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5  الرؤية اإلستراتيجية املصرية جتاه متغيرات األمن اإلقليمى 

أزمات عدة تواجه إقليم الرشق األوسط عامة، واملنطقة العربية عىل وجه اخلصوص؛ بعضها قديم كالرصاع العربى - اإلرسائيىل، الذى تراكمت 
إشكاليته عرب عقود زمنية طويلة تقلصت عربها حلقات رصاعه املختلفة، ىف حلقته الفلسطينية، والبعض اآلخر نشأ نتيجة للتدخل السافر-عرب 
استخدام القوة العسكرية- ىف شئون دول مؤثرة ىف حميطها اإلقليمى كحالة االحتالل العسكرى األمريكى للعراق ىف عام 2003، والبعض 
الثالث نشأ وتراكمت إشكالياته ومعضالته داخل عدد من دول املنطقة عىل مدى السنوات العرش املاضية، وأخذ بعدا رصاعيا مسلحا كاألزمة 

السورية والليبية واليمنية. 
مل تقترص تلك األزمات عىل كوهنا أزمات داخلية تتعلق بنمط العالقة بني السلطة واملعارضة، بل جتاوزت ذلك األمر باكتساهبا بعدا خارجيا؛ 
نتيجة لتدخالت القوى الدولية واإلقليمية فيها، وتقاطع مصاحلها البينية، األمر الذى غريَّ كثريا ىف توازنات القوى داخل اإلقليم، عىل خلفية 
عدة أدوار سلبية لعبتها قوى إقليمية غري عربية نسجت تفاعالهتا داخله، وفقا ملصاحلها املبارشة من ناحية، ووفقا ملشاريعها اإلقليمية وارتباطاهتا 
الدولية من ناحية أخرى؛ وهى إرسائيل وإيران وتركيا، بصورة بدا معها اإلقليم وكأنه ساحة مواجهة "سياسية/عسكرية" لتفاعالت القوى 
اإلقليمية الثالث، بام وضع عدة دول عربية ىف مرمى أهداف مشاريع هذه القوى اإلقليمية، ووضعها كذلك ىف دائرة "التأثري/ والتأثر" املرتبطة 
باملصالح املبارشة لتلك املشاريع، حيث تتعارض مصاحلها ىف كثري من األحيان، وتتوافق ىف أحيان أخرى، وما بني تعارض مصاحلها وتوافقها، 
الثالث؛  املشاريع اإلقليمية  "مستباحة"، من قبل  "مستهدفة"، وأحيانا كثرية  املنطقة )سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن(  ظلت دول حمورية ىف 
ىف  إرسائيل  كرستها  التى  "االحتالل"  حالة  بخالف  هذا  ثانية،  ناحية  من  الرتكى  اإلقليمى  واملرشوع  ناحية،  من  اإليرانى  اإلقليمى  املرشوع 

فلسطني واجلوالن املحتل عرب عقود زمنية طويلة من ناحية ثالثة.
وسط هذه املعطيات، وىف ضوء تداعيات حالة التجاذب اإلقليمى والدوىل التى طالت عددا من الدول العربية، ظلت مرص، خالل السنوات 
العرش املاضية، حمتفظة بحالة من "االستقرار" السياسى واألمنى، وذلك بالرغم من التحديات األمنية التى عانت منها كدولة شهدت حمطتني 
السنوات  الدولة، خالل  ن  النسبى مكَّ السياسى واألمنى  السياسى خالل عامى 2011 و2013. هذا االستقرار  التغيري  مهمتني من حمطات 
بسلبيات  التأثر  دائرة  عن  أبعدها  ما  وهو  منها،  اإلقليمية  السيام  اخلارجية؛  السياسة  عالقاهتا  إدارة  ىف  "التوازن"  حتقيق  من  األخرية،  اخلمس 
التفاعل  إىل  تلك من عودة مرص  االستقرار  كام دعمت حالة  والسياسية واالجتامعية.  األمنية  وتداعياهتا  اإلقليمية  القوى  من  مشاريع غريها 
بقوة وبتوازن مع حميطها العربى، وىف القلب منه الدول التى شهدت رصاعا داخليا، كان له تأثريه املبارش عىل الوضع األمنى املرصى؛ كحالة 
ليبيا وأزمة الرصاع السياسى املسلح هبا، وما نتج عنها من تعرض منطقة احلدود الغربية املرصية حلالة من االخرتاقات األمنية املتكررة، من قبل 
العديد من اجلامعات التى اختذت العنف املسلح ضد الدولة عنوانا هلا. إىل جانب ذلك، دعمت حالة االستقرار األمنى من تطلعات بعض الدول 
"إقليمى فرعى" خارج املنطقة العربية؛ كالتعاون اإلقليمى املرصى -القربىص- اليونانى ىف منطقة  "حتالفات نوعية" مع مرص ىف إطار  إلقامة 

"رشق املتوسط" التى تعد إحدى مناطق اإلقليم األورومتوسطى.  

وانطالقا من رؤية الدولة ألمنها القومى خلصت القيادة السياسية أبعاد املفهوم الشامل هلذا األمن عرب إدراك مهدداته املبارشة وغري املبارشة؛ 
وذلك من خالل اسرتاتيجية مواجهة متعددة اآلليات واألبعاد إلدارة سياستها اخلارجية ببعدهيا السياسى واألمنى تقوم عىل "التوازن"، و"عدم 
أمن  وثالًثا  الدولة،  مؤسسات  واستقرار  بقاء  وثانًيا  اإلنسانى،  مواطنيها  أمن  أواًل  عىل:  احلفاظ  يضمن  بام  التحديات"  و"مواجهة  االنعزال"، 
الدولة ىف بعده اجليوسياسى األمنى والعسكرى. واهلدف الثالث حتديدا هو الذى أعاد ربط األمن القومى املرصى باألمن اإلقليمى العربى؛ 
ألن استقرار املحيط العربى يعنى مبارشة مزيدا من األمن واالستقرار بالنسبة ملرص، وكالمها يعدان رشوطا حقيقية الغنى عنها ىف حتقيق خطط 
التنمية املستدامة، وهو البعد الذى شكل طبيعة تعاطيات الدولة مع أزمات الرصاع املسلح التى واجهت دوال حمورية ىف املنطقة العربية كسوريا 

مصر واألمن اإلقليمى.. املعضالت واستراتيجيات املواجهة
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وليبيا واليمن؛ والتى متثلت ىف احلفاظ عىل الدولة املركزية، واحتكارها 
للسالح ومصادر القوة، واحرتام سيادهتا عىل أراضيها، وضامن وحدة 

هذه األراىض. 
ومل تقترص الرؤية املرصية للحفاظ عىل أمن الدول العربية التى ختوض 
أكثر  رؤية  تقديم  إىل  االهتامم  ذلك  جتاوزت  بل  داخليا،  أمنيا  رصاعا 
شموال للحفاظ عىل جممل األمن اإلقليمى العربى، تلخصت أبعادها 
األمن  مهدادت  ملواجهة  املشرتك  العربى  العمل  آليات  تفعيل  ىف 
القوى  تدخالت  ومواجهة  واخلارجية،  الداخلية  العربى؛  اإلقليمى 

اإلقليمية املهددة لالستقرار واألمن فيه.
إىل  باإلضافة  ليشمل،  األمنية،  اهتامماهتا  دائرة  وقد وسعت مرص من 
أمنها  عىل  املبارشة  تأثرياهتا  هلا  نوعية  إقليمية  نطاقات  ذكره،  سبق  ما 
األفريقية  القارة  وأمن  العربى،  اخلليج  دول  أمن  ومنها:  القومى، 
البحر  منطقة  وأمن  النيل(،  وحوض  والسودان،  األفريقى،  )الشامل 
األمحر وإقليم رشق أفريقيا، وأمن منطقة الساحل والصحراء، ومنطقة 

املرشق العربى )األزمتان السورية والعراقية(. 
وتبنى مرص رؤيتها بشأن أبعاد املفهوم الشامل ألمنها القومى  عىل عدة 
"ثوابت ومرتكزات"، مكنتها من استيعاب معظم املتغريات اإلقليمية، 
احللول  وإعامل  ومؤسساهتا،  الوطنية"  "الدولة  عىل  احلفاظ  وهى: 
اإلرهاب  ومواجهة  والرصاعات،  النزاعات  حلل  كأداة  السياسية 
ورفض  أراضيها،  عىل  الدول  سيادة  عىل  والتأكيد  املتطرف،  والفكر 
التدخالت اخلارجية ىف شئوهنا، ورفض حماوالت التغيري الديموجراىف 
سبق  ما  ضوء  -ىف  مرص  وحتتاج  عموما.  واإلقليم  العربية  املنطقة  ىف 
عرضه من أبعاد وثوابت واسرتاتيجيات لألمن القومى- إىل أن تضع 

أو  دائمة حلالة حتالفاهتا  تقييم  عملية  وجود  هلا  يضمن  ما  اخلطط  من 
التحالفات  مع  التنسيق  من  ملزيد  إما  يدفعها؛  بام  اإلقليمية  تفامهاهتا 
تعظيم  من  متكنها  بديلة  حتالفات  عن  البحث  أو  والثابتة،  القائمة 
أهدافها ىف محاية أمنها القومى من ناحية، وحتقق هلا نقالت نوعية عىل 

مستوى تفاعالهتا السياسية األمنية اإلقليمية من ناحية أخرى. 

انطالقا مما سبق، حتاول هذه الدراسة حتليل "أبعاد الرؤية االسرتاتيجية 
يطرح  حيث  اإلقليمى"،  األمن  معضالت  مواجهة  ىف  املرصية 
السياسية  للدراسات  األهرام  بمركز  -الباحث  عليبة  أمحد  األستاذ 
والرصاعات  اإلقليمى  األمن  ىف  واملتخصص  واالسرتاتيجية، 
األمن  حتديات  مع  مرص  تعامل  كيفية  حول  بحثيا  تساؤال  املسلحة- 
اإلقليمى، ومستجدات هذه التحديات ىف املستقبل. حيث إجابته عن 
مواجهة  ىف  املرصية  االسرتاتيجية  أبعاد  الباحث  حلل  التساؤل  هذا 
تناول  األول،  املحور  حماور:  عدة  عرب  اإلقليمى  األمن  معضالت 
حتليل سياسات وتفاعالت القوى الدولية جتاه إقليم الرشق األوسط 
الثانى،  املحور  أما  اإلقليمى.  األمن  التفاعالت ىف مشهد  وتأثري هذه 
األمن  عىل  اإلقليمية  القوى  لتفاعالت  اهليكلية  االنعكاسات  فرصد 
ىف اإلقليم. بينام حلل الباحث ىف املحور الثالث التهديدات املستدامة 
لألمن اإلقليمى وسبل التعامل املرصى معها. وىف املحور الرابع قدم 
الباحث رؤية حول سبل تطوير مرص السرتاتيجيات التعامل مع طبيعة 
مهددات األمن ىف بعده اإلقليمى. واختتم الباحث دراسته بالوقوف 
عىل عوامل تشكيل االسرتاتيجية املرصية األمنية جتاه اإلقليم، وذلك 
مرصية  سياسية  بدائل  فرض  بآلية  اإلقليمية  الرتتيبات  استبدال  عرب 

خالصة، ال سيام ىف ظل غياب منظومة عربية إقليمية لألمن اجلامعى.


