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األمــن القومي املـصــري :إعــادة نظر فــي التحديات واالستجابات
محمد العربي
باحث يف الشؤون الدولية

ربام كان «احلفاظ عىل األمن القومي املرصي» هو العنوان
األبرز للفرتة األوىل من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسـي
()٢٠١٨ -٢٠١٤؛ حيث مثل العمود الثاين خلطاب
الدولة والنظام يف تلك املرحلة إىل جانب مرشوع اإلصالح
االقتصادي .وال عجب يف هذا إذا ما نظرنا إىل أن الرئيس
السيسـي قد توىل مقاليد األمور يف ظل ظروف شديدة
فداخليا ،شهدت
أمنيا يف الداخل واخلارج.
ًّ
االضطراب ًّ
البالد موجات عنيفة بدأت مع اإلطاحة بجامعة اإلخوان
من سدة احلكم يف أعقاب أحداث  ٣٠يونيو ،وما تالها
من عمليات عنف فتحت السبيل أمام بروز تنظيامت رسية
تستهدف ختريب املرافق العامة ،وأجهزة األمن واجليش،
باإلضافة إىل تفجر األوضاع يف شامل سيناء واتساع نطاق
عمليات تنظيم «والية سيناء» إىل الداخل؛ حيث استمر
يف استهداف قوات اجليش والرشطة واملواطنني األقباط
وكنائسهم ،قبل أن يتحول إىل استهداف الطوائف اإلسالمية
املخالفة كام وقع يف اهلجوم عىل مسجد الروضة والذي أودى
وخارجيا ،استمرت النزاعات األهلية
شخصا.
بحياة ٣١١
ً
ًّ
يف سوريا وليبيا ،واليمن ،وما حييط هبا من رصاع إقليمي
ودويل عىل قيادة املنطقة يف فرض مزيد من التحديات عىل
األمن القومي املرصي من جهات عدة.
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وعىل العكس من بلدان املنطقة التـي مرت بمراحل
االضطرابات الشعبية ،ثم النزاعات األهلية والرصاع الدويل،
نسبيا ،بفضل متاسك نسيجها
بقيت مرص مستقرة إىل حد كبري ًّ

االجتامعي وصمود مؤسسات الدولة؛ كام أن سياسات
الدولة األمنية يف املرحلة األخرية ،نجحت إىل حد بعيد يف
حتجيم العمليات العنيفة التـي قامت هبا خاليا نوعية كانت
تنتمـي بشكل أو بآخر إىل مجاعة اإلخوان.

وف ًقا إلحصاءات معهد التحرير لدراسات الرشق األوسط،
فقد شهدت مرص يف السنة األخرية من رئاسة السيسـي
ً
ملحوظا لعدد العمليات اإلرهابية بمعدل
تراجعا
()٢٠١٧
ً
يقارب النصف .كام أن العام احلايل مل يشهد هجامت إرهابية
كربى ،يف الوقت الذي أطلقت فيه العملية الشاملة لتطهري
سيناء من البؤر اإلرهابية .بيد أن هذا الرتاجع العددي ال
يعنـي انتهاء املخاطر األمنية املحيقة باألمن القومي املرصي.
فالتحديات ال زالت قائمة مع استمرار البيئة الداخلية
واخلارجية املضطربة .حتاول هذه الورقة وضع خارطة لتلك
التحديات ،ووضع تصورات ملا يمكن أن يكون اسرتاتيجية
جديدة يف التعامل معها يف السنوات القادمة.
وتقوم هذه االسرتاتيجية عىل رضورة جتاوز «الرصاع
مع اإلسالم السياسـي» كرسدية وحيدة للمواجهة األمنية
يف مرص ،كي يشمل التخطيط لألمن القومي خماطر أخرى
إحلاحا ،أو ستكون كذلك يف املستقبل القريب ،وهو ما
أكثر
ً
يعنـي جتاوز املواجهة األمنية املبارشة كسبيل وحيدة للتعامل
مع تلك املخاطر ،كي تشمل مزيدً ا من االنفتاح السياسـي
وإعادة بناء قدرات الدولة وتبنـي سياسة خارجية أكثر فاعلية
وحيا ًدا.

·رؤية األمن القومي املرصي :٢٠١٨-٢٠١٤
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ارتكزت رؤية األمن القومي ملرص يف الفرتة األوىل
لرئاسة السيسـي عىل رضورة «عودة الدولة» ومحاية هيبتها
ومؤسساهتا ومنع حدودها من االخرتاق ،ومنع أية حماولة
لزعزعة االستقرار السياسـي ،خاصة تلك التـي تقوم هبا
مجاعات اإلسالم السياسـي وعىل رأسها اإلخوان املسلمون،
والدول التـي تدعمها يف املنطقة وعىل رأسها قطر وتركيا.
صدرت هـذه الرؤية عن اعتقاد داخل مؤسسات النظام
مفاده أن ثورة يناير  ،٢٠١١وما تالها من حتوالت سياسية
وانكشاف اجتامعي وتراجع اقتصادي حاد ،مل تكن إال حماولة
فعليا عىل
متعمدة إلضعاف الدولة املرصية ،وهو ما تم
ًّ
مستويات عدة ،وصارت مهمة النظام الرئيسة هي منع متاديه
من خالل دحر اجلامعات السياسية اخلارجة عن القانون
واملنفذة للمخططات اإلرهابية ،وإعادة السيطرة عىل املجال
السياسـي ،وأمننة املجال العام.

يمكننا احلكم عىل هذا التصور بأنه تقليدي ،وواقعي إىل
حد بعيد ويتالءم مع الظروف االنتقالية التـي شهدهتا ،وال
زالت تشهدها ،البالد منذ يناير  .٢٠١١ومن ثم ،يتعامل
مع خماطر تقليدية بأدوات أكثر تقليدية كان لألجهزة األمنية
والعسكرية الدور األكرب فيها .ومع ذلك ،اجته اخلطاب
الرسمـي واإلعالمي للدولة يف احلديث عن خماطر من
نوع جديد عرب عنها بـ «حروب اجليل الرابع» يف إشارة إىل
األدوات غري التقليدية التـي تستخدمها مجاعات ودول للنيل
ثقافيا وختريبها
من الدول املستهدفة وختريبها عرب غزوها
ًّ
فكر ًّيا بطرق عدة ومنها الشائعات ووسائل التواصل
االجتامعي ومحالت التضليل اإلعالمية .استعار هذا اخلطاب
هذه األدوات من توجهات حمافظة ،كانت تنظر لنمط
احلروب اجلديدة من خالل رصاعها مع التوجهات التحررية
واليسارية .وربام كانت االستعارة دقيقة يف احلالة املرصية،
حيث استبدل اخلصم اإلسالموي باخلصم اليساري ،ثم امتد
ليشمل أشكال املعارضة السياسية األخرى غري العنيفة .ويف
النهاية ،جعل هذا اخلطاب ،وما صاحبته من ممارسات األمن
القومي ملرص يف تلك الفرتة خمتز ً
ال من عدة جهات:
·خضع التخطيط لألمن القومي املرصي يف تلك املرحلة
إىل حقائق الرصاع الداخيل مع مجاعات اإلسالم
السياسـي عىل احلكم ،وما ارتبط بتلك الظاهرة من

تصاعد معدالت العنف وتصاعد العمليات اإلرهابية.
أدت هذه احلالة من التسيس إىل عدم تعاطي خمططي
األمن القومي مع املخاطر التـي تتجاوز هذا الرصاع ،أو
إسقاط هـذا الرصاع عىل جوانب إشكالية مثل احلفاظ
عىل حقوق اإلنسان ،أو إصالح قطاع األمن؛

· انعكست هذه احلالة يف تعامل مرص مع التحديات
اخلارجية؛ حيث نظرت الدولة إىل الرصاعات اإلقليمية
املحيطة إىل حد بعيد من خالل رصاعها مع اإلسالميني.
فلم يكن تعاملها مع احلرب األهلية يف ليبيا يف طورها
الثاين ( - ٢٠١٤حتـى اآلن) إال امتدا ًدا هلذا الرصاع؛
فأخذت يف مطاردة شبح اإلسالميني من خالل دعم
األطراف املناوئة .وعىل أساس هذا املبدأ ،حسمت
أمرها بدعم الدولة السورية يف رصاعها مع اجلامعات
اإلسالمية املتطرفة؛ وعقدت حتال ًفا مع القوى اخلليجية
املحافظة املعادية للتوجهات اإلسالموية السلفية وعىل
رأسها اإلمارات العربية املتحدة يف مواجهة القوى
األخرى الداعمة لإلسالميني .بيد أن هذه التحالفات
مل متنح مرص فرصة الستعادة نفوذها اإلقليمي بقدر ما
دفعتها نحو اسرتاتيجية سالبة تركز عىل منع املخاطر،
ودعم التورط يف االضطرابات اإلقليمية دون اقتناص
الفرص ملامرسة التأثري باعتبارها قوة إقليمية صاعدة.
· أمهل التخطيط لألمن القومي املرصي اجلوانب
ريا بتحقيق
«غري الصلبة» لألمن ،فلم تعتن الدولة كث ً
مؤرشات األمن اإلنساين كاستكامل ألمن الدولة
وسالمة مؤسساهتا بام يتضمنه هذا املفهوم من ترسيخ
للتامسك االجتامعي والعدالة االجتامعية والكفاية
االقتصادية ألغلبية املواطنني ،وغري ذلك ينظر إليها
باعتبارها بنية حتتية الزمة الستدامة أمن الدولة .ويف
بعض املنعطفات ،كان اخلطاب الرسمـي واإلعالمي
أكثر تطر ًفا يف مقايضته األمن باحلريات والرفاهة
اإلنسانية للمواطنني؛ حيث جعل من أمن الدولة ً
نقيضا
متعال ًيا عىل احتياجات مثل حقوق اإلنسان واحلريات
السياسية واالقتصادية التـي نظر إليها كمطالبات كاملية
ينبغي هتميشها أو جتاهلها من أجل احلفاظ عىل أمن
املؤسسات .عكس هذا ً
أيضا انزالق احلياة السياسية إىل
حالة من اجلمود وعودة االرتكاز عىل حكم الفرد.
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انحسارا يف الظروف
إال أن السنوات األخرية شهدت
ً
التـي شكلت هذا التصور املختزل لألمن القومي ،خاصة
داخليا؛
مع تراجع قوة مجاعة اإلخوان املسلمني وانقسامها
ًّ
عىل نحو أدخلها يف أزمة رشعية؛ يف الوقت الذي انحرس فيها
مد أعامل العنف التـي قامت هبا مجاعات مثل «تنظيم حسم»
و«لواء الثورة» املرتبطة هبا .األهم من هذا ،أن الفرتة الرئاسية
اجلديدة للرئيس عبد الفتاح السيسـي تستلزم بناء رشعية
جديدة لنظام احلكم ومؤسساته تتجاوز حماولة دحر قوى
اإلسالم السياسـي املنهارة أص ً
ال .وهو ما يستلزم التفكري
يف تصور أكثر شمولية لألمن القومي يؤسس لتكامل بني
أمن املؤسسات وكرامة املواطنني ،واألمن املادي واحلريات
السياسية ،ورضورات األمن املبارشة ومقتضيات التعامل
مع املخاطر املستقبلية .عىل أساس هذا ،يمكن رسم خارطة
لتعامل جديد مع التحديات التـي تواجه األمن القومي؛ مثل
سيناء والرصاعات املسلحة املحيطة بمرص ونقص املوارد
الطبيعية والتآكل البيئي ومواجهة التطرف العنيف.
·سيناء :ما بعد العملية الشاملة
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يف فرباير  ،2018وقبل حوايل شهر من إجراء االنتخابات
الرئاسية ،جرى اإلعالن عن قيام القوات املسلحة بالتعاون
مع األجهزة الرشطية بالعملية الشاملة «سيناء  »2018هبدف
تطهري شبه جزيرة سيناء والظهري الصحراوي لوادي النيل
من اجلامعات اإلرهابية املسلحة .ووف ًقا لبيانات القوات
املسلحة ،فقد متكنت هذه العملية إىل حد بعيد من حتقيق
إنجازات غري مسبوقة عىل األرض؛ من حيث القضاء عىل
عدد أكرب من العنارص اإلرهابية املرتكزة بني شامل ووسط
سيناء ،وبتنفيذ هجامت جوية وقصفات مدفعية ضد البؤر
اإلرهابية الواقعة خارج التجمعات السكنية .هذا إىل جانب
تأمني الطرق واملحاور الرئيسية بشامل سيناء؛ باإلضافة إىل
تأمني املعابر احلدودية ومنع تسلل العنارص اإلرهابية إىل
الداخل .وفيام عدا اهلجوم الذي أودى بحياة  8عسكريني
ومقتل  14إرهابيني يف وسط سيناء  14إبريل املاضـي بعد
إحباط حماولة القتحام أحد معسكرات ،مل تشهد املنطقة يف
الفرتة األخرية هجومات نوعية ،والتـي كان آخرها اهلجوم
عىل مسجد الروضة يف نوفمرب املاضـي؛ وهو ما يؤرش عىل
نسبيا
النجاح النسبـي للعملية الشاملة ،يف فرتة زمنية قصرية ًّ
قياسا بعمر العمل اإلرهايب يف شامل سيناء.
ً

وبالتايل ،سيكون عىل الدولة يف املرحلة القادمة ،يف حال
تأكيد وصول األمور إىل مرحلة االستقرار األمنـي ،االنتقال
باسرتاتيجية املواجهة إىل استهداف منع تنامي اإلرهاب
مرة أخرى يف املدى املنظور ،وبالتايل االنتقال بوضع سيناء
السياسـي من حالة اهلشاشة التـي جتعلها نقطة اخرتاق لألمن
القومي املرصي إىل حالة من الصالبة عرب اخلطوات التالية:
o oإعادة إدماج سكان سيناء داخل جسد الدولة واملجتمع
يف مرص  ،ويقتضـي هذا التحقيق يف أية جتاوزات
تعرضوا هلا أثناء احلرب عىل اإلرهاب يف مناطق
التداخل بني السكان والبؤر اإلرهابية؛ وإعادة إعامل
املناطق واملؤسسات املترضرة من الرصاع؛
o oيرتبط هبذا البدء العاجل يف عمليات التنمية االقتصادية
واالجتامعية يف املنطقة .وعىل الرغم من إدراك الدولة
ألمهية هذا العامل ،إال أهنا مل حتقق الكثري من حيث
إدماج سكان سيناء اقتصاد ًّيا بفعل املواجهة العسكرية
واحلالة األمنية .أما اآلن ،يكتسب هذا البعد أمهية
واضحة يف ظل حقيقة حتول العديد من السكان إىل
الراديكالية العنيفة بفعل اإلفقار االقتصادي يف املنطقة،
واستغالل اجلامعات اإلرهابية هذا الوضع لتعزيز
وضعها بني السكان واستغالل أوضاعهم املرتدية .ومن
املؤكد أن التنمية يف سيناء ستمثل إضافة خلطة التنمية
االقتصادية الشاملة يف مرص؛
o oمكافحة شبكات التهريب واجلريمة داخل سيناء وعرب
احلدود ،وهي الشبكات التـي كانت بمثابة املعني األول
للجامعات اإلرهابية املسلحة يف املنطقة ،ووفرت هلا
العنارص البرشية املدربة والتسليح والتدريب الالزم
للقيام بالعمليات اإلرهابية داخل سيناء ويف الداخل؛
هذا باإلضافة إىل التمويل .ويعد فهم هذا التداخل
مفتاحا لفهم
النوعي بني اإلرهاب واجلريمة يف سيناء
ً
والتعامل مع تداعيات الظاهرة اإلرهابية .وبالتايل،
سيمثل القضاء عىل تلك الشبكات بمثابة قضاء عىل
البنية التحتية لإلرهاب يف املنطقة.

يبقى أن االسرتاتيجية اجلديدة حتتاج إىل شفافية يف التعامل
مع أزمة سيناء .فالعمليات العسكرية أحيطت بحاجز كبري
من الرسية ،جعلت األغلبية من الشعب املرصي بمعزل عام
جيري عىل أرض سيناء ،وهو ما أفقد العملية وما سبقها من
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عمليات تأييد الظهري الشعبـي الذي حتتاجه الدولة سواء
خلوض احلرب أو تسوية الرصاع أو إعادة البناء.
·خماطر الرصاعات اإلقليمية :

مثلام كانت االضطرابات التـي شهدهتا مرص يف أعقاب
ثورة يناير  2011جز ًءا من حتول إقليمي أوسع ،كذلك كانت
تصاعد ظاهرة العنف واإلرهاب متص ً
ال بتفشـي احلركات
األصولية يف املنطقة والذي وصل ذروته يف تنظيم «داعش»
يف سوريا والعراق .وربام كان حتول تنظيم أنصار بيت املقدس
املحيل ملواالة تنظيم داعش يف فرباير  2014ليصبح «والية
ريا عن تلك احلالة ،وهو ما كان له تبعات أوسع يف
سيناء» تعب ً
حادث إسقاط الطائرة الروسية بوسط سيناء يف أكتوبر 2015
بتنسيق بني التنظيم املحيل والتنظيم األم يف سوريا والعراق.
ارتبط بصعود هذه احلركات العابرة للحدود حاالت اهنيار
للدول يف البلدان املحيطة يف سوريا واليمن وليبيا ،وهو ما
أعاد إىل واجهة النقاش خماطر «الدول الفاشلة» عىل بقية
مصدرا لتصدير االضطرابات
بلدان املنطقة؛ باعتبارها
ً
والعنارص املسلحة واألسلحة وهتريب البرش.
ويف احلالة املرصية ،متثل الرصاعات التـي ال زالت
خطرا عىل األمن القومي
مشتعلة يف سوريا واليمن وليبيا
ً
من جوانب عدة .فاحلرب األهلية يف اليمن هتدد خطوط
املالحة عرب البحر األمحر وقناة السويس؛ واحلرب السورية
هتدد بتصدير املقاتلني األجانب إىل مرص خاصة بعد انحدار
تنظيم داعش ،وجبهة النرصة وبحث أعضائهام الفارين
عىل مواقع أخرى للجهاد .أما ليبيا ،فهي أكثر الرصاعات
خطورة عىل مرص بسبب طول احلدود املبارشة (وغري
املنضبطة يف أحوال كثرية)؛ وقد أدت فوضـي السالح يف
ليبيا بعد اهنيار جيش نظام القذايف إىل هتريب كميات كبرية
من األسلحة ووصوهلا إىل سيناء وعبورها احلدود وصو ً
ال
إىل غزة ،وكذلك اختاذ عدد من التنظيامت اإلرهابية ليبيا
منطل ًقا لعمليات داخل مرص ،كان آخرها هجوم الواحات
يف أكتوبر  ،2017والذي أودى بحياة  16فر ًدا من قوات
األمن املرصي ونفذه أعضاء تنظيم «أنصار اإلسالم» الذين
تدربوا يف ليبيا .هذا فض ً
ال عن تأثري الرصاع الليبـي عىل
جليا يف املذبحة
حياة املرصيني العاملني يف ليبيا ،وهو ما كان ًّ
التـي نفذها تنظيم الدولة اإلسالمية برست بحق عدد من
العامل املرصيني يف فرباير  .2015ور ًدا عىل كال اهلجومني،

نفذت القوات اجلوية املرصية عمليات استهدفت معاقل
التنظيامت اإلسالمية املسلحة يف الرشق الليبـي ،وهو ما
عد ردو ًدا قوية من مرص عىل تلك اهلجامت؛ وقد جاءت
عىل خلفية دعم مرص للمشري خليفة حفرت وقوات اجليش
الوطنـي الليبـي يف رصاعه مع التنظيامت ذات التوجهات
اإلسالمية.

عىل العكس من استقرار احلالة الداخلية ،ال زالت تلك
الرصاعات مشتعلة وبالتايل ال زالت التهديدات التـي متثلها
قائمة .وهو ما يستدعي أن تتبنـي مرص توجهات خارجية
أكثر فاعلية يف التعامل معها ،ومنها:
o oحماولة اخلروج باملنطقة من حالة االستقطاب اإلقليمي
التي تؤثر سل ًبا عىل استدامة الرصاعات يف املنطقة؛ وال
يعنـي هذا أن تغري مرص من نمط حتالفاهتا احلايل بل أن
حتاول استغالله بام يدفع نحو تسويات عاجلة للرصاع؛
o oاالستمرار يف دعم جهود التوصل إىل حلول سلمية
للرصاعني يف سوريا واليمن ،بام حيافظ عىل وحدة
البلدين ،ودعم جهود إعادة البناء بام حيجم فرص نشاط
اجلامعات الراديكالية يف تلك املرحلة؛

o oحتتاج مرص إىل التعامل مع الرصاع الليبـي باقرتاب
جديد يتجاوز دعم طرف يف مواجهة بقية األطراف.
رصاعا بني اجليش
فالرصاع الليبـي ليس يف جوهره
ً
املدين والتوجهات اإلسالمية ،بقدر ما هو رصاع
تتداخل فيه عوامل قبلية وجهوية وإثنية تتجاوز حالة
االستقطاب .ومن ثم ،ينبغي إعادة التواصل مع بقية
األطراف األخرى يف غرب ليبيا عىل وجه اخلصوص،
والتعامل مع بقية القوى السياسية التـي من املمكن أن
تدعم حل شامل للرصاع يعيد بناء الدولة املركزية.
يف الوقت نفسه ،يمكن االستعاضة عن العمليات
العسكرية املحدودة ،برتكيز اجلهود عىل محاية احلدود
املرصية واالستمرار يف مبادرة إعادة بناء اجليش الليبـي
عىل أساس أوسع ليشمل العنارص والتشكيالت
الوطنية .وربام يقتضـي هذا ً
أيضا ،دعم املطالبة الوطنية
يف جتاوز مسار الصخريات (ديسمرب  ،)2015ودعم
املبادرة احلالية ملبعوث األمم املتحدة التـي تتجاوز ذلك
االتفاق اإلشكايل.
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·خماطر نوعية جديدة:

أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

برتاجع حدة الرصاعات اإلقليمية الدائرة حال ًيا ،واستمرار
حالة االستقرار السياسـي يف الفرتة املقبلة ،من املؤكد أن أمهية
اإلرهاب والتطرف سترتاجع ،وسيكون عىل الدولة يف مرص
نظرا لكوهنا
التعامل مع خماطر أخرى أكثر
ً
إحلاحا وربام أمهية ً
هتدد استدامة املجتمع ورفاهية أعضائه عىل املدى البعيد،
ومنها:
o oتراجع موارد املياه :دخلت مرص مرحلة الفقر املائي
بحيث وصل نصيب الفرد من املياه النقية بمطلع العام
احلايل إىل  600مرت مكعب؛ يف الوقت الذي ال زال
نصيب مرص من مياه هنر النيل ثابتًا منذ العام .1957
بالطبع تقف الزيادة السكانية كعامل مؤثر عىل هذا
الرتاجع ويضاف إليها اتساع املساحات املزروعة والتـي
وصلت إىل  8.7مليون فدان ،وتعد املستهلك األكرب
للمياه النظيفة .ويرتبط هبذا اخلطر ،النزاع املرصي
اإلثيويب حول سد النهضة والذي يشار إليه باعتباره
هنائيا لنصيب األجيال القادمة من املياه .وسواء
هتديدً ا ًّ
صح هذا التقدير أم ال ،يبقى أنه عىل الدولة بالتعاون مع
األطراف االجتامعية املعنية أن تضع اسرتاتيجية فعالة
لضامن مواكبة احلاجات املستقبلية من املياه وغريها من
املوارد الطبيعية.

تأثرا بالتداعيات
o oتآكل البيئة :تعد مرص من أكثر البلدان ً
السلبية للتغري املناخي الذي أضحى حقيقة عاملية
واضحة .وتتجىل تلك التداعيات يف ظواهر متعلقة
بتصاعد معدالت متلح األراضـي الصاحلة للزراعة
خاصة يف الدلتا املهددة بفقدان ماليني األفدنة الصاحلة
للزراعة بفعل ضغط مياه البحر ،والذي هيدد ارتفاع
منسوبه بغرق مساحات من الساحل الشاميل .ويؤثر كل
هذا عىل التجمعات السكانية التـي تعيش بتلك املناطق
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وكذلك عىل املحاصيل الزراعية وسالت األغذية
الصاحلة لالستهالك .سيكون عىل الدولة التعامل مع
هذه التهديدات بجدية واختاذ اإلجراءات املالئمة عىل
مستويني وطنـي وحميل لتحجيم تلك التأثريات اآلخذة
يف التصاعد .يف الوقت نفسه ،ال مفر من التعاون مع بقية
األطراف الدولية لدفع هذه القضايا إىل واجهة أجندة
االهتاممات العلمية.

o oمعضلة اإلصالح االقتصادي والعدالة االجتامعية:
سيكون عىل الدولة يف املرحلة القادمة أن تعالج اآلثار
السلبية لعملية اإلصالح االقتصادي التـي بدأت منذ
سنوات هبدف تصحيح االختالالت اهليكلية يف بنية
االقتصاد املرصي بالتعامل مع قضيتـي التنمية املستدامة
وحتقيق العدالة االجتامعية باعتبارها لزا ًما لتحقيق
االستقرارين االجتامعي والسياسـي.
يمكن أن يضاف إىل هذه التهديدات النوعية خماطر تراجع
مستوى التعليم العام ،وهو ما بدأت الدولة يف تداركه بطرح
مبادرات إلصالح التعليم؛ وكذلك نزيف األدمغة الناتج عن
تدهور األوضاع السياسية واملعيشية ألغلبية الطبقة الوسطى
الصاعدة وهو ما دفعها للهجرة إىل اخلارج ،وهي ظاهرة ممتدة
لكنها تزايدت يف أعقاب أحداث  .2013وتنبع احلاجة إىل
التعامل مع هذه التهديدات «الناعمة» إىل حاجة الدولة إىل
حشد مواردها البرشية من أجل إعادة مقدرات الدولة التـي
جرى استهالكها يف االضطرابات السياسية واالقتصادية
وتردي التخطيط للسياسات العامة يف السنوات املاضية .إال
أن هذا يستلزم القيام بخطوات جادة يف إعادة تفعيل املجال
العام وبث احلياة مرة أخرى يف احلياة السياسية بام خيلق أجواء
من الثقة بني الدولة واملواطنني للتفاوض عىل اسرتاتيجية
فعالة للحفاظ عىل أمن األجيال القادمة وحقوقها.

