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مـع بدايـة 2023 يبـدو الوضـع العالمـي مقلًقـا، ليـس فقـط بسـبب التوتـرات الناجمـة 
وانعكاسـاتها   ،2022 فبرايـر  فـي  بـدأت  التـي  األوكرانيـة  الروسـية  األزمـة  عـن 
االقتصاديـة علـى شـعوب األرض كافـة، والتـي كانـت تترنـح أصلًا من جـراء أزمة وباء 
كوفيـد-19، ولكـن أيًضـا ألن هـذه التوتـرات صبَّـت فـي بـؤرة اسـتراتيجية متصاعـدة 
تمـس بنيـان النظـام الدولـي ذاتـه، مـا يعنـي أن الوضـع المعقد الذي أربـك العالم في 

2022 قـد يـزداد تعقيـًدا هـذا العـام.

ومـن خـال متابعـة المواقـف والتقديـرات الرسـمية، فضـلًا عـن تقاريـر األكاديمييـن 
ومراكز البحث وتوجهات المعلقين اإلعاميين، ناحظ أن خطوًطا عريضة جديدة 
لألمـن القومـي األمريكـي أخذت تتبلور بشـكل مطرد فـي إدارتي »أوباما« و«ترامب«، 
ثـم تبلـورت بشـكل أكثـر وضوًحـا فـي إدارة »بايـدن«، وبالتالـي فهـي تُعبِّـر عـن رؤيـة 
المؤسسـة الحاكمـة، وال تقتصـر علـى موقـف مؤقـت إلدارة قـد ال تمتـد واليتها ألكثر 

مـن عاميـن قادمين.

وفـي هـذا السـياق ناحـظ أن اسـتراتيجية األمـن القومـي األمريكيـة التـي صـدرت فـي 
أكتوبر 2022، تُعبِّر عن إدراك للتحوالت العميقة التي حدثت للنظام الدولي واإلقليمي، 
وتُِقـر بنهايـة نظـام مـا بعـد الحـرب البـاردة )الـذي اتسـم باألحاديـة القطبيـة(، وتؤكـد أن 
نظاًمـا عالمّيًـا جديـًدا سيتشـكل خـال السـنوات القليلـة القادمـة، وتضع تصـوًرا لكيفية 
إدارة التحول وهندسـة نظام دولي يحقق مصالحها في ظل التحديات المتنوعة، وذلك 
مـن خـال سياسـة احتـواء جديـدة للصين، واسـتنزاف ممنهـج لروسـيا، واعتبارهما )مع 
اختاف أشـكال التعامل مع كل منهما( كتلة اسـتراتيجية معادية، وتصوير هذا الصراع 

علـى أنـه قيمـي ووجـودي مـا بين األنظمـة الديمقراطية وتلك السـلطوية.

وتتضمـن الرؤيـة األمريكيـة الجديـدة بُعـًدا اقتصادّيًـا أساسـّيًا؛ فهـي تتصـور شـكلًا 
جديـًدا للعاقـات االقتصاديـة الدوليـة، أو شـكلًا جديـًدا للعولمة، وهـو ما أطلق عليه 

المحللـون حركـة العولمـة العكسـية

التوجـه االسـتراتيجي األمريـكي الجديـد 
وتأثيره على العالقات المصرية األمريكية

توفـيق السفـير/ محمد 

سفـير مصر األسبق بواشنطن

تتضمن اســـتراتيجية 
األمـــن القومـــي األمريكيـــة 
التـــي صـــدرت فـــي أكتوبـــر 
ـــا  اقتصادّيً ُبعـــًدا   2022
تتصـــور  فهـــي  ا؛  أساســـّيً
للعالقـــات  جديـــًدا  شـــكًلا 
الدوليـــة،  االقتصاديـــة 

أو شـــكًلا جديـــًدا للعولمـــة، 
عليـــه  أطلـــق  مـــا  وهـــو 
المحللـــون حركـــة العولمـــة 
المضـــادة  أو  العكســـية 

  .Deglobalization
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حوافــز  منْــح  حــول  التصــور  هــذا  ويــدور   .Deglobalization المضــادة  أو 
لتشــجيع اإلنتــاج المحلــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، خاصــة فــي المجــاالت 
التكنولوجيــة المتطــورة، ومنهــا حجــم غيــر مســبوق مــن الدعــم لتطويــر قــدرات 
اإلنتــاج المحلــي فــي تلــك المجــاالت، ودفــع الشــركات األمريكيــة إلــى التخــارج 
التدريجــي مــن اإلنتــاج فــي الصيــن، أو عــدم االعتمــاد عليهــا بشــكل جوهــري فــي 
ساســل إمدادهــا، وماحقــة الشــركات األمريكيــة ضريبّيًــا لتقليــل حافزهــا لإلنتــاج 
فــي الخــارج. يُضــاف إلــى مــا تقــدم منافســة مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة 
 Partnership for بطــرح مبــادرة المشــاركة العالميــة لاســتثمار والبنيــة التحتيــة

 .Global Investment and Infrastructure (PGII)

لكــن اســتراتيجية المنافســة مــع الصيــن ال تقتصــر علــى تخفيــض االعتمــاد عليهــا 
ــاج العالميــة فحســب، وإنمــا تتضمــن  وتقليــص دورهــا المركــزي فــي ساســل اإلنت
االقتصــادي  المجــال  فــي  خاصــة  عليهــا،  إحكامــه  فــي  متزايــد  فــْرض حصــار 
ــة  ــة التحتي ــق البني ــى مراف ــن اســتحواذ شــركاتها عل والتكنولوجــي، ســواًء بالحــد م
االســتراتيجية، كالموانــي فــي بلــدان مختلفــة، أو بمنـْـع الــدول مــن اســتخدام أنظمــة 
هــذه الشــركات فــي شــبكات اتصاالتهــا مــن الجيــل الخامــس، وصــولًا إلــى الحْظــر 
ــر 2022، مــا  ــن فــي أكتوب ــذي أُعل ــن، وال ــة للصي ــر الشــرائح الحديث ــي لتصدي العمل
ســيكون لــه تأثيــر عميــق علــى قــدرات األخيــرة الصناعيــة والبحثيــة المتطــورة علــى 
المــدى القريــب، فضــلًا عــن تشــديد المراقبــة بطبيعــة الحــال علــى نقــل التكنولوجيــا 

ــر المشــروعة. إليهــا، ســواًء بالوســائل المشــروعة أو غي

على الصعيد العسـكري، تهتم االسـتراتيجية األمريكية بتقوية تحالفاتها العسـكرية، 
فضـلًا عـن قدراتهـا الذاتيـة؛ لتوزيـع عـبء الدفـاع بقـدر اإلمـكان. وقـد شـاهدنا أن 
العمليـة العسـكرية الروسـية فـي أوكرانيـا أسـهمت فـي تعزيـز وحـدة حلـف شـمال 
قدراتهـم  بتحسـين  األوروبييـن  الحلفـاء  وقيـام  أوروبـا،  فـي  »الناتـو«  األطلسـي 
العسـكرية، وعلـى األخـص ألمانيـا )مـع اإلبقـاء علـى اعتمادهـم االسـتراتيجي علـى 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة(، فضـلًا عـن تحـول السـويد وفنلنـدا عـن مواقفهمـا 

الحياديـة التقليديـة بطلـب االنضمـام للحلـف. 

لكـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة لـم تسـمح الشـتعال الموقف في أوروبـا بأن يثنيها 
عـن توجههـا االسـتراتيجي نحـو احتـواء الصيـن ومحاولة تقويض نموهـا االقتصادي 
السياسـية  التجمعـات  مـن  سلسـلة  وتنشـيط  بإنشـاء  اهتمـت  فقـد  والعسـكري. 
واالقتصاديـة والعسـكرية فـي آسـيا: )»الكـواد« بيـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة، 
والمملكة المتحدة، والهند، واليابان( - )»أوكوس« بين الواليات المتحدة األمريكية، 
والمملكـة المتحـدة، وأسـتراليا، والـذي قامـت األخيـرة فـي إطـاره بشـراء غواصـات 
نوويـة أمريكيـة، رغـم تداعيـات ذلـك علـى نظـام منـع االنتشـار النـووي( - )اإلطـار 

اسـتراتيجية المنافسـة 
مـع الصيـن ال تقتصـر علـى 
عليهـا  االعتمـاد  تخفيـض 
المركـزي  دورهـا  وتقليـص 
في سالسل اإلنتاج العالمية 
تتضمـن  وإنمـا  فحسـب، 
فـي  متزايـد  حصـار  فـْرض 
خاصـة  عليهـا،  إحكامـه 
االقتصـادي  المجـال  فـي 

والتكنولوجـي.  
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 Indo-Pacific Economic االقتصـادي لمنطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ
Framework for Prosperity (IPEF)(، فضلًا عن تكثيف الوجود العسكري 
األمريكي في المسرح اآلسيوي، وتصعيد التعاون العسكري مع تايوان. وناحظ في 
هذا اإلطار تحول التفكير االسـتراتيجي األمريكي من نطاق آسـيا والمحيط الهادئ 
 ،INDO PACIFIC إلـى نطـاق المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ASIA PACIFIC

وهـو مـا يؤكـد تصاُعـد أهميـة الهنـد المطـردة فـي االسـتراتيجية الجديـدة.

وال تغفل النظرة المستقبلية األمريكية المخاطر الجديدة العابرة للحدود، مثل آثار 
التغيـر المناخـي، وسـرعة انتشـار األوبئـة، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، وتفتـرض 
أن التعـاون الدولـي بشـأنها مطلـوب وممكـن رغـم توتر مناخ العاقـات الدولية بصفة 
عامـة، وهـو أمـر مشـكوك فـي فعاليتـه، ويعنـي عملّيًـا أن الواليـات المتحـدة انتهجـت 
خيـار العـودة لصراعـات القـوى التقليديـة، علـى حسـاب التعـاون الدولي فـي مواجهة 

المخاطـر الجديدة.

وعلـى الصعيـد اإلقليمـي، يذهـب التوجـه األمريكـي إلـى اعتبـار كل مـن إيـران وكوريا 
الشـمالية دولتيْـن معاديتيْـن تهـددان االسـتقرار فـي إقليميهمـا، فـي حيـن تنظـر إلـى 
إفريقيـا بوصفهـا مسـرًحا للمنافسـة مـع النفوذ الصيني المتصاعـد، وموقًعا الحتواء 
النشـاط اإلرهابـي المتعاظـم فـي القـارة. وبمتابعـة نتائـج قمـة الواليـات المتحـدة - 
إفريقيـا الثانيـة التـي ُعِقـَدت فـي واشـنطن فـي الفتـرة مـن 13-15 ديسـمبر 2022 
)القمـة األولـى كانـت فـي أغسـطس 2014(، ال نجـد أن االهتمـام األمريكـي يتعـدى 
كثيًرا المواقف الرمزية، مثل تأييد تمثيل االتحاد اإلفريقي في مجموعة العشـرين، 
وبعـض برامـج المسـاعدات التـي ال ترقـى لمسـتوى التوقعـات اإلفريقيـة، وال تلبـي 

-ولـو بشـكل جزئـي- احتياجـات بلدانهـا. 

أمـا فـي الشـرق األوسـط -فبخـاف االهتمـام باحتواء الـدور اإليراني- فـإن التركيز 
المنطقـة،  فـي  اإلسـرائيلي  االندمـاج  مـن  مزيـد  تحقيـق  علـى  ينصـب  األمريكـي 
والحفـاظ علـى المصالـح األمريكيـة بقـدر أقـل مـن الكلفـة والتـورط العسـكري، مـع 
عـدم السـماح بفـراغ اسـتراتيجي تملـؤه روسـيا أو الصيـن أو إيـران، والعمـل علـى 
تهدئـة األزمـات واحتوائهـا بعيـًدا عـن الخطـوات الجـادة لتحقيـق تسـويات كبـرى.

وقد عانت مصر -كما عانت الغالبية العظمى من البلدان- من آثار التطورات األخيرة 
المتحـدة األمريكيـة سـتظل  الواليـات  أن  إلـى  الدولـي، ونظـًرا  النظـام  التـي شـهدها 
المحـرك والمهنـدس الرئيـس لهـذا النظـام فـي المسـتقبل المنظـور، فـإن إدارة مصـر 
للعاقـات معهـا سـتمثل عنصـًرا حاسـًما فـي قدرتنا علـى التعامل مع تحوالته السـلبية، 
واللجوء عند الحاجة إلى مؤسسـاته المالية، واالسـتفادة من الفرص االقتصادية التي 

يتيحهـا أي تحـوُّل، والتأثيـر علـى شـكله وهندسـته بمـا يخـدم مصالحنـا.

التفكيـر  تحـول 
األمريكـي  االسـتراتيجي 
مـن نطـاق آسـيا والمحيـط 
 ASIA PACIFIC الهـادئ 
المحيطيـن  نطـاق  إلـى 
 INDO والهـادئ  الهنـدي 
يؤكـد  مـا  وهـو   ،PACIFIC

الهنـد  أهميـة  تصاُعـد 
المطردة في االستراتيجية 

الجديـدة.  



22

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية

ومـع أهميـة هـذه العاقـات للمصالـح المصريـة فإنهـا لـم تَُعـد كافيـة فـي حـد ذاتهـا 
لتحقيـق الحـد األدنـى مـن أهدافنـا االسـتراتيجية، أولًا بسـبب االنشـغال األمريكـي 
المتزايـد بالصـراع السياسـي الداخلـي، والـذي يـزداد حـدة مـع تعاظـم االسـتقطاب 
األيديولوجـي فـي المجتمـع األمريكـي، وثانًيـا النخفـاض االهتمام األمريكي بالشـرق 
األوسـط بصفـة عامـة لصالـح مناطـق أخـرى مـن العالـم، وثالًثـا لتغيـر شـكل وطبيعـة 
، ليـس أمـام السياسـة  التهديـدات التـي يواجههـا األمـن القومـي المصـري. ومـن ثَـمَّ
الخارجية المصرية خيار سـوى التمسـك بتعميق اسـتقالها االسـتراتيجي بالحفاظ 
علـى عاقاتهـا مـع القـوى الدوليـة الفاعلـة وتعميقهـا، والسـعي فـي الوقـت ذاتـه إلـى 
تأكيـد نقـاط التاقـي فـي المصالـح المصريـة واألمريكيـة علـى األصعـدة الثنائيـة 
واإلقليميـة والدوليـة، والبحـث عـن مجـاالت جديدة للتعاون المشـترك. ومن الواضح 
أن تزايُـد الثقـل المصـري دولّيًـا وإقليمّيًـا يصـب بشـكل مباشـر فـي دعـم العاقـات 

المصريـة األمريكيـة. 

وعلـى الصعيـد الدولـي، مـن المهـم لمصـر الحفـاظ علـى فاعلية التنظيمـات الدولية 
واإلقليميـة التـي تخـدم مصالحهـا فـي مواجهـة محـاوالت تهميشـها، سـواًء بشـكل 
مقصـود أو كنتيجـة لعمليـة االسـتقطاب الدولـي المتزايـد، والتحـرك بشـكل متـواٍز 
لتشـكيل تكتـات جديـدة مـن الـدول متشـابهة الفكـر فـي الموضوعـات المختلفـة، 
اسـتغالًا لمـا بـدا فـي الفتـرة األخيـرة مـن توجـه واضـح لـدى دول الجنـوب لعـدم 

االنسـياق فـي حـرب بـاردة جديـدة.

ومـن المهـم فـي هـذا السـياق أن يكـون لـدى مصـر القـدرة علـى تطويـر السياسـات 
والمواقـف بشـكل مسـتمر بمـا يتيـح لهـا التفاعـل مـع الموضوعـات الجديـدة علـى 
الصعيـد الدولـي، مثـل البيئـة والطاقـة والصحـة والهجرة والتعليـم وحوكمة اإلنترنت 
وشبكات التواصل االجتماعي، بما يخدم المصالح المصرية، ويعزز الدور المصري 
كفاعـل إيجابـي فـي النظـام الدولـي، وقـد الحظنـا النجـاح الكبير الـذي حققته مصر 
فـي اسـتضافتها لمؤتمـر قمـة المنـاخ )كـوب 27( الـذي ُعِقـد فـي شـرم الشـيخ، فـي 
نوفمبـر 2022، ومـن المهـم التحـرك النِشـط فـي هـذا المجـال خـال عـام 2023، 

واالسـتفادة مـن الفـرص االقتصاديـة التـي تتيحهـا التقنيـات الصديقـة للبيئـة.

وبمتابعـة التهديـدات المتزايـدة باللجـوء للسـاح النـووي في إطار األزمـة األوكرانية، 
تبـرز أهميـة تكثيـف الـدور المصـري التقليـدي فـي مجال نزع السـاح النووي، سـواء 
على المسـتوى متعدد األطراف أو في إطار تيسـير المفاوضات األمريكية الروسـية 
)علـى النحـو الـذي أوردتـه بعـض التقاريـر اإلعاميـة حـول احتمـال اسـتضافة مصر 
لجولـة المفاوضـات القادمـة بينهمـا(، والتفكير في مبادرات جديدة في هذا الشـأن، 
خاصـة مـع تزايُـد مخـاوف العديـد مـن الـدول مـن احتمـال اسـتخدام أسـلحة نوويـة، 

بمـا يمثـل خطـًرا حقيقّيًا على مسـتقبل البشـرية.

السياسـة  أمـام  ليـس 
خيـار  المصريـة  الخارجيـة 
بتعميـق  التمسـك  سـوى 
االسـتراتيجي  اسـتقاللها 
عالقاتهـا  علـى  بالحفـاظ 
مـع القـوى الدوليـة الفاعلـة 
فـي  والسـعي  وتعميقهـا، 
الوقـت ذاتـه إلـى تأكيد نقاط 
المصالـح  فـي  التالقـي 
واألمريكيـة  المصريـة 
الثنائيـة  األصعـدة  علـى 

والدوليـة.   واإلقليميـة 
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أمـا علـى الصعيـد اإلقليمـي، فيظـل الـدور اإليرانـي يمثـل التحدي الرئيس للسياسـة 
األمريكيـة، فمـن ناحيـة يصعـب لـه التوصـل إلـى اتفـاق معهـا فـي ظـل ممارسـاتها 
القمعيـة ضـد المتظاهريـن وتحالفهـا االسـتراتيجي المتعاظـم مـع روسـيا، فـي حيـن 
أن عـدم االتفـاق يتيـح إليـران الفرصـة لتطويـر قدراتهـا النوويـة، وبالتالـي يصبـح 
االحتـواء هـو البديـل العملـي للسياسـة األمريكيـة فـي المسـتقبل القريـب، وتتماشـى 

مـع ذلـك التهدئـة النسـبية فـي كل مـن اليمـن وسـوريا والعـراق.

وسيكون من ضمن مجاالت التنسيق المصري األمريكي خال 2023 سبل الحفاظ 
علـى التهدئـة علـى الصعيـد اإلسـرائيلي الفلسـطيني إثـر تسـلم حكومـة »نتنياهـو« 
اليمينيـة المتطرفـة السـلطة فـي إسـرائيل، والحـد مـن األضـرار البالغـة التـي يمكـن 

أن تحدثهـا للقضيـة الفلسـطينية واالسـتقرار فـي المنطقـة.

ورغـم تبايـن الـرؤى المصريـة واألمريكيـة بشـأن الوضـع فـي ليبيـا، تشـترك الدولتان 
فـي دعـم التسـوية السياسـية، والعمـل علـى تجنُّـب تحـول ليبيـا إلـى سـاحة لمواجهـة 

أمريكيـة روسـية غير مباشـرة.

وفـي الوقـت الـذي ال يمكـن فيـه أن نتوقـع أن يتطابـق الموقفـان المصـري واألمريكي 
بشـأن أزمـة سـد النهضـة، والتـي يجـب أن تعتمـد مصر فيها باألسـاس علـى قدراتها 
الذاتيـة، فـإن اسـتمرار النشـاط المصـري مـع الجانـب األمريكـي الرسـمي وعلـى 
صعيـد الجماعـات األمريكيـة المهتمـة بالقضايـا اإلفريقيـة، مـن شـأنه أن يسـاعد 

مصـر فـي الحفـاظ علـى مصالحهـا المشـروعة.

هـذا ويمكـن ماحظـة الموقـف األمريكـي اإليجابـي تجـاه الجهـود المصريـة للتحـول 
ز مـع أزمـة الطاقـة العالميـة.  إلـى مركـز إقليمـي للطاقـة، وهـو الموقـف الـذي تعـزَّ
إال أن السـبب الرئيـس للنجـاح المصـري يعـود إلـى رؤيـة مصـر االسـتراتيجية التـي 
سـبقت أزمـة الطاقـة بسـنوات، وللخطـوات المنهجيـة التـي اتخذتهـا مصـر فـي هـذا 
الشـأن قبـل نشـوبها، وهـي الرؤيـة التـي تسـتحق كل اإلشـادة، وتذكرنـا بـأن وجـود 
رؤيـة مماثلـة فـي مجـال االسـتثمار وخطـة ممنهجة لتطبيقها قد تلقـى دعًما أمريكّيًا 

وأوروبّيًـا أيًضـا.

وفـي الوقـت الـذي يتاشـى فيـه هـدف إسـقاط األنظمـة فـي السياسـة األمريكية تجاه 
الشـرق األوسـط بصفة عامة، ومحاولة اسـتراتيجية األمن القومي التفرقة بين أنواع 
األنظمة السـلطوية الصديقة والمعادية، فإن سـردية صراع الديمقراطية والسـلطوية 
، فـإن المبـادرات  سـتمثل إطـاًرا متصاعـًدا للسياسـة الخارجيـة األمريكيـة. ومـن ثَـَمّ
التـي تبنَّتهـا مصـر فـي مجال حقوق اإلنسـان -اسـتناًدا إلى اعتبـارات داخلية محضة- 
منغًصـا  عنصـًرا  يزيـا  أن  شـأنهما  مـن  ممنهـج،  بشـكل  التطبيـق  موضـع  ووضعهـا 

على الصعيد اإلقليمي 
يمثـل  اإليرانـي  الـدور  يظـل 
للسياسـة  الرئيـس  التحـدي 
ناحيـة  فمـن  األمريكيـة، 
إلـى  التوصـل  يصعـب 
أن  حيـن  فـي  معهـا،  اتفـاق 
إليـران  يتيـح  االتفـاق  عـدم 
قدراتهـا  لتطويـر  الفرصـة 
يصبـح  وبالتالـي  النوويـة، 
االحتـواء هـو البديـل العملي 
فـي  األمريكيـة  للسياسـة 

القريـب.   المسـتقبل 
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اتجاهات مستقبلية

للعاقـات بيـن الدولتيْـن، بـل قـد يفتحـان البـاب أمـام تطويرهـا بشـكل إيجابـي.

ويظـل التعـاون العسـكري حجـر الزاويـة للعاقـات المصريـة األمريكيـة، ومـن المهـم 
الحفـاظ عليـه رغـم احتيـاج مصـر المؤكـد إلـى التعـاون مـع شـركاء آخريـن؛ وذلـك 
لضمـان متطلبـات أمنهـا القومـي مـن ناحيـة، والتوجـه األمريكي المتزايـد للربط بين 
برنامـج المسـاعدات العسـكرية وممارسـات السياسـة الداخليـة المصريـة من ناحية 
أخـرى. وسـيكون مـن الضـروري أن تتخـذ مصـر خطـوات محسـوبة لتذكـرة الجانـب 

األمريكـي بـأن المسـاعدات جـزء مـن صفقـة أكبـر تخـدم مصالـح الطرفيـن.

وختاًما، يمكن القول بأن تفاعل الرؤية االستراتيجية األمريكية الجديدة مع أهداف 
ومصالـح القـوى الكبـرى األخـرى )الصيـن وروسـيا( يخلـق مناًخـا دولّيًـا غيـر ُمـواٍت 
لمصالـح الـدول الناميـة بصفـة عامـة، والمصالـح المصريـة بصفـة خاصـة، وذلـك 
فـي الوقـت الـذي يتعاظـم فيـه تأثيـر التحديـات الجديـدة، مثل: االحتبـاس الحراري، 
، ال يمكن اسـتبعاد أن  وسـرعة انتشـار األوبئـة، والهجـرات البشـرية الكبـرى. ومـن ثَـَمّ
تتسـم عمليـة التحـول إلـى نظـام دولـي أكثـر اسـتقراًرا بسلسـلة من األزمـات العالمية 
المتاحقـة وغيـر المتوقعـة أحياًنـا، وهـو مـا يُبـرز أهميـة حـرص مصـر علـى دعـم 
العاقـات المصريـة األمريكيـة مـع االحتفـاظ بعاقـات متوازنـة مـع القـوى الدوليـة 
خاصـة  والدولـي،  اإلقليمـي  الصعيديـن  علـى  المصـري  الـدور  وتنشـيط  األخـرى، 
زيـادة فعاليـات تجمعـات دول الجنـوب، وتوظيـف أدوات القـوى الناعمـة فـي زمـن 
تتعاظـم فيـه السـرديات واالعتبـارات المعنويـة فـي السياسـة الخارجيـة، وذلـك مـن 
أجـل اجتيـاز هـذه التحديـات التـي ال يُسـتهان بهـا، بـل واالسـتفادة مـن الفـرص التـي 

توفرهـا مراحـل التحـول الكبـرى بالضـرورة. 

يظل التعاون العسكري 
للعالقـات  الزاويـة  حجـر 
ومـن  األمريكيـة،  المصريـة 
رغـم  عليـه  الحفـاظ  المهـم 
إلـى  المؤكـد  مصـر  احتيـاج 
التعـاون مـع شـركاء آخريـن؛ 
متطلبـات  لضمـان  وذلـك 
ناحيـة،  مـن  القومـي  أمنهـا 
والتوجـه األمريكـي المتزايد 
برنامـج  بيـن  للربـط 
العسـكرية  المسـاعدات 
السياسـة  وممارسـات 
مـن  المصريـة  الداخليـة 

أخـرى.   ناحيـة 
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السالم حفظ  مهمة  دعم 
أوضاًعا  باماكو  تعاني  مالي:  فـي 
انقالبني  حدوث  نتيجة  مأزومة، 
املاضيني،  العامني  عسكريني خالل 
مع  اإلرهابية  الهجمات  وتزايُد 

انتهاء "عملية برخان" الفرنسية.

طالبان  حركة  مع  التعاون 
إلنعاش االقتصاد األفغاني: 
حيث تعاني أفغانستان من أزمة 
نتيجة  مسبوقة،  غير  إنسانية 
القومي،  االقتصاد  انهيار 

وتوقُّف املساعدات الغربية.

للمدنيني  املساعدات  تقدمي 
األمم  تكافح  أوكرانيا:  فـي 
استمرار  ضمان  أجل  من  املتحدة 
املساعدات  ووصول  اإلغاثة  أعمال 
اإلنسانية إلى املدنيني األوكرانيني.

صياغة "أجنـــدة جـديـــدة 
مواجهة  تكفل  للســــــالم": 
التحديات وا�اطر العاملية كتغير 
وعدم  األوبئة،  وانتشار  املناخ، 
وانتشار  االقتصادية،  املساواة 
األسلحة النووية، وتزايد التهديدات 

اإلرهابية.

شمال  إلى  املساعدات  تدفق 
األمم  على  يتعنيَّ  سوريا:  غرب 
وصول  استمرار  ضمان  املتحدة 
الغذاء  من  اإلنسانية  املساعدات 
سكان  إلى  الطبية  واإلمدادات 

مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

تـوجـيـــه تـمـويــــل األمــم 
االحتـــاد  لعمليات  املتحدة 
السالم:  حلفظ  اإلفريقي 
ومتويل  دعم  خالل  من 
التي  املستقبلية  املبادرات 
اإلفريقي  االحتاد  يقودها 
فـي  األمن  انعدام  ملعاجلة 

القارة اإلفريقية.

فــي  الهـدنـة  ترسيـخ 
على  يتعنيَّ  إذ  اليـمن: 
دفع  املتحدة  األمم  مسؤولي 
األطراف الرئيسة فـي احلرب 
من  باليمن؛  املستمرة  األهلية 
أجل املضي قدًما فـي جتديد 

ومتديد الهدنة بني الطرفني.

واإلفالت  الفساد  مكافحة 
هندوراس:  فـي  العقاب  من 
فرصة  املتحدة  األمم  لدى 
للمساعدة فـي إنهاء الفوضى التي 
ضعف  نتيجة  البالد  تشهدها 
معدالت  وارتفاع  االقتصاد، 

اجلرمية، وتفشي الفساد.

املتحدة  األمم  عمليات  دعم 
حلفظ السالم فـي جمهورية 
حيث  الدميقراطية:  الكونغو 
تواجه البالد حالة من انعدام األمن 
املتزايد، والتي تفاقمت بسبب عودة 

حركة "٢٣ مارس" املسلحة.

النهوض بجدول أعمال األمن 
املناخي فـي مجلس األمن: من 
منهجي  عمل  إطار  وضع  خالل 
املناخي  التغير  تأثيرات  ملعاجلة 

على تزايد الصراعات.

Source: International Crisis Group, Ten Challenges for the UN in 2022-2023, September 2022, Available on: 
https://www.crisisgroup.org/b8-united-states/ten-challenges-un-2022-2023
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