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ملخص الدراسة
د األمة على كافة األصعدة واملستويات عبر عدد من الالعبني  مع تزايد األجندات »التفتيتية« التي باتت تهدِّ
الدولي���ني واإلقليميني؛ الذين تتقاطع أو تتكامل ورمبا تتعارض اس���تراتيجياتهم إزاء األمة ومقدراتها. باتت 
احلاجة ُمِلحة إلى بلورة دور جديد ملصر »القائد« ك�»العب محوري« ال ميكن جتاهله للعمل بصورة »مضادة« 
لتلك املخططات واالستراتيجيات »التفتيتية« التي حُتاك خيوطها لياًل ونهاًرا دومنا خفاء أو مواربة. لتنطلق 
مصر كقاطرة »جتميع« و»تركيز« جلهود األمة؛ سعًيا نحو إيجاد واقع دولي جديد تتبوأ فيه األمة اإلسالمية 

مكانتها املستحقة وموقعها املأمول في عالٍم بات ال يتعاطى بغير لغة القوة واملكانة والنفوذ.

فالدولة »القائد« هي التي تأخذ على عاتقها مهمة ُصنع الوعي اجلماعي، وتعميق الوالء لهذا الوعي، فضاًل 
عن قيامها مبهمة ترش���يد الدول اإلقليمية األخرى وتوجيهها فكرّيًا وحركّيًا نحو االقتناع بالعمل املش���ترك، 
والوحدة السياس���ية مبختلف درجاته���ا. ويرتبط ذلك مبا حتوزه نلك الدولة م���ن محددات الثقل اإلقليمي 

ا وكيًفا، ويقصد بالكّم املقومات الدميوجرافية، بينما يُقصد بالكيف املقومات احلضارية.  النوعي كّمً

ومن ثَم ميكن وصف مصر بالدولة »احملورية« األبرز في الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، وفًقا لتعريف 
»بول كينيدي«؛ العتبارات تتعلق باحلجم الس���كاني واملوقع اجليواس���تراتيجي، إضافة إلى الثقل االقتصادي 

والثقافي والسياسي.

وميكن القول: إن دور مصر اإلقليمي قد بدأ يتقلص خالل العقدين األخيرين بصفة عامة حلس���اب أدوار 
أخرى مناوئة أو منافسة، ويرجع ذلك إلى طائفتني من املعوقات: أولهما خارجي، قد ال نعوِّل عليه كثيًرا في 
التحلي���ل، ليس تقلياًل من أهميته بقدر ما هو إع���الء ألهمية ما يليه. وثانيهما داخلي، وهو ما يتطلب وقفة 
جادة إذا كانت هناك نية وإرادة الستدراك هذا التراجع، واستعادة ذلك الدور املفقود، ملصلحة مصر بالدرجة 

األولى قبل أن يكون ملصلحة األمة اإلسالمية.

وهنا تأتي إش���كالية البحث عن آليات فاعل���ة للتعامل مع تلك املعضلة؛ إذ ليس من املتصور في العالقات 
الدولية أن يتخلى الفاعل الدولي - أّيًا كان- عن دائرة اهتمام ما، يكون هو قائدها ومحور تفاعالتها، لصالح 

دوائر أخرى قد ال يتجاوز دوره فيها عن »التابع« أو »احلليف« على أفضل تقدير.
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على الرغم من االنحسار النسبي الذي تعانيه مصر »اإلقليمية«، وتراجع حضورها الالفت على صعيد ملفات 
دوائر اهتمامها التقليدية على املستويات »العربية« و»اإلفريقية«، ومن ثم »اإلسالمية«، فإن الدور املصري مازال 
ا جتد صداه في نفوس الكثير من أبناء األمة اإلس���المية، دون أن يقلل ذلك من حتمية إعادة  يحمل بريًقا خاّصً

النظر في طبيعة هذا الدور وأدواته وجتلياته؛ كي يتناسب ومكانة مصر التاريخ واحلاضر واملستقبل.

ومع تزايد األجندات »التفتيتية« التي باتت تهّدد األمة اإلس���المية على كافة األصعدة واملس���تويات، عبر عدد 
من الالعبني الدوليني واإلقليمني؛ الذين تتقاطع أو تتكامل ورمبا تتعارض اس���تراتيجياتهم إزاء األمة ومقدراتها. 
باتت احلاجة ملح���ة إلى بلورة دور جديد ملصر »اإلقليمية« ك�»العب محوري« »Pivotal  Actor« ال ميكن جتاهله؛ 
للعمل بصورة »مضادة« ملا سبقت اإلشارة إليه من مخططات واستراتيجيات »التفتيت« التي حُتاك خيوطها لياًل 
ونهاًرا دومنا خفاء أو مواربة. لتنطلق مصر كقاطرة »جتميع« و»تركيز« جلهود األمة؛ سعًيا نحو إيجاد واقع دولي 
جديد تتبوأ فيه األمة اإلس���المية مكانتها املس���تحقة وموقعها املأمول في عالم بات ال يتعاطى بغير لغة القوة 

واملكانة والنفوذ.

وف���ي هذه الورقة نبحث ف���ي مقومات ومرتكزات الدور املص���ري الفاعل في محيط���ه »اإلقليمي«، ومن ثم 
»الدولي«، وجدارة هذا الدور في صياغة واقع جديد لألمتني العربية واإلسالمية في العالقات الدولية للعب دور 
»الفاعل«، بدالً من دور »املفعول« بكافة أنواعه، س���واء »به« أو »فيه« أو »ألجله« أو »معه« أو غير ذلك من أنواع 

»املفعوالت«.

وذلك عبر اإلجابة على عدد من التس���اؤالت البحثية تتعلق مباهي���ة املرتكزات أو احملددات التي تؤهل مصر 
للعب دور فاعل ومضاد الس���تراتيجيات التفتيت التي تَُراد باألمة؟ وماهية مثبطات ومعوقات تفعيل هذا الدور؟ 
وكيف ميكن إبطال تلك املعوقات وجتاوز آثارها الس���لبية؟ وهل ميكن ابتكار أدوات ووس���ائل غير تقليدية تصب 
باجتاه اضطالع مصر بدورها »التجميعي« املطلوب، دومنا إضافة مزيد من األعباء -الداخلية واخلارجية- على 
الدولة املصرية؟ أم إن األمر ال يتطلب ابتكار أدوات جديدة بقدر ما يتطلب تفعياًل حقيقّيًا ملا متتلكه مصر واقًعا 

من أدوات مهمة بهذا الصدد؟

وتس���تخدم الورقة منهج »قياس قوة الدول���ة: Measuring National Power« لتحلي���ل مرتكزات الدور املصري 
»اإلقليمي: Regional Role«؛ وذلك لبيان جدارة مصر وقدرتها على إجناز الدور »التجميعي« املنش���ود لبعث األمة 
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اإلسالمية، وذلك باإلضافة إلى توظيف مفهوم »التغير 
 »Foreign Policy Change :في السياس���ة اخلارجي���ة
كمنطل���ق مفاهيم���ي حتليل���ي »Analytic Concept«؛ 
 »Movement Circles« لتقصي دوائر احلركة واالهتمام
في السياس���ة اخلارجية املصرية ومداها وتطوراتها 
لدى صانع القرار في مصر؛ وذلك ملعرفة موقع األمة 
اإلس���المية على أجندة السياس���ة املصرية من جهة، 
وبيان حاجة مصر إل���ى إعادة النظر في تلك الدوائر 

لتفعيل دائرتها »اإلسالمية« من جهة أخرى.

أواًل: السياسة اخلارجية املصرية.. 
دوائر االهتمام وحمددات التغيري:

إن احلديث عن دور مصر »اإلقليمي« ك�»دولة قائد« 
أو »رّبان« »Pilot State« تهدف -أو 
يجب أن تهدف- إلى بلورة جهود 
األمة وجتميعها نحو بلوغ مكانتها 
املرجوة في النظام الدولي، يتطلب 
أول ما يتطلب معرفة موقع األمة 
اإلسالمية من السياسة اخلارجية 
للدولة املصرية، وهو ما يقودنا إلى 
تناول مفهوم���ي »دوائر االهتمام« 

أو  »دوائر احلركة: Movement Circles« في السياسة 
اخلارجية املصرية، والتغير في السياس���ة اخلارجية 

Foreign Policy Change»« للدول ومحدداته وأمناطه.

دوائ���ر االهتم���ام.. »األم���ة اإلس���المية« احلاضر 
الغائب:

مع انفراط عقد الدولة العثمانية -التي كانت مصر 
إحدى والياتها الرئيسة- وزوالها رسمّيًا على يد مؤسس 
تركي���ا احلديثة ذات الصبغة العلمانية مصطفى كمال 
أتاتورك عام 1924م، أصبح العالم اإلس���المي يعيش 
ألول مرة منذ تأسيس الدولة اإلسالمية باملدينة املنورة 
على يد رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم قبل أربعة 
عش���ر قرًنا، من دون كيان جامع -ولو بصورة رمزية- 

يُعبِّر عن وحدة األمة اإلس���المية ورمزها السياس���ي 
املُعبَّر عنه باخلالفة، فمنذ ذلك احلني ش���قت الدول 
القومي���ة «Nation States» طريقها لتغطي خالل فترة 
وجيزة خريطة العالم اإلس���المي برمته، الس���يما مع 
بدء مرحلة انتهاء احلقبة االستعمارية كأحد التجليات 

التي ميزت عالم ما بعد احلرب العاملية الثانية.

ولقد صاحب هذا التغير الكبير الذي ش���هده العالم 
اإلس���المي إبان تلك املرحلة تنامي اجلدل بني تيارين 
فكريني أساس���يني؛ أولهما: ينطلق من مرجعية دينية 
يرى ضرورة استعادة مفهوم األمة اإلسالمية الواحدة 
ذات اإلط���ار اجلامع. وثانيهم���ا: ينطلق من مرجعية 
غربي���ة ال دينية ي���رى حتمية التخلي ع���ن كل ما هو 
إسالمي واستبدال واحدية األمة بالدول القومية ذات 

األساس املدني الدستوري.)1)

ولقد دار بني هذين التيارين 
جدل فك���ري واس���ع أدى في 
نهاية األمر -وألسباب ال يُعنَى 
البحث بذكرها في هذا املقام- 
إلى حتول ُجّل الدول اإلسالمية 
من���ذ ذلك الوقت إل���ى تغليب 
التيار العلماني، الذي يُعلي من 
مفه���وم الدولة القومية، ويرجح���ه على أي اعتبارات 
أخرى، مبا في ذلك كون تلك الوحدات أو الدول تنتمي 
حضارّيًا -على األقل- إلى منظومة واحدة، هي األمة 
حتت مظلة الدين اإلسالمي احلنيف كعقيدة وشريعة 

ومنهج حياة.

ولقد كانت مصر من القلب مبكان في تلك التحوالت 
التي شهدتها تلك احلقبة، بيد أن األمة اإلسالمية ظلت 
أحد دوائر احلركة املهمة ملصر في سياستها اخلارجية 
-وإن بصورة ش���كلية رمزية في غالب األحيان- على 

)1)  الس���يد عمر: »حول مفهوم األمة في ق���رن«، حولية أمتي في العالم، 
الع���دد الثالث، الكت���اب األول، القاهرة، مركز احلضارة للدراس���ات 

السياسية، 2000- 2001م، ص 62.  

إن احلديث عن دور مصر »اإلقليمي« ك�»دولة 
قائد« أو »رّبان« »Pilot State« تهدف -أو جيب 
أن ته���دف- إىل بل���ورة جهود األم���ة وجتميعها 
حن���و بلوغ مكانته���ا املرجوة يف النظ���ام الدولي، 
يتطل���ب أول م���ا يتطل���ب معرفة موق���ع األمة 
اإلس���المية م���ن السياس���ة اخلارجي���ة للدولة 

املصرية.
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الرغ���م من تقلباتها األيديولوجية التي ش���هدتها منذ 
قي���ام ثورة يوليو ع���ام 1952وحت���ى اآلن. وإذا كانت 
دوائر وإط���ارات االنتماء واحلرك���ة ألي وحدة دولية 
تنبع من الثوابت اجلغرافية والسياسية، ومن احلقائق 
التاريخي���ة واحلضارية، فإن اس���تثمار تلك الثوابت 
والبناء عليها في رس���م السياس���ة اخلارجية للوحدة 
الدولي���ة ال بد وأن يتصف بالديناميكية واملرونة، حتى 
تس���تطيع تلك الوحدة من منطلق اس���تنادها إلى تلك 
الثوابت أن تتفاعل م���ع املتغيرات الدولية والتوجهات 

االستراتيجية.)1)

وانطالًقا من احملددات النظرية لرسم دوائر حركة 
الوح���دة الدولية، فإنه ميكن حتديد دوائر السياس���ة 

رءوف غنيم: »البعد املتوسطي في سياسة مصر اخلارجية«، السياسة   (1(
الدولية، العدد 118، أكتوبر 1994م، ص 92.

اخلارجية املصرية اس���تناًدا على أُس���س اجلغرافيا 
والتاريخ واحلضارة والفكر. 

فموقع مصر في قلب الوطن العربي وتراثها ووزنها 
السياس���ي قد فرض عليها دورها الريادي، وجعلها 
مبثابة عامل الوصل بني مشرق الوطن العربي ومغربه 
في قارتي آسيا وإفريقيا. كما أن دور مصر القيادي 
في العالم اإلسالمي قد أماله عليها -باإلضافة إلى 
موقعها املتوسط فيه- انتماؤها األصيل إلى احلضارة 
اإلس���المية، وتاريخها اخلصب، وفكرها الثري في 

هذا املجال.

كم���ا أن موقع مصر اجلغرافي املتف���رد في القارة 
اإلفريقية قد أضاف إلى ريادتها وثقلها السياسي في 
هذا اإلطار ما يجعل دورها يتعدى مجرد االنتماء إلى 
الق���ارة اإلفريقية إلى أن تكون مبثابة الكوة أو النافذة 



الباب الرابع : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السابع 286

-مبعناها املادي واملعنوي- التي تطل منها القارة على 
الشمال والشرق.  

وبصورة عامة -واستناًدا إلى ما سبق من اعتبارات- 
ميك���ن القول: إن دوائر االهتمام واحلركة للسياس���ة 
اخلارجية املصرية لم تخرج عن ست دوائر أساسية)1) 
وهي: العربية، واإلس���المية، واإلفريقية، واآلسيوية، 
والنيلية، واملتوس���طية، وإن اختلف ترتيب أهمية تلك 
الدوائر من حقبة ألخرى، بحس���ب النخبة املسيطرة 
على احلكم، وتوجهاتها األيديولوجية والسياس���ية من 
ناحية، وبحسب مقتضيات الواقع الداخلي واخلارجي 
احمليط بالدولة املصرية ببعديه اإلقليمي والدولي من 

ناحية أخرى.

وميك��ن الق��ول: إن تغير ترتيب دوائ���ر االهتمام في 
سياس���ة الدولة اخلارجية إمنا يندرج حتت أربعة أُُطر 
 :(2(»Charles Hermann« نظرية طبًقا لتشارلز هيرمان
 Adjustment :أوهل��ا: ما ميكن وصفه ب� »التغير التكيفي
Change«؛ ويقص���د به التغير في مس���توى االهتمام 

املوجه إلى قضية ما، مع بقاء أهداف االس���تراتيجية 
وأدواتها جتاه التعاطي م���ع تلك القضية كما هي من 

دون املساس بها أو تغييرها.

وثانيه��ا: وه���و ما يطلق عليه »التغي���ر البرنامجي: 
Program Change«؛ وال���ذي ينصرف إلى تغيير أدوات 

)1)  ملزي���د من التفاصيل بش���أن دوائر احلركة في السياس���ة اخلارجية 
املصرية في تصورات النخبة الثقافية املصرية، انظر:

       طه حس���ني: مس���تقبل الثقاف���ة في مصر، القاه���رة، الهيئة العامة 
املصرية للكتاب، 1993م. حس���ني مؤنس: مصر ورس���التها، القاهرة، 
مكتب���ة اآلداب، د.ت. جمال حمدان: ش���خصية مصر، القاهرة، عالم 
الكت���ب، ج4، 1984م. س���ليمان حزين، مس���تقبل الثقافة في مصر 
العربية، القاهرة، دار الش���روق، 1994م. نازلي معوض: »املتوس���طية 
ف���ي الفكر املصري احلدي���ث«، في نادية مصطف���ى )محرر): مصر 
ومش���روعات النظام اإلقليمي اجلديد في املنطق���ة، القاهرة، مركز 
البحوث والدراس���ات السياسية، 1997م، محمد ساملان طايع، الدائرة 
املتوسطية في السياسة اخلارجية املصرية، مركز الدراسات األوروبية، 

جامعة القاهرة، 2007.    

(2) Charles Hermann: «Changing Course: When govern-   
 ments choose to redirect foreign policy», International
Studies Quarterly، 34، 1990، p. 5.

االستراتيجية ووسائلها، من دون أي تغيير فيما يتعلق 
باألهداف أو الغايات املقصودة من ورائها. 

وثالثها: ما يسمى ب� »التغير الهدفي: Goal Change«؛ 
وفي هذا النمط تتغير أهداف االس���تراتيجية ذاتها، 

ومن ثَم تتغير أدواتها ووسائلها بالتبعية. 

ورابعها: وهو »التغير التوجهي: Orientation Change«؛ 
وهو أكثر األمناط األربعة تطرًفا وجذريًة؛ إذ ينصرف 
إلى تغير ميّس التوجه العام للسياسة اخلارجية للدولة 
مبا في ذلك تغير االس���تراتيجيات، وم���ا يتبعها من 

أهداف وغايات ووسائل وأدوات.

وإذا كان النم���ط األول »التغي���ر التكيفي« - طبًقا 
لهيرمان »Hermann« - يعد منًطا نظرّيًا بحًتا، دون أن 
يكون له مردود حقيقي على واقع السياسة اخلارجية 
للدولة وأهدافه���ا، ومن ثَم فهو من الناحية العملية ال 
يعد تغيًرا حقيقّيًا، فإن النمط الرابع »التغير التوجهي« 
يُعد - وفًقا جليمس روزيناو »James Rosenau« - شكاًل 
ن���ادر احلدوث ف���ي العالقات الدولي���ة، ومن ثَم فإن 
النمطني الثاني: البرنامج���ي، والثالث: الهدفي، هما 
األكثر شيوًعا من بني األمناط النظرية األربعة املفترضة 
للتغير في السياسات اخلارجية للدول؛ وذلك اعتباًرا 
ملبدأ التدرجي���ة احلاكم ملنطق تغير السياس���ات في 
العالقات الدولية؛ العتبارات تتعلق بواقع الدول ذاتها، 

وأخرى تتعلق بالواقع الدولي وتفاعالته وعملياته.)3)

وبالنظر إلى ما سبق من أمناط نظرية لتغير دوائر 
االهتمام في السياس���ات اخلارجية للدول، فإنه ميكن 
وضع م���ا يتعلق بالدائرة اإلس���المية في السياس���ة 
اخلارجي���ة املصرية في إطار »التغي���ر التكيفي: 
Adjustment Change«، مبعن���ى أن���ه ق���د تطرأ على 

اخلطاب الرس���مي املصري بعض املؤشرات اإليجابية 
على مستوى التعاطي مع قضايا العالم اإلسالمي في 
مرحلة ما، بيد أن ذل���ك يبقى دون تغير حقيقي على 

  (3) James Rosenau, «Restlessness, Change, and Foreign  
 Policy Analysis», in James Rosenau، ed., In Search of
  Global Patterns, New York, Hasled Press, 1974, p. 374.
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مستوى األهداف واالستراتيجيات والوسائل واألدوات 
الالزمة لتحقيق ذلك اخلطاب.

الدور املصري وحمددات التغري باجتاه الدائرة »اإلسالمية«:

وحت���ى يتم االنتقال مبس���توى االهتم���ام بالدائرة 
»اإلسالمية« في سياسة مصر اخلارجية إلى مستوى 
»التغير التوجهي: Orientation« أو حتى املستوى »الهدفي: 
���ال على أقل  Goal«  أو »البرنامج���ي: Program« الفعَّ

تقدير، ال بد من توافر س���تة محددات أساسية، حيث 
تُع���ني تلك احملددات مدى حاجة دول���ة ما إلى تغيير 
سياس���اتها، أو اإلبقاء عليها واستمرارها بشكل كلي 

أو جزئي.)1) 

أواًل: األهمية النسبية ألهداف السياسة اخلارجية؛ 
وتعني ترتيب األولويات االستراتيجية للدولة، وربطها 
بسلوك محدد لها في سياستها اخلارجية وتفاعالتها 
د ما ميكن تغييره بشكل أو  الدولية، وهذا الترتيب يحدِّ
بآخ���ر من أهداف أو إرجاؤه لفترة محددة من الزمن، 
كما يحدد أيًضا ما ال يقبل التغيير أو املس���اس به من 

أهداف استراتيجية عليا للدولة. 

ومن ثَم فإن إعادة النظر بشأن الدائرة »اإلسالمية« 
في سياس���ة مص���ر اخلارجية يتطل���ب اقتناع صانع 
القرار املصري بأهمية تلك الدائرة النس���بية، ووزنها 
في عالقات مصر وتفاعالتها اخلارجية، وإن بش���كل 
مصلح���ي وبرجماتي بحت، رمب���ا بدرجة تفوق دوائر 
أخرى قد تراها مصر أكثر أهمية بالنسبة لها كالدائرة 

»املتوسطية« على سبيل املثال. 

ثاني��ًا: امل���دى الزمني ال���الزم لتحقي���ق األهداف 
االستراتيجية للدولة، سواء في املدى الطويل أو املتوسط 
د مدى السياس���ات زمنّيًا درجة  أو القصير؛ حيث يحدِّ
اإلحلاح في البدء بتغيير سياس���ة ما أو اس���تمرارها؛ 

لتُؤِتي ثمارها في الوقت احملدد واملوضوع لها.

)1)  محمد الس���يد س���ليم: حتليل السياس���ة اخلارجية، القاهرة، مكتبة 
النهضة املصرية، 1998م، ص 55.

ورمبا يكتس���ب هذا احملدد أهمية إضافية للدائرة 
»اإلسالمية« في سياسة مصر اخلارجية؛ إذ إن تفعيل 
هذه الدائرة، وإعادة االعتبار لها، ال يحتاج إلى مدى 
زمن���ي طويل حتى يؤتي ثم���اره بخالف دوائر أخرى 
كالدائرة املتوس���طية مثاًل، والتي ال تزال االعتبارات 
السياس���ية هي املهيمنة على درج���ة تفعيلها؛ نظًرا 
الدولي���ة واإلقليمية  البيئتني  الرتباطها بتفاع���الت 

بشكل رئيس. 

ثالًث��ا: م���دى توافر األدوات والوس���ائل املناس���بة 
لتحقيق أهداف السياسة، وتنفيذها على أرض الواقع، 
وإخراجها من حيِّز التنظي���ر إلى حيز التطبيق، فقد 
تغير الدولة سياس���تها فيما يتعل���ق بقضيٍة ما؛ لعدم 
وج���ود األدوات التنفيذي���ة لتلك السياس���ة، أو تقوم 

بإرجائها حلني توفر تلك األدوات.

وال ش���ك أن مصر متتلك من الوس���ائل واألدوات 
الفاعلة، التقليدي منها وغير التقليدي، لتفعيل الدائرة 
»اإلسالمية« في سياستها اخلارجية العتبارات تتعلق 
باملقومات احلضارية والتاريخية والثقافية التي حتوزها 
مصر، ورمبا تناولنا بعًضا من هذه األدوات والوسائل 

في نهاية هذه الدراسة. 

رابعًا: املقدرات النسبية للدولة، وتعني حساب حجم 
املوارد التي متتلكها الدولة والالزمة لتنفيذ السياس���ة 
املرادة، مع عدم إغفال ما يحوزه املنافسون واخلصوم 

واملستهدفون بالسياسة من مقدرات وموارد.

وهذا احملدد س���يتم تغطيته الحًق���ا، للتأكيد على 
امتالك مص���ر للمؤهالت املادي���ة واملعنوية الالزمة 
الضطالعها بدورها »احملوري« »القيادي« في محيطها 
اإلقليمي، وال���ذي يتطلب أوالً إعادة النظر في أولوية 

الدائرة »اإلسالمية« في سياستها اخلارجية.

خامس��ًا: الوح���دات الدولية الت���ي تتعامل معها، أو 
تس���تهدفها السياس���ة، ونوعية التحالف���ات التي قد 
تس���لكها تلك الوحدات إلفشال، أو حتجيم السياسات 
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التي تستهدفها، ومدى تأثير تلك الوحدات وحتالفاتها 
على أهداف وغايات الدولة املصرية واستراتيجياتها.

وميك��ن القول يف هذا اإلط��ار: إنه ليس ثمة وحدة من 
الوحدات املس���تهدفة في الدائرة »اإلسالمية« ملصر  
ميكنها أن جتاب���ه االهتمام املصري بنوع من التوجس 
أو الريبة، ومن ث���م التحرك املضاد أو املعرقل، وعليه 
فليس هناك ما مينع مصر من االضطالع بهذا التغيير 
في س���لم األولويات ودوائر االهتمام باجتاه »الدائرة 
اإلسالمية« ملصلحتها أوالً، وملصلحة مفردات الدائرة 

املتوجه إليها التغيير ثانًيا. 

سادس��ًا: القواعد احلاكمة للمباريات على الس���احة 
الدولي���ة، ويقصد بها احلدود املتاحة واملس���موح بها، 
والتي ميكن في نطاقه���ا أن تتحرك القوة الدولية أو 
اإلقليمية لتفعيل سياساتها، وحتقيق أهدافها من دون 

أن جتابَه مبحاذير واقعية أو قانونية معرقلة.

وه���ذه نقطة في غاية األهمي���ة؛ إذ إنه من جتليات 
ما بات يُعَرف بظاهرة العوملة »Globalization« س���يادة 
منط التكتالت والتحالفات االس���تراتيجية على كافة 
األصع���دة، في إطار ما يُطلق عليه منط »التواقف« أو 
»االعتمادية املتبادل���ة: Interdependence« بني الدول، 
فليس هناك مجال للعزلة »Isolation« أو االنكفاء على 

الذات في العالقات الدولية.

فكل فاعل دولي -مبا في ذلك أقوى الدول- ال ميكنه 
أن ينعزل عن مجريات ما حتكمه حركة التفاعالت في 
النسق الدولي »International System«؛ ألنها ببساطة 
تعتبر أقلية داخل هذا النس���ق بكل املعايير، ابتداًء من 
عدد السكان أو املس���احة، وانتهاًء مبوارد القوة التي 
حتوزها. وهذه األقلية التي ميثلها كل فاعل دولي مهما 
بلغت قوته ال تس���تطيع أن تعيش مبعزل عن األغلبية 
التي تعيش خارج حدودها، حتى لو كانت مفردات هذه 
األغلبية ال تضاهيها قوة وال نفوًذا؛ وذلك ألنها تعاني 
في أحد جوانب تفاعالتها أو بعضها بش���كل أو بآخر 

من ظاهرة االحتياج أو عدم االكتفاء الذاتي.)1) 

إذن فاحملددات السابقة حتكم -إلى حد كبير- سلوك 
الدول ومدركاتها فيما يتعلق بسياس���تها على مستوى 
التفاعالت الدولية، وبناًء على ما س���بق من محددات 
تقرر الدولة وجهتها من االستمرار أو التغيير فيما تعتزم 

تنفيذه من سياسات على الصعيد الدولي واإلقليمي.

وهناك ثالثة عوامل قد تكون حاس���مة في حتديد 
درجة تغي���ر السياس���ة اخلارجية ومداه���ا، ودوائر 

اهتمامها في الدول اإلقليمية، وهي:)2)

أوهلا: م���دركات وتصورات »Perception« النخبة 
احلاكمة، ورؤيتها بش���أن الدولة، وقوتها املدركة 
ذل���ك  وح���دود  ودوره���ا،   ،»Perceived Power«
الدور، وكذلك رؤيتها بش���أن طبيع���ة »النظام 
الدولي: International System«، وتفاعالته، وموقع 
الدولة من ذلك النظام، وحدود التأثير فيه والتأثر 

به.
وثانيها: البدائل املتاحة لسياس���تها احلالية، ومدى 

مالءمتها لتصورات تلك النخبة ومدركاتها.
وثالثه��ا: ما يفرضه ذلك التغيي���ر من تكلفة مادية 

ومعنوية، ومدى حتمل الدولة لتبعات ذلك التغيير.

فلكي يتم تغيير سياسة مصر اخلارجية، أو االنتقال 
بب���ؤرة اهتمامها ومداه���ا نحو مزيد م���ن االهتمام 
بدائرتها »اإلسالمية« بشكل أكبر من دوائر اهتمامها 
األخرى التقليدية في هذه املرحلة، فال بد من إدراك 
النخبة احلاكمة في مصر - أوالً- ألهمية ذلك التوجه 
والتغيير في ترتيب دوائر االهتمام، واالقتناع بأن هذا 
التوجه نحو الدائرة »اإلس���المية« هو البديل املناسب 
للدوائر املراد تغيير ترتيبها على سلم األولويات، ومن 

)1)  أحمد يوس���ف أحمد، مقدمة في العالقات الدولية، محاضرات غير 
منشورة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، د.ت، ص 15.

  (2) Kjell Goldmann: Change and Stability in Foreign  
 Policy, The Problem and Possibilities of Détente, New
York, Harvester, 1988, p. 26.
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ل تبع���ات ذلك التغيير؛ بأن تكون  ثَم القدرة على حتمُّ
تكلفته مساوية أو أقل من تكلفة السياسة، أو الدائرة 

احلالية، املطلوب تغييرها ترتيًبا أو استبداالً.

ثانًيا: مصر كدولة »حمورية«.. مرتكزات 
القوة وحمدداتها

وهذا يقودنا إلى حتليل ق����وة الدولة املصرية ملعرفة 
-P  مدى صالحيتها -ابتداًء- للعب دور »الدولة القائد:
lot State« أو »الدولة احملورية: Pivotal  Stat« في محيطها 

اإلس����المي، حتى ال يكون حديثنا عن مصر »احملورية« 
كقاطرة لتجميع جهود األمة وتركيز قوتها لتتبوأ مكانتها 
الالئقة في التفاعالت الدولية مجرد أماٍن عاطفية تقفز 

على الواقع، وتتجاوز حدوده زماًنا ومكاًنا.

ثمة تباينات بني علماء السياسة بشأن العناصر التي 
حتدد مدى قوة الدولة ومكانتها في محيطها اإلقليمي 
 »David O. Wilkinson :والدولي، وإذا كان »ديفيد ويلكنسون
قد حصرها في ثالثة محددات؛ وهي: األساس اجليو-
دميوجرافي والوس���ائل الفاعلة، والق���درة على العمل 
 »Hans Morgenthau :اجلماعي)1)، فإن »هانز مورجنثاو
عها إلى تسعة محددات، ال بد من اعتبارها عند  قد وسَّ
النظ���ر إلى قياس قوة الدولة؛ وهي: العامل اجلغرافي، 
واملوارد الطبيعي���ة، والطاقة الصناعية، واالس���تعداد 
والروح  القومية،  والش���خصية  والس���كان،  العسكري، 

املعنوية، ونوعية الدبلوماسية، ونوعية احلكم.)2)

غير أن محاول���ة »راي كالين: Ray S. Cline« لوضع 
أُُطر محددة حلس���اب قوة الدولة تُعد األبرز في هذا 
املجال؛ نظًرا جلمعه ب���ني اجلوانب املادية واجلوانب 
املعنوي���ة للقوة، فضاًل عن خروجه عن منطق التجريد 
النظ���ري لتلك احملددات إلى وضع مؤش���رات ميكن 
قياس���ها كمّيًا »Quantitative« بإعطائها أوزاًنا نسبية 

(1) David O. Wilkinson, Comparative Foreign Relation; 
Framework and Methods, Comparative Foreign Relation 
Series، Belmont, CA: Dickenson Pub. CO.,1969. 
(2) Hans Morgenthau, Politics Among Nations: The 
Struggle for Power and Peace, MC Grew- Hill Company, 
U.S.A، 1993. 

تقديرية لكل محدد من محددات القوة، والتي جمعها 
في العناصر اخلمسة التالية:)3)   

1- الكتل���ة احليوية / احلرج���ة للدولة )األرض- 
 .Critical Mass (C) (والسكان

  Economic Capability (E).2- القوة االقتصادية
  Capability (M) Military.3- القوة العسكرية

 Strategic Purpose (S). 4- الهدف االستراتيجي
Will to Pursue National Purpose (W). 5- اإلرادة الوطنية

وقد وضع كالين Cline معادلة حس���ابية ميكن بها 
قياس مدى قوة الدولة، صاغها على النحو التالي:

القوة املدركة للدول���ة )Perceived Power) = حاصل 
ض���رب مجم���وع عناصر الكتل���ة احليوي���ة، والقوة 
االقتصادية والقوة العسكرية × حاصل مجموع عناصر 
الهدف االستراتيجي واإلرادة الوطنية. مبعنى حاصل 

ضرب مجموعي العناصر املادية واملعنوية للقوة.

وقد جعل كالين Cline -وفًقا ملعادلته- مجموع القوة 
املدركة للدولة من 1000 نقطة، قس���مها بني عناصر 

ومحددات القوة على النحو التالي:

(3) Ray S. Cline، World Power Trends and U.S. Foreign 
Policy for the 1980’s, Boulder CO: Westview Press, 1980.
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الكتلة احلرجة )100)، الق���وة االقتصادية )200)، 
القوة العس���كرية )200)، الهدف االس���تراتيجي )1)، 

اإلرادة الوطنية )1).

 PP (1000) = [C (100) + E (200) + M (200)] × [S (1) + W (1)]

وعلل كالين Cline اس���تخدامه لعالقة الضرب بدالً 
من عالقة اجلمع التقليدية لتلك احملددات في حساب 
القوة، باعتبارها أكثر كشًفا عن القوة احلقيقية للدولة؛ 
ألن أي قيم���ة تُض���َرب في صفر تس���اوي صفًرا، أو 
تُضرب في واحد صحيح تساوي نفسها، ومن ثَم فهي 
أكثر دالل���ة من طريقة اجلمع التقليدية؛ ألن العناصر 
املادي���ة ميكن أن تتناقض قيمتها لتس���اوي صفًرا إذا 
ما افتقدت الدولة أّيًا م���ن العناصر املعنوية كالهدف 

االستراتيجي واإلرادة القومية.

وق���د قام الدكت���ور جمال زه���ران)1) بتطبيق هذه 
املعادلة -مع بع���ض اإلضافات والتعديالت اجلوهرية 
في مؤش���راتها بإضافة الق���درة االتصالية، والقدرة 
الدبلوماسية طبًقا لتعديالت أكادميية ناصر العسكرية 
عل���ى معادلة كالي���ن- على عدد من ال���دول العربية 
في إط���ار حتليله الحتماالت تط���ور الصراع العربي  
اإلس���رائيلي، وخلص إلى أن ق���وة مصر حتتل املركز 

جمال زهران: منهج قياس قوة الدولة واحتماالت تطور الصراع العربي   (1(
اإلسرائيلي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2006م.

األول بني الدول العربية محور الصراع مع إس���رائيل، 
بالنظ���ر إلى مركزية هذا الص���راع على أجندة األمة 
اإلس���المية على املس���تويني الكلي واجلزئي. )انظر 

اجلدول رقم 1).

»حمورية« الدور املصري.. رؤية الذات ورؤية اآلخرين:

وبعيًدا عن االس���تغراق في لغة األرقام واإلحصاءات 
وتفصيالته���ا الفنية التي لس���نا بصدده���ا في هذه 
الدراس���ة، باعتبار أن ما سبق منها إمنا يكفي القارئ 
الكرمي، فإنه ميكن القول: إن مصر ينطبق عليها مفهوم 
»الدولة القائد« في محيطها اإلقليمي، والذي يش���ير 
إلى تلك الدولة التي متارس دور »القائد اإلقليمي« في 
سياستها اخلارجية، وينصرف ذلك الدور إلى اضطالع 
تلك الدولة مبس���ئوليتها في توحي���د جهود مجموعة 

الدول التي تقع في إطار جغرافي إقليمي محدد.

فالدول���ة »القائد« هي التي تأخذ على عاتقها مهمة 
إيجاد الوعي اجلماعي، وتعمي���ق الوالء لهذا الوعي، 
فض���اًل عن قيامها مبهمة ترش���يد ال���دول اإلقليمية 
األخرى، وتوجيهها فكرّيًا وحركّيًا نحو االقتناع بالعمل 

املشترك والوحدة السياسية مبختلف درجاتها.)2) 

حامد ربيع: احلرب النفس���ية في املنطقة العربية، بيروت، املؤسس���ة   (2(
العربية للدراسات والنشر، 1974م، ص 208.

جدول )1) وزن قوة الدول حمل القياس – 2005م

القدرة الدولةم
االقتصادية

القدرة 
العسكرية

القدرة 
االتصالية

القدرة 
احليوية

مجموع 
العوامل 
املادية

القدرة 
السياسية

اإلرادة 
القومية

القدرة 
الدبلوماسية

مجوع 
العوامل 
املعنوية

حاصل 
ضرب 
املجوعني

4.394.142.376.0316.933.0313.144.1220.29343.51مصر1

5.963.602.625.5217.701.5113.882.5417.93317.36السعودية2

3.584.221.954.4514.202.3113.852.0618.22258.73سوريا3

2.152.053.054.9712.223.1413.043.8520.03244.77لبنان4

2.832.562.175.0912.653.5513.701.4518.70236.56األردن5

املص��در: جمال زهران: منهج قياس قوة الدولة واحتماالت تطور الصراع العربي اإلس���رائيلي، بيروت، مركز دراس���ات الوحدة 
العربية، 2006م، ص 171. 
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كم���ا يرتبط مفهوم »الدول���ة القائد« في التحركات 
الوحدوي���ة مبا حتوزه الدول���ة »القائد« من محددات 
ا وكيًف���ا، ويقصد بالكّم  الثق���ل اإلقليمي النوع���ي كّمً
املقومات الدميوجرافية، بينما يُقصد بالكيف املقومات 

احلضارية.)1) 

ومن ثَم ميك���ن وصف مصر ب���� »الدولة احملورية: 
Pivotal  State« األبرز في الش���رق األوس���ط والعالم 

 Paul :اإلس���المي، وفًق���ا لتعريف »ب���ول كيني���دي
Kennedy«؛ العتبارات تتعلق باحلجم السكاني، واملوقع 

الثق���ل االقتصادي،  إلى  اجليواس���تراتيجي، إضافة 
والثقافي والسياسي.)2)

وحتى إذا ما س���لمنا بفقدان مصر لبعض املقومات 
املادية -في نظر البعض- وفًقا ملؤشرات القوة املشار 
إليه���ا أعاله، تبقى نظرة اآلخري���ن وإدراكهم لطبيعة 
الدور املصري كدولة »محوري���ة« ذات ثقل كبير على 
ا  الصعيدين اإلقليمي والدولي، والتي تعد مرتكًزا مهّمً
 Hans :حملورية الدولة »القائد« وفًقا ل�»هانز مورجنثاو
Morgenthau«، وال���ذي يضيف بُعًدا آخر ملفهوم املكانة 

الدولية، وه���و »اإلدراك: Perception« الذي يتمثل في 
رؤية اآلخري���ن ملكانة دولة ما في النس���ق الدولي أو 

اإلقليمي.)3)

وبه���ذا املعنى، ف���إن رؤي���ة دول العامل���ني العربي 
واإلس���المي ملكانة مصر اإلقليمية تؤثر في س���لوك 
تل���ك الدول ومتطلباتها جتاه مصر، ش���اءت مصر أم 
أبت، على الرغم من أن االس���تناد إلى مؤشرات القوة 
الصرفة قد ال يؤدي مبفرده إلى احتالل مصر ملكانتها 

املتصورة أو املدركة لدى اآلخرين.
)1) حامد ربيع: احلوار العربي – األوروبي واستراتيجية التعامل مع القوى 
الكبرى، بيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980م، ص 84.

  (2) Robert S. Cbase, Emily B. Hill and Paul Kennedy:  
 «Pivotal State and U.S Strategy», Foreign Affairs, Vol.
75, No. 1, January/ February 1996, P.37.

  (3) Hans Morgenthau، Politics Among Nations: The  
Struggle for Power and Peace, MC Grew- Hill Com-
 pany، U.S.A, 1993. P.185.

ثالًثا: إشكاالت ومعوقات 
»حمورية« مصر كدولة »قائد«

وإذا ما س���لمنا بأن القيادة اإلقليمية، ليست رغبة، 
بق���در ما هي ق���درة على األداء الوظيف���ي القيادي، 
الذي يأتي في س���ياق عدد من الش���روط، وعلى نحو 
متصل، ال يتوقف؛ ألن حدوث التوقف يعني املس���اس 
بالدور. ومن ثَم فإن أبس���ط الش���روط املعنية بتوفير 
قدر من اعت���راف الدول أعضاء النظام للدولة القائد 
بهذا ال���دور، هو أن تض���ع هذه األخي���رة في إطار 
جدول أعماله���ا أولويات النظام اإلقليمي الذي تقوده 
أو القس���م األكبر منه، وأن تتمت���ع بقدرة فائقة، على 
صياغة األسس والقواعد واملواقف التي تقيِّم املشترك 

بني أعضاء هذا النظام.)4)

وهذا ما يدفعنا إلى التس���اؤل بشأن ماهية املوانع 
واملعوق���ات التي حتول دون اضط���الع مصر بدورها 
القيادي جت���اه دائرتها اإلس���المية، ال���ذي تفرضه 
عليها اعتبارات التاريخ واجلغرافيا، واألبعاد الثقافية 

واحلضارية، وغيرها مما تقدمت اإلشارة إليه.

وفى هذا اإلطار، فإنه ميك���ن القول: إن دور مصر 
اإلقليمي قد بدأ يتقلص بش���كل الفت خالل العقدين 
األخيرين بصفة عامة، حلساب أدوار أخرى مناوئة أو 
منافسة، وهى مشكلة بدأت منذ أواخر السبعينيات من 
القرن الفائت، وتصاعدت مع الوقت، السيما في ظل 
اجتاه مصر التخاذ مواقف تتعلق بتقديراتها ملصاحلها 
الوطنية من جه���ة، ومحاوالت أط���راف مختلفة في 
املنطقة وراثة الدور املصري عبر ممارس���ات ممنهجة 
وصلت إلى محاولة التأثير على الداخل املصري ذاته 

من جهة أخرى.

هذا باإلضافة إل���ى حدوث حتوالت في هياكل القوة، 
وأدوات التأثير في اإلقليم، وتصاعد تأثير العامل الدولي 

)4) هاني الروس���ان: »تراجع الدور املصري بني الرؤية األمريكية والواقع«، 
العربية.نت، 2009/2/28م.

http://www.alarabiya.net/views/2009/02/28/67387.html
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على تفاعالت املنطقة. وقد تطورت هذه اإلشكالية إلى 
مستويات غير مس���بوقة في بداية القرن احلالي، الذي 
وصلت فيه قدرة مصر على التأثير في السلوك اإلقليمي 
إلى أدنى مس���توياتها، الس���يما فيما يتعل���ق بالقضايا 

اخلاصة باحلرب والسالم في الشرق األوسط.

وعلي���ه فإنه ميكن إس���ناد معوق���ات تفعيل الدور 
املصري »القائد« ف���ي محيطه اإلقليمي إلى طائفتني 
من احملددات: أولهما خارجي، قد ال نعوِّل عليه كثيًرا 
في التحليل، ليس تقلياًل من أهميته بقدر ما هو إعالء 
ألهمية ما يليه. وثانيهما: داخلي وهو ما يتطلب وقفة 
جادة إذا كانت هناك نية وإرادة الستدراك هذا التراجع، 
واس���تعادة ذلك الدور املفقود، ملصلحة مصر بالدرجة 

األولى قبل أن يكون ملصلحة األمة اإلسالمية.

ففيما يتعلق باحمل���ددات اخلارجية، ونعني بها تلك 
اخلارجة عن بيئة مص���ر الداخلية، ال بد من التأكيد 
على عدة مس���تويات منها أولها: اخلارجي »الدولي«؛ 
والذي يتعلق باألساس باختالف منط البنيان احلاضن 
للتفاعالت الدولية واإلقليمية، ويعرف البنيان الدولي 
»International Structure« بأن���ه »مفه���وم تنظيم���ي 
ينص���رف إلى تراتبي���ة وحدات النس���ق الدولي في 
عالقاتها البينية«)1)، ويتح���دد ذلك التراتب بني تلك 
الوحدات على أس���اس كيفية توزيع مق���درات القوة 
مبفهومها الش���امل فيما بينه���ا، ودرجة الترابط التي 

حتكم العالقات بني تلك الوحدات.

ومييز علماء السياس���ة في هذا اإلطار بني ثالثة 
أمناط من األبني���ة الدولي���ة)2)، القطبية األحادية 
»Unipolarity«؛ حيث يتميز البنيان الدولي بقدر من 
تركز املوارد في دولة واحدة، أو مجموعة متجانسة 

  (1) Kenneth Waltz: Theory of International Politics,  
 Reading: Addison Wesley, 1979,p 79.
)2)  محمد السيد سليم: تطور السياسة الدولية في القرنني التاسع عشر 
والعشرين، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفجر اجلديد للنشر والتوزيع، 

2004م، ص 15- 18.

من الدول تكون لها الس���يادة على مجمل تفاعالت 
 ،»Bipolarity« النسق الدولي بأسره. والقطبية الثنائية
وفيها يتسم البنيان الدولي بتركز النفوذ الدولي في 
قطبني رئيسني؛ وذلك بسبب تركز موارد ومرتكزات 
القوة في دولتني أو كتلتني رئيستني. بينما في تعدد 
األقطاب »Multi-polarity« تتوزع مقدرات القوة بني 
مجموعة من ال���دول أو األقطاب في إطار متكافئ 

تقريًبا.

وال شك أن التغيرات التي حدثت في البنيان الدولي 
ا في  لت منعطًفا مهّمً مع نهايات القرن العشرين، قد شكَّ
توازنات القوى الدولية، رآه البعض انقالًبا في مكونات 
ه���ذه البيئة، وخروًج���ا عن عناصره���ا احلاكمة منذ 
منتص���ف القرن الفائت، ومتثل ذلك في انهيار االحتاد 
الس���وفييتي، واملنظومة االش���تراكية من جهة، وبروز 
الدور األمريكي املهيمن في التفاعالت الدولية بش���كل 
غير مسبوق من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إعادة فك 

وتركيب األدوار للدول اإلقليمية مبا فيها مصر.

وكان من نتيجة هذه التغيرات اجلوهرية في بنية النظام 
الدولي، أن جلأت مصر إلى التحالف الوثيق مع الواليات 
املتحدة األمريكية وإسرائيل، وهو ما أدى في نهاية األمر 
إلى التضحية بالدور القيادي اجليواس����تراتيجي ملصر 
مقابل احلصول على بع����ض املصالح الذاتية املتوهمة. 
وإن كانت الرؤية الرس����مية املصرية ال زالت تؤكد على 
أن مصر لم تفقد دورها، وإمنا تغيرت آليات هذا الدور 
فقط؛ بسبب القيود املفروضة على مصر من ِقبَل القطب 

العاملي األمريكي احلاكم.)3)

املعوقة  اخلارجي���ة  احمل���ددات  وثاني مس���تويات 
لتفعيل ال���دور املصري »القائد«، هو احملدد اخلارجي 
»اإلقليمي«، واملتمثل في التغي���رات التي أملَّت بالبيئة 
اإلقليمية، وأعادت تش���كيلها إثر اندالع حرب اخلليج 
الثانية، وما تبعها من تداعي���ات متعاقبة وصوالً إلى 

)3)  جمال زهران: أعمال املؤمتر الدولي الثالث للمركز الدولي للدراسات 
الدولية واالس���تراتيجية بعنوان: »الدور اإلقليمي واملصالح الوطنية.. 

التحديات واألبعاد«، القاهرة، مايو 2008م. 
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االحت���الل األمريكي للعراق؛ حي���ث تغيرت معادالت 
القوى اإلقليمي���ة، وبدا الدور املص���ري أقل جاذبية 
وإقناًع���ا باعتباره -في نظر البع���ض- بات متضمًنا 
في فلك القطب األمريكي، الذي سرعان ما كّثف من 
حجم حتالفاته بارتباطه بعالقات وثيقة مع دول أخرى 
منافسة أو مناوئة ملصر ودورها احملوري في محيطها 

اإلقليمي.

كم���ا أدت تلك العالقة اخلاصة بني الدولة املصرية 
والكيان الصهيون���ي الذي ترتبط 
به مص���ر باتفاقية س���الم منذ 
ع���ام 1979م، وخصوًص���ا على 
الصعيدين السياسي واالقتصادي؛ 
أدت إلى تراجع املكانة اإلقليمية 
تلك االتفاقية  كّبلت  ملصر؛ حيث 
حركة مصر في محيطها اإلقليمي 
بكثير من القيود، األمر الذي يقف 
معه الرأي العام املصري والعربي 

ا؛ ومن ثَم فقد قلل ذلك من  واإلس���المي موقًفا مضاّدً
مصداقية السياسة اخلارجية املصرية، وأفقدها قدًرا 

ال يُستهان به من فاعلية َدورها اإلقليمي »القائد«.)1)

وأم��ا على صعي��د احمل��ددات الداخلي��ة لتراج��ع الدور 
املصري »القائد« يف حميطه اإلقليمي، فيمكن إمجاهلا يف 

ثالث نقاط بارزة:

أولها: ضعف األداء احلكومي بشكل عام، والذي أثر 
بال شك على حضور مصر وقوة دورها اإلقليمي، فمن 
املنطقي أن يلقي الوض���ع الداخلي املتردي ألي دولة 
بظالل���ه على هيبتها اخلارجية بوج���ه عام؛ باعتباره 
ميّس بالنموذج املدرك للدولة، السيما تلك التي تريد 

االضطالع بدور إقليمي يليق مبكانتها وتاريخها.

ثم يأتي ثانًيا التعاطي املصري مع املتغيرات اإلقليمية 
لت تهديًدا مباشًرا للدور املصري املراد؛ حيث  التي شكَّ

)1) جميل مطر: أعمال املؤمتر الدولي الثالث للمركز الدولي للدراس���ات 
الدولية واالستراتيجية، املرجع السابق.

اتسم ذلك التعاطي بالبطء وضعف االستجابة ومن ثَم 
عدم الفاعلية، فكانت ممارسات احلكومة املصرية في 
هذا اإلطار سبًبا في االنتقاص من قدرة الدبلوماسية 
املصري���ة وفاعليتها، فضاًل ع���ن أنها صادفت مزاًجا 
سياسّيًا لدى فريق من النخبة احلاكمة مييل إلى تبني 
سياس���ة االنعزال »Isolation Policy«، وعدم االهتمام 

بتنمية أرصدة مصر اإلقليمية.)2)

وعل���ى صعيد ثالث، فإن هن���اك ثمة حتوالت الفتة 
قد طرأت عل���ى العقل اجلمعي 
املصري الرس���مي، وصبَّت في 
االقتناع  تنام���ي  ف���ي  مجملها 
يدور  االهتمام مب���ا  بض���رورة 
في الداخل قب���ل االلتفات إلى 
اخل���ارج العربي أو اإلس���المي 
وحم���ل همومه، باعتبار أن هذا 
اخل���ارج قد اس���تنفد القدرات 
املصرية، ونال منها بشكل كبير، 
ومن ثَ���م فإن توقف مصر عن لع���ب دور »القائد« أو 
»امللهم« يصبح اخليار األكثر عقالنية ورشادة في ظل 
املتغيرات الدولية واإلقليمية احمليطة، وفًقا ألصحاب 

هذه النظرة الذين يرفعون شعار »مصر أوالً«.

وعلى الرغم م���ن التماهي والتداخل بني احملددات 
اخلارجية والداخلي���ة، وتأثيراتها على حدود وفاعلية 
الدور اإلقليمي ملصر؛ فإن الثانية -احملددات الداخلية- 
تبقى هي األس���اس في تراجع محورية الدور املصري 
وفاعليته، على اعتبار أن التذرع بتغير الظروف الدولية 
واإلقليمية ال ينهض؛ ألنه ال يعني بالضرورة النَّيْل من 
دور الق���وى اإلقليمية ومكانته���ا الدولية، بقدر ما هو 
مرتبط مبدى قدرة هذه الق���وى على تكييف وتوفيق 
أوضاعها؛ بحيث تتواءم وهذه التغيرات اجلديدة، مبا ال 
يؤثر في مصاحلها االستراتيجية، وال يفقدها مكانتها 

ودورها الفاعل على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

)2) مك���رم محمد أحمد: أعم���ال املؤمتر الدولي الثال���ث للمركز الدولي 
للدراسات الدولية واالستراتيجية، املرجع السابق.

أدت تل���ك العالقة اخلاصة بن الدولة املصرية 
والكي���ان الصهيون���ي ال���ذي ترتب���ط ب���ه مصر 
باتفاقية سالم منذ عام 1979م، وخصوًصا على 
الصعيدي���ن السياس���ي واالقتص���ادي؛ أدت إىل 
تراج���ع املكان���ة اإلقليمية ملصر؛ حي���ث كّبلت 
تل���ك االتفاقي���ة حرك���ة مص���ر يف حميطه���ا 

اإلقليمي بكثري من القيود.
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رابًعا: أدوات دور مصر »احملوري«..
كثرٌي من التفعيل - قليٌل من االبتكار

اس���تناًدا ملا س���بق م���ن حتليل ألبرز اإلش���كاالت 
واملعوق���ات التي حت���ول دون تفعيل ال���دور املصري 
»القائ���د« في محيط���ه اإلقليمي، مبا يخ���دم تركيز 
جهود األمة اإلسالمية لتتبوأ مكانتها كقوة فاعلة على 
الصعيد الدولي، ومع تسليمنا بجدارة مصر وأهليتها 
للعب هذا الدور »احملوري« البنَّاء وفًقا ملا س���لف بيانه 
من اعتبارات، تأتي إش���كالية البحث عن آليات فاعلة 
للتعامل م���ع تلك املعضلة؛ إذ ليس م���ن املتصور في 

يتخلى  أن  الدولي���ة  العالق���ات 
الفاعل الدول���ي -أّيًا كان- عن 
دائرة اهتماٍم ما، يكون هو قائدها 
ومحور تفاعالتها، لصالح دوائر 
أخرى قد ال يتج���اوز دوره فيها 
عن »التاب���ع« أو »احلليف« على 

أفضل تقدير.

واحلق أننا ف���ي هذه النقطة م���ن الورقة لن نعيد 
اختراع العجل���ة من جديد، ومن ثَ���م فلن نبحث عن 
أدوات خيالية أو أس���طورية لتفعي���ل الدور املصري 
املنشود، بقدر ما سنؤكد على أدوات ووسائل تقليدية 
مهمة وناجعة في هذا اإلطار، ولكنها حتتاج إلى مزيد 
م���ن التفعيل، أو إعادة اإلحي���اء والبعث، ومن ثَم فإن 
مج���ال االبتكار فيما يتعلق بتل���ك األدوات إمنا يُعنَى 

-أساًسا- بالكيفية واآللية ال بالُكنْه واملاهية. 

وميكن في هذا الصدد التركيز على أربعة أدوات محورية 
رئيس����ة؛ تتلخص في عناوين: األزه����ر، واألدوات الثقافية، 

واألدوات الفنية، ومنظمات املجتمع املدني:

1- األزهر.. ملتقى جهود »األمة« ومنطلقها التارخيي:

ال شك أن شهرة األزهر ك�»جامع« و»جامعة« تتجاوز 
اآلفاق من أقاصي سيبيريا شماالً، إلى أعماق إفريقيا 
جنوًب���ا؛ إعزاًزا وتقديًرا للدور ال���ذي لعبه على مدى 
قرون في تعليم أبناء املسلمني من كافة أرجاء املعمورة 

رسالة اإلس���الم اخلالدة. ولسنا هنا بصدد إثبات أن 
األزهر أحد أبرز »اجلوامع« التاريخية التي ظلت جتمع 
األمة، وترك���ز جهودها في مواجهة املتربصني بها من 
كل حدب وصوب طوال ق���رون خلت؛ ألنها حقيقة ال 

يُختلف عليها.

وإذا كانت آمال املسلمني تتجه صوب مصر حلمل الراية 
اإلسالمية، وقيادة دول العالم اإلسالمي وحواضره، من 
جاكرتا شرًقا إلى الرباط غرًبا، فإنه يتوجب على مصر 
أن تتجه إلى األزهر للقيام بدوره في اس����تنهاض األمة، 
وحمل الرس����الة وأداء األمانة. وعلى صانع السياس����ة 
اخلارجي����ة في مص����ر أن يجعل 
من األزهر منطلًقا لكل املسلمني، 
احلضاري  بدوره����م  لالضطالع 

النهضوي بني األمم.)1)

ولقد جرت الع���ادة في مصر 
أن يُثار اسم األزهر في كثير من 
قضايا اجلدل العام التي يشهدها 
املجتمع والساحة السياسية؛ باعتباره املؤسسة الدينية 
اإلسالمية الرس���مية واالجتماعية األكبر في البالد. 
كما أن س���احة اجلام���ع الكبير الذي يق���ع في قلب 
القاهرة »اإلس���المية« تش���هد دائًما وعقب كل صالة 
جمعة تقريًبا مسيرات ومظاهرات ذات طابع سياسي 
يتعلق معظمها بقضاي���ا األمة وهمومها، مثل القضية 

الفلسطينية والعراقية وغيرهما.

وم���ن ثَم فإن ه���ذا االهتمام املجتمع���ي والنخبوي 
املصري ب���رأي األزهر ومؤسس���اته وعلمائه في تلك 
القضايا على اختالفها، فضاًل عن اختيار بعض القوى 
السياسية والش���عبية س���احة جامعه الكبير للتعبير 
عن آرائه���ا جتاه بعض قضايا السياس���ة اخلارجية، 
إمنا يعكس مدى األهمية التي حتتلها تلك املؤسس���ة 
»الرمز« في التطورات املجتمعية والسياسية املصرية 

)1) وللمزي���د من التفصيل حول الدور السياس���ي والتربوي لألزهر انظر 
يوسف القرضاوي: رس���الة األزهر بني األمس واليوم والغد، القاهرة، 

مكتبة وهبة، د.ت.

إذا كان���ت آم���ال املس���لمن تتجه ص���وب مصر 
حلم���ل الراية اإلس���المية، وقي���ادة دول العامل 
اإلس���المي وحواضره، من جاكرتا ش���رًقا إىل 
الرب���اط غرًبا، فإنه يتوجب على مصر أن تتجه 
إىل األزه���ر للقيام بدوره يف اس���تنهاض األمة، 

ومحل الرسالة وأداء األمانة. 
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على تنوعها، الس���يما في السنوات األخيرة)1)، األمر 
الذي يجعل من تراجع دور األزهر في مجال السياسة 

اخلارجية ملصر في اآلونة األخيرة سلوًكا غير مبرر.

وإذا ما أرادت الدولة املصرية إعادة دور األزهر إلى 
س���ابق عهده التجميعي جلهود األمة، فيتوجب عليها 
الدفع باجتاه اس���تراتيجية جديدة لألزهر، كمؤسسة 
ذات ثقل وحضور عاملي، عبر عدد من اآلليات الفاعلة، 
لعل أهمها حتقيق االستقالل اإلداري واملالي لألزهر، 
على غ���رار ما كان عليه احلال قبل صدور قانون عام 

1961م، واملعروف باسم قانون »تطوير األزهر«.

ولن يتحقق ذل���ك بغير إلغاء ق���رار جتميد ميزانية 
األزهر القائمة على الوقف اإلسالمي، والتي مت حتويل 
تبعيتها إلى وزارة األوقاف املصرية، واإلنفاق على أنشطة 
األزهر من تل���ك املخصصات املوقوف���ة عليه، إعماالً 
للقاعدة الش���رعية التي تنص على أن »شرط الواقف 
كنص الشارع«، أي أن الوقف ال يجوز تغيير غرضه، وال 

نقل منفعته، وال حتويله عن قصد الواقف.

ورمبا يؤدي االس���تقالل املالي واإلداري ملؤسس���ة 
األزهر، إلى التوس���ع ف���ي أداء دورها التجميعي، مبا 
يخدم الدائرة اإلس���المية ملصر، عب���ر زيادة أعداد 
املبتعثني للدراس���ة في مص���ر، وكذلك زي���ادة امِلنح 

الدراسية ألبناء الدول اإلسالمية.

وعلى اجلان���ب اآلخر أيًضا زيادة أع���داد البعثات 
األزهرية في اخلارج من العلم���اء والوعاظ والدعاة؛ 
لتكتمل منظومة التواصل بني مصر والدول اإلسالمية 
على املس���توى التحتي -الشعوب-، مبا قد تتغلب معه 
األمة على معضالت التواص���ل الفوقي بني الطرفني 
على مستوى احلكومات، مبا يؤدي إلى تغليب املشترك 

من املصالح بني أبناء األمة الواحدة.

ويُقتَرح في هذا الصدد، ما ميكن تسميته ب� »تصدير 

)1) ضي���اء رش���وان: »األزهر في مصر واملؤسس���ات الديني���ة في العالم 
اإلسالمي«، جريدة االقتصادية اإللكترونية، 2008/2/8م.

http://www.aleqt.com/2008/02/08/article_11455.html

األزهر«، مبعنى تدش���ني فروع خارجية للمؤسس���ات 
ق عاملية  األزهري���ة في الدول اإلس���المية، مب���ا يحقِّ
الرس���الة التي يحملها، ويهيئ لدور مصر »احملوري« 
في تلك الدول مب���ا يخدم مصالح األم���ة وأهدافها 
االستراتيجية املبتغاة على صعيد التفاعالت الدولية.

2- األدوات »الثقافية«.. زيادة مساحة املشترك:

لق���د صاغت الثقاف���ة املصرية على م���دى عقود 
خلت جانًبا كبيًرا من وعي ووجدان الش���عوب العربية 
واإلسالمية، عبر إعالمها، وريادتها في مجاالت اآلداب 
والعلوم والفنون، ورموزها الفكرية ونوابغها في العلوم 
الطبيعية واإلنس���انية، وعندما نقارن إمكانات مصر 
الثقافية -مع تس���ليمنا بتراج���ع إمكاناتها في بعض 
اجلوانب األخرى- م���ع إمكانات بعض القوى األخرى 
الت���ي حت���اول مناوأتها إقليمّيًا، جن���د أن تلك القوى 
حت���ى لو امتلكت آالف ال���رءوس النووية، وعززت من 
حتالفاتها الدولية وقدراتها العس���كرية والتكنولوجية؛ 
فإنها ال ميكن أن حتظى بالقبول في محيطها اإلقليمي 
مبعطيات السياس���ة واالجتم���اع، واملواقف الفكرية، 

واأليديولوجية منها.)2)

وإذا كانت املجتمعات اإلس���المية تشهد منذ عقود 
مضت متدًدا، بل واختراًقا -ذا أبعاد متش���ابكة- من 
دول وق���وى وتيارات تغريبية عدة. فإن ما يس���تدعي 
حالة من القلق والتوجس بالفعل هو أن متّدد اآلخرين 
فيها لم يعد أمنّيًا أو سياس���ّيًا أو اقتصادّيًا فحس���ب، 
بل لقد أصبح أيًضا عقائدّيًا وفكرّيًا وثقافّيًا.)3) األمر 
الذي يصب���ح معه احلديث عن الثقاف���ة كأداة فاعلة 
وناجعة الضطالع مصر بدوره���ا القيادي إزاء األمة 

واجًبا واقعّيًا ال ترًفا فكرّيًا.

)2) مصطفى اللباد: »عن مصر وقوتها الناعمة«، موقع اجلريدة اإللكتروني، 
2009/7/31م.

http://www.aljarida.com/ALJarida/Article.aspx?id=122613
)3) مصطفى عبد العزيز مرس���ي، »أثر التجاذبات اإلقليمية والدولية على 

فاعلية النظام الرسمي العربي«، مركز اجلزيرة للدراسات.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98BE41A7-9B6E-4-
D20-B9D9-79222B3DC6DC.htm



الباب الرابع : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السابع 296

فعلى الرغم مما لدى األم���ة من مرتكزات ثقافية، 
وما متتلكه من محط���ات تلفزيونية أرضية وفضائية، 
ومئات اآلالف من امل���دارس واملعاهد واجلامعات، إال 
أن ثقافتنا اليوم، وكذلك هويتنا، مهددتان من »اآلخر«: 
إسرائيلي، وأمريكي، وفارس���ي، فأضحى أبناء األمة 
غير محصنني بأي نوع من املعرف���ة الثقافية القادرة 
على تلك املواجهة املس���تعرة في هذا املضمار، الذي 

رمبا يغفل عنه الكثيرون.)1)

وتبدو مصر »الثقافية« في هذا اإلطار مطالبًة اآلن 
أكثر من أي وقت مضى، بأن تقود دفة األمة احلضارية، 
لتصبح الثقافة من هذا املنطلق أداة وهدًفا في الوقت 
ذاته، فه���ي »أداة« و»وس���يلة« فاعلة الضطالع مصر 
بدورها »احملوري« في محيطها اإلسالمي من ناحية، 
وهو »هدف« تسعى مصر ومن ورائها األمة اإلسالمية 
إلى تدش���ينه كحصن يلوذ به أبناء األمة وأوطانها في 
خضم طوفان احلروب الثقافية املضادة التي تستهدف 

ثوابتهم العقدية ومرتكزاتهم احلضارية.

ة، فال بد  وحت���ى تضطلع مصر به���ذه األداة واملََهمَّ
م���ن إعادة صياغة قواعده���ا الثقافية مبا يؤكد على 
خصوصية األم���ة التي متثلها وس���ياقها احلضاري، 
من خالل التأكيد على االختالف بني النس���ق املعرفي 
اإلسالمي والنسق املعرفي الغربي؛ مبا يجعل لكل نسق 
خصوصيته التنظيرية واملمارس���اتية؛ حيث إن طبيعة 
اإلسالم كدين سماوي خامت من ناحية، وطبيعة النسق 
املعرفي املنبثق عنه -بكافة أبعاده العلمية والعملية- من 
ناحية أخرى تفرضان البحث في الظاهرة السياس���ية 
بتجلياتها املختلفة من منظور إس���المي، استناًدا إلى 
هة للعاملني، مبا يستلزم  كون الرسالة اإلس���المية موجَّ
مع���ه أن يُنظر إلى أمة الرس���الة كوح���دة واحدة في 

تعاملها مع األمم أو الوحدات األخرى.

كما يس���تلزم ذلك أيًضا تأكيد اخلط���اب الثقافي 
املص���ري عل���ى الطبيع���ة اخلاصة للنس���ق املعرفي 
اإلسالمي وتصوراته للعالم، وما يتطلبه ذلك من تأثير 

)1) مأمون فندي، القوة الناعمة، الشرق األوسط اللندنية، 2007/4/2م.

على املفاهيم األساسية ملعاجلة الظواهر االجتماعية 
بشكل عام، والسياسية بشكل خاص، ومنها مستويات 
التحليل املختلفة النظمية الكلية، أو اجلزئية اخلاصة 
مبفاهيم أو أحداث معينة، أو رؤى حول مواقف محددة، 
ومن ثَم فإن تشخيص وتفسير وضع العالم اإلسالمي 
في النظ���ام الدولي إمنا يتطل���ب أن يُنَْظر إليه على 
مستوى األمة كوحدة كلية للتحليل فيما يتعلق بعالقات 

األمة مع غيرها من األمم والشعوب األخرى.)2)

3- األدوات الفنية.. االنطالق من »التحيت« إىل »الفوقي«:

 Soft« واس���تكماالً لبعض مفردات الق���وة الناعمة
Power«)3) الت���ي رمبا متثلها جزئّيً���ا أدوات من قبيل 

األزهر، واألدوات الثقافية، تأتي األدوات الفنية لتمثل 
أحد أب���رز تلك املفردات التي حتق���ق ملصر حضوًرا 
إقليمّيًا قيادّيًا ال يخف���ى، وقد مثَّل التعاون الفني بني 
مص���ر وغيرها من الدول ف���ي محيطها اإلقليمي في 
مجاالت الصحة والصناعة، والزراعة والري، والصرف 
واملشروعات الهندسية وغيرها، مثَّل أحد أبرز عناوين 
حقبة اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي إبان 

حقبة مصر »الثورية«.

ولقد كان حضور شركات مصرية من قبيل »املقاولون 
الع���رب« في بعض احلواضر اإلفريقية مثاًل يفوق في 
كثافت���ه -أو يع���ادل على أقل تقدي���ر- حضور كبرى 
الش���ركات العاملية التابعة للدول املس���تعمرة السابقة 

للقارة السمراء.
)2) نادية محمود مصطفى: إش���كاليات البحث في علم العالقات الدولية 
من منظور حضاري مقارن، أوراق غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية، جامعة القاهرة، 2007م.
ه عالم السياس���ة األمريكي، األستاذ بجامعة هارفارد  )3) هو مصطلح صكَّ
»جوزيف ناي« »Joseph Nye«، مس���اعد وزير الدفاع األمريكي في 
عهد إدارة كلينتون، والرئيس الس���ابق جلهاز االس���تخبارات الوطني 
 Soft Power: The means to success:األمريكي، في كتابه املعنون
«in world politics«، حدد فيه مفهوم هذه القوة، القوة الناعمة، في 
كونها: »القدرة على االس���تقطاب واإلقناع«، وذلك لتمييزها عن القوة 
اخلشنة أو الصلدة »Hard Power« التي تعني القدرة على اإلجبار 
واإلكراه، املتأتية من القوة العس���كرية للدول���ة، أو من تفوق قدراتها 
االقتصادية، في حني أن القوة الناعمة تتأتى من اجلاذبية الثقافية أو 

السياسية أو اإلعالمية، وغيرها.
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ومع تس����ليمنا بتراجع احلض����ور »الفني« املصري 
»اإلقليم����ي« في اآلونة األخيرة، إال أن لدى مصر من 
نها -لو توفرت  الوسائل واألدوات في هذا املجال ما ميكِّ
اإلرادة السياسية- من استرجاع دورها »القيادي« في 
هذا املضمار، مثل: املرك����ز املصري الدولي للزراعة، 

ومركز بحوث ودراسات الشرطة، 
للتعاون  املص����ري  والصن����دوق 
الفني مع إفريقيا، ومعهد تدريب 
اإلعالميني األفارقة، والصندوق 
املصري للتع����اون الفني مع دول 
اإلس����المية  والدول  الكومنولث 

األوروبية املستقلة حديًثا.

وتصل����ح األدوات »الفني����ة« كنقطة انط����الق لبناء 
األطر الوحدوية اإلقليمية على أس����اس من املصالح 
املش����تركة، وتتميز بأنها تتجاوز اخلالفات السياسية 
واأليديولوجي����ة؛ باعتبارها مم����ا ال يختلف عليه من 

احلاجات األساسية للدول والشعوب. 

ولع����ل جتربة الوح����دة األوروبية خي����ر مثال على 
ذلك، والتي تتميز مبلمحني أساس����يني، ميكن للدول 

اإلسالمية االستفادة منها في هذا اإلطار:

األول: يتعل����ق مب����ا ميكن وصفه ب�»تدش����ني الهرم 
من أس����فل ألعلى«، مبعنى أن »التحتي« -االقتصادي 
واالجتماع����ي- ه����و األس����اس لتدش����ني »الفوقي« 

-السياسي والعسكري-.

والثاني: يتعلق بإعالء قيم����ة »التعاون« وصوالً إلى 
»الدمج« كقيمة استراتيجية عليا ميكن الوصول إليها 
مبحض إرادة الدول؛ ملا حتققه من أهداف وآمال الدول 

والشعوب على حد سواء في الرخاء واألمن.)1)

عمرو الشوبكي: »جتربة االحتاد األوروبي بني استراتيجية الدمج وبناء   (1(
الوحدة من أسفل«، السياسة الدولية، عدد 155، يوليو 2004م. وملزيد 
م���ن التفاصيل عن جتربة االحتاد األوروبي الوحدوية، انظر: حس���ن  
نافعة: االحتاد األوروبي والدروس املس���تفادة عربًي���ا، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2004م.

4- »اجملتمع املدين«.. كمدخل لبناء وَحدِوية األمة:

ورمبا تقودنا جتربة االحت���اد األوروبي البنائية إلى 
احلديث عن »املجتمع املدن���ي« »Civil Society« كأداة 
ا فيما يتعلق مبحورية  فاعلة ميك���ن أن تلعب دوًرا مهّمً
الدور املصري في محيطه اإلسالمي، باعتبار أن هذا 
القطاع ال يبرز فقط كجهة فاعلة 
املجتمعي  املستوى  على  واضحة 
في أجزاء كثيرة من العالم، وإمنا 
أيضا لكونه يتس���م كذلك بتنوع 
ثرّي في طبيعت���ه وعمله وبنيته 

التكوينية.

وإذا كان���ت تعريفات »املجتمع 
املدني« تتفاوت بدرجة كبيرة؛ اس���تناًدا إلى اختالف 
النماذج الفكرية، واألصول التاريخية، واإلطار القطري 
العام الذي يحتضن ه���ذا القطاع، فإنه ميكن اعتماد 
تعري���ف البن���ك الدولي اجلامع، مب���ا ال يتعارض مع 
خصوصية النس���ق اإلسالمي من النواحي التطبيقية؛ 
حيث عّرفه بأنه »مجموع���ة كبيرة من املنظمات غير 
احلكومية واملنظمات التي ال تهدف إلى الربح. ولتلك 
املنظمات وجوٌد في احلياة العامة، وتنهض بعبء التعبير 
عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين؛ استناًدا إلى 
اعتبارات أخالقية، أو ثقافية، أو سياس���ية، أو علمية، 

أو دينية، أو خيرية«.)2)

وم���ن ثَم يش���ير مصطل���ح »املجتمع املدن���ي« إلى 
مجموعة كبيرة من املنظمات تضم: اجلمعيات املعّبرة 
ع���ن املجتمعات احمللية، واملنظم���ات غير احلكومية، 
والنقابات العمالية، واملنظم���ات اخليرية، واملنظمات 

الثقافية، وغيرها. 

ملزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع، انظر: موقع البنك الدولي على   (2(
اإلنترنت، على هذا الرابط:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARA-
BICHOME/EXTTOPICSARABIC/E
XTCSOARABIC/0,contentMDK:20581116~pagePK:220503
~piPK:220476~theSitePK:1153968،00.html 

رمبا تقودنا جتربة االحت���اد األوروبي البنائية 
 «Civil املدن���ي«  »اجملتم���ع  ع���ن  إىل احلدي���ث 
 «Societyكأداة فاعل���ة ميك���ن أن تلعب دوًرا 
���ا فيما يتعلق مبحورية ال���دور املصري يف  مهمًّ

حميطه اإلسالمي.
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وإذا كانت الدولة في التحليل األخير، هي بناء مؤسسي 
ميثل األجهزة األساسية في النظام السياسي، فإنه من 
املفترض أن الدولة ملك للمجتمع وليس العكس)1)، لذا 
فإن حركة املجتمعات إلصالح ما قد تعجز عنه الدول، 
أو يفوق قدراتها استطاعًة أو تكلفًة، أو حتى يتعارض 
مع التزاماتها الدولية في هذا اإلطار، قد ال يكون شيًئا 
مستهجًنا أو خارًجا عن السياق. وميكن للدولة املصرية 
-إذا ما توفرت لها النية واإلرادة احلقيقية- أن جتعل 
من منظمات »املجتمع املدني« املصرية أداة فاعلة من 
أدوات تفعيل »محورية« دورها في محيطها اإلسالمي، 
���قت مع تلك املنظمات لتتواءم ومقتضيات  إذا ما نسَّ
التوج���ه نحو الدائرة »اإلس���المية«؛ حيث ميكن لتلك 
املنظمات أن تقيم ش���بكة من العالقات املجتمعية مع 

نظيراتها في الدول اإلسالمية، مبا يصّب في النهاية 
لصالح األمة وشعوبها.

وأخي���ًرا فإن م���ا مت طرحه في ه���ذه الورقة حول 
الدور املصري وجدارته لتجميع جهود األمة اإلسالمية 
واالرتقاء مبكانتها بني األمم، إمنا هو محض ومضات 
بس���يطة، حتتاج من عقالء األمة ومفكريها إلى وقفة 
جادة للتباحث بشأنها، ورمبا احتاج األمر إلى مشاريع 
بحثي���ة بناءة، تضطل���ع بها مراكز الفك���ر واألبحاث 
والدراس���ات في العالم اإلسالمي على اتساع أقطاره؛ 
ألن موضوًع���ا بهذه األهمية لن توفيه دراس���ة واحدة 
أّيً���ا كان ش���أنها؛ نظًرا لتعلقه بحاض���ر األمة الواقع 

ومستقبلها املنشود.   

)1) رفيق حبيب: »علمنة املجتمع تفكيك لألمة واملرجعية«، مدارك، إسالم 
أون الين، 2009/4/30م.

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA
_C&cid=1239888432292&pagename=Zone-Arabic-
MDarik%2FMDALayout
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 معلومات إضافية

املركز املصري الدولي للزراعة:

بدأ »املركز املصري الدولي للزراعة« العمل حتت مسمى »املركز التدريبي للدول األفرو-آسيوية« في يناير من 
عام 1965م، ثم حتول إلى االسم احلالي في يونيو من عام 1973م.

ويعتب���ر هذا املركز أحد مراكز التدري���ب الدولية التي تهدف إلى تدريب مبعوثي ال���دول األجنبية من القارة 
اإلفريقية واآلس���يوية، ودول أمريكا الالتينية، ودول جزر الكاريبي، ودول شرق أوروبا، ودول الكومنولث، إضافة 
إلى مبعوثي الدول العربية؛ وذلك بغرض رفع كفاءة الكوادر الفنية في القطاع الزراعي، وتنمية املوارد البش���رية، 

واملعاونة في التطوير واالرتقاء مبستوى اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية واحليوانية في هذه الدول.

يتولى املركز املصري الدولي للزراعة اإلعداد والتخطيط، والتنفيذ واإلشراف على البرامج التدريبية الزراعية 
ملبعوثي الدول األجنبية، واتخاذ إجراءات إيفاد العاملني بقطاع الزراعة للتدريب أو احلصول على درجات علمية 

باخلارج.

املصدر:

موقع »العالقات الزراعية اخلارجية« التابع لوزارة الزراعة املصرية:
 www.far-malr.gov.eg

* * *

الصندوق املصري للتعاون الفين مع دول الكومنولث والدول اإلسالمية األوروبية املستقلة حديثًا:
أنشئ هذا الصندوق عام 1992م لتقدمي املعونات الفنية لهذه الدول، مثل تنظيم دورات تدريبية، واملنح قصيرة 
األجل، وإيفاد خبراء مصريني في مهام قصيرة، أو متوسطة أو طويلة األجل، وتقدمي بعض املساعدات اإلنسانية 

العاجلة لبعض الدول املتضررة من الكوارث الطبيعية، واملنح الدراسية باملعاهد املصرية املتخصصة .  

وتستفيد العديد من الدول من تلك األنشطة، ومنها أرمينيا وجورجيا وطاجيكستان، وتركمنستان وكازاخستان، 
وقيرقيزيا ومولدافيا، وأذربيجان وأوزبكس���تان، والبوسنة والهرس���ك، ومقدونيا وألبانيا، ومنغوليا وأفغانستان، 

وتتارستان  وأوكرانيا. 

م الصندوق منذ إنشائه  720  دورة تدريبية شارك فيها أربعة عشر ألف متدرب و 725  متدرًبا من هذه  وقد نظَّ
الدول في مجاالت اللغة، والثقافة العربية واإلس���المية، والدبلوماس���ية، والبنوك والصحة، والزراعة واإلعالم، 

واآلثار والقانون، والشرطة والسياحة . 

جنح الصندوق في إقامة تعاون ثالثي لتدريب الكوادر الفنية من الدول املستفيدة، بالتعاون مع البنك اإلسالمي 
للتنمية، كما يجري التفاوض حالًيا مع وكالة املعونة الدولية اليابانية للمس���اهمة في متويل إعداد بعض الكوادر 

املتخصصة من أفغانستان في املعاهد واملراكز املصرية .  

واجلدول التالي يوضح الدول املس���تفيدة من املنح الدراسية بجامعتي األزهر والقاهرة )على نفقة الصندوق) 
منذ العام الدراسي 1999/1998م ، وحتى العام الدراسي 2009/2008م:
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الدول املستفيدة باملنح الدراسية

أوكرانياالبوسنةالعام الدراسي
روسيا

أفغانستانمنغولياجورجياكازاخستان

إمجايل 
املنح 
خالل 
العام

تتارستانداغستان

9-2-----1999/19987م

8-------2000/998م

29-------2001/200029م

52---115-2002/2001351م

59--4-1-2003/2002504م

73----2004/200367411م

74----2005/200471111م
987----2006/20057611م

1787-1-2007/200669م
1885-1-2008/200766م

2009/200863-1-1781

إجمالي ما 
حصلت عليه 
الدولة حتى 

تاريخه

5411164154261644

* * *
جدول بأعداد خرباء اللغة العربية املوفدين لدول الكومنولث )على نفقة الصندوق ) 

خالل الفترة من 1993م حىت 2008/12/31م:

الع���ام
الدراسي 

    اإلمجايل أعداد اخل�����������������������������رباء املوفدين خالل األعوام الدراسية
خالل 
العام منغولياأرمينياتركمنستانجورجياأذربيجانبيالروسروسياأوزبكستانقريقيزياكازاخستانأوكرانياطاجيكستانمولدوفاكوسوفامقدونياألبانياالبوسنة

94/93------------------
95/94-------1---------1
96/95-------52--------8
97/96-------62--------8
98/97-------6---------5

7---------34------1999/1998م

11-----2---45------2000/99م

13-----3---55------2001/2000م

20---1-3-2-55-2---2002/20012م

24---3-1-5-85-----2003/20022م

30---3-1-8-97-----2004/20032م
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املصدر:
موقع وزارة القوى العاملة والهجرة املصرية:

 http://www.emigration.gov.eg/AllNews/DisplayNews.aspx?CatId=16&NewsId=69363

موقع وزارة اخلارجية املصرية:
  http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/egy_funds/com_welth/

* * *

الصندوق املصري للتعاون الفين مع إفريقيا:

أنشأت مصر الصندوق املصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة اخلارجية في عام 1980م،  بهدف تقدمي 
املعونات اإلنسانية والدعم الفني من تدريب وإرسال خبراء مصريني في مختلف املجاالت إلى الدول اإلفريقية . 

ووفًقا لتصريحات بعض املس���ئولني املصري���ني فإن هذا الصندوق يعد »من أهم أدوات السياس���ة اخلارجية 
املصرية في إفريقيا«. ويوجد حالًيا مائتان وس���تة وثمانون خبيًرا مصرّيًا من الصندوق املصري في دول القارة 

اإلفريقية ما بني أساتذة جامعة، وأطباء، ومهندسني ومدرسني .
أنشطة الصندوق خالل عام 2008م:

م الصندوق املصري للتعاون الفني مع إفريقيا س���بًعا وعشرين دورة تدريبية خالل عام  2008 م شارك فيها  نظَّ
597 متدرًب���ا من 47 دولة ..  فيما بلغ ع���دد املعونات التي قدمها الصندوق الفني للتعاون مع إفريقيا لهذه الدول 

 77  معونة باإلضافة إلى 102 منحة.  
وحظي���ت دول حوض النيل التس���ع  ) كينيا وبوروندي، وإثيوبيا ورواندا، وتنزانيا وأوغندا، والس���ودان والكونغو 
الدميقراطية، وإريتريا )  بالق���در األكبر من هذه الدورات التدريبية واخلبراء املصريني واملعونات؛ حيث بلغ عدد 
مها الصندوق لكوادر دول ح���وض النيل 200 متدرب خالل عام  املتدرب���ني من كوادر ه���ذه الدول في دورات نظَّ
 2008 م، فيما بلغ عدد اخلبراء املصريني في هذه الدول حالًيا 60 خبيًرا، وبلغ عدد املعونات اللوجيستية املقدمة 
لتلك الدول 30 معونة .  أما دول احلزام اإلس���المي ال�12  )  تش���اد وجيبوتي، وبوركينا فاسو، وإفريقيا الوسطى، 
وغينيا كوناكري، والصومال واجلابون، والنيجر والسنغال، وجزر القمر ومالي، وموريتانيا )  فيوجد بها 112 خبيًرا 

مصرّيًا، كما مت تقدمي 16 معونة من الصندوق لهذه الدول .  
املصدر:

 http://new.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=23799 :موقع الهيئة العامة لالستعالمات املصرية
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