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مـــن الهـــادئ إلـــى المتوســـط .. مصـــر وتحـــوالت 
البحريـــة االســـتراتيجية 

أ.د. محمد كمال

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ

اسـتراتيجية  تحـوالت  األيـام  هـذه  العالـم  يشـهد 

الممارسـة،  ومسـتوى  الفكـر  مسـتوى  علـى  كبـرى 

عـودة  فـي  ـل  يتمثَّ التحـوالت  هـذه  أبـرز  أحـد 

يسـمى  مـا  أو  السياسـية  بالجغرافيـا  االهتمـام 

الجغرافـي  المنظـور  أن  والواقـع  بالجيوبوليتكـس، 

فهنـاك  االسـتراتيجي،  الفكـر  علـى  جديـًدا  ليـس 

النظريـة الشـهيرة المرتبطـة بالجغرافـي اإلنجليـزي 

"ماكينـدر" )مؤسـس الجغرافيـا السياسـية( والـذي 

مناطـق  علـى  وسـيطرتها  الدولـة  قـوة  بيـن  يربـط 

جغرافية معينة، ومقولته الشهيرة إن من يسيطر 

على كتلة اليابسة األورآسيوية يستطيع السيطرة 

علـى العالـم، ونظريـة "الفريـد ماهـان" التـي تربط بين 

وغيرهـا. البحـار،  علـى  والسـيطرة  الدولـة  قـوة 

للعالقــات  الجغرافيــة  النظريــات  شــهدت  وقــد 

التقــدم  نتيجــة  الشــيء  بعــض  تراجًعــا  الدوليــة 

الطائــرات  حامــالت  وظهــور  التكنولوجــي، 

ــدت عنصــر  والصواريــخ طويلــة المــدى، والتــي حيَّ

المســافة الجغرافيــة، ولكــن نشــهد فــي الســنوات 

األخيــرة عــودة االعتبــار للمنظــور الجغرافــي، والــذي 

الكتــب المهمــة فــي  ــل فــي صــدور عــدد مــن  تمثَّ

بعنــوان  مارشــال"  "تيــم  كتــاب  منهــا  الموضــوع، 

 2016 عــام  آخــر  كتاًبــا  ألَّــف  والــذي  الجغرافيــا،  قــوة 

الجغرافيــا. ســجناء  بعنــوان 

فـي  الكتابيـن  فـي  يطرحهـا  التـي  األفـكار  وتتلخـص 

دولـة هـي موقعهـا  بالنسـبة ألي  البدايـة  نقطـة  أن 

ومواردهـا  البحريـة،  وطرقهـا  للجيـران،  بالنسـبة 

الخيـارات  وأن  بجغرافيتهـا،  المرتبطـة  الطبيعيـة 

المسـتقبل، وفـى  اآلن  الـدول،  تتبناهـا   التـي 

أن  إلـى  ويشـير  السـياق،  هـذا  عـن  أبـًدا  تنفصـل  ال 

فاألفـكار  األحـداث،  كل  مسـار  ُتملـي  ال  الجغرافيـا 

العظيمة والقادة العظماء هم جزء من عملية دفع 

وجـذب التاريـخ، لكـن يجـب أن يعملـوا جميًعـا ضمـن 

حـدود الجغرافيا.علـى سـبيل المثـال يعتبـر المؤلـف 

أن موقـع الواليـات المتحدة األمريكية سـاهم في أن 

م المحيـط األطلسـي  تصبـح قـوة عظمـى، حيـث قـدَّ

والمحيـط الهـادئ ميـزة إضافيـة وأثنـى الغربـاء عـن 

يتـم  لـم  العالميتيـن  الحربيـن  وخـالل  مهاجمتهـا، 

الرئيـس للواليـات  البـر  إطـالق رصاصـة واحـدة علـى 

المتحـدة، وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة اسـتنفدت 

الـدول األوروبيـة الكبـرى ثرواتهـا، فـي حيـن حافظـت 

الواليـات المتحـدة علـى ثرواتهـا وقامـت بتطويرهـا. 

تكـون  لـن  مختلـف،  جغرافـي  سـياق  ففـي  وبالتالـي، 

المتحـدة. الواليـات  المتحـدة هـي  الواليـات 

السياســية،  للجغرافيــا  عــودة  هنــاك  باختصــار 

وخاصــة تلــك المرتبطــة بالجغرافيــا البحريــة، إلــى 

االســتراتيجي. الفكــر  صــدارة 
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أمــا علــى مســتوى الممارســة، فــإن المتابــع لتطــور 

األخيــرة، ســوف  الســنوات  فــي  الدوليــة  األحــداث 

بــدأت  الــدول  مــن  العديــد  أن  بســهولة  يــدرك 

وبــدأت  والمحيطــات،  البحــار  فــي  بقــوة  تتحــرك 

تتبنــى اســتراتيجيات بحريــة تحقــق مصالحهــا فــي 

الدولــي  المســتوى  فعلــى  الحيــوي،  المجــال  هــذا 

نجــد اســتراتيجية الحــزام والطريــق الصينيــة التــي 

مــن  كبيــرة  بمصالــح مجموعــة  تربــط مصالحهــا 

الــدول عبــر البحــار والمحيطــات والممــرات المائيــة، 

الصيــن  ببحــر  الكبيــر  الصيــن  اهتمــام  وشــهدنا 

الجنوبــي، والــذي أصبــح أحــد القضايــا الشــائكة فــي 

الدوليــة. العالقــات 

بـتـطـــويــــــر  الـيــابـــان  قـيـــــــام  أيـًضــــــا  شـــهـــدنا  كمــا 

اســتراتيجيتها البحريــة تحــت عنــوان: »محيــط هــادئ 

وهنــدي.. حــر ومفتــوح«، والتــي تســتهدف الحفــاظ 

ــة المالحــة فــي المحيطيــن، اســتناًدا  علــى أمــن وحري

التعــاون  وتعزيــز  الدولـــــــي،  القانــــــون  قواعـــــد  إلــى 

االقتصــادي واألمنــي بيــن الــدول فــي هــذه المنطقــة، 

والتــي تضــم دوًلا آســيوية وإفريقيــة وتمتــد للشــرق 

األوســط. وقــد أعلنــت اليابــان عــن اســتثمارها فــي 

ــد مــن المشــروعات الضخمــة فــي إطــار هــذه  العدي

االســتراتيجية، وخاصــة مشــروعات البنيــة التحتيــة 

ــع أن يتــم  مــن طــرق وموانــئ وغيرهمــا، ومــن المتوقَّ

الربط في الســنوات القادمة بين هذه االســتراتيجية 

وبرنامــج المســاعدات اليابانيــة فــي الخــارج.

كمــا شــهدنا فــي ســبتمبر 2021، انطــالق تحالــف فــي 

منطقــة المحيطيــن الهــادئ والهنــدي بيــن الواليــات 

والــذي  المتحــدة،  والمملكــة  وأســتراليا  المتحــدة 

يحمــل اســمAUKUS ، تضّمــن بيــع غواصــات نوويــة 

أمريكيــة ألســتراليا، باإلضافــة إلــى تعاون اســتراتيجي 

هــذا  عــن  اإلعــالن  وقــد ســبق  الثــالث،  الــدول  بيــن 

المنطقــة  فــي  آخــر  اســتراتيجي  تطــور  التحالــف 

نفســها، هــو مبــادرة التعــاون بيــن أربــع دول، هــي: 

وأســتراليا،  والهنــد،  واليابــان،  المتحــدة،  الواليــات 

تتضمــن  والتــي   ،QUAD كــواد  باســم  المعــروف 

األربــع.  الــدول  بيــن  منــاورات عســكرية ســنوية 

أمــا علــى المســتوى اإلقليمــي، فإننــا نشــهد تبلــور 

منطقــة جديــدة للتعــاون تمتــد مــن الخليــج العربــي 

البحــر المتوســط، أو شــرق المتوســط علــى  إلــى 

وجــه التحديــد، وقــد بــدأت اإلرهاصــات األولــى لهــذا 

التحــول مــن مصــر، ودعوتهــا إلنشــاء منتــدى غــاز 

شــرق المتوســط، والــذي جــاء علــى خلفيــة اجتمــاع 

بيــن  وجمــع   ،2018 أكتوبــر  فــي  عقــد  الــذي  القمــة 

الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس 

القبرصــي ورئيــس الــوزراء اليونانــي، ويضم المنتدى 

حالًيــا ســبع دول، هــي: مصــر، واليونــان، وإســرائيل، 

وقــد  وإيطاليــا.  وقبــرص،  وفلســطين،  واألردن، 

فــي  المنتــدى  ميثــاق  علــى  الــدول  هــذه  عــت  وقَّ

ســبتمبر 2020، وعلــى تأســيس المنتــدى كمنظمــة 

ــل  مثَّ والــذي  األمــر،  فــي  الجديــد  ولكــن  إقليميــة. 

نقطــة تحــول هــو انضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــل رابطــة  كعضــو مراقــب فــي المنتــدى، وهــو مــا مثَّ

بيــن شــرق المتوســط ومنطقــة الخليــج العربــي.

لـــت  الخطـــوة الثانيـــة الكبـــرى فـــي هـــذا االتجـــاه، تمثَّ

ـــع  ـــذي يضـــم أرب ـــدى الصداقـــة"، وال فـــي إنشـــاء "منت

السياســية،  للجغرافيــا  عــودة  هنــاك 
ــة،  ــا البحري وخاصــة تلــك المرتبطــة بالجغرافي
وعلــى  االســتراتيجي.  الفكــر  صــدارة  إلــى 
لتطــور  المتابــع  فــإن  الممارســة،  مســتوى 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  الدوليــة  األحــداث 
ســوف يــدرك بســهولة أن العديــد مــن الــدول 
بــدأت تتحــرك بقــوة فــي البحــار والمحيطــات، 
تحقــق  بحريــة  اســتراتيجيات  ــى  تتبنَّ وبــدأت 

الحيــوي. المجــال  هــذا  فــي  مصالحهــا 
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دول متوســـطية، وهـــي: مصـــر، وقبـــرص، واليونـــان، 

المملكـــة  هـــي:  خليجيـــة،  دول  وثـــالث  وفرنســـا، 

العربيـــة الســـعودية، واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 

ـــدى  ـــن. وانعقـــد االجتمـــاع األول لهـــذا المنت والبحري

فبرايـــر   11 )فـــي  أثينـــا  اليونانيـــة  العاصمـــة  فـــي 

وأصـــدرت  الخارجيـــة،  وزراء  مســـتوى  علـــى   ،)2021

الـــدول التـــي شـــاركت فـــي منتـــدى )فيليـــا( وهـــي 

)صداقـــة(،  لكلمـــة  المرادفـــة  اليونانيـــة  الكلمـــة 

بياًنـــا مشـــترًكا، شـــّدد علـــى التـــزام الـــدول الســـبع 

المتحـــدة،  األمـــم  وبميثـــاق  الدولـــي  بالقانـــون 

وبالمبـــادئ األساســـية المنصـــوص عليهـــا فيـــه، 

مثـــل: احتـــرام ســـيادة الـــدول وحقوقهـــا الســـيادية 

واســـتقاللها وســـالمة أراضيهـــا، والحـــل الســـلمي 

للخالفـــات، ورفـــض التهديـــد أو اســـتخدام القـــوة، 

للـــدول  الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 

ـــة األمـــم  ـــزام باتفاقي ـــة المالحـــة، وااللت األخـــرى وحري

ــا أن الـــدول  ــد أيًضـ ــار. الجديـ المتحـــدة لقانـــون البحـ

الســـبع أعلنـــت مســـاحة كبيـــرة للتعاون فيمـــا بينها، 

ـــا، باإلضافـــة  ـــاء كورون ـــار وب تضمـــن التعامـــل مـــع آث

ـــي مبـــادرات مشـــتركة فـــي مجـــاالت مثـــل:  إلـــى تبنِّ

الطاقـــة واالبتـــكار واالقتصـــاد الرقمـــي والحمايـــة 

المدنيـــة واالتصـــاالت والعلـــوم والزراعـــة واألمـــن 

الغذائـــي والتعليـــم األكاديمـــي والتدريـــب والحـــوار 

بيـــن األديـــان والثقافـــة والرياضـــة.

ســبقه  الصداقــة"  "منتــدى  انعقــاد  أن  والواقــع 

أيًضــا تفاعــالت أخــرى بيــن دول شــرق المتوســط 

ودول مــن منطقــة الخليــج، ففــي أغســطس 2020، 

منــاورات عســكرية مشــتركة ضّمــت  تنظيــم  تــم 

الجويــة  والقــوات  المصريــة  البحريــة  القــوات 

اليونانيــة،  والجويــة  البحريــة  والقــوات  اإلماراتيــة 

وفــى 30 نوفمبــر 2020، انطلقــت منــاورات "مدوســا 

10" فــي شــرق المتوســط، وشــاركت فيهــا اإلمــارات 

أيًضــا، مــع مصــر وفرنســا واليونــان وقبــرص. وفــى 

للمملكــة  الجويــة  القــوات  شــاركت  آخــر،  تطــور 

العربيــة الســعودية فــي منــاورات )عيــن الصقــر( 

مــع القــوات الجويــة اليونانيــة فــي 13 مــارس 2020، 

مــن  بالقــرب  جــرت  التــي  المنــاورات  واســتهدفت 

مجــال  فــي  العســكرية  الخبــرات  تبــادل  اليونــان، 

تنفيــذ وتخطيــط العمليــات الجويــة بيــن البلديــن. 

وقــد ســبق كل ذلــك، تكثيــف التعــاون الثالثــي بيــن 

مصــر واليونــان وقبــرص، ومنــذ عــام 2014، ُعقــدت 

ثمانيــة اجتماعــات قمــة بيــن الــدول الثــالث، وفــى 

عــام 2015، بــدأت مصــر واليونــان فــي إجــراء تدريبــات 

الحــدود  اتفاقيــة  وتوقيــع  العســكرية،  مدوســا 

 .2020 البلديــن فــي أغســطس  بيــن  البحريــة 

لمصــر  يمكــن  كيــف  هنــا،  الرئيــس  الســؤال 

التحــوالت  هــذه  مــن  أكبــر  بشــكل  تســتفيد  أن 

االســتراتيجية، وأن تبنــي علــى الخطوات التي بدأتها 

بالفعــل، وخاصــة فــي منطقــة شــرق المتوســط. 

بـكل  االهتمـام  ضـرورة  هـي  هنـا  األولـى  النقطـة 

العالـم،  فـي  البحريـة  االسـتراتيجية  المبـادرات 

والكثيـر منهـا يؤثـر علينـا، ويمكـن أن نسـتفيد منـه 

حتـى لـو بعـدت المسـافات الجغرافيـة، علـى سـبيل 

اليابـان  طرحتهـا  التـي  االسـتراتيجية  فـإن  المثـال 

باسم »محيط هادئ وهندي.. حر ومفتوح« تشمل 

التحوالت  يمكن لمصر أن تستفيد من 
ــيــجــيــة، مـــن خــــال االهـــتـــمـــام بكل  ــرات االســت
العالم،  في  البحرية  االستراتيجية  المبادرات 
باسم  اليابان  طرحتها  التي  فاالستراتيجية 
»محيط هادئ وهندي.. حر ومفتوح« تتضمن 
اســتــثــمــارات فــي الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات 
ــل ذلـــك فــرصــة لمصر  الــضــخــمــة، وقـــد يــمــثِّ
ــن الـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة  لــاســتــفــادة مـ

المرتبطة باالستراتيجية.
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منطقـة تضـم نصـف سـكان الكـون، وثالثـة من أكبر 

االقتصـادات فـي العالـم، وسـبعة مـن أكثـر ثمانـي 

ومـن  االقتصـادي،  النمـو  سـرعة  حيـث  مـن  دول 

ـع أن يخـرج منهـا نصـف الناتـج االقتصـادي  المتوقَّ

مـن  كبيـر  وجانـب  قليلـة.  سـنوات  خـالل  العالمـي 

تجـارة هـذه المنطقـة يمـر عبـر قنـاة السـويس، أي 

أن قنـاة السـويس هـي امتـداد طبيعـي للمحيطيـن 

كمـا  فيهمـا.  يحـدث  بمـا  وتتأثـر  والهنـدي،  الهـادئ 

أن اليابـان أعلنـت عـن اسـتثمارها فـي العديـد مـن 

المشروعات الضخمة في إطار هذه االستراتيجية، 

قـد  أمـر  وهـو  التحتيـة،  البنيـة  مشـروعات  وخاصـة 

ـل فرصـة لمصـر لالسـتفادة مـن المشـروعات  يمثِّ

باالسـتراتيجية.  المرتبطـة  التنمويـة 

كمــا أن منطقتــي البجــر المتوســط والبحــر األحمــر 

التــي يشــهدها  لتلــك  تشــهدان تحديــات مماثلــة 

القرصنــة،  مثــل  والهنــدي،  الهــادئ  المحيطــان 

واإلرهــاب، والتنافــس العســكري، وقــد تســتفيد 

مصــر مــن تجربــة إقامــة نظــام للحــوار والتعــاون 

بيــن دول المحيطيــن الهــادئ والهنــدي فــي تطويــر 

آليــة للحــوار والتعــاون فــي البحــر األحمــر وشــرق 

البحــر المتوســط. ويضــاف لذلــك أن مصــر مهتمــة 

لقواعــد  اســتناًدا  البحــري،  األمــن  بقضايــا  أيًضــا 

تغييــر  ورفــض  الدولــي،  والقانــون  البحــار،  قانــون 

األمــر الواقــع باســتخدام القــوة، وقــد يكــون مــن 

اليابانيــة  االســتراتيجية  مــع  التعــاون  المناســب 

بأمــن  المتعلقــة  الدوليــة  المبــادئ  لترســيخ 

واســتقرار البحــار، وكذلــك دعــم التعــاون فــي مجــال 

البحريــة للحفــاظ علــى األمــن. القــدرات  تعزيــز 

ـــة  ـــادرة الثالثي ـــى المب ـــق أيًضـــا عل األمـــر نفســـه ينطب

والمملكـــة  وأســـتراليا  المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 

الهـــادئ  المحيطيـــن  منطقـــة  فـــي  المتحـــدة 

بيـــن  الجغرافـــي  البعـــد  مـــن  فبالرغـــم  والهنـــدي، 

مصـــر والمحيطيـــن الهـــادئ والهنـــدي، فـــإن مصـــر 

ترتبـــط بشـــكل أساســـي بمنطقـــة المحيطيـــن، أحـــد 

ـــل فـــي قنـــاة الســـويس التـــي تمـــر  هـــذه الروابـــط يتمثَّ

عبرهـــا التجـــارة القادمـــة مـــن المحيطيـــن إلـــى أوروبـــا 

وقـــد  المتحـــدة،  للواليـــات  الشـــرقي  والســـاحل 

كشـــف حـــادث اإلغـــالق القصيـــر لقنـــاة الســـويس 

عـــن هـــذا الرابـــط القـــوى بيـــن المحيطيـــن الهـــادئ/ 

الهنـــدي والمحيـــط األطلنطـــي. كمـــا أن القنـــاة ال 

تـــزال هـــي المعبـــر األســـرع لعبـــور القـــوات والناقـــالت 

العســـكرية المتجهـــة مـــن األطلنطـــي والمتوســـط 

ــوات  ــإن الخطـ ــمَّ فـ ــن ثـ ــدي. ومـ ــادئ والهنـ ــى الهـ إلـ

القنـــاة  وتعميـــق  لتوســـيع  مصـــر  تتبناهـــا  التـــي 

بمكانتهـــا  القنـــاة  احتفـــاظ  فـــي  تســـاهم  ســـوف 

االســـتراتيجية فـــي إطـــار هـــذه المتغيـــرات. 

المرتبـط  االسـتراتيجي  التحـول  تطويـر  يمكـن  كمـا 

مـن  للمتوسـط  الخليـج  مـن  الممتـدة  بالمنطقـة 

التعـاون  الـدول المنضمـة آلليـات  زيـادة عـدد  خـالل 

المتوسـط،  أو  الخليـج  دول  مـن  سـواء  الجديـدة، 

أيًضـا ليشـمل دوًلا عربيـة فـي  كمـا يمكـن أن يمتـد 

مصـر  مـع  ـل  تمثِّ وبحيـث  السـودان،  مثـل  إفريقيـا، 

ومـن  وإفريقيـا.  أوروبـا  بيـن  للتعـاون  جسـر  رأس 

المهـم زيـادة التعـاون والتنسـيق بيـن البلديـن علـى 

مـن  عـدد  وهنـاك  واإلقليمـي،  الثنائـي  المسـتوى 

فـي  البلديـن  موانـئ  بيـن  للربـط  المطروحـة  األفـكار 

الشـحن  وإعـادة  للنقـل  رئيـس  كمحـور  المتوسـط 

يــمــكــن تــطــويــر الــتــحــول االســتــراتــيــجــي 
الخليج  مــن  الــمــمــتــدة  بالمنطقة  الــمــرتــبــط 
لــلــمــتــوســط مـــن خــــال زيــــــادة عــــدد الــــدول 
المنضمة آلليات التعاون الجديدة، سواء من 
دول الخليج أو المتوسط، كما يمكن أن يمتد 
مثل  إفريقيا،  في  عربية  دوًلا  ليشمل  أيًضا 
جسر  رأس  مصر  مع  تمثِّل  بحيث  السودان، 

للتعاون بين أوروبا وإفريقيا.
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وإفريقيـا. ويمكـن  وأوروبـا  والمتوسـط  الخليـج  عبـر 

بيـن  بالربـط  الخاصـة  المشـروعات  مـن  االسـتفادة 

الموانـئ المصريـة علـى البحريـن األحمـر والمتوسـط 

شـرق  إلـى  إفريقيـا  شـرق  مـن  ممـًرا  واسـتخدامها 

المتوسـط وعبـر الموانـئ اليونانيـة إلـى أوروبـا. وفـي 

إطـار هـذه المنطقـة يمكـن أن تتحول مصر أيًضا إلى 

نقطـة إنتـاج لسالسـل القيمـة المضافـة، وصناعـة 

وغيرهمـا. السـيارات 

استراتيجية  بتطوير  مصر  قيام  المهم  من  ويبقى 

بحرية متكاملة، تحدد فيها أهدافها ومصالحها في 

النطاق البحري الذي ترتبط به، واألدوات العسكرية 

والدبلوماسية واالقتصادية التي يمكن استخدامها 

لبلورة  الحاجة  وتبرز  األهداف.  هذه  تحقيق  في 

العديد من  المتكاملة في ضوء  االستراتيجية  هذه 

المصرية  الثروة  من  كبيًرا  جانًبا  أن  منها  األسباب، 

السويس،  قناة  عائدات  مثل  بالبحار،  يرتبط  أصبح 

شرق  في  الجديدة  الغاز  اكتشافات  إلى  باإلضافة 

درجة  بزيادة  يرتبط  الثاني  السبب  المتوسط.  البحر 

المتوسط  البحر  منطقتي  في  والتنافس  التكالب 

واألحمر، وسعي العديد من الدول الكبرى واإلقليمية 

باإلضافة  البحرين،  في  ونفوذها  وجودها  لتعزيز 

غير  والهجرة  باإلرهاب،  المرتبطة  األخرى  للمخاطر 

الشرعية، وانهيار وفشل بعض الدول المشاطئة 

للبحرين، وما لذلك كله من تأثير على مصر. السبب 

الثالث هو أن االستراتيجية البحرية بأدواتها المختلفة 

يمكن أن تعزز المكانة اإلقليمية لمصر، وتتيح لها 

لعب دور أكبر في منطقة البحرين والشرق األوسط 

بشكل عام، سواء من خالل التحرك بشكل منفرد 

التي تشترك معنا  الدول  التعاون مع  أو من خالل 

في الرؤية والمصالح. وبالتالي فإن الهدف من هذه 

بتنمية  المرتبطة  الفرص  االستراتيجية هو تعظيم 

الثروة االقتصادية والمكانة اإلقليمية، وفى الوقت 

على  بالسلب  تؤثر  التي  المخاطر  من  الحد  نفسه 

المصالح المصرية.
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