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في ضوء أهميتها الجيوسياسية واالقتصادية، كانت منطقة الشرق 

القوى الكبرى، االوسط، وستظل، الساحة العملياتية لسياسات واستراتيجيات 
فضالً عن تحركات وأدوار وطموحات القوى االقليمية الفاعلة والمؤثرة على 

  .مجمل تفاعالت االقليم

لتداعيات المخاطر التي يواجهها العديد من الدول العربية في  اونظر
الحدود،  المرحلة الراهنة، وفي المقدمة منها الحديث عن إعادة ترسيم

 -) ١٩١٦مايو  ١٦(رام معاهدة سايكس بيكو بوبمناسبة مرور قرن على إ
منطقة المشرق العربي  االتي مهدت لخريطة الشرق األوسط الحالية وتحديد- 

بذلك، ما  احظى موضوع الحدود في الشرق األوسط باهتمام واسع ارتباطً
بين مؤيد لتحريكها على أسس عرقية وطائفية، وهي وجهة نظر دوائر 

، ووجهة نظر أخرى ترى انه على إسرائيلن لدولة المحافظين الجدد والداعمي
العكس من مخططات تقسيم المنطقة والتي طرحت في الماضي، مثل رؤية 

الخبير العسكري واالستراتيجي االمريكي،  Ralph Petersرالف بيترز 
، يجب االبقاء (1)٢٠٠٦، الذي نشر عام "حدود الدم"في مقاله الشهير حول 
لمبدأ قدسية الحدود، رغم أنها رسمت بطريقة  ارامعلى الحدود الحالية احت

تحكمية، وأن اعادة رسمها لن يضع نهاية لحالة عدم االستقرار في المنطقة، 
                                                

ادس    نشر ا (1) دد الس ي الع و  (لمقال ف وات       ) ٢٠٠٦يوني دة الق ة، جري كرية االمريكي ة العس ن المجل م
 :، بعنوانArmed Forces Journalالمسلحة 

“Blood Borders: How a better Middle East would look?”. 
http://armedforcesjournal.com/blood-borders/ 
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لم تكن كلها عادلة أو أخذت في االعتبار رغبات  اكما وأن الحدود عموم
وبطبيعة الحال فإن عودة السالم واالستقرار للمنطقة وحماية  .(2)السكان

من التفاهم والحوار بين هذه الدول وحل  اقدر يستوجب ميع دولهامصالح ج
 .نزاعاتها بالطرق السلمية

محمد حجازي، . والنظام االقليمي الذي تناولته ورقة السيد السفير د
محل نقاش ورشة العمل المشتركة، ليس النظام االقليمي العربي وانما النظام 

كالً من  - الدول العربية بجانب -االقليمي الشرق أوسطي والذي يضم 
شهدت  ،(3)، وهو نظام جرت محاوالت عديدة لبلورتهإسرائيلو إيرانتركيا و

ازخم وفي هذا السياق، يمكن . ١٩٩١بعد حرب تحرير الكويت عام  اجديد
اإلشارة الى مبادرة الحوار المتوسطي التي أطلقها االتحاد االوروبي عام 

) الناتو(لتي أطلقها حلف شمال االطلنطي ، ومبادرة اسطنبول للتعاون ا١٩٩٥

                                                
 : راجع في ذلك على سبيل المثال (2)

- Marina Ottaway, “Does the Middle East Need New Borders? The 
Legacy of Sykes-Picot, 100 Years On”, Foreign Affairs Magazine, 
(April 14, 2016).https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-
east/2016-04-14/does-middle-east-need-new-borders  

- Nick Danforth, “Could Different Borders Have Saved The Middle 
East?”, New York Times, (May 14, 2016) . 
http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/opinion/sunday/15da
nforth-web.html?   

  :حول هذه المحاوالت الفاشلة، راجع(3) 
Peter Jones, “Structuring Middle East Security”, Survival: Global 
politics and Strategy, Vol. 51, Edition No. 6, (December 2009): PP: 
(105- 122).https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2009-
5f8e/survival--global-politics-and-strategy-december-2009-january-
2010-52d5/51-6-10-jones-ad3f 

فير د     ن الس ة م ة المقدم دوة ب    . وراجع أيضًا الورقة القيم ذه الن اذلي له ي الش وان  فتح رات  "عن خب
  ".األمن االقليمي في الشرق األوسط
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وكما هو معلوم، فقد أطلق مؤتمر مدريد في أعقاب حرب . ٢٠٠٤عام 
عندما اقترح جيمس بيكر وزير الخارجية  ١٩٩١تحرير الكويت عام 

في  إسرائيلاالمريكية أنذاك، انشاء هيكل أمني اقليمي جديد يستوعب 
دد االطراف للتعاون بشأن القضايا متع اوأنتجت عملية مدريد اطار. المنطقة

االقليمية المشتركة مثل المياة والبيئة وضبط التسلح واالمن االقليمي 
وشاركت في العملية معظم الدول العربية . والالجئين والتنمية االقتصادية

وأحرزت بعض . والواليات المتحدة وسوريا واالتحاد االوروبي إسرائيلو
، قبل أن تتوقف امتواضع االموضوعات تقدم مجموعات العمل المعنية بهذه

 ١٩٩٦العملية برمتها وتنهار بعد اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين عام 
الفلسطينية، التي ارتبطت بها المحادثات /يةسرائيلحيث توقف المفاوضات اإل

  .متعددة االطراف

ومنذ انهيار عملية مدريد، جرت مناقشات بين خبراء وأكاديميين في 
ون الشرق االوسط ومسئولين حكوميين حول اقامة هيكل امني اقليمي، شئ

على مستوى غير رسمي أو مايسمى بالمسار  - في اغلب االحوال –تمت 
أو بتمثيل محدود من المسئولين الحكوميين، ولم  ،(Track 2)الثاني 

  .تتمخض عن تلك المناقشات سوى نتائج محدودة للغاية

في هذا  اأكثر التجارب الدولية إلهام ١٩٧٥وتظل عملية هلسنكي عام 
الشأن من وجهة النظر التي تتبنى فكرة إعادة صياغة النظام االقليمي الراهن، 
من حيث أن هذه العملية انتهت الى بعض أهم التوافقات في تاريخ تدابير 

، ١٩٧٥ووضعت وثيقة هلسنكي الختامية للعام . الحد من التسلح وبناء الثقة
، ومعاهدة العام ١٩٩٠، ووثيقة فيينا للعام ١٩٨٦هولم للعام واتفاق ستوك

١٩٩٠ من تدابير الشفافية  ابشأن القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، عدد
وتبادل المعلومات وترتيبات التحقق والتفتيش والحد من االسلحة، والتي 
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خفضت التوترات الى حد كبير، ورسخت التوازن العسكري بين الشرق 
وبنفس القدر . رب، وقلصت خطر اندالع صراع مسلح في قلب أوروباوالغ

أو مدونة سلوك ساهمت في  امن األهمية، أقامت عملية هلسنكي معايير
تقليص الشكوك حول النوايا وأوجدت المزيد من القدرة على التنبؤ، وبالتالي 

تحويل مؤتمر األمن والتعاون في  ١٩٩٤وقد قررت قمة عام . االستقرار
بهيئة  (OSCE) روبا الى منظمة لألمن والتعاون في القارة االوروبيةأو

  .دائمة في العاصمة النمساوية فيينا
وكما تموج المنطقة بتغيرات سريعة ومتالحقة، تشهدها الدول العربية 
الرئيسية بأشكال ودرجات متفاوتة مثل سوريا والعراق، كما أنه منذ بدء 

وذ ـفي أنماط القوى والنف ااالخير تغيير ثورات الربيع العربي، شهد العقد
دد من الدول ـاالقليمي بصعود أدوار ايجابية وسلبية غير تقليدية جديدة لع

ويضاف الى ذلك تنام واضح في نشاط الدول غير العربية . العربية الصغيرة
ة للفراغ السياسي الناجم عن تراجع دور الدول العربية ـفي المنطقة نتيج

قد  رائيلـإسوتركيا و إيرانلجوار المباشر نجد أن كل من ففي ا. الكبرى
فاعلة ومباشرة وطموحة في الكثير من النزاعات االقليمية،  اأصبحت أطرافً

ود الدبلوماسية لحل هذه ـتقود الجه -في تقدير البعض –بل انها 
  .(4)النزاعات

وبجانب كل هذه المشكالت واالحداث زاد تفشي وانتشار االرهاب في 
طق عديدة من العالم العربي تفاقم االوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية منا

في دول عديدة في المنطقة، ومضاعفة التحديات التي تواجه هذه الدول، بما 
                                                

  :انظر في ذلك (4)

ابق،      ة الس ر الخارجي ي وزي ل فهم فير نبي ر   "الس ي والحاض ين الماض ط ب رق األوس الش
مركز األهرام  –دورية شهرية عن السياسة والمجتمع في مصر (،  الملف المصري "والمستقبل

  ).٩-٥: ، ص ص٢٠١٦أغسطس  ٢٤العدد  -للدراسات السياسية واالستراتيجية
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وقد أدى . (5)فيها صعوبة إدارة عمليات التغيير فيها بعد ثورات الربيع العربي
لية الواسعة في الشئون كل ذلك الى المزيد من التدخالت االقليمية والدو

االعربية نتيجة العتماد العرب المفرط والطويل على أطراف خارجية عسكري 
في قضايا األمن وفي حل صراعاتها وفي شراكاتها االقتصادية، وهو ما قاد 

ماية في النهاية الى انخراط االطراف الدولية في رسم التطورات االقليمية لح
لمصالحها، وعلى حساب المصالح العربية  فقًاو مصالحها أو لمساعدة حلفائها

  . (6)في كثير من األحيان

لورقة السفير حجازي، فقد أدى استمرار الوضع االقليمي  وفقًاو
الفوضوي في المنطقة وتعدد أزماتها وحروبها الدامية العرقية والطائفية 
والدينية، خاصة مع دخول االستقطاب الديني في تفاعالت عدد من دول 

طقة، الى طرح البعض الحاجة الى بلورة نظام اقليمي جديد، عبر حوار المن
لالتفاق على  - سرائيل[باستثناء  –عربي ومع دول الجوار المباشر  - عربي

صيغة لألمن والتعاون االقليمي، من خالل التوافق على اعالن مبادئ لحسن 
وتسوية الجوار واحترام السالمة االقليمية والسيادة لكل دول المنطقة 

بعملية هلسنكي االمنازعات بالطرق السلمية، وذلك تأسي.  

وفي هذا السياق، ناقشت ورشة العمل المشتركة بين المجلس المصري 
للشئون الخارجية ومركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، التي 

                                                
  )٨ص (المرجع السابق،  (5)

ع  (6) ى          . المرجع السابق، نفس الموض ه عل اد دول ط واعتم ي الشرق األوس ن ف لة األم ول معض وح
  :استيراده من الخارج، راجع

Igor Ivanov, “Is A Collective Security System Possible In The Middle 
East?”, Russian International Affairs Council (RIAC), Project “Middle 
East: Political Dynamics and Russia’s interest”, (Feb 9th, 2016) 
http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=7183#top-content. 
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، الورقة المقدمة من السيد ٢٠١٦مايو  ٣١عقدت بمقر المجلس بتاريخ 
محمد حجازي مساعد وزير الخارجية االسبق وعضو المجلس . د السفير

، والتي تضمنت "نحو مبادرة مصرية لألمن والتعاون االقليمي"بعنوان 
عناصر حول أهمية تبني مصر لهذه المبادرة في المرحلة الحالية، خاصة 

جسام وصراعات وعنف غير مسبوق، وضع أسس  اوأن المنطقة تشهد أحداثً
أمن وتعاون بين المحيط العربي الممثل في دول الجامعة  جديدة لعالقات

، بسبب توغالتها إيرانالعربية، ودول الجوار الجغرافي، خاصة تركيا و
. الراهنة الضارة وتداخلها في مقدرات المنطقة مما ولد العديد من الصراعات
ه وتؤكد الورقة أنه التوجد منطقة جغرافية أو اقليم ال تحكم العالقة بين دول

  .مجموعة من المبادئ والقيم الحاكمة للعالقات بين هذه الدول

البعد : وهي –وتناول النقاش االبعاد المختلفة للقضية موضوع الندوة 
الشرق أوسطي في سياسة مصر الخارجية والبعد االفريقي والبعد الخليجي 

راء من قبل عدد من الخب - ي والبعد التركي والطاقة واالقتصاديرانوالبعد اإل
والمتخصصين من المجلس المصري للشئون الخارجية ومركز األهرام 
للدراسات السياسية واالستراتيجية، وهي المرة االولى التي يدخل فيها 
الجانبان في تعاون بحثي مشترك ستليه ندوات وبحوث وفعاليات مشتركة في 

  .المستقبل بإذن اهللا

الشكوك في امكانية ال يستهان به من  اوقد عكست مداخالت عدة قدر
تبني مصر مبادرة اقليمية لألمن والتعاون في المنطقة لعدة أسباب أبرزها 
الوضع الحالي لالقتصاد المصري وانشغال مصر بملف تعافيها االقتصادي 

استيعاب  - وربما استحالة –واستقرارها األمني، كما تم التأكيد على صعوبة 
 إيرانففيما يتعلق ب. قليمي المقترحفي هذا النظام اال إيرانكل من تركيا و

ي على النفوذ يراناإل/هناك عوامل جيوسياسية عديدة أبرزها التنافس السعودي
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في منطقة الخليج العربي واحتدام الصراع بين البلدين حول قضايا 
استراتيجية كمسألة البحرين واالقليات الشيعية في السعودية والسنية في 

أما . في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتمدد هذه األخيرة إيران
خاصة مع تدخل أنقرة في شئون  ابالنسبة لتركيا، فاألمر اليختلف كثير

والمعارضة  ٢٠١١المنطقة ابتداء من مساندة تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 
السياسية والمسلحة ضد نظام األسد ودعم االخوان المسلمين في مصر، ودول 

  .٢٠١٣قبل وبعد االطاحة بنظامهم في ثورة شعبية في يونيو أخرى عربية، 

أما بالنسبة السرائيل، فقد كان هناك توافق واضح خالل النقاش حول 
وجوب استبعادها من أي اطار محتمل للتعاون واألمن بسبب احتاللها 
أراضي عربية وتبنيها سياسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وجهودها 

تفتيت دول المنطقة على أسس عرقية وطائفية بما يخدم الحثيثة للعمل على 
  .مصالحها

ومن ناحية أخرى، فقد تحدث البعض خالل المناقشات حول ضرورة 
عدم تخلي مصر عن دورها الريادي التاريخي العربي واالقليمي، بالرغم من 

، وأن االبقاء على الجامعة حالياالظروف االقتصادية واألمنية التي تمر بها 
ربية وتنشيط دورها في هذه المرحلة يشكل أهمية خاصة، وبما يعزز من الع

وفضالً عن ذلك، تم التأكيد خالل المناقشات على . العمل العربي المشترك
األهمية القصوى لعالقات مصر بافريقيا عامة وأثيوبيا بصفة خاصة، وبالتالي 

  .ضرورة احتواء هذه الدولة واستيعابها في أي منظومة اقليمية

وقد انتهت مناقشات الورشة الى عدد من االستخالصات األساسية، 
التي كانت محل توافق بين المشاركين، فضالً عن بعض المالحظات 

  .الختامية، على النحو الوارد تفصيالً في الجلسة الختامية
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بين  بالتعاون االحديث مرحب محمد منير زهران. السفير داستهّل  - ١
المجلس المصري للشئون الخارجية ومركز األهرام للدراسات السياسية 

اواالستراتيجية، معرب اعن سعادته بجدول أعمال ورشة العمل ومشير 
 :إلى ما يلي بصفة خاصة

  وجوب التفرقة بين الممكن والمستحيل في العالقات العربية
د اإلقليمية، فالممكن هو محاولة دراسة الموضوع بشكل جا

للوصول إلى توصيات محددة تساعد على إيضاح التحديات التي 
 .تواجه المنطقة

  ،البحث عن رؤية واضحة المعالم للعالقات بين دول المنطقة
بشكل  اتسمح برسم عالقات جديدة بين الدول المختلفة، مشير

 .التركية - المصرية خاص إلى العالقات

السـفير محمـد   وة، وجـه  في عرضه لعناصر ورقته في افتتاح النـد   - ٢
محمـد السـعيد   . منير زهران، و د. الشكر لكل من السفير د حجازى
) مستشار مركز األهرام للدراسات السياسـية واالسـتراتيجية  (إدريس 

، وأوضح أن الورقة المقدمة منه تقدم )١(إلتاحة الفرصة لمناقشة ورقته
امقترح امفاده أن المنطقة تشهد أحداثً اأساسي وصراعات وعنف  اجسام

غير مسبوق، وأننا في أشد الحاجة لمبادرة اقليمية تتبناها مصر، يكون 
                                                

  )٢٢-١٦(انظر ص ص )  ١(
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جوهرها وضع أسس جديدة لعالقات أمن وتعاون بين المحيط العربـي  
عضاء في جامعة الدول العربيـة، ودول الجـوار   المتمثل في الدول األ

 الضارة في مقـدرات  تدخالتهاوتركيا، بسبب  إيرانالجغرافي خاصة 
وأشـار  . نتج العديد مـن الصـراعات  أالمنطقة وشئونها الداخلية مما 

السفير حجازي الى أنه التوجد منطقـة جغرافيـة أو اقلـيم التحكـم     
العالقات بين دوله مجموعة من المبادئ والقيم، كما هـو الحـال فـي    

" قليمـي إعالن مبـادئ  إ"اوروبا، ومن ثم تدعو ورقته الى أهمية تبني 
جوار والتعايش السلمي، وعدم التدخل فـي الشـئون   يعلي قيم حسن ال

الداخلية للدول، أو غيرها من المبادئ الالزمة لخلق حالة مـن الثقـة   
  :وأضاف ،من والتعاون في المنطقةواأل

  تتعرض المنطقة العربية لمرحلة غير مسبوقة من العنف وعدم
فخالل السنوات الخمس الماضية شهدت استمرار ، االستقرار
ومحاوالت العراق للخروج من ، ت العسكرية فى سورياالمواجها

كما وقع ، و استمرار المواجهات فى كل من اليمن وليبيا، كبوته
بجانب المخاطر المتزايدة من المواجهات ، تقسيم السودان بالفعل

ستأتى على كل ثمار  ،إيرانالشيعية بين السعودية و -السنية 
  .التنمية التى حققتها المنطقة

 روح تحديدا هو تبنّي مصر لمبادرة لألمن والتعاون أن المط
اإلقليمي، تستهدف بناء منظومة قريبة من منظومة منظمة األمن 

، فالثابت أن منطقة الشرق )OSCE(والتعاون األوروبي 
األوسط بحكم تواصلها الجغرافي، وما يجمع شعوبها من تاريخ 

تحاد األوروبى، ، بعد االوتأهيالً اوثقافة مشتركة، هى األكثر قرب
لتكوين نظام إقليمى يحافظ على مصالح دوله، ويراعى شواغلها 
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ومن التفاهمات ااألمنية، ويعزز من قدرات المنطقة اقتصادي ،
  .السياسية

 ن القضية الفلسطينية تظل هي قضيتنا المحورية والتي ما تزال إ
بال حل وتتفاقم سطوة االحتالل بدون ضغط عربى أو دولي 

خطر هو التوغّل الفج والمتزايد للقوى االقليمية، واأل، مؤثر
 ن تدعمان أطراف الصراع سواء دوالًيوتركيا اللت إيرانخاصة 

رهابية وتستبيحان التدخل فى الشأن الداخلي وتبثّان إأو جماعات 
الفرقة بين أبناء الوطن الواحد؛ لفرض هيمنتها على العالم 

  .ن تحوالت جذريةالعربى الذى تخاله ضعيفا لما تعرض له م

  يستبعد إطار المبادرة إسرائيل تماما، لحين التسوية السلمية
  .العادلة للقضية الفلسطينية

  تركيا السافرة فى إيران وترتبط الصراعات الحالية بتدخّالت
 . الشئون الداخلية

 حجازي عن مدى إمكانية البدء فى صياغة رؤية /تساءل السفير
ن الدول تتبناها مصر؛ لصياغة تعاون إقليمى بيولمنظومة أمن 

عالقات جديدة بين الدول العربية بالتعاون مع األطراف اإلقليمية 
  .وتركيا إيرانالمجاورة خاصة 

  إعالن مبادىء اقليمي"أشار الى أن مقدمة هذا التحرك صياغة "
االحترام : قائم على مجموعة من المبادئ أو الركائز أهمها

وطنية وحسن الجوار، وعدم استغالل المتبادل، واحترام السيادة ال
 .الدين
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  يجنى العالم الخارجى من المنطقة الكثير وال يبقى لنا إال
نعدام القواعد الحاكمة للعالقات إلصدام؛ بسبب االمواجهة و
لمخططات التقسيم و  االشرق األوسط نهب حيث أنبالمنطقة، 

ن لذا من المأمول االتفاق على مبادرة للتعاو. إذكاء الفتن
وضاع، وحقن الدماء، والخروج قليمى ليشكل قاعدة لتهدئة األاإل

  .من المأزق الراهن

 ن هناك بوادر لحلول سلمية فى كل من سوريا واليمن وليبيا إ
وعلينا أن ، جديدة للمنطقة احمل آفاقًيوهو ما قد ، وربما فلسطين

ستندفع  افحتم، لعالقاتلشكل المأمول النجيب بالتفصيل عن 
فهل هناك أمل في إعادة ، ات إلعادة إعمار هذه البلدانالمبادر

واستشهد السفير حجازي باجتماع وزراء . اإلعمار السياسى
الثمانية اإلسالمية فى القاهرة  الدول اقتصاد وتجارة مجموعة

أن  ام، وأنه كان ملهما للساسة، موضح٢٠١٦مطلع مايو 
  .ية لذلكالمبادرة يمكن تنفيذها لو توافرت اإلرادة السياس

القيـام ، طرح السفير حجازي تساؤال حول الدولة التي يمكنهـا  اأخير 
بدور قيادة منظومة األمن في المنطقة العربية غير مصر وقادتهـا وحكامهـا   

 .وريادتها التاريخية للمنطقة
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  ــــ
 

 االستقرار، وعدم نفالع من مسبوقة غير لمرحلة منطقتنا تتعرض
 ال وإنسانية، واجتماعية واقتصادية وعسكرية وأمنية سياسية ولمخاطر
 العالمية الحرب منذ العالم في منطقة أو إقليم أي لها ،تعرض وأ ،يتعرض

 الخمس السنوات مدار علي مشهودة سياسية تحوالت المنطقة فشهدت .الثانية
 صراعات األخر البعض ديشه بينما ،دولها من بالعديد عصفت الماضية
  ظل في سوريا في مستمرة الطاحنة العسكرية فالمواجهات عنيفة، مسلحة

 أمل دون زمن منذ جراحه العراق يلعق بينما أفق، ودون ةطائل انسانية كلفة
 ويتهدد ليبيا، وفي اليمن، في المواجهة وتتواصل كبوته، من يخرجه واضح

 األفق في تلوح بينما واالنقسام، التفتيتو التهديدات من المزيد المقسم السودان
 قد إيرانو السعودية بين شيعية سنية بمواجهة ينذر مستطر جديد شر مخاطر

 التي التنمية ثمار من تبقي ما تبقي لن مستعرة حرب ألتون المنطقة تجر
 اإلعداد يتم التي الحروب تلتهمها قد ثروات من تراكمت أرصدة أو تحققت

 فيه باتت الذي الوقت في كله هذا .اآلن قائم هو ما حلم تحل أو لتضاف لها
 علي ةمتعدي ،ابجذوره ةضارب المتطرفة الجماعات ونشاط اإلرهاب ظاهرة
 ودولية إقليمية ومسانده دعما ى االرهابويتلق .لحدودها ةمخترق الدول سيادة
  .وتمويلهم وتنقالتهم مقاتليه حركة حيث من ةخافي ليست

                                                
فير د   *)( ة األسبق،       . ورقة مفاهيمية مقدمة من السيد الس ر الخارجي اعد وزي ازي، مس د حج محم

  .وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية
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 حل بال الفلسطينية القضية المحورية قضيتنا تبقي ،تقدم ما علي عالوة  
 االستيطاني همشروع وتوغل وقسوته االحتاللة لسطو تفاقم ظل وفي

 يرتبط ما وهو -  خطرواأل مؤثر، عربي أو دولي ضغط أي دون وتماديه،
 اإلقليمية للقوي والمتزايد الفج التوغل هو -  المفاهمية الورقة هذه بمحور

 أطرافها وتدعم الصراعات تلك من اعدد تغذي التي ياوترك إيران وباألخص
 الشأن في التدخل فتستبيح والعقائدية، اإلرهابية الجماعات حتى أو الدول من

 أبناء بين الفرقة وتبث القومي اأمنه وتهدد لدولنا الوطنية والسيادة الداخلي
 ضعيفال العربي الواقع علي والهيمنة النفوذ لفرض مسعي في الواحد، الوطن
  .هامة جذرية وتحوالت صراعات من ومازال، ،له تعرض ما بفعل

 المنطقة خريطة رسم إلعادة حثيثة غربية مساعٍ هناك نأ كذلك المؤكد
 ،واألعراق المذاهب شأن افيه وتعلو واالنقسامات الصراعات تسوده بحيث
 يةبدا منذ بالمنطقة االستقرار علي حافظت التي القومية الدولة كيان وتهديد
 واالستيالء النفوذ، ممارسة سهولة القوي لتلك يتيح ما وهو ،الماضي القرن
 فضالً عن األثمان، سخبأب النفط امتدادات وتأمين الطبيعية الموارد علي

 والصراع االنقسام ظل في حدأ يتهدده لن والذي إسرائيل منأ حماية سهولة
  .السواء علي افيه"  ةوالقادم منها،"  ةالقائم والمواجهات والتشرذم

 جهود ناآل حتي الدولية القوي احتكرت فقد ،عربية المعاناة نأ ورغم
 بينما ،السودان أو سوريا أو واليمن ليبيا أو فلسطين في سواء السلمي الحل

 الساحة لتترك ،العربية الجامعة خالل من أو اثنائي العربية الجهود انحسرت
 وستسعي نزاع، كل في الحمص اجميع لها دولية اطراف لجهود مفتوحة
 النعرات وإحياء العباد، وتشريد البالد تقسيم الثمن كان لو حتى عليها للحفاظ

  .الشعوب ارادة غير وعلي والعرقية الطائفية
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 اممكنً أليس تهدده، باتت التي والمخاطر اإلقليمي المشهد هذا وأمام
 دول ينب إقليمي وتعاون منأ لمنظومة تصور أو رؤية صياغة في البدء

 بين جديدة عالقات بصياغة تسمح ،كمصر محورية دولة تتبناها ،المنطقة
 المعتدية المجاورة اإلقليمية األطراف مع ثم كأساس، العربية دولنا

 وتركيا إيران مجددا خصأو المنطقة وسيادة جغرافية علي والمتجاوزة
جامعةال في الممثل الجامع وكيانه العربي اإلطار تضع مبادرة ،اتحديد 

 أن يجب والذي الجامع، والثقافي والجغرافي السياسي إطارنا بوصفة العربية
  .اإلقليميين والجيران الشركاء باتجاه تحرك جوهرأي في يكون

 اإلقليمي، واألمن للتعاون إطار خلق لمحاولة التصور هذا ويستبعد
 السلمية بالتسوية إقرارها ولحين المرحلة، تلك في إسرائيل تماما يستبعد اكرر

 بإقامة يسمح وبما ،الدولتين حل أساس علي القائمة الفلسطينية للقضية العادلة
  .الشرقية القدس وعاصمتها العتيدة الفلسطينية الدولة

 والتي ،العربية دولنا بين المقترحة المبادرة لهذه األساسي الركن
 ادراك هو ،العربية الجامعة خالل من ومؤسسي جغرافي ككيان ستتحرك

 ووحدة وثقافتها جغرافيتها في مشابهة العالم في منطقة توجد ال انه قيقةح
 األوربية التجربة غرار علي اإلقليمي والتعاون األمن لصيغة مؤهلة ،شعوبها

 سياسي تنموي وحدوي مشروع دوله بين تصيغ أن استطاعت يتوال
 - االوربي المشروع اقصد - معه استحق عمالق واجتماعي واقتصادي

  .للسالم نوبل ةجائز

 بتدخالت مرتبطة حاليا المنطقة صراعات الكثيرمن أن الثانية والحقيقة
 سواء ،الوطنية السيادة علي تركي وتعدي العربي، الشأن في بالذات يةإيران
 رفضته تيار بمناصرتها ،مصر في اسياسي او سوريا في اميداني ذلك كان

   .شئوننا في اسافر تدخالً يعد مما وإدانته، المصري الشعب جموع
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) قليميإ مبادئ عالنإ( صياغة خالل من تكون التحرك هذا ةمقدم
 ساسأ علي مبنية الجغرافي وجوارها المنطقة دول بين التعايش أسلوب يحكم

 السيادة واحترام للدول، الداخلية الشئون في التدخل وعدم المتبادل االحترام
 ىعل والتأثير الطائفية، لنعراتا ةثارإ عن والتوقف الجوار، وحسن الوطنية

 العسكري الدعم تقديم أو المذهب أو الدين باستغالل والجماعات الجماهير
 الجماعي، التصدي وأهمية المركزية، الدولة إرادة ضد الطائفية للمليشيات

 بشأن مصر وفد من بمبادرة الصادر األمن مجلس بيان عناصر ووفق
 إعالن ركائز بعض هي العناصر لكت ،٢٠١٦ مايو ١١ في اإلرهاب مكافحة
 أوروبا أن إلي اإلشارة تجدر وهنا دولنا، بين التعايش ألسلوب يؤسس مبادئ

 هيكلها بناء أساس ليكون ،١٩٧٥ لعام هلسنكي مبادئ إعالن اعتمدت
 ثم واستقرارها أمنها لحماية األوروبي والتعاون األمن منظمة وهو المؤسسي

 وقد والسياسية، االقتصادية قدراتها لتطلق األوروبي االتحاد مؤسسات عبر
 لمبادئ وفقًا ،واالزدهار المستمر التعايش من أوربا هلسنكي مبادئ مكنت

  .الباردة الحرب وآثار مخاطر مواجهة من ومكنتها الجوار وحسن التعايش

لجأت إليه أوروب بعدا  كانت تلك المبادئ هي المالذ الذيو
وذلك احتراما ألسس  ،"القرم"جزيرة  هبلش روسيا وضم األوكرانية  األزمة

وفي مقال هام للدبلوماسي االلماني المخضرم . األوربي التعايشوقواعد 
 ٢٠١٦يناير  ٢٥في   – لألمن رئيس مؤتمر ميونج  – "ولفجانج اشينجر"

ن أويتوجب  الإال توجد منطقة في العالم "نه إ الفيناشيال تايمز، ذكر نشرته
مجموعة من المبادئ المتفق عليها للعيش  اتحكم العالقات بين دوله

ات وتعدي بالفعل لكن تظل هي قالمبادئ لخرو هذهوقد تتعرض  ."المشترك
لمنظومة األمن  العودة السريعة وأساس إليه المالذ الذي يمكن الرجوع

أنشأتها الرئاسة الثالثية   مجموعة حالياوهو تحديدا ما تقوم به  ،واالستقرار
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 األمن الستعادة) ألمانياو صربيا، سويسرا،( األوروبي تعاونوال األمن  لمنظمة
  .له تعرضت الذي التهديد ضوء في األوروبي واالستقرار

 تحكم مبادئ والتعاون واالستقرار لألمن ساعي إقليم لكل وهكذا
 أو اتقخرو أي حدوث عند إليها االحتكام يمكن ،هدول بين العالقات

 وبعضها وسياسي اقتصادي بعضها ئمةقا مؤسسات هناك نأو كما تجاوزات،
 إعادة بمقدورها والحكماء الخبراء من مجموعات نشاءإ يملك وكالهما مني،أ

 مستقبل وصياغة التحديات لمواجهة مشتركة حلول وطرح نصابها األمورإلي
  .أفضل

 بين لالتفاق الحاجة اشد في بالفعل األوسط الشرق في أننا هنا من نفهم
 وعدم الوطنية السيادة احترام من المستقرة المبادئ من مجموعة علي دولنا

 والتعاون ،الجوار حسن وسياسات الثقة وبناء ،الداخلية الشئون في التدخل
 البرلمانات بين وروابط صالت وخلق السياسي والتنسيق ،االقتصادي
 الفكري التنوع وميزة بالثقافات والتعريف والتعارف المنطقة في والشعوب

 ألفكار الجامع اإلقليمي المستند هذا صياغة تتم نأ مكنوي والحضاري،
 بين جامع لقاء في - هذا المبادئ اعالن اي - وشعوبنا دولنا بين التعايش

 بإعالن االجتماع ويخرج ،إيرانو وتركيا العربية المنطقة في الرئيسية الدول
 بدولنا النهوض في والرغبة اإلقليمي واألمن والتعاون للتعايش مبادىء
 خبراء مجموعة ،رسمي اجتماع أي وقبل ،هناك ويكون ،ومنطقتنا وشعوبنا

 للتوقيع قمة لقاء علي وطرحه اإلعالن، او الميثاق هذا مبادئ تقوم بصياغة
  .السياسية القيادات مستوي علي

 وفي تقديري فإن مثل هذا االساس للتفاهم االقليمي يكون مقدمة لبحث
 بإعالن المناداة مجرد ذلك أن العالقة، تلكل مستقبال المنشود المؤسسي الشكل

 وبمستقبلنا بمقدراتنا اشر يضمر من الإ احد، يعارضه لن مرأ هو المبادئ
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 إقليمي اختيار هناك أن علي مؤشر فهذا .المنطقة وثروات واقتصاديات
 لثرواتنا ونهب لمنطقتنا وتقسيم لدولنا يصاغ الذي المحتوم المصير لرفض

  .واليذر اليبقي بما عقائديا وتصادمنا

 استغرق والذي) ١+٥( إيران مع النووي االتفاق توابع نتأمل ودعونا
 يوليو وفي ،٢٠٠٦ عام من يزيد أو أعوام عشرة نحو حوله التفاوض
 علي المفروضة العقوبات لرفع نهائي التفاق التوصل تم ،فيينا في ،الماضي

 الحالي العام بداية من تبارااع ية،يراناإل النووية النشاطات تقييد مقابل إيران
 ورجال الكبرى الشركات بدأت حتى العقوبات، رفعت أن وما ،٢٠١٦
 ييراناإل الرئيس زيارة ففي .إيران مع الصفقات عقد علي التسابق األعمال
 خالل وايطاليا إيران وقعت الماضي يناير نهاية وفرنسا اليطاليا روحاني
 ورجال والوزراء المسئولين كبار من ١٢٠ خاللها رافقه والتي ،الزيارة

 واأللمونيوم الصلب مجاالت في دوالر مليار ١٧ بقيمة اتفاقيات األعمال،
 أسفرت بينما التحتية، والبنية والغاز البترول صناعة وتأهيل النفط انابيب ومد

 ١١٤ علي بالتعاقد ايرباص شركة مع األهم العقد توقيع عن لفرنسا زيارته
 وقبل .مماثل وبعقد المستوي بنفس األمريكية بوينج ركةش مع والحقا ،طائرة

 تعاون وبالطبع الصين، مع تعاون اتفاقية ١٧ توقيع تم بأسبوع الزيارة تلك
 ،واالقتصادية والعسكرية اإلستراتيجية ةصعداأل علي مستمر روسيا مع إيران

 قد تصل قيمةو .الروسية "بروم ازج" مع والبترول الغاز تبادل ذلك في بما
  .دوالر مليار ٦٠٠ لنحو -مجتمعة  – إيران مع الذكر سالفة االتفاقيات

 يتبقي وما الكثير دولها ومن المنطقة من الخارجي العالم يجني وهكذا
 والصدام، المواجهة إال ،والدينية والتاريخية الجغرافية القواسم كل رغم ،لنا

 واالستقرار المنطقةب للعالقات الحاكمة القواعد انعدام بسبب ذلك أن واألكيد
 واستقرار امن بحماية الكفيل المؤسسي اإلطار وغياب التعايش مبادئ علي
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 التقسيم لمخططات األوسط الشرق ترك مما وشعوبه، دولة ورعاية المنطقة
 علي التوافق مصر رأسها وعلي المنطقة دول من فالمأمول لذا الفتن، وإذكاء
 الجوار حسن يعلي مبادئ إعالنب تبدأ اإلقليمي والتعاون منلأل مبادرة
 لغة واعالء والتعايش والمذهبية الثقافية والخصوصية الوطنية السيادة ويحترم
 األوضاع لتهدئة قاعدة يشكل وبما الداخلي، الشأن في التدخل وعدم الحوار
 إطار لخلق األمثل الشكل في تنظر لجنة تشكيل الي اإلعالن يقود وربما

 الفتن، دأو اجل من معا للتعاون دولنا ديقو مؤسسي وتعاوني حواري
 ما فكفانا ،الدماء وحقن ،تبقي ما علي والحفاظ الراهن، المأزق من والخروج

  .منها سال

 ة العضويةالدائم الخمس الدول ضم والذي ،١+٥ إطار كان وكما
 عددناه وما إيرانو الغرب بين العالقات شكل صياغة في محوريا ،ألمانياو

 اطر في والتفاهم الحوار من واإلستراتيجية االقتصادية ادةاالستف مظاهر من
 أربع يأ) ٢+٤( إطار :مثال. .مشابه بإطار نبدأ ال فلماذا ورصينة، جادة
 مأمول هو ما الختيار معا تجلس وتركيا، إيرانو – رئيسية عربية دول

 أعدائها، بها ويتربص مستقبلها علي وتقضي تتناحر التي تلك هل. .للمنطقة
 نأب المؤمنة ،المستقبل وفرص الحاضر بمخاطر الواعية المنطقة تلك أم

 يحقق الذي النحو علي بمنطقتنا اإلقليمية العالقات لبناء قائمة تزال ال الفرصة
 منطقتنا لتفتيت تسعي خارجية قوي لخدمة ال دولها، وخدمة شعوبها مصالح
 وإنسانيا ديااقتصا ،الكلفة كانت لو حتى اقتصادها، لدعم دولنا وتسخير
  .ومستقبلها دولنا حاضرى عل باهظة ،وسياسيا

 -  مستقر أوسط شرق في راغبة ذاتها أوربا أن أنباء من يتوارد ما
 أزمة لمواجهة ألمانية اقتصادية مبادرة وهناك - الجنوبية حدودهم فنحن

 هناك ان كما الرئيسية، االستقبال ودول دولهم في بهم بالنهوض الالجئين
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 لمؤتمر فرنسية ودعوة األوسط، الشرق ملف تحريك في غبةلر مؤشرات
 ثم مسئولياتنا بتحمل المنطقة أصحاب نحن نبادر ان وعلينا األطراف، يجمع
 واألمن والتعاون للتفاهم الصعب المسار ودعم لمساندتنا الشركاء ندعو

  . األوان فوات قبل واالستقرار

 وليبيا اليمن و ورياس في السالم موائد على تبحث لحلول بوادر هناك
 ماو بعد ماذاو نجيب أن وعلينا للمنطقة، جديد أفق تحمل وقد فلسطين، وربما

 التعمير إعادة نحو المبادرات كل ستندفع فحتما ،المأمول العالقات شكل هو
"  إلعادة أفق هناك فهل اليسير، النذر إال منها يبق لم التي الدول تلك كل في

 تجارةو اقتصاد وزراء اجتماع مشهد يكن والم نا،دول بين" السياسي األعمار
 األمر أنو للساسة ملهما ٢٠١٦ مايو مطلع القاهرة في إسالمية دول ثمانية
 النصيحة البحث مراكز نحن وقدمنا السياسية، اإلرادة توافرت لو ممكنا

  . الصدوق

 نوبل جائزة ذلك علي واستحق السالم راية السادات مصر حملت وكما
 ،الضروس حروبها بعد واالستقرار األمن راية أوروبا حملتو السالم،

 يقود فمن حملته، الذي والمشروع المعنى على نوبل جائزة أيضا واستحقت
 وعن مجددا نوبل جائزة فيستحق واستقرارها، أمنها لمنظومة منطقتنا
  ، يمكن أن يتولى هذه المهمة؟وحكمائها وقادتها مصر غير من. .جدارة
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  ــــ

مستشار مركز  محمد السعيد إدريس. كل من د في هذا المحور تحدث
عزت سعد عضـو  . ، والسفير داألهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

  :المجلس المصري للشئون الخارجية ومديره التنفيذي

  

دريس عن نقطتين أساسيتين في معرض إتحدث الدكتور محمد السعيد   - ١
مناقشة البعد اإلقليمي الشرق أوسطي ودور مصر في تفعيل التعـاون  

  .مع دول الجوار اإلقليمي لوطننا العربي

تتعلق بالدور المصري في تفعيل هذا التعـاون وحتميـة    النقطة األولى
 امن ينكرونه ويحاولون العودة بمصر مجـدد هذا الدور على العكس من كل 

فأي حديث عـن دور  . إلى عصر االنكماش واالنطواء والتفريط في المصالح
دون حسم حتمية عودة مصر إلى دورهـا   افارغً امصر اإلقليمي سيبقى حديثً

تتعلق بالحديث عن  النقطة الثانيةأما . القيادي والريادي بداية بدورها العربي
قليمية المنافسة لمشروعنا العربي الغائب، وانعكاسـات هـذه   المشروعات اإل

والتي منها يمكـن  . المشروعات على خرائط التحالفات والصراعات اإلقليمية
الوعي والتبصر بالحديث عن فرص تأسيس مبادرة للتعاون واألمن اإلقليمـي  

  .من عدمها، والدور المصري الممكن في مثل هذه المبادرة
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يس أن الورقة الحوارية التي نحـن بصـدد مناقشـتها    ادر. وأضاف د  - ٢
انطلقت من فرضية أساسية مفادها أن األوضاع العربية الراهنة شديدة 
السوء وبالذات ما يتعلق بالتطورات الخطيرة التـي تـرتبط بالقضـية    
الفلسطينية وباألزمات العربية الساخنة التي تهدد وجود وبقاء العديد من 

باستنتاج يقول أن هذه التطورات تفرض على  الدول العربية، وخرجت
تحقيق األمن والتعاون اإلقليمـي يكـون   "مصر أن تقود مبادرة هدفها 

مرتكزها أربع دول عربية على رأسها مصر وقوتين إقليميتـين همـا   
مع استبعاد مؤكد للكيان الصهيوني لحين تنفيذه القرارات " وتركيا إيران

الحقـوق المشـروعة للشـعب     الصادرة من األمم المتحدة بخصوص
مناقشة هذه الفرضية دفعت الحوار لمناقشة الدور المصري . الفلسطيني

العربي واإلقليمي من ناحية حتميته وضرورته ومن ناحية أبعاده، وهو 
الراميـة  " الموجة الثانية"الدور الذي يتعرض اآلن لما يمكن وصفه بـ 

وطنـي مصـري   كضـرورة وكطمـوح    اإلى إلغائه واستبعاده نهائي
  .مشروع

فعلى الرغم من األهمية القصوى للمبادرة المطروحـة فـي الورقـة      - ٣
هـدفها هـو   " مبادرة مصرية"الحوارية المشار إليها التي تتحدث عن 

األمـن  "على غـرار  " تحقيق األمن والتعاون اإلقليمي الشرق أوسطي"
رة يعـد  ، إال أن مجرد التفكير في مثل هذه المبـاد "والتعاون األوروبي

اتفكير في ظل استنكار قوى سياسية مصرية ألي دور لمصـر،   اخيالي
 االمبادرة المصرية يكـون حـديثً   هذه مثل ومن ثم فإن أي حديث عن

طالما أن هناك من يرى أن مصر ليست دولـة أدوار وليسـت    افارغً
دولة مبادرات وعليها أن تنكفئ على نفسـها وتـولي األولويـة لحـل     

أو مفتعلة مفادها  ،من قناعة حقيقية اها الداخلية، انطالقًأزماتها ومشاكل
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أن مصر أضعف من أن يكون لها دور وأنها أعجز من أن تفكر فـي  
  .العالقة مع الغير وهي عاجزة عن التفكير في نفسها وحل مشاكلها

أصحاب هذا الرأي يعتقدون، عن خطأ، أن الدور مجرد تعبيـر عـن   
نه من ناحيـة أخـرى اسـتنزاف لمثـل هـذه      القدرات المادية من ناحية، وأ

القدرات، ومن ثم فإنه في الظروف التي تشهد ندرة القدرات المادية يكون من 
العبث البحث عن دور خارجي، وال يتعاملون مع الدور باعتباره مصلحة في 
ذاته، وأنه محصلة عوامل متعددة جيوستراتيجية وتاريخية واقتصادية، وأنـه  

الدفاع عن المكانة والمصالح الوطنية، بدليل ما نعيشه من  يعد أحد أهم أدوات
  .صراعات األدوار حول تلك المصالح بين كافة القوى اإلقليمية

الخوف كل الخوف أن يتحول هذا الرأي، من مجـرد رأي أو وجهـة   
نظر للبعض إلى موجة رافضة جديدة لدور مصر على غرار موجة أخـرى  

ينيات من القرن الماضي، أي في أعقاب سابقة تفجرت في منتصف عقد السبع
علـى   اواقتصـادي  ا، وانفتاح مصر سياسـي ١٩٧٣انتصارات حرب أكتوبر 

هدة السالم مـع  معاالواليات المتحدة وهي السنوات التي شهدت التهيئة لتوقيع 
الكيان الصهيوني ابتداء من زيارة الرئيس السادات للقدس، ثم االنخراط فـي  

  .١٩٧٩إلى توقيع تلك المعاهدة عام  مفاوضات كامب ديفيد

أن تلك الموجة األولى الداعيـة إلـى انكمـاش السياسـة الخارجيـة        - ٤
وعلى األخص عالقات مصر العربيـة ودورهـا العربـي     ،المصرية
والتي استهدفت انسالخ مصر مـن روابطهـا والتزاماتهـا     ،واإلقليمي

اح علـى الكيـان   العربية وخاصة نحو القضية الفلسطينية لصالح االنفت
ل من الهوية الحضـارية  يالصهيوني اقترنت بدعوة أخرى استهدفت النَ

العربية اإلسالمية لمصر، وذلك بالتشكيك في عروبة مصر والتـرويج  
لهويات أخرى بديلة مثل الفرعونية أو األفريقيـة أو حضـارة البحـر    
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وهكذا ارتبطت الدعوة النحسار الدور المصـري العربـي   . المتوسط
قليمي بالتشكيك في عروبة مصر واالنتكاس بهويتها الوطنية كـي  واإل

  .قها بالفكر الصهيوني وبالتبعية للواليات المتحدةاتكون أيسر في اختر

التنمية والرخاء "روجت تلك الموجة االنكماشية للدور المصري لدعوة 
، واعتبار أن التنمية والرخاء همـا النتيجـة الحتميـة للتوقـف     "االقتصادي

صري عن تبديد الموارد في خدمة دول عربية تسئ إلى مصر، لكـن مـا   الم
حدث هو أن النظام الذي روج إلى كل هذه األكاذيب أوقع مصر فـي أسـوأ   

 اوحول مصر من دولة رائدة وقادرة اقتصادي ،عمليات للفساد ونهب الثروات
اوسياسي إلى دولة فاشلة وعاجزة، وفضالً عن ذلك دولـة فاسـدة    اوعسكري

وهكذا ضاع  .ومستبدة شهدت أسوأ عمليات الفساد وأبشع ممارسات االستبداد
الدور وانتكست التنمية وتحول الرخاء المأمول إلى احتكار للثروة والسـلطة  

  .للكيان الصهيوني" كنز إستراتيجي"إلى " رأس الدولة"كما تحول  معا

اب التوقف اآلن تجئ بشائر الموجة االنكماشية الثانية ولكن بإرجاع أسب
عن الطموح ألداء أدوار خارجية إلي ندرة الموارد والقدرات والـزعم بـأن   

ألنهـا ال   انظـر ". مصر ليست دولة رائدة وال تسعى ألن تكون دولة رائدة"
تمتلك الموارد والقدرات الالزمة لتحقيق مثل هذه الريـادة وطمـوح الـدور    

  .العربي واإلقليمي القائد أو الرائد

ه الرؤية يتجاهلون عن عمد أو عـدم وعـي حقيقـة    أصحاب مثل هذ
العالقة الحتمية التي تربط بين دور الدولة وما يحققه هذا الدور للدولـة مـن   

ونحن في مصـر اآلن   ،هيبة ومكانة وتعظيم للمصالح وحماية لألمن القومي
وهذا يستلزم خلق توافق وطنـي حـول   . أحوج ما نكون للوعي بهذه العالقة

ظومة من األدوار عن وعي وعن قناعة، وعـي يأخـذ فـي    حتمية هذه المن
اعتباره مدى فداحة المخاطر التي تتهدد مصالح مصر وأمنها القومي، وقناعة 
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أن مصر صـاحبة األدوار   ،ومازالت تؤكد ،ابدروس التاريخ التي أكدت دائم
كانت هي القوة والمكانة والهيبة، وأن مصر المنكفئة على ذاتهـا  والمشهودة 

مـن   ازلة عن جوارها كانت هي مصر الضعيفة المهددة والمسيرة دائمالمنع
الخارج، العاجزة عن امتالك استقاللية قرارها الوطني، ولعـل فـي تجربـة    
عالقات مصر بأفريقيا ما يؤكد هذه العالقة االرتباطية بين الدور وبين الهيبة 

  .من ناحية وبين الهيبة وبين المصالح من ناحية أخرى

وبين القـدرة علـى تحقيـق     ،هذه العالقة بين المكانة والدورالوعي ب
ضرورة إدراك أن دور الدولة القـادرة   االمصالح وحمايتها يفرض علينا أيض

من عمق تجربتهـا   اعلى تحقيق المكانة وحماية المصالح وتعظيمها ينبع حتم
درات بالق امشروطً االتاريخية، أو باألحرى هو محصلة هذه التجربة وليس أبد

  .كما يعتقد البعض عن خطأ أو عن قصور في الوعي ،المالية

محصلة تفاعالت التجربة التاريخية للدولة وال يمكن أن  فالدور هو أوالً
ـ   هعلى نحو ما تتوهم ،من فراغ اينشأ أبد ابعض الدول التي اسـتيقظت يوم 

ـ . فوجدت نفسها تسبح وسط أمواج من مليارات الدوالرات ـ  اوالدور ثاني و ه
انعكاس مباشر للموقع الجيوستراتيجي للدولة، وقـدرتها علـى تفعيـل هـذا     

بأنواعهـا  ) القوة الشـاملة (تعبير عن القدرات الكلية للدولة  االموقع، وهو ثالثً
مرتبط بحزمة من المحـددات   االصلبة والناعمة والذكية، وهو رابع: المختلفة

داخـل الدولـة مرتبطـة    محددات : التي قد تسمح وقد تعوق أداء هذا الدور
بنظامها السياسي من ناحية فعالية هذا النظام، ومدى تحقق التماسك الـوطني  
بأشكاله المختلفة السياسي واالجتماعي والعرقـي والمـذهبي، إلـى جانـب     
محددات أخرى من خارج الدولة مرتبطة بكل من البيئة اإلقليمية والدوليـة،  

ة وهو مسعى إسـتراتيجي لحمايـة   وهو في النهاية دفاع عن المصالح الوطني
العسكرية، األمنيـة،  (األمن الوطني من كل مصادر التهديد بأنواعها المختلفة 
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وبأبعادها المختلفة سواء كانـت داخليـة أم   ) االقتصادية، الثقافية، االجتماعية
هذا يعني أن الدور يعد مصلحة في ذاته، فدور الدولة يكون . إقليمية أم دولية
ان على رأس مصالحها الوطنية ومتطلبات أمنها الوطني وهذا في بعض األحي

ما تؤكده الكثير من التفاعالت الدولية الراهنة سواء كانت تفاعالت صـراعية  
  .أو كانت تفاعالت تعاونية

دراك هذا كله يؤكد أن الدور بالنسبة لمصر لـيس  ادريس أن إ. ذكر د  - ٥
فهـو معيـار للكفـاءة    بل ربما يرقى إلى مستوى الفريضـة،   ااختيار

الوطنية وهو مسئولية وطنية وقومية، وإذا كان االنحسـار واالنطـواء   
والتراجع إلى داخل الحدود قد فرض علينا في مرحلـة سـوداء مـن    
تاريخنا، فإن هذا االنحسار واالنكفاء يجب أال يتحول إلى ثقافة وطنيـة  

ين رفعتـا  أو إلى قناعة سياسية، فنحن لسنا مضطرين بعد ثورتين هائلت
شعارات الحرية والكرامة والعزة الوطنية أن نقبل ثانية بالتراجع عـن  
دورنا الذي ال يوجد بين أقطار األمة العربية من هو قادر على أن يمأل 
فراغ غياب هذا الدور المصري وهذا ما أكدته تجربة العقود األربعـة  

ذا الـدور  الماضية من تاريخنا العربي، لكننا ونحن نفكر في استعادة ه
يجب أن نأخذ في االعتبار تطورات تجري حولنا شديدة الخطورة تدفع 

امصر دفع وتحـديات   انحو امتالك دورها وتفعيله، لكنها تفرض قيود
تعد في ذاتها محددات مهمة لضبط أداء وكفاءة هذا الدور في الظروف 

  .والتعقيد الراهنة شديدة الصعوبة

عن حتمية وضـرورة اسـتعادة مصـر     ن ما يزيد من أهمية الحديثإ - ٦
ـ  الدورها عربي فداحـة األحـداث والتطـورات المتراكمـة      اوإقليمي

والمتصاعدة على المستويين العربـي واإلقليمـي، وهـي األحـداث     
والتطورات التي أخذت تدفع بظهور أنمـاط جديـدة مـن التفـاعالت     
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الت بدأت متوقعة، هذه التفاعالغير  امسبوقة، بل وأيضالاإلقليمية غير 
تؤسس لخرائط جديدة من التحالفات والصراعات اإلقليمية وأخذت تمتد 

األمر الذي سوف ينعكس بقوة على الدور المصـري العربـي    اعربي
من أهم هـذه األحـداث والتطـورات العربيـة     . واإلقليمي وخياراته

واإلقليمية أن الدول العربية تشهد اآلن الموجة الثانية من إعادة التقسيم 
خطورة هذه الموجة أنها ترتكز على قاعدة الهوية العرقيـة  . التفتيتو

والطائفية مستهدفة الهوية القومية العربية ومن ثم فإن العروبة نفسـها  
 اباتت مهددة بهذه الموجة التقسيمية التي تكاد تكون خطـر  اسـرطاني 

على التمدد واالنتشار في كل الدول دون استثناء إذا لم يجد مـن  اقادر 
يستأصله بالدواء الفعال، وربما تكون العروبة بمنظور جديد ديمقراطي 

للدفاع عن الوحدة الوطنية للدول  املتزم بتحقيق العدالة هي الحل مجدد
  .العربية

والنظام العربي هو اآلخر يمر بمرحلة شديدة الخطر، من جراء خطـر    - ٧
 - لطـائفي التقسيم الذي يهدد الدول العربية تحت طائلـة الصـراع ا  

العرقي المستشري، ومن جراء غياب القيادة القـادرة علـى تحقيـق    
األهداف األمنية من استعادة التماسك واستعادة االنضباط في العالقـات  
والتفاعالت العربية ووقف وهج نيران الحروب والصراعات الداميـة  
المشتعلة في العديد من الدول العربية، في وقت تواجـه فيـه القضـية    

طينية أخطر تحدياتها في ظل التحوالت المهينة التي تحـدث فـي   الفلس
عالقات بعض الدول العربية مع الكيان الصـهيوني الحـريص علـى    
فرض سالمه الخاص الذي يحقق له السيطرة الكاملة على كل فلسطين 

  .وفرض هيمنته على جواره العربي
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لنظـام  أن كل هذا يحدث في ظل صعود أربعة مشاريع كبرى تزاحم ا  - ٨
العربي على النفوذ وتهدده بدرجات متفاوتـة فـي أمنـه واسـتقراره     

ي والمشروع سرائيلوتفرض عليه الكثير من التحديات هي المشروع اإل
ي، إضافة إلى المشروع اإلثيـوبي الصـاعد   يرانالتركي والمشروع اإل

وتحالفاته مع قوى إقليمية ودولية داعمة، تتصارع كلها علـى القيـادة   
في ظل غياب المشروع العربي وغياب القوة العربية القادرة  والسيطرة

على المنافسة وحماية المصالح العربية وفي ظل ظهور فراغ قوة فـي  
المنطقة ناتج عن االنسحاب األمريكي مع تطلع ثـالث قـوى عالميـة    

روسـيا  : هي ،وراثته، أو على األقل تقاسم النفوذ األمريكي الىكبرى 
  .على األرض العربية ،روبيوالصين واالتحاد األو

فنحن في واقع األمر نواجه أربعة مشروعات كبرى تتصـارع علـى   
كل بطريقتها وحسب أهدافها القوميـة علـى أرض   االسيطرة والهيمنة إقليمي ،

هـي علـى الترتيـب     ،وطننا العربي وعلى حساب مصالحنا القومية العربية
، والمشـروع  إسـرائيل المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني لدولـة  

" عثمانيـة جديـدة  "والمشروع التركي الملتبس بـ ) الشيعي(ي الطائفي يراناإل
حريصة على العودة للسيطرة على الشرق األوسط إما بدافع مرارة اإلقصـاء  

 - إسـالمي سـني  "من عضوية االتحاد األوروبي، وإما بدافع قيادة مشروع 
حه، إضافة إلى مشروع رابـع  غير موثوق بكفاءته أو فرص نجا" ديمقراطي

قديم وجديد في ذات الوقت هو المشروع اإلثيوبي الـذي يريـد أن يفـرض    
والقرن اإلفريقي وما يضمه من دول عربية  –الهيمنة على إقليم شرق إفريقيا 

للتمدد نحو دول القلب في وادي  اطموح) جزر القمر - جيبوتي – الصومال(
  ).السودان ومصر(النيل 
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يع األربعة متنافسة ومتصارعة فيما بينها، لكنها تجد نفسـها  هذه المشار
إلى التحالف مـع بعضـها    امدفوعة لنسج عالقات تعاون، ترقى أحيانً اأحيانً

، والمطلـوب  )وإثيوبيا إسرائيل(و) وتركيا إيران(و) إسرائيلتركيا و(البعض 
ي مـن اعتبـارات مصـالحنا وأمننـا الـوطن      اأن ندير عالقاتنا معها انطالقً

المصري ومصالحنا القومية العربية كما يفرضها علينا مشـروعنا العربـي   
فهذا المشروع بأبعاده الستة هو الذي يحدد لنا البوصلة التي على . الحضاري

  .أساسها نتعامل مع تلك المشروعات األربعة المنافسة

أوالً اهذه البوصلة هي التي منها ينطلق الدور المصري عربي، اوإقليمي 
إن كانت تفرض علينا أن نتعامل باحترام مع االقتراح و ،، وهي بالمناسبةايثان

المطروح في مبادرة الدكتور محمد حجازي لألمن والتعاون اإلقليمي مع كل 
وتركيا مع إضافة إثيوبيا، لكنها تفرض علينا أجندة عمـل ثالثيـة    إيرانمن 

ي تراتبية شديدة األهمية على ف اوإقليمية ثالثً ااألبعاد مصرية أوالً وعربية ثاني
النحو الذي سوف أفصله في تعقيبي على مداخالت الزمالء والحـوار الـذي   

  .سيدور حول هذه المبادرة

  

حجازي بكونها جيـدة، وموافقتـه   . سعد كلمته بتقييم ورقة د. استهل د
ـ فقد طُرحت في التسـعينيات  . على المبادرة رغم أنها ليست بجديدة  اارتباطً

وإن كان هدفها في ذلك الوقت هـو اسـتيعاب    .١٩٩١عام " بمؤتمر مدريد"
في المنطقة مع موجة التفاؤل التي سادت آنذاك حول وجود فـرص   إسرائيل

، وأضاف أن هنـاك ورقـة   ١٩٩٦حقيقية للسالم تبخّرت باغتيال رابين عام 
ي، الذي كان من فتحي الشاذل/هامة وثرية حول الموضوع أعدها السيد السفير

المنتظر أن يتحدث في هذه الجلسة إال أنه اعتذر لظروف مرضه، شـفاه اهللا  
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خبرات األمن اإلقليمـي فـي   "لحضور تحت عنوان وعافاه، والورقة متاحة ل
ودراسات عديدة طرحت في السـنوات   ا، كما أن هناك أوراقً"الشرق األوسط

بصـورة   –لسفير حجازي الثالث أو األربع األخيرة تتعلّق بموضوع ورقة ا
وان كانت تعكـس رؤى بعـض القـوى الدوليـة      –مباشرة أو غير مباشرة 

مثالً ورقة أعـدها إيجـور    ومن بين هذه االوراق. لحاضر ومستقبل المنطقة
إيفانوف وزير خارجية روسيا االتحادية السابق ورئيس المجلـس الروسـي   

ن الجماعي فـي الشـرق   لألم هل يمكن إنشاء نظام" :للشئون الدولية بعنوان
  .(1)"األوسط

حيث يعتقد إيفانوف أن األوضاع في المنطقة وتوتر عالقـات دولهـا   
إطار للتعاون واألمن اإلقليمي فيما بينها مسألة صـعبة   اقامةتجعل من مسألة 

للغاية، وبالتالي هناك حاجة إلى تدخل أطراف خارجية لخلق هـذا اإلطـار،   
وتدابير لبناء الثقة ) داعش(بمحاربة اإلرهاب  –له  وفقًا –الذي يجب أن يبدأ 

مما  –تشكّل مسألة محاربة داعش والتنظيمات اإلرهابية األخرى جوهرها  –
  . لتسوية ملفات اإلقليم امواتي ايوفّر مناخً

نبيل فهمي وزير الخارجية السابق هـذا الموضـوع   /كذلك لمس السيد
 بديل عن حوار اسـتراتيجي  أنه ال امؤكد ،(2)بشكل مباشر في مقابلة صحفية

                                                
  :راجع) ١(

Ivanov, Igor: “Is a collective security system possible in the Middle 
East?” Project “Middle East: Political Dynamics and Russia’s Interest”, 
Russian International Affairs Council (RIAC), 09 February 2016. 

  :راجع أيضًا
Kuznetsov, Vasily: “Pessimism of Reason and optimism of will. The 
Arab world the day after tomorrow”, Russian International Affairs 
Council (RIAC), 03 December 2015.  

  .٢٠١٦يناير  ٣٠مع جريدة الشروق المصرية بتاريخ السبت ) ٢(
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وتركيا، ولو بالتدريج، ألن الصراع لن يفيد  إيرانجاد بين مصر والسعودية و
وأشار السفير سعد إلى أنه وإن كان يتفق مع رؤية السـفير حجـازي  . اأحد 

إال أنه ال يجب تجاهـل   حول الحاجة الى إطار ما للتعاون األمني في المنطقة
  :التالية العناصر

 الدول العربية منذ إنشاء جامعة الدول العربية وحتى اآلن،  قادت مصر
وكانت لها مبادرات وأفكار ال تحصى لتطوير العمل العربي المشـترك  

ـ  لالبقـاء   اوتعزيزه، إال أن هناك بعض دول الجامعة التي سعت دائم
سقف منخفض للتعاون العربي ال يجب تجاوزه، وهو مـا أضـر    على
إصالحات عديدة حاولت ادخالها مثل انشاء  بجهود مصر وتجميد اكثير

والذي لم يكن له دور يذكر في مسـيرة  ". مجلس السلم واألمن العربي"
السالم العربية، وهناك مشروع نظام أساسي جديد للمجلس يجعله أكثر 
فعالية لمواجهة التحديات التقليدية وغير التقليدية لألمن العربي، إال أن 

ـ  والـدرس   .م يـتم اعتمـاده حتـى اآلن   المشروع حبيس األدراج ول
المستخلص هنا هو أن ميل بعض االطراف العربية الى اسـتدعاء دول  

العمـل العربـي المشـترك،     االجوار والقوى الدولية قد أضعف كثير
وهناك مخاطر على مستقبل الجامعة العربية في حالة تبني أفكار مثـل  

عربي الـراهن  حجازي، خاصة في ظل الضعف والتشرذم ال. مبادرة د
 .وتراجع الدور المصري في محيطه العربي

   أن الكلمة الوداعية للدكتور نبيل العربي، األمين العام للجامعة العربيـة
مـن   اكبيـر  امارس الماضي، قد عكست قدر ١٠والمنتهية واليته في 

اإلحباط إزاء عدم توافر اإلرادة السياسية لدى الدول األعضاء للموافقة 
لميثاق المعدل للجامعة، ونظام جديـد لمجلـس السـلم    على مشروع ل

واألمن والنظام األساسي لمحكمـة العـدل العربيـة وغيرهـا مـن      
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المشروعات الهامة، حيث تم تجاوز اإلطار الزمني الذي حددتـه قمـة   
 .٢٠١٥شرم الشيخ لذلك في مارس 

    أنه يمكن القول بأن السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقـة الشـرق
سط تسير في االتجاه الصحيح ضمن سياسة خارجية أوسع تتجـه  األو

إلى االستقاللية والتوازن وتنويع االختيارات، وال يستطيع أحـد إنكـار   
حقيقة أن عالقات مصر بالدول الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها كل 

وتركيا، هي عالقات حيوية وضرورية الستعادة  إيرانمن السعودية و 
ر في اإلقليم بأسره، فضالً عن أن لدى الدول األربـع  األمن واالستقرا

ومع . مصالح ضخمة ومنافع متبادلة من وراء عالقات أوثق فيما بينها
ذلك ال يجب تجاهل القيود والمحددات التي تمنع مصر مـن تطـوير   

، حيث يحكم النظام السياسـي فـي البلـدين    إيرانالعالقات مع تركيا و
وعلى سبيل المثـال ال  . والمصالح المصريةإيديولوجية معينة ال تتفق 

يخفي إردوغان انحيازه الكامل لإلخوان المسلمين بغض النظـر عـن   
ماضية  إيرانتبعات ذلك على عالقات البلدين، كما أنه من الواضح أن 

في تصدير ثورتها وغير مستعدة التخاذ أية خطوات جديدة لبنـاء   اقدم
بعد توقيع اتفـاق الصـفقة    ، خاصةالثقة مع مصر ودول عربية أخرى

والذي أتاح لطهـران امكانـات ماليـة     ١+٥النووية مع مجموعة الـ 
توظفها لخدمة تمـددها   - بعد رفع العقوبات عنها -واقتصادية هائلة 

االقليمي وتوسيع دوائر نفوذها في مناطق عديدة من العالم، السيما في 
ة كانت تعتقـد  افريقيا وذلك على عكس تقديرات أمريكية غربية روسي

كالت االقلـيم بعـد توقيـع    من الحل في مش اأن طهران ستكون جزء
 .الصفقة
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 ًبموضوع الندوة علينا االعتراف بحقيقة أن الشـرق األوسـط    اارتباط
عبر تاريخه الحديث هو مستورد لألمن، بمعنى أنه غير قـادر بذاتـه   

ـ  . على ضمان أمنه ة وبعد أن كانت المخاطر األمنية في هـذه المنطق
ناتجة عن التوترات والنزاعات فيمـا بـين دول اإلقلـيم، أصـبحت     
التهديدات الرئيسية لألمن في المنطقة آتية من داخـل دولهـا ذاتهـا،    
وبالتالي ستظل المنطقة في حالة اعتماد على القوى الدولية في خـارج  
المنطقة، وقـد أصـبحت الحركـات االجتماعيـة والمنظمـات ذات      

هي عامل القلقلة الرئيسي معتمدة في ذلك علـى   لوجية المتطرفةيوااليد
كمسـألة   –والمنطقـة العربيـة   . دعم دول من المنطقة ومن خارجها

وآخرها التركيـة  االجنبية ساحة للعديد من القواعد العسكرية  - عـواق
 . التي تستضيفها قطر

       أنه ال ينبغي تجاهـل حقيقـة أن األزمـة اإلقتصـادية والصـعوبات
بطة بها تحد من قدرة مصر على لعب الدور اإلقليمي االجتماعية المرت

المأمول، ومن هنا فإن كافة التحركات الخارجيـة لمؤسسـة الرئاسـة    
اإلسـراع بعمليـة التعـافي     –وفي المقـام األول   اأساس -تستهدف 

االقتصادي بما له من مردود حاسم على االستقرار السياسـي واألمـن   
 .الداخلي

 القول بأن العوامل المشار إليهـا هـي    وخلص السفير عزت سعد إلى
 بمثابة قيود أو محددات على إطالق مبادرات لألمن والتعاون اإلقليمي

محمـد حجـازي   . ومنها مبادرة الزميل السفير د في المرحلة الحالية،
 .الذي يجب توجيه الشكر لسيادته عليها
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  ــــ

محمد عز العرب الخبير في شـئون  . المحور كل من دهذا في تحدث 
إيمان رجـب  . االستراتيجية، ودو السياسية الخليج بمركز األهرام للدراسات

خبير األمن اإلقليمي بالمركز، والسفير محمد قاسم عضو المجلس المصري 
  :للشئون الخارجية

  

  :ين هماعز العرب كلمته إلى محور. قسم د

 ورقـة د . (إشكالية المبادرة المصرية نحو تعاون إقليمي عربي .
 )حجازي

 أهمية المبادرة في الوقت الراهن.  

  : إلى النقاط التالية ، أشارفي المحور األول

ومثـل  داخلي، الستقرار االعدم ل اتمثل مصادر اتضم أطرافً المبادرة نأ  - ١
 ابية أو المليشيات المسلحةبعض الجماعات االره هذه الدول التي تدعم

  .ال يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة

 اإلرهاب ومصادره يمثل عـامالً  مفهوم اختالف الرؤى حول تحديدن أ  - ٢
لنجاح هذه المبادرة، وهذا ينطبق بالتأكيد على القوى الرئيسية،  معرقالً
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فمصر ترى أن مصدر التهديد الرئيسـي لهـا التنظيمـات االرهابيـة     
 السعودية ترى أن الخطر الرئيسي هي الجمهورية االسالميةوبرة، العا
 بينمـا تـرى   شياتها ووكالئها داخل دول الخلـيج، يودعم ميل إيرانفي 

حزب العمـال الكردسـتاني    ولتهديد الرئيسي لها هاتركيا أن مصدر 
  .والتنظيمات اإلرهابية القادمة من سوريا

، مـثالً،  كمصـر  ،قليمية الرئيسيةال توجد دوافع محددة لدى القوى اإل  - ٣
ال  مرنـة التعاون اإلقليمي، فما يهمها ترتيبات بمنظومة خاصة  اليجاد

  .في أطر مؤسسية التعاون والحوار مع دول الجوار

ي في المنطقة، رغم أن سرائيلحجازي في مبادرته الدور اإل. يستبعد د  - ٤
ها تعاون مـع  هناك دول عربية كمصر والمملكة العربية السعودية لدي

في ترسيم الحدود البحرية وإجراءات مواجهة االرهـاب فـي    إسرائيل
  .سيناء

ما تطرحه المبادرة حول وجود نوع من التشابه الجغرافـي والثقـافي     - ٥
، هـو  المبادرة ، وهو ما يسهل من تنفيذ هذهوالتاريخي بين تلك الدول

  .في محله أمر ليس

لدى بعض الدول  اقد يعطي انطباع لياحا المبادرة لهذهطرح مصر  ان  - ٦
السعودية، بأن مصر في موقـف ضـعيف وأنهـا     ااالقليمية، وتحديد

  .إيرانإقامة حوار ما مع  تستهدف بمبادرتها

 بأهمية هذه المبـادرة،  المحور الثاني الخاص عز العرب الى. وانتقل د
إلى النقاط التالية امشير:  
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 اتمثـل خصـم   إيران، حتى بافتراض أن ال يمكن استبعاد الخصومأنه   - ١
لمصر، ولكن هناك ضرورة إلدمـاج   اتمثل خصم إسرائيلللسعودية و

  .الشائكة في العالقات فيما بينها إثارة كل المشكالتوكل األطراف 

خاصة بعد االنسحاب االمريكي من  تبني خيار األقلمة،أنه من األفضل   - ٢
  .المنطقة

القوى العربية الرئيسية ومنها مصـر   ألوجه أماماتوجد تحديات متعددة   - ٣
وفي جميع األحوال، فإن التعاون فيما بـين  . والمملكة العربية السعودية
لـه التنظيمـات   ومن خيار الفوضى الذي تم ادول المنطقة أفضل كثير

  .اإلرهابية والمليشيات المسلحة

ابيـات  وقد خلص الدكتور محمد عز العرب الى القول بأنه بمقارنة ايج
العائد من هذه المبادرة بسلبياتها، يشير الى أنه من مصلحة الدولة المصـرية  

  .التمهل في طرحها والدراسة المتأنية لها من كافة الجوانب

  

على الورقـة   افي الورقة الخاصة بها تعليقً ،الدكتورة إيمان رجب تقدر
مقترح، في ضوء التحـول فـي   الرئيسية، أن فرص دعم دول الخليج لهذا ال

يتوقف على ثالثـة محـددات    السياسات الخارجية لها خالل المرحلة الحالية،
  :رئيسية

الخبرة السابقة والخاصة بوجـود أطـر   ب منها يتعلق المحدد األول -
تجمع دول الخليج مع مصر كانت في معظمها خارج إطار الجامعة 

ر تعـد دولـة   العربية، وذلك رغم أنها طرحت في فترة كانت مص
، مثل آليـة دول  pivotal regional powerمحورية في االقليم 
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 ٢٠٠٣جوار العراق التي أطلقتها تركيا بعد احتالل العـراق فـي   
وكانت تهدف لمناقشة قضايا إعادة األعمار والتعامل مـع مسـتقبل   

واألردن  إيـران القوات األمريكية في العراق، وضمت السعودية و
ريا والبحرين، مع حضور متقطع من الجامعة والكويت وتركيا وسو

منظمة التعـاون  ( العربية واألمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
  .والواليات المتحدة ،)حاليااالسالمي 

والتي ضـمت دول   ١+٢+٦مجموعة أما المحدد الثاني فتعبر عنه  -
الخليج الست واألردن ومصر والواليات المتحدة، والتـي أطلقتهـا   

، ٢٠٠٨ثم انضم لها العـراق فـي    ٢٠٠٧يناير  ١٦ن في واشنط
 إيـران هدف تنسيق المواقـف حـول   ستوكانت هذه االجتماعات ت
  .وانتشار األسلحة النووية

وما يجمع هذه المبادرات أنها كانت تهدف لتنسيق المواقف حول قضايا 
محددة دون أن تكتسب طابع مؤسسي ثابت، واستمرت لفترة زمنية محـددة،  

  .تشكلت بمبادرة غير عربيةوأنها 

، طرحت مصر مبادرة الرباعية اإلقليمية فـي  ٢٠١١وبعد ثورة يناير 
  . وتركيا والسعودية لمناقشة الصراع في سوريا إيرانوالتي ضمت  ،٢٠١٢

بحجم االختالف أو التوافق بين مصـر ودول  الثالث فيتعلق المحدد  -
صـر ودول  إيمان أن هناك اختالفات بـين م  .دالخليج، حيث رأت 

الدول األكثر نشـاطا وهـي    معالخليج في المرحلة الحالية، خاصة 
، وذلك في ضوء التحوالت التي تمر بها هـذه  ماراتالسعودية واإل

وفق  معهالتعامل  اليجب ،"خليج جديد"الدول على نحو يجعل هناك 
مع ما تشهده سياساتها الخارجية  ذلك ال يتماشى حيث المنطق القديم
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وهذه االختالفات تتحدد على ثالثة مسـتويات علـى   . من تحوالت
  :النحو التالي

حيث ترى السـعودية  ، Threat Perceptionsتصورات التهديد   -  أ
ي فـي منـاطق   يرانالنفوذ اإل امتدادأن مصدر التهديد الرئيسي لها هو 

الصراعات وتحديدا في العراق وسوريا واليمن، بينمـا تمثـل قضـية    
في الـدول   ،"٢٠١٣-٢٠١٢ن في مصر خواتمكين اال"تكرار نموذج 

عـن   ، فضـالً مـارات مصدر تهديد رئيسي لإل ،التي تشهد صراعات
  .اتساع دوائر حركة قطر في المنطقة

أما بالنسبة لمصر، فإن مصدر التهديد الرئيسـي مـرتبط باإلرهـاب،    
وتفكك الدولة المركزية في دول الصراعات، وخروج مصر مـن المعادلـة   

  .ستقراراالقليمية لتحقيق اال

، حيث تختلف هذه الدول في رؤيتهـا لألوضـاع فـي    الرؤية للمنطقة  -  ب
الشيعي فـي   - المنطقة، فمن ناحية ترى السعودية أن الصراع السني

المنطقة سيستمر لفترة، وبالتالي فان تعزيز قدرة المحور السـني مـن   
خالل التحالف االسالمي يمثل أولوية بالنسبة لها، وتتشارك معها بـاقي  

  . الخليج هذه الرؤية بدرجات متفاوتة دول

ومن ناحية ثانية، ترى مصر أن استقرار المنطقة يتطلب الحفاظ علـى  
الشـيعي، وإن   - الدولة الوطنية المركزية، وليس مواجهة الصـراع السـني  

كانت قد بدأت بوادر انزالق محتمل في المواقف المصـرية نحـو روايـات    
ف عنه عدم اعتراض مصـر علـى   الشيعي، وهو ما يكش - الصراع السني

قرار الجامعة العربية الخاص بتصنيف حزب اهللا كجماعـة إرهابيـة، وهـو    
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في اطار الجامعة في إطار صراعها اإلقليمـي مـع    تحرك قادته دول الخليج
  .وحلفائها إيران

فـي   ااألكثر نشاطً مارات، تعد السعودية واإلسمات التحرك الخارجي -ـج
ل المرحلة الحالية، وتسعى إلى لعب دور القـوة  الخارجية خال اسياساته
ففي حالة السعودية فإنها تسعى للعـب دور الدولـة القائـد     .اإلقليمية

 مـارات ي في المنطقة، وفي حالة اإليرانالقادرة على مواجهة التمدد اإل
فإنها ترغب في لعب دور الدولة المؤثرة، في حين تتجـه كـل مـن    

في المنطقة كـدول وسـيطة ترعـى    الكويت وعمان لترسيخ مكانتهما 
طراف الصراع، ويعد دور كل منهما في الصراع فـي  أالحوارات بين 

بينما تشـهد هـذه الفتـرة تراجـع نشـاط      . اليمن مهم في هذا السياق
طوال الفترة السابقة على تولي االميـر   ،السياسات القطرية والتي ظلت

من هذه الـدول   وتعمل كل. تنافس السعودية ،تميم مقاليد السلطة هناك
على تحقيق تلك الغاية على تطوير عناصر القيادة الخاصة بها سـواء  

أو شبكة العالقـات الدبلوماسـية او القـوة     من حيث القوة االقتصادية
  .العسكرية

ر يــأمـا بالنسـبة لمصــر فإنهـا تتبنـى اســتراتيجية مرافقـة التغي     
accompanying change   الذي يحدث في المنطقة، وما طرحتـه مـن 

وهو مـا   ارتبط بصورة رئيسية بمكافحة االرهاب، ٢٠١٣مبادرات منذ ثورة 
تعبر عنه مبادرة تشكيل القوات المشتركة والتي طرحت في إطـار الجامعـة   
العربية، وظل حرص القاهرة على تغليف مبادرتها هذه باطار عربي يحمـل  
تكلفة مرتفعة ويتطلب منها تقـديم تنـازالت محـددة قـد تمـس المصـالح       

قرارها في اطار الجامعة، ولم تقـدم القـاهرة   إالستراتيجية للدولة حتى يتم ا
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 تـين مبادرات أخرى رغم عضويتها في مجلس االمن الدولي وترؤسـها القم 
  .االسالميةوالعربية 

وفي ضوء هذه المحددات رأت الدكتورة إيمان أن فـرص تأييـد دول   
هما االكثر نشاطا لهـذا  باعتبار ماراتخاصة السعودية واإل للمبادرة، الخليج

  :ولذا اقترحت ما يلي .الطرح، قد تكون محدودة

الحد األدني من التوافق بين مصـر   المقترح أن يعكس إعالن المبادئ  - أ
ودول الخليج، وغيرها من الدول العربية، مثـل مكافحـة االرهـاب    
والتطرف وأولوية حل القضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول علـى  

ن تطرح هذه المباديء في إطار خارج الجامعة العربيـة  وأ. راضيهاأ
وبالتالي نتحـدث عـن   . وأن يكون االنضمام لها لمن يرغب من الدول

 موقـف  تتقاطع مواقفها مـع  إعالن مباديء قد يشمل ثالث دول مثالً
  .مصر حول هذه المباديء كنواة يمكن توسيعها بمن يرغب

، آليـة غيـر   )الن المبـادئ إع( بهذه الوثيقة أن تكون اآللية الخاصة   -  ب
 Regional"آلية الدول الكبرى اإلقليمية " تقليدية، ويمكن تسميتها مثالً

Powers "وربما تركيا، ويمكـن   ماراتوتضم مصر والسعودية واإل
  .دول أخرى إليهاأن تنضم 

أن تعقد ورش عمل مشتركة بين المجلس المصري ومركـز األهـرام    -ـج
حول توجهات السياسة  non-paper "ورقة عمل مرنة"بهدف تطوير 

الخارجية المصرية ويتم مناقشتها على نطـاق واسـع مـع الجهـات     
 .المعنية
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غيـر   ضروريةنجاح المبادرة بشروط للسفير محمد قاسم، يرتبط  وفقًا  - ١
 :، وهيحاليامتوفرة 

 .وجود الدولة الوطنية القوية في المحيط العربي -أ  

 .ق عربي بين الدول العربية الفاعلة على المبادرة المصريةتواف -ب 

عـن   إسـرائيل غير متوفر في غيـاب  (ترحيب دولي بالمبادرة  -جـ
  ).المبادرة

غيـر قابـل للتنفيـذ    ) وتركيا إيران( ٢) + دول عربية( ٤ن مقترح إ  - ٢
 :بسبب

جزم بصعوبة نجاح المبادرة أستطيع ان أغياب التوافق العربي، و -أ  
لـى  إال ستتحول المبـادرة  إن تأمين موافقة سعودية عليها، ودو

 ...مبادرة فردية مصرية

وفي حال تأمين موافقة السعودية على المسعى المصري فإن الريـاض  
نقـرة  أى ظرف كما أن القاهرة لن تجلس مـع  ألن تجلس مع طهران تحت 

  ...ي مسمىأتحت 

رة المصـرية،  لن تتحمس الجزائر للمباد ،عدا مصر والسعودية -ب 
 –فضالً عن خالفه التاريخي مـع الجزائـر   –كما أن المغرب 

 .يغرد خارج سرب الجامعة العربية منذ عدة سنوات
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ن دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص تجتاز أخطر مرحلـة  إ - ٣
 : بسبب قيامهامنذ 

 اوعرقي اجغرافي –عملية تفكيك سوريا والعراق واعادة تشكيلهما  -أ  
وتداعيات ذلك على دول الخليج السيما البعد الطائفي  - اوطائفي

 ).شيعي/سني(

ـ   إيرانتعد الصفقة النووية بين   -ب   ايـذانً إ) ١+٥( ومجموعـة الـ
بنهاية حقبة وبداية حقبة جديدة، أهم مالمحها نهايـة العالقـات   
الخاصة بين واشنطن والرياض التي أسسها اللقاء التاريخي فـي  

بين روزفلت والملك عبـد العزيـز    ١٩٤٦لمرة عام البحيرات ا
، وبداية اراسخة على مدى سبعين عام ظلتالذي أسس لعالقات 

عالقة جديدة بين واشنطن وطهران، أقرت بموجبـه واشـنطن   
من الـدور السـعودي    اي في منطقة الخليج خصميرانبالدور اإل

 .التقليدي
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  ــــ

محمد عباس ناجي باحث متخصـص  . المحور كل من أ هذا تحدث في
بمركـز  " يـة إيرانمختـارات  "ية، ورئيس تحرير دورية يرانفي الشئون اإل

خيـر الـدين عبـد    . اإلستراتيجية، والسفير دو السياسية األهرام للدراسات
  :اللطيف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

  

تعتبر قوة إقليميـة   إيرانفي مداخلته أن  ناجي محمد عباس .أوضح أ
ختلفت مصالحها وسياساتها مع الدول العربيـة أو  إرئيسية في المنطقة، سواء 

ومـن هنـا   . تفقت، وذلك العتبارات تاريخية واستراتيجية وحضارية متعددةإ
يبقى ضرورة ملحـة للمصـالح القوميـة     إيرانفإن فتح قنوات تواصل مع 

لعالقـات بـين   االمصرية، مع ضرورة العمل على وضع شروط محددة لتلك 
  :الدولتين تقوم علي عدد من المحددات الرئيسية التي تتمثل في

عدم التدخل في الشئون الداخلية المصرية من خالل العمل علـى دعـم    -أ  
 .العالقات مع جماعات أو قوى سياسية ودينية محلية

ني أن العالقات بين الطرفين تقوم على أسـاس  توازن المصالح، بما يع -ب 
 .المساواة في المكانة اإلقليمية والتوازن

احترام اآلخر، بما يقتضي استيعاب أنماط التحالفـات اإلقليميـة التـي     -جـ
تؤسسها مصر مع الدول العربيـة الرئيسـية، والسـيما دول مجلـس     
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ضية التعاون الخليجي والتي تفرض على مصر وضع أولوية خاصة لق
أمن الخليج، إلى جانب العالقات االستراتيجية مع الواليـات المتحـدة   

ات الدولية التي تلتزم بها مصـر، وعلـى رأسـها    ياألمريكية، واالتفاق
 .إسرائيلمعاهدة السالم مع 

ستاذ ناجي أنه من دون شك، فإن ما يضفي أهمية خاصة على وأكد األ
يدة يمكـن تلخيصـها فـي    اعتبارات عد إيرانضرورة تحسين العالقات مع 

  :التالي

صل لالتفـاق  توالقوى الكبرى، السيما بعد الو إيرانتحسن العالقات بين  -أ  
 .إيرانالنووي ورفع العقوبات الدولية المفروضة على 

، من االحتواء إلى االنخراط البنـاء  إيرانتغير السياسة األمريكية تجاه  -ب 
 .ة، وعلى رأسها الملف السوريفي العديد من الملفات اإلقليمية المختلف

في بعض الملفات اإلقليمية التي تحظى بأهمية خاصة لـدى   إيراننفوذ  -جـ
مصر، على غرار الملف الفلسـطيني والسـوري والعراقـي، بشـكل     

باعتبارها قـوة إقليميـة ال يمكـن     إيرانيفرض ضرورة التعاطي مع 
 .ية في المنطقةاستبعادها من عملية إعادة صياغة الترتيبات االستراتيج

  

أنه قبـل أن يعـرض لوجهـة     الى أشار السفير خيرالدين عبد اللطيف
 يعتقد أنهـا عرض بعض الجوانب التى  يرى أهميةنظره فى هذا الموضوع، 

ن تمثل خلفية مهمة الغنـى عنهـا،   أحاكمة لغرض هذه الورقة، والتى يمكن 
  :وهى كالتالى

 .يم الشرق األوسطقلإمفهوم ) ١(
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: حتمية اصالح الفكر الدينى وتجديده لبناء الدولة الحديثة النموذج  )٢(
 .الدور المحورى للثقافة فى العالقات الدولية

 .يةيرانالعالقات العربية اإل  )٣(

 .الواليات المتحدة والشرق األوسط الكبير  )٤(

 .ىيرانالشرق األوسط بعد االتفاق النووى اإل  )٥(

  .من الداخل إيران  )٦(

وليـة علـى   أمالحظات وأضاف السفير خيرالدين عبداللطيف أن لديه 
سيعرضها في حينـه  محمد حجازى .ورقة العمل المقدمة من سعادة السفير د

   .قبل أن يخلص الى رأيه الخاص

 

 قـوى المفهوم الشرق األوسط مفهوم جيوسياسى مرتبط باستراتيجيات 
ن حدوده غير ثابتة وقابلة لالنكمـاش  إفى المنطقة، ولذا ف السابقة ستعماريةالا

بـاختالف   -قليم الشرق األوسـط  إويتسم . لتلك االستراتيجيات اوالتمدد تبع
لـيم غنـى   إقنـه  أب - فى تمدده أو انكماشه بين ثالث قاراتوتعريفه ونطاقه 

وهـذا  . ئ الحكم الرشيدبالموارد دينامى وصراعى وفوضوى تغيب فيه مباد
نواع الصراعات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، كمـا  أاالقليم يشهد كل 

نها تعتمد على الخارج، واالقليم إورغم استقالل دوله ف. يضم نظم حكم مختلفة
سـباب  فى تفاعل مستمر مع المجتمع الدولى ولديه مشكلة فى التحاور معه أل

قليم صعود هويـات فرعيـة   ويشهد اإل. واجتماعية ثقافية وسياسية واقتصادية
كما ينجم عن صراع وتنافس القوى االقليميـة  . على حساب الهويات القومية

والعالمية على الزعامة والهيمنة فيه استقطاب حـاد يعيـد الحـرب البـاردة     
  .(Power and Polarity)باشكال أخرى 



– – 
 

المبراطوريـة  انهيـار ا : األولى: والشرق األوسط نتاج ثالث موجات
انهيار النظـام االسـتعمارى   : والثانيةالعثمانية بعد الحرب العالمية األولى، 

الراهنة التى تظهر فيها  الثالثةاالوروبى بعد الحرب العالمية الثانية، والموجة 
ومـن  . مالمح غروب االمبراطورية االمريكية ليحل محلها فوضى إقليميـة 

 – Nonعبين وكيانات من غير الـدول أسوأ مظاهر الموجة الثالثة بروز ال
State Actors      كداعش، وكذا ظهـور الـدول الفاشـلة، واالقتصـاديات

المنهكة، والبيئة المدمرة، والموارد المنهوبة، وغيـاب العدالـة االجتماعيـة،    
والتدخل الخارجى، والتطرف العنيف، باختصار، غياب مبادئ الحكم الرشـيد  

  .ؤسساتالمتعلقة بالقيم والسياسات والم

عالقات  وسيولةكما يتسم الشرق األوسط بالفوضى والتدخل الخارجى 
، باالضافة الى غياب Unstructuredمؤسسية الالقوة والنظم االقليمية غير 

قاليم فرعية، وكذا بوجـود عالقـات   أالقوى االقليمية الفاعلة، والتشرذم الى 
االقليمية ناهيك عن صراعية متعددة ومتشابكة على المستويات الداخلية ودون 

من على المسـتويات  أويعانى االقليم من معضلة . ىسرائيلالصراع العربى اإل
الوطنية تدفع الكثير من دوله الى السعى للحصول علـى األمـن بـاجراءات    

للمعادلـة   وفقًا لح، ويتعقد األمر بسيادة التنافسحادية أو الدخول فى سباق تسأ
 واالوزانوسط بعدم التوازن فى العالقـات  يتسم الشرق األ اخيرأو. الصفرية

بين دوله من ناحية الثروة والمـوارد الطبيعيـة والسـكان والعالقـات مـع      
  .طراف الخارجيةاأل


 

  ال بالثقافـة إلمجتمع واليقوم المجتمع ويبقى ال بوجود اإالتوجد الثقافة .
وهى جميع اوحركة وتوظيفً اوالثقافة هى نسيج الحياة االنسانية وجود ،
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بعينه،  معاالسمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التى تميز مجت
وتشمل طرائق الحياة والعادات والتقاليد والمعتقدات واآلداب والفنـون،  

االنسان، وهى مصدر االحكام ومقياس القـيم وضـابط   واحترام حقوق 
ساسى للـنمط  والثقافة هى المحرك للعالقات الدولية والدافع األ. السلوك

الصراعى، وهى مصدر االلهام للضمير البشرى تسهم فـى حصـار   
 .نزعات الشر والقبح فى التاريخ االنسانى الطويل

الح الفكـر بصـفة   والواقع أن اصالح الفكر الدينى هو السبيل الى اص
الى الدين االسالمى نفسه الذى يؤكد أن إعمال العقل والتفكيـر   اعامة استناد

وأن إعمال الفكر مسئولية  ،فريضة إسالمية، وأن العقل ميزان اهللا فى أرضه
احتمية ديني اوفكري اواجتماعي اوسياسي. 

وهى  –ية واصالح الفكر الدينى وتجديده مدعاة العادة بناء العلوم النقل
والغايـة  . لتصبح نقلية عقلية –الخاصة وفى الحياة العامة  ااكثر العلوم تأثير

من اعادة بناء التراث القديم على بؤرة جديدة من الوعى الفـردى والجمعـى   
  . هى قبول الحداثة والعلمانية، والتصالح مع العصر الحديث

ديده هو مـا  ولعل اكبر تحدى يواجه الدعوة الصالح الفكر الدينى وتج
عن حركة التـاريخ،   االذى هو األكثر اغتراب" االسالم السياسى" يطلق عليه 

ويعكس هوية مغلقة، ويستند إلى معاداة النظام العالمى ومعاداة الغرب، إلـى  
جانب الجهاد األبدى الذى تحول إلى ظاهرة دموية ووسيلة وحيدة للرد علـى  

 . عالم العربى اإلسالمىاألزمة الحضارية الشاملة التى يعيشها ال

 وثورة تعليمية ثورة إلى االسالمى، العربى العالم ومعها مصر، تحتاج 
 علـى  قـادرة  اجتماعية قيم وفق النقدى العقل تأسيس إلى تسعى ثقافية

  .المعاصر للعالم الحضارية األوضاع مع التفاعل
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 رس على مسـتوى النخبـة بـل    كراهية العرب متأصلة فى نفوس الف
واليزال الفرس يتذكرون بمـرارة هـزيمتهم فـى    . والجمهور العادى

وتمتد عنصـرية  . سنة مضت ١٤٠٠معركة القادسية التى وقعت منذ 
ويوجـد  . كراد والبلـوش خرى كالتركمان واألعراق األالفرس ضد األ

للغـة  زالة الكلمات العربية من اإمعهد اللغة الفارسية يعمل على  إيرانب
ية التـى اسـتمرت ثمـانى    يراندت الحرب العراقية اإلأولقد . الفارسية
 .إيرانلى صعود المشاعر المعادية للعرب فى إسنوات 

 مع االسالم ضن مفهوم النظم الملكية يتناقأمام الخومينى يردد كان اإل. 
) إيـران كما يطلقون عليهـا فـى   (وجاء فى الوصية السياسية االلهية 

عداء الشعوب المستضعفة هم امريكا والصـهيونية  أن أ مام الخمينىلإل
المجرمـة وصـدام    إسـرائيل وحسين االردنى وحسنى مبارك شركاء 

، وآل سعود خونة الحرم االلهى لعنة اهللا ومالئكتـه  إيرانحسين عدو 
ـ ن الوصية التخـتص بالشـعب اإل  أكما جاء بها . ورسله عليهم ى يران

، وتـذهب  )تصدير الثورة(ة المعظم فحسب بل بجميع الشعوب المسلم
 .الوصية الى القول بأن الحكومة االسالمية ظاهرة الهية

  إ إيرانوتسبب تصدير الثورة للعالم االسالمى فى عزلـ  اقليمي اودولي 
ومع بداية التسعينيات قـل الحمـاس لتصـدير    . خالل فترة الثمانينيات

منطلـق  ليس مـن  " براجماتية"فى اتباع سياسات  إيرانالثورة وبدأت 
خاصة فترة الرئيس محمـد  (سالمى وانما من منطلق المصالح إممى أ

 ).خاتمى
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  دون  ،دى ذلكأقامت الواليات المتحدة بغزو العراق و ٢٠٠٣وفى عام
تقويـة  والسياسى فى الشـرق االوسـط    إيرانالى تعزيز نفوذ  ،قصد

 .المرتبطة بها فى المنطقة) من غير الدول(الكيانات 

  ـ قطعت كل من السعودية والبحـرين عالقاته  ٢٠١٦يناير  ٤وفى ا م
على خلفية الهجوم على السفارة السـعودية فـى    إيرانالدبلوماسية مع 

 إيـران تهـام  إعدام زعيم شيعى فى السـعودية، و إعقاب أطهران فى 
 .بالتدخل فى الشئون الداخلية

  تعمل علـى اسـتعادة المسـاعى     إيرانن أوترى معظم الدول العربية
نها خطـر يهـدد   أحكام السيطرة على المنطقة، وفارسية إلالتاريخية ال

السـعودية  (يـد بعضـها   أبل فى مرحلة معينـة  . االستقرار االقليمى
  .ىيرانعمالً عسكرياً لوقف البرنامج النووى اإل) والبحرين

  :ية فى المنطقةيرانهم مالمح السياسة اإلأولعل من 

 لكبرى من حـدود  ا إيرانتتحدث عن  إيرانصوات عديدة داخل أ يتعال
 ".الفارسى" الصين الى الخليج 

   مواصلة العمل والتحرك فى المنطقة من خالل كتلة الدول والحركـات
 .فى المنطقة إيرانالمتحالفة مع 

 العداء السافر للملكة العربية السعودية. 

 التعصب لصالح العنصر اآلرى . 

 التدخل فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية. 
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  االنقسام الفلسطينى بمساندة حماس والجهاد االسالمىتأجيج . 

 ية الثالثماراتاستمرار احتالل الجزر اإل. 

  الدعم الكامل لحزب اهللا والتأثير السلبى لذلك على مجمل األوضاع فى
 .لبنان

 االنفاق الكبير على برامج التسلح المختلفة. 

 سرائيلوسط والعداء الظاهر إلمعارضة عملية السالم فى الشرق األ. 

 على حدودها، والوصول الـى   يرانتعزيز اقامة مناطق جوار موالية إل
  .البحر المتوسط وهو هدف قديم جديد

ى ترتيبـات  أفـى   إيرانن هذه السياسة التساعد على ادماج أوالشك 
منيـة  قليمية خاصة فى منطقة الخليج العربى علـى المسـتويات األ  إتعاونية 

ن غلبـة الطـابع الطـائفى علـى     أكما . ديةوالسياسية والعسكرية واالقتصا
فـى   إيـران بالوكالة يضعف من فـرص   إيرانالصراعات القائمة وحروب 

  .ية فى عالم سنىإيرانالسيطرة على االقليم لصعوبة بناء شرعية 

 

 وغيـر  ناالمـريكيي  الخبـراء  مـن  الكثيرين فإن أخرى ةـناحي ومن
 الواقـع  عن نفسها تعزل أن التستطيع المتحدة الواليات أن يرون االمريكيين

 سـيبقى  الكبيـر  االوسط الشرق وان المنطقة، شئون إدارة فى للفشل السلبى
  :لآلتى وذلك المتحدة، للواليات بالنسبة حيوية استراتيجية قادمة لعقود
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ين وغيـر  ن الكثيـرين مـن الخبـراء االمـريكي    إخرى فأومن ناحية 
ن تعزل نفسها عن الواقـع  أن الواليات المتحدة التستطيع أاالمريكيين يرون 
دارة شئون المنطقة، وان الشرق االوسط الكبيـر سـيبقى   إالسلبى للفشل فى 

  :لعقود قادمة استراتيجية حيوية بالنسبة للواليات المتحدة، وذلك لآلتى
 هاالموقع االستراتيجى للمنطقة والموارد الهائلة في. 
  مريكى ثابتأكهدف استراتيجى  إسرائيلمن أالحاجة الى ضمان. 
  مريكياأللنظم االقليمية المدعومة  إيراناستمرار تحدى. 
 خطر االنتشار النووى فى المنطقة. 
  رهاب من المنطقةعمال اإلأخروج معظم. 

ن وسـط لـن يمكـث فيـه، أل    ن ما يجرى فى الشرق األأوهذا يعنى 
سلحة الدمار الشامل وتهديد المصـالح االمريكيـة   أ االرهاب ومخاطر انتشار

  .وسطنما تجد بواعثها ومنطلقاتها فى منطقة الشرق األإ

 

أمـام لجنـة     Kenneth Pollack(1)فيما يلى أهم ما جاء بشـهادة 
  :٥/٨/٢٠١٥العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ االمريكى بتاريخ 

ى مقابل االفراج يرانرغم تركيز االتفاق على تقييد البرنامج النووى اإل
ية ورفع العقوبات، فإن لالتفاق تداعيات أكبر على إقلـيم  يرانعن االرصدة اإل
 .الشرق االوسط

                                                
ة            ) ١( ابرات المركزي ابق بالمخ ل س كرية، ومحل ية والعس ط السياس ئون الشرق األوس راء ش أحد خب

ول          ب ح االت وكت دة مق ب ع ي، وكت ومي األمريك ن الق االمريكية، كما عمل موظفًا لمجلس األم
  .مركز سابان لسياسات الشرق األوسط –رًا للبحوث بمعهد بروكنجز وكان مدي. العالقات الدولية
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  ن النخبـة  أقليم، ورغـم  اإل بقيادة يرانإلن االتفاق ال يعترف أورغم
يديولوجيـة والعسـكرية   اال التملك القوة إيرانن أذاتها ترى  يةيراناإل

 إيـران مـن ا أن االتفاق يعزز أن الكثيرين يرون إالتى تؤهلها لذلك، ف
ذا تراجع الوجود االمريكى فـى المنطقـة،   إقليمية خاصة ومكانتها اإل

الدعم القوى (لمواصلة استراتيجيتها فى المنطقة  يرانموال إلويوفر األ
سطينى بمسـاندة حمـاس   جيج االنقسام الفلأسد، ومواصلة تللرئيس األ

 ).والجهاد االسالمى
 أوسط هذا االتفاق الشرق األ سيجعلـ  اكثر اضطراب ، وسيفسـح  اوعنفً

 Non – State Actorsمام تغول الكيانات من غير الـدول  أالمجال 
  .فى المنطقة

 ـ اإل النـووى  البرنامج على المفروضة القيود تنتهي ـ  ىيران فـى  افعلي 
ـ اإل بالمسلك التنبؤ الصعوبة ومن سنة، ١٥ الى ١٠ من غضون  ىيران

  ىيراناإل النظام شفافية عدم ضوء فى ذلك بعد

  سـيا أمريكا من المنطقة والتركيز على أقد يبرر هذا االتفاق انسحاب، 
سيكون كارثة على المنطقة ولـن يحقـق اسـتقرار الشـرق      و ماوه

مريكا من المنطقة دول الخلـيج للتطـرف   أذ سيدفع خروج إ ،االوسط
وسيعقد ذلك الوضـع فـى   ) التدخل العسكرى فى اليمن ( حلها لتحل م

 .مريكية ويعرضها للخطرالمنطقة ويضر بالمصالح األ

 والـيمن  والعـراق  سـوريا  فـى  تتغير لن إيران سياسات أن والتقدير 
 اهللا، وحـزب  االسـالمى  والجهـاد  حماس ومع والسعودية، والبحرين
 أى إزاء األمريكيـة  لالفع لردود تقديرها على إيران سلوك وسيتوقف

  .ىإيران مسلك
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 مشـاكل مـع القـادة     اجيال شبه المحافظة آخذة فى الزحف ولـديه األ
تخالف الـنمط التقليـدى للـدول     إيرانن أوهذا يعنى  ،الثوريين الكبار

 .لى التخلى عن تطرفها لصالح االعتدال والنضجإالثورية التى تميل 

  لهيـة يجـب عـدم    إنها فى الطليعة ولديها سلطة أالنخبة الحاكمة ترى
رادة الشعبية وال المؤسسـات المنتخبـة   المساس بها حتى من جانب اإل

وهذا يفسر الفرق ما بين النخبـة الحاكمـة   . وال باالستفتاءات الشعبية
وال والنخبة السياسية، والنخبة الدينية الحاكمة تتعالى علـى الشـعب،   

 .لو توقف الناس عن دعمهـا وتأييـدها   شرعية هذه النخبة حتىتسقط 
  .احتقار لمفهوم الديموقراطية ذلكوفى 

  مليـون   ٧٧.٤٥بنحـو   ،٢٠١٣حسب تعداد  ،إيرانعدد سكان يقدر
مليون نسمة فوق سـن   ٤٦مليون ناخب منهم  ٦٥ ، منهم حوالىةنسم

قـل  أمن الناخبين % ٥٠ى لهم حق التصويت، وحوالى أالثامنة عشرة 
ى أصـوات الحاسـمة فـى    أة والشباب يمثلون األوالمر. سنة ٣٠من 

  .انتخابات

  متنافسة بشراسـة وغيـر مترابطـة وغيـر      إيرانمراكز السلطة فى
ى فريد من يرانم غير رسمية، فالنظام اإلأكانت رسمية أمتناغمة سواء 
فمن مراكز السـلطة الرسـمية الدسـتور والحكومـة     . نوعه وغريب

التى اليمارس ( اكز غير الرسميةومن المر. ومؤسسات الدولة المختلفة
المنظمـات الدينيـة، والمنظمـات    ) ى سلطة عليهاأى يرانالرئيس اإل

. السياسية، والمؤسسات والمنظمات الثورية، والمنظمات شبه العسكرية
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ذرع دينيـة طويلـة   أداء الحكومة من خالل أعلى يراقب والمرشد األ
 Clericalوممتـدة فـى عـرض الـبالد وطولهـا يطلـق عليهـا        

Commissars.  علـى  وهناك ازدواجية فى السلطة بين المرشـد األ
والرئيس، وبين البرلمان ومجلس االوصياء، وبين الجـيش والحـرس   

 .وهذه االزدواجية تخلق مناطق رمادية غامضة. الثورى

  لـى  إيسـتند  (علـى  المرشد األ إيرانصنع القرار فى  ةجهزأهم أومن
، والـرئيس، والمجلـس   )ية الفقيـه السلطة المطلقه والشاملة لمبدأ وال

سالمى وال يعملـون دائمـا   من القومى، والحرس الثورى اإلعلى لألاأل
 .بانسجام مما جعل البعض يطلق عليهم فريق المتنافسين


 

محمد حجـازى  .سفير دتقديم خالص الشكر والتقدير للزميل ال ةود بدايأ
سبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجيـة  مساعد وزير الخارجية األ

المبادرته بتقديم هذه الورقة المتميزة التى تعكس حس اوطني وحرفيـة   امخلص
ولية على بداء عدد من المالحظات األإرجو أن يسمح لى بأو. دبلوماسية عالية

  :الورقة ذاتها

ضبط المصطلحات المستخدمة بحيث نقف بدقة على  تحتاج الورقة إلى  . أ
نطاق اإلقليم الذى نتحدث عنه هل هو إقليم الشرق األوسـط وشـمال   

مبـادرة  (أم دول جامعة الدول العربية ودول الجوار  MENAافريقيا 
، أم النظام االقليمـى  )معالى عمرو موسى االمين العام االسبق للجامعة

 .الكبير على إطالقهاالعربى أم منطقة الشرق االوسط 
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تحتاج المذكرة إلى فهرسة وعناوين جانبية وتسلسل فى العرض يعكس   . ب
التصور آللية التنفيذ، حيث يشعر المطالع للمذكرة بعدم وجـود بنـاء   
متسلسل لكيفية التنفيذ، فمثالً هل ستعقد اجتماعات للخبـراء لإلعـداد   

لهـذا الكيـان    لمؤتمر دبلوماسى دولى لبحث صياغة النظام االساسى
المقترح، ومتى سيبدأ عمل اللجان األربع المقترحة، وماهى األجهـزة  

 .المقترح إنشاؤها

تفترض الورقة أن مصر قد فرغت من ترتيب البيـت مـن الـداخل      . ت
وواقع االمر أن أمام مصر الكثير . وأصبحت مهيأة لالنطالق الخارجى

على االقـل فـى   (ل من التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية تحو
إذ يلزم األمر بنـاء  . دون االضطالع بمثل هذا الدور) المرحلة الحالية

  National Moral Cohesion دولـة قويـة متماسـكة معنويـا    
كنموذج قبل االنطالق للخارج، كما يلزم األمر، بعد ذلك، القيام بـدور  
أساسى على صعوبته القالة جامعة الـدول العربيـة، ومعهـا النظـام     

قليمى العربى من عثرته، حتى اليندثر هذا النظام وينهـار، وهـذان   اال
. متطلبان أساسيان الغنى عنهما قبل الحديث عن نظام إقليمـى أوسـع  

فضالً عن أن الدخول فى نظام إقليمى أوسع لألمن والتعاون فى منطقة 
الشرق االوسط ككيان عربى قوى متماسك إنما يحقق ميزة تحول دون 

يان فى اإلطار األوسع، إلى جانـب مراعـاة المصـالح    ذوبان هذا الك
 .العربية العليا للنظام اإلقليمى العربى ككل ولدوله فرادى

بدأت الورقة بعرض الوضع خالل السنوات الخمس الماضية والواقـع    . ث
أن هذه الفترة قصيرة للغاية والتعكس التاريخ الطويل المعقد، ولو فـى  

قليمى فى المنطقة، وهو أمر مهم للغايـة  عجالة، لمشاريع إنشاء نظام إ
 .لغرض هذه الورقة
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رغم حقيقة النفوذ الكبير للقوى الكبرى فى المنطقة، وأيضا حقيقـة أن    . ج
المبادرات المطروحة تديرها أطراف دولية مؤثرة، معظمها من خارج 
المنطقة، فإن التناول الموضوعى الذى تتسم به الورقة فى مجملها قـد  

إعمال نظرية فى بعض أجزائها المؤامرة ابتداء بالـذهاب  ال يتفق مع 
إلى وجود مساع غربية إلعادة رسم خريطة الشرق األوسـط بحيـث   
تسود الصراعات وينقسم المجتمع، ويعلو شأن الجماعات والمنظمـات  
االرهابية على نظام الدولة المركزية، واسـتنزاف المـوارد، وتـدمير    

لهجرة والالجئين ويفترض ذلك أن هذه االقتصاد، واالرهاب الدخيل، وا
هى المصالح الوحيدة للغرب، وأنه ال مصلحة له فى استقرار المنطقـة  

 .التى تجاوره

القول بأن منطقة الشرق األوسط بحكم التواصل الجغرافـى والتـاريخ     . ح
والثقافة المشتركة هى األكثر تأهيالً بعد االتحاد االوروبى لتكوين نظام 

اج الى إعادة صياغة فى ضوء ما تموج به المنطقة من إقليمى قول يحت
صراعات وتناقضات وتنافس مما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم 

على األمن والتعاون على األقل لعقود قادمة ااضطراب واستعصاء. 

القول أن مصر هى األقرب للتحدث لمعظم األطـراف دون حساسـية     . خ
وربمـا يكـون   . من إطالق هذا القـول يحتاج الى إعادة صياغة تقلل 

القول بأن مصر هى األقرب للتحدث لمعظـم األطـراف دون    امناسب
 .حساسية

لن يكتب النجاح ألى آلية للتعاون اإلقليمى إذا لم تضـم كـل القـوى      . د
، والقول بضمها بعـد إنهـاء احـتالل    إسرائيلاإلقليمية المهمة ومنها 

والواقـع أن  . ة ألجل غير معلـوم فلسطين يعنى تجميد إنشاء هذه اآللي
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ى مـن خـالل   سـرائيل ربما يساعد فى إنهاء االحتالل اإل إسرائيلضم 
 .إسرائيلاستخدام هذه اآللية للضغط على 



 فانهـا  ثـم  ومـن  الـداخل،  من البيت ترتيب من بعد مصر تفرغ لم 
 ياتالتحد من الكثير مصر أمام إن إذ. بقوة للخارج االنطالق التستطيع

 الحالية، المرحلة فى األقل على تحول، والخارجية الداخلية والتهديدات
 النموذج الدولة بناء إلى تحتاج فمصر. الدور هذا بمثل االضطالع دون

 هى الحتمية االنطالق نقطة أن تقديرى وفى. اومعنوي اوطني المتماسكة
 بـاآلخر  واالعتراف التسامح قيم لترسيخ وتجديده الدينى الفكر اصالح

 العلـم  بسـبل  واألخـذ  والمواطنـة  الـوطن  مفهوم وارساء المختلف،
 العقـل  لتأسـيس  تسـعى  وثقافية تعليمية ثورة خالل من والتكنولوجيا

 مـع  والتعامـل  التفاعـل  على قادرة وثقافية اجتماعية قيم وفق النقدى
 الناعمـة  القوة استخدام من وتعزز اليوم، عالم فى الحضارية األوضاع

  .وآلياتها مضمونها لمراجعة بشدة تحتاج ىالت لمصر

 للخـارج  االنطـالق  مصر تستطيع لن والتجديد االصالح هذا وبدون
 العربـى  اإلقليمى النظام دائرة فى سواء مؤثر دور بناء من تمكنها التى بالقوة

  .العمل ورقة تنشدها التى األوسع الدائرة فى أم

 نظام االقليمى العربىوعلى الصعيد العربى تبرز هنا حتمية اصالح ال .
ـ   ١٩٩٠غسطس أفقد كان الغزو العراقى للكويت فى  ة ـبمثابـة القش

التى قصمت ظهر البعير التى قضت على ما تبقى مـن تماسـك فـى    
ـ ـالكي وى االقليميـة غيـر العربيـة    ـان العربى، وفتحت المجال للق

لى جانب الكيانات مـن غيـر الـدول    إللتدخل، ) رائيلـإسو إيرانك(
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Non-State Actors  وقد . مثل القاعدة وحزب اهللا وحماس وغيرها
و مـايطلق عليـه   أوضاع تداعيات الثورات العربيـة  فاقم من هذه األ

وغيـره  " داعش"وانهيار وتراجع سلطة الدولة وظهور " الربيع العربى"
 .من الكيانات المتطرفة من غير الدول

  ية ونمـو النزعـة   لى تراجع الهوية القومإدى انهيار سلطة الدولة أكما
الطائفية كعامل سياسى، ويظهر ذلك بجالء فيما تشهده المنطقـة مـن   

صـبح هـذا   أو. شيعى فى اليمن والعراق ولبنان وسوريا/صراع سنى
على التنـافس   اكبير االشيعى دينامية مركزية لها تأثير/الصراع السنى

تقسـيم   مامأفالمنطقة . الجيوستراتيجى بين الدول المتنافسة فى المنطقة
سـوريا   كل من فى )de facto partition(رض فعلى واقعى على األ

ن أوالشـك  . قبليـة /عرقيـة /سس طائفيةأوالعراق وليبيا واليمن على 
وضاع فى العديد من الدول العربية مـن انهيـار أو   استمرار تردى األ

تراجع سلطة الدولة، واستمرار الصراعات الداخلية وعدم االسـتقرار،  
التى تقـدرها الخزانـة   (ية يرانرصدة اإلن االفراج عن األأفضالً عن 

 إيرانورفع العقوبات يغرى ) مريكىأمليار دوالر  ٥٦مريكية بنحو األ
وضـاع  لهـذه األ  اعلى مواصلة استراتيجية عدوانية وتدخلية استثمار

 .قليميةبغرض تعزيز مكانتها اإل

  ـ كذلك من التطورات التى تعقد الوضع فى النظـام اإل ى العربـى  قليم
توجد عضوية محـددة   فال. ىيرانالمواجهة بين التحالف السعودى واإل

فحكـام  . يديولوجية واحدةأتحكمهما  ى، واليرانللتحالفين السعودى واإل
يميلـون للـنهج العملـى     ،لهيـون أنهم حكـام  أرغم االدعاء ب ،إيران

ن فنجدهم يؤيدون األسد العلوى والحوثيين الزيديين الـذي " البراجماتى"
ـ  . راءهم حول الحكم الدينىآ إيراناليشاركون  ن التحـالف  إكـذلك ف
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 وعالقات دولـه فتحالفات  .السعودى فضفاض غير موحد وغير منظم
على سـبيل المثـال تتحـالف قطرمـع     و ،عن بعضها البعض يختلف

فى مصر، ومصر تقيم عالقات اسـتراتيجية مـع   " االخوان المسلمون"
وتعمـل   ،ا فى الكثير من المواقفروسيا، والسعودية تختلف مع روسي

فـى   إيرانضد داعش فى العراق ومع السعودية ضد  إيرانمريكا مع أ
 .اليمن

 هـم  التى عرضت أل ،ية فى المنطقةيرانضف الى ذلك ان السياسة اإلأ
ى ترتيبات تعاونيـة  أفى  إيراندماج إالتساعد على  ،مالمحها من قبل

ى عربى قـوى ومغلـق كمـا    قليمإالتفضل نظام  إيرانن أذ إ. قليميةإ
، ةخرى مـؤثر أقليمية إوسط كبير تتنافس فيه مع قوى أالتفضل شرق 

ساسى فيها مع نما تفضل ترتيبات ألمن الخليج تكون هى الطرف األإو
لالشارة الـى اسـتمرار    ةولست فى حاج .)٦+١(دول الخليج العربية 
شـباب  على للثورة ووعلى رأسه المرشد األ إيرانالجناح المتشدد فى 

خاصة بعد رفع العقوبات واالفراج عـن   ،المنظمات الدينية المتطرف
فـى اتبـاع سياسـات     ،طار االتفاق النـووى إمليارات الدوالرات فى 

 .عدوانية بالوكالة فى معظم الدول العربية خاصة الخليجية

      تحتم هذه التطورات اصالح جامعة الـدول العربيـة ومعهـا النظـام
بمراجعة الميثاق لـيعكس المفـاهيم والمبـادئ    االقليمى العربى برمته 

ن غيـاب االرادة السياسـية   أذلك . المستجدة فى مجال التنظيم الدولى
جراء مراجعات حقيقية لبعض المفاهيم القانونية والسياسية الجامـدة  إل
ولعل مما . كثر من ستين عاماعمال الجامعة ألأسهم فى تجميد معظم أ

سـس وهياكـل العمـل    أالب الهيكلية فى ليه فى هذا المقام المثإيشار 
العربى المشترك من اقتصار العضوية فى الجامعة علـى الحكومـات   
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المصالح القطرية، واشتراط توافر االجماع عنـد اتخـاذ    فقط، وتغليب
القرارات فى بعـض المجـاالت، وتغليـب االعتبـارات السياسـية،      

. الجامعة مين العام، الى جانب ضعف ميزانيةومحدودية صالحيات األ
ن هذه الخصائص الهيكلية تضـعف مـن فاعليـة الجامعـة     أوال شك 

مما يفرض حتمية اصالح وتطـوير النظـام    ،وتضعها فى مهب الريح
قليمى العربى لتحقيق تكتل عربى متماسك يصـمد أمـام التكـتالت    اإل

وسع يتعرض فيـه  أطار العمالقة فى عالم اليوم، وذلك قبل االنطالق إل
ن السؤال الذى يطرح نفسـه  أوالواقع . للتهديد والذوبانالكيان العربى 

دارة واصـالح  إطار أوسع ونحن عاجزون عن إهو كيف نتحدث عن 
جدى اصالح النظـام االقليمـى العربـى    فاأل. قليمى العربىالنظام اإل

وسـع، ويكـون   أقليمية إى ترتيبات ساسية ألوتعزيزه ليكون النواة األ
 .بية وليس من الدول فرادىسم جامعة الدول العرإالتحرك ب

 قليمى والعـالمى  من اإلولكى تسهم دول المنطقة فى معالجة مشاكل األ
ن معظم هذه الدول خاصة فى العالم العربى مطالبة بتبنـى وتنفيـذ   إف

ربعة الرئيسية التى تتبناها بعاد األمن والتعاون تغطى األرؤية شاملة لأل
تجاوز مجرد التـوازن  وت (OSCE)من والتعاون االوروبى منظمة األ

السياسـى والعسـكرى، واالقتصـادى، والبيئـى،     : العسكرى وهـى 
نسانى السبعة من اإلنسانى والتى تتفق فى مضمونها مع مجاالت األواإل

التـى    Non Traditional Security (NTS)لألمن غيـر التقليـدى  
الصادر فى  (UNDP)وردت فى تقرير برنامج االمم المتحدة االنمائى 

مـن  تحت شعار التحرر من الحاجة والخـوف، وهـى األ   ١٩٩٤عام 
مـن  من البيئى، واألمن الصحى، واألمن الغذائى، واألاالقتصادى، واأل
هداف كما تتفق مع األ. من السياسىمن المجتمعى، واألالشخصى، واأل

وهـى   ،)Euromed( ١٩٩٥لعـام   ةالرئيسية الثالثة لعملية برشـلون 
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منى النشاء منطقة سالم واسـتقرار، والشـراكة   اسى واألالحوار السي
االقتصادية والمالية، والشراكة االجتماعية والثقافية واالنسانية لتعزيـز  

 .التفاهم بين الثقافات والتبادالت بين منظمات المجتمع المدنى

 مـن والتعـاون هـو احتـواء     قليمى لألإى نظام دنى ألولعل الحد األ
لى نزاعات وانتهـاج الدبلوماسـية   إتطورها  المخاطر والحيلولة دون

 .Preventive Diplomacyالوقائية 

 من والتعاون هى عملية بناء شـاقة ومعقـدة   قليمى لألإقامة نظام إن إ
قلـيم  إقليم مضطرب وفوضوى مثل إخاصة فى  ،طويالً اوتستغرق وقتً

بـدأ  ين أساس لهذا البناء يجـب  والقاعدة الصلبة واأل. وسطالشرق األ
 :طار نهج تدرجىإتى فى باآل

إجراء البحوث والدراسات المتعمقة، النظرية والميدانية المشتركة، من   -١
جانب الباحثين والمتخصصين فى أمور وقضايا الشرق األوسـط مـن   
خالل مراكز الفكر والبحوث فى الدول العربية وغيـر العربيـة مـن    

 .ونالمنطقة وخارجها، حول نظام اقليمي محتمل لألمن والتعا

إشراك منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكوميـة وتقـديم     -٢
رؤيتها فى هذا الشأن، خاصة المنظمات المعنية بالعالقـات الثقافيـة،   

 .والتنمية المستدامة، والبيئة، ونزع السالح، وحقوق اإلنسان وغيرها

دراسة تجارب النظم اإلقليمية القائمة مثل منظمـة األمـن والتعـاون      -٣
، واالتحـاد  )عمليـة برشـلونة  (، واليوروميـد  )OSCE(األوروبى 

االوروبى، وعملية مدريد للسالم فى الشرق األوسط وتبادل الخبـرات  
 .معها، وربما االستعانة أيضا بخبرائهم لتقديم النصح واإلرشاد
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العمل على خلق بيئة مواتية تتيح البـدء فـى إجـراءات بنـاء الثقـة        -٤
جوم مفـاجئ، وتبـادل المعلومـات، وتسـريع     والشفافية لتجنب أي ه

االتصال، وتأكيد النوايا السلمية لدول المنطقة، والتعاون فى مجـاالت  
 .عسكرية غير قتالية مثل البحث واالنقاذ

العمل من أجل جعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسـلحة الـدمار     -٥
الشامل، باعتبار ذلك حجر االسـاس القامـة نظـام اقليمـى لألمـن      
والتعاون، وذلك الى جانب ضبط األسلحة التقليدية، وقيام دول المنطقة 
باتخاذ قرارات فردية طوعية باالمتناع عن تطوير قدراتها الصاروخية 

اإلخطار (وهذه القرارت الفردية تتحول فيما بعد الى التزامات تعاهدية 
المسبق عن االطالق، وتقييد مدى الصواريخ، وتقييد إعداد المخـزون  

 )نهام

وضاعها فى مداخلتى هـذه  أهم مالمح عرض ألأالمنطقة التى  وتختلف
مـن  قامة نظام لألإالى االقليم المراد  وصوالً ،حسب المراحل المتتالية اآلتية
 :والتعاون فيه على المدى البعيد

وتضم الدول العربية فقـط أى دول جامعـة الـدول     :المرحلة األولى
نطاق أوسع من نطـاق النظـام اإلقليمـى     العربية باعتبار تعذر الحديث عن

العربى دون اصالح ذلك النظام واصالح جامعة الدول العربية، حتى تـتمكن  
على الكيان العربى ذاته، المهدد بالزوال لصالح اإلطار األوسـع   من الحفاظ

وبطبيعـة الحـال يبـدأ    . الذى تفضله القوى الكبرى داخل االقليم وخارجـه 
اء ذاتها أوال ألن قوة الدول األعضاء تنعكس على االصالح من الدول االعض

  .باإليجاب وتعجل باصالحه التنظيم االقليمى
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دول الجامعة العربيـة ودول الجـوار تركيـا     وتضم :المرحلة الثانية
كما جاء فى مبادرة معالى عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعـة   إيرانو

 إسـرائيل باعتبار أن ضم . ائيلإسرالدول العربية، ولكننى أضيف إليها دولة 
ى سـرائيل دون اشتراط حل النزاع العربى اإل) إيرانتركيا و(الى دول الجوار 

يمكن أن يسهم فى وأد الكثير من المشاريع الغربية التى تهدف فى األسـاس  
إلى تذويب الكيان العربى داخل إطار أوسع يطلق عليه الشرق األوسط الكبير 

الى التعجيـل   إسرائيل، كما قد يؤدى ضم سرائيلإبهدف إفساح المجال لضم 
ى من خالل إستخدام هذه اآللية اإلقليميـة فـى   سرائيلبحل النزاع العربى اإل

فى اتجاه الحل، ويسقط فرضيات راسخة بـأن الكيـان    إسرائيلالضغط على 
ويرفض العـيش   سرائيلالعربى الممثل فى جامعة الدول العربية كيان معاد إل

أضف الى ذلك ان الواقع الذى افرزته الثورات العربية عزز . معها فى سالم
دولـة   - من وجهة نظر الدول الكبـرى  -باعتبارها  إسرائيلمن مصداقية 

  .ديمقراطية مستقرة يصعب الحديث عن أى ترتيبات إقليمية بدونها

وتضم دول المرحلة الثانية مع إضافة دول مهمة مثـل   :المرحلة الثالثة
  .وأفغانستان الهند وباكستان

وتضم دول المرحلتين الثانية والثالثة مع إضافة دول  :المرحلة الرابعة
آسيا الوسطى، وربما دول القرن األفريقى القريبة من االمتداد العربـى فـى   

  .افريقيا

وفى كل هذه المراحل يلزم التعاون بين القوى الكبرى سـواء داخـل   
وية فى مجلس األمن بـالنظر  اإلقليم أو من خارجه خاصة الدول دائمة العض

لمصالحها الحيوية فى اإلقليم، وحتى نكفل ضمان واسـتقرار هـذا الترتيـب    
  . اإلقليمى المنشود
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فـى  وذلـك  االقليمي، واألمن للتعاون بمبادرة للقيام بعد مصر تتهيأ لم 
 صـميم  تمس والتى تواجهها التى الجسيمة والتهديدات التحديات ضوء
 الـرئيس  دعـوة  رغـم  - مصـر  فإن كذلك. ومؤسساتها الدولة كيان

 الدينى الفكر الصالح جادة عملية فى بعد تشرع لم – المتكررة السيسى
 .وتجديده

بمنعطـف  يمـر  الذى العربى، اإلقليمى النظام على ذاته الشئ وينطبق 
 الـالزم  االصـالح  إجـراء  اضـروري  وبات استمراره، يهدد خطير

 إطار بناء فى للمساهمة االنطالق قبل المشترك ربىالع العمل لمنظومة
 .اإلقليمى والتعاون لألمن أوسع

ومراكـز  الخبـراء  خـالل  من ذاته، الوقت فى العمل يمكن ذلك ومع 
 المشـترك  للكيان تصور بناء على المدنى، المجتمع ومنظمات األبحاث

 نـاء ب إجراءات وبدء) والتعاون األمن قضايا تناول شمولية على يقوم(
 وصـياغة  المنطقـة،  ومشـاكل  قضـايا  مع للتعامل وتصورات الثقة،

 القائمـة  اإلقليمية والكيانات بالمنظمات استرشادآ أساسى نظام مشروع
 النظـام  إلنشاء المناسب التوقيت الى المطاف نهاية فى الوصول لحين

 .المأمول

 ًبما سبق اتصاال، افقد يكون مناسب – ريجى تباع النهج التـد إ - اوعملي
بالبدء بالمجاالت التى يمكن االتفاق حولها بسهولة مثل التعـاون فـى   
المجاالت العسكرية غير القتالية كالبحث واالنقاذ، وتبادل المعلومـات،  

جراءات بناء الثقة، وهو نفس النهج الـذى اتبعتـه   إلمبكر، وا نذارواإل
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مم المتحدة فى التعامل مـع قضـايا وجـرائم االرهـاب الـدولى      األ
 .)1(نلعدواوا

  

                                                
فى ضوء تعثر التوصل الى معاهدات دولية شارعة لمكافحة االرهاب الدولى بكل صوره، أمكن،  (1)

لقمع صور معينة  Sectorialبعد انشاء األمم المتحدة، التوصل الى عدد من االتفاقيات القطاعية 
دولى، منه  اب ال ن االره ائرات    م ف الط ة بخط ع الخاص ات االرب ال االتفاقي بيل المث ى س ا عل

ومعاهدة  ١٩٧٠، ومعاهدة الهاى عام ١٩٦٣والبروتوكول الملحق بها وهى معاهدة طوكيو عام 
الخاصة بحماية  ١٩٩١ثم اتفاقية عام  ١٩٨٨والبرتوكول الملحق بها لعام  ١٩٧١مونتريال عام 

ل      الطائرات ضد المواد المتفجرة، وذلك  ى ابري اف ف ة المط ى نهاي  ٢٠١٦قبل ان يتم التوصل ف
  ٢٠١٦أبريل  ٨-٧الى خطة عمل لمكافحة التطرف العنيف فى مؤتمر جينيف 
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  ــــ

باحث  محمد عبد القادر خليل. تحدث في هذا المحور كل من أ
 متخصص في الشئون التركية بمركز األهرام للدراسات السياسية

واالستراتيجية، والسفير مهدي فتح اهللا عضو المجلس المصري للشئون 
 :الخارجية

  

    ،أوضح األستاذ محمد عبدالقادر، أن تركيا صارت منتجـه للتهديـدات
للقالقل في المحيط العربي وباتت تدخالتها في الشـأن   اوتشكل محركً

االداخلي المصري مهدد على اإلرهـاب،   األمن البالد القومي ومحرض
 .في ليبيا و سوريا وينسحب ذلك على أدوارها كذلك

 فاعل مصر مع تركيا في اإلطار غير الرسمي، مع بحـث  أكد أهمية ت
ملفات التعاون و الحوار اإلقليمي السياسي واالقتصادي والتنموي بـين  
مجموعة من الخبراء االستراتيجيين، كي يعملوا علـى وضـع آليـه    
للحوار واالستقرار على إعالن المبادئ اإلقليمـى للتعـاون واألمـن    

 .والتنمية

 لمبادرات التي تعلّقت باألمن اإلقليمي سـنجد أنهـا   إذا نظرنا إلى عدد ا
م، ٢٠٠٤مبـادرة إسـطنبول   (في الغالب جاءت من الجانب التركـي  
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م وافـق عليهـا مجلـس    ٢٠٠٤تركـي   - مبادرة إنشاء حوار عربي
م، مبادرة الحوار اإلستراتيجي بين مجلـس  ٢٠٠٦الجامعة العربية في 

  ).التعاون الخليجي وتركيا، كان بمبادرة تركية

 لدعم النفوذ االقتصادي التركي في دول الجـوار مثـل    مبادرات توجد
، وبالرغم من معـاداة  )جار غير مباشر(، وروسيا )جار مباشر( إيران

لحـزب العمـال   ) الحـزب الحـاكم  (حزب العدالة والتنمية في تركيا 
 .الكردستاني، إال أن التعاون االقتصادي بينهما يجري على قدم وساق

 لدى تركيا ثقاة كبيرة فى حل قضاياها األمنية نظر فـى   الكونها عضو
حلف الناتو، ومن هنا فهي ال تنضم ألي معاهدات إال إن كانت تنسجم 

 .مع طلبات وتوجهات الناتو

    اإلدراك التركى لإلختالف فى اإلقليم ال يصل إلى حد التحـالف، كمـا
 .وأن أي تحرك من قبل مصر ستنظر إليه تركيا كتهديد

 

. محمد حجازي البد وأن تكون مبادرة غير رسمية/أن مبادرة السفير  - ١
  .بشكل غير معلن ماراتوتركيا تنفذ ذلك مع اإل

هناك حاجة لمنتدى خبراء استراتيجي للتشاور مع دول المنطقة حول   - ٢
ة من الدول العربية المبادرة، وأن يتم إعالن مبادئ مع مجموع

 .المتشابهة التفكير

التركيز على البعد االقتصادي لجذب الجانب التركي، فإذا أردت إثارة   - ٣
فعليك إعالء البعد االقتصادي في  حماس تركيا وجذبها لصفك،
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ذلك ألن حكام تركيا . العالقات مع تلك الدولة على ما عداه من أبعاد
يتحركون أينما كانت لهم مصالح ليسوا رجال دين وإنما رجال أعمال 

  .اقتصادية

٤ -  في ذاته، ولكنه فتح مجال آخر  ا، فإن اطالق المبادرة ليس هدفًاأخير
  .للتعاون مع دول المنطقة

  
مع التقدير لكل النقاط التي أثارتها الورقة وهي صحيحة، إال أن   - ١

رصة إلطالق مثل هذه الصراعات المشتعلة في المنطقة لن تتح أي ف
فالمنطقة تحتاج، أوالً، إلطفاء النار . المبادرة في الوقت الحالي

 .المشتعلة وبعدها نفكر في آليات لتجنب وقوعها مرة أخرى

يوجد بالمنطقة آليات وتجمعات عديدة، خاصة الجامعة العربية هدفها   - ٢
تقرار تحقيق التعاون المشترك بين دول المنطقة، وترسيخ األمن واالس

وتحتاج إلى تفعيل وخلق إرادة سياسية بين دولها وهي غير . والتنمية
 .متوفرة لتحقيق هذه األهداف، وال تحتاج المنطقة إلنشاء آليات جديدة

٣ -  غير مالئم لحالة  اتعد منظمة األمن والتعاون األوروبي نموذج
األوضاع في المنطقة العربية وفي الشرق األوسط؛ وذلك إلختالف 

 .غرافيا والتاريخ والظروف والزمن واألهدافالج

األنسب لمصر، لكي تحمي مصالح أمنها القومي في هذه المرحلة وفي   - ٤
هذه الحالة المتردية التي عليها النظام اإلقليمي العربي، أن تستكمل 
بتركيز شديد عملية بناء قدراتها العسكرية واالقتصادية 

وة الدفع والزخم الذي يمكّنها من الدينية، وهو ما سيمنحها ق/والثقافية
 . لعب دور فاعل لحل كل القضايا اإلقليمية المحيطة بها
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إذا اتفقنا على أن يتولى المجلس المصري للشئون الخارجية مع مركز   - ٥
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، في هذه المرحلة، البحث 

ي لطرحها اون اإلقليمـة مبادرة مصرية لألمن والتعـودراس
وتجهيزها لإلطالق بعد خمود الصراعات الجارية في المنطقة، فإنني 
أقترح أن نشكل آلية لذلك على غرار آليات مؤتمر مدريد للسالم 

الذي شكل مسارين، األول المسار الثنائي، والثاني المسار  ١٩٩١
 .المتعدد االطراف

الجغرافيا والتاريخ  أما بالنسبة لموقع تركيا من المبادرة، فإنها، وبحكم  - ٦
واليمكن تجاهل . واألمر الواقع، دولة هامة من دول الشرق األوسط

وفي هذا السياق علينا أخذ العناصر . تضمينها في إطار هذه المبادرة
  :التالية في االعتبار عند تقدير الموقف بالنسبة لتركيا

اعتزاز الشخصية التركية بعمق تاريخي كإمبراطورية عظمى   . أ
 .تضم دول الشرق األوسط كانت

أنها دولة تملك عناصر وأوراق قوة، واستقرار داخلي نسبي،   . ب
 وجغرافيا فريدة، واقتصاد قوي، وعضو في مجموعة العشرين،

الجمهوريات "وامتداد ثقافي واقتصادي قوي في دول وسط آسيا 
، ولها عالقات خاصة مع االتحاد األوروبي، وهي "التركية

لديها جيش قوي، حليف تقليدي للواليات عضو في الناتو و
 .المتحدة

توسع تركيا، بنجاح ملحوظ، من عالقاتها السياسية واالقتصادية   . ت
 .والثقافية مع الدول األفريقية، وأمريكا الالتينية، وآسيا
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، بأن النموذج اإلسالمي اثمة قناعة تركية، مدعومة غربي  . ث
ألصلح لقيادة المنطقة، السياسي العلماني التركي هو النموذج ا

خاصة في الوقت الحالي مع تصاعد تيار اإلسالم السياسي، وأن 
هذا النموذج هو األقدر بالمقارنة بالنماذج األخرى الكبرى في 

األزهر، والنموذج /المنطقة، وخاصة النموذج المصري
 .الشيعي/ييرانالسلفي المتشدد، والنموذج اإل/السعودي

تمثل واحدة من أولويات األمن القومي  المسألة الكردية وهي  . ج
التركي، وعنصر هام في صنع واتخاذ القرار السياسي، وأود 

، كانت على وشك ١٩٩٨هنا أن أذكر أن تركيا، في اكتوبر 
ضد سوريا، لضرب  Surgicalالقيام بضربة عسكرية 

معسكرات حزب العمال الكردستاني االنفصالي في سوريا، 
وقد أنقذت مصر  .عبداهللا أوجالنوالقبض على زعيم الحزب 

والدبلوماسية المصرية بتدخلها في هذه األزمة المنطقة من حرب 
كانت ستربكها، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إدارة األزمة 

 .والوساطة في نزع فتيل هذه الحرب

وقد دخل  االمياه هي إحدى أهم أوراق القوة لتركيا، خصوص  . ح
ل مرحلة حاسمة تتمثل في إنشاء مشروع جنوب شرق األناضو
ويضع يد تركيا على الموارد  .سد على نهري دجلة والفرات

المائية الحيوية لسوريا والعراق، لتصبح المياه ورقة رابحة 
بالمنظور التركي، وقد تحدث أحمد داوود أوغلو في كتابه 

عن موقع تركيا ودورها على الساحة " العمق اإلستراتيجي"
على ضبط عالقتها مع جوارها بما يكسبها قوة  الدولية وقدرتها
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: استراتيجية، وذكر أن تركيا تهتم بثالث مسائل رئيسية هي
 .المياه –االقتصاد  –األمن 

التركيبة الشخصية لحاكم تركيا رجب طيب أردوغان، هي أنه   . خ
خليط من شخصية متعالية متكبرة عنيدة ال تتراجع، وأنه إخواني 

 .الفكر والعقيدة

، ضاع حلم ٢٠١٣يوليو  ٣بسقوط حكم اإلخوان في مصر في   . د
، "العثمانية الجديدة"فلم تعد تتسيد المنطقة حلم  .تركيا وحكامها

بإقترب تحقيق الحلم  اوكان وصول اإلخوان لحكم مصر إيذانً
 .يوليو ٣الذي تحطم في 

، ولزمن حاليايسيطر على عملية صنع واتخاذ القرار في تركيا   . ذ
 .هذا الحاكم األوحد وحزبه قادم،

وعليه، ففي تقديري، ولكل هذه العناصر مجتمعة، فإن تركيا أردوغان 
ترى في نفسها قوة إقليمية كبرى، واليمكن أن تدخل تحت أي آلية إقليمية في 

، وفي اويعني ذلك عملي. المنطقة بمبادرة من دولة أخرى، وخاصة مصر
قيم معها عالقات تعاون أو تقارب الوقت الحالي، أنه ال يمكن لمصر أن ت

  . سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي المتعدد األطراف
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  ــــ

أيمن عبد الوهاب الخبير المتخصص . تحدث في هذا المحور كل من د
ية في الشئون اإلفريقية وحوض النيل بمركز األهرام للدراسات السياس

واالستراتيجية، والسفير مروان بدر عضو المجلس المصري للشئون 
 :الخارجية، ومساعد وزير الخارجية األسبق

  

اإلثيوبية حول  - أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب أن التفاعالت المصرية
اسد النهضة تمثل مؤشر على مستوى التعاون أو مستوى الصراع،  اونموذج

رح مصر لثالثية األمن الغذائي واألمن اإلنساني واألمن المائي، يمكن وأن ط
لعدد من الملفات الصراعية والساخنة التي تشهدها منطقة  اأن تمثل رابطً

حوض النيل والقارة ككل، وأن الصياغة األخالقية لهذه الثالثية توفر مساحة 
م واالستقرار في من الحركة المصرية تجاه ملفات المياه والطاقة وحفظ السال

القارة، كما يجب الوصول إلى اتفاق مؤسسي وثانوي ينظم استخدام مياه النيل 
بين دوله حتى يمكن المحافظة على الحقوق التاريخية لمصر والتي يتم 

 .حالياتجاوزها 

 اكما أن ملف اإلرهاب يمكن أن يمثل محور ألطر التعاون  اهام
سسات اإلتحاد األفريقي، كذلك أهمية اإلقليمي وتفعيل لدور مصر داخل مؤ

مراعاة دور مصر بجنوب السودان في مرحلة بناء دولتها وتفعيل دور 
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الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كأداة وإطار للسياسة الخارجية 
المصرية، بالقدر الذي يمكن أن يوفر قيمة مضافة للدور المصري وسط حالة 

ى موارد القارة، خاصة منطقة القرن األفريقي التكالب والتنافس الدولي عل
  .ومنطقة حوض النيل

وأكد الدكتور أيمن عبدالوهاب أن هذا البعد في متابعة التحوالت في 
المنطقة، يبرز أهمية مراعاة أطراف مثل إثيوبيا كالعب وطرف إقليمي مؤثر 

اعلى المصالح المصرية، السيما مع تنامي هذا الطموح المدعوم غربي ،
اإلضافة إلى السودان بضغوطها الداخلية وتوجهاتها الخارجية غير المتقاطعة ب

مع المصالح المصرية، وهناك أيضا ملفات شائكة البد من تفعيلها من جانب 
  .السياسة المصرية، مثل الصومال وإريتريا وجيبوتي

فضالً عما تثيره المبادرة من تقاطعات تتعلق بتنامي اهتمام ونفوذ دول 
العربي مع منطقة القرن األفريقي، ومنطقة حوض النيل، وتأثير ذلك  الخليج

على نفوذ مصر ومصالحها السيما ما يتعلق باالستثمارات في مجال الطاقة 
كما يجب مراعاة مخاطر التنافس الدولي والشركات . والمياه والزراعة

ل العالمية على االستثمار في هذه المنطقة وانعكاسات ذلك على الصراع حو
يبرز الموقف المصري من البحر األحمر باعتباره ساحة  االمياه، وأخير

  .للصراع والتنافس وأهمية التواجد المصري بفاعلية باعتباره بحر عربي

  

حصرت المبادرة المصرية لألمن والتعاون االقليمي التي طرحها 
ث أطراف إقليمية محمد حجازي أطرافها في الدول العربية وثال. السفير د

وقد أحسن منظمو . ، وخلت من أي دولة افريقيةإسرائيلو إيرانهي تركيا و
ألن القواسم " البعد األفريقي"ورشة العمل بتضمين برنامج مناقشة المبادرة 

المشتركة التي تجمع بين األطراف اإلقليمية الثالث المشار إليها تنطبق على 
 .إثيوبيا بإمتياز
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 إيرانممتد من العداء بين العالم العربي وكل من تركيا وفهناك تاريخ   - ١
والتي كانت لها، والتزال، أطماع توسعية في العالم العربي  ،إسرائيلو

واحتلت، وماتزال، أراضي عربية وتسعى باستمرار للهيمنة والتدخل 
وقد حظيت هذه األطراف الثالث في مراحل . في شئون العالم العربي
وخاصة المعاصر بدعم غربي بصفة عامة مختلفة من التاريخ 

وأمريكي بصفة خاصة وكان بينها قدر كبير من التنسيق والتعاون في 
كثير من األحيان، وهو تعاون وتنسيق مستمر بصورة أو بأخرى حتى 

  .أقول أن كل هذا ينطبق على إثيوبيا بإمتياز. اآلن
وتقطن القوميتان تعد قوميتي األمهرة والتيجراي نواة الدولة اإلثيوبية   - ٢

الهضبة اإلثيوبية الحبيسة ولذلك سعتا عبر التاريخ الممتد إلى التوسع 
للوصول الى البحر سواء البحر  افي كافة االتجاهات وبالذات شرقً

األحمر أو خليج عدن أو المحيط الهندي، وهي مناطق قوى عربية 
أن ومن هنا جاء اليقين اإلثيوبي المترسخ ب. وإسالمية أهمها مصر

مصر، دون سواها، هي العدو والعقبة على مر العصور والساعية 
إلجهاض المشروع اإلثيوبي لتكوين دولة إثيوبية كبرى تكون مهيمنة 

  .ومسيطرة على القرن األفريقي
لمصادر تاريخية موثقة، فكر أباطرة إثيوبيا وحكامها منذ القرن  وفقًاو

خدام ورقة المياه وذلك السادس عشر في تحجيم مصر وقوتها ودورها باست
من خالل تحويل مجرى األنهار اإلثيوبية بحوض النيل الواصلة لمصر، 

من مياه % ٨٥وخاصة النيل األزرق الذي تشكل مياهه نسبة تتجاوز الـ 
  .النيل اإلثيوبية عند أسوان

ما  حاليافي السياق عاليه فإن سد النهضة اإلثيوبي الذي يجري بناؤه   - ٣
 امينة لهذا الحلم والمخطط اإلثيوبي الذي ظل كامنًهو إال ترجمة أ

 ٢٠١١طوال هذه القرون الى أن واتت إثيوبيا الفرصة بقيام ثورة 
وأود التأكيد، وحتى ال نخدع أنفسنا، بأن سد . واضطراب أحوال مصر
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االنهضة اإلثيوبي ليس مشروع إسرائيل/اغربيتنفذه إثيوبيا للضغط  اي
أنه مشروع إثيوبي صميم طال انتظاره، على مصر، وإنما الصحيح 

  .بدعم خارجي حالياويتم تنفيذه 

وهنا أود اإلشارة في عجالة لملف مياه النيل لنتبين حقيقة المخطط 
  .اإلثيوبي وما يعكسه من عداء وتهديد متأصل ضد مصر

  مليار متر مكعـب ميـاه    ٧٠٠٠يسقط على دول حوض النيل حوالي
مليـار علـى    ١٠٠٠يار على الكونجو ومل ٣٠٠٠، منها اأمطار سنوي

 ١.٣مليار على إثيوبيا، في حين يسقط علـى مصـر    ٩٠٠تنزانيا و 
فـي ضـوء هـذه الحقـائق     . مليار متر مكعب مياه، وذلك دون تغيير

يصعب قبول إدعاء دول أعالي النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة 
وفـي  . ذه الدولوبالتالي تحول دون تنمية ه. باحتكار مصر لمياه النيل

ضوء كمية األمطار التي تسقط على إثيوبيا ككل، وعلى حوض النيـل  
يصعب قبول إدعاء إثيوبيا بأنها في حاجة لبناء سـد النهضـة   اتحديد ،

سواء لتخزين المياه أو لتوليد الكهرباء بسعته المعلنـة وموقعـه عنـد    
 .الحدود السودانية

  بعرض النهـر ويسـمح   أن سد النهضة هو في حقيقته سدين إحداهما
كم،  ٥مليار متر مكعب مياه واآلخر بامتداد النهر وبطول  ١٤بتخزين 

على نحو غير مسبوق في بناء السدود، بهدف توسيع سعة بحيرة السد 
مليار متر مكعب مياه، وهي مرة ونصف اإليراد السـنوي   ٧٤لتخزين 

ب كـل  أما موقعه على الحدود السودانية فهدفه اسـتقطا . للنيل االزرق
قطرة مياه من النيل األزرق على نحو يسمح إلثيوبيا بـالتحكم الكامـل   

أما الطاقـة  . كم مثالً أعلى النهر ١٠٠في مياهه بعكس إذا ما تم بنائه 
ميجا وات، فإنه يمكن توليـدها   ٦٠٠٠التي سيولدها، والتي تقدر بنحو 

ـ  موزعـة علـى    اوبكفاءة أعلى بإنشاء عدد من السدود األصغر حجم



– – 
 

حاء إثيوبيا المختلفة، وبالقرب من حدودها مـع دول الجـوار التـي    أن
  .تسعى إثيوبيا لتصدير الطاقة إليها

كما سيترتب على بناء سد النهضة نقل تخزين المياه من السد العالي 
إلى سد النهضة، وبالتالي إلغاء التخزين القرني الذي أنشئ من أجله السد 

د السنوي للنهر والذي يتراوح ما بين العالي لحماية مصر من تذبذب اإليرا
. مليار متر مكعب عند أسوان ٨٤مليار متر مكعب وبمتوسط  ١٥٠و ٤٥

بمعنى آخر عودة مصر إلى عصر ما قبل بناء السد العالي ووقوعها تحت 
تهديد مستمر بإنخفاض إيراد النهر وإذا كان ذلك لم يكن مقبوالً عند بناء 

مليون، فماذا سيكون عليه الحال إذا  ٢٠السد، عندما كان عدد سكان مصر 
٩٠وقد تجاوز عدد سكان مصر  اما حدث اليوم وجاء الفيضان منخفض 

  .مليون نسمة
   لم تكتف إثيوبيا بسد النهضة، بل تخطط لبناء سدين آخرين على النيـل

مليار متر  ٢٠٠األزرق ليصل إجمالي التخزين بالسدود الثالث حوالي 
هذا بخالف السدود . د السنوي للنيل األزرقأضعاف اإليرا ٤مكعب أو 

األخرى التي أنشأتها إثيوبيا، أو تزمع إنشائها، على نهـري السـوباط   
  .وعطبرة وهما نهري حوض النيل اآلخرين بالهضبة االثيوبية

 شارة إلى إجهاض إثيوبيا لكل المبـادرات  اإل تجدر تقدم ما مع بالتوازي
تصف القرن الماضي وحتى اليـوم  المصرية واالقليمية والدولية منذ من

للتوصل إلطار للتعاون المائي بين دول حوض النيـل يضـمن لـدول    
ـ     . اةالمنبع حقها في التنمية، ويضمن لدول المصـب حقهـا فـي الحي

وعرقلة مبادرة حـوض  " التكونيل"و" الهيدرومات"فرفضت مشروعي 
ق النيل بتأليبها دول أعالي النيل ضد مصر وإفشال مفاوضـات اإلتفـا  

وااللتفاف على قواعد اإلجـراءات المتفـق عليهـا    " عنتيبي"اإلطاري 
للتوقيع والتصديق عليه دون أن تكتمل المفاوضات حوله ودون موافقة 

  .مصر والسودان عليه



– – 
 

  إذا استعرضنا العالقات الثنائية بين البلدين ومواقفهما من قضايا القرن
والتباين والتعارض  االفريقي ودول حوض النيل نجد أنها تتسم بالتوتر

ـ  ١٩٥٢من ثـورة   اعدائي افقد إتخذت إثيوبيا موقفً. الشديد مـن   اخوفً
تأثيرها على األوضاع في إثيوبيا وتأييـدها لحركـات التحريـر بمـا     
يتعارض مع سياسات إثيوبيا تجاه إريتريا والصومال، وتباين موقفهمـا  

محاولة عـزل  من الحرب الباردة والعالقة مع قطبيها في تلك الحقبة، و
كإطار للتعاون الشـامل بـين دول    (1)"االندوجو"بضرب  امصر إقليمي

الذي يضـم دول   2)("بااليجاد"حوض النيل وحول قضاياها، واستبداله 
  .حوض النيل الرئيسية ودول القرن االفريقي باستثناء مصر

                                                
ن       :UNDUGU االندوجو (1) ون م ي تتك ل، وه ر الني هي منظمة الدول التي تشترك في حوض نه

ب       ى المص ع وحت ن المنب الي م ي كالت دي، ت  : إحدى عشر دولة وه دا، بورون دا،   روان ا، أغن نزاني
ودان، ومصر      ودان، الس ا،جنوب الس ا، اريتري و، أثيوبي ا، الكونغ و أول  . كيني دوجو ه ر االن يعتب

ا  ١٩٨٣محاولة إلقامة تنظيم إقليمى يضم دول حوض النيل تحت مظلته وكانت بداية في  م حينم
ؤتمر         د الم ل انعق ل وبالفع وض الني م دول ح ى يض ؤتمر إقليم د م روع لعق ر بمش دمت مص تق

 –زائير  –السودان  –أوغندا  -الخماسى األول في الخرطوم وضم وزراء خارجية كل من مصر
ع    -جمهورية أفريقيا الوسطى ي جمي حيث كان الهدف إعطاء المشاركين الفرصة لتبادل الرأى ف

ا   ي كينشاس اني ف ؤتمر الث د الم م عق تركة ث االت المش ر"المج مة زائي رر  ١٩٨٤" عاص وق
االندوجو على اجتماعاتهم الدورية ولم يتعد عمر مجموعة االندوجو عن الحاضرون إطالق اسم 

سنوات بسبب العوامل السياسية الكثيرة التي أدت إلى تجميد نشاط االندوجو والسبب هو عدم ١٠
ية       ى دبلوماس اره إل ذلك افتق وجود نظام مؤسسي فعال مما أدى إلى إبطاء إنجازات المجموعة ك

ض       القمة األقدر على حل المش ت المجموعة بع د حقق ك فق م ذل كالت والخالفات بين الدول ورغ
  .النتائج التي يمكن أن تشكل خبرة لدى دول الحوض في المستقبل

دى   1986  ، والتي أنشئت عام)IGAD( هي الهيئة الحكومية للتنمية (2)  ي إح ومقرها جيبوتي، وه
اون وال     ى التع ي ترع ا، والت ة شرق      المنظمات شبه اإلقليمية في أفريقي ي منطق ي ف ل اإلقليم تكام

ي   بع دول ه م س ا، وتض ودان،  : أفريقي ومال، والس ا، والص ا، وكيني وتي، وإثيوبي جيب
  .واريتريا،وأوغندا

ام  تراتيجيتها ع ة اس عت الهيئ د وض ة   ٢٠٠٣وق رامج التنمي ه ب ى توجي تراتيجية إل دف االس وته
ذائي      والمضي إلى األمام باعتبارها منظمة اقتصادية إقليمية تسعى ز ن الغ ى األم اون ف ادة التع ي

  .وحماية البيئة وتعزيز وصون السلم واألمن والشؤون اإلنسانية،و التعاون االقتصادي والتكامل
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  في اإلطار عاليه، أود استعراض موقف إثيوبيا من ثالث دول من دول
والتـي تشـكل   " الصومال وإريتريا والسـودان "فريقي، وهي القرن األ

العمق اإلستراتيجي لمصر والمدخل الجنوبي للبحـر األحمـر وقنـاة    
 :السويس ومحورها التنموي الجاري تنفيذه

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا "إقتسمت اثيوبيا الصومال الكبير مع  -
ليم وضمت إق -وقت خضوعها لالستعمار البريطاني –" وكينيا

وبالرغم من حصول الصومال اإليطالي والبريطاني . األوجادين
والفرنسي على االستقالل وتصويت الصومال الكيني على االنضمام 
الى كينيا عند حصولها على االستقالل، ترفض إثيوبيا استقالل 

وسعت للهيمنة والتدخل في شئون الصومال بعد . األوجادين
حرب بينهما في سبعينات القرن استقالله مما أدى الى إندالع ال

وبعد سقوط سياد بري واندالع الحرب األهلية، عملت . الماضي
أديس أبابا على إفشال كافة مبادرات المصالحة الوطنية وتفتيت 
الصومال إلى كيانات عدة بدعوى إقامة نظام فيدرالي يضمن لها 
إقامة حكومة ضعيفة يسهل الهيمنة عليها والتدخل في شئونها، 

لها عن حرمانها من مينائي  األهم النفاذ لموانئها المختلفة تعويضوا
. ١٩٩٨عصب ومصوع على أثر الحرب اإلثيوبية اإلريترية عام 

وتكرر تدخل إثيوبيا العسكري في الصومال واحتالل أراضيها، 
وتتواجد أيضا تحت مظلة وساتر االتحاد االفريقي ضمن قوة حفظ 

  .السالم

إريتريا وكان المفترض وضعها تحت إشراف  كانت إيطاليا تحتل -
مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
أسوة باألقاليم التي كانت تحتلها دول المحور وتأهيلها لالستقالل، 
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إال أنه تم استثناء إريتريا وضمها الى إثيوبيا في إطار دولة اتحادية 
يتريا، وتصاعدت المقاومة ولكن سرعان ما ضمت إثيوبيا إر

الوطنية الى أن سقط مانجستو وحصلت إريتريا على استقاللها عام 
وبالرغم من ذلك ماطلت في رسم الحدود بين البلدين مما . ١٩٩٣

وبالرغم من صدور . ١٩٩٨أدى الى إندالع الحرب بينهما عام 
ترفض إثيوبيا تنفيذه،  ٢٠٠١حكم تحكيم دولي لصالح إريتريا عام 

وكلنا يذكر سماح إثيوبيا خالل . مرة في احتالل أراضي إريتريامست
ي على إمتداد سواحلها سرائيلضمها إلريتريا بالتواجد الغربي واإل

  .المطلة على البحر األحمر

- العبت إثيوبيا دور على امتداد عقود، في انفصال جنوب امحوري ،
هيمنة على السودان عن شماله وهي اليوم إحدى القوى الرئيسية الم

السودان شماله وجنوبه من خالل اإلطالع بالوساطة بين الشمال 
والجنوب وبين القوى الجنوبية وبعضها البعض وبين القوى 

" آبيه"وهناك قوة سالم إثيوبية في منطقة . الشمالية وبعضها البعض
كل هذا في الوقت الذي يوجد . المتنازع عليها بين الشمال والجنوب

بين السودان وإثيوبيا، حيث تحتل إثيوبيا أراضي  فيه خالف حدودي
  .بمنطقة بني شنجول بشرق السودان

  فيما يتعلق بعالقة إثيوبيا باألطراف اإلقليمية الثالث األخرى، في إطار
أود التـذكير بـأن    إيـران وتركيا و إسرائيلالمبادرة المقترحة، وهي 

مان وبلقـيس  مؤسس الدولة اإلثيوبية يعتبر نسـل سـلي  " منيليك األول"
وقـد  . يهود، ولذلك كانت دولة يهودية الى أن تحولت الى المسـيحية 

، حيـث يزيـد عـدد    إسـرائيل هاجر يهود الفالشا والفالشا مورا الى 
ألف نسمة، وهنـاك تعـاون    ١٠٠ين من أصول إثيوبية عن سرائيلاإل

  .وحتى اليوم إسرائيلعسكري وأمني وتنموي بين البلدين منذ إنشاء 
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ت إثيوبيا بتركيا فقد تطورت، ورغم أنها بدأت في إطار أما عالقا
إلى التعاون العسكري بالتزامن مع  اتجاري واقتصادي إال أنها إمتدت مؤخر

ورغم حساسية إثيوبيا الشديدة تجاه الصومال، والذي تعتبره . بناء سد النهضة
تها منطقة نفوذ خالصة لها وأمن قومي فقد سمحت وباركت تدعيم تركيا لعالقا

  .بالصومال، والتي زارها أردوغان مرتين خالل السنوات القليلة الماضية
وإن لم يصل بعد الى إيران، هناك تنامي لعالقات إثيوبيا مع اأخير ،

المستوى المنشود، بسبب حرص إثيوبيا على عالقاتها بدول الخليج بصفة 
ة اتصاالً ، خاصإيرانعامة والسعودية بصفة خاصة في إطار توتر عالقاتها ب

بتطورات الوضع في اليمن واتصاله بأمن باب المندب وخليج عدن والقرن 
  .االفريقي

للعالم العربي من الشمال،  اخالصة القول إذا كانت تركيا تمثل تهديد
له من القلب، فإن  اتمثل تهديد إسرائيلله من الشرق، و اتمثل تهديد إيرانو

من الجنوبللعالم العربي  اإثيوبيا تمثل تهديد.  
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  ــــ

أحمد قنديل رئيس برنامج دراسات . تحدث في هذا المحور كل من د
الطاقة بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، والسفيرة سمية 

 :سعد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

  

إياها  اقنديل على أهمية هذه المبادرة، و التكاتف إلنجاحها معتبر. د دأك
ااختبار ٣٠، و٢٠١١يناير  ٢٥لمحورية دور مصر خاصة بعد ثورتي  اجدي 
  :، وأشار إلى النقاط التالية٢٠١٣يونيو 

إن من بين األطروحات الجديرة بالنظر هو ما ُأقترح بشأن عدم التقيد   - ١
ة لمبادرات من هذا النوع و بما يجنبنا إساءة تفسيرها بالمسميات التقليدي

أو عدم فهم مضمونها على النحو المنشود، واستدعاء تجارب سابقة 
والمقترح أن يتم تغير . وأطر لم تحقق أهدافها لألمن والتعاون اإلقليمى

 المسمى إلطار إقليمى للتنمية والسالم فتكون المبادرة المصرية معنونة
بحيث يكون الحديث عن " للتنمية والسالم في المنطقة مبادرة مصرية"

التنمية والسالم كغطاء لبحث األوضاع األمنية والتعاون اإلقليمى وأن 
يكون الهدف تحسين أحوال معيشة شعوب المنطقة وتوفير احتياجاتهم 
من الطاقة والماء والغذاء ودعم التجارة البينية ولعل اجتماع وزراء 

في مصر ما يشجع  االثمانية االسالمية مؤخر تجارة مجموعة الدول
 .على ذلك
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يجب التركيز على المنافع المشتركة التي ستعود على المنطقة من تنفيذ   - ٢
 .منهج التنمية والسالم في المنطقة

تطبيق هذه المبادرة إلى الحصول على جائزة نوبل، وإنما  ال نهدف من  - ٣
ت الفقر والبطالة كلها تحسين أحوال معيشة شعوب المنطقة، فمعدال

مؤشرات بالغة الخطورة، وهي تكتسب تعاطف المجتمع الدولي ودول 
 .المنطقة على السواء

تمثل األزمات الراهنة، من إنعدام األمن وتزايد معدالت اإلرهاب   - ٤
وقد  .هائلة للتعاون بين الدول العربية افرص وانتشار مشاكل التنمية،

ة من جيراننا اإلقليميين كما في حقوق تكون حافز لرد الحقوق العربي
 .مصر المائية مع إثيوبيا في مياه النيل

زيادة التجارة البينية واالستثمارات والتعاون في مشروعات البنية   - ٥
لضآلتها وانعدامها االتحتية بين الدول العربية وبعضها؛ نظر. 

  

دم بالشكر للمجلس المصري بدأت السفيرة سمية سعد مداخلتها بالتق
للشئون الخارجية ومركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية والزميل 
سفير محمد حجازى، وأشارت إلى أن المبادرة تذكرها بملف كانت قد أعدته 

الملف اإلستراتيجى للشرق األدنى على أعتاب ":بالوزارة بعنوان ١٩٩٩عام 
تراتيجية اإلحصائية للشرق األدنى، الدبلوماسية األلفية الثالثة، الخريطة اإلس

 ".نظرة على الحاضر واستشراق للمستقبل: المصرية وميزان القوى

أشارت إلى أن المبادرة المطروحة ليست إثنية الطابع مثل الجامعة 
 اومذهبي اولكنها انتقائية جغرافيOSCE،  أو EUالعربية، أو جغرافية مثل 

ومن هنا فهى ماوإثني ،اركبة وتمثل تحدي اسياسي. 
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- أى دولة تقدم مبادرة البد أن تحقق لها مصالح، والسؤال هل : اسياسي
مصر عليها إقامة . الجواب ال: امصر فى وضع يسمح لها بذلك سياسي

كل الدول ( إيرانالجسور أوالً مع دولتين لتصبح قادرة على الحوار هما 
فهى  إسرائيلأما . وتركيا بسبب رئيسها) كان لديها سفراء عدا مصر

وعليه فإن . محاذير باإلضافة لموضوع الفلسطينين اتحوطها دائم
)Track1 (ًوالممكن إذن هو اليس ممكن ،)Track2.( 

على أى مبادرة من هذا النوع فى  امؤثر ايعد الخطاب الدينى عامالً مشتركً -
 .منطقتنا

جب أن تكون لنا أجندة مكاسب ما هى المكاسب؟ ي :السؤال المطروح
 . فنحن النعمل فى السياسة فى المطلق

 

- ابناء على ما يتطور سياسيبشكل مبدئى ا، سنتعرض للمبادرة اقتصادي. 

- أى متعدد األطراف يتحدث  االمعروف أن مجال المنظمات الدولية عموم
ا استدعى األمر وهو عن سياسات للتنسيق بين دول المنظمة، وتنميطها إذ

هناك السياسات الملزمة مثل االتحاد األوروبى أو : يحدث فى مناخ مواتى
، وهناك االسترشادية مثل األمم المتحدة WTOالمنظمة العالمية للتجارة 

 - PTAاالتفاقات  –التنسيقى :ثم هناك اآلليات بدرجاتها منها. وغيرها
 .عاون الثنائى او الثالثىوهى مستوى أعلى من الت.... .المناطق الحرة
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أسهل ألنه  اوالمعروف أن قياس القوة اقتصادي -" سلم اقتصادى"سأقدم  -
لدول مختارة من حيث مفهوم القدرة على التأثير  - يعتمد على مؤشرات

يتها وفاعليتها فى المنطقة، واختيارالدول جاء ألهم ،أو نظرية القوة الشاملة
التبادل  -:GNI - السكان: ادمة دوليلمعايير نمطية مستخ وفقًا وذلك

العمالة وهى مورد  -العائدات  - السياحة -االستثمارالمباشر -  التجارى
الدين  - تحويالت المصريين: وسالح للتأثير فى اتجاهين فى دول الخليج

 .اإلحتياطى األجنبى - الحكومى إلى إجمالي الناتج المحلي

 تركيا مورد دجلة ( االستراتيجى المياه رغم ثقله موضوع اوسأنحى جانب
 -مصر أفريقية المصدر بمشاكلها  - تحتل أنهار عربية إسرائيل - والفرات

، واإلعالم )الخليج ال موارد غير التحلية مع استعداد تركيا بيع مياهها لهم
 .وهى صناعة مؤثرة

  .إسرائيل - إيران -تركيا  -  ماراتاإل -  السعودية -  مصر :الدول هى  -

 -السعودية  -هو متباين بين نامى مثل مصر : هو التصنيف الدولى ما  -
وتركيا،  -  )G77( ٧٧ مجموعة الدول الـ - إيران – ماراتاإل

 ل عالىـدخ: ا، ومستوى الدخل متباين أيضرائيلـإسدم مثل ـومتق
High income" "ودخل فوق إسرائيلو ماراتمثل السعودية واإل ،

مثل تركيا، ودخل أقل من " Upper Middle Income"المتوسط 
دول مصدرة  ٣مثل مصر   "Low Middle Income"المتوسط 

مصر  ، وغير مصدرة هىإيران – ماراتاإل– السعودية : للبترول هي
 –هما تركيا   G20هناك دولتان عضوتان فى ال. وتركيا إسرائيلو

  .السعودية
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  D8الحرة، أغادير، السوق العربية: اتفاقيات قائمة للتجارة الحرة -
 .تركيا - إيران – مصر: اإلسالمية النامية

 

FR RES 
%GOV 

DBT-GDP 
REMITT TOUR FDI TB GNI per 

capita POP 

Saudi 

4 

Saudi 

-31.0 
Egypt UAE UAE UAE UAE 28 

Egypt 

93.3 

Turkey 

18 

UAE 

-273.5 

 

Israel Turkey Turkey Saudi Israel 39 
Iran 

80.0 

Israel 

24 

Iran 

3.0 
Turkey Saudi Egypt Iran Saudi 45 Turkey 

70.6 

Iran 

25 

Turkey 

21 
 Israel Saudi Israel - -

Turkey 
85 

 

Saudi 

32.1 

UAE 

28  
Israel 

62.5 
 Egypt Iran  -Egypt - - Iran 105 

UAE 

9.2 

Egypt 

59 

Egypt 

80.8 
 Iran Israel - Turkey- Egypt 

146 
Is&Pl 

8.1 

  .ثم تركيا إيران: إنتاج السيارات -

 

  .GNIليس بالضرورة أن الدول المصدرة للنفط تكون األعلى  -



– – 
 

أبعد الدول عن خطر المديونية على  إيرانأن العقوبات جعلت من  -
  .اقتصادها

كون حتى فى حالة العمالة المؤقتة و اأن معامل السكان يكون عبًئ -
مصر األعلى فى العائدات، الحتمال عودته بالماليين، والحديث 

مثلت  ماراتلها جالية فى اإل إيرانليس عن جاليات مستقرة هنا، ف
مشكلة (، حتى إن القضية السياسية بينهما الها مكسبا وليس عبًئ

فى حرب  ماراتحتى مع انخراط اإل االجزر الثالث ال تثار كثير
اتنا فى الخارج العربى والمهجر اليماثلون الجالية ، بينما جالي)اليمن

  .يةيراناإل

من السعودية جارتها  اونجاح اتقرارـأكثر اس ماراتإن اإل -
المنخرطة فى حروب ومقبلة على تغيرات اجتماعية وتحديات قد 

 اواستثماري امتقدمة تجاري ماراتفاإل. تفقدها أرصدتها بالخارج
اوسياحي.  

الحصان األسود القادم، فما هى عليه اآلن قبل اتفاق هى  إيرانأن  -
وإن تركيا األكثر إحتماالً للتدهور مع  ،مستقر وايجابى ٥+١

  .التدهور السياسى الدراماتيكى الحالى

 ااستثماري – اليست فى أحسن أوضاعها بالمقارنة تجاري إسرائيلأن  -
- امديونية وسياحي. 

  . أن مصر هى األضعف -
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 إسرائيل تركيا إيران ماراتاإل السعودية مصر 

 مصر

 ال يوجد  B  6.35 السعودية

  2.142B   ماراتاإل

  استئناف إيران
 ٢٠١٦ 

158M B 

  لصالح تركيا
 تركيا

B
 مناصفة 

6B 
  لصالح
 تركيا

  لصالح
 إيران



  أقل من لإسرائي
B  

لصالح 
 مصر

B  4.4 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

السعودية ومصر لصالح  -  ماراتلصالح اإل إيرانو ماراتاألعلى اإل *
 - وتركيا لصالح تركيا إسرائيل - تركيا والسعودية مناصفة -السعودية 
األقل  - لصالح مصر ومصر إسرائيل - لصالح تركيا  ماراتتركيا واإل

 .عوديةوالس إيران

يين يعمل إيرانشبكة رجال أعمال  - ماراتتستورد النفط من اإل إيران -
ميناء على المحيط الهندى  يرانبأن عمان أعطت إل اهناك، علم

االستخدامه تجاري .  
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 $M: فى مقابل $M  21354صادر  :ككل ٢٠١٥تبادل تجارى : مصر -
 .من وارداتها ٧/٢ى تصدر أ ٧٤٣٧٠

 

 إسرائيل تركيا إيران ماراتاإل السعودية مصر 

  2,2B ال يوجد 6B,117 5B,000 مصر

 ال يوجد 1B ال يوجد ال يوجد السعودية

 ال يوجد  200-300 B  ال يوجد ماراتاإل

 ال يوجدB  300 ال يوجد ال يوجد إيران

2B 12 B  TOTAL   تركيا
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  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد إسرائيل

 

 

وتركيا لصالح  ماراتاإل/فى اإلتجاهين ماراتواإل إيراناألعلى  *
تركيا فى مصر  -فى مصر لصالحهما  ماراتالسعودية واإل/ماراتاإل

 خارج إسرائيل -السعودية فى تركيا لصالح السعودية  - لصالح تركيا 
 .الخريطة

- ٥فى الدول الـ  امصر أضعفها، وأقلها قدرة على التأثير اقتصادي 
 .متعدد األطراف المأمول فى تنمية محور قناة السويس كمشروع. األخرى

 

* قدرتنا على التأثير على األقل على المدى  فى ضوء ضعف :ااقتصادي
  :هناك ضرورةيكون من األسلم إذا كانت ،القصير

التشاور الثنائى والتعاون الثنائى، وقد يوفر الثالثى لمصر ميزة  - ١
  .التعاون فى أفريقيا مناصفة:نسبية وليس واسطة فقط

٢ - االتنسيق تكتيكي إحالة التعاون  ،مع التقدم السياسي اتماشي
للمرحلة الثانية ااستراتيجي .  
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لتستطيع  اصر اقتصاديالتنسيق فى المبادىء العامة لحين تطور م - ٣
على األقل تجنب التأثير فيها لحين وصولها لمرحلة القدرة على 

 .التأثير المتبادل

التنسيق مع رجال األعمال المصريين لوضع خطة تحرك تعلى من  -٤
 .قدرة مصر على التأثير
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الوضع السياسى غير موات إلعالن منظمة، حتى فى حال نجاح  -
عن الجامعة  اة، فى ظل استمرار سوريا بعيدالجهود السياسي

وهى  فيها ومشغوالً فى األمم المتحدة، االعربية، ومقعدها شاغر
 .الشرعية الدولية، وليبيا ألهميتهما اإلستراتيجية واالقتصادية لمصر

كان  اأي –إن مصر هى رمانة الميزان ومقر الجامعة العربية  -
تحاد المغاربى ومجلس ال يسمح لها ما سمح به إل -وضعها 

من  اعن الجامعة وخصم االتعاون الخليجى حيث اعتبر انشقاقً
  .مصداقيتها

. إن الدول العربية األخرى ستطلب االنضمام مثل األردن وغيرها -
  إعالن منظمة كتلك على الجامعة العربية؟ السؤال ماذا سيكون تأثير

النية؟، السؤال المطروح هل من مصلحة مصر إعالن مبادرة ع -
وتقوية الدول الفاعلة إقليميا والمنافسة لنا على أقل تقدير وتفوقها 

وهل ترغب هي األخرى فى ابمعايير القوى الشاملة اقتصادي ،
فى  اتقويتنا اقتصاديا؟ أم إن التعاون االقتصادى يحدد سياسي

  األساس؟
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  ــــ

 

بمن فـيهم   ،أخذ السوفيت يتحدثون لزوارهم العرب ،١٩٨٩في ربيع   .١
من المصريين، عن فكرة إقامة مركز لتخفيض خطـر الحـرب فـي    
الشرق األوسط معربين عن اعتقادهم بجدوى إقامته حتى قبـل عقـد   

 .يـذكر  ادوا له تجاوبوهو ما لم يج إسرائيلبين الدول العربية و مؤتمر
األفكار السـوفيتية  "تلقت مصر ما كان يطلق عليه  ١٩٩٠وفي أوائل 

، "الحد من التسلح في الشرق األوسـط  واألردنية بشأن تنظيم ندوة عن
وكانت في أساسها ورقة سوفيتية تستلهم تجربة األمن والتعـاون فـي   

 :أوروبا وتقوم على عناصر أهمها

ي لتخفيض خطـر الحـرب فـي الشـرق     اء المركز اإلقليمـإنش
 .األوسط

 إعداد مشروع لألحكام الرئيسية التفاقية إنشاء المنطقة الخالية من
يستفيد من منجزات معاهـدة   ،األسلحة النووية في الشرق األوسط

التي تنظم إقامـة المنطقـة المماثلـة     "Tlatelolco" "تالتيلولكو"
فـي أمريكـا    ،نالوحيدة التي تقع في أراضي مأهولـة بالسـكا  

 .الالتينية

                                                
ال         (*)  ي أعم ه ف اهمة من س كمس و المجل اذلي عض ي الش وردت هذه الورقة للمجلس من السفير فتح

  .ورشة العمل المشتركة
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  التزام الدول األطراف باالنضمام إلى المعاهدات والنظم الخاصـة
بحظر األسلحة الكيميائية والجرثومية والسـامة وعـدم انتشـار    

 .الصواريخ وتكنولوجيا إنتاجها

الشروع في إجراءات لبناء الثقة فيما بين األطراف. 

يعني فقط الـدول العربيـة    وكانت الورقة السوفيتية تفترض أن األمر
  .إسرائيلو

والتحوالت الجذرية فـي   عام انتهاء الحرب الباردة ١٩٨٩في ديسمبر   .٢
 ديميكيلـيس  اقترح وزير خارجية إيطاليـا  ،أوروبا الوسطى والشرقية

خالل اجتماع وزراء خارجية المجموعة األوروبية ووزراء خارجيـة  
ـ   الدول العربية في باريس وذج عمليـة األمـن   النظر في تطبيـق نم

وفي سبتمبر .في حوض المتوسط والشرق األوسط والتعاون في أوروبا
بعد استيعاب صدمة الغزو العراقي للكويـت ووسـط اإلدارة    ،١٩٩٠

إيطاليا وأسبانيا بمبادرة إلطالق عملية  تقدم وزيرا خارجية ،الدولية لها
لألمن والتعاون في حوض المتوسط والشرق األوسـط علـى شـاكلة    

هلسـنكي  (ؤتمرات األمن والتعاون، التي كانت قد انطلقت في أوروبا م
بحيث تضم دول المجموعة األوروبية ودول البحر المتوسـط   )١٩٧٥

مقـرين   ،والبحر األسود ودول البلقان وشمال أفريقيا حتى موريتانيـا 
مهمة بين األوضاع السائدة في المنطقـة المقترحـة    بوجود اختالفات

 ،روبي إبان انطالق عملية هلسنكي يلزم مراعاتهـا وبين المسرح األو
علـى مسـتوى كبـار     امؤتمر ١٩٩٠واستضافت القاهرة في ديسمبر 

عن ،المسئولين مثلت فيه كل من إيطاليا وأسبانيا وفرنسـا والبرتغـال  
الجانب األوروبي وكل من الجزائر ويوجوسالفيا ومالطا ومصر، عـن  

المقترح للمبـادرة اإليطاليـة    مجموعة الدول غير المنحازة في النطاق
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ـ كشف عن تمسـك الجانـب األوروبـي بالور    ،األسبانية المشتركة ة ق
األسبانية وأظهر خالفات واضحة حول النطـاق الجغرافـي   /اإليطالية

المقترح، واختالفات في رؤية المضمون بين األوروبيين وبـين غيـر   
خل فـي  إلى تمسك األخيرين بمبدأ عـدم التـد   تعود أساسا المنحازين،

وإن ظهر تجاوب مالطا ويوجوسالفيا مـع األفكـار    ،الشئون الداخلية
ـ   ،جزائري واضح وفتور المطروحة أكـدت   اوفي الوقت ذاتـه تقريب

إقامـة   قرارات مجلس األمن بشأن الغزو العراقي للكويـت ضـرورة  
خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشـرق األوسـط، وهـي     منطقة

قد طرحتها في ربيع العام نفسه عقب كشـف   المبادرة التي كانت مصر
  .العراق عن تطويره ألسلحة كيماوية مزدوجة

أكتوبر  ٣٠على المسار متعدد األطراف لعملية السالم التي انطلقت في   .٣
عقدت مجموعة ضبط التسلح واألمن اإلقليمي سلسلة اجتماعات  ١٩٩١

لى وشكلت مجموعات عمل فرعية وأعدت مشروعات أوراق واتفقت ع
عدة نقاط قبل أن تتوقف عن العمل مع توقف العملية السلمية برمتهـا  

ي سـرائيل بعد خروج قطارها عن مساره باغتيال رئـيس الـوزراء اإل  
إسحاق رابين وما تاله من تطورات انتهت بتـولي حكومـة الليكـود    

 .١٩٩٦برئاسة بنيامين نتنياهو ربيع 

اني مـالكولم ريفكينـد   عاود وزير الخارجية البريط ١٩٩٦في نوفمبر   .٤
طرح االستفادة بتجربة األمن والتعاون األوروبية في المنطقة من خالل 

، لتضم الدول العربية "منظمة التعاون في الشرق األوسط "فكرته إقامة 
مع إمكان أن تتطور عضويتها مستقبالً لتضـم دوالً   إسرائيل،وتركيا و

 .والعراق إيرانأخرى من بينها 
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ارجية دول المجموعة األوروبية ووزراء خارجية اثنـى  كان وزراء خ  .٥
منها ثماني أطراف عربية من بينها مصر، وكـل   امتوسطي اعشر طرفً

 ١٩٩٥في نـوفمبر   أصدروا قد ،ومالطا وتركيا وقبرص إسرائيلمن 
إعالن برشلونة الذي اشتمل على مبادئ محددة فـي ميـادين تسـوية    

أعلـن   كما ،سالح وضبط التسلحالمنازعات بالوسائل السلمية ونزع ال
األطراف فيه اعتزامهم التوصل إلى ميثاق للسـالم واالسـتقرار فـي    

 وقد عقدت دول المجتمع األورو متوسـطي  .النطاق األورو متوسطي
لقاءات عديدة وتبادلت أفكارا مختلفة بشأن ذلك الميثاق الـذي كانـت   

عملية السـالم  غير أن تعثر  ،فرنسا بالذات شديدة الحماس للتوصل إليه
انعكس بالسلب والتباطؤ على مسيرة عملية برشلونة بما في ذلك الجهد 

الذي كان سيتضمن  خصصه للتوصل إلى الميثاق المذكورالذي كانت ت
ودول  إسرائيليجاوز، بالتأكيد،  ورا أورو متوسطيا لألمن اإلقليميتص

 ويضع حجر األساس لنظام إقليمـي للشـرق   ،الجوار العربي المباشر
 .اعها كان اتسأي األوسط

 :أصدر معهد استكهولم الـدولي لبحـوث السـالم    ١٩٩٨في ديسمبر   .٦
SIPRI  نحو نظام لألمن اإلقليمي في الشرق األوسط"بعنوان  اتقرير: 

ددة كان من جنسيات متع عن دراسة لمجموعة خبراء" قضايا وخيارات
يمـي فـي   مصريون أوصوا فيها بإقامة مركز لألمـن اإلقل  من بينهم

واالتفاق  إيران،و إسرائيلالشرق األوسط يضم كالً من الدول العربية و
ر الشامل وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدما ،على ترتيبات لبناء الثقة

وبـإجراءات   ،في مجلس األمـن  الدائمون بضمانات يقدمها األعضاء
حة فرض قيود على اقتناء األسـل  قق والتفتيش المتبادل، فضالً عنللتح

 .التقليدية والتسلح بالصواريخ الباليستية



– – 
 

 

ضبط التسـلح واألمـن   : الموقف المصري في مجموعة العمل المعنية
ولقطة لمـا   ،اإلقليمي على المسار متعدد األطراف لعملية مدريـــد

. اتهاكانت هذه المجموعة قد توصلت إليه قبل تعليق اجتماع

   أبرز عناصر دراسة مجموعة عمل عن األمن اإلقليمي فـي الشـرق
.األوسط

ذات صلة ورؤى شخصية مالحظات.

في إطار مجموعة العمل المعنية بضـبط   ١٩٩٣ في ورقة أعدت عام
التسلح واألمن اإلقليمي على المسار متعدد األطراف لعمليـة السـالم،   

  :عرضت مصر موقفها على النحو التالي

 ـ ـ  امن المهم أن تنشأ حالة من التكافؤ في القدرات الحربية كم اونوع 
.لدول المنطقة، على أن تؤخذ في االعتبار الصناعات الحربية الوطنية

مـع   ،من تحقيق األمن من خالل ترتيبات سياسية متفـق عليهـا   البد
.استبعاد التفوق العسكري لتحقيق هذا الغرض

زع السالح يجب أن يرافقها نظـم فعالـة   إن ترتيبات ضبط التسلح ون
.للتحقق

أن تنطبق على جميـع دول المنطقـة بـال     إن هذه االعتبارات ينبغي
.استثناء وبدون أي معاملة تميزية
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  إن هدف عملية الحد من التسلح ينبغي أن يكون تحقيق أكبر قدر مـن
س ولـي . األمن الوطني لكافة األطراف، على أدنى مستويات من التسلح

.ضمان أمن أحد األطراف على حساب أمن اآلخرين

  :حددتها في اآلتي ،ثم انتقلت الورقة إلى أهداف عاجلة

اتخاذ خطوات فعالة لتحويل الشرق األوسط إلى منطقـة خاليـة مـن      .١
 .األسلحة الذرية وسائر أسلحة الدمار الشامل

فـي   الحيلولة دون نشوب سباق تسلح بين دول المنطقة، وعلى األخص  .٢
ميدان التكنولوجيا العسكرية المتقدمة واالستخدامات العسكرية للفضـاء  

 .الخارجي

خصوصا  ،تحقيق قدر أكبر من الشفافية العسكرية في كافة نظم التسلح  .٣
التي قدرت الورقة أنها تشـمل األسـلحة    ،في المجاالت ذات األولوية

الكيماويـة  الذرية وسائر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلـك األسـلحة   
والبيولوجية، ومنع نشـوب سـباق تسـلح فـي األسـلحة المتقدمـة       
واالستخدامات العسكرية للفضاء الخارجي ثم األسلحة التقليدية وتقليـل  

 .حجم القوات المسلحة

واختتمت الورقة باقتراح خطوات متدرجة لتحقيق هذه األهـداف تبـدأ   
إقرار بعض  آلخرين ثمواالستفادة من تجارب ا باإلتفاق على تعريف القضايا

إجراءات بناء الثقة مثل إعالن األطراف التزامهم باتخاذ خطوات محددة فـي  
ويلي هذا اتفاق األطراف على الـدخول فـي    .مجاالت األولوية المتفق عليها

إلى معاهدة عدم انتشـار األسـلحة النوويـة    /التزامات تعاقدية مثل االنضمام
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النووية الوطنية بما يهيئ السبيل للدخول  وقبول التفتيش الدولي على المنشئات
من مفاوضات نزع السالح في الشرق األوسط افي مرحلة أكثر تقدم.  

عند انحـراف   ،وعندما توقفت مجموعة ضبط التسلح واألمن اإلقليمي
  :كانت صورة الموقف كاآلتي ،عملية السالم عن مسارها

الت في تـونس  مركزها في القاهرة بوص ،تم تركيب شبكة لالتصاالت
لـم تعمـل    .والسلطة الفلسطينية إسرائيللطنة عمان وـواألردن و س

اأبد.  

  تم االتفاق على الجوانب الفنية للتعاون في مجال البحث واإلنقاذ ومنـع
الحوادث البحرية في أعالي البحار، لم يصدر القرار السياسـي بالبـدء   

.في التنفيذ

بعض المعلومات العسكرية غيـر   تم االتفاق على نوعية وكيفية تبادل
الحساسة، واإلخطار المبكر عن بعض األنشطة العسكرية، لم يصـدر  

.القرار السياسي بالبدء في التنفيذ

   اتفق على إنشاء مركز منع األزمات في األردن وفرعين فـي تـونس
.دون أن يكتمل االتفاق على والية المركز وقطر،

باط البحرية لتبادل وجهات النظـر  عقدت عدة ندوات في كندا لكبار ض
.حول مسائل ذات اهتمام مشترك

اإلعالن المشترك حول أسس ومبادئ  تم االتفاق على الجزء األكبر من
وأسس ومبادئ مفاوضات الحد من التسـلح   ،األمن في الشرق األوسط

غير أن المناقشات توقفت عنـد   ،في عملية السالم وأهداف هذه العملية
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إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة  وهي االنضمام ،فية األهمالنقطة الخال
.النووية

من المهم، قبل االنتقال من هذا الجزء، اإلشارة إلى أن عدم شمول هذه 
المجموعة لكل القوى اإلقليمية، كان يمثل نقطة قصور رئيسية في الجـدوى  

 .اإلقليمية ألعمالها

 لبحـوث السـالم  أطلق معهد اسـتكهولم الـدولي    ،١٩٩٥في أكتوبر 
SIPRI  امشروع وضبط التسلح فـى الشـرق األوسـط    عن األمن ابحثي، 

من دول المنطقة وأوروبا واليابـان   اخبير ٣٤وشكل مجموعة خبراء ضمت 
وروسيا وأمريكا الشمالية من بينهم ستة مصريين، استمعوا إلـى إسـهامات   

قـد عقـد   و .متحدثين من خارج المجموعة من بينهم أحد المصـريين  عشرة
 "سيجتونا"، و١٩٩٧في اإلسكندرية بمصر في فبراير : الخبراء أربعة لقاءات
، والربـاط  ١٩٩٧، وعمان باألردن في نـوفمبر  ١٩٩٧في السويد فى مايو 
وقام بتمويل المشروع كل من وزارة الخارجيـة   .١٩٩٨بالمغرب في أكتوبر 

الشئون الخارجية  بوزارة والمركز الكندي لتعزيز السياسة الخارجية السويدية
" بعنوان  ١٩٩٨وصدر تقريره الختامي في ديسمبر  ،والتجارة الدولية الكندية

  :"قضايا وخيارات  :نحو نظام لألمن اإلقليمي في الشرق األوسط

  حدد التقرير منطقة اهتمامه المباشر بأنها الدول األعضاء في جامعـة
ية الدور الذي تلعبـه  مع اإلقرار بأهم إسرائيل،و إيرانالدول العربية و

وعلي األخص  األطراف األخرى في منظومة األمن اإلقليمي للمنطقة،
مع افتراض أن التقدم في  ،األعضاء الدائمون في مجلس األمن الدولي

عملية السالم هو الذي سيوجد المناخ السياسي المناسب للبدء في إقامة 
األمن باعتبـاره   ضرورة النظر إلى نظام لألمن اإلقليمي، وأكد التقرير

وإنما تواجه التهديـدات   ،عملية شاملة تجاوز مجرد التوازن العسكري
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وأشـار   ،األخرى ذات الطبيعة االقتصادية والديموجرافية واالجتماعية
إلى ضرورة التفرقة بين التهديدات الخارجية وبين التحديات الداخليـة  

قت الذي تلجأ في الو ،مثل ردود أفعال المواطنين إزاء نظام حكم فاسد
فيه بعض األنظمة إلى استخدام األساليب العسكرية لمواجهة تحـديات  

كما أشـار إلـى ضـرورة التفرقـة بـين       ،غير ذات طبيعة عسكرية
 ، وهي ما يمكن أن يؤدي إلى نزاع يؤثر على أمن المنطقـة "التهديدات"

إلى تهديـدات إذا لـم    ا، وهي ما يمكن أن يتحول الحقً"المخاطر"وبين 
ومن ثم خلص إلى أن الحد األدنـى   ،في الوقت المناسب احتواؤها يجر

لنظام األمن اإلقليمي هو الذي يمكن دول المنطقة مـن التعامـل مـع    
وفي شكل أكثر حبكـة   ،التهديدات للحيلولة دون تطورها إلى نزاعات

سيتيح هذا النظام إمكان احتواء المخاطر للحيلولة دون تطورهـا إلـى   
تقرير بوجود عالقات صراعية متعددة ومتشابكة على وأقر ال. تهديدات

بخـالف مـا يعـرف     ،المستويات الداخلية ودون اإلقليمية واإلقليمية
ي، كما أشار إلى سـيادة منطـق المعادلـة    سرائيلاإل/بالصراع العربي

الصفرية في العالقات ما بين دول المنطقة، وضرورة االجتهاد لتغييـر  
ي تحقيق األمن بالتعاون ولـيس مـن   هذا المنطق من خالل العمل عل

.خالل التنافس

  أجمع فريق الخبراء على ضرورة عدم استثناء دول أو قوميات بعينهـا
إلى خاصية أخرى في  امن المشاركة في صياغة األمن اإلقليمي، مشير

الشرق األوسط أال وهي عدم تـوازن العالقـات واألوزان بـين دول    
الموارد الطبيعية والسكان والعالقـات  وتوزيع  المنطقة من حيث الثروة
علـى المسـتويات    "معضـلة أمـن  "ود ووج مع األطراف الخارجية،

الوطنية، دفعت كل طرف إلى اتخاذ إجراءات أحادية بقصـد تعظـيم   
اإلمكانات األمنية له وزيادة القدرات العسكرية ومن ثم الـدخول فـي   
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ـ  ي النهايـة  سباق تسلح وتضخم اإلنفاق العسكري دون أن يؤدي هذا ف
 .باألمن إلى إحساس أكبر

  وأوصى التقرير بأن يبدأ النظام اإلقليمي لألمن في الشـرق األوسـط 
على قواعد للسلوك اإلقليمي تمنع انتقال النزاعات واالختالفات  باالتفاق

إلى استخدام العنف، وضرورة أن يصاغ هذا النظام بحث يسـمح ألي  
ومتـى أصـبحت علـى     ى أرادتدولة في المنطقة باإلنضمام إليه مت

استعداد لقبول المعايير اإلقليمية التي تم االتفـاق عليهـا، أي أن يبـدأ    
للمعطيـات والظـروف    وفقًاوأن يكون النظام قابالً للتطور  ،بالراغبين
لعملية مستمرة تقوم على حوار متواصل  ابحيث يكون إطار ،المستجدة

.على أعلى المستويات

إسـرائيل الـدول العربيـة و   :لنظام األمني اإلقليميجعل التقرير نواة ا 
تليها طبقة أخرى تضم تركيا وباكستان والهند وأوروبا وآسـيا   إيران،و

الوسطى ثم طبقة ثالثة من خارج المنطقة هي األعضاء الدائمون فـي  
مجلس األمن واليابان دون أن يستبعد إقامـة ترتيبـات دون إقليميـة    

طبقة النـواة إلـى ثـالث     وقسم ،اإلقليمية وثنائية تتوافق مع المعايير
واألردن  إسرائيلهي المنطقة المركزية وتشمل مصر و مناطق فرعية

على أساس  ،ومنطقة الخليج ومنطقة المغرب ،ولبنان وفلسطين وسوريا
مع التركيـز   دخول المناطق الفرعية الثالث في النظام األمني اإلقليمي

.ادل داخل كل من المناطق الفرعيةعلى التكامل وتقوية االعتماد المتب

   أجمع الخبراء على ضرورة لجوء دول المنطقة إلى إجـراءات لبنـاء
األمن والثقة، بحيث تشتمل على إجراءات لزيادة الشفافية لتقليل احتمال 
الهجمات المفاجئة وبالتالي معاونة الدول األطراف على تقليل احتياجهم 

الت لتبادل المعلومـات  ريع االتصالتعزيز وتس وإجراءات .إلى التسلح
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إعالنيـة   والحيلولة دون إساءة تفسير األفعال، وإجراءات واإليضاحات
وتقليل التوتر، وإجراءات تعاونيـة ذات طبيعـة    لتأكيد النوايا السلمية

إلى جانب إنشاء  ،عسكرية في الميادين غير القتالية مثل البحث واإلنقاذ
.مركز لألمن اإلقليمي

قرير على ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل أكد الت
ـ  ابحيث تكون ملزمة سياسي توصيلها ووسائل وتمثـل حجـر    اوقانوني

وتسـتبعد هـذه    ،األساس في منظومة األمن اإلقليمي للشرق األوسـط 
 ،األسلحة بكل أنواعها من ترسانات كافة دول المنطقـة بـال اسـتثناء   

الهدف يلزم أن تعلن الدول األطراف التزامها  للتحرك نحو هذا وكبداية
بالعمل على إنشاء هذه المنطقة وبالدخول في مفاوضات جادة لالتفـاق  
على طبيعتها ومنهجية إنشائها بحيث تضم على األقل الـدول العربيـة   

على أن يلحق بها بروتوكوالت تبـرم مـع الـدول     إيران،و إسرائيلو
مراعاة أحكـام المنطقـة والتعـاون    األخرى القريبة التي يتعين عليها 

الحصول على ضمانات لهذه المنطقة مـن الـدول    كما يلزم ،القامتها
دائمة العضوية في مجلس األمن، وأن يرافقها ترتيبات خاصة للتفتـيش  

.المتبادل والمفاجئ 

   اتفق الخبراء على أنه بخالف أسلحة الدمار الشامل، التـي ينبغـي أن
فإنه سيكون من األوفـق   ،ى اإلقليمي الجامعيكون حظرها على المستو

أن يتم ضبط األسلحة التقليدية على المستوى دون اإلقليمي في إطـار  
.المناطق الفرعية الثالث

بالصواريخ الباليستية، توصل الخبراء إلى أنه يمكن البـدء   وفيما يتعلق
األطراف على اتخاذ قرارات طوعية فرديـة باالمتنـاع    بتشجيع الدول

تطوير قدراتها الصاروخية على أن يلي هذا، خالل سنوات قليلـة،   عن
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بجـدوى   مع التنويه في هـذا الصـدد  . االتفاق على التزامات تعاهدية
االتفاق على خطوات ذات صلة، مثـل اإلخطـار المسـبق بتجـارب     
اإلطالق وتقييد مدى الصواريخ ووضع قيود على أعـداد المخـزون   

.منها


 

في تقديري إنه ما إن تقوم الجامعة العربية بإلغاء آخر حلقات المقاطعة  - ١
بعد التوصل إلى إتمام التسـويات السـلمية المتبقيـة     سرائيلالعربية إل

بـل  ال وسوف يطرح عليهـا إمـا أن تق  ي، إسرائيلاإل/للصراع العربي
الدولة العبرية في عضويتها بعد إدخال التعديالت الضـرورية علـى   
الوثائق األساسية للجانبين أو أن يتطوع العرب بخصم أغلب الجوانـب  
اإلقليمية الجوهرية من المنظومة العربية لتتحول إلى شيء مثل معهـد  

 إسـرائيل وحتى هذا قد يصعب الحيلولـة دون   ،المخطوطات العربية
ربمـا   -في هذه الحالـة   – إسرائيلوظني أن . عضويتهوالتطلع إلى 

تكون مؤهلة لالنضمام إلى الجامعة جغرافيا وثقافيا أكثر مـن بعـض   
ـ  ،مثل جزر الكومور حالياالدول األعضاء فيها  ومعـه  اوظني أيض ،

للجامعة ربما يضفي علـي   إسرائيلأسفي وحزني العميق، أن انضمام 
، حيوية وفاعلية طالما افتقدتهما )فالتي لن تعود عربية صر(الجامعة 

ويظل من الوارد هنا أنه إذا ما اتفق على إقامة المنظومة اإلقليميـة   –
التي اقترحها فيما بعد إما أن تفض جامعة الدول العربية، نفسها، أو أن 

.تبقى بعد أن تدخل على وثائقها واختصاصاتها تعديالت جوهرية

، حتـى وإن  )حاليـا ون االسالمى التعا(إن منظمة المؤتمر اإلسالمي  - ٢
سيتعين عليها إدخال تعديالت جوهرية على  إسرائيل،ظلت بمنأى عن 
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ميثاقها وهيكلها ولغة الخطاب التي ظلت تستخدمها منذ أن أقيمت عـام  
وهـذه المنظمـة المفلسـة     ،على وهج حريق المسجد األقصى ١٩٦٩

ت اقتصـادية  المثقلة بتشـكيال  ،العاجزة أغلب الوقت عن النطق ،دائما
وعلمية وإدارية وإعالمية مازال بعضها حبيس األوراق التـي كتبـت   
عليها قرارات إنشائها ويستحيل أن يكون لها من الجـدوى مـا يفـوق    

تحتاج اآلن وبال إبطاء إلى إعادة نظر جذرية تختصر وتختزل  ،تكلفتها
.أغلب بنيانها

مه بـين دول  إن وقوع مواجهات بالسالح أو توقفت على حافة استخدا - ٣
 ،هي إثيوبيا وإريتريا والسنغال وتركيا ،عربية ودول أخرى عند التخوم

يجعل من الضروري توسيع أي رؤية للنطاق الجغرافي لألمن اإلقليمي 
ليشمل هذه الدول ضمن مجموعة النواة إلى جانـب الـدول العربيـة    

.إيرانو إسرائيلو

ورتها عمليـة األمـن   أنه إذا كانت إجراءات بناء األمن والثقة التي ط - ٤
والتعاون في أوروبا، وكانت مصدر إلهام أغلب الرؤى السابقة للنظـام  
األمني في منطقتنا قد أدت إلى رسوخ مفهوم األمن الشامل بما يجـاوز  

قديمـة  /التوازنات العسكرية ليواجه مخاطر جديدة ترتبها ظواهر جديدة
منظمة التي طالها للحدود مثل اإلرهاب والجريمة ال اأصبح أغلبها عابر

اإلبداع والتحديث، وتضخم االقتصاد الرمـزي واالقتصـاد المـوازي    
وإذا كانت عملية  ،وتلوث البيئة الطبيعية وانتشار أسلحة الدمار الشامل

إلى منظمة األمـن   ١٩٩٦األمن والتعاون قد تطورت اعتبارا من أول 
 ،ز الكثيـر والتعاون التي لبالدنا ودول عربية أخرى حوار معها لم ينج

افإن هناك إقرار بأن لمنطقتنا خصائص يصـعب معهـا النقـل     اعام
الذي قيـل فـي    ،حلف شمال األطلنطي كما أن ،التلقائي عن اآلخرين
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إنه إذا كان األمن سلعة تباع فإن حلف األطلنطـي سـيكون   "مرة  شأنه
مـن قمتـه    ا، يشـهد اعتبـار  "أفضل ماركة معروضة فى األسواق 

عملية تطوير جذرية تجعله بدوره أكثر قدرة على  ١٩٩٩التذكارية في 
وميالً للتدخل على  اأكثر استعداد اوأيض ،معالجة تحديات األمن الشامل

المستوى العالمي بعد أن أظهرت التجربة العملية أن أغلـب تهديـدات   
األمن الشامل أصبحت تتولد عن مخاطر تنشأ خارج المسرح التقليـدي  

أن منطق التجاهل وحوار الطرشان، الذي ظل  وظني ،لعمليات الحلف
حتى اآلن يغلب على أسلوب التعامل المصـري فـي إطـار الحـوار     

للحلف بسبب رؤى مغلوطة صنعتها انطباعـات وتهيـؤات    المتوسطي
أكثر منها حقائق تاريخية وموضوعية، آن له أن يتوقف قبـل فـوات   

عسكرية للعراق فالحلف ينشط اآلن في وضع وتدريس العقيدة ال ،األوان
 .وإبداء المشورة في الخليج وشمال أفريقيا

إن منظومة األمن اإلقليمي في المنطقة، من واقع استقرائي لكـل مـا    - ٥
سبق، يلزم أن تشمل ما يلي بعناوين تتحدث عن نفسها وتغنينـي عـن   

:الوصف

" معاهدة شمال إفريقيا وغرب آسيا لحفظ السلم ومنع العـدوان" ،
مركز اإلقليمي لتخفيض خطر الحـرب وبنـاء   ال"ويتفرع عنها 

 ،"وحدة الدبلوماسـية الوقائيـة   "و " األمن والثقة وإدارة األزمات
والمراكز األرضية الالزمة  "شبكة أقمار المراقبة واالتصاالت"و

القيادة اإلقليميـة  "، و"مركز قيادة قوات المراقبين الدوليين "و ،لها
، علـى أن تضـم   "سـالم لقوات احتياط األمم المتحدة لحفـظ ال 

المعاهدة دول المنطقة واألعضاء الدائمين في مجلس األمن مـع  
عضوية مراقب للهند وباكسـتان واليابـان ودول وسـط آسـيا     
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واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ومؤتمر التفاعل وبناء الثقة 
في آسيا ومنظمة األمن والتعاون في أوروبـا وحلـف شـمال    

 .األطلنطي

"ة الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها الوكال
وتضم دول المنطقـة باإلضـافة    ،"في شمال إفريقيا وغرب آسيا

إلى األعضاء الدائمين في مجلس األمن مع عضوية مراقب للهند 
واليابان وكندا والبرازيـل   وباكستان ودول وسط آسيا وأوكرانيا

ة الذرية وسـائر اإلطـارات   واألرجنتين والوكالة الدولية للطاق
أسلحة الـدمار الشـامل ونظـام الرقابـة علـى       الدولية لحظر

الصواريخ وترتيبات فاسينار للرقابـة علـى التكنولوجيـا ذات    
 واالتحاد األفريقـي واالتحـاد األوروبـي    االستخدام المزدوج،

ومؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا ومنظمة األمن والتعاون في 
شمال األطلنطي ومنظمة حظر األسلحة الذريـة   أوروبا، وحلف

 ."أوبانال" في أمريكا الالتينية

"   منظمة األمان النووي وتطوير االستخدامات السـلمية للطاقـة
، بعضوية مماثلة لعضوية الوكالة الدولية لحظر انتشـار  "الذرية

أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها في شمال أفريقيـا وغـرب   
 .آسيا

"ة اإلقليمية للمحافظة على البيئة الطبيعية والحماية المدنية المنظم
، ويتبعها "وإدارة الطوارئ الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان

 ."مركز البحث واإلنقاذ"
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"    االتفاقية اإلقليمية لمكافحة اإلرهاب وسـائر أشـكال الجريمـة
 ."المنظمة

"  وتتمثـل  ،"المجموعة االقتصادية لشمال أفريقيا وغـرب آسـيا 
تجربة التكامل األوروبي، بهدف تحقيق كامل جـدوى السـالم   
وتعزيز النفع المتبادل به وتوظيفه في خدمة االستقرار اإلقليمـي  

 .اقتصاديا دون هيمنة أي من القوى اإلقليمية على المنطقة

"   منظمة مكافحة التصحر وإدارة استخدامات األراضـي القاحلـة
  ."وشبة القاحلة

"ة الدولية للطاقة الشمسية،والطاقة الجديدة والمتجددةالوكال." 

" المرصد اإلقليمي لالستثمارات والمعلومات االقتصادية." 

"الهيئة اإلقليمية لسوق العمل والضمان االجتماعي".  



– – 
 

  
 

  ــــ

 

في الوقت هناك صعوبة في أن تتقدم مصر بمبادرة للتعاون اإلقليمي 
 حالياالحالي في إطار المعطيات التي ال تسمح بذلك، فالمنطقة غير مؤهلة 

للدخول في مثل هذا التعاون، فتركيا تناصب مصر العداء وتتآمر عليها، 
وهناك القاعدة العسكرية التي ستقيمها في قطر وهي رسالة لمصر أنها تحمي 

من هذه القاعدة ألنها وهناك تخوف عند السعودية . دول الخليج وليس مصر
تهدد أمنها كما هو الحال في مصر، ومع وجود رئيس كرجب طيب أرودغان 
ومحاوالته لتوسيع سلطاته على حساب الدولة التركية وإعادة إحياء 

الدخول في هذه المنظومة  إيراناالمبراطورية العثمانية، ليس من مصلحة 
روب المنطقة على جهات لتورطها في ح االتعاونية مع العالم العربي نظر

  .عدة

البديل هو التركيز على األمن القومي العربي، وخاصة عن طريق 
القوة العربية المشتركة، والتي لن تتحقق ما لم تدرك الدول العربية حقيقة 
المخاطر التي تواجهها وتوافر اإلرادة السياسية التي تساعدها على نبذ 

  .خالفاتها والتوافق المشترك فيما بينها

 

هناك صعوبة في أن تتقدم مصر بمبادرة للتعاون اإلقليمي في إطار 
المعطيات التي ال تسمح بهذا، وقد طرح العديد من المشاركين، وغيرهم ممن 
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مماثلة، ضرورة تأجيل هذه المبادرة ريثما يتسنى دراستها عبر  ااقترح أفكار
  .مؤسسات الفكر المصرية

إن إطار مدريد هو اإلطار األصلح من منظمة األمن وفي تقديري ف
للمعطيات  وفقًا كي نعيد إخراجه مرة أخرى وتحديثهوالتعاون األوروبي، ل

الجديدة، وهو إطار شامل وحدد أهدافه وكان في طريقه لتحقيق بعض 
اإلنجازات بشكل ثنائي وآخر متعدد، والتي حدد فيها خمس لجان لمناقشة 

 .ن واالقتصاد وضبط التسلح والبيئة وغيرهاقضايا بعينها كاألم

 

اتفق في الرأي مع السفير مهدي فتح اهللا من حيث تولي منظمات 
المجتمع المدني، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، دراسة هذه المبادرة في 

" مكتومة"المرحلة الحالية، ألن الخالفات بين مصر والسعودية هي خالفات 
لرغبة السعودية في تحقيق سطوة سعودية لها على الشرق األوسط،  انظر

كموقفها التقليدي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول رغم تدخلها في 
  .شئون سوريا واليمن

 

محمد حجازي إضافة ثالثة أبعاد أخرى للورقة، ألن . كان يجب على د
ة، ويمكن البدء بالبعد التنموي، والبعد الثقافي البعد األمني يمكن أن يكون عقب

وتركيا و العالم العربي يمكن  إيرانالفني هو بعد هام فالثقافات المختلفة بين 
وأشير إلى تجربة شهيرة بين . أن تصبح مدخالً لتطوير عالقات الشعوب

وفرنسا عندما أنشأت الدولتان قناة فضائية فيما بينهما للتقريب بين  ألمانيا
ما قامت به تركيا كان . لشعبين وبعضهما، والبعد التعليمي األكاديميا

ي في النهوض بالتعليم يراناهتمامها بالتعليم العالي وعلينا االهتمام بالدور اإل
  .الجامعي
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محمد حجازي على هذه الورقة القيمة، وقد أثارت /أشكر السفير
عربية، ومالحظاتي حول هذه االهتمام بأوضاع مأساوية في المنطقة ال

من المبادرات اإلقليمية، وقد حاولت  االمبادرة أنها حلقة في سلسلة طويلة جد
االستفادة من تجربة منظمة األمن والتعاون األوروبي، رغم اختالف السياق 
االستراتيجي والتاريخي بينهما، والسياق التاريخي كان هناك قدر من التوازن 

، و "الواليات المتحدة، واالتحاد السوفيتي"تلك الفترة  بين قوتين عظميين في
السياق االستراتيجي كان هدفه ترسيخ حدود ما بعد الحرب الباردة ووضع 

 -اقتصادي  -  سياسي أمني(االتحاد السوفيتي داخل حزمة السالل الثالث 
  ).حقوق إنسان

الوضع اإلقليمي في الشرق األوسط في غاية االضطراب،  اأيض
ال تزال في وضع حرج وموضوع التنمية ال يزال قيد الدراسة فمصر 

المستعصية والوضع العربي متأزم، ويجب تطوير النظام العربي حتى نصل 
  . ، وعدم التحرك في هذا الشأن سيقود إلى فشلإيرانإلى تركيا و

 

لخبراء العلوم  اهناك نظرة عملية أقولها من واقع أنني كنت متابع
م، فوزراء الخارجية ٢٠٠٠تكنولوجيا وفي تواصل مستمر معهم منذ عام وال

والري أعادوا اسم مصر إلى دول حوض النيل، وهناك العديد من 
المشروعات المقترحة وقيد التنفيذ، وأوضاع إفريقيا شديدة الفقر في الطاقة، 
وهو يوفر فرصة لمصر لتوفير الطاقة إلى معظم دول حوض النيل 

فبدال منها يمكننا االستعانة بأيادي خبيرة . تخدام أخشاب الغاباتالمضطرة الس
مصرية يكون لها دور واضح في إعانة الفقراء في إفريقيا، ومد يد العون 
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لهم، يهمنا دور مصر في االستفادة من األراضي الشاسعة المهملة لزراعة 
ل المحاصيل في كل أفريقيا وهو ما يسمح بتعظيم االستفادة من معظم دو

  . حوض النيل

 

  :سأتطرق في مداخلتي لنقطتين

حينما حمل األمم  اهي أن الرئيس السيسي قد أحسن صنع النقطة األولى -
المتحدة مسئولية حل القضية الفلسطينية وإيجاد اآلليات لحل األزمة، 
وأعتقد أننا من الممكن في المبادرة الحالية أن نضم مبادئ عامة 

خالقيات والحوكمة وعدم االعتداء على الغير، وبما أن الرئيس السيسي لأل
 .قد حمل األم المتحدة مسئولية ذلك

أن مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية  النقطة الثانية -
والمجلس المصرى للشئون الخارجية أشارا إلى القواعد العسكرية الغربية 

بية، ونطالب بعدم وجود قواعد عسكرية المتواجدة في بعض الدول العر
ألنها تهدد األمن اإلقليمي العربي ، فى البلدان العربية و الدول اإلفريقية

  .واإلفريقي

 

حجازي على الحماس في تقديم هذه المبادرة، وعندي /أشكر السفير
  :عدد من المالحظات أهمها

لمدى سبق ومرت بمرحلة تقديم مسبقة أعتقد أن هذه المبادرة بعيدة ا: أوالً
قبل أن  ٢٠١٠عبر الوزير عمرو موسى وزير الخاريجة األسبق عام 
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يغادر منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، وكانت أحد عناصر 
  .االنتقادات الكبيرة الموجهة إليه

تة في إضاعة الشخصية والهوية العربية عن المنطقة : اثانيهناك نية مبي
عربية كلها ووضعها في مجال مفتوح لكافة دول العالم، وهنا نتساءل ال

حول أهمية الهوية العربية ومدى جدية إعادتها إلى سياقها الطبيعي، 
إال أن  ،رغم أن كل الدول العربية تعلم مشكلة المياه بالنسبة لمصر

والسعودية تستثمر في إثيوبيا حتى اللحظة دون أدنى مراعاة  ماراتاإل
  .ن المائي المصريلألم

وأتصور  ،البد أن ننظر في الدور السوداني ومستقبل عالقتنا بالسودان :اثالثً
لتعدد المشاكل الداخلية بين  اأن هذه المبادرة قد تكون بعيدة المدى نظر

يين الممنوعين من يرانالدول العربية، وأدلل على ذلك بأزمة الحجاج اإل
  .السفر للسعودية هذا العام

) يسرائيلالبعد اإل(ا أتمنى وضع أبعاد أخرى في الورقة أوالً ومن هن
فهي في حالة اإلحساس بالنصر وسط كل األزمات الموجودة بالمنطقة، وهل 

في اتجاه السالم أم ستستمر في توليد العنف في  إسرائيلبالفعل ستنطلق 
انحن نعمل ) البعد المصري( االمنطقة، ثانيدبية بسمعة مصر وقيمتها األ حالي

 ١+٥مع دول الــ  ااتفقت مؤخر إيرانفي العالم عبر التاريخ، رغم أن 
حول برنامجها النووي، وكذلك تركيا وتحسن عالقاتها مع أوروبا في الفترة 

بعد أزمة المهاجرين االحالية وخصوص.  

 

أردت توضيح أن هناك مراكز بحثية مهمة في الغرب وروسيا لديها 
؛ )ساحة الحرب(ييم عام لألوضاع في منطقة الشرق األوسط بأنها نوع من تق
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تناقضات (على أساس التباينات والتناقضات الشديدة فيما بين دول المنطقة 
، وهنا فقد تزايدت عندهم نبرة )إلى آخره. .سياسية، واقتصادية، ودينية
  .الحاجة إلى التدخل الخارجي

ز، على غرار االقتراح الذي تقدم به واإلطار المقترح من تلك المراك 
السفير حجازي، هو ضرورة وجود إطار لألمن والتعاون اإلقليمي، يشمل 

فيه  ا، يكون للقوى الدولية دورإيرانإلى جانب كل من تركيا و إسرائيل
ويشير . بصورة أو بأخرى السيما األعضاء الخمس الدائمين في مجلس األمن

البدء به هو مواجهة داعش واإلرهاب بشكل  بعض هذه المراكز أن ما ينبغي
عام كهدف أساسي والسعي لحل النزاعات المختلفة داخل المنطقة في سوريا 

وبجانب ذلك، يمكن التصدي لمسألة التعامل مع أسلحة الدمار . واليمن وليبيا
، وقضايا المياه، والطاقة، إسرائيلالشامل والخلل الموجود في المنطقة لصالح 

و في تقييم بعض . الخاصة إليجاد تسوية عاجلة للقضية الفلسطينيةواألهمية 
تلك المراكز فإن كل هذه األولويات تعتبر مسببات وراء ما يجري في 

  .المنطقة العربية

طرحت هذا حتى نعلم أن هذا الجزء من العالم مهم من الناحية 
يد من تلك االستراتيجية للقوى الكبرى، وبالتالي ما يجري هو محل اهتمام شد

  .المراكز
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أشار   - ١   الى االستخالصات االساسية التالية التي كانت
 :محل توافق بين المشاركين

من الشكوك في إمكانية تبنى  اكبير اعكست معظم المداخالت قدر  -  أ
 : برزهامصر لمبادرة إقليمية للتفاهم واألمن والتعاون ألسباب أ

 وتركيا،  إيرانالواقع الحالي للعالقات بين مصر وكل من
حيث يحكم كل من البلدين نظام إيديولوجي يصعب معه توفير 

 .الحد األدنى القامة عالقات طبيعية

 اانشغال مصربعملية تعافي اقتصادها ومواجهة التحديات  حالي
  .الداخلية ذات الصلة

د الذي ـالصراعات إلى الحة وـاعد النزاعات اإلقليميـتص
هم أو تعاون بين الدول العربية ال يمكن معه تصور أى تفا

ون العربية التي قادت تدخالتها الفجة في الشئبالذات، و إيرانو
مما يصعب معه تصور  ،األزماتإلى تفاقم الصراعات و

  .استعادة أى مساحة من االتفاق معها

يار وتوتر اليمكن السماح أن الوضع اإلقليمى وصل لدرجة انه -  ب
دد مقدرات واستمرار الدولة ـباستمرارها، السيما وأنها ته
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بين  االقومية، وقد تصل لمواجهات بين السنة والشيعة، تحديد
  .إيرانالسعودية و

أن مصر هي دولة دور وال يمكن أن تتخلى عن لعب هذا الدور،  - ج
ولباقي الدول  ألن أمن واستقرار المنطقة هي مصلحة أكيدة لها،

وسط تربص وتدبير غربي خطير  ،المهددة باالنهيار والتقسيم
  .شعوبها يهدد أمن المنطقة و

بالذات  يرانتوافق المشاركون على خطورة األدوار اإلقليمية إل  -  د
وكذلك لتركيا، وعليه البد من التفاعل والضغط والتأثير، 

حترام سيادة والبحث عن نوع من التفاهم اإلقليمي على أساس ا
 .كل دولة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول

لمس معظم الحضور العالقة مع أفريقيا وإثيوبيا بالذات  -هـ
وضرورة احتوائها وتضمينها ألى تحرك إقليمى ساعٍ للتهدئة 

 .الحتواء خطرها وتوجهاتها السلبية تجاه مصر

لة الحالية من أية في المرح إسرائيلاتفق المشاركون على استبعاد   -و
ترتيبات اقليمية محتملة، وعلى أن تكون مكاسب عملية التعاون 

لها على السير في طريق السالم ااإلقليمي المحتملة محفز. 

خر الذي عكسته المبادرة المقترحة وعبرت عنه المحدد اآل - ز
مداخالت المشاركين والحضور هو ضرورة الحفاظ على 

ر عن الهوية الوطنية والقومية العربية الجامعة العربية ككيان يعب
ويساند ثقافات الشعوب العربية، وتكون بمثابة المنبر الذي يقود 
التواصل مع القوى اإلقليمية األخرى، ويلبي طموحات الشعوب 

 .العربية في الديمقراطية والتكامل االقتصادي العربي
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ب أن في السياق عاليه، أكد المشاركون أن أية مناورات اليج -  ح
تقود إلى خلق أطر مؤسسية أو آليات بديلة تضعف الكيان 
العربي، بل التفاعل والتواصل مع الجيران في إطار من الحفاظ 
على الهوية العربية، وإطارها الجامع المتمثل في الجامعة 

االعربية، وتقدير مخاطر التدخالت في الشأن العربي عموم. 

كما تحدث   - ٢     مستشار مركز األهرام
أوالً  اللدراسات السياسية واإلستراتيجية في الجلسة الختامية منوه

بضرورة إدراك أبعاد المشروع الحضاري القومي العربي وهو 
المشروع الذي أعده وأشرف عليه مركز دراسات الوحدة العربية 

ة وطرح لمناقشات موسعة في محافل أكاديمية وفكرية مرموق) بيروت(
دة عمل األدوار أجن اقبل طرحه كمشروع قومي عربي، وموضح

للبوصلة التي استخلصها من الوعي بأبعاد هذا  وفقًا المصرية المطلوبة
 .المشروع

فالمشروع العربي الحضاري النهضوي يرتكز على ستة أهداف هي 
أوالً االستقالل الوطني والقومي في مواجهة التبعية للخارج وكل محاوالت 

طرة وتوسيع مناطق النفوذ على أرضنا العربية من أطراف دولية السي
الوحدة الوطنية لكل دولة عربية والوحدة العربية الشاملة على  اوإقليمية، وثاني

أسس ديمقراطية بدالً من مخططات التجزئة وإعادة التقسيم وخرائط التفكيك 
لديمقراطية في مواجهة ا ا، وثالثً)بيكو الثانية –سايكس (الجديدة للدول العربية 

التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة في مواجهة التخلف  ااالستبداد، ورابع
االجتماعي : ، العدل الشاملاوالعجز واالعتماد على الخارج، وخامس

والقانوني واالقتصادي والسياسي في مواجهة الظلم والجور واالستبداد 
دد الحضاري والثقافي واإلبداعي التج اواحتكار السلطة والثروة، وسادس

والعلمي في مواجهة الجمود والتحجر واالرتداد إلى عصور االستبداد 
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المتخفي بستائر دينية زائفة على حساب الوسطية اإلسالمية السمحاء، هذا 
المشروع بهذه األهداف يوفر لنا البوصلة األمثل التي تحدد لنا خرائط 

قليمية األربع صاحبة تلك المشروعات بين ما تفاعالتنا اإلقليمية مع القوى اإل
  .هي تفاعالت تعاونية وما هي تفاعالت تنافسية وما هي تفاعالت صراعية

هي العدو اإلستراتيجي  إسرائيلفهذه البوصلة تؤكد وتقول أن 
" صراع وجود"والتاريخي الدائم لمصر ولألمة العربية، ألنها تخوض ضدنا 

لصراع يدور على أرض واحدة هي أرض بمعنى إما نحن وإما هي، ألن ا
فلسطين العربية وما يجاورها من أرض عربية، لذلك فإن التفاعالت 
والعالقات معها ال يمكن أن تكون إال صراعية باألساس، قد تكون تنافسية في 

ال يمكن أن تكون تعاونيةابعض األحيان، لكنها، حتم ، .  

وإثيوبيا ال  إيرانكيا ووهذه البوصلة تقول أن العالقات مع كل من تر
يمكن أن تكون صراعية، لكنها في األساس تنافسية، ويمكن أن ترتقي 

  .بشروطنا إلى أن تكون تعاونية

لذلك فإن الدور اإلقليمي لمصر يجب أن يعمل من أجل إحكام الحصار 
على الكيان الصهيوني ومقاطعته وليس تمكينه من التغلغل والتمدد في أحشاء 

تحت غطاء أوهام سالم زائف أو تعاون مخادع، كما أن الدور  الكيان العربي
أو تركيا  إيراناإلقليمي لمصر يجب أن يعمل على عدم تحول تفاعالتنا مع 

أو إثيوبيا إلى عالقات صراعية، عليه أن يحرص على اإلبقاء عليها في 
حدود التنافس مع البحث الجاد في سبل تحويل هذا التنافس إلى تعاون أو 

بمواقف جادة من هذه الدول  ال إقليمي شرط أن يكون هذا التعاون مرهونًتكام
تدعم الحقوق العربية وتحفظ استقالل األرض والسيادة العربية، وحسن 
الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ضمن إطار من توازن للمصالح 

م بها وهذه األدوار كلها ال يمكن أن تحققها مصر أو تقو. بين كل األطراف
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إال من خالل تفعيل دورها العربي والنهوض بحال النظام العربي من خالل 
  .حزمة من األدوار المترابطة

أول هذه األدوار والمهام أن تخرج مصر قوية متماسكة متمتعة بعافيتها 
من تداعيات أحداثها الثورية، وأن تكون قادرة على تقديم النموذج األجدر 

نموذج الكفاءة واالقتدار، وحسن إدارة الموارد . يرهابالقيادة والريادة وليس غ
وحسن صيانتها وحمايتها من كل أنواع الفساد، وتقديم النظام السياسي 
الديمقراطي القادر على حماية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة، وفي 
مقدمتها العدالة االجتماعية، وإنجاز التقدم االقتصادي والعلمي والثقافي القادر 

  . ى اإلبهارعل

ثاني هذه األوار والمهام اإلسراع بتقديم مبادرات واعية وجريئة 
 –المغرب  – ماراتاإل -السعودية (بالمشاركة مع دول عربية بعينها 

لحل األزمات العربية المتفاقمة خاصة في ) العراق -  األردن – الجزائر
للحروب  سوريا واليمن وليبيا، والتوصل إلى ميثاق شرف جديد يضع نهاية

والصراعات واالنقسامات الطائفية والعرقية المصطنعة التي ولدتها 
الممارسات التعسفية ألنظمة الحكم العربية التسلطية المستبدة قبل أية أسباب 

الوئام "مصر مطالبة بقيادة مبادرات قادرة على تحقيق ما يعرف بـ . أخرى
الخطر اإلرهابي، على  اداخل كل دولة عربية، والقضاء نهائي" الوطني

  .والعودة باإلسالم إلى سماحته وجدارته

ثالث هذه األدوار والمهام المبادرة بتقديم تصور لنظام عربي جديد 
يأخذ في اعتباره كل الدروس المستخلصة من تجربة تداعي، إن لم يكن 

  . سقوط النظام العربي الراهن

قيادة في تقديم مصر معنية ومطالبة قبل غيرها أن تكون لها الريادة وال
مشروع جديد لنظام عربي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر فعالية، 
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العروبة الديمقراطية، والعروبة : مشروع يعيد طرح مفهوم جديد للعروبة
العروبة  االتكاملية القادرة على تحقيق االندماج واالتحاد العربي، وأخير

ألمة العربية، ألن البديل هو اإلبداعية القادرة على تجديد األفق الحضاري ل
ليس فقط سقوط النظام العربي، بل سقوط الوطن العربي وهويته القومية 

  .الحضارية لصالح هويات أخرى فرعية بديلة عرقية وطائفية

قضية  ارابع هذه األدوار والمهام هو العودة بالقضية الفلسطينية مجدد
ون تفريط، خاصة الحق عربية مركزية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني د

في الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل األرض التي احتلت بعد 
، والحق في القدس المحتلة عاصمة ١٩٦٧عدوان الخامس من يونيو عام 

  .للدولة الفلسطينية، دون أي تفريط في حق العودة لالجئين الفلسطينيين

ديد، مصر مطالبة القضية الفلسطينية في حاجة إلى مشروع عربي ج
بتقديمه، مشروع واعٍ بحقيقة الصراع الذي يخوضه الكيان الصهيوني ليس 

فهم، ولسنا نحن العرب، من . ضد فلسطين وحدها بل ضد كل العرب
، قادتهم "صراع وجود وليس صراع حدود"يخوضون الصراع باعتباره 

إنهاء يؤكدون ذلك، ويرفضون أي حل يطالب باالنسحاب من الضفة الغربية و
محتلة،  اسياسة االستيطان بل يرفضون اعتبار أن الضفة الغربية أرض

مملوكة للشعب اليهودي، ويسعون إلى التوسع خارج حدود  اويعتبرونها أرض
المجال "أرض فلسطين التاريخية، وحريصون على فرض ما يسمونه بـ 

كل  ي علىسرائيلوذلك بفرض سيادة األمن اإل" يسرائيلالحيوي لألمن اإل
لتهديد هذا األمن اأرض عربية يرونها مصدر.  

والقضية الفلسطينية بحاجة إلى مشروع عربي جديد مصر مطالبة 
من قناعة مفادها أن االلتزام العربي بمركزية القضية  ابقيادته ينطلق أيض

الفلسطينية كان العامل األهم الموحد للعرب، وأن التخلي العربي عن العداء 
ركزية القضية الفلسطينية كان المدخل والسبب األهم وعن م سرائيلإل



– – 
 

والمطلوب أن نجدد الوعي بهذه . النفراطهم وتداعي تماسكهم وتوحدهم
الحقائق، وأن نتوقف عن عبث وسراب دعوات سالم ال يحمل من معنى إال 

  .تفريط العرب في حقوقهم واالستسالم لشروط عدوهم التاريخي واألبدي

فمصر . مهام يخص األمن الخليجي المهددخامس هذه األدوار وال
لألمن العربي المهدد في الخليج بسبب  امطالبة، قبل غيرها، أن تقدم مشروع

الناتج عن االنسحاب " الفراغ األمني واالستراتيجي"تفاقم المخاوف من مغبة 
المأساوي" الموازن األمني الخارجي"يضع نهاية لمفهوم  ااألمريكي، مشروع .

ومن هنا فإن . اخالص اواألمن ال يكون إال وطني. ايمكن شراؤه أبدفاألمن ال 
مصر مطالبة بقيادة مشروع أمني عربي في الخليج ينهي المخاوف الراهنة 

فيه مع دول مجلس التعاون  اأساسي اتكون مصر طرفً" فراغ القوة"من حالة 
ن بين على تحقيق التواز االخليجي واليمن والعراق واألردن يكون قادر

ضرورات األمن االستراتيجي وأولوية األمن التعاوني، يمكن أن يؤسس 
يربط هذا األمن أوالً باألمن القومي " منتدى أمن إقليمي خليجي"مستقبال لـ 

قاعدة تعاون مع دول الجوار اإلقليمي للخليج خاصة  االعربي، ويشكل ثاني
  .هذه الدولوباكستان والهند على قاعدة توازن المصالح مع  إيران

وبالتالي، رأى الدكتور إدريس أن هناك خمسة أدوار عاجلة وحيوية 
يجب أن تقوم بها مصر لحماية مصالحها وأمنها الوطني، وإنجاز هذه األدوار 
هو الذي يهيئ لنا الفرص الحقيقية والموضوعية لتفعيل مبادرة عربية لألمن 

 اات أمننا الوطني والقومي ووعيمنا بمتطلب اوالتزام اوالتعاون اإلقليمي انطالقً
 .بااللتزامات التي يفرضها عليها مشروعنا القومي العربي الحضاري

أوضح أن  وفي تعليق ختامي من مقدم الورقة    - ٣
ة ـأن نملك كدول إقليمية صاحب ةد أهميـتأكيهدف المبادرة هو 

تحديد مصير  وأن نسهم في ،مصلحة أكيدة من صياغة مستقبلنا
هة ما نشهده من كذلك مواجقة وما يتم صياغته لمستقبلها، والمنط
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أغلبها من تدخل القوى االقليمية في  ،توتراتصراعات وأزمات و
شئون المنطقة العربية دون ضابط، األمر الذي يلزم معه على األقل 

صياغة ميثاق تعايش أو إعالن مبادئ إقليمي يكون ملزماا ومؤسس 
لهذا التحرك المقترح أن تقوده  اتعايش وحسن جوار، وخالفً لعالقات

خراط المتكرر في نفس االنانعدام الثقة، و ةمصر سيزداد جفو
ربما لمواجهه عقائدية سنية وشيعية تدمر ما تبقى، وشدد المواجهات و

وأن مصر  ،هاودول اهؤره أبناعلى أن مصير أى منطقة يجب أن يقر
ومركزية ومهما ضعف وضعها  في األساس دوله دور محورية
 ،على مكانتها عندما تقرر أن تتحركاالقتصادي مؤقتا فلن يؤثر ذلك 

إن الهدف من المبادرة هو طرح رؤية لصياغة "وخلص إلى القول 
 ".المبادئ الحاكمة لإلقليم

ركز وقد اتفق من حيث المبدأ على عقد جولة ثانية من الحوار في م
اإلستراتيجية الستكمال النقاش، خاصة في ضوء األهرام للدراسات السياسية و

التطورات السريعة المتالحقة في المنطقة والتعقيدات المرتبطة بصعوبة إيجاد 
حلول عاجلة لمشكالتها بما فيها أزمات سوريا واليمن وليبيا وإرهاب داعش 

 .اإلرهابية كافة دول المنطقة والمنظمات المماثلة التي تضرب أنشطتها


