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من نحن 

رؤيتنا

األهداف

مركــز جســور للدراســات االســتراتيجية )JSS( هــو مركــز تفكيــر ودراســات 
مســتقل ومنصــة حــوار وبيــت خبــرة فــي مجــال السياســات العامــة والدراســات 
ــات وإدارة  ــاث والدراس ــاج األبح ــس إلنت ــة تأس ــات الدولي ــتراتيجية والعالق االس
الفاعليــات المتعلقــة بقضايــا التنميــة وحقوق االنســان والتحــوالت االجتماعية 
ــاهمة  ــدف المس ــة به ــات الدولي ــية والعالق ــة والجيوسياس ــا األمني والقضاي

ــز االســتقرار والتقــدم والرخــاء الوطنــي واالقليمــي.    فــي تعزي

نعمــل ألن يكــون مركــز جســور للدراســات االســتراتيجية SSJ أحــد أهــم مراكــز 
التفكيــر المرجعيــة لصنــاع ومتخــذي القــرار علــي المســتوي الوطنــي واالقليمــي 
ومنصــة للوعــي والحــوار المحتــوي للجميــع فــي المجــال العــام، ومســاهما بفاعلية 
فــي النقــاش والقــرار الدولــي حــول التحديــات الراهنــة والمســتقبلية وطــرح حلــول 

وبدائــل للسياســات التــي تعمــل علــي إيجــاد مجتمــع بشــري الئــق بمواطنيــه. 

ــن  ــة م ــة والخاص ــات العام ــي المؤسس ــرار ف ــاذ الق ــة واتخ ــر صناع ــن دوائ تمكي
بنــاء اســتراتيجيات مبنيــة علــي تحليــالت معمقــة ونمــاذج محــاكاة تتغلــب علــي 
ــة.  ــا التنموي ــا وأهدافه ــتجيب لتطلعاته ــتقبلية وتس ــة والمس ــات الراهن التحدي

ــي  ــو ف ــتقرار والنم ــق االس ــي تحقي ــاهم ف ــة تس ــات العام ــل للسياس ــر بدائ تطوي
ــية.   ــه االساس ــع بحقوق ــع المجتم ــون وتمت ــيادة القان ــل س ظ

تعزيــز حالــة الحــوار والنقــاش العــام حــول القضايــا والتحديــات الوطنيــة واالقليمية 
بهــدف الوصــول إلــي فهــم مشــترك وتعــاون بنــاء بيــن مختلــف أطــراف الحــوار. 

بنــاء كــوادر فاعلــة ومهنيــة فــي مجــاالت الدراســات االســتراتيجية، السياســات 
العامــة، حقــوق االنســان وســيادة القانــون، االبتــكار والتخطيــط االجتماعــي. 
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كلمة رئيس مركز جسور 
للدراسات االستراتيجية

يســعد	مركــز	جســور	للدراســات	االســتراتيجية	أن	يســاهم	برؤيتــه	الخاصــة	
ــي	 ــة	ف ــاون	المحتمل ــراع	و	التع ــؤر	الص ــداث	وب ــات	األح ــات	واتجاه لتوقع
العالــم	واإلقليــم	والمنطقــة	العربيــة	والدائــرة	األفريقيــة	خــالل	عــام	
2022،	مــع	التركيــز	بشــكل	خــاص	علــى	انعكاســات	هــذه	االتجاهــات	علــى	

ــة. ــر	حركتهــا	الخارجي ــة	ودوائ ــة	المصري ــح	الدول مصال

إن	هــذا	التقريــر	االســتراتيجي،	الــذي	يخطــط	مركــز	جســور	إلصداره	بشــكل	
ســنوي،	نأمــل	أن	يســاعد	الباحثيــن	وأصحــاب	المصلحــة	فــي	تكويــن	رؤيــة	
عامــة	حيــال	القضايــا	والصراعــات	الدوليــة	واإلقليميــة،	خاصــة	فــي	كل	مــا	

لــه	صلــه	بالبيئــة	االســتراتيجية	للدولــة	المصريــة.

ــرًا	،	اتوجــه	بالشــكر	لفريــق	العمــل	الــذي	اشــترك	فــي	تنفيــذ	هــذا	 	وأخي
التقريــر،	وإخراجــه	بهــذه	الصــورة،	ويأمــل	المركــز	أن	يكــون	هــذا	التقريــر، 
ــات	االســتراتيجية	بشــكل	 ــي	الموضوع ــن	ف ــن	المتخصصي ــدًا	للباحثي مفي
ــة	 ــر	مكان ــذا	التقري ــون	له ــتقبال	ألن	يك ــز	مس ــع	المرك ــا	يتطل ــام، ،	كم ع

ــي	تصدرهــا	مراكــز	البحــوث	األخــرى. ــر	الت ــن	التقاري ــزة	مــن	بي متمي
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تقديم

تحــرص	مراكــز	الفكــر	علــى	وضــع	تصوراتهــا	لمســتقبل	األحــداث	والملفات	
علــى	الســاحة	اإلقليميــة	والدوليــة،	بغــرض	تنويــر	صنــاع	السياســات	
ومتخــذي	القــرار،	حــول	اتجاهــات	التأثيــر	والتأثــر	المحتملــة	علــى	مصالــح	
الدولــة	بالداخــل	والخــارج،		وكل	مــا	يتعلــق	بأمنهــا	القومــي	بشــكل	عــام.

ضمــن	هــذا	الســياق،	فــإن	مركــز	جســور	للدراســات	االســتراتيجية-		والــذي	
تأســس	حديثــًا،	خــالل	الربــع	األخيــر	مــن	عــام	2021 ،	كمركــز	فكــر	مصــري	
ــة	 ــر	المصري ــز	الفك ــن	مراك ــون	ضم ــع	ليك ــوح	واس ــه	طم ــتقل،	لدي مس
ــة-	بصــدد	 ــة	والموضوعي ــا	بالموثوقي ــاتها	وتقاريره ــي	تحظــى	دراس الت
إصــدار	تقريــره	الخــاص	بتوقعــات	عــام	2022 ،	والخــاص	باتجاهــات	السياســة	
اإلقليميــة	والدوليــة	،	ومــدى	تأثيرهــا	علــى	مصــر	بشــكل	أساســي،	خاصــة	
الدوائــر	المباشــرة	لألمــن	القومــي،	وكذلــك		الدوائــر	ذات	الصلــة	بالحركــة	

المصريــة	فــي	اإلقليــم	والعالــم.	

ــدد	 ــى	مســاهمات	ع ــر	عل ــذا	التقري ــداد	ه ــي	أع ــز	جســور	ف ــد	مرك اعتم
ــخ	 ــز	بتاري ــة	نقاشــية	نظمهــا	المرك ــالل	حلق ــن	خ ــك	م ــراء	،	وذل ــن	الخب م
29	ديســمبر	2021 ،	شــارك	فيهــا	الدكتــور	محمــد	عــز	العــرب	الخبيــر	فــي	
الشــئون	العربيــة،	والدكتــور	إيمــن	ســمير	الخبيــر	فــي	الشــئون	الدوليــة، 
والدكتــور	ســعيد	عكاشــة،	الخبيــر	فــي	الشــأن	الفلســطيني	واإلســرائيلي، 
ــح	الحلقــة	 ــر	فــي	الشــأن	األفريقــي.	،	افتت ــور	رامــي	زهــدي	الخبي والدكت
الدكتــور	هانــي	إبراهيــم	مديــر	مركــز	جســور،	مؤكــدًا	علــى	اهتمامــه	بــأن	
يكــون	هــذا	التقريــر	مختلفــًا	مــن	حيــث	المناجيــة	والتنــاول	والموثوقيــة	
عــن	غيــره	مــن	التقاريــر	التــي	تصدرهــا	مراكــز	البحــوث،		مــع	تأكيــده	علــى	
تركيــز	التقريــر	علــى	مــا	يخــص	مصــر	تحديــدًا،	وليــس	فقــط	مجــرد	توقعــات	
.	أدار	حلقــة	النقــاش	الدكتــور	أكــرم	حســام	مستشــار	المركــز	 عامــة	

ــة	.	 والمشــرف	علــى	وحــدة	العالقــات	الدولي
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منهجية التقرير 

التقريــر	بشــكل	أساســي	 ســيعتمد	مركــز	جســور	فــي	إعــداد	هــذه	
نفســها	 المنهجيــة	 وهــي	 المســتقبلية،	 الدراســات	 منهجيــة	 علــى	
ــة	 ــي	تقــدم	األداة	التحليلي ــة،	والت ــز	الفكــر	العالمي ــي	تعتمدهــا	مراك الت
المناســبة	للتحذيــر	المبكــر	مــن	بعــض	المشــكالت	الموجــودة	فــي	البيئــة	
االســتراتيجية	بشــكل	عام،	ســواء	كانت	سياســية	أو	أقتصادية	أو	عســكرية	
أو	أمنيــة،	كمــا	تســاعد	هــذه	المنهاجيــة	أيضــًا	علــى	تكويــن	رؤيــة	واضحــة	
ــول	 ــب	مــن	حل ــل	فــي	حــد	ذاتهــا	جان ــة	تمث لمــا	هــو	قــادم،	وهــذه	الرؤي
ــع	بشــكل	 ــة،	ففهــم	وتشــخيص	الواق ــا	الُملح السياســات	لبعــض	القضاي
صحيــح	يســاعد	بــال	شــك	علــى	وضــع	الحلــول	المالئمــة	للتعامــل	مســتقباًل، 
المتعــددة	 المتغيــرات	 األحــداث	وتحليــل	 اتجاهــات	 تحديــد	 مــن	خــالل	
ــى	مســار	 ــر	عل ــي	يمكــن	أن	يكــون	لهــا	تأثي للموقــف	المســتقبلي،	والت

ــداث	فــي	المســتقبل. األح

وفــي إطــار التكامليــة المنهاجيــة، ســيتم االعتمــاد علــى أكثــر مــن 
منهــج وهــي كمــا يلــي:

•	المنهــج	الحدســي:	الــذي	يعتمــد	علــى	الخبــرة	الذاتيــة	والتراكميــة	
ــر،  ــن	المشــاركين	فــي	هــذا	التقري ــراء	والباحثي ــة	الســابقة	للخب المعرفي
إلــى	 تــؤدي	 التــي	 والتشــابكات	 التفاعــالت	 علــى	 التعــرف	 ومحاولــة	
صــورة	معينــة	يتوقعهــا	الباحــث	دون	أن	يدعــي	إثباتهــا،	وينشــأ	عــن	رؤيــة	

ــة. ــه	الخاص ــرد	وخبرات ــة	الف ــس	ذاتي ــتقبلية	تعك مس

ــر	الدقيــق	عــن	الظواهــر	 ــل	التعبي ــي:	ويمث •	المنهــج	الشــمولي	أو	الكل
والحــركات	والتغيــرات	والتشــابكات	والتفاعالت	كلها،	فــال	تتجاهل	العالقات	
الماضيــة،	وال	تغفــل	األســباب	الموضوعيــة،	التي	ســتفرض	نفســها	لتغيير	
المســارات	المســتقبلية،	ويعــد	هــذا	المنهــج	مســارا	للبحوث	المســتقبلية	

المعاصرة.
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المحور األول: 
مصر والتغيرات المحتملة في سياسات 

:MAJOR POWERS القوى الغربية الكبرى

شــهدت	الســاحة	الدوليــة	فــي	العــام	2021	م	متغيرات	سياســية	
التــي	تتحكــم	بصــورة	 الــدول	الكبــرى،	 مهمــة	فــي	بعــض	
أو	بأخــرى	فــي	مســارات	السياســة	العالميــة،	وكذلــك	مســار	
التفاعــالت	فــي	الملفــات	اإلقليميــة	حــول	العالــم،	ومــن	بينهــا	
منطقــة	الشــرق	األوســط،	ربمــا	كان	أبرزهــا	تولــي	إدارة	أمريكيــة	
جديــدة)	إدارة	بايــدن(	فــي	بدايــات	العــام،	وانتهــاًء	بتولــي«	أوالف	
شــولتز«	مســئولية	القيــادة	كمستشــار	جديــد	فــي	ألمانيــا،	بعــد	
ــات	 ــض	اإلنتخاب ــرورًا	ببع ــركل،	م ــارة	مي ــة	للمستش ــة	طويل حقب
البرلمانيــة	التــي	شــهدتها	بعــض	البلــدان	األوروبية	مثــل	النرويج	
ــود	 ــه	بعضهــا	مــن	صع ــا	أفرزت ــا،	وم ــا	وأرميني ــدا	وبلغاري وهولن
للتيــارات	اليمنيــة	المتطرفــة،	المعروفــة	بانحيازاتهــا	ومواقفها	

ــا	الداخليــة	والخارجيــة. مــن	بعــض	القضاي

	نتوقــع	اســتمرار	تأثيــر	التغيــرات	السياســية	الداخليــة	فــي	دول	مثــل	
ــات	 ــي	شــهدت	انتخاب ــة	الت ــدول	األوروبي ــا	وال ــدة	وألماني ــات	المتح الوالي
خــالل	العــام	الماضــي	،	علــى	سياســة	هذه	الــدول	خالل	عــام	2022،	اتســاقًا	
ــدول،  ــت	للســلطة	فــي	بعــض	هــذه	ال ــي	وصل مــع	توجهــات	األحــزاب	الت
ــا.	 ــدة	وألماني ــات	المتح ــل	الوالي ــي	دول	مث ــادة	ف ــر	القي ــًا	بمتغي وارتباط
ــه	 ــرات،	ومــا	قــد	يطــرأ	علي ــدة	لهــذه	التغي ــرات	الممت واتســاقًا	مــع	التأثي
مــن	تغيــرات	جديــدة	فــي	عــام	2022 ،	كمــا	شــهدت	2021	تفاعــالت	دوليــة	
الفتــة،	يتوقــع	أن	تســتمر	فــي	التبلــور	والتأثيــر	خــالل	العــام	القــادم	2022	.

وعلــى	هــذا	نتوقــع	أن	تــدور	خريطة	االتجاهــات	القادمــة	للسياســة	الدولية	
فــي	عــدة	دوائــر	متقاطعــة،	يمكن	بلورتها	بشــكل	استشــرافي	كمــا	يلي:
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1. الواليات المتحدة 

أ.	ستشــهد	الواليــات	المتحــدة	فــي	2022	انتخابــات	التجديــد	النصفــي	
ــي	مهــم،	وينعكــس	مباشــرة	 للكونجــرس،	وهــو	تطــور	سياســي	داخل
علــى	أداء	السياســة	األمريكيــة	)	إلدارة	بايــدن(	خــالل	النصــف	المتبقــي	
ــر	مهــم	فــي	االســتحواذ	 ــع	أن	يحــدث	تغي ــه	الرئاســية،	ويتوق مــن	مدت
علــى	األغلبيــة	مــن	جانــب	الجمهورييــن،	خاصــة	مــع	عمليــة	إعــادة	
ــكا،  ــي	أمري ــري	كل	10	ســنوات	ف ــي	تج ــة	الت ــر	اإلنتخابي تقســيم	الدوائ
والتــي	يتوقــع	أن	تصــب	فــي	صالــح	الجمهورييــن	بشــكل	عــام،	وبالتالــي	
العــودة	للتــوازن	مــرة	أخــرى،	ومحاولــة	تعطيــل	بعــض	التوجهــات	التــي	
تتبناهــا	اإلدارة	الديمقراطيــة	بشــكل	عــام	إزاء	بعــض	الملفــات	الداخليــة	

ــة. والخارجي

ب.	ال	يتوقــع	فــي	2022	تغيــرًا	كبيــرًا	فــي	السياســة	األمريكيــة	الخارجيــة، 
ــة	إدارة	اللعبــة	الدوليــة	 ــدن	فــي	محاول حيــث	يتوقــع	اســتمرار	إدارة	باي
بالتركيــز	بشــكل	أساســي	علــى	محاولــة	إبعــاد	روســيا	عن	تشــكيل	جبهة	
مضــادة)	أقــرب	لتحالــف	اســتراتيجي	(	مــع	الصيــن	كهــدف	اســتراتيجي	

أكبــر		)	5	لقــاءات	قمــة	خــالل	2021(.

ــورة	لشــكل	التفاهمــات	التــي	جــرى	 جـــ.	نتوقــع	أن	يشــهد	عــام	2022	بل
النقــاش	حولهــا	بيــن	الواليــات	المتحــدة	وروســيا،	لتحقيــق	»	االســتقرار	
االســتراتيجي«،	وهــو	مــا	قــد	يظهــر	صــداه	فــي	أكثــر	مــن	ملــف	أهمهــا	

ملــف	أوكرانيــا،	الملــف	الســوري،	الملــف	االيرانــي.

د.	نتوقــع	أن	يشــهد	عــام	2022	مزيــد	مــن	الحــوار	بيــن	الواليــات	المتحــدة	
ــن	 ــدام	بي ــع	اإلصط ــان«	تمن ــز	أم ــول	»	لحواج ــل	الوص ــن	أج ــن،	م والصي
البلديــن،	قــد	تتبلــور	فــي	صيــغ	معينــة	حــول	الوضــع	بالنســبة	لتايــوان، 
وحريــة	المالحــة	فــي	بحــر	الصيــن	الجنوبــي	والشــرقي،	والمضايــق	
ــنطن	 ــاوالت	واش ــتمرار	مح ــع	اس ــفيك،	م ــة	الباس ــي	منطق ــة	ف الدولي
ــر	مــن	مســتوى،	خاصــة	 ــى	أكث ــن	عل ــل	التقــدم	االقتصــادي	للصي تعطي
الخامــس	 الجيــل	 لتقنيــات	 التكنتولوجــي	 بالتفــوق	 يتعلــق	 فيمــا	
ــذكاء	األصطناعــي	واألمــن	الســيبراني	وســباقات	الفضــاء	وغيرهــا.	 وال
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ــة	تحالفاتهــا	فــي	منطقــة	 ــات	المتحــدة	فــي	تقوي مــع	اســتمرار	الوالي
الباســفيك،	وإعــادة	تشــكيل	البيــة	االســتراتيجية	فــي	منطقتــي	المحيط	
الهنــدي	والهــادئ،	بمــا	يســمح	بالربــط	بينهمــا،	تحــت	قيــادة	أمريكيــة	
اســتراتيجية،	يمكــن	مــن	خاللهــا	تشــجيع	دول	كالهنــد	واليابان	واســتراليا	
علــى	إظهــار	قــدرات	ردع،	يمكــن	أن	تدفــع	الصيــن	لتقليــص	ســقف	
ــي.		 ــن	الشــرقي	والجنوب ــر	الصي ــي	بح ــة	خاصــة	ف ــا	اإلقليمي طموحاته

د.	ال	يتوقــع	أن	يشــهد	مســار	العالقــات	األمريكيــة	األوروبيــة	تغيــرًا	كبيــرًا	
عمــا	كان	عليــه	فــي	2021،	حيــث	ستســتمر	إدارة	بايــدن	فــي	جهودهــا	
الراميــة	إلســتعادة	الثقــة	مــع	الشــركاء	األوروبييــن،	خاصــة	مــع	توجــه	
واشــنطن	لإلعتمــاد	بصــورة	متزايــدة	علــى	دور	حلــف	الناتــو	فــي	تغطيــة	
المناطــق	المتوقــع	تقليــص	أو	خــروج	القــوات	األمريكيــة	منهــا	كالعراق	
وســوريا،	كذلــك	فــي	التعامــل	مــع	بعــض	التحديــات	األمنية	والعســكرية	

فــي	مناطــق	مثــل	أفغانســتان	وأفريقيــا	وغيرهــا.

ه.			فيمــا	يتعلــق	بالسياســة	األمريكيــة	فــي	الشــرق	األوســط،	فمــن	
الوجــود	 تقليــص	 لمســألة	 اختبــار	 أول	 سيشــهد	 	2022 أن	 الواضــح	
العســكري	ألمريكــي	فــي	المنطقــة	)	العــراق(	،	وربمــا	يشــهد	اختبــارات	

ــًا. ــج	أيض ــوريا	والخلي ــا	س ــرى	منه ــق	أخ ــي	مناط ف

و.	ســيظل	اهتمــام	السياســة	األمريكيــة	الرئيســي	فــي	الشــرق	األوســط	
منصــب	فــي	2022	علــى	كيفيــة	التعامــل	مــع	إيــران	)	ســيناريو	االتفــاق(	
وكذلــك	ســيناريو	)	المواجهــة(	الــذي	تشــجع	عليــه	إســرائيل	باألســاس، 
التصعيــد	 لخيــار	 أقــل	حماســًا	 الحاليــة	 اإلدارة	األمريكيــة	 وإن	كانــت	
فــي	المنطقــة،	اتســاقًا	مــع	الخــط	االســتراتيجي	العــام	لهــا	)	تقليــص	

مســئولياتها	فــي	الشــرق	األوســط(.



دوائر متقاطعة - مصر واتجاهات السياسة اإلقليمية والدولية في 2022  14

ز. االنعكاسات على مصر:

)1(	ال	نتوقــع	تغيــرًا	كبيــرًا	فــي	مســار	العالقــات	األمريكيــة	المصريــة، 
التــي	شــهدت	بعــد	حــرب	غــزة	األخيــرة	إعــادة	تعريــف	مهمــة	
للــدور	المصــري	فــي	المنطقــة	مــن	منظــور	إيجابــي	إلدارة	بايــدن، 
ونتوقــع	أن	يســتمر	في	2022	هــذا	الموقف	بالنســبة	لمصر،	خاصة	
ــة	 ــح	التهدئ ــة	فــي	أن	تلعــب	مصــر	دور	لصال ــة	األمريكي مــع	الرغب
فــي	ملــف	النــزاع	الفلســطيني	اإلســرائيلي،	خاصــة	فيمــا	يتعلــق	

باألوضــاع	فــي	غــزة.

)2(	نتوقــع	اســتمرار	مســار	العالقــات	العســكرية	علــى	نفــس	القــدر	
مــن	االيجابيــة)	بعــد	عــودة	التدريبــات	العســكرية	المشــتركة	بيــن	
البلديــن	كالنجــم	الســاطع(،	مــع	اســتمرار	محــاوالت	بعــض	اللوبيــات	
الداخليــة	فــي	الواليــات	المتحــدة	التشــويش	علــى	هــذه	الجهــود، 
باالســتناد	للتعــاون	العســكري	المصــري	مــع	دول	كروســيا	تحديــدًا.	

)3(	ســتظل	واشــنطن	داعمــة	للجهــود	المصريــة	ولكافــة	التحــركات	
التــي	تقــوم	بهــا	مصــر	لصالــح	تحقيــق	االســتقرار	اإلقليمــي، 
لتوافقهــا	مــع	الخــط	االســتراتيجي	العــام	للواليــات	المتحــدة، 
خاصــة	فيمــا	يتعلــق	بمشــروع	الشــام	الجديــد	مــع	العــراق	واألردن، 
ــن	 ــكل	م ــاز	ل ــي	خطــوط	الغ ــدور	مصــر	ف ــق	ب ــا	يتعل ــك	فيم وكذل
لبنــان	وســوريا	ومشــروعات	الطاقــة	اإلقليميــة	بشــكل	عــام،	والتــي	
تنظــر	لهــا	واشــنطن	علــى	أنهــا	ستســاعد	فــي	تقليــل	اعتمــاد	دول	
المنطقــة)	العــراق/	لبنــان/	ســوريا(	علــى	مصــادر	الطاقــة	اإليرانيــة.

)4(	يتوقــع	أن	يشــهد	ملــف	حقــوق	اإلنســان	)	ملف	خالفي	مــع	اإلدارة	
الديمقراطيــة(	قــدرًا	مــن	التحســن	فــي	2022 ،	اتســاقًا	مــع	الجهود	
األخيــرة	التــي	قامــت	بهــا	الدولــة	المصريــة	فــي	هــذا	المجــال	مثل	
إطــالق	اســتراتيجية	وطنيــة	لحقــوق	اإلنســان،	وإعــالن	عــام	2022 
عــام	للمجتمــع	المدنــي،	والجهــود	التــي	تبذلهــا	الدولــة	لتحســين	
أوضــاع	أماكــن	االحتجــاز	)	إنشــاء	مجمــع	اإلصــالح	والتأهيــل	بــوادي	

النطــرون	بفلســفة	عقابيــة	جديــدة(.
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2. فرنسا

1. ستشــهد	فرنســا	انتخابــات	رئاســية	فــي	أبريــل	2022،	يتوقــع	اســتنادا	
علــى	–	نتائــج	اســتطالعات	الــرأى	وقياســًا	علــى	نتائــج	انتخابــات	المحليــة	
التــي	جــرت	فــي	شــهر	يونيــه	2021	-	أن	يتراجــع	خاللها	حــزب	الجمهورية	
لألمــام	بقيــادة	ماكــرون،	وأن	يصــب	هــذا	التراجــع	لصالــح	الجمهورييــن	)	
اليميــن	المعتــدل(	وبعــض	األحــزاب	اليســارية	األخــرى	)	اليســار	التقليــدي، 
ــبب	 ــات	2017 ،	بس ــي	انتخاب ــدث	ف ــا	ح ــات	واردة،	كم ــت	المفاج وإن	كان
ديناميــة	االنتخابــات	الرئاســية	الفرنســية	التــي	تختلــف	بالطبــع	عــن	

ديناميــة	اإلنتخابــات	المحليــة.

2.	فــي	حــال	هزيمــة	حــزب	الجمهوريــة	لألمــام	وخــروج	ماكــرون	مــن	
ــة	 المشــهد،	قــد	نشــهد	عمليــة	مراجعــة	للسياســة	الفرنســية	الداخلي

والخارجيــة	:

أ.على مستوى السياسة الداخلية . 

ســتكون	قضايــا	مثــل	الهجــرة	والالجئيــن	والموقــف	مــن	جماعــات	
اإلســالم	السياســي	بشــكل	عــام	محــل	مراجعــة،	وقــد	نشــهد	سياســة	

ــا. ــذه	القضاي ــو	ه ــر	تشــددًا	نح ــية	أكث فرنس

ب. على مستوى السياسة الخارجية: 

ــر	 ــى	أكث ــف	السياســة	الفرنســية	عل ــادة	تعري ــة	إلع ــد	نشــهد	محاول ق
مــن	مســتوى	منهــا	علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر	إصــالح	العالقــة	
مــع	 الغواصــات	 أزمــة	 بعــد	 	( المتحــدة	 الواليــات	 مــع	 المتذبذبــة(	 	(
اســتراليا(،	وتنشــيط	السياســة	الفرنســية	فــي	أفريقيــا	بعــد	أن	شــهدت	
ــض	 ــر-	تخفي ــع	الجزائ ــة	م ــرون	)	األزم ــد	ماك ــي	عه ــًا	ف ــًا	ملحوظ تراجع
القــوات	فــي	غــرب	أفريقيــا-	الموقــف	مــن	الحــرب	علــى	اإلرهــاب-	
مراجعــة	مســألة	جــدوى	التعــاون	مــع	الشــركاء	فــي	أفريقيــا(	،	كمــا	قــد	
نشــهد	مراجعــة	للسياســة	األوروبيــة	الفرنســية،	باتجــاه	تقييــد	االنفتــاح	
الفرنســي	علــى	السياســة	األوروبيــة	الموحــدة،	تحــت	مــا	يســمى	بشــعار	
ــن	 ــد	م ــة	الفرنســية«،	و«اســترجاع	الســيطرة«،	والح »	الســيادة	الوطني



دوائر متقاطعة - مصر واتجاهات السياسة اإلقليمية والدولية في 2022  16

ــة	 ــات	االتحــاد	األوروبــي،	وهــو	مــا	يتعــارض	مــع	السياســة	الحالي صالحي
لماكــرون،	ونتيجــًة	لذلــك،	يشــعر	البيروقراطيــون	فــي	بروكســل	بقلــق	
شــديد	مــن	زيــادة	شــعبية	السياســات	المعاديــة	لالتحــاد	األوروبــي	داخــل	
فرنســا.	مــع	ذلــك	ال	نتوقــع	أن	تفــرز	االنتخابــات	القادمــة	توجهــًا	فرنســيا	
نحــو	انســحاب	فرنســي	كامــل	مــن	االتحــاد	األوروبــي،	لكــن	يبقــى	رفــض	
تفــّوق	معاهــدات	االتحــاد	األوروبــي	علــى	الدســاتير	الوطنيــة	الموقــف	
ــر	 ــحين	»الســياديين«،	وهــو	التطــور	األكث ــر	شــيوعًا	وســط	المرّش األكث
خطــورة،	ال	ســيما	بعــد	صــدور	أحــكام	ســابقة	عــن	المحكمــة	الدســتورية	
ــة	 ــدل	األوروبي ــة	الع ــا	محكم ــت	به ــي	تعامل ــة	الت ــة،	والكيفي األلماني
مــع	المحكمــة	الدســتورية	فــي	بولنــدا،	والتــي	تعتبرهــا	بعــض	القــوى	
السياســية	الفرنســية	خاصــة	مــن	اليميــن	المتطــرف	أنهــا	اعتــداء	علــى	

ــر	لفرنســا.	 ــة	الســجن	الكبي الدســتور	الفرنســي	وأنهــا	بمثاب

3. االنعكاسات على مصر:

أ.	بشــكل	عــام	ال	يتوقــع	تغيــرًا	كبيــرًا	فــي	2022	فــي	مســار	العالقــات	
ــالل	 ــن	خ ــن	البلدي ــات	بي ــت	العالق ــث	وصل ــة،	حي ــية	المصري الفرنس
الســنة	الماضيــة	ألفضــل	مســتوياته،	ليــس	فقــط	علــى	المســتوى	
االقتصــادي	والسياســي،	لكــن	كذلــك	علــى	مســتوى	التعــاون	
العســكري	)	صفقات	األســلحة	النوعيــة	للجيش	المصــري(.		وبالتالي	
ــات	 ال	يتوقــع	حتــى	فــي	حــال	خــرج	ماكــرون	مــن	المشــهد	)	انتخاب
ابريــل	القــادم(	أن	تتغيــر	هــذه	المؤشــرات،	إلرتباطهــا	بمصالــح	
الدولــة	الفرنســية	العليــا،	وحاجــة	االقتصــاد	الفرنســي	لهــذا	التعاون	
بشــكل	أساســي.	بينمــا	فــي	حــال	نجــح	ماكــرون	فــي	الحصــول	
علــى	واليــة	ثانيــة	سنشــهد	مزيــد	مــن	تدعيــم	العالقــات	السياســية	
واالقتصاديــة	والعســكرية	بيــن	البلديــن،	خاصــة	مــع	وجــود	تفاهــم	
كبيــر	بيــن	الرئيــس	ماكــرون	والرئيــس	السيســي)	الــذي	يحظــى	

ــارة	لباريــس(. ــة	خــالل	أي	زي ــر	عادي دائمــا	بحفــاوة	غي

ب.ســيظل	التقــارب	االســتراتيجي	الفرنســي	مــع	مصــر	مســتمرًا	علــى	
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المســتوى	االقليمــي	فــي	2022،	خاصــة	فــي	الملــف	الليبــي	الــذي	
تأجلــت	جولــة	مهمــة	مــن	جوالتــه)	انتخابــات	24	ديســمبر	الماضــي(	
ــي	التنســيق	 ــالل	2022	أن	تســتمر	ف ــس		خ ــي	ســتحتاج	باري وبالتال
ــى	 ــات	واالتفــاق	عل ــة	االنتخاب مــع	القاهــرة	للوصــول	لحــل	لمعضل
ــة	مــا	بعــد	 ــة	التــي	ســيتم	مــن	خاللهــا	التعامــل	مــع	مرحل الكيفي

ــات. اإلنتخاب

ــا	وفــي	شــرق	المتوســط،  ــي	ليبي ــة	ف جـــ.	ســتظل	السياســة	التركي
ــري	 ــق	المص ــم	للتواف ــور	مه ــدًا	مح ــرص	تحدي ــان	وقب ــع	اليون وم
ــات	 ــع	اســتمراره	فــي	2022،	خاصــة	مــع	التوقع الفرنســي،	ويتوق
المتراجعــة	حــول	فــرص	نجــاح	عمليــة	التفاهمــات	التركيــة	مــع	كاًل	
مــن	مصــر	واليونــان،	عبــر	مســارات	منفصلــة	)	مــا	زالــت	حتــى	اآلن	

ــوالت	االستكشــافية(. ــار	الج ــي	إط ف

ــان	 ــق	االســتقرار	فــي	لبن ــة	لتحقي ــاج	فرنســا	للجهــود	المصري د.	تحت
ــم	 ــق	بدع ــا	يتعل ــري	فيم ــدور	المص ــى	ال ــول	عل ــا	تع ــدًا	،	كم تحدي
العــراق،	لذلــك	سيســتمر	الدعــم	الفرنســي	للحركــة	المصريــة	علــى	

ــي	2022م. هــذه	المســارات	ف
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3. ألمانيا

1.	شــهدت	ألمانيــا	بنهايــة	عــام	2021	تغيــرا	سياســيًا	مهمــا	علــى	مســتوى	
الداخــل،	بوصــول	اوالف	شــولتز	لمنصــب	المستشــار،	مــع	ائتــالف	حكومــي	
ــة	وحقــوق	 ــا	البيئ ــزاب	لهــا	اهتماماتهــا	الخاصــة	)	قضاي ــد،	يضــم	أح جدي
اإلنســان	تحديــدًا(،	ويتوقــع	بشــكل	عــام	أن	تبــدأ	مالمــح	السياســة	الجديــدة	

أللمانيــا	فــي	التبلــور	بشــكل	واضــح	خــالل	عــام	2022 ،	داخليــًا	وخارجيــًا.

2.	ســيكون	ملــف	التغيــر	المناخــي	والهجــرة	وملــف	كورونــا	أحــد	أولويــات	
الحكومــة	األلمانيــة	الجديــدة،	علــى	المســتوى	الداخلــي،	ويتوقــع	مزيــد	

مــن	االهتمــام	بهــذه	القضايــا	خــالل	2022.	

3. فيمــا يتعلــق بتوقعــات السياســة األلمانيــة الخارجيــة، نشــير إلــى 
مــا يلــي:

أ.	يتوقــع	مزيــد	مــن	التقــارب	األلمانــي	مــع	إدارة	بايــدن	خــالل	2022	خاصــة	
فيمــا	يتعلــق	بقضيــة	أوكرانيــا	وروســيا،	حيــث	يتوقــع	أن	تتبنــي	ألمانيــا	
لسياســة	قويــة	وصارمــة	تجــاه	الصيــن	وروســيا	إزاء	ملــف	أوكرانيــا	
ــت	 ــًا	وجيواســتراتيجيًا.	وإن	كان ــن	اقتصادي ــق	بالصي ــرى	تتعل ــات	أخ وملف
قضيــة	خطــوط	الغــاز	الروســية	عبــر	ألمانيــا	،	ســتظل	محــور	خــالف	
محتمــل	بيــن	الجانبيــن،	فــي	حــال	فشــلت	جهــود	اســتكمال	التفاهمــات	
األمريكيــة	مــع	روســيا	خــالل	2022 ،	كمــا	أن	مشــروع	نــورد	ســتريم	قــد	
يكــون	محــل	تصعيــد	محتمــل	لخالفــات	ألمانيــة	مع	روســيا	أيضــًا	)	يعارض		

حــزب	الخضــر	األلمانــي	مشــروع	خــط	أنابيــب	الغــاز	نــورد	ســتريم	2	(.

ب.	ال	يتوقــع	حــدوث	تغييــر	كبيــر	فــي	2022	فــي	محــور	السياســة	األلمانية	
الفرنســية،	لذلــك	يتوقــع	اســتمرارية	التقــارب	بيــن	الحكومــة	االلمانيــة	
الخريطــة	 فــي	 المحتملــة	 التحــوالت	 كانــت	 وإن	 وفرنســا،	 الجديــدة	
اإلنتخابيــة	القادمــة	فــي	فرنســا	ســتظل	محــل	ترقــب	مــن	جانــب	ألمانيــا، 
تحســبًا	لوصــول	بعــض	األحــزاب	او	الشــخصيات	التــي	تحمــل	افــكار	

ــام. ــدة	بشــكل	ع ــة	الموح مناهضــة	للسياســة	األوروبي
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جـــ. السياســة األلمانيــة فــي الشــرق األوســط واالنعكاســات 

المحتملــة علــى مصــر:

)1(	نتوقــع	اســتمرار	ألمانيــا	فــي	2022	فــي	تشــجيع	مزيــد	مــن	
اتفاقيــات	الســالم	مــع	إســرائيل	والــدول	العربيــة،	ومزيــد	مــن	
ــع	اســتعداد	 ــة،	خاصــة	م ــا	المنطق ــي	قضاي ــراط	المباشــر	ف اإلنخ
الواليــات	المتحــدة	لســحب	وجودها	القتالــي	من	العــراق،	وتخفيف	

ــرى	بالشــرق	األوســط. ــق	أخ ــي	مناط ــا	ف تواجده

)2(	قــد	تشــهد	السياســة	األلمانيــة	بخصــوص	مبيعــات	األســلحة	
لــدول	الشــرق	األوســط	بعــض	التغييــر،	ارتباطــًا	برؤيــة	حــزب	الخضــر	
ــزب	 ــث	يحــرص	الح ــالف	الحاكــم،	حي ــي	المشــارك	فــي	اإلئت األلمان
علــى	تبنــي	قضيــة	حقــوق	االنســان	وترســيخ	الديمقراطية	كشــرط	

لبيــع	الســالح	للشــرق	األوســط.

)3(	فــي	ظــل	إهتمــام	ألمانيــا	بملــف	التغيــرات	المناخيــة،	يتوقــع	
أن	تكــون	مصــر	أحــد	أبــرز	محــاور	الحركــة	األلمانيــة	تجــاه	الشــرق	
األوســط،	فيمــا	يخــص	االقتصــاد	األخضــر	وملــف	الطاقــة	المتجددة	
والنظيفــة،	خاصــة	مــع	اســتضافة	مصــر	لقمــة	المنــاخ	)كــوب	27(، 

فــي	2022.	

)4(	فيمــا	يتعلــق	بالسياســة	األلمانيــة	تجــاه		الملــف	الليبــي،	يتوقــع	
اســتمرار	شــولتز	فــي	نفــس	مســار	السياســة	األلمانيــة	الداعيــة	
لتحقيــق	االســتقرار	السياســي	فــي	ليبيــا،	وهــو	مــا	يرجــح	فــرص	

أكبــر	للتعــاون	مــع	مصــر	بهــذا	الخصــوص.

)5(	يتوقــع	أن	يشــهد	عــام	2022	اســتمرار	التعــاون	األلمانــي	المصــري	
فــي	عــدد	مــن	المجاالت	مثــل	البنية	التحتيــة،	ومشــروعات	الطاقة، 
والتصنيــع	المشــترك،	واســتمرار	برامــج	التعــاون	العســكري،	مــع	
ذلــك	قــد	نشــهد	محطــات	شــد	وجــذب	منخفــض	المســتوى	فــي	
الجانــب	المتعلــق	بقضايــا	حقــوق	اإلنســان	تحديــدًا	والــذي	يتبنــاه	

حــزب	الُخضــر	)	الشــريك	فــي	اإلئتــالف	الحالــي(.	
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4. بريطانيا

علــى مســتوى السياســة الداخليــة.	هنــاك	توقعــات	بــأن	تشــهد	
بريطانيــا	خــالل	عــام	2022	حدثــًا	سياســيًا	كبيرًا	علــى	المســتوى	الداخلي، 
ــوزراء،	وربمــا	فــي	 ــر	فــي	شــخص	رئيــس	ال ــى	حــدوث	تغي قــد	يقــود	إل
الحــزب	الحاكــم	فــي	بريطانيــا،	حيــث	تشــير	هــذه	التوقعــات	بإحتماليــة	أن	
يواجــه	رئيــس	الــوزراء	البريطانــي	بوريــس	جونســون	تصويتا	بحجــب	الثقة	
مــن	نــواب	حزبــه،	بســبب	عــدد	مــن	القــرارات	التــي	اتخذهــا	ولــم	تحظــى	
بالرضــا	والتأييــد	مــن	حــزب	المحافظيــن،	مثــل	الزيــادات	الضريبيــة	وإعــادة	

فــرض	القيــود	فيمــا	يتعلــق	بجائجــة	كورونــا	)	متحــور	أوميكــرون(.

ــت	 ــي	إجري ــرأي	الت ــتطالعات	ال ــرات	اس ــتند	لمؤش ــات	تس ــذه	التوقع ه
بنهايــة	2021،	وكذلــك	نتائــج	االنتخابــات	الفرعيــة	التــي	لــم	يحظــى	

فيهــا	المحافظــون	بنتائــج	إيجابيــة.

علــى المســتوى االقتصــادي. 	تشــير	التوقعــات	االقتصادية	لمســتقبل	
االقتصــاد	البريطانــي	فــي	2022،	أن	المؤشــرات	الكليــة	لالقتصاديــة	
المتعلقــة	بالنمــو	ومعــدالت	التضخــم	والبطالــة	ستشــهد	تعافــي	
ــع	أنهــا	ســتصل	لمســتويات	 ــن	يتوق ــاك	م ــر	بمنتصــف	2022،	وهن كبي
مــا	قبــل	جائحــة	كورونــا	.،	بينمــا	تشــير	توقعــات	االقتصــاد	الجزئــي، 
المرتبــط	بــأداء	الشــركات	البريطانيــة	الصغيــرة،	وبعــض	القطاعــات	مثــل	
التوريــدات	والشــحن	والتجــارة	،	إلــى	احتمــال	مواجهــة	هــذه	القطاعــات	
مشــكالت	متصاعــدة	وضاغطــة	ابتــداء	مــن		1	ينايــر	2022،	وهــو	تاريــخ	
ــذا	 ــذ،	تنفي ــز	التنفي ــدة	حي ــة	الجدي ــة	الفحوصــات	الجمركي دخــول	اتفاقي
لمخرجــات	البريكســت	،	كمــا	أنــه	مــن	المقــرر	اعتبــاًرا	مــن	بدايــة	يوليــو	
ــى	 ــاظ	عل ــن	للحف ــرض	قواني ــة	وف ــة	الصحي ــر	الوقائي ــدء	التدابي 2022	ب
الســالمة	العامــة	فــي	مــا	يتعلــق	بعمليــات	النقــل	بيــن	بريطانيــا	ودول	

ــي. االتحــاد	األوروب
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مصر وأولويات السياسة البريطانية في 2022 . 

مــن	الواضــح	أن	أفريقيــا	ســتكون	مــن	أولويــات	السياســة	البريطانيــة	
فــي	2022،	خاصــة	فيمــا	يتعلــق	بمســألة	تصنيــع	اللقاحــات	الخاصــة	

بكورونــا	فــي	بعض	دول	القــارة)	الســنغال	وجنوب	إفريقيــا	والمغرب(، 
بدعــم	مــن	الحكومــة	البريطانيــة	والقطــاع	الخــاص،	حيــث	ستســتغل	
الســبع	 الصناعيــة	 الــدول	 لمجموعــة	 الحاليــة	 رئاســتها	 بريطانيــا	
الكبــرى	مــن	أجــل	توجيــه	مزيــد	مــن	االهتمــام	بالقطــاع	الصحــي	فــي	
أفريقيــا،	كمــا	تضــخ	بريطانيــا	اســتثمارات	ضخمــة	فــي	مجــال	الحوايات	
والموانــىء،	ويعتبــر	مينــاء	العيــن	الســخنة	مــن	بيــن	ثــالث	موانــىء	
فــي	افريقيــا	تحظــى	باهتمــام	بريطانيــا	،	باإلضافــة	لمينــاء	داكار	فــي	

الســنغال،	ومينــاء	بربــرة	فــي	الصومــال.

تؤيــد	بريطانيــا	إنشــاء	منطقــة	التجــارة	الحــرة	القاريــة	األفريقيــة	
التابعــة	لالتحــاد	األفريقــي،	كأكبــر	كتلــة	تجاريــة	فــي	العالــم،	وبحكــم	
ــن	 ــد	م ــاك	مزي ــيكون	هن ــا،	س ــع	الكوميس ــة	لتجم ــة	المصري الرئاس
التنســيق	البريطانــي	المصــري،	مــن	أجــل	توفيــر	فــرص	أكبر	للشــركات	

األفريقيــة	والبريطانيــة	علــى	حــد	ســواء.	

كمــا	أن	الرئاســة	البريطانيــة	الحاليــة	كــوب	26،	ســتجعل	التنســيق	مع	
مصــر	التــي	ســتتولى	الرئاســة	القادمــة	للتجمــع	)	كــوب	27(	ضــروري	

خــالل	ســنة	2022	.

كمــا	نتوقــع	اســتمرار	التنســيق	البريطانــي	مــع	مصــر	بخصــوص	عــدد	
مــن	الملفــات	اإلقليميــة،	التــي	تلعــب	فيها	مصــر	دور	محــوري،	منها	
الملــف	الليبــي	علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر،	والملــف	الفلســطيني	
بتعقيداتــه	المختلفــة،	حيــث	تؤيــد	بريطانيــا	الجهــود	المصريــة	إلعــادة	

إعمــار	غــزة	والحيلولــة	دون	وقــوع	حــرب	أخــرى	خــالل	العــام	2022.
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المحور الثاني:
مصر واتجاهات التوتر الغربي 

مع روسيا والصين :

1. أوكرانيا والتوتر الغربي الروسي

صنــاع	 اهتمــام	 علــى	 األمريكــي	 الغربــي/	 التوتــر	 ملــف	 اســتحوذ	 أ.	
ــة،  ــتويات	عالي ــده	لمس ــع	تصاع ــة	م ــام	2021،	خاص ــالل	ع ــات	خ السياس
ــا	 ــم،	كان	أبرزه ــق	العال ــن	مناط ــة	م ــن	منطق ــر	م ــي	أكث ــت	ف انعكس
أوكرانيــا	وأفغانســتان،	وتايــوان،	وبحــر	الصيــن	الجنوبــي،	والتحالفــات	
الجديــدة	فــي	منطقــة	اإلندوباســفيك،	ووصلــت	لمناطــق	وملفــات	فــي	
الشــرق	األوســط،	منهــا	ليبيــا	وســوريا	علــى	ســبيل	المثــال.	ويتوقــع	أن	

ــي	2022. ــر	ف ــتوى	التوت ــدود	ومس ــول	ح ــات	ح ــدور	تفاهم ت

ب.	هنــاك	توقعــات	أن	يشــهد	عــام	2022	تبلــور	نــوع	مــن	التفاهمــات	
ــا	 ــو	وربم ــف	النات ــول	دور	حل ــا	وح ــول	أوكراني ــيا،	ح ــع	روس ــة	م األمريكي
تمتــد	لقضايــا	عديــدة	فــي	منطقــة	الشــرق	األوســط	على	رأســها	ســوريا	

ــا. وليبي

2. اتجاهات التوتر في منطقة
المحيط الهندي والهادي )االندوباسفيك (

ــام	2022  ــالل	ع ــتظل	خ ــفيك	س ــيا	والباس ــة	آس ــح	أن	منطق ــن	الواض أ.	م
مســتحوذة	علــى	معظم	تفاعالت	القــوى	الكبرى،	ارتباطًا	باالســتراتيجية	
ــالل	 ــا،	خ ــة	تنفيذه ــارعت	عملي ــي	تس ــة	)	pivot to Asia( ،	والت األمريكي
الســنة	الماضيــة	وانعكســت	بصــورة	أو	بأخــرى	علــى	طبيمعــة	التحركات	
األمريكيــة	فــي	منطقــة	الباســفيك	وآســيا	بشــكل	عــام)	االنســحاب	مــن	

أفغانســتان،	تحالــف	كــواد،	اتفاقيــة	اوكــوس	....الــخ(.
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ب. نتوقــع	أيضــًا	أن	تســتمر	جهــود	الدبلوماســية	األمريكيــة	فــي	محاولــة	
ــدًا،	وكأنهــا	 ــن	تحدي ــة	بالنســبة	للصي ــف	سياســاتها	الخارجي إعــادة	تعري
محاولــة	مشــتركة	مــن	بكيــن	وواشــنطن،	لرســم	خطــوط	حمــراء،	يجــب	
ــا	للصــدام	المباشــر،  ــاع	بينهم ــق	األوض ــى	ال	تنزل ــا،	حت ــف	عنده التوق
ونعتقــد	أن	هــذه	التفاهمــات	ســتنطلق	مــن	إطــار	إقليمــي	واســع، 
ســيركز	علــى	منطقــة	جنوب	شــرق	آســيا	والمحيــط	الهادىء،	ستشــمل	
ــوان،	أفغانســتان،	مواجهــة	اإلرهــاب	والتطــرف،  ــا	منهــا	تاي عــدة	قضاي

قواعــد	المالحــة	فــي	المضايــق	االســتراتيجية	بالمنطقــة.

جـــ.	ســوف	يظــل	األمــن	اإلقليمــي	والبحــري	فــي	منطقــة	الباســفيك	فــي	
ــة	والمتعــددة	 ــة	والثالثي ــات	التعــاون	الثنائي ــى	ترتيب 2022	معتمــدًا	عل
ــدة	وحلفائهــا	وشــركائها	 ــات	المتح ــب	الوالي األطــراف،	خاصــة	مــن	جان
اإلقليمييــن،	وهــو	مــا	يمكن	أن	يشــكل	اســتجابة	شــاملة	ومرنــة	لصعود	
ــن	الهــادي	 ــة	المحيطي ــي	منطق ــول	ف ــوى	المتح ــزان	الق ــن	ومي الصي

والهنــدي.

ح.	ســتفرض	المنافســة	الصينيــة	األميركية	في	منطقة	آســيا	والباســفيك	
معادلــة	صعبــة	علــى	البلــدان	األخــرى	فــي	آســيا،	مــن	كيفيــة	الموازنــة	
بيــن	حاجتهــم	لالعتمــاد	االقتصــادي	علــى	الصيــن،	فــي	مقابــل	حاجتهــم	
لالعتمــاد	األمنــي	علــى	الواليــات	المتحــدة	)	فــي	ظل	شــكوك	مســتمرة	
فــي	نوايــا	الصيــن	الحقيقيــة(.	وهــو	األمــر	الــذي	يرجــع	اســتمرار	التوتــر	

فــي	منطقــة	آســيا	والباســفيك	ضمــن	حــدود	الســيطرة	فــي	2022.	

ض.	ســوف	تظــل	مشــاكل	الحــدود	بيــن	الهنــد	والصيــن	قضيــة	قابلــة	
لالشــتعال،	بســبب	عــدم	نجــاح	تدابيــر	بنــاء	الثقــة	المعمــول	بهــا	منــذ	عام	
1993،	ورغــم	أن	كل	مــن	الجانبيــن	يتجنــب	الفعــل	المواجهــة	المباشــرة، 
لكــن	المؤشــرات	علــى	األرض	تشــير	لمحــاوالت	محــدودة	لتغييــر	األوضــاع	
القائمــة،	فالهنــد	تســعى	إلــى	اســتعادة	الوضــع	الــذي	كان	ســائدا	علــى	
الحــدود	قبــل	ربيــع	عــام	2020،	وبالتالــي	ربــط	قضيــة	الحــدود	ببقيــة	
العالقــات	الثنائيــة.	بينمــا	تأمــل	الصيــن	فــي	دفــع	العالقــة	إلــى	األمــام	
مــع	الحفــاظ	علــى	الوضــع	الراهــن	الجديــد	الــذي	أوجدتــه،	وهــو	مــا	يرجــح	
أيضــا	تأثيــر	ســلبي	علــى	مســار	التعــاون	االقتصــادي	بيــن	)	الصيــن	والهنــد(.
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3. الموقف المصري من التوتر 
الروسي والصيني مع الغرب:

ــة	 ــور	منطق ــن	مح ــي	ع ــر	الجغراف ــاد	مص ــن	ابتع ــم	م ــى	الرغ 1.	عل
منطقــة	 فــي	 الكبــرى	 القــوى	 بيــن	 والمنافســة	 الصراعــات	
فــي	هــذه	 التفاعــالت	 أن	 إال	 األوكرانــي،	 والملــف	 االندوباســفيك	
ــر	 ــات	مباشــرة	وغي ــة	ســترتب	تداعي ــا	المختلف ــة	واتجاهاته المنطق
ــع	دول	 ــاري	م ــادل	التج ــات	التب ــق	بعملي ــر،	تتعل ــى	مص ــرة	عل مباش
ــاة	الســويس	 ــى	قن ــرات	عل ــق	بالتأثي ــا	يتعل ــك	فيم ــة،	وكذل المنطق
كمجــرى	مالحــي	دولــي،	خاصــة	فــي	ضــوء	تقييــم	شــركات	التأميــن	

الدوليــة	لمســتويات	المخاطــرة	فــي	بحــر	الصيــن	الشــرقي.

2.	تحتفــظ	مصــر	بوجــود	طالبــي	كبيــر	فــي	أوكرانيــا	)	يقــدر	بخمســة	
األف	طالــب(	،	وهــو	مــا	يعنــي	أن	مصــر	قــد	تحتــاج	لخطــة	إجــالء	
كبيــرة	لهــذه	األعــداد،	فــي	حــال	اندلــع	الصــراع	العســكري	بيــن	روســيا	

ــا. وأكرواني

3.	ســيكون	ســيناريو	التفاهمــات	االســتراتيجية	بيــن	الصيــن	والواليــات	
المتحــدة	مــن	جهــة،	وروســيا	والغــرب	مــن	جهة	أخــرى،	هو	الســيناريو	
األفضــل	ألي	قــوة	إقليميــة	رئيســية	كمصــر،	حيــث	تســمح	مثــل	هــذه	

التفاهمــات	بهامــش	حركــة	أكبر.		
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المحور الثالث:
اتجاهات الملفات االقليمية 

وانعكاساتها المحتملة على مصر

1. الملف اإلسرائيلي

ــام  ــالل الع ــة خ ــورات مهم ــرائيلي تط ــف اإلس ــهد المل ــع أن يش أ. يتوق
ــي: ــا يل ــا م 2022 ، أهمه

)1(	احتمــال	انهيــار	اإلئتــالف	الحكومــي	الحالــي	بقيــادة	نفتالــي	بينــت، 
لكونــه	إئتــالف	هــش	منــذ	البدايــة،	وغيــاب	اإلنســجام	التــام	بيــن	
أطرافــه،		ومعــروف	أن	ائتــالف	»نفتالــي	بينيــت	–	يائيــر	البيد«	تأســس	
بنــاًء	علــى	تعهــد	مكوناتــه	الحزبيــة	بعــدم	الدخــول	فــي	أيــة	منازعات	
تهــدد	بقــاء	االئتــالف	لمــدة	عــام	علــى	األقــل	)ينتهــي	في	أغســطس	
2022(؛	وذلــك	علــى	أمــل	أن	تتــم	إدانــة	نتنياهــو	خــالل	هــذه	الفتــرة، 
ومــن	ثــم	إخراجــه	مــن	الســاحة	السياســية	لعــدة	ســنوات	قادمــة.	لكن	
ال	يبــدو	هــذا	التعهــد	ضامنــًا	الســتمرار	بينيــت	وحكومتــه	لفتــرة	

أطــول	إذا	لــم	تنجــح	ضغــوط	تســريع	محاكمــة	نتنياهــو.

)2(	احتماليــة	الدخــول	فــي	مواجهــة	عســكرية	»	محــدودة	»	مــع	
إيــران،	علــى	خلفيــة	الموقــف	اإلســرائيلي	مــن	ملــف	المفاوضــات	

ــووي. ــول	برنامجهــا	الن ــة	ح الراهن

)3(	احتمــال	دخــول	تــل	أبيــب	فــي	صــدام	مــع	إدارة	الرئيــس	األمريكــي	
جــو	بايــدن	علــى	خلفيــة	الملفيــن	الفلســطيني	واإليرانــي.

)4(	تعثــر	مســار	توســيع	اتفاقيــات	الســالم	اإلبراهيمــي	مــع	دول	عربيــة	
ــدول	)	الســودان	مرشــح	 أخــرى،	وربمــا	نشــهد	تراجعــًا	مــن	بعــض	ال
ــة	فــي	الســودان	وغمــوض	 ــة	الســيولة	الحالي ــك،	فــي	ظــل	حال لذل
ــون	العســكري	 ــع	باســتمرار	المك ــاط	مســار	التطبي المشــهد،	وارتب
مســيطرًا	علــى	الســلطة	فــي	الســودان	خــالل	2022،	وفــق	أي	صيــغ	
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مــع	التيــارات	المدنيــة	األخــرى(،	كمــا	أن	مســار	التطبيــع	اإلســرائيلي	
مــع	المغــرب	قــد	يشــهد	ضغــوط	داخلية	)	شــعبية(	ضــد	هذا	المســار، 
خاصــة	مــع	فشــل	وهزيمــة	تيــار	اإلســالم	السياســي	فــي	اإلنتخابــات	
األخيــرة،	واحتمــال	توجــه	لرفــع	شــعارات	وطنيــة	دينيــة	يمكــن	
مــن	خاللهــا	اســتعادة	التأييــد	الشــعبي	المفقــود.	بينمــا	توقــع	
ــرائيل	 ــن	إس ــالم	بي ــار	الس ــون	مس ــر	أن	يك ــي	التقري ــاركون	ف المش
ــن	المســارات	األخــرى. ــر	اســتقراًر	بي ــن	هــو	األكث واإلمــارات	والبحري

الوقــت	والمراوغــة	 إســرائيل	فــي	محــاوالت	كســب	 )5(	اســتمرار	
ــة	مــع	الفلســطينيين،  بخصــوص	اإلنخــراط	فــي	عمليــة	ســالم	جدي
مــع	اســتمرار	الرغبــة	اإلســرائيلية	لحكومــة	بينــت	فــي	تجنــب	
مواجهــة	عســكرية	كبيــرة	مــع	حركــة	حمــاس،	لخشــيته	مــن	
ارتدادهــا	الداخليــة	وتأثيرهــا	علــى	تماســك	اإلئتــالف	الحاكــم	نفســه.

ب.  نتوقــع أن تســتمر القــراءة والتقديــر اإلســرائيلي لمســألة اإلنســحاب 
ــك  ــد، لذل ــوم بع ــر محس ــر غي ــه أم ــى أن ــة عل ــن المنطق ــي م األمريك
ــوض  ــذا الغم ــتغالل ه ــى اس ــي 2022 عل ــرائيل ف ــز إس ــع أن ترك نتوق
ــادرات  ــي مب ــرائيل ف ــرط إس ــأن تنخ ــة ب ــاع دول المنطق ــل إقن ــن أج م
أمنيــة إقليميــة مــع دول الخليــج تحديــدًا، خاصــة وأن اإلدارة األمريكيــة 

الحاليــة تشــجع هــذا التوجــه بقــوة.

واإلدارة  إســرائيل  بيــن  اإلنســجام  عــدم  حالــة  اســتمرار  نتوقــع  جـــ. 
األمريكيــة، حيــث تعتبــر اتجاهــات نافــذة فــي إســرائيل أن غــدارة بايدن 
ــر  ــكل خط ــطيني تش ــف الفلس ــران والمل ــاه إي ــة تج ــا الحالي بتوجهاته
ــمح  ــكات، تس ــتراتيجيات وتكتي ــق اس ــه، وف ــي مواجهت ــا، ينبغ عليه

ــي. ــف األمريك ــارة الحلي ــة، دون خس ــش للحرك بهام

د. رغــم ارتفــاع اإلصــوات داخــل إســرائيل المطالبــة بشــن عمــل عســكري 
ــد  ــث توج ــاع، حي ــة إجم ــكل حال ــوات ال تش ــذه األص ــران، إال أن ه ــد إي ض
ــة،  ــل تكلف ــة واألق ــارات المفضل ــول الخي ــعة ح ــة واس ــات داخلي خالف
وتشــير التوقعــات بــأن عــام 2022 سيشــهد مزيــد مــن العمليــات 
الخاصــة والهجمــات الســيبرانية ضــد إيــران وبرنامجهــا النــووي، ضمــن 

ــة. ــاطات النووي ــام للنش ــاق الت ــس اإليق ــل ولي ــتراتيجية التعطي اس
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الملف الفلسطيني

أولهمــا   2021 الفلســطيني مــن معضلتيــن خــالل  الملــف  أ. عانــى 
اســتمرار اإلنقســام الداخلــي وعــدم القدرة علــى بلورة مشــروع وطني 
ــكل القــوى السياســية ، فيمــا يخــص التعامــل مــع االحتــالل  جامــع، ل
ــك مســائل الداخــل الفلســطيني  ومشــاريع الســالم المطروحــة، وكذل
السياســية واالقتصاديــة ) توحيــد المؤسســات السياســية/ مســائل 
اإلعمــار فــي غــزة (. وثانيهمــا اســتمرار حالــة عــدم االكتــراث الدولــي 
بمصيــر الفلســطينين، فــي حالــة أقــرب للتهميــش للقضيــة، وتراجعها 

فــي ســلم اهتمامــات القــوى الكبــرى. 

2022 حــراكا فــي المســارين الداخلــي  ب.  يتوقــع أن يشــهد العــام 
، يتوقــع أن تواصــل  والخارجــي، ففيمــا يتعلــق بالمســار الداخلــي 
مصــر جهودهــا للوصــول لصيــغ مســتقرة للمصالحــة وبنــاء تصــورات 
فلســطينية مشــتركة للقضايــا الخالفيــة. كمــا يتوقــع أن يشــهد مســار 
الســالم حــراكًا أيضــًا مــع توقعــات باســتمرار مصــر فــي جهودهــا 
الهادفــة لتحريــك هــذا الملــف، ووضعــه فــي أجنــدة االهتمــام الدولــي.

جـــ. نتوقــع أن تواجــه الجهــود األمريكيــة إلدارة بايــدن بخصــوص إعــادة 
ــدة  ــذ ع ــة من ــرائيلية الُمعطل ــطينية - اإلس ــات الفلس ــاء المفاوض إحي
ــغ،  ــذه الصي ــرائيلي له ــض إس ــن رف ــل الدولتي ــار ح ــق إط ــنوات، وف س
لكنهــا قــد تنخــرط فــي المفاوضــات دون حســن نيه، مــن أجل إفشــالها 

مــن الداخــل. 
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ه. مصر والملف 
الفلسطيني/ اإلسرائيلي في 2022:

ــه	ليــس	 ــى	أن ــر	،	عل ــراء	المشــاركون	فــي	هــذا	التقري )1(	أجمــع	الخب
مــن	مصلحــة	مصــر	دخــول	إســرائيل	فــي	مواجهــة	عســكرية	مــع	
ــدول	 ــل	للتوســع	واإلمتــداد	ل ــران،	لخطــورة	هــذا	الســيناريو	القاب إي
وفاعليــن	أخريــن	بالمنطقــة،	وهــو	مــا	ســيعرض	مشــاريع	التكامــل	
ــا(	 ــاء	وغيره ــل	الكهرب ــاز	ونق ــر	)	خطــوط	الغ ــن	مص ــة	م المطروح

ــة. ــة	المحتمل للخطــر	بســبب	الفوضــى	اإلقليمي

ــح	 ــر	أن	تنج ــة	مص ــن	مصلح ــه	م ــًا	أن ــع	المشــاركون	أيض ــا	أجم )2(	كم
ــل	 ــة	العم ــل	إلتفاقي ــى	األق ــران	عل ــود	إي ــا،	وأن	تع مفاوضــات	فيين
المشــتركة	فــي	2015 ،	تجنبــًا	للحاجــة	للدخــول	فــي	ســباق	تســلح	
إقليمــي،	يشــكل	ضغطــًا	إضافيًا	علــى	المــوارد	المصريــة)	الموجهة	
ــة	الداخليــة،	ولجهــود	 ــرة	لجهــود	التنمي باألســاس	فــي	هــذه	الفت
مشــاريع	التكامــل	االقتصــادي	فــي	بعــض	دول	اإلقليــم،	فيمــا	
يتعلــق	بإعــادة	اإلعمــار،	والربــط	الكهربائــي	ومشــروعات	الربــط	فــي	
ــة	التحتيــة	ومــد	خطــوط	وشــبكات	الغــاز	...	وغيرهــا. مجــاالت	البني

)3(	كمــا	اتفــق	المشــاركون	علــى	أن	تبنــي	مصر	لخيــار	حل	الدولتيــن،	يثير	
قلــق	لــدى	اإلســرائيلين،	لخشــيتهم	مــن	نجــاح	مصر	في	حشــد	موقف	
دولــي	وإقليمــي	ضاغــط	علــى	إســرائيل،	لذلــك	طــرح	المشــاركون	في	
هــذا	التقريــر	إمكانيــة	أن	تطلــب	إســرائيل	من	مصــر	أن	تتخلــى	عن	هذا	
المســار،	وإن	كان	تحقــق	ذلــك	واســتجابة	مصــر	لمثــل	هــذه	الضغــوط	
تبقــى	بعيــدة،	بســبب	الرؤيــة	المصريــة	العامــة	والثابتة	لهذا	المســار	
ــط	 ــاوض	وضغ ــة	تف ــالك	مصــر	ورق ــى	امت ــالوة	عل ــدواه،	ع ومــدى	ج
مهمــة،	تتمثــل	فــي	قدرتهــا	علــى	تقليــل	فــرص	وقــوع	حــرب	جديــدة	
ــة	 ــال	وقوعهــا	-	بداي ــزة	فــي	2022،	باعتبارهــا	ســتكون	–	ح فــي	غ

النهايــة	لإلئتــالف	الحكومــي	بقيــادة	نفتالــي	بينت



دوائر متقاطعة - مصر واتجاهات السياسة اإلقليمية والدولية في 2022  29

2. توقعات الملف التركي

ــة	 ــدة،	نتيج ــة	متصاع ــع	ازمــة	اقتصادي ــى	وق ــام	2021	عل ــا	ع أ.	انهــت	تركي
اســتمرار	التدهــور	التدريجــي	فــي	العملــة	التركيــة،	وانعــكاس	ذلــك	
علــى	مســتويات	التضخــم	وتكلفــة	المعيشــة	خاصــة	بالنســبة	للطبقــات	
المتوســطة	والفقيــرة،	كمــا	انهــت	عــام	2021	علــى	وقــع	اتســاع	وتزايــد	
مســتويات	االســتقطاب	الداخلــي،	مــع	ارتفــاع	ملحــوظ	فــي	حركــة	األحــزاب	
المعارضــة	نحــو	التكتــل	ضــد	اإلئتــالف	الحاكــم	بقيــادة	حــزب	العدالــة	
والتنميــة	.	ويتوقــع	أن	تحكــم	هــذه	التطــورات	مســار	المشــهد	الداخلــي	
فــي	تركيــا	خــالل	2022،	مــع	توقعــات	باحتماليــة	إنــزالق	الوضــع	الداخلــي	
ــود	 ــح	الجه ــم	تنج ــال	ل ــي	ح ــعة،	ف ــعبية	الواس ــات	الش ــار	االحتجاج لمس
الحكوميــة	فــي	الســيطرة	علــى	المشــهد	االقتصــادي	المتداعــي،	وهــو	

ــات	المبكــرة	مــرة	أخــرى. مــا	قــد	يعيــد	طــرح	ســيناريو	افنتخاب

ب.	علــى	مســتوى	السياســة	الخارجيــة	تجاه	العالــم	العربي،	ال	نتوقع	اســتدارات	
كبيــرة	فــي	2022	فــي	السياســة	التركيــة	بهــذا	الخصــوص،	بــل	قــد	نشــهد	
بعــض	التغيــرات	التكتيكيــة،	غيــر	المؤثــرة	علــى	المســار	االســتراتيجي	

التركــي	فــي	المنطقــة	بشــكل	عــام،	قــد	يكــون	أهمهــا	مــا	يلــي:	

)1(	انفراجه	محسوبة	في	العالقات	مع	مصر.

ــا،  ــا	باخــراج	قواتهــا	أو	المرتزقــة	التابعيــن	لهــا	مــن	ليبي )2(	قبــول	تركي
ضمــن	اتفاقــات	مرنــة	وشــاملة	لألطــراف	األخــرى	التي	تملــك	مرتزقة	

أو	شــركات	خاصــة	كروســيا.

)3(	مزيــد	مــن	االنفتــاح	التركي	على	الخليــج،	خاصة	اإلمارات	والســعودية، 
ومحاولــة	إعــادة	تعريــف	السياســة	التركيــة	نحــو	الخليــج،	بعــد	أن	
تضــررت	بصــورة	كبيــرة،	نتيجــة	إنحيــاز	أنقــره	الكامــل	للموقــف	
القطــري	خــالل	األزمــة	الخليجيــة،	التــي	وقعــت	فــي	2017،	وال	تــزال	
محــاوالت	عــالج	أثارهــا	قائمــة	حتــى	اآلن-	بعــد	اتفــاق	العــال	فــي	ينايــر	
ــى	المســتوى	الخليجــي	 ــن	شــروخ	عل ــه	م ــا	أحدثت ــم	م -2021	لترمي

واإلقليمــي.
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ج. اتجاهات الحركة االستراتيجية التركية  في 2022 

)1(	توقــع	المشــاركون	فــي	هــذا	التقاريــر	أن	تظــل	العالقــات	التركيــة	
ــرص	 ــود	ف ــع	وج ــة،	م ــتوياتها	الحالي ــس	مس ــى	نف ــة	عل األمريكي
للتقــارب	بشــكل	أكبــر	عمــا	كانــت	عليــه	فــي	2021،	ارتباطــًا	بالــدور	
الــذي	يمكــن	أن	تلعبــه	أنقــره	لصالــح	واشــنطن	فــي	بعــض	الملفات	
ــدور	التركــي	فــي	 ــول(	–	ال ــل	أفغانســتان	)	تشــغيل	مطــار	كاب ،	مث
ــان	كعنصــر	مــوازن	للحضــور	الروســي	فــي	 ــا	وأزربيج ــف	أرميني مل
ــا	بقــدرات	 ــدور	التركــي	فــي	مســاعدة	أوكراني هــذه	المنطقــة-	ال
ــي	 ــدور	الترك ــا	-	ال ــيرة	وغيره ــرات	المس ــة	كالطائ عســكرية	نوعي
فــي	ليبيــا	وســوريا،	والــذي	ال	يتعــارض	بشــكل	عــام	مــع	التوجهــات	

االســتراتيجية	لواشــنطن	إزاء	هــذه	الملفــات.

ــع	 ــة،	ال	يتوق ــة	األوروبي ــات	التركي ــق	باتجاهــات	العالق ــا	يتعل )2(	فيم
ــى	 ــل	تشــير	التوقعــات	إل تحســنًا	فــي	هــذا	المســار	خــالل	2022،	ب
مزيــد	مــن	الفجــوات	فــي	العالقــات	بيــن	الجانبيــن،	والمرتبطــة	
ــان	 ــوق	اإلنس ــا	حق ــى	قضاي ــزاب	تتبن ــول	أح ــي	بوص بشــكل	أساس
فــي	دول	مثــل	ألمانيــا	)	أحــزاب	الخضــر(	وربمــا	فرنســا	أيضــًا	)	التــي	

ــل	2022(	. ــي	ابري ــات	ف ستشــهد	انتخاب

)3(	ســيظل	التنافــس	التركــي	مــع	روســيا	في	عــدد	من	الســاحات	التي	
ــام	 ــح	االســتراتيجية	لموســكو،	حاكمــا	للســياق	الع ــط	بالمصال تحي
ــف	 ــام،	خاصــة	المل ــة	الروســية	بشــكل	ع ــات	التركي لمســار	العالق
الســوري	والليبــي	وملــف	أوكرانيــا،	وملــف	أرمنيــا	وأذربيجــان،	مــع	
توقعــات	بــأن	يشــهد	عــام	2022	تصدعــات	بيــن	الجانبيــن	فيمــا	
ــا	وأذربيجــان. ــك	ملــف	أرميني ــداً	وكذل يتعلــق	بالملــف	الســوري	تحدي

)4(	توقــع	المشــاركون	فــي	هــذا	التقريــر	أن	تشــهد	العالقــات	التركيــة	
اإلســرائيلية	تطــور	إيجابــي	خــالل	2022 ،	خاصــة	علــى	المســار	السياســي، 
بمــا	يمهــد	لعــودة	العالقــات	الدبلوماســية	بيــن	البلديــن	لمــا	كانــت	عليه، 

وقــد	نشــهد	زيــارة	تركيــة	إلســرائيل	خــالل	النصــف	األول	مــن	2022.	
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)5(	ال	نتوقــع	تغيــرًا	فــي	2022	فــي	مســتويات	الحضــور	التركــي	فــي	
الملــف	الســوري	تحديــدًا،	حيــث	ستســتمر	أنقــرة	فــي	حفاظهــا	علــى	
وجودهــا	العســكري	فــي	الشــمال	الســوري،	ومقاومــة	أي	ضغــوط	
ــن	النظــام	الســوري	 ــن	روســيا	أو	م ــود	ســواء	م مضــادة	لهــذا	الوج

نفســه.	

3. توقعات الملف اإليراني

ــة	مــع	الغــرب	حــول	البرنامــج	 ــف	المفاوضــات	اإليراني 1.	مــن	الواضــح	أن	مل
النــووي	ســيظل	حاكمــا	للمشــهد	اإليرانــي	خــالل	2022،	مــن	خــالل	جــوالت	
تفــاوض	متعــددة،	نتوقــع	أن	تســفر	علــى	المــدى	القريــب	عــن	الوصــول	
ــن	النشــاطات	 ــزء	م ــن	ج ــران	ع ــودة	إي ــه	ع ــن	خالل ــم	م ــي،	يت ــاق	جزئ إلتف
الطــرد،  أجهــزة	 وعــدد	 التخصيــب	 نســب	 علــى	مســتوى)	 المتقدمــة	
والمســائل	الفنيــة	الخاصــة	بالمراقبــة	والتقييــم(	التــي	قامــت	بهــا	منــذ	
ــات	األمريكيــة،	وهــو	الســيناريو	 ــي	للعقوب ــل	رفــع	جزئ ــو	2018،	مقاب ماي

ــن	2022(. ــع	األول	م ــالل	الرب ــح	خ المرج

2. توقــع	المشــاركون	فــي	إعــداد	هــذا	التقريــر	أن	التوصــل	إلتفــاق	نهائــي	
ــدات	هــذا	 ــة	العــام	القــادم،	خاصــة	مــع	تعقي ــد	لنهاي ــران	قــد	يمت مــع	إي
ــرائيل	 ــها	إس ــى	رأس ــة	وعل ــراف	اإلقليمي ــض	األط ــرار	بع ــف،	وإص المل
ــاق	 ــول	إلتف ــرورة	الوص ــاق	2015،	وض ــودة	إلتف ــار	الع ــب	خي ــى	تجن عل
جديــد	بضمانــات	دوليــة	أكثــر	وضوحــًا	وأشــد	إحكامــًا	علــى	فــرص	تطويــر	
البرنامــج	النــووي	اإليرانــي	مســتقباًل،	عــالوة	علــى	رغبــة	هــذه	األطــراف	
ــران	اإلقليمــي	 ــدور	إي ــق	ب ــد	مســائل	تتعل ــن	أي	اتفــاق	جدي فــي	تضمي

ــة. ــخ	الباليســتية	اإليراني وبرامــج	الصواري

3. فيمــا	يتعلــق	بــدور	إيــران	فــي	اإلقليــم	خاصــة	فــي	ملــف	اليمــن،	يتوقــع	
أن	يشــهد	هــذا	الــدور	مرونــة	محتملــة،	باتجــاه	دفــع	وتشــجيع	الحوثييــن	
ــي	 ــرب	ف ــاء	الح ــات	إلنه ــي	مفاوض ــعودية	ف ــع	الس ــراط	م ــى	االنخ عل
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اليمــن،	وإن	كان	ذلــك	ســيظل	مرتبطــًا	بمــدى	نجــاح	إيــران	فــي	الوصــول	
العالقــات	 عــودة	 مــن	خاللهــا	 يمكــن	 لتفاهمــات،	 الســعودية	 مــع	

ــل	2016. ــه	قب ــت	علي ــة	لمــا	كان الســعودية	اإليراني

4. يتوقــع	اســتمرار	إيــران	فــي	التحكــم	فــي	خيــوط	اللعبــة	السياســة	فــي	
ــة	 ــة	العراقي ــى	جهــود	تشــكيل	الحكوم ــر	عل ــة	التأثي ــراق،	ومحاول الع
الجديــدة،	ومنــع	ومعالجــة	أي	إنقســامات	محتملــة	فــي	الموقــف	
ــي	 ــتمرارها	ف ــع	اس ــيقي(،	م ــار	التنس ــيعية)	اإلط ــل	الش ــاص	بالكت الخ
تشــجيع	الفصائــل	المواليــة	لهــا	علــى	الضغــط	»	المحدود	والمحســوب«	

ــى	الوجــود	األمريكــي	فــي	العــراق. عل

5. يتوقــع	أن	يشــهد	الحضــور	العســكري	فــي	ســوريا	خــالل	2022	تقليصــًا	
أو	تراجعــًا،	اســتنادًا	لســيناريو	التفاهمــات	األمريكيــة	الروســية)	لــم	
تتبلــور	بشــكل	كامــل	بعــد(،	فــي	مقابــل	اســتمرار	طهــران	فــي	تعزيــز	
ــول	 ــذي	يحظــى	بقب حضورهــا	االقتصــادي	والثقافــي	فــي	ســوريا،	وال
مــن	نظــام	األســد	)	باعتبــار	إيــران	الحليــف	اإلقليمــي	الرئيســي	لألســد، 

ــه	مــع	روســيا(. ــوازن	فــي	عالقات ــه	إدارة	الت ــذي	يمكــن	مــن	خالل وال

6. توقــع	المشــاركون	أن	الحضــور	والتأثيــر	اإليرانــي	فــي	الملــف	اللبنانــي	
ــة	 ــدات	األزم ــم	تعقي ــي	2022 ،	بحك ــوط	ف ــن	الضغ ــد	م ــهد	مزي سيش
السياســة	الراهنــة	فــي	لبنــان،	خاصــة	بعــد	اشــتعال	الموقــف	بيــن	
لبنــان	وبعــض	دول	الخليــج،	والحديــث	بشــكل	مباشــر	عــن	مســألة	حــزب	
ــرة	 ــدة	األخي ــم	المتح ــام	لألم ــن	الع ــارة	األمي ــان	)	زي ــي	لبن هللا	ودوره	ف
للبنــان	ودعوتــه	لتحــول	حــزب	هللا	لحــزب	سياســي	،	وتخليــه	عــن	الجنــاح	

ــكري(	. العس

4. اتجاهات التوتر في شرق المتوسط في 2022

أ. مــن	الواضــح	أن	منطقــة	شــرق	المتوســط	ســتظل	علــى	نفــس	وتيــرة	
التوتــر	التــي	كانــت	عليهــا	فــي	2021،	خاصــة	فــي	ظل	إصــرار	تركيــا	على	
ممارســات	غيــر	مشــروعة	تتعلــق	بالتنقيــب	عــن	الغــاز	فــي	المناطــق	
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البحريــة	غيــر	الخاضعــة	لهــا،	بموجــب	القانــون	الدولــي	للبحــار.

ب.	ســيظل	ملمــح	التوتــر	القائــم	منحصــرًا	بيــن	تركيــا	مــن	جانــب	واليونــان	
ومصــر	وقبــرص	وفرنســا	بشــكل	غيــر	مباشــر،	مــع	توقعــات	بعــدم	قــدرة	
هــذه	األطــراف	علــى	الوصــول	إلتفاقــات	وتفاهمــات	مرضيــة	للجميــع، 
حيــث	تبــدو	اللعبــة	وكأنهــا	لعبــة	صفريــة،	خاصــة	بيــن	اليونــان	وتركيــا.

جـــ.	نتوقــع	أن	يشــهد	عــام	2022	لقــاءات	مصريــة	تركيــة	)	ضمــن	الجــوالت	
االستكشــافية	التــي	انعقــدت	مرتيــن	خــالل	2021( ،	وعلــى	الرغــم	
مــن	صعوبــة	وتعقيــدات	الملــف	بيــن	الجانبيــن،	إال	أن	فــرص	االنفراجــة	
ــرة	 ــن	القاه ــات	مشــتركة	بي ــم	التوصــل	لتفاهم ــال	ت ــي	ح ــة،	ف ممكن

ــدًا.	 ــا	تحدي وأنقــرة	فيمــا	يخــص	ليبي

ــي	 ــد	ف ــي	الجدي ــع	اإلقليم ــة	التجم ــي	تقوي ــر	ف ــع	اســتمرار	مص ح.	نتوق
شــرق	المتوســط)	منظمــة	غــاز	شــرق	المتوســط(،	وربمــا	تنضــم	إليــه	
ــا	 ــر	نهجه ــا	لتغيي ــع	تركي ــد	يدف ــا	ق ــو	م ــالل	2022،	وه ــدة	خ دول	جدي
الحالــي،	نحــو	مقاربــة	تعاونيــة	مــع	دول	شــرق	المتوســط،	كــي	ال	تظــل	
معزولــة	جيوسياســيًا،	وكــي	تتجنــب	الدخــول	فــي	مخاطــرة	كبيــرة	فــي	
ــار. حــال	اســتمرت	فــي	نهــج	التصــادم	واإلصــرار	علــى	الســير	عكــس	التي



دوائر متقاطعة - مصر واتجاهات السياسة اإلقليمية والدولية في 2022  34

المحور الرابع: 
اتجاهات التوقعات في مناطق

األزمات العربية الراهنة: 

ــر	أن	يشــهد	المســار	السياســي	 ــي	التقري ــع	المشــاركون	ف توق
فــي	عــدد	مــن	البلــدان	العربيــة	بعــض	التعثــر	فــي	2022 ،	منهــا	
ليبيــا	وتونــس	والجزائــر	والعــراق	والســودان،	ارتباطــًا	بتعقيــدات	
ــدول،	التــي	شــهدت	خــالل	2021  الملــف	الداخلــي	فــي	هــذه	ال
تطــورات	مهمــة،	ســواء	علــى	الصعيــد	االنتخابــي)	حالــة	العــراق(	
ــك	 أو	علــى	صعيــد	المســار	االنتقالــي)	الســودان،	تونــس(	،	وكذل
لبنــان	التــي	تشــهد	تعطــل	فــي	عمليــة	تشــكيل	الحكومــة	منــذ	

أكثــر	مــن	عــام	تقريبــًا.

1. السودان
 

ــن	الســيولة	 ــدر	م ــس	الق ــى	نف ــة	الســودانية	عل ــع	أن	تســتمر	الحال يتوق
والغمــوض،	بســبب	عــدم	القــدرة	حتــى	اآلن	علــى	االســتقرار	علــى	صيــغ	
توافقيــة	للحكــم	وإدارة	المرحلــة	اإلنتقاليــة)	خاصــة	بعــد	قــرارات	25 
اكتوبــر	2021	واتفــاق	21	نوفمبــر	الالحــق	والــذي	عــاد	بموجبــه	حمــدوك	
رئيســًا	للــوزراء،	بينمــا	رفــض	الشــارع	هــذا	االتفــاق،	واســتمرت	االحتجاجــات	
الشــعبية	منــذ	هــذا	االتفــاق	وحتــى	خــالل	األيــام	األخيــرة	مــن	عــام	2021( 
ــة	 ــاء	كتاب ــد	)	أثن ــا	بع ــوزراء	حمــدوك	فيم ــس	ال ــاءت	اســتقالة	رئي ــد	ج وق
ــة	التكهــن	بمصيــر	الســودان،  ــر(	لتؤكــد	بالفعــل	علــى	صعوب هــذا	التقري
ومــدى	جــدوى	الوســاطات	المبذولــة	أو	الضغــوط	المختلفــة	للعــودة	
ــة	 ــل،	أو	الوصــول	لصيغ ــى	األق ــر	عل ــل	25	اكتوب ــا	قب ــة	م بالوضــع	لمرحل

ــة.	 ــة	اإلنتقالي ــدة	للمرحل جدي
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2. ليبيا

توقــع	المشــاركون	فــي	حلقــة	النقــاش	الخاصة	بهــذا	التقريــر،	أن	الحالة	
ــث	 ــى	أي	ســيناريوهات،	حي ــالل	2022	عل ــة	خ ــة	ســتبقى	مفتوح الليبي
كانــت	انتخابــات	24	ديســمبر	2021	)	التــي	تــم	تأجيلهــا	دون	تحديد	موعد	
بديــل	حتــى	وقــت	كتابــة	هــذا	التقريــر(	ومعــروف	أن	هــذا	االســتحقاق	
قــد	اســتغرق	مــن	المجتمــع	الدولــي	ومن	الــدول	المعنيــة	بليبيــا	جهدًا	
ــرًا	،	ومارثــون	طويــل	مــن	المؤتمــرات	بالداخــل	الليبــي	 دبلوماســيا	كبي
وبالخــارج	)	مؤتمــر	برليــن	2/	مؤتمــر	باريــس	وغيرهــا(	.	لذلــك	مثــل	تأجيل	
ــد	مــن	 ــاط	وأضافــت	مزي ــرة	نقطــة	إحب ــات	فــي	اللحظــات	األخي األنتخاب
الغمــوض	حــول	مصيــر	هــذا	االســتحقاق،	وتوقيــت	عقــده	واإلشــكاليات	
التــي	ظهــرت	خــالل	العمليــة	اإلنتخابيــة	،	فيمــا	يتعلــق	بأســماء	بعــض	
التــي	ترفضهــا	بعــض	القــوى	الخارجيــة)	بحجــة	أنهــا	 الشــخصيات	
ــة	 ــة	شــخصيات	ليبي ــى	مخالف ــالوة	عل ــي	(	،	ع ــة	للقضــاء	الدول مطلوب
أخــرى	للشــروط	التأسيســية	للعمليــة	السياســة	الراهنــة	التــي	رعتهــا	
مبعوثــة	األميــن	العــام	لألمــم	المتحــدة	ســتيفاني	وليامــز	)	كانــت	عبارة	
عــن	إقــرارات	مكتوبــة	علــى	بعــض	الشــخصيات	بعــدم	الترشــح،	لكنهــم	

خالفــوا	هــذه	التعهــدات	فيمــا	بعــد(.

ســتظل	االنتخابــات	الليبيــة	نقطــة	أســاس	يمكــن	البنــاء	عليــه	نحــو	تحقيق	
معادلــة	االســتقرار	فــي	ليبيــا،	لذلــك	ســتظل	مســار	تجاذبــات	فــي	2022 
مــن	القــوى	اإلقليميــة	والدوليــة،	حيــث	أن	بعضهــا	غيــر	راغــب	فــي	تحقيق	
االســتقرار	بالمطلــق،	إال	مــن	منظــور	مصلحتــه	الخاصــة)	تركيا	على	ســبيل	
ــات	خــالل	النصــف	األول	مــن	هــذا	العــام،  ــال(،	وبفــرض	عقــد	األنتخاب المث
ــة	الراهنــة،  ــات	ال	تقــل	خطــورة	عــن	المرحل ــة	مــا	بعــد	اإلنتخاب فــإن	مرحل
قياســًا	علــى	ســيناريوهات	ســابقة	)	انتخابــات	2012(.	وهــو	مــا	يعنــي	
ــزال	مطــروح	فــي	أي	وقــت،	فــي	 ــع	الصــراع	والحــرب	ال	ي أن	العــودة	لمرب
حــال	قــرر	أي	مــن	األطــراف	المؤثــرة	اإلنقــالب	علــى	المعادلــة	السياســية	

المتفــق	عليهــا.	
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إذن خالل 2022 نحن أمام عدة سيناريوهات:

السيناريو األول: 

عقــد	االنتخابــات	وفــرض	االســتقرار.	يفتــرض	هــذا	الســيناريو	نجــاح	
 ،  2022 مــن	 األول	 النصــف	 خــالل	 األقــل	 علــى	 االنتخابيــة	 العمليــة	
ــة	بنتائجهــا	وانتقــال	 ــة	والدولي ــة	واالقليمي ــراف	االطــراف	المحلي واعت
ــع	 ــار،	م ــادة	االعم ــات	اع ــدء	عملي ــتقرار	وب ــة	واالس ــع	الدول ــا	لمرب ليبي
العمــل	علــى	حــل	مشــاكل	المرتزقــة	والوجــود	العســكري	االجنبــي	
فــي	ليبيــا	بشــكل	تدريجــي	ومتزامــن	بيــن	القــوى	صاحبــة	هــذا	الوجــود	

ــيا. ــا	وروس ــة	تركي خاص

السيناريو الثاني: 

العــودة	للصــراع،	بســبب	رفــض	دخــول	بعــض	المرشــحين	النافذيــن	
أو	 الجنــوب،	 أو	 الغــرب	 أو	 الشــرق	 مــن	 ســواء	 االنتخابــي	 للســباق	
اســتمرار	تأجيــل	االنتخابــات	ألجــل	غيــر	مســمى،	دون	تحديــد	موعــد	
ــة	عقــدت	 ــع	الصــراع	فــي	حال ــي	لهــا،	وقــد	نعــود	لمرب توافقــي	ونهائ
اإلنتخابــات	ولــم	يتــم	االعتــراف	بنتائجهــا	مــن	جانــب	بعــض	األطــراف،	مــا	
يعنــي	االحتــكام	لقــوة	الســالح،	والعــودة	للحــرب	مــرة	أخــرى،	ونعتقــد	
ــد	لســيناريو	التقســيم	المناطقــي	 أن	هــذا	الســيناريو	ســيعني	التمهي
والسياســي	والعســكري	بيــن	شــرق	وغــرب	وجنــوب،	مــع	بقــاء	ســلطة	
ــى	اآلن.	 ــذ	2012	وحت ــا	من ــي	ظهــرت	فــي	ليبي ــك	الت ــة	هشــة	كتل ليبي

ــكالت	 ــن	المش ــر	م ــة	الكثي ــة	الليبي ــل	بالحال ــاركون	أن	تظ ــع	المش توق
المعقــدة،	والتــي	لــن	تنتهــي	باالنتخابــات،	بــل	ســيتم	التعامــل	التدريجي	
معهــا	مــن	الســلطة	الليبيــة	التــي	ســتنجح	فــي	االنتخابــات	،	وأهمهــا	
ملــف	الوجــود	األجنبــي،	وهــو	ملــف	معقــد	ومتشــابك	ويحتــاج	بالفعــل	

لوقــت	كبيــر	للتخلــص	منــه	بأقــل	الخســائر	علــى	الدولــة	الليبيــة	.
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3. تونس

يتوقــع	اســتمرار	لعبــة	التجاذبــات	الداخليــة	فــي	تونــس	بيــن	الرئيــس	
ــة	2021،  ــه	بنهاي ــا	انتهــت	علي ــى	م ــة	النهضــة،	عل ــس	ســعيد	وحرك قي
ــرزت	 ــي	أف ــو	الماضــي،	والت ــرارات	25	يولي ــات	ق ــع	تداعي ــى	وق ــك	عل وذل
فــي	البدايــة	تأييــدًا	داخليــًا	لقــرارات	التصحيــح	كمــا	أطلــق	عليهــا	الرئيــس	
ــة«	 ــراءات	إنقالبي ــة	»	إج ــة	المقابل ــن	الجه ــرت	م ــي	اعتب التونســي،	والت
وتراجعــًا	عــن	المســار	الديمقراطــي	المرســوم.	ويتوقــع	أال	يفضــي	إطــالق	
ــى	 ــرة	عل ــج	كبي ــة	فــي	تونــس	لنتائ الحــوار	الوطنــي	لحــل	األزمــة	الداخلي
هــذا	المســتوى،	خاصــة	أن	هــذا	الحــوار	يتــم	عبــر	منصــات	إلكترونيــة، 

ــن	وفقــدان	للثقــة. ــن	الجانبي ــد	واضــح	بي ــاك	تصعي وهن

4. سوريا

ــة	 ــرب	لحال ــام	أق ــط	ع ــًا	بخ ــي	2022	محكوم ــف	الســوري	ف ســيظل	المل
ــات	 ــيا	والوالي ــة	روس ــى	األرض،	خاص ــودة	عل ــوى	الموج ــن	الق ــوازن	بي الت
المتحــدة	وتركيــا	وإيــران،	مع	اســتمرار	روســيا	فــي	محاولة	إدارة	التســويات	
ــة	 ــن	الحكوم ــة(	وبي ــة	الذاتي ــراد)	اإلدارة	الديمقراطي ــن	األك ــة،	بي الداخلي
الســورية،	فــي	مناطــق	الشــرق	والشــمال	الشــرقي،	بعــد	نجاحهــا	فــي	
إدارة	تســوية	درعــا	فــي	الربــع	األخيــر	مــن	العــام	الماضــي،	والتــي	تمكنــت	
ــى	 ــيطرة	عل ــتعادة	الس ــن	اس ــورية	م ــلحة	الس ــوات	المس ــا	الق بموجبه
الجنــوب	الســوري،	وصــواًل	للحــدود	مــع	األردن	وإســرائيل،	وإعــادة	تشــغيل	

ــر	نصيــب	الحــدودي. معبــر	جاب

ســتظل	فــي	2022	محــاوالت	روســيا	للضغــط	علــى	الوجــود	التركــي	فــي	
الشــمال	الســوري،	إمــا	بالضغــط	العســكري	المحــدود	والمتواصــل،	بمــا	
ــة	االســتقرار	واالســتفادة	مــن	 ــود	التركــي	بالوصــول	لحال ال	يســمح	للوج
التموضــع	الجغرافــي،	أو	مــن	خــالل	محاولــة	بنــاء	تفاهمــات	برعاية	روســية	
ــماح	 ــا	الس ــن	خالله ــن	م ــي،	يمك ــام	الترك ــوري	و	النظ ــام	الس ــن	النظ بي
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بالوصــول	الســوري	لبعــض	المناطــق	والنقــاط	الحدوديــة	أو	فيمــا	يتعلــق	
ــر	الداخليــة،	فــي	مقابــل	تقليــل	الضغــط	العســكري	 ــإدارة	بعــض	المعاب ب
والسياســي	علــى	الوجــود	التركــي	فــي	الشــمال	الســوري،	وســتظل	
هــذه	العمليــة	محكومــة	بصــورة	أساســية	بالمــدى	الــذي	ســتصل	إليــه	
ــام،  ــول	ســوريا	والمنطقــة	بشــكل	ع ــة	الروســية	ح التفاهمــات	األمريكي
عــالوة	علــى	لعبــة	المســاومات	التــي	تجيــد	تركيــا	اســتغاللها	فــي	إدارة	
ــف	 ــط	المل ــات	)	رب ــن	الملف ــط	بي ــالل	الرب ــن	خ ــيا،	م ــع	روس ــة	م المنافس

ــال(. ــى	ســبيل	المث ــف	الســوري	عل ــي	بالمل الليب

ــن	 ــاًل	م ــًا	كام ــكريًا	أمريكي ــحابًا	عس ــهد	انس ــالل	2022	أن	نش ــع	خ ال	يتوق
ســوريا،	قــد	نشــهد	عمليــة	إعــادة	انتشــار	مــرة	أخــرى،	فــي	حــال	نجحــت	
التفاهمــات	مــع	روســيا	،	والتــي	تتمحــور	باألســاس	حــول	إمكانيــة	إبعــاد	أو	

ــدور	والوجــود	اإليرانــي	فــي	ســوريا. تقليــص	مســاحة	ال

قــد	يكــون	ملــف	تطبيــع	العالقــات	العربيــة	مــع	ســوريا	محــور	مهــم	مــن	
ــد	نشــهد	 ــالل	2022،	وق ــول	ســوريا	خ ــالت	الدبلوماســية	ح ــاور	التفاع مح
مزيــدًا	مــن	االنفتــاح	مــن	بعــض	الــدول	العربيــة	بهــذا	الملــف،	دون	تحقيــق	
ــبب	 ــة(،	بس ــة	العربي ــوريا	بالجامع ــد	س ــودة	لمقع ــل	)	الع ــاح	الكام االنفت
اســتمرار	الرفــض	األمريكــي	لذلــك	والتلويــح	بالعقوبــات	)	قانــون	قيصــر(.

5. العراق

ــاول	 ــدة	فــي	العــراق	محــل	تن ــة	الحكومــة	الجدي يتوقــع	اســتمرار	معضل
مــن	كل	األطــراف	الداخليــة-	حتــى	بفــرض	تشــكيلها	خــالل	الربــع	األول	مــن	
2021	-	وتجــاوز	الخالفــات	الراهنــة	بخصــوص	مســألة	األغلبيــة	وشــخصية	
رئيــس	الــوزراء،	ومــا	تفــرع	عنهــا	مــن	خالفات	بيــن	القــوى	الكردية	نفســها	
بخصــوص	تســمية	رئيــس	الجمهوريــة	بيــن	الحزبيــن	الكردييــن	الكبيريــن)	
االتحــاد	الوطنــي	والحــزب	الديمقراطــي	الكردســتاني(.	وفــي	حــال	اســتمر	
تعطيــل	عمــل	الحكومــة	الجديدة،	وعــدم	قدرتهــا	على	التصدي	للمشــاكل	
المعيشــية	التــي	تهــم	المواطــن	العراقي	وعلى	رأســها	أزمــات	الكهرباء، 
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ــات	 ــع	بداي ــي	م ــرار	العراق ــع	الق ــى	صان ــوة	عل ــط	بق ــر	وتضغ ــي	تظه الت
فصــل	الصيــف	مــن	كل	عــام،	قــد	نشــهد	عــودة	للمظاهــرات	واالحتجاجــات	

للشــارع	العراقــي	مــرة	أخــرى.	

وفــي	ظــل	هــذا	الوضــع	السياســي	غيــر	المســتقر،	يتوقــع	أن	تشــهد	الحركة	
ــه	 ــذي	أحدث ــم	ال ــد	الزخ ــي	2022،	بع ــًا	ف ــًا	ملحوظ ــراق	تراجع ــة	للع الخارجي
رئيــس	الــوزراء	مصطفــى	الكاظمــي	منــذ	توليــه	المســئولية،	خاصــة	فيمــا	
يتعلــق	بالعالقــات	مــع	مصــر	واألردن)	محــور	الشــام	الجديــد(	أو	فيمــا	يتعلــق	

بالتقــارب	مــع	دول	الخليــج	)	مشــاريع	الربــط	الكهربائــي	وغيرهــا(.

6. لبنان

ــع	 ــان،	م ــي	لبن ــة	ف ــي	مســار	السياســة	الداخلي ــرًا	ف ــرًا	كبي ــع	تغي ال	يتوق
اســتمرار	جهــود	تشــكيل	الحكومــة	دون	تقــدم	ملحــوظ	حتــى	نهايــة	
ــذي	 2021،	مــع	توقعــات	باســتمرار	التدهــور	االقتصــادي	والمعيشــي،	ال
قــد	يفضــي	لعــودة	المظاهــرات	واالحتجاجــات	للشــارع	اللبنانــي	مــرة	
أخــرى،	وهــو	الســيناريو	الــذي	يحــذر	منــه	معظــم	المعنييــن	بالملــف	
اللبنانــي،	خشــية	أن	يقــود	بالفعــل	للفوضــى	واإلقتتــال	الداخلــي،	بعــد	أن	
وصلــت	األوضــاع	المعيشــية	لمســتويات	أصبحــت	غيــر	مقبولــة	مــن	قطــاع	
عريــض	مــن	الشــعب	اللبنانــي.	مــع	توقعــات	باســتمرار	الضغــوط	الدوليــة	)	
األمريكيــة	واألوربيــة	بشــكل	عــام(	والفرنســية	بشــكل	خــاص	علــى	القــوى	
السياســة	اللبنانيــة	المختلفــة،	مــن	أجــل	إعــالء	مصلحــة	لبنــان	فــوق	
المصالــح	السياســية	الضيقــة،	واســتمرار	الضغــوط	بخصــوص	تصحيــح	وضع	

ــة. ــة	السياســية	الداخلي ــى	مســتوى	المعادل ــزب	هللا	عل ح

7. الخالفات المغربية الجزائرية

ال	يتوقــع	أن	يشــهد	عــام	2022	انفراجــه	فــي	مســار	العالقــات	المغربيــة	
مــع	الجزائــر،	والتــي	شــهدت	توتــرًا	متصاعــدًا	خــالل	الربــع	األخير	مــن	2021، 
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حيــث	تســتمر	قضايــا	الخــالف	بيــن	الجانبيــن	دون	تســوية	محتملــة	وأهمها	
ملــف	الصحــراء،	الــذي	حظيــت	فيه	المغــرب	على	نقطــة	لصالحهــا	باعتراف	
الواليــات	المتحــدة	بمغربيــة	الصحــراء	فــي	عهــد	الرئيــس	الســابق	ترامــب)	
ــروج	 ــا	ت ــرائيل(	كم ــع	إس ــع	م ــى	التطبي ــة	عل ــل	للموافق ــل	محتم كمقاب
لذلــك	األوســاط	اإلعالميــة	والسياســية	فــي	الجزائــر،	عــالوة	علــى	الرؤيــة	
الجزائريــة	لمســألة	التقــارب	المغربــي	مــع	إســرائيل	والنظــر	إليــه	علــى	أنه	
موجــه	ضــد	أمنهــا	الوطنــي.	وبالتالــي	ســيظل	ملــف	العالقــات	المتوتــرة	

بيــن	المغــرب	والجزائــر	مســار	تفاعــل	خــالل	2022.

8. اليمن 

مــن	الواضــح	أن	الملــف	اليمنــي	لــن	يطــرأ	عليــه	تغيــرات	كبيــرة	وجوهريــة	
السياســية	 بمواقفهــا	 األطــراف	 فــي	ظــل	تمســك	كل	 	،  2022 فــي	
المتباعــدة	مــن	ناحيــة،	وبنفوذهــا	علــى	األرض	مــن	ناحيــة	أخــرى،	عــالوة	
علــى	تشــظي	الملــف	نحــو	ملفــات	فرعيــة	أخــرى	مثــل	ملــف	الجنــوب	فــي	

ــر	المســتقرة	فــي	المهــرة. اليمــن،	واألوضــاع	غي

ــرص	 ــى	ف ــالل	2022	عل ــف	خ ــذا	المل ــار	ه ــوص	مس ــال	بخص ــد	األم تنعق
ــن	 ــر	م ــع	األخي ــالل	الرب ــل	خ ــذي	دخ ــي،	ال ــعودي	اإليران ــوار	الس ــاح	الح نج
ــدو	متقدمــة	عــن	الســابق)	التحــول	مــن	 العــام	الماضــي	فــي	مراحــل	تب
ــن(	فــي	 ــرف	بهــا	مــن	الطرفي ــة	ومعت ــر	رســمي	لحــوارات	معلن حــوار	غي
الوصــول	لتفاهمــات	واســعة،	يمكــن	مــن	خاللهــا	تســوية	ملفــات	الخــالف	

ــي.	 ــف	اليمن ــى	رأســها	المل المتشــابكة	وعل
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مالحظات 
ختامية 

مــن	الواضــح	أن	عــام	2022	سيشــهد	عــدة	تطــورات	داخليــة	فــي	
ــا	 ــدة	وفرنس ــات	المتح ــة	كالوالي ــة	المهم ــدول	الغربي ــض	ال بع
وبريطانيــا،	باإلضافــة	أللمانيــا	التــي	شــهدت	بالفعــل	نهايــة	
العــام	الماضــي	تغيــر	موقــع	المستشــارية	وتغيــر	فــي	افئتــالف	
الحكومــي	الحاكــم،	بتوجهــات	جديــدة	داخليــة	وخارجيــة،	وال	شــك	
أن	مجمــل	هــذه	التطــورات	ســيكون	لهــا	تأثيــرات	مباشــرة	وغيــر	
ــح	المصريــة،	وهــو	مــا	تــم	تفصيلــه	فــي	 مباشــرة	علــى	المصال
متــن	التقريــر	بشــكل	مفصــل،	ونتمنــى	أن	يحظــى	ذلــك	باهتمــام	
ــم	 ــي	رس ــا	ف ــدول	ودوره ــذه	ال ــة	ه ــات،	لمحوري ــاع	السياس صن

ــة. ــة	واإلقليمي السياســات	العالمي

ــا	ســيظالن	 ــف	أوكراني ــة	األندوباســفيك	ومل ــر	أن	منطق ــن	التقري ــا	بي كم
ــع	 ــالل	2022،	م ــن	خ ــن	روســيا	والصي ــع	كاًل	م ــي	م ــل	الغرب ــور	للتفاع مح
اتجــاه	عــام	نحــو	محاولــة	الوصــول	لتفاهمــات	مشــتركة	،	تحقق	االســتقرار	
االســتراتيجي	بيــن	روســيا	والغــرب	مــن	جانــب،	وتضــع	»	حواجــز	أمــان	»	بيــن	
الواليــات	المتحــدة	وحلفائهــا	مــن	جانــب	،	والصيــن	مــن	جانــب	أخــر،	وإن	كان	
الوصــول	لهــذه	التفاهمــات	وبلورتهــا	بشــكل	كامــل	يحتــاج	لوقــت	طويــل، 
قــد	يتخطــى	2022،	مــع	بقــاء	احتمــاالت	لتدهــور	األوضــاع	فــي	أي	وقــت، 
ــه	 ــط	لمصالح ــر	فق ــه،	والنظ ــالل	بالتزامات ــرف	اإلخ ــرر	أي	ط ــال	ق ــي	ح ف

الخاصــة،	بحســابات	ضيقــة.

كذلــك	تنــاول	التقريــر	اتجاهــات	التوقعــات	فــي	الملفــات	اإلقليميــة	
ــي	 ــة،	والت ــة	المصري ــَا	بالنســبة	للدول ــر	إلحاح ــة،	األكث ــة	واألفريقي والعربي
تبيــن	مــن	خــالل	االســتعراض	العــام	لهــا،	أن	البيئــة	االســتراتيجية	المصريــة	
ــول	 ــوض	ح ــن	الغم ــة	م ــي	ســتظل	تشــهد	حال ــى	المســتوى	اإلقليم عل
ــات	 ــة	فــي	ملف ــات	محتمل ــات	بانفراج ــر	بعــض	الملفــات،	مــع	توقع مصي
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أخــرى،	وهــو	مــا	ســيفرض	علــى	صانــع	القــرار	المصــري	حســابات	دقيقيــة	
وخطــط	تحــركات،	تضــع	فــي	اإلعتبــار	تشــابكات	الوضــع	الداخلــي	فــي	هــذه	
الملفــات	مــن	جانــب،	وأدوار	الفاعليــن	اإلقليمييــن	والدولييــن	ومصالحهــم	
مــن	جانــب	أخــر،	وفــي	هــذا	اإلطــار	نختتــم	هــذا	التقريــر	ببعــض	المالحظــات	
التــي	نتمنــى	أن	تكــون	معينــًا	لمتخــذ	القــرار	علــى	بنــاء	رؤيــة	متكاملــة	

للحركــة	المصريــة	خــالل	2022،	ومنهــا	مــا	يلــي:

1

2

3 4

5

استراتيجية
محاور الغاز 

والطاقة 

إعادة تعريف 
السياسة  اإلقليمية 

المصرية

استراتيجية 
االستقرار 
اإلقليمي

مداخل جديدة 
للسياسة المصرية 

نحو أفريقيا
استراتيجية

التحوط

شكل رقم )1( مالحظات التجاهات السياسة اإلقليمية والدولية المصرية في 2022 
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1. استراتيجية محاور الغاز والطاقة 

ــان،  ــة	)	لبن ــى	كثافــة	الحضــور	المصــري	فــي	الملفــات	العربي الحفــاظ	عل
العــراق،	ســوريا،	األردن،	دول	الخليــج،	ليبيــا،	الســودان...	الخ(،	مــع	تطوير	هذا	
الــدور	باتجــاه	بنــاء	شــراكات	اســتراتيجية	/	اقتصاديــة	فاعلــة	ومؤسســية، 
يمكــن	مــن	خاللهــا	تعظيــم	المنافــع	االقتصاديــة	المشــتركة،	خاصــة	
فــي	ظــل	مــا	تملكــه	مصــر	حاليــًا	مــن	قــدرات	وخبــرات	فــي	مجــال	البنيــة	
التحتيــة	ومشــاريع	الطاقــة	والغــاز	والكهربــاء،	بمــا	يمكــن	أن	نطلــق	عليــه	

اســتراتيجية	محــاور	الغــاز	والطاقــة.

2. إعادة تعريف السياسة اإلقليمية المصرية

	مــن	الواضــح	أن	المنطقــة	تشــهد	محــاوالت	مــن	عــدة	دول	إلعــادة	
التموضــع	فــي	اإلقليــم،	أو	مــا	يمكــن	أن	نســميه	إعــادة	تعريف	سياســاتها	
الخارجيــة)	المصالحــة	الخليجيــة	وتطوراتهــا	–	التقــارب	الخليجــي	مــع	
تركيــا-	الحــوار	االيرانــي	مــع	الســعودية-	اإلســتدارة	اإلماراتيــة	فــي	بعــض	
ــركات	 ــذه	التح ــع	ه ــر	م ــل	مص ــتدعي	أن	تتعام ــا	يس ــو	م ــات(	،	وه الملف
بقــدر	مــن	المرونــة،	بمــا	يتناســب	مــع	الرؤيــة	المصريــة	العامــة	للمنطقــة	
ــن	 ــى	األم ــا	عل ــدى	تأثيره ــا،	وم ــات	فيه ــات	التحالف ــا،	واتجاه وتفاعالته

ــي	المصــري. القوم

3. استراتيجية التحوط

ــن	 ــع	كل	م ــي	م ــر	الغرب ــاالت	اشــتعال	التوت ــي	ظــل	احتم ــن	المهــم	ف م
روســيا	والصيــن،	ســواء	حــول	أوكرانيــا،	أو	فــي	منطقة	المحيطيــن	الهندي	
ــب،	فهــي	ليســت	 ــن	كث ــب	مصــر	هــذه	التطــورات	ع والهــاديء،	أن	تراق
ببعيــدة	عــن	المصالــح	المصريــة	مــع	الــدول	الواقعــة	فــي	محــور	التوتــر	
ــاري	 ــادل	التج ــرص	التب ــى	ف ــة	عل ــا	المحتمل ــر	لتأثيراته ــل،	بالنظ المحتم
والتعــاون	متعــدد	األطــراف،	عــالوة	علــى	احتمــاالت	ارتفــاع	أســعار	بعــض	
الســلع	االســتراتيجية	التــي	تســتوردها	مصــر	مــن	هــذه	الــدول،	باإلضافــة	
لتأثيــرات	محتملــة	علــى	خطــوط	المالحــة	الدوليــة،	المرتبطــة	بصــورة	



دوائر متقاطعة - مصر واتجاهات السياسة اإلقليمية والدولية في 2022  44

ــر	 ــف	المخاط ــل،	تكالي ــف	النق ــاع	تكالي ــويس	)	ارتف ــاة	الس ــرى	بقن أو	بأخ
والتأميــن(،	وهــو	مــا	يحتــاج	الســتراتيجية	تحــوط	مصريــة	مبكــرة،	تضــع	كل	

ــة.  ــة،	مــع	خطــط	تحــرك	بديل االحتمــاالت	علــى	الطاول

4.  مداخل جديدة للسياسة المصرية نحو أفريقيا

ال	شــك	أن	عــام	2022	ســيكون	عــام	أفريقــي	بامتيــاز	بالنســبة	للسياســة	
ــف	 ــادة	تعري ــس	السيســي	إع ــي	عهــد	الرئي ــي	شــهدت	ف ــة،	الت المصري
مهمــة	لحركتهــا	نحــو	الدائــرة	األكثــر	أهميــة	بالنســبة	لهــا،	وهــي	
الدائــرة	اإلفريقيــة،	وهــو	مــا	انعكــس	بشــكل	واضــح	علــى	عــدد	الزيــارات	
الرئاســية	المتبادلــة	وعــدد	الوفــود	األفريقيــة	التــي	زارت	مصــر	خــالل	
الســنة	الماضيــة	فقــط،	خاصــة	مــع	تولــي	مصــر	لرئاســة	تجمع	الكوميســا، 
والرؤيــة	االســتراتيجية	التــي	طرحتهــا	مصــر	نحــو	تطويــر	التجمــع	وربطــه	
ــى	الرئاســة	 ــالوة	عل ــارة	ككل،	ع ــة	المســتدامة	فــي	الق بأهــداف	التنمي
المصريــة	للجنــة	االســتخبارات	األفريقيــة،	وبرامــج	التعــاون	المختلفــة	
ــة	 ــة	التحتي ــي	مشــاريع	البني ــارة،	ســواء	ف ــع	معظــم	دول	الق ــة	م الثنائي
ــة	 ــذا	باإلضاف ــارة،	ه ــة	بالق ــاريع	المائي ــدود	والمش ــض	الس ــييد	بع أو	تش
للجهــود	الكبيــرة	التــي	تبذلهــا	مصــر	لتحقيق	الســالم	واالســتقرار	في	بؤر	
النزاعــات	األفريقيــة	المختلفــة،	ســواء	فــي	منطقة	الســاحل	والصحــراء،	او	
ــر	 ــك	نعتقــد	أن	تطوي ــوب.	لذل فــي	الشــمال	األفريقــي،	أو	الشــرق	او	الجن
النهــج	المصــري	خــالل	2022	نحــو	أفريقيــا،	ربمــا	يحتــاج	لمداخــل	جديــدة	، 

نذكــر	منهــا	مــا	يلــي:

أ.	تبنــي	النهــج	الواقعــي	فــي	العمــل	والتحــرك	نحــو	افريقيــا،	والوصــول	
الحتياجــات	الشــعوب	األفريقيــة	الحقيقيــة	فــي	الحيــاة	والتنميــة،	لمــا	
لهــا	مــن	أثــر	كبيــر	فــي	دعــم	الصــورة	الذهنيــة	عــن	مصــر	ودورهــا	نحــو	

القــارة	التــي	تنتمــي	إليهــا.	

ب.	تشــكيل	مجموعــات	عمــل	شــبابية	،	مــن	خبــرات	مؤهلــة،	تحــت	إشــراف	
ــة	 ــة	بدراس ــة	معني ــون	كل	مجموع ــة،	وتك ــات	الدول ــزة	ومؤسس أجه
ومتابعــة	دولــة	واحــدة	مــن	الــدول	األفريقيــة،	والبحــث	عــن	فــرص	

ــع. ــى	أرض	الواق ــودة	عل ــات	الموج ــاون	والتحدي التع
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جـــ.	االهتمــام	بمدخل	المجتمــع	المدنــي	األفريقي	ومدخل	مراكــز	البحوث	
األفريقيــة	،	ووضعهــا	فــي	محــور	اســتراتيجية	الحركــة	المصريــة	نحــو	
القــارة	األفريقيــة	خــالل	2022	واألعــوام	المقبلــة،	وبنهــج	اســتراتيجي	
طويــل	األمــد،	لبنــاء	العالقــات	وأواصــر	الصداقــة	وتحقيــق	الفهــم	
ــة	بشــكل	عــام	فــي	كافــة	 ــة	واألفريقي ــن	النخــب	المصري المشــترك	بي

المجــاالت.

5. استراتيجية االستقرار اإلقليمي

	مــن	المهــم	أن	تعلــن	مصــر	عــن	أن	اســتراتيجيتها	العامــة	فــي	المنطقــة	
الخطــاب	 مفــردات	 مــع	 اتســاقًا	 اإلقليمــي،	 االســتقرار	 تحقيــق	 هــي	
الرئاســي	المصــري،	الــذي	دوام	الرئيــس	السيســي	علــى	ذكــره	والتذكيــر	
ــة	 ــإن	مصلح ــك	ف ــة،	لذل ــة	ودولي ــة	وإقليمي ــبة	محلي ــي	كل	مناس ــه	ف ب
ــد	إلخــراج	النفــوذ	التركــي	 ــا	والتمهي مصــر	الرئيســية	هــي	اســتقرار	ليبي
ــي	 ــاك	ف ــادي	المصــري	هن ــدور	االقتص ــاع	لل ــة	األوض ــاك،	وتهيئ ــن	هن م
إعــادة	االعمــار،	كمــا	أن	مــن	مصلحــة	مصــر	تحقيــق	االســتقرار	فــي	
اليمــن،	وفــق	معادلــة	سياســية	متوازنــة،	تضمــن	مشــاركة	كل	األطــراف	
ــق	اســتقرار	فــي	 السياســية،	ضمــن	يمــن	واحــد،	والمســاعدة	فــي	تحقي
الســودان	وجنــوب	الســودان،	وتونــس	وليبيــا	ولبنــان	وغيرهــا،	مــع	الحفــاظ	
ــن	 ــام،	ضم ــف	الفلســطيني	بشــكل	ع ــي	المل ــة	ف ــة	العام ــى	التهدئ عل

ــت. ــس	الوق ــي	نف ــة	ف ــة	ومتداخل ــة	و	متقاطع ــة	دائري خطــوط	حرك
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