




اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعكس بالضرورة رأي أو سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار









مــع انتهــاء عــام شــهد العديــد مــن التحــوالت علــى المســتويات كافــة، وبــْدء عــام 

جديــد تتفــاوت الــرؤى بشــأن مــا قــد يحملــه مــن فــرص وتحديــات، ُيصــدر مركــز 

المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار برئاســة مجلــس الــوزراء إصدارتــه الســنوية 

»آفــاق مســتقبلية«. 

عــة خــال العــام الجديــد   وتهــدف اإلصــدارة إلــى مناقشــة أبــرز االتجاهــات المتوقَّ

ــا، وذلــك علــى  ــا، وتكنولوجيًّ ا، واقتصاديًّــا، واجتماعيًّ فــي جميــع المجــاالت؛ سياســيًّ

المســتويات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة.

ــًرا وباحًثــا مــن داخــل مصــر  هــذا وُيشــارك فــي طــرح تلــك الــرؤى والتحليــات 40 مفكِّ

وخارجهــا فــي مجــاالت متنوعــة، وذلــك عبــر عــدة أقســام؛ ُيناقــش أوُلهــا ملخًصــا 

عــة فــي عــام2021، كمــا  ألحــداث العالــم فــي عــام 2020، والتوجهــات العالميــة المتوقَّ

يتنــاول مقــال العــدد مناقشــة آفــاق القضيــة الســكانية فــي مصــر، بعــد وصــول 

ســكان مصــر إلــى 100 مليــون نســمة.

ا  عــة عالميًّ أمــا قســم االتجاهــات االقتصاديــة فقــد ناقــش أبــرز االتجاهات المتوقَّ

فيمــا يتعلــق باالقتصــاد والصناعــة واالســتثمار وأســعار النفــط. وســلَّط قســم 

قضايــا عالميــة الضــوء علــى مســتقبل اللقاحــات، وأزمــة الغــذاء العالمــي 2021، 

ومســتقبل الطاقــة الخضــراء. وتطــرَّق قســم مســتقبل العالــم واإلقليــم إلــى 

مســتقبل العولمــة والتنافــس العالمــي علــى قيــادة العالــم، وخريطــة الصراعات 

ــا، ومســتقبل الشــعبوية عــام 2021. كمــا  ــا وإقليميًّ عــة عالميًّ والتحالفــات المتوقَّ

فــي  حــة  المرجَّ التوقعــات  أبــرز  لمناقشــة  والمســتقبل  ــص قســم مصــر  ُخصِّ

مصــر علــى المســتويات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وألقــى قســم 

الحديثــة،  التكنولوجــي  التطــور  اتجاهــات  علــى  الضــوء  التكنولوجيــة  التحــوالت 

وارتباطهــا بالصراعــات العالميــة. 

ويأمــل مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتقديــم تلــك اإلصــدارة أن ُيســهم 

 ،2021 عــة خــال عــام  أبــرز االتجاهــات المتوقَّ النقــاش الفكــري حــول  إثــراء  فــي 

واستشــراف الفــرص والتحديــات وكيفيــة مواجهتهــا.







والتحليــات  الكتابــات  تكُثــر  عــام،  ُكل  نهايــة  مــع 

التــي  الــدروس  ومــا  فيــه؟  حــدث  مــاذا  حــول: 

منهــا  نســتفيد  حتــى  أحداثــه؛  مــن  نســتخلصها 

فــي مواجهــة تحديــات العــام الجديــد؟ وفــي هــذا 

ــا علــى أن عــام  المقــام، أعتقــد أن ُهنــاك اتفاًقــا عامًّ

2020 كان عاًمــا ثقيــًلا وكبيًســا بــكل المعاييــر وعلــى 

فريــدة  جوانبــه  بعــض  وكانــت  الُمســتويات،  ُكل 

واســتثنائية، ومــن أبــرز مظاهــر ذلــك انتشــار وبــاء 

ــاح المعمــورة بأســرها  ــذي اجت ــا ال فيــروس كورون

دون تمييــز بيــن دولــة وأخــرى، وأصــاب البشــرية 

الحربيــن  فــي  حــدث  ممــا  نطاًقــا  أوســع  بهلــع 

والثانيــة.  األولــى  العالميتيــن 

ويهــدف هــذا التحليــل إلــى تحديــد أهــم الــدروس 

الُمنصــرم،  العــام  فــي  حــدث  ممــا  الُمســتفادة 

 وذلــك مــن منظوريــن: أولهمــا تحليــل المخاطــر

الفــرص  تحليــل  وثانيهمــا   ،Risk analysis

Opportunity analysis، مــع التركيــز علــى األمــور 

باعتبــاره  كورونــا،  فيــروس  بوبــاء  المرتبطــة 

الحــدث األهــم فــي عــام 2020، فمــن كان يتصــور أن 

فيروًســا ال يمكــن رؤيتــه إال بالعدســات المكبــرة 

المتخصصــة يقلــب الدنيــا رأًســا علــى عقــب فــي 

غضــون شــهور معــدودة؟! هــذا وســوف أعــرض 

ُمحــددة:  نقــاط  فــي  الــدروس  هــذه 

1. الُبعد الصحي لألمن القومي 

شــغل مفهــوم األمــن القومــي مكانــة متزايــدة فــي 

العامــة،  والسياســات  االســتراتيجية  الدراســات 

وتجــاوز المفهــوم العســكري األمنــي لــه ليشــمل 

واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  األبعــاد 

ومــع ذلــك لــم يركــز الباحثــون لفتــرة طويلــة بالقــدر 

الكافــي علــى البعــد الصحــي للمفهــوم، وال علــى 

النظــام الصحــي فــي الدولــة باعتبــاره أحــد األنظمــة 

الرئيســة المؤثــرة علــى األمــن القومــي.

وربمــا نتــج هــذا القصــور أنــه منــذ وبــاء اإلنفلونــزا 

 500 عــدد  أصــاب  والــذي   ،1918 عــام  اإلســبانية 

فــي  مليونًــا   50 بحيــاة  وأودى  نســمة،  مليــون 

أقــل التقديــرات، لــم يشــهد العالــم مــن األوبئــة 

مــن  القــدر  هــذا  يماثــل  مــا  المعديــة  واألمــراض 

التــي  األوبئــة  وأن  الخســائر،  وحجــم  االتســاع 

 ظهــرت، مثــل: »ســارس« 2002، و »ميــرس« 2012،

فــي  رئيــس  بشــكل  انتشــرت   ،2014 »إيبــوال«  و 

مناطــق جغرافيــة خــارج الــدول الغربيــة المتقدمــة، 

لــم تصــب اإلنســان، مثــل: جنــون  أوبئــة  أنهــا  أو 

الخنازيــر.  وإنفلونــزا  الطيــور،  وإنفلونــزا  البقــر، 

لألمــن  تهديــًدا  كورونــا  وبــاء  أزمــة  لت  شــكَّ وقــد 

القومــي؛ ممــا اســتدعى التعامــل معهــا علــى أعلــى 

جهــود  تضافــر  إلــى  باإلضافــة  الدولــة،  مســتويات 

وهيئــات  الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  مختلــف 

لهــذه  كان  وقــد  لمواجهتهــا،  المدنــي  المجتمــع 
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األزمــة دالالتهــا االجتماعيــة؛ حيــث أشــارت بعــض 

الدراســات إلــى أن المــرض كان أكثــر انتشــاًرا بيــن 

فــي ظــروف  والتــي تعيــش  الفئــات األشــد فقــًرا، 

اجتماعيــة غيــر مناســبة، مثــل: األمريكييــن الســود، 

والبريطانييــن مــن أصــول آســيوية؛ ممــا أثــار قضيــة 

المســاواة وعدالــة توزيــع الُفــرص فــي المجتمعات.  

الــدور  إلــى  الصــدد-  هــذا  -فــي  اإلشــارة  وتجــدر 

ــاء  ــه القــوات المســلحة لُمكافحــة الوب ــذي لعبت ال

فــي مختلــف الــدول مــن خــال أنشــطة التعقيــم، 

وأعمــال  الميدانيــة،  المستشــفيات  وإقامــة 

التعقيــم فــي المبانــي الرئيســة، كمــا أنهــا تقــوم 

فــي بعــض الــدول باإلشــراف علــى تنظيــم عمليــة 

اللقــاح.  توزيــع 

الصينيــة  اللقاحــات  مــن  عــدد  اكتشــاف  ومــع 

ظهــرت  واألمريكيــة،  واألوروبيــة  والروســية 

اختيــار  عمليــة  تســييس  إلــى  تســعى  اتجاهــات 

الــدول  بيــن  بالتنافــس  تتصــل  أحدهــا؛ ألســباب 

وربحيــة.  جاريــة 
ِ
ت ألســباب  أو  الكبــرى، 

ــا كان األمــر، فقــد أبــرزت األزمــة أهميــة النظــام  وأيًّ

الصحــي فــي الدولــة، وتحديًدا حالة الُمستشــفيات 

ومعامــل التحليــل، وكفــاءة األطقــم الصحيــة مــن 

أطبــاء وممرضيــن وعامليــن، وتوافــر االحتياطــي 

االســتراتيجي مــن األدويــة واألجهــزة واللقاحــات، 

الطبيــة  التخصصــات  علــى  اإلنفــاق  وزيــادة 

الوبــاء كطــب اأُلســرة  بالتعامــل مــع  الُمرتبطــة 

ويرتبــط  الحرجــة،  والرعايــة  الطــوارئ  وتخُصــص 

بذلــك –أيًضــا- نشــر المعلومــات والثقافة الصحية 

وذلــك  النــاس،  عمــوم  بيــن  بالوبــاء  الُمرتبطــة 

الُمتنوعــة،  واالتصــال  اإلعــام  أدوات  خــال  مــن 

اإلرشــادات  تُوفــُر  إلكترونيــة  منصــات  وإنشــاء 

الصحيــة للنــاس وتُجيــب عــن أســئلتهم، كمــا أنــه 

مــن الضــروري وضــوح أهــداف السياســة الصحيــة 

احتمــال  اعتبارهــا  فــي  تُدخــل  وأن  الدولــة،  فــي 

انتشــار األوبئــة واألمــراض الُمعديــة، وأن نفهــم 

ورفاهيــة  تقــدم  مــن  العالــم  إليــه  وصــل  مــا  أن 

البيولوجــي. العالــم  بتطــورات  د  ُمهــدَّ

2. تقييم األداء الحكومي

تطلَّبــت مواجهــة الوبــاء تضافــر جهــود عديــد مــن 

القطاعــات والمؤسســات الرســمية واالقتصادية 

ــب  ويتطلَّ بينهــا،  فيمــا  والتعــاون  واالجتماعيــة، 

زاويــة  مــن  المؤسســات  هــذه  أداء  تقييــم  األمــر 

ومســتوى  األزمــة،  وقــت  فــي  تحركهــا  ســرعة 

الخدمــات التــي قدمتهــا، وقدرتهــا علــى المراجعــة 

التــي  القصــور  جوانــب  أو  األخطــاء  وتصحيــح 

علــى  ذلــك  وينطبــق  الممارســة،  فــي  ظهــرت 

المؤسســات كوحــدات تنظيميــة وإداريــة، وعلــى 

رؤســائها وُمديريهــا والقائميــن علــى أمورهــا، ففي 

القيــادات، وتظهــر  تُختبــر معــادن  األزمــة،  أجــواء 

التقليديــة.  وغيــر  المبتكــرة  الحلــول 

3. السياسات االقتصادية من أجل 
النمو

ســواًء  الســلبية  االقتصاديــة  آثــاره  للوبــاء  كان 

علــى مســتوى اقتصــادات كل دولــة علــى حــدة أو 

مســتوى االقتصــاد العالمــي الــذي تُجمــع تقاريــر 

أنــه  الدوليــة  والماليــة  االقتصاديــة  المنظمــات 

دخــل فــي مرحلــة ركــود. 

الُمدمــرة  االقتصاديــة  اآلثــار  البحــوث  وأّكــدت 

ــا،  للوبــاء علــى الفئــات الفقيــرة والهشــة اجتماعيًّ

مواجهـــــــــة مرحلـــــــــة مـــا بعــــــــــد 
األزمـــة؛ ســـتتطلَّب االســـتمرار فـــي 
السياســـات االقتصاديـــة الُمحفِّـــزة 
للنمـــو، وعلـــى رأســـها الُمضـــي ُقُدًمـــا 
فـــي سياســـة الرقمنـــة واالســـتمرار 

فـــي عمليـــة التحـــول الرقمـــي.
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والتــي فقــد كثيــرون منهــا مصــادر رزقهــم وزادت 

مــن  مصــر  كانــت  وقــد  بينهــم.  البطالــة  نســبة 

تقليــل حجــم خســائرها  فــي  التــي نجحــت  الــدول 

ًرا  تضــرُّ األكثــر  الفئــات  دعــم  وفــي  االقتصاديــة 

ــب االســتعداد  كالعمالــة غيــر المنتظمــة، ويتطلَّ

لُمواجهــة الموجــة الجديــدة مــن الوبــاء ثُــم مرحلــة 

السياســات  فــي  االســتمرار  األزمــة  بعــد  مــا 

المحفــزة للنمــو، وفــي ُمقدمتهــا: اســتمرار حجــم 

للقطــاع  كبــرى  ُفــرص  وإتاحــة  العــام،  اإلنفــاق 

االقتصــاد،  تنافســية  درجــة  ورفــع  الخــاص، 

وتطويــر المؤسســات الماليــة والشــمول المالــي، 

والتحــول إلــى »االقتصــاد منخفــض التامــس«.

4. الرقمنة: الفرصة والخطر

السياســات  مجمــل  بتنفيــذ  االرتقــاء  يرتبــط 

االســتمرار  بضــرورة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

عمليــة  فــي  واالســتمرار  الرقمنــة،  سياســة  فــي 

التحــول الرقمــي فــي مختلــف القطاعــات، وتقويــة 

البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة وتطويرهــا، والتوســع 

االصطناعــي،  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  فــي 

م إلــى توفيــر قواعــد البيانــات  ويــؤدي ُكل مــا تقــدَّ

الكبيــرة التــي تســمح لصنــاع السياســات العامــة 

بتشــخيص األوضــاع بدقــة وبطريقــة موضوعيــة، 

اختيــار  ثُــم  المتاحــة  البدائــل  علــى  والتعــرف 

أفضلهــا. 

ولكــن بقــدر مــا تمثــل الرقمنــة فرصــة –بــل وتطــوًرا 

ضروريًّــا- ال يمكــن االســتغناء عنهــا، فإنها تُشــكُل 

ــات يتــم بثهــا علــى  ــا ُمحتمــًلا، فــأي بيان خطــًرا أمنيًّ

تكــون  أخــرى  شــبكات  أي  أو  اإلنترنــت  شــبكة 

كمــا  اإللكترونيــة،  والقرصنــة  لانتهــاك  عرضــة 

حــدث فــي شــهر ديســمبر 2020 مــن اقتحــام لقواعــد 

ُمهمــة  أمريكيــة  حكوميــة  هيئــات  معلومــات 

والدفــاع  الخارجيــة  وزارات  شــملت  وحساســة 

والخزانــة والتجــارة والطاقــة واألمــن الداخلــي؛ ممــا 

ــب تطويــر أمــن نظــم المعلومــات والبيانــات  يتطلَّ

وحمايتهــا مــن أيــة قرصنــة أو هجمــات ســيبرانية.

5. العمل من بعد

جوهــر هــذا المفهــوم هــو قيــام الموظــف بــأداء 

عملــه مــن خــال شــبكة اتصــاالت عنكبوتيــة ودون 

ــا فــي مكتبــه أو مقــر عملــه،  الحاجــة للوجــود يوميًّ

الشــركات والمنظمــات  مــن  العديــد  ــت  تبنَّ وقــد 

هــذا النظــام فــي العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن؛ 

عــدم  مثــل:  مميــزات،  مــن  يوفــره  لمــا  وذلــك 

كمكاتــب  واســعة  مســاحات  لتأجيــر  اضطرارهــا 

للعامليــن فيهــا، وتقليــل الحركــة المروريــة ومــا 

إيجابيــة،  وبيئيــة  اقتصاديــة  آثــار  مــن  إليــه  يــؤدي 

وبالطبــع، فــإن هــذا االتجــاه ال ُيمكــن تطبيقــه علــى 

ُكل المهــام أو األعمــال، ال ســيما أنــه يحتــاج إلــى 

إلكترونيــة قويــة.  وجــود شــبكة اتصــاالت 

َضــْت قيــوٌد علــى التواصــل 
ِ
وفــي ظــروف الوبــاء، ُفر

المباشــر بين البشــر، ولجأت الحكومات والمنظمات 

االقتصاديــة إلــى اســتخدام العمــل مــن ُبعــد كبديــل 

ضــت الحكومــات عــدد  حتــى ال تتوقــف الحيــاة، وخفَّ

إلــى  ــا  يوميًّ التــردد  عليهــم  يجــب  الذيــن  موظفيهــا 

عت الشــركات بعًضــا مــن العاملين  مكاتبهــم، وشــجَّ

إقامتهــم،  أماكــن  مــن  أعمالهــم  لممارســة  فيهــا 

ــال شــركة جوجــل  ــه علــى ســبيل المث وهــذا مــا فعلت

دت  ــت نظــام العمــل مــن ُبعــد كامــًلا، وحــدَّ التــي تبنَّ

فــي المملكــة الُمتحــدة شــهر ســبتمبر 2021 كموعــد 

لعــودة موظفيهــا إلــى مكاتبهــم.

وينبغــي أن نبحــث فــي مصــر إمكانيــة التوســع فــي 

التــي المجــاالت  عــدد مــن  فــي  بعــد  عــن   العمــل 

بيــن  المباشــر  االتصــال  بالضــرورة  ــب  تتطلَّ ال 

م الخدمــة والمســتفيد منهــا؛ وهــو مــا ســوف  مقــدِّ

الهيئــات  فــي  الناشــئة  التطــورات  مــن  يقلــل 

ســوء  مــن  المواطنيــن  شــكوى  عــن  الحكوميــة 

معاملــة الموظفيــن لهــم، وســيعمل أيًضــا علــى 

وقــف مســالك الفســاد المالــي، وســوف تســاعد 

سياســة الرقمنــة فــي تحقيــق هــذا األمــر. 
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6. التعلم من بعد

جوهــر نظــام التعلــم عــن بعــد هــو نقــل برنامــج 

أو  الجامعــي  الحــرم  أســوار  داخــل  مــن  تعليمــي 

داخــل  متفرقــة  أماكــن  إلــى  العلمــي  المعهــد 

الدولــة وخارجهــا، بحيــث يكــون األســتاذ فــي مــكان 

وفــرت  وقــد  مختلفــة،  أماكــن  فــي  والدارســون 

فــرص  االصطناعــي  والــذكاء  التواصــل  تقنيــات 

ــة  الحــوار بيــن األســتاذ والدارســين شــفاهة وكتاب

فيمــا يســمى بالمحاضــرات التفاعليــة، كمــا يتــم 

شــهد  وقــد  ــا،  إلكترونيًّ والتقويــم  االمتحــان  أداء 

هــذا المجــال تقُدًمــا كبيــًرا باســخدام العديــد مــن 

ســبيل  علــى  فمنهــا  اإللكترونيــة،  التطبيقــات 

الطــاب  بحــوث  لفحــص  ُيســتخدم  مــا  المثــال 

أو  أي عبــارات  عــن  اإلنجليزيــة والكشــف  باللغــة 

فقــرات يكــون الطالــب قــد اختلســها مــن كتــب أو 

مجــات أخــرى، وهنــاك تطبيقــات تقــوم بتصحيــح 

التخصــص،  مجــاالت  مــن  عــدد  فــي  االمتحانــات 

وتحــدد األخطــاء التي وقــع فيها الطالب، وتعطيه 

الدرجــة، وهــي مطبقــة فــي بعــض جامعاتنــا اآلن.

وقــد جــاءت األزمــة لُتعطــي التعلــم مــن ُبعــد دفعــة 

جمــع  سياســات  الحكومــات  وطبقــت  ُمهمــة، 

أغلبهــا بيــن تلقــي الــدروس والمحاضــرات مــن خــال 

الحضــور، والتعلــم مــن ُبعــد، ُمســتخدمة فــي ذلــك 

المنصــات الرقميــة كأدوات تعليميــة، وهــو النظــام 

الــذي ُأطلــق عليــه فــي مصــر نظــام التعلــم الهجيــن.

كمــا أثبتــت األزمــة صحــة التوجهــات التــي تبنَّتهــا 

فــي  تمثَّلــت  والتــي  قبلهــا،  المصريــة  الحكومــة 

التحــول إلــى بعــض تقنيــات التعليــم اإللكترونــي 

ــب  واســتخدام »التابلــت« كوســيلة تعليميــة؛ وترتَّ

مضمــون  فــي  ضروريــة  تغييــرات  ذلــك  علــى 

المناهــج التعليميــة وطريقــة تدريســها وأســلوب 

التقويــم مــن اختبــارات وأســئلة وامتحانــات، لــذا 

ا ال بــد منــه«،  ينبغــي أال نَعــدَّ التعلــم عــن بعــد »شــرًّ

 –وليــس كبديــل- 
ٍ
ــل بــل ال بــد أن ننظــر لــه َكُمَكمِّ

التقليــدي.  النظامــي  للتعليــم 

ومــن الخطــأ االعتقــاد أن هــذا النــوع مــن التعليــم 

هــو أدنــى مرتبــة، أو أن نســبة تحصيــل الطاب فيه 

أقــل مقارنــة بنظــام الحضــور، وإن كان –بالطبــع- 

مــع  المباشــر  التواصــل  مزايــا  الطالــب  يفقــد 

زمائــه وأســاتذته، وال يوفــر لــه فرصــة التعــارف 

معهــم؛  اجتماعيــة  وعاقــات  صداقــات  وإقامــة 

ولذلــك فــإن أغلــب الجامعــات والمعاهــد الجــادة 

ال تأخــذ بهــذا النظــام كليــة، بــل تجمــع بينــه وبيــن 

نظــام الحضــور بنســب مختلفــة.

العمـــل والتعلُّـــم من بُعـــد .. بدائل 
جديـــدة كشـــفت الجائحـــة أهميتها 
فـــي الظـــــــــروف االستثنائيـــــــة التي 
فرضها الوبـــاء، وقد قطعت مصـــر 
أشواًطــــا في التـعـلُّـــــــــم من بُعـــــــد، 
ولكن تبقـــى الحاجة لبحـــث إمكانية 

التوسُّـــع في العمل مـــن بُعد.
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ومــن الضــروري تقييــم تطبيــق النظــام التعليمــي 

الــذي فرضــه الوبــاء وتأثيــره علــى عمليــة التحصيــل 

العلمــي للطــاب والتعــرف علــى جوانــب القصــور 

ــي يعــد  ــاء الت ــه، خصوًصــا فــي المناطــق واألحي في

الدخــل  وأصحــاب  الفقــراء  مــن  ســاكنيها  أغلــب 

المحــدود، وكذلــك المناطــق الريفيــة فــي مصــر؛ 

تتعلــق بضعــف شــبكة  لوجــود مشــكات  نظــًرا 

فــي  بالحضــور  االلتــزام  عــدم  أو  االتصــاالت، 

الُمقــررة.  األوقــات 

التــي  اآلفــاق  إلــى  ــه  التنبُّ ينبغــي  المقابــل،  وفــي 

يقدمهــا هــذا النظــام؛ وذلــك لتحقيــق هدفين: رفع 

مســتوى التعليــم الجامعــي مــن ناحيــة، والتوســع 

ــا مــن ناحيــة أخــرى،  فــي نســبة المتعلميــن جامعيًّ

لكننــا ال نملــك المــوارد الماديــة والبشــرية التــي 

تمكننــا مــن تحقيــق هذيــن الهدفيــن باألســلوب 

التقليــدي الحالــي فــي بنــاء الجامعــات وإدارتهــا.

7. سياسات البيئة

والبيئــة  الوبــاء  بيــن  العاقــة  تشــخيص  تــم 

إحــدى  أن  وهــي  ســلبية،  األولــى:  زاويتيــن؛  مــن 

نظريــات تفســير ظهــور الفيــروس هــي أنــه جــاء 

للبيئــة  الُمدمــرة  اإلنســان  لسياســات  نتيجــة 

ممــا  الطبيعيــة؛  للمــوارد  الُمفــرط  واالســتغال 

انتقــال  خطــر  وزيــادة  الُمناخــي  ــر  التغيُّ إلــى  أدى 

البشــر،  بيــن  الفيروســية  األمــراض  ُمســببات 

والثانيــة: إيجابيــة، حيــث إنــه نتيجــًة لتوقــف حركــة 

ســيارات  حركــة  والنخفــاض  العالمــي،  الطيــران 

المصانــع،  وإغــاق  والخاصــة،  العامــة  النقــل 

النيتروجيــن  أكســيد  ثانــي  غــاز  نســبة  انخفضــت 

لتلــوث  الُمســببين  الكربــون  أكســيد  ثانــي  وغــاز 

ممــا  الحــراري؛  االحتبــاس  وظاهــرة  الهــواء 

فــي  الهــواء وجودتــه  نقــاء  درجــة  زيــادة  إلــى  أدى 

العالــم ُكلــه، فعلــى ســبيل المثــال، فــي القاهــرة 

تحســنت جــودة الهــواء بنســبة 36%، وفــي الدلتــا 

والمــدن الســاحلية بنســبة 40% فــي شــهر مايــو 

أمــًرا  كان  التحســن  هــذا  فــإن  وبالطبــع،   ،2020

والمركبــات  الســيارات  عــودة  مــع  انتهــى  مؤقًتــا 

العامــة والدراجــات البخاريــة إلــى حركتهــا وإطــاق 

ملوثاتهــا فــي الجــو. ومــع ذلــك، فإنــه ُيمكــن البنــاء 

علــى مــا تحقــق فــي فتــرة الغلــق، وذلــك مــن خــال 

ــي إجــراءات تــؤدي إلــى تقليــل مصــادر التلــوث  تبنِّ

الجــو.  فــي 

%36
القاهرة

%40
الدلتا

والمدن الساحلية

زيادة درجة نقاء الهواء وجودته
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وقــد ركــزت فــي هــذا التحليــل علــى التأثيــرات التــي أوجدتهــا أزمــة وبــاء كورونــا، والتــي ســوف تبقــى معنــا 

فــي العــام القــادم علــى األقــل، ففــي نهايــة 2020، حــدث تطــوران يســيران فــي اتجاهيــن متعاكســين، األول: 

ــي ماييــن البشــر لهــا؛ ممــا أشــاع ُمناًخــا مــن التفــاؤل  الموافقــة الطبيــة علــى عــدد مــن اللقاحــات وتلقِّ

ر« الفيــروس واكتشــاف ُســالة جديــدة فــي المملكــة المتحــدة وانتقالهــا إلــى دول  الحــذر، والثانــي: »تحــوُّ

ُأخــرى، وانفجــار موجــة جديــدة مــن تفشــي الوبــاء، والــذي وصــل عــدد المصابيــن بــه فــي العالــم حتــى يــوم 

11 ينايــر 2021، إلــى 90,295 مليونًــا، وعــدد الوفيــات إلــى 1,935 مليــون شــخص.

ــم،  ــا للسياســات العامــة فــي مصــر وبقيــة دول العال  بعــد، وســوف تظــُل تحدًي
ِ
ــه ــم تنت ــاء ل  فأزمــة الوب

ا  وســوف تتــُم مواجهــة هــذا التحــدي فــي ســياق نقــص المعلومــات وعــدم اليقيــن، فنحــُن نُحــارُب عــدوًّ

لــم نتمكــن بعــد مــن الســيطرة عليــه تماًمــا، وال يعــرف األطبــاء كــم مــن الوقــت ســوف يمضــي، ومــا عــدد 

األفــراد الذيــن يتــم تلقيحهــم قبــل الجــزم بأنــه تمــت الســيطرة علــى المــرض، وهــو مــا يتطلَّــب ضــرورة أن 

ــى بســمات المرونــة والُمبــادرة والُقــدرة  تُبنــى السياســات العامــة علــى نتائــج البحــث العلمــي، وأن تتحلَّ

علــى التصحيــح والتغييــر، وأن يســتمر التعــاون الدولــي لُمكافحــة المــرض.

 تفشي الوباء في العالم حتى يوم 11 يناير 2021

90.3
مليونًا

1.9
مليونًا

الوفــيــاتالمصابون



العلــوم  فــي  الباحثيــن  ُيطــارد  كابــوس  يوجــد  ال 

عليــه  يأتــي  ســوف  بمــا  التنبــؤ  قــدر  السياســية 

السياســية  فالظاهــرة  قــادم؛  عــام  فــي  العالــم 

فــي جوهرهــا بالغــة التعقيــد، وعندمــا تلــم بالكــرة 

أكثــر تعقيــًدا. ومــع  تكــون  األرضيــة كلهــا فإنهــا 

علــى  يضعنــا  غروبــه  فــي   2020 العــام  فــإن  ذلــك 

الحــال  عليــه  يكــون  ســوف  مــا  توقعــات  طريــق 

فــي العــام القــادم. وهكــذا يأتــي العــام األول مــن 

العشــرية الثالثــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين 

لــم  الميــاد، بعــد عــام  الثالثــة بعــد  مــن األلفيــة 

ــخ البشــرية،  ــكل المقاييــس فــي تاري ــا ب يكــن عاديًّ

ولــم يكــن ذلــك بســبب حــرب عالميــة أو إقليميــة 

عظمــى  اقتصاديــة  كارثــة  بســبب  وال  كبــرى، 

بســبب  كذلــك  وال  كســاًدا،  أو  انكماًشــا  ســببت 

ــاردة جعلــت النظــام الدولــي يترنــح  احتــدام حــرب ب

إلــى الفوضــى واالســتقطاب، مــا حــدث كان أزمــة 

 دولــة، 
ِ
صحيــة كبــرى ألمــت بالعالــم كلــه لــم تســتثن

ولــم تســتبعد أمــة، ولــم يكــن هنــاك فــارق بيــن 

دول متقدمــة، وأخــرى ناميــة، وتســاَوى األغنيــاء 

المحافــظ  اليميــن  فــي  والواقعــون  والفقــراء، 

التقدمــي.  واليســار 

وبقــدر مــا كان عــام 2020 كفاًحــا ضــد وبــاء كورونــا، 

اختبــاًرا  ذاتهــا  حــد  فــي  صــارت  الجائحــة  فــإن 

للنظــم السياســية، وفــي المقدمــة منهــا النظــام 

الــذي انتهــى فــي انتخاباتــه  السياســي األمريكــي 

الرئاســية إلــى نجــاح الرئيــس جــو بايــدن. العالــم 

هكــذا ُيقبــل علــى عــام 2021 بقــدر من التفــاؤل؛ نتيجة 

المــرض،  تواجــه  عديــدة  لقاحــات  إلــى  التوصــل 

وللتعامــل مــع رئيــس أمريكــي جديــد أكثــر إقبــاًلا 

علــى رؤيــة العالــم فــي تمامــه أكثــر ممــا فــي أجزائــه. 

وهكــذا، فــإن التنبــؤ ســوف يكــون بتفكيــك أزمــة 

ــى مكوناتهــا األساســية،  ــد-19« وعودتهــا إل »كوفي

ــا كانــت »مركبــة«، فهــي صحيــة تهــدد  واألزمــة هن

مــن  جــزًءا  اقتصاديــة؛ ألن  وهــي  اإلنســان،  حيــاة 

عاجهــا ســحب الجماهيــر أو ســحب بعضهــا مــن 

بعضهــا  عــن  وفصلهــا  واإلنتــاج،  العمــل  دوائــر 

ووســائل  مناطــق  وعــزل  غلــق  مــع  البعــض 

ســلًبا  أثــرت  ألنهــا  اجتماعيــة؛  وهــي  مواصــات، 

علــى قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن انخفــض 

وضعــت  أنهــا  كمــا  بالبطالــة،  انعــدم  أو  دخلهــا 

ــة بعضهــا روحــي  ــارات صعب ــن أمــام خي المواطني

الداخلــي، وكثيــر منهــا  نوًعــا مــن الســام  يحقــق 

فــي  وتدهــور  اء  أعــزَّ فقــدان  فــي  يتمثــل  مــادي 

غامضــة،  كانــت  واألزمــة  المعيشــة.  مســتويات 

فــا يــزال علمــاء الكــون يبحثــون في ُكنــه الفيروس 

اللقــاح  إلــى  التوصــل  يمكــن  وكيــف  الغامــض، 

األزمــة  هــذه  مــع  وللتعامــل  الــازم.  والعــاج 

هــو  المــرض  مــع  »التعايــش«  أصبــح  المركبــة، 

الصيحــة العالميــة فــي دول عانــت جميعهــا مــن 

»الجائحــة«. فالمعضلــة األولــى التــي يجــري حلهــا 

الصبــر،  ونفــاد  الزمــن،  عامــل  مــع  التعامــل  هــي 

إلــى  العــودة  فــي  للشــعوب  الســريعة  والرغبــة 

د. عبد المنعم سعيد
رئيـس مجلس إدارة المصـري اليـــوم، ورئيــس 

مجــلـــس المستشارين بالمركز المصري 
للدراسات االستراتيجية

العـــــــالـــم عــــــــــام ٢٠٢١
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الحالــة »الطبيعيــة«. واكتســب البحــث عــن لقــاح 

للفيــروس شــدًة لــم يســبق لهــا مثيل فــي األبحاث 

الطبيــة، مــع مــا يترتــب على ذلك من آثار هائلة على 

الصحــة العامــة واالقتصــاد العالمــي والسياســة. 

والمختبــرات  والشــركات  الحكومــات  وعملــت 

األكاديميــة علــى تســريع جهودهــا وســط التيــارات 

وتحديــات  والخارجيــة،  الداخليــة  الجيوسياســية 

إنتــاج جرعــات كافيــة لمليــارات البشــر. 

آفاق العام الجديد 2021

العــام  العالــم قبــل نهايــة  نجــح  الحــظ،  لحســن 

2020 فــي إنتــاج لقاحــات متعــددة للمــرض، وهــو مــا 

يضعنــا علــى أول طريــق التنبــؤ بمــا ســوف يحــدث 

للوبــاء خــال العــام 2021، بالنســبة أوًلا لتحســين 

أداء اللقــاح واإلنتــاج منــه بمــا يتــاءم مــع ظــروف 

متغيــرة، ثــم بعــد ذلــك توزيعــه داخــل المجتمــع 

فاالتفــاق  المختلفــة،  الــدول  بيــن  ومــا  الواحــد 

الدولــي حتــى اآلن داخــل منظمــة الصحــة العالميــة 

وخارجهــا، هــو أنــه ال بــد للقــاح أن يصــل إلــى جميــع 

البشــر، وهــذه ســوف تكــون مهمــة العــام األولــى، 

ّد 
ِ
وربمــا جــزء مــن العــام 2022 أيًضــا حســب مــا ســيج

أمــا  المتنوعــة،  اللقاحــات  اســتخدام  نتائــج  مــن 

دروس  مــن  االســتفادة  فهــي  األخــرى  المهمــة 

الرئيــس »ترامــب« فقــد االنتخابــات  الوبــاء، وأن 

للبــاء،  الضعيــف  تقديــره  بســبب  الرئاســية 

المــرض،  مواجهــة  إدارة  فــي  للعلمــاء  وتجاهلــه 

وتبعيتــه المغاَلــي فيهــا للجماهيــر التــي لــم تــرد 

االمتثــال لقواعــد التعامــل مــع الفيــروس التاجــي. 

العالــم  فــي  سياســية  قيــادة  هنــاك  تكــون  لــن 

تســتطيع تجاهــل  المــرض، أو الظواهــر العالميــة 

األخــرى مثــل االحتبــاس الحــراري الــذي بــات العالم 

التعامــل  بضــرورة  وإيمانًــا  اســتعداًدا  أكثــر  اآلن 

مثلــه.  ومســتمرة  مســتعصية  مشــكلة   مــع 

وفــي الحقيقــة، فــإن الرئيــس األمريكــي المنتخــب 

»جــو بايــدن« وعــد فــي حملتــه االنتخابيــة بــأن تكــون 

ثــم  ومــن  أولوياتــه،  رأس  علــى  الكوكــب  ســامة 

فإنــه ســوف يعــود بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

إلــى اتفاقيــة باريــس الخاصــة بالمنــاخ. ولمــا كانــت 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن همــا أكثــر 

الــدول الملوثــة لــألرض، فــإن أرضيــة غيــر قليلــة 

ــن ســوف تنشــأ خــال العــام  ــن البلدي للتعــاون بي

القــادم، فتعريــف »بايــدن« أن العاقات األمريكية 

وليســت  »تنافــس«،  عاقــات  هــي  الصينيــة 

لعاقــات  دفعــة  يعطــي  »صراًعــا«،  أو  »نزاًعــا« 

البلديــن حتــى فــي المجــال التجــاري الــذي كان قــد 

تحــول إلــى مــا يشــبه الحــرب التجاريــة خــال عهــد 

»ترامــب«، ولكنــه وصــل إلــى عقــد اتفــاق »المرحلــة 

األولــى« فــي ديســمبر 2019، وهــو مــا يعطي الفرصة 

ــة، وفــي  ــدن« لكــي يســتأنف المراحــل التالي لـــ »باي

الطريــق يســتفيد مــن الــدور الصينــي فــي التوصــل 

إيــران.  وربمــا  الشــمالية،  كوريــا  مــع  اتفــاق  إلــى 

النقطــة الحرجــة فــي العاقــات التــي ربمــا ســوف 

هــي  القــادم  العــام  مــن  أكبــر   
ٍ

وقــت إلــى  تحتــاج 

التفــاوض مــع الصيــن علــى التخلــص مــن وضعهــا 

األساســية  التوريــد  لساســل  االحتــكاري  شــبه 

ا  فــي العالــم الصناعــي، وهــو األمــر الــذي كان ضــارًّ

بالنظــام االقتصــادي الدولــي أثنــاء أزمــة كورونــا.

تحديات المستقبل

مــن أبــرز تحديــات هــذه المرحلــة أن التنافــس 

ينتهــي،  لــن  ترامــب«  »دونالــد  مــع  االنتخابــي 

واليتــه  المنتهيــة  الرئيــس  عليــه  حصــل  فمــا 

كفاًحـــا   ٢٠٢٠ عـــام  كان  مـــا  بقـــدر 
ضـــد وبـــاء كورونـــا، مثَّلـــت الجائحة 
اختبـــاًرا للنظـــم السياســـية، وفـــي 
المقدمـــة منهـــا النظام السياســـي 
األمريكـــي، الذي يشـــهد مـــع العام 
إدارة ديمقراطيـــة جديـــدة. الجديـــد 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

مــن عشــرات الماييــن مــن األصــوات تعــدت 

للــوالء  ــل قاعــدة كبيــرة  75 مليــون صــوت مثَّ

والتعصــب واالعتقــاد أن االنتخابــات الرئاســية 

يســتحقها،  ال  رئيــس  لصالــح  تزويرهــا  جــرى 

ومعهــا تمثيل للحــزب الجمهوري أفضل كثيًرا 

عمــا ســبق فــي مجلــس النــواب، مــع احتمــاالت 

كبيــرة للفــوز بمجلــس الشــيوخ، وبشــكل مــا، 

فــإن المعركــة االنتخابيــة التــي بــدأت ربمــا فــي 

انتخابــات عــام 2016، واســتمرت حتــى انتخابــات 

عــام 2020 ســوف تتواصــل حتــى انتخابــات عــام 

الثانــي،  التحــدي  إلــى  فــوًرا  يقودنــا  2024. وهــذا 

وهــو أن مــا يجــري فــي االنتخابــات ال يعكــس 

أحــزاب،  أو  أشــخاص  بيــن  مــا  تنافًســا  فقــط 

وإنمــا انقســاًما عميًقــا فــي األمــة األمريكيــة، 

عنــد  البعيــد  الماضــي  إلــى  كثيــًرا  بهــا  يعــود 

ميــاد الجمهوريــة بالقبــول بوجــود العبوديــة، 

عبــر الحــرب األهليــة التــي قامــت بعتــق العبيــد، 

وحتــى تصفيــة حســابات الســتينيات مــن القــرن 

الماضــي مــع إصــدار قانــون الحقــوق المدنيــة؛ 

ثــم بعــد ذلــك كلــه مــد الزمــن إلــى المســتقبل. 

الصــورة  حــول  يــدور  األمريكــي  فاالنقســام 

التــي يريدهــا األمريكيــون ألنفســهم فــي عالــم 

أم  »العولمــة«  إطــار  فــي  هــو  وهــل  اليــوم، 

»الدولــة القوميــة«، وكاهمــا فــي حالــة تصــادم 

تمثــل تحدًيــا هائــًلا لــكل مــن يجلــس فــي البيــت 

األبيــض. هــذا االنقســام يفــرض تحدًيــا ثالًثــا لــه 

طبيعــة عمليــة، فقــد وضــع »بايــدن« »توحيــد« 

ســنوات  بعــد  أخــرى  مــرة  األمريكيــة  األمــة 

مــن الشــقاق كواحــد مــن أهــم أهدافــه، ولكــن 

كمــا هــي العــادة، فــإن تحقيــق األهــداف يتــم 

عــن طريــق الكونجــرس؛ حيــث يكــون الســعي 

الجمهــوري  الحزبيــن  بيــن  مــا  التوافــق  نحــو 

والديمقراطــي، وهــو علــى ضــوء الوضــع الحالــي 

طائــر  مثــل  المســتحيات  مــن  يكــون  ربمــا 

العنقــاء والخــل الوفــي. 

اختيــار بايــدن الفكــري هــو أنــه مــع »العولمــة«، 

ومــن ثــم ســيكون اختيــاره العــودة إلــى ســابق 

عــام  ترامــب«  »دونالــد  انتخــاب  قبــل  العهــد 

2016 عندمــا كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

تعطــي األولويــة لتحالــف األطلنطــي وعاقاتهــا 

والــدول  األوروبــي،  واالتحــاد  أوروبــا  مــع 

المتعاهــدة معهــا فــي اتفاقيــات دفــاع صلبــة، 

وأســتراليا،  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  مثــل: 

متعــددة  الدوليــة  العاقــات  العمــوم  وفــي 

األطــراف. تصحيــح بعــض مــا اختــل مــن هــذه 

 ،2021 األولويــات ســوف يكــون موضــوع العــام 

ولكــن المعضلــة تكمــن فــي أن برنامــج »بايدن« 

االنتخابــي تضمــن عقــد مؤتمــر عالمــي للــدول 

الديمقراطية، وهو ما يعيد تقسيم العالم بين 

الــدول الديمقراطيــة والدول غيــر الديمقراطية، 

يضــع  جوهــره  فــي  أيديولوجــي  تقســيم  وهــو 

والواليــات  ناحيــة،  فــي  وروســيا  الصيــن 

المتحــدة األمريكيــة وحلفاءهــا األوربييــن فــي 

ــدن« عــن هــذا  ــى أن تخلــي »باي ــة أخــرى. عل ناحي

االختيــار ســوف يضعــه فــي مــأزق مــع حلفائــه 

مــن التقدمييــن الديمقراطييــن فــي حزبــه، أمــا 

اتجــاه  فــي  يدفــع  فإنــه ســوف  عليــه  أصــرَّ  إذا 

اســتقطاب عالمــي ســيكون مؤثــًرا علــى مناطق 

النزاعــات والصراعــات فــي العالم، مثل الشــرق 

األوســط وجنــوب آســيا، وفــي أجــزاء مــن أمريــكا 

الجنوبيــة.

المعضلـــة هـــي أن برنامج 
»بايدن« االنتخــــــــابي تضمن 
عقــــــــد مؤتمـــر عالمـــي للدول 
الديمقراطيـــة، وهـــو ما يعيد 
تقسيـــــــم العالـــــــم بيـــن دول 
ديـمـقـراطـيـــــــــة وأخــــــرى غيـــر 
ديمقراطيـــــــة، وهـــو تقســـيم 

أيديولوجـــي باألســـاس.
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العالــم علــى هــذا النحــو فــي 2021 ســوف يكــون بقــدر 

العــام  فــي  جارًيــا  كان  لمــا  انعكاًســا  قليــل  غيــر 

2020، وبشــكل مــا، لمــا جــرى تحــت إدارة الرئيــس 

»ترامــب« ألربــع ســنوات. ومــع ذلــك فــإن العالــم 

توجهــات  علــى  تفاعاتــه  فــي  مقصــوًرا  يكــن  لــم 

اإلدارة األمريكيــة، أو حتــى تفاعــات القــوى الكبــرى 

خاصــة بيــن الثاثــي؛ الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

قــوى  مــن  لهــا  يتوافــر  بمــا  وروســيا  والصيــن، 

ــا وعســكريًّا فــي النظــام الدولــي؛  حاكمــة اقتصاديًّ

تطــور  بمــدى  مرتبًطــا  فيــه  التغييــر  كان  وإنمــا 

قــوى اإلنتــاج. أمــا عــن جائحــة كورونــا فإنهــا بقــدر 

ســلبياتها، وتكلفتهــا البشــرية والماديــة، فتحــت 

ــدة للتطــور اإلنســاني، ولــن  ــا تكنولوجيــة جدي أبواًب

يكــون مدهًشــا أبــًدا أن تدخــل الثــورة التكنولوجيــة 

مــع  المعلومــات  تكنولوجيــا  تمــازج  فــي  الرابعــة 

التكنولوجيــا الحيويــة لتدفــع عــن العالــم األمراض، 

ــا مــع البيئــة فــي جميــع  وتكفــل لــه تعامــًلا صحيًّ

أرجــاء الكوكــب. 



2020 الكثيــر مــن األحــداث المفصليــة  شــهد عــام 

فــي  للتفكيــر  دفعــت  التــي  المؤثــرة  واألزمــات 

المســتقبل فــي ظــل بيئــة عالميــة تتســم بالتغييــر 

الســريع وعــدم اليقيــن، والتــي أصبحــت تشــغل 

ــا مــن التحليــات الصــادرة عــن مراكــز  حيــًزا مهمًّ

ممــا  األجنبيــة؛  األكاديميــة  والدوريــات  الفكــر 

دفعهــا لاهتمــام بشــكل كبير باألوضــاع العالمية 

األحــداث  لتفســير  محاولــة  فــي  واإلقليميــة، 

اإلقليميــة  األطــراف  أدوار  وتحديــد  وتحليلهــا، 

استشــراف  ثــمَّ  ومــن  واتجاهاتهــا،  والدوليــة 

المســتقبل. وتلقــي هــذه الورقــة الضــوء علــى أهــم 

التوقعــات التــي تناولتهــا مراكز الفكــر واإلصدارات 

.2021 لعــام  الدوليــة 

1.تباطؤ النمو العالمي

 ضربــت جائحــة كورونــا االقتصــاد العالمــي بشــدة 

فــي عــام 2020، ووصــل معــدل النمــو العالمــي إلــى 

-4,4%، وقــد تكــون الصيــن هــي االقتصــاد الكبيــر 

الــذي تمّكــن مــن تحقيــق نمــو فــي عــام 2020، وعلــى 

ر بنحــو 1,8%، فإنــه مــا يــزال أقــل  الرغــم مــن أنــه ُيقــدَّ

بكثيــر مــن معــدل النمــو المســتهدف البالــغ %6، 

وتوقــع تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لصنــدوق 

علــى  الجائحــة  تداعيــات  اســتمرار  الدولــي  النقــد 

مــن  قــدر  تحقيــق  مــع  لكــن  العالمــي،  االقتصــاد 

ــح أن يبلــغ معــدل النمــو  التعافــي؛ حيــث مــن المرجَّ

لمعــدل  وبالنســبة   ،2021 عــام  فــي   %5,2 العالمــي 

ــح مجلــس العاقــات الخارجيــة  النمــو الصينــي رجَّ

ــل مــا يصــل إلــى ثلــث النمــو االقتصــادي  أن يمثِّ

مــن  النقيــض  وعلــى   ،2021 عــام  فــي  العالمــي 

ــف إســهامات أوروبــا  ــح أن تتخلَّ ذلــك، مــن المرجَّ

االقتصــاد  فــي  حصتهــا  عــن  الشــمالية  وأمريــكا 

ــع أن يتســم  العالمــي، وبشــكل عــام، مــن المتوقَّ

أي انتعــاش اقتصــادي بالبــطء، وفــي هــذا اإلطــار، 

للنمــو  توقعاتــه  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ــض  خفَّ

االقتصــادي العالمــي إلــى مــا بعــد عــام 2022، وأعرب 

الناشــئة،  االقتصــادات  ر  تضــرُّ مــن  عــن مخاوفــه 

التــي تعتمــد علــى التجــارة والســياحة والتحويــات 

ر مجلــس العاقــات الخارجيــة مــن  الخارجيــة. وحــذَّ

أن عــدد األشــخاص الذيــن دفعتهــم الجائحــة نحــو 

الفقــر المدقــع فــي جميــع أنحــاء العالــم قــد يتجــاوز 

120 مليــون شــخص، كمــا تتوقــع األمــم المتحــدة 

اســتمرار إصابــات كورونــا حــول العالــم، وارتفــاع 

أعــداد الوفيــات؛ بســبب ســوء التغذيــة واألمــراض 

المرتبطــة بــه.

2.مأزق السيـاســـة الخارجيـــة 
األمريكية

الرئيــس  لسياســة  تكــون  أن  التحليــات  حــت  رجَّ

ممتــدة،  تأثيــرات  الخارجيــة  ترامــب«  »دونالــد 

العديــد  تقويــض  فــي  تســبَّب  وأنــه  خصوًصــا 

األمريكيــة،  الخارجيــة  السياســة  توجهــات  مــن 

وخصوًصــا مــا يتعلــق بالتعــاون التجــاري وتقاســم 

إطاللة على المستقبل في ٢٠٢١

د. إسراء أحمد إسماعيل
مدير تنفيذي - إدارة القضايا االستراتيجية
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علــى  والحــرب  الحليفــة،  الــدول  مــع  األعبــاء 

اإلرهــاب، ومــن خــال تتبــع تصريحــات وإعانــات 

فيمــا  الرئيســة  مســاعيه  أن  يتضــح  »بايــدن« 

يتعلــق بالسياســة الخارجيــة تتمحــور حــول القيادة 

األمريكيــة للعالــم، والعــودة إلــى قيــم الليبراليــة 

التــي مّيــزت السياســة الخارجيــة األمريكيــة منــذ 

عــام 1991، وتختلــف اآلراء مــا بيــن مؤيــد ومعــارض 

إزاء العــودة إلــى نفــس نهــج السياســة الخارجيــة 

المتَّبــع قبــل عهــد »ترامــب«، أو اتبــاع نهــج آخــر 

المســار«؛ حيــث  ى »تصحيــح  تحــت ُمســمَّ جديــد 

رأى البعــض أن العــودة للتوجهــات الســابقة علــى 

مجــيء »ترامــب« قــد تكــون موضــع ترحيــب فــي 

ر الفــرص 
ِ
بعــض المجــاالت، فــي حيــن أنهــا ســُتهد

الخارجيــة  السياســة  فــي  الُممكنــة  اإلصاحيــة 

توجهــات  بعــض  أتاحتهــا  والتــي  األمريكيــة، 

كوريــا  مــع  للتفــاوض  االتجــاه  مثــل  »ترامــب«، 

الشــمالية.

إلــى ثاثــة  التحليــات  وفــي هــذا اإلطــار، أشــارت 

الخارجيــة  السياســة  تواجــه  رئيســة  مخاطــر 

احتماليــة  أولهــا  الجديــد،  العــام  فــي  األمريكيــة 

التصعيــد فــي المناطــق التي تتقــارب فيها القوات 

األمريكية والروســية مثل ســوريا، وثانيها إمكانية 

وجــود تحالــف تكتيكــي صينــي – روســي، وهــو مــا قــد 

بالمصالــح األمريكيــة، وآخرهــا االســتخدام  يضــر 

بنتائــج   
ِ

يــأت لــم  والــذي  للعقوبــات،  المفــرط 

إيجابيــة ملموســة بــل علــى العكــس أثــر ســلًبا علــى 

االقتصــاد األمريكــي. واتفقــت التحليــات علــى أن 

 لـــ »بايــدن« فــي منطقــة 
ٍ
ــل أكبــر تحــد الصيــن تمثِّ

ــي سياســة  المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وأن تبنِّ

سياســات  عــن  والتراجــع  للمفاوضــات  العــودة 

ســلفه »ترامــب« مــن شــأنه زيــادة ســلوك الصيــن 

للحفــاظ  »بايــدن«  اآلراء  هــذه  وتدفــع  العدائــي، 

علــى التزامــات الواليــات المتحــدة العســكرية فــي 

آســيا، وال ســيما تجــاه قضيــة تايــوان، فــي ضــوء 

الجزيــرة،  علــى  ضغوطهــا  تكثيــف  بكيــن  اعتــزام 

وقضيــة بحــر الصيــن الجنوبــي؛ لضمــان اســتمرار 

حريــة ماحــة البحريــة األمريكيــة فيــه.

وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات األمريكيــة الخارجيــة، 

والدوليــة  االســتراتيجية  الدراســات  مركــز  أشــار 

)CSIS( إلــى أنــه فــي ظــل اإلدارة األمريكيــة الجديدة 

الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  ستســعى 

)USAID( للتكيــف مــع عالــم كورونــا، واســتعادة 

الريــادة العالميــة للواليــات المتحــدة، مــن خــال 

إســهامها فــي التنســيق الدولــي لعمليــة توزيــع 

الخارجيــة  المســاعدات  وتوظيــف  اللقاحــات، 

علــى  الصيــن  ســيطرة  مخاطــر  مــن  للتخلــص 

ساســل التوريــد العالميــة، خصوًصــا فــي المجــال 

الطبــي، فضــًلا عــن إعــادة تأكيــد ريادتهــا فــي مجــال 

الرقميــة،  والتنميــة  العالمــي  الرقمــي  االتصــال 

للوكالــة  الرقميــة  االســتراتيجية  علــى  باالعتمــاد 

.2020 الدوليــة لعــام  للتنميــة  األمريكيــة 

3. استمرار التجاذبات مع الصين

ســحب  أن  علــى  التحليــات  بعــض  اتفقــت 

مــن  لعــدد  تقدمــه  الــذي  المالــي  الدعــم  الصيــن 

الخاصــة  اإلقــراض  ُخطــط  خــال  مــن  الــدول، 

بالعديــد مــن المشــروعات البــارزة ضمــن مبــادرة 

تراجعهــا  علــى  مؤشــًرا  ُيعــد  والطريــق،  الحــزام 

فــي  تنمويــة  ُيطلــق عليــه »أكبــر خطــة  ــا كان  عمَّ

حــة أن مشــروع »القــرن الصينــي«  العالــم«، ُمرجِّ

قــد ال يســتمر لعقــد آخــر، وأن بكيــن ستســحب 

اســتثماراتها من العديد من مشــروعات المبادرة 

فــي بعــض الــدول، فــي ظــل تراجــع المؤسســتْين 

الصينيتْيــن المســؤولتْين عــن معظــم القــروض 

الصينيــة التنمويــة الخارجيــة، وهمــا بنــك »التنميــة 

الصينــي«، وبنــك »التصديــر واالســتيراد الصينــي«؛ 

حيــث انخفضــت ميزانياتهمــا مــن 75 مليــار دوالر 

فــي عــام 2016 إلــى 4 مليــارات دوالر فــي عــام 2019.

االقتصــاد  شــهدها  التــي  الســيئة  فاألوضــاع 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

دفعــت  كورونــا،  جائحــة  بســبب  مؤخــًرا  الصينــي 

إلــى  المــوارد  لتوجيــه  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب 

أزمــة  بعــد  االقتصــاد  إنعــاش  إلعــادة  الداخــل؛ 

الجائحــة، وهــو مــا أفقــد بكيــن الكثيــر مــن المــوارد 

الازمــة لاســتمرار فــي مشــروعات مبــادرة الحــزام 

والطريــق، وكذلــك لتعزيــز نفوذهــا االســتراتيجي 

ــر  والعســكري وتوســيعه، ممــا ُينبــئ إجمــاًلا بتعثُّ

العالــم. علــى  للهيمنــة  الصينيــة  المســاعي 

 - الصينيــة  المنافســة  أن  التحليــات  ــح  وترجِّ

األمريكيــة لــن تُحَســم علــى المــدى القريــب، بــل 

ستســتمر، وربمــا تكــون مصحوبــة بحــرب واســعة 

ــع أن تُركــز  بيــن الدولتيــن، وفــي هــذا الســياق تتوقَّ

مــع  للتعامــل  المتحــدة  الواليــات  اســتراتيجية 

بكيــن علــى اســتنزاف القــدرات الصينيــة بــدًلا مــن 

بــاءت  التــي  الصينــي  الســلوك  تغييــر  محــاوالت 

بالفشــل فــي عهــد »ترامــب«. وبخصــوص قضيــة 

تايــوان، تثــور احتمــاالت بشــأن إقــدام الصيــن علــى 

غــزو تايــوان؛ ففــي ظــل ضعــف جاهزيــة القــوات 

ــح 
ِ
التايوانيــة واألمريكيــة الموجــودة بالجزيــرة، ُيصب

مــن الســهل خضوعهــا ألي غــزو صينــي محتمــل، 

ن بكيــن مــن توســيع نطــاق نفوذهــا  ممــا ســُيمكِّ

عــن  فضــًلا  الهــادئ،  المحيــط  غــرب  العســكري 

تحالفــات  وتقويــض  والفلبيــن،  اليابــان  حصــار 

المنطقــة. المتحــدة فــي  الواليــات 

وفيمــا يتعلــق بالعاقــات الصينيــة – األوروبيــة، 

أشــارت عــدة تقاريــر إلــى اتجــاه بعــض الحكومــات 

فــي  هــواوي  شــركة  وجــود  لتحجيــم  األوروبيــة 

ل  أســواقها؛ مما اعتبره البعض مؤشــًرا على تحوُّ

أعمــق فــي السياســات األوروبيــة، واتجاههــا نحــو 

تعزيــز الشــراكة مــع واشــنطن والــدول اآلســيوية 

لمواجهــة الصيــن، وفــي هــذا الســياق، فــإن إنشــاء 

تحالــف مــن الــدول الديمقراطيــة لمواجهــة الصين 

وروســيا يمكــن أن ينقســم إلــى ائتافــات متنوعــة، 

وأســتراليا  المتحــدة  الواليــات  يشــمل  أحدهــا 

بريطانيــا  بجانــب  ســنغافورة،  وربمــا  واليابــان 

وفرنســا وألمانيــا، وذلــك بهــدف تحجيــم النفــوذ 

الصينــي فــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، فيمــا 

يمكــن أن يكــون للتحالــف الــذي ســيركز علــى األمــن 

الســيبراني فــي أوروبــا تكويــن مختلــف.

وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى مســاعي 

لتحويــل  بريطانيــا  وكذلــك  المتحــدة  الواليــات 

إلــى   »7G« الســبع  الصناعيــة  الــدول  مجموعــة 

 ،»D-10« العشــر  الديمقراطيــات  مجموعــة 

ــد، علــى  ــا الجنوبيــة والهن بإضافــة أســتراليا وكوري

الجديــد  الديمقراطــي  التحالــف  هــذا  أن  اعتبــار 

لقيــادة  »بايــدن«  إدارة  أمــام  الطريــق  ســيمهد 

جهــود مكافحــة األنظمــة االســتبدادية وتقويــض 

الصيــن. ومــن ناحيتهــا ســتحاول بكيــن التخفيــف 

ــي  مــن حــدة المواجهــات ضدهــا، مــن منطلــق تبنِّ

 wolf( »مــا يســمى دبلوماســية » الذئــب المحــارب

تحــاول  الــذي  الوقــت  فــي   ،)warrior diplomacy

لبنــاء  المتحــدة  الواليــات  محــاوالت  إحبــاط  فيــه 

تحالــف دولــي ضدهــا، وتســتعد كذلــك لاحتفــال 

الشــيوعي  الحــزب  لتأســيس  المئويــة  بالذكــرى 

دورة  إقامــة  جانــب  إلــى   ،2021 عــام  فــي  الصينــي 

األلعــاب األولمبيــة الشــتوية فــي بكيــن عــام 2022.

4.معضلة االتفاق النووي اإليراني

فــي إطــار إعــان الرئيــس »بايــدن« نيتــه العــودة 

فهــا  للتفــاوض مــع إيــران، أبــدت تقاريــر عديــدة تخوُّ

للصفقــة  العــودة  فــي  »بايــدن«  تســرُّع  مــن 

فــي  المشــككين  مــن  الكثيــر  فهنــاك  اإليرانيــة؛ 

ــة  ــن يحثــون اإلدارة األمريكي جــدوى االتفــاق، والذي

الجديــدة علــى التأنــي فــي العــودة إليــه، واســتغال 

تدهــور االقتصــاد اإليرانــي للتفــاوض حــول صفقــة 

أفضــل، مــن شــأنها حظــر جهــود إيــران لتخصيــب 

اليورانيــوم بالكامــل، ووضــع قيــود علــى أنشــطتها 

الصواريــخ  برامــج  وخصوًصــا  النوويــة،  غيــر 
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العدائيــة  اإلقليميــة  والممارســات  الباليســتية، 

فــي الشــرق األوســط، وفــي حــال العــودة لاتفــاق 

يصطــدم  أن  ــح  الُمرجَّ فمــن  اإليرانــي؛  النــووي 

ــن، وربمــا  ــة الجمهوريي ــا مــع غالبي ــدن« داخليًّ »باي

حتــى بعــض الديمقراطييــن البارزيــن فــي مجلــس 

الفعــل  ردود  تصاعــد  عــن  فضــًلا  الشــيوخ، 

حلفــاء  بــل 
ِ
ق مــن  لاتفــاق  للعــودة  المعارضــة 

األوســط.  الشــرق  منطقــة  فــي  واشــنطن 

وعلــى صعيــد الداخل اإليراني، انقســمت الحكومة 

اإليرانيــة إلــى تيارْيــن فيمــا يخــص التفــاوض مــع 

»بايــدن«، وعقــد صفقــة نوويــة جديــدة، التيار األول 

حــازوا  الذيــن  المتشــددون،  المحافظــون  ُيمثِّلــه 

العــام،  هــذا  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  األغلبيــة 

ــح فوزهــم فــي االنتخابــات الرئاســية المقبلــة  وُيرجَّ

مــع  أيــة محادثــات  يرفضــون  2021، وهــؤالء  لعــام 

الواليــات المتحــدة بشــأن القضايــا غيــر النوويــة، 

ــخت فــي أعقــاب اغتيــال  وهــي التوجهــات التــي ترسَّ

قائــد فيلــق القــدس »قاســم ســليماني«، والعالــم 

النــووي اإليرانــي »محســن فخــري زادة«، أمــا التيــار 

اآلخــر فهــو البراجماتــي المعتــدل، الــذي ال يمانــع 

بشــأن  المتحــدة  الواليــات  مــع  التفــاوض  فــي 

القضايــا غيــر النوويــة باعتبــار أن هــذا األمــر ال يمثِّــل 

ــًدا لألمــن القومــي اإليرانــي. تهدي

»فوريــن  مجلــة  رت  حــذَّ صلــة،  ذي   
ٍ

ســياق وفــي 

غيــر  العــودة  مــن  لهــا  تقريــر  فــي  بوليســي« 

القيــود  ورْفــع  النــووي،  لاتفــاق  المشــروطة 

شــأنه  مــن  والــذي  طهــران،  عــن  االقتصاديــة 

المتحــدة علــى إخضــاع  الواليــات  قــدرة  إضعــاف 

برامجهــا  بشــأن  المفاوضــات  واســتئناف  إيــران 

الصاروخيــة، كمــا اعتبــرت الشــراكة االســتراتيجية 

التعــاون  تضمنــت  والتــي  وبكيــن،  طهــران  بيــن 

الثنائــي بيــن البلدْيــن فــي المجــاالت االقتصاديــة 

مــدار  علــى  والعســكرية  والثقافيــة  والسياســية 

لــة، ُفرصــة لتعزيــز الموقــف 
ِ
الســنوات الـــ 25 الُمقب

ــران، وذلــك رغــم اســتبعاد إمكانيــة  التفاوضــي إلي

بيــن  العســكري  المجــال  فــي  التعــاون  توثيــق 

الصيــن علــى  حــرص  فــي ضــوء  طهــران وبكيــن، 

وعــدم  األمنــي،  مجالهــا  مــن  إيــران  تقريــب  عــدم 

قبــول عضويتهــا الكاملــة فــي منظمــة شــنغهاي 

للتعــاون )SCO(؛ حفاًظــا علــى تــوازن القــوى بيــن 

الجهــات الفاعلــة اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط.

إلــى  التقاريــر  أخــرى، أشــارت بعــض  ومــن ناحيــة 

إيــران،  رئاســة  عســكري  رجــل  تولِّــي  احتماليــة 

وذلــك فــي ضــوء إعــان العميــد »حســين دهقــان« 

ا فــي االنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة  ــحه رســميًّ ترشُّ

ــح  ترشُّ احتماليــة  مــع   ،2021 يونيــو  فــي  المرتقبــة 

العديــد مــن العســكريين خــال الفتــرة المقبلــة؛ 

خمســة  أن  إلــى  الخبــراء  تقديــرات  تشــير  حيــث 

اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قــادة  مــن  األقــل  علــى 

ــح  الترشُّ فــي  يفكــرون  والحالييــن  الســابقين 

ــات أمــام إمكانيــة  م التحدي
ِ
للرئاســة؛ ممــا ســُيفاق

المتحــدة. الواليــات  مــع  التفــاوض 

5. أزمة االنتخابات في إسرائيل

إلجــراء  إســرائيل  ــه  توجُّ إلــى  التقاريــر  تشــير 

االنتخابــات البرلمانيــة الرابعــة خــال عاميــن؛ حيــث 

حــلَّ الكنيســت نفســه يــوم 22 ديســمبر 2020؛ ممــا 

أدى إلــى انهيــار االئتــاف الحكومــي بقيــادة رئيــس 

الــوزراء اإلســرائيلي »بنياميــن نتنياهو« ومنافســه 

وزيــر الدفــاع »بينــي جانتــس«، بعــد مــرور ســبعة 

أشــهر علــى تشــكيل الحكومــة، ويأتــي ذلــك بعــد 

فشــل الحكومــة فــي إقــرار الموازنــة فــي الموعــد 

المحــدد، ويرجــع الســبب الرئيــس فــي ذلــك إلــى 

رئاســة  عــن  التنــازل  فــي  »نتنياهــو«  رغبــة  عــدم 

الــوزراء لخصمــه »جانتــس« فــي نوفمبــر 2021، كمــا 

هــو منصــوص عليــه فــي اتفــاق االئتــاف؛ حيــث 

التــي قطعهــا عنــد تشــكيل  الوعــود  تراجــع عــن 

االئتــاف الحكومــي، وأبقــى »جانتــس« بعيــًدا عــن 

بمــا  اإلســرائيلية،  الخارجيــة  السياســة  تطــورات 

مــع  ُأبرمــت  التــي  التطبيــع  اتفاقيــات  ذلــك  فــي 
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العديــد مــن الــدول العربيــة فــي األشــهر األخيــرة، 

أغلبيــة  علــى  للحصــول  إطــار ســعيه  فــي  وذلــك 

وقــف  أو  تأجيــل  فــي  تســاعده  جديــدة  برلمانيــة 

اإلجــراءات الجنائيــة ضــده فــي سلســلة مــن تهــم 

أن  إلــى  التحليــات  وتشــير  والفســاد،  الرشــوة 

ه العديــد مــن التحديــات قبــل 
ِ
»نتنياهــو« ســُيواج

االنتخابــات القادمــة؛ أهمهــا مشــكاته القانونيــة، 

ومجــيء رئيــس أمريكــي أقــل دعًمــا لــه، فضــًلا عــن 

وعلــى  كورونــا،  لجائحــة  االقتصاديــة  التداعيــات 

م حــزب الليكــود فــي اســتطاعات  الرغــم مــن تقــدُّ

ــح  ــه المرشَّ ــى أن ــى »نتنياهــو« عل ــرأي، والنظــر إل ال

التصدعــات  فــإن  الــوزراء،  لرئاســة  األنســب 

الداخليــة فــي حــزب الليكــود ســتجعل مــن الصعــب 

مــن  يزيــد  ممــا  القادمــة؛  االنتخابــات  فــي  فــوزه 

احتمــاالت تشــكيل ائتــاف حاكــم بديــل بدونــه. 

6. مساعي إحياء عملية السالم 
في الشرق األوسط

قضيــة  احتــال  عــدم  الدوليــة  التقاريــر  حــت  رجَّ

الســام الفلســطيني اإلســرائيلي مرتبــة متقدمــة 

الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  أولويــات  أجنــدة  فــي 

فــي عــام 2021، لكــن ســيتعين علــى »بايــدن« الحًقــا 

معالجــة هــذه القضيــة التــي جعلهــا »ترامــب« إرثـًـا 

ثقيــًلا؛ نظــًرا لتحركاتــه التــي نتــج عنهــا انتهــاكات 

مــن  وأنــه  خصوًصــا  الدوليــة،  للشــرعية  عديــدة 

د  المســتبعد حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي ظــل تعهُّ

إلــى األمريكيــة  الســفارة  إعــادة  بعــدم   »بايــدن« 

تل أبيب، وإن كان سيعمل على إعادة المساعدات 

)إعــادة  للفلســطينيين  واإلنســانية  االقتصاديــة 

التوســع  ومعارضــة  األونــروا(،  لوكالــة  التمويــل 

 
ٍ
ألي الرســمي  اإلســرائيلي  والضــم  االســتيطاني 

مــن أجــزاء الضفــة الغربيــة، ومــن ثــمَّ فإنــه مــن 

للحــزب  التقليــدي  التوجــه  إلــى  العــودة  ــع  المتوقَّ

المتحــدة  الواليــات  يصــور  والــذي  الديمقراطــي، 

الجانبيــن  أمــام  العقبــات  لتذليــل  كوســيط 

الفلســطيني واإلســرائيلي للتوصــل إلى التســوية، 

التــي  المتغيــرات  مــن  عــدًدا  االعتبــار  فــي  أخــًذا 

العقــود  خــال  الســاحة  علــى  نفســها  طرحــت 

ــة، وأبرزهــا صعــود اليميــن المتشــدد فــي  الماضي

إســرائيل، واتجــاه إســرائيل إلــى إجــراء انتخابــات 

العاقــات  فــي  التطبيــع  وتيــرة  وتســاُرع  رابعــة، 

وإســرائيل. العربيــة  الــدول  بيــن 

7. تطوير الناتو وإعادة الزخم 
للتعاون عبر األطلسي

أشــار المجلــس األوروبــي للعاقــات الخارجيــة إلــى 

)الناتــو(  األطلســي  شــمال  حلــف  مســتقبل  أن 

يتأرجــح بيــن بديلْيــن محتملْيــن؛ األول: هــو تحالــف 

المتعلِّقــة  األساســية  وظائفــه  علــى  يقتصــر 

اآلخــر:  البديــل  أمــا  والــردع،  المشــترك  بالدفــاع 

يعتمــد  التــي  اآلليــات  نطــاق  توســيع  فيشــمل 

ــى التعامــل  عليهــا الحلــف، بحيــث يكــون قــادًرا عل

التحديــات األمنيــة الجديــدة،  بأســلوب مــرن مــع 

ــر اإلنترنــت خــال عامــي  ــا عب وبعــد عقــد 90 اجتماًع

بعنــوان  تقريرهــا  المجموعــة  مــت  قدَّ و2020،   2019

»الناتــو 2030: متحــدون لعصــر جديــد«، فــي مطلــع 

اتجــاه  إلــى  التقريــر  خلــص  وقــد   ،2020 ديســمبر 

الحلــف نحــو تحديــث مفهومــه االســتراتيجي، فــي 

ــر البيئــة األمنيــة التــي يعمل فيهــا، والتي  ضــوء تَغيُّ

ُيهيمــن عليهــا منافســة القــوى العظمــى، ُمشــيًرا 

ــل التهديــد العســكري  إلــى أن روســيا مــا تــزال تمثِّ

الصيــن  تجاهــل  يمكــن  ال  فيمــا  للناتــو،  األول 

كمنافــس كبيــر للحلــف، الفًتــا االنتبــاه إلــى أهميــة 

االقتــراح الخــاص بإنشــاء هيئــة استشــارية داخــل 

الحلــف؛ لمواجهــة التحديــات المتعلقــة بصعــود 

الشــراكات  وتعزيــز  اآلســيوية،  العظمــى  القــوى 

مــع دول آســيا والمحيــط الهــادئ، مثــل: اليابــان 

الجنوبيــة ونيوزيلنــدا وأســتراليا والهنــد. وكوريــا 

وفيمــا يتعلــق بمســتقبل العاقــات األوروبيــة - 

األمريكيــة، ســلَّط مركــز »كارنيجــي« الضــوء علــى 
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ثاثــة محــاور أو قضايــا رئيســة فــي اســتراتيجية 

التعــاون عبــر األطلســي، تتضمن: األمــن األوروبي، 

والعاقــات مــع الصيــن، واالتفاق النــووي اإليراني، 

وقــد اقترحــت المفوضيــة األوروبيــة أجنــدة جديــدة 

بيــن االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحدة، تشــمل 

كورونــا  جائحــة  علــى  للتركيــز  المشــترك  العمــل 

المنــاخ،  واالنتعــاش االقتصــادي، وقضيــة تغيــر 

والتجــارة  الســيبراني،  واألمــن  والتكنولوجيــا 

ــز الديمقراطيــة فــي شــتى أنحــاء  العالميــة، وتعزي

االتحــاد  اســتعداد  التحليــات  ــح  وتُرجِّ العالــم، 

األوروبــي للعمــل مــن أجــل إقــرار نهــج متــوازن فــي 

هــذا الشــأن، عبــر الجمــع بيــن التعــاون مــع الصيــن 

عنــد  والتراجــع  المنــاخ،  تغيــر  مثــل  قضايــا  فــي 

الحاجــة؛ فبروكســل تــرى بكيــن شــريًكا ومنافًســا 

فــي الوقــت نفســه. 

8.تصاعد الهجمات السيبرانية

أعلــن بعــض القراصنــة اإليرانييــن الذيــن ُيطلقــون 

علــى أنفســهم »بــاي تــو كــي« )Pay2Key(، فــي 20 

ديســمبر الماضــي، نجاحهــم فــي اختــراق وســرقة 

خــوادم خاصــة بمجموعــة »إلتــا« )Etla(، التابعــة 

لشــركة صناعــات الطيــران والفضــاء اإلســرائيلية 

)Israel Aerospace Industries(، التــي تعــد رائــدة 

فــي مجــال اإللكترونيــات الدفاعيــة المتخصصــة، 

وتصنيعهــا،  الــرادارات  تطويــر  علــى  وتعمــل 

االتصــاالت،  وتقنيــات  المبكــر،  اإلنــذار  وأنظمــة 

الهجــوم  هــذا  ويأتــي  وغيرهــا،  واالســتخبارات، 

باعتبــاره حلقــة ضمــن سلســلة مــن المواجهــات 

المســتمرة بيــن الجانبْيــن اإلســرائيلي واإليرانــي؛ 

حيــث تــم اســتهداف محطــات ميــاه فــي إســرائيل 

فــي شــهر أبريــل 2020، تبعــه هجــوم ســيبراني ضــد 

عبــاس  بنــدر  مدينــة  فــي  رجائــي  الشــهيد  مينــاء 

بإيــران، وتوالــت الهجمــات المتبادلــة. ومــن ناحيــة 

لــوزارات  اإللكترونيــة  المواقــع  تعرَّضــت  أخــرى، 

والدفــاع  والطاقــة  والتجــارة  والماليــة  الخزانــة 

واألمــن الداخلــي األمريكيــة إلــى هجــوم ســيبراني 

هــذه  ر  تضــرُّ إلــى  أدى  ممــا  النطــاق؛  واســع 

ــه المســؤولون  الجهــات جــّراء الهجــوم، الــذي وجَّ

روســيا،  إلــى  فيــه  االتهــام  أصابــع  األمريكيــون 

وتُنــذر هــذه الحــوادث المتاحقــة باحتمــال وقــوع 

مزيــد مــن الهجمــات الســيبرانية المتبادلــة خــال 

المقبــل. العــام 

9. االهتمام بالتغيرات المناخية

فــي ظــل اإلدارة األمريكيــة الجديــدة أشــار معهــد 

خطــط  فــي  المنــاخ  علــى  التركيــز  إلــى  ســتراتفور 

الدراســات  مركــز  ــح  ورجَّ كورونــا،  مــن  التعافــي 

إعطــاء  يتــم  أن   )CSIS( والدوليــة  االســتراتيجية 

األولويــة لاعتبــارات المناخيــة عبــر مجموعــة مــن 

التحتيــة  البنيــة  دعــم  ذلــك  فــي  بمــا  المبــادرات، 

الخضــراء، وأبحــاث الطاقــة النظيفــة فــي حزمــة 

إعــادة  إلــى  باإلضافــة  االقتصــادي،  التحفيــز 

ــع أيًضــا  االنضمــام التفاقيــة باريــس، ومــن المتوقَّ

بشــأن  األوروبيــة   - األمريكيــة  العاقــات  توطيــد 

تولَّــت رئاســة مجموعــة  التــي  المنــاخ، فإيطاليــا، 

2020، جعلــت  ديســمبر  مــن  األول  فــي  العشــرين 

علــى  والحفــاظ  المناخيــة  التغيــرات  قضيــة  مــن 

مجموعــة  ألجنــدة  الثــاث  الركائــز  أحــد  الكوكــب 

تجعــل  أن  ــع  المتوقَّ مــن  وبالمثــل،  العشــرين، 

أولويــة  األخضــر«  »التعافــي  المتحــدة  المملكــة 

فــي أجندتهــا خــال رئاســتها لمجموعــة الســبع 

فــي عــام 2021، وسيشــترك كا البلديــن أيًضــا فــي 

اســتضافة الــدورة السادســة والعشــرين لمؤتمــر 

األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 

.)COP26( المنــاخ  تغيــر  بشــأن 

10. االضمحالل الديمقراطي 
وتراجع االستقرار

أطلــق مجلــس العاقــات الخارجيــة صيحــة إنــذار 

بشــأن الخطــر المحــدق بمســتقبل الديمقراطيــة، 

ُمشــيًرا إلــى أنهــا تراجعــت فــي جميــع أنحــاء العالــم 
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علــى مــدار أربعــة عشــر عاًمــا متتاليــة، خصوًصــا 

مثــل:  دول  فــي   - الشــعبويين  القــادة  قيــام  مــع 

وتركيــا-  وبولنــدا  والفلبيــن  والمجــر  البرازيــل 

بانتهــاج سياســات أفضــت إلــى تقويــض دعائــم 

مؤسســاتهم الديمقراطيــة، إضافــة إلــى مواصلــة 

للديمقراطيــة  المؤيــدة  الحركــة  قمــع  الصيــن 

فــي هونــج كونــج، مــن خــال فــرض قانــون أمنــي 

ر أن ُيجــري  جديــد وتطبيقــه، ورغــم أنــه مــن الُمقــرَّ

فــي  انتخاباتــه  للمدينــة  التشــريعي  المجلــس 

عــام 2021، فإنــه مــن الُمســتبَعد أن تحظــى خالــه 

كبيــر.  بنفــوذ  للديمقراطيــة  المؤيــدة  المعارضــة 

»ناشــيونال  مجلــة  ســلَّطت  لتركيــا،  وبالنســبة 

التــي  الشــرعية  أزمــة  علــى  الضــوء  إنترســت« 

يواجههــا »أردوغــان«، في ظل الوضع االقتصادي 

فــي  قيــادي  دور  لتشــكيل  وتطلعاتــه  المتــأزِّم، 

فــي  للبقــاء  مســاعيه  إلــى  باإلضافــة  اإلقليــم، 

الســلطة، ولفتــت االنتبــاه إلــى أن االتحــاد األوروبي 

والواليــات المتحــدة ســيعمان علــى كبــح جمــاح 

حلــف  فــي  عضويتهــا  اســتمرار  مــع  لكــن  تركيــا 

الناتــو، ومــن المرجــح اســتمرار فــرض مزيــد مــن 

العقوبــات األوروبيــة واألمريكيــة علــى أنقــرة؛ للحــد 

ســواء  لاســتقرار،  المزعزعــة  ممارســاتها  مــن 

فــي حلــف الناتــو أو فــي الشــرق األوســط وشــرق 

ــد الرئيــس »بايــدن«  المتوســط. ومــن ناحيتــه تعهَّ

الديمقراطيــة وتفعيلهــا  القيــم  تنشــيط  بإعــادة 

»قمــة  اســتضافة  خــال  مــن  العالــم،  فــي 

الــروح  »تجديــد  بهــدف  للديمقراطيــة«؛  عالميــة 

والهــدف المشــترك لــدول العالــم الحــر«، وذلــك 

البعــض  أثارهــا  التــي  االســتفهام  عامــات  رغــم 

ــة، مــن حيــث  ــات الســلبية الُمحتمل بشــأن التداعي

التقســيم األيديولوجــي لــدول العالــم، مــا بيــن دول 

ديمقراطيــة وأخــرى غيــر ذلــك.

ــح تقرير توقعــات المخاطر  وعلــى الجانــب اآلخــر، رجَّ

العالمية 2021 الصادر عن )Crisis 24( تصاعد وتيرة 

االحتجاجــات فــي العديــد من دول العالم خال عام 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الضغــوط  نتيجــة  2021؛ 

الناجمــة عــن أزمــة كورونــا؛ ممــا سيتســبب فــي 

وجنــوح  السياســي،  االســتقرار  عــدم  مــن  حالــة 

هــذا  وفــي  التطــرف،  نحــو  الشــباب  مــن  المزيــد 

ــع التقريــر أن تشــهد عــدد مــن دول  الســياق توقَّ

ــم وخصوًصــا فــي منطقــة الغــرب اإلفريقــي  العال

بــل مقاتلــي 
ِ
ــًدا مــن الهجمــات اإلرهابيــة مــن ق مزي

تنظيمــي القاعــدة وداعــش خــال عــام 2021، مــن 

ــل الخاصــة  ــد والتموي ــادة شــبكات التجني خــال زي

فــي  اإلرهــاب  تنامــي  التقريــر  ــح  رجَّ كذلــك  بهــا، 

ــة والتعــاون  ــر الجهــود األوروبي ــا؛ بســبب تأثُّ أوروب

لمكافحــة  المشــترك  والمعلوماتــي  األمنــي 

اإلرهــاب بالتصدعــات فــي االتحــاد األوروبــي بعــد 

خــروج بريطانيــا، وذلــك فضــًلا عــن تداعيــات جائحــة 

كورونــا؛ ممــا سيتســبب فــي صــرف االنتبــاه عــن 

ماحقــة العناصــر اإلرهابية.فــي ضــوء مــا ســبق، 

الخارجيــة  السياســة  احتــال  ماحظــة  يمكــن 

األمريكيــة اهتمــام كثيــر مــن التحليــات والتقاريــر، 

فــي ضــوء تولِّــي اإلدارة األمريكيــة الجديــدة برئاســة 

اإلنجــازات  علــى  البنــاء  ومحاولــة  بايــدن«،  »جــو 

وتافــي  ترامــب«  »دونالــد  ســلفه  حققهــا  التــي 

تجــاه  المحتملــة  ذلــك  وانعكاســات  اإلخفاقــات، 

الخصــوص،  وجــه  علــى  وإيــران  الصيــن  مــن  كل 

ومســاعي اســتعادة العاقــات مــع أوروبــا. كمــا 

ُياحــظ االهتمــام الــذي حظيــت بــه جائحــة كورونــا، 

وتداعياتهــا المحتملــة اقتصادًيــا وكذلــك اجتماعًيــا 

التغيــرات  تلقــى  بــأن  والتوقعــات  وسياســًيا، 

التعافــي  فــي خطــط  اهتماًمــا متزايــًدا  المناخيــة 

نحــو  ــه  التوجُّ عبــر  كورونــا  أزمــة  مــن  االقتصــادي 

التركيــز  إلــى  إضافــة  وذلــك  األخضــر.  االقتصــاد 

علــى التهديــدات األمنيــة غيــر التقليديــة والمتمثلــة 

هــذه  كل  الســيبرانية.  الهجمــات  تصاعــد  فــي 

حــول  التســاؤالت  مــن  العديــد  تثيــر  التطــورات 

مســتقبل األزمــات والتحديــات والمخاطــر فــي عــام 

2021، وهــل ســيتمكن العالــم مــن مواجهتهــا؟ هــذا 

مــا ســتتضح معالمــه فــي الفتــرة القادمــة.
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مخاطر جيوسياسية مخاطر أمنيةمخاطر اقتصادية   
.الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

   وأثرها على النمو االقتصادي
   العالمي وسالسل اإلمداد العالمية.

.تراجع قيمة الدوالر األمريكي 
   وأثره على سوق العمالت.

.تأثُّر التبادل التجاري بين الدول 
   بالصراعات واألزمات الصحية.

.تعثُّر المفاوضات الخاصة بملء   
   وتشغيل سد النهضة.

.استمرار األزمة الليبية، ومخاوف من  
   انتكاس التسوية السياسية وخرق

   وقف إطالق النار.
.استمرار التوترات والتنافس

   المحموم على اكتشافات الغاز
   شرق المتوسط.

.التنافس اإلقليمي والدولي
   في منطقة القرن اإلفريقي.

.استمرار أجواء عدم االستقرار
   في بحر الصين الجنوبي.

 
.عدم االستقرار في بعض الدول،

   مثل سوريا واليمن ولبنان
   والعراق والسودان.

.الصراع العربي – اإلسرائيلي.
.مخاطر انتشار اإلرهاب، وتحديات

   إعادة إدماج المقاتلين األجانب
   العائدين من مناطق الصراع. 

.حروب الجيل الرابع والخامس
   وانعكاساتها على أمن الدول.

.التزايد الكبير في معدالت الفقر
اء تداعيات    المدقع حول العالم جرَّ

   أزمة كورونا.

.تزايد أعداد الالجئين الفارين
   من مناطق الصراعات حول العالم.

.استمرار معضلة التغيرات المناخية.
.عدم اليقين بشأن ما إذا كان التعافي

   من جائحة كورونا سيسهم في 
   االنتعاش األخضر.

.مخاطر ندرة المياه نتيجة التغيرات
ر    المناخية الحادة، ومشكالت التصحُّ

   الناجمة عن ذلك.

.تحديات االختراقات والهجمات
   السيبرانية.

.مخاطر التكنولوجيا المالية (العمالت
   االفتراضية).

.استغالل التطور التكنولوجي لشبكات
��) في  �����    الهاتف المحمول (

س.     التجسُّ

٢٠٢١

المصدر: إعداد فريق العمل بإدارة القضايا االستراتيجية، باالعتماد على أحدث التقارير ذات الصلة، 







شكل رقم )1( 

أعداد السكان في مصر وفًقا لنتائج التعدادات التي أجريت خالل الفترة من 1907 إلى 2017

المصـــدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020( الكتاب اإلحصائي لعام 2019

مليون نسمة 

تطور سكان مصر عبر مائة عام

تجــاوز عــدد ســكان مصــر الـــ 100 مليون نســمة، لتصبح 

الدولــة رقــم 14 علــى مســتوى دول العالــم مــن حيــث 

عــدد الســكان، وتأتــي الصيــن والهنــد فــي المقدمــة، 

وكل منهمــا تجــاوز 1,3 مليــار نســمة، تليهمــا الواليات 

المتحــدة التــي بلــغ عــدد ســكانها نحــو 330 مليــون 

ــن 200  ــراوح عــدد ســكانها بي ــع دول يت ــم أرب نســمة، ث

و300 مليــون، هــي: إندونيســيا وباكســتان والبرازيــل 

ونيجيريــا، ثــم ســبع دول يتــراوح عــدد ســكانها بيــن 

وروســيا  بنجاديــش  وهــي:  نســمة،  مليــون  و200   100

والمكســيك واليابــان وإثيوبيــا والفلبيــن ومصــر.

القــرن  خــال  مصــر  ســكان  عــدد  تغيــر  وقــد 

الماضــي، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )1( مــن 

نحــو 13 مليونـًـا فــي 1920 إلــى نحــو 32,7 مليونـًـا فــي 

1970، ثــم إلــى 100 مليــون فــي 2020، وخــال القــرن 

ــى  ــادة الســنوية إل الماضــي اتجــه متوســط الزي

االرتفــاع عبــر الزمــن، فقــد أضافــت مصــر إلــى 

 1920 عامــي  بيــن  نســمة  ماييــن   3,6 ســكانها 

 1940 عامــي  بيــن  نســمة  ماييــن   9,3 ثــم  و1940، 

 1960 عامــي  بيــن  نســمة  مليــون   16,7 ثــم  و1960، 

 1980 بيــن عامــي  25,5 مليــون نســمة  ثــم  و1980، 

 2000 عامــي  بيــن  نســمة  33,5مليــون  ثــم   و2000، 

و2020.

أ. د. ماجـد عثمـان
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة وأستاذ بكلية 

االقتصاد والعلوم السياسية

 القضية السكانية:
مصر بعد الـ ١٠٠ مليون
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شكل رقم )2( : أعداد المواليد في مصر خالل الفترة من 2000 إلى 2019

المصـــدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020( الكتاب اإلحصائي لعام 2019

وتبيــن دراســة اتجــاه عــدد المواليــد الســنوي خــال 

الفتــرة مــن 2000 إلــى 2019 )شــكل 2( أن الثبــات فــي 

عــدد المواليــد - والــذي ظــل ســائًدا عنــد مســتوى 

1,8 مليــون مولــود ســنويًّا فــي الســنوات الخمــس 

األولــى - أعقبــه اتجــاه إلــى الزيــادة بــدًءا من عام 2006 

ليصــل إلــى 2,7 مليــون مولــود عــام 2014، بزيــادة نحــو 

ا إذا مــا  50% فــي  8 ســنوات، وهــي زيــادة ضخمــة جــدًّ

أخذنــا فــي االعتبــار تبعاتهــا علــى قطاعــات عديــدة 

ــا مزدوًجــا،  منهــا قطــاع التعليــم، الــذي واجــه تحدًي

حيــث  أكبــر؛  لعــدد  أفضــل  تعليــم  تقديــم  وهــو 

فرضــت عليــه الزيــادة الســكانية مواجهــة تحــدي 

واالســتجابة  إضافييــن،  تاميــذ   %50 اســتيعاب 

علــى التــوازي لمتطلبــات االرتقــاء بجــودة التعليــم 

فــي ظــل إمكانــات محــدودة. 

ولتوضيــح داللــة عــدد المواليــد فــي مصــر مقارنــة 

بمواليــد دول أخــرى يبيــن شــكل )3( أن إجمالــي 

بلــغ   2020-2015 الفتــرة  خــال  مصــر  مواليــد  عــدد 

12,9 مليــون مولــود، ويعــادل ذلــك عــدد المواليــد 

خــال الفتــرة نفســها لــكل مــن فرنســا وبريطانيــا 

والنرويــج وفنلنــدا  والســويد  وإيطاليــا وإســبانيا 

إجمالــي  تقديــر  يصــل  المقابــل  وفــي  مجتمعــة، 

عــدد ســكان هــذه الــدول فــي عــام 2020، إلــى نحــو 

مــن مرتيــن ونصــف  أكثــر  أي  261 مليــون نســمة، 

عــدد ســكان مصــر، ويصــل إجمالــي الناتــج المحلــي 

لهــذه الــدول مجتمعــة إلــى 9,4 تريليونــات دوالر، أي 

نحــو 26 ضعــف إجمالــي الناتــج المحلــي فــي مصــر.

ويمكــن الوصــول إلــى النتيجــة نفســها إذا مــا قمنــا 

دول  مواليــد  بعــدد  مصــر  مواليــد  عــدد  بمقارنــة 

ناميــة أخــرى، وتشــير تجــارب دول آســيوية عديــدة 

إلــى نجــاح فــي ضبــط وتيــرة النمــو الســكاني، ومنهــا 

فيتنــام والتــي يقتــرب عــدد ســكانها الـــ )97,3 مليونـًـا( 

مــن عــدد ســكان مصــر، إال أن عــدد مواليدهــا خــال 

ــى 2020 يســاوي ثلثــي عــدد مواليــد  ــرة مــن 2015 إل الفت

مصــر خــال الفتــرة نفســها، وينطبــق ذلــك أيًضــا 

علــى تايانــد، والتــي يصــل عــدد ســكانها إلــى نحــو 

70% مــن عــدد ســكان مصــر إال أن عــدد مواليدهــا 

ال يتجــاوز 28% مــن عــدد مواليــد مصــر خــال الفتــرة 

مــن 2015 إلــى 2020، أمــا الصيــن والتــي انفــردت باتخــاذ 

فقــد  صارمــة  بطريقــة  وطبقتهــا  حــادة  إجــراءات 

شــهدت تحــوًلا أكثــر ســرعة، ففــي خــال الفتــرة مــن 

1960 إلــى 1980 ارتفــع عــدد ســكان الصيــن بنحــو %51، 

لتكســر الصيــن حاجــز المليــار نســمة فــي عــام 1980 
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 660 نحــو   1960 عــام  فــي  عــدد ســكانها  أن كان  بعــد 

مليــون نســمة، ونتيجــة لتطبيــق سياســة الطفــل 

الســكانية  الزيــادة  معــدالت  انخفضــت  الواحــد 

 ،2000 إلــى   1980 مــن  الفتــرة  خــال   %29 إلــى  لتصــل 

وواصلــت الصيــن ضبــط معــدالت النمــو الســكاني 

خــال الفتــرة مــن 2000 إلــى 2020؛ حيث زاد عدد ســكانها 

بنحــو 11% فقــط، وقــد أدى هــذا االنخفــاض الســريع 

فــي معــدالت اإلنجــاب إلــى اســتفادة الصيــن مــن 

 ،)demographic dividend( ــة المنحــة الديموجرافي

والتــي بمقتضاهــا يــؤدي االنخفــاض الســريع فــي 

عــدد األطفــال إلــى اســتثمار أكبــر فــي الطفــل، والذي 

بــدوره ســيؤدي بــدوره لزيــادة متوســط اإلنتاجيــة، 

ــر،  ــى األمــام بســرعة أكب ــمَّ دفــع االقتصــاد إل ومــن ث

الصيــن  ســكان  عــدد  يــزداد  أن  ــع  المتوقَّ ومــن 

بأقــل مــن 1% خــال العشــرين ســنة القادمــة، وأن 

الثبــات عــام 2031،  إلــى  يصــل عــدد ســكان الصيــن 

لتتــرك الصــدارة باعتبارهــا أكبــر دول العالــم ســكانًا 

ســتظل  كانــت  وإن   ،2027 عــام  بحلــول  الهنــد  إلــى 

الــذي  والعلمــي  االقتصــادي  بتفوقهــا  محتفظــة 

لــم يكــن مــن الممكــن تحقيقــه فــي ظــل اســتمرار 

ــي  ــادة الســكانية التــي كانــت تشــهدها قبــل تبنِّ الزي

سياســة الطفــل الواحــد.   

شكل رقم )3( : أعداد المواليد في مصر خالل الفترة من 2000 إلى 2019

سكان مصر نظرة مستقبلية

الكميــة  والنمــاذج  التحليليــة  الدراســات  وفــرت 

ــا لعمــل إســقاطات ســكانية طويلــة  مصــدًرا مهمًّ

متعــددة،  لســيناريوهات  وفًقــا  للســكان  األجــل 

العامــرة  المجــاالت  مــن  المجــال  هــذا  ويعــد 

بالدراســات التــي أنتجها الباحثــون المصريون على 

مــدار الخمســين عاًمــا الماضيــة، كمــا يقــوم قســم 

إســقاطات  بإعــداد  المتحــدة  باألمــم  الســكان 

ســكانية دوريــة لــكل دول العالــم، وفًقــا لمنهجيــة 

واحــدة تســمح بالمقارنــات الدوليــة، ويتــم تحديــث 

هــذه اإلســقاطات الســكانية دوريًّــا وفًقــا لنتائــج 

يتــم  التــي  الســكانية  المســوح  أو  التعــدادات 

2012 قــدر مكتــب الســكان  عملهــا، وفــي إصــدارة 

باألمــم المتحــدة أن عــدد ســكان مصــر ســيصل 

ــى 102,6 مليــون نســمة، ويصــل  بحلــول عــام 2030 إل

إلــى 121,8 مليــون نســمة، إال أن  بحلــول عــام 2050 

حــت وصول  اإلصــدارة األخيــرة لمكتــب الســكان رجَّ

مصــر بحلــول عــام 2030 إلــى 120,8 مليــون نســمة، 

وإلــى 160 مليونًــا بحلــول عــام 2050 )شــكل 4(. 

Source: UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
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شكل رقم )4( : مقارنة بين إسقاطات السكان لمصر وفًقا لإلسقاطات الصادرة عام 2012 و2019

Source: UN (2012) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, 
and, UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

التــي  القرائــن  ضــوء  فــي  المراجعــة  هــذه  وتأتــي 

 ،2014 لعــام  الصحــي  الســكاني  المســح  أظهرهــا 

 ،2017 لعــام  الســكاني  التعــداد  نتائــج  وفــي ضــوء 

وكمــا يوضحــه الشــكل )5( فــإن الهــرم الســكاني 

 2006 بيــن تعــدادي  لمصــر حــدث فيــه تغيــر فيمــا 

و2017، حيث اتسعت قاعدة الهرم لتدل على زيادة 

نســبية فــي التركيبــة العمريــة لصالــح الشــريحة 

األصغــر عمــًرا، ففــي حيــن كانــت نســبة الســكان 

 ،%10,6 نحــو   2006 تعــداد  فــي  ســنوات   5 مــن  أقــل 

ارتفعــت النســبة إلــى 13,6 % فــي 2017، وحــدث ذلــك 

أيًضــا فــي الفئــة العمريــة التاليــة، وهــو مؤشــر علــى 

اتجــاه مؤشــرات اإلنجــاب إلــى االرتفــاع، وياحــظ 

أن االنخفــاض الــذي شــهدته أعــداد المواليــد هــو 

تحــول فــي االتجــاه الصحيــح، ولكــن يجــب ماحظــة 

أن االرتفــاع فــي معــدالت اإلنجــاب، والــذي بــدأ منــذ 

عــام 2006 سيســتمر تأثيــره لمــدد طويلــة؛ حيــث إن 

مواليــد الفتــرة مــن 2006 إلــى 2016 سيســتمر تأثيرهــم 

لعقــود قادمــة، ســواء مــن الناحيــة الديموجرافيــة 

عندمــا يصلــون إلــى عمــر اإلنجــاب ويســهمون فــي 

أو  الســكانية،  الزيــادة  مــن  أخــرى  موجــة  إحــداث 

مــن الناحيــة االقتصاديــة عندمــا يصلــون إلــى عمــر 

العمــل ويشــكلون ضغًطــا علــى ســوق العمــل.

األرقــام  هــذه  تقييــم  المفيــد  مــن  يكــون  وربمــا 

ــع أن  فــي ضــوء مقارنــة التغيــر الــذي مــن المتوقَّ

أن  ــع  المتوقَّ مــن  الــذي  بالتغيــر  مصــر  تشــهده 

اختيارنــا  وقــع  وقــد  أخــرى،  ناميــة  دول  تشــهده 

لعقــد هــذه المقارنــة علــى دولتيــن مــن دول إقليــم 

الشــرق األوســط همــا تركيــا وإيــران، وتتشــارك 

مصــر مــع هاتيــن الدولتيــن، فــي كونهــا الــدول 
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الثــاث األكبــر ســكانًا فــي المنطقــة، وظــل عــدد 

كبيــر  حــد  إلــى  متقارًبــا  الثــاث  الــدول  ســكان 

العشــرين  القــرن  مــن  األول  النصــف  طــوال 

اإلقليــم،  باقــي  ســكان  عــدد  عــن  كبيــر  بفــارق 

ــدول  وكمــا يبيــن شــكل )6(، فــإن عــدد ســكان ال

الثــاث كان متســاوًيا حتــى عــام 1990، ثــم زاد عــدد 

ســكان مصــر بمعــدالت أكبــر ممــا شــهدته تركيــا 

ر مكتــب الســكان باألمــم المتحــدة  أو إيــران، ويقــدِّ

أن الفــارق بيــن ســكان مصــر وســكان كل مــن 

تركيــا وإيــران بلــغ عــام 2020 نحــو 18 مليــون نســمة، 

ــا ليصل ســكان  ــع أن يتســع الفــارق تدريجيًّ وُيتوقَّ

مصــر إلــى 160 مليــون نســمة عــام 2050، مقابــل 103 

ماييــن نســمة فــي إيــران، و97 مليــون نســمة فــي 

تركيــا، ومــن شــأن التــوازن الســكاني الجديــد الذي 

ــر  ستشــهده منطقــة الشــرق األوســط أن ُيوفِّ

ــادة اإلقليميــة لمصــر فــي  فرًصــا الســتعادة الري

نــت مــن االســتثمار بكثافــة فــي رأس  حــال تمكَّ

المــال البشــري، بحيــث يرتفــع متوســط إنتاجيــة 

الفــرد، وُيترَجــم ذلــك إلــى قــوة اقتصاديــة. أمــا إذا 

الزيــادة  فــإن  ذلــك؛  فــي تحقيــق  أخفقــت مصــر 

بل مصــر بقيــود  الســكانية الُمشــار إليهــا ســتكِّ

نهــا مــن تحقيــق مثــل هــذه االنطاقــة.   ــن تُمكِّ ل

السياسات السكانية

عديــدة  ســكانية  سياســات  مصــر  أطلقــت 

خــالل العقــود الخمســة األخيــرة، وكان آخرهــا 

شكل رقم )5( : الهرم السكاني، مصر 2006 و2017

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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شكل رقم )6( : إسقاطات السكان لكل من مصر وإيران وتركيا من 1990 - 2050

Source: UN (2019) World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population//

 ،)2030-2015( للســكان  القوميــة  االســتراتيجية 

العامــة  المبــادئ  االســتراتيجية  هــذه  وتبنَّــت 

التاليــة:

عناصــر . 1 أحــد  باعتبارهــم  الســكان  إلــى  النظــر 

تتعــدى  ألَّا  علــى  للدولــة،  الشــاملة  القــوة 

الدولــة  قــدرة  الســكانية  الزيــادة  معــدالت 

بالجــودة  األساســية  الخدمــات  توفيــر  علــى 

الزيــادة  معــدالت  تؤثــر  أال  وعلــى  المناســبة، 

مــن  الفــرد  علــى متوســط نصيــب  الســكانية 

المــوارد الطبيعيــة، ال ســيما الميــاه والطاقــة 

واألرض الزراعيــة، وعلــى أن تتناســب معــدالت 

الزيــادة الســكانية مــع قــدرة االقتصــاد الوطني 

التنميــة  مــن  مرتفــع  مســتوى  تحقيــق  فــي 

معــدالت  فــي  خفــض  وتحقيــق  البشــرية، 

البطالــة.

مــع . 2 أبنائهــا،  عــدد  تحديــد  فــي  األســرة  حــق 

تأميــن حقهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات، 

والصحــة  األســرة،  تنظيــم  وســائل  وكذلــك 

إلــى  الوصــول  مــن  نهــا  تمكِّ التــي  اإلنجابيــة 

األطفــال.  مــن  المرغــوب  العــدد 

مســؤولية الدولــة عــن توعيــة أفــراد المجتمــع . 3

علــى  المرتفعــة  اإلنجــاب  معــدالت  بأخطــار 

الصعيــد الوطنــي، وأخطــار اإلنجــاب المتكــرر 

والطفــل،  األم  صحــة  علــى  والمتقــارب 

تنظيــم  خدمــات  توفيــر  عــن  ومســؤوليتها 

مرتفعــة  بجــودة  اإلنجابيــة  والصحــة  األســرة 

بالمجــان لألســر  توفيرهــا  مــع  لمــن يطلبهــا 

الدخــل.  محــدودة 

تلتــزم الدولــة بإدمــاج المكــون الســكاني فــي . 4

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  خطــط 
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تنفيــذ  خــال  مــن  أهــداف ســكانية  وبتحقيــق 

الحوافــز  وبتطبيــق  القوميــة،  المشــروعات 

األســرة  مفهــوم  ــي  تبنِّ لتشــجيع  اإليجابيــة 

الصغيــرة، مــن خــال البرامــج التــي تهــدف إلــى 

الفقــر. حــدة  مــن  والتخفيــف  الفقــراء  تمكيــن 

المختلفــة . 5 بأبعادهــا  الســكانية  المشــكلة 

ــل تحدًيــا يســتوجب ضــرورة توفيــر البيئــة  تمثِّ

األهليــة  الجمعيــات  علــى مشــاركة  المحفــزة 

ــب إذكاء الجهــود  والقطــاع الخــاص، كمــا تتطلَّ

لمواجهتهــا.    التطوعيــة 

البرنامــج . 6 إدارة  فــي  الامركزيــة  تطبيــق 

الســكاني، بمــا يزيــد مــن فاعليــة المشــروعات 

وكفاءتهــا، وضمـــــان مـراعـاتـهـــــــا للخصوصيــة 

المحلــي. للمجتمــع  الثقافيــة 

ضمــان حــق المواطــن فــي الهجــرة والتنقــل . 7

مــع  يتعــارض  ال  بمــا  البــاد وخارجهــا،  داخــل 

بهــا. المعمــول  القوانيــن 

وارتكزت االستراتيجية على العناصر التالية:

تمايــز فــي التنــاول يراعــي التنــوع بيــن الفئــات . 1

المســتهدفة )المناطق الجغرافية والشــرائح 

االجتماعيــة(.

التطوعــي، . 2 للعمــل  الكامنــة  القــوة  توظيــف 

وتشــجيع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخاص 

أهــداف  تحقيــق  فــي  أكبــر  دور  لعــب  علــى 

الســكاني. البرنامــج 

المســتوى . 3 علــى  للتنســيق  فعالــة  آليــة 

المحلــي. المســتوى  علــى  وكذلــك  المركــزي 

توظيــف لــألدوات العصريــة، ال ســيما اإلعــام . 4

االجتماعــي.

تســمح . 5 ثَــة  ُمحدَّ معلوماتيــة  منظومــة 

المحلــي. المســتوى  علــى  والتقييــم  بالمتابعــة 

مكــون قــوي للبحــث العلمــي االجتماعــي لفهم . 6

اإلنجابــي  الســلوك  فــي  التحــوالت  ومتابعــة 

ومحدداتــه.  

وتبنَّت االستراتيجية األهداف التالية:

المصـــري . 1 المواطـــن  حيـــاة  بنوعيـــة  االرتقـــاء 

مـــن خـــال خفـــض معـــدالت الزيـــادة الســـكانية؛ 

إلحـــداث التـــوازن المفقـــود بيـــن معـــدالت النمـــو 

االقتصـــادي ومعـــدالت النمـــو الســـكاني.  

اســتعادة ريـــــادة مصــــــــر اإلقليميــة مــن خــال . 2

المصــري  المواطــن  خصائــص  تحســين 

والســـلـوكـيـــــــة. والـمـهـاراتـيـــــــة  المـعـرفـيــــــــة 

فــي مصــر . 3 الســكانية  الخريطــة  رســم  إعــادة 

نحــو  علــى  الســكان  توزيــع  إعــادة  خــال  مــن 

يحقــق األمــن القومــي المصــري، ويأخــذ فــي 

االعتبــار تحقيــق أهداف ســكانية للمشــروعات 

القوميــة التــي يتــم التخطيــط لهــا.  

والســام . 4 االجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق 

التباينــات  تقليــل  خــال  مــن  االجتماعــي 

المناطــق  بيــن  التنمويــة  المؤشــرات  فــي 

افيــة.  الجغر

الزيادة السكانية: منحة أم محنة؟

بصفــة عامــة تصبــح الزيــادة الســكانية منحــة،إذا 

لــة فــي اإلنتــاج الحقيقــي 
ِ
ترتَّــب عليهــا زيــادة مقاب

للدولــة، والــذي يتحقــق بزيــادة فــي أعــداد المنتجين 

والمبدعيــن وليــس فــي أعــداد المتعطليــن، وأن 

يترتَّــب علــى الزيــادة الســكانية خفــض فــي معدالت 

الفقــر وزيــادة فــي متوســط الدخــل بحيــث تصاحــب 

الزيــادة فــي حجــم الســوق زيــادة مماثلــة فــي القــوة 

التصنيــع  لتنشــيط  دافًعــا  وتصبــح  الشــرائية، 

علــى  قــادًرا  المجتمــع  يصبــح  وبالتالــي  المحلــى، 

خلــق فــرص عمــل منتجــة.
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وتســتند اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي الســـيـــــــــاق 

إلــى تحليــل تأثيــر حجــم الـســـــــكـــان  الـمـصــــــــــري 

والـزيــــــــــــادة الســــكـانـيـــــة علـــى كـــــل من الجوانـــب 

األربـعــــــة التاليــة:

1( القوة الشاملة للدولة

مــن المؤكــد أن التكاثــر هــو ضــرورة للحفــاظ علــى 

الدولــة  لوجــود  حتميــة  وهــو  البشــرى،  الجنــس 

التراجــع الحــاد فــي أعــداد الســكان  وبقائهــا؛ ألن 

يــؤدى بالضــرورة إلــى تراجــع القــوة البشــرية التــي 

يدافــع  جيــش  فــي  متمثلــة  الدولــة  عــن  تدافــع 

التــي  البشــرية  القــوة  تراجــع  وإلــى  عــن حدودهــا، 

التــي  العمــل  قــوة  فــي  اقتصادهــا متمثلــة  تبنــي 

األساســية  الخدمــات  وتوفــر  اإلنتــاج  عجلــة  تديــر 

ــه مــن المنطقــي أن  ــي فإن لســكان الوطــن، وبالتال

بقائهــا  علــى  الحفــاظ  إلــى  المجتمعــات  تســعى 

باعتبــاره  الحفــاظ علــى عــدد ســكانها  مــن خــال 

أحــد عناصــر القــوة الشـــــاملة للدولــة، إال أن هــذه 

النظريــة أصبحــت علــى المحــك فــي ضــوء قناعــة 

مــن  أهميــة  أكثــر  البشــر  نوعيــة  بــأن  راســخة 

للروبوتــات،  المتنامــي  االســتخدام  وأن  عددهــم، 

وإدخــال تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي مختلف 

نواحــي الحيــاة ســيقلل االعتمــاد علــى قــوة العمــل 

اختفــاء  إلــى  وســيؤدي  الحاليــة،  بمواصفاتهــا 

تدريجــي لمهــن عديــدة؛ ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تحول 

ماييــن العامليــن فــي أرجــاء العالــم إلى متعطلين.

ضبــط  عــدم  يــؤدي  المصــري،  الســياق  وفــي 

مســتويات الزيــادة الســكانية إلــى زيــادة الــواردات 

مــن الســلع الغذائيــة ومصــادر الطاقــة، وبالتالــي 

يؤثــر  مــا  الخــارج، وهــو  زيــادة االعتمــاد علــى  إلــى 

بــدوره علــى اســتقال القــرار الوطنــي، يضــاف إلــى 

ذلــك مــا ســتؤدى إليــه الزيــادة الســكانية مــن زيــادة 

فــي حجــم الطلــب علــى الســلع دون أن يصاحــب 

ذلــك زيــادة فــي متوســط دخــل الفــرد، ومــن ثــمَّ 

خــال  مــن  الســلع  علــى  الطلــب  إشــباع  ســيتم 

مزيــد مــن االســتيراد الــذي يجعــل مصــر ســوًقا 

واعــدة لتصريــف الســلع التــي تنتجهــا دول أخــرى.

2( الموارد الطبيعية المـتـــاحـــة 
والتنميـــة المستدامة

ســتؤدى الزيــادة الســكانية حتًمــا إلى زيــادة الطلب 

علــى الميــاه وعلــى مصــادر الطاقــة، وســتؤدي إلــى 

مزيــد مــن البنــاء علــى األرض الزراعيــة، وسيشــكل 

ذلك إضراًرا بالبيئة واســتنزاًفا للموارد الطبيعية، 

التنميــة،  الســتدامة  تحدًيــا  ذلــك  وســيمثِّل 

وســيزيد مــن هشاشــة المجتمــع، وســيؤثر ســلًبا 

علــى قدرتــه علــى مواجهــة التحديــات البيئيــة وعلــى 

ينجــم  أن  يمكــن  ومــا  المناخــي،  التغيــر  رأســها 

عنــه مــن احتمــال ارتفــاع مســتويات البحــار وغــرق 

مســاحات مــن الدلتــا المكتظــة بالســكان.

3( جودة الحياة وجودة الخدمات المقدَّمة

ســتؤدى الزيادة الســكانية حتًما إلى تراجع في نوعية 

الحيــاة، وإلــى تراجــع فــي إتاحــة الخدمــات األساســية، 

وإلــى تدنــي جــودة هــذه الخدمــات، كمــا ســتؤدى إلــى 

مزيــد مــن التزاحــم الــذي يؤثــر ســلًبا علــى الســلوكيات 

مــن  تســببه  مــا  إلــى  باإلضافــة  العامــة،  واألخــاق 

ضغــط علــى المرافــق العامــة واإلســكان. 

4( رأس المـــال البشـــــري 

يتوافــق المجتمــع المصــري علــى أن االســتثمار 

الســـريع  االنخفـــاض  أدى 
في مـعـــــــــدالت اإلنـجــــــــــــــــــــاب 
بالصيـــن إلى اســـتفادتها من 
المنحـــة الديموجرافية، والتي 
االســـتثمار  يتـــم  بمقتضاهـــا 
بشـــكل أكبر في الطفل، ومن 
ثـــمَّ زيادة متوســـط اإلنتاجية، 

ودفـــع عجلـــة االقتصاد.
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تُحــدث  حتــى  الوحيــد  الســبيل  هــو  البشــر  فــي 

مصــر نقــات نوعيــة وســريعة فــي تحقيــق تنميــة 

برنامًجــا  التوافــق  هــذا  ويعكــس  مســتدامة، 

إلصــاح التعليــم العــام يركــز علــى نوعيــة التعليــم، 

وعلــى تنميــة القــدرة علــى التعلــم وتحفيــز اإلبــداع 

هــذا  نجــاح  ويعتمــد  المصــري،  الطفــل  لــدى 

البرنامــج علــى عناصــر عديــدة، مــن أهمهــا توفيــر 

المــوارد الماديــة والبشــرية لتنفيــذه، وغنــي عــن 

البيــان أن حجــم هــذه المــوارد يعتمــد علــى عــدد 

التاميــذ الذيــن سيشــملهم البرنامــج، وزيــادة أو 

نقــص عــدد التاميــذ يرتبــط بأعــداد المواليــد أي 

نــت مصــر مــن  بمســتويات اإلنجــاب، وكلمــا تمكَّ

ذلــك  أدى  الســكانية  الزيــادة  مســتويات  ضبــط 

إلــى تخصيــص مــوارد كافيــة لــكل طفــل، وإذا لــم 

ــن هــذا البرنامــج مــن تغطيــة كل أو معظــم  يتمكَّ

األطفــال فــي ســن التعليــم بمــوارد كافيــة، فــإن 

الزيــادة الســكانية بمســتوياتها الحاليــة لــن تــؤدى 

إلــى زيــادة فــي أعــداد المنتجيــن والمبدعيــن وإنمــا 

المتعطليــن. رصيــد  إلــى  ســتضاف 

نظرة مستقبلية: أجندة مقترحة 
للبرنامج السكاني المصري 

األجنــدة المقترحــة للبرنامــج الســكاني المصــري 

يجب أن تنطلق من قراءة نقدية متعمقة لمسار 

أكثــر مــن نصــف قــرن مــن التخطيــط الســكاني، 

ــل فــي عــدد مــن السياســات واالســتراتيجيات  تمثَّ

الســكانية، وهــذه القــراءة النقديــة يجــب أن: 

تأخــذ فــي اعتبارهــا النجاحــات التــي تحققــت فــي . 1

التجربــة المصريــة دون أن تتجاهــل اإلخفاقــات 

التــي وقعــت. 

حققــت . 2 أخــرى  دول  تجــارب  مــن  تســتفيد 

نجاحــات فــي إحــداث تخفيــض ملمــوس فــي 

تتجاهــل  وال  الســكانية،  الزيــادة  معــدالت 

أن مــا نتــج عــن ذلــك مــن تغيــر فــي التركيبــة 

الســكانية يجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان، دون 

أن تصبــح هــذه التغيــرات هاجًســا يــؤدي إلــى 

لــن  التــي  نفســها  بالوتيــرة  العمــل  تفضيــل 

تحــدث تغييــًرا جذريًّــا فــي معادلــة الســكان – 

الحيــاة. جــودة   – الطبيعيــة  المــوارد 

ــا لإلجابــة عــن . 3 ــى مدخــًلا محايــًدا وموضوعيًّ تتبنَّ

الســكانية  الزيــادة  »هــل  الرئيــس  الســؤال 

منحــة أم محنــة؟«، وأن تكــون اإلجابــة عــن هــذا 

أخــًذا  الواقــع،  الســؤال نابعــة مــن ضــرورات 

الزمــن،  عبــر  ثابتــة  ليســت  أنهــا  االعتبــار  فــي 

وإنمــا تتغيــر حســب تغيــر الواقــع االقتصــادي 

واالجتماعــي.

فــي . 4 اســتقرت  مســلمات  دراســة  تعيــد 

األذهــان دون أن تكــون مبنيــة علــى القرائــن، 

لتها  شــكَّ المســلمات  هــذه  أن  تســتبعد  وال 

مجموعــات المصالــح أو ســاندتها تصــورات 

شــخصية غيــر مبنيــة علــى الدراســات الجــادة، 

ويحتــاج األمــر إلــى إعــادة دراســة العاقــة بيــن 

مســتوى  وبيــن  والديــن،  اإلنجابــي  الســلوك 

كلمـــا تمكَّنـــت مصر مـــن ضبط 
مســــــــتويات الزيـــادة الســـكانية، 
أمكنهــــا تخصيـــص مـــوارد كافية 
لـــكل طفـــل، ومن ثـــمَّ النجـــاح في 
برنامـــج إصـــاح التعليـــم، والذي 
يـســــــتـهــــدف االرتـقـــــــــاء بنوعيـــة 
التعليـــم، وتنميـــة قـــدرة الطفـــل 

المصـــري علـــى اإلبداع.
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اإلنجــاب والتعليــم، وبيــن مســتوى اإلنجــاب 

والفقــر، ومــدى قــدرة التوســع العمرانــي علــى 

الســكانية.       الزيــادة  اســتيعاب 

السـيــاســـــــــــات  أن  إلـــى  أشــــــــــرنا  أن  ســـبق 

لـــم  المتتابعـــة  الســـكانية  واالســـتراتيجيات 

الكميـــة  األهـــداف  كل  تحقيـــق  فـــي  تنجـــح 

الجهـــات  تلتـــزم كل  أن  ويُقتـــرح  تبنَّتهـــا،  التـــي 

برنامـــج  بتبنِّـــي  الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة 

ســـكاني يتســـم بالفاعليـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف 

والكفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد المحـــدودة، 

التاليـــة: الجوانـــب  وتراعـــي 

ترجمـــة اإلرادة السياســـية المســـاندة لجهـــود . 1

المســـتوى  علـــى  الســـكانية  الزيـــادة  ضبـــط 

المركـــزي إلـــى المســـتوى المحلـــي، والحـــرص 

ضبـــط  بهـــدف  بهـــا؛  االلتـــزام  تكريـــس  علـــى 

بصياغـــة  يتعلـــق  فيمـــا  الســـكانية  الزيـــادة 

السياســـات والتشـــريعات القطاعيـــة )ومنهـــا 

الضمـــان االجتماعـــي – التشـــغيل – التأميـــن 

الوزاريـــة.  اللوائـــح والقـــرارات  الصحـــي( وفـــي 

الملـــف الســـكاني دون إغفـــال جوانـــب . 2 إدارة 

 )Political economy( السياســـي  االقتصـــاد 

ــات  ــي ذلـــك جماعـ ــا فـ ــكانية، بمـ ــة السـ للقضيـ

والسياســـية  االقتصاديـــة  المصالـــح 

مـــع  مصالحهـــا  تتشـــابك  التـــي  والثقافيـــة، 

محـــاور العمـــل الخاصـــة باســـتراتيجيات ضبـــط 

الســـكانية. الزيـــادة 

اســـتحداث إطـــار مؤسســـي مناســـب يراعـــي . 3

ــكانية مـــن خـــال مدخـــل  ــة السـ ــاول القضيـ تنـ

متكامـــل يعالـــج المحـــاور المختلفـــة بشـــكل 

الشـــركاء  كل  ـــل  تحمُّ ويضمـــن   ،
ٍ
متـــواز

لمســـؤولياتهم، علـــى أن يتـــم ذلـــك مـــن خـــال 

آليـــات تتســـم بالمرونـــة، وســـرعة االســـتجابة، 

هـــذا  فـــي  الســـابقة  بالتجـــارب  واالســـتفادة 

الصـــدد.

علـــى . 4 والتقييـــم  للمتابعـــة  آليـــة  تطبيـــق 

المســـتوى المحلـــي، تعتمـــد علـــى مؤشـــرات 

مســـتقلة  جهـــات  بواســـطة  قياســـها  يتـــم 

)بمعـــزل عـــن مقـــدم الخدمـــة( وفًقـــا للقواعـــد 

ـــا.   دوليًّ عليهـــا  المتعـــارف  المنهجيـــة 

ــي . 5 ــت فـ ــد والوقـ ــة الجهـ ــراق وإضاعـ ــدم اإلغـ عـ

اســـتحداث سياســـات واســـتراتيجيات جديـــدة 

يتـــم  لـــم  والـــذي  منهـــا،  بالمتـــاح  واالكتفـــاء 

ـــا(. ـــا أو جزئيًّ تنفيـــذه )كليًّ







كاشــفة  بعوامــل  أتــت  قــد  الجائحــة  أن  علمنــا 

ومؤسســاتها  ونظمهــا  المجتمعــات  لقــدرات 

فــي التعامــل معهــا والتصــدي لتداعياتهــا؛ كمــا 

جــاءت معجلــة لتغيــرات ظهــرت بــوادر لهــا قبلهــا 

مــن حيــث صعودهــا وتناميهــا مثــل دور أنشــطة 

مثــل  انحســارها  أو  المعلومــات  تكنولوجيــا 

المشــروعات التــي ال قبــل لهــا بالمنافســة فــي 

أيًضــا  صاحبهــا  ومــا  والجائحــة  الرقمــي.  العصــر 

مــن آثــار منشــآت ألوضــاع اقتصاديــة، وترتيبــات 

اجتماعيــة وسياســية جديــدة، تتشــكل فــي ظــل 

طويلــة  عامــة  واتجاهــات  التغيــر،  شــديد  عالــم 

المــدى. 

مامــح  استشــراف  محاولــة  اســتعراض  وقبــل 

أن  تأكيــد  ينبغــي  الجائحــة  بعــد  مــا  اقتصــادات 

عمليــة التوقــع يكتنفهــا فــي األحــوال المعتــادة 

علــى  الحائــز  الفيزيــاء،  عالــم  عنهــا  عّبــر  صعوبــة 

بعبــارة  بوهــر«  »نيلــز  الدنماركــي  نوبــل،  جائــزة 

ــة  ــة الصعوب ــأن التوقــع أمــر فــي غاي ــة »ب ذات دالل

خصوًصــا عندمــا يتعلــق األمــر بالمســتقبل«. وهــو 

يوجــب  التوقعــات  علــى  االطــاع  بــأن  يذكرنــا  مــا 

افتراضاتهــا  طبيعــة  باعتبــار  معهــا  التعامــل 

التــي تصــاغ فــي الزمــن الراهــن بمعطياتــه التــي 

تحتمــل التغيــر. وبهــذا النهــج يمكــن االســتفادة 

التوقعــات والمحــاوالت االستشــرافية فــي  مــن 

المحتملــة.  المخاطــر  ضــد  والتحــوط  التحســب 

ونســتعرض خمســة أبعــاد أساســية هــي األكثــر 

المحلــي:     االقتصــاد  فــي  تأثيــًرا 

البعد األول - هيمنة التعافي الصحي على 
األداء االقتصادي: 

هــو  االقتصــادي  للتعافــي  مفتــرض  مســار  أي 

أن  الصحــي، بمعنــى  التعافــي  لمــدى  انعــكاس 

مــن يفتــرض مســاًرا للنمــو فــي هــذا العــام 2021 

يأخــذ شــكل حــرف V علــى ســبيل المثــال فهــو 

يفتــرض تعافًيــا ســريًعا فــي المنحنــى الصحــي 

كورونــا.  بفيــروس  اإلصابــات  علــى  وســيطرة 

وأمــا إذا اتخــذ مســار النمــو شــكل حــرف W، فــإن 

هــذا يعنــي أن المنحنــى الصحــي بموجتيــن اتخــذ 

اســتخدام  فــي  البــدء  ويمثــل   .M حــرف  شــكل 

وروســية  وأوروبيــة  وصينيــة  أمريكيــة  لقاحــات 

الوبــاء  علــى  الســيطرة  إمكانيــة  إلــى  إشــارة 

األرقــام  تشــير  حيــن  فــي  ولكــن  المستشــري. 

لمــا قامــت بــه دول متقدمــة بتدبيــر حاجاتهــا مــن 

لتلقيــح  جرعــة  مليــارات   3,5 بحجزهــا  اللقاحــات 

مواطنيهــا، فــي حيــن تعانــي آليــة »كوفاكــس«، 

التــي تديرهــا منظمــة الصحــة العالميــة لصالــح 

الــدول األقــل دخــًلا، عجــًزا يقتــرب مــن 85% مــن 

بحوالــي  المقــدرة  التمويليــة  حاجاتهــا  إجمالــي 

التمويلــي  العجــز  إلــى  38 مليــار دوالر. وُيضــاف 

مشــكات لوجســتية وأخــرى تتعلــق بتســييس 

اللقــاح بمــا يهــدد بتأخــر وصــول اللقــاح لســنوات 

وإنتاًجــا  تمويــًلا  عاجلــة  تدابيــر  اتخــاذ  تــم  إذا  إال 

وتوزيًعــا مــن خــال تضامــن دولــي فعــال تقــوده 

كاملــة. بمســاندة  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

اقتصـــاد ما بعـد الجائحـة

أ. د. محمود محيي الدين
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البعد الثاني - النمو غير المتوازن 
لالقتصاد العالمي: 

مــع افتــراض نجــاح جهــود الســيطرة علــى الوبــاء 

اللقــاح،  وتوفيــر  االجتماعــي،  التباعــد  خــال  مــن 

فــي  للــدول  العامــة  الموازنــات  لــدور  ونتيجــة 

الضمــان  لنظــم  المســاندة  التمويــل  حــزم  ضــخ 

تجــاوز  بمــا  االقتصــادي  وللنشــاط  االجتماعــي 

ــا، وتعــدى نســبة 10% مــن  12 تريليــون دوالر عالميًّ

الدخــول القوميــة فــي عــدد مــن الــدول المتقدمــة، 

الفائــدة وضــخ الســيولة  ومــع تخفيــض أســعار 

االقتصــاد  ســيعود  المركزيــة  البنــوك  قبــل  مــن 

المتوســط  فــي   %5 حــدود  فــي  لنمــو  العالمــي 

العــام  فــي  انكمــش  بعدمــا  الحالــي  العــام  فــي 

المؤسســات  وقــدرت   .%4,4 بمقــدار  الماضــي 

الماليــة الدوليــة بــأن ينمــو االقتصــادان الصينــي 

النمــو  ســيبلغ  بينمــا   ،%8 بمعــدل  والهنــدي 

االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا حوالــي 

4%، أمــا فــي الــدول العربيــة واإلفريقيــة ُيتوقــع أن 

يكــون النمــو 3%. ومــن المهــم تأكيــد تبايــن أداء 

بعضهــا  ســيتأخر  التــي  االقتصاديــة  القطاعــات 

فــي معــاودة نشــاطه لحساســيته لمــدى التعافــي 

الصحــي، بينما ستســتمر اســتفادة قـطـــــاعـــــــــــات 

والتـوريــــدات  المـعـلـــــــومات  تكنـولـوجيـــــــا 

ومجــاالت  الصحيــة  والمســــتلزمات  الـطـبـيــــــــــة 

العمــل األخــرى التــي ال تتأثــر بفــرض حظــر علــى 

البشــر.  حركــة 

البعد الثالث: إعادة تشكيل العولمة: 

انحســار  عــن  المتواتــرة  المقــوالت  كثــرة  رغــم 

اســتمرارها  األرجــح   فــإن  االقتصاديــة  العولمــة 

بمكوناتهــا األساســية المتمثلــة فــي حركــة التجارة 

االعتبــار  مــن  بمزيــد  ولكــن  الماليــة،  والتدفقــات 

لــدور متنــام للــدور اإلقليمــي مــع االتجــاه شــرًقا 

ناحيــة  العالميــة  االقتصاديــة  الجاذبيــة  لمركــز 

نصــف العالــم اآلســيوي متصاعــد اإلســهام فــي 

الناتــج العالمــي والتجــارة الدوليــة، و ينبغــي أيًضــا 

التذكــرة بــأن العالــم قــد شــهد مــن قبــل نزوًعــا 

لترتيبــات إقليميــة كلمــا تعثــرت أطــر العولمــة بيــن 

بينهــم،  الثقــة  فجــوات  زادت  أو  الكبــار  أطرافهــا 

فيــزداد التعــاون اإلقليمــي بمــا يصــب فــي النهايــة 

فــي مزيــد مــن التجــارة العالميــة وتدفقــات رؤوس 

األمــوال اســتناًدا إلــى ركائــز إقليميــة. ونــرى أمثلــة 

بعــد  األوروبــي  االتحــاد  فــي  التوجهــات  لهــذه 

البريكســيت، وبيــن دول اآلســيان والصيــن وكوريــا 

واليابــان وأســتراليا ونيوزيلنــدا. بمــا يحتــم النظــر 

فــي األرقــام شــديدة التواضــع للتعــاون اإلقليمــي 

العربــي واإلفريقــي فــي مجــاالت التجــارة الســلعية 

العمالــة  حركــة  وتيســير  واالســتثمار،  والخدميــة 

المعــارف. وتبــادل 

البعد الرابع تنامي دور االستثمارات 
الذكية المستدامة: 

فــي  مؤقــت  بتراجــع  كثيــًرا  االحتفــاء  يجــب  ال 

االنبعاثــات الضــارة بالبيئــة والمنــاخ بحوالــي %7 

فقــد جــاءت كأثــر جانبــي لانكمــاش االقتصــادي 

فــي  فاألصــل  والســفر.  النقــل  حركــة  وتعطــل 

األمــور أن ينمــو االقتصــاد فيتيــح فــرص العمــل 

ويزيــد الدخــول وينتشــل النــاس مــن هــوة الفقــر 

بــا ضــرر بالبيئــة أو إضــرار بتغيــرات المنــاخ، وفًقــا 

لمــا تســتلزمه اتفاقيــة باريــس لعــام 2015 بشــأن 

توفــر األســاليب  مــع  المنــاخ، خصوًصــا  تغيــرات 

التكنولوجيــة المجديــة كفــاءة وفاعليــة وتكلفــة في 

تحقيــق هــذه المعادلــة بيــن النمــو وحمايــة البيئــة. 

ومــن المشــاهد مــع أســاليب التصــدي لتبعــات 

الجائحــة مــا قامــت بــه أوروبــا وكوريــا واليابــان مــن 

االلتــزام  مــع  االســتدامة  قواعــد  تتحــرى  مناهــج 

بقواعــد االســتدامة مــع التحــول الرقمــي كفرســي 

مــع  والخاصــة،  العامــة  لاســتثمارات  انطــاق 

تطويــر القواعــد الرقابيــة لإلفصــاح الملــزم بمــدى 

تحقيــق هــذه االســتثمارات مــا تهــدف إليــه مــن أثر.
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البعد الخامس: أسواق مالية صاعدة 
ومشكالت ديون متصاعدة: 

صعودهــا  فــي  الماليــة  البورصــات  اســتمرت 

الحقيقــي،  االقتصــاد  يعانيــه  عمــا  انفصــال  فــي 

ســتريت«  »وول  شــارع  بانعــزال  يوصــف  بمــا 

بنيويــورك، الــذي تحتلــه أكبــر بورصــة فــي العالــم، 

تشــهد  التــي  حولــه  مــن  األخــرى  الشــوارع  عــن 

اضطرابــات حياتيــة ومعيشــية مــن حولــه. ومــن 

المتوقــع أن تمضــي البورصــات فــي ارتفاعهــا مــع 

اســتمرار أســعار الفائــدة علــى العمــات الرئيســة 

فــي انخفاضهــا لفتــرة لتعيــن التعافــي االقتصــادي 

فــي  ستســتمر  كمــا  الراهنــة،  الركــود  حالــة  مــن 

الممنوحــة  التمويــل  حــزم  مــن  أيًضــا  االســتفادة 

ــي أشــرنا إليهــا، فضــًلا  ــات العامــة الت مــن الموازن

عــن اســتفادة بعــض األســهم مــن النجاحــات فــي 

تطويــر اللقاحــات والتطبيقــات التكنولوجيــة. فــي 

ــاء ينبغــي متابعــة تطــورات مــا يســمى  هــذه األثن

بالموجــة الرابعــة للديــون والعمــل علــى الحيلولــة 

ــادات فــي الديــون الدوليــة وأعبائهــا  دون تحــول زي

التعثــر  مــن  حــاالت  أو  الســيولة  فــي  أزمــات  إلــى 

والتخلــف عــن الســداد. وهــذا يســتوجب مراجعــة 

بنــاء مالــي  أطــر إعــادة هيكلــة الديــون فــي إطــار 

جديــد أكثــر عدالــة وكفــاءة. 

حققــه  ومــا  الخمســة  األبعــاد  هــذه  إطــار  فــي 

الماليــة  للمؤشــرات  وفًقــا  المصــري  االقتصــاد 

إصاحــات،  مــن  فيهمــا  جــرى  ومــا  والنقديــة 

ــي  ــار أن النمــو االقتصــادي فــي العــام المال وباعتب

الماضــي كان موجًبــا، فــي عــام كانــت فيــه معــدالت 

االنكمــاش  حالــة  مــع  اســتثناء  الموجبــة  النمــو 

االقتصــادي العالمــي التــي ســادت عــام 2020، فمــن 

يأتــي: األهميــة بمــكان تأكيــد مــا 

ينبغــي 	  المســتقبل  فــي  النمــو  مصــادر  أن 

التصديــر  رافــدي  علــى  اعتمادهــا  يــزداد  أن 

واألجنبيــة.  المصريــة  الخاصــة  واالســتثمارات 

العامــة  واالســتثمارات  االســتهاك  كان  فقــد 

ضــرورة  مــع  هــذا  الرئيســين،  النمــو  مصــدري 

العامــة  االســتثمارات  اســتمرار  علــى  العمــل 

نظــم  تطويــر  برامــج  مســاندة  فــي  لضرورتهــا 

ــة والخدمــات الرئيســة  ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

والمنافــع العامــة والبنيــة األساســية والرقميــة. 

النقــد  لصنــدوق  حديثــة  دراســة  أشــارت  وقــد 

العامــة  االســتثمارات  زيــادة  أن  إلــى  الدولــي 

ــدول  ــي لل ــي اإلجمال ــج المحل بمقــدار 1% مــن النات

المتقدمــة وذات األســواق الناشــئة مــن شــأنها 

 ،%10 بحوالــي  الخاصــة  االســتثمارات  تزيــد  أن 

الكليــة  االســتثمارات  هــذه  تحقــق  ثــم  ومــن 

المتكاملــة التــي ال يزاحــم بعضهــا بعًضــا زيــادة 

إنفاًقــا  يســتوجب  هــذا  والتشــغيل.  النمــو  فــي 

عاًمــا أكبــر، لكــن مشــكلة مصــر ليســت فــي زيــادة 

نســبة إنفاقهــا العــام منســوبة للناتــج المحلــي 

الســيادية  إيراداتهــا  نقــص  فــي  بــل  اإلجمالــي 

العجــز  يســبب  بمــا  الضريبيــة  وغيــر  الضريبيــة 

إنفــاق  نســبة  مــع  حتــى  لاقتــراض  واللجــوء 

العــام فــي  أقــل. ولنقــارن نســبة اإلنفــاق  عــام 

والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول 

التــي تزيــد علــى حالــة مصــر بحوالــي 10% إلــى %15 

فــي المتوســط كنســبة مــن نواتجهــا المحليــة 

اإلجماليــة.

أمــا بالنســبة للتصديــر، فعــاج مشــكلة تدنيها 	 

أولــى مــن أي إجــراء مفتعــل لتحجيــم الــواردات. 

الســلع  مــن  المصريــة  الــواردات  فنســبة 

والخدمــات إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــم 

 %102 بلغــت  بينمــا   2018 عــام  فــي   %29 تتجــاوز 

فــي حالــة فيتنــام، ولكــن الصــادرات الفيتناميــة 

اإلجمالــي،  المحلــي  ناتجهــا  مــن   %108 كانــت 

بينمــا كانــت النســبة 13% فــي مصــر. فالعبــرة 

عــن  فائًضــا  يحقــق  بمــا  التصديــر  بزيــادة 

الــواردات، وهــو حــال أمثلــة أخــرى فــي جنــوب 

شــرق آســيا، ولعــل هــدف زيــادة الصــادرات 

إلــى 100 مليــار يحقــق الدافــع لنهــج مــن النمــو 
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يعتمــد علــى التنافســية بعــد إزالــة معوقــات 

المنشــود.  االنطــاق  دون  تحــول  هيكليــة 

يســتدعي رفــع النمــو وزيــادة الصــادرات نقلــة 	 

نوعيــة فــي نســبة االســتثمار للناتــج المحلــي 

تقــل  التــي  الحاليــة  نســبتها  مــن  اإلجمالــي 

عــن 14% إلــى مــا يزيــد علــى 20%، مــع زيــادة فــي 

جهــد تعبئــة المدخــرات القوميــة والتــي تتجــاوز 

مفهوًمــا وعمــًلا مدخــرات األفــراد إلــى مدخرات 

يســتلزمه  بمــا  األعمــال،  وقطــاع  الحكومــة 

ذلــك مــن تطويــر لسياســات االدخــار القومــي، 

بدايــة مــن تفعيــل نظــام ادخــاري للطــاب مــع 

تنــاول نظــم االدخــار التعاقــدي والمؤسســي.

ســتبرز 	  المدخــرات  فجــوة  تتجســر  وحتــى 

فــي  األجنبيــة  بالمدخــرات  االســتعانة  أهميــة 

مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  اســتثمارات  شــكل 

حتــى ال يزيــد االعتمــاد علــى االقتــراض الدولــي 

المائمــة  التنميــة عــن معدالتــه  فــي تمويــل 

العــام.  الديــن  إدارة  حســن  لقواعــد 

مــا  الختــام  فــي  اســتدعى  الصــدد  هــذا  وفــي 

مــن  يوليــو  فــي  مقــال منشــور  فــي  اســتعرضته 

تحــت  العالميــة  الماليــة  األزمــة  قبــل   2008 عــام 

عنــوان »طريــق النمــو والتنميــة فــي عالــم متغيــر: 

سياســات مرنــة ودولــة قويــة« اســتعرضت فيــه 

تقريًرا عن النمو والتنمية، شــاركت في إعداده مع 

فريــق عمــل مــن لجنــة دوليــة مســتقلة، وقــد نســق 

ألعمالهــا االقتصــادي البــارز »مايــكل ســبنس«، 

االقتصــاد،  فــي  نوبــل  جائــزة  علــى  الحاصــل 

وضمــت فــي عضويتهــا تســعة عشــر عضــًوا مــن 

مــن  والسياســيين  والمســؤولين  االقتصادييــن 

عــدد مــن الــدول. وتضمــن تقريــر اللجنــة خاصــة 

تجــارب الــدول التــي نجحــت فــي تحقيــق نمــو مطــرد 

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. 

التقريــر  هــذا  إلــى  ســُينظر  أنــه  حينهــا  وكتبــت 

ــا فــي فهــم أســباب النمــو  باعتبــاره تطــوًرا نوعيًّ

االقتصــادي، وتحــرًرا مــن أســر مــا يعــرف »بتوافــق 

إذ يظهــر   ،Washington Consensus واشــنطن« 

فــي  وبراجماتــي  مــرن  أســلوب  تبنــي  »أهميــة 

سياســات النمــو والتنميــة دون وصفــات جاهــزة 

واجبــة االتبــاع، ويضــع التقريــر فــي الوقــت نفســه 

النمــو االقتصــادي فــي مركــز الصــدارة مــن حيــث 

األولويــة فــي السياســات المتبعــة. ليــس ألهميــة 

علــى  ُمعيًنــا  باعتبــاره  لكــن  ذاتــه  حــد  فــي  النمــو 

تحقيــق أهــداف التنمية من مكافحــة الفقر، وإتاحة 

لفــرص العمــل، وزيــادة الدخــول، واإلســهام فــي 

والصحــة.« كالتعليــم  العامــة  الخدمــات  توفيــر 

تحقيــق  فــي  الدولــة  قــدرة  علــى  التقريــر  ويعــول 

معــدالت  تحقيــق  علــى  اعتمــاًدا  التنميــة  أهــداف 

االقتصــادي.  للنمــو  ومتواصلــة  ومطــردة  عاليــة 

نوعيــة  نقلــة  دولــة حققــت   13 بتجــارب  واستئناًســا 

فــي حيــاة شــعوبها، أكــد التقريــر أن معــدل النمــو 

المتواصــل ال يجــب أن يقــل عــن 7% فــي المتوســط 

ولمــدة ال تقــل عــن 25 ســنة. هكــذا شــهدت تجــارب 

دول مثــل الصيــن واليابــان وكوريــا وماليزيا والبرازيل 

وســنغافورة وماليزيــا. وهكــذا تنبــئ أيًضــا تجربة دول 

أخــرى ســتلحق بهــذا الركــب إذا مــا أحســنت صنًعــا 

فــي التعامــل مــع تحديــات النمــو التنميــة. 

اعتمــد  التــي  التفصيليــة  الدراســات  مــن  ويتضــح 

فــي  مشــتركة  خصائــص  هنــاك  أن  التقريــر  عليهــا 

فهــي  المطــرد،  النمــو  هــذا  حققــت  التــي  الــدول 

ومنتفعــة  العالمــي  االقتصــاد  علــى  منفتحــة 

الصــادرات  وزيــادة  األجنبــي  االســتثمار  بتدفقــات 

الســلعية والخدميــة واالســتفادة مــن تطــور العلــوم 

والمعــارف فــي االرتقــاء بكفــاءة العنصــر البشــري 

فــي هــذه البلــدان. كمــا تميــزت فــي تحقيــق اســتقرار 

فــي  ا  مســتقبليًّ وتوجهــت  الكلــي  االقتصــاد  فــي 

سياســاتها االقتصاديــة بمزيــد مــن االعتمــاد علــى 

معــدالت عاليــة مــن االدخــار واالســتثمار، كمــا أجــادت 
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فــي  المنظمــة  الســوق  آليــات  علــى  االعتمــاد  فــي 

توظيــف المــوارد. وهــي فــي ذلــك كلــه تجد هــذه الدول 

ملتزمــة بقواعــد الحوكمــة فــي تنفيذهــا للسياســات 

الدافعــة للنمــو مــع حرصهــا علــى شــمول التنميــة 

لجميــع أبنــاء المجتمــع دون اســتبعاد أو انحيــاز مــن 

خــال جهــاز إداري بكفــاءة مؤسســية عاليــة يســهم 

الهيكلــة والتطويــر. إعــادة  فــي جهــود 

ليــس  التقريــر،  هــذا  أكــد  كمــا  االقتصــادي،  والنمــو 

أهــداف وطموحــات  لتحقيــق  ولكنــه وســيلة  هدًفــا 

يمكــن  ال  التــي  المختلفــة  والمجتمعــات  األفــراد 

تحقيقهــا بدونــه. فالنمــو شــرط ضــروري لمكافحــة 

لــن  فبغيبتــه  يكفــي،  ال  وحــده  النمــو  ولكــن  الفقــر، 

تتوفــر المــوارد المطلوبــة للرعايــة الصحيــة والتعليــم 

لــن  النمــو  ولكــن  أساســية.  حاجــات  مــن  وغيرهمــا 

النــاس جميًعــا  إلــى تحســين أحــوال  يــؤدي منفــرًدا 

دون مســاندة بسياســات وتدابيــر أخــرى تعــزز مــن 

عدالــة الفــرص واالرتقــاء بمســتوى المعيشــة دخــًلا 

المجتمــع.  فــي  ومكانــة 

الفقــر، كمــا  حــدة  مــن  النمــو  وقــد يخفــض معــدل 

حــدث فــي الصيــن التــي حققــت العــام الماضــي هــدف 

القضــاء علــى الفقــر المدقــع، ولكنه لــن يحقق منفرًدا 

عدالــة فــي توزيــع الدخــل والثــروة فــي المجتمــع. فقــد 

يترتــب علــى النمــو تفــاوت فــي الدخــل فــي المراحــل 

األولــى باعتبــار مــا قــد يكــون فــي المجتمــع واالقتصاد 

مــن تمايــز وتبايــن بيــن األفــراد والقطاعــات واألقاليــم 

االقتصاديــة، يمكــن بعضهــا دون البعــض اآلخــر مــن 

ــر  االســتجابة الســريعة إلجــراءات اإلصــاح والتطوي

بينمــا تبطــئ معوقــات الحركــة بقطاعــات وأقاليــم 

أخــرى عــن الماحقــة والمنافســة. 

والســبيل إذن هــو أن تتحــرى الدولــة فــي سياســاتها 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر 

التــي تــم إقرارهــا فــي قمــة خاصــة باألمــم المتحــدة فــي 

عــام 2015، ومــا انعكــس فــي رؤيــة الدولة المصرية لعام 

2030، مــن خــال سياســات براجماتيــة مرنــة تتوافــق مع 

مــا يتطلبــه عالــم شــديد التغيــر.
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انضمام أمريكا التفاقية 
الشراكة االقتصادية اإلقليمية 

الشاملة في أسيا. 

انتخاب ماركوس زودر 
مستشاًرا أللمانيا.

عام ٢٠٢١ يشهد تسجيالت 
ناسا األكثر إثارة.

صافي الهجرة إلى 
بريطانيا ينخفض ألقل 

من ١٠٠ألف شخص.

العالم يتفق على أهداف 
مناخية جديدة بمؤتمر األمم 

المتحدة للتغير المناخي.

إعالن اسكتلندا استفتاء 
جديد بشأن االستقالل.

الواليات المتحدة تنضم 
مجدًدا التفاقية باريس 
للمناخ في مطلع فبراير.

الواليات المتحدة تستأنف 
السفر مع االتحاد األوروبي 

بحلول ١ مايو.

أقل من ١٢٥ ألف رحلة يومية 
اعتباًرا من٣٠ يونيو.

فوز نيوزيلندا بكأس 
أمريكا لليخوت.

عائدات شباك التذاكر 
األمريكي تتراوح بين (٣ - ٦) 

مليارات دوالر.

فوز فريق ليفربول 
بالدوري اإلنجليزي.

فوز فريق ألول مرة 
ببطولة أمم أوروبا لكرة 

القدم للرجال.

فوز الهند بكأس العالم 
."T20” للكريكيت للرجال

فوز فيلم "نوماد الند" 
بجائزة األوسكار 

ألفضل صورة.

تمرير صفقة تجارية بين 
بريطانيا والواليات المتحدة

انخفاض مبيعات السيارات 
الكهربائية األمريكية عن

٣٥٠,٠٠٠ دوالر.

انخفاض سعر النفط ليصل 
٥٠ دوالًرا للبرميل بنهاية ٢٠٢١

تراجع مؤشر ستاندر أند بورز ٥٠٠ 
(S&P 500) ألسهم شركات 

التكنولوجيا الكبرى BIG TECH بنسبة 
٢٢٪ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

نمو الناتج المحلي للواليات 
المتحدة بنسبة (٤,٥-٦٪).

نمو الناتج المحلي لالتحاد 
األوروبي بنسبة (٤,٥-٦٪).

انخفاض مؤشر السوق 
(ستاندرد أند بورز٥٠٠) 

بنسبة ٢٠٪ فأكثر.

وفيات كورونا في 
الواليات المتحدة تتخطى 

٤٥٠ ألف حالة.

الواليات المتحدة تشتري 
أكثر من مليار جرعة لقاح 

بحلول ٣٠ يونيو.

ارتفاع إصابات فيروس 
كورونا عالمًيا إلى ٢٠٠-٣٥٠ 

مليون حالة.

ارتفاع وفيات فيروس 
كورونا عالمًيا إلى ٣,٥-٤,٥ 

مليون حالة.

موافقة إدارة الغذاء والدواء 
األمريكية على ٣ لقاحات 
لفيروس كورونا بحلول 

٣٠ يونيو.

Source: https://www.economist.com/node/٢١٧٩٦٨٥٠?frsc=dg٧٪Ce 

مخاطر جيوسياسية مخاطر أمنيةمخاطر اقتصادية
.الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

   على النمو االقتصادي العالمي
   وسالسل اإلمداد العالمية.

.تراجع قيمة الدوالر األمريكي 
   وأثره على سوق العمالت.

.تأثُّر التبادل التجاري بين الدول 
   بالصراعات واألزمات الصحية.

.تعثُّر المفاوضات الخاصة بملء   
   وتشغيل سد النهضة.

.استمرار األزمة الليبية، ومخاوف من  
   انتكاس التسوية السياسية وخرق

   وقف إطالق النار.
.استمرار التوترات والتنافس

   المحموم على اكتشافات الغاز
   شرق المتوسط.

.التنافس اإلقليمي والدولي
   في منطقة القرن اإلفريقي.

.استمرار أجواء عدم االستقرار
   في بحر الصين الجنوبي.

 
.عدم االستقرار في بعض الدول،

   مثل سوريا واليمن ولبنان
   والعراق والسودان.

.الصراع العربي – اإلسرائيلي.
.مخاطر انتشار اإلرهاب، وتحديات

   إعادة إدماج المقاتلين األجانب
   العائدين من مناطق الصراع. 

.حروب الجيل الرابع والخامس
   وانعكاساتها على أمن الدول.

.التزايد الكبير في معدالت الفقر
اء تداعيات    المدقع حول العالم جرَّ

   أزمة كورونا.

.تزايد أعداد الالجئين الفارين
   من مناطق الصراعات حول العالم.

.استمرار معضلة التغيرات المناخية.
.عدم اليقين بشأن ما إذا كان التعافي

   من جائحة كورونا سيسهم في 
   االنتعاش األخضر.

.مخاطر ندرة المياه نتيجة التغيرات
ر    المناخية الحادة، ومشكالت التصحُّ

   الناجمة عن ذلك.

.تحديات االختراقات والهجمات
   السيبرانية.

.مخاطر التكنولوجيا المالية (العمالت
   االفتراضية).

.استغالل التطور التكنولوجي لشبكات
��) في  �����    الهاتف المحمول (

س.     التجسُّ

توقعات اإليكونوميست ٢٠٢١



مقدمة

لقــد بــات يقيًنــا أن جائحــة كورونــا أثــرت - ومــا تــزال- 

بشــكل جــذري علــى الصناعــة ومســتقبلها بــكل 

قطاعاتهــا فــي العالــم كلــه. فبينمــا ارتفــع الطلــب 

علــى بعــض الخدمــات - كاالتصــاالت وتكنولوجيــا 

وخدمــات  الصحيــة،  والرعايــة  المعلومــات، 

توصيــل المنتجــات والطلبــات الغذائيــة - شــهدت 

الشــركات العاملــة فــي شــتى مجــاالت التصنيــع 

المعــدات  لقطاعــات  المغذيــة  كالصناعــات   -

الثقيلــة والطيــران والطاقــة وصناعــة الســيارات 

- اضطرابــات عنيفــة فــي ساســل اإلمــداد؛ ممــا 

ترتــب عليــه صعوبــة اســتمرار هــذه الشــركات فــي 

نشــاطها دون تكبــد خســائر فادحــة.

وكمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن المجــاالت، أدرك 

الجائحــة،  هــذه  تنتهــي  عندمــا  أنــه  المصنعــون 

فإنهــا ســتترك تغيــرات أساســية فــي أعقابهــا، 

مثــل زيــادة الميكنــة، وانتشــار االتجــاه نحــو تفاعــل 

العقــل البشــري مــع اآلالت، والتركيز على االكتفاء 

ــي  الذاتــي فــي التصنيــع، فــي ظــل هــذا التحــول تأت

فــرص التكيــف والتأقلــم، أو تبنــي اتجاهــات جديــدة 

تغيــر مــن نهــج التقــدم البطــيء الــذي اعتــاد عليــه 

القطــاع الصناعــي لُيحــدث طفــرات ســريعة فــي 

العمــوم؛ ممــا يرفــع ليــس فقــط مــن احتماليــة 

تخطــي تلــك المرحلــة الصعبــة بــل االزدهــار علــى 

المــدى الطويــل. وســوف نرصــد فيمــا يلــي أهــم 

هــذه االتجاهــات:

Internet of things /IOT 1. إنترنت األشياء

إنترنــت األشــياء هــو نظــام أجهــزة حوســبة متصلة 

ببعضهــا البعــض ُيتــاح وجودهــا فــي أي موقــع فــي 

العالــم، تعمــل عــن طريــق الــذكاء االصطناعــي، 

وتقــوم هــذه األجهــزة بجمــع البيانــات وتحويلهــا 

الاســلكية،  الشــبكات  اســتخدام  طريــق  عــن 

باإلضافــة إلــى توافــر خاصيــة تيســير التحكــم فــي 

المجــال  فــي  االتجــاه  هــذا  الصناعيــة.  العمليــة 

الصناعــي بــدأ بالفعــل فــي االنتشــار بشــدة خــال 

فتــرة الجائحــة، وذلــك بســبب أن مــن خصائصــه 

وزيــادة  باإلنتــاج،  المرتبطــة  التكاليــف  توفيــر 

فعاليــة وكفــاءة المصانــع والشــركات، وتطويــر 

باإلضافــة  اإلنتــاج؛  خطــوط  فــي  األمــان  معاييــر 

إلــى تزويــد المســؤولين بمعلومــات اســتراتيجية 

قــرارات صائبــة حاســمة  اتخــاذ  علــى  تســاعدهم 

ومصيريــة لصالــح االبتــكار فــي المجــال الصناعــي. 

وفــي ظــل جائحــة كورونــا واالضطــرار إلــى االعتمــاد 

العالــم هــذه  بعــد، يســتغل  عــن  المراقبــة  علــى 

الخاصيــة التــي تســاعد علــى رصــد أداء المعــدات 

علــى  يســاعد  ممــا  ُبعــد؛  عــن  بأمــان  الصناعيــة 

حــدوث  قبــل  المحتملــة  المشــكات  اكتشــاف 

العطــل وتعطــل حركــة اإلنتــاج. 

 )3D Printing( 2. الطباعة ثالثية األبعاد

ظهــرت مؤخــًرا تكنولوجيــا الطباعــة ثاثيــة األبعــاد، 

هــذا  ملحوًظــا  اهتماًمــا  نشــهد  أننــا  الجديــد 

اتجاهـات قطـــاع الصناعـــة 
العالـمــي فـــي ظــــل الجــــائحــة

د. أحمد فكري عبد الوهاب
عضو مجلس إدارة اتحاد الصنــاعات المصرية
العضو المنتـدب للشــركة الــوطنيــة المصريــة

لصناعات السكك الحديدية
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ــم  ــة، خاصــة مــع اتجــاه العال العــام بهــذه الخاصي

ألســاليب فعالــة مــن حيــث التكلفــة بســبب الوباء، 

عمليــة  مــن  تُســرع  األبعــاد  ثاثيــة  فالطباعــة 

النمذجــة األوليــة للمنتجــات قبــل البــدء فــي عمليــة 

تصميمــات  عنــه  ينتــج  ممــا  الشــامل؛  اإلنتــاج 

أكثــر دقــة تزيــد مــن اإلنتاجيــة وكفــاءة المصانــع، 

باإلضافــة  اإلنتــاج.  وتعطيــات  أخطــاء  وتجنــب 

إلــى ذلــك تتيــح عمليــة الطباعــة صناعــة المنتجــات 

حســب الطلــب؛ ممــا يقلــل مــن االعتماديــة علــى 

توريــد  شــركات  أو  ثالــث،  طــرف  مــن  مورديــن 

األدوات الصناعيــة المتواجــدة خــارج بلــد الصنــع.

3. التركيز أكثر على التعامالت التجارية 
 )BRC( المباشرة بين الشركة والمستهلك

)BRB( بدلًا من بين الشركات وبعضها

تتجــه العديــد مــن الشــركات والمصانــع فــي هــذه 

التــي تســتهدف  التجاريــة  التعامــات  الفتــرة نحــو 

الزيــادة  بســبب  مباشــرًة،  األخيــر  المســتهلك 

نتاًجــا  المتوقــع تحقيقهــا  األربــاح  فــي  الملحوظــة 

فــي  العالميــة  الشــركات  تأمــل  التحــول.  لهــذا 

التحــول  ذلــك  مزايــا  طريــق  عــن  ذلــك  تحقيــق 

الــذي مــن المفتــرض أن يعجــل مــن فتــرة وصــول 

البيــع،  عمليــة  وإتمــام  األســواق،  إلــى  منتجاتهــا 

وتحصيــل المبالــغ المســتحقة بشــكل أســرع؛ ممــا 

يحســن مســتوى التدفــق النقــدي لــدى المؤسســة، 

أعلــى.  تنافســية  ميــزة  كســب  إلــى  باإلضافــة 

 )BRC( الـــ  إلــى  التحــول  يتيــح  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

فرصــة الحصــول علــى معلومــات اســتراتيجية أكثــر 

دقــة عــن المســتهلكين؛ ممــا قــد يرفع من مســتوى 

المبيعــات، باإلضافــة إلــى تجنب مخاطــر إضعاف أو 

تشــويه ســمعة الشــركة علــى يــد البائــع مــن الطرف 

الثالــث. مــن جهــة أخــرى يتطلــب ذلــك النظــام مــن 

الشــركات تخطيًطــا جيــًدا قبــل التطبيــق، واختيــاًرا 

دقيًقــا لقاعــدة تجــارة إلكترونيــة مائمــة لتعامــات 

الشــركة؛ ممــا يتيــح لهــا اســتيفاء وتتبــع الطلبــات 

ووســائل الدفــع اآلمنــة والمضمونــة؛ باإلضافــة إلــى 

ــة،  إدارة خدمــات العمــاء، وتتبــع األنشــطة التجاري

ورصــد التغيــرات فــي مســتوى المبيعــات.

4. نظم تشغيل الواقع االفتراضي 
)Virtual Reality- VR( والواقع المعزز 

)Augmented Reality(

ــة  مــن المســارات المتبعــة فــي الصناعــة العالمي

االعتمــاد علــى تقنيــات معــززة ومســاعدة للعقــل 

أو  ــع  المصنِّ خالهــا  مــن  يتمكــن  كــي  البشــري 

األبعــاد  ثنائيــة  الرســومات  تحويــل  المصمــم 

كرســومات الـ )AutoCAD( إلى نماذج غامرة ثاثية 

األبعــاد. تُمكــن هــذه التقنيــة الشــركات مــن خلــق 

أبعــاد متنوعــة وفريــدة مــن خــال طــرق التصميــم 

الحديثــة المطــورة؛ ممــا يحســن مــن دقــة اختيــار 

إلــى  باإلضافــة  المشــروعات،  تصميــم  منفــذ 

إمكانيــة إجــراء تعديــات ســريعة علــى المنتجــات 

المتواجــدة فــي مرحلــة التصميــم تجنًبــا لألخطــاء 

المســتقبلية قبــل مرحلــة التصنيــع.

5. التحول إلى االتجاه لسالسل إمداد 
وتوريد تتميز بالصمود أمام التغيرات 

 Resilient( المرتقبة الحادة أو المستمرة
)Supply Chains

بســبب الظــروف التــي يشــهدها العالــم أجمــع فــي 

ظــل الجائحــة تبحث الشــركات عن ساســل إمداد 

عندمـــا تنتهي الجائحة، ســـيكون 
هـنـــــــاك تـحـــــــــوالت أســاسـيــــــة في 
الـقـطـــــــاع الـصــنــاعـــــي، بما يسمح 
بتبنـــي اتـجـاهــــــــــات جـديــــــدة، ومـــن 
ذلـــك الطباعـــة ثاثيـــة األبعـــاد التي 
تُســـرِّع مـــن عملية النمذجـــة األولية 
للمنتجـــات قبـــل البـــدء فـــي عمليـــة 

الشـــامل. اإلنتاج 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

تتميــز باالســتقرار والصمــود بعــد أن كان همهــا 

األساســي خفــض التكاليــف المتعلقــة بمكونــات 

ــى هــذا  ــة عل ــار ساســل إمــداد مبني ــاج، واختي اإلنت

المفهــوم. وتختــار العديــد مــن الشــركات العالمية 

ذلــك التحــول فــي االتجــاه بســبب قــدرة وقابليــة 

علــى  بالصمــود  المتميــزة  اإلمــداد  ساســل 

ــل الكــوارث واألزمــات واالســتجابة الســريعة  تحمُّ

الناتجــة  والمخاطــر  الســوق،  فــي  لاضطرابــات 

عنهــا، واالســتعدادية للتأقلــم بقــدر اإلمــكان مــع 

إلــى وضــع مــا  العــودة  تلــك المصاعــب؛ بهــدف 

قبــل األزمــة علــى األقــل. ودليــل علــى ذلــك، ُخطــط 

العديــد مــن الشــركات العالميــة لتنويــع مصــادر 

ــع  ــار المصان ــدًلا مــن اختي ــات والمنتجــات ب المكون

الصينيــة كمــورد رئيــس.

)5G( 6. شبكات الجيل الخامس

الجيــل  شــبكات  ظهــور  أخبــار  أثــارت  لقــد 

الخامــس فــي بعــض الــدول ضجــة عالميــة بيــن 

مســتخدمي شــبكات المحمــول الاســلكية مــن 

العالميــة  العديــد مــن الشــركات  األفــراد، ولكــن 

بديــًلا  الاســلكية  الشــبكات  تلــك  ــي  تبنِّ قــررت 

للشــبكات الســلكية، وســبب ذلــك التغيــر مخــاوف 

الــذي  االســتقرار  وعــدم  التشــبع  مــن  الشــركات 

كان يصيــب شــبكات الجيــل الثالــث وحتــى الرابــع 

)oversaturation(. ولكــن مــع ظهــور )5G( تــم حــل 

 )5G( كل تلــك التحديــات بــل وأصبحــت شــبكات

أكثــر ســرعة واســتقراًرا مــن الشــبكات الســلكية؛ 

ممــا يتيــح فــرص اســتخدامها فــي التتبــع المركــزي 

بذلــك نظــام تصنيــع  الجــودة، ويتكــون  وفحــص 

ذكــي ومطــور.

الفرص والتحديات

يتضــح ممــا ســبق أهميــة األخــذ بمفاهيــم الرقمنــة 

 Digital( الرقمــي  والتحــول   )Digitization(

Transformation( فــي مجــال الصناعــة أو مــا يطلــق 

عليــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، هــذا المفهــوم ليــس 

بجديــد، فقــد بــدأ الحديــث عنــه منــذ أكثــر مــن خمــس 

ســنوات، وجــاءت الجائحــة لتســرع مــن أهميــة األخــذ 

التســارع  هــذا  تطبيقــه.  علــى  جدًيــا  والعمــل  بــه 

ــز علــى دراســة وضــع  ــا النتهــاز الفرصــة للتركي يدعون

فــي  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  ومســتقبل تطبيــق 

مصــر )Fourth Industrial Revolution( )4IR(..هنــا 

المنتــدى  نشــره  الــذي  التقريــر  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

)AT Kearney( االقتصــادي العالمــي بالتعــاون مــع

قبــل نهايــة عــام 2018، حيــث تنــاول درجــات اســتعداد 

الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  الــدول لألخــذ بمفاهيــم 

حيــث وضــع منهجيــة متكاملــة لقيــاس األداء وحــدد 

فهــم  علــى  البلــدان  لمســاعدة  تشــخيص  أدوات 

مــع  للتعامــل  االســتعداد  مــن  الحالــي  المســتوى 

عــن  فضــًلا  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  وتطبيــق 

المتوقعــة. والتحديــات  الفــرص 

بيــن  الحــوار  تحفيــز  إلــى  التقريــر  نتائــج  تهــدف 

أصحــاب المـصـلـحــــة المـتـعـدديـــــــن؛ إلثــراء تطويــر 

االســتراتيجيات الصناعيــة الحديثــة، ويحتــاج قــادة 

كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى العمــل 

مًعــا لمواجهــة التحديــات الرئيســة، والبنــاء علــى 

علــى  المشــتركة  اإلجــراءات  وتحديــد  الفــرص 

المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي، ويتكون 

اإلنتــاج  هيــكل  رئيســين:  عنصريــن  مــن  التقييــم 

الحالــي لبلــد مــا ومحــركات اإلنتاج فيهــا، والعوامل 

مفاهيم الرقمنة والتحول 
الرقمـــي في مجـــال الصناعة 
الثـــورة  عليـــه  يطلـــق  مـــا  أو 
الصناعيـــة الرابعـــة، ليســـت 
جائحـــة  أن  غيـــر  بالجديـــدة، 
أهميـــة  أبـــرزت  قـــد  كورونـــا 
جديًّـــا  والعمـــل  بهـــا  األخـــذ 

تطبيقهـــا. علـــى 
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التمكينيــة التــي تســاعد علــى االســتفادة التامــة 

. )4IR( مــن هــذا النظــام الجديــد

 Structure of( أوال: هيكل اإلنتاج
)Production

اإلنتــاج هــو أحــد العوامــل المحفــزة للنمــو التــي 

يمكــن للبلــدان الســعي لتحقيقهــا مــن أجــل زيــادة 

الرخــاء وتيســير الجوانــب المعيشــية للمواطنيــن، 

عــدة  علــى  بلــد  أي  فــي  اإلنتــاج  هيــكل  ويعتمــد 

متغيــرات، بمــا فــي ذلــك القــرارات االســتراتيجية 

األولويــة  إلعطــاء  المعنــي  البلــد  يتخذهــا  التــي 

والتعديــن  كالزراعــة  معينــة  قطاعــات  لتطويــر 

الهيــكل  هــذا  ويعكــس  والخدمــات،  والصناعــة 

مــدى تعقيــد وحجــم قاعــدة اإلنتــاج الحاليــة للبلــد:

1– درجــة التعقيــد )Complexity(: يقّيــم مزيــج 
المنتجــات الفريــدة التــي يمكــن لبلــد مــا إنتاجهــا 

نتيجــًة لمقــدار المعرفــة المفيــدة المضمنــة فــي 

االقتصــاد وطــرق دمجهــا.

يقيــم إجمالــي حجــم اإلنتــاج   :)Scale( 2–الحجــم 
الصناعــي داخــل البلــد )القيمــة المضافــة مــن خــال 

التصنيــع(، وكذلــك أهميــة ومشــاركة التصنيــع فــي 

ــع  االقتصــاد )القيمــة المضافــة مــن خــال التصني

كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي(.

 Drivers of( ثانًيا: محركات اإلنتاج

)Production

محــركات اإلنتــاج هــي عوامــل التمكيــن الرئيســة 

التــي تســاعد بلــًدا ما على االســتفادة مــن التقنيات 

وهــي  اإلنتــاج،  فــي مســتقبل  الناشــئة  والفــرص 

واالبتــكار،  التكنولوجيــا  رئيســة:  محــركات  ســتة 

العالميــة  والتجــارة  البشــري،  المــال  ورأس 

والمــوارد  المؤسســي،  واإلطــار  واالســتثمار، 

التــي  الــدول  وتُعــد  الطلــب،  وبيئــة  المســتدامة، 

»أكثــر  اإلنتــاج  محــركات  عبــر  جيــد  بــأداء  تتمتــع 

اســتعداًدا«؛ ألن مزيــج عوامــل التمكيــن ســيتيح 

عمليــة  لتســريع  التكنولوجيــا  علــى  االعتمــاد 

التحويــل فــي أنظمــة اإلنتــاج، ويمكــن فيمــا يلــي 

المحــركات: هــذه  توضيــح 

رأس المــال البشــري )Human Capital(: يقيــم قــدرة الدولــة علــى االســتجابة 
للتحــوالت فــي ســوق العمــل الناتجــة عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــال النظــر 
فــي كل مــن قــدرات القــوى العاملــة الحاليــة، وكذلــك القــدرة علــى تنميــة المهــارات 

المناســبة والمواهــب فــي قــوة العمــل المســتقبلية.

البنيــة  حجــم  يقّيــم   :)Technology & Innovation( واالبتــكار  التكنولوجيــا 
واالتصــاالت  المعلومــات  بتكنولوجيــا  والمتصلــة  واآلمنــة  المتطــورة  التحتيــة 
كمــا  اإلنتــاج،  فــي  جديــدة  تكنولوجيــات  اعتمــاد  لدعــم  الدولــة  تمتلكهــا  التــي 
فــي  محتملــة  تطبيقــات  لهــا  التــي  االبتــكارات  تعزيــز  علــى  الدولــة  قــدرة   يقيــس 

اإلنتاج وتسويقها.
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الطلــب  إلــى  الدولــة  يقيــم وصــول   :)Demand Environment( الطلــب  بيئــة 
المحلــي واألجنبــي فيمــا يخــص اإلنتــاج؛ ممــا يوفــر حافــًزا لتنــوع النشــاط الصناعــي، 

جديــدة. منتجــات  وإضافــة 

علــى  اإلنتــاج  تأثيــر  ــم  يقيِّ  :)Sustainable Resources( المســتدامة  المــوارد 
البيئــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الدولــة للمــوارد الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة البديلــة.

فعاليــة  يقيــم   :)Institutional Framework( المؤســـــــسي  اإلطـــــــار 
التطــور  رعايــة  فــي  إســهامها  ومــدى  الحكوميــة  واللوائــح  والقواعــد  المؤسســات 

المتقــدم. والتصنيــع  األعمــال  وريــادة  التكنولوجــي 

يقيــم   :)Global( Trade & Investment العالميــة  والتجــارة  االســتثمار 
والمعــارف  المنتجــات  تبــادل  لتســهيل  العالميــة  التجــارة  فــي  الدولــة  مشــاركة 
والتكنولوجيــا وإقامــة روابــط دوليــة، كمــا يقيــس توفــر المــوارد الماليــة لاســتثمار فــي 
التطويــر المرتبــط باإلنتــاج، وكذلــك جــودة البنيــة التحتيــة لتمكيــن األنشــطة المتعلقــة 

باإلنتــاج.
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Source: World Economic Fourm, A.T. Kearney, “Readiness for the Future of Production Re-
port 2018“, 2018. p. 40

ويوضــح الجــدول التالــي مــا جــاء بالتقريــر المشــار إليــه فــي تقييــم وضــع مصــر، وترتيبهــا مــن حيــث 

الرابعــة: الصناعيــة  الثــورة  بمفاهيــم  لألخــذ  االســتعداد 

ويبيــن الجــدول أعــاه أهميــة االهتمــام بالمســار الــذي ســتتخذه مصر لتهيئتها للحصــول على فوائــد الثورة 

الصناعيــة الرابعــة والتخفيــف مــن مخاطرهــا، وينبغــي أن يكــون التعليــم - علــى وجــه الخصــوص بجميــع 

مراحلــه وأنواعــه - حجــر الزاويــة، وأن يحتــل االهتمــام بــه األولويــة.



 توقعات أسواق النفط العالمية
على المدى القصير

أ. أسامة الجوهري
مساعد رئيس الوزراء - القائم بأعمال رئيس مركز 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار

خــال عــام 2020، تعرَّضــت صناعــة النفــط ألقــوى 

اجتمعــت  تاريخهــا،  فــي  دراماتيكيــة  انتكاســة 

أركانهــا فــي شــهري مــارس وأبريــل الماضييــن 

فــي  وتخمــة  الطلــب،  فــي  حــاد  بانخفــاض 

اإلمــدادات، ومحدوديــة ســعات التخزيــن، وذلــك 

ى  أدَّ ممــا  كثيفــة؛  ماليــة  مضاربــات  ظــل  فــي 

إلــى تســجيل قيمــة ســالبة لمؤشــر األســعار، 

فــي ســابقة تاريخيــة فريــدة. ولــوال االســتجابة 

لمتغيــرات  للمنتجيــن  الســريعة  المضطــردة 

قياســي  زمــن  فــي  حــادٍّ  بتخفيــض  المشــهد، 

للمعروض من النفط، الســتمر انهيار األســعار 

إال  ككل.  الصناعــة  دت  وُهــدِّ طويلــة،  لفتــرات 

مســتويات  علــى  الحفــاظ  فــي  نجحــوا  أنهــم 

األســعار لخــام برنــت أعلــى مــن حاجــز )40( دوالًرا 

ــا للبرميل/يــوم علــى مــدار النصــف الثانــي  أمريكيًّ

مــن العــام، واختتــم عــام 2020 بتجــاوز أســعار خــام 

ــا للبرميــل فــي 10  برنــت حاجــز الـــ )50( دوالًرا أمريكيًّ

ل )50,25( دوالًرا، ألول  ديســمبر 2020، عندمــا ســجَّ

ــي فيــروس كورونــا الُمســتجد،  مــرة منــذ تفشِّ

وتحديــًدا منــذ 4 مــارس الماضــي.

ومــع بدايــة عــام 2021، فــإن العديــد مــن التســاؤالت 

النفــط  أســعار  مســتقبل  علــى  بظالهــا  ــي 
ِ
تُلق

ف »أوبــك+«  العالميــة، مثــل: متــى وكيــف ســتخفِّ

قيــود اإلنتــاج علــى أعضائهــا؟ كيــف ستســتجيب 

الشــركات األمريكيــة العاملــة فــي مجــال الزيــت 

الصخــري إلشــارات األســعار علــى مــدار العــام؟

هــل ســيكون هنــاك اســتقرار فــي كلٍّ مــن ليبيــا، 

وإيــران وفنزويــا خــال هــذا العــام؟ هــل ســيمتنع 

النــاس عــن اســتخدام وســائل النقــل الجماعــي؟ 

هــل  ُبعــد؟  عــن  العمــل  ثقافــة  تســتمر  وهــل 

الُجــرح  حجــم  مــا  قريبــة؟  الطلــب  ذروة  أصبحــت 

االقتصــاد  فــي   »19  - »كوفيــد  لجائحــة  الحقيقــي 

العالمي؟ ... وأســئلة أخرى كثيرة. هذا وسُيســلِّط 

هــذا المقــال الضــوء علــى مســتقبل أساســيات 

الســوق مــن عــرض وطلــب فــي ضــوء التقديــرات 

ــا، وانعكاســاتها علــى مســتقبل  المنشــورة عالميًّ

األســعار خــال عامــي 2021، و2022، ثــم يتنــاول فــي 

إيجــاز ســريع تأثيــرات تلــك المســتويات الســعرية 

علــى الشــركات العاملــة في مجــال صناعة البترول 

ــن قارئــه مــن الوقــوف علــى أهــم محــددات  بمــا ُيمكِّ

مســتقبل أســواق البتــرول العالميــة خــال عامــي 

و2022.  2021

مســـتقبل الطلب العالمي على 
النفط:

ــد - 19«، واجــه مســتقبل  ــي جائحــة »كوفي قبــل تفشِّ

التحديــات  مــن  العديــد  النفــط  علــى  الطلــب 

قــة  المحقَّ المكاســب  ضــوء  فــي  وذلــك  الهيكليــة، 

ــال للطاقــة  للطاقــة المتجــددة، واالســتخدام الفعَّ

الشــامل  والتســويق  الناشــئة،  االقتصــادات  فــي 

للســيارات الكهربائيــة. هــذا باإلضافــة إلــى الضغوط 

االجتماعيــة والسياســية الراميــة للحــد مــن انبعاثات 

ــر المناخــي.  الكربــون فــي مواجهــة مخاطــر التغيُّ
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وجــاءت الجائحــة لينخفــض حجــم الطلــب العالمــي 

خــال عــام 2020 إلــى أقــل مســتوى تــم تســجيله فــي )8( 

ســنوات؛ حيــث بلــغ حوالــي )90( مليــون برميل/يــوم فــي 

المتوســط، ولتنشــأ ثقافــات جديــدة مثــل »العمــل 

عــن ُبعــد«، واندفــاع متخــذي القــرار فــي االقتصــادات 

الكبــرى بتعهــدات لخفــض انبعــاث الغــازات الدفيئــة 

- الُمســببة لظاهــرة االحتبــاس الحراري - بمســتويات 

أعلــى مــن المخطــط، فضــًلا عــن التحديــات الجّمــة 

التــي يعانــي منهــا االقتصــاد العالمــي.

ورغــم الشــكوك فــي اســتدامة الطلــب العالمــي 

المرتفــع علــى النفــط، فــإن كافــة التقديــرات تشــير 

المصدرْيــن  ســيظان  والغــاز  النفــط  أن  إلــى 

الرئيســْين للطاقــة فــي االقتصــاد العالمــي؛ خاصــة 

تــزال تعتمــد عليهمــا.  ركائــز االســتهاك ال  وأن 

وفــي حــال عــدم اكتشــاف تكنولوجيا حديثــة ُمغايرة 

لذلــك، وظلــت األوضــاع علــى حالهــا، ُيصبــح مــن 

المســتبعد تقليــل االعتمــاد علــى النفــط والغــاز 

لعشــرات الســنين القادمــة.

ــح أن »مواجهــة الوقــود  ــارة أخــرى، مــن الُمرجَّ بعب

ل اليــوم نحــو %80  ــزال يشــكِّ األحفــوري - الــذي ال ي

مــن االســتهاك العالمــي األساســي - لمنافســة 

ســوف  للطاقــة(  أخــرى  مصــادر  )مــن  حقيقيــة 

تســتغرق وقًتــا«.

واآلن، نبــدأ عــام 2021، وال يــزال تعافــي الطلــب علــى 

قــع بــا شــك؛ حيــث  النفــط بطيًئــا، وهــو أمــر متوَّ

ــا الُمســتجد فــي إضعــاف  تســبَّب فيــروس كورون

االقتصــاد العالمــي، فــي ظــل فــرض قيــود علــى 

استخدامات النفط وفًقا للقطاع )2019(

يواجـــه تنامـــي الطلب على 
النفط العديـــد من التحديات 
الهـيـكـلـيــــــــة حتـــى قبـــل بـــدء 
الجائحــــــة، إال أنـــه رغـــم ذلـــك 
تـشـيـــــــر التقديـــرات إلـــى أنـــه 
الرئيس  الـمـصـــدر  سـيـــظــــل 
للطاقة لعشـــرات الســـنين.

الحركــة فــي عــدة أرجــاء مــن العالــم، منهــا الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، عــادت 

دول اقتصاديــة كبــرى لفــرض سياســة اإلغــاق؛ 

الحتــواء التزايــد فــي أعــداد اإلصابــات مــع ظهــور 

ســاالت جديــدة مــن الفيــروس - مثــل المملكــة 

ــع اللقــاح ألماكــن  المتحــدة - وبــطء عمليــات توزي

متفرقــة علــى مســتوى العالــم. 

تأسيًســا على ذلك، تشــير التوقعات إلى اســتمرار 

هــذا التباطــؤ فــي ارتفــاع معــدالت الطلــب علــى 

النفــط خــال النصــف األول مــن عــام 2021، علــى أن 

يصــل إلــى ذروتــه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

نفســه، مــع اتســاع نطــاق وصــول اللقــاح ألماكــن 

متفرقــة علــى مســتوى العالــم.

الـعــديـــــــد مـــن التســــــاؤالت تحدد 
مســـار أســـعار البترول خـــال الفترة 
المقبـــلة: مدى االستقرار السياسي 
في مـراكــــــــــز اإلنـتــــــــاج، واســتـجـابــــة 
الـشــركـــــــــات األمـريـكـيــــــــة لتحـــركات 
األســـعار، وتعامـــل مجموعـــة أوبـــك 

)+( مـــع قيـــود اإلنتاج.
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ــح أن يســجل متوســط إجمالــي  هــذا ومــن المرجَّ

الطلــب علــى النفــط حوالــي )97( مليــون برميــل/

يــوم خــال عــام 2021، بزيــادة قدرهــا حوالــي )%7,7( 

عــن المســتويات المســجلة فــي عــام 2020.

تعافــي  اســتمرار  ــع  المتوقَّ فمــن   ،2022 عــام  أمــا 

الطلــب العالمــي ليرتفــع مــرة أخــرى بحوالــي )3( 

يــوم  برميــل/   )100( ليســجل  برميل/يــوم  ماييــن 

)بــدًلا مــن 99,5( برميل/يــوم؛ بزيــادة قدرهــا )%3( 

عــن العــام الســابق عليــه.

النفــط  اســتهاك  معــدالت  كانــت  مــا  وأيًّــا 

فــإن  المقبليــن،  العاميــن  مــدار  علــى  عــة  المتوقَّ

ــا بمــدى قــدرة  زيادتهــا أو انخفاضهــا ســيظل رهًن

الجائحــة،  ــي  تفشِّ مــن  الحــد  علــى  الحكومــات 

بالعمليــات  المرتبطــة  التحديــات  علــى  والتغلــب 

خاصــة   - اللقــاح  بتوزيــع  الخاصــة  اللوجســتية 

فــي الــدول االقتصاديــة الكبــرى - واتســاع نطــاق 

ــم. ــى أماكــن متفرقــة فــي العال انتشــاره ليصــل إل

وممــا ال شــك فيــه أن األداء الحالــي لتلــك الجهــود 

فــي  التوقعــات  مــن  أفضــل   – اآلن  حتــى   – جــاء 

ــح  تُرجِّ التقديــرات  أغلــب  كانــت  حيــث  الســابق؛ 

اكتشــاف لقــاح لـــ »كوفيــد-19« خــال الربــع األول 

عــن  الكشــف  تــم  بالفعــل  أنــه  إال   ،2021 عــام  مــن 

أكثــر مــن لقــاح فــي نهايــة عــام 2020، وبــدأ بالفعــل 

.2021 عــام  بدايــة  قبــل  توزيعــه واســتخدامه 

مستقبل المعروض العالمي من 
النفط:

فــي الجانــب اآلخــر مــن الســوق العالميــة للنفــط، 

تهــاوي  مــع  ســريع  بشــكل  المنتجــون  تعامــل 

أســعار النفــط فــي عــام 2020، خاصــة مــع انهيارهــا 

أبريــل 2020، مــع قــرب انتهــاء أجــل   20 يــوم  الحــاد 

 ،2020 مايــو  تســليم  األمريكــي  النفــط  تعاقــدات 

وانخفــاض ســعر خــام غــرب تكســاس الوســيط 

إلــى   – األمريكــي  للنفــط  القياســي  الخــام  وهــو   –

غيــر  تاريخــي  مشــهد  فــي  ســالبة،  مســتويات 

مألــوف؛ ممــا يعنــي أن المســتثمرين مســتعدون 

الخــام. مــن  التخلــص  للدفــع مقابــل 

 تطور أسعار خام غرب تكساس الوسيط األمريكي

على أساس شهري )دوالر أمريكي/ برميل(
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وعلــى مــدار عــام 2020، تــم تخفيــض حجــم اإلنتــاج بحوالــي )5,5( ماييــن برميل/يــوم ليســجل حوالــي )95( 

مليــون برميل/يــوم فــي المتوســط. هــذا وتشــير أغلــب التقديــرات إلــى عــودة ارتفــاع المعــروض مــن 

النفــط عــن مســتوياته الحاليــة بحوالــي )1,8( مليــون برميل/يــوم خــال عــام 2021؛ نتيجــة تخفيــف القيــود 

بــل مجموعــة »أوبــك+«، مــع تعافــي الطلــب العالمــي. 
ِ
مــن ق

قــع حــدوث ارتفــاع آخــر فــي إجمالــي المعــروض بحوالــي )3( ماييــن برميل/يــوم  أمــا عــام 2022، فمــن المتوَّ

فــي المتوســط، ليصــل عنــد مســتويات )100( مليــون برميل/يــوم. وبذلــك، ســيكون مســتوى اإلنتــاج أقــل 

بنحــو )500( ألــف برميل/يــوم فقــط، مقارنــة بالمســتويات المســجلة خــال عــام 2019، قبــل الجائحــة.

تطور المعروض من النفط خالل الفترة )2019 - 2022( - )مليون برميل/ يوم(

ارتفـــاع الطلـــب علـــى النفـــط خـــال 
٢٠٢1 بحوالـــي )%8(. عـــام 

على أن تـظـــــــل ســـرعـــــة التـعــــــافي 
الســـــــابقة مرهونة  للـمـســـــــتويات 
بســـرعة توزيـــع اللقاح إلـــى مناطق 

متفرقـــة علـــى مســــتوى العالم.
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ــح  جديــر بالذكــر أن أغلــب التقديــرات العالميــة تُرجِّ

اتجــاه مجموعــة »أوبــك+« نحــو اســتمرار فــرض 

الطلــب  ضعــف  لمواجهــة  اإلنتــاج؛  علــى  قيــود 

ــع خــال النصــف األول مــن عــام 2021. األمــر  المتوقَّ

الــذي أكــده إعــان المملكــة العربيــة الســعودية 

ــر  فــي االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي الخامــس مــن يناي

اعتزامهــا  إلــى  أشــار  الــذي  للمجموعــة،  الجــاري 

مليــون   )1( بحوالــي  النفــط  مــن  إنتاجهــا  خفــض 

.2021 ومــارس  فبرايــر  شــهري  خــال  برميل/يــوم 

ــه  ــات المتحــدة األمريكيــة، فإن أمــا بالنســبة للوالي

فــي  ا  جــدًّ طفيفــة  زيــادة  حــدوث  المتوقــع  مــن 

المعــروض، بحوالــي )25( ألــف برميل/يــوم خــال 

عــام 2021، وارتفــاع بحوالــي )145( ألــف برميل/يــوم 

خــال عــام 2022. علًمــا بــأن أعداد الحفــارات العاملة 

ــا فــي الواليــات المتحــدة قــد انخفضــت بحوالي  حاليًّ

)40%( عــن مســتوياتها قبــل جائحــة »كوفيــد-19«. 

توقعات اإلنتاج العالمي من النفط وفًقا للمصدر

٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢٢المجموعة

58,158,660,1مجموعة دول خارج األوبك

26,126,728,3مجموعة أوبك

84,285,388,4إجمالي اإلنتاج

المصدر: توقعات مؤسسة وود ماكينزي

فـــي  »أوبـــك+«  مجموعـــة  اجتمـــاع  قـــرارات  أكـــدت 

الخامـــس مـــن ينايـــر الجـــاري اســـتمرار فرض قيـــود على 

اإلنتـــاج خال شـــهري فبراير ومارس من العـــام الجاري؛ 

للمحافظـــة علـــى مســـتويات األســـعار الحاليـــة فـــي ظل 

ضعـــف الطلـــب العالمـــي.
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االقتصاد العالمي: خطوتان إلى 
األمام، خطوة إلى الخلف:

مــن  كل  أداء  بيــن  وطيــدة  طرديــة  عاقــة  ثّمــة 

الســوق العالميــة للنفــط مــن جهــة، واالقتصــاد 

لألخيــر،  وبالنســبة  أخــرى.  جهــة  مــن  العالمــي 

المؤسســات  عــن  الصــادرة  التقديــرات  تتبايــن 

الدوليــة حــول معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي 

مــا بيــن )4,2%( إلــى )5%(، بعــد أن ســجل انخفاًضــا 

.2020 عــام  فــي   )%4,7-( بحوالــي 

ورغــم ذلــك، تتفــق التقديــرات فــي أن هــذه المعــدالت 

ســتتفاوت بشــكل كبيــر، ليــس فقــط علــى مســتوى 

فــي  الــدول  مســتوى  علــى  أيًضــا  ولكــن  اإلقليــم، 

اإلقليــم نفســه. األمــر الــذي ســيعتمد علــى اإلطــار 

الحاكــم لــكل دولــة، والــذي ينطــوي علــى العديــد مــن 

العوامــل، فــي مقدمتهــا: مدى الحيــز المالي وااللتزام 

اإلنتــاج  وهيــكل  النقديــة،  السياســة  ومرونــة  بــه، 

وتوقيتاتــه،  اإلغــاق  إجــراءات  وشــدة  االقتصــادي، 

وطبيعتهــا،  التصديــر  بأســواق  االرتبــاط  ومــدى 

وديناميكيــات ســوق العمــل، والتركيبــة الســكانية.

 تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي وفًقا لإلقليم الجغرافي 
خالل الفترة )2018 – 2025(

20182019202020212022202320242025اإلقليم

4,23,43,02,82,7-2,92,24,7العالم

دول منظمة التعاون االقتصادي 
3,72,82,11,91,9-2,21,65,8والتنمية

الدول خارج منظمة التعاون 
5,04,34,44,24,1-4,13,42,9االقتصادي والتنمية

3,32,52,31,92,0-2,92,14,0أمريكا الشمالية

4,73,42,32,01,9-2,21,57,0أوروبا

4,93,72,01,81,8-1,91,38,0منطقة اليورو

4,94,04,04,03,9-4,33,82,5آسيا وأستراليا

3,63,02,32,42,5-7,8-0,70,6أمريكا الالتينية

1,83,03,43,32,9-0,70,45,8الشرق األوسط وشمال إفريقيا

1,53,13,94,23,7-2,42,04,4إفريقيا جنوب الصحراء

.Source: The Economist Intelligence Unit
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الوقت المتوقع لوصول الناتج المحلي اإلجمالي GDP لبعض الدول

إلى المستويات التي كان عليها في الربع الرابع لعام 2019
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إلــى  العالمــي  االقتصــاد  عــودة  فــإن  وبالتالــي، 

ــه  ــم متابعت ــد أن تت مســتويات مــا قبــل الجائحــة الب

علــى مســتوى الــدول، األمــر الــذي ســيتحدد وفًقــا 

للعوامــل الســابق اإلشــارة إليهــا، باإلضافــة إلــى: 

مدى النجاح في االســتفادة من إعادة تشــكيل  -  1

ساســل التجــارة واإلمــداد العالميــة، وتنويــع 

هيــكل الصــادرات، وجــذب تدفقــات االســتثمار 

األجنبــي الُمباشــر  الُمعــاد توجيههــا.

الــدول  -  2 قــدرة  ومــدى  السياســي،  االســتقرار 

معــدالت  الحتــواء  بســرعة  التحــرك  علــى 

التــي  الفقــر  ومســتويات  المرتفعــة  البطالــة 

»كوفيــد-19«. جائحــة  تداعيــات  ضمــن  تنامــت، 

مــدى قــدرة الــدول علــى ضــخِّ اســتثمارات فــي  -  3

البنيــة التحتيــة بقــروض ميســرة، واالســتفادة 

لخلــق  المنخفضــة؛  الفائــدة  معــدالت  مــن 

فــرص عمــل جديــدة.

لــم  أن جائحــة »كوفيــد-19«  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع 

 بعــُد، وأن تداعياتهــا الحقيقيــة علــى االقتصــاد 
ِ
تنتــه

ــف بشــكل كامــل، إال أنــه يمكــن  العالمــي لــم تتكشَّ

ــا  القــول إن الفتــرة األســوأ قــد مــّرت، والتركيــز حاليًّ

علــى مــدى ســرعة تعافــي االقتصــاد العالمــي. ويؤيــد 

قــد  العالــم  اقتصــادات  غالبيــة  أن  ــه  التوجُّ ذلــك 

خــال  موجبــة  نمــو  معــدالت  تســجيل  اســتطاعت 

النصــف الثانــي مــن عــام 2020؛ نتيجــة تخفيــف قيــود 

اإلغــاق، وفــي ظــل حــزم التحفيــز المالــي التــي تبنَّتهــا.

 حزم التحفيز المالي لمواجهة جائحة »كوفيد-19«، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 في عدد من البلدان الُمختارة )%(
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توقعات أسعار النفط العالمية

العالمــي،  االقتصــاد  نمــو  آفــاق  ضــوء  فــي 

وديناميكيــات العــرض والطلــب علــى النفــط فــي 

تتحســن  أن  قــع  المتوَّ مــن  العالميــة،  الســوق 

أســعار النفــط العالميــة لتصــل إلــى مســتويات 

ا/برميــل خــال النصــف الثانــي  الـــ )60( دوالًرا أمريكيًّ

الربــع  فــي  خــاص  وبشــكل  الجــاري،  العــام  مــن 

يســجل  أن  ــح  المرجَّ مــن  وهكــذا،  منــه.  األخيــر 

 2021 عــام  مــدار  علــى  اليومــي  التــداول  متوســط 

ــا للبرميــل، وحوالــي )58,5(  حوالــي )54( دوالًرا أمريكيًّ

.2022 عــام  فــي  للبرميــل  ــا  أمريكيًّ دوالًرا 

أن  إلــى  التحليــات  تشــير  متصــل،  ســياق  وفــي 

ــات النفــط فــي مســتويات  بقــاء الفائــض بمخزون

مرتفعــة خــال عــام 2021، مــع وجــود طاقــة إنتاجيــة 

فائضــة كبيــرة فــي الــدول المنتجــة، مــن شــأنه أن 

يحــدَّ مــن ارتفــاع أســعار النفــط.

تطور آفاق سعر خام برنت خالل عامي 2021 – 2022 )دوالر أمريكي/ برميل(

عــــــــودة أداء االقتصـــاد 
العـــــــالــمـي لمســـتـويــــــات 
هـــو  الجــــائحة  قبـــــــل  مـــا 
أمــــــر مـرهــــون بمدى نجاح 
الـدول في توفير العوامل 

لذلك. الداعمـــة 
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شـــــــركات النفـــط 
العالميـــــــة مـــن أكثر 
الخــاســــــــــرين جـــراء 
جائحة »كوفيـد-19«، 
وفًقا لمؤشـر التغير 
في قيمة رأسمالها 

السوقي.

تطور التغيرات الُمتوقعة في حجم المخزون العالمي من النفط )مليون برميل/ يوم(

مستقبل الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز

تواجــه شــركات البتــرول بشــكل عــام واحــدة مــن 

تاريخهــا، وقــد كشــفت  الفتــرات حرًجــا فــي  أكثــر 

النتائــج الماليــة المعلنــة عــن الربــع الثانــي مــن عــام 

2020 ألداء كبرى شــركات البترول األمريكية - والتي 

ــف ضمــن أكبــر خمــس شــركات فــي العالــم  تُصنَّ

خســائر  عــن   -  )Big Five الـــ  عليهــا  ُيطلــق  )التــي 

فادحــة خــال الربــع الثانــي. علــى ســبيل المثــال، 

ــدرت خســائر شــركة »إكســون موبيــل« بحوالــي  ُق

 )3.1( بأربــاح  بالمقارنــة  أمريكــي  دوالر  مليــار   )1.1(

مليــارات دوالر أمريكــي للفتــرة نفســها خــال عــام 

ــل بذلــك أكبــر خســارة ســجلتها الشــركة  2019؛ لُتمثِّ

»شــيفرون«،  شــركة  أمــا  الحالــي،  القــرن  خــال 

فقــد ُقــدرت خســائرها بحوالــي )8.1( مليــارات دوالر 

مليــارات   )4.3( بلغــت  بأربــاح  بالمقارنــة  أمريكــي 

دوالر أمريكــي للفتــرة نفســها خــال عــام 2019. 

الشــركات  لباقــي  العــام  اإلطــار  هــو  هــذا  كان 

بمــا  األمريكيــة،  غيــر  األخــرى  الكبــرى  العالميــة 

فــي ذلــك شــركة »شــل« الهولنديــة و »توتــال« 

أيًضــا  نتائــج أعمالهمــا  أعلنــت  الفرنســية؛ حيــث 

 )18.1( بحوالــي  ُقــدرت  بالمليــارات،  خســائر  عــن 

التوالــي. علــى  أمريكــي  دوالر  مليــارات  و)8.4( 
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الرابحون والخاسرون جراء جائحة »كوفيد-19«

أبل 

أمازون

تيسا

مايكروسوفت
ألفابت 

تينسنت 

شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصات 

فيس بوك

إنفيديا

سامسونج لإللكترونيات

بيندو دو

تشاينا موبايل

كويشو موتاي

بي بي

ميتوان

إنتل

باي بال

بوينج

فيزا 

شيفرون

مؤسسة )سي إن أو أو سي(

إيه تي آند تي

بتروتشاينا

رويال داتش شل

سيتي جروب

ويلز فيرجو

جي بي مورجان تشيس

إكسون موبيل

إتش إس بي سي

بنك أوف أمريكا
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لقــد أدرك المســتثمرون التحديــات التــي تواجههــا 

علــى  وانعكاســاتها  العالميــة،  النفــط  صناعــة 

مــن  حالــة  عنــه  نتــج  ممــا  أســعاره؛  مســتقبل 

شــركات  أســهم  فــي  االســتثمار  عــن  العــزوف 

النفــط العالميــة بشــكل عــام خــال 2020، لتســجل 

مســتوى  أقــل   - والتحليــات  للتقديــرات  وفًقــا   -

ســبيل  علــى  عاًمــا.   15 منــذ  األســواق  شــهدته 

أقــل  »توتــال«  شــركة  أســهم  لت  ســجَّ المثــال، 

ل منــذ ثاثيــن عاًمــا،  مســتوى تــداول لهــا ُمســجَّ

شــركة  أســهم  تــداول  حجــم  انخفــض  حيــن  فــي 

ل لــه  »اكســون موبيــل«، عــن أقــل مســتوى مســجَّ

منــذ عــام 1977.

 )37( حــدود  فــي  خســائر  عــن  نتحــدث  نحــن  إذن، 

نفطيــة  شــركات  ألربــع  أمريكــي  دوالر  مليــار 

ُكبــرى خــال ربــع ســنة واحــد فقــط - وهــو رقــم 

يــكاد يــوازي االحتياطــي االســتراتيجي مــن النقــد 

األجنبــي لــدول ناميــة، فمــا الحــال بالنســبة لباقــي 

الشــركات العاملــة فــي الصناعــة؟! ... مــع األخــذ 

»نمــوذج  تتبــع  الشــركات  هــذه  أن  االعتبــار  فــي 

تنويــع  علــى  قائًمــا   )Business Model( أعمــال«  

أعمالهــا، ســواء الحفــر أو النقــل أو التكريــر، األمــر 

الــذي يضمــن اســتدامة أعمالهــا، وتعزيــز قدرتهــا 

علــى امتصــاص أي صدمــة خارجيــة تضــرب أيًّــا مــن 

أنشــطتها، بمــا ال يؤثــر علــى عوائدهــا الماليــة ... 

تلــك الميــزة ال يملكهــا إال عــدد محــدود جــًدا مــن 

العالــم. الشــركات علــى مســتوى 

ختاًمــا، ورغــم مــا عانتــه صناعــة النفــط العالميــة 

المســتويات  ــن  تحسُّ فــإن   ،2020 عــام  خــال 

تفــاؤل  عــن  فضــًلا   ،2020 عــام  بنهايــة  الســعرية 

االقتصــاد العالمــي بوصــول لقاحــات للفيــروس 

فــي  العاملــة  للشــركات  أمــل  بارقــة  وهــب  قــد 

صناعــة النفــط، بــأنَّ تجــاوز األزمــة قــد حــان. ورغــم 

ذلــك، فــإن التفــاؤل يجــب أن يكــون حــذًرا؛ ألن تلــك 

المؤشــرات ال تعنــي أن الصناعــة أصبحــت خــارج 

دائــرة الخطــر، ولكنهــا علــى األقــل تُشــير إلــى أن 

المرحلــة الصعبــة والحرجــة قــد تــم تجاوزهــا، وأننــا 

فــي انتظــار مســتقبل أفضــل يلــوح فــي األفــق.

37 مليار دوالر أمريكي 
هـــو حجـــم خســــائر أربـــع 
شركـــــــات نفطيـــة كبرى 
خال ربـــــــع ســـــــنة واحد 

فقـــط في عـــام ٢٠٢٠.



تمهيد

 Economic بــرز مصطلــح التكتــات االقتصاديــة

مــن  الثانــي  النصــف  خــال  العالــم  فــي   Blocs

القــرن الماضــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ 

وكنتيجــة لرغبــة العديــد مــن الــدول فــي االنضمام 

يعــرف  مــا  أو  إقليميــة متكاملــة  إلــى تجمعــات 

 Economic Integration االقتصــادي  بالتكامــل 

االســتقرار  لتحقيــق  التقليــدي  بمفهومــه 

الســياق  هــذا  وفــي  والسياســي،  االقتصــادي 

شــهدت أوروبــا والدة أكبــر تجمــع إقليمــي فــي 

ــس بناء  العالــم، وهــو االتحــاد األوروبي الذي تأسَّ

عــة عــام 1992،  علــى اتفاقيــة  ماســتريخت الموقَّ

والتــي انبثقــت مــن اتفــاق الجماعــة االقتصاديــة 

توالــى  الحيــن   ذلــك  ومنــذ   ،1957 عــام  األوربيــة 

ظهــور عــدد مــن التكتــات االقتصاديــة اإلقليميــة 

فــي آســيا واألمريكتيــن وإفريقيــا.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الــدول العربيــة كانــت أيًضــا 

باإلعــان  إقليمــي  تكتــل  أول  إقامــة  فــي  ســبَّاقة 

ــة عــام 1945، وفــي  ــدول العربي ــام جامعــة ال عــن قي

إطارهــا، تــم توقيــع أول اتفاقيــة لتســهيل التجــارة 

تــم  والتــي   ،1953 عــام  الترانزيــت  تجــارة  وتنظيــم 

إنشــاء  ذلــك  تــا  ثــم   ،1998 عــام  فــي  تجديدهــا 

مجلــس الوحــدة االقتصاديــة عــام 1957، الــذي اتخــذ 

قــرار إنشــاء الســوق العربيــة المشــتركة عــام 1964، 

وأخيــًرا، تــم تكويــن تكتــل اقتصــادي جديــد يعــرف 

 التكتالت االقتصادية الحديثة
والفرص المتاحة

أ. د. فخري الفقي
أستاذ االقتصاد بجامعة القاهـرة - والمستشــار 

السـابـق بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي
عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابًقا

باتفــاق منطقــة التجــارة العربيــة الكبــرى، والــذي 

ــره  ــذ عــام 2005، علــى أن يتــم تطوي ــز التنفي دخــل حي

ســوق  ثــم   ،2015 عــام  بحلــول  جمركــي  اتحــاد  إلــى 

عربيــة مشــتركة بحلــول عــام 2020، ومــن المفارقــات 

ــا  العجيبــة أن الــدول العربيــة كانــت رائــدة عالميًّ

جهودهــا  أن  إال  االقتصــادي،  التكتــل  مجــال  فــي 

المأمــول؛  بالنجــاح  ــل  تُكلَّ لــم  ذلــك  تحقيــق  نحــو 

سياســية  وألســباب  السياســية  اإلرادة  لغيــاب 

واقتصاديــة وأمنيــة عديــدة.

أشــكاًلا  االقتصاديــة  التكتــات  شــهدت  وقــد 

نمطيــن  فــي  نجملهــا  أن  يمكــن  ولكــن  عديــدة، 

االقتصــادي  بالتكامــل  يعــرف  األول،  رئيســين، 

التقليــدي  شــكله  فــي   Economic Integration

ســواًء علــى مســتوى عالمــي أو إقليمــي متعــدد 

األطــراف أو ثنائــي األطــراف، و تلعــب الحكومــات 

الــدور الرئيــس فــي إقامته وتنفيــذه، كما يقوم على 

مبــادئ وقواعــد محــددة تلعــب فيهــا االعتبــارات 

مهًمــا،  دوًرا  واألمنيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

تتوافــق عليهــا الــدول األعضــاء في هــذه التكتات، 

االقتصاديــة  التجمعــات  شــكل  يأخــذ  والثانــي، 

القوميــات  بيــن الشــركات العمالقــة متعــددة 

المتعديــة  أو   Multinational Corporations

للقوميــات Transnational Corporations، والتــي 

اقتصاديــة  اعتبــارات  األولــى  بالدرجــة  تحكمهــا 

وتدعمهــا  تســاندها  كمــا  مشــتركة،  ومصالــح 

هــذا  مباشــر،  وغيــر  مباشــر  بشــكل  حكوماتهــا 
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االقتصاديــة  التكتــات  لتلــك  الحديــث  المســار 

بــدأ يأخــذ صــوًرا حديثــة أكثــر تعقيــًدا لتجمعــات أو 

 )Technological Clusters( تكنولوجيــة  عناقيــد 

غيــر  والتطــورات  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  مــع 

وتكنولوجيــا  االتصــال  وســائل  فــي  المســبوقة 

المعلومــات.

العالميــة  االقتصاديــة  الســاحة  وقــد شــهدت 

مســارات  خلــق  األخيــرة  الثاثــة  العقــود  فــي 

جديــدة لتلــك التكتــات االقتصاديــة تعتمــد علــى 

 Supply مــا يعــرف بتجمعــات ساســل اإلمــداد

Chains & Value Clusters، ولعــل ذلــك يفســر 

الواليــات  بيــن  التــي نشــبت  التجاريــة  الحــروب 

المتحــدة األمريكيــة مــن ناحيــة وباقــي التكتــات 

االقتصاديــة )الصيــن واالتحــاد األوروبــي وجيران 

الشــمالية(،  أمريــكا  فــي  المتحــدة  الواليــات 

وكذلــك خــروج المملكــة المتحــدة مــن االتحــاد 

المتحــدة  الواليــات  ومطالبــة  األوروبــي، 

األمريكيــة بإعــادة النظــر في األشــكال التقليدية 

إعــادة  فكــرة  وبــزوغ  االقتصاديــة،  للتكتــات 

والقيمــة  اإلمــداد  ساســل  تجمعــات  توزيــع 

العالميــة وانتشــارها؛ لتفــادي تركزهــا فــي عــدد 

محــدود مــن الــدول حتــى ال يتعــرض االقتصــاد 

العالمــي إلــى أزمــات اقتصاديــة بســبب نقــص 

عندمــا  والخدمــات  الســلع  مــن  المعــروض 

إلــى  التجمعــات  هــذه  مراكــز  بعــض  تعرضــت 

- 19(، كمــا أن  اإلغــاق بســبب جائحــة )كوفيــد 

هــذه التكتــات االقتصاديــة الحديثــة يمكــن أن 

متكاملــة،  أو  متنافســة  اقتصــادات  بيــن  تتــم 

ــا، وقــد تكــون  ويمكــن أال تكــون متجــاورة جغرافيًّ

ــا أو لغويًّــا. غيــر متجانســة ثقافيًّ

نســتعرض فــي هــذا المقــال موضــوع التكتــات 

االقتصاديــة مــن ثاثــة جوانــب رئيســة:

التكتــالت االقتصاديــة 	  اســتعراض مالمــح 

الجديــدة.

التكتــالت 	  فــي  التحــول  مســارات  تحليــل 

علــى  المحتملــة  وتأثيراتهــا  االقتصاديــة 

العالميــة. التجــارة  حركــة  مســتقبل 

البحــث عــن الفــرص المتاحــة لمصــر فــي ظــل 	 

التكتــالت االقتصاديــة الجديدة.

أولًا: استعراض مالمح التكتالت 
االقتصادية 

التكتــات االقتصاديــة نمطيــن أساســيين  تأخــذ 

كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك، األول؛ التكتــات 

والثانــي؛  التقليديــة،  التكامليــة  االقتصاديــة 

يلــي  وفيمــا  الحديثــة.  االقتصاديــة  التكتــات 

األول. النمــط  مامــح  نســتعرض 

النمط األول: التكتالت االقتصادية 
التقليدية 

التكتــات  أن  إلــى  االقتصاديــة  األدبيــات  تشــير 

االقتصاديــة التقليديــة بيــن الدول تعــرف بالتكامل 

االقتصــادي الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال المرور 

بخمــس مراحــل متتابعــة، حيــث يتم فــي كل مرحلة 

التغلــب علــى عائــق مــن عوائــق التكامــل. وفيمــا 

يلــي نســتعرض باختصــار هــذه المراحــل:  

االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة أو متعددة 	 
تفضيليــة  معامــالت  لتقديــم  األطــراف 
متبادلــة: وهــي المرحلــة التمهيديــة لانتقــال 
المرحلــة  هــذه  وخــال  التاليــة،  المرحلــة  إلــى 

م الــدول األعضــاء مزايــا متبادلــة مــن خال  تُقــدِّ

خفــض الرســوم الجمركيــة علــى بعــض الســلع 

والخدمــات التــي يتــم تحديدهــا مســبًقا، كمــا 

أنــه قــد تمنــح دولــة مــا ميــزة »الدولــة األولــى 

إلحــدى   Most Favored Nation بالرعايــة« 

الــدول األخــرى بحيــث تتمتــع األخيــرة تلقائًيــا 

ودون الدخــول فــي مفاوضــات، بــأي تخفيضــات 

تمنحهــا الدولــة األولــى ألي دول أخــرى.    
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

 	 :Free Trade Area حــرة  تجــارة  منطقــة 
تعــد مــن أهــم مراحــل التكامــل االقتصــادي، 

والتــي تســتهدف تحقيــق حريــة انتقــال الســلع 

والخدمــات بيــن الدول األعضاء، ويتم ذلك من 

خــال اإللغــاء التدريجــي للتعريفــات الجمركيــة 

مــع  والخدمــات،  الســلع  تلــك  انتقــال  علــى 

احتفــاظ كل دولــة عضــو بالتعريفــة الجمركيــة 

الخاصــة بهــا تجــاه الــدول غيــر األعضــاء.

الجديــد 	   :Custom Union جمركــي  اتحــاد 
فــي هــذه المرحلــة يتمثــل فــي توحيــد النظــم 

والتعريفــات الجمركيــة بيــن دول االتحــاد مــن 

جهــة، وبينهــا وبيــن العالــم الخارجــي مــن جهــة 

أخــرى، باإلضافــة إلــى إنشــاء صنــدوق مركــزي 

توزيعهــا  إعــادة  بهــدف  الجمركيــة  لإليــرادات 

بيــن بعــض الدول األعضــاء لتعويضها عن أي 

أضــرار تكــون قــد لحقــت بحصيلتهــا الجمركيــة 

نتيجــة االنضمــام إلــى عضويــة االتحــاد. 

 	 :Common Market مشــتركة  ســوق 
إلــى حريــة  باإلضافــة  المرحلــة،  تنطــوي هــذه 

انتقــال الســلع والخدمــات )التجــارة البينيــة( 

كمــا هــو الحــال فــي المرحلــة الســابقة، علــى 

)العمالــة،  اإلنتــاج  عناصــر  انتقــال  تحريــر 

األعضــاء،  الــدول  بيــن  األمــوال(  ورؤوس 

فاســتثمارات الــدول األعضــاء تتــم معاملتهــا 

وبالتالــي  الوطنيــة،  االســتثمارات  معاملــة 

نفســها.   واالمتيــازات  الحقــوق  علــى  تحصــل 

تنطــوي 	   :Monetary Union نقــدي  اتحــاد 
هــذه المرحلــة، فضــًلا عمــا ســبق، علــى توحيــد 

عملــة  خلــق  خــال  مــن  النقديــة  السياســة 

مركزيــة،  نقديــة  ســلطة  وإنشــاء  موحــدة 

موحــدة  عملــة  األعضــاء  للــدول  فتكــون 

وسياســة نقديــة موحــدة فيمــا يتعلــق بســعر 

وأســس  الفائــدة،  وأســعار  العملــة  صــرف 

المصرفــي  القطــاع  علــى  والرقابــة  التنظيــم 

األوروبــي. االتحــاد  فــي  الحــال  هــو  كمــا 

تعــد 	   :Economic Unit اقتصاديــة  وحــدة 
هــذه المرحلــة آخــر مراحــل التكامــل االقتصادي 

اقتصاديــة  ســلطة  إنشــاء  تتطلــب  التــي 

تهيمــن علــى كل الجوانــب االقتصاديــة للــدول 

األعضــاء، فيتــم تنســيق العمــل االقتصــادي 

العامــة،  كالماليــة  المســتويات  جميــع  علــى 

العمــل. وأســواق  الدوليــة،  والتجــارة 

التكامــل  نجــاح  فــإن  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 

ــا للقواعــد التــي  االقتصــادي يتطلــب إطــاًرا قانونيًّ

علــى  والمحافظــة  وتيرتــه  تســريع  علــى  تعمــل 

ــل فــي وجــود  مصالــح الــدول األعضــاء بــه، وتتمثَّ

اتفاقيــات جماعيــة، ومواثيــق عمــل، وتشــريعات 

مشــتركة، وكذلــك، إنشــاء إطــار مؤسســي يشــرف 

علــى تطبيــق تلــك االتفاقيــات ويعمــل علــى حــل 

ســبق،  مــا  إلــى  وباإلضافــة  البينيــة،  الخافــات 

ــب األمــر لوصــول التكامــل االقتصــادي إلــى  يتطلَّ

مشــتركة  اســتثمارات  وجــود  النهائيــة  صورتــه 

داخــل التكتــل، ولــن يتــم ذلــك إال مــن خــال بــذل 

وتشــجيع  االســتثمار،  منــاخ  لتحســين  الجهــود 

فــي االســتثمار،  المبــادرة  علــى  الخــاص  القطــاع 

التجــارة  ونمــو  انســياب  تعزيــز  عــن  فضــًلا  هــذا 

األعضــاء.   الــدول  بيــن  البينيــة 

االقتصاديــة  للتكتــالت  األمثلــة  أبــرز  ومــن 

)عالميــة – إقليميــة - قاريــة( على مســتوى الدول 

واألمريكيــة  واإلفريقيــة  واآلســيوية  األوروبيــة 

مــا يلــي:

بإصالحــات 	  تقــوم  اقتصاديــة  تكتــالت 
التكنولوجيــة  التطــورات  لمواكبــة 
العالميــة: والجيوسياســية  والبيئيــة 

1  -  :European Union - EU األوروبــي  االتحــاد 

علــى  بنــاء  أوروبيــة  دولــة   27 ــا  حاليًّ يضــم 

خــروج  بعــد   -  1992 ماســترخت  اتفاقيــة 

بريطانيا نهاية عام 2020 - والتي كانت تتويًجا 

لجهــود متواصلــة نحــو التكتــل االقتصــادي، 
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 ،1948 البينيلوكــس  مجموعــة  مــن  بدايــة 

ومــا تاهــا مــن تكتــات كمجموعــة الفحــم 

والحديــد األوروبيــة، ثــم الســوق األوروبيــة 

رومــا  اتفاقيــة  أســاس  علــى  المشــتركة 

عــام 1957. لقــد شــهد العالــم تســارع الــدول 

لانضمــام  وشــرقية(  )غربيــة  األوروبيــة 

ــى هــذا االتحــاد، كمــا أن هنــاك دوال أخــرى  إل

كانــت ومــا زالــت تســعى لتحقيــق شــروط 

االنضمــام لهــذا التكتــل االقتصــادي الكبيــر، 

كمــا نجحــت 19 دولــة عضًوا باالتحاد األوروبي 

فــي  )اليــورو(  موحــدة  عملــة  إصــدار  فــي 

ــي  منتصــف عــام 2001 والتعامــل بهــا والتخلِّ

ــة )الفرنــك الفرنســي  عــن عماتهــا التاريخي

والمــارك األلمانــي والليــرة اإليطاليــة(، ورغم 

بذلــت  كبريطانيــا  كبــرى  دولــة  نجــد  ذلــك، 

جهــًدا للخــروج مــن االتحــاد علــى مــدار أكثــر 

أعربــت  بعــد اســتفتاء  ثــاث ســنوات  مــن 

)نحــو  البريطانــي  الشــعب  غالبيــة  فيــه 

52%( عــن رغبتهــا فــي الخــروج مــن االتحــاد 

ا  األوروبــي، وبالفعــل خرجــت بريطانيا رســميًّ

فــي نهايــة ديســمبر 2020، بعــد توقيعهــا علــى 

اتفــاق تجــاري مــع االتحاد األوروبي، ســيتلوه 

عقــد بريطانيــا اتفاقيــات تجاريــة مــع العديــد 

اتفاقيــات  لهــا  والتــي  األخــرى،  الــدول  مــن 

شــراكة مــع االتحــاد األوروبــي، ومــن بينهــا 

أن  علــى  دليــل  خيــر  ذلــك  ولعــل  مصــر، 

التكتــات االقتصاديــة إن لــم تحقــق منافــع 

للــدول األعضــاء والشــركات العماقــة فلــن 

علــى  فــإن  وعليــه  االســتدامة،  لهــا  تكتــب 

القائــدة لاتحــاد األوروبــي كألمانيــا  الــدول 

وفرنســا أن تعمــل علــى تافــي مثــل هــذه 

العقبــات، وإعــادة النظــر فــي منظومــة هــذا 

التكتــل مــن حيــث التطــور التكنولوجــي فــي 

مجــال اإلنتــاج واالســتثمار والتجــارة، ودور 

الشــركات متعديــة الجنســية فيمــا يســمى 

والقيمــة.   اإلمــداد  بساســل 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة ألمريكا الشــمالية  -  2

 North America Free Trade »النافتــا« 

إطــار  فــي   :1992   Agreement  - NAFTA

إصــرار الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« 

علــى إعــادة النظــر فــي التكتــات االقتصاديــة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

وشــركائها التجارييــن، فقــد نجحــت جهــود 

التفــاوض  إعــادة  فــي  األمريكيــة  اإلدارة 

ألمريــكا  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  علــى 

معروفــة  وأصبحــت  )نافتــا(،  الشــمالية 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  »باتفاقيــة 

والتــي   ،»)USMCA( وكنــدا  والمكســيك 

يوليــو  مــن  األول  فــي  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 

والتــي  اتفاقيــة »نافتــا«،  لتحــل محــل   ،2020

أســوأ  بأنهــا  األمريكيــة  اإلدارة  وصفتهــا 

اتفاقيــة تجاريــة أبرمتهــا الواليــات المتحــدة 

بذلــك  ولتدخــل  اإلطــاق،  علــى  األمريكيــة 

العاقــات التجاريــة بيــن هــذه الــدول فصــًلا 

جديــًدا أفضــل للتجــارة والهجــرة، وتشــمل 

رئيســة  أجــزاء  تحديــث  الجديــدة  االتفاقيــة 

العصــر  لتناســب  »نافتــا«  اتفاقيــة  مــن 

ــنة،  الرقمــي، مــع فــرض ظــروف عمــل محسَّ

فضــًلا عــن إصــاح قطاعــات مثــل: صناعــة 

األلبــان. ومنتجــات  الســيارات، 

إعــادة 	  إلــى  تحتــاج  اقتصاديــة  تكتــالت 
الحديثــة:  التطــورات  لمواكبــة  صياغــة 
االقتصاديــة  للتكتــات  عديــدة  األمثلــة 

التقليديــة التــي تحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي 

هياكلهــا وقواعدهــا لكــي تُكتب لها االســتدامة 

فــي ظــل عالــم يعــج بالتطــورات التكنولوجيــة 

االقتصاديــة  بالمخاطــر  وملــيء  المتســارعة، 

واالجتماعيــة،  والبيئيــة  والجيوسياســية 

يلــي:  مــا  ومنهــا 

مجموعــة بريكــس BRICS االقتصاديــة: وهي  -  1

الــدول  وتضــم  االقتصاديــة،  الكتــل  أحــدث 
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الخمــس صاحبــة أســرع نمــو اقتصــادي فــي 

العالــم )البرازيــل- الهنــد- روســيا- الصيــن- 

ــا( وتأسســت عــام 2010. جنــوب إفريقي

ســت  -  2 منظمة التجارة العالمية WTO: تأسَّ

عــام 1995، وهــي بديلــة عــن االتفاقيــة العامــة 

)الجــات(،  التجــاري  والقانــون  للتعريفــات 

وتضــم منظمــة التجــارة العالميــة 164 دولــة 

20 دولــة مراقبــة حتــى  إلــى  عضــًوا، إضافــًة 

نهايــة 2020.

والتنميــة  -  3 االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

.1960 عــام  ســت  تأسَّ  ،OECD

الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا  -  4

ســت عــام 1940. )اتفاقيــة أبدجــان(، تأسَّ

5  -  COMESA -Common اتفاقيــة الكوميســا 

 Market of East & South Agreement

)الســوق المشــتركة لــدول شــرق وجنــوب 

ســت عــام 1994. إفريقيــا(، تأسَّ

للتعــاون  -  6 أســيا  شــرقي  جنــوب  رابطــة 

ســت  تأسَّ  ،)ASEAN )اآلســيان  اإلقليمــي 

.1967 عــام 

منتــدى التعــاون االقتصــادي لــدول شــرق  -  7

آســيا والمحيــط الهــادئ آســيا باســيفيك 

ســت عــام 1989. )إبيــك(، تأسَّ

مجلــس التعــاون الخليجــي، ويضــم 6 دول  -  8

 Gulf Co-Operation Council -  - خليجيــة 

ــس عــام 1981. GCC وتأسَّ

منطقــة التجــارة الحــرة اإلفريقيــة القاريــة  -  9

عــت عليهــا 44 دولــة مــن  )مــارس 2018(: وقَّ

عليهــا قــت  وصدَّ إفريقيــة،  دولــة   54  أصــل 

فــي  التنفيــذ  حيــز  فــي  ودخلــت  دولــة،   34

 .2021 ينايــر

النمط الثاني: التكتالت االقتصادية 
الحديثة 

يمكــن تحقيــق هــذا النمــط بطريقتيــن، األولــى: مــن 

للتكتــات  التقليديــة  المنظومــات  إصــاح  خــال 

االقتصاديــة، والثانيــة: بإقامــة تجمعــات أو مراكــز 

لساســل اإلمــداد والقيمــة. 

الطريقــة األولى: إصــالح التكتالت االقتصادية 
المثــال، جعلــت جائحــة  علــى ســبيل  التقليديــة: 
التجــارة  منظمــة  إصــاح  مهمــة  »كوفيــد-19« 

العالميــة أكثــر إلحاًحــا، حيــث ُيعــد الحفــاظ علــى 

فــي  فقــط  ليــس  مهًمــا،  أمــًرا  التجــارة  تدفــق 

االنتعــاش  لدعــم  أيًضــا  ولكــن  الوبــاء،  مكافحــة 

االقتصــادي وإرســاء األســس لعالــم أكثــر مرونــة 

لقــد  المســتقبل.  فــي  واســتدامة  وشــمولية 

وفــرت الجائحــة الزخــم الــازم ألعضائهــا )164 دولــة( 

أجنــدة  علــى  واالتفــاق  لتحديثهــا،  المنظمــة  فــي 

إصاحيــة طمــوح. وفــي هــذا الســيناريو المتفائــل، 

التجــارة  منظمــة  إلصــاح  التوقعــات  تكــون  قــد 

المؤتمــر  موعــد  بحلــول  إيجابيــة  أكثــر  العالميــة 

المقبــل والمتوقــع عقــده فــي يونيــو 2021، وإلصــاح 

منظمــة التجــارة العالميــة حًقــا، تحتــاج قواعدهــا 

التحــوالت  لتعكــس  التحديــث  إلــى  التجاريــة 

والتحــوالت  العالميــة  االقتصاديــة  القــوة  فــي 

التكنولوجيــة، ومــن أجــل التحديــث، تعتمــد الــدول 

مناهــج  مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى  األعضــاء 

التفــاوض، مثــل المفاوضــات التجاريــة متعــددة 

multilateral؛ حيــث تُعــد المفاوضــات  األطــراف 

للغايــة،  معقــدة  األطــراف  متعــددة  التجاريــة 

وتســتغرق ســنوات حتــى تكتمــل، كمــا أن منظمــة 

»التعهــد  مبــدأ  علــى  تعمــل  العالميــة  التجــارة 

شــيء  أي  علــى  االتفــاق  يتــم  ال  )حيــث  الفــردي« 

ــن أن  ــى كل شــيء(، وفــي حي ــم االتفــاق عل ــى يت حت

التوصــل إلــى اتفاقيــات بهــذه الطريقــة يمكــن أن 

يكــون صعًبــا؛ إال أن الميــزة الرئيســة تكمــن فــي أن 

القــرارات تكــون أكثــر قبــوًلا لجميــع األعضــاء.
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الطريقــة الثانيــة: تجمعات أو مراكز لساســل 
االتفاقيــات  فشــل  نتيجــة  والقيمــة:  اإلمــداد 
 ،Multilateral التجارة الشــاملة متعــددة األطراف

العالميــة،  التجــارة  منظمــة  توفرهــا  التــي  كتلــك 

العالميــة،  التجــارة  حريــة  مــن  مزيــد  تحقيــق  فــي 

أصبحــت تلــك التجمعــات متعــددة األطــراف التــي 

تضــم مجموعــات فرعيــة مــن أعضــاء المنظمــة 

تركــز فــي كثيــر مــن األحيــان علــى قطــاع أو قطاعات 

ساســل  بمراكــز  يعــرف  مــا  إطــار  فــي  معينــة 

حيــث   ،Supply & Value Chain والقيمــة  اإلمــداد 

يمكــن لتلــك التجمعــات أن تنتــج اتفاقــات أســرع 

وأكثــر مرونــة، كمــا أنهــا تمهــد الطريــق لتوســيع 

ــدة،  ــة جدي نطــاق االتفــاق فــي قطاعــات تكنولوجي

ســيكتب  المســتقبل  أن  يبــدو  عــام،  وبشــكل 

لصالــح تلــك التجمعــات؛ لــذا يكــون مــن الضــروري 

المؤسســات  و  االتفاقيــات  فــي  النظــر  إعــادة 

إلصاحهــا بطريقــة تجعلهــا أكثــر اســتدامة؛ ألنهــا 

توفــر عــدة قواعــد يبــدو أنهــا صعبــة المنــال فــي 

ظــل النظــام الحالــي للتجــارة العالميــة، ومــن بيــن 

هــذه القواعــد مــا يلــي:

إحــدى 	  ــل  تمثِّ التــي  واإلخطــار:  الشــفافية 

القواعــد الرئيســة لمنظمــة التجــارة العالميــة، 

إال أن امتثــال أعضائهــا لتلــك القواعــد مــا زال 

بدرجــة  الناميــة،  الــدول  بيــن  ضعيًفــا، خاصــة 

أصبحــت تهــدد بتــآكل الثقة فــي النظام الراهن 

الخصــوص،  هــذا  وفــي  العالميــة،  للتجــارة 

قدمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومعهــا 

االتحــاد األوروبــي اقتراًحــا بتعزيــز الشــفافية.   

األكثــر 	  القضيــة  وهــي  الناميــة:  الدولــة  وضــع 

تعقيــًدا بســبب عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه 

التجــارة  منظمــة  فــي  الناميــة  الدولــة  لماهيــة 

العضــو  للدولــة  متروكــة  إنهــا  حيــث  العالميــة، 

بــأن تعلــن ذلــك عــن نفســها، ونظــًرا ألن تلــك 

خاصــة  »معاملــة  بـــ  يســمى  مــا  تتلقــى  الــدول 

وتفضيليــة«، فــا غرابــة فــي أن نجــد نحــو ثلثــي 

ومــن  ناميــة،  كــدول  تُعامــل  المنظمــة  أعضــاء 

بينهــا الصيــن، حتــى إن ذلــك يكــون علــى حســاب 

ــة  ــدول النامي ــد مــن ال ــة للعدي الحاجــات الضروري

َقة للدعــم التــي تكــون فــي أمــس الحاجــة 
ِ
المســتح

إلــى العــون اإلنمائــي، وتتفــق الواليــات المتحــدة 

إلــى  األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي علــى الحاجــة 

فــي  العالميــة  للتجــارة  جديــدة منظمــة  قواعــد 

والعشــرين.   الحــادي  القــرن 

الهائــل 	  التطــور  فمــع  اإللكترونيــة:  التجــارة 

فــي وســائل االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات 

وضــرورة مواكبــة متطلبــات الثــورة الصناعيــة 

والتكنولوجيــة الرابعــة، أصبــح مــن الضــروري 

التركيــز واالتفــاق علــى وضــع خريطــة طريــق 

لمســتقبل التجــارة اإللكترونيــة العالميــة.  

االســتثمار 	  إســقاط  تــم  البينــي:  االســتثمار 

ــة  ــة لمنظمــة التجــارة العالمي ــة تفاوضي كقضي

فــي عــام 2004، وفــي غضــون ذلــك، قامــت البلــدان 

بتغطيــة أحــكام االســتثمار مــن خــال معاهــدات 

االســتثمار الثنائيــة، ومــن ثــمَّ يجــب التركيــز علــى 

القضايــا  واســتبعاد  االســتثمارات  تســهيل 

إلــى األســواق،  بالوصــول  المتعلقــة  الشــائكة 

وتســوية المنازعــات بيــن المســتثمرين والدول، 

وهــذه القضيــة تجــد طريقهــا للحــل فــي ظــل 

ساســل اإلمــداد والقيمــة.

الزراعــة والتنميــة: يســتهدف أعضاء منظمة 	 

التجــارة العالميــة إصــاح اإلعانــات والحواجــز 

التجاريــة العاليــة التــي تشــوه التجــارة الزراعية، 

وفــي عــام 2015، التــزم أعضــاء المنظمــة بإلغــاء 

علــى  اتفقــوا  كمــا  الزراعيــة،  الصــادرات  دعــم 

إيجــاد حلــول لقضيــة المخــزون العــام ألغــراض 

األمــن الغذائــي )وهــي قضيــة تتطلــب اهتماًمــا 

جديــًدا فــي ســياق أزمــة كوفيــد-19(. 

االســتدامة البيئيــة: تلعــب منظمــة التجــارة 	 

العالميــة دوًرا رئيًســا فــي الجهــود المبذولــة 
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للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  لتحقيــق 

أعضــاء  ناقــش  وقــد   ،)SDGs( المســتدامة 

ــا اســتدامة التجــارة،  المنظمــة مختلــف قضاي

وتقدمــت المحادثــات بدرجــات متفاوتــة، وتبــرز 

ثاثــة مجــاالت يمكــن أن تســهم بشــكل كبيــر 

كوفيــد-19،  أزمــة  مــن  األخضــر  التعافــي  فــي 

وهــي: إبــرام اتفــاق بشــأن قصــر اإلعانــات علــى 

الوقــود  دعــم  وإصــاح  األســماك،  مصايــد 

األحفــوري، والتركيــز علــى اختتــام المفاوضــات 

البيئيــة. بشــأن اتفاقيــة الســلع 

حققتــه 	  مــا  ضــوء  ففــي  الفــرص:  تكافــؤ 

علــى  متســارع  اقتصــادي  نمــو  مــن  الصيــن 

ــة، فــإن الســؤال  ــا الماضي مــدار األربعيــن عاًم

الممكــن  مــن  هــل  هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي 

ــر متجانســة،  ــة غي أن تتعايــش نظــم اقتصادي

كنظــام رأســمالية الدولــة فــي الصيــن، ونظــم 

المتحــدة  كالواليــات  الســوق  اقتصــادات 

األوروبــي؟ واالتحــاد  األمريكيــة 

ثانًيا: تحليل مسارات التحول في 
التكتالت االقتصادية وتأثيراتها 
المحتملة على مستقبل التجارة 

العالمية 

 Supply والقيمــة  اإلمــداد  مراكــز ساســل  تُعــرَّف 

تدفــق  عمليــة  أنهــا   علــى   & Value Chains -SVC

بإنتــاج  المتعلقــة  واألمــوال  والبيانــات  الســلع 

ســلعة أو خدمــات معينــة، بــدًءا مــن شــراء المــواد 

الخــام وحتــى تســليم المنتــج إلــى وجهتــه النهائيــة، 

وتتضمــن أنظمــة إدارة ساســل اإلمــداد والقيمــة 

المتعلقــة  المعلوماتيــة  البرامــج  حــزم  الرقميــة 

بجميــع أطــراف السلســلة التــي تعمــل مًعــا إلنتــاج 

ــع  وتتبُّ الطلبــات،  وتنفيــذ  الخدمــة،  أو  الســلعة 

ــك المــَورِّدون، والشــركات  المعلومــات، بمــا فــي ذل

النقــل،  وشــركات  الجملــة،  وتجــار  المصّنعــة، 

التجزئــة.   وبائعــو  اللوجســتية،  الخدمــات  ومقدمــو 

وقــد ظهــرت ساســل اإلمــداد والقيمــة منــذ نحــو 

عشــر ســنوات، كــرد فعــل لتداعيــات األزمــة الماليــة 

الشــركات  بحثــت  حيــث   ،2007/2008 عــام  العالميــة 

متعــددة القوميــات عــن المورديــن والمنتجيــن فــي 

المحيــط اإلقليمــي لها، وفــي هذا الخصوص، أصبح 

إنتــاج الســلع والخدمــات بالنســبة ألوروبــا الغربيــة 

يتــم فــي إطــار إنشــاء ساســل اإلمــداد والقيمــة مــع 

دول أوروبــا الشــرقية، وكــذا مــع بعــض دول شــمال 

إفريقيــا )المغــرب وتونــس والجزائــر(، كمــا قامــت 

الصيــن بجــذب الشــركات متعــددة القوميــات التــي 

قامــت بدورهــا بتكويــن مراكــز لتلــك الساســل مــع 

الــدول اآلســيوية المجــاورة.

لقــد كشــفت صدمــة وبــاء فيــروس كورونــا عــن 

مــدى هشاشــة ساســل اإلمــداد والقيــم، هــذه 

الساســل المعقــدة بتوزيعهــا الحالــي وتركزهــا 

البعــض، ممــا  فــي مناطــق قريبــة مــن بعضهــا 

يعرضهــا للخطــر عندمــا يتعطــل جــزء منهــا فــي 

العالــم، كمــا حــدث فــي مدينــة »ووهــان« الصينيــة 

فــي بدايــة تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا، توقفــت 

الســلع  إنتــاج  عــن  والقيمــة  اإلمــداد  ساســل 

العالمــي  االقتصــاد  واجــه  ثــمَّ  ومــن  والخدمــات، 

توجــه  ظهــر  لــذا  منهــا؛  المعــروض  فــي  نــدرة 

عالمــي جديــد تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

اإلمــداد  ساســل  مراكــز  توزيــع  إعــادة  بضــرورة 

ــا فــي  والقيمــة بمــا يقلــل مــن مخاطــر تركزهــا عالميًّ

مناطــق معينــة، وقــد مثَّلــت جائحــة كورونــا نقطــة 

تحــول فــي إعــادة تشــكيل التكتــات االقتصاديــة 

بشــكلها الحديــث، وفيمــا يلــي نســتعرض عــدًدا 

مــن المســارات: 

1. تداعيات جائحة فيروس كورونا على 
سالسل اإلمداد والقيمة

يــرى كثيــر مــن صانعــي السياســة االقتصاديــة أن 

جــزًءا كبيــًرا مــن مشــكلة ساســل اإلمــداد والقيمــة 

ــل فــي تركــز إنتــاج ســلع وخدمــات معينــة  اليــوم يتمثَّ
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بشــكل كبيــر فــي مناطــق أو دول محــدودة )الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة - الصيــن - االتحــاد األوروبــي(، 

وأحيانًــا فــي مــدن فــي دول بعينهــا، وقــد أدى هــذا 

الوضــع إلــى بــروز مخاطــر توقفهــا عــن اإلنتــاج نتيجــة 

تعرضهــا لصدمــات اإلغــاق البيئيــة والصحيــة كمــا 

هــو الحــال فــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا تاهــا مــن 

إغاقــات كاملــة أو شــبه كاملــة؛ لــذا فــإن اســتمرار 

هــذا الوبــاء بــدون عــاج أو لقــاح  لفتــرات طويلــة 

للعمــل  االســتثمارات  مــن  مزيــد  يســتوجب ضــخ 

إن  الساســل.  هــذه  وتنــوع  مرونــة  زيــادة  علــى 

الهــدف مــن وضــع اســتراتيجيات صارمــة لخفــض 

متعديــة  الشــركات  مــن  العديــد  ع  شــجَّ التكاليــف 

القوميــات للدخــول فــي ساســل اإلمــداد والقيمــة 

منــذ عقــود مضــت، وبقــدر نجــاح تلــك الشــركات فــي 

ــب إلمكانيــة  لــم تتحسَّ أنهــا  إال  التكاليــف،  خفــض 

تعرضهــا لصدمــات اإلغــاق الكلي أو الجزئي بســبب 

جيوسياســية،  توتــرات  حــدوث  أو  األوبئــة  انتشــار 

واألخطــر مــن ذلــك أن العديــد مــن تلــك الشــركات 

العماقــة انتقلــت مــن مراكزهــا األساســية في دول 

الغــرب فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة 

إلــى مراكــز جديــدة بالقــارة اآلســيوية، خاصــة الصين، 

منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين؛ بهــدف خفــض 

تكاليــف اإلنتــاج دون مراعــاة للمخاطــر الناجمــة عــن 

تزايــدت  وقــد  اإلشــارة-  ســبقت  -كمــا  التركــز  هــذا 

حــدة هــذه المخاطــر بعدمــا أصبحــت تجــارة العالــم 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %16 نحــو  تشــكل 

للصيــن عــام 2019 صعــوًدا مــن 4,3% عــام 2002.

2. تنويع مراكز سالسل اإلمداد والقيمة 
ودول المنشأ لمكونات اإلنتاج  

أكثــر  والقيمــة  اإلمــداد  ساســل  أصبحــت  لقــد 

البيولوجيــة،  بالمنظومــات  أشــبه  تعقيــًدا، فهــي 

المتبــادل،  واالعتمــاد  التعقيــد  درجــة  حيــث  مــن 

القوميــات  المتعديــة  الشــركات  تعتمــد  حيــث 

الوســطاء  المورديــن  مــن  والمزيــد  المزيــد  علــى 

لجلــب مكونــات اإلنتــاج الخاصــة بهــا. فمثــًلا عندمــا 

الصيــن مقاطعــة »هوبــي« وعاصمتهــا  أغلقــت 

مدينــة »ووهــان« الصناعيــة بســبب وبــاء فيــروس 

كورونــا، توقفــت ساســل اإلمــداد والقيمــة ليــس 

توقــف  إلــى  تجاوزتهــا  ولكــن  الصيــن  فــي  فقــط 

أخــرى،  دول  فــي  الشــركات  تلــك  بعــض  نشــاط 

مثــل مصانــع المابــس الكمبوديــة التــي ُأجبــرت 

ــة.  علــى اإلغــاق بســبب نقــص األقمشــة الصيني

لــذا، فــإن هــذه الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم 

يجــب أن تســتثمر أكثــر فــي تنويــع مراكــز ساســل 

مكونــات  منشــأ  تنويــع  وكــذا  والقيمــة،  اإلمــداد 

التنويــع  إلــى  اإلنتــاج؛ ألن هــذه الشــركات تحتــاج 

ــد مــن منشــآت  ــه العدي للتأكــد مــن أن المــورد لدي

إلــى  باإلضافــة  مختلفــة،  مناطــق  فــي  التصنيــع 

أنهــا يمكنهــا التبديــل واالنتقــال مــن منشــأ إلــى 

التــي  اإلنتاجيــة  المكونــات  علــى  للحصــول  آخــر 

 
ٍ

تحتــاج إليهــا أو يمكنهــا االحتفــاظ بمخــزون كاف

منهــا أكثــر مــن المعتــاد.

لقــد فطــن الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« لذلك 

برنامجــه  تضمــن  ولذلــك  األعمــال،  رجــل  بخلفيــة 

ــة وغيرهــا مــن  الرئاســي حزمــة مــن الحوافــز الضريبي

الحوافــز؛ لتشــجيع الشــركات األمريكيــة العماقــة 

اإلمــداد  ساســل  تعزيــز  إلــى  ثانيــة  مــرة  للعــودة 

قــام  الوقــت نفســه،  المتحــدة، وفــي  الواليــات  فــي 

بإعــادة النظــر فــي اتفــاق التجــارة الحــرة لــدول أمريــكا 

الشمالية )أمريكا – كندا – المكسيك( أو ما يعرف بـ 

  North America Free Trade Agreement »النافتا«

NAFTA؛ لتحقيــق االنســجام مــع تلــك المســتجدات 

الجديــد،  بالمفهــوم  االقتصاديــة  التكتــات  فــي 

ــى  ــة عل ــه التجاري ــك قــام بشــن حرب ــى ذل باإلضافــة إل

ــى عــن ممارســاتها غيــر العادلــة  الصيــن؛ حتــى تتخلَّ

فــي التجــارة العالميــة، والتــي مــن بينهــا التوقــف عــن 

الناميــة  الــدول  بمزايــا  االســتفادة  فــي  االســتمرار 

الصيــن  ــى  تتخلَّ أن  وضــرورة  كذلــك،  ليســت  وهــي 

التاعــب بقيمــة عملتهــا كوســيلة  عــن ممارســات 
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وكذلــك  العالــم،  دول  أســواق  إلــى  للنفــاذ  ســهلة 

تقليــد  وعــدم  الفكريــة  الملكيــة  بحقــوق  التزامهــا 

العامــات التجاريــة. لقــد أدت هــذه الحــرب التجاريــة 

الشــركات  مــن  عديــد  تحفيــز  إلــى  العماقيــن  بيــن 

العماقــة علــى إعــادة النظــر فــي وضعهــا الحالــي 

والبــدء فــي نقــل مراكــز ساســل اإلمــداد والقيمــة 

إلــى دولهــا، خاصــة مــع تفشــي فيــروس كورونــا منــذ 

ذلــك  نحــو  االتجــاه  أن  الواضــح  ومــن   ،2020 مــارس 

سيتســارع بحيــث ســيصبح هيــكل تلــك الساســل 

مختلًفــا عمــا هــو عليــه اآلن.

3. خسائر مراكز سالسل اإلمداد والقيمة 
العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا

ل  بالنســبة للــدول المتقدمــة والناهضــة: تشــكِّ

العالميــة  والقيمــة  اإلمــداد  ساســل  مراكــز 

الثاثــة الرئيســة، وهــي الصيــن واالتحــاد األوروبــي 

 %63 مجتمعــة  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات 

مــن واردات ساســل التوريــد العالميــة، و64% مــن 

ر مركــز التجــارة  صــادرات ساســل التوريــد، ويقــدِّ

العالمــي خســائر فيــروس كورونــا »كوفيــد - 19« 

فــي صــادرات التصنيــع فــي مراكز ساســل التوريد 

 ،2020 فــي  دوالر  مليــار   126 بنحــو  الثاثــة  العالميــة 

كمــا أن الوبــاء أثَّــر بشــدة فــي المعامــات التجاريــة 

العالــم  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 

بمــا يقــرب مــن 55%، وكذلــك أصبحــت الشــركات 

كبيــرة،  تحديــات  تواجــه  والمتوســطة  الصغيــرة 

تدفعهــا لضــرورة وضــع اســتراتيجية جديــدة تعــزز 

مرونــة ساســل اإلمــداد والقيمــة؛ حتــى تتمكــن 

مــن البقــاء والنمــو فــي المســتقبل.

بالنســبة للــدول الناميــة: أدى التوقــف فــي ساســل 

وتشــير  كبيــرة،  آثــار ســلبية  إلــى  والقيمــة  اإلمــداد 

التقديــرات األوليــة إلــى خســارة المصدريــن األفارقــة 

سلســلة  صــادرات  مــن  دوالر  مليــار   2,4 مــن  أكثــر 

إلغــاق  نتيجــة  العالميــة؛  الصناعيــة  التوريــد 

المصانــع فــي الصيــن واالتحــاد األوروبــي والواليــات 

مــن  األكبــر  الجــزء  وُيعــزى  األمريكيــة،  المتحــدة 

المؤقــت  التوقــف  إلــى   )%70 مــن  )أكثــر  الخســارة 

األوروبــي؛  االتحــاد  مــع  التوريــد  سلســلة  لروابــط 

الصغيــرة  الشــركات  مــن   %55 مــن  أكثــر  إن  حيــث 

وثلثــي  الوبــاء،  بهــذا  بشــدة  تأثــرت  والمتوســطة 

هــذه الشــركات تأثــرت معاماتهــا التجاريــة بنســبة 

40% مقارنــة بالشــركات الكبــرى، كمــا أن نحو 20% من 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة عرضــة لخطر 

اإلغــاق بشــكل دائــم فــي غضــون فتــرة قصيــرة، أمــا 

األكثــر  الخدمــات فهــي  لشــركات قطــاع  بالنســبة 

تضــرًرا بالوبــاء، ال ســيما تلــك التــي تقــدم خدمــات 

اإلقامــة والغــذاء، باإلضافــة إلــى أن 76% مــن تلــك 

الشــركات التــي تقــدم مثــل هــذه الخدمــات تأثــرت 

اء اإلغــاق الكامــل  عملياتهــا التجاريــة بقــوة مــن جــرَّ

الجزئــي.  أو 

ثالثًا: الفرص المتاحة في ظل 
التكتالت االقتصادية الحديثة 

ومستقبل المنطقة االقتصادية 
لمحور قناة السويس 

قنــاة  لمحــور  االقتصاديــة  المنطقــة  تعــد 

والمرشــحة  الواعــدة  المناطــق  مــن  الســويس 

ألن تكــون أحــد مراكــز ساســل اإلمــداد والقيمــة 

فــي إطــار التوجــه العالمــي الجديــد إلعــادة توزيــع 

مراكــز تلــك الساســل لتغطــي منطقــة الشــرق 

عــرض  يلــي  وفيمــا  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط 

موجــز لمــا تمتلكــه تلــك المنطقــة االقتصاديــة مــن 

إمكانــات:                                                                  

لمحــور  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  تضــم 
قنــاة الســويس ثــاث محافظــات هــي بورســعيد 
أوًلا:  بهــا،  ويتوافــر  واإلســماعيلية،  والســويس 
ا فــي العالــم، وهــي:  أربعــة مجــاالت هــي األكثــر نمــوًّ
والســياحة،  والطاقــة،  واللوجســتيات،  النقــل 
ثانًيــا:  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت 
إنشــاء منطقــة صناعيــة كبــرى، حيــث يتكــون محور 
قنــاة الســويس مــن ثــاث مناطــق بمشــروعات 
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متنوعــة في شــرق بورســعيد، وشــمال غــرب خليج 
الســويس، ومينــاء الســخنة ووادي التكنولوجيــا 

باإلســماعلية:  

مشروعات تنمية شرق بورسعيد 
تنقسم إلى عدة محاور، وهي:

أ. ميناء بحري عماق

ب. إنشاء منطقة صناعية وأخرى لوجستية.

جـ. إنشاء منطقة سكنية.

د. إنشاء بحيرات للمزارع السمكية.

هـ. منطقة أنفاق جنوب بورسعيد. 

واألخــرى  الصناعيــة  بالمنطقــة  يتعلــق  وفيمــا 
اللوجســتية بشــرق بورســعيد، فإنهــا تعــد بمثابــة 
ومدينــة  لمينــاء  واللوجســتي  الصناعــي  الظهيــر 
بورســعيد، حيــث تنقســم إلــى 10 مناطــق رئيســة 
كل منطقــة ســتتخصص فــي صناعــة واحــدة، كمــا 

يلــي:

صناعة السيارات ومكوناتها.	 

الصناعات الهندسية، وتشمل المعدات 	 
وخاطات الخرسانة واإلسفلت 

والماكينات بكل أنواعها. 

األجهزة المنزلية والمعدات المنزلية. 	 

صناعات التعبئة والتغليف. 	 

مشروعات منطقة شمال غرب خليج 
السويس  والعين السخنة

الســويس  خليــج  غــرب  شــمال  منطقــة  تعــد 
والعيــن الســخنة هــي أولــى المناطــق االقتصاديــة 
 83 القانــون  بموجــب  مصــر  فــي  أنشــئت  التــي 
الطبيعــة  ذات  االقتصاديــة  للمناطــق   2002 لعــام 
الخاصــة، ويعــد الهــدف األول مــن إقامتهــا هــو 
جــذب االســتثمار األجنبــي واالســتفادة منــه فــي 
وكذلــك  التصديــر،  بغــرض  الصناعــات  تطويــر 
لتطويــر الصناعــات ذات التكنولوجيــا المتقدمــة، 
للصناعــات  جاذبــة  بيئــة  توفيــر  عــن  فضــًلا  هــذا 
اللوجســتية. والخدمــات  والخفيفــة  المتوســطة 

ويهــدف المشــروع إلــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة 
إقامــة  لتشــجيع  الدوليــة  المعاييــر  بأفضــل 

للبيئــة  صديقــة  عنقوديــة  لصناعــات  تجميعــات 
لجــذب  متميــزة  خدمــات  وتقديــم  ســلع  إلنتــاج 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ليصبــح مركــًزا 
لإلنتــاج  ــا  إقليميًّ التنافســية  اإلمــداد  لساســل 
إلــى  النفــاذ  ســهولة  إلــى  باإلضافــة  والتوزيــع، 
المنطقــة  صــادرات  لتمتــع  العالميــة  األســواق 
بمزايــا العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة مقارنــة 
بمثياتهــا فــي منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا.

غــرب  شــمال  منطقــة  تنميــة  عمليــة  وتهــدف 
تطويــر  إلــى  الســخنة  والعيــن  الســويس  خليــج 

التاليــة:   الصناعــات 

تجميع السيارات ومكوناتها	 

الكيماويات والبتروكيماويات. 	 

التشييد ومواد البناء.	 

الغزل والنسيج والمابس الجاهزة. 	 

التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية.	 

األجهزة الكهربائية واإللكترونيات.	 

الخدمات اللوجستية والتخزين.	 

مستحضرات طبية. 	 

مشروعات منطقة وادي التكنولوجيا 
باإلسماعيلية

وهــو أحــد ركائــز وأجــزاء مشــروع التنميــة، وســيقع 
فــي منطقــة اإلســماعيلية، حيــث يضــم عــدًدا مــن 

المشــروعات، وهــي: 

األمــل 	  وضاحيــة  اإلســماعيلية  تنميــة 
التكنولوجيــا  وادي  مــع  القنــاة  غــرب 

. الجديــدة  واإلســماعيلية 

إنشاء نفق جديد أسفل القناة. 	 

منطقة لوجستية وصناعية. 	 

وجامعــة 	  وإداريــة،  خدميــة  مراكــز 
تكنولوجيــا، وأنشــطة ســياحية، وأنشــطة 

. طبيــة

تنمية مركــــز القنطــــرة شـــرق ومحافظة 	 
اإلسماعيلية ، وجذب المزيد من الفائض 

السكاني بالمنطقة القديمة. 



 آفاق لتعزيز تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر

د. رشا مصطفى عوض
المدير التنفيذي للمركز - رئيس محور دعم القرار
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يقيًنــا، أدت األزمــة الصحيــة لجائحــة »كوفيــد-19« 

إلــى صدمــة اقتصاديــة عميقــة، أدخلــت االقتصــاد 

الركــود  فتــرات  أســوأ  مــن  واحــدة  فــي  العالمــي 

توقيــت  أن  كمــا  اإلطــاق،  علــى  االقتصــادي 

التعافــي الكامــل مــا يــزال مجهــوًلا. ورغــم ذلــك، 

إنتــاج  فــي  مؤخــًرا  الُمشــاهد  التقــدم  ُيضفــي 

وتوزيعهــا  الُمســتجد  كورونــا  فيــروس  لقاحــات 

بعــض التفــاؤل علــى التوقعــات االقتصاديــة. فــي 

هــذا الصــدد، تشــير توقعــات أكبــر البنــوك فــي وول 

ســتريت إلــى أن االقتصــاد العالمــي الُمتضــرر مــن 

ا بنحــو  جــراء األزمــة الصحيــة ســوف ُيحقــق نمــوًّ

)6,4%( فــي العــام 2021، وفًقــا لتوقعــات »مورجــان 

تفــاؤًلا.  األكثــر   )Morgan Stanly( ســتانلي« 

ــا لهــذا الســيناريو، ســوف يشــهد االقتصــاد  وفًق

العالمــي انتعاًشــا علــى شــكل حــرف )V( ليصــل 

الربــع  بحلــول  الجائحــة  قبــل  مــا  إلــى مســتويات 

الثانــي مــن عــام 2021. فــي الُمقابــل، تأتــي توقعــات 

»ســيتي جــروب« )Citi Group( أقــل ثقــة بشــأن 

نمــو  معــدل  لُيســجل  العالمــي،  االقتصــاد  أداء 

)5%( خــال العــام 2021(؛ وذلــك وفًقــا لمــا نشــرته 

جريــدة »بلومبــرج« فــي عددهــا الصــادر 11 ديســمبر 

.2020

لشــركة  مســح  أحــدث  نتائــج  حملــت  اتصــاًلا، 

فــي  العالمــي  االقتصــاد  بشــأن  »ماكينــزي« 

ديســمبر 2020 تفــاؤل قطــاع األعمــال؛ حيــث أنهــى 

الرؤســاء التنفيذيــون – المشــاركون فــي المســح 

- عاًمــا ثقيــًلا مــن األزمــة العالميــة بشــكل إيجابــي 

 )%43( أشــار   ،)1( الشــكل  يوضــح  كمــا  ا.  نســبيًّ

منهــم إلــى أن األحــوال الراهنــة لاقتصــاد العالمــي 

أفضــل ممــا كانــت عليــه منــذ ســتة أشــهر ماضيــة. 

الظــروف  أن  منهــم   )%61( ذكــر  فقــد  كذلــك، 

االقتصاديــة فــي بلدانهــم ســتكون أفضــل بعــد 

تنفيــذ اســتقصاء  )وقــت  اآلن  مــن  ســتة أشــهر 

الــرأي(. 

فــي الُمقابــل، يخشــى فريــق آخــر مــن االقتصادييــن 

تأثيــر التباطــؤ الُمحتمــل نتيجــة ظهــور ســاالت 

طــرح  فــي  والتباطــؤ  الفيــروس،  مــن  جديــدة 

اللقاحــات فــي االقتصــادات الناميــة، األمــر الــذي 

قــد يســتغرق شــهوًرا، وربمــا ســنوات؛ ممــا قــد 

يعــوق عــودة النشــاط االقتصــادي إلــى مســتويات 

مــا قبــل الجائحــة. كذلــك، فــإن هــذا الفريــق يؤكــد 

أن تعافــي االقتصــاد العالمــي سيشــهد مســاًرا 

متدرًجــا، عبــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة. 

كمــا هــو حــال التداعيــات الصحيــة الســلبية لجائحة 

»كوفيــد-19«، التــي حتًمــا لــن تتاشــى فجــأة. 

ونظــًرا ألن جميــع الحكومــات – المتقدمــة والنامية 

إلنعــاش  تســعى  ســوف   - ســواء   
ٍ
حــد علــى 

اقتصاداتهــا خــال عــام 2021، فمــن الُمرجــح أنهــا 

تدفقــات  مــن  المزيــد  جــذب  جاهــدة  ســُتحاول 

باعتبــاره  إليهــا،  المباشــر«  األجنبــي  »االســتثمار 

الجهــود.  هــذه  إلنجــاح  جوهريــة  أداة 
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يُعـــد تعديـــل منهـــج تفكيرنا أحد 
أعظـــم المشـــكات التـــي نواجهها 
اآلن، لكـــي نســـتطيع مواجهة عالم 
ُمتنامي التعقيد، وســـريع التغيير، 

وغير قابـــل للتوُقع

)إدغار موران، فيلسوف وُمفكر فرنسي(

حال االستثمار األجنبي المباشر 
العالمي

لعقــود  الُمباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  كان  لقــد 

الناتــج  لنمــو  األساســية  الُمحــركات  أحــد  طويلــة، 

مــع  المضيفــة،  البلــدان  فــي  اإلجمالــي  المحلــي 

وتعزيــز  جديــدة،  عمــل  فــرص  خلــق  فــي  إســهامه 

الثنائيــة  والتجــارة  الدبلوماســية  العاقــات 

ــه ُيســهم فــي  ــة بيــن البلــدان. كذلــك، فإن واإلقليمي

المــال  رأس  وتطويــر  االبتــكار،  بأنشــطة  االرتقــاء 

البشــري، وتوطيــن الممارســات الجيــدة فــي اإلدارة.

ورغــم أهميــة تلــك الفرضيــة، فإنهــا تُثيــر تســاؤًلا 

جوهريًّــا بشــأن مــدى إمكانيــة تحققهــا فــي عالــم 

مــا بعــد »كوفيــد-19«. بعبــارة أخــرى، هــل ُيمكــن 

االقتصــاد  تحفيــز  المباشــر  األجنبــي  لاســتثمار 

العالمــي بعــد الجائحــة؟ تحتــاج اإلجابــة عــن هــذا 

التســاؤل إلــى استكشــاف ســلوك هــذا االســتثمار 

خــال الفتــرة الماضيــة. 

 
ٍ
بطبيعــة الحــال، ألقــت جائحــة »كوفيــد-19« بظــال

المباشــر   علــى تدفقــات االســتثمار األجنبــي 
ٍ
كثيفــة

األزمــة  تحولــت  لقــد   .2020 عــام  خــال  العالميــة 

الصحيــة إلــى صدمــة اقتصاديــة عميقــة، ضربــت عــدة 

رئيســة،  قنــوات  عبــر  الخــاص،  القطــاع  مــن  أرجــاء 
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وتعطــل  الطلــب،  حجــم  انخفــاض  مقدمتهــا:  فــي 

ساســل التوريــد، باإلضافــة إلــى أزمــات الســيولة، 

وتراجــع تدفقــات النقديــة، وتنامــي حالــة عــدم اليقيــن. 

األمــر الــذي أثــر تأثيــًرا بالًغــا علــى مؤسســات األعمــال 

بوجــه عــام، وخاصــة الشــركات متعــددة الجنســيات 

 .)Multinational Enterprises, MNEs(

وتأكيــًدا لذلــك، حمــل تقريــر »االســتثمار العالمــي 

لعــام 2020« – الصــادر عــن »مؤتمــر األمــم المتحــدة 

طياتــه  بيــن   – )األونكتــاد(  والتنميــة«  للتجــارة 

األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  بانخفــاض  توقعــات 

 )%40( بنســبة  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  المباشــر 

اســتندت  التــي  التوقعــات  تلــك   .2020 عــام  خــال 

فــي األســاس إلــى االنخفــاض الُمشــاهد فــي عــدد 

القوميــة،  عابــرة  واالســتحواذ  االندمــاج  صفقــات 

وتراجــع عــدد المشــروعات الجديــدة التي تــم اإلعان 

بنحــو   2020 عــام  مــن  األولــى  األشــهر  خــال  عنهــا 

العــام  مــن  الفتــرة نفســها  بنتائــج  )50%(، مقارنــة 

2019. بعبــارة أخــرى، لقــد تســببت جائحــة »كوفيــد-19« 

فــي حــدوث تحــول كمــي جوهــري – ســلبي االتجــاه - 

المباشــر.  فــي عالــم االســتثمار األجنبــي 

ولعــل الافــت لانتبــاه أن التراجــع الُمشــاهد 

المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  فــي 

ليــس وليــد اللحظــة، وال يعــزو فقــط لجائحــة 

األكثــر  الصدمــة  هــي  كانــت  وإن  »كوفيــد-19«، 

ــًرا فــي الوقــت الراهــن. ففــي أعقــاب األزمــة  تأثي

تدفقــات  بــدأت   ،2008 عــام  العالميــة  الماليــة 

للحــدود  العابــر  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 

القوميــة فــي األصــول اإلنتاجيــة الماديــة تشــهد 

ا.  نســبيًّ تباطــًؤا 

وفًقــا لبيانــات منظمــة »األونكتــاد«، ســجل معدل 

األجنبــي  لاســتثمار  الُمركــب  الســنوي  النمــو 

الُمباشــر )0,8%( فقــط خــال الفتــرة )2010 – 2019(، 

مقارنــة بنحــو )8,0%( خــال الفتــرة )2000 – 2010(؛ كمــا 

ُيوضــح الشــكل )2(. واكــب ذلــك تراجــع فــي معــدل 

مــن  العالميــة  للتجــارة  الُمركــب  الســنوي  النمــو 

)9,0%( فــي الفتــرة )2000 – 2010( إلــى )2,7%( فــي الفترة 

مــن  كل  فــي  انخفــاض  رافقــه  كمــا   .)2019  –  2010(

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي والتجــارة العالميــة. 

العالميــة  القيمــة  ساســل  شــهدت  اتصــاًلا، 

كنســبة إلــى إجمالــي التجــارة الدوليــة تراجًعــا خــال 

الفتــرة نفســها.  
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مخاطر تهدد االستثمار األجنبي المباشر 

لتفســير هــذه الظاهــرة، ُيمكــن القــول إنــه علــى مــدى 

العالــم  بلــدان  معظــم  قامــت  الماضيــة،  العقــود 

الحواجــز  بإزالــة   - المتقدمــة  االقتصــادات  خاصــة   -

ــة  أمــام تدفقــات رأس المــال؛ ممــا خلــق فرًصــا هائل

والبلــدان  لاســتثمارات  الُمصــدرة  لاقتصــادات 

نتائــج  تُشــير  وكمــا  للشــركات.  وكذلــك  المضيفــة 

»منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة«، ارتفعــت 

نســبة رصيــد االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى الناتــج 

فــي  فقــط   )%7( مــن  العالمــي  اإلجمالــي  المحلــي 

العــام )1990(، لتصــل إلــى )40%( فــي العــام )2017(.

يعــود ذلــك االتجــاه إلــى عــدة عوامــل، فــي مقدمتهــا 

برامــج خصخصــة أصــول البنيــة التحتيــة التــي نفذهــا 

عديــد مــن االقتصــادات المتقدمــة خــال الثمانينيــات 

الماضــي، والتــي فتحــت  القــرن  والتســعينيات مــن 

المجــال أمــام االســتثمار األجنبــي. وفــي رحــاب هــذه 

الفــرص، ظهــرت مخاطــر عرضيــة أثــرت ســلًبا علــى 

بينهــا  مــن  المباشــر؛  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات 

ثاثــة مخاطــر رئيســة.

جــاء فــي ُمقدمــة هــذه المخاطر تنامــي مخاوف بعض 

البلــدان مــن التأثيــر الســلبي لبعــض االســتثمارات 

منطــق  أهميــة  لتعلــو  اقتصاداتهــا؛  علــى  األجنبيــة 

قــدرة  إلــى  إشــارة  فــي  الوطنــي«؛  االقتصــاد  »أمــن 

دولــة مــا علــى حمايــة مصالحهــا االقتصاديــة – بمــا 

والقطاعــات  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  ذلــك  فــي 

االقتصاديــة والعمليــات التــي تُعــد حيويــة للتشــغيل 

مواجهــة  فــي  وتعزيزهــا   - للمجتمــع  الُمســتدام 
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الظــروف التــي قــد تُهــدد هــذه المصالــح أو تُعرقلهــا.

ــم لمــا هــو  ــدان العال ــر منظــور بعــض بل وهكــذا، تغيَّ

كان  أن  فبعــد  القومــي.  أمنهــا  لحمايــة  مطلــوب 

التركيــز ينصــب علــى منــع اآلخريــن مــن الحصــول علــى 

أصــول فــي أراضــي الدولــة، أضحــى الشــاغل الجديــد 

ــل فــي منــع البعــض مــن الحصــول علــى أصــول  يتمثَّ

معينــة مــن أي شــخص. وبذلــك، أصبحــت سياســات 

باعتبــارات   - كبيــر  حــد  إلــى   – المدفوعــة  االســتثمار 

ــدى متخــذ القــرار. ــة ل األمــن القومــي محــل أولوي

اتصــاًلا، اكتســبت »آليــة فحــص االســتثمار األجنبــي 

األمــن  علــى  خطــًرا  ُيشــكل  قــد  الــذي   - الفــردي« 

القومــي أو اهتمامــات عامــة أخــرى - أهميــة كبيــرة، 

كمــا تطــّور اســتخدام هــذه األداة بشــكل كبيــر علــى 

مــر الســنين؛ ممــا أدى إلــى التوســع التدريجــي فــي 

نطــاق ومحتــوى هــذا النــوع مــن إجــراءات الفحــص. 

إلــى توســيع نطــاق الفحــص – فــي  هــذا باإلضافــة 

فــي  األجنبــي  االســتثمار  ليشــمل   - كثيــرة  َمواطــن 

الصناعــات االســتراتيجية المحليــة والبنيــة التحتيــة 

الحيويــة؛ مثــل إنتــاج الطاقــة وتوريدهــا، وإمــدادات 

الميــاه، والنقــل، واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، 

اإلعــام. أو وســائل  المعدنيــة  والمــوارد 

بــل 
ِ
األكثــر مــن ذلــك، زادت عمليــات الفحــص مــن ق

وكاالت مراجعــة االســتثمار مــع تفشــي »كوفيــد-19«، 

الجائحــة  كشــفت  حيــث  )3(؛  الشــكل  ُيوضــح  كمــا 

عــن نقــاط ضعــف فــي ساســل التوريــد العالميــة، 

الحصــول  أن   - المثــال  ســبيل  علــى   - وأظهــرت 

الصحيــة  الرعايــة  حاجــات  لتلبيــة  المنتجــات  علــى 

للمواطنيــن مســألة تتعلــق باألمــن القومــي؛ لضمــان 

أن االســتثمار األجنبي المباشــر ال يتداخل مع القدرة 

ــة الازمــة؛  ــة الضروري ــى شــراء اإلمــدادات الصحي عل

ممــا يحــد مــن تدفــق االســتثمار األجنبــي الُمباشــر. 

واكــب ذلــك أيًضــا معانــاة البيئــة العالمية لاســتثمار 

جائحــة  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  المباشــر  األجنبــي 

المســتثمرين؛  ثقــة  تــآكل  خطــر  مــن  »كوفيــد-19« 

غيــر  بدرجــة  اليقيــن،  عــدم  حالــة  تنامــي  نتيجــة 

واالســتثمار  التجــارة  سياســات  بشــأن  مســبوقة، 

ــة  األجنبــي؛ وخاصــة فــي ظــل تصاعــد الحــرب التجاري

والصين.لقــد  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

 متزايــد إلــى مناطــق 
ٍ
أصبــح العالــم ُمنقســًما بشــكل

نفــوذ كل طــرف مــن طرفــي هــذه الحــرب االقتصاديــة 

الطاحنــة؛ ممــا أدى إلــى تنامــي حالــة عــدم االســتقرار 

النقــد  صنــدوق  مؤشــر  ُيلخصهــا  التــي  العالمــي، 

الدولــي بهــذا الشــأن؛ حيــث ســجلت أعلــى مســتويات 

لهــا علــى اإلطــاق عــام 2020، كمــا يوضــح الشــكل )4(. 
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لقــد أســهم ذلــك فــي تباطــؤ العمليــات اإلنتاجيــة 

كثيفــة العمالــة للشــركات متعــددة الجنســيات؛ 

ــة  ــى الصيــن منــذ ســنوات طويل ــم نقلهــا إل التــي ت

لاســتفادة مــن مزايــا انخفــاض تكاليف التشــغيل 

فــي  بــدأت  شــركات  عــدة  أن  ورغــم  والعمالــة. 

اثنيــن«  زائــد  »الصيــن  اســتراتيجية  تطبيــق 

تحديًثــا  تعــد  التــي   ،)China Plus Two Strategy(

 China Plus( »الســتراتيجية »الصيــن زائــد واحــد

One Strategy(، فــي إشــارة إلــى تنويــع المخاطــر 

مــن خــال عــدم االســتثمار فــي الصيــن وحدهــا، 

إال أن تنامــي حالــة عــدم االســتقرار العالمــي، التــي 

بهــذا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مؤشــر  يلخصهــا 

ــى تدفقــات االســتثمار  الخصــوص، قــد خيمــت عل

المباشــر. األجنبــي 

وفــي خضــم تنامــي مخاطــر عــدم اليقيــن بشــأن 

الدولــي،  الصعيــد  علــى  االقتصاديــة  السياســة 

فــي  تصاعــدت  التــي  الجيو-سياســية  والتوتــرات 

تعميــق  نحــو  التوجــه  تصاعــد  مناطــق،  عــدة 

مــن  كثيــر  فــي  القوميــة  االقتصاديــة  السياســة 

أحــدث  يؤكــد  ذلــك،  مــن  األكثــر  العالــم.  أنحــاء 

تقريــر صــادر عــن منظمــة »األونكتــاد« أن جائحــة 

»كوفيــد-19« تقــود اإلنتــاج العالمــي إلــى التحــول 

مــع  طــوًلا،  أقــل  عالميــة  قيمــة  ساســل  تجــاه 

اإلقليمــي؛  المحيــط  علــى  أعلــى  بدرجــة  التركيــز 

وليــس الدولــي. هــذا باإلضافــة إلــى تســارع االتجــاه 

نحــو إحيــاء السياســات الصناعيــة المســتندة إلــى 

المحليــة. القــدرات 

بعبــارة أخــرى، أدت أزمــة »كوفيــد-19« إلــى تضخيــم 

القيمــة  ساســل  فــي  العميقــة  التصدعــات 

يتســم  نمــوذج  هشاشــة  وكشــفت  العالميــة، 

بعاقــات تشــابك كثيفــة بيــن الشــركات الرائــدة 

مختلفــة.  قــارات  فــي  الموجوديــن  والمورديــن 

وهكــذا، أصبــح العالــم اليــوم فــي مواجهــة نمــوذج 

القيمــة،  وساســل  التصنيــع  لعمليــات  ُمغايــر 

لعــدة  اســتمر  الــذي  النمــط  عــن  جذريًّــا  يختلــف 

لقطــاع  حافــًزا  ل  وشــكَّ الماضــي،  فــي  ســنوات 

المباشــرة.  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  عريــض 

آفاق لجذب االستثمار األجنبي 
المباشر 

فــي ظــل المخاطــر التــي تحــدق باالســتثمار األجنبي 

المباشــر مــن جهــة، مــن المتوقــع أن تســعى كل 

المزيــد  لجــذب  والناميــة  المتقدمــة  البلــدان  مــن 

المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  مــن 

الُمتناقصــة؛ لدفــع مســار التعافــي االقتصــادي. 

ر التكتيكات  وفي ســبيل ذلك، من المرجح أن تتغيَّ

المســتخدمة لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر. 

وليســت مصــر ببعيــدة عــن ذلــك التوجــه؛ بعــد أن 

شــهدت انخفاًضــا فــي صافــي تدفقــات االســتثمار 

دوالر  مليــارات   )7,5( لُيســجل  المباشــر  األجنبــي 

أمريكــي فــي العــام 2019/ 2020، بعــد أن بلغــت )8,2( 

مليــارات دوالر أمريكــي فــي العــام الســابق عليــه، 

بانخفــاض قــدره )%9,5(.

التــــراجع الـُمـشــــــــاهـــــد في 
تدفقات االســـــــتثمار األجنبي 
المباشـر ليس وليد اللحظة، 
وال يـعــــــــزي فـقـــط لـجـائـحـــــــة 

»كوفيد-19«.

وحتــى يتســنى ذلــك، تبــدو أهميــة الســعي لجــذب 

االســتثمار األجنبــي المباشــر، فــي تنافس مع دول 

العالــم األخــرى. وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يتعيــن 

تبنــي عــدد مــن محــاور العمــل، فــي مقدمتهــا اآلتــي: 

مـراجـعــــــــة الـقـيـــــــــود المـفـروضــــــة علــى 	 
االســتثمار األجنبــي المباشــر، وفــق منهــج 
ُيــوازن بيــن حمايــة المرونــة االقتصاديــة مــن 

مــن  القومــي  األمــن  علــى  والحفــاظ  جهــة، 

ُمتناقضــة  طرفــي  باعتبارهمــا  أخــرى؛  جهــة 
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مًعــا،  عليهمــا  الحفــاظ  يتعّيــن   )Paradox(

دون أن يكونــا نقيضيــن، البــد مــن المفاضلــة 

  . بينهمــا

وفــي هــذا الشــأن، يمكــن االهتــداء بـــ »مؤشــر 

المباشــر«  األجنبــي  االســتثمار  تقييــد  درجــة 

يصــدر  الــذي   ،)FDI Restrictiveness Index(

االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  عــن  ســنويًّا 

والتنميــة، ليقيــس قواعــد االســتثمار األجنبــي 

المباشــر لبلــد مــا، مــن خــال النظــر فــي األنــواع 

عليــه،  المفروضــة  للقيــود  الرئيســة  األربعــة 

المتمثلــة فــي: قيــود الملكيــة األجنبيــة، وآليــات 

المفروضــة  والقيــود  الموافقــة،  أو  الفحــص 

رئيســين،  علــى توظيــف األجانــب كموظفيــن 

وأخيــًرا القيــود التشــغيلية؛ ومنهــا علــى ســبيل 

المثــال فتــح فــروع، وتحويــل رأس المــال إلــى 

البلــد األم، وملكيــة األرض.

الشــكل  المؤشــر، كمــا يوضــح  لنتائــج  وفًقــا 

)5(، فــإن المؤشــر المصــري قــد ســجل )0,094( 

درجــة مــن إجمالــي درجــة واحــدة، ممــا يشــير 

المفروضــة  القيــود  مســتوى  انخفــاض  إلــى 

مــن  أعلــى  كانــت  وإن  االســتثمار،  علــى 

متوســط القيمــة لــدى دول منظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنميــة. ومــا يلفــت االنتبــاه أن 

العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة مرتفعــة 

ا – فــي مصــر هــي أعلــى كثيــًرا  القيــود – نســبيًّ

صحيــح.  والعكــس  الُمنظمــة،  متوســط  مــن 

ــة وُمبتكــرة لتوطيــن االســتثمار األجنبــي المباشــر بهــا، فــي إشــارة 	  توفيــر منصــات فعَّال

إلــى تبنــي تغّيــرات جذريــة فــي فلســفة عمــل هــذه المناطــق ونظامهــا البيئــي )Ecosystem(، لُتصبــح 

نــواة لنهضــة حضريــة وتنمويــة فــي جميــع أرجــاء المــدن المصريــة والتجمعــات الحضريــة الجديــدة، 

ومقصــًدا رئيًســا للمســتثمرين الوطنييــن واألجانــب لمــا توفــره مــن أنشــطة متخصصــة، تُواكــب 

توقعــات المســتثمرين، وتوفــر لهــم تجربــة متميــزة عبــر جميــع مراحلهــا. واألكثــر مــن ذلــك، البــد أن 

ــا متميــًزا للعمــل والحيــاة؛ لُتصبــح أحــد مصــادر النقــد األجنبــي الُمســتدامة. توفــر مكانً
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وتيســير 	  التجاريــة  الحواجــز  مــن  الحــد 

البيئــة اإلجرائيــة؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر غيــر 

مباشــر علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة. 

الجمركيــة  التعريفــة  تزيــد  جهــة،  فمــن 

تكلفــة  اإلنتــاج مــن  علــى اســتيراد مدخــات 

تعرقــل  أخــرى  جهــة  ومــن  المنتجــات، 

لممارســة  اإلجرائيــة  البيئــة  معوقــات 

األعمــال األنشــطة االقتصاديــة؛ ممــا يؤثــر 

الدولييــن لمقــر  اختيــارات المصنعيــن  علــى 

تهم.  ا ر اســتثما

بشــأن 	  المفاوضــات  تســريع 

مــع  الثنائيــة  االســتثمار  معاهــدات 

الُمحيــط  فــي  خاصــة  الُمفضلــة،  الــدول 

الفــرص  تكافــؤ  منطــق  وتعزيــز  اإلقليمــي، 

أمــام المصدريــن فــي البلديــن؛ ممــا يســهم 

مــع  التجاريــة  العاقــات  تســهيل  فــي 

وتعزيزهــا.  المســتثمرين 

فــي 	  الدبلوماســية االقتصاديــة،  تعزيــز 

إشــارة إلــى إضفــاء البعديــن االقتصــادي 

المصريــة  الدبلوماســية  علــى  والتجــاري 

التقليديــة؛ الســتغالل كل مــا تتيحــه مــن 

قنــوات اتصــال وأطــر للتعــاون مــع البلــدان 

األجنبــي  االســتثمار  لجــذب  األجنبيــة 

الُمباشــر الداعــم لألمــن االقتصــادي الوطنــي 

ي. المصــر

تحســين تنافســية االســتثمار العقــاري 	 

الجــذب  مجــاالت  أحــد  لُيصبــح  المصــري؛ 

المباشــر،  األجنبــي  لاســتثمار  الرئيســة 

 مــع االســتثمار المباشــر فــي 
ٍ

ــا إلــى جنــب جنًب

األصول اإلنتاجية. فعلى الرغم من تنافسية 

الموقــع الجغرافــي وتنــوع الوحــدات العقارية 

وحداثتهــا – خاصــة فــي المــدن الجديــدة – فــإن 

النظــام البيئــي لاســتثمار العقــاري بحاجــة 

إلــى إحــداث تحــوالت جوهريــة. 

لارتقــاء  التحــرك  إطــار  تصميــم  ســبيل  وفــي 

االســتثمار  بهــا  يختــص  التــي   )%3( الـــ  بنســبة 

العقــاري كنســبة مــن قيمــة االســتثمار األجنبــي 

المباشــر – وفًقــا لبيانــات البنــك المركزي المصري 

للنصــف األول مــن العــام 2020/2019– قــد يكــون مــن 

الُمائــم توطيــن الممارســات الجيــدة إلطار اإلدارة 

الفعالــة لألراضــي الصــادر عــن لجنــة خبــراء األمــم 

المتحــدة المعنيــة بــإدارة المعلومــات الجغرافيــة، 

قطــاع  سياســة  إطــار  إعمــال  إلــى  باإلضافــة 

اللجنــة  األراضــي الُمســتدام؛ الصــادر عــن فريــق 

االقتصاديــة لألمــم المتحــدة إلقليــم أوروبــا.

وختاًمــا، تتســاءل عــدة تحليــات اقتصاديــة عــن 

مســتقبل االســتثمار األجنبــي المباشــر خــال عــام 

2021. وممــا ال شــك فيــه أن إجابــة هــذا التســاؤل 

تتبايــن مــن دولــة ألخــرى، ومــن نشــاط اقتصــادي 

آلخــر. فقــد يســتغرق األمــر شــهوًرا، أو ســنوات، 

االســتثمارات  تنتعــش  حتــى  عقــوًدا  ربمــا  أو 

األجنبيــة المباشــرة مــرة أخــرى. وممــا ال شــك فيــه 

اإلدارة  ســُتحققه  بمــا  رهًنــا  ســيكون  الواقــع  أن 

الحكوميــة مــن »وثبــات« قويــة لتعزيــز تنافســيتها 

االســتثمارية، ومــن ثــمَّ ضمــان اســتدامة تنميتهــا 

االقتصاديــة.

تحفيز االســـتثمار األجنبي 
المباشـــر يحتاج إلـــى التحرك 
علـــى عـــــــــــدة مــــحـــــــــــــاور، في 
القيـــود  مراجعـــة  مـقـدمــــتها 
المفروضـــة علـــى االســـتثمار 
األجنـبي المباشــر، والحد من 

التجارية. الحواجـــز 
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أ. مريم محمود
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تدابيــر  ومختلــف  االجتماعــي  التباعــد  أظهــر 

المســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مكافحــة 

منخفــض  »االقتصــاد  تطبيــق  إلــى  الحاجــة 

التامــس« )Low touch economy(، فقــد أحــدث 

غيــر  تحــوالت ســلوكية  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

مســبوقة، واضطراًبــا اقتصادًيــا هائــًلا؛ ممــا فرض 

علــى الشــركات اســتحداث طــرق مبتكــرة للعمــل، 

العمــل  إلــى  العــودة  ــح  المرجَّ غيــر  مــن  وأصبــح 

بالطــرق التقليديــة حتــى بعــد انتهــاء الوبــاء، فقــد 

أدى فيــروس كورونــا المســتجد إلــى تراجــع القــدرة 

علــى التواصــل مــع العمــاء، وانخفــاض الطلــب 

أدى  ممــا  والخدمــات؛  المنتجــات  بعــض  علــى 

ــدت  الدخــل، كمــا مهَّ إلــى فقــدان جــزء كبيــر مــن 

القيــود المفروضــة علــى التفاعــات الماديــة بيــن 

حلــول  إليجــاد  الشــركات  أمــام  الطريــق  األفــراد 

لهــذا التحــدي الجديــد، وســاعد الوضــع الطبيعــي 

الجديــد )new norm( علــى إطــاق تقنيــات جديــدة، 

العمــل  ســيناريوهات  تســريع  فــي  ســاعد  كمــا 

ــم يكــن باإلمــكان توقعهــا قبــل  ــة بطريقــة ل المرن

انــدالع الوبــاء، وأصبــح العمــاء أكثــر اســتعداًدا 

أي  مــن  أكثــر  جديــدة  وخدمــات  منتجــات  لتجربــة 

وقــت مضــى.

مفهوم االقتصاد منخفض التالمس

ــر االقتصــاد منخفــض التامــس عــن الطــرق  يعبِّ

التــي تتبنَّاهــا بعــض الشــركات لتطويــر عملياتهــا؛ 

ــب علــى التحديــات االقتصاديــة والســلوكية  للتغلُّ

المســتجد،  كورونــا  فيــروس  يفرضهــا  التــي 

التامــس  منخفــض  االقتصــاد  تقنيــات  وتتيــح 

أدوات  مــن  يلــزم  مــا  التكنولوجيــة  واالبتــكارات 

اليوميــة،  عملياتهــا  فــي  الشــركات  لمســاعدة 

مــع تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة، وتخفيــف 

المخاطــر التــي يشــكلها الوضــع الحالــي فــي ظــل 

المســتجد. كورونــا  فيــروس  انتشــار 

 Low touch( التامــس  منخفــض  فاالقتصــاد 

economy( يعكــس الحالــة الجديــدة للمجتمعــات 

واالقتصــادات، ويتطــور بشــكل مســتمر، ويتميــز 

بإجــراء التفاعــات والمعامــات بــدون تامــس مع 

مراعــاة تدابيــر الصحــة والســامة والســلوكيات 

البشــرية الجديــدة والتحــوالت الصناعيــة الدائمــة.

ويضمــن االقتصــاد منخفــض التامــس الســامة 

ويســاعد فــي إجــراءات التباعــد االجتماعــي، وإغاق 

نقــاط البيــع الماديــة لمواجهــة فيــروس كورونــا 

فــي الحيــاة اليوميــة والعمليــات التجاريــة، فأصبــح 

بمحتــوى  التجاريــة  والعامــات  األعمــال  دعــم 

التواصــل  وســائل  خــال  مــن  وجــذاب  إبداعــي 

للبقــاء  رائعــة  طريقــة  واإللكترونــي  االجتماعــي 

برامــج  بجانــب  وذلــك  المســتهلكين،  ولجــذب 

تامــس؛  بــدون  والدفــع  اإلنترنــت  عبــر  الدفــع 

حيــث يتجنــب األفــراد احتمــاالت أن يكونــوا عرضــة 

ــا المســتجد  لألمــراض الشــبيهة بفيــروس كورون

القريــب. المســتقبل  فــي 
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االقتصــاد  تطويــر  إلــى  الحاجــة  تزايــد  يرجــع 

التدابيــر  سلســلة  إلــى  التامــس  منخفــض 

الصحيــة للســيطرة علــى األوبئــة ومــا ينتــج عنهــا 

مــن تحــوالت، فالتدابيــر الصحيــة تتضمــن إجــراءات 

تقلــل االعتمــاد علــى اللمــس لمكافحــة األزمــات 

الحاليــة والمســتقبلية، فلــن يشــارك الموظفــون 

والمســتهلكون فــي بعــض الــدول فــي االقتصــاد 

اتخــاذ  أن  كمــا  باألمــان،  يشــعرون  عندمــا  إال 

التدابيــر الصحيــة أمــر بالــغ األهميــة؛ ألن األفــراد 

ــا المســتجد؛  يســهمون فــي نقــل فيــروس كورون

ممــا يــؤدي إلــى ضــرورة التباعــد االجتماعــي والحــد 

قيــود  ووضــع  لألفــراد،  الكبيــرة  التجمعــات  مــن 

إلــى  والحاجــة  والبضائــع،  األفــراد  انتقــال  علــى 

الصحيــة  التدابيــر  أن  كمــا  والتطهيــر،  التعقيــم 

ــة أيًضــا لتخفيــف االضطــراب االقتصــادي  ضروري

مســتويات  علــى  األزمــة  تأثيــر  مــن  والتخفيــف 

والجزئــي. الكلــي  االقتصــاد 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن االضطرابــات االقتصاديــة 

تفــرض ضغوًطــا علــى ميزانيــات األســر، كمــا تــؤدي 

ممــا  للمســتهلكين؛  جديــدة  حاجــات  إلــى ظهــور 

يفــرض تحــوالت ســلوكية حيــث يغيــر األشــخاص 

ومــع  البعــض  بعضهــم  مــع  تفاعلهــم  طريقــة 

الشــركات، ويــؤدي كل ذلــك إلــى ضــرورة تطويــر 

يتضمــن  الــذي  التامــس  منخفــض  االقتصــاد 

عناصــر إلدارة األزمــة الصحيــة ومقومــات إلدارة 

األزمــة االقتصاديــة، لتعزيــز التفاعــات منخفضــة 

اللمــس بيــن العمــاء والموظفين، وزيــادة القدرة 

علــى العمــل فــي ظــل قيــود حظــر الســفر، ومراعاة 

إجــراءات النظافــة والتعقيــم والتطهيــر الجديــدة، 

وزيــادة إمكانيــة التعامــل مــع الفئــات المهمشــة 

علــى  القــدرة  وزيــادة  للمــرض،  عرضــة  واألكثــر 

العمــل مــع تجنــب التجمعــات الكبيــرة، وكل ذلــك 

مــن خــال االبتــكارات الجديــدة ونمــاذج األعمــال 

المحســنة المرنــة.

كورونــا  فيــروس  لقاحــات  نشــر  يتــم  أن  وإلــى 

المســتجد علــى نطــاق واســع، ســيحدد االقتصــاد 

األشــخاص  معظــم  حيــاة  التامــس  منخفــض 

وســتكون  األقــل،  علــى  ســنتين  أو  ســنة  لمــدة 

اســتطاعت  التــي  تلــك  هــي  الناجحــة  الشــركات 

ــف نمــاذج أعمالهــا مــع التدابيــر الصحيــة  أن تُكيِّ

المختلفــة، والتحديــات األخــرى التــي تطرحهــا أزمــة 

كورونــا.

تطبيقات االقتصاد منخفض 
التالمس

االقتصــاد  تطبيــق  آليــات  علــى  األمثلــة  تعــددت 

منخفــض التامــس مؤخــًرا فــي مختلــف مناحــي 

وفًقــا  العمــل  اتســاع  المتوقــع  ومــن  الحيــاة، 

ومــن  األزمــة،  انقضــاء  بعــد  حتــى  اآلليــات  لهــذه 

االجتماعــي،  الصعيــد  علــى  التطبيقــات  أبــرز 

باســتخدام  ُبعــد  عــن  األطفــال  جليســات  تواجــد 

زووم  تطبيــق  مثــل  المختلفــة  التطبيقــات 

)Zoom(، كذلــك أصبحــت العديــد مــن المطاعــم 

والمقاهــي تســتخدم رمــوز »كيــو أر« QR للســماح 

للعمــاء بالوصــول إلــى قوائــم الطعــام، وتحميــل 

قوائــم الوجبــات الســريعة فــي تطبيقــات توصيــل 

الطعــام.

الصناعـــات  بعـــض  ستشـــهد 
تغييــــــــًرا كليًّـــا، خصوًصا شـــركات 
الســـــــــفر والترفيـــــــــه؛ فمـــن غيـــر 
المرجَّح العودة للعمـــــــل بالطرق 
انتهـــاء  بعـــــــد  حتـــى  التقليديـــــــــة 
الوبـــاء، ولحيـــن انتشـــار لقاحـــات 

كورونـــا عالميًّـــا.
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الحفــات  َمــت  نُظِّ الفنــي،  الصعيــد  وعلــى 

الموســيقية االفتراضيــة، والتــي ســمحت بحضــور 

إحجــام  ومــع  الحيــة،  الموســيقية  الحفــات 

األفــراد عــن الذهــاب للســينما انتشــرت منصــات 

البــث  )VOD( ومنصــات  الطلــب  الفيديــو حســب 

واســع.  نطــاق  علــى   )Streaming platforms(

وعلــى المســتوى المهنــي، تتضمــن األمثلــة علــى 

إعــادة  التامــس  منخفــض  االقتصــاد  أنشــطة 

تصميــم أرضيــات المصانــع للحفــاظ علــى ســامة 

العمــال، وفــي القطــاع الطبــي فــإن التكنولوجيــا 

الرقميــة يمكــن أن تحاكــي حالــة المريــض الصحيــة 

مســار  أفضــل  تحديــد  فــي  األطبــاء  وتســاعد 

إلــى  األســنان  أطبــاء  يلجــأ  حيــن  فــي  للعــاج، 

واقيــة.  ومعــدات  إضافيــة  شاشــات  اســتخدام 

لقــد أدت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى 

أتمتــة ســير العمــل بشــكل يســاعد علــى اســتمرار 

العمليــات التجاريــة، وفيمــا يتعلــق بتوفيــر بيئــة 

آمنــة للعمــل عــن ُبعــد، جعلــت بعــض الشــركات 

االقتصــاد منخفــض التامــس جــزًءا مــن خطتهــا 

فــي  الشــركات  بعــض  وبــدأت  األجــل،  طويلــة 

العمــل مــع ســيناريوهات ال تتوقــع تعافًيــا قصيــر 

المدى، فعلى ســبيل المثال، أعلن تويتر أن جميع 

الموظفيــن يمكنهــم اآلن العمــل مــن المنــزل إلــى 

األبــد،  وفــي المســتقبل البعيــد تشــير التقديــرات 

ُبعــد  عــن  العامليــن  أعــداد  إمكانيــة وصــول  إلــى 

والعمالــة المســتقلة )Freelancers( لنحــو واحــد 

ــول عــام 2035. ــار عامــل بحل ملي

فــي  المشــاركة  كورونــا  جائحــة  جعلــت  كمــا 

الفاعليــات  أو  المؤتمــرات  أو  المعــارض 

باالســــتفادة  وذلــك  اعتياديًّــا،  أمــًرا  االفتراضيــة 

مــن جميــع التقنيــات المتقدمــة التــي تعمــل علــى 

والــزوار،  الـعـارضـيــــــــــن  مـشــــــــاركـــــة  تحســين 

والتحليــــــات  االصطناعــي  الــذكاء  وباســتخدام 

وتوقــع  المزايــا  وتحديــد  واألتمتــة  التنبؤيــة 

والتواصــل  التوفيــق  يتحقــق  بحيــث  االحتياجــات، 

بيــن العارضيــن والزوار بشــكل فعال، وييســر على 

الزائريــن ســرعة اختيــار العارضيــن أو المنتجــات أو 

التقنيــات التــي تناســبهم بشــكل أفضــل، ويتيــح 

ــف مــع واقــع العميــل  عمــل عــرض توضيحــي يتكيَّ

االفتراضــي. الواقــع  محــاكاة  تقنيــة  باســتخدام 

والتجــاري،  المالــي  بالجانــب  يتعلــق  وفيمــا 

تزايــد تنفيــذ عمليــات الدفــع بــدون تامــس عبــر 

الدفــع  بطاقــات  باســتخدام  أو  الذكــي  الهاتــف 

إلــى لمــس  الحاجــة  التامســية؛ ممــا يقلــل  غيــر 

االقتصــاد  علــى  األمثلــة  وتضمنــت  األســطح، 

منخفــض التامــس المتاجــر التــي تضــم عربــات 

التســوق  افتراضيــة، والتــي تحتــوي علــى عربــات 

للمســتخدمين  تتيــح  مدمجــة  بتقنيــة  المــزودة 

باإلضافــة  التنقــل،  أثنــاء  الدفــع  عمليــات  إجــراء 

ز داخــل المتاجــر، والتــي  إلــى تقنيــات الواقــع المعــزَّ

تتيــح إمكانيــة التجربــة االفتراضيــة قبــل الشــراء، 

المنتجــات  اختبــار  إلــى  الحاجــة  علــى  وتقضــي 

ــا. وبالنســبة للتجــارة اإللكترونيــة وتوصيــل  فعليًّ

الســلع، فقــد بــدأت عمليــات التســليم باســتخدام 

مــن  ولكــن  والروبوتــات،  طيــار  بــدون  الطائــرات 

ــح أن يكــون اســتمرار ذلــك محــدوًدا للغايــة؛  المرجَّ

ألن تســليم الطــرود مــن خــال شــركات الشــحن 

التقليديــة مــع مراعــاة اإلجــراءات الصحيــة وإلغــاء 

ــر  الحاجــة للتوقيــع علــى النمــاذج الورقيــة يعــد أكث

فاعليــة.

وبالنســبة للقطــاع الصناعــي، ستشــهد بعــض 

ــا، خصوًصــا شــركات الســفر  الصناعــات تغييــًرا كليًّ

كورونــا  فيــروس  أزمــة  انتهــاء  فبعــد  والترفيــه، 

سيكون المسافرون على وعي كبير باالشتراطات 

وتتــم  االحـتـرازيـــــــة،  الصــحــيـــــــــــة  واإلجــــــــــراءات 

حـالـيــــــــا إعــادة تصميــم الروبوتــات المســتخدمة 

باألشــعة  الغــرف  لتطهيــر  المستشــفيات  فــي 

الفنــادق،  فــي  الســتخدامها  البنفســجية  فــوق 

إعــادة  علــى  بالفعــل  الطيــران  شــركات  وتعمــل 
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وضــع التصميمــات الداخليــة للطائــرات وترتيبــات 

اســتعداًدا  أكثــر  الســياح  وســيكون  المقاعــد، 

للذهــاب إلــى »مناطــق الســفر اآلمنــة« المحــددة. 

الســيارات  صناعــة  شــركات  تتنافــس  وحالًيــا 

علــى تقديــم مرشــحات الهــواء ووحــدات التعقيــم 

التدفئــة  ألنظمــة  البنفســجية  فــوق  باألشــعة 

الرغــم  علــى  وذلــك  الهــواء،  وتكييــف  والتهويــة 

مــن أن التأخيــر فــي البنيــة التحتيــة لشــبكة الجيــل 

الخامــس 5G يمكــن أن يعطــل المركبــات ذاتيــة 

القيــادة.

مصـر واالقتصاد منخفض 
التالمس

يعمــل االقتصــاد المصري علــى مواكبة التطورات 

اتجهــت  فقــد  العالميــة،  التحديــات  ومواجهــة 

بعــض البنــوك فــي مصــر إلــى إصــدار البطاقــات 

الاتامســية باعتبارهــا إحــدى الســبل التكنولوجية 

مــع  التعامــل  العمــاء  علــى  ستيســر  التــي 

المنظومــة المصرفيــة، وفــي هــذا الســياق، أجــرت 

شــركة فيــزا العالميــة دراســة اســتقصائية بشــأن 

تأثيــر وبــاء كورونــا المســتجد علــى طــرق الدفــع 

للمســتهلكين فــي مصــر فــي يونيــو 2020، وأظهــرت 

المســتخدمين  عــدد  فــي  زيــادة  الدراســة  نتائــج 

آلليــات الدفــع غيــر التامســي بنســبة 78%، وزيــادة 

)QR code(بنســبة  كــود«  أر  »كيــو  مســتخدمي 

44%، وزيــادة عــدد المســتهلكين الذيــن يتســوقون 

فــي  وزيــادة   ،%80 بنســبة  اإلنترنــت  طريــق  عــن 

عــدد المســتهلكين الذيــن يدفعــون عبــر اإلنترنــت 

بالبطاقــات والمحافــظ اإللكترونيــة بنســبة %20.

ــوان »خلــق األســواق فــي  وأشــارت دراســة بعن

مصــر: تحقيــق اإلمكانــات الكاملــة لقطــاع خاص 

التمويــل  مؤسســة  أصدرتهــا  والتــي  منتــج«- 

ديســمبر  فــي  الدولــي  للبنــك  التابعــة  الدوليــة 

مــدى  أظهــرت  الحاليــة  األزمــة  أن  إلــى   -  2020

أهميــة توافــر خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 

علــى  العامليــن  مــن  كل  لدعــم  واالتصــاالت 

الصحــة  مجــال  فــي  المواجهــة  خطــوط 

إلــى  باإلضافــة  الحكومييــن،  والموظفيــن 

التخفيــف مــن األثــر االقتصــادي لتدابيــر التباعــد 

االجتماعــي، فقــد أصبحــت القــدرة علــى العمــل 

عــن ُبعــد غايــة فــي األهميــة، ويمكــن عــن طريــق 

توفيــر خدمــات اإلنترنــت األكثــر ســرعة وانتظاًمــا 

تســريع وتيــرة الجهــود الجاريــة لتعزيــز البنيــة 

التحتيــة الرقميــة، ومواصلــة تقديــم الخدمــات 

للشــركات  والســماح  األساســية،  الحكوميــة 

إلــى  االنتقــال  وتســهيل  العمــل،  بمواصلــة 

التعلــم عــن ُبعــد، وتمكيــن الطــاب المجهزيــن 

فــي  االســتمرار  مــن  المناســبة  بالوســائل 

التعليميــة.   الخدمــات  علــى  الحصــول 

وختاًمــا، فقــد عانــت العديــد مــن الشــركات مــن 

بعضهــا  لكــن  اإليــرادات،  فــي  كبيــرة  خســائر 

ــن مــن النمــو فــي ظــل قيــود جائحــة كورونــا،  تمكَّ

ويعنــي تكييــف األعمــال مــع االقتصــاد منخفــض 

التامــس أن يصبــح بإمــكان الفــرد الحفــاظ علــى 

المرونــة واالبتــكار والقــدرة علــى العمــل فــي ظــل 

ظــروف متغيــرة ودائمــة التطــور، عــن طريق تقليل 

التفاعــات الماديــة مــع العمــاء، ومــع ذلــك، فــإن 

أن  يمكــن  ومبتكــر  جديــد  عمــل  نمــوذج  إطــاق 

عــن مجلــس  لتقريــر صــدر  تحدًيــا، ووفًقــا  يمثــل 

االبتــكار فــإن 15% فقــط مــن الشــركات تنجــح فــي 

فــي االقتصــاد  للبقــاء  الازمــة  التغييــرات  تنفيــذ 

الحالــي، كذلــك البــد مــن األخــذ فــي االعتبــار عامــل 

األمــن، فبينمــا تنشــر الشــركات أنظمــة وشــبكات 

عــدد  فــإن  ُبعــد،  عــن  للعمــل  الموظفيــن  لدعــم 

الصعيــد  علــى  تزايــد  فــي  اإللكترونيــة  الهجمــات 

ــدى  ــي، مــن الضــروري أن يكــون ل العالمــي، وبالتال

بالمرونــة  يتمتــع  متقــدم  عمــل  إطــار  الشــركات 

نــه مــن الحفــاظ علــى  اإللكترونيــة الازمــة، بمــا يمكِّ

البيانــات والمعلومــات وأســرار العمــل والعمــاء 

وخصوصياتهــم.







المضــادة  باألجســام  الفــرد  حقــن  هــو  المصــل 

للفيــروس، أمــا اللقــاح فيعنــي إعطــاء الفرد نســبة 

مــن الفيــروس، وهــذه النســبة إمــا مــن فيروســات 

إلــى  تــؤدي  أو تمــت معالجتهــا بطريقــة ال  ميتــة 

تنشــيط  علــى  بالقــدرة  تتمتــع  ولكــن  المــرض، 

األجســام  إلنتــاج  لإلنســان؛  المناعــي  الجهــاز 

المضــادة للفيــروس، أي أن اللقــاح )الفاكســين( 

مــن  اإلنســان  مناعــة  ــز  يحفِّ معلــق  عــن  عبــارة 

جراثيــم ميتــة أو معطلــة غيــر نشــطة ال تــؤدي إلــى 

ــا، وعــادة  ا أم بكتيريًّ المــرض، ســواء أكان فيروســيًّ

ُيضــاف لهــذا المعلــق بعــض المــواد األخــرى، إمــا 

للمســاعدة فــي تقويــة المناعــة أو للحفــاظ علــى 

المعلــق فــي شــكله المتــاح لاســتخدام. 

تاريخ الحمالت التطعيمية عالمًيا

يعــود تاريــخ اســتخدام التطعيمــات إلــى ســنوات 

ببدايــة  يتعلــق  مــا  وخصوًصــا  ســابقة،  طويلــة 

الطاعــون  »بثــرات  مــن  مســتخرجات  اســتخدام 

الجــدري الخطيــر،  البقــري«؛ للوقايــة مــن مــرض 

هــذا  وفــي  العالــم،  فــي  منتشــًرا  كان  والــذي 

للتحصيــن،  الجــدري  أجــزاء مــن  زرع  تــم  الســياق 

وزيــادة المناعــة فــي جســم اإلنســان منــذ أكثــر مــن 

ألــف ســنة، وفــي عــام 1796 نجــح »إدوارد جينيــس« 

فــي اســتخدام مــواد مــن الطاعــون البقــري لتكويــن 

مناعــة ضــد مــرض الطاعــون، وعلى مــدى الـ 200 عام 

التاليــة اســتطاع العلمــاء واألطبــاء تطويــر هــذه 

التكنولوجيــة  التقنيــات  باســتخدام  االكتشــافات 

المتســارعة؛  ممــا نتــج عنــه القضــاء علــى مــرض 

الجــدري الخطيــر والقاتــل فــي ذلــك الوقــت. 

الفرنســي  العالــم  اســتطاع   1885 عــام  وفــي 

اللقــاح ضــد مــرض  »لويــس باســتير« اكتشــاف 

 ،)Rabies( الكلــب  داء  مــرض  وهــو  خطيــر،  آخــر 

وتوالــت األبحــاث المتقدمــة إلنتــاج لقاحــات فــي 

ســبيل مواجهــة األمــراض البكتيريــة، فضــًلا عــن 

فــي  انتشــارها  تســبَّب  خطيــرة  أخــرى  أمــراض 

وقــوع خســائر بشــرية واقتصاديــة وصحيــة كبيــرة، 

مثــل: اســتخدام مــواد ضــد الســموم، واللقاحــات 

ضــد البكتريــا والتيتانــوس والكوليــرا والطاعــون، 

متتاليــة أخــرى  وأمــراض 

شــهد  العشــرين،  القــرن  منتصــف  بدايــة  ومنــذ 

ــا فــي مجــال  العالــم طفــرة عالميــة وتطــوًرا إيجابيًّ

أبحــاث اللقاحــات، ونتــج عــن ذلــك اكتشــاف وإنتــاج 

مثــل:  المنتشــرة،  األطفــال  ألمــراض  لقاحــات 

والحصبــة  النكافيــة،  الغــدة  والتهابــات  الحصبــة، 

األلمانيــة، وكان لهــذه اللقاحــات تأثيــر إيجابــي كبيــر 

فــي الحــد مــن عــبء هــذه األمــراض وتداعياتهــا، 

الجهــود  اســتمرار  مــع  التطــورات  وتتابعــت 

المضنيــة للعلمــاء فــي األبحــاث العلميــة؛ إلنتــاج 

لقاحــات ألمــراض أخــرى تــؤدي إلــى الوفــاة أو اإلعاقة 

لماييــن مــن البشــر كل عــام، مثــل الماريــا التــي 

ليــس لهــا لقــاح حتــى اآلن، كمــا تســتمر الجهــود 

أ. د. محمد عوض تاج الدين
مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية 

ورئيس الجمعية المصرية ألمراض الصدر والتدرن

اللقاحات ووباء كورونا
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المكثَّفــة للبحــث عــن لقاحــات جديــدة أكثــر فاعليــة 

ــدرن(؛ حيــث تجــرى  ــة لمــرض الســل )ال ــر حماي وأكث

منــذ عــدة ســنوات أبحــاث كثيــرة، ألن اللقــاح الحالــي 

)BGG( رغــم أنــه يســهم كثيــًرا فــي الحــد مــن مخاطــر 

يعطــي  ال  لكنــه  المــرض،  مــن  الشــديدة  األنــواع 

مناعــة مــن اإلصابــة بــه.

الحمالت التطعيمية في مصر: 
تجارب ناجحة

التطعيمــات  أســهمت  طويلــة،  ســنوات  منــذ 

اإلجباريــة لألطفــال فــي مصــر فــي حمايــة أجيــال 

متعــددة مــن مخاطر حزمــة من األمراض الخطيرة 

كالدفتيريــا، والحصبــة، والســعال الديكــي، وكانــت 

التطعيمــات الخاصــة بالحملــة القوميــة المصريــة 

للقضــاء علــى شــلل األطفــال تُعــد بمثابــة ملحمــة 

حقيقيــة؛ حيــث بــدأت حملــة كبيــرة منظمــة فــي عام 

2002، وتــم تجهيــز سلســلة مــن ســيارات التبريــد 

لحفــظ اللقــاح، وإعطــاء التطعيــم إلــى كل منــزل 

فــي كل أنحــاء الجمهوريــة، وذلــك بالتــوازي مــع 

إعــداد حملــة توعيــة وتعريــف بالمــرض ومخاطــره، 

وأهميــة التطعيــم، مــع تركيــز الحمــات فــي بعــض 

بــؤر المــرض، وكانــت تعــد حملــة مثاليــة، وانتهــى 

منظمــة  وأعلنــت   ،2005 عــام  مصــر  فــي  المــرض 

الصحــة العالميــة عــام 2006 خلــو مصــر مــن شــلل 

األطفــال بــكل مشــكاته وتداعياتــه.

التطعيــم  وهــي  ناجحــة،  أخــرى  تجربــة  وهنــاك 

 ،)B( - )HBV )ب-  الكبــد  التهــاب  ضــد  القومــي 

بالتــوازي  الــذي كان منتشــًرا فــي مصــر، وذلــك 

مــع التهابــات الكبــد األخــرى، وأشــهرها االلتهــاب 

إعاقــة ووفــاة  فــي  والــذي تســبَّب   ،)C( الكبــدي 

أورام  أو  الكبــدي  التليــف  بســبب  الكثيريــن؛ 

الكبــد الخبيثــة، ونتــج عــن التطعيمــات الروتينيــة 

والمنظمــة لهــذا الفيــروس انخفــاض ملحــوظ 

فــي نســب اإلصابــة بــه، مــع العلــم بأنــه ال يوجــد 

 ،)C-ج( الكبــدي  االلتهــاب  ضــد  لقــاح  اآلن  حتــى 

ولكــن اســتخدام العقاقيــر المعالجــة والمؤثــرة 

اإلصابــة،  نســب  فــي  كبيــر  انخفــاض  عنــه  نتــج 

وهــو مــا قــاد بــدوره إلــى خلــو مصــر مــن االلتهــاب 

.)C-ج( الكبــدي 

سباق مع الزمن لتطوير لقاح كورونا

كان عــام 2020 عاًمــا غريًبــا علــى البشــرية، هــزَّ كيــان 

البــاد والعبــاد، وأجهــد الــدول والشــعوب؛ حيــث 

أطــّل فيــروس كورونــا المســتجد علــى العالــم مــن 

بلــدة ووهــان بالصيــن، وفــي خــال أســابيع أعلنــت 

منظمــة الصحــة العالميــة أن هــذا الفيــروس ومــا 

ينتــج عنــه مــن أعــراض تنفســية حــادة وشــديدة 

قــد أصبــح جائحــًة عالميــة، وامتــدت اإلصابــات بــه 

إلــى كل أنحــاء العالــم، وُرصــدت حــاالت اإلصابــة 

اســتمرار  مــع  العالــم  دول  كل  فــي  والوفــاة 

الزيــادات، وكانــت األرقام مرعبة في أوروبا وأمريكا 

وروســيا والبرازيــل والهنــد، ونظــًرا للوصــول إلــى 

مرحلــة الــذروة فــي أعــداد اإلصابــات، والتداعيــات 

والســياحة  االقتصــاد  علــى  ــا  عالميًّ الســلبية 

إلــى  باإلضافــة  االجتماعيــة،  والحيــاة  والعمــل 

القطــاع الطبــي والصحــي، اتجــه األطبــاء والعلماء 

تــه  وحدَّ المــرض  درجــات  تصنيــف  محاولــة  إلــى 

مراحلــه  مــن  مرحلــة  لــكل  العــاج  وبروتوكــوالت 

مستشــفيات  فــي  التجمــع  وأصبــح  وتداعياتــه، 

الفحص والتشــخيص والعــاج والعزل والرعايات 

 المركــزة التنفســية ظاهــرة فــي كل أنحــاء العالــم.

كانـــــــت الحملـــــــة القوميــــــة 
ضـــــــد شــــــــلل األطـفــــــــال فـــي 
مصـــر بمثابة ملحمـــة حقيقية 
وضعـــت نهايـــة لهـــذا المرض 

فـــي عـــام ٢٠٠5.
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

احتماليــة  بشــأن  وهنــاك،  هنــا  اآلراء،  وانتشــرت 

ضــد  أدويــة  وكلهــا  مؤثــر،  عقــار  اكتشــاف 

أمــراض  عــاج  فــي  مت 
ِ
اســُتخد الفيروســات 

فيروســية أخــرى وأبحــاث مؤيــدة أو إيجابيــة وأخرى 

هــذه  كتابــة  لحظــة  وحتــى  ســلبية،  أو  معارضــة 

فيروســي  دواء  إلــى  التوصــل  يتــم  لــم  الكلمــات 

وقــد  المســتجد.  كورونــا  فيــروس  يســتهدف 

ونوعيــة الوبــاء،  مــن  األولــى  الموجــة   أســهمت 

اإلصابــات وتنــوع األعــراض، والمظاهــر اإلكلينيكيــة 

والمعمليــة، وصــور األشــعة المقطعيــة، والتعامل 

إعطــاء  فــي  المختلفــة،  الحرجــة  الحــاالت  مــع 

األطبــاء خبــرة تراكميــة كبيــرة، وعلــى الجانــب اآلخــر 

مــن الصــورة كان هنــاك تســارع شــديد واســتنفار 

علمــي بيــن المؤسســات العلميــة، وشــركات إنتــاج 

ــال  وفعَّ مؤثــر  عاجــل  لقــاح  توفيــر  نحــو  اللقاحــات 

البشــرية. علــى  الجديــد  الفيــروس  لهــذا   وآمــن 

المراحــل  دمــج  وتــم  الســريعة،  األبحــاث  وبــدأت 

تجــارب  وإجــراء  معمليــة،  مراحــل  وهــي  البحثيــة 

علــى حيوانــات التجــارب، ثــم علــى البشــر فــي مراحــل 

أعــداد  وجــود  ظــل  وفــي  اإلصابــة،  مــن  مختلفــة 

متزايدة من المتطوعين، اســتهدفت هذه األبحاث 

ــال وآمن  فــي المقــام األول التأكــد مــن أن اللقــاح فعَّ

علــى المســتويات المختلفــة، وعلــى المــدى القريــب 

والبعيــد، ثــم تــم إجــراء دراســة إكلينيكيــة ســريرية

أجســام  تكويــن  فــي  اللقــاح  فعاليــة  لضمــان 

أو  الحمايــة  ونوعيــة  ودرجــة  ناحيــة،  مــن  مضــادة 

الوقايــة الازمــة مــن الفيــروس باســتخدام اللقــاح 

أخــرى. ناحيــة  مــن  للتطعيــم ضــده 

سباق عالمي للقاحات

والطبيــة  العلميــة  ومؤسســاتها  الــدول  دخلــت 

ــا،  ــا ومعمليًّ الزمــن بحثيًّ والدوائيــة فــي ســباق مــع 

فضــًلا عــن إجــراء التجــارب علــى الحيوانــات، والتجــارب 

اإلكلينيكيــة للوصــول إلــى لقاحــات فاعلــة وآمنــة، وتــم 

اســتخدام الطرق التقليدية في تحضير اللقاحات، أي 

ــى دفــع  ــة والقــادرة عل باســتخدام الفيروســات الميت

بينمــا اســتخدم  الجســم لتكويــن أجســام مناعيــة، 

البعــض اآلخــر فيروســات معطلــة المفعــول ليقــوم 

ــاج أجســام مضــادة. الجســم بعــد التلقيــح بإنت

اللقــاح  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

ــح لجامعــة أكســفورد مصنــوع مــن فيــروس  المرشَّ

ضعيــف يــؤدي إلــى تزايــد البــرد الشــائع، ُيطلــق عليــه 

ل  معــدَّ الغــدي«،  »الفيــروس  أو  »أدينوفيــروس« 

ــى الشــمبانزي، وهــو يســاعد  ــه عل ــم تجربت ــا، وت وراثيًّ

فــي تكويــن أجســام مناعيــة ضــد فيــروس كورونــا 

الوراثيــة  المــواد  إضافــة  ــت  تمَّ حيــث  المســتجد؛ 

 Spike( الســكري  التاجــي  البروتيــن  علــى  المميــزة 

يســتخدمه  الــذي  البروتيــن  وهــو   ،)Glycoprotein

الفيــروس الختــراق خايــا الجهــاز التنفســي أو الخايــا 

البشــرية األخــرى، ومــن خــال اللقــاح يتعــرف الجســم 

ن األجســام المناعية ضد  علــى هــذه البروتينــات، ويكوِّ

المســتجد. فيــروس كورونــا 

الوطنــي  المعهــد  بــل 
ِ
ق مــن  ــح  المرشَّ اللقــاح  أمــا 

الواليــات  فــي  المعديــة  واألمــراض  للحساســية 

ــن  المتحــدة وشــركة مودرنــا األمريكيــة، فقــد تضمَّ

 )encapsulated MRNA( تقنيــة  اســتخدام  إنتاجــه 

ألول مــرة، وقــد تــم تطويــره بعــد ثمانيــة أســابيع 

مــن الحصــول علــى التسلســل الجينــي للفيــروس 

فــي ينايــر 2020، وتعتمــد تقنيــة اللقــاح علــى تشــفير 

 )Spike( التعليمات لصنع بروتين الفيروس التاجي

فــي جــزيء RNA يمكــن حقنــه للمرضــى، وبعــد إجــراء 

التجــارب اإلكلينيكيــة الســريرية المختلفــة، حصــل 

 - األمريكيــة  فايــزر  شــركة  لقــاح  مــع  اللقــاح  هــذا 

والــذي ُأنتــج بالتقنيــة نفســها - علــى تصريــح عاجــل 

هنـــــــــــاك تســـــــارع شديد 
واسـتنفار بين المؤسسات 
العـلـميــــــــة وشـــركات إنتـــاج 
اللقــاحــــــــات لـتـــوفيـــر لقـــــاح 
كورونا بشكل عاجل وآمـــــن 

وفعَّال.
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الجينيــة، فســوف يحتــاج األمــر خــال األشــهر القادمة 

إلــى إنتــاج أنــواع جديــدة مــن لقاحــات فيــروس كورونــا، 

بتركيــب جينــي مختلــف.

دروس ورسائل

فــي ضــوء العــرض الســابق لتطــور وســباق اللقاحــات 

العالمــي، يمكن القــول إن األمصال واللقاحات أنقذت 

البشــرية مــن عــدة أوبئــة وأمــراض فتاكــة وقاتلــة علــى 

مــدار التاريــخ، وقضــت علــى بعض األمــراض الخطيرة، 

إنقــاذ  فــي  ســنويًّا  واللقاحــات  األمصــال  وتســهم 

حوالــي مــن 3 إلــى 5 ماييــن إنســان، أمــا األمــراض التــي 

ــر حتــى  ــم ُيكتشــف لهــا أمصــال أو لقاحــات أو عقاقي ل

اآلن، فمــا زالــت تســبب عــدًدا غيــر قليــل مــن اإلعاقــات 

والوفيــات. كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة وجــود بنية 

تحتيــة ونظــام مؤسســي وكــوادر علمية بشــرية؛ لدعم 

قــدرات الدولــة فــي ميــدان البحــث العلمــي واالبتــكار 

لضمــان توافــر الحــد الــازم مــن األدويــة واألمصــال 

الحاجــة،  عنــد  الطبيــة  والمســتلزمات  واللقاحــات 

ــة واالســتثنائية. خصوًصــا فــي الظــروف الطارئ

البــدء  أهميــة  تظهــر  القومــي،  المســتوى  وعلــى 

فــوًرا فــي تكليــف فريــق عمــل مــن خبــراء الطــب فــي 

الجامعــات المصريــة وقطــاع الصحــة ومؤسســات 

الدولــة المصريــة ذات الصلــة؛ بهــدف وضــع برنامــج 

وطنــي جديــد ألبحــاث اللقاحــات واألمصــال ومضــادات 

الســموم، لرســم خطة وبرنامج محدد المعالم وقابل 

للتطبيــق فــي مجــال البحــث العلمــي، وتصنيــع المــواد 

ــل،  ــر والمتوســط والطوي ــى المــدى القصي الازمــة عل

مــع االســتعانة بالخبــرات العالميــة؛ لإلســهام فــي 

نقــل التكنولوجيــا الحديثــة وتوطينهــا.

والســؤال األخيــر: هــل مصــر قــادرة علــى ذلــك؟ اإلجابــة: 

نعــم مصــر قــادرة علــى ذلــك، وتملــك الكــوادر البشــرية 

فــي  للمشــاركة  لهــا  تؤهِّ التــي  العلميــة  والخبــرات 

ــا. ــر لقــاح كورون الســباق العالمــي لتطوي

 ،FDA األمريكيــة  والــدواء  الغــذاء  مؤسســة  مــن 

ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــدأ اســتخدامه فــي الوالي وب

عــن  فضــًلا  وذلــك  الــدول،  مــن  أخــرى  ومجموعــة 

اللقــاح الــذي أنتجتــه روســيا االتحاديــة.

ــح مــن معهــد بكيــن  وفــي الصيــن هنــاك لقــاح مرشَّ

للتكنولوجيــا الحيويــة )كانســينو بكيــن(، ويســتخدم 

البــرد  بنــزالت  الخــاص  الفيــروس  اللقــاح  هــذا 

ــا إلنتــاج المــواد  ــم وراثيًّ )فيروســات غدديــة(، وُمصمَّ

الســكري التاجــي  البروتيــن  عــن  المعبــرة   الوراثيــة 

ينتجــه  الــذي  البروتيــن  وهــو  كورونــا،  لفيــروس 

الفيــروس الختــراق خايــا األنســجة البشــرية، وهنــاك 

الطــرق  تســتخدم  أخــرى  صينيــة  لقاحــات  أيًضــا 

علــى  وقــادرة  إيجابيــة  نتائجهــا  وكانــت  التقليديــة، 

تحقيــق اســتجابة فعالــة عنــد تجربتهــا علــى البشــر.

ومــا زال العالــم ومليــارات البشــر حولــه يتابعــون 

كل مــا هــو جديــد حــول التطعيمــات أو اللقاحــات، 

ونتائجهــا واحتماليــة تأثيرهــا، وتــدرس كل مــا ُيعلــن 

ــا فــي ظــل القلــق والخــوف العالمــي  عنهــا إعاميًّ

المعلنــة  والتطــورات  الجديــدة،  الموجــات  مــن 

للفيــروس، وأماكــن انتشــارها ومــدى تأثيرهــا؛ أمــًلا 

فــي أن يســهم هــذا اللقــاح فــي الحــد مــن انتشــار 

المــرض أو الحــد مــن مضاعفاتــه ومشــكاته. ورغــم 

تزايــد عــدد اللقاحــات المتاحــة حتــى اآلن، عــاوة علــى 

أعــداد أخــرى منهــا فــي الطريــق للظهــور واإلتاحــة، 

ــة مــن المــرض مــا زالــت خاضعــة  فــإن مــدة الحماي

المســتمرة، ويمكــن تشــبيه  للمتابعــة والدراســة 

ــة مــن  هــذا الوضــع باللقاحــات المســتخدمة للوقاي

فيروســات  تســببها  التــي  الموســمية  اإلنفلونــزا 

إنفلونــزا »أ« و »ب«، والتــي تتغيــر كل عــام باحتمــال 

تغيــر الترتيــب الجينــي للفيروســات.

وهــذه التطعيمــات ال تعطــي مناعــة صلبــة أو كاملــة 

ا من اإلصابــة، واألهم فإنها تقلل  ولكنهــا تحمــي جزئيًّ

ــات  ــة بالمضاعفــات خصوًصــا االلتهاب نســب اإلصاب

جديــدة  جينيــة  مــع ظهــور طفــرات  ولكــن  الرئويــة، 

وأنــواع أخــرى مــن هذه الفيروســات بســبب التحورات 



ــه  ــا، ومــا أنجزت ــر اللقاحــات يســتغرق وقًت إن تطوي

يســتغرق  الماضيــة  أشــهر   6 الـــ  فــي  البشــرية 

مــن  وبالرغــم  العاديــة،  الظــروف  فــي  ســنوات 

أهميــة اإلســراع بالخطــوات، فــإن ذلــك ال يعنــي 

التضحيــة بالتأكــد مــن ســامة اللقــاح وفعاليتــه 

تحــت أي ظــروف، وتتشــابه اللقاحــات أو أمصــال 

معظمهــا  أن  فــي  المســتجد  كورونــا  فيــروس 

يســعى لتدريــب جهــاز المناعــة علــى اســتهداف 

يســمى  مــا  وهــو  الفيــروس،  فــي  محــدد  جــزء 

ببروتينــات »S« أو بروتينــات الَحَســَكة )الشــوكة(، 

ويســتطيع اللقــاح الناجــح أن يدفــع جهــاز المناعــة 

مضــادة  أجســام  إلنتــاج  اإلنســان  جســم  فــي 

عاليــة،  بدرجــة  البروتيــن  بهــذا  ترتبــط  للفيــروس 

وإيقــاف قــدرة الفيــروس علــى غــزو خايــا الجســم 

فــي  والتســبب  الفيروســات  مــن  المزيــد  وإنتــاج 

ســتة  إلــى  األمصــال  أنــواع  وتنقســم  المــرض. 

أساســية. أنــواع 

النوع األول: لقاحات فيروسية 
تقليدية كاملة

 ،Sinovac أهمهــا لقــاح شــركة ســينوفاك الصينيــة

وهــي لقاحــات تقليديــة معتادة تعتمد على اســتخدام 

فيــروس  مــن  ضعيــف  أو  )ميــت(  معطــل  شــكل 

كورونــا المســتجد نفســه، بحيــث يصبــح الفيــروس 

فــي هــذه الحالــة غيــر قــادر علــى التســبب فــي المــرض، 

كافيــة  معلومــات  توفيــر  علــى  قــادًرا  يــزال  ال  لكنــه 

للجهــاز المناعــي للجســم ليصنع األجســام المضادة 

لفيــروس كورونــا المســتجد.

النوع الثاني: لقاحات الناقل 
الفيروسي

البريطانيــة  أكســفورد  جامعــة  لقــاح  أبرزهــا 

واللقــاح  أســترازينيكا،  شــركة  مــع  بالتعــاون 

أنــد  جونســون  شــركة  مــع  بالتعــاون  البلجيكــي 

جونســون األمريكيــة، واللقــاح الروســي من شــركة 

تســتخدم  لقاحــات  وهــي  وغيرهــا،  ســبوتنيك 

مثــًلا(؛  الغديــة  )الفيروســات  أخــرى  فيروســات 

إلــى  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جينــات  لنقــل 

خايــا جســم اإلنســان، ولتطويــر هــذا النــوع مــن 

اللقاحــات قامــت بعــض الفــرق البحثيــة بإضافــة 

ــروس ُيدعــى  ــى في ــن الخــاص ببروتيــن »S« إل الجي

يدخــل  حيــث  adenovirus؛  الغــدي  الفيــروس 

اإلنســان،  جســم  خايــا  إلــى  الغــدي  الفيــروس 

الخاصــة  الجينيــة  المعلومــات  إليهــا  وينقــل 

. كورونــا  بفيــروس 

النوع الثالث: لقاحات الحمض 
DNA النووي

  Inovio األمريكيــة  إينوفيــو  شــركة  لقــاح  هنــاك 

التــي  الجينيــة  اللقاحــات  مــن  نــوع  وهــو  وغيرهــا، 

تســتخدم جــزًءا مــن الشــفرة الوراثيــة لفيــروس 

كورونــا المســتجد؛ لتقديــم تعليمــات جينيــة لخايــا 

المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية

دراسة مقارنة لتقييم عمل لقاحـــات 

فيــــروس كورونـــا المـســـتـجـد
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حيــث  فيــروس؛   بروتيــن  لبنــاء  اإلنســان  جســم 

يتمكــن هــذا البروتيــن بعــد ذلــك مــن تحفيــز الجهــاز 

األجســام  لصنــع  اإلنســان  جســم  فــي  المناعــي 

المضــادة والمســاعدة فــي تطويــر دفاعــات أخــرى 

ضــد الفيــروس التاجــي.

النوع الرابع: لقاحات الحمض 
RNA النووي

 ،Moderna أبرزهــا لقــاح شــركة موديرنــا األمريكيــة

األلمانيــة  بيونتــك  مــع  فايــزر  شــركة  ولقــاح 

األلمانيــة  كيورفــاك  شــركة  ولقــاح   ،BioNTech

CureVac وغيرها، ولقد أكملت شركة التكنولوجيا 

الحيويــة Moderna  مؤخــًرا تجربــة ســامة صغيــرة 

مبكــرة  نتائــج  أظهــرت  متطوعيــن  ثمانيــة  مــع 

بعــض  ويرغــب  التاجــي،  الفيــروس  ضــد  واعــدة 

الباحثيــن فــي تخطــي الحمــض النــووي، وبــدًلا مــن 

ذلــك توصيــل الحمــض النــووي »رنــا الرســولي« 

إلــى الخايــا بحيــث تقــرأ الخايــا mRNA  وتصنــع 

ويتميــز  مناعيــة،  اســتجابة  تثيــر  عاليــة  بروتينــات 

إنتاجــه  يمكــن  بأنــه  اللقاحــات  مــن  النــوع  هــذا 

التقليديــة. الطــرق  مــن  أســرع  بشــكل 

النوع الخامس: لقاحات الجسيمات 
الشبيهة بالفيروسات

 ،Medicago أهمها لقاح شــركة ميديكاجو الكندية

ولقــاح معهــد دوهرتــي األســترالي وغيرهــا، وهــي 

لقاحــات مكونــة مــن جزيئــات تحتــوي علــى بروتينات 

فيــروس كورونــا أو جــزء مــن تلــك البروتينــات. 

النوع السادس: اللقاحات المؤتلفة

نوفافاكــس  شــركة  لقــاح  المثــال   ســبيل  فعلــى 

اللقــاح  هــذا  وفــي  وغيرهــا،   Novavax األمريكيــة 

يمكــن هندســة الخميــرة أو الخايــا األخــرى لحمــل 

الفيروســية،  البروتينــات  وإنتــاج  الفيــروس  جيــن 

ويتــم جمــع هــذه البروتينــات بعد ذلــك ووضعها في 

اللقــاح. وللموافقــة علــى اســتخدام اللقــاح ال بــد أن 

يمــر بثــاث مراحــل بحثيــة واختباريــة تنتهــي بمرحلــة 

)الســلطات  المنظمــون  يراجــع  حيــث  الموافقــة: 

الــدواء  هيئــة  مصــر  فــي  وتمثلهــا   - المنظمــة( 

المصريــة - فــي كل دولــة نتائــج التجربــة، ويقــررون 

مــا إذا كانــوا ســيوافقون علــى اللقــاح أم ال. 

- 19 يتــم  61 لقاًحــا ضــد كوفيــد  ــا لدينــا اآلن  عالميًّ

ــى مشــتركين فــي تجــارب ســريرية، 17  اختبارهــا عل

منهــا وصلــوا إلــى المرحلــة الثالثــة، أهمهــا:

اللقــاح البريطانــي مــن جامعــة أكســفورد مــع 	 

متطوعيــن  علــى  تتــم  )التجــارب  أســترازينيكا 

فــي بريطانيــا والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا( بداية 

مــن أغســطس، وحتــى اآلن أجريــت التجــارب 

علــى 41000 مشــترك.

ســينوفارم 	  شــركة  مــن  الصينــي  اللقــاح 

الحكوميــة )التجــارب تتــم علــى متطوعيــن فــي 

علــى  التجــارب  وأجريــت  واإلمــارات(،  الصيــن 

وحدهــا. اإلمــارات  فــي  مشــترك   31000

ســبوتنيك 	  شــركة  مــن  الروســي  اللقــاح 

روســيا  فــي  متطوعيــن  علــى  تتــم  )التجــارب 

وأجريــت  واإلمــارات(،  وفنزويــا  والهنــد 

مشــترك.  40000 علــى  التجــارب 

كيورفــاك 	  شــركة  مــن  األلمانــي  اللقــاح 

علــى  التجــارب  وأجريــت   ،  CureVacاأللمانيــة

مشــترك.  35000

لقـــــاح أســـترازينيكا اإلنجليزي 
طـبـًقــــــــا للـمـأمـونـيــــــــة والمنـاعــــــة 
والنـقـــــــل والـســــــــعر هـــو األعلـــى 
تـقــديــــــــًرا، يليــه لقـــــــاح سبوتنيك 
الروســـــــي. فـيـمـــــا يـعـــــــد اللـقــــاح 
األمريكـــي موديرنـــا األكثـــر فاعلية 
وســـهولة فـــي التداول مـــن فايزر.
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

لقــاح بلجيكــي مــن شــركة جونســون بدايــة مــن 	 

ســبتمبر حتــى اآلن، وأجريــت التجــارب علــى 40000 

جرعــة  يعطــى  الــذي  الوحيــد  وهــو  مشــترك، 

واحــدة وليــس جرعتيــن مثــل باقــي اللقاحــات.

 	Bacillus Calmette-لقــاح أســترالي وهــو لقــاح

Guerin  الــذى تــم تطويــره فــي أوائــل القــرن 

العشــرين كحمايــة ضــد الســل؛ حيــث يجــري 

معهــد مــردوخ ألبحــاث األطفــال فــي أســتراليا 

إذا كان  الثالثــة؛ لمعرفــة مــا  المرحلــة  تجربــة 

ــا ضــد كوفيــد-19. اللقــاح يحمــي جزئيًّ

وقــد قامــت حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

باختيــار 3 لقاحــات لدعمهــا بالتمويــل؛ لانتهــاء مــن 

تجــارب المرحلــة الثالثــة بســرعة، وهــي:

اللقــاح األمريكــي mRNA-1273  )مــن شــركة 	 
موديرنــا األمريكيــة(، وأجريــت التجــارب بدايــة من 

يوليــو حتــى اآلن علــى 30000 مشــترك.

شــركة 	  مــن  األلمانــي  األمريكــي  اللقــاح 
بيونتك/فايــزر Pfizer - BioNTech بدايــة من 
ســبتمبر حتــى اآلن، وأجريــت التجــارب علــى 44000 

مشــترك.

)مــن جامعــة 	   AZD1222 البريطانــي  اللقــاح 
اآلن،  حتــى  أغســطس  مــن  بدايــة  أكســفورد( 

التجــارب علــى 41000 مشــترك. وأجريــت 

ونحن هنا نقوم بالمقارنة من حيث ثالثة أوجه

والمناعــة المأمونيــة  تقييــم   .1

أعــراض 	  حــدوث  فــي  المأمونيــة  تتمثــل 

يمكــن تحملهــا، وفــي  أو ال   / جانبيــة خطيــرة 

مــن  أي  مــع  ذلــك  يحــدث  لــم  اإلطــار،  هــذا 

أســترازينيكا  لقــاح  تســبب  حتــى  اللقاحــات، 

)اإلنجليــزي( ولقــاح ســينوفاك )الصينــي( فــي 

البرازيــل، ولكــن  فــي  المتطوعيــن  أحــد  وفــاة 

البرازيــل  فــي  الصحيــة  الســلطات  أشــارت 

إلــى أن الوفــاة فــي حالــة اللقــاح الصينــي لــم 

تكــن بســبب اللقــاح، كمــا أفــادت باســتكمال 

اإلنجليــزي. اللقــاح  حالــة  فــي  التجربــة 

تــم رصــد زيــادة األعــراض الجانبيــة فــي لقاحــي 	 

فايــزر / موديرنــا )األمريكييــن( فــي حالــة اللقــاح 

ــع مــن تركيــز 100 ميكروجــرام، وبالتالــي تم  المصنَّ

ــع مــن  اســتكمال التجربــة مــن اللقــاح المصنَّ

30 ميكروجراًمــا )كتركيــز(.

)ألــم 	  حــدوث  فــي  تمثَّلــت  األعــراض  معظــم 

مــكان الحقــن / ارتفــاع الحــرارة / التعــب العــام/ 

بخافضــات  معهــا  التعامــل  وتــم  الصــداع(، 

الحــرارة مثــل الباراســيتامول قبــل التطعيــم 

وأثنائــه.

ــع مــن 	  ــل الخطــورة فــي المصــل المصنَّ تتمثَّ

mRNA )الحمــض النووي الريبوســي الرســول( 

مــن شــركتي )فايــزر / موديرنــا( فــي اآلثــار غيــر 

المتوقعــة / غيــر المقصــودة، مثــل التفاعــل 

ــع، والتــي قــد يثيرهــا هــذا  المناعــي غيــر المتوقَّ

الحمــض، كمــا أن هــذا الحمــض النــووي يتــم 

إذا  البشــري  الجســم  داخــل  ســريًعا  تدميــره 

ا )أي غيــر محمــول علــى مــادة ناقلة له(،  كان ُحــرًّ

وبالتالــي ال يــؤدي إلــى أثــر )وظيفــة( تذكــر، كمــا 

أن تخزينــه يحتــاج إلــى درجــة حــرارة منخفضــة 

ا )- 70 درجــة مئويــة(؛ للحفــاظ عليــه ســليًما  جــدًّ

كمــا فــي لقــاح فايــزر أو )-20( فــي لقــاح موديرنــا.

بواســطة 	  النــووي  الحمــض  هــذا  حمــل  يتــم 

 ،lipid nanoparticles جســيمات نانــو الدهنيــة

ــمية. ــي لهــا فــي حــد ذاتهــا قــدر مــن السُّ والت

الحمــض 	  مــن  ــع  المصنَّ اللقــاح  يحتــاج  ال 

ــل علــى الجســيمات الدهنيــة  الريبــوزي المحمَّ

والتــي  األلومنيــوم(،  )مثــل  إلــى عامــل محفــز 

فــي  )الوحيــد  الصينــي  اللقــاح  إليهــا  يحتــاج 

األلمونيــوم،  علــى  يحتــوي  الــذي  اللقاحــات 
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والــذي أشــيع أنــه يتســرب إلــى المــخ، ويســبب 

كبــار  عنــد  الزهايمــر  مثــل  بأمــراض  اإلصابــة 

الســن، والتوحــد، وفــرط الحركــة عنــد األطفــال(.

ــل 	  المحمَّ الحمــض  هــذا  أن  األبحــاث  نشــرت 

 علــى جســيمات الدهون )لقــاح فايزر / موديرنا(

الخليــة  نــواة  إلــى  الوصــول  إلــى  يحتــاج  ال 

البشــرية، وال يتــم دمجــه مــع المــادة الوراثيــة 

يتســبب  أن  وارد  غيــر  هــذا،  وعلــى  لإلنســان، 

)بعكــس  لإلنســان،  وراثيــة  أمــراض  أي  فــي 

اللقــاح المصنــع مــن DNA، والــذي يحتــاج إلــى 

الوصــول إلــى النــواة للخليــة البشــرية أوًلا لكــي 

يعمــل، وبالتالــي يتــم دمجــه أوًلا مــع الشــريط 

الوراثــي لإلنســان حتــى يعمــل(.

وهنــا ُيثــار  تســاؤل حــول الفــارق بيــن المناعة الناتجة 

عــن إنتــاج بروتيــن الشــوكة فقــط كمــا يفعــل اللقاح، 

والمناعــة الناتجــة عــن إنتــاج الفيــروس ككل كمــا 

يحــدث عنــد اإلصابــة بعــدوى كوفيــد-19، فــي الواقــع 

يمكــن أن ينتــج اللقــاح رد فعــل مناعــَي أكثــر فعاليــة 

حيــث  كامــل؛  بفيــروس  العــدوى  واســتدامة مــن 

يتيــح لجهــاز المناعــة أن يركــز جهــوده فــي إنتــاج 

أجســام مضــادة، وتدريــب خايــا الذاكــرة المناعيــة 

التشــتت  البروتيــن دون  التعامــل مــع هــذا  علــى 

ببقيــة بروتينــات الفيــروس األخــرى، كمــا أن هــذا 

يعطــي  الــذي  الرئيــس  البروتيــن  هــو  البروتيــن 

الفيــروس القــدرة علــى دخــول الخايــا البشــرية، 

فــإذا حدثــت أي طفــرة فــي هــذا البروتيــن وغيرتــه 

فقــد يفقــد اللقــاح عملــه، لكنهــا ســتكون أيًضــا 

قــد أفقــدت الفيــروس قدرتــه علــى دخــول الخايــا، 

وبالتالــي ســينتهي أمــره تماًمــا.

 DNA ــع مــن  وعموًمــا فليــس هنــاك أي لقــاح مصنَّ

قــد وصــل إلــى المراحــل الســريرية )اإلكلينيكيــة( 

حيــث وصلــت جميعهــا لمراحــل مــا قبــل الســريرية 

.)Preclinical(

همــا  الروســي  واللقــاح  اإلنجليــزي  اللقــاح 

الُمصنَّعــان مــن البروتيــن المســؤول عــن التــاج 

وُيحمــل  كورونــا،  فيــروس  فــي   spike protein

هــذا البروتيــن علــى نــوع مــن الفيروســات يســمى 

فهمــا  وبالتالــي   ،)ADENOVIRUS )أدينوفيــروس 

األكثــر مأمونيــة )حيــث ال يوجــد أي أثــر إلــى تدخــل 

شــريط وراثــي ســواًء DNA  أو RNA فــي التصنيــع: 

الوراثــي  الشــريط  فــي  تدخــل  أي  يحــدث  ال  أي 

لإلنســان، والــذي ال يحســب أثــره أو تأثيــره إال بعــد 

عــدة ســنوات )ال يمكــن االنتظــار إلطــاق اللقــاح(.

)ADENOVIRUS( »أدينوفيــروس«  لـــ  وبالنســبة 

الحامــل للبروتيــن فــي اللقاح اإلنجليزي والروســي، 

فهــو نــوع مــن الفيروســات الــذي يســبب بعــض 

المعويــة/  النزلــة  مثــل:  اإلنســان،  فــي  األعــراض 

التنفســي،  الجهــاز  التهــاب   / العيــن  التهــاب 

اســتخدام  إلــى  اإلنجليزيــة  الشــركة  لجــأت  وقــد 

 ADENOVIRUS »أدينوفيــروس«  مــن  النــوع  هــذا 

اإلنســان  يصيــب  وال  الشــمبانزي  يصيــب  الــذي 

 – )ســبوتنيك(  روســيا  اســتعملت  بينمــا  أصــًلا 

»أدينوفيــروس« 

قــد يصيــب اإلنســان أصــًلا )النــوع 5 يســبب مــرض 

التهــاب  يســبب   26 النــوع   / التنفســي  الجهــاز 

العيــن(، وقــد تكــون هنــاك أجســام مضــادة فــي 

اإلنســان نتيجــة إصابــة ســابقة باألدينوفيــروس، 

وهــذه األجســام المضــادة تضعــف عمــل اللقــاح؛ 

المضــادة  األجســام  تلــك  تهاجــم  قــد  حيــث 

العـــدوى  مـــن  يحـــد  اللقـــاح 
غيـــر أنـــه مـــا تـــزال هنـــاك حاجة 
حتـــى  الكمامـــات  ارتـــداء  إلـــى 
يتـــم االنتهاء من جمـــع النتائج 
والبيانات اإلضافيـــة المنتظرة 

ونشـــرها.
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اللقــاح،  ذلــك  اإلنســان  فــي  ســابًقا  الموجــودة 

وبالتالــي تضعــف عملــه، وعلــى هــذا فــإن اللقــاح 

وتحصيًنــا. مأمونيــة  األكثــر  هــو  اإلنجليــزي 

وهنــاك نوعــان مــن اللقــاح الروســي )ســبوتنيك(: 

نــوع ســائل مجمــد، ونــوع مكــون مــن بــودرة اللقاح، 

األكثــر فعاليــة،  النــوع  هــو  المجمــد  األول  ويعــد 

األجســام  ناحيــة  مــن  أقــوى  مناعــة  ويعطــي 

 both humoral and( المضــادة والمناعــة الخلويــة

حــرارة  cellular immunity(، ويحفــظ عنــد درجــة 

عنــد  فيحفــظ  البــودرة  المصــل  أمــا  مئويــة،   18-

درجــة حــرارة 2 إلــى 8 مئويــة.

تكــون  )ســبوتنيك(  الـروســــــــــي  اللقـــــــاح  وفــي 

ــع  االســتجابة المناعيـــــــة مـــن الـمـصــــــــل المصنَّ

مــن  وليــس   rAd 26-S. rAd5-s النوعيــن  مــن 

مــن   %100 فــي  االســتجابة  )وتكــون  واحــد  نــوع 

وصلــت  التــي  اللقاحــات  كل  وفــي  المشــاركين(. 

اللقــاح علــى  الثالثــة، يجــب إعطــاء  المرحلــة  إلــى 

مرتيــن، وتكــون المــرة الثانيــة بعــد )14 يوًمــا( فــي 

اللقــاح الصينــي ســينوفاك، أو بعــد )28 يوًمــا( فــي 

اللقــاح األمريكــي فايــزر / موديرنــا، أو بعــد )21 يوًمــا( 

فــي اللقــاح الروســي ســبوتنيك، باســتثناء اللقــاح 

جرعــة  يعطــى  جونســون  شــركة  مــن  البلجيكــي 

اللقاحــات.  باقــي  مثــل  جرعتيــن  وليــس  واحــدة 

األجســام  بنســبة  المضــادة  األجســام  وتُقــاس 

وتكــون   neutralizing ab المعادلــة  المضــادة 

نســبتها أعلــى فــي اللقــاح األمريكــي واإلنجليــزي 

عنهــا فــي اللقــاح الروســي. وتقــاس المناعــة بعــد 

األجســام  المناعــة(:  )ذراعــي  بطريقتيــن  اللقــاح 

األجســام  وتكــون  الخلويــة،  المناعــة   - المضــادة 

المضــادة ذات أثــر لفتــرة محــدودة، بينمــا المناعــة 

أطــول. لفتــرة  الخلويــة تعطــي مناعــة 

الكفــاءة تقييــم   .2

المئويــة  النســبة  هــي  اللقــاح  فعاليــة  أو  كفــاءة 

للحــد مــن المــرض فــي مجموعــة مــن األشــخاص 

المحصنيــن مقارنــًة بالمجموعــة غيــر المحصنة، 

تُقــاس  كمــا  الظــروف،  أفضــل  باســتخدام 

ســتة  لمــدة  مناعــة  بإعطائــه  اللقــاح  كفــاءة 

أشــهر فأكثــر. وفــي هــذا اإلطــار، يعطــي اللقــاح 

األمريكــي )فايــزر أو موديرنــا( كفــاءة أعلــى تصــل 

إلــى 95% أمــا باقــي األمصــال فكفاءتهــا تصــل 

إلــى 90%، ولكــّن هنــاك ميزتيــن فــي لقــاح موديرنــا 

عــن فايــزر أنــه يمكــن تخزينــه لمــدة تصــل إلــى 

6 أشــهر عنــد 20 درجــة مئويــة تحــت الصفــر )-4 

ــه فــي درجــات  فهرنهايــت(، ويمكــن االحتفــاظ ب

إلــى 8 درجــات(   2 العاديــة )مــن  الثاجــة  حــرارة 

مئويــة لمــدة 30 يوًمــا، ويمكــن حفظــه فــي درجــة 

حــرارة الغرفــة لمــدة تصــل إلــى 12 ســاعة بعــد 

الذوبــان، أمــا لقــاح شــركة فايــزر Pfizer  فيمكــن 

ــد 70 درجــة  ــى 6 أشــهر عن تخزينــه لمــدة تصــل إل

مئويــة تحــت الصفــر )-94 فهرنهايــت(، ويمكــن 

القياســية  الثاجــة  حــرارة  درجــات  فــي  تخزينــه 

لقــاح  أن  أي  فقــط.  أيــام   5 إلــى  تصــل  لمــدة 

إمكانــات  مــع  كبــرى  بدرجــة  متوافــق  موديرنــا 

إلــى  الحاجــة  دون  الحاليــة  اإلمــداد  ساســل 

خاصــة.  اســتعدادات 

ويجــب األخــذ فــي االعتبــار أن اللقــاح األمريكــي قــد 

تمــت تجربتــه داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

والمملكــة المتحــدة، وأيًضــا اللقــاح الروســي تمــت 

تجربتــه داخــل روســيا واإلمــارات والهنــد وفنزويــا، 

والصينــي  اإلنجليــزي  اللقــاح  تجربــة  تمــت  بينمــا 

إفريقيــا  جنــوب  فــي  وأيًضــا  المنشــأ،  بلــد  فــي 

كثيــًرا  أثــرت  التجربــة  )تلــك  والبرازيــل  واإلمــارات 

علــى اعتمــاد الَمصلْيــن بوفــاة مواطــن بالبرازيــل 

لــكل لقــاح(، وثبــت الحًقــا أنــه ليــس بســبب اللقــاح، 

الســلطات  وأقــرت  الصينــي،  اللقــاح  حالــة  فــي 

الصحيــة فــي البرازيــل اســتكمال التجربــة أيًضــا 

أعطــى  والــذي  اإلنجليــزي،  المصــل  حالــة  فــي 

إلــى  إيعازهــا  تــم  البرازيــل  فــي  ضعيفــة  كفــاءة 

اللقــاح  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  التخزيــن.  ســوء 
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الصينــي يعطــي حمايــة ألكثــر مــن عشــر ســاالت 

للمعاييــر  –طبًقــا  مســموح  وغيــر  الكورونــا،  مــن 

للمرضــى ذوي  الصينــي  اللقــاح  إعطــاء  الدوليــة– 

المناعــة الضعيفــة )المــرض المناعــي المزمــن(، 

 مثــل: )اإليــدز / فيــروس ســي / الروماتويــد ... (.

حــرارة  درجــة  إلــى  األمريكــي  اللقــاح  ويحتــاج 

ا عنــد )– 70 درجــة مئويــة فايــزر( وعنــد  منخفضــة جــدًّ

اللقــاح  )-20 درجــة مئويــة موديرنــا(، بينمــا يحتــاج 

الروســي المجمــد إلــى )-18 درجــة مئويــة(، والبــودرة 

 إلــى )2 إلــى 8 درجــات مئويــة(، واللقــاح اإلنجليــزي 

إلى درجة حرارة )من 2 إلى 8 درجات مئوية(

الســعر: تقييــم   .3

تكلفة لقاح كوفيد-19 المعلنة بالدوالر األمريكي

 لقاح سينوفارما )صيني- جرعتين(: $145 	 

لقاح موديرنا )أمريكي- جرعتين(: $74  	 

 لقاح بيونتك/فايزر )ألماني- جرعتين(: $40	 

لقــاح جونســون )بلجيكــي- الوحيــد الــذي يعطــى 	 

جرعــة واحــدة(: $10

)بريطانــي- 	  أســترازينيكا  أكســفورد/   لقــاح 

$6 جرعتيــن(: 

التســاؤالت  تثــور  اللقاحــات  أنــواع  تعــدد  ومــع 

فايزر/بيونتــك  لقاحــات  توفــر  هــل  التاليــة: 

وموديرنــا وقايــة مــن مــرض كوفيــد-19؟ هــل توفــر 

ــة مــن العــدوى؟ هــل يمكــن  تلــك اللقاحــات وقاي

أن يكــون الشــخص الــذي تــم تطعيمــه ناشــًرا 

للعــدوى؟ هــل يجــب عليــه االســتمرار فــي ارتــداء 

التطعيــم؟ بعــد  الكمامــة 

ولإلجابــة عــن هذه التســاؤالت نحتاج إلى التفرقة 

بيــن ثالثة مفاهيم مختلفة:

قــدرة اللقــاح علــى وقايــة مــن تــمَّ تطعيمــه مــن 	 

اإلصابــة بالمــرض.

قــدرة اللقــاح علــى وقايــة مــن تــمَّ تطعيمــه مــن 	 

اإلصابــة بالعــدوى.

ــمَّ تطعيمــه مــن 	  قــدرة اللقــاح علــى منــع مــن ت

نشــر العــدوى..

منتجو اللقاحات يطالبون بأسعار مختلفة

المصدر: يونيسيف، عقود الحكومة األمريكية، منظمة الصحة العالمية



 - 97 -

آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

يــة مــن  اللقــاح علــى وقا قــدرة   : أواًل

بالمــرض بــة  اإلصا مــن  تــم تطعيمــه 

بحيــث  مصممتْيــن  كانتــا  وموديرنــا  فايــزر  تجربتــا 

أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص  عــدد  فقــط  تتابعــان 

بالمرض، وظهرت عليهم أعراض في المجموعتين 

الوهمــي(،  اللقــاح  ومجموعــة  اللقــاح  )مجموعــة 

بمعنــى أنــه لــم يتــم عمــل اختبــار بصفــة دوريــة لــكل 

المتطوعيــن المشــاركين فــي التجربــة، وإنمــا ُطلــَب 

مــن كل شــخص متطــوع فــي التجربــة اإلبــاغ حيــن 

تظهــر عليــه أعــراض، وعندهــا يتــم اختبــاره للتأكــد 

ــا يتــم  مــن إصابتــه بالمــرض، فــإن كان االختبــار إيجابيًّ

احتســابه مصاًبــا بالمــرض، وتتــم متابعــة حالتــه، 

وبالتالــي، فخاصــة مــا نعرفــه عــن قــدرة اللقــاح على 

وقايــة مــن تــم تطعيمــه مــن اإلصابــة بالمــرض حتــى 

اآلن هــي أنــه كان فعــاًلا بنســبة كبيــرة تفــوق 90% في 

الوقايــة مــن حــاالت اإلصابــة بالمــرض التــي يرافقهــا 

ظهــور أعــراض، ســواًء كانــت تلــك الحــاالت خفيفــة 

أو شــديدة، هــذا يعنــي أن هنــاك احتمــاًلا أنــه قــد 

ــم  ــن ت ــة بعــض المتطوعيــن الذي يكــون تمــت إصاب

تطعيمهــم باللقــاح دون ظهــور أي أعــراض عليهم، 

وأنــه ال توجــد بيانــات عــن مــدى قــدرة اللقــاح علــى 

وقايــة هــؤالء األشــخاص.

يــة  للقــاح علــى وقا ا قــدرة   : نًيــا ثا

بــة  َمــن اإلصا تــم تطعيمــه  مــن 

ى و لعــد با

ُيعــد األنــف هــو المنفــذ الرئيــس لدخــول فيــروس 

هنــاك،  بســرعة  الفيــروس  يتكاثــر  حيــث  كورونــا؛ 

ــاج نــوع مــن األجســام  فيقــوم الجهــاز المناعــي بإنت

)وهــي  المخاطــي  بالغشــاء  خاصــة  المضــادة 

األنســجة الرطبــة التــي تبطــن األنــف(، فــإذا تعــرَّض 

بعــد  ثانيــة  مــرة  للفيــروس  نفســه  الشــخص 

التعافــي، فــإن تلــك األجســام المضــادة )وكذلــك 

ســوف  الفيــروس(  تتذكــر  التــي  المناعيــة  الخايــا 

تقضــي علــى الفيــروس بســرعة فــي األنــف قبــل 

أن تتــاح لــه فرصــة التضاعــف واالنتقــال إلــى مــكان 

آخــر فــي الجســم. ولكــن مــاذا عــن اللقــاح؟ يتــم حقــن 

اللقــاح فــي عمــق العضــات، فيتــم تحفيــز جهــاز 

مناعيــة  اســتجابة  يوفــر  هــذا  أن  ويبــدو  المناعــة، 

كافيــة لوقايــة الشــخص الــذي تــم تطعيمــه مــن 

بالمــرض. اإلصابــة 

المضــادة  األجســام  بعــض  ســتبدأ  بعدهــا 

الغشــاء  إلــى  باالنتشــار  الــدم  فــي  الموجــودة 

المخاطــي لألنــف لتقــوم بحراســته، لكــن ليــس 

كفايــة  مــدى  عــن  اآلن  حتــى  معلومــات  لدينــا 

ومقــدار تجمــع األجســام المضــادة فــي األنــف، 

 أو مــدى الســرعة التــي ســتتحرك بهــا إلــى هنــاك، 
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فــا توجــد بيانــات مــن التجــارب الســريرية لقيــاس 

أن  تبيــن  مــا  فــإذا  اآلن،  حتــى  المفعــول  هــذا 

الشــخص الــذي تــم تطعيمــه لديــه فيروســات 

هــذا  أن  ورغــم  أنفــه،  فــي  )تتكاثــر(  تتضاعــف 

الشــخص قــد يكــون متمتًعا بوقاية مــن المرض، 

فإننــا ال يمكننــا القــول إن لديه وقايــة من العدوى 

مــا دامــت لديــه فيروســات تتضاعــف فــي أنفــه.

تــم  َمــن  اللقــاح علــى منــع  قــدرة   : ــا لثً ثا

لــى غيــره إ العــدوى  نقــل  مــن  تطعيمــه 

المعلنــة  اإلكلينيكيــة  التجــارب  نتائــج  تتضمــن  لــم 

الشــخص  كان  إذا  مــا  توضــح  بيانــات  اآلن  حتــى 

إلــى  العــدوى  نشــر  علــى  قــادًرا  تــم تطعيمــه  الــذي 

لــذا ســيكون مــن المهــم حًقــا لمــن  اآلخريــن أم ال، 

ارتــداء الكمامــات؛  تلقــوا التطعيــم االســتمرار فــي 

ذلــك  ومــع  للعــدوى،  ًا  مصــدر  يكونــون  قــد  ألنهــم 

أن  ويتوقعــون  متفائلــون،  الخبــراء  مــن  فالعديــد 

حتــى  كافيــة  بدرجــة  الفيــروس  ســتثبط  اللقاحــات 

فــي األنــف والحنجــرة؛ لمنــع األشــخاص الذيــن تــم 

تطعيمهــم مــن نقلــه لآلخريــن. ومــن ناحيــة أخــرى، 

وموديرنــا  فايزر/بيونتــك  لقاحــات  تجــارب  أن  ورغــم 

تــم  الذيــن  األشــخاص  عــدد  عــن  بيانــات  تعلــن  لــم 

لــم تظهــر  بالفيــروس ولكــن  تطعيمهــم وأصيبــوا 

التلميحــات،  بعــض  هنــاك  فــإن  أعــراض،  عليهــم 

أســترازينيكا  شــركة  تجــارب  نتائــج  أظهــرت  فقــد 

كان  تجاربهــا  فــي  المتطوعيــن  أن  اإلنجليزيــة 

وأن  الفيــروس،  عــن  بحًثــا  بانتظــام  يتــم  اختبارهــم 

النتائــج تشــير إلــى أن اللقــاح يحــد مــن العــدوى. ومــن 

ــة مــن  ــزر مجموعــة فرعي جانبهــا ســتختبر شــركة فاي

عــن  بحًثــا  تجربتهــا؛  فــي  المشــاركين  المتطوعيــن 

 .N أجســام مضــادة ضــد بروتيــن فيروســي يســمى

ونظــًرا ألن اللقاحــات ال عاقــة لهــا بهــذا البروتيــن، 

فــإن األجســام المضــادة لـــ N ستكشــف مــا إذا كان 

المتطوعــون قــد أصيبــوا بالفيــروس بعــد التطعيــم 

أم ال، كمــا تخطــط موديرنــا أيًضــا لتحليــل الــدم مــن 

 ،N جميــع المشــاركين واختبــار األجســام المضــادة لـــ

وقالــت »كوليــن هوســي«، المتحدثــة باســم شــركة 

موديرنــا: »ســوف يســتغرق األمــر عــدة أســابيع قبــل 

أن نتوقــع رؤيــة هــذه النتائــج«. وبالتالــي، ســيحتاج 

االنتهــاء  يتــم  حتــى  الكمامــات  ارتــداء  إلــى  الجميــع 

المنتظــرة  اإلضافيــة  والبيانــات  النتائــج  جمــع  مــن 

ونشــرها. 

لمــاذا يحتــاج لقــاح كوفيــد-19 الخــاص بشــركة 
لقــاح  مــن  بــرودة  أكثــر  أن يظــل  إلــى  فايــزر 

موديرنــا؟ 

إجمــاًلا  لديهــا   mRNA مــن  المصنوعــة  اللقاحــات 

العديــد مــن المميــزات التــي ال تتوفــر فــي اللقاحــات 

المصنوعــة بالتقنيــات التقليديــة، لكــن المشــكلة 

وذلــك  بســهولة،  يتلــف   mRNA أن  فــي  تكمــن 

اإلنزيمــات  مــن  والعديــد  العديــد  وجــود  بســبب 

التــي يمكنهــا أن تفككــه، وللتغلــب علــى ذلــك كانــت 

تطويــر  شــركات  علــى  كان  التــي  األولــى  المهمــة 

اللقاحــات القيــام بهــا هــي تعديــل الوحــدات البنائيــة 

)النيوكليوســيدات( الخاصــة بـــ mRNA للقــاح بحيث 

تنتــج لنــا mRNA أكثــر اســتقراًرا. ورغــم أن كلًّا مــن 

لقاحــي فايزر/بايونتــك وموديرنــا يهدفــان إلــى إنتــاج 

البروتيــن نفســه )بروتيــن األشــواك »S« الخــاص 

بالفيــروس( فــإن تسلســل mRNA الخــاص بــكل 

لقــاح منهمــا مختلــف عــن التسلســل الــذي تطــوره 

الشــركة األخــرى )ألنــه يمكــن اســتخدام أكثــر مــن 

ــل إن  ــاج البروتيــن نفســه(، ب تسلســل mRNA إلنت

المراحــل  فــي  تجاربهــا  أجــرت  كل شــركة منهمــا 

المبكــرة علــى أكثــر مــن لقــاح تجريبــي )أكثــر مــن 

تسلســل لـــ mRNA(، ثــم بعــد االطــاع علــى النتائــج 

تــم اختيــار أفضــل المرشــحين واســتكمال التجــارب 

عليــه فــي المراحــل التاليــة مــن التجــارب، )موديرنــا 

مثــًلا طــورت بالفعــل عشــرة لقاحــات مرشــحة بـــ 

mRNA واختــارت أفضلهــا(. ومــن ثــمَّ يمكــن القــول 

 )mRNA( إن اللقاحين يســتخدمان التقنية نفســها
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ــاج البروتيــن نفســه(،  لتحقيــق الهــدف نفســه )إنت

لكــن تركيبــة mRNA فــي اللقاحيــن مختلفــة. ومــن 

الثانيــة هــي تطويــر  أخــرى، كانــت المهمــة  ناحيــة 

اســتخدام الجســيمات النانويــة الدهنيــة كغــاف 

خارجــي لـــ mRNA لزيــادة ثباتــه وتحملــه، وهــي أيًضــا 

نقطــة اختــاف بيــن اللقاحيــن؛ حيــث يســتخدم كل 

منهمــا جســيمات نانويــة مختلفــة. 

ولكــن حتــى مــع وجــود وحــدات بنائيــة أكثــر اســتقراًرا 

والغــاف الدهنــي الواقــي، ال يــزال مــن الممكــن أن 

يتفــكك mRNA بدرجــة أو بأخــرى، وهــذا هــو ســبب 

الحاجــة إلــى التبريــد، لكــن ألن تسلســل الوحــدات 

فــي  مختلــف  الواقــي  الدهنــي  والغــاف  البنائيــة 

متطلبــات  اختــاف  ســبب  هــو  فهــذا  اللقاحيــن 

درجــات الحــرارة الازمــة لنقــل كل منهمــا وتداولــه 

وتخزينــه. 

كيف يتم تحديد درجات الحرارة المناسبة؟ 

يقــوم  اللقــاح،  حــرارة  درجــة  متطلبــات  لمعرفــة 

صانعــو األدويــة واللقاحــات بإجــراء دراســات مكثفــة 

ــاك  ــات، وهن ــا تســمى دراســات الثب وتســتغرق وقًت

نوعــان مــن هــذه الدراســات: دراســات ثبــات معجلــة، 

بالنســبة  الحقيقــي.  الزمــن  فــي  ثبــات  ودراســات 

لدراســات الثبــات فــي الزمــن الحقيقــي، فهــي تحتــاج 

ــة اللقــاح، فــإذا كان  ــرة صاحي  لفت
ٍ
ــى وقــت مســاو إل

حــرارة  درجــات  فــي  عاميــن  لمــدة  صاحيــة  للقــاح 

ــا إلــى  الثاجــة، فــإن الشــركة المصنعــة تحتــاج فعليًّ

وضــع اللقــاح فــي درجــة حــرارة التبريــد تلــك لمــدة 

ــاًلا  عاميــن، ومعرفــة مــا إذا كان المنتــج ال يــزال فعَّ

دراســات  مــن  آخــر  نــوع  هنــاك  لكــن  النهايــة.  فــي 

الثبات تســمى الدراســات المعجلة، حيث يتم اختبار 

حــرارة  لدرجــات  اللقــاح مــن خــال تعريضــه  ثبــات 

ورطوبــة قاســية ومتغيــرة )أعلــى مــن تلــك الموصــي 

بهــا للتخزيــن( لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن؛ ممــا يوفــر 

بيانــات مفيــدة لتحديــد العمــر االفتراضــي وظــروف 

التخزيــن المبدئيــة، لــذا فإنــه مــن المعتــاد فــي وقــت 

الترخيــص للقاحــات الجديــدة أن توافــق الســلطات 

التنظيميــة مثــل FDA علــى منــح ترخيــص للقــاح جديــد 

بشــروط تخزين قاســية، ولفترة صاحية قصيرة بناء 

علــى دراســات الثبــات المعجلــة، ثــم تتــم إعــادة النظــر 

والتخفيــف مــن شــروط التخزيــن القاســية بــل وزيــادة 

مــدة الصاحيــة فــي التشــغيات الجديــدة عندمــا يتــم 

توفيــر بيانــات الثبــات فــي الوقــت الفعلــي التــي تثبــت 

ذلــك مــن طــرف الشــركة المطــورة، وهــو مــا يعنــي أنــه 

مــن الممكــن أن يثبــت لقــاح فايــزر أو لقــاح موديرنــا فــي 

النهايــة أنــه مســتقر فــي ظــروف أكثــر دفًئــا إلــى حــد ما - 

أو لفترات أطول خارج المجمد من تعليمات التخزين 

والتــداول الحاليــة. وفــي هذا اإلطار، فقد أعلنت شــركة 

موديرنــا Moderna عــن عمــر افتراضــي أطــول للقاحهــا 

ضــد كوفيــد-19 فــي درجــات حــرارة مبــردة، حيــث تبيــن أن 

اللقــاح يظــل ثابًتا عنــد درجات حرارة الثاجة القياســية 

مــن 2 إلــى 8 درجــات مئويــة لمــدة 30 يوًما )وليــس 7 أيام 

كمــا كان ُيعتقــد ســابًقا(، ولمــدة 6 أشــهر فــي درجــات 

حــرارة التجميــد القياســية -20 مئويــة.

فــي حــاالت  خيــص االســتخدام  تر
ئ الطــوار

قامــت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة بتوفيــر لقــاح 

»فايــزر- بيونتــك« بموجــب آليــة الوصــول الطــارئ 

وتسمى »ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ«، 

وتــم دعــم ترخيــص االســتخدام فــي حــاالت الطــوارئ 

بــل تصريــح وزيــر الصحة والخدمات اإلنســانية 
ِ
مــن ق

بــأن هنــاك ظروًفــا تبــرر االســتخدام الطــارئ لألدويــة 

أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19. ولــم  والمــواد البيولوجيــة 

يخضــع لقــاح »فايــزر- بيونتــك« إلــى نــوع المراجعــة 

بــل إدارة الغــذاء 
ِ
نفســه كأي منتــج آخــر معتَمــد مــن ق

والــدواء األمريكيــة، وقــد تصــدر إدارة الغــذاء والــدواء 

ترخيص استخدام في حاالت الطوارئ عند استيفاء 

معايير معينة قد تشمل عدم وجود بدائل مناسبة 

ــك، فــإن قــرار  ــى ذل ومعتمــدة ومتاحــة. باإلضافــة إل

إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة يعتمــد علــى مجمــل 



 - 100 -

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

المنتــج  أن  توضــح  التــي  المتاحــة  العلميــة  األدلــة 

ســيكون فعــاًلا فــي الوقايــة مــن كوفيــد- 19 أثناءهــذه 

الجائحــة، وأن الفوائــد المعروفة والمحتملة للمنتج 

ويجــب  والمحتملــة،  المعروفــة  مخاطــره  تفــوق 

اســتيفاء كل هــذه المعاييــر للســماح باســتخدام 

المنتــج لعــاج المرضــى خــال جائحــة كوفيــد- 19. 

ويســري ترخيــص االســتخدام فــي حــاالت الطــوارئ 

للقــاح »فايــزر - بيونتــك« لفيــروس كورونــا طــوال 

مــدة إعــان ترخيــص االســتخدام لحــاالت الطــوارئ 

لهــذه  الطــارئ  االســتخدام  يبــرر  الــذي  للفيــروس 

المنتجــات، مــا لــم يتــم إنهــاء المــدة الســارية لهــا أو 

إبطالهــا، وبعــد ذلــك قــد ال يتم اســتخدام المنتجات.

جهود مـصـر لتطوير لقاح كورونا

أطلقت »مؤسســة مستشــفى ســرطان األطفال 

لــت مشــروع  EGY-كوفيــد - 19  57357- مصــر« وموَّ

البحثــي التعاونــي مــع مستشــفى قصــر العينــي - 

جامعــة القاهــرة، ومركــز مصــر لألبحــاث، والطــب 

هــذا  ويشــمل  المســلحة،  بالقــوات  التجديــدي 

المشــروع 150 عينــة معزولــة مــن األطفــال ناقصــي 

المناعــة مــن مرضــى الســرطان والبالغيــن، وتــم 

اختيــار عينــات األنفيــة البلعوميــة بعنايــة، لتغطــي 

إلــى  المتوســطة  مــن  كوفيــد-19  حــاالت  توزيــع 

الجينــوم  أبحــاث  وحــدات  وتمكنــت  الشــديدة، 

والبروتيــوم فــي »مؤسســة 57357« مــن توضيــح 

المكــون الهيكلــي والوظيفــي لســاالت كوفيــد-19 

الحمــض  تسلســل  مــن  كل  علــى  بنــاًء  الحاليــة، 

تتابــع  خــال  مــن  أو  )النيوكليوتيــدات(  النــووي 

األمينيــة. األحمــاض 

وتمــت قــراءة تتابعــات الفيــروس، وإعــداد قاعــدة 

الحصــول  بهــدف  الفــور؛  علــى  بــه  بيانــات خاصــة 

للســالة  الكامــل  الوراثيــة  المــادة  تتابــع  علــى 

م 
ِ
المنتشــرة فــي مصــر، ولقــراءة التتابــع اســُتخد

جهــاز  Illumina NextSeq550، بينمــا تمــت قــراءة 

بيانــات البروتينــات الخاصــة بالفيــروس باســتخدام 

 Sciex 5600 +Triple TOF mass المطيــاف الكتلــي

وتُعــد هــذه األجهــزة مــن أحــدث   .spectrometry

المجــال.  هــذا  فــي  العالــم  فــي  وأدقهــا  األجهــزة 

SARS- تحليــل تسلســل  نتائــج  تلخيــص  وُيمكــن 

CoV-2 فيمــا يلــي:

كان متوســط عــدد القــراءات حوالــي 12,2 مليــون 	 

قــراءة لــكل عينــة. 

ومحــاذاة 	  مقارنــة  تقنيــات  علــى  اعتمــاًدا 

الببتيديــة  بالبصمــة  يعــرف  ومــا  التسلســل 

ــن قســم األبحــاث مــن تصميــم  )peptide(، تمكَّ

نمــوذج تنبــؤي لتحديــد األصــل المحتمــل ألي 

إصابة بفيروس كوفيد - 19 بناًء على التسلسل 

الجينومــي للفيــروس، ووصلــت الدقــة التنبؤيــة 

.%94 إلــى 

تــم العثــور علــى 30 طفــرة مختلفــة موزعــة علــى 	 

ســاالت الفيــروس الموجــودة فــي مصــر.

أكثــر الســاالت انتشــاًرا هــي 20B و 19A، وســالة 

الســاالت  مــع  متفقــة  كبيــرة  ســالة  هــي   20B

بنســبة  وفرنســا(  )إنجلتــرا  أوروبــا  فــي  النشــطة 

)97%( مــع وجــود بعــض التحــورات الفريــدة، بينمــا 

ــل ســالة A19 )الفيروســات التــي ظهــرت فــي  تُمثِّ

ووهــان، وهيمنــت علــى التفشــي األول للفيــروس( 

)3%( مــن العينــات المختبــرة.

إضافــة إلــى إســهام وحــدة الجينــوم فــي قــراءة 	 

اســتطاعت  للفيــروس،  الجينــي  التسلســل 

وحدة البروتينات بمستشــفى 57357 اكتشــاف 

تمكَّنـــت األبحـــاث فـــي مصـــر 
تنبـــؤي  نمـــوذج  تصميـــم  مـــن 
المحتمـــل  األصـــل  لتحديـــد 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابـــة  ألي 
المســـتجد بناًء على التسلسل 
الجينومـــي للفيـــروس، ووصلت 

.%94 إلـــى  التنبؤيـــة  الدقـــة 
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ــا مرتبًطــا بفيــروس كوفيــد-19، وعليــه،  16 بروتيًن

والتعــرف  للكشــف  فعالــة  منهجيــة  طــورت 

الفيــروس باســتخدام مقيــاس الطيــف  علــى 

الكتلــي بدقــة تفــوق تحليــل تفاعــل البوليميريــز 

.PCR المتســلل 

أظهــرت فحوصاتنــا عاليــة الدقة للجينات البشــرية 

وتســع  ثاثمائــة   ،19- كوفيــد  بعــدوى  المرتبطــة 

 ACE2 وتســعين طفــرة مختلفــة فــي مســتقبات

البشــرية، كمــا بينــت الفحوصــات أن إحــدى تلــك 

الطفــرات، والتــي تشــكل نســبة )4%( مــن العينــات 

ارتبــاط  قــدرة  علــى  بقــوة  تؤثــر  االختبــار،  تحــت 

الفيــروس بالمســتقبل )receptor( البشــري؛ ممــا 

ُيســهم فــي شــدة ضــراوة المــرض.

المرضــى 	  لعينــات  الجينــي  المســح  جــار 

فــي  والمعالجيــن  ــا  منزليًّ المعالجيــن 

الجينيــة  الطفــرات  لتقييــم  المستشــفى 

المكتشــفة فــي الفيــروس، والتــي تُعــد حــاالت 

العينــات  وكذلــك  ومتوســطة،  بســيطة 

المفصولــة بدايــة مــن األول مــن نوفمبــر لعمل 

مســح جينــي لهــا لتقييــم مــا ُيســمى بالموجــة 

للفيــروس. الثانيــة 

تجربــة تقنيــات االلتحــام والمســح الجزيئــي 
للبحــث عــن عقــارات فاعلــة لفيــروس كورونــا 

المســتجد فــي مصــر:

تم استخدام بنية ثاثية األبعاد لبروتين »الشوكة« 

)spike( المتحــور الخــاص بالفيــروس الشــائع فــي 

بـــ 2700 عقــار معتمــد مســبًقا  مصــر، الســتهدافه 

بــل إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة، ومتوافــر 
ِ
مــن ق

باألســواق الســتخدامات أخــرى، و20 عقــاًرا مســجًلا 

ــا للتجــارب ضــد عــدوى كوفيــد- 19، وذلــك بنظــام  حاليًّ

المحاكاة بالحاســبات عالية الســرعة. واســتناًدا إلى 

نمــوذج االلتحــام الجزيئــي والمحــاكاة الديناميكيــة 

ــا( علــى العــزالت المصريــة لفيــروس كورونــا  )نظريًّ

المســتجد، أظهــر اثنــا عشــر عقــاًرا، قــدرة عاليــة على 

االرتبــاط ببروتيــن »الشــوكة« الخــاص بالفيــروس، 

ا والتــي تمنــع ارتبــاط الفيــروس  كمــا تتداخــل نســبيًّ

بــأن هــذه  مــع المســتقبل البشــري ACE2، علًمــا 

العقــارات متوافــرة باألســواق ألمــراض أخــرى.

وفي ضوء العرض الســابق ألنواع اللقاحات 
مــن  عــدد  إلــى  الخلــوص  يمكــن  المختلفــة، 

التوصيــات، مــن أهمهــا:

االلتحــام 	  بتقنيــة  المنتقــاة  العقاقيــر  تجربــة 

المعمليــة  الخايــا  علــى  الجزيئــي  والمســح 

المصابــة بفيــروس كورونــا، والبــدء فــي التجارب 

اإلكلينيكيــة، وذلــك النتقــاء أفضلهــا فــي منــع 

والتــي  البشــرية،  بالخايــا  الفيــروس  التصــاق 

تتســبب فــي شــدة المــرض؛ حيــث إنهــا عقاقيــر 

مرخصــة مســبًقا ألغــراض طبيــة أخــرى. 

التوســع في المســح الجيني للفيروس باألجهزة 	 

عاليــة الكفــاءة للتنبــؤ والتحــرك الســريع للتطفــر 

الجينــي للفيــروس لمجابهــة المرض.

ــاول المصــل 	  ــات المرشــحة لتن يمكــن ترتيــب الفئ

كالتالــي:

1( األفــراد أكثــر مــن 70 عاًمــا مــع مــرض مزمــن 

)القلب / الضغط / الســكر(.

الرعايــة  هيئــات  إلــى  المنتمــون  األفــراد   )2

الصحيــة.

3( عمال المصانع.

)القلــب/  المزمنــة  األمــراض  حــاالت   )4

 65 ســن  تحــت  أو  عنــد  الســكر(  الضغــط/ 

. ســنة

استطاعــــــــــــت وحدة البروتينات 
 بـمـسـتـشــــفــى 57357 اكـتـشــــــــــاف
16 بـروتيًنا مرتبًطـا بفيروس كورونا 
الـمـســـتـــجــــــــد، وطـــــورت منهجيـــة 

فعالة للكشـــف والتعـــرف عليه.
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ــا لمســتقبل  مثَّلــت جائحــة كورونــا تهديــًدا إضافيًّ

بالفعــل  كان  والــذي  العالمــي،  الغذائــي  األمــن 

التغيــرات  وتيــرة  تســارع  نتيجــة  كبيــر؛  فــي خطــر 

زيــادة  مــن  يصاحبهــا  ومــا  الحــادة،  المناخيــة 

نقــص  ثــمَّ  ومــن  والتصحــر؛  الجفــاف  معــدالت 

الزراعيــة  المحاصيــل  مــن  األفــراد  إمــدادات 

والحبــوب، هــذا فضــًلا عــن الصراعــات والحــروب 

األهليــة المحتدمــة فــي العديــد مــن المناطــق حول 

العالــم، وجــاءت الجائحــة لتضع مزيــًدا من عامات 

االســتفهام علــى مصيــر ماييــن األشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي حــول العالــم، 

بــل وتطــرح تســاؤالت إضافيــة بشــأن مســتقبل 

ماييــن األفــراد الذيــن كانــوا يعملون فــي قطاعات 

اقتصاديــة تضــرَّرت بســبب إجــراءات اإلغــاق التــي 

فرضتهــا معظــم دول العالــم؛ لمكافحــة انتشــار 

التــي  القيــود  الُحســبان  إلــى  أضفنــا  وإذا  الوبــاء، 

عــت علــى حركــة األفــراد والبضائــع منــذ إعــان 
ِ

ُوض

منظمــة الصحــة العالميــة مــرض فيــروس كورونــا 

جائحــة عالميــة، فــي 11 مــارس 2020، ومــا ترتَّــب علــى 

ذلــك مــن اضطــراب فــي ساســل اإلمــداد حــول 

عامــات  مــن  المزيــد  نضــع  قــد  فإننــا  العالــم؛ 

االســتفهام بشــأن مســتقبل العديــد مــن الــدول 

التــي تعتمــد علــى االســتيراد بشــكل رئيــس؛ لســد 

المــوارد  يكــن كل- حاجاتهــا مــن  لــم  -إن  معظــم 

األغذيــة  منظمــة  تأكيــدات  ورغــم  الغذائيــة، 

والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة »الفــاو« بشــأن 

عــدم تأثُّــر ساســل التوريــد فــي الســوق الزراعيــة، 

أ/ هديـــر مصطفى
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

٢٠٢١ ... مستقبل األمن الغذائي على المحك

فــإن الخبــرات التاريخيــة إبــان أزمــة »اإليبــوال« فــي 

ــد صحــة ذلــك؛ إذ تســبَّبت األزمــة فــي  ــا تُفنِّ إفريقي

خفــض إنتــاج الغــذاء بنســبة 12%، وفًقــا لتقديــرات 

األمم المتحدة، وأدى إغاق األسواق إلى تعطيل 

ــمَّ نقــص الســلع،  ــة، ومــن ث ــق المــواد الغذائي تدفُّ

والــذي أفضــى بــدوره إلــى ارتفــاع أســعار الســلع 

األساســية؛ ممــا فــرض تحديــات كبيــرة علــى األمــن 

الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول اإلفريقيــة.

التنبــؤات الخاصــة بمســتقبل  وفــي ظــل قتامــة 

األمــن الغذائــي العالمــي خــال العــام الجديــد 2021، 

ر بســوداوية المشــهد، رغــم مــا يشــهده 
ِ
والتــي تُنــذ

ــم بمــكان 
ِ
مــن تعقيــدات فعليــة؛ فإنــه مــن الُمه

ذات  القضيــة  تلــك  أبعــاد  علــى  الضــوء  إلقــاء 

ض لذلــك 
ِ
حــة. وســنعر

ِ
األهميــة االســتراتيجية الُمل

ــدة محــاور رئيســة، كاآلتــي:
ِ
فــي ع

الوضع الراهن 

ر المديــر التنفيــذي لبرنامــج األغذيــة العالمــي  حــذَّ

التابــع لألمــم المتحــدة، »ديفيــد بيزلــي«، فــي شــهر 

2021 سيشــهد  أن »عــام  مــن  الماضــي،  ديســمبر 

أكبــر كارثــة إنســانية منــذ تأســيس منظمــة األمــم 

حــول  دولــة   12 نحــو  أن  إلــى  مشــيًرا  المتحــدة«، 

وأن  مجاعــات،  بحــدوث  دة  ُمهــدَّ باتــت  العالــم 

حوالــي 270 مليــون شــخص حــول العالــم يعانــون 

مــن خطــر المجاعــة، معرًبــا عــن قلقــه مــن عــدم 
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فـــاقـمـــــــت جـائـحـــــــــة كورونا أزمة 
الغـــذاء العالمي، وتُنبـــئ التوقعات 
بأْن يـــدق خطر المجاعـــة أبواب أكثر 
من 1٠ دول؛ ليشـــــهد عام ٢٠٢1 أسوأ 
أزمة إنســـانية منذ تأســـيس األمم 

. المتحدة 

العمليــات  جميــع  تمويــل  مــن  المنظمــة  ــن  تمكُّ

اإلنســانية. ووفًقــا لـــ »بيزلــي« فــإن هــذه التقديرات 

ــا كانــت عليــه األوضاع  تُمثِّــل زيــادة بنســبة 82% عمَّ

فــي وقــت ســابق علــى تفشــي جائحــة كورونــا؛ ممــا 

يعكــس التأثيــرات الســلبية للوبــاء علــى مناطــق 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  العالــم،  حــول   واســعة 

ال الحصــر، ارتفعــت معــدالت األشــخاص الذيــن 

هــم بحاجــة إلــى المســاعدات الغذائيــة فــي دول 

ــا عــن  ــة أضعــاف تقريًب ــة بنحــو ثاث ــكا الاتيني أمري

الصحيــة  األزمــة  نتيجــة  الســابقة؛  المعــدالت 

منطقــة  شــهدت  ذاتــه  الســياق  وفــي  الراهنــة. 

غــرب ووســط إفريقيــا تزايــًدا فــي عــدد األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بنســبة 

وصلــت إلــى 135%، وكذلــك الحــال أيًضا في منطقة 

جنــوب إفريقيــا التــي شــهدت قفــزة بنســبة %90.     

النظــام العالمــي  التــي أصدرهــا  ووفًقــا للقائمــة 

التابــع   »GIEWS« المبكــر  واإلنــذار  للمعلومــات 

المتحــدة،  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة 

البلــدان  بشــأن  الماضــي،  ديســمبر  شــهر  فــي 

التــي تعانــي مــن مخاطــر انعــدام األمــن الغذائــي، 

تباينــت  العالــم،  حــول  دولــة   45 شــملت  والتــي 

فــي تصنيفهــا وفًقــا لشــدة الخطــورة بيــن ثاثــة 

فــي  اســتثنائي  عجــز  فــي:  تتمّثــل  مســتويات، 

وصعوبــة  للغــذاء،  الكليــة  اإلنتاج/اإلمــدادات 

الوصــول واســعة النطــاق، وانعــدام أمــن غذائــي 

ومتمركــز.  شــديد 

الاتينيــة  أمريــكا  القائمــة دولتيــن مــن  وشــملت 

ومنطقــة البحــر الكاريبــي، همــا فنزويــا فــي فئــة 

وهايتــي  النطــاق«،  واســعة  الوصــول  »صعوبــة 

ضمــن فئــة »انعــدام أمن غذائي شــديد ومتمركز«. 

إضافًة إلى تســع دول آســيوية، هي لبنان وســوريا 

اإلنتــاج/ فــي  االســتثنائي  »العجــز  فئــة  ضمــن 

اإلمــدادات الكليــة للغــذاء«، وكوريــا واليمــن اللتــان 

واســعة  الوصــول  »صعوبــة  فئــة  فــي  ُصنِّفتــا 

والعــراق  وبنجاديــش  وأفغانســتان  النطــاق«، 

أمــن  وميانمــار وباكســتان ضمــن فئــة »انعــدام 

غذائــي شــديد ومتمركــز«.

وكان العــدد األكبــر مــن دول القائمــة مــن نصيــب 

عددهــا  بلــغ  حيــث  باألســاس؛  اإلفريقيــة  الــدول 

34 دولــة، أربــع منهــا فــي فئــة »العجــز االســتثنائي 

وهــي  للغــذاء«،  الكليــة  اإلنتاج/اإلمــدادات  فــي 

جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وكينيــا، والصومــال، 

جــاء  أخــرى   
ٍ
تســع عــن  فضــًلا  وزيمبابــوي. 

تصنيفهــا ضمــن فئــة »صعوبــة الوصــول واســعة 

النطــاق«، تشــمل: بورونــدي، وتشــاد، وجمهوريــة 

وإريتريــا،  وجيبوتــي،  الديمقراطيــة،  الكونغــو 

الســودان.  وجنــوب  ونيجيريــا،  والنيجــر،  وإثيوبيــا، 

شــديد  غذائــي  أمــن  »انعــدام  فئــة  وضّمــت 

ومتمركــز« إحــدى وعشــرين دولــة إفريقيــة، هــي: 

والكاميــرون،  األخضــر،  والــرأس  فاســو،  بوركينــا 

ســابًقا(،  )ســوازياند  وإســواتيني  والكونغــو، 

ومدغشــقر،  وليبيــا،  وليبريــا،  وليســوتو،  وغينيــا، 

ومــاوي، ومالــي، وموريتانيــا، وموزمبيــق، وناميبيــا، 

وأوغنــدا،  والســودان،  وســيراليون،  والســنغال، 

وزامبيــا.    وتنزانيــا، 

أعــداد  زيــادة  العالمــي  األغذيــة  برنامــج  ــح  ورجَّ

َمــن ســيعانون مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بنحــو 

التداعيــات  نتيجــة  إضافــي؛  شــخص  ماييــن   6,7

االجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحــة كورونــا، ليصــل 

العــدد اإلجمالــي للمعتمديــن علــى المســاعدات 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

الغذائيــة واإلنســانية فــي المنطقــة ألكثــر مــن 47 

الشــرق  مليــون شــخص.  وتســتضيف منطقــة 

- 20% مــن  التقديــرات  - حســبما تشــير  األوســط 

انعــدام  مــن  يعانــون  الذيــن  إجمالــي األشــخاص 

األمــن الغذائــي علــى مســتوى العالــم؛ نتيجــة مــا 

يعانيــه اإلقليــم مــن صراعــات مســتمرة، وعــدم 

اســتقرار سياســي واجتماعــي، وتدهــور اقتصــادي، 

قــدرة  مــن  ُمجملهــا  فــي  حــّدت  عوامــل  وهــي 

معظــم دول المنطقــة علــى التعامــل مــع الجائحة 

وتداعياتهــا. 

مستقبل الفئات المهمَّشة  

وفًقــا لتقديــرات أطلقتهــا منظمــة األمــم المتحدة 

 ،2020 ديســمبر  أواخــر  »اليونيســف«،  للطفولــة 

هنــاك نحــو 10,4 ماييــن طفــل ســيعانون مــن ســوء 

جمهوريــة  فــي   ،2021 عــام  خــال  الحــاد  التغذيــة 

نيجيريــا،  وشــمال  الديمقراطيــة،  الكونغــو 

الســودان،  وجنــوب  الســاحل،  وســط  ومنطقــة 

ــح للزيــادة بشــكل كبيــر؛  واليمــن، وهــذا الرقــم ُمرشَّ

حيــث أعربــت المنظمــة عــن قلقهــا العميــق إزاء 

مســتقبل ماييــن األطفــال هــذا العــام، خصوًصــا 

فــي المناطــق محــل الصراعــات والنزاعــات، تزامًنــا 

مــع جائحــة كورونــا التــي فاقمــت األزمــة اإلنســانية 

وســوء التغذيــة بتلــك المناطــق.  

تقديــرات  أشــارت  األوســط،  الشــرق  ففــي 

اليونيســف إلــى معانــاة مــا يربــو علــى مليونــي 

طفــل دون ســن الخامســة مــن ســوء التغذيــة 

الحــاد، وتشــير التحليــات إلــى زيــادة بنســبة %10 

ينايــر  شــهري  بيــن  األطفــال  هــؤالء  عــدد  فــي 

   .2020 وأكتوبــر 

ليســت  فإنهــا  اإلفريقيــة،  للقــارة  وبالنســبة 

الكونغــو  جمهوريــة  ففــي  حــاًلا؛  أفضــل 

ــح معانــاة 3,3 ماييــن طفــل  ُيرجَّ الديمقراطيــة، 

الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  الخامســة  ســن  دون 

تشــير  نيجيريــا،  شــمال  وفــي   .2021 عــام  خــال 

تقديــرات العــام الجديــد إلــى معانــاة مــا يزيــد علــى 

800 ألــف طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد، منهــم 

حياتهــم.   لفقــدان  ُعرضــة  أكثــر  طفــل  ألــف   300

شــخص  مليــون   2,61 يواجــه  زيمبابــوي،  وفــي 

الغذائــي  األمــن  انعــدام  مــن  عاليــة  مســتويات 

فــي  األعــداد  تلــك  زيــادة  المتوّقــع  ومــن  الحــاد، 

فــي  الغذائيــة  المســاعدات  برامــج  ــر  تعثُّ حــال 

ــح التقديــرات معانــاة نحــو 7,3 ماييــن  البــاد. وتُرجِّ

ــي  شــخص مــن االنعــدام الحــاد فــي األمــن الغذائ

ــل %60  فــي جنــوب الســودان هــذا العــام، بمــا ُيمثِّ

األطفــال  عــدد  يصــل  وأن  الســكان،  عــدد  مــن 

الذيــن ســيعانون مــن ســوء التغذيــة الحــاد إلــى 1,4 

مليــون طفــل، وهــي التقديــرات األعلــى منــذ عــام 

2013.  وفــي دول وســط الســاحل، ارتفعــت نســبة 

فــي   %167 بنحــو  الحــاد  الغذائــي  األمــن  انعــدام 

بوركينــا فاســو، و34% فــي مالــي، و39% فــي النيجــر، 

وتشــير التقديــرات إلــى معانــاة حوالــي 5,4 ماييــن 

شــخص فــي تلــك الــدول مــن عــدم القــدرة علــى 

تلبيــة الحاجــات الغذائيــة اليوميــة خــال موســم 

المقبــل.   الجفــاف 

ــا  هــذا، وتُعــد مخيمــات الاجئيــن والنازحيــن داخليًّ

األكثــر ُعرضــة لتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد؛ 

مســتوى  وتدهــور  البشــري،  التكــدس  نتيجــة 

ُيفاقــم  ممــا  والصحيــة؛  األساســية  الخدمــات 

تحديــات األمــن الغذائــي أمــام الاجئيــن والنازحيــن، 

م برنامــج األغذيــة العالمــي المســاعدة  حيــث ُيقــدِّ

لنحــو 1,6 مليــون الجــئ ســوري فــي جميــع أنحــاء 

ومصــر  والعــراق  وتركيــا  لبنــان  فــي   – المنطقــة 

واألردن-، إضافــًة إلــى ماييــن النازحيــن فــي ســوريا 

معانــاة  تســتمر  ذلــك  ومــع  واليمــن،  والعــراق 

تلــك الفئــات فــي ظــل الظــروف العصيبــة التــي 

الراهــن،  الوقــت  الدولــي فــي  المجتمــع  يمــر بهــا 

والتــي ســُتلقي حتًمــا بظالهــا علــى المنــح الماديــة 

الــدول،  بعــض  مهــا  تُقدِّ كانــت  التــي  واإلعانــات 
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األزمــات  علــى  األكبــر  تركيزهــا  ســينصب  والتــي 

الداخليــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا.     

عوامل فاقمت األزمة

ــر خريطــة الجــوع فــي  أســهمت الجائحــة فــي تغيي

العالــم؛ حيــث أشــار برنامــج األغذيــة العالمــي إلــى 

اضطــراره إلــى إطــاق عمليــة اســتجابة فــي بعــض 

المناطــق للمــرة األولــى، والتــي تســبَّب الوبــاء فــي 

زيــادة نســب انعــدام األمــن الغذائــي بهــا؛ نتيجــة 

التداعيــات االقتصاديــة الســلبية للجائحــة. وتتباين 

األســباب التــي فاقمــت أزمــة الغــذاء على مســتوى 

العالــم، خصوًصــا فــي المناطــق المذكــورة، ومنهــا 

التصحــر والجفــاف الناتــج عــن التغيــرات المناخيــة 

الحــادة، وانعــدام األمــن واالســتقرار المجتمعــي، 

وارتفــاع  األهليــة،  والحــروب  النزاعــات  واحتــدام 

النــزوح  معــدالت  وزيــادة  البطالــة،  معــدالت 

والهجــرة، وتفشــي األوبئــة مثــل اإليبــوال، واإليــدز، 

وليــس انتهــاًء بفيــروس كورونــا المســتجد الــذي 

العــام  مشــارف  بــه  اإلصابــة  معــدالت  بلغــت 

الجديــد نحــو 86,2 مليونًــا، فيمــا حصــد الفيــروس 

وهــي  العالــم،  حــول  شــخص  مليــون   1,9 أرواح 

ــحة للزيــادة بنســبة كبيــرة  معــدالت جميعهــا ُمرشَّ

فــي ظــل الموجــة الثانيــة للجائحــة، والتــي تزيــد علــى 

ســابقتها فــي معــدل االنتشــار. 

األنظمــة  فــي  واضــح  خلــل  إلــى  الخبــراء  ويشــير 

الغذائيــة؛ نتيجــة اعتمــاد عــدد ليــس بقليــل مــن 

الــدول علــى اســتيراد معظــم مواردهــا الغذائيــة؛ 

ممــا يفــرض مزيــًدا مــن التحديــات علــى مواطنــي 

الغذائيــة  المــواد  علــى  للحصــول  الــدول  تلــك 

التــي  التحديــات  إلــى  إضافــًة  مناســبة،  بأســعار 

كشــفت عنهــا الجائحــة فــي ظــل اإلغاقــات التــي 

ترتبــت عليهــا، والقيــود التــي ُفرَضت على انســيابية 

ــع بيــن الــدول، وهــو مــا زاد  حركــة األفــراد والبضائ

مــن هشاشــة األنظمــة الغذائيــة فــي تلــك الــدول، 

وهــو مــا ســيتم التركيــز عليــه خــال »قمــة األنظمــة 

الغذائيــة« المرتقبــة فــي نيويــورك هــذا العــام. 

أبــرز  أحــد  ُيعــد  الفقــر  أن  التوضيــح  عــن  وغنــيٌّ 

الغذائــي؛  األمــن  بانعــدام  المرتبطــة  العوامــل 

واألفــراد  الــدول  بقــدرة  الصلــة  وثيــق  باعتبــاره 

علــى الحصــول علــى إمــدادات كافيــة مــن المــواد 

االقتصاديــة  التداعيــات  أن  وبمــا  الغذائيــة، 

إال  موصــًدا  باًبــا  تتــرك  لــم  للجائحــة  والصحيــة 

وامتــدت إليــه؛ فقــد أضحــى مــن الصعــب الوصــول 

إلــى هــدف خفــض معــدل الفقــر العالمــي إلــى أقــل 

مــن 3% بحلــول عــام 2030، ورغــم أن هــذا الهــدف 

فــإن  األزمــة،  يواجــه صعوبــات فعليــة قبــل  كان 

الراهنــة  المعطيــات  ضــوء  فــي  إليــه  الوصــول 

أصبــح درًبــا مــن دروب المســتحيل، خصوًصــا وأن 

اآلثــار الراهنــة لألزمــة ســتظل حاضــرة فــي معظــم 

   .2030 العالــم حتــى عــام  بلــدان 

»الفقــر  تقريــر  فــي  الــواردة  للتقديــرات  ووفًقــا 

البنــك  عــن  الصــادر   »2020 المشــترك  والرخــاء 

الدولــي، فقــد تضاعفــت معــدالت الفقــر المدقــع 

علــى   ،%7,2 إلــى   %3,8 مــن  و2018،   2015 عامــي  بيــن 

خلفيــة الصراعــات المحتدمــة فــي منطقــة الشــرق 

التقريــر  ــح  وُيرجِّ واليمــن،  بســوريا  األوســط 

ســقوط نحــو 132 مليــون شــخص فــي براثــن الفقــر 

التغيــرات  تداعيــات  بســبب  2030؛  عــام  بحلــول 

التقديــرات  وتشــير  كورونــا.  وجائحــة  المناخيــة 

الشـــرق  منطقـــة  تســـتضيف 
األوســـط نحـــو ٢٠% مـــن إجمالـــي 
مـــن  يعانـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
انعـــدام األمـــن الغذائـــي عالمًيـــا، 
نتيجـــًة  أعدادهـــم،  زيـــادة  ويُرجَّـــح 
لجائحـــة كورونـــا، لتصل إلـــى أكثر 
من 47 مليون شـــخص بحاجة إلى 

مســـاعدات غذائيـــة عاجلـــة. 
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إلــى بلــوغ معــدل الفقــر العالمــي 7% بحلــول 2030، 

وارتفــاع معــدالت الفقــر بيــن األطفــال والشــباب 

بغيرهــا  مقارنــة  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  فــي 

تتزايــد معــدالت  حيــن  فــي  العالــم،  مناطــق  مــن 

ذات  االقتصــادات  فــي  الســن  بــار 
ِ
ك لــدى  الفقــر 

الدخــل المرتفــع، علــى أن يرتفــع تمثيــل النســاء 

بيــن معــدالت الفقــر بنســبة كبيــرة حــول العالــم، 

الهــادئ،  والمحيــط  آســيا  شــرق  فــي  خصوًصــا 

الصحــراء.   جنــوب  وإفريقيــا  آســيا،  وجنــوب 

ووفًقــا لتوقعــات البنــك الدولــي، فــإن الشــريحة 

الكبــرى مــن الفقــراء الُجــدد ســتكون فــي جنــوب 

آســيا، تليهــا مباشــرة إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 

ويوضــح تقريــر »الفقــر والرخــاء المشــترك 2020« أن 

نســبة كبيــرة مــن الفقــراء الُجــدد، بمــا ُيعــادل نحــو 

82% مــن الفقــراء الجــدد المتوقعيــن، ســتكون من 

البلــدان متوســطة الدخــل، وســتمتد لتشــمل فئــة 

التقديــرات  الحضريــة، وتشــير  المناطــق  قاطنــي 

الُجــدد  الفقــراء  مــن  كبيــرة  نســبة  أن  إلــى  أيًضــا 

ســتكون مــن بيــن العامليــن فــي القطاعــات التــي 

اء اإلغاقــات العامــة والقيــود  تضــرَّرت بشــدة جــرَّ

ــت تزاُمًنــا مــع الجائحــة، وفــي مقدمتهــا 
ِ

التــي ُفرض

ــر الرســمية، واإلنشــاءات،  قطاعــات الخدمــات غي

والصناعــات التحويليــة. 

الميــاه  نــدرة  أزمــة  تفــرض  آخــر،   
ٍ

جانــب وعلــى 

فــي  الزراعــي  القطــاع  علــى  جســيمة  تحديــات 

العديــد مــن الــدول؛ حيــث كشــف تقريــر »حالــة 

عــن  الصــادر   ،»2020 لعــام  والزراعــة  األغذيــة 

لألمــم  التابعــة  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 

الماضــي، عــن  أواخــر نوفمبــر  )الفــاو(  المتحــدة 

مســتوى  علــى  العذبــة  الميــاه  مــوارد  نقــص 

العالــم خــال العقدْيــن الماضيْيــن بمــا يزيــد علــى 

ــر مــن  ــى أن أكث 20% مــن نصيــب الفــرد، ُمشــيًرا إل

60% مــن األراضــي الزراعيــة المرويــة تُعانــي مــن 

الجفــاف  مخاطــر  عــن  فضــًلا  المائــي،  اإلجهــاد 

المتكــرر المحدقــة بنحو 11% من األراضي الزراعية 

مــا  أن  ًحــا  ، موضِّ المراعــي  مــن  و%14  المطريــة 

يربــو علــى ثاثــة مليــارات شــخص يعيشــون فــي 

مناطــق زراعيــة تعانــي مــن مســتويات عاليــة مــن 

ر بتزايــد معدالت 
ِ
نقــص الميــاه وندرتهــا؛ ممــا ُينــذ

ســوء التغذيــة، وانعــدام األمــن الغذائــي لديهــم. 

جهود حثيثة وعثرات على الطريق

حصــل برنامــج األغذيــة العالمــي علــى جائــزة نوبــل 

فــي  لجهــوده  تقديــًرا  2020؛  أكتوبــر  فــي  للســام 

م البرنامــج مســاعدات  مكافحــة الجــوع؛ حيــث ُيقــدِّ

لنحــو 97 مليــون شــخص فــي 88 دولــة حول العالم، 

م  قــدَّ إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  وفــي 

البرنامــج مســاعدات غذائيــة ألكثــر مــن 23 مليــون 

فــي  شــخص  مليــون   12 ذلــك  فــي  بمــا  شــخص، 

ــر مــن 4 ماييــن شــخص فــي ســوريا،  اليمــن، وأكث

بيــن  مــا  البرنامــج  جهــود  تتبايــن  عــام،   
ٍ
وبشــكل

تقديــم المســاعدات الغذائيــة الطارئــة، وتمويــل 

اإلنمائيــة،  المعونــة  وتقديــم  اإلغاثــة،  برامــج 

المســاعدات.   مــن  وغيرهــا 

صــت األمــم  وفــي منتصــف نوفمبــر الماضــي، خصَّ

المتحــدة 100 مليــون دوالر مــن الصنــدوق المركــزي 

لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ )CERF(؛ لمســاعدة 

األمــن  انعــدام  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 

ًرا مــن الصراعــات  ــر تضــرُّ ــي فــي البلــدان األكث الغذائ

والتدهــور االقتصــادي والتغيــرات المناخيــة وجائحــة 

ر أن تحصل كل من أفغانســتان  كورونا، ومن الُمقرَّ

وبوركينــا فاســو وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

ونيجيريــا وجنــوب الســودان واليمــن علــى 80 مليــون 

دوالر منهــا، فــي حيــن تــم تخصيــص 20 مليــون دوالر 

فــي  الجــوع  لمكافحــة  اســتباقية  إجــراءات  التخــاذ 

ــًبا للتداعيــات الســلبية للجفــاف، الــذي  إثيوبيــا؛ تحسُّ

ا في  مــن شــأنه مفاقمــة األوضــاع المضطربــة فعليًّ

البــاد، فــي ظــل تصاعــد وتيــرة الصراعــات العرقيــة 

فــي إثيوبيــا خــال اآلونــة األخيــرة. 
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األمــم  وبرامــج  مؤسســات  وتســعى  هــذا، 

فــي  للهــدر  التصــدي  إلــى  الصلــة  ذات  المتحــدة 

الغــذاء، وتأميــن منظومــة غذائيــة صحيــة؛ للحــد 

أمــراض  فــي  يتســبَّب  الــذي  التغذيــة  ســوء  مــن 

الحديــد  ونقــص  الســكري  داء  مثــل:  مزمنــة، 

وغيرهمــا مــن األمــراض، وهــو أمــر ال يرتبــط فقــط 

بنقــص إمــدادات الغــذاء بقــدر مــا يرتبــط بالوعــي 

فــي  خصوًصــا  الصحــي،  الغــذاء  تنــاول  بأهميــة 

ظــل التحديــات الصحيــة التــي فاقمتهــا الجائحــة، 

واســتعصت مواجهتهــا علــى األنظمــة الصحيــة 

فــي دول العالــم المتقــدم والنامــي علــى حدٍّ ســواء. 

ومــع ذلــك، ُيلقــي الخبــراء الضــوء علــى عــدد مــن 
التحديــات التــي مــا تــزال تقــف حجــر عثرة فــي طريق 

وعلــى  الغذائــي،  األمــن  انعــدام  مكافحــة  جهــود 

رأســها نقــص تمويــل البرامــج المعنيــة بالغــذاء؛ 

ــا كانــت تقدمــه  نظــًرا لتراجــع الــدول المانحــة عمَّ

فــي أوقــات ســابقة، فضــًلا عــن صعوبــة وصــول 

المناطــق  بعــض  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات 

محــل النزاعــات والحــروب األهليــة ، ومــن ناحيــة 

أخــرى، ســبق أن أشــارت األمــم المتحــدة إلــى أن 

إجــراءات اإلغــاق التــي اتخذتهــا الــدول لمكافحــة 

تداعيــات  مــن  عليهــا  ترتَّــب  ومــا  الوبــاء  تفشــي 

المحتاجيــن  عــدد  زيــادة  إلــى  أفضــت  اقتصاديــة 

إلــى المســاعدات اإلنســانية بنســبة 40%، وتحتــاج 

األمــم المتحــدة إلــى تمويــل بنحــو 35 مليــار دوالر؛ 

لاســتمرار فــي تقديــم المســاعدات للمحتاجيــن 

حــول العالــم. وطالــب المديــر التنفيــذي لبرنامــج 

األغذيــة العالمــي، فــي شــهر ديســمبر الماضــي، 

بضــرورة توفيــر 4,9 مليــارات دوالر خــال األشــهر 

المســاعدة  تقديــم  لضمــان  المقبلــة؛  الســتة 

العــام  المديــر  ناشــد  وكذلــك  دولــة.   83 لـــ 

لمنظمــة الصحــة العالميــة »تيــدروس أدهانــوم 

مليــارات   4,3 نحــو  بتخصيــص  جيبريســوس«، 

لتوزيــع  العالمــي  للبرنامــج  عاجــل  بشــكل  دوالر 

اللقاحــات؛ لمســاعدة الــدول الفقيــرة فــي التعافــي 

الوبــاء وتداعياتــه.    مــن 

الراهنــة  التحديــات  إن  القــول  يمكــن  وختاًمــا، 

أمــام مســتقبل األمــن الغذائــي ســتظل حاضــرة 

علــى   2030 عــام  حتــى  العالمــي  المشــهد  فــي 

األقــل، خصوًصــا مــع اســتمرار تفشــي فيــروس 

عــدد  وعــودة  العالــم،  حــول  الُمســتجد  كورونــا 

العــام،  الــدول المنكوبــة إلجــراءات اإلغــاق  مــن 

االقتصاديــة  التداعيــات  بدورهــا  م 
ِ
ســُتفاق والتــي 

اســتجابة  غيــاب  وفــي  للجائحــة.  واالجتماعيــة 

الذيــن  األشــخاص  ماييــن  فــإن  طارئــة؛  عالميــة 

يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي حــول العالــم 

ــودي بحياتهــم. ــة قــد ت ســيواجهون مخاطــر فعلي

يُرجِّح سقوط نحو 13٢ مليون 
شــــخص في براثن الفقر بحلول 
عام ٢٠3٠، وتـرتـفـــــــع مـعــــــــــدالت 
الفقـــر بيـــن األطفال والشـــباب 
فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، 
فـــي حيـــن تتزايد معـــدالت الفقر 
لـــدى ِكبـــــار الســــــــــــــن في الدول 

مرتفعـــة الدخل.
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الطـاقـــة الخـضـــراء: الفرص والتحديات

التنميــــة  وأســـــاس  حياتيـــة  ضــرورة  الـطــاقـــــــة 

المســتدامة، غيابهــا يعنــي الفقــر والتخلــف، وهــي 

اإلنتــاج  وأنمــاط  والبيئــة  باالســتثمار  مرتبطــة 

يتعلــق  ال  الطاقــة  ومســتقبل  واالســتهاك، 

والتكنولوجيــا؛  بالسياســات  بــل  فقــط  بالمــوارد 

فالطاقــة ليســت مــادة وإنمــا هــي الصفــة المازمة 

للمــادة التــي تجعلهــا قــادرة علــى التحــول والتغيــر 

وفًقــا  تصنيفهــا  ويمكــن  األصليــة،  حالتهــا  مــن 

تقليديــة  طاقــة  إلــى  وتجددهــا  الســتمراريتها 

المصــادر  علــى  تعتمــد  التقليديــة  ومتجــددة، 

 ، الطبيعــي  والغــاز  والنفــط  كالفحــم  المعروفــة 

وهــي مركبــات قابلــة للنفــاد، وتعــرف باســم الوقــود 

ل النســبة الكبــرى مــن المصــادر  األحفــوري، وتشــكِّ

التــي يعتمــد عليهــا اإلنســان فــي إنتــاج الطاقــة، 

والمتجــددة يقصــد بهــا غيــر الناضبــة، ويســتخدم 

مصطلــح الطاقــة الخضــراء أو النظيفــة كمــرادف 

مصــادر  مــن  منَتجــة  وهــي  المتجــددة،  للطاقــة 

دائمــة وصديقــة للبيئــة )ال تنشــأ عنهــا مخلفــات 

ضــارة(، وتَنُتــج عــن مســارات الطبيعــة التلقائيــة 

اســتهاكها،  وتيــرة  مــن  أعلــى  بوتيــرة  المتجــددة 

مثــل: الطاقــة الشمســية )Solar energy(، وطاقة 

الحيويــة  الكتلــة  وطاقــة   ،)Wind energy( الريــاح 

الكهرومائيــة  والطاقــة   ،)Biomass energy(

)Hydropower(، والطاقــة الجوفيــة لحــرارة باطــن 

 .)Geothermal energy( األرض 

لماذا الطاقة الخضراء؟

إلــى  بالنظــر  الخضــراء  الطاقــة  أهميــة  تظهــر 

المخــاوف المتناميــة مــن حتميــة نضــوب الطاقــة 

التقليديــة، وتفاقــم المشــكات البيئيــة والتغيــرات 

المناخيــة، فضــًلا عــن زيــادة عــدد الســكان، ولتحديــد 

الفــرص والتحديــات المرتبطــة بالطاقــة الخضــراء، 

ال بــد مــن فهــم طبيعتهــا وخصائصهــا، فهــي تتميز 

بأنهــا صديقــة للبيئــة ونظيفــة، وقابلــة للتجــّدد مــّرًة 

أخــرى، واقتصاديــة ويســهل اســتخدامها باالعتماد 

ا في  علــى تقنيــات بســيطة، ويمكن تصنيعهــا محليًّ

ــب اســتعمالها اســتخدام  الّناميــة، ويتطلَّ الــّدول 

واألحجــام  المســاحات  ذات  األجهــزة  مــن  العديــد 

الــذي  األمــر  مختلفــة؛  بأشــكال  وتتمتــع  الكبيــرة، 

يتطلَّــب اســتعمال تكنولوجيــا مائمــة لــكل شــكل، 

وتعــد عامــًلا مهًمــا في الّتنمية البيئّية واالجتماعّية، 

وفــي جميــع المجــاالت، كما تســاعد على خلق فرص 

عمل جديدة، وتخفف من أضرار االنبعاثات الغازّية 

الحامضّيــة  األمطــار  هطــول  وتمنــع  والحرارّيــة، 

ــات، وتســهم فــي  ــع الّنفاي الّضــاّرة، وتحــّد مــن تجّم

خلــو المزروعــات مــن الملّوثــات الكيميائّيــة، وبالّتالي 

ــة. ــة الزراعّي ترفــع اإلنتاجّي

مستقبل الطاقة الخضراء وأزمة 
كوفيد - 19

عــن  الناجمــة  االســتثنائية  للظــروف  اســتجابة 

كوفيــد - 19؛  أصــدرت مجلــة الطاقــة العالمية لوكالة 
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الطاقــة الدوليــة مجموعــة تحليــات تضــم بيانــات 

30 دولــة تمثِّــل أكثــر مــن ثلثــي الطلــب العالمــي علــى 

الطاقــة عــام 2020، كمــا تضــم التوقعــات المحتملــة 

الناتجــة عــن الجائحــة، ويعتمــد ذلــك علــى تحليــل 

هــذه البيانــات، وإيجــاد تصــور للتطــورات الحاليــة 

للموجــة الثانيــة والثالثــة لألزمــة الصحيــة العالميــة، 

وتوقــع تبعــات سياســات إبطــاء انتشــار الفيروس؛ 

ــى االقتصــادات  ــرة عل ــات كبي حيــث إن لألزمــة تداعي

ثانــي  وانبعاثــات  الطاقــة  واســتخدام  العالميــة، 

أن  للبيانــات  تحليلنــا  ُيظهــر  إذ  الكربــون؛  أكســيد 

الطلــب علــى الطاقــة اعتمــد علــى مــدة عمليــات 

وشــدتها. اإلغــاق 

وقــد ســجلت مصــادر الطاقــة التقليديــة انخفاًضــا 

الخضــراء؛ بســبب  الطاقــة  الطلــب، عكــس  فــي 

يعــد  والتــي   - الصيــن  أن  أســباب:  ثاثــة  تضافــر 

الدولــة  كانــت   - الفحــم  علــى  قائًمــا  اقتصادهــا 

األول  الربــع  فــي   19  - كوفيــد  مــن  تأثــًرا  األكثــر 

الطلــب  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر   ،2020 مــن 

كمــا  ًرا،  تضــرُّ األكثــر  كان  الفحــم  علــى  العالمــي 

ــى الحــد مــن اســتخدام  أدى الطقــس المعتــدل إل

الفحــم، باإلضافــة إلــى أن الطلــب علــى النفــط قــد 

ر أيًضــا بشــدة بســبب تقليــص حركــة النقــل  تضــرَّ

والطيــران، واللذيــن يمثــان مــا يقــرب مــن 60% مــن 

الطلــب العالمــي علــى النفــط، فــي حيــن كان تأثيــر 

الجائحــة علــى الطلــب علــى الغــاز أكثــر اعتــداًلا، ولــم 

بشــدة،  الغــاز  علــى  القائمــة  االقتصــادات  تتأثــر 

كمــا انخفــض الطلــب علــى الكهربــاء بشــكل كبيــر 

اإلغــاق. إلجــراءات  نتيجــة 

ركــوًدا  شــهد  أنــه  نجــد   ،2020 عــام  إلــى  وبالنظــر 

عــن  نجــم  للطاقــة؛  النطــاق  واســع  عالمًيــا 

قيــود اســتمرت ألشــهر علــى النقــل واألنشــطة 

والفاعليــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، ممــا يعقــد 

ــح أن يحــدث  عمليــة االنتعــاش، الــذي مــن المرجَّ

فــي  كبيــرة  خســارة  ســيرافقه  ولكــن  تدريجًيــا، 

النشــاط االقتصــادي، علــى الرغــم مــن محــاوالت 

تطبيــق سياســات االقتصــاد الكلــي، ومــن ثــمَّ مــن 

- 19 علــى الطلــب علــى  ــع أن يؤثــر كوفيــد  المتوقَّ

ــح أن  الطاقــة فــي عــام 2021 أيًضــا، حيــث مــن المرجَّ

ينخفــض الطلــب علــى النفــط والفحــم والطاقــة 

النوويــة؛ النخفــاض الطلــب علــى الكهربــاء والغــاز 

خــال الربــع األول مــن عــام 2021.

أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  انخفضــت  وقــد  هــذا، 

الكربــون العالميــة فــي عــام 2020، وهــو االنخفــاض 

األكبــر علــى اإلطــاق مقارنــة باالنخفــاض القياســي 

الســابق فــي عــام 2009 - الناجــم عــن األزمــة الماليــة 

عــف إجمالــي االنخفاضــات 
ِ

ــل ض العالميــة - ويمثِّ

الثانيــة؛  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  الســابقة 

ومــع ذلــك، كمــا حــدث بعــد األزمــات الســابقة، قــد 

يكــون االرتــداد فــي االنبعاثــات أكبــر مــن االنخفــاض، 

تشــغيل  إلعــادة  االســتثمار  موجــة  كانــت  إذا  إال 

صــة لبنيــة تحتيــة للطاقــة أكثــر  االقتصــادات مخصَّ

نظافــة ومرونــة.

ويذكرأن سياسات التصدي لـكوفيد - 19  نتج عنها 

تمديــد للمواعيــد النهائيــة لكثيــر مــن المشــروعات 

االقتصاديــة، وســيكون لهــذا التأخيــر تأثيــر يمتــد 

إلــى مــا بعــد عــام 2021، وفــي بعــض البلــدان كان 

يخلــق  ممــا  المــدة؛  محــدد  غيــر  التأجيــل  هــذا 

حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــكل كبيــر، ويزيــد مــن 

التمويــل؛  المســتثمرين وخطــط  علــى  المخاطــر 

بســبب تعطــل ساســل التوريــد، وتدابيــر اإلغــاق 

والتباعــد االجتماعــي، وتحديــات التمويــل الناشــئة.

الطاقة ضرورة حياتية وأســـاس 

التنميـــة المســـتدامة، غيابها يعني 

الفـقـــــــر والـتـخـلـــــــف، وهـــي مرتبطة 

باالسـتثمار والبيئة وأنماط اإلنتاج 

واالستهاك.
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

النمــو   - توقــف  لــم  لكنهــا   - أضــرت  الجائحــة  إن 

مــن  الرغــم  فعلــى  الخضــراء،  للطاقــة  العالمــي 

فــي  الخضــراء  الطاقــة  منشــآت  عــدد  انخفــاض 

إلــى  بالنظــر  فإنــه   ،2020 فــي  العالــم  أنحــاء  جميــع 

ــع  المتوقَّ مــن  الداعمــة،  الحكوميــة  السياســات 

أن ُيســتأنف النمــو مــن منتصــف عــام 2021؛ حيــث 

المتأخــرة؛  المشــروعات  غالبيــة  تشــغيل  ســيتم 

ممــا ســيؤدي إلــى حــدوث انتعــاش، ولكــن يظــل 

النمــو فــي 2020 و2021 أقــل بنســبة 10% تقريًبــا مقارنــًة 

الدوليــة. الطاقــة  وكالــة  بتوقعــات 

وفيمــا يتعلــق بالطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة 

وطاقــة الريــاح، واللتــان تمثــان 86% مــن الطاقــة 

ــع أن ينخفــض  الخضــراء العالميــة، فمــن المتوقَّ

معــدل التوســع الســنوي فــي إنتاجهمــا، ومــا يــزال 

التوقعــات غيــر مؤكــدة بالنســبة للمشــروعات التــي 

كان مــن المقــرَّر أن تنتهــي مــع اإلغــاق المالــي لعــام 

ــع أن ينخفــض إجمالــي  2020، كمــا أنــه مــن المتوقَّ

إنتــاج الطاقــة الكهروضوئيــة فــي عــام 2021؛ في ضوء 

إعــادة نظــر الكثيــر مــن األفــراد والشــركات في ترتيب 

أولويــات قــرارات االســتثمار.

أمــا عــن تأثيــر كوفيــد - 19 علــى تقنيــات الكهربــاء 

الطاقــة  مثــل  الطويــل،  األجــل  ذات  الخضــراء 

الكهرومائيــة والريــاح البحرية والطاقة الشمســية 

والطاقــة الحراريــة األرضيــة، فإنــه اليــزال محــدوًدا. 

األزمــة  غيــرت  فقــد  الحيــوي،  للوقــود  وبالنســبة 

الســياق العالمــي للوقــود الحيــوي بشــكل جــذري؛ 

ــع أن ينخفــض  حيــث تقّلــص إنتاجــه، ومــن المتوقَّ

الطلــب علــى البنزيــن والديــزل حتــى الربــع األول مــن 

2021، وهــو مــا يحــد مــن اســتهاك الوقــود الحيــوي، 

وقــد تكــون اآلثــار المترتبــة علــى الجائحــة مؤقتــة 

إذا حــدث انتعــاش فــي الطلــب علــى الوقــود فــي 

عــام 2021، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك ســيظل إنتاجــه 

والطلــب عليــه أقــل مقارنــة بمرحلــة ما قبــل األزمة.

ح أن ينخفض اســتهاك الحرارة  كمــا أنــه مــن المرجَّ

الخضــراء فــي عــام 2021؛ لتوقــع انخفــاض اســتهاك 

النشــاط  تراجــع  يــؤدي  حيــث  الصناعــي؛  القطــاع 

التجــاري والصناعــي والبنــاء خــال فتــرات اإلغــاق 

إلــى حــدوث صدمــة فــي الطلــب لمعظــم الصناعــات 

النفــط والغــاز  تؤثــر أســعار  الحــرارة، كمــا  كثيفــة 

حيــث  مــن  التنافســية  القــدرة  علــى  المنخفضــة 

والتكنولوجيــات  الحــراري  الوقــود  ألنــواع  التكلفــة 

الخضــراء.

الطاقــة  مصــادر  كانــت   ،2020 عــام  بدايــة  وفــي 

الخضــراء فــي العديــد من األســواق تواجــه بالفعل 

تحديــات تتعلــق بالتمويــل وعــدم اليقيــن بشــأن 

سياســات الــدول، لكــن أزمــة كوفيــد - 19 تســببت 

فــي زيــادة حــدة هــذه المخــاوف، ويمكــن للوبــاء أن 

يغيــر أولويــة السياســات والميزانيــات الحكوميــة، 

وقــرارات االســتثمار والتمويــل حتــى عــام 2025، كمــا 

أن اتجــاه التكلفــة المنخفضــة وحــده لــن يحمــي 

التحديــات،  مــن  الخضــراء  الطاقــة  مشــروعات 

فبالنســبة للكهربــاء الخضــراء، يمكــن التمييــز بيــن 

التــي   )1( المشــروعات:  مــن  رئيســة  فئــات  ثــاث 

تــم التعاقــد عليهــا بالفعــل و/ أو الممولــة قيــد 

ــة،  ــي تحركهــا اإلجــراءات الحكومي اإلنشــاء، )2( الت

ــة  )3( التــي تحركهــا قــوى الســوق. وتواجــه كل فئ

تحديــات وفرًصــا مختلفــة، اعتمــاًدا علــى متغيريــن 

رئيســين همــا اتجاهــات تكلفــة الطاقــة الخضــراء 

بهــا وسياســاتها. وفــي هــذا اإلطــار،  المعمــول 

فــإن مــا يقــرب مــن ثلــث مشــروعات طاقــة الريــاح 

تواجــه  الكهروضوئيــة  الشمســية  والطاقــة 

أخطــاًرا محــدودة فيمــا يتعلــق باحتماليــة إلغائهــا، 

ــع أن تصبــح جاهــزة للعمــل فــي 2021،  ومــن المتوقَّ

مــع مواجهــة البعــض مزيــًدا مــن التأخيــر حتــى عــام 

2022 أو بعــده؛ حيــث تطــرح أزمــة كوفيــد - 19 تحديات 

أمــام تنفيــذ الخطــط الحكوميــة المعلنــة مســبًقا 

حمايــة  ســتتم  ولكــن  المناســب،  الوقــت  فــي 

مشــروعات الكهربــاء الخضــراء المخططــة ذات 

أســعار  انخفــاض  مــن  األجــل  طويلــة  العقــود 

الغــاز الطبيعــي، علــى الرغــم مــن أنــه علــى المــدى 

مــزادات  جدولــة  الحكومــات  تؤخــر  قــد  القصيــر، 
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طاقــة متجــددة جديــدة وقــد تتحــول إلــى محطــات 

الغــاز الطبيعــي الحاليــة لتلبيــة الطلــب الجديــد، 

وعلــى المــدى المتوســط والطويــل، تظــل الحالــة 

االقتصاديــة لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 

عــة  قويــة بفضــل التخفيضــات المســتمرة المتوقَّ

بالنســبة للتكاليــف؛ ويرجــع ذلــك إلــى القــدرة علــى 

التنبــؤ باألســعار علــى مــدى عمــر المشــروع.

مرونة الطاقة الخضراء تتحدى 
كوفيد - 19 

مــع  بســرعة  الخضــراء  الطاقــة  صناعــة  تكيفــت 

م  تحديــات الجائحــة؛ حيــث أدت األزمــة إلى إبطــاء تقدُّ

مشــروعات الطاقــة الخضــراء فــي األشــهر الســتة 

األولــى مــن عــام 2020، ومــع ذلــك، فقــد تــم تكثيــف 

إنشــاء المصانــع وأنشــطة التصنيــع مــرة أخــرى 

بســرعة، وتــم حــل التحديات اللوجســتية في الغالب 

مــن خــال تخفيــف قيــود النقــل عبــر الحــدود منــذ 

منتصف مايو 2020 حتى ســبتمبر؛ مما يبشــر بتعاف 

ــات المتحــدة والصيــن. ــا والوالي أســرع فــي أوروب

كمــا توضــح المؤشــرات ســْعي الطاقــة الخضــراء 

وهنــاك   ،2021 عــام  فــي  قياســي  توســع  لتحقيــق 

عامــان يدفعــان هــذا التســارع؛ األول: بــدء تشــغيل 

المشــروعات المتأخــرة فــي األســواق التــي تعطلــت 

ســمحت  حيــث  والتوريــد؛  البنــاء  ساســل  فيهــا 

األســواق  فــي  العاجلــة  الحكوميــة  اإلجــراءات 

الرئيســة - الواليــات المتحــدة والهند وبعــض الدول 

ــن بإكمــال المشــروعات بعــد  ــة - للمطوري األوروبي

عــدة أشــهر مــن التأخيــر، والثانــي: مــن المقــرَّر أن 

يســتمر النمــو فــي عــام 2021 فــي بعــض األســواق - 

مثــل الواليــات المتحــدة والشــرق األوســط وأمريــكا 

الاتينيــة والهنــد - بفضــل االنخفــاض الكبير لتكلفة 

الخضــراء. المشــروعات 

تحقــق  أن  ــع  المتوقَّ مــن  األوروبــي،  االتحــاد  وفــي 

الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  مشــروعات 

وطاقــة الريــاح فــي فرنســا وألمانيــا قفــزة؛ فــي ضوء 

تتبناهــا  التــي  النمــو مــن خــال السياســات  دعــم 

الــدول األعضــاء فــي االتحــاد لتحقيــق هــدف الطاقــة 

الخضــراء لعــام 2030، ومــن خــال صنــدوق التعافــي 

األوروبــي الــذي يوفــر التمويــل والمنــح منخفضــة 

التكلفــة.

التحديات السياسية

فــي  الخضــراء  الطاقــة  مرونــة  مــن  الرغــم  علــى 

تصمــد  ال  قــد  فإنهــا   ،19  - كوفيــد  أزمــة  مواجهــة 

أمــام األزمــات والصراعــات السياســية، فضــًلا عــن 

الشــكوك المرتبطة بسياســات الدول االقتصادية 

التــي قــد تــؤدي إلــى توقــع انخفاض طفيف فــي إنتاج 

ــع أن  الطاقــة الخضــراء حتــى عــام 2022، ومــن المتوقَّ

ــاح البريــة بينمــا يســتمر  ينخفــض إنتــاج طاقــة الري

جميــع  فــي  التســارع  فــي  البحريــة  الريــاح  توســع 

أنحــاء العالــم، وإذا تمــت معالجــة أوجــه عــدم اليقين 

المتعلقــة بسياســات الــدول حــول العالــم، فيمكــن 

أن يســهم ذلــك فــي زيــادة اإلنتــاج العالمــي للطاقــة 

فــي  الريــاح  وطاقــة  الكهروضوئيــة  الشمســية 

ودعــم  المنخفضــة  التكلفــة  تــؤدي  وأن   ،2022 عــام 

للطاقــة  قــوي  نمــو  إلــى  المســتمر  السياســات 

الخضــراء حتــى عــام 2025.

هــذا، ويؤثــر االنخفــاض فــي النشــاط االقتصــادي 

بســبب الوبــاء علــى اســتهاك الطاقــة فــي القطــاع 

الصناعــي أكثــر مــن االســتهاك المنزلــي، كمــا يؤثــر 

على الطلب على مصادر الطاقة الخضراء، وخاصة 

ومــن  الصناعــة،  فــي  الحيويــة  الطاقــة  اســتخدام 

ــع أن تظــل حصــة الطاقــة الخضــراء ثابتــة  المتوقَّ

علــى نطــاق واســع علــى مــدى الســنوات الخمــس 

المقبلــة، وأن تظــل الزيــادة الكبــرى فــي قطاع البناء 

مقارنــة بقطــاع الصناعــة.

الطاقــة  مصــادر  مــن  التحــوط  قيمــة  تــزال  وال 

وااللتزامــات  الكهربــاء  أســعار  ــب  لتقلُّ الخضــراء 
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المناخيــة كمــا هــي؛ ألن معظــم مصــادر الطاقــة 

الخضــراء لتوليــد الكهربــاء، وخاصــة طاقــة الريــاح 

والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة، لهــا تكاليــف 

وصيانــة  تشــغيل  وتكاليــف  مرتفعــة  اســتثمار 

منخفضــة، وبمجــرد التشــغيل، يمكــن لمشــروعات 

الطاقــة الخضــراء ذات عقــود الشــراء طويلــة األجل 

أن توفر عائدات مســتقرة للمســتثمرين مع حماية 

المشــترين من تقلُّب أســعار الكهرباء والوقود في 

المســتقبل؛ كمــا أن اســتعداد الشــركات لمواصلــة 

شــراء مصــادر الطاقــة الخضــراء في بيئة منخفضة 

ألســعار الوقــود األحفــوري ســيعتمد بشــدة أيًضــا 

علــى السياســات التي تتبعهــا الحكومات للتخفيف 

تســعير  أنظمــة  وعلــى  المناخيــة،  التغيــرات  مــن 

الكربــون التــي تنفذهــا.

وعلــى الرغــم مــن عــدم اليقيــن االقتصــادي الــذي 

فــي  المســتثمرين  رغبــة  فــإن   األفــق،  فــي  يلــوح 

اســتخدام مصــادر الطاقــة الخضــراء ال تــزال قويــة، 

الطاقــة  نمــو  يظــل  أن  ــع  المتوقَّ مــن  وبالتالــي 

إن  حيــث  مســتقًرا؛  الكهروضوئيــة  الشمســية 

التوســع الســريع فــي مشــروعات المرافــق العامة 

ترتيــب  إعــادة  عــن  الناتــج  االنخفــاض  يعــوِّض 

والشــركات. األفــراد  اســتثمارات  أولويــات 

تحديات الطاقة الخضراء في مصر 

ل مصــر إلــى اســتخدام الطاقــة الخضــراء  إن تحــوُّ

ســيؤدي إلــى انخفــاض تكلفــة الطاقــة فــي مصــر 

بحلــول عــام 2030، بخــاف االنخفــاض المتحقــق مــن 

معالجــة تلــوث الهــواء الــذي ســينعكس إيجابًيــا 

مصــر،  فــي  واالجتماعيــة  الصحيــة  النواحــي  علــى 

ويعــد الوقــود األحفــوري وطاقة الميــاه والمخلفات 

الزراعيــة والســماد الحيوانــي والحطــب أهــم مصــادر 

باإلضافــة  مصــر،  فــي  الرئيســة  الطاقــة  توليــد 

الكهربــاء  وتوليــد  الطبيعــي،  والغــاز  البتــرول  إلــى 

باســتخدام طاقــة الميــاه، والطاقــة المولَّــدة مــن 

خــال المــواد العضويــة، مثــل: المخلفــات الحيوانية 

والمخلفــات الغذائيــة والزراعيــة، لكــن توليد الطاقة 

يــزال فــي نطــاق  المــواد العضويــة ال  باســتخدام 

مــن  الزراعيــة  النباتيــة  المخلفــات  وتعــد  محــدود، 

أهــم مصــادر توليــد الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة 

فــي مصــر، وتعمــل معامــل هيئــة الطاقــة الجديــدة 

 NREA The new andl renewable والخضــراء 

energy authority على تحويل المخلفات الخشبية 

إلــى وقــود باســتخدام أنظمــة الفحم الحجــري، وتركز 

سياســات الطاقــة فــي مصــر علــى مــا يلــي:

تحسين استخدام الغاز الطبيعي.. 1

ضبط أسعار الطاقة وإلغاء الدعم.. 2

الحفاظ على الطاقة واالستخدام األمثل لها.. 3

الطاقـــة . 4 باســـتخدام  الخـــاص  الوعـــي  نشـــر 

. ء ا لخضـــر ا

الطاقــة  تكنولوجيــا  تطبيــق  أن  مــن  الرغــم  علــى 

الخضــراء قــد حقــق قــدًرا مــن النجاحــات، فإنهــا ال 

تــزال قاصــرة علــى التنميــة التكنولوجيــة، ولــم تحقــق 

نجاحــات علــى المســتوى التجــاري، كمــا أن مــا تحقق 

من توفير الطاقة كان في حدود متواضعة، ويمكن 

م فــي  توضيــح أهــم التحديــات التــى تحــول دون التقــدُّ

مجــاالت الطاقــة الخضــراء فــي مصــر فيمــا يلــي:

تحوُّل مصر إلى اســـتخدام 
الطـاقــــــة الخـضـــــراء سيؤدي 
إلى انخفــاض تكلفة الطاقة؛ 
مما سيـنــعـكـــس باإليـجــــاب 
على الـنــــــــواحـــــي الصـحـيــــــــــــة 
واالجتــماعـيـــــــــــــة في مصــــــــــر 

بحلـــول عام ٢٠3٠.
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علــى . 1 الدولــة  قــدرة  مــن  المســتثمرين  خــوف 

وبالتالــي  الماليــة،  بالمســتحقات  االلتــزام 

مختلــف  فــي  االســتثمارات  قيمــة  انخفــاض 

بقطــاع  الخاصــة  القيمــة  سلســلة  مراحــل 

البيروقراطيــة. إلــى  باإلضافــة  الطاقــة، 

ـــن القطـــاع الخـــاص . 2 عـــدم وجـــود تشـــريعات تمكِّ

المنتجـــات  اســـتيراد  فـــي  المشـــاركة  مـــن 

البتروليـــة أو تصديرهـــا، ومـــن ثـــمَّ المشـــاركة 

الفعالـــة فـــي تحقيـــق أمـــن الطاقـــة المنشـــود.

ضعـــف آليـــة تشـــجيع الامركزيـــة فـــي إنتـــاج . 3

الحالـــي  الوضـــع  يعتمـــد  حيـــث  الكهربـــاء؛ 

ــل  ــدة لتوصيـ ــبكة واحـ ــد وشـ ــدر واحـ ــى مصـ علـ

الكهربـــاء، وال توجـــد أي آليـــة لتشـــجيع توصيـــل 

الطاقـــة بأســـاليب مختلفـــة لألماكـــن النائيـــة 

عـــن طريـــق الامركزيـــة فـــي اإلنتـــاج والشـــبكات 

متناهيـــة الصغـــر.

محدوديـــة التشـــريعات الحاليـــة واإلجـــراءات . 4

ـــة للحـــد مـــن  الرقابيـــة علـــى الشـــركات الصناعي

ــة. ــات المختلفـ ــات والملوثـ االنبعاثـ

تحديـــات بيئيـــة ناتجـــة عـــن اســـتخدام الفحـــم . 5

كوقـــود فـــي محطـــات إنتـــاج الكهربـــاء، ممـــا 

ــا المعالجـــة لهـــذه  ـــب توفيـــر التكنولوجيـ يتطلَّ

المشـــكلة، وتوفيـــر نظـــام رقابـــي لـــألداء البيئـــي؛ 

حيـــث يـــؤدى االســـتخدام الزائـــد للتكنولوجيـــا 

التقليديـــة إلـــى حـــدوث ضغـــوط هائلـــة علـــى 

المـــال  مـــن رأس  كبيـــر  جـــزء  البيئـــة وتدميـــر 

الطبيعـــي )المـــادي والبيولوجـــي( لإلنســـان.

مـــن . 6 ناتجـــة  تقليديـــة  اقتصاديـــة  تحديـــات 

واســـتهاك  الخضـــراء  الطاقـــة  بيـــن  العاقـــة 

الفـــرد منهـــا، ومؤشـــرات التنميـــة البشـــرية فـــي 

الـــدول الناميـــة؛ حيـــث يـــؤدي اســـتهاك الفـــرد 

مهًمـــا  دوًرا  التقليديـــة  الطاقـــة  مصـــادر  مـــن 

ــى  ــا علـ ــرية لتأثيرهـ ــة البشـ ــرات التنميـ فـــي مؤشـ

خدمـــات التعليـــم والصحـــة وبالتالـــي مســـتوى 

الطاقـــة  إذ إن معظـــم اســـتهاك  المعيشـــة، 

فـــي الـــدول الناميـــة يتـــم بمعـــدالت هـــدر مرتفعـــة؛ 

النخفـــاض وعـــي المســـتهلك بأهميـــة الطاقـــة 

وترشـــيدها، وفـــي ظـــل الزيـــادة المطـــردة فـــي 

االســـتهاك نتيجـــة للنمـــو الســـكاني البـــد مـــن 

تشـــجيع اســـتخدام الطاقـــة مـــن خـــال وضـــع 

مائمـــة. تســـعير  سياســـات 

تحديـــات اجتماعيـــة خاصـــة بالتأثيـــر الســـلبي . 7

العامليـــن  بعـــض  علـــى  المنـــاخ  لتغّيـــر 

وعائاتهـــم، خاصـــة الذيـــن تعتمـــد معيشـــتهم 

ـــر  علـــى الزراعـــة والســـياحة؛ لذلـــك ينبغـــي تطوي

ـــد  االســـتثمار فـــي الطاقـــة الخضـــراء بحيـــث يولِّ

الوظائـــف. ماييـــن 

ــن . 8 ــة عـ ــة ناتجـ ــر تقليديـ ــة غيـ ــات اقتصاديـ تحديـ

الظـــروف االســـتثنائية الناجمـــة عـــن التصـــدي 

ألزمـــة كوفيـــد - 19.

وختاًمــا، يمكــن لمصــر اقتنــاص العديــد مــن الفــرص 

فيمــا يتعلــق بقطاع الطاقــة الخضراء خــال الفترة 

المقبلــة مــن خــال اعتماد سياســات داعمة إلقامة 

مشــروعات الطاقــة، وخاصــة فــي مجــال الطاقــة 

الــدول  مــع  التعــاون  ســبل  وتعزيــز  الشمســية، 

الرائــدة فــي هــذا المجــال كألمانيــا، واتخــاذ معاييــر 

جديــدة خاصــة باســتهاك الوقــود علــى مســتوى 

الشــركات الصناعيــة، والتــي مــن الممكــن أن تقلــل 

مــن اســتهاك النفــط، فضــًلا عــن خفــض معــدالت 

التلــوث البيئــي، إلــى جانــب أهميــة تشــريع قانــون 

يقضــي بزيــادة الضرائــب علــى الشــركات الصناعيــة 

التقليديــة، وتحويــل فوائــد  للطاقــة  المســتهلكة 

ــر الطاقــة النظيفــة ودعمهــا،  هــذه األمــوال لتطوي

ومــن جهــة أخــرى إلغــاء الضرائــب علــى مشــروعات 

الطاقــة البديلــة، وأخيــًرا، االهتمــام بجــذب رؤوس 

الطاقــة  مشــروعات  فــي  لاســتثمار  األمــوال 

الخضــراء، وجعــل االســتثمار فيهــا جــزًءا أساســًيا 

مة للتنشــيط االقتصادي. من حزم التحفيز المصمَّ







القصيــرة  القطبيــة  األحاديــة  مرحلــة  انتهــت 

التــي دخلهــا النظــام الدولــي بعــد انتهــاء الحــرب 

البــاردة، ودخــل العالــم فــي مرحلــة تعدديــة قطبيــة، 

فعلــى المســتوى االقتصــادي هنــاك عــدة قــوى 

المتحــدة  الواليــات  أهمهــا  رئيســة،  اقتصاديــة 

علــى  أمــا  واليابــان،  األوروبــي  واالتحــاد  والصيــن 

فهنــاك  والعســكري،  االســتراتيجي  المســتوى 

والصيــن  المتحــدة  الواليــات  هــي  ثــاث،  قــوى 

وروســيا، دخلــت العاقــات بيــن الواليــات المتحــدة 

مــن جهــة، والصيــن وروســيا مــن جهــة أخــرى، فــي 

مرحلــة توتــر منــذ عــدة ســنوات، فمنــذ عــام 2014 على 

األقــل والعاقــات بيــن الواليــات المتحــدة وهــذه 

القــوى تصــل فــي كل عــام إلــى مســتوى أعلــى مــن 

ــح أن يتواصــل ذلــك فــي  يرجِّ الــذي  التوتــر، األمــر 

العــام 2021، رغــم وصــول إدارة جديــدة للحكــم فــي 

المتحــدة.  الواليــات 

ــر التوتــر المتزايــد بيــن القــوى الدوليــة الثــاث  يعبِّ

األكثــر أهميــة عــن تحــوالت عميقــة طويلــة المــدى 

مرحلــة  مــن  انتقالــه  وعــن  الدولــي،  النظــام  فــي 

العولمــة إلــى مرحلــة التنافــس االســتراتيجي بيــن 

القــوى العســكرية الرئيســة، ورغــم تأثــر العاقــات 

بيــن القــوى الثــاث بطبيعــة القيــادة السياســية 

الممســكة بالقــرار فــي هــذا البلــد أو ذاك، أو هــذه 

الموضوعيــة  العوامــل  فــإن  تلــك،  أو  المرحلــة 

العميقــة طويلــة المــدى تبــدو األكثــر أهميــة فــي 

تحديــد االتجــاه الــذي تطــورت فيــه هــذه العاقــة. 

صعود الصين

صعــود الصيــن إلــى مرتبــة القــوة العظمــى هــو 

األمــر  حــدث  لقــد  أهميــة،  األكثــر  الدولــي  التحــول 

ــت القيــادة الصينيــة، والتــي  ــا منــذ أن تخلَّ تدريجيًّ

تولَّــت الحكــم بعــد وفــاة الزعيــم التاريخــي »مــاو 

لتدخــل  التقليديــة  تســي دونــج«، عــن السياســة 

ــت بــدًلا مــن  الدولــة الشــيوعية فــي االقتصــاد، وتبنَّ

ذلــك سياســة اقتصاديــة جديــدة تمــزج بمقتضاهــا 

دور الدولــة بــدور أكبــر للقطــاع الخــاص، لقــد ترافــق 

التركيــز علــى التنميــة واإلصــاح االقتصــادي مــع 

تســكين  فتــم  هادئــة،  صينيــة  خارجيــة  سياســة 

صراعــات الحــدود البريــة والبحريــة مــع الجيــران، 

اإليديولوجــي  الخطــاب  عــن  الصيــن  ــت  وتخلَّ

فــي  الظهــور  وتجنبــت  الخصــوم،  تجــاه  العدائــي 

تغييــر  إلــى  تســعى  التــي  الثوريــة  القــوة  شــكل 

الكبــرى  القــوة  شــكل  فــي  أو  العالمــي،  النظــام 

التــي تريــد فــرض نفــوذ خارجــي. 

ولقــد راهــن الغــرب علــى أن الرفاهيــة االقتصاديــة 

كل  العالــم،  علــى  واالنفتــاح  الســوق  واقتصــاد 

هــذا ســيؤدي إلــى تغييــر الصيــن، وتأهيلهــا لكــي 

الرأســمالية  الــدول  نــادي  فــي  عضــًوا  تصبــح 

فــإن  األقــل  علــى  أو  المتقدمــة،  الديمقراطيــة 

الصيــن التــي اســتفادت فــي صعودهــا مــن النظــام 

ا، لــن تنقلــب  الدولــي الليبرالــي اقتصاديًّــا وسياســيًّ

ــه، وفــي  ــى هــذا النظــام، وســتظل حريصــة علي عل

الكبيــرة،  بســوقها  الصيــن  فــإن  نفســه  الوقــت 

د. جمال عبد الجواد
مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية 

واالستراتيجية

نهاية العولمة وبداية التنافس 
الثالثي على قيادة العالم
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قليلــة  الوفيــرة  المنضبطــة  العاملــة  واأليــدي 

الوقــت  طــوال  كانــت  فيهــا  الموجــودة  التكلفــة 

هدًفــا للمســتثمرين الغربييــن، فالصيــن لــم تكــن 

االســتثمارات  وراء  تســعى  ناميــة  دولــة  مجــرد 

األجنبيــة، لكنهــا كانــت الجائــزة الكبــرى فــي تســابق 

وعلــى  واألربــاح،  التوســع  علــى  المســتثمرين 

مســتوى ثالــث كانــت هنــاك جمــوع المســتهلكين 

الغربييــن المســتفيدين مــن المنتجــات الصينيــة 

تحالــف  هنــاك  كان  وقــد  الســعر،  منخفضــة 

قــوي مؤيــد لإلبقــاء علــى العاقــات مــع الصيــن، 

ســتتغير  حتًمــا  الصيــن  »إن  لمقولــة  وللترويــج 

وتصبــح ليبراليــة ديمقراطيــة مثــل الــدول الغربية، 

تتغيــر  ال  فلمــاذا  قبــل؟،  مــن  اليابــان  تتغيــر  ألــم 

الصيــن؟!«. 

 آخــر، كان هنــاك العمــال فــي القطــاع 
ٍ

علــى جانــب

ألقرانهــم  وظائفهــم  خســروا  الذيــن  الصناعــي 

الصينييــن بعــد أن نقــل المســتثمرون الغربيــون، 

إلــى  اســتثماراتهم  وغيرهــم،  األمريكيــون 

مهَملــة  جماعــة  العمــال  هــؤالء  وظــل  الصيــن، 

الرئيــس  حتــى مجــيء  األمريكيــة،  السياســة  فــي 

ــد ترامــب«، الــذي نجــح فــي تعبئــة الطبقــة  »دونال

الصناعيــة العاملــة األمريكيــة لتأييــده، مســتخدًما 

للعولمــة؛  ومعادًيــا  للصيــن،  معادًيــا  خطاًبــا 

ونســج حلًفــا بيــن هــؤالء العمــال واليميــن الدينــي، 

األمريكــي  الجمهــوري  الحــزب  بتحويــل  فقــام 

بمصالــح  الضــارة  التجــارة  لحريــة  عــدو  إلــى 

يخاصمهــا  التــي  للعولمــة  وعــدو  العمــال، 

مــن  بهــا  يرتبــط  لمــا  المتدينــون،  المحافظــون 

هجــرة وتعدديــة ثقافيــة وعرقيــة، وقــد انعكــس 

كل ذلــك فــي الرســوم الجمركيــة والقيــود التجاريــة 

»ترامــب«  الرئيــس  فرضهــا  التــي  والتكنولوجيــة 

علــى الصيــن، واألرجــح أن يغيــر انتخــاب الرئيــس 

»بايــدن« لرئاســة الواليــات المتحــدة بعًضــا فقــط 

مــن السياســات األمريكيــة تجــاه الصيــن، فيمــا 

ســيواصل اتبــاع سياســات ســلفه »ترامــب« فــي 

أخــرى.  مجــاالت 

إعادة بناء التحالف الغربي

إعــادة بنــاء التحالــف الغربــي هــي أهــم نقطــة فــي 

برنامج السياســة الخارجية للرئيس »بايدن«، لقد 

أدت سياســة »أمريــكا أوًلا« التــي طبَّقهــا الرئيــس  

»ترامــب« إلــى إضعــاف التحالــف الغربــي، ويــرى 

الرئيــس »بايــدن« أن التصــدي للصيــن ســيكون 

أكثــر فعاليــة لــو خاضتــه الواليــات المتحــدة كقائــد 

الــدول صاحبــة المصلحــة،  لتحالــف عريــض مــن 

للــدول  الرئيــس »بايــدن« بعقــد قمــة  لقــد وعــد 

رئاســته،  مــن  األول  العــام  خــال  الديمقراطيــة 

ورغــم الصعوبــات التي تكتنــف تنفيذ هذا االقتراح، 

فــإن تنفيــذه لــن يكــون معضــًلا لــإلدارة األمريكيــة 

وربــط  الديمقراطيــة،  القمــة  عقــد  إن  الجديــدة. 

ذلــك بتكويــن تحالــف للضغــط علــى الصيــن، يشــير 

إلــى نيــة الرئيــس »بايــدن« مواصلــة الضغــط علــى 

بكيــن، وإلــى إضافــة البعــد اإليديولوجــي للمواجهــة 

الواليــات  قيــادة  لتجديــد  محاولــة  فــي  معهــا، 

المتحــدة لمعســكر الحريــة فــي مواجهــة معســكر 

االســتبداد، كمــا فعلــت عــدة مــرات خــال القــرن 

العشــرين، عندمــا قــادت المعســكر الغربــي فــي 

وأيًضــا  والثانيــة،  األولــى  العالميتيــن  الحربْيــن 

فــي الحــرب البــاردة، وإضافــة البعــد اإليديولوجــي 

للصــراع األمريكــي الصينــي، وهــو مــا لــم يفعلــه 

ستســـــــير العاقـــات األمريكيـــة 
الصينية على المنحنى نفســـه الذي 
ســـارت عليـــه إبـــان واليــــــة الرئيس 
»ترامـــب«؛ حيث ســـتظل تتجاذبها 
اعتبـــارات التعـــاون والصـــراع، على 
الصـــــــــــراع ســـتكون  اعتبــــــارات  أن 

الغالبـــة فـــي هـــذه المرحلة.
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

الرئيــس »ترامــب« قبــل ذلــك، وهــذا يشــير إلــى أن 

ــات المتحــدة ربمــا  المواجهــة بيــن الصيــن والوالي

ــدة فــي ظــل اإلدارة الديمقراطيــة 
ِ
تصبــح أكثــر ح

ممــا كانــت عليــه فــي ظــل اإلدارة الجمهوريــة. 

العولمة المنقسمة

الــدول  وقمــة  الغربــي،  التحالــف  بنــاء  إعــادة 

كل  الصيــن؛  يواجــه  تكتــل  وبنــاء   الديمقراطيــة، 

ذلــك يدفــع فــي اتجــاه تقســيم العالــم إلــى مجالْيــن 

أحدهمــا غربــي، يرفــع رايــات الديمقراطيــة، تقــوده 

الواليــات المتحــدة؛ واآلخــر تقــوده الصيــن، ويضــم 

للغــرب مصالحهــا،  التصــدي  يخــدم  التــي  الــدول 

الغربيــة،  الهيمنــة  مقاومــة  شــعارات  رافعــة 

وحمايــة الســيادة الوطنيــة ضــد التدخــل الغربــي 

بحجــة  األخــرى  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي 

الدفــاع عــن الحريــة فــي مشــهد قريــب مــن مشــهد 

الحــرب البــاردة، فبعــد العولمــة والقريــة الكونيــة 

تقســيم  نحــو  متجًهــا  العالــم  يبــدو  الواحــدة، 

منهمــا  كل  فــي  تتحــرك  مجالْيــن،  إلــى  العولمــة 

المنتجــات ورؤوس األمــوال بحريــة نســبية، فيمــا 

المجالْيــن. بيــن  الحواجــز  تقــام 

طرائــق التفكيــر ومنطــق تطــور األمــور يدفــع النظام 

الدولــي فــي هــذا االتجــاه، فــي الوقــت نفســه الــذي ال 

يبــدو فيــه أن هنــاك فــي العالــم مــن يفضــل الوصول 

الغــرب  مصلحــة  مــن  فليــس  النتيجــة،  هــذه  إلــى 

التضحيــة بالســوق الصينيــة الكبيــرة، وال بالقــدرات 

وفــي  الصينيــة،  والتكنولوجيــا  للصناعــة  الهائلــة 

الوقــت نفســه، ليــس مــن مصلحة الصيــن أن يجرى 

التكنولوجيــا  وعــن  الغربيــة،  األســواق  عــن  عزلهــا 

الغربيــة شــديدة التطــور، التحــدي هو مــا إذا كان من 

الممكــن التوفيــق بيــن هــذه المصالــح االقتصاديــة 

السياســية  والمخــاوف  والطموحــات  ناحيــة،  مــن 

المنفعــة  منطــق  كان  إذا  ومــا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

منطــق  علــى  ســيتغلَّب  االقتصاديــة  والعقانيــة 

القــوة والفخــر القومــي. 

المتحــدة  الواليــات  بيــن  العاقــة  دخلــت  لقــد 

الحكــم  »ترامــب«  الرئيــس  تولِّــى  منــذ  والصيــن، 

قبــل أربــع ســنوات، فــي عمليــة ترويــض وترويــض 

ليــس  اآلخــر  بالطــرف  الهزيمــة  فإلحــاق  مضــاد، 

هــو  المطلــوب  وإنمــا  الطرفْيــن،  مــن  هدًفــا ألي 

دفــع الطــرف اآلخــر للتصــرف بطريقــة متوافقــة 

مــع مصالــح الطــرف المنافــس، وســوف تســتمر 

العاقــة األمريكيــة الصينيــة فــي التحــرك فــي هــذا 

والصــراع،  التعــاون  اعتبــارات  تتجاذبهــا  اإلطــار، 

والمؤكــد أن اعتبــارات الصــراع هــي الغالبــة فــي 

هــذه المرحلــة، وأن الرئيــس األمريكــي الجديــد »جــو 

بايــدن« ســيأخذ الصــراع مــع الصيــن إلــى مســتوى 

جديــد، دون أن تكــون واضحــة النقطــة التــي ســتبدأ 

بعدهــا العاقــات بيــن الطرفيــن فــي العــودة إلــى 

منطــق التعــاون، ومــا إذا كان ذلــك ســيحدث فــي 

ــح فــي كل حــال. وقــت قريــب، وهــو أمــر غيــر مرجَّ

روسيا ... قوة استراتيجية كبرى 

والعب اقتصادي هامشي

العاقــات األمريكيــة الروســية هــي األخــرى تمــر 

بمرحلــة مــن التوتــر، واألرجــح هــو زيــادة التوتــر بيــن 

روســيا والواليــات المتحــدة فــي ظــل رئاســة »جــو 

بايــدن« للواليــات المتحــدة، فمنــذ احتــال روســيا 

لشــبه جزيــرة القــرم فــي عــام 2014، ومــا تبعــه مــن 

ــات أوروبيــة وأمريكيــة عليهــا، دخلــت  فــرض عقوب

العاقــات بيــن البلدْيــن فــي مرحلــة توتــر آخــذ فــي 

تقديــره  »ترامــب«  للرئيــس  كان  لقــد  التزايــد، 

علــى  حــرص  كمــا  ورئيســها،  لروســيا  الخــاص 

تخفيــف التوتــر فــي عاقــات البلديــن، فــي مقابــل 

تمثِّلــه  الــذي  التهديــد  خطــورة  المتكــرر  تأكيــده 

الصيــن بالنســبة للمصالــح األمريكيــة، لكــن هــذا 

لــم يكــن كافًيــا لتغييــر الطابــع الســلبي الغالــب 

علــى العاقــة بيــن البلدْيــن. 

رغــم أن االقتصــاد الروســي يعانــي مــن مشــكات 
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هيكليــة حقيقيــة ال تؤهــل روســيا للمنافســة علــى 

ــي، فــإن روســيا تملــك قــوة  صــدارة النظــام الدول

صــدارة  فــي  لوضعهــا  كافيــة  ضاربــة  عســكرية 

المشــهد الدولــي؛ فروســيا هــي القــوة العســكرية 

التقليديــة والنوويــة العظمــى المناظــرة للواليــات 

خــاص  بشــكل  روســيا  أجــادت  وقــد  المتحــدة، 

مصالحهــا  لخدمــة  المســلحة  القــوة  اســتخدام 

الوطنيــة، فعلــى العكــس مــن الواليــات المتحــدة 

التــي اســتنزفت مواردهــا العســكرية فــي حــروب 

هيمنــة، ليــس لهــا ســوى صلــة واهيــة بالمصالــح 

الصلبــة للواليــات المتحــدة، ويســري هــذا بشــكل 

خــاص علــى الحــروب األمريكيــة فــي أفغانســتان 

والعــراق؛ فــإن روســيا قــد اختــارت مواقــع تدخلهــا 

دت أهدافهــا فيهــا بشــكل  العســكري بدقــة، وحــدَّ

صــارم، وحرصــت علــى عــدم التــورط بأعــداد كبيــرة 

مــن القــوات فــي هــذه المواقــع، وتجنبــت تعريــض 

نفســها لاســتنزاف فــي هــذه الحــروب. 

اســتخدمت روســيا قوتهــا العســكرية لممارســة 

حــق النقــض علــى االختيــارات السياســية للــدول 

ــي كانــت ســابًقا جــزًءا مــن االتحــاد الســوفيتي،  الت

ــادة الرئيــس »بوتيــن« تتعامــل  فروســيا تحــت قي

الســابق  الســوفيتي  االتحــاد  جمهوريــات  مــع 

كمنطقــة نفــوذ ومجــال حيــوي لهــا، وال تتــردد فــي 

اســتخدام القــوة المســلحة لفــرض رؤيتهــا فــي 

هــذه المنطقــة، حــدث هــذا فــي جورجيــا وأوكرانيــا، 

بالفاعليــة   كان  وإن  وضوًحــا،  أقــل  وبأســاليب 

نفســها فــي جمهوريــات ســوفيتية ســابقة أخــرى، 

والواليــات المتحــدة، مــن ناحيتهــا، ترفــض اإلقــرار 

الجمهوريــات  فــي  خاصــة  مكانــة  بــأي  لروســيا 

الســوفيتية الســابقة، األمــر الــذي تســبب فــي توتــر 

العاقــات بيــن البلديــن، ففــي الوقــت الــذي تعتبــر 

الواليــات المتحــدة سياســة روســيا فــي جوارهــا 

المباشــر تدخــًلا غيــر مشــروع فــي شــؤون جيرانهــا، 

الجــوار  فــي  األمريكيــة  للسياســة  روســيا  تنظــر 

محاولــة  باعتبارهــا  والقريــب  المباشــر  الروســي 

خصوًصــا  روســيا،  لتطويــق  وغربيــة  أمريكيــة 

سياســة توســيع عضويــة حلــف الناتــو لتشــمل 

دوًلا ســوفيتية ســابقة. 

إلــى  روســيا  لتطويــق  األمريكيــة  الجهــود  تمتــد 

المتحــدة  فالواليــات  أخــرى،  ومجــاالت  مناطــق 

الغــاز  علــى  أوروبــا  اعتمــاد  مــن  الحــد  تحــاول 

المجــال  هــذا  وفــي  الروســية،  الطاقــة  ومصــادر 

تركــز الواليــات المتحــدة ضغوطهــا علــى خــط غــاز 

الشــمال الــذي ينقــل المزيــد مــن الغــاز الروســي 

إلــى أوروبــا، وتشــدد الواليــات المتحــدة فــي ســبيل 

ذلــك الضغــط علــى الحكومــة األلمانيــة، وتفــرض 

عقوبــات علــى شــركات أوروبيــة تســهم فــي تنفيــذ 

المتحــدة  الواليــات  تشــدد  أيًضــا  األنابيــب،  خــط 

ضغوطهــا للحــد مــن صــادرات الســاح الروســي، 

علــى  الحصــول  مــن  الــدول  لمنــع  وخصوًصــا 

الســاح األمريكــي والروســي فــي الوقــت نفســه، 

لمــا قــد ينطــوي عليــه ذلــك مــن كشــف ألســرار 

عســكرية أمريكيــة، وتعريــض أمــن أمريــكا للخطــر. 

فــي المقابــل، فــإن التدخــل العســكري الروســي 

الخارجــي لــم يتوقــف عنــد حــدود الجــوار المباشــر 

والقريــب، بــل تكــرر فــي بــاد كانــت لهــا عاقــات 

الســابق،  الســوفيتي  باالتحــاد  وثيقــة  تاريخيــة 

خصوًصــا فــي الشــرق األوســط، حــدث هــذا فــي 

ســوريا بشــكل مباشــر وصريــح، وفــي ليبيا بشــكل 

كيانــات  طريــق  عــن  رســمي،  وغيــر  صريــح  غيــر 

روابــط غيــر  بالدولــة  تربطهــا  عســكرية روســية، 

رســمية، لكنهــا قويــة، فقــد أدى الصــراع األهلــي 

إلــى ظهــور طلــب محلــي  البلدْيــن  فــي  المحتــدم 

علــى تدخــل عســكري روســي، وفــي ظــل السياســة 

األمريكيــة االنســحابية غيــر الواضحــة مــن الشــرق 

تشــعر  ال  المتحــدة  الواليــات  فــإن  األوســط، 

باالرتيــاح للتدخــل العســكري الروســي فــي هــذه 

الروســي هنــاك،  الوجــود  البــاد، وتقــوم بمنــاوأة 

ــر منتظــم، وألهــداف غيــر محــددة  لكــن بشــكل غي

بدقــة. 
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إال أن أهــم مــا يميــز التوتــر الروســي األمريكــي هــو 

قيــام روســيا بالعمــل بنشــاط مــن أجــل إلحــاق 

الضــرر بالنظــم والمؤسســات السياســية فــي 

الغــرب؛ حيــث تســتخدم روســيا ســاح الدعايــة 

ومنصــات التواصــل االجتماعــي إلثــارة الشــكوك 

فــي الديمقراطيــة الغربيــة، واالتحــاد األوروبــي، 

ولتأجيــج االنقســام األيديولوجــي فــي مجتمعــات 

الغــرب، فروســيا تنكــر علــى مجتمعــات الغــرب 

علــى  السياســية  نظمهــا  بتفــوق  ادعاءاتهــا 

األنظمــة السياســية الموجــودة فــي بــاد العالــم 

األخــرى، وهــي تحــاول إظهــار هشاشــة األنظمــة 

حمــات  باســتخدام  الغــرب  فــي  الحاكمــة 

دعائيــة تشــنها أجهــزة ســرية، وهــو مــا كشــفته 

التحقيقــات فــي التدخــل الروســي فــي انتخابــات 

الرئاســة األمريكيــة عــام 2016. 

األمريكــي »ترامــب« جهــوده  الرئيــس  ركــز  لقــد 

علــى عــزل الصيــن، فيمــا حــاول كســب روســيا 

إلــى جانــب الواليــات المتحــدة، أو تحييدهــا فــي 

الصــراع المحتــدم مــع الصيــن، لكــن لــم يتفاعــل 

السياســية  المؤسســات  فــي  الســائد  التيــار 

اســتراتيجية  مــع  بإيجابيــة  األمريكيــة  واألمنيــة 

الرئيــس »ترامــب«، والتــي حاولت االســتفادة من 

خبــرة الرئيــس »نيكســون« فــي تحييــد الصين في 

الصــراع علــى قمــة النظــام الدولــي بيــن الواليــات 

المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي الســابق، كمــا أنــه 

إلــى أن القيــادة فــي روســيا  ال يوجــد مــا يشــير 

هــذا  فــي  »ترامــب«  الرئيــس  سياســة  أخــذت 

المجــال بجديــة، إذ امتنعــت روســيا عــن تقديــم 

للتعــاون  إشــارات الســتعدادها  أو  تنــازالت  أي 

»دونالــد  رئاســة  انتهــت  كهــذه،  سياســة  مــع 

ترامــب«، وجــاء »جــو بايــدن« للرئاســة األمريكيــة، 

مــع  التعامــل  فــي  أكثــر تشــدًدا  متبنًيــا خطًطــا 

روســيا، فموســكو مــن ناحيتهــا تبــدو مســتعدة 

لمزيــد مــن التشــدد فــي عاقتهــا مــع واشــنطن، 

وهــو مــا يمكــن ماحظتــه فــي رد فعــل الكرمليــن 

البــارد إزاء نتيجــة انتخابــات الرئاســة األمريكيــة، 

ومــن الهجــوم الســيبراني الــذي تــم شــنه علــى 

ــح  مؤسســات أمريكيــة، مــن جانــب قراصنــة تُرجَّ

تبعيتهــم للدولــة الروســية، قبــل أســابيع قليلــة 

مؤشــرات  وكلهــا  بايــدن«،  »جــو  تنصيــب  مــن 

ترجــح تصعيــد التوتــر فــي عاقــات البلدْيــن.

بؤر ملتهبة في بحر الصين 
والشرق األوسط

 العولمــة تنتهــي، والتنافــس االســتراتيجي بيــن 

القــوى الكبــرى يعــود ليطبــع النظــام الدولــي؛ إال 

أننــا لســنا إزاء عــودة لسياســات الحــرب الباردة، 

بيــن  االســتراتيجي  التنافــس  ألن  وخصوًصــا 

القــوى الكبــرى أضيــق نطاًقــا مــن أن يشــمل 

رغم ما تعانيه روســـيا من 
مشـــكات اقتصاديـــة، فإنها 
تملك قوة عســــكرية ضــاربة 
كافيـــة لوضعها في صـــــدارة 

الدولي. المشهد 
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جميــع مناطــق وأقاليــم العالــم، كمــا كان الحــال 

فــي زمــن الحــرب البــاردة، فعلــى عكــس مــا كان 

البــاردة، عندمــا كان  الحــرب  الحــال زمــن  عليــه 

اســتراتيجية  العظميْيــن  القوتْيــن  مــن  لــكل 

كونيــة تشــمل كل العالــم، فــإن اســتراتيجيات 

تتســم  الراهنــة  المرحلــة  فــي  الكبــرى  القــوى 

باالنتقائيــة. 

المنطقــة  هــي  الصيــن  وبحــر  آســيا  شــرق 

األكثــر ســخونة وخطــورة فــي المرحلــة الراهنــة، 

فالصيــن الصاعــدة تضــع تأميــن الجــوار القريــب، 

الطبيعــي  إقليمهــا  علــى  هيمنتهــا  وتأكيــد 

حيــث  أولوياتهــا؛  قمــة  علــى  آســيا،  شــرق  فــي 

علــى  نظرهــا  وجهــة  فــرض  الصيــن  ســتحاول 

الصيــن  بيــن  والبريــة  البحريــة  الحــدود  نزاعــات 

فــي  بالفعــل  الصيــن  شــرعت  لقــد  وجيرانهــا، 

تغييــر الواقــع القائــم فــي المنطقــة، فمارســت 

ســيطرة عســكرية علــى ميــاه متنــازع عليهــا فــي 

بحــر الصيــن، وغيــرت الوضــع السياســي الفعلــي 

ــدو أنهــا مســتعدة إليقــاف  ــج، وال يب ــج كون لهون

السياســة. هــذه 

إبقــاء  علــى  آســيا  شــرق  دول  تحــرص  وبينمــا 

الوجــود األمريكــي فــي المنطقــة لموازنــة صعــود 

الصيــن، فــإن هــذه الدول نفســها ال تريد للصراع 

ينفجــر؛  أن  والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

ــب علــى  خوًفــا مــن التكلفــة الهائلــة التــي قــد تترتَّ

ذلــك، فبينمــا تعيــش دول شــرق آســيا فــي ظــل 

التهديــد العســكري المقلــق للعمــاق الصينــي، 

فإنهــا تعتمــد علــى االقتصــاد الصينــي المزدهــر 

كقــوة تحــرك اقتصاداتهــا الوطنيــة وتســاعدها 

علــى النمــو الســريع، واإلبقــاء علــى األمــر الواقــع 

هــو االســتراتيجية المفضلــة للــدول اآلســيوية، 

المتحــدة  الواليــات  بيــن  دقيــق  تــوازن  واتبــاع 

والصيــن هــو اختيارهــا، لكــن كيــف يمكــن الحفــاظ 

علــى األمــر الواقــع، فيمــا تســعى الصيــن لتغييره 

بإصــرار؟ ومــا إذا كان الوجــود األمريكــي ســيكون 

هــذه  كل  المرجــوة؟  األهــداف  لتحقيــق  فعــاًلا 

ــات.  ــا إجاب تبقــى أســئلة ب

الشــرق األوســط هــو بــؤرة متفجــرة أخــرى، ليــس 

بســبب صعــود قــوى إقليميــة معينــة، فــا أحــد 

هــو  لدينــا  ومــا  األوســط،  الشــرق  فــي  يصعــد 

بمــا  المنطقــة،  دول  مــن  لعــدد  وتفــكك   
ٍ
تهــاو

يخلــق فراًغــا، تندفــع القــوى اإلقليميــة والدوليــة 

لشــغله، فإلــى جانــب القوى اإلقليميــة الطامحة، 

إيــران وتركيــا، فهنــاك أيًضــا روســيا،  خصوًصــا 

التــي تدخلــت بفعاليــة فــي ســوريا، وإلــى حــد مــا 

الشــرق  فــي  األمريكيــة  فالسياســة  ليبيــا،  فــي 

الواليــات  وتبقــى  غامضــة،  تظــل  األوســط 

المتحــدة ممزقــة بيــن الرغبــة فــي االنســحاب مــن 

روســيا  منــع  علــى  والعمــل  األوســط،  الشــرق 

مــن تحقيــق الهيمنــة فــي المنطقــة، ومواصلــة 

دعــم بعــض الحلفــاء؛ واألرجــح أن يــؤدي كل ذلــك 

إلــى سياســة غيــر متســقة، تأخــذ طابًعــا انفجاريًّــا 

ــر مــن حيــن آلخــر. ــد التوت يزي



أ.د. نـورهان الشيــخ
أستاذ العالقات الدولية، جامعة القاهرة

 العالقات األمريكية - الروسية ..
من الحرب الباردة إلى الحرب الهجينة

تتســم توجهــات السياســة األمريكيــة بقــدر كبيــر 

المحــوري  الــدور  إلــى  بالنظــر  االســتمرارية  مــن 

الــذي تلعبــه المؤسســات المختلفــة فــي عمليــة 

صنــع القــرار، ولكــن يظــل للرئيــس األمريكــي ثقلــه 

وتأثيــره خاصــة علــى صعيــد الخطــاب السياســى. 

واضًحــا  نموذًجــا  ترامــب«  »دونالــد  كان  وقــد 

لذلــك فيمــا يتعلــق بالسياســة األمريكيــة تجــاه 

روســيا، فقــد أبــدى »ترامــب« مرونــة واضحــة تجــاه 

موســكو، بــل لقــد عبــر عــن »إعجابــه« بالرئيــس 

الروســي »فاديميــر بوتيــن«، وتحدث عنــه باعتباره 

معــه،  »التفاهــم«  يجــب  الــذي  القــوي«  »القائــد 

مؤكــًدا ســعيه لتحســين التوتــر مــع موســكو، إال 

أن المســار الفعلــي لواشــنطن اســتمر كمــا كان 

عليــه الحــال فــي فتــرة »أوبامــا« ومــا قبلهــا، وكأنــه 

الرئيــس  يملــك  وال  قضبــان  علــى  يســير  قطــار 

األمريكــي تغييــر مســاره. 

الرئاســية  باالنتخابــات  بايــدن«  »جــو  فــوز  ومــع 

األبيــض  البيــت  إلــى  الوشــيك  ووصولــه 

العاقــات  مســتقبل  حــول  التســاؤالت  ثــارت 

جــاء  »بايــدن«  أن  خاصــة  الروســية،  األمريكيــة 

مــا يســمى  أو  الحاكمــة  المؤسســات  مــن قلــب 

حــد  -فــي  فــوزه  ويمثــل   ،»Establishment« بـــ 

ذاتــه- اســتمرارية للتوجهــات الحاكمــة للسياســة 

الخارجيــة األمريكيــة، كمــا أنــه كان نائــب »أوبامــا«، 

ومــن ثــمَّ شــريك لــه فــي التصعيــد ضــد روســيا 

منــذ عــام 2014 علــى خلفيــة األزمــة األوكرانيــة، ولــم 

 »بايــدن« عزمــه الحفــاظ علــى هــذا التوجــه، 
ِ

يخــف

حيــث اعتبــر -فــي مقابلــة لــه مــع تلفزيــون »ســي بــي 

إس«- أن »روســيا تشــكل أكبــر تهديــد للواليــات 

الــذي  األمــر  الدوليــة«.  الســاحة  علــى  المتحــدة 

يشــير إلــى عــودة التوتــر بيــن البلديــن علــى صعيــد 

السياســات والخطــاب السياســي علــى الســواء، 

هيكليــة  البلديــن  بيــن  التناقضــات  أن  ســيما  ال 

واســتراتيجية، وليســت تكتيكيــة يســهل تجاوزهــا 

بشــأنها.  التفاهمــات  وصياغــة 

العــام  األميــن  قدمــه  الــذي  التقريــر  ذلــك  يؤكــد 

»ينــس  )الناتــو(،  األطلســي  شــمال  لحلــف 

ســتولتنبرج«، فــي األول مــن ديســمبر 2020، خــال 

الحلــف  خارجيــة  لــوزراء  االفتراضــي  المؤتمــر 

بعنــوان »الناتــو - 2030: الوحــدة فــي عصــر جديــد«، 

العســكري  التهديــد  روســيا  فيــه  اعتبــر  والــذي 

الرئيــس للحلــف علــى المــدى الطويــل حتــى عــام 

2030، مســتنًدا في ذلك إلى اســتمرار »سياســاتها 

إلــى  ومشــيًرا  العدوانيــة«،  وأعمالهــا  العنيــدة 

أوكرانيــا  علــى  موســكو«  »عــدوان  اعتبــره  مــا 

وجورجيــا، كمــا أشــار التقريــر إلــى التأثيــر الســلبي 

األســود  البحــر  فــي  النشــطة  روســيا  ألعمــال 

وبحــر البلطيــق وفــي القطــب الشــمالي وشــرق 

البحــر المتوســط -علــى أمــن المنطقــة األوروبيــة 

األطلســية، فيمــا اعتبــر التقريــر أن الصيــن هــي 

العــدو العســكري الثانــي للحلــف، بعــد روســيا، 

المقبلــة.  العشــر  الســنوات  خــال 

 في هذ السياق، أكد »بايدن«، في 28 ديسمبر 2020،

ــف أولوياتهــا  أن الواليــات المتحــدة يجــب أن تكيِّ
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الدفاعيــة علــى خلفيــة »التعقيــدات االســتراتيجية 

والصيــن«،  روســيا  خلقتهــا  التــي  المتزايــدة 

وأنــه بحــث مــع خبــراء فــي مجــال األمــن القومــي 

»التحديــات االســتراتيجية المختلفــة مــن روســيا 

تنفيذهــا  يتعيــن  التــى  واإلصاحــات  والصيــن، 

لمواجهــة تلــك التحديــات، ويتضمــن ذلك »تحديث 

األولويــات فــي مجــال الدفــاع مــن أجــل مواجهــة 

العــدوان بشــكل أفضــل فــي المســتقبل«، وأنــه 

»بــدال مــن االســتثمار كثيــًرا فــي تحديــث األنظمــة 

فــي  التفكيــر  وإعــادة  االبتــكار  يجــب  القديمــة، 

التهديــدات المتزايــدة فــي مجــاالت جديــدة مثــل 

اإللكترونــي«.   الفضــاء 

االســتراتيجي ســيظل  التناقــض  أن  ذلــك  ويعنــى 

ــا بيــن البلديــن، ويتضمــن ذلــك ســباق تســلح  قائًم

القتاليــة  المنظومــات  تطويــر  علــى  يركــز  نوعــي 

الكــم، وتوظيــف  النوعيــة الجديــدة أكثــر منــه علــى 

أكبــر للــذكاء االصطناعــي فــي األغــراض العســكرية 

وفــي تطبيقــات متنوعــة منهــا الطائــرات والمركبات 

أو  الســيبرانية  األســلحة  وإطــاق  القيــادة،  ذاتيــة 

األســلحة الحقيقيــة، وقيــام منصــات الدفــاع الجــوي 

والتعامــل  األهــداف  ــع  بتتبُّ الصواريــخ  ومضــادات 

ــا، وغيرهــا، فحــروب المســتقبل ســتكون  معهــا آليًّ

الواليــات  وتنفــق  بشــر.  بيــن  وليســت  آالت  بيــن 

أســلحة  لتطويــر  ســنويًّا  دوالر  مليــار   18 المتحــدة 

الــذكاء االصطناعــي، مثــل الطيــارات بــدون طيــار، 

والصواريــخ   ،MQ-9 Reaper االســتطاع  كطائــرة 

عــدة  روســيا  طــورت  كمــا  الذكيــة.  المجنحــة 

منظومــات فــي هــذا اإلطــار منهــا وحــدة »كورنيــت« 

األوضــاع  بتحليــل  تقــوم  التــي  الروســية  المقاتلــة 

محتملــة  أهــداف  علــى  وتتعــرف  بهــا،  المحيطــة 

تدميرهــا،  بشــأن  مســتقل  بشــكل  قــراًرا  وتتخــذ 

وعربــة »تيجــر-2« الروســية التي تســتخدمها القوات 

األهــداف  عــن  البحــث  بمقدورهــا  والتــي  الخاصــة، 

فــي ميــدان القتــال، وتقييــم خطورتهــا، وإصــدار أمــر 

النيــران.  بإطــاق 

مــن ناحيــة أخــرى، تــم الكشــف فــى ينايــر 2018 عــن 

خطــة جديــدة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجون( 

جــاءت فــي وثيقــة »اســتعراض الموقــف النووي«، 

األمريكيــة،  النوويــة  القــوة  تعزيــز  إلــى  وتهــدف 

ضــد  النوويــة  التهديــدات  ردع  فعاليــة  وزيــادة 

ــات المتحــدة األوروبييــن خاصــة مــن  حلفــاء الوالي

علــى تطويــر  روســيا  تعمــل  كمــا  روســيا،  جانــب 

منظومــات  بإدخــال  وتقــوم  النوويــة،  قدراتهــا 

متطــورة حديثــة؛ لتعزيــز قدراتهــا العســكرية مثــل 

ــة »أفانجــارد«،  ــخ فــرط الصوتي منظومــة الصواري

وصواريــخ »يــارس« االســتراتيجية بعيــدة المــدى، 

ــد، باإلضافــة  ــوري« مــن الجيــل الجدي وغواصــة »ب

»ســارمات«  صــاروخ  اختبــارات  اســتمرار  إلــى 

الباليســتي العابــر للقــارات، ويثيــر ذلــك مخــاوف 

ــة الحــد مــن  ــد اتفاقي ــرة خاصــة مــع عــدم تجدي كثي

األســلحة الهجومية االســتراتيجية )»ستارت-3«( 

التــي تنتهــي فــي 5 فبرايــر 2021، وتعتبــر الوحيــدة التــي 

تحــد تســلح روســيا والواليــات المتحــدة باألســلحة 

الفتاكــة.  االســتراتيجية 

فــي  التنافــس  يســتمر  أن  كذلــك  ــع  المتوقَّ مــن 

ســوق الســاح العالميــة، حيــث تنظــر واشــنطن 

ــادة صادراتهــا مــن  ــى تحــركات روســيا لزي بقلــق إل

للســاح  التقليديــة  لألســواق  خاصــة  األســلحة، 

 »400 »إس  صفقــة  واجهــت  فقــد  األمريكــي، 

الروســية لتركيــا معارضــة وضغوطــات شــديدة 

مــن جانــب واشــنطن، وأثــارت صفقــة المنظومــة 

وحــّذرت  أمريكيــة،  تحفظــات  لبغــداد  نفســها 

واشــنطن العــراق ودوًلا أخــرى مــن تبعــات عقــد 

وفقــا  وذلــك  روســية،  أســلحة  لشــراء  صفقــات 

المواجـهــــــة األمريـكـيـــــة لروسيا 

والصيــــــــــن كقـــوى مناوئـــة لـــم تعد 

إنــهـــــــــــا  إذ  األرض؛  علـــى  قـاصــــــــرة 

تـجـــــــاوزت الـكــــــوكـــــــب بأكملـــه إلـــى 

الفضـــاء الخارجـــي الرحـــب.
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

العقوبــات  عبــر  أمريــكا  أعــداء  مواجهــة  لقانــون 

)CAATSA( الموجهــة ضــد روســيا وإيــران وكوريــا 

الشــمالية، والــذى وقعــه ترامــب فــي 2 أغســطس 

2017، وبــدأ ســريانه فــي 29 ينايــر 2018، وقــد وصــف 

الفــروف«  »ســيرجي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر 

قطــاع  ضــد  الموجهــة  األمريكيــة  العقوبــات 

»المنافســة  بـــ  الروســي  العســكرية  الصناعــات 

غيــر النزيهــة« التــي تهــدف إلــى إبعــاد األســلحة 

وأن  االبتــزاز،  بطريقــة  األســواق  عــن  الروســية 

واشــنطن تســعى فــي الوقــت نفســه إلقنــاع دول 

عــن  بالتخلــي  وإفريقيــا  وآســيا  الاتينيــة  أمريــكا 

شــراء أســلحة ومعــدات عســكرية روســية مقابــل 

أمريكيــة.  ببدائــل  تعويضهــا 

بيــن  التقليديــة  المواجهــات  اســتمرار  ورغــم 

حــّدة  ســيزداد  التوتــر  فــإن  وموســكو  واشــنطن 

بيــن البلديــن فــي عــدة محــاور غيــر تقليديــة، وتمثِّــل 

الهجينــة. الحــرب  باتجــاه  تحــوًلا 

أولهــا، تصاعــد حــّدة المواجهــة الســيبرانية بيــن 
ســيعطي  »بايــدن«  أن  الواضــح  فمــن  البلديــن، 
إدارة  انتقــد  حيــث  أولويــة،  الســيبراني  الملــف 

ــن، مــن وجهــة نظــره، مــن  »ترامــب« التــي لــم تتمّك

جعــل األمــن الســيبراني ضمــن أولويتهــا، جــاء ذلــك 

الواســع  الســيبراني  االختــراق  علــى  تعليقــه  فــي 

 ،2020 ديســمبر  فــي  أمريكيــة  حكوميــة  لــوكاالت 

إلكترونــي  تجســس  هجــوم  »أســوأ  اعُتبــر  والــذي 

الخزانــة  وزارة  ومنهــا  األمريكيــة«،  الحكومــة  علــى 

وأدى  والدفــاع،  الداخلــي  األمــن  ووزارتــا  األمريكيــة 

 50 منهــا  منظمــة،   1800 شــبكات  فــي  تضــرر  إلــى 

ــل وزيــر الخارجيــة  أصيبــت بأضــرار جســيمة، وقــد حمَّ

األمريكــي »مايــك بومبيــو« روســيا المســؤولية عــن 

الهجــوم، وكذلــك فعــل رؤســاء لجــان المخابــرات 

»رون  وأشــار  والنــواب.  الشــيوخ  مجلســي  فــي 

كليــن« الــذي اختــاره »بايــدن« كبيــًرا لموظفــي البيــت 

األبيــض، إلــى أن األخيــر يفكــر فــي مــا هــو أكثــر مــن 

علــى  اإللكترونــي  الهجــوم  علــى  للــرد  العقوبــات 

األمريكيــة. الحكوميــة  المؤسســات 

االتهامــات  موســكو  نفــت  حيــن  فــي  هــذا 

األمريكيــة، ووّجهــت اتهامــات مماثلــة لواشــنطن، 

وكان ســكرتير مجلــس األمــن القومــي الروســي، 

 2020 نوفمبــر  فــي  أعلــن  قــد  باتروشــيف  نيكــوالي 

المعلومــات  مــوارد  هاجمــوا  قــد  القراصنــة  أن 

الروســية عــام 2020 بأكثــر مــن مــرة ونصــف مقارنــة 

بعــام 2019. وأكــد رئيــس لجنــة حماية ســيادة الدولة 

كليمــوف«  »أندريــه  الروســى  االتحــاد  بمجلــس 

أن نســبة الهجمــات الســيبرانية األمريكيــة علــى 

أهــداف روســية حساســة تبلــغ مــا بيــن 48 -%52 

مــن إجمالــي الهجمــات. وكان »ترامــب« قــد أصــدر 

التوجيــه  بموجبــه  يلغــي   2018 عــام  فــي  مرســوًما 

اســتخدام  لتنظيــم  أوبامــا«  »بــاراك  لـــ  الرئاســي 

الواليــات  معارضــي  ضــد  الســيبرانية  األســلحة 

الــذي  النحــو  علــى   ،2012 لعــام   20 رقــم  المتحــدة، 

هجمــات  شــن  علــى  المفروضــة  القيــود  يخفــف 

ظــل  وقــد  واشــنطن.  ســيبرانية ضــد معارضــي 

 ،2013 عــام  حتــى  ســريًّا  الوثيقــة  هــذه  مضمــون 

عندمــا كشــف الموظــف الســابق فــي وكالــة األمــن 

عــدد  عــن  ســنودن«  »إدوارد  األمريكيــة  القومــي 

أجهــزة  بعمــل  المتعلقــة  الســرية  الوثائــق  مــن 

والبريطانيــة. األمريكيــة  االســتخبارات 

األمــر الــذى ينــذر بزيــادة حدة المواجهة الســيبرانية 

بيــن موســكو وواشــنطن فــي ضــوء االتهامــات 

علــى  إلكترونيــة  هجمــات  بتوجيــه  المتبادلــة 

أهــداف حيويــة؛ وذلــك لكــون الفضــاء اإللكترونــي 

القــوى  بيــن  والصــراع  التنافــس  مجــاالت  أحــد 

الكبــرى، فــي ظــل تســابق البلديــن لتعزيــز أمنهمــا 

الســيبراني فــي مواجهــة أي هجمــات محتملــة مــن 

الطــرف اآلخــر؛ حيــث تعــزز واشــنطن مــن دفاعاتها 

اإللكترونيــة  القيــادة  أنشــأت  وقــد  الســيبرانية، 

لمواجهــة  خاصــة  عمــل  مجموعــة  األمريكيــة 

كمــا  الســيبراني،  الفضــاء  فــي  روســيا  أنشــطة 

أعلنــت واشــنطن عزمهــا التعــاون مــع شــركائها 

اإللكترونــي،  الفضــاء  أمــن  لتعزيــز  الدولييــن 

وإنشــاء مركــز للعمليــات الســيبرانية فــي حلــف 

الناتــو عــام 2018. 
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الفيدرالــي  األمــن  أنشــأ جهــاز  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ــا  وطنيًّ مركــًزا   2018 ســبتمبر   10 فــى  الروســي 

علــى  الســيبرانية  الهجمــات  مكافحــة  لتنســيق 

البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي روســيا، يتولــى مهــام 

تداعيــات  علــى  والقضــاء  والوقايــة  الكشــف 

المعلومــات  وتبــادل  اإللكترونيــة،  الهجمــات 

بيــن الهيئــات المتخصصــة فــي الداخــل والخــارج، 

وتحليــل الهجمــات الســيبرانية الماضيــة وتطويــر 

علــى  روســيا  تعمــل  كمــا  مكافحتهــا.  أســاليب 

ــا عــن اإلنترنــت وتطويــر شــبكة  فصــل نفســها كليًّ

ــادة فعاليــة دفاعاتهــا ضــد  خاصــة بهــا؛ بهــدف زي

الهجمــات اإللكترونيــة والقرصنــة، حيــث إن تــداول 

فــي  والمؤسســات  المواطنيــن  بيــن  البيانــات 

طريــق  عــن  ال  البــاد  داخــل  ســيتم  الحالــة  هــذه 

مراكــز توجيــه دوليــة، وذلــك علــى غــرار نظــام جريــت 

فايــروول الصينــي، الــذي ينظــم اإلنترنــت لتعزيــز 

الســيادة الوطنيــة. ورغــم كل هــذه الجهــود مــن 

الجانبيــن لتعزيــز األمــن الســيبراني يظــل ســباق 

الهجمــات الســيبرانية قائًمــا ومتصاعــًدا فــي ظــل 

وواشــنطن. موســكو  بيــن  المتزايــد  التوتــر 

ثانيهــا، التنافــس للهيمنة علــى الفضاء، وذلك 
فــي ضــوء اندفــاع القــوى الكبــرى، وفــي مقدمتهــا 

الواليــات المتحــدة وروســيا، إلنشــاء قــوة فضائية 

ليــس فقــط لحمايــة أقمارهــا ومصالحهــا ولكــن 

 2018 يونيــو   18 ففــي  الفضــاء.  علــى  للهيمنــة 

ــى وزارة الدفــاع  ــا عاجــًلا إل أصــدر »ترامــب« توجيًه

األمريكيــة بإنشــاء قــوات فضائيــة كفــرع ســادس 

ضمــن القــوات المســلحة للواليــات المتحــدة، إلــى 

ــة ومشــاة  ــة والبحري ــة والجوي جانــب القــوات البري

مشــدًدا  الســواحل،  وخفــر  )المارينــز(  البحريــة 

علــى أن مجــرد الوجــود فــي المجــال الفضائــي ال 

يكفــي لحمايــة أمريــكا مــن التحديــات، بــل تحتــاج 

واشــنطن إلــى »الهيمنــة علــى الفضــاء«، واعتبرها 

مســألة أمــن قومــي، وأنهــا ســتكون »قــوة فضــاء 

»ترامــب«  ــع  وقَّ  2019 فبرايــر   19 وفــى  حــدود«.  بــا 

التوجيــه الرابــع لــه بشــأن قــوة الفضــاء، وتضمــن 

والمهــام  والقــدرات  المنظمــة  التفاصيــل 

ووفًقــا  الجديــدة.  الوحــدة  هــذه  مــن  المطلوبــة 

للتوجيــه ســتتخذ قــوة الفضــاء فــي البداية »شــكل 

مثــل  الجــو«  ســاح  ضمــن  عســكرية  قيــادة 

مشــاة البحريــة )المارينــز( الذيــن يعملــون تحــت 

جنــاح القــوات البحريــة، ثــم تحظــى قــوة الفضــاء 

باالســتقالية عــن القــوات الجوية في المســتقبل. 

ومــن بيــن مهامهــا أن تكــون مســؤولة عــن ضمــان 

ســيطرة الواليــات المتحــدة علــى الفضــاء، وحماية 

ــر مــن 100 قمــر صناعــي أمريكــي لخدمــة وكاالت  أكث

االســتخبارات واألمــن القومــي األمريكــي مــن أي 

أو  آخــر،  بجســم  االصطــدام  )عبــر  مــادي  اعتــداء 

بواســطة صــاروخ( ومــن أي محاولــة قرصنــة أو 

تطويــر  وكذلــك  الخصــوم،  جانــب  مــن  تشــويش 

قــدرات عســكرية هجوميــة فــي الفضــاء. 

القــوة  أن  األمريكيــون  المســؤولون  ُيخفــي  وال 

تأتــي  إنشــاؤها  المزمــع  األمريكيــة  الفضائيــة 

الروســي  للنفــوذ  المتزايــد  النمــو  لمواجهــة 

القمــر  روســيا  وإطــاق  الفضــاء،  فــي  والصينــي 

الصناعــي »28E-2014 Object«، والــذي أثــار مخــاوف 

حــول عــزم موســكو تجربــة ســاح مســتقبلي فــي 

الفضــاء؛ بهــدف الســيطرة على األقمــار الصناعية 

فالمواجهــة  تدميرهــا،  أو  الروســية  غيــر  األخــرى 

تعــد  لــم  مناوئــة-  -كقــوى  للدولتيــن  األمريكيــة 

الكوكــب  تجــاوزت  ولكنهــا  األرض،  علــى  قاصــرة 

بأكملــه للفضــاء الخارجــي الرحــب. ومــن المعــروف 

ــة  ــة تطلــق أقمــاًرا صناعي ــر دول أن روســيا هــي أكث

للفضــاء ســواء لصالحهــا أو لصالــح دول أخــرى، 

وحدهــا  تنقــل  الروســية  الفضــاء  صواريــخ  وأن 

للفضــاء،  الصناعيــة  األقمــار  مــن   %60 مــن  أكثــر 

وقــد كشــفت روســيا عــام 2018 عــن تطويــر طائــرة 

حــرب إلكترونيــة يمكنهــا إيقــاف تشــغيل األجهــزة 

الصناعيــة  األقمــار  علــى  تــة  الُمثبَّ اإللكترونيــة 

ية.  العســكر

الطاقــة  ســوق  فــي  التنافــس  ثالثهــا، 
العالميــة، فمنــذ عــام 2016 يــزداد التنافــس حــدة 
الطاقــة،  ســوق  فــي  وموســكو  واشــنطن  بيــن 

ببدايــة »حقبــة  احتفــل »ترامــب« عــام 2017  حيــث 
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مــع  األمريكــي«  واإلنتــاج  الطاقــة  فــي  جديــدة 

رفــع القيــود المفروضــة علــى إنتــاج الطاقــة فــي 

الواليــات المتحــدة، وتجــاوز اإلنتــاج األمريكــي عــام 

2018 إنتــاَج أكبــر منتجــي النفــط فــي العالــم، روســيا 

لتقديــرات  وفًقــا  األولــى،  للمــرة  والســعودية، 

إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة نتيجــة »ثــورة 

الغــاز الصخــري األمريكــي«. وتقــدر وكالــة الطاقــة 

الدوليــة أنــه بحلــول عــام 2023، ســتكون الواليــات 

المتحــدة أكبــر منتــج للنفــط والغــاز علــى مســتوى 

العالــم، حيــث ســتنتج أكثــر مــن 17 مليــون برميــل 

المتحــدة  الواليــات  دخــول  ذلــك  ــا.  صاَحــب  يوميًّ

منــذ  المســال  للغــاز  ر  كمصــدِّ الطاقــة  أســواق 

عــام 2016، بعــد أن انطلقــت أولــى شــحنات الغــاز 

المســال األمريكــي إلــى أوروبــا علــى متــن ناقلــة غــاز 

البرتغــال.  شــواطئ  إلــى  ووصلــت 

الطاقــة  ســوق  ســتكون  اإلطــار  هــذا  وفــي 

بيــن  للتنافــس  أساســية  ســاحة  العالميــة 

واشــنطن وموســكو، وســتتركز هــذه المنافســة 

علــى ســوق الطاقــة األوروبيــة باعتبارهــا األضخــم 

األكثــر  أنهــا  كمــا  المتحــدة،  للواليــات  واألقــرب 

هــذا  فــي  واشــنطن  وتتحــرك  اقتصاديًّــا.  جــدوى 

الصــادرات  زيــادة  األول،  محوريــن؛  علــى  الصــدد 

العديــد  وقيــام  ألوروبــا،  الطاقــة  مــن  األمريكيــة 

مــن الشــركات األمريكيــة، مثــل شــركة »شــينير« 

لتوريــد  األجــل  طويلــة  عقــود  بتوقيــع  وغيرهــا، 

مــا  وهــو  أوروبيــة،  شــركات  مــع  المســال  الغــاز 

ســوق  مــن  إلزاحتهــا  محاولــة  روســيا  اعتبرتــه 

الطاقــة األوروبيــة عبــر دفــع أوروبــا لاعتمــاد علــى 

الغــاز األمريكــي المســال، رغــم ســعره المرتفــع. 

وتعــد أوروبــا أكبــر وأهــم أســواق الطاقــة لروســيا، 

وضــرب روســيا بهــا ســيوجعها ويهدد اســتقرارها 

االقتصــادي، ومــن ثــمَّ االجتماعــي والسياســي. أمــا 

عرقلــة مشــروعات  فــي  ــل  فيتمثَّ الثانــي  المحــور 

نقــل الغــاز الروســي ألوروبــا؛ بهــدف دعــم تســويق 

نجحــت  وقــد  ألوروبــا.  المســال  األمريكــي  الغــاز 

واشــنطن فــي وقــف مشــروع »الســيل الجنوبــي« 

بضغــوط شــديدة علــى بلغاريــا التــي كانــت معبــًرا 

المتحــدة  الواليــات  تبــدي  كمــا  لــه.  ا  أساســيًّ

معارضة معلنة لمشــروع »الســيل الشــمالي -2« 

الــذي يتضمــن مــدَّ خطيــن بســعة إجماليــة تصــل 

إلــى 55 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز ســنويًّا لنقــل 

الغــاز الروســي إلــى ألمانيــا مباشــرة عبــر قــاع بحــر 

البلطيــق دون المــرور بــدول ترانزيــت، وتبلــغ حصــة 

شــركة »غازبــروم« الروســية فــي المشــروع %50، 

ويملك كونســورتيوم -مكون من 5 شــركات طاقة 

أوروبيــة- الـــ 50% األخــرى فــي المشــروع، 10% لــكل 

منهــا. وأضافــت حــزم العقوبــات األمريكيــة علــى 

المشــروع صدًعــا جديــًدا فــي عاقــات واشــنطن 

مــع موســكو، واعتبرهــا المتحــدث باســم الرئاســة 

الروســية ديميتــري بيســكوف أحــد عناصــر الحــرب 

الهجينــة أو المختلطــة األمريكيــة ضــد روســيا التي 

تســتخدم خالهــا مختلــف األســلحة. وقــد وافــق 

التقييديــة  اإلجــراءات  توســيع  علــى  الكونجــرس 

وتشــديد   »2- الشــمالي  »الســيل  خــط  علــى 

العقوبــات التــي ســبق فرضهــا، وكان آخرهــا فــى 20 

ديســمبر 2019 علــى أفــراد وشــركات وســفن عاملــة 

األنابيــب  خطــي  مــن  البحــري  القســم  مــّد  فــي 

»الســيل الشــمالي-2« و »الســيل التركــي«، رغــم 

معارضــة المفوضيــة األوروبيــة والــدول األوروبيــة 

الَمعنيــة لهــا، وفــي مقدمتهــا ألمانيــا.  

ضــوء  فــي  االقتصاديــة،  المواجهــة  رابعهــا، 
الصيــن  مــع  والتنســيق  بالشــراكة  روســيا  ســعي 

لتغييــر قواعــد اللعبــة االقتصاديــة، وإنهــاء الهيمنــة 

األمريكيــة علــى االقتصــاد العالمــي واالنتقــال لنظــام 

»بوتيــن«  الرئيــس  اتهــم  فقــد  تعــددي،  اقتصــادي 

عديــدة  تجاريــة«  »حروًبــا  تخــوض  بأنهــا  واشــنطن 

»دون قواعــد اشــتباك«، مؤكــًدا الحاجــة إلــى تشــكيل 

نظــام اقتصــادي عالمــي عــادل.   

وتقــوم االســتراتيجية الروســية فــى هــذا الصــدد 

عــن  التخلــي  أهمهــا  أبعــاد أساســية،  عــدة  علــى 
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والتحــول  التجاريــة،  التعامــات  فــي  الــدوالر 

الســريع فــى معاماتهــا التجاريــة نحــو اســتخدام 

األخــرى  األجنبيــة  والعمــات  الوطنيــة  العمــات 

غيــر الــدوالر. وخــال عــام 2018 تمــت 70% من واردات 

الروســية  بالعملــة  روســيا و30% مــن صادراتهــا 

فــي  األعضــاء  الــدول  زادت  كمــا  »الروبــل«. 

االتحــاد األوراســي، والــذي يضــم كلًّا مــن روســيا 

وبياروســيا وكازاخســتان وأرمينيــا وقرجيزســتان، 

التجــارة  فــي  الوطنيــة  العمــات  اســتخدام  مــن 

بيــن أعضائهــا لتصــل حصــة هــذه التعامــات فــي 

واتخــذت   .%70 إلــى   2018 عــام  مــن  األول  النصــف 

روســيا  مــن  كلًّا  تضــم  التــى  بريكــس  مجموعــة 

إفريقيــا،  وجنــوب  والهنــد  والصيــن  والبرازيــل 

فيمــا  التعامــات  زيــادة  نحــو  مهمــة  خطــوات 

بينهــا بعمــات الــدول األعضــاء فــي التكتــل. هــذا 

باإلضافة إلى دفع الشــركات الروســية الســتخدام 

مــن  الخارجيــة  التجاريــة  حســاباتها  فــي  الروبــل 

خــال تقديــم محفــزات، مثــل: إعفــاءات ضريبيــة 

الضريبيــة  التســهيات  ومْنــح  الشــركات،  لهــذه 

فــي  الــدوالر  يســتخدمون  ال  الذيــن  للمصدريــن 

شــركاء  مــع  العمــل  عــن  فضــًلا  حســاباتهم، 

روســيا التجارييــن الرئيســين علــى إنشــاء أنظمــة 

مصرفيــة وماليــة مســتقلة عــن نظــام »ســويفت« 

ــذي تهيمــن عليــه  ــة ال ــي للخدمــات المصرفي الدول

لحمايــة  روســيا  وتســعى  المتحــدة.  الواليــات 

المصرفــي وتأميــن اســتقرارها، خاصــة  نظامهــا 

تنتهجهــا  التــي  العقوبــات  سياســة  ظــل  فــي 

أطلقــت  اإلطــار  هــذا  وفــي  المتحــدة،  الواليــات 

 FFS روســيا خــال عــام 2018 منظومتهــا الماليــة 

»ســويفت«.  نظــام  تشــبه  التــي 

ســياق  فــي  الســابقة  الروســية  المســاعي  تأتــي 

، فقــد كثــرت الدعــوات لابتعــاد عــن 
ٍ

دولــي مــوات

العملــة األمريكيــة فــي التجــارة الخارجيــة والحــد 

مــن هيمنــة الــدوالر علــى االقتصــاد العالمــي؛ نظــًرا 

واشــنطن،  تتبعهــا  التــي  العقوبــات  لسياســة 

مــع  تنتهجهــا  التــي  الجمركيــة  الرســوم  وحــرب 

الدولــي  التحــدي  دائــرة  وتتســع  العالــم،  دول 

ــي فــي النظــام  ــر هيكل ــذر بتغي ــا وتُن للــدوالر تدريجيًّ

عملــة  كانــت هيمنــة  لقــد  العالمــي.  االقتصــادي 

واحــدة علــى المعامات الدولية اســتثناء ال ســابق 

التاريــخ، وال شــك فــي أن حلحلــة وضــع  لــه فــي 

حتًمــا  ســتؤثر  مهيمنــة  عالميــة  كعملــة  الــدوالر 

على االقتصاد األمريكى، وســتفقد واشــنطن أداة 

مهمــة للتأثيــر الدولــي، وتعــد مؤشــًرا قويًّــا علــى 

التحــول باتجــاه نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد؛ لــذا 

للحفــاظ علــى مكانــة  تســعى واشــنطن جاهــدة 

الــدوالر كأداة رئيســة للنفــوذ والهيمنــة األمريكيــة.

وموســكو  واشــنطن  بيــن  التوتــر  تصاعــد  إن 

ســيمتد  الســابقة  االســتراتيجية  المجــاالت  فــى 

لــه  وســتكون  األوســط،  الشــرق  منطقــة  إلــى 

انعكاســاته علــى المواجهــة بينهمــا فــى الملفــات 

المتعلقــة  تلــك  ومنهــا  المختلفــة،  اإلقليميــة 

الســوري  الملفــان  مقدمتهــا  وفــى  بالمنطقــة، 

ــع أن تتراجــع فــرص  والليبــي؛ حيــث إنــه مــن المتوقَّ

التفاهمــات بينهمــا، ولكــن دون تصعيــد يضيــف 

أعبــاء ال تحتملهــا الدولتــان فــى وقــت تعتصرهمــا 

ــرت علــى العالــم بأســره.  فيــه أزمــة كورونــا التــي أثَّ

ــع باتجــاه  كمــا أن تصعيــد إدارة »بايــدن« المتوقَّ

عــدد مــن دول المنطقــة قــد يدفــع شــراكة األخيــرة 

التدخــل  بعــدم  التزامهــا  ضــوء  فــى  روســيا  مــع 

وتركيزهــا  الــدول،  لهــذه  الداخليــة  الشــؤون  فــى 

ــة  ــح المشــتركة والشــراكات التنموي ــى المصال عل

حــول  توافقــات  صياغــة  علــى  وحرصهــا  معهــا، 

الخافيــة. القضايــا 

التقليديــة  بأبعادهــا  البــاردة  الحــرب  انتهــت  لقــد 

منــذ ثاثــة عقــود، إال أن التناقضــات االســتراتيجية 

بيــن واشــنطن وموســكو ســتظل قائمــة، وتظهــر 

مــن  والتــي  بينهمــا،  الهجينــة  الحــرب  فــي  آثارهــا 

فــى  وتصعيــًدا  حــّدة  ســتزداد  أنهــا  الواضــح 

المنظــور.      المســتقبل 



األول مــن ينايــر 2021، لــن يكــون فقــط بداية عام جديد، 

بــل ســيكون بدايــة لعقــد جديــد، وإحــدى الظواهــر 

الرئيســة التــي ســوف يشــهدها هــذا العــام وربمــا 

العقــد بأكملــه هــي تصاعــد دور التكنولوجيــا فــي 

بيــن  القــوى  موازيــن  وفــي  الدوليــة،  العاقــات 

الــدول الكبــرى وخصوًصــا بيــن الواليــات المتحــدة 

والصيــن، وســوف يتحــول الصــراع بينهمــا بشــكل 

فــي  والعجــز  التجــارة  حــول  صــراع  مــن  تدريجــي 

الميــزان التجــارى إلــى الصــراع حــول التكنولوجيــا 

وتطبيقاتهــا.

فالصيــن أعلنــت فــي عــام 2015، عــن خطــة صنــع 

فــي الصيــن 2025، والتــي تســتهدف تحقيــق تفــوق 

التقنيــة،  عاليــة  الصناعــات  مجــال  فــي  عالمــي 

رائــدة  تصبــح  أن  نيتهــا  عــن   ،2017 عــام  وأعلنــت 

بحلــول  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي  عالميــة 

األمريكييــن  الخبــراء  مــن  والعديــد   ،2030 عــام 

تحدثــوا صراحــة عــن أن المنافســة بيــن الواليــات 

مــن  حــول  أساًســا  تــدور  والصيــن  المتحــدة 

ســيتحكم فــي البنيــة التحتيــة والمعاييــر العلميــة 

ــا المعلومــات، وأن الصيــن هــي الدولــة  لتكنولوجي

الوحيــدة التــي تســتطيع تهديــد التفــوق األمريكــي 

الحيويــة. التكنولوجيــا  قطــاع  فــي 

وفــي هــذا الصــدد، صــدر تقريــر حديــث عــن مركــز 

بواشــنطن  والدوليــة  االســتراتيجية  الدراســات 

بعنــوان: »إدارة المنافســة والفصــل التكنولوجــي 

إلــى  أشــار  والصيــن«،  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

الواليــات  بيــن  التكنولوجيــة  المنافســة  تزايــد 

المتحــدة والصيــن، وحــدد التقريــر ثاثــة مجــاالت 

رئيســة للتنافــس التكنولوجــى بيــن البلديــن؛ وهــي: 

تكنولوجيــا الجيــل الخامــس، والــذكاء االصطناعي، 

الموصــات.   وأشــباه 

فبالنســبة لتقنيــة الجيــل الخامس، تعود أهميتها 

إلــى أنهــا تدعــم العديــد مــن الصناعــات، بمــا فيهــا 

االســتراتيجية،  األصــول  وإدارة  الســاح  صناعــة 

وقــد قفــزت الصيــن فيهــا قفــزة كبيــرة، وال ســيما 

فيمــا يســمى بإنترنــت األشــياء والخدمــات.

ويشــير التقريــر إلــى أن الواليــات المتحــدة متخلِّفــة 

الخامــس،  للجيــل  التحتيــة  البنــى  بعــض  فــي 

علــى  القــدرة  لديهــا  التــي  الشــركات  إلــى  وتفتقــر 

معــدات  الصيــن  تســتخدم  أن  وتخشــى  بنائهــا، 

هــذه  عبــر  يمــر  فيمــا  للتحكــم  الخامــس  الجيــل 

قامــت  لــذا  النهايــة؛  فــي  وتعطيلــه  الشــبكات 

بحظــر التعامــل مــع شــركة هــواوي الصينيــة فــي 

المشــروعات األمريكيــة، وضغطــت علــى حلفائهــا 

اســتخدامها. لعــدم 

أمــا بالنســبة للــذكاء االصطناعي الــذي يعد محرًكا 

رئيًســا للنمــو والقــدرة التنافســية وخلــق فــرص 

م بشــكل ســريع فــي هــذا  العمــل، فالصيــن تتقــدَّ

المجــال، وبالنســبة ألشــباه الموصــات، والــذي 

ال يمكــن فصلــه عــن الــذكاء االصطناعــي؛ حيــث 

الصيــن تســعى  فــإن  الثانــي علــى األول،  يعتمــد 

أ.د. محمد كمال
أستاذ العلوم السياسية
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تكنولوجيــة  اســتقالية  لتحقيــق  الفجــوة  لســد 

واكتفــاء ذاتــي فيــه.

التنفيــذي  الرئيــس  شــميدت«،  »إريــك  أعلــن 

لشــركة جوجــل، فــي جلســة اســتماع أمــام لجنــة 

العلــوم والفضــاء والتكنولوجيــا بمجلــس النــواب 

األمريكــى، أن الواليــات المتحــدة تواجــه منافًســا 

ثاثــة  غضــون  ففــي  الصيــن،  فــي  ــًلا  ُممثَّ قويًّــا 

البالــغ  الفــرد  دخــل  مــن  الصيــن  تحولــت  أجيــال، 

حوالــي 90 دوالًرا فــي عــام 1960 إلــى حوالــي عشــرة 

آالف دوالر، وتجــاوزت الصيــن الواليــات المتحــدة 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى أســاس تعــادل 

الصينيــة  الحكومــة  ولــدى  الشــرائية،  القــوة 

طموحــات وخطــط محــددة، مــع تمويــل بمليــارات 

فــي  المتحــدة  الواليــات  علــى  لتتفــوق  الــدوالرات 

مجــاالت التكنولوجيــا المتقدمــة، مثــل: االتصاالت، 

عبــر  والدفــع  والفضــاء،  الفائقــة،  والحوســبة 

الهاتــف المحمــول، ومركبــات الطاقــة الجديــدة، 

والســكك الحديديــة عاليــة الســرعة، والتكنولوجيــا 

االصطناعــي. والــذكاء  الماليــة، 

ــذكاء االصطناعــي  وذكــر »شــميدت« أن مؤشــر ال

أن  أوضــح  متغيــًرا،   150 يقيــس  والــذي  العالمــي، 

الواليــات المتحــدة هــي »القائــد بــا منــازع« فــي 

تطويــر الــذكاء االصطناعي، بحصولها على ضعف 

النتيجــة التــي حققتهــا الصيــن التــي احتلــت المرتبــة 

الثانيــة، ولكــن توقــع المحللــون لهــذا المؤشــر أنــه 

بنــاًء علــى اتجاهــات الــذكاء االصطناعــي الحاليــة، 

فــي  المتحــدة  الواليــات  علــى  الصيــن  ســتتفوق 

غضــون مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات فقــط.

وأضــاف أن لــدى الصيــن مــا يقــرب مــن ضعف عدد 

بالواليــات  مقارنــة  العماقــة  الكمبيوتــر  أجهــزة 

المتحــدة، ولديهــا مــا يقــرب مــن 15 ضعــف عــدد 

المتحــدة،  بالواليــات  المنتشــرة  المحطــات 

يتفــوق  أن  ــع  المتوقَّ مــن   ،2025 عــام  وبحلــول 

األمريكييــن  الباحثيــن  علــى  الصينيــون  الباحثــون 

استشــهاًدا  األكثــر  العلميــة  األوراق  نســبة  فــي 

بهــا فــي الــذكاء االصطناعــي، وبحلــول عــام 2030، 

ــع أن تنفــق الصيــن أكثــر مــن الواليــات  مــن المتوقَّ

المتحــدة علــى مجــاالت البحث والتطويــر واالبتكار.

وأشــار »شــميدت« إلــى أنــه ما لم تتغيــر التوجهات 

والسياســات األمريكيــة، فــإن الواليــات المتحــدة 

الحــادي  القــرن  مــن  العشــرينيات  بدايــة  مــع 

والعشــرين ســوف تنافــس دولــة الصيــن، التــي 

تتمتــع باقتصــاد أكبــر، ومزيــد مــن االســتثمارات 

فــي مجــال االبتــكار، وأبحــاث ذات جــودة أفضــل، 

وتطبيــق أوســع للتقنيــات الجديــدة، وبنيــة تحتيــة 

ــادة التكنولوجيــة  أقــوى للحوســبة، مؤكــًدا أن القي

ــا ليــس فقــط  للواليــات المتحــدة تعــد أمــًرا حتميًّ

والمصلحــة  االقتصاديــة  التنافســية  أجــل  مــن 

النمــوذج  دعــم  أجــل  مــن  أيًضــا  بــل  العســكرية، 

السياســي األمريكــى، وإثبــات مرونتــه فــي مواجهــة 

التغيــرات التكنولوجيــة التــي يمكــن اســتخدامها 

لتهديــده.

لتحقيــق  اقتراحــات  عــدة  »شــميدت«  وقــدم 

الريــادة التكنولوجيــة للواليــات المتحــدة منهــا:

زيــادة اإلنفــاق الحكومــى علــى أنشــطة البحــث 	 

بالنســبة  وخصوًصــا  واالبتــكار،  والتطويــر 

للــذكاء االصطناعــي الــذي يجــب أن يكــون حجم 

المســتويات  أضعــاف  عــدة  فيــه  االســتثمار 

الحاليــة.

ســـتحتل قضايــــــــــــا التكنولوجيـــا 
مـكـانــــة رئـيـســــــــة فـــي الـتـنـافـــــــــس 
الدولي بين واشــــــنطن وبكين خال 
الســـــــــنوات القادمـــة؛ حيـــث تشـــير 
التوقعــــــات إلى تفــــــوُّق الصيـن في 
مؤشر الذكاء االصطناعي العالمي 

بانتهـــاء العقـــد المقبل.
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للتكنولوجيــا، 	  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار 

تنافســي  عالمــي  بديــل  دعــم  ذلــك  فــي  بمــا 

وآمــن للتكنولوجيــا الصينيــة الخاصــة بالجيــل 

مــن  شــبكة  وإنشــاء  لاتصــاالت،  الخامــس 

المعامــل ومراكــز البحــوث فــي جميــع أنحــاء 

البــاد.

الصناعــة 	  وقطــاع  الحكومــة  بيــن  التعــاون 

الحوافــز  وتقديــم  األكاديميــة،  واألوســاط 

البيانــات  لمشــاركة  للشــركات  الضريبيــة 

البحثيــة،  للمؤسســات  قــدرات  وتوفيــر 

وتســريع الجهــود لجعــل البيانــات الحكوميــة 

أوســع. نطــاق  علــى  متاحــة 

تنميــة المواهــب، مــن خــال مبــادرات رئيســة 	 

والتكنولوجيــا  العلــوم  لتعليــم  جديــدة 

مســتوى  علــى  والرياضيــات  والهندســة 

العليــا،  والدراســات  والكليــات  المــدارس 

الحاليــة  الدراســية  المنــح  برامــج  وتوســيع 

وتصميــم برامــج جديــدة، وجــذب المزيــد مــن 

المتحــدة؛  الواليــات  إلــى  العالميــة  الخبــرات 

مــن   %80 حوالــي  أن  األرقــام  تكشــف  حيــث 

ــن  ــر الذي ــوم الكمبيوت ــوراه فــي عل طــاب الدكت

يأتــون مــن الخــارج للدراســة ينتهــي بهــم األمــر 

بالبقــاء فــي الواليــات المتحــدة بعــد التخــرج؛ 

األمريكيــة.  التنافســية  القــدرات  مــن  يزيــد  ممــا 

الجديــر بالذكــر، أن الميزانيــة الفيدراليــة األمريكيــة 

المخصصــات  فــي  زيــادة  شــهدت   ،2020 لعــام 

لمعظــم وكاالت األبحــاث األمريكيــة؛ حيــث وافــق 

الصلــة  ذات  الــوكاالت  مْنــح  علــى  الكونجــرس 

بالعلــوم أمــواًلا أكثــر بكثيــر مــن التخفيضــات التــي 

 ،2020 موازنــة  طلــب  فــي  »ترامــب«  إليهــا  ســعى 

وعلــى وجــه التحديــد، ارتفعــت ميزانيــة المعاهــد 

مليــار   41,7 إلــى   %7 بنســبة  للصحــة  الوطنيــة 

العلــوم  مؤسســة  صــات  مخصَّ ونمــت  دوالر، 

دوالر،  مليــارات   8,28 إلــى   %2,5 بنســبة  الوطنيــة 

وارتفعــت ميزانيــة مكتــب العلــوم التابــع لــوزارة 

الطاقــة بنســبة 6,3% لتصــل إلــى 7 مليــارات دوالر، 

وعلــى الرغــم مــن الخافــات بيــن الديمقراطييــن 

بشــأن  توافًقــا  هنــاك  أن  فيبــدو  والجمهورييــن 

والتكنولوجــي. العلمــي  التقــدم  دعــم 

أمــا بالنســبة لموقــف اإلدارة األمريكيــة الجديــدة 

ــا لمصــادر  ــدن« فوفًق للرئيــس المنتخــب »جــو باي

صحفيــة، فإنهــا تؤمــن بــأن »العاقــات الدافئة مع 

الصيــن والتســامح مــع ممارســاتها التجاريــة غيــر 

العادلــة ســاعدا فــي تغذيــة منافــس تكنولوجــي 

يهــدد القيــادة األمريكيــة اآلن«.

وذكــر فــي مقــال لــه بمجلــة »فوريــن أفيــرز«، أن 

أكثــر  تكــون  أن  إلــى  بحاجــة  المتحــدة  »الواليــات 

تشــدًدا مــع الصيــن«، »وإذا نجحــت الصيــن فــي 

التكنولوجيــا  ســْلب  فــي  ستســتمر  فإنهــا  ذلــك، 

والملكيــة الفكريــة للواليــات المتحــدة والشــركات 

»الدعــم  تســتخدم  الصيــن  وأن  األمريكيــة«، 

غيــر  ميــزة  للدولــة  المملوكــة  الشــركات  لمْنــح 

ــة وداعمــة للهيمنــة علــى تقنيــات وصناعــات  عادل

المســتقبل«.

فــي  الصيــن  لمواجهــة  »بايــدن«  خطــة  ــل  وتتمثَّ

الحصــول  فــي  لــه  لتصريــح  وفًقــا  المجــال  هــذا 

علــى دعــم حلفــاء الواليــات المتحــدة والتنســيق 

داخلــي  توافــق  وتحقيــق  الصيــن،  بشــأن  معهــم 

أمريكــي بيــن الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري 

علــى زيــادة »االســتثمارات التــي تقودهــا الحكومــة 

فــي البحــث والتطويــر األمريكــي والبنيــة التحتيــة 

أفضــل«. بشــكل  الصيــن  لمنافســة  والتعليــم 

خاصــة مــا ســبق، أن العــام الجديــد ســوف يشــهد 

تصاعــًدا فــي التنافــس التكنولوجــى بيــن الواليــات 

المتحــدة والصيــن، والــذي ســيحتل مكانــة رئيســة 

خــال  البلديــن  بيــن  الصراعيــة  التفاعــات  فــي 

ســنوات العقــد الجديــد.
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أ. سامح راشد
خبير الشؤون اإلقليمية باألهرام

آفاق التعاون والصراع في الشرق 
األوسط

العــام  األوســط  الشــرق  منطقــة  تســتقبل 

علــى  مشــكات  حزمــة  تواجــه  وهــي   ،2021 الجديــد 

جميــع الجبهــات الداخليــة واإلقليميــة، فضــًلا عــن 

ــرة علــى مختلــف المســتويات، األمنيــة  ــات كثي تحدي

ويمكــن  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  والسياســية 

بشــكل عــام وصــف الخريطــة اإلقليميــة للشــرق 

علــى  أو  بيئــة صراعيــة مضطربــة  بأنهــا  األوســط 

األقــل متوتــرة، أكثــر منهــا بيئــة تعاونيــة مســتقرة 

ومتماســكة. 

وتتعــدد  والمصالــح  السياســات  تتداخــل  وحيــن 

األوضــاع  علــى  يغلــب  والتحديــات،  المشــكات 

اإلقليميــة )بــل والداخليــة أيًضــا( التحــول المســتمر 

خاصــة  أهميــة  يعطــي  الــذي  األمــر  والســيولة، 

لتتبــع آفــاق مســارات التفاعــل بيــن دول المنطقــة 

ورصدهــا وتحليلها، واســتقراء التغيــرات المتوقعة 

فــي مضاميــن القضايــا والملفــات، خصوًصــا تلــك 

التــي اســتجدت مؤخــًرا، إضافة إلــى تحديد الجديد في 

المنطلقــات الحاكمــة لمســارات وأوجــه التعــاون/ 

الصــراع، فــي ضــوء سياســات الــدول وتوجهاتهــا 

اإلقليميــة فــي المســتقبل القريــب. 

أوال: خريطة الصراعات اإلقليمية

صراعات ممتدة

الشــرق  فــي  العصــر  قضيــة  فلســطين:   -  أ 
األوســط، ورغــم مــا شــهدته العاقــات بيــن بعض 

الــدول العربيــة وإســرائيل مــن تطــورات إيجابيــة، 

جــذري  حــل  إلــى  التوصــل  عــدم  ظــل  فــي  فإنــه 

ــبِّ الصــراع، ســتظل أي  ــة الفلســطينية، ل للقضي

محــاوالت للتعــاون أو حتــى مجــرد التقــارب مؤقتــة 

فبحكــم  والتماســك،  البقــاء  مقومــات  وتفتقــد 

تعريــف )التطبيــع( بأنــه يعنــي تحويــل العاقــات 

إلــى طبيعيــة، وهــو مــا يتنافــى بالضــرورة مــع وجود 

خــاف أو مشــكلة لهــا صلــة مباشــرة وتأثيــرات 

ممتــدة ومتواصلــة علــى أطــراف ذاك )التطبيــع(، 

حتــى وإن لــم يكــن هــذا التأثيــر كبيــًرا أو بــارًزا علــى 

الســطح فــي هــذه المرحلــة؛ لــذا، يصعــب الجــزم 

أو  إســرائيل  مــع  العاقــات  اســتحداث  بــأن 

تطويرهــا أو إعانهــا يعنــي انتهــاء تلــك القضيــة. 

التطــورات  تلــك  شــأن  مــن  العكــس،  علــى  بــل 

األخيــرة أن تدعــو السياســة المصريــة إلــى رفــع 

درجــة االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية بأوجههــا 

المتعــددة المتشــابكة، خصوًصــا مــا يتعلــق منهــا 

باالنقسام الحاصل بين الفلسطينيين أنفسهم، 

، فاالنتبــاه مطلــوب بشــأن مــا قــد تعمــد  ومــن ثــمَّ

إليــه إســرائيل مــن اســتغال التقــارب مــع عــدة 

الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  فــي  عربيــة  دول 

الثابتــة  الفلســطينيين  حقــوق  مقومــات  ومحــو 

ــا. ــا وديمجرافيًّ ــا وتاريخيًّ ــا وواقعيًّ دينيًّ

وصــف  إطــاق  دقــة  عــدم  رغــم  إيــران:   -  ب 
العاقــات  علــى  المطلــق  بمعنــاه  »الصــراع« 

العربيــة مــع إيــران، فــإن المؤكــد هــو نــدرة أوقــات 
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إلـــى  تتجـــه معظـــم دول العالـــم 
مـــن  ومنفصلـــة  جزئيـــة  أشـــكال 
التعاون والتنســـيق وفًقـــا لطبيعة 
ومعطيـــات كل قضية، فلم يعد في 
الثابتـــة  للتحالفـــات  مـــكان  العالـــم 

الشـــاملة. التقليديـــة  والمحـــاور 

فــي  الجانبيــن  بيــن  الكامــل  والتفاهــم  التعــاون 

مختلــف العصــور، وكمــا تتداخــل األبعــاد التاريخيــة 

والدينيــة والسياســية فــي قضيــة الصــراع العربــي 

مــع  ذاتهــا،  األبعــاد  أيًضــا  تتداخــل  اإلســرائيلي، 

ــران  ــة إي بعــض االختافــات، فيمــا يتصــل بوضعي

ودورهــا وطموحاتهــا وسياســاتها فــي المنطقــة، 

وانعكاســات ذلــك علــى األمــن والمصالــح العربيــة 

إليــه  ســتؤول  مــا  كان  وأًيــا  المصريــة،  ومنهــا 

التطــورات فــي الملــف النــووي اإليرانــي تحديــًدا، 

إيــران  بيــن  الجاريــة  االتصــاالت  مجمــل  وفــي 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة بعــد تولــي الرئيــس 

األمريكــي الجديــد »جــو بايــدن«، ســتظل طهــران 

العربــي  القلــق  ومصــادر  الهواجــس  أهــم  أحــد 

المــدى  فــي  األقــل  علــى  المصــري(  )وبالتبعيــة 

القصيــر، خصوًصــا أنــه فــي حــال وجــود انعكاســات 

إيجابيــة محتملــة علــى المســتوى اإلقليمــي، فإنهــا 

تغييــر  فــي  ــا  فعليًّ ســريع  بشــكل  تتجســد  لــن 

ســواء  اإلقليميــة،  وتحركاتهــا  إيــران  سياســات 

المنطقــة. فــي  عبــر وكائهــا  أو  المباشــرة 

أحيانًــا  المصالــح  تعــارض  أن  ماحظــة  مــع 

بعــض  فــي  التقاطــع  أو  القاهــرة وطهــران  بيــن 

علــى  التنافــس  أو  والتحــركات  السياســات 

النفــوذ وربمــا المــوارد فــي نقــاط إقليميــة مهمــة 

إيــران  أن  بالضــرورة  يعنــي  ال  ا،  جيواســتراتيجيًّ

مباشــر،  بشــكل  حيويًّــا  تهديــًدا  لمصــر  تمثــل 

كمــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض الــدول العربيــة 

األخــرى، لكــن يظــل العامــل اإليرانــي أحــد المصــادر 

وال  المنطقــة،  فــي  االســتقرار  لعــدم  الرئيســة 

دالئــل، يعتــد بهــا، علــى أن هــذا الوضــع ســيتغير 

األقــل. علــى  المقبلــة  الثاثــة  األعــوام  خــال 

 جـ - مشكات حدودية:  هناك حزمة من الخافات 

الحدوديــة فــي الشــرق األوســط، تــكاد تضــم دول 

المنطقــة كافــة، وكثيــر مــن تلــك الخافــات كامــن 

بشــكل  اإلقليميــة  العاقــات  فــي  غيــر حاضــر  أو 

دائــم، لكــن بعضهــا يطــل برأســه مــن حيــن إلــى 

آخــر، وفًقــا لعوامــل كثيــرة، غيــر أن هنــاك بعــض 

حضورهــا  المحتمــل  الحدوديــة  القضايــا  تلــك 

كان  ســواء  المقبلــة،  القصيــرة  الفتــرة  خــال 

والحــوار، ومــن  بالتفاهــم  أو  بالتصعيــد  الحضــور 

أهــم تلــك القضايــا بالنســبة لمصــر، ملــف )حايــب 

وشــاتين(، فمع وجود مؤشــرات تفاهم وتحســن 

الســودانية،  المصريــة  العاقــات  فــي  ملحــوظ 

يظــل هــذا الملــف قابــًلا للبــروز والتوظيــف علــى 

الوجهيــن، التهدئــة والتصعيــد، األمــر الــذي يعنــي 

بالنســبة للسياســة المصريــة ضــرورة االســتعداد 

مــن مختلــف  الملــف  هــذا  فــي  االحتمــاالت  لــكل 

الجوانــب السياســية والقانونيــة وغيرهــا، خاصــة 

أن بوصلــة الســودان فــي إدارة هــذا الملــف تخضــع 

لعوامــل متعــددة ومتشــابكة، خصوًصــا ما يتعلق 

منهــا بمــدى تماســك الوضــع الداخلــي هنــاك، فــي 

ظــل تذبــذب العاقــة بيــن المكونيــن العســكري 

والسياســي فــي المنظومــة الســودانية الحاكمــة، 

ومنهــا أيًضــا وجــود احتمــاالت لتأثــر هــذا الملــف 

ــات عاقــات الســودان  ــي بمقتضي الحــدودي الثنائ

وتطوراتهــا مــع أطــراف ثالثــة، إمــا لهــا خافــات 

مــع مصــر )تحديــًدا إثيوبيــا(، أو لهــا عاقــات ذات 

طبيعــة خاصــة ومعقــدة )مثــل إســرائيل(.

نزاعات مستجدة

األخيــرة  األشــهر  فــي  وإثيوبيــا:  الســودان   -  أ 

مــن عــام 2020، توالــت إشــارات تجــدد النــزاع بيــن 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

الســودان وإثيوبيــا حــول تبعيــة بعــض المناطق 

الحدوديــة بيــن الدولتيــن، والخافــات حــول هــذه 

المناطــق قديمــة وتعــود إلــى عقــود عديــدة، غيــر 

اســتمرت  طويلــة  جمــود  حالــة  شــهدت  أنهــا 

ضمــن  وذلــك  كثيــرة،  العتبــارات  لســنوات 

عــدد كبيــر مــن الخافــات الحدوديــة فــي القــارة 

اإلفريقيــة، وثمــة ســبب آخــر ألهميــة ذلــك النــزاع 

الُمســتجد )أو بــاألدق المتجــدد(، وهــو التقاطــع 

مــع ملفــات وقضايــا أخــرى خارجيــة مهمــة، فــي 

الــذي  النهضــة اإلثيوبــي  مقدمتهــا ملــف ســد 

أديــس  عاقــات  فــي  زاويــة  حجــر  يمثــل  صــار 

إضافــة  القاهــرة(،  )وبالطبــع  بالخرطــوم  أبابــا 

إلــى قضايــا وتطــورات داخليــة، خصوًصــا التوتــر 

إقليــم  حــول  إثيوبيــا  فــي  الحاصــل  الداخلــي 

تيجــراي، ومــا نجــم عنــه مــن توتــرات مســلحة 

اإلثيوبييــن  مــن  اآلالف  مئــات  نــزوح  إلــى  أدت 

يجعــل  ممــا  الســودان،  مــع  الحــدود  باتجــاه 

الدولتيــن  بيــن  الحــدود  علــى  العــام  الموقــف 

االحتمــاالت.  جميــع  علــى  ومفتوًحــا  معقــًدا 

 ب-الداخــل العراقــي: يشــهد الوضــع الداخلــي 
فــي العــراق أزمات أمنية وسياســية واقتصادية 

متتاليــة منــذ عــدة ســنوات، لكــن عــام 2020 حمــل 

ــا يجعــل الداخــل العراقــي مرشــًحا  جديــًدا مهمًّ

 ،2021 الجديــد  العــام  فــي  أهــم  أخــرى  لتطــورات 

أولهمــا:  مســارين؛  فــي   2020 جديــد  ويتمحــور 

التغيــر النســبي فــي موقــف الحكومــة العراقيــة 

المنضويــة  غيــر  المســلحة  الميليشــيات  مــن 

تحــت مظلــة قــوات األمــن الحكوميــة الرســمية، 

الشــعبي  الحشــد  ميليشــيات  خصوًصــا 

والفصائل التابعة أو المشــابهة لها، والمســار 

الثانــي: هــو احتمــاالت خــروج أعــداد إضافيــة مــن 

األراضــي  علــى  الموجــودة  األمريكيــة  القــوات 

الرئيــس  اتخــذه  الــذي  القــرار  وهــو  العراقيــة، 

ترامــب«، ويتوقــع  األمريكــي الســابق »دونالــد 

بايــدن« فــي  الجديــد »جــو  الرئيــس  أن يمضــي 

تنفيــذه، والمغــزى الحقيقــي للتطــورات الجاريــة 

األمنــي  الوضــع  أن  المســارين،  هذيــن  فــي 

العــراق مرشــح  فــي  السياســي(  )وبالضــرورة 

خــال  االضطــراب  وربمــا  التوتــر  مــن  لمزيــد 

الجديــد. العــام 

ثانًيا: منطلقات جديدة للتفاعل 
اإلقليمي

دخلــت  الســائدة،  اإلقليميــة  البيئــة  ظــل  فــي 

المنطقــة  فــي  والتعــاون  الصــراع  مســارات 

محاطــة  أنهــا  مامحهــا  أبــرز  جديــدة،  مرحلــة 

ــا )سياســًيا  بأزمــات كثيــرة متشــابكة موضوعيًّ

ــا  ــا )داخلًي ــا وعســكرًيا( وجهوًي ــا واقتصادًي وأمنًي

ــا(، كمــا تتســم طبيعــة العاقــات فيهــا  وخارجًي

بيــن  والحــدة،  االســتقطاب  مــن  عاليــة  بدرجــة 

التنافــس  أو  العميــق،  والتنســيق  التعــاون 

واالختــاف الــذي يصــل إلــى حــد الصراع بأشــكال 

متعــددة تصــل أحيانـًـا إلــى اســتخدام القــوة، وقد 

فرضــت تلــك البيئــة المتحولــة باســتمرار، تطــوًرا 

حركــة  ومنطلقــات  محــددات  فــي  مســتمًرا 

الــدول وإدارتهــا لعاقاتهــا اإلقليميــة بوجهيهــا، 

والتعــاون. الصــراع 

مرحلـــة  إلـــى  االنتقـــال  عنـــد 

ســـيكون  الســــــاح«  بعـــد  »مـــا 

فـــي  واإلســــــــــهــــام  الـتـعــــــــاون 

أهـــم  إعــــادة اإلعمــــار والتنميـــة 

والتنســـيق  التفاهـــم  مظاهــــــر 

الثــــنائي  الـمـســـتــوييـــــــــن  علـــى 

األطـــراف.  ومتعـــدد 
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من تحقيق المصالح إلى درء التهديدات 

غلــب  الجديــدة،  األلفيــة  مــن  األول  العقــد  طــوال 

األوســط،  الشــرق  فــي  اإلقليميــة  التفاعــات  علــى 

تحــت  أو  إقليميــة  تحالفــات  إقامــة  إلــى  النــزوع 

عــن  البحــث  إلــى  الــدول  معظــم  واتجــاه  إقليميــة، 

لتعظيــم  والتعــاون  والتنســيق  التفاهــم  َمواطــن 

ومداخــل  أطــر  ومأسســة  المشــتركة  المصالــح 

ــر هــذا النمــط  ــادل المنافــع فيمــا بينهــا. لكــن تغي تب

ــي سياســات  منــذ مطلــع العقــد الثانــي، باتجــاه تبنِّ

الوطنيــة  الرؤيــة  وفــق  المصالــح  لتحقيــق  منفــردة 

لــكل دولــة فــي المقــام األول، علــى حســاب الرؤيــة 

القوميــة أو التفاهمــات الجماعيــة أو مــا كان يســمى 

فــي بعــض مراحــل المــد القومــي العربــي بـــ »العمــل 

العربــي المشــترك«؛ فأصبحــت بوصلــة سياســات 

نحــو  ــا  تلقائيًّ تتجــه  واإلقليميــة(  )العربيــة  الــدول 

وال  المناوئــة،  التحــركات  ومواجهــة  التهديــدات  درء 

تبــدو فــي األفــق إشــارات أو دالئــل كافيــة علــى أن 

إلــى  قريًبــا  المنطقــة ســتعود  بيــن دول  العاقــات 

الطابــع التعاونــي، ســواء علــى المســتوى الجماعــي 

تعــاون  حــاالت  توجــد  وبينمــا  األطــراف،  متعــدد  أو 

وتفاهــم وتنســيق ثنائــي بيــن بعــض الــدول، يوجــد بــل 

ــدول أخــرى تصاعــد  ــة ل ــى العاقــات الثنائي يغلــب عل

التفاعــات الســلبية، بمــا يجعلهــا تقتــرب أحيانًــا مــن 

منحــى صفــري، والداللــة المهمــة هنــا أن هــذا التغيــر 

الــدول  يجعــل  التعامــل  منطلقــات  فــي  الســلبي 

العربيــة -بصفــة خاصــة- فــي حالــة أشــبه بالتربــص 

الجماعــي واالســتنفار المتبــادل، بــدًلا مــن البحــث عــن 

العربــي.  العربــي-  واالســتقواء  مشــتركة  قواســم 

قضايا وملفات ال محاور أو تحالفات

وزن  وتراجــع  القومــي  المــد  انحســار  مــع 

سياســات  توجيــه  فــي  ودورهــا  األيديولوجيــات 

الدائمــة  التحالفــات  نمــط  أيًضــا  تراجــع  الــدول، 

المســتويين  علــى  ســائًدا  كان  الــذي  والشــاملة 

البــاردة  الحــرب  العالمــي واإلقليمــي خــال فتــرة 

األخيــرة،  الســنوات  وفــي  الثنائيــة،  والقطبيــة 

بــدأت دول المنطقــة تــدرك أهميــة الفصــل بيــن 

الملفــات والقضايــا في عاقاتها ســواء الثنائية أو 

الجماعيــة، وصعوبــة تعميــم نمــط واحــد، تعاونــي 

فيمــا  والتفاعــات  العاقــات  علــى  صراعــي،  أو 

السياســة  تقديــرات  تختلــف  قــد  فمثــًلا،  بينهــا، 

المصريــة مــع دولــة مــا بشــأن قضيــة واحــدة أو 

عالــي  وتفاهــم  تنســيق  يجمعهمــا  بينمــا  أكثــر، 

المســتوى فــي قضايــا أخــرى؛ لــذا، لــم يعــد مــن 

الســهل رصــد العاقــات اإلقليميــة فــي الشــرق 

األوســط وتصنيفهــا، وفًقــا لمحــاور أو تحالفــات 

ومطلقــة.  شــاملة 

الــدول  ببعــض  وثيقــة  عاقــات  لتركيــا  فمثــًلا: 

الــدول  لبعــض هــذه  العربيــة دون غيرهــا، فيمــا 

بإيــران ولبعضهــا اآلخــر خافــات  عاقــات جيــدة 

حــادة معهــا، وكذلــك بالنســبة إلســرائيل؛ حيــث إن 

لتركيــا تفاهمــات عميقــة مــع بعــض الــدول التــي 

أنقــرة  ا، فيمــا تتجــه  تَعــد إســرائيل عــدوًّ تــزال  ال 

ــل أبيــب، بــل صــارت  ــى تحســين عاقاتهــا مــع ت إل

وإســرائيل  العربيــة  الــدول  بعــض  بيــن  ــا  حاليًّ

عاقــات جيــدة وتفاعــات تــزداد اتســاًعا وعمًقــا، 

وصلــت إلــى حــد إلغــاء تأشــيرات الدخــول، فيمــا ال 

تجمــع هــذه الــدول الدرجــة نفســها مــن الوثوقيــة 

والتنســيق مــع دول عربيــة أو إقليميــة أخــرى فــي 

مــن  يجعــل  أن  ذلــك  ومــن شــأن كل  المنطقــة، 

العســير تقســيم العاقــات بيــن دول المنطقــة 

إلــى محــاور أو تحالفــات أو تكتــات.

تحييد المنظمات اإلقليمية

أزمــة  مــن  األوســط  الشــرق  منطقــة  تعانــي 

ــة فــي إدارة العاقــات بيــن دولهــا، وتتمثــل  هيكلي

تلــك األزمــة فــي محدوديــة المقومــات الواقعيــة 

)المصلحيــة( الحاكمــة لسياســات دول المنطقــة 

ومواقفهــا تجــاه بعضهــا البعــض، خصوًصــا مــا 

يتعلــق بالمصالــح االقتصاديــة والتقنيــة والروابط 
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الرســمية فــي اإلعــام والثقافــة والرياضــة،  غيــر 

وقــد بــرزت آثــار غيــاب تلــك الروابــط والمقومــات 

أو قلــة فعاليتهــا، مــع تراجــع المحــاور والتحالفــات 

ــع أن ينعكــس كل ذلــك  التقليديــة، ومــن المتوقَّ

بشــكل  اإلقليميــة  العاقــات  منظومــة  علــى 

عــام، وبصفــة خاصــة وأكثــر بــروًزا فــي المنظمــات 

العاقــات  التــي تؤطــر  والمؤسســات اإلقليميــة 

بيــن دول المنطقــة أو بعضهــا، وهــو مــا اتضــح 

بمجلــس  عصفــت  التــي  الخافــات  فــي  بشــدة 

صــارت  حتــى  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 

العاقــات بيــن الــدول األعضــاء تخضــع العتبــارات 

وكذلــك  فقــط،  ثنائيــة  مســارات  وتأخــذ  وطنيــة، 

الحــال بالنســبة لجامعــة الــدول العربيــة؛ إذ تراجــع 

حضورهــا الرمــزي والشــكلي، بعــد أن تراجــع قبلــه 

حضورهــا الفعلــي وتأثيرهــا فــي ضبــط المواقــف 

والسياســات إزاء مشــكات المنطقة وقضاياها، 

وكذلــك التفاعــات والعاقــات ســواء فيمــا بيــن 

غيــر  الــدول  تجــاه  أو  وبعضهــا  العربيــة  الــدول 

العربيــة، وبشــكل عــام، يمكــن اعتبــار المنظمــات 

اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط بــل والمنظمــات 

الدوليــة أيًضــا، بمــا فيهــا األمــم المتحــدة، خــارج 

لعاقاتهــا  الــدول  إدارة  ومحــددات  حســابات 

ــا والتطــورات  وسياســاتها تجــاه مختلــف القضاي

المهمــة، علــى األقــل فــي الفتــرة القريبــة المقبلــة. 

ثالثا: رؤية استشرافية

القضايا والملفات

 أ- ليبيا... تسوية تكتيكية

األزمــة  فــي  المنخرطــة  األطــراف  معظــم  تُبــدي 

الليبيــة حرًصــا علــى الخــروج مــن الموقــف المتــأزم 

إلــى  وتحولــه  انفجــاره  دون  والحيلولــة  الراهــن، 

مواجهــة مســلحة شــاملة، ورغــم عــدم التوصــل 

حتــى مطلــع العــام الجــاري 2021 إلــى مامــح واضحة 

إشــارات  توجــد  شــاملة،  سياســية  لتســوية 

واضحــة إلــى تزايــد احتمــاالت بلــورة تلــك التســوية 

خــال األشــهر المقبلــة، خاصــة فــي ظــل اســتمرار 

والمشــاورات  المفاوضــات  فــي  األطــراف  كل 

السياســية علــى أكثــر مــن مســار، بالتــوازي مــع 

تحــول  ال  ربمــا  لكــن  النــار،  إطــاق  وقــف  تثبيــت 

هــذه المواقــف المبدئيــة دون وقــوع اشــتباكات 

طــرف  جانــب  مــن  متفرقــة  ومحــاوالت  محــدودة 

أو آخــر لتغييــر الموقــف العســكري علــى األرض؛ 

ورفــع  التفاوضيــة  المواقــف  تحســين  بغــرض 

ســقف المطالب، دون االنزالق إلى توســيع نطاق 

أو عمــق المواجهــة العســكرية. لكــن فــي المقابل، 

ليــس مــن المرجــح أن تكــون التســوية المحتملــة 

ونهائــي  جــذري  لحــل  وشــامًلا  ســريًعا  مدخــًلا 

علــى  أهمهــا  متعــددة،  الليبيــة؛ ألســباب  لألزمــة 

اإلطــاق أن التباينــات ال تــزال كبيــرة بيــن المواقــف 

والتقديــرات الخاصــة بــكل طــرف للحــل الغائــب 

والصيغــة النهائيــة المطلوبــة لمســتقبل ليبيــا، 

بينمــا موازيــن القــوة الفعليــة ســواء فــي الداخــل 

الليبــي أو بيــن األطــراف الخارجيــة المنخرطــة فــي 

األزمــة والمعنيــة بهــا، ال تــزال متقاربــة وال تســمح 

ألي مــن األطــراف بفــرض إرادتــه السياســية علــى 

بقيــة األطــراف. 

يشــهد  قــد  الجــاري  العــام  أن  ذلــك،  ومعنــى 

تتخللهــا  ا،  سياســيًّ وتمهيديــة  جزئيــة  انفراجــات 

 انحســـار فعاليـــــــة المنظمات
ــة الــدول ــل جامعـ  اإلقليميــة )مثـ
 العربية( نتيجة مباشرة العتمـاد
 البراجماتية والدوافـع المصــحية
ــا لسـيـــاســــــــات الـــــدول   محـــــــرًكـ

ــرق األوســط. فــي الـشـــــــــ
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لكــن  مناوشــات ومواجهــات محــدودة عســكريًّا، 

ــا أو تســوية شــاملة تضمــن دخــول ليبيــا  حــًلا نهائيًّ

بــدء مرحلــة  إلــى مرحلــة اســتقرار أو علــى األقــل 

انتقاليــة ســلمية بشــروط توافقيــة ليــس ُمرجًحــا 

قبــل نهايــة العــام.

 ب- السودان وإثيوبيا

سياســي  مســار  مــن  ا  نســبيًّ االقتــراب  مقابــل 

تتجــه  أن  ــع  المتوقَّ مــن  ليــس  الليبيــة،  لألزمــة 

إلــى  والســودان  إثيوبيــا  فــي  المتوتــرة  األوضــاع 

لديهمــا  الداخليــة  فالتعقيــدات  مشــابه،  منحــى 

كفيلــة بتثبيــت الوضــع الراهــن دون تطــور إيجابــي 

ملمــوس، بــل ربمــا تــزداد األوضــاع صعوبــة، ففــي 

وعرقيــة  قبليــة  صراعيــة  عوامــل  توجــد  إثيوبيــا 

تماســك  مــن  بالخصــم  إال  تجاوزهــا  يصعــب 

يشــهد  بينمــا  ككل،  اإلثيوبيــة  الدولــة  واســتقرار 

الصاحيــات  فــي  واضحــة  ســيولة  الســودان 

المدنــي  المكونيــن  بيــن  واالختصاصــات 

الداخليــة  السياســتين  تجعــل  والعســكري، 

اســتقرار؛  وعــدم  ارتبــاك  حالــة  فــي  والخارجيــة 

فــي  الوضــع  علــى  بالضــرورة  ينعكــس  مــا  وهــو 

الشــارع الســوداني، خاصــة فيمــا يتعلــق بالوضــع 

للمواطنيــن.  والمعيشــي  االقتصــادي 

وربمــا يكــون هــذا التــوازي بيــن االرتبــاك والتوتــر 

دافًعــا  والخرطــوم،  أبابــا  أديــس  فــي  الداخلــي 

إلحــدى الدولتيــن أو كليهمــا نحــو الهــروب مــن 

أزمــات الداخــل بمواجهــة تهديــد خارجــي، ممــا 

يعنــي وجــود احتماليــة كبيــرة لتحــول التوتــرات 

الحدوديــة واالشــتباكات المحــدودة التــي تقــع 

إلــى  الحــدود الســودانية اإلثيوبيــة  علــى جانبــي 

نــزاع عســكري، ليــس شــامًلا بالضــرورة وإنمــا 

فــي مواجهــات مســلحة  األرجــح  علــى  ينحصــر 

يعنــي  ممــا  والخطــورة،  النطــاق  متوســطة 

بيــن  القديمــة  الحدوديــة  المشــكات  عــودة 

الجانبيــن ضمــن القضايــا ذات األولويــة بينهمــا، 

بمــا ينعكــس بــدوره علــى ملفــات أخــرى أهمهــا 

الخــاف حــول ســد النهضــة، ليصبــح الطابــع 

العامــة  الصــورة  علــى  الغالــب  هــو  الصراعــي 

المــدى  فــي  اإلثيوبيــة   - الســودانية  للعاقــات 

المتوســط. أيًضــا  وربمــا  القصيــر، 

 جـ - فلسطين والصحراء المغربية

القضيتيــن  بيــن  الشاســع  التبايــن  رغــم 

الفلســطينية والصحراويــة، فإن مســتجداتهما 

تشــابه  ــح  ترجِّ الماضييــن،  العاميــن  فــي 

فقــد  فيهمــا،  المتوقعــة  القريبــة  التطــورات 

مهمــة،  محطــات  مؤخــًرا  القضيتــان  شــهدت 

مــن شــأنها تغييــر األوضــاع الماديــة علــى األرض 

)نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القدس/التطبيع 

االعتــراف  عربيــة/  دول  عــدة  مــع  اإلســرائيلي 

الصحــراء  علــى  المغــرب  بســيادة  األمريكــي 

هنــاك(،  أمريكيــة  وافتتــاح قنصليــة  المغربيــة 

فتــرة  إلــى  األرجــح  علــى  الــذي ســُيفضي  األمــر 

ترقــب وجمــود فــي مواقــف األطــراف المعنيــة 

السياســات  فــي  نظــر  وإعــادة  قضيــة،  بــكل 

يفتــرض  والتــي  ســابًقا،  المتبعــة  والتحــركات 

للمســتجدات.  وفًقــا  وتطويرهــا  تعديلهــا 

إلــى  جديــد  ســاكن  دخــول  التوقــع  هــذا  ويدعــم 

العامــل  محوريــة  ظــل  ففــي  األبيــض؛  البيــت 

علــى  الملفيــن، ســيصعب  هذيــن  فــي  األمريكــي 

خطــوات  أي  علــى  اإلقــدام  المباشــرة  األطــراف 

لمواقــف  ــب  التحسُّ دون  مختلفــة،  أو  مهمــة 

ظــل  فــي  ســريًعا  تتبلــور  لــن  التــي  واشــنطن 

تولــي »جــو بايــدن« الرئاســة للمــرة األولــى، حيــث 

ســيحرص علــى مراجعــة مواقــف ســلفه »دونالــد 

ترامــب« وتغييرهــا )ربمــا إلــى النقيــض فــي بعــض 

الملفــات(، بينمــا يبــدو مــن مواقفــه األوليــة، أن 

أو  بــه،  خاصــة  سياســات  رســم  فــي  رغبــة  لديــه 

مــا يمكــن اعتبــاره خروًجــا مــن »عبــاءة« الرئيــس 

»أوبامــا«.  األســبق 
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أوجه ومسارات التعاون/ الصراع

 أ - عاقات جزئية منفصلة

ــة التاليــة، ستســتند  فــي عــام 2021 واألعــوام القليل

الشــرق  منطقــة  فــي  اإلقليميــة  العاقــات 

إلــى  )التعاوني/الصراعــي(  بوجهيهــا  األوســط 

معاييــر براجماتيــة موضوعيــة، محركهــا الجوهــري 

المباشــرة  المصالــح  هــو  أحيانًــا  الوحيــد  وربمــا 

الخاصــة بــكل دولــة، ممــا يجعــل التفاعــات خليًطا 

مــن التفاهــم واالختــاف والتنســيق والتعــارض، 

حســب كل قضيــة أو ملــف، مــع ارتبــاط كل منهــا 

الكامنــة  المصالــح  واســتراتيجية  حيويــة  بمــدى 

فيهــا، وخطــورة أو إلحــاح التهديــدات المرتبطــة 

القومــي  األمــن  أولويــات  مصفوفــة  ضمــن  بهــا 

لــكل دولــة، ويتضــح هــذا النمــط المــرن فــي إقامــة 

عــدة  مــع  وتفاهمــات  عاقــات  الــدول  بعــض 

أو  واحــدة  مواقــف  مًعــا  تجمعهــا  ال  أخــرى  دول 

فــي حالــة  تكــون  أحيانًــا  بــل  سياســات منســقة. 

نــزاع أو خــاف حــاد فيمــا بينهــا. 

 ب - األمن محرًكا رئيًسا

ســد  إلــى  والحاجــة  األمنيــة  الهواجــس  صــارت 

ملمًحــا  االســتقرار،  وعــدم  االضطــراب  ثغــرات 

الصــراع  أو  التعــاون  منطلقــات  فــي  ا  أساســيًّ

بيــن دول المنطقــة، فــي ظــل خريطــة الصراعــات 

األوضــاع  مــع  وتشــابكها  المعقــدة،  اإلقليميــة 

الداخليــة والعالميــة أيًضــا، فقــد انتقلــت كثيــر مــن 

الــدول إلــى البحث عن »األمن« بالمعنى الشــامل، 

واالجتماعــي  االقتصــادي  التقــدم  حســاب  علــى 

أو التنميــة الشــاملة، بــل فــي بعــض الــدول التــي 

تشــهد تفــكًكا أو انقســامات أو حــروب ونزاعــات 

وغيرهــا مــن أوضــاع داخليــة ُمترديــة، لــم يعــد وارًدا 

بــل  أفضــل،  مســتقبل  فــي  تفكيــر  أو  حديــث  أي 

صــار الخــروج مــن الوضــع الراهــن المأســاوي غايــة 

وحلًمــا صعــب المنــال.

 جـ - إعادة اإلعمار

فــي ظــل انتشــار النزاعــات الداخليــة العنيفــة فــي 

ــة، ووجــود إشــارات بقــرب  ــدول العربي عــدد مــن ال

وربمــا  النزاعــات،  لتلــك  المســلح  الوجــه  إيقــاف 

يكــون االتجــاه نحــو ترتيبــات سياســية واقتصاديــة 

لمــا يمكــن تســميته بـــ »مرحلــة مــا بعــد الســاح«، 

فــي  رواًجــا  المنطقــة  تشــهد  أن  ُيتوقــع  حيــث 

البنيــة  ومشــروعات  اإلعمــار  إعــادة  عمليــات 

ســيجعل  مــا  وهــو  الــدول؛  بعــض  فــي  التحتيــة 

المســارات االقتصاديــة والتنمويــة أحــد أهــم أوجــه 

الثنائــي  المســتويين  علــى  والتنســيق  التعــاون 

والمتعــدد فــي المــدى القصيــر، وفضــًلا عمــا لهــذه 

مســتقبل  فــي  قصــوى  أهميــة  مــن  المســارات 

شــعوب تلــك الــدول وخطط التنمية المســتقبلية 

دالالت  أيًضــا  المســارات  هــذه  ســتحمل  لهــا، 

وأبعــاًدا سياســية مهمــة، منهــا مــا يتعلــق بقــدرة 

علــى  اإلعمــار  إعــادة  فــي  المنخرطــة  األطــراف 

تلــك  مســتقبل  تشــكيل  فــي  واإلســهام  التأثيــر 

الشــعوب  بتوجهــات  يتصــل  مــا  ومنهــا  الــدول، 

لعاقاتهــا  الــدول  تلــك  فــي  الحكومــات  وإدارة 

الخارجيــة فــي المرحلــة االنتقاليــة التاليــة لوقــف 

ثَــمَّ إعــادة رســم شــبكة تحالفاتهــا  النــزاع، ومــن 

التــي  ســواء  األخــرى،  الــدول  مــع  )وصراعاتهــا( 

ــة مــن خــال إعــادة اإلعمــار أو  لعبــت أدوارا إيجابي

تلــك التــي كانــت لهــا مواقــف أخــرى غيــر مواتيــة. 

 د- الطاقة والتكنولوجيا

والتكنولوجيــا  الطاقــة  مــن  كًلا  أن  جديــًدا  ليــس 

ــا فــي األلفيــة الجديــدة ركيزتــي التقــدم ألي  أصبحت

دولــة، والجديــد الــذي ينتظــر أن تحملــه تطــورات 

ــى حــد  المســتقبل القريــب فــي المنطقــة يتركــز إل

بعيــد فــي مســارين محدديــن:

األول: هــو اتجــاه دول المنطقــة وكذلــك بعــض 
الــدول مــن خارجهــا إلــى البحــث عــن )واالســتفادة 

مــن( أي مصــادر جديــدة للطاقــة، ســواء التقليديــة 
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الجديــدة  الطاقــة  أو  والغــاز،  النفــط  فــي  ممثلــة 

وكذلــك  الشمســية  الطاقــة  مثــل  والمتجــددة 

لــذا مــن المتوقــع أن تســتمر وتتصاعــد  الميــاه؛ 

مســتوى  إلــى  تصــل  قــد  بــل  التنافــس،  حــدة 

القانونــي  أو  المســلح  ســواء  المباشــر،  النــزاع 

والدبلوماســي؛ وهــو مــا تتجــه إليــه التطــورات فــي 

علــى  خاصــة،  بصفــة  المتوســط  شــرق  منطقــة 

وقــع التنافــس اإلقليمــي المحتــدم حــول مــوارد 

الغــاز واكتشــافاته ومــا ينجــم عــن هــذا التنافــس 

ومناوشــات  بــل  وحدوديــة  قانونيــة  قضايــا  مــن 

عســكرية محــدودة كمــا تكــرر خــال العــام الماضي 

بيــن تركيــا واليونــان. 

بالمعرفــة  مباشــرة  مرتبــط  الثانــي:  المســار 

التكنولوجيــة، فقــد تجــاوزت كثيــر مــن الــدول علــى 

التكنولوجيــا  اســتيراد  مرحلــة  العالــم  مســتوى 

التجديــد  نحــو  تتجــه  مؤخــًرا  وبــدأت  تقليدهــا،  أو 

اســتحداث  بمعنــى  التكنولوجيــا،  فــي  واالبتــكار 

جديــدة  تكنولوجيــة  وآليــات  وأدوات  وســائل 

لتحقيــق األهــداف واإلنجــازات نفســها التــي كانــت 

واألســرار  بالمفاتيــح  اإللمــام  دون  لكــن  تتحقــق 

المعرفيــة الخاصــة بتكنولوجياتها، وعلى مســتوى 

العالــم تتصــدر الصيــن هــذه الــدول التــي أصبحــت 

تجعــل تحديــث المعرفــة التكنولوجيــة وابتداعهــا 

ــا مــن اســتراتيجياتها للتقــدم والنمــو  جــزًءا جوهريًّ

فــي مختلــف المجــاالت، بينمــا فــي منطقــة الشــرق 

وتركيــا  إســرائيل  مــن  كل  قطعــت  األوســط، 

خطــوات مهمــة فــي هــذا االتجــاه. 

ومــن المتوقــع أن تحــاول بعــض دول المنطقــة 

مجــاراة هــذا التطــور، بينمــا ســتضطر دول أخــرى 

المنظومــات  »جلــب«  و  باســتيراد  االكتفــاء  إلــى 

ســيخلق  الــذي  األمــر  الجديــدة،  التكنولوجيــة 

ســوًقا جديــدة فــي المنطقــة، هــي ســوق المعرفــة 

احتــكار  محــاوالت  مــن  فيهــا  بمــا  التكنولوجيــة، 

ومنافســة ومكاســب وخســائر وازدهــار وإفــاس.
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خــريــطـة الصــــــــــــــــــــــراعـات الـدوليــة



تتســم األوضــاع الدوليــة الراهنــة بدرجــة عاليــة مــن 

الســيولة وهشاشــة التحالفــات والتعقيــد الــذي 

ينعكــس فــي كثيــر مــن النظــم اإلقليميــة الفرعيــة، 

واضــح  خلــل  مــن  العربيــة  المنطقــة  وتعانــي 

مــن  ســواء  متعــددة،  خارجيــة  تدخــات  لصالــح 

دول الجــوار غيــر العربيــة، أو مــن قــوى كبــرى خــارج 

اإلقليــم، وفــي الواقــع، إن فهــم األوضــاع المعقدة 

الراهنــة يحتــاج أوًلا إلــى البــدء مــن خلفيــة تاريخيــة، 

فــي  والتحالفــات  الصراعــات  خريطــة  تحليــل  ثــم 

أي  استشــراف  ومحاولــة  األخيــرة،  الســنوات 

الجاريــة. التفاعــات  مســتقبل ألنمــاط 

خلفية تاريخية 

يمكــن القــول بــأن التحالفــات اإلقليميــة فيمــا بعــد 

االســتقال العربــي مــرَّت بعــدة مراحــل؛ المرحلــة 

األولــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وبــدء تبلــور 

التوجهــات اإلقليميــة، وفــي البدايــة كانــت هنــاك 

الطموحــات  ضــد  ســعودية  مصريــة  تفاهمــات 

التفاهمــات  إلــى  أقــرب  وكانــت  الهاشــمية، 

والتقــارب أكثــر منهــا تحالفــات، ومــع تبلــور الحــرب 

البــاردة، وطــْرح مشــروعات األحــاف الغربيــة مــن 

حلــف بغــداد وبعدهــا الحلــف اإلســامى، اســتمرت 

هــذه التفاهمــات بشــكل أو بآخــر لفتــرة وجيــزة بعد 

ــاز العــروش الهاشــمية والرئيــس  مــا يشــبه انحي

ــة،  ــي »كميــل شــمعون« للتحالفــات الغربي اللبنان

ولكــن كانــت القيــادة الناصريــة في أوجهــا مدعومة 

بتيــار رأي عــام عربــي قــوي.

طويــًلا  تســتمر  لــم  أيًضــا  المرحلــة  هــذه  ولكــن 

فــي  ضــوء حــدوث المزيــد مــن التقــارب المصــري 

والنظــم الثوريــة العربيــة الجديــدة مــع كتلــة عــدم 

قمــة  ووصلــت  االشــتراكية،  والكتلــة  االنحيــاز 

اليمــن  فــي   الصــراع  فــي  اإلقليميــة  المواجهــة 

غيــر  والســعودي  المباشــر  المصــرى  والتدخــل 

المباشــر فــي  جبهتْيــن أو حلفْيــن متضادْيــن، ومــرة 

لــم يســتقر هــذا كثيــًرا؛ حيــث أدت هزيمــة  أخــرى 

1967 إلــى عــودة درجــة عاليــة مــن التماســك للنظــام 

اإلقليمــي العربــي، وانصهــار جماعــي ضــد العــدوان 

اإلســرائيلي، بلغــت قمتــه فــي حــرب أكتوبــر 1973، 

الرئيــس  زيــارة  بســبب  هــذا  انهــار  مــا  وســرعان 

»الســادات« للقــدس، وبــدء مفاوضــات الســام 

التــي أدت إلــى نشــوء تحالــف أطلــق علــى نفســه 

جبهــة الصمــود والرفــض، ضــمَّ العــراق وســوريا 

تحالــف  أي  والجزائــر؛  وليبيــا  الجنوبــي  واليمــن 

القــوى الثوريــة ضــد مصــر.

ن مجلــس التعــاون  وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة تكــوَّ

ــر بخلــق كتلــة جديــدة محافظــة،  الخليجــي الــذي بشَّ

يتعلــق  فيمــا  الرفــض  جبهــة  مــع  تماشــت  وإن 

بعمليــة الســام، وانهــارت هــذه األحــاف الثوريــة 

–اإليرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  بســبب  ــا  تدريجيًّ

الرفــض  جبهــة  مكونــات  بيــن  انشــقاق  وحــدوث 

بشــكل تدريجــي، وانتهــت الثمانينيــات بتشــكيل 

ومصــر  العــراق  مــن  العربــي  التعــاون  مجلــس 

واألردن واليمــن، ولكــن كتحالــف هــشٍّ لــم يلبــث 

السفير د. محمد بدر الدين زايد
مساعد وزير الخارجية األسبق

أنماط التحالفات والتوازنات 
اإلقليمية 
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تحريــر  فــي   رئيــس   
ٍ
بــدور مصــر  بقيــام  انهــار  أن 

الكويــت، لينشــأ بعــد هــذا تحالــف جديــد هــو أقــرب 

إلــى القيــادة منــه للتحالــف، مــن مصــر والســعودية 

المنطقــة  فــي  قياديًّــا  دوًرا  ليمــارس  وســوريا، 

الخافــات  وبســبب  الزمــان،  مــن  عقــد  قرابــة 

ــا مــع منتصــف  حــول نهــج حــزب هللا انهــار تدريجيًّ

العقــد األول مــن القــرن العشــرين، لتحــل محلــه 

حتــى  وذلــك  أردنيــة،  خليجيــة  مصريــة  تفاهمــات 

بالربيــع العربــي  مرحلــة االضطرابــات المســماة 

لتنشــأ تحالفــات مــن نــوع جديــد.

ويتضــح مــن هــذه الخلفيــة الســابقة أنــه غلــب على 

التفاعــات العربيــة حتــى ينايــر 2011 الطابــع الهــش 

بــدأت  العربيــة  الســاحة  ولكــن  األجــل،  وقصيــر 

ــر مــع تزايــد ضغــط المؤثــرات  بعــد ذلــك فــي التغيُّ

اإلقليميــة غيــر العربيــة، وربمــا كان صعــود حــزب 

هللا فــي لبنــان هــو بدايــة ظهــور أنمــاط جديــدة مــن 

التفاعــات اإلقليميــة.

يمكــن القــول بــأن بــدء التراجــع التدريجــي للنظــام 

مــن  جديــدة  أنمــاط  وصعــود  العربــي،  اإلقليمــي 

التحالفــات اإلقليميــة يرجــع إلــى اختــراق النظــام 

العربــي، الــذي جــاء مــن خــال حــزب هللا فــي لبنــان؛ 

ــا فــي  حيــث بــدأ الــدور اإليرانــي فــي التغلغــل تدريجيًّ

بتنســيق  البدايــة  فــي  تــم  هــذا  ولكــن  المنطقــة، 

ل بــوادر تحالــف  ســوري وتحــت عباءتهــا؛ ممــا شــكَّ

فــي  األولــى  للمــرة  العربيــة  للروابــط  عابــر  جديــد 

األزمــات  انــدالع  ل  شــكَّ ثــم  األخيــرة،  العقــود 

نقطــة  العربــي  الربيــع  ثــورات  عقــب  العربيــة 

فارقــة فــي خريطــة التفاعــات اإلقليميــة الجديــدة، 

خصوًصــا مــع تراجــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

وفشــلها فــي ضبــط األوضــاع العراقيــة، ثــم اندالع 

الصــراع فــي  ســوريا الــذي تحــول ســريًعا إلــى حــرب 

اليمــن،  ثــم  النطــاق،  واســعة  وإقليميــة  دوليــة 

لت بدورهــا منصــة أخــرى لظهــور  وليبيــا التــي شــكَّ

أنمــاط تحالفــات إقليميــة، وتبلورهــا لنــوع مغايــر 

للتحالفــات التاريخيــة فــي المنطقــة.

أوال: المحور اإليراني

عــن  ــا  تاريخيًّ »الشاهنشــاهية«  إيــران  عجــزت 

محاوالتهــا  وفشــلت  العربــي،  اإلقليــم  اختــراق 

لجــذب أطــراف عربيــة للتحالفــات الغربيــة، وكانــت 

ــت بيــن الرئيــس »الســادات«  التفاهمــات التــي تمَّ

وشــاه إيــران قبــل الثــورة اإليرانيــة قصيــرة، ولــم 

تمتــد غالًبــا خــارج إفريقيــا، ثــم كانــت هــذه الثــورة 

سياســية  مرحلــة  ل  لتســجِّ بالشــاه  واإلطاحــة 

المذهــب  وتوظيــف  الفقيــه  واليــة  مــع  جديــدة 

جديــدة،  سياســية  تحالفــات  بنــاء  فــي  الشــيعي 

عــراق  انحــازت ضــد  التــي  مــع ســوريا  أوًلا  بــدأت 

»صــدام حســين« فــي الحــرب بيــن البلديــن، ثــم تــم 

تأســيس حــزب هللا ليقــود مقاومــة لبنانيــة ضــد 

االحتــال اإلســرائيلي لــم تقتصــر فــي البدايــة علــى 

ــا أفصحــت عــن  ن الشــيعي، ولكنهــا تدريجيًّ المكــوِّ

نفســها، رغــم تحالفاتهــا المعقــدة فــي الســاحة 

صــرَّح  عندمــا  نفســها  عــن  وكشــفت  اللبنانيــة، 

زعيــم الحــزب »حســن نصــر هللا« بــأن والءه للولــي 

تاليــة بعــد  ثــم كانــت خطــوة  إيــران،  فــي  الفقيــه 

الغــزو األمريكــى للعــراق، وارتبــاك األداء األمريكي؛ 

ممــا ســمح بخلــق فصيــل شــيعي عراقــي واســع 

ــر معــادالت الســاحة العراقيــة.  إليــران، وتغيُّ
ٍ
مــوال

إيــران  وجــدت  العشــرين  القــرن  نهايــات  ومــع 

ثغــرة أخــرى فــي المنطقــة مــن النســيج اليمنــي 

ن الزيــدي  المعقــد، والتهميــش المتزايــد للمكــوِّ

التدريجـــي  التراجـــع  بدايـــة  إن 

العربـــي،  اإلقليمـــي  للنظـــام 

مـــن  جديـــدة  أنمـــاط  وصعـــود 

التحالفـــات اإلقليميـــة يرجـــع إلـــى 

العربـــي. النظـــام  اختـــراق 
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آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

ــا ثــم بــدأ فــي التراجــع،  الــذي حكــم اليمــن تاريخيًّ

فــي البدايــة لصالــح القــوى المدنيــة، ثــم لصالــح 

قوى ســنية ســلفية وإخوانية، وتشــجيع الرئيس 

الراحــل »علــى عبــدهللا صالــح« لهــذا فــي إطــار 

ي مــن  مناوراتــه التاريخيــة؛ إلحــداث توازنــات تُقــوِّ

قبضتــه، فحــدث تحــول لتوجهــات الحوثييــن فــي 

الشــمال، وســعوا لاقتــراب مــن المذهــب اإلثني 

العشــري؛ ليحصلــوا علــى دعــم إيرانــى متزايــد؛ 

محاولــة  إلــى  »صالــح«  الرئيــس  اضطــر  ممــا 

ى إلى نشــوب العديد  تــدارك الموقــف، وهــو مــا أدَّ

مــن المواجهــات العســكرية والحــروب األهليــة 

التــي اســتغرقت عــدة ســنوات، لــم تتمكــن فيهــا 

الدولــة اليمنيــة مــن الســيطرة علــى مناطــق فــي 

جبــال أقصــى شــمال اليمــن، ثــم جــاءت الثــورة 

بــل 
ِ
ق مــن  عليهــا  االســتياء  تــم  التــي  اليمنيــة، 

إخــوان  مــن  الُســنِّي  السياســي  اإلســام  قــوى 

للتحالــف  الحوثييــن  دفــع  مــا  وهــو  وســلفيين، 

مــع الرئيــس اليمنــي »صالــح« القتحــام صنعــاء، 

ثــم التدخــل الســعودي وتكويــن التحالــف الدولــي 

بقيــادة الســعودية ضــد الحوثييــن.

المشــهد  تفاصيــل  الورقــة  هــذه  تناقــش  ولــن 

المشــهد  كذلــك  وال  تعقيداتــه،  وال  اليمنــي 

ــد األزمــة، ولكــن فقــط الــدالالت  الســوري بعــد تعقُّ

اإليرانــي،  المحــور  أبعــاد هــذا  األخيــرة بخصــوص 

الــذي أصبــح يضــم حــزب هللا، وفصائــل الحشــد 

التــي  الحوثيــة  والقــوى  العــراق،  فــي  الشــعبي 

ــا علــى أغلــب شــمال اليمــن المأهــول  تســيطر حاليًّ

بالســكان، مــع روابــط وثيقــة بنظــام الحكــم فــي 

ســوريا، الــذي بــدأ تحالفــه مــع إيــران منــذ ســنوات 

قــت هــذه الشــراكة خــال األزمــات  ســابقة، ثــم تعمَّ

اللبنانيــة فــي العقــد الســابق، وانتقلــت نقلة نوعية 

بعــد تحــول الحكــم الســوري إلــى االعتمــاد علــى 

دعــم إيــران وحــزب هللا ضــد فصائــل المعارضــة 

الســورية، ورغــم أن التدخــل الروســي هــو الــذي غيــر 

المعــادالت فــي األزمــة الســورية، فــإن الشــاهد أن 

الدعــم  تجــاه  بالعرفــان  الســوري  النظــام  يقيــن 

اإليرانــي يفــرض قيــوًدا علــى حريــة الحركة الســورية 

خــارج هــذا المحــور، والجديــر بالذكــر أن هــذا المحــور 

تربطــه أيًضــا عاقــة معقــدة بروســيا؛ حيــث تاقــى 

الطرفــان فــي الملــف الســوري، فــي مقابــل حــرص 

روســي علــى عــدم التــورط فــي اليمــن، وإغضــاب 

أطــراف عربيــة عديــدة، مــع غمــوض نســبي فــي 

ملــف العــراق.

ثانًيا: المحور التركي

معــروف أن تركيــا بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة 

العربــي،  بالعالــم  عاقاتهــا  عــن  التباعــد  حاولــت 

مقاربــة  فــي  البــاردة  الحــرب  بعــد  بــدأت  ولكنهــا 

إلــى  العربيــة  الــدول  جــْذب  ومحاولــة  مختلفــة، 

التحالــف مــع الكتلــة الغربيــة، وهــو مــا فشــل بعــد 

ســنوات قليلــة مــن طــْرح حلــف بغــداد، واالنقــاب 

فــي العــراق ضــد »نــوري الســعيد«، وعــاد الــدور 

األمــر  واحتــاج  الشــديد،  التهميــش  إلــى  التركــي 

للتفاعــل  البطيئــة  العــودة  مــن  عقــود  عــدة  إلــى 

مــع دول المنطقــة، وزادت وتيــرة هــذه التفاعــات 

إلــى  السياســي  اإلســام  تيــارات  وصــول  بعــد 

والعدالــة  الحريــة  ثــم  »أربــكان«  أوًلا  الحكــم، 

تعميــق  فــي  تركيــا  ونجحــت  »أردوغــان«،  بقيــادة 

ــا، خصوًصــا االقتصاديــة  عاقاتهــا العربيــة تدريجيًّ

العربيــة  القــوى  مــن  لكثيــر  وبــدت  والسياســية، 

أو  إيــران  ضــد  ســواًء  محتمــًلا،  حليًفــا  الُســنيَّة 

شــهدتها  التــي   االضطرابــات  ولكــن  إســرائيل، 

فــي  األنظمــة  مــن  عــدد  وســقوط  المنطقــة، 

الــذي  والصــراع  وليبيــا،  واليمــن  ومصــر  تونــس 

ى إلــى بلــورة شــكل واضــح  اندلــع فــي ســوريا، أدَّ

بمشــروعات  مرتبــط  تركــي  سياســي  لمشــروع 

ًعــا  متوقَّ خيــاًرا  هــذا  وكان  السياســي،  اإلســام 

مــن حــزب العدالــة والتنميــة بروابطــه التاريخيــة 

ت السياســات  بتنظيــم اإلخــوان المســلمين، وتبــدَّ

الصراعــات  مياديــن  مــن  العديــد  فــي  التركيــة 
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مرحلــة  فــي  أنقــرة  لجــوء  عــن  فًضــا  اإلقليميــة، 

مبكــرة إلــى تســليح عناصــر اإلســام السياســي؛ 

مــن  متشــددة  عناصــر  نقــل  فــي  ســاعدت  فقــد 

أنحــاء العالــم اإلســامي وغيــره؛ للمشــاركة فــي 

القتــال فــي ســوريا، ومــن هنــا بــدأت فــي التحكــم 

فــي شــبكة وخريطــة التنظيمــات اإلرهابيــة، ســواًء 

القاعــدة،  تنظيمــات  فــروع  أو  داعــش،  تنظيــم 

وفصائــل اإلســام السياســي المختلفــة، وعلــى 

رأســها اإلخــوان المســلمين، كمــا أن لها روابطها 

تلــك  وحتــى  العــراق،  فــي  التنظيمــات  بهــذه 

العناصــر المحــدودة فــي شــمال لبنــان، خصوًصــا 

فــي األحيــاء الفقيــرة فــي طرابلــس وعــكار، وبعــد 

ر  طــوَّ الــذي   مصــر  فــي  اإلخــوان  نظــام  ســقوط 

ــى  ــك إل ى ذل ــا أدَّ ــه مــع تركي بســرعة شــديدة عاقت

التركيــة؛  المصريــة  العاقــات  فــي  شــديد  تــأزُّم 

اإلخــوان  قيــادات  بعــض  أنقــرة  اســتقبلت  حيــث 

الهاربــة، ولــم تكتــف بهــذا، بــل أقامــت لهــم قنــوات 

ى  ومنصــات إعاميــة للهجــوم علــى مصــر؛ ممــا أدَّ

إلــى تواصــل توتــر العاقــات بيــن البلدْيــن.

ســقوط  منــذ  تركيــا  بــدأت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

الرئيــس »القذافــي« فــي تقويــة عاقاتهــا بتيــارات 

وكــذا  ودعمهــا،  الليبيــة  السياســى  اإلســام 

ــة ورقــة العائــات الليبيــة مــن ذوي  توظيــف منصَّ

وبــدأت  مدينــة مصراتــة،  فــي   التركيــة   األصــول 

التدخــل الكثيــف والمتصاعــد فــي الشــأن الليبــي، 

قنواتهــا  لهــا  أصبــح  ثــم  قطــر،  مــع  بالتنســيق 

المباشــرة، فبعــد تدخلهــا عــام 2014 بنقــل عناصــر 

مــن  حلفائهــا  لنصــرة  وداعــش  القاعــدة  مــن 

اإلخــوان للســيطرة علــى مطــار طرابلــس، واصلت 

تركيــا توطيــد عاقتهــا مــع حكومــة الوفــاق فــي 

العاصمــة الليبيــة، وكانــت النقلــة الكبــرى فــي 2020 

حكومــة  مــع  األمنيــة  الشــراكة  اتفاقيــة  بتوقيــع 

»الســراج« التــي بموجبهــا تدخلــت مباشــرة بنقــل 

المتطرفــة  الميليشــيات  مــن  ضخمــة  أعــداد 

الليبيــة؛ إلنقــاذ حكومــة  الســاحة  إلــى  المســلحة 

الوفــاق مــن الحصــار الــذي فرضــه الجيــش الليبــي 

حفتــر«. »خليفــة  بقيــادة 

بــدأ  وقطــر  تركيــا  تحالــف  أن  بالذكــر  والجديــر 

ــم بقــوة بعــد قيــام مصــر  ثــم تدعَّ منــذ ســنوات، 

بقطــع  والبحريــن  واإلمــارات  والســعودية 

دفعهــا  بغيــة  والتصعيــد  معهــا،  العاقــات 

إلــى  هــذا  ى  أدَّ وقــد  اإلرهــاب،  دعــم  عــن  للتوقــف 

ــة؛ بحجــة  اســتضافة قطــر لقاعــدة عســكرية تركي

محتمــل. ســعودي  هجــوم  مــن  حمايتهــا 

والخاصــة، أن تركيــا أصبحــت اليــوم تقــود تحالًفــا 

مــع قطــر، قوامــه األساســي كل فصائــل اإلســام 

السياســي فــي المنطقــة، التــي توظــف نفســها 

ــا لخدمــة هــذا المحــور، وقــد كشــفت  اآلن تلقائيًّ

مواقــف حــزب النهضــة التونســي وإخــوان اليمــن، 

فضــًلا عــن ســوريا وليبيــا، وبالطبــع فلــول اإلخــوان 

الجميــع  أن  اآلن،  منهــا  كثيــر  الهــارب  المصريــة 

أي  فــي  التركيــة  السياســات  خلــف  يصطــف 

ــا يتبــع درجــة عاليــة  اتجــاه، وأن هــذا المحــور حاليًّ

لإلســام  والفكــري  التنظيمــي  االنضبــاط  مــن 

اإليرانــي  للحلــف  المشــابه  الُســنِّي  السياســي 

الشــيعي. السياســي  لإلســام 

من غيـــر الُمرجَّـــح أن يمتد  
الـشـــديــــــد في  الـتـمـاســــــك 
المحوريـــن اإليراني والتركي 
- بالضـــرورة - إلـــى المحـــــــور 
اإلسرائيلي؛ لغيــــــــاب البعد 

المشـــترك. العقائدي 
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ثالثًا: هل هناك محور إسرائيلي؟ 

تطــرح بعــض الكتابــات تصــوًرا مفــاده أن عمليــات 

مــع  خــاص   
ٍ
وبشــكل األخيــرة،  العربيــة  التطبيــع 

بعــض دول الخليــج، هدفهــا الرئيــس هــو محاولــة 

التدخــات  يعــادل  جديــد  إقليمــي  تــوازن  خلــق 

علــى  باالعتمــاد  التركيــة  مــا  حــد  وإلــى  اإليرانيــة، 

فــي  ــل  تتمثَّ التحليــل  هــذا  وإشــكالية  إســرائيل، 

عســكري  تدخــل  نحــو  إيــران  ــه  توجُّ افتــراض 

إلــى حــرب  يــؤدي  الخليــج؛ ممــا  ضــد بعــض دول 

شــاملة، وهــو أمــر مســتبعد حدوثــه، ومــع ذلــك قــد 

يعــود ذلــك البعــد الجديــد -بإدخــال إســرائيل إلــى 

المعادلــة اإلقليميــة- إلــى تراُجــع صــدارة القضيــة 

 ثانيــة عْمــق 
ٍ
الفلســطينية مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة

فــي  والتركيــة  اإليرانيــة  التدخــات  مــن  القلــق 

ــة عــدم   ثالث
ٍ
ــة  خــاص، ومــن ناحي

ٍ
المنطقــة بشــكل

وكذلــك  العربيــة،  الذاتيــة  القــدرات  فــي  الثقــة 

الــازم. والدعــم  الحمايــة  تقديــم  علــى  الغربيــة 

وفــي الواقــع يتضمــن هــذا البعــد الثالــث تحديــًدا 

 واحــد، 
ٍ
الكثيــر مــن المبالغــات والمغالطــات فــي آن

فكمــا ســبق القــول، ال توجــد دالئــل علــى أن القــوى 

بهــذا،  ستســمح  العالــم  فــي  الرئيســة  الكبــرى 

كمــا أن أشــكال التدخــل اإليرانــي التــي تعتمــد علــى 

وكاء محلييــن ال تســتطيع إســرائيل منعهــا، بــل 

ربمــا كانــت هــذه العاقــات ذاتها مصدًرا لتشــجيع 

هــؤالء الــوكاء المحلييــن، ومــع ذلــك فمــا زالــت 

هــذه العاقــات العربيــة –اإلســرائيلية فــي بدايتها، 

ولــم تتبلــور بعــد كل أبعادهــا، والماَحــظ حتــى اآلن 

أن  مؤخــًرا  والمغــرب  الســودان  حالتــي  فــي  مثــًلا 

هــذا التطبيــع جــاء فــي مقابــل مصالــح سياســية 

وقــد  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  مــع  معينــة 

أو  األجــل،  قريبــة  نتائــج  إلــى  بالضــرورة  يــؤدي  ال 

واســعة النطــاق فيمــا يتعلــق بهاتيــن الدولتيــن، 

أو علــى األقــل بالنســبة للســودان تحديــًدا، وهــو 

مــا يمثِّــل تبايًنــا مــع مســتقبل هــذه العاقــات مــع 

دول الخليــج.

اإلقليميــة  التحالفــات  مســتقبل 
المصريــة والمصالــح  الحاليــة 

فــي  الثاثــة  المحــاور  تقييــم  فــي  المهــم  مــن 

المنطقــة ماحظــة أن التماســك الشــديد فــي 

المحوريــن اإليرانــي والتركــي ليــس مــن المؤكــد 

بســبب  وذلــك  اإلســرائيلي؛  للمحــور  يمتــد  أن 

البعــد العقائــدي الدينــي المتطــرف فــي الحالتيــن 

األولييــن، ومــن الصعــب توقــع أن يتســم المحــور 

الجديــد الــذي مــا زال  فــي طــور التبلــور بدرجــة 

التماســك نفســها، مــا لــم يكــن هــذا مصحوًبــا 

بتســوية حقيقيــة للقضيــة الفلســطينية، تجعــل 

هــذا المحــور بمثابــة تحالــف للقــوى المدنيــة ضــد 

ــف الديــن فــي  السياســة، وهــو  القــوى التــي توظِّ

احتمــال غيــر مطــروح فــي المــدى القريــب، فــي 

ضــوء ســيطرة اليميــن الدينــي المتطــرف نفســه 

عمليــة  انتــكاس  مصــدر  وكونــه  إســرائيل،  فــي 

الســام برمتهــا، وكــون إســرائيل تحقــق أهدافها 

دون تقديــم أى تنــازالت حتــى اآلن، وعموًمــا األمــر 

يحتــاج إلــى بعــض الوقــت لتتضــح كل أبعــاده.

 أخــرى، نحــن ننطلــق ممــا كان مســتقًرا 
ٍ
مــن ناحيــة

فــي مبــادئ األمــن القومــي المصــري والعربــي، 

مــن أن المصالــح المصريــة والعربيــة ال تتماشــى 

الجاريــة  الخارجيــة  التدخــات  أشــكال  مــع 

والمحــاور الثاثــة ســابقة الذكــر، وأن الشــواهد 

علـــى  توجـــد مؤشـــرات  ال 

توقـــــف المشـــروع اإليرانـــي 

إال مـــن خـــال مـــا قد تُســـفر 

عنـــه المواجهة مع الواليات 

المتحـــدة والدول األوروبية، 

كمـــا ال توجد مؤشـــرات على 

التركي التراجـــع 
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والتركيــة  اإليرانيــة  التدخــات  أن  مــن  واضحــة 

للــدول  انهيــاًرا  بالفعــل  ســبَّبت  قــد  الجاريــة 

والعــراق  وليبيــا  واليمــن  ســوريا  فــي  الوطنيــة 

ولبنــان، وأن هنــاك مخاطــر واضحــة مــن أنمــاط 

ل  التدخــل اإليرانــي فــي دول الخليــج، كمــا تشــكِّ

السياســات التركيــة مخاطــر واضحــة بالنســبة 

باقــي  فــي  المدنيــة  الدولــة  ومســتقبل  لمصــر، 

ككل. المنطقــة 

توقــف  علــى  توجــد مؤشــرات  ال  أنــه  المشــكلة 

المشــروع اإليرانــي إال مــن خــال مــا قــد تُســفر 

عنــه المواجهــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

والــدول األوروبيــة، كمــا ال توجــد مؤشــرات علــى 

الدوليــة  الضغــوط  بقــدر  إال  التركــى  التراجــع 

ضدهــا، أو حــدوث تحــوالت داخــل البلــدان التــي 

مثــل   - بهــا  التركــي  النفــوذ  توســع  شــهدت 

ليبيــا - مضــادة لتدخلهــا، بمــا يــؤدي إلــى فشــل 

اســتراتيجيتها، وكل ذلــك فــي ظــل مســتويات 

مــن التنســيق العربــي تعــد فــي أضعــف حاالتهــا.

علــى أنــه مــن الضــروري مراقبــة المشــهد الدولــي 

المعقــد، وحالــة الســيولة والتحــوالت العميقــة 

ــي إدارة أمريكيــة جديــدة  التــي تختمــر مــع بــدء تولِّ

يتعلــق  فيمــا  خصوًصــا  الجــاري،  ينايــر  فــي 

»بايــدن«  المنتخــب  الرئيــس  عنــه  أفصــح  بمــا 

بشــأن بعــض ملفــات المنطقــة، ســواًء إعــادة 

التفــاوض مــع إيــران، أو ممارســة ضغــوط علــى 

الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان«، فقــد 

أمــام مصــر،  هــذا مجــاالت حركــة جديــدة  يفتــح 

األوضــاع  ترميــم  إلعــادة  محاوالتهــا  تدعــم  قــد 

التوتــرات  مســتوى  لتخفيــض  ســواًء  العربيــة، 

التدخــات  ة  حــدَّ مــن  التخفيــف  أو  والصراعــات، 

علــى  األحــوال  جميــع  وفــي  واإليرانيــة،  التركيــة 

الدوليــة  الســيولة  حالــة  مــن  االســتفادة  مصــر 

القــوى  قــدرة  تزايــد  مــن  وكذلــك  واإلقليميــة، 

وتراُجــع  التأثيــر،  علــى  والصغيــرة  المتوســطة 

هيمنــة القــوى الكبــرى التقليديــة، كمــا تكشــف 

أنمــاط التفاعــات الراهنــة عــن إمكانيــة الحــوار 

للبحــث  المتناقضــة؛  األطــراف  مــع  واالتصــال 

أخــرى. عــن المشــتركات، وحتــى ضــد أطــراف 

ونظــرة للمحــاور الثاثــة تكشــف عــن أن أكثرهــا 

هــو  الراهنــة  المرحلــة  فــي  مصــر  ضــد  عــداًء 

فــي  النظــر  التركــي؛ ممــا يعنــى أهميــة  المحــور 

أشــكال مــن االتصــال والحــوار مع باقــي األطراف 

اإلقليميــة ليــس للتحالــف معهــا وال تقويتهــا، 

وإنمــا للبحــث عــن وســائل لتقويــض المشــروع 

يكــون ذلــك ضمــن  التوســعي، علــى أن  التركــي 

ثوابــت السياســة المصريــة الرافضــة لألحــاف، 

كمــا  العربــي،  اإلقليمــي  للنظــام  اختــراق  وألي 

لصالــح  العربيــة  التفاعــات  حجــم  تراجــع  أن 

إلــى  الذكــر يحتــاج  التدخــات اإلقليميــة ســابقة 

تنشــيط  فــي  مصريــة  طويــل  نفــس  سياســة 

كل أشــكال التفاعــل المصريــة العربيــة البينيــة 

فــي المجــاالت كافــة وليــس فقــط االقتصاديــة، 

وخاصــة األنشــطة الثقافيــة والشــبابية، وحتــى 

بيــن الــوزارات والمؤسســات المختلفــة، ويمكــن 

هنــا البــدء بالتركيــز علــى عــدد مــن الــدول التــي 

تربطهــا بمصــر مســتويات اتصــاالت سياســية 

عاليــة، كاألردن والعــراق واإلمــارات والســعودية 

ــا  تدريجيًّ هــذا  وتعميــم  والســودان،  والبحريــن 

علــى األطــراف األخــرى.

وفــي جميــع األحــوال علــى مصــر مواصلــة البنــاء 

هــذه  لمواجهــة  قدراتهــا  وتدعيــم  الداخلــي 

التحديــات الخارجيــة وامتــاك القــدرة علــى المزيــد 

القــوى  وتعــد  واإلقليمــي،  الدولــي  التأثيــر  مــن 

الدينــي  الخطــاب  وتطويــر  والتعليــم  الناعمــة 

والتأثيــر  للنمــوذج  الجــذب  مســارات  أهــم  مــن 

المســار  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  المصــري، 

طويــل األجــل وبطــيء، فــإن البــدء فيــه بشــكل 

الذهنيــة  الصــورة  إلعــادة  ضــرورة  متواصــل 

الخطــوات  فــي  يســاعد  بمــا  لمصــر  والتأثيــر 

مســتمر.  
ٍ
بشــكل المطلوبــة  السياســية 



د. رغدة البهي
 مدرس العلوم السياسية، كلية االقتصاد

والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

الشعبوية في ٢٠٢١...اتجاهات وتوقعات

الرئيــس  بفــوز  األمريكيــة  االنتخابــات  انتهــت 

الديمقراطــي »جــو بايــدن« برئاســة البيــت األبيــض، 

بعــد معركــة شرســة خاضهــا فــي مواجهــة خصــم 

لــم يقبــل الخســارة بســهولة، وممــا ال شــك فيــه أن 

خســارة »ترامــب« تمثِّــل بدايــة هزيمــة صارخــة لنزعــة 

ــات عــام  ــًرا فــي انتخاب لت انتصــاًرا كبي شــعبوية ســجَّ

ــات المتحــدة  2016، وســتفرض جــدًلا جديــًدا فــي الوالي

حــول قــدرة الرئيــس المنتخــب علــى إعــادة إنعــاش 

الديمقراطيــة والليبراليــة الدســتورية التــي أضعفهــا 

اختتمهــا  التــي  رئاســته  فتــرة  طيلــة  »ترامــب« 

باتهامــات غيــر موثَّقــة لانتخابــات، بــل وقدرتــه علــى 

منــذ  »ترامــب«  زهــا  عزَّ التــي  الشــعبوية  مواجهــة 

البدايــة وســار علــى خطاهــا كثيــرون. 

ويثيــر مــا ســبق جملــة مــن التســاؤالت مــن قبيــل: 

الشــعبوية  حصــار  فــي  »بايــدن«  ســينجح  هــل 

بالمجتمــع األمريكــي؟ وهــل خســر مــع »ترامــب« 

حشــًدا شــعبوًيا عالمًيــا ســار علــى نهــج الترامبيــة؟ 

إلــى ســقوط  وهــل ســيقود انحســار الشــعبوية 

وشــخصيات  للجــدل،  مثيريــن  عالمييــن  قــادة 

محنَّكــة كالرئيــس البرازيلــي »جاييــر بولســونارو« 

علــى  دوترتــي«  »رودريغــو  الفلبينــي  والرئيــس 

ســبيل المثــال؟ هــذه التســاؤالت هــي التــي يمكــن 

فــي  المتوقعــة  اتجاهاتهــا  وأبــرز  أفقهــا  ــس  تلمُّ

عــام 2021 علــى صعيــد الداخــل األمريكــي والشــأن 

ــة  ــر ثاث ــكا الاتينيــة، عب األوروبــي وسياســات أمري

أجــزاء رئيســة تضمهــا هــذه الورقــة.

أولًا: اتـجـاهـــــات الشـعبـويـــــة 
المتوقَّعة في الداخل األمريكي

فــي هــذا الصــدد، يمكــن الوقــوف علــى عــدد مــن 

التــي يمكــن إجمالهــا فــي  االتجاهــات المتوقعــة 

اآلتيــة: النقــاط 

فــوز 	  يعنــي  ال  الشــعبوية:  قبضــة  إحــكام 
آثــار  تراجــع  الرئاســي  بالســباق  »بايــدن« 

األمريكــي  الداخــل  فــي  »ترامــب«  شــعبوية 

بصــورة تلقائيــة؛ فعلــى الرغــم مــن خســارته 

االنتخابيــة، فــإن إجمالــي األصــوات الشــعبية 

مليــون   72 علــى  بقليــل  زادت  بهــا  فــاز  التــي 

صــوت مــن ناحيــة، كمــا تضــاءل الفــارق بينــه 

وبيــن »بايــدن« فــي كثيــر مــن الواليــات التــي 

ثانيــة،  ناحيــة  مــن  لصالحــه  األخيــر  حســمها 

النتائــج  تلــك  إلــى  النظــر  يمكــن  ، ال  ثــمَّ ومــن 

»ترامــب«  سياســات  عــن  نتاًجــا  بوصفهــا 

الشــعبوية، وال يمكــن علــى خلفيتهــا الدفــع 

ــى المســتوى الشــعبي  بتراجــع الشــعبوية عل

األقــل. علــى   2021 فــي 

اســتمرار األســباب المؤدية للشــعبوية: تكاد 	 
تتفــق الغالبيــة العظمــى مــن التحليــات علــى 

أن الشــعبوية اليمينيــة لــم تُمــت، ولكــن أمكــن 

المؤديــة  األســباب  هزيمــة  دون  هزيمتهــا 

إليهــا، وال يــزال كثير من المواطنين يشــعرون 

فــي  المضطــرد  التراجــع  بســبب  باإلحبــاط؛ 
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مـــن غيــــــر المتوقَّـــع أن تتمكَّـــن 
الهيئـــــات والمؤسســـــات الدولية 
المعنيَّة بحقوق اإلنســـان من حل 
مشـــكلة الشـــعبوية في عام ٢٠٢1، 
غير أنه يُرجَّـــــــح تـركـيـــــــــزها بشكل 
أكبر علـــى الظــــــــــروف التـــي تغذي 

تلـــك الظاهرة.

السياســي  والتجاهــل  االجتماعيــة،  األوضــاع 

يــزال  وال  السياســية،  القيــادة  بــل 
ِ
ق مــن 

ان  ضعــف األجــور والظلــم االقتصــادي يشــكِّ

علــى  القضــاء  يســهل  ال  خطيــرة  تحديــات 

آثارهــا فــي 2021، وقــد اقتنــع كثيــرون أن الهجــرة 

ان تهديــًدا لســامتهم  والتغيــر الثقافــي يشــكِّ

مــن  الــذي  األمــر  وهــو  حياتهــم،  وطريقــة 

ــع تفاقمــه فــي العــام القــادم، ال ســيما  المتوقَّ

قبــل االنحســار التــام لفيــروس كورونــا.

القــول 	  يمكــن  حثيثــة:  ديمقراطيــة  جهــود 

 - المرتقبــة  وسياســاته  »بايــدن«  جهــود   إن 

ال ســيما فــي العــام األول منهــا - لــن تعــدو 

عــن كونهــا محــاوالت دؤوبــة للســيطرة علــى 

إلــى  العــودة  خــال  مــن  وذلــك  الشــعبوية، 

ســيادة القانــون، وتحصيــن الديمقراطيــة فــي 

الواليــات المتحــدة، مــن خــال إعــادة التأكيــد 

فــي  والمســاواة  الديمقراطيــة  القيــم  علــى 

البــاد؛ فقــد طبــع »ترامــب« النســخة اليمينيــة 

مــن الشــعبوية اإلقصائيــة، مدعًيــا أنــه يتحــدث 

باســــم إرادة »الشـــــــعب الحقيـــــقي«، وحــطَّ 

مــن قــْدر النخــب والجماعــات الهامشــية، وهــي 

السياســات التــي ُينتظــر مــن »بايــدن« عكــس 

مســارها، ومعالجــة آثارهــا فــي خضــم اشــتداد 

وطــأة االنقســام المجتمعــي مــن جهــة، ووبــاء 

ــا مــن جهــة أخــرى. كورون

وعــن تداعيــات المشــهد األمريكــي علــى ظاهــرة 

الشــعبوية عالمًيــا يمكــن الدفــع بمــا يلــي:

ضربــة قاســمة للشــعبوية العالميــة: فعلــى 	 

مــدى أربــع ســنوات، كان » ترامــب« حامــًلا للــواء 

الشــعبوية اليمينيــة فــي العالم، صحيح أنها لم 

تبــدأ بــه، لكنــه دافــع عنهــا بطريقــة لــم يســتطع 

ثقــل  مســتخدًما  بهــا،  القيــام  آخــر  رئيــس  أي 

منصبــه إلعطائهــا الشــرعية، ومــن الطبيعــي 

أن تُســفر خســارته فــي االنتخابــات عــن توجيــه 

ضربــة قاســمة إلــى القــادة الشــعبويين في عام 

2021؛ فقــد اســتخدم كثيــرون سياســات الرئيــس 

»ترامــب« المناهضــة للهجــرة وكراهيــة األجانب 

ــز الجنســي ومعــاداة المثلييــن والمثليات  والتحيُّ

ومزدوجــي الميــول الجنســية ومغايــري الهويــة 

وخطاباتهــم،  سياســاتهم  لتبريــر  الجنســية، 

ــف ذلــك الغطــاء  وهــو مــا يعنــي بالضــرورة تكشُّ

فــي العــام المقبــل. 

ــا: مــع انتهــاء 	  انتعــاش حقــوق اإلنســان عالميًّ

رئاســة »ترامــب« فــي الواليات المتحدة، تنشــأ 

فــرص جديــدة للتعامــل مــع آثــار الشــعبوية 

وتداعياتهــا علــى حقــوق اإلنســان فــي العالــم، 

ــن الهيئــات  ــع أن تتمكَّ ولكــن مــن غيــر المتوقَّ

ــة بحقــوق  والـمـؤســســــــــات الـدولـيــــــة المعنيَّ

فــي  الشــعبوية  مشــكلة  حــل  مــن  اإلنســان 

عــام 2021، وإن أمكنهــا فــي المقابــل مســاعدة 

مقاومــة  فــي  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات 

ــع  جاذبيتهــا والتغلُّــب عليهــا؛ ولــذا، مــن المتوقَّ

التركيــز علــى الظــروف التــي تغــذي الشــعبوية 

وعــدم  االقتصــادي،  األمــن  انعــدام  مثــل: 

كفايــة الخدمــات الحكوميــة، واالنتهــاكات التــي 

يرتكبهــا الشــعبويون، بمــا فــي ذلــك: التاعــب 

الضوابــط  وتقويــض  االنتخابيــة،  باألنظمــة 

والتوازنــات، وقمــع األقليــات، والهجمــات علــى 

المجتمــع المدنــي. 
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ثانًيا: الشعبوية على المستوى 
األوروبي في 2021

فــي هــذا الصــدد، يمكــن الوقــوف علــى عــدد مــن 

التــي يمكــن إجمالهــا فــي  عــة  االتجاهــات المتوقَّ

اآلتيــة: النقــاط 

ســار 	  المجريــة:  الشــعبوية  قبضــة  إحــكام 

أوربــان«  »فيكتــور  المجــري  الــوزراء  رئيــس 

اعتياديــة،  غيــر  ســلطوية  نحــو   2010 عــام  منــذ 

واعتمــد سياســة اليميــن القومــي، واســتخدم 

ــة للعولمــة والهجــرة لجــذب  شــعارات معادي

والطبقــة  الســن  كبــار  خصوًصــا  الناخبيــن، 

الوســطى المعاديــة لاتحــاد األوروبــي، ووضــع 

حــد للهجــرة مــن خــال بنــاء جــدار علــى طــول 

الحــدود مــع صربيــا، وخــال أزمــة كورونــا، مّكــن 

»أوربــان« حكومتــه مــن الحكــم دون إشــراف 

الــذي  الطــوارئ  قانــون  خــال  مــن  برلمانــي 

تــه المجــر علــى خلفيــة مواجهة أزمــة كورونا،  تبنَّ

ــر أي مــن السياســات  ــح تغيُّ ومــن غيــر المرجَّ

أقــل  علــى   2022 قبــل  الذكــر  المجريــة ســالفة 

البرلمانيــة،  االنتخابــات  إجــراء  لحيــن  تقديــر، 

التدريجــي  الرفــع  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 

الماضــي. مايــو  فــي  الطــوارئ  لصاحيــات 

انحرفــت 	  البولنــدي:  االســتقطاب  اســتمرار 
المتطــرف  اليميــن  تيــار  صــوب  بولنــدا 

والشــعبوية المناهضــة للنخبويــة، والمرتكــز 

أساســها على سياســات المظالم واالســتياء 

بــل الشــركاء 
ِ
وســط انتقــادات متكــررة مــن ق

البولنديــة  الحكومــة  إلصاحــات  األوروبييــن 

الشــعبوية، ال ســيما فــي النظــام القضائــي، 

ترفــع  الفتــات  ظهــرت  ذلــك،  خلفيــة  وعلــى 

شــعار »إنهــا الحــرب« يحملهــا مئــات اآلالف 

مــن المواطنيــن البولندييــن الذيــن نزلــوا إلــى 

ــا علــى الحظــر  مختلــف شــوارع البــاد؛ احتجاًج

ُفــرض  الــذي  اإلجهــاض  علــى  الكامــل  شــبه 

فــي البــاد بموجــب حكــم أصدرتــه المحكمــة 

محاولــة  البعــض  رآه  مــا  وهــو  الدســتورية، 

تماًمــا  البولنــدي  الشــعب  انتبــاه  لصــرف 

واإلخفاقــات  المجتمعيــة  المشــكات  عــن 

الحكوميــة األخــرى، مــع حشــد قاعــدة التأييــد 

الكاثوليكيــة المحافظــة مــرة أخــرى؛ لخــوض 

حــرب ثقافيــة مريــرة، تتعمــق آثارهــا ونتائجهــا 

.2021 فــي  وتداعياتهــا  المحتملــة 

ســــــلوفينيـــــا: 	  فــي  الشــــعبويــــــة  اســتمرار 
السياســي  يانســا«  »يانيــز  سيســتمر 

- المعــروف بسياســته المعاديــة  المحافــظ 

للــوزراء  رئيًســا  موقعــه  فــي   - للمهاجريــن 

بعــد أن شــغل منصبــه فــي فبرايــر 2020، وقــد 

ــى خطاًبــا شــديد اللهجــة تجــاه المهاجريــن،  تبنَّ

بخــاف سياســة الحكومــة المواليــة ألوروبــا، 

التــي وافقــت علــى اتفاقيــة توزيــع المهاجريــن، 

ــى »يانســا« برنامــج »ســلوفينيا أوًلا«  كمــا تبنَّ

أي  تتغيــر  لــن  وإجمــاًلا،  للهجــرة،  المناهــض 

ــب  مــن تلــك السياســات فــي 2021، وســط ترقُّ

.2022 فــي  البرلمانيــة  لانتخابــات  واســع 

وإجمــاًلا، وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إنــه 

ــع اســتمرار هيمنــة األحــزاب والحــركات  مــن المتوقَّ

الشــعبوية فــي المجــر وبولنــدا وســلوفينيا، ناهيك 

ســـيكون الدافـــع الرئيس 
لقطـــــاع واســــع مـــن الـــدول 
الســـــــنوات  فـــي  األوروبيـــــــة 
المقبلـــة هـــو ضمـــــــان عـــدم 
الشـــعبوية  النخـــــــب  فـــوز 
وإن  القادمـــة،  باالنتخـــــابات 
كانـــت تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة 
التحضيرية غير كافية لكبـــح 
جـمــــــــاح الجماهير الغاضبة.
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عــن جـمـهـــوريـــــــــــة التشــيك، ولكــن مــع األخــذ فــي 

االعتبــار جملــة مــن العوامــل التــي يمكــن إجمالهــا 

علــى النحــو اآلتــي:

علــى 	  المحتمــل:  االقتصــادي  االنكمــاش 
علــى  الشــعبوية  اســتمرار  مــن  الرغــم 

األوروبــي  الوضــع  فــإن  األوروبــي  المســتوى 

قــد يتغيــر وبصــورة بالغــة؛ فحتــى االقتصــادات 

التــي طــال نموهــا فــي أوروبــا الوســطى لــن 

تفلــت مــن االنكمــاش، وقــد يؤثــر ســوء الحالــة 

األفضليــات  علــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

غيــر  الوبائيــة  للحالــة  ونظــًرا  السياســية، 

المؤكــدة، ال يمكــن تحديــد مــدى الدمــار الــذي 

ســيترتب علــى هــذا األثــر بالضبــط، وقد تشــهد 

وتحــوالت  حــادة  تغيــرات  الوســطى  أوروبــا 

جذريــة نتيجــة خفــض المســاعدات الحكوميــة 

علــى المــدى الطويــل، وباإلضافــة إلــى ذلــك، 

يتجــه  ســوف  األوروبــي  االتحــاد  دعــم  فــإن 

باألســاس مــن الشــمال إلــى الجنــوب بــدًلا مــن 

الشــرق.  إلــى  الغــرب 

الشــعبوي: 	  د  التمــدُّ لمنــع  حثيثــة  جهــود 
 لقطــاع واســع مــن 

ِ
ســيكون الدافــع الرئيــس

الــدول األوروبيــة فــي الســنوات المقبلــة هــو 

أجــل  مــن  »البديــل  حــزب  فــوز  عــدم  ضمــان 

ألمانيــا« بــأي مقاعــد فــي االنتخابــات األلمانيــة 

فــي عــام 2021، وعــدم فــوز رئيســة حــزب الجبهــة 

بالرئاســة  لوبــان«  اليميني »ماريــن  الوطنيــة 

»ماتيــو  تشــكيل  وعــدم   ،2022 فــي  الفرنســية 

لــون  تاليــة ذات  ســالفيني« حكومــة إيطاليــة 

الرئاســة  ســباق  عــن  النظــر  وبصــرف  واحــد، 

ســيحدث   ،2020 فــي  المحتــدم  البولنديــة 

فــي   2021 عــام  خريــف  فــي  كبيــر  تصويــت  أول 

الفتــرة  هــذه  وحتــى  التشــيكية،  الجمهوريــة 

الزمنيــة التحضيريــة الطويلــة قــد تكــون غيــر 

كافيــة بالنســبة للنخــب الحاكمــة، مــع األخــذ 

فــي االعتبــار أن اآلفــاق االقتصاديــة الســيئة 

إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  تــؤدي  قــد  الحاليــة 

الوســطى. أوروبــا  فــي  ربيــع محتمــل 

واالنتقــادات 	  التحقيقــات  جــدوى  تراجــع 
تحقيًقــا  األوروبــي  االتحــاد  فتــح  الرســمية: 
البولنديــة لألســس  االنتهــاكات  فــي  رســميا 

إال  يدفــع  لــم  ذلــك  أن  غيــر  الديمقراطيــة، 

لمزيــد مــن التحريــض واالنتهــاك، كمــا تعــددت 

المجريــة،  للسياســات  األوروبيــة  االنتقــادات 

االنتقــادات  تلــك  تجــدي  أن  دون  ولكــن 

ــع عجــز  نفًعــا، وهــو مــا يعنــي أنــه مــن المتوقَّ

تقويــض  عــن  األوروبيــة  المؤسســية  األطــر 

القــارة  دول  فــي  المتفشــية  الشــعبوية 

الشــرقية  أوروبــا  دول  ســيما  ال  األوروبيــة، 

فــي عــام 2021، خصوًصــا مــع تعالــي األصــوات 

ــة بإعــان جبهــة  ــة المطالب ــة والمجري البولندي

ــك بحــق النقــض ضــد موازنــة  موحــدة، والتمسُّ

األوروبــي. االتحــاد 

ثالثًا: اتـجـاهـــات الـشـــعبويـــة 
المحتملة في أمريكا الالتينية

مــن المتوقــع أن تشــهد أمريــكا الاتينيــة جملــة 

التــي يمكــن الوقــوف  مــن االتجاهــات المحتملــة 

عليهــا تفصيــًلا مــن خــال النقــاط اآلتيــة:

إحــكام قبضــة الشــعبوية البرازيليــة: انُتقــد 	 
»بولســونارو« أكثــر مــن مــرة بســبب مواقفــه 

كورونــا  فيــروس  أزمــة  تجــاه  وسياســاته 

بأنــه  »الجارديــان«  صحيفــة  وصفتــه  حتــى 

»المســؤول المنتخــب األكثــر ذكوريــة وكراهيــة 

فــي العالــم الديمقراطــي«، ال ســيما بعــد أن 

علــى  بهجومــه  المتطــرف  اليمينــي  اشــتهر 

النســاء وأصحاب البشــرة السوداء، واألجانب 

إنــه  حتــى  األصلييــن،  الســكان  ومجموعــات 

بعــض  بســبب  القانونيــة  للماحقــة  تعــرَّض 

كراهيــة،  خطــاب  تضّمنــت  التــي  تصريحاتــه 



 - 155 -

آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

وعلــى الرغــم مــن هــذا، أظهــرت اســتطاعات 

تأييــد  معــدالت  بأعلــى  يتمتــع  أنــه  الــرأي 

الشــعبوية  اســتمرار  معهــا  ــح  ُيرجَّ شــعبية، 

علــى  »بولســونارو«  وسياســات  البرازيليــة، 

القــادم. األقــل فــي العــام 

قــد 	  بوليفيــا:  فــي  الشــعبوية  تأجــج 
ــذي حققــه الحــزب  ــر الفــوز الســاحق ال يبشِّ

ــر 2020 بعــام  االشــتراكي البوليفــي فــي أكتوب

سياســات  فــي  الهائلــة  التحــوالت  مــن 

أمريكا الاتينية؛ حيث إن التأثير االقتصادي 

شــاغلي  ســمعة  ه  شــوَّ للوبــاء  المؤلــم 

ى الطلــب علــى  الوظائــف الحكوميــة وغــذَّ

التغييــر؛ فقــد تســبب الوبــاء فــي معانــاة 

الشــعب البوليفــي، ولــم تحســن الحكومــة 

التعامــل معــه، ومــع كــون أمريــكا الاتينيــة 

مــن  تضــرًرا  المناطــق  أكثــر  مــن  واحــدة 

حيــث وفيــات فيــروس كورونــا، مــع تزايــد 

تأثيــره ســلًبا علــى النمــو االقتصــادي، قــد 

ــًدا مــن التحــول صــوب  ــا مزي تشــهد بوليفي

إجــراء  موعــد  اقتــراب  مــع  الشــعبوية، 

 .2021 عــام  فــي  االنتخابــات 

وإجمــاًلا، ســوف يختــار الناخبــون رؤســاء جــدًدا 

فــي العــام القــادم فــي كل مــن: شــيلي، وبيــرو، 

ومــن  ونيكاراجــوا،  وهنــدوراس،  واإلكــوادور، 

عــدد  فــي  التصويــت  يتــم  أن  أيًضــا  ر  المقــرَّ

المكســيك  فــي  التشــريعية  االنتخابــات  مــن 

فيــروس  انتشــار  قبــل  وحتــى  واألرجنتيــن. 

قــد  العنيفــة  االحتجاجــات  كانــت  كورونــا، 

وكولومبيــا،  شــيلي  بينهــا  مــن  بلدانًــا  هــزت 

االقتصــاد  بانكمــاش  مؤكــدة  توقعــات  ومــع 

يبلــغ  )الــذي  الاتينيــة  أمريــكا  فــي  اإلقليمــي 

ــر مــن 9% هــذا العــام  5,7 تريليونــات دوالر( بأكث

مــن ناحيــة، وتزايــد مؤشــرات الفقــر مــع ارتفــاع 

الكثافــة الســكانية )لتبلــغ 650 مليــون نســمة( 

تتصاعــد  التوتــرات  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
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تتــرك التداعيــات  ــع أن  بالفعــل، ومــن المتوقَّ

ــكا الاتينيــة  ــاء حكومــات أمري ــة للوب االقتصادي

الناخبيــن  ومطالــب  الخانــق  بالعجــز  مثقلــة 

الغاضبــة، ولــذا، تعــد حصيلــة الوبــاء فــي أمريــكا 

الاتينيــة هبــة للشــعبويين الذيــن وعــدوا بنبــذ 

ووعــدوا  الميزانيــة،  الديــون، ورفضــوا خفــض 

الفســاد.  بمكافحــة 

انتخابــات  ستشــهد  التــي   - اإلكــوادور  وفــي 

النقابــات  ســتقود   -2021 فبرايــر  فــي  رئاســية 

ــي  ــدوق النقــد الدول احتجاجــات ضــد اتفــاق صن
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إلحيــاء ذكــرى االحتجاجــات التي شــهدتها الباد 

الرئيــس  أجبــرت  والتــي  الماضــي،  العــام  فــي 

ــي عــن  المحافــظ »لينيــن مورينــو« علــى التخلِّ

ــا، مــن  تخفيضــات دعــم الوقــود. وفــى كولومبي

ر الحشــد إلضــراب وطنــي هــو األحــدث  المقــرَّ

فــي سلســلة مــن االحتجاجات ضد السياســات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة للرئيــس المحافــظ 

»إيفــان دوكــي«.

 ختاًمــا، تعــد خســارة »ترامــب« فــي االنتخابــات 

إنــذاًرا للشــعبويين المتطرفيــن اآلخريــن، مثــل 

»بولســونارو« و »أوربــان«، ولكــن مــع األخــذ 

تولِّــد  التــي  المســتنقعات  أن  االعتبــار  فــي 

يــزال  وال  تُســتنزف،  لــم  الشــعبوية  القوميــة 

الكثيــر مــن النــاس يشــعرون باإلحبــاط؛ بســبب 

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  أوضاعهــم  تدهــور 

والتــي فاقمتهــا جائحــة كورونــا.



أزمــاٌت عديــدة عصفــت بإقليم شــرق إفريقيا خال 

لتــه  عــام 2020، وأثقلــت كاهلــه بتعقيــدات جديــدة أهَّ

ليكــون واحــًدا مــن بين أكثر أقاليــم العالم اضطراًبا 

المعركــة  جانــب  فإلــى  المنصــرم،  العــام  فــي 

ألجــل  الــدول  هــذه  تخوضهــا  التــي  الشرســة 

احتــواء جائحــة كورونــا، شــأنها فــي ذلــك شــأن ُجــّل 

 
ٍ

دول العالــم، واجهــت دول شــرق إفريقيــا أزمــات

العالميــة،  الجائحــة  عــن  خطــورة  تقــل  ال  أخــرى 

ــة للنظــم  ل تهديــدات وجودي وهــي أزمــات ال تشــكِّ

ــذر  الحاكمــة فحســب بــل إن تداعياتهــا الكارثيــة تُْن

بتــأزُّم المشــهد اإلقليمــي فــي صورتــه الكليــة.

ــل مســتقبل تلــك األزمــات التــي تهاجــم، وال  وبتأمُّ

ــة  جليَّ بصــورة  ــن  يتبيَّ إفريقيــا،  شــرق  دول  تــزال، 

منحنــى  تتخــذ  وربمــا  لاســتمرار،  ــحة  مرشَّ أنهــا 

أكثــر ســوًءا فــي العــام الجديــد، إذا لــم يتــم تــداُرك 

إخفــاق  إلــى  باألســاس  مرجعــه  وذلــك  األمــر؛ 

دول اإلقليــم فــي بنــاء دولــة وطنيــة تنصهــر فــي 

واألعــراق،  والقبائــل  اإلثنيــات  مختلــف  بوتقتهــا 

وتعلــو فيهــا المصالــح والــوالءات الوطنيــة فــوق 

ضيقــة.  والءات  أيــة 

ــدة باإلقليــم  ليــس هــذا فحســب، بــل إن دوًلا عدي

ارتكنــت إلــى النمــوذج الفيدرالــي باعتبــاره األنســب 

إلدارة المجتمعــات التــي تتســم بالتعدديــة، لكنهــا 

نموذًجــا  الماضيــة  الســنوات  مــدار  علــى  مــت  قدَّ

التعدديــة،  إدارة  فــي  أخفــق  للفيدراليــة  ًها  مشــوَّ

والنزعــات  المطالــب  إطــاره  فــي  وتزايــدت 

بيــن  الرثَّــة  العاقــات  ظــل  فــي  االنفصاليــة، 

الواليــات. وحكومــات  الفيدراليــة  الحكومــة 

وفــي هــذا المقــال، محاولــة لتســليط الضــوء علــى 

ــزر األزمــات والتهديــدات الرئيســة التــي واجهــت  أب

إقليــم شــرق إفريقيــا خــال العــام المنصــرم فــي 

محاولــة الستشــراف مســتقبل اإلقليــم فــي العام 

الجديــد. ونظــًرا للتعقيــدات البالغــة التــي تواجــه 

هــذا اإلقليــم، جــرى تقســيم هــذه التهديــدات إلــى 

أقســام ثاثــة، بشــكل انتقائــي يســتند إلــى اعتبــار 

مثــل تلــك األزمــات عاجلــة، ومــن ثــم، فهــي تتطلَّــب 

حلــوًلا ســريعة تتعامــل مــع جــذور األزمــة، وليســت 

حلــوًلا مؤقتــة، وإال فــإن األزمات ســتتفاقم بشــكل 

قــد يخــرج عــن الســيطرة فــي العــام الجديــد.

أولًا: ثالوث األزمات األمنية غير 
التقليدية

 Non-( »ينصــرف مفهــوم »األمــن غيــر التقليــدي

التــي  التهديــدات  إلــى   )Traditional Security

بظالهــا  وتلقــي  والشــعوب،  الحكومــات  تواجــه 

وربمــا  التنمويــة  والعمليــة  الــدول  ســيادة  علــى 

الحــدود  تتجــاوز  إنســانية  كــوارث  إلــى  تقــود 

الوطنيــة للــدول لتكــون تهديــدات عابــرة للحــدود. 

وتفتقــد التهديــدات األمنيــة غيــر التقليديــة للطابع 

عــدة  ولهــا  السياســي،  وكذلــك  العســكري، 

مظاهــر؛ كالتغيــر المناخــي، واألمــراض واألوبئــة، 

والكــوارث الطبيعيــة فضــًلا عــن نقــص الغــذاء، 

أ. جهاد عمر الخطيب
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
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تهديدات وجودية: أيُّ مستقبل 
ينتظر شرق إفريقيا في ٢٠٢١؟
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كاالتجــار  للحــدود  العابــرة  المنظمــة  والجريمــة 

مظاهــر  مــن  وغيرهمــا  والمخــدرات  بالبشــر 

المنظمــة. الجريمــة 

وفــي هــذا الســياق، شــهد إقليــم شــرق إفريقيــا 

خــال عــام 2020 مظاهــر عديــدة لألزمــات األمنيــة 

أثقــل كاهلــه، وأضــاف  نحــو  علــى  التقليديــة  غيــر 

تعقيــدات جديــدة للمشــهد األمنــي والسياســي 

وكــذا االقتصــادي لإلقليــم ككل، األمــر الــذي دفــع 

العديــد مــن مراكــز الفكــر األجنبيــة إلــى تســمية هذا 

النــوع مــن األزمــات التــي عصفــت بشــرق إفريقيــا 

علــى مــدار عــام 2020 بـــ »التهديــد الثاثــي« أو »ثالوث 

المخاطــر«، وأجملتهــا فــي مظاهــر رئيســة ثاثــة 

للتهديــدات األمنيــة غيــر التقليديــة؛ وهــي: أســراب 

المدمــرة،  والفيضانــات  الصحــراوي،  الجــراد 

األزمــات،  هــذه  مثــل  والحتــواء  كورونــا.  وجائحــة 

الدولــي  الدعــم  اســتمرار  إلــى  ُملّحــة  حاجــة  ــة  ثمَّ

فــإن  وإال  إفريقيــا،  شــرق  لــدول  عاجلــة  بصــورة 

ــحة  األوضــاع اإلنســانية خــال العــام القــادم مرشَّ

مناشــدات  تســتمر  ولــذا  االنفجــار؛  مــن  لمزيــد 

لتمويــل  الدوليــة  اإلنســانية  اإلغاثــة  منظمــات 

إضافــي لجهــود مواجهــة »ثالــوث المخاطــر« فــي 

اإلفريقــي. الشــرق 

الجراد الصحراوي	 

التــي  الصحــراوي  الجــراد  موجــات  إلــى  بالنظــر 

فــإن  إفريقيــا،  شــرق  دول  تــزال،  وال  هاجمــت، 

الشــأن،  بهــذا  المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات 

المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  كمنظمــة 

تفاُقــم  بشــأن  الخطــر  ناقــوس  ــت  دقَّ )الفــاو(، 

األوضــاع بشــرق إفريقيــا خصوًصــا فــي ثــاث دول، 

وهــي إثيوبيــا، والصومــال، وكينيــا؛ إذ تواجــه إثيوبيــا 

ــا،  ــع قــرن. وفــي كيني ــذ رب أعتــى موجــات الجــراد من

البــاد  تضــرب  الصحــراوي  الجــراد  أســراب  فــإن 

لــه مثيــل منــذ 70 عاًمــا.  لــم يســبق  بشــكل 

لــدول  الجــراد  أســراب  امتــدت  ذلــك،  عــن  فضــًلا 

ــا، والســودان، وجنــوب  أخــرى باإلقليــم مثــل إريتري

الســودان، وتنزانيــا، وأوغنــدا، وجيبوتــي، ودول غيــر 

رت األمــم  إفريقيــة مثــل اليمــن والســعودية. وقــدَّ

المتحــدة حجــم التمويــل اإلضافــي الــازم لمتابعــة 

 مــن إثيوبيــا، وكينيــا، 
ٍ
جهــود إدارة األزمــة فــي كل

 2021 عــام  فــي  واليمــن  والســودان  والصومــال، 

بحوالــي 40 مليــون دوالر. 

الجــراد  عــن  الناجمــة  الخطــورة  حجــم  ولتقديــر 

الســياق  هــذا  فــي  اإلشــارة  تكفــي  الصحــراوي، 

ــا نحــو 6000 طــن مــن  إلــى أن الجــراد يســتهلك يومًي

علــى  إثيوبيــا،  ففــي  يومًيــا؛  الزراعيــة  المحاصيــل 

رت منظمــة »الفــاو« مســاحة  ســبيل المثــال، قــدَّ

الجــراد  أســراب  دمرتهــا  التــي  الزراعيــة  األراضــي 

منــذ  زراعــي  فــدان  مليــون  نصــف  يعــادل  بمــا 

مطلــع عــام 2020، وهــذه الخســائر تأتــي بالتزامــن 

باإلقليــم؛  الغذائــي  األمــن  انعــدام  إشــكالية  مــع 

حيــث يعانــي حوالــي 25 مليــون شــخص مــن انعــدام 

األمــن الغذائــي بشــكل حــاد، ويحتــاج أولئــك إلــى 

عاجلــة. غذائيــة  مســاعدات 

الفيضانات المدمرة	 

خــال  إفريقيــا  شــرق  دول  الفيضانــات  ضربــت 

2020، وتســبَّبت فــي خســائر ماديــة وبشــرية  عــام 

ــة، وبلغــت تلــك الفيضانــات أوج عنفوانهــا  فـادحــــ

بالســودان؛ مما أفضى إلى تأزُّم الوضع اإلنســاني؛ 

المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  رت  قــدَّ إذ 
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بشــــــــــرق  دول  عــــــــــدة  ارتـكـنــــت 
إفريقيـــا إلـــى النمـــوذج الفيدرالـــي؛ 
كـونـــه األنـســــــــــب إلدارة التعددية، 
لكنـــها قـدَّمـــــت نـمـــوذجــــــًا مشـــوًَّها 
للفيدراليـــــــة، تزايــــــــدت في إطــــــــاره 

النزعـــات االنفصاليـــة.
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والاجئيــن  النازحيــن  أعــداد  الاجئيــن  لشــؤون 

ســوداني  ألــف   125 بحوالــي  الفيضانــات  نتيجــة 

فيمــا بلــغ إجمالــي أعــداد المتضرريــن نحــو 800 ألــف 

شــخص، فضــًلا عــن ســقوط مــا ال يقــل عــن 100 

قتيــل. وكانــت مــن بيــن أكثــر الواليــات الســودانية 

تضــرًرا؛ شــمال وجنــوب وغــرب كردفــان، وســنار، 

والخرطــوم، ودارفــور، وواليــات شــرق الســودان.

جائحة كورونا	 

فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، فــإن الوضــع بإقليــم 

شــرق إفريقيــا ليــس بأفضــل حــاًلا، إذ إنــه وفًقــا 

 ،2020 عــام  بنهايــة  الــواردة  اإلحصــاءات  ألحــدث 

بلغــت أعــداد اإلصابــات بفيــروس »كوفيــد- 19« في 

اإلقليــم قرابــة الـــ 265 ألــف إصابــة. وحظيــت دول 

األكبــر  بالنصيــب  وأوغنــدا  وكينيــا،  إثيوبيــا،  مثــل 

مــن أعــداد اإلصابــات؛ حيــث بلغــت حوالــي 113 ألــف 

كينيــا،  فــي  ألــف إصابــة  إثيوبيــا، و88  فــي  إصابــة 

و22 ألــف إصابــة فــي أوغنــدا، أخــًذا فــي االعتبــار أن 

األرقــام الواقعيــة أكبــر بكثيــر مــن المعلنــة رســمًيا. 

ــح أْن تتفاقــم أعــداد اإلصابــات خــال األشــهر  وُيرجَّ

األولــى مــن عــام 2021؛ وذلــك بالتزامــن مــع الموجــة 

ــم.  ــدول العال ــة التــي تعصــف ب الثاني

أعــداد  تصاُعــد  بشــأن  التوقعــات  تلــك  ز   ويعــزِّ

اإلصابــات فــي دول شــرق إفريقيــا  خــال عــام 2021،  

وتفاُقــم  اإلفريقيــة،  الصحيــة  النظــم  هشاشــة 

الصراعــات الدائــرة باإلقليــم؛ ممــا يــؤدي إلــى مزيــد 

مــن موجــات الاجئيــن بيــن دولــه والنازحيــن داخــل 

المخيمــات  تلــك  وتُعــد  الواحــدة،؛  الدولــة  حــدود 

هــذا  فــي  اإلشــارة  وتجــُدر  للعــدوى.  بــؤر  بمثابــة 

العديــد  ظهــور  الســودان  إعــان  إلــى  الســياق 

مــن الحــاالت المصابــة بكورونــا فــي معســكر أم 

راكوبــة، بواليــة القضــارف، والــذي يســتقبل نحــو 

كمــا  تيجــراي  إقليــم  مــن  إثيوبــي  الجــئ  ألــف   25

ــا،  ــع اللقــاح عالمًي ــة توزي ــار أيًضــا إشــكالية عدال تُث

الثالــث منهــا ال ســيما أن  ونصيــب دول العالــم 

بعــض التقديــرات ذهبــت للقــول بــأن 60% مــن أبناء 

القــارة اإلفريقيــة بحاجــة إلــى لقــاح للتحصيــن ضــد 

كورونــا خــال العامْيــن أو األعــوام الثاثــة القادمــة.

ثانًيا: اضطرابات سياسية وانزالق 
نحو الحرب األهلية

ــا لمظاهــر هشاشــة  ــا واضًح شــهد عــام 2020 تجلًي

الدولــة فــي إقليــم شــرق إفريقيا، ولــم يتوقف األمر 

موجــات  وتزاُيــد  السياســية  االضطرابــات  عنــد 

-تبًعــا  القبائلــي  أو  اإلثنــي  الطابــع  ذات  العنــف 

الصــراع  محــل  للدولــة  الديموجرافيــة  للتركيبــة 

أو العنــف- فحســب بــل تخطــى ذلــك ليصــل إلــى 

ل تهديًدا  تصعيــد عســكري ونــذر حــرب أهلية تشــكِّ

وجودًيــا ليــس فقــط للنظــام الحاكــم وإنمــا للدولــة 

ككل. الفيدراليــة 

إثيوبيا: التصعيد العسكري بتيجراي	 

ُيعــد التصعيــد بإقليــم تيجــراي أحــد أبــرز األزمــات 

التــي رافقتهــا حالــة مــن الزخــم اإلعامــي الدولــي 

لمتابعــة مســتجداتها لحظــة بلحظــة، وتفاقمــت 

بعدمــا  وذلــك   ،2020 نوفمبــر   4 منــذ  األزمــة  تلــك 

أحمــد«  »آبــي  اإلثيوبيــة  الحكومــة  رئيــس  أصــدر 

اإلثيوبيــة بشــن  الوطنــي  الدفــاع  لقــوات  أوامــره 

هجمــات عســكرية علــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

الــرد  بدعــوى  باإلقليــم(  الحاكــم  )الحــزب  تيجــراي 

علــى مهاجمــة الجبهــة لمقــر القيــادة الشــمالية 

اإلثيوبــي.  للجيــش 

ــد  ــة، تتزاي ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى اللحظــة الراهن

إلــى  ل التصعيــد العســكري  المخــاوف مــن تحــوُّ

الفيدراليــة  بتفــكك  تنبــئ  شــاملة  أهليــة  حــرب 

التصعيــد  امتــداد  ظــل  فــي  خصوًصــا  اإلثيوبيــة 

لتيجــراي، وهمــا  أخــرى مجــاورة  أقاليــم  ليشــمل 

دول  دخــول  عــن  فضــًلا  وعفــر،  األمهــرا  إقليمــا 

أخــرى مــن شــرق إفريقيــا علــى خــط الصــراع، وهــي 
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ــا، وانخراطهــا عســكرًيا لدعــم »آبــي أحمــد«،  إريتري

الــذي نعــت هــذا الصــراع بعمليــة »إنفــاذ القانــون« 

فــي تيجــراي. 

جــاء التصعيــد العســكري بين الحكومــة الفيدرالية 

جديــدة  أزمــة  ليضيــف  تيجــراي  وإقليــم  اإلثيوبيــة 

إلــى أزمــات اإلقليــم. وهــي أزمــة ليســت أمنيــة أو 

ــم األوضــاع 
ِ
عســكرية فحســب ولكنهــا أيًضــا تُفاق

عــن  األزمــة  أســفرت  إذ  باإلقليــم؛  اإلنســانية 

موجــات مــن الاجئيــن لواليتــي القضــارف وكســا 

اإلثيوبيــة  الحــدود  مــن  القريبتْيــن  الســودانيتْين 

بلغــت أعدادهــا مــا يربــو علــى الـــ 55 ألــف الجــئ )%31 

نــات لألمــم المتحــدة  منهــم أطفــال( فــي ظــل تكهُّ

بشــأن وصــول إجمالــي العــدد إلــى 200 ألــف الجــئ 

خــال األشــهر الســتة المقبلــة. أضــف إلــى ذلــك 

عددهــم )البالــغ  اإلريترييــن  الاجئيــن   معانــاة 

96 ألًفــا( بمخيمــات اللجــوء بإقليــم تيجــراي حيــث 

تشــهد عمليــات تهجيــر قســري وتنكيــل بالاجئيــن 

منظمــات  تواجــه  التــي  الصعوبــات  عــن  فضــًلا 

اإلغاثــة اإلنســانية إليصــال المســاعدات، بصــورة 

عاجلــة، إلــى المتضرريــن مــن الصــراع.

ــًرا فــي دوافــع تأجيــج هــذا  ودونمــا االســتطراد كثي

الصــراع اإلثيوبــي، والتــي تتمحــور جميعهــا حــول 

وصــول  منــذ  بالتهميــش  تيجــراي  إثنيــة  شــعور 

»آبــي أحمــد« للســلطة، وذلــك بعدمــا كانــت القــوة 

منــذ  اإلثيوبيــة  السياســية  المعادلــة  فــي  األبــرز 

اإلشــكاليات  علــى  الصــراع  يدلِّــل  التســعينيات، 

فــي  الفيدرالــي  النمــوذج  تواجــه  التــي  العميقــة 

ــد أصــًلا 
ِ
الــدول اإلفريقيــة؛ وهــو النمــوذج الــذي ُوج

اإلثنيــة،  أشــكالها  بمختلــف  التعدديــة  إلدارة 

ــر فــي الــدول اإلفريقيــة.  والقبيلــة وغيرهــا لكنــه تعثَّ

وبات الصراع اإلثيوبي الدائر اآلن انعكاًسا لصراع 

بيــن تيارْيــن؛ فالتيــار األول، ويمثِّلــه »آبــي أحمــد« 

وأنصــاره، يــرى ضــرورة تدعيم الحكومــة الفيدرالية 

واختصاصاتهــا  ســلطاتها  لــت  تغوَّ ولــو  حتــى 

الفلســفة  يضــرب  بمــا  الواليــات  حكومــات  علــى 

الفيدراليــة فــي مقتــل. أمــا التيــار الثانــي، وهــو تيــار 

يمثِّلــه إقليــم تيجــراي، واألورومــو بشــكل رئيــس، 

ــة،  ــادئ الفيدرالي ــى المب ــرى ضــرورة الحفــاظ عل وي

الفيدراليــة  الحكومــة  بيــن  الســلطات  وتوزيــع 

وحكومــة الواليــات بشــكل يضمــن صــون هويــة 

مــن  بتهميشــه  التيــار  هــذا  ويشــعر  إقليــم،  كل 

الســلطة. معادلــة 

 وتأسيًســا علــى المعطيــات الســابقة، يــرى كثيــر 

»آبــي  إعــان  أن  اإلثيوبــي  المشــهد  مراقبــي  مــن 

عاصمــة  ميكيلــي،  مدينــة  علــى  ســيطرته  أحمــد« 

تيجــراي، فــي ديســمبر 2020، ال يعنــي وضــع الحــرب 

أوزارهــا؛ فالوقــت ال يــزال مبكــًرا كمــا أن األوضــاع 

ــحة لمزيــد مــن التــأزُّم فــي عــام 2021 ال ســيما فــي  مرشَّ

ظــل امتــاك هــذه األقاليــم لميليشــيات عســكرية 

ر أعدادهــا بنحــو 250 ألًفــا مــن القــوات التــي لديهــا  تقــدَّ

العديــد  أشــارت  القتــال، حســبما  فــي  بــاع طويــل 

تغييــر  فــي  اإلثنيــات  هــذه  ورغبــة  التقديــرات،  مــن 

ــف األمــر انفصالهــا عــن  ــو كلَّ ــم حتــى ل الوضــع القائ

ــق هــذا االحتمــال  الدولــة األم، ورغــم صعوبــة تحقُّ

تفاُقــم  ــح  ُيرجَّ لكــن  المنظــور  المســتقبل  فــي 

االضطرابــات السياســية فــي إثيوبيــا خــال عــام 2021 

ر عقــد االنتخابــات البرلمانية  خصوًصــا أنــه مــن المقرَّ

ــح أيًضــا اســتمرار حملــة  فــي يونيــو المقبــل، كمــا ُيرجَّ

ضــد  أحمــد«  »آبــي  نظــام  يمارســها  التــي  القمــع 

ومعارضيــه. خصومــه 

أمنيـــة  أزمـــات  عصفـــت 
بإقليـــم  تقليديـــة«  »غيـــر 
شــــرق إفريقيــــــا في العام 
المـنـصــــــــــــرم فيمـــا ُعــــــرِف 
بـ »ثالــــــــــوث المـخــــاطـــــر«، 
الـجـــــــــــراد  أســـــــراب  وهـــي 
والفيضانات  الصحــــراوي، 
المدمـــرة، وجائحـــة كورونا.
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بيــن 	  الخالفــات  اســتمرار  الســودان: 

االنتقالــي الحكــم  وهيــاكل  مؤسســات 

عــن  بمنــأى   2020 خــال  الســودان  يكــن  لــم 

دت التظاهــرات  االضطرابــات السياســية؛ إذ تجــدَّ

الفــوري  بالتصحيــح  المطالبــة  واالعتصامــات 

لمســار الحكــم، وذلــك بالتزامــن مع الذكــرى الثانية 

النــدالع االحتجاجــات الشــعبية فــي ديســمبر 2018 

التــي أســفرت عــن ســقوط نظــام »البشــير« فــي 

مــن  حالــة  عكســت  تظاهــرات  وهــي   ،2019 أبريــل 

)مجلــس  االنتقاليــة  الســلطة  إزاء  الرضــا  عــدم 

وإدارتهــا  االنتقاليــة(،  والحكومــة  الســيادة، 

وثــورة  يتســق  ال  بشــكل  االنتقاليــة  للمرحلــة 

الســوداني. الشــعب  قطاعــات  لــدى  التوقعــات 

طفــت  التــي  الخافــات  فــإن  ذلــك،  عــن  فضــًلا 

علــى الســطح مجــدًدا بيــن الحكومــة الســودانية 

االنتقاليــة برئاســة »عبــد هللا حمــدوك«، ومجلــس 

فــي  البرهــان«،  الفتــاح  »عبــد  برئاســة  الســيادة 

أواخــر عــام 2020 بشــأن تأســيس مجلــس شــركاء 

لــه،  لــة  المخوَّ والصاحيــات  االنتقاليــة  المرحلــة 

مثَّلــت فصــًلا جديــًدا مــن فصــول أزمــة عــدم الثقــة 

بيــن المكونْيــن العســكري والمدنــي بالســودان. 

ناهيــك عــن التوتــرات واالشــتباكات ذات الصبغــة 

القبليــة التــي تعصــف بشــرق الســودان، وذلــك في 

ظــل اختــاف الــرؤي القبليــة لـــ »مســار الشــرق« 

النهائــي  الســام  باتفــاق  تضمينــه  جــرى  الــذي 

والجبهــة  الســودانية  الحكومــة  بيــن  ــع  الموقَّ

الثوريــة المســلحة فــي أكتوبــر 2020.

جنوب السودان: نزع السالح	 

رغــم التوافــق أخيــًرا بيــن الفرقــاء بجنــوب الســودان 

بشــأن تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، فــي فبرايــر 

»الجبهــة  زعيــم  مشــار«،  »ريــاك  وتعييــن   ،2020

المعارضــة«  فــي  الســودان  لتحريــر  الشــعبية 

ميارديــت«،  كيــر  »ســلفا  الدولــة  لرئيــس  نائًبــا 

فإنــه ال تــزال هنــاك العديــد مــن العقبــات أمــام 

ولعــل  الوليــدة؛  بالدولــة  مجــدًدا  الســلم  إحــال 

أهمهــا إشــكالية نــزع األســلحة مــن الميليشــيات 

المســلحة، إذ يترتَّــب علــى حمــات األجهــزة األمنية 

لنــزع األســلحة وقــوع اشــتباكات داميــة بيــن الحين 

القتلــى.  مئــات  وقــوع  عــن  يســفر  ممــا  واآلخــر؛ 

التحديــات  هــذه  مثــل  اســتمرار  المتوقــع  ومــن 

األمنيــة فــي عــام 2021 كــون نــزع الســاح مــن أيــدي 

وتصاحبــه  طويــًلا،  وقًتــا  ــب  يتطلَّ الميليشــيات 

وبشــرية.   ماديــة  خســائر 

الصومال: استمرار الدولة الهشَّة:	 

 ليــس الصومــال بأوفــر حًظــا مــن جيرانــه بإقليــم 

شــرق إفريقيــا؛ إذ أخفــق رئيــس الدولــة »محمــد عبــد 

هللا فرماجــو« فــي الحفــاظ علــى االســتقرار النســبي 

محمــود«  شــيخ  »حســن  ســلفه  اســتطاع  الــذي 

»فرماجــو«  حكــم  فتــرة  اتســمت  وقــد  تحقيقــه. 

الحكومــة  بيــن  ملحــوظ  بشــكل  العاقــات  بتوتــر 

الفيدراليــة والواليــات الصوماليــة خصوًصــا فيمــا 

الثــروات، والنفــط تحديــًدا. بتقاُســم  يتعلــق 

ــال  الفعَّ التنســيق  غيــاب  أيًضــا  لوحــظ  وقــد 

»الشــباب«،  حركــة  محاربــة  فــي  الجانبْيــن  بيــن 

فــي  تنشــط  التــي  اإلســاموية  التنظيمــات  أبــرز 

الصومــال ودول الجــوار مثــل إثيوبيــا وكينيــا. وال 

تــزال الحركــة الراديكاليــة تُحكــم ســيطرتها علــى 

أجــزاء مــن العاصمــة الصوماليــة مقديشــيو، وكــذا 

أجــزاء مــن جنــوب الصومــال، فضــًلا عــن بعــض 

المناطــق الواقعــة علــى الحــدود الصوماليــة مــع 

وإثيوبيــا.  كينيــا  مــن   
ٍ
كل

المســتويات  كل  علــى  الهشاشــة  ــدت  مهَّ

ــة، واألوضــاع  ــة، واالقتصادي السياســية، واألمني

اإلنســانية المتأزمــة الســبيل أمــام تزاُيــد النفــوذ 

األجنبــي فــي الصومــال وتأثيــره علــى سياســاته، 

مــن ذلــك نذكــر، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
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تنامــي النفــوذ القطــري ممــا حــدا بـــ »فرماجــو« 

إلــى تعييــن »فهــد ياســين«، المراســل الســابق 

ــة والــذي تربطــه عاقــات  ــرة القطري ــاة الجزي لقن

بتنظيــم القاعــدة، رئيًســا لجهــاز االســتخبارات. 

بالصومــال  الدولــة  هشاشــة  اســتمرار  ــح  ويرجَّ

فــي عــام 2021 ال ســيما فــي ظل تزاُيد نشــاط حركة 

»الشــباب« خــال عــام 2020. وإذا أحجمــت اإلدارة 

قــرار  بشــأن  التراجــع  عــن  الجديــدة  األمريكيــة 

العســكرية  القــوة  القاضــي بســحب  »ترامــب« 

األمريكيــة المتمركــزة بالصومــال، وقوامهــا 700 

مــن القــوات فــي 15 ينايــر 2021، فــإن ذلــك ســيؤثِّر 

بشــرق  لإلرهــاب  التصــدي  جهــود  علــى  ســلًبا 

 ،)Danab( »إفريقيــا، خصوًصــا أن قــوة »دانــاب

محليــة  ميليشــيات  مــن  ل  تتشــكَّ قــوة  وهــي 

قامــت الواليــات المتحــدة بتســليحها وتدريبهــا 

عســكرًيا لتصبــح القــوة األكثــر فاعليــة فــي مجــال 

مــن  األمريكــي  واالنســحاب  اإلرهــاب،  مكافحــة 

ــه لتلــك  الصومــال يعنــي تقليــص الدعــم الموجَّ

الثقــل  مــن  مزيــًدا  يضفــي  الــذي  األمــر  القــوة، 

»الشــباب«. لحركــة 

ثالثًا: أزمـــــات دبلوماســـــية 
وصدامات حدودية

مــن المعــروف ســلًفا أن االســتعمار األجنبــي قــد 

خلَّــف إرثـًـا ثقيــًلا مــن النزاعــات الحدوديــة بين الدول 

نزاعــات  مــن  إقليــم  يخلــو  يــكاد  فــا  اإلفريقيــة، 

حدوديــة ممتــدة منــذ نهايــة الحقبــة االســتعمارية 

حتــى اللحظــة الراهنــة؛ وذلــك مرجعــه باألســاس 

اإلفريقيــة  للقــارة  االســتعمارية  الــدول  تقســيم 

ــق  بشــكل ال يتســق واالعتبــارات اإلثنيــة؛ ممــا عمَّ

أزمــة الهويــة لــدى عــدد مــن األقاليــم اإلفريقيــة، 

أمــًرا  اإلفريقيــة  االســتعمارية  النزاعــات  وجعــل 

وتطفــو  الدبلوماســية.  التســوية  علــى  عصًيــا 

إقليــم  علــى  االســتحواذ  فــي  بالحــق  المطالبــات 

حــدودي، وكــذا الصدامــات العســكرية الحدوديــة 

ُيــراد  حينمــا  آلخــر  حيــن  مــن  الســطح  علــى 

احتــواء  فــي  الفشــل  علــى  للتســتُّر  اســتخدامها 

األزمــات الداخليــة أو كورقــة ضغــط فــي ملفــات 

أخــرى. إقليميــة  وقضايــا 

تجــدد النــزاع الحــدودي بيــن الســودان 	 

وإثيوبيــا

الــذي  الحــدودي،  الفشــقة  مثلــث  علــى  النــزاع  ُيعــد 

ر مســاحتها بحوالــي مليــون  يضــم أراضــي خصبــة تُقــدَّ

و250 ألــف فــدان، واحــًدا مــن أبــرز النزاعــات الحدوديــة 

خال عام 2020. ورغم كونه مســتمًرا منذ عقود،   فإن 

د وتكراريــة الصدامــات  الُماحــظ فــي عــام 2020 تجــدُّ

العســكرية الحدوديــة بيــن الجيــش الســوداني مــن 

والجيــش  كالشــفتا  اإلثيوبيــة  والميليشــيات  جهــة 

وكان  العــام.  مــدار  علــى  أخــرى  جهــة  مــن  اإلثيوبــي 

آخرهــا الصدامــات المســتمرة منــذ نوفمبــر 2020 حتــى 

اللحظــة الراهنــة، والتــي أوقعــت قتلــى وجرحــى بيــن 

الجانبْيــن، وأســفرت عــن ســيطرة الجيش الســوداني 

علــى 80% مــن األراضــي التي يســيطر عليهــا إثيوبيون، 

وذلــك حســبما تناقــل اإلعــام الســوداني فــي أواخــر 

ديســمبر 2020.

خــلَّـــــــف االســـــــــــتـعـمـــــار 
األجنبــــــــي إرثًا ثقيـــــــــــًلا من 
النزاعـــــــات الحدوديـــة بيـــن 
الدول اإلفريقيـــة، فا يكاد 
مـــن  بالقـــارة  إقليـــم  يخلـــو 
هذه النزاعـــات، والتي تبدو 
في أغلـــب األحيـــان، عصيِّة 

التســـوية. على 
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والعاقــات  االســتراتيجية  الشــراكة  ورغــم 

الســوداني  الجانبــان  يحــرص  التــي  التاريخيــة 

لكــن  مــرة  ذي  غيــر  تأكيدهــا  علــى  واإلثيوبــي 

عمــق  عكســت  األخيــرة  العســكرية  الصدامــات 

الخافــات بينهمــا خصوًصــا بالنظــر إلــى مخرجــات 

 ،2020 عــام  أواخــر  فــي  الحــدود  ترســيم  اجتماعــات 

ــل إلــى أيــة نتائــج لتســوية  والتــي فشــلت فــي التوصُّ

ملــف الفشــقة، وكل مــا هنالــك أنهــا نقلــت هــذا 

إلــى القيــادة السياســية العليــا  ــر  الملــف المتعثِّ

لــدى الدولتْيــن. ومــن ثــم، فــإن مســتقبل النــزاع 

علــى الفشــقة فــي 2021 مرتهــن بــاإلرادة السياســية 

لكلتــا الدولتْيــن، وقدرتهمــا علــى التواُفــق بشــأن 

ُمــرض.  حــل 

د هــذا النــزاع فــي العــام الجديــد بيــن  ــح تجــدُّ وُيرجَّ

الفينــة واألخــرى، لألســباب التــي ُذكــرت آنًفــا مــن 

قبيــل اســتخدامه كورقــة للضغــط والمســاومة أو 

صــرف انتبــاه الــرأي العــام عــن اإلخفاقــات الداخلية 

أو غيرهــا مــن الدوافــع، لكــن هــذا ال يعنــي احتماليــة 

إلــى مواجهــة عســكرية مفتوحــة  ل الصــراع  تحــوُّ

فــي المــدى القصيــر علــى األقــل.

ــب  يتطلَّ الراهــن  اإلقليمــي  الظــرف  أن  ريــب  وال 

تســوية عاجلــة لهــذا النــزاع الحــدودي كونــه يضيــف 

تشــهدها  التــي  األمنيــة  لألزمــات  جديــًدا  ُبعــًدا 

بــات مثقــًلا  منطقــة شــرق إفريقيــا؛ فالســودان 

باألزمــات االقتصاديــة، واالضطرابــات السياســية، 

لــه أعبــاء  والصراعــات القبليــة، باإلضافــة إلــى تحمُّ

وا من الحــرب الدائرة  الاجئيــن اإلثيوبييــن الذيــن فرُّ

بإقليــم تيجــراي، فضــًلا عــن اعتمــاد مجلــس األمــن 

بإنهــاء تفويــض بعثــة »يوناميــد«  قــراًرا رســمًيا 

فــي  دارفــور  بإقليــم  الســلم  لحفــظ   )UNAMID(

أواخــر عــام 2020 علــى أن تُمنــح البعثــة مــدة ســتة 

أشــهر إلنهــاء وجودهــا فعلًيــا، أي بحلــول يونيــو 

مــع خصوصيــة  يتناســب  انســحاب ال  2021، وهــو 

علــى  وكذلــك  باإلقليــم،  الراهــن  األمنــي  الظــرف 

الســودان ككل. مســتوى 

الـتـوتــــرات الـدبـلـومـاسـية بين 	 
الصومال وكينيا

شهد عام 2020 فصًلا جديًدا للتوترات الدبلوماسية 

بإعــان  العــام  انتهــى  إذ  وكينيــا؛  الصومــال  بيــن 

الصومــال قطــع عاقاتــه الدبلوماســية مــع كينيــا 

وذلــك  الداخليــة،  الشــؤون  فــي  لهــا  تدخُّ بدعــوى 

ورئيــس  الكينــي  الرئيــس  بيــن  جمــع  لقــاء  غــداة 

صوماليانــد، وهــو اإلقليــم الــذي أعلــن انفصــاًلا 

هــذه  وتأتــي  التســعينيات،  منــذ  الجانــب  أحــادي 

بالتزامــن مــع اســتمرار  الدبلوماســية  القطيعــة 

لعقــود  الجانبْيــن  بيــن  البحــري  الحــدودي  النــزاع 

طويلــة، لكنــه اكتســب حالــة مــن الزخــم منــذ فبرايــر 

2019 حينمــا طرحــت حكومــة »فرماجــو« عطــاءات 

50 حقــًلا بحرًيــا  فــي  النفــط والغــاز  للتنقيــب عــن 

نــت المنطقــة المتنــازع عليهــا مــع كينيــا. تضمَّ

ــح أن يشــهد العــام الجديــد جهوًدا للوســاطة  وُيرجَّ

عاقاتهمــا  الســتئناف  والصومــال  كينيــا  بيــن 

بــدور  مصــر  تضطلــع  أن  ويمكــن  الدبلوماســية. 

مهــم فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى غــرار القمــة 

الفتــاح  »عبــد  الرئيــس  عقدهــا  التــي  الثاثيــة 

السيســي« مــع الرئيســْين الكينــي والصومالــي في 

ســبتمبر 2019، علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك، إبَّــان رئاســة 

بنــاء  تعزيــز  أجــل  مــن  اإلفريقــي  لاتحــاد  مصــر 

الجانبْيــن.  بيــن  النظــر  وجهــات  وتقريــب  الثقــة، 

المصريــة،  الوســاطة  وفعاليــة  فــرص  ز  ويعــزِّ

انشــغال إثيوبيــا، التــي اعتــادت على الوســاطة بين 

الجانبْيــن، بأزمــات الداخــل واالنتخابــات البرلمانيــة 

المقبلــة.
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خاتمة: استمرار تأزَّم المشهد 
اإلقليمي في 2021

استناًدا لما سبقت مناقشته، فإنه من 

الصعوبة بمكان القول بأن عام 2021 سيشهد 

تحسًنا ملحوًظا أو استقراًرا نسبًيا إلقليم شرق 

إفريقيا في صورته الكلية. بل على العكس 

ح استمرار تعقيدات  من ذلك، فإنه من المرجَّ

المشهد الراهن ال سيما في ظل غياب اإلرادة 

السياسية لدى النظم الحاكمة لتسوية خافات، 

 وتدشين حوار حقيقي بحيث يصبح بإمكان كل

جماعة إثنية أو قبيلة التعبير عن مطالبها 

ومظالمها التاريخية، وُيستبعد إجراء مثل هذا 

الحوار الحقيقي على أرض الواقع، وذلك في 

المدى القصير على األقل. 

 فضًلا عن ذلك، فإن الحلول

م لتسوية أية أزمة  التي تُقدَّ

 أو صراع بشرق إفريقيا تفتقر

 لمراعاة الجذور التاريخية للصراع؛ فهي

 تأتي على شاكلة حلول عاجلة مؤقتة

بل القوى الدولية؛ وذلك 
ِ
أو مفروضة من ق

بالضغط على أطراف الصراع لقبول التسوية 

السلمية وتقديم تنازالت. ومن ثم، تعاود 

الصراعات الظهور مجدًدا، كما أن انكفاء القوى 

 الدولية، خصوًصا الواليات

 المتحدة واالتحاد األوروبي،

 على أزمات الداخل، ودخول دول

 أخرى، من داخل اإلقليم، وقوى

 إقليمية على خط أزمات شرق

 إفريقيا يزيد األوضاع تعقيًدا. وكلها

عوامل قد تدفع باالتجاه نحو استمرار إقليم 

شرق إفريقيا في مثل هذه الحلقة المفرغة من 

األزمات السياسية، واألمنية بشقْيها التقليدي 

وغير التقليدي، واالقتصادية، واإلنسانية. 



أ. أحمد كامل البحيري
باحث متخصص في جماعات التطرف العنيف 

واألمن اإلقليمي  - مركز األهـرام للدراسـات 
السياسية واالستراتيجية

خطر مستمر: المسارات المحتملة 
لتنظيم »داعش« في اإلقليم

شــهد عــام 2020، العديــد مــن التطــورات فــي مســار 

حركــة التنظيمــات اإلرهابيــة فــي اإلقليــم، مــا بيــن 

تراجــع فــي نشــاط بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة كمــا 

تــم رصــده وتحليلــه فــي تنظيــم القاعــدة ســواء مــن 

حيــث عــدد العمليــات التــي نفذهــا التنظيــم وأفرعــه 

المختلفــة أو مــن ناحيــة مقتــل العديــد مــن قيــادات 

ــى تماســك  ــر وبشــكل مباشــر عل ــم ، ممــا أث التنظي

وفاعليــة البنيــة التنظيميــة واألداء العملياتــي علــى 

الــذي  المســتويين المركــزي واألفــرع، فــي الوقــت 

تنامــى نشــاط تنظيــم داعــش خــال عــام 2020 علــى 

مســتوى الفــرع المركــزي فــي العــراق أو مــن خــال 

التنظيــم  تمكــن  حيــث  المختلفــة،  التنظيــم  أفــرع 

بنــاًء علــى بياناتــه المعلنــة مــن تنفيــذ مــا يقــرب مــن 

1850 عمليــة إرهابيــة مــن ينايــر 2020 إلــى 31 ديســمبر 

تقتــرب  التــي  النســبة  وهــي  العالــم،  بــدول   ،2020

مــن معــدالت العمليــات اإلرهابيــة للتنظيــم قبــل 

عــدد  يتجــاوز  حيــث   ،2017 يونيــو  الموصــل  ســقوط 

عمليــات  عــدد  ضعفــي  داعــش  تنظيــم  عمليــات 

تنظيــم القاعــدة خــال عــام 2020، حيــث تمكــن تنظيــم 

عمليــة   )750( مــن  يقــرب  مــا  تنفيــذ  مــن  القاعــدة 

إرهابيــة يحتــل الصومــال 90% مــن نســبة عمليــات 

تنظيــم القاعــدة عبــر تنظيــم شــباب المجاهديــن، 

وهــو مــا يجعــل مــن تحليــل المســارات المحتملــة 

لعمليــات تنظيــم داعــش خــال عــام 2021، هــي األكثــر 

أهميــة ألســباب ثاثــة:

أوال: تعــدد أفــرع التنظيــم المختلفــة في دول العالم 

تشــمل  داعــش،  لتنظيــم  فرًعــا   14 تشــكل  والتــي 

القــارات الثــاث )إفريقيــا – آســيا – أوروبــا(.

المختلفــة  التنظيــم  أفــرع  أغلــب  نشــاط   ثانيــا: 

وفاعليتهــا، حيــث تمكنــت بعــض األفــرع خــال عــام 

2020، مــن بســط ســيطرتها علــى مناطــق جغرافيــة 

جديــدة، كمــا حــدث مــن خــال أفــرع التنظيــم فــي 

إفريقيــا(. إفريقيــا- وســط  غــرب  )خراســان- 

ثالثــا: قــدرة التنظيــم علــى اســتقطاب عناصر جديدة 

عمليــات  وتنفيــذ  العالــم  دول  ببعــض  للتنظيــم 

)الذئــاب  بعمليــات  يســمى  لمــا  أقــرب  إرهابيــة 

المنفــردة(، كمــا حــدث فــي فرنســا والنمســا خــال 

الربــع األخيــر مــن عــام 2020، ومــن ثــم تجعل األســباب 

األكبــر  التنظيــم  داعــش  تنظيــم  الســابقة  الثاثــة 

العالــم مقارنــة  تأثيــًرا علــى اإلقليــم ودول  واألكثــر 

بباقــي التنظيمــات اإلرهابيــة المختلفــة المنتشــرة 

بــدول اإلقليــم.

مســـارات محتملــــة لتنظيــــم 
داعـش 2021.  

شــهد تنظيــم داعــش ثــاث مراحــل مــن التحــوالت 

خــال عــام 2020، مرحلــة االرتبــاك التنظيمــي والتــي 

أعقبــت مقتــل مؤســس وزعيــم التنظيــم أبــو بكــر 

البغــدادي )أكتوبــر 2019( والتــي اســتمرت حتــى الربــع 
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توصــف  والتــي  الثانيــة  والمرحلــة   ،2020 مــن  األول 

مــا  واســتراتيجية  التنظيــم  بنــاء  إعــادة  بمرحلــة 

بعــد ســقوط »الخافــة«، وهــي االســتراتيجية التــي 

ــرات  أطلــق عليهــا التنظيــم اســم »اســتراتيجية فت

عــدم التمكيــن«، والتــي اســتمرت حتــى منتصــف عــام 

2020، والمرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة الصعــود والتــي 

فــي  وتنامــي  التنظيــم،  ضربــات  بتنــوع  اتســمت 

عــدد العمليــات اإلرهابيــة، ســواء علــى المســتوى 

المركــزي أو مــن خــال األفــرع المختلفــة، وبتحليــل 

المراحــل الثــاث لمســار التنظيــم خــال عــام 2020، 

صــدرت  التــي  التنظيــم  بيانــات  مجمــل  وبتحليــل 

للتنظيــم  الرســمي  للمتحــدث  األربــع  والرســائل 

المهاجــر أبــو حمــزة القرشــي منــذ توليــه المنصــب 

مســارات  ثاثــة  وضــع  يمكــن   ،»2019 »نوفمبــر 

علــى   ،2021 عــام  خــال  التنظيــم  لتحــركات  محتملــة 

النحــو التالــي: 

فــي  اإلرهابيــة  العمليــات  تصعيــد  أوال: 
إفريقيــا

مــن المرجــح خــال عــام 2021، أن يركــز تنظيــم داعــش 

علــى إفريقيــا بشــكل متزايــد مــن خــال ثاثــة أفــرع 

ــا(، ســواء مــن حيــث  )غــرب ووســط وشــرق إفريقي

مــن  أو  الجغرافيــة  الســيطرة  مناطــق  توســيع 

القــوات  ضــد  اإلرهابيــة  عملياتــه  تصعيــد  خــال 

األمنيــة بــدول إفريقيــا بجانــب القــوات العســكرية 

الفرنســية واألوروبيــة المتمركــزة بمنطقة الســاحل 

اإلفريقــي، حيــث يســعى تنظيــم داعــش مــن التركيــز 

علــى إفريقيــا لتحقيــق أربعــة أهــداف:

ــا 	  ــة: تعــد غــرب إفريقي ــح الغربي ضــرب المصال
ووســط وشــرق إفريقيــا مناطــق نفــوذ ومصالــح 

للعديــد مــن القــوى الغربيــة، حيــث تعــد منطقتــا 

فــرع  بهــا  يتمركــز  والتــي  والصحــراء  الســاحل 

أهــم  إحــدى  إفريقيــا  غــرب  فــي  داعــش  تنظيــم 

حيــث  العالــم،  فــي  الفرنســي  النفــوذ  مناطــق 

توجــد العديــد مــن القواعد العســكرية الفرنســية 

المصالــح  تعــدد  بجانــب  المنطقــة،  هــذه  فــي 

المتحــدة  للواليــات  والسياســية  االقتصاديــة 

وســط  بمناطــق  والصيــن  وفرنســا  األمريكيــة 

وشــرق إفريقيــا، ومــن ثــم يســعى تنظيــم داعش 

مــن خــال التركيــز علــى إفريقيــا خــال عــام 2021، 

التنظيــم  لتمركــز  الجغرافــي  بالتوســع  ســواء 

وســيطرته أو مــن خــال تكثيــف متوقع لعمليات 

التنظيــم خــال عــام 2021 ، وتوجيــه رســائل للغــرب 

واألقــوى  المســيطر  هــو  داعــش  تنظيــم  بــأن 

فــي إفريقيــا عبــر أفــرع التنظيــم الثاثــة )غــرب 

مــن  الرغــم  إفريقيــا والصومــال( علــى  ووســط 

ســقوط دولــة الخافة الداعشــية فــي الباغوز في 

مــارس 2019، والموصــل فــي يونيــو 2017، ومقتــل 

 زعيــم التنظيــم الســابق أبــو بكــر البغــدادي فــي

أكتوبر 2019.

تقليــل الضغــط علــى التنظيــم المركــزي 	 
تنظيــم  يســعى  والعــراق:  ســوريا  فــي 
داعــش عبــر التركيــز علــى مناطــق غــرب ووســط 

وشــرق إفريقيــا إلــى تقليــل الضغــط علــى فــرع 

تمكــن  بعــد  وســوريا  العــراق  فــي  التنظيــم 

داعــش  محاربــة  مــن  الدولــي  التحالــف  قــوات 

بالتعــاون مــع القــوات العراقيــة وقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة »قســد« و تحقيــق العديــد مــن 

االنتصــارات علــى تنظيــم داعــش خــال عــام 2019 

زعيــم  بمقتــل  تكللــت  والتــي   ،2020 عــام  وبدايــة 
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مـــن الُمرجَّـــح أن يســـعي تنظيـــم 
»داعـــــــــش« إلعــــــادة الـتــمــــوضـــــع 
في الـجــنــــــــوب والـوســـــــط الليبــــي، 
وخــصــــوصــــــًا في مـنـطـقـتــــي جــنوب 
الـجـفـــــرة والفقـــهاء؛ بهـدف البحث 
عن نقـــــــــاط ارتــــــــكاز بديـلــــــة لتكون 

قاعـــدة مركزيـــة للتنظيم
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وســقوط   ،»2019 »أكتوبــر  البغــدادي  التنظيــم 

التنظيــم  يدفــع  ممــا   ،»2019 »مــارس  الباغــوز 

نطــاق  خــارج  للمعــارك  جديــد  مســار  لفتــح 

ســوريا والعــراق لتقليــل الضغــط العســكري 

علــى التنظيــم فــي ســوريا والعــراق.

تعــد 	  جديــدة:  عناصــر  اســتقطاب 
عمليــة  فــي  مناســبة  بيئــة  إفريقيــا  مناطــق 

داعــش؛  لتنظيــم  جــدد  مقاتليــن  اســتقطاب 

نتيجــة وجــود أقليــات مســلمة ببعــض الــدول 

اإلفريقيــة والتــي تعانــي مــن بعــض المشــكات 

االجتماعيــة والسياســية بجانــب ارتفــاع نســب 

المواطنيــن. بيــن  والجهــل  الفقــر 

ســقوط 	  شــكل  الماليــة:  المــوارد  توافــر 
فــي  فاصلــة  نقطــة   ،2019 مــارس  فــي  الباغــوز 

قــدرات التنظيــم الماليــة وهــو مــا دفــع التنظيــم 

للبحــث عــن بدائــل ماليــة جديــدة عبــر التعــاون 

مــع عصابــات الجريمــة المنتشــرة فــي إفريقيــا، 

والصحــراء  الســاحل  منطقــة  فــي  وخصوًصــا 

يســاعد  مــا  وهــو  إفريقيــا،  وشــرق  ووســط 

التنظيــم علــى توفيــر أمــوال بعــد تراجــع قــدرة 

المركــزي فــي ســوريا والعــراق علــى  التنظيــم 

توفيــر مــوارد ماليــة. 

ثانيا: إعادة التموضع في ليبيا

ســعى تنظيــم داعــش خــال الربــع األخيــر مــن 2020، 

إلعــادة التمــدد والتموضــع للتنظيــم فــي الســاحة 

الليبيــة، فقــد أعلــن الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة 

المشــير »خليفــة حفتــر« عــن اســتهداف ثاثــة مــن 

عناصــر تنظيــم داعــش أثنــاء محاولــة القيــام بتنفيــذ 

عمليــة إرهابيــة فــي منطقــة الغــدوة جنــوب ليبيــا 

فــي منتصــف شــهر أغســطس 2020، بجانــب محاولــة 

تنظيــم داعــش تنفيــذ عمليــات إرهابيــة فــي منطقــة 

الهــال النفطــي بالوســط الليبــي، وهــو مــا يجعــل 

المســارات  أهــم  أحــد   ،2021 عــام  خــال  ليبيــا  مــن 

ــي: ــم داعــش نتيجــة لمــا يل ــة لتنظي المحتمل

العنــف المفــرط مــن ميليشــيا مصراتــة: مــع تنامــي 

حــاالت الغضــب الشــعبي فــي الغــرب والعاصمــة 

الليبيــة نتيجــة ســيطرة بعض الميليشــيا والعناصر 

األجنبيــة علــى األوضــاع فــي العاصمــة بجانــب ظهور 

الميليشــيا  تلــك  مــن  األمنيــة  االنتهــاكات  بعــض 

تجــاه المواطنيــن، وهــو مــا يمكــن أن يســاعد تنظيــم 

داعــش علــى إعــادة صياغــة عاقــة جديــدة مــع البيئــة 

المحليــة اســتغاًلا لحالــة الرفــض الشــعبي لتلــك 

الميليشــيا، هــذا التكتيــك الداعشــي أكــده اإلرهابــي 

أبــو بكــر البغــدادي زعيــم التنظيــم الســابق فــي آخــر 

عــام  مــن  ســبتمبر  فــي  بثــه  تــم  مســجل  خطــاب 

2019 حيــث أكــد فيــه التركيــز علــى بنــاء عاقــة جيــدة 

ــل  ــل وأبنائهــا والعوائ ــم وشــيوخ القبائ ــن التنظي بي

ــم. والعشــائر بمناطــق تمركــز عناصــر التنظي

االســتفادة مــن الــدور التركــي فــي اســتقدام عناصــر 

إرهابيــة مــن شــمال ســوريا: نجــح تنظيــم داعــش 

فــي اســتقطاب العديــد مــن المقاتليــن خــال الفتــرة 

الماضيــة نتيجــة اســتقدام تركيــا لعناصــر داعــش 

مــن ســوريا إلــي ليبيــا، حيــث أعلــن المرصــد الســوري 

لحقــوق اإلنســان، أن كتيبــة مــن »المرتزقــة« تضــم 

ســابق  أمنــي  مســؤول  يترأســها  عنصــًرا   50 نحــو 

فــي تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي مــن ريــف حمــص 

للعمليــات  انضمــت  قــد  ســوريا،  فــي  الشــرقي 

القتاليــة التــي تخوضهــا ميليشــيات طرابلــس فــي 

تشـــهد  أن  الُمرجَّـــح  مـــن 

بعـــض تلك مناطق تصعيًدا 

في عـــدد الـعـمـلـيـات، ومنها 

منطقة السـاحل والصحراء 

اإلفـريـقـيــــــة، والـصــومــــــال، 

وأفغانســـتان، واليمن.
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ليبيــا، وهــو مــا ســاعد تنظيــم داعــش فــي ليبيــا علــى 

إعــادة ترتيــب أوراقــه مــرة أخــرى إلعــادة الســيطرة 

علــى بعــض المناطــق والقيــام بعمليــات إرهابيــة.

ومــن ثــم، فمــن المتوقــع خــال عــام 2021 أن يســعى 

التنظيــم إلــى التركيــز علــى ليبيــا و إعــادة التموضــع 

خــاص  وبشــكل  الليبــي،  والوســط  الجنــوب  فــي 

بمنطقــة جنــوب الجفــرة ومنطقــة الفقهــاء، والتــي 

التقليديــة؛  التنظيــم  ارتــكاز  مناطــق  إحــدى  تعــد 

بهــدف البحــث عــن نقــاط ارتــكاز بديلــة لتكــون قاعدة 

اســتمرار  مســتغا   المركــزي،    داعــش  لتنظيــم 

الصــراع وقــرب  أطــراف  بيــن  الدائــر  الصــراع  حالــة 

ليبيــا مــن إحــدى أهــم واليــات تنظيــم داعــش )غــرب 

إفريقيــا( بجانــب ســهولة انتقــال األفــراد والمعــدات 

عبــر الحــدود الجنوبيــة لليبيــا للوصــول ألماكــن ارتــكاز 

التنظيــم فــي وســط وغــرب إفريقيــا، ممــا يجعــل 

مــن عــام 2021، خطــًرا قائًمــا ومحتمــًلا علــى األوضــاع 

فــي ليبيــا وآثارهــا الممتــدة علــى دول الجــوار الليبــي 

ومنهــا مصــر.

ثالثا: تصاعد الحروب البينية بين تنظيمي 
داعش والقاعدة 

شــهد عــام 2020، حروًبــا بينيــة بيــن تنظيمــي القاعــدة 

بيــن  التمــاس  مناطــق  مــن  العديــد  فــي  وداعــش 

خــال  التنظيميــن  بيانــات  فبتحليــل  التنظيميــن، 

عــام 2020، نجــد أن هنــاك مواجهــة كبــرى وممتدة بين 

التنظيميــن خــال المرحلــة المقبلــة وبشــكل خــاص 

القاعــدة،  تنظيــم  تجــاه  داعــش  تنظيــم  قبــل  مــن 

ومــن المحتمــل أن تشــهد بعــض مناطــق التمــاس 

العمليــات،  عــدد  فــي  تصعيــًدا  الطرفيــن  بيــن 

اإلفريقيــة،  والصحــراء  الســاحل  منطقــة  ومنهــا 

والصومــال، وأفغانســتان، واليمــن، لتحقيــق ثاثــة 

أهــداف:

جــذب المموليــن والداعميــن: يســعى كلٌّ 	 

مــن تنظيمــي داعــش والقاعــدة إلــى االقتتــال 

الدائــر بينهمــا إلثبــات القــوة، والتــي تعنــي جــذب 

لبقــاء  حيــوّي  أمــر  وهــو  التمويــل،  مــن  مزيــد 

المموليــن  انتبــاه  لفــت  بمحاولــة  التنظيــم، 

التمويــات  يقدمــون  الذيــن  والداعميــن 

الضخمــة، خصوًصــا الــدول التــي توظــف تلــك 

التنظيمــات مــن أجل خدمة أجندتها السياســية 

وأفغانســتان. اإلفريقــي  الســاحل  فــي 

إثبــات القــوة والريــادة: يعــد هــدف إثبــات 	 

كلٌّ  يســعى  التــي  األهــداف  أهــم  أحــد  القــوة 

مــن تنظيمــي داعــش والقاعــدة، إلــى تحقيقــه؛ 

مــن أجــل اســتعادة القــوة المفقــودة ال ســيما 

لتنظيــم داعــش الــذي تعــرَّض لهزائــم متعــددة 

فــي ســوريا وكذلــك فــي العــراق، وهــي هزائــم 

النفــوذ  بعــض  اســتعادة  محــاوًلا  وجوديــة؛ 

المفقــود وإثبــات أن التنظيــم مــا زال قــادًرا علــى 

أســلحة  باســتخدام  وحــروب  معــارك  خــوض 

والريــادة،  الزعامــة  إثبــات  بجانــب  متقدمــة، 

خصوًصــا وإن الفئــة المســتهدفة للتنظيميــن 

كبيــر.  
ٍ
بشــكل متشــابكة 

مــع 	  تنظيمــي:  انشــقاق  حــدوث  منــع 

توجيــه  فــي  اإلقليــم  دول  مــن  العديــد  نجــاح 

ضربــات قويــة لتنظيــم داعــش والقاعــدة بقتــل 

العديــد مــن قيــادات التنظيــم وهــو مــا يمكــن أن 

يســتغله بعــض عناصــر األفرع لــكا التنظيمين 

خطيــرة  مســألة  وهــي  التنظيمــي،  لانشــقاق 

ألّي تنظيــم إرهابــي؛ خوًفــا مــن انتقــال عــدوى 

د بقــاء  االنشــقاق بيــن عناصــره بشــكل قــد ُيهــدِّ

التنظيــم نفســه، ومــن ثــم فــإن احتمــال تنامــي 

حــدة االقتتــال بيــن تنظيمــي داعــش والقاعــدة 

منــع  قاعــدة  مــن  تنطلــق   ،2021 عــام  خــال 

الداخليــة. التنظيميــة  االنشــقاقات 
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حالــم«،  »إنســان  بأنــه  اإلنســان  وصــف  يمكــن 

ب عقلــه  أي أنــه قــادر بشــكل دائــم علــى أن يصــوِّ

حالمــة  إطــارات  ن  ُيكــوِّ وأن  المســتقبل،  نحــو 

للمســتقبل، ومــن ثــمَّ فــإن الحلــم ليــس مجــرد حــق 

لإلنســان يمنحــه القــدرة علــى تأمــل حياتــه وحيــاة 

العيــش  لمواصلــة  أداة  هــو  وإنمــا  مجتمعــه، 

القــدرة  فقدنــا  الحلــم  فقدنــا  فــإذا  واســتمراره، 

علــى العيــش، ولعــل اســتمرار المجتمعــات عبــر 

التاريــخ، وتكويــن اإلمبراطوريــات، واالنتصــار فــي 

والتكنولوجــي،  العلمــي  التقــدم  وحتــى  الحــروب، 

أمــور كانــت جميعهــا ناتجــة عــن أحــام وطموحــات، 

فالحلــم -كمــا يذهــب »نيتشــه« بحــق- هو أصل كل 

ــن اإلنســان عبــر التاريــخ  ميتافيزيقــا، وهــو الــذي مكَّ

مــن أن يكتشــف عوالــم »ثانيــة« فــي حياتــه، مــن 

أهمهــا عالــم الــروح الــذي أفضــى بــه إلــى اإليمــان، 

فــإن  بالحيــاة هكــذا،  الحلــم لصيًقــا  كان  مــا  وإذا 

اإلنســان يعلــن موتــه إذا فقــد القــدرة علــى الحلــم.

الحق في الحلم

ــن الحلــم البشــرية مــن أن تخطــو خطواتها  لقــد مكَّ

م  العظيمــة، فقــد لعبــت أحــام الفاســفة بتقــدُّ

المتنامــي  الصعــود  فــي  كبيــًرا  دوًرا  البشــرية 

نــت أحــام الفنانيــن واألدبــاء  للمجتمعــات؛ كمــا مكَّ

ومســتويات  الوعــي  بمســتويات  االرتقــاء  مــن 

فاســفة  أحــام  نــت  مكَّ كمــا  الجماليــة،  الذائقــة 

للطريقــة  مثاليــة  صــورة  رســم  مــن  السياســة 

التــي تكونــت بهــا المجتمعــات الحديثــة، ولذلــك 

كانــت اليوتوبيــا لصيقــة بالفكــر السياســي علــى مــر 

العصــور، بــدًءا مــن مدينــة »أفاطــون« )427 -347 

ــي« )260 -  ــة »الفاراب ــة، ومــروًرا بمدين ق.م( الفاضل

339 هـ( و »توماس مور« )1478 - 1535 م(، وانتهاًء 

العدالــة  حــول  المعاصــرة  الفلســفية  باألفــكار 

االجتماعيــة عنــد »جــون رولــز« )1921 - 2002م(، وحــول 

م(،   2002-1938( نوزيــك«  »روبــرت  عنــد  الليبرتاريــة 

وســوف تظــل البشــرية –التــي أفــرزت كل أحــام 

التقــدم واليوتوبيــا- تفــرز أحامهــا لتؤكــد دائًمــا أن 

الحلــم يعــد شــيًئا مشــروًعا، بــل وحًقــا مــن حقــوق 

اإلنســان الــذي ال يملــك إال أن يحلــم؛ إمــا مــن أجــل 

تحســين ظــروف حياتــه وظــروف حيــاة مجتمعــه، 

أو مــن أجــل التخلــص مــن كوابــح الزمــن، ومشــاق 

إنســانيته  اإلنســان  مــن  تســلب  التــي  الحيــاة 

وكرامتــه.

بين األحـالم الصغرى واألحـالم 
الكبـــرى

ليــس هنــاك مــن شــك فــي أن الحلــم اإلنســاني 

يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالوعــي اإلنســاني، فــإذا كان 

فإنــه  غطائــه،  قــدر  علــى  رجليــه  يمــدد  اإلنســان 

البشــر  ويختلــف  وعيــه،  قــدر  علــى  أحامــه  يمــدد 

مــن  يملكونــه  لمــا  وفًقــا  وعيهــم،  مســتوى  فــي 

لة للوعــي كاالســتقرار االقتصــادي  أرصــدة مشــكِّ

والتكويــن  العالــم  علــى  واالنفتــاح  واالجتماعــي 

أ. د. أحمـد زايــد
أستاذ علم االجتماع  - عضو مجلس الشيوخ

الـحـــق في الـحـلــــم: أفق المستقبل
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الثقافــي والفكــري، وربمــا تكــون هــذه المســلَّمة 

الوجوديــة هــي التــي دفعــت بعــض علمــاء العلــوم 

االجتماعيــة إلــى التفرقــة بيــن مســتويات مختلفــة 

اإلمبيريقــي  الوعــي  بيــن  وخاصــة  الوعــي،  مــن 

ومتطلبــات  اليوميــة  الحيــاة  بهمــوم  المنشــغل 

الــذي  الممكــن  والوعــي  اإلنســاني،  الوجــود 

ينشــغل بهمــوم عامــة ويتأمــل أكثــر في مشــكات 

المجمــوع )الجماعــة – الطبقــة – المجتمــع(، وبيــن 

الوعــي  مــن  مختلفــة  أنــواع  ل  تتشــكَّ النمطيــن 

تفكيرهــا. نطاقهــا وعمــق  تتــدرج حســب 

وعــي  بيــن  التمييــز  يمكــن  الخلفيــة  هــذه  وعلــى 

النخــب  ووعــي  النــاس  مــن  العريضــة  الجماهيــر 

السياســية والفكريــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، 

ــز بيــن  وعلــى أســاس هــذا التقســيم يمكــن أن نميِّ

أحــام العامــة مــن بســطاء النــاس وأحــام النخــب 

األحــام  تكــون  األولــى  الحالــة  فــي  المختلفــة، 

بســيطة وأكثــر ارتباًطــا بالهمــوم الفرديــة، وفــي 

البســيطة  األحــام  هــذه  تكــون  الثانيــة  الحالــة 

قائمــة أيًضــا ولكنهــا تتعــدى ذلــك إلــى أحــام كبــرى 

وأهــداف أكثــر عموميــة، وربمــا يكــون مفيــًدا هنــا أن 

نطبــق هــذا علــى حالــة المجتمــع المصــري فنفــرق 

بيــن أحــام المســتقبل علــى النحــو التالــي:

أ .أحــالم بـســـيـطـة:

وهي أحـــام تتعلــــق بالعـــوالـــــم الخاصـــة للنـــــاس، 

وتتكاثــر بتكاثــر هـمـــــــــوم الـحـيـــــــــاة ومشــــــــكاتها، 

وهــي تتـــــدرج حســب الحالــة االجتماعيــة لألفـــــــــراد، 

الثقافــة  عنهــا  تكشــف  عامــة  أحــــــــام  فهنــاك 

بالســتر،  الحلــم  مثــل:  للمجتمــع،  الشــعبية 

واالســتقرار فــي الحيــاة، والنجــاح لــألوالد، وعــدم 

االبتــاء فــي الصحــة أو المــال أو األهــل أو الديــن، 

آخــر  إلــى  البــاء...  الختــام، والصبــر علــى  وحســن 

هــذه األحــام التــي تتــردد فــي الثقافــة الشــعبية، 

ولكــن  كثيــرة،  أمثــال شــعبية  عنهــا  ــر  تعبِّ والتــي 

هنــاك بجانــب هــذه األحــام العامــة أحاًمــا خاصــة 

تتعلــق بأمــور الحيــاة، وقــد اتجهنــا إلــى ســؤال عــدد 

مــن األفــراد )ذكــوًرا وإناثـًـا( عن أحامهــم المتعلقة 

التاليــة:  القائمــة  فجــاءت  المســتقبلية  بالحيــاة 

الحصــول علــى ســكن مســتقل، الــزواج وتكويــن 

أســرة، تعليــم األوالد والبنــات، شــراء قطعة أرض 

بدايــة  مــن  ــن  التمكُّ ســيارة،  شــراء  منــزل،  لبنــاء 

شــفاء  واألوالد،  البنــات  تزويــج  خــاص،  مشــروع 

بعــض أفــراد األســرة مــن المــرض، نقــل المســكن 

إلــى مــكان آخــر، التخلــص مــن حيــاة الفقــر، الســفر 

إلــى الخــارج، الحج، العمرة، بناء مســجد، مســاعدة 

ــا، شــراء شــاليه فــي الســاحل أو البحــر  األهــل ماديًّ

الريــف،  مــن  بــدًلا  القاهــرة  فــي  الســكن  األحمــر، 

العمــل،  مــن  النقــل  القاهــرة،  فــي  شــقة  شــراء 

الحصــول علــى عمــل، العمــل فــي الحكومــة بــدًلا 

الخــاص، ومــن الواضــح علــى هــذه  مــن القطــاع 

األحــام أنهــا متنوعــة، وأنــه يمكــن تصنيفهــا وفًقــا 

للمســتوى االجتماعــي االقتصــادي لألســرة، وهــي 

الماديــة  بالجوانــب  تتعلــق  أحــام  جوهرهــا  فــي 

والمعنويــة فــي الحيــاة.

ب .األحالم الكبرى: 

كلــه،  بالوطــن  تتعلــق  التــي  األحــام  هــي  تلــك 

وهــي أحــام عامــة تكــون أكثــر ظهــوًرا لــدى فئــات 

النخبــة، رغــم أنهــا تظهــر أيًضــا عنــد عامــة النــاس 

عندمــا ُيســألون عنهــا؛ فتلــك أحــام تكــون أوضــح 

وأظهــر عندمــا يتوافــر مســتوى معيــن مــن الوعــي، 

ولكنهــا تكــون كامنــة مكنونــة لــدى عامــة النــاس، 

بـــل  مشـــروع،  شـــيء  الحلــــــــم 
وحـــــــــــق مـــن حـقـــــــــوق اإلنســـان، 
وســـوف يظل يحلم بالمستقبل؛ 
ليــؤكــــــــد دائًمـــا أن الحلــــم مرتبط 
بالوعــــــــــــي اإلنســــــاني واستمرار 

المجتمعـــــــات عبـــر التاريـــخ.
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وأنــا أحــرص علــى تأكيــد هــذه الحقيقــة هنــا؛ حتــى 

النخبــة  بيــن  التفرقــة  خطــأ  عقولنــا  فــي  يقــع  ال 

مســتوى  أو  الوطنيــة  مســتوى  فــي  والجماهيــر 

ــا فــي  ــه، فالوطــن دائًم حــب الوطــن والحــرص علي

قلــب الجميــع، ولكــن الوعــي بالمســتقبل، وتكويــن 

أحــام عامــة عنــه )ظاهــرة معلنــة( يكــون ألصــق 

بمســتويات معينــة مــن الوعــي كمــا أشــرنا مــن 

ل األحــام الكبــرى حــول مجموعــة  قبــل، وتتشــكَّ

مــن اآلمــال والطموحــات التــي تتكــون فــي الضميــر 

ــر عنهــا النخــب بأطيافهــا  العــام للشــعب، وتعبِّ

المختلفــة.

الكبــرى  األحــام  فــي  نبحــث  أن  حاولنــا  وإذا 

للمصرييــن، فإننــا نكتشــفها فــي خطابــات هــذه 

النخــب التــي تتــداول فــي المجــال العــام، وســوف 

نجــد هنــا وهنــاك أحاًمــا كبــرى تأمــل فــي أن تتحــول 

مصــر إلــى قــوة إقليميــة عظيمــة، بــل قــوة عالميــة 

كبــرى، وأن تحــدث فيهــا نهضــة اقتصاديــة كبيــرة 

فــي المجــال الصناعــي والزراعــي والســياحي، وأن 

مــن  مزيــد  إلــى  اإلقليــم  تقــود  دولــة  إلــى  تتحــول 

الســام والعدالــة، وأن تحقــق لســكانها تعليًمــا ذا 

جــودة عاليــة، وحيــاة ذات جــودة عاليــة يتمتــع فيهــا 

الســكان بكامــل الصحــة والســعادة، وأن تتخلــص 

بالتالــي مــن األميــة وكل مظاهــر الفقــر والحرمــان، 

وأن يتعــود ســكانها علــى احتــرام البيئة ونظافتها، 

وأن تســتقيم فيهــا منظومــة القيــم التــي تنظــم 

العاقــات بيــن األفــراد، وأن يتعلــم النــاس مزيــًدا 

مــن النظــام وااللتــزام باحتــرام القانــون، وأن يتــم 

القضــاء علــى اإلرهــاب والتطــرف الدينــي بشــكل 

كامــل، كمــا يتــم القضــاء علــى الفســاد.

التقاطعات االجتماعية للحلم

ورغــم عموميــة تشــكيل األحــام فــي أي مجتمــع 

مــن المجتمعــات، فــإن األحــام ومــا يرتبــط بهــا 

مــن طموحــات تختلــف باختــاف األطــر االجتماعيــة 

أو الســياقات االجتماعيــة التــي يوجــد فيها األفراد؛ 

حيــث إنهــا أكثــر ارتباًطــا باإلطار الفكري المعيشــي 

لألفــراد، أي: بالطابــع العــام أو الهابيتــوس الــذي 

واالتجاهــات  االســتعدادات  نطاقــه  فــي  ــم  تُنظَّ

أن  يمكــن  الخلفيــة  هــذه  وعلــى  العالــم،  ورؤى 

نتحــدث عــن التقاطعــات االجتماعيــة التاليــة:

أ .أحالم الشباب وأحالم الكبار:

فــي  الكبــار  أحــام  عــن  الشــباب  أحــام  تختلــف 

يعيــش  الــذي  الســياق  يحكمهــا  عديــدة  زوايــا 

فيــه الشــباب، ومــا يرتبــط بــه مــن ســرعة التغييــر 

فــي فضــاء  الرغبــات والطموحــات، فهنــا  وثــورة 

إطاراهــا  عــن  وتخــرج  األحــام  تتكاثــر  الشــباب 

وتــدور حــول بنــاء المســتقبل فــي مجــال األســرة 

م  والعمــل، ويتوقــع أن تتغيــر األحــام كلمــا تقــدَّ

الشــباب فــي العمــر لتصبــح أكثــر واقعيــة وأكثــر 

ل أحــام الشــباب فــي  تحديــًدا، وغالبــا مــا تتشــكَّ

والتعليميــة  األســرية  التأثيــرات  عبــر  ال  مصــر 

فقــط، بــل مــن خــال التأثُّــر بثقافــة االســتهاك، 

ووســائط التواصــل االجتماعــي، وجماعــات الرفــاق 

ــدة لقضــاء وقــت  واألصدقــاء، والفضــاءات الجدي

المقاهــي. خاصــة  الفــراغ، 

ب . أحالم الفقراء وأحالم األغنياء:

يحلــم األغنيــاء دائًمــا بمزيــد مــن الثــروة ومزيــد مــن 

الســلطة ومزيــد من الســيطرة على عوالــم الحياة؛ 

لذلــك تأخذهــم أحامهــم إلــى البحــث عــن أســاليب 

وفــي  للتمايــز،  جديــدة  ومــاذات  جديــدة،  حيــاة 

المقابــل تكــون أحــام الفقــراء بســيطة، صحيح أن 

اطاعهــم علــى عوالــم األغنيــاء عبــر عالــم الصــور 

تتشـــكل أحـــام الشـــباب فـــي 
مصـــــر ال عبـــر التأثيرات األســـرية 
والـتـعـلـيـمـيــــــــــــة فقط، بل أيًضــــا 
من خـــــــــال وســــائــط الـتــواصــــل 
االجـتــــاعي، وغيرها مـــن فضاءات 

لقضـــاء أوقـــات الفراغ.
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هنــاك،  بالذهــاب  الحلــم  إلــى  البعــض  يدفــع  قــد 

ولكــن األحــام هنــا يحكمهــا نمــط مــن »االقتصــاد 

األخاقــي« الــذي يجعــل الطمــوح علــى قــدر ســد 

الحاجــات األساســية، والبحــث عمــا يســتر األســرة 

ويعيــد إنتاجهــا واســتمراريتها فــي الحيــاة.

جـ. أحالم أهل الريف وأحــــــالم أهل 
الحضــــــر:

تختلــف أحــام أهــل الريــف عــن أهــل الحضــر فــي 

ضــوء طبيعــة األنشــطة االقتصاديــة والخدميــة 

احــة 
ِ
ــاك، وفــي ضــوء ثقافــة الف ــا وهن المتاحــة هن

فــإن  ولذلــك  حداثــة،  األكثــر  الثقافــة  مقابــل  فــي 

الحلــم األول ألهــل الريــف هــو االنتقــال إلــى الحضــر 

الــذي يظــن أنــه يمنــح الشــخص حيــاة أكثــر رفاهيــة 

فــي  التغيــرات  أدت  ولقــد  احــة، 
ِ
الف شــقاء  مــن 

الريــف المصــري إلــى أن يصبــح حلــم الهجــرة -حتــى 

يــراود كل  كانــت غيــر قانونيــة- حلًمــا أصيــًلا  وإن 

شــاب، بــل يــراود كل فتــاة تحلــم بــأن تتــزوج مــن 

أكثــر  أنهــم  الذيــن يظــن  أحــد هــؤالء المهاجريــن 

ثــروة وأكثــر قبًضــا علــى الحيــاة األجــود والفــرص 

داخــل  مــن  الحلــم  انتقــل  فقــد  األكبــر؛  الماديــة 

احــة هًمــا وال 
ِ
القريــة إلــى خارجهــا، فلــم تعــد الف

حلًمــا، وإنمــا الثــراء المــادي الــذي تحققــه هجــرة أو 

تجــارة أو وظائــف مرموقــة فــي الدولــة يمكــن أن 

تكــون  النقيــض  وعلــى  الشــباب،  عليهــا  يحصــل 

ضوضــاء  مــن  بالتخلــص  الحضــر  أهــل  أحــام 

المدينــة، أو االنتقــال إلــى أطرافهــا؛ حيــث الســكن 

للمتعــة  متنفــس  علــى  الحصــول  أو  المريــح، 

مــن  االنتقــال  أو  المهنــي،  االرتقــاء  أو  الصيفيــة، 

الطبقــة  أحيــاء  إلــى  بالســكان  المكتظــة  األحيــاء 

الوســطى. 

د. أحالم المرأة وأحالم الرجل:

وأخيــًرا، نقــف أمــام هــذا التقاطــع الجنــدري الــذي 

ــة، حيــث  ــة والذكوري ــه األحــام األنثوي ل حول تتشــكَّ

الــذي  الســياق  باختــاف  المــرأة  أحــام  تختلــف 

تعيــش فيــه؛ فهــي تحلم بالزواج واألوالد واألســرة 

ولكنهــا  العامــة،  الحيــاة  ســايرت  إذا  المســتقرة 

تحلــم بالتحــرر مــن الثقافــة الذكوريــة والحصــول 

تحلــم  حيــث  وعًيــا؛  اكتســبت  إذا  حقوقهــا  علــى 

بالمســاواة فــي العمــل وفــي المشــاركة وفــي كل 

ل الرجل أحامه  ســبل الحيــاة، وفــي المقابــل يشــكِّ

تعنــي  والتــي  الذكــورة،  حــول  التمركــز  ضــوء  فــي 

ولكنــه  بالمــرأة،  عاقتــه  فــي  والقــوة  الســيطرة 

قــد يحلــم بالمســاواة فــي الحقــوق، ويســعى إلــى 

ــه الكتــف بالكتــف والقــدم  أن تصبــح المــرأة بجانب

بالقــدم، هــذا إذا اكتســب وعًيــا حقيقًيــا.

وكلمــا  طويــل،  حلــم  هــي  الحيــاة  فــإن  وبعــد... 

تجــددت األحــام تجــددت الحيــاة وتجــدد األمــل، وال 

شــك أن الحيــاة تمــوت إذا ماتــت فيهــا األحــام، 

ومهمــا تفاوتــت األحــام فــي حجمهــا بدايــة مــن 

إشــباع  مجــرد  تتعــدى  ال  بســيطة  فرديــة  أحــام 

الحاجــات األساســية، إلى تلــك األحام المجتمعية 

الكبــرى القــادرة علــى إحــداث تغيــرات جذريــة فــي 

أنواعهــا  اختلفــت  ومهمــا  المصــري،  المجتمــع 

مــن أحــام وقتيــة أو آنيــة إلــى تلــك األحــام التــي 

نتطلــع إلــى تحقيقهــا مســتقبًا ... إال أن التحليــق 

فــي أحــام المصرييــن موضــوع علــى قــدر كبيــر مــن 

األهميــة – وال ســيما بعــد التطــورات التــي أحدثتهــا 

أزمــة كوفيــد - 19، والتــي أدخلــت مفاهيــم جديــدة 

وأعــادت قــراءة الحاضــر بمــا يســهم فــي صياغــة 

المســتقبل.

انتقـــل الحلم المصري من 
إلـــى خارجهـــا،  القريـــة  داخـــل 
فلـــم تعـــد الفاحـــة همًّـــا وال 
حلًمـــا؛ وإنمـــا الثـــراء المـــادي 
الذي تحققـــه الهجرة وغيرها 
مـــن فـــــــــرص، يطمـــــــح إليهـــا 

الشـــباب خـــارج القريـــة.
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تطويــر  فــي  بهدفهــا  المصريــة  الحكومــة  تلتــزم 

البــاد، ولتحقيــق هــذه الغايــة، وضعــت الحكومــة 

جميــع االســتراتيجيات التنمويــة واألطــر القانونيــة 

الازمــة التــي وفــرت لهــا البيئــة المواتيــة لذلــك، 

وجديــر بالذكــر أن هــذا االلتــزام منصــوص عليــه فــي 

ــز بشــكل  الدســتور المصــري لعــام 2014، والــذي رّك

غيــر مســبوق علــى ضمــان حقــوق المواطنيــن فــي 

الحصــول علــى الغــذاء وخدمــات التعليــم والصحــة 

والحمايــة والتنميــة، إضافــة إلــى تســليطه الضــوء 

علــى تعزيــز الحوكمــة والعدالــة االجتماعيــة التــي 

تكفــل الحقــوق الدســتورية للمواطنيــن، لضمــان 

كــب، وفــي هــذا اإلطــار، تقــوم  ــف عــن الرَّ عــدم التخلُّ

وجريئــة  طموحــة  تنمويــة  خطــة  بتنفيــذ  الدولــة 

التنميــة  اســتراتيجية  تحقيــق  نحــو  تتســارع 

ــة مصــر 2030، التــي تتماشــى مــع  المســتدامة: رؤي

الشــاملة  الوطنيــة  األولويــات  وتحــدد  الدســتور، 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األبعــاد  تشــمل  التــي 

والبيئيــة للتنميــة المســتدامة.

المســتدامة،  التنميــة  اســتراتيجية  ظــل  وفــي 

تطمــح مصــر إلــى زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، والحــد مــن الفقــر، واإلســهام 

الســكان  وحمايــة  الغذائــي،  األمــن  تحقيــق  فــي 

الضعفــاء والمحتاجيــن مــن خــال تعزيــز أنظمــة 

الفجــوات  وتقليــص  االجتماعيــة،  الحمايــة 

االجتماعــي،  النــوع  علــى  القائمــة  االجتماعيــة 

وتحقيــق  األجيــال(،  بيــن  )الفجــوات  والعمــر 

يعمــل  بمــا  للخدمــات،  متــوازن  جغرافــي  توزيــع 

ــر إدارة  ــة، وتطوي ــات الجغرافي علــى تقليــل التفاوت

علــى  القــدرة  وتعزيــز  والميــاه،  لألراضــي  فعالــة 

المرتبطــة  الصدمــات  مواجهــة  فــي  الصمــود 

بالمنــاخ مــن أجــل ضمــان إنتــاج غذائــي مســتدام، 

وقــد تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى محافظــات 

بســبب  الحدوديــة؛  والمحافظــات  الصعيــد 

احتمــال تعرضهــا النعــدام األمــن الغذائــي بســبب 

الفــرص  ومحدوديــة  البطالــة،  معــدالت  ارتفــاع 

المحافظــات. هــذه  لســكان  االقتصاديــة 

التنميــة  اســتراتيجية  أهــداف  ولتحقيــق 

ــر  ــى تطوي ــدرك الحكومــة الحاجــة إل المســتدامة، ت

شــراكات متنوعــة وشــاملة مــع جميــع أصحــاب 

األمــم  ذلــك  فــي  بمــا  المعنييــن،  المصلحــة 

الخــاص  والقطــاع  التنميــة  وشــركاء  المتحــدة 

والبلــدان المجــاورة فــي كل مــن إفريقيــا ومنطقــة 

هــذا  وفــي  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 

والمنصــات  األطــر  الحكومــة  أنشــأت  الصــدد، 

علــى  الشــراكات  لتســهيل  الازمــة  المؤسســية 

ــا بتخصيــص  جميــع المســتويات، كمــا تقــوم حالًي

ســبل  لتعزيــز  شــاملة؛  برامــج  ووضــع  المــوارد، 

الحصــول علــى المعرفــة وتبادلهــا مــن خــال هــذه 

اكات. الشــر

وإطــاق  الدســتور  علــى  التصديــق  ومنــذ 

 ،2015 عــام  فــي  المســتدامة  التنميــة  اســتراتيجية 

د. منجستاب هايلي
ممثل ومدير مكتب برنامج األغذية العالمي بمصر

 مـصــــر تـخـطـو خـطـواتـهـــــا
نحو المستقبل بثقة
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جريئــة  اقتصــادي  إصــاح  برامــج  مصــر  ــذت  نفَّ

أنظمــة  مــع  اإلصاحــات  دمــج  وتــم  وشــاملة، 

قــد  الذيــن  أولئــك  لحمايــة  االجتماعيــة؛  الحمايــة 

توســيع  ذلــك  وشــمل  باإلصاحــات،  يتأثــرون 

واســتهداف نظــام الحمايــة االجتماعيــة والدعــم 

مثــل  البرامــج،  مــن  العديــد  خــال  مــن  الغذائــي، 

برنامــج »تكافــل وكرامــة« الذي يصــل اآلن إلى أكثر 

مــن 3,6 ماييــن أســرة، والعديــد مــن المبــادرات 

الوطنيــة األخــرى التــي تســعى إلــى توســيع نطــاق 

يــؤدي  ممــا  االقتصاديــة؛  والفــرص  الخدمــات 

إلــى آفــاق اقتصاديــة أفضــل. وقــد بــدأت جهــود 

اإلصــاح الحكوميــة تؤتــي ثمارهــا، فللمــرة األولــى 

بنســبة  الفقــر  معــدالت  تراجعــت  عاًمــا،   20 منــذ 

أن  بعــد   )2020/2019(  %29,7 لت  ســجَّ حيــث  كبيــرة؛ 

ــى الرغــم مــن  كانــت 32,5% فــي )2018/2017(، هــذا عل

ر البــاد مــن التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة  تضــرُّ

المســتجد. كورونــا  فيــروس 

لقــد تمتعــت الحكومــة المصريــة بفعاليــة كبيــرة 

المســبوقة  غيــر  التحديــات  مــع  التعامــل  فــي 

لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، بالنظــر إلــى 

تأثيرهــا علــى األســواق الماليــة واألنظمــة الغذائية 

والشــركات،  األجنبيــة  والتحويــات  والســياحة 

جنًبــا إلــى جنــب مــع زيــادة البطالــة وزيــادة الحاجــة 

مواجهــة  وفــي  والدعــم،  االجتماعيــة  للحمايــة 

هــذه التحديــات قامــت الحكومــة المصريــة بعمــل 

يســتحق الثنــاء لحمايــة المجتمعــات األكثــر تضــرًرا 

ــار الجائحــة؛ حيــث وضعــت خطــة اســتجابة  مــن آث

فوريــة منســقة للغايــة، بهــدف الســيطرة علــى 

الكامــل  التنفيــذ  خــال  مــن  الفيــروس  انتشــار 

الصحــة  منظمــة  بهــا  أوصــت  التــي  لإلجــراءات 

العالميــة، وفــي الوقــت نفســه، أطلقــت الحكومــة 

مــن  للحــد  االقتصاديــة  اإلجــراءات  مــن  العديــد 

التداعيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة للجائحــة على 

جميع المصريين، وال ســيما المجتمعات واألســر 

ــا، وذلــك مــن خــال تقديــم  ــا واحتياًج األشــد ضعًف

الدعــم النقــدي لحمايــة األســر مــن المخاطــر التــي 

تهــدد ســبل كســب العيــش الناجــم عــن الصدمــة 

ــا، ويســتهدف هــذا  ــة جــراء أزمــة كورون االقتصادي

ــر  ــة المؤقتــة وغي الدعــم فــي المقــام األول العمال

الرســمية واألســر التــي تعولهــا ســيدات.

المصريــة  الحكومــة  تلتــزم  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

اإلفريقيــة  البلــدان  تنميــة  فــي  باإلســهام  كذلــك 

ــادرات االتحــاد اإلفريقــي تحــت  مــن خــال دعــم مب

الجنــوب، وفــي هــذا  بلــدان  بيــن  التعــاون  مظلــة 

األغذيــة  وبرنامــج  الحكومــة  عــت  وقَّ الســياق، 

العالمي اتفاقية شــراكة، وأنشــأت »مركز تنســيق 

األقصــر لتبــادل المعرفــة واالبتــكار لتعزيــز القــدرة 

علــى الصمــود فــي صعيــد مصــر«، وســيكون هــذا 

المركــز بمثابــة منصــة لابتــكار، وتبــادل المعرفــة، 

البنــاء  خــال  مــن  الجيــدة،  الممارســات  وتحديــد 

الفنيــة  والخبــرة  المؤسســية  مصــر  قــدرة  علــى 

والتجــارب المحليــة، مــع االلتــزام السياســي بدعــم 

إلــى  الشــراكة  وتهــدف  اإلفريقيــة،  المبــادرات 

الجنــوب لاســتجابة  بلــدان  بيــن  التعــاون  تعزيــز 

واإلقليميــة. الوطنيــة  لألولويــات 

ويوفــر برنامــج الشــراكة المذكــور ســبيًلا لمصــر 

اآلخريــن  والشــركاء  المتحــدة  األمــم  ووكاالت 

ــز االبتــكار،  مــن القطاعيــن العــام والخــاص، لتعزي

وزيــادة التبــادل المعرفــي، ودعــم توســيع نطــاق 

فــي  الناجحــة  المســتدامة  التنميــة  مشــروعات 

مصــر وإفريقيــا، بمــا يــؤدي إلــى تعزيــز القــدرة علــى 

التنفيــذ والتطويــر، كمــا يهــدف مركــز األقصــر أيًضــا 

التنميــة  لتحقيــق  االســتثمار  وتيــرة  تســريع  إلــى 

المســتدامة، وتقديــم نمــاذج تدخــل ناجحــة وقابلــة 

للتكــرار فــي مصــر ودول أخــرى فــي إفريقيــا، وذلــك 

مــن خــال التركيــز علــى المجــاالت التاليــة:

علــى 	  والقــدرة  العيــش  كســب  ســبل  دعــم 

الصمــود: مــن خــال تطويــر وتحســين قــدرة 
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المناخيــة،  التقلبــات  مقاومــة  علــى  الزراعــة 

وتعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة للمزارعيــن، وتنويــع 

فــرص كســب العيــش فــي المناطــق الريفيــة، 

بمــا فــي ذلــك ربــط المزارعيــن باألســواق.

إتقان إدارة المخاطر وحوكمة المناخ.	 

ذلــك 	  فــي  بمــا  األخضــر:  االقتصــاد  تعزيــز 

اإلنتــاج  أجــل  مــن  المــوارد  إدارة  تحســين 

ــا. بيئيًّ المســتدام 

تعزيــز ساســل القيمــة: ضمان كفــاءة اإلنتاج 	 

الزراعــي وارتفــاع مســتوى المزارعيــن، ودعــم 

جهــود تعزيــز الصناعــات الغذائيــة، بمــا يعــود 

بالنفــع علــى االقتصــادات واألســواق المحليــة.

زيــادة الوصــول إلــى المعرفــة: وتعزيــز التعلــم 	 

المســتمر والمهــارات واألدوات التكنولوجيــة 

الجديــدة.

خــال 	  مــن  والحمايــة:  اإلدمــاج  آليــات  تعزيــز 

األخــرى  المبــادرات  مــع  والتعــاون  التنســيق 

والتعليــم.  االجتماعيــة  الحمايــة  مجــال  فــي 

الفعالــة 	  المشــاركة  الشــراكات:  تعزيــز 

آليــات  دعــم  أجــل  مــن  المصلحــة  ألصحــاب 

العيــش. كســب  وســبل  االجتماعيــة،  الحمايــة 

اإلرادة  تمتلــك  مصــر  إن  القــول  يمكــن  وختاًمــا، 

واألنظمــة  المؤسســية،  والقــدرات  السياســية، 

والتقــدم  الخبــرة،  ذا  الخــاص  والقطــاع  الماليــة، 

المــال  رأس  ذلــك  مــن  واألهــم  التكنولوجــي، 

البشــري مــن الشــباب المتعلميــن تعليًمــا عالًيــا؛ 

للعــب دور رئيــس فــي تطويــر القــارة اإلفريقيــة، 

ونحــو تحقيــق أجنــدة إفريقيــا 2063، وقــد أظهــرت 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد حاجــة إفريقيــا 

تلعــب  أن  مصــر  وعلــى  والترابــط،  التعــاون  إلــى 

دورهــا التاريخــي فــي هــذا الصــدد.
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الســنوات  فــي  العربيــة  المجتمعــات  تشــهد 

األخيــرة حالــة مــن التغيــرات المتســارعة يصاحبهــا 

أعمــال عنــف تســهم فــي تفاقــم الصراعــات وعــدم 

االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي، 

األنظمــة  تواجــه  التــي  الظواهــر  أخطــر  ومــن 

السياســية العربيــة تراجــع قــدرة الــدول فــي مجــال 

الحفــاظ علــى االســتقرار السياســي وامتصــاص 

ملحــة  بمطالــب  المرتبــط  الجماهيــري  الغضــب 

الديمقراطــي. التحــول  فــي 

والسياســي  االجتماعــي  باالســتقرار  ويقصــد 

وجــود بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية يتــم 

بمقتضاهــا إدارة شــؤون الحكــم بانتظــام، وإتاحــة 

الفرصــة لتحقيــق التنميــة علــى نحــو متصاعــد دون 

تغيــرات اجتماعيــة وسياســية مفاجئــة وعنيفــة، 

وثقافيــة  اجتماعيــة  نظريــة  تفســيرات  وهنــاك 

عــدم  ألســباب  متعــددة  وسياســية  واقتصاديــة 

تلــك  أهــم  أن  غيــر  بحدوثهــا،  والتنبــؤ  االســتقرار 

العمــري  التركيــب  بتحــول  يتعلــق  التفســيرات 

بنظريــة  يعــرف  المجتمــع فيمــا  داخــل  للســكان 

 youth bulge theory الشــبابية  الطفــرة 

السياســية،  الديموجرافيــا  فــي  المطروحــة 

كونهــا  مــن  أهميتهــا  النظريــة  هــذه  وتكتســب 

فــي  الداخليــة  العوامــل  لــدور  أولويــة  تعطــي 

فــي  والسياســية  االجتماعيــة  التحــوالت  إحــداث 

 . ت لمجتمعــا ا

مــن الواضــح أن المنطقــة العربيــة فــي مجملهــا 

طفــرة  وتشــهد  الديموجرافــي  بالتحــول  تمــر 

عــدم  تداعيــات  وأن  مســبوقة،  غيــر  شــبابية 

والسياســية  االجتماعيــة  والضغــوط  االســتقرار 

تلــك  فــي  الديموجرافــي  البعــد  يفرضهــا  التــي 

دولــة  مــن  حدتهــا  فــي  تختلــف  قــد  المنطقــة 

العنــف  أعمــال  انــدالع  فــإن  ذلــك  ومــع  ألخــرى، 

وعــدم االســتقرار االجتماعــي فــي بعــض البلــدان 

العربيــة، يكتســب طابعــا إقليمًيــا يتجــاوز حــدود 

الدولــة الوطنيــة، وبالتالــي يفتــرض أن الخصوصية 

ل  تشــكِّ والسياســية ال  االقتصاديــة  االجتماعيــة 

االجتماعــي  االســتقرار  لتحقيــق  ضمانًــا  وحدهــا 

والسياســي، وعلــى ضــوء ذلــك تهــدف هــذه الورقة 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى أثــر التحــول الديموجرافــي 

بصفــة عامــة وظهــور الطفــرة الشــبابية بصفــة 

خاصــة علــى ظــروف عــدم االســتقرار االجتماعــي 

والسياســي. 

التحول الديموجرافي والتحوالت 
االجتماعية 

انتقــال  بأنــه  الديموجرافــي  التحــول  يعــرف 

معــدالت  إلــى  مرتفعــة  معــدالت  مــن  المجتمــع 

هــذا  ويتــم  والوفيــات،  المواليــد  فــى  منخفضــة 

التحــول عبــر خمــس مراحــل، تبــدأ األولــى بتــوازن 

ســكاني قائــم علــى ارتفاعــات شــديدة فــى معدالت 

أ.د. ســعيد المصـــري
أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب - جامعة القاهرة

التحـــول الديـموجـــرافي واالســـتقرار 
االجتمـــاعي والسيـــاسي
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المواليــد ومعــدالت الوفيــات مًعــا بالقــدر نفســه، 

الســكانية  الزيــادة  تحــدث  الثانيــة  المرحلــة  وفــي 

فــي  واضــح  انخفــاض  بفعــل  ملفتــة  بصــورة 

معــدالت الوفيــات؛ نتيجــة التحســن فــي الخدمــات 

الصحيــة، وفــي المرحلــة الثالثــة يحــدث تباطــؤ فــي 

النمــو الســكاني بموجــب انخفــاض حجــم المواليــد 

وتنظيــم  الحيــاة  نوعيــة  فــى  التحســن  بفعــل 

األســرة وخــروج المــرأة إلــى ســوق العمــل. وفــي 

النمــو الســكاني مــع  الرابعــة ينخفــض  المرحلــة 

انخفــاض معــدالت المواليــد ومعــدالت الوفيــات؛ 

نتيجــة التحســن الكبيــر فــي نوعيــة الحيــاة. ومــن 

نتائــج هــذه المرحلــة وجــود نقــص شــديد فــي قــوة 

العمــل فــي المرحلــة العمريــة 15- 64 ســنة نتيجــة 

نقــص معــدالت الخصوبــة؛ ومــن ثــمَّ تتعــرض قــوة 

شــديد،  اقتصــادى  ضغــط  إلــى  القائمــة  العمــل 

ــى  ويواجــه المجتمــع شــيخوخة ســكانية، ويلجــأ إل

اجتــذاب مهاجريــن فــي ســن قــوة العمــل. وينتهــي 

الخامســة  المرحلــة  فــي  الديموجرافــي  التحــول 

النمــو  اســتقرار  مرحلــة  إلــى  الســكان  بوصــول 

إلــى  الخصوبــة  معــدل  يصــل  بحيــث  الســكاني، 

الجــدد محــل  المواليــد  يحــل  أن  أي  اإلحــال؛  حــد 

الوفيــات دون زيــادة طبيعيــة فــي الســكان.

زمنــي  مــدى  فــي  الديموجرافــي  التحــول  يحــدث 

يتأرجــح مــا بيــن 50 و150 ســنة وتختلــف المجتمعــات 

وعلــى  الديموجرافــي،  التحــول  ســرعة  مــدى  فــي 

ضــوء ذلــك فــإن أغلــب الــدول الناميــة ومــن بينهــا 

الــدول العربيــة تمــر اآلن باالنتقــال مــن المرحلتيــن 

الثانيــة والثالثــة، أي مــن نمــو ســكاني هائــل بفعــل 

ارتفــاع شــديد فــي معــدالت الخصوبــة إلــى مرحلــة 

تباطــؤ فــي النمــو الســكاني، أمــا الــدول المتقدمــة 

فإنهــا تشــهد حاليــا االنتقــال مــن المرحلــة الرابعــة 

فــي  انخفــاض  مــن  أي  الخامســة،  المرحلــة  إلــى 

فــي  األخــذ  مــع  ســكاني،  إحــال  إلــى  الســكان 

مراحــل  قطعــت  األوروبيــة  الــدول  أن  االعتبــار 

القــرن  فــي  بدايتهــا  منــذ  الديموجرافــي  التحــول 

االنتقــال  فــإن  ذلــك  ضــوء  علــى  عشــر.  الثامــن 

مــن  الثالثــة  المرحلــة  إلــى  الثانيــة  المرحلــة  مــن 

التحــول الديموجرافــي - مصحــوب بتحــول جــذري 

تكــون  بحيــث  للســكان،  العمــرى  التركيــب  فــي 

أغلــب فئــات الســكان مــن األصغــر ســًنا )أطفــال 

بالطفــرة  يعــرف  فيمــا  وشــباب(  ومراهقيــن 

بعــد  يســفر  مــا  وهــو  ؛   youth bulge الشــبابية 

ســنوات محــدودة عــن كبــر حجــم الشــباب مقارنــة 

بالفئــات األكبــر ســًنا.

الطفرة الشبابية وتوقعات عدم 
االستقرار 

وعلــى ضــوء ذلــك تشــير نظريــة الطفــرة الشــبابية 

إلــى أن  الشــباب يلعبــون دوًرا محورًيــا فــي العنــف 

حجــم  كبــر  أن  ذلــك  التاريــخ،  مــر  علــى  السياســي 

فئــة الشــباب فــي أي مجتمــع تصاحبــه حالــة مــن 

عــدم االســتقرار االجتماعــي والسياســي وضغــوط 

شــديدة علــى األنظمــة السياســية للتحــول نحــو 

إصاحات ديمقراطية . يحدث ذلك في ظل توسع 

التعليــم مــع ضعــف قــدرة االقتصــاد علــى توليــد 

فــرص عمــل كافيــة للشــباب، ويترتَّــب علــى البطالة 

تعميــق الشــعور العــام بالظلــم االجتماعــي لــدى 

الشــباب الذيــن قضــوا ســنوات مــن عمرهــم فــي 

التعليــم دون الحصــول علــى فــرص عمــل الئقــة، 

ومــن ثــمَّ يدفعهــم ذلــك إلــى الغضــب واالنخــراط 

فــي أعمــال احتجــاج وتمــرد ضــد النظــام السياســى 

ســــتـظـــــــل اآلثـــــــــار االجتماعـيــــة 
والسياســـية للتحول الديموجرافي 
مرهونـــة بـــاألدوات التـــي تســـتعين 
الضغـــوط  إدارة  فـــي  الـــدول  بهـــا 
المرتـبـطــــــــة بالـطـفـــــــرة الشـــبابية، 
حيـــث يُعد الشـــباب متغيًرا رئيًســـا 
فـــي قــــــــدرة الـدولــــــة علـــى تحقيـــــــق 

االســـتقرار.
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يكــون  بأنــه عندمــا  ذلــك  يمكــن تفســير  الســائد، 

معظــم الشــباب عاطليــن عــن العمــل وفــي حالــة 

انتظار Waithood طويلة، فإن هؤالء الشــباب يتم 

اجتذابهــم بســهولة فــى أعمــال شــغب وإضرابــات 

يشــعر  وحيــن  للجريمــة،  وشــبكات  وميليشــيات 

الشــباب بــأن كل األبــواب موصــدة فــى وجوههــم 

cost opportunity  لديهــم  الفرصــة  فــإن تكلفــة 

للدخــول فــى أعمــال عنــف تصبح منخفضــة للغاية، 

وهــو مــا يعنــي شــعورهم بــأن مــا ســوف يخســرونه 

مــن المشــاركة فــي أعمــال العنــف أقــل بكثيــر مــن 

االســتمرار فــي وضعيتهــم الســيئة أصــًلا. ينطبــق 

ذلــك أكثــر علــى الشــباب العاطــل غيــر المتــزوج، 

ففــي ظــل التعطــل عــن العمــل والنقــص الحــاد 

الــزواج وتكويــن  فــي الدخــول وعــدم القــدرة علــى 

ــل مســؤوليات نحــو آخريــن، وفقــدان  عائلــة وتحمُّ

األمــل فــي فــرص جيــدة للحيــاة، يصبــح الدخــول فــى 

د ذلــك الفائــض الهائــل  العنــف هــو الحــل الــذي يبــدِّ

مــن الطاقــة غيــر المســتغلة للشــباب.

وتدعــم هــذه األطروحــة نتائج العديد من الدراســات 

التــي تؤيــد القــول بــأن المجتمعــات ذات التركيــب 

الســكاني الشــاب أكثــر عرضــة للصراعــات المدنيــة 

األكبــر  الســكاني  التركيــب  ذات  المجتمعــات  مــن 

إلــى أن الحــروب  ســًنا، وبعــض الدراســات تشــير 

األهليــة والحــروب اإلقليميــة والعالميــة فــى القــرن 

بســبب  منهــا  كبيــر  جانــب  فــي  كانــت  العشــرين 

تلــك  لــدى  الشــباب  حجــم  فــي  الهائلــة  الطفــرة 

المجتمعــات التــي انخرطــت فــي هــذه الصراعــات 

والحــروب الدمويــة، ومــع ذلك فإن انخراط الشــباب 

الدولــة  قــوة  علــى  يتوقــف  العنــف  أعمــال  فــى 

ودرجــة تماســك مؤسســاتها، فالــدول المنقســمة 

والضعيفــة تصبــح أكثــر عرضــة للعنــف الشــبابي 

مــن الــدول ذات نظــم الحكــم القويــة. 

علــى  الشــبابية  الطفــرة  نظريــة  تطــورت  لقــد 

مــدى أربعــة عقــود مضــت علــى يــد مجموعــة مــن 

السياســية  الديموجرافيــا  فــي  المتخصصيــن 

 ،Herbert Moller مولــر«  »هربــرت  أبرزهــم: 

 ،Jack Goldstone جولدســتون«  »جــاك   و 

 ،Christian Mesquida »و »كريســتيان ميسكويدا

و »هينريــك أوردال« Henrik Urdal، و  »ريتشــارد 

»تيــم  و   ،  Richard P. Cincotta ســينكوتا 

»ريتشــارد  طــور  وقــد   .Tim Dayson دايســون« 

ســينكوتا« نموذًجــا إحصائًيــا يربــط بيــن التحــول 

الديموجرافــي نحــو بــروز وكبــر حجــم فئــة الســكان 

الطابــع  ذي  السياســي  والتحــول  الشــباب 

النمــوذج  أظهــر  وقــد  الديمقراطــي،  الليبرالــي 

 median  اإلحصائــي أن التغيــر فــى العمر الوســيط

age  هــو مــا يفســر التنبــؤ بحالــة عــدم االســتقرار 

السياســي وصــوًلا إلــى مرحلــة التحــول السياســي 

ــك أن العمــر الوســيط هــو  ــة، ذل نحــو الديمقراطي

ــم الســكان بحســب العمــر إلــى  النقطــة التــي تقسِّ

قســمين متســاويين، وبحســب رؤيــة »ســينكوتا« 

فــإن العمــر الوســيط لــدى الســكان فــي بلــد مــا 

يمثــل  تحديــًدا  ســنة   25 ســن  عنــد  يصبــح  حيــن 

عامــة فارقــة فــي التحــول السياســي، تســبقها 

حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي، 

المنتصــف  فــي  عفيــة  ســكانية  كتلــة  وجــود  مــع 

أن  ويفتــرض  كبيــرة،  طاقــة  وذات  الشــباب  مــن 

اســتبعاد هــذه الفئــة مــن ثمــار التنميــة وفــرص 

الحيــاة يجعــل تلــك الفئــة محــرًكا رئيًســا للتغيــر 

االســتقرار  عــدم  حالــة  فــي  جــًدا  مؤثــًرا  وفاعــًلا 

بلــوغ أي مجتمــع  االجتماعــي والسياســي. ومــع 

مرحلــة  بدايــة  ــل  يمثِّ ذلــك  فــإن  النقطــة  هــذه 

جديــدة تشــهد ضغوًطــا حقيقيــة لتحــول النظــام 

يصبــح  كــي  الليبرالــي؛  الطابــع  نحــو  السياســي 

عنيفــة.  صراعــات  دون  ديمقراطًيــا 

إن اســـــتبعاد الشـــــباب من ثـمـار 
يجعلهـــم  الحيـــاة  وفـــرص  التنميــــــة 
محــــرًكا رئيًســـــــــا للتغير وفاعــــــًلا في 
االجتماعـــي  االســـتقرار  عـــدم  حالـــة 

والسياســـي.
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التحول الديموجرافي وإدارة الضغوط االجتماعية والسياسية

الديموجرافــي  التحــول  نمــوذج  أن  الواضــح  مــن 

ــن  ــراض وجــود مرحلتي ــى افت ــؤ يعتمــد عل فــي التنب

السياســي:  الديموجرافــي  للتحــول 

المجتمعــات  أن  فــي  ــل  تتمثَّ األولــى:  المرحلــة 

الشــابة أي تلــك التــى يزيــد فيهــا حجــم الشــباب 

إلــى حــد الطفــرة، تواجــه خطــًرا أكبــر فــي انــدالع 

أو  مدنيــة  صراعــات  هيئــة  علــى  عنــف  موجــات 

إجراميــة  وأنشــطة  سياســية  تمــرد  حــركات 

الشــباب.  مــن  وقودهــا 

المرحلــة الثانيــة: ومــع بلــوغ الســكان الشــباب 

فــي المجتمــع مرحلــة النضــج بوصــول الســكان 

ككل إلــى العمــر الوســيط بــدًءا مــن 25 ســنة، 

فــإن العنــف فــي المجتمــع يميل إلــى االنخفاض 

ــي  التدريجــي؛ حيــث تقــل حاجــة النــاس إلــى التخلِّ

غيــر  سياســي  لنظــام  المدنيــة  حرياتهــم  عــن 

بنظــام  المطالبــة  فــي  ويبــدؤون  ديمقراطــي 

العمــر  وســيط  ارتفــع  وكلمــا  ليبراليــة،  أكثــر 

اتجهــت المجتمعــات إلــى التحــول الديمقراطــي 

بفعــل ارتفــاع مســتوى الطلــب االجتماعــي علــى 

اإلصاحــات السياســية الديمقراطيــة، ويفســر 

»تيــم دايســون« ذلــك بوجــود غالبيــة ســكانية 

القائمــة  للحيــاة  البالغيــن تصبــح مهيئــة  مــن 

علــى التوزيــع العــادل للقوة في المجتمع.  وهذا 

مــا حــدث فــي كثيــر مــن دول العالــم وباألخــص 

الــدول األوروبيــة التــي كانــت تحكمهــا أنظمــة 

سياســية ملكيــة غيــر ديمقراطيــة ثــم انتقلــت 

تدريجًيــا نحــو الديمقراطيــة وتــداول الســلطة 

بطريقــة ســلمية. 

ومــع ذلــك تظــل اآلثــار االجتماعيــة والسياســية 

لعمليــة التحــول الديموجرافــي مرهونــة بطبيعــة 

األســاليب االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

والثقافيــة التــي تســتعين بهــا الــدول فــي إدارة 

الـمـجـتـمـعـــــات ذات التركيــــــب 
الســـــــكاني الشــــاب أكثـــر عرضة 
الـمــدنـيـــــــــة مـــن  للـصــــــــراعــــــــات 
الـتـركـيــــــب  ذات  المـجــتــمــعـــــــات 

الســـكاني األكبر ســـًنا،

الضغــوط المرتبطــة بالطفــرة الشــبابية، ذلــك 

بكفــاءة  التجــاوب  اســتطاعت  التــي  الــدول  أن 

حققــــت  الديموجــــرافي  التحــول  تحديــات  مــع 

قــدًرا ال بــأس بــه مــن االســتقرار، ســواًء تــم ذلــك 

بتحوالت سياســية مباشــرة أو بتدابير اقتصادية 

ــة فــي احتــواء الطلــب  واجتماعيــة وثقافيــة فعال

االجتماعــي علــى التحــول السياســي.
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تهتــم الجهــات الوطنيــة المعنيــة بصياغــة أهــداف 

األمــن القومــي المصــري بالســعي لتوفيــر القــدرة 

عســكرية   – )سياســية  الشــامل  بمفهومهــا 

 – تكنولوجيــة   – علميــة   – –أمنيــة  اقتصاديــة   –

ــة  ــة، وحماي ــان الدول ــح تأميــن كي ــة...( لصال معنوي

مصالحهــا الحيويــة فــي مواجهــة أي تهديــدات أو 

مخاطــر ســواء داخليــة أو خارجيــة، وبالشــكل الــذي 

يتســق مــع تحقيــق األهــداف القوميــة للدولــة، مــع 

التنميــة  تحقيــق  تضمــن  التــي  اإلجــراءات  اتخــاذ 

الشــاملة والمســتدامة فــي مختلــف المجــاالت.

ويتعــرض تحقيــق أهــداف األمــن القومــي للعديــد 

مــن التحديــات نتيجــة اســتمرار الخلــل فــي موازيــن 

ــزوع القــوى  القــوى بالشــرق األوســط، فــي ظــل ن

لتعزيــز  القــوة  الســتخدام  والدوليــة  اإلقليميــة 

نفوذهــا وســيطرتها علــى اإلقليــم، وتنافــس دول 

بعــض  واتجــاه  للتســلح،  ســباق  فــي  المنطقــة 

دول المنطقــة إلقامــة تحالفــات إقليميــة ودوليــة 

تتعــرض  التــي  والتهديــدات  المخاطــر  لمواجهــة 

المنــاخ  لهــذا  القــوى  تلــك  اســتغال  مــع  لهــا، 

بعــض  علــى  الضغــوط  مــن  قــدر  ممارســة  فــي 

ــي مواقــف وسياســات تدفــع  دول المنطقــة لتبنِّ

نحــو إعــادة رســم تــوازن القــوى باإلقليــم، ارتباًطــا 

بظهــور عدائيــات جديــدة مــن أطــراف إقليميــة غيــر 

عربيــة ) إيــران – تركيــا(. 

التــي  األمنيــة  التحديــات  أهــم  توصيــف  يمكــن 

تواجــه المنطقــة العربيــة علــى النحــو التالــي: -

علــى  إيــران  تشــكلها  التــي  األمنيــة  المخاطــر   أ. 

التعــاون  المنطقــة، وتحديــًدا دول مجلــس  دول 

قدراتهــا  وتوظيــف  الســلبي،  بتدخلهــا  الخليجــي، 

العســكرية واألمنيــة الختــراق وتحقيــق أطماعهــا 

األوســط. الشــرق  فــي دول منطقــة 

التيــارات  لبعــض  التركــي  النظــام  دعــم   ب. 

المتطرفــة داخــل بعــض الــدول العربيــة )ســوريا- 

العــراق- ليبيــا- مصــر(؛ لزعزعــة اســتقرارها، فضــًلا 

عــن قيامهــا بنقــل قيــادات الصــف الثانــي والثالــث 

مــن تنظيــم داعــش إلــى األراضــي الليبيــة؛ لتعزيــز 

الســاحل  منطقــة  علــى  وســيطرتها  نفوذهــا 

والصحــراء. 

 جـــ. ســيطرة القــوى واألحــزاب اليمينيــة والدينيــة 

المتطرفــة علــى االئتــاف الحكومــي فــي إســرائيل، 

وتزايــد دور أجهــزة االســتخبارات اإلســرائيلية فــي 

اختــراق األمــن القومــي العربــي.

تمــر  التــي  والفوضــى  األمنــي  االنفــات  حالــة   د. 

مــن  تعكســه  ومــا  العربيــة،  الــدول  بعــض  بهــا 

مخاطــر، ســواء علــى أمــن المنطقــة العربيــة، أو 

علــى اســتقرار محــاور الماحــة البحريــة العالميــة 

قنــاة   - المنــدب  بــاب  مضيــق  هرمــز-  )مضيــق 

الســويس(.

فــي  )داعــش  التكفيريــة  التنظيمــات  ســعي  هـــ. 

أنصــار   – ســوريا  فــي  النصــرة  جبهــة   – العــراق 

الشــريعة وداعــش فــي ليبيــا - حركــة الشــباب فــي 

اللواء/ محمد عبد المقصود
رئيس قطاع األزمات والكوارث

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 تحديات األمن القومي المصري
في ظل محاوالت صياغة منظومة 

جديدة لألمن اإلقليمي
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الصومــال( لبنــاء إمــارات متطرفــة بعــد إســقاط 

العربيــة. بالمنطقــة  الحاليــة  النظــم السياســية 

بإنشــاء  واإلقليميــة  الدوليــة  القــوى  اهتمــام   و- 

أو  المنطقــة،  فــي  بهــا  خاصــة  عســكرية  قواعــد 

تشــكيل  أو  عســكري،  تعــاون  اتفاقيــات  إبــرام 

العربيــة. الــدول  تحالفــات عســكرية جديــدة مــع 

التــي  المســتحدثة  التحديــات  أســهمت  وقــد 

تواجــه المنطقــة العربيــة فــي تشــجيع الواليــات 

ــي سياســات تدفــع  المتحــدة األمريكيــة علــى تبنِّ

نحــو تشــكيل أطــر جديــدة لتعزيــز األمــن اإلقليمــي، 

وإعــادة هيكلــة ترتيبــات األمــن اإلقليمــي، يمكــن 

إيجــاز أهمهــا علــى النحــو التالــي:

أولًا: اتفاقية الدول المشاطئة 
للبحر األحمر

لجعــل  اســتراتيجياتها  العربيــة  الــدول  وجهــت 

منطقــة البحــر األحمــر منطقــة مســتقرة )بحيــرة 

عربيــة( والبعــد عــن الصراعــات الدوليــة، والعمــل 

علــى تحجيــم النفــوذ اإليرانــي والحــد مــن التدخــل 

الســلبي للنظــام اإليرانــي فــي دول اإلقليــم الرامــي 

الحصــار  لتشــديد  الغربــي  المخطــط  إلحبــاط 

البحــري عليــه فــي ميــاه الشــرق األوســط، وتعزيــز 

العســكري  ووجــوده  االقتصاديــة  مصالحــه 

البحــر  علــى  المطلــة  والموانــي  والبحــر  البــر  فــي 

ــة  ــدول العربي األحمــر، وفــى هــذا اإلطــار اتفقــت ال

علــى  عــدن  وخليــج  األحمــر  للبحــر  المشــاطئة 

تأســيس كيــان يهــدف إلــى حمايــة حركــة التجــارة 

والماحــة العالميــة والدوليــة ويضــم ســبع دول 

اليمــن،  جيبوتــي،  الســودان،  مصــر،  )الســعودية، 

الصومــال، واألردن(، حيــث تــم إعــان تأســيس هذا 

الكيــان مــن خــال وزراء خارجيــة الــدول الســبع فــي 

الريــاض. بمدينــة   2018 ديســمبر 

الــدول  اتفاقيــة  فكــرة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

فــي  مصــر  مــن  بمبــادرة  جــاءت  قــد  المشــاطئة 

الســعودي  العاهــل  ســعى  حيــث   ،2017 ديســمبر 

لتطويرهــا  عبدالعزيــز«  بــن  »ســلمان  الملــك 

واالســتثمار  األمــن  جوانــب  لتعزيــز  الحًقــا؛ 

للماحــة  رئيًســا  شــريانًا  باعتبــاره  والتنميــة، 

وقــد  الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن  التجــارة  وحركــة 

اســتهدفت مصــر والســعودية مــن هــذا الكيــان 

العمــل علــى تعزيــز االســتقرار، وتســوية األزمــات 

فــي اإلقليــم، وبصفــة خاصــة أزمــة الملــف اليمنــي، 

بتوفيــر عمــق اســتراتيجي لليمــن، وإقامــة تكتــل 

وإيجــاد  واقتصــاده،  أمنــه  عــن  يدافــع  إقليمــي 

إقليــم  فــي  المســتمرة  لألزمــات  مقبولــة  حلــول 

وبمــا  اإلفريقــي،  القــرن  ومنطقــة  األحمــر،  البحــر 

يتطلــب ضــرورة قيامهمــا بالتنســيق مــع دولتيــن 

مؤثرتيــن فــي أمــن البحــر األحمــر والقــرن اإلفريقــي، 

وهمــا إريتريــا المطلــة مباشــرة علــى البحــر األحمــر، 

وكذلــك إثيوبيــا  صاحبــة التأثيــر فــي منطقــة القــرن 

مــن   
ٍ
كل مــع  عاقاتهــا  توتــرت  والتــي  اإلفريقــي 

ــرة فــي  ــاض بصــورة كبي القاهــرة والخرطــوم والري

اآلونــة األخيــرة، للحيلولــة دون لجــوء بعــض القــوى 

اإلقليميــة  )تركيــا – إيــران - قطــر( لتشــكيل كيــان 

تقديــم  طريــق  عــن  وإثيوبيــا  إريتريــا  يضــم   
ٍ
مــواز

ظــل  فــي  خاصــة  وعســكرّية،  ماليــة  مســاعدات 

ــا وقطــر للنظــام  الدعــم التــي تقدمــه كل مــن تركي

إقليــم  مــع  الداخليــة  أزمتــه  لمواجهــة  اإلثيوبــي 

تيجــراي.

الديمقراطيـــة  اإلدارة  ظـــل  فـــي 
الجـديـــــــــدة، مـــن المـُرجــــــَّـــح تراجـــع 
الضغـــــــوط األمريكيـــة علـــى الـــدول 
العربيـــــــة لانخـــــــراط فـــي تحالفات 
سياســــــية وأمنيـــة، ممـــا يحـــد مـــن 
فرص التصعيـــــــد فـــي اإلقليم خال 

العـــام الجديـــد.
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ثانًيا: التحالف الدولي ألمن الخليج 
العربي

يعــد التحالــف الدولــي ألمــن وحمايــة الماحــة 

البحريــة،  الممــرات  ســامة  وضمــان  البحريــة 

الدوليــة،  البحريــة  العســكرية  التحالفــات  أحــد 

والــذي تــم تأسيســه فــي عــام 2019، ومقــره فــي 

وقــد  دول،   7 عضويتــه  فــي  ويضــم  البحريــن، 

دولــي  عســكري  تحالــف  تشــكيل  فكــرة  بــرزت 

الخليــج  فــي  البحريــة  الماحــة  أمــن  لحمايــة 

العربــي، فــي 9 يوليــو 2019؛ وذلــك نتيجــة تكــرار 

االعتــداءات اإليرانيــة علــى ناقــات النفــط فــي 

ميــاه الخليــج بعــد تشــديد العقوبــات األمريكيــة 

فــي عضويتــه  التحالــف  علــى طهــران. ويضــم 

الواليــات  دعتهــا  التــي  دولــة   62 الـــ  مــن  دول   6

التحالــف،  إلــى  لانضمــام  األمريكيــة  المتحــدة 

ويوجــد  البحريــن  وهــي  عربيــة،  دول   3 منهــم 

والســعودية،  للتحالــف،  الرئيــس  المقــر  بهــا 

واإلمــارات، والواليــات المتحــدة األمريكيــة وهــي 

صاحبــة فكــرة إنشــاء التحالــف، كمــا أن عمــل 

وبريطانيــا،  قيادتهــا،  تحــت  ســيكون  التحالــف 

اليا. وأســتر

إيــران فكــرة  المقابــل، رفضــت  الجانــب  وعلــى 

التواجــد العســكري الدولــي فــي ميــاه الخليــج، 

فاشــلة  محاولــة  التحالــف  هــذا  واعتبــرت 

ــي فــي المنطقــة، ومــن  لترســيخ التواجــد األجنب

ثــمَّ اعتبــار أي انضمــام إليــه بمثابــة اعتــداء علــى 

ــاره  الســيادة اإليرانيــة، وســتتعامل معــه باعتب

ــا، مــع تقديــم الحكومــة اإليرانيــة  تحالًفــا عدائيًّ

ا مبــادرة لتشــكيل تحالــف دولــي لضمــان  رســميًّ

األمــن فــي منطقــة الخليــج، يضــم كلًّا مــن إيــران 

والســعودية والعــراق والبحريــن وقطــر، وفــي 

الوقــت نفســه، أعلــن العــراق عــدم انضمامــه 

فــي  المائيــة  الممــرات  تحمــي  قــوة  أي  إلــى 

الخليــج  أمــن  أن  يــرى  حيــث  العربــي؛  الخليــج 

عليــه. المطلــة  الــدول  العربــي مســؤولية 

وقــد أعلنــت إســرائيل مشــاركتها فــي التحالــف 

بشــكل اســتخباراتي، خــال كلمــة وزيــر الخارجيــة 

اإلســرائيلي »يســرائيل كاتــس« فــي الكنيســت، 

كمــا تســعى فــي أعقــاب تطبيــع عاقاتهــا مــع 

أغســطس  فــي  والبحريــن  اإلمــارات  مــن  كل 

2020 لتعزيــز التعــاون العســكري فــي مواجهــة 

مشــروعات  وإقامــة  اإليرانيــة،  التهديــدات 

تعــاون اقتصــادي لتأميــن حركــة تدفــق النفــط 

أوروبــا  إلــى  العربــي  الخليــج  منطقــة  مــن 

الموانــئ  عبــر  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 

ائيلية. اإلســر

ثالثًا: تحالف الشرق األوسط 
)MESA( االستراتيجي

أشــكال  مــن  شــكًلا  العربــي  »الناتــو«  ُيعــد 

السياســية؛   / األمنيــة  األمريكيــة  التحالفــات 

حيث ســعت إدارة »دونالد ترامب« إلى تشــكيل 

تحالــف أمنــي وسياســي مــع دول الخليــج ومصر 

ــي فــي  واألردن؛ بهــدف التصــدي للتدخــل اإليران

وقــد  عليهــا،  الهيمنــة  ومحاوالتهــا  المنطقــة 

أعلنــت اإلدارة األمريكيــة عزمهــا إنشــاء نســخة 

عربيــة مــن حلــف شــمال األطلنطــي »الناتــو«، 

أســـــــــــهـــــــمـت الـتــحـــديـــــــات 
تواجـــه  التـــي  المستحـــــــدثة 
المنطقة العربية في تشـــجيع 
الواليات المتحدة األمـريـكـيــــــة 
علـــى تبنِّي سياســـــــات تدفــــــــع 
جديـــدة  أطـــر  تشـــكيل  نحـــو 

لتعزيـــز األمـــن اإلقليمـــي.
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الشــرق  »تحالــف  اســم  مؤقًتــا  عليهــا  ُأطلــق 

األوســط االســتراتيجي« )MESA(، ويضــم دول 

الخليــج الســت: الســعودية، اإلمــارات، الكويــت، 

 مــن 
ٍ
البحريــن، قطــر، عمــان، باإلضافــة إلــى كل

األردن ومصر، ويهدف إلى إقامة قوة عســكرية 

عربيــة للتصــدي إليــران، وقــد تــم تقديــم طلــب 

تدشــين هــذا التحالــف العربــي فــي بدايــة واليــة 

وذلــك  ترامــب«،  »دونالــد  األمريكــي  الرئيــس 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  انســحاب  بعــد 

مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران بشــكل رســمي.

ورغــم قــدرة الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى 

بعــدة  المنطقــة  فــي  اإليرانــي  النفــوذ  تحجيــم 

هــذا  مثــل  لتشــكيل  دعوتهــا  فــإن  وســائل، 

األمريكــي  للتدخــل  الشــرعية  يضفــي  التحالــف 

للمشــاركة فــي إعــادة ترتيبــات األمــن اإلقليمــي، 

االســتراتيجية  المائيــة  المعابــر  لتأميــن 

وقنــاة  المنــدب  وبــاب  هرمــز  »مضيقــي 

الســويس«، ومكافحــة عمليــات نقــل األســلحة 

ــران وميليشــياتها فــي المنطقــة، فضــًلا  ــى إي إل

مجــال  فــي  االســتخباري  التعــاون  تعزيــز  عــن 

ثــمَّ  ومــن  أنواعــه،  بجميــع  اإلرهــاب  مكافحــة 

باألمــن  المتعلــق  المالــي  العــبء  تحويــل 

الحلفــاء،  دائــرة  إلــى  اإلرهــاب  علــى  والحــرب 

وتحقيــق مكاســب داخليــة مــن خــال صفقــات 

بيــع األســلحة، واســتنزاف أمــوال دول الخليــج، 

باإلضافــة إلــى توريــط العــرب الســنة فــي صــراع 

وبمــا  الشــيعة،  وحلفائهــا  إيــران  مــع  مذهبــي 

اإلســرائيلية.  المصالــح  مــع  يتوافــق 

المتحــدة  الواليــات  اســتعداد  إلــى  وبالنظــر 

األمريكيــة لتغييــر سياســتها بعــد تولــي اإلدارة 

ــع تراجــع  الديمقراطيــة الجديــدة، فمــن المتوقَّ

العربيــة  الــدول  علــى  األمريكيــة  الضغــوط 

وأمنيــة،  سياســية  تحالفــات  فــي  لانخــراط 

اإلقليــم  فــي  التصعيــد  فــرص  مــن  يحــد  وبمــا 

يتطّلــب  الــذى  األمــر  القــادم،  العــام  خــال 

ضــرورة الحفــاظ علــى عاقــات جيــدة مــع اإلدارة 

األمريكيــة لتأميــن المصالــح الحيويــة المصريــة 

فــي مختلــف االتجاهــات االســتراتيجية، ال ســيما 

المتوســط  دول  وبعــض  مــع مشــاركة مصــر 

 )EMGF( »فــي »منتــدى غــاز شــرق المتوســط

ومقــره القاهــرة، والــذى يضــم إضافــة إلــى مصــر 

اليونــان، وقبــرص، وإيطاليــا، واألردن،  كلًّا مــن 

بمثابــة  ُيعــد  والــذي  وإســرائيل،  وفلســطين، 

ــرم حقــوق األعضــاء بشــأن  ــة تحت منظمــة دولي

مبــادئ  مــع  يتفــق  بمــا  الطبيعيــة،  مواردهــا 

القانــون الدولــي، فضــًلا عــن كســب مســاندتها 

حقوقهــا  علــى  بالحفــاظ  مصــر  لمطالــب 

المائيــة، وعــدم المســاس بمخصصاتهــا التــي 

بالتــوازي  وذلــك  الدوليــة،  االتفاقيــات  أقرتهــا 

مــع اشــتراك مصــر فــي صياغــة ترتيبــات األمــن 

اإلقليمــي فــي ضــوء احتفاظهــا بعاقــات جيــدة 

أزمــات  فــي  المنخرطــة  األطــراف  جميــع  مــع 

اإلقليــم.
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وتوتــًرا  حــدة  األعــوام  أكثــر  مــن   2020 عــام  كان 

بالنســبة لمنطقة حوض شــرق المتوســط، والتي 

النســبي  واالســتقرار  بالهــدوء  اتســمت  طالمــا 

المطلــة  اليابســة  علــى  يــدور  كان  بمــا  مقارنــًة 

الممتــدة  المســاحة  فــي  بــه،  والمرتبطــة  عليــه 

مصــر  إلــى  ووصــوًلا  بالخليــج  مــروًرا  إيــران  مــن 

هــذه  تشــهد  لــم  حيــث  العربــي؛  المغــرب  ودول 

المنطقــة، منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، 

تقريًبــا اضطرابــات شــديدة ومواجهــات عســكرية 

ميدانيــة، مثــل التــي شــهدتها فــي العــام الماضــي، 

إال خــال حدثْيــن بارزْيــن علــى المســرح العســكري 

البحــري، وقــد تمثَّــل الحــدث األول فــي حــرب أكتوبــر 

المجيــدة فــي 1973، عندمــا نفــذت قــوات البحريــة 

المصريــة مهــام وأعمــال قتــال معاونــة للجيــوش 

التعــرُّض  إلــى  باإلضافــة  ســيناء،  فــي  الميدانيــة 

فــي  اإلســرائيلية  البحريــة  مواصــات  لخطــوط 

المعاديــة،  أهدافهــا  وضــرب  المتوســط  البحــر 

القــوات  احتــال  فــي  ــل  فتمثَّ الثانــي  الحــدث  أمــا 

ــرة  ــة للشــطر الشــمالي مــن جزي المســلحة التركي

قبــرص فــي 1974. 

أمــا العــام الماضــي فقــد كان عاًمــا ال مثيــل لــه فــي 

التاريــخ الحديــث لمنطقــة شــرق المتوســط؛ حيــث 

التصريحــات الناريــة، والتلويحــات المتبادلة بالخيار 

أرفــع  علــى  الطارئــة  واالجتماعــات  العســكري، 

والعســكرية،  واألمنيــة  السياســية  المســتويات 

بأثينــا  مــروًرا  لطرابلــس،  ألنقــرة  القاهــرة  مــن 

ونيقوســيا وتــل أبيــب، وليــس انتهــاء ببروكســيل 

وواشــنطن،  ورومــا  وبرليــن  ولنــدن  وباريــس 

وأصبحت المنطقة على حافة الهاوية والســقوط 

فــي مواجهــة عســكرية ســاخنة، بعــد أن احتشــدت 

األســاطيل والســفن الحربيــة فــوق ميــاه شــرق 

ــح الغــاز  المتوســط، والتــي تفــوح مــن تحتهــا روائ

الطاقــة  شــركات  للعــاب  الُمســيلة  الطبيعــي، 

العماقــة وحكوماتهــا، والجاذبــة لســفن البحــث 

واالستكشــاف والتنقيــب، فيمــا عكــف خبــراء مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم، علــى رســم خرائــط محطات 

تســييل الغــاز واألنابيــب التــي ســتحمل الغــاز مــن 

الــدول المنتجــة فــي شــرق المتوســط إلــى الــدول 

المســتهلكة فــي أنحــاء العالــم األربعــة. 

وقــد اقتربــت ميــاه منطقــة شــرق المتوســط مــن 

درجــة الغليــان فــي أغســطس الماضــي، عندمــا 

أصبحــت المنطقــة علــى أعتــاب مواجهــة عســكرية 

مباشــرة بيــن تركيــا واليونــان، علــى خلفيــة مواصلــة 

أنقــرة التنقيــب عــن الغــاز فــي المناطــق المتنــاَزع 

عليهــا بالقــرب مــن الجــزر اليونانيــة، وممــا زاد مــن 

تعقــد األوضــاع التصــادم البحــري بيــن فرقاطــة 

يونانيــة وأخــرى تركيــة، والــذي أعقبــه قيــام فرنســا 

مشــتركة  تدريبــات  إلجــراء  حربيــة  ســفن  بنشــر 

مــع البحريــة اليونانيــة، عــاوة علــى نشــر مقاتــات 

كريــت  جزيــرة  فــي  رافــال  طــراز  مــن  فرنســية 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أرســلت  كمــا  اليونانيــة، 

المتحــدة أربــع طائــرات إف-16 إلــى المنطقــة ذاتها، 

د. أحمــد قـنـديــل
رئيس وحدة العالقات الدولية ورئيس برنامج الطاقة

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

مـصــــر وأمــن شــــرق الـمـتـوســـــط: 
 كيــف يمكن نزع فتيـل االنفجــار

بعد عام ال مثيل له؟
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ومــن جهتــه، أعلــن الجيــش اليونانــي حالــة التأهــب 

القصــوى للتصــدي أليــة محــاوالت غيــر مشــروعة 

للتنقيــب التركــي عــن الغــاز فــي الميــاه اليونانيــة 

فــي عــدد مــن المــرات، إال أن مســاعي دبلوماســية 

متعددة، كان أبرزها تلك التي بذلتها المستشارة 

األلمانيــة »أنجيــا ميــركل« قــد أســهمت فــي نــزع 

ــا، خاصــة بعــد أن قــررت أنقــرة  فتيــل األزمــة مؤقًت

ســحب ســفن التنقيــب ومــا رافقهــا مــن قطــع 

بحريــة تركيــة مــن الميــاه اليونانيــة، وقــد ُعقــدت 

عــدة لقــاءات بيــن المســؤولين العســكريين مــن 

ــة األوضــاع. ــو لتهدئ ــن فــي مقــر النات الجانبْي

لماذا اقتربت األوضاع من 
االنفجار؟

عــام  خــال  أســهمت،  أساســية  عوامــل  ثاثــة  توجــد 

2020، فــي تأجيــج وإشــعال الوضــع األمنــي والعســكري 

فــي منطقــة شــرق المتوســط، والتــي اكتســبت أهميــة 

اســتراتيجية واقتصاديــة كبيــرة كمصــدر مهــم للطاقــة، 

الطبيعــي  للغــاز  هائلــة  اكتشــافات  شــهدت  أن  بعــد 

خــال الســنوات العشــر الماضيــة، والتــي تقدرهــا هيئــة 

ــي 345 تريليــون  ــة بحوال ــة األمريكي المســاحة الجيولوجي

ــل لاســتخراج،  قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي القاب

ونحــو 3,5 مليــارات برميــل مــن النفــط، باإلضافــة إلــى 9 

مليــارات برميــل مــن ســوائل الغــاز الطبيعــي )تتــراوح 

قيمتهــا بيــن 750 مليــار دوالر و3 تريليونــات دوالر حســب 

التقديــرات الشــائعة(.

علــى  تركيــا  بإصــرار  األول  العامــل  ويرتبــط 

شــرق  دول  غالبيــة  تجــاه  العدائيــة  ممارســاتها 

المنحــرف  مفهومهــا  وفــق  وذلــك  المتوســط، 

للقانــون الدولــي بشــأن تعييــن الحــدود البحريــة، 

ــي »حلــم اســتعادة اإلمبراطوريــة العثمانيــة«  وتبنِّ

للدولــة  التاريخــي  اإلرث  توظيــف  خــال  مــن 

اإلقليمــي،  الجــوار  دول  فــي  القديمــة  العثمانيــة 

والتــي  األزرق«،  الوطــن  »اســتراتيجية  وإحيــاء 

ذلــك  كل  ظهــر  وقــد   ،2006 لعــام  جذورهــا  تعــود 

العســكرية  لتحركاتهــا  أنقــرة  تكثيــف  خــال  مــن 

المســتفزة والمزعزعــة لاســتقرار فــي المنطقــة 

ســبيل  فعلــى  الماضييــن،  العاميــن  خــال 

المثــال، ال الحصــر، كثَّفــت تركيــا بصــورة واضحــة 

االنتهــاكات الجويــة – البحريــة الدوريــة لــكل مــن 

ــاورات  ــد مــن المن ــان، وأجــرت العدي قبــرص واليون

مثــل  المنطقــة،  فــي  الضخمــة  العســكرية 

التــي   )2019 )فبرايــر  األزرق«  »الوطــن  منــاورات 

تعتبــر أكبــر منــاورة بحريــة فــي تاريــخ تركيــا، عــاوة 

علــى قيــام تركيــا بمنــع ســفينة حفــر إيطاليــة مــن 

مزاولــة مهامهــا قبالــة ســواحل قبــرص )فبرايــر 

2018(، واعتــراض ســفينة إســرائيلية وطردهــا مــن 

إلــى  باإلضافــة  القبرصيــة )ديســمبر2019(،  الميــاه 

إرســال أنقــرة ســفنها للبحــث والتنقيــب عــن الغــاز 

فــي الميــاه اإلقليميــة لليونــان وقبــرص )منــذ مايــو 

2019 وحتــى ديســمبر 2020(، وتوقيــع تركيــا مذكرتــي 

مــع  والطاقــوي  العســكري  للتعــاون  تفاهــم 

حكومــة الوفــاق الليبيــة )نوفمبــر 2019(؛ ممــا ســمح 

ألنقــرة بتعزيــز التموضــع العســكري لهــا فــي غرب 

اإلرهابيــة  الميليشــيات  دعــم  خــال  مــن  ليبيــا، 

ونقــل المرتزقــة الســوريين، وتنصيــب منظومــات 

الجويــة. الوطيــة  قاعــدة  فــي  دفاعيــة  صاروخيــة 

وجودهــا  تثبيــت  إلــى  أيضــا  أنقــرة  ســعت  كمــا 

مــن  الليبــي،  الغربــي  الســاحل  علــى  العســكري 

خــال اتفاقهــا مــع قطــر وحكومــة الوفــاق علــى 

فــي  لهــا  بحريــة  قاعــدة  مصراتــه  مينــاء  جعــل 

األوضـــاع  الجائحـــة  فاقمـــت 
للـــدول،  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
ممـــا زاد من جنوح بعضهـــا لنظرية 
لصـــرف  الخارجـــي«؛  »المهـــرب 
انتبـــاه الـــرأي العـــام عـــن األوضـــاع 
المتأزمـــة، وينطبق ذلك على الحالة 

المتوســـط. شـــرق  التركيـــة 
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عــدد  وصفهــا  خطــوة  فــي  المتوســط،  شــرق 

أساســي  بشــكل  تهــدف  بأنهــا  المراقبيــن  مــن 

إلــى تعطيــل مشــروعات نقــل الطاقــة مــن دول 

شــرق المتوســط إلــى أوروبــا، كل هــذه التحــركات 

أزمــة  ضاعفــت  أنقــرة،  جانــب  مــن  والسياســات 

الثقــة لــدى دول المنطقــة تجــاه نظــام الرئيــس 

التركــي »رجــب طيــب أردوغــان«، وأثــارت شــكوًكا 

نشــر  فــي  النظــام  هــذا  رغبــة  حــول  عميقــة 

الفوضــى وعــدم األمــن فــي المنطقــة؛ ســعًيا منــه 

إللهــاء الداخــل التركــي عــن مشــكاته االقتصاديــة 

الخارجيــة.  األزمــات  بافتعــال  والسياســية 

أمــا العامــل الثانــي الــذي أســهم فــي زيــادة التوتــر 

وزعزعــة األوضــاع األمنيــة فــي شــرق المتوســط 

خــال العــام الماضي فهو ســباق التســلُّح وتنامي 

ــة دول المنطقــة فــي  القــدرات العســكرية لغالبي

الســنوات األخيــرة، وعــادة مــا يســتفيد المحللــون 

والحشــود  التســلُّح  بيانــات  مــن  العســكريون 

بيــن  التنافــس  فــي  التغيــر  لدراســة  العســكرية 

زيــادة  ألن  بينهــا؛  الصــراع  وعاقــات  الــدول 

الصــراع  عاقــات  أعــراض  مــن  هــي  التســلُّح 

الــدول،  بيــن  الثقــة  وفقــدان  األمــن  وانعــدام 

ــظ، 
ِ
بــدول شــرق المتوســط، لوح وفيمــا يتعلــق 

فــي الســنوات األخيــرة، زيــادة اإلنفــاق العســكري 

بشــكل  الحديثــة  العســكرية  المعــدات  لشــراء 

كبيــر مــن جانــب معظــم هــذه الــدول، فعلى ســبيل 

المثــال، اشــترت تركيــا غواصــات جديــدة، وتقــوم 

وتخطــط  برمائيــة،  هجوميــة  ســفن  ببنــاء  حالًيــا 

لبنــاء حاملــة طائــرات كاملــة الحجــم اعتبــاًرا مــن 

عــام 2021، وتســتثمر بكثافــة فــي الطائــرات بــدون 

طيــار المســلحة، كمــا أبرمــت أنقــرة أيًضــا صفقــة 

منظومــة الدفــاع الصاروخيــة الروســية »إس 400« 

فــي عــام 2017، فضــًلا عــن عزمهــا شــراء 36 طائــرة 

مقاتلــة ســوخوي »ســو-35« مــن روســيا، بــدًلا مــن 

طائــرات »إف – 35« األمريكيــة )الشــبح(، والتــي 

قــررت واشــنطن عــدم بيعهــا ألنقــرة.

ومــن جهتهــا، اشــترت اليونــان مؤخــًرا عــدًدا مــن 

وســفن  الســريعة   Roussen »روســين«  قــوارب 

الســواحل،  لخفــر   »4,5  Saar«  »4,5 »ســار  فئــة 

كمــا أعلــن رئيــس الــوزراء اليونانــي »كيرياكــوس 

ميتســوتاكيس« فــي منتصــف ســبتمبر 2020، عــن 

العســكرية  القــدرات  لتعزيــز  مهــم«  »برنامــج 

بينهــا  أســلحة  شــراء  علــى  ويشــتمل  للبــاد، 

فرقاطــات  وأربــع  فرنســية،  رافــال  مقاتلــة   18

متعــددة المهــام، فضــًلا عــن تجنيــد 15 ألــف جنــدي 

حجــم  لزيــادة  أيضــا  أثينــا  تخطــط  كمــا  إضافــي، 

العشــر  الســنوات  خــال  العســكري  إنفاقهــا 

المقبلــة، ليصــل إلــى 10 مليــارات يــورو، وُيشــار إلــى 

أن اليونــان، رغــم األزمــة الماليــة التــي شــهدتها 

خــال الســنوات العشــر الماضيــة، تأتــي فــي مرتبــة 

متقدمــة بيــن الــدول األعضــاء فــي حلــف الناتــو مــن 

حيــث نســبة اإلنفــاق العســكري بالنســبة لحجــم 

االقتصــاد الوطنــي، ففــي خــال العــام الماضــي، 

أنفقــت اليونــان حوالــي 2,29% مــن ناتجهــا المحلــي 

اإلجمالــي علــى السياســات الدفاعيــة، علمــا بــأن 

ــو  متوســط حجــم اإلنفــاق الدفاعــي فــي دول النات

يبلــغ مــا بيــن 1,2% إلــى %2. 

بتحديــث  أيًضــا  مصــر  قامــت  ناحيتهــا،  ومــن 

واشــترت  وتوســيعه،  الغواصــات  مــن  أســطولها 

حاملتــي طائــرات هليكوبتــر مــن طــراز »ميســترال« 

وفرقاطــة   ،2016 عــام  فــي  برمائيــة  هجوميــة  بقــدرة 

الممارســـات التركيـــة شـــرق 
المتوســـط، وســـباق التســـلح، 
وتفّشي جائحة كورونا .. عوامل 
تأجيـــج  فـــي  أســـهمت  رئيســـة 
والعســـكري  األمنـــي  الوضـــع 
فـــي منطقة شـــرق المتوســـط، 

خـــال عـــام ٢٠٢٠.
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صواريــخ فرنســية إيطاليــة مــن طــراز »فــرام«، كمــا اشــترت القاهــرة أيًضــا عــدًدا مــن الكورفيتــات الصاروخيــة 

الفرنســية طــراز »جوينــد« واأللمانيــة »ميكــو« واإليطاليــة »بيرجامينــي«، فضــًلا عــن أربــع غواصــات هجوميــة 

ــة، تــم توســيع المــدى العملياتــي للقــوات  ــز القــوات البحريــة المصري طــراز »تايــب 209«، وبالتزامــن مــع تعزي

الجويــة المصريــة عبــر التعاقــد علــى توريــد مقاتــات الرافــال الفرنســية، فضــًلا عــن التعاقــد علــى مقاتــات 

الروســية. المحدثــة   29 الميــج  مقاتــات  علــى  عــاوًة  اإليطاليــة،  اليوروتايفــون 

ويوضــح الجــدول التالــي مســتوى زيــادة اإلنفــاق العســكري ألهــم ثــاث دول فــي شــرق المتوســط، 

ويتضــح منــه أن اإلنفــاق العســكري التركــي فــي الفتــرة مــن عــام 2017 إلــى 2024 بشــكل عــام يفــوق 

اإلنفــاق العســكري المصــري واليونانــي مجتمعيــن؛ األمــر الــذي فاقــم مــن أزمــة الثقــة المفقــودة 

بيــن القاهــرة وأثينــا مــن ناحيــة وأنقــرة مــن ناحيــة أخــرى. 

زيادة اإلنفاق العسكري لعدد من دول شرق المتوسط في الفترة من 2017 إلى 2024 

Source: IHS Jane’s (2020)

وباإلضافــة إلــى زيــادة اإلنفــاق العســكري وســباق التســلُّح فــي منطقــة شــرق المتوســط، زاد الشــعور 

بانعــدام األمــن، مــع ارتفــاع وتيــرة ونطــاق التدريبــات العســكرية والعمليــات البحريــة التــي قامــت بهــا 

دول المنطقــة بشــكل متصاعــد فــي الســنوات األخيــرة، ويوضــح الشــكل التالــي القفــزة الكبيــرة فــي 

عــدد هــذه التدريبــات التــي شــاركت فيهــا دول المنطقــة )قبــرص ومصــر واليونــان وإســرائيل وتركيــا( 

خــال الفتــرة مــن 2010 إلــى 2020.
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ــادة  ــة أخــرى، كان مــن الواضــح أيًضــا زي ومــن ناحي

عــدد المنــاورات البحريــة التــي شــاركت فيهــا الدول 

وروســيا  المتحــدة  )الواليــات  الخارجيــة  الكبــرى 

شــرق  منطقــة  فــي  والصيــن(  وفرنســا  والناتــو 

اســتمر  حيــث  األخيــر؛  العقــد  خــال  المتوســط 

ــد مــن التدريبــات  ــو فــي ممارســة العدي حلــف النات

ومنهــا  المنطقــة،  فــي  العســكرية  والعمليــات 

ــة »حــارس البحــر« فــي  ــال: عملي علــى ســبيل المث

دخلــت  كمــا  وشــرقه،  المتوســط  البحــر  وســط 

العديــد  فرنســا وإيطاليــا وروســيا والصيــن فــي 

مــن المنــاورات المشــتركة مــع مصــر وإســرائيل 

طائــرات  حاملــة  وشــاركت  واليونــان،  وقبــرص 

جزيــرة  قبالــة  اليونــان  مــع  التدريــب  أمريكيــة 

كريــت، وربمــا تكــون هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد 

دفعــت  مــا  هــي  البحريــة  والعمليــات  التدريبــات 

جميــع  دعــوة  إلــى   ،2020 أغســطس  فــي  ألمانيــا، 

األطــراف اإلقليميــة لوقــف التدريبــات العســكرية 

التوتــر  يتفاقــم  ال  حتــى  المتوســط؛  شــرق  فــي 

وعــدم االســتقرار فــي المنطقــة، ويوضــح الشــكل 

التالــي عــدد المنــاورات العســكرية التــي شــاركت 

فيهــا القــوى الخارجيــة بمنطقــة شــرق المتوســط 

فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2020.

مقارنة بين الدول وفًقا للمشاركة في التدريبات البحرية

مشاركة القوى الخارجية في التدريبات البحرية في منطقة شرق المتوسط
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خطــورة  مــن  فاقــم  الــذي  الثالــث  العامــل  أمــا 

المتوســط  شــرق  منطقــة  فــي  األمنــي  الوضــع 

 – كوفيــد  جائحــة  تفشــي  فهــو   ،2020 عــام  خــال 

عــن  النظــر  بغــض  المنطقــة،  دول  كل  فــي   ،19

أو  العســكرية  قوتهــا  أو  االقتصــادي  مســتواها 

عــدد ســكانها، أو أي اعتبــار آخــر؛ حيــث أدت هــذه 

الجائحــة، ومــا ترتَّــب عليهــا مــن إجــراءات احترازيــة 

الصحيــة  األوضــاع  تدهــور  إلــى  لمواجهتهــا، 

دول  مــن  كثيــر  فــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

المرتبطــة  التوقعــات  تراجعــت  كمــا  المنطقــة، 

بــأن تســهم اكتشــافات الغــاز الهائلــة علــى مــدى 

واالزدهــار  الســام  تحقيــق  فــي  الماضــي  العقــد 

الغــاز  أســعار  انخفــاض  نتيجــة  المنطقــة؛  فــي 

الطاقــة  شــركات  مــن  عــدد  ــه  وتوجُّ العالميــة، 

فــي  للغــاز  مشــروعاتها  تأجيــل  إلــى  العماقــة 

المنطقــة، وبالتزامــن مــع ذلــك، أصــاب المــرض 

آثــاره  لــه  وكانــت  اآلالف،  بحيــاة  وأودى  الماييــن 

السياســية واالقتصاديــة الســلبية علــى المنطقة؛ 

لدولهــا. األمنيــة  التحديــات  مــن  ضاعــف  ممــا 

فمــن الناحيــة السياســية، تطلَّبــت مكافحــة وبــاء 

كوفيــد - 19 توســع الــدول فــي فرضهــا إلجــراءات 

عــام  وإغــاق  اجتماعــي  وتباعــد  صحــي  حجــر 

بارتــداء  المواطنيــن  وإلــزام  للمحــال،  جزئــي  أو 

الكمامــات، ومــن الناحيــة االقتصاديــة، أدى الوبــاء 

إلــى تعطيــل الحركــة التجاريــة فــي داخــل معظــم 

دول شــرق المتوســط؛ بســبب إجــراءات اإلغــاق 

لألنشــطة االقتصاديــة، ممــا أدى إلــى زيــادة أعــداد 

وتقدمــوا  وظائفهــم  فقــدوا  الذيــن  المتعطليــن 

مــن  اجتماعيــة  إعانــات  علــى  للحصــول  بطلبــات 

الــدول،  بيــن  العاقــات  مســتوى  وعلــى  الدولــة، 

التجــارة  حركــة  وتعطلــت  المطــارات،  إغــاق  تــم 

فــي  الســياحة  تختفــي  وكادت  الســلع،  وتبــادل 

أغلــب دول شــرق المتوســط، وكل هــذه التغيــرات 

معــدالت  تراجــع  إلــى  أدت  والخارجيــة  الداخليــة 

النمــو فــي معظــم اقتصــادات الــدول، خاصــة فــي 

كثيــًرا  يدفــع  الــذي  األمــر  وهــو  واليونــان،  تركيــا 

ــر مــن خطــورة  ــى التحذي ــراء األمنييــن إل مــن الخب

فــي  األمنيــة  األوضــاع  علــى  الجائحــة  اســتمرار 

شــرق المتوســط فــي الفتــرة المقبلــة، مشــيرين 

إلــى قاعــدة بســيطة مفادهــا أنــه كلمــا قــل نمــو 

االقتصــاد الوطنــي فــي دولــة مــا، عانــى الســكان 

مــن عــدم االســتقرار االجتماعــي ولجــأت الــدول 

إلــى األعمــال العدائيــة ضــد الــدول المجــاورة؛ من 

أجــل التغطيــة علــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة 

بعــض  تحقيــق  ومحاولــة  واالجتماعيــة، 

الخارجــي،  توســعها  مــن  الماليــة  المكاســب 

ويظهــر ذلــك فــي الحالــة التركيــة بامتيــاز؛ حيــث 

تشــير جميــع المؤشــرات االقتصاديــة إلــى تدهــور 

وبالتالــي  متســارع،  بشــكل  التركــي  االقتصــاد 

زيــادة عــدم الرضــا االقتصــادي لألتــراك، وميــل 

الطبقــة الحاكمــة إلــى تعريــض أمــن المنطقــة 

للخطــر.

آفاق المستقبل

كمــا يحــدث فــي كثيــر مــن الحــاالت فــي العالــم، أدى 

األمنيــة  والتحديــات  التهديــدات  بزيــادة  الشــعور 

فــي منطقــة شــرق المتوســط خــال عــام 2020 إلــى 

ظهــور تقــارب سياســي وعســكري بيــن الاعبيــن 

اإلقليمييــن المتشــابهين فــي التفكيــر؛ مــن أجــل 

يتوقــف  وســوف  التهديــدات،  هــذه  مواجهــة 

شــرق  منطقــة  فــي  اإلقليمــي  األمــن  مســتقبل 

أفضــــــت التهديـــــدات المتاحقة 
فـــي شــــــــــرق المتوســـط إلـــى بـــروز 
بيـــن  وعســـكري  سياســـي  تقـــارب 
ومـــن  اإلقليمييـــــــن،  الفاعليــــــــن 
الُمرجَّح أن يتوقف مستقبل األمن 
اإلقليمـــي فـــي المنطقـــة على مدى 
اســـتمرار ومأسســـة هذا التقارب.
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2-الردع العسكري:

حيــث عملــت غالبيــة دول شــرق المتوســط علــى 

إجــراءات،  عــدة  خــال  مــن  عســكريا  تركيــا  ردع 

والتدريبــات  المنــاورات  عقــد  أبرزهــا:  مــن  لعــل 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  المشــتركة،  العســكرية 

اشــتركت مصــر وفرنســا فــي مــا يزيــد علــى خمســة 

خــال  المتوســط  شــرق  فــي  مشــتركة  تدريبــات 

الطرفْيــن  رغبــة  علــى  دلــل  مــا  وهــو   ،2020 عــام 

لمواجهــة  وتعزيزهــا  البحريــة  قدراتهــا  رفــع  فــي 

األعمــال العدائيــة التركيــة، كمــا شــهدت المنطقة 

أيًضــا عــدة منــاورات عســكرية بيــن مصــر واليونــان 

)ميــدوزا 10(، وبيــن فرنســا وقبــرص، وبيــن فرنســا 

واإلمــارات، وبيــن فرنســا واليونــان، وبيــن الواليــات 

المتحــدة واليونــان، ومــن ناحيــة ثانيــة، تــم تفعيــل 

عــدد مــن االتفاقيــات األمنيــة والعســكرية لــردع 

األنشــطة المســتفزة مــن جانــب أنقــرة فــي شــرق 

المشــترك  الدفــاع  اتفاقيــة  مثــل:  المتوســط، 

أعلنــت  كمــا  وقبــرص،  فرنســا  بيــن  عــة  الموقَّ

لدعــم  أمنيــة  اتفاقيــة  عــن  المتحــدة  الواليــات 

واليونــان  المتحــدة  الواليــات  وكانــت  قبــرص، 

فــي  الدفاعــي  للتعــاون  اتفاقيــة  وقعتــا  قــد 

قاعــدة  اســتخدام  بتوســيع  تســمح   ،2019 أكتوبــر 

القــوات األمريكيــة، بجانــب  »ســودا« مــن جانــب 

إقامــة ثــاث قواعــد عســكرية لواشــنطن؛ وذلــك 

لتوثيــق الشــراكة االســتراتيجية بينهمــا، وجــاءت 

ــر حــول احتمــال نقــل  هــذه االتفاقيــة وســط تقاري

القــوات األمريكيــة مــن قاعــدة إنجرليــك التركيــة 

إلــى اليونــان، ومــن جهــة أخــرى، رفعــت الواليــات 

المتحــدة حظــر التســليح عــن قبــرص )المفــروض 

 .2020 منــذ 1987( فــي ســبتمبر 

3- وضع الخطوط الحمراء:

خطــا   )2020 يونيــو   20 )فــي  مصــر  رســمت  حيــث 

خــط  عليــه  أطلقــت  ليبيــا،  فــي  لتركيــا  أحمــر 

أي  عــن  أنقــرة  ردع  بهــدف  الجفــرة«؛   – »ســرت 

اســتمرار  مــدى  علــى  كبيــر،  حــد  إلــى  المتوســط، 

ومأسســة هــذا التقــارب فــي عــام 2021 ومــا بعــده، 

وفــي هــذا الســياق، قــد يكــون مــن المفيــد اإلشــارة 

إلــى أهــم التوجهــات األساســية التــي اتبعتهــا دول 

المنطقــة لمواجهــة التحــركات المزعزعــة لألمــن 

مــن  كان  والتــي  أنقــرة،  جانــب  مــن  واالســتقرار 

أبرزهــا مــا يلــي:

1- اإلقصاء من الترتيبات الجماعية 
والردع السياسي:

شــرق  غــاز  »منتــدى  تأســيس  ــل  مثَّ حيــث 

المتوســط« فــي عــام 2019 - مــن جانــب ســبع دول 

فــي المنطقــة، وهــي: مصــر، واليونــان، وإيطاليــا، 

 - وإســرائيل  وقبــرص،  وفلســطين،  واألردن، 

فــي  إقليميــة  منظمــة  إلــى  المنتــدى  تحويــل  ثــم 

ســبتمبر 2020 أحد أهم األدوات السياســية الفعالة 

لتطويــق التحــركات التركيــة المســتفزة فــي شــرق 

المنتــدى  اكتســب  وقــد  وردعهــا،  المتوســط 

زخًمــا هائــًلا مــع حــرص البنــك الدولــي علــى حضــور 

االنضمــام  فرنســا  وعــْرض  فعالياتــه،  جميــع 

المتحــدة  الواليــات  إليــه كعضــو عامــل، وكذلــك 

المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  األوروبــي  واالتحــاد 

بصفــة مراقبيــن، ومــن جهــة أخــرى، بــرزت تحــركات 

مغبــة  مــن  أنقــرة  لتحذيــر  متعــددة  دبلوماســية 

االســتمرار فــي سياســاتها المزعزعــة لاســتقرار 

ر االتحــاد  فــي المنطقــة، فعلــى ســبيل المثــال، حــذَّ

إن  عليهــا  عقوبــات  فــرض  مــن  تركيــا  األوروبــي 

شــرق  فــي  سياســاتها  عــن  أنقــرة  تعــدل  لــم 

األوروبــي  االتحــاد  قلــل  كمــا  وليبيــا،  المتوســط 

لانضمــام  لتركيــا  م  تُقــدَّ كانــت  التــي  المســاعدة 

المفاوضــات  تعليــق  تــم  كمــا  األوروبــي،  لاتحــاد 

م  وقــدَّ تركيــا،  مــع  الجــوي  النقــل  اتفاقيــة  حــول 

 10 فــي  ماكــرون«،  »إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 

 Pax 2020، مبــادرة »باكــس ميديتيرانيــا«  ســبتمبر 

المتزايــدة  العدوانيــة  لمواجهــة  Mediterranea؛ 

مــن جانــب تركيــا فــي البحــر المتوســط. 
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تقــدم عســكري باتجــاه الشــرق الليبــي فــي اتجــاه 

قدمــت  قــد  مصــر  وكانــت  المصريــة،  الحــدود 

)فــي 6 يونيــو 2020( مبــادرة سياســية لحــل األزمــة 

السياســية فــي ليبيــا؛ وذلــك مــن أجــل منــع أنقــرة 

للعــب  كمدخــل  الليبيــة  الســاحة  اســتخدام  مــن 

دور مؤثــر فــي شــرق المتوســط، عبــر تقديــم دعــم 

لحكومــة الســراج ونقــل الميليشــيات والمرتزقــة 

والعتــاد. باألســلحة  وتزويدهــم 

4- شرعنة الحقوق البحرية:

حيــث تــم توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة 

بيــن مصــر واليونــان فــي 6 أغســطس 2020، كمــا 

تــم توقيــع اتفــاق مماثــل بيــن اليونــان وإيطاليــا 

قــد  القاهــرة  وكانــت  شــهر،  بحوالــي  ذلــك  قبــل 

عــام  فــي  قبــرص  مــع  البحريــة  رســمت حدودهــا 

2003، وأعلنــت أنهــا ســوف تعيــن حدودهــا البحريــة 

إلــى  التوصــل  بمجــرد  مــع فلســطين وإســرائيل 

اإلســرائيلي.  االحتــال  لقضيــة  عادلــة  تســوية 

5- تعزيز التعاون في مجال الطاقة: 

حيث دخلت القاهرة في اتفاقات وترتيبات لشــراء 

الغاز اإلســرائيلي؛ لتلبية حاجات الســوق المحلية، 

األســواق  إلــى  وتصديــره  الفائــض  وتســييل 

الخارجيــة مــن المحطــات المصريــة علــى شــاطئ 

المتوســط، وقامــت إســرائيل بالفعــل ببــدء ضــخ 

ــى مصــر، فــي 15  صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي إل

ينايــر 2020، عبــر خــط أنابيــب غــاز شــرق المتوســط، 

بكميــات أوليــة تبلــغ 200 مليــون متــر مكعــب يوميــا. 

المصــري  التعــاون  شــهد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

القبرصــي فــي مجــال الطاقــة تقدمــا ملموســا، 

ففــى 18 ســبتمبر 2018، وقعــت القاهــرة ونيقوســيا 

علــى أول اتفاقيــة مــن نوعهــا فــي منطقــة شــرق 

بحــري مباشــر  أنابيــب  خــط  المتوســط إلنشــاء 

لنقــل الغــاز مــن حقــل أفروديــت القبرصــي، والــذى 

إلــى  مكعبــة،  قدمــا  تريليونــات   4,5 نحــو  يحــوى 

منشــأة إدكــو للغــاز الطبيعــي المســال فــي مصــر، 

وتصــل تكلفتــه إلــى حوالــي مليــار دوالر، وفــي هــذا 

الســياق، مــن المخطــط أن تبدأ قبرص في تصدير 

الغــاز الطبيعــي إلــى مصــر فــي عــام 2024 للمعالجــة 

والتصديــر الاحــق إلــى األســواق الدوليــة.

هــذا، ومــن المتوقــع أن تتلقــى هــذه التوجهــات 

المزعزعــة  التركيــة  التحــركات  لــردع  الخمســة 

لاســتقرار فــي شــرق المتوســط، دفعــة قويــة 

وجــود  ضــوء  فــي  بعــده،  ومــا   2021 عــام  خــال 

توقعــات بــأن تلعــب اإلدارة األمريكيــة الجديــدة 

للرئيــس المنتخــب جــو بايــدن دورا أكثــر حزمــا فــي 

مواجهــة تركيــا، حيــث مــن المنتظــر أن تفــرض 

علــى  جديــدة  اقتصاديــة  عقوبــات  بايــدن  إدارة 

 »400 »إس  منظومــة  شــرائها  بســبب  أنقــرة؛ 

العقوبــات  فــرض  قانــون  فــي ضــوء  الروســية، 

علــى شــراء الســاح مــن دول معاديــة للواليــات 

كمــا  )كاســتا(،  باســم  المعــروف  المتحــدة 

مــن  لمزيــد  أيضــا  معرضــة  ســتكون  أنقــرة  أن 

ضــوء  فــي  األمريكيــة،  االقتصاديــة  العقوبــات 

والحريــات  اإلنســان  لحقــوق  الحالــي  الوضــع 

الديمقراطــي  الحــزب  أن  خاصــة  تركيــا،  فــي 

بايــدن(  المنتخــب  الرئيــس  إليــه  ينتمــي  )الــذي 

لــه عاقــات وثيقــة مــع جماعــة فتــح هللا كولــن 

ــي، كمــا ســيجد  المعارضــة للنظــام التركــي الحال

الرئيــس بايــدن نفســه أيضــا مدفوعــا إلــى دعــم 

قبــرص واليونــان فــي مواجهــة أنقــرة، خاصــة فــي 

ــة الســام  ــام لعملي ــار الت ــروز خطــر االنهي ظــل ب

فــي قبــرص، حيــث دعــت تركيــا رســميا، فــي أكتوبــر 

إلــى دولتيــن.  الجزيــرة  إلــى تقســيم  الماضــي، 

اإلقصاء من الترتيبـــات الجماعية، 
والـــردع العســـكري، واســــــتراتيجيــــــة 
الخـطـــــوط الحمراء، وشرعنة الحقوق 
البحرية، والتعـــاون في مجال الطاقة 
للممارســـات  التصـــدي  مفاتيـــح   ...

التركية شـــرق المتوســـط.
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إلــى عــدم  المتوســط، كمــا تجــدر اإلشــارة أيضــا 

وجــود أي بعــد سياســي/ أمنــي فــي مبــادرة االتحــاد 

مــن أجــل المتوســط. 

وفــي ضــوء ذلــك، ينصــح عدد مــن الخبــراء بضرورة 

التفكيــر الجــاد فــي إعــادة النظــر فــي نظــام األمــن 

مــن  المتوســط،  شــرق  منطقــة  فــي  اإلقليمــي 

أجــل التعامــل الحاســم مــع العوامــل المزعزعــة 

لاســتقرار واألمــن فــي المنطقــة، فغيــاب مثــل 

هــذا النظــام، فــي الســنوات القادمــة، من شــأنه أن 

يــؤدي إلــى تفاقــم األزمــات وتصعيــد التوتــر، ويوجــد 

العديــد مــن اإلجــراءات التــي ربمــا تســهم، بشــكل 

اإلقليمــي  األمنــي  النظــام  هــذا  إقامــة  فــي  جــاد، 

ــد، مــن أبرزهــا: الجدي

للقــوى  السياســية  التحالفــات  دعــم  يجــب  أولًا: 

لمواجهــة  والمســتعدة  المماثــل،  التفكيــر  ذات 

منطقــة  مســتقبل  تهــدد  التــي  المدمــرة  القــوى 

شــرق المتوســط، وفــي هــذا الســياق، يقتــرح عــدد 

مــن الخبــراء ضــرورة أن يرتقــي منتــدى غــاز شــرق 

المتوســط مــن كونــه تجمعــا »طاقويــا« إلــى أن 

يصبح تجمعا »أمنيا« لمنطقة شــرق المتوســط، 

ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الضــروري أيضــا التفكيــر 

فــي الترابــط األمنــي واالســتراتيجي بيــن البحريــن 

بحريــا  ممــرا  باعتبارهمــا  واألحمــر،  المتوســط 

حيويــا لاتصــاالت )SLOC( بيــن المحيــط األطلســي 

وآســيا.

ثانيــا: تأكيــد أن جميــع الشــركاء اإلقليمييــن فــي 

منطقــة شــرق المتوســط يمكــن أن يجنــوا فوائــد 

مــن  المنطقــة،  فــي  الهائلــة  الغــاز  اكتشــافات 

خــال العضويــة فــي منتــدى غــاز شــرق المتوســط، 

الدوليــة،  القانونيــة  بالقواعــد  التمســك  بشــرط 

واحتــرام مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

لــدول الجــوار، وتطبيــق قــرارات األمــم المتحــدة 

ليبيــا،  إلــى  األســلحة  تصديــر  بحظــر  المرتبطــة 

ودعــم الســامة اإلقليميــة والبحريــة للــدول. 

ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن مســتقبل األمــن 

اإلقليمــي فــي شــرق المتوســط، فــي عــام 2021 

ومــا بعــده، ســوف يتأثــر إلــى حــد كبيــر باســتمرار 

دول  يشــمل  جمعــي  تحــرك  مســتوى  غيــاب 

المنطقــة والــدول الخارجيــة ذات الصلــة بإقليــم 

عــدة  إلــى  ذلــك  ويرجــع  المتوســط؛  شــرق 

أبرزهــا:  أســباب، 

وعــدد  المتحــدة  الواليــات  مواقــف  أن  أوال: 

مــن دول االتحــاد األوروبــي تتســم بالتــردد فــي 

فــرض عقوبــات علــى أنقــرة بســبب توجهاتهــا 

المســتفزة فــي شــرق المتوســط، بــل ويرحبــون 

الجيــو- الترتيبــات  إلــى  تركيــا  انضمــام  بفكــرة 

اقتصاديــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، دون 

النظــر إلــى االعتبــارات الجيو-سياســية التــي قــد 

تزيــد حــدة الصــراع فــي المنطقــة، وعلــى رأســها 

اإلخــوان  جماعــة  دعــم  فــي  أنقــرة  اســتمرار 

اإلرهابيــة والميليشــيات المســلحة التابعــة لهــا 

فــي ســوريا وليبيــا ومصــر وغيرهــا، حيــث تــرى 

واشــنطن أن الوجــود التركــي فــي األزمــة الليبيــة 

مواجهــة  فــي  مصالحهــا  علــى  يحافــظ  قــد 

دول  تشــجع  بينمــا  هنــاك،  الروســي  الحضــور 

أوروبيــة، مثــل ألمانيــا وبولندا والمجر والتشــيك 

وســلوفاكيا الحــوار مــع أنقــرة؛ لخوفها من قيام 

تركيــا بالســماح للمهاجريــن بعبــور حدودهــا إلــى 

أوروبــا حــال فــرض العقوبــات عليهــا. 

ثانيــا: اســتمرار غيــاب الهيــكل األمنــي اإلقليمــي 

فــي المنطقــة، حيــث لــم تشــهد منطقــة شــرق 

أو  البــاردة  الحــرب  خــال  ســواء  المتوســط، 

بيــن  ومؤثــرا  كبيــرا  مؤسســيا  تعاونــا  بعدهــا، 

دولهــا مــن أجــل تحقيــق األمــن، كمــا أن الخبــرة 

التاريخيــة تشــير إلــى عــدم تحقق نجــاح كبير ألطر 

األوروبية-المتوســطية  الشــراكة  مثــل  أمنيــة 

للبحــر  الناتــو  ومبــادرة  برشــلونة(،  )عمليــة 

البحــر  جنــوب  مــن  دول  مــع ســبع  المتوســط 
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ثالثــا: حــث الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبي 

علــى فــرض عقوبــات رادعــة علــى أنقــرة، مــن أجل 

دفعهــا لتبنــي المبــادئ ســالفة الذكر.

ــد مــن االســتمرار فــي حصــار النظــام  رابعــا: ال ب

والسياســي  االقتصــادي  والضغــط  التركــي، 

عليــه؛ حتــى يتخلــى عــن دعمــه لجماعــة اإلخــوان 

التدخــل فــي الشــؤون  اإلرهابيــة، ويتوقــف عــن 

الداخليــة للــدول العربيــة، خاصــة فــي مصــر وليبيــا 

التنســيق  يجــب  الســياق،  هــذا  وفــي  وســوريا، 

الدولــة  فــي  المســتويات  أعلــى  علــى  المركــزي 

المصريــة أثنــاء التعامــل مــع أنقــرة؛ حتــى يكــون 

وحاســما. واضحــا  المصــري  الموقــف 

مواجهــة  أيــة  أن  تأكيــد  ينبغــي  النهايــة،  وفــي 

عســكرية فــي منطقــة شــرق المتوســط، الغارقــة 

والمســرح  المعقــدة  التاريخيــة  المنازعــات  فــي 

المهــم للتنافــس االســتراتيجي بين الــدول الكبرى 

فــي العالــم، ســتكون لهــا تكلفــة باهظــة؛ حيــث 

ســيتم تقويــض األمــن عبــر المتوســط، وتعطيــل 

كمــا ســُتلحق  الطاقــة،  مجــاالت  فــي  االســتثمار 

المنطقــة،  دول  بيــن  الحيويــة  بالعاقــات  ضــرًرا 

لشــعوبها،  المعيشــية  األوضــاع  ر 
ِ
وســتدهو

لمواجهــة  آليــة  األطــراف  تجــد  لــم  فــإذا  وعليــه؛ 

التهديــدات األمنيــة وإدارة النزاعــات فيمــا بينهــا 

علــى  وخيمــة  عواقــب  إلــى  ذلــك  يــؤدي  فســوف 

الجميــع.

فـــي  النظـــر  إلعـــادة  حاجـــة  هنـــاك 
نظـــــــــام األمـــــــــن اإلقليمـــي شـــرق 
التصـــدي  أجـــل  مـــن  المتوســـــــــط؛ 
لاســـتقرار  المزعزعـــة  للعوامـــل 
فـــي المنطقة، ويمكـــن لمنتدى غاز 
شرق المتوســـط لعب دور محوري 

فـــي هـــذا الشـــأن.
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السفير/ محمد توفيق
سفير مصر األسبق بواشنطن

آفاق العالقات المصرية األمريكية في ٢٠٢١

المتحــدة  الواليــات  رئاســة  بايــدن«  »جــو  يتولــى 

الدوليــة  لألوضــاع  الحساســية  بالــغ  وقــت  فــي 

إيجــاد  عــن صعوبــة  النظــر  واإلقليميــة، وبغــض 

إدارة  وأي  مصــر  بيــن  الــرؤى  فــي  كامــل  تطابــق 

أمريكيــة، فــإن حجــم المصالــح التــي تربــط البلديــن 

لــه مــن األهميــة مــا يبــرر أن نبــذل جهــًدا إلعطــاء 

ــاء الثقــة مــع  ــدة للعاقــات، وإعــادة بن دفعــة جدي

منظــور  مــن  األمريكيــة  والنخــب  المؤسســات 

شــامل، وخاصــة فــي إطــار النظــام اإلقليمــي الــذي 

نــراه يتبلــور فــي الشــرق األوســط حالًيــا. وفيمــا 

يلــي بعــض األفــكار المبدئية كإســهامة متواضعة 

فــي هــذا الجهــد.

نظرة عامة للعالقات المصرية 
األمريكية

الذاتــي  بالقصــور  الثنائيــة  العاقــات  تســير 

وباآلليــات نفســها المعتَمــَدة منــذ الثمانينيــات، 

إال أنــه بــات مــن الصعــب إنــكار التــآكل المتنامــي 

لهــا بصفــة عامــة، وفقــدان الثقــة المتبادلــة بيــن 

مؤسســات الدولتْيــن علــى وجــه الخصــوص، ممــا 

يفــرض إعــادة بنــاء العاقــات علــى أســس أكثــر 

مرونــة ومتانــة فــي آن واحــد، وبمــا يتيــح لنــا قــدًرا 

كبيــًرا مــن اســتقالية القــرار فــي المســائل ذات 

هــذا  فــي  المهــم  ومــن  االســتراتيجية،  الطبيعــة 

الصــدد أن نقــاوم الميــل الطبيعــي لمحاولــة إعــادة 

إنتــاج العاقــات فــي شــكلها القديــم )بدعــوى أن 

التوتــر الــذي حــدث فــي العقدْيــن األخيرْيــن يرجــع 

أو  بالتجاهــل  تخطيهــا  يمكــن  عارضــة  ألســباب 

حكمــت  التــي  الشــخصيات  علــى  اللــوم  بإلقــاء 

الواليــات المتحــدة فــي تلــك الفتــرة(؛ ألن مثــل هــذا 

التــي  العميقــة  التغيــرات  التوجــه يغفــل حقيقــة 

حدثــت للبنيــة االجتماعيــة والسياســية للبلدْيــن، 

بــل  واإلقليميــة،  الدوليــة  العاقــات  ولطبيعــة 

مــع  والتفاعــات  الحضاريــة،  البشــرية  ومســيرة 

البيئــة المحيطــة، والثــورة الشــاملة علــى أنمــاط 

اجتماعيــة ظلِّــت مهيمنــة آلالف الســنين، وهي في 

مجملهــا ظواهــر آخــذة فــي التصاعــد ال التراجــع. 

مراعــاة  أهميــة  مجــدًدا  »بايــدن«  فــوز  أثبــت 

الجمهــوري  الحزبْيــن  مــع  عاقاتنــا  فــي  التــوازن 

والديمقراطــي والمؤسســات والنخــب األمريكيــة 

المختلفة؛ لكون تداول الســلطة الســمة الرئيسة 

القــرار  اتخــاذ  السياســي، ولتنــوع مراكــز  للنظــام 

العاقــات  ألن  وأيًضــا  المتحــدة،  الواليــات  فــي 

المصريــة األمريكيــة تتعــدى فــي منظورهــا الزمنــي 

واليــة أي رئيــس أمريكــي بعينــه، فإقامــة عاقــات 

ثنائيــة ناجحــة يكــون بالتواصــل والعمــل مــع كل 

وقطــاع  الكونجــرس،  فيهــا  بمــا  المؤسســات، 

ومنظمــات  البحــث،  ومراكــز  واألعمــال،  المــال 

المجتمــع المدنــي، واإلعــام، إضافــًة إلــى اإلدارة 

بمكوناتهــا بطبيعــة الحــال، وتحســين صورة مصر 

فــي أعيــن األمريكييــن داخــل واشــنطن وخارجهــا. 

الداخليــة  األوضــاع  تؤثــر  أن  الجديــد  مــن  وليــس 
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ستظل الواليات المتحدة القوة 
العالـــم،  فـــي  األولـــى  العســـكرية 
وســـتبقى مصـــر القـــوة العســـكرية 
يطـــرح  ممـــا  الرئيســـة،  العربيـــة 
آفاًقا واســـعة للتعاون العســـكري 
علـــى  األمريكـــي؛ حفاًظـــا  المصـــري 
التوازنات اإلقليميـــة في المنطقة.

علــى خيــارات السياســة الخارجيــة األمريكيــة، وال 

توافــق  بتبلــور  الحالــي  السياســي  المنــاخ  ينبــئ 

بيــن النخــب األمريكيــة فــي المســتقبل القريــب؛ 

السياســة  اضطــراب  اســتمرار  إلــى  يشــير  ممــا 

الداخليــة األمريكيــة فــي المرحلــة القادمــة، ويترتــب 

علــى ذلــك إعــاء اعتبــارات السياســة الداخليــة فــي 

عمليــة اتخــاذ القــرار، واالســتعداد للتضحيــة بتلــك 

تلبــي  ال  التــي  الخارجيــة  والتحالفــات  العاقــات 

حاجــات ملحــة ومباشــرة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أجــواء المواجهــة الجديــدة 

مع الصين )أو مع محور روسي – صيني( ستكون 

لهــا تداعيــات سياســية واقتصاديــة مهمــة، ومــع 

بشــكل  العولمــة  نظــام  انهيــار  توقــع  صعوبــة 

اإلمــداد  وساســل  المصالــح  لتداخــل  كامــل 

ــا، فــإن المنــاخ  بشــكل يرفــع تكلفــة تفكيكــه تماًم

العالمــي قــد يتســم بالتوتــر فــي المرحلــة المقبلــة، 

المصريــة  للعاقــات  تحدًيــا  ــل  يمثِّ قــد  مــا  وهــو 

األمريكيــة، ويطــرح فرًصــا جديــدة لتعزيزهــا مــن 

جهــة أخــرى. 

التعاون االستراتيجي والعسكري

المســتقبل  فــي  المتحــدة  الواليــات  ســتظل 

فــي  األولــى  العســكرية  القــوة  هــي  المنظــور 

 – دومــا  كانــت  كمــا   – مصــر  وســتظل  العالــم 

الرئيســة، بمــا يعنــي  القــوة العســكرية العربيــة 

أن التعــاون العســكري المصــري األمريكــي أمــر 

 – اإلقليميــة  التوازنــات  علــى  للحفــاظ  ضــروري 

وعلــى األخــص بيــن العــرب واألطــراف اإلقليميــة 

غيــر العربيــة – وهــو شــرط ضــروري لاســتقرار.

فــي  األمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  وتأتــي 

بــة، 
ِ
ه اعتبارهــا  يجــوز  وال  للتعــاون  أوســع  إطــار 

وإنمــا هــي جــزء من صفقــة متكاملة تخــدم مصالح 

الطرفْيــن، ومــع هــذا فقــد حــدث تــآكل كبيــر للقــدرة 

الشــرائية لهــذه المســاعدات الثابتــة قيمتهــا عنــد 

ــه  مبلــغ 1,3 مليــار دوالر منــذ الثمانينيــات، والتــي تُوجَّ

لشــراء األســلحة والذخائــر وصيانتهــا وتحديثهــا، 

القــوات  أفــراد  مهــارات  وتنميــة  والتدريــب 

التســليح  حجــم  زيــادة  مــع  أنــه  إال  المســلحة، 

المتطــورة  األمريكيــة  المعــدات  مــن  المصــري 

تــزداد تكاليــف الصيانــة والتطويــر، خاصــة فــي ظــل 

ظهــور تكنولوجيــات جديــدة، ومــع مــرور الوقــت قــد 

ال تغطي قيمة هذه المســاعدات ســوى اســتمرار 

برامــج الصيانــة والتطويــر والتدريــب دون شــراء 

بالكميــات  الجديــدة  الرئيســة  األســلحة  أنظمــة 

المطلوبــة فــي ظــل تصاعــد التحديــات التــي تواجــه 

مصــر  فــي اإلقليــم. 

تنتهــج مصــر سياســة تقــوم علــى تنويــع مصــادر 

تســليحها كخيــار اســتراتيجي طبيعــي لدولــة فــي 

حجمهــا وموقعهــا مــع الحفــاظ علــى العاقــات 

وقــد  المتحــدة،  الواليــات  مــع  االســتراتيجية 

ــام الجانــب  ــة هــذا التوجــه قي ــة وحتمي أظهــر أهمي

األمريكــي بوقــف تســليم تلــك المســاعدات ألكثــر 

مــن عــام عقــب فــض اعتصامــي رابعــة والنهضــة، 

غيــر عابــئ بمواجهــة قواتنــا المســلحة للجماعــات 

أن  مــن  وبالرغــم  ســيناء،  فــي  خاصــة  اإلرهابيــة 

اإلدارة األمريكيــة امتنعــت عــن توصيــف مــا حــدث 

المســاعدات  توظيــف  فــإن  وقتئــذ،  مصــر  فــي 

الداخليــة  الشــؤون  فــي  للتدخــل  العســكرية 

لــدى  – مقبــوًلا  يكــون  ولــن   – يكــن  لــم  المصريــة 

إغفــال  يمكــن  ال  هــذا  ومــع  المصــري،  الجانــب 

عقوبــات  يفــرض  األمريكــي    CAATSA قانــون  أن 
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)متراوحــة فــي شــدتها( علــى الــدول التــي تعقــد 

ــق  ُطبِّ وقــد  روســيا،  مــع  كبــرى  ســاح  صفقــات 

فعــًلا فــي الحالــة التركيــة مؤخــًرا، وهــذا مــا يتطلــب 

الدخــول فــي حــوار جــاد مــع اإلدارة القادمــة حتــى 

المطلــوب.. التــوازن  علــى  الحفــاظ  نســتطيع 

مكافحة اإلرهاب 

يحتــل هــذا الملــف أهميــة خاصــة فــي العاقــات 

الطرفيــن،  لــدى  المتقدمــة  ألولويتــه  الثنائيــة؛ 

ولوجــود توافــق عــام بينهمــا حــول ســبل مواجهــة 

ــدرك  هــذه الظاهــرة، ومــع هــذا فمــن المهــم أن ن

أن الواليــات المتحــدة تفــرِّق بيــن اإلرهــاب المحلــي 

وهــو  يهددهــا،  ال  والــذي  أراضيهــا  عــن  البعيــد 

إرهــاب تدينــه علًنــا لكنهــا تتــرك مواجهتــه للحلفــاء 

اإلقليمييــن – مــع إمكانيــة تقديــم العــون لهــم – 

واإلرهــاب الدولــي مــن جهــة أخــرى، وهو الــذي يهدد 

اإلرهــاب  وهــو  والغربيــة،  األمريكيــة  المصالــح 

الــذي تحاربــه الواليــات المتحــدة دون هــوادة؛ لذلك 

ــف أي إدارة  مــن غيــر المجــدي أن نتوقــع أن تصنِّ

إرهابيــة،  المســلمين كجماعــة  أمريكيــة اإلخــوان 

فــي حيــن ســتظل مكافحــة اإلرهــاب مجــاًلا مهًمــا 

للتعــاون بيــن البلدْيــن.

فــي  األمريكيــة  النخبــة  داخــل  الفكــري  الخــاف 

محاربــة  ســبل  حــول  يكــن  لــم  الماضيــة  الفتــرة 

اإلرهــاب، ولكــن فــي كيفيــة منــع تفريــخ اإلرهابييــن 

الجــدد، والــذي أرجعتــه النخبــة – بميلهــا الثقافــي 

غيــاب  إلــى   – أحيانًــا  المخــل  التبســيط  نحــو 

معظــم  فــي  الرشــيد  والحكــم  الديمقراطيــة 

اعتبــر  وقــد  المســلمة،  األغلبيــات  ذات  الــدول 

 2001 11 ســبتمبر  أحــداث  القــادة األمريكيــون –بعــد 

الواليــات  تتدخــل  أن  الضــروري  مــن  بــات  أنــه   –

المتحــدة إلحــداث تحــوالت ديمقراطيــة فــي الــدول 

بــدأه  مــا  وهــو  الخصــوص،  وجــه  علــى  العربيــة 

الرئيــس »بــوش« بالتدخــل العســكري المباشــر 

كلفــة.  أقــل  بشــكل  »أوبامــا«  واســتكمله 

مــع ظهــور داعــش وقدرتهــا علــى حشــد وتجنيــد 

نفســها،  الغربيــة  الديمقراطيــات  مواطنــي 

الســلطوية  الطبيعــة  انكشــاف  مــع  وبالتــوازي 

وصفــت  التــي   – السياســي  اإلســام  لجماعــات 

خاصــة   – للســلطة  لتصــل  بالمعتدلــة  نفســها 

ــر  ــا، ارتفعــت أصــوات – بدرجــة أكب فــي مصــر وتركي

بفكــرة صــراع  المتشــبع  األمريكــي  اليميــن  لــدى 

الحضــارات – تؤكــد أن جــذور اإلرهــاب المتأســلم 

ال ترتبــط بالدرجــة األولــى بغيــاب الديمقراطيــة بــل 

هــي تجليــات أيديولوجيــة نابعــة مــن نظــرة ثقافيــة 

متطرفــة، وقــد جــاء موقــف الرئيــس »السيســي« 

جذرًيــا،  الدينــي  الخطــاب  بتصحيــح  الُمطالــب 

وتفكيــك شــبكات جماعــات اإلســام السياســي 

اإلســامية  الــدول  أن  ليؤكــد  شــامل  بشــكل 

هــذا  مــع  التعامــل  علــى  األقــدر  هــي  نفســها 

آثــار  عــن  تســفر  الغربيــة  التدخــات  وأن  الخطــر، 

عكســية بالغــة الخطــورة؛ حيــث إن منــاخ الفوضــى 

الجماعــات  تســتغلها  ســانحة  فرصــة  يتيــح 

ــل  اإلرهابيــة لانتشــار وفــْرض هيمنتهــا، وقــد توصَّ

التيــار الغالــب فــي النخبــة السياســية بجناحيهــا 

م  تَقــدَّ مــا  ضــوء  فــي  والديمقراطــي  الجمهــوري 

إلــى أهميــة الحفــاظ علــى االســتقرار السياســي 

واالقتصــادي للــدول، ومــن المهــم فــي هــذا الصدد 

رأســها  وعلــى  اإلســامية  مؤسســاتنا  ز  تعــزِّ أن 

األزهــر الشــريف مــن قدراتهــا فيمــا يتعلــق باتقــان 

األئمــة للغــــــات األجنبيــــــــة، وســبل التعامـــــل مــع 

ــات التواصــل االجتماعــي وتوجيــه رســالة  شــــبـكـــــــ

بســيطة وواضحــة، فضــًلا عــن تجديــد الخطــاب 

الحــال. الدينــي نفســه بطبيعــة 

التعاون االقتصادي 

توجــد جمعيــات نشــطة لرجــال األعمــال )مجلس 

التجــارة  غرفــة   – األمريكــي  المصــري  األعمــال 

ريــن  المصدِّ مجموعــة   – مصــر  فــي  األمريكيــة 

المناطــق  خــال  مــن  األمريكيــة  للســوق 
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تشــجيع  ومــع   ،)QIZ المؤهلــة  الصناعيــة 

نشــاطها مــن، المهــم توســيع نطــاق التعــاون 

جديــدة،  قطاعــات  يتضمــن  بحيــث  االقتصــادي 

ســواًء فيمــا يتعلــق بالصــادرات أو االســتثمار، 

ليــس هيًنــا؛ ألنــه   – وهــو جهــد – مــع  ضرورتــه 

يتطلــب معالجــة بعــض أوجــه القصــور اإلداري 

علــى الجانــب المصــري، كمــا أن اهتمــام القطــاع 

الخــاص األمريكــي بمصــر يعطــي مؤشــًرا إيجابًيــا 

آلداء االقتصــاد المصــري، ويحفــز شــركات الــدول 

كمــا  ســوقنا،  إمكانــات  الستكشــاف  األخــرى 

أنــه يضاعــف مــن أهميــة مصــر فــي نظــر صانــع 

القــرار األمريكــي، وُيعــد اهتمــام شــركات الطاقــة 

األمريكيــة الكبــرى بالوجــود فــي مصــر فــي اآلونــة 

ل مصــر لمركز  األخيــرة، وبشــكل متزامــن مــع تحــوُّ

مجــاًلا  يفتــح  مهًمــا  مؤشــًرا  للطاقــة،  إقليمــي 

واعــًدا للتعــاون، ويتعيــن البنــاء عليــه مــع اإلدارة 

الجديــدة. كمــا تتيــح التوقعــات بقيــام الشــركات 

الكبــرى بإعــادة تقييــم خطــوط إمدادهــا لتقليــل 

اعتمادهــا علــى الصيــن، والحــد مــن االســتثمارات 

الجديــدة بهــا، فرًصــا مهمــة لنــا، وخاصة بالنســبة 

لفــرص جــذب االســتثمارات العالميــة والصينيــة 

– أيضــا - لمنطقــة قنــاة الســويس، مــع أهميــة 

البــدء فــي اإلعــداد المبكــر لذلــك.

موضوعات الديمقراطية وحقوق 
اإلنســـان

الداخلــي  االهتمــام  بيــن  التفرقــة  المفيــد  مــن 

بموضوعــات حقــوق اإلنســان، وهــو مــن عامــات 

فــي  اإلنســان  حقــوق  وتنــاول  الناجحــة،  الدولــة 

السياســات الدوليــة التــي تتبناهــا الــدول لتحقيــق 

أخــرى،  جهــة  مــن  الخارجيــة  سياســاتها  أهــداف 

وهــي أدوات ال يمكــن للــدول الغربيــة أن تتنــازل 

ــى عــن  عنهــا، وعليــه؛ فــاإلدارة الجديــدة لــن تتخلَّ

تســتخدمها  قــد  أنهــا  إال  كليــًة،  األدوات  هــذه 

عــدم  يعنــي  الــذي  األمــر  وهــو  انتقائــي،  بشــكل 

ــف ضدنــا  التعويــل علــى أن هــذا الملــف لــن يوظَّ

هــذا  مثــل  أن  ماحظــة  أهميــة  مــع  مســتقبًلا، 

التوجــه ال يعنــي بالضــرورة االســتعداد لدعــم تيــار 

اإلســام السياســي الــذي انكشــف إلــى حــد كبيــر.

مــن الجديــر باإلشــارة أن »بايــدن« قــد صــرَّح أثنــاء 

لمؤتمــر  الدعــوة  ينــوي  بأنــه  االنتخابيــة  حملتــه 

ــة، ويطالــب بعــض المحلليــن  للــدول الديمقراطي

حــال  فــي   – المؤتمــر  هــذا  مثــل  بتحويــل  حالًيــا 

انعقــاده – إلــى منصــة إلطــاق تحــرُّك جديــد لدعــم 

التحــول الديمقراطــي فــي العالــم، وبغــض النظــر 

عــن انعقــاد هــذا المؤتمــر مــن عدمــه، فمــن المفيد 

م طرًحــا متكامــًلا فــي هــذا المجــال، بنــاًء  أن نقــدِّ

علــى رؤيــة طويلــة المــدى مبنيــة علــى مصلحتنــا 

الوطنيــة، وليســت إلرضــاء أي طــرف خارجــي.

األوضاع اإلقليمية 

الشــرق  أن  إلــى  األمريكيــة  النخبــة  لــت  توصَّ

األوســط لــم يعــد يحتــل األولويــة التــي كان يمثِّلهــا 

علــى  الحفــاظ  يتعيــن  وبالتالــي  الســابق؛  فــي 

المصالــح األمريكيــة بــه بقــدر أقــل مــن التكلفــة 

الماديــة، ومســتوى أدنــى مــن المخاطــرة بــأرواح 

ــذ  ــران من األمريكييــن. وفــي هــذا اإلطــار، احتلــت إي

النظـــام  إنشـــاء  اســـتكمال 
السياسي - األمني - االقتصادي 
الذي يشـــمل إســـرائيل والدول 
العربية، و التوصُّل إلى ترتيبات 
بشـــأن  طهـــران  مـــع  جديـــدة 
محـــور   .. النـــووي  برنامجهـــا 
األمريكيـــة  السياســـة  اهتمـــام 

الجديـــدة.         أوســـطية  الشـــرق 
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األمريكيــة  السياســة  فــي  مركزًيــا  موقًعــا  فتــرة 

الدولــة  بوصفهــا  األوســط  الشــرق  تجــاه 

اإلقليميــة الوحيــدة القــادرة علــى تهديــد المصالــح 

اســتند  وقــد  إســرائيل،  ومواجهــة  األمريكيــة 

فــي  النزاعــات  مــن  عــدد  إلــى  األمريكــي  الموقــف 

د اإليرانــي،  المنطقــة ليؤكــد الحاجــة الحتــواء التمــدُّ

لاتفــاق  وحلفائهــا  »أوبامــا«  إدارة  ــل  توصُّ وكان 

النــووي اإليرانــي )والــذي يعطــي إنــذاًرا كافًيــا حــال 

ــه إيــران لعســكرة برنامجهــا النــووي( مرتبًطــا  توجُّ

فــي التصــور األمريكــي بترتيبــات إقليميــة موازيــة 

الحتــواء الســلوك العدوانــي اإليرانــي، وقــد وجــدت 

قلــب  فــي  إســرائيل  تكــون  الفرصــة ســانحة ألن 

الترتيبــات.  هــذه 

مــن  انســحبت  »ترامــب«  إدارة  أن  حيــن  وفــي 

االتفــاق النــووي اإليرانــي مــن جهــة، وطرحــت مــن 

جهة أخرى خطة للســام الفلســطيني اإلســرائلي 

للتصــورات  وفًقــا  التســوية  أســس  تهــدم 

الســابقة، بــل تهــدم حــل الدولتْيــن، فــإن الخطــوط 

العريضــة للرؤيــة األمريكيــة لــم تتغيــر؛ حيــث إن 

النظــر  بغــض   – الفلســطينية  التســوية  جهــود 

عــن مضمونهــا – لــم تكــن ســوى غطــاء سياســي 

تمهيــًدا  اإلســرائيلي؛  العربــي  التطبيــع  لعمليــة 

إلنشــاء نظــام أمنــي إقليمــي جديــد، وقــد أبــرزت 

مــن  متزايــد  لعــدد  األخيــرة  التطبيــع  خطــوات 

لخريطــة  العريضــة  الخطــوط  العربيــة  الــدول 

الشــرق األوســط التــي تتبلــور أمامنــا اليــوم، ومــن 

ــح أن اإلدارة القادمــة ســتهتم  هنــا يمكــن أن نرجِّ

»الشــرق  سياســتها  فــي  رئيســين  بمحوريــن 

أوســطية«::

اســتكمال إنشــاء النظــام السياســي األمنــي 	 

والــدول  إســرائيل  يضــم  الــذي  االقتصــادي 

العربيــة.

التوصــل إلــى ترتيبــات جديــدة مــع إيــران بشــأن 	 

برنامجهــا النــووي.

قــرار  عــن  »بايــدن«  يتراجــع  أن  تصــور  ويصعــب 

نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس، وإن كان 

مــن غيــر المتصــور أن تســتمر إدارتــه فــي دفــع مــا 

عــرف بـــ »صفقــة القــرن«.    

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو المحــور التركــي القطــري 

لهــذا  بالنســبة  معقــد  عنصــر  كأنــه  ظاهرًيــا 

الدولتْيــن  تثبــت أن  التصــور، إال أن األيــام قــد 

يخــدم  بــدور  والقيــام  بــل  للتطويــع  قابلتْيــن 

ــر، وهــذا بخــاف  ــى حــد كبي التصــور األمريكــي إل

إيــران وروســيا، واللتْيــن يتعــارض هــذا النظــام 

ــل  وتمثِّ مباشــر،  بشــكل  مصالحهمــا  مــع 

ــر الســلوك  تصريحــات »بايــدن« بضــرورة تغيي

التركــي مــن جهــة، والجهــود األمريكيــة الحثيثــة 

لتســوية خــاف الــدول العربيــة األربــع مــع قطر 

اإلدارة  لتوجهــات  مؤشــًرا  أخــرى،  جهــة  مــن 

الجديــدة.

مــن وجهــة النظــر المصريــة، فــإن هــذا التصــور 

العربــي  للنظــام  تصورنــا  مــع  يتعــارض  قــد 

القــادر علــى مواجهــة أطمــاع الــدول »الشــرق 

علينــا  يضــع  وقــد  العربيــة،  غيــر  أوســطية« 

مســلحة  نزاعــات  فــي  للدخــول  ضغوًطــا 

المصــري  القومــي  باألمــن  تتعلــق  ال  محتملــة 

بشــكل مباشــر؛ وهــذا مــا يحتــم علينــا أن نكــون 

التصــور لضمــان  هــذا  فــي صياغــة  مشــاركين 

عــدم تعارضــه مــع مصالحنــا. وُيتصــور أن تكــون 

أولوياتنــا الثــاث متمثلــة فــي أن تدعــم الواليــات 

مــع  الميــاه  مســألة  فــي:  مواقفنــا  المتحــدة 

إثيوبيــا، والتوصــل لتســوية مقبولــة فــي ليبيــا، 

ل  ومســألة الغــاز فــي شــرق المتوســط وتحــوُّ

مــا  وهــو  للطاقــة،  إقليمــي  مركــز  إلــى  مصــر 

يؤكــد مجــدًدا أهميــة تحركنــا المبكــر مــع اإلدارة 

القادمــة.

حالــة  أن  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح  وختاًمــا، 

تحمــل  علــى جميــع األصعــدة  الحاليــة  الســيولة 
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المصريــة  العاقــات  لتوتــر  جــذوًرا  طياتهــا  فــي 

األمريكيــة، إال أنهــا تتيــح لنــا فــي الوقــت نفســه 

فرًصــا إلعــادة بنــاء تلــك العاقــات علــى أســس 

المنطقــة  شــمل  لــم  فــي  يســهم  بمــا  جديــدة، 

العربيــة، ويعيــد إليهــا اســتقراًرا مفقــوًدا وفرًصــا 

جديــدة للحــاق بمســيرة الحضــارة، كمــا أنهــا تتيــح 

فرًصــا إلعــادة بنــاء االقتصــاد المصــري، وتحديــث 

بنيــان الدولــة المصريــة بصفــة أعــم، وتعــدُّ اإلدارة 

الواعيــة لملــف العاقــات المصريــة األمريكيــة – 

ضمــن غيــره مــن الملفــات – خطــوة ضروريــة للحــد 

مــن المخاطــر واالســتفادة مــن الفــرص.

التـعــــــاون االقـتـصــــــادي .. 
مـجـــــــال واعــــــــد مــــن الـمـهـــم 
العاقـــات  فـــي  عليـــه  البنـــاء 
الـمــصــريــــــــــة - األمـريـكـيــــــــــة، 
العديـــد  قيـــام  مـــع  خصوًصـــا 
من الشـــركات الكبرى بإعادة 
تقييـــم خطـــوط إمدادهـــا حول 
العالـــم، ممـــا يتيـــح لمصـــــــــر 
فرًصا مهمـــة الجتذاب المزيد 

مـــن االســـتثمارات. 



 - 203 - - 203 -

آفاق مستقبلية - يناير ٢٠٢١

الــدول  مــن  بالعديــد  تاريخًيــا  مصــر  ارتبطــت 

اآلســيوية بعاقــات صداقــة وتعــاون، ممــا أفــرز 

ــل  تمثِّ والتــي  التعاونيــة،  التفاعــات  مــن  الكثيــر 

منطلًقــا لتنميــة تلــك العاقــات، وبحكــم موقــع 

إفريقيــا  لقــارة  تنتمــي  فهــي  الجغرافــي  مصــر 

ولقــارة آســيا أيًضــا؛ حيــث يقــع فيهــا شــبه جزيــرة 

ســيناء، بــل إن مصــر اكتســبت هويتهــا العربيــة 

ــذ القــرن الســابع، كمــا  واإلســامية مــن آســيا من

اإلســامية  الــدول  مــن  العديــد  تضــم  آســيا  أن 

النســبة  فيهــا  المســلمين  عــدد  ــل  يمثِّ التــي 

الكبــرى مــن مســلمي العالــم، أخــًذا فــي االعتبــار 

السياســة  دوائــر  إحــدى  اإلســامية  الدائــرة  أن 

الخارجيــة المصريــة الراســخة، كمــا تقــع فــي آســيا 

معظــم الــدول العربيــة، ومنهــا دول الخليــج، التــي 

تســتحوذ علــى اهتمــام كل القــوى العالميــة، والتــي 

بالنســبة  األهميــة  مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  تعتبــر 

المصــري. القومــي  لألمــن 

السيســي«  الفتــاح  »عبــد  الرئيــس  تولــي  فبعــد 

مقاليــد الحكــم فــي يونيــو 2014، عــادت مصــر إلــى 

مكانتهــا اإلقليميــة المتميزة منــذ تاريخها القديم، 

لمــا تتمتــع بــه مــن معطيــات حضاريــة وتاريخيــة 

وباإلضافــة  طبيعيــة.  ومــوارد  وجيواســتراتيجية 

الخارجيــة  السياســة  فــي  الراســخة  الدوائــر  إلــى 

ه  المصريــة، تبنَّــت القيــادة الجديــدة سياســة التوجُّ

لتطويــر  رؤيــة شــاملة  تأتــي ضمــن  التــي  شــرًقا، 

السياســة الخارجيــة واالنفتــاح علــى جميــع دول 

ــا للمتغيــرات الدوليــة المســتجدة،  العالــم. وطبًق

اتجهــت السياســة الخارجيــة المصريــة نحــو تعزيــز 

الشــراكة مــع القــوى اآلســيوية الصاعدة، اســتناًدا 

إلــى تحقيــق مصالحهــا االقتصاديــة والسياســية، 

فباإلضافــة لكونهــا أكبــر قــارات العالــم مــن حيــث 

تمتعهــا  عــن  فضــًلا  الســكان،  وعــدد  المســاحة 

عــدًدا مــن دولهــا  فــإن  بثــروات نفطيــة ضخمــة، 

اقتصاديــة  قــوة  األخيــرة  العقــود  فــي  أصبحــت 

إليهــا ينظــرون  الكثيريــن  جعــل  ممــا   صاعــدة، 

على أنها قارة المستقبل.

وفــي ظــل توجهــات السياســة الخارجيــة المصريــة 

الحفــاظ  مــع  الشــراكة  لمبــادئ  تُــدار وفًقــا  التــي 

علــى العاقــات االســتراتيجية وتبــادل المصالــح 

مــع الجميــع، وفــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن 

تحــوالت، فإنــه فــي إطــار المســتجدات والصعــود 

اآلســيوي شــهدت تلــك السياســة تحــوًلا جذرًيــا 

فــي اهتمامهــا بالدائــرة اآلســيوية، لذلــك حرصــت 

مصــر علــى إقامــة عاقــات مــع العديــد مــن القــوى 

اآلســيوية الكبــرى المؤثــرة فــي صياغــة العاقــات 

ــة وصناعــة القــرار السياســي واالقتصــادي  الدولي

نفســه  الوقــت  وفــي  العالــم،  مســتوى  علــى 

الفاعلــة  بالدوائــر  عاقاتهــا  ترســيخ  اســتطاعت 

القومــي. الخارجيــة وأمنهــا  لسياســتها 

والجديــر بالذكــر أن العاقــات المصريــة مــع الــدول 

األول:  المنحــى  منحيْيــن،  أخــذت  اآلســيوية 

يتعلــق بالــدول المعاديــة لمصــر والــدول العربيــة، 

د رجاء إبراهيم سليم
باحث في العلــوم السيــاسـيـــة

آفاق عالقات مصر بالقوى 
اآلسيوية الكبرى
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بالسياســة  أو  المواقــف السياســية  فــي  ســواًء 

آلن  وإســرائيل؛  وإيــران،  تركيــا،  مثــل:  الفعليــة، 

الداعمــة  للــدول  والتصــدي  اإلرهــاب،  مكافحــة 

اآلمــن  المــاذ  توفــر  التــي  اإلرهابيــة  للتنظيمــات 

والدعــم اللوجيســتي لهــا، مــن المبــادئ األساســية 

الحاكمــة لتوجهــات السياســة الخارجية المصرية. 

حيــث تفاقمــت مشــروعات هــذه القــوى اإلقليميــة 

والتــي  العربيــة،  المصالــح  حســاب  علــى  الثاثــة 

تســعى لفــرض ســيطرتها وهيمنتهــا اإلقليميــة. 

فإســرائيل تحتل أرض فلســطين وأجزاء من دول 

عربيــة أخــرى، وتثيــر القاقــل فــي المنطقــة، وإيــران 

تحتــل أجــزاًء مــن دولــة عربيــة، وتســعى لفــرض 

هيمنتهــا اإلقليميــة علــى دول الخليــج، فضــًلا عــن 

إثارتهــا للقاقــل فــي اليمــن بدعمهــا للحوثييــن، 

فــي  المذهبيــة  الطوائــف  الســتثارة  وســعيها 

لبنــان والعــراق والســعودية والبحريــن والكويــت.

أمــا تركيــا التــي تعــد العًبــا إقليمًيــا محورًيــا، نظــًرا 

لكونهــا نقطــة التقــاء بيــن آســيا وأوروبــا، فــإن 

النظــام التركــي يعتمــد منذ ســنوات على توظيف 

وتصديــر الجماعــات اإلرهابيــة، وأصبــح نموذًجــا 

ومســاندة  بالوكالــة،  والحــرب  لألزمــات  مثيــر 

اإلرهــاب فــي المنطقــة، وأضحــت أنقــرة المصــدر 

األساســي لحركــة اإلرهابييــن إلــى داخــل ســوريا 

والعــراق، كمــا أرســلت إرهابييــن للقتــال فــي ليبيا 

تتريــك  علــى  وتعمــل  »الســراج«،  حكومــة  مــع 

ســوريا،  شــمال  فــي  خاصــة  الجــوار،  مناطــق 

فضــًلا عــن إقامــة قواعــد عســكرية فــي ســوريا 

والعــراق، وتســعى بالتنســيق مــع قطــر لزيــادة 

حشــد  عبــر  المصــري،  النظــام  علــى  الضغــوط 

النظــام  لمهاجمــة  الوســائل  كل  واســتخدام 

تركيــا  ورفضــت  المصريــة،  والتجربــة  المصــري 

 - المصريــة  البحريــة  الحــدود  ترســيم  اتفاقيــة 

القبرصيــة، ودعمــت تنظيــم اإلخوان فــي مواجهة 

ــى فــي احتضانها لعدد  اإلدارة المصريــة، ممــا تجلَّ

أشــكال  جميــع  وتقديــم  اإلخــوان،  قيــادات  مــن 

الدعــم المــادي واللوجســتي لهــم، وفْتــح منصــات 

إعاميــة وقنــوات فضائيــة لهــم. 

الصداقــة  عاقــات  فهــو  الثانــي:  المنحــى  أمــا 

الــــــــــدول  مــع  المجـــــــــاالت  كل  فــي  والتعــــــــاون 

 الصديقــة التــي ال تحمــل نوايــا عدائيــة تجــاه مصــر 

أو تجــاه الــدول العربيــة، لــذا قامــت مصــر بتكثيــف 

عاقاتهــا مــع القــوى اآلســيوية الصاعــدة مثــل: 

الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد. حيــث 

اهتمــت السياســة الخارجيــة المصريــة بتفعيــل 

وزار  اآلســيوية،  الــدول  مــع  القمــة  دبلوماســية 

والهنــد،  الصيــن،  مــن  كا  »السيســي«  الرئيــس 

وإندونيســيا،  الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان، 

آفــاق  فتــح  بهــدف  وكازاخســتان،  وســنغافورة، 

لتحقيــق  الفــرص  مــن  مزيــد  وإتاحــة  التعــاون 

التنميــة فــي مصر، وتجســدت العاقــات المتنامية 

مــع هــذه الــدول فــي العديــد مــن المجــاالت، مثــل: 

زيــادة الصــادرات المصريــة إلــى الــدول اآلســيوية، 

وإســهامها  اآلســيوية،  االســتثمارات  وجــذب 

الكبــرى،  القوميــة  المصريــة  المشــروعات  فــي 

وتعزيــز التبــادل العلمــي والتكنولوجــي مــع الــدول 

تــم  المثــال  ســبيل  علــى  تكنولوجًيــا،  المتقدمــة 

إنشــاء الجامعــة اليابانيــة، والصينيــة، والمعهــد 

خبــرات  مــن  واالســتفادة  مصــر،  فــي  الكــوري 

المشــروعات  تطويــر  مجــال  فــي  الــدول  هــذه 

وغيرهــا  الحديديــة،  الســكك  وتطويــر  الصغيــرة، 

االقتصاديــة. المشــروعات  مــن 

حفاًظــا علــى العالقــات المصريــة 
حاجــة  هنــاك  ســتكون  اآلســيوية،   –
لوضــع اســتراتيجية متكاملــة بشــأن 
واالجتماعيــة  الثقافيــة  األوضــاع 
اآلســيوية؛  للشــعوب  واالقتصاديــة 
بهدف دراســة نقــاط القوة والضعف 

فــي عالقــات مصــر بهــذه الــدول.
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وعلــى رأس هــذه القــوى الصاعــدة الصيــن، والتــي 

باتــت تعــد إحــدى القــوى الكبــرى منــذ عقــود÷ حيــث 

تتمتــع بعاقــات تعــاون مــع عــدد كبيــر مــن الــدول 

ــم، وأصبحــت تعــد قــوة  فــي مختلــف قــارات العال

تجاريــة هائلــة، وقــد اســتغلت موقعهــا الجغرافــي 

فــي بنــاء وتطويــر شــبكة عاقــات دوليــة واســعة، 

والطريــق،  الحــزام  مبــادرة  التوجــه  هــذا  ويجســد 

مــع  شــاركت  كمــا  مصــر،  إليهــا  انضمــت  التــي 

الصيــن فــي تأســيس البنــك اآلســيوي لاســتثمار 

فــي البنيــة األساســية.

المصريــة  العاقــات  علــى مكتســبات  وللحفــاظ 

وضــع  يتعيــن  الصاعــدة،  اآلســيوية  الــدول  مــع 

علــى  الحصــول  بشــأن  متكاملــة،  اســتراتيجية 

الثقافيــة  األوضــاع  بشــأن  كاملــة  معرفــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة للشــعوب اآلســيوية 

لتحقيــق التعــاون والتقــارب معهــا، ودراســة نقاط 

القــوة والضعــف فــي عاقــات مصــر بهــذه الــدول، 

ــة، وتفعيــل دور  مــع االســتفادة بتجاربهــا التنموي

وتعزيــز  صورهــا،  بــكل  الشــعبية  الدبلوماســية 

التعــاون فــي مجــال األمــن الســيبراني مــع القــوى 

الجماعــات  إســهامات  عــن  والبحــث  اآلســيوية، 

القضايــا  فــي  اآلســيوية،  الــدول  فــي  األكاديميــة 

محــل  الموضوعــات  ومعرفــة  بمصــر  المرتبطــة 

االهتمــام. 
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فعاليات عام التبادل اإلنساني بين مصر وروسيا 2021

في مجال التعليم والبحث العلمي

مارس 2021 - املشاركة املرصية يف معرض الجامعات الروسية

أبريل 2021 - املشاركة الروسية يف معرض الجامعات عىل هامش ملتقى التعليم العايل �رص

أبريل 2021 - دعوة العل�ء الروس الحاصل� عىل جائزة نوبل يف العلوم للمشاركة يف ملتقى التعليم العايل

أغسطس 2021 - فعاليات بالتباُدل ب� أقسام اللغة الروسية بالجامعات املرصية، وأقسام اللغة العربية بالجامعات الروسية

سبتمرب 2021 - زيارات متبادلة ب� الكليات التكنولوجية يف كال البلديْن

في مجال الثقافة والفنون

في مجال الشباب والرياضة

أوًال

ثانًيا

ثالًثا

التعليم والبحث العلمي

مجال الثقافة والفنون

مجال الشباب والرياضة

الربع األول من 2021 - إقامة بطولة ودية افرتاضية لأللعاب اإللكرتونية

يوليو 2021 - امللتقى املرصي- الرويس لالبتكارات العلمية للشباب يف مجال السيارات الكهربائية والغواصات اآللية

لقاءات ودية يف اإلسكواش وكرة اليد

فرباير 2021 - أسبوع األفالم املرصية املأخوذة عن أشهر الروايات الروسية

مارس 2021 - إقامة معرض تشكييل لفنانات مرصيات �ناسبة اليوم العاملي للمرأة بروسيا

أبريل 2021 - املشاركة املرصية يف مهرجان موسكو السين�¿ الدويل

مايو 2021 - ندوة مرصية �وسكو للتعرُّف عىل أع�ل النحات� املرصي� الشباب

سبتمرب 2021 - املشاركة املرصية �عرض موسكو الدويل للكتاب

أكتوبر 2021 - إقامة معرض تراث شعبي مرصي وورشة للخط العرÃ يف روسيا
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إزاء التداعيــات الســلبية ألزمــة فيــروس كورونــا 

العالمــي  باالقتصــاد  عصفــت  التــي  المســتجد 

الحكومــات  مختلــف  وجهــود   ،2020 مــارس  منــذ 

علــى الصعيديــن المالــي والنقــدي لمواجهتهــا، لــم 

يكــن االقتصــاد المصــري بمنــأى عــن التداعيــات 

الصمــود  مــن  تمكــن  أنــه  بيــد  لألزمــة،  الســلبية 

علــى  المتوازنــة  إجراءاتــه  علــى  اعتمــاًدا  أمامهــا، 

صعيــد السياســات االقتصاديــة، وارتــكاًزا علــى مــا 

حققــه مــن إنجــازات فــي تطبيــق المرحلــة األولــى 

االقتصــادي. اإلصــاح  برنامــج  مــن 

مــن   »19  - »كوفيــد  جائحــة  تمكنــت  حيــن  ففــي 

العالميــة،  االقتصــادات  بكبــرى  العصــف 

وأشــارت توقعــات بعــض المؤسســات الدوليــة 

إلــى انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي 

2020، حقــق  بمعــدالت تتخطــى )4%( خــال عــام 

االقتصــاد المصــري أداًء أفضــل مــن المتوقــع 

معــدالت  تحقيــق  مــن  وتمكــن  الجائحــة،  رغــم 

العــام  خــال   )3,5%( نحــو  بلغــت  موجبــة  نمــو 

ــي 2019/ 2020، كمــا احتفــظ بثقــة مؤسســات  المال

ــورز«  ــد ب التقييــم العالميــة الثــاث: »ســتاندرد أن

جميعهــا  تــت  ثبَّ إذ  »فيتــش«؛  و  »موديــز«  و 

التصنيــف االئتمانــي لمصــر مع نظرة مســتقبلية 

لتوقعــات  اســتعراض  يلــي  وفيمــا  مســتقرة، 

المؤسســات الدوليــة بشــأن أهــم المؤشــرات 

المصريــة: االقتصاديــة 

توقعات المؤسسات الدولية 
للمؤشرات االقتصادية الرئيسة:

1. معدل النمو االقتصادي:

فــي  المنطقــة  بيــن دول  المصــري  االقتصــاد  تفــرَّد 

تحقيقــه معــدالت نمــو موجبــة رغــم تفشــي الوبــاء؛ 

المؤسســات  مــن  العديــد  توقعــات  أشــارت  حيــث 

بمعــدالت  المصــري  االقتصــاد  نمــو  إلــى  الدوليــة 

تتــراوح بيــن )1,8 - 3,2%( خــال العــام المالــي 2020/ 2021، 

وبيــن )3,7-  %6,4( خــال العــام المالــي 2021/ 2022. 

ستســتمر  بأن الجائحــة  االفتــراض  ضــوء  ففــي 

حتــى أوائــل عــام 2021، أشــار البنك الدولــي إلى تراجع 

التوقعــات بشــأن النمــو االقتصــادي خــال العــام 

المالــي الجــاري، علــى أن تشــهد معــدالت النمــو 

انتعاًشــا قــرب نهايــة العــام وخــال العــام المالــي 

2021/ 2022، لتصــل إلــى نحــو )5,8 %(، فيمــا أشــارت 

وكالــة »موديــز« إلــى أن الجائحــة مــن شــأنها أن 

تؤثــر ســلًبا علــى معــدالت النمــو المتوقعــة خــال 

النصــف األول مــن العــام المالــي 2020/ 2021.

2. عجز الموازنة العامة كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي:

علــى الرغــم مــن أن جائحــة »كوفيــد-19« قــد أبطــأت 

الوصــول إلــى المســتهدف بشــأن عجــز الموازنــة 

اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  العامــة 

أ. هديـــر خالـد إبراهيـم
 باحث اقتصادي - المكتب الفني 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

توقعات المؤسسات الدولية ألداء 
االقتصاد المصري
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والُمقــدر بنحــو )7,2 %(خــال العــام المالــي 2019/ 2020، فــإن الجائحــة لــم تمنــع مصــر مــن تحقيــق انخفــاض 

فــي عجــز الموازنــة العامــة، ليصــل إلــى نحــو )7,9 %( خــال العــام المالــي 2019/ 2020، مقارنــة بحوالــي )8,2 %( 

ــي 2018/ 2019. خــال العــام المال

شكل )1(: توقعات المؤسسات الدولية لمعدل النمو االقتصادي

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.

شكل )2(: عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.
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ووفًقــا لتوقعــات أغلــب المؤسســات الدوليــة، فــإن 

عجــز الموازنــة العامــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

المالــي  العــام  ارتفاًعــا خــال  اإلجمالــي سيشــهد 

الجاري مقارنة بالسابق، مع استمرار تزايد اإلنفاق 

نتيجــة لتفشــي الجائحــة، علــى أن يعــاود االنخفــاض 

خــال العــام المالــي المقبــل، فعلــى ســبيل المثــال، 

التابعــة  تتوقــع وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة 

العامــة  الموازنــة  عجــز  اتســاع  لإليكونوميســت 

ليبلــغ نحــو )10,1 %( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 

المؤسســات  بيــن  األعلــى  التقديــر  -وهــو   2021/2020

الدوليــة األخــرى محــل المقارنــة- علــى أن يعــاود هــذا 

العجــز االنخفــاض خال العام المالــي 2021/ 2022، على 

خلفيــة ارتفــاع اإليــرادات الضريبيــة، وضبــط أوضــاع 

الماليــة العامــة.

3. عجز حساب المعامالت الجارية 
كنســــــــبة من الناتـــــج المحـــلي 

اإلجمالي:

الجاريــة،  المعامــات  بحســاب  يتعلــق  وفيمــا 

توقعــت كل مــن وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة 

التابعــة لإليكونوميســت ووكالــة فيتــش انخفاًضــا 

الجاريــة  المعامــات  حســاب  عجــز  فــي  طفيًفــا 

كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال العــام 

المالــي الحالــي مقارنــة بالســابق، خصوًصــا مع بدء 

ــد نحــو )15 %(  تعافــي قطــاع الســياحة، والــذي يول

مــن إيــرادات الحســاب الجــاري، وتعافــي صــادرات 

الخدمــات بشــكل طفيــف، علــى أن تســتمر نســب 

العجــز فــي االنخفــاض خــال 2021 / 2022.

الدولــي  البنــك  مــن  كل  توقــع  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

وصنــدوق النقــد الدولــي أن تشــهد نســبة العجــز 

مقارنــة  الجــاري  المالــي  العــام  خــال  ارتفاًعــا 

انخفاًضــا  الدولــي  البنــك  توقــع  حيــث  بالســابق، 

مــع  ســيما  ال  بالخــارج،  العامليــن  تحويــات  فــي 

االنكمــاش االقتصــادي فــي دول الخليــج، وبالتالــي 

تنخفــض  أن  علــى  الجــاري،  الحســاب  ارتفــاع عجــز 

نســبة العجــز خــال العــام المالي 2021/ 2022، وبشــكل 

الضغــوط  اســتمرار  الدولــي  البنــك  يتوقــع  عــام، 

القريــب؛  األجــل  فــي  المدفوعــات  ميــزان  علــى 

نتيجــة لتداعيــات تفشــي الجائحــة، علــى أن يبــدأ فــي 

.2022  /2021 المالــي  العــام  بحلــول  التعافــي 

شكل )3(: عجز حساب المعامالت الجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

)*( تقديــرات وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة: تعتمــد النســبة علــى اســتخدام الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســنة 
الميالديــة، وتســتخدم الحســابات القوميــة الســنة الماليــة 

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.
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وُيذكــر أن عجــز الحســاب الجــاري قد انخفض خال 

العــام المالــي 2019/ 2020، والــذي تأثــر النصــف الثانــي 

منــه بتداعيــات تفشــي الوبــاء، حيــث بلــغ حوالــي 

مقارنــة  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   )%  3,1(

بنحــو )3,6 %( خــال العــام المالــي 2018/ 2019؛ نظــًرا 

الرتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي، واســتقرار عجــز 

الحســاب الجــاري. 

4.معدل التضخم:

الطلــب  بارتفــاع معــدالت  التوقعــات  وفــي ظــل 

المؤسســات  تتوقــع  الجائحــة،  انحســار  مــع 

الدوليــة - بشــكل عــام - أن يشــهد معــدل التضخم 

ــا خــال عامــي 2021 و2022، مقارنــة بعــام 2020.  ارتفاًع

وجديــر باإلشــارة أن توقعــات وحــدة االســتخبارات 

االقتصاديــة التابعــة لإليكونوميســت كانــت األقــل 

مقارنــة ببعــض المؤسســات الدوليــة األخــرى؛ إذ 

توقعــت أن يبلــغ متوســط معــدل التضخــم حوالــي 

علــى  و2022   2021 عامــي  خــال   )%  5,8( و   )%  5,3(

الترتيــب، بينمــا توقــع البنــك الدولــي أن يبلغ معدل 

التضخــم حوالــي )9,5 %( و)10 %(، خــال العاميــن 

المالييــن 2020/ 2021 و2021/ 2022 علــى التوالــي.

شكل )4(: معدل التضخم )مؤشر أسعار المستهلكين(

)*( توقعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لسنوات مالية تنتهي في يونيو.

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.

5.معدل البطالة:

أشــارت  المصريــة،  العمــل  ســوق  صعيــد  علــى 

وكالــة فيتــش إلــى تمتــع مصــر بســوق عمــل كبيــرة 

بالنظــر إلــى حجــم الســكان فــي ســن العمــل، حيــث 

ُيقــدر بنحــو )62,2( مليونـًـا، وُيعــد األكبــر فــي منطقــة 

إطــار  وفــي  إفريقيــا،  األوســط وشــمال  الشــرق 

مــا تتبنــاه الدولــة مــن توجهــات بشــأن تحســين 

النظــام التعليمــي؛ فمــن المتوقــع أن يؤثــر ذلــك 

وتتوقــع  العاملــة،  القــوى  مهــارات  علــى  ــا  إيجابيًّ

عــام  خــال  البطالــة  انخفــاض معــدالت  الوكالــة 

2021 لتصــل إلــى )9,5 %(، مقارنــة بحوالــي )10,2 %( 

خــال عــام 2020.

وعلــى الجانــب اآلخــر، توقعــت أغلــب المؤسســات 

الدوليــة حــدوث ارتفــاع فــي معــدالت البطالــة خــال 

عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020، ومنهــا صنــدوق النقــد 

الدولــي، والــذي أشــار إلــى تأثــر معــدالت البطالــة 
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بالتباطــؤ الحــاد فــي أداء قطــاع الســياحة، وبخصــوص عــام 2022، فقــد توقــع كل مــن البنــك الدولي ووكالة 

فيتــش انخفــاض معــدالت البطالــة، فيمــا توقــع كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي، ووحــدة االســتخبارات 

االقتصاديــة التابعــة لإليكونوميســت اســتقرار تلــك المعــدالت، مقارنــة بعــام 2021.

6. أسعار الصرف:

بشــكل عــام، أشــارت توقعــات وكالــة فيتــش إلــى ارتفــاع ســعر صــرف كل مــن الــدوالر األمريكــي واليــورو 

أمــام الجنيــه المصــري خــال عامــي 2021 و2022، مقارنــة بعــام 2020. فيمــا توقعــت وحــدة االســتخبارات 

شكل )5(: معدل البطالة

)*( توقعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لسنوات مالية تنتهي في يونيو.

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.

شكل )6(: سعر صرف الدوالر األمريكي واليورو أمام الجنيه المصري

المصـــدر: من إعداد الباحث باالعتماد على أحدث التقارير الصادرة عن الجهات المذكورة، حتى 30 ديسمبر 2020.
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المصــري  الجنيــه  أداء  يشــهد  أن  االقتصاديــة 

تقلًبــا خــال عــام 2021، علــى أن يبلــغ متوســط ســعر 

وأن  مصريًّــا،  جنيًهــا   )15,77( نحــو  الــدوالر  صــرف 

يبلــغ متوســط ســعر صــرف اليــورو حوالــي )18,37( 

جنيًهــا مصريًّــا خــال عــام 2021، وأن يشــهد كاهمــا 

ــن  انخفاًضــا فــي 2022، وقــد أشــارت الوحــدة إلــى تمكُّ

وبنــاء  الديــن،  أســواق  إلــى  الوصــول  مــن  مصــر 

خــال  الجنيــه  األجنبــي، ودعــم  النقــد  احتياطيــات 

الفتــرة الماضيــة. 

7. االستثمار األجنبي المباشر:

وكالــة  توقعــت  االســتثمارات،  صعيــد  وعلــى 

قويــة  فرًصــا  المســتثمرون  يجــد  أن  فيتــش 

لاســتثمار فــي الســوق المصريــة، ال ســيما فــي 

مشــروعات الطاقــة )النفــط والغــاز(، وتكنولوجيــا 

التصنيــع. واالتصــاالت، وقطاعــات  المعلومــات 

هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن صنــدوق النقــد الدولــي 

األجنبيــة  االســتثمارات  صافــي  يبلــغ  أن  توقــع 

مليــارات   )7,1( إلــى  ليصــل  مصــر  فــي  المباشــرة 

دوالر خــال العــام المالــي 2020/ 2021، علــى أن يرتفــع 

لتبلــغ نحــو )8,5( مليــارات دوالر خــال العــام المالي 

2021/ 2022، بمــا ُيمثــل حوالــي )2 %( و)2,3 %( مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال العاميــن المالييــن 

الحالــي والمقبــل علــى التوالــي.

8. معدالت الدين:

توقعــت  فقــد  الديــن،  بمعــدالت  يتعلــق  فيمــا 

معــدالت  ارتفــاع  الدوليــة  المؤسســات  أغلــب 

كنتيجــة   ،2021  /2020 المالــي  العــام  خــال  الديــن 

 /2021 المالــي  العــام  خــال  تراجعهــا  مــع  لألزمــة، 

نســبة  ارتفــاع  وكالــة موديــز  توقعــت  حيــث  2022؛ 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  الحكومــي  الديــن 

ألكثــر مــن )90 %( فــي العــام المالــي 2020/ 2021، قبــل 

أن تســتأنف اتجاههــا الهبوطــي بعــد ذلــك، فيمــا 

نســبة  فــي  تراجــع  حــدوث  الدولــي  البنــك  توقــع 

تشـــير توقعات المؤسسات 
الدوليـــــــــة إلـــى تحسُّــــــــــــــــن أداء 
أغلـــب المؤشـــرات االقتصادية 
الرئيســــة، مع انحسار الجائحة، 
وعلى صـعـــيـــــــد الســيـــاســـــــات 
االقــتــصـــاديــــــــة، مـــن المتوقـــع 
زيـــــــــادة اإلنـفــــــــاق الـحــكــــومــــي 

والســـيما االســـتثماري.

الديــن الحكومــي إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي مــع 

اســتئناف إجــراءات ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة 

خــال العــام المالــي 2021/ 2022، فضــًلا عــن ذلــك، 

تشــهد  أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع  فقــد 

نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

لتصــل   2022  /2021 المالــي  العــام  خــال  انخفاًضــا 

إلــى )86,7%(، مقارنــة بحوالــي )91,5%( خــال العــام 

.2021  /2020 المالــي 

وفــي الســياق نفســه، أشــارت وكالــة موديــز إلــى أن 

ا للديون الحكومية  المســتويات المنخفضة نســبيًّ

تدعــم  األجنبيــة  بالعمــات  والُمقومــة  الخارجيــة 

احتياطيــات  أن  كمــا  المصــري،  االئتمــان  ملــف 

النقــد األجنبــي المتوقعــة تظــل كافيــة لتغطيــة 

مــدى  علــى  المســتحقة  الخارجيــة  االلتزامــات 

المقبلــة.  الثــاث  الســنوات 

توقعات المؤسسات الدولية 
بشأن السياسات االقتصادية 

المالية والنقدية 

الماضــي  العــام  خــال  المصريــة  الحكومــة  تبنــت 

عــدًدا مــن السياســات االقتصاديــة علــى الصعيدين 

المالــي والنقــدي؛ بهــدف التخفيــف مــن التداعيــات 

الســلبية لألزمــة، ومــن ثــم شــرعت فــي اتخــاذ عــدد 

مــن اإلجــراءات، وأبرزهــا حزمــة التحفيــز البالغــة نحــو 
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)100( مليــار جنيــه، وإجــراءات دعــم العمالــة المتضررة 

مــن األزمــة، فضــًلا عــن دعــم القطاعــات االقتصادية 

ــًرا باألزمــة.  األكثــر تأثُّ

وعليــه، فقــد انطلقــت العديــد مــن المؤسســات 

أهــم  بشــأن  وتوقعــات  رؤى  طــرح  فــي  الدوليــة 

الحكومــة  َبــل 
ِ
ق مــن  المتبعــة  السياســات 

فوفًقــا  القادمــة؛  الفتــرة  خــال  المصريــة 

التابعــة  االقتصاديــة  االســتخبارات  لوحــدة 

لإليكونوميســت، مــن المتوقــع أن ينصــب تركيــز 

السياســات االقتصاديــة المصريــة خــال المــدى 

الجائحــة  تداعيــات  مــع  التعامــل  علــى  القصيــر 

القطاعــات،  لمختلــف  اإلنتاجيــة  القــدرة  وتعزيــز 

علــى أن يظــل تحســين البنيــة التحتيــة مــن خــال 

المشــروعات الكبــرى فــي بعــض المجــاالت، مثــل 

الحكومــة. أولويــات  ضمــن  والميــاه،  النقــل 

ومــع بــدء الجائحــة فــي االنحســار خــال النصــف 

الثانــي مــن عــام 2021- بحســب توقعــات الوحــدة- 

ســتبدأ الحكومــة فــي التخلــي التدريجــي عــن بعــض 

المالــي  الصعيديــن  علــى  المتخــذة  اإلجــراءات 

تــم  الــذي  الدعــم  رفــع  إلــى  باإلضافــة  والنقــدي، 

فيمــا  االقتصاديــة،  القطاعــات  لبعــض  توجيهــه 

ســيتم االســتمرار فــي دعــم قطــاع الســياحة.

تتوقــع  الماليــة،  السياســة  صعيــد  وعلــى 

إجــراءات  بعــض  الحكومــة  تُوقــف  أن  الوحــدة 

الجائحــة، لمواجهــة  الُمتخــذة  الضريبــي   اإلعفــاء 

هنـــاك تعـــاٍف تدريجـــي لقطـــاع 
المتوقـــع  مـــن  حيـــث  الســـياحة، 
أن تســـتمر الحكومـــة فـــي توجيـــه 
وتشـــير  القطـــاع،  لهـــذا  الدعـــم 
توقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
إلـــى ارتفاع اإليـــرادات الســـياحية 
لتبلـــغ نحـــو )8.8( مليـــارات دوالر 

.٢٠٢٢  /٢٠٢1 عـــام  فـــي 

فــي محاولــة إلعــادة ضبــط أداء الماليــة العامــة 

ضريبــة  تطبيــق  ســيتم  كمــا  اإليــرادات،  وتعزيــز 

ــاح رأس المــال خــال عــام 2022، وعلــى الجانــب  أرب

اآلخــر، ســتزيد الحكومــة مــن التحويــات النقديــة 

إلــى الفئــات الفقيــرة، وكذلــك أجــور القطــاع العــام 

ومعاشــات التقاعــد؛ ممــا يزيــد العــبء المالــي. 

فيتــش  وكالــة  تتوقــع  نفســه،  الســياق  وفــي 

المــدى  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  نمــو  اســتمرار 

المتوســط، فضــًلا عــن ارتفــاع معــدالت اإلنفــاق 

االســتثماري، وفيمــا يتعلــق باإليــرادات، أشــارت 

قــدرة  تقيــد  التــي  التحديــات  بعــض  إلــى  الوكالــة 

الحكومــة علــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة، ومنهــا 

توســع القطــاع غيــر الرســمي.

ــى  ــز أشــارت إل ــة مودي ــر بالذكــر أن وكال ومــن الجدي

القادمــة  الفتــرة  خــال  تســتهدف  الحكومــة  أن 

كان  -وإن  أوليــة  فوائــض  تحقيــق  علــى  الحفــاظ 

انحســار  لحيــن  مؤقًتــا  أقــل  بمســتوى  ذلــك 

بعــد  فيمــا  ستســتهدف  أنهــا  علــى  الجائحــة-، 

تدريجــي  بشــكل  أولــي  كفائــض   )%  2( بتحقيــق 

مــرة أخــرى، فيمــا أوضــح صنــدوق النقــد الدولــي 

أن إعــادة الفائــض األولــي إلــى )2 %( مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــع عــودة الظــروف إلــى 

 ،2022/2021 المالــي  العــام  مــن  اعتبــاًرا  طبيعتهــا 

ســيكون ضروريًّــا الســتئناف المســار الهبوطــي 

العــام. للديــن 

أمــا علــى صعيــد السياســات النقديــة، فقــد أشــار 

البنــك الدولــي إلــى أن انخفــاض معــدل التضخــم 

بشــكل عــام فــي مصــر خــال عــام 2019، أتــاح للبنــك 

أســعار  خفــض  إمكانيــة  المصــري  المركــزي 

النقديــة  السياســات  عــن  والتخلــي  الفائــدة، 

التقييديــة، ووفًقــا لوكالــة فيتــش، ال تــزال هنــاك 

إمكانيــة لمزيــد مــن التخفيــض في أســعار الفائدة، 

ــا،  حاليًّ التضخــم  انخفــاض معــدالت  إلــى  بالنظــر 

الســنوات  خــال  الُمســجلة  بالمعــدالت  مقارنــة 

الســابقة. 
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توقعات المؤسسات الدولية 
ألداء قطاع السياحة:

ُيعــد قطــاع الســياحة واحــًدا مــن القطاعــات األكثــر 

وعليــه؛   ،»19- »كوفيــد  جائحــة  تفشــي  جــراء  تضــرًرا 

فمــن األهميــة بمــكان إلقــاء الضــوء علــى توقعــات 

المؤسســات الدوليــة بشــأن أدائــه، وفــي هــذا الصــدد 

يبــدأ قطــاع الســياحة فــي  تتوقــع وكالــة موديــز أن 

االنتعــاش التدريجــي مــع نهايــة عــام 2020.

أن  المتوقــع  مــن  الدولــي،  النقــد  لصنــدوق  ووفًقــا 

 )3,1( لتبلــغ  تراجًعــا  الســياحية  اإليــرادات  تشــهد 

فــي   ،2021  /2020 المالــي  العــام  خــال  دوالر  مليــارات 

ظــل اســتمرار تفشــي الجائحــة، ثــم تعــاود اإليــرادات 

االرتفــاع مجــدًدا لتصــل إلــى )8,8( مليــارات دوالر فــي 

.2022  /2021 عــام 

وجديــر باإلشــارة أن وكالــة فيتــش توقعت أن يشــهد 

أداء القطــاع تحُســًنا خــال عــام 2021، ليصــل إجمالــي 

الســياح الوافديــن إلــى نحــو )6,1( ماييــن وافــد خــال 

عــام 2021، مقارنــة بنحــو )4,1( ماييــن وافــد خــال عــام 

2020، فيمــا تتوقــع أن تصــل اإليــرادات الســياحية إلــى 

حوالــي )7,29( مليــارات دوالر خــال عــام 2021، مقارنــة 

بنحــو )5( مليــارات دوالر خــال عــام 2020.

وبشــكل عــام، فــي إطــار محاولــة التنبــؤ بالمشــهد 

يمكــن  ال   ،2021 عــام  خــال  المصــري  االقتصــادي 

والتوجهــات  التداعيــات  لبعــض  التطــرق  إغفــال 

التــي ستســتمر فــي التأثيــر علــى مســتقبل المشــهد 

المشــهد  ضبابيــة  ومنهــا:  العالمــي،  االقتصــادي 

وحالــة عــدم اليقيــن بســبب الجائحــة -وإن انخفضــت 

بعــض الشــيء مــع اإلعــان عــن اللقاحــات الخاصــة 

نتيجــة  وحســم  المســتجد،  كورونــا  بفيــروس 

االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، والبريكســت- فضــًلا 

عــن ارتفــاع إجمالــي الديــن العالمــي ليبلــغ نحــو )258( 

ــع األول مــن عــام 2020، بمــا  ــون دوالر، خــال الرب تريلي

ُيشــكل حوالــي )331%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

 )272( حوالــي  إلــى  ارتفاعــه  إلــى  إضافــة  العالمــي، 

تريليــون دوالر خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020، هــذا 

إلــى جانــب تعزيــز التوجهــات نحــو االقتصــاد األخضــر 

الرقمــي. واالقتصــاد 

الماضــي  العــام  طيلــة  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

كانــت السياســات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل 

محــاوالت  بمثابــة  المركزيــة،  والبنــوك  الحكومــات 

للتخفيــف مــن تداعيــات األزمــة وليســت إلنهائهــا، 

بالنظــر إلــى كونهــا باألســاس أزمــة صحيــة تســببت 

ومــن  ســلبية،  اقتصاديــة  تداعيــات  إحــداث  فــي 

االقتصاديــة  واإلجــراءات  السياســات  كانــت  ثــم 

ــا وليــس كافًيــا؛ للقضــاء علــى األزمــة،  شــرًطا ضروريًّ

المركزيــة،  للبنــوك  المحــوري  الــدور  إلــى  واســتناًدا 

فمــن المتوقــع أن يتــم النظــر إليهــا باعتبارهــا خــط 

االقتصاديــة  األزمــات  مواجهــة  فــي  األول  الدفــاع 

اتخــذت  حيــث  القادمــة؛  الفتــرات  خــال  والماليــة، 

البنــوك المركزيــة علــى مســتوى العالــم العديــد مــن 

لألزمــة،  الســلبية  التداعيــات  لمواجهــة  اإلجــراءات 

الفيدرالــي  االحتياطــي  مجلــس  مقدمتهــا  وفــي 

األمريكــي، والــذي دعــم األســواق مــن خــال برامــج 

بالــدوالر للبنــوك  شــراء األصــول وتوفيــر الســيولة 

األخــرى. المركزيــة 

وختاًمــا، تجــدر اإلشــارة إلــى أن أزمــة كورونــا أحدثــت 

العالمــي،  الصعيــد  علــى  التحــوالت  مــن  العديــد 

التوريــد  ساســل  تشــكيل  إعــادة  أبرزهــا  ولعــل 

العالميــة، والتــي أثبتــت أنهــا لــم تكــن مرنــة بالدرجــة 

اســتثمارات  تخــارج  إلــى  باإلضافــة  هــذا  الكافيــة، 

فــإن  وعليــه،  الصيــن،  مــن  العالميــة  الشــركات 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى  باتــت ســانحة  الفرصــة 

لتحقيــق االســتفادة مــن تلــك التحــوالت العالميــة 

التــي مــا كانــت لتحــدث لــوال الظــروف االســتثنائية 

خــال  مــن  وذلــك  األزمــة،  تداعيــات  خلفتهــا  التــي 

مــع  العالميــة،  التوريــد  ساســل  فــي  االندمــاج 

الســعي الــدؤوب لجعــل مصــر واحــدة مــن الجهــات 

المســتقبلة لاســتثمارات المتخارجــة مــن الصيــن.
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كبيــرة  انطاقــة  تشــهد مصــر  أن  ــع  المتوقَّ مــن 

االقتصــادي  المســتوى  فعلــى  2021؛  عــام  خــال 

ــح أن يكــون أداؤهــا االقتصــادي أفضــل  مــن المرجَّ

مــن عــام 2020، وقــد يقــارب عــام 2019، وذلــك لعــدة 

اســتيعاب  فــي  مصــر  نجــاح  أهمهــا  أســباب؛ 

اآلثــار الجانبيــة لجائحــة كورونــا، وقيــام الحكومــة 

العــام  خــال  االقتصــاد  عجلــة  بدفــع  المصريــة 

ــف معظــم األنشــطة االقتصاديــة،  2020، وعــدم توقُّ

وذلــك بالتعــاون بيــن جميــع عناصــر الدولــة، وفــي 

توجيــه  تــم  حيــث  السياســية؛  القيــادة  مقدمتهــا 

الحكومــة والجهــات المعنيــة مثــل البنــك المركــزي 

االقتصاديــة  األنشــطة  دعــم  بضــرورة  المصــري 

المختلفــة؛ حتــى تســتمر فــي أدائهــا، وقــد يكــون 

بمعــدالت أبطــأ أو أقــل، ولكنــه مســتمر، وهــو مــا 

تــم بنجــاح كبيــر فــي عــام 2020 أثنــاء جائحــة كورونــا. 

كذلــك عــدم توقــف المشــروعات الكبــرى، فجميــع 

تســير  كافــة  االتجاهــات   ْ علــى  المشــروعات 

بمعــدل ثابــت، وتــم االنتهــاء مــن جــزء كبيــر منهــا، 

وبالمعــدالت نفســها المخطــط لهــا قبــل جائحــة 

الكبيــرة  المرونــة  مــا ســبق  إلــى  كورونــا. يضــاف 

المصــري  االقتصــاد  أصبــح  التــي  اإليــرادات  فــي 

منظومــة  خــال  مــن  وذلــك  ــا،  حاليًّ بهــا  يتمتــع 

أتمتــة اإلجــراءات الضريبيــة، وجــار تطبيــق نفــس 

وهاتــان  الجمركيــة،  اإلجــراءات  علــى  المنظومــة 

بالنســبة  رئيًســا  عنصــًرا  تمثــان  المنظومتــان 

القومــي لمصــر. للدخــل 

اجتهــدت مصــر خــال عــام 2020 فــي توطيــد العاقــات 

السياســية واالقتصاديــة مــع كثيــر مــن دول العالــم، 

وخصوًصــا المناطــق القريبــة، مثــل منطقــة شــرق 

المتوســط، مــع اكتشــاف احتياطــات الغــاز الطبيعــي 

الهائلــة الموجــودة فــي مصــر وفــي دول المنطقــة، 

وقيــام أغلــب الــدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة 

بتســييل الغــاز المكتشــف فــي بادهــا فــي محطــة 

ــل فــي حــد ذاتــه  تســييل الغــاز المصريــة؛ ممــا يمثِّ

ا إلــى االقتصــاد المصــري، وإضافــة  إضافــة كبيــرة جــدًّ

عنصــر جديــد مــن عناصــر الدخــل القومــي، وقــد كانــت 

بالبتروكيماويــات،  خاصــة  ســابقة  تجربــة  لمصــر 

والمنتجــات البتروليــة، مــن خــال اســتخدام البتــرول 

العربيــة  المملكــة  مــن  عليــه  الحصــول  يتــم  الــذي 

فــي  البتــرول  فــي مشــروعات مصافــي  الســعودية 

مصــر أو مجمــع البتروكيماويات المصري، واآلن جاء 

الــدور ليتــم اســتغال الغــاز المكتشــف والمســتخرج 

مــن دول شــرق المتوســط، وتســييله فــي محطــة 

تســييل الغــاز المصريــة عنــد بئــر »ظهــر«، وإعــادة 

تصديــره لألســواق المختلفــة، ومنهــا األردن ودول 

ــا. شــرق أوروب

م 
ِ
هــذا ويعــد االســتثمار أحــد العوامــل التــي سُتســه

فــي تعزيــز أداء االقتصــاد المصــري خــال عــام 2021، 

وعلــى هــذا النحــو فقــد قامــت مصــر بعمــل خريطــة 

اســتثمارية للدولــة المصريــة؛ وهــو مــا يعــدُّ عامــل 

الموجــودون  ســواًء  للمســتثمرين  ــا  مهمًّ جــذب 

االســتثمارات  زيــادة  فــي  والراغبــون   بالفعــل 

د. شريف أمين الخريبي
الخبير االقتصادي وعضو المجلس المصري 

للشؤون الخارجية

توقعات ٢٠٢١ بالنسبة لمصر
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أو المســتثمرون الجــدد الراغبــون فــي إيجــاد ســوق 

البنيــة األساســية والتشــريعية  مســتقرة مكتملــة 

مــن خــال قانــون اســتثمار محفــز، كمــا اســتكملت 

الموحــدة  بالنافــذة  الخاصــة  اإلجــراءات  كل  مصــر 

عــن  فضــًلا  االســتثمار،  تراخيــص  علــى  للحصــول 

إتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى هــذه التراخيــص مــن 

خــارج مصــر عبــر شــبكة اإلنترنــت، إلــى جانــب توافــر 

كثيــر مــن المحفــزات الضريبيــة، والمحفــزات الخاصــة 

باســتكمال البنيــة التحتيــة، باإلضافــة إلــى المحفــزات 

الطبيعيــة لمصــر، المتمثلــة فــي كبــر حجــم الســوق 

المحليــة؛ حيــث يوجــد أكثــر مــن 100 مليــون مســتهلك، 

متنوعــة،  تجاريــة  بعاقــات  مصــر  ترتبــط  وأيًضــا 

األوروبيــة،  المصريــة  الشــراكة  اتفاقيــة  وأهمهــا 

واتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة الكبــرى، 

القاريــة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  تفعيــل  تــم  واآلن 

اإلفريقيــة، منــذ 1 ينايــر 2021، والتــي تشــمل كل دول 

ا للمنتجــات  القــارة اإلفريقيــة، وهــي فرصــة كبيــرة جــدًّ

كافــة  اإلفريقيــة  األســواق  إلــى  للدخــول  المصريــة 

بــدون أي رســوم جمركيــة.

األوروبيــة  الســاحة  علــى  التطــورات  ظــل  وفــي 

األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  بشــأن 

ودخــول اتفاقيــة المشــاركة المصريــة البريطانيــة 

لضمــان  إطــار  بمثابــة  تُعــد  فإنهــا  التنفيــذ،  حيــز 

التفضيليــة  التجاريــة  المعاملــة  اســتمرارية 

االقتصــادي  التعــاون  وتعزيــز  الجانبيــن،  بيــن 

معــدالت  زيــادة  خــال  مــن  وذلــك  المشــترك، 

المملكــة  أن  إلــى  بالنظــر  واالســتثمار،  التجــارة 

مــن   )%  7( نحــو  علــى  اســتحوذت  قــد  المتحــدة 

 /2019 المالــي  العــام  خــال  المصريــة  الصــادرات 

المصريــة  الــواردات  مــن   )%  4,1( وحوالــي   ،2020

خــال العــام نفســه، وذلــك وفًقــا لبيانــات البنــك 

المركــزي المصــري. هــذا إلــى جانــب كونهــا واحــدة 

فــي  الــدول مــن حيــث حجــم اإلســهام  أهــم  مــن 

االســتثمار األجنبــي المباشــر بالســوق المصريــة.  

الشــاملة  المعماريــة  الثــورة  ذلــك  إلــى  ويضــاف 

المتمثلــة فــي المــدن الجديــدة الذكيــة، وأيًضــا الثورة 

الكبــرى فــي مجــال االتصــاالت، والقطــار الكهربائــي، 

المســتحدثة؛  المواصــات  وســائل  مــن  وغيــره 

لربــط المــدن الجديــدة بالقديمــة، وربــط كل المــدن 

وكذلــك  الجديــدة،  اإلداريــة  بالعاصمــة  المصريــة 

امتــدت  أن  يســبق  لــم  لمناطــق  األفقيــة  التنميــة 

إليهــا يــد التنميــة والعمــران، مثــل منطقــة المثلــث 

الذهبــي علــى البحــر األحمــر، أو غــرب البــاد مــن غــرب 

إســكندرية إلــى مرســى مطــروح؛ ممــا يتيــح المزيــد 

مــن الفــرص االســتثمارية، ويعمــل علــى تشــجيع 

ســوق  فــي  االســتثمار  فــي  الراغبيــن  مــن  الكثيــر 

كبيــرة وآمنــة، تحكمهــا اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع 

كثيــر مــن دول العالــم.

إنجازاتهــا  فــي  مصــر  اســتمرار  ــع  المتوقَّ ومــن 

اإلصــاح  برنامــج  نجــاح  إلــى  بالنظــر  الكبيــرة، 

تكــون  أن  إلــى  بــدوره  ى  أدَّ والــذي  االقتصــادي، 

إحــدى  هــي   ،2020 فــي  كورونــا  جائحــة  مواجهــة 

النمــاذج الناجحــة علــى مســتوى العالــم كلــه؛ حيــث 

نــت مصــر مــن تحقيــق معــدل نمــو إيجابــي،  تمكَّ

مجموعــة  بيــن  إال  ــا  عالميًّ يتحقــق  لــم  مــا  وهــو 

مــن الــدول ال يتخطــى عددهــا خمــس دول. وفــي 

الســياق ذاتــه، أشــادت العديــد مــن المؤسســات 

الدوليــة بــأداء االقتصــاد المصــري فــي ظــل األزمــة 

أثنــى  حيــث  العالمــي؛  االقتصــاد  يواجههــا  التــي 

الحكومــة  تعاُمــل  علــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

المصريــة مــع جائحــة »كوفيــد-19«، ومــا صاَحبهــا 

تمكنـــت مصر مـــن تحقيق معدل 

نمـــو إيجابـــي فـــي عـــام ٢٠٢٠، وهو ما 

لـــم يتحقـــق عالميـــًا ســـوى فـــي عدد 

قليـــل مـــن الدول.
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مــن تداعيــات اقتصاديــة ســلبية. كمــا أشــاد بنــك 

أنــه  موضًحــا  المصــري،  باالقتصــاد  »دويتشــه« 

الماليــة  األوراق  محافــظ  لتدفقــات  جذًبــا  األكثــر 

 .2020 عــام  خــال  الناشــئة  باألســواق 

العالــم  مســتوى  علــى  الــدول  أغلــب  واعتمــدت 

 فــي تعاملهــا مــع 
ٍ
 مماثلــة

ٍ
 اقتصاديــة

ٍ
سياســات

تداعيــات األزمــة؛ حيــث تضمنــت حزًمــا تحفيزيــة، 

وزيــادة فــي اإلنفــاق الحكومــي، وخفًضــا ألســعار 

الفائــدة وغيرهــا؛ إذ أدت تداعيــات األزمــة إلــى زيــادة 

أهميــة دور الحكومــات والسياســات الماليــة فــي 

التعافــي  ومــع  أنــه  بيــد  المختلفــة،  االقتصــادات 

وفــي   ،2021 خــال  العالمــي  لاقتصــاد  المتوقــع 

ــا فــي  ظــل التوقعــات بــأن يشــهد عــام 2021 ارتفاًع

تعزيــز  فــإن  المصــري،  االقتصــاد  نمــو  معــدالت 

المســتهدفات  أحــد  بــات  الخــاص  القطــاع  دور 

ــى تحقيقهــا، وال ســيما فــي  التــي تســعى مصــر إل

ظــل التفــاؤل الــذي أبــداه القطــاع الخــاص بشــأن 

إليــه  أشــار  مــا  بحســب  االقتصاديــة،  الظــروف 

تقريــر بنــك مستكشــف األعمــال الصــادر عــن بنــك 

»HSBC«، حيــث يعتــزم نحــو )87 %( مــن الشــركات 

التــي تضمنهــا المســح ، والتــي يبلــغ عددهــا )209( 

فــي  االســتثمارات  زيــادة  مصــر،  داخــل  شــركات 

مصــر عــام 2021.

ثبــت للعالــم أجمــع أن  أخــرى، فقــد  ناحيــة  ومــن 

السياســة والقيــادة المصريــة مبنيــة علــى أســس 

الســام، والحكمــة فــي تنــاول األمــور والمشــكات 

ــا فــي مشــكلة ســد  المختلفــة، وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

النهضــة، واألزمــة الليبيــة. 

إن أســاس النمــو االقتصــادي واالســتثماري، هــو 

مــا  وهــذا  ومســتقرة،  آمنــة  الدولــة  أن  فــي  الثقــة 

تتمتــع بــه مصــر، الثقــة فــي أن القيــادة السياســية ال 

تســعى إلــى نزاعات، بــل على العكس تقوم بالعمل 

علــى مواءمــات تنهــي النزاعــات قــدر اإلمــكان، إلــى 

جانــب توافــر قوانيــن جاذبــة لاســتثمار والتمويــل 

االســتثمارات  جــذب  بهــدف  ميســرة؛  بشــروط 

الجديــدة، أو تنميــة االســتثمارات القائمــة علــى كل 

صغيــرة مشــروعات  كانــت  ســواء   المســتويات، 

أو متوسطة أو كبرى.

هــذا وتتمتــع مصــر بخبــرة كبيــرة فــي التعــاون مــع 

القــارة اإلفريقيــة، ولديهــا حضــور  فــي  أشــقائها 

هنــاك  وأيًضــا  القــارة،  دول  مــن  كثيــر  فــي  قــوي 

االســتثماري  للوجــود  بالنســبة  الفتــة  تجربــة 

اإلفريقيــة،  الــدول  مــن  كثيــر  فــي  الســعودي 

ويمثــل رجــال األعمــال المصريــون والســعوديون 

المشــترك  للتعــاون  جيــًدا  واإلماراتيــون نموذًجــا 

فــي ســبيل إنشــاء العديــد مــن المشــروعات فــي 

مختلــف المجــاالت، ونظــًرا الســتيراد مصــر ودول 

حاجاتهــا  معظــم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

بينهــم  التعــاون  فــإن  الخــارج،  مــن  الغذائيــة 

فــي  الحيوانــي  واإلنتــاج  الزراعــي  االســتثمار  فــي 

المنطقــة اإلفريقيــة، وخصوًصــا منطقــة شــرق 

الشــقيق  بالســودان  بدايــة  ووســطها،  إفريقيــا 

ا لــكل األطــراف. ســيؤدي إلــى منفعــة كبيــرة جــدًّ

وفــي الختــام، نتمنــى أن تنجــح اللقاحــات المختلفــة 

المطروحــة فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

خــال  نتائجــه  ســتظهر  مــا  وهــو  المســتجد، 

الفتــرة مــن أبريــل إلــى يوليــو 2021، وفــي حــال نجــاح 

ذلــك، ســيكون هنــاك انطاقــة كبــرى لاقتصــاد 

العالمــي، وانطاقــة متميــزة لاقتصــاد المصــري، 

وهــو مــا ســيؤدي فــي النهايــة إلى تحقيــق األهداف 

الرئيســة مــن كل مــا تــم، ســواًء كانــت إصاحــات 

اقتصاديــة، أو بنــى تحتيــة، أو إنشــاء مجتمعــات 

جديــدة، أو االهتمــام بمشــروعات الطاقــة، وبــكل 

مــا هــو مرتبــط بالتنميــة البشــرية، ســيكون هنــاك 

نمــو واســتقرار وزيــادة كبيــرة فــي معــدالت نمــو 

تحقيــق  علــى  يســاعد  بمــا  المصــري،  االقتصــاد 

المســتويات  تحقيــق  وهــو  األكبــر،  الهــدف 

المعيشــية الائقــة لطبقــات المجتمــع المصــري 

كافــة.
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مقدمة

ال أحــد يســتطيع أن ينكــر مــا كان عليــه عام 2020 من 

إربــاك علــى كل األصعــدة، بدايــة مــن أزمــة فيروس 

كورونــا المســتجد COVID 19، ونهايــًة بالتغيــرات 

التــي طــرأت علــى العالــم فــي اتجــاه التكنولوجيــا 

ــب  الناشــئة وبشــكل لــم يكــن متوقًعــا. لقــد تطلَّ

ليســت  أزمــات  الحكومــات  تواجــه  أن   2020 العــام 

هينــة علــى المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي، 

وهــي ممتــدة معنــا إلــى العــام الجديــد؛ لتفــرض 

ا، قــد يســفر عــن  ــًرا ُمســَتمرًّ ــدة وتغيُّ ــات جدي تحدي

ا  تطــورات فــي اتجاهــات تتطلَّــب تفكيًرا اســتراتيجيًّ

ــا مــن صانــع القــرار، خصوًصــا فيمــا يتعلــق  عميًق

بالتكنولوجيــا ودورهــا فــي هــذا التغيــر والتحــول.

لقــد شــهد العــام 2020 عــدة اتجاهــات يمكننــا أن 

نجملهــا فيمــا يلــي:

المســتخدمين 	  حــول  التكنولوجيــا  تمحــور 

األمــر  هــذا  فــي  أســهم  وربمــا  كبيــر،  بشــكل 

وحاجــة  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

النــاس إلــى التواصــل والعمــل مــن ُبعــد عــن 

التكنولوجيــا. طريــق 

ألداء 	  بالمــكان  التقيــد  عــدم  ظاهــرة  تنامــي 

فــي  خصوًصــا  المختلفــة،  العمــل  مهــام 

أو  التكنولوجيــا  تســتخدم  التــي  األعمــال 

تعتمــد عليهــا، وتُعــدُّ أزمــة فيــروس كورونــا 

أســهمت  التــي  األســباب  أحــد  المســتجد 

فــي تســريع وتيــرة االعتمــاد علــى المنصــات 

بعــد.  عــن  والتواصــل  للعمــل  اإللكترونيــة 

هشاشــة العالــم مــن حولنــا، والتــي أظهرتهــا أزمــة 

فيــروس كورونــا المســتجد واألزمــات االقتصادية، 

فــي  التكنولوجيــا  دور  أيًضــا  ز  ســيعزِّ مــا  وهــو 

ــي عــن البشــر  الســنوات القادمــة إذ مــا تــم التخلِّ

والخوارزميــات. اآلالت  مقابــل 

صدمة المستقبل

يعتمــد التنبــؤ بالمســتقبل علــى دراســة األنمــاط 

العــودة  إلــى  األمــر  منــا  يحتــاج  وربمــا  وتحليلهــا، 

للــوراء، والبحــث فــي أنمــاط التغيــرات التاريخيــة 

طريقنــا  ــس  لنتحسَّ المجتمعــات؛  صعيــد  علــى 

ظــل  فــي  المعالــم  واضــح  غيــر  مســتقبل  إلــى 

تطــور تكنولوجــي مربــك علــى كل األصعــدة وفــي 

أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا  االتجاهــات،  جميــع 

اإلبــداع المربــك Disruptive Innovation قــد يكــون 

ــا فــي  هــو المحــرك األساســي فيمــا نعيشــه حاليًّ

القــرن الحــادي والعشــرين، وســيبقى معنــا لفتــرة 

ال نعلــم مداهــا. 

وظهــر المصطلــح علــى يــد »كايتون كريستنســن 

جامعــة  فــي  األســتاذ   »Clayton Christensen

هارفــارد فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وعلــى 

التكنولوجيــا  مصطلــح  اســتخدام  مــن  الرغــم 

د. محمد الجنـدي
خبير أمن المعلومات، ومستشار رئيس مركز المعلومات 

ودعم اتخاذ القرار

ما بعـــد الـصـــــدمــــــة
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المربكــة فــي أغلــب الكتابات التي تصــف تكنولوجيا 

وادي السليكون Silicon Valley، فإنه في الحقيقة 

لــم يقصــد »كايتــون« أن هــذه التكنولوجيــا ثوريــة 

بقــدر ماهــي ســهلة وتصــل إلــى جمهــور عريــض 

بأســعار معقولــة وبشــكل ســريع، وبهــذا تصنــع 

هــي إربــاًكا لألســواق والمجتمعــات بشــكل قــد ال 

يتخيلــه المنافســون. 

بتكنولوجيــا  المتعلــق  اإلربــاك  بهــذا  ــأ  تنبَّ وقــد 

اليابانــي  البروفيســور  والمجتمــع  المعلومــات 

عــن  كتابــه  فــي  ذكــر  حيــث  ماســودا«؛  »يونيجــي 

ن  مجتمــع المعلومــات  أنــه »فــي التاريــخ المــدوَّ

للبشــرية كانــت هنــاك ثاثــة دوافــع قويــة للتغيــر، 

بلغت من القوة ما أدى إلى تغير اإلنســان بشــكل 

جوهــري، وهــي: ظهــور الزراعــة، والثــورة الصناعية، 

معالجتهــا  وتكنولوجيــا  المعلومــات  وثــورة 

ــب  الملقَّ »ماســودا«،  اعتبــر  كمــا  بالكمبيوتــر«، 

بــاألب لمجتمــع المعلومــات، أن المجتمــع يشــهد 

وهــي  المعلومــات،  ثــورة  تســمى  ثــورة  ــا  فعليًّ

ُيعــرف بمجتمــع  بــات  ل مــا  التــي أصبحــت تشــكِّ

االجتمــاع  وعلمــاء  اليابــان  وتعــد   ، المعلومــات 

اليابانيــون هــم أول مــن صــاغ مصطلــح »مجتمــع 

قبــل  حتــى   Information Society المعلومــات« 

الكمبيوتــر.  أجهــزة  انتشــار 

»الموجــة  الثــورة  هــذه  علــى  أيًضــا  أطلــق  كمــا 

الثالثــة«، وهــذا المســمى ظهــر بدايــة فــي كتــاب 

األمريكــي  للكاتــب  الثالثــة«  »الموجــة  بعنــوان 

الشــهير »آلفيــن توفلــر Alvin Toffler« عــام 1980، 

وقــد حــاول الكاتــب فــي هذا الكتاب أن يشــرح حركة 

ثالثــة  موجــة  بقــدوم  مبشــًرا  الحضــاري  االرتقــاء 

بعــد موجتــي الزراعــة والصناعــة، وهــذه الموجــة 

ــا  بدورهــا ســتغير المجتمــع والبشــرية تغيــًرا جذريًّ

ا.  وحــادًّ

وقــد كان هــذا الكتــاب تتمــة لكتــاب آخــر صــدر عــام 

1970 للكاتب نفســه بعنوان »صدمة المســتقبل«، 

وقــد أشــار »توفلــر« في هــذا الكتاب إلى أن معظم 

لصدمــة  أعــراض  هــي  االجتماعيــة  المشــكات 

المســتقبل ، ويختصــر »توفلــر« آثــار تلــك الصدمــة 

فتــرة  فــي  التغييــر  مــن  »الكثيــر  العبــارة:  بهــذه 

زمنيــة قصيــرة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع«.

كمــا أشــار أيًضــا إلــى أن التغيــر ســيؤدي إلــى إربــاك 

التغيــر  أن  إلــى  باإلضافــة  والنــاس،  المجتمــع 

المتســارع فــي التكنولوجيــا ســيؤدي حتًمــا إلــى تغيــر 

والوحــدة  االنعزاليــة  ســماته  أبــرز  مــن  اجتماعــي 

الســمات  وهــذه  واالرتبــاك،  بالضيــاع  واإلحســاس 

ــرة معظمهــا  ــة كثي ــى مشــكات اجتماعي ســتؤدي إل

اســتخدم  وقــد  المســتقبلية،  الصدمــة  مــن  نابــع 

المعلومــات«  »فيضــان  مصطلــح  أيًضــا  »توفلــر« 

أو »المعلومــات الزائــدة« عــن الحــد، والتــي ســوف 

تكــون ســبًبا فــي ارتبــاك الكثيريــن من أفــراد المجتمع 

التكنولوجيــا،  مــع  التعامــل  فــي  الخبــرة  عديمــي 

وهــذا االرتبــاك ســوف يــؤدي إلــى عــدم قــدرة النــاس 

اتخــاذ قــرارات صحيحــة حتــى فــي حــال توافــر  علــى 

المدخــات  ألن  مختلفــة؛  مصــادر  مــن  المعلومــات 

أكثــر  ســتكون  اإلنســان  لعقــل  المعلومــات  مــن 

مــن قــدرة العقــل علــى معالجتهــا بشــكل صحيــح؛ 

ــدًلا مــن الفهــم  ــد مــن االرتبــاك ب ــى مزي ممــا يــؤدي إل

الصحيــح.

ولــم تُعــرف »ثــورة المعلومــات« بالمترادفات التي 

ذكرناهــا فقــط، بــل ُأطلــق عليها أيًضــا »مجتمع ما 

بعــد الصناعــة« أو Post-industrial society، وأول 

ثــورة  أعتــاب  علــى  أصبحنــا 
تكنولوجيــة جديــدة، بقــدر إســهامها 
فإنهــا  اإلنســانية،  تطــور  فــي 
المفروضــة  التحديــات  م 

ِ
ســتُفاق

لمواجهــة  القــرار؛  صنــاع  علــى 
تبعاتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

األمنيــة. تحدياتهــا  عــن  فضــًلا 
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 مــن أطلــق هــذه العبــارة »أنانــدا كومرســوامي«

و »آرثــر بينــي« فــي بريطانيــا عــام 1914، ثــم جاء »آالن 

توريــن« عالــم االجتمــاع الفرنســي نهايــة ســتينيات 

فــي  المصطلــح  واســتخدم  العشــرين  القــرن 

محاولــة لفهــم نســق النمــو االجتماعــي وتحليــل 

الصناعــة  مجتمــع  فــي  االجتماعيــة  الطبقــات 

المصطلــح  اســُتخدم  بعــد  وفيمــا  الحديــث، 

بكثافــة عندمــا طــرح »دانيــال بيــل« عــام 1974 كتاًبــا 

عــن مجتمــع مــا بعــد الصناعــة وأعــاد توصيــف هــذا 

المصطلــح مــرة أخــرى ، وقــد أضــاف بيــل فــي كتابه 

خــواص جديــدة لهــذا التغييــر علــى المجتمــع، مثــل: 

الخدمــات،  إلــى  التصنيــع  مــن  المجتمــع  انتقــال 

وأن البنيــة التحتيــة لهــذا العصــر لــن تكــون النقــل 

والمواصــات كمــا كانــت فــي عصــر الصناعــة، بــل 

ســتكون االتصــاالت. 

تعــد  لــم  واإلنترنــت  الكمبيوتــر  أجهــزة  وبانتشــار 

مــا  »مجتمــع  أو  المعلومــات«  »مجتمــع  عبــارة 

علمــاء  أدبيــات  فــي  متداولــة  الصناعــة«  بعــد 

بــل اســتخدمت علــى جميــع  االجتمــاع فحســب، 

األصعــدة السياســية واالقتصاديــة، وظهــرت لهــا 

مترادفــات أخــرى، ومــن هــذه المترادفــات: عصــر 

الكمبيوتــر، وثــورة اإللكترونيــات، والعالــم الرقمــي، 

وانفجــار المعلومــات، وثــورة العلــم والتكنولوجيــا، 

وثــورة االتصــاالت، وعصــر اقتصــاد المعرفــة. 

وبغــض النظــر عــن المســمى والمترادفــات، فإنها 

مجتمعيــة  ونقلــة  حــاد  تغيــر  عــن  تعبــر  جميًعــا 

فيهــا  تتداخــل  التــي  التكنولوجيــا  أحدثتهــا  كبيــرة 

تكنولوجيــا الكمبيوتــر ونظــم االتصــاالت والــذكاء 

ــا تتعامــل مــع أي  االصطناعــي، وهــذه التكنولوجي

ــا  شــيء فــي المجتمــع مكتوًبــا أو منطوًقــا، مرئيًّ

أو  ــا  واقعيًّ ا،  ســيكولوجيًّ أو  ماديًّــا  مســموًعا،  أو 

افتراضًيــا. 

وبشــكل  منتشــرة  تطبيقاتهــا  ســنجد  لهــذا؛ 

متســارع فــي مناحــي الحيــاة مــن غرفــة النــوم إلــى 

مصيــر  أصبــح  مــرة  وألول  النوويــة،  المفاعــات 

وغيــر  ماديــة  غيــر  بعناصــر  معلًقــا  المجتمعــات 

عرض تقرير: اتجاهات التكنولوجيا في 2021

 عدم تقييد سالسل اإلمداد
)Supply unchained(

 تحديث البنية التحتية
)Core revival(

طــرق  الستكشــاف  المنظمــات  تســعى 

اإلمــداد  ساســل  عمــل  لتيســير  جديــدة 

وفعاليــة  وكفــاءة  مرونــة  أكثــر  وجعلهــا 

الروبوتــات  اســتخدام  خــال  مــن  وأمانًــا، 

ال  األمــر  أن  غيــر  طيــار،  بــدون  والطائــرات 

كثيــرة. تحديــات  علــى  ينطــوي  يــزال 

تســعى العديــد مــن المنظمــات إلــى التحــول 

الرقمــي، وفــي ضــوء ذلــك تلجــأ إلــى اســتخدام 

»أنظمــة تخطيــط المــوارد المؤسســية« مثــل 

نظــام )ERP(؛ لتعزيــز اســتراتيجياتها ومعالجــة 

أوجــه القصــور الفنيــة بهــا؛ لتصبــح أكثــر إنتاجية 

وقــدرة علــى التكيــف مــع المســتجدات.
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هنــاك دول  كبيــر، ولألســف  محسوســة بشــكل 

تجــاه  دفًعــا  وتُدفــع  سُتســاق  بأكملهــا  وأمــم 

وتبنِّيهــا  تفاعلهــا  حســب  علــى  مختلفــة  مصائــر 

والتقنيــات. العناصــر  هــذه 

ما بعد الصدمة

مســتقبلية،  صدمــة  فــي  بأننــا  جــدًلا  ســلَّمنا  إذا 

ســتحمله  مــا  إلــى  االنتبــاه  علينــا  وجــب  فقــد 

األيــام والشــهور والســنوات القادمــة فــي تطــور 

علــى  إربــاك  مــن  تســببه  قــد  ومــا  التكنولوجيــا، 

المســتوى االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي، 

إضافــة لمــا قــد ُيضــاف إليهــا مــن تغيــرات مناخيــة 

ــة فــي تطــور أو انحســار أزمــة  وعــدم وضــوح الرؤي

فيــروس كورونــا المســتجد، لكــن ممــا ال شــك فيه 

أننــا ذاهبــون إلــى مرحلــة مــا بعــد الصدمــة، والتــي 

ســتلعب التكنولوجيــا الحديثــة فيهــا دوًرا مؤثــًرا، 

االتجاهــات  بعــض  يلــي  فيمــا  نذكــر  أن  ويمكننــا 

لهــا  لننتهــج  القــرار  صنــاع  أمــام  نضعهــا  التــي 

مســتقبلية: اســتراتيجية 

تطور األساس المعرفي للكمبيوتر: 

علــى  االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  ســترتكز 

ز قدراتها بتطور  المعرفــة اإلنســانية، وســوف تعــزِّ

اتصــال اآلالت عــن طريــق Internet of Things أو 

إنترنت األشــياء، مع توفر اتصال ســريع كشــبكات 

عبــر  ضخــم  معرفــي  ومحتــوى  الخامــس،  الجيــل 

اإلنترنــت، وســوف يســهم ذلــك فــي تطــور المــدن 

الذكيــة Smart Cities كمــا تــم تطبيقــه فــي »الس 

فيجــاس Las Vegas« عــام 2019. 

:Digital Twin التوأم الرقمي

تطــور جديــد يعتمد على استنســاخ الواقع المادي 

أو الحــي عــن طريــق نســخة رقميــة مطابقــة لمــا 

يحــدث فــي الواقــع، ربمــا ال تكــون الفكــرة جديــدة، 

لكــن مــا هــو قــادم هــو االستنســاخ عــن طريــق 

أنمــاط الــذكاء االصطناعــي ليكــون التــوأم الرقمــي 

ــا أو  قــادًرا علــى التصــرف كالواقــع ســواء كان ماديًّ

ــا.  حيويًّ

 ثورة البيانات
 )Machine data revolution(

 الذكاء االصطناعي
 )MLOps(

خطــوات  التخــاذ  المنظمــات  تســعى 

التحتيــة  البنــى  تطويــر  بصــدد  جــادة 

واســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 

ومــن  وتنظيمهــا،  البيانــات  إدارة  فــي 

 جديد، 
ٍ
ــح أن ُيفضــي ذلــك إلى عصر الُمرجَّ

الصــدارة. تحتــل فيــه اآلالت موقــع 

أنظمــة  علــى  االعتمــاد  المنظمــات  تحــاول 

رؤيــة  لهــا  ــر  توفِّ التــي  االصطناعــي،  الــذكاء 

واضحــة بشــأن اســتراتيجيتها األنســب، فضــًلا 

عــن مســاعدتها فــي وضــع التنبــؤات، واتخــاذ 

غيــر  واألنمــاط  األفــكار  وتوليــد  القــرارات، 

لتقليديــة. ا
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ات إعداد: هاجر جمال، ورانيا سليمان - إدارة القضايا االستراتيجية
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الذكاء االصطناعي والبيانات كخدمات:

للمســتخدمين  المنصــات  مــن  العديــد  ســتتوفر 

يتمكنــوا  لكــي  التقنيــات؛  هــذه  فــي  الخبــراء  غيــر 

التقنيــات فــي تطويــر  مــن االســتفادة مــن هــذه 

جديــدة.  منتجــات  وابتــكار  األعمــال 

 Quantum الحوسبة الكمية
:Computing

نحــن علــى أعتــاب ثــورة أخــرى فــي عالــم الكمبيوتــر 

تعتمــد علــى ميكانيــكا الكــم، والتــي ستســرع مــن 

أحــد،  يتخيلــه  ال  بشــكل  التقنــي  التطــور  وتيــرة 

وانخفــاض  التقنيــات  هــذه  توفــر  مــع  خصوًصــا 

 . إنتاجهــا  تكلفــة 

:Cyber Security األمن السيبراني

الحوســبة  خدمــات  اســتخدام  تعاظــم  مــع 

السحابية وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي 

ــات واألنظمــة واتصالهــا بشــكل  وانتشــار البيان

القــرار  لــدى صانــع  أصبــح  فقــد  غيــر مســبوق، 

تحــدي تأميــن هــذه المنظومــات ضــد الهجمــات 

الســيبرانية والتجســس وانتهــاك الخصوصيــة 

للمســتخدمين، وهــو مــا يحتــاج إلــى اســتراتيجية 

قوميــة. 

البنية التحتية ستصبح مولد البيانات:

فيمــا مضــى كانــت البنيــة التحتيــة هــي التــي تنقــل 

المعلومــات المســتخدمة فــي االتصــال، لكــن فــي 

التحتيــة  البنيــة  دور  ســيتعاظم  القادمــة  الفتــرة 

فــي توليــد كــم هائــل مــن البيانــات الضخمــة، علــى 

المســتخدمين  شــبكات  ــع  تتبُّ المثــال،  ســبيل 

ومــا ومــن يتعاملــون معــه، وأيــن يذهبــون، وكيــف 

يتعاملــون، وفيمــا يفكــرون، وقــد تســتخدم هــذه 

البيانــات لمــا هــو فــي صالح المســتخدم كتحســين 

ــا قــد تســتخدم ضــده! ــه، وأحيان تجربت

إعادة بلورة مفهوم العمل عن 
 Rebooting the digital( بُعد

)workplace

انعدام الثقة وأهمية التحقُّق 
 Zero trust: Never( المستمر

)trust. always verify

التــي فرضتهــا جائحــة  التحديــات   فــي ظــل 

ــب  للتغلُّ المنظمــات  ســعت  فقــد  كورونــا، 

العمــل  منصــات  فــي  القصــور  أوجــه  علــى 

الرقمــي »Digital workplace«، بمــا يضمــن 

تحســين األداء الفــردي والجماعــي للعامليــن 

بتلــك المنظمــات، والمــزج بيــن مزايــا العمــل 

فــي المكتــب والعمــل عــن ُبعــد.

لــدى  الثقــة  انعــدام  حالــة  تزايــد  ضــوء  فــي 

المنظمــات المتقدمــة؛ نتيجــة انتشــار الهجمات 

الســيبرانية مؤخــًرا، شــرعت عــدة منظمــات فــي 

االســتجابة  مــن  تمكنهــا  اســتراتيجيات  وضــع 

لتعزيــز  برامــج  وإعــداد  الطارئــة،  للمســتجدات 

األمــن اإللكترونــي، وتقليــص العمليــات اليدويــة، 

والتحــول نحــو التشــغيل اآللــي.
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عودة للمستقبل المنظور

ســيحمل المســتقبل تقدًمــا كبيــًرا فــي التكنولوجيــا 

تقابلــه تحديــات أخــرى، لكن المســتقبل المنظور على 

األقــل لعــام 2021 يدفعنــا ألن ننتهــج عــدة خطــوات:

تبنــي اســتخدام تقنيــات الحوســبة الســحابية 	 

االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع   Cloud Computing

اســتخدام تقنيــة الحوســبة الســحابية العامــة 

Private Cloud؛  والخاصــة   Public Cloud

ــي التكنولوجيــا  لتحقيــق التــوازن بيــن عــدم تبنِّ

دون  التكنولوجيــا  ــي  تبنِّ أو  قاطــع  بشــكل 

المخاطــر. حســاب 

حيــث 	  البرمجيــات؛  كشــركات  نفكــر  أن  بــد  ال 

ينبغــي االســتفادة مــن أفضــل الممارســات 

التــي تعتمــد عليهــا شــركات تطويــر البرمجيات 

بشــكل عــام؛ لكــي نواكــب التطــور الكبيــر فــي 

20
21

ي 
 ف

يا
ج

لو
نو

تك
ال

ت 
ها

جا
ات تكنولوجيا التنوع والمساواة 

 والشمول
)DEI tech: Tools for equity(

الدمج بين العالم الرقمي والواقع 
)Digital meets physical( المادي

ــى العديــد مــن المؤسســات تكنولوجيــا  تتبنَّ

ضمــن  والشــمول  والمســاواة  التنــوع 

متخصصــو  ويلعــب  العمــل،  ضــرورات 

حلــول  تصميــم  فــي  دوًرا  التكنولوجيــا 

العمــل،  تحديــات  لمواجهــة  تكنولوجيــة 

ويتوقــع الخبــراء أن تتبنــى الشــركات أدوات 

عليهــا. المترتبــة  اآلثــار  لقيــاس  جديــدة 

ــع الخبــراء أنــه لــن يكــون هنــاك رضــاء تــام  يتوقَّ

ــة للعامــات  مــن العمــاء عــن التجــارب الرقمي

التجاريــة، والذيــن يتوقــون التبــاع أســلوب يجمع 

وعليــه  والرقميــة،  الواقعيــة  التفاعــات  بيــن 

ستســعى المنظمات خال الفترة من الـ 18 إلى 

الـــ 24 شــهًرا القادمــة لجعــل التفاعــات بنوعيهــا 

الواقعــي والرقمــي أكثــر ترابًطــا وساســة.

التحــول  موجــة  بركــب  ونلحــق  التكنولوجيــا، 

الرقمــي؛ لخلــق منتجــات جديــدة اعتمــاًدا علــى 

 ،Innovative Disruption المربــك  اإلبــداع 

والــذي يوفــر خدمــات تضــع المســتخدم فــي 

المقدمــة.

 :Alvin Toffler قــول  سأســتعير  النهايــة،  وفــي 

»التكنولوجيــا تتغــذى علــى نفســها، التكنولوجيــا 

تجعــل المزيــد مــن التكنولوجيــا ممكًنــا« .

Source: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2021/executive-summary.html 
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حــازت العمــات االفتراضيــة اهتماًمــا كبيــًرا خــال 

الســنوات الماضيــة بعــد أن اقتربــت قيمــة عملــة 

 20 مــن  اأَلْشــهر-  المشــفرة  -العملــة  البيتكويــن 

ألــف دوالر فــي عــام 2017، ثــم لــم تلبــث أن تراجعــت 

ــى 3600 دوالر  ــر حتــى وصلــت إل قيمتهــا بشــكل كبي

 2021 ينايــر  مطلــع  فــي  أنهــا  إال   ،2020 مــارس  فــي 

وصلــت إلــى 34 ألــف دوالر ألول مــرة، وُيعــد التقلُّــب 

النــوع مــن  فــي األســعار أحــد أهــم ســمات هــذا 

انتشــارها  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  العمــات؛ 

بشــكل كبيــر، وفــي هــذا اإلطــار ظهــرت فئــة جديــدة 

»العمــات  باســم  تُعــرف  العمــات  هــذه  مــن 

بأصــول  المدعومــة   ،stablecoin المســتقرة« 

مســتقرة، مثــل: النقــود أو الذهــب، ويــرى البعــض 

التجــارة  عمليــات  فــي  واعــًدا  مســتقبًلا  لهــا  أن 

اإللكترونيــة.  

علــى  الضــوء  إلقــاء  يمكــن  الســياق  هــذا  وفــي 

أبــرز مامــح مســتقبل هــذا النــوع مــن العمــات، 

أمامهــا،  المتاحــة  الفــرص  أهــم  واســتعراض 

تحديــات. مــن  يواجههــا  قــد  مــا  وكذلــك 

الفرص المتاحة أمام العمالت 
االفتراضية

عــزَّزت جائحــة كورونــا عمليــات التجــارة اإللكترونية، 

واالتجــاه نحــو اســتخدام طــرق الدفــع غيــر النقدية، 

وذلــك فــي ظــل المخــاوف المتعلقــة باســتخدام 

لمــا تنطــوي عليــه مــن  المادية/الورقيــة؛  النقــود 

العــدوى،  نشــر  واحتمــاالت  التامــس  مخاطــر 

ــراء أن الجائحــة مــن شــأنها  ويؤكــد عــدد مــن الخب

أن تهيــئ المجــال أمــام تطــور العمــات الرقميــة، 

وأن االتجــاه لابتعــاد عــن النقــود الماديــة وتطويــر 

عمــات رقميــة آخــذ فــي التســارع. ولعــل الفــرص 

عــدد  اتجــاه  فــي  ــل  تتمثَّ المجــال  هــذا  فــي  األبــرز 

العالــم  مســتوى  علــى  المركزيــة  البنــوك  مــن 

لبحــث إمكانيــة إصــدار عمــات افتراضيــة خاصــة 

للبنــك  الرقميــة  بـــ »العمــات  ُيعــرف  بهــا، فيمــا 

نهــا  يمكِّ الــذي  النحــو  علــى   ،)CBDCs( المركــزي« 

العمــات  تمثلهــا  التــي  التهديــدات  تجــاوز  مــن 

المشــفرة للنظــام المصرفــي التقليــدي، فــي ظــل 

مــا تتســم بــه هــذه العمــات من طبيعــة ال مركزية 

وخاليــة مــن التنظيــم.

المركــزي  للبنــك  الرقميــة  العملــة  ويتــم تعريــف 

بأنهــا »شــكل جديــد مــن أشــكال النقــود الرقميــة 

عــن  تختلــف  المركزيــة،  البنــوك  عــن  الصــادرة 

االحتياطيــات أو أرصــدة التســوية التــي تحتفظ بها 

البنــوك التجاريــة لــدى البنــوك المركزيــة«، وعلــى 

الامركزيــة،  المشــفرة  العملــة  نمــاذج  عكــس 

ســتكون العملــة الرقميــة للبنــك المركــزي مركزيــة 

ومنظمــة، ويمكــن أن يســهم وجــود عملــة رقميــة 

مدعومــة مــن البنــك المركــزي فــي حــل عــدد مــن 

االفتراضيــة،  العمــات  تواجــه  التــي  المشــكات 

أبرزهــا التقلبــات الشــديدة فــي أســعار هــذا النــوع 

قيمــة  تنخفــض  أن  يمكــن  كمــا  العمــات،  مــن 

أ. منى علي البوهي
رئيس فريق عمل - إدارة القضايا االستراتيجية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 مستقبل العمالت االفتراضية:
الفرص والتحديات
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»اليورو الرقمي« و »اليوان الرقمي« 
»ديــم«  وعملــة  المشــفر«  »الروبــل  و 
الدراســة  قيــد  افتراضيــة  عمــالت   ...
والتجريــب؛ تطلًعــا  إلــى أشــكال جديــدة 
مــن النقــد، مكملــة لألشــكال التقليديــة 

وليســت بديــًلا عنهــا.

العمــات  اســتخدام  عبــر  والخدمــات  الســلع 

الرقميــة، وذلــك فــي ضــوء التخلــص مــن أنظمــة 

 Visa الدفــع التــي تتوســط عمليــات الشــراء مثــل

متوســط  علــى  تحصــل  التــي   MasterCard أو 

يتــراوح بيــن 1%، و5% مــن قيمــة عمليــة الشــراء 

كعمولــة ، وهــي نســبة ســتنخفض بشــكل كبيــر 

للبنــوك  الرقميــة  العمــات  اســتخدام  حــال  فــي 

عنــد  العمــوالت  قيمــة  ســتحدد  التــي  المركزيــة 

التــي  الشــركات  وليــس  لهــا،  الــدول  اســتخدام 

أرباحهــا. لتعظيــم  تســعى 

ويمكــن أيًضــا للعمــات الرقميــة الوطنيــة تســريع 

ممــا  المعامــات؛  حجــم  وزيــادة  المدفوعــات 

يســهم فــي زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي 

تأثــر بشــكل كبيــر نتيجــة جائحــة كورونــا، وقــد أفــاد 

أن  المحتمــل  مــن  أنــه  مركزيًّــا  بنــًكا   66 مــن   %20

يقومــوا بإصــدار عملــة رقميــة للبنــك المركــزي فــي 

غضــون الســنوات الســت المقبلــة. 

عمالت افتراضية مرتقبة

تبحــث مجموعــة مــن ســبعة بنــوك مركزيــة )البنــك 

المركــزي الكندي-بنــك إنجلتــرا- بنــك اليابــان- البنــك 

المركــزي األوروبــي- البنــك المركــزي الســويدي-البنك 

الوطنــي السويســري- االحـتـيـــاطـــــــــي الـفـيـــــــدرالـــي 

األمريكــي( باإلضافــة إلــى بنــك التســويات الدوليــة 

)BIS(، فــي إمكانــات العملــة الرقمية للبنــك المركزي، 

وأصــدرت هــذه البنــوك، فــي أكتوبــر 2020، تقريــًرا يحــدد 

رقميــة  عمــات  ألي  الازمــة  األساســية  المبــادئ 

للبنوك المركزية متاحة للجمهور ، وأوصت بأن تكون 

عمــات البنــوك المركزيــة الرقميــة مكملــة ألشــكال 

النقــد األخــرى، وال تحــل محلهــا، وأال تضــر باالســتقرار 

النقــدي والمالــي، مــع تأكيــد أنهــا لــم تتخــذ قــراًرا بعــُد 

بشــأن إصــدار عملــة رقميــة مــن عدمــه، ومــا زالــت 

تــدرس جــدوى ذلــك.

وفــي هــذا اإلطــار، ظهــرت مجموعــة مــن العمــات 

قيــد الدراســة والتجريــب، يتمثــل أبرزهــا فــي اآلتــي:

اليورو الرقمي:

يــدرس البنــك المركــزي األوروبــي إصــدار عملتــه 

مكملــة  لتكــون  الرقمــي«،  »اليــورو  الرقميــة 

عنهــا،  بديــًلا  وليســت  التقليديــة  النقــد  ألشــكال 

بشــأن  قــراره  البنــك  يتخــذ  أن  ــع  المتوقَّ ومــن 

 ،  2021 عــام  منتصــف  فــي  الرقمــي  اليــورو  إصــدار 

فيمــا أشــارت »كرســتين الجــارد«، رئيســة البنــك 

المركــزي األوروبــي، إلــى أن مشــروع إطــاق اليــورو 

 6 إلــى  مــن ســنتين  فتــرة  قــد يســتغرق  الرقمــي 

ســنوات. 

الصين تختبر اليوان الرقمي:

العمــات  مجــال  فــي  تقدًمــا  الصيــن  قــت  حقَّ

الرقميــة للبنــك المركــزي، ومنــذ أوائــل عــام 2020، 

الرقمــي«  »اليــوان  اختبــار  مــن  ــا  تدريجيًّ صّعــدت 

بــل بنــك 
ِ
الــذي يتــم إصــداره والتحكــم فيــه مــن ق

الشــعب الصينــي، ويهــدف إلــى منــح الســلطات 

االقتصــاد  علــى  الســيطرة  مــن  مزيــًدا  الصينيــة 

الرقمــي  اليــوان  بكيــن  وتختبــر  الســريع،  الرقمــي 

أكبــر عمليــة  المقاطعــات، وتمــت  فــي عــدد مــن 

عندمــا   ،2020 أكتوبــر  فــي  الشــأن  هــذا  فــي  اختبــار 

 أجــرت حكومــة مقاطعــة شنتشــن يانصيًبــا لمنــح

مــن  دوالر(  مليــون   1,5 )حوالــي  يــوان  ماييــن   10

إمكانيــة  للفائزيــن  وأتاحــت  الرقميــة،  العملــة 

ــر مــن 3000 تاجــر فــي المقاطعــة.  إنفاقهــا لــدى أكث
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فــي  الرقمــي  اليــوان  علــى  بــدأ  قــد  العمــل  وكان 

الظهــور  فــي  بــدأت  التفاصيــل  لكــن   ،2014 عــام 

النقــاب   Facebook شــركة  كشــفت  أن  بعــد 

Libra فــي يونيــو  الرقميــة  عــن مشــروع العملــة 

2019، وتســرع الصيــن مــن إجــراء تجــارب عملتهــا 

الرقميــة فــي عــدد مــن مقاطعــات البــاد، بهــدف 

المقــرر  الشــتوية  األوليمبيــة  األلعــاب  اســتباق 

عقدهــا فــي بكيــن فــي فبرايــر 2022، بحيــث يمكــن 

اســتغال هــذه األلعــاب للترويــج لليــوان الرقمــي 

إذا نجحــت التجــارب األوليــة، ومــن شــأن اتســاع 

نطــاق اســتخدام الدفــع اإللكترونــي فــي الصيــن 

أن يســهل عمليــة االنتقــال نحــو اســتخدام اليــوان 

المســتهلكين.  أوســاط  فــي  الرقمــي 

وراء  تقــف  داخليــة  أســباًبا  أن  الخبــراء  ويــرى 

تســريع الصيــن لتجــارب اليــوان الرقمــي؛ فارتفــاع 

منصــات  يســتخدمون  الذيــن  الصينييــن  نســبة 

ــاح لعــدد محــدود مــن شــركات  الدفــع الرقميــة، أت

مــن  كبيــرة  نســبة  علــى  الســيطرة  التكنولوجيــا 

أمــوال الصينييــن، وهــو مــا أثار مخاوف الســلطات 

إيــداع  نحــو  المواطنيــن  ــه  توجُّ مــن  الصينيــة 

أموالهــم فــي محافــظ رقميــة بــداًل مــن البنــوك؛ 

ممــا يؤثــر ســلًبا علــى القطــاع المصرفــي التقليدي، 

ــة أيًضــا دفعــت الصيــن  كمــا توجــد أســباب خارجي

لإلســراع فــي هــذا االتجــاه، أهمهــا: القلــق المتزايــد 

مــن أن تحــاول الواليــات المتحــدة األمريكيــة إعاقــة 

العالمــي  المالــي  النظــام  إلــى  الصيــن  وصــول 

القائــم علــى الــدوالر األمريكــي، فــي ظــل التوتــرات 

بيــن واشــنطن وبكيــن، كمــا أنــه فــي حــال أصبحــت 

مجــال  علــى  تهيمــن  عالميــة  قــوة  أول  الصيــن 

ز  العمــات الرقميــة، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يعــزِّ

أقــل  ويجعلهــا  الدولــي،  االقتصــاد  فــي  مكانتهــا 

األمريكيــة.  للعقوبــات  ُعرضــة 

الروبل المشفر:

تســعى روســيا إلى اختبار الروبل المشــفر، ونُقلت 

رئيــس  أكســاكوف«،  »أناتولــي  عــن  تصريحــات 

الروســي،  البرلمــان  فــي  الماليــة  األســواق  لجنــة 

أنــه يعتقــد أن تجربــة الروبــل المشــفر ســتبدأ فــي 

عــام 2021 ، وكانــت موســكو قــد أعلنــت عــن البــدء 

المشــفر  الروبــل  إصــدار  فــي استكشــاف طــرق 

فــي عــام 2017، كوســيلة يمكــن أن تســاعدها فــي 

التحايــل علــى العقوبــات الغربيــة. 

عملة »ديم«:

عملتــه  إطــاق  فــي   Facebook شــركة  تأمــل 

المشــفرة فــي عــام 2021، بعــد تغييــر اســمها مــن 

ــى »ديــم« ، وكان إعــان Facebook عــن  ــرا« إل »ليب

شــديدة  اعتراضــات  واجــه  قــد  »ليبــرا«  إطــاق 

يتعلق أغلبها بافتقار هذه العملة إلى الشفافية، 

علــى النحــو الــذي قــد يــؤدي إلــى اســتغاها فــي 

غســيل األمــوال، أو العمليــات اإلرهابيــة، فضــًلا 

 ، المســتخدمين  بيانــات  خصوصيــة  تهديــد  عــن 

ورغــم إدخــال تعديــات علــى هــذه العملــة، فإنهــا 

مــا زالــت تواجــه انتقــادات؛ فقــد صــّرح وزيــر الماليــة 

 Facebook لـــ  المشــفرة  »العملــة  بــأن  األلمانــي 

الُمعــاد تســميتها هــي »ذئــب فــي ثيــاب حمــل« 

معهــا«،  تأتــي  التــي  الكامنــة  المخاطــر  تغيــر  وال 

موضًحــا أن »ألمانيــا وأوروبــا ال تســتطيعان ولــن 

تتــم معالجــة  لــم  تقبــا دخولهــا الســوق طالمــا 

المناســب«.  بالشــكل  التنظيميــة  المخاطــر 

مشروع عابر:

مــدى  بدراســة  العربيــة  الــدول  بعــض  اهتمــت 

جــدوى إصــدار بنوكهــا المركزيــة عمــات رقميــة، 

ــدة  ــر« مــن المشــروعات الرائ وُيعــد مشــروع »عاب

البنــكان  فــي هــذا الصــدد، وهــو مبــادرة أطلقهــا 

الســعودية ودولــة  العربيــة  للمملكــة  المركزيــان 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ بهــدف »إثبــات جــدوى 

واســتخدامها  مشــتركة،  رقميــة  عملــة  إصــدار 

ــا وعبــر الحــدود بيــن  كأداة للتســوية الماليــة محليًّ

. البلديــن« 
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تحديات تطويـــر العمالت 
االفتراضية

تقلبات األسعار:

لتعزيــز  فرصــة  ــل  تمثِّ كورونــا  جائحــة  أن  رغــم 

مســتقبل العمــات الرقميــة، فــإن بعــض الخبــراء 

هــذا  فــي   
ٍ
تحــد علــى  أيًضــا  تنطــوي  أنهــا  يــرون 

الســياق، فقــد انخفــض ســعر عملــة »البيتكويــن« 

علــى ســبيل المثــال بشــكل كبيــر فــي مــارس 2020؛ 

ممــا دفــع البعــض إلــى القــول بــأن ذلــك ينفــي مــا 

كان يروجــه أنصــار هــذا النــوع مــن العمــات عــن 

كونهــا ســتمثِّل أســاس النظــم االقتصاديــة خــال 

التقليديــة.  باألســواق  ترتبــط  ال  ألنهــا  األزمــات؛ 

غيــر أن االرتفــاع الكبيــر فــي قيمــة هــذه العملــة 

بنهايــة عــام 2020، أشــار إلــى وجــود اهتمــام متزايــد 

الكبــرى  االســتثمارية  الشــركات  أوســاط  فــي 

الــذي  العمــات  مــن  النــوع  بهــذا  لاســتثمار 

ــل  تمثِّ عــام  وبشــكل  ســريعة،  مكاســب  يحقــق 

هــذه التقلبــات الشــديدة فــي األســعار أحــد أهــم 

االفتراضيــة،  العمــات  تواجــه  التــي  التحديــات 

وبخاصــة  المســتثمرين،  مــن  قطاعــات  وتدفــع 

االســتثمار  عــن  لإلحجــام  المســتثمرين،  صغــار 

فيهــا لمــا قــد يتعرضــون لــه مــن خســائر فادحــة.

القبول العام:

يقتــرن انتشــار أي نــوع مــن النقــود بالقبــول العــام 

العمــات  وتواجــه  المســتهلكين،  أوســاط  فــي 

يبــدو  وال  الشــأن،  هــذا  فــي  صعوبــات  الرقميــة 

أنهــا ســتتخلص منهــا فــي المســتقبل القريــب، 

ــح أن تُحجــم قطاعــات واســعة مــن  فمــن المرجَّ

المســتهلكين عــن اســتخدام هــذه العمــات لمــا 

تتســم بــه مــن تعقيــد نســبي، فضــًلا عــن وجــود 

غيــر  مــن  المجتمعــات  بعــض  فــي  كبيــرة  فئــات 

القادريــن علــى مواكبــة التحــول الرقمــي، فتشــير 

2020 كان هنــاك مــا  أنــه فــي أكتوبــر  إلــى  البيانــات 

يقــرب مــن 4,66 مليــارات مســتخدم نشــط لإلنترنت 

ــم، مــا يعــادل 59% فقــط مــن  علــى مســتوى العال

مــن   %40 حوالــي  هنــاك  أن  أي   ، العالــم  ســكان 

وتزيــد  اإلنترنــت،  يســتخدمون  ال  العالــم  ســكان 

هــذه النســبة إلــى 55% تقريًبــا ممــن ال يســتخدمون 

الذكيــة.  الهواتــف 

زيادة عمليات االحتيال:

ر بعــض الخبــراء مــن زيــادة عمليــات االحتيــال  يحــذِّ

فــي مجــال العمــات الرقميــة خــال عــام 2021؛ فقــد 

أوضــح تقريــر لشــركة CipherTrace أن حوالــي %56 

ضوابــط  لديهــا  الرقميــة  العمــات  خدمــات  مــن 

ضعيفــة أو يســهل اختراقهــا ، كمــا مّثلت عمليات 

الامركــزي  التمويــل  شــركات  علــى  االختــراق 

)DeFi( 21% مــن إجمالــي حجــم الســرقات فــي عــام 

 Kaspersky 2020، وحــّذرت شــركة األمــن الســيبراني

مــن زيــادة ســرقة »البيتكويــن«، باعتبارهــا العملــة 

المشــفرة األكثــر شــيوًعا، فــي عــام 2021. 

وختاًمــا، توجــد العديــد مــن الفــرص المتاحــة أمــام 

القريــب،  المســتقبل  فــي  االفتراضيــة  العمــات 

للبنــوك  الرقميــة  العمــات  فــي مجــال  خصوًصــا 

المركزيــة، وفــي مقدمتها »اليــوان الرقمي« الصيني 

الــذي بــدأت تجربتــه بالفعــل، لكــن هــذا النــوع مــن 

العمــات مــا زال يواجــه تحديــات تتعلــق بالقبــول 

المتعلقــة  اإلشــكاليات  عــن  فضــًلا  واالنتشــار، 

باالحتيــال، وإمكانيــة اســتخدامها فــي عمليــات غيــر 

مشــروعة. 
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تبنَّتهــا  التــي  واإلغــاق  العــزل  إجــراءات  دفعــت 

مــن  كلًّا  كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  فــي  الــدول 

الحكومــات والشــركات إلــى تزايــد االعتمــاد علــى 

ــا؛ لدعــم المواطنيــن الذيــن يضطــرون  التكنولوجي

إلــى العــزل الذاتــي أو الحجــر الصحــي؛ للتخفيــف 

، أصبحــت أدوات  مــن انتشــار الفيــروس، ومــن ثــمَّ

أساســية  أنظمــة  ُبعــد  عــن  والتعــاون  العمــل 

لممارسة الحياة اليومية، كذلك أصبحت األنظمة 

الرقميــة شــريان الحيــاة المطلــق بالنســبة لعمــل 

الشــركات، أمــا بالنســبة للخدمــات الصحيــة، فقــد 

زاد اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا أكثــر مــن أي وقــت 

الــذي جعــل منهــا عامــًلا حيويًّــا  مضــى بالشــكل 

أو مســألة حيــاة أو مــوت، وهــو مــا أضــاف المزيــد 

مــن األعبــاء والمتطلبــات الجديــدة علــى الشــبكات 

أن  أثبتــت  والتــي  التكنولوجيــة،  التحتيــة  والبنيــة 

تُعــد  والمســتقرة  والمرنــة  القويــة  الشــبكات 

مــن صميــم االســتجابة للطــوارئ واألزمــات التــي 

تواجههــا الــدول، بــل والعالــم أجمــع، إال أنــه علــى 

الجانــب اآلخــر، فقــد أضــاف ذلــك االعتمــاد أعبــاًء 

أكثــر أهميــة فيمــا يخــص األمــن الســيبراني لحماية 

خصوًصــا  التكنولوجيــة،  والشــبكات  البنيــة  تلــك 

فــي ظــل تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة مــن 

المخــاوف  تســتغل  التــي  الســيبرانية  الهجمــات 

مــن الوبــاء فــي شــن المزيــد مــن الهجمــات . 

وبنــاء علــى ما ســبق، فقد كشــفت جائحة »كوفيد- 

19« عــن صعــود أهميــة العامــل التكنولوجــي، األمــر 

مــن  االهتمــام  زيــادة  فــي  آثــاره  اتضحــت  الــذي 

الــدول الناميــة والمتقدمــة بتعزيــز البنيــة  جانــب 

 Digital( األوبئــة  ظــل  فــي  التكنولوجيــة  التحتيــة 

ــا مــن كــون  Pandemic Infrastructure(، وانطاًق

والصيــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــن  كل 

التكنولوجــي،  المجــال  فــي  القائــدة  الــدول  مــن 

المتخصصــة،  البحثيــة  الدوائــر  مــن  العديــد  فــإن 

ومــن أهمهــا مؤسســة فيتــش، تتوقــع أنــه فــي 

حيــن ســتهدأ وتيــرة الحــرب التجاريــة بيــن كل مــن 

الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــإن وتيــرة 

الحــرب التكنولوجيــة ســتصبح أكثــر ضــراوة، حيــث 

المتحفــز  نهجهــا  المتحــدة  الواليــات  ســتواصل 

تجــاه الصيــن فــي المجــال التكنولوجــي فــي ظــل 

عــة  رئاســة »بايــدن«، ومــن أبــرز االتجاهــات المتوقَّ

الواليــات  مــن  كل  بيــن  التكنولوجــي  للتنافــس 

المتحــدة األمريكيــة والصيــن، مــا يلــي:

1.الصراع حول السيطرة على البنى 
التحتية التكنولوجية: 

الصــراع  ألبعــاد  الدقيقــة  المتابعــة  تكشــف 

المتحــدة  الواليــات  مــن   
ٍ
كل بيــن  التكنولوجــي 

 منهمــا لمحاولــة الســيطرة 
ٍ
والصيــن ســعي كل

أهمهــا  ومــن  التكنولوجيــة،  التحتيــة  البنــى  علــى 

البيانــات،  خدمــات  ومراكــز  اإلنترنــت  خطــوط 

وذلــك فــي ظــل حــرب امتــاك البيانــات الضخمــة، 

علــى  بالهيمنــة  يرتبــط  أكبــر  هــدف  ولتحقيــق 

أ. ســـارة عبد العزيـــز
 رئيس فريق عمل - المكتب الفني

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

٢٠٢١ ... صعود العامل التكنولوجي ومسارات 
التنافس بين الواليات المتحدة والصين
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يُـكـــثّــــــــــِــف  أن  الـمـتـوقــــَّــع  مــن 
»بايدن« االســتثمار فــي التقنيات 
الجـديــــــــدة، وفي حـيــــــــن قد تـقــــدم 
إدارتــه علــى تهدئــة النــزاع التجــاري 
ــح  ــة مـالمــــ ــإن ثـمــــ ــن، فـ مــع بـكـيـــــ
ــة  ــة محتدمـــ ــة تكنولوجيـ لمنافـســــ

خــالل عــام 2021.

البيانــات )Data Dominance(، ومــن أهــم محــاور 

تحقيــق تلــك االســتراتيجية مــا طرحتــه الصيــن فــي 

 Digital Silk( عــام 2015 مــن طريــق الحريــر الرقمــي

Road(، وهــو جــزء مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، 

محوريــن  علــى  المشــروع  فكــرة  تعتمــد  حيــث 

أساســيين، وهمــا: توجيــه االســتثمارات الصينيــة 

لتعزيــز البنــى التحتيــة واألطــر الرقميــة فــي الخــارج، 

بمــا فــي ذلــك خطــوط كابــات اإلنترنــت واألليــاف 

تطويــر  وكذلــك  البيانــات،  ومراكــز  الضوئيــة 

االبتــكارات الحديثــة - مثــل أنظمــة الماحــة عبــر 

الذكيــة-  المــدن  الصناعيــة ومشــروعات  األقمــار 

والتــي ســتكون أساســية فــي منــح الصيــن ميــزة 

عالميــة.  وعســكرية  اقتصاديــة  كقــوة  تنافســية 

مناطــق  لتوســيع  الصيــن  خطــة  إطــار  وفــي 

ــر الرقمــي، فقــد أطلقــت  مشــروعات طريــق الحري

الحكومــة الصينيــة فــي عــام 2019، مشــروًعا جديــًدا 

للتعــاون  والطريــق  الحــزام  »مبــادرة  يســمى 

 Belt( الرقمــي‹‹  االقتصــاد  مجــال  فــي  الدولــي 

 and Road Digital Economy International

Cooperation Initiative( والــذي يضــم عــدًدا كبيــًرا 

مــن دول الشــرق األوســط، بمــا فــي ذلــك اإلمارات 

العربيــة المتحــدة وتايانــد وتركيــا والوس وصربيــا 

والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، كما أبرمت 

الحكومــة الصينيــة اتفاقيــات تعــاون مــع )16( دولــة 

أخــرى لتطويــر مشــروعات تركــز علــى التكنولوجيــا 

تحــت مظلــة مبــادرة طريــق الحريــر الجديــد .

 كمــا أبــرز تقريــر نشــره مكتــب المجموعــة الرائــدة 

الحــزب  أن  والطريــق،  الحــزام  مبــادرة  لتعزيــز 

الشــيوعي الصينــي يركــز فــي اســتهداف المناطــق 

الرقمــي  الحريــر  طريــق  لمشــروع  المنضمــة 

ودعمهــا  الصناعيــة  الحدوديــة  المناطــق  علــى 

الحوســبة  تشــمل  التــي  الحديثــة  باالبتــكارات 

الســحابية، وتكنولوجيــا النانــو، والحوســبة الكمية، 

االصطناعــي،  والــذكاء  الضخمــة،  والبيانــات 

الذكيــة.  المــدن  نحــو  والتحــول 

الهــدف  أن  الجميــع  عــن  يخفــى  ال  قــد  أنــه  إال 

المشــروعات،  تلــك  مــن  للصيــن  األساســي 

ــل فــي جمــع البيانــات الضخمــة ومشــاركتها  يتمثَّ

خــال  مــن  خالهــا  مــن  يمــر  التــي  الــدول  بيــن 

فــي  وتحفيزهــا  األجنبيــة  االســتثمارات  إنشــاء 

مراكــز البيانــات المحليــة، وهــو مــا يعنــي ســيطرة 

الصيــن وامتاكهــا لــكل قواعــد البيانــات الضخمــة 

 . بهــا  المــرور  يتــم  التــي  بالــدول  المرتبطــة 

الكابــات  أن  مــن  وانطاًقــا  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى 

التحتيــة  للبنيــة  الفقــري  العمــود  تُعــد  البحريــة 

ــل حوالــي )95%( مــن  لاتصــاالت العالميــة، حيــث تمثِّ

حركــة مــرور البيانــات عبــر المحيــط األطلســي، وفًقــا 

ــا  للجنــة الدوليــة لحمايــة الكابــات، فإنــه يوجــد حاليًّ

أكثــر مــن )400( كابــل بحــري قيــد الخدمــة فــي جميــع 

ومــن   ،2020 عــام  مــن  اعتبــاًرا  وذلــك  العالــم،  أنحــاء 

ــًلا آخــر حتــى عــام 2025،  ــي )45( كاب ر إضافــة حوال المقــرَّ

وبنــاًء عليــه، أقدمــت شــركات التكنولوجيــا األمريكيــة، 

ومايكروســوفت  وفيســبوك  جوجــل  أهمهــا  ومــن 

فــي  الضخمــة  االســتثمارات  ضــخ  علــى  وأمــازون، 

تدشــين كابــات اإلنترنــت البحــري عبــر قــارات العالــم، 

نهــا مــن الوصــول إلــى جميــع  وهــو األمــر الــذي يمكِّ

 ، الضخمــة  البيانــات  مــن  قواعــد  وبنــاء  المناطــق، 

العنصــر  ذلــك  فــي  والتحكــم  المنافســة   ، ثــمَّ ومــن 

االســتراتيجي والــذي أضافــه وزيــر الخارجيــة األمريكــي 

»مايــك بومبيــو« إلــى قائمــة العناصــر التكنولوجيــة 

محــل المنافســة مــع الجانــب الصينــي . 
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أثَّــرت جائحــة »كوفيــد-19« علــى حجــم  وفــي حيــن 

الــدول  توجههــا  التــي  الخارجيــة  االســتثمارات 

لصالــح التركيــز بصــورة أكبــر علــى دعــم االقتصــاد 

المحلــي، فإنــه فــي ظــل الحاجــة الماســة إلــى دعــم 

الــدول،  جانــب  مــن  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنــى 

قــد تســرع الصيــن مــن إتمــام تلــك المشــروعات 

بوصفهــا أنهــا أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة، 

مقارنــة  أســرع  بوتيــرة  إتمامهــا  ويمكــن 

ــح  بمشــروعات النقــل والطاقــة، لذلــك مــن المرجَّ

الرقمــي  الحريــر  طريــق  مشــروعات  تحظــى  أن 

المســتثمرين،  جانــب  مــن  كبيــرة  باســتثمارات 

الشــركات  مــع  المنافســة  سيشــعل  مــا  وهــو 

القــارة  فــي  خصوًصــا  األمريكيــة،  التكنولوجيــة 

أدنــى  تســجل  إفريقيــا  تــزال  ال  حيــث  اإلفريقيــة، 

معــدل انتشــار لإلنترنــت، بنســبة تصــل إلــى )%40( 

مقارنــة بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ )%58( .

2. المنافسة على تدشين شبكات 
االتصاالت الهاتفية السريعة 
 :)5G شبكات الجيل الخامس(

 )5G( الخامــس  الجيــل  تقنيــة شــبكات  تُعــد 

ــع أن  مــن التقنيــات الواعــدة التــي مــن المتوقَّ

للصناعــات  الرقمــي  الفقــري  العمــود  توفــر 

األساســية والبنيــة التحتيــة فــي جميــع أنحــاء 

االســتجابة  قــدرات  مــن  ز  يعــزِّ ممــا  العالــم؛ 

للتهديــدات، ومــن أهمهــا تهديــدات اإلغــاق 

يحفــز  أنــه  كمــا  الجائحــة،  فرضتهــا  التــي 

االســتخدامات  مــن  واســعة  مجموعــة 

إنترنــت  أهمهــا  ومــن  الجديــدة،  والقــدرات 

أنــه  إلــى  البيانــات  وتشــير   ،)IOE( األشــياء 

ــا حوالــي )2 مليــار( جهــاز متصــل عبــر  يوجــد حاليًّ

شــبكات الجيــل الخامــس، وخــال الســنوات 

ــع أن يتضاعــف  الخمــس القادمــة مــن المتوقَّ

ــارات( جهــاز،  ــي )7 ملي ــى حوال الرقــم ليصــل إل

علــى  الضغــط  مــن  المزيــد  يضــع  مــا  وهــو 

الوضــع الحالــي للشــبكات، ســواًء أكان مــن 

حيــث عــدد األجهزة المتصلــة أم حجم الطلب.

الشــركات  ســيطرة  مــن  للحــد  محاولــة  وفــي 

هــواوي شــركة  مقدمتهــا  وفــي   الصينيــة، 

و )ZTE( علــى نشــر تلــك التقنيــة فــي دول العالــم 

المتحــدة  الواليــات  قامــت  فقــد  المختلفــة، 

األمريكيــة مــن خــال تحالــف مــن شــركات أمريكيــة 

وتوســيع  بتطويــر   )VIAVI( شــركة  تتزعمهــا 

 O-RAN( شــبكات الوصــول إلــى الراديــو المفتــوح

Open RAN Architecture(، وهــو نهــج قائــم علــى 

البرمجيــات واألجهــزة وتكنولوجيــا  تعزيــز تطويــر 

القــدرة  ســتدعم  التــي  الدقيقــة  المعالجــة 

التنافســية فــي إتاحــة ساســل توريــد التكنولوجيــا 

بعدهــا،  ومــا  الخامــس  الجيــل  مــن  الاســلكية 

المعــدات  ونشــر  تطويــر  تســريع  عــن  فضــًلا 

المتوافقــة والقابلــة للتشــغيل المتبــادل القائمــة 

المفتوحــة. الواجهــة  معاييــر  علــى 

، ســيتيح مــا ســبق للواليــات المتحــدة  ومــن ثــمَّ

مــن  الصيــن  مــن  المقدمــة  العــروض  تخطــي 

خــال شــركة هــواوي، كمــا أن هنــاك تحالفْيــن 

علــى  يعمــان  الخــاص  القطــاع  مــن  دوليْيــن 

توســيع برامــج )O-RAN( مــع اليابــان واالتحــاد 

ــاًء عليــه، يمكــن للقطــاع الخــاص  ــي، وبن األوروب

ومــن  للتكنولوجيــا،  التجــاري  النشــر  تســريع 

النهــج  ذلــك  فــي  التوســع  يتــم  أن  ــع  المتوقَّ

ــد باالســتثمار  خــال رئاســة »بايــدن«؛ حيــث تعهَّ

قــد تجــد الواليــات المتحــدة أنــه 
مــن األفضــل ممارســة الضغــوط 
مــن  المزيــد  لوضــع  الصيــن  علــى 
لتكنولوجيــا  المشــتركة  المعاييــر 
يتعيــن  التــي  االصطناعــي  الــذكاء 
تبنِّيهــا، إال أن التحــدي األساســي 
يكمــن فــي تفعيــل تلــك المعاييــر 

وتقنينهــا.
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بكثافــة فــي التقنيــات الجديــدة فــي إطــار أجندتــه 

األمريكيــة«،  المنتجــات   
ِ
»اشــتر االقتصاديــة 

مليــار   )300( حوالــي  توجيــه  الخطــة  وتتضمــن 

بيــن  تتــراوح  والتــي  الجديــدة،  للتقنيــات  دوالر 

الجيــل  وتكنولوجيــا  الكهربائيــة  الســيارات 

الخامــس والــذكاء االصطناعــي، وهــي المجاالت 

بــارزة.   التــي تكتســب فيهــا الصيــن مكانــة 

3.ممارسة الضغوط على الصين 
وإخضاعها للحوكمة الرقمية:

انطاًقــا مــن أن البيانــات والخوارزميــات تعــد هــي 

والعشــرين،  الحــادي  القــرن  اقتصــاد  محــركات 

فقــد ســاد التنافــس الرقمــي بيــن كل مــن االتحــاد 

األوروبــي، والواليات المتحــدة األمريكية، والصين، 

العصــر  فــي  اإلنترنــت  انقســام شــبكة  بــدأ  حتــى 

اتجــاه  إلــى ثاثــة أنظمــة رقميــة، وســط  الحالــي 

نحــو تحقيــق المنافســة والرغبــة فــي »الســيادة 

، ســيكون تجنــب بلقنــة  علــى اإلنترنــت«، ومــن ثــمَّ

أي   )balkanization of the Internet( اإلنترنــت 

تقســيم شــبكة اإلنترنــت إلــى أنظمــة مفتتــة كل 

منهــا لــه قواعــده، تحدًيــا رئيًســا إلدارة »بايــدن«، 

إال أن التوقعــات تشــير إلــى أن الواليــات المتحــدة 

ــى  ــادة الجهــود الراميــة إل تعــد فــي وضــع جيــد لقي

صياغــة معاييــر عالميــة للتدفــق الحــر للبيانــات.

وفــي حيــن أضحــت التجــارة اإللكترونيــة تمثِّــل جــزًءا 

واالقتصاديــة  التجاريــة  التعامــات  مــن  متزايــًدا 

للتجــارة  الدولــي  التنظيــم  فــإن  العالميــة، 

ــف عــن الركــب، ففــي ينايــر  اإللكترونيــة مــا زال يتخلَّ

االقتصــادي  المنتــدى  أعمــال  هامــش  علــى   ،2019

أصــل  مــن   )76( أطلــق  دافــوس،  فــي  العالمــي 

)164( عضــًوا فــي منظمــة التجــارة العالميــة، ومــن 

والصيــن  وأســتراليا  األوروبــي  االتحــاد  بينهــم 

واليابــان والواليــات المتحــدة مفاوضــات التجــارة 

المحيــط  عبــر  الشــراكة  تولَّــت  ثــم  اإللكترونيــة، 

الهــادئ )TPP( فيمــا بعــد بدايــة الجهــود الدوليــة 

إلنشــاء معاييــر عالميــة للتجــارة اإللكترونيــة دون 

بشــكل  القواعــد  هــذه  تعزيــز  تــم  حيــث  عوائــق؛ 

أكبــر فــي اتفاقيــة الواليــات المتحــدة والمكســيك 

وكنــدا )USMCA(، واتفاقيــة التجــارة الرقميــة بيــن 

.2019 فــي ســبتمبر  واليابــان  المتحــدة  الواليــات 

، تشــير توقعــات المؤسســات البحثيــة  ومــن ثــمَّ

العالميــة، ومــن بينهــا المجلــس األطلســي، إلــى 

أنــه يمكــن لـــ »بايــدن« بنــاء تحالــف مــن كل مــن 

واليابــان  األوروبــي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات 

التجــارة  منظمــة  لتشــجيع  وغيرهــا؛  وأســتراليا 

العالميــة علــى احتضــان التدفقــات المجانيــة عبــر 

الحــدود للبيانــات دون أي قيــود أو قواعــد لتوطيــن 

توقفــت  حيــث  اإللكترونيــة،  للتجــارة  البيانــات 

الرقمــي. المعيــار  حــول  الحاليــة  المحادثــات 

4. االحتفاظ بالريادة في مجال 
الذكاء االصطناعي:

االقتصــاد  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تــزال  ال 

االصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي  ــا  عالميًّ الرائــد 

وذلــك رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الصيــن فــي ذلــك 

المجــال، وذلــك وفًقــا لدراســة أجراهــا مركــز ابتــكار 

البيانــات )CDI( فــي عــام 2020، كمــا أكــد تقريــر آخــر 

صــادر عــن )Citi( أنــه مــن بيــن 48 اقتصــاًدا، تحتــل 

مجــال  فــي  الصــدارة  موقــع  المتحــدة  الواليــات 

الــذكاء االصطناعــي، مشــيًرا إلــى أن االقتصــادات 

الـ 47 األخرى ســتواجه صعوبة في محاولة اللحاق 

الواليــات  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  بتطــورات 

المتحــدة خــال الفتــرة )2020-2030(، ومــع اقترابهــا 

مــن المركــز الثانــي، يبــدو أن الصيــن قــد تكــون فــي 

ــات المتحــدة  أي وقــت مســتعدة لمواجهــة الوالي

، تحتــاج الواليــات المتحــدة  وجًهــا لوجــه، ومــن ثــمَّ

إلــى حشــد الحلفــاء للبقــاء فــي المقدمــة؛ حيــث 

يقــرب  مــا  المتحــدة وحلفاؤهــا  الواليــات  تشــكل 

العالميــة،  والتطويــر  البحــث  أنشــطة  ثلثــي  مــن 

وهــو مــا يدفــع نحــو البحث عــن إمكانية االســتفادة 
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مــن مجموعــة البحــث والتطويــر المشــتركة لتعزيز 

التنســيق وتحديــد األولويــات.

األفضــل  مــن  أنــه  المتحــدة  الواليــات  تجــد  وقــد 

مــن  الصينــي  الجانــب  علــى  الضغــوط  ممارســة 

والقواعــد  المعاييــر  مــن  المزيــد  وضــع  خــال 

 ،)AI( المشــتركة لتكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي

الصيــن  مــن  كل  جانــب  مــن  تبنِّيهــا  يلــزم  والتــي 

وغيرهــا،  األوروبــي  واالتحــاد  المتحــدة  والواليــات 

ــا؛  تقنيًّ آمنــة  تكــون  أن  القواعــد  تلــك  أهــم  ومــن 

فــي  والشــفافية  المســاءلة  بقواعــد  وتلتــزم 

الخصوصيــة،  النجــاح والفشــل؛ وضمــان  تقييــم 

الــدور  وتفعيــل  للبيانــات؛  الجيــدة  والحوكمــة 

أن  إال  والبيئــة،  المجتمــع  خدمــة  فــي  اإليجابــي 

هــذه  تفعيــل  فــي  ــل  يتمثَّ األساســي  التحــدي 

جميــع  أن  مــن  وانطاًقــا  وتقنينهــا،  المعاييــر 

تجنــب  فــي  مصلحــة  صاحبــة  تعــد  الحكومــات 

الكــوارث المحتملــة مــن إطــاق تلــك التكنولوجيــا 

المتحــدة  الواليــات  تقــود  قــد  لــذا،  ضبــط؛  دون 

باعتبارهــا مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال الــذكاء 

األســس  وضــع  حــول  الحــوار  االصطناعــي، 

العالميــة المتفــق عليهــا لتقليــل اآلثــار الســلبية 

تعظيــم  مــع  االصطناعــي  الــذكاء  لتكنولوجيــا 

الواليــات  علــى  يجــب  كمــا  المحتملــة،  الفوائــد 

المتحــدة أيًضــا التشــاور مــع الحلفــاء الرئيســين 

بشــأن تقديــم جــدول أعمــال لمجموعــة العشــرين 

واألمــم المتحــدة، يتضمــن تدشــين »لجنــة عالميــة 

للــذكاء االصطناعــي«؛ لوضــع المعاييــر، وإنفاذهــا، 

والمســتقبلية  الحاليــة  االســتخدامات  ومراقبــة 

االصطناعــي. للــذكاء 

5. الدفع نحو تحقيق التحالف 
 :)Tech Alliance( التكنولوجي

فبعــد أربــع ســنوات من التوتــرات التجارية بين كل 

مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن، تحاول 

الفرصــة مــن خــال طــرح مبــادرة  اغتنــام  أوروبــا 

مبكــرة قبــل تنصيــب »بايــدن« فــي 20 ينايــر الجــاري، 

التكنولوجــي«  »التحالــف  لتدشــين  مبــادرة  وهــي 

وإنشــاء  وأوروبــا،  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

 »مجلــس التجــارة والتكنولوجيــا عبــر األطلســي«

 لوضــع معاييــر مشــتركة للتكنولوجيــات الجديــدة 

فــي محاولــة لممارســة الضغــوط علــى الصيــن، 

وإخراجهــا مــن دائــرة تجــارة التكنولوجيــا العالميــة . 

وقــد قامــت مفوضيــة االتحــاد األوروبــي بالفعــل 

التحالــف،  لذلــك  العامــة  المامــح  بصياغــة 

فــي  التعــاون  مــن  المزيــد  علــى  يقــوم  والــذي 

الرقميــة،  والتجــارة  الســيبراني  األمــن  مجــال 

ودفــع القيــم الديمقراطيــة فــي العالــم الرقمــي، 

والواليــات  األوروبــي  االتحــاد  مواقــف  وتوحيــد 

المتحــدة حــول عــدد مــن الموضوعــات المهمــة، 

الكبيــرة  التكنولوجيــة  الشــركات  دور  مثــل 

التحالــف  فــإن   ، ثــمَّ الرقميــة، ومــن  والضرائــب 

ــد  ــن سيســتدعي المزي التكنولوجــي بيــن الجانبْي

مــن المواءمــات؛ حيــث تهــدف الواليات المتحدة 

إلــى اصطفــاف دول االتحــاد إلــى جانبها في حرب 

 مــن الصيــن 
ٍ
بــاردة تكنولوجيــة جديــدة ضــد كل

وروســيا، إال أنــه علــى الجانــب اآلخــر، ترغــب دول 

االتحــاد األوروبــي فــي أن تكــون لهــا اليــد العليــا 

فــي هــذا األمــر؛ بمــا يمكنهــا مــن فــرض الضرائب 

الكبــرى،  األمريكيــة  التكنولوجيــا  علــى شــركات 

وهــي أولويــة رئيســة لدولــة مثــل فرنســا، أو علــى 

التــي يمكــن مــن خالهــا  األقــل إيجــاد الطــرق 

تقليــص هيمنتهــا علــى الســوق، مــع االلتــزام 

قواعــد  علــى  الصارمــة  الضوابــط  وفــرض 

حمايــة البيانــات العامــة بمــا يضمــن خصوصيــة 

ــح أن تكــون هنــاك  المســتهلك، األمــر الــذي يرجِّ

رغبــة أوروبيــة فــي تنظيــم المجــال التكنولوجــي 

المتحــدة  الواليــات  عــن  مســتقل  بشــكل 

رغبــة  تغذيــه  الــذي  االتجــاه  وهــو  األمريكيــة، 

دول أوروبــا الشــرقية والوســطى فــي االتحــاد 

االقتصاديــة  العاقــات  توثيــق  فــي  األوروبــي 
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بشــكل أقــوى مــع الصيــن، إن لــم يكــن االعتمــاد 

بالفعــل علــى الصيــن كســوق رئيســة للتصديــر، 

مبكــرة  فرصــة  »بايــدن«  لــدى  ذلــك،  ومــع 

وقــد  األطلســية،  عبــر  العاقــات  بنــاء  إلعــادة 

ُيعــد المدخــل التكنولوجــي فرصــة مناســبة فــي 

الصينــي. التكنولوجــي  الصعــود  مواجهــة 

وختاًمــا، يمكــن القــول إن عالــم مــا بعــد كورونــا 

لــن يكــون كســابقه، وذلــك علــى جميــع األصعــدة 

بــل  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 

ســرَّعت  قــد  الجائحــة  إن  حيــث  والتكنولوجيــة؛ 

علــى  االعتمــاد  زيــادة  إلــى  العالــم  انتقــال  مــن 

الــدول  مواكبــة  يســتدعي  مــا  وهــو  التكنولوجيــا، 

المعلوماتيــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  خــال  مــن 

وإتاحتهــا باعتبارهــا ســلعة عامــة، كذلــك أصبــح 

لزاًمــا علــى الشــركات ونمــاذج األعمــال المختلفــة 

البقــاء  تســتطيع  حتــى  التغيــرات؛  تلــك  مواكبــة 

وفــي  المنافســة،  شــديد  عالــم  فــي  واالســتمرار 

النــزاع  تهدئــة  »بايــدن«  رئاســة  ح  ســترجِّ حيــن، 

التجــاري بيــن كل مــن الصيــن والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، إال أنــه قــد تشــتعل علــى الجانــب اآلخــر 

 ،2021 عــام  خــال  التكنولوجيــة  المنافســة  مامــح 

مظاهرهــا: أبــرز  ومــن 

الســباق نحــو االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 	 

شــركات  خــال  مــن  الخــارج  فــي  الرقميــة 

جوجــل  مثــل  العماقــة،  التكنولوجيــا 

ــق  وفيســبوك، فــي مواجهــة مشــروعات طري

الرقمــي.  الحريــر 

منافســة الشــركات الصينيــة، وفــي مقدمتهــا 	 

شــركة هــواوي علــى تدشــين شــبكات الجيــل 

الدوليــة  التحالفــات  خــال  مــن  الخامــس، 

إلــى  الوصــول  شــبكات  وتوســيع  لتطويــر 

.)O-RAN( المفتــوح  الراديــو 

إلــى صياغــة معاييــر 	  الراميــة  الجهــود  قيــادة 

بمــا يقضــي  للبيانــات،  الحــر  للتدفــق  عالميــة 

التحالفــات  وبنــاء  اإلنترنــت،  بلقنــة  علــى 

علــى  العالميــة  التجــارة  منظمــة  لتشــجيع 

الحــدود  عبــر  المجانيــة  التدفقــات  احتضــان 

لتوطيــن  قواعــد  أو  قيــود  أي  دون  للبيانــات، 

اإللكترونيــة. بالتجــارة  الخاصــة  البيانــات 

فــي 	  بالريــادة  المتحــدة  الواليــات  احتفــاظ 

خــال  مــن  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال 

البحــث  مجــاالت  فــي  الحلفــاء  مشــاركة 

علــى  الضغــوط  وممارســة  والتطويــر، 

مــن  المزيــد  بوضــع  الصينــي  الجانــب 

المعاييــر والقواعــد المشــتركة لتكنولوجيــا 

.)AI( االصطناعــي  الــذكاء 

تدشــين الواليــات المتحدة األمريكيــة التحالف 	 

ــق  التكنولوجــي مــع االتحــاد األوروبــي، بمــا يحقِّ

هــدف اصطفــاف دول االتحــاد إلــى جانبهــا فــي 

 مــن 
ٍ
حــرب بــاردة تكنولوجيــة جديــدة ضــد كل

الصيــن وروســيا.
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صــدر هــذا الكتــاب عــن منتــدى الطاقــة اليونانــي، 

ويناقــش أهــم القضايــا المتعلقــة بالطاقــة فــي 

االتحــاد األوروبــي، ومســتقبل أنظمــة الطاقــة فــي 

علــى  الطاقــة  سياســات  تطبيــق  وتأثيــر  أوروبــا، 

جنــوب شــرق أوروبــا وشــرق المتوســط.

هــذا ويتكــون الكتــاب مــن أربعــة أجــزاء، اســتعرض 

ــة والجيوسياســية  الجــزء األول العوامــل األمني
التحــاد الطاقــة، وتحليــل العاقة بيــن أمن الطاقة 

الجــزء اإلطــار  تنــاول هــذا  القومــي، كمــا  واألمــن 

األمنــي والسياســي لألنظمــة الفرعيــة فــي شــرق 

المتوســط وعاقتهــا بأهــداف اتحــاد الطاقــة. 

اإلقليميــة  العوامــل  الثانــي  الجــزء  ويحلــل 

الطاقــة،  التحــاد  واالســتثمارية  والتنظيميــة 

وبخاصــة  أوربــا،  شــرق  جنــوب  علــى  بالتركيــز 

مــدى  الجــزء  هــذا  تنــاول  كمــا  البلقــان،  منطقــة 

الطاقــة  أســواق  فــي  التكامــل  تحقيــق  إمكانيــة 

االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  اإلقليميــة 

األوروبــي، وتوســيع نطــاق التعــاون مــع دول مــن 

أوروبــا. خــارج 

عوامــل  دراســة  علــى  الثالــث  الجــزء  ركــز  بينمــا 

التحــول فــي اتحــاد الطاقــة نحــو الطاقــة الخضــراء 

وإعــادة التدويــر، كمــا اهتــم بدراســة مســاعي أوروبــا 

لتقليــل انبعاثــات الكربــون بحلــول 2050، فيمــا تنــاول 

الجــزء الرابــع الجانــب الفنــي مــن اتحــاد الطاقــة، 

وبخاصــة التحــول الرقمــي فــي هــذا المجــال. 

الطاقة المتجددة في أوروبا

فــي نهايــة عــام 2019 كشــفت المفوضيــة األوروبيــة 

هدفيــن  يتضمــن  والــذي  أعمالهــا،  جــدول  عــن 

طموحيــن، وهمــا: جعــل أوروبــا أول قــارة محايــدة 

تنفيــذ  خــال  مــن   ،2050 عــام  بحلــول  ــا  مناخيًّ

األوروبيــة  الخضــراء«  »الصفقــة  طريــق  خارطــة 

ُتعــد  والتــي   ،  European Green Deal’ roadmap

أول خطــة رســمية إقليميــة فــي العالــم لتحقيــق 

ــد بتعزيــز دور االتحــاد  التنميــة المســتدامة، والتعهُّ

األوروبــي كنمــوذج فــي هــذا المجــال.

إلــى  األوروبيــة  الخضــراء«  »الصفقــة  وتســتند 

األســس التــي وضعهــا »اتحــاد الطاقــة« الــذي تــم 

إطاقــه فــي فبرايــر 2015، والــذي يحــدد سياســات 

الطاقــة فــي االتحــاد األوروبــي واإلطــار التنظيمــي 

لهــا، وتســعى مفوضيــة االتحــاد األوروبــي لتحويــل 

أنظمــة الطاقــة فــي االتحــاد الســتخدام مزيــج مــن 

الطاقــة النظيفــة والمتجــددة والمســتدامة؛ مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس للحــد مــن 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، والحــد مــن آثــار 

االحتبــاس الحــراري.

اتحـــاد الطاقـــة: تنفيذ سياسات الطاقة 

األوروبية وتأثيرها في جنوب شرق أوروبا 

وشرق المتوسط )*( 

عرض: أ. شيماء راشد
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ـــرار ـــاذ الق ـــم اتخ ـــات ودع ـــز المعلوم مرك
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يعتبــر اتحــاد الطاقــة أحــد أهــم 

الكيانــات السياســية األوروبيــة، 

والتــي يرتبــط النجــاح فــي تحقيــق 

أهدافهــا بنجــاح مشــروع التكامل 

األوروبــي ككل.

وفــي هــذا اإلطــار تســعى أوروبــا لاســتثمار فــي 

مشــروعات الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، خاصــة 

االهتمــام  مــع  الشمســية،  والطاقــة  الريــاح 

وتخزينهــا،  الطاقــة  لتوليــد  البديلــة  بالتقنيــات 

واالهتمــام بالغــاز الطبيعــي والغــازات المتجــددة، 

ويرتبــط الجهــد المبــذول مــن أجــل أمــن الطاقــة 

بشــكل مباشــر بالتنفيــذ الناجــح للسياســات التــي 

تشــجع علــى توفيــر الطاقــة، واالســتخدام الفّعــال 

المتاحــة. الطاقــة  لمصــادر 

أهداف اتحاد الطاقة

تمكيــن  إلــى   
ٍ

رئيــس  
ٍ
بشــكل االتحــاد  يهــدف 

المواطنيــن األوروبييــن مــن االســتفادة مــن طاقــة 

وتجــدر  التكلفــة،  وتنافســية ومعقولــة  مســتدامة 

اإلشــارة إلــى أنــه مــن الصعــب تحقيــق هــذا الهــدف؛ 

الطاقــة  لنظــام  تحــول هيكلــي  علــى  ينطــوي  ألنــه 

والمشــتريات  اإلنتــاج  قطاعــات  فــي  األوروبــي 

وتجــارة  والتســعير،  والتخزيــن  والتوزيــع  والنقــل 

مصــادر  إلــى  باإلضافــة  واســتهاكها،  الطاقــة 

الطاقــة، وتدفقهــا داخــل االتحــاد األوروبــي وخارجــه.

ويرتبــط هــدف اتحــاد الطاقــة مباشــرة بالهــدف 

األساســي لاتحــاد األوروبــي، المتمثِّــل فــي إنشــاء 

لتأميــن  األعضــاء؛  الــدول  بيــن  مشــتركة  ســوق 

توفيــر الطاقــة ووصولهــا للمواطنيــن، مــن خــال 

تتدفــق  بحيــث  متكامــل،  أوروبــي  طاقــة  نظــام 

الطاقــة بحريــة بيــن الــدول األعضــاء.

أبعاد اتحاد الطاقة

أبعــاد  خمســة  األوروبيــة  المفوضيــة  دت  حــدَّ

وهــي: الطاقــة،  اتحــاد  الســتراتيجية  أساســية 

)أ( أمــن الطاقــة والتضامــن والثقــة بيــن الــدول 

األعضــاء.

)ب( سوق داخلية متكاملة للطاقة.

)ج( كفاءة الطاقة وترشيد االستهاك.

)د( إزالة الكربون من االقتصاد األوروبي.

)هـ( دعم البحث واالبتكار وتعزيزهما.

تحديات اتحاد الطاقة

أبرزهــا:  تحديــات،  عــدة  الطاقــة  اتحــاد  يواجــه 

االتحــاد  دول  مختلــف  بيــن  التشــريعات  اختــاف 

األمنيــة  المخــاوف  تبايــن  عــن  فضــًلا  األوروبــي، 

بينهــا، وكذلــك التحديــات المتعلقــة بالتحــول إلــى 

اســتخدام الطاقــة المتجــدد، فضــًلا عــن التحديــات 

الناشــئة عــن تنفيــذ اســتراتيجيات اتحــاد الطاقــة، 

بالجغرافيــا السياســية واإلقليميــة،  والمتعلقــة 

المناخــي،  والتغيــر  الطاقــة،  اســتهاك  وتنظيــم 

والتقنيــات الخاصــة باســتخدام الغــاز الطبيعــي، 

المســتهلك. تمكيــن  وأنظمــة 

سوق الطاقة في البلقان وشرق 
المتوسط

فــي  الطاقــة  ســوق  دراســة  علــى  الكتــاب  رّكــز 

منطقتــي البلقــان وشــرق المتوســط، باعتبارهمــا 

اتحــاد  أهــداف  تخــدم  التــي  المناطــق  أهــم  مــن 

الطاقــة األوروبــي؛ حيــث طــرح المجلــس األوروبــي 

فــي جــدول أعمالــه للفتــرة مــن )2019-2024( إطــاًرا 

تعزيــز  ــن  تضمَّ االســتراتيجية،  ألهدافــه  جديــًدا 

البلقــان،  غــرب  فــي  الجــوار  حْســن  عاقــات 

الخاصــة   )ENP( األوروبيــة  الجــوار  وسياســة 
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المتوســط. بشــرق 

أوروبــا:  شــرق  لجنــوب  اإلقليمــي  النظــام 

تواجــه دول غــرب البلقــان، اليونــان وبلغاريــا 

ورومانيــا، تحديــات طويلــة األمــد فــي مجالــي 

الصراعــات  تســببت  حيــث  والطاقــة؛  األمــن 

التــي أعقبــت تفــكك يوغوســافيا فــي اإلضــرار 

ت  أدَّ كمــا  للطاقــة،  التحتيــة  البنــى  بمعظــم 

إلــى  المســتمرة  السياســية  االضطرابــات 

تثبيــط االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للطاقــة 

آليــة  إلــى  الحاجــة  تبــرز  ثــمَّ  ومــن  المتجــددة، 

إطــار  ــي  وتبنِّ النزاعــات،  لحــل  مؤسســية 

جديــد. تنظيمــي 

منطقــة  باعتبارهــا  البلقــان  أهميــة  وترجــع 

للبنيــة  الشــامل  التكامــل  لتحقيــق  مهمــة 

التحتيــة األوروبيــة، فــي ظــل التــزام جميع دول 

الطاقــة  مــن  بزيــادة حصتهــا  البلقــان  غــرب 

المتجــددة، بحلــول عــام 2030، للوصــول إلــى 25 

-40% مــن مزيــج الطاقــة النظيفــة والمتجــددة 

والمســتدامة. 

منطقــة شــرق المتوســط: تعــد منطقــة مثقلــة 

بالصراعــات، باإلضافــة إلــى دخــول قــوى خارجيــة 

المنطقــة،  هــذه  فــي  نفوذهــا  لتعظيــم  تســعى 

مثــل: روســيا والصيــن، كمــا زادت الخافــات بيــن 

دول المنطقــة منــذ اكتشــاف الغــاز الطبيعــي بهــا، 

فضــًلا عــن الحــرب المســتمرة فــي ليبيــا وتأثيرهــا 

علــى المنطقــة.

الطاقــة  اتحــاد  أهــداف  تتحــدد  عــام،   
ٍ
وبشــكل

وشــرق  أوروبــا  شــرق  جنــوب  فــي  األوروبــي 

المتوســط وفًقــا العتبــارات أمــن الطاقــة وســوق 

الطاقــة الداخليــة؛ حيــث يســعى االتحــاد األوروبــي 

لتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز الروســي، مــن خــال 

مــن  الغــاز  لتوريــد  الجنوبــي  الغــاز  خــط  تطويــر 

بحــر قزويــن وشــرق المتوســط، وتوســيع البنيــة 

التحتيــة للغــاز الطبيعــي المســال )LNG(؛ لضمــان 

وربــط  الطاقــة،  مصــادر  فــي  والتنــوع  الســيولة 

األســواق األوروبيــة بشــرق المتوســط مــن خــال 

والغــاز. الكهربــاء  شــبكات 

كفاءة الطاقة

أمــًرا  الطاقــة  مجــال  فــي  الرقمــي  التحــول  ُيعــد 

بيانــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  ولتوفيــر  مهًمــا، 

علــى  العمــل  مــن  بــد  ال  الطاقــة،  حــول  دقيقــة 

تطويــر أنظمــة الطاقــة األوروبيــة الجديــدة، كمــا 

فــي  البيانــات  مــن  الشــركات  أن تســتفيد  يمكــن 

المســتهلكين،  تلبــي متطلبــات  تطويــر منتجــات 

وبمعنــى آخــر االنتقــال مــن نمــط الحصــول علــى 

القائمــة  التجاريــة  األعمــال  نمــاذج  إلــى  البيانــات 

البيانــات.  علــى 

وإضافــة إلــى توفيــر البيانــات الدقيقــة، تُعــد صيانــة 

المعــدات عامــًا رئيًســا فــي كفــاءة الطاقــة، فضــًلا 

ترشــيد  علــى  تعمــل  اســتراتيجيات  تنفيــذ  عــن 

اســتهاكها.

النتائــج،  إلــى مجموعــة مــن  الكتــاب  وقــد خلــص 

أهمهــا: التأثيــر الواســع للطاقــة علــى كل جوانــب 

االقتصــاد؛ ممــا يجعــل اتحــاد الطاقــة واحــًدا مــن 

أهــم الكيانــات السياســية األوروبيــة، وأن النجــاح 

حيويًّــا  يعــد مطلًبــا  االتحــاد  أهــداف  تحقيــق  فــي 

ــي. لتحقيــق النجــاح فــي مشــروع التكامــل األوروب

الفعــال  التطبيــق  صعوبــة  الكتــاب  وأكــد 

لسياســات اتحــاد الطاقــة فــي منطقتــي جنــوب 

بســبب  المتوســط؛  وشــرق  أوروبــا  شــرق 

الصراعــات السياســية، ومــا لذلــك مــن تداعيــات 

منطقــة  اســتخدام  اســتمرار  فمثــًلا  متعــددة، 

علــى  يعمــل  أن  شــأنه  مــن  للفحــم  البلقــان 

عرقــة تكامــل أســواق الطاقــة، ومــن ثــمَّ تحقيــق 

شــرق  منطقــة  تواجــه  بينمــا  بيئيــة،  اســتدامة 

المتوســط تحديــات التنافــس بيــن دول المنطقــة 

خارجيــة.  أطــراف  ــل  وتدخُّ
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وأوضــح الكتــاب أنــه منــذ أن تــم وْضــع اســتراتيجية 

االتحــاد  أداء  ــن  تحسَّ  2015 عــام  الطاقــة  اتحــاد 

األوروبــي مــن حيــث تأميــن مصــادر الطاقــة، كمــا 

ع إمــدادات الغــاز المســال، وتطويــر البنيــة  أن تنــوُّ

التحتيــة للغــاز الطبيعــي يمنــح أوروبــا قــدًرا مــن 

أزمــات الطاقــة،  المرونــة والفعاليــة فــي أوقــات 

باإلضافــة إلــى حاجــة االتحــاد األوروبــي إلــى تطويــر 

لتحقيــق  الخارجيــة  بالطاقــة  خاصــة  سياســات 

الطاقــة،  ألســواق  الفعــال  اإلقليمــي  التكامــل 

وتشــجيع االســتثمارات الجديــدة مــن أجــل تأميــن 

اإلمــداد الكافــي والمتواصــل مــن الطاقــة بأســعار 

مناســبة، كمــا يعــد تطويــر البنيــة التحتيــة لنقــل 

لتكامــل  مســبًقا  شــرًطا  الحــدود  عبــر  الطاقــة 

الطاقــة فأســواق  أوروبــا،  فــي  الطاقــة   أســواق 

ا. ا وتقنيًّ ال تتكامل حتى تترابط فنيًّ

وأخيــًرا، فــإن نجــاح اتحــاد الطاقــة هو أســاس نجاح 

االتحــاد األوروبــي فــي تحقيــق أهــداف »الصفقــة 

األدوات  لديــه  االتحــاد  أن  خاصــة  الخضــراء«، 

البشــري  المــال  ورأس  والماليــة  التشــريعية 

الخضــراء. الطاقــة  نحــو  للتحــول  الــازم 
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التحديــات  بســبب  هائلــة  عقبــات  روســيا  تواجــه 

فــي  المتزايــدة،  والدبلوماســية  العســكرية 

الشــرق  منطقــة  فــي  المتنامــي  نفوذهــا  ظــل 

األوســط وفــي مناطــق أخــرى، لتدخــل فــي لعبــة 

مخاطــر  علــى  تنطــوي  معقــدة  جيوسياســية 

موســكو  خصــوم  أصبــح  حيــث  كبيــرة؛  وخســائر 

األوروبيــون الذيــن اعتقــدوا أن روســيا فــي فتــرة مــا 

بعــد الحــرب البــاردة ســتصبح دولــة ديمقراطيــة 

فاعلــة يــرون أنهــم أســاءوا التقديــر، بجانــب تخــوف 

جيــران روســيا فــي أوروبــا الشــرقية مــن السياســة 

مــن  بالعدائيــة،  تتســم  التــي  الروســية  الخارجيــة 

وجهــة نظرهــم، وتنامــي قلــق الدول اإلســكندنافية 

فــي منطقــة  بحريــة  بنشــر قطــع  روســيا  لقيــام 

الشــمالي. القطــب 

ديناميكيــات   « كتــاب  صــدر  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

تشــكيل  إعــادة  لروســيا:  السياســية  الجغرافيــا 

النظــام العالمــي«، أوجــز خالــه المؤلــف »ديفيــد 

لمســتقبل  رؤيتــه   )David Oualaalu( وااللــو« 

العالمــي؛  النظــام  ــر  تغيُّ مــع  الروســي  االتحــاد 

حيــث تســعى موســكو للصمــود أمــام صراعــات 

االســتراتيجية،  االتجاهــات  جميــع  علــى  متعــددة 

كمــا يقــدم نظــرة ثاقبــة للمشــهد الجيوسياســي 

المســتقبلي فــي ظــل تنامــي الصــراع بيــن القــوى 

العظمــى.

المصالــح  حــول  رؤيــة  الكتــاب  ويطــرح  هــذا 

االســتراتيجية الجيوسياســية الروســية، وصــورة 

فهــم  وكيفيــة  السياســي،  لواقعهــا  كبــرى 

العاقــات  علــى  تؤثــر  والتــي  المشــكات وحلهــا، 

الكتــاب  ويتنــاول  والعالــم،  الروســية  األمريكيــة 

بالســياق  صلــة  ذات  رئيســة  تســاؤالت  ثاثــة 

التحــوالت  تأثيــر  مــدى  األول:  الحالــي؛  العالمــي 

روســيا  أهــداف  علــى  الحاليــة  الجيوسياســية 

العالميــة طويلــة األجل، والثاني: ماهية السياســة 

الشــرق  فــي  روســيا  ســتتبعها  التــي  الخارجيــة 

تأميــن  لضمــان  البلطيــق؛  ومناطــق  األوســط 

ــة  ــر: مــدى إمكاني مصالحهــا االســتراتيجية، واألخي

حــدوث صــدام عســكري بيــن القــوى الكبــرى فــي 

صراعهــا حــول المــوارد فــي هــذا العصــر الجديــد.

الديناميكيات الداخلية لروسيا

ينظــر العديــد مــن الــروس إلــى الرئيــس »فاديميــر 

أنــه زعيــم قــوي، يمكنــه اســتعادة  بوتيــن« علــى 

الســوفييتي،  االتحــاد  حقبــة  فــي  روســيا  مجــد 

الديناميكيــات  إلــى  بالنظــر  أنــه  الكتــاب  وأوضــح 

الحاليــة،  الروســية  الجيوسياســية  االقتصاديــة 

يبــدو أن روســيا مهيــأة لانطــاق علــى المســار 

فــي  والسياســية  االقتصاديــة  للتنميــة  الطويــل 

والعشــرين. الحــادي  القــرن 

ديناميكيات الجغرافيا السياسية لروسيـا: 

إعـادة تشــكيل النظــــام العالمي )*( 

عرض: أ. فيـصـــل عبد اهلل
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ـــرار ـــاذ الق ـــم اتخ ـــات ودع ـــز المعلوم مرك
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وفــي هــذا الســياق، تطــرَّق الكتــاب إلــى اإلصاحــات 

االقتصاديــة التــي قــام بهــا »بوتيــن« منــذ صعــوده 

إلــى الســلطة؛ حيــث عملــت روســيا علــى اســتثمار 

بيــع  مــن  باألســاس  تأتــي  التــي  قوتهــا  مصــادر 

مــن  الطاقــة  ومصــادر  العســكرية،  المعــدات 

المــوارد  هــذه  أن  إلــى  مشــيًرا  والغــاز،  النفــط 

والمقومــات ســاعدت روســيا علــى الُمضــي قدًمــا 

فــي تمويــل أجندتهــا العالميــة.

 ويــرى الكاتــب أن أهميــة روســيا تتزايــد بشــكل 

أكبــر بالنظــر إلــى عــدة مؤشــرات، األول: تأثيرهــا 

المتزايــد علــى المســرح العالمــي، والثانــي: تراجــع 

عــدة  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  نفــوذ 

مناطــق، وخصوًصــا في منطقة الشــرق األوســط، 

والثالــث: التحــوالت الجيوسياســية العالميــة غيــر 

لواشــنطن وحلفائهــا. المواتيــة 

علــى  الضــوء  الكتــاب  ســلَّط  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

تنامــي القــوة العســكرية لروســيا، وتراجــع التفــوق 

المطلــق للواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا 

ًحــا أن يكــون العالــم الغربــي فــي  األوروبييــن؛ مرجِّ

العالميــة،  مراحــل هيمنتــه  مــن  األخيــرة  الحقبــة 

الفًتــا االنتبــاه إلــى أن الــدول األوروبيــة أصبحــت 

أكثــر ضعًفــا وانقســاًما مــن أي وقــت مضــى، ويــرى 

المتحــدة  للواليــات  الدوليــة  الحكمــة  غيــاب  أن 

األمريكيــة يمكــن أن ينتــج عنــه صعــود موســكو 

بديــًلا لواشــنطن فــي قيــادة النظــام العالمــي، كمــا 

ســتعمل الصيــن بجانــب روســيا فــي هــذه الحالــة 

الــذي ســتخلفه  علــى مــلء الفــراغ االســتراتيجي 

بنــاء  إعــادة  فــي  روســيا  وســتبدأ  واشــنطن، 

المفقــودة. إمبراطوريتهــا 

مستقبل العالقات الروسية - 
األمريكية

الحالــي  المترهــل  االقتصــاد  أن  مــن  الرغــم  علــى 

لروســيا يمنعهــا مــن لعــب دور أكبــر مثــل الواليــات 

قــدرة  مــن  يقلــل  ال  فإنــه  األمريكيــة،  المتحــدة 

السياســية  المعادلــة  فــي  التأثيــر  علــى  موســكو 

لصالحهــا، بالنظــر إلــى مــا يحــدث اآلن فــي الشــرق 

البلطيــق. أو دول  األوســط 

المنافسة االستراتيجية بين 
موسكو وواشنطن

لمســتقبل  صــورة  رســم  إلــى  الكاتــب  يجنــح 

والواليــات  روســيا  بيــن  التنافســية  العاقــات 

التحديــات  خلفيــة  علــى  األمريكيــة  المتحــدة 

االنتشــار  مــن  تتــراوح  التــي  الخطيــرة  العالميــة 

النــووي واإلرهــاب إلــى األمــن الســيبراني وصــوًلا 

إلــى األمــراض واألوبئــة العالميــة، ويــرى أن هــذه 

التحديــات ســتزداد تعقيــًدا؛ حيــث ســيصبح نقــص 

الميــاه أكثــر إثــارة للمخــاوف، وســيؤدي إلــى مزيــد 

مــن الصراعــات الدوليــة، فــي حيــن ســيصل عــدد 

نســمة  مليــارات   10 حوالــي  إلــى  العالــم  ســكان 

2088؛  عــام  بحلــول  مليــاًرا  و11   ،2056 عــام  بحلــول 

األطــراف  جميــع  تعــاون  سيســتدعي  ممــا 

بالرغــم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  النزاعــات،  تلــك  لحــل 

وروســيا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  أن  مــن 

بتحمــل  المنوطتــان  العالميتــان  القوتــان  همــا 

العالــم،  ســامة  لضمــان  الملحــة  المســؤولية 

فــي خططهــم  الدولتيــن ســيمضون  قــادة  فــإن 

واســتراتيجياتهم وتنافســهم، بغــض النظــر عــن 

ذلــك. علــى  المترتبــة  المخاطــر 

االقتصاديــة  التحديــات  تتوالــى 
فــي  والدبلوماســية  والعســكرية 
طريــق العمــاق الروســي الســتعادة 
أمجــاد امبراطورتيــه المفقــودة؛ غيــر 
المتحــدة  الواليــات  تراجــع مكانــة  أن 
علــى الصعيــد العالمــي يزيد من فرص 
موســكو للعــب دور أكثــر تنافســية فــي 

واشــنطن مواجهــة 
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ويؤكد الكتاب أن الرئيس الروســي »بوتين« يدرك 

أنــه يتعيــن علــى روســيا أن تعيــد تأكيــد نفســها 

علــى المســرح العالمــي، وأنــه لــن يرغب فــي تفويت 

الفرصــة لتشــكيل المشــهد والتأثيــر علــى المســار 

الجيوسياســي للصراعــات؛ حيــث ســتكثف روســيا 

السياســة  مواجهــة  فــي  العالمــي  نشــاطها 

علــى  تعتمــد  أصبحــت  التــي  األمريكيــة  الخارجيــة 

الذيــن يفضلــون مكاســب قصيــرة  السياســيين 

األجــل علــى اســتراتيجيات طويلــة األجــل. 

صانعــي  إلــى  الذًعــا  انتقــاًدا  الكتــاب  ووجــه 

األمريكيــة؛  المتحــدة  الواليــات  فــي  السياســات 

لعــدم وجــود رؤيــة أو أهــداف واضحــة للسياســة 

زيــادة  خلفيــة  علــى  وذلــك  األمريكيــة،  الخارجيــة 

الجمهورييــن  بيــن  الحزبــي  االســتقطاب  حــدة 

والديمقراطييــن، ويدعــو صانعــي السياســة فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن كا الحزبيــن إلــى 

ضــرورة وضــع مســتقبل المصالــح االســتراتيجية 

األمريكيــة قبــل الــوالء للحــزب، مشــيًرا إلــى أنــه إذا 

لــم تتــم معالجــة التحــول الجيوسياســي العالمــي 

ليــس  النهايــة  بدايــة  فســتكون  وكفــاءة،  بقــوة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  لهيمنــة  فقــط 

علــى العالــم، ولكــن أيًضــا للهيمنــة الغربيــة فــي 

األوســع. ســياقها 

طريق روسيا إلى المستقبل

أشــار الكتــاب إلــى أن السياســة الخارجيــة العدائية 

لروســيا تســهم فــي زعزعــة اســتقرار العالــم مــن 

البلقــان  إلــى  البلطيــق  ودول  األوســط  الشــرق 

الواليــات  باللــوم علــى  الاتينيــة، ويلقــي  وأمريــكا 

المتحــدة األمريكيــة بســبب سياســاتها المتهــورة 

واســتراتيجياتها غيــر الســليمة فــي اآلونــة األخيرة، 

والتــي فتحــت المجــال لروســيا للعــب دور عالمــي، 

فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه اســتراتيجية روســيا 

علــى تغذيــة المزيــد مــن االنقســامات داخــل الناتــو؛ 

العاقــات  علــى  الضــوء  الكتــاب  ســلَّط  حيــث 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  المتوتــرة 

وبعــض حلفائهــا األوروبييــن الرئيســين، وخاصــة 

أنقــرة  الكرمليــن  أقنــع  كمــا  وألمانيــا،  فرنســا 

»إس  الروســي  الجــوي  الدفــاع  نظــام  بشــراء 

400«، بالرغــم مــن كونهــا عضــًوا فــي حلــف شــمال 

األطلســي )الناتــو(، متجاهلــة تحذيــرات واشــنطن 

بعواقــب تلــك الخطــوة.

معادلــة  فــي  أيًضــا  االقتصــادي  العامــل  يدخــل 

السياســة الخارجيــة الروســية، مــع التركيــز علــى 

الجغرافيــا السياســية والطاقــة  بيــن  مــا  الربــط 

الشــرق  منطقــة  فــي  مصالحهــا  لتحقيــق 

األوســط، فبالنظــر إلــى أن االســتقرار فــي منطقــة 

القوقــاز يعــد أمــًرا حيويًّــا بالنســبة لموســكو مــن 

للنفــط والغــاز لألســواق  المســتمر  النقــل  أجــل 

األوروبيــة واآلســيوية، لكــن االكتشــافات النفطيــة 

تتجــه  موســكو  جعلــت  المتوســط  فــي  األخيــرة 

فــي  الطاقــة  مصــادر  إلــى  وصولهــا  تأميــن  إلــى 

منطقــة الشــرق األوســط؛ للحفــاظ علــى تــوازن 

معادلــة الطاقــة لصالحهــا. وأكــد الكتــاب وجــود 

توُجــه روســي للحفــاظ علــى دور موســكو القيــادي 

ــد فــي الشــرق األوســط، بغــض النظــر عــن  الجدي

حــدوده وتأثيــره، والــذي مــن المرتقــب أن يتجــاوز 

باإلضافــة  المنطقــة،  حــدود  نطــاق  النهايــة  فــي 

ــز العاقــات  ــى ذلــك، تعمــل موســكو علــى تعزي إل

الــدول  مختلــف  مــع  والعســكرية  الدبلوماســية 

المنطقــة. فــي  العربيــة 

أشــار الكتــاب إلــى أن روســيا اســتفادت بشــكل 

فــي  الفاشــلة  األمريكيــة  السياســات  مــن  كبيــر 

الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، وخاصــة فــي 

أفغانســتان، فــي حيــن تــدرك موســكو أن الواليــات 

علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  األمريكيــة  المتحــدة 

جمعهــا  يتــم  التــي  االســتخباراتية  المعلومــات 

مــن خــال تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة، وبالتالــي، 

خلصت موسكو إلى أنه كلما طال أمد الصراعات 

ــات المتحــدة األمريكيــة كان ذلــك  ــة للوالي الخارجي
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أكثــر فائــدة لروســيا، وقــد بــدأت روســيا فــي اآلونــة 

بالتكنولوجيــا  خــاص  اهتمــام  إيــاء  فــي  األخيــرة 

لتزويــد األمريكييــن بالمعلومــات المغلوطــة، مــن 

خــال منصــات التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت 

قنــاة للدبلوماســية األمريكيــة بغــض النظــر عــن 

العواقــب.

ويــرى المؤلــف قــرب انتهــاء حقبــة انفــراد الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة كقــوة عالميــة مهيمنــة؛ حيــث 

ــى مــدى  ــة عل ــات المتحــدة األمريكي افتقــرت الوالي

إلــى سياســة خارجيــة  العقــود القليلــة الماضيــة 

محــددة ومتســقة، ســواًء كان ذلــك تجــاه الشــرق 

ــى ذلــك  األوســط وإفريقيــا أو روســيا وآســيا، وتجلَّ

فــي التوتــرات المتصاعــدة بيــن الواليــات المتحــدة 

منطقــة  فــي  والفوضــى  والصيــن،  األمريكيــة 

الشــرق األوســط، علــى خلفيــة الصــراع العســكري 

الــذي الح فــي األفــق بيــن إيــران والواليــات المتحدة 

األمريكيــة فــي أعقــاب اغتيــال »قاســم ســليماني« 

فــي مطلــع عــام 2020. 

الروســي  الرئيــس  شــخصية  الكتــاب  ووضــع 

فــي  أساســي  كعامــل  بوتيــن«  »فاديميــر 

يــرى  حيــث  الروســي؛  االتحــاد  مســتقبل  تحديــد 

الصينــي  الرئيــس  علــى خطــى  أن »بوتيــن« ســار 

»شــي جيــن بينــج« ليصبــح رئيًســا مــدى الحيــاة، 

ويــرى أن »بوتيــن« ليــس لــه بديــل بيــن األوســاط 

يوجــد  ال  أنــه  إلــى  مشــيًرا  الروســية،  السياســية 

بالــذكاء  يتمتــع  روســيا  فــي  غيــره  آخــر  شــخص 

والحــذر المطلوبيــن للتعامــل مــع العالــم بطريقــة 

ــن روســيا مــن تحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا  تمكِّ

القوميــة.

المتحــدة  الواليــات  أن  الكتــاب  أكــد  وختاًمــا، 

األمريكيــة تكافــح للحفــاظ علــى قيادتهــا العالمية، 

الجانــب  فــي  المســتمر  االنقســام  ظــل  فــي 

األوروبــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بينمــا تمضــي 

روســيا قدًمــا فــي اســتراتيجيتها، وقــد مثَّــل فشــل 

المســرح  علــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

العالمــي مؤخــًرا فرصــة لروســيا لتعزيــز نشــاطها 

العالمــي، وأصبحــت موســكو مقتنعــة بــأن النظام 

األقطــاب،  متعــدد  نظــام  نحــو  يتجــه  العالمــي 

ا محوريًّــا بجانــب  تلعــب خالــه روســيا دوًرا تنافســيًّ

األمريكيــة والصيــن،  المتحــدة  الواليــات  مــن  كل 

ويدعــو المؤلــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى 

ضــرورة مواجهــة التحديــات األمريكيــة فــي الخــارج 

عــن طريــق اســتقطاب الــدول التــي تتجــه للتعــاون 

أو تهميشــها،  بــدًلا مــن مواجهتهــا  مــع روســيا 

القــادة؛  مــن  القــادم  الجيــل  بإعــداد  أوصــى  كمــا 

ليكونــوا أكثــر التزاًمــا بالرؤيــة العالميــة للواليــات 

الفــرص  الغتنــام  وذلــك  األمريكيــة؛  المتحــدة 

الجديــدة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وتوظيف 

روســيا. لمواجهــة  المختلفــة  الديناميكيــات 
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بعــد فــوز »جــو بايــدن« فــي االنتخابــات الرئاســية 

األمريكيــة تنفــس األوروبيــون الصعداء؛ خوًفا من 

واليــة ثانيــة للرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« 

الليبرالــي  الدولــي  النظــام  يناهــض  كان  الــذي 

ومبــادئ االتحــاد األوروبــي، وفــي المقابــل أعطــى 

ــكا أوًلا«؛ ممــا أســهم فــي  ــة لشــعار »أمري األولوي

اتســاع الفجــوة بيــن الجانبْيــن، وخلــق اتجــاه ينــادي 

مفاهيــم،  علــى  القائــم  الدولــي  النظــام  بتفكيــك 

مثــل: االنفتــاح، والتعــاون متعــدد األطــراف مــن 

خــال المنظمــات الدوليــة.

أن  األطلســية  المبــادئ  عــن  المدافعــون  ويــرى 

التقليديــة  العاقــات  يمكنــه اســتعادة  »بايــدن« 

عبــر األطلســي، ومــن ثــمَّ عــودة الواليــات المتحــدة 

واســترداد  الغربييــن،  حلفائهــا  إلــى  األمريكيــة 

مكانتهــا المحوريــة فــي النظــام الدولــي الليبرالــي، 

وإن كان هــذا الطــرح يفتقــر للواقعيــة بشــكل كبير، 

خصوًصــا فــي ظــل األزمــات الداخليــة التــي تعصــف 

بالداخــل األمريكــي، وعلــى رأســها تفشــي فيــروس 

والتــي  الســلبية،  االقتصاديــة  وتداعياتــه  كورونــا 

ــدور األمريكــي علــى  ــر مــن ال ســُتقلِّص بشــكل كبي

الصعيــد العالمــي.

كبيــًرا  تقدًمــا  أوروبــا  أحــرزت  آخــر،   
ٍ
صعيــد وعلــى 

الســنوات  خــال  األوروبيــة  ســيادتها  بنــاء  فــي 

األربــع التــي قضاهــا »ترامــب« فــي البيــت األبيــض؛ 

أوروبــا  تكــون  أن  أهميــة  األوروبيــون  ــم  تفهَّ إذ 

التحــدي  فــإن  وعليــه،  القــرار،  ومســتقلة  قويــة 

بــات غيــر  الرئيــس أمــام االتحــاد األوروبــي اليــوم 

مرتبــط باســتعادة العاقــات عبــر األطلســية مــع 

واشــنطن، وإنمــا يتركــز فــي بلــورة عاقــات أخــرى 

انتظــار  مــن  بــدًلا  الخاصــة،  لرؤيتــه  جديــدة وفًقــا 

المامــح  لصياغــة  الجديــد  األمريكــي  الرئيــس 

العاقــة.  لتلــك  الجديــدة 

األوروبــي  المجلــس  قــدم  ذلــك،  علــى  وبنــاء 

ورقــة   ،2020 نوفمبــر   26 فــي  الخارجيــة  للعاقــات 

سياســات بعنوان »صفقة جديدة عبر األطلســي: 

لاســتعادة«،  وليســت  ل  للتحــوُّ عمــل  خطــة 

ــد شــكل  ــم اقتراحــات لتحدي ــك فــي إطــار تقدي وذل

األطلســي  ضفتــي  بيــن  المســتقبلية  العاقــات 

خــال عــام 2021، والــذي سيشــهد فــي بدايتــه إدارة 

جديــدة.  أمريكيــة 

وتُقــدم هــذه الورقــة خطــة عمــل مــن عشــر نقــاط 

تنقســم إلــى جزأيــن، يتنــاول األول الموضوعــات 

والقضايــا وثيقــة الصلــة بالتعــاون عبــر األطلســي، 

الدوليــة،  والتجــارة  العالميــة،  الصحــة  وأبرزهــا: 

والديمقراطيــة وحقــوق  المنــاخ،  وتغيــر  واألمــن، 

مناقشــة  إلــى  األخيــر  يتطــرق  بينمــا  اإلنســان، 

 الصفقة األطلسية الجديدة: خطة عمل

ل في الـعــــالقـات  للتـحــــوُّ

األوروبية - األمريكية )*( 

عرض: أ. أندرو ألبير شوقي
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ـــرار ـــاذ الق ـــم اتخ ـــات ودع ـــز المعلوم مرك
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ــا اإلشــكالية، مثــل: العاقــات  ــات والقضاي التحدي

مــع الصيــن وروســيا وإفريقيــا والشــرق األوســط، 

وفــي الختــام تلقــي الورقــة الضــوء علــى مــا ُيســمى 

االســتراتيجية«.  »الســيادة  بمفهــوم 

أولًا: التعاون عبر األطلسي 

فــي  المشــاركون  األوروبيــون  المحللــون  يــرى 

هــذه الورقــة أن ازدراء الرئيــس »دونالــد ترامــب« 

الجوانــب  أكثــر  أحــد  كان  الدوليــة  للمؤسســات 

فمــن  وعليــه؛  الخارجيــة،  سياســته  فــي  ســلبيًة 

األهميــة بمــكان إبــراز ترحيــب أوروبــي بمــا أبــداه 

»بايــدن« مــن التزامــات بشــأن عــودة واشــنطن 

لانخــراط فــي التعــاون الدولــي، ولكــن مــع األخــذ 

إلــى  حاجــة  فــي  الدولــي  النظــام  أن  االعتبــار  فــي 

العاقــات  اســتعادة  مجــرد  وليــس  التجديــد، 

الدوليــة.  والمؤسســات  الــدول  بيــن  القديمــة 

وفــي هــذا اإلطــار، أوضحــت الورقــة أن فــوز »جــو 

بايــدن« يمنــح االتحــاد األوروبي والواليات المتحدة 

األمريكيــة فرصــة للعمــل مًعــا خــال الســنوات 

 Twin( المــزدوج«  نهــج »المســار  وفــق  القادمــة 

Track Approach(، والــذي يعنــي إيــاء الجانبيــن 

أهميــة عاجلــة للقضايــا طويلــة األجــل وقصيــرة 

 ســواء، وفــي هــذا الشــأن تُســلِّط 
ٍ
األجــل علــى حــد

الورقــة الضــوء علــى عــدد مــن القضايــا التــي يمكــن 

ضفتــي  بيــن  مشــترك  اهتمــام  محــل  اعتبارهــا 

األطلســي، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

1( الصحة العالمية 

يــرى الخبــراء األوروبيــون ضــرورة إعطــاء أولويــة 

فــي ضــوء  العالميــة، خصوًصــا  الصحــة  لقضيــة 

هــذا  وفــي  كورونــا،  وبــاء  تفشــي  مســتجدات 

الشــأن تنظــر أوروبــا نظــرة متفائلــة لتولــي الرئيس 

فمــن  األمريكيــة،  اإلدارة  »بايــدن«  الديمقراطــي 

انضمــام  عــودة  أول قراراتــه  يكــون  أن  ــع  المتوقَّ

إلــى منظمــة الصحــة العالميــة؛ ممــا  واشــنطن 

بــات بإمكانهمــا  يعنــي أن بروكســل وواشــنطن 

العمــل مًعــا إلصــاح تلــك المؤسســة، والضغــط 

علــى الصيــن وغيرهــا مــن الــدول لقبــول امتــاك 

منظمــة الصحــة العالميــة صاحيــات أكبــر فيمــا 

الخاصــة  المعلومــات  إلــى  بالوصــول  يتعلــق 

تقتــرح  الســياق،  هــذا  وفــي  الناشــئة،  باألمــراض 

ــة،  ــل منظمــة الصحــة العالمي ــادة تموي الورقــة زي

ذلــك فــي شــكل إســاهمات غيــر  يكــون  أن  علــى 

إصــاح  أن  ثَُبــت  حــال  وفــي  الحصــص،  ــَدة  ُمقيَّ

أهميــة  الورقــة  تــرى  المنــال،  صعــب  المنظمــة 

 صحــي عالمي 
ٍ
 إلنشــاء نــاد

ٍ
استكشــاف مســار مــواز

للبلــدان ذات التوجهــات الفكريــة المماثلــة؛ وذلــك 

لتســهيل عمليــات المراجعــة الشــاملة المتعلقــة 

الُمعديــة.  باألمــراض 

2( التجارة الدولية 

أشــارت الورقــة إلــى أنــه يمكــن لاتحــاد األوروبــي 

منظمــة  إلصــاح  »بايــدن«  إدارة  مــع  العمــل 

التجــارة العالميــة )WTO(، ومــن ثــمَّ تقليــل الفجــوة 

التجــارة،  قضايــا  بشــأن  األطلســي  ضفتــي  بيــن 

والتــي يخشــى األوروبيــون مــن التوتــرات التــي قــد 

تنشــأ بســببها فــي العاقــات الثنائية مــع الواليات 

فــي  الحــال  عليــه  كان  كمــا  األمريكيــة،  المتحــدة 

ظــل إدارة »ترامــب«، خصوًصــا أن فريــق »بايــدن« 

م علــى 
ِ
قــد يتخــذ نهًجــا أكثــر دبلوماســية، وقــد ُيقــد

لأللومنيــوم  العقابيــة  التعريفــات  بعــض  إلغــاء 

علــى  »ترامــب«  إدارة  فرضتهــا  التــي  والصلــب 

الـصـحــــــة الـعـالـمـيـــــــة، والتجارة 
الدولية، وقضايا األمن والتغيرات 
وحقــوق  والديمقراطيــة  المناخيــة 
اإلنســان ... محــاور اســتراتيجية، 
مــن المهــم بمكان البناء عليها في 

أجنــدة العاقــات عبــر األطلســية
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ــح  تُرجِّ الورقــة  كانــت  وإن  األوروبــي،  االتحــاد 

اســتمرار الخافــات بيــن الجانبيــن بشــأن قضايــا 

ســتظل  والتــي  والتكنولوجيــا،  الزراعيــة  الســلع 

العاقــات عبــر األطلســي. تعكــر صفــو 

3( األمـــن 

أوضحــت الورقــة أن قضيــة تقاســم األعبــاء ال تــزال 

محــل جــدل فــي حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(؛ 

حيــث يتعيــن علــى جميــع أعضــاء الناتــو إنفــاق نحــو 

الدفــاع،  علــى  اإلجمالــي  المحلــي  ناتجهــم  مــن   %2

باســتثناء  األعضــاء،  الــدول  جميــع  أن  حيــن  فــي 

الدفاعيــة  ميزانياتهــا  بعــد  ترفــع  لــم  عــدد صغيــر، 

للوصــول إلــى هــذا المســتهدف، وهــو مــا اعتــرض 

عليــه الرئيــس األمريكــي المنتهيــة واليتــه »دونالــد 

 آخــر، أدى االنشــغال المفــرط 
ٍ
ترامــب«، وعلــى صعيــد

لــدول الحلــف بقضيــة تقاســم األعبــاء إلــى صــرف 

اهتمامهــم عــن الهــدف الرئيــس، وهــو تعزيــز األمــن 

الجماعــي فــي مواجهــة مختلــف التحديــات.

4( تغير المناخ 

الصفقــة  تتضمــن  أن  بضــرورة  الورقــة  أوصــت 

الجديــدة مقترحــات لخلــق آليــة مشــتركة بيــن االتحــاد 

األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة للحــد مــن 

االنبعاثــات الكربونيــة، مــع إمكانيــة إنشــاء منطقــة 

تجــارة منخفضــة االنبعاثــات الكربونية بين واشــنطن 

وبروكســل، وهــو األمــر الــذي ســُيلبي طموحــات إدارة 

»بايــدن«، والتــي أعلنــت تبنيهــا خطــة صارمــة للمضــي 

قدًمــا فــي مكافحــة التغيــرات المناخيــة، ليــس فقــط 

مــن خــال العــودة لانضمــام إلــى اتفاقيــة باريــس 

للمنــاخ، ولكــن أيًضــا عبــر تشــجيع الحلفــاء علــى رفــع 

طموحاتهــم فــي هــذا الشــأن. 

5( الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

أشــارت الورقــة إلــى تراجــع المعاييــر الديمقراطيــة 

فــي العالــم، ال ســيما فــي ظــل مواصلــة النظــام 

الصينــي سياســاته القمعيــة ضــد هونــج كونــج، 

التــي  الروســية  إلــى حمــات التضليــل  باإلضافــة 

ــق، كشــفت  ــا، ومــن هــذا المنطل تســتهدف أوروب

الورقــة عــن فرصــة جديــدة خــال العــام القــادم 2021 

ــا، ولكــن  الســتعادة الديمقراطيــة وتعزيزهــا عالميًّ

واألمريكيــة  األوروبيــة  الجهــود  توحيــد  بشــرط 

فــي هــذا الشــأن، مــن خــال االســتفادة مــن قمــة 

األمريكــي  الرئيــس  ينــوي  التــي  الديمقراطيــات 

للترويــج  األول؛  عامــه  فــي  عقدهــا  »بايــدن« 

والتــي   ،)D-10(  »10 »دي  إنشــاء مجموعــة  لفكــرة 

ســتضم »مجموعــة الــدول الســبع« )G7( الحاليــة، 

باإلضافــة إلــى أســتراليا والهنــد وكوريــا الجنوبيــة.

ثانًيا: التعاون عبر األطلسي بشأن 

التحديات اإلقليمية

يتنــاول الجــزء الثانــي مــن الورقــة أبــرز التحديــات 

ــر األطلســية،  ــي تهــدد العاقــات عب ــة الت اإلقليمي

ويمكــن تناولهــا فيمــا يلــي: 

1( الصيـــن 

أشــارت الورقــة إلــى أهميــة أن يدعــو االتحــاد إلــى 

مــع  للعمــل  طموحــة  اقتصاديــة  أجنــدة  تقديــم 

مــن  العديــد  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

المجــاالت االســتراتيجية، خصوًصــا تقنيــات الجيــل 

الخامــس، والتقنيــات الخضــراء، أخــًذا فــي االعتبــار 

إلــى توفيــر عــروض أكثــر جاذبيــة أو علــى  الحاجــة 

األقــل علــى غــرار مــا تقدمــه الصيــن بشــأن التجــارة 

االقتصاديــة،  والتنميــة  الرقميــة  التحتيــة  والبنــى 

خصوًصــا فــي ظــل مبادرتهــا »الحــزام والطريــق« 

واســعة النطــاق، باإلضافــة إلــى توجيــه اهتمــام 

أوروبــي أكبــر لمنطقــة المحيــط الهــادئ والهنــدي؛ 

تايــوان،  مضيــق  فــي  الصينــي  النفــوذ  لمواجهــة 

وعــدم االكتفــاء بالــدور األمريكــي فــي هــذا الشــأن.  

2( روسيا ودول شرق أوروبا 

تشــير الورقــة إلــى أن مشــروع خــط أنابيــب »نــورد 
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الرئيســة  األســباب  مــن  واحــًدا  ُيعــد   »2 ســتريم 

هــذا  وعلــى   ، األطلســي  عبــر  الفجــوة  التســاع 

النحــو، توصــي الورقــة بضــرورة إقنــاع واشــنطن 

األمنــي  التزامهــا  لتعزيــز  متــوازن  نهــج  باتبــاع 

هــذا  فــي  وتقتــرح  الشــرقية،  أوروبــا  دول  تجــاه 

 the Three( الصــدد إقــرار مبــادرة البحــار الثاثــة

Seas Initiative(، والتــي بموجبهــا يمكــن توجيــه 

مســاعدات أمنيــة أوروبيــة وأمريكيــة إلــى الجــوار 

الشــرقي لاتحــاد األوروبــي؛ لتأكيــد رســالة مفادهــا 

أن أوروبــا الغربيــة تلتــزم بأمــن الشــرق األوروبــي 

التهديــدات  وطــأة  مــن  يعانــي  يــزال  ال  الــذي 

الروســية.  

3( الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ــح أن تعطــي إدارة  أوضحــت الورقــة أنــه مــن الُمرجَّ

»بايــدن« أولويــة كبــرى لقضيتيــن رئيســتين فــي 

الشــرق األوســط؛ وهمــا إنهــاء الحــروب األهليــة 

المحتدمــة، والعــودة إلــى خطــة العمــل الشــاملة 

أشــارت  النحــو  هــذا  وعلــى   ،)JCPOA( المشــتركة 

األوروبــي  االتحــاد  ُيبــدي  أن  أهميــة  إلــى  الورقــة 

تعزيــز  فــي  المســؤولية  لتحمــل  أكبــر  اســتعداًدا 

باإلضافــة  بالمنطقــة،  اإلقليمــي  االســتقرار 

بيــن  الحــوار  فــي تســهيل قنــوات  إلــى اإلســهام 

ببعــض  إيــران  وتعويــض  وطهــران،  واشــنطن 

اإلدارة  تتمكــن  لــن  التــي  االقتصاديــة  المزايــا 

ــدة مــن توفيرهــا لطهــران؛ نظــًرا  ــة الجدي األمريكي

المســألة.  لتلــك  الكونجــرس  عرقلــة  الحتمــال 

4( إفريقيا 

ذكــرت الورقــة أهميــة التعــاون األوروبــي األمريكــي 

لخلــق إطــار عمــل مشــترك ُيعنــى بقضايــا التمويل 

أن  علــى  إفريقيــا،  فــي  واإلقــراض  واالســتثمار 

اإلفريقيــة  القــارة  فــي  الصينــي  النشــاط  يكــون 

ــة هــذا اإلطــار؛ بهــدف الســيطرة علــى  تحــت مظل

التجاريــة  التعامــات  علــى  المترتبــة  الســلبيات 

الصينيــة مــع الــدول اإلفريقيــة.

ثالثًا: استراتيجية السيادة 
والعمل المشترك 

 مفادهــا 
ِ
ــى حقيقــة أشــارت الورقــة فــي نهايتهــا إل

األولويــات  مــن  يغيــر  لــن  »بايــدن«  انتخــاب  أن 

األمريكيــة بشــكل جــذري، كمــا أنــه لــن يغيــر مــن 

التوجهــات القوميــة للــرأي العــام األمريكــي، والتــي 

أذكاهــا »ترامــب«، وعليــه؛ فقــد أوضحــت الورقة أن 

تعزيــز الشــراكة األوروبيــة مــع الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، لــن يتحقــق عبــر االكتفــاء بمــا ُيســمى 

سياســة »الحكــم الذاتــي االســتراتيجي ألوروبــا«، 

بــل ال بــد مــن تأكيــد قــدرة الــدول األوروبيــة علــى 

العمــل المشــترك تحــت مظلــة االتحــاد األوروبــي 

ــدًلا مــن االنقســام. ب

وفــي الختــام، تقــدم ورقــة السياســات اقتراحيــن 

ــات  ــدة مــع الوالي ــر أطلســية جدي ــاء صفقــة عب لبن

المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 2021، وهمــا:

أولًا: تشــكيل مجموعــة عمــل أوروبيــة، تضــم ســفراء 
بيــن دول  الفجــوة  تقليــل  بهــدف  األوروبيــة؛  الــدول 
إلــى  وصــوًلا  الغربيــة،  ونظيرتهــا  الشــرقية  أوروبــا 
تفاهمــات مشــتركة فيمــا يتعلــق بصياغــة الصفقــات 

المنشــودة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

ثانًيــا: االســتفادة مــن التفاهمــات التــي ســتتمخض 
عــن مجموعــة العمــل، ومــن ثــمَّ قيــام عــدد مــن وزراء 
واشــنطن؛  إلــى  بزيــارة  األوروبيــة  الــدول  خارجيــة 
القتــراح صفقــة أطلســية جديــدة، تتضمــن التحديــات 

ــا والعالــم.  المختلفــة التــي تواجــه أوروب

أكبــر تهديــد  أن  أكــدت  الورقــة  أن  القــول،  مجمــل 
للعاقــات عبــر األطلســية فــي عــام 2021 مــن وجهــة 
الذاتــي  »الحكــم  سياســة  ليــس  األمريكيــة  النظــر 
التبعيــة  عاقــات  وإنمــا  ألوروبــا«،  االســتراتيجي 
األوروبيــة واالعتمــاد المطلــق علــى واشــنطن لتوفيــر 
مظلــة أمنيــة تخــدم مصالــح بروكســل، وهــو األمــر 
الــذي ســترفضه اإلدارة األمريكيــة المقبلــة، وبالتالــي، 
حــان الوقــت لتحالــف جديــد عبــر األطلســي يكــون فيــه 

االتحــاد األوروبــي أكثــر مســؤولية عــن أمنــه. 
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)*(

تَصاعــدت أهميــة قــارة آســيا ومنطقــة المحيــط 

ــا، إلــى الحــد الــذي دفــع المراقبيــن  الهــادئ عالميًّ

الحــادي  القــرن  فــي  منطقــة  كأهــم  لتصنيفهــا 

الظــروف  تطــور  ضــوء  وفــي  والعشــرين، 

اليابــان،  فــي  والجيواقتصاديــة  الجيوسياســية 

باعتبارهــا ثانــي أهــم اقتصــاد فــي العالــم، تلعــب 

المــال  رأس  توفيــر  فــي  محوريًّــا  دوًرا  طوكيــو 

والتقنيــات والمســاعدات الخارجيــة التــي أســهمت 

والتقــدم  االقتصــادي  النمــو  علــى  الحفــاظ  فــي 

الصناعــي لــدول آســيا، فضــًلا عــن أنهــا تشــغل 

قــوة  أنهــا  بافتــراض  حاســًما  ــا  إقليميًّ موقًعــا 

وســطى فــي ظــل المنافســة المتصاعــدة للقــوى 

العظمــى بيــن بكيــن وواشــنطن، باإلضافــة إلــى 

النزاعــات اإلقليميــة البحريــة المتعلقــة باليابــان، 

ــر علــى تطــور البيئــات األمنيــة  والتــي لهــا بالــغ األث

المْنطَقــة. فــي  واإلقليميــة 

م »هيديتــاكا يوشيماتســو«  وفــي هــذا اإلطــار، َقــدَّ

بعنــوان  كتاًبــا   )Hidetaka Yoshimatsu(

القــوة  تحــوالت  اليابانيــة:  »الدبلوماســية 

والسياســة المحلية ونشر األفكار«؛ الستكشاف 

تطــور وانعكاســات السياســة الخارجيــة لليابــان 

تجــاه آســيا فــي خمســة مجــاالت رئيســة، تشــمل: 

ــة، واألمــن  ــة التحتي التجــارة، واالســتثمار فــي البني

والمســاعدات  الخارجــي،  والفضــاء  البحــري، 

األجنبيــة، مــع إيــاء اهتمــام خــاص بــإدارة »شــينزو 

الخارجيــة،  بالسياســة  الشــديد  آبــي«؛ الهتمامــه 

فــي ضــوء قيامــه بـــ 81 زيــارة خارجيــة اعتبــاًرا مــن 

بأســافه،  مقارنــة  األكبــر  الرقــم  وهــو   ،2020 ينايــر 

فــي  آســيا  علــى  سياســته  لتداعيــات  والتََّطــرق 

كــر.
ِ
الذ ســالفة  المجــاالت 

أولًا: التجارة 

ــار مشــاركة اليابــان  ســلَّط الكاتــب الضــوء علــى آث

فــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة متعــددة األطــراف 

فــي  الخارجيــة،  اليابــان  )FTAs( علــى اســتراتيجية 

ضــوء جهــود طوكيــو المتعلقــة بعقــد اتفاقيــات 

تجــارة حــرة ثنائيــة مــع شــركاء تجارييــن رئيســين 

مثــل  الهــادئ،  والمحيــط  آســيا  منطقــة  فــي 

الشــاملة  اإلقليميــة  االقتصاديــة  الشــراكة 

.)TPP( والشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ ،)RCEP(

ــد الكاتــب أن االســتراتيجية  وفــي هــذا الســياق، أكَّ

التجــارة  اتفاقيــات  فــي  »آبــي«  اتبعهــا  التــي 

األهــداف  مــن  مجموعــة  علــى  تنطــوي  الحــرة 

الجيوسياســية والجيواقتصاديــة، ال ســيما تلــك 

المتعلقــة باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة؛ حيــث 

ســعت اليابــان إلــى إقــرار ودمــج قواعــد تجاريــة مــن 

شــأنها إنشــاء أنظمــة موحــدة، لضمــان تغطيــة 

الدبلوماسية اليابانية تجاه آسيا )*( 

عرض: أ. أسماء رفاعي
باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ـــرار ـــاذ الق ـــم اتخ ـــات ودع ـــز المعلوم مرك
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تغطيهــا  ال  التــي  تلــك  حتــى  المجــاالت،  جميــع 

العالميــة. التجــارة  منظمــة 

وفــي ضــوء ذلــك، يشــير الكاتــب إلــى أن الحكومــة 

التجــارة  اتفاقيــات  إبــرام  فــي  انخرطــت  اليابانيــة 

الحــرة؛ للحفــاظ علــى السياســات الليبراليــة فــي 

مجــال التبــادل التجــاري فــي مواجهــة السياســات 

لتعزيــز  كوســيلة  ذلــك  واســتخدمت  الحمائيــة، 

المتحــدة  الواليــات  مــع  السياســية  العاقــات 

والحلفــاء اإلقليمييــن، فضًلا عــن محاوالت اليابان 

المتعلقــة بمواجهــة النفــوذ المتزايــد للصيــن فــي 

والجيواقتصاديــة. الجيوسياســية  المجــاالت 

اليقيــن بشــأن السياســة  وفــي ظــل حالــة عــدم 

األمريكــي  الرئيــس  اعتمدهــا  التــي  التجاريــة 

»دونالــد ترامــب«، لجــأت طوكيــو إلــى بلــورة هــدف 

العاقــات  باســتعادة  يتعلــق  جديــد  اســتراتيجي 

السياســية الســلمية مــع الصيــن، مــع الحفــاظ 

الدولــي.  الليبرالــي  التجــارة  نظــام  علــى 

وفــي هــذا الشــأن، أوضــح الكاتــب أن وضــع اليابــان 

نهــا مــن أْخــذ زمــام المبــادرة فــي المســتقبل  يمكِّ

فيمــا يتعلــق بتعزيــز عمليــة تحريــر التجــارة، عبــر 

علــى  التأثيــر  ذات  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  ربــط 

هــدف  أن  إلــى  مشــيًرا  الدولــي،  التجــارة  نظــام 

طوكيــو النهائــي فــي هــذا الصــدد يتمحــور حــول 

عبــر  المفتوحــة،  التجــارة  بيئــة  فــي  الصيــن  إدراج 

قبــول قواعــد التجــارة الحــرة، بمــا يدفــع اليابــان 

لدعــم التعــاون الدولــي متعــدد األطــراف، لجعــل 

المبــادئ الليبراليــة جــزًءا ال يتجزأ من المؤسســات 

اإلقليميــة. االقتصاديــة 

ثانًيا: االستثمار في البنية التحتية

أضحــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة قضيــة 

للنمــو  نظــًرا  آســيا؛  فــي  حاســمة  سياســية 

ــرد فــي االقتصــادات اآلســيوية الرئيســة،  المطَّ

تطويــر  علــى  الطلــب  زيــادة  إلــى  أدى  والــذي 

اهتماًمــا  اليابــان  أْولــت  ولــذا  التحتيــة؛  البنيــة 

خاًصــا بتوســيع األنشــطة التجاريــة فــي مختلــف 

المجاالت، ال ســيما النقل والطاقة وتكنولوجيا 

واالتصــاالت. المعلومــات 

االســتثمار  أن  الكاتــب  ــد  أكَّ اإلطــار،  هــذا  وفــي 

بالعاقــات  وثيقــة  صلــة  ذو  التحتيــة  البنيــة  فــي 

ــر البنيــة التحتيــة  م لتطوي الدوليــة، فالدعــم الُمقــدَّ

يخلــق شــراكة دبلوماســية بيــن الدولــة التــي تقــدم 

والدولــة  الشــأن  هــذا  فــي  والقــروض  األمــوال 

ــان النــوع األول فــي  المســتقبلة، وقــد مثَّلــت الياب

آســيا لفتــرة طويلــة، ولكــن فــي إطــار نمــو القــوة 

آخــر  كمصــدر  وظهورهــا  للصيــن،  االقتصاديــة 

بعــد  آســيا،  فــي  التحتيــة  البنيــة  فــي  لاســتثمار 

اإلعــان عــن مبادرة الحزام والطريق )BRI( والبنك 

 ،)AIIB( اآلســيوي لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة

المتعلقــة  سياســاتها  صياغــة  طوكيــو  أعــادت 

باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة بمــا يتوافــق مــع 

الحضــور الصينــي البــارز فــي هــذا الصــدد.

وفــي هــذا الشــأن، تعاونــت الصيــن مــع الواليــات 

المتحــدة والهنــد بهدف تقويــض الجهود الصينية 

تطويــر  مشــروعات  علــى  بالهيمنــة  المتعلقــة 

الوقــت  فــي  ولكنهــا  آســيا،  فــي  التحتيــة  البنيــة 

ــت مبــدأ البراجماتيــة االقتصاديــة، عبــر  نفســه تبنَّ

التعــاون مــع الصيــن لتطويــر البنــى التحتيــة فــي 

بلــدان أخــرى.

الخارجيــة  السياســة  تعكــس 
اليابانيــة تجــاه آســيا واقعية طوكيو 
المتناميــة  بالقــوة  االعتــراف  فــي 
اإلقليمــي؛  ونفوذهــا  للصيــن 
تحالــف  بيــن  الموازنــة  حيــث  مــن 
اســتراتيجي تاريخــي مــع واشــنطن، 
اقتصاديــة  عاقــات  جانــب  إلــى 

بكيــن.  مــع  وطيــدة  واجتماعيــة 
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وفــي ضــوء ذلــك، بلــورت اليابــان أربعــة معاييــر 

تتعلــق بجــودة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، 

والكفــاءة  والشــفافية،  االنفتــاح،  وهــي: 

كمبــادئ  الماليــة،  والســامة  االقتصاديــة، 

تخصيــص  عنــد  مراعاتهــا  يجــب  إرشــادية 

باالســتثمار  الخاصــة  للمشــروعات  األمــوال 

فــي البنيــة التحتيــة، وقــد حظيــت هــذه المبــادئ 

فــي  دمجهــا  تــم  كمــا  واســع،  دولــي  باهتمــام 

المؤسســات الدوليــة متعــددة األطــراف، مثــل: 

العشــرين. ومجموعــة  أوبــك 

المعاييــر  أن  الكاتــب  ــد  أكَّ الصــدد،  هــذا  وفــي 

ســالفة الذكــر، مــع إدخــال المزيــد مــن الضوابــط 

فــي االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، تُعــد وســيلة 

المســتقبل؛  فــي  العالميــة  الحوكمــة  لتعزيــز 

لتوســيع  الصيــن  مســاعي  تقويــض  بهــدف 

الســياق،  هــذا  وفــي  المجــال،  هــذا  فــي  نفوذهــا 

ــا  أشــار الكاتــب إلــى أنــه طالمــا ظلــت الصيــن العًب

التحتيــة، فــإن  البنيــة  رئيًســا فــي االســتثمار فــي 

لتشــجيع  جهودهــا  بمواصلــة  مطالبــة  اليابــان 

الصيــن علــى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة للحوكمــة 

العالميــة.

ثالثًا: األمن البحري

الدولــي؛  للصــراع  مصــدًرا  المحيطــات  تُعــد 

للــدول،  القومــي  باألمــن  المباشــر  الرتباطهــا 

الطبيعيــة  المــوارد  تأميــن  فــي  ــل  يتمثَّ والــذي 

والتدريبــات   )SLOC( البحريــة  االتصــال  وخطــوط 

البحريــة، وقــد لفــت الكاتــب االنتبــاه إلــى أن اليابــان 

تُعــد ســادس أكبــر دولــة علــى مســتوى العالــم مــن 

حيــث مســاحة الميــاه االقتصاديــة؛ لذلــك تَعتبــر 

نفســها دولــة بحريــة؛ ممــا يجعــل حمايــة الميــاه 

فوقهــا  الجــوي  والمجــال  الواســعة  اإلقليميــة 

الرئيســة. الوطنيــة  السياســات  إحــدى 

المصالــح  الكاتــب  ناقــش  ذلــك،  ضــوء  وفــي 

األمــن  مجــال  فــي  لليابــان  الجيواســتراتيجية 

البحــري، فــي ظــل خافاتهــا البحريــة مــع الــدول 

المجــاورة، ال ســيما الصيــن وســلوكها العدائــي 

فــي الشــؤون البحريــة، مشــيًرا إلــى اعتمــاد طوكيــو 

علــى التجــارة البحريــة لضمــان توفيــر جــزء كبيــر مــن 

الــواردات، وخصوًصــا النفــط الخــام مــن الشــرق 

أن  الكاتــب  ــد  أكَّ الســياق،  هــذا  وفــي  األوســط. 

الجهــود اليابانيــة المبذولــة للحفــاظ علــى األمــن 

المتزايــد  بالقلــق  وثيقــة  صلــة  ذات  البحــري 

الممارســات  مــن  الملموســة  والتهديــدات 

والجنوبــي؛  الشــرقي  الصيــن  بحــر  فــي  الصينيــة 

حيــث عمــدت طوكيــو إلــى زيــادة دعــم الجــزر النائيــة، 

الميــاه  لحمايــة  العســكرية  قدراتهــا  وعــزَّزت 

الذاتــي وخفــر  الدفــاع  قــوات  خــال  مــن  اليابانيــة 

.)JCG( اليابانــي  الســواحل 

الصــدد  هــذا  فــي  اليابانيــة  الجهــود  تقتصــر  ولــم 

قــت  تطرَّ وإنمــا  فحســب،  المحلــي  الشــأن  علــى 

لتعزيــز الروابــط الخارجيــة، عبــر تكثيــف التعــاون 

البحــري مــع الواليــات المتحــدة والهنــد؛ اســتجابًة 

للوجــود الصينــي المتزايــد فــي مختلــف البحــار مــن 

بحــر الصيــن الشــرقي إلــى المحيــط الهنــدي، وفــي 

آليــة  إنشــاء  إلــى  لجــأت طوكيــو  نفســه،  الوقــت 

اتصــال رســمية مــع الصيــن كطريقــة للمشــاركة؛ 

لتجنــب حــدوث صدامــات بحريــة، كمــا بذلــت جهوًدا 

مــت  حثيثــة الحتــرام القانــون الدولــي للبحــار، وقدَّ

عــم المالــي للهيئــات الدوليــة المتخصصــة فــي  الدَّ

هــذا الشــأن.

رابًعا: الفضاء الخارجي

الفضــاء  سياســات  علــى  الضــوء  الكاتــب  ألقــى 

الخارجــي ذات التوجــه األمنــي؛ حيــث كثَّفــت الــدول 

»أنظمــة  بتطويــر  الخاصــة  التزاماتهــا  الكبــرى 

االتصــاالت الســاتلية العســكرية«، باإلضافــة إلــى 

خدمــات األقمــار الصناعيــة التــي تغطــي العديــد 

مــن المجــاالت، مشــيًرا إلــى تأثيــر هــذه البرامج على 

ــل: االحتبــاس  ــرى، مث ــة الكب ــا العالمي حــل القضاي
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الحــراري وتغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة، وفــي 

أن سياســة طوكيــو  الكاتــب  ــد  أكَّ الســياق،  هــذا 

علمــي  ــه  توجُّ ذات  الخارجــي  الفضــاء  مجــال  فــي 

وتكنولوجــي؛ نظــًرا ألنهــا تُدمجهــا بمجموعــة مــن 

األهــداف المتعلقــة باألمــن القومــي، الفًتــا االنتبــاه 

مجــاالت  أحــد  أصبــح  الخارجــي  الفضــاء  أن  إلــى 

القــارة اآلســيوية  بيــن دول  الرئيســة  المنافســة 

فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 

هــذه  فــي  المطــرد  االقتصــادي  النمــو  بموجــب 

الــدول. وفــي الســياق نفســه، أشــار الكاتــب إلــى أن 

الحكومــة اليابانيــة صاغــت فــي األلفيــة الجديــدة 

فــي  الخارجــي،  للفضــاء  منهجيــة  أكثــر  سياســة 

فــي  الفضائيــة  للقــدرات  الســريع  التطــور  ضــوء 

بيــن  األمنيــة  المخــاوف  أثــارت  والتــي  الصيــن، 

صانعــي القــرار اليابانييــن؛ حيــث حاولــت طوكيــو 

الفضائيــة،  واألصــول  الصناعيــة  األقمــار  حمايــة 

وفــي ضــوء ذلــك قامــت إدارة »آبــي« بالعديــد مــن 

الفضائيــة. البرامــج 

عــاوة علــى ذلــك، عــزَّزت اليابــان شــراكات أوثق مع 

الواليــات المتحــدة والهنــد، فــي مواجهــة القــدرات 

الفضائيــة المتناميــة للصيــن، عبــر تطويــر األطــر 

المؤسســية وإجــراء التدريبــات العمليــة وبرامــج 

البحــث المشــتركة فــي هــذا الشــأن، ودعــت لتعزيــز 

للتعــاون  اإلقليميــة  المؤسســات  مــع  التعــاون 

منتــدى  مثــل:  اليابــان،  أطلقتهــا  التــي  الفضائــي 

وكالــة الفضــاء اإلقليمــي آلســيا والمحيــط الهادئ 

آلســيا  الفضائــي  التعــاون  ومنظمــة   ،)APRSAF(

أســهمت  وبذلــك   ،)APSCO( الهــادئ  والمحيــط 

طوكيــو فــي وضــع معاييــر دوليــة إلدارة الفضــاء 

الخارجــي ونشــرها، كمــا دعمــت اعتمــاد المبــادئ 

التوجيهيــة المتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء 

الخارجــي علــى المــدى الطويــل، واســتفادت مــن 

الصناعيــة  الــدول  مجموعــة  فــي  عضــًوا  كونهــا 

فــي  الدوليــة  المعاييــر  مراعــاة  لتأكيــد  الســبع؛ 

الفضــاء الخارجــي.

خامًسا: المساعدات الخارجية

آســيا،  فــي  غربــي  غيــر  مانــح  أول  اليابــان  تُعــد 

الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدات  تقديمهــا  عبــر 

إلــى  خــال االنضمــام  مــن   ،1954 عــام  فــي   )ODA(

خطــة كولومبــو؛ لمســاعدة البلــدان الناميــة فــي 

آســيا، ولعبــت دوًرا رئيًســا فــي هــذا الشــأن منــذ 

المســاعدات  أن  الكاتــب  ويوضــح  الحيــن،  ذلــك 

الخارجيــة احتلــت مكانــة رفيعــة المســتوى كأداة 

»آبــي«  إدارة  قامــت  حيــث  لليابــان،  دبلوماســية 

اســتراتيجية  أهــداف  علــى  مهمــة  بإضافــات 

عبــر  وأســاليبها،  لليابــان  الخارجيــة  المســاعدات 

إعــادة صياغتهــا كسياســة للتعــاون اإلنمائــي، فــي 

إطــار ميثــاق التعــاون اإلنمائــي الجديــد لعــام 2015، 

والــذي تضمــن سياســة جديــدة تتعلــق باســتخدام 

صناديــق التعــاون اإلنمائــي بشــكل اســتراتيجي؛ 

اســتجابة للتطــورات الكبيــرة فــي البيئــات الدوليــة 

المتباينــة، وهــذا مــا أســفر عــن تعزيــز الشــراكة 

االســتراتيجية مــع دول جنــوب شــرق آســيا.

وفــي هــذا اإلطــار، يــرى الكاتــب أن اليابــان تســعى 

ــي عــن الصيــن، مــن خــال  ــز تعاونهــا اإلنمائ لتميي

والتــي  الشــأن،  هــذا  فــي  العالميــة  القيــم  تأكيــد 

تتعلــق بالمســاعدات اإلنمائيــة وتحقيــق األمــن، 

نموذجهــا  لنشــر  الصيــن  تطلعــات  مقابــل  فــي 

الخــاص للتعــاون اإلنمائــي، وباإلضافــة إلــى ذلــك، 

إجــراءات مشــتركة؛  وواشــنطن  اتخــذت طوكيــو 

للحفــاظ علــى قــدرات الــدول الســاحلية فــي جنــوب 

شــرق آســيا، وتحقيــق تــوازن مشــترك ضــد الوجود 

الصينــي المتزايــد فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

السمات العامة للدبلوماسية 
اليابانية تجاه آسيــــا 

فــي  معقــدة  تطــورات  عــن  الكاتــب  كشــف 

السياســة الخارجيــة واألمنيــة لليابــان تجــاه آســيا، 

النظاميــن  فــي  طوكيــو  بمكانــة  تأثــرت  والتــي 
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السياســة  بلــورة  وعمليــة  والعالمــي،  اإلقليمــي 

لعــب  الصينــي  العامــل  أن  موضًحــا  المحليــة، 

الدبلوماســية  االســتراتيجيات  فــي  حاســًما  دوًرا 

إلــى  اليابانيــة تجــاه آســيا؛ حيــث ســعت طوكيــو 

الســلبي  والتأثيــر  المحتملــة  المخاطــر  تجنــب 

لوجــود الصيــن المتنامــي فــي آســيا، هــذا باإلضافــة 

تأثيــر عميــق علــى  للوجــود الصينــي  أنــه كان  إلــى 

تعزيــز  ضــوء  فــي  لليابــان،  الخارجيــة  الشــراكات 

واشــنطن،  مــع  االســتراتيجية  عاقتهــا  طوكيــو 

ال ســيما فــي مجــاالت األمــن البحــري والفضــاء 

الخارجــي، كمــا بــرزت الهنــد كشــريك اســتراتيجي 

جديــد لليابــان، وفــي هــذا الصــدد، يشــير الكاتــب إلــى 

أن طوكيــو مجبــرة علــى االعتمــاد علــى العاقــات 

أكثــر  بصــورة  نفســها  عــن  للدفــاع  الخارجيــة؛ 

التــي  الــدول  فعاليــة، وفــي ضــوء ذلــك أصبحــت 

الهــدف  الديمقراطــي  السياســي  النظــام  تتبنــى 

ــان االســتراتيجية، وتحــاول  الرئيــس لشــراكة الياب

المؤسســات  تطويــر  علــى  الحفــاظ  اليابــان 

األهــداف  لتحقيــق  منهــا  ســعًيا  اإلقليميــة؛ 

االســتراتيجية فــي إطــار منافســتها مــع الصيــن 

شــرق  فــي  اإلقليميــة  المؤسســات  تطويــر  فــي 

المتعلقــة  المجــاالت  فــي  وخصوًصــا  آســيا، 

باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والفضــاء الخارجــي، 

التعــاون مــع  اليابــان لتعزيــز ســبل  كمــا تهــدف 

وتطويــر  المجــاالت،  مــن  العديــد  فــي  الصيــن 

التعاونيــة؛  واآلليــات  المبــادرات  مــن  مجموعــة 

يعكــس  بمــا  المخاطــر،  وتقليــل  الفوائــد  لجنــي 

ــراف بالقــوة المتناميــة  واقعيــة طوكيــو فــي االعت

الشــأن.  هــذا  فــي  اإلقليمــي  ونفوذهــا  للصيــن 

ــا  حاليًّ تَمــر  اليابــان  أن  الكاتــب  أكــد  وختاًمــا، 

بمنعطــف تاريخــي، فقــد حافظــت فــي الماضــي 

علــى تحالــف اســتراتيجي مــع الواليــات المتحــدة 

العالــم،  فــي  احتالهــا مكانــة مهيمنــة  فــي ظــل 

ولكــن فــي ضــوء صعــود الصيــن وتراجــع الواليــات 

المتحــدة فــإن طوكيــو تجــد نفســها مجبــرة علــى 

مــع  االســتراتيجية  عاقاتهــا  فــي  النظــر  إعــادة 

ــح اســتمرار  هاتيــن القوتيــن العظمييــن، ممــا يرجِّ

الديناميكيــات االقتصاديــة والتجاريــة فــي آســيا، 

فــي ضــوء وجــود دول ذات إمكانــات نمــو مرتفعــة، 

ــع  وخصوًصــا الصيــن والهنــد وإندونيســيا، ويتوقَّ

الكاتــب أن التوتــرات الجيوسياســية فــي المنطقــة 

تتنافــس  أن  ــح  المرجَّ مــن  وإنمــا  تنتهــي،  لــن 

الهيمنــة  لتحقيــق  وبكيــن؛  واشــنطن  مــن  كل 

مــن  المزيــد  وبــْذل  المنطقــة،  فــي  النســبية 

الجهــود؛ لتعزيــز الشــراكات مــع الــدول الداعمــة 

المتزايــدة لسياســات  التعقيــدات  وهــذه  لهمــا، 

ترفــع مــن  فــي منطقــة آســيا،  العظمــى  القــوى 

اليابــان  تــزال  فمــا  الوســطى،  القــوى  مكانــة 

آســيا،  فــي  المتحــدة  للواليــات  الرئيــس  الحليــف 

وجــارة الصيــن التــي تربطهــا عاقــات اقتصاديــة 

تعــد  اليابــان  أن  خصوًصــا  وطيــدة،  واجتماعيــة 

ــا بمثابــة دولــة رئيســة مــن الدرجــة الثانيــة فــي  حاليًّ

اآلســيوية. السياســة 



لت مصــادر الطاقــة التقليديــة مصــدًرا للتوتــر والصــراع بيــن الــدول، وتاريــخ القــرن العشــرين ُيشــير  شــكَّ
إلــى العديــد مــن حــاالت الصــراع جوهــره الرغبــة فــي تحقيــق أمــن الطاقــة عبــر الســيطرة علــى إمــدادات 
الطاقــة وخطــوط النقــل. وذلــك فــي ضــوء العديــد مــن الحقائــق أهمهــا أن كبــار الــدول المســتهلكة 
للطاقــة لــم تكــن منتجــة لهــا، ربمــا االســتثناء كان روســيا، إضافــة إلــى مــا تُعانيــه بعــض المناطــق 
المنتجــة مــن عــدم االســتقرار السياســي، خصوًصــا فــي ظــل أهميــة الســيطرة علــى مصــادر الطاقــة 
ليــس فقــط لإليفــاء باحتياجــات االســتهاك الداخلــي فحســب، ولكــن العتبــارات المكانــة وفًقــا لمــا 
تُشــير إليــه نظريــة المكانــة مــن أهميــة المــوارد االســتراتيجية –ومــن بينهــا مصــادر الطاقــة- فــي تحســين 
مكانــة الدولــة فــي النظــام الدولــي، وكذلــك رغبــة الــدول فــي حمايــة مصالــح شــركاتها الكبــرى العاملــة 

فــي مجــاالت التنقيــب واالســتخراج.

ومــع االتجــاه نحــو االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة فــي المســتقبل، يصبــح التســاؤل: إلــى أي مــدى 
ســتمثل مصــادر الطاقــة المتجــددة مصــدًرا للصــراع المســتقبلي؟

رغــم أن حصــة مشــاركة الطاقــة المتجــددة فــي اإلنتــاج واالســتهاك العالمــي لمصــادر الطاقــة مــا زالــت 
ا مقارنــة بمصــادر الطاقــة األخــرى، ومــن المتوقــع أن  ــا األكثــر نمــوًّ محــدودًة، فــإن هــذا القطــاع ُيَعــدُّ حاليًّ
ــد مــن الــدول  ــزام العدي ــزداد النمــو فــي هــذا القطــاع خــال الســنوات المقبلــة، خصوًصــا فــي ظــل الت ي

بالوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي 2050 )اليابــان وكوريــا الجنوبيــة..(، و 2060 )الصيــن(. 

ــة المســتخدمة فــي  ومــا يرجــح احتماليــة التوتــر، أن النمــو فــي هــذا القطــاع يرتبــط بتأميــن المــواد األوليَّ
إنتــاج الطاقــة المتجــددة، خصوًصــا العناصــر األرضيــة النــادرة والمطلوبــة إلنشــاء توربينــات الريــاح 
الــدول  يجعــل  ممــا  والليثيــوم؛  الكوبالــت  ومنهــا  الكهربــاء  تخزيــن  وبطاريــات  الشمســية  واأللــواح 
المنتجــة لهــا تعتمــد علــى الخــارج للحصــول علــى تلــك المــواد، ومــن ذلــك تســتورد الواليــات المتحــدة 
ا يتــم اســتخدامها فــي إنتــاج التكنولوجيــا المطلوبــة إلنتــاج  ــا أساســيًّ فــي الوقــت الراهــن نحــو  20 معدنً
الطاقــة الخضــراء، يأتــي جــزء كبيــر منهــا مــن الصيــن، وهــو مــا يرجــح اســتمرار التوتــر بينهمــا فــي ظــل 

رغبــة اإلدارة األمريكيــة الجديــدة فــي االســتثمار فــي هــذا القطــاع.

ــة النــادرة فــي دول إفريقيــة، فقــد شــّكل ذلــك حافــًزا التجــاه الــدول  وفــي ظــل توافــر بعــض المــواد األوليَّ
للدخــول فــي شــراكات معهــا للحصــول علــى تلــك المــواد، ومــن ذلــك تنتــج الكونغــو نحــو ثلثــي إنتــاج 

العالــم مــن الكوبالــت، وهــو مــا نجحــت الشــركات الصينيــة فــي الحصــول علــى نصفــه. 

وبذلــك فمــع االتجــاه المتزايــد نحــو االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة، فمــن المرجــح أن تــزداد الصراعــات 
للســيطرة علــى تلــك المــواد لُيضــاف للصــراع علــى مصــادر الطاقــة ُبعــًدا جديــًدا يرتبــط هــذه المــرة 

ــة المســتخدمة فــي إنتــاج الطاقــة المتجــددة.  بالمــواد األوليَّ






