المشترك المتصاعد ضد إيران.
المناكفة  باب  من  وتركيا  إيران  نحو  القطري  التوجه  كان  اآلخر  الجانب  وعلى 
موازن  البحث عن  باب  ومن  الحصار(  )دول  ناحية  من  الثالث  الدول  مع  والمكايدة 
احتمال،  بوجود  قطري  إدراك  تأصل  ظل  في  أخرى،  ناحية  من  به  موثوق  إقليمي 
األزمة  لتصفية  العسكري  الحل  إلى  الدول  للجوء هذه  الدرجات،  بأي درجة من  ولو 

المتفجرة بين قطر وهذه الدول.
األمر المهم بخصوص مسارات تلك التحالفات هو تباعد قطر وتركيا عن السعودية 
المخطط  بدوره  أربك  الذي  الُسني«  »االعتدال  بـ  يُسمى  ما  دول  وباقي  واإلمارات 
اإلسرائيلي- األمريكي لتأسيس تحالف ُسني يجمع دول االعتدال )الحلف الُسني( لمواجهة 
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ما أسموه بـ »الهالل الشيعي« الذي تقوده إيران مع حزب هللا والميليشيات الموالية إلى 
جانب سوريا وأطراف فلسطينية ضمن ما يُعرف بـ »محور المقاومة« أو »الممانعة«. 
يؤسس »حلف  أن   )2006( لبنان  اإلسرائيلي على  العدوان  نهاية  ومنذ  المأمول،  كان 
ُسني« يضم دول محور االعتدال )دول مجلس التعاون إلى جانب مصر واألردن(، وأن 
تنضم تركيا مستقبالً بحكم كونها دولة ُسنية كبيرة ولديها ما يكفي من األسباب للتحالف 
ضد إيران، ولكن بعد إيجاد صيغة حل لعالقة تركيا بجماعة اإلخوان. وكان هذا التوجه 
إقليمي  استقطاب  لفرض  الشيعي،  الُسني-  الصراع  تفجير  األولى على  بالدرجة  يركز 
المراجعة عن  المسار فرض ضرورة  افتراق تركيا وقطر عن هذا  لكن  ُسني- شيعي 
فكرة »الحلف الُسني« وعن قضية الصراع الُسني – الشيعي، والتركيز بدالً من ذلك 
على الخطر اإليراني كمصدر لدعم اإلرهاب وليس على »الخطر الشيعي«، وعلى أن 
يكون التحالف الجديد عربياً وليس ُسنياً، بحكم غياب تركيا عنه، بعد أن اختفى مصطلح 
»العروبة« عن األدبيات األمريكية واإلسرائيلية ومعه مصطلح »اإلسالم« منذ الغزو 
األمريكي للعراق واحتالله وتقسيم العراق إلى: ُسني- شيعي- كردي، وبعد بدء الحديث 

عن »حلف دول االعتدال الُسني« في مواجهة »الهالل الشيعي«.
تجددت دعوة تأسيس التحالف الجديد باسم بديل مؤخراً بربط دول االعتدال العربي 
بالواليات المتحدة، على أن تكون إسرائيل على تماس مع هذا التحالف، وأخذ اسم »الناتو 
العربي« يفرض نفسه، لكن يبدو أنه لم يلق القبول الكافي، ومن هنا جاء بيان عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي في مؤتمره الصحفي في نهاية قمة اليوم الواحد الخليجية التي 
ُعقدت في الرياض )في 9 ديسمبر 2018( ليتحدث بصراحة إلقامة »حلف ناتو عربي – 
ُسني« أعطاه اسم »تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي« ومنحه اختصاراً اسم »ميسا«. 
واضح أن هذا الحلف هدفه هو التصدي لـ »الخطر اإليراني« ومعه الخطر اإلرهابي الذي 
لتسوية اقضية  المقاومة ضد إسرائيل، وبدعم مشروع ترامب  يضم باألساس منظمات 
الفلسطينية الذي يحمل اسم »صفقة القرن« والذي يتطابق مع مشروع السالم اإلسرائيلي 
كما يحدد معالمه »قانون القومية« الذي أصدره الكنيست اإلسرائيلي بعد إعالن الرئيس 
أبدية  والغربية( عاصمة  )الشرقية  الموحدة  بالقدس  االعتراف  ترامب  دونالد  األمريكي 
للدولة اليهودية، وهو القانون الذي يدعو إلى فرض إسرائيل دولة يهودية، والتأسيس لدولة 

الشعب الواحد، أي الشعب اليهودي، على كل أرض فلسطين.
وهكذا تتكامل مسارات تفاعل دول مجلس التعاون الخليجي لتعمل في االتجاه المضاد 
لخيار النهوض اإلرادي العربي بما يعنيه الدفاع عن وحدة وسيادة الدولة الوطنية العربية، 

والحيلولة دون تفكك النظام العربي وتبني مشروع للنهوض الحضاري .
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دور دول المشرق العربي 
د.شيرين شمس)16(

تناقش الورقة األوضاع وأهم التطورات في دول المشرق العربي، باألخص في كٍل 
من سوريا، لبنان والعراق)1(. وإن بدت الحاالت الثالث متباينة، فالقاسم المشترك بينها 
هو تناحر القوى السياسية الداخلية وارتباطها بوالءات خارجية، فال يمكن فهم األزمات 
طبيعة الصراع وتوازنات القوي  وتطور األوضاع في الحاالت الثالث بمعزل عن 

الخارجية، إقليمية كانت أو دولية.
الوضع السوري:

يبدو أن نظام بشار األسد استعاد شيئاً من قوته في اآلونة األخيرة، فقد استطاع إحكام 
سيطرته من جديد على جنوب ووسط سوريا بمساندة حلفائه )روسيا وإيران(، ولم يعد 
الحديث عن ضرورة رحيل بشاراألسد مطروحاً كشرط للتسوية. لكن يبقى الوضع في 
الشمال والشمال الشرقي السوري شديد التعقيد لتعدد األطراف الفاعلة فيه وتضارب 
مصالحها أحياناً .وقد خلف الصراع المسلح بين األسد ومعارضيه خالل 7 سنوات قرابة 
الـ 500 ألف قتيل بين مدني وعسكري، وأدى إلى تهجير ونفي نحو نصف سكان سوريا 

هرباً من مناطق النزاع المسلح وبحثاً عن أماكن آمنة داخل وخارج الحدود السورية.
سوريا الموالية:

يتردد العديد من الالجئين في العودة إلى سوريا، فبينما يخشى البعض قسوة ظروف 
المعيشة وانعدام فرص العمل لما أصاب اإلقتصاد السوري من ركود، يرفض البعض 
اآلخر أن يجبر على االنضمام إلى صفوف الجيش السوري أو االنضواء تحت لواء 
العودة ألنهم معارضون  إحدى الميليشيات الموالية للنظام. وأخيراً يتجنب آخرون 
مطلوبون ) قرابة 3 مليون ( من النظام الذي يعتبرهم “إرهابيين”. لكن يبقى التساؤل 
الحقيقي هنا هو هل يرغب نظام بشار األسد في عودة ما يزيد عن 5 مليون الجئ 

وقرابة6  مليون نازح إلى منازلهم؟)2( 
هناك تناقض بين الخطاب الرسمي المرحب بعودة الالجئين والنازحين والخطوات 
المتخذة على األرض.  فقد أقر الرئيس بشار األسد القانون رقم 10 في أبريل2018  
“القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات 

)16(  مدرس العلوم السياسية-جامعة القاهرة. 
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اإلدارية وذلك بمرسوم بناءاً على اقتراح وزير اإلدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض 
مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام2012 . )3(

يبدو ظاهرياً أن الهدف  من القانون هو إعادة تنظيم الوحدات اإلدارية وإنشاء مدن 
النزاع التي استعاد النظام سيطرته  نموذجية كخطوة في سبيل إعادة إعمار مناطق 
عليها، ولكن القراءة المتأنية للقانون ومالبساته تكشف أن هدف القانون هو إحداث تغيير 

ديموغرافي في سوريا وإقصاء المعارضين أو الدفع بهم من المركز إلى األطراف.
تنص المادة الثانية من القانون على “دعوة المالكين وأصحاب الحقوق العينية للتصريح 
عنها عبر التقدم   إلى الوحدة اإلدارية وخالل ثالثين يوماً من اإلعالن برفع طلب يعين 
ً بالوثائق والمستندات المويدة  فيه محل إقامتهم المختار ضمن الوحدة اإلدارية مرفقا
“بغربلة”  ً يسمح للنظام  ً تعجيزيا يعد ذلك شرطا لحقوقهم أو صورعنها إن وجدت”. 
العائدين ونزع ملكية العديد منهم خاصة المعارضين، فيكاد يكون مستحيالً أن يتمكن 
أصحاب الحقوق العينية التصريح بممتلكاتهم وإثباتها بالوثائق في ظل ظروف الحرب، 
إذ لم تحتفظ إال نسبة قليلة منهم بمستندات ملكيتهم للمنازل واألراضي، فضالً عن 
الفترة القصيرة المعطاة إلى هؤالء كي يتقدموا بطلباتهم .لذا عد البعض القانون بمثابة 
إجراء لفرز العائدين، وحرمان المعارضين من أصولهم وممتلكاتهم، مع مكافأة رجال 
األعمال الموالين للنظام عبر مشاريع إعادة اإلعمار وكذلك قادة الجيش والميليشيات 
ممن ساعدوه في تحقيق انتصارات ميدانية، خاصة وأن القانون يستهدف بشكل أساسي 
بديمومة  تسمح  “الموالية”التي  المناطق المعارضة بهدف تطهيرها وتشكيل سوريا 

سيطرة نظام األسد)4(.  
معضلة الشمال السوري:

يصعب حسم النزاع لصالح أحد األطراف في الشمال السوري لتعدد الفاعلين 
ومناطق النفوذ. وبمجرد النظر إلى الخريطة، نجد أن بعض المناطق تقع تحت سيطرة 
)فرع تنظيم القاعدة في سوريا(، وأخرى  الفصائل اإلسالمية وأقواها جبهة النصرة 
ً ومجالس  ً وتنظيميا تقع تحت سيطرة تركيا عبر فصائل مسلحة تابعة لها إدارياً وماليا
)5(، وأخيراً تقع مناطق تحت سيطرة  مدنية معينة من قبلها تقوم بعملية تتريك منظمة 
الميليشيات الكردية المسلحة التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي والمعروفة باسم قوات 

سوريا الديمقراطية )قسد(.
ومنذ بداية األزمة شكلت إدلب، المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا بمحاذاة تركيا، 
المتطرفين من العالم كافة العابرين من الحدود التركية، كذلك  نقطة الجذب للمقاتلين 
المناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة  برزت كخيار للمتمردين الفارين من 
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عليها .وتحاول تركيا تعزيز نفوذها في إدلب، التي تعد بوابة عودة أنقرة كأحد أكثر 
األطراف فاعلية في األزمة السورية، وترفع من حظوظ تركيا في المساومات المستقبلية 

نظراً لقلقها من تعاظم النفوذ الكردي على طول حدودها الجنوبية.
وقد اختارت الواليات المتحدة األمريكية)6( الميليشيات الكردية للتحالف معها ومدها 
بالسالح، وفقاً ألجندة تسعى من خاللها الستغالل الملف الكردي بتفريعاته في المنطقة 
للضغط على كل من تركيا، سوريا، العراق وإيران  ميدانياً تسعى الميليشيات الكردية إلى 
السيطرة على أكبر مساحة في الشمال السوري من خالل طرد تنظيم داعش والفصائل 
اإلسالمية المسلحة، فمازال يراودها حلم االستقالل الكردي أو حتى الحصول على شكل 
من أشكال الحكم الذاتي. ويمكن اعتبار إعالن مجلس سوريا الديمقراطية )مسد( الواجهة 
السياسية للميليشيات الكردية  في سبتمبر 2018 عن تشكيل المجلس العام لإلدارة الذاتية 
في شمال شرق سوريا إلدارة المنطقة الخاضعة لسيطرة األكراد، خطوة في سبيل تحقيق 

الحلم الكردي.
وبطبيعة الحال اعتبرت الجارة تركيا تشكيل هيئات تنفيذية كردية إجراء استفزازي 
زاد من قلقها)7(. أخيراً، يبدو أن الحكومة السورية غير راغبة في التعاطي مع الملف 
الكردي قبل إغالق ملف اإلرهاب ، وتلعب روسيا، التي ال تواجد عسكري مباشر لها في 
الشرق السوري، دور الوسيط مع أكراد شرق الفرات .إذ يسعى الروس لتوطيد عالقتهم 

باألكراد ويدفعون للتقارب بين الدولة السورية وأكراد شرق الفرات.
هل يعزز تضارب المصالح وتعدد الفاعلين من فرص النظام السوري في إعادة 
سيطرته على الشمال )إن أراد(؟ أم يحول هذا الوضع دون الوصول ألي تسوية لصالح 

أي من األطراف في المستقبل القريب؟.)8(

الوضع اللبناني:
تأثر الوضع اللبناني بتداعيات الحرب السورية وصراع القوى المعهود بين السعودية 
وإيران عبرالفاعلين السياسين المرتبطين بهما داخلياً. ولقد ألقت األزمة السورية بظاللها 
من خالل تدفق الالجئين السوريين على األراضي اللبنانية، وتورط حزب هلل اللبناني 
)المرتبط باستراتيجية إيران في المنطقة( في الحرب السورية إلى جانب نظام األسد، 
ً بعرض الحائط مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات اإلقليمية الذي توافقت عليه  ضاربا

األطراف اللبنانية في بعبدا عام2012 .
في ظل هذا التوتر اإلقليمي، أقر البرلمان اللبناني قانون انتخابي جديد في يونيو 
2017  لتتم على أساسه االنتخابات التشريعية في 6 مايو. 2018  خيب القانون اآلمال 
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واتجه القانون الجديد  التوزيع الطائفي للمقاعد،  لتثبيت  “لبننته”  في اإلصالح وتمت 
نحو صيغة وسطية نتيجة لتسوية سياسية اعتمدت تقسيم البالد إلى 15 دائرة انتخابية 
تحت  كبرى )تضم 26 قضاء(  تجري فيها االنتخابات على أساس القائمة النسبية 
مظلة تصويت األكثرية عبر ما يسمى “بالصوت التفضيلي”،  يمنح األخير الناخب 
من ضمن الالئحة التي يصوت لها، كما يسمح بترتيب  في اختيار مرشحه  الحق 
المرشحين من طائفة واحدة في اللوائح المختلفة والذين يسعون لشغل مقعد الطائفة 
ً للمقاعد  رتب المرشحين وفقا نفسها على صعيد القضاء .األصوات التفضيلية تحدد 
المخصصة لطوائفهم في كل قضاء وبالتالي الفائزين بها، وتلغي المنافع المرجوة من 
اعتماد النظام النسبي)9(. باإلضافة إلى تلك اآلليات التي أفقدت القانون قدرته على 
التغيير، زاد الوضع سوءاً لجهل الناخبين بالقانون وعدم إلمام بعض موظفي وزارة 
الداخلية، )القائمين على فرزاألصوات، بالمواد الشائكة به(. ولم تأت االنتخابات بقوى 
سياسية جديدة ولكنها عبرت عن تغيير موازين القوى بينها، وحصلت القوائم الموحدة 
لحزب هلل وأمل على 37 % من األصوات، وهو مايدل على استمرار التصويت على 
وتمكنت القوائم الموحدة لحزب  ولصالح رؤية معينة للنظام اإلقليمي.  أساس طائفي 
الشيعية ليس فقط لتقديمها المساعدات والخدمات  هلل وأمل أن تحصد دعم الطائفة 
ً الستثمار حزب هلل حربه في سوريا، فمع تعرض ضاحية بيروت  للطائفة ولكن أيضا
الجنوبية لعمليات داعش اإلرهابية وأمام هجمات سالح الجو اإلسرائيلي ضد مواقع 
حزب هلل في سوريا والعقوبات المالية والعسكرية التي تفرضها عليه الواليات المتحدة 
األمريكية، عزز الشيعة دعمهم للقوائم الموحدة لحزب هلل وأمل)10(. أما تيار المستقبل 
بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، فقد تراجع بشكل واضح) 21 مقعد بدل 33 في 
االنتخابية في صالح تياره كما سحبت  الدورة السابقة(، فربما لم يأت تقسيم الدوائر 
وبالرغم من تراجعه، حصل تيار  اإلقليمي التقليدي-  دعمها له.  السعودية-  حليفه 
المستقبل على أكثر األصوات السنية في البرلمان مما يتيح للحريري تشكيل الحكومة 
واالحتفاظ برئاسة الوزراء .أما على صعيد القوى المسيحية، فقد احتفظ  القادمة 
)برئاسة سمير جعجع(  أحرزت القوات اللبنانية  التيار الوطني الحر بالصدارة وإن 
ً بأنها القوة المسيحية المدعومة من السعودية  ً وضاعفت مقاعدها، علما ً ملحوظا تقدما

والمعارضة بشدة لسوريا وإيران )11( .
ولقد مرت سبعة أشهر من المشاحنات لم يتمكن خاللها الحريري من تشكيل حكومته 
) 30وزير(، فمن الصعب إرضاء القوى الفائزة في االنتخابات والتوفيق بين مصالح 

القوى اإلقليمية المتصارعة المؤثرة في المشهد السياسي اللبناني.
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الوضع العراقي:
نجح رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي  )2014-2018( في تحرير 
العراق من تنظيم الدولة اإلسالمية في ديسمبر 2017 ، وأجريت االنتخابات البرلمانية 
أن تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وتجدد  ً .إال  في 12 مايو 2018 الختيار 329 نائبا
انفصال النخب عن  التظاهرات)خاصة في البصرة(  يثير العديد من األسئلة حول 
الشارع، وتشابك حسابات القوى السياسية بين الداخل والخارج، والصراع األمريكي 

اإليراني وانعكاسه على الواقع العراقي.

فوضى االنتخابات:
تعددت الوجوه والشعارات االنتخابية الرنانة وألوان الالفتات الجذابة التي تنوعت 
باألساس بين األزرق، واألخضر والبرتقالي لما تحمله تلك األلوان من معان ودالالت 
والنمو، الحيوية والتجديد .وعكست فوضى  تتأرجح بين الثقة والوفاء بالعهد، األمل 
وتعقيداته من ناحية،  الدعاية والملصقات االنتخابية تشرذم المشهد السياسي العراقي 
وتجدده وتغير توازنات القوى به من ناحية أخرى .فحلفاء األمس هم خصوم اليوم، فنحن 
بصدد تفتت التحالفات الحزبية التقليدية وظهور قوى جديدة وكيانات حزبية حديثة العهد، 
نعرف عنها وعن زعاماتها أقل القليل .حيث تنافس أكثر من 7 آالف مرشح، ينتمون لما 
يزيد عن 180 حزب، ينضوون في 27 تحالف انتخابي، يتزعم كل منهم أحد الوجوه 

البارزة في الساحة السياسية العراقية.
وبإلقاء نظرة سريعة على أهم التحالفات االنتخابية )12( ، نلحظ تشتت األحزاب 
عدة تحالفات وغياب العديد من األحزاب التقليدية عن  الشيعية والسنية والكردية في 
الساحة االنتخابية أو مشاركة بعضها بمسميات حزبية أخرى أو في إطار تحالفات غير 
والمكونات، كما  ولم تكن هذه التحالفات الجديدة بالضرورة عابرة للطوائف  مألوفة. 
نادى البعض مراراً بغية إصالح العملية السياسية العراقية، ولكنها عبرت باألحرى عن 
االنقسامات وصراع الزعامات داخل كل فصيل .كما عكست انحسار شعبية الكيانات 
بحثت عن ثوب جديد باتخاذ اسم جديد وباالنفصال عن كيانات  الحزبية القديمة التي 
باتت مرتبطة بالفساد وضعف األداء. فألول مرة منذ عام 2005 يغيب حزب الدعوة 
الساحة االنتخابية نظراً الحتدام  الشيعي)المسيطر على الحكم منذ ذلك الحين(عن 
ورئيس الوزراء  الصراع بين زعيميه رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي 
ً على  األسبق نوري المالكي )2006-2014(  ، ففّضل الحزب عدم المشاركة حفاظا
الوحدة التنظيمية وفوض زعيميه المشاركة بذواتهم الشخصية. وشَكل العبادي “ائتالف 
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النصر” واحتفظ  المالكي باسم “دولة القانون” لتحالفه االنتخابي على غرار انتخابات 
ً آخر على الساحة، عندما أعلن هادي العامري تشكيل  ً شيعيا  2014، وقد دخل منافسا
الشعبي ولكن بمسميات مختلفة عن  الحشد  فصائل  بعض  ضم  الذي  الفتح”  “تحالف 
الذي   2015 كياناتهم العسكرية المسلحة، تحايالً على قانون األحزاب العراقية لعام 
يحظر مشاركة األحزاب ذات األجنحة المسلحة. والعامري هو رجل إيران بامتياز)التي 
قضى بها أكثر من عشرين عاماً( وأحد أبرز قادة الحشد الشعبي الذي شارك مع القوات 
ً تحت قيادة القوات  ً منضويا محاربة تنظيم داعش وبات بفصائله كيانا العراقية في 
الدعم لدخول الحشد الشعبي كقوة سياسية  قدمت إيران كل  وقد  المسلحة العراقية. 
برلمانية.أخيراً، استوقفنا تحالف “سائرون” الذي ائتلف فيه “التيار الصدري “بزعامة 
مقتدى الصدرمع التيار المدني العلماني )بشقه األيديولوجي الذي يمثله الحزب الشيوعي 
العراقي، المنبثق عن الحراك الشعبي العراقي)2015-2017( الداعي إلصالح العملية 
السياسية ومحاربة الفساد. ودخل الصدر الصراع االنتخابي عن طريق حزب االستقامة  
)تأسس في ديسمبر2017( المدعوم من التيار الصدري والذي يّدعي قادته أنه حزب 
“ولد من رحم ساحات اإلحتجاج( وأنه يشكل كتلة وطنية عابرة للطوائف .اعتبر البعض 
ً لالستفادة  براجماتيا اآلخرون خياراً  هذا التحالف نكسة للتيار المدني العلماني، وعدَّه 
من قدرة التيار الصدري على التنظيم والحشد خاصة وسط بسطاء الشيعة. ومما الشك 
“سائرون”الصدر أكثر من حلفائه العلمانيين، حيث ذابت مطالبهم  تحالف  خدم  فيه، 
اإلصالحية ومكتسبات الحركة االحتجاجية العراقية في أجندة الصدر وصراعه مع 

القوى السياسية المدعومة من إيران. 
 على الجانب السني، انقسم الالعبون على سبعة تحالفات رئيسية، لعل أبرزها 
“تحالف القرار العراقي” الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي 
لرئيس البرلمان السابق  التحدي”  “ديالى  ورجل األعمال خميس الخنجر، وتحالف 
سليم الجبوري، القريب من جماعة اإلخوان المسلمين .وأخيراً على الجانب الكردي، 
شكلت األحزاب الكالسيكية)االتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي، والحزب الشيوعي 
الكردستاني( “قائمة السالم الكردستانية”، ونافسها قرابة ٣ تحالفات كردية من القوى 
الحزبية الجديدة والمعارضة، في ظل ضعف األحزاب الكالسيكية بعد االستفتاء حول 

انفصال كردستان )سبتمبر 2017(.)13( 
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»املجَُرب ال یَجرب”
هي في األصل عبارة آلية هلل السيستاني المرجع الشيعي األعلى في العراق للتعليق 
لعدم إعطاء مناصب  العراقية عام 2014 ، في إشارة منه  علي تشكيل الحكومة 
حكومية لمن لم تثبت كفاءتهم في السابق .ولكن العبارة تحولت إلى رمز انتخابي رفعته 
انتخاب السياسيين  األحزاب العراقية الجديدة في انتخابات 2018 للحض على عدم 
السابقين وانتخاب وجوه جديدة .وترقب الجميع خطبة الجمعة األخيرة للسيستاني قبل 
االنتخابات والتي قدم من خاللها توجيهات حول االنتخابات وخاصة موقفه من استغالل 
بعض الفصائل المسلحة إسم الحشد الشعبي  الذي يرجع تأسيسه لفتوى الجهاد الكفائي 

للسيستاني لمحاربة داعش  في الدعاية االنتخابية.
ً التدخل مباشرة في الشأن السياسي، وبالرغم  ورغم أن المرجعية ترفض رسميا
أنها تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من كافة القوائم االنتخابية، إال أن خطبة السيستاني 
رجحت كافة التحالفات والقوى الحزبية الجديدة ولم تكن في صالح القوي الشيعية المقربة 
من إيران ومن ضمنها الحشد الشعبي أو”تحالف الفتح”. فقد رفض في خطابه استغالل 
أي كيان للمرجعية الدينية أو “ عنوان آخر” يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين 
لتحقيق المكاسب االنتخابية، في إشارة للحشد الشعبي .كذلك حث الناخبين على اإلطالع 
على المسيرة العملية للمرشحين خاصة من كان منهم في موقع مسؤولية سابقاً لتفادي 
الوقوع في يد الفاشلين والفاسدين، في إشارة إلخفاقات القوى السياسية في الحكومات 
األخيرة دعم صعود كل من العبادي  فالمالحظ أن السيستاني في السنوات  السابقة. 

والصدرعلي حساب القوى الشيعية المقربة من إيران)14(.
واقتصرت التدخالت الخارجية في العملية االنتخابية باألساس علي الدعم المالي 
حيث يفوق ما صرف من أموال في الدعاية االنتخابية قدرة تمويل أي حزب أو مرشح. 
ً في تحالفات مابعد  دوراً محوريا والدولية  اإلقليمية  ولكن لعبت التدخالت الخارجية 
االنتخابات، حيث تكلف الكتلة البرلمانية األكبر، وليست الحاصلة على أكبر عدد من 

المقاعد، بتشكيل الحكومة.

المشهد بعد االنتخابات
شهد العراق سلسلة من الزيارات المكوكية لمبعوثي الدول األجنبية واجتماعات بين 
زعماء الكتل السياسية، بل وزيارات لسفراء دول الجوار اإلقليمي لتهنئة الفائزين في 
ـ 54 مقعداً، وهو  االنتخابات البرلمانية. واحتل تحالف “سائرون” المركز األول بعد فوزه ب
التحالف المدعوم من مقتدى الصدر، الخارج من رحم االحتجاج الشعبي)2017-2015(، 
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والذي راهن الكثيرون على سرعة خفوته، يليه في المركز الثاني تحالف “الفتح” المكون 
من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً، ثم ائتالف 
“النصر”  بزعامة رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي بـ 42 مقعداً .وجاءت 
في المراكز التالية قوى سبق أن احتلت الصدارة في السنوات الماضية، إذ حصل ائتالف 
“دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي على 25 مقعداً، وائتالف  
“الوطنية “  بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي إياد عالوي 
على 21 مقعداً .كما حصد “تيار الحكمة”بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعداً، والحزب 
الديمقراطي الكردستاني على 25 مقعداً،  يليه اإلتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل 
نائب رئيس الجمهورية  بزعامة  العراقي”  القرار   “ على 18 مقعداً، وأخيراً تحالف 

أسامة النجيفي ورجل األعمال خميس الخنجر على 14 مقعداً.
وأفرزت نتائج انتخابات 2018 مالحظتين أساسيتين .أوالً، نجح الصدر في فرض 
على الساحة العراقية،  وتجمعه بإيران عالقة خاصة وأحياناً  نفسه كالعب أساسي 
إشكالية، فهو يرفض التبعية ويمثل خط والده غير المنسجم مع والية الفقيه، ويشوب 
وبعض فصائل الحشد  )خاصة المالكي  عالقته مع القوى العراقية المقربة من إيران 
الشعبي( الكثير من التوتر، ويعقد الوضع عالقاته الودية مع المملكة العربية السعودية 

ودول خليجية سنية أخرى.
و بالرغم من ضعف المشاركة التي لم تتعد نسبة  44   % ممن لهم حق التصويت، ورغم 
كل ما شاب العملية االنتخابية من خروقات واتهامات بالتزوير، أثبتت نتائج االنتخابات 
أن قسماً كبيراً من العراقيين رافضون لنظام المحاصصة ويقبلون على التصويت لصالح 
القوائم العابرة للطوائف، ولكن خالل األشهر القادمة سيتضح ماهو الهامش المتاح للتغيير، 
في ظل حكومة تشكل وفقاً للقواعد العقيمة نفسها التي تجعلها خاضعة لمواءمات ومساومات 

القوى المختلفة الداخلية والخارجية، وليس إلرادة الناخب العراقي.
ودخلت القوى السياسية في مفاوضات مكثفة، بعد إعالن النتائج النهائية لالنتخابات، 
بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية األكبر التي يجب أن تحصل على نحو 165 مقعداً )نصف 
ً لفتوى المحكمة  تتمكن من تشكيل الحكومة، وفقا مقاعد البرلمان زائد واحد( لكي 
الدستورية العليا. وبرزت كتلتان حاولت كل منهما اجتذاب القوى المتوسطة والصغيرة 
للحصول على األغلبية المطلقة للمقاعد، فظهر كنتاج للتجاذبات والمفاوضات تحالفان 
إدعى كل منهما تشكيل الكتلة األكبر، من ناحية، تشكل تحالف اإلصالح واإلعمار )أبرز 
قواه سائرون والنصر(  المدعوم من الواليات المتحدة األمريكية والسعودية، ومن ناحية 
أخرى تحالف البناء )أبرز قواه الفتح ودولة القانون(  المدعوم بشكل واضح من إيران. 
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منهما أحقيته في تشكيل الحكومة، كلف رئيس  وأمام االنسداد السياسي وادعاء كل 
الجمهورية برهم صالح)  تولى منصبه في أكتوبر2018 ( عادل عبد المهدي بتولي 
رئاسة الوزراء. ويمثل عبد المهدي، كتكنوقراط شيعي مستقل ووزير أسبق، ثمرة توافق 
بين الزعامات السياسية المتناحرة، فقد دفع الصدر به كرئيس للوزراء، كما حظى بقبول 
العامري، رئيس تحالف الفتح الذي احتل المركز الثاني في االنتخابات .إال أن  هادي 
كون عبد المهدي مرشح توافقي يصعب مهمته في تشكيل الحكومة، أو في تمرير قوانين 
والقيام بإصالحات، فهو يحظي بقبول الجميع ولكن ال يوجد أي تكتل يدعمه ويقف وراءه 
ً وتظل بعض  في البرلمان، فلم ينجح في تمرير قائمته الوزارية في البرلمان إال جزئيا

المناصب الوزارية شاغرة لعدم التوافق عليها، أهمها الداخلية والدفاع والعدل)15(.

خاتمة:
تكمن معضلة كل من العراق ولبنان في تشكيل حكومة ترضي القوى السياسية 
الداخلية المتناحرة مع مراعاة مصالح وتوازنات القوى الخارجية، وتستجيب في الوقت 
إمكانية اإلصالح والتغيير في ظل التجاذبات  ذاته لمطالب المواطنين اليائسين من 
الداخلية واإلمالءات الخارجية المصاحبة لها .أما الوضع في سوريا، فيبدو أكثر تعقيداً، 
كما تظل بعيدة المنال، وفرص التسوية واإلستقرار دون إعادة رسم حدود سوريا وتغيير 
طبيعتها الديموغرافية. قد يسعى األسد لتطهير سوريا من المعارضين بأشكالهم واستعادة 
على الجزء األكبر من األراضي، إال أن تعدد األطراف الخارجية الفاعلة  سيطرته 
خاصة في الشمال، وتضارب مصالحها، يجعل من عودة سوريا بحدودها التي نعرفها 

من ضرب المستحيالت)17(. 
)17( هوامش الدراسة:

 1 ـ سيتم مناقشة الشأن الفلسطيني وتطوراته في جلسة أخرى لما له من ثقل في واقعنا العربي.
 2 - Henri Mamarbachi, » Sombre victoire pour le régime syrien «, Orient XXI, 10 
septembre  2018
   =https://www.sana.sy/?p 733959 :3 ـ نص القانون رقم 10 لسنة 2018 متاح على الرابط التالي

http:// على  متاح   ،2018 مايو   21 النهار،   ،”10 رقم  القانون  من  السد  يستفيد  “كيف  عيسى  ـ جورج   4
 www,annahar.com/articla/807755-10-

المباني وصور الرئيس التركي تزين واجهاتها، كما تقوم أنقرة بتوفير  العلم التركي يرفرف على معظم  ـ   5
المناهج الدراسية لألطفال باإلضافة إلى شبكة االتصاالت والخدمات الطبية. وتكشف وسائل اإلعالم التركية 
التركية. انظر، سركيس  الحكومة  المنطقة على رواتب من  100 ألف سوري في هذه  أكثر من  عن حصول 
قصارجيان “الشمال السوري عقدة الشرق الوسط الجديدة”،.دراسات مستقبلية، أكتوبر 2018 ، ص. 78-86 .

6 ـ صاحبة ٢٥ قاعدة عسكرية تحتوي على أكثر من 5000 عسكري أمريكي.
7 ـ سركيس قصارجيان، مرجع سبق ذكره.
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مناقشات:

- السفير/ عبد الرحمن صالح- عضو المجلس
تعاني السعودية اليوم من اضطراب في أجندتها الخارجية والداخلية في ظل والية 
محمد بن سلمان، وهو مايلقي على عاتق مصر لعب دور وصياغة استراتيجية للتعامل 

مع األوضاع الحالية في المنطقة العربية.
- السفير عادل السالوسي- عضو المجلس

البد من االنتباه للصراع الحالي في منطقة القرن االفريقي ودور السعودية واإلمارات 
فيها، وهناك حاجة ألجندة مصرية للتعامل مع هذه األدوار المتنافسة في ظل أهمية تلك 

المنطقة لألمن القومي المصري.
- السفير/رخا حسن – عضو المجلس

نظر  وجهة  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وموقف  السعودي  الموقف  بتحليل   
اقتصادية، نجد أن هذه الدول تخشى من اكتشافات النفط الجديدة واكتشافات النفط الصخري 
أحداث  أما  الدول.   تلك  أجندات  أساسي على  بشكل  تؤثر  والتي  المتحدة،  الواليات  في 
الربيع العربي فيجب مالحظة أن هناك انعزال كبير للمغرب العربي عن التطورات في 
المنطقة العربية حتى بعد الربيع العربي. من ناحية أخرى فإن التدخالت اإلقليمية والدولية 
في المنطقة العربية هي سبب لمعاناة الدول العربية اليوم، وهو مايبرز في الحالة العراقية 

والسورية واليمنية، وكل تلك األزمات أيضاً لعبت فيها دول الخليج دوراً.

8 ـ شارل أبي نادر، » هل من قدرة للدولة السورية على مواجهة المخططات األمريكية؟«، دراسات مستقبلية، 
أكتوبر -2018 ص 87-94.

http:// 9 ـ جوزيف مايال،«لبنان 2018: مالهدف من اانتخابات العامة؟«، النهار، 3 إبريل 2018، متاح على
 www.annahar.com/articla/785354

10 - Nicolas Dot-Pouillard, » Les élections libanaises au prisme des conflits 
régionaux «,  Orient XXI, 22May 2018.
http:// على   متاح   ،2018 مايو   19 اليومي،  األهرام  اللبنانية”،  البرلمانية  االنتخابات  مسعد،”  نيفين  11ـ 

 www.ahram.org.eg/NewsQ/652100.aspx
المستقلة  العليا  المفوضية  موقع  مراجعة  رجاء  النتخابات،  ونتائج  التحالفات  حول  المعلومات  من  لمزيد  12ـ 

   http://www.ihec.iq لالنتخابات
13ـ صفاء خلف، »االنتخابات العراقية 2018: فخاخ المتصارعين على السلطة«، جدلية،28 يناير 2018، 

   http://www.jadaliyya.com/Details/35136:متاح على
 http://www.alsumaria.tv/mobile/news/235752 :14ـ نص خطاب السيستاني متاح على

15 - Kirk H. Sowell, » A Fractured Iraqi Cabinet «, Sada )Carnegie Endowment for 
International Peace(, 8 November 2018.  
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- السفير/عزت سعد – مدير المجلس
تساءل عن تأثيرنتائج االنتخابات العراقية على توجهات السياسة الخارجية العراقية، 
وسط تعدد الالعبين اإلقليميين والدوليين هناك ، وهل يمكن أن تصبح بغداد قوة متوازنة 

لديها الحماس تجاه األجندة العربية؟.
- السفير/محمد الشاذلي- عضو المجلس

نوه إلى أن التحول العلمي والثقافي هو أساس العولمة، ويالحظ أن الدول الفاعلة قد 
شهدت تحوالت كبيرة في المجال التكنولوجي والعلمي وهذا التفوق كان سبباً في تمكن 
تلك الدول من تفعيل دورها ولعب دور مؤثر، وذلك على خالف العرب الذي يحتاجون 

بناء عناصر القوة في العالم العربي.  
- السفير/يوسف الشرقاوي- عضو المجلس

أن الجامعة العربية رغم مابها من نقاط ضعف، لكنها التزال األداة الجامعة للشعوب 
العربية، هنا يثور تساؤل كيف يمكن إحياء دور الجامعة العربية، للعب دور فاعل حيال 
أزمات المنطقة؟. كذلك يجب التفكير في فتح حوار إقليمي مع دول الجوار غير العربية 

على كافة المستويات، وليس بالضرورة أن يكون سياسياً فحسب. 
- السفيرة/جيالن عالم – عضو المجلس

المحتدم ، وماهي األسباب  السعودي اإليراني  هناك تساؤل حول مستقبل الصراع 
للتحركات  المزمع  التأثير  وماهو   ، الخليج  دول  مع  في صراع  قطر  لتورط  الحقيقية 

والتعاون الخليجي اإلسرائيلي ؟.
الواقع أن كل األزمات والتطورات تتطلب من مصر دوراً أكثر فاعلية وتكاملية ، 
ولعب دور أكثر فاعلية في التقريب بين الدول العربية، وفي وضع أجندة للتعامل مع أي 

تطورات تصدر من قبل الدول العربية.

تعقيبات ختامية:
- السفير/د. محمد بدر الدين زايد، في السياسة الخارجية علمياً ودبلوماسياً البد من 
وجود تحليل موضوعي وليس عاطفي، فالمملكة العربية السعودية رغم وجود بعض 
الخالفات لها مع مصر إال أنها، وفي مواقف تاريخية هامة، كانت قوة داعمة للموقف 

المصري كما برز بعد ثورة يونيو 2013.
ويجب األخذ في االعتبار تراجع عناصر القوة التي ملكتها مصر في عهد عبد الناصر، 
ورغم ظهور الدور السعودي في مرحلة ما، لكنها ادركت أنه لن يمكنها قيادة المنطقة 
منفردة، والخيار الوحيد لهذه القيادة هو التنسيق المصري السعودي، شريطة إعادة صياغة 
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هذه العالقات بحيث اليبدو أحد الطرفين تابعاً لآلخر في حل أزمات المنطقة.
إن األسرة المالكة السعودية لن تتحمل أن يكون رأس الدولة مستقبالً محل هجوم، 
والقيادة  الراهن  الوضع  وإنقاذ  الحالي  الموقف  على  الثبات  يتم  السعودية  التقاليد  وفي 
انتقال  مسألة  في  تبرز صعوبة  اليوم  ولكن  األسرة،  داخل  من  التغيير  يتم  ثم  الحالية، 

العرش ولذلك فاآللية غير واضحة ، والتزال هناك تساؤالت من سيتولى العرش.
- أ.د. محمد السعيد إدريس، في ظل الظروف الحالية وجدت فرضية تتحدث عن 
دور قيادي لمجلس التعاون الخليجي، ولكن الظروف الحالية وبحكم األولويات الراهنة 
ورغم  سياسات  على  توافق  واليوجد  التنافر  سوى  اليوجد  الخليج  دول  من  دولة  لكل 
التوجد  أنه  إال  الخليجي،  التعاون  لمجلس  المحققة  والشعبية  االقتصادية  االنجازات 
إنجازات والحتى رغبة في أن تتنازل الدول ألن تكون القيادة للمجلس وبالتالي فهناك 

أزمة داخل المنظمة الخليجية.
- أما فيما يتعلق بما تردد عن إقامة ناتو عربي، فهي تسمية فارغة ، ولم تتضح معالم 
ماهية أطراف االتحاد فالطرف األمريكي أساساً في هذا التحالف، كما ذكر أنه تحالف 
لمواجهة ايران ويضم إسرائيل، وعليه فالتحالف دليل على أن اسرائيل لم تعد قادرة على 
حماية نفسها ومايحدث هو رغبة لحماية إسرائيل ألنها وحدها لن تتمكن من مواجهة 
إيران وحزب هللا،  كما أن هذا التحالف يعني أن هناك تخلياً عن القضية الفلسطينية. وكل 
ذلك أمالً في التحالف ضد إيران، ولكن هناك تساؤالت متى بدأ الصراع مع إيران، ماهو 
شكل الصراع، خاصة وأن هناك تعاون شيعي بين الدول الخليجية وإيران، وفي 2008 
كانت هناك حديث عن مخاطر بيئية وليست نووية لمعامل بوشهر ولكن جورج بوش 

االبن دعا النتهاء فترة السالم البارد والبدء في التعامل مع إيران كعدو.  
للجامعة  الحديث عن عودة سوريا  في ظل  الجديد،  العربي  النظام  بحث  من  البد   
العربية أي سوريا ستعود، وكذلك البد من لعب دور في حل األزمة الخليجية، ولكي 

يكون للجامعة دور فهذا يعني أن البد لمصر أن يكون لها دور مرة أخرى.
السياسة  اتجاهات  العراقية على  االنتخابات  نتائج  تأثير  د. شيرين شمس، حول   -
الخارجية العراقية الحالية، فهي كانت سياسة واضحة منذ فوز السيد/ عمار الحكيم، فهو 
يبحث عن سياسة خارجية متوازنة أكثر مع عدم إغضاب إيران والبدء في التوجه للعالم 
العربي ألن انحسار النفوذ العربي كان السبب في حالة االنهيار التي وصلت لها البالد 

وبالتالي هناك رغبة إلعادة إحياء النفوذ العربي في العراق.
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مصر وقضايا المنطقة
أ.د.علي الدين هالل)18(

أود الترحيب بالسادة الحضور، وبالزمالء على المنصة وستتم مناقشة مصر واألمن 
ختام  وفي   ، العربي  والمستقبل  ومصر  اإلرهاب،  ومكافحة  مصر  ثم  ومن  العربي، 

الجلسة سأقدم تحليالً التجاهات المناقشة بصورة أكثر تفصيالُ.
 

مصر واألمن العربي
السفير/د.صالح حليمة)19(

أوالً : ـ مقدمـــــــة : ـ 
التاريخ/  ووقائع  الجغرافيا/  ثوابت  أبرزها  لعل  عديدة،  روافد  بحكم  مصر  ـ   1
بين  العقد  وواسطة  العربى  العالم  قلب  هي  الثقافية،  والوشائج  االجتماعية  والروابط 
قارات العالم القديم. ومن هنا تبلورت هويتها وشخصيتها المتسمه بالتنوع ما بين دائرة 

عربية وأخرى أفريقية وثالثة آسيوية ورابعة متوسطية .
2 ـ واقع األمر ظلت الدائرة العربية منذ عقود طويلة فى اإلطار األمني تحتل المرتبة 
وتحديات خاصة  العربية من مخاطر  المنطقة  لما شهدته  إهتمامات مصر  من  األولى 
أمن  معها  إهتز  عنيفة  بزالزل  العربية  المنطقة  أصاب  الذي   ، إسرائيل  دولة  بإنشاء 
الحقوق  إتساق مع ما أفرزته من تداعيات سلبية عديدة بصدد  المنطقة، فى  واستقرار 
المشروعة للشعب الفلسطيني مع تراجع حق المقاومة المشروعة للمنظمات الفلسطينية 
أمام دعاوى ممارستها لالرهاب ، وتراجع مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية 

أمام دعاوى مبدأ إحترام حقوق االنسان .
3 ـ تنامي التدخل فى الشئون الداخلية في دول عربية من جانب قوى إقليمية ودولية 
مستهدفة تعظيم المصالح الذاتية والسيطرة أو الهيمنة والنفوذ ، ساعية في هذا الصدد إلى 
تقسيم وتفتيت دول عربية على أسس عرقية دينية / مذهبية / جهوية ، تنشأ على إثرها 
كيانات أو دويالت غير عربية ،على نحو يتم معه طمس الهوية العربية التى تتجسد فى 

)18( عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية 
)19( عضو المجلس المصري للشئون الخارجية 
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الجامعة العربية ، ربما لتذوب ـ أى الجامعة العربية  ـ فى إطار شرق أوسطي أوسع 
يضم دول الجوار العربي ) ايران تركيا إسرائيل ( .

4 ـ تضاعفت المخاطر بدرجة أكبر مع تعاظم ظاهرة اإلرهاب وانتشارها ليس فقط 
فى المنطقة العربية، وإنما أيضاً فى القارة اإلفريقية ، وتعددت التنظيمات اإلرهابية، 
وإن كانت تنتمي في النهاية إلى المنظمتين األم القاعدة وداعش على نحو أو آخر ، مثلما 
ظهرت دوالً إقليمية عربية ) لألسف ( وغير عربية توفر الدعم والمساندة والترويج 

بشكل غير مباشر لتلك التنظيمات اإلرهابية وتوفر مالذاً أمناً لقيادات بها . 
5 ـ تواكب مع تعاظم هذه الظاهرة في المنطقة العربية والقارة اإلفريقية تنامي الدور 
المصري في القارة اإلفريقية على جميع األصعدة ـ والتي تضم 11 دولة عربية وبها 
إستعادة  نحو  وبقوة  توجه مصر  األمر  معه  بدا  نحو  على  ـ  العربية  الشعوب  غالبية 
وأمنياً، وهو  وإقتصادياً  مكانتها وقيادتها للقارة اإلفريقية على جميع األصعدة سياسياً 

األمر الذى يتعزز بتولى مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي في عام 2019 .
6ـ  لقد شهدت منطقة البحر األحمر بساحليها العربي واإلفريقي تطورات ذات مغزى 
عميق واضحة الداللة على نحو أضحى معه األمن القومى العربي مرتبط بتقاطع في، 
وليس انفصال بين، الدائرتين العربية واإلفريقية ، تستوجب النظر إلى البحر األحمر 

كبحيرة عربية إفريقية .

ثانياً : ـ العـــــــــــــــرض :  
1 ـ المخاطر والتحديات التي تواجه األمن العربي : 

ذلك  فى  بما  العربي  القومي  األمن  على  األعظم  الخطر  تمثل  إسرائيل  تزال  ال  ـ 
، فهي دولة  مصر، رغم ما نشهده من تطورات فى إطار عالقاتها مع دول عربية 
إحتالل، تنتهك وتغتصب حقوق الشعب الفلسطيني وتلتهمها ، ولم تزل تتمسك بأطماعها 
الحالية  الفترة  الدولية خاصة في  الشرعية  بقرارات  الحائط  التوسعية ضاربة عرض 
التى يتولى فيها دونالد ترمب اإلدارة األمريكية . فقد نجح ترامب في القمم الثالث التى 
عقدها بالرياض فى 21 مايو 2017 أن يضع محاربة إيران واإلرهاب كأولوية في 
إطار من التعاون مع دول بالمنطقة لتتراجع بالتالي أولوية القضية الفلسطينية ، بل إنه  
فى نفس الوقت  بدأ في إتخاذ مواقف وقرارات من شأنها أيضاً االنتقاص من حقوق 
وإجراءات   بقرارات   ، الدولية  الشرعية  قرارات  على  والنكوص  الفلسطيني  الشعب 

يفرض بموجبها أمر واقع جديد  يتم  تبريره بدعاوى باطله عن الحق التاريخي.   
ـ  إنتشار ظاهرة اإلرهاب والتطرف مع تعدد المنظمات التي تمارسه في دول عربية 
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عديدة وامتدادها إلى دول افريقية كالوباء المتفشى ، وإستهدافها ليس فقط مجرد تغيير 
الفوضى بدعم من دول وأجهزة  الوطنية وإشاعة  الدولة  األنظمة بل وهدم مؤسسات 
في  والدولي  االقليمي  التعاون  درجة  فيه  تصل  لم  الذي  الوقت  فى   ، ودولية  إقليمية 

مكافحة االرهاب إلى المستوى المنشود .
 ـ تواصل تدخل المحور اإليرانى التركي القطري فى الشئون الداخلية لدول عربية، 
وصل في بعض الحاالت إلى توفير الدعم والتواجد العسكري ، وسعيه نحو السيطرة 
والنفوذ ، على نحو يثير زعزعة األمن واالستقرار ، بل ويهدد وحدة دول وسالمة 
أراضيها بالتفتيت والتقسيم على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية أو جهوية كما سبقت 

اإلشارة بفرض أيديولوجيات من بينها ما هو ذات بعد ديني متطرف .
 ـ توجه قوي لدى الواليات المتحدة األمريكية نحو تبني إنشاء التحالف االستراتيجي 
الشرق أوسطى ، ويطلق عليه إختصاراً “ ميسا “ ، وهو أحد النتائج األبرز للقمم الثالث 
التي عقدت بالرياض في 21 مايو 2017 إبان زيارة ترامب للملكة العربية السعودية 
فيها  شارك  إسالمية  أمريكية  وقمة   / أمريكية  سعودية  /وقمة  الخليج  دول  مع  قمة   (
55 دولة ( ، والتي في أعقابها تحدث عن إرهاصات هذا التحالف بإنشاء قوة قوامها 
34000 جندى ، ثم أعلن ترامب صراحة عن هذا التحالف فى خطابه أمام الجمعية 
العامة في سبتمبر 2018 حيث أشار إلى أن الواليات المتحدة تعمل مع دول الخليج 
الست باإلضافة إلى مصر واألردن إلقامة تحالف إستراتيجي لتحقيق األمن واالستقرار 
في المنطقة ، مثلما عقدت فى هذا الصدد إجتماعات على هامش دورة الجمعية العامة 

لوزراء خارجية الدول الثماني مع وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية.
ـ إنتشار القواعد العسكرية الثابتة والمتحركة في المنطقة العربية وخاصة في منطقة 
البحر األحمرـ بمبررات عديدة ـ  سواء على شاطئه اإلفريقي أو على شاطئه العربي 
على نحو يثير قدراً من التوتر وزعزعة فى األمن واالستقرار ، وهو األمر الذى تجسد 

فى : ـ 
) 1 ( دول المحور الثالثي المناوئ للرباعية العربية : ـ 

في قطر من  أمريكيتين  قاعدتين  )بجانب  لتركيا في قطر  قاعدة عسكرية  انشاء   #
قبل ( وإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى مقديشيو  بالصومال والتوجه نحو إنشاء قاعدة 

عسكرية تركية فى سواكن بالسودان .
# يتنامى الحديث عن إعتزام إنشاء تركيا قاعدة عسكرية فى مصراته بليبيا .

# تواجد عسكري إيراني في اليمن ، وحديث عن تواجد عسكري لحزب هللا اللبناني 
هناك .
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الدول  فى  والتركية  اإليرانية  التحركات  لهذه  ومادي   سياسي  قطري  دعم  هناك 
المشار اليها .

) 2 ( جيبوتي : تتواجد قواعد عسكرية لكل من فرنسا / إيطاليا / االتحاد األوروبى 
/ الواليات المتحدة / الصين / المملكة العربية السعودية واليابان .

) 3 ( إريتريا : تتواجد قاعدة عسكرية لدولة االمارات، ويتردد أن إلسرائيل قاعدة 
عسكرية في إريتريا رغم نفي أريتريا لذلك .

) 4 ( الصومال : توجد لإلمارات قاعدة عسكرية في إقليم صومالي الند ، مثلما 
يتردد أن هناك قاعدة أخرى إماراتية بها . 

) 5 ( تتعدد األساطيل البحرية العسكرية التي تتواجد أو تنتشر فى البحر األحمر، 
كقواعد عسكرية متحركة، من بينها األسطول البحري المصري الجنوبي الذي جرى 

تحديثة وتطويره ، واألسطول البحري اإلثيوبي مؤخراً رغم أن إثيوبيا دولة حبيسة .
من المعلوم أن قوى إقليمية ودولية تستخدم البحر االحمر في التواجد أو المرور 

باعتباره مياه دولية أو في زيارات بموجب إتفاقات .
ـ فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وأحداث ، وتدخالت إقليمية ودولية 
في قضايا عربية، وانقسامات وصراعات ، عربية / عربية، وأخرى إسالمية / إسالمية  
تعذر على الجامعة العربية القيام بدور منشود ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية العربية 
للدفاع المشترك، وبالتحديد ما ورد فى المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6، والتي تتناول حاالت 
اإلعتداء على دولة أو خطر داهم أومواجهة أي إعتداء مسلح ، وتحديد مهام مجلس 
الدفاع المشترك فى مثل هذه الحاالت. بل فشلت تقريباً مبادرة إنشاء قوة ردع أو حفظ 
سالم عربية فى إطار الجامعة العربية للتصدى لمخاطر وتحديات تواجهها دول عربية. 
بل وصل األمر إلى أن قضايا عربية مثل قضايا الصومال والسودان تناولها االتحاد 
االفريقى بعيداً عن دور عربى مستحق ، كما تم تدويل قضايا عربية أخرى مثل ليبيا 
وسوريا واليمن والعراق في اإلطار األممي أو اإلقليمي غير العربي ، وتراجع دور 

الجامعة العربية في التعامل معها.

ثالثاً : تحليل وتقييم وتوصيات : ـ 
1 ـ أضحى األمن العربي بمفهومة التقليدي مفقوداً ، وإن ظل منشوداً ، لمواجهة تلك 
العربية وسالمتها االقليمية.  الدول  المخاطر والتحديات، وحفاظا على وحدة أراضى 
وفى هذا الصدد   يمكن أن تبادر الجامعة العربية بدعم مصري ـ باعتبارها المنظمة 
األم للدول العربية والتى تجسد كيانها وهويتها  ـ  بتحرك نشط وفاعل ـ ربما بالتعاون 
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مع الكويت وسلطنة عمان ، مستهدفة ، تفكيك المحور الثالثي وإحتوائه وتحويله من 
حالة العداء التى تدفع بها كل من الواليات المتحدة وإسرائيل تحقيقاً لمصالحهما إلى 
في  األمن واالستقرار  تحقيق  العربية ومتطلبات   والمصالح  تتسق  التي  الوفاق  حالة 

المنطقة، من خالل  : ـ 
# ـ  تنقية األجواء العربية مما علق بها من خالفات وصراعات داخلية  ، ورأب 
الصدع الذى أصابها وخاصة بين الدول الواقعة فى منطقتي البحر األحمر والخليج  ، 
ونقصد بذلك تحديداً األزمة القطرية وتداعياتها . ويمكن في هذا الصدد طرح وثيقة 
 ، الداخلية  الشئون  في  التدخل  عدم  على  تؤكد   ، األطراف  كافة  عليها  توقع  ملزمه 
ومكافحة اإلرهابـ  وغيرها من المطالب المعتدله لدول الرباعية تجاه قطرـ  وإعتبارها 
العربية  الجامعة  إطار  فى  االطراف  كافة  جانب  من  بها  االلتزام  يتعين  عامة  مبادئ 

وبالتالى فى إطار مجلس التعاون الخليجى .
# وضع رؤية لعالقة مؤسسية فى إطار الجامعة العربية  بين الدول العربية  ، ودول 
الجوار العربي ـ ونقصد إيران وتركيا ـ لتنهي حالة العداء القائمة بينهما مع دول عربية، 
فى  التدخل  الدول وعدم  سيادة  إحترام  أسس من  تقوم على  وفاق،  حالة  إلى  وتحويلها 
شئونها الداخلية والتعايش السلمى واألمن المتبادل والمصالح المشتركة وعالقات حسن 
الجوار .أما بالنسبة إلسرائيل كدولة جوار يتم تعليق وضعها فى تلك العالقة المؤسسية 
ربطاً بالقضية الفلسطينية التي يتعين عندئٍذ أن تأتي في مقدمة األولويات وبتأمين الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني طبقاً لقرارات الشرعية الدولية .
العربية  الدول  األحمر، تضم  البحر  والتعاون في منطقة  لألمن  إنشاء منظمة  ـ    2
مشتركة إستراتيجية  مصالح  ذات  بالجوار  دول  بجانب  عليه  المتشاطئه  واإلفريقية 
) أثيوبيا / جنوب السودان / كينيا ( ، األعضاء في المنظمتين األم لتك الدول وهما الجامعة 

العربية واالتحاد اإلفريقى، كتجمع إقليمي عربي إفريقى ذو بعد أمنى وإقتصادى  .
ـ في البعد األمني ، يمكن النظر في إنشاء قوة عربية إفريقية من دول المنطقة على 
غرار القوة اإلقليمية لالتحاد اإلفريقى أو قوة الساحل اإلفريقى G 5 ويمكن أن تكون 

وحدات من الرباعية العربية نواة لتلك القـوة .
ـ  وفى البعد االقتصادي ، يتخذ التجمع من االقتصاد األزرق أساساً ومنطلقاً فى نطاق 

برنامج األمم المتحدة 2030 ، وبرنامج االتحاد االفريقى 2063 للتنمية المستدامة .
البحر  إنشاء كيان لدول  2018 عن  قد أعلن في 12 ديسمبر  الملك سلمان   وكان 
األحمر ، عقب إجتماع عقد فى الرياض للدول المتشاطئه عليه، وطبقاً لما تم اإلعالن 
عنه يضم دوالً عربية فقط حتى اآلن. وقد يكون هذا الكيان، بل ونأمل أن يكون، نواة 
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للتجمع االقليمي العربي اإلفريقي المشار إليه على النحو المتقدم ، ليجسد بذلك رابطاً 
أمنياً قائماً بين منطقة الخليج ومنطقة البحر األحمر ، خاصة وأنه في الواقع يتسم بتقاطع 
المصالح  من  إطار  في  واإلفريقية   العربية  الدائرتين  بين  واقتصادي  وسياسي  أمني 

المشتركة .
3ـ  في التقدير ، فإن مجمل ما تقدم يمكن أن يسهم فى الحد من تواجد القواعد العسكرية 
في منطقة البحر األحمر، وإجهاض أو إحتواء فكرة إقامة التحالف االستراتيجي الشرق 
القضية  تداعياته من  وتنال   ، العربية  المصالح  يتسق في مجمله مع  إذ ال   ، أوسطي 
الفلسطينية ، حيث يصب في مصلحة إسرائيل والواليات المتحدة أمنياً وسياسياً ومادياً، 
بتقدير  اإلقليمى  تجمعها  ويهدد  العربية  الدول  بين  االنقسام  تكريس  إتجاه  في  ويدفع 
إنضمام إسرائيل إليه في مرحلة الحقة ، فهو تحالف شرق أوسطي وليس عربي أو 
العربية، وخاصة مصر،  الدول  ويفقد  الدولي  االستقطاب  نحو  يدفع  مثلما   ، إسالمي 

عالقاتها المتوازنة بين القوى اإلقليمية والدولية .
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مصر ومكافحة اإلرهاب
أ.د. وحيد عبد المجيد)20(

وموضوع  السنوي  المؤتمر  عقد  على  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  أهنئ 
للسياسة  عديدة  محاور  به  االرهاب  مكافحة  موضوع  أن  والحقيقة  المؤتمر،  اختيار 
في  باهتمام  تحظى  أنها  نعتقد  أساسية  محاور  ثالثة  على  التركيز  وسيتم  المصرية، 

السياسة المصرية:
المحور األول: المواجهة العسكرية واألمنية:

تمتد تلك المواجهة عبر مرحلتين، الحالية بدأت في أواخر عام 2013 ودخلت المرحلة 
األكثر تقدماً في بداية العام الحالي من خالل عملية سيناء الشاملة والتي التقتصر على 
المتوسط  حتى الحدود الجنوبية  البحر  الغربية من ساحل  سيناء بل تمتد حتى الحدود 
بمعنى أنها تشمل كل أرجاء مصر، وأهم أهدافها على اإلطالق أن العناصر اإلرهابية 
تنتقل من مكان إلى مكان، وعندما يشتد الحصار عليها في مكان تستطيع فتح الجبهة 
الماضي  القرن  أواخر سبعينات  منذ  ماكان يحدث بشكل متكرر  في مكان آخر، وهذا 
وظهرت مؤشرات عليه خالل السنوات القليلة الماضية ، بحيث انتقل اإلرهاب ألماكن 
أخرى وظل مركزه الرئيسي في سيناء، خصوصاً أن عملية اإلمداد الرئيسية تتم عبر 
شاسعة  مساحات  سيناءعبر  عملية  تتم   سيناء  فعملية  وبالتالي  الغربية،  مصر  حدود 
األرجاء، وبالتالي تستغرق وقتاً، ولكن النتائج المحققة مهمة للغاية وتدل على أن األسس 
المتبع في هذه العملية يؤتي ثماره، وذلك بإجراء مقارنة بسيطة بين عدد هذه  والنهج 
العمليات في 2013 وفي 2018، ولكن ذلك اليعني االقتراب بشكل حاسم من إنهاء هذه 
يتم  الى مكونات أخرى في سياسة مكافحة اإلرهاب، ومن هنا  لكنها تحتاج  المواجهة 

االنتقال للمحور الثاني.   
المحور الثاني: المواجهة الثقافية والفكرية:

القضية الرئيسية المطروحة في هذه المواجهة هي تجديد الخطاب الديني. والحديث 
عن الخطاب الديني حديث يختلف عن الخطاب الديني الذي تقوم به أفراد أو جماعات 
أو مجموعات وتشمل جوانب متعددة للتراث الديني ، الخطاب الديني له تأثير مهم في 
تكوين العقل منذ البداية بحيث يكون عقل متعصب يميل للتطرف أو عقل متفتح، ومن 

)20( مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 
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العنف، ولكن هذه عملية طويلة  للتطرف قد يصل بعد ذلك لإلرهاب وممارسة  يصل 
المدى بطبيعتها، ولهذا السبب واكبتها جهود للحد من انتشار الخطاب الديني المتطرف 
والمغالى فيه بشكل أو بآخر، واتخذت إجراءات لضبط المساجد ألن عدد من المساجد 
الصغيرة أو الزوايا كانت بؤراً لنشر التعصب والفكر المتطرف، كذلك اتخذت اجراءات 
فيما يتعلق بالمحتوى الذي تتناوله خطبة الجمعة واالتجاهات الدينية للشيوخ الذين يعتلون 
فهذه  ذلك  ومع   ، المتطرفة  والدعاوى  العنف  لرصد  مراصد  أسست  وكذلك  المنابر، 

المواجهة تواجه بعض التحديات سيتم ذكرها الحقاً.
والمشاركة  اإلرهاب  مكافحة  في  األخرى  الدول  مع  التنسيق  الثالث:  المحور 
لمكافحة اإلرهاب   2014 تأسيسها منذ  تم  التي  واالنخراط بدرجات متباينة في األطر 
سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي، فضالًعن التنسيق الثنائي مع الدول التي تتبع 

سياسات شبيهة أو متقاربة مع تلك المتبعة في مصر.
بعض المالحظات:

في  تحقق  اآلن  حتى  األكبر  النجاح  أن  ماسبق،  سياق  في  الرئيسية  المالحظة 
المواجهة األولى فعند مقارنة مستويات النجاح أو األداء بين الثالث محاور، يالحظ أن 
المواجهة األولى حققت القدر األكبر من النجاح والقابل للقياس حتى اآلن بشكل محدد، 
والتفسير لهذا التفاوت ألن هذه المواجهة بصفة خاصة تقوم على رؤية شاملة وبالذات 

بعد التحول من عمليات جزئية لعملية شاملة .
المستوى الثاني من النجاح يتضح في التنسيق مع األطراف األخرى في مواجهة 
الفكرية  بالمواجهة  الخاص  الثاني  بالمحور  فيتعلق  األقل  المستوى  أما  اإلرهاب،  
واألمنية التي تنطوي على أهمية كبيرة ألن نتائج المواجهة الثقافية الفكرية ستحدد مدى 
قدرة اإلرهاب على إعادة إنتاج نفسه في المستقبل أم ال؟ خاصة وأن النتائج المهمة التي 
تحققها المواجهة األولى بدون تغيير المناخ الثقافي والفكري المنتج للتعصب، ومن ثم 
سيؤدي التطرف للحاجة للمواجهة األمنية طوال الوقت، والمفترض أن تصل لمرحلة 
ونقطة معنية تسفر نتائجها األساسية عن ضرب القدرات الرئيسية لإلرهاب وفي الوقت 
إعادة  الحيلولة دون  الظهور من خالل  الثقافية والفكرية في  المواجهة  نتائج  تبدأ  الذي 
إنتاج هذا اإلرهاب سواء من خالل عناصر جديدة أو آليات مستحدثة، وبالتالي التأثير 
على المدى البعيد، أي بعد 5 أو 10 سنوات أو أكثر، وبالتالي فالنتيجة الرئيسية ستتوقف 
على األداء في المواجهة الثقافية والفكرية ، إال أن المشكلة الرئيسية في هذه المواجهة 
أن القضية الرئيسية التي تقوم عليها ليست واضحة بالقدر الكافي ومفهوم تجديد الخطاب 
تنطلق من تصور واضح  أن  يتبلور بشكل واضح وأي عملية مواجهة البد  لم  الديني 
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ومتبلور ومحدد وله عناصر تتمكن الدولة من خالله الوصول ألهداف محددة بأدوات 
تحقق تلك األهداف. وحتى اآلن هناك نقص في استكمال بلورة تلك المواجهة ومفهوم 
الديني بشكل واضح ومحدد بالمعنى الواضح فيما سبق، وهناك أسئلة  تجديد الخطاب 
كثيرة في هذا السياق تفتقر إلجابات واضحة، أهمها: هل تجديد الخطاب الديني يشمل 
العام عموماً، أم هل عملية تجديد الخطاب  المجال  السياسي وعن  فصله عن الخطاب 
التراث اإلسالمي  أو ذاك من  الجانب  تتعلق بمراجعة هذا  الديني هي عملية منفصلة  
بالقدر الكافي، والزال هناك استخدام للدين  فقط؟، وحتى اآلن هذا األمر ليس واضحاً 
المجتمع  أن  الفصل  أهمية  تكمن  وربما  السياسي،  الخطاب  في  الدينية  والمصطلحات 
يعتاد على أن يكون هناك مساحة للسياسة والعمل العام ومساحة للدين ألن الخلط بينهما 
خطأ وخطر، خاصة وأن اإلرهاب يبداً بهذا الخلط بين السياسة والدين وصبغ لألهداف 
الخلط رغم اختالف  لماذا يظل هناك هذا  الثاني: هو  السؤال  دينية،  السياسية بصبغة 
مواجهة  كانت  مرحلة  في  الماضي  القرن  خمسينات  في  الخلط  حدث  فقد  الظروف، 
الجماعات الدينية المتطرفة باعتبارها جماعات منحرفة عن الدين فكانت تعتبرها الدولة 
جماعات إسالمية ولكنها منحرفة عن االسالم. لقد اختلف هذا المفهوم اليوم ، فالمواجهة 
فالمرحلة  وبالتالي  منحرفة،  جماعات  وليست  إرهابية  جماعات  أنها  على  تقوم  اآلن 
التي بدأت في الخمسينات بعد الصدام الكبير مع جماعة اإلخوان كان االتجاه العام في 
سياسة المواجهة يقوم على فكرة أن هذه الجماعات وغيرها تنحرف باإلسالم وأن لدى 
المؤسسات الدينية االسالم الصحيح، والوضع اليوم مختلف، فالدولة التتتعامل مع هذه 
الجماعات على أنها إسالمية أو تقدم إسالم باألساس، بل تعتبر جماعات إرهابية، وهذا 
يتطلب تغيير سياسة المواجهة واليوجد حاجة للتنافس معها على الدين أو من يمثل الدين 
الصحيح؟وغير تلك األسئلة كثير يحتاج لوضوح وبلورة رؤية نستطيع معها وضع خطة 
للمواجهة في هذه المرحلة على النحو الذي وضع في المواجهة العسكرية واألمنية على 

نحو يقترب منه بدرجة من الدرجات.
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مصر والمستقبل العربي
أ.د.حسن أبو طالب)21(

في كلمته ذكر د.حسن أبو طالب أنه سيسعى إلى تقديم إجابة على السؤالين التاليين:
1 ـ األول: كيف تري مصر مستقبل العمل العربي المشترك؟

2 ـ الثاني: كيف تري مصر األوضاع العربية بشكل عام؟
وفيما يتعلق بموضوع البحث في مستقبل العمل العربي المشترك، فهو من القضايا 
التي نالت اهتماماً كبيراً خالل األربع أو الخمس سنوات الماضية، من عدد كبير جداً من 
البحثية األوروبية واالمريكية وغيرها.  الدولية والمؤسسات  والهيئات  البحوث  مراكز 
حول  تتركز  العربي،  العمل  مستقبل  في  البحث  مسألة  في  إشكالية  هناك  أن  وأضاف 
وجود عدد كبير جداً من المتغيرات في المنطقة العربية وال يستطيع أحد أن يتحكم فيها 
ال قوي دولية وال إقليمية وال محلية. وتشمل هذه المتغيرات المجال الجغرافي، الطابع 
وجود  هناك  مدي  أي  إلي  إضافة  الجيولوجية،  المتغيرات  اإلنساني،  البعد  المؤسسي، 

لوعي اجتماعي لصياغة مستقبل عربي؟.
السنوات  في  العربي  العالم  مستقبل  عن  قُدمت  التي  التصورات  معظم  أن  والواقع 
هناك  وكانت  أجنبية.  كبير،  حد  وإلى  كلها،  هي   2050 و   ،2025 سنة  حتي  المقبلة 
محاولة عربية خالصة في عام 1988 تمثلت في “ميثاق الوحدة العربية” والذي حاول 
والعالم  مصر  هم:  مكونات  أربعة  أو  ثالثة  خالل  من  العربي  العالم  استشراف  بعث 
العربي والعالم، وتم تحديد مدى زمني لهذا االستشراف حتى عام 2015 . لكن نتصور 

أن االحداث تجاوزت النقاط األساسية الذي جمع بينها هذا المشروع.
فيما يتعلق بالجدل حول مايحدث في العالم العربي، وما هية المااّلت التي سوف تؤثر 

على مستقبله، هناك ثالثة تقارير مختلفة في هذا الشأن:
- تقرير صادر عن المنتدى االستراتيجي العربي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
أساسية  متغيرات  أربعة  إلى  يشير  بواشنطن،  العربي  الخليج  دول  معهد  مع  بالتعاون 

سوف تسهم في تعديل وتشكيل العالم العربي في السنوات القادمة :
1 ـ أزمة اإلسالم السياسي، ال سيما بعد انهيار مشروع اإلخوان .

2 ـ صعود وانهيار داعش كما حدث في السنوات الماضية.

)21( المستشار بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 
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3 ـ مقاطعة قطر، وتأثير ذلك علي مجلس التعاون الخليجي.
إلى  السعودية، والتي إن سارت في طريق مرسوم، فستؤدي  ـ اإلصالحات في   4
اقتصاد  علي  اعتماداً  وأكثر  انفتاحاً  أكثر  بشكل  السعودي  والمجتمع  الدولة  بناء  إعادة 

متنوع، ومنفتح علي العالم.
ويقوم هذا التقرير على فكرة رئيسية مفادها أن الذي سوف يقود المستقبل العربي 
دول الخليج، وتحديداً السعودية الجديدة والمتحالفة عضوياً مع اإلمارات، وسيكون مركز 

القيادة الرئيسي عربياً خليجياً.
- هناك تقرير آخر صادر عن األمم المتحدة عام 2016 هو »تقرير التنمية البشرية 
التقرير يرسم صورة قاتمة للمستقبل العربي، حيث  في العالم العربي«، ولألسف هذا 
يتوقع حدوث انفجارات مجتمعية في عدد من الدول العربية، حتى تلك التي استطاعت 
اجتياز انفجار عام 2011، ويعتبر أن كل األحداث ابتداءاً من عام 2000 كانت توحي 
بأن هناك انفجارات قادمة كل خمس سنوات، ويتوقع التقرير أن تحدث هذه األزمات كل 
ثالث سنوات بداية من بعد عام 2016، ويتوقع حدوث المزيد من االنفجارات المجتمعية 
في المنطقة العربية، وهو ما سيؤدي لمزيد من اإلرهاب ومزيد من المهاجرين ومزيد 

من تراجع التنمية.
أكتوبر  األمنية، صدر في  للدراسات  األوروبي  االتحاد  لمعهد  تقرير  أيضاً  - هناك 

2015، ووضع سيناريوهات عدة للعالم العربي:
1  السيناريو األول، االضطراب العربي، ويقول أن الدول العربية ستواجه، حتى عام 
2025، العديد من التحديات )البطالة – ضعف المشاركة السياسية – تنامي اإلرهاب– 
عمليات  على  األمنية  المؤسسات  سيطرة  منطلق  من  الداخلية  اإلصالح  عمليات  تعثر 

المشاركة السياسية(.
2 ـ السيناريو الثاني، يتحدث عن االنهيار العربي، ويتوقع عودة داعش مرة أخرى 
وظهور العديد من الحركات اإلرهابية، والتي ستعمل علي تهديد الدول القومية وتهديد 

عمليات اإلصالح والنمو االقتصادي ومن ثم انهيار الدول. 
3 ـ السيناريو الثالث، يتحدث عن احتمال حدوث – بعد 5 سنوات من 2020 وحتى 
أن تكون  العربية من  تتمكن االقتصادات  إذ  العربية،  الطفرة  أنواع  - نوع من   2025
أنواع  من  نوع  حدوث  الحرة،  العربية  التجارة  اتفاقية  تُطبق  الرئيسي،  التحول  نقطة 
االستثمارات المكثفة بطريقة عربية جماعية تؤدي إلى انخفاض العمالة وتعطي مزيد 
من الفرص لقطاع الشباب الذي يشكل أكثر من 30 % من عدد السكان في العالم العربي.
وهناك تقارير أخرى تتحدث عن تأثير اإلنفاق العسكري واألمني على خطة التنمية 
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في البلدان العربية، وتتوصل إلى أنه كلما زاد اإلنفاق علي األمور العسكرية واألمنية 
كلما انعكس ذلك سلباً على األداء اإلقتصادي، وبالتالي تعجز النظم عن تلبية االحتياجات 

لألجيال الجديدة وبالتالي تراجع التنمية وزيادة البطالة.
ويمكن استنتاج اآلتي من النماذج المشار إليها:

- هناك اهتمام دولي بمسألة ما الذي يجري في هذه المنطقة؟ )وهو اهتمام مرتبط 
بالموقع الجغرافي – نسبة االرهاب في المنطقة كبيرة تقترب من 45 %، 59 % من 
، 62 % من عدد الالجئين علي مستوي العالم موجودين في  ضحايا اإلرهاب عالمياً 
المنطقة العربية(، إذن المنطقة العربية مصدر للقالقل وللتوتر ليس فقط للدول العربية 

إنما للمحيط العربي واإلقليمي والدولي .
الرؤية المصرية للمستقبل العربي والعمل العربي المشترك:

فيما   2014 عام  منذ  السيسي«،  »عبدالفتاح  الرئيس  عنه  عبر  تصور  مصر  لدى 
يتعلق بالقضايا العربية ومستقبل العالم العربي، حيث تتشكل وجهة نظر مصر حول هذا 

الموضوع على ثالث مستويات:
1 ـ المستوي األول، ما تقوم به جامعة الدول العربية.

2 ـ المستوي الثاني، ما هي اّفاق المستقبل العربي من خالل العمل العربي المشترك 
سواء علي الصعيد األمني أو السياسي أو االقتصادي.

3 ـ المستوي الثالث، مصر تقدم نفسها كنموذج لمواجهة اإلرهاب وإعادة بناء الدولة 
الوطنية كنموذج يمكن أن يكون دافعاً إلعادة بناء العامل العربي المشترك في مواجهة 

التدخالت الخارجية واالقليمية وغيرها.
وقد تحدث الرئيس السيسي عن عدد من النقاط منها :

- التكامل العربي.
- التحديات التي تواجه هذا التكامل.

كافة  علي  العربية  لالتفاقيات  منظم  كإطار  العربي  اإلقليمي  النظام  تفعيل  أهمية   -
األصعدة.

الموارد  البينية، ) ليس فقط في توافر  العربية  العالقات  نقلة في  - ضرورة تحقيق 
والسياسات  الصناعية  بالتنمية  يتعلق  فيما  الجماعي  العمل  تعزيز  في  ولكن  البشرية، 
السيادة  التنازل عن  بالتكامل األمني دون  فيما يتعلق  االقتصادية واالجتماعية، وأيضاً 
الجماعات اإلسالمية  العربي في مواجهة صعود  التكامل  الوطنية، وتحدث عن أهمية 

والمتطرفة واإلرهابية(.
- يجب أن تلعب األمانة العامة لجامعة الدول العربية دوراً مهماً في تعبئة المساعي 
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اإلقليمية والدولية لمواجهة هذه التحديات.
- يُرى أن جامعة الدول العربية يجب أن تواصل جهودها لتعزيز التعاون االقتصادي 

بين الدول العربية وتفعيل االتفاقيات العربية ذات الصلة.
في  التردي  لوقف  مشتركة  مسؤولية  عليه  أطرافه  بكل  العربي  العالم  أن  يُرى   -

األوضاع العربية.
- أهمية وجود استراتيجية عربية شاملة لألمن القومي العربي، إذ أن التهديدات التي 

تواجه الدول العربية تهديدات وجودية وليست تهديدات عابرة.
- أهمية تأسيس العالقة مع دول الجوار العربي على أسس واضحة، كاحترام استقالل 

وسيادة وصون الدول العربية، واالمتناع عن التدخل في الشأن الداخلي.
- وفيما يتعلق بالشق الخاص بمصر، تحدث الرئيس السيسي عن أن مصر قدمت 

نموذج تاريخي الستعادة مؤسسات الدولة الوطنية في شكل سلمي وحضاري.
- حرص الحكومة و الشعب المصري على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية.

- من وجهة نظر مصر يؤدي هذا النموذج إلى دعم كل الجهود الرامية إلى إعادة 
تسوية كل أزمات المنطقة بما يحافظ على وحدتها وسيادتها وسالمتها اإلقليمية.

- رفض مصر كل محاوالت التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

يتلخص جوهر ماسبق في ثالثة عناصر رئيسية حول هذا الموضوع:
إلى استراتيجية لألمن  بالوصول  العربي مرتبط  العالم  ـ ترى مصر أن مستقبل   1

العربي الشامل.
2 ـ مواجهة التهديدات الخارجية.

3 ـ تظل جامعة الدول العربية، كمؤسسة للنظام العربي، هي المظلة وهي اإلطار 
الذي يقوم بدور جوهري في تفعيل االتفاقات العربية، وصوالً إلى التكامل االقتصادي 

وأيضاً تحقيق استراتيجية األمن العربي الشامل.
هذا علي صعيد اإلجراءات.

أما على صعيد الحركة، نستطيع الحديث عن ثالثة أشياء:
1 ـ تحالفات مصر العربية اآلن تمثل قيداً على بعض مجاالت الحركة الخاصة بها، 
ال سيما تجاه بعض األزمات العربية، مثل موقفها عام 2016 فيما يتعلق بسوريا، فقد 

كان موقف مصر متناقضاً مع الموقف السعودي، إذن الحركة مقيدة.
العربي،  للنظام اإلقليمي  قيادة منفردة  بعدم وجود ما يسمي  ـ تؤمن مصر حالياً   2
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وإنما قيادة جماعية، ويجب أن يكون هناك نوع من أنواع التنسيق وترتيب األولويات مع  
الدول الفاعلة وتحديداً المملكة العربية السعودية واإلمارات، وربما المغرب والجزائر.

مكافحة  في  متكامل  نموذج  وباعتباره  المصري،  النموذج  بتقديم  يتعلق  فيما  ـ   3
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وعدم  شاملة،  بصورة  الديني  الخطاب  وتجديد  اإلرهاب 
للدول، فإنه من خالل مراجعة سريعة لعدد من التعليقات والدراسات التي تحدثت عن 
هذا النموذج، هناك من يقول أن مصر غير قادرة الأمنياً وال سياسياً  - وال ندري من 
أين  - على أن تروج لهذا النموذج باعتباره نموذج يحوي كل المجاالت، وهناك ايضاً 

من يقوم بإدانة هذا النموذج ونقده. 
وبالتالي هناك قيد على قدرة مصر على أن تروج لهذا النموذج.

الدولة  فكرة  بلورة  إلى  حاجة  هناك  بأن  القول  إلى  طالب  أبو  د.حسن  خلص  وقد 
النموذج في عالمنا العربي، وأنه لكي يكون مثل هذا النموذج مؤثراً عربياً فإنه بحاجة 
إلى تسويق، وفي جزء منه يجب أن ينجح هذا النموذج في الداخل، مشدداً على أهمية 
هذه النقطة، أما الجزء اآلخر فهو وجوب أن يكون هذا النموذج مقبول دولياً وإقليمياً. 
وأضاف أنه على سبيل المثال ورغم الكثير من التراجع الذي شهده، مايزال النموذج 

التركي يجد بعض التأييد من قوى دولية لسببين:
األول: أنه يحجم إيران، إذ أن تركيا تعد نموذجاً آخر للدولة اإلسالمية، تعمل على 

مناهضة إيران.
الثاني: أن تركيا عضو في حلف شمال األطلنطي )ناتو(. بينما نحن لسنا أعضاء في 
الناتو، والنشكل أي نوع من أنواع المناكفة مع إيران مثل تركيا. وحتى نكون نموذجاً مؤثراً 
علينا إدخال تعديالت جذرية في سياساتنا، وإن لم يحدث ذلك سيظل النموذج لدينا معلقاً في 
الهواء، مضيفاً أن مصر ماتزال تفتقد لمبادرة مصرية للمستقبل العربي، وإنه وإن كان لدينا 

إدراك جيد بضرورة وأهمية ذلك، إال أن قدرتنا على الحركة تظل محدودة.
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مناقشات:
- السفير/ عبد الرحمن صالح- عضو المجلس

لإلرادة السياسية للحكومات دوراً هاماً في تنقية الخطاب الديني واليمكن ترك األمر 
بالمطلق للمؤسسات الدينية، وكل أجهزة الدولة مطالبة بالحث على ترك خطاب الكراهية 

وتجريمه ، ووضع خريطة لخطاب الديني بأساسيات يتم تنفيذها بالتنسيق مع األزهر.
- السفير/د.محمد بدر الدين زايد – عضو المجلس

أن  الضروري   ليس من  أنه  الديني، كما  الخطاب  بتوحيد  اليمكن تطبيق مايعرف 
أطلب منه تأييد الدولة والحكومة وإنما يكفي التزامه بالتأكيد على عدم ممارسة العنف. 
العالقات  التحرك إلعادة صياغة هذه  للعالقات المصرية/السعودية، البد من  وبالنسبة 

باعتبارها األساس في إنقاذ المنطقة.
- السفير/رخا حسن – عضو المجلس

  فيما يتعلق بالوضع الداخلي في مصر فقبل تجديد الخطاب الديني البد من النظر في 
تجديد الخطاب المدني والحوار السياسي مع كافة األطراف والتوجهات السياسية. ذلك 
أنه على مصر تقديم نموذج متكامل يتضمن كافة السيناريوهات لحل األزمات والتعاون 

في ذلك مع الدول العربية الرئيسية بالمنطقة.
- السفيرة جيالن عالم – عضو المجلس

على  المطلة  العربية  والدول  مصر  بين  والتعاون  العمل  في  االستمرار  المهم  من 
وأمن  منطقة  تواجه  التي  التحديات  في مواجهة  السعودية  األحمر وعلى رأسها  البحر 
البحر األحمر والتنافس في هذه المنطقة، ويجب على مصر أال تترك قيادة منطقة البحر 

األحمر لدولة بعينها.
   - السفير/محمد الشاذلي – عضو المجلس

فيما يتعلق بترشيد الخطاب الديني ، فالواقع أنه ليس فقط هذا الخطاب الذي يحتاج 
فقط  واليمكن   ، ذلك  إلى  يحتاج  والثقافي  واإلعالمي  السياسي  الخطاب  بل  لترشيد 
االقتصار على جانب واحد، وإنما البد من الحذر من استفزاز المتدين المصري بالدعوة 
لتنقيح التراث الديني، فالتراث يقرأ في زمنه ومحتواه والينقح كباقي العلوم، وبالتالي 

فالمطلوب عملية إصالح للخطاب الديني.
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تعقيبات ختامية:
حماية  في  تحالف  وإنما  منفردة  قيادة  وجود  عدم  إلى  حليمة  السفير صالح  ه  نوَّ  -
العربية  المؤسسات  البحر األحمر والتنسيق في ذلك عبر  العربي وأمن  القومي  األمن 
بتحالف مصري/ يبدأ  منفرداً،  وليس  جماعي  تحالف  لخلق  حاجة  وهناك  واإلفريقية، 

سعودي/إماراتي.
  -  اتفق د. وحيد عبد المجيد مع معظم ماطرح من أفكار للحضور، سواء من أخذ 
األزهر لزمام المبادرة في التجديد أو غيره، ومراعاة الحساسيات الدينية وعدم استفزاز 
المتدين المعتدل وهو مايتطلب بلورة رؤية واضحة في المواجهة الفكرية واألمنية ، تلك 
الرؤية وبلورة المفاهيم التي تساعد على تفسير مابدا منه بوجود تناقضات، خاصة وأن 
هناك حاجة التخاذ خطوات كبيرة،  وفي ذات الوقت التستفز قطاعات من المجتمع يمكن 
أن تسيء فهم هذه الخطوات فتحولهم للتطرف بدالً من االعتدال ، وعليه هناك حاجة 
لرؤية واضحة تبنى عليها خطة محددة الوسائل، وهنا تظهر الحاجة لمراجعة التراث، 
ومراجعة التراث التعني حذفه بل إعادة تفسيره بما يتواكب مع العصر، كما أن مراجعة 

التراث جزء صغير من عملية أوسع وأكثر شموالً.
-  وأضاف د. عبد المجيد أنه فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية فرغم أهميتها إال أنها 
الحالية، خاصة وأنه  المرحلة  الرئيسية  في  المحددات  أو  ليست من ضمن األولويات 
لم يثبت وجود عالقة مباشرة يعتد بها بين المستوى المعيشي في مجتمع والعنف فيه، 
فالعنف موجود في مجتمعات تمتاز بارتفاع مستوى المعيشة فيها من خلفيات مختلفة، 
كما لم يثبت أن معظم من يمارسوا اإلرهاب من فئات فقيرة، بل إن معظم من انضم 
للجماعات اإلرهابية ليسوا من الفقراء والمهمشين وأنهم أقلية في هذه الجماعات. فمنذ 
بدايات تلك الجماعات األولى نجد أن معظمهم من الطبقة الوسطى وذوي خلفية جامعية 
متخصصة في العلوم التطبيقية، وكافة قيادات هذه الجماعات تأتي من تلك الخلفيات، 
وعليه فالحاجة اليوم لخطة متوسطة األجل تتواكب مع اتجاهات السياسة المصرية، مع 

ضرورة تطويرها الحقاً لتأخذ في االعتبار أولويات أخرى.
- أكد د. حسن أبو طالب أهمية صيانة العالقات المصرية – السعودية بشكل كبير. 
وقال أنه في عام 2016 كانت هناك حملة اعالمية غير مسبوقة في االعالم السعودي، 
تريد إيصال أن هناك رؤية لدى القيادة السعودية ولدى اإلدراك السعودي، لما يجب أن 
تكون عليه مصر، وقد تجلى ذلك في تحليل كافة ما نُشر في الصحف السعودية وفي 
البرامج اإلعالمية السعودية حول الموقف المصري – الذي كان متميزاً نسبياً – فيما 

يتعلق ببعض تطورات المنطقة ومنها األزمة السورية على سبيل المثال.
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ثم بعد ذلك تطرق د. أبو طالب للحديث عن المستقبل موضحاً أن هناك مسارين في 
هذا الشأن هما :

العربية رؤية ودور في -  للدول  يكون  المستقبل وأن  المشاركة في صناعة  إما 
صياغته، وامتالك القدرة علي ذلك.

لصياغة -  اإلقليمية  األطراف  اآلخرين من  به  يقوم  لما  النتائج،  ننتظر  أن  وإما 
المستقبل. وأضاف أنه لألسف ينطبق على الدول العربية هذ المسار الثاني، ولدينا شعور 
بأننا غير قادرين علي صد التدخالت الخارجية. أو بمعنى آخر لدينا حالة من حاالت عدم 
وجود إرادة سياسية للمواجهة، وهذا يتوقف علي وضعنا الداخلي. وعلى سبيل المثال، 
فإن العناصر الحاكمة لمسارات تسوية األزمات في سوريا واليمن وليبيا هي عناصر 
دولية وإقليمية، وإن كان المسار في ليبيا به بعض التدخالت العربية”. وتتحمل الدول 
العربية مسؤولية ذلك، ألن بعضها تركت شقيقاتها لتدخالت خارجية تحدد مصير هذه 
الدول. والمثال األوضح على ذلك هو تركيا وتهديداتها األخيرة للعراق وتدخالتها في 

الشأن السوري وفي ليبيا وتدخالتها في اليمن.
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كلمة أ.د. علي الدين هالل

بوصفه منسقاً للجلسة الرابعة واألخيرة، عرض أ.د. علي الدين هالل عضو مجلس 
إدارة المجلس للمالحظات واالستخالصات التالية حول أعمال المؤتمر بصفة عامة.

وهذا  لألمور،  تقديراتهم  في  األفراد  بين  اختالف  هناك  يكون  أن  الطبيعي  من 
االختالف هو مبعث الحيوية وهو مصدر التجديد والتقدم. حمل عنوان المؤتمر »مصر 
والعرب فى شرق أوسط متغير، ما يعنى أن األساس هو أن هناك شرق أوسط متغير، 
ومن حيث الصياغة اللغوية، يتبيَّن أن مصر والعرب ليس لديهم دور كبير. وانطوت 
جلسات المؤتمر األربع على تحليل كيف تفاعلت مصر والعرب مع هذا التغيير. »شرق 
أوسط متغير«، كان هناك اتفاق على أن التغير الذى يحدث فى الشرق األوسط أنه غير 
منتظم ويتسم باالرتباك، واالضطراب وأحياناً بالفوضى، وأنه يتم فى بيئة صراعية. َمن 
الذى يغير، َمن الذى يدير عملية التغيير فى الشرق األوسط؟ ومن هنا، تناولت الجلسة 
األولى دور الدول الكبرى والمنظمات الدولية، فيما تناولت الجلسة الثانية الدول اإلقليمية 

والفاعلين غير الرسميين. وما تم استخالصه فى هاتين الجلستين ما يلى:
فى الجلسة األولى الخاصة بالدول الكبرى: 

الدوليين وازدياد دورهم واتخاذ هذا -  الفاعلين  نتيجة هامة هو تعدد  كانت أول 
الدور أشكاالً عسكرية واقتصادية جديدة.

تراجع الدور األمريكى أو تغير شكله فى المنطقة، وقيل أن هناك تركيزاً يتجه - 
االهتمام  تقليل  إلى  سيؤدى  التركيز  هذا  هل  أن  على  اختالف  هناك  ولكن   ، آسيا  إلى 
األمريكى بالمنطقة؟ وهناك تساؤالت أيضاً حول ما يمكن أن يسفر عنه ارتفاع معدالت 
اإلنتاج األمريكى من النفط الصخرى، من حيث تقليل االعتماد على المنطقة، وانخفاض 

أهميتها بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية.
إْن -  وحتى  إسرائيل،  حماية  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يريد  الواقع،  فى 

الغاز  إمداد  مسئولية ضمان  عليه  فإن  النفط،  إنتاج  فى  استقالالً  قد حققت  بالده  كانت 
بأسعار معقولة وحماية الممرات لحلفائه في أوروبا الغربية وفي آسيا. هذا إلى جانب 
، للواليات  رغبته ومصلحته األساسية فى منع تمدد النفوذ الروسى فى المنطقة. ومن ثَمَّ
البحر  وفي  الخليج  في  عسكرية  وقواعد  وسوريا  العراق  في  عسكري  وجود  المتحدة 
األحمر.وقد وفَّرت هذه القواعد حتى وقٍت قصير الدعم اللوجيستي لقوات التحالف في 
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اليمن ولهذا، سوف تظل منطقة الشرق األوسط مهمة للواليات المتحدة األمريكية.
وأوضح سيادته أنه يعتقد أن الكالم الذى يدور حول تراجع وانحسار دورها في - 

المنطقة، وأن آسيا هي القوة الصاعدة في القرن الحالى، فيه من التوجه السياسي والتأثير 
اإلعالمي ما يضغط على دول المنطقة ويدفعها إلى تقديم المزيد من التنازالت، وتبقى 
منطقة الخليج هي الُمِدر الكبير لألموال التي تبتزها بها الواليات المتحدة، السيَّما وأن 
ترامب قد حصل على أكثر من 500 مليار دوالر في عدٍد قليل من السنوات. ثم ذكرها 
صراحةً أن للواليات المتحدة عالقات وثيقة مع المملكة السعودية على وجه الخصوص، 
وأن هذه العالقات توفر المزيد من النمو االقتصادي والوظائف داخل الواليات المتحدة.

ال يجب أن نتحدث فقط عن دولة دولة، ولكن يجب أن نتحدث أيضاً عن الدول - 
الكبرى والتوازن فيما بينها فى إطار النظام العالمى، وَمن يرتفع وَمن ينخفض. ويوجد 
اتفاق تقريباً على أن هذا القرن هو قرن آسيوي، وأن الصين تتقدم بصورة مخيفة فى 
جداً.  قريبة  أضحت  المتحدة  الواليات  وبين  بينها  المسافة  وأن  المجاالت،  من  العديد 
وهنا، تُثار تساؤالت من قبيل: ماذا سيحدث عندما تصبح الصين الدولة رقم 1 في العالم 
اقتصادياً؟ وهل عندما تصبح كذلك، هل ستصبح الدولة رقم 1 عسكرياً أيضاً أم ال؟ وهل 
اللغة الصينية فيها من الجاذبية ما يجعلها اللغة األولى عالمياً؟ أم سيحدث نوع من عدم 
التوازن، من حيث أن الصين تظل لفترة القوة االقتصادية األولى، بينما تظل الواليات 

المتحدة هى القوة األولى والنموذج سياسياً وعسكرياً على الصعيد العالمى؟ 
إجابات  الدولي؛ وهناك عدة  النظام  التغير فى  تساؤالت حول محركات  أيضاً  تُثار 
أهمها التطور الديموجرافي والعولمة والتغير المناخي والتطور العلمي والتكنولوجي. 

وهذا التغير سيلقى بظالله على التغير في النظام اإلقليمي.
ما األهداف الكامنة وراء وجود القوى العظمى فى المنطقة؟

بالنسبة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبى، فإنهما يبحثان عن إعادة ترتيب أوضاع 
ي  المنطقة وإعادة التنظيم السياسي واالجتماعي لها، عبر: إدماج إسرائيل وتركيا، ما ُسمِّ
المنطقة، وإضعاف  ثروات  االستفادة من  ترامب،  تخلى عنه  الذى  الديموقراطية  نشر 
دول المنطقة وجعلها دوالً تابعة فى قراراتها وسياساتها.ومن هنا يتضح دور الواليات 
المتحدة وتركيا فى دعم داعش، وظهور الخالف بينهما متأخراً عندما تناقضت المصالح.

إن السياسة ال تعدو أن تكون مصالح وتوازن قوى، والمسافة بين توازن القوى - 
والمهارة الدبلوماسية محدودة.

بالنسبة للجلسة الثانية، التى تناولت دور القوى اإلقليمية، فقد أشار سيادته إلى 
ما يلى:
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أن التوازن السياسى في المنطقة ليس بيد الدول العربية، وإنما بيد دول الجوار - 
)إسرائيل وتركيا وإيران(.

أدى تفاعل األحداث إلى تراجع “مؤقت” للنظام العربى لصالح تصدر النظام - 
العربية  الدول  بما أن حكومات  أهمها:  أسباب،  إلى عدة  الشرق أوسطي، وهذا يرجع 
اعتبرت إيران عدو رئيسى، فهذا وضعها موضوعياً في توافق مع إسرائيل، حتي وإن 
تم ذلك بصورة غير مقصودة، وأصبح الهدف االستراتيجي للدول العربية وإلسرائيل 
واحد، وهو احتواء التهديد اإليراني. رغم أن هناك مبالغة شديدة في القول بأن إيران هي 
أكبر دولة راعية لإلرهاب، خاصة أن إسرائيل مارست إرهاب الدولة أكثر بكثير من 
لت اإلرهاب أكثر بكثير من األطراف غير  إيران، بل وهناك دوالً عربية دعمت وموَّ

العربية التي يتم اتهامها.
ولكن، هل صعود النظام الشرق أوسطى يكون خصماً بالضرورة للنظام العربى؟

النظام  يطرح  والذى  وإيران.  وتركيا  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  تريده  ما  هذا  إن 
الشرق أوسطى كبديل للنظام العربى فى ذهنه تجاوز الهوية العربية وتمييعها لصالح 
ا فعلته الواليات المتحدة فى العراق على سبيل  النظام الشرق أوسطى. وهذا واضح ممَّ
عربية.  دولة  العراق  أن  رعايتها  تحت  الُمنَشأ  العراقى  الدستور  أغفل  حيث  المثال، 
بالتعاون مع  المتحدة  الواليات  أنشأته  الذى  القمة االقتصادية  ويضاف إلى ذلك مؤتمر 
ان، القاهرة، قطر( لطرح فكرة االندماج  منتدى دافوس االقتصادى )الدار البيضاء، عمَّ

االقتصادى، ومعظم المشروعات الحالية ناتجة عنه، ولكنه توقف.
الدولة العربية محاصرة من الداخل باسم الديموقراطية والمجتمع المدنى والحريات، 
مع  العولمة  تعارضت  وحينما  تشاء،  ما  المتحدة  الواليات  فيه  تفعل  الذى  الوقت  فى 
مصالحها، فإنها لم تُلِق لها باالً، كما أن الدول العربية أيضاً محاصرة من أعلى من جانب 

أشكال مختلفة من االختراق والتأثير والضغط واالبتزاز. 
الثقافات الفرعية كاألكراد واألمازيغ، ويجب أن  ويجب على العرب احترام جميع 
يظلوا  أن  على  كاملة،  بصورة  ألنفسهم  العرب  يدِّعيها  التى  الثقافية  الحقوق  لهم  تُكفَل 

جزءاً من الدولة العربية. 
تختزن  بقعة  أكثر  وأنها  السيَّما  الخليجية،  العالقات  في  العسكرة  من  نوعاً  وهناك 
السالح في العالم، ومن الواضح سعي بعض الدول العربية إلى لعب أدوار أكبر منها 

بكثير، ولكن هذه األدوار محكوم عليها بالفشل.
مراجعة  بدورها  تتطلب  والتى  التأييد،  درجة  فى  تراجع  ولكن  اختفاء،  هناك  ليس 
فى  بالقبول  مشموالً  يجعله  الذى  النحو  على  ليكون  العربى  الخطاب  مفردات  لبعض 
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األوساط اإلقليمية والدولية، وهذا ال يمنع من التعبير عن األهداف والغايات المشروعة، 
ولكن البد من أخذ عنصر المراجعة هذا فى االعتبار.

رغم جسامة التحديات واألخطار فى المنطقة، فإن العالقات بين الدول العربية، بل وبين 
الدول العربية المتحالفة مع بعضها البعض، تتسم باالنشقاق والتنافس، وليس أدل على هذا 
من موضوع قمة البحر األحمر األخيرة التى استضافتها في الرياض، رغم أنه كان من 
المقرر عقدها فى القاهرة فى وقٍت سابق.إن كالً من الدول العربية يسعى إلفساد مخططات 

اآلخر. وبالتالى البد من تنقية األجواء العربية من الخالفات والنزاعات والتنافسات.
من أهم الدروس الكبرى التى البد من أخذها فى االعتبار هو ضرورة التواصل مع 
الخصوم، فالدبلوماسية ُوِجَدت ليس للتعامل مع األصدقاء، ولكن للتعامل مع األعداء.
فى  المنطقة ال يصب  فى  مركزيَّْين  بلَدْين  مع  االتصاالت  قطع  فإن  السياق،  هذا  وفي 
مصلحة مصر، وليس من المقبول أن تكون لمصر عالقة مع إسرائيل، ويكون العمل 
، يمكن للدولة أن تسمح لهيئة مدنية موثوق فيها  مع كٍل من إيران وتركيا هكذا.ومن ثَمَّ
بالتواصل مع هاتين الدولتين دون إعالٍم أو إعالن. ويَُشار هنا إلى الدور الذى يمكن أن 

يلعبه رجال األعمال فى هذا الصدد، ودور الغرفة التجارية المصرية.
إلى مجموعة -  تنظر  فراَدى، ولكن  العربية  الدول  إلى  العظمى  الدول  تنظر  ال 

حجم  ألن  ذلك  النيل،  ووادى  العربى  والمشرق  الخليج  إلى  وتقسمها  الدول  من  كاملة 
وإذا  العظمى.  الدول  انتباه  يسترعى  أن  شأنه  من  يكون  ال  قد  منفردة  العربية  الدولة 
تقوم مصر  أن  فى  هناك خيار   ، ثَمَّ يريده. ومن  بالقدرالذى  يكون  فربما ال  استرعاها، 
مثالً بطرح نفسها فى إطار موقف جماعي، وهذا على ما يبدو مستحيالً فى ظل األجواء 

ا أن تبرز كعنصر مؤثر وضاغط على الموقف الجماعى. الراهنة، وإمَّ
أخيراً وبالنسبة للتأثير ولعب دور إقليمى مؤثر وبارز، هل تتحمل مصر التكلفة - 

المادية أو البشرية لهذا الدور؟ أم من األفضل أال تمارس هذا الدور؟إن التحدي الرئيسي 
لمصر هو النمو االقتصادي، ونمو االقتصاد لعدة سنوات متتالية دون استنزاٍف له، إلى 
، إذا كانت هناك رغبة  جانب تحقيق العدل االجتماعي في توزيع عائد هذا النمو. ومن ثَمَّ
فى إقامة عالقات متكافئة مع دولة أخرى، ولو حليفة، فسيكون هناك نوع من التحدث 
من مركز قوة. ورغم كل األحداث التى مرت بها مصر، فإنها ال زالت من أكثر الدول 
قبوالً لدى الشعوب العربية. وأحد المسارات المصرية للتأثير فى الدول العربية ال تكون 
الشعبية  القنوات  كذلك عن طريق  وإنما  الرسمية واإلعالمية،  القنوات  فقط من خالل 
غير الرسمية، مثل اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشئين العرب واتحاد الغرف التجارية 

العربية واتحاد الممثلين العرب واتحاد البنوك العربية.
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الجلسة الختامية

كلمة ختامية: السفير/د. منير زهران- رئيس المجلس.
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كلمة ختامية
السفير/د.منير زهران)22(

نصها  ختامية،جاء  كلمة  زهران  منير  د.  السفير/  ألقى  المؤتمر  أعمال  ختام  في 
كالتالي:

أصحاب المعالى،
حضرات السيدات والسادة،،،

خالص  عن  جميعاً  حضراتكم  باسم  أعبر  أن  أود  السنوى،  المؤتمر  هذا  نهاية  مع 
الشكر والتقدير على مشاركة حضراتكم البنَّاءة في المؤتمر، وعلى إسهاماتكم الواعية 
في مداوالته وأخص بالذكر السادة رؤساء ومنسقي الجلسات والزميالت والزمالء الذين 
قدموا أوراقاً وعرضوها بأسلوب علمي وعملي شيق في الجلسات األربع، وأشير بصفٍة 
ن المناقشات  خاصة لجهود السيد السفير/ د.عزت سعد، المدير التنفيذى للمجلس، كما أثمِّ
الواعية التى أعقبت كل جلسة، والتي مثلت قيمة مضافة ألعمال المؤتمر ونتائجه وما 

انتهى إليه من استخالصات وتوصيات.
التنويه إلى التطورات التي طرأت على أداء منظمة األمم المتحدة اقتصادياً،  وأود 
 1995 الذي عقد عام  المراجعة  النووي منذ مؤتمر  وعلى صعيد قضية منع االنتشار 
والذي مد معاهدة منع االنتشار النووي ألجل غير مسمى، وبدون تحديد إطار زمني لنزع 
السالح النووي أو إلنشاء منطقة في الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية وغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل . وكذا دور األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان وماصدر 
عنها من وثائق متنوعة في هذا الشأن، وظاهرة اإلرهاب الدولي ودور جماعات اإلسالم 
الشرق  في  الحالية  األوضاع  حساسية  على  بالتأكيد  وأختتم  الشأن.  هذا  في  السياسي 
األوسط وسياسة إدارة ترامب المنحازة بالمطلق إلسرائيل، وسياسات القوى الكبرى في 

اإلقليم السيما روسيا واإلتحاد األوروبي، واألهمية الخاصة ألمن البحر األحمر.

)22( رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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