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مقدمة

األخرية يف حميطها  الفرتة  املرصية يف  اخلارجية  السياسة  تأثري  لرتاجع  اكن 
أحد أهم معالم انلظام اإلقلييم مؤخًرا. اكن هذا الرتاجع مرتبًطا بتفكك انلظام 
اإلقلييم العريب، وصعود نفوذ وتأثري القوى غري العربية يف ظل احنسار ادلور 
القوى  هذه  منح  بما  لعقود،  املنطقة  سياسات  ىلع  هيمن  اذلي  األمريكي 
الفرصة ملحاولة فرض مرشواعتها لسد "الفراغ األمنـي واالسرتاتييج." فضاًل 
بتأزم ادلاخل، وقصور قدرة انلظام احلاكم يف  الرتاجع  ارتبط هذا  عن هذا، 
القاهرة ىلع تطوير أدوات ادلبلوماسية والقوة انلاعمة الرضورية للحفاظ ىلع 
وعدم  السياسة  األزمة  يف  جتلت  اتلـي  الظروف  هذه  أدت  اإلقليمية.  املاكنة 
االستقرار بني أحداث يناير 2011 ويويلو 2013 إىل حالة من الكمون، بل وتعاظم 

تأثري بعض القوى اإلقليمية يف ادلاخل املرصي. 

إال أن القاهرة استطاعت يف الفرتة األخرية أن تثبت قدرتها ىلع "العودة" إىل 
نطاق تأثريها العريب واألفرييق واملتوسطي من خالل إاعدة تأسيس أدوات القوة 
السياسية واتلأثري بما خيدم مصاحلها ودورها. جاء هذا يف املرحلة اتلـي ثبت 
حتقيق  عن  وتركيا،  وإرسائيل  إيران  خاصة  اإلقليمية،  القوى  بقية  عجز  فيها 
مرشواعتها أو ضبط الفوضـى اإلقلييم اليت تسببت فيها، جزئيًّا، حماولة فرض 
واملاكنة  النشطة  اخلارجية  السياسة  من  إرث طويل  بناء ىلع  املرشواعت.  هذه 
اإلقليمية املتوقعة لم حتاول القاهرة أن يكون هلا وكالء إقلييم أو أن تزيد من 

نصيب نفوذها عرب إضعاف جريانها. 

القاهرة  تدرك  اإلقليم،  دول  سياسات  يف  سائدة  أصبح  مما  انلقيض  ىلع 
رضورة اتلعاون واالجتاه حنو نظام من "األمن اجلمايع" تلحقيق القدر األكرب من 
االستقرار يف املنطقة. وبهذا اجتهت إىل املبادرة يف ملفات عديدة تتماس مبارشة 
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املتوسط،  رشق  يف  الرتيك  اتلصعيد  إىل  االستجابة  من  بداًل  القويم.  أمنها  مع 
تعاوين  إقلييم  نلظام  كنواة  املتوسط  رشق  اغز  منتدى  بتأسيس  مرص  بادرت 
تسىع  كذلك،  املنطقة.  يف  املكتشفة  الطاقة  موارد  من  املستفيدة  ادلول  جيمع 
مرص الستقرار أمن املمرات املائية خاصة يف ابلحر األمحر وخليج عدن. وبعد 
مساهمتها يف تهدئة الزناع يف يلبيا، ومع اتلواصل مع معظم األطراف الليبية، 
الشقيقة  ابلدلان  يف  اإلعمار  إاعدة  يف  بدور  االضطالع  إىل  حايلًا  مرص  تتجه 
اتلـي أنهكتها احلروب األهلية. ويف هذا السياق، تربز مبادرة "املرشق اجلديدة" 
اتلـي تضم مرص واألردن والعراق، وتعمل ىلع مستويات تقنية واقتصادية إىل 
يتوسع هذا اتلجمع يك يشمل  املنتظر أن  تفاهمات سياسية أوسع. ومن  جانب 

سوريا. 

تدرك القاهرة خطورة سياسات االستقطاب ىلع أمن املنطقة، ذلا تتجه إىل 
املنطقة بداًل من االخنراط يف سياسات  "توازن" حساس بني قوى  بناء  حماولة 
اذلي  الوقت  يف  ادلائرة.  والرصااعت  األزمات  تصعيد  من  تزيد  عدائية 
استطاعت فيه أن تؤكد أيًضا قدرتها واستعدادها الستخدام القوة العسكرية 
الكتاب، اكن  القومية. كما توضح فصول هذا  يف سبيل احلفاظ ىلع مصاحلها 
حتديث وتطوير القوة العسكرية وابلحرية ىلع وجه اخلصوص أحد أهم معالم 

"العودة املرصية." 

بيد أن هذه العودة تأيت يف نطاق من األزمات اتلـي ما زالت مستمرة. حتاول 
فصول هذا الكتاب أن ترسم خرائط تلعامل صانع القرار املرصي مع دوائر هذه 
األزمات. تبدو منطقة رشق املتوسط دائرة هامة للعودة املرصية، وتدور األزمة 
فيها حول اتلنافس ىلع موارد الطاقة، ويبدو العامل الرتيك فيها أكرث مياًل إىل 



ملرص.  اإلقليمية  القوة  بناء  يف  املتوسط  اغز  دور  القسم  هذا  يوضح  اتلصعيد. 
وحدود ادلور اذلي يمكن أن يقوم به منتدى اغز املتوسط، واذلي حتول إىل 
منظمة إقليمية يف إدارة اتلنافس ىلع موارد املنطقة، والعوائق اتلـي قد حتول 

دون هذا ادلور. 

وتظل منطقة القرن األفرييق أحد أكرث املناطق أهمية لألمن القويم املرصي 
تلقاطعها مع أمن ابلحر األمحر واملمرات ابلحرية ادلويلة خاصة قناة السويس، 
فضاًل عن تقاطعها مع حوض نهر انليل. اعنت املنطقة منذ التسعينيات العديد 
من الرصااعت واحلروب األهلية خاصة يف الصومال وأثيوبيا؛ فضاًل عن حروب 
بني دول املنطقة، واألهم الرصاع ادلائم بني إريرتيا وأثيوبيا، وهو ما أدى إىل 
انفجار اتلنظيمات املسلحة اإلرهابية واالنفصايلة يف املنطقة اتلـي اعنت أيًضا 
من خماطر القرصنة ابلحرية. ومع حتوهلا إىل أحد أكرث مناطق العالم هشاشة، 
زاد اجنذاب القوى ادلويلة واإلقليمية إىل املنطقة؛ حيث شهدت املنطقة تنافًسا 
ىلع بناء القواعد العسكرية واتلجارية ىلع شواطئها املطلة ىلع املحيط اهلندي. 
ذللك، اكن من الرضوري أن تعود مرص إىل املنطقة وأن حتاول إاعدة بناء نفوذها 

اثلقايف والسياسـي اذلي تضاءل منذ سبعينيات القرن املاضـي. 

للقاهرة  بالنسبة  القضايا أهمية  وال ريب أن قضية سد انلهضة يه أكرث 
أكرث  اخليارات  وأضحت  اتلفاوض  مسارات  تعقدت  حيث  احلايل؛  الوقت  يف 
يف  اتلطورات  أهم  ىلع  الضوء  القضية  بهذه  املتعلقة  الفصول  تليق  صعوبة. 
مسارات اتلفاوض ىلع قضية سد انلهضة بني مرص والسودان وأثيوبيا. وبعيًدا 
عن قضية السد، فاألمن املايئ للمنطقة ومرص حتديًدا أصبح ىلع أخطر حمك. 
ذلا، فمن الرضوري تطوير سياسات أكرث توسًعا، ىلع املستوى الوطنـي واملستوى 
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اخلاريج، حلماية األمن املايئ اذلي تتوقف عليه خمططات اتلنمية االقتصادية، 
وسالمة ادلولة يف مرص. 

صدارة  ىلع  تتنازع  اتلـي  امللفات  من  العديد  هناك  إن  القول  نافلة  من 
الفلسطينية وإاعدة إعمار  القضية  القرار املرصي، من يلبيا إىل  اهتمام صانع 
اجلوار. حتتاج لك  مع  العالقات  تأطري  إاعدة  ايلمن، وملف  واحلرب يف  سوريا 
هذه امللفات إىل تطوير مفهوم اعم ورؤية أشمل، أو "اسرتاتيجية كربى" تتحرك 
ىلع أساسها مرص حتـى تستطيع ختصيص املوارد واألدوات الالزمة للتعامل مع 
لك قضية متشابكة. يأمل هذا الكتاب أن يكون خطوة يف هذا السبيل اذلي 
وال شك أنه سيأخذ الكثري من الوقت واتلجارب واالحتاكاكت يك يتضح مسار 

وتنجيل اغياته. 

املحرر
اإلسكندرية، 1 مايو 2021



القسم األول 

البحث عن إطار للعودة  





بناء إطار لفهم طبيعة  يستديع احلديث عن ادلور اإلقلييم ملرص رضورة 
ذلك ادلور وحدوده وابليئات اتلـي يفعل من خالهلا، واتلـي تمثل مستويات 
اتلحليل اثلالثة، ادلاخلية واإلقليمية وادلويلة، واتلـي يطرح لك مستوى فيها 
عدًدا من اتلحديات، ويقدم فرًصا متباينة. بالنسبة لدلور اإلقلييم ملرص، فمن 
أيًضا حتديد نطاق اإلقليم اذلي نتحدث عنه، فمرص معنية بدوائر  الرضوري 
إقليمية متداخلة يه الرشق األوسط واملنطقة العربية وابلحر املتوسط وأفريقيا.

بني اتلحوط االسرتاتييج واملبادرة

يف  انلقاش  اعد  مؤخًرا،  مرص  يف  السياسية  األوضاع  استقرار  أعقاب  يف 
ادلوائر ابلحثية واإلعالمية اجلادة حول مستقبل دور مرص يف دوائر سياستها 
قبل  بعيدة عندها سواء  لم تكن مرص  اتلـي  باألزمات  تعج  اتلـي  اخلارجية 
املنطقة  يف  املرصي  ادلور  مستقبل  حول  انلقاش  ىلع  وغلب  بعدها.  أو   ،2011
»اتلحوط  موقف  القرار  صناع  تبنـي  األول رضورة  االجتاه  اجتاهان؛ يرى 
االسرتاتييج، أو الرتقب االسرتاتييج« واذلي يعين عدم اتلعجل يف اختاذ موقف 
وأولويات  ادلاخل  رضورات  عن  الطرف  بغض  اإلقليمية  القضايا  جتاه  معينة 
الرأي إىل عدم  إاعدة ابلناء االقتصادي وترميم مؤسسات ادلولة. يذهب هذا 

 البحث عن استراتيجية كبرى
مستقبل السياسة الخارجية المصرية في إقليم من األزمات
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جاهزية مرص يف الوقت احلايل دلفع اتللكفة االقتصادية والسياسية وادلبلوماسية 
للقيام بدور إقلييم نشط، ويه وإن قامت بهذا، فهو حتًما سيكون بتمويل من 
بعض  يف  حمكوًما  سيكون  املرصي  ادلور  أن  يعنـي  ما  ويه  أخرى،  أطراف 
واملصالح  الرؤية  نفس  مع مرص  تتشاطر  ال  قد  أخرى  قوى  بمصالح  األحيان 

واألولويات.

من ناحية أخرى، فسيولة انلظام اإلقلييم، وتفكك انلظام اإلقلييم العريب 
وإرسائيل  وتركيا  إيران  بني  املنطقة  قيادة  وتنازع  لعقود،  مرص  قادته  اذلي 
القطب  مرحلة  وجتاوزه  ادلويل،  انلظام  سيولة  وكذلك  اخلليجية،  والقوى 
األمريكي الواحد، وتعدد األقطاب الصاعدة، وغلبة نزعة ابلحث عن عوائد 
ترامب، لكها  املتحدة يف عهد  الواليات  العاملية وىلع رأسها  القوى  TTTTTTTTTTTTTTTT ىلع  ادلور 
الاليقني.  يغلب عليه  اعلم  أدوار يف  باختاذ  االندفاع  عدم  تستديع  عوامل 
كذلك، يذهب هذا االجتاه أن األدوار تفرض ىلع ادلول دون أن ختتارها، حبكم 

الرضورات اجليوسياسية واألمنية والسياسية.

ذلا، إذا اكن من الرضوري القيام بأدوار معينة ويف نطاقات حمددة، ينبيغ ىلع 
صانع القرار املرصي األخذ يف االعتبار العوامل اتلايلة:

تكلفة األدوار السياسية واالقتصادية والعسكرية؛   -
في خدمة  الحالية  المرحلة  في  أن يكون  ينبغي  والذي  الدور:  عائد    -
وإصالح  االقتصادية  والتنمية  الدولة  مؤسسات  بناء  إعادة  أولويات 

التعليم والبنية التحتية؛
نطاق الدور: وتبدو الدائرة األفريقية هي األكثر أولوية من بين الدوائر    -
لالتحاد  مصر  برئاسة  فقط  األولوية  هذه  ترتبط  أن  دون  األخرى، 
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الصعب  فمن  أهميته،  من  الرغم  فعلى  العريب،  النطاق  أما  األفريقي. 
إن  بل  العربية،  القومية  أو  العريب  اإلقليمي  النظام  استعادته في صورة 
عباءة »العروبة« هي األكثر مالئمة مع تصاعد خطورة النعرات اإلثنية 
والعرقية المتصاعدة حاليا على المستوى الدويل، بعد انحسار دعوات 

العولمة، وما فرضته من تحديات على »الهوية القومية«.
أدوات الدور: نظًرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية،    -
واألجهزة األمنية في صياغة خيارات السياسة الخارجية، فالدبلوماسية 
قائمة  مساحة  هناك  ذلك،  مع  السري.  الطابع  عليها  يغلب  المصرية 
ممثلين خاصين  تعيين  مثل  الرمزية،  والسياسات  العلنية  للدبلوماسية 
لرئيس الجمهورية في عدد من القضايا اإلقليمية أو لبعض الدول. يعزز 

هذه األداة قوة المهارات والكوادر الدبلوماسية.
قضايا الدور: هناك عدة قضايا لها أولويات، تشكل تحديات لكل دول    -
إلى  المتحدة  الواليات  دور  تحول  رأسها  على  العربية،  خاصة  اإلقليم 
في  القروض  ودبلوماسية  الصينـي  والصعود  سابًقا،  عليه  كان  ما  أقل 
األخيرة  السنوات  في  تصاعدت  التـي  واألفريقية  العربية  المنطقتين 
على خلفية الحرب التجارية مع الواليات المتحدة وبدء اتخاذ الصين 
خطوات نحو دور »القوة العظمى العالمية«، وكذلك التحديات المستمرة 

للصراع العريب اإلسرائيلي، فضاًل عن نشاط الخصوم اإلقليميين.
أما االجتاه اثلاين، فريى أنه من الصعب ىلع مرص اتلخيل طواًع عن دورها 
يمكن  ال  املثال،  سبيل  القويم. ىلع  أمنها  مبارشة ىلع  تفرضه حتديات  اذلي 
ملرص غض الطرف عن األحداث يف يلبيا، أو أال تتدخل يف السودان يف مرحلة 
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أو  القرن األمريكية عليها،  البشري، أو أن تتجاهل تداعيات صفقة  ما بعد 
خطورة سد انلهضة اإلثيويب ىلع األمن املايئ ملرص.

فرتات  يتجاهل  املرصي  ادلور  غياب  عن  احلديث  أن  االجتاه  هذا  يرى 
يف  اإلقلييم  دورها  احنسار  مع  حتـى  حيوي،  بدور  مرص  فيها  قامت  تارخيية 
يرتبط  اإلقلييم«  لدلور  أدىن  »حد  هناك  ذلا  إرسائيل.  مع  اتلصالح  أعقاب 

بالرضورات املبارشة لألمن القويم.

وفًقا هلذا االجتاه، فعىل الرغم من قيام مرص برضورات هذا احلد األدىن ىلع 
جبهات خمتلفة يف الفرتة األخرية، مثل اتلحرك النشط يف أفريقيا، االنسحاب 
من جتمع »انلاتو العريب«، اختاذ دور حمايد يف سوريا، وجمابهة اتلدخل الرتيك يف 

يلبيا، إال أن هناك ملفات تبدو حمرية وتتناىف مع رضورات هذا ادلور.

أو  »اتلنافر«  عالقة  يف  عليها  قيوًدا  هناك  أن  مرص  ترى  املثال،  سبيل  ىلع 
ذلك،  مع  اخلليج.  يف  احللفاء  أو  املتحدة  الواليات  تفرضها  إيران  مع  احلياد 
فالقوى األكرث تقيًدا يف املنطقة تتحرك ىلع حنو أكرث حرية، فالعراق ىلع الرغم 
من قربه إليران هل هامش حرية أكرث جتاه جريانه، ونلنظر يف احلرية الكبرية 
الصواريخ  صفقة  ىلع  األمريكية  الضغوط  حيال  تركيا  بها  ترصفت  اتلـي 
الروسية، أو حتركها يف املحيط العريب يف سوريا والعراق ويلبيا ورشق املتوسط 
دون تقيد برضورات اتلحالف االسرتاتييج من خالل »انلاتو«، أو يف تضاد مع 

مصالح االحتاد األورويب اذلي اكنت حتـى قريب تسىع لالتلحاق به.

يتحدث هذا االجتاه عن أن اإلمعان يف الرتقب االسرتاتييج قد يؤدي إىل 
فقدان مرص لقيمتها اإلقليمية، يف الوقت اذلي تصنف قدرات ادلول ىلع حسب 
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بمتطلبات  القيام  أن  يرى  كذلك  اخلارجية؛  اتلحديات  مواجهة  ىلع  قدرتها 
ادلور ال يعنـي ارتكاب محاقات اسرتاتيجية، أو تكرار سيناريو املواجهات 
العسكرية مع اخلصوم حبسابات خاطئة، ىلع حنو ما حدث يف نكسة 1967 
األوضاع  تقدير  بسوء  ارتبطت  خاصة  داخلية  ظروف  بسبب  وقعت  اتلـي 

ادلويلة واتلباس العالقات املدنية- العسكرية.

جاءت اتلطورات األخرية يف حماور األمن القويم املرصي تلؤكد ىلع الرضورة 
امللحة لالجتاه اثلاين؛ حيث تعاظمت املخاطر انلامجة يف تصاعد الرصاع ىلع 
تركيا  تدخل  مع  يلبيا  حول  ادلويل  الرصاع  وتعقد  املتوسط،  رشق  يف  الطاقة 
عسكرًيا يف غرب يلبيا، وتدهور موقف اجليش الوطين الليبـي حليف القاهرة. 
كذلك وصول قضية سد انلهضة إىل طريق مسدود، واستمرار االضطرابات يف 
أفق  مع عدم وجود  البشري.  انهيار حكم  بعد  االنتقايلة  املرحلة  السودان يف 
اتلوسيع.  نهجها  أبيب يف  تل  واستمرار  الفلسطينـي اإلرسائييل،  الرصاع  حلل 
من  واملمتدة  املرتابطة  األزمات  دائرة  يف  اختياًرا  االنكفاء  يعد  لم  وباتلايل، 

اهلالل اخلصيب إىل يلبيا، ومن القرن األفرييق حتـى سوريا وجنوب أوروبا.

من االسرتاتيجية السابلة إىل االسرتاتيجية الكربى

يف  تتجاوز  وألسباب  القاهرة  أن  يتجاهل  باجتاهيه  انلقاش  هذا  أن  بيد 
عمقها اضطرابات ما بعد يناير 2011، ويونيو 2013، قد تبنت يف عالجها لقضايا 
السياسة اإلقليمية »اسرتاتيجية سابلة« تقوم بداية ىلع إصدار ردود أفعال ىلع 

خمططات أو خطوات اآلخرين سواء اكنوا خصوًما اسرتاتيجيني أم غري ذلك.
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القويم  األمن  عن  ضيق  ملفهوم  خضعت  قد  االسرتاتيجية  هذه  أن  كما 
وحيرص خطوات القاهرة يف احلد من نفوذ اإلسالميني واجلمااعت اإلرهابية يف 
املسلمني  ادلولة ومجاعة اإلخوان  السياسـي بني  الرصاع  املنطقة، ىلع خلفية 
املدعومة من قبل قطر وتركيا. باختصار، عرفت القاهرة يف تلك الفرتة »ما ال 
تريده« دون أن حتدد ىلع وجه اتلحديد »ما تريده« وما األدوات والسبل الالزمة 

تلحقيقه.

بشلك ما، اكنت هذه االسرتاتيجية ناجعة يف نواٍح عديدة؛ فيه مثلًما جنبت 
القاهرة أعباء أمنية واقتصادية نتيجة اتلورط يف رصااعت مفتوحة. يف ملف 
ايلمن ىلع سبيل املثال، اختارت القاهرة محاية املدخل اجلنويب للبحر املتوسط 
ابلحرية  املمرات  وأمن  ادلويلة  اتلجارة  ىلع  احلرب  آثار  حتجيم  من  كجزء 
احليوية. إال أن هذا ادلور العسكري، املحدود واهلام يف آن، لم يدفع القاهرة حنو 
القيام بدور سياسـي يف مفاوضات حل الرصاع؛ اتلـي ستؤثر بشلك أو بآخر 

ىلع األمن القويم املرصي يف حمور ابلحر األمحر.

أي أن القاهرة قد تكون قد جتنبت أرضار احلرب يف ايلمن، إال أنها لن 
جتنـي كثرًيا من ماكسب السالم. األمر نفسه قد ينطبق ىلع السياسة املرصية 
جتاه الرصاع يف سوريا األكرث تعقيًدا وتداخاًل. قطًعا رفضت القاهرة أي نفوذ 
أو مكسب للجمااعت اإلسالمية املسلحة يف سوريا، وربما أبقت ىلع قنوات 
اتصال أمنية مع نظام األسد؛ إال أن حتراكتها جتاه امللف السوري ظلت مقيدة 
الرياض ويف موسكو، وبعدم وجود تنسيق سياسـي مع  باعتبارات احللفاء يف 
إيران أو تركيا، فضاًل عن قصور املوارد. وهو ما أفضـى إىل غياب مرصي غري 

مسبوق عن ساحة الشام، ىلع األقل منذ تأسيس ادلولة املرصية احلديثة.
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 Grand »اسرتاتيجية كربى  بناء  القاهرة حباجة ماسة إىل  أن  املتصور  من 
Strategy« يك حتافظ فعاًل ىلع مصاحلها القومية ويك تتجاوز موقع ردة الفعل 

سواء جتاه القضايا الواقعة أو املستقبلية. تعرب االسرتاتيجية الكربى للفاعلني 
ادلويلني عن أىلع مراحل إدارة ادلولة حيث توظف األخرية مواردها االقتصادية 

والعسكرية وادلبلوماسية والسياسية للحفاظ ىلع ما تراه مصاحلها.

احلدود  ىلع  اإلبقاء  أو  »ابلقاء«  ىلع  احلفاظ  جمرد  االسرتاتيجية  وتتجاوز 
ساملة، فتقوم ادلولة بعقد اتلحالفات وردع اخلصوم واستخدام قوتها انلاعمة 
اثلقافية وادلبلوماسية لطرح وجهة نظرها. كما تنطلق االسرتاتيجية الكربى من 
اجليو-اسرتاتييج  لدلولة حلقائق وجودها  اخلارجية  السياسة  استيعاب خمططي 

واتلارييخ، ومتغريات الواقع احلايل.

تترصف حيال  ادلولة ال  أن  باختصار  تعين  الكربى  االسرتاتيجية  أن  أي 
أيًضا  تسىع  بل  املخاطر،  تركز ىلع  واتلـي  فقط،  »األمن«  مصاحلها برضورات 
إىل خلق فرص »السياسة«؛ حيث ال توجد معادالت صفرية، بل مصالح معقدة 
ومتشابكة تقتضـي وضوح الرؤية وامتالك األدوات واملوارد الاكفية للوصول 

إىل األهداف.

طبيعة  ذات  األخرية  أن  هو  »االسرتاتيجيات«  عن  »اخلطط«  يفرق  ما  إن 
رصاعية. ويف سياق الرشق األوسط اذلي يتسم بالسيولة واتلصارع املستمر، ال 
يوجد ماكن للخطط، بل السرتاتيجيات مرنة وقادرة ىلع اتلنبؤ باتلغري يف شبكة 

اتلحالفات واخلصوم.
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صانع  ىلع  واملستقبلية،  احلايلة  اإلقلييم  ادلور  برضورات  القيام  عند  ذلا 
القرار املرصي أن يأخذ يف االعتبار العوامل اتلايلة:

التحرر من أسر العالقات مع الواليات المتحدة وعدم النظر إليها كقوة    -
مهيمنة، وتفعيل عالقات تحالفية أو تشاركية مع القوى الصاعدة، وعدم 

اختزال العالقات معها في جانب واحد.
وعدم  العربية،  غير  اإلقليم  قوى  مع  مصر  عالقات  في  النظر  إعادة    -

تجاهل تأثيرها.
ضرورة التعاطي مع تداعيات الثورات التكنولوجية والرقمنة على ميزان    -

قوة الدولة، خاصة عند النظر في التحدي اإلسرائيلي.
إعادة توظيف قوى مصر الناعمة والذكية في التعليم واإلعالم والثقافة،    -
خاصة في ظل تراجع التأثير الثقافي المصري لصالح المنصات الثقافية 
المعولمة وتلك التـي تملكها القوى اإلقليمية األخرى مثل تركيا وقطر.
نسج هذه العوامل في »استراتيجية أمن قومي« تعبر عنها وثائق تعكس    -
رؤية صناع السياسة الخارجية المصرية على نحو يوضح الدور وأدواته 
وقضاياه، بحيث تكون سياسات مصر الخارجية نتاج نقطة توازن بين 
اإلمكانيات وما يفرضه الدور من ضرورات. دون أن يعنـي وجود رؤية 

استراتيجية ضرورة النجاح، فاإلخفاق وارد ويحدث.
ربما تستوجب هذه اخلطوات اتلعامل مع اتلحديات املؤسسية اتلـي تواجه 
يف  وخاصة  الكوادر  بناء  ضعف  واملتمثلة  املرصية  اخلارجية  السياسة  صناعة 
وإنتاجها،  اثلقافية  املؤسسات  تردي  من  هذا  يستصحب  وما  القيادية  املواقع 
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ونقص اخليال السياسـي دلى القائمني ىلع عملية اختاذ القرار، وضعف اثلقافة 
االسرتاتيجية يف مؤسسات السياسة اخلارجية باملقارنة بابلدلان األخرى.

من املالحظ أن ادلبلوماسية املرصية نشطة ىلع مستوى »اتلحراكت ايلومية 
اخلارجية« من حيث مستوى املشاركة يف املنظمات ادلويلة، وحضور الفاعليات 
وتمثيل مرص دبلوماسيًّا يف املحافل ادلويلة. إال أن هناك مشكالت ىلع مستوى 
»السياسة اخلارجية« القائمة ىلع حتديد نطاق للقدرات والرؤية واألدوار. ومن 
الصعب توجيه صانع القرار ىلع ذلك املستوى العام من انلقاش اذلي قد يثري 
انقساًما نظريًّا. ذلا من الرضوري نقل انلقاش إىل مستويات القضايا املتخصصة 
تمثل  رؤية  انلهاية  يف  يشلك  ما  وهو  وأخرى،  قضية  بني لك  الرابط  فقد  دون 

بوصلة لدلور املرغوب وانلجاح ملرص إقليميًّا ودويلًّا.





القسم الثاني

السياسات الجديدة في شرق المتوسط 





)1(

تسليح، تدريب، إنشاءات.. 

كيف استعدت البحرية المصرية للدفاع عن مصالح مصر؟

يف منتصف اعم 2014، وضمن خطة اسرتاتيجية لإلحالل واتلطوير الشاملني 
ملنظومات التسليح ومعدات القوات املسلحة املرصية، بدأت القوات ابلحرية 
املرصية خطوتها األوىل دلخول اعلم حروب املستقبل، من خالل تنفيذ خمطط 
تسلييح نويع وعرصي غري مسبوق، يتناسب مع اتلفاعالت اجلديدة يف منطقة 
الرشق األوسط وشمال ورشق إفريقيا، واليت انبثق عنها جمموعة من اتلحديات 
واتلهديدات اليت تطلبت وجود منصات قتايلة ومنظومات تسليحية قادرة ىلع 

جمابهتها. واتضح هذا يف تطوير األنساق اتلدريبية واإلنشائية والتسليحية. 





تسليح، تدريب، إنشاءات.. 

كيف استعدت البحرية المصرية للدفاع عن مصالح مصر؟

حممد الكناين

يف منتصف اعم 2014، وضمن خطة اسرتاتيجية لإلحالل واتلطوير الشاملني 
ملنظومات التسليح ومعدات القوات املسلحة املرصية، بدأت القوات ابلحرية 
املرصية خطوتها األوىل دلخول اعلم حروب املستقبل، من خالل تنفيذ خمطط 
تسلييح نويع وعرصي غري مسبوق، يتناسب مع اتلفاعالت اجلديدة يف منطقة 
الرشق األوسط وشمال ورشق إفريقيا، واليت انبثق عنها جمموعة من اتلحديات 
واتلهديدات اليت تطلبت وجود منصات قتايلة ومنظومات تسليحية قادرة ىلع 

جمابهتها ىلع انلحو اآليت:

االكتشافات اجلديدة للغاز الطبييع يف املياه االقتصادية املرصية بابلحر 
املتوسط: واليت تُوّجت حبقل ُظهر، األكرب يف ابلحر املتوسط، إىل جانب عدد 
آخر من حقول شمال ادلتلا واالسكندرية جبانب مناطق أخرى واعدة يف املياه 
االقتصادية املرصية. باإلضافة إىل االستكشافات املنتظرة يف املياه االقتصادية 
واذلي  املرصية،  الطبيعية  الرثوات  يف  هائاًل  تعاظًما  يعين  مما  األمحر؛  بابلحر 

سيتطلب تعاظًما مماثاًل يف القدرات العسكرية حلماية تلك الرثوات.
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اتلنظيمات  Asymmetric Warfare: حيث أصبحت  املتماثلة  احلرب غري 
املنطقة  يف  السائد  اتلهديد  يه  املسلحة  واملليشيات  واجلمااعت  اإلرهابية 
فبحريًّا  ويلبيا.  العراق  سوريا،  ايلمن،  اإلفرييق،  القرن  مناطق  يف  وحتديًدا 
خطًرا  مسلحة،  بعنارص  املحملة  او  االنتحارية  الرسيعة  العائمات  أصبحت 
رئيًسا ىلع السفن اتلجارية والسفن العسكرية ىلع حد سواء، خبالف عمليات 
نقل وتهريب األسلحة والعنارص املسلحة. وتُعد منطقة القرن اإلفرييق ومضيق 
باب املندب حتديًدا عمًقا اسرتاتيجية جنوبيًّا ملرص وقصبة هوائية رئيسية لقناة 
تُعد من أهم مصادر انلقد األجنيب  اليت  السويس -املمر املاليح األهم اعمليًّا- 

لالقتصاد املرصي.

اتلحول الرتيك من االخنراط وانلفوذ انلاعم يف املنطقة إىل االخنراط اخلشن: 
من خالل اتلحراكت العدائية واتلحرشات املستمرة يف رشق املتوسط للتنقيب 
مؤخًرا  والعرايق،  السوري  الشمال  يف  العسكري  واتلدخل  الطبييع،  الغاز  عن 
اللييب، وبالطبع حتّول اإلدارة الرتكية بقيادة الرئيس أردواغن للعداء  يف الغرب 
املبارش مع ادلولة واإلدارة املرصية بعد ثورة اثلالثني من يونيو 2013، مما جعل 
توازن  وجود  يستديع  ما  املرصية،  ابلحرية  أمام  قائًما  تهديًدا  الرتكية  ابلحرية 
تسلييح كيم ونويع أمام األوىل بما تملكه من قدرات قتايلة متطورة يف سفن 

السطح والغواصات األحدث واألكرث عدًدا.

ىلع  ادلائم  انلويع  اتلفوق  اإلرسائييل: لضمان  التسليح  يف  املستمر  اتلطور 
العسكري  انلويع  »اتلفوق  قانون  دائمة ضمن  أمريكية  املنطقة بضمانة  دول 
منذ  اكلزتام  به  املعمول   »Israel Qualitative Military Edgeاإلرسائييل
ترشيع دلى  إىل  يتحول  أن  قبل  رونادل رجيان،  األمريكي  الرئيس  إدارة  عهد 

الكوجنرس اعم 2008.
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الغاز  ملف  املنطقة: وخصوًصا  ملفات  يف  الرائد  املرصي  ادلور  تعاظم 
ماكفحة  وملف  املتوسط،  رشق  اغز  ملنتدى  مقر  إنشاء  خالل  من  والطاقة 
اإلرهاب واهلجرة غري الرشعية وتهريب السالح، وكذا محاية وتأمني مصالح 
األصدقاء والرشاكء األجانب من استثمارات مبارشة وحركة للسفن اتلجارية يف 
ابلحر األمحر ورشق املتوسط من خالل قناة السويس، وبالطبع حرص القوى 
العظىم ادلويلة ىلع احلفاظ ىلع توازنات اسرتاتيجية بني القوى اإلقليمية بعد 
اخللل اهلائل اذلي نتج عن خروج عدد من ادلول من معادلة القوة إثر اندالع 
الفوىض واحلروب األهلية )العراق-سوريا-يلبيا-ايلمن(؛ مما يتطلب وجود قوة 
عسكرية - وحبرية - متطورة يعول عليها تلمنح ادلولة املرصية اثلقل اإلقلييم 
حلماية  هلا  املولكة  املهام  تنفيذ  ىلع  قادرة  تلكون  املطلوبني  املناسبني  وادلويل 

املصالح وإحداث اتلوازن ساليف اذلكر.

ما يه مالمح تطوير ابلحرية املرصية؟

بدأت خطة   -2014 يونيو  املاضية- وحتديًدا منذ  الست سنوات  ىلع مدار 
تطوير ابلحرية املرصية يف أن تتبلور ىلع 3 أنساق:

أوالً: النسق اتلدرييب 

وتتمثل يف تنفيذ العديد من اتلدريبات ابلحرية واجلوية-ابلحرية املشرتكة 
مع عدد من ادلول الصديقة، لرفع مستوى اجلاهزية والكفاءة القتايلة واخلربات 
لعنارص القوات ابلحرية املرصية والوقوف ىلع أحدث ما توصلت إيله أنظمة 
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التسليح وأسايلب القتال واتلدريب ومفاهيم احلروب ابلحرية احلديثة، وذلك 
مع لك من الواليات املتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وايلونان، وروسيا، والسعودية، 
مع  العابرة  ابلحرية  اتلدريبات  من  عدد  جانب  إىل  هذا  وغريها.  واإلمارات 
عدد من ادلول كربيطانيا، وإيطايلا، وإسبانيا، وكوريا اجلنوبية، والصني، واهلند 

وباكستان.

ولكن، ماذا عن تأمني حقول الغاز واملصالح االقتصادية؟

ىلع  اتلدريب  مسألة  املرصية  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تغفل  لم 
رأسها  ىلع  املتوسط  ابلحر  يف  االقتصادية  للمصالح  واتلامني  احلماية  أعمال 
حقل ُظهر، فيف اعم 2018، وخالل مراحل تنفيذ العملية الشاملة »سيناء 2018« 
نفذت القوات ابلحرية املرصية تدريبات حبرية خمتلفة اشتملت ىلع رمايات 
الصواريخ واذلخرية احلية وكذا نفذت مهاماً تلأمني حقول الغاز الطبييع يف إطار 

اتلحراكت الرتكية غري القانونية يف رشق املتوسط وحترشاتها املستمرة بقربص.

ويف بداية العام اجلاري 2020، وضمن املناورة االسرتاتيجية الشاملة »قادر-
2020 « نفذت القوات ابلحرية العديد من اتلدريبات اليت اشتملت ىلع تنفيذ 
UGM- »هاربون  طراز  للسفن  املضادة  اجلوالة  بالصواريخ عمق-سطح  رماية 
Harpoon 84« املطلقة من الغواصات، إىل جانب تنفيذ مهام اإلنزال الربمايئ 

مهام  تنفيذ  وكذا  ميسرتال،  املروحيات  حامليت  من  اخلاصة  القوات  لعنارص 
الُمنطلقة من ىلع منت   » »أباتيش واكموف اك-52  للمروحيات اهلجومية  قتايلة 
بواسطة  الربمايئ  اإلنزال  قوات  وتأمني  الغواصات  ماكفحة  ومهام  احلاملتني، 
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الفرقاطات والقرويطات املختصة بهذه املهام، وحتت غطاء جوي من الطائرات 
املقاتلة.

 Power« للقوة  حقيقياً  استعراضاً  واملناورات  اتلدريبات  تلك  وتعد 
بما حتمله من رسائل مبارشة ورصحية بقدرة ابلحرية والطريان   »Projection

رشق  منطقة  عمليات  مرسح  يف  واملبارش  الفوري  اتلدخل  ىلع  املرصيني 
املتوسط والقدرة ىلع الصدى ألية حماوالت جوية وحبرية عدائية ضد املصالح 

االقتصادية املرصية.

ثانًيا: النسق تسلييح

ىلع  مشتملة  احلربية  السفن  رشاء  صفقات  من  عدد  توقيع  يف  وتمثل 
حامالت املروحيات والفرقاطات والقرويطات إىل جانب الغواصات اهلجومية، 
وذلك من أحدث وأفضل الطرازات اليت تم تدبريها من عدد من ادلول ذات 

القدرة اتلصنيعية املتقدمة يف املجال ابلحري ىلع انلحو اآليت:

 »L1010 1- سفينتا الهجوم البرمائي الحاملتان للمروحيات »جمال عبدالناصر
و»أنور السادات L1020« طراز »ميسترال Mistral« من دولة فرنسا، وتم 

التعاقد عليهما عام 2015.

وتوفر احلاملتان القدرات اآلتية:
القيادة، السيطرة، اتلوجيه، لاكفة املنصات القتايلة الصديقة بًرا وحبًرا وجًوا 

يف مسارح العمليات املختلفة.
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املروحيات  شاملة  األنواع  خمتلف  من  املروحيات  وتوجيه  وإطالق  محل 
اهلجومية ومروحيات انلقل وادلعم ومروحيات ماكفحة الغواصات ومروحيات 

ابلحث واإلنقاذ.

اهلجوم واإلنزال الربمايئ لعنارص القوات والقوات اخلاصة.

العمليات  أثناء  اجلرىح  ونقل  والطوارئ  الكوارث  حاالت  يف  اإلنقاذ 
القتايلة، حيث توفر مستشىف حبري متاكمل

انلفط  كحقول  واحليوية  االسرتاتيجية  واملصالح  لألهداف  احلماية  توفري 
الغاز الطبييع.

الفرقاطة الشبحية الثقيلة متعددة المهام ذات القدرة الُمعززة لمكافحة   -2
دولة  من  طن   6000 إزاحتها  البالغ  »فريم«  طراز  مصر  »تحيا  الغواصات 

فرنسا، وتم التعاقد عليها عام 2015.

توفر الفرقاطة قدرة تنفيذ املهام اآلتية:

ممثلة يف  املجال  متقدمة يف هذا  قدرة  تمتلك  الغواصات، حيث   ماكفحة 
Variable Depth Sonar VDS، إىل  منظومة السونار اثلقيل متعدد األعماق 
جانب تسلحها الطوربيدات املضادة، ناهيك عن قدرة محل عدد 1 – 2 مروحية 
صوتية  بصمة  ذات  حمراكت  امتالكها  وأخرياً  للغواصات،  مضادة  متخصصة 

منخفضة للغاية.

قدرة القتال ضد سفن السطح واألهداف الربية الساحلية وكذا اتلصدي 
للعائمات الرسيعة )اتلهديدات الالمتماثلة(
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اجلوية  اتلهديدات  ملختلف  واملضاد  املدى  متوسط  اجلوي  ادلفاع  قدرة 
شاملة الصواريخ اجلوالة.

اإللكرتوين  وادلعم  واالستطالع  واالستخبار  والسيطرة  القيادة  قدرة 
الرادارى.

تتمتع   »Gowind-2500 »جوويند  المهام  ُمتعدد  الشبحية  القرويطات   -3
منتصف  عليها  التعاقد  وتم  الغواصات،  لمكافحة  الُمعززة  بالقدرة 
السفن  بناء  لترسانة  البناء  تقنيات  نقل  متضمنين   4 بعدد   2015 عام 
باإلسكندرية. تم بناء القرويطة األوىل في فرنسا والثالث األخريات في 

مصر، وتحمل أسماء »الفاتح – بورسعيد – المعز – األقصر«.

تُعد تلك القرويطات النسخة الًمصغرة من فرقاطات فريم اثلقيلة، وتبلغ 
إزاحتها 2600 طن، ويه مناسبة بشلك رئيس تلنفيذ مهام احلماية وادلفاع عن 
 TTTTTTTTT TTTTTTTT TTTT TTT TTTTTTTT شاملة املناطق االقتصادية اخلاصة  املناطق ابلحرية القريبة من السواحل 
اليت حتوي حقول الغاز وانلفط كحقل الظهر اذلي يبعد عن السواحل املرصية 

حبوايل 200 كم تقريبًا.

 »MEKO-A200 »ميكو  المهام  متعددة  المتوسطة  الشبحية  الفرقاطات   -4
بعدد 4 من دولة ألمانيا االتحادية، تم التعاقد عليها نهاية 2018، وسيتم 
بناؤها في مصر،  الرابعة سيتم  ألمانيا، في حين أن  بناء 3 فرقاطات في 
الفئة  الفرقاطات  بالكامل بحلول عام 2024.تمثل تلك  التسليم  وينتهي 
تتراوح  حيث  جوويند  وقرويطات  الثقيلة  فريم  فرقاطات  بين  الوسيطة 



34

السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

إزاحتها ما بين 3400 و3700 طن، وتمتلك قدرات متوازنة مابين الدفاع 
الجوي والقتال ضد السفن ومكافحة الغواصات.

5- غواصات الديزل الكهريب الهجومية »209/1400mod« بعدد 4 من ألمانيا، 
وتم التعاقد على أول 2 منها عام 2011 ثم 2 إضافيتين عام 2014 وتم تسليم 
3 منها حتى اآلن. تُتيح تلك الغواصات قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد 
الغواصات  مكافحة  قدرات  من  وتُعزز  المعادية،  والغواصات  السفن 
باالشتراك مع سفن السطح الصديقة ذات القدرة سالفة الذكر كالفرقاطة 
فريم وقرويطات جوويند، وكذا أعمال االستطالع والتجسس واالستخبار 
اإللكتروين، ومهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة. وذلك 
أفضل  وامتالكها  المنخفضة،  والمغناطيسية  الصوتية  بصمتها  بفضل 

التقنيات المتاحة للرصد واالستطالع والقتال.

 ،»Ambassador Mk.III 6-  لنشات الصواريخ الشبحية الهجومية »أمباسادور
البحرية  لصالح  والمبنية خصيصاً  والُمصممة  عالميًا،  فئتها  في  األفضل 
المصرية. تم التعاقد على 4 لنشات من الواليات المتحدة وتم تسليمها 
نهاية 2013، ومنتصف 2015. وتحمل األسماء: سليمان عزت، وفؤاد ذكري، 
المقارب  بتسليحها  اللنشات  تلك  فهمي. وتتميز  ومحمود  جاد،  وعلي 
للقرويطات، ومنظوماتها االلكترونية المتطورة وقدرتها على تنفيذ مهام 
إلى  الفرقاطات،  فئة  الكبيرة من  الحربية  السفن  هجومية متقدمة ضد 
جانب قدرتها على تنفيذ أعمال الحماية والتامين للمناطق االقتصادية 

الخاصة والمناطق الساحلية.
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شهر  خالل  موافقتها  أصدرت  قد  اإليطايلة  احلكومة  فإن   أخرياً، 
بريجاميين  »فريم  طراز  شبحيتني  ثقيلتني  فرقاطتني  بيع  ىلع  اجلاري  يونيو 
FREMM Bergamini« لصالح ابلحرية املرصية، ويه من الفئة ذات القدرة 

الُمعززة يف جمال ادلفاع اجلوي بعيد املدى والقتال ضد سفن السطح واألهداف 
اجلوي  لدلفاع  القصوى  القدرة  وتُمثل  الساحلية  املناطق  من  القريبة  الربية 
وتبلغ  املرصية  ابلحرية  القطع  بايق  مع  امليسرتال  حامليت  ومرافقة  حلماية 

إزاحتها 6700 طن.

والقطع  فريم  فرقاطات  من  ملزيد  حمتملة  مستقبلية  عقود  أيضا  هناك 
ابلحرية إيطايلة الصنع.

: النسق اإلنشايئ 
ً
ثاثلا

تمثل هذا النسق يف أعمال اتلوسعة يف قاعدة رأس اتلني ابلحرية بما تمثله 
من مركزاً رئيسيا لقيادة القوات ابلحرية املرصية تلصبح قادرة ىلع استيعاب 
القطع ابلحرية ذات اإلزاحات الضخمة، ومشتملة ىلع جممعا متطورا ملحاكيات 
اتلدريب يُعد السابع اعمليا وأكرب هنجر للغواصات يف الرشق األوسط، وإنشاٍء 
قواعد حبرية جديدة وكبرية كقاعديت جرجوب غرباً وقاعدة برنيس ابلحرية-
اجلوية املشرتكة جنوًبا وقاعدة رشق بورسعيد، واليت تعزز مجيعها قدرة القوات 
ابلحرية ىلع استيعاب السفن والغواصات احلديثة، واالنطالق تلأمني احلدود 
املوانئ  شاملة  االقتصادية  املصالح  وكذا  ملرص،  واجلنوبية  الغربية،  الشمايلة، 
املناطق اللوجستية،  والسياحية،  اتلنموية  املشاريع  اجلديدة،  املدن  اتلجارية، 
القواعد،  تلك  وجوار  قرب  وانشاؤها  تطويرها  اجلاري  الصناعية  املجمعات 
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االمحر  ابلحر  يف  الواعدة  اجلديدة  وانلفط  الغاز  استكشافات  مناطق  وأخرياً 
وشمال سيناء وشمال غرب مرص.

املرصية،  للبحرية  احلديثة  املكونات  ان  ىلع  اتلأكيد  يمكن  انلهاية  يف 
املدى والفريم حتيا  بعيد  الفريم بريجاميين بقدرات ادلفاع اجلوي  متمثلة يف 
بفرقاطات  الُمعززة  الغواصات  ماكفحة  بقدرات  اجلوويند  وقرويطات  مرص 
امليكو املستقبلية والغواصات األملانية املتطورة، تمثل قوة ضاربة وال تتوفر إال 

دلى حبريات انلاتو نفسها.



ملحق

أصبحت قوة إقليمية.. 





أصبحت قوة إقليمية.. 

كيف تطورت قدرات البحرية المصرية في 
السنوات األخيرة؟      

FORBES املصدر

ترمجة : أمحد يليث

2020/05/14

نظًرا للحجم اذلي تتمتع به، تعترب ابلحرية املرصية قوة إقليمية مهمة 

املرصية  ابلحرية  اكنت  ذلك،  ومع  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
لسنوات عديدة تتكون إىل حد كبري من سفن قديمة ذات قدرات حمدودة 
والصني.  السوفييت  االحتاد  مع  اتلارخيية  األسلحة  صفقات  من  متبقية 
لكن األمر يتغري برسعة اآلن، وستكون الغواصات اجلديدة خطوة أخرى 

ىلع طريق هذا اتلغيري

 Type-209/1400 طراز  من  اجلديدة  اثلاثلة  الغواصة  استلمت مرص 
من أملانيا يف 5 مايو 2020؛ حيث تم االحتفال بالغواصات اثلالثة يف موكب 

حبري بمنطقة االستالم.



السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

40

تنضم الغواصات اثلالثة إىل أسطول يضم اآلن حامليت هليكوبرت 
كبريتني من طراز ميسرتال تم رشاؤها من فرنسا.     كما نرشت مرص 
املتحدة  الواليات  بها  زودتها  اليت   AH-64 Apache طائرات  من  كال 
بها  زودتها  اليت   Ka-52 Nile Crocodile طراز  من  احلربية  والسفن 
روسيا للسفن بشلك مزتامن. وجيدر القول إن مرص يه ادلولة الوحيدة 
يف العالم اليت تقوم بتشغيل واستخدام نوعني خمتلفني من التسليح. إن 
 Ka-50 Hokum هليكوبرت  الطائرة  من  مشتق  إسم  هو  انليل  تمساح 
حديثة  فرقاطات  الرائعة  انلارية  القوة  هذه  يقابل  الشهرية.  اهلجومية 

جًدا تم رشاؤها من فرنسا.

مهيمن  والعب  انلووية  غري  للغواصات  موثوق  مورد  أملانيا  تعد 
املرصية  ابلحرية  أن  لالهتمام  املثري  من  الغواصات.  تصدير  جمال  يف 
تم  إذ  لرشائها،   Type-209 طراز  من  غواصات  اعئلة  أقدم  اختارت 
الرئييس  العرض  من  بداًل  هذا  اعًما.   50 حوايل  منذ  مرة  ألول  بناؤها 
أملانيا.  تعرضها  اليت   Type-214 طراز  من  اتلصدير  لغواصات 
يف  ابلحرية  القوات  قبل  من  بالفعل  انلموذج  هذا  تشغيل  تم  إذ 
من  تصميم  أحدث  أو  ملرص.  قريبتان  دوتلان  وهما  وتركيا   ايلونان 

نوع Type-218 اذلي دخل للتو اخلدمة مع عميله األول، سنغافورة.

مرص  أشرتته  اذلي  الطراز  يأيت  ال  األحدث،  العائالت  مع  مقارنة 
مزوًدا بالطاقة اهلوائية املستقلة )AIP(. إذ اكن من شأن ذلك أن يسمح 
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ملحق

للغواصة بالعمل حتت املاء لفرتة أطول، مما جيعل من الصعب اكتشافها. 
 Okeanos والطراز ايلوناين Type-209 صحيح أنه يمكن تزويد الطراز
S-118 بالطاقة اهلوائية املستقرة، لكنه غري متاح كعرض معياري ىلع 

هذا انلوع، وستحتاج القوارب املرصية إىل إاعدة بناء اكملة دلجمها.

الغواصة لعائلة  مرص  اختيار  وراء  ادلافع  يكون  أن  املرجح   من 
 Type-209 هو اتللكفة. وىلع الرغم من أن تصميم خط األساس قديم 

حالة  أن  كما  تماًما.  حديثة  الغواصات  هذه  جتهزيات  أن  إال  الطراز، 
طوربيدات  أحدث  تشمل  أن  املرجح  ومن  اتلطور،  يف  اغية  التسليح 

وصواريخ مضادة للسفن.

طراز  من  صينية  قطع  أربعة  حمل  اجلديدة  الغواصــات   حتل 
Type-033 Romeo Class. ومن اجلدير باذلكر أن هذه يه آخر 10 قطع 

واسع  نطاق  تم حتديثها ىلع  وقد  قبل،  من  قد عملت  الطراز  هذا  من 
 033 انلوع  )اكن  السوفيايت  تراثهم  من  الرغم  تشغيلها. ىلع  فرتة  طوال 
نسخة صينية من Pr.633 الروسية. واكنت مرص قد أدخلت كال انلوعني 
من  تأيت  اليت  للسفن  املضادة  هاربون  بصواريخ  للخدمة(، فيه جمهزة 

الواليات املتحدة.

ستقوم الغواصة Type-209s بعملية دعم القوات ابلحرية اخلاصة 
القوات  دلعم  خاريج  بتسليح  روميو  القوارب  جتهزي  وسيتم  املرصية. 

اخلاصة.
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إفريقيا.  شمال  يف  مهيمنة  اجلديدة  املرصية  ابلحرية  القطع  ستبىق 
إفريقيا، وال سيما  الوقت اذلي تقوم فيه قوات حبرية أخرى يف شمال  يف 
ابلحرية  القوات  ستظل  ذلك  ورغم  قدراتها.  بتوسيع  واملغرب،  اجلزائر 
التسليح يف لك من ايلونان،  املرصية يف وضع منافسة وأقرب إىل قدرات 
إرسائيل، وتركيا، وايلونان، وإيطايلا، وفرنسا اليت دليها مجيعها قوات حبرية 

قوية يف املنطقة.

املصدر 
- New Submarines Spearhead The Egyptian Navy’s 

Expanding Capabilities, Forbes Magazine, 9 May 2020. 
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ما بعد الحصاد

كيف يمكن أن يساعد غاز المتوسط في تعزيز 
القوة اإلقليمية لمصر؟

تساهم الرثوة املكتشفة حديثًا من الغاز الطبييع قبالة السواحل املرصية يف 
تعزيز الوضع االقتصادي ملرص يف خريطة الطاقة العاملية. أدت هذه االكتشافات 
الضخمة إىل اجتذاب مرص الستثمارات واهتمام من القوى املهتمة بمستقبل 
الطاقة العاملية. إال أن عدم وجود إطار تنظييم وقانوين يرتب اتلنافس ىلع موارد 
انتشار  مع  املوارد خاصة  هذه  الرصاع ىلع  فرص  من  يزيد  املنطقة  يف  الطاقة 
نزااعت تارخيية بني دول املنطقة، وإصابتها بآيلات االستقطاب بني تركيا من 
ناحية وبقية قوى املنطقة خاصة مرص وايلونان وقربص. يف هذا السياق، يبدو 
انلظام  ملأسسة  جادة  حماولة  مرصية  بمبادرة  املؤسس  املتوسط  رشق  منتدى 

اإلقلييم الفريع اذلي يقع ىلع حدود جنوب أوروبا والرشق األوسط. 





 )2(

ما بعد الحصاد

كيف يمكن أن يساعد غاز المتوسط في تعزيز 
القوة اإلقليمية لمصر؟

مصطىف كمال

تشري تقديرات املسوح اجليولوجية األمريكية إىل وجود حوايل 9800 مليار 
املكتشفة  غري  املناطق  يف  لالستخراج  القابلة  الغاز  موارد  من  مكعب  مرت 
برشق املتوسط. وتشري االكتشافات احلايلة واملستقبلية إىل حتول صورة الطاقة 
يف املنطقة مما يؤدي إىل خلق أنماط جديدة من الرصاع واتلعاون. تعطي هذه 
احلالة مساحة بلناء نظام إقلييم فريع جديد يعرف باسم احلدود انلهائية للغاز 

يف رشق املتوسط.

مايه خريطة اكتشافات الغاز املرصية؟ 

حققت مرص ىلع مدار الستة أعوام املاضية، عدًدا من االكتشافات اهلائلة 
الطبييع؛ حيث بلغت عدد االكتشافات 239  املتعلقة بقطاع ابلرتول والغاز 
أبرز   .2019 الفرتة من اعم 2013 وحىت  – 86 اغز(، خالل  كشف )167 زيت 
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املكتشفة حقل ظهر، وحقول شمال سيناء وحقول شمال إسكندرية،  احلقول 
وحقل نورس، وحقول سالمة والقطامية الضحلة، والغاز بمنطقة غرب ادلتلا. 
كما  ملرص،  والغاز  الزيت  من  كبرية  احتياطيات  االكتشافات  هذه  أضافت 
أاعدت هذه االكتشافات بدورها رسم خريطة الطاقة باملنطقة وجعلتها جزًءا 

من اخلريطة العاملية.

املباع  والغاز   ،3 قدم  تريليون   2.51 احلقول  من  املنتج  الغاز  إمجايل  بلغ 
وذلك  اغز/يوم،   3 قدم  مليون   6391.5 بمتوسط   3 قدم  تريليون   2.33 حوايل 
العامة واإلحصاء  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  أعلن  العام 2018-2019. كما  خالل 
املرصي يف نرشته املعلوماتية الشهرية عن ارتفاع اإلنتاج من ابلرتول والغاز 
مقارنة  السنوي  األساس  ىلع  طن  مليون   7.17 إىل   ،2019 ديسمرب  يف  الطبييع 
بشهر ديسمرب 2018 اذلي بلغ اإلنتاج خالهل 7.03 مليون طن. كما وصل اإلنتاج 
ايلويم للغاز الطبييع 7.2 مليار قدم مكعب خالل الربع األول من 2020، وذلك 
الغاز ىلع اإلنتاج اليت أثرت إجيابيا  تنمية حقول  دلخول عدد من مرشواعت 
ىلع زيادة معدالت اإلنتاج ويه مرشواعت تنمية حقل ظهر بابلحر املتوسط 
 ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال اإلسكندرية وحقول منطقة دسوق 

املرحلة )ب(.

ففي المشروع األول الخاص بتنمية حقل ظهر، لشركة "بتروبل"، وصلت   •
معدالت اإلنتاج إلى 2.7مليار قدم يوميا في شهر أغسطس 2019، وذلك 
برية، إضافة  إنتاج ومعالجة  تسهيل  إنشاء وتشغيل 3 وحدات  تم  بعدما 
التي تستهدف  المخطط  الثالثة من  المرحلة  تنفيذ أعمال  إلى استمرار 

وصل معدالت اإلنتاج إلى 3 مليار قدم مكعب يوميا.
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أما المشروع الثاني الخاص بتنمية منطقة جنوب غرب بلطيم، لشركتي   •
التسهيالت  من  عدد  إنشاء  استهدف  فقد  اإليطالية،  وإيني  بتروبل 
قدم  مليون   500 حوالي  البالغة  المشروع  طاقة  الستيعاب  اإلنتاجية 
مكعب من الغاز يوميا، وذلك من خالل حفر 6 أبار جديدة جنوب غرب 

بلطيم، وتم االنتهاء من المشروع وبدء اإلنتاج في سبتمبر 2019.

بدأ  فقد  سيناء،  شمال  حقول  تنمية  من  الثانية  المرحلة  يخص  وفيما   •
إنتاج 25 مليون قدم  يوليو 2019، بمعدالت  البئر األول في  اإلنتاج من 
 20 إنتاج  بمعدالت   ،2019 أغسطس  في  الثاني  والبئر  يوميا،  مكعب 
مليون قدم مكعب يوميا، كما جاري ربط باقي اآلبار تباًعا للوصول إلي 
معدالت إنتاج مستهدفة 80 مليون قدم مكعب يوميا من خالل ربط 9 
آبار، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 30 مليون دوالر، حيث تم االنتهاء 
من ربط جميع اآلبار على اإلنتاج في سبتمبر 2019. وقد تم وضع 4 آبار 
غاز جديدة على اإلنتاج، حيث بلغ إجمالي معدالت إنتاج الغاز األولية 
المضافة من المشروعات واآلبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التي تم 
إصالحها ووضعها على اإلنتاج خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 
زيت  بئر   54 وضع  تم  كما  يومياً،  غاز  مكعب  قدم  مليون   489 حوالي 
جديدة على اإلنتاج خالل الفترة بمعدل إنتاج أوىل حوالي 43.9 ألف 

برميل يومّيًا. 

العميقة  بالمياه  الدلتا  بحقول غرب  التاسعة  المرحلة  استكمال  تم  كما   •
»بحيرة البرلس« والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم3 يومّيًا 
حوالي  استثمارية  وبتكلفة  المكثفات  من  يومّيًا  برميل  آالف  و3  غاز 
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باستخدام  آبار  775 مليون دوالر، وذلك من خالل حفر وربط عدد 8 
الخطوط البحرية وتسهيالت المعالجة الخاصة بشركة البرلس هذا وقد 
تم وضع البئرين الثالث والرابع في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 بإجمالي 

إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب يومّيًا. 

تم العمل على تنمية حقول جنوب دسوق – دلتا النيل – )بترو دسوق/  •
خالل  من  يومّيًا  قدم3  مليون   50 حوالي  إنتاج  بهدف   :)SDX شركة 
يونس( عن طريق  وابن  آبار )بحقلي جنوب دسوق   4 حفر وربط عدد 
وحدة إنتاج مبكر بطاقة استيعابية 60 مليون قدم3 يومّيًا حيث يتم ربط 
بطول  بوصة   12 خط  طريق  عن  القومية  بالشبكة  المعالجة  تسهيالت 
10كم بإجمالي تكلفة حوالي 49 مليون دوالر، وتم وضع الحقل على 
اإلنتاج يوم 6 نوفمبر2019 بمعدل إنتاج أويل حوالي 45 مليون قدم مكعب 

يومّيًا.

خط أنابيب نيدوكو/الجميل– دلتا النيل– لشركتي بتروبل/إيني اإليطالية:   •
إلى  نيدوكو  إنتاج حقل  من  يومّيًا  قدم3  مليون   700 نقل حوالي  بهدف 
محطة معالجة الجميل وذلك لزيادة استخالص البوتاجاز والمتكثفات 
والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات. ويتكون المشروع من 
عدد )2( خط برى بإجمالي طول 128كم. يمتد الخط األول من منطقة 
آبار نيدوكو إلى محطة أبو ماضي بقطر 24 بوصة وبطول 35.5كم، بينما 
 32 بقطر  الجميل  إلى محطة  ماضي  أبو  من محطة  الثاني  الخط  يمتد 
بوصة وبطول 92.5كم. وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دوالر، وتم 
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منتصف  الثاني  الخط  تشغيل  وتم  يناير2019  نهاية  األول  الخط  تشغيل 
شهر مايو. 

كما خيطط قطاع ابلرتول حتقيق زيادة يف إنتاج الغاز الطبييع حبيث يصل 
السنوي  االستهالك  لسد   ،2021-2020 يوميا خالل  قدم مكعب  مليار   7.5 إىل 

املتنايم للغاز.

ما هو ادلور اذلي تلعبه اكتشافات الغاز يف السياسة اخلارجية املرصية؟

واهليالك  املؤقتة،  واتلحالفات  الفوىض  بنمط  املتوسط  رشق  منطقة  تتمزي 
األكرث دوام للهيمنة ىلع املناطق االقتصادية اخلالصة اليت يتنازع عليها حايلاً 
لعدم حل حدود تلك املناطق وفًقا للقانون ادلويل نظرا للجوانب اجليولوجية 
واجلغرافية اليت يمكن تفسريها بطرق خمتلفة وفقا ملصالح لك دولة يف رشق 
)تركيا  املتوسط  رشق  دول  بني  الرصاع  نشوب  احتمايلة  فان  ذللك  املتوسط، 

وايلونان وقربص ومرص( وكذلك )إرسائيل وبلنان وفلسطني( أمًرا وارًدا.

يشلكها  اليت  واتلهديدات  الغاز،  إلنتاج  املتاحة  الفرص  أفرزت  لقد 
الفاعلون اإلقليميون يف هذه املنطقة، مبادرات اقتصادية ودبلوماسية متنوعة 
حتالفات  عدة  ظهرت  املاضية،  اخلمس  السنوات  فخالل  خمتلفة،  دول  بني 
ثالثية ومتعددة األطراف، من بينها اتلحالف اثلاليث ايلونان وقربص ومرص 
حول ترسيم احلدود ابلحرية اعم 2013، واتلحالف اثلاليث بني ايلونان وقربص 
وإرسائيل يف يناير 2020، اذلي توصل إيل اتفاق أويل يف أثينا، ما يمهد الطريق 
كيلومرت   1900 بطول  ميد«  »إيست  باسم  املعروف  الغاز  أنابيب  خط  مد  أمام 
أعلنت  كما  أوروبا.  إىل  املتوسط  ابلحر  منطقة رشق  من  الطبييع  الغاز  نلقل 
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القاهرة يف  تأسيسه يف  تم  واذلي  املتوسط،  منتدى اغز رشق  إنشاء  مرص عن 
يناير 2019، واذلي يعترب أحد أهم أشاكل اتلحالفات حىت اللحظة؛ حيث يضم 
إرسائيل ومرص واألردن وايلونان وقربص وإيطايلا واملناطق الفلسطينية. كما 
العربية  علن عن حتالف دويل أخر يضم لك من ايلونان وقربص واإلمارات 

ُ
أ

املتحدة وفرنسا يف 11 مايو 2020، ملواجهة اتلحراكت االستفزازية الرتكية يف يلبيا 
وابلحر املتوسط.

الغاز الضخمة يف مرص حتوهلا إيل دولة  ويف هذا اإلطار، تشري اكتشافات 
السلوك  أن  إىل  إضافة  أوسطية،  /رشق  أوروبية  حتالفات  يف  وقائدة  مصدرة، 
بني  مؤسسياً  شكاًل  واختاذها  العالقات  تعزيز  حنو  دفع  قد  لرتكيا  العدواين 
واقتصادية  سياسية  قوة  أكسبهم  ما  ومرص  وإرسائيل  وقربص  ايلونان  من  لك 
وباتلايل سوف يكون هلم ايلد العليا يف انلظام اإلقلييم الفريع اجلديد. ومع 
استكمال عمليات احلفر الستغالل احلقول املكتشفة، تذهب لك اتلوقعات إىل 
أن مرص ستصبح يف غضون أقل من عرش سنوات أحد أهم منتيج ومصدري 
الغاز يف العالم. ويدعم هذه اتلوقعات اتفاق تلصدير 70 مليار مكعب من الغاز 
تلعاون  اتفاقيات  يدعمه  كما  املرصية.  الغاز  منصات  طريق  عن  اإلرسائييل 
مرصي قربيص مشابه. يضاف إىل ذلك أن مرص تمتلك أضخم وأهم حمطتني 

جاهزين لتسييل الغاز وتصديره من رشق املتوسط إىل أوروبا والعالم.

إىل  بالنسبة  عنه  غىن  ال  رشيكاً  تصبح  سوف  مرص  أن  ذلك  يعنيه  ومما 
لعب  إىل  تعود  أن  يمكن  القاهرة  إن  القول  يمكن  ذلك،  أوروبا. وىلع ضوء 

دورها السيايس يف منطقة الرشق األوسط.
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كيف يمكن للنظام اإلقلييم اجلديد تعزيز مزيان القوة املرصية يف 
رشق املتوسط؟

تشري املشاورات السياسية دلي اجتمااعت منتدي اغز رشق املتوسط، إيل 
رغبة ادلول األعضاء يف رفع مستوي هذا املنتدى إيل مستوي منظمة إقليمية، 
عن  وممثلني  وفرنسا  األمريكية  املتحدة  الواليات  حضور  زيادة  مع  خاصة 
والرشاكة  اتلعاون  زيادة  جانب  إيل  هذا  املنتدي،  أنشطة  يف  األورويب  االحتاد 
باالتفاقية اإلطارية  يتعلق  اقتصادي  املنتدي عرب حمورين: األول  بني أعضاء 
للربط  األفريقية  األوروبية  والرشكة  للكهرباء  القابضة  املرصية  الرشكة  بني 
الكهربايئ يف 22 مايو 2019، واليت تهدف إىل إنشاء شبكة كهربائية بني مرص 
وقربص وايلونان، وكذلك اتلوقيع يلع اتفاق منع االزدواج الرضييب بني مرص 
وقربص. واملحور األخر يتعلق باتلعاون العسكري واالسرتاتييج وهو ما تمثل يف 
إجراء مناورات "ميدوزا 9" يف نوفمرب 2019، اليت تعد أكرب املناورات اتلدريبية 
من  العديد  اشتملت ىلع  املتوسط، حيث  ابلحر  نفذت يف  اجلوية يف  ابلحرية 
املهمات القتايلة واتلدريب ىلع عمليات االعرتاض واإلسناد واإلمداد وماكفحة 

الغواصات واقتحام السفن.

يف  واتلنمية  األمن  حتقيق  يف  الرشاكة  هذه  تسهم  سوف  السياق،  هذا  ويف 
املنطقة كما إنها ستصبح أيله ردع مناسبة ملواجهة االستفزازات املستمرة من 
جانب الرئيس الرتيك رجب طيب اردواغن، خاصة مع إرصاره ىلع تعطيل أي 
القيام بمغامرات خارجية  املتوسط، باإلضافة إىل  للغاز يف رشق  إقلييم  إنتاج 
يف يلبيا، تهدد أمن املنطقة، وهو ما جتيل يف ابليان الصادر عن اجتماع لك من 
ايلونان وقربص واإلمارات العربية املتحدة وفرنسا ملواجهة اتلحراكت الرتكية 
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يف يلبيا وابلحر املتوسط يف 11 مايو؛ حيث أكد ابليان ىلع مواجهة اتلحراكت 
غري  تنقيب  بعمليات  تركيا  تقوم  حيث  قربص،  يف  اإلقليمية  املياه  يف  الرتكية 

قانونية يف ابلحر املتوسط اليت يه حتت السيادة القربصية.

 كما أدان ابليان انتهااكت تركيا املتصاعدة للمجال اجلوي ايلوناين. وانتقد 
بيان اتلحالف اإلجراءات الرتكية يف يلبيا، ومذكرة اتلفاهم بشأن ترسيم احلدود 
ابلحرية يف ابلحر األبيض املتوسط واتلفاهم بشأن اتلعاون األمين والعسكري، 
الوطين  الوفاق  وحكومة  تركيا  بني   2019 نوفمرب  يف  عليهما  اتلوقيع  تم  الذلين 

الليبية ومقرها طرابلس برئاسة فايز الرساج.

 كيف يمكن تعزيز آيلة عمل منتدى اغز رشق املتوسط؟

طابع  وجود  أيلع،  مستوي  إىل  املتوسط  رشق  بمنتدي  الوصول  يتطلب 
مؤسيس ىلع آيلات التشاور والعمل، وذلك من خالل إقامة أمانة اعمة دائمة 
إضافة  املنتدى،  أعضاء  يتخذها  اليت  القرارات  تنفيذ  بمتابعة  تكون ملكفة 
إىل تهيئة املناخ للمزيد من اتلعاون مستقباًل. كذلك يتطلب الرتكزي ىلع حمور 
بناء القدرات املشرتكة دلي ادلول األعضاء، خاصة يف جمايل األمن والطاقة. من 
املهم أيًضا توسيع عضوية املنتدى وحث لك من الواليات املتحدة األمريكية 
واالحتاد األورويب ىلع تقديم ادلعم امللموس للمنتدى وعدم االكتفاء باإلشادة 

بأهمية الرشاكة.
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القسم الثالث

القرن األفريقي 





لم تنقطع عالقة مرص بمنطقة القرن األفرييق يف خمتلف املراحل اتلارخيية 
بداية من عهد املرصيني القدماء وصواًل إىل مرحلة ما بعد االستعمار، حيث 
اكتسبت مرص قوة نفوذ وتأثري كبري يف املنطقة. وىلع خلفية تراكم تارييخ 
للقاهرة تتجاوز  إرادة سياسية  املنطقة، وارتهانًا بتوفر  هائل لدلور املرصي يف 
أشمل  رؤى  استرشاف  إىل  الفعل،  ردود  أو  اتلكتيكية،  اخليارات  متالزمة 
للمصالح املتبادلة مع دول القرن األفرييق، فإن السبل تبىق مفتوحة أمام عودة 
هذا ادلور بقوة، وإن اكن بوترية زمنية أثقل وطأة يف ظل اتلهديدات املتالحقة 
–إقليميًا وخارجيًا- اليت تقود تلحجيم أية مسايع مرصية الخرتاق هذه األزمة. 

ويمكن بسط أهم املالمح االسرتشادية لعودة هذا ادلور.   

)1(

العودة بقوة.. 

 دليل استرشادي لتعزيز الدور المصري 
في القرن األفريقي





العودة بقوة.. دليل استرشادي لتعزيز الدور 
المصري في القرن األفريقي 

حممد عبد الكريم

لم تنقطع صلة مرص بالقرن األفرييق عرب العصور منذ قرون بعيدة ربما 
اخلامسة ىلع »حجر  الفرعونية  منذ األرسة  القدماء  املرصيون  دونه  ما  تسبق 
بالرمو« وىلع جدران الطريق الصاعد هلرم امللك ساحورع يف أبو صري )انتىه 
والعسكري  اتلجاري  املرصي  باحلضور  مروًرا  ق.م.(،   2475 العام  يف  حكمه 
املستمر يف ابلحر األمحر وخليج عدن واملحيط اهلندي اذلي شهد معركة ديو 
ابلحرية بني املمايلك والربتغايلني قرب السواحل اهلندية )1509( وأسفرت عن 
اململوكية  ادلولة  سقوط  قبيل  ابلحري  أسطوهلم  ىلع  والقضاء  األوائل  هزيمة 

والغزو العثماين ملرص.

وفيما بسط العثمانيون سيطرة عسكرية واقتصادية ىلع أجزاء مهمة من 
مرحلة  يف  ضمت  وإن  احلايلة،  )إريرتيا  احلبش  والية  شلكت  األفرييق  القرن 
ما مناطق من الصومال الغريب ومنطقة هرر جنويب اهلضبة احلبشية( بؤرة هذا 
الوجود ووسيلة لوجود مرصي حتت غطاء »ادلولة العثمانية« يف املنطقة منذ بدء 

االحتالل العثماين للوالية يف العام 1557 حىت حلها يف العام 1903.

دلولة  السيايس  اتلطور  مع  احلال  بطبيعة  املرصي  احلضور  هذا  وتقاطع   
إقليم  وضمها  بنهايتها  مروًرا  عرش  اتلاسع  القرن  منذ  وتوسعاتها  احلبشة 
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اإلمرباطور  بناء ىلع طلب  وبريطانية  فرنسية  بمساعدة عسكرية  األوجادين 
احلبيش "منليك" منهما مساعدته »يف ختليص املسيحيني من ظلم املسلمني«، 
بالصومال  يويلو 1952  ثورة  بعد  اليت ربطت مرص  املتمزية  الصلة  إىل   

ً
ووصوال

ومتعدد  املهم،  املرصي  لدلور  رسوخ  من  ذلك  تال  وما  واستقالهل،  )حتديًدا( 
اجلوانب يف حقيقة األمر، يف املنطقة عرب بوابة الصومال الشقيق.

وىلع خلفية تراكم تارييخ هائل لدلور املرصي يف القرن األفرييق، وارتهانًا 
ردود  أو  اتلكتيكية،  اخليارات  متالزمة  تتجاوز  للقاهرة  سياسية  إرادة  بتوفر 
الفعل، إىل استرشاف رؤى أشمل للمصالح املتبادلة مع دول القرن األفرييق، 
فإن السبل تبىق مفتوحة أمام عودة هذا ادلور بقوة، وإن اكن بوترية زمنية أثقل 
أية  اليت تقود تلحجيم  –إقليميًا وخارجيًا-  املتالحقة  وطأة يف ظل اتلهديدات 
مسايع مرصية الخرتاق هذه األزمة. ويمكن بسط أهم املالمح االسرتشادية 

لعودة هذا ادلور ىلع انلحو اتلايل: 

أوالً: تنشيط ادلبلوماسية احلكومية

احلدودية  الزنااعت  من  مستمرة  سلسلة  األفرييق  القرن  منطقة  تشهد 
وأزمات بناء ادلولة وتهديدات بانفصال أقايلم )حىت داخل إثيوبيا(؛ ومن ثم 
فإنه ثمة حساسية بالغة من قبل دول املنطقة يف أية مقاربات تمس هذه املسألة، 

حىت لو بصورة غري مبارشة.

ويفرتض أن تبادر القاهرة برتسيخ تقليد دبلوماسية حكومية تنخرط فيها 
املستويني  ىلع  املنطقة  دول  حكومات  مع  مبارشة  بأعمال  املرصية  احلكومة 
اثلنايئ ومتعدد األطراف، أو تفعيل حقييق ىلع األرض ملا تم اتلوصل هل من أطر 
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بتعزيز  العام 2016  نهاية  املوقعة مع جيبويت منذ  إنفاذ االتفاقات  تعاون، مثل 
موانئ  وهيئة  السويس  قناة  هيئة  بني  السيما  واتلجاري  اللوجيسيت  اتلعاون 
ميناء  من  انطالقًا  املنطقة  دول  إىل  املرصية  املنتجات  تصدير  وإاعدة  جيبويت 

جيبويت.

مع مالحظة أن آخر قمة ثنائية بني الرئيسني املرصي والصومايل اكنت يف 
القاهرة يف أغسطس 2017، وأن رئيس الوزراء حسن يلع خريي -اذلي حجبت 
عنه اثلقة نهاية يويلو الفائت- لم يزر القاهرة طوال مدة خدمته منذ العام 2017.

القرن  دول  يف  احلكويم  املؤسسايت  العمل  طبيعة  االعتبار  يف  وأخًذا   
األفرييق، اذلي يمكن وصفه باهلشاشة، تزداد الصعوبة أمام القاهرة يف إرساء 
تعاون حكويم مثمر، ويمكن اتلغلب ىلع ذلك باملبادرة حبزمة برامج تعاون 
وتدريب لكوادر حكومية من دول املنطقة بالقاهرة أو يف اعصمة إحدى دول 
املنطقة، تسترشف –بواقعية ومرونة تامة- الفهم املتبادل الحتياجات األطراف 

املختلفة وسبل تلبيتها.

: تعزيز األدوار األمنية والعسكرية املؤسساتية
ً
ثانيا

ابلحر  يف  املرصي  القويم  األمن  صيانة  يف  مهمة  خطوات  مرص  خطت 
األمحر وخليج عدن، السيما ما اعتربه مراقبون جناًحا يف استبعاد إثيوبيا من أية 
ترتيبات أمنية تضم ادلول الفاعلة يف املنطقة )جملس ادلول العربية واألفريقية 
املطلة ىلع ابلحر األمحر وخليج عدن باتلحديد(، مما عزز تصورات إاعدة تغيري 

ادليناميات السياسية يف منطقة القرن األفرييق بأكملها.
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وقد تواترت يف األسبوع األخري من يويلو 2020 تقارير عن عزم مرص إقامة 
قاعدة عسكرية يف إقليم »أرض الصومال«، فيما لفتت وزارة الشئون اخلارجية 
اإلثيوبية )28 يويلو( أن »مرص، كدولة ذات سيادة، دليها حق قانوين بتكوين 
عالقات مع أية دولة يف اإلقليم، وإن اكنت مرص تنوي أن يكون هلا وجود يف 

اإلقليم حبيث يمثل تهديًدا دلولة ثاثلة، فإن ذلك لن يكون أمًرا مناسبًا.«

الصومال  أرض  زار  قد   A. Shide شايد  أمحد  اإلثيويب  املايلة  وزير   واكن 
منتصف يويلو 2020، حاماًل رسالة من آيب أمحد لرئيس إقليم أرض الصومال، 
وأكد انلاطق باسم حكومة أديس أبابا دينا مفيت –ىلع غري حقيقة األمر كما 
اتضح الحًقا- أن الزيارة ليست متعلقة بمخاوف إثيوبية بشأن قاعدة عسكرية 
ملناقشة  روتينيًا  »جمدولة  بأنها  الزيارة  ووصف  الصومال.  أرض  يف  مرصية 
العالقات اثلنائية »بني ابلدلين« ولم تكن متعلقة بأي حال بزيارة سابقة لوفد 

مرصي ألرض الصومال.

ويتقاطع هذا اتلطور مع مصالح إريرتيا، أهم حلفاء مرص يف املنطقة، حيث 
تستضيف  )بينما  واإلمارات  لروسيا  عسكريتني  قاعدتني  إريرتيا  تستضيف 
»أرض الصومال« القاعدة اإلماراتية اثلانية يف املنطقة(، وتضم لك من جيبويت 
والصومال سبعة قواعد عسكرية أخرى منها ستة يف جيبويت، وقاعدة اتلدريب 
اإلريرتي-  العسكري  االرتباط  ضوء  ويف  مقديشو،  يف  الرتكية  العسكري 
اإلمارايت بشلك مبارش، ومع مرص بشلك غري مبارش، فإن اخلطوة املرصية– حال 
جناحها وباتلنسيق مع مقديشو- قد يكون هلا ما بعدها يف تعزيز ادلور األمين 
مواقف  حلحلة  عرب  عليها  ابلناء  ويمكن  املنطقة،  يف  املرصي  والعسكري 
الصومايلة سواء  األمن  قوات  ودعم  تدريب  بدور مرصي يف  للقبول  مقديشو 
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يف جمال ماكفحة اإلرهاب أم يف حراسة السواحل، ويمكن أن يتم ذلك بشلك 
ثنايئ أو عرب جملس حتالف ابلحر األمحر، وبتنسيق عريب.

ثاثلًا: توظيف القوة انلاعمة

تظل مسألة القوة انلاعمة املرصية من أهم أصول السياسة اخلارجية املهملة 
أو اليت ال يتم توظيفها بشلك مالئم. وهناك مقدرات ملموسة لفعايلة قوى مرص 
الصومال  يف  السيما  الرشيف  لألزهر  متجددة  أدوار  مثل  املنطقة  يف  انلاعمة 
ىلع  املبارش  احلضور  عرب  وإثيوبيا،  إريرتيا  يف  القبطية  والكنيسة  وجيبويت، 
األرض واتلفاعل املتبادل وتقديم مقاربات عملية ملواجهة أزمات املنطقة ذات 

الصلة مثل اإلرهاب، ومعضلة العالقة مع ادلولة.

ادلور  إاعدة  جهود  خلدمة  اثلقافية  إماكناتها  تلوظيف  مرص  حتتاج  كما 
يف  تمت  اليت  املهمة  للتجربة  تكرار  يف  وربما  األفرييق،  القرن  يف  املرصي 
جنوب السودان، مثل توفري كتب دراسية خمصصة للك دولة حسب مواصفاتها، 
الشبايب،  اتلعاون  وتعزيز  واثلقافة،  اتلعليم  جمال  يف  لوجيستية  ومساعدات 

وتقديم برامج خمصصة لشباب دول القرن األفرييق.

ويرتبط توظيف القوى انلاعمة املرصية يف واقع األمر بدعم إضايف للواكلة 
واختاذ  اتلنسيق  يف  كبرية  مرونة  إبداء  ىلع  بالقدرة  وكذلك  للتنمية،  املرصية 
من  ربما  املعنيني،  وتمكني  املالئمة،  احلكومية  األدوات  إىل  والوصول  القرار 
خصوصية  ضوء  يف  وتصوراتهم  أفاكرهم  طرح  من  القرار،  صنع  دائرة  خارج 

العالقات بني مرص ودول القرن األفرييق.    
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: استكشاف فرص االستثمار املبارش
ً
رابعا

امتداد  ويه  بالفعل،  خانقة  اقتصادية  أزمة  األفرييق  القرن  دول  تواجه 
العالم  مناطق  أشد  واحدة  للتفاقم حبدة يف  لكنها مرشحة  ألزمة اعملية اعمة، 
ختلًفا. ويبدو أن اسرتاتيجية »انلمو بقيادة ابلنية األساسية« )أي انلمو وليس 
)ويف  إثيوبيا  يف  األقىص  ملداها  وصلت  قد  واالجتماعية(  االقتصادية  اتلنمية 
احلاالت املماثلة يف أفريقيا كلك(، حيث اكنت الصني الفاعل األسايس يف هذه 

االسرتاتيجية.

املنطقة،  األساسية يف  ابلنية  تمويل مرشواعت  ادلويل حنو  اتلوجه  قاد  كما 
دون االختبار اجلدي لرحبية هذه املرشواعت، إىل تصنيف كربى دول املنطقة 

)إثيوبيا( حايلًا كدولة بالغة اخلطورة من جهة اتلعرث املايل.

فريوس  جاحئة  بسبب  ثالثية  اقتصادية  صدمة  املنطقة  دول  تواجه  كما 
يف  الاكرثية  الصحراوي  اجلراد  وأرساب  املتجدد،  االستقرار  وعدم  كورونا، 
فرص  تتوفر  االقتصادي  االنكشاف  هذا  ضوء  ويف  األفرييق.  القرن  منطقة 
االستثمار املبارش يف مرشواعت إنتاجية سواء بشلك مبارش أم بشلك رشااكت 
مرصية- عربية. حيث تستطيع أبو ظيب والرياض، بفضل روابطهما الوثيقة مع 

مرص ودول القرن األفرييق، أداء دور قيادي يف تيسري اتلعاون االقتصادي.

ومن جهة أخرى، تملك مرص مزيات نسبية يف جمال صناعة األغذية– ىلع 
سبيل املثال- بما يمكنها من نقل اتلجربة يف أكرث من دولة دون أعباء اقتصادية 
كبرية. كما يوفر القرب اجلغرايف للمنطقة من مرص ووقوعها ىلع طرق املالحة 
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اتلجارة  ملنطقة  املتوقع  الاكمل  اتلطبيق  من  املبكرة  لالستفادة  فرصة  الرئيسة 
احلرة القارية اإلفريقية، بعد إطالق التشغيل املبديئ هلا منتصف العام 2019.

مع  القاهرة  هلا  توصلت  اليت  العقود  توظيف  رضورة  وكذلك 
حنو  مرص  توجه  خلدمة  أفريقيا  مع  اتلجارة  تليسري  دويلة  تمويل  مؤسسات 
من دوالر  مليون   500 قيمته  بلغت  اذلي  القرض  مثل  األفرييق،   القرن 
الصادرات-  بلنك   International Islamic Trade Finance Corporation  
 African Export-Import Bank Afreximbank األفرييق   الواردات 
هلذا الغرض )مقسم ىلع مخسة رشائح لك رشحية 100 مليون دوالر يفرتض بدء 

منحها خالل العام احلايل(.

كما يتوقع أن تستعد مرص للمساهمة يف مرشواعت تشييد الطرق يف أفريقيا 
املؤسسات  تقديرات  بلغت  حيث  احلايلة،  كورونا  جاحئة  حدة  تراجع  عقب 
منطقة  وحتتاج  دوالر،  بليون   300-200 املرشواعت جمتمعة  هذه  لقيمة  ادلويلة 
القرن األفرييق حصة معتربة منها ملعاجلة هشاشة ابلنية األساسية بها. ويمكن 
ملرص مبدئيًا ادلخول هلذا القطاع عرب بوابيت السودان وإريرتيا، مع توقع تعنت 

إثيويب- صيين أمام مثل هذه املشاركة.

: تقديم ادلعم الفين
ً
خامسا

يشمل ادلعم الفين املقصود هنا نقل اخلربات املرصية الفنية يف القطااعت 
املختلفة إىل كوادر من دول املنطقة عرب برامج تدريب بهذه ادلول أو داخل 
مرص. وسيسد هذا ادلعم املتوقع جزًءا مهًما من احتياجات دول املنطقة للخربة 
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واجلوي  ابلحري  وانلقل  االتصاالت  مثل  قطااعت  للعمل يف  الالزمة  الوطنية 
والربي واإلعالم وغريها.

يف  جهوده  أفريقيا  مع  الفين  للتعاون  املرصي  الصندوق  يركز  أن  ويتوقع 
)برامج  اهتمامه  تسهم جماالت  وأن  املقبلة،  الفرتة  يف  األفرييق  القرن  منطقة 
املساعدات الفنية وإرسال اخلرباء والفرق الطبية وتقديم املساعدات اإلنسانية( 

يف تعزيز ادلور املرصي يف منطقة القرن األفرييق. 

سادًسا: اتلعاون يف األطر اإلقليمية وادلويلة

يعد اتلعاون يف األطر اإلقليمية وادلويلة )سواء يف إطار حتالفات سياسية أو 
 مثايلًا لعودة قوية لدلور املرصي يف املنطقة. 

ً
اقتصادية أم منظمات خمتلفة( جماال

فقد  املجال.  هذا  يف  املنطقة  دول  مع  عالقاتها  ضبط  إلاعدة  مرص  وحتتاج 
حدثت تقلبات مهمة بعد أن وقفت جيبويت يف صف مرص ضد قرار االحتاد 
األفرييق تعليق عضويتها ىلع خلفية ثورة يونيو 2013، وواجهت مؤخًرا صفعة 
العربية  ادلول  جامعة  قرار  ىلع  بتحفظهما  والصومال  جيبويت  من  دبلوماسية 
إثيوبيا  تعتربه  ما  تواجه  بينما  انلهضة،  سد  أزمة  يف  مرص  موقف  دعم  بشأن 
 من 

ً
انتصاًرا دبلوماسيًا يف »معركة سد انلهضة« يف ظل ما تراه القاهرة ختاذال

قبل االحتاد األفرييق.

الصومال ادلويلني، إىل تعزيز  قائمة دول رشاكء  كما حتتاج مرص، ويه يف 
ادلولة  بناء  إاعدة  يف  أكرب  دور  للعب  املهم  ادلويل  اتلجمع  هذا  يف  ماكنتها 
دور  أي  ىلع  القطري  الرتيك-  للنفوذ  اجلانبية  اتلداعيات  وتفادي  الصومايلة 

مرتقب ملرص يف الصومال. 



69

القسم اثلالث »القرن األفرييق«

ُخالصة

حتتاج القاهرة بشلك واضح إىل إاعدة انلظر يف أدواتها وسياساتها يف منطقة 
القرن األفرييق وانلظر جبدية أكرب لطبيعة اتلهديدات اليت حتيط بمرص جراء 
تركها فرااغت ال يستهان بها بادرت قوى إقليمية مناوئة بسدها، ثم ابلناء ىلع 
القصور املرصي؛ ما ترتب عنه يف انلهاية اضطراب واضح يف أداء القاهرة يف 

هذه املنطقة اهلامة اليت تقع فعليًا يف ادلائرة الضيقة لألمن القويم املرصي.

بواقعية  انلظر  املرصي  لدلور  والفاعلية  الزخم  إاعدة  مسايع  وتستلزم 
رسوخ  وتفهم  وخماوفها،  وأولوياتها  دوهل  مصالح  وطبيعة  اإلقليم،  ملتغريات 
تبين  إىل  والعودة  »إثيوبيا«،  دوهل  أهم  مع  به وطبيعة حتالفاتها  ادلويلة  املصالح 
اذلي  األمر  وهو  املألوف،  اعتباره  املرصي  لدلور  تعيد  لكية  شاملة/  مقاربات 
من الرضوري ابلدء فيه يف أرسع وقت، مع ختفيف مسار احلركة من ثقل رؤى 

تقليدية أو مغلقة إىل حد ما، واالنفتاح ىلع تصورات جديدة ومرنة.





)2(

تحالف األطراف.. خريطة التنافس اإلقليمي على 
القرن األفريقي وتأثيره على المصالح المصرية  

تواجه مرص مأزقًا تارخييًا يف منطقة القرن األفرييق جراء فقدانها مواطئ 
مع  واإلقليمية  ادلويلة  االشتبااكت  تلطورات  وكذلك  تدرييج،  بشلك  أقدام 
املنطقة مقابل جتاهل مرصي ملحوظ نلمو انلفوذ العسكري اإلثيويب يف اإلقليم 
قادتها  اليت  العسكرية  العمليات  إطار  العام 2006 يف  الصومال يف  عقب غزو 
الواليات املتحدة. واستمر تراجع ادلور املرصي بعد ثورة يناير 2011 وانكفاء 
بإعالن  املفصلية  الفرتة  هذه  إثيوبيا  وانتهاز  ادلاخلية،  ملفاتها  ىلع  القاهرة 
انتهت من ملء خزانه يف مرحلته األويل  بدئها يف مرشوع سد انلهضة اذلي 
خطورة  رغم  مرص  مع  ملزمة  ترتيبات  أو  اتفاق  أي  دون  قليلة  أسابيع  قبل 
اإلقليمية  اتلهديدات  قراءة  ويمكن  األخرية.  ىلع  الوجودية  املستقبلية  آثاره 
للمصالح املرصية يف ضوء اتلجربة اتلارخيية، والوضع الراهن، وما قد يسفر عنه 
من تهديدات أشد حدة يف ضوء تسارع عملية إاعدة تشكيل القرن األفرييق 
بهيمنة إثيوبية جلية وبالغة العدائية جتاه املصالح املرصية، وحماوالت القاهرة 

احلايلة الستعادة دورها يف املنطقة.     





)2(

تحالف األطراف.. خريطة التنافس اإلقليمي على 
القرن األفريقي وتأثيره على المصالح المصرية 

حممد عبد الكريم

تواجه مرص مأزقًا تارخييًا يف منطقة القرن األفرييق جراء فقدانها مواطئ 
مع  واإلقليمية  ادلويلة  االشتبااكت  تلطورات  وكذلك  تدرييج،  بشلك  أقدام 
املنطقة مقابل جتاهل مرصي ملحوظ نلمو انلفوذ العسكري اإلثيويب يف اإلقليم 
قادتها  اليت  العسكرية  العمليات  إطار  العام 2006 يف  الصومال يف  عقب غزو 
الرئيس األسبق حسين مبارك )يف حضور وزير  الواليات املتحدة؛ حيث عرب 
»تفهمه«  عن   )  Seyoum Mesfin ميسفن  صيوم  حينذاك  اإلثيويب  اخلارجية 
ووصول  اإلسالمية،  املحاكم  عنارص  مواجهة  يف  اإلثيويب  العسكري  للعمل 
قوات إثيوبية للمرة األوىل يف اتلاريخ  إىل العاصمة مقديشو، بالرغم من اإلمجاع 
للصومال)]1[(،  الغازية  اإلثيوبية  القوات  انسحاب  برضورة  سابًقا  العريب 

باعتباره دولة عضو جبامعة ادلول العربية.

وشلك هذا املوقف نقطة اتلحول األبرز يف تصور مرص ملصاحلها يف القرن 
بالغة  نظرة  إىل  فريد  تارييخ  تراكم  ىلع  تقوم  ممزية  خصوصية  من  األفرييق 
–من  السطحية للمنطقة برمتها وتسليم زمام املبادرة ألطراف أخرى؛ مما قاد 



74

السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

ضمن نتائج أخرى- إىل حتول سليب يف انلظرة الشعبية ملرص من قبل أكرث دول 
اإلقليم ارتباًطا ثقافيًا وسياسيًا بمرص وبوابته الواسعة لإلقليم: الصومال.

ىلع  القاهرة  وانكفاء   2011 يناير  ثورة  بعد  املرصي  ادلور  تراجع  واستمر 
ملفاتها ادلاخلية، وانتهاز إثيوبيا هذه الفرتة املفصلية بإعالن بدئها يف مرشوع 
سد انلهضة اذلي انتهت من ملء خزانه يف مرحلته األويل قبل أسابيع قليلة 
املستقبلية  آثاره  خطورة  رغم  مرص  مع  ملزمة  ترتيبات  أو  اتفاق  أي  دون 

الوجودية ىلع األخرية.

اتلجربة  ضوء  يف  املرصية  للمصالح  اإلقليمية  اتلهديدات  قراءة  ويمكن 
اتلارخيية، والوضع الراهن، وما قد يسفر عنه من تهديدات أشد حدة يف ضوء 
وبالغة  جلية  إثيوبية  بهيمنة  األفرييق  القرن  تشكيل  إاعدة  عملية  تسارع 
دورها يف  احلايلة الستعادة  القاهرة  املرصية، وحماوالت  املصالح  العدائية جتاه 

املنطقة.     

مرص واسرتاتيجية حتالف األطراف

مّثل املرشوع القويم العريب اذلي قادته مرص بعد ثورة يويلو، رغم العقبات 
اليت جلمته أو القصور اذلي شابه عند اتلطبيق، خطوة كبرية حنو صيانة مصاحله 

وحتجيم اتلهديدات بعيدة املدى.

ويف املقابل دشنت إرسائيل وتركيا يف العام 1958 حتالًفا بالغ الرسية عرف 
باسم »حلف األطراف« باقرتاح مشاركة إيران فيه.  وقد صك هذا املصطلح 
قيام  قبل  هل  حمارضات  سلسلة  يف   Baruch ‘Uziel أوزيل  باروخ  األاكدييم 
احلزب  عن  اإلرسائييل  بالكنيست  عضًوا  الحًقا  أصبح  وعندما  إرسائيل، 
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كما  الفكرة،  وتقوم  اخلارجية.  لوزارة  مذكرة  يف  الفكرة  قدم  حيث  الليربايل؛ 
حللها يف مقالة نرشها يف نوفمرب 1948 يف دورية Beterem اليت يصدرها حزب 
مكتملة  »غري  لدلولة  اهلش  اجليوسيايس  الوضع  معاجلة  ىلع   ،Mapai املاباي 
خطر  أكرب  أن  واعترب  تلقويتها.  وسائل  عدة  واقرتح  )إرسائيل(  بعد  انلمو« 
يهددها »الفكرة اإلمربيايلة وراء جامعة ادلول العربية«، وان السبيل ملواجهتها 
ويسىع  املقبلة  السنوات  يف  يستمر  سياسيًا«  »توجًها  إرسائيل  تطور  أن  رضورة 
السياسية  األحوال  نفس  يف  تعيش  اليت  اإلثنية  اجلمااعت  بني  حلفاء  حلشد 
وتواجه نفس املخاطر اليت تواجهها إرسائيل مثل املوارنة، والعلويني، واألتراك 

وايلونانيني واألرمن واألكراد واألشوريني والفرس.

إىل  يلضيف  شهري  كتيب  يف  افاكره  يلنرش   1958 العام  يف  أوزيل  واعد   
أو  السودان وإثيوبيا، داعيًا لضمهما تلحالف سيايس  هذه املجمواعت لك من 
 »

ً
فعاال باعتباره »اعماًل  اتلحالف  باملبادرة حنو هذا  عسكري ونصح إرسائيل 

اتلحالف  عقد  من  فقط  شهرين  بعد  الكتيب  نرش  وجاء  األوسط،  الرشق  يف 
اإلرسائييل الرتيك بالفعل.  

واقرتحت إرسائيل رسميًا بعد حرب يونيو 1967 تكوين حتالف مع إثيوبيا 
حتجيم  ملواصلة  األمريكية  املتحدة  الواليات  بينها  من  أخرى   

ً
دوال يلضم 

واستباق أي حترك مرصي مستقباًل. وهكذا اكنت مرص يف قلب اسرتاتيجية 
كخط  جوريون  بن  رسميًا  وتبناها  إرسائيليون  طورها  اليت  األطراف  حتالف 

سيايس حاكم لسياسات بالده اخلارجية.

يقع  )اذلي  األفرييق  القرن  يف  اإلقلييم  للنفوذ  احلايل  الوضع  يشري  وربما 
حسب هذا اتلصور ضمن األطراف املستهدفة إرسائيليًا( إىل حالة جتسد فريدة 
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تبدلت  وإن  اإلرسائييل،  املرصي-  السالم  اتفاق  من  عقود  بعد  لالسرتاتيجية 
القواعد  تظل  لكن  االسرتاتيجية،  هلذه  املؤسساتية  األطر  وتوارت  األدوار 
لدلور املرصي مؤرشة ىلع درجة  املناهضة  اإلقليمية  األطراف  احلاكمة حلركة 

بالغة من اتلنسيق، دون أي قدر من املبالغة.

خريطة انلفوذ اإلقلييم يف القرن األفرييق

جيسد إقليم القرن األفرييق جناعة اسرتاتيجية حتالف األطراف، بديناميات 
بمخاطر  وتهديدها  العريب  القويم  األمن  مصالح  تفكيك  يف  متغرية،  وأدوات 
مرص  وأبرزها  العربية،  ادلول  ماكنة  تآلك  إىل  تقود  تقدير  أقل  ىلع  أو  وجودية 
حايلًا، يف هذه املنطقة. ويمكن تلمس هذا اتلصور يف استقراء خريطة انلفوذ 
العريب،  العالم  »أطراف«  دول  من  األفرييق  القرن  منطقة  يف  احلايلة  اإلقلييم 

وتقاطعاته مع املصالح املرصية ىلع انلحو اتلايل:     

إرسائيل

هذه  تمزي  نشأتها  منذ  اإلثيوبية  اإلرسائيلية-  للعالقات  املتتبع  يالحظ 
إثيوبيا جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية حتالف األطراف، وال  العالقة واعتبار 
العام  املدير  نائب  لوري  آرثر  اجتماع  ذلك من  اتلارخيية ىلع  الشواهد  تنعدم 
بوزارة الشئون اخلارجية اإلرسائيلية يف العام 1955 وإشارته إىل احلاجة امللحة 
العرب  إمربيايلة  ضوء  يف  »خاصة  بينهما  العالقات  تلقوية  وإرسائيل  إلثيوبيا 

واملسلمني اليت يمكن تميزيها يف الرشق األوسط«.
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ذلك  يف  حذًرا  اكن  فإنه  اخلطوة  هذه  أهمية  عن  هيالسياليس  عرب  وفيما 
انقاذ األجهزة  العربية املجاورة إلرسائيل، ثم  إثارة اتلوتر مع ادلول  ختوفًا من 
األمنية اإلرسائيلية اإلمرباطور السابق مرييام هيالسياليس يف العام 1960 من 
حماولة انقالب خالل سفره يف جولة خارجية، ورسوخ الصالت األيديولوجية 

بني نظامه واألسس ادلينية اليت قامت عليها ادلولة اإلرسائيلية.

أكتوبر 1973 ىلع قطع عالقات بالده  نهاية  أقدم يف  لكن هيالسياليس 
اليت  الشهرية  واإلهانة  هل  األمريكي  ادلعم  تراجع  إىل  قاد  مما  إرسائيل  مع 
مع   .1974 أكتوبر  يف  سقوطه  قبيل  لواشنطن  األخرية  زيارته  خالل  به  حلقت 
ذلك، واصلت إرسائيل تقديم ادلعم العسكري للنظام العسكري اذلي استوىل 
ىلع ابلالد واإلبقاء ىلع بعثة عسكرية صغرية من املستشارين اإلرسائيليني يف 
أديس أبابا، حىت طردها منجستو هيالمرييام يف العام 1978 ىلع خلفية عالقاته 

الوطيدة مع يلبيا وايلمن اجلنويب ىلع وجه اتلحديد.

بغض  إلثيوبيا  العسكري  ادلعم  تقديم  يف  –جمدًدا-  إرسائيل  واستمرت   
عرب  مما  هلا،  املعلنة  اتلوجهات  أو  إثيوبيا  يف  املتعاقبة  احلكم  نظم  عن  انلظر 
بال شك عن نوع من اتلحالف الوثيق بني ابلدلين حتكمه خماوفهما املشرتكة 

احلقيقية أو املتخيلة.

ودشن آيب أمحد مرحلة أكرث واقعية وعمًقا يف العالقة مع إرسائيل، حيث 
وضع بالده يف موقع الرشيك األمين األول إلرسائيل يف أفريقيا واذلي يمكن أن 
يعول عليه تماًما، األمر اذلي عرب عنه نظريه اإلرسائييل نتانياهو يف أغسطس 
2019 باقتناعه بإماكنية توفر خربة مشرتكة بينهما »حلاجتنا ابلائسة لدلفاع عن 

انفسنا«، وانلظر آليب أمحد باعتباره أحد أهم القادة األفارقة وأكرث تأثرًيا.



78

السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

 تركيا

العاليم،  ابلازغة يف املرسح  املتوسطة  الصغرية-  القوى  فئة  تركيا من  تعد 
بتداعيات  تأثًرا يف سياساتها اخلارجية  يتوقع أن تكون أكرث  اليت  الفئة  ويه 
بما  ادلويلة  الساحة  يف  النشيطة  أدوارها  تلعزيز  تسىع  وأن  كوفيد-19  جاحئة 

يتجاوز حدودها اإلقليمية ادلويلة.

العقد  اخلارجية يف  نطاق سياساتها  اليت وسعت  ادلول  تركيا من  تعد  كما 
الفائت باتباع مقاربة متعددة االجتاهات، اكن القرن األفرييق من أبرز األقايلم 
اليت حتركت فيها تركيا عرب العديد من االتفاقات اتلجارية ودورها امللموس يف 

الشأن الصومايل منذ العام 2011 ومكنها من االنفتاح ىلع بقية دول اإلقليم.

 كما قاد اتلغري يف أنماط األمن اإلقلييم يف الفرتة 2015-2017 إىل اتلأثري يف 
طبيعة الوجود الرتيك يف الصومال. وجنحت تركيا يف األسابيع اليت تلت تفيش 
جاحئة كوفيد-19 يف ريادة تقديم املساعدات اإلنسانية يف املنطقة –إىل جانب 

الصني- السيما يف الصومال اذلي يملك نظاًما صحيًا بالغ اهلشاشة.

الصومايلة ستعتمد بشلك كبري  اتلطورات  فإن  انلهايئ  اتلحليل  لكن يف 
ىلع الرشاكة الرتكية مع قطر –األقل تأثًرا من األزمة االقتصادية احلايلة بفضل 
بناء  لعملية  املايل  األخرية  وبدعم   -)LNG( املسال  الطبييع  الغاز  مرشواعت 

ادلولة الصومايلة.

الصومال  املشرتك يف  تركيا وقطر عن مواصلة دورهما  أما يف حالة عجز 
بطبيعة  مرشحة  )السعودية  الرتيك  ادلور  ىلع  أخرى  دولة  تستحوذ  أن  فريجح 
احلال ذللك(؛ وقد يرشح سيناريو آخر وهو تعزيز الواليات الفيدرايلة بالصومال 
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استفادتها من ضعف احلكومة الفيدرايلة ومواصلة املطابلة باالستقالل مما قد 
يؤدي يف انلهاية إىل تفكك الصومال. 

قطر

القرن  يف  فاعاًل  العبًا  تصبح  أن  يف  األخريين  العقدين  يف  قطر  جنحت 
األفرييق يف جمال جهود حفظ السالم، وتيسري املحادثات بدًءا من العام 2008 
املعارضة يف دارفور، وبني فصائل صومايلة  السودانية ومجااعت  بني احلكومة 
العقد األول من القرن احلايل، وبني إريرتيا وجيبويت يف  متناحرة يف منتصف 

نزاعهما احلدودي يف العام 2008.

 وأسفر هذا االخنراط ادلبلومايس واسع انلطاق خمرجات خمتلفة مثل وثيقة 
ادلوحة للسالم يف دارفور )2011(، ونرش قوات حفظ سالم يف منطقة متنازع 

عليها بني إريرتيا وجيبويت.

لكن لم تنجح قطر يف إرساء سالم دائم بني ابلدلين، واضطرت يف العام 
2017 إىل سحب قواتها ىلع خلفية وقوف جيبويت وإريرتيا ضدها يف أزمتها مع 
ادلول العربية اخلليجية. كما تراجع دور قطر يف أزمة دارفور السيما بعد تويل 
حكومة عبد اهلل محدوك يف أغسطس 2019 وإدارة جنوب السودان ملحادثات 

السالم بني احلكومة ومجااعت املعارضة.

وتواصل قطر حضورها القوي يف القرن األفرييق من بوابة الصومال حيث 
تقود حايلًا اسرتاتيجية مكثفة ملساعدة الرئيس احلايل حممد عبد اهلل »فرماجو« 
الصومال  القطري يف  السفري  نشاط  ذلك يف  واتضح  ثانية،  رئاسة  فرتة  نيل  يف 
يف أغسطس اجلاري بعقد لقاءات مع قادة ثالثة واليات فيدرايلة بالصومال 
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)هريشبييل، وجنوب غرب، وجلمدوج(، بعد لقائهم مبارشة بالرئيس فرماجو 
رغم  وجوباالند  بونتالند  إقلييم  زعيما  عنه  اغب  لكن  ملفت،  حدث  يف 

اجتماعهما بفرماجو يف نفس اتلوقيت.

طوسمريب  مؤتمر  انعقاد  قبيل  احلثيث  القطري  اتلدخل  يف  كذلك  وبرز 
Duhsamareb منتصف أغسطس اجلاري اذلي سيعمل من خالهل فرماجو ىلع 

اتلوسط التفاق مع قادة الواليات الفيدرايلة حول موعد ونموذج االنتخابات 
األتراك  وحلفائها  قطر  تكرار  من  صومايلة  ختوفات  هناك  لكن  املؤجلة. 
إرسال مرتزقة كما فعلوا يف يلبيا ومواصلة ما يعتربه نقاد دلور ادلوحة تموياًل 

جلماعة الشباب اإلرهابية.

 العامل اإلثيويب

املناهضة  اإلقليمية  القوى  تلوجهات  األبرز  االتلقاء  نقطة  إثيوبيا  تمثل 
وتبلغ  الصني،  بعد  إلثيوبيا  األهم  االقتصادي  الرشيك  فرتكيا  املرصي،  لدلور 
ابلدلان  يطور  كما  دوالر،  بليون   2.5 إثيوبيا  يف  الرتكية  الرشاكت  استثمارات 
تعاونًا عسكرًيا وثيًقا منذ توقيعهما اتفاق لدلفاع املشرتك يف مايو 2013، واذلي 

صادق عليه الربملان اإلثيويب يف مارس 2015.

كما عربت تركيا رسميًا العام املايض عن استعدادها الختاذ خطوات فعلية 
تلقديم دعم عسكري كبري إلثيوبيا السيما يف جمال تطوير ابلحرية اإلثيوبية 
اذلي تسىع أديس أبابا إلجنازه بقوة لضمان وجودها العسكري يف ابلحر األمحر.

كما يعمل انلظام الرتيك بقوة ىلع تعزيز هذا اتلعاون العسكري لعدة أسباب 
أهمها بالنسبة ألردوجان حتجيم دور مرص، وفرض األجندات الرتكية واإلثيوبية 
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السياسية واالقتصادية عليها، فيما توازن إثيوبيا تعاونها اتلقليدي مع إرسائيل 
–كما أوضحنا من الرسد اتلارييخ السابق- للسيطرة ىلع القرن األفرييق بانلظر 

ألهميته الكبرية إلرسائيل.

اإلثيوبية  العسكرية  القدرة  نمو  يف  وغريه  الرتيك  اتلعاون  هذا  ويساهم 
وتمددها إقليميًا كما يتضح يف مساهمتها بقوة كبرية يف قوة االحتاد األفرييق 
بالصومال بالرغم من املبدأ املتعارف عليه يف االحتاد بعدم استقدام قوات من 
دولة جارة لعملية حفظ سالم يف دولة ما، السيما أن الصومال يعد منطقة نفوذ 

عسكري تريك- قطري يف الوقت احلايل.

خالصة

يمكن القول إن الرؤية العامة للقوى اإلقليمية الفاعلة يف منطقة القرن 
بطبيعة  أخرى  واهداف  مصالح  –ضمن  جيل  حنو  ىلع  تشرتك  واليت  األفرييق 
أو دور مرصي مستقباًل تكشف نلا عن  احلال- يف هدف حتجيم أي وجود 
مصفوفة يصعب جتاهل مستوى تنظيمها ودينامية حركتها باستمرار وقدرتها 
ىلع حتقيق اخرتاقات يف بنية األمن القويم العريب يف املنطقة. وأن السبيل األمثل 
ملرص يف مواجهة هذه املصفوفة، اليت تشبه عمليًا اسرتاتيجية »حتالف األطراف« 
وإن اغب إطارها املؤسيس الواضح، يتمثل يف تمتني مواقفها ومواقف األطراف 

العربية احلليفة وراء تعزيز املصالح العربية يف منطقة بالغة احليوية هلا.

ويتم ذلك عرب اسرتاتيجيات شاملة ومقاربات مرنة تعطي أولوية للمصالح 
املرصية- العربية املشرتكة مع دول القرن األفرييق مبارشة أو عرب أدوات العمل 
اخلطوات  باستباق  واملبادرة  وجيبويت(،  الصومال  مع  )حتديًدا  املشرتك  العريب 
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اإلثيوبية يف املنطقة بتقديم بدائل واقعية تلعاون اقتصادي وربما عسكري مع 
دول املنطقة عرب تفعيل مؤسسات العمل اجلمايع اإلقلييم والفريع )كما يف 
حالة جملس ادلول العربية واألفريقية املطلة ىلع ابلحر األمحر وخليج عدن( 
أو تعزيز العمل اثلنايئ كرضورة قصوى يف الوقت الراهن، ويف ظل االخرتاقات 
اليت جنحت فيها قوى إقليمية أخرى باتلنسيق مع أهم دول اإلقليم: إثيوبيا.        
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حالة  منها  ضاعف  مزتايدة،  أهمية  األفرييق  القرن  منطقة  تكتسب 
احلراك احلايل يف العالقات ابلينية بني دول املنطقة، ومع أطراف إقليمية ودويلة 
ىلع  مفتوحة  رصااعت  إىل   

ً
وصوال املتنافسة،  األجندات  وذات  اتلنوع  بالغة 

انلفوذ والسيطرة سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا. وبرز يف قلب هذا احلراك »أزمة 
مصوع  ميناء  يف  احلال  كما  األفرييق،  القرن  ساحل  ىلع  تتوزع  اليت  املوانئ« 
اإلرتريي اذلي سعت إثيوبيا الستخدامه »جمانًا« ضمن ترتيبات ما بعد اتفاق 
السالم بني ابلدلين )يويلو 2018(؛ وميناء جيبويت اذلي يستضيف عدد كبري 
إىل  إضافة  وآسيوية،  أوروبية  دول  من  واللوجيستية  العسكرية  القواعد  من 
وثيقة   Albayrak Group ابلريق  رشكة  عرب  كبرية  باستثمارات  تركيا  دخول 
الصلة بالرئيس الرتيك رجب طيب أردواغن وحزبه احلاكم )يلكون اثلاين بعد 
 )2014 العام  منذ  املجموعة  نفس  مقديشو عرب  ميناء  يف  متصاعد  تريك  وجود 
إلدارة مرافق يف ميناء جيبويت . كما برز يف هذه األزمة اتلوتر اذلي رافق الوجود 
حكومة  وفسخ  دورايله  ميناء  أزمة  يف  )كما  جيبويت  مع  املنطقة  يف  اإلمارايت 

)3(

مسرح تفاعالت دولية.. كيف يمكن إدارة أزمة موانئ 
القرن األفريقي؟ 

حممد عبد الكريم

ملحة اعمة
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 2018 فرباير  يف  دورايله  ميناء  حاويات  إلدارة  ديب  موانئ  رشكة  عقد  جيبويت 
ونقل أصول حمطة احلاويات لرشكة أخرى(، وسيع اإلمارات إىل إقامة قاعدة 

عسكرية وميناء حبري يف بربرة بإقليم »مجهورية أرض الصومال«.

: املسايع الوطنية إلدارة أزمة موانئ القرن األفرييق
ً

أوال

تقوم مقاربة إدارة أزمة املوانئ ىلع الصعيد الوطين يف القرن األفرييق ىلع 
كما  اإلقليمية  باتلحالفات  انلاجح  واتلالعب  القصرية،  املاكسب  حسابات 
وإيران  إرسائيل  مع  عالقات  فتحت  اليت  إريرتيا  يف  متسارع  حنو  ىلع  اتضح 
اإلثيوبية  واحلالة  للغاية،  وجزية  زمنية  فرتة  يف  واإلمارات  والسعودية  وقطر 
الراهنة، غري املتوقعة واملباغتة يف واقع األمر، باالنتقال السلس وانلاجح بني 
هذه  بعض  رصد  ويمكن  الرتيك.  والقطري-  اإلمارايت،  السعودي-  املحورين 
املسايع، اليت تتباين يف رؤيتها ملصاحلها الوطنية بطبيعة احلال، ىلع انلحو اتلايل:

إثيوبيا: تستند إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، في مقاربتها إلدارة األزمة إلى   •
حضاري  محيط  واجهت  المنطقة  في  عظيمة  كدولة  لنفسها  تصورها 
مغاير )بدعم كبير من قوى خارجية في واقع األمر منذ قدوم االستعمار 
البرتغالي في مياه المحيط الهندي(؛ ومن ثم فإن لها حقوقًا في الوصول 
الجغرافيا،  حقائق  عن  النظر  بغض  عدن  وخليج  األحمر  البحر  إلى 
قدراتها  لتعزيز  بقوة  تسعى  فإنها  لذا،  الرسمي«.  »غير  اإلثيويب  والتاريخ 
األمنية والعسكرية البحرية بشكل كبير من أجل تعزيز أدوارها اإلقليمية، 
أم  إرهابية  تهديدات  سواء  المتصاعدة  الداخلية  التهديدات  ومواجهة 
إقامة  المقابل، تحاول  قائمة ومحتملة. ويف  إثنية  أم صراعات  انفصالية 
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قنوات غير مكلفة الستيراد األسلحة وفق تفاهمات »وظيفية« مستقبلية 
للدور اإلثيويب في إقليمي البحر األحمر والقرن األفريقي. ويف سياق هذا 
السعي، اتفقت مع فرنسا في مارس 2019 على توقيع أول اتفاق للتعاون 
العسكري بينهما يتضمن مساعدة األخيرة إلثيوبيا على بناء قوة بحرية 
ومبيعات  للتدريب  وفرص  مشتركة،  وعمليات  جوي،  تعاون  وتقديم 
مرحلة  اإلثيويب  اإلسرائيلي  العسكري  التعاون  وصل  كما  المعدات.  
عسكرية  تقارير  حسب   )2019( الماضي  العام  منتصف  في  متقدمة 
صاروخي  جوي  دفاع  منظومة  إقامة  إسرائيلية  شراكت  بتويل  إسرائيلية 
مصادر  إنكار  رغم  مصر«،  مع  تنسيق  أي  »دون  النهضة  سد  لحماية 
سرعان  لكن  التقارير.  هذه   2019 يوليو  مطلع  في  إسرائيلية  عسكرية 
أن تجسد هذا التعاون بزيارة رئيس الوزراء اإلثيويب آبي أحمد إلسرائيل 
مطلع سبتمبر 2019 بهدف تقوية التعاون األمني مع إسرائيل و"نقل خبرتها 
إلثيوبيا". كما تواترت تقارير مطلع ديسمبر 2019 عن عزم إثيوبيا جعل 
قواتها البحرية )التي يعاد تكوينها بعد حلها في العام 1991( متمركزة 
وأن  وإريتريا-  للسودان  الحًقا  تمتد  ربما  أوىل  –كمرحلة  جيبويت  في 
يكون مقر قيادتها في بحر دار، بالتزامن مع تنشيط الهيئة الحكومية 
للتنمية »إيجاد« لقوة مهام من الدول األعضاء في البحر األحمر وخليج 
عدن والدول المجاورة لها )لتشمل إثيوبيا بشكل محدد( بالتنسيق مع 

االتحاد األورويب وبقيادة إثيوبية تقليدية.

•  جيبويت: تعد جيبويت، التي تستضيف مرافق عسكرية ولوجستية من عدة 
دول إقليمية ودولية، بوابة مثالية إلى منطقة القرن األفريقي. وتتحكم 
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لالستراتيجيات  االنحياز  عوامل  الموانئ  ألزمة  جيبويت  مقاربة  في 
والسياسات األمريكية واألوروبية، خاصة بعد رسوخ الوجود العسكري 
األمريكية  القاعدة  بتكوين   2001 العام  منذ  المنطقة  في  األمريكي 
الدائمة في أفريقيا هناك )»كامب ليمونيه« Camp Lemonier(، وحصول 
المجاورة  البحرية  والمرافق  المطار  استخدام  حقوق  على  واشنطن 
للقاعدة، إضافة إلى بروز العامل اإلثيويب لما للعالقات بين البلدين من 
أهمية فائقة لجيبويت في المقام األول )التي تحصل على المياه العذبة 
للرئيس عمر  »رؤية جيبويت 2035«  وتعول  إثيوبيا(.  الطاقة من  ومصادر 
الموقع الجغرافي لجيبويت وتقوية مكانتها كمنفذ  جيله على استغالل 
لشرق أفريقيا وفتح المرافق البحرية للبالد لخدمة هذه المنطقة ككل 
بمرور السلع من أوروبا والشرق األوسط وآسيا وكون ميناء جيبويت مركز 
 Damerjog للتبادل التجاري، إضافة إلى توسع حالي في منطقة دامرجوج

االقتصادية تشمل ميناء بحري جديد وموقع لتخزين الغاز الطبيعي.

القرن  يف  منافسته  يصعب  كمركز  ماكنتها  تلعزيز  تسىع جيبويت  وهكذا، 
األفرييق عرب احلفاظ ىلع عالقات وطيدة مع الواليات املتحدة وإثيوبيا والقوى 
الغربية باألساس، وعالقات عسكرية مفهومة مع الصني )الرشيك اتلجاري 
إىل  إضافة  سنوات،  منذ  رويس  وجود  أي  واستبعاد  وجيبويت(،  إلثيوبيا  األول 
رغم  جيبويت  يف  املرصية  االقتصادية  املنطقة  تلفعيل  األسباب  متعددة  مماطلة 
فإن جيبويت ال  ذلك،  إىل  إضافة  مثاًل.  لرتكيا  املماثلة  باملنطقة  مقارنة  ضآتلها 
حيث  املنطقة،  يف  السخية  الرتكية  االستثمارات  بوابة  من  تركيًا  وجوًدا  تمانع 
جيبويت  توصلت  وبالفعل  الصومال.  ويف  إثيوبيا،  يف  قوى  بشلك  تركيا  حترض 
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موانئ  أحد  إدارة  نقل  بمقتضاه  يمكن  اجلاري  مارس  مطلع  التفاق  وتركيا 
بالرئيس  الصلة  وثيقة  ابلريق  ملجموعة  وحتديًدا  لرتكيا  االسرتاتيجية  األوىل 
الرتيك أردواغن. وغطى االتفاق تكوين رشاكت مشرتكة لتشغيل وإدارة املوانئ، 
وتطبيق  وايلخوت،  السفن  وبناء  املالحة،  وخدمات  ادلويل،  ابلحري  وانلقل 

اتلكنولوجيات وطرق اتلدريب احلديثة.

إىل  الساعية  الصومال«،  أرض  »مجهورية  سعت  الصومال«:  أرض  »إقليم 
االنفصال عن دولة الصومال وتملك ميناء بربرة اهلام ىلع خليج عدن وقرب 
املدخل اجلنويب للبحر األمحر، إىل تعميق عالقاتها مع اإلمارات وإثيوبيا كمسار 
حتيم لضمان عمليات اتلنمية وإقامة عالقات عسكرية وأمنية، غري أن هذا 
أعلن   2019 سبتمرب  منتصف  فيف  العسكري  تعرض النتاكسة يف شقه  املسار 
رئيس مجهورية أرض الصومال موىس بييح عبدي أن املرشوع سيتحول من 
مطار عسكري إىل مطار للخدمة املدنية. ويف نهاية نوفمرب 2019 أعلنت رشكة 
مرفًقا  يلصبح  الصومال  بأرض  بربرة  ميناء  ببناء  الزتامها  العاملية  ديب  موانئ 
وأن  األفرييق.  القرن  يف  اتلحتية  ابلنية  تطوير  مرشواعت  من  وكجزء  اعمليًّا، 
الرشكة أنهت املرحلة األوىل من ثالثة مراحل وزادت قدرة احلاويات للميناء 

بنسبة 50% ورفعت حجم ابلضائع بنسبة 70%، وهو ما يشلك حتسنًا هائاًل.

أزمة  إدارة  أمام  حقيقيًا  مأزقًا  الصومال«  أرض  »مجهورية  مسألة  تمثل 
املوانئ وفق الرتتيبات األمنية املختلفة يف ابلحر األمحر وخليج عدن، السيما 
املجلس:  صناع  دائرة  )خارج  غريها  من  أكرث  سعت  الصومال  أرض  أن 
ىلع  للحصول  مساعيها  ومنها  الرتتيبات،  هذه  يف  لشموهلا  ومرص(  السعودية 
وضع مراقب يف قوة مهام ابلحر األمحر اتلابعة للهيئة احلكومية للتنمية »إجياد«. 
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ابلحر األمحر وخليج  الصومال من تكوين جملس دول  أرض  استثناء  وفاقم 
عدن )الرياض- يناير 2020( تهديد أرض الصومال بتصعيد أزمة موانئ القرن 
تلنسيق  مبادرة  أية  أن  ىلع  باتلأكيد  اإلقليم  حكومة  بادرت  حيث  األفرييق، 
االستجابة بليئات ابلحر األمحر املتغرية ال تشمل »أرض الصومال« ستفتقر إىل 
املتعددة  اتلعاون  مع جهود  لالتساق  الرضورية  واتلمثيلية  والقدرة  املصداقية 
اجلنسيات يف هذه املياه. بينما رأى حمللون من أرض الصومال أنه دون تعاون 
فاعاًل  املؤسس لن يكون  فإن انلظام  الصومال«  املجلس مع »حكومة أرض 
الصومال  ألرض  ابلحرية  املياه  يف  صومايل  تدخل  أي  وجود  عدم  إىل  بانلظر 
غري  املجلس  وأن  آخر.  رصااًع  تثري  قد  احلايلة  الظروف  وأن  عدن.  خليج  يف 
مقبول دون مشاركة أرض الصومال وفًقا بليان وزارة الشئون اخلارجية بتاريخ 
7 يناير 2020، اليت سيكون عليها أن تؤسس حبرية خاصة بها حلماية سواحلها 
ذلك  بما يف  إقلييم مستعد ذللك،  أي العب  بمساعدة  قدراتها  والسيع بلناء 
إيران وروسيا، مما يؤرش ىلع تصعيد متوقع يف إدارة أزمة موانئ القرن األفرييق 

من بوابة »أرض الصومال« هذه املرة.

ثانًيا- املسارات اإلقليمية إلدارة األزمة

ذات  العربية  اإلقليمية  القوى  هناك  )ونقصد  اإلقليمية  املقاربة  أن  يبدو 
االرتباط املبارش بمنطقة القرن األفرييق عرب ابلحر األمحر وخليج عدن( ألزمة 
املوانئ القرن األفرييق ترتكز يف ختوف رئيس من نفوذ قوى إقليمية معينة ويه 
عدة  وجناحات  اخرتاقات  حققت  ادلول  هذه  أن  السيما  وقطر،  وتركيا  إيران 
داخل أبنية دول القرن األفرييق السيما إثيوبيا والصومال. ويمكن تلمس اهم 

املسارات »إلدارة األزمة« فيما ييل:
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السعودية: أعلنت السعودية، في سياق النهج »الدفاعي« في هذه األزمة،   •
في السادس من يناير 2020 عن قيام »مجلس الدول العربية واألفريقية 
المطلة على البحر األحمر وخليج عدن« رسميًا ومكونًا من ثمانية دول 
هي مصر والسودان واألردن وجيبويت والصومال وإريتريا واليمن إضافة 
إلى الدولة المؤسسة السعودية. وتضمن بيان تأسيس المجلس 12 نقطة 
تعمل الدول األعضاء على تحقيقها وااللتزام بالعمل بها من أجل تعزيز 
التعاون االقتصادي والتنموي والبيئي واألمني. وأثار تكوين المجلس 
توقعات إيجابية بتعزيز األمن في المنطقة لشمول قائمة الدول الصومال 
وإريتريا )بعد غيابهما عن المنتدى ألسباب متعددة( فيما اعتبر في حالة 
وانخراط  المصري  السعودي  »المحور«  وراء  صوماليًا  اصطفافًا  األوىل 
مقديشو في الترتيبات األمنية التي يقودها هذا المحور وما يعنيه ذلك 
من تأثيرات مباشرة على ملفات عدة أبرزها الحرب في اليمن، واالتساق 
مع مقاربات القاهرة في القرن األفريقي، وربما عالقات الصومال بدول 
»معادية« للسعودية ومصر مثل تركيا وقطر. أما في حالة إريتريا، حليفة 
مصر الموثوق فيها في القرن األفريقي وربما في تجمع دول حوض النيل، 
فإن شمولها في المجلس يمثل ورقة إضافية لها تعزز قدرتها التفاوضية 
اإلقليمي  النظام  في  دمجها  إعادة  مسار  في  لألمام  وخطوة  إثيوبيا  مع 

والدويل.

الدول  بقية  أقل  )وبدرجة  إثيوبيا  غياب  أثار  اإلثيويب:  المصري-  التنافس   
وأوغندا  كينيا  مثل  عدن  وخليج  األحمر  البحر  حوض  لدول  الظهيرة 
وجنوب السودان( عن تكوين أهم كيان مؤسسي لمقاربة أزمات المنطقة 
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ومن بينها إدارة الموانئ المختلفة تساؤالت كثيرة، وتهديدات أكبر بشأن 
نجاعة سياسات المجلس مستقباًل وقدرته على إدارة أزمة الموانئ وما 
في  بدأت  المنطقة  خارج  من  إقليمية  أطراف  تدخالت  من  بها  يتعلق 
التصعيد فعاًل في فبراير ومارس 2020، ومدى ارتباط هذا الغياب »بفيتو« 
مصري أكثر من ارتباطه بالرؤية السعودية المؤسسة للمجلس. وبادرت 
أو  البحر األحمر وضبط  في  األمنية  الترتيبات  في  بتأكيد رؤيتها  مصر 
يناير   15 في  وافتتحت  من خارج حوضه،  اإلقليمية  القوى  نفوذ  موازنة 
2020 قاعدة برنيس البحرية -األكبر من نوعها في مصر- قرب الطرف 
الجنويب من سواحل مصر على البحر األحمر، ويف مسعى جاد لمواجهة 
وسط  األحمر،  والبحر  األفريقي  القرن  في  دورها  على  االفتئات  مآزق 
وربما تكون مصر هي  ليبيا.  في  الغربية  متفاقمة على حدودها  أزمة 
مفتاح نجاح أو فشل مقاربة إدارة األزمة مستقباًل لعدة اعتبارات منها 
األهمية التقليدية للدور المصري في المنطقة، وسعي الحكومة المصرية 
وتحقيق  وربما جيبويت  الصومال  في  المفقودة  أقدامها  مواطئ  الستعادة 
نوع من التوازن في العالقات العسكرية واألمنية مع السودان لمواجهة 
جهود إثيوبيا التي لم تتوقف لتحجيم الدور المصري في المنطقة؛ مما 
النهضة«  »سد  بسبب  وإثيوبيا  مصر  بين  الحالية  التوتر  حالة  أن  يعني 
ستكون ذات تأثيرات ممتدة على إدارة أزمة الموانئ السيما في إريتريا.

اإلمارات: تواجه املقاربة اإلماراتية مازقًا حقيقيًا يف الوقت الراهن يف مقاربة 
أزمة املوانئ يف القرن األفرييق؛ فبعد اتلواجد يف إريرتيا وجيبويت ومجهورية أرض 
الصومال يشهد الوجود اإلمارايت انكماًشا يف احلاتلني األخريتني. وبينما اكنت 
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احلالة اجليبوتية ذات مسار قانوين ووفق حسابات تقارب جيبويت مع قوة عظىم 
يه الصني ورشاكت منافسة لرشكة موانئ ديب، فإن حالة ميناء بربرة جبمهورية 
اإلثيويب يف  لدلور  تريك  قطري-  إقلييم  باحتواء  أكرث  ارتبطت  الصومال  أرض 
هذا امللف، مع ورود تقارير إعالمية إثيوبية ومن أرض الصومال مطلع مارس 
اجلاري عن قرب توصل إثيوبيا التفاق مع حكومة عبد اهلل محدوك االنتقايلة 
بالسودان للحصول ىلع امتيازات إدارة ميناء سوداين، وهو ما أكده وزير انلقل 
اإلثيويب دامجاويت موجيس Dagmawit Moges من أن بالده تواصل مساعيها 
 Ten أعوام  لعرشة  الوطنية  اللوجيستيات  اسرتاتيجية  وفق  ميناء«  »المتالك 
Years National Logistics Strategy املعلنة نهاية العام 2019، وأن املحادثات 

مع السودان جارية وسيتم إعالن انلتائج يف وقتها. ومن هنا يبدو أن قطر وتركيا 
قد عملتا ىلع جذب إثيوبيا نلاحيتهما بداًل من اإلمارات، وهو ما جيب أن يتم 
وضعه يف االعتبار عند مراقبة االسرتاتيجيات اليت تتبعها لك من قطر وتركيا 

ملد انلفوذ يف منطقة القرن اإلفرييق بشلك اعم .

 ثاثلًا- احتماالت إدارة األزمة: الفرص واتلحديات

ثمة فرص وحتديات امام إدارة األزمة، مع مالحظة أن بنية األزمة نفسها 
عرضة للتغري الرسيع واالرتهان باحلسابات قصرية األجل من قبل دول القرن 

األفرييق نفسها:

رأسها  وعلى  األزمة،  إدارة  في  الفاعلة  المؤسسات  تنجح  أن  يمكن   •
مجلس دول البحر األحمر وخليج عدن رغم حداثة تكوينه، في مهمة 
ضبط أكبر لألزمة وضمان عدم انكشاف المنطقة أمام موجة جديدة 
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ويعتمد  وإيران.  وإثيوبيا  تركيا  لصالح  المرة  هذه  الموانئ  امتيازات  من 
سعودي  بدعم  دوله  توجهات  الحتواء  اقتصادية  مقاربة  على  المجلس 
مؤسساتية.  أكثر  تكون  أن  ينتظر  وبأدوات  كبيًرا،  يكون  أن  ينتظر 
المصرية،  السعودية-  االستراتيجية  الشراكة  المقاربة  هذه  فرص  ويعزز 
نسبيًا،  الصومال  احتواء  في  االن  حتى  المجلس  حققه  الذي  والنجاح 
يتوقع  كما  إثيوبيا.  مع  ما  حد  وإلى  بجيبويت،  السعودية  عالقات  ووثاقة 
في  المجلس  في  المقبلة  الفترة  في  فعالية  أكثر  بدور  مصر  تقوم  أن 
النيل  وإقليم حوض  األفريقي  القرن  في  لحماية مصالحها  المسار  هذا 

المتاخم له.

أمام  فرصة  اليمنية  األزمة  في  الحالية  النسبي  الهدوء  حالة  توفر   •
دول  على  ضغًطا  أقل  سياسات  بانتهاج  المعنية  العربية  الدبلوماسية 
القرن األفريقي، بما فيها السودان، واالبتعاد عن سياسات تقليدية عانت 
)كما  االقتصادية  للعالقات  السياسية  المشروطية  مثل  الدول  هذه  منها 
دول  استيراد سلع حيوية من  بوقف  إجراءات عقابية  في  أحيانًا  يتمثل 
مما  متخذة(؛  غير  أو  »سلبية«  سياسية  مواقف  جراء  األفريقي  القرن 
سيقود الحتواء قدر كبير من النفوذ المنافس داخل أضعف دول المنطقة 

السيما الصومال.

والصومال  إريتريا  خاصة  األفريقي،  القرن  دول  بعض  استجابة  تمثل   •
وبدرجة أقل جيبويت، فرصة حقيقية لتعزيز مقاربة مشتركة إلدارة أزمة 
الموانئ في القرن األفريقي وضمان صيانة األمن اإلقليمي لدول المنطقة 
والمطلة على البحر األحمر وخليج عدن. فإريتريا تعول بقوة على تفهم 
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الصومال  أما  المنطقة،  في  الحقيقية  القاهرة  المصرية ومخاوف  الرؤية 
فإنه –على المستوى الشعبي بشكل أوضح- يتطلع لدور سعودي- مصري 
حقيقي غير مشروط بأجندات سياسية أحادية، رغم التقارب الحالي مع 
تركيا وقطر، بما يعزز وحدة أراضيه وجهوده إلعادة بناء مؤسسات الدولة 

وتجاوز االستقطاب اإلثيويب الحالي لقيادته.

تهدد فرص أية إدارة حقيقية لألزمة عوامل التدخل الخارجي غير المعني   •
العام الجاري عن  المنطقة، ويبرز هنا ما تردد منذ مطلع  بمصالح دول 
سعي روسيا إلقامة قاعدة عسكرية وبحرية في جمهورية أرض الصومال 
الصومال،  »الجمهورية« وانفصالها عن  باستقالل  مقابل اعتراف روسي 
وهي تقارير لم تخل من دقة ودالالت وواجهتها وزارة الدفاع األمريكية 
في حينه بالرفض. وسيقود الوجود الروسي في »أرض الصومال« إلى تغيير 
كبير في طبيعة أزمة الموانئ، السيما مع توقع امتداده من أرض الصومال 

إلى مناطق وجود عسكري روسي فعلي حاليًا مثل موزمبيق.

انتخابات  بعد  حتى  زخمها  في  استمرت  إن  إثيوبيا،  استجابات  وتمثل   •
أغسطس 2020 واتضاح عدم ارتهان مواقفها الراديكالية بالحشد الشعبي 
في هذه االنتخابات، تهديًدا حقيقيًا ألية جهود إلدارة األزمة. إذ تسعى 
السودان »وامتالكه«  إثيوبيا إليجاد موطئ قدم لها في ميناء بحري في 
في  التقليدي  نفوذها  جانب  إلى  اإلثيوبية،  الرسمية  االستراتيجية  وفق 
جيبويت )التي ال تزال الميناء الرئيس لحركة التجارة اإلثيوبية(، وتدشين 
البحر األحمر، مما سيقود إلى خلل في  للبحرية اإلثيوبية في  عمليات 
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الترتيبات الحالية وتجدد التنافس اإلقليمي في البحر األحمر مع دعم 
كبير ومتوقع لدول مثل فرنسا وإسرائيل للبحرية اإلثيوبية.

لسياسات  حقيقية  اختراقات  والقطرية  التركية  السياسات  تمثل  كما   •
إدارة األزمة من جهة تجاوز تلمس مواطئ األقدام إلى البدء في تعقيد 
األزمات عبر دعم اتخاذ مواقف متطرفة لبعض دول المنطقة في ملفات 
بالغة الحساسية، مروًرا بدعم الوساطة اإلثيوبية في قضايا داخلية بدول 
بالمصالح  إثيوبيا  التقاء مصالح  القرن األفريقي. ويعزز كل ذلك فرص 
القطرية- التركية في مقاربة إدارة أزمة الموانئ من منظور مغاير تماًما. 
ويف مقابل ذلك فإن محدودية التأثير والنشاط السياسي »العريب« بقيادة 
الجاد لمشكالت  التفهم  ربما  أو  األفريقي،  القرن  السعودية ومصر في 
هذه الدول التنموية واألمنية وأولوياتها، يضيف زخًما كبيًرا للسياسات 

التركية والقطرية.

ماذا بعد؟

املصالح  حسب  األفرييق  القرن  يف  املوانئ  أزمة  إدارة  مقاربات  تتعدد 
الوطنية؛ مما جيعل األزمة نفسها ذات أوجه متعددة يف واقع األمر. وفيما تتسارع 
اتلغريات اإلقليمية يف دول القرن األفرييق، السيما يف إثيوبيا ادلولة احلبيسة 
املنطقة،  يف  حبريني  وحضور  قوة  امتالك  يف  املحدودة  غري  اتلطلعات  ذات 
فإن احتماالت تفاقم األزمة ال تزال يه األرجح، وربما يف مستويات جديدة 

بتشابكات إقليمية أكرث تعقيًدا.



القسم الرابع

سد النهضة





)1(

 تطور مفاوضات سد النهضة 
منذ عام 1993 حتى اآلن

شهد اتلفاوض حول استغالل مياه نهر انليل ومسألة سد انلهضة سجاالت 
متكررة واستقطابات حادة للغاية السيما بعد بدء إثيوبيا بشلك منفرد مرشوع 
بعد  ادلاللة  بالغ  توقيت  ويف  مرص  يف  داخيل  استقرار  عدم  ظروف  يف  السد 
وبني   .2011 فرباير  مبارك يف  األسبق حسين  الرئيس  من سقوط  من شهر  أقل 
أداء مرتبك من القاهرة، وتعنت واضح من أديس أبابا، جاء موقف اخلرطوم 
السياسية  بمناوراته  املعروف  البشري،  عمر  سقوط  بعد  حىت  االضطراب  بالغ 
ملفات  يف  اإلثيويب  بانلفوذ  وحمكومة  صعبة  انتقايلة  مرحلة  ظل  يف  إقليميًا، 
متشابكة )السيما السالم يف والييت انليل األزرق وجنوب كردفان ىلع احلدود 
 2020 أغسطس  يويلو-  يف  احلايلة  اثلالثية  املفاوضات  ووصلت  ابلدلين(.  بني 
وجهد  مرص،  مع  اتلصاديم  بمرشوعه  أمحد  آيب  تمسك  مع  مسدود  طريق  إىل 
احتواء السودان ومكونات قيادة املرحلة االنتقايلة احلايلة، واستغالل أزمة سد 
انلهضة تلعزيز مواقفه اتلفاوضية داخليًا وإقليميًا، ىلع حساب مستقبل اتلنمية 

يف مرص.





)1(

 تطور مفاوضات سد النهضة 
منذ عام 1993 حتى اآلن 

حممد عبد الكريم

شهد اتلفاوض حول استغالل مياه نهر انليل ومسألة سد انلهضة سجاالت 
متكررة واستقطابات حادة للغاية السيما بعد بدء إثيوبيا بشلك منفرد مرشوع 
السد يف ظروف عدم استقرار داخيل يف مرص ويف توقيت بالغ ادلاللة بعد أقل 
أداء  2011. وبني  فرباير  مبارك يف  األسبق حسين  الرئيس  من شهر من سقوط 
مرتبك من القاهرة، وتعنت واضح من أديس أبابا، جاء موقف اخلرطوم بالغ 
االضطراب حىت بعد سقوط عمر البشري، املعروف بمناوراته السياسية إقليميًا، 
يف ظل مرحلة انتقايلة صعبة وحمكومة بانلفوذ اإلثيويب يف ملفات متشابكة 
بني  احلدود  ىلع  كردفان  وجنوب  األزرق  انليل  والييت  يف  السالم  )السيما 

ابلدلين(.

 ووصلت املفاوضات اثلالثية احلايلة يف يويلو- أغسطس 2020 إىل طريق 
مسدود مع تمسك آيب أمحد بمرشوعه اتلصاديم مع مرص، وجهد احتواء السودان 
ومكونات قيادة املرحلة االنتقايلة احلايلة، واستغالل أزمة سد انلهضة تلعزيز 

مواقفه اتلفاوضية داخليًا وإقليميًا، ىلع حساب مستقبل اتلنمية يف مرص.
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مراحل تطور مفاوضات سد انلهضة األثيويب

Cairo Cooperation Framework إطار تعاون القاهرة 
يويلو 1993

ومحل رسميًا عنوان »بإطار اتلعاون العام بني مجهورية مرص العربية وإثيوبيا« 
 Framework for general co-operation between the Arab Republic of

ورئيس  مبارك  األسبق حسين  املرصي  الرئيس  وقعها   Egypt and Ethiopia

الوزراء اإلثيويب األسبق ميليس زيناوي )يف القاهرة يف 1 يويلو 1993(.

وجاء االتفاق يف ثمانية مواد )اختصت اخلمسة األخرية منها بمسائل نهر 
وبناء  اتلعاون  وتعزيز  الصداقة  عالقات  بتوطيد  ابلدلان  فيه  وتعهد  انليل(؛ 

قاعدة من املالح املشرتكة.

وفيما خيص نهر انليل أكد »إطار القاهرة« ىلع أن استخدام انلهر مسألة 
»جيب العمل عليها باتلفصيل من خالل مناقشات تعتمد ىلع جلنة خرباء من 
اجلانبني، وفًقا ملبادئ القانون ادلويل«، وأنه ىلع لك طرف االمتناع عن اتلدخل 
بمصالح  ملموس  رضر  إحلاق  إىل  يؤدي  قد  انليل  بمياه  متعلق  نشاط  أي  يف 

الطرف اآلخر«.

وتعهد الطرفان بااللزتام بالعمل ىلع وضع آيلة مناسبة لالستشارات ادلورية 
خبصوص مسألة مياه انليل »تلعزيز املصالح املشرتكة تلطوير حوض نهر انليل«.
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The Nile Basin Initiative (NBI( مبادرة حوض انليل 
فرباير 1999

تأسست »مبادرة حوض انليل « بهدف تدعيم أوارص اتلعاون اإلقلييم بني 
دول حوض انليل، وتم تدشينها اعم  2000  بتزنانيا ، وتضم يف عضويتها مجيع دول 
حوض انليل  ويه من املنبع إىل املصب كما ييل: بوروندي ورواندا وتزنانيا وكينيا 

ومجهورية الكونغو ادليمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريرتيا والسودان ومرص.

وسعت إيل حتقيق عدد من األهداف مثل تنمية املصادر املائية حلوض انليل 
وضمان كفاءة إدارة املياه واالستخدام األمثل ملواردها وضمان حتقيق اتلعاون 
املشرتك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز اتلاكمل االقتصادي .  وتقوم االسرتاتيجية 
العامة هلذه املبادرة يلع حمورين وهما .  األول :  مرشواعت الرؤية املشرتكة وتشمل 
حوض انليل بكامله .  واثلاين :  مرشواعت األحواض الفرعية وتشمل مرشواعت 
يتم تنفيذها بني جمموعة من ادلول تنتيم إيل حوض فريع مثل مرص والسودان 
األبيض ومعها  انليل  الرشيق (  ودول  األزرق ) انليل  بانليل  يتعلق  فيما  وأثيوبيا 

مرص والسودان فيما يتعلق بابلحريات االستوائية  ) انليل األبيض (. 

 ،2010 يونيو  يف  انليل  حوض  مبادرة  يف  عضويتها  مجدت  قد  مرص  واكنت 
اعرتاضا ىلع توقيع 6 من دول منابع انليل ىلع اتفاقية اإلطار القانوين واملؤسيس، 
اليت تتضمن 3 بنود خالفية ترفضها مرص، ويه بند األمن املايئ، مقابل عدم 
مرت  مليار   55.5 بـ  املقدرة  انليل  مياه  يف  ملرص  اتلارخيية  باحلصة  االعرتاف 
مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند اإلخطار املسبق رقم 12 بتنفيذ اي مرشواعت 

ىلع انليل، وبند اتلصويت ىلع القرارات باإلمجاع بدال من األغلبية.
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يذكر أن قرار مرص بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع 
بـ»عنتييب« دون حسم  القانوين واملؤسيس واملعروفة  اتفاقية اإلطار  انليل ىلع 
اخلالف ىلع اثلالثة بنود اخلالفية وهو ما تسبب يف امتناع املاحنني عن ضخ 
نتيجة وجود خالفات بني  انليل  اتلعاون يف مبادرة حوض  لربامج  مساعدات 

ادلول.

 يونيو 2010
حوض  مبادرة  يف  عضويتهما  بتجميد  والسودان  مرص  حكومتا  قامت 
للتعاون اإلطارية  االتفاق  ىلع  املبادرة  دول  من  ستة  توقيع  بعد   انليل 
)Cooperative Framework Agreement (CFA )اتفاق عنتييب( اذلي يسىع 

وحيدد  انليل.  مياه  يف  والسودان  مرص  حصتا  حتديد  إلاعدة  األول  املقام  يف 
للموارد  تعاونية  وتنمية  إدارة  أجل  من  وااللزتامات  واحلقوق  املبادئ  االتفاق 

املائية حلوض انليل.

نوفمرب 2010
قبول تصميم سد إثيويب تقرر تشييده يف إقليم بين شنقول- قمز، محل وقتها 

.X اسم املرشوع

2011
إثيوبيا  وانتهاز  فرباير،  يف  مبارك  حسين  األسبق  املرصي  الرئيس  تنيح 
إثيوبيا يف مارس رسميًا عن  انهماك مرص يف شئونها ادلاخلية. وإعالن  فرص 
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إرساء  عن  مارس  نهاية  وإعالنها   ،Millennium Dam األلفية  سد  مرشوع 
 .Salini Costruttori عقد بقيمة 4.8 بليون دوالر لرشكة سايلين كوسرتوتوري
ووضع رئيس الوزراء األسبق ميليس زيناوي حلجر أساس تشييد السد مطلع 
أبريل. ويف منتصف أبريل قرر جملس الوزراء اإلثيويب إاعدة تسمية سد األلفية 
 Grand Ethiopian العظيم  اإلثيوبية  انلهضة  سد  باسم   )X املرشوع  )أو 

)Renaissance Dam (GERD

2013-2011 
املتعلقة  املسائل  مجيع  ملناقشة  ثالثية  مشرتكة  فنية  جلنة   تكوين 
»بسد انلهضة« وتشلكت جلنة دويلة للخرباء من مرص والسودان وإثيوبيا إضافة 
إىل أربعة خرباء دويلون. وتولت اللجنة إصدار تقرير قائم ىلع رشوط مرجعية 
وآثاره  اهليدرولوجية  وادلراسات  السد  واستقرار  سالمة  ويغطي  عليها  متفق 
السوداين املخلوع عمر  الرئيس  أبلغ  ابليئية واالجتماعية. ويف 8 مارس 2012 

البشري سفري إثيوبيا اجلديد باخلرطوم دعم بالده لسد انلهضة.

2014-2013 
قدًما  امليض  كيفية  حول  فنية  حمادثات  اثلالثية  الوطنية  اللجنة  عقدت 
تشمل  واليت   ،2011 العام  يف  الصادرة  ادلويلون  اخلرباء  جلنة  توصيات  تلنفيذ 

القيام بدراسات إضافية تلقييم أثر السد.

وقامت إثيوبيا بمشاركة اتلصميم واملعلومات الفنية املتعلقة بالسد لكنها 
وابليئية  واهليدرولوجية  االقتصادية  االجتماعية-  اآلثار  حول  وثائق  تقدم  لم 
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الربملان  صادق  فيما  بعدها.  وما  السد  خزان  ملء  فرتة  خالل  انلهضة  لسد 
اإلثيويب ىلع معاهدة مثرية للجدل تلحل حمل اتفاق 1959 بني مرص والسودان 

خبصوص مياه انليل.

يتضمن  تقريًرا  ادلويلون  اخلرباء  جلنة  أصدرت  العام  نفس  من  مايو  ويف 
الوثائق اليت قدمتها إثيوبيا تلقييم أثر سد انلهضة اإلثيويب ىلع دوليت املصب 
التشغيل  حول  مفصلة  وغري  اكفية  غري  معلومات  سوى  تتضمن  لم  لكنها 
املخطط هل. وأشار اتلقرير إىل عيوب يف مواصفات تصميم سد انلهضة مما أثار 

شكواًك حول سالمة السد واستقراره من انلاحية ابلنائية.

إلفساح  األزرق  انليل  مسار  حتويل  يف  إثيوبيا  بدأت   2013 مايو   28 ويف 
الطريق أمام بدء تشييد السد. ويف 3 يويلو 2013 تم خلع الرئيس حممد مريس 

عقب احتجاجات شعبية، وتوقفت مفاوضات سد انلهضة.

2015-2014
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  تويل  بعد  انلهضة  سد  حمادثات  استئناف 
رئاسة مرص يف يونيو 2014. واختارت اللجنة اثلالثية رشكيت استشارات واحدة 
فرنسية وأخرى هونلدية للقيام بدراسات أثر سد انلهضة حسبما تمت اتلوصية 

يف العام 2013.

اثلاليث،  االتفاق  إىل  والسياسية  القانونية  انلهضة  سد  مفاوضات  وقادت 
أو إعالن املبادئ اذلي عرف بإعالن اخلرطوم ووقعه رؤساء ادلول اثلالثة يف 

اخلرطوم يف مارس 2015.
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الرضورية  اإلجراءات  باختاذ  اثلالثة  ادلول  الزتمت  اإلعالن  وبمقتىض 
إن  الوساطة  اتفقوا ىلع طلب  كما  ادلول.  بإحدى  كبري  تسبيب رضر  تلفادي 
بني  فيما  املبارشة  املفاوضات  عرب  السد  ىلع  القائمة  الزنااعت  حل  يف  فشلوا 

ادلول اثلالثة.

بها  أوصت  اليت  ادلراسات  أن  املبادئ  إعالن  يف  اخلامسة  املادة  وأكدت 
جلنة اخلرباء ادلويلون ستستخدم كأساس للقواعد احلاكمة مللء وتشغيل سد 
انلهضة، وأن عملية اتلفاوض برمتها جيب أن تكتمل يف غضون 15 شهًرا من 
لم  إثيوبيا  أن  يونيو 2016(. ويالحظ  انتهاؤها يف  يفرتض  توقيع اإلعالن )اكن 
تقدم خالل اخلمسة أعوام اتلايلة ىلع توقيع اتفاق املبادئ ىلع الوفاء ببند واحد 

من بنود إعالن املبادئ.

2017-2016
 Artelia and BRLi   تم اتلعاقد مع رشكيت االستشارات اهلندسية الفرنسية
Deltares اهلونلدي  العام 2016، وحلتا حمل معهد دتلاريس  يف مطلع   Group

عقد  وتم  اجلوفية(  واملياه  املياه  يف  اتلطبيقية  للبحوث  مستقل  معهد  )وهو 
ادلراسات  نطاق  والسياسية تلحديد  الفنية  األطراف  بني  منتظمة  اجتمااعت 
استخدام معيار معني  االتفاق حول  مًعا. وأدى عدم  املستشارين  ومجع فريق 

تلقييم آثار سد انلهضة إىل تأجيالت يف بدء ادلراسات.

يف مارس 2017 أصدرت رشكتا االستشارات الفرنسيتني تقاريرهما املبدئية. 
وقبلتهما مرص يف أكتوبر 2017، فيما عرب السودان وإثيوبيا عن حتفظاتهما.
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2018
إثيوبيا ترفض االقرتاح املرصي بدعوة ابلنك ادلويل ملراقبة مفاوضات سد 

انلهضة وعمل اللجنة القومية اثلالثية أو الوساطة فيها إذا دعت الرضورة.

ويف فرباير 2018 استقال رئيس الوزراء اإلثيويب السابق ديسالني هيالمرييام 
وسط احتجاجات كبرية معارضة للحكومة. وخلفه آيب أمحد يف أبريل 2018 مما 

قاد مؤقتًا إىل تراجع اتلوتر مع مرص.

 واستمرت االجتمااعت اثلالثية حول ادلراسات الفنية وإن لم حتقق تطوًرا 
ملموًسا ىلع اإلطالق. وأرجعت القاهرة عدم حتقيق أي تقدم يف املفاوضات إىل 
تعمد إثيوبيا إضاعة الوقت. ويف مايو 2028 وعقب اجتمايع وزاري تسايع بني 
إثيوبيا السودان ومرص لكفت إثيوبيا باتلواصل مع رشكة االستشارات الفرنسية 
BRLI Group وإفادتها بمواقف ادلول اثلالثة حول املسائل الفنية، وهو األمر 

اذلي لم تتخذ إثيوبيا يف اجتاهه أية خطوة.

الوطنية    املستقلة  العليم  ابلحث  جمموعة  كونت   ،2018 العام  صيف  ويف 
من   National Independent Scientific Research Group (NISRG(

انلهضة  سد  مللء  تقنية  نماذج  بصياغة  ولكفت  اثلالثة.  ادلول  من  خبرًيا   15
للتوصل  أساسية  كمعايري  مبادئ  أربعة  ابلحث  جمموعة  وأرست  وتشغيله. 
وتشغيله،  السد  مللء  وتعاونية  متكيفة  مقاربة  تبين  ومنها  السد  ىلع  التفاق 
اتلعاون الوثيق بني تشغيل سد انلهضة والسد العايل بأسوان؛ آيلات متفق عليها 
الزرق  للنيل  اهليدرولوجية  األحوال  يف  اتلغريات  مع  للتكيف  السدين  لكال 
والتشارك يف حتمل عبء أية موجات جفاف مستقبلية، ومستوى أدىن متفق 
عليه من املياه اليت خترج من سد انلهضة لضمان بقاء السد العايل بأسوان عند 
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مستويات مستدامة بمجرد وصول املياه أمام سد انلهضة عن مستوى مالئم 
بلدء تويلد الطاقة الكهربائية. وأكدت املجموعة يف العام 2019 أن مرص وإثيوبيا 

قد يواجهان أزمة حقيقية يف حالة عدم توصلهما التفاق »قريبًا«.

2019
جمموعة  مبادئ«  ىلع  يقوم  انلهضة  سد  تشغيل  حول  اقرتاح  تقدم  مرص 
ابلحث العليم املستقلة الوطنية«، رفضته إثيوبيا يف أغسطس من نفس العام. 
العامة لألمم  للجمعية  والسبعون  الرابعة  ادلورة  السييس عقبها، خالل  وداع 
املتحدة يف سبتمرب 2019، إىل اتلدخل ادلويل يف مفاوضات سد انلهضة األثيويب. 
وأكدت الرئيسة اإلثيوبية سهيل-ورق زودي تأكيد الزتام بالدها باتلوصل إىل 
اتفاق )وهو إعالن يتناقض مع مواقف آيب أمحد اذلي يؤكد باستمرار ىلع عدم 

إلزامية أي اتفاق ما يتناقض منطقيًا مع فكرة »االتفاق«(.

وعقب اجتمااعت وزراء الري واملوارد املائية بادلول أكد انلاطق باسم وزارة 
دون  نهايتها  إىل  انلهضة  سد  مفاوضات  وصول  املرصية  والري  املائية  املوارد 
رفضته  ملرص  مقرتًحا  إثيوبيا  وقدمت  املتعنت.  اإلثيويب  املوقف  بسبب  اتفاق 
اإلثيويب، ويطرح فكرة  انلهضة  تشغيل سد  قواعد  يشتمل ىلع  لم  اخلرية ألنه 

اتلفاوض السنوي بشأنها.

وبناًء ىلع طلب مرص أصبحت الواليات املتحدة وسيًطا يف الزناع يف نوفمرب 
للوصول  انلوايا  حسن  جهود  »بلذل  اثلالثة  األطراف  واشنطن  ودعت   .2019

التفاق حيفظ حقوقها ويف نفس الوقت حيرتم حصص لك منهم يف نهر انليل.
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2020
يناير: اجتماع وفود من إثيوبيا ومرص والسودان ثالثة مرات يف واشنطن. 
اتفاق يف  توقيع  املقرر  من  األخري حيث اكن  االجتماع  من  إثيوبيا  وانسحبت 
عقد  وبعد  داخلية«.  »ملشاورات  الوقت  من  ملزيد  ودعت   ،2020 فرباير  نهاية 
فيه  قالت  بيانًا  املتحدة  الواليات  ثنائية مع مرص والسودان أصدرت  حمادثات 

أنها تعتقد يف الوصول التفاق. لكن السودان رفض رسميًا قبول ابليان.

جبامعة  مرص  اقرتحته  قرار  ىلع  رسميًا  اعرتاضه  يسجل  السودان  مارس: 
ادلول العربية يدعم مرص والسودان يف نزاع سد انلهضة ىلع أساس أن مرص 
أصدرته بشلك منفرد دون التشاور مع اخلرطوم. وتم تمرير القرار دون أن يوقع 

عليه السودان.

1 أبريل: رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أمحد يعلن أن بالده سوف تبدأ يف ملء 
خزان سد انلهضة اإلثيويب خالل »موسم األمطار املقبل«. وأكد بشلك ملفت 
ىلع أن السد »رمز لسيادتنا ووحدتنا«، فيما أكد مسئولون إثيوبيون وصول نسبة 

اكتمال بناء السد إىل %72.4.

3 أبريل: ربط شباكت الكهرباء يف مرص والسودان رسميًا بسعة مبدئية 60 
ميجاوات. واكتمل مد خط الكهرباء من مرص إىل شمايل السودان كجزء من 

جهود توسيع إمدادات مرص للسودان بالكهرباء.

10 أبريل: إثيوبيا تعرض اتفاقًا جزئيًا ملرص والسودان ال يغطي إال املرحلة 
األوىل من ملء سد انلهضة وهو األمر اذلي رفضه ابلدلان.
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يف  املطري  املوسم  يف  السد  خزان  ملء  بدء  عزمها  تعلن  إثيوبيا  أبريل:   12
نهاية يونيو- يويلو أو يف سبتمرب، دون االلزتام باتلوصل ألي اتفاق. وترتب ىلع 
ذلك إرسال الرئيس السييس ورئيس وزراء السودان عبد اهلل محدوك خطابات 
للتوصل التفاق  اقرتاحه  فيها رفض  يعلنان  اإلثيويب آيب أمحد  الوزراء  لرئيس 

مرحيل حول امللء األويل خلزان سد انلهضة يف منتصف يويلو 2020.

11 مايو: مرص تسلم ملجلس األمن باألمم املتحدة خطابًا يف 17 صفحة حتتج 
فيه ىلع أفعال إثيوبيا وتطالب بوقف بناء السد حىت اتلوصل التفاق.

18 مايو: أديس أبابا ترسل خطابًا ملجلس األمن باألمم املتحدة تقول فيه 
أن إثيوبيا غري ملزمة قانونًا بالسيع للحصول ىلع موافقة مرص ىلع ملء خزان 

سد انلهضة وتوجه اللوم للقاهرة تلوقف املحادثات.

19 يونيو: آيب أمحد يعلن عن بدء ملء خزان السد بشلك أحادي يف يويلو 
والسودان. وبعد سااعت تطلب  أم ال مع مرص  اتلوصل التفاق  تم  2020 سواء 
واألمن  للسلم  »تهديد خطري  بأنه  الوضع  وتصف  األمن،  تدخل جملس  مرص 
ادلويلني«. وجاءت اخلطوة املرصية بمقتىض املادة 35 من ميثاق األمم املتحدة 
اليت ختول لدلول األعضاء تنبيه جملس األمن إزاء أي وضع يمكن أن يقود إىل 

انقسام دويل أو يرجح أن يهدد السلم واألمن ادلويلني.

فيه ذكر إعالنها  تتفادى  ترد يف خطاب ملجلس األمن،  إثيوبيا  يونيو:   22
املسبق بملء السد دون اتفاق، وتنتقد فيه مرص بلنائها السد العايل بأسوان قبل 

مخسون اعًما.
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27 يونيو: بعد وساطة من الرئيس اجلنوب أفرييق سرييل رامافوزا، رئيس 
االحتاد األفرييق، عقد قادة مرص والسودان وإثيوبيا حمادثات هاتفية واالتفاق 
ىلع استئناف املحادثات. وقالت مرص والسودان أن إثيوبيا قبلت وقف عملية 
ملء خزان السد مع استمرار املفاوضات، بينما لم تذكر إثيوبيا شيئًا عن تأجيل 
امللء. فيما أكد بيان ملكتب رئيس الوزراء أن امللء سيتم »يف غضون أسبوعني« 

وأن العمل يف بناء السد سيستمر خالهلما.

3 يويلو: استئناف املحادثات اثلالثية عرب الفيديوكونفرنس براعية االحتاد 
األفرييق وحبضور 11 مراقبًا من االحتاد األورويب والواليات املتحدة ومفوضية 
حول  إلمجاع  اتلوصل  يتم  ولم  وفنيون.  قانونيون  وخرباء  األفرييق،  االحتاد 
القانوين والفين، والسيما مسألة ملء خزان  املستويني  املطروحة ىلع  القضايا 

سد انلهضة خالل فرتة اجلفاف.

16 أغسطس: استئناف مفاوضات سد انلهضة عرب تقنية الفيديوكونفرنس 
براعية االحتاد األفرييق أعلن عنها أمحد حافظ انلاطق باسم اخلارجية املرصية 
يف  اثلالثة  ادلول  يف  واخلارجية  الري  وزراء  املحادثات  وضمت  هل.  تغريدة  يف 
جنوب  خارجية  ووزيرة  األفرييق  االحتاد  مفوضية  رئيس  فيق  موىس  حضور 

أفريقيا نايلدي باندور Naledi Pandor اليت ترأس بالدها االحتاد األفرييق.
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وصل  قد  انلهضة  سد  بشأن  وأثيوبيا  مرص  بني  اتلفاويض  املسار  أن  يبدو 
من  أبابا  أديس  انسحاب  أعقاب  يف  ذلك  حدث  حقيقية.  انسداد  مرحلة  إىل 
القاهرة  الشعبوية بني لك من  مفاوضات واشنطن واندالع حرب اتلرصحيات 
واديس أبابا، وهو ما يعيد إىل األذهان مسألة حروب املياه وإماكنية اللجوء إىل 
اخليار العسكري حلماية املصالح املائية  للطرفني. لقد ساد اعتقاد واضح منذ 
التسعينيات بأن حروب القرن القادم ستكون حول املياه. غري أن الواقع  يثبت 
عكس ذلك تماما حيث إن تنبؤات احلروب بني األمم ىلع املياه لم تتحقق. ومع 
ذلك يزداد القلق بشأن   « حروب املياه« بشلك كبري بسبب تغري املناخ واستمرار 
انلمو الساكين وتلوث املمرات املائية وهو ما  يشلك خطورة ىلع هذا املصدر اذلي 

ال يمكن تعويضه. 
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محدي عبدالرمحن

قد وصل  انلهضة  سد  بشأن  وأثيوبيا  بني مرص  اتلفاويض  املسار  أن   يبدو 
من  أبابا  أديس  انسحاب  أعقاب  يف  ذلك  حدث  حقيقية.  انسداد  مرحلة  إىل 
مفاوضات واشنطن واندالع حرب اتلرصحيات الشعبوية بني لك من القاهرة 
واديس أبابا، وهو ما يعيد إىل األذهان مسألة حروب املياه وإماكنية اللجوء إىل 
اخليار العسكري حلماية املصالح املائية  للطرفني. لقد ساد اعتقاد واضح منذ 
التسعينيات بأن حروب القرن القادم ستكون حول املياه. غري أن الواقع  يثبت 
عكس ذلك تماما حيث إن تنبؤات احلروب بني األمم ىلع املياه لم تتحقق. ومع 
ذلك يزداد القلق بشأن   «حروب املياه« بشلك كبري بسبب تغري املناخ واستمرار 
انلمو الساكين وتلوث املمرات املائية وهو ما  يشلك خطورة ىلع هذا املصدر اذلي 

ال يمكن تعويضه. 

أزمة سد انلهضة واملخاطر املحتملة

املياه،  من  احتياجاتها  تللبية  انليل  نهر  ىلع  بالاكمل  تعتمد  مرص  تكاد 
حيث يوفر أكرث من 90 % من موارد ابلالد املائية. ومن املعروف أن حوايل 86 



118

السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

% من مياه انليل اليت تصل إىل سد أسوان تنبع من املرتفعات اإلثيوبية. وقد 
ظلت مرص حتافظ ىلع حقوقها اتلارخيية يف مياه انليل استناًدا إىل املعاهدات 
ادلويلة وقواعد القانون ادلويل، وىلع سبيل املثال منحت اتفاقية اعم 1929 مرص 
حق االخطار املسبق يف مواجهة مشاريع املياه ىلع روافد انليل يف دول املصب؛ 
السودان، قسمت موارد مياه انليل بني ابلدلين،  اتفاقية اعم 1959 مع  كما أن 
وكفلت ملرص 55.5 مليار مرت مكعب سنوًيا والسودان 18.5 مليار مرت مكعب. 
بيد أن قيام أثيوبيا ببناء سد انلهضة ابتداء من اعم 2011 أدى إىل تغيري مزيان 
القوى يف منطقة حوض انليل؛ حيث حتدت إثيوبيا رصاحة انلظام القانوين نلهر 
انليل كما أنها تستخدم أسايلب املماطلة واخلداع االسرتاتييج ملحاولة فرض 
األمر الواقع.  يف حني لم تنجح اكفة اجلهود املبذولة ملمارسة الضغط ىلع إثيوبيا 
من خالل اللجوء إىل وساطة الواليات املتحدة وابلنك ادلويل وال حىت اصدار 

موقف عريب موحد من قبل جامعة ادلول العربية.

وتفصح عملية حتليل اخلطاب السيايس األثيويب بتوجهاته الشعبوية إىل أنه 
من غري املرجح أن تتنازل القيادة اإلثيوبية عن امليض قدما يف خططها اخلاصة 
بإتمام املرشوع وااللزتام باإلطار الزمين مللء اخلزان. ويف حالة استمرار اجلمود 
الراهن يف املسار اتلفاويض، يمكن أن تبدأ أثيوبيا عملية ملء رسيعة للخزان، 
مما قد يتسبب يف نقص كبري يف نصيب مرص من مياه انليل، وربما يؤثر كذلك 
اماكنية نقص  إىل  اتلقديرات  تشري بعض  الكهربائية. حيث  الطاقة  إنتاج  ىلع 
املوارد املائية يف مرص بنسبة 25%، وتراجع انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة %30 
يف حالة تبين إثيوبيا سيناريو ملء اخلزان خالل فرتة 5-7 سنوات. وإذا أخذنا 
بعني االعتبار أنه وفقا تلقديرات األمم املتحدة فإن مرص سوف تدخل مرحلة 
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الفقر املايئ املدقع حبلول اعم 2025 حىت بدون وجود أزمة سد انلهضة، وهو األمر 
اذلي يفاقم من وضع أزمة مياه انليل وجيعلها تهديدا وجوديا لدلولة املرصية.

مسارات ُمقرتحة دلعم جهود مرص يف إدارة أزمة سد انلهضة

سيكون ىلع مرص أن تتحرك بشلك رسيع من خالل عدة مسارات لدلفاع 
عن مصاحلها وأمنها املايئ، اكتلايل:

أوالً: املسار اتلفاويض والقانوين:

إىل  والعودة  املسار  تصحيح  سوى  األثيويب  اتلعنت  أمام  ايلوم  سبيل  ال   
اإلطار القانوين والسيايس اذلي حييم حقوق مرص املائية وفقا للقانون ادلويل 
اإلرصار  رفض  ينبيغ  وهنا  املسبق.  االخطار  بقاعدة  اتلمسك  يعين  ما  وهو 
وفًقا  خالًصا.  أثيوبيًّا  نهًرا  باعتباره  األزرق  للنيل  بملكيتها  اخلاص  االثيويب 
للفهم األثيويب فهو نهر اعبر للحدود Transboundary River وليس نهًرا دويلًّا 

.International River

كما ينبيغ اتلوصل لرتتيبات قانونية ومؤسسية مرنة ورسيعة االستجابة يف 
املعاهدة اليت يتم اتلفاوض عليها بشأن سد انلهضة. وهو أمر أسايس ال يمكن 
القانونية املحورية  اتلفريط فيه من قبل املفاوض املرصي.  وتشمل انلصوص 
املمتد،  واجلفاف  اجلفاف  أحاكم  السنوي،  والتشغيل  امللء  قواعد  جانب  إىل 
واملراجعة، وأحاكم  اتلعديل  وإجراءات  املياه،  واسرتاتيجيات مرنة تلخصيص 

اتلنظيمات القانونية ألحواض األنهار ادلويلة املعرتف بها.
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خيضع استخدام وإدارة أحواض األنهار ادلويلة بشلك مزتايد للمعاهدات 
بني ادلول املشاطئة. وإذا اكنت قواعد القانون ادلويل، املتعارف عليها، تتسم 
وانلمو  اتلنمية  مثل  املتغرية  الظروف  مع  باتلكيف  للسماح  الاكفية  باملرونة 
الساكين وتغري املناخ، فإن املعاهدات يه يف األساس صكوك جامدة ال يمكن 
تعديلها إال يف ظل ظروف حمدودة ومعينة. وعليه ينبيغ أن تأخذ ابلدلان هذه 
احلقيقة يف االعتبار عند تصميم وصياغة األنظمة اليت حتكم مواردها من املياه 

العذبة املشرتكة، بما يف ذلك اتلنظيمات املؤسسية املشرتكة.

ثانًيا: صياغة سيناريوهات ملواجهة تغيري أنماط املناخ

زيادة  هناك  يكون  أن  املحتمل  من  أنه  إىل  املناخية  ادلراسات   تشري 
يف املتوسط السنوي دلرجة احلرارة يف منطقة حوض انليل. هذا اتلغري املنايخ 
من شأنه أن يؤدي إىل فقدان أكرب للمياه بسبب اتلبخر. ومن املتوقع حدوث 
األنهار  تدفق  ىلع  يؤثر  بما  املستقبل  يف  األمطار  هطول  يف  أيًضا   تغيريات 
وتوافر املياه يف حوض انليل. وتلك مسألة غري يقينية، وهو ما يعين احلاجة إىل 
مرونة االتفاقات اليت يتم اتلفاوض عليها خبصوص كيفية ملء السد وتشغيله. 
ىلع سبيل املثال، تشري بعض ادلراسات حىت من اجلانب اإلثيويب إىل أن السيناريو 
ذلك،  ومع  سنوات.   5-3 هو  األمطار،  موسم  خالل  السد  مللء  األمثل   األول 
إىل  تلصل  الشديد،  اجلفاف  أو  اجلفاف  سيناريو  يف  الفرتة  هذه  تمتد   قد 
لالستجابة  متعددة  بدائل  هناك  تكون  أن  جيب  يزيد.   أو  سنوات   9 
لسيناريوهات زيادة توافر املياه يف مواسم الفيضانات، أو ندرة املياه يف مواسم 

اجلفاف واجلفاف املمتد.
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ثاثلًا: بناء اثلقة خبصوص االتفاق اثلاليث

من الرضوري استكمال اجراءات بناء اثلقة وإعمال مبدأ حسن انلية بني 
اجراءات مؤسسية  إنشاء  اتلوافق ىلع  إىل  باإلضافة  اثلالثة،  اتلفاوض   أطراف 
تلجنب أي خماطر مستقبلية غري  مقصودة. ولعل أحد مصادر اخلطر الرئيسية 
تتمثل يف عدم وجود آيلة مستقلة ومقبولة ملتابعة تنفيذ االتفاقية.  وىلع سبيل 
املثال كيف يتم تعديل االتفاقية يف ظل تغري الظروف أو الوصول إىل حالة من 

االنسداد يف  وجهات انلظر بني ادلول األطراف.

تظهر األحباث أن تغري املناخ سوف يزيد من أمد حدوث السنوات  احلارة 
واجلافة يف حوض انليل، مما سيؤدي ىلع األرجح إىل تقليل حجم تدفقات املياه يف 
حوض انليل. كما  يتطلب سد انلهضة نفسه إجراء مزيد من ادلراسات تلقييم 
باختالالت  املتعلقة  يمكنها حتديد حاالت  الطوارئ  واليت  ابليئة،  تأثريه ىلع 
عدم  أوضاع  من  الكثري  وجود  ظل  ويف  واتلبخر.  والرتسبات  املياه  تدفقات 
 ايلقني، فإنه من املحتمل أن يؤدي االتفاق انلهايئ حول صيغة تلقاسم املياه إىل 

حدوث تداعيات مستقبلية غري  متوقعة . 

رابًعا: ادلفع بنهج مجايع إلدارة موارد انليل

ونعين بذلك رضورة ادلفع بنمط العمل جبدية من أجل وضع إطار مؤسيس 
املشاطئة.  انليل وتطويرها ملصلحة مجيع ادلول  املتاكملة  ملوارد  شامل لإلدارة 
ىلع  وتشغيله  السد  عملية  ملء  تقسيم  إىل  واشنطن  مفاوضات  توصلت 
األوىل  املرحلة  حول  أكرب  وتوافق  وضوح  هناك  أن  باذلكر  واجلدير  مرحلتني. 
من  ملء اخلزان يلصل إىل ارتفاع 595 مرًتا فوق مستوى سطح ابلحر من أصل 
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632 مرًتا،   ويه تستغرق حنو  اعمني، مما يمنح مرص والسودان وإثيوبيا فرصة من 
 وال سيما يف  حالة تأجيل اختبار السد 

ً
الوقت لصياغة إطار تعاون أكرث شموال

وبدء امللء األول إىل موسم الفيضان القادم يف 2021.

من انلاحية املثايلة، جيب أن  تكون االتفاقية شاملة بما فيه الكفاية تلوفري 
إطار تعاوين إلدارة- ليس فقط سد انلهضة- وانما غريه من  املشاريع املستقبلية 
املحتملة ىلع انليل. يف هذه احلالة يمكن االعتماد ىلع املعايري ادلويلة إلدارة 
املياه عرب  احلدود واالستفادة من اتلجارب األخرى انلاجحة. وربما يكون  من 
املفيد يف هذا السياق إاعدة انلظر يف االتفاقية اإلطارية الشاملة ملبادرة حوض 
انليل وتعديلها، حيث ال  تزال لك من مرص والسودان يعرتضان عليها، تلكون 

بمثابة أساس التفاقية مستقبلية جامعة بني مجيع دول  حوض انليل.

خامًسا: دور ادلول املاحنة

كيف يمكن مواجهة حالة اجلمود يف مفاوضات سد انلهضة؟ لقد أثبت 
خطوة  بمثابة  األحيان  من  كثري  يف  أنه  ويبدو  فعال  غري  أنه  اتلفاويض  انلهج 
األمريكتني  اإلدارتني  مبادرة  اخللف.  حيث عجزت  إىل  األمام وخطوتني  إىل 
احلايلة والسابقة يف حتقيق تقدم ملموس بتوقيع اتفاق نهايئ بني أطراف الزناع.  
الرفض  كما أن مبادرة حوض انليل لعام 1999 لم يكتب هلا انلجاح بسبب 
املياه  بتوزيع  املتعلقة  والقانونية  السياسية  املسائل  وظلت  والسوداين.  املرصي 
واستخدامها دون حل ىلع الرغم من وجود هذه املبادرة. ويف ظل صعوبة اخليار 
العسكري وعدم وجود حدود مشرتكة بني لك من مرص وأثيوبيا باإلضافة إىل 
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من  تفاوضية  حلول  عن  ابلحث  يمكن  فإنه  السوداين  املوقف  وضوح  عدم 
خارج الصندوق وتعتمد ىلع دور املاحنني ادلويلني.

 هل يمكن تعويض أثيوبيا ىلع العواقب السلبية النتهاج سيناريو امللء 
بأنه  أورويب  اقرتاح  ثمة  املائية؟  مرص  بمصالح  يرض  ال  بما  للخزان  ابلطيء 
يمكن لألطراف ادلويلة املاحنة )الواليات املتحدة واألوروبيني ودول اخلليج 
العربية( اعتماد حساب تكايلف الفرصة ابلديلة اليت ستتكبدها إثيوبيا، أي 
القيمة املايلة للكهرباء اليت لن تتمكن من تويلدها. ونظًرا ألن حالة ابليانات 
اغمضة، فإن حتديد تكايلف الفرصة ابلديلة هذه سوف تعتمد ىلع املفاوضات 
املناخ، فإن هذه اآليلة اتلعويضية- اليت ال  السياسية. يف ضوء احتمال تقلب 
تتحملها مرص بأي حال من األحوال- ستوفر مرونة يف ملء اخلزان. يف السنوات 
املمطرة، يمكن أن حتتفظ إثيوبيا باملياه أكرث مما تم االتفاق عليه يف ابلداية، مما 
يقلل من مدفواعت اتلعويض. وىلع العكس من ذلك، يمكن استخدام اآليلة 
تلعويض أثيوبيا يف فرتات اجلفاف إذا احتاجت مرص إىل تدفق مياه أكرث مما تم 
االتفاق عليه يف األصل. إذا أمكن وضع آيلة تعويض ملرحلة اتلعبئة هذه، فإنه 
يمكن أيًضا استخدام هذه القواعد واملبادئ يف املستقبل للتحكم يف حجم 

املاء يف خزان سد انلهضة.

سادًسا: تعزيز جهود الوساطة ادلويلة

إن ملكية إثيوبيا لسد انلهضة ال تعفيها من الزتاماتها ادلويلة واليت تشمل 
عدم اإلرضار بالغري، وخاصة دولة مصب انلهر، ويه مرص. كما أنه وفًقا إلعالن 
امللء  عملية  يف  املنفردة  بإرادتها  ابلدء  إلثيوبيا  يمكن  ال   2015 اعم  املبادئ 
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األول خلزان السد. وعليه ال تعدو اتلرصحيات اخلاصة بأن« السد سدنا واألرض 
أرضنا واملياه مياهنا« إال أن تكون يف إطار احلمالت االنتخابية واتلوازنات 
السياسية اليت يشهدها الواقع االثيويب اذلي يتسم باالنقسام واتلعقيد الشديد.  
قد تتمثل أحد أوراق اتلصعيد املرصية يف إحالة ملف سد انلهضة إىل جملس 
األمن ادلويل، بيد أن املشلكة الرئيسية تتمثل يف أن الواليات املتحدة وادلول 
األوروبية والصني حتتفظ بعالقات متمزية مع طريف الرصاع، وهو ما يعين رغبة 

هذه ادلول يف عدم االحنياز ملصلحة طرف ىلع حساب طرف آخر.

حاولت إثيوبيا نقل وجهة الوساطة ادلويلة صوب إفريقيا إلنهاء نزاع السد 
أفريقيا  جنوب  رئيس  وساطة  أمحد  أيب  اإلثيويب  الوزراء  رئيس  طلب  حينما 
رامافوسا. ومن الواضح أن دول حوض انليل األخرى ظلت خلف الكواليس 
املتحدة  الواليات  بمشاركة  يتعلق  فيما  والسيما  كثب  عن  املوقف  تراقب 
وصندوق انلقد ادلويل. وىلع الرغم من مبدأ حلول أفريقية ملشكالت أفريقية 
بالغة  القضايا  يف  اتلوسط  يف  تارخيية  خربة  دليه  ليس  األفرييق  االحتاد  فإن 
األعضاء  ادلول  تمتنع  ما  املياه. واعدة  موارد  الرصاع حول  احلساسية والسيما 
أعمال  جدول  ىلع  صعبة  قضايا  وضع  عن  األفرييق  واألمن  السلم  جملس  يف 
املجلس. إذ أن أي »خطوة خاطئة« تؤثر ىلع حيادية وقبول االحتاد األفرييق يف 

أذهان بعض ادلول األعضاء.

ربما تكون الواليات املتحدة يف وضع أفضل من جنوب إفريقيا كوسيط، 
أفضل  وضع  يف  أنها  كما  املعرفة.  وتبادل  القدرات  تطوير  ىلع  لقدرتها  نظًرا 
الرئيسية خارج  أنها واحدة من ادلول الفاعلة  اللوجسيت. كما  تلقديم ادلعم 
إفريقيا اليت يمكنها إحداث اتلغيري، من حيث األمن املايئ يف املنطقة. فاخلربة 
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تكون  سوف  اتلقنية،  ابليانات  تبادل  ىلع  والقدرة  األمريكية،  واملعرفة 
رضورية ألطراف الزناع.

توصيات ختامية

احلمالت  توقف  مع  املاهرة،  املياه  دبلوماسية  تستطيع  املطاف  نهاية  يف 
أن  للنهر،  بملكيتها  تزعم  اليت  إثيوبيا عن مواقفها األحادية  اإلعالمية وختيل 
حتول انليل من مصدر للرصاع إىل قوة دافعة للتعاون واتلنمية للك الشعوب. 
واحلل األمثل اذلي نطرحه هنا يمكن اتلوصل إيله عن طريق مرحلتني: اتفاق 
ادلول اثلالثة أوال ىلع جدول زمين مرن ومسنود تقنيًا مللء خزان سد انلهضة 
دون االرضار باتلدفقات املائية الواردة دلوليت املصب. أما املرحلة اثلانية فيه 
تتمثل يف إاعدة انلظر يف مبادرة حوض انليل، اليت تضم مجيع دول انليل األخرى، 
من  وهذا  والسودان.  مرص  النضمام  املجال  ويفسح  األجل  طويل  إطار  لوضع 
شأنه أن حيدد بوضوح حقوق والزتامات دول املنبع عندما يتم بناء السدود يف 
املستقبل ويوفر إطارا مؤسسيا ملعاجلة اتلأثريات احلتمية اليت ستنجم عن تغري 

املناخ وزيادة عدد الساكن.

طبقا دلراسة كيفني ويللر أحد خرباء املياه يف جامعة اوكسفورد: »إذا لم يتم 
اتلوصل إىل ترتيب تعاوين مللء وتشغيل سد انلهضة، فإن املخاطر اليت يتعرض 
أنه  إال  اخلزان«.  ملء  فرتة  خالل  تزداد  )مرص(  املصب  دولة  يف  الساكن  هلا 
يمكن تقليل هذه املخاطر إىل أدىن حد أو جتنبها تماما إذا اكن بوسع ابلدلان 
اثلالثة االتفاق ىلع اسرتاتيجية منسقة مللء السد وتشغيله. حيث يمكن فعل 
ذلك من خالل مزيج من تدفقات املياه السنوية املتفق عليها من السد، وسياسة 
إلدارة اجلفاف عند سد أسوان العايل، واتفاقية تعاونية ىلع مستوى دول احلوض 



126

السياسة اخلارجية املرصية : العودة يف نطاق من األزمات 

حتيم ارتفاع املياه يف حبرية نارص. ولعل ذلك لكه يدفع باجتاه تبادل املعلومات 
اجلودة  ضمان  لربوتوكوالت  واتلوصل  امللء  عملية  خالل  اثلالثة  ادلول  بني 

وآيلات مؤسسية لفض الزناع.
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القسم الخامس

مصر واألزمة الليبية 





 )1(

التحول نحو القيادة.. كيف يمكن أن تنجح مصر في 
إدارة الملف الليبي؟

إسالم أبو العز

إحاطة

القوى  تموضع  إاعدة  إىل  تشري  العام  بداية  منذ  اللييب  املشهد  تطورات 
للزناع  حسم  دون  اتلعايش  أساس  ىلع  هناك  الفاعلة  وادلويلة  اإلقليمية 
امللعب اجلديد ملختلف  اللييب-اللييب، اذلي يمثل -وباحلد األدىن منذ 2015- 
تتجاوز  اليت  وامللفات  القضايا  خمتلف  ىلع  املنطقة  يف  املتصارعة  األطراف 
جغرافيا يلبيا، وأبرزها مؤخًرا ملف اغز املتوسط، واذلي ال يمكن اختصاره 
بالزنااعت واخلالفات حول ترسيم احلدود ابلحرية لدلول املطلة عليه، ولكن 
القريب  املستقبل  املستحدثة يف  الطاقة  وتأمني مسارات  تسويق  كيفية  أيًضا 

للسوق األوربية.

ناجته  ذاتية  ملقومات  سواء  السابق،  تلفعيل  املناسبة  الساحة  يلبيا  شلكت 
أو  سنوات،   9 يقارب  ملا  األهيل  االقتتال  واستمرار  هناك  ادلولة  انهيار  عن 
تركيا  تلمدد  واشنطن  ممانعة  عدم  يف  أواًل  تتمثل  خارجية  موضوعية  مقومات 
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جنوب املتوسط ىلع أرضية تلجيم اتلمدد الرويس يف شمال أفريقيا، واألهم واكلة 
رشيك أنقرة الرئييس، ادلوحة، يف إدارة وتمويل ومبارشة املليشيات املسلحة 

يف غرب يلبيا.

مسألة  عند  تقف  ال  اللييب  امللف  وحساسية  خطورة  فإن  ملرص،  بالنسبة 
أخطر  ملستويات  تتعمق  ولكنها  املتوسط،  واغز  ابلحرية  االقتصادية  احلدود 
تمس أمن حدودها الغربية، اليت وظفت مناطقها الرخوة منذ 2012 كفرصة 
خللق شوكة يف خارصة مرص الغربية عرب األرايض الليبية، واليت نتج عنها تدفق 
احلدود  طول  ىلع  املناطق  خمتلف  من  واختاذهم  اتلكفريية  والعنارص  السالح 

قواعد انطالق تلنفيذ عمليات إرهابية يف العمق املرصي.

األخرية  اتلطورات  جتاه  القاهرة  حتراكت  أفق  تستعرض  اتلايلة  الورقة 
لألوضاع يف يلبيا ىلع ضوء من تعقيدات املشهد اإلقلييم وادلويل، ومتغرياته 
احلادة املتسارعة وىلع رأسها وباء كورونا وتقلبات سوق الطاقة العاليم، وتقدير 
موقف حول إماكنية اجراء معاجلة رسيعة متعددة املستويات فيما خيص دور 
مرص ورشاكؤها يف يلبيا يف املستقبل القريب، والوقوف ىلع نقاط القوة والضعف 
صعيد  ىلع  سواء  تركيا،  وتكتياكت  اسرتاتيجية  يف  واتلحديات  والفرص 

سياساتها اخلارجية أو ميدانياً يف غرب يلبيا.

حمددات اتلصعيد الرتيك يف يلبيا

تركيا  لطموحات  لوجيستية  قاعدة   2012 ومنذ  الليبية  الساحة  تمثل 
إحياء  ىلع  مستندة  نفوذ  ومد  توسع  كساحة  ليس  اخلارجية؛  األردواغنية 
طموحات توسعية قديمة يف جنوب املتوسط فحسب، ولكن اكرتكاز ثانوي 
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متعدد االستخدامات طيلة السنوات املاضية ملختلف القضايا وامللفات اليت 
واهلجرة،  الالجئني  قضايا  مستوى  ىلع  فسواء  أنقرة؛  فيها  وتتقاطع  تشتبك 
يف  وتوظيفهم  للحدود  العابرة  املسلحة  العنارص  النتقال  مرتكزاً  اختاذها  أو 
الساحة  رأسها  وىلع  أنقرة  فيها  تشتبك  اليت  والساحات  االجتاهات  خمتلف 
الورقة يف نزااعت تقاسم الغاز وترسيم  تطوير استخدام هذه  السورية، وأخرياً 
احلدود ابلحرية يف رشق املتوسط، يف إطار املسايع الرتكية تلحويل اسرتاتيجية 

»الوطن األزرق« لواقع فعيل.

يشلك إخفاق رهانات أردواغن يف االنفراد بدور الوسيط الوحيد يف عملية 
يف  شاملة  تسوية  عرب  وذلك  املتوسط-  اغز  -وخاصة  أوربا  حنو  الغاز  تدفق 
بالنسبة ألنقرة  الليبية  للساحة  الوظييف  ادلور  الرئييس تلطوير  ادلافع  سوريا، 
اتلفاوض  إلاعدة  رئييس  حلامل  االستخدامات  متعدد  ثانوي  ارتكاز  من 
واملحاصصة ىلع اغز رشق املتوسط، واذلي تمثل يف االتفاقية اليت وقعتها مع 
يلبيا،  مع  ابلحرية  احلدود  ترسيم  بشأن  اجلاري  العام  مطلع  الوفاق«  »حكومة 
واليت حسب اخلرائط الرتكية ترضب مرشوع خط »ميد إيست« اذلي يهدف 
نلقل ما يزيد عن 10 مليارات مرت مكعب سنويا إىل أوربا. أي باختصار تهدف 
أنقرة منذ بداية العام إىل قلب الطاولة إلاعدة اعتبارها يف تفاهمات واتفاقيات 
وجنوب  رشق  االقتصادية  ابلحرية  احلدود  وترسيم  ونقله  الغاز  عن  اتلنقيب 

املتوسط.

يتوافق اتلصعيد يف الساحة الليبية مع خطاب أردواغن السيايس ورسديته 
بني  مصداقيتها  من  كثرياً  فقدت  واليت  للحدود،  العابرة  احلاشدة  ادلاعئية 
أو  مع  سوريا  يف  الواقع«  »األمر  تسوية  بعد  وخارجياً  داخلياً  وحلفاؤه  مؤيديه 
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عرب روسيا؛ وذلك ىلع أرضية املصالح االقتصادية املشرتكة وحتديداً فيما خيص 
خطوط إمداد الغاز، اليت أدت إىل تاليق مرحيل مع موسكو فيما خيص مستقبل 
امدادات الطاقة حنو السوق األوربية، واخنفاض نفوذ وسقف الفعل املوسكويف 
مظلة  حتت  االنضواء  مناوراتها  سقف  حتد  -اليت  دوهل  ومع  املتوسط  جنوب 
املصالح األمريكية- لضمان عدم تفعيل تقليص اعتماد أوربا ىلع الغاز الرويس 
احليوي  االقتصادي  ادلور  وهو  القريب،  املستقبل  يف  املتوسط  بغاز  واستبداهل 
اذلي سعت أنقرة لالستحواذ عليه خالل العقد املايض، سواء استخراج وتوريد 
اغز املتوسط ألوربا، أو دور الوسيط املتحكم يف »hub« الطاقة األوريب سواء 

اكن اغز املتوسط أو اغز اخلليج أو الغاز الرويس.

وخبالف السابق، فإن هناك حمددات أخرى للتصعيد الرتيك يف يلبيا تتعلق 
بطبيعة املتغريات السياسية ادلاخلية يف تركيا، واليت شلكت الطموحات اتلوسعية 
رسدية  إنعاش  طريق  عن  سواء  معها،  واتلكّيف  تلمريرها  مقايضة  اخلارجية 
شديدة اتلداخل ما بني ادلاخل واخلارج واملايض واملستقبل جتمع بني طموحات 
االنفراد األردواغين بالسلطة وشد عصب الظهري االجتمايع-االنتخايب، وإاعدة 
االعتبار هلذه الرسدية بعد تقزيمها نتيجة للتسوية املرحلية يف سوريا، وتسويق 
ىلع  »احلفاظ  مبدأ  من  نابع  أنه  ىلع  واخلارج  ادلاخل  يف  يلبيا  يف  الرتيك  ادلور 

حقوق تركيا ابلحرية« جنوب املتوسط!

خماطر »سورنة« يلبيا ىلع مرص

شلكت حمددات أمن مرص القويم وجمابهة املخاطر األمنية الواقعة واملحتملة 
ما  رساعن  ولكن   ،2015 منذ  مستوياتها  بمختلف  املرصية  اتلحراكت  ركزية 
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أنزوت هذه املحددات جانباً بعد جناحات أويلة يف ضبط احلدود ووقف تهريب 
السالح وحتييد ابلؤر اإلرهابية يف رشق يلبيا حبدود اعيم 2017 و2018، يلصبح 
رشق يلبيا حتت قيادة قائد اجليش الوطين اللييب، خليفة حفرت، بمثابة اجلبهة 
األمامية حلرب بالواكلة ذات أهداف تضاءلت جبوارها دوايع وحمددات اتلدخل 
املرصي يف يلبيا، وحتويلها بمرور الوقت إىل أولوية متأخرة ىلع أجندة أهداف 
حلفاء القاهرة، وهو األمر اذلي شلك ثغرة استغلتها أنقرة العتياد حتويل يلبيا 

لساحة رصااعت إقليمية ودويلة ىلع غرار ما حدث يف سوريا. 

منذ  طرابلس  معارك  اكنت  حيث  يلبيا،  لـ»سورنة«  القاهرة  خصوم  سيع 
املعارك  أمد  وإطالة  الواكلة،  حروب  يف  أنقرة  خلربة  واضح  ديلل  املايض  العام 
امليدانية وأفقها الزمين لفرض تسوية تضمن من خالهلا حتقيق مصاحلها، اليت 
جنوب  إقلييم  دور  للعب  العثمانية  اتلوسعية  الطموحات  املرة  هذه  تتجاوز 
املتوسط وشمال أفريقيا ىلع مرتكزي حركة املالحة والغاز الطبييع، تلعويض 

اإلخفاق الرتيك يف رشق املتوسط.

وبالنسبة ملرص، فإن الوقوف ىلع حمددات وأفق وسقف ادلور الرتيك يف يلبيا 
وبعد ميض ما يقارب 5 سنوات من دعم مفتوح حلفرت، ييش بأن هدف أنقرة هو 
توريط القاهرة يف جزء ثالث من »األزمة السورية« يُنفذ ىلع األرايض الليبية، أي 
حتويلها بشلك دائم لساحة تنازع وتصارع إقلييم ودويل بمستويات متعددة، ال 
يقف عند حدود أنها أحد أوجه  رصاع املحاور اتلقليدي اذلي نشط يف فراغ 
املتوسط وال ترسيم  املنطقة، وال حىت رصااعت اغز  املبارش يف  ادلور األمرييك 
خارطة انلفوذ بني واشنطن وموسكو يف املتوسط واملنطقة بشلك اعم، بل تضييق 
اخليارات ىلع مرص لفرض جلوسها ىلع طاولة مفاوضات استأنه جديدة الغلبة 
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فيها ألنقرة، وجعل خيارات القاهرة حمصورة بني القبول بتهديد جسيم متمثل 
انتاج األزمة السورية ونقل مفاعيلها ىلع حدودها الغربية وهو أمر  يف إاعدة 
غري مزعج  حىت بالنسبة حللفائها إن لم يكن يف صاحلهم يف بعض األحيان، 
أو إاعدة حماصصة اغز املتوسط وخاصة فيما يتعلق بنقله إىل أوربا، وهو األمر 

اذلي يشلك األساس االقتصادي للزناع بني القاهرة وأنقرة.

ثغرات يف االسرتاتيجية املرصية

أما ىلع صعيد امليدان اللييب، فإن ترك املدى الزمين والعمليايت رهن نمط 
يف مدى  تفاوتاً  ينتهجه خليفة حفرت جيعل هناك  اذلي  الصدمات واالتلحاق 
الوطين  »اجليش  قائد  أن  يبدو  اليت  وادلويلة  اإلقليمية  للمتغريات  االستجابة 
اللييب« ال يربأ بها، فمنذ أواخر 2018 وأوائل 2019 شملت عملياته العسكرية 
اجتاهني رئيسيني: األول حنو طرابلس، واليت أضحت معاركها ىلع مدار العام 
جتنبته  اذلي  الفخ  وهو  حسم،  دون  املعارك  أمد  إطالة  لكيفية  نموذج  املايض 
الليبية  الساحة  السورية، واستفادت من تكراره يف  الساحة  مثاًل موسكو يف 
بتقييد فتح املدى دلعم حفرت ميدانياً يف معركة استزنافية طويلة األمد وغري 
حاسمة. أما االجتاه اثلاين فاكن حنو مدن اجلنوب اللييب، واذلي حتفظت معظم 
اجلهات ادلاعمة حلفرت ىلع توقيتها سواء ملوازاته معارك طرابلس الغري حمسومة، 
االجتماعية  تركيباتها  تتنوع  اليت  املدن  هذه  لساكن  مربر  غري  الستعداء  أو 
والسياسية بني حياد وترقب فرضه انتمائهم إىل انلظام السابق سواء تنفيذياً أو 
قبلياً، وما بني ختوف من تغول مليشيات طرابلس عرب حتالفات مع تنظيمات 

متطرفة تمتد بطول الصحراء الكربى وحىت مايل وموريتانيا.
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امليدان،  يف  واضح  بشلك  الفاعلني  املرصي-الرويس  اتلحفظ  أمام  وهنا 
وانزاعج واشنطن من طريقة حفرت يف إدارة املشهد امليداين، جلأ األخري لغطاء 
دويل يدعم استمراره يف نمط الصدمة واالتلحاق عرب ضوء أخرض فرنيس -بال 
دعم عسكري أو سيايس حقييق- مستغاًل تناقض أولويات داعميه واختالف 
أمديتهم الزمنية فيما خيص سياساتهم اإلقليمية وادلويلة وتفعيلها يف الساحة 
الليبية. ويه اثلغرة اليت استغلتها تركيا منذ بداية العام اجلاري يف تطوير دعمها 
لطرابلس ورشعنه تدخلها بشلك مبارش بضوء أخرض أمرييك ورويس، وخاصة 
بعد نفاد صرب روسيا ىلع فوىض إدارة املعارك امليدانية ويأسها من قدرة حفرت 
ىلع إجناز أي حسم عسكري قبيل مفاوضات خط »السيل الرتيك« بينها وبني 
فيما  مصاحلها  وتضارب  حلفرت،  املبارش  دعمها  تلوسيع  احلاجة  وانتفاء  أنقرة، 
خيص الغاز وسوق الطاقة األوريب مع دول »منتدى اغز املتوسط«، اذلي يشلك 

احتمايلة منافسة للغاز الرويس الواصل ألوروبا عرب تركيا.

بهذا املنطق، فإن نمط االستثمار يف الفوىض الليبية من جانب تركيا قد الىق 
قبول دويل، فروسيا مثاًل تقبلت هذا الوضع باعتباره أمراً يدعم تسوية وخاصة 
فيما يتعلق باملقاتلني يف إدلب اذلين يشلكون ألنقرة هناك »وزن ميت« يمكن 
اتلخلص منه عرب إرسال أالف من املقاتلني من خمتلف اجلنسيات يتم نقلهم من 
شمال سوريا إىل طرابلس غرب يلبيا، كتفعيل وإعالن للتدخل الرتيك املبارش 
أنه  تركيا ىلع  يف  للمعادلة، ويسوق داخلياً  نفسه كمغري  هناك كطرف يفرض 
سبيل وحيد إلاعدة اتلفاوض حول تسويات الطاقة اخلاصة بغاز رشق املتوسط، 
واليت خرجت منها أنقرة خايلة الوفاض، وترسيخ املعادلة احلاكمة املستجدة يف 
بنية السلطة يف تركيا، واليت أتت عقب تعديالت دستورية ورصااعت حزبية 
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جتعل من اتلدخل املبارش يف يلبيا تعويضاً لقاعدة انتخابية صلبة تعتاش ىلع 
االحالم والطموحات اتلوسعية العثمانية اليت تم إجهاض معظمها يف سوريا.

توصيات واسترشاف

تلفاعل  احلاكم  واتلوقيت  اللييب،  امللف  إدارة  يف  امللحوظ  االضطراب 
القوى ادلويلة واإلقليمية مع ما حيدث هناك، وخاصة ىلع ضوء متغريات كبرية 
الطاقة،  العاليم وفوىض سوق وخارطة  مثل وباء كورونا واتلباطؤ االقتصادي 
أجندة  فرضها  يف  انلجاح  حد  إىل  اتلصعيد  استدامة  ىلع  أنقرة  قدرة  يعين  ال 
املتوسط وترسيم  أو اغز  فيما خيص مستقبل يلبيا  تفاوض متعددة االجتاهات 
ىلع  سواء  العام  بداية  منذ  الرتيك  اتلصعيد  وعنارص  فأدوات  ابلحرية؛  احلدود 
ومؤقته  هشة  إقلييم  أو  األجانب-  املرتزقة  فاعلية  -قصور  ميداين  مستوى 
األخر،  الطرف  وميدانية ختص  ثغرات سياسية  استغالل  باألساس ىلع  وتقوم 
غري  داعئية  رسديات  يتجاوز  ال  سيايس  اجناز  أنها  ىلع  داخلياً  ذلك  وتقديم 
الكربى  القوى  سماح  بمدى  يرتبط  وخارجياً  القريب،  املستقبل  يف  مستقرة 
أفريقيا  شمال  يف  تلحراكته  أخرض  ضوء  بتقديم  وواشنطن  موسكو  وحتديداً 
إقليمية  به كقوة  القبول  إىل حد  اتلطورات األخرية  يتجاوز  املتوسط،  وجنوب 

فاعلة يف هذه املنطقة.

باملقابل ال جيب ىلع القاهرة االكتفاء باتلحرك يف اهلوامش اليت تسمح بها 
أوربية ال  واشنطن وموسكو، وال االتلحاق بمسايع  الكربى، وحتديداً  القوى 
تربأ إال بقضايا تفصيلية مثل اهلجرة الغري رشعية، وال يعنيها أمن مرص القويم 
وال تهديد حدودها السياسية واالقتصادية  براً وحبراً، بل اختاذ دور قيادي ليس 
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وأولويات حلفاء غري مزتامنة وغري  ملوقف عريب غري موحد  كقاطرة حتريك 
منسجمة مع حمددات وأهداف ادلور املرصي يف يلبا، أي باختصار بلورة رؤية 
وحماولة  الرتكية،  واالسرتاتيجية  اخلطاب  أمام  واضحة  مرصية  واسرتاتيجية 

تضفري أهداف وجهود احللفاء والرشاكء ىلع أرضية مشرتكة .

ىلع اجلانب األوريب، فإن حتراكت أردواغن تعتمد ىلع فهمه حلدود فاعلية 
متأخرة  أولوية  كونه  سواء  اتلوقيت،  هذا  اللييب يف  امللف  يف  األوربية  القوى 
أو لسيادة تضارب األولويات وغياب بوصلة السرتاتيجية  بفعل وباء كورونا، 
فيما  أردواغن  خطاب  تصعيد  أن  إال  األوربية.  ادلول  بني  يلبيا  جتاه  موحدة 
حصته  توسيع  يف  وطموحه  املستقبلية  الطاقة  ممرات  أحد  يف  اتلحكم  خيص 
من توريد لك من الغاز الرويس واغز املتوسط، وتوسيع نفوذه يف شمال أفريقيا 
واتلحكم يف حركة وأمن املالحة جنوب املتوسط، وهو ما يعين بالنسبة للقوى 
 األوربية الرئيسة وحتديداً فرنسا وإيطايلا وأملانيا فرض اتلعامل معه ملا يتجاوز 

األزمة الليبية.

هنا جيب ىلع القاهرة تطوير خطابها السيايس وادلبلومايس املوجه للقوى 
أوربا  خيص  فيما  الرتكية  اتلهديدات  مواجهة  تضفري  من  انطالقًا  األوربية، 
األمر  بطبيعة  وأهمها  اعم،  بشلك  املتوسط  وجنوب  يلبيا  يف  مرص  أهداف  مع 
ملف الغاز. وهنا يمكن تفعيل هذا اتلطوير عرب خماطبة الرأي العام األوريب 
وليس فقط ادلوائر الرسمية وادلبلوماسية، وذلك انطالقاً من تهديد اتلصعيد 
الرتيك يف املتوسط ىلع نمط احلياة يف أوربا، سواء املتعلقة باملالحة أو الغاز، أو 
السيايس وادلاعيئ لالجئني واملهاجرين  باألمن واإلرهاب واتلوظيف  املتعلقة 
تلفكيك  وأيضاً  األخرية،  السنوات  يف  تركيا  تدخل  شهدت  اليت  املناطق  من 
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مرص  دور  عن  وحلفائها  لرتكيا  ادلاعئية  اآللة  صنعتها  اليت  املقابلة   الرسدية 
الرسيم  واخلطاب  الرؤية  أحادية  عن  انلاجتة  الفجوة  لسد  وذلك  يلبيا.   يف 
املتعلقة  املثال- واليت حترص اجلهود املرصية  األوريب -مؤتمر برلني ىلع سبيل 
صعيد  ىلع  مرص  دور  وارتهان  رشعية،  الغري  واهلجرة  اإلرهاب  بمليف  بليبيا 
هذين امللفني بالنسبة للقوى األوربية كدور مساعد وليس رئييس فيما خيص 
أولوية ورضورة استقرار األوضاع يف يلبيا حتديداً وجنوب املتوسط بشلك اعم، 

تلحييد اتلهديدات الرتكية األن ويف املستقبل.

هذا اتلحرك املرصي يمكن أن يكون ىلع مستويني: األول القوى االوربية 
القاهرة،  مع  اجليدة  العالقات  ضوء  ىلع  أوسع  بشلك  واستقطابها  اتلقليدية 
وتفعيل اجلانب األمين والعسكري ملشاركة يف مبادرات أمنية وعسكرية تسىع 

قوى أوربية وىلع رأسها برلني تلفعيلها يف املتوسط منذ سنوات.

املستوى اثلاين هو تعميق رشاكة القاهرة مع دول منتدى املتوسط تلحالف 
يتخطى مسألة ترسيم احلدود ابلحرية وكيفية توريد الغاز إىل أوربا، فاتلهديد 
الرتيك ىلع قطع الطريق ىلع خط اغز »ميد إيست« يستوجب نوع من اتلحالف 
الرادع إلدارة حوار »خشن« مع تركيا ىلع مستويات عسكرية تتجاوز الساحة 
املشرتكة، وتوسيع  العسكرية  املناورات واتلدريبات  الليبية، وال حتتد بسقف 
هذا إىل إماكنية تواجد مرصي حبري يف مناطق الزناع واخلالف بني تركيا ودول 
ايلونان وقربص سواء حتت مظلة دول املنتدى أو مظلة اوربية كمبادرة برلني 
ملراقبة تهريب السالح عرب املتوسط، وتضفري اجلهود مع إيطايلا للوصول لرؤية 
مشرتكة ختص جمابهة اتلهديدات الرتكية ملصالح لك من ابلدلين وخاصة فيما 

يتعلق بالغاز.
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وجنوب  يلبيا  يف  أردواغن  مجاح  كبح  فقط  يضمن  ال  السابق  حتقيق 
 املتوسط، ولكن يتفادى أيضاً مسألة »سورنة يلبيا«، ودفع حلفاء القاهرة إىل 
مزامنة أولوياتهم مع أولويات القاهرة كبوصلة للتحرك جنوب املتوسط، ومن 
اتلجربة  نسخ  عرب  واهن  توازن  حتقيق  عن  كبديل  رادع  سيناريو  اعتماد  ثم 
ايلد  ألنقرة  سيكون  اخلربة  وحبكم  احلال  بطبيعة  واليت  يلبيا،  يف   السورية 

العليا فيها.

خانة  يتجاوز  اسرتاتيجيتها  يف  فاعل  تطوير  إىل  القاهرة  تبادر  قد  كذلك 
ضعف  مواطن  ىلع  والوقوف  واملواجهة،  املجابهة  خانة  إىل  وادلفاع  الفعل  رد 
عرب  يلبيا  يف  ميداين  مستوى  ىلع  سواء  وتفخيخها،  األخرية  أردواغن  حتراكت 
بشقيها  حفرت  قيادة  حتت  منضوية  الغري  املحلية  القوى  استمالة  أو  حتييد 
ثنائية  من  واخلروج  املثال-  سبيل  ىلع  طربق  -برملان  والعسكري  السيايس 
استخدام  يتم  تركيا  يف  داخيل  مستوى  ىلع  أو  الرساج.  حفرت-  واستقطاب 
تناقضات الطبقة السياسية يف أنقرة جتاه »األردواغنية«، واليت تمتد حىت داخل 
احلزب احلاكم ورموز هامة معارضة لسياسات أردواغن الصدامية ىلع مستوى 
تعد  اليت  امللفات«  »فصل  سياسة  أرضية  ىلع  األدىن  وباحلد  واخلارج،  ادلاخل 

السياسة املهيمنة ىلع اتلطورات األخرية يف املنطقة والعالم. 

تونس  وحتديداً  أفريقيا،  شمال  دول  جتاه  أيضاً  تفعيله  يمكن  السابق 
واجلزائر واملغرب، حيث استمالة اردواغن هلما تقوم باألساس ىلع وجود مكون 
إيديولويج موايل هل يف الطبقة السياسية هناك وخاصة يف تونس واملغرب، لكن 
مع تراجع هذا املكون يف السنوات األخرية يمكن إدارة حوار خبصوص يلبيا 
القاهرة وخاصة  امللفات، وحتديداً عالقات هذه ادلول حبلفاء  قائم ىلع فصل 
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الغاز  خيص  فيما  اجلزائر  مع  تعاوين  برمجايت  مدى  وتوسيع  اخلليجية،  ادلول 
كبديل عن اعمل اتلنافس اذلي تستغله أنقرة يف توسيع وتعميق عالقاتها مع 

هذه ادلول.

المراجع

أم  أزمة  إدارة  أيضاً:  المتوسط؟.  البحر  شرق  في  الرهان  تركيا  ترفع  لماذا   -
توظيفها.. كيف تقوم تركيا باالستثمار في أزمة الالجئين؟

تركيا والجغرافيا السياسية للغاز الطبيعي في شرق البحر األبيض المتوسط.  -
اتفاق شرق المتوسط .. الدالالت والتداعيات على تركيا. أيضاً: االتفاقية   -

الليبية التركية وانعكاساتها على مشهد الصراع في ليبيا.
أردوغان يواجه رفض المعارضة التركية إرسال قوات إلى ليبيا. أيضاً: داود   -

أوغلو يتوقع »زوال« حزب إردوغان من الساحة السياسية.
مصر وتركيا في ليبيا.. تأجيل روسي للصدام؟  -

مصر تطالب باتخاذ موقف حازم من الدول التي تمول وتنقل اإلرهابيين   -
ليبيا ساحة حرب  ـ  أيضاً: مرتزقة موسكو وأنقرة  ليبيا.  إلى  من سورية 

جديدة بين مقاتلين سوريين!
أنظار تركيا تتحول نحو طرابلس: التداعيات على الحرب األهلية في ليبيا   -
إنه بحث سبل  يقول  تركيا  وزير خارجية  أيضاً:  األمريكية.  والسياسة 
إبرام هدنة دائمة خالل زيارة إلى ليبيا. كذلك: مستشار أردوغان: لسنا 
في ليبيا لمحاربة مصر ولنا مصالح مشتركة بالمتوسط لكن اإلمارات 

تعرقل تعاوننا
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لفيروس كورونا تأثيرات معاكسة على السياسة التركية في سوريا وليبيا.  -
للحظة الليبية مؤاتية إلستئناف المفاوضات السياسية. أيضاً:  ليبيا و«لعبة«   -

عّض األصابع.. حفتر يصرخ وروسيا ُمحرجة.
أيضاً: قراءة روسية في  التقسيم!.  إلى كش ملك  ليبيا: حفتر من »فاغنر«   -

التحّوالت الليبية: تركيا تفوز بالماراثون.
غاز شرق البحر األبيض المتوسط يواجه تحديات تجارية وفنية وسياسية.   -
أيضاً:  الكبرى.  المصالح  »مبادرات« معلقة على صراع  ليبيا…  أيضاً: 

الحرب في ليبيا: مصر تمنح حفتر »مخرجا«.
»اكتشفوا الخديعة«… أنباء عن عصيان وتذمر في صفوف مرتزقة تركيا   -

السوريين في ليبيا. أيضاً: هل ينهي »كورونا« حكم اردوغان؟.
روسيا ترحب بالنفوذ األميركي في ليبيا.. سيكون إيجابياً. أيضاً: تركيا تدعو   -

واشنطن لـ»دور أكثر فاعلية« في ليبيا.
خريطة التحالفات في شرق المتوسط… ليبيا بوابة »صراع الجبابرة«.  -

 -DEEP SEA RIVALS: EUROPE, TURKEY, AND NEW EASTERN 
MEDITERRANEAN CONFLICT LINES. Also: Is Turkey on 
moderation path in its foreign policy?





القسم السادس

إعادة توازن إلى المشرق العربي





ماذا يعني مشروع الشام الجديد؟ 

 مرشوع الشام اجلديد، هو مرشوع طرحه رئيس الوزراء العرايق، مصطىف 
الفتاح  عبد  املرصي  والرئيس  اثلاين  اهلل  عبد  األردين  امللك  ىلع  الاكظيم، 
إجياد  بهدف   ،2020 أغسطس   25 عّمان  يف  اثلالثية  القمة  خالل  السييس، 
وتعزيز املصالح املشرتكة بني مرص واألردن والعراق، ولغرض أن يكون نواة 
الحتاد عريب أكرث توسعاً مستقبال. يعتمد هذا املرشوع ىلع أعمدة ثالثة، يه 
واألردن كحلقة وصل  البرشية يف مرص،  والكتلة  العراق،  انلفطية يف  الكتلة 
أنبوب نفطي من ميناء ابلرصة جنوب  بينهما، ووفق املرشوع، سيتم مد خط 

العراق، وصوال إىل ميناء العقبة يف األردن ومن ثم مرص.





ماذا يعني مشروع الشام الجديد؟ 

عبد الرمحن اعطف

ىلع خلفية عقد قمة ثالثية يف عّمان، بني مرص واألردن والعراق، بتاريخ 
25 أغسطس 2020، جري احلديث عن إنشاء اتفاقية رشاكة اقتصادية بني ادلول 
يستهدف  السياق  هذا  اجلديد«، ويف  الشام  ما عرف ب »مرشوع  أو  اثلالث، 
االقتصادية  وأهدافه  وأبعاده  املرشوع  هذا  ماهية  ىلع  الوقوف  اتلحليل  هذا 
والسياسية ىلع املدي القريب وابلعيد، مروًرا بدوافع ودالالت إطالقه يف هذا 

اتلوقيت.

مرشوع الشام  اجلديد: ماذا يعين وميت ظهر؟

 مرشوع الشام اجلديد، هو مرشوع طرحه رئيس الوزراء العرايق، مصطىف 
الفتاح  عبد  املرصي  والرئيس  اثلاين  اهلل  عبد  األردين  امللك  ىلع  الاكظيم، 
إجياد  بهدف   ،2020 أغسطس   25 عّمان  يف  اثلالثية  القمة  خالل  السييس، 
وتعزيز املصالح املشرتكة بني مرص واألردن والعراق، ولغرض أن يكون نواة 

الحتاد عريب أكرث توسعاً مستقبال.

العراق،  يف  انلفطية  الكتلة  يه  ثالثة،  أعمدة  ىلع  املرشوع  هذا  يعتمد 
والكتلة البرشية يف مرص، واألردن كحلقة وصل بينهما، ووفق املرشوع، سيتم 
مد خط أنبوب نفطي من ميناء ابلرصة جنوب العراق، وصوال إىل ميناء العقبة 

يف األردن ومن ثم مرص.
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اتفق مع األردن  ىلع  العراق قد  اللحظة، حيث اكن  املرشوع ليس ويلد 
من  واكن  العقبة،  ميناء  إىل  العراق  جنوب  الرميلة  حقل  من  نفط  أنبوب  مد 
املفرتض أن يُطرح عطاء دويل تلنفيذه، لكن تسببت جاحئة كورونا يف تعطيل 
مؤخرا  واشنطن  زار  اذلي  العرايق  الوفد  يمنع  لم  الوضع  هذا  أن  إال  املرشوع، 
من توقيع اتفاقية مع رشكة »جرنال إلكرتيك« بقيمة 727 مليون دوالر إلجناز 
للمرشوع  األويلة  اتلفاصيل  تشري  وبغداد. حيث  عّمان  بني  الكهربايئ  الربط 
إىل إنشاء خط للكهرباء يمتد 300 كيلومرت من مدينة الريشة يف األردن وحىت 
مدينة القائم يف العراق، وتشمل املرحلة األوىل استرياد 150 ميغاواط كهرباء من 
األردن ىلع أن ختضع لزيادة مستمرة حىت تنتيه بـ 960 ميغاواط حني تنضم 

مرص للمرشوع.

وتأيت القمتان يف إطار رغبة مرص واألردن تلطوير تكتل أمين ودبلومايس 
واقتصادي بني ادلول اثلالث، حيث أنهم معا، دليهم ثلث ساكن العالم العريب 
وثروة من املوارد اثلقافية والزراعية والطبيعية؛ وتقول مصادر مرصية وأردنية 
إن ابلدلين يأمالن يف استخدام اتلكتل وحتالفاتهما إلاعدة تأكيد ادلبلوماسية 
العربية والصوت العريب يف منطقة تزتايد فيها األزمات احلايلة من قبل جهات 
كتلتهم،  ىلع  املؤسيس  الطابع  إضفاء  يف  رغبتهم  من  وكجزء  خارجية؛  فاعلة 
ذللك تم إنشاء أمانة تنفيذية وهلا مقر دوري سنوي، تلكون ابلداية من وزارة 

اخلارجية األردنية اليت حتتضن املقر حايلاً.

ويف ذلك السياق، قال  القيادي يف ائتالف انلرص العرايق، عقيل الرديين، 
وفق  اجلديد  الشام  »مرشوع  إن  وقال:  اجلديد،  الشام  مرشوع  تفاصيل  عن 
النسق األورويب اذلي حتدث عنه الاكظيم، ليس ويلد ايلوم وإنما طرح يف زمن 
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رئيس احلكومة األسبق حيدر العبادي«، وأضاف أن »املرشوع يقوم ىلع أساس 
اتلفاهمات االقتصادية والسياسية بني العراق ومرص، وقد دخلت األردن ىلع 

خط املرشوع مؤخرا«

مايه أهداف مرشوع الشام اجلديد؟

تتضح األهداف السياسية للمرشوع يف عدة جوانب أهمها ما ورد يف ابليان 
الفلسطينية، ورضورة  القضية  أكد ىلع مركزية  اثلالثية، اذلي  للقمة  اخلتايم 
تفعيل اجلهود تلحقيق السالم الشامل اذلي يليب مجيع احلقوق املرشوعة للشعب 
الفلسطيين، وخصوصا حقه يف ادلولة املستقلة ذات السيادة واعصمتها القدس، 
باإلضافة لرضورة وقف إرسائيل ضم أي أرايض فلسطينية. وهو ابليان اذلي 
اكن يهم األردن لغرض اتلأكيد ىلع أهمية دور الوصاية اهلاشمية اتلارخيية يف 
محاية هذه املقدسات وهويتها العربية واإلسالمية وبالنسبة ملرص، فإنها وجدت 
يبحث عن مالذ  العراق  بينما  وأنقرة.  ملواجهة طهران  قدم  االتفاق موطئ  يف 

وحواضن تريض عنها واشنطن حىت ال تبيق قيادته متهمة باالرتباط بطهران.

وتتضح األهداف األقتصادية يف ماييل:
 تفعيل خط نفط من ابلرصة، إىل األرايض املرصية ممتدا عرب األرايض األردنية، 
الربميل،  ىلع  دوالر   16 إىل  تصل  ختفيضات  ىلع  واألردن«  »مرص  ابلدلان  وحتصل 
بغداد  استقطاب  إىل  باإلضافة  واألردن،  مرص  من  الكهرباء  العراق  تستورد  بينما 
لالستثمارات من ابلدلين، هذا فضاًل عن تعزيز اتلاكمل يف هذا الشأن بالرتكزي ىلع 
جمال الطاقة، وتطوير املناطق الصناعية املشرتكة من خالل اتلعاون يف جمال املشاريع 
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الرشااكت  توسيع  إىل  إضافة  األعمال،  وريادة  االبتاكر  ودعم  واملتوسطة،  الصغرية 
االسرتاتيجية املتعددة وتشكيل جلنة فنية مشرتكة.

كما إن نقل انلفط العرايق إىل مرص يصب يف مصلحة ادلوتلني.. حيث أن خط 
الغاز العريب يربط مرص بالعراق بالفعل، وهو موجود منذ سنوات؛ كما أنه يمكن أن 
تقوم العراق بتكرير نفطها يف معامل اتلكرير املرصية بما حيقق قيمة مضافة إيل مرص، 
ويؤمن جزء من صادرات انلفط العرايق بعيًدا عن املضايقات اإليرانية بمضيق هرمز. 
حيث أن مرور انلفط العرايق واخللييج مستقبال عن طريق مرص سيعزز من اقتصاد 

تلك ادلول ويساعد ىلع حتقيق رشااكت اسرتاتيجية وإضعاف للنفوذ اإليراين.

نفط  زهيدة من  أسعار  املرشوع ملرص احلصول ىلع  فيه  يضمن  اذلي  الوقت  ويف 
العراق، فهو أيًضا يضمن فتح سوق جديدة يف حال خرست سوقها اتلصديري الكبري 
يف اخلرطوم بسبب األسعار اتلنافسية اليت وعدت إثيوبيا بها، إىل جانب أّن مرص حايلًا 
مليون  و600  مليار  بتلكفة  السعودية  مع  جديد  كهربايئ  ربط  مرشوع  إنشاء  بصدد 

دوالر، بهدف تبادل 6000 ميجا وات بني ابلدلين.

هذا فضاًل عن األزمة اليت اصاب املنطقة العربية والعالم جراء تداعيات أزمة 
اقتصاداتها،  تلعزيز  اثلالث  لدلول  مهًما  االقتصادي  اتلجمع  هذا  جيعل  مما  كورونا، 
ويتضح ذلك يف تأكيد الزعماء اثلالثة للمبادرة ىلع أن جاحئة كورونا وتداعياتها ال 

ينبيغ أن تعيق استمرار اتلنسيق.

ماهو موقع »مرشوع الشام اجلديد« من حركة اتلحالفات اإلقليمية؟

من  سلسلة  يف  األحدث  هو  األردين  العرايق  املرصي  االصطفاف  يعترب 
للمنطقة،  االسرتاتييج  اتلوازن  يف  الكربى  اتلحوالت  مع  للتعامل  املحاوالت 
)مرص  اتلقليدية  العربية  القوى  مراكز  هيمنة  غياب  ىلع  أعوام  مرت  حيث 
والسياسات  ابلينية  العربية  العالقات  من  الكثري  ىلع  والعراق(،  وسوريا 
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اإلقليمية، فيف أعقاب الغزو األمريكي للعراق، ثم انتفاضات الربيع العريب 
والعراق،  نفوذ مرص وسوريا  تراجع  أفريقيا،  الرشق األوسط وشمال  يف منطقة 
وبدال من ذلك، مالت السيطرة ىلع املنطقة إىل قوى أخرى بطرق خمتلفة، ويه 

إرسائيل وإيران وتركيا.

من ناحية أخرى تدخل مرص خطاً ثانياً من مواجهة غري مبارشة مع إيران، 
جبانب موقفها املعلن، بمساندة دول اخلليج، ويظهر االتفاق أيضاً بوصفه ورقة 
جديدة، يمكن أن تستخدمها مرص يف تنافسها مع تركيا، واحلكومة العراقية 
 عريضاً من املتظاهرين يف 

ً
بدورها تبحث عن أرضية تستوعب من خالهلا قطااع

امليادين، من خالل ابلحث عن عمق عريب يواجه سيطرة إيران ىلع العديد من 
القوى السياسية الفاعلة يف العراق، خصوصاً أن اتلحالف مع مرص واألردن، ال 
يواجه معارضة أمريكية، واليت حتاول ابلقاء يف العراق بدون تكلفة مرتفعة.

ويف هذا السياق، فإن االصطفاف املرصي العرايق األردين ليس حتالفا جديدا 
وقويا باملعىن اتلقليدي اكتفاق دفاع رسيم. بل هو يف األساس كتلة أكرث مرونة 
االقتصادية؛  والعالقات  وادلبلوماسية  األمن  جماالت  يف  اتلعاون  إىل  تهدف 
األخرى،  العربية  لدلول  تهديدا  اثلاليث  اتلحالف  يمثل  ال  ذلك،  إىل  باإلضافة 

بقدر ما يمثل حتدياً للقوى غري العربية يف املنطقة، وأهمها إيران وتركيا. 
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يمكن قراءة أهداف هذا املرشوع واسترشاف مستقبله يف ضوء لك من 
املتوقعة للك دولة من جهة، ومدي إماكنية حتقيق وتطبيق املرشوع  املاكسب 
ىلع أرض الواقع من جهة أخري، حيث أن املاكسب االقتصادية املتوقعة يمكن 
أن يكون هنالك صنااعت مشرتكة ومدن صناعية  أسايس  تشمل بشلك  أن 
وجتارة بينية بني دول االتفاق، إىل جانب فرص تلأسيس فضاء اقتصادي وثقايف 
وسيايس، ويمكن أن تكون بداية دلخول دول عربية أخري يف اتلكتل ىلع 

رأسها اململكة العربية السعودية.

أما بالنسبة ملدي إماكنية تطبيق املرشوع ىلع أرض الواقع يف مرحلة تايلة، 
دولة  للك  أن  حيث  األول،  املقام  يف  السياسية  واإلرادة  باتلوافق  مرهون  فهو 
امللفات  إىل جانب  أولوية قصوى،  هلا  تعطي  اليت  القومية  أهدافها ومصاحلها 
الفلسطينية  القضية  من  اكملوقف  اثلالث  ادلول  عليها  يتفق  اليت  املشرتكة 

ورضورة حتقيق استقرار يف املنطقة العربية.

السيايس،  العمل  أساس  االقتصاد  أن  من  انطالقًا  أنه  عن  فضاًل  هذا 
واألمين  االقتصادي  الوضع  حتسني  إىل  يهدف  السيايس  العمل  يف  واتلحالف 
وغري ذلك، خاصة أن هذه ادلول تتماثل بيئتها وتركيبتها الساكنية ومصاحلها 
وتارخيها ولغتها املشرتكة، وبناء ىلع ما سبق فإن هنالك احتمايلة كبرية تلطبيق 

مرشوع الشام اجلديد ىلع أرض الواقع
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خاتمة 

يف  التشلك  قيد  اجلديد  اإلقليم  انلظام  يف  املستقبيل  ادلور  أن  املؤكد  من 
منطقة الرشق األوسط لن يماثل ماضيه يف مرحلة ستينيات القرن املاضـي أو 
ربما يف أية مرحلة أخرى سابقة. فاملنطقة قد تغريت إىل حد بعيد وأصبحت 
قواها أكرث قدرة ىلع اتلأثري يف جمريات األمور واتلفاعل مع انلظام ادلويل األوسع 
وقيادته الغربية، حتـى اآلن، بدرجة كبرية من املناورة. كما أن ثقافة الشعوب 
العريب قد تغريت إىل حد بعيد، وأصبحت يف حاجة إىل لون جديد من القومية 
واالتصال  اإلعالم  وسائل  بعيد  حد  إىل  تصوغها  "عروبة جديدة"  أو  العربية، 
الرقمية وثقافة أصبحت أكرث حساسية جتاه األقليات وحقوق اإلنسان وغريها 

من القيم الليربايلة. 

مؤسس  العزيز  عبد  امللك  إىل  واملنسوبة  الشائعة  املقولة  تبىق  ذلك،  مع 
العرب  صحة  مقياس  يه  مرص  أن  تؤكد  واتلـي  السعودية  العربية  اململكة 
اتلأثري يف  تراجع ماكنة مرص وقدرتها ىلع  تزامن  لقد  بعيد.  صحيحة إىل حد 
حميطها العريب واإلقلييم مع تفكك انلظام اإلقلييم العريب عرب حمطات عديدة 
وتداعيات  للعراق  األمريكي  االحتالل  بتداعيات  انتهاء  السبعينيات  منذ 
االنتفاضات العربية اتلـي لم تزد العالم العريب إال تفكاًك ودوهل إال ضعًفا، ىلع 

الرغم من نبل مطابلها األويلة. 

من ثم، فنقطة ابلداية يف إاعدة تفعيل ادلول اإلقلييم ملرص هو حتديد شلك 
دورها من خالل حتديد دوائر اتلأثري األوىل باحلركة، وهو ما يرتتب عليه حتديد 
أدوات ادلور ووسائل حتقيق الغايات االسرتاتيجية لألمن القويم املرصي يف لك 
دائرة. إال أن املشرتك بني لك هذه ادلوائر، سواء املتوسط أو املرشق العريب أو 
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ووادي انليل أو شمال أفريقيا، هو حاجة السياسة اخلارجية املرصية إىل تطوير 
الصلبة  العسكرية  القوة  بني  تدمج  اتلـي  اذلكية  القوة  عن  اخلاص  مفهومها 
الرضورية لدلفاع عن املصالح القومية والقوة انلاعمة الالزمة تلوسيع قاعدة 

ادلعم اإلقلييم وكسب القلوب والعقول وإدامة اتلأثري. 

لقد تمكنت مرص يف السنوات القليلة املاضية من حتقيق توازن يف مضمار 
وتطوير  املسلحة  قواتها  أفرع  خمتلف  تطوير  خالل  من  العسكرية،  القوة 
املفاهيم القتايلة بما يتناسب واتلغري يف طبيعة احلرب، كأداة تلحقيق الغايات 

السياسية، واتلغري الالحق يف خماطر األمن اإلقلييم.     

احلقيقية  انلاعمة  القوة  من  ينتيه  امتالك مرص إلرث ال  من  الرغم  وىلع 
اتلـي تم بناؤها عرب العقود املاضية، إال أنها تواجه حايلًا حتديات غري مسبوقة. 
أهم هذه اتلحديات هو الرتاجع امللحوظ ىلع مستوى املنتج اثلقايف واإلعاليم 
األخرى،  اإلقليمية  للقوى  اثلقافية  املنتجات  تأثري  تصاعد  مقابل  يف  املرصي 
السائدة يف  العامة  العربية واثلقافة  اتلأثري يف تصورات اجلماهري  وقدرتها ىلع 
اإلقليم. كذلك تواجه القوة انلاعمة املرصية أزمة يف نفض الغبار عن محالت 
واحلراكت  اإلقليميني  اخلصوم  يشنها  واتلـي  سنوات  منذ  املستمرة  التشويه 
اإلسالمية املناوئة القادرة ىلع احلشد وشن محالت اتلضليل خاصة عرب وسائل 
اتلواصل االجتمايع. إال أن اتلحدي األكرب ينبغ من افتقار السياسة اخلارجية 
ادلبلوماسية  أدوات  وتطوير  تفعيل  ىلع  قادرة  حقيقية  السرتاتيجية  املرصية 
حترك  اسرتاتيجية  يف  األدوات  هذه  وتضفري  املرجو،  اتلأثري  إلحداث  انلاعمة 

أكرب يف اإلقليم. 



اخلاتمة

القيام  إىل  احلقيقية  للعودة  مرص  أمام  طوياًل  الطريق  زال  ما  اعم،  بشلك 
دور يتناسب وعظم حتديات األمن القويم. ومرص وإن قطعت شوًطا معقواًل يف 
هذه الطريق مقارنة بعقود الرتاجع املاضية، فما زالت يف حاجة بلناء سياسات 
أكرث فاعلية تتجاوز جمرد الفعل ىلع اتلحديات القائمة واتلأسيس لوجود أكرث 
استدامة دون االستجابة إىل داعوى االنعزال أو داعة االخنراط غري املحسوب 

يف سياسات املنطقة. 






