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مقدمة: 
التي  الرئيسية  املهام  من  األمنية  التهديدات  قراءة  تعد 
تتوالها اجلهات الرسمية بالدولة، خاصة املؤسسات األمنية، 
والعسكرية، والدبلوماسية، مع رضورة قيام مراكز الدراسات، 
تلك  مع  بالتفاعل  واإلعالم  واألحزاب،  الربملانية،  واللجان 
ا. وهناك ثالثة مطالب  العملية واإلسهام فيها ومراجعتها دوريًّ
يمكن أن تسهم يف إثراء احلوار حول التهديدات األمنية التي 
من  أدنى  حد  وجود  مقدمتها  يف  وتأيت  ما،  دولة  تواجهها 
األهداف أو املصالح الوطنية املتفق عليها، والتي يراد احلفاظ 
عليها أو حتقيقها. أما املطلب الثاين، فهو رضورة توافر مساحة 
االختيارات  تكون  بحيث  البدائل،  بني  واالختيار  للحوار 
صادرة عن دراسة موضوعية عقالنية بقدر اإلمكان. واملطلب 
الثالث، هو القدرة عىل استرشاف املستقبل وذلك يتطلب توافر 
رؤية للمستقبل بحيث جيري النقاش حول كيفية تبني سياسات 
وقرارات حالية، تأيت نتائجها بعد فرتة، كي تكون الدولة عىل 
السؤال حول  يثري  استعداد ملواجهة هتديدات جديدة. وذلك 
السيناريو الذي جيب االستعداد له، فهل هو استمرار لألوضاع 
احلالية، أو تدهور هلذه األوضاع بحيث تتزايد العوامل املناوئة، 
املوقف  من  وأفضل  مواتية  تكون  بحيث  األوضاع  حتسن  أو 
األوضاع  يقلب  متوقع  غري  أكثر  أو  تطور  ظهور  أو  احلايل، 
البعض  عليه  يطلق  ما  وهو   ،disruption كبري  بشكل 

»سيناريو البجعة السوداء«.
أوًل: التهديدات األمنية عىل املرسح اإلقليمي

الذكر،  سالفة  الثالثة  العوامل  هذه  توافر  وبافرتاض 
القيام  بداية  املفيد  فمن  لتحقيقها،  حقيقية  نية  وجود  أو 

باستعراض معامل املرسح اإلقليمي الرشق أوسطي، وما حيمله 
من هتديدات ومتغريات، قبل االنتقال لوضع البدائل املتاحة 

للتعامل مع املنطقة.
األمنية  التهديدات  معامل  أول  تعد  اإلقليمية:  الفوىض   -١
الفوىض  احلالية يف الرشق األوسط هي وجود قدر كبري من 
يف  بام  املتداخلة  العوامل  من  عدد  تشابك  نتيجة  والسيولة 
املنطقة  دول  من  عديد  يف  الداخلية  االنقسامات  اتساع  ذلك 
والسياسية  والدينية  والقبلية  اإلثنية  العوامل  لتأثري  نتيجة 
غري  من  فاعلني  وظهور  احلوكمة،  وسوء  واالقتصادية، 
الدول، حيتلون مساحات من األرايض، بل ويامرسون أدوار 
والتدخل  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  ذلك  يف  بام  الدول، 
دول  تدخل  ذلك  مع  وتزامن  وبعيدة.  قريبة  أخرى  دول  يف 
للتأثري  إقليمية، بشكل مبارش وعرب حتالفات مع قوى حملية، 
التوافق بني  النزاعات، مع غياب احلد األدنى من  عىل مسار 
التي  واآلليات  القواعد  عىل  املنطقة  يف  الفاعلة  األطراف 
النزاعات  تلك  تعقيد  من  زاد  ومما  اإلقليمي.  النظام  حتكم 
املحتدمة يف املنطقة تدخل أطراف دولية بدافع محاية مصاحلها 
وحتالفاهتا، مما تسبب يف ديمومتها واستبعاد تسويتها سلمًيا يف 
املستقبل املنظور. وتلك الفوىض اإلقليمية املشار إليها تعكس 

عمق »االنتقال اهليكيل« يف النظام اإلقليمي، من حيث:
الرشق  ● الدول  أصبحت  حيث  النظام:  عضوية 

أدوًرا  تلعب  إرسائيل(   ، إيران  )تركيا،  أوسطية 
القوى،  توازن  ناحية  من  املنطقة  قضايا  صميم  يف 
واالستحواذ اإلقليمي، والتعامل مع القوى الكربى، 
والتحالفات مع األطراف الفاعلة )دول، نظم حكم، 

خريطة  التهديدات األمنية في الشرق األوسط
السفير. محمد أنيس سالم

منسق جمموعة عمل األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية
باملجلس املرصي للشئون اخلارجية 
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 التحديات اإلقليمية واملصالح املرصية
فاعلون من غري الدول(، بل ووضع ترتيبات حللول 

مؤقتة وأخرى دائمة.
عن  ● هنا  احلديث  ويمكن  والتأثري:  القوة  هرياركية 

تراجع أدوار دول كمرص وسوريا والعراق واجلزائر، 
وصعود أدوار دول مثل السعودية واإلمارات وقطر، 
مع وجود عدد من األطراف اهلامشية متلك أصواًتا يف 
تنحاز ملوقف  ما  العربية، غالًبا  الدول  جمالس جامعة 

الدول اخلليجية.
دور القوى الكربى: تشهد املنطقة مرحلة من التدخل  ●

الدول  حترر  ضوء  يف  املتوقع،  وغري  الزاعق،  الدويل 
العاملية  احلرب  بعد  املبارش  االستعامر  من  العربية 
قواعد  وجود  بني  الدويل  التدخل  ويرتاوح  الثانية. 
أجنبية رصاحة يف 7 دول عربية عىل األقل، باإلضافة 
عربية  دول   5 يف  املبارش  العسكري  التدخل  حلاالت 
هي  املنطقة  مشاكل  تكون  أن  عجب  فال  أخرى، 
استبعاد  مع  اخلارجية  األطراف  بني  تفاوض  موضع 
يف  بوتن   - ترامب  مفاوضات  )مثاًل  العريب  اجلانب 
أو  سوريا،  يف  لألوضاع  تعرضت  التي  هلسنكي 
اخلالف الفرنيس – اإليطايل حول إجراء االنتخابات 

الليبية، ومفاوضات أستانا حول سورية الخ(.
الدول  ● جامعة  مازالت  اإلقليمي:  التنظيم  أوضاع 

األمن  جملس  مثل  مؤسساهتا  استكامل  حتاول  العربية 
مثاًل(  األزمات  إدارة  )يف  قدراهتا  وتطوير  والسلم، 
متتالية  عمليات  عرب  القرارات،  اختاذ  عملية  وتفعيل 
إدراك  وجود  إىل  باإلضافة  والتطوير،  لإلصالح 
غري  اجلوار  دول  مع  للتعامل  آليات  إلجياد  باحلاجة 
الرشق األوسط  أن  البعض  يرى  وبالتوازي  العربية. 
املنطقة  دول  تضم  جديدة  إقليمية  مقاربة  إىل  حيتاج 
والتعاون  األمن  مؤمتر  نمط  عىل  )ربام  العربية  غري 
للرشق  مؤمتر  عقد  فكرة  طرحت  كام  األورويب(، 
إلهناء   ،١7 القرن  يف  ويستفاليا  مؤمتر  يامثل  األوسط 
النزاعات يف املنطقة عىل أساس مصاحلات تارخيية بني 
 CBMs الثقة  لبناء  وإجراءات  الرئيسية،  األطراف 

الخ. 
العلميات  2- اإلرهاب: تدل املؤرشات عىل تزايد معدل 
العقد املايض، مقارنة باألربعني  العامل خالل  اإلرهابية حول 
القتىل  عدد  يف  ضخمة  زيادة  ذلك  ويواكب  السابقة،  عاًما 
واجلرحى من جراء هذا العامل، مع مالحظة انتقال متركزها 
اجلغرايف إىل دول الرشق األوسط الكبري، بعد أن كانت ترتكز 
]مثاًل، يف  الدول  آخر من  الالتينية، واهلند، وعدد  أمريكا  يف 

عام 20١6 تركزت 75% من العمليات اإلرهابية يف الرشق 
هذه  مدلوالت  تتبع  من  األهم  ولعل  وإفريقيا[.  األوسط 
لإلرهاب  »املؤسيس«  التطور  رصد  هو  الكمية،  املؤرشات 
الذي أصبح يشكل جزًءا من مرشوعات ألشباه الدول حيث 
والتدريب  للتجنيد  ونظم  جغرافية،  حدود  هلا  كيانات  تربز 
واحلفاظ عىل األمن وتنظيم القضاء والرضائب والتعليم بل 
وتزودها  الدول  معها  تتعامل  حيث  اخلارجية،  والعالقات 
التحالفات  معها  وتعقد  والتمويل  والتدريب  باإلمدادات 
النار،  إطالق  وقف  عىل  تفامهات  ذلك  يف  بام  واالتفاقيات 
وبالتوازي،  األرسى.  تبادل  أو  التواجد  مواقع  حتديد  أو 
املنظامت  إدراج  عرب  اإلرهاب  ظاهرة  مع  املواجهة  تستمر 
عليها،  العقوبات  وفرض  خاصة،  قوائم  عىل  اإلرهابية 
وتوجيه الرضبات العسكرية إليها سواء يف إطار »احلرب عىل 
اإلرهاب« التي أعلنتها الواليات املتحدة عام 200١ ، أو يف 

أطر أخرى.
3-املعضلة اإلرسائيلية: رغم مرور 40 عاًما عىل معاهدة 
االسرتاتيجية  األدبيات  فإن  اإلرسائيلية،   – املرصية  السالم 
سلسلة  إزاء  القلق  عن  تعرب  بكتابات  زاخرة  اإلرسائيلية 
من األوضاع والتطورات املتعلقة بمرص، مثل تأثري إمدادات 
للسالح،  صفقات  من  ذلك  وغري  األمريكي،  السالح 
وطرح  املرصية،  الدفاع  ميزانية  حجم  لتناول  باإلضافة 
سيناء،  عىل  السيطرة  فقدان  احتامالت  تتناول  سيناريوهات 
مع  إرسائيل،  أمن  يمس  بام  اإلرهابية  العمليات  وتصاعد 
مالحظة أن هذا الطرح يربز، بصفة خاصة، يف املراكز البحثية 
بل  املتطرفة،  والشخصيات  األحزاب  تساند  التي  اليمينية 
والتي يمتد نشاطها إىل شخصيات من اليمني األمريكي املؤيد 

لليمني اإلرسائييل.
املوقف الرسمي املرصي، باملقابل، يؤكد عىل أمهية احلفاظ 
عىل معاهدة السالم مع إرسائيل، والبناء عليها بالتوصل حلل 
يف  القضية  هذه  ملركزية  إدراك  مع  اإلرسائييل،  العريب  للنزاع 
هلذا  العادل  احلل  توصيف  ويف  اإلقليمي.  االستقرار  حتقيق 
النزاع الذي امتد ألكثر من ١00 سنة تؤكد املواقف املرصية 
إقامة  يف  الفلسطيني  الشعب  حلقوق  االستجابة  رضورة  عىل 
دولة تتوافر هلا ظروف البقاء، مع توفري األمن يف املنطقة ال عن 
طريق االحتالل ومصادرة احلقوق ولكن عن طريق إجراءات 
األمم  ومراقبي  لقوات  دور  ذلك  يف  بام  ومتبادلة  متوازنة 
وإجراءات  السالح،  حمدودة  أو  منزوعة  ومناطق  املتحدة، 
إلنشاء  املرصية  املبادرة  املقاربة  هبذه  ويتصل  الخ.  الثقة  لبناء 
األوسط،  بالرشق  الشامل  الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة 
تدفع  نووية،  أسلحة  بامتالك  إرسائيل  انفراد  ملخاطر  إدراًكا 
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حتقيًقا  القدرات  نفس  عىل  احلصول  ملحاولة  أخرى  أطراف 
احلفاظ  أمهية  القاهرة  تدرك  الوقت،  نفس  ويف  للتوازن. 
تعزيًزا  التقليدية،  األسلحة  جمال  يف  التوازن  من  قدر  عىل 
ويعيق  التوتر،  يرفع درجة  تسلح  لسباق  وتفادًيا  لالستقرار، 
املوقف  تصور  يمكن  املنظور،  هذا  ومن  التنمية.  جهود 
عليه  حتصل  الذي  السالح  تكنولوجيا  قفزات  من  املرصي 
األملانية  الغواصات  أو   ،35 ف  الطائرات  )مثاًل:  إرسائيل 
األمن  احتياجات  تتجاوز  والتي  دولفني-2(  طراز  من 
اإلرسائييل، بام يشري إىل سيناريو توفري تفوق إرسائييل كاسح 
عىل نطاق إقليمي واسع، وبام قد يدفع أطراف أخرى )إيران 
عرب  وحتييدها  اإلرسائيلية  القدرات  معادلة  ملحاولة  مثاًل( 
برامج التسليح أو عرب التحالف مع أطراف أخرى من الدول 
االضطراب  حالة  من  يزيد  وبام  الدول،  غري  من  والفاعلني 

والتوتر يف اإلقليم.
امليزان  تأمل  عند  موازينها:  واختالل  السالح  سباق   -4
العسكري بني األطراف الرئيسية يف املنطقة، تبدو التفاوتات 
اإلمكانيات  الختالف  نتيجة  بينها،  فيام  والكيفية،  الكمية 
وأنامط التحالفات الدولية التي تستند إليها، مع انخراط هذه 
ارتفاع املخصصات  تنعكس يف  للتسلح،  األطراف يف سباق 
الدفاعية، وارتفاع نسبة ما تستورده دول املنطقة من السالح، 
يف املؤرشات العاملية التي تتبع هذه التجارة، مع تقدم ترتيب 
عىل  إنفاًقا  الدول  أكثر  جدول  يف  املنطقة  دول  من  عدد 
عدم  حالة  إذكاء  يف  العنارص  هذه  وتسهم  العامل.  يف  السالح 
بعدم  الشعور  من  تزيد  حيث  املنطقة  يف  والتوتر  االستقرار 
أطراف  أو  جماورة  أطراف  من  املحتمل  والتهديد  األمان 
مدى  أو  نوعياته،  أو  التسليح،  حجم  حيث  من  مزايا  متلك 
التأييد الدويل املتاح الستخدامه، أو نوعية الدعم الفني الذي 
يمكن أن حتصل عليه دولة ما يف حالة استخدامها للسالح. 
وتتعقد تأثريات هذا العامل يف غياب اتفاقيات لتحديد حجم 
السالح أو نوعياته ووجود ثغرات يف عضوية دول املنطقة يف 
األدوات واآلليات الدولية لنزع السالح، واحلد من انتشاره، 
ومع وجود العديد من النزاعات املسلحة يف املنطقة، بعضها 
طال أمده، وتعقدت جذوره ودوافعه، وتعددت أطرافه، بل 

امتدت املساحة التي تشغلها هذه النزاعات.
احلد  بمحاوالت  حافاًل  يعد  التاريخ  أن  من  الرغم  وعىل 
من التسليح إال أهنا القت إما عدم التفعيل أو التجميد، ويف 
ال  التي   ACRS جتربة  إىل  اإلشارة  املهم  من  السياق  هذا 
التي  التحضريية  اخلطوات  بسبب  سواء  مهمة  مرجعية  تزال 
بعيدة  األهداف  حول  الوطنية  النظر  »وجهة  تقديم  شملت 
ما  أو  اإلقليمي«،  واألمن  السالح  من  باحلد  املتعلقة  املدى 

بأسلحة  اخلاصة  الدولية  لالتفاقيات  استعراض  من  جرى 
معاهدات  )مثل  إليها  االنضامم  نحو  الشامل كخطوة  الدمار 
االنتشار  عدم  الكياموية،  األسلحة  البيولوجية،  األسلحة 
النووي، حظر التجارب النووية، ومعاهدة وقف إنتاج املواد 
باإلضافة  القذائف(،  تكنولوجيا  مراقبة  ونظام  االنشطارية 
وإنشاء  الثقة،  بناء  إجراءات  حول  جرت  التي  للمناقشات 
األوسط،  بالرشق  الشامل  الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة 
وإقامة »مراكز لألمن اإلقليمي« يف عدد من دول املنطقة، مع 
مالحظة صدور بيان شامل عن جمموعة العمل عام ١995. 
ومع ذلك تبقى العديد من اإلحباطات والتعقيدات يف مسرية 
تعنت  ذلك  يف  بام  األوسط،  الرشق  يف  السالح  من  احلد 
إرسائيل يف االستجابة جلهود إنشاء املنطقة اخلالية من أسلحة 
الدمار الشامل، ودعم الواليات املتحدة للموقف اإلرسائييل، 
االنضامم  ورفضها  نووية،  أسلحة  بامتالك  إرسائيل  وانفراد 
اخلاص   ١+5 اتفاق  بسبب  املسألة  وتعقد  احلظر،  ملعاهدة 
البالستية  الصواريخ  وسباق  اإليرانية،  النووية  بالقدرات 
تتصل  عوامل  البعض  ويضيف  املدى(،  املتوسطة  )وخاصة 
والباكستان  اهلند  لدى  املتوافرة  والبالستية  النووية  بالقدرات 

باعتبارها تؤثر يف أمن عدد من دول املنطقة. 
5- تعدد ومتدد مسارح العمليات: تواجه مرص حتدًيا مهاًم 
يف  احليوية  مصاحلها  انتشار  وهو  أال  مواردها،  عىل  يضغط 
اجتاهات جغرافية خمتلفة، بمعنى تعدد مسارح العمليات التي 
تتطلب دوًرا حركًيا، سواء استدعى ذلك املتابعة والتخطيط 
والعمل الدبلومايس، أو احتاج األمر لدور عسكري وإقامة 
حتالفات وتآلفات، أو تطور إىل ما هو أبعد من ذلك. ويمكن 

توضيح  أمثلة حمددة عىل ذلك:
كيلو   2000 ملسافة  املنطقة  متتد  األمحر:  البحر  مرسح   *
مرت من الشامل إىل اجلنوب مع تراوح عرضها من 29 كم – 
بمعدل حوايل  العامل  300كم، حيث متر هبا 20%  من جتارة 
١7 ألف سفينة سنوًيا، حتمل 820 مليون طن، بقيمة حوايل 
يومًيا،  نفط  برميل  مليون   4.8 تشمل  دوالر،  مليار   700
مرص  دخل  بذلك  ويرتبط  للعامل،  املسيل  الغاز  من  و%30 
من قناة السويس الذي يبلغ حوايل 5.5 مليار دوالر سنوًيا. 
ورغم موجة احلديث عن البحر األمحر بوصفه »بحرية عربية« 
املنطقة  تدويل  هو  الواقع  فإن  املايض،  القرن  سبعينيات  يف 
الصني،  املتحدة،  )الواليات  دول  لعدة  قواعد  تواجد  عرب 
اإلمارات(  تركيا،  اليابان،  أملانيا،  إسبانيا،   ، إيطاليا  فرنسا، 
املشرتكة  البحرية  القوة  عرب  العسكري  للتواجد  باإلضافة 
 Combined Task Force 150 )CTF-150(
والتي تضم 25 دولة، باإلضافة لتواجد وحتركات ومناورات 
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املنطقة.  من  أطراف  مع  باالشرتاك  أحياًنا  حمددة  دول  جترهيا 
النزاعات داخل وفيام بني دول  وتتعقد الصورة بسبب تعدد 
والسودان  والصومال  اليمن  يف  األوضاع  )مثاًل  املنطقة  هذه 
والنزاع العريب – اإلرسائييل الخ(، مع ما تسببه من انجذاب 
ذاك،  أو  الطرف  هذا  ملساندة  دولية  وأطراف  إقليمية  لدول 
ذلك  كل  ويصاحب  مصاحلها.  حلامية  املبارش  التدخل  أو 
املتحدة  األمم  أدوار  يف  سواء  التدويل  من  جديدة  أشكال 
املبعوثني  أو  السالم،  حفظ  قوات  عرب  اإلفريقي  االحتاد  أو 
النزاعات،  لتسوية  أو عرب طرح مشاريع  للوساطة،  الساعني 
الصينية،  والطريق  احلزام  كمبادرة  كربى  مشاريع  تقديم  أو 
التي تتضمن البحر األمحر كجزء من »طريق احلرير البحري«. 
من  سواء  املرسح،  هذا  يف  مبارشة  مصالح  ملرص  أن  والشك 
التنافس  املرور، واألمن، واحلد من  ناحية احلفاظ عىل حرية 
والتدخل الدويل، وتوفري املناخ املناسب لالستثامر، وبناء قدر 
عىل  احلفاظ  مع  العربية  األطراف  بني  والتنسيق  التوافق  من 
حسن العالقات مع األطراف األفريقية والدولية، ولعل ذلك 
اجلنويب«،  األسطول  »قيادة  عن  اإلعالن  يف  مؤخًرا  انعكس 
واألفريقية  العربية  الدول  من  عدًدا  القاهرة  دعوة  ويف 
املتشاطئة للبحر األمحر الجتامع يف ديسمرب 20١7 للتباحث 
اجتامع  تأخر  مالحظة  مع  للتعاون«،  أفريقي  عريب  »إطار  يف 
املتابعة هلذه املجموعة والذي كان يتوقع أن يعقد يف ربيع العام 

احلايل. 
* مرسح رشق املتوسط: وهو موضوع اهتامم جديد بدافع 
اكتشافات الطاقة العمالقة، وتعدد النزاعات املعقدة يف الدول 
املتشاطئة، وتفرعها، مع تصاعد دور الدول الرشق أوسطية، 
وأساطيل،  عسكرية  قواعد  عرب  الكربى  القوى  وتواجد 
املنطقة  يف  النووية  الربامج  حول  وجذب  شد  ووجود 
)اإلرسائيلية واإليرانية( ومعها باقي أسلحة الدمار الشامل، 
باإلضافة لكون املنطقة جزًءا عضوًيا من املمر البحري العابر 
للبحر األمحر وقناة السويس من وإىل أوروبا، بام يتداعى عن 
ذلك من حركة للهجرة غري النظامية من اجلنوب والرشق إىل 

الشامل.
األسطول  لقيادة  الرئيسية  املهام  تتبلور  اإلطار  هذا  ويف 
ومسارات  الغاز  منصات  تأمني  ناحية  من  ملرص  الشاميل 
البضائع  حركة  وتأمني  االقتصادية،  املنطقة  وحراسة  نقله 
العاملية، واإلسهام يف املجهود احلريب املوجه ضد املجموعات 
النظامية  غري  اهلجرة  أعامل  واعرتاض  سيناء،  يف  اإلرهابية 

وهتريب البرش.
اهنيار  مع  الغربية:  الصحراء  ومرسح  ليبيا  يف  األوضاع   *
نظام القذايف، وانتقال ليبيا حلالة من الفوىض منذ عام 20١١، 

ناحية  فإن مرص تعاين من تداعيات هذه األوضاع سواء من 
عرب  املهربة  واألسلحة  املتطرفة  للجامعات  منافذ  وجود 
الصحراء الغربية، أو من حيث الفراغ األمني يف ليبيا والذي 
جذب العديد من األطراف الدولية للتدخل املبارش عسكرًيا 
باإلضافة  األزمة،  حل  توجهات  عىل  للتأثري  ودبلوماسًيا 
بتفاعالته  املرصي  االقتصاد  عىل  األزمة  استمرار  تأثري  إىل 
األزمة  استمرار  فإن  آخر،  مستوى  وعىل  الليبية.  السوق  مع 
العمل  الليبية يسهم يف تفاقم اخللل اإلقليمي ويعطل فرص 
تعرضت  مرص  أن  ويالحظ  املشرتك.  واألفريقي  العريب 
املحور  عىل  أمنية  لتحديات  املاضية  السبعة  السنوات  خالل 
اإلرهابيني  تسلل  ذلك  يف  بام  خمتلفة  أشكااًل  أخذت  الغريب 
عرب الصحراء وقيامهم بأعامل عدوانية ضد قوات مرصية أو 
ليبيا،  يف  مقيمني  مرصيني  وإعدام  بخطف  القيام  أو  مدنيني، 
أو هتريب األفراد واألسلحة ووسائل النقل عرب الصحراء إىل 

داخل األرايض املرصية بل وإىل سيناء.
وكان تعامل مرص مع األوضاع يف ليبيا عقب 20١١ يشمل 

عدة مسارات:
  *العمل الدبلومايس مع األطراف الليبية سواء سعًيا إىل 
القبائل واجلامعات،  لبلورة مواقف بعض  أو  توافق جيمعها، 
ألطراف  أو  املتحدة  لألمم  الدولية  اجلهود  يف  للمشاركة  أو 

أخرى، خاصة فرنسا وإيطاليا، »وآلية دول اجلوار العريب«.
الغربية،  الصحراء  يف  املرصي  العسكري  البنيان  *تعزيز 
الغربية  الصحراء  يف  عسكرية  قواعد  توسيع  عرب  سواء 
افتتحا يف يوليو  اللذين  )قاعديت حممد نجيب، وسيدي براين 
20١7(، أو عرب املناورات املتتالية مع أطراف دولية، أو عرب 

تعزيز عمليات املراقبة اجلوية والربية.
املبارشة  املعونات  املشري/ خليفة حفرت عرب  *دعم موقف 
واملساندة الدبلوماسية وتعزيز عالقاته بأطراف دولية )روسيا 

مثاًل(.
بتوجيه  يقوم  إمارايت،   – مرصي  عسكري  حتالف  *بلورة 

رضبات للجامعات اإلرهابية العاملة داخل ليبيا.
اإلرهابية  اجلامعات  تواجد  ملراكز  جوية  رضبات  *توجيه 

داخل ليبيا وعىل مسارات حتركهم رشًقا.
غري  التهديدات  أصبحت  التقليدية:  غري  التهديدات   -6
العرص  يف  القومي  األمن  قضايا  من  أصياًل  جزًءا  التقليدية 
واجلريمة  واملياه،  املعلومات،  أمن  ذلك  يف  ويدخل  احلايل، 
واألوبئة،  املناخ،  وتغري  للحدود،  العابرة  واجلريمة  املنظمة، 
وزيادة  والقرصنة،  البيئة،  وأوضاع  اإلغاثة،  وعمليات 
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واإلرهاب  والطاقة  الغذائي،  واألمن  واملخدرات،  السكان، 

واهلجرة غري النظامية، والفقر الخ. 
القضايا، وغريها، يف  لتناول كل هذه  املجال  يتسع  وإذ ال 
احلالة املرصية، إال أنه يمكن القول بأن مرص تواجه حتديات 
اإلشارة  وتكفي  التقليدية،  غري  التهديدات  جمال  يف  كربى 
لتحدي الزيادة السكانية التي هتدد بوصول عدد السكان إىل 
عىل  ذلك  انعكاسات  مع   ،2050 عام  بحلول  مليون   ١5١
حجم ظاهرة البطالة، واالحتياجات التعليمية والصحية، مع 
الفقر(،  الواقعني حتت خط  الفقراء )أي  مالحظة زيادة عدد 

رغم تراجع نسبة الفقر.
التهديدات غري  أي من عنارص  من  يقرتب  املرء  يكاد  وال 
التقليدية إال وتصيبه الدهشة من حجم التحدي الذي يواجه 
مرص يف السنوات القادمة، فحصة الفرد من املياه جد متواضعة 
مرت  )ألف  عاملًيا  املقرر  مقابل  سنويا(  مربع  مرت   650( اليوم 
 %50 بمقدار  السكان  زاد  إذا  األمر  خطورة  وتزداد  مربع(، 
خالل الثالثني سنة القادمة، وهيبط نصيب الفرد إىل 400 مرت 
مربع سنوًيا، أي 40% من املعدل املستهدف عاملًيا، وإن كانت 
احلدود  هذه  حتت  اآلن  تقع   – األردن  مثل   – الدول  بعض 
اإلقليم  أن  والواقع  سنوًيا(.  للفرد  مربع  مرت   ١35( بكثري 
مصادرها،  ووجود  املياه،  شح  من  بشدة  يعاين  كله  العريب 
منبع األهنار، يف معظم احلاالت، يف دول جماورة، مما يضيف 
له تداعياته عىل  املياه وهو عنرص  بعًدا سياسًيا يؤثر عىل أمن 
األوضاع الداخلية يف العديد من دول املنطقة، كام أنه ينعكس 

عىل العالقات بني دول املنطقة.
سبق،  عام  تعقيًدا  أو  أمهية  الغذائي  األمن  قضية  تقل  وال 
احتياجاهتا  من   %60 حوايل  استرياد  عىل  مرص  تعتمد  حيث 
والفول،  القمح  من  احتياجاهتا  من   %70 بل  الغذائية. 
بواقع  للقمح  املستوردة  الدول  قائمة  مرص  تتصدر  وحيث 
حوايل ١2 مليون طن سنويا، كام تستورد أكثر من 30% من 
اللحوم،  من  احتياجاهتا  من  و%60  السكر،  من  احتياجاهتا 
ومجيع احتياجاهتا من الزيت، والعدس والذرة. هنا أيًضا فإن 
التحدي الذي تواجهه مرص، يعاين منه العامل العريب بأرسه، مما 

ينعكس عىل مدى االستقرار واالستقاللية يف اإلقليم. 
ثانًيا: السرتاتيجية املرصية ملواجهة التهديدات اإلقليمية

عند بحث التحديات األمنية التي تواجه مرص،  فإنه يبدو، 
كبرية،  درجة   إىل  متعددة  أهنا  مبارشة،  األوىل  الوهلة  ومن 
أو  بمعنى عدم وجود حلول رسيعة  بالتعقيد،  تتسم  أهنا  كام 
بني  التشابك  من  قدر  لوجود  باإلضافة   منها،  لكل  بسيطة 
األساليب  بني  وأيًضا  التهديدات،  هذه  وحمركات  مسببات 

هذه  مقاربة  ويمكن  ملواجهتها.  املتوافرة  )االسرتاتيجيات( 
أو  التوصيات  من  جمموعتني  خالل  من  املركبة  الصورة 
األفكار أوهلام يتعلق باملنهاج أو األسلوب، وثانيهام يركز عىل 

جمموعة من خطوط احلركة املوضوعية.
الناحية املنهجية، يمكن تصور أن التغريات العميقة  فمن 
عىل املرسح اإلقليمي، والسامت اجلديدة التي تكتنفه، حتتاج 
ومقاربات  مستحدثة،  ومفاهيم  جديدة،  حتليلية  قراءة  إىل 
بصفات  تتسم  األوسط  الرشق  منطقة  أن  والشك  مبتكرة. 
االسرتاتيجي،  التخطيط  عملية  صعوبة  من  تزيد  خاصة، 
تشمل   SWOT »رباعية«  حتليالت  إجراء  تتطلب  والتي 
وتبدو  والتحديات.  والفرص،  والضعف،  القوة،  عنارص 
ترتيب  نحو  خطوة  بوصفها  الدراسات  هذه  مثل  أمهية 
وهي  اإلقليمي،  النطاق  يف  خاصة  واألهداف،  األولويات 
حتٍد،  أو  قضية  لكل  خمتلفة  أوزان  إعطاء  تتضمن  عملية 
وذلك عىل أساس معايري موضوعية. ويمكن تصور جمموعة 
املعايري أو األسئلة التي تطرح يف هذه العملية عىل أهنا تشمل 
أو  املصالح  وزن  حيث  من  التهديد،  خطورة  مدى  حتديد 
من  االنطالق  يمكن  كام  التهديد،  موضع  القيم  أو  املوارد 
وضع  مع  التهديدات،  ملواجهة  املتاحة  املوارد  حجم  زاوية 
تقدير مستقبيل )توقع( للمدى الزمني الذي سوف يستغرقه 
ظهور التهديد، وإجراء حتليل مقارن للبدائل املتاحة ملواجهة 

كل هتديد.
ظل  يف  تعقيداهتا  تتزايد  هذه  األولويات  بلورة  وعملية 

ثالثة اعتبارات إضافية.
األوسط،  ● الرشق  منطقة  يف  العالية  السيولة  درجة 

مصطلح  اإلقليم  حالة  عىل  البعض  أطلق  حيث 
VUCA ليعكس القابلية لالشتعال وغياب اليقني، 
 volatility, uncertainty, والتعقيد والغموض
هذا  ويساعد   complexity, ambiguity
التخطيط  بفوائد  القناعة  إضعاف  عىل  الوضع 
رد  تكييف  تفضل  قناعات  وبروز  االسرتاتيجي، 
بأسلوب  والترصف  بحالتها،  حالة  لكل  الفعل 
يف  التورط  أو  االشتباك  عدم  تفضيل  مع  برامجايت، 

مشاكل اإلقليم إال بدرجة حمدودة.
املشهد  ● ليعطي  املتوقعة«  غري  »األحداث  عنرص  يربز 

األثر  ذات  باملفاجآت  يتسم  ضبابًيا  بعًدا  اإلقليمي 
هبا  التنبؤ  يستحيل،  بل  يصعب،  التي  الكبري، 
العلمية، خاصة مع حمدودية االحتامالت  باألساليب 
أو  »الواقعية«  املقاربات  إطار  يف  دراستها  يتم  التي 
اخلربات  أساس  عىل  االحتامالت  هذه  حتديد  بسبب 
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ما  مع  السوداء«  »البجعة  ظاهرة  وتتفاعل  السابقة. 
الرشق  يف   VUCA سامت  من  إليه  اإلشارة  سبق 
األوسط لتزيد من صعوبة استرشاف املستقبل، وتقلل 
ال  الذي  االسرتاتيجي  التخطيط  لعمليات  احلامس 
تبدو قادرة عىل متابعة التغريات املتوالية، العشوائية، 

عىل املرسح اإلقليمي.
التحديات،  ● الدولة جتاه أهم  توافق داخل  بناء  عملية 

هذه  ملواجهة  املتوافرة  املوارد  وختصيص  واألهداف، 
تفعيل  تشمل  تدبري،  عملية  إىل  حتتاج  االحتياجات، 
النيابية،  واملجالس  واإلعالم،  األبحاث،  مراكز 
الدولة عىل  باإلضافة إىل األدوار الرسمية ملؤسسات 
األمن  وجملس  الوزراء،  وجملس  الرئاسة،  مستوى 
اخلارجية  الوطني، ووزاريت  الدفاع  القومي، وجملس 
االستفادة  حيقق  بام  العامة،  واملخابرات  والدفاع 
وخارج  داخل  املتوافرة  واخلربات  اإلمكانيات  من 
أجهزة احلكم، وذلك عرب حوار ثري ومفتوح يطرح 
ويمتد  بل  املتاحة،  البدائل  لكل  التكاليف  حساب 
مراكز  مع  التواصل  إىل  الثاين،  املسار  دبلوماسية  عرب 

األبحاث والفكر يف الدول األخرى.
أما إذا انتقلنا ملضمون بعض اجتاهات احلركة املتاحة ملرص 
ملواجهة التهديدات األمنية التي تواجهها يف الرشق األوسط 

فإنه يمكننا أن نبدأ بتحديد مخس مسارات أساسية:
)١( تعزيز املكونات الداخلية لألمن القومي املرصي: تبدو 
األولويات املرصية الداخلية واضحة إىل حد كبري من حيث 
القضاء عىل اإلرهاب، وخاصة يف سيناء، وحتقيق االستقرار 
مع  العمل،  فرص  وتوفري  االقتصادي،  النمو  يدعم  الذي 
تقوية البنية األساسية بام جيذب االستثامرات اخلارجية ويوسع 
جماالت  يف  عميقة  إصالحات  إجراء  مع  السكانية،  الرقعة 
التعليم والصحة والرعاية االجتامعية، وبام يقيض عىل نسب 
التنمية  أهداف  وحيقق  السكاين،  واالنفجار  واألمية  الفقر 
الغذائي،  األمن  فجوة  يعالج  وبام   ،2030 بحلول  املستدامة 
ويعيد توزيع موارد واستخدامات املياه )بام يتصل بذلك من 
من  املجموعة  هذه  وحتقيق  النيل(.  وادي  يف  إقليمية  حركية 
هبدف  االسرتاتيجي«،  »الكمون  من  قدًرا  يقتيض  األهداف 
بشكل  مبعثرة  تبدو  التي  املرصية  القوة  عنارص  حشد  إعادة 
شكوى  موضع  ظاهرة  وهي  اخلارجي،  مرص  حترك  يعطل 
والعالقات  القومي  األمن  مسئويل  من  العديد  كتابات  يف 
موسى،   عمرو  إسامعيل،  حافظ  )مثل:  السابقني  اخلارجية 

أمحد أبو الغيط(.

هائلة،  ميزة  مرص  متلك  الناعمة:  القوة  يف  االستثامر   )2(
تتمثل يف دورها التارخيي يف اإلقليم املحيط هبا، الذي تسكنه 
كان  وإن  عميقة  بوشائج  أجزاؤها  ترتبط  كبرية  سكانية  كتلة 
الناعمة  مرص  قوة  مكونات  من  كثري  تآكل  عىل  اتفاق  هناك 
)إذاعتها، وإنتاجها األديب، وفنها، والسينام املرصية، وإعالمها، 
وجامعاهتا، واخلطاب السيايس الصادر من القاهرة، ونجومها 
يف كل جمال الخ(. كام أن كثرًيا من هذه العنارص أصبحت تتوافر 
لدى دول اإلقليم، بمعنى أن امليزة النسبية ملرص يف جمال القوة 
الناعمة آخذة يف االنحسار بتأثري عوامل ذاتية وأخرى هيكليه 
تتصل بسنة التطور، إال أنه يالحظ أنه يصعب عىل دولة واحدة 
أن  واألرجح  املركزي،  اإلقليمي  دورها  يف  مرص  ختلف  أن 
األمد  يف  تستمر  سوف  والتأثري  القيادة  مراكز  تعدد  ظاهرة 
البعيد، بل يبدو أن دوائر التأثري تتجه إىل نوع من التخصص 
بحيث يكون ألحد دول املنطقة تأثرًيا غالًبا يف قضية ما مثل: 
أن  دون  الطاقة  أو  العسكرية،  القوة  أو  اإلقليمي،  االقتصاد 
ينسحب ذلك إىل قضايا أخرى، وهو ما يعني رضورة االجتاه 
املختلفة مع  التأثري  مراكز  وتآلفات جتمع بني  إلجياد حتالفات 

احلاجة لتطوير التنظيم اإلقليمي ليحقق هذا الدور.
للنهوض  لغريها،  تتوفر  ال  قد  فرصة  مرص  لدى  ويظل 
الدويل،  وزهنا  من  يعزز  بام  لدهيا،  الناعمة  القوة  بعنارص 
أهدافها  حتقيق  يف  لفرصها  يضيف  وبام  اإلقليمي،  ودورها 
مالحظة  مع  احليوية،  مصاحلها  عىل  واحلفاظ  االسرتاتيجية 

ارتفاع عائد االستثامر يف هذا املجال، ورسعة ظهور نتائجه.
)3( حتديث القوة اخلشنة: توجد مؤرشات عىل اجتاه مرص 
من  سواء  العسكرية،  قوهتا  من  جوانب  عدة  تطوير  نحو 
وتشري  والفكرية.  التنظيمية  النواحي  من  أو  التسليح  ناحية 
كاًم  املرصي  العسكري  النشاط  ترصد  التي  الدولية  املصادر 
العسكرية  والبنية  والتدريب،  التسليح،  جماالت  يف  ونوًعا 
املسرتال،  الطائرات  حاملتا  ذلك  يف  بام  الخ.  والتخطيط 
الدفاع  ونظام  الدولفني،  والغواصات  رافال،  والطائرات 
اجلوي س300، وطائرات ميج 29، إىل وجود رغبة واضحة 
لتنويع مصادر السالح. مع وجود اجتاه الستحداث خطوات 
أحدمها  قيادتني  إنشاء  عن  اإلعالن  مثل  جديدة،  تنظيمية 
لألسطول الشاميل واآلخر لألسطول اجلنويب، وقاعديت حممد 
املوحدة  والقيادة  الغربية،  الصحراء  براين يف  نجيب وسيدي 
ملنطقة رشق القناة. باإلضافة إىل وجود توجه لدعم القدرات 
وحتليل  مجع  تشمل  والتي  اإلرهاب،  ملكافحة  املطلوبة 
املعلومات، واحلركة الرسيعة، والعمليات اخلاصة، والتعامل 
مع املجتمعات املحلية، الخ. إال أن القوة اخلشنة هلا حتدياهتا 

املستقبلية التي حتتاج لالهتامم ومنها:



11

امللف املرصى - العدد  5٠ - أكتوبر  ٢٠١٨
العمر  بام خيترص  السالح  * زيادة رسعة تطور تكنولوجيا 
ما  وهو  سنوات،  عرش  حدود  إىل  التسليح  لنظم  االفرتايض 
يتطلب وضع خطط مستقبلية بمعنى حتديد نظم السالح التي 
سوف حتتاج إليها الدولة بعد عدة سنوات، وهي عملية صعبة 
األطراف  لدى  التسليح  واجتاهات  اإلقليم  تقلبات  ظل  يف 

األخرى املعنية.
* االهتامم بجوانب األمن السيرباين، حيث يكون التهديد 
يف هذا املجال نابًعا  ليس فقط من الدول واحلكومات، ولكن 
اإلجرامية،  واجلامعات  الدول،  غري  من  أطراف  من  أيًضا 

وحركات االحتجاج السيايس، واملجموعات اإلرهابية.
عميق  وتغري  اضطراب  عنرص  ستمثل  املستقبل  أسلحة   *
تتضمن  حيث  العسكري،  والتنظيم  االسرتاتيجي  الفكر  يف 
 artificial االصطناعي«  »الذكاء  لتكنولوجيا  االنتقال 
الطائرات  عىل  األمر  يقترص  ال  بحيث   ،intelligence
مالحني،  بال  الغواصات  أيًضا  ولكن  طيارين،  بدون 
للفضاء  عديدة  استخدامات  مع  أفراد،  بال  واملدرعات 
التعليم   نظم  يف  تطويًرا  تتطلب  وكلها  البحار،  وأعامق 
 war احلروب«  »إدارة  من  جديد  جيل  لتمكني  والتدريب 

.management
نوعية  بقدرات  تتميز  ذكية،  عسكرية  لقوة  مرص  حتتاج   *
مع  والتالؤم  االستجابة  ورسعة  املرونة  حيث  من  متطورة 
املتعددة،  العمليات  مسارح  عىل  اجلديدة  االحتياجات 
املطلوب األداء فيها، وهي مسألة يدور حوهلا احلوار يف دول 
السالح  نظم  حتبذ  مقاربات  بني  املفاضلة  تتم  حيث  عدة، 
باهظة التكلفة واسعة التأثري، مقابل الوحدات الصغرية التي 

تتسم باملرونة وانخفاض التكلفة.
املستوى  عىل  مرص  حاولت  التحالفات:  أنامط   )4(
جامعة  إطار  يف  سواء  عربية،  حتالفات  تكوين  اإلقليمي 
الدول العربية أو خارجها، حيث جربت الدفع بفكرة »القوة 
العقائدي  توجهها  لرتمجة   ،20١5 عام  يف  املشرتكة«  العربية 
الواقع العميل، إال أن ذلك مل يلق محاًسا من جانب دول  إىل 
سوابق  توجد  املحاولة،  هذه  مع  وبالتوازي  أخرى.  عربية 
اإلرهاب  ملواجهة  دويل  حتالف  تكوين  حيث  من  اإلقليم  يف 
اليمن  يف  للتدخل  عريب  وحتالف  املتحدة،  الواليات  بقيادة 
ومقرتح إرسال قوات عربية لسورية، باإلضافة ملقرتح »ناتو 
عريب« الذي تطرحه اإلدارة األمريكية. ويف هذا السياق، فإن 
سياق  يف  خاصة  املتاحة،  البدائل  دراسة  إىل  حتتاج  القاهرة 

التفامهات املرصية – السعودية، التي تسعى إلعادة االستقرار 
شهدا  قد  والعامل  املنطقة  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  لإلقليم، 
حتوالت عميقة، وأن بديل »العمل املنفرد« ال يبدو واقعًيا أو 
مؤثًرا، خاصة يف املديني املتوسط والطويل. ويبقي أمام مرص 
حتدي إعادة صياغة حتالف إقليمي مؤثر دون االنحياز ألحد 
األطراف الدولية )وقد يكون النموذج اهلندي احلايل موضع 

دراسة يف هذا السياق(.
العربية  الدول  تواجه  جديدة:  إقليمية  مقاربة  نحو   )5(
حتدًيا يتمثل يف عدم وجود آليات مؤثرة ملعاجلة قضايا اإلقليم 
األمنية، وخاصة الستيعاب دول املنطقة الرشق أوسطية، أو 
السالم،  الوقائية، وعمليات حفظ  الدبلوماسية  بمهام  القيام 
ورغم  املتطورة.  اإلقليمية  التنظيامت  وظائف  من  وغريها 
دول  مع  للتعامل  آلية  إجياد  أول  من  األطروحات،  تعدد 
منظمة  تشبه  منظمة  بناء  إىل  العريب(  اجلوار  )رابطة  اجلوار 
األمن والتعاون األورويب OSCE، أو تكوين جتمع جديد 
املنطقة قد ال تكون  أن ظروف  يبدو  أنه  إال  املتوسط،  لرشق 
جاهزة ملثل هذا التوجه، حيث ال تزال القضية الفلسطينية بال 
 – السعودي  اخلالف  حجم  تعاظم  مع  ومرٍض،  عادل  حل 
اإليراين، ووجود مساحات خالف مستمرة بني تركيا وعدد 
التنسيق  عملية  تأجيل  يرجح  ما  وهو  العربية،  األطراف  من 
توجد  كانت  وإن  أوسطية،  والرشق  العربية  األطراف  بني 
لبلورة  الثاين  املسار  البدائل وإجراء حوارات  لدراسة  حاجة 
األفكار. ولعل اخلطوة املتاحة هي تطوير ودعم جامعة الدول 
احلوار  عىل  العربية  القدرات  تعزيز  نحو  كخطوة  العربية، 

والتنسيق مع دول اجلوار غري العربية.
من جممل ما تم عرضه وحتليله من صورة للمرسح اإلقليمي 
من حيث الفرص والتحديات والتهديدات األمنية التي تواجه 
مرص والتي تطلبت قراءة موضوعية خاصة مع حلظات التحول 
الكربى،  القوى  وأدوار  أهداف  تبدل  حيث  من  التارخيية 
لالنفصال،  أخرى  أطراف  واجتاه  األطراف،  بعض  وصعود 
مع ظهور حتالفات جديدة تعكس توازنات ومتغريات رسيعة 
التحديات  تلك  ملواجهة  احللول  ألهم  واستعراض  احلركة، 
يقتيض  األمر  فإن  التنظيمية،  أو  الفكرية  الناحية  من  سواء 
األمن  قضايا  بحث  هبا  املناط  املؤسسات  مجيع  بني  التعاون 
القومي، وذلك بمشاركة املجتمع املدين، مع رضورة أن يمتد 
احلوار ألطراف إقليمية ودولية عرب اللقاءات غري الرسمية عىل 

أمل أن يفتح احلوار آفاًقا جديدة وفرًصا واعدة.


