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 مويش البي/معهد دراسات االمن القومي االرسائييل

 2020ترشين االول/

 مقدمة

رص  شهد م سبب ا ديناميكية خط�ةت ساحات،يف مختلف املتواترة ألزمات ب م� يخلق تهديًدا معقًدا ومتعدد  ال

 الســــاحةاألبعاد ألمنها القومي: هز�ة عســـكرية محتملة يف الحرب بالوكالة يف ليبيا وتزايد النفوذ الرتيك يف 

تحركات إثيوبيا أحادية الجانب يف أزمة ســــد النهضــــة والتداعيات املبارشة عىل االقتصــــاد املايئ ،و االقليمية

 والعالمات املقلقة ألزمة اقتصادية ناشئة عىل نطاق واسع.  19-وباء كوفيد ،و املرصي

تحدي ها ولكن العام،الرأي  أمامستكون طريقة تعامل مرص مع هذه التهديدات مبثابة اختبار للحكومة والرئيس 

يقوض مكانة  الفشل املصحوب باإلرضار بصورة مرص وأمنها القومي قداٍّن لمؤسسات السياسية واألمنية. ل ايضا

ـي ، يف ضــوء  الرئيس ويؤدي إىل مزيد من االضــطرابات الداخلية. يلوح يف األفق تهديد محتمل لالســتقرار املرصـ

شـــدة وتعقيد التحديات والروابط بينها. ومع ذلك ، فإن ديناميكيات وأفعال الجهات الفاعلة املختلفة (القيادة 

ـــية ، والنظام األمني  ـــكرياملرص ـــوء االحداث املتواترة ) والدولية اإلقليمية واألنظمة ، والجمهور ، العس عىل ض

 .النهائية النتيجة عىل حاسم تأث� لها سيكون

 استقرار النظام املرصي بعد االضطرابات •

يس " سي رض قال ال شخص ي سأموت قبل أن أترك أي  ستطيع أن يلعب باألمن املرصي عندما نكون هنا.  ال أحد ي

أسمح بذلك وأنا مستعد للموت من أجل األمن املرصي. أنا مستعد للموت ولكن رمبا بأمن البلد. أقسم أ� لن 

، ولن يحدث هذا مرة أخرى ع أو مثا� ســنواتهذا ألنني رأيت ما حدث قبل ســب ممليون. أقول لك 100يعيش 

. مثن أمن أنني أتحدث بأمانة تعلمون ميف مرص! هل يعتقد أولئك الذين فشلوا حينها أنهم سينجحون اآلن؟ أنت

لكن ال �كننا بناء البلد ، الوطن واالستقرار الوطني حيايت وحياة الجيش! أنا لست رجل دولة. أنا لست رجل كالم

 .)2018(السييس ، الوطن الهدف ، "الكل�ت وحدها.ب

رئايس عودة الهيمنة العسكرية والنظام ال 2018يعكس الترصيح االستثنايئ للرئيس السييس خالل السباق الرئايس 

ــية يف مارس  ــؤون البالد. جرت االنتخابات املرص ــيطرة الكاملة عىل ش ــتبدادي إىل الس وحتى يف ذلك  ،2018االس

سبق  سية للرئيس املنتخب هي أن االستقرار ي ضح أن الرسالة األسا وأن ثورة يناير  الحرية،الوقت كان من الوا

سيمة بالقومية أنهاالنظام  ىالتي ير  2011 رصي باألمان تقّوض، و ألحقت أرضاًرا ج ساس الجمهور امل ت وأد ،إح

ــلم� ــية إيقاف أخرى،حدث مرة تلن  ،إىل حكم اإلخوان املس ــياس ــتطاع الجيش والقيادة الس . هذا الزخم إذ اس

فكرة أن الجيش هو مصــدر  القاهرة،املعلق حاليًا عىل كل ناصــية شــارع يف  "،يجســد شــعار "الشــعب والجيش

https://strategicassessment.inss.org.il/en/articles/a-play-in-three-acts-could-egypt-be-drawn-into-a-perfect-storm/
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سؤولية  يس مع م شؤون القوة الرئي صالح الجيش  لالعتداء وأن أي تحد للنظام هو أمر مبارش البالد،إدارة  عىل م

لهيمنة الحاكمة من خالل تعزيز هيمنة اواألمن القومي. تؤســس "حالة املؤســســات" يف مرصــ يف شــكلها الحايل 

ـطةالجيش والنظام األمني   الســيايس والنظام الدينية والب�وقراطية الدينية واملؤســســة القانو� والنظام والرشـ

الرئاسية. إن إضعاف أي من  سلطةقوة املؤسسات ووالئها لل عىل النظام استقرار يقوم. الرئيس سلطة القائم عىل

هو تجنب  2013يوليو  ، وبالتايل فإن الجهد املركزي لنظام ثورةالهيكل بأكمله الركائز الداعمة �كن أن يزعج

 .، وض�ن والء الدعم الداخيلذلك بأي مثن

، ويف الســـنوات األخ�ة قاد عملية تدريجية لقمع الحقوق املدنية  2011لقد تعلم النظام دروس ثورة يناير 

ــتبدادية  ــيخ الهيمنة االس ــاء العام. لقد عمل النظام يف إطار ترس ــة قد تتطور يف الفض ــاء عىل أي معارض والقض

ــط� يف الحركات ال-"القد�ة  ــاء ناش ــية الليربالية الجديدة" من خالل اعتقال أعض ــياس وحظر ج�عة  املدنية،س

قاد النظام  وباملثل،اإلخوان املسلم� التي تحمل ثقًال تاريخيًا وحضوًرا تنظيميًا واسع النطاق يف املجتمع املرصي. 

ــائل اإلعالمعملية تد ــيطرة عىل وس ــارمة ، ريجية للس ــتخدام أدوات إنفاذ ص إىل جانب  اإلنرتنت، في� يخصواس

التي تخدم النظام  يل جميع جوانب األجندة اإلعالميةكأداة لتشك لوسائل التواصل االجت�عياالستخدام املكثف 

سه،ويف الوقت  القائم. رشيع الذي يحد من الحقوق املدنية مع إرساء الردع  نف من أجل  الفعال،قاد الرئيس الت

سياقيف هذا . 2019منع أي تعب� عن احتجاج عام سل الزمني  ،ال سل ساعد الت القمع الحكومي ضد تحركات للي

 :عىل إظهار العملية التدريجية الستعادة الهيمنة العسكرية واألمنية للنظام

وحرم يف الواقع فئات  2013، الذي أقره رئيس الوزراء عديل منصــور يف ترشــين الثا� / نوفمرب قانون التظاهر -

اجت�عية من القدرة عىل تنظيم املظاهرات العامة وعقدها ، تعرض النتقادات شديدة من قبل ج�عات حقوق 

ل نظام كان يرغب يف منع اإلنسان ، عىل الصعيدين املحيل والدويل. يعكس القانون خطوة رمزية وعملية من قب

االحتجاج العام ، وكان مبثابة "إعالن نوايا" من قبل األجهزة األمنية عن اســـتعدادها الســـتخدام القوة من أجل 

رص: قانون  يشء،إنفاذ القانون. قبل كل  صل العلني ب� النظام وروح ثورة ميدان التحرير (م عرب القانون عن الف

 .)2013 جديدالاالحتجاج 

، اقتحمت قوات األمن والجيش  2013أغســـطس  14يف  رابعة العدوية وحظر اإلخوان املســـلم�: مجزرة -

شطاء اإلخوان  ضة وميدان رابعة العدوية حيث تجمع قادة ون رصي مركزين لالحتجاج يف القاهرة مبيدان النه امل

ن االعتصــامات لقادة املســلمون بعد اإلطاحة بالرئيس مريس. وجاء الهجوم العســكري يف أعقاب ســتة أســابيع م

ونشطاء اإلخوان املسلم� وحزب الحرية والعدالة. ووصفت منظمة حقوق اإلنسان الهجوم العسكري بأنه أحد 

سب  817والتي قتل فيها حوايل  الحديث،أكرب مذابح املتظاهرين يف التاريخ  ًصا (الكل ح ). يف 2014الخطة شخ

يم وأمرت مبصادرة أصوله. بعد ثالثة أشهر ، وصفت املحكمة ، قررت املحكمة املرصية حظر التنظ 2013سبتمرب 

ألعضـــائها. دخلت ج�عة اإلخوان املســـلم� بأنها منظمة إرهابية ، وأعقب ذلك موجة واســـعة من االعتقاالت 

 .، واعتقل كبار أعضائها أو متكنوا من الفرار من مرصالحركة يف الخفاء



5 
 

كرث الج�عات نشــاطا وفاعلية التي تقود االحتجاجات الشــعبية ، إحدى أأبريل 6اعتقال كبار أعضـاء ج�عة  -

سياً ومتعلم� يرغبون يف الرتويج لفكرة  سيا شباب واع�  ضد الرئيس مبارك والرئيس مريس. تألفت الحركة من 

ين الد�قراطية يف البالد. جاء اعتقال قادة الحركة متاشياً مع سياسة واسعة النطاق باعتقال النشطاء الشباب الذ

 .)2019(مرص تعتقل اثن� من النشطاء البارزين ،  2011انتقدوا النظام وأرادوا إحداث تغي� يف روح ثورة يناير 

صاالت حظر قانون - سطس  ،تكنولوجيا املعلومات واالت يس يف أغ سي رش أفكار  2018الذي أقره الرئيس ال ، ن

سمح  سعى لتقويض أمن الدولة. ي صل االجت�عي مرتبطة باملنظ�ت اإلرهابية التي ت سائل التوا متطرفة عىل و

القانون بحجب املواقع اإللكرتونية إذا وصفتها املحكمة بأنها تشكل خطراً عىل األمن القومي ، ويسمح باعتقال 

القومي الذين يقفون وراءها. حجب النظام املرصي مئات املواقع التي يُزعم أنها تشكل تهديًدا لألمن  األشخاص

خدام القوة  وزاد باســـت يد  هد بالت لة  عا ــــاء قوة ردع ف ية مع إرس ئل اإلعالم املحل ــــا من ســـيطرته عىل وس

)Feingold2018االتصاالت العاملية. تنرش  ، فإن النظام غ� قادر عىل عرقلة الخطاب النقدي يف عرص) ومع ذلك

ضم إىل  شكل خاص ، وتن شكل عام ، والرئيس ب سائل اإلعالم يف قطر وتركيا كل يوم مواد تلوث أفعال النظام ب و

االنتقادات الشــــديدة يف وســــائل اإلعالم الغربية الدولية. من األمثلة الصــــارخة عىل حدث إعالمي خرج عن 

نرش سلسلة من املقاطع املصورة كشف  املنفى،ومن  ،نتقل إىل إسبانياالذي ا عيل،مقاول البناء محمد  السيطرة،

فيها الفساد املزعوم العميق للجيش والرئاسة. انترشت املقاطع برسعة ، وشوهدت مالي� املرات ، وانترشت عىل 

سع  رت بشكل رئييس عرب قناة الجزيرة ، وأدت إىل مظاهرات نادرة يف مرص ضد فساد الحكومة. أظه -نطاق وا

ال يزال بإمكان الجمهور الرشوع يف اتخاذ إجراءات يف الساحة  املكثف،هذه املظاهرات أنه عىل الرغم من القمع 

 .وإن كانت محدودة ة،العام

سادات ومبارك ، تأث� عميق عىل اعادة العمل بقانون الطوارىئ - ستي ال ساريًا تقريبًا طوال فرتة رئا ، الذي كان 

رص ،  سان يف م ضد املدني�. حقوق اإلن ضعة للرقابة  ضبطة وغ� الخا ستخدام القوة غ� املن ومّكن النظام من ا

نظر الجمهور املرصي إىل القانون عىل أنه تعب� عن السلطة التعسفية لنظام غ� خاضع للمساءلة ، وأصبح أحد 

ضايا املركزية يف االحتجاج العام يف يناير  ورئيس من قبل وزير الدفاع  )2011يناير  24. وألغي القانون (2011الق

طاحة اإل األعىل للقوات املســلحة الفريق أول محمد حســ� طنطاوي الذي ترأس الحكومة املؤقتة بعد  املجلس

ــتور مب ــتور  2012بارك. حدد دس ــلم�) ودس ــ) تطبيق  2014(يف ظل حكم اإلخوان املس ــييس (تحت قيادة الس

سية سا شهر فقط ، بناًء عىل فهم ح ضوع. يف أبريل  القانون بثالثة أ ، أعاد الرئيس  2017الجمهور تجاه هذا املو

من  45الســـييســـ العمل بقانون الطوارئ بعد الهج�ت اإلرهابية عىل الكنائس القبطية التي أدت إىل مقتل 

، وافق الربملان املرصــي عىل تعديل  2020املصــل�. منذ ذلك الح� ، تم متديد القانون كل ثالثة أشــهر. يف أبريل 

انون الذي وســـع بشـــكل كب� صـــالحيات الرئيس وقوات األمن ، للســـ�ح للنظام بالتعامل مع أزمة ف�وس الق

كورونا دون ب�وقراطية ال داعي لها. االنتقاد األسايس للقانون حاليًا هو أنه يستغل الصالحيات الواسعة املمنوحة 

ه عىل أنه جي ضــد أي عنرصــ يُنظر إليلقوات األمن والجيش لتقييد حقوق اإلنســان وتنفيذ قمع واســع ومنه

صبه حتى عام  2019يف فرباير .تهديد الستقرار النظام يس باالحتفاظ مبن سي سمح للرئيس ال ستفتاء  ، تم إجراء ا

صل  ،ةاألخ� . خالل فرتيت واليته 2030 صوات ( الرئيس،ح ساحقة من األ ) يف انتخابات ٪96.94الذي فاز بأغلبية 
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ـــي ،2014مايو  ـــة عامة. تم حظر ج�عة اإلخوان متكنت من تأس ـــتبدادي قمعي وعرقلة أي معارض س نظام اس

ــواء داخل  ــور كب� س ــة الليربالية وليس لها حض ــية. لقد تبخرت املعارض ــلم� وتفكيك بنيتها التحتية املرص املس

 .الربملان أو خارجه

مرص تبني املبادئ الد�قراطية يف  الدعوة إىل أصواتهم،أحد املثقف� القالئل الذين تُسمع  األسوا�،يواصل عالء 

ــ،الرئيس  وعزل ــييس ــكري الذي تديره الدولة منذ الس  ،2018. يف مارس 1952يوليو  ثورة وتفكيك الهيكل العس

سبب مقاالت نُرشت  سة الجمهورية والجيش ب ضد األسوا� بتهمة اإلرضار برئا رصي اتهاًما  قدم املدعي العام امل

وقىض العام� املاضي� يف املنفى  مرص،ا� تجنب خطر السجن عند عودته إىل يف الصحف األجنبية. فضل األسو 

ـي يف الواليات املتحدة ـــوا� موجهة اآلن للجمهور وكذلك للنظام. يف كتابه  ذلك،ومع . القرســ فإن انتقادات األس

ص�ه يف ظل نظام يوفر  ستعد لقيادة التغي� وقبول م صور الجمهور عىل أنه غ� م رصي" ، ي سيارات امل "نادي ال

مقاالت األمن واالســتقرار ، مع قمع أي تعب� عن الحرية. "الد�قراطية هي الحل" شــعار كث�ا ما يســتخدم يف 

 .الحريات األساسية بدال منحتى اآلن اختار الناس االستقرار ولكن  األسوا�،

وفقد صوته بعد استيعاب مثن االحتجاج  السيايس،لعمليات التغي�  القياديهل استقال الجمهور اآلن من دوره 

االستقرار" خوفا وافتقاد قيمته يف ظل غياب بديل سيايس حقيقي؟ هل توقف الجمهور عن كونه عنرص "يقوض 

من االنزالق إىل الفوىض؟ أم أن هذا مفهوم يجب الطعن فيه من منظور البحث الحايل؟ هل ســـتنبثق الثورة 

 يف ظل التحديات الوشيكة التي تواجه القيادة املرصية؟ العسكرية،القادمة فعالً من صفوف املؤسسة األمنية 

 

 االقليمية والدولية استقرار النظام يف عرص تزايد التنافس ب� القوى •

أصبح الرشق األوسط مرة أخرى "الفناء الخلفي" للمنافسة املتزايدة عىل النفوذ ب� القوى  األخ�ة،يف السنوات 

ـاع عىل موارد  العظمى، والســيطرة عىل البنى  األســلحة،وأســواق  الدولية،وممرات الشــحن  الطاقة،حيث الرصـ

تؤثر عىل دول املنطقة وقدرتها عىل املناورة ، والتي واالتصــــاالت املعلومات،وتقنيات  املحلية،التحتية الوطنية 

 .عىل الساحت� اإلقليمية والدولية

سة املتزايدة ب� الواليات سط إن املناف رشق األو سيا يف ال صادية املتحدة ورو ص� كقوة اقت ، إىل جانب دخول ال

ـــتث� ، متكن األنظمة كثفة يف البنية التحتية املحليةرات املمتارس نفوذها من خالل مبادرة الحزام والطريق واالس

 أكربمخاطر  هناك ايضــا مجال للمرونة عىل الســاحة الدولية ولكنهناك العربية من تنفيذ ســياســة أكرب بكث�. 

ة يعكس ديناميكيات الحرب الوقوع يف رشك أزمة غ� مخطط لها مع إحدى القوى. إن ســـلوك القوى العربيك

ستعداد ، من خالباردة صادر الدعم واال سة تنويع م سيا سرتاتيجية مع ملالل تبني  سوبة يف عالقاتها اال خاطر مح

ـق األوســط عىل من ناحية أخرى.القوى العظمى من أجل تحقيق املصــالح الوطنية ، أثرت االضــطرابات يف الرشـ

ـاعات واألزمات ا إلقليمية. أصــبحت قضــية املصــالح العاملية وأدت إىل التورط العســكري املبارش للقوى يف الرصـ

وليس فقط األنظمة  ،لف الفاعل� عىل الســاحة الدوليةاالســتقرار يف دول الرشــق األوســط موضــع اهت�م مخت
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انتشـــار الج�عات اإلرهابية واألفكار كوذلك بســـبب التبعات املبارشة لظواهر تقوض األمن القومي:  ،االقليمية

األزمات اإلنسانية والصحية. باإلضافة ، و األرضار التي لحقت مصادر الطاقةو  ،مشكلة الالجئ� املتزايدةو  ،املتطرفة

ذولة لتأسيس النفوذ وإظهار يهدف التدخل الدويل إىل تعزيز مصالح جيواسرتاتيجية معينة والجهود املب ذلك،إىل 

 .، مع تقييد القوى املتنافسة يف سياق املنافسة العاملية املتزايدةالقوة

ك� يتضح من  استقرارها،بل ويشكل أحيانًا خطرًا عىل  به،لدعم األمرييك ضعيف وغ� موثوق ترى القاهرة أن ا

 والتي أدت إىل اإلطاحة بالرئيس مبارك. ،2011الدور السلبي الذي لعبته واشنطن خالل ثورة يناير 

ــاركة املتزايدة من قبل القوى اإلقليمية  ــطيف رصاعات والدولية يف إطار ديناميكيات املش ـق األوس ــعت الرشـ ، س

مع الحفاظ عىل الدعم األمرييك.  والص�،مرص بقيادة الرئيس السييس إىل تعزيز عالقاتها االسرتاتيجية مع روسيا 

يونيو  30 ، خاصة بعد االنقالب العسكري يفمة يف العالقة خالل رئاسة أوباماظهرت هذه السياسة عىل خلفية أز 

ا يف ظوعزل الرئيس مريس 2013 توقف املســاعدات االقتصــادية واألمنية ل مخاوف القيادة املرصــية من ، وأيضــً

، ك� شكل أحيانًا خطرًا عىل استقرارها، بل ويدعم األمرييك ضعيف وغ� موثوق به. ترى القاهرة أن الاالمريكية

مبارك. والتي أدت إىل اإلطاحة بالرئيس  ،2011يتضــح من الدور الســلبي الذي لعبته واشــنطن خالل ثورة يناير 

ساعدات األمريكية والدعم قدر اإلمكان  ذلك،ومع  سية واألمنية للم سيا ترغب القاهرة يف االحتفاظ بالجوانب ال

 .مع تطوير مصادر بديلة للمساعدة

 مع روسيا: االسرتاتيجيةتعزيز العالقات ب االهت�م املرصي  دوافع

سكرية (منذ عام * شرتيات الع صادر متنوعة لألمن وامل توقيع اتفاقيات رشاء مهمة لطائرات متطورة  تم 2015م

  .)مضادة للدباباتصواريخ وأنظمة دفاع جوي و 

سان * ضية حقوق اإلن الحاجة إىل دعم قوة عاملية يف حالة حدوث أزمة يف العالقات مع الواليات املتحدة حول ق

  .والد�قراطية يف مرص

تطوير مشــاريع اقتصــادية ومدنية مشــرتكة واســعة النطاق وطويلة األجل (يف هذا الســياق ، هناك مرشــوعان *

رويس ، وإنشــاء مناطق صــناعية  ودعماســرتاتيجيان بارزان: بناء مفاعالت نووية يف شــ�ل رشق مرصــ بتمويل 

 .السويس) يف قناةمشرتكة 

 .ة يف ليبياتعاون عسكري يركز عىل املشاركة يف الحرب األهلي*

سيف االتفاهم ب� القادة  * سيا سرتاتيجية وال ضايا اال شأن النزاعات واألزماتيلق سوريا  ة ب سط ( رشق األو يف ال

 أن قضايا حقوق اإلنسان والد�قراطية ليست ذات صلة وال تؤثرب� هذه القوى هو  والفكرة املشرتكة ، وليبيا)

 .عىل العالقات النامية ب� الدول

 تعاون عالقات إقامة خالل من للنظاممن الخطوة املرصــية تعزيز مصــادر الدعم الســيايس واألمني كان الهدف 

سرتاتيجية ص�، روسيا مع ا ًسا ذلك ويرجع وال سا سي يف تغي� حدوث من الخوف إىل أ سة األمريكية �كن أن ال ا
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انتهاكات حقوق اإلنسان واملبادئ الد�قراطية يف البالد. بشكل بسبب سياساته القاسية، كيتحدى رشعية النظام 

�كن أن يعيد  2020ملموس ، فإن التغي� املحتمل يف اإلدارة األمريكية بعد االنتخابات الرئاســـية يف نوفمرب 

ــدارة يف العالقات الثنائية. يف هذا  ــان إىل الص ــوع حقوق اإلنس ــيناريو،موض ــ يف أ  الس ــاغل الرئييس ن يتمثل الش

ستوفر " ك� حدث بعد اإلطاحة  االستقرار،خلفية" ملوجات االحتجاج العام وتقويض  دوافعالتحركات األمريكية 

فإن الســياســة املرصــية التي تســعى إىل توثيق األمن والســالم  أخرى،. ومن ناحية 2011بالرئيس مبارك يف يناير 

التي تريد منع تزايد  األمريكية،اإلدارة  مصالح تشكل خطرا عىلالعالقات االقتصادية مع روسيا والص�  وتوطيد

ـق  وتقليل املســاعدات  العقوبات،مبا يف ذلك عن طريق اســتخدام  األوســط،النفوذ الرويس والصــيني يف الرشـ

 .السياسية اتاألزمافتعال و 

 الصعبة واملتقلبةقضايا الخارجية حيث تواجه سلسلة من ال املرصية،سيشكل العام املقبل تحديًا معقًدا للقيادة 

 مبا يف ذلك التغي�ات املحتملة يف السياسة األمريكية تجاه القاهرة.

 ت التصعيدكياالحملة بالوكالة يف ليبيا: دينامي •

يا  فائز يف االزمةتربز ترك نار وبدء املحادثات ب�  كوكيل  ية لوقف إطالق ال لدعوة املرصـــ يا. يُنظر إىل ا يف ليب

األطراف املتحاربة عىل أنها اعرتاف بفشل التحرك العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة 

ـاج وتعب�ا عن  لالطاحةحفرت  ـ يف  يك ونفوذهالوجود الرت  الذي عّزز ضـــعفالبحكومة الوفاق بزعامة فايز الرسـ

 .يهدد املصالح األمنية واالقتصادية ملرص يف ليبيا ورشق املتوسطبات الساحة و 

عملية  البالد،التي عززت سيطرتها يف رشق وجنوب  الليبي،بدأت قوات الجيش الوطني  ،2019يف أبريل / نيسان 

االستيالء  من أجل استك�ل واإلمارات،عسكرية الحتالل طرابلس مبساعدة مرتزقة روس ودعم عسكري من مرص 

فشـــلت  ، حيثعىل مراكز القوة يف البالد. يف مرحلة معينة بدا وكأن العملية العســـكرية قد حققت أهدافها

 .ة والقصف املتكرر مسألة وقت فقطوبدا سقوط طرابلس املحارص  األزمة،الجهود الدولية لحل 

ــكرية الرتكية يف وقت حرج ــاعدات العس ــلت املس أنقرة تجاه حكومة الوفاق  س الرتيك عن التزاموعرب الرئي ،وص

ـاج: األوىل  ،2019، ويف ترشـــين الثا� الوطني رســـم الحدود االقتصـــادية لتم توقيع اتفاقيت� مع حكومة الرســ

ـــكري. يف عام االثانية، و  البلدين،البحرية ب�  ـــل عنارص من ا2019تفاقية تعاون عس لجيش الرتيك إىل ليبيا ، وص

ــارين ــتش ــوريا وأنظمة دفاع جوي وأنظمة حربية إلكرتونية وطائرات  كمس ــيات من س إىل جانب قوات امليليش

عىل عكس الدعم العســكري غ� املعلن لروســيا ومرصــ . للمعركة قلب نتائجم� أدى إىل  الصــنع،مســ�ة تركية 

رساج املتحدة،واإلمارات العربية  سكرية إىل حكومة ال ساعدات ع شكل االستيالء عىل و  ،أرسلت تركيا عالنية م

، ألن القاعدة كانت مبثابة مركز القيادة العملياتية و / أيار نقطة تحول يف الحملةماي 18قاعدة الوطية الجوية يف 

سيطرت قوات الرساج عىل معظم ش�ل غرب  التالية،واللوجستية الرئيسية للجيش الوطني الليبي. يف األسابيع 

ويف هذا السياق طرح الرئيس املرصي مبادرته للتسوية  .ساحقة لقوات حفرت ىل هز�ة عسكريةم� أدى إ البالد،

ضمنت دعوة األمم املتحدة لعقد اجت�ع يف جنيف لبدء املحادثات ب� األطراف املتحاربة. فرض  يف ليبيا والتي ت

إنشــــاء ، و ليبياحزيران / يونيو تفكيك وإزالة جميع امليليشـــيات األجنبية من  8وقف إطالق النار اعتباراً من 
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وإنشــاء مجلس  ،لجنوب والرشــق والغرب) لوضــع دســتورمنتدى مع ممثيل املناطق الرئيســية الثالث يف ليبيا (ا

للرؤســـاء �كنه يف وقت الحق اختيار وتعي� رئيس الوزراء. ومع ذلك ، فإن اإلعالن الذي تم تقد�ه يف القاهرة 

صــالح ، مل يكن يهدف إىل وضــع حد للحملة ، ولكن مل�رســة  بحضــور اللواء حفرت ورئيس الربملان الليبي عقيلة

عرقلة التحركات الرتكية وتجنيد دعم شــعبي دويل ل -الضــغط عىل قوات حكومة الوفاق الوطني لوقف املواجهة

 .يف ليبيا

أدت الهز�ة العســـكرية يف املعركة عىل طرابلس وانســـحاب قوات الجيش الوطني الليبي واملرتزقة الروس إىل 

ــط ليبيا زي ــوريا إىل مطار الجفرة بوس ــية من س ــلت طائرات حربية روس ــاحة. وأرس ادة التدخل الرويس يف الس

ملســـاعدة قوات حفرت عىل تحقيق تفوق جوي قبل املرحلة التالية من الحملة. من ناحية أخرى ، فإن الضـــعف 

لتي تلقتها من روســـيا ومرصـــ الذي أظهرته قوات حفرت يف عملية طرابلس ، عىل الرغم من املســـاعدة الكب�ة ا

ــتفهام حول قدرة حفرت عىل الوصــول إىل نتيج ، ة حاســمة يف ليبيا. عالوة عىل ذلكواإلمارات ، يطرح عالمات اس

فإن العداء الذي يث�ه الج�ال حفرت يف موســكو والقاهرة �كن أن يؤدي إىل فرض تســوية مع الضــغط الرويس 

الرئيس السييس لوقف إطالق النار واستئناف املحادثات فهم مرص  مع حفرت أو بدونه. تعكس دعوة -واملرصي 

، وكذلك ة لخدمة املصـالح األمنية للقاهرة، يجب أن تسـتخدم األدوات السـياسـيةأنه يف هذه املرحلة من الحمل

منع احت�ل حدوث املزيد من الهزائم التي من شأنها تغي� الوضع يف ليبيا. حكومة الوفاق الوطني التي رفضت 

االسرتاتيجية ب� طرابلس يف البداية املبادرة املرصية وبدأت حملة عسكرية للسيطرة عىل مدينة رست الساحلية 

، وقد ة يف يد جيش حكومة الوفاق الوطنيالقوة الدافعفالد. ، وهو أمر مهم للغاية لصناعة النفط يف البوبنغازي

ستيالء عىل خط رس  سقوط بنغازي وطربقيؤدي اال سبة ت الجفرة إىل  ، وإقامة نفوذ تريك عىل ليبيا بأكملها. بالن

ــع ال يطاقمل ــ ، فإن مثل هذا الوض ــطس / آب .رص الوطني الدعوة لوقف إطالق  ، قبلت حكومة الوفاقيف أغس

وقف إطالق اٍّن ، ودعت إىل إنهاء الحصـــار النفطي. تخابات برملانية ورئاســـية يف مارسعت إىل إجراء ان، ودالنار

املتضاربة بشدة. ط الحايل "عىل األرض" لكنه يعترب هًشا بسبب املصالح شاالنار الذي تم االتفاق عليه يجمد الن

ستمر وقف إطالق النار يف الوقت الحايل صالح القوى، ي رصاع الليبي �كن اإلقليمية ألنه يخدم م ، لكن طبيعة ال

 .أن تؤدي إىل تجدد رسيع للقتال

شتعل الحرب بالوكالة يف ليبيا سورية، ويت ساحة ال شابه مع ال شاركة تزايد الت سبب تنامي م القوى اإلقليمية ، ب

سة سيلة فعااملتناف ستمر إلطالق النار وفرض و سبب عدم قدرة النظام الدويل عىل فرض وقف م شابه ، وب لة. ت

عًدا واحًدا فقط من التنافس اإلقليمي والدويل عىل بنية ال حوض آخر هو أن ســــاحة املعركة يف ليبيا تعكس بُ

 .ولوجي ب� معسكر اإلسالم السيايس ومرصاأليدي والتنافس ،الرشقي للبحر األبيض املتوسط

مرص حريصة عىل أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ، نظرًا ملنشآت تسييل الغاز املوجودة تحت ترصفها. أنشأت اٍّن 

غاز يف رشق البحر  لذي يهدف إىل تركيز الجهود اإلقليمية عىل تطوير ال غاز رشق املتوســـط ا تدى  قاهرة من ال

) مدى 2019. أظهر وينرت وليدينشـــرتاوس (منظمة واحدة إطار يف القامئة التعاون أوجه ب� والجمعاملتوســـط 

توثيق العالقات األمنية واالقتصــادية ب� مرصــ واليونان وقربص قبل إنشــاء املنتدى عىل شــكل ســلســلة من 

، الخطوط قربص إىل منشــآت اإلســالة املرصــية، وربط شــبكات الكهرباء االتفاقيات: مد خطوط أنابيب الغاز من
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. املشرتك العسكري التدريب املشرتكة، السياحية املشاريع تطوير ،لبحر املتوسطدود االقتصادية يف االعريضة للح

ــياق، هذا يف ــتبعاد أن االدعاء كان الس ــ مع  EMGF من لرتكيا املتعمد االس ــرتاتيجية ملرص وتعزيز العالقات االس

رتكيا عىل اتخاذ خطوات معاكســــة تهدف إىل عرقلة مبادرات دول رشق ل تشـــجيعااليونان وقربص وإرسائيل 

املتوسط.تعارض تركيا صحة االتفاقيات املوقعة ب� قربص والجزر اليونانية ، ومرص وإرسائيل ، وتفرسها عىل أنها 

منها عرقلة خطوة لعزلها يف املنطقة. املذكرة املوقعة مع ليبيا لتحديد الحدود البحرية االقتصـــادية كان الهدف 

مد خط ، وتضع صعوبات كب�ة يف طريق خطط وإرسائيل لتطوير احتياطيات الغازجهود اليونان وقربص ومرص 

سيع نفوذها باتجاه إفريقيا أنابيب غاز إىل أوروبا ، وهو ما يجب أن متر عرب املياه اإلقليمية الرتكية. تريد تركيا تو

تغالل احتياطيات الغاز والنفط يف مياهها االقتصادية واالستحواذ وأوروبا وإرساء بصمتها يف الساحة من خالل اس

ـــطدم ر  ـــية ف ة،ؤية أنقرة مبارشة مع رؤية القاهر عىل احتياطيات النفط الليبية. تص ـــتجابة مرص عدم وجود اس

ورة السييس كقائد يف لخطوة التنقيب الرتكية سيرض بشكل مبارش باملصالح االقتصادية ملرص و�كن أن يخرق ص

وهناك جبهة أخرى ستخترب فيها تركيا عزم مرص وحلفائها ، .، واألهم من ذلك يف أع� النظام األمنيالجمهور نظر

 الغاز، احتياطيات عىل للعثور حفر ســفن إرســال أنقرة تعتزم حيث ،وهي تربز بالفعل يف رشق البحر املتوســط 

م الرد عليها: هل األســـطول يت مل التي املرحلة وهي، 2019 نوفمرب يف املوقعة االقتصــــادية املياه التفاقية وفًقا

ـي يعرقل التحرك الرتيك ويخاطر باحتكاك عســـكري مبارش؟ يف غضـــون ذلك ، تحرصـــ مرصـــ نفســـها يف  املرصــ

التهديدات الرادعة وتجنيد الدعم الدويل إلدانة تركيا. إن عدم وجود اســـتجابة مرصـــية لخطوة التنقيب الرتكية 

، واألهم ورة السييس كقائد يف نظر الجمهورلح االقتصادية ملرص و�كن أن يخرق صسيرض بشكل مبارش باملصا

ش. منيمن ذلك يف أع� النظام األ  سياق امل ستخدامها يف  سكرية �كنها ا رص أدوات ع اركة املبارشة بين� متتلك م

ــتخدامها. قد يؤدي الدخول الربي إىل ليبيا إيف الحملة الليبية ــع يف اس التورط يف حملة طويلة  ىل، فإنها لن تترس

التكاليف السياسية والعسكرية  ، ك� أنّ ، م� يتسبب يف احتكاك مبارش مع تركيا وعىل الساحة الدوليةبال فائدة

سلحة واملعدات  صل دعمها من خالل إمداد ليبيا باأل ستوا رص  ضح أن م سيناريو باهظة للغاية. من الوا لهذا ال

، ولكن بقدر اإلمكان ستتجنب التدخل الربي الذي قد يؤدي إىل لجوية املطلوبةفة إىل املساعدة ااملتطورة باإلضا

 .تعقيدات سياسية وعسكرية

سه ستمر دينامييف الوقت نف رصي علنًا (كي، ت صعيد ب� الطرف�. رصح الرئيس امل يونيو / حزيران) أن  20ات الت

ـعية الدولية لتدخلها العســكري يف ليبيا ، ووجه الجيش باالســتعداد للدفاع عن الوطن األم  مرصــ تتمتع بالرشـ

ـي مبارش" ،  متدد ). وشــدد الســييســ عىل أن مرصــ لها الحق يف الدفاع عن نفســها ضــد 2020("تدخل مرصـ

لتنظي�ت اإلرهابية عىل حدودها الغربية التي تهدد أمنها واستقرارها بدعم من القوات األجنبية (تركيا وقطر). ا

نع اندالع ، عىل اتخاذ إجراءات ملتحدة، وعىل رأســه الواليات امللة الســييســ إىل حث املجتمع الدويلتهدف رســا

ســيطر تعن االســتيالء عىل خط رست الجفرة ، الذي ، وردع تركيا وحكومة الوفاق الوطني حرب إقليمية يف ليبيا

دي إىل مزيد ، أعرب البيت األبيض عن معارضـته الشـديدة ألي تحرك عسـكري يؤ قوات حفرت. بدوره عليه حاليًا

يا نار من قبل جميع األطراف، ودعا إىل وقف فوري إل من التصـــعيد يف ليب قاهرة طالق ال ، مع قبول مبادرة ال

، فإن حقيقة أن تركيا باإلضـــافة إىل ذلك .تي تم وضـــعها يف برل� كأســـاس للمحادثاتوالعملية الســـياســـية ال

معسكر اإلسالم  �ءتستضيف ممثل� عن ج�عة اإلخوان املسلم� الذين فروا من مرص والذين هم يف الواقع زع
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سيايس شاء نظام يدعم اإلخوان امل ،ال سلم� عىل الحدود يزيد من حدة العداء القائم ب� الدول ويعقده. إن إن

، نظرًا لخطر تدفق األموال واألسلحة ونشطاء اإلرهاب واألفكار القاهرة تهديًدا مباًرشا ألمنها الغربية ملرص تعتربه

 .استفزاز قوى املعارضة واإلرهاب يف الداخلالتي �كن أن تتحدى االستقرار و  املتطرفة

رص محدودة سية مل سيا ستغالإن األدوات ال ًضا يف، لكنها تحاول ا ، والتي ظل محدودية الديناميكية الدولية لها أي

ة يف تركز حاليًا عىل الحد من انتشــار ف�وس كورونا وإيجاد اســتجابة لألزمة االقتصــادية العاملية. نجحت القاهر 

ــنطن لدعم مبادرتها ــة األمريكية. إداتجنيد واش ــياس رة ، لكن هذا ليس بالرضــورة دليالً عىل تغي� عميل يف الس

سيايس، وبف�وس كوروناتر  شغلة ببقائها ال ضح ما إذا واالستعدادات لالنتخابات املقبلة، امب من ، وليس من الوا

كانت ســتنفق الكث� من الطاقة الســياســية عىل اســتقرار الســاحة الليبية. ك� ينظر البنتاغون بقلق إىل التدخل 

، فإن الواليات املتحدة ليست يف عجلة وقف املرصيم من دعمها العلني للمالرويس املتزايد يف املنطقة. عىل الرغ

، عىل غرار النموذج اعد ذلك يف ترســيخ القوات الروســيةمن أمرها الســتخدام النفوذ يف الســاحة خشــية أن يســ

 .السوري

، وإن كان ذلك لن يناســب ل وحتى احتكاك مبارش ب� الطرف��كن أن تؤدي الديناميكية الحالية إىل تصــعيد ب

رضورة  ضو بال صالحه� يف  سياقم شائر من ليبيا ء الثمن املحتمل. ويف هذا ال يس بزع�ء ع سي ، التقى الرئيس ال

رار الليبي باألمن ، مص� واحد". وهناك ربط األمن واالستقر بعنوان "مرص وليبيا: شعب واحديوليو) يف مؤمت 16(

، ملنع "امليليشيات اإلرهابية األجنبية األمر خدام القوة العسكرية، إذا لزم، وأعرب عن التزامه باستالقومي املرصي

سيطرة عىل ليبيا. لكنواملنظ�ت اإلره سكرية، إىل جانب ابية" من ال ستخدام القوة الع يس التهديد با ، دعا السي

ة" كأساس لتسوية األطراف إىل العودة إىل اإلطار السيايس وفرض وقف فوري إلطالق النار مع قبول "ورقة القاهر 

 .ة يف ليبيا إذا اقتضت الظروف ذلك، أذن الربملان املرصي للرئيس باستخدام القوة العسكريد ذلكالنزاع. بع

، ينظر الجمهور إىل تحركات الرئيس عىل أنها رضورية يف ظل العدوان الرتيك وجهودهم املرشوعة يف هذه املرحلة

وتؤدي إىل فاق الوطني يف ليبيا للدفاع عن حدود مرصـــ الغربية. إذا كانت الخطوة املرصـــية تردع حكومة الو 

، فسيُنظر إىل السييس عىل أنه نجح يف الحفاظ عىل األمن القومي مع تجنب االنجرار إىل وقف دائم إلطالق النار

، فســـيتع� اوز الخط األحمر، وســـقط خط رست الجفرة، وتم تجوري. ومع ذلك ، إذا تطور القتالقتال غ� رض 

، فإن النجاح أو الفشل العسكري املرصي لعسكرية يف ليبيا. يف هذا السياقا عىل مرص أن تقرر طبيعة مشاركتها

 -ســـواء كان ذلك كجزء من تحرك محدود (هج�ت جوية) أو كجزء من حملة أوســـع (جوية وبرية)  -يف ليبيا 

 سيكون له تداعيات مبارشة عىل استقرار وضع الرئيس  يف عيون الجمهور والنخبة العسكرية واألمنية.

 ملة عىل النيل: سد النهضة ومأزق مرصالح •

، أعلنت الحكومة اإلثيوبية حالة الطوارئ بعد تفيشـــ ف�وس كورونا. وأعلن وزير املالية أنه  2020أبريل  8يف 

لن يكون هناك تأخ� يف ســـد ، لكن يتعلق باملشـــاريع الوطنيةســـيتع� عىل الحكومة مراجعة أولوياتها في� 

ضة سيلتز النه رشوع ، و سد األلفية .بالجدول الزمني املحددم امل سم  ًضا با ضة، املعروف أي سد النه ، يف بدأ بناء 

يل  ي 2011أبر يةعىل الن خل األرايض اإلثيوب عد حوايل ل األزرق دا حدود مع الســـودان.  15، عىل ب كم رشق ال
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سد األكرب يف إف شاء عىل ال ، وتهدف يف العامل ريقيا وسابع أكرب محطةستكون محطة الطاقة الكهرومائية قيد اإلن

، وتعزيز مكانة إثيوبيا. يف من بيع الكهرباء للدول املجاورة ، وتحقيق أرباحف� الكهرباء ملالي� اإلثيوبي�إىل تو 

ـــاحة األفريقية ـــاد البالدمليارات دوالر هي تكل 5التكلفة البالغة  ، يبدو أنّ الس ـــبة القتص ، لكن فة فلكية بالنس

 . املساعدة يف التنمية االقتصادية وتطوير الطاقة يف البالدإثيوبيا ترى أن السد يهدف إىل

منحت اتفاقيات النيل املوقعة ب�  ، فقدعملية عىل أنه رشيان الحياة ملرصيُنظر إىل النيل من الناحية الرمزية وال

سودان ( رص وال رص وبريطانيا وب� م رص1929م سنوي قدر  ،) مل صيص   55.5ه سيطرة فعلية عىل النهر مع تخ

أي  حديدمليار مرت مكعب للســودان. مل يتم ت 18.5، ومخصــص ســنوي أصــغر قدره مليار مرت مكعب من املياه

بدأت  1999، موطن منبع النيل األزرق. يف عام ا، مبا يف ذلك إثيوبيلدان التي يتدفق من خاللها النيلتخصيص للب

ملياه النيل. ورفضت مرص والسودان  وتحديد مخصصات جديدة 1929دول حوض النيل تحركًا لتغي� اتفاقيات 

لبناء  2011جانب إثيوبيا يف ، م� أدى إىل قرار من جانب واحد من قرتحات التي أث�ت يف املحادثاتجميع امل

، . وانتقدت القاهرة، التي فوجئت بالخطوة، رشعيتها بشــدة، يف معارضــة كاملة ملوقف القاهرة والخرطومالســد

،  2013أبعدت سد النهضة عن الخطاب السيايس العام. يف يونيو  2011مرص عام  لكن االضطرابات الداخلية يف

ــ لن ت ـي محمد مريس للجمهور املبتهج أن مرص ــادها املايئأعلن الرئيس املرصـ ع ، وأن "جميقبل أي تهديد القتص

 ."الخيارات مفتوحة" إذا حدث ذلك

نربة التهديد لصــالح محاولة حل األزمة مع ، عن الذي أطاح مبريس يف انقالب عســكريتخىل الرئيس الســييســ ، 

الذي كان من املتوقع أن يولد  -، كان من الواضح أن املرشوع الضخم لوسائل السياسية. يف هذه املرحلةإثيوبيا با

ـــديرميجاوات من الك 6000 ـــتخدام املحيل والتص ، وكان ينظر إليه من قبل القيادة اإلثيوبية عىل أنه هرباء لالس

، ومل يكن من املمكن إعادة كان بالفعل يف مرحلة متقدمة -د االقتصــــادية واالجت�عية للبال  حيوي للرفاهية

ساعة إىل الورا ضايا املتعلقة بء. منذ ذلك الح�عقارب ال شكل خاص بالق رصية ب سية امل سة ، تهتم الدبلوما سيا

ت لذي يشـــكله الســـد عىل إمدادا، وتعزيز التحركات املتفق عليها لتقليل التهديد اإدارة الســـد وخزانات املياه

سه رصية. يف الوقت نف سودان ودول أفريقياملياه امل ساحة ، طلبت القاهرة دعم موقفها من ال ة أخرى، وعىل ال

 .، وخاصة من الواليات املتحدةالدولية

سودانأّما  شأن ال رص منذ البداية مخاوفها ب شارك م سد عىل إمدادات املياه، الذي كان ي قرتب افقد ، تأث�ات ال

، إال أنه ليس شديًدا مثل مرص  السودان يعا� من نقص يف املياه تدريجياً من املوقف اإلثيويب. عىل الرغم من أن

ضانات الهائف سد. ومع ذلكالتهديد الرئييس للسودان هو الفي سودان الجوانب لة يف حالة انهيار ال ، فقد أدرك ال

ساعد الزراعة املحليةملتنظيم تدفق اوهي  –اإليجابية للمرشوع اإلثيويب  سي صة ياه الذي  ، ورشاء الكهرباء الرخي

 املتشدد. خفف موقفه فقد  وبالتايل  -من أديس أبابا 

، كإطار متفق الســـودان) من حيث املبدأ بالخرطوم -إثيوبيا  -تم توقيع اتفاقية ثالثية (مرصـــ  2015يف مارس 

، السد ، بعد فحص تداعيات تشغيله عىل نهر النيل عليه التفاق مستقبيل بشأن سياسة ملء الخزانات وتشغيل



13 
 

صدر �و ملالي� املواطن� اإلثو  سيكون م ضة  سد النه رشوع  يس: إن م سي يوبي� من خالل دول الحوض. وقال ال

 .فإن بناء السد هو مصدر قلق، ، وخاصة ملرصتوليد طاقة نظيفة، لكن للدول الشقيقة لحوض النيل

، مل يكن هناك العميقة وعدم الثقة ب� األطراف وبالنظر إىل الشكوك ،االخرتاق املأمولمل تحقق االتفاقية الثالثية 

ـــتقلة   2018تقدم يف املحادثات. يف مايو  ـــكيل لجنة بحث علمي مس ـي بتش ، وافقت إثيوبيا عىل مطلب مرصــ

ستخدام نتائج البحث للتأث� عىل طريقة  .لتقديم تقييم لتأث� السد عىل تدفق املياه إىل مرص. تأمل القاهرة يف ا

ا أن املحادثات تس� عىل ما ملء الخزانات وتشغيل السد لتقليل األرضار التي تلحق باالقتصاد املايئ املرصي. وبد

شرتكة حول2018، مع زيارة رئيس الوزراء اإلثيويب أيب أحمد إىل القاهرة (يونيو يرام سد ) وإعالن تفاه�ت م  .ال

، ومل يتم إحراز تقدم عميل يف حل النزاعات. تم الوصــول إىل مســتوى منخفض ومع ذلك، ال تزال الفجوات كب�ة

كن أن متنع إثيوبيا جديد يف العالقات عندما أعلن رئيس الوزراء اإلثيويب يف الربملان أنه ال توجد قوة يف العامل �

 فسوف يجندون املالي� للدفاع عن البالد. ، وا عىل خوض الحرب، وإذا أُجرب من بناء السد

 2019، حاولت الواليات املتحدة تقديم رعاية للمحادثات من أجل تســـوية الخالفات. يف نوفمرب يف هذه املرحلة

يك ومحافظ ، بقيادة وزير الخزانة األمرياء خارجية مرص والسودان وإثيوبياُعقد أول اجت�ع يف واشنطن ب� وزر 

 28إىل  27، أعلنت إثيوبيا أنها لن تحرضـــ االجت�ع الثالث املقرر عقده يف الفرتة من مع ذلكالبنك الدويل. و 

، حيث كان من املفرتض أن يتحرك الطرفان نحو توقيع اتفاق مشـــرتك. وأثار انهيار يف واشـــنطن 2020فرباير 

ــاملحادثات وإعالن إثيوبيا أنها ل ــودان ومرص ــتبدأن تنتظر اتفاقًا مع الس ــد بحلول يوليو  ، لكنها س ــغيل الس تش

الجانب. حتى اآلن، مل يتمكن  دعت الواليات املتحدة إىل اســـتئناف املحادثات وتجنب التحركات أحادية .2020

ــودان من جهته أن ملء البيت األبيض ــية من التأث� عىل املوقف اإلثيويب. وأعلن الس ــخة املرص ، الذي قبل النس

، وأن الخرطوم ترغب يف التوصــل إىل اتفاق مشــرتك للخطر الســودانالخزانات دون اتفاق ســيعرض الســدود يف 

ــد وطريقة ملء الخزانات ــالمة الس ــأن األمور املتعلقة بس ــتها ألي تحركات من جانب  ،بش وأعربت عن معارض

كنها ، لمســـتقبلية أخرى عىل النيل األزرق �كن أن تشـــكل ســـابقة خط�ة ملشـــاريع ،من جانب إثيوبيا .واحد

 .تارت أن تكون وسيطًا لسد الثغرات، واخب الخطاب القويحرصت عىل تجن

 تشــغيل الســد ، حتى من جانب مرصــ عىل مفرتق طرق من القرارات الصــعبة يف ضــوء تصــميم إثيوبيا عىلاٍّن 

ـوط ملســـتقبل إلمدادات املياه املرصـــية، واملخاطر الحالية من أرضار جســـيمة يف اواحد ، إذا مل يتم الوفاء برشــ

رص من تجنيد البيت األبيض لدعم موقفها والتوسط يف املحادثاالقاهرة.  ، ويف األشهر األخ�ة أقنعت تمتكنت م

ــودان بالوقوف إىل جانبها. لكن، ك� هو الحال مع ليبيا ــغط األمرييك يف هذه املرحلة إىل النفوذ الس ، يفتقر الض

، مبا يف ذلك عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب ياالفعال إلجبار إثيوبيا عىل تغي� اتجاهها. تحاول مرص ثني إثيوب

ات ، ولكن حتى اآلن دون تأث� حقيقي. وتجري جولة أخرى من املحادثغ� املبارشة بالقوة عن طريق التهديدات

، لكنها مل تنجح حتى اآلن. يف غضــون ذلك ، تظهر صــور األق�ر الصــناعية أن الثالثية بوســاطة جنوب إفريقيا

ـــد بدأت ب امللء ، عىل ما يبدو بعد هطول األمطار الغزيرة يف أوائل يوليو. يف وقت الحق أعلن كبار خزانات الس

املســؤول� اإلثيوبي� أنه ســيتم ملء الخزانات حتى بدون اتفاق مرصــ والســودان ، م� رفع مســتوى التوتر يف 

يف الســاحت� ، فإن تكلفة مثل هذا العمل مرصــ خيار عســكري لوقف تشــغيل الســد حتى لو كان لدى مرصــ.
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، �كن أن يؤدي فشل العمل العسكري املرصي باهظة وطويلة األمد. بشكل ملموس اإلقليمية والدولية ستكون

ــيةف ،إىل اتخاذ اإلثيوبي� موقًفا أكرث تطرفاً  ــر املبارش بإمدادات املياه املرص ال يقل أهمية عن ذلك ،  ،إلحاق الرض

الورقة الرئيســية . الســييســرصــي واملؤســســة األمنية إىل الرئيس ســيكون له تأث� واضــح عىل نظرة الجمهور املو 

هي م�رسة الضغط يف املحادثات الثالثية ومحاولة التوصل إىل حل وسط تفاويض. من  ،للقاهرة يف هذه املرحلة

، حيث تلعب الخرطوم دوًرا مهً� يف الوساطة ب� الطرف�. نظرًا لضعف لرضوري تنسيق مواقفهم مع السودانا

ا، فإن ليةســســات األمم املتحدة واملؤســســات الدو مؤ  ، ألنه يتمتع بنفوذ عىل دعم البيت األبيض مهم جًدا أيضــً

 .إثيوبيا (مبا يف ذلك وراء الكواليس) إلقناعها بتخفيف موقفها

سبيل الوحيد لحل األزمة ب� البلدين هو من خالل  سنوات األخ�ة أن ال يس عدة مرات يف ال سي أعلن الرئيس ال

تؤثر عىل ، الذي يؤدي إىل تحرك إثيوبيا من جانب واحد وملء السـد بطريقة ل املحادثاتبلوماسـية. إن فشـالد

ــية ــســة األمنية إمدادات املياه املرص ــكل مبارش عىل نظرة الجمهور واملؤس ــأنه أن يؤثر بش ــكرية ، من ش والعس

شأنه أن يللرئيس. من ناحية أخرى سط متفق عليه من  صل إىل حل و صوره كقائد ، فإن التو يس ، وي سي قوي ال

ا �كنه تجنيد الدعم الدويل واإلقليمي ملوقف مرصــ ، وبالتايل منع اإلرضار برشــيان الحياة يف البالد. تصــل الدرام

 ، وتتزايد احت�لية تدهور العالقات ب� الدول. املحيطة بسد النهضة إىل ذروتها

 

 جائحة ف�وس كورونا والخوف من كساد اقتصادي •

دون معدل ، بدأت حاالت اإلصابة بف�وس كورونا يف مرص يف االنخفاض إىل ما األسابيع األخ�ة من شهر يوليو يف

ــهر حالة جديدة يوميًا 1000 ــار املوجة األوىل من الوباء يف البالد. يف األش ــية انحس ــحة املرص ، وقدرت وزارة الص

ترضــر العاملون يف املجال الطبي بشــدة بســبب  ، حيثالصــحي أن يصــل إىل نقطة االنهيار األخ�ة، كاد النظام

لنظر إىل أرقام وزارة ، ينبغي ا. يف الوقت نفســـه، وارتفاع معدل الوفياتاملعدات الوقائية والطاقم البديلنقص 

صحة بحذر سكان والتحركات العدوانية من قبل النظام ال شار املرض يف عموم ال ، نظرًا لوجود أدلة كث�ة عىل انت

 .عىل األخبار أو الدراسات التي تتحدى اإلحصائيات الرسمية لفرض الرقابة

، والتي �كن إال أن الخوف من حدوث موجة ثانية، بدو يف هذه املرحلة وكأنه يتضاءلعىل الرغم من أن الوباء ي

ــحي وت ــدة عىل أداء النظام الص ــعة النطاقأن تؤثر بش ــاء حملة إعالمية  عىل، ينعكس ؤدي إىل وفيات واس إنش

ة صـــحية واســـعة وغ� ، فإن ســـيناريو أزمد من التفاعل االجت�عي. ومع ذلكوبعض التحركات إىل الحعامة 

سيطرة ضعة لل صحي للجمهور، حيث الدولة غ� قادرة عىل الوفاء بالتز خا ، هو ثانوي يف نظر امها بتوف� األمن ال

سيناريو اظامالن ضوء ال صاد، يف  شار الفقر والجوع وانهيار النظام ، م� أدى إألكرث خطورة وهو انهيار االقت ىل انت

، لذا تركز الحكومة يف الوقت الحايل رضورة االختيار ب� خيارين ســيئ�العام والســيايس. املعضــلة املرصــية هي 

 .، حتى لو كان ذلك يعني زيادة معدالت اإلصابة باألمراض والوفياتإدارة مخاطر االنهيار االقتصادي عىل
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ــدمة األزمة ا ــخمة لعام ال تزال ص ــادية الض ــ التاريخية.  1929القتص ــكل جزًءا من ذاكرة مرص يقول الدكتور تش

ن الديناميكية االقتصــادية اٍ ، الســابق واملعلق االقتصــادي البارز، نائب رئيس البنك الدويل إســ�عيل رساج الدين

، من املحتمل أن الزمان مة استمرت أكرث من عقد من، وكأز 1929ح العاملي تذكرنا بكساد عام الحالية عىل املرس 

تســتمر األزمة وأن يكون لها عواقب وخيمة عىل املجتمع واالقتصــاد املرصــي يف الســنوات القادمة. وحذر رساج 

 .الدين من أن مرص قد تشهد جوًعا واسًعا وأزمة يف األمن الغذايئ ك� حدث يف القرن العرشين

ـيع مســـتويات املجتمع اعىل الناس عىل جمي 1929أثرت األزمة االقتصـــادية لعام  ـ من �لكون ومن ال ، ملرصـ

انخفضــت القيمة النســبية للصــادرات املرصــية  1933-1928، ع�ل وفالحون وتجار وطبقة وســطى. يف �لكون

ــناعة إىل  ــلت البطالة يف الزراعة والص ـائية. وص ــنوي للفرد والقوة الرشـ مبقدار الثلث وكذلك انخفض الدخل الس

، م� أدى إىل زيادة هجرة األشخاص الباحث� التجارة العاملية وإغالق األسواقش مستويات قياسية بسبب انك�

عض القرى عن عمل من الريف إىل املدن. انهارت مجتمعات بأكملها وتركت بال عمل وال دخل. تعرضــــت ب

ت�عية واج، ومل يكن لدى الحكومة أي وسيلة حقيقية للمساعدة. أدت األزمة إىل ظواهر سياسية للجوع الشديد

رص ، جديدة: يف الثالثينيات شعبية الرائدة يف م سن البنا الحركة ال سلم� بقيادة ح صبحت ج�عة اإلخوان امل ، أ

، متأثرين بالحركات اإليديولوجية فاشـــية القوميةوظهر عىل الســــاحة حزب الع�ل الشـــيوعي والحركات ال

 23الضــباط األحرار يف ل التي شــكلت انقالب وكان هذا أحد العواموبية. تم تقســيم الســياســة واملجتمع، األور 

 .1952يوليو 

ــاد امل ــاد العاملياليوم االقتص ــابك مع االقتص ـي متش ــوء التقلبات الخارجيةرصـ ــعيف يف ض قد يكون و  ،، وهو ض

ال تزال مرصـ تواجه مشـاكل أسـاسـية  ، حيثلالنهيار العاملي عواقب وخيمة عىل املجتمع والسـياسـة املرصـي�

وتزايد االزدحام يف املدن  ،مليون نسمة) 100كا� غ� املنضبط (يبلغ عدد سكان مرص أكرث من حادة: النمو الس

، والبنى التحتية األســاســية (الصــحة، والتوظيف، والتعليميخلق صــعوبات مســتمرة يف توف� الخدمات الذي 

م القدرة عىل إحداث ، إىل جانب هذه القضــــايا التي مل يتم حلها وعدديثة). الخوف من ركود عاملي طويلالح

تغي�ات هيكلية أساسية تسمح مبزيد من الكفاءة وإعادة ترتيب األولويات يف تخصيص املوارد (مثل التخفيضات 

كل ذلك يزيد من حالة عدم اليق� بشــــأن مســـتقبل  ،يف الجيش والخدمة املدنية املتضـــخمة وغ� الفعالة)

 االقتصاد.

يف  %5.6بالفعل انخفاًضا حاًدا يف النمو املرصي العام املقبل (من  (IMF) ، يتوقع صندوق النقد الدويليف الواقع

ــياحة 2019). يف عام 2020يف  %2إىل  2019 ــكل  12.6، جنى قطاع الس من إج�يل %  10مليار دوالر للبالد وش

النخفاض ، فإن انشـــطة االقتصـــادية. عالوة عىل ذلكلهذا التقليص آثار واســـعة النطاق عىل جميع األ و ، الع�لة

مل� ، مصحوبًا بخسارة إيرادات املرصي� العانتيجة الركود العاملي يف التجارةاملتوقع يف الدخل من قناة السويس 

ــيون العاملون خارج البالد 2019يف دول الخليج (يف عام  ــ  25.2، جلب املرص مليار دوالر). اآلن العودة إىل مرص

برصــف النظر عن ىل األداء االقتصــادي. ســيكون املؤرش الرئييســ ، ، ســيكون لها تأث� ســلبي هائل عبأعداد كب�ة

، واألخطر )2020يف املائة يف عام  10تجاوز ، هو ارتفاع معدل البطالة (الذي من املتوقع أن ياالنخفاض يف النمو

، فإن 2020تمر الركود العاملي بعد عام انخفاض كب� يف نوعية الحياة وارتفاع حاد يف الفقر. إذا اســـ -من ذلك 



16 
 

وســيؤدي إىل موجات من االحتجاج وكذلك حركات ســياســية جديدة  1929االنهيار املرصــي ســيعكس أزمة عام 

كل هذا أدى إىل فرض جزيئ لقيود اجت�عية واقتصادية . سة) تتحدى النظام السيايس القائم(داخل وخارج املؤس

حظر التجول ليال. يف  ، وفرضليمية والثقافيةق املؤســســات التع، وإغال رزها وقف الرحالت الجوية الدوليةكان أب

، مبا يف ذلك األســواق املزدحمة يف العمل بشــكل طبيعي خالل النهار، اســتمر معظم االقتصــاد الوقت نفســه

ــ "حزم مساعدات" 5.8ووسائل النقل العام. خصصت الحكومة  ويل نصفها لقطاع السياحة ، تم تحمليار يورو كـ

ــاملنهار ــدر للع�لة واإليرادات. يف إطار التحركات املتخذة إلنقاذ القطاعات  ، وهو أمر حيوي ملرص ، األخرىكمص

مليار  5.2، ووافق الحًقا عىل قرض إضـــايف بقيمة مليار دوالر 2.8 عىل قرض بقيمة وافق صـــندوق النقد الدويل

 .)2020مليار ،"  5.2دوالر ملكافحة الوباء ("صندوق النقد الدويل يوافق عىل قرض بقيمة 

ك� أعلنت الحكومة املرصـــية عن خطة "العيش يف ظل ف�وس كورونا" ، والتي تعني إعادة االنفتاح التدريجي 

ات ، واملنتجعاســتعادة الرحالت الجوية الدولية، وفتح الفنادق لالقتصــاد اعتباًرا من منتصــف يونيو. الهدف هو

 .ود، وتشجيع عودة االستث�روالحد من عمليات اإلغالق والقي، السياحية إلنعاش قطاع السياحة

ليست مستعدة للتسامح  ، وهييف الوقت نفسه ، يترصف النظام بحزم لقمع أي انتقاد لكيفية تعامله مع الوباء

مع األصـــوات التي تؤثر عىل صـــورة مرصـــ. وخ� مثال عىل ذلك هو اعتقال األطباء الذين عربوا عن انتقادهم 

 دعوة عامة غ� عادية من قبل نقابة األطباء املرصـــي� لإلفراج الفوري العلني لوزارة الصـــحة. أدى االعتقال إىل

كات األصــوات التي تنال عنهم وتوف� الح�ية القانونية لهم. يف الحملة عىل صــورته ، يترصــف النظام بحزم إلســ

 .من روايته

صا شديد عىل االقت رصي�ثل الركود العاملي املتوقع وتأث�ه ال رص ر ، إىل جانب أخطد امل صحية يف تاريخ م أزمة 

، يف ح� من تسونامي اقتصادي ، يبدو أّن هناك خوف حقيقي، تحديًا معقًدا وخط�ًا الستمرار االستقرارالحديث

سط  سبب متو صحية ب رص �كن أن تتعامل مع األزمة ال ضالً ، سكانها عمرأن االفرتاض األسايس هو أن م  عن ف

س فائدة أي وجود عدم سيا سيئة. ة القيود ل سكانية عالية وبنية تحتية  االجت�عية واإلغالق يف دولة ذات كثافة 

، ولكن يف االضطرابات يف املجتمع والسياسة قد يكون مثن الخطأ يف هذه السياسة باهظًا ، مبا يف ذلك املزيد من

 .ضوء البدائل ودروس التاريخ ، يبدو أن اختيار االقتصاد عىل الصحة أمر ال مفر منه

 تاجاتاالستن

ضغوطا كب�ة، يس  سي سك االجت�عيحيث أكد عىل رضورة تعزيز االستقر  يواجه الرئيس ال صادي والت� ، ار االقت

ستغل النظام ، الذي  شل الدولة يف مكافحة الوباء. ي رشون "األكاذيب" حول ف ش�اً إىل "أعداء الدولة" الذين ين م

هذا اإلجراء لقمع منهجي ألي تعب� عن النقد أو  -كجزء من النضـــال-جب قانون الطوارئ وســـع ســـلطاته مبو 

سة الحكومة. تم ردع الجمهور ويف هذه املرح سيا سعةاملعارضة ل شعبية وا ، يف ح� أن لة ال توجد احتجاجات 

التهديد امللموس بتشغيل سد النهضة والتحص� الرتيك عىل الحدود الغربية ملرص يعني أنه �كن تحويل االنتباه 

 الذين يشكلون تهديًدا حقيقيًا ألمنها القومي. ،داخلية إىل أعداء مرص "الحقيقي�"عن الشؤون ال
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ية اســـتقرار النظام ، تم تطوير عدد من الن�ذج للتعامل مع هدف البحث لتقييم احت�ليف الســـنوات األخ�ة

واكاد�يون باحثون  ، أعربقاب االضـــطرابات يف العامل العريب. يف الدراســـات التي أجريت يف أعهوإمكانية تغي� 

أن عرصـــ القادة  برونعن دهشـــتهم األســـاســـية من تقويض القيادات املحلية. قدر ومنظ�ت اســـتخباراتية 

وتفهم جميع الجهات الفاعلة أن تغي� النظام  ،املستقرين يف الرشق األوسط قد انتهى بسبب طبيعة تلك الفرتة

ـــية: اه إطاًرا للنقاش البحثي املفتوحن ممكنًا يف الواقع. اقرتح �وذًجا ير كا ـــياقات رئيس ، مع الرتكيز عىل ثالثة س

ح العرصـــ (الديناميكيات املنطقة ورو ، نخب املحلية والجيش وآليات األمن، إلخ)الدول واملنظ�ت (الجمهور وال

سية، الروابط االجت�عية، اإلقليمية سيا برون  ش�والنظام الدويل وأثره عىل األنظمة املحلية. ي، إلخ)، التبادلية ال

ــ اٍىل أنّ  ــية يف البحث حول اس ــل خيال الباحث�هناك نوع� من اإلخفاقات الرئيس ــبث تقرار القادة: فش ، والتش

، م� �نع الفحص النقدي وعرض الســـيناريوهات التي تتضـــمن تغي� النظام. تلقي هذه باألفكار املســـبقة

اإلخفاقات بظالل من الشك عىل قدرة الباحث عىل التحليل الصحيح لتعقيد الديناميكيات التخريبية التي �كن 

 .أن تؤدي إىل التغي�

ــــ سعى �وذج التقييم الخاص بـ ستقرار  Golub و Yadlin ي سؤال حول ما إذا كان احت�ل ا إىل اإلجابة عن ال

ا أم متوســطًا أم م . ؟وما هي الدولة التي لديها أعىل احت�ل لتآكل االســتقرار ؟رتفًعاالحكومة يف بلد ما منخفضــً

ـق األوســـط: الســـاحة الداخلية، يقدم النموذج أربعة عوامل تؤثر عىل تطور االنتفاضـــات واالنقالبات يف  الرشــ

ب�" ، والعوامل التي متنع تغي� النظام. يعتمد النموذج عىل "اختيار الخالســـاحة الدولية، الســـاحة االقتصـــادية

شامل لهذه املعاي� ومكوناتها النوعية  ستقرار من خالل التحليل ال ساعدة الباحث� يف تقيي�ت اال ويهدف إىل م

 الشاراتوالكمية. تسمح هذه الطريقة بالفحص النقدي لالفرتاضات األساسية عن طريق تفكيك وإعادة تجميع ا

حددة. عىل عكس الن�ذج األخرى تاامل هذا النموذج يتعلق ، يتم التعب� عن الن قد الرئييســـ ل كأرقام. الن ئج 

 .بالفهارس التي هي بطبيعتها ليست موضوعية وعادة ما تكون راسخة يف مفهوم البحث

سة الحجة املقدمة يف هذه ال ضًعا نقديًا وفهً� أنه ال درا ضية االستقرار يتطلب توا هي أن الرتكيز البحثي عىل ق

ضحة شئةوقعاتلألسئلة التي تتناول الت توجد إجابة وا سي� املواقف النا ، حيث يكون للديناميكيات أهمية ، ال 

ــفكب�ة ــ�نوبرون  كل من . يص ــكالية لالعت�د عىل الن�ذ  كوردس ــتقرار الجوانب اإلش ــيس تقييم الس ج لتأس

ــكلة ، ويرجع ذلكالقيادة ــلعديد من الفاعل�ل إىل حد كب� إىل تعقيد املش ــافة إىل الص ــوعية ، باإلض عوبة املوض

 .التي تظهر عند استخدام �وذج عاماألسئلة من   كث�لعىل الالجابة 

، فإن الن�ذج الكمية لتقييم اســـتقرار النظام مث�ة للجدل بســـبب الذاتية املتأصـــلة يف العملية عالوة عىل ذلك

 األخبار املزيفة ومابأنه يف عرص  رويت�نوبرون  يش� كل من، قية مصادر الباحث. يف هذا السياقومسألة موثو 

حول ، هناك صـــعوبة حقيقية متنامية يف تعريف وفهم الواقع كأســـاس التخاذ القرارات الحيوية بعد الحقيقة

صلة باألسئلة املتعلقة بالبحث عن االستقرار. حقيقة أن ا سية لألمن القومي. هذا االفرتاض وثيق ال ضايا األسا لق

شعوري ساليب تنطوي عىل التأث� الال ستخدم أ سط ت رشق األو سيطرة عىل الوعي  دول ال شه� من أجل ال والت

 .يزيد من حدة مشكلة الباحث� الراغب� يف فصل الحقيقة عن الخيال عند تنظيم البيانات لدراساتهم ،العام
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تشهد مرص مزيًجا غ� مسبوق من األزمات التي �كن أن تقوض أمنها واقتصادها واستقرارها السيايس وتفرض *

سلاختباًرا معقًدا  يسلرئيس ال سة. ي سبوقة من األزمات التي �كن أن بعبارات ملمو رص مبجموعة غ� م ، متر م

ــتقرارها الســيايس وتفرض اختباًرا معقًدا عىل الرئيس الســييســ. �كن أن يســاعد  تقوض أمنها واقتصــادها واس

ـي يف تركيز و  ــتقرار املرصـ ــتخدام �اذج مختلفة لفحص االس ديد تح، مع جهات نظر البحث وتحليل املتغ�اتاس

ــلو ل، فإن الروابط في� بينها. ومع ذلك ــاس س ــنع القرار عىل أس ــياقات لعملية الديناميكية لص ك الفاعل� يف الس

، والعواقب املبارشة وغ� املبارشة وغ� املتوقعة واختبار النتائج يف ســــاحات العمل ،قدير، وســـوء التاملختلفة

 حاســم عىل اســتقرار النظام. لذلك، بالنســبة تأث� ،لقوميا ، وعىل األمنلتوحيد جميع التهديدات عىل املرصــي�

يف الوقت ، ، فإن وظيفة الن�ذج هي توف� أساس للمناقشة واإلشارة إىل االتجاهات املحتملة للتنميةلهذا البحث

رات ، يلعب السلوك الذايت والواقع غ� العقال� واملجهول دوًرا مهً� يف القدرة عىل التقييم الصحيح للتطو نفسه

 .التي تؤثر عىل القضية

ــة ، يف الختام ــح هذه الدراس ـي توض ــبب االتكلفة املحتملة للنظام املرصـ ــتجيب للتحديات بس لقرارات التي تس

سرتاتيجية مرص اإلقليمية يف هذه املرحلة يف حيث املعقدة يف مختلف املجاالت.  عرقلة التحركات الرتكية تتمثل ا

، واســتقرار االقتصــاد مع تجنب انهيار النظام الصــحي. د النهضــة يف إثيوبيال األحادي لســ، ومنع التشــغييف ليبيا

سيةتعتمد القاهرة  سيا سايس عىل األدوات ال شكل أ ستخدام اب ، لقوة يف ليبيا وإثيوبيا. ومع ذلك، بين� تهدد با

ــكرية �كن أن تجرها إىل  ــ تجنب أي مغامرات عس ــتحاول مرص مثل تت غ� رضورية ومكلفة ومدمرة.  أزماتس

، لكن الفشـــل يف ي تداعيات مبارشة عىل وضـــع الرئيسقد يكون للفشـــل العســـكر  يف أنه حقيقيةالاملعضـــلة 

ستخدام القوة يف مواجهة التطورات الخط�ة يف ليبيا أو إثيوبي شديدةا ضعف ، نظرا ا قد يث� انتقادات داخلية  ل

ضافة إىل ذلكالقيادة يف ح�ية امل شدة صالح الوطنية. باإل سونامي ، فإن  صحية والخوف من حدوث ت األزمة ال

ــتقبل ــادي يف املس ــة معقدة لفتح ،اقتص ــياس ــاد أمام األع�ل التجارية يتطلبان القدرة عىل إدارة س ، مع االقتص

، فإن الركود العاملي املســتمر ســيســبب رضًرا مباًرشا لالقتصــاد املرصــي ومع ذلكمحاولة احتواء انتشــار الوباء. 

، وقد يكون فتح االقتصــاد يف ظل ف�وس كورونا، بغض النظر عن أي ســياســة مرصــية لإىل أزمة عميقة وســؤدي

 .يةلذلك عواقب بعيدة املدى عىل املجتمع والسياسة املرص

يًا للدعم الداخيل ، والتي ســتكون اختباًرا حقيقمرصــ نفســها يف "العاصــفة الكاملة" ، قد تجدبلخالل العام املق

سة األمن س ستعداد العية، والوزارات الحكوميةللرئيس (الجيش، واملؤ رشوع يف مزيد ، والهيئات العامة) واال ام لل

ــية أو االجت�عية. من االحتجاجات ــياس ــة الس ــتتخذها الجهات اٍّن ، رغم القمع وغياب املعارض القرارات التي س

 مبارش عىل ون لها تأث�سيك ،فهمهاية وطرق وكيف، دولية يف األشهر القليلة املقبلةالفاعلة املرصية واإلقليمية وال

 استقرار النظام بأكمله. عىل ، و صورة الرئيس ومكانته
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