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كلمــة المركــز 

ـــي  مـــع انتهـــاء عـــام شـــهد العديـــد مـــن التحـــوالت علـــى املســـتويات كافـــة، ال ســـيما فـ
ظـــل اســـتمرار تفشـــي جائحـــة كورونـــا، وبـــدء عـــام جديـــد، تتفـــاوت الـــرؤى بشـــأن مـــا 
قـــد يحملـــه العـــام مـــن فـــرص ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن حتديـــات، وفــــي ضـــوء ذلـــك 
يواصـــل مركـــز املعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار برئاســـة مجلـــس الـــوزراء إطـــالق 

إصدارتـــه الســـنوية »آفـــاق مســـتقبلية«. 

عــة خــالل عــام 2022  وتســلِّط اإلصــدارة الضــوء علــى أبــرز عشــرة اجتاهــات متوقَّ
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  واألمنيــة  السياســية  األصعــدة:  مختلــف  تشــمل 
املســتويات احملليــة واإلقليميــة  والتكنولوجيــة والصحيــة والبيئيــة، وذلــك علــى 
العاملــي  االقتصــاد  مســتقبل  استشــراف  االجتاهــات:  تلــك  وتتضمــن  والدوليــة. 
الدوليــة، واألزمــات  التفاعــالت  فـــي خريطــة  2022، ومســتقبل الطاقــة، والتغيــر 
الدوليــة واإلقليميــة املســتمرة خــالل العــام اجلديــد، ومســتقبل األمــن اإلقليمــي 
والدولــي، ومــا يحملــه 2022 مــن أزمــات داخليــة تهــدد االســتقرار اإلقليمــي، وأهــم 
ق إلى االنعكاســات املســتقبلية  القضايا واإلشــكاليات املســتقبلية، فضًلا عن التطرُّ
للتطــورات التكنولوجيــة املتســارعة فـــي ظــل تقنيــة »ميتافيــرس«، و آفــاق تداعيــات 

أزمــة التغيــر املناخــي، وأخيــًرا مســتقبل جائحــة كورونــا. 

هـــذا وقـــد شـــارك 70 مفكـــًرا وباحًثـــا مـــن داخـــل مصـــر وخارجهـــا فــــي رســـم توقعاتهـــم 
حـــول مســـتقبل العالـــم واإلقليـــم والدولـــة املصريـــة.

ويأمـــل مركـــز املعلومـــات أن ُتســـهم اإلصـــدارة فــــي إثـــراء النقـــاش الفكـــري حـــول 
عـــة لعـــام 2022، ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن  ســـيناريوهات املســـتقبل واالجتاهـــات املتوقَّ

آمـــال ومخـــاوف.
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آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

شــهد عــام 2021 العديــد مــن التطــورات علــى الصعيــد العاملــي واإلقليمــي، كان 
أبرزهــا ظهــور ســالالت لفـــيروس كورونــا، وتبنِّــي الــدول حملــة لقاحــات جملابهــة 
الوبــاء، والتــي ستســتمر فـــي عــام 2022؛ فـــي محاولــة للتغلــب علــى اجلائحــة، 
باإلضافــة إلــى التكيــف مــع احلقائــق اجلديــدة فـــي اجملــاالت التــي أعــادت األزمــة 
تشــكيلها، مثــل: العمــل مــن املنــزل، وتغيــر طبيعــة الســفر، وشــهادات اللقاحــات، 
وغيرهــا. كذلــك دخلــت قضيــة املنــاخ إلــى الســاحة االســتراتيجية والعالقــات الدولية 
ــدد مصالــح دول  ــة تُه ــة، باعتبارهــا قضيــة كوني ــة املاضي بقــوة خــالل العقــود الثالث
العالــم مجتمعــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك كانــت قضيــة منــع انتشــار األســلحة النوويــة 
ــي هــذا  ــة فـ ــة الدولي ــراق دول، ورفــض أخــرى، االتفاقي التــي زاد إحلاحهــا مــع اخت
الشــأن، وبــات مــا يجمــع تلــك القضايــا هــو التأثيــر الكبيــر علــى األمــن الدولــي فـــي 
عمومــه مــن ناحيــة، وعجــز أي دولــة مبفردهــا عــن التعامــل مــع القضيــة دون تعــاون 
مــع الــدول األخــرى مــن ناحيــة أخــرى. ومــن أبــرز التطــورات أيًضــا صعــود الصــني 
كقــوة عظمــى، واعتيــاد اإلرهــاب بعــد االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان والشــرق 

األوســط. وفـــيما يلــي اجتاهــات العــام املقبــل فـــي العالــم والشــرق األوســط:

اعتياد الكورونا
وصلــت جائحــة كورونــا إلــى كل قــارة، وتركــت مئــات اآلالف مــن القتلــى واملصابــني، 
واالجتماعـــي.  والسياســـي  واالقتصـــادي  العاملـــي  االســـتقرار  آثارهــا  وزعزعــت 
أُغلقــت  فقــد  وصغيــرة؛  كبيــرة  بطــرق  آخريــن  ملاليــني  اليوميــة  احليــاة  وُقِلبَــت 
املكاتــب واملصانــع واملــدارس لفتــرات طويلــة، وتدافعــت املستشفـــيات علــى املعــدات 
واألَســّرة، وفقــد املاليــني وظائفهــم. هــذا، وتتفاعــل احلكومــات حــول العالــم بطــرق 
ــذ انتشــار  ــا« من ــة كورون ــت »أزم ــة عــام 2020، ظل ــذ بداي ــة، فمن ــع األزم ــة م مختلف
الفـــيروس الغامض فـــي الصني فـــي »ووهان«، حاكمة للســلوكيات العامة فـــي الدول 
والعالقــات الدوليــة؛ فــكان كل مــا ال يؤثــر مباشــرة مــع مواجهــة الفـــيروس إّمــا مؤجــلًا 
أو ال يلقــى االهتمــام الكافـــي. ولقــد شــعر العالــم بالفعــل بتأثيــر واســع النطــاق مــن 
خــالل خفــض الوظائــف، وتعطيــل سالســل النقــل واإلمــداد العامليــة، وتراُجــع أربــاح 
الشــركات، وتراُجــع األرقــام القياســية فـــي البورصــات العامليــة، ووضــع العالــم يــده 
علــى صــدره خوًفــا مــن وصــول العــدوى إلــى الكثيــر مــن الــدول الناميــة فـــي إفريقيــا 
ــة حــال.  ــى أي ــا عل ــا حــدث فعلًيّ ــوع، وهــو م ــن هــذا الن ــات م ــر املســتعدة ملواجه غي
 ولكــن احلقيقــة هــي أن هــذا الفـــيروس بــات امتحاًنــا للدولــة القوميــة، متقدمــة
أو ناميــة، وقدرتهــا علــى املواجهــة، كمــا أنــه اختبــار للتعــاون الدولــي ومــدى القــدرة 

العالم بني 2021 و2022..
أزمات منقضية وعام جديد

ــعـــم ســعــيــد ــنـ املـ ــد  ــبـ عـ د. 

رئـيــــس مـجـلــــس إدارة املـصــــــــري 
مـجـــلـــــــس  ورئـيـــــــس  الـيـــــــوم، 
املســـتـشـــارين بـاملـركـز املصـــري 
للفكر والدراسات االستراتيجية
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علــى احتــواء العــدوى فـــي عالــم تعــددت وســائل اتصالــه املــادي مــن خــالل التجــارة 
والتبــادل والســفر. 

ــا فــإن احلديــث عــن اإلعصــار الــذي أحدثتــه وعصــف  ــت جائحــة كورون حينمــا حلّ
بطبيعــة احليــاة، ذاع دومنــا معرفــة بشــكله وفصلــه وكيــف يؤثــر علــى حياتنــا؛ وكان 
الــرأي هنــا هــو أن األزمــات الكبــرى كاشــفة أكثــر منهــا منشــئة لألوضــاع اجلديــدة. 
والواقــع هــو أن العالــم ال يتوقــف عــن التغييــر مبــا هــو قليــل ومــا هــو كثيــر، وعندمــا 
ــان بأشــكال كميــة، ميكــن  عــّم البــالء اختلــط القليــل بالكثيــر، وكان هــذا وذاك يَِتمَّ
اآلن القــول بأنهــا باتــت نوعيــة تأخــذ شــكلًا معتــاًدا جديــًدا؛ حيــث اســتقر النــاس على 
التعايــش مــع أوضــاع جديــدة، ولكــن التالميــذ ســوف يعــودون إلــى املــدارس، والعمــال 
إلــى املصانــع، واملوظفـــني إلــى أعمالهــم فـــي احلكومــة أو القطــاع اخلــاص. هنــاك 
صعوبــة بالطبــع فـــيما اســتقر عليــه النــاس فـــي املعتــاد اجلديــد/ القــدمي، وهــو أن 
يلتقــي النــاس وأن يقومــوا بأعمالهــم وجًهــا لوجــه وليــس عبــر األدوات االفتراضيــة. 
ورغــم ظهــور التحــور اجلديــد فـــي الفـــيروس التاجــي حتــت اســم »أوميكــرون« فــإن 
االنزعــاج ناشــئ مــن حقيقــة أن النــاس اســتقروا علــى التعايــش مــع أوضــاع جديــدة، 
يعــود فـــيها التالميــذ إلــى املــدارس، والعمــال إلــى املصانــع، واملوظفــون إلــى أعمالهــم 
ــي مصلحــة  ــم يكــن فـ ــم يكــن ســهلًا، ول ــي احلكومــة أو القطــاع اخلــاص. األمــر ل فـ
العمــل، وآن للطيــور أن تعــود إلــى أوكارهــا. ولكــن ذلــك ســوف يحــدث بعــد اتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة، واتبــاع األســاليب املرعيــة فـــي زمــن الوبــاء، إذ لــم يعــد العالــم 

كمــا كان متاًمــا، وإمنــا بــات متغيــًرا فـــي مكانــه! 

وفــــي عام 2022 مع حتســـني العالجات باألجســـام املضادة، واملزيد من اللقاحات، 
واســـتخدام اجلرعات املعززة على نطاق واســـع، لن يكون الفــــيروس مهدًدا للحياة، 
لكنه ســـيظل يشـــكل خطًرا قاتلًا ما لم يتم تكثيف التطعيمات، وســـيصبح فــــيروس 
كورونـــا مجـــرد مـــرض آخـــر مـــن بـــني العديـــد مـــن األمـــراض املتوطنـــة التـــي تصيـــب 
 النـــاس، وســـيصبح هنـــاك املزيـــد مـــن اإلجـــراءات، ســـواء فــــي الســـفر الدولـــي، 
أو علـــى صعيـــد مواجهـــة األوبئـــة بشـــكل عـــام. واقتصادًيّـــا، شـــهد النصـــف 
الثانـــي مـــن 2021 انتعاًشـــا، ومـــن املتوّقـــع فــــي عـــام 2022، اســـتمرار االنتعـــاش 
االقتصـــادي، مـــن خـــالل التكيـــف مـــع واقـــع زيـــادة اللقاحـــات، وتقـــدمي العـــالج 

ملرضـــى فــــيروس كورونـــا.

كورونا  فـيروس  بات 
القومية،  للدولة  امتحاًنا 
متقدمة أو نامية، وقدرتها 
أنه  كما  املواجهة،  على 
الدولي  للتعاون  اختبار 
ومدى القدرة على احتواء 
تعددت  عالم  فـي  العدوى 
من  املادي  اتصاله  وسائل 
والتبادل  التجارة  خالل 

والسفر.  
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التعايش مع اإلرهاب
معتــاد آخــر جديــد بــزغ بقــوة عندمــا انســحبت الواليــات املتحــدة مــن أفغانســتان بعــد 
عشــرين ســنة مــن احلــرب، ومــن املتوّقــع اســتمراره فـــي عــام 2022؛ إذ أعلــن رئيــس 
هيئــة األركان األمريكيــة »مايــك ميلــي«، فـــي 2021، أن الواليــات املتحــدة حققــت 
»نصــًرا لوجســتّيًا« - أي فـــي ســحب قواتهــا وأنصارهــا مــن كابــول - ولكنهــا أحــرزت 
فشــلًا اســتراتيجًيّا - أي مــا يتعلــق بهزميــة اإلرهــاب واســتئصاله -. ذهــب األمريكيــون 
وحلفاؤهــم إلــى أفغانســتان، وأرســلوا قــوات وطائــرات مســّيرة وغيــر مســّيرة إلــى بقيــة 
العالــم ملطــاردة اإلرهــاب واالنتصــار عليــه. فمــا حــدث بالفعــل هــو أن احلــرب ضــد 
اإلرهــاب باتــت نوًعــا مــن »احلــرب األبديــة Forever War« التــي مثــل الســرطان ال تكــف 
عــن االنتقــال واالنتشــار، واعتــراض احليــاة والتنميــة واملســار اإلنســاني فـــي العمــوم. 
ومــا توصلــت إليــه دول العالــم بــات أنــه ال بُــد مــن اســتمرار مســيرة البشــر وكأنــه 
ال يوجــد إرهــاب، ومقاومــة اإلرهــاب كمــا تتــم مقاومــة اجلرميــة املنظمــة، بحيــث ال 
تشــل قــدرة الــدول علــى التقــدم. ويحــدث ذلــك بالطبــع بحيــث تتبــع جميــع اإلجــراءات 
االحترازيــة مــن املتابعــة اخملابراتيــة، وحمايــة املطــارات والطائــرات مــن اخلطــر، 
ــاع البشــر قواعــد  ــي تكشــف األســلحة واملتفجــرات، واتب ــات الت ــراع التكنولوجي واخت

الكشــف والشفافـــية التــي يتيحهــا الــذكاء االصطناعــي، وأســاليب أخــرى كثيــرة.

الصني قوة عظمى
ــي ســبيلها لكــي  ــم تعــد فـ ــاد الثالــث هــو أن الصــني قــد باتــت قــوة عظمــى، ول املعت
تكــون كذلــك، وقــد كان أول إشــهاراتها أنهــا لــم تعــد تعتمــد علــى الواليــات املتحــدة 
 فـــي مقاومــة اإلرهــاب فـــي أفغانســتان، وإمنــا ســوف تســعى لكــي تقيــم تعاوًنــا
أو حتالًفــا أو ائتالًفــا بينهــا وبــني باكســتان وروســيا وإيــران لكيــال تكــون أفغانســتان 
دولــة مضيفــة لإلرهــاب. مــا عــدا ذلــك ال يهــم، فالصــني ليســت مهتمــة مبــدى انتشــار 
الدميقراطيــة فـــي كابــول، واهتمامهــا كان - ومــا يــزال - هــو اســتمرار عمليــة البنــاء 
ر للعالــم كل شــيء،  ــة العظمــى التــي تُصــدِّ ــي الصــني علــى مســار الدول ــي فـ الداخل
ومعــه تصــل إلــى الفضــاء اخلارجــي. وإذا كان األمريكيــون يعتقــدون أن الصــني 
ــة،  ــازون« أو الســيارة الكهربائي ــل« و»أم ــل »أب ــاج شــركات مث ــا إنت ــي إمكانه ــس فـ لي
فــإن الصــني اآلن لديهــا »علــي بابــا« و»جــي 5« وســيارات كهربائيــة وأقمــار صناعيــة 
وشــركات عمالقــة ومشــروع كونــي »احلــزام والطريــق«. ومــا يجعــل الصعــود الصينــي 
الكبيــر أخــاًذا هــو أنــه مصاحــب باخلــروج األمريكــي مــن اليابــس إلــى البحــر، وبنــاء 
غواصــات نوويــة علــى الطريقــة التقليديــة التــي كان فـــيها العالــم يعيــش علــى معتــاد 
ســابق، قائــم علــى ســباق التســلح الــذي أنهــك فـــي زمــان ســابق االحتــاد السوفـــيتي، 
إبــان إنتــاج برنامــج حــرب النجــوم. املعتــاد اجلديــد مختلــف وأشــكاله جديــدة، 
ويحتــاج اكتشــافها إلــى مــا هــو أكثــر مــن الكســل، ويرفــض اتبــاع قاعــدة أن التاريــخ 

يعيــد نفســه، بينمــا هــو جديــد متاًمــا.

ضــد  احلــرب  باتــت 
اإلرهــاب نوًعــا مــن »احلرب 
 »Forever War األبديــة 
تكــف  ال  الســرطان،  مثــل 
واالنتشــار،  االنتقــال  عــن 
وتوصلــت دول العالــم إلــى 
اســتمرار  مــن  ُبــد  ال  أنــه 
وكأنــه البشــر   مســيرة 

ال يوجــد إرهــاب، ومقاومــة 
اإلرهــاب كمــا تتــم مقاومــة 
اجلرميــة املنظمــة، بحيــث 
ال تشــل قــدرة الــدول علــى 

التقــدم.  
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التنافس الصيني األمريكي
فـــي هــذا االجتــاه يصــك العالــم »جوزيــف نــاي« تعبيــًرا جديــًدا يضــاف إلــى ترســانته 
مــن التعبيــرات وهــو أن الصــني والواليــات املتحــدة كلتيهمــا باتــت مرتبطــة باألخــرى 
فـــي إطــار عالقــة يســميها »التنافــس التعاونــي« أو Cooperative Rivalry، تتطلــب 
اســتراتيجيات تســعى إلــى حتقيــق مــا هــو متناقــض: التنافــس والتعــاون. وفـــي 
ــاي« يقــدم مجموعــة مــن األفــكار منهــا املضــي قدًمــا فـــي تقويــة  ــإن »ن كالهمــا ف
املزايــا التكنولوجيــة للدولــة األمريكيــة مــن خــالل البحــوث والتطويــر؛ وفـــي اجملــال 
العســكري إعــادة هيكلــة القــوة العســكرية لكــي تســتوعب التكنولوجيــات اجلديــدة، 

ــة.  ــات التاريخي ــة التحالف وتقوي

وفـــيما يتعلــق باجملــال االقتصــادي يبــدو وكأنــه اجملــال التقليــدي لالعتمــاد املتبــادل 
ســواء كان ذلــك فـــيها يتعلــق بالعملــة أو التجــارة أو حتــى التداخــل فـــي أشــكال 
كثيــرة مــن التكنولوجيــا. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن سالســل اإلمــداد الصينيــة أصبحــت 
ضروريــة لفــرص حتقيــق انتعــاش اقتصــادي كبيــر فـــي أعقــاب احتــواء أزمــة كورونــا 
لتعويــض التراجــع الكبيــر إبــان األزمــة فـــي الواليــات املتحــدة، والتــي يريــد الرئيــس 
ــا واقتصادًيّــا، واملؤكــد أن كلًّا مــن الصــني والواليــات  »بايــدن« إشــهار جتاوزهــا صحًيّ
املتحــدة يشــهد حالــة مــن االعتمــاد املتبــادل العميــق، وجديــر بالذكــر أنــه فـــي عــام 
2020 بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــني البلديــن نصــف تريليــون دوالر، ومــن ثــّم 
فــإن الدعــوة فـــي واشــنطن إلــى فــك االرتبــاط مــع الصــني أو Decoupling هــو نــوع 
مــن اخملاطــرة ذات التكلفــة العاليــة، وليــس متوقًعــا أن تفعــل ذلــك دول أخــرى، ألن 
للصــني عالقــات جتاريــة مــع دول العالــم أكثــر ممــا لــدى الواليــات املتحــدة، وأكثــر 
مــن ذلــك فــإن الدولتــني مترابطتــان مباليــني مــن العالقــات والروابــط االجتماعيــة، 
ومــن املســتحيل فــك االرتبــاط القائــم علــى األوبئــة والتغيــرات املناخيــة. هنــا كمــا كان 
قبــل نصــف قــرن، فــإن االعتمــاد املتبــادل علــى تعقيــده ومــا يدعــو لــه مــن حــذر، فإنــه 
ــي الوقــت ذاتــه يخلــق مجــاالت جديــدة ملمارســات وعالقــات القــوة، وهنــا ميكــن  فـ
ــم التقــارب مــع اليابــان والهنــد، ألنــه يحافــظ علــى تــوازن القــوى فـــي آســيا، وفـــي  تفهُّ
الوقــت نفســه ال مُيكــن جتاهــل عالقــات القــوة القائمــة علــى االعتمــاد املتبــادل فـــي 
اجملــاالت االقتصاديــة والعابــرة للــدول بشــكل عــام. وفـــي هــذا اإلطــار، يقــول »نــاي« 
إنــه إذا مّســت الواليــات املتحــدة هــذه اجملــاالت فإنهــا ســوف تقاســي. وعلــى املســتوى 
ــرة  ــه العاب ــر املناخــي، والتعامــل مــع اإلرهــاب ومنظمات ــة، والتغي ــي فــإن األوبئ الكون
ــى  ــم أن الصــني هــي األعل ــة وحدهــا أن تعاجلــه، مــع العل للقوميــات، ال ميكــن لدول
فـــي مجــال االنبعاثــات احلراريــة والكربونيــة. هــذا، وقــد تعّهــدت الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة والصــني بالكشــف عــن أهدافهمــا النبعاثــات 2035 فـــي 2025، واالتفــاق 
علــى تعزيــز التحــرك حيــال املنــاخ، كمــا أُعلــن عــن اتفــاق واشــنطن وبكــني لتعزيــز 
التعــاون املناخــي. واســتناًدا إلــى كل مــا ســبق، فــإن املرّجــح هــو أن عــام )2022( 

العالـــم  صـــك 
تعبيـــًرا  نـــاي«  »جوزيـــف 
يضـــاف  جديـــًدا 
مـــن  ترســـانته  إلـــى 
أن  وهـــو  التعبيـــرات 
والواليـــات  الصـــني 
ــا باتـــت  ــدة كلتيهمـ املتحـ
مرتبطـــة باألخـــرى فــــي 
يســـميها  عالقـــة  إطـــار 
التعاونـــي«  »التنافـــس 

 ،Cooperative Rivalry أو
اســـتراتيجيات  تتطلـــب 
ــا  تســـعى إلـــى حتقيـــق مـ
هـــو متناقـــض: التنافـــس 

والتعـــاون.  
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سيشــهد مأسســة اجتــاه »التعــاون التنافســي« بــني واشــنطن وبكــني، وبينمــا ســيكون 
التعــاون فـــي اجملــاالت الكونيــة )االحتبــاس احلــراري - التعــاون فـــي مجــال األوبئــة 
- منــع انتشــار األســلحة النوويــة - املفاوضــات مــع إيــران - محاربــة اإلرهــاب(، 
فــإن التنافــس ســيقع فـــي منطقــة بحــر الصــني اجلنوبــي، وإلــى حــد مــا فـــي منطقــة 

الشــرق األوســط.

الشرق األوسط
بــدًءا مــن العــام 2021 تغيــرت أمــور كثيــرة فـــي خريطة الشــرق األوســط، ليس بتغيير 
حــدود الــدول، وإمنــا بتحــوالت عميقــة تعيــد ترتيــب املصالــح السياســية وســقوفها. 
ولعــل أكثــر هــذه التغيــرات ظهــوًرا تلــك احلالــة مــن االنســحاب الــذي أجرتــه الواليات 
املتحــدة مــن أفغانســتان، ومــا اتفقــت عليــه مــع العــراق أن يكــون انســحابها قبــل نهايــة 
العــام، ومــا هــو جائــز احلــدوث خــالل الفتــرة نفســها مــن انســحاب مــا تبقــى مــن 
ــيه،  ــى البقــاء فـ ــم، تعــودت واشــنطن عل ــي ســوريا. هــذا اخلــروج مــن إقلي قــوات فـ
ــي  ــن القــوى فـ ــًرا مــن موازي ــب كثي ــذ أحــداث 11 ســبتمبر 2001، قل ــد من وبالتحدي
املنطقــة والعالــم. ومــا يهمنــا هــو أن الــدور الــذي كانــت تلعبــه الدولــة العظمــى قــد 
تراجــع، وهــي التــي كان لهــا وجــود وحضــور فـــي قضايــا املنطقــة كلهــا، مــن الصــراع 
ــة، وآخرهــا التعامــل مــع  ــة انتشــار األســلحة النووي ــى قضي ــي اإلســرائيلي، إل العرب
ســعي إيــران المتــالك الســالح النــووي، مــا قــاد إلــى اتفــاق مــع الواليــات املتحــدة، 
ومعهــا الــدول الكبــرى عــام 2015. واآلن، رغــم االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق 
حتــت إدارة »ترامــب« فـــي عــام 2018، فإنهــا حالًيّــا تعــود إلــى املفاوضــات مــن أجــل 
إحيــاء االتفــاق النــووي مــرة أخــرى، تفاصيــل ذلــك ومســتقبله ســوف يظــالن رهــن 
املتابعــة واملراقبــة، لكــن مــا يهمنــا أن عــودة االتفــاق مــرة أخــرى ســوف تســتكمل 
صــورة الواليــات املتحــدة التــي تتجنــب املواجهــات العســكرية، بينمــا تنظــر إلــى 

السياســة الدوليــة مــن زاويــة الدبلوماســية والقــدرات االقتصاديــة.

اجتاهات اإلصالح فـي العالم العربي
أطلقـت الـدول العربيـة التـي متّكنـت مـن الصمـود فــي وجـه عاصفـة الربيـع العربـي 
عمليـات إصـالح واسـعة النطـاق بـرؤى وضعـت عـام 2030 هدًفـا لتحقيقهـا. ومـا 
يعنيـه هـذا، فــي النهايـة، هـو أن الـدول العربيـة التـي اختـارت اإلصـالح الشـامل قـد 
وضعـت أقدامهـا علـى بدايـة طريـق القـرن احلـادي والعشـرين وتقنياتـه وصناعاتـه 
وعلومه. ويسير مسار اإلصالح الشامل فــي عدد من الدول العربية ليس بالطريقة 
نفسـها أو وفـق نهـج أو أيديولوجيـة واحـدة، بـل فــي إطـار السـياق التاريخـي اخلاص 
بكل مكان، سـواء فــي اململكة العربية السـعودية ودول اخلليج العربي، أو فــي مصر 
واألردن واملغرب وتونس، فقد رأينا، فــي السـنوات األخيرة، عمليات إصالح واسـعة 
النطـاق، تختلـف فــي تفاصيلهـا مـن بلـد إلـى آخـر، ومـع ذلـك، فقـد احتـدت هـذه 

املرّجح أن عام )2022( 
ــاه  ــ ــة اجتــ ــســ ــأســ ــهـــد مــ ــيـــشـ سـ
»الـــتـــعـــاون الــتــنــافــســي« بني 
ــكــــني، وبــيــنــمــا  ــن وبــ ــطـ ــنـ واشـ
سيكون التعاون فـي اجملاالت 
ــة )االحــــــتــــــبــــــاس  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ الــ
ــاون فـــــي  ــعــ ــتــ احلـــــــــراري - الــ
مـــنـــع   - األوبــــــــئــــــــة  مــــــجــــــال 
انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة 
- املـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران - 
ــة اإلرهـــــــــــــاب(، فـــإن  ــاربــ ــحــ مــ
التنافس سيقع فـي منطقة 
بحر الصني اجلنوبي، وإلى 
الشرق  فـي منطقة  مــا  حــد 

األوسط.  
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الـدول فــي حقيقـة أنهـا اتخـذت تغييـرات اقتصاديـة جذريـة كنقطـة انطـالق، تهدف 
التـي حققـت مثـل هـذا  الناشـئة  الـدول  بنمـاذج  العربيـة شـبيهة  الـدول  إلـى جعـل 
التقـدم السـريع خـالل العقـود األربعـة املاضيـة. وفــي األسـاس، كان هنـاك مسـار 
لإلصـالح يسـعى إلـى حتفــيز االقتصـاد مـن خـالل االسـتثمار املكّثـف فــي البنيـة 
التحتيـة والتنميـة احلضريـة، وفــي حتديـث القطاعـات الصناعيـة والتكنولوجية فــي 
البـالد، وجتـدر اإلشـارة إلـى أن »شـمولية« هـذا النهـج لإلصـالح لـم تـأِت مبفاهيـم 
تضـم  الشـمولية  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الغربيـة،  املؤسسـات  بهـا  تنـادي  معينـة 
جميـع الفئـات االجتماعيـة والدينيـة، وجميـع املناطـق اجلغرافــية وسـكانها؛ حيـث 
تتجـه اململكـة العربيـة السـعودية بشـكل متزايـد نحـو البحـر األحمـر، ليـس من خالل 
مشـروع مدينـة »نيـوم« الطمـوح فقـط، ولكـن مـن خـالل التوسـعات االقتصاديـة التـي 
متتـد علـى طـول السـاحل الغربـي بأكملـه للمملكـة أيًضـا. وفــي مصـر، هنـاك حتـول 
مماثـل »مـن النهـر إلـى البحـر«؛ إذ امتـدت عمليات التنمية إلى سـاحل البحر األحمر 
وسـيناء والسـاحل الشـمالي بأكملـه مـن طابـا إلـى السـلوم. فــي كل مـن احلالتـني 
السعودية واملصرية، يفتح التطور الطريق أمام زيادة االختراق اجلغرافــي، وبالتالي 

اكتشـاف كميـات ال حصـر لهـا مـن املـوارد غيـر املسـتغلة سـابًقا. 

االجتاه نحو املصالـحة
بــدأ رد الفعــل اإلقليمــي للخــروج األمريكــي قبــل وقــت مــن بــدء االنســحاب األمريكي، 
مــن خــالل دخــول املنطقــة فـــي حالــة مــن التهدئــة واملصاحلــة ووضــع األســس لنظــام 
وأمــن إقليمــي يســعيان إلــى جتنــب صراعــات كبــرى فـــي املنطقــة، والبحــث عــن حــل 
ملشــكالت املنطقــة املزمنــة؛ وقــد وضــع »بيــان العــال« الصــادر عــن القمــة اخلليجيــة 
فـــي ينايــر 2021، األســاس لعــودة العالقــات بــني دول التحالــف الرباعــي )الســعودية 
ــداد  ــة بغ ــي قم ــا جتــدد مؤخــًرا فـ ــن(، وقطــر. وهــذا م ــارات والبحري ومصــر واإلم
اخلاصــة بأمــن العــراق، مــن حيــث إجــراء مقابــالت وفتــح مباحثــات بــني الســعودية 

وإيــران، وبــني مصــر وتركيــا، وبــني اإلمــارات وكل مــن قطــر وتركيــا.

ــه نحــو التهدئــة والبحــث عــن حلــول إقليميــة للمشــكالت اإلقليميــة،  ومــع هــذا التوجُّ
فــإن اجتــاه الســالم مــع إســرائيل أخــذ اجتاهــني كليهمــا لــه طبيعــة اقتصاديــة تصــدق 
ــة. فهنــاك اتفــاق منتــدى الغــاز لشــرق البحــر  ــة املقبل مؤشــًرا علــى توجهــات املرحل
املتوســط الــذي يضــم ســبع دول مــن بينهــا فلســطني وإســرائيل واألردن ومصــر، 
واالتفــاق اإلبراهيمــي للســالم بــني اإلمــارات والبحريــن مــن ناحيــة وإســرائيل مــن 
ــى أن  ــا تشــير إل ــار، فإنه ــي االعتب ــا فـ ــك االجتاهــات كله ــة أخــرى. وأخــًذا لتل ناحي

الشــرق األوســط رّتــب بــدوره ملرحلــة مــا بعــد اخلــروج األمريكــي.

وبالتالــي فــإن التغييــر املــوازي للحركــة األمريكيــة هــو اجتــاه لــدى دول املنطقــة نحــو 
ــذي رمبــا  ــداد ال ــي مؤمتــر بغ ــة فـ ــرة متمثل ــه األخي ــت ذروت ــة، كان ــح والتهدئ التصال

بدأ رد الفعل اإلقليمي 
ــكــــي قــبــل  ــريــ لـــلـــخـــروج األمــ
ــن بــــدء االنــســحــاب  وقــــت مـ
األمـــــــريـــــــكـــــــي، مـــــــن خـــــالل 
دخــــول املــنــطــقــة فـــــي حــالــة 
مـــن الــتــهــدئــة واملـــصـــاحلـــة، 
ووضع األسس لنظام وأمن 
إقليمي يسعيان إلى جتنب 
صراعات كبرى فـي املنطقة، 
والــبــحــث عــن حــل ملشكالت 

املنطقة املزمنة.  
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كان لدعــم العــراق فـــي مواجهــة حتديــات مقلقــة، لكنــه كان أداة لفتــح طريــق مــن املصاحلــات 
بــني دول املنطقــة أيًضــا. ظهــر ذلــك فـــي الــدور العراقــي لفتــح طريــق االتصــاالت بــني 
اململكــة العربيــة الســعودية وإيــران، وفـــي اللقــاء الــذي مّت بــني الرئيــس املصــري »عبــد الفتــاح 
السيســي« وأميــر قطــر »متيــم بــن حمــد آل ثانــي«، وفـــيما ظهــر مــن اتفــاق بعــد املؤمتــر علــى 
التواصــل املصــري التركــي مــن خــالل زيــارة دبلوماســية رفـــيعة املســتوى مقابــل زيــارة مماثلــة 
ــي اســتعادة  ــة فـ ــي رغب ــس الترك ــى القاهــرة، وإعــالن الرئي ــا إل ــام به ــد ق ــي ق ــد ترك كان وف
ــى  ــت إل ــة، وصل ــة تركي ــوال نفســه، جــرت اتصــاالت إماراتي ــى املن العالقــات مــع مصــر. وعل
القمــة بــني البلديــن. كان أصــل التغييــر كامًنــا فـــيما ُعــرف ببيــان مؤمتــر »العــال« فـــي أثنــاء 
انعقــاد قمــة مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، والــذي ســعت إليــه اململكــة العربيــة 
الســعودية، ووضــع األســاس النتهــاء مــا كان يُســمى بـــ »األزمــة القطريــة«. تفاصيــل األزمــة ومــا 
جــرى فـــيها ومــن كان مســؤولًا عنهــا، ســوف تكــون مجــالًا للمؤرخــني، لكــن األمــر املهــم هنــا هــو 
تراُجــع حــدة األزمــة بصفــة عامــة. واملشــكلة هــي مظاهــر التوتــر اإلعالمــي، وقطــع العالقــات 
الدبلوماســية، واالحتــكاكات اجليوسياســية علــى مســرح األزمــة الليبيــة ومنطقــة شــرق البحــر 
املتوســط. كذلــك فقــد وافقــت قمــة بغــداد علــى فتــح صفحــة جديــدة مــع اجلانــب الســوري، 
باإلضافــة إلــى التقــارب الســوري األردنــي والــذي تـُـوِّج باالتصــال الهاتفـــي بــني »األســد« وامللك 
ــاز  ــر الغ ــى متري ــي، ووافقــت دمشــق عل ــي«. كمــا حــدث تقــارب ســوري لبنان ــد اهلل الثان »عب

املصــري والكهربــاء األردنيــة إلــى لبنــان. كمــا جــرى تقارًبــا بــني اإلمــارات وســوريا أيًضــا.

ومــن املتوّقــع أن يشــهد عــام 2022 مزيــًدا مــن االجتــاه نحــو املصاحلــات اإلقليميــة، وتهدئــة 
األزمتــني الليبيــة والســورية، وأخــذ الســالم اإلبراهيمــي قــوة اندفــاع كبــرى، فضــلًا عــن 

حتــركات اســتراتيجية ذات طبيعــة تعاونيــة فـــي األمــن والتكنولوجيــا والطاقــة.

2022

خمسة أسباب باعثة على التفاؤل بعام ٢٠٢٢ 

سيشــهد العــام اجلديــد ظهــور أول لقــاح فــى العالــم ضــد املالريــا، وكذلــك الســل، 
وتعاُظم القدرة على تطوير لقاحات ملكافحة فيروس كورونا.

العدالة فى توزيـــع اللقاحات حول العالم

ــح  اتســمت احلملــة العامليــة للتلقيــح ضــد فيــروس كورونــا بعــدم العدالــة، ومــن املرَجّ
تقلُّص هذه الفجوة فى عام ٢٠٢٢.

توليد املزيد من الطاقة املستدامـة

ــا مــن  ــح أن يشــهد عــام ٢٠٢٢ تســجيل أكبــر زيــادة فــى توليــد الكهربــاء عاملًيّ مــن املرَجّ
مصــادر الطاقــة املتجــددة، فضــلًا عــن تشــغيل أكبــر مزرعــة للطاقــة الشمســية فــى 

العالم فى أبو ظبي.
ــع أن يشــهد العــام اجلديــد حالــة مــن الزخــم بشــأن اإلغــالق املبكــر حملطــات  مــن املتوَقّ

الطاقة النووية فى عدة دول، من أبرزها: الواليات املتحدة وأملانيا. 

ح أن تصبح الهند أكبر دولة فـي العالم من حيث عدد السكان فى من املرَجّ
٢٠٢٢ (١٫٤١٣ مليــار نســمة) وفًقــا لتقديــرات األمم املتحــدة، فضــلًا عــن زيــادة عــدد 

السكان فـي سن العمل فـي ٢٠٥٠ مبقدار ١٩٩ مليون شخص. 

ا من حيث عدد السكان  احتالل الهند املرتبة األولـى عاملًيّ

عودة االقتصادات اُملتقدمة ملسار ما قبل اجلائحــة

ا بنســبة ٤٫٥٪ فــى عــام ٢٠٢٢،  ــح أن تشــهد االقتصــادات املتقدمــة فــى العالــم منــًوّ مــن املرَجّ
األمر الذي سيُعيدها إلى مسارها فيما قبل اجلائحـــة. 

احلفاظ على التنوع البيولوجي فى العالـــم

ســيمِثّل عــام ٢٠٢٢ فــى التقــومي الصينــي "عــام النمــر"؛ حيــث سيشــهد اكتمــال مــا 
ى ببرنامــج "�TX" ملضاعفــة عــدد النمــور فـــي العالــم فـــي ١٣ دولــة آســيوية، مبــا  يُســَمّ

ميِثّل حتسًنا فى جهود احلفاظ على التنوع البيولوجي.

بحلــــــــــــــــــول
من سكان إفريقيا وصول نحوشهر مارس   لتلقيح مليــار

٧٠٪جرعة ٢٠٢٢



Source: https://foreignpolicy.com/-2022/27/12/2021predictions-outlook-positive-optimistic/ .
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سيشــهد العــام اجلديــد ظهــور أول لقــاح فــى العالــم ضــد املالريــا، وكذلــك الســل، 
وتعاُظم القدرة على تطوير لقاحات ملكافحة فيروس كورونا.

العدالة فى توزيـــع اللقاحات حول العالم

ــح  اتســمت احلملــة العامليــة للتلقيــح ضــد فيــروس كورونــا بعــدم العدالــة، ومــن املرَجّ
تقلُّص هذه الفجوة فى عام ٢٠٢٢.

توليد املزيد من الطاقة املستدامـة

ــا مــن  ــح أن يشــهد عــام ٢٠٢٢ تســجيل أكبــر زيــادة فــى توليــد الكهربــاء عاملًيّ مــن املرَجّ
مصــادر الطاقــة املتجــددة، فضــلًا عــن تشــغيل أكبــر مزرعــة للطاقــة الشمســية فــى 

العالم فى أبو ظبي.
ــع أن يشــهد العــام اجلديــد حالــة مــن الزخــم بشــأن اإلغــالق املبكــر حملطــات  مــن املتوَقّ

الطاقة النووية فى عدة دول، من أبرزها: الواليات املتحدة وأملانيا. 

ح أن تصبح الهند أكبر دولة فـي العالم من حيث عدد السكان فى من املرَجّ
٢٠٢٢ (١٫٤١٣ مليــار نســمة) وفًقــا لتقديــرات األمم املتحــدة، فضــلًا عــن زيــادة عــدد 

السكان فـي سن العمل فـي ٢٠٥٠ مبقدار ١٩٩ مليون شخص. 

ا من حيث عدد السكان  احتالل الهند املرتبة األولـى عاملًيّ

عودة االقتصادات اُملتقدمة ملسار ما قبل اجلائحــة

ا بنســبة ٤٫٥٪ فــى عــام ٢٠٢٢،  ــح أن تشــهد االقتصــادات املتقدمــة فــى العالــم منــًوّ مــن املرَجّ
األمر الذي سيُعيدها إلى مسارها فيما قبل اجلائحـــة. 

احلفاظ على التنوع البيولوجي فى العالـــم

ســيمِثّل عــام ٢٠٢٢ فــى التقــومي الصينــي "عــام النمــر"؛ حيــث سيشــهد اكتمــال مــا 
ى ببرنامــج "�TX" ملضاعفــة عــدد النمــور فـــي العالــم فـــي ١٣ دولــة آســيوية، مبــا  يُســَمّ

ميِثّل حتسًنا فى جهود احلفاظ على التنوع البيولوجي.

بحلــــــــــــــــــول
من سكان إفريقيا وصول نحوشهر مارس   لتلقيح مليــار

٧٠٪جرعة ٢٠٢٢
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عنــد مناقشــة توقعــات مــا ميكــن أن يحــدث فـــي ميــزان القــوى العاملــي أو باألحــرى 
التــوازن بــني القــوى الكبــرى فـــي عاملنــا عــام 2022، فإنــه يجــب التمييــز بدايــة بــني 
ــا فـــي تــوازن القــوى،  أمريــن، أولهمــا: التحــوالت الهيكليــة التــي حُتــِدث تغيــًرا نوعًيّ
والتــي ال حتــدث عــادة بــني عــام وآخــر، ألن هــذا التــوازن يعكــس عناصــر القــوة 
الشــاملة للدولــة، أو مجموعــة مــن الــدول، والتــي تتغيــر عبــر عــدة ســنوات. وثانيهمــا: 
التغيــرات فـــي السياســات اخلارجيــة للــدول الكبــرى ومواقــف بعضهــا مــع بعــض، وما 
ــادة اســتخدامها ألدوات الــردع العســكري،  يترتــب عليهــا مــن توتــرات سياســية وزي

أو اللجوء إلى احلرب بالوكالة.

ووفًقــا لهــذا التمييــز، فــإن األســابيع األخيــرة مــن عــام 2021 شــهدت تطــورات بالغــة 
األهميــة فـــي التفاعــالت بــني القــوى الكبــرى فـــي العالــم؛ الواليــات املتحــدة والصــني 
واالحتــاد األوروبــي وروســيا، أدت إلــى ارتفــاع درجــة التوتــرات السياســية، والتهديــد 
ــح اســتمرار  باســتخدام القــوة املســلحة، وهــو مــا ســوف يتطــور فـــي عــام 2022، ويُرجَّ

حالــة عــدم االســتقرار واالضطــراب فـــي النظــام الدولــي. 

منطقــة  أمــن  هــي:  موضوعــات  ثالثــة  مبناقشــة  التفاعــالت  لهــذه  أعــرض  وســوف 
اإلندوباسفـــيك والتنافس االستراتيجي بني أمريكا والصني، واملواجهة الروسية - الغربية 

ــي.  ــووي اإليران ــاق الن ــل باالتف ــاء العم ــا، ومفاوضــات إحي ــي البحــر األســود وأوكراني فـ

أوًلا: أمن منطقة اإلندوباسفـيك والتنافس االستراتيجي 
بــني أمريــكا والصني  

التنافــس األساســي فـــي النظــام العاملــي الراهــن هــو بــني الواليــات املتحــدة والصــني، 
وهــو تنافــس يســتخدم فـــيه الطرفــان مختلــف األدوات االقتصاديــة والسياســية 
وأســاليب الــردع العســكري. وتســعى واشــنطن فـــي هــذا التنافــس إلــى احلفــاظ 
ــي النظــام العاملــي، بينمــا تســعى بكــني إلــى حتويــل فائــض  علــى موقعهــا املتميــز فـ
قوتهــا االقتصاديــة إلــى نفــوذ سياســي واســتراتيجي لتغييــر هــذا النظــام. فـــي هــذا 
ــب هــذا التنافــس  ــيك« باعتبارهــا قل ــة »اإلندوباسيفـ ــة منطق ــرزت أهمي الســياق، ب
ــع ازديــاد أهميتهــا فـــي عام 2022 واألعــوام التالية له  االســتراتيجي، والتــي مــن املتوقَّ
فـــي ضــوء اتســاع مســاحة اخلالفــات بــني البلديــن. ويشــير تعبيــر »اإلندوباسيفـــيك« 
إلــى الــدول املشــاطئة للمحيطــني الهــادئ والهنــدي، وتشــمل هــذه املنطقــة قرابــة 42 
دولــة مــن جميــع قــارات العالــم مــا عــدا أوروبــا، ويتفــق املســتخدمون لــه علــى إبعــاد 

الصــني مــن نطاقــه؛ ممــا يشــير إلــى أن هدفــه هــو تطويــق الصــني وحصارهــا.

هل يتغير ميــزان القــوى العاملية فـي 2022؟

أ. د. عــلــّى الــديــن هــالل

أســـتــــاذ الـعـلـــــــوم السـيـاســيــــــة - 
جــامـعـــــــــة الـقــاهــــــــــــرة

الـــتـــنـــافـــس األســـاســـي 
ــي  ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ فـــــــــــي الــــــنــــــظــــــام الـ
الـــراهـــن هــو بــني الــواليــات 
ــدة والــــــصــــــني، وهــــو  ــحــ ــتــ املــ
ــيــه  ــافــــس يـــســـتـــخـــدم فـــ ــنــ تــ
األدوات  مختلف  الطرفان 
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
العسكري.  الــردع  وأساليب 
هذا  فـي  واشنطن  وتسعى 
التنافس إلى احلفاظ على 
موقعها املتميز فـي النظام 
العاملي، بينما تسعى بكني 
إلـــى حتــويــل فــائــض قوتها 
االقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى نـــفـــوذ 
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ ــي واســ ــاســ ــيــ ســ

لتغيير هذا النظام.  
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ويهــدف التدخــل السياســي والعســكري ألمريــكا فـــي هــذه املنطقــة إلــى وقــف متــدد 
النفــوذ الصينــي، والــذي يتخــذ، وفًقــا للمصــادر األمريكيــة، عــدة أشــكال منهــا: إقامة 
ــدف توســيع خريطــة  ــي وعســكرتها به ــي بحــر الصــني اجلنوب ــة فـ جــزر اصطناعي
الصــني اجليوبوليتيكيــة واملناطــق التابعــة لهــا، وتنقيــب الصــني عــن الغــاز الطبيعــي 
فـــي املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة لفـــيتنام، واســتمرار االشــتباكات العســكرية 
احملــدودة فـــي مناطــق احلــدود مــع الهنــد، واخلالفــات مــع فـــيتنام والفلبــني وماليزيــا 
وإندونيســيا بشــأن تبعيــة بعــض اجلــزر فـــي بحــر الصــني، وفــرض الصــني عقوبــات 

اقتصاديــة علــى أســتراليا.

ــد أزمــة  ــيه بع ــات املتحــدة مــن منــو اقتصــاد الصــني وســرعة تعافـ وتتخــوف الوالي
جائحــة كورونــا، وتنامــي قدراتهــا العســكرية فـــي كل اجملــاالت واملناطــق أيًضــا؛ ممــا 
يتيــح لهــا االنتشــار الــذي كان مــن صــوره إقامــة قاعــدة عســكرية فـــي جيبوتــي، ومــا 
أعلنتــه اخملابــرات األمريكيــة، فـــي ديســمبر 2021، مــن عــزم الصــني إقامــة قاعــدة 
ــى  ــرة عل ــدم ألول م ــا موطــئ ق ــن له ــا االســتوائية؛ ممــا ســوف يضم ــي غيني ــا فـ له
احمليــط األطلنطــي، باإلضافــة إلــى الضغــوط الصينيــة علــى تايــوان، وانتهــاكات 

الصــني فـــي مجــال حقــوق اإلنســان.

فـــي مقابــل ذلــك، ترفــض الصــني هــذه االدعــاءات وتؤكــد الطابــع الســلمي لسياســتها 
ــات  ــم، وأن اخلالف ــع دول العال ــة م ــات ودي ــة عالق ــى إقام ــا عل ــة، وحرصه اخلارجي
القائمــة مــع بعــض الــدول اآلســيوية حــول بعــض اجلــزر هــي خالفــات قانونيــة 

وتاريخيــة لهــا نظائرهــا فـــي مناطــق العالــم األخــرى. 

هــذا، وقــد تبّنــت الصــني مبــادرة احلــزام والطريــق فـــي عــام 2013، بهــدف إقامــة 
منــوذج للتعــاون الدولــي يقــوم علــى »التنمية املشــتركة« و »املنافــع املتبادلة«، وتضّمنت 
ــة والطــرق واملمــرات  ــادرة إقامــة شــبكات املوانــي واملطــارات والســكك احلديدي املب
البريــة واإلنترنــت، كمــا طرحــت مبــادرات للتعــاون الدولــي فـــي مجــال األمــن البحري 

واخلدمــات البحريــة املشــتركة.

ــس  ــة الرئي ــي خــط املواجه ــل بحــر الصــني اجلنوب ــة، ميثِّ ــار هــذه املواجه ــي غم وفـ
بــني أمريــكا والصــني؛ حيــث تتهــم واشــنطن الصــني بأنهــا تســعى للســيطرة عليــه، 
ــيه، مؤكــدة أن هــذا البحــر هــو منطقــة جتــارة  ووضــع قيــود علــى حريــة املالحــة فـ
ــاه البحــر  ــة جتــوب مي ومالحــة حــرة ومفتوحــة، وأرســلت ســفنها وبوارجهــا احلربي
لضمــان ذلــك. رافــق ذلــك فـــي عــام 2021 اإلعــالن عــن اتفاقيــة »أوكــوس« األمنيــة، 
وبيــع غواصــات نوويــة إلــى أســتراليا، واجتمــاع مجموعــة »كــواد«، وكان ذلــك تعبيــًرا 

الصـــني  بحـــر  ـــل  ميثِّ
املواجهـــة  خـــط  اجلنوبـــي 
أمريـــكا  بـــني  الرئيـــس 
تتهـــم  حيـــث  والصـــني؛ 
بأنهـــا  الصـــني  واشـــنطن 
الســـيطرة  إلـــى  تســـعى 
عليـــه، ووضـــع قيـــود علـــى 
فــــيه،  املالحـــة  حريـــة 
البحـــر  هـــذا  أن  مؤكـــدة 
جتـــارة  منطقـــة  هـــو 
ومالحـــة حـــرة ومفتوحـــة، 
وأرســـلت ســـفنها وبوارجهـــا 
ميـــاه  جتـــوب  احلربيـــة 

البحـــر لضمـــان ذلـــك.  
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ــواء الصــني، ونقــل املواجهــة إلــى مناطــق  ــي سياســة احت عــن اســتمرار واشــنطن فـ
جوارهــا. وظهــر ذلــك أيًضــا فـــي زيــارات عــدد مــن كبــار املســؤولني، أبرزهــم نائبــة 

الرئيــس األمريكــي لعــدد مــن الــدول اآلســيوية. 

وتأتي هذه التحركات األمريكية تطبيًقا لرؤية إدارة »بايدن« عن خصوصية التحدي 
الصيني حسب وثيقة » التوجيه االستراتيجي املؤقت لألمن القومي« التي صدرت 
فـي مارس 2021، ونّصت على أن »التحدي الذي متثله الصني مختلف، ألنها الدولة 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية  االقتصادية  القوة  متتلك  التي  الوحيدة 
لتحدي النظام الدولي املستقر واملفتوح بشكل جدي«. ومن ثّم، اعتبرتها »التحدي 

األكبر للنظام الدولي«، واملقصود هنا النظام الدولي الذي تقوده أمريكا. 

الصــني  التــي حتــول دون حتقيــق هدفهــا جتــاه  الصعوبــات  تــدرك  واشــنطن  إن 
ــي  ــا وهــو االحتــاد األوروب ــردع العســكري، وأن أهــم حلفائه ــة وال مــن خــالل املواجه
ال يشــاركها هــذه النظــرة؛ فكثيــر مــن دول االحتــاد تربطهــا مــع الصــني عالقــات 
اقتصاديــة وجتاريــة وثيقــة، جتلّــت فـــي توقيــع االتفاقيــة الشــاملة لالســتثمار بــني 
االحتــاد والصــني، فـــي ديســمبر 2020، رغــم انتقــاد واشــنطن لهــذا اإلجــراء. يُضــاف 
إلــى ذلــك، الوضــع السياســي احلالــي فـــي أهــم بلديــن أوروبيــني؛ ففـــي أملانيــا، توجــد 
ــا  ــي وفًق ــت الداخل ــب البي ــادة ترتي ــى إع ــدة ســوف تنصــرف إل ــادة سياســية جدي قي
ألولوياتها فـــي الشهور القادمة. وفـــي فرنسا، ينشغل الرئيس »ماكرون« باالنتخابات 

ــيها منافســة قويــة.  الرئاســية املُزمــع عقدهــا فـــي أبريــل 2022، والتــي يواجــه فـ

لذلــك، فــإن واشــنطن تســتخدم أيًضــا األداة الدبلوماســية إليجــاد مســاحات مــن 
التفاهــم مــع الصــني، وهــو مــا ظهــر -مثــلًا- فـــي اإلعــالن عــن االتفــاق بــني البلديــن 
بشــأن التغيــرات املناخيــة فـــي ختــام مؤمتــر جالســكو، وفـــي لقــاء القمــة االفتراضيــة 
بــني الرئيســني األمريكــي والصينــي، فـــي نوفمبــر 2021، والــذي أكــد فـــيه »بايــدن« 
أنــه ال ينبغــي أن يتحــول التنافــس بينهمــا إلــى صــراع، وأشــار الرئيــس الصينــي إلــى 

ضــرورة اســتمرار التواصــل والتعــاون بــني البلديــن.

علــى أن هــذه التهدئــة لــم تطــل كثيــًرا؛ ففـــي ديســمبر 2021، أعلنــت واشــنطن 
املقاطعــة الدبلوماســية وعــدم إرســال مســؤولني رســميني إلــى دورة األلعــاب األوملبيــة 
ــا وأســتراليا  ــك بريطاني ــي ذل ــر 2022، وســايرتها فـ ــي فبراي ــي بكــني فـ الشــتوية فـ
وكنــدا. وجــاء رد الفعــل الصينــي غاضًبــا؛ فاتَّهــم أمريــكا وهــذه الــدول بتســييس 

ــن قرارهــا اخلاطــئ. ــع ثم ــا ســوف تدف ــة، وأنه ــاب األوملبي األلع

مّثــل االنعقــاد االفتراضــي ملؤمتــر الدميقراطيــة الــذي دعــا إليــه الرئيــس »بايــدن«، 
فـــي 9-10 ديســمبر 2021، بحضــور ثمانــني دولــة، عامــلًا إضافـــًيّا للتوتــر ليــس 
بــني أمريــكا والصــني فقــط، وإمنــا مــع عــدد كبيــر مــن الــدول التــي لــم يتــم دعوتهــا 

ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــى واشـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ تـ
األداة  اســـــتـــــخـــــدام  إلــــــــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إليـــجـــاد 
مساحات من التفاهم مع 
الــصــني، وهــو مــا ظهر فـي 
اإلعـــالن عــن االتــفــاق بني 
التغيرات  بــشــأن  البلدين 
مؤمتر  ختام  فـي  املناخية 
جالسكو، وفـي لقاء القمة 
االفتراضية بني الرئيسني 
األمريكي والصيني، حيث 
ينبغي  أنه ال  »بايدن«  أكد 
الـــتـــنـــافـــس  يــــتــــحــــول  أن 

بينهما إلى صراع.  
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باعتبارهــا دولًا غيــر دميقراطيــة مــن وجهــة نظــر الواليــات املتحــدة. وعلّقــت الصــني 
ووجهــت  »غيــر دميقراطيــة«،  بطريقــة  الدميقراطيــة متــت  ملؤمتــر  الدعــوة  بــأن 
انتقــادات شــديدة لنظــام احلكــم فـــي أمريــكا، وطرحــت »ورقــة بيضــاء« عــن املفهــوم 
الصينــي للدميقراطيــة، مؤكــدة أن الدميقراطيــة ليســت بــراءة اختــراع متتلكهــا 
أمريــكا وتعطيهــا احلــق فـــي حتديــد مــدى دميقراطيــة الــدول األخــرى، ولكنهــا قيمــة 

ــا ألوضاعهــا وثقافاتهــا. ــا إلــى حتقيقهــا وفًق ــم جميًع ــا تســعى دول العال علي

وتأسيًســا علــى ذلــك، فمــن األرجــح أن السياســة األمريكيــة جتــاه الصــني فـــي عــام 
2022 ســوف تســتمر فـــي التأرجــح بــني املواجهــة والــردع مــن ناحيــة، والتواصــل 
والدبلوماســية مــن ناحيــة أخرى، وســوف تســعى واشــنطن إلقناع حلفائهــا األوروبيني 
بالتقليــل مــن عالقاتهــم التجاريــة مــع الصــني، ولكــن هــذا الســعي ســوف يحــد منــه 
قــدرة االقتصــاد األمريكــي علــى حتقيــق معــدالت منــو كبــرى، وعلــى توفـــير بديــل ملــا 
تقدمــه الصــني ألوروبــا، كمــا يحــد منــه أيًضــا االنقســامات الداخليــة العميقــة بــني 
احلزبــني الدميقراطــي واجلمهــوري، ونتائــج انتخابات التجديد النصفـــي للكوجنرس 
فـــي عــام 2022، والتــي يراهــن اجلمهوريــون علــى الفــوز بهــا، ومــن ثــّم حتقيــق أغلبيــة 
فـــي مجلســي النــواب والشــيوخ، األمــر الــذي قــد يضــع الرئيــس »بايــدن« فـــي موقــف 
صعــب قــد ال يتمّكــن بســببه مــن تنفـــيذ سياســاته، كمــا قــد يغيــر مــن نظــرة العالــم 

لــه فـــي العامــني األخيريــن مــن واليتــه.

ـــع أن تســـتمر  مـــن املتوقَّ
جتـــاه  األمريكيـــة  السياســـة 
الصـــني فــــي عـــام 2022 فــــي 
املواجهـــة  بـــني  التأرجـــح 
ناحيـــة،  مـــن  والـــردع 
والدبلوماســـية  والتواصـــل 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، وســـوف 
ــاع  ــى إقنـ ــنطن إلـ ــعى واشـ تسـ
مـــن  بالتقليـــل  حلفائهـــا 
مـــع  التجاريـــة  عالقاتهـــم 
الصـــني، ولكـــن هـــذا الســـعي 
قـــدرة  منـــه  يحـــد  ســـوف 
علـــى  األمريكـــي  االقتصـــاد 
حتقيـــق معـــدالت منـــو كبـــرى، 
تقدمـــه  ملـــا  بديـــل  وتوفــــير 

ألوروبـــا.   الصـــني 
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ويحــد مــن الــدور األمريكــي كذلــك فـــي عــام 2022، أن مشــروع موازنــة وزارة الدفــاع 
ال يُشــير إلــى زيــادة فـــي املبالــغ اخملصصــة للقــوات البحريــة، وخصوًصــا اخملصصــة 
ــيه حتديــث البحريــة  ــي الوقــت الــذي يتــم فـ لبنــاء ســفن عســكرية جديــدة، هــذا فـ

الصينيــة وتطويرهــا بشــكل ُمطــرد.

 أمــا الصــني، فســوف تســتمر فـــي سياســاتها التــي حققــت لهــا صعودهــا االقتصــادي 
وزيــادة نفوذهــا السياســي فـــي العالــم، وإن كان مــن املتصــور أن يــزداد هــذا الــدور 
هــا الصــني ركيــزة فـــي حتقيــق  السياســي واألمنــي فـــي بعــض الــدول التــي تَعدُّ

ــيما بعــد.  اســتراتيجيتها العامليــة، ومنهــا إيــران كمــا ســوف يــِرد فـ

ــود  ــر األس ــي البح ــة فـ ــية -الغربي ــة الروس ــا: املواجه ثانًي
وأوكرانيــا

إذا كان بحـــر الصـــني اجلنوبـــي هـــو ســـاحة املواجهـــة االســـتراتيجية بـــني أمريـــكا 
والصـــني فــــي منطقـــة اإلندوباسيفــــيك، فـــإن مـــا يناظـــره فــــي املواجهـــة بـــني أمريـــكا 
وروســـيا فــــي أوروبـــا هـــو البحـــر األســـود. مُيِثّـــل هـــذا البحـــر أهميـــة جيو-اســـتراتيجية 
لروســـيا بُحكـــم موقعـــه املتميـــز علـــى مفتـــرق طـــرق بـــني أوروبـــا وآســـيا والشـــرق 
ــكرية،  ــة والعسـ ــرات التجاريـ ــن املمـ ــدد مـ ــاء لعـ ــة التقـ ــه نقطـ ــا جعلـ ــط؛ ممـ األوسـ
ـــه أهـــم  ـــه باحمليـــط األطلنطـــي مـــن خـــالل البحـــر املتوســـط. إضافـــة إلـــى أن واتصال
ــر  ــى البحـ ــد إلـ ــا الوحيـ ــة، ومخرجهـ ــاه الدافئـ ــى امليـ ــية إلـ ــفن الروسـ ــرات السـ ممـ

املتوســـط، ونقـــل جتارتهـــا إلـــى أوروبـــا.

إذا كان بحـــر الصـــني 
ســـاحــــة  هــــــو  الـجـنـوبــــــي 
االســـتراتيجية  املواجهـــة 
بـــني أمريـــكا والصـــني فــــي 
فـــإن  »اإلندوباسـيفــــيك«، 
مـــا يناظـــره فــــي املواجهـــة 
فــــي  وروســـيا  أمريـــكا  بـــني 
ــود  ــر األسـ ــو البحـ ــا هـ أوروبـ
ـــل أهميـــة جيـــو- الـــذي مُيِثّ
لـروسـيــــــا  اســـتـراتـيـجـيـــــــة 
املتميـــز  موقعـــه  بُحكـــم 
بـــني  طـــرق  مفتـــرق  علـــى 
والشـــرق  وآســـيا  أوروبـــا 

األوســـط.  
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ــا للضغــط  لذلــك، فقــد اعتبــرت أمريــكا والــدول الغربيــة هــذا البحــر مجــالًا حيوًيّ
علــى روســيا، فتقــوم الســفن احلربيــة التابعــة للطرفـــني باالقتــراب مــن بعضها بشــكٍل 
ه روســيا مياههــا اإلقليميــة، كمــا حــدث فـــي  خطــر، وانتهــاك الســفن الغربيــة ملــا تَعــدُّ
ــي يونيــو 2021، ودافعــت لنــدن  ــة »ديفنــدر« )املُداِفعــة( فـ واقعــة املدمــرة البريطاني
ــينة احلربيــة فـــي إبحارهــا مبحــاذاة شــواطئ شــبه جزيــرة  عــن مســلكها بــأن السفـ
ــار أنهــا ال تعتــرف بقانونيــة ضــم روســيا  ــة، باعتب ــاه األوكراني ــي املي القــرم كانــت فـ

لهــذه املنطقــة.

وفـــي يوليــو 2021، قــام حلــف شــمال األطلســي مبنــاورات بحريــة شــاركت فـــيها 
إلــى إجــراء  الــدول األخــرى؛ ممــا دفــع موســكو  أمريــكا وبريطانيــا وعــدد مــن 
منــاورات موازيــة، وعلَّــق نائــب وزيــر اخلارجيــة الروســي بــأن بــالده لــن تتــردد فـــي 
الدفــاع عــن حقوقهــا اإلقليميــة بــكل الوســائل مبــا فـــي ذلــك القــوة العســكرية. وتكــرر 
هــذا املوقــف أكثــر مــن مــرة فـــي شــهر نوفمبــر 2021، عندمــا أجرى احللــف تدريبات 
عســكرية فـــي البحــر األســود، وهــو مــا وصفــه الرئيــس »بوتــني« بأنــه اســتفزاز وحتــٍد 
خطيــر، ويحــدث املشــهد نفســه فـــي اجلــو عندمــا تقــوم الطائــرات األمريكيــة 
ــة الروســية  ــرات احلربي ــا الطائ ــات، فتتصــدى له ــع معلوم ــات اســتطالع وجم بطلع

ــة. ــى مســافات قريب وتقــوم بتعقبهــا ومتابعتهــا عل

واتصــالًا بذلــك، بــرزت أوكرانيــا كبــؤرة املواجهــة السياســية والعســكرية بــني روســيا 
مــن ناحيــة، وأمريــكا ودول حلــف شــمال األطلســي مــن ناحيــة أُخــرى. وترجــع جــذور 
ــيتي عــام 1991،  ــا تفــكك االحتــاد السوفـ ــا مضــت عندم ــني عاًم ــى ثالث املشــكلة إل
وأصبحــت أوكرانيــا دولــة مســتقلة لهــا حــدود مــع روســيا بطــول 1.576 كيلومتــًرا. 
ــي  ــات اآلالف مــن الــروس لإلقامــة فـ ــي، انتقــل مئ ونظــًرا لهــذا التواصــل اجلغرافـ
ــروس  ــل ال ــا ميثِّ ــيتي، وحالّيً ــات االحتــاد السوفـ ــا باعتبارهــا إحــدى جمهوري أوكراني
نحــو 17% مــن ســكان أوكرانيــا يتركــزون فـــي املنطقــة املتاخمــة للحــدود )الدونباس(. 

ونتيجــة لذلــك، تبلــورت قضيــة تُهــدد مباشــرة األمن القومي الروســي، وهي التوجهات 
السياســية للحكومــة األوكرانيــة، ومــدى اتباعهــا سياســات معاديــة ملوســكو. ودون 
ــي وجــود  ــل فـ ــي عامــي 2020-2021 يتمث ــل، فــإن املوقــف فـ ــي التفاصي الدخــول فـ
حكومــة أوكرانيــة منفتحــة علــى الغــرب وغيــر صديقــة ملوســكو؛ ممــا أدى إلــى ازديــاد 
التوتــر بــني البلديــن، وإلــى توتــر مشــابه بــني احلكومــة األوكرانيــة واملناطــق التــي 

تســكنها أغلبيــة روســية، بلغــت حــد التهديــدات العســكرية وتبــاُدل االتهامــات.

أدت هــذه التطــورات إلــى حشــد روســيا نحــو مائــة ألــف مــن قواتهــا، فـــي ديســمبر 
2021، فـــي مناطــق احلــدود، وذلــك بدعــوى ردع كييــف مــن القيــام باعتــداء عســكري 
تــه أمريــكا والــدول الغربيــة مقدمــة  علــى مناطــق األغلبيــة الروســية. بينمــا أَعدَّ
للهجــوم علــى أوكرانيــا، ووّجهــت حتذيــرات صارمــة ملوســكو مــن مغبــة القيــام بذلــك. 

بـــرزت أوكرانيـــا كبـــؤرة 
الـسـيـاسـيــــــة  الـمـــواجـهــــــة 
روسيــــــا  بـــني  والعســــــكرية 
وأمـريـكــــــا  نـاحـيــــــة،  مــــن 
مـــن  الناتـــو  حلـــف  ودول 
وترجـــع  ُأخـــرى،  ناحيـــة 
جـــذور املشـــكلة إلـــى تفـــكك 
عـــام  السوفــــيتي  االحتـــاد 
أصـــبـحــــت  حـيــــث   ،1991
مســـتقلة  دولـــة  أوكرانيـــا 
روســـيا،  مـــع  حـــدود  لهـــا 
اآلالف  مئـــات  وانتقـــل 
مـــن الـــروس لإلقامـــة فــــي 
املـنـطـقــــة  فــــي  أوكـرانـيــــــــا 
للـحـــــــدود  املـــتـــــاخـــــمــــــــــــة 

)الدونبـــاس(.  
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فـــي املقابــل، تنفـــي موســكو هــذه التهمــة جملــة وتفصيــلًا، موضحــة أنــه ال نيــة لهــا 
فـــي املبــادرة بالتدخــل العســكري فـــي أوكرانيــا، وتَعــدُّ روســيا أن عدم االســتقرار فـــي 
املنطقــة مــرده سياســات أمريــكا وحلــف شــمال األطلســي لعــدم تنفـــيذ التفاهمــات 
ــل إليهــا فـــي عــام 1991، وأبرزهــا عــدم ســعي احللــف لضــم دول اجلــوار  التــي تُوصِّ

ه موســكو تهديــًدا مباشــًرا ألمنهــا القومــي.  الروســي إلــى عضويتــه، والــذي تَعــُدّ

وتســعى أمريــكا - وحلفاؤهــا - إلــى الضغــط علــى روســيا مــن خــالل التدخــل فـــي 
مناطــق التهديــد املباشــر ألمنهــا فـــي أوكرانيــا والبحــر األســود، ودعــوة أوكرانيــا 
لعضويــة حلــف شــمال األطلســي بهــدف تعطيــل امتــداد النفــوذ الروســي فـــي العالــم. 
ومــن األرجــح، أن يســتمر هــذا التوجــه فـــي عــام 2022، وأن يســتمر التوتــر بــني 
البلديــن. ولكــن هــذه السياســة لهــا حــدود؛ فواشــنطن تــدرك أنهــا ال تســتطيع إدارة 
مواجهــة مــع الصــني وروســيا فـــي الوقــت نفســه، وأنــه ال ينبغــي لهــا أن ترفــع مســتوى 
املواجهــة مــع موســكو إلــى نقطــة نشــوب حــرب ســاخنة. وإلــى جانــب انشــغال أملانيــا 
وفرنســا بأوضاعهمــا الداخليــة كمــا أشــرُت ســلًفا، فــإن واشــنطن تــدرك أيًضــا 
تطلعــات عــدد مــن الــدول األوروبيــة لتشــغيل خــط نقــل الغــاز »نــورد ســترمي 2«، 

وخاصــة فـــي ضــوء االرتفــاع الراهــن ألســعار الطاقــة.

ــا  ــي معارضتهــا النضمــام أوكراني أمــا روســيا، فمــن األرجــح أنهــا ســوف تســتمر فـ
حللــف الناتــو، وســوف تســتخدم جميــع الســبل مــن أجــل ذلــك، مــع االســتمرار فـــي 
ــا االســتراتيجية  ــوم بدعــم عالقته ــة العســكرية، وســوف تق ــا القتالي ــر قدراته تطوي
مــع الصــني، وتوثيــق عالقاتهــا مــع الــدول احلليفــة لهــا فـــي وســط آســيا ونظــام 
حكــم طالبــان فـــي أفغانســتان، وتدعيــم وجودهــا العســكري والسياســي فـــي ســوريا 
أيًضــا. هــذا فـــي الوقــت الــذي ســوف حتــرص فـــيه علــى تطويــر عالقاتهــا مــع أكبــر 
عــدد مــن دول العالــم، والتركيــز علــى صفقــات األســلحة، وإقامــة املفاعــالت النوويــة 
لألغــراض الســلمية. وبالتالــي، ال مُيكــن اختــزال العالقــة بــني أمريــكا وروســيا 
إلــى قضيــة أوكرانيــا، فهنــاك قضايــا عامليــة وإقليميــة أخــرى تربــط البلديــن، ومــن 
األرجــح أن تســتمر املباحثــات بينهمــا عــام 2022 بشــأن االســتقرار االســتراتيجي، 

ــران.  ــة كأفغانســتان وإي ــا إقليمي واألمــن الســيبراني، وقضاي

تؤكد روسيا أنه ال نية 
لها فـي التدخل العسكري 
فـي أوكرانيا، وَتعدُّ أن عدم 
االســـتـــقـــرار فـــــي املــنــطــقــة 
مـــــــرده ســـيـــاســـات أمـــريـــكـــا 
وحـــــلـــــف الـــــنـــــاتـــــو؛ لـــعـــدم 
التي  الــتــفــاهــمــات  تنفـيذ 
ل إليها فـي عام 1991،  ُتوصِّ
وأبرزها عدم سعي احللف 
لضم دول اجلوار الروسي 
ه  إلى عضويته، والذي تعدُّ
مــوســكــو تــهــديــًدا مــبــاشــًرا 

ألمنها القومي.  
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ثالًثا: مفاوضات إحياء العمل باالتفاق النووي اإليراني
شــهد شــهر نوفمبــر 2021 بــدء اجلولــة السادســة مــن املباحثــات بــني الواليــات املتحــدة ودول 5+1 مــن ناحيــة، وإيــران مــن 
ــع عــام 2015، وقــد أتــت هــذه اجلولــة بعــد وصــول رئيــس إيرانــي  ناحيــة أخــرى، بشــأن إحيــاء العمــل باالتفــاق النــووي املُوقَّ
أكثــر تشــدًدا إلــى الســلطة. وعلــى مــدى شــهور، ماطلــت الدبلوماســية اإليرانيــة بشــأن حتديــد موعــد لبــدء املباحثــات، 
م الوفــد اإليرانــي مبقترحــات رفضتهــا أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا وأملانيــا، وأعقــب  ــدَّ ــي جنيــف تَق وعندمــا انعقــدت فـ
ذلــك تصعيــد فـــي اخلطــاب السياســي األمريكــي، فأشــار وزيــر اخلارجيــة األمريكــي إلــى أن الوقــت املتــاح للمفاوضــات 
بــدأ فـــي النفــاد، وأن الواليــات املتحــدة لديهــا خيــارات أخــرى، وأنــه إذا كانــت إيــران تعتقــد بــأن أمريــكا ضعيفــة فإنهــا 

ســوف تواجــه صدمــة كبيــرة.

هــذا فـــي الوقــت الــذي كــررت فـــيه إســرائيل التأكيــد بإميانهــا بــأن هــذا االتفــاق كان خطــأ منــذ البدايــة، وأن إيــران عازمة 
علــى امتــالك ســالح نــووي، وأن الســبيل الوحيــد لوقفهــا هــو تدميــر منشــآتها النوويــة. ورغــم التلويــح األمريكــي بخيــارات 
أخــرى غيــر الدبلوماســية، فاألرجــح أن أمريــكا ســوف تتــردد كثيــًرا قبــل اســتخدام القــوة املســلحة ضــد طهــران، وذلــك 
إلدراكهــا خطــورة التداعيــات اإلقليميــة والعامليــة لهــذا املَســلك، ويــدل علــى ذلــك، الســرعة فـينفـــي أخبــار اســتخباراتية 

حــول عــزم أمريــكا القيــام بتدريبــات عســكرية مــع إســرائيل لضــرب أهــداف إيرانيــة.

تـحـلـيــــــل  واقــــــــع  مـــن 
الــــــــدول  بـــني  الـعـالقــــــــــات 
الكبـــرى والتوقعـــات بشـــأن 
سلوكها فـي عام 2022، أننا 
بغلبـــة  يتســـم  موقـــف  إزاء 
الـتـفــاعـــــــــالت الـصـراعـيــــــة، 
وازديـــاد اســـتخدامات الـــردع 
العـســــــكــــــــري، وانـخـفـــــاض 
املتـبــــادلة  الـثـقـــــــة  درجـــــــة 
بـــني قادتهـــا، وهـــي ظواهـــر 
خطـــرة تعيـــد إلـــى األذهـــان 
أجـــواء احلـــرب البـــاردة، وإن 
ظـــروف  فــــي  بالطبـــع  كان 

مختلفـــة.  

ب، سـواء مـن إيـران وحلفائهـا:  ومـن األرجـح، أن األخبـار املتضاربـة التـي تُسـرَّ
الصـني وروسـيا، أو مـن الـدول الغربيـة، عـن مسـار هـذه املفاوضـات فــي اآلونـة 
األخيـرة، لهـا أهـداف سياسـية وإعالميـة، وال متثـل بالضـرورة مـا يحـدث فــي 
املباحثـات. ومـن األرجـح أيًضـا، أن كلًّا مـن أمريـكا وإيران يسـعى إلـى عودة العمل 
باالتفـاق ولكـن وفًقـا ألولويـات كل منهمـا؛ فأمريـكا تركـز علـى التـزام إيـران ببنـود 
االتفـاق، بينمـا تطلـب إيـران رفـع العقوبـات التـي فرضتهـا واشـنطن عليهـا، وألن 
كلتـا الدولتـني ال تريـد الوصـول إلـى مواجهـة مسـلحة، فمن األرجح فــي 2022 أن 
تستمر املفاوضات مع احتمال الوصول إلى تفاهم بني الطرفــني. ومع أن أمريكا 
تبـدو الطـرف األكثـر قـوة ونفـوًذا، فـإن إيـران ال تفتقـد عناصـر القـوة، فهـي لـم 
تَنَهـر اقتصادًيّـا رغـم العقوبـات، ورفعـت مـن نسـب تخصيـب اليورانيـوم، وواصلت 

برنامجهـا فــي مجـال الصواريـخ الباليسـتية التـي ال يشـملها االتفـاق.

عت  ويدعم تأييد كل من الصني وروسيا موقف إيران، وخصوًصا الصني التي وقَّ
معها فـي مارس 2021 اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة. ومن األرجح، أن 

موسكو وبكني توظفان عالقتهما بإيران لصالح موقف كل منهما جتاه أمريكا.

، فالصــورة التــي نخــرج بهــا مــن هــذا التحليــل الــذي ركــز علــى العالقــات  ومــن ثــمَّ
بــني الــدول الكبــرى والتوقعــات بشــأن ســلوكها فـــي عــام 2022، أننــا إزاء موقــف 
يتســم بغلبــة التفاعــالت الصراعيــة، وازديــاد اســتخدامات الــردع العســكري، 
ــى  ــد إل ــا، وهــي ظواهــر خطــرة تعي ــني قادته ــة ب ــة املتبادل وانخفــاض درجــة الثق

ــي ظــروف مختلفــة.  األذهــان أجــواء احلــرب البــاردة، وإن كان بالطبــع فـ
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ســـيطرت جائحـــة كوفــــيد-19 علـــى املشـــهد عـــام 2021 للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي، 
ـــي مجـــال  ـــل فـ ـــي حتققـــت مـــن قب ـــد املكاســـب الت ـــي تبدي ـــار اجلائحـــة فـ وتســـببت آث
ـــي بعـــض مناطـــق العالـــم، وغيـــر ذلـــك  احلـــد مـــن الفقـــر، وانعـــدام األمـــن الغذائـــي فـ
مـــن التحديـــات القائمـــة؛ حيـــث تُلقـــي اجلائحـــة بتداعياتهـــا وأصدائهـــا علـــى املشـــهد 
التنمـــوي مـــن خـــالل احملـــور االقتصـــادي، واالجتماعـــي، واألمنـــي لعـــام 2022، 
ــال  ــدى، ويطـ ــد املـ ــة بعيـ ــر اجلائحـ ــام 2021 أن تأثيـ ــر عـ ــد أظهـ ــه، فقـ ــوام تليـ وأعـ

مختلـــف مجـــاالت التنميـــة. 

علـــى املســـتوى االجتماعـــي، واجـــه العالـــم جائحـــة يســـتدعي إنهاؤهـــا تطعيـــم كل مـــن 
يعيـــش علـــى ظهـــر الكـــرة األرضيـــة، وفــــي هـــذا الصـــدد، تكاتفـــت املؤسســـات املاليـــة 
املانحـــة، والـــدول ذات االقتصـــادات الكبـــرى علـــى املســـتوى الثنائـــي لدعـــم الـــدول 
الناميـــة للحصـــول علـــى اللقاحـــات مـــن خـــالل تقـــدمي التمويـــل لشـــراء اللقاحـــات 
وتوزيعهـــا، كمـــا دخلـــت اجلهـــات املانحـــة فــــي شـــراكات مـــع منظمـــات حكوميـــة 
ـــة  ـــا، وملواجه ـــي شـــراء اللقاحـــات وتوزيعه ـــا فـ ـــل حًظ ـــدان األق ـــة ملســـاعدة البل إقليمي
حـــاالت الطـــوارئ الصحيـــة، وتدعيـــم األنظمـــة الصحيـــة. إال أن عـــدم تكافـــؤ فـــرص 
ــا  ــبة 7% تقريًبـ ــول نسـ ــى حصـ ــام 2021 أدى إلـ ــي عـ ــات فــ ــى اللقاحـ ــول علـ احلصـ
مـــن األفـــراد فــــي البلـــدان منخفضـــة الدخـــل علـــى جرعـــة واحـــدة مـــن اللقاحـــات، 
مقارنـــة بأكثـــر مـــن نحـــو 75% فــــي البلـــدان مرتفعـــة الدخـــل، ممـــا يؤثـــر علـــى ســـرعة 
ـــي  ـــب التعافـ ـــي عـــام 2022، حيـــث يتطل ـــي مـــن اجلائحـــة فـ ـــم بشـــكل كل ـــي العال تعافـ
ـــي إيصـــال اللقاحـــات  ـــع، مبـــا يضمـــن النجـــاح فـ ـــة التوزي ـــي عدال ـــى املســـتوى الكل عل
وتوزيعهـــا، إلـــى جانـــب أهميـــة توافـــر بنيـــة حتتيـــة طبيـــة وأنظمـــة رعايـــة صحيـــة 
متقدمـــة فــــي البلـــدان املتلقيـــة للقاحـــات، وهـــو مـــا مثَّـــل عقبـــة لوصـــول اللقاحـــات 
ـــا،  ملســـتحقيها فــــي بعـــض الـــدول . وذلـــك باإلضافـــة للـــدول التـــي تعانـــي انهيـــاًرا أمنّيً

ممـــا جعـــل وصـــول اللقاحـــات وتوزيعهـــا أمـــًرا صعـــب املنـــال.

باإلضافــة لآلثــار الصحيــة املدمــرة علــى الفئــات الفقيــرة واألكثــر احتياًجــا بســبب 
اجلائحــة، عانــى مجــال التعليــم مــن كوفـــيد-19، ممــا أدى إلــى تفاقــم أوجــه عــدم 
املســاواة فـــي فــرص احلصــول علــى التعليــم بســبب إغــالق املــدارس لفتــرات طويلــة 
ــي أن نســبة  ــك الدول ــرة للبن ــرات األخي ــث تشــير التقدي ــم، حي ــواجت التعلُّ ــف ن وضع
األطفــال فـــي ســن العاشــرة الذيــن ال يســتطيعون القــراءة ميكــن أن تصــل إلــى %70 
ــل الفئــات  فـــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وفـــي ضــوء ذلــك، يتضــح حتمُّ
الفقيــرة واألشــد احتياًجــا لوطــأة اجلائحــة، ممــا أدى إلــى نكســة حــادة فـــي اجلهــود 

املشـــهد  علـــى  وتداعياتـــه   2021 حصـــاد 
2022 عـــام  التنمـــوي 

بـــــكــــــــــــــر نـــهـــــــــــى  د.  أ. 

أســـتــــاذ الـعـلـــــــوم السـيـاســيــــــة - 
اجلــامـعـــــــــة األمريكيــــــة
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الراميــة للقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز الرخــاء، ومــا يرتبــط بذلــك مــن خســائر فـــي 
رأس املــال البشــري، وإعاقــة االقتصــادات واجملتمعــات لعقــود مــن الزمــن. 

علــى مســتوى األمــن الغذائــي والبيئــي، نظــًرا الرتفــاع أســعار الطاقــة التــي تُعــد 
ــي  ــات فـ ــك تداعي ــد كان لذل ــة، فق ــة والتدفئ ــاج األغذي ــة إلنت إحــدى الســلع احليوي
مراحــل اإلنتــاج، فضــلًا عــن التأثيــر علــى أســعار األســمدة، وهــو مــا أدى بــدوره إلــى 
زيــادة تكلفــة إنتــاج الغــذاء، حيــث ارتفعــت أســعار الغــذاء فـــي معظــم البلــدان، ممــا 
ــل تكاليــف احلصــول علــى الغــذاء الصحــي. كمــا  قلــل مــن قــدرة الفقــراء علــى حتمُّ
ــة التــي تتطلبهــا  ال ميكــن للمــرء أن يغفــل حتديــات تغيــر املنــاخ واإلجــراءات العاجل
مواجهتــه، فــإذا لــم يتــم التصــدي للتغيــرات املناخيــة وتوابعهــا فإنــه مــن املرّجــح 
وقــوع نحــو 132 مليــون شــخص فـــي براثــن الفقــر املدقــع بحلــول عــام 2030، نظــًرا 
لتأثيــر التغيــرات املناخيــة علــى اإلنتــاج الزراعــي واعتمــاد الــدول األكثــر فقــًرا علــى 
الزراعــة، وذلــك وفًقــا لتقديــرات البنــك الدولــي، وهــو مــا يجعــل تغيــر املنــاخ عائًقــا 
رئيًســا أمــام تخفـــيف حــدة الفقــر املدقــع، مــع قابليــة التأثــر باألخطــار املتصلــة 

ــة باحلشــرات.  ــيضانات، واألمــراض املنقول ــاخ، مثــل: الفـ باملن

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، علـــى الصعيـــد األمنـــي، جنـــد أن اجلائحـــة قـــد جـــاءت فــــي 
ــن  ــاب، وليـــس مـ ــاب ملـــف اإلرهـ ــى حسـ ــم علـ ــام دول العالـ ــات اهتمـ ــة أولويـ مقدمـ
ــابقة  ــا السـ ــة وقدراتهـ ــات اإلرهابيـ ــى اجلماعـ ــة علـ ــر اجلائحـ ــم تأثيـ ــح حجـ الواضـ
للتجنيـــد، وإن كان عـــام 2021 عموًمـــا قـــد متّيـــز بتراجـــع ظاهـــرة التفجيـــرات 

املدويـــة، ولكـــن ال نســـتطيع أن نتنبـــأ بتأثيـــر اجلائحـــة علـــى ظاهـــرة اإلرهـــاب.

علـى  احلصـول  فــي  الـدول  بـني  فجـوة  هنـاك  كانـت  االقتصـادي،  املسـتوى  علـى 
فــي  فجـوة  بظهـور   2021 عـام  اتسـم  أيًضـا  لهـا،  التوزيعيـة  والعدالـة  اللقاحـات، 
واالقتصـادات منخفضـة  الدخـل،  مرتفعـة  االقتصـادات  بـني  االقتصـادي  التعافــي 
ومتوسـطة الدخـل. وفــي هـذا اإلطـار، توّقـع تقريـر اآلفـاق االقتصاديـة العاملية، فــي 
عـدد يونيـو2021، أن ينمـو االقتصـاد العاملـي بنسـبة 5.6% فــي عـام 2021، وهـو 
أقـوى منـو لـه بعـد الركـود االقتصـادي الـذي حـدث منـذ 80 عاًمـا، لكـن فــيما يتعلـق 
بعـام 2022 فإنـه مـن املتوّقـع مسـتقبلًا تفـاوت مسـارات التعافــي، وذلـك فــي ضـوء 
معاناة السـكان األكثر فقًرا فــي العالم من اخلسـارة الكبرى فــي عام 2021؛ بسـبب 
انخفاض مستويات دخلهم، فــي حني بدأت الفئات األغنى فــي وقف تلك اخلسائر، 
وقـد أدى انخفـاض مسـتوى الدخـل إلـى سـقوط نحـو 100 مليون شـخص فــي براثن 

التصـــدي  يتـــم  لـــم  إذا 
للتغيـــرات املناخيـــة وتوابعهـــا 
فإنـــه مـــن املرّجـــح وقـــوع نحـــو 
فــــي  شـــخص  مليـــون   132
براثـــن الفقـــر املدقـــع بحلـــول 
وفًقـــا  وذلـــك   ،2030 عـــام 
الدولـــي،  البنـــك  لتقديـــرات 
ــاخ  ــر املنـ ــا يجعـــل تغيـ ــو مـ وهـ
عائًقـــا رئيًســـا أمـــام تخفــــيف 
مـــع  املدقـــع،  الفقـــر  حـــدة 
باألخطـــار  التأثـــر  قابليـــة 
مثـــل:  باملـنــــــــــــــاخ،  املتصــــــــلة 
الـفــيـضـــــــــانات، واألمــــــــراض 

باحلشـــرات.   املنقولـــة 
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الفقـر املدقـع، مـع مـا لتلـك التداعيات االقتصادية من تداعيـات اجتماعية، ملا للفقر 
مـن تأثيـر سـلبي علـى القـدرة علـى احلصـول علـى اخلدمـات الصحيـة، والتعليميـة، 
والشـعور بالرضـا واألمـن اإلنسـاني، فضـلًا عـن ارتفـاع مسـتوى اجلرميـة والعنـف 

األسـري، والقابليـة لالسـتقطاب لهويـات فرعيـة دون هويـة الدولـة.

ونتج عن التأزم االقتصادي ارتفاع أعباء الديون فــي اقتصادات األسـواق الصاعدة 
والناميـة خـالل اجلائحـة، وميثل ذلك حتدًيا جسـيًما أمـام البلدان منخفضة الدخل، 
تلـك التـي وقـع نصفهـا فــي مرحلـة املديونيـة احلرجـة، أو أنهـا كانـت معرضـة بشـدة 
خلطـر الوقـوع فــيها قبـل أن تضربهـا اجلائحـة. كمـا اجتهـت األسـواق املاليـة فــي 
الـدول الكبـرى إلـى اللـون األحمـر بسـبب ظـروف عـدم اليقـني؛ حيـث كانـت وال تـزال 
التقلبـات سـمة مـن سـمات هـذه األسـواق، ممـا يعكـس حالـة عـدم اليقـني بسـبب 
تداعيـات الوبـاء، فاالقتصـاد العاملـي ال يعمـل مبعـزل عمـا حولـه، بل يتأثـر بالظروف 
السياسـية، واالجتماعيـة، واألمنيـة، وقـد جتلّـى ذلـك بوضـوح فــي أداء البورصـات 
األمريكيـة واألوروبيـة وشـرق آسـيا، حيـث متثِّـل مـرآة ألوضـاع العالـم، وهـي ظاهـرة 
ع استمرارها بسبب متحوالت الفــيروس التي أدخلت العالم فــي موجة جديدة  متوقَّ

مـن اجلائحـة وهـو علـى مشـارف عـام 2022.

ولكــن  التوقــع،  ليســت جديــرة بحســن  األمــور  تبــدو  قــد  استشــراًفا لعــام 2022، 
بنظــرة متعمقــة، جنــد أن األمــور ليســت قامتــة بالقــدر الــذي قــد نتصــوره؛ فبمــرور 
عــام 2021، هنــاك بعــض التطــورات اإليجابيــة، إذ إنــه برغــم التحديــات فقــد 
ــاج  منــا االقتصــاد العاملــي، وانتعشــت جتــارة الســلع، وارتفعــت كفــاءة سالســل اإلنت
لتتحــدى سياســات اإلغــالق التــي فرضتهــا بعــض الــدول منًعــا النتشــار الفـــيروس، 
وبــدأت أســعار الســلع الغذائيــة فـــي االســتقرار فـــي الربــع األخيــر مــن عــام 2021، 
وشــهدت حتويــالت العاملــني فـــي اخلــارج تعافـــًيا قوّيًــا، ومــع ذلــك، وفـــي ظــل ظهــور 
ــى اللقاحــات، ــة احلصــول عل ــي إمكاني ــيروس والتفــاوت فـ  املتحــورات األحــدث للفـ
ــي مجــال  ــث االســتثمار فـ ــن حي ــه، م ــم عمل ــي للعال ــر ممــا ينبغ ــاك كثي ــزال هن ال ي
حتســني التأهــب لألوبئــة، مــن خــالل التعــاون الدولــي وتبــادل اخلبــرات إلنشــاء 
ــيروسات الفتاكــة، وحتديدهــا،  ــى الصمــود واكتشــاف الفـ ــة قــادرة عل أنظمــة صحي
ــه لــه اجلهــود فـــي عــام  وعالجهــا، ووقــف انتقالهــا وهــو مــن أهــم مــا يجــب أن توجَّ
ــار الســلبية والقصــور  ــة معاجلــة اآلث ــى أهمي ــة إل ــك باإلضاف ــه. وذل ــا يلي 2022 وم
التنمــوي فـــي مجــال التعليــم، ويســتوجب ذلــك أن يحصــل األطفــال علــى فــرص 
لتعويــض القــدر الــذي خســروه مــن التعلُّــم، ودعمهــم بفــرص التعلُّــم الرقمــي، وأنظمــة 
التعليــم املتحولــة التــي تســاعد فـــي إعدادهــم ملواجهــة حتديــات املســتقبل، ومــن 
املتوّقــع أن يشــهد عــام 2022 اهتماًمــا بالسياســات التعليميــة، ودعــم البنيــة التحتيــة 
ــني بشــكل جيــد، واالســتخدام  ــة لظــروف اجلائحــة، وإعــداد املعلمــني املؤهل املواتي

ــة.    ــة التعليمي ــا لتمكــني العملي ــال للتكنولوجي الـَفـّعـ

تــــــــــــزال  وال  كـانـــــت 
مـــن  ســــــــمة  التقلبــــــــــــات 
ســـمات األســـواق املاليـــة، 
ممـــا يعكـــس حالـــة عـــدم 
اليقـــني بســـبب تداعيـــات 
تـجـّلـــــــى  وقـــــــد  الوبـــــــــاء، 
أداء  فــــي  بوضـــوح  ذلـــك 
الـبــــورصـــــــــات األمريكيـــة 
واألوروبيـــة وشـــرق آســـيا، 
ـــل مـــرآة ألوضاع  حيـــث متثِّ
الـعـالـــــــــم، وهـــي ظـــاهــــرة 
فــــي  اســـتمرارها  ـــع  متوقَّ

  .2022 عـــام 
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ومن أجل حتقيق التعافـي االقتصادي فـي عام 2022، وإنعاش التجارة الدولية، وضمان 
األمن الغذائي، فإن ذلك يقتضي قيام دول العالم بتسهيل التكامل التجاري عن طريق 
تبنِّي السياسات التي من شأنها تخفـيض تكلفة التبادل التجاري، مبا فـي ذلك تبسيط 
اإلجراءات، وتخفـيض الرسوم اجلمركية، واألمتتة ورقمنة العمليات اإلدارية، وتعزيز 
العاملية،  القيمة  يدعم سالسل  مبا  واملوردين  املصدرين  بني  املعلومات  تبادل  عملية 

باإلضافة إلى تعزيز الشفافـية فـي اإلجراءات اجلمركية، والقضاء على الفساد.

ه العالم لتبنِّي االقتصاد األخضر، فسوف يسهم ذلك فـي حتجيم  كما أنه فـي حالة توجُّ
التوقعات السلبية لعالم عانى عامني من اجلائحة، وأعواًما من استنزاف البيئة، فمن 
خالل حتقيق االستقرار االقتصادي والنمو، واالستفادة من الثورة الرقمية، وجعل 
التنمية أكثر مراعاة للبيئة، مع توفـير التمويل املناخي للبلدان النامية، واحلد من 
االنبعاثات الكربونية، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات املالية مع أهداف اتفاق 
باريس، فإن ذلك كله سييسر من حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  من هنا تنبع 
مسؤولية الدول واجلهات املانحة على املستوى الثنائي ومتعدد األطراف، لالستثمار 
فـي املشروعات اخلضراء، واالجتاه إلى دمج األهداف املناخية واإلمنائية، ومساندة 
الكربونية  االنبعاثات  منخفض  اقتصاد  إلى  والتحول  بالتكيف،  اخلاصة  األنشطة 

ن العالم من بناء اقتصادات مراعية للمناخ. والقادر على الصمود، مما ميكِّ

اقتصادات  فـي  السياسات  واضعي  من  يحتاج  يليه  وما   2022 عام  فإن  وختاًما، 
إلى  للجائحة  التصدي  من  التحول  إلى  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 
التعافـي منها، حيث سيتعني عليهم عدم التراجع عن دعم املالية العامة قبل األوان، 
ورفع كفاءة اإلنفاق العام، وتنقيحه من الفساد الذي يودي بفرص التنمية، والتوجه 
إلعفاء الدول األكثر مديونية من ديونها، بآلية مباشرة، أو من خالل برامج تستبدل 
مجاالت  فـي  سابًقا  الديون  على  حصلت  التي  الدول  تقيمها  مشروعات  بالديون 

االستثمار فـي البشر.

من أجل حتقيق التعافـي 
 ،2022 عام  فـي  االقتصـــــادي 
الدولية،  الـتــجـــــــارة  وإنعـــــاش 
فإن  الغذائي،  األمن  وضمان 
ذلك يقتضي قيام دول العالم 
بتســـــهيل الــتــكـامــــل التجاري 
السياسات  ي  تبنِّ طريـــــــق  عن 
تخفـيض  شـــــأنها  من  التي 
تكلفة التبادل التجــــــاري، مبا 
اإلجراءات،  تبسيط  ذلك  فـي 
وتخفـيض الرسوم اجلمركية، 
العمليــــات  ورقمنـــة  واألمتتــــة 

اإلداريـــــة.  
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بنهايــة كل عــام جتتهــد مراكــز الفكــر والدوريــات األكادمييــة األجنبيــة فـــي محاولــة 
تتعلــق  وســيناريوهات  بتوقعــات  علينــا  وتطــل  اجلديــد،  العــام  آفــاق  استشــراف 
مبختلــف القضايــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن واقــع املعطيــات 
واألحــداث واألزمــات التــي شــهدها العــام الســابق، وقــد مــّر بعــام 2021 الكثيــر مــن 
األحــداث املؤثــرة، بــدًءا مــن اســتمرار انتشــار جائحــة كورونــا بــال هــوادة، والظهــور 
املقلــق للمتحــور أوميكــرون، ومــا يفضــي إليــه ذلــك مــن أزمــات وضغــوط اقتصاديــة 
وعــدم اســتقرار اجتماعــي، مــروًرا بالصراعــات السياســية فـــي مناطــق مختلفــة 
ــرب والصــني  ــني الغ ــرات املتصاعــدة ب ــم، والتنافــس اجليوسياســي والتوت مــن العال
وروســيا، وليــس انتهــاًء بالتغيــرات املناخيــة وتداعياتهــا الهائلــة. وتلقــي هــذه الورقــة 
الضــوء علــى أبــرز االجتاهــات وامللفــات واخملاطــر التــي تناولتهــا مراكــز الفكــر 

ــي توقعاتهــا لعــام 2022. واإلصــدارات الدوليــة فـ

سـلّط اجمللـس األطلسـي The Atlantic Council الضـوء علـى أهـم اخملاطـر احملتملـة 
احملدقـة بالعالـم فــي عـام 2022، وجـاء فــي مقدمتهـا، احتماليـة أن يتسـبب عـدم 
العدالـة فــي توزيـع اللقاحـات املضـادة لكوفــيد -19 واالفتقـار إلـى توافرهـا فــي 
البلـدان الناميـة فــي ظهـور أنـواع جديـدة مـن املتحـورات التـي قد تكون أكثر انتشـاًرا 
وأشـد فتـًكا، وفــي هـذا الصـدد، قـام التحالـف العاملـي للقاحـات COVAX بتوزيـع 
400 مليـون جرعـة فقـط، وهـو مـا يقـل كثيـًرا عـن هـدف عـام 2021 البالـغ 1.9 
إفريقيـا  قـارة  فــي  املواطنـني  تطعيـم  يتـم  لـن  املعـدل،  لهـذا  ووفًقـا  مليـار جرعـة. 
بالكامـل، علـى سـبيل املثـال، حتـى عـام 2023، ممـا قـد يؤثـر سـلًبا علـى معـدالت 
النمـو االقتصـادي )1(، وهـو مـا أكـده تقريـر توقعـات اخملاطـر، الصـادر عـن وحـدة 
اسـتخبارات اإليكونوميسـت، مرّجًحا اسـتمرار االضطرابات االجتماعية والسياسية 

الناجمـة عـن التأثيـرات السـلبية للجائحـة. )2(

زيــادة  ضــوء  فـــي  ألوكرانيــا،  احملتمــل  الروســي  الغــزو  اخملاطــر  تشــمل  كذلــك 
ــي ظــل  ــك فـ ــة، وذل ــزات العســكرية الروســية بالقــرب مــن احلــدود األوكراني التعزي
ــي دائــرة النفــوذ الروســي، كحائــط صــد أو منطقــة  ســعي موســكو إلبقــاء كييــف فـ
عــزل ميكــن االعتمــاد عليهــا فـــي مواجهــة حتــركات حلــف شــمال األطلســي »الناتــو«. 
ويجــادل بعــض املراقبــني بــأن اخملــاوف الروســية مــن اإلجــراءات الغربيــة االنتقاميــة 
ــا، ــى أملاني ــورد ســترمي 2« إل ــاز الروســي »ن ــب الغ ــاء خــط أنابي ــل: إلغ ــة، مث  احملتمل
أو فــرض عقوبــات أمريكيــة ضــد البنــوك الروســية، أو زيــادة انتشــار قــوات الناتــو 
فـــي شــرق أوروبــا، مــن شــأنها أن تــردع العــدوان العســكري الروســي احملتمــل. فـــي 
ــيتي الســابق  حــني يــرى آخــرون أن روســيا تَعتِبــر توســع الناتــو فـــي الفضــاء السوفـ

إطاللة على املستقبل فـي 2022

د. إسراء أحمد إسماعيل

إدارة   - تنفــــيذي  مديـــر 
االســـتراتيجية  القضايـــا 
ودعـــم  املعلومـــات  مركـــز 

القـــرار اتخـــاذ 
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خطــوة ال ميكــن جتاوزهــا أو الســكوت عنهــا، مبــا يُنــذر مبزيــد مــن التصعيــد، وتشــمل 
ــن  ــط م ــد العســكري أو شــن عــدوان للضغ ســيناريوهات التدخــل الروســي: التهدي
أجــل ســحب الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو دعمهمــا العســكري ألوكرانيــا، أو إكــراه 
أوكرانيــا عســكرًيا واقتصادًيــا مــن خــالل اســتخدام ورقــة اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز 
الروســي؛ بهــدف إجبــار كييــف علــى القبــول بتطبيــق التفســير الروســي التفاقيــات 
ــا  ــى أوكراني ــام بغــزو عســكري روســي واســع النطــاق للســيطرة عل مينســك، أو القي

وإقامــة حكومــة صديقــة لروســيا. 

وعلــى الصعيــد األفغانــي، تعانــي أفغانســتان مــن أزمــة إنســانية غيــر مســبوقة، ويلــوح 
فـــي األفــق انهيــار محتمــل للدولــة فـــي عــام 2022، ووفًقــا لبرنامــج الغــذاء العاملــي 
ر األمم  التابــع لــألمم املتحــدة، يواجــه 23 مليــون أفغانــي مجاعــة وشــيكة، وحتــذِّ
املتحــدة مــن انهيــار النظــام املصرفـــي، ممــا يُعــرِّض جهــود اإلغاثة اإلنســانية للخطر. 
كمــا أن تصــارع حركــة طالبــان مــع التنظيمــات املتنافســة، مثــل: تنظيــم داعــش، 
يزيــد مــن مخاطــر زيــادة النشــاط اإلرهابــي فـــي جميــع أنحــاء العالــم. ووفًقــا لــألمم 
ــي  ــم فـ ــي - معظمه ــون الجــئ أفغان ــى 2.6 ملي املتحــدة، يوجــد اآلن مــا ال يقــل عل
ــا، وميكــن أن يــؤدي تدهــور األوضــاع  إيــران وباكســتان - و3.5 ماليــني نــازح داخلًي

فـــي البــالد إلــى دفــع املزيــد مــن الالجئــني إلــى أوروبــا. 

مــن ناحيــة أخــرى، يقــدر مركــز بيــو لألبحــاث أن الركــود الناجــم عــن الوبــاء تــرك 
131 مليــون شــخص يعانــون مــن الفقــر، حتــى أولئــك الذيــن متّكنــوا مــن التمســك 
بالطبقــة الوســطى فـــي العالــم النامــي، مــن احملتمــل أن يواجهــوا أزمــات اقتصاديــة 
بســبب تداعيــات اجلائحــة، ويهــدد ارتفــاع التضخــم فـــي الواليــات املتحــدة وأوروبــا 
مبزيــد مــن زعزعــة اســتقرار االقتصــادات فـــي العالــم النامــي فـــي وقــت حتتــاج فـــيه 
إلــى اســتعادة النمــو؛ ففـــي حــال قــام بنــك االحتياطــي الفـــيدرالي األمريكــي والبنــك 
املركــزي األوروبــي برفــع أســعار الفائــدة ملواجهــة التضخــم، فــإن رأس املــال ســيترك 
البلــدان الفقيــرة مــن أجــل عوائــد أعلــى مــع مخاطــر أقــل فـــي البلــدان الغنيــة. ومــن 
ثــّم يتعــني علــى اجملتمــع الدولــي توجيــه االســتثمارات إلــى البلــدان الفقيــرة لتحقيــق 

االســتقرار فـــي عمالتهــا واقتصاداتهــا، وبالتالــي اســتقرارها السياســي. 

وفــــيما يتعلـــق بســـوق النفـــط، فقـــد تضاربـــت التوقعـــات، حيـــث توقعـــت إدارة 
ـــط خـــام  ـــل نف ـــن ســـعر 84 دوالًرا لبرمي ـــا م ـــة انخفاًض ـــة األمريكي ـــات الطاق معلوم
ـــي حـــني  ـــي خريـــف 2022، فـ ـــي خريـــف 2021 إلـــى 66 دوالًرا للبرميـــل فـ برنـــت فـ
يراهـــن العديـــد مـــن احملللـــني مـــن القطـــاع اخلـــاص وصناديـــق التحـــوط علـــى 

ــعار لفتـــرة طويلـــة.  ــاع األسـ ارتفـ

مـــن املرّجـــح أن يفضـــي 
توزيـــع  فــــي  العدالـــة  عـــدم 
اللقاحـــات املضـــادة لكوفــــيد 
أنـــواع  ظهـــور  إلـــى   19-
املتحـــورات  مـــن  جديـــدة 
أكثـــر  تكـــون  قـــد  التـــي 
ال  فتـــًكا،  وأشـــد  انتشـــاًرا 
ما وأن عـــدد اجلرعـــات  ســـيَّ
التـــي قـــام التحالـــف العاملـــي 
بـتـوزيـعـهـــــــــا  للقــــاحـــــــــــات 
عـــن  كثيـــًرا  تقـــل  تـــزال  ال 

  .2021 عـــام  هـــدف 
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وعلـى الصعيـد البيئـي، زادت انبعاثـات الكربـون العامليـة بنسـبة 60% منـذ التوقيـع 
علـى بروتوكـول كيوتـو فــي عـام 1997، ولـم تخفـف القـرارات الصـادرة عـن مؤمتـر 
األمم املتحدة السادس والعشرين لألطراف )COP26( لهذا العام فــي جالسكو من 
اخملـاوف بشـأن مخاطـر املنـاخ املتسـارعة، فـال يـزال خطـر ارتفـاع درجـات احلـرارة 
العامليـة مبقـدار 2.7 درجـة مئويـة بحلـول عـام 2100 يلـوح فــي األفـق. وعلـى الرغـم 
مـن التعهـدات بالتخلـص التدريجـي مـن الفحـم، وحتجيـم إزالـة الغابـات وانبعاثـات 
غـاز امليثـان، وتعزيـز التعـاون املناخـي بـني واشـنطن وبكـني، فـإن جميـع التعهـدات 
اتسـمت بالغموض فــي ظل غياب برنامج عمل محدد، مبا يُنذر باسـتمرار تداعيات 

التغيـر املناخـي. 

وفــي ضـوء ظهـور بـوادر حـرب بـاردة جديـدة مـع الصـني، أشـار اجمللـس األطلسـي 
إلـى أن ذلـك قـد يفضـي إلـى انقسـام العالـم وانتشـار الصراعـات، كمـا قـد يتسـبب 
فــي تفويـت فـرص واعـدة علـى الشـركات األمريكيـة للتعاون االقتصـادي مع الصني، 
ُمرجًحا احتدام وتيرة السباق بني واشنطن وبكني فـيما يتعلق بالروبوتات واحلوسبة 
CRIS- ( والعلـوم احليويـة )مثـل حتريـر اجليناتAI )الكموميـة والـذكاء االصطناعـي 
PR(. هـذا وشـكك اجمللـس فــي احتماليـة اتبـاع احللفـاء األوربيـني نهـج الواليـات 

املتحـدة فــي هـذا املسـار؛ نظـًرا العتمـاد أملانيا ودول أوروبية أخـرى على التجارة مع 
الصـني، وتفضيـل االحتـاد األوروبـي اسـتخدام اللوائح التنظيمية ملعاجلة املمارسـات 

الصينيـة التـي تختلـف معـه، بـدلًا مـن االنفصـال اقتصادًيـا عـن الصـني.

كذلـك أّكـد تقريـر صـادر عـن معهـد تشـاتام هـاوس، أن إطـار العمـل احلالـي بـني 
االحتـاد األوروبـي والصـني وضـع بروكسـل فــي موقـف متأرجـح إزاء تصنيـف بكـني 
بني كونها »شـريًكا متعاوًنا ومفاوًضا«، أو »منافًسـا اقتصادّيًا«، أو »منافًسـا منهجّيًا« 
systemic rival حسـبما متليـه الظـروف، وهـو نهـج سيسـتمر علـى األرجـح خـالل 

العـام القـادم، أخـًذا فــي االعتبـار ثالثـة محـددات للعالقـة بـني الطرفــني، تشـمل، 
كورونـا،  جائحـة  بسـبب  العامليـة  التوريـد  سالسـل  فــي  املسـتمرة  املشـكالت   أولًا: 
ما فــي ظل السياسـات احلمائية املتزايدة فــي بلدان املنشـأ، وخاصة الصني.  ال سـيَّ
ثانًيـا: العالقـات عبـر األطلسـي التـي سـتجبر االحتـاد األوروبـي مـرًة أخـرى علـى 
االحتفـاظ بالنهـج الوسـطي Middle line approach، فــي محاولـة ملوازنـة العالقـات 
مـع بكـني مـن ناحيـة وواشـنطن مـن ناحية أخرى، والتي تسـعى للضغط على حلفائها 
لفـك ارتباطهـم بالصـني. وأخيـًرا، اسـتمرارية مسـاعي الصـني السـتقطاب الـدول 
مواقـف  األوروبـي التخـاذ  االحتـاد  إعاقـة جهـود  فــي  يتسـبب  قـد  األوروبيـة، مبـا 

موحـدة فــي مواجهـة الصـني. 

وفـــي هذا اإلطار، نّوه تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية، إلى أن املنافســة 
مــع الصــني مثَّلــت أحــد املبــادئ األساســية لسياســة الواليــات املتحــدة خــالل العــام 

رغم تعهدات األطراف 
 )COP26( مــــؤتـــمـــــــــــــر  فـي 
من  التدريجي  بالتخلص 
إزالة  وحتجيم  الفحم، 
غاز  وانبعاثات  الغابات 
التعاون  وتعزيز  امليثان، 
واشنطن  بني  املناخي 
وبكني، فإن جميع التعهدات 
اتسمت بالغموض فـي ظل 
غياب برنامج عمل محدد، 
مبا ُينذر باستمرار تداعيات 

التغير املناخي.  
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املاضــي، ففـــي ظــل متســك بكــني بسياســتها الرســمية بشــأن »إعــادة التوحيــد« مــع 
تايــوان بشــكل ســلمي، تثــور مخــاوف واشــنطن مــن قيــام الصــني بشــن هجــوم علــى 
تايــوان، حيــث يبــدو أن اإلدارة األمريكيــة تــرى أن تكاليــف التفــوق الصينــي اإلقليمــي 
أكبــر مــن مخاطــر املواجهــة مــع بكــني، األمــر الــذي قــد يفضــي إلــى تقــدمي واشــنطن 
وحلفائهــا مزيــًدا مــن الدعــم إلــى تايــوان، إلــى جانــب دعــم املطالبــات البحريــة لــدول 
جنــوب شــرق آســيا فـــي بحــر الصــني اجلنوبــي.   وفـــي هــذا الصــدد، أضــاف تقريــر 
ــوان ســيؤدي  وحــدة اســتخبارات اإليكونوميســت أن نشــوب حــرب بــني الصــني وتاي

إلــى انهيــار االقتصــاد التايوانــي، ويؤثــر ســلًبا علــى سالســل التوريــد العامليــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، لفــت اجمللــس األطلســي االنتبــاه إلــى أنــه رغــم اخملــاوف الغربيــة 
ل تهديــًدا كبيــًرا، فقــد  واألمريكيــة مــن صعــود الصــني، فــإن اضمحاللهــا قــد يشــكِّ
ــا  ــي حالًي قــادت الصــني نحــو 30% مــن النمــو العاملــي خــالل العقــد املاضــي، ويعان
االقتصــاد الصينــي مــن بعــض العثــرات التــي ميكــن أن تقــوِّض االســتقرار العاملــي؛ 
حيــث تشــهد الصــني نقًصــا فـــي إمــدادات الطاقــة، وزيــادة معــدل الشــيخوخة 
الســكانية، فضــلًا عــن أزمــة الديــون والقطــاع العقــاري، الــذي ميثِّــل حوالــي 29% مــن 
االقتصــاد الصينــي، وليــس أدل علــى ذلــك مــن أزمــة ديــون »إيفرجرانــد« العمالقــة، 
ومــن ثــّم فــإن تراجــع الصــني ميكــن أن يعــوق النمــو االقتصــادي فـــي جميــع أنحــاء 

العالــم، ملــا قــد يتســبب فـــيه مــن تعطيــل لألســواق املاليــة وسالســل التوريــد.  

كذلــك يُضــاف إلــى اخملاطــر، احتماليــة زيــادة انعــدام األمن الغذائي، فـــي ضوء مزيج 
مــن التحديــات املتمثلــة فـــي جائحــة كورونــا والتغيــرات املناخيــة وتفاقــم الصراعــات 
فـــي مناطــق مختلفــة حــول العالــم، ووفًقــا لبرنامــج األغذيــة العاملــي، هنــاك 15 مليون 
شــخص آخــرون معرضــون خلطــر اجملاعــة مقارنــة مبــا كان عليــه الوضــع قبــل ظهــور 
الوبــاء فـــي عــام 2019. وفـــي نوفمبــر 2021، حــّذر برنامــج األغذيــة العاملــي مــن أن 
ــة، مــع ارتفــاع تكاليــف الغــذاء  ــي 43 دول ــى شــفا اجملاعــة فـ 45 مليــون شــخص عل

والنقــل التــي ترهــق ميزانيــات العائــالت ومنظمــات اإلغاثــة علــى حــد ســواء.  

ــا  ــدول مــن حالته ــد مــن ال ــزالق مزي ــح ان ــي ضــوء اخملاطــر الســابقة، مــن املرّج وفـ
الهشــة إلــى الفشــل، وجديــر بالذكــر أنــه نــادًرا مــا تتغيــر الــدول التــي حتتــل املرتبــة 
األولــى فـــي مؤشــر الــدول الهشــة، وهــي: اليمــن والصومــال وســوريا، هــذا، وتقتــرب 
الكونغــو  الســودان، وجمهوريــة  مثــل: جنــوب  الفشــل،  مــن حالــة  البلــدان  بعــض 
الدميقراطيــة، وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وتشــاد، والســودان، وأفغانســتان. وممــا 
يثيــر القلــق أن دولًا كبيــرة، مثــل إثيوبيــا ونيجيريــا، ليســت ببعيــدة جــًدا عــن الركــب، 

وقــد يــؤدي انهيارهــا إلــى اضطرابــات إقليميــة كبيــرة. 

كذلك رّجح اجمللس األطلسي فشل املساعي الغربية إلحياء االتفاق النووي اإليراني، 
ومنح  عليها،  املفروضة  العقوبات  بتخفـيف  املتحدة  الواليات  إيران  طالبت  حيث 

انـــزالق  املرّجـــح  مـــن 
مـــن  الـــدول  مـــن  مزيـــد 
إلـــى  الهشـــة  حالتهـــا 
الفشـــل، وممـــا يثيـــر القلـــق 
مثـــل  كبيـــرة،  دوًلا  أن 
إثيوبيـــا ونيجيريـــا، ليســـت 
ببعيـــدة جـــًدا عـــن الركـــب، 
وقـــد يـــؤدي انهيارهـــا إلـــى 
إقليميـــة  اضطرابـــات 

كبيـــرة.  
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تواصل  الذي  الوقت  فـي  نووية جديدة،  إبرام صفقة  على  املوافقة  قبل  ضمانات 
فـيه جهود تخصيب اليورانيوم، ومن ثّم يتزايد ضغط الكوجنرس على الرئيس »جو 
بايدن« لفرض عقوبات أكثر صرامة، واتخاذ إجراءات ضد انتهاك طهران لبعض 
العقوبات، مثل: مبيعات النفط إلى الصني. ومن ناحيتها، تتمتع إيران بالقدرة على 
شن هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد منشآت النفط اخلليجية والقواعد 
باملنطقة  اآلخرين  والوكالء  اهلل  حزب  توظيف  عن  فضلًا  األمريكية،  العسكرية 
لالنخراط فـي »حرب الظل« مع إسرائيل، وفـي حال تفاقمت التوترات يثور احتمال 
أن تؤدي احلسابات اخلاطئة أو االشتباكات غير املقصودة إلى مواجهة عسكرية 
األزمات  مجموعة  عن  الصادر  التقرير  الطرح  هذا  مع  ويتفق  إيران.   مع  كبيرة 
االتفاقية  جعل  فـي  يتسبب  قد  فـيينا  مفاوضات  فشل  أن  أوضح  حيث  الدولية، 

األصلية محل نقاش، مؤكًدا احتمال انهيار املفاوضات.  

كذلـك يعـد تـآكل الدميقراطيـة األمريكيـة بشـكل كبيـر فــي عـام 2022 مـن التوقعات 
التـي طرحهـا اجمللـس األطلسـي؛ اسـتناًدا إلـى تقريـر صـادر عـن مؤسسـة فريـدوم 
هـاوس لعـام 2021، والـذي أكـد حـدوث تراجـع قـدره 11 نقطـة فــي درجـة احلريـة 
التـي تتمتـع بهـا الواليـات املتحدة علـى مدار العقد املاضي، الفًتا االنتباه إلى أحداث 
الهجـوم علـى مبنـى الكابيتـول األمريكـي؛ بهـدف إلغـاء نتائـج االنتخابـات الرئاسـية 
لعـام 2020 بنـاًء علـى مزاعـم كاذبـة بتزويـر االنتخابـات. ووفًقـا لتقديـرات اجمللـس 
األطلسـي، فبالتزامـن مـع انتشـار املعلومـات املضللـة التـي تتناقلهـا وسـائل التواصـل 
االجتماعـي وشـيوع نظريـات املؤامـرة، تتسـع هـوة االنقسـام السياسـي فــي البـالد 
قبيـل إجـراء االنتخابـات النصفــية للكوجنـرس فــي 2022، وقـد يـؤدي التالعـب فــي 
تقسـيم الدوائر االنتخابية وقوانني االنتخابات اجلديدة فــي تسـع عشـرة والية على 
األقـل إلـى التأثيـر علـى نتائـج االنتخابـات، ومـن ثـّم، يبـدو أن االسـتقطاب احلزبـي 

والتوتـرات االجتماعيـة مهيـأة للزيـادة فــي الواليـات املتحـدة.  

تتســـع هـــوة االنقســـام 
الواليـــات  فــــي  السياســـي 
إجــــــراء  قــبـيــــــل  املتحـــــــدة 
االنـتـخـابـــــــات الـنـصـــفــــية 
 ،2022 فــــي  للكوجنــــــــرس 
االســـــتـقـطـابـــــات  وتـبـــــــدو 
والـتــوتـــــــــرات  الـحـــزبـيـــــــة 
مـهـيـــــــــأة  االجـتـمـاعـيــــــــــة 
يـــؤدي  وقـــد  للزيـــــــــادة، 
تقســـــــيم  فــــي  التالعـــــــــب 
وقـوانـــيـــــــــــــــــــــــن  الدوائــــــــــر 
االنتخابـــات فــــي 19 واليـــة 
علـــى األقـــل إلـــى التأثيـــر 

النتائـــج.   علـــى 
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وفـــيما يتعلــق مبســتقبل احلــد مــن التســلح، أشــار تقريــر صادر عن مجلــس العالقات 
اخلارجيــة  أنــه ليــس لــدى الواليــات املتحــدة مصلحــة فـــي االنخــراط فـــي منافســة 
محصلتهــا صفريــة مــع القــوى الكبــرى؛ إذ أظهــرت جائحــة كورونــا التأثيــر الســلبي 
النــاجت عــن العالقــات الدوليــة العدائيــة، خاصــة بشــأن القضايــا العامليــة املشــتركة، 
مثــل: تغيــر املنــاخ واألســلحة النوويــة، ومــن ثــّم يتبــني أهميــة وجــود قــدر مــن التعــاون 
والتنســيق بــني القــوى الكبــرى. وفـــي هــذا اإلطــار، فــإن احلــد مــن التســلح لــن يصبــح 
غايــة فـــي حــد ذاتــه، وإمنــا ســيكون مبثابــة منطلــق للتعــاون فـــي ظــل حالــة التنافــس 
الســائدة، فلقــد أبرمــت الواليــات املتحــدة واالحتــاد السوفـــيتي الســابق معاهداتهمــا 
ــت  ــة مّثل ــود التالي ــي العق ــي عــام 1972، وفـ ــى للحــد مــن التســلح فـ الرســمية األول
ــني،  ــني الطرفـ ــم املنافســة العســكرية ب مفاوضــات احلــد مــن التســلح إطــاًرا لتنظي
املتحــدة اآلن يختلــف عــن  الواليــات  الــذي تواجهــه  لكــن املشــهد اجليوسياســي 
معطيــات احلــرب البــاردة، حيــث أثــار صعــود الصــني مخــاوف واشــنطن وحلفائهــا، 
ــي مجــال األســلحة  ورغــم ذلــك، تظــل روســيا النظيــر الوحيــد للواليــات املتحــدة فـ
النوويــة االســتراتيجية، ومــن املرّجــح أن يــؤدي االســتقطاب السياســي املتزايــد داخــل 
الواليــات املتحــدة إلــى تقييــد يــد واشــنطن فـــي هــذا الصــدد؛ بســبب اجلــدل احلزبي 
ــار، وعــدم التوافــق بشــأن أيــة اتفاقيــات مطروحــة للحــد مــن التســلح، وضعــف  املُث
احتماليــة التصديــق عليهــا، ولذلــك فــإن النمــوذج التقليــدي للســيطرة علــى األســلحة 
النوويــة علــى أســاس املعاهــدات الثنائيــة ســيكون غيــر كاٍف، ورمبــا غيــر عملي أيًضا، 
وبالتالــي، ســيتعني علــى اإلدارة األمريكيــة االســتفادة مــن املنافســة االســتراتيجية، 
واتخــاذ سلســلة مــن اخلطــوات اإلضــا فـــية، مبــا فـــي ذلــك إمكانيــة التفــاوض علــى 
اتفاقيــة تكميليــة أو تابعــة لدعــم نظــام احلــد مــن األســلحة االســتراتيجية بــني 
ــا االســتقرار  ــدة للتعــاون حــول قضاي ــات املتحــدة وروســيا، ووضــع أطــر جدي الوالي
االســتراتيجي، وتعزيــز احلــوار بشــأن التكنولوجيــات اجلديــدة، وتطويــر املعاييــر 

الالزمــة ملنــع املمارســات املزعزعــة لالســتقرار. 

وفــي ضـوء املشـهد األمنـي املعقـد فــي منطقـة الشـرق األوسـط، أّكـد معهـد الشـرق 
األوسط MEI،  أنه رغم احلديث عن انسحاب الواليات املتحدة من املنطقة، وتنامي 
الـدور الصينـي والروسـي بهـا، فـإن الواليات املتحدة سـتظل الفاعـل اخلارجي األكثر 
نفـوًذا، بالنظـر إلـى شـبكة العالقـات الواسـعة التـي تتمتـع بهـا، وقدرتهـا علـى التأثير 
علـى ديناميكيـات األحـداث. وفــي الوقـت الـذي حاولـت فــيه دول املنطقـة اتخـاذ 
ـد املشـهد األمنـي، مـع تزايـد  خطـوات دبلوماسـية لتهدئـة الصراعـات، يسـتمر تعقُّ
عـدد اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة وغيـر احلكوميـة التـي تنتشـر فــي املنطقـة، ومـا 
أصبحـت تتمتـع بـه مـن إمكانـات أكثـر تطوًرا، مثل: اسـتخدام الطائـرات بدون طيار، 
ـد ديناميكيـات  األمـر الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب فــي اضطـراد سـباق التسـلح، وتعقُّ

األمـن اإلقليمـي، وتزايـد حالـة عـدم اليقـني العـام. 

عـــن  احلديـــث  رغـــم 
انســـحاب الواليـــات املتحـــدة 
مـــن املنطقـــة، وتنامـــي الـــدور 
الصينـــي والروســـي بهـــا، فإن 
ســـتظل  املتحـــدة  الواليـــات 
األكثـــر  اخلارجـــي  الفاعـــل 
نفـــوًذا، بالنظـــر إلـــى شـــبكة 
التـــي  الواســـعة  العالقـــات 
تتمتـــع بهـــا، وقدرتهـــا علـــى 
التأثيـــر علـــى ديناميكيـــات 

األحـــداث.  
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وقــد أثــار االنســحاب العشــوائي األمريكــي مــن أفغانســتان قلًقــا واســع النطــاق فـــي 
جميــع أنحــاء املنطقــة، مــع احتماليــة جتــدد أنشــطة تنظيمــي داعــش والقاعــدة، 
مدفوعــة بانتصــار حركــة طالبــان، كمــا هــّز االنســحاب األمريكــي ثقــة شــركاء 
واشــنطن فـــيها، وشــجع دولًا مثــل إيــران علــى التمــادي فـــي ممارســاتها، ويعــد ذلــك 
مــن أســباب التقــارب بــني إســرائيل والعديــد مــن دول اخلليــج ملواجهــة التهديــدات 
اإليرانيــة، فضــلًا عــن االتصــاالت املتناميــة بــني دول الشــرق األوســط وقــوى عظمــى 
أخــرى، مثــل روســيا والصــني، والتــي مــن املُرّجــح اســتمرارها خــالل الفتــرة املقبلــة. 

وبعــد عقــود مــن املواجهــة والتهديــد باحلــرب، أكــدت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
فـــي عــام 2021 رغبتهــا فـــي طــي صفحــة املاضــي، والســعي إلدارة -إن لــم يكــن حل- 
النزاعــات اإلقليميــة مــن خــالل احلــوار والتفــاوض، بــدًءا مــن اتفاقيــة العــال، مــروًرا 
ــارات  ــى تشــجيع اإلم ــا، وصــولًا إل ــع تركي ــرات م ــة التوت ــران، وتهدئ ــع إي باحلــوار م
علــى عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة. ورغــم أن بعــض هــذه املبــادرات 
ــي جتــاه  ــج العرب ــدول اخللي ــرة ل ــا تعكــس اســتراتيجية مغاي ــؤِت ثمارهــا، لكنه ــم ت ل
ــى ذلــك، البيــان الصــادر  ــة عل مواجهــة التحديــات اإلقليميــة، ومــن املؤشــرات الدال
فـــي ختــام القمــة الثانيــة واألربعــني جمللــس التعــاون اخلليجــي فـــي 14 ديســمبر 
ــي لهجــة ومضمــون مناقشــات القــادة حــول  2021، والــذي شــهد تغيــًرا ملحوًظــا فـ

ــة.  ــات اإلقليمي التحدي

وعلى الصعيد التركي، يواجه الرئيس »رجب طيب أردوغان« حتديات كثيرة، يأتي 
فـي طليعتها االنهيار االقتصادي؛ حيث فقدت العملة التركية ما يقرب من نصف 
الغذاء  تكلفة  ارتفاع  إلى  بدورها  األزمة  وأدت   ،2021 سبتمبر  بداية  منذ  قيمتها 
والبنزين واألدوية، وأحلقت أضراًرا شديدة بالطبقة الوسطى والفقيرة، التي طاملا 
ناحية أخرى، تسببت  الزمن. ومن  »أردوغان« على مدار عقدين من  دّعمت حكم 
تغيير  التركي  الرئيس  قرر  لذلك  دولًيا،  عزلته  فـي  العدائية  اخلارجية  سياسته 
مساره، وشرع فـي التواصل مع اخلصوم اإلقليميني وكذلك الدول الغربية إلصالح 
العالقات، وذلك ألن الفوائد االقتصادية احملتملة التي ميكن أن يسفر عنها التطبيع 
ومن  االقتصادية،  الضغوط  التخفـيف من حدة  فـي  األخرى ستساعده  الدول  مع 

ح أن يُظهر عام 2022 مدى فاعلية توقعات »أردوغان«. املُرجَّ

وفـــي الســياق التركــي أيًضــا، ســلَّط تقريــر معهــد تشــاتام هــاوس الضــوء علــى 
أزمــة الالجئــني فـــي تركيــا، حيــث تســتضيف أكثــر مــن 3.6 ماليــني الجــئ ســوري، 
وبينمــا متّكنــت مــن إدارة التدفــق الهائــل لالجئــني، فقــد وصلــت البــالد إلــى حــدود 
اســتيعابها، ومــن ثــّم مــن املتوّقــع أن تتفاقــم ردود الفعــل الشــعبية املتزايــدة الرافضــة 
الســتقبال الالجئــني فـــي الفتــرة التــي تســبق انتخابــات عــام 2023، أخــًذا فـــي 
االعتبــار احتماليــة تدهــور الوضــع األمنــي فـــي شــمال غــرب ســوريا، وتدفــق مزيــد 

بينمـــا متّكنـــت أنقـــرة 
ــل  ــق الهائـ ــن إدارة التدفـ مـ
لالجــئــيــــــن بـشـــــكل جيـــد 
نســـبًيا، قـــد تتفاقـــم ردود 
الفعـــل الشـــعبية املتزايـــدة 
الســــــــتقبال  الـرافــضــــــــــة 
الالجئـــني قبيـــل انتخابات 
ما مـــع  عـــام 2023؛ ال ســـيَّ
احتماليـــة تدهـــور الوضـــع 
األمنـــي فــــي شـــمال غـــرب 
ســـوريا، وتدفـــق املزيـــد مـــن 

الالجئـــني.  



34

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

مــن الالجئــني، وكذلــك املســلحني، وقــد يــؤدي إحجــام بعــض الــدول األوروبيــة عــن 
ــا.   ــر العالقــات مــع تركي ــى توت ــن إل اســتقبال مواطنيهــا مــن املســلحني العائدي

و فــيما يتعلق بالصراعات الداخلية التي تشـهدها دول املنطقة، أشـار معهد الشـرق 
األوسـط إلـى أنـه علـى الرغـم مـن بعـض التراجـع فــي احلـروب األهليـة مـن حيـث 
مسـتويات العنـف فــي عـام 2021، فقـد أوقعـت هذه الصراعات املنطقة فــيما ميكن 
أن يُطلـق عليـه »خلـل وظيفــي إقليمـي« Regional Dysfunction، وهـو أمـر من املرّجح 
أن يسـتمر فــي عـام 2022، فبالنسـبة لسـوريا، أصبـح احلضـور العسـكري مـن ِقبـل 
القـوى اخلارجيـة )روسـيا وإيـران وتركيـا( أكثـر ترسـًخا واسـتمراًرا، و فــيما يتعلـق 
بالـدول األخـرى التـي انتقلـت إلـى واقـع مـا بعـد احلـرب األهليـة، مثـل لبنـان، فهـي 
تواجه اآلن خطر االنزالق مرة أخرى إلى حرب أهلية جديدة، مع اسـتمرار الشـعور 
بالضيـق والسـخط الشـعبي الـذي أعقـب انفجـار مرفـأ بيـروت. كذلك يشـهد العراق 
أيًضـا حالـة محفوفـة باخملاطـر، وظـل طوال عام 2021 معرًضا خلطر السـقوط مرة 

أخرى فــي مسـتنقع العنف الطائفــي. 

ــاخ حــادة  ــق بالتغيــر املناخــي، فقــد كانــت التداعيــات العامليــة لتغيــر املن ــيما يتعل وفـ
ــي منطقــة الشــرق األوســط، ومــن احملتمــل أن يكــون  هــذا العــام وبشــكل خــاص فـ
ذلــك مؤشــًرا علــى حتــول املنطقــة إلــى نظــام مناخــي جديــد سيســتمر فـــي مفاقمــة 
التحديــات البيئيــة، مثــل: احلــرارة الشــديدة، والطقــس القاســي، واجلفــاف الشــديد، 
مبــا لذلــك مــن تداعيــات خطيــرة علــى ســكان املنطقــة، وال ســيما مــا يتعلــق مبســتوى 
املرتبطــة  األمــراض  زيــادة  احتماليــة  مــن  ذلــك  ومــا يصاحــب  العامــة،  الصحــة 
باحلــرارة والتــي قــد تتســبب فـــي الوفــاة. فضــلًا عن تراجــع إمدادات املياه الســطحية 
واجلوفـــية، إلــى جانــب قلــة هطــول األمطــار املوســمية، خاصــة فـــي منطقــة الشــام 

والعــراق وإيــران، ممــا يُهــدد األمــن املائــي لتلــك الــدول خــالل الســنوات املقبلــة. 

وعلـى الصعيـد التكنولوجـي، رّجـح تقريـر وحدة االسـتخبارات اإليكونوميسـت، وقوع 
سلسـلة متزايـدة مـن الهجمـات السـيبرانية االنتقاميـة التـي تسـتهدف التكنولوجيـا 
املرتبطـة بالبنـى التحتيـة للـدول الكبـرى، ومـن ثـمَّ التأثيـر سـلًبا علـى اقتصاداتهـا. 
ومـن ناحيـة أخـرى، أّكـد معهـد الشـرق األوسـط بـروز السياسـة التكنولوجيـة كعامـل 
رئيـس فــي املشـهد السياسـي العاملـي، وليـس أدل علـى ذلـك مـن الـدور الـذي لعبتـه 
علـى  املتزايـد  الدولـي  واالحتجـاج   ،NSO Group اإلسـرائيلية  التكنولوجيـا  شـركة 
برنامجها »بيجاسـوس« Pegasus، والذي أكدت الشـركة أن الغرض منه هو مراقبة 
االتصـاالت مـن أجـل »منـع اإلرهـاب واجلرميـة«، رغـم االنتقـادات التـي ثـارت بسـبب 
اسـتخدامه كآلية ملراقبة وترهيب الصحفــيني، والنشـطاء، واملعارضني السياسـيني، 
وغيرهـم فــي بعـض دول املنطقـة، وميكـن اعتبـار التخويـف واملراقبـة عبـر اسـتخدام 
التكنولوجيا دون توافر ضوابط قانونية دولية مبثابة تغيير لقواعد اللعبة السياسية 

مـــن  الــرغـــــــــــم  علـــى 
فــــي  الـتـــــــراجـــــــــع  بــعـــــض 
مـــن  األهليـــة  احلـــــــــــــروب 
حيـــث مســـــــتويات العنـــف 
فقـــد   ،2021 عــــــــــــــــام  فــــي 
الصراعـــات  هـــذه  أوقعـــت 
ميكـــن  فــــيما  املنطقـــــــــة 
»خلـــل  عليـــه  ُيطلــــــــــق  أن 
وظيفــــي إقليمـــي، وهـــو أمـــر 
مـــن املرّجـــح أن يســـتمر فــــي 

  .2022 عـــام 



35

آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

فــيما يتعلـق مبسـتقبل احتـرام حقـوق اإلنسـان، عـالوًة علـى كونـه مؤشـًرا ملسـتقبل 
التعـاون بـني بعـض دول املنطقـة وإسـرائيل فــي مجـال التكنولوجيـا، مبـا يعـد تتويًجـا 

للتحـول الـذي تشـهده املنطقـة. 

ــا فرنســا،  ــي مقدمته ــا العســكرية، وفـ ــز قدراته ــة لتعزي ــدول األوروبي ومــع ســعي ال
فـــي ضــوء طرحهــا ملفهــوم االســتقالل االســتراتيجي، والدعــوات املطالبــة بتأســيس 
جيــش أوروبــي مســتقل عــن منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(، أصــدر مركــز 
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة CSIS تقريــًرا حــول تطــور القــدرات العســكرية 
األوروبيــة احملتمــل خــالل العقــد املقبــل،  والــذي أّكــد مواصلــة جيــوش الــدول 
ــل،  ــو مث ــف النات ــي حل ــدرة فـ ــر ق ــرى واألكث ــدول الكب ــك ال ــي ذل ــة - مبــا فـ األوروبي
اململكــة املتحــدة وفرنســا - جهودهــا مــن أجــل تنفـــيذ املهــام العســكرية دون مســاعدة 
الواليــات املتحــدة. ومــن املرّجــح فـــي هــذا الصــدد تزايــد التحديــات األوروبيــة فـــي 
مواجهــة بعــض الــدول املنافســة، خاصــة روســيا والصــني، مــع قيامهمــا بتطويــر 
ــع أن تواجــه اجليــوش  القــدرات العســكرية التقليديــة والنوويــة. كمــا أنــه مــن املتوقَّ
ــر  ــث تفتق ــادئ، حي ــدي واله ــة احمليطــني الهن ــي منطق ــرة فـ ــات كبي ــة حتدي األوروبي
عملياتهــا  الالزمــة إلجنــاز  القــدرات  إلــى  األوروبيــة  واجلويــة  البحريــة  القــوات 
بنجــاح، وبالتالــي فــإن قدراتهــا العســكرية إلبــراز قوتهــم فـــي منطقــة احمليطــني 
ــي التراجــع خــالل  ــح أن تســتمر فـ ــادئ ســتبقى محــدودة، ومــن املرجَّ ــدي واله الهن
العقــد املقبــل، بالنظــر إلــى احلجــم املتواضــع للجيــوش األوروبيــة. وفـــي ضــوء هــذه 
ــف  ــة حل ــى مواصل ــة عل ــأن تركــز احلكومــات األوروبي ــر ب ــات، أوصــى التقري التحدي
ــدرة  ــد مــدى ق ــل وحتدي ــاء، وحتلي ــره اخلاصــة بتقاســم األعب ــة معايي ــو مراجع النات
احللفــاء علــى تنفـــيذ املهــام املطلوبــة، وحتديــث عمليــة التخطيــط الدفاعــي للحلــف، 
مبــا يتيــح إضفــاء الطابــع اإلقليمــي بشــكل أكبــر، مؤكــًدا أنــه ال ميكــن للقــوات 
والقــدرات األوروبيــة التغلــب علــى تلــك التحديــات بــني عشــية وضحاهــا، حيــث 
ستســتغرق وقًتــا ملواجهتهــا، وإلــى أن تتمّكــن مــن حتقيــق ذلــك ســتحتاج إلــى الدعــم 

العســكري األمريكــي. 

ووفًقــا لتقريــر صــادر عــن مجلــة فوريــن بوليســي،  فقــد شــهد عام 2021 عــدة أزمات 
ــح اســتمرارها خــالل عــام 2022، مــن أبرزهــا، توقيــع اتفــاق »أوكــوس« بــني  مــن املُرجَّ
كٍل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبريطانيــا، وأســتراليا، والــذي يســمح لألخيــرة 
ببنــاء غواصــات نوويــة، فضــلًا عــن تعزيــز النفــوذ األمريكــي فـــي منطقــة احمليطــني 
ــل، ألغــت أســتراليا عقــًدا  ــي املقاب ــي. وفـ ــواء النفــوذ الصين الهنــدي والهــادئ، واحت
مبليــارات الــدوالرات مــع فرنســا للغواصــات غيــر النوويــة، األمــر الــذي أثــار غضــب 
فرنســا التــي اســتدعت سفـــيريها لــدى الواليــات املتحــدة وأســتراليا فـــي ســابقة هــي 

األولــى مــن نوعهــا، ممــا يُنبــئ مبزيــد مــن التوتــرات عبــر األطلســي.

للقـــوات  ميكـــن  ال 
األوروبــــيــــــــة  والقـــــــــدرات 
تلـــك  علـــى  التـغـلـــــــــــب 
عشـــية  بـــني  التحديـــات 
حـيـــــــــــــــث  وضــحــــــاهــــــــا، 
وقــــًتـــــــــا  ســــتــســــــتــغـــــــــرق 
أن  وإلــــــــى  ملواجهتهـــــــــا، 
حتقيـــق  مـــن  تتمّكـــن 
إلـــى  ســــــتــحــتـــــــاج   ذلـــك 
الـــعـــــســــــــــــكـــــــــري  الدعـــم 

األمريكـــي.  
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ليتوانيـا  وافقـت  إذ  والصـني؛  ليتوانيـا  بـني  اخلالفـات  إلـى  التقريـر  أشـار  كذلـك 
علـى تبـادل التمثيـل الدبلوماسـي مـع تايـوان، مـع السـماح لألخيـرة باسـتخدام اسـم 
»تايـوان« فــي سـفارتها فــي ليتوانيـا، مشـيًرا إلـى أن العديـد مـن الـدول التـي تتبـادل 
التمثيـل الدبلوماسـي مـع تايـوان تسـتخدم اسـم العاصمـة »تايبيـه« بـدلًا مـن »تايوان« 
جتنًبا إلثارة حفــيظة بكني. ورًدا على ذلك، اسـتدعت الصني سفــيرها من ليتوانيا، 
وأوقفـت الشـحن عبـر السـكك احلديديـة إلـى ليتوانيـا، كما علَّقت الـواردات من دول 
االحتـاد األوروبـي املتضمنـة مكونـات مـن ليتوانيـا، وفــي ضـوء ذلـك رّجـح التقرير أن 
يشـهد النـزاع الدبلوماسـي بـني اجلانبـنْي توتـرات جديـدة عـام 2022، ال سـيما فــي 
ضـوء تصريـح وزيـر خارجيـة ليتوانيـا، بـأن بـالده مُتثِّـل منوذًجـا للوقـوف فــي وجـه 

الضغـوط التـي متارسـها بكـني علـى الـدول الصغيـرة.

كذلــك ســلّط التقريــر الضــوء علــى النــزاع بــني كٍل مــن بريطانيــا واالحتــاد األوروبــي 
ـر مفاوضــات بريكســت، فضــلًا عــن انــدالع  وأيرلنــدا الشــمالية، مشــيًرا إلــى تعثُـّ
ــة  ــات احلدودي ــدا الشــمالية بشــأن الترتيب ــا وأيرلن ــني كٍل مــن بريطاني ــات ب اخلالف
التاليــة خلــروج بريطانيــا مــن االحتاد األوروبي، مؤكًدا تصاعد مخاوف الساســة فـــي 
ــن لنــدن وبروكســل مــن تســوية خالفاتهمــا،  الواليــات املتحــدة وأوروبــا مــن عــدم متكُّ
األمــر الــذي ســيُلقي بتداعياتــه علــى تقويــض اتفــاق ســالم »اجلمعــة البيضــاء« لعــام 
1998، والــذي أنهــى عقــوًدا مــن الصــراع الطائفـــي فـــي أيرلنــدا الشــمالية، ممــا يُنذر 

بتداعيــات بالغــة اخلطــورة علــى األمــن األوروبــي.

ر تقريـر آخـر صـادر عـن مجلـة فوريـن بوليسـي  مـن احتماليـة أن يواجـه العالـم  وحـذَّ
أزمـة فــي الشـحن البحـري؛ بسـبب نقـص العاملـني فــي أعالـي البحـار، مشـيًرا إلـى 
أن النقـل البحـري يسـهم بنحـو 80% مـن التجـارة العامليـة، وفــي غيابـه سـوف يواجـه 
العالـم أزمـة كبيـرة، موضًحـا وجـود أكثـر مـن 50 ألـف سفــينة يعمـل عليهـا بحـارة 
مـن الصـني والفلبـني وإندونيسـيا وروسـيا وأوكرانيـا والهنـد، وتعتمـد الـدول، خاصـة 
املتقدمـة، علـى بحـارة هـذه البلـدان لنقـل البضائـع احليويـة. وفــي ضـوء اسـتمرار 
تفشـي جائحـة كورونـا وقـرارات اإلغـالق التـي فرضتهـا العديـد مـن الـدول، اضطـر 
البحـارة إلـى حتمـل فتـرات إقامـة أطـول مـن املعتـاد علـى السـفن؛ بسـبب إغـالق 
البلـدان املنكوبـة مـن الوبـاء حدودهـا، ويفترض التقرير أنه إذا تسـببت هذه األوضاع 
ر عددهم بنحو 1.6 مليون بحار حول العالم،  فــي استقالة ُعشر البحارة الذين يُقدَّ

فسـوف يواجـه العالـم اضطرابـات هائلـة فــي سالسـل التوريـد. 

كذلـك سـلّط التقريـر الضـوء علـى أزمة األحزاب اإلسـالمية فــي املنطقة ومسـاعيها 
لتغييـر حظوظهـا فــي العـام اجلديـد، مشـيًرا إلـى تراجـع حـزب العدالـة والتنميـة 
املغربـي فــي انتخابـات سـبتمبر 2021، وتعـرُّض حـزب النهضـة التونسـي النتكاسـة 
كبيـرة بعـد تعليـق الرئيـس »قيـس سـعيد« عمـل البرملـان فــي يوليـو 2021، كمـا لـم 

أزمـــة  العالـــم  يواجـــه 
البحـــري؛  الشـــحن  فــــي 
العاملـــني  نقـــص  بســـبب 
البحـــار،  أعالـــي  فــــي 
األمـــر  خطـــورة  وتتجّلـــى 
النقـــل  أن  إلـــى  بالنظـــر 
بنحـــو  يســـهم  البحـــري 
80% مـــن التجـــارة العامليـــة، 
ســـيواجه  غيابـــه  وفــــي 

العالـــم أزمـــة كبيـــرة.  
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يتمّكـن حـزب العدالـة والتنميـة التركـي مـن وقـف التراجع الكبير فــي شـعبيته، وفــي 
ضـوء ذلـك مـن املرّجـح أن يعمـل اإلسـالميون خـالل عـام 2022 علـى إعـادة رسـم 
خطـوط حتركاتهـم، والتكيـف مـع املتغيـرات اجلديـدة، وإعـادة جتميـع صفوفهـم بعـد 

عـام مـن االنتكاسـات املتتاليـة.

وعلـى الصعيـد اإلفريقـي، تطـّرق التقرير الصادر عـن مجموعة األزمات الدولية إلى 
األزمـة اإلثيوبيـة، حيـث سـيكون من الصعـب التئام اجلروح التي خلفتها إراقة الدماء 
علـى النسـيج االجتماعـي فــي إثيوبيـا، غيـر أنـه ثّمـة نافـذة أمل صغيرة تتكشـف فــي 
ضوء التطورات األخيرة، إذ أسـقط زعماء اجلبهة الشـعبية لتحرير تيجراي شـرًطا 
أساسـًيا للمحادثـات، وهـو مغـادرة قـوات األمهـرة للمناطـق التـي اسـتولوا عليهـا فــي 
غرب تيجراي، كما أعلنت السلطات الفــيدرالية، فــي نهاية ديسمبر 2021، أنها لن 
تتقـدم أكثـر حملاولـة هزميـة قـوات تيجـراي، ممـا يشـي باحتمالية التوصـل إلى هدنة 
إليصـال املسـاعدات اإلنسـانية إلـى إقليـم تيجـراي واستكشـاف مسـارات التسـوية 
املمكنـة، خاصـة أن كال اجلانبـني يحظيـان بدعـم قـوي وميكنهمـا حشـد املزيـد مـن 
اجلنود، ومن ثّم من املسـتبعد أن يتمّكن أي طرف منهما من هزمية الطرف اآلخر. 

واتصـالًا باألزمـات التـي تواجـه دول القـارة اإلفريقيـة، فقـد شـهدت إفريقيـا بعـض 
التنظيمـات  الضعيفـة ضـد  الـدول  وتكافـح  اإلرهـاب،  املعـارك ضـراوة ضـد  أكثـر 
اإلرهابيـة خاصـة فــي املناطـق النائيـة، حيـث ال تتمتـع احلكومـات املركزيـة سـوى 
بنفـوذ ضئيـل، وقـد شـهدت دول السـاحل والصحراء تزايًدا فــي الهجمـات اإلرهابية 
فــي ظـل انتشـار هـذه التنظيمـات مـن شـمال مالـي إلـى وسـط البـالد، إلـى النيجـر، 
وعبـر ريـف بوركينـا فاسـو. ورغـم خسـارة جماعـة بوكـو حـرام مسـاحات شاسـعة من 
شـمال شـرق نيجيريـا وتفككهـا، فـإن اجلماعـات املنشـقة عنها ال تـزال تُلحق أضراًرا 
جسـيمة فــي املنطقـة احمليطـة ببحيـرة تشـاد. فضـلًا عـن حركـة الشـباب فــي جنـوب 
ـح اسـتمرار معانـاة دول القـارة  الصومـال، وتنظيـم داعـش فــي موزمبيـق، ومـن املرجَّ

السـمراء جـّراء التصعيـد احملتمـل لهجمـات هـذه التنظيمـات.

وختاًمـا، فقـد حمـل العـام املاضـي العديـد مـن املفاجآت، خاصة فــي منطقة الشـرق 
األوسـط، والتـي شـهدت محـاوالت لوقـف التصعيـد وتبنِّـي احللـول السياسـية فــي 
بعـض مناطـق الصراعـات، غيـر أن املنافسـة اإلقليميـة علـى السـلطة والنفوذ سـتظل 
سـمة رئيسـة مسـتمرة فــي هـذه الصراعـات، بالتـوازي مـع التنافـس الدولـي األوسـع 
نطاًقا بني الواليات املتحدة والصني وروسيا وأوروبا، وتواصل هذه اجلهات الفاعلة 
اخلارجية لعب أدوار مهمة فــي أجزاء رئيسة من الشرق األوسط، وذلك إلى جانب 
مـا سـتواجهه دول املنطقـة مـن حتديـات خطيـرة خالل السـنوات القادمـة، يتصدرها 
تغيـر املنـاخ، األمـر الـذي يقتضـي تعزيـز سـبل التعـاون لتحويـل التحديـات إلـى فرص 

لتعزيـز األمـن واالزدهار فــي املنطقة.

جماعـة  خسـارة  ورغـم 
مسـاحات  حـــــــــــــــرام  بـوكـــــــو 
شـرق  شـمال  مـن  شاســـــعة 
فـإن  وتفككهـا،  نيجيريــــــــــا 
عنهـا املنشـقة   اجلماعـات 

أضـراًرا  ُتلحـق  تـزال  ال 
املنــــطـقــــة  فـــــــــي  جـســـــيـــمـــــة 

احمليطة ببحيرة تشاد.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

بعد ُمضي ما يقرب من عامني منذ اإلعالن رسمّيًا فـي شهر مارس عام 2020 أن 
إنسان  مليون   280 بالفـيروس  املصابني  كورونا، جتاوز عدد  يواجه جائحة  العالم 
توفـى منهم 5.4 ماليني. وما زال الفـيروس مبتحوراته يهدد حياة الناس وأسباب 
معيشتهم. وقد أصابت اجلائحة النشاط االقتصادي العاملي بتراجع غير مسبوق لم 
يشهده االقتصاد العاملي منذ الكساد الكبير فـي القرن املاضي؛ إذ أصبح معدل منو 

االقتصاد العاملي سلبًيا مبقدار 3.1% فـي عام 2020. 

تسـببت  حيـث  البطالـة؛  أرقـام  فــي  بزيـادة  مصحوًبـا  النمـو  فــي  التراجـع  وكان 
تداعيـات اجلائحـة فــي خسـارة 8.8% مـن سـاعات العمـل علـى مسـتوى العالـم، مبـا 
يعـادل 4 أمثـال خسـائر البطالـة بعـد األزمـة املاليـة العامليـة فــي عـام 2008. كمـا 
ارتفعـت أرقـام مـن يعانـون مـن الفقـر املدقـع بنحـو 100 مليـون إنسـان ألول مـرة بعـد 
عقديـن مـن االنخفـاض املسـتمر. ورصـدت منظمـة األونكتـاد تراجًعـا غيـر مسـبوق 
فــي االسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة مبقـدار 35% عـن العـام السـابق، لتصـل إلـى 
تريليـون دوالر فــي عـام 2020، كمـا انخفضـت التجـارة العامليـة مبقـدار 5.3%، وإن 
تأثـرت التجـارة فــي اخلدمـات مبقـدار أكبـر باإلغـالق االحترازي وقيود السـفر عبر 
احلـدود. وتسـبب ذلـك كلـه فــي تراجـع قـدرات الـدول، خصوًصـا الناميـة منها، على 
حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، علًمـا بـأن العالـم لـم يكـن علـى وتيـرة مالئمـة 
لتحقيـق هـذه األهـداف فــي تاريخهـا احملـدد فــي عـام 2030، وال يجـب بحـال تبرير 

هـذا التقصيـر الدولـي بنشـوب اجلائحـة.  

تباُين فـي قدرات املواجهة للجائحة وتبعاتها االقتصادية
كان التعامـل مـع اجلائحـة بتبعاتهـا الصحيـة وتداعياتهـا االقتصاديـة متبايًنـا بـني 
نـت الـدول املتقدمـة مـن توفــير املـوارد الالزمـة  الـدول؛ ففــيما يتعلـق باللقاحـات متكَّ
ـن 75% مـن مواطنيهـا مـن احلصـول علـى لقاح واحد على األقـل، بينما وصلت  مـا مكَّ

هـذه النسـبة إلـى 7% فقـط فــي الـدول األقـل دخـلًا مـع نهايـة عـام 2021.

نت الدول املتقدمة من ضخ ما يعادل 28% من نواجتها  وفــي اجملال االقتصادي متكَّ
والتمهيـد  اجلائحـة  آلثـار  التصـدي  ودعـم  االقتصـاد  إلنعـاش  اإلجماليـة  احملليـة 
ـن الـدول متوسـطة الدخـل مـن تدبيـر أكثـر مـن %6.5  للتعافــي منهـا، بينمـا لـم تتمكَّ
مـن نواجتهـا احملليـة، وعجـزت الـدول منخفضـة الدخـل عـن مسـاندة اقتصاداتهـا 

اجلائحـــة: بعـــد  العاملـــي   االقتصـــاد 
منو محفوف باخملاطر 

أ. د. محمود محيي الدين
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بأكثـر مـن 1.8% مـن النـاجت احمللـي اإلجمالـي. وإجمـالًا فـإن 80% مـن االسـتثمارات 
والتدفقـات املاليـة املوجهـة للتعافــي أُنققـت فــي دول متقدمـة. 

منو اقتصادي متفاوت فـي عام 2021
لــم يكــن غريًبــا إًذا مــع هــذا التبايــن فـــي إجــراءات التصــدي الصحــي واالقتصــادي 
ــي أداء معــدالت النمــو  بــني الــدول املتقدمــة والناميــة أن ميتــد هــذا إلــى تفــاوت فـ
 2021 لعــام  النمــو  لتقديــرات  األخيــرة  املراجعــة  ففـــي  احلقيقــي؛  االقتصــادي 
ــدوق النقــد الدولــي فـــي شــهر أكتوبــر للعالــم  ــن صن ر م كان متوســط النمــو املقــدَّ
5.9% بعــد تخفـــيضه مبقــدار 0.1% عــن التقديــر الســابق فـــي شــهر أبريــل مــن 
ــي للنمــو أقــل مــن املقــّدر؛ نظــًرا  العــام نفســه، ومــن األرجــح أن يكــون الرقــم الفعل
ــي الربــع الرابــع  للمعوقــات املتعلقــة بشــبكات اإلمــداد وظهــور متحــور أوميكــرون فـ
ــي البلــدان الناميــة  مــن العــام، فضــلًا عــن تهديــد مســارات التعافـــي االقتصــادي فـ
لقصــور قدراتهــا الصحيــة والقيــود علــى موازناتهــا مبــا يحــد مــن املســاندة املطلوبــة 

لالســتثمارات العامــة. 

وبهـذا ُقـدرت معـدالت النمـو فــي عام 2021 فــي دول متقدمة مثـل الواليات املتحدة 
ومنطقـة اليـورو بنحـو 6% و5% علـى الترتيـب، بينمـا تصـل هـذه املعـدالت إلـى %4.4 
فـي العالم العربي، و3.7% فـي إفريقيا جنوب الصحراء، بينما بلغت هذه التقديرات 
7.2% فـي الدول النامية واألسواق الناشئة اآلسيوية، و6.3% فـي أمريكا الالتينية. 

عـة لعـام 2022 ومخاطـر  مسـارات النمـو االقتصـادي املتوقَّ
تواجهها      

جـروب  يوراسـيا  مـع  بالتعـاون  أُعـد  للتأمـني  أكسـا  ملؤسسـة  حديـث  تقريـر  فــي 
ـم العالـم إلـى أربعـة أجـزاء ألغـراض التحليـل: أوروبـا،  عـن اخملاطـر العامليـة، ُقسِّ
واألمريكتـني، وإفريقيـا، والشـرق األوسـط وآسـيا. ووفًقـا السـتمارة اسـتقصاء رأي 
ُسـِئل نحـو 3600 خبيـر مختـص فــي اخملاطـر وإدارتهـا الختيار خمسـة مخاطر وفًقا 
ألولويتهـا مـن قائمـة تضـم 25 سـؤالًا، وباإلضافـة إلـى هؤالء اخلبراء الذين يعيشـون 
فــي 60 دولـة حـول العالـم ُسـِئلت عينـة مـن 20 ألـف شـخص مـن 15 دولـة وجـاءت 

اخملاطـر اخلمسـة األولـى علـى هـذا الترتيـب: 

نت الدول املتقدمة  متكَّ
من ضخ ما يعادل 28% من 
نواجتها احمللية اإلجمالية 
ودعم  االقتصاد  إلنعاش 
اجلائحة،  آلثار  التصدي 
الدول  ن  تتمكَّ لم  بينما 
متوسطة الدخل من تدبير 
وعجزت   ،%6.5 من  أكثر 
الدخل  منخفضة  الدول 
اقتصاداتها  مساندة  عن 

بأكثر من %1.8.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تغيرات املناخ . 1

أمن املعلومات أو األمن السيبراني. 2

اجلوائح واألمراض املعدية. 3

اخملاطر اجليوسياسية. 4

مخاطر التذمر االجتماعي ونشوب صراعات داخلية. 5

وياُلحظ أن هذا الترتيب العاملي للمخاطر من وجهة نظر اخلبراء قد اختلف بشأن 
ما يشغل املرتبة األولى باختالف األقاليم اجلغرافـية؛ حيث ظلَّت تغيرات املناخ فـي 
املرتبـة األولـى للمجموعـة األوروبيـة، بينمـا شـغلت مخاطـر األمـن السـيبراني املرتبة 
األولـى فــي حالـة األمريكتـني، ثـم جـاءت اجلوائـح فــي املرتبـة الثالثـة للمجموعتـني. 
وهـذا يُفسـر بـأن أوروبـا وأمريـكا كانتـا قـد قطعتـا شـوًطا جيـًدا فــي التعامـل مـع 
اجلائحـة، التـي احتلـت املرتبـة األولـى لهمـا فــي عـام 2020. ويذكـر أن نتائـج هـذا 

املسـح قـد أُعلنـت قبـل انتشـار متحـور أوميكـرون.

ترتيـب اخملاطـر  فـكان  الـدول اآلسـيوية والشـرق األوسـط  بالنسـبة جملموعـة  أمـا 
فــيها علـى النحـو اآلتـي: 1. اجلوائـح واألمـراض املعدية، 2. أمـن املعلومات أو األمن 
السـيبراني، 3. تغيـرات املنـاخ، 4. االسـتقرار املالـي، 5. اخملاطـر اجليوسياسـية. 
وقـد اشـتركت إفريقيـا مـع هـذه اجملموعـة فــي الترتيـب للمخاطـر األولـى والثانيـة 
فبـدأت باجلوائـح واخملاطـر الصحيـة، ثـم مبخاطـر أمـن املعلومـات، ولكنهـا جعلـت 
اخملاطـر اجليوسياسـية فــي املرتبـة الثالثـة قبـل تغيـرات املنـاخ التـي جـاءت رابعـة 
فــي الترتيـب، ثـم جـاءت فــي املرتبـة اخلامسـة مشـكالت األمـن اجلديـدة واإلرهاب، 

وتبعتهـا مباشـرة مخاطـر االسـتقرار املالـي، مبـا فــي ذلـك الديـون. 

وتشـير تقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى أن متوسـط معـدل النمـو احلقيقـي 
إلجمالـي النـاجت احمللـي العاملـي لعـام 2022 يتوقـع أن يصل إلى 4.9%. وهذه األرقام 
ـح تعديلهـا ألدنـى، بسـبب تأثير اسـتمرار فــيروس كورونا ومتحـوره األخير،  مـن املرجَّ
مـع البـطء فــي سالسـل اإلمـداد، والتراجـع فــي النشـاط االقتصـادي فــي الصـني. 
عـة  ويسـتمر التفـاوت فــي األداء بـني الـدول املتقدمـة والناميـة؛ إذ إن األرقـام املتوقَّ
للنمـو فــي الواليـات املتحـدة تصـل إلـى 5.2%، وفــي أوروبـا 4.3%، وفــي العالـم 
العربـي يقـدر النمـو بنحـو 4.5%، بينمـا تصـل هـذه التوقعـات فــي إفريقيـا جنـوب 

الصحـراء وآسـيا وأمريـكا الالتينيـة إلـى 3.8% و6.3% و3% علـى الترتيـب. 

وبهـذا فإننـا جنـد مسـار التعافــي يأخـذ شـكل حـرف V  فــي الـدول املتقدمـة التـي 
فــي سبيلها للعودة اقتراًبا إلى مستوى الناجت فــي 2019، بينما يأخذ التعافــي شكل 
حرف U فــي عدد من األسـواق الناشـئة والدول النامية التي ستسـتغرق زمًنا أطول، 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بعـــد  العالـــم  أصبـــح 
اجلائحـــة أكثـــر تفاوًتـــا فــــي 
وبعـــد  والنمـــو،  الدخـــول 
ســـنوات مـــن التقـــارب بـــني 
الـــدول عاليـــة الدخـــل مـــن 
الناميـــة  والـــدول  ناحيـــة 
مـــن  الناشـــئة  واألســـواق 
ناحيـــة أخـــرى، جنـــد تغيـــًرا 
فــــي هـــذا االجتـــاه العـــام مبـــا 

تبعـــات.   مـــن  لذلـــك 

أمـا الـدول الناميـة منخفضـة الدخـل فــيميل مسـار النمـو فــيها إلـى اتخـاذ شـكل 
حـرف L . مجمـل هـذا أن العالـم بعـد اجلائحـة قـد أصبـح أكثـر تفاوًتـا فــي الدخـول 
والنمـو، وبعـد سـنوات مـن التقـارب بـني الـدول عاليـة الدخـل مـن ناحيـة والـدول 
الناميـة واألسـواق الناشـئة مـن ناحيـة أخـرى، بفضـل النمـو األعلـى فــي اجملموعـة 
األخيـرة وتراكـم أثرهـا، جنـد تغيـًرا فــي هـذا االجتـاه العـام مبـا لذلـك مـن تبعـات.  

حتديات التضخم 
بينما حاول االقتصاد العاملي فــي عام 2021 تعويض ما خسـره بانكماشـه فــي عام 
2020 بسـبب نشـوب اجلائحـة، أبـت أيامـه األخيـرة إال أن تتحـداه باملتحـور اجلديـد 
-أوميكـرون- ليزيـد مـن حالـة الاليقـني التـي تشـهدها األسـواق، ثـم تأتـي زيـادات 
ضـت االقتصـادات املتقدمـة  متواليـة لألسـعار لتعـوق محـاوالت التعافــي؛ فقـد تعرَّ
لزيـادات فــي معـدالت تغيـر األسـعار لـم تشـهدها منـذ أربعـني سـنة. وكانـت أعلـى 
معـدالت الزيـادة مـن نصيـب الواليـات املتحـدة التـي وصـل فــيها معـدل التغيـر فــي 
الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلكني إلى 6.8% فــي شـهر نوفمبر 2021، وهو ما لم 
ـع أن تتجاوز معـدالت التضخم  تشـهده فــي تاريخهـا املعاصـر منـذ عـام 1982. ويُتوقَّ
العامليـة متوسـط 5% لعـام 2021، بينمـا تصـل تقديـرات التضخـم فــي العـام نفسـه 
إلى 5.3%، وفــي الواليات املتحدة سـتتجه لالنخفاض إلى 2.6% وفًقا لتوقع البنك 

الفــيدرالي األمريكـي وإن كانـت أعلـى مـن التوقـع السـابق الـذي كان %2.2.

ما يعني سائر العالم املتأثر مبجريات األمور فــي أكبر اقتصاد فــيه هو ما سيتخذه 
البنـك الفــيدرالي األمريكـي مـن إجـراءات نقدية سـتؤثر على أسـعار الفائـدة العاملية 
وتكلفـة االقتـراض فــي خـالل األسـابيع والشـهور املقبلة. فقد أدرك أخيـًرا القائمون 
علـى رأس البنـك املصـدر ألكبـر عملـة دوليـة فــي التـداول، أن التضخـم هـذه املـرة 
ليـس مؤقًتـا؛ فالتضخـم سـيكون أكثـر اسـتمراًرا بفعل عوامل تراجـع عرض املنتجات 
الرتباك سالسل اإلمداد وزيادة تكلفة النقل والشحن، مع زيادة فــي الطلب املتأجج 

مدفوًعـا مبـا ضـخ بـه مـن سـيولة على مـدار عامي اجلائحة فــي الـدول املتقدمة.

وحتـى تتـواءم خطـوط اإلنتـاج وتـزداد اإلنتاجيـة أيًضـا مبا سيسـتغرقه ذلـك من زمن 
النقديـة لكبـح جمـاح التضخـم مبـا اعتـادت عليـه  واسـتثمارات، سـتضطر اإلدارة 
مـن رفـع لسـعر الفائـدة بعدمـا تقـوم بسـحب إلجـراءات التيسـير النقـدي وبرامـج 
شـراء األصـول املاليـة بسـرعة أكبـر ممـا كانـت تخطـط لـه. وملـا كان للبنـك املركـزي 
األمريكـي مسـؤولية مزدوجـة للحفـاظ علـى اسـتقرار األسـعار ومسـاندة االقتصـاد 
فــي الوقت ذاته، فما زالت التوقعات بأن تكون إجراءات التقييد النقدي فــي حدود 
ال تـؤدي إلـى اإلضـرار بالتعافــي االقتصـادي فــي الواليات املتحـدة أو تقويض فرص 

االسـتثمار والتشـغيل فــيها.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــا  ال ميكـــن جتاُهـــل 
كان متبًعـــا قبـــل اجلائحـــة 
مـــن  بعدهـــا  واســـتمر 
إجـــراءات حمائيـــة معوقـــة 
رفعـــت  التجـــارة  حلركـــة 
وخفضـــت  األســـعار  مـــن 
املعـــروض مـــن الســـلع. كمـــا 
املرجتلـــة  اإلجـــراءات  أن 
بــضــــــغــــــوط  املــتـــعـــجــــلـــــــــــة 
ومزايـــدات سياســـية شـــوهت 
التحـــول  إدارة  سياســـات 
نحـــو تـــخ فــــيض االنبعاثـــات 

الكربونيـــة.  

ولكـن هنـاك ضـرورة للتنسـيق الدولـي ومراعـاة تأثيـر التقييـد النقـدي واحتمـال رفع 
أسعار الفائدة فـي البلدان املتقدمة على تدفقات رؤوس األموال إلى الدول النامية؛ 
فقد نشرت صحيفة الفايننشال تاميز تقريًرا فــي شهر نوفمبر مفاده أن التدفقات 
املاليـة لألسـواق الناشـئة حتولـت إلـى أرقام سـالبة فــي شـهر نوفمبـر املاضي، وذلك 
ألول مـرة منـذ مـارس 2020 فــي أعقـاب اجلائحـة. وقـد تزامـن ذلـك مـع ارتفاع فــي 
سـعر الـدوالر أمـام العمـالت األجنبيـة كـرد فعـل لبـدء التحول فــي السياسـة النقدية 

األمريكيـة نحـو التقييـد االئتمانـي ورفع سـعر الفائدة.  

ومـن املتعـارف عليـه أن إبقـاء معـدالت التضخـم فــي حـدود منخفضـة، كانـت تبلـغ 
فــي حالة الدول املتقدمة متوسـط 2% سـنوّيًا، من ضمانات االسـتقرار االقتصادي، 
ومـن املتفهـم أن تكـون هـذه املتوسـطات أعلـى مـن ذلـك فــي الـدول النامية ملشـكالت 
هيكلية ومؤسسـية فــي اقتصاداتها. ومما اتفق عليه االقتصاديون ورجال السياسـة 

أن هـدف اسـتقرار األسـعار هـو مـن أولويـات السياسـات العامـة.

وقـد شـهدت شـهور النصـف الثانـي مـن عـام 2021 ارتفاعـات متواليـة فــي معـدالت 
وأشـباه  واألخشـاب  القطـن  مثـل:  إنتـاج،  ومدخـالت  متنوعـة  لسـلع  أسـعار  زيـادة 
املوصـالت واملالبـس اجلاهـزة. كمـا حدثـت قفـزات فــي أسـعار الغـذاء بنحـو %40 
فــي أثنـاء انتشـار وبـاء كورونـا، مبـا سـبب ضغوًطـا علـى الـدول منخفضـة الدخـل 
التـي يشـكل اسـتهالك الطعـام نسـبة كبيـرة مـن اإلنفـاق العائلي فــيها. ومع اسـتمرار 
ارتفـاع أسـعار الغـذاء طالبـت منظمـة التجـارة العاملية بالتزام الـدول بقواعد التجارة 
الدوليـة عموًمـا وبتجـارة السـلع الغذائيـة خصوًصـا، وكذلـك التخلـي عـن اإلجـراءات 

املشـوهة لتيسـير حركـة التجـارة الدوليـة فــي السـلع الزراعيـة والغذائيـة.

مخاوف الركود التضخمي
قبـل انتشـار مصطلـح الركـود التضخمـي كان التحليـل االقتصـادي يتجـه إلى تعارض 
ظاهرتـي تضخـم األسـعار والركـود املصاحـب ببطالـة وعـدم تزامنهمـا مًعـا، فإمـا أن 

ينخفـض التضخـم علـى حسـاب معـدل بطالـة أكثـر ارتفاًعـا أو العكس.

القـرن  السـبعينيات مـن  فــي عقـد  التضخمـي  للركـود  العالـم فتـرة عصيبـة  شـهد 
املاضـي، بارتفـاع متوسـط معـدالت التضخـم لألسـعار ملـا يزيـد علـى 7.5% بسـبب 
زيـادة أسـعار النفـط مـع زيـادة فــي معـدالت البطالـة مبـا ال يقـل عـن 6%، وهـذه 
معـدالت شـديدة االرتفـاع مبعاييـر أداء االقتصـادات املتقدمـة. وكان لهـذه األزمـة، 
وكذلـك مـا اتُِخـذ حيالهـا مـن إجـراءات، تداعيـات شـديدة الوطـأة علـى اقتصـادات 
الـدول الناميـة التـي كانـت توسـعت فــي االقتـراض اخلارجـي ثـم جاءتهـا ارتفاعـات 
أسـعار الفائدة العاملية بغتة، مبا أحدث اضطراًبا فــي أسـعار الصرف وتقلبات فــي 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التدفقـات املاليـة وعجـز عـن سـداد الديـون. وقـد ترتـب 
علـى ذلـك اتبـاع إجـراءات اضطـرت دول ناميـة التباعهـا 
شـهدته  الـذي  النحـو  علـى  الديـون  أزمـة  مـن  للخـروج 

نهايـات مـا يُعـرف باملوجـة العامليـة األولـى للديـون.

شـهدته  كالـذي  االقتصـادي،  الـرواج  أوقـات  وفــي 
اقتصـادات الـدول املتقدمة منذ الثمانينيات حتى األزمة 
املاليـة العامليـة فــي عـام 2008، اتضـح أنـه ميكـن للنمـو 
اإلنتاجيـة  فــي  ارتفـاع  بفضـل  االسـتمرار  االقتصـادي 
البطالـة والتضخـم  فــي معـدالت  انخفـاض مطـرد  مـع 

االقتصاديـة.  للتقلبـات  وحتجيـم 

وترجـع ظاهـرة نقـص املنتجـات فــي األسـواق فــي عـام 
2021 ومـا يعتريهـا مـن ارتبـاك لعـدم مالحقـة سالسـل 
بعـد  واملسـتهلكني  املنتجـني  طلـب  فــي  لزيـادة  اإلمـداد 
النفـط والفحـم  ارتفـاع سـلة أسـعار  اجلائحـة، وكذلـك 
والغـاز الطبيعـي مبقـدار 95% منـذ مايـو 2021 وحتـى 

نوفمبـر مـن العـام نفسـه.

ال ميكـن جتاهـل مـا كان متبًعـا قبـل اجلائحـة واسـتمر 
التجـارة  حلركـة  معوقـة  حمائيـة  إجـراءات  مـن  بعدهـا 
رفعـت مـن األسـعار وخفضـت املعـروض مـن السـلع، كمـا 
ومزايـدات  بضغـوط  املتعجلـة  املرجتلـة  اإلجـراءات  أن 
سياسـية شـوهت سياسـات إدارة التحـول نحـو تخفــيض 
فــي  االسـتثمارات  زالـت  فمـا  الكربونيـة.  االنبعاثـات 
الطاقـة اجلديـدة واملتجـددة أقـل مـن مسـتواها املطلـوب 
مبـا ال يقـل عـن النصـف، كمـا تعانـي سياسـات التخـارج 
مـن قطاعـات الطاقـة التقليديـة مـن سـوء إدارة لتخـارج 
منضبـط للوصـول إلـى األهـداف الصفريـة لالنبعاثـات 
باريـس  اتفاقيـة  فــي  الـدول  لتعهـدات  وفًقـا  الكربونيـة 
للمناخ. وقد أحدث هذا االرتباك املتزامن مع تخوف من 
اإلجـراءات الرقابيـة والقانونية انخفاًضا فــي االسـتثمار 
فــي الوقـود األحفـوري الـذي مـا زال املصـدر الرئيـس ملـا 
يزيـد علـى 80% مـن احتياجـات الطاقـة األوليـة مبقـدار 

40% منـذ عـام 2015.

النمو االقتصادي  إًذا فباإلشارة إلى تقديرات معدالت 
َحت، فإن احتمال تزامن الركود مع  ومساراته التي ُوضِّ
التضخم مبعنى املعاناة من ركود تضخمي لن تزيد إال 
فمعدالت  مبكًرا.  التضخم  مواجهة  فـي  اإلخفاق  مع 
ركود  إلى  تشير  ال  وتفاوتها  انخفاضها  رغم  النمو 
القطاعات  فـي بعض  تباطؤ  يكون هناك  أن  بقدر  عام 
واألقاليم لكنه لن يكون عميًقا أو شاملًا إلحداث ركود 
عاملي. ولكن إذا لم يُحَسن التعامل مع التضخم باحتوائه 
للعمالت  املركزية املصدرة  البنوك  مبكًرا، فقد تضطر 
الدولية لكبح جماح التضخم بشدة برفع أسعار الفائدة 
يؤدي  االئتماني، مبا  التقييد  بدرجة كبرى ومبزيد من 
الركود. لذا فإن  التباطؤ وإثارة مخاوف  إلى مزيد من 
فـي  التي ستُتََّخذ  واملالية  النقدية  السياسات  إجراءات 
الشهور األولى من عام 2022 ستكون فـي غاية األهمية 

لتحديد مسارات التعافـي االقتصادي.

فخ الوسط والديون الدولية
يُقصد بفخ الوسط ما تتعرض له الدول متوسطة الدخل 
العالم وتضم 75% من سكانه  اقتصاد  ثلث  التي تشكل 
ويعيش فـيها أكثر من 60% من فقراء العالم. فهذه الدول 
ال تتمتع مبزايا الدول املتقدمة فـي االقتراض الرخيص 
بالعمالت احمللية بال مخاطر فـي سعر صرف العمالت 
الدولية املقترض بها. كما أن دول فخ الوسط ال تستفـيد 
املؤسسات  من  امليسر  الرخيص  االقتراض  مزايا  من 
األفقر  الدول  منها  تستفـيد  كالتي  الدولية،  التنموية 
قدرات  لديها  بأن  فـيه  مبالغ  بافتراض  دخلًا،  واألقل 
استثمارات  خالل  من  التمويلية  احتياجاتها  لتدبير 

القطاع اخلاص احمللي واألسواق املالية الدولية.

فهنـاك أهميـة للـدول الواقعـة فــي فـخ الوسـط للتحـوط 
الفائـدة  أسـعار  فــي  مباغتـة  تغيـرات  أثـر  مـن  املبكـر 
العامليـة تسـتهدف األوراق املاليـة قصيـرة األجـل الحتواء 
توقعات التضخم، وما قد يصحب ذلك من تغيرات فــي 
أسعار الصرف وارتفاعات فـي التكلفة الفعلية للقروض 
الدوليـة، خاصـة إذا مـا تغيـرت تصنيفاتهـا االئتمانيـة. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الـدول  فــي مجموعـة  توجًهـا  أن هنـاك  املالحـظ  ومـن 
السـبع، وكذلـك مجموعـة العشـرين، بـأن أوجـه التيسـير 
والعـون الدولـي فــي مواجهـة جائحـة كورونـا ال تلتفـت 
إلـى الـدول متوسـطة الدخـل بحـال. فمبـادرة مجموعـة 
العشـرين لتجميـد مدفوعـات خدمـة الديـون فــي إطـار 
أُعلـن عـن عـدم  العـون املؤقـت ملواجهـة كورونـا، والتـي 
جتديدهـا، وكذلـك مبـادرة النهـج املشـترك للتعامـل مـع 
مشـكالت الديـون، كلهـا مبـادرات موجهـة للـدول الفقيرة 
ال تستفــيد منهـا الـدول متوسـطة الدخـل علـى اإلطالق. 
وهـذا وإن زادت أعـداد البشـر الذيـن يعانـون مـن الفقـر 
فــي هذه البلدان الواقعة فــي فخ الوسط عن كل فقراء 
الدول األقل دخلًا. فسبل التيسير حلياة الفقراء مطلوبة 
مبـا يتجـاوز اعتبـارات التصنيـف التقليديـة للـدول وفًقـا 
اسـتقرار  ومـدى  التنميـة  واقـع  تختـزل  دخـول  لشـرائح 

اجملتمعـات واقتصاداتهـا فــي متوسـطات مضللـة. 

ومـن اجلديـر بالذكـر أن إجمالـي املديونيـة العامليـة قـد 
بلـغ 296 تريليـون دوالر مـع نهايـة النصـف الثانـي مـن 
عـام 2021، بعدمـا كان الرقـم فــي حـدود 270 تريليـون 
دوالر فــي بدايـة العـام. وقـد كان نصيـب احلكومـات مـن 
هـذه الديـون 86 تريليـون دوالر، بينمـا كان نصيـب قطاع 
األعمـال والقطـاع املالـي والقطـاع العائلـي 86 و69 و55 
تريليـون دوالر علـى التوالـي. وهـذه الزيـادات تتجاوز 36 
تريليـون دوالر فــي 2019 قبـل اجلائحـة، والذي كان يُعدُّ 
حرًجـا وشـديد االرتفـاع خاصـة للبلـدان الناميـة. ووفًقـا 
للتصنيـف الدولـي فهنـاك 7 دول ناميـة منخفضة الدخل 
تعانـي مـن أزمـة مديونيـة، و29 دولـة معرضـة خملاطـر 
عاليـة، و24 دولـة تواجـه مخاطـر محـدودة، و9 دول ذات 

مخاطـر منخفضـة.  

املعروفة  العشرين  مجموعة  مبادرة  عن  اإلعالن  ومنذ 
باإلطار املشترك للتعامل مع مشكالت الديون فـي عام 
2020، لم تتقدم لالستفادة منه إال ثالث دول منخفضة 
وزامبيا.  وإثيوبيا  املديونية، وهي: تشاد  الدخل وعالية 
وتوضح جتربة هذه الدول أن هذا اإلطار فـي حاجة إلى 

مراجعة فـي معاجلته ملشكالت الديون املتعثرة. فبعدما 
سداد  إرجاء  آلية  جتميد  العشرين  مجموعة  قررت 
الديون للدول األفقر، بات تطوير إطار معاجلة الديون 
أكثر إحلاًحا علًما بأنه يعاني أصلًا من عدم شموله كل 
الدائنني كالقطاع اخلاص بشكل محفز وهو ال يتضمن 
املدينني من الدول متوسطة الدخل كمنتفعني بقواعده. 
العاملية  الفائدة  وأسعار  التضخم  معدالت  زيادات  ومع 
سيزداد احتمال وقوع مزيد من الدول النامية فـي فخ 
التعثر، وال يوجد حتى اليوم إطار فعال ملعاجلة الديون 
املتعثرة وتسويتها بشكل عادل. وقد طالبت مبادرة األمم 
املتحدة املعروفة »بتمويل التنمية فـي عصر اجلائحة وما 
بعدها« بضرورة وضع آليات للتوقي من التعثر بتوفـير 
السيولة وإرجاء حتصيل أقساط الديون ووضع قواعد 
لتسوية املديونيات من خالل إطار منضبط ومرن وفعال 
للتعاون الدولي، وما مت حتى اآلن ليس كافـًيا ملنع أزمة، 

أو احتوائها بيُسر إذا حدثت.

األخضـر  الذكـي  التعافــي  توصيـات 
تطبيقهـا واعتبـارات 

تكـــررت اإلشـــارة للتعافــــي الذكـــي األخضـــر فــــي برامـــج 
ـــا الســـتعادة  ـــع تداعياته التصـــدي للجائحـــة والتعامـــل م
النمـــو، ســـواء فــــي الـــدول املتقدمـــة أو فــــي بعـــض الـــدول 
ـــي الذكـــي  الناميـــة واألســـواق الناشـــئة. ويقصـــد بالتعافـ
األخضـــر االعتمـــاد علـــى التحـــول الرقمـــي وحتقيـــق 
أهـــداف االســـتدامة. وفــــي هـــذا الشـــأن اعتبـــاران: 
فإنـــه بالرغـــم مـــن خطـــورة تغيـــرات  االعتبـــار األول 
املنـــاخ فـــإن مـــن اخلطـــأ البالـــغ أن تختـــزل قضيـــة 
االســـتدامة فــــيها وحدهـــا دون غيرهـــا، أو بتحبيـــذ 
ــن  ــات مـ ــا املنجيـ ــا وحدهـ ــا بأنهـ ــا ظًنـ ــراءات بعينهـ إلجـ
ــاة  ــة احليـ ــاخ وتدنـــي نوعيـ ــاع املنـ ــور أوضـ مهالـــك تدهـ
علـــى األرض. فقـــد جعـــل التوافـــق الدولـــي الـــذي مت فــــي 
عـــام 2015 باإلعـــالن عـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، 
التصـــدي لتغيـــرات املنـــاخ مـــن ضمـــن أهـــداف التنميـــة 
الهـــدف  هـــذا  ويشـــكل  عشـــر،  الســـبعة  املســـتدامة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

هــــــــــــنــــــــــــاك ضـــــــــــــــــــرورة 
التعافـي  إجـــــراءات  إلدراج 
ــي إطــــار  ــــ ــائــــحــــة فـ مــــن اجلــ
حتــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــادة  ــعــ ــتــ املــــســــتــــدامــــة. والســ
الــــــنــــــمــــــو واالطــــــمــــــئــــــنــــــان 
ــتــــمــــراره وشــمــولــه  عـــلـــى اســ
لــلــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة 
تكون  أن  ينبغي  اخملــتــلــفــة 
هـــنـــاك إجــــــــراءات مــســانــدة 
الستثمارات األجل الطويل 
ــرأس  مـــوجـــهـــة لــــالرتــــقــــاء بــ
املال البشري، وتطوير رأس 

املال املادي.  

ــاة  ــن احليـ ــدف 15 عـ ــاء، والهـ ــت املـ ــاة حتـ ــن احليـ ــدف 14 عـ ــع الهـ ــه 13 مـ ورقمـ
فــــي البـــر - مجموعـــة متكاملـــة لألبعـــاد البيئيـــة واحلفـــاظ علـــى تنوعهـــا والعمـــل 
ـــزال  ـــا مـــن اخت املناخـــي مبقتضـــى التزامـــات اتفـــاق باريـــس. ولكـــن مـــا يجـــري حالّيً
لالســـتدامة فــــي هـــدف واحـــد مـــع افتـــراض شـــديد الســـخاء مقتضـــاه أن االســـتثمار 
ــا يحقـــق التنميـــة  ــتركة مبـ ــاخ ســـتصاحبه منافـــع مشـ فــــي التصـــدي لتغيـــرات املنـ
ـــن: مســـلك  ـــر بإيجـــاد مســـلكني متباعدي ـــن والتناف ـــدد بترســـيخ التباي املنشـــودة - يه
ســـريع توجـــه إليـــه االســـتثمارات وســـبل التمويـــل وترتـــاده دول متقدمـــة مـــن أنصـــار 
املفهـــوم الضيـــق لالســـتدامة بقصرهـــا علـــى مـــا يتعلـــق بتغيـــرات املنـــاخ، ومســـلك 
بطـــيء شـــحيح املـــوارد تصـــارع فــــيه الـــدول الناميـــة ترتيـــب أولوياتهـــا لتحقيـــق باقـــي 
ـــا بفضـــالت املنافـــع املشـــتركة  أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، والتـــي لـــن تتحقـــق تلقائّيً

املوعـــودة الســـتثمارات العمـــل املناخـــي. 

وسـتأتي فرصة للبلدان النامية السـتعراض هذا املنهج الشـامل للتعافــي ومتطلبات 
جناحـه مـع اسـتضافة مصـر لقمـة تغيـرات املنـاخ السـابعة والعشـرين فــي نوفمبـر 
2022. وقـد أسسـت مصـر وطـورت فــي جنـوب البـالد فــي خـالل السـنوات املاضية 
أحد أكبر مشروعات الطاقة املتجددة مبشاركات دولية واستثمارات عامة وخاصة، 
وتنتشـر فــي شـرقها مـزارع طاقـة الريـاح، كمـا تسـتثمر فــي أكثـر مشـروعات توطني 
التنميـة طموًحـا باسترشـاده بأهـداف التنميـة املسـتدامة فــي القضـاء علـى الفقـر 

واالرتقـاء بالبنيـة األساسـية واملرافـق اخلدميـة ألكثـر مـن 60% مـن السـكان. 

االعتبـــار الثانـــي يتعلـــق باملكـــون الذكـــي لبرامـــج التعافــــي وهـــو مـــا يتطلـــب االســـتثمار 
فــــي نظـــم البيانـــات وشـــبكات املعلومـــات وأمنهـــا. فمـــا يعـــرف مبخاطـــر األمـــن 
الســـيبراني يحتـــل املرتبـــة األولـــى كمـــا فــــي األمريكتـــني أو الثانيـــة فــــي ســـائر األقاليـــم 
األخـــرى وفًقـــا لتقريـــر أكســـا املشـــار إليـــه فــــي هـــذا املقـــال. فقـــد كان للجائحـــة أثـــر 
معجـــل لـــدور شـــبكة املعلومـــات والتحـــول الرقمـــي مـــع تزايـــد وتكـــرار اإلغـــالق الكلـــي 
واجلزئـــي لألنشـــطة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة. وهنـــاك تعـــدد ملصـــادر تهديـــد أمـــن 
املعلومـــات بـــني مـــا تقـــوم بـــه جهـــات تابعـــة حلكومـــات أو عصابـــات أو أفـــراد منتظمـــو 
الهجـــوم علـــى املواقـــع أو حـــاالت عشـــوائية منفـــردة. وأن األكثـــر تهديـــًدا مـــن األنشـــطة 
ـــة  ـــع بالتجزئ ـــة والبي ـــي مجـــاالت اخلدمـــات املالي ـــا فـ ـــة هـــو مـــا يعمـــل منه االقتصادي
ثـــم النقـــل واإلعـــالم، بخســـائر فــــي اإليـــرادات وثقـــة املتعاملـــني والتعـــرض النخفـــاض 
ـــى األمـــن وســـالمة  ـــًرا وخطـــورة عل ـــر تأثي ـــي أســـعار األســـهم.  وإن كان األكب حـــاد فـ
ــا يوجـــه للمرافـــق العامـــة وشـــبكات الطاقـــة. ومـــع تزايـــد حـــاالت  اجملتمـــع هـــو مـ
ــة  ــراءات احلمايـ ــة وإجـ ــود الرقابيـ ــت القيـ ــات ارتفعـ ــبكات املعلومـ ــن شـ ــراق أمـ اختـ
املطلوبـــة مبـــا جعـــل ســـوق أمـــن املعلومـــات مـــن األكثـــر منـــًوا فــــي خـــالل األعـــوام 

ـــي املســـتقبل. املاضيـــة مـــع اجتـــاه عـــام ملزيـــد مـــن التوســـع فـ
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أولويـات فــي صياغـة السياسـات املسـاندة للتعافــي علـى 
الدولـة مسـتوى 

لتجنـب عثـرات تطبيـق سياسـات النمـو املسـاند للتعافــي مـن اجلائحـة وتداعياتهـا 
وحتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، هنـاك أربـع أولويـات ميكـن تلخيصهـا فــيما 

يأتـي: 

وتوقعـات  	 املعنـي  اجملتمـع  وثقافـة  السياسـي  االقتصـاد  اإلملـام مبعطيـات  أوًلا: 

املواطنـني علـى مسـتوى كل دولـة معنيـة.

ثانًيـا: التواصـل لتوضيـح السياسـات ومقاصدهـا وتكاليفهـا وعوائدهـا املتوقعـة  	

واملقارنـة ببدائلهـا.

ثالًثـا: توفــير البيانـات واملعلومـات الدقيقـة ملسـاندة القـرار االقتصـادي، سـواء  	

علـى مسـتوى الدولـة أو املشـروعات، ومتابعـة النتائـج.

رابًعـا: تعبئـة املـوارد املاليـة العامـة وحتفــيز التمويـل اخلـاص احمللـي واألجنبـي  	

الدولـة  بـني  املشـاركة  آليـات  تفعيـل  مـع  التنميـة  مشـروعات  فــي  لالسـتثمار 
ملزاياهـا  وفًقـا  االسـتثمارات،  هـذه  تشـمل  أن  علـى  اخلاصـة،  واالسـتثمارات 
اإلنتاجيـة  املشـروعات  ومراجعـة  األساسـية،  البنيـة  وصيانـة  تطويـر  النسـبية، 
القيمـة املضافـة والبحـث  والطاقـات املعطلـة، والتركيـز علـى املشـروعات ذات 
واالبتـكار والتطويـر، مبـا فــي ذلـك مجـاالت التحول الرقمـي واالقتصاد األخضر 
وتلـك املولـدة لفـرص العمـل، مـع أهميـة اتبـاع قواعـد املنافسـة بـني املشـروعات 

االقتصـاد. تنافسـية  وزيـادة 

وختاًمـا، هنـاك ضـرورة إلدراج إجـراءات التصـدي والتعافــي مـن اجلائحة فــي إطار 

حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة ورؤية 2030؛ فهذه اإلجراءات قد تركز بطبيعتها 
علـى أهـداف األجـل القصيـر، ولكـن السـتعادة النمـو واالطمئنـان علـى اسـتمراره 
وشـموله للقطاعـات االقتصاديـة واألقاليـم اخملتلفـة ينبغـي أن تكـون هـذه اإلجراءات 
مسـاندة السـتثمارات األجـل الطويـل املوجهـة لالرتقـاء برأس املال البشـري، وتطوير 
رأس املال املادي مبا يشـمل البنية األساسـية والتكنولوجية، ومراعاة األبعاد البيئية 
وتغيـرات املنـاخ. وهـذا كلـه يحتـاج إلـى تنسـيق بـني السياسـات العامـة وتفعيـل كفـاءة 

املؤسسـات القائمـة عليهـا لتحقيـق الصالـح العام.



نظرة عامة على توقعات االقتصاد العاملي ٢٠٢٢  

 الناجت احمللي اإلجمالي 
ح أن يرتفع من املرَجّ

خالل ٢٠٢٢بنسبة ٪٣
نتيجة استمرار إنفاق املستهلكني 
ملدخراتهـــــــــــــــم املتراكمــــــــــــــــة.

 التجـــــــــارة األلكترونيـــــــــــة 
ح أن حتافظ من املرَجّ

٢٠٪علي
من التحــــــــــــــول الرقمــــــــــــــــــي

الذي مت عام ٢٠٢١.

سالســـــــل التوريــــــــــد 
ع أن تعود  من املتوَقّ

إلى التوازن مرة أخرى، بالتزاُمن 
مع إعادة فتح احلدود بني الدول.

قطاع السفر الترفيهي 
ع أن يستمر  من املتوَقّ

فى االنتعاش، تزامًنا مع 
إعادة فتح الدول حدودها.

١

٢
٣

٤
ح أن يصبح متحور أوميكـــرون أكثر اخملاطــــــر العامليـــــة تأثيًرا فـي منو االقتصاد العاملي.  من املرَجّ

Source: https://www.mastercard.com/news/europe/en-uk/newsroom/press-releases/en-gb/2021/december/-2022economic-outlook/ .
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ــوذ للتفاعـــالت والنفـ
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معقـــدة

تشـــهد سالســـل التوريـــد العامليـــة حتـــوالت لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل نتيجـــة وبـــاء 
كورونـــا، فلـــم تعـــد حركـــة التجـــارة الدوليـــة كســـابق عهدهـــا منـــذ نهايـــة الربـــع 
األول مـــن عـــام 2020، ولـــم يعـــد توفــــير درجـــة عاليـــة مـــن املرونـــة وإدراك 
املتغيـــرات املفاجئـــة يجســـدان ميـــزة تنافســـية لسالســـل التوريـــد فحســـب، بـــل 
ــال  ــذا املقـ ــي هـ ــذا يلقـ ــا؛ لـ ــان بقائهـ ــركات لضمـ ــًما للشـ ــا حاسـ ــا مطلًبـ أصبحـ
الضـــوء علـــى إعـــادة تنظيـــم سالســـل التوريـــد العامليـــة، واالنعكاســـات علـــى حركـــة 
التجـــارة الدوليـــة؛ بهـــدف تقويـــة مســـاهمتها فــــي النمـــو االقتصـــادي الشـــامل فــــي 

االقتصـــادات الناميـــة والناشـــئة.

العامليـة  التوريـد  لسالسـل  احلالـي  الوضـع  تقييـم   .1
فــي  الدوليـة، خاصـة  التجـارة  وانعكاسـاتها علـى حركـة 

كورونـا وبـاء  تبعيـات  ضـوء 
العامليـة، حيـث  التوريـد  إلـى حـدوث اضطرابـات بسالسـل  وبـاء كورونـا  أدى  لقـد 
بـدأت االضطرابـات األوليـة فــي سالسـل اإلمـداد العامليـة مـن جانـب العـرض مـع 
إغـالق املصانـع فــي الصـني، وقـد أدى هـذا الوضـع فــي النهايـة إلى نقص فــي قطع 
الغيـار واملعـدات للصناعـات التحويليـة، وأبرزهـا السـيارات والكيماويـات ومعـدات 
الكمبيوتـر واملالبـس واملنسـوجات واآلالت وصناعـات املنتجـات املعدنيـة؛ حيـث تردد 
صـدى اآلثـار املتتابعـة لهـذا النقـص فــي العديـد مـن البلـدان األخـرى؛ ممـا تسـبب 
فــي إبطـاء عمليـات اإلنتـاج ببعـض املؤسسـات أو وقـف عملياتهـا متاًمـا. عـالوة على 
فــي حـدوث  تسـاهم  اإلغـالق  السـلبية بسـبب  العمالـة  فـإن صدمـة عـرض  ذلـك، 
اضطرابـات خطيـرة فــي اإلمـداد بالسـلع الزراعيـة، والعديـد مـن السـلع الصناعيـة، 
وباإلضافة إلى االضطرابات فــي جانب العرض، كانت هناك صدمات مباشرة فــي 
جانـب الطلـب جملموعـة واسـعة مـن الصناعـات االسـتخراجية والتحويليـة واخلدمية 
األوليـة، فعلـى سـبيل املثـال، كان هنـاك انخفـاض كبيـر فــي الطلب على بعض السـلع 
األوليـة مثـل النحـاس والنيـكل، وكانـت صدمـة الطلـب معطلـة بشـكل خـاص لبعـض 
السـلع، مثـل: النفـط ومنتجـات األلبـان، حيـث أدى اخملـزون الزائـد إلـى نقـص فــي 
سـعة التخزيـن وتدميـر املـواد سـريعة التلـف، كمـا فــي صناعـة السـيارات. وشـهدت 
ا فــي الطلـب على  قطاعـات أخـرى، مثـل بيـع املـواد الغذائيـة بالتجزئـة، ارتفاًعـا حـاّدً

املـدى القصيـر، مـع صدمـة طلـب إيجابيـة قويـة.  

إعـــادة تنظيـــم سالســـل التوريـــد العامليـــة 
ـــة ـــارة الدولي ـــة التج ـــى حرك ـــاتها عل وانعكاس

اجلــــــــزار ســــــــــارة  د.  أ. 

الدولـــي  النقـــل  كليـــة  عميـــد 
واللوجيســـتيات - األكادمييـــة 
ــا  ــوم والتكنولوجيـ ــة للعلـ العربيـ

والنقـــل البحـــري
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــة إغـــالق  ــا -نتيجـ ــاء كورونـ ــاق لوبـ ــع النطـ ــلبي واسـ ــر السـ هـــذا فضـــال عـــن التأثيـ
ــراه  ــتقصاء، أجـ ــح اسـ ــد أوضـ ــتية، فقـ ــات اللوجسـ ــحن واخلدمـ ــى الشـ ــدول- علـ الـ
معهـــد سلســـلة التوريـــد بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة لعـــام 2020، أن مـــا يقـــرب مـــن 
16% مـــن الشـــركات قـــد انخفضـــت أرباحهـــا نتيجـــة تضاعـــف أوقـــات التوريـــد، ونقـــص 
اخليـــارات املتاحـــة للشـــحن اجلـــوي والبحـــري؛ ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة التجـــارة 
الدوليـــة، كمـــا ارتفعـــت أســـعار املنتجـــات، وأصبحـــت البنـــوك املركزيـــة للـــدول بـــني 
ـــة بـــني معـــدالت التضخـــم وأســـعار  ـــية ضبـــط املعادل مشـــكلتني تتمحـــوران حـــول كيفـ

ـــادة األخيـــرة فســـتتأثر االقتصـــادات بشـــدة. ـــي حـــال زي ـــه فـ الفائـــدة؛ ألن

ونتيجـــة لـــكل مـــن احلســـابات االقتصاديـــة للشـــركات والتغيـــرات فــــي مشـــهد 
السياســـات، ســـتتغير تدفقـــات التجـــارة الدوليـــة، حيـــث تشـــير التقديـــرات إلـــى أن 
ــي  ــى مصنعـ ــني إلـ ــن الصـ ــبة 2% مـ ــيطة بنسـ ــالت الوسـ ــادرات املدخـ ــاض صـ انخفـ
الســـيارات فــــي االحتـــاد األوروبـــي واليابـــان وأمريـــكا الشـــمالية وجمهوريـــة كوريـــا 
وغيرهـــا مـــن االقتصـــادات الرئيســـة املنتجـــة للســـيارات، ميكـــن أن يـــؤدي إلـــى 
انخفـــاض صـــادرات الســـيارات مـــن هـــذه االقتصـــادات إلـــى بقيـــة العالـــم بنحـــو 7 
مليـــارات دوالر أمريكـــي. كمـــا يقـــدر مركـــز أبحـــاث ماكنـــزي أن مـــا يتـــراوح بـــني %15 
و25% مـــن جتـــارة الســـلع عامليـــا ميكـــن أن تتحـــول إلـــى بلـــدان مختلفـــة علـــى مـــدى 
ـــا  ـــيه سالســـل القيمـــة أكثـــر توجًه ـــي ســـيناريو تصبـــح فـ الســـنوات اخلمـــس املقبلـــة فـ
إقليمًيّـــا، وهـــذا الســـيناريو ال يعنـــي أن العوملـــة قـــد ماتـــت، أو حتـــى أن التدفقـــات 
ـــة ســـوف تتضـــاءل، ولكـــن مـــن املمكـــن أن تشـــارك مجموعـــة أوســـع  ـــة الدولي التجاري
مـــن البلـــدان فــــي سالســـل القيمـــة العامليـــة فــــي الســـنوات املقبلـــة، حيـــث أدت احلـــرب 
ـــي املشـــتريات،  ـــرات فـ ـــل التغي ـــى تعجي ـــات املتحـــدة والصـــني إل ـــني الوالي ـــة ب التجاري
كمـــا قلـــت التجـــارة بـــني الواليـــات املتحـــدة والصـــني، وانخفضـــت واردات قطـــع 
غيـــار الســـيارات األمريكيـــة مـــن الصـــني، لكنهـــا ارتفعـــت مـــن تركيـــا ومـــن جنـــوب 
شـــرق آســـيا، وبينمـــا تقلصـــت واردات الواليـــات املتحـــدة مـــن الســـلع االســـتهالكية 
املعمـــرة مـــن الصـــني، فقـــد زادت بشـــكل حـــاد مـــن اليابـــان وكوريـــا اجلنوبيـــة والهنـــد 
والبرازيـــل وجنـــوب شـــرق آســـيا، فعلـــى ســـبيل املثـــال، نقلـــت شـــركة Samsung تصنيـــع 
 LG Electronics الهواتـــف الذكيـــة مـــن الصـــني إلـــى الهنـــد وفــــيتنام، بينمـــا حولـــت
إنتـــاج الثالجـــات للســـوق األمريكيـــة إلـــى كوريـــا اجلنوبيـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فقـــد 
ــات  ــادة التعريفـ ــى زيـ ــة أدت إلـ ــى اآلن، حـــرب جتاريـ ــد إلـ ــاء، وامتـ ــذا الوبـ ــبق هـ سـ

عــصــر نــقــل الــوظــائــف 
إلى  املتحدة  الــواليــات  فـي 

اخلارج قد انتهى.  

،)2020( اليتهايـــزر   روبـــرت 
املمثـــل التجـــاري للواليـــات املتحـــدة
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــق  ـــل تخل ـــت بالفع ـــي كان ـــني، والت ـــى مـــدى العامـــني املاضي ـــدان عل ـــني عـــدد مـــن البل ـــى املنتجـــات الرئيســـة ب ـــة عل اجلمركي
حوافـــز إلعـــادة تشـــكيل سالســـل التوريـــد جتـــاه البلـــدان ذات التعريفـــات املنخفضـــة، حيـــث تشـــير املعلومـــات املتاحـــة 
ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة )اعتبـــاًرا مـــن نوفمبـــر 2020( إلـــى أن 86 دولـــة ومنطقـــة جمركيـــة منفصلـــة قـــد أدخلـــت حظـــًرا 
أو قيـــوًدا علـــى الصـــادرات نتيجـــة لوبـــاء كورونـــا، مبـــا فــــي ذلـــك 46 عضـــًوا فــــي منظمـــة التجـــارة العامليـــة )72 إذا مت 
ـــي االحتـــاد األوروبـــي بشـــكل فـــردي(، وثمانيـــة دول غيـــر أعضـــاء مبنظمـــة التجـــارة العامليـــة. حســـاب الـــدول األعضـــاء فـ

2. تقييـم الوضـع احلالـي فــي سالسـل التوريـد العامليـة وانعكاسـاتها علـى حركـة 
التجـارة الدوليـة ملصـر

تتوقـــع الوكالـــة األمريكيـــة للتعـــاون الدولـــي فــــي مصـــر أن قطاعـــات األعمـــال ســـوف تختلـــف اســـتجابتها للجائحـــة، فمـــن 
املتوّقـــع وجـــود قطاعـــات فائـــزة مبكاســـب، ومنهـــا: التجـــارة اإللكترونيـــة، والزراعـــة، وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، 
ومســـتلزمات الرعايـــة الصحيـــة لألفـــراد، وقطـــاع األغذيـــة. أمـــا القطاعـــات اخلاســـرة فهـــي: الســـياحة، والنقـــل البحـــري 
ـــن  ـــرى عـــدد م ـــا ي ـــي، كم ـــاز الطبيع ـــرول، والغ ـــوت البت ـــة، وزي ـــات املالي ـــاء، والســـيارات، واخلدم واجلـــوي، والتشـــييد والبن
اخلبـــراء االقتصاديـــني أن الصـــادرات املصريـــة اســـتفادت إيجابيـــا مـــن مشـــكلة اضطرابـــات التوريـــد العامليـــة، واتضـــح 
ـــي بيانـــات التجـــارة اخلارجيـــة التـــي أصدرهـــا اجلهـــاز املركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء مؤخـــًرا، وكانـــت  هـــذا جليـــا فـ
الزيـــادة الكبـــرى فــــي صالـــح صـــادرات املنتجـــات غيـــر البتروليـــة، حيـــث إن الشـــركات املصـــدرة العاملـــة فــــي مجـــاالت 
ــن  ــد مـ ــى العديـ ــول إلـ ــتطاعت الوصـ ــات، اسـ ــاء والكيماويـ ــواد البنـ ــات ومـ ــب والبتروكيماويـ ــد والصلـ ــمدة واحلديـ األسـ
ـــي األشـــهر  األســـواق األخـــرى. ونتيجـــة لذلـــك، ارتفـــع إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات املصريـــة غيـــر البتروليـــة بنســـبة 11% فـ
األربعـــة األولـــى مـــن عـــام 2021 لتســـجل نحـــو 9 مليـــارات و800 مليـــون دوالر مقابــــل 8 مليـــارات و853 ملــــيونا خـــالل 
الفتـــرة املقابلـــة مـــن عـــام 2020، وكانـــت نســـبة ارتفـــاع الصـــادرات خـــالل تلـــك الفتـــرة أكثـــر مـــن تلـــك التـــي شـــهدتها 
ـــون دوالر  ـــيارا و375 ملي ـــل 21 ملـ ـــا مقاب ـــارا و150 مليون ـــة نســـبتها 5%، وســـجلت نحـــو 23 مليـ ـــة البالغ ـــواردات املصري ال

ـــي فتـــرة املقارنـــة الســـابقة.  فـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

3. آفـاق إعـادة تنظيـم سالسـل التوريـد العامليـة فــي ظـل 
اجلائحـة

فـــي ضــوء مــا ســبق، ميثــل وبــاء كورونــا »دافــع التغييــر« إلعــادة تنظيــم سالســل 
التوريــد العامليــة حتــى تكــون أكثــر مرونــة، وذلــك مــن خــالل التالــي:

أوال: مزيــد مــن التنســيق والتعــاون الدولــي إلعــادة تنظيــم سالســل 
التوريــد العامليــة، وللتخفـــيف مــن قيــود التصديــر التــي ارتفعــت فـــي 

ظــل الوبــاء
لقـــد مت تعميـــم عـــدد مـــن املبـــادرات اجلماعيـــة مـــن قبـــل أعضـــاء منظمـــة التجـــارة 
ــلع  ــة للسـ ــواق مفتوحـ ــاء األسـ ــر إلبقـ ــي أكبـ ــاون دولـ ــز تعـ ــدف تعزيـ ــة بهـ العامليـ
األساســـية، تألفـــت مـــن: )1( إعـــالن مبـــادئ ســـنغافورة ونيوزيلنـــدا لإلبقـــاء علـــى 
ـــي منظمـــة التجـــارة  ـــن فـ ـــه خمســـة أعضـــاء آخري األســـواق مفتوحـــة، وانضـــم إلي
ــاء  ــا كنـــدا مـــن 47 دولـــة )حتســـب الـــدول األعضـ العامليـــة، )2( مبـــادرة تقودهـ
فــــي االحتـــاد األوروبـــي بشـــكل منفصـــل(، تتعهـــد باالنفتـــاح واملمارســـات اجليـــدة 
ـــادة سويســـرا، بدعـــم  ـــادرة بقي ـــة، )3( مب ـــة العاملي ـــق بالتجـــارة الزراعي ـــيما يتعل فـ
ـــي  ـــة فـ ـــر املفروضـــة اســـتجابة لألزم ـــود التصدي ـــع قي ـــد برف ـــة، تتعه ـــن 42 دول م
أقـــرب وقـــت ممكـــن، وتشـــجع منظمـــة التجـــارة العامليـــة علـــى العمـــل علـــى 
ـــر احلـــدود،  ـــة عب ـــدادات الطبي ـــات اإلم ـــز تدفق اتخـــاذ إجـــراءات ملموســـة لتعزي
واخلدمـــات واملعـــدات، واحلفـــاظ علـــى سالســـل التوريـــد الزراعـــي وتعزيـــز 

األمـــن الغذائـــي. 

وللمضـــي قدًمـــا، يحتـــاج اجملتمـــع الدولـــي إلـــى االنخـــراط فــــي مناقشـــة حـــول كيفــــية 
تصميـــم السياســـات والقواعـــد الدوليـــة ملســـاعدة العالـــم علـــى االســـتعداد ألزمـــة 
ـــس  ـــر لي ـــود التصدي ـــط اخلاصـــة باســـتخدام قي ـــز الضواب ـــث إن تعزي مســـتقبلية، حي
ـــع احلكومـــات مـــن اســـتخدام  ـــية من ـــد، ومـــن الصعـــب تصـــور كيفـ ـــار الوحي هـــو اخلي
ــارة  ــة التجـ ــد تلعـــب منظمـ ــع ذلـــك قـ ــوارئ، ومـ ــاالت الطـ ــراءات فــــي حـ ــذه اإلجـ هـ

العامليـــة دوًرا مهمـــا مـــن خـــالل قنـــوات أخـــرى، كالتالـــي: 

ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة دور مهـــم فــــي مراقبـــة السياســـات التجاريـــة لضمـــان 	 
التدفـــق الســـلس للســـلع واخلدمـــات والســـلع األساســـية، ففــــي وقـــت األزمـــات، 
ـــي الثقـــة بـــني الـــدول، حيـــث تلعـــب مجموعـــة العشـــرين ومنظمـــة  هنـــاك نقـــص فـ
التجـــارة العامليـــة دوًرا رئيًســـا فــــي دعـــم هـــذه الثقـــة كغرفـــة أو منتـــدى للـــدول 
ــة  ــززت منظمـ ــة، عـ ــة احلاليـ ــالل األزمـ ــي خـ ــة، ففــ ــة التجاريـ ــة السياسـ ملناقشـ

التجـــارة العامليـــة وظيفتهـــا الرقابيـــة. 
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــعــــد الـــتـــقـــنـــيـــات  لـــــم تــ
الـــرقـــمـــيـــة عـــنـــصـــًرا مــهــًمــا 
فحسب،  التوريد  لسالسل 
أداة  أهــــــــم  أصــــبــــحــــت  بــــــل 
متــكــني لــلــتــجــارة الــدولــيــة 
فـي  ــا  دورهــ مــركــزيــة  بحكم 
ســـالســـل  ــل  ــيـ ــغـ ــشـ وتـ إدارة 

التوريد.  

ميكـــن تعزيـــز التعـــاون بـــني املنظمـــات الدوليـــة وبعضهـــا، حيـــث ميكـــن ملنظمـــة 	 
ـــن خـــالل التنســـيق  ـــا، م ـــاون مًع ـــة التع ـــة الصحـــة العاملي ـــة ومنظم التجـــارة العاملي
ـــي  ـــة فـ ـــات االســـتراتيجية مـــن اإلمـــدادات الطبي ـــية اســـتخدام اخملزون حـــول كيفـ
ـــي املناطـــق ذات  ـــدادات الســـلع األساســـية فـ ـــان إم ـــك لضم ـــة الطـــوارئ؛ وذل حال
ــل  ــا بأقـ ــى وجهتهـ ــدادات إلـ ــول اإلمـ ــان وصـ ــية ضمـ ــر وكيفــ ــات األكبـ االحتياجـ

التكاليـــف التجاريـــة.

تعزيـــز  فــــي  والنقـــل  اللوجســـتية  ثانيـــا: تطويـــر قطـــاع اخلدمـــات 
العامليـــة التوريـــد  سالســـل  مرونـــة 

ألقـــت أزمـــة كورونـــا الضـــوء علـــى أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بـــني اجلهـــات احلكوميـــة 
ـــة واخلاصـــة؛ الستشـــراف مســـتقبل قطـــاع اخلدمـــات اللوجســـتية  والشـــركات العاملي
والنقـــل، فضـــلًا عـــن دراســـة التوجهـــات العامليـــة لتطويـــر حلـــول مبتكـــرة تلبـــي 
متطلبـــات الفتـــرة املقبلـــة، وتواكـــب احتياجـــات املورديـــن واملصنعـــني، فـــال تقتصـــر 
ـــى حفـــز نشـــاط التجـــارة  ـــة واملرافـــق اللوجســـتية عل ـــي العاملي ـــر املوان مســـاهمة تطوي
ـــة  ـــن تكلف ـــا م ـــل أيًض ـــل تقل ـــي، ب ـــي الوطن ـــاجت احملل ـــي الن ـــة، ودعـــم منـــو إجمال العاملي
ـــة،  ـــي متكـــني التجـــارة الدولي ـــي فـ ـــزز مســـاهمة مشـــغلي املوان ـــة، وتع التجـــارة الدولي
التركيـــز علـــى الســـرعة،  ودعـــم الشـــركات باختـــالف أحجامهـــا، ومـــن خـــالل 
ـــد،  ـــات النمـــو، والتكلفـــة، والربـــط االســـتراتيجي بـــني حلقـــات سالســـل التوري وإمكان
تســـتطيع املوانـــي واملناطـــق الصناعيـــة حـــول العالـــم إجنـــاز عمليـــات االســـتيراد 
ــح  ــا يتيـ ــا، كمـ ــف قطاعاتهـ ــم مبختلـ ــاء العالـ ــة أرجـ ــي كافـ ــركات فــ ــر للشـ والتصديـ
ـــة  ـــات متكامل ـــة للشـــركات خدم ـــع رواد قطـــاع التجـــارة الدولي تأســـيس الشـــراكات م
تشـــمل املوانـــي، واخلدمـــات البحريـــة، واملناطـــق الصناعيـــة، واخلدمـــات اللوجســـتية، 
ـــارات للربـــط بـــني مراكـــز  كمـــا يوفـــر خدمـــات نقـــل وشـــحن متعـــددة الوســـائط، وخي
العمليـــات اللوجســـتية بـــًرا وبحـــًرا وجـــًوا، وأخيـــًرا، تعـــزز هـــذه الشـــراكات مرونـــة 
سالســـل التوريـــد مـــن خـــالل العمـــل ضمـــن منهجيـــة تعـــاون طويلـــة األمـــد، تقـــاس 

بالعقـــود وليـــس الســـنوات.

سالســـل  مواءمـــة  لتعزيـــز  الرقميـــة  التقنيـــات  تفعيـــل  ثالثـــا: 
العامليـــة التوريـــد 

لـــم تعـــد التقنيـــات الرقميـــة عنصـــًرا مهًمـــا لسالســـل التوريـــد فحســـب، بـــل أصبحـــت 
أهـــم أداة متكـــني للتجـــارة الدوليـــة بحكـــم مركزيـــة دورهـــا فــــي إدارة وتشـــغيل سالســـل 
التوريـــد، فمـــن خـــالل األمتتـــة، تتوفـــر الســـرعة والدقـــة والتقديـــر االســـتباقي 
ـــي إدارة  ـــة يحقـــق توظيفهـــا فـ ـــات رقمي ـــراء ثـــالث تقني ـــية، وقـــد حـــدد اخلب والشفافـ

ـــرة، وهـــي: ـــد كبي ـــد فوائ سالســـل التوري
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـذكاء االصطناعـي )النقـل الذكـي، تخطيـط 
الطـرق، التخطيـط للطلـب...(

فوفًقا لبحوث اإليكونومســت، ســتجني الشــركات من 1.3 
تريليــون دوالر إلــى 2 تريليــون دوالر ســنويا مــن القيمــة 
االقتصاديــة، مــن خــالل تنفـــيذ حلــول الــذكاء االصطناعــي 

فـــي إدارة سلســلة التوريــد.

تقنية »البلوك تشني«

مــن  اســتثنائية  درجــات  حتقيــق  فـــي  جنحــت  التــي 
بيانــات أعمــال سالســل  التشــغيلية وحمايــة  الشفافـــية 
التوريــد بروافدهــا املتشــابكة، ممــا ســاهم فـــي ترســيخ 
الثقــة املتبادلــة بــني كافــة أصحــاب العالقــة علــى امتــداد 
سالســل التوريــد، تلــك الثقــة التــي تتضاعــف أهميتهــا 
فـــي أوقــات األزمــات، وذلــك إلــى جانــب إتاحــة متابعــة 
ــي  التغيــرات بشــكل فــوري، والتــي ســببت قفــزة نوعيــة فـ
تزامــن التشــغيل اللوجســتي؛ ممــا عــزز قــدرات الشــركات 

التــي تتبناهــا.

املتنقلـة  الروبوتـات  وبخاصـة   - الروبوتـات 
 Autonomous Mobile Robots( املسـتقلة 

)-AMRs

العمليــات  فـــي  أوســع  نطــاق  علــى  توظيفهــا  إن  حيــث 
التشــغيلية اللوجســتية، ســيثمر عنــه »حتــول كبيــر فـــي 
مســتوى كفــاءة العمليــات«، حيــث يتوقــع اخلبــراء لهــا قبــولًا 
أوســع ألداء مهــام كثيفــة العمالــة، بينمــا يركــز البشــر علــى 
املزيــد مــن عمليــات صنــع القــرار، مثــل: بناء االســتراتيجية 
واإلدارة، كمــا بــدأت العديــد مــن الشــركات بالفعــل فـــي 
اســتخدام الروبوتــات لعمليــات التفتيــش عــن بعــد للســفن، 

خاصــة خــالل أوقــات قيــود الســفر.
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ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

بعـــد جائحـــة كورونـــا، 
علـــى  الشـــركات  ســـُتجبر 
إعـــادة  فــــي  التفكيـــر 
مصـــادر  وتنويـــع  تنظيـــم 

التوريـــد.  

التوريـد  سالسـل  فــي  مصـر  دور  تنظيـم  إعـادة  نحـو   .4
الدوليـة التجـارة  حركـة  فــي  النمـو  ودفـع  العامليـة 

يتطلب إعادة تنظيم دور مصر فـي سالسل التوريد العاملية ما يلي: 

املناطـــق  	 فــــي  تتمثـــل  والتـــي  مبصـــر،  املوجـــودة  التحتيـــة  البنيـــة  اســـتغالل 
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كبيـــرة   ،)2020( جافورســـيك 
البنـــك  فــــي  االقتصاديـــني 
والتعميـــر لإلنشـــاء  األوروبـــي 



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

58

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
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مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر
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ديناميكيـــة، فضـــلًا عـــن االعتمـــاد علـــى مؤسســـات التدريـــب ورفـــع الكفـــاءة مـــن 

ــات. ــة واملنصـ ــج التدريبيـ ــالل البرامـ خـ
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Working Paper.  Retrieved December 8, 2021.Available at: doi:10.30875/40db0106-en

(5) International Labor Organization. (2020), The effects of Covid-19 on trade and global supply chains, Research Brief. 
Retrieved December 8, 2021.Available at: https://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_746917/lang--en/
index.htm

(6) Lund. Susan (2021), How more resilient supply chains could reshape global trade? World Trade Report. McKinsey 
Global Institute. P.80. Accessed December 8, 2021, available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/
wtr21_e/00_wtr21_e.pdf



ثالث مظالت رئيسة للتهديدات العاملية فـي عام ٢٠٢٢

احلرب الباردة الثانية:مخاطر عاملية ممتدة:

مخاطر القوى غير الغربية:

واشــنطن  غيــــــــــاب 
إلــى  واالفتقــــــــــــــــار 
قيــــــــــــــــــــادة عامليـــــــة 

مؤثـــــــــــــــــرة

فـــي  اإلخفــــــــــــــــــــــاق 
القضــاء علــى وبــاء 

(كوفيد-١٩).

رقعــــــــــة  اتســــــــــــــــــاع 
األراضــي الفارغــة 

والدول الغائبة.

محاولة التوفيق 
بني التحــــــــــــــــــــول 
األخضــر وتلبية 
احتياجـــــــــــــــــــــــــات 

الطاقة.

أزمــات  استمـــــــــــرار 
بلــوغ  دون  الهجــرة 

سقف عام ٢٠١٥.

تنامـــــــــــــي حـــــــــــــــــــدة 
املنافسة التكنولوجية 

ا. دولًيّ

مزاعم تزوير انتخابات 
التجديــــــــــد النصفــــــــــي 
بالكوجنرس األمريكي.

تراُجع مكانـــــــــــة 
تركيا دوليـــــــــــــــــــًّا 
بسبب سياسات 

"أردوغان" 
التصادمية.

محورية االقتصاد 
فـي العالقــــــــــــــــــــات 

األمريكية الصينية.

رفض االحتــــــــــــــــــاد 
األوروبي احلرب 

الباردة مع الصني.

تايوان فـي قلــــــــــب 
احلرب األمريكية 

الصينية.

تزايد األزمـــــــــــــــــــات 
الداخلية املعرقلة 
لطموحات الصني.

تصاُعدالتهديــــدات 
الروسية للسياسات 

العاملية.

حتوالت مرتقبـــــــــــــــــــــة 
بالبرازيل مع تراجع 
شعبية "بولسونارو".
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Source: https://www.eurasiagroup.net/files/upload/EurasiaGroup_TopRisks2022.pdf
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــم  ـــدان العال ـــات بل ـــة أولوي ـــن قائم ـــلًا ضم ـــا أصي ـــة الصـــادرات هدًف ـــد تنمي ـــا، تَُع يقيًن
املتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــٍدّ ســـواء، ويرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدة عوامـــل، يأتـــي فــــي 
مقدمتهـــا: الـــدور الرئيـــس الـــذي تضطلـــع بـــه لتعزيـــز اإلنتاجيـــة ورفـــع القيمـــة 
املضافـــة، وحتســـني املشـــاركة نســـبة االندمـــاج فــــي سالســـل التوريـــد العامليـــة، 
ـــي تســـريع االبتـــكار وتوطينـــه، وتنميـــة املعـــارف  هـــذا باإلضافـــة إلـــى كونهـــا تُســـهم فـ
ِقهـــا -  ـــة. وتُســـهم هـــذه النتائـــج ُمجتمعـــة - حـــني حَتُقّ ـــة الرصين واملمارســـات اإلداري
ـــي تطويـــر االقتصـــاد الصناعـــي للدولـــة، وخلـــق مزيـــد مـــن فـــرص العمـــل مـــع بنـــاء  فـ
ــات  ــزان املدفوعـ ــني أداء ميـ ــى حتسـ ــة إلـ ــية، باإلضافـ ــا التنافسـ ــا ومهاراتهـ قدراتهـ

الدوليـــة، وتعزيـــز معـــدالت النمـــو االقتصـــادي والرفـــاه. 

بيـــد أن جائحـــة »كوفــــيد-19«، والتـــي انعكســـت ســـلًبا علـــى تدفقـــات الصـــادرات 
العامليـــة، باتـــت تُشـــكل مالمـــح جديـــدة للنظـــام االقتصـــادي الدولـــي؛ حيـــث تقـــود 
ــز  ــع التركيـ ــولًا، مـ ــة أقصـــر طـ ــاد علـــى سالســـل قيمـ ــو االعتمـ ــاج العاملـــي نحـ اإلنتـ
ــاُرع  ــى تسـ ــة إلـ ــذا باإلضافـ ــي. هـ ــي ال الدولـ ــط اإلقليمـ ــى احمليـ ــرى علـ ــة كبـ بدرجـ
ـــة؛ ممـــا  ـــدرات احمللي ـــى الق ـــة املســـتندة إل ـــاء السياســـات الصناعي االجتـــاه نحـــو إحي

ــة. ــل القيمـ ــع وسالسـ ــات التصنيـ ــًرا لعمليـ ــا ُمغايـ يتطلـــب منوذًجـ

ـــة مـــن عـــدم اليقـــني الشـــديد بشـــأن تدفقـــات  ـــي هـــذه التحـــوالت وغيرهـــا حال تُضفـ
ــر الـــذي يتطلـــب استكشـــاف  ــة فــــي املـــدى الزمنـــي القريـــب. األمـ ــارة الدوليـ التجـ
ـــد  ـــل عليهـــا خـــالل العـــام اجلدي ـــر مألوفـــة، مُيكـــن ملتخـــذ القـــرار التعوي مســـارات غي
ـــى بســـاط  لتحســـني أداء الصـــادرات. وهـــو األمـــر الـــذي يطرحـــه العـــرض التالـــي عل

النقـــاش، مـــع إشـــارة خاصـــة إلـــى دور املنشـــآت الصغيـــرة ومتوســـطة احلجـــم.

واقع تدفقات التجارة العاملية عام 2021
ألقـــت جائحـــة »كوفــــيد-19« بظـــالٍل كثيفـــٍة علـــى تدفقـــات التجـــارة العامليـــة وتوجهـــات 
العْوملـــة خـــالل العـــام 2020، لتشـــهد بعدهـــا تعافــــًيا نســـبًيّا خـــالل العـــام 2021؛ حيـــث 
بلغـــت قيمـــة الـــواردات/ الصـــادرات الســـلعية العامليـــة نحـــو 5.6 تريليونـــات دوالر 

تعزيز النظام البيئي للتصدير

د. رشا مصطفى عوض

للمركـــــز  التنفـــيذي  املديــــر 
املركزيــة  اإلدارة  رئيــس   -
والبيانــات - مركــز  للمعلومــات 
املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار

رمبا يكون الوقت قد حان الكتشاف وضع معتاد جديد.  

”Trish Doller“ تريش دولير
رائـــدة أعمـــال أمريكيـــة ومؤسســـة شـــركة 
إلنتـــاج اخملبـــوزات باســـم "الغـــزال الراقص"
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أمريكـــي فــــي الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2021، كمـــا يُوضـــح الشـــكل رقـــم )1( وفًقـــا لتقريـــر حديـــث صـــادر عـــن »مؤمتـــر 
األمم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة« )األونكتـــاد( فــــي نهايـــة نوفمبـــر 2021. األكثـــر مـــن ذلـــك، تشـــير تقديـــرات املنظمـــة إلـــى 
أن تدفقـــات التجـــارة العامليـــة )الســـلعية واخلدميـــة( عـــن عـــام 2021 ســـوف تُســـجل 28 تريليـــون دوالر أمريكـــي، لتُحقـــق 

ـــا بنســـبة 23% عـــن العـــام الســـابق عليـــه. بذلـــك ارتفاًع

شكل )1(. تطور تدفقات التجارة العاملية السلعية واخلدمية خالل الفترة )2016 – 2021(

ـــي  ـــة، فـ ـــات أولي ـــل بيان ـــث مـــن عـــام 2021 مُتثِّ ـــع الثال ـــام اخلاصـــة بالرب ـــة موســـمًيا. األرق ـــم املُعدل ـــى معـــدل النمـــو الســـنوي للقيَّ ـــع الســـنوي( إل ـــي )رب يشـــير النمـــو الفصل
ـــا. ـــأ به ـــا متنب ـــام قيًم ـــع مـــن الع ـــع الراب ـــات الرب حـــني تعكـــس بيان

Source: UNCTAD calculations based on national statistics. In UNCTAD, Global trade in goods hits all-time quarterly high of 5.6$ trillion, 
30 November , 2021.

ـــن احلـــذر؛  ـــر م ـــه يشـــوبه الكثي ـــل علي ـــإن التعوي ـــة خـــالل عـــام 2021، ف ـــي التجـــارة العاملي ـــي لتعافـ ورغـــم االجتـــاه اإليجاب
ــط  ــي حُتيـ ــني التـ ــدم اليقـ ــة عـ ــن حالـ ــلًا عـ ــم، فضـ ــدان العالـ ــني بلـ ــدة بـ ــة بشـ ــدالت أداء متباينـ ــى معـ ــوي علـ ــه ينطـ كونـ
Good Trade Ba-( »2022. األمـــر الـــذي مُيكـــن االســـتدالل عليـــه مبوجـــب »باروميتـــر التجـــارة الســـلعية  تقديـــرات عـــام
ـــة عـــن اجتـــاه التجـــارة  ـــير معلومـــات آني ـــة لتوفـ ـــه منظمـــة التجـــارة العاملي rometer(؛ وهـــو مؤشـــر مركـــب رئيـــس تقـــوم علي

الســـلعية قبـــل صـــدور اإلحصـــاءات الرســـمية لتدفقـــات التجـــارة.

متنبأ به
التجارة العاملية
)احملور األمين(

 النمــــو
السنوي

 النمو ربع
السنوي

 اخلدمات
الســـلـع مبدئي

كي
مري

ر أ
وال

ن د
ليو

تري
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

لقــد اقتربــت القــراءة األخيــرة للباروميتــر مــن 99.5 
نقطــة فـــي ســبتمبر 2021، مقارنــة مبســتوى االجتــاه 
العــام البالــغ 100 نقطــة، كمــا يُوضــح الشــكل رقــم )2(. 
وملــا كانــت القيــم املُقــدرة للباروميتــر تتماشــى مــع القيــم 
الفعليــة حلجــم التجــارة الســلعية العامليــة خــالل الفتــرات 
املاضيــة - كمــا يُوضــح الشــكل - فمــن املرجــح أن تتخــذ 

قيمهــا انخفاًضــا ملحوًظــا خــالل الفتــرة القادمــة.

اجلديـــر بالذكـــر أن جميـــع املؤشـــرات املُكونـــة للباروميتـــر 
قـــد شـــهدت تراجًعـــا خـــالل الفتـــرة األخيـــرة؛ ممـــا يؤشـــر 
علـــى تراجـــع مســـار التعافــــي الـــذي شـــهده العالـــم خـــالل 
الفتـــرة املاضيـــة. وقـــد يُعـــزى ذلـــك إلـــى تضافـــر عـــدة 

عوامـــل، يأتـــي فــــي مقدمتهـــا: 

الضغـــوط التضخميـــة التـــي تواجـــه العديـــد 	 
تـــآكل  إلـــى  وتـــؤدي  العالـــم،  بلـــدان  مـــن 
انخفـــاض  ثَـــمَّ  ومـــن  الشـــرائية،  القـــوة 
الفرعـــي  املؤشـــر  كان  الكلـــي.  الطلـــب 
- الباروميتـــر  ضمـــن   - التصديـــر   لطلبـــات 
قـــد ســـجل 97.8 نقطـــة فــــي ســـبتمبر 2021؛ 
ُمنخفًضـــا عـــن قيمـــة مســـتوى االجتـــاه العـــام.

تبنـــي 	  إلـــى  الرئيســـة  املركزيـــة  البنـــوك  اجتـــاه 
معـــدالت  ملكافحـــة  تقييديـــة  نقديـــة  سياســـات 

املرتفعـــة. التضخـــم 

شكل )2(. باروميتر التجارة السلعية فـي العالم

Source: World Trade Organization, “Goods Barometer points 
to slowing trade growth due to disruptions in critical 
sectors“, 15 November, 2021.

تطور قيمة الباروميتر، االجتاه = 100 نقطة

باروميتـــر التجـــارة الســـلعية، قيمـــة املؤشـــر فــــي ســـبتمبر 2021 
ــة ــاوي 99.5 نقطـ تسـ

علـــى 	  »كوفــــيد-19«  جلائحـــة  الكبيـــر  التأثيـــر 
تكاليـــف الشـــحن التـــي ارتفعـــت بنحـــو 350% منـــذ 

مايـــو 2020، كمـــا يوضـــح الشـــكل رقـــم )3(.

العـرض، 	  جانـب  فــي  صدمـة  مـن  العالـم  معانـاة 
وتقطـع  املوانـي  تكـدس  منهـا:  متباينـة،  ألسـباب 
سالسـل التوريـد العامليـة، وتعطـل إنتاج سـلع رئيسـة 
علـى نطـاق واسـع، مثـل: املركبـات وأشـباه املوصـالت.

استمرار اجلائحة فـي جميع أرجاء العالم، مع ظهور 	 
ُمتحورات  من  يتبعه  قد  وما  »أوميكرون«  ُمتحور 
ما  متتالية،  عدوى  موجات  من  ومخاوف  أخرى، 

يُلقي بظالله على مجمل النشاط االقتصادي.
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وفــي خضـم هـذه البيئـة االقتصادية التي أضحت تتسـم 
ـد جنباتهـا وتنامي درجة  بكثيـر مـن التغيُّـر املتسـارع وتعقُّ
تعزيـز  للـدول  يتسـنى  وحتـى  اليقـني،  وعـدم  الغمـوض 
جديـد«  ُمعتـاد  »واقـع  خلـق  أهميـة  تبـدو  صادراتهـا؛ 
هـذا  أن  بالذكـر  اجلديـر  التصديـري.  البيئـي  للنظـام 
النظـام ينطـوي فــي األسـاس علـى املنشـآت املُنخرطـة 
املؤسسـات/  إلـى  باإلضافـة  التصديـر،  عمليـات  فــي 
املنظمـات التـي تُوفـر لهـا اخلدمـات واملنتجـات الداعمـة 
لهـا لتضطلـع مبهمتهـا، ويأتـي فــي مقدمتهـا: اجلهـات 
التجاريـة  واملنظمـات  التنظيميـة،  والهيئـات  احلكوميـة، 
والتدخـالت  العامـة  السياسـات  تتبنـى  التـي  اخملتلفـة، 

التصديـري. األداء  لتعزيـز  احلافـزة 

اتصــالًا، يضــم هــذا النظــام البيئــي املؤسســات املاليــة 
ــيذ  ــم اخملاطــر الالزمــة لتنفـ ــي توفــر الســيولة وتقيي الت
واســعة  مجموعــة  جانــب  إلــى  التجاريــة،  املعامــالت 
مــن البنــوك واملســتثمرين املؤسســيني ووكاالت ائتمــان 
ــة  الصــادرات وشــركات تأمــني االئتمــان. هــذا باإلضاف

شكل )3(. تطور تكلفة الشحن العاملية )مايو 2020 = 100 نقطة(

Source: Bank of England, “How has Covid affected global trade?”, 23 July 2021, https://www.bankofengland.co.uk/bank-overground/2021/
how-has-covid-affected-global-trade.

خدمــات  م  تُقــدِّ ال  التــي  اللوجســتية،  اخلدمــات  إلــى 
فحســب، بــل تقــوم علــى تيســير عمليــات تدفــق املعلومات 

ــا. ــات التكنولوجي ــك مقدمــو خدم ــي ذل ــا، مبــا فـ أيًض

ـــي  ـــام البيئ ـــة النظ ـــو وحيوي ـــز من تعزي
ـــادرات للص

فــــي خضـــم التحـــوالت الدوليـــة واإلقليميـــة التي يشـــهدها 
النظـــام العاملـــي، والتوجـــه نحـــو إحيـــاء سياســـات صناعيـــة 
مســـتندة إلـــى القـــدرات احملليـــة، تُصبـــح احلاجـــة ماســـة 
إلـــى إضفـــاء ســـمة »النمـــو واحليويـــة« علـــى النظـــام 
املطـــردة  الزيـــادة  يضمـــن  مبـــا  للصـــادرات،  البيئـــي 
واملســـتدامة للصـــادرات. وحتـــى يتســـنى ذلـــك، تبـــدو 
أهميـــة توطـــني مجموعـــة مـــن العناصـــر غيـــر املنعزلـــة، 

ـــا: ـــي مقدمته ـــي فـ ـــا، ويأت ـــيما بينه ـــي تتكامـــل فـ الت

زيـــادة الكثافـــة العدديـــة ملنشـــآت األعمـــال املُنخرطـــة 	 
فــــي األنشـــطة التصديريـــة، فضـــلًا عـــن كثافتهـــا 

مؤشر تكلفة شحن كونتينر

 رقم قياسي،
مايو 2020 =100نقطة
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن 	  عريًضـــا  قطاًعـــا  مُتثـــل  كونهـــا  القطاعيـــة؛ 
االقتصاديـــة. األنشـــطة 

تنـــوع القاعـــدة اإلنتاجيـــة للدولـــة، مـــع جـــذب جميـــع 	 
فئات املنشـــآت واســـتيعابها، وتوفــــير البيئة املناســـبة 

لضمـــان انخراطهـــا فــــي أنشـــطة تصديريـــة.

ــة 	  ــات الفاعلـ ــال بـــني مختلـــف اجلهـ ــل الفعـ التواصـ
فــــي النظـــام البيئـــي لعمليـــات التصديـــر، األمـــر 
الـــذي يتحقـــق مـــن خـــالل تعزيـــز عالقـــات الترابـــط 
الوثيقـــة بينهـــا، وتوفـــر شـــبكات األعمـــال التجاريـــة 

ــوق«. ــع السـ ــا »صانـ بوصفهـ

ــام  ــو النظـ ــأن منـ ــول بـ ــن القـ ــك، مُيكـ ــى ذلـ ــا علـ تأسيًسـ
ــة  ــة وثيقـ ــان بدرجـ ــه يرتبطـ البيئـــي التصديـــري وحيويتـ
بتعزيـــز الكثافـــة العدديـــة والنســـبية للمنشـــآت املنخرطـــة 
ــا القطاعـــي.  ــان تنوعهـ ــر، وضمـ ــات التصديـ فــــي عمليـ
األمـــر الـــذي يتطلـــب التعويـــل أكثـــر علـــى املنشـــآت 
الصغيـــرة واملتوســـطة احلجـــم. هـــذا ويُعـــد االحتـــاد 
ـــن املنشـــآت  ـــك؛ حيـــث إن 98% م األوروبـــي منوذًجـــا لذل
ـــرة واملتوســـطة  املُصـــدرة تنتمـــي لقطـــاع املنشـــآت الصغي
احلجـــم، خـــالل الفتـــرة 2015 - 2019، وفًقـــا إلحصاءات 

ــام 2021.  ــادرة عـ ــة الصـ ــة األوروبيـ املفوضيـ

كذلـــك، تُشـــير إحصـــاءات »منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي 
والتنميـــة« إلـــى أن املنشـــآت الصغيـــرة واملتوســـطة - 
ـــل نحـــو 95% مـــن إجمالـــي منشـــآت األعمـــال -  التـــي مُتثِّ
تُســـهم بنحـــو 20% - 40% مـــن إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات 
فــــي غالبيـــة اقتصـــادات املنظمـــة )وفًقـــا ألحـــدث بيـــان 
ـــى  ـــا عل ـــي حـــني تعمـــل حكوماته منشـــور عـــام 2019(، فـ

ـــة. ـــر ُمرضي هـــا غي ـــي تَُعدُّ ـــع هـــذه النســـبة، الت رف

ــطة  ــرة واملتوسـ ــآت الصغيـ ــهم املنشـ ــا، تُسـ ــي ماليزيـ وفــ
- التـــي مُتثِّـــل 98.5% مـــن إجمالـــي املنشـــآت ومنهـــا 
76.5% متناهيـــة الصغـــر - بنحـــو 38.9% مـــن قيمـــة 
إجمالـــي  مـــن  و%17.9  اإلجمالـــي،  احمللـــي  النـــاجت 

ـــا لبيانـــات عـــام 2019، الصـــادرة  ـــة، وفًق صـــادرات الدول
ــاءات الرســـمية. كذلـــك احلـــال فــــي  عـــن إدارة اإلحصـ
الصغيـــرة  املنشـــآت  تُســـهم  حيـــث  اجلنوبيـــة؛  كوريـــا 
واملتوســـطة احلجـــم - التـــي مُتثِّـــل 99% مـــن إجمالـــي 
منشـــآت األعمـــال - بنحـــو 50% مـــن إجمالـــي النـــاجت 
ــاءات  ــا إلحصـ ــادرات، وفًقـ ــن الصـ ــي، و38% مـ التصنيعـ
 Small( ــة ــطة الكوريـ ــرة واملتوسـ ــال الصغيـ »إدارة األعمـ
فــــي   )and Medium Business Administration, SMBA

عـــام 2019.

اتصـــالًا، شـــرعت الهنـــد مؤخـــًرا فــــي تبنِّـــي جهـــود حثيثـــة 
لتعزيـــز مســـاهمة املنشـــآت الصغيـــرة واملتوســـطة - التـــي 
ـــي األنشـــطة  ـــون شـــركة - فـ ـــى 63 ملي ـــا عل ـــد قوامه يزي
التصديريـــة. وبالفعـــل، حققـــت قفـــزة غيـــر مســـبوقة فــــي 
أدائهـــا التصديـــري؛ حيـــث ســـجلت مســـاهمتها %48 
مـــن إجمالـــي الصـــادرات الهنديـــة فــــي العـــام املالـــي 
ــي  ــام املالـ ــي العـ ــن 7.5% فــ ــة مـ 2018/ 2019، مرتفعـ
الســـابق عليـــه. األكثـــر مـــن ذلـــك، تنعقـــد آمـــال احلكومـــة 
ـــوغ  ـــي بل ـــى املنشـــآت الصغيـــرة واملتوســـطة فـ ـــة عل الهندي
هـــدف الــــ 400 مليـــار دوالر صـــادرات خـــالل العـــام 
املالـــي 2022/2021، ثـــم هـــدف الــــ 1 تريليـــون دوالر 
أمريكـــي صـــادرات بحلـــول عـــام 2027؛ حيـــث تســـتهدف 
زيـــادة نســـبة مســـاهمتها التصديريـــة ألكثـــر مـــن %60، 
ــة الصغـــر  ــاءات وزارة املشـــروعات متناهيـ ــا إلحصـ وفًقـ

والصغيـــرة واملتوســـطة الهنديـــة.

ـــي أن ذلـــك يحتـــاج إلـــى تطويـــر القاعـــدة  ال شـــك هنـــا فـ
ــية  ــزة التنافسـ ــادة امليـ ــع زيـ ــة، مـ ــي الدولـ ــة فــ الصناعيـ
للدولـــة مـــن جهـــة، وتعزيـــز القـــدرات التنافســـية للمنشـــآت 
الصغيـــرة واملتوســـطة مـــن جهـــة أخـــرى. هـــذا وجتـــدر 
اإلشـــارة إلـــى أن تنامـــي الكثافـــة العدديـــة للمنشـــآت 
املنخرطـــة فــــي األنشـــطة التصديريـــة مـــن شـــأنه أن 
ـــي زيـــادة مســـتويات اإلنتاجيـــة وتعميـــق القيمـــة  يُســـهم فـ
املضافـــة، وفًقـــا ملنطـــق »التعلـــم مـــن خـــالل التصديـــر« 

 .)Learning by Exporting(
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــني  ـــة ب ـــة طردي ـــى عالق ـــدة إل ـــت دراســـات عدي ـــد انته لق
انخـــراط منشـــآت األعمـــال فــــي التصديـــر للخـــارج 
وحتقيـــق مكاســـب فــــي اإلنتاجيـــة فــــي مرحلـــة الحقـــة 
علـــى بـــدء التصديـــر. وذلـــك لعـــدة عوامـــل، مـــن بينهـــا: 
النفـــاذ إلـــى املعـــارف املتجـــددة واملمارســـات اجليـــدة، 
واكتشـــاف مـــوارد جديـــدة. األمـــر الـــذي يجعلهـــا أكثـــر 
ـــة؛ مـــا  ـــي الســـوق العاملي ـــم واالندمـــاج فـ ـــى التعل قـــدرة عل

ــا.   ــاه بينهمـ ــة االجتـ ــة ثنائيـ ــة اإليجابيـ ــد العالقـ يؤكـ

اســـتهداف املنشـــآت وفًقـــا لســـلوكها 
التصديـــري

فــــي ســـبيل تعزيـــز منـــو النظـــام البيئـــي التصديـــري 
اإلنتاجيـــة  مكاســـب  مـــن  املزيـــد  وجنـــي  وحيويتـــه، 
الناجتـــة عـــن »التعلـــم مـــن خـــالل التصديـــر«، تُصبـــح 
ــيز  ــة إلـــى حتفــ ــوام القادمـ ــة ماســـة خـــالل األعـ احلاجـ
قطـــاع عريـــض مـــن املنشـــآت الصغيـــرة واملتوســـطة علـــى 
ــا. وعلـــى الرغـــم مـــن إطـــالق الـــدول  تصديـــر منتجاتهـ
فـــإن  والتدخـــالت احلافـــزة،  املبـــادرات  مـــن  للعديـــد 
هـــذه اجلهـــود قـــد ال تؤتـــي ثمارهـــا بالكامـــل. ولعـــل 
ذلـــك يعـــود فــــي األســـاس إلـــى مـــا يُطلـــق عليـــه »الســـلوك 
والـــذي  للمنشـــآت،   )Export Behaviour( التصديـــري« 
يشـــير إلـــى احتماليـــة قيـــام منشـــأة مـــا بالتصديـــر مـــن 
عدمـــه، ومـــدى ميـــل املنشـــآت إلـــى االنخـــراط فــــي 

عمليـــات التصديـــر. 

التصديـــري«  »الســـلوك  هـــذا  أن  بالذكـــر  اجلديـــر 
يتشـــكل مبوجـــب العديـــد مـــن العوامـــل، والتـــي قـــد 
تتبايـــن أهميتهـــا مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى، ويأتـــي مـــن 

بينهـــا اآلتـــي:

 	 Timing of entry( توقيـــت دخـــول أســـواق التصديـــر
in export markets(؛ فكلمـــا طـــال عمـــر املنشـــأة 

دون االنخـــراط فــــي عمليـــات التصديـــر، تصبـــح 
ـــي  ـــى إدراك الفـــرص فـ ـــر وقدرتهـــا عل ـــة التغيي مرون
الســـوق العامليـــة- أقـــل؛ كونهـــا اعتـــادت النجـــاح فــــي 

، كلمـــا كان ُعمـــر منشـــآت  ـــمَّ الســـوق احملليـــة. ومـــن ثَ
األعمـــال أقـــل زمنًيّـــا، كان حتفــــيزها لالنخـــراط فــــي 

النشـــاط التصديـــري أســـهل. 

عدالة احملاكم؛ حيث خلصت دراسة لـ »كول كابري« 	 
بني  سببية  عالقة  وجود  إلى   )Kul Kapri, 2021(
مستوى  على  التصدير  وقرارات  احملاكم  عدالة 
التقاضي  عمليات  تُسهم  أخرى،  بعبارة  املنشأة. 
الناجزة فـي زيادة كثافة صادرات املنشآت املُصدرة، 
منشآت  انضمام  احتمالية  تعزيز  إلى  باإلضافة 

أخرى إلى فئة املصدرين.

اخلبـــرة الدوليـــة لـــدى منشـــآت األعمـــال؛ والتـــي 	 
ـــا علـــى اســـتجابتها للفـــرص التصديريـــة  تؤثـــر إيجاًب
، يُصبـــح  املتوفـــرة فــــي األســـواق الدوليـــة. ومـــن ثَـــمَّ
مـــن األهميـــة مبـــكان حتفــــيز املصدريـــن احلاليـــني 
علـــى االنخـــراط أكثـــر فــــي العمليـــات التصديريـــة، 
الثقافــــية  التباينـــات  مـــع  التعاطـــي  ألن مخاطـــر 
والتنظيميـــة واإلداريـــة ســـوف تتضـــاءل، باإلضافـــة 

ــة لتحمـــل اخملاطـــر. ــم أكثـــر قابليـ إلـــى كونهـ

تأسيًســـا علـــى ذلـــك، مُيكـــن القـــول بـــأن إجنـــاز األهـــداف 
التصديريـــة التـــي تُطلقهـــا الـــدول - فــــي الوضـــع املعتـــاد 
اجلديـــد املُعـــاش - يتطلـــب تخطـــي التدخـــالت واملبادرات 
املوجهـــة جملتمـــع منشـــآت األعمـــال كليـــًة، والشـــروع فــــي 
ـــا لســـلوكها  ـــى اســـتهداف املنشـــآت وفًق ـــر عل التركيـــز أكث
ــى  ــرف علـ ــى التعـ ــاج إلـ ــذي يحتـ ــر الـ ــري. األمـ التصديـ
حـــال كل منهـــا، تطبيًقـــا ملبـــدأ أن »املقيـــاس الواحـــد ال 

.)One-Size-Doesn’t- Fit-All( »يناســـب اجلميـــع

وفــــي هـــذا الســـياق، مُيكـــن الوقـــوف علـــى العديـــد 
مـــن املعاييـــر التـــي تســـتهدف املنشـــآت وفًقـــا لســـلوكها 
»نايجـــل  قدمـــه  الـــذي  الطـــرح  منهـــا  التصديـــري، 
ـــن  ـــني املصدري ـــز ب بيرســـي« )Nigel Piercy, 1981( للتميي
النشـــطني والســـلبيني )Active and Passive Exporters(؛ 

حيـــث يتمثـــل االختـــالف الرئيـــس بينهمـــا 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــي  ــا، فــ ــر منتجاتهـ ــأة لتطويـ ــام املنشـ ــة اهتمـ ــي درجـ فــ
ســـبيل التكيُّـــف مـــع متطلبـــات الســـوق العامليـــة، ومســـتوى 

ــة.  ــة التصديريـ ــداد للعمليـ اإلعـ

Mor- وجونـــز«  »مورجان-تومـــاس  قـــدم  )اتصـــالًا، 
للمنشـــآت  تصنيًفـــا   )gan-Thomas and Jones: 2009

ـــى  ـــة، ليتبن ـــي الســـوق العاملي ـــا فـ ـــة انخراطه ـــا لطبيع وفًق
ســـريعة  »املنشـــآت  هـــي:  منهـــا،  رئيســـة  فئـــات   3
»املنشـــآت  و   ،)Rapid Internationalizers( التدويـــل« 
عاديـــة التدويـــل« )Regular Internationalizers(، وأخيـــًرا 
ــاه أن  »املنشـــآت املُتـــرددة« )Reluctant(. الالفـــت لالنتبـ
ـــة  ـــات الدولي ـــى أن تطـــور املبيع الدراســـة قـــد خلصـــت إل
للمنشـــآت يرتبـــط باعتمادهـــا بدرجـــة كبيـــرة علـــى ســـوق 
دوليـــة رئيســـة واحـــدة، مـــع القيـــام بتنويـــع منتجاتهـــا 
ـــى التطبيقـــات  ـــي ذلـــك إل ـــي هـــذه الســـوق، مســـتندة فـ فـ

التقنيـــة وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت. 

مالحظات ختامية
مـــع احتـــدام التنافـــس علـــى الســـوق الدوليـــة، وتراجـــع 
فــــي حفـــزه  والرغبـــة  االقتصـــادي،  األداء  مســـتويات 
مـــن خـــالل االنخـــراط فــــي التصديـــر للخـــارج، يصبـــح 
إضفـــاء ســـمة احليويـــة علـــى النظـــام البيئـــي التصديـــري 
ه عامـــلًا حاكًمـــا لبلـــوغ األهـــداف التصديريـــة،  ومنـــوِّ
ــام. وفــــي هـــذا  ــه عـ ــة بوجـ ــمَّ األهـــداف التنمويـ ومـــن ثَـ
الشـــأن، تُصبـــح احلاجـــة ماســـة إلـــى تعزيـــز »الســـلوك 
التصديـــري« لـــدى قطـــاع عريـــض مـــن منشـــآت األعمـــال 
الصغيـــرة واملتوســـطة احلجـــم. بيـــد أن ذلـــك يحتـــاج إلـــى 
فهـــم كاشـــف لســـلوكيات هـــذه املنشـــآت وتوجهاتهـــا، 
حتـــى مُيكـــن اســـتهداف كل فئـــة منهـــا مبـــا يحفزهـــا 

ويســـاندها فــــي رحلتهـــا لتخطـــي احلـــدود الوطنيـــة.

Ex- )فــــي هـــذا الســـياق، يُعـــد مؤشـــر كثافـــة التصديـــر 
ـــي مُيكـــن  ـــة الت ـــني املؤشـــرات الكمي port Intensity( مـــن ب

التعويـــل عليهـــا فــــي حتليـــل تطـــور »الســـلوك التصديـــري« 
للمنشـــآت، والـــذي يُقـــاس بقيمـــة الصـــادرات كنســـبة 

مـــن إجمالـــي إيـــرادات املنشـــأة. هنـــا، تظهـــر نتائـــج 
مـــع  كبيـــرة  لدرجـــة  متقلبـــة  الســـلبيني«  »املصدريـــن 
»املصدريـــن  عكـــس  علـــى  مســـتوياتهم،  انخفـــاض 
النشـــطني«. لذلـــك، ينبغـــي للـــدول التعويـــل أكثـــر علـــى 

الفئـــة األخيـــرة لبلـــوغ أهدافهـــا.

وحتـــى يؤتـــي هـــذا التوجـــه ثمـــاره، حتتـــاج الـــدول إلـــى 
»املصدريـــن  خلدمـــة  البيئـــي  النظـــام  أرجـــاء  تهيئـــة 
ــات  ــات الفئـ ــي احتياجـ ــي تراعـ ــة التـ ــطني«، خاصـ النشـ
ـــرة واملتوســـطة.  ـــة ضمـــن قطـــاع املنشـــآت الصغي اخملتلف
ويأتـــي فــــي مقدمـــة ذلـــك متويـــل التجـــارة؛ حيـــث يواجـــه 
هـــذا القطـــاع حتديـــات جمـــة فــــي النفـــاذ إلـــى هـــذا 
النـــوع مـــن التمويـــل. تدليـــلًا علـــى ذلـــك، أشـــار حتليـــل 
 )Mckinsey, 2021( »ماكينـــزي«  شـــركة  عـــن  صـــادر 
إلـــى أن التجـــارة العامليـــة بحاجـــة إلـــى متويـــل قـــدره 
ــلع  ــة السـ ــير حركـ ــي لتيسـ ــات دوالر أمريكـ 5.2 تريليونـ
واخلدمـــات فــــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، فــــي حـــني يعانـــي 
مـــن فجـــوة متويليـــة تُقـــدر بنحـــو 1.7 تريليـــون دوالر 
أمريكـــي عـــام 2020: أي مـــا مُيثـــل 10%. األكثـــر مـــن 
ذلـــك، ووفًقـــا لدراســـة أجراهـــا البنـــك الدولـــي عـــام 
2017، يُرَفـــض نحـــو 40% مـــن طلبـــات متويـــل التجـــارة 

ــطة.  ــرة واملتوسـ ــا املنشـــآت الصغيـ ـــدم بهـ ــي تتق التـ

ختاًمـــا، مُيكـــن اســـتعارة مقولـــة الســـيدة »مارجريـــت 
ميـــد« - عاملـــة األنثروبولوجيـــا األمريكيـــة - عندمـــا 
قالـــت »ال شـــك فــــي أن مجموعـــة صغيـــرة مـــن املواطنـــني 
املُفكريـــن واملُلتزمـــني مُيكنهـــم تغييـــر العالـــم. إنـــه الســـبيل 
الوحيـــد علـــى اإلطـــالق لتحقيـــق ذلـــك«. وباملنطـــق نفســـه، 
مُيكـــن لقطـــاع املُصدريـــن النشـــطني تعزيـــز االزدهـــار 
االقتصـــادي حـــال ســـد الفجـــوة التمويليـــة القائمـــة - 
وهـــو محـــور واحـــد ضمـــن النظـــام البيئـــي التصديـــري 
- وســـوف يُضيـــف أكثـــر مـــن 600 مليـــون وظيفـــة بحلـــول 
عـــام 2030؛ مـــا يؤهـــل العالـــم الســـتيعاب القـــوة العاملـــة 
العامليـــة املتزايـــدة، فمـــا بالـــك بنتائـــج حتســـني مجمـــل 

النظـــام البيئـــي التصديـــري!

آفاق االقتصاد الكلي العاملي لعام ٢٠٢٢ 
انخفاض معدل  
التضخم العاملي 

مــن املتوقــع أن تهــدأ ارتفاعــات األســعار؛ 
ــي  ممــا يفســح اجملــال لنمــو النــاجت احملل

اإلجمالي العاملي بنسبة

ســيظل منــو األســواق الناشــئة قوًيّــا مــع 
احتمال منو الناجت احمللي اإلجمالــــي

التضخم األوروبي العابر

األسواق الناشئة اآلسيوية
تعود إلى عالم األعمــــــــال

منو االقتصاد الصيني

يســير االقتصــاد األوروبــي علــى املســار 
الصحيــح للتعافــى إلــى مســتويات مــا قبــل 
الوبــاء فـــي نهايــة عــام ٢٠٢١، ويســتعد 

لنمو الناجت احمللي اإلجمالي

االقتصــاد  يحقــق  أن  يتوقــع 
الصينــــي منـــــّوا مبقــــــــدار. 

وهو أعلى من اإلجمالي العاملي.
قبل أن يتباطأ منو الناجت احمللــي

اإلجمالي الصيني فـي ٢٠٢٣ إلي 
٪٤٫٩٢٠٢٢ جلميع األســــــواق

الناشئـة فى عــــام
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

يُعـــدُّ قطـــاع العقـــارات مـــن ركائـــز االقتصـــاد الصينـــي خصوًصـــا فــــي الفتـــرة 
ــم  ــن حجـ ــا مـ ــو 29 % تقريًبـ ــدر بنحـ ــا يُقـ ــهم مبـ ــوه؛ حيـــث يُسـ ــن منـ ــرة مـ األخيـ
النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي لالقتصـــاد الصينـــي، وبالتالـــي فـــإن أي عطـــب أو 
انهيـــار قـــد يحـــدث لهـــذا القطـــاع احليـــوي ســـوف يلقـــي بتكلفـــة كبيـــرة للغايـــة 

ــام . ــكل عـ ــي بشـ ــاد الصينـ ــى االقتصـ علـ

وتشـــير البيانـــات واألحـــداث التـــي تســـببت فــــيها أزمـــة »إيفرجرانـــد« إلـــى تراجـــع 
مســـتمر لتســـجيل مبيعـــات املنـــازل اجلديـــدة والعقـــارات فــــي الصـــني فــــي 2021، 
ـــى تراجـــع بنســـبة %24.1  فمـــن تراجـــع بنســـبة 16.9% خـــالل شـــهر ســـبتمبر إل
خـــالل شـــهر أكتوبـــر، وصـــولًا إلـــى تراجـــع وصـــل إلـــى 32% خـــالل شـــهر نوفمبـــر، 
ومـــن ثـــمَّ يتضـــح حجـــم الهشاشـــة التـــي أصبـــح قطـــاع اإلســـكان يعانـــي منهـــا، 
وذلـــك بعدمـــا حقـــق صعـــوًدا قوّيًـــا للصـــني خـــالل العقديـــن املاضيـــني؛ إذ كان 
ـــيما أصبـــح اآلن  ـــدُّ وقـــود الصعـــود ومحـــرًكا أساســـّيًا مـــن محـــركات النمـــو، فـ يُع

ـــي. ـــى االقتصـــاد الصين ـــا عل ـــل عبًئ ميث

ـــات  ـــني .. التداعي ـــي الص ـــارات فـ ـــاع العق قط
علـــى االقتصـــاد احمللـــي والعاملـــي

أ. د. محمـــد باغـــه

أستاذ إدارة األعمال واقتصاديات 
الـتـمـويـــل واالســـتـثـمـار - كلـيـــة 

التجارة - جامعة قناة السويس

املتوسط الشهري للمبيعات األسبوعية
للعقارات فـي الصني

Bloomberg                                                                                                              .املصدر: شركة املعلومات العقارية الصينية
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Bloomberg                                 .املصدر: شركة تشينا ريل إيستيت إنفورميشن جروب

(*) متوسط ٢٨ مدينة رئيسية مت تتبعها من قبل تشينا ريل إيستيت إنفورميشن جروب
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

حملة تاريخية
قبـــل عـــام 1978، انتهجـــت احلكومـــة الصينيـــة سياســـة تأميـــم اإلســـكان اخلـــاص واألراضـــي، ليصبـــح بالكامـــل حتـــت 
تصـــرف احلكومـــة فــــي إطـــار عملهـــا بنظـــم التخطيـــط املركـــزي، وكانـــت احلكومـــة متنـــح العاملـــني بالقطاعـــات 
ا لـــم تكـــن تكفــــي لتغطيـــة نفقـــات الصيانـــة، ناهيـــك عـــن ســـوء  احلكوميـــة وحـــدات ســـكنية مقابـــل إيجـــارات زهيـــدة جـــًدّ
تخطيـــط البنـــاء نفســـه، فكانـــت النتيجـــة بالطبـــع تراجـــع االســـتثمار فــــي قطـــاع اإلســـكان، ونتـــج عـــن ذلـــك نقـــص مزمـــن 
لإلســـكان احلضـــري، كمـــا تراجعـــت جـــودة البنـــاء؛ ممـــا أدى إلـــى ضعـــف مـــردود الوحـــدات الســـكنية. إال أنـــه خـــالل 
عـــام 1978  بـــدأ االنتقـــال مـــن وضـــع التخطيـــط املركـــزي إلـــى وضـــع الســـوق، وأصبـــح قطـــاع اإلســـكان علـــى قائمـــة 
أولويـــات احلكومـــة الصينيـــة، التـــي ســـعت إلـــى إصـــالح األوضـــاع بإعـــادة املســـاكن اخلاصـــة املؤممـــة إلـــى أصحابهـــا 
الســـابقني، وذلـــك قبـــل أن حتفـــز احلكومـــة مســـتأجري وحداتهـــا الســـكنية العامـــة علـــى تقاســـم تكاليـــف اإلســـكان مـــن 
ـــي الوقـــت نفســـه ســـمحت للقطـــاع اخلـــاص  خـــالل حتريـــك القيمـــة اإليجاريـــة التـــي يدفعونهـــا بشـــكل تدريجـــي، وفـ
مبزاحمـــة القطـــاع احلكومـــي فــــي بنـــاء وتطويـــر اإلســـكان. ومنـــذ عـــام 1998  كانـــت االنطالقـــة احلقيقيـــة فــــي تاريـــخ 
قطـــاع اإلســـكان الصينـــي؛ حيـــث ألغـــت احلكومـــة نظـــام اإلســـكان املدعـــوم والقائـــم علـــى التضامـــن االجتماعـــي، 
قائًمـــا  نظاًمـــا  ودّشـــنت 
علـــى الســـوق احلـــرة وبعيـــد 
عـــن التدخـــل احلكومـــي، 
التحـــول  كان  هنـــا  ومـــن 
ـــة اإلســـكان مـــن  ـــي طبيع فـ
كونـــه جـــزًءا مـــن الرعايـــة 
ـــة التـــي تقدمهـــا  االجتماعي
الدولـــة إلـــى ســـلعة مملوكـــة 
للقطـــاع اخلـــاص ينشـــغل 
اهتمامـــه باملتاجـــرة علـــى 
حـــق امللكيـــة وبيعهـــا ملـــن 

ميلـــك ثمنهـــا.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

قدمـــت احلكومـــة تســـهيالت كبيـــرة لشـــركات اإلســـكان ضمـــن اســـتراتيجية وطنيـــة لتعزيـــز فـــرص النمـــو االقتصـــادي 
عبـــر بوابـــة االســـتثمار الكثيـــف فــــي القطـــاع العقـــاري، واملوازنـــة بـــني هدفــــني أحدهمـــا للحكومـــة التـــي تســـعى إلـــى 
امتـــالك مواطنيهـــا منـــازل خاصـــة بهـــم، وتهيئـــة الفرصـــة للشـــركات لدخـــول ســـوق اإلســـكان أمـــلًا فــــي حتقيـــق 
ــا  ــاح، خصوًصـ ــق أربـ ــول وحتقيـ ــى الدخـ ــركات إلـ ــن الشـ ــر مـ ــل- الكثيـ ــع -بالفعـ ــجع الوضـ ــاح، وشـ ــد واألربـ العوائـ
ـــى  ـــا إل ـــة منخفضـــة لألراضـــي تذهـــب حصيلته ـــم إيجاري ـــي تقـــدمي تخصيصـــات وقي ـــي ظـــل تســـاهل احلكومـــة فـ فـ
خزينـــة احلكومـــات احملليـــة فــــي كل إقليـــم. وخـــالل الفتـــرة مـــن عـــام 1999 وحتـــى 2007  زادت مســـاحة األراضـــي 
ـــة والرســـوم  ـــة اإليجاري ـــرة نفســـها زادت القيم ـــى 22 .8%، وخـــالل الفت ـــدل ســـنوي وصـــل إل ـــة املباعـــة مبع احلكومي

ـــا. ـــغ 31 .9% تقريًب ـــدل ســـنوي بل ـــر األراضـــي مبع ـــن تأجي ـــة م احملصل

اليـــوم، تتمتـــع ســـوق العقـــارات فــــي الصـــني باهتمـــام العالـــم، وخصوًصـــا بعـــد أزمـــة شـــركة »إيفرجرانـــد« - التـــي تعـــد 
واحـــدة مـــن أكبـــر اجملموعـــات العقاريـــة الصينيـــة، ويعمـــل بهـــا نحـــو 200  ألـــف عامـــل، وتوفـــر فـــرص تشـــغيل بنحـــو 
3.4  ماليـــني فرصـــة عمـــل - وقـــد طفـــت علـــى الســـطح خـــالل منتصـــف ســـبتمبر 2021 بعـــد إعالنهـــا تعثـــر موقفهـــا 
املالـــي عـــن ســـداد مديونيتهـــا خـــالل تواريـــخ اســـتحقاقها، والتـــي بلغـــت نحـــو 300  مليـــار دوالر أمريكـــي، ويبـــدو 
أن األمـــر يعـــد أكبـــر مـــن كونـــه أزمـــة إحـــدى الشـــركات وهـــذه هـــي الصـــورة الضيقـــة التـــي تلفـــت نظـــر اجلميـــع، إال 
أن هنـــاك صـــورة أهـــم يجـــب التركيـــز عليهـــا، وهـــو ملـــاذا وكيـــف وصـــل األمـــر إلـــى هـــذا احلـــد؟ ومـــا هـــي تداعيـــات 

ذلـــك علـــى األوضـــاع احملليـــة والعامليـــة؟

حتديات القطاع العقاري الصيني
تـــدل املؤشـــرات علـــى تـــردي وضـــع القطـــاع العقـــاري فــــي الصـــني، حيـــث يشـــهد تراجًعـــا ســـعرًيّا فــــي كل مـــدن 
ومقاطعـــات الصـــني وفــــي كل أنـــواع اإلســـكان، الفاخـــر واملتوســـط، وصـــولًا إلـــى تصنيـــف موديـــز بتغيـــر النظـــرة 
ـــى األقـــل، فمـــن  ـــه خـــالل ســـنة عل ـــي توقعـــات الســـتمرار تراجـــع القطـــاع وضعـــف مبيعات ـــى ســـلبية، فـ املســـتقبلية إل
بـــني 70  شـــركة عقاريـــة مصنفـــة فــــي الصـــني يوجـــد 29 شـــركة منهـــا تراجعـــت مبيعاتهـــا بنحـــو 27.8 % مبعـــدل ربـــع 

ســـنوي، خـــالل شـــهر أكتوبـــر2021، مقابـــل تراجعـــات وصلـــت إلـــى 20.5% خـــالل شـــهر ســـبتمبر 2021.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

واقـــع األمـــر أن املشـــكلة ال تنحصـــر فــــي ديـــون أكبـــر اجملموعـــات العقاريـــة الصينيـــة، وإمنـــا تتعلـــق بتعديـــل اإلجـــراءات 
والقواعـــد احلكوميـــة املنظمـــة للقطـــاع، والتـــي كان لهـــا تأثيـــر علـــى أغلـــب شـــركات العقـــارات العاملـــة فــــي الصـــني، 
حيـــث يواجـــه املطـــورون العقاريـــون ضغوًطـــا ماليـــة متزايـــدة فــــي ضـــوء القواعـــد -األكثـــر صرامـــة- التـــي مت فرضهـــا 
ـــث  ـــى القطـــاع؛ حي ـــا عل ـــي بثقله ـــل الســـلطات تُلق ـــن ِقب ـــة م ـــة خفـــض املديوني ـــراض، فضـــلًا عـــن أن حمل حـــول االقت
ـــي الصـــني مـــا  ـــي شـــركة »إيفرجرانـــد« إلـــى اضطـــراب األســـواق. ويشـــكل قطـــاع العقـــارات فـ أدت أزمـــة الســـيولة فـ
ـــى  ـــف عل ـــي تصن ـــدات الســـندات الت ـــا تخطـــت عائ ـــدوالر . كم ـــة بال ـــرة املقوم ـــم املتعث ـــون العال يقـــرب مـــن نصـــف دي
أنهـــا مضاربـــات 20% فــــي أكتوبـــر 2021 لفتـــرة وجيـــزة، وهـــي أعلـــى نســـبة فــــي عقـــد مـــن الزمـــان. وجتـــدر اإلشـــارة 
إلـــى وجـــود محاذيـــر لضبـــط الســـوق العقاريـــة فــــي الصـــني، وتتمثـــل فــــي أال تزيـــد خصـــوم شـــركات العقـــارات علـــى 
70% مـــن األصـــول، كمـــا يجـــب أال يتجـــاوز صافــــي الديـــن إلـــى حقـــوق امللكيـــة، وأن تكـــون الســـيولة علـــى األقـــل 
مســـاوية للقـــروض قصيـــرة األجـــل. وقـــد أظهـــرت بيانـــات »بلومبـــرج«، أن الشـــركات الصينيـــة األخـــرى التـــي لديهـــا 
أكبـــر قـــدر مـــن الديـــون املســـتحقة هـــي: »إيفرجرانـــد«، و »ريالـــوالي كونستراكشـــن«، واللتـــان انتهكتـــا هـــذه احملاذيـــر 

فكانـــت النتيجـــة التعثـــر.

نظرة مستقبلية
تقـــوم احلكومـــة الصينيـــة حالًيّـــا بحملـــة تنظيميـــة علـــى ســـوق العقـــارات فــــي الصـــني؛ ســـعًيا إلـــى حتقيـــق شـــعار 
ـــج«  ـــي »شـــي جـــني بين ـــس الصين ـــي يشـــنها الرئي ـــة«، وهـــي إحـــدى احلمـــالت الت ـــس للمضارب ـــش ولي »اإلســـكان للعي
فــــي إطـــار ســـعي احلكومـــة لتقليـــل تكلفـــة معيشـــة األســـرة الصينيـــة، ونـــزع فتيـــل اخملاطـــر فــــي النظـــام املالـــي، وميثـــل 
ـــي النمـــو االقتصـــادي والنـــاجت القومـــي اإلجمالـــي للبـــالد. ومـــن  ـــا؛ نظـــًرا حلجـــم إســـهامه فـ ـــا بالًغ هـــذا األمـــر حتدًي

ـــيما يلـــي: هـــذا املنطلـــق ميكـــن تنـــاول أبـــرز محـــددات مســـتقبل القطـــاع العقـــاري الصينـــي فـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

1. استمرار القيود التنظيمية
ـــز  فــــي احلقيقـــة، يبـــدو أن التشـــديد التنظيمـــي يؤتـــي بثمـــاره، وذلـــك بعـــد أن حَفّ
ــروض  ــت قـ ــث ارتفعـ ــعار؛ حيـ ــب األسـ ــي مكاسـ ــام املاضـ ــدي العـ ــير النقـ التيسـ
ـــى  ـــي األشـــهر الســـبعة األول ـــي ســـنوات فـ ـــي ثمان ـــا فـ ـــرة له ـــارات بأبطـــأ وتي العق
مـــن العـــام، وفًقـــا للجهـــة التنظيميـــة للبنـــوك والتأمـــني، فــــي حـــني انخفـــض منـــو 
ـــن بالرغـــم  ـــو. لك ـــي يولي ـــي ســـتة أشـــهر فـ ـــى مســـتوى فـ ـــى أدن ـــازل إل أســـعار املن
مـــن ذلـــك تثـــور اخملـــاوف مـــن تأثيـــر تشـــديد السياســـات علـــى ســـوق العقـــارات، 
خصوًصـــا أنهـــا ترتبـــط بشـــكل غيـــر مباشـــر بصناعـــات أخـــرى، كمـــواد البنـــاء 

والســـلع املنزليـــة، وغيرهـــا.

2. تقييد شروط التمويل
رمبا كان التحُوّل األكثر وضوًحا هو تشـديد شـروط التمويل فــي احلصول على 
ائتمـان، مبـا لذلـك من تأثير على سـوق السـندات، والقـروض البنكية، والقروض 

االئتمانية للسيولة.

هـذا ولـم تتمّكـن شـركة »إيفرجرانـد« - التـي كانـت فــيما مضـى شـركة إصـدار 
خارجـي غزيـرة اإلنتـاج - مـن بيـع ورقـة نقدية واحدة بالـدوالر منذ يناير 2020. 
ومـن ناحيـة أخـرى، ارتفعـت عائـدات السـندات الدوالريـة عاليـة اخملاطـر فــي 
الصـني، والتـي تهيمـن عليهـا شـركات العقـارات منتصـف نوفمبـر 2021، إلـى 
أعلى مستوى منذ أن تسبَّبت جائحة كورونا فـي عمليات بيع فـي مارس 2020.

لت شركات العقارات نحو 30% من حاالت التخلُّف عن السداد  وفـي الواقع، شَكّ
فــي النصـف األول كمـا أن بعـض سـنداتها مدرجـة حالّيًـا فــي القائمـة السـوداء 

كضمـان داخلـي وخارجي.

باإلضافـة إلـى ذلـك، قالـت شـركة »بينج آن إنشـورانس )جروب(« فــي أغسـطس 
صت مبلغ 5.5 مليارات دوالر كمخصصات متعِلّقة باستثمارها  2021، إنَّها خَصّ

فــي شـركة »تشـاينا فورتشـن الند ديفلومبنت« املتخِلّفة عن السداد.



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

74

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

3. تباطؤ محتمل للنمو
تتجـه األسـواق علـى املـدى القريـب إلـى االسـتعداد لتباطـؤ منـو محتمـل، واملزيـد مـن حـاالت التعثـر لسـداد مطِوّرين 

وتوقيـف الرهـن العقـاري، ورمبـا بعض االضطرابات فــي أسـواق األسـهم.

هـذا وال توجـد دالالت حتـى اآلن تُذكـر علـى أن بكـني سـتتراجع عـن إجراءاتهـا. ووفًقـا لــ »مورجـان سـتانلي«، فقـد 
جتـري احلكومـات احملليـة تعديـالت بنـاًء علـى الظـروف فــي سـوق اإلسـكان، إال أنهـا لـن تكـون قـادرة علـى ملـس 

»اخلطـوط األساسـية« لقيـود شـراء املنـازل واحلـدود القصـوى ألسـعار العقـارات.

ا 4. التأثير عاملًيّ

ميكـــن القـــول إن مـــا يُهـــدد الصـــني يُهـــدد بقيـــة العالـــم، ولهـــذا يحبـــس العالـــم أنفاســـه بينمـــا يراقـــب تطـــورات أزمـــة 
»إيفرجرانـــد«؛ خوًفـــا مـــن أن تـــؤدي إلـــى تفجيـــر قطـــاع اإلســـكان املنهـــك أصـــلًا، ألن ذلـــك يعنـــي تدميـــر اجلـــزء 
األكبـــر مـــن ثـــروات الصينيـــني، وســـيؤثر بالتبعيـــة علـــى إنفاقهـــم االســـتهالكي، وال أحـــد يريـــد أن يـــرى العالـــم بـــدون 

ـــني! ـــاق املســـتهلكني الصيني إنف

وختاًمـــا، ميكـــن التأكيـــد أن أزمـــة »إيفرجرانـــد« هـــي أقـــل مشـــكالت قطـــاع اإلســـكان فــــي الصـــني، فهـــي فــــي احلقيقـــة 
مجـــرد قمـــة جبـــل جليـــدي لـــم يظهـــر منـــه غيـــر رأســـه، فهنـــاك حتـــت الســـطح قنبلـــة قيمتهـــا 52 تريليـــون دوالر 

ـــة. ـــى الكثيـــر مـــن اجلهـــود احلثيث ـــاج الصـــني مـــن أجـــل تفكيكهـــا إل حتت
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أسهم ارتفاع األسعار العاملية للنفط والغاز الطبيعي خالل عام 2021 فـي انتعاش 
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي الست )اململكة العربية السعودية، واإلمارات 
الذي  األمر  البحرين، وسلطنة عمان(.  والكويت، وقطر، ومملكة  املتحدة،  العربية 
من شأنه أن يدعم بشدة األهمية االقتصادية العاملية لدول مجلس التعاون، والتي 
التعاون  دول مجلس  احتلت  املاضية؛ حيث  السنوات  تزايًدا سريًعا خالل  شهدت 
اخلليجي املركز الثالث عشر على مستوى العالم فـي مؤشر الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار اجلارية لعام 2020، بعدما بلغ هذا الناجت نحو 1.4 تريليون دوالر فـي عام 
2020. كما جاءت دول مجلس التعاون الست فـي املرتبة األولى على مستوى العالم 
فـي مجال إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي؛ حيث بلغ إنتاج دول اجمللس من النفط 
اخلام 16.2 مليون برميل يومًيّا عام 2020. كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي املسوق 
خالل العام نفسه نحو 424.2 مليار متر مكعب، محتلة بذلك املرتبة الثالثة عاملًيّا 
بعد الواليات املتحدة وروسيا. ومتتلك دول مجلس التعاون اخلليجي أكبر احتياطي 
من النفط فـي العالم، يُقدر بنحو 500.2 مليار برميل فـي عام 2020، باإلضافة 
إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا، يقدر بنحو 43.3 تريليون 
متر مكعب فـي العام نفسه املذكور سلًفا. وقد بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 
57.4 مليون نسمة فـي نهاية عام 2019، يشكلون 0.7% من سكان العالم، فـيما 
تتصدر السعودية عدد السكان خليجًيّا بـ 34.2 مليون نسمة، ميثلون نحو 60% من 
تليها اإلمارات بنحو 17% من اإلجمالي. وقد جذبت دول اخلليج  سكان اجمللس، 
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دوالر خالل عام 2019، متثل %1.4 

من إجمالي رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد فـي العالم.

احلركة البندولية ألسعار النفط فـي عام 2021
ـــي دول اخلليـــج الســـت خـــالل عـــام 2020 نتيجـــة  رغـــم تراجـــع األداء االقتصـــادي فـ
ــلبية علـــى انخفـــاض الطلـــب العاملـــي علـــى النفـــط  ــا السـ تداعيـــات جائحـــة كورونـ
ــا دول العالـــم  ــاز عقـــب تدابيـــر اإلغـــالق والتباعـــد االجتماعـــي التـــي اتخذتهـ والغـ
ـــدول  ـــد صـــادرات هـــذه ال ـــي انخفضـــت عوائ ـــاء، وبالتال ـــواء هـــذا الوب ـــة الحت اخملتلف
مـــن هاتـــني الســـلعتني االســـتراتيجيتني، فـــإن دول اجمللـــس شـــهدت تعافــــًيا اقتصادًيّـــا 
ملحوًظـــا فــــي عـــام 2021 نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار النفـــط والغـــاز عاملًيّـــا؛ حيـــث شـــهدت 
أســـعار النفـــط العامليـــة ارتفاًعـــا ُمدهًشـــا فــــي عـــام 2021، رغـــم عـــدم عـــودة احليـــاة 
ـــدأ  ـــد ب ـــا بســـبب اجلائحـــة. فق ـــى طبيعته ـــم إل ـــن أنحـــاء العال ـــر م ـــي كثي ـــة فـ الطبيعي

مـسـتقبل االقتصـادات اخلليجية فـي 2022 
فـي ظل اضطرابات أسعار النفط والطاقة

قـــنـــديـــــــــــــــل أحـــــــمـــــــد  د. 

رئيـــس وحـــدة الدراســـات الدوليـــة 
مركـــز   - الـطــــاقة  ودراســــــات 
السياســـية  للدراســـات  األهـــرام 

تيجية واالســـترا
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العـــام بســـعر 52 دوالًرا للبرميـــل تقريًبـــا، إال أن هـــذا الســـعر وصـــل، فــــي 16 ديســـمبر 2021، إلـــى 74.56 دوالًرا للبرميـــل، 
وذلـــك للعقـــود اآلجلـــة خلـــام القيـــاس العاملـــي برنـــت تســـليم شـــهر فبرايـــر. وكان هـــذا الســـعر قـــد بلـــغ أعلـــى مســـتوى 
يســـجله منـــذ 7 ســـنوات، عندمـــا ارتفـــع إلـــى أكثـــر مـــن 86 دوالًرا للبرميـــل فــــي 17 أكتوبـــر 2021، قبـــل أن يتراجـــع نتيجـــة 
ظهـــور ســـاللة »أوميكـــرون« اجلديـــدة املتحـــورة مـــن فــــيروس كوفــــيد-19، مـــا أثـــار مخـــاوف مـــن أن تلجـــأ احلكومـــات إلـــى 
ـــدة، وهـــو مـــا قـــد يضـــر بالنمـــو  ـــة للحـــد مـــن انتشـــار الســـاللة اجلدي ـــود وإغـــالق األنشـــطة االقتصادي إعـــادة فـــرض القي

ـــى النفـــط. ـــب العاملـــي عل ـــي بالطل االقتصـــادي العاملـــي، وبالتال

إال أن االرتــداد فـــي األســعار العامليــة للنفــط، نحــو االرتفــاع مــرة أخــرى، بدايــة مــن 6 ديســمبر 2021، أشــار بوضــوح، 
حســب كثيــر مــن املراقبــني، إلــى أن ردة الفعــل جتــاه تأثيــر متحــور »أوميكــرون« فـــي الطلــب العاملــي علــى النفــط اتســمت 
باملبالغــة املُفرطــة، وذلــك قبــل االســتطالع الكافـــي لطبيعــة املتحــور، وتأثيــره مــن حيــث االنتشــار وشــدة األعــراض. 
وبالتالــي، مت تغليــب وجهــة نظــر متفائلــة نســبًيّا فـــي الســوق العامليــة للنفــط، تــرى أن »أوميكــرون« لــن يــؤدي، علــى األرجــح، 
إلــى إغالقــات شــاملة حــول العالــم، للحــد الــذي قــد يؤثــر علــى مســتقبل الطلــب فـــي الســوق العامليــة للنفــط، وبالتالــي 
أخــذت أســعار النفــط العامليــة فـــي مواصلــة ارتفاعهــا مــرة أخــرى، علــى ضــوء التوقعــات بتوجــه املزيــد مــن الــدول إلــى 

رفــع إجــراءات احلظــر املتعلقــة بجائحــة كوفـــيد-19.

تطور سعر خام برنت القياسي خالل عام 2021 حتى 16 ديسمبر 2021
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــات  ـــر محادث ـــاء الصـــادرة عـــن تعث ـــب هـــذه التوقعـــات، فقـــد أســـهمت األنب ـــى جان وإل
إيـــران النوويـــة فــــي انتعـــاش األســـعار العامليـــة للنفـــط خـــالل الشـــهر األخيـــر مـــن عـــام 
2021؛ فهـــذا التعثـــر فــــي املفاوضـــات، والـــذي رمبـــا وصـــل إلـــى حالـــة فشـــل شـــبه 
كامـــل، طمـــأن الســـوق نســـبًيّا مـــن زاويـــة عـــدم إمكانيـــة ضـــخ املزيـــد مـــن النفـــط 
اإليرانـــي حـــال رفـــع العقوبـــات املفروضـــة علـــى طهـــران بســـبب برامجهـــا النوويـــة 
والصاروخيـــة، وتدخلهـــا فــــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول اجلـــوار. وفــــي هـــذا الصـــدد، 
ـــى  ـــران تســـتطيع أن تضـــخ عل ـــى أن إي ـــرات تشـــير إل ـــر مـــن التقدي ـــى أن كثي ـــار إل يُش
الفـــور أكثـــر مـــن مليـــون برميـــل مـــن مســـتوى إنتاجهـــا الراهـــن، والـــذي يبلـــغ نحـــو 

2.5 مليـــون برميـــل يومًيّـــا، حـــال رفـــع العقوبـــات عنهـــا.

ورمبـــا كان مـــن املفاجـــآت الكبـــرى التـــي شـــهدتها الســـوق العامليـــة للنفـــط وأســـهم 
فــــي ارتفـــاع أســـعار النفـــط أيًضـــا، قـــرار حتالـــف »أوبـــك بلـــس« )الـــذي يضـــم أعضـــاء 
ـــادة  ـــوم 2 ديســـمبر 2021، بزي ـــادة روســـيا( ي ـــك ودولًا منتجـــة أخـــرى بقي منظمـــة أوب
ــا،  ــل يومًيّـ ــرًرا بــــ 400 ألـــف برميـ ــا كان مقـ ــر 2022، كمـ ــهر ينايـ ــه خـــالل شـ إنتاجـ
ـــى أن هـــذا التحالـــف ســـوف يخفـــض  ـــل إل ـــر مـــن املراقبـــني متي بينمـــا كانـــت آراء كثي
ـــي  ـــع لألســـعار فـ ـــر املتوقَّ ـــى يوقفهـــا بالكامـــل، بعـــد التراجـــع غي ـــة، أو حت هـــذه الكمي
ــودة  ــد العـ ــرار بعـ ــة القـ ــن ثبتـــت حكمـ ــرار. ولكـ ــذا القـ ــن هـ ــابقني عـ ــهرين السـ الشـ
ـــي ظـــل اإلعـــالن عـــن أن  ـــة للنفـــط، خاصـــة فـ ـــي األســـعار العاملي ـــاع فـ لتســـجيل ارتف
االجتمـــاع الـــوزاري لتحالـــف »أوبـــك بلـــس« فــــي حالـــة انعقـــاد دائـــم حتـــى موعـــد 
االجتمـــاع التالـــي، فــــي 4 ينايـــر 2022، للتدخـــل فـــوًرا إذا مـــا اعتـــرى األســـواق أي 

تطـــورات مفاجئـــة.

استمرار التعافـي فـي االقتصادات اخلليجية فـي 2022
ال شـك فــي أن التوقعـات والتقديـرات باسـتمرار املسـتويات املرتفعـة فــي أسـعار 
النفـط والغـاز الطبيعـي عاملًيّـا فــي عـام 2022 سـوف تصـب فــي خانـة مزيـد مـن 
التعـاون اخلليجـي السـت، فمعظـم هـذه  اسـتعادة عافــية اقتصـادات دول مجلـس 
الـدول عانـى خـالل السـنوات السـت املاضيـة مـن انخفـاض األسـعار العامليـة لهاتـني 
السـلعتني بشـكل أفقـد االقتصـادات اخلليجيـة نحو نصف عائداتهـا، وأدى إلى زيادة 
العجـز فــي موازناتهـا، وهـو األمـر الـذي دفـع عـدًدا مـن هـذه الـدول إلـى االقتـراض 

اخلارجـي، أو التمويـل بالعجـز، وإصـدار السـندات بشـكل لـم يحصـل مـن قبـل. 

ــع أن تصــل  ومــع االرتفــاع فـــي أســعار النفــط والغــاز فـــي عــام 2021، مــن املتوقَّ
فوائــض الــدول اخلليجيــة املصــدرة لهاتــني الســلعتني، وعلــى رأســها الســعودية، 
إلــى 165 مليــار دوالر فـــي عــام 2021، ونحــو 140 مليــار دوالر فـــي عــام 2022، 
ــادة صــادرات  ــي. كمــا توجــد أيًضــا فــرص واعــدة لزي ــل الدول حســب معهــد التموي

أســــــهــــــمــــــت األنــــــــبــــــــاء 
الصادرة عن تعثر محادثات 
انتعاش  فـي  النووية  إيــران 
للنفط  الــعــاملــيــة  األســـعـــار 
خـــالل الــشــهــر األخــيــر من 
طـــمـــأن  ممـــــا   ،2021 عـــــــام 
ــة  ــا مـــن زاويــ الـــســـوق نــســبــًيّ
عـــدم إمــكــانــيــة ضـــخ املــزيــد 
مــن النفط اإليــرانــي حال 
رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة 

على طهران.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

العوائـــد  شـــأن  مـــن 
صـــادرات  مـــن  اجلديـــدة 
تكفــــي  أن  والغـــاز  النفـــط 
املوازنـــات  عجـــز  لســـد 
الـــدول  اقتصـــادات  فــــي 
الســـت،  اخلليجيـــة 
دعـــم  فــــي  ولالســـتمرار 
الســـلع  بعـــض  أســـعار 
إلـــى  إضافـــة  واخلدمـــات، 
مـــن  أرصدتهـــا  زيـــادة 

العمـــالت األجنبيـــة.  

قطــر مــن الغــاز الطبيعــي علــى ضــوء الطلــب العاملــي املتزايــد عليــه. ومــن شــأن 
العوائــد اجلديــدة مــن صــادرات النفــط والغــاز أن تكفـــي لســد عجــز املوازنــات فـــي 
ــي دعــم أســعار بعــض الســلع  ــة الســت، ولالســتمرار فـ ــدول اخلليجي اقتصــادات ال
واخلدمــات، إضافــة إلــى زيــادة أرصدتهــا مــن العمــالت األجنبيــة. وهــو األمــر الــذي 
ســيتيح لهــذه االقتصــادات الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الدائنــني، واالســتثمار مجــدًدا 
فـــي مشــروعات البنيــة التحتيــة احليويــة، إضافــة إلــى فرملــة سياســة رفــع الضرائــب 
والدعــم احلكومــي عــن ســلع وخدمــات أساســية. وكان الكثيــر مــن املشــروعات فـــي 
ــي العامــني األخيريــن، كمــا زادت  الــدول اخلليجيــة الســت قــد توقــف، أو تباطــأ فـ
بعــض الــدول اخلليجيــة مــن ضريبــة القيمــة املضافــة، أو اســتحدثتها، بســبب تراجــع 

عائــدات النفــط والغــاز خــالل الســنوات الســت املاضيــة.

وفـــي هــذا الســياق، تدفــع التوقعــات املتزايــدة باســتمرار املســتويات املرتفعــة ألســعار 
النفــط العامليــة خــالل عامــي 2021 و2022، كثيــًرا مــن املؤسســات الدوليــة إلــى 
إعــالن تقديــرات متفائلــة لنمــو االقتصــادات اخلليجيــة الســتة، بعدمــا شــهدت 
هــذه االقتصــادات انكماًشــا ملموًســا فـــي إجمالــي النــاجت احمللــي بنســبة 4.8% فـــي 
2020. فعلــى ســبيل املثــال، توّقــع البنــك الدولــي، فـــي آخــر تقريــر صــادر عنــه فـــي 
ديســمبر 2021 حتــت عنــوان »اغتنــام الفرصــة لتحقيــق تعــاٍف مســتدام«، أن تعــود 
ا كلًيّــا فـــي عــام 2021،  االقتصــادات اخلليجيــة إلــى مســار النمــو لتحقــق 2.6% منــّوً
ــى  ــدول ســوف يعتمــد عل ــي هــذه ال ــي االقتصــادي القــوي فـ ــى أن التعافـ مشــيًرا إل
منــو القطاعــات غيــر النفطيــة  واالرتفــاع الــذي شــهدته أســعار النفــط، والــذي 
مــن املنتظــر أن تتســارع وتيرتــه خــالل عــام 2022، بالتــوازي مــع اإللغــاء التدريجــي 
لتخفـــيضات إنتــاج النفــط وفًقــا التفــاق »أوبــك بلــس«، وحتســن الثقــة لدى مؤسســات 
األعمــال، وجــذب اســتثمارات إضافـــية. ومــع ذلــك، لــم يتجاهــل البنــك، فـــي تقريــره 
املشــار إليــه، إمكانيــة تعــرُّض االقتصــادات اخلليجيــة فـــي املــدى املتوســط للمخاطــر 
الناشــئة عــن التباطــؤ فـــي وتيــرة تعافـــي االقتصــاد العاملــي، وجتــدد تفشــي فـــيروس 

كوفـــيد-19، وتقلبــات قطــاع النفــط.

وفـــي تقرير آخر صدر فـــي أغسطس 2021، حتت عنوان: »جائحة كورونا والطريق 
إلــى التنويــع االقتصــادي«، أّكــد البنــك الدولــي أن ارتفــاع الطلــب العاملــي علــى النفــط 
ــع التقريــر أن ينمــو  ــي 2021، وتوّق ســيدعم االقتصــادات اخلليجيــة بشــكل كبيــر فـ
إجمالــي النــاجت احمللــي الســعودي بنســبة 2.4% فـــي 2021، ثــم مبتوســط منــو قــدره 
3% فـــي العامــني التاليــني. أمــا بالنســبة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فقــد 
توّقــع التقريــر أن تعــود إلــى مســار النمــو فـــي 2021، مشــيًرا إلــى أنــه ســوف يبلــغ 
ــن  ــٍم م ــي 2022 و2023، بدع ــي عام ــى 2.5% فـ ــه إل ــل أن تتســارع وتيرت 1.2%، قب
النفقــات احلكوميــة، وإقامــة معــرض إكســبو 2020. وفـــيما يتعلــق مبملكــة البحريــن، 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مــؤسســـــــــــــة  أكـــــــــــــــدت 
ـــــــــــــن  تــــحــــسُّ »فـــيـــــتــــــــــــش« 
اخلليجيـــة  االقتصـــادات 
الــســــــــــــت، خــــــــــــــالل فتــــــرة 
قصيـــرة مقبلـــة، فــــي ضوء 
النفـــط  أســـعار  مقارنــــــــة 
واملــــعــــــــــــــــدالت  العامليـــــــــــــة 
املطلوبة لتحقيق التوازن 
فــــي املوازنـــات اخلليجيـــة، 
خاصـــة مع عـــدم توقـــع أن 
النفـــط  أســـــــــعار  تتراجـــع 
فــــي  بســــــــــرعة  العامليـــــــــــة 

املنظـــور.   املســـتقبل 

أشــار التقريــر إلــى أنهــا ستســتمر فـــي االعتمــاد علــى تدابيــر دعــم املاليــة العامة فـــي 
2021 للتغلــب علــى آثــار االنكمــاش االقتصــادي الــذي شــهدته فـــي 2020، متوقًعــا 
أن يصــل معــدل النمــو فـــيها إلــى 3.3% فـــي 2021، وأن يســتمر علــى الوتيــرة نفســها 

فـــي العامــني التاليــني.

وفــــي الكويـــت، قـــال التقريـــر إنهـــا ســـوف تشـــهد اســـتمراًرا فــــي منـــو الصـــادرات 
النفطيـــة؛ ممـــا ســـيعزز مـــن ديناميـــات النمـــو، مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــن املتوّقـــع أن ينتعـــش 
ل مســـتوى معتـــدلًا قـــدره 2.4% فــــي 2021، قبـــل  النمـــو االقتصـــادي الكويتـــي ليُســـجِّ
أن يرتفـــع فــــي املتوســـط إلـــى 3.2% فــــي الســـنتني 2022 و2023. وبالنســـبة إلـــى 
ســـلطنة ُعَمـــان، توّقـــع التقريـــر أن يتعافـــى االقتصـــاد العمانـــي فــــي 2021 مبعـــدل 
ـــي البنيـــة التحتيـــة.  منـــو قـــدره 2.5% مـــع اشـــتداد زخـــم برنامـــج كبيـــر لالســـتثمار فـ
وفــــي األمـــد املتوســـط، مـــن املتوّقـــع أن يبلـــغ معـــدل النمـــو العمانـــي فــــي املتوســـط 
5.3% خـــالل الفتـــرة مـــن 2021 إلـــى 2023. أمـــا بالنســـبة إلـــى قطـــر، فقـــد توّقـــع 
التقريـــر أن تشـــهد انتعاًشـــا قوًيّـــا ملعـــدل النمـــو، نتيجـــة زيـــادة الطلـــب علـــى الغـــاز 
الطبيعـــي املســـال فــــي جنـــوب آســـيا وشـــرقها. ومـــن املتوّقـــع أن يســـجل االقتصـــاد 
القطـــري معـــدل منـــو قـــدره 3% فــــي 2021، قبـــل أن تتســـارع وتيرتـــه إلـــى 4.1% فــــي 

2022 و4.5% فــــي 2023.

وتتوافــق تقديــرات البنــك الدولــي املتفائلــة بشــأن النمــو فـــي االقتصــادات اخلليجيــة 
الســت، مــع توقعــات عــدد مــن املؤسســات االئتمانيــة العامليــة. فعلــى ســبيل املثــال، 
ــن االقتصــادات اخلليجيــة الســتة، خالل فتــرة قصيرة  أكــدت مؤسســة »فـــيتش« حتسُّ
مقبلــة، فـــي ضــوء مقارنــة أســعار النفــط العامليــة واملعــدالت املطلوبــة لتحقيــق 
التــوازن فـــي املوازنــات اخلليجيــة، خاصــة مــع عــدم توقــع أن تتراجــع أســعار النفــط 
العامليــة بســرعة فـــي املســتقبل املنظــور. وفـــي هــذا الصــدد، أشــارت »فـــيتش« إلــى 
أن الســعودية وعمــان حتتاجــان إلــى ســعر عنــد نحــو 70 دوالًرا، لتحقيــق تــوازن 
ــن 80 دوالًرا  ــر م ــى ســعر أكث ــت إل ــاج الكوي ــا حتت ــة 2021-2022، بينم ــي ميزاني فـ

ــاج البحريــن إلــى ســعر عنــد نحــو 100 دوالر للبرميــل.  للبرميــل، وحتت

ـــة،  ـــورز« للتصنيفـــات االئتماني ـــد ب ـــة »ســـتاندرد آن ـــت وكال ـــة أخـــرى، قال ومـــن ناحي
فــــي نهايـــة مايـــو 2021، إنـــه مـــن املتوّقـــع أن يتراجـــع عجـــز ميزانيـــات دول مجلـــس 
ــاع  ــن ارتفـ ــم مـ ــام 2021، بدعـ ــي عـ ا فــ ــاّدً ــا حـ ــت تراجًعـ ــي السـ ــاون اخلليجـ التعـ
أســـعار النفـــط. وأضافـــت الوكالـــة أنـــه مـــن املتوّقـــع أن يبلـــغ مجمـــوع عجـــوزات 
احلكومـــات املركزيـــة جمللـــس التعـــاون اخلليجـــي نحـــو 80 مليـــار دوالر هـــذا العـــام، 
انخفاًضـــا مـــن 143 مليـــاًرا فــــي 2020، مشـــيرة إلـــى أن أداء ميزانيـــات هـــذه 
ــه فــــي 2016، عنـــد  ــا كان عليـ ــتثناء الكويـــت والبحريـــن، أقـــوى ممـ الـــدول، باسـ

االنهيـــار الســـابق ألســـعار النفـــط.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مســـــــــــتقبل  مايـــــــــــزال 
االقتصــــــــــــادات اخلليجيـــــــة 
باســــــــــــــــــــتمرار  مـــرهــــــــــــــــون 
املســـتويات املرتفعـــة ألســـعار 
ـــا،  عاملًيّ والغــــــــــــاز  النفـــــــط 
يتوقـــف  ســـوف  رهـــان  وهـــو 
جناحـــه علـــى عـــدة عوامـــل، 
لعـــل مـــن أهمهـــا: تخفــــيف 
االحـتـرازيــــــــة  اإلجـــــــــــراءات 
اخلاصـــــة بعـــدم تفشـــي وبـــاء 
والســـــــــــالالت  كوفـيــــــــــد-19 

عنـــه،.   املتحـــورة 

مستقبل محفوف باخملاطر
ال يعنــي مــا ســبق أن مســتقبل االقتصــادات اخلليجيــة ســوف يكــون وردًيّــا فـــي املــدى 
ــى اســتمرار املســتويات املرتفعــة  ــزال هــذه االقتصــادات تراهــن عل املنظــور، فمــا ت
ألســعار النفــط والغــاز عاملًيّــا، وهــو رهــان ســوف يتوقــف جناحــه علــى عــدة عوامــل، 
لعــل مــن أهمهــا: تخفـــيف اإلجــراءات االحترازيــة اخلاصــة بعــدم تفشــي وبــاء 
كوفـــيد-19 والســالالت املتحــورة عنــه، والتقــدم احملــرز فـــي املفاوضــات النوويــة مــع 
إيــران، واســتمرار التماســك داخــل حتالــف »أوبــك بلــس«.  كذلــك، ســوف تتأثــر هــذه 
األســعار باملــدى الزمنــي الســتمرار أزمــة الغــاز الطبيعــي والكهربــاء فـــي أوروبا أيًضا، 
ــة  ــة، وعرقل ــة األوكراني ــل األزم ــع روســيا بفع ــر م ــات والتوت نتيجــة تصاعــد اخلالف

خــط أنابيــب »نــورد ســترمي 2«. 

وإلــى جانــب هــذا الرهــان غيــر املضمــون، ســوف تواجــه االقتصــادات اخلليجيــة 
حتديــني مهمــني أيًضــا فـــي املديــني القصيــر واملتوســط؛ ممــا قــد يؤثــر بشــدة علــى 
فــرص التعافـــي لهــا فـــي املســتقبل. فعلــى املــدى القصيــر، يتمثَّــل التحــدي األول 
فـــي التوقعــات بــأن يســتمر رفــض اإلدارة األمريكيــة احلاليــة للرئيــس »جــو بايــدن« 
اســتمرار املســتويات املرتفعــة فـــي أســعار النفــط العامليــة؛ حيــث نشــرت وســائل 
اإلعــالم األمريكيــة والروســية واخلليجيــة تقاريــر كثيــرة، فـــي اآلونــة األخيــرة، عــن 
اتصــاالت مباشــرة بــني البيــت األبيــض والكرملــني ودول اخلليــج النفطيــة الكبــرى، 
كان هدفهــا األســاس هــو التعبيــر عــن عــدم رضــا هــذه اإلدارة الســتمرار أســعار 
النفــط املرتفعــة؛ ملــا لهــا مــن تداعيــات ســلبية علــى ازديــاد معــدالت التضخــم فـــي 
البــالد )مــن أعلــى املعــدالت خــالل ثالثــة عقــود(، وبالتالــي إمكانيــة التأثيــر الســلبي 
علــى فــرص جنــاح مرشــحي احلــزب الدميقراطــي فـــي انتخابــات التجديــد النصفـــي 
للكوجنــرس األمريكــي فـــي نوفمبــر 2022. وهنــا يُشــار إلــى أن إدارة الرئيس »بايدن« 
ضغطــت علًنــا وتكــراًرا مــن أجــل زيادة إنتاج حتالف »أوبك بلس« فـــي الفترة القادمة؛ 
حيــث أعلنــت املتحدثــة باســم البيــت األبيــض »جــني بســاكي«، صراحــة وبوضــوح، أن 
ــي الســوق  ــن فـ ــاع أســعار البنزي ــاط شــديد إزاء ارتف ــة تشــعر بإحب اإلدارة األمريكي
األمريكيــة، مشــيرة إلــى أن البيــت األبيــض علــى اتصــال منتظــم مــع الــدول األعضــاء 
فـــي حتالــف »أوبــك بلــس«، ويأمــل فـــي أن يتخــذ التحالــف اإلجــراءات املناســبة 
لزيــادة اإلنتــاج وخفــض األســعار. كمــا بــادرت إدارة »بايــدن« إلــى اإلفــراج عــن كميــات 
مــن االحتياطــي النفطــي االســتراتيجي )50 مليــون برميــل(، ودعــت دولًا آســيوية 
مســتهلكة كبــرى )الصــني والهنــد وكوريــا اجلنوبيــة( إلــى اســتعمال االحتياطيــات 
النفطيــة االســتراتيجية املتوفــرة لهــا أيًضــا، مــن أجــل دفــع األســعار العامليــة للنفــط 
إلــى الهبــوط. ومتتلــك الواليــات املتحــدة مــا يقــرب مــن 600 مليــون برميــل مــن 
النفــط اخلــام فـــي كهــوف عمالقــة فـــي تكســاس ولويزيانــا، ويبلــغ مخزونهــا احلالــي 

أدنــى مســتوياته منــذ عــام 2003.
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ــنــــاخ  ــة املــ ــمــ ــفـــت قــ ــشـ كـ
ــي جـــالســـكـــو  ــ ـــ ــرة فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ األخـ
سياسية  إرادة  وجــــود  عـــن 
ــة لـــــــــدى عـــــدد  ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــتــ مــ
متزايد من الدول من أجل 
إحــــــداث حتــــول جـــــذري يف 

هيكل الطاقة العاملي.  

ــة  ــي االقتصــادات اخلليجي ــل املــدى أمــام تعافـ ــي متوســط وطوي أمــا التحــدي الثان
فـــي عــام 2022، ومــا بعــده، فـــيتمثَّل فـــي التوجــه العاملــي املتســارع نحــو »حتــول 
ــر املناخــي  ــي مواجهــة التغي ــاد الكربونــي«، وبالتال الطاقــة« مــن أجــل حتقيــق »احلي
ــع أن يكــون لهــذا التوجــه أثــر واضــح وعميــق علــى تراجــع  العاملــي؛ حيــث مــن املتوقَّ
الطلــب العاملــي علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة، كالنفــط والغــاز الطبيعــي، وبالتالــي 
احتمــال تراجــع األســعار العامليــة لهــا؛ ممــا ســيؤثر بشــدة علــى العوائــد املاليــة للــدول 
اخلليجيــة املصــدرة للنفــط والغــاز. ويُشــار إلــى أن قمــة املنــاخ األخيــرة فـــي جالســكو 
ــد  ــة لــدى عــدد متزاي بإســكتلندا كشــفت بوضــوح عــن وجــود إرادة سياســية متنامي
مــن الــدول، وخاصــة الواليــات املتحــدة ودول االحتــاد األوروبــي، وبدرجــة مــا الصــني 
والهنــد، مــن أجــل إحــداث حتــول جــذري فـــي هيــكل الطاقــة العاملــي، نحــو االبتعــاد 
عــن النفــط والغــاز والفحــم، وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة، كطاقة 
ــة إلــى  ــاح، وذلــك متاشــًيا مــع التزامــات اتفــاق باريــس الرامي الشــمس وطاقــة الري

تقليــص االنبعاثــات الكربونيــة العامليــة.

وفـــي هــذا الســياق، وحتــى كتابــة هــذه الســطور، أّكــدت أكثــر مــن 150 دولــة عزمهــا 
الوصــول إلــى »احليــاد الكربونــي« مــع حلــول منتصــف القــرن احلالــي، كمــا قّدمــت 
أكثــر مــن 80 دولــة حتــى اآلن خطــة عمــٍل وطنيــة جديــدة أو محدثــة - تســمى 
املســاهمات احملــددة وطنًيّــا - )NDCs( خلفــض انبعاثاتهــا املتســببة فـــي ارتفــاع 
ــر  ــة التغي ــس ملواجه ــة باري ــوب مبوجــب اتفاقي ــا هــو مطل درجــة حــرارة األرض، كم
املناخــي. كمــا تكشــف حملــة »الســباق إلــى حياديــة الكربــون« أيًضــا أن 733 مدينــة 
ــر املســتثمرين و622 مؤسســة  و31 منطقــة و3067 شــركة و173 مســتثمًرا مــن أكب
للتعليــم العالــي فـــي جميــع أنحــاء العالــم قــد التزمــوا بالهــدف نفســه. وكل هــذه 
ــى  ــي إل ــة والتحــول الطاق ــي مجــال الطاق ــم اآلن فـ ــي يشــهدها العال التطــورات الت
ــى  ــة، عل ــي أن أســعار النفــط العاملي ــون، تعن ــات الكرب مصــادر أقــل إصــداًرا النبعاث
ــار  ــه آث ــذي ســيكون ل ــا، إن آجــلًا أو عاجــلًا، األمــر ال األرجــح، ســوف تواجــه هبوًط
ســلبية متعــددة علــى االقتصــادات اخلليجيــة الســتة التــي تعتمــد بشــكل كبيــر ورئيــس 
ــدوق  ــي هــذا الســياق، خــرج صن ــاز. وفـ ــط والغ ــن النف ــا م ــدات صادراته ــى عائ عل
ــة  ــات املالي ــيها نضــوب االحتياطي ــع فـ ــدة مؤخــًرا يتوّق ــي بدراســة جدي النقــد الدول
لــدول اخلليــج فـــي عــام 2035، أي بعــد 13 عاًمــا، بســبب تراجــع الدخــل مــن النفــط 

ــة. ــرة اإلصالحــات االقتصادي ــة وتي ــاز، وقل والغ

وهنــا يثــور التســاؤل التالــي: هــل ســتتمكن االقتصــادات اخلليجيــة مــن التكيــف مــع 
هــذه التغيــرات الهيكليــة طويلــة املــدى فـــي قطــاع الطاقــة العاملــي، أم أنهــا ســتنكمش، 
ورمبــا تتالشــى، إذا مــا توقــف العالــم يوًمــا مــا عــن حــرق الوقــود األحفــوري خلفــض 

االنبعاثــات املســببة الحتــرار األرض؟
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

»الشـــرق  مبـــادرة  ُتعـــد 
ـــر«، التـــي  األوســـــــــط األخــــضــــــــ
العهـــد  ولـــي  ســـمو  أعلنهـــا 
محمـــد  »األميـــر  الســـعودي 
نهايـــة  فــــي  ســـلمان«،  بـــن 
وإعـــالن   ،2021 مـــارس  شـــهر 
ســـــــــــوق  دخولهــــــــــــا  اململكـــة 
مبختلـــف  الـهـيـدروجـيــــــــــــــن 
الـطـريـــــــــق  بـدايـــــــــة  ألــوانــــــــــه 
األمثـــل لتعامـــل االقتصـــادات 

اخلليجيـــة.  

اإلجابـــة ليســـت ســـهلة عـــن هـــذا التســـاؤل، ولكـــن ميكـــن القـــول باختصـــار إن 
اســـتمرار ارتهـــان االقتصـــادات اخلليجيـــة باحتياطاتهـــا الضخمـــة مـــن النفـــط 
ـــع  ـــي تنوي ـــا فـ ـــل حالّيً ـــا الرئيـــس املتمث ـــق هدفه ـــح حتقي ـــي صال ـــن يكـــون فـ ـــاز، ل والغ
مصـــادر دخلهـــا، ال ســـيما أن الصناعـــة االســـتخراجية لكلتـــا الثروتـــني ال تولِّـــد الكثيـــر 
مـــن الوظائـــف، وال توطـــن الصناعـــات التحويليـــة، باســـتثناء مصافــــي التكريـــر. وإذا 
مـــا أخذنـــا تغيـــرات الســـنوات األخيـــرة بعـــني االعتبـــار، فـــإن متطلبـــات هـــذا التنويـــع 
ـــة واعـــدة كمشـــروعات نشـــر الطاقـــات  ـــي قطاعـــات اقتصادي تتضمـــن االســـتثمار فـ
املتجـــددة وتقنياتهـــا، بـــدلًا مـــن االســـتمرار فــــي ضـــخ األمـــوال بأســـواق املـــال 
والعقـــارات والســـياحة، فمثـــل هـــذه القطاعـــات ميكنهـــا توليـــد ماليـــني الوظائـــف 

اجلديـــدة، واإلســـهام بشـــكل فّعـــال فــــي تقليـــص نســـبة البطالـــة.

ــي  كمــا أن هــذه القطاعــات ســوف تنهــي، علــى األرجــح، حالــة االرتهــان احلاليــة فـ
االقتصــادات اخلليجيــة بتقلبــات أســعار النفــط والغــاز التــي لــم تشــهد االســتقرار 
ــادرة »الشــرق األوســط األخضــر«،  ــة. ولعــل مب ــى مــدى العقــود اخلمســة املاضي عل
ــي نهايــة  التــي أعلنهــا ســمو ولــي العهــد الســعودي »األميــر محمــد بــن ســلمان«، فـ
ــه  ــف ألوان ــا ســوق الهيدروجــني مبختل ــة دخوله شــهر مــارس 2021، وإعــالن اململك
واملشــروعات  للكربــون،  الدائــري  االقتصــاد  مبــدأ  وتبنيِّهــا  واألزرق(،  )األخضــر 
املســتدامة الكبــرى، مثــل مشــروع نيــوم ومشــروع البحــر األحمــر، هــي بدايــة الطريــق 
األمثــل لتعامــل االقتصــادات اخلليجيــة الســتة مــع »احلركــة البندوليــة« املتأرجحــة 

باســتمرار فـــي أســعار النفــط والغــاز فـــي الســوق العامليــة.
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ال شـيء يتغيـر فجـأة، هنـاك دائًمـا إشـارات، بعضهـا ظاهـر جلـي وبعضهـا باطـن 
خفــي، تتواتـر مـن حـني آلخـر، منهـا السـريع املتوالـي كمـوج البحـر، ومنهـا حثيث 

اخلطـو كزحـف السـلحفاة، وبقـدر االنتبـاه للتغيـرات تتحـدد ردود األفعـال. 

حتـى أوائـل الثمانينيـات، كانـت أسـواق احلاسـب اآللـي حصـًرا علـى األجهـزة 
العمالقـة، Mainframes، التـي تـزن أطناًنـا مـن الكيلوجرامـات وحتتـل مسـاحات 
هائلة فـي البنايات الكبيرة، ولكن الثقة الزائدة فـي النفس والنظر من ثقب إبرة 
ملسـتقبل بال حدود، ألهما شـركة IBM وضع كل البيض فــي سـلة واحدة، وتركيز 
العمالقـة دون غيرهـا، فامتلكـت ناصيتهـا وانتشـرت  فــي األجهـزة  االسـتثمار 
منتجاتهـا فــي بلـدان عديـدة؛ شـركات طيـران، ونظم دفاعية، ومؤسسـات بحثية 

وتعليمية.

علـى اسـتحياء، كان هنـاك شـاب لـم يتجـاوز العشـرين مـن عمـره يعمـل علـى 
إعداد نظام تشـغيل بسـيط للحاسـبات الشـخصية، ولضيق ذات اليد، اتخذ من 
ا لشـركة أطلـق عليها اسـم Microsoft. بـدا األمر مضحًكا  إحـدى اجلراجـات مقـًرّ
حـال عقـد مقارنـة بـني جهـاز تضعه فــي صندوق كرتوني واحد وآخر يتمدد فــي 

الـدور األرضـي بعـرض البنايـة، منلـة وديناصـور.

مـا غفـل عنـه ذوو الثقـة الزائـدة، أن لـكل ابتـكار دورة حيـاة ال بـد وأن ميـر بهـا 
ليصبـح بعـد عـدة مراحـل مـن التحـول منتًجـا جتارًيّـا تتجاذبـه األسـواق، شـيء 
أشـبه بدورة حتوالت دودة القز عبر مراحل تبدأ من نسـج شـرنقة، تتحول فــيها 
إلـى يرقـة، ثـم إلـى فراشـة بعـد حـني، تطير مـن غصن آلخر حتـى تقضي أجلها.

ومبعدالت تطور جتاوزت 30% سـنوًيّا اكتسـحت احلواسـب الشـخصية األسـواق، 
وارتفعـت كفاءتهـا وسـرعاتها وتضـاءل حجمهـا، حتـى صـارت فــي حجـم كـف يـد 
طفـل مـع إمكانـاٍت تفـوق ذلـك الديناصور العمالق اجلاثـم يراقب اجلميع بعينني 
كسـولتني. أثبتـت النملـة أن منهجهـا فــي احليـاة قـادر علـى اسـتيعاب املتغيـرات 

والتـواؤم معهـا، فــيما هـدد االنقراض فصيلـة الديناصورات!

مثـال آخـر، ظـل امتـالك سـيارة خاصـة ترًفـا ال يقـدر عليـه سـوى األثريـاء، حتـى 
إحـدى ضواحـي  فــي  شـركته  وأّسـس   ،)1947  -1863( فـورد«   »هنـري  جـاء 
ديترويـت بواليـة ميتشـجان عـام 1903، وراقـب أداء العمـال ومعـدالت اإلنتاجية، 
ثـم ابتكـر منهًجـا جديـًدا فــي تنظيـم عمـل خطـوط التجميـع ُعـِرف بالفورديـة، 

مستقبل الطاقة املتجددة.. إرهاصات التحول

مــصــطــفــى  مـــحـــمـــد  د. 
اخلياط

الرئيـــس التنفــــيذي - هيئـــة الطاقـــة 
اجلديـــدة واملتجـــددة
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نسـبة إليـه؛ فبـدلًا مـن حتـرك العامـل مـن نطـاق إلـى آخـر ألداء عملـه، أبقـى 
العامـل مكانـه وألزمـه مبهمـة واحـدة، وأنشـأ مسـارات للتصنيـع لتجميع السـيارة 
خطـوة خطـوة فــي خـط واحـد، متـر علـى العامـل فــي مكانـه فــينجز مهمتـه ثـم 
ميررهـا إلـى العامـل التالـي، وهكـذا دواليـك حتـى تخـرج مـن آخر عنبـر التجميع 
سـيارة تتألـق. ارتفـع معـدل اإلنتـاج ودخـل العمـال، وانخفضـت أسـعار السـيارات 
مـع حملـة تسـويق أطلقهـا فـورد حتـت شـعار )بإمـكان أي مشـتٍر اقتنـاء سـيارة 

باللـون الـذي يريـده، مـا دام اللـون أسـود(.

الطاقة واإلنسان
فــي أيامـه األولـى علـى كوكـب األرض تعامـل اإلنسـان مـع البيئـة احمليطـة بحـذر 
ـب مسـتهدًفا تأمـني احتياجاتـه الغذائيـة، فهـو لـم يكـن فــي حاجـة إلـى أكثر  وترقُّ
مـن 2000 سـعر حـراري يومًيّـا، تكفــيه للبقـاء علـى قيـد احليـاة؛ فقـد كان نباتًيّـا 

حتـى النخـاع، حتـى جـاء يـوم واكتشـف النـار.

من وقتها تغير منط حياته كلية، وباألحرى انقلب رأًسا على عقب؛ حيث مارس 
الصيـد، واختبـر فنـون الطهـي، وذاق طعـم اللحـم، وعـاث فــي األرض بحًثـا عـن 
خبيئتها. وفــي انتظام ودأب راح مؤشـر اسـتهالكه يصعد متسـارًعا؛ فكان سـتة 
آالف سـعر حـراري حـني أتقـن فنـون الصيـد، واثنـي عشـر ألًفـا مـع دخوله عصر 
الزراعة فــي الفترة من )4500 - 9000( قبل امليالد، ارتفعت إلى عشـرين ألًفا 
مـع تطـور نظـم الزراعـة احلديثـة وزيـادة االعتمـاد على الفحم واملسـاقط املائية، 

موزعـة بـني قطاعات االسـتهالك: السـكنية، والتجاريـة، والزراعية .

مـع دخـول عصـر الصناعـة فــي القـرن الثامـن عشـر وابتـكار احملـرك البخـاري، 
قفـزت االسـتهالكات إلـى أكثـر مـن سـبعني ألـف سـعر حـراري يومّيًـا، واتسـعت 
أفـواه قطاعـات االسـتهالك املذكـورة آنًفـا مـع دخـول قطاع النقل بنسـبة معتبرة.  
فــي ذلـك احلـني، لـم يكـن فــي وسـع الكثيريـن أن يحلمـوا بأكثـر ممـا حتقـق فــي 
عصـر الصناعـة؛ حيـث ارتفعـت إنتاجيـة املصانـع، وضّخـت محطـات الكهربـاء 
العمالقـة فــي شـرايني االقتصـاد، وارتفعـت وتيـرة السـفر بالطائـرات والسـفن 
فــي أرجـاء املعمـورة، ومّكـن احملـرك البخـاري اإلنسـان مـن حتقيـق الكثيـر مـن 
طموحاتـه ليشـهد القـرن التاسـع عشـر الثـورة العلميـة الثانيـة مزركًشـا بالفحـم، 

وإن أيقـن اجلميـع أن ال نهايـة لطمـوح، وال سـقف لعلـم. 

اســـــــــتهالك  تـــطـــــــــــور 
علـــى  للطاقـــة  اإلنســـان 
اخملتلفـــة،  العصـــور  مـــدار 
منـــذ اكتشـــاف النـــار مـــروًرا 
الزراعـــة  نظـــم  بتطـــور 
احلديثـــة وزيـــادة االعتمـــاد 
واملســـاقط  الفحـــم  علـــى 
عصـــر  ودخـــول  املائيـــة، 
القـــرن  فــــي  الصناعـــة 
الثامـــن عشـــر، وصـــوًلا إلـــى 
الـــذي  احلالـــي  العصـــر 
تكنولوجيـــة  ثـــورة  يشـــهد 

كبيـــرة.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

زيــــــــــــــــــادة اســـــتـــــهـــــالك 
ارتـــفـــاع  إلــــى  أّدت  الـــطـــاقـــة 
نسبة ثاني أكسيد الكربون 
فـي الهواء، ومعها متوسط 
درجـــة حــــرارة الــكــون بنحو 
ــة مــئــويــة مــقــارنــة  0,9 درجــ
عـــام 1900؛ مما  مبــعــدالت 
ــات كــبــيــرة  ــ ــديـ ــ ــفــــرض حتـ يــ
التنمية  بني  املوازنة  بشأن 
االقـــتـــصـــاديـــة وانـــبـــعـــاثـــات 

غازات الدفـيئة.  

لم يكن الترانزستور شيًئا ذا أهمية إال ألولئك الباحثني العاكفـني فـي معاملهم؛ إذ 
ظل حبيس املعمل ألكثر من ثالثة عقود، منذ ابتكره الكندي »جوليوس ليلني فـيلد«  
عام 1925، إلى أن اُكتِشفت خواصه الهندسية املتعددة فـي صناعة اإللكترونيات 
وانكمشت  الترانزستورات  أطنان  املصانع  استقبلت  وبلهفة،  املوصالت.  وأشباه 
أحجام األجهزة الكهربائية واإللكترونية، ما جعل معالج Pentium يحتوي على أكثر 
من ثالثة ماليني ترانزستور. ومن ثّم كان القرن العشرون قرن الثورة العلمية الثالثة 
وبدأ عصر  منتجاتها،  وتنوعت  نفسها  اإللكترونية  األجهزة  بامتياز؛ حيث فرضت 

استئناس اآللة، Automation، فـي املصنع واملنزل وغيرهما.

علـــى أكتـــاف مســـيرة العلـــم الطويلـــة، نعيـــش اليـــوم الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
مبالمـــح تســـودها برمجيـــات الـــذكاء االصطناعـــي، والفضـــاء االفتراضـــي، وقـــد 
 ،Bits ،ــد ــر والواحـ ــا الصفـ ــة عمادهـ ــي قوالـــب رقميـ ــا فــ اختزلـــت خصوصياتنـ
فــــي الهاتـــف، فــــي الســـاعة، فــــي ماكينـــة صنـــع القهـــوة، فــــي الســـيارة، فــــي القمـــر 
الصناعـــي، فــــي شاشـــات التلفـــاز، فــــي عيـــون الكاميـــرات، فــــي آذان الســـماعات، 

فــــي كل زاويـــة وركـــن حصـــني.
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مشـــاركة  ارتفعـــت 
الطاقـــة  مشـــروعات 
العشـــر  خـــالل  املتجـــددة 
ســـنوات املاضيـــة مبتوســـط 
دفعهـــا  ممـــا  ا؛  ســـنوّيً  %20
ـــا،  وعاملًيّ للواجهـــة. 
شـــارفت قـــدرات مشـــروعات 
عتبـــة  املائيـــة  الطاقـــة 
بينمـــا  ميجـــاوات،   1200
الطاقـــة  رفــــيقاتها:  تقفـــز 
الشمســـية والريـــاح، بنحـــو 
ا.   ســـنوًيّ جيجـــاوات  مائـــة 

هـذا وقـد ارتفعـت نسـبة ثانـي أكسـيد الكربـون فــي الهـواء إلـى 416 جـزًءا فــي 
الكـون بنحـو 0,9 درجـة مئويـة مقارنـة  املليـون، ومعهـا متوسـط درجـة حـرارة 
األقـل-  -علـى  كفــيل  نفسـها  بالوتيـرة  واالسـتمرار   ،1900 عـام  مبعـدالت 
مبضاعفتهـا. وتبـدو مخاطـر فصـل ذلـك التـوأم السـيامي: التنميـة االقتصاديـة 

بالـغ اخلطـورة، وإن كان حتمًيّـا. أمـًرا  الدفــيئة،  الغـازات  وانبعاثـات 

الطاقة املتجددة.. نافذة صغيرة وعالم كبير
مدفوعـة مبحركـني رئيسـني: خْفـض االنبعاثـات وتنافسـية أسـعارها، ارتفعـت 
مشـاركة مشـروعات الطاقـة املتجـددة خـالل العشـر سـنوات املاضيـة مبتوسـط 

20% سـنوًيّا؛ ممـا دفعهـا للواجهـة. 

ميجـاوات،   1200 عتبـة  املائيـة  الطاقـة  مشـروعات  قـدرات  شـارفت  وعاملّيًـا، 
بينمـا تقفـز رفــيقاتها: الطاقـة الشمسـية والريـاح، بنحـو مائـة جيجاوات سـنوًيّا، 
ليقتـرب إجمالـي كل منهمـا مـن ثمامنائـة جيجـاوات؛ ممـا مّكـن تقنيـات الطاقـة 

املتجـددة كافـة مـن إمـداد العالـم بربـع احتياجاتـه مـن الكهربـاء.

هذا واقترن تأمني إمدادات الكهرباء من املصادر املتجددة باألسـعار الرخيصة، 
وانخفضت أسـعار الكيلووات سـاعة ألقل من 3,0 سـنتات من الدوالر األمريكي 
تتجـاوز  لعقـود  ثابتـة  بقيمـة  الشمسـية،  للطاقـة  سـنت  و2,0  الريـاح،  لطاقـة 

العشـرين عاًمـا.  

ريـاح  سـرعة  الطبيعـي:  املـورد  تغيـر  فــي  حتدياتهـا  أهـم  أحـد  يرتبـط  فنًيّـا، 
واإلشـعاع الشمسـي، علـى مـدار اليـوم، لـذا تُقـام املشـروعات وتُربـط بالشـبكة 
الكهربائيـة املمتـدة فــي أنحـاء املعمـورة، تغـذي قطاعـات االسـتهالك، دون أن 

اإلنتـاج. بتفـاوت  املسـتهلك  يشـعر 

ومـن هنـا تكتسـب تقنيـات تخزين الطاقـة أهمية خاصة عبر أحد بديلني، األول: 
مـن خـالل مشـروعات الضـخ والتخزيـن )بضـخ امليـاه مـن خـزان أرضـي إلى آخر 
ُعلـوي وقـت انخفـاض الطلـب علـى الكهربـاء وفتـح اخلـزان العلـوي -وقـت ذروة 

الطلـب أو انخفـاض إنتاجيـة املصـادر املتجـددة- فتعمـل التوربينات(. 

ـــر بالذكـــر أن  ـــات تعمـــل وقـــت احلاجـــة، وجدي ـــي بطاري ـــن الطاقـــة فـ ـــي: بتخزي والثان
ـــل  ـــى أق ـــووات عـــام 2010، إل ـــكل كيل ـــف دوالر ل ـــات مـــن أل انخفـــاض أســـعار البطاري
ـــا، يثيـــر شـــغف مخططـــي الطاقـــة باقتـــراب حتقيـــق اســـتقاللية  مـــن مائـــة دوالر حالًيّ

ـــلًا .  املصـــادر املتجـــددة كام



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

89

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تــــــقــــــضــــــم الــــــطــــــاقــــــة 
املتجددة كل يوم قطعة من 
الطاقة، رمبا تكون  فطيرة 
صــغــيــرة، لــكــنــهــا مــلــمــوســة، 
ُتكسبها الثقة، ليس ثقتها 
ثقة  بــل  فــحــســب،  بنفسها 
كمجال  فـيها  املستثمرين 
واعــــد يــنــتــظــره املـــزيـــد من 

التقدم.  

الطاقة املتجددة.. إرهاصات التحول
فــــي رائعـــة الكاتـــب البرازيلـــي »باولـــو كويللـــو« »العجـــوز والبحـــر«، يوصـــي العجـــوز 
الشـــاب ســـانتياجو قائـــلًا )ُكـــن منتبًهـــا إلـــى اإلشـــارات(. اإلشـــارات هـــي دقـــات 
ـــل أن  ـــا عـــن نفســـه قب ـــن به ـــب يعل ـــدام الغي ـــة بأق ـــل معلق أجـــراس املســـتقبل، خالخي

يصبـــح واقًعـــا.

ــة  ــع طاقـ ــبل تطويـ ــة لسـ ــاذج عمليـ ــواء منـ ــراعية وطواحـــني الهـ كانـــت املراكـــب الشـ
ـــي التنقـــل البحـــري وطحـــن احلبـــوب، وتطـــور منـــوذج الطواحـــني ألغـــراض  الريـــاح فـ
إنتـــاج الكهربـــاء، واســـتُخدمت توربينـــة أحاديـــة الريشـــة بقـــدرة متواضعـــة، ثـــم 
ـــالث ريشـــات  ـــوازن امليكانيكـــي، لينتهـــي األمـــر بث ـــة لتحســـني الت أُضيفـــت ريشـــة ثاني

لتحقيـــق التـــوازن األمثـــل والكفـــاءة العليـــا.

 Bell وظلــّـت اخلاليـــا الشمســـية ألكثـــر مـــن خمســـة عقـــود، منـــذ ابتكارهـــا فــــي معامـــل
علـــى يـــد مجموعـــة مـــن العلمـــاء األمريكيـــني، تُســـتخدم علـــى نطـــاق ضيـــق ألغـــراض 
البحـــث والتطويـــر، وكانـــت خاللهـــا مصـــدًرا باهـــظ التكاليـــف إلنتـــاج الكهربـــاء، تلـــت 

ذلـــك نقلـــة نوعيـــة منـــذ أقـــل مـــن عقـــد أصبحـــت فــــيها األرخـــص علـــى اإلطـــالق.

ـــى مـــا ســـبق  ـــاء عل خـــالل هـــذه املســـيرة اتســـم التطـــور العلمـــي بعـــدة قواعـــد: البن
ــا  ــا التكنولوجيـ ــت بهـ ــول فرضـ ــدمي حلـ ــأ، وتقـ ــة واخلطـ ــازات، واحملاولـ ــن إجنـ مـ
ــم  ــرش رغـ ــي العـ ــن كرسـ ــم مـ ــرول الفحـ ــث أزاح البتـ ــاحة؛ حيـ ــى السـ ــها علـ نفسـ
ـــي قطاعـــات عديـــدة بعدمـــا كان  ـــازع الغـــاز البتـــرول فـ ـــم ن ـــر، ث وفـــرة مـــوارد األخي

ـــا مهمـــلًا بـــال قيمـــة. كًمّ

واآلن تقضـــم الطاقـــة املتجـــددة كل يـــوم قطعـــة مـــن فطيـــرة الطاقـــة، رمبـــا تكـــون 
صغيـــرة، لكنهـــا ملموســـة، تُكســـبها الثقـــة، ليـــس ثقتهـــا بنفســـها فحســـب، بـــل ثقـــة 

املســـتثمرين فــــيها كمجـــال واعـــد ينتظـــره املزيـــد مـــن التقـــدم.

حتـــى وقتنـــا الراهـــن، يســـود منـــط إقامـــة مشـــروعات الطاقـــة املتجـــددة ألغـــراض 
ـــه،  ـــة مشـــروع بعين ـــي حـــال إنشـــائها لتغذي ـــى فـ ـــى الشـــبكة، حت ـــاء عل ضـــخ الكهرب
وليكـــن مصنًعـــا، يرتبـــط كالهمـــا بالشـــبكة، فمـــن ناحيـــة يضمـــن املصنـــع ثبـــات 
إمداداتـــه مـــن الكهربـــاء، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تُخصـــم الكهربـــاء اخلضـــراء مـــن 
اســـتهالكات املصنـــع؛ مبعنـــى آخـــر تعمـــل الشـــبكة كبطاريـــة هائلـــة لتخزيـــن 
ــع  ــيها يدفـ ــاس(، وفــ ــي القيـ ــة )صافــ ــرف بآليـ ــا يُعـ ــو مـ ــراء، وهـ ــة اخلضـ الطاقـ
املســـتهلك قيمـــة الفـــرق بـــني اســـتهالكاته مـــن الشـــبكة الكهربائيـــة ومـــا أنتجتـــه 

محطـــة الطاقـــة املتجـــددة.   
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تـــحــــــــول  ُينـــــتـــــظــــــــــــــر 
الطاقـــــــــــــة  مـــشــــــروعـــــــــــات 
احللـــول  نحـــو  املتجـــددة 
آخـــر،  مبعنـــى  املتكاملـــة، 
نســــــــــــيــــــــج  فــــي  دخـــــــــــولها 
املشـــروعات االســـتراتيجية، 
حتليـــة  مشـــروعات  مثـــل: 
امليـــاه، وإنتـــاج الهيدروجـــني 
وتـــخــــزيـــــــــــن  األخـــضـــــــــــر، 
الــطـــاقـــــــــــــة، إلـــى جــانــــــــــب 
النفايـــات،  مـــن  التخلـــص 
الـــديـــــــكـــــــورات  وأعـــمــــــــــــــال 

اخلارجيـــة للمبانـــي.  

مـــن هنـــا يُنتظـــر أن يـــؤدي االنخفـــاض املتســـارع فــــي أســـعار كل مـــن الطاقـــة املتجـــددة 
ـــيها؛ حيـــث تتالصـــق تقنيـــات  ونظـــم تخزيـــن الطاقـــة إلـــى تغيـــر أمنـــاط االســـتثمار فـ
التخزيـــن مـــع وحـــدات اإلنتـــاج، وذلـــك فــــي املواقـــع البعيـــدة عـــن الشـــبكة الكهربائيـــة 
أو علـــى األقـــل اســـتخدام الشـــبكة كبطاريـــة هائلـــة تســـحب منهـــا وقـــت احلاجـــة، 

ـــا.   ـــح أمـــام مصـــادر مســـتقرة يُعتمـــد عليه لنصب

»إننـــي علـــى يقـــني مـــن أنـــه ســـيأتي وقـــت نســـتطيع فــــيه تخزيـــن الطاقـــة مـــن 
ــا  ــون« )1847 - 1931(، مـ ــاس إديسـ ــة«، »تومـ ــات هائلـ ــة بكميـ ــوارد الطبيعيـ املـ
ـــن  ـــث مُتكِّ ـــى الســـاحة؛ حي ـــه عل ـــوم ونلحـــظ تطورات ـــاه الي ـــه »إديســـون« نحي ـــأ ب تنب
نظـــم تخزيـــن الطاقـــة مشـــغلي الشـــبكة مـــن توزيـــع إنتاجيـــة الكهربـــاء مبـــا يســـمح 
ـــية، أو مجابهـــة خفـــض مفاجـــئ فــــي نظـــم  مبـــد فتـــرات اخلدمـــة لســـاعات إضافـ

التغذيـــة الكهربيـــة، وكذلـــك انتظـــام اخلدمـــة.

هـــذا وقـــد جتـــاوزت مبيعـــات بطاريـــات الليثيوم-أيـــون عاملًيّـــا حاجـــز األربعـــني 
مليـــار دوالر عـــام 2019، ويُنتظـــر ارتفاعهـــا أعلـــى مـــن 70 مليـــار دوالر عـــام 2025، 
وأكثـــر مـــن 115 مليـــار دوالر عـــام 2030. وتســـتأثر حالّيًـــا بأكثـــر مـــن 50% مـــن 
حجـــم الســـوق العامليـــة للبطاريـــات. ومـــن جانـــب آخـــر، تعكـــف مراكـــز األبحـــاث 
علـــى تطويـــر أداء البطاريـــات احلاليـــة مـــن حيـــث زيـــادة الســـعة، وانخفـــاض 
ـــل:  ـــي املســـتقبل، مث ـــدة فـ ـــات جدي ـــق الســـتيعاب تقني ـــد الطري ـــة؛ ممـــا ميه التكلف

.Vanadium Redox Battery

فــــي ضـــوء مـــا تقـــدم، يُنتظـــر حتـــول مشـــروعات الطاقـــة املتجـــددة نحـــو احللـــول 
املتكاملـــة، مبعنـــى آخـــر، دخولهـــا فــــي نســـيج املشـــروعات االســـتراتيجية، مثـــل: 
ــة، إلـــى  ــر، وتخزيـــن الطاقـ ــاج الهيدروجـــني األخضـ ــاه، وإنتـ ــة امليـ مشـــروعات حتليـ
جانـــب التخلـــص مـــن النفايـــات، وأعمـــال الديكـــورات اخلارجيـــة للمبانـــي؛ ممـــا 
يعطـــي هـــذه املشـــروعات بصمـــة بيئيـــة مميـــزة مـــن ناحيـــة، ويكفـــل إمدادهـــا بكهربـــاء 
خضـــراء زهيـــدة التكلفـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، ســـواء ُرِبطـــت بالشـــبكة أو ُدمجـــت مـــع 

مصـــادر أخـــرى.

مـــن هنـــا ســـتختلف فــــي املســـتقبل القريـــب - فــــي غضـــون خمـــس 
ســـنوات- هيكليـــة أســـواقها ومنهجيـــات تســـويقها، وســـوف تصبـــح كميـــات 
ـــا  ـــي الفضـــاء الغـــرض الرئيـــس لنشـــر اخلالي ـــع تبخرهـــا فـ ـــاه التـــي ُمن املي
ـــع تســـعير  ـــث يرف ـــة؛ حي ـــاه العذب ـــى مســـطحات املي ـــة عل الشمســـية العائم
ـــة  ـــة مقارن ـــة التكلف ـــة مرتفع ـــا العائم ـــة اخلالي ـــب بخـــره جاذبي ـــاء املتجن امل

بنظيرتهـــا. 
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تـكـنــولـــوجـيــــــــا  لكـــــــــل 
ومـعـارضــــــــوها،  مؤيدوهـــــــــا 
وإننـــا علـــى يقـــني أن الغـــد 
صيًغـــا  يحمـــل  شـــك  ال 
جديـــدة ملشـــروعات الطاقـــة 
نحــــــو  تتجــــــــــه  املتجــــــــددة 

املتكاملـــة.   احللـــول 

ـــا  ـــات، بتقدميه ـــاج الطاقـــة مـــن النفاي ـــا، مُيكـــن تســـويق مشـــروعات إنت ـــرة ذاته بالوتي
ــات  ــن اخمللفـ ــا التخلـــص مـ ــن خاللهـ ــم مـ ــام األول، يتـ ــي املقـ ــة فــ ــروعات بيئيـ كمشـ
ـــب الـــدول تكاليـــف غيـــر مباشـــرة علـــى الصحـــة، فــــي حـــني  بشـــكل آمـــن وصحـــي يُجنِّ
ـــن مـــن اقتصاديـــات  ـــا، يُحسِّ ـــد الطاقـــة الناجتـــة: حراريـــة أو كهربيـــة، منتًجـــا ثانوًيّ تُع

ـــره.   املشـــروع، وال يحـــدد مصي

وســـتقام -أيًضـــا- محطـــات طاقـــة الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية بالقـــرب مـــن أجهـــزة 
التحليـــل الكهربـــي؛ للحصـــول علـــى الهيدروجـــني األخضـــر، إمـــا الســـتخدامه مباشـــرة 

أو كمـــادة وســـيطة إلنتـــاج األمونيـــا اخلضـــراء.

وتُوصـــف ســـوق الهيدروجـــني العامليـــة حالًيّـــا، والبالـــغ حجـــم إنتاجهـــا أكثـــر مـــن تســـعني 
ـــاج  ـــم وحـــدات إنت ـــى تصمي ـــب«، مبعن ـــا »ســـوق حســـب الطل ـــون طـــن ســـنوًيّا، بأنه ملي
هيدروجـــني لتغذيـــة مشـــروع بعينـــه، رمبـــا كان تكريـــر بتـــرول، أو مصنـــع ســـماد، أو 

أي غـــرض آخـــر.

أمـــا الســـيارات الكهربائيـــة، فـــإن تغذيتهـــا بكهربـــاء نظيفـــة ترفـــع مـــن قيمتهـــا 
البيئيـــة، ومـــن ثـــم تُنشـــأ محطـــات الطاقـــة املتجـــددة لتغذيـــة نقـــاط الشـــحن املنتشـــرة 
علـــى الطـــرق أو فــــي املـــدن باحتياجاتهـــا مـــن الكهربـــاء، مـــع االســـتفادة مـــن الشـــبكة 
الكهربائيـــة فــــي نقـــل الكهربـــاء اخلضـــراء مـــن مواقـــع املشـــروعات إلـــى نقـــاط 

ــتهالك.   االسـ

وحتـــى علـــى مســـتوى الديكـــورات، تخطـــو اخلاليـــا الشمســـية مبســـاندة مباشـــرة مـــن 
تكنولوجيـــا املعلومـــات لتصبـــح جـــزًءا مـــن ديكـــورات املبانـــي، حيـــث تُطبـــع اخلاليـــا 
ـــيف الـــوزن مـــرن ميكـــن تلوينـــه مبـــا يتناســـب مـــع  الشمســـية علـــى شـــريط طويـــل خفـ

ـــى طاقـــة خضـــراء. الواجهـــات لتحـــول أشـــعة الشـــمس إل

املصابيـــح  بـــه  مـــّرت  فمـــا  ومعارضوهـــا،  مؤيدوهـــا  تكنولوجيـــا  لـــكل  وختاًمـــا، 
الكهربائيـــة، والكمبيوتـــرات الشـــخصية، والهواتـــف احملمولـــة، والكاميـــرات الرقميـــة، 
والســـيارات، وغيرهـــا مـــن تقنيـــات، واجـــه معارضـــة شـــديدة أول األمـــر، ثـــم مـــا لبـــث 

املناوئـــون أن ســـاروا فــــي الركـــب بعدمـــا غمرهـــم طوفـــان احلداثـــة.  

إننـــا علـــى يقـــني أن الغـــد ال شـــك يحمـــل صيًغـــا جديـــدة ملشـــروعات الطاقـــة املتجـــددة 
تتجـــه نحـــو احللـــول املتكاملـــة.



التوقعات العاملية لعام ٢٠٢٢ 
١- تباطؤ انتعاش االقتصاد العاملي :

النمــو  يتباطــأ  أن  املرجــح  مــن 
االنتكاســات  بســبب  االقتصــادي 
الوبــــــــــــــــــــــــــــــاء،   عــن  الناجمــــــــــــــــــــــــــــة 
ــي سلســلة  واالضطرابــات املســتمرة فـ
فضــًلا  التضخــم،  وارتفــاع  التوريــد، 

عن القيود املفروضة على اإلنفاق.

٣- تصاعد الهجمات اإللكترونية
      حول العالــــــــــــــــم:

ذات  اإللكترونيــة  الهجمــات  ســتنمو 
عــام  فـــي  بســرعة  املاليــة  الدوافــع 
٢٠٢٢؛ ما يتسبـــــــــب فـــي مزيـــــــــــــــــــــد من 
متطلبــات  وزيــادة  االضطرابــات 
فـــي  اجلديــدة  الســيبراني  األمــن 

الدول الغربية.

٥- اتساع دائرة عدم االستقرار
      فى أفغانستان:

ضغوًطــا  طالبـــــــــــــــان  ستواجـــــــــــــــه 
وعســكرية  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
كبيــرة وهــي حتــاول إحــكام ســيطرتها 

على أفغانستان.

٧- تزاُيد التعاون والتنسيق
      بني أملانيا وفرنسا:

يتوقــع أن يــزداد تنســيق السياســات 
بــني فرنســا وأملانيــا؛ مــا يفتــح البــاب 
أمــام قواعــد ماليــة أكثــر مرونــة فـــي 

االحتاد األوروبي.

٦- اتســاع الفجــوة بــني الصــني 
      وتايوان: 

الصــني  بــني  التوتـــــــــــــرات  ستــــــــــــــزداد 
وتايــوان وســط تنامــي الدعــم الغربــي 
لتايــوان، لكــن بكــني لــن تشــن عمــًلا 

ا ضد تايوان. عسكرًيّ

الغــزو  احتمــاالت  تراجــع   -٨
       الروسي ألوكرانيا: 

مــن املتوقــع أن تــؤدي اخلالفــات حــول 
"اتفاقيــات مينســك" ومطالــب روســيا 
تفاقــم  إلــى  أمنيــة  بضمانــات 
لكــن  أوكرانيــا،  شــرق  فـــي  التوتــرات 

الغزو الروسي لن يتحقق. 

وصــول  واشــنطن  ُتقيــد  أن  يتوقــع 
الغربيــة،  التكنولوجيــا  إلــى  بكــني 
اجلمركيــة  الرســوم  علــى  وحتافــظ 

املرتفعة على السلع الصينية.

بــني    التـوتـــــرات  ٢-اســــتمرار 
     الواليات املتحدة والصني: 

بــني  احملادثــات  تســفر  أن  ــح  يرَجّ
الواليــات املتحــدة وإيــران عــن اتفــاق 
ــض طهــران  محــدود يضمــن أن ُتخِفّ
مقابــل  النوويــة  أنشــطتها  بعــض 

تخفيف العقوبات.

ــل إلــى صفقــة نوويــة  ٤- التوُصّ
محدودة بني واشنطن وطهران: 

Source: https://worldview.stratfor.com/article/essential-geopolitics-2022-global-economic-forecast .
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ال شــك أن قضيــة التدهــور البيئــي وتغيــر املنــاخ أصبحــت تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن 
االهتمــام العاملــي، علــى مســتوى احلكومــات وكذلــك الشــركات، خاصــة فـــي مجــال 
الطاقــة، ومــع مــا تواجهــه شــركات النفــط الكبــرى مــن حتــدي يكمــن فـــي انخفــاض 
ــى  ــي عل ــب العامل ــي أضــرت بالطل ــا الت ــة جائحــة كورون أســعار النفــط اخلــام، وأزم
النفــط، فضــلًا عــن قيــود الســفر، وتزايــد الضغــوط الدوليــة ملواجهــة االنبعاثــات 
ــاره  ــا للنجــاة، باعتب ــي الهيدروجــني األخضــر طوًق ــم فـ الكربونيــة، لذلــك يــرى العال
ــل؛ إذ مــن املنتظــر أن يلعــب دوًرا  ــة األمث ــة النظيف ــود املســتقبل، ومصــدر الطاق وق
رئيًســا فـــي خفــض انبعاثــات الكربــون. ويُعــد الهيدروجــني األخضــر املكافــئ األقــرب 
للمنتجــات البتروليــة. هــذا، وميكــن اســتخدامه علــى نطــاق واســع فـــي شــحن 
الســيارات والشــاحنات الكهربائيــة التــي تعمــل بخاليــا الوقــود الهيدروجينيــة، وســفن 
احلاويــات التــي تعمــل باألمونيــا الســائلة املصنوعــة مــن الهيدروجــني، وكذلــك فـــي 
مصافـــي »الفــوالذ األخضــر« التــي حتــرق الهيدروجــني كمصــدر للحــرارة بــدلًا مــن 
الفحــم، وفـــي التوربينــات الكهربائيــة التــي تعمــل بالهيدروجــني لتوليــد الكهربــاء فـــي 
أوقــات ذروة الطلــب، للمســاعدة فـــي تثبيــت واســتمرار عمــل شــبكات الكهربــاء، 

وكبديــل للغــاز الطبيعــي املســتخدم فـــي الطهــي والتدفئــة فـــي املنــازل.

لوحة ألوان الهيدروجني
إن الهيدروجني وقود نظيف، وهو من العناصر اخلفـيفة املتوفرة بكثرة فـي الطبيعة، 
وليس له لون، وال رائحة، وال طعم، وال يوجد منفرًدا فـي الطبيعة، بل متحًدا ليشكل 
ُمرّكبات كيميائية مختلفة، سواء كانت غازية كالغاز الطبيعي، أو سائلة كاملاء، أو صلبة 
مثل املُرّكبات الهيدروكربونية، وألنه من الغازات اخلفـيفة، فقد أصبح مؤهلًا ألن يكون 
اللون،  الهيدروجني غاًزا عدمي  لكون  بالنسبة  التساؤل  يثور  ولكن  للمستقبل.  وقوًدا 
فكيف يُشار إليه باعتباره ملّوًنا؟ ولإلجابة عن ذلك يتطلب األمر فهم كيفـية إنتاجه 
ق إلى التفاصيل، ونبدأ بالتمييز بني الهيدروجني باعتباره ناقلًا وَمصْدًرا  دون التطرُّ
مثل:  إنتاجه،  يتم  لكي  للطاقة  مصدر  إلى  يحتاج  أنه  هو  هذا  يعنيه  وما  للطاقة، 
الطاقة الشمسية، أو الكهرباء، أو الطاقة املائية، أو الطاقة النووية، أو الغاز، وبالتالي 
د تفاصيل عملية اإلنتاج - مبا فـي ذلك مصدر الطاقة الذي تستخدمه - لون  حُتدِّ
الهيدروجني؛ فبالنسبة إلى الهيدروجني الرمادي، فإنه يتم إنتاجه من مصادر الوقود 
األحفوري، ويعد األكثر فعالية من حيث التكلفة، واألكثر نقاء، لكنه أقل مالءمة للبيئة؛ 
الستهالكه نسبة كبرى من الطاقة، كما أنه يؤدي إلى انبعاث غازات مسببة لالحتباس 

الهيدروجني األخضر.. قاطرة الطاقة 
للتنمية املستدامة

إســـمـــاعـــيـــل إيـــــنـــــاس  د. 

كليــــة  األعـمــــــال  إدارة  أســـتــــاذ 
التجـــارة - جامعـــة عـــني شـــمس
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

احلراري؛ حيث يتم فصل الغاز الطبيعي إلى هيدروجني وثاني أكسيد الكربون، وهنا 
ال يتم احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بل إطالقه فـي الغالف اجلوي. 

ـــاج  ـــة إنتاجـــه مشـــابهة إلنت ـــى الرغـــم مـــن أن عملي أمـــا الهيدروجـــني األزرق فعل
ــاز الطبيعـــي إلـــى هيدروجـــني  ــادي؛ حيـــث يتـــم فصـــل الغـ الهيدروجـــني الرمـ
وثانـــي أكســـيد الكربـــون، ولكـــن يتـــم التقـــاط ثانـــي أكســـيد الكربـــون ثـــم 
ـــة  ـــة الســـلبية، وميكـــن لعملي ـــار البيئي ـــيف اآلث ـــي تخفـ ـــك فـ ـــه، ويســـهم ذل تخزين
ــا  ــف تقريًبـ ــى النصـ ــاجت إلـ ــون النـ ــة الكربـ ــض كميـ ــذه أن تخفـ ــاط« هـ »االلتقـ
-لكنهـــا مـــا تـــزال بعيـــدة عـــن كونهـــا خاليـــة مـــن االنبعاثـــات- لذلـــك يعـــد 

ــادي. ــني الرمـ ــن الهيدروجـ ــف مـ أنظـ

ـــاء مـــن خـــالل  ـــق فصـــل امل ـــيتم إنتاجـــه عـــن طري وبالنســـبة للهيدروجـــني األخضـــر فـ
ـــة الهيدروجـــني  ـــج عـــن هـــذه العملي ـــي«، وينت ـــل الكهربائ ـــا »التحلي ـــق عليه ـــة يُطل عملي
ـــي الغـــالف  ـــيس األكســـجني فـ ـــم اســـتخدام الهيدروجـــني وتنفـ واألكســـجني؛ حيـــث يت
ــي  ــل الكهربائـ ــة التحليـ ــاج عمليـ ــة. وحتتـ ــى البيئـ ــلبي علـ ــر سـ ــوي دون أي تأثيـ اجلـ
 إلـــى طاقـــة، وهنـــا يتـــم االعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة، مثـــل: الريـــاح،

أو الطاقة الشمسية؛ مما يجعل الهيدروجني األخضر اخليار األنظف.

أمـــا الهيدروجـــني الـــوردي فعلـــى غـــرار الهيدروجـــني األخضـــر يتـــم إنتاجـــه مـــن خـــالل 
عمليـــة التحليـــل الكهربائـــي، ولكـــن باســـتخدام الطاقـــة النوويـــة كمصـــدر للطاقـــة.

وفيمـــا يخـــص الهيدروجـــني األصفـــر فــــيتم إنتاجـــه أيًضـــا عـــن طريـــق التحليـــل 
ـــى عكـــس األخضـــر  ـــط )عل ـــة الشمســـية فق ـــى الطاق ـــاًدا عل ـــن اعتم ـــي، ولك الكهربائ

الـــذي ميكـــن أن يعتمـــد علـــى مزيـــج مـــن مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة(.

ـــاج الهيدروجـــني ارتباًطـــا  ـــة بإنت وترتبـــط انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون ذات الصل
وثيًقـــا بالتقنيـــة املســـتخدمة فــــي عمليـــة إنتاجـــه، وهيـــكل شـــبكة الكهربـــاء التـــي توفـــر 
ـــن الفحـــم  ـــوع م ـــي الهيدروجـــني الُبنـــي )املصن ـــا يأت ـــن هن ـــة، وم ـــذه العملي ـــة له الطاق

ـــي( أو الهيدروجـــني األســـود )املصنـــوع مـــن الفحـــم األســـود(. البُن

هــذا، وقــد أُِضيــف لــون الفـــيروز إلــى لوحــة إنتــاج الهيدروجــني، والــذي يتــم إنتاجــه 
عــن طريــق تكســير امليثــان إلــى هيدروجــني وكربــون صلــب مــن خــالل عمليــة تســمى 
»االنحــالل احلــراري«، وقــد يبــدو الهيدروجــني الفـــيروزي منخفًضــا نســبّيًا مــن حيــث 
نسبة االنبعاثات؛ ألن الكربون ميكن إما دفنه أو استخدامه فـــي العمليات الصناعية، 
مثــل صناعــة الفــوالذ أو تصنيــع البطاريــات، لذلــك ال يتســرب إلــى الغــالف اجلــوي. 
ومــع ذلــك، تُظهــر األبحــاث احلديثــة أن الهيدروجــني الفـــيروزي مــن احملتمــل أن يكــون 

مســبًبا لبعــض االنبعاثــات نظــًرا للحــرارة الالزمــة لعمليــة إنتاجــه.

الهيدروجـــني  ُينَتـــج 
ــر عـــن طريـــق فصـــل  األخضـ
عمليـــة  خـــالل  مـــن  املـــاء 
»التحليـــل  عليهـــا  ُيطلـــق 
اعتمـــاًدا علـــى  الكهربائـــي«، 
املتجـــددة،  الطاقـــة  مصـــادر 
العمليـــة  هـــذه  عـــن  وَينُتـــج 
واألكســـجني؛  الهيدروجـــني 
اســــتــخـــــــــــدام  يتـــم  حيـــث 
وتنفـيــــــــــس  الهـيـدروجـيـــــــن 
الغـــالف  فــــي  األكســــــــجني 
اجلـــوي دون أي تأثيـــر ســـلبي 
يجعـــل  ممـــا  البيئـــة؛  علـــى 
األخـضـــــــــــر  الهـيـدروجـيـــــــــن 

األنظـــف.   اخليـــار 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تتمثل أبرز إيجابيات 
ــدروجــــني األخـــضـــر  ــيــ ــهــ الــ
فـــــي أنـــه مــســتــدام، وقــابــل 
ــن، ومــــتــــعــــدد  ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــابـــل  االســــتــــخــــدامــــات، وقـ
ناحية  مــن  ولــكــن  للنقل، 
أخرى، فإنه يحمل بعض 
الــســلــبــيــات، مــثــل: ارتــفــاع 
ــة، واســــتــــهــــالك  ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ الــ
ــثـــر مـــن أنــــواع  الـــطـــاقـــة أكـ
ــود األخـــــــرى، فــضــًلا  ــوقــ الــ
الهيدروجني  احتياج  عــن 
إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر أمـــان 

شاملة.  

وعلــى الرغــم مــن اعتبــار الهيدروجــني األخضــر اخليــار األنظــف مــن بــني أنواعــه 
ــات كمصــدر للطاقــة،  ــه يحمــل بعــض الســلبيات إلــى جانــب اإليجابي اخملتلفــة، لكن

ــيما يلــي. وميكــن توضيــح أبــرز إيجابياتــه وســلبياته فـ

تتمثل أبرز إيجابيات الهيدروجني األخضر فـي أنه:

مسـتدام: فالهيدروجـني األخضـر ال تنبعـث منـه غـازات ملوثـة، سـواء فــي أثنـاء  	
االحتـراق أو فــي أثنـاء عمليـة اإلنتـاج.

قابـل للتخزيـن: ممـا يسـمح باسـتخدامه الحًقـا ألغـراض أخـرى، وفــي أوقـات  	
أخـرى بعـد إنتاجـه.

متعـدد االسـتخدامات: ميكـن حتويلـه إلـى كهرباء أو غاز، واسـتخدامه لألغراض  	
املنزليـة، أو التجاريـة، أو الصناعيـة، أو التنقل.

قابـل للنقـل: ميكـن مزجـه مـع الغـاز الطبيعـي بنسـب تصـل إلى 20%، واسـتخدام  	
أنابيـب الغـاز والبنيـة التحتية نفسـها.

ولكــن إلــى جانــب متتعــه باملزايــا الســابقة، فإنــه يحمــل بعــض الســلبيات، 
والتــي تشــمل:

ارتفـاع التكلفـة: ألنـه يعتمـد علـى الكهربـاء املتولدة من مصـادر الطاقة املتجددة،  	
والتـي تعـد أكثر تكلفة فــي توليدها.

اسـتهالك الطاقـة: يتطلـب إنتـاج الهيدروجـني بشـكل عـام والهيدروجـني األخضر  	
بشـكل خـاص طاقـة أكثـر مـن أنـواع الوقـود األخرى.

قضايـا السـالمة: فالهيدروجـني عنصـر شـديد التقلـب، وقابـل لالشـتعال، ولذلك  	
يلـزم اتخـاذ تدابيـر أمـان شـاملة ملنـع التسـرب واالنفجارات.

سوق الهيدروجني
ــيًدا للصناعــات  ــه مفـ ــه؛ ممــا يجعل ــة الناجتــة عن ــرة الطاق ــز الهيدروجــني بوف يتمي
ــا اعتمــدت  ــب، وهــي صناعــات لطامل ــل األســمنت والصل ــوث، مث ــة التل ــة عالي الثقيل
ــاح  ــات الري ــة املتجــددة كتوربين ــح مصــادر الطاق ــم تفل ــى الفحــم، ول ــود عل ــذ عق من
واأللــواح الشمســية فـــي تلبيــة احتياجاتهــا. وبالتالــي، ميكــن اســتغالل شــركات 
النفــط الكبــرى لهــذه امليــزة، واملســاهمة فـــي توريــد وقــود الهيدروجــني للصناعــات 
األخــرى بــدلًا مــن الوقــود األحفــوري، كمــا أن هــذه الشــركات متتلــك مــن القــدرة مــا 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تبلـــغ ســـوق الهيدروجـــني 
مليـــون   70 نحـــو  العامليـــة 
مـــن  أغلبهـــا  ا،  ســـنوًيّ طـــن 
الــرمــــــــــــادي  الـهـيــدروجـيـــــــــن 
املصنـــوع مـــن الغـــاز الطبيعـــي، 
األخضـــر  الهيدروجـــني  أّمـــا 
فمـــا يـــزال ســـوًقا ناشـــئة، ولكـــن 
واعـــدة. وتـــرى شـــركات الطاقـــة 
طـــوق  مبنزلـــة  الهيدروجـــني 
أخطـــار  مـــن  يحميهـــا  جنـــاة 
اخلطـــط احلكوميـــة ملواجهـــة 

املناخيـــة.   التغيـــرات 

يجعلهــا تهيمــن علــى ســوق إمــدادات الهيدروجــني ســريًعا، مــع األخــذ فـــي االعتبــار 
ــي نقــل وبيــع الوقــود. بنيتهــا التحتيــة املتقدمــة، وخبراتهــا فـ

هــذا، وتتطلــع دول كثيــرة فـــي الوقــت احلالــي إلــى الغــاز مــن أجــل تأمــني احتياجاتهــا 
مــن الطاقــة فـــي املســتقبل، فضــلًا عــن مكاســب تصديــره. وفـــي هــذا اإلطــار، تبلــغ 
ســوق الهيدروجــني العامليــة نحــو 70 مليــون طــن ســنوًيّا ، أغلبهــا مــن الهيدروجــني 
الرمــادي املصنــوع مــن الغــاز الطبيعــي، أّمــا الهيدروجــني األخضــر مــا يــزال ســوًقا 
ناشــئة، ولكــن واعــدة. وتــرى شــركات الطاقــة الهيدروجــني مبنزلــة شــريان حيــاة 
وطــوق جنــاة مســتدام، يحميهــا مــن أخطــار اخلطــط احلكوميــة ملواجهــة التغيــرات 
املناخيــة، والضغــوط عليهــا مــن جانــب اجلماعــات احلقوقيــة املدافعــة عــن البيئــة.

هــذا، وقــد أعلنــت حكومــات دول أوروبيــة نيتهــا إنفــاق عشــرات املليــارات مــن 
الــدوالرات ضمــن خطــط إنفــاق جديــدة إلعــادة تشــغيل اقتصاداتهــا، وااللتــزام 
هــذه  مــن  كبيــر  نصيــب  وللهيدروجــني  نفســه،  الوقــت  فـــي  املناخيــة  بتعهداتهــا 
اخملططــات؛ حيــث ســتُمثِّل خطــط اإلنفــاق عامــلًا حيوًيّــا فـــي تطويــر تكنولوجيــا 
ــل  ــف الصناعــات، ب ــي مختل ــد فـ ــه بشــكل متزاي ــاج الهيدروجــني، واالعتمــاد علي إنت

والتنافــس حولــه فـــي األســواق الدوليــة.

وفـــي هــذا اإلطــار، أعلــن االحتــاد األوروبــي فـــي يوليــو املاضــي إطــالق »اســتراتيجية 
الهيدروجــني مــن أجــل أوروبــا محايــدة مناخّيًــا«، كإحــدى اخلطوات العملية لتأســيس 
ــا، وإجنــاز »الصفقــة األوروبيــة اخلضــراء«.  ــي أوروب ســوق الهيدروجــني النظيــف فـ
وفـــي العالــم العربــي، تُعــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الــدول التــي بــدأت 
التخطيــط إلنتــاج الهيدروجــني وتوظيفــه، وذلــك فـــي مدينــة »نيــوم«، كمــا انضمــت 

مصــر مؤخــًرا إلــى عــدة مشــروعات جتريبيــة إلنتــاج الهيدروجــني. 

لقـد أصبـح املسـتقبل واعـًدا السـتخدام الهيدروجـني األخضـر، بالتزامـن مـع تسـارع 
اخلطى العاملية نحو االقتصاد األخضر، وقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشـأن التغيُّـر املناخـي مبـادرة تسـتهدف تقليـل كلفـة إنتـاج الهيدروجـني األخضـر، 
وزيـادة اإلنتـاج خـالل األعـوام املقبلة. ومن املتوّقع أيًضا أن يسـاعد التراجع املسـتمر 
فــي تكاليـف توليـد الطاقـة مـن الشـمس والريـاح فــي دعـم الهيدروجـني األخضـر، 

ليزيـد مـن قدرتـه علـى التنافـس مـع الوقـود األحفوري.

وعلـــى الرغـــم مـــن توفـــر اإلطـــار النظـــري لتقنيـــات إنتـــاج الهيدروجـــني األخضـــر منـــذ 
ســـنوات، فقـــد تأخـــر التوجـــه العاملـــي لتوظيفـــه واالســـتفادة منـــه كمصـــدر للطاقـــة 
النظيفـــة، وذلـــك نظـــًرا لصعوبـــات إنتاجيـــة ولوجســـتية؛ حيـــث تتطلـــب عمليـــة »التحليل 
ـــا كبيـــًرا، وإمـــدادات وفــــيرة  الكهربائـــي« إلنتـــاج الهيدروجـــني األخضـــر ُمَحِلّـــلًا كهربائّيً
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن الكهربـــاء، وإذا كان يتـــم إنتـــاج الكهربـــاء اعتمـــاًدا علـــى مصـــادر متجـــددة للطاقـــة، 
مثـــل الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية، فعندئـــٍذ يكـــون الهيدروجـــني األخضـــر اخليـــار 
األفضـــل واألنظـــف، ولكـــن يكمـــن التحـــدي اآلن فــــي نقـــص املعـــروض مـــن أجهـــزة 
ـــرة، فضـــلًا عـــن ارتفـــاع أســـعار اإلمـــدادات الالزمـــة مـــن  ـــل الكهربائـــي« الكبي »التحلي
الكهربـــاء النظيفـــة )التـــي يتـــم إنتاجهـــا عبـــر مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة(. وباملقارنـــة 
مـــع عمليـــات إنتـــاج الطاقـــة التقليديـــة، يُعـــد »التحليـــل الكهربائـــي« مكلًفـــا للغايـــة، 
ـــزال معظـــم أســـواق الطاقـــة  ـــي محـــدودة، ومـــا ي ـــل الكهربائ ـــك كانـــت ســـوق احملل لذل
بحاجـــة إلـــى الكثيـــر مـــن مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة، إلـــى جانـــب وجـــود صعوبـــات 

لوجســـتية ترتبـــط بالنقـــل والتخزيـــن.

مصر.. مركز إقليمي للطاقة
إن التحـــول إلـــى مركـــز إقليمـــي للطاقـــة يعـــد ُحلًمـــا ســـعت مصـــر إلـــى حتقيقـــه 
ــّم قامـــت بوضـــع اســـتراتيجية  علـــى مـــدار الســـنوات اخلمـــس املاضيـــة، ومـــن ثـ
مســـتدامة ومتكاملـــة األركان للوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف حتـــى عـــام 2035 ، 
وذلـــك مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى مصـــادر متنوعـــة للطاقـــة املتجـــددة، لتصبـــح 
مـــن خـــالل هـــذه االســـتراتيجية نقطـــة مركزيـــة علـــى خريطـــة الطاقـــة، تصـــل بـــني 
أوروبـــا وآســـيا وإفريقيـــا. وقـــد ظهـــرت بـــوادر إلمكانيـــة حتقيـــق هـــذا الطمـــوح مـــع 
اســـتغالل الدولـــة اكتشـــافات الغـــاز فــــي حقـــل ُظهـــر شـــرق البحـــر املتوســـط، حيـــث 
ـــة،  ـــي املنطق ـــي فـ ـــاز الطبيع ـــداول الغ ـــاج وت ـــًزا إلنت ـــح مرك ـــي تصب ســـعت مصـــر لك
وعضـــًوا أساســـًيّا فــــي ســـوق الغـــاز. هـــذا، وقـــد مّكنـــت العوامـــل والثـــروات الطبيعيـــة 
مصـــر مـــن املضـــي قدًمـــا فــــي خطتهـــا للتحـــول إلـــى مركـــز إقليمـــي للطاقـــة؛ حيـــث 
نّفـــذت الدولـــة عـــدًدا مـــن املشـــروعات القوميـــة لتوليـــد الطاقـــة املتجـــددة مـــن 
ـــي اســـتخدام  ـــع نســـبة مشـــاركتها فـ ـــا لرف ـــك ضمـــن خطته ـــاح والشـــمس، وذل الري

الطاقـــة املتجـــددة.

ـــة املتجـــددة ووزارة  ـــاء والطاق ـــني وزارة الكهرب ـــة ب ـــت اتفاقي ع ـــي هـــذا اإلطـــار، ُوقِّ وفـ
البتـــرول والثـــروة املعدنيـــة والقـــوات البحريـــة مـــع شـــركة »دميـــى« البلجيكيـــة، للبـــدء 
ــن  ــره مـ ــر وتصديـ ــني األخضـ ــاج الهيدروجـ ــروع إنتـ ــة مبشـ ــات اخلاصـ ــي الدراسـ فــ
ـــيذ اســـتراتيجية الدولـــة  ـــي إطـــار تنفـ مصـــر، ويأتـــي التوقيـــع علـــى هـــذه االتفاقيـــة فـ
التـــي تهـــدف إلـــى التوســـع فــــي مجـــاالت الطاقـــة النظيفـــة واخلضـــراء، وزيـــادة نســـبة 
ـــد  ـــة. وتُع ـــاج الطاقـــة الكهربائي ـــج الطاقـــة املســـتخدم إلنت ـــي مزي الطاقـــة املتجـــددة فـ
ـــا مـــع  ـــي هـــذا الصـــدد، بعـــد توقيـــع مصـــر اتفـــاق نواي هـــذه االتفاقيـــة هـــي الثانيـــة فـ
شـــركة »ســـيمنز« األملانيـــة للبـــدء فــــي الدراســـات اخلاصـــة بتنفــــيذ مشـــروع جتريبـــي 

ـــي مصـــر. إلنتـــاج الهيدروجـــني األخضـــر فـ

إلى مركز  التحول  إن 
إقليمي للطاقة يعد ُحلًما 
ســعــت مــصــر إلـــى حتقيقه 
عـــــلـــــى مــــــــــــدار الـــــســـــنـــــوات 
ثّم  ومــن  املاضية،  اخلمس 
استراتيجية  بوضع  قامت 
مــســتــدامــة لـــلـــوصـــول إلــى 
ــتــــى عــــام  هـــــــذا الـــــهـــــدف حــ
عــلــى  ــاد  ــتــــمــ بــــاالعــ  ،2035
مـــصـــادر مــتــنــوعــة لــلــطــاقــة 
املـــتـــجـــددة، لــتــصــبــح نقطة 
ــة عــــلــــى خـــريـــطـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
الــطــاقــة، تــصــل بــني أوروبـــا 

وآسيا وإفريقيا.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

طاقـــة  إنتـــاج  يدعـــم 
األخضـــر  الهيدروجـــني 
املصريـــة  الدولـــة  خطـــة 
مصـــادر  تنويـــع  نحـــو 
الطاقـــة لتحقيـــق التنميـــة 
املســـتدامة، ويعطـــي مصـــر 
الفرصـــة فــــي تصديـــر وقـــود 
املســـتقبل، فــــي ظـــل وفـــرة 
مـــن  امُلنَتجـــة  الكهربـــاء 
مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة، 
مصـــر  وضـــع  يعـــزز  كمـــا 
للطاقـــة  إقليمـــي  كمركـــز 
فــــي شـــمال إفريقيـــا وشـــرق 

املتوســـط.  

عــت مذكــرة تفاهــم فـــي أكتوبــر املاضــي بــني وزارة البتــرول املصريــة مع شــركة  كمــا ُوقِّ
»إينــي« اإليطاليــة للتعــاون فـــي مجــال إنتــاج الهيدروجــني األخضــر واألزرق، وتقييــم 
ــي مصــر. ومبقتضــى  ــة ملشــروعات إنتاجــه املســتهدفة فـ ــة والتجاري اجلــدوى الفني
ــة القابضــة للغــازات  االتفــاق اجلديــد ســتتعاون شــركة »إينــي« مــع الشــركة املصري
فـــي إجــراء الدراســات الالزمــة حــول املشــروعات املشــتركة إلنتــاج الهيدروجــني 
ــن  ــاج الهيدروجــني األزرق مــن خــالل تخزي ــى إنت األخضــر، كمــا يتطــرق االتفــاق إل
ثانــي أكســيد الكربــون فـــي حقــول الغــاز الطبيعــي املتقادمة. كذلك تشــمل الدراســات 
ــر  ــة احملتمــل للهيدروجــني، وفــرص التصدي ــى اســتهالك الســوق احمللي التعــرف عل

املتاحــة، وتقييــم اخلطــط واألعمــال الالزمــة لتنفـــيذ املشــروعات املطروحــة.

ــة  ــة متكاملـ ــتراتيجية وخطـــة وطنيـ ــر بإعـــداد اسـ ــام مصـ ــارة إلـــى قيـ وجتـــدر اإلشـ
ـــزز مـــن  ـــاج الهيدروجـــني األخضـــر كمصـــدر مســـتقبلي للطاقـــة النظيفـــة، مبـــا يُع إلنت
ـــة«  ـــات كربوني ـــر انبعاث ـــق هـــدف »صف ـــي نحـــو حتقي ـــة التوجـــه العامل مســـاعيها ملواكب
ـــاج الهيدروجـــني األخضـــر  ـــول عـــام 2050، هـــذا وتعمـــل اســـتراتيجية مصـــر إلنت بحل
علـــى حتقيـــق االســـتفادة املُثلـــى مـــن مـــوارد مصـــر الهائلـــة مـــن الطاقـــة املتجـــددة، 

وخاصـــة الطاقـــة الشمســـية، وطاقـــة الريـــاح.

وفــــي ضـــوء ذلـــك، يدعـــم إنتـــاج طاقـــة الهيدروجـــني األخضـــر خطـــة الدولـــة املصريـــة 
ـــة املســـتدامة، ويعطـــي مصـــر الفرصـــة  ـــق التنمي ـــة لتحقي ـــع مصـــادر الطاق نحـــو تنوي
فــــي تصديـــر وقـــود املســـتقبل، فــــي ظـــل وفـــرة الكهربـــاء املنتَجـــة مـــن مصـــادر الطاقـــة 
املتجـــددة، كمـــا يُعـــزز وضـــع مصـــر كمركـــز إقليمـــي للطاقـــة فــــي شـــمال إفريقيـــا 

وشـــرق املتوســـط.

عـــت مصـــر اتفاقيـــة بـــني الصنـــدوق الســـيادي املصـــري  وفــــي هـــذا الســـياق، وقَّ
وشـــركة Scatec النرويجيـــة للطاقـــة املتجـــددة، وشـــركة Fertiglobe التابعـــة لشـــركة 
ـــاء  ـــة، ســـتقوم شـــركة Scatec ببن ـــة، ومبوجـــب االتفاقي ـــة واإلماراتي Orascom الهولندي

وتشـــغيل منشـــأة إلنتـــاج الهيدروجـــني األخضـــر، كمـــادة أوليـــة إلنتـــاج األمونيـــا 
 ،)EBIC( ــية ــر للصناعـــات األساسـ ــاج لشـــركة مصـ ــير اإلنتـ ــيتم توفــ ــراء، وسـ اخلضـ
ـــا  ـــاج األموني ـــة إلنت ـــي ستســـتخدم الهيدروجـــني األخضـــر كمـــواد وســـيطة تكميلي والت
اخلضـــراء ســـنوًيّا مبوجـــب عقـــد شـــراء طويـــل األجـــل. وبحســـب االتفاقيـــة، فـــإن 
ـــرى  ـــي ســـتمتلك احلصـــة الكب ـــني شـــركة Scatec الت ـــة املشـــروع مقســـم ب ـــكل ملكي هي
ـــدوق الســـيادي املصـــري، وشـــركة Fertiglobe، ويقـــع املشـــروع بالقـــرب  ـــيها، والصن فـ
ـــني الســـخنة. ـــي الع ـــة فـ ـــة الواقع ـــة الصناعي ـــي املنطق ـــق شـــركة »EBIC« فـ ـــن مراف م

ــج  ــير منتـ ــي توفــ ــر فــ ــني األخضـ ــأن الهيدروجـ ــات بشـ ــذه االتفاقيـ ــل هـ ــهم مثـ وتُسـ
اســـتثماري فريـــد مـــن نوعـــه يحقـــق عوائـــد ماليـــة، ويدعـــم تنميـــة االقتصـــاد األخضـــر 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــري  ــيادي املصـ ــة انطـــالق للصنـــدوق السـ ــروع نقطـ ــذا املشـ ــل هـ ــر، ومُيثِّـ فــــي مصـ
ــتثمارات  ــن االسـ ــد مـ ــة العديـ ــراء، وبدايـ ــتثمارية اخلضـ ــه االسـ ــاء محفظتـ ــو بنـ نحـ

ــة. ــتقبلية املماثلـ املسـ

Cop27 قمة املناخ
ـــي  ـــاخ )COP 27( العـــام املقبـــل 2022 فـ تســـتضيف مصـــر مؤمتـــر األمم املتحـــدة للمن
ـــا بأهميـــة  مدينـــة شـــرم الشـــيخ، وقـــد جـــاء قـــرار مصـــر بطلـــب تنظيـــم املؤمتـــر إمياًن
قضيـــة تغيـــر املنـــاخ علـــى املســـتويني الوطنـــي والدولـــي، وتعبيـــًرا عـــن حجـــم االلتـــزام 
السياســـي املصـــري نحـــو ملـــف تغيـــر املنـــاخ بشـــكل عـــام. وقـــد مت االســـتعداد لذلـــك 
مـــن خـــالل وضـــع عـــدد مـــن األهـــداف التنمويـــة العاجلـــة، ومنهـــا: رفـــع معـــدالت 
ـــر  ـــة عب ـــي االســـتثمارات احلكومي ـــرة مـــن إجمال االســـتثمارات اخلضـــراء بنســـبة كبي
ـــة  ـــرات املناخي ـــة ملكافحـــة التغي الســـندات اخلضـــراء، وإعـــداد االســـتراتيجية الوطني
التـــي ترســـم أهداًفـــا واضحـــة للتكيـــف والتصـــدي بفاعليـــة ملشـــكلة التغيـــرات املناخيـــة، 
فضـــلًا عـــن تشـــكيل اجمللـــس الوطنـــي للتغيـــرات املناخيـــة، واتخـــاذ مصـــر خطـــوات 
ـــا  واضحـــة نحـــو تطبيـــق منظومـــة إدارة اخمللفـــات الصلبـــة، وهـــو مـــا كان ميثـــل حتدًي

كبيـــًرا فــــي املاضـــي.

وختاًمـــا، فـــإن منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا تنعـــم بوفـــرة الريـــاح وأشـــعة 
ـــة  ـــى الطاق ـــي تعتمـــد عل ـــة )الت ـــة الكهروضوئي ـــا للطاق ـــا منجًم الشـــمس؛ ممـــا يجعله
الشمســـية والريـــاح(، وخاصـــة مصـــر كإحـــدى دول منطقـــة احلـــزام الشمســـي، التـــي 
تُعـــد األكثـــر مالءمـــة ألجهـــزة توليـــد الطاقـــة الشمســـية التـــي تعـــد عامـــلًا أساســـًيّا 
ـــدوره الصناعـــات  ـــذي يدعـــم ب ـــة، وال ـــاج الهيدروجـــني األخضـــر منخفـــض التكلف إلنت
احملليـــة والتطـــور االقتصـــادي واالجتماعـــي للمنطقـــة، ويســـهم فــــي توفــــير املزيـــد 
ــتخدام  ــج باسـ ــر املُنتَـ ــن للهيدروجـــني األخضـ ــدة، إذ ميكـ ــل اجلديـ ــن فـــرص العمـ مـ
مـــوارد الطاقـــة املتجـــددة أن يـــزود الدولـــة مبصـــدر للطاقـــة خـــاٍل مـــن الكربـــون مبـــا 
يدعـــم أهـــداف الطاقـــة املســـتدامة الوطنيـــة، وميكـــن للبلـــدان الصاعـــدة ذات املـــوارد 
ـــا، مبـــا ينطـــوي  اجليـــدة مـــن الطاقـــة املتجـــددة أن تنتـــج الهيدروجـــني األخضـــر محلّيً
عليـــه ذلـــك مـــن خلـــق فـــرص اقتصاديـــة واعـــدة، وزيـــادة تأمـــني مصـــادر الطاقـــة، مـــن 
خـــالل احلـــد مـــن التعـــرُّض لتقلـــب أســـعار النفـــط، واضطـــراب اإلمـــدادات. وجتـــدر 
ــف  ــل حتالـ ــدد، مثـ ــذا الصـ ــي هـ ــادة فــ ــة جـ ــادرات إقليميـ ــور مبـ ــى ظهـ ــارة إلـ اإلشـ
الهيدروجـــني فــــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا)Dii Desert Energy( ، والـــذي 
ـــول إن  ـــن الق ـــك، ميك ـــي ضـــوء ذل يســـتهدف دعـــم قطـــاع الهيدروجـــني األخضـــر .وفـ
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا قـــادرة علـــى أن تصبـــح مركـــًزا إقليمًيّـــا 
وعاملّيًـــا إلنتـــاج الهيدروجـــني األخضـــر، وذلـــك مبـــا تزخـــر بـــه مـــن فـــرص واعـــدة 

تفـــوق كل التحديـــات.

مصــر  تســتضيف 
املتحــدة  األمم  مؤمتــر 
عــام   )COP 27( للمنــاخ 
2022، وقــد جــاء قــرار مصــر 
املؤمتــر  تنظيــم  بطلــب 
إمياًنــا بأهميــة قضيــة تغيــر 
االســتعداد  ومت  املنــاخ، 
وضــع  خــالل  مــن  لذلــك 
منهــا  األهــداف  مــن  عــدد 
رفــع معــدالت االســتثمارات 
الســندات  عبــر  اخلضــراء 
وإعــداد  اخلضــراء، 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
التغيــرات  ملكافحــة 

املناخيــة.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر



تفاُقم األزمة الصحية لوباء كورونا:
قــد يــؤدي االفتقــار إلــى لقــاح فيــروس كورونــا فـــي البلــدان الناميــة

إلى ظهور سالالت جديدة أكثر عدوى وأشد فتًكا.

فشل عاملي فـي حتقيق أهداف قمة جالسكو: 
أصــدرت وكالــة الطاقــة الدوليــة خريطــة طريــق مفصلــة للوصــول إلــى 
تنفيذهــا  أن  غيــر   ،٢٠٥٠ بحلــول  كربونيــة صفريــة  انبعاثــات  صافـــي 

سيتطلب جهوًدا تتخطى بكثير ما اُتِفق عليه فـي قمة جالسكو.

هجوم روسي محتمل على أوكرانيا: 
عســكرًيا؛  أوكرانيــا  فـــي  التدخــل  علــى  موســكو  ُتقــدم  قــد 

للسيطرة عليها، مبا ينذر بحرب وشيكة. 

عودة احلرب الباردة: 
مــن احملتمــل عــودة احلــرب البــاردة ولكــن بثــوب جديــد بــني 
الواليــات املتحــدة والصــني، ممــا قــد يؤطــر لعالــم منقســم 

أكثر عرضة للصراع.

ح االقتصاد الصيني:  ترُنّ
قــد ُيســهم ضعــف االقتصــاد الصينــي فـــي عرقلــة 
النمــو االقتصــادي فـــي جميــع أنحــاء العالــم مــن 

خالل تعطل األسواق العاملية وسالسل التوريد.

انعدام األمن الغذائي: 
كورونــا  بوبــاء  املرتبطــة  التداعيــات  ُتســهم  قــد 
فـــي  اُملســلحة  والصراعــات  املناخيــة  والتغيــرات 

مفاقمة انعدام األمن الغذائي حول العالم.

 تدهور األوضاع فى أفغانستان: 
غيــر  إنســانية  أزمــة  مــن  أفغانســتان  تعانــي 
مســبوقة، ويلــوح فـــي األفــق انهيــار محتمــل 

للدولة فـي عام ٢٠٢٢.

تزايد أعداد الدول الفاشلة:
مــن احملتمــل تزاُيــد أعــداد الــدول الفاشــلة حــول 
العالــم؛ وممــا يثيــر القلــق أن دوًلا كبيــرة مثــل: 

إثيوبيا ونيجيريا، ليست ببعيدة عن الركب.

اضمحالل الدميقراطية األمريكية: 
األمريكيــة  الدميقراطيــة  فيــه  تتــآكل  عاًمــا  اجلديــد  العــام  ســيكون 
بشــكل كبيــر، ومــع اقتــراب انتخابــات التجديــد النصفــي فـــي عــام ٢٠٢٢ 

قد تتزايد حدة االستقطاب األمريكي.

ا:  تقُلّص الطبقة الوسطى عاملًيّ
مــن اُحملتمــل أن ُتواِجــه الطبقــة الوســطى حــول العالــم 
الركــود  نتيجــة  االقتصــادي؛  األمــن  فـــي  انعداًمــا 

االقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

فشل مساعي إحياء االتفاق النووي اإليراني: 
بشــأن  الغربيــة  والقــوى  إيــران  بــني  التوتــرات  تتعمــق  قــد 
عــن  اخلاطئــة  احلســابات  ُتســفر  وقــد  النــووي،  االتفــاق 

مواجهة عسكرية.

سعر النفط يتخطى ١٠٠ دوالر للبرميل: 
قــد ترتفــع أســعار النفــط بشــكل كبيــر خــالل الفتــرة املقبلــة؛ مدفوعــة 
بانتعــاش الطلــب، وحــذر منظمــة (أوبــك) وشــركائها فـــي تكتــل (أوبــك+) 

جتاه تخفيف قيود اإلنتاج.

أبرز ١٢ تهديًدا فى عام ٢٠٢٢ 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

شـــهدت اآلونـــة األخيـــرة وخصوًصـــا منـــذ عـــام2020، حتـــوالت واضحـــة فــــي منـــوذج 
ــا بـــني دول عربيـــة مهمـــة  التفاعـــالت داخـــل منطقـــة الشـــرق األوســـط وخصوًصـ
ودول غيـــر عربيـــة علـــى خلفــــية عالقـــات اتســـمت فــــي الســـابق بالتوتـــر بـــل الصـــدام 
فــــي أحيـــان كثيـــرة، كمـــا فــــي جـــوالت جـــرت للحـــوار بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
وإيـــران وجولتـــي حـــوار بـــني مصـــر وتركيـــا، ناهيـــك باالتصـــاالت اإلماراتيـــة مـــع 
كل مـــن تركيـــا وإيـــران، ومـــن قبلهمـــا إســـرائيل فــــي إطـــار مـــا ُعـــرف باالتفاقـــات 
اإلبراهيميـــة التـــي شـــملت البحريـــن والســـودان واملغـــرب، وقـــد اجتهـــد الباحثـــون 
فــــي تفســـير هـــذه الظاهـــرة واستشـــراف تداعياتهـــا، وال تهتـــم هـــذه املقالـــة بأســـباب 
هـــذه التحـــوالت وإمنـــا بتداعياتهـــا علـــى مســـتقبل النظـــام العربـــي، وهـــو جانـــب 
ــح  ــًدا للمصالـ ــل تهديـ ــد متثـ ــات قـ ــًبا لتوقعـ ــرافه؛ حتسـ ــا استشـ ــني علينـ ــم يتعـ مهـ

املصريـــة والعربيـــة.

اإلطار العام للتحليل

يهـــدف التحليـــل فــــي هـــذه املقالـــة إلـــى استشـــراف أثـــر التحـــول فــــي تفاعـــالت منطقـــة 
الشـــرق األوســـط علـــى مســـتقبل »النظـــام اإلقليمـــي العربـــي«، وهـــو املصطلـــح الـــذي 
دشـــنه »علـــي الديـــن هـــالل« و »جميـــل مطـــر« فــــي مطلـــع ثمانينيـــات القـــرن املاضـــي 
ـــي العالقـــات السياســـية  ـــي كتابهمـــا الرائـــد »النظـــام اإلقليمـــي العربـــي: دراســـة فـ فـ
 system ــام ــات، والنظـ ــذه العالقـ ــل هـ ــار لتحليـ ــك كإطـ ــد ذلـ ــد بعـ ــة«، واعتُِمـ العربيـ
كمـــا هـــو معـــروف يتكـــون مـــن وحـــدات units جتمـــع بينهـــا عالقـــة اعتمـــاد متبـــادل 
interdependence )تواقـــف( بحيـــث تنشـــأ بينهـــا تفاعـــالت تتكـــرر عبـــر الزمـــن علـــى 

نحـــو يكشـــف عـــن منـــوذج واضـــح قـــد يغلـــب عليـــه الطابـــع التعاونـــي أو الصراعـــي 
ـــي ذاتـــه، ولكـــن  ـــيه الطابعـــان، فليـــس ملصطلـــح النظـــام داللـــة تعاونيـــة فـ أو يتـــوازن فـ
املعيـــار هـــو حالـــة االعتمـــاد املتبـــادل )التواقـــف( التـــي تفضـــي إلـــى تفاعـــالت بـــني 
ـــن  ـــا م ـــني هـــذه الوحـــدات وغيره ـــا ب ـــف منه ـــون أكث ـــرض أن تك وحـــدات النظـــام يُفت
الوحـــدات خارجـــه، غيـــر أننـــا ال ميكـــن أن نغفـــل أن نشـــأة النظـــام العربـــي ارتبطـــت 
ـــا عليـــه، بـــل  ـــا تكاملّيً بالفكـــرة العروبيـــة التـــي كان املفتـــرض أن تضفــــي طابًعـــا تعاونّيً
ـــا  إنـــه ال يخفـــى أن الغايـــة النهائيـــة للفكـــرة هـــي حتقيـــق الوحـــدة، ولذلـــك كان طبيعّيً
ـــة  ـــه البيني أن يكـــون أحـــد معاييـــر تقييـــم النظـــام العربـــي هـــو مـــدى اقتـــراب تفاعالت

ـــى األقـــل. ـــق الوحـــدة أو التكامـــل عل ـــم حتقي مـــن حل

التحول فـي تفاعالت املنطقة ومستقبل 
النظام العربي

أ. د. أحمد يوسف أحمد

ــية -  ــوم السياسـ ــتاذ العلـ أسـ
ـــرة جامعـــة القاهـــ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

 periphery »وفــي عالقـة النظـام ببيئتـه اخلارجيـة مُييَّـز بـني مصطلحـي »احمليـط
التـي تقـع علـى حـدوده مباشـرة، والتغلغـل  الـدول  إلـى عالقـة النظـام مـع  ويشـير 
التحليـل احلالـي  العامليـة، ورغـم أن  بالقـوى  النظـام  penetration ويرتبـط بعالقـة 

سـوف يركـز علـى املسـتوى اإلقليمـي -أي عالقـة النظـام بقـوى محيطـه املباشـر-، ال 
تخفـى درجـة االرتبـاط بـني املسـتويني اإلقليمـي والعاملـي كمـا سـنرى، وقـد تزامنـت 
مـع  املاضـي  القـرن  أربعينيـات  مـن  الثانـي  النصـف  فــي  العربـي  النظـام  بدايـات 
اختـراق فـادح مـن قـوة إقليميـة ناشـئة هـي إسـرائيل التـي لـم يُعلـن تأسيسـها فــي 
مايـو 1948 علـى جـزء مـن أرض فلسـطني فحسـب، وإمنـا ُوِئـدت احملاولـة العربيـة 
املسـلحة إلجهاضهـا. ومـع ذلـك فـإن مرحلـة املـد القومـي التـي قادتهـا مصـر فــي 
النظـام العربـي بعـد ثـورة يوليـو1952 انطـوت علـى تصحيـح لهـذه البدايـة السـلبية؛ 
فباإلضافـة إلـى معـارك التحـرر الوطنـي الناجحة ضد القوى االسـتعمارية األوروبية 
فــي تلـك املرحلـة، تُصـدي بنجـاح حملـاوالت ربـط النظـام العربـي بشـبكة التحالفـات 
الغربيـة التـي ُقِصـد منهـا تطويـق االحتاد السـوڤيتي، ولعبت فــيها قـوى احمليط دوًرا 
ى فــي مشـروع »حلـف بغـداد« الـذي كانـت تركيا األطلنطيـة وإيران  أساسـّيًا كمـا جتلَـّ
الثالثـي  العـدوان  مؤامـرة  بهزميـة  ناهيـك  فــيه،  أساسـيني  الشاهنشـاهية ضلعـني 
1956 التـي كانـت إسـرائيل ضلًعـا أساسـّيًا فــيها، وهكـذا ُوِقـف تغـوُّل قـوى احمليـط 
علـى النظـام العربـي فــي مرحلـة التحـرر الوطنـي. وعلـى الرغـم مـن فداحـة الهزمية 
العربيـة بفعـل العـدوان اإلسـرائيلي فــي يونيـو1967، فـإن وحـدة املوقـف العربي فــي 
قمـة اخلرطـوم أغسطس-سـبتمبر1967 حالـت دون حـدوث اختـراق خارجـي مـن 
القـوى اإلقليميـة فــي ظـل بلـورة النظـام العربـي لعمـل تضامنـي سياسـّيًا وعسـكرّيًا 
مـن الطـراز األول كمـا اتضـح فــي حـرب أكتوبـر1973 التـي عبَّـرت عن ذروة متاُسـك 
النظـام فــي مواجهـة خصومـه اخلارجيـني، وبالتالـي حتجيـم اختراقهـم لـه، إلـى أن 
بـدأت حتـدث تغيـرات جذريـة فــي معادلـة العالقة بني النظام العربـي وقوى محيطه 

اإلقليمـي اعتبـاًرا مـن النصـف الثانـي مـن سـبعينيات القـرن املاضـي.

تطور العالقة بني النظام العربي وقوى محيطه اخلارجي

واضـــح مـــن دروس اخلبـــرة املاضيـــة أن قـــوى محيـــط النظـــام العربـــي لعبـــت دوًرا 
أساســـّيًا فــــي محاولـــة النيـــل مـــن اســـتقالله؛ تنفــــيًذا خملططـــات قـــوى عظمـــى 
ـــر1973  ـــى حـــرب أكتوب ـــد القومـــي وحت ـــة امل ـــي مرحل ـــن النظـــام فـ ـــرى. وقـــد متكَّ وكب
مـــن إجهـــاض هـــذا الـــدور، غيـــر أن األمـــور بـــدأت تأخـــذ منحـــى مغايـــًرا اعتبـــاًرا 

بــدايـــــــــــات  تـزامـنـــــــت 
فــــي  الـعــربـــــــــي  الـنـظـــــــــــام 
مـــن  الـثــــانــــــي  الـنـــصـــــــــف 
أربعينيـــات القـــرن املاضـــي 
مـــن  فـــادح  اختـــراق  مـــع 
قـــوة إقليميـــة ناشـــئة هـــي 
ُوِئـــدت  التـــي  إســـرائيل 
احملاولـــة العربيـــة املســـلحة 
ذلـــك  ومـــع  إلجهاضهـــا، 
ــد القومـــي  ــة املـ ــإن مرحلـ فـ
بعـــد  مصـــر  قادتهـــا  التـــي 
علـــى  انطـــوت   1952 ثـــورة 
البدايـــة  لهـــذه  تصحيـــح 

الســـلبية.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن النصـــف الثانـــي مـــن ســـبعينيات القـــرن املاضـــي نتيجـــة العتبـــارات تتعلـــق 
ــارت  ــه اإلقليمـــي؛ فعلـــى الصعيـــد العربـــي اختـ بالنظـــام العربـــي أو بقـــوى محيطـ
ـــي ســـبتمبر 1975  ـــة فـ ـــة فـــض االشـــتباك الثاني ـــن اتفاقي ـــة م ـــة بداي ـــادة املصري القي
ــس  ــارة الرئيـ ــار بزيـ ــذا االختيـ ــد هـ ـ ــرائيل، وتأكَّ ــع إسـ ــلمية مـ ــوية السـ ــق التسـ طريـ
»الســـادات« للقـــدس فــــي 1977، وتوقيـــع اتفاقيتـــي كامـــب ديڤيـــد فــــي 1978، ثـــم 
معاهـــدة الســـالم مـــع إســـرائيل فــــي 1979، وعلـــى الرغـــم مـــن االعتـــراض العربـــي 
ــار  ــة ملسـ ــك بدايـ ــدة دون شـ ــت املعاهـ ــة، كانـ ــوة املصريـ ــى اخلطـ ــامل علـ ــبه الشـ شـ
جديـــد نحـــو تســـوية عربية-إســـرائيلية، بدليـــل موافقـــة قمـــة فـــاس 1982 علـــى 
مبـــادرة لتســـوية شـــاملة بـــني الـــدول العربيـــة وإســـرائيل، ناهيـــك مـــن توقيـــع اتفاقيـــة 
ــالم  ــدة السـ ــطينية، ومعاهـ ــر الفلسـ ــة التحريـ ــرائيل ومنظمـ ــني إسـ ــلو 1993 بـ أوسـ
األردنية-اإلســـرائيلية فــــي 1994، وأخيـــًرا موافقـــة قمـــة بيـــروت 2002 علـــى مبـــادرة 
ـــد أن  ـــع إســـرائيل بع ـــل م ـــع الكام ـــا بالتطبي ـــة مبوجبه ـــدول العربي ـــدت ال للســـالم تعه
تســـتجيب للمطالـــب العربيـــة والفلســـطينية مبوجـــب املبـــادرة. ومـــع ذلـــك فقـــد بقيـــت 
ــة  ــرائيلي الرافـــض لتلبيـ ــف اإلسـ ــتمرار املوقـ ــل اسـ ــي ظـ ــا فــ ــراوح مكانهـ ــور تـ األمـ
املطالـــب العربيـــة والفلســـطينية، وإن لُوحـــظ أن إســـرائيل قـــد فتحـــت مســـارات 
ـــية للتطبيـــع مـــع بعـــض الـــدول العربيـــة. واخلالصـــة أن األطـــراف العربيـــة قـــد  خفـ
دشـــنت مســـاًرا تعاونّيًـــا مـــع إســـرائيل، لكـــن اكتمالـــه ظـــل متوقًفـــا علـــى اســـتجابة 

ــطينية. ــة والفلسـ ــب العربيـ ــرائيل للمطالـ إسـ

دروس  مــــــــن  واضــــــــــــــح 
قـــوى  أن  ــيــــة  املــــاضــ اخلــــبــــرة 
محيط النظام العربي لعبت 
مــحــاولــة  فـــــي  ـــا  أســـاســـّيً دوًرا 
النْيل من استقالله؛ تنفـيًذا 
خملــــطــــطــــات قــــــــوى عــظــمــى 
ــن النظام  وكـــبـــرى، وقـــد متــكَّ
ــــــي مـــرحـــلـــة املـــــد الــقــومــي  فـ
وحــتــى حــــرب أكــتــوبــر 1973 

من إجهاض هذا الدور.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ثـــم جـــاء التطـــور الثانـــي املهـــم فــــي عالقـــة النظـــام العربـــي بقـــوى محيطـــه اإلقليمـــي 
بنجـــاح الثـــورة اإليرانيـــة فــــي 1979 والتـــي لـــم تُْخـــِف مـــن البدايـــة اتباعهـــا ملبـــدأ 
»تصديـــر الثـــورة« مبوجـــب شـــعار نصـــرة املستضعفــــني، وترتبـــت علـــى ذلـــك أنشـــطة 
ـــة  ـــي منطق ـــا فـ ـــدة، وخصوًص ـــة عدي ـــدان عربي ـــي بل ـــة مزعزعـــة لالســـتقرار فـ إيراني
ـــر احلـــرب العراقية-اإليرانيـــة )1980- اخلليـــج، والتـــي ســـرعان مـــا أفضـــت إلـــى تفجُّ
1988(. ومـــع أن هـــذه احلـــرب قـــد أوقفـــت مؤقًتـــا التغلغـــل اإليرانـــي فــــي منطقـــة 
ـــس احلضـــور اإليرانـــي فــــي النظـــام العربـــي قاعـــدة لـــه  اخلليـــج العربيـــة، فقـــد أسَّ
متثلـــت فــــي عالقـــات قويـــة مـــع النظـــام الســـوري الـــذي كان يبحـــث عـــن ســـند لـــه فــــي 
ظـــل ظـــروف عربيـــة مترديـــة، وكذلـــك مـــن خـــالل »حـــزب اهلل« فــــي لبنـــان، وجـــاء 
الغـــزو األمريكـــي للعـــراق فــــي 2003 ليقـــدم العـــراق علـــى طبـــق مـــن ذهـــب للنفـــوذ 
ـــي مطلـــع العقـــد الثانـــي  مـــت االنتفاضـــات الشـــعبية العربيـــة فـ اإليرانـــي، وأخيـــًرا قَدّ
مـــن القـــرن احلالـــي فرصـــة لتعزيـــز النفـــوذ اإليرانـــي فــــي ســـوريا، مـــن خـــالل الـــدور 
ـــي الدفـــاع عـــن نظـــام »بشـــار األســـد«، وإيجـــاد  الـــذي لعبتـــه إيـــران و »حـــزب اهلل« فـ
ــلطة  ــى السـ ــني علـ ــالب احلوثيـ ــالل انقـ ــن خـ ــن مـ ــي اليمـ ــدة فــ ــوذ جديـ ــدة نفـ قاعـ
ـــة أخـــرى،  ـــى العاصمـــة ومعظـــم شـــمال اليمـــن. ومـــن ناحي الشـــرعية وســـيطرتهم عل
ومـــن خـــالل وصـــول حـــزب »العدالـــة والتنميـــة« إلـــى الســـلطة فــــي مطلـــع القـــرن 
ــيه  ــزج فــ ــذي متتـ ــاص الـ ــروعها اخلـ ــة مشـ ــة التركيـ ــح للدولـ ــي )2002( أصبـ احلالـ
االعتبـــارات التاريخيـــة املتعلقـــة بـــاإلرث العثمانـــي فــــي املنطقـــة باالعتبـــارات الدينيـــة 
ـــي  ـــه أوروبـــي مـــن خـــالل الرغبـــة فـ املنســـوبة لإلســـالم، ومـــع أن احلـــزب بـــدا ذا توُجّ
االنضمـــام لالحتـــاد األوربـــي، كان انســـداد ســـبل حتقيـــق هـــذا احللـــم مـــن ناحيـــة 
وصعـــود مـــا يُســـمى باإلســـالم السياســـي مـــن ناحيـــة أخـــرى فــــي أعقـــاب االنتفاضـــات 
ـــي  ـــس الترك ـــوي للرئي ـــة إغـــراء ق ـــي، مبثاب ـــد الثان ـــع العق ـــي مطل ـــة فـ الشـــعبية العربي
لتنفــــيذ مشـــروعه فــــي الوطـــن العربـــي، خاصـــة وأنـــه قـــد أغـــرى اجلماهيـــر العربيـــة 
ـــة  ـــة الفلســـطينية. وهكـــذا انخرطـــت القـــوى اإلقليمي مبواقفـــه الشـــعبوية مـــن القضي
الرئيســـة الثـــالث )إســـرائيل - إيـــران - تركيـــا( فــــي سياســـات تهـــدف إلـــى وضـــع 
مشـــروعاتها فــــي املنطقـــة موضـــع التنفــــيذ. وياُلَحـــظ هـــذا التحـــول النوعـــي فــــي 
ـــرى،  ـــيذ مخططـــات القـــوى الكب ـــا مجـــرد أداة لتنفـ ـــة مـــن كونه أدوار القـــوى احمليطي
ـــة  ـــا صاحب ـــى كونه ـــرن املاضـــي وســـتينياته، إل ـــي خمســـينيات الق ـــا كان احلـــال فـ كم
مشـــروعات إقليميـــة خاصـــة بهـــا تســـعى إلـــى تنفــــيذها بغـــض النظـــر عـــن رضـــا 

القـــوى العظمـــى والكبـــرى بذلـــك مـــن عدمـــه.

وفــــي هـــذا اإلطـــار تكـــرر حـــدوث منـــاذج لتفاعـــالت صراعيـــة بـــني القـــوى اإلقليميـــة 
احمليطـــة بالنظـــام العربـــي وبـــني دول عربيـــة بعينهـــا، كمـــا فــــي الصدامـــات املســـلحة 
ـــي غـــزة -  بـــني إســـرائيل مـــن ناحيـــة وفصائـــل املقاومـــة الفلســـطينية - خصوًصـــا فـ
و »حـــزب اهلل« فــــي لبنـــان مـــن ناحيـــة أخـــرى، والتوتـــرات احلـــادة بـــني دول خليجيـــة 

جنـــاح الثورة اإليرانية 
فــــي 1979، والتـــي لـــم ُتْخـــِف 
مـــن البدايـــة اتباعهـــا ملبـــدأ 
الثـــورة« مبوجـــب  »تصديـــر 
شـــعار نصـــرة املستضعفــــني، 
ترتـــب عليـــه أنشـــطة إيرانيـــة 
فــــي  لالســـتقرار  مزعزعـــة 
عديـــدة،  عربيـــة  بلـــدان 
فــــي منطقـــة  وخصـــوًصـــــــــا 

اخلليـــج.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

- الســـعودية خصوًصـــا - وبـــني إيـــران كمـــا فــــي الصدامـــات التـــي كانـــت حتـــدث فــــي 
مواســـم احلـــج، أو االتهامـــات املتبادلـــة بأفعـــال التخريـــب السياســـي، ثـــم أعطـــت 
االنتفاضـــات الشـــعبية العربيـــة فــــي مطلـــع العقـــد الثانـــي مـــن هـــذا القـــرن زخًمـــا 
ـــل عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة ضـــد النظـــام  ـــدا أن تدُخّ ـــرات عندمـــا ب ـــد مـــن التوت ملزي
ـــا  ـــت تركي ـــران، وعندمـــا تدخل ـــة مـــع إي ـــي أحـــد أبعـــاده حـــرب بالوكال الســـوري هـــو فـ
بفجاجـــة عســـكرًيّا فــــي ســـوريا ضـــد نظامهـــا لنصـــرة املعارضـــة املتســـترة باإلســـالم، 
ـــا باإلرهـــاب، وعندمـــا احتضنـــت تركيـــا  علًمـــا بـــأن فصائـــل رئيســـة فــــيها مدانـــة دولّيً
ــلمني«  ــوان املسـ ــم »اإلخـ ــروعها اإلقليمـــي اجلديـــد- تنظيـ ــار مشـ ــا - فــــي إطـ أيًضـ
بترجماتـــه اخملتلفـــة فــــي البلـــدان العربيـــة؛ فدخلـــت فــــي صدامـــات صريحـــة مـــع 
النظـــام املصـــري بعـــد اإلطاحـــة بحكمهـــم فــــي مصـــر، وكذلـــك دخلـــت فــــي صدامـــات 
ـــل تنســـب  ـــا الواضـــح لفصائ ـــا، بســـبب دعـــم تركي ـــي ليبي ـــر مباشـــرة مـــع مصـــر فـ غي
نفســـها ملـــا يُســـمى باإلســـالم السياســـي ســـبق لهـــا أن مثلـــت تهديـــًدا لألمـــن املصـــري، 
ووصلـــت املواجهـــة ذروتهـــا بإعـــالن الرئيـــس »السيســـي«، فــــي يونيـــو2020، خـــط 
ـــى تدخـــل عســـكري مصـــري مباشـــر  ـــا أحمـــر يُفضـــي جتـــاوزه إل ســـرت-اجلفرة خّطً
ــى  ــة علـ ــة واضحـ ــت عالمـ ــذه كانـ ــذروة هـ ــة الـ ــول إن نقطـ ــن القـ ــا، وميكـ ــي ليبيـ فــ
بدايـــة بـــروز منـــوذج جديـــد للتفاعـــالت فــــي املنطقـــة، ال شـــك أن تطـــورات أخـــرى 
ـــيًفا  ـــة؛ تخفـ ـــرات العربية-اإليراني ـــة التوت ـــي تهدئ ـــة فـ ـــة العراقي ـــا، كالرغب قـــد عززته
ـــع  ـــة م ـــه داخـــل األســـرة العربي ـــى ترســـيخ وضع ـــذي يســـعى إل ـــراق ال ـــبء عـــن الع للع
احتفاظـــه بعالقـــات طبيعيـــة مـــع إيـــران، واحتمـــاالت حتـــول فــــي إدراك بعـــض النخـــب 
العربيـــة احلاكمـــة لقضايـــا إدارة عالقاتهـــا الدوليـــة، وضغـــط إدارة »ترامـــب« مـــن 
ـــر عـــدد مـــن  ـــع العالقـــات بـــني إســـرائيل وأكب ـــة تطبي ـــة لعملي أجـــل إعطـــاء دفعـــة قوي
الـــدول العربيـــة، وأفـــرزت هـــذه العوامـــل كلهـــا املشـــهد الراهـــن فــــي عالقـــات النظـــام 

العربـــي بقـــوى محيطـــه اإلقليمـــي.

أبعاد املشهد الراهن

ـــي شـــهدتها  ـــي التحـــوالت الت ـــا فـ ـــا فارًق ـــام 2020 كان عاًم ـــأن ع ـــول ب ـــن الق ميك
ـــاك  ـــا وهن ـــة هن ـــة، رغـــم وجـــود مؤشـــرات متفرق ـــي املنطق أمنـــاط التفاعـــالت فـ
ــة  ــز بـــني ثالثـ ــتطيع التمييـ ــل ذلـــك، ونسـ ــوالت قبـ ــذه التحـ ــات لهـ ــى إرهاصـ علـ

أمنـــاط لهـــذه التحـــوالت علـــى النحـــو التالـــي:

النمـــط األول يشـــير إلـــى حتـــوالت جنمـــت عـــن حالـــة واضحـــة مـــن تـــوازن للقـــوى 
ــم  ــر حاسـ ــا لنصـ ــراع مـ ــراف صـ ــن أطـ ــرف مـ ــق أي طـ ــة حتقيـ ــى صعوبـ ــى إلـ أفضـ
دون تكلفـــة باهظـــة، ومـــن ثـــمَّ تتولـــد احلاجـــة إلـــى استكشـــاف طـــرق بديلـــة إلدارة 
الصـــراع. وقـــد تلعـــب عوامـــل خارجيـــة مســـاعدة دوًرا فــــي الدفـــع باجتـــاه احلـــوار 
ـــي الـــدور العراقـــي فــــي تيســـير احلـــوار الســـعودي - اإليرانـــي، بـــل والعربـــي  )كمـــا فـ

كـــان عـــام 2020 عــاًمــا 
التي  التحوالت  فـي  فــارًقــا 
شهدتها أمناط التفاعالت 
ــاك  ــنـ ــهـ فـــــــــي املــــنــــطــــقــــة؛ فـ
حتـــوالت جنمت عــن حالة 
واضــحــة مــن تـــوازن للقوى 
أفضى إلى صعوبة حتقيق 
أي طرف من أطراف صراع 
ما لنصر حاسم دون تكلفة 

باهظة.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــه املباشـــرين،  ـــا مـــن أطراف ـــى نابًع ـــع األساســـي يبق ـــن الداف ـــا(، لك ـــي عموًم - اإليران
وينطبـــق هـــذا النمـــط علـــى التفاعـــالت املصرية-التركيـــة بشـــأن الصـــراع فــــي ليبيـــا 
خاصـــة، والصـــراع حـــول االحتضـــان التركـــي للجماعـــات السياســـية التـــي تنســـب 
نفســـها لإلســـالم بصفـــة عامـــة، وينطبـــق كذلـــك علـــى التفاعـــالت الســـعودية - 
اإليرانيـــة بشـــأن الصـــراع فــــي اليمـــن، والصـــراع حـــول امتـــدادات املشـــروع اإليرانـــي 
فــــي الوطـــن العربـــي بصفـــة عامـــة، ولذلـــك نالحـــظ أن هـــذا النمـــط هـــو أكثـــر أمنـــاط 
ـــج ســـريعة،  ـــأي اندفاعـــات أو يحقـــق نتائ ـــز ب ـــة، وهـــو ال يتمي هـــذه التحـــوالت منطقي

وقـــد يتعـــرض النتكاســـات لكـــن أســـس اســـتمراره باقيـــة.

أمـــا النمـــط الثانـــي مـــن التحـــوالت فــــيشير إلـــى دور بـــارز للعوامل اخلارجية فــــيه، 
وهـــو ينطبـــق بوضـــوح علـــى مـــا يُعـــرف باالتفاقـــات اإلبراهيميـــة التـــي شـــهدها 
النصـــف الثانـــي مـــن عـــام2020 )االتفاقـــني اإلماراتـــي والبحرينـــي مـــع إســـرائيل 
فــــي ســـبتمبر، واالتفـــاق الســـوداني فــــي أكتوبـــر، واملغربـــي فــــي ديســـمبر(، و فــــيها 
ــبة  ــوت بالنسـ ــاة أو مـ ــة حيـ ــا قضيـ ــرائيل وكأنهـ ــع إسـ ــع مـ ــة التطبيـ ــدت قضيـ بـ
ـــا  ـــة م ـــع ذاتي ـــي هـــذا وجـــود دواف ـــرة، وال ينفـ ـــا األخي ـــي أيامه ـــب« فـ إلدارة »ترام
لـــدى أطـــراف هـــذه االتفاقـــات لعقدهـــا، لكـــن الـــدور اخلارجـــي فــــي الدفـــع إليهـــا 

ـــر مـــن واضـــح. ـــات أمـــام عقدهـــا كان أكث ـــل العقب وتذلي

ويشـــير النمـــط الثالـــث إلـــى حتـــوالت جنمـــت عـــن تغييـــر مـــا فــــي إدراك النخـــب 
احلاكمـــة ملقتضيـــات إدارة عالقـــات بالدهـــا اخلارجيـــة علـــى ضـــوء الظـــروف 
املتغيـــرة عربّيًـــا وإقليمّيًـــا وعاملّيًـــا، وينطبـــق هـــذا النمـــط بوضـــوح علـــى حالـــة 
ـــا، وخصوًصـــا فــــي عـــام 2021 الـــذي شـــهد  ـــا وإقليمّيً التحـــركات اإلماراتيـــة عربّيً
ــارة  ــران؛ بزيـ ــا وإيـ ــن تركيـ ــع كٍلّ مـ ــتويات مـ ــى املسـ ــى أعلـ ــا علـ ــا إماراتّيًـ انفتاًحـ
»محمـــد بـــن زايـــد« ألنقـــرة ولقائـــه الرئيـــس التركـــي فــــي نوفمبـــر 2021، وزيـــارة 
ـــي ديســـمبر  ـــران فـ ـــي إلي ـــي اإلمارات ـــن القوم ـــد« مستشـــار األم ـــن زاي ـــون ب »طحن
2021، ولقائـــه الرئيـــس اإليرانـــي وكذلـــك األمـــني العـــام للمجلـــس الوطنـــي لألمـــن 
القومـــي اإليرانـــي، وتـــرددت بهـــذه املناســـبة مصطلحـــات تعزيـــز االســـتقرار 
واالزدهـــار اإلقليمـــي عبـــر تطويـــر عالقـــات إيجابيـــة مـــن خـــالل احلـــوار والبنـــاء 

علـــى املشـــترك وإدارة الـــرؤى املتباينـــة.

ــر  ــن املبكـ ــون مـ ــد يكـ ــا -أي قـ ــي بدايتهـ ــت فــ ــا زالـ ــوالت مـ ــذه التحـ ــع أن هـ ومـ
ـــة مالحظـــات خمـــس واجبـــة فــــي نهايـــة هـــذا التحليـــل أقتـــرح  احلكـــم عليهـــا- فثمَّ

قـــة: أن تكـــون موضوًعـــا لنقاشـــات ُمَعمَّ

أن النهـــج الـــذي أفضـــى إلـــى هـــذه التحـــوالت لـــم يكـــن نهًجـــا عربّيًـــا جماعّيًـــا، . 1
وإمنـــا تُـــرك األمـــر لتقديـــر كل دولـــة انخرطـــت فــــي هـــذه التفاعـــالت 

النهـــج الـــذي أفضـــى 
فــــي  التحـــوالت  إلـــى 
نهًجـــا  يكـــن  لـــم  املنطقـــة 
وإمنـــا  ـــا،  جماعّيً ـــا  عربّيً
لتقديـــر  األمـــر  ُتـــرك 
فــــي  انخرطـــت  دولـــة  كل 
علـــى  التفاعـــالت  هـــذه 
موضوعهـــا  أن  مـــع  حـــدة 
طابـــع  ذات  قضايـــا  ميـــسُّ 

جماعـــي.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

علـــى حـــدة مـــع أن موضوعهـــا ميـــسُّ قضايـــا ذات طابـــع جماعـــي. وميثـــل 
ــام  ــني العـ ــه األمـ ــد اقترحـ ــذي كان قـ ــج الـ ــن النهـ ــا عـ ــر تراجًعـ ــذا األمـ هـ
األســـبق للجامعـــة العربيـــة الســـيد »عمـــرو موســـى«، حـــني اقتـــرح فــــي قمـــة 
ســـرت2010 تأســـيس رابطـــة لـــدول اجلـــوار العربـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن 
ــة،  ــذه الرابطـ ــل هـ ــاء مثـ ــا إنشـ ــي يكتنفهـ ــات التـ ــا بالصعوبـ ــه كان واعًيـ أنـ
وقـــّدم تصـــوًرا معيًنـــا للتغلـــب عليهـــا، دخـــل املقتـــرح فــــي احللقـــة املفرغـــة ملـــا 
ـــة مـــن خـــالل  ـــة العربي ـــي اجلامع ـــر« فـ ـــة وأد محـــاوالت التطوي ـــميه »آلي أُس
ـــذ  ـــة من ـــة العربي ـــي اجلامع ـــدأ فـ ـــد قـــدمي ب اللجـــان والتحفظـــات، وهـــو تقلي
أربعينيـــات القـــرن املاضـــي، وكان أول نتائجـــه مشـــروع إنشـــاء محكمـــة 
ـــط التفاعـــالت  ـــل هـــذه الفكـــرة لضب ـــا اآلن ملث ـــة، ومـــا أحوجن العـــدل العربي
العربيـــة مـــع قـــوى احمليـــط اإلقليمـــي، غيـــر أن النظـــام العربـــي الـــذي لـــم 
يتمكـــن ملرتـــني متتاليتـــني مـــن عقـــد قمتـــه الدوريـــة - يبـــدو اآلن أقـــل مـــا 

يكـــون اســـتعداًدا لتبنِّـــي هـــذه الفكـــرة.

ترتَّـــب علـــى مـــا ســـبق أن اإلضـــرار باألهـــداف العربيـــة مـــن عدمـــه بســـبب . 2
هـــذه التحـــوالت يتوقـــف علـــى كل حالـــة علـــى حـــدة، مـــا دام ال يوجـــد 
»ناظـــم عربـــي« لهـــذه التفاعـــالت. وهكـــذا، فإنـــه بينمـــا لـــم تترتـــب أي 
ــإن  ــعودي-اإليراني، فـ ــي، أو السـ ــوار املصري-التركـ ــى احلـ ــرار علـ أضـ
مـــا ُســـمي باالتفاقـــات اإلبراهيميـــة انطـــوى مـــن حيـــث املبـــدأ علـــى 
تنـــازل عـــن شـــرط أصيـــل مـــن شـــروط املبـــادرة العربيـــة التـــي تبنتهـــا 
ــة  ــدول العربيـ ــني الـ ــات بـ ــع العالقـ ـ ــو أال تُطبَّ ــروت 2002، وهـ ــة بيـ قمـ
وإســـرائيل إال بعـــد متـــام االســـتجابة للمطالـــب العربيـــة والفلســـطينية 

مبوجـــب املبـــادرة.

لـــم تتوقـــف األضـــرار عنـــد هـــذا الضـــرر املبدئـــي، ولكـــن فــــي بعـــض . 3
احلـــاالت حدثـــت أضـــرار محـــددة كمـــا فــــي توقيـــع إســـرائيل مذكـــرة 
أمنيـــة مـــع إحـــدى دول االتفاقـــات اإلبراهيميـــة اعتبرتهـــا جارتهـــا العربيـــة 
موجهـــة ضدهـــا، وكمـــا فــــي اقتـــراح طريـــق بديـــل لتصديـــر بتـــرول اخلليـــج 
عبـــر موانـــي إســـرائيلية علـــى نحـــو يضـــر بقنـــاة الســـويس، والالفـــت أن 
إســـرائيل هـــي التـــي اعترضـــت علـــى املشـــروع العتبـــارات بيئيـــة. ويعنـــي 
هـــذا أن أمنـــاط التفاعـــالت اجلديـــدة تنطـــوي علـــى إضـــرار مبصالـــح 
عربيـــة محـــددة، ولعـــل هـــذا يذكرنـــا ببعـــض املواقـــف العربيـــة الداعمـــة 
إلثيوبيـــا رغـــم خـــالف إثيوبيـــا املصيـــري مـــع مصـــر حـــول »ســـد النهضـــة«، 
وهـــو مـــا يثيـــر عالمـــات اســـتفهام حقيقيـــة حـــول األســـاس التعاونـــي 

ــي. ــام العربـ لتفاعـــالت النظـ

تــــــــنــــــــطــــــــوي أمنـــــــــــاط 
الــتــفــاعــالت اجلـــديـــدة فـي 
على  شـــك-  -دون  املنطقة 
ناجمة  تــنــاقــضــات ظـــاهـــرة 
عن التناقضات بني القوى 
ــا، كــذلــك  ــهــ اإلقــلــيــمــيــة ذاتــ
ــة مــعــارضــة فـــــي بعض  فــثــمَّ
لالنفتاح  العربية  البلدان 
الــــقــــوى  عــــلــــى  قــــيــــود  دون 
التناقض  رغـــم  اإلقليمية 
بـــني مــصــاحلــهــا واملــصــالــح 

العربية.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تنطـــوي أمنـــاط التفاعـــالت اجلديـــدة فــــي املنطقـــة -دون شـــك- علـــى . 4
تناقضـــات ظاهـــرة ناجمـــة عـــن التناقضـــات بـــني القـــوى اإلقليميـــة ذاتهـــا، 
فكيـــف ســـيمكن اجلمـــع -مثـــلًا- بـــني عالقـــات تعاونيـــة مـــع كل مـــن إيـــران 
ـــة معارضـــة ظاهـــرة حتـــى اآلن  وإســـرائيل فــــي الوقـــت نفســـه، كذلـــك فثمَّ
فــــي بعـــض البلـــدان العربيـــة لالنفتـــاح دون قيـــود علـــى القـــوى اإلقليميـــة 
رغـــم التناقـــض بـــني مصاحلهـــا واملصالـــح العربيـــة، ولذلـــك فإنـــه مـــن املبكـــر 

استشـــراف مســـتقبل هـــذه الظاهـــرة.

مـــع أن عـــدًدا مـــن احملللـــني يتصـــور أن حتـــوالت التفاعـــالت فــــي املنطقـــة . 5
ـــذه  ـــد املســـألة به ـــد«، ال تُع ـــى »شـــرق أوســـط جدي مـــن شـــأنها أن تفضـــي إل
البســـاطة؛ فـــال تـــزال التناقضـــات رئيســـة بـــني قـــوى النظـــام الشرق-أوســـطي، 
ولذلـــك فإنـــه مـــن احملتمـــل أن نكـــون إزاء أحـــد ســـيناريوهني: إمـــا صحـــوة 
ي  عربيـــة توقـــف تراُجـــع النظـــام العربـــي وترفعـــه إلـــى مصـــاف التعامـــل النـــدِّ
ـــن  ـــي الراهـــن ل ـــا اســـتمرار للتفـــكك العرب ـــوى محيطـــه اإلقليمـــي، وإم ـــع ق م
يفضـــي إلـــى نشـــأة نظـــام شرق-أوســـطي بديـــل للنظـــام العربـــي، وإمنـــا إلـــى 
ظهـــور نظـــم شرق-أوســـطية »أقاليميـــة«، تكـــون علـــى رأس كل منهـــا قـــوة 
ـــا،  ـــي فلكه ـــدور فـ ـــي ت ـــة الت ـــدول العربي ـــا ال ـــي ومعه مـــن قـــوى احمليـــط العرب

أو تنخـــرط فــــي عالقـــات كثيفـــة معهـــا.

مـــن  عـــدًدا  أن  مـــع 
أن  احمللليـــــــن يتصــــــــــــــــور 
الـتـفـاعــــــالت  تــحـــــــــــوالت 
فــــي املنطقـــة مـــن شـــأنها 
»شـــرق  إلـــى  تفضـــي  أن 
ُتعـــد  أوســـط جديـــد«، ال 
املســـألة بهـــذه البســـاطة؛ 
التناقضـــات  تـــزال  فـــال 
رئيســـة بـــني قـــوى النظـــام 

الشرق-أوســـطي.  
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فـي منتصف يناير 2021، أعلن اجليش األمريكي اكتمال انسحاب قواته من الصومال؛ 
تنفـيًذا لقرار ِاتُِّخذ فـي آخر عهد إدارة الرئيس »دونالد ترامب«. وقد حّذر بعض 
اخلبراء من أن انسحاب ما يقدر بنحو 700 جندي أمريكي يأتي فـي أسوأ وقت ممكن 
بالنسبة للصومال؛ حيث تعمل جماعة الشباب اإلرهابية املرتبطة بتنظيم القاعدة على 
تطوير مهاراتها فـي صنع القنابل، وتُواصل مهاجمة األهداف العسكرية واملدنية فـي 
العاصمة مقديشو وحولها. وقد قام األمريكيون بتدريب ودعم القوات الصومالية، مبا 
فـي ذلك قوات النخبة اخلاصة، فـي عمليات مكافحة اإلرهاب. وفـي السياق نفسه، 
 تضّمنت مراجعة إدارة »ترامب« لعمليات االنتشار العاملية مقترحات بتخفـيض كبير -

أو حتى سحب كامل- للقوات األمريكية من غرب إفريقيا، والتي تساعد فـي محاربة 
اجلماعات اإلرهابية، وبدلًا من ذلك إعادة تركيز األولويات األمريكية على مواجهة 

القوى الكبرى، مثل روسيا والصني.

إطار خطط  فـي  مالي  من شمال  قواتها  فرنسا سحب  بدأت  أخرى،  جهة  ومن   
إلعادة تنظيم قواتها اخلاصة مبحاربة اإلرهاب املنتشرة فـي منطقة الساحل فـي 
إطار عملية برخان، وطبًقا للخطة من املقرر إغالق قواعد اجليش الفرنسي فـي 
»كيدال« و »تيساليت« و »متبكتو« بحلول نهاية 2021، وتسليمها إلى اجليش املالي. 
ومع ذلك سيتم احلفاظ على الدعم اجلوي، لكن القوة احلالية املكونة من 5100 

جندي فرنسي سيتم تخفـيضها إلى ما يقرب من 3000 جندي.  

أسباب االنسحاب الفرنسي وتداعياته
على الرغم من أن التدخل الفرنسي فـي مالي عام 2013 كان ِبنية »محاربة اإلرهاب«، 
فإن الهدف االستراتيجي للتدخل كان حماية املصالح األمنية واالقتصادية الفرنسية 
فـي منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ومع ذلك كانت النتائج على األرض محدودة 
حيث  التحول؛  فـي  العام  الرأي  وبدأ  مالي،  فـي  احلرب  من  سنوات  ثماني  بعد 
يرى املاليون، وكذلك السلطة االنتقالية فـي البالد، أن الوضع األمني يزداد سوًءا 
يوًما بعد يوم. وبينما كان التدخل الفرنسي يهدف إلى مساعدة مالي فـي مكافحة 
فـي  يوجد  حيث  داخلي؛  عرقي  إلى صراع  املنطقة  فـي  األزمة  اإلرهاب، حتولت 
والفوالني.  البامبارا  بني  وكذلك  والدوجون،  الفوالني  بني  »موبتي« صراع  منطقة 
وفـي »متبكتو« و »غاو«، هناك صراع بني الطوارق والعرب من جهة، وبني الطوارق 
دعمها حلكومة  فرنسا فقدت  أن  الواضح  من  لذلك  أخرى.  والسونغاي من جهة 
مالي التي اتهمت باريس بتدريب اإلرهابيني املسؤولني عن التحريض على اإلثنية 
وتفاقمها فـي البالد. إلى جانب إبداء السكان استياءهم من وجود القوات الفرنسية 

ماذا بعد االنسحاب الغربي من إفريقيا؟ 
إرهاصات حرب باردة جديدة

ــد  ــبـ عـ حـــــــمـــــــدي  د.  أ. 
الــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــن حـــــســـــن

 - السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
زايـــد وجامعـــة  القاهـــرة  جامعـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فـي مالي؛ حيث ِاستُحِضرت اخلبرة االستعمارية، ومن ثّم لم يكن أمام فرنسا من 
خيار سوى تقليص انتشارها العسكري. 

وعلى أية حال حتتفظ مالي بروابط تاريخية قوية مع فرنسا كونها تُعد جزًءا من 
الرابطة الفرنكوفونية، وما تزال فرنسا مُتثِّل القوة الغربية األكثر تأثيًرا ونفوًذا فـي 
منطقة الساحل مبعناها الواسع. ومع ذلك ثّمة مخاوف من اهتمام روسيا املتزايد 
باملنطقة؛ فإذا غادرت جميع القوات الفرنسية، فستكون القوات الروسية -من خالل 
مجموعة »فاجنر«- جاهزة لسد الفجوة، وال يخفى أن روسيا التي تسعى إلى تعزيز 
مكانتها العاملية لديها القدرة على القيام بذلك، وقد أثبتت من خالل خبرتها فـي 
جمهورية إفريقيا الوسطى أنها قادرة على التعامل مع أحد أهم التهديدات فـي ذلك 
البلد، باإلضافة إلى ذلك، يوجد رأي عام بني مواطني مالي يؤيد قدوم الروس. ومع 
ذلك، فإن فرنسا لم تغادر املنطقة، وبالتالي ستحتفظ بوجود عسكري فـي مالي، 
واالحتاد  أملانيا  مع  أطلقته  الذي  الساحل  من خالل حتالف  بوجودها  وستحتفظ 
األوروبي فـي عام 2017، ومن املرّجح أن يعمل هذا بشكل وثيق مع مجموعة اخلمس 
لدول الساحل التي أنشأتها بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، كجهد 

مشترك ملكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب.

ما بعد االنسحاب الغربي
من الواضح أن فرنسا ال تستطيع فك االرتباط فجأة مع بلدان الساحل، كما أنها ال 
تستطيع أيًضا السعي من جانب واحد إلى حل الصراعات بالغة التعقيد والتشابك 
ماكرون«  »إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن  اإلطار،  هذا  وفـي  محلي،  تدخل  دون 
بحزم انتهاء عملية برخان، مع اإلصرار على احلفاظ على وجود عسكري من شأنه 
أن يدعم جهود االستقرار اإلقليمي؛ إذ أّكد إغالق القواعد فـي مالي، ولكنه قال إن 
القاعدة املوجودة فـي نيامي سيتم تعزيزها بشدة لضمان »عنصر إعادة الطمأنينة«. 
تآكل  ملنع  العسكري؛  لوجودها  محددة  عتبة  على  فرنسا  ستُحافظ  أخرى،  بعبارة 
د هذه العتبة بعُد من حيث  االستقرار اإلقليمي. وعلى املستوى التشغيلي، لم حُتدَّ
عدد األفراد والقدرات، ولكن التحول فـي املوقف العسكري من املرّجح أن يعطي 
مزيًدا من التركيز على املكون اجلوي، وال سيما الطائرات، والطائرات بدون طيار، 
فكرة  تعمل  السياسي،  املستوى  وعلى  اخلاصة.  العمليات  قوات  وحدات  وكذلك 
»عنصر الطمأنينة« بشكل أساسي على احلفاظ على الثقة بني فرنسا وشركائها 
فـي منطقة الساحل من خالل املرحلة االنتقالية غير املؤكدة التي تدخلها املنطقة. 
لكن احلكومة الفرنسية امتنعت عن تقدمي تفاصيل عن اآلثار املترتبة على خفض 

حتتفــظ مالــي بروابــط 
فرنســا  مــع  قويــة  تاريخيــة 
مــن  جــــــــــزًءا  ُتعـــــــد  كـونـهـــــا 
الفـرنـكــوفـــونـيـــــة،  الرابـطــــــة 
ــل  مُتثِّ فرنســــــــــــا  تــزال  ومــا 
القــوة الغربيــة األكثــر تأثيــًرا 
ونفــوًذا فـــي منطقــة الســاحل 
مبعناهــا الواســع، ومــع ذلــك 
اهتمــام  مــن  مخــاوف  ثّمــة 
باملنطقــة؛  املتزايــد  روســيا 
القــوات  غــادرت جميــع  فــإذا 
الفرنســية، فســتكون القــوات 
خــــــــــالل  مـــن   - الـروســــــيـــــة 
مجموعــة »فاجنــر« - جاهــزة 

لســــــد الفجـــــــــوة.  
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قـــــــد تــــصــــبــــح قـــضـــيـــة 
ــي مـــقـــدمـــة  ــ ــــ ــ الـــــســـــاحـــــل فـ
أولـــــــــــــويـــــــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــة 
ــدة  ــنــ ــــي أجــ ـــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــ
ــرون« الـــذي  ــاكــ الــرئــيــس »مــ
انتخابه  إعـــادة  إلــى  يسعى 
فـي مايو 2022، ومع ذلك، 
العملياتي،  املــســتــوى  على 
قـــــــد يــــــــــــؤدي االنـــــســـــحـــــاب 
ــي إلـــــــى تـــســـريـــع  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
اإلرهابية  اجلماعات  متدد 
املــتــحــمــســة لــكــســب أرضــيــة 

جديدة فـي املنطقة.  

حجم قواتها وعملية إعادة االنتشار، وبشكل عام، قد تبدو املراجعة وكأنها مقامرة 
غير مؤكدة؛ فمع بداية عام 2022، قد تصبح قضية الساحل فـي مقدمة أولويات 
السياسة الفرنسية فـي أجندة الرئيس »ماكرون« الذي يسعى إلى إعادة انتخابه فـي 
مايو 2022، ومع ذلك، على املستوى العملياتي، قد يؤدي االنسحاب الفرنسي إلى 

تسريع متدد اجلماعات اإلرهابية املتحمسة لكسب أرضية جديدة فـي املنطقة.

وعلى صعيد االستراتيجية األمريكية فقد عززت إدارة الرئيس »جو بايدن« توازن 
والهند  )اليابان  الرباعي  التحالف  دعم  خالل  من  الصني  ضد  العسكرية  القوة 
وأستراليا والواليات املتحدة( فضلًا عن إنشاء مكون عسكري جديد ليضم الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وأستراليا، األمر الذي أحدث خالًفا خطيًرا مع فرنسا. 
كما يضغط فريق »بايدن« بشدة ضد روسيا، وأعاد فتح املسار التفاوضي ملنع إيران 
من أن تصبح قوة نووية. ومن ثّم تسعى الواليات املتحدة إلى مواجهة نفوذ الصني 
فـي جميع أنحاء العالم، من خالل توفـير كل شيء من البنية التحتية إلى اللقاحات 
والطاقة اخلضراء، وبالفعل تسعى خطة »بايدن« املسماة »إعادة بناء عالم أفضل« 

إلى التنافس مع مبادرة احلزام والطريق الصينية.  

مالمح حرب باردة جديدة
إلى  يُفضي  املوارد سوف  بندرة  يتسم  الذي  كوفـيد-19  جائحة  عالم  أن  الواضح  من 
تسريع املنافسة بني القوى الكبرى على املسرح اإلفريقي بحيث يتم خلق مناطق نفوذ 
متقاطعة، وتبدو الواليات املتحدة فـي ظل إدارة »بايدن« مستعدة لتقليص نفوذها فـي 
القارة، وخلق فراغ ألوروبا والصني ملَلِئه، إما عن طيب خاطر أو على مضض، وستؤدي 
قيود امليزانية على املساعدات والدفاع، مع استكمال التركيز االستراتيجي نحو منافسة 
القوى العظمى، إلى قيام الواليات املتحدة بتقليص مساعداتها األمنية واإلمنائية فـي 
الدول غير االستراتيجية، وبدلًا من ذلك حتث الشركات األمريكية على التنافس مباشرة 
مع الشركات الصينية فـي السوق. أما الصني، بدورها، فستجد الفرصة سانحة لزيادة 
النهج  الناعمة، ويهدف هذا  للقوة  األمنية، وستحاول صياغة ميزة جديدة  مساعدتها 
الصيني إلى التغلب على اخملاوف املتصاعدة بشأن الديون الصينية، وكوسيلة للحفاظ 
على دعم كتلة التصويت اإلفريقية فـي األمم املتحدة؛ حيث تواجه الصني ضغوًطا عاملية 
متزايدة. ومن ناحية أخرى، قد تبتعد أوروبا أكثر عن الواليات املتحدة ألنها أيًضا مجبرة 
على حتمل عبء أكبر فـي مكافحة اإلرهاب، وتسعى ملكافحة موجة جديدة من الهجرة 
ستبدو  جهتها،  ومن  أيًضا.  وجوده  لتوسيع  الناتو  حلف  يدفع  قد  النظامية؛ مما  غير 
والدفاعية  األمنية  للمطالب  استجابتها  عبر  العاملية  مكانتها  زيادة  فـي  راغبة  روسيا 

اإلفريقية. وعليه تبدو مالمح احلرب الباردة اجلديدة على النحو التالي: 

1. السيطرة على احمليطات عبر البوابة اإلفريقية
وجود  أول  إقامة  تعتزم  الصني  أن  إلى  سرية  أمريكية  استخباراتية  تقارير  تشير 
عسكري دائم لها على احمليط األطلسي فـي دولة غينيا االستوائية، ومن احملتمل فـي 
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 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الوجـــود  يركـــز 
الصينـــي  العســـكري 
دعـــم  علـــى  إفريقيـــا  فــــي 
الســـالم  حفـــظ  عمليـــات 
املتحـــدة،  لـــأمم  التابعـــة 
العســـكرية  واملســـاعدة 
التـــي  اإلفريقيـــة  للـــدول 
مـــن  ـــا  مهًمّ جـــزًءا  ُتعـــد 
سياســـتها الشـــاملة جتـــاه 
متيـــل  والتـــي  إفريقيـــا، 
التجـــارة  تأكيـــد  إلـــى 
وتطويـــر  واالســـتثمار 
بجانـــب  التحتيـــة  البنيـــة 

األمنيـــة.   القضايـــا 

هذه احلالة أن تكون السفن احلربية الصينية قادرة على إعادة تسليحها وجتديدها 
صانع  مخاوف  يثير  تهديد  وهو  املتحدة،  للواليات  الشرقي  الساحل  مواجهة  فـي 
القرار األمريكي. ومن املعروف أن بكني أقامت أول قاعدة عسكرية خارجية لها فـي 
عام 2017 فـي جيبوتي، على اجلانب اآلخر من القارة، وتطل جيبوتي على مضيق 
العابرة لقناة السويس،  باب املندب، وهو ممر استراتيجي حلركة املالحة البحرية 
ومتتلك القاعدة الصينية رصيًفا قادًرا على إرساء حاملة طائرات وغواصات نووية 
- وفًقا لتقارير القيادة األمريكية فـي إفريقيا )أفريكوم( -، وتقع القاعدة الصينية 
على بعد 6 أميال فقط من أكبر قاعدة أمريكية فـي إفريقيا، مبعسكر ليمونير، والتي 
حتتضن نحو 4500 جندي أمريكي. والالفت لالنتباه أن النموذج الصيني مختلف 
متاًما عن النهج الغربي؛ فالصني جتمع دوًما بني العناصر املدنية التنموية واألمنية، 
إذ قامت الشركات الصينية اململوكة للدولة ببناء نحو مئة ميناء جتاري حول إفريقيا 
فـي العقدين املاضيني، وفًقا لبيانات احلكومة الصينية، وثّمة محاوالت صينية لبناء 

قواعد فـي دول أخرى، مثل: موريتانيا وكينيا وسيشيل وتنزانيا وأجنوال.

هذا ويركز الوجود العسكري الصيني فـي إفريقيا على دعم عمليات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة، واملساعدة العسكرية للدول اإلفريقية، مبا يتماشى مع السياسة 
التي مت وضعها فـي عام 2006. وتُعد املساعدة العسكرية الصينية إلفريقيا، والتي 
تشمل تدريب كل من األفراد العسكريني وقوات الشرطة وتصدير األسلحة، جزًءا 
ا من سياستها الشاملة جتاه إفريقيا، والتي متيل إلى تأكيد التجارة واالستثمار  مهّمً
وتطوير البنية التحتية بجانب القضايا األمنية. ومن الواضح أن البنتاجون يحاول 
استغالل اخملاوف من إنشاء القاعدة البحرية الصينية احملتملة التي تواجه احمليط 
األطلسي، جزئّيًا، للحصول على متويل متزايد من الكوجنرس األمريكي للعمليات 
العسكرية األمريكية فـي إفريقيا. وقد أشار اجلنرال »ستيفن تاونسند«، قائد القيادة 
األمريكية فـي إفريقيا، فـي عرضه أمام جلنة القوات املسلحة مبجلس الشيوخ، فـي 
احمليط  فـي  صيني  بحري  ميناء  يشكله  الذي  احملتمل  التهديد  إلى   ،2021 أبريل 

األطلسي، باعتباره »مصدر القلق األول بشأن تنافس القوى العاملية«.

من  جديدة  مرحلة  ميثل  األطلسي  احمليط  فـي  صينية  عسكرية  سفن  وجود  إن 
ببساطة  الصني  ترى  ورمبا  العاملي،  الصعيد  على  االستراتيجية  املنافسة  مراحل 
أنه إذا متّكنت الواليات املتحدة من إرسال مجموعات حاملة طائراتها القتالية إلى 
غرب احمليط الهادئ، فـيمكن للصني بدورها أن ترسل سفنها إلى احمليط األطلسي 
عبر البوابة اإلفريقية. ويكمن التهديد فـي الواقع من االفتراض القائل بأن الواليات 
ساحق  بتفوق  يتميز  عاملي  عسكري  وجود  فـي  احلق  لها  التي  فقط  هي  املتحدة 

وميزانية عسكرية ضخمة لدعمه.

وبالنظر إلى حالة غينيا االستوائية، فإنها تقع على بعد أكثر من 6000 ميل من 
فـي  فقط  طائرات  حاملتا  الصني  ولدى  املتحدة،  للواليات  الشرقية  الشواطئ 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

شــــاركــــت روســــيــــا فـــــي 
ــالم بــني  ــ ــسـ ــ مــــحــــادثــــات الـ
احلــــــكــــــومــــــة فـــــــــــي مــــالــــي 
من  فبالرغم  واملتمردين، 
الفرنسية،  الــقــوات  وجــود 
التي  املتحدة  األمم  وقــوة 
فــرد،   15000 قوامها  يبلغ 
ــة املـــالـــيـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ فـــــــإن احلـ
ــيــــطــــر عـــلـــى  بـــــالـــــكـــــاد تــــســ
ويتجّلى  الرئيسة،  مدنها 
ذلـــك فـــــي مقتل أكــثــر من 
وفــــــــرار  شـــــخـــــص،   6000
من  شخص  مليوني  نحو 
ــراء أعـــمـــال  ــ مـــنـــازلـــهـــم، جــ
ــنــــف الــــتــــي شــهــدتــهــا  ــعــ الــ

البالد.  

أسطولها البحري بالكامل مقارنة بـعشرين حاملة طائرات للواليات املتحدة، وعليه 
يكون من غير املعقول أن نرى إمكانية وجود قاعدة هناك على أنها تهديد خطير 
ألمن الواليات املتحدة. أليست الصني، نفسها، محاطة بسبع قواعد أمريكية على 
األقل فـي نطاق ثالثة آالف ميل من ساحلها؟ وهنا جتدر اإلشارة إلى أنه منذ عام 
الدول  من  وغيرها  االستوائية  غينيا  جتاه  املتحدة  الواليات  سياسة  كانت   2019
اإلفريقية مدفوعة بأجندة احلرب الباردة اجلديدة، هذا على حساب السياسة التي 
تبدو ظاهرًيّا محور قمة الدميقراطية التي ُعقدت فـي واشنطن أواخر عام 2021.

2. تصاعد النفوذ الروسي
حتاول روسيا تصوير نفسها كحليف موثوق به فـي القتال ضد اجلماعات اإلرهابية 
خارج  أخرى  أماكن  إلى  الغربي  االهتمام  يتحول  بينما  التمرد،  وحركات  العنيفة 
إفريقيا. ولقد ترك اخلروج املقترح لنصف القوات الفرنسية املتمركزة فـي الساحل 
ًبا أمنًيّا بالغ التعقيد والتشابك- تواجه فراًغا كبيًرا دفع  املنطقة -التي تشكل ُمركَّ
بحكومة مالي إلى البحث عن شركاء أمنيني جدد، وبالفعل وّجهت ناظريها صوب 
الروس  توفر اجلنود  والتي  بالكرملني  املرتبطة  الغامضة  املنظمة  »فاجنر«،  شركة 

السابقني للقتال فـي بؤر الصراع الساخنة على مستوى العالم.

ذكرنا-  -كما  الوسطى  إفريقيا  فـي جمهورية  »فاجنر«  تنشط شركة  إفريقيا،  فـي 
حيث وصل مرتزقتها فـي عام 2018 بعد انسحاب فرنسي آخر، وفـي ضوء تهديد 
النظام  تأمني  الروس على  يعمل  بانغي،  فـي  املسلحة احلكومة  املتمردة  اجلماعات 
احلاكم، وبالفعل يشغل »فاليري زاخاروف«، الوكيل السابق جلهاز األمن الفـيدرالي 
الوسطى. ومن  إفريقيا  لرئيس جمهورية  القومي  األمن  الروسي، منصب مستشار 
الواضح أن نفوذ روسيا كبير مبا يكفـي لدرجة أنها شاركت فـي محادثات السالم 
بني احلكومة واملتمردين؛ حيث تقول احلكومة املالية إنها بحاجة إلى املساعدة فـي 
محاربة املتمردين، فبالرغم من وجود القوات الفرنسية، وجمع املعلومات االستخبارية 
األمريكية، وقوة األمم املتحدة التي يبلغ قوامها 15000 فرد، فإن احلكومة املالية 
بالكاد تسيطر على مدنها الرئيسة، ويتجلّى ذلك فـي مقتل أكثر من 6000 شخص، 
وفرار نحو مليونني من منازلهم، جراء أعمال العنف التي شهدتها البالد. ومن ثّم 
فقد وجهت احلكومة مؤخًرا اجمللس اإلسالمي األعلى لبدء محادثات سالم مع الفرع 

احمللي لتنظيم القاعدة، فـي إشارة إلى إمكانية تبنِّي منهج احلوار مع اإلرهابيني. 

إن اللجوء إلى »فاجنر« لن يحل مشكالت مالي، وبدلًا من ذلك، تشير األدلة املوجودة 
لألمم  تقرير  يتهم  إذ  يتفاقم؛  قد  الوضع  أن  إلى  الوسطى  إفريقيا  فـي جمهورية 
املتحدة »فاجنر« بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا فـي ذلك القتل العشوائي 
تبدو روسيا شريًكا مفـيًدا  كله،  الرغم من ذلك  القوات احمللية. وعلى  إلى جانب 

للحكومة هناك.  
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الـــذي  الوقـــت  فــــي 
الواليـــات  فــــيه  قامـــت 
املتحـــدة بســـحب مواردهـــا 
العســـكرية خـــارج إفريقيـــا، 
وجـــدت  أوروبـــا  فـــإن 
قصـــد  غيـــر  عـــن  نفســـها 
توفــــير  إلـــى  مضطـــرة 
املســـاعدات  مـــن  املزيـــد 
وعمليـــات  األمنيـــة 
مكافحـــة اإلرهـــاب للـــدول 

اإلفريقيـــة.  

3. حتوالت دور االحتاد األوروبي 
خارج  العسكرية  مواردها  بسحب  املتحدة  الواليات  فـيه  قامت  الذي  الوقت  فـي 
املزيد  توفـير  إلى  مضطرة  قصد  غير  عن  نفسها  وجدت  أوروبا  فإن  إفريقيا، 
أن  صحيح  اإلفريقية.  للدول  اإلرهاب  مكافحة  وعمليات  األمنية  املساعدات  من 
االحتاد األوروبي نفسه يقوم بدور مؤسسي محدود فـي الشؤون اإلفريقية، بيد أن 
الدول األعضاء، مثل: بلجيكا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا، إلى جانب العضو السابق: 
اململكة املتحدة، حتافظ على عالقات قوية مع القارة استناًدا إلى خبرة العالقات 
االستعمارية. وحتتفظ فرنسا بعالقات ثنائية قوية بشكل خاص فـي غرب ووسط 
إفريقيا؛ حيث متتلك أكبر وجود عسكري بالرغم من تخفـيض عدد قواتها، وحتافظ 
فرنسا أيًضا على النفوذ االقتصادي من خالل ضمان اخلزانة الفرنسية للفرنك 
اإلفريقي، إلى جانب الصادرات التي يبلغ مجموعها 27 مليار يورو، كما حافظت 
اململكة املتحدة على نهج عدم التدخل، لكنها ما تزال متثل ثاني أكبر مانح ثنائي 
نيجيريا  مثل:  دول  مع  قوية  بعالقات  تتمتع  تزال  ما  وهي  إلفريقيا،  للمساعدات 
وكينيا وجنوب إفريقيا، اعتماًدا على اإلرث التاريخي فـي العالقات بني اجلانبني، 

وعلى شراكاتها االقتصادية واألمنية احلالية. 

إفريقيا،  فـي  محددة  ومناطق  قضايا  على  األوروبية  الدول  بعض  حتافظ 
الساحل، منطقة  فـي  اإلرهاب  مكافحة  على  فرنسا  تركيز  املثال،  سبيل   على 
أو اهتمام إيطاليا باالجتار والهجرة غير املشروعة عبر البحر املتوسط، لكن صانعي 
السياسة األوروبيني يتفقون عموًما على أن الهجرة غير النظامية واإلرهاب هما من 
أولويات السياسة الرئيسة املتعلقة بإفريقيا؛ نظًرا ألن هذه املصالح متجذرة فـي 
قرب القارة اجلغرافـي، فمن غير املرّجح أن يغير تراجع دور الواليات املتحدة من 
اهتمام االحتاد األوروبي باملشاركة فـي جهود منع الهجرة ومساعدة مجموعة دول 
الساحل اخلمس: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، والتي قد تشهد 
الغذائي، وتغير  تصاعًدا فـي مخاطر اإلرهاب، واجلرمية املنظمة، وانعدام األمن 
املناخ، وهياكل الدولة الضعيفة بسبب ضغوط فـيروس كورونا. وفـي ضوء محاولة 
ملء الفراغ الذي خلّفه فك االرتباط األمريكي، قد يجد االحتاد األوروبي حليًفا 
فـي الصني التي تَعد االستقرار اإلفريقي أمًرا ضرورًيّا أيًضا، وقد يسعى االحتاد 
األوروبي كذلك إلى التعاون مع األنظمة غير الدميقراطية فـي املنطقة بهدف وقف 

تدفق املهاجرين، كما كان االجتاه تاريخّيًا.

4. اجلهود األورو-أمريكية وإعادة صياغة العالم 
من الواضح أن التركيز الغربي خالل الفترة القادمة سوف يدور حول تعزيز سياسات 
القوة العاملية، واحتواء النفوذ املتزايد لكل من الصني وروسيا، وال سيما فـي دول 
نت فـي 15  اجلنوب العاملي. وعلى سبيل املثال تُعد مبادرة »البوابة العاملية« التي ُدشِّ
سبتمبر 2021، هي األحدث فـي سلسلة إجراءات واستراتيجيات سياسة االحتاد 
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الــدول  بعض  حتافظ 
األوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى قــضــايــا 
ومـــــنـــــاطـــــق مــــــحــــــددة فـــــي 
إفريقيا، وفـي ضوء محاولة 
ــلء الـــفـــراغ الــــذي خّلفه  مـ
ــاط األمــريــكــي،  ــبـ فــك االرتـ
قد يجد االحتــاد األوروبــي 
حليًفا فـي الصني التي َتعد 
االســتــقــرار اإلفــريــقــي أمــًرا 
يسعى  وقد  أيًضا،  ضرورًيا 
االحتـــــــــــاد األوروبــــــــــــــي إلــــى 
التعاون أيًضا مع األنظمة 
ــر الـــدميـــقـــراطـــيـــة فـــــي  ــيـ غـ
املنطقة، بهدف وقف تدفق 
املهاجرين، كما كان االجتاه 

ا.   تاريخًيّ

رتها  مة خللق بديل قابل للتطبيق ملبادرة احلزام والطريق، التي طوَّ األوروبي املصمَّ
جمهورية الصني الشعبية، فعلى الساحة العاملية تهيمن الصني على التجارة، وعليه، 
هناك مخاوف متزايدة ِمن ِقبَل صانعي السياسة فـي االحتاد األوروبي إزاء التأثير 
واسع النطاق الذي ميكن أن يكون ملبادرة احلزام والطريق، ال سيما فـي البلدان التي 
يكون لالحتاد األوروبي فـيها مصالح استراتيجية. وفـي ضوء ذلك، ميكن لالحتاد 
األوروبي من خالل اجلمع بني الصفقة األوروبية اخلضراء ومبادرة البوابة العاملية، 
إنشاء عالقة ذات قيمة مضافة مع إفريقيا، مع إمكانات هائلة لتطوير االقتصادات 
على نطاق واسع من خالل املساهمة فـي االقتصادات اخلضراء والرقمية الناشئة 
فـي القارة. وعلى أّي حال سوف تتجه كل األنظار إلى القمة األوروبية اإلفريقية 
املقبلة فـي فبراير 2022؛ حيث أُعلن أن مبادرة البوابة العاملية ستكون أولوية فـي 
تقودها  التي  أفضل«  عالم  بناء  »إعادة  مبادرة  فإن  أخرى  جهة  ومن  القمة.  هذه 
الزرقاء«  النقطة  »شبكة  لـ  تطوير  هي  السبع  مجموعة  دول  مع  املتحدة  الواليات 
اجلديدة التي أقامتها الواليات املتحدة وأستراليا واليابان؛ لدعم االستثمارات عالية 
اجلودة التي يقودها القطاع اخلاص فـي مشروعات البنية التحتية الكبرى، ما يُتيح 
للناس معرفة أن املشروعات مستدامة وليست استغاللية. هذا وتُعد مبادرة إعادة 
بناء العالم »جديدة«؛ من حيث إنها جمعت دول مجموعة السبع، ووجهت دعوات 
إلى الدميقراطيات األخرى أيًضا، مبا فـي ذلك الهند وأستراليا وكوريا اجلنوبية 
وجنوب إفريقيا لالنضمام إليها، وتعتمد خطة هذه املبادرة على اجلهود األمريكية 
مواجهة  إلى  بالضرورة  تهدف  وال  الدولية،  التحتية  البنية  متويل  لتعزيز  السابقة 

مبادرة احلزام والطريق الصينية بشكل مباشر.

فـي  التحوالت  إلى تسريع  تأثيرات عالم اجلائحة  تُفضي  أن  املرّجح  وختاًما، من 
مجاالت اهتمام وتأثير القوى اخلارجية التقليدية فـي القارة؛ مما يؤدي إلى تعميق 
احلرب  تدفع  أن  كذلك  احملتمل  ومن  الصاعدة،  للقوى  مساحة  وخلق  املنافسة، 
التجارية والتكنولوجية الناشئة بني الواليات املتحدة والصني إلى إجبار الدول على 
عدم  عالم  خيار  إن  كارثية.  نتائج  إلى  يؤدي  قد  مما  محددة؛  بتحالفات  التعهد 
االنحياز الذي شهدته احلرب الباردة األولى قد ال يكون خياًرا مطروًحا فـي الثانية. 
وسوف تكون تداعيات هذا التدافع الدولي اجلديد أكثر ضرًرا فـي إفريقيا مقارنة 
مبناطق أخرى من العالم؛ حيث احلرب الباردة اجلديدة هي احتمال واقعي. وفـي 
إفريقيا  ذلك متتلك  ومع  وقراراتها محدودة،  إفريقيا  خيارات  تبدو  السياق،  هذا 
دوًرا ومكانة أكثر مما هو معترف به عموًما، وللتخفـيف من العواقب الكارثية حلرب 
واالستفادة  الدولي،  النظام  فـي  بالتعددية  االلتزام  دولها  على  يجب  أخرى،  باردة 
من ميزتها النسبية لتعظيم القوة التفاوضية اجلماعية للقارة، وميكن حتقيق املزيد 
من الفرص من خالل تنفـيذ منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، وبناء قدرات 
بلدان  بني  التجارة  من  واالستفادة  الزراعية،  التجارية  واألعمال  الذاتي،  االكتفاء 

اجلنوب، وإدارة املنافسة التكنولوجية لصالح إفريقيا.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

Source: https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6997.

وقـــوع ١١ دولـــة مـــن بـــني الـــدول الــــ ١٥ األكثر 
هشاشة فـي العالم، فـي قارة إفريقيا.

ل خليـــج غينيـــا بـــؤرة ســـاخنة للقرصنة يشـــِكّ
فـي العالم.

ـــل االجتـــار باخملدرات مصـــدًرا لقلق دائم ميِثّ
فـي شرق وغرب ووسط إفريقيا.

ـــا  أمنًيّ اإللكترونيـــة حتدًيـــا  ـــل اجلرميـــة  متِثّ
خطيًرا بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون.

معاناة منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد 
الكونغـــو  جمهوريـــة  وشـــرق  والصومـــال 

الدميقراطيــــة وموزمبيـــــق مـــن اإلرهاب.

امتـــداد تداعيات تغير املنـــاخ وجائحة كورونا 
لكل دول القارة.

تنامـــي مشـــكلة انعدام األمـــن الغذائي ونزوح 
السكان والضغط على موارد املياه.

اإلثيوبيـــة: األهليـــة  احلـــرب  اســـتمرار 
من املُســـتبعد جناح جهود الوساطة فــــي حل 

األزمة اإلثيوبية.

استمرار أزمات منطقة الساحل الكبرى: 

ح أن تستمر األزمة اإلنسانية واألمنية  من املرَجّ
التـــي جتتاح منطقة الســـاحل فــــي التفاقم، مع 

تزايد العنف العرقي والصراعات السياسية.

ـــح أن يـــؤدي الصـــراع فــــي منطقـــة  مـــن املرَجّ
الســـاحل وأجزاء أخرى مـــن إفريقيا إلى تفاقم 
أزمات األمن املائي والغذائي والبطالة والفقر.

ســـيكون جنوب الســـودان بؤرة صراع أخرى مع 
اقتـــراب انتهـــاء العمـــل باتفاقيـــة ٢٠١٨ املُعـــاد 

تفعيلها بشأن حل النزاع.

ســـتؤدي اخملاطر السياســـية واألمنية املتنامية 
إلى تضاؤل فرص تدفقات رأس املال األجنبي.

إفريقيــــــــــــــا:  فــــي  اإلرهابـــــــــــــــي  التمــــــــــــدد 
اإلرهابـــي التمـــدد  اســـتمرار  ـــح  املرَجّ مـــن 

فـي بلدان القارة اإلفريقية الهشة.

املسارات الكبرى للصراعات اإلفريقية
فـي عام ٢٠٢٢

مالمح
اخملاطر
األمنية

املسارات
احلاكمة
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عـــادة مـــا تؤكـــد حكومـــات الـــدول النوويـــة اخلمـــس املعتـــرف بهـــا، وبصفـــة خاصـــة 
كل مـــن الواليـــات املتحـــدة وروســـيا، عـــن تأييدهـــا جهـــود ضبـــط التســـلح وخفـــض 
ــا فــــي الوقـــت املناســـب. ومـــع ذلـــك يشـــير  األســـلحة النوويـــة، بـــل والتخلـــص منهـ
الواقـــع العملـــي إلـــى وجـــود ســـباق تســـلح نـــووي فــــيما بـــني هـــذه الـــدول، ال ســـيما كل 
ـــني  ـــة لتقن ـــوًدا حثيث ـــدول جه ـــة، قـــادت هـــذه ال ـــذ البداي مـــن واشـــنطن وموســـكو. ومن
وضعيتهـــا وحتصـــني نفســـها، وفــــي الوقـــت ذاتـــه العمـــل علـــى تقييـــد حـــق الـــدول 
األخـــرى غيـــر احلائـــزة علـــى األســـلحة النوويـــة فــــي احلصـــول عليهـــا، مـــن خـــالل 
ــر  ــني احلظـ ــذه بتقنـ ــاعيها هـ ــة مسـ ــدول النوويـ ــدأت الـ ــووي. وبـ ــار النـ ــع االنتشـ منـ
ـــا مبوجـــب معاهـــدة  ـــم احلظـــر الشـــامل له ـــة عـــام 1963، ث ـــي للتجـــارب النووي اجلزئ
خاصـــة بذلـــك عـــام 1996. وقبـــل ذلـــك بنحـــو 28 عاًمـــا، وفــــي 12 يونيـــو عـــام 1968، 

كانـــت قـــد أُبرمـــت معاهـــدة منـــع االنتشـــار النـــووي.

واملؤســـف أن أحـــكام معاهـــدة منـــع االنتشـــار النـــووي -التـــي تســـتهدف حتقيـــق 
أهـــداف ثالثـــة هـــي: منـــع االنتشـــار النـــووي، ونـــزع الســـالح النـــووي، واالســـتخدامات 
الســـلمية للطاقـــة النوويـــة- وعلـــى خـــالف مبـــادئ ميثـــاق األمم املتحـــدة -التـــي 
تؤكـــد املســـاواة فــــي الســـيادة بـــني جميـــع الـــدول األعضـــاء، وحظـــر اســـتخدام القـــوة 
ـــي العالقـــات الدوليـــة - أقامـــت متييـــًزا صارًخـــا بـــني  أو التهديـــد باســـتخدامها فـ
ـــي مجلـــس األمـــن  ـــة فـ ـــدول اخلمـــس دائمـــة العضوي ـــدول األطـــراف بالســـماح لل ال
باالســـتمرار فــــي االحتفـــاظ بترســـاناتها النوويـــة، بينمـــا حظـــرت امتـــالك أو حيـــازة 
ـــادة السادســـة  ـــص امل ـــا لن ـــدول األخـــرى األطـــراف. ووفًق ـــى ال ـــووي عل الســـالح الن
منهـــا »يتعّهـــد كل طـــرف مـــن أطـــراف املعاهـــدة مبواصلـــة املفاوضـــات بحســـن نيـــة 
بشـــأن التدابيـــر الفعالـــة املتعلقـــة بوقـــف ســـباق التســـلح النـــووي فــــي تاريـــخ مبكـــر 
at an early date ونـــزع الســـالح النـــووي، وكذلـــك بشـــأن معاهـــدة نـــزع الســـالح 

ــام والكامـــل حتـــت رقابـــة دوليـــة صارمـــة وفعالـــة«. وبعـــد مضـــي أكثـــر مـــن  العـ
نصـــف قـــرن علـــى إبـــرام املعاهـــدة، لـــم يتحقـــق هـــذا الهـــدف بســـبب الصياغـــة 
ـــة العامـــة رقمـــا  ـــد قـــرارا اجلمعي ـــك فقـــد مّه املراوغـــة للمـــادة السادســـة. ومـــع ذل
61/71 و71/258، الطريـــق للدخـــول فــــي مفاوضـــات إلعـــداد معاهـــدة للحظـــر 

ـــة، مت اعتمادهـــا عـــام 2017. الشـــامل لألســـلحة النووي

ـــه  ـــى أن ـــرات معهـــد ســـتوكهولم الدولـــي ألبحـــاث الســـالم )SIPRI(، إل وتشـــير تقدي
ـــي العالـــم لـــدى القـــوى النوويـــة التســـع  ـــا نحـــو 14.500 رأس نـــووي فـ يوجـــد حالًيّ

مستقبل سباق التسلح النووي:
أمريــكـا وروسـيـــا منوذًجا

السفـير/ د. عـــــــزت سعد

مديـــر اجمللـــس املصـــري للشـــؤون 
اخلارجية
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــا الشـــمالية(،  ـــد وباكســـتان وكوري ـــس األمـــن، وكل مـــن إســـرائيل والهن ـــي مجل ـــدول اخلمـــس األعضـــاء الدائمـــني فـ )ال
مبـــا فــــي ذلـــك األســـلحة اخملزنـــة أو التـــي تنتظـــر التفكيـــك. ومتتلـــك الواليـــات املتحـــدة وروســـيا نســـبة 92% مـــن هـــذه 

ـــي روســـيا والواليـــات املتحـــدة. الـــرؤوس. وبالتالـــي، يـــكاد ســـباق التســـلح النـــووي يكـــون محصـــوًرا فـ

ـــووي  ـــات املتحـــدة وروســـيا، وســـباق التســـلح الن ـــن الوالي ـــكل م ـــة ل ـــدرات النووي ـــة: الق ـــاط التالي ـــال للنق ـــرض هـــذا املق ويع
ـــووي،  ـــد وتزايـــد مخاطـــر التصعيـــد، وفـــرص التعـــاون األمريكـــي الروســـي للحـــد مـــن اخملاطـــر وضبـــط التســـلح الن اجلدي

ـــم بخالصـــة واســـتنتاجات. ـــووي، ويختت ـــات املرتبطـــة مبفاوضـــات وقـــف ســـباق التســـلح الن ـــات والتحدي والصعوب

القدرات النووية لكل من الواليات املتحدة وروسيا  )1(
تشـــير التقديـــرات اخلاصـــة بالقـــدرات النوويـــة للـــدول اخلمـــس النوويـــة املعتـــرف لهـــا بذلـــك )األعضـــاء اخلمـــس 
دائمـــة العضويـــة فــــي مجلـــس األمـــن(، إلـــى أن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا همـــا القوتـــان العظميـــان النوويتـــان 
ـــا، وذلـــك بالرغـــم مـــن تقاريـــر عديـــدة تفــــيد بنمـــو متلـــك األســـلحة النوويـــة مـــن جانـــب الصـــني وتطويرهـــا أنظمـــة  حالًيّ
إيصـــال نوويـــة ذات قـــدرات مزدوجـــة. ووفًقـــا لتقديـــرات املعهـــد الســـويدي الدولـــي لبحـــوث الســـالم فإنـــه حتـــى ينايـــر 
2020 متتلـــك الواليـــات املتحـــدة مخزوًنـــا مـــن الســـالح النـــووي قـــدره 5800 رأس نـــووي - منهـــا 1750 رأًســـا منشـــورة 

- فــــي مقابـــل 6375 رأًســـا متتلكهـــا روســـيا االحتاديـــة منهـــا، 1750 رأًســـا منشـــورة.

ويقـــدر اخلبـــراء أن هـــذه األعـــداد كافــــية لتدميـــر معظـــم ســـكان املـــدن الرئيســـة فــــي كل مـــن روســـيا والواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة. كذلـــك يقـــدر اخلبـــراء أن أي تبـــادل جـــاد للضربـــات النوويـــة ألهـــداف عســـكرية بريـــة، وخاصـــة 
ــر  ــه تأثيـ ــون لـ ــوف يكـ ــة، سـ ــق النوويـ ــخ، واملرافـ ــد الصواريـ ــارات، وقواعـ ــرة للقـ ــخ العابـ ــات إطـــالق الصواريـ منصـ

تراكمـــي كبيـــر مـــن حيـــث األضـــرار املباشـــرة املاديـــة والبشـــرية.

ـــردع  ـــر بوتـــني« وثيقـــة سياســـية حـــول ال ـــع الرئيـــس الروســـي »فالدميي ـــو 2020، وّق ـــي 2 يوني ـــه فـ ـــى أن وجتـــدر اإلشـــارة إل
النـــووي، توســـعت موســـكو فــــي احلديـــث فــــيها عـــن الظـــروف التـــي تســـتخدم فــــيها األســـلحة النوويـــة. وتُعـــد هـــذه الوثيقـــة، 
املعنونـــة بــــ »املبـــادئ األساســـية لروســـيا االحتاديـــة للـــردع النـــووي«، هـــي الوثيقـــة األولـــى التـــي تعـــزز فــــيها روســـيا سياســـة 
الـــردع النـــووي الـــذي كان ســـرًيّا فــــي الســـابق. وتَعـــد الوثيقـــة أن سياســـة الدولـــة بشـــأن الـــردع النـــووي »دفاعيـــة بطبيعتهـــا«، 
ـــى حـــني ال تذكـــر الوثيقـــة صراحـــة أســـماء  ـــى روســـيا و/أو حلفائهـــا«. وعل ـــع العـــدوان عل ـــردع هـــو »من وأن الهـــدف مـــن ال
ـــا تعريًفـــا واســـًعا للخصـــوم، مشـــيًرا إلـــى أن روســـيا تنفـــذ ردعهـــا  حلفـــاء موســـكو وخصومهـــا، يـــورد القســـم الثانـــي منه
ـــي مواجهـــة الـــدول فـــرادى والتحالفـــات العســـكرية التـــي تَعدهـــا روســـيا خصًمـــا محتمـــلًا ومتتلـــك أســـلحة نوويـــة و/أو  »فـ
ـــات املتحـــدة ومنظمـــة  ـــرة«. ويشـــمل التعريـــف الوالي ـــة كبي ـــات قتالي ـــا أخـــرى مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، أو إمكان أنواًع

حلـــف شـــمال األطلنطـــي كتحالـــف. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

للغايـــة  املهـــم  مـــن 
الــعـــواقـــــــــــب  تـــقــــديــــــــــر 
املترتبـــة  واالحتمـــاالت 
علـــى نشـــوب صـــراع نـــووي 
املتحـــدة  الواليـــات  بـــني 
وروســـيا، أكثـــر مـــن مقارنـــة 
اجتاهـــات كل دولـــة فــــيما 
يتعلـــق بأنظمـــة اإليصـــال 
وتـــخــــزيـــــــــــــــــن  الـــنـــــــووي، 
الـحـــــربــــــيــــــــــة،  الـــــــــرؤوس 

والتحديـــث النـــووي.  

 ويعتقـد اخلبـراء الغربيـون أن روسـيا أرادت بوثيقتهـا هـذه توجيـه رسـالة »خادعـة«
دفاعيـة  الروسـية  النوويـة  القـدرات  أن   )1( ثالثـة عناصـر:  تتضمـن  »انتقائيـة«  و 
التصـورات  مـن  رادع ضـد مجموعـة  تأثيـر  إحـداث  إلـى  تهـدف  أنهـا   )2( متاًمـا. 
املهـددة الصـادرة عـن الواليـات املتحـدة وحلفائهـا. )3( أن روسـيا تنفـذ الردع النووي 
مبـا يتماشـى مـع املعاييـر واملعاهـدات الدوليـة، وفــي امتثـال تـام اللتزاماتهـا املتعلقـة 

بضبـط وحتديـد التسـلح النـووي.

وبإيجـاز، مـن املهـم للغايـة تقديـر العواقـب واالحتمـاالت املترتبـة علـى نشـوب صـراع 
نـووي بـني الواليـات املتحـدة وروسـيا، أكثـر من مقارنة اجتاهات كل دولة فــيما يتعلق 
بأنظمـة اإليصـال النـووي، وتخزيـن الـرؤوس احلربيـة، والتحديـث النـووي. وفضـلًا 
عـن ذلـك، فـإن صعـود الصـني كثانـي أكبـر قوة اقتصادية فــي العالم قـد غّير التوازن 
الـذي كان قائًمـا فــي أثنـاء احلـرب البـاردة تغييـًرا جذرًيّـا. وفــي هـذا السـياق، فـإن 
احلقيقـة القامتـة التـي سـتواجهها أيـة مجموعة من اثنتني مـن القوى النووية الكبرى 
الثـالث، التـي قـد تنخـرط فــي تبـادل نـووي، هـي أنـه إذا كانـت القـوة النوويـة الثالثـة 

قـادرة علـى الوقـوف علـى احليـاد، فإنهـا سـتكون الفائـزة حتًما. 

ســباق التســلح النــووي اجلديــد وتزايــد مخاطــر   )2(
لتصعيــد ا

يظـــل التحديـــث النـــووي - فــــي العقيدتـــني األمريكيـــة والروســـية علـــى الســـواء - 
 .)MAD( أمـــًرا حاســـًما لـــكل منهمـــا لضمـــان احلفـــاظ علـــى التدميـــر املتبـــادل املؤكـــد
ـــى  ـــة عل ـــال للرقاب ـــرن بنظـــام فع ـــووي يقت ـــث الن ـــل هـــذا التحدي ـــرض أن مث ومـــن املفت
ـــات  ـــني الوالي ـــووي املتجـــدد ب ـــى اآلن، كان ســـباق التســـلح الن ـــة. وحت األســـلحة النووي
ـــى ســـباق كمـــي  ـــا إل ـــه قـــد يتحـــول قريًب ـــر، لكن ـــى حـــد كبي ـــا إل املتحـــدة وروســـيا نوعًيّ
أيًضـــا. وأحـــد األســـباب وراء ذلـــك - فــــي تقديـــر اخلبـــراء - هـــو اختـــالل التـــوازن فــــي 
ـــة  ـــوة تقليدي ـــل ق ـــا أق ـــى أنه ـــى نفســـها عل ـــث تنظـــر روســـيا إل ـــة، حي ـــوات التقليدي الق
مـــن الواليـــات املتحـــدة وحلـــف شـــمال األطلنطـــي؛ ممـــا يجعلهـــا حريصـــة علـــى 

التمســـك بالـــردع النـــووي.

ــة  ــيا والواليـــات املتحـــدة - والصـــني - التنافـــس فــــي تطويـــر أنظمـ وتواصـــل روسـ
ــا  ــة وغيرهمـ ــة واجلويـ ــات الصاروخيـ ــب الدفاعـ ــة، بجانـ ــات النوويـ ــدة للضربـ جديـ
 مـــن الدفاعـــات. ومـــن شـــأن هـــذا التنافـــس - فــــي تقديـــر الـــدول املتنافســـة - 
ــرب  ــي حـ ــراط فــ ــتعداد لالنخـ ــن االسـ ــد مـ ــوازن ويحـ ــتقرار التـ ــى اسـ ــؤدي إلـ أن يـ
كبـــرى، مـــا دامـــت كل قـــوة تقـــدر بعنايـــة خطـــر التصعيـــد، ولكنـــه أيًضـــا، فــــي الوقـــت 
ــرد  ــا مبجـ ــيطرة عليهـ ــد والسـ ــة التصعيـ ــؤ بعمليـ ــب التنبـ ــن الصعـ ــل مـ ــه، يجعـ نفسـ

انـــدالع صـــراع كبيـــر.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وكان الرئيـــس الروســـي »بوتـــني« قـــد كشـــف، فــــي خطابـــه 
عـــن حالـــة االحتـــاد فــــي مـــارس 2018، عـــن عـــدد مـــن 
األنظمـــة النوويـــة االســـتراتيجية اجلديـــدة اخملطـــط لهـــا، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تعويـــض ميـــزة الواليـــات املتحـــدة فــــي 
الصاروخـــي االســـتراتيجي. وكان  الدفـــاع  منظومـــات 
»بوتـــني« واضًحـــا فــــي تأكيـــد أن موســـكو تنظـــر إلـــى 
مخزونهـــا مـــن الصواريـــخ النوويـــة باعتبـــاره الضمـــان 

النهائـــي لألمـــن والطاقـــة. 

مـــن ناحيـــة أخـــرى، ومنـــذ إدارة »ترامـــب«، تتـــردد بقـــوة 
احتماليـــة عـــودة الصواريـــخ النوويـــة متوســـطة املـــدى التـــي 
تطلقهـــا الواليـــات املتحـــدة مـــن األرض إلـــى أوروبـــا، وهـــو 
مـــا ّصـــرح بـــه »ينـــس ســـتولتنبرج« أمـــني عـــام حلـــف شـــمال 
األطلنطـــي )الناتـــو(، فــــي األول مـــن ديســـمبر 2021، 
مشـــيًرا إلـــى أنهـــا قـــد تُنشـــر فــــي شـــرق أوروبـــا. وقـــد 
ـــة الروســـي هـــذه التصريحـــات بـــــ  ـــر اخلارجي وصـــف وزي
»املتهـــورة«، منوًهـــا فــــي ذلـــك بتســـريبات وســـائل اإلعـــالم 
األملانيـــة حـــول دعـــوة بعـــض أعضـــاء االئتـــالف احلكومـــي 
فــــي أملانيـــا إلـــى دمـــج املطالبـــة بإخـــراج األســـلحة النوويـــة 
مـــن األراضـــي األملانيـــة فــــي برنامـــج احلكومـــة اجلديـــدة، 
ـــد اســـتباًقا لقـــرار  وأن تصريحـــات أمـــني عـــام احللـــف تُع

ـــي هـــذا الشـــأن. نهائـــي أملانـــي فـ

بيالروســـيا  رئيـــس  صـــّرح  متصـــل،  ســـياق  وفــــي 
»ألكســـندر لوكاشـــينكو« بـــأن بـــالده قـــد تســـتقبل أســـلحة 
ـــل هـــذه  ـــو بنشـــر مث ـــام النات ـــي حـــال قي ـــة روســـية فـ نووي

ــا. ــرق أوروبـ ــلحة فــــي شـ األسـ

علـــى اجلانـــب اآلخـــر، ووفًقـــا لتقاريـــر عديـــدة، يجـــري 
البنتاجـــون أبحاًثـــا حـــول صـــاروخ باليســـتي تقليـــدي 
جديـــد، وآخـــر حديـــث متوســـط املـــدى، وذلـــك منـــذ 
ــة  ــى أنظمـ ــى علـ ــارب األولـ ــت التجـ ــام 2018. وأجريـ عـ
هـــذه األســـلحة بالفعـــل فــــي عـــام 2019، حيـــث تشـــير 
تقاريـــر أمريكيـــة إلـــى أنهـــا جاهـــزة للنشـــر فــــي أوائـــل 

عـــام 2021.

البـــاردة، تســـتخدم  لغـــة موروثـــة مـــن احلـــرب  وفــــي 
ــر  ــح »غيـ ــا- مصطلـ ــدة -عموًمـ ــات املتحـ ــيا والواليـ روسـ
االســـتراتيجية« فــــي وصف األســـلحة النووية التي ال يبلغ 
مداهـــا أراضـــي الطـــرف اآلخـــر مـــن مواقـــع انتشـــارها. 
وال تدخـــل هـــذه األســـلحة فــــي األســـلحة »االســـتراتيجية« 

احملكومـــة مبعاهـــدات احلـــد مـــن التســـلح.

وفــــي ضـــوء تطويـــر موســـكو قدراتهـــا النوويـــة، تعتقـــد 
واشـــنطن أن ذلـــك يعكـــس اســـتعداًدا متزايـــًدا لـــدى 
ـــي وقـــت مبكـــر  ـــة فـ موســـكو الســـتخدام األســـلحة النووي
ـــى  ـــات املتحـــدة عل ـــار الوالي ـــل إجب ـــى أم ـــن الصـــراع عل م
أن  بشـــدة  الـــروس  املســـؤولون  نفـــى  وقـــد  التراجـــع. 
تكـــون عقيدتهـــم النوويـــة قائمـــة علـــى هـــذا املفهـــوم، 
ـــي اخلطـــاب الغربـــي »تصعيـــًدا خلفـــض  الـــذي يســـمى فـ

.»Escalation for De –escalation التصعيـــد 



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

125

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

روســـــــيا  تــســـــتـخــــدم 
املتـــحــــــــــــــــــدة  والـواليـــــــات 
»غــــــــيــــــــــــــــر  مـــصـــــطـــــلـــــــــح 
فــــي  االســــــتـــراتـــيــــجـــــية« 
وصـــف األســـلحة النوويـــة 
مداهـــا  يبلـــغ  ال  التـــي 
اآلخـــر  الطـــرف  أراضـــي 
مـــن مواقـــع انتشـــارها. وال 
تدخـــل هـــذه األســـلحة فــــي 
األســـلحة »االســـتراتيجية« 
مبعاهـــدات  املــحـــكـــــومـــــــــة 

احلـــد مـــن التســـلح.  

وعلـــى الرغـــم مـــن خطابـــه السياســـي الداعـــم لعالـــم خـــاٍل مـــن األســـلحة النوويـــة، 
ســـمح »بـــاراك أوبامـــا« بخطـــة بقيمـــة 1.2 تريليـــون دوالر لتحديـــث مـــا يســـمى 
باملثلـــث النـــووي: صواريـــخ أرضيـــة وبحريـــة جديـــدة وطائـــرات مقاتلـــة مـــزودة 
بقـــدرات نوويـــة، وذلـــك إّبـــان ســـعيه خلفـــض األســـلحة االســـتراتيجية مـــن خـــالل 
املعاهـــدة اجلديـــدة خلفـــض األســـلحة االســـتراتيجية )ســـتارت اجلديـــدة( التـــي 
أبرمتهـــا واشـــنطن وموســـكو عـــام 2010. وفــــي مراجعتهـــا للموقـــف النـــووي للواليـــات 
املتحـــدة عـــام 2018، اقترحـــت إدارة »ترامـــب« تخصيـــص مبلـــغ إضافــــي قـــدرة 500 

مليـــار دوالر لإلنفـــاق علـــى اخلطـــة.

ومـــع تولـــي إدارة »بايـــدن« مطلـــع العـــام 2021، أعلنـــت وزارة الدفـــاع أنهـــا بصـــدد 
إجـــراء تقييـــم رئيـــس لسياســـات وقـــدرات األســـلحة النوويـــة األمريكيـــة، أو مـــا يســـمى 
بـــــــ »مراجعـــة الوضـــع النـــووي«. ورغـــم انتقـــاد »بايـــدن« بشـــدة سياســـات ســـلفه فــــي 
مجـــال األســـلحة النوويـــة خـــالل حملتـــه االنتخابيـــة، نشـــرت واشـــنطن رؤوًســـا نوويـــة 
 »D5 حربيـــة منخفضـــة القـــدرة علـــى الصواريـــخ الباليســـتية مـــن طـــراز »ترايدنـــت
ــلح  ــات )SLCM( مسـ ــن الغواصـ ــق مـ ــاروخ يطلـ ــى صـ ــول علـ ــة احلصـ ــدأت عمليـ وبـ
ـــوات  ـــد واشـــنطن باالنســـحاب مـــن معاهـــدة الق ـــه، أدى تهدي ـــت ذات ـــي الوق ـــا. فـ نووّيً
النوويـــة متوســـطة املـــدى )INF(، بدعـــوى نشـــر روســـيا صـــاروخ كـــروز M729، إلـــى 
ـــة متوســـطة املـــدى  ـــخ النووي ـــي الصواري ـــح البـــاب أمـــام التنافـــس بـــني اجلانبـــني فـ فت
ــي أول  ــن الرئيـــس »بوتـــني« فــ ــال، أعلـ ــبيل املثـ ــى سـ ــن األرض. وعلـ ــق مـ ــي تُطلَـ التـ
مـــارس 2018، فــــي خطـــاب أمـــام اجمللـــس الفــــيدرالي )الغرفـــة األعلـــى للبرملـــان( 
ــيلة  ــتراتيجية كوسـ ــة االسـ ــلحة النوويـ ــن األسـ ــدة مـ ــواع جديـ ــة أنـ ــر ثالثـ ــن تطويـ عـ
للحفـــاظ علـــى قـــدرة روســـيا علـــى هزميـــة الدفاعـــات األمريكيـــة. ومنـــذ ذلـــك احلـــني 
ـــرة  ـــة عاب ـــخ فـــوق صوتي نشـــرت روســـيا أحـــد هـــذه األنظمـــة، وهـــي منظومـــة صواري
للقـــارات )أفاجنـــارد( أمـــا الصاروخـــان اآلخـــران، وهمـــا: صـــاروخ كـــروز ويعمـــل 
بالطاقـــة النوويـــة )بوريفســـتنك(، والطوربيـــد النـــووي )بوســـيدون(، فمـــا يـــزاالن قيـــد 
التطويـــر. وقـــد أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية فــــي بيـــان لهـــا، فــــي 16 ديســـمبر 
2021، أنهـــا أجـــرت بنجـــاح إطـــالق صـــاروخ »تســـيركون« مـــن فرقاطـــة مبيـــاه البحـــر 
ــو  ــي، وهـ ــى الروسـ ــرق األقصـ ــي الشـ ــاحلي فــ ــه السـ ــاب هدفـ ــه أصـ املتوســـط، وأنـ
ــاخ« )أي  ــوى إلـــى 9 »مـ ــة التـــي تصـــل ســـرعتها القصـ ــوع الصواريـــخ اجملنحـ ــن نـ مـ
تســـعة أضعـــاف ســـرعة الصـــوت مبـــدى أقصـــى يبلـــغ 1000 كـــم( وقـــادر علـــى ضـــرب 

األهـــداف حتـــت ســـطح املـــاء وعلـــى األرض بالفاعليـــة نفســـها.

وفــــي يوليـــو 2020، تناقلـــت وســـائل اإلعـــالم الغربيـــة علـــى نطـــاق واســـع ُمضـــي 
روســـيا قدًمـــا فــــي إجـــراء اختبـــار ســـالح مضـــاد لألقمـــار الصناعيـــة فــــي الفضـــاء 
اخلارجـــي، مشـــيرة إلـــى أن ذلـــك يُعـــد خطـــًرا جســـيًما فــــي الســـياق األوســـع لســـباق 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التقنيـــة  والعالـــي  التطـــور  ســـريع  الدولـــي  التســـلح 
واخلطـــورة. وعـــادت روســـيا، فــــي 15 نوفمبـــر 2021، 
وقامـــت باختبـــار صـــاروخ مضـــاد لألقمـــار الصناعيـــة 
ــة القدميـــة.  ــا الصناعيـ ــه أحـــد أقمارهـ قصفـــت خاللـ
وفــــي الوقت الذي أدانت فــــيه الواليات املتحدة والدول 
األوروبيـــة الكبـــرى التصـــرف الروســـي، نـــّدد أمـــني عـــام 
حلـــف شـــمال األطلنطـــي بـــه مؤكـــًدا أنـــه »أظهـــر أن 
روســـيا باتـــت قـــادرة علـــى تطويـــر أســـلحة جديـــدة، 
ميكنهـــا أن تدمـــر أنظمـــة اتصـــاالت ومالحـــة أرضيـــة 
ــاء«.  ــي الفضـ ــخ فــ ــادة للصواريـ ــذار مضـ ــة إنـ أو أنظمـ
ــرت  ــث أجـ ــط، حيـ ــيا فقـ ــق بروسـ ــا ال يتعلـ ــر هنـ واألمـ
كل مـــن الواليـــات املتحـــدة والصـــني والهنـــد جتـــارب 
مماثلـــة، مســـتهدفة بعـــض األقمـــار الصناعيـــة، وذلـــك 
دون التفـــات للتعهـــدات الســـابقة بشـــأن االســـتخدام 
ـــي مناســـبة  ـــي هـــذا الســـياق، وفـ الســـلمي للفضـــاء. وفـ
إعـــادة إطـــالق القيـــادة الفضائيـــة األمريكيـــة العـــام 

املاضـــي )2020(، أشـــار الرئيـــس الســـابق »ترامـــب« 
إلـــى الفضـــاء باعتبـــاره »ســـاحة املعركـــة التاليـــة«، فــــيما 

بـــني القـــوى العظمـــى. 

االســـتراتيجية  األســـلحة  خفـــض  معاهـــدة  وتُســـاعد 
 2010 عـــام  املوّقعـــة  اجلديـــدة(  )ســـتارت  اجلديـــدة 
مـــن  احلـــد  خـــالل  مـــن  املنافســـة  هـــذه  إدارة  علـــى 
جميـــع األســـلحة االســـتراتيجية األمريكيـــة والروســـية 
املنتشـــرة حالّيًـــا، مبـــا فــــي ذلـــك منظومـــة »أفاجنـــارد«. 
ــا  وحتـــدد املعاهـــدة - التـــي ُووِفـــق علـــى مـــد العمـــل بهـ
- أخـــرى  ســـنوات  خمـــس  ملـــدة   2021 فبرايـــر   فــــي 
الترســـانات النوويـــة االســـتراتيجية للبلديـــن بــــــ 1550 
رأًســـا حربّيًـــا منشـــوًرا، و700 مركبـــة إيصـــال وقاذفـــات 
ثقيلـــة منتشـــرة لـــكل منهمـــا. وقـــد اســـتأنفت اللجنـــة 
االستشـــارية الثنائيـــة -اجلهـــاز املعنـــي بتنفــــيذ املعاهـــدة- 
اجتماعاتهـــا للمـــرة األولـــى منـــذ تفشـــي وباء »كوفــــيد-19« 

ـــف. ـــي جني ـــر 2021 فـ يومـــي 5 و14 أكتوب



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

127

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

للحد من اخملاطر  الروسي  التعاون األمريكي  فرص   )3(
وضبط التسلح النووي 

تشير دراسة متعمقة قام بها خبراء برنامج السياسة النووية فــي مؤسسة كارنيجي 
للسـالم الدولـي، فــي ديسـمبر 2020، معنونـة بــ »حتديـد األسـلحة النوويـة: خمسـة 
Arms Con-“ إلـى أن مصطلـح حتديـد األسـلح القريـب«،  املـدى  ةمقترحـات علـى 

trol”، مبعنـاه الواسـع واألصلـي يعنـي جميـع أشـكال التعـاون العسـكري بـني اخلصـوم 

احملتملني، بهدف حتسـني األمن املتبادل وتوفــير مقاربة معترف بها إلدارة اخملاطر 
وسـباق التسـلح والتصعيـد غيـر املقصـود، وذلـك للحـد مـن خطر نشـوب الصرعات. 
ويشمل هذا التعاون القبول -مبوجب معاهدات أو حتى تعهدات سياسية- بأنشطة 

حتقـق تدخليـة، وتدابيـر بنـاء الثقة والشفافــية واملعايير السـلوكية.

وقد أدت الضغوط األمريكية الداخلية على إدارة »ترامب«، عندما هدد باالنسحاب 
مـن معاهـدة القـوات النوويـة متوسـطة املـدى )INF(، إلـى عقـد روسـيا والواليـات 
املتحـدة جـوالت مـن املفاوضـات فــي فــيينا، مـن خـالل مجموعـات عمل، فــي الفترة 
مـن 27 إلـى 30 يوليـو 2020، تناولـت قضايـا ثـالث، هـي: أمـن الفضـاء، والعقائـد 
النوويـة والـرؤوس احلربيـة، والشفافــية والتحقـق. وسـبق هـذه املفاوضـات اجتمـاع 
فــي يونيـو بـني املبعـوث الرئاسـي األمريكـي اخلـاص مبراقبـة التسـلح ونائـب وزيـر 
اخلارجيـة الروسـي »سـيرجي ريابكـوف«، اسـتمراًرا حلـوار ممتـد، بشـأن االسـتقرار 
االسـتراتيجي، لـم يثمـر عـن شـيء ملمـوس، كمـا لـم تسـفر تلـك املفاوضـات عـن أيـة 
نتائـج. وظلـت إدارة »ترامـب« تؤكـد أن الصـني منخرطـة فــي برنامج سـري وتدميري 
لبنـاء قواتهـا النوويـة، وأن جهـود احلـد مـن التسـلح فــي املسـتقبل يجـب أن تشـمل 
مـع  ثالثيـة  محادثـات  إلـى  االنضمـام  األخيـرة  هـذه  رفضـت  جانبهـا،  ومـن  بكـني. 
الواليـات املتحـدة وروسـيا أو محادثـات ثنائيـة مـع الواليـات املتحـدة، وأيدتهـا روسـيا 

فــي هـذا املوقف.

والواقـع أنـه مبجـرد توليـه منصبـه، وافـق الرئيـس »بايـدن« علـى مـد العمـل مبعاهدة 
القـوات النوويـة متوسـطة املـدى )INF(، والتـي كان مـن املقرر انتهاء العمل بها فــي 5 

فبرايـر 2021، وذلـك ملـدة خمـس سـنوات تنتهي فــي فبراير 2026.

 وخـالل قمـة الرئيسـني »بايـدن« و »بوتـني«، فــي 15 يونيـو 2021 فــي جنيـف، اتفقـا 
عقـد  وبالفعـل  االسـتراتيجي.  االسـتقرار  حـول  ثنائـي  حـوار  إطـالق  إعـادة  علـى 
اجلانبان أول اجتماع لهما فــي جنيف فــي 28 يوليو، امتد إلى أغسطس – سبتمبر 
2021. وقـد ذكـر رئيـس الوفـد الروسـي فــي ختـام احملادثات: »لدينـا خالفات كبيرة 

حـول القضايـا الرئيسـة، غيـر أن هنـاك نقـاط تقـارب، ونعتـزم االسـتفادة منهـا«. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

»بايـــدن«  إدارة  أعربـــت 
معاجلـــة  فــــي  رغبتهـــا  عـــن 
األســـلحة النوويـــة الروســـية 
االســــــــــــتراتيجية«،  »غــــيـــــــــــر 
فضـــًلا عـــن إدخــــــال الصـــني 
تـحـديـــــــــــــــد  عـمـلـيــــــــــة  فــــي 
روســــــــــيا،  أمـــا  األســـــــلـحـــــــة، 
أنهـــا  ذكـــر مســـؤولوها  فقـــد 
تريـــد التركيـــز علـــى تطويـــر 
جديـــدة«  أمنيـــة  »معادلـــة 
األســـــــــــــــلحة  تعالـــج جميـــع 

النوويـــة وغيـــر النوويـــة.  

وعلـى مسـتوى األولويـات، أعربـت إدارة »بايـدن« عـن رغبتهـا فــي معاجلـة األسـلحة 
النوويـة الروسـية »غيـر االسـتراتيجية« وأنظمـة إيصـال األسـلحة النوويـة اجلديـدة، 
ذكـر  فقـد  روسـيا،  أمـا  األسـلحة،  عمليـة حتديـد  فــي  الصـني  إدخـال  عـن  فضـلًا 
مسـؤولوها أنهـا تريـد التركيـز علـى تطويـر »معادلـة أمنيـة جديـدة« تعالـج جميـع 
األسـلحة النوويـة وغيـر النوويـة، والهجوميـة والدفاعيـة، التـي تؤثـر علـى االسـتقرار 
االسـتراتيجي. ويشـمل ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي األمريكية، التي طاملا قاومت 

واشـنطن طرحهـا علـى مائـدة التفـاوض.

ويقـدر خبـراء مسـتقلون أنـه مـن غيـر الواضـح مـا إذا كانـت إدارة »بايـدن« تخطـط 
لالنتقـال مـن هـذا احلـوار التمهيـدي العـام إلـى مفاوضـات أكثـر رسـمية حـول اتفـاق 
للحـد مـن األسـلحة أو ترتيبـات أخـرى تطبـق بعـد انتهـاء العمـل باملعاهـدة اجلديـدة 
خلفـض األسـلحة االسـتراتيجية. ويعتقـد هـؤالء أن مفاهيـم وأفـكار إدارة »بايـدن« 
فــي هـذا الشـأن غيـر ناضجـة فــي هـذه املرحلـة، بسـبب انشـغال اإلدارة مبراجعـة 

الوضـع النـووي للبـالد.

علـى أيـة حـال، وبسـبب التوتـرات املتصاعـدة بـني البلديـن ارتباًطـا مبا تـراه الواليات 
املتحدة هجوًما وشيًكا ألوكرانيا من ِقبل روسيا، ومطالبة هذه األخيرة حلف شمال 
األطلنطـي بضمانـات مكتوبـة بعـدم ضم هذه الدولـة لعضوية الناتو، باعتباره تهديًدا 
»وجودّيًـا« لروسـيا، توقفـت املباحثـات بـني اجلانبـني، وإن كانـت قـد صـدرت بيانـات 
متطابقـة منهمـا - فــي أعقـاب القمـة االفتراضيـة بـني الرئيسـني »بايـدن« و«بوتـني« 
فــي 7 ديسمبر 2021 - تفــيد باتفاقهما على مواصلة النقاش »مبوضوعية« وتبادل 

األفكار فــي املسـتقبل القريب إليجاد حل »للقضايا احلساسـة«.

الصعوبــات والتحديــات املرتبطــة مبفاوضــات وقــف   )4(
ــووي ــلح الن ــباق التس س

الواقع أن النوايا احلسنة وحدها ال تكفـي لكي تتفق القوى النووية على قيود عملية 
وتخفــيضات علـى مـا حتـوزه مـن أسـلحة نوويـة أو تفكيـك هـذه األسـلحة. فبجانـب 
تبايـن األولويـات بـني اجلانبـني علـى النحو املشـار إليه فــي النقطة السـابقة، تكشـف 
والواليـات  روسـيا  السوفــيتي/  االحتـاد  بـني  املاضيـة  عاًمـا  اخلمسـني  مفاوضـات 
املتحـدة، عـن أن أيـة خطـوات فــي هـذا االجتـاه ال يتـم اتخاذهـا إال وفًقـا لشـروط 

ماديـة عمليـة، كالتالـي:

ال تتبنى الدولة تدابير التحديد أو اخلفض أو التفكيك، إال إذا ضمنت حتسينات 	 
أمنيـة ملموسـة، أي أن يتخـذ الطـرف اآلخـر التدابيـر نفسـها، وهـو مـا يفتـرض 

وجود إرادة سياسـية فــي هذا الشـأن.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

احلـســـــــــــنة  النوايـــــــا 
لكـــي  تكفــــي  ال  وحدهـــا 
النوويـــة  القـــوى  تتفـــق 
عمليـــة  قيـــود  علـــى 
مـــن  حتـــوزه  مـــا  علـــى 
وتكشـــف  نوويـــة.  أســـلحة 
اخلمســـني  مفاوضـــات 
عاًمـــا املاضيـــة بـــني موســـكو 
أيـــة  أن  عـــن  وواشـــنطن 
خطـــوات فــــي هـــذا االجتـــاه 
ال يتـــم اتخاذهـــا إال وفًقـــا 

محـــددة.   لشـــروط 

ـــدول متســـاوية؛ 	  ـــة لل ـــة فقـــط إذا كانـــت القـــوة النووي أن مثـــل هـــذه التدابيـــر ممكن
ليـــس ألن هـــذا التكافـــؤ مطلـــوب للـــردع، ولكـــن ألنـــه يجعـــل الطرفــــني مهتمـــني 

ـــه.  ـــير نقطـــة انطـــالق ل ـــى اتفـــاق، وتوفـ بالقـــدر نفســـه بالتوصـــل إل

فـإذا كان 	  أنـواع مماثلـة مـن منظومـات األسـلحة؛  ال تخضـع لالتفاقـات سـوى 
االتفـاق يشـمل نوًعـا معيًنـا مـن األسـلحة لـدى طـرف، فــيجب أن يشـمل النظـام 
نفسـه لـدى الطـرف اآلخـر. ومـع ذلـك، إذا كانـت القـوات النوويـة للطرفــني غيـر 
متماثلـة، فـان االتفاقـات كثيـًرا مـا تنـص علـى مقايضـة منظومـات أسـلحة بأخـرى.

ــاك 	  ــن هنـ ــم تكـ ــا لـ ــه، مـ ــة خصمـ ــي كلمـ ــد فــ ــق أحـ ــة، ال يثـ ــة العمليـ ــن الناحيـ مـ
ـــدة وســـقف وحـــدود  ـــدرات كل طـــرف بطـــرق عدي ـــة حتـــدد ق ـــق مالئم نظـــم حتق

ــة. ــازالت املتبادلـ التنـ

وهنـــاك حجـــة أساســـية ضـــد مواصلـــة عمليـــة احلـــد التدريجـــي مـــن األســـلحة 
ـــر  وتخفــــيضها، وهـــي أن أحـــدث منظومـــات األســـلحة والتكنولوجيـــات العســـكرية تغيِّ
ــلحة  ــة األسـ ــع ملراقبـ ــتراتيجي وال تخضـ ــتقرار االسـ ــم االسـ بشـــكل أساســـي مفاهيـ
التقليديـــة. ويتعلـــق ذلـــك فــــي املقـــام األول مبختلـــف نظـــم الضربـــات بعيـــدة املـــدى 
ـــة أهـــداف  ـــى إصاب ـــادرة عل ـــم(، والق ـــى 500 ك ـــد مداهـــا عل ـــي يزي ـــة )الت ـــة الدق عالي
كانـــت فــــي متنـــاول األســـلحة النوويـــة فــــي الســـابق فقـــط. ويجـــري تطويـــر اجليـــل 
ـــرة للقـــارات تعمـــل  ـــخ كـــروز روســـية عاب ـــة الدقـــة: صواري القـــادم مـــن األســـلحة عالي
ــية  ــوت، روسـ ــن الصـ ــرع مـ ــة أسـ ــة وتقليديـ ــلح نوويـ ــة تسـ ــة، وأنظمـ ــة النوويـ بالطاقـ
ـــا أن  ـــة، ميكنه ـــة وبحري ـــوة، جوي ـــر ق ـــار أكث ـــدون طي ـــات ب ـــة، ومركب ـــة وصيني وأمريكي
ـــة: التوســـع  ـــات األخـــرى اجلاري ـــذكاء االصطناعـــي. ومـــن العملي تعمـــل باســـتخدام ال
الســـريع فــــي تكنولوجيـــا احلـــرب الســـيبرانية، وعســـكرة الفضـــاء، وحتديـــث نظـــم 
الدفـــاع الصاروخـــي، التـــي تكتســـب قـــدرات هجوميـــة )مبـــا فــــي ذلـــك قـــدرات 

مضـــادة للســـواتل(. 

وأخيـــًرا، يشـــكل دخـــول معاهـــدة احلظـــر الشـــامل لألســـلحة النوويـــة التـــي اعتُمـــدت 
ـــق 56  ـــد تصدي ـــر 2021، بع ـــي 22 يناي ـــاذ فـ ـــز النف ـــت حي ـــو 2017، ودخل ـــي 7 يولي فـ
ــب  ــرة يجـ ــل كبيـ ــة أمـ ــر 2021( بارقـ ــة أكتوبـ ــة بنهايـ ــا 86 دولـ ــا )وّقعتهـ ــة عليهـ دولـ
البنـــاء عليهـــا، خاصـــة وأنهـــا تكتســـب زخًمـــا يوًمـــا بعـــد يـــوم. وتخلـــق املعاهـــدة مســـاًرا 
للـــدول النوويـــة التـــي قـــد ترغـــب فــــي االنضمـــام إليهـــا - رغـــم اســـتبعاد ذلـــك - 
إلزالـــة األســـلحة واخملزونـــات والبرامـــج، وفًقـــا خلطـــط ســـتقدمها للموافقـــة عليهـــا. 
وتكمـــن أهميـــة املعاهـــدة فــــي أنهـــا تنـــزع الشـــرعية عـــن األســـلحة النوويـــة، كمـــا أنهـــا 
ـــة وتَعدهـــا  ـــم تعـــد تقبـــل األســـلحة النووي ـــم ل ـــى أن أغلبيـــة دول العال دليـــل واضـــح عل

ـــي. ـــدة للســـلوك الدول ـــر مشـــروعة؛ ممـــا يشـــكل األســـاس لقاعـــدة جدي غي



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

130

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

دخــــــــــــــــــول  يشــــــــــــكل 
معاهـــدة احلظـــر الشـــامل 
حيـــز  النوويـــة  لأســـلحة 
ينايـــر   22 فــــي  التنفــــيذ 
 56 تصديـــق  بعـــد   ،2021
أمـــل  بارقـــة  عليهـــا،  دولـــة 
كبيـــرة يجـــب البنـــاء عليهـــا، 
خاصـــة أنهـــا تكتســـب زخًمـــا 

يـــوم.   بعـــد  يوًمـــا 

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه فــــي يـــوم اعتمـــاد املعاهـــدة أصـــدرت الواليـــات املتحـــدة 
واململكـــة املتحـــدة وفرنســـا بياًنـــا مشـــترًكا معارًضـــا للمعاهـــدة، معلًنـــا صراحـــة 
ــة ردع  ــة كآليـ ــلحة النوويـ ــى األسـ ــا علـ ــي اعتمادهـ ــالث فــ ــدول الثـ ــتمرار الـ اسـ

مســـتقبلًا.

خالصة واستنتاجات  )5(
عـادة مـا تُبـرر الـدول النوويـة سـباقها احملمـوم لتحديـث وتطويـر أسـلحتها النوويـة 
بالقـول بـأن البيئـة األمنيـة واألوضـاع السياسـية الدوليـة تبـدو غيـر مواتيـة، وهـو 
منطـق مغلـوط وغيـر مقنـع؛ ذلـك أن املضـي قدًمـا نحـو نـزع السـالح النـووي هـو 
مبثابة عنصر رئيس خللق مناخ أمني أقل خطًرا ووضع دولي أكثر اسـتقراًرا. وفــي 
تقديـر اخلبـراء، يتعـني االعتـراف بأنـه علـى الرغـم مـن الثغـرات واإلخفاقـات، فقـد 
حققـت عمليـة حتديـد األسـلحة عـدًدا مـن االنتصـارات التاريخيـة خـالل اخلمسـني 

عاًمـا املاضيـة.

ـــا إرث  ـــادات العامليـــة احلاليـــة ورثـــت مجاًن ـــاب املســـتقلني أن القي ويعتقـــد بعـــض الكت
نظـــام احلـــد مـــن التســـلح الـــذي بُنـــي فــــي العقـــود الســـابقة، وأنهـــم أخـــذوه كأمـــر 
ـــة، وال ميلكـــون  ـــة والداخلي ـــة السياســـة اخلارجي ـــي لعب ـــوه كبيـــدق فـ ـــه وعامل مســـلَّم ب
ســـوى فكـــرة غامضـــة عـــن عالـــم خـــاٍل مـــن هـــذا النظـــام. ويضيـــف هـــذا البعـــض أن 
ـــي  ـــرة ال يشـــكالن ســـبًبا فـ ـــات العســـكرية املبتك ـــر والتكنولوجي ـــي املتغي النظـــام العامل
ـــا،  ـــا يجعاله ـــن أنهم ـــى الرغـــم م ـــد األســـلحة، عل ـــي مجـــال حتدي ـــة فـ ـــة الراهن األزم
ــادة  ــر القـ ــر نظـ ــى قصـ ــود إلـ ــة تعـ ــذور األزمـ ــًدا. فجـ ــارة وتعقيـ ــر إثـ ــد، أكثـ بالتأكيـ
ـــول  ـــدو مســـتعدة للقب ـــي ال تب ـــة، الت ـــدول املعني ـــي ال ـــني والنخـــب السياســـية فـ احلالي

ـــي هـــذا الشـــأن. ـــة فـ مبقترحـــات معقول

الدفـاع األمريكـي األسـبق )1994  بيـري« وزيـر  وفــي هـذا السـياق يشـير »ويليـام 
- 1997( واملفكـر االسـتراتيجي الشـهير، فــي كتابـه األخيـر )2020( حـول »سـباق 
التسـلح النـووي اجلديـد والسـلطة الرئاسـية مـن ترومـان إلـى ترامـب«، إلـى أنـه إذا 
كان اجلانبـان األمريكـي والروسـي واثقـان مـن أن لديهمـا تعـادلًا أو تكافًؤا فــي القوة 
النوويـة، فعندئـذ ميكنهمـا التوقـف عـن بنـاء املزيـد، واالنتقـال مًعـا إلـى مسـتويات 
أدنى. فاحلفاظ على ترسانة نووية صغرى أمر أقل تكلفة، وأكثر يسًرا فــي تعقبها، 
وأقـل تهديـًدا للطـرف اآلخـر، وأقـل تلويًثـا للبيئـة، ومـن شـأنه أن يظهـر لبقيـة العالـم 
أن الواليـات املتحـدة وروسـيا تعمـالن علـى نـزع سـالحهما، وهـو مـا يدعـم اجلهـود 
الراميـة إلـى وقـف انتشـار األسـلحة النوويـة إلـى دول أخـرى، ويوفـر أساًسـا متيًنـا 

لبـدء محادثـات لتحديـد األسـلحة مـع الصـني.
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يجـــب أن تظـــل مســـألة 
األســـــــــــــلحة  تـخــــفــــيــــــــــض 
صــمــيــــــــم  فــــي  النوويــــــــــــــة 
األمـــن الدولـــي، حتـــى وإن 
حـــل  باإلمـــكان  يكـــن  لـــم 
املشـــكالت  مـــن  العديـــد 
مـــن  فســـيكون  بســـرعة؛ 
بلــــــدان  إشـــــــــــراك  املمكــــــن 
نـــزع  عمليـــة  فــــي  ثالثـــة 
الســـالح النـــووي إذا اســـتمر 
احلـــوار االســـتراتيجي بـــني 

وموســـكو.   واشـــنطن 

وختاًما، يجب أن تظل مسألة تخفـيض األسلحة النووية فـي صميم األمن الدولي، 
حتى وإن لم يكن باإلمكان حل العديد من املشكالت بسرعة أو بسهولة؛ فسيكون 
استمر احلوار  إذا  النووي  السالح  نزع  فـي عملية  ثالثة  بلدان  إشراك  املمكن  من 

االستراتيجي بني الواليات املتحدة وروسيا.

وفـي الوقت الراهن، يعمق وباء فـيروس كورونا املستجد )كوفـيد-19(، وتداعياته 
الكارثية، االنقسام بني القوى العظمى بدلًا من جمعها. وقد يكون الدرس املستفاد 
هنا هو أن التعاون الوثيق ضد تهديد مشترك ال ميكن حتقيقه بتجاهل الصراعات 
واخلالفات، ولكنه يتطلب اتخاذ قرارات جريئة لتهدئتها كأساس ملعاجلة األولويات 
األمنية اجلديدة مبقاربة جماعية. ويجب على القوى العظمى التوصل إلى مثل هذه 
التفاهمات، ليس ملعاجلة تفشي وباء جديد وحسب، وإمنا ملنع االنهيار الكامل لنظام 

احلد من التسلح أيًضا، والذي خدم البشرية بصورة جيدة ملحوظة.
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إن التوتـــر الراهـــن الـــذي تشـــهده العالقـــات الروســـية الغربيـــة حـــول أوكرانيـــا 
ـــا؛  ـــة بـــني روســـيا وأوروب ـــي املنطقـــة الفاصل يتجـــاوز مســـألة إعـــادة تقســـيم النفـــوذ فـ
ــو«  ــي »الناتـ ــمال األطلسـ ــف شـ ــدد حلـ ــتمرار متـ ــي اسـ ــيا فــ ــرى روسـ ــة تـ ــن جهـ فمـ
باجتـــاه حدودهـــا الغربيـــة تهديـــًدا وجودّيًـــا يعيـــد الذكـــرى املؤملـــة النهيـــار االحتـــاد 
ـــة  ـــر كارث ـــا أكب ـــني« مؤخـــًرا بأنه ـــر بوت ـــس »فالدميي ـــا الرئي ـــي وصفه ـــيتي، والت السوفـ
جيوسياســـية فــــي القـــرن العشـــرين، وفــــي املقابـــل جتـــد الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 
ـــة فرصـــة لكبـــح  ـــة األوكراني ـــي القضي التـــي تتزعـــم املوقـــف الغربـــي جتـــاه روســـيا، فـ
ـــرة  ـــة مغاي ـــة، وتقـــدمي رؤي ـــى الســـاحة الدولي مســـاعي موســـكو الســـتعادة مكانتهـــا عل
فــــي إدارة الشـــأن الدولـــي تلتقـــي مـــع الصـــني وعـــدد مـــن القـــوى اإلقليميـــة فــــي رفـــض 

التفـــرد والهيمنـــة علـــى النظـــام الدولـــي. 

ـــة  ـــدأت بنهاي ـــة ب ـــداًدا ملواجه ـــل امت ـــا ميثِّ ـــى مســـتقبل أوكراني إن الصـــراع الراهـــن عل
ـــس  ـــث وتصريحـــات الرئي ـــة؛ فأحادي ـــة القطبي ـــاء نظـــام الثنائي ـــاردة وانته احلـــرب الب
»بوتـــني« واملســـؤولني الـــروس تكشـــف قلًقـــا دائًمـــا وقناعـــة بـــأن الواليـــات املتحـــدة 
وشـــركاءها األوروبيـــني لـــم يكتفـــوا بتفكيـــك االحتـــاد السوفــــيتي الـــذي شـــّكل لهـــم 
خصًمـــا شرًســـا، بـــل يســـعون جاهديـــن إلـــى إضعـــاف روســـيا وحتجيمهـــا، ويـــرون 
شـــواهد علـــى هـــذا املســـعى، ســـواًء فــــي مشـــروع توســـيع حلـــف الناتـــو املســـتمر منـــذ 
ـــورات البرتقاليـــة  ـــة، وتأجيـــج الث ـــة التســـعينيات، أو فـــرض العقوبـــات االقتصادي نهاي
فــــي محيطهـــا اجلغرافــــي، وحتـــى محاولـــة زعزعـــة اســـتقرار روســـيا مـــن الداخـــل، مـــن 

ـــي.  ـــع املدن ـــات اجملتم خـــالل دعـــم منظم

ومـــن أجـــل فهـــم القلـــق الروســـي جتـــاه مـــا يحـــدث فــــي شـــرق أوروبـــا، وإعـــالن »بوتـــني« 
عـــن خطـــوط حمـــراء لـــن يســـمح بتجاوزهـــا، علينـــا أن نعـــود قليـــلًا إلـــى الـــوراء ملقارنـــة 
موقـــف روســـيا اليـــوم فــــي هـــذه املنطقـــة التـــي تتزايـــد أهميتهـــا االســـتراتيجية وتعيـــد 
ــاد  ــد أن سـ ــة، بعـ ــات الدوليـ ــي العالقـ ــتراتيجي فــ ــل اجليوسـ ــة العامـ ــد مركزيـ تأكيـ
ــام 1991 كان  ــة. فحتـــى عـ ــة الهائلـ ــورة التقنيـ ــة والثـ ــبب العوملـ ــه بسـ ــاد بنهايتـ اعتقـ
ـــد 2000  ـــه الشـــرعي- ميت ـــذي أصبحـــت روســـيا وريث ـــيتي -ال ـــوذ االحتـــاد السوفـ نف
ـــر مـــن نصـــف قـــرن متتعـــت  ـــا، وألكث ـــا ليصـــل احلـــدود الشـــرقية ألملاني ـــر غرًب كيلومت
موســـكو بنفـــوذ كبيـــر فــــي هـــذه املنطقـــة املمتـــدة مـــن خـــالل األحـــزاب الشـــيوعية 

ـــون.  ـــة الكوميك ـــف وارســـو ومنظم ـــن خـــالل حل ـــك م ـــا، وكذل ـــة له املوالي

هـــل يحتـــدم ســـباق النفـــوذ بـــني موســـكو 
وبروكســـل فــــي أوروبـــا الشـــرقية؟

بــن محمد  د. صــالــح  أ. 
اخلثالن

 - السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
جامعـــة امللـــك ســـعود



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

134

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي  ـــرى الت ـــك التحـــوالت الكب ـــيتي، وكذل ـــار االحتـــاد السوفـ ـــد رأت روســـيا أن انهي وق
ـــو  ـــف النات ـــف وارســـو، أفقـــدت حل ـــك حل ـــا، وتفكي شـــهدتها دول وســـط وشـــرق أوروب
شـــرعيته؛ ولـــم يعـــد هنـــاك مبـــرر لوجـــوده، إال أن دول احللـــف كانـــت لديهـــا رؤيـــة 
ـــه وظيفـــة جديـــدة تتمثـــل  ـــة احللـــف، وأوجـــدت ل مختلفـــة؛ فقـــد أعـــادت صياغـــة رؤي
فــــي حتقيـــق االســـتقرار علـــى احلـــدود الشـــرقية واجلنوبيـــة ألوروبـــا. هـــذه الوظيفـــة 
ـــع احللـــف شـــرًقا ليضـــم أربـــع عشـــرة دولـــة كانـــت  اجلديـــدة كانـــت الدافـــع نحـــو توسُّ
وحتـــى نهايـــة الثمانينيـــات ضمـــن أو قريبـــة مـــن دائـــرة النفـــوذ السوفــــيتي. ومـــن ثـــّم، 
وجـــدت روســـيا فــــي هـــذا التوســـع إخـــاللًا بتـــوازن القـــوى، ومصـــدر تهديـــد حلدودهـــا 
الغربيـــة مـــن خـــالل زيـــادة الوجـــود العســـكري للناتـــو فــــي أراضـــي األعضـــاء اجلـــدد، 
ـــار  ـــع، وث ـــدم التوسُّ ـــا، واتهمـــت واشـــنطن بنكـــث وعدهـــا بع ـــت مـــراًرا احتجاجه وأعلن

ـــزال مســـتمًرا حـــول طبيعـــة ذلـــك الوعـــد. جـــدل مـــا ي

ونتيجة لتوسـع الناتو وكذلك انضمام دول وسـط وشـرق أوروبا إلى االحتاد األوربي، 
فقـد أُعيـد تعريـف املنطقـة؛ حيـث أصبـح مصطلـح أوروبـا الشـرقية محصـوًرا فــي 
أوكرانيـا وروسـيا البيضـاء إضافـة إلـى مولدوفـا. وفــي حني تعمل روسـيا على إعاقة 
انضمـام مولدوفـا للناتـو واالحتـاد األوربـي، مـن خـالل دعـم حـركات انفصاليـة فــي 
متواصلـة  إجـراءات  تتخـذ  فهـي   ،)Gagauzia( وغاغاوزيـا  ترانسنيسـتريا  إقليمـي 
جتـاه كلٍّ مـن أوكرانيـا وروسـيا البيضـاء تنطلـق مـن قناعـة موسـكو بوحـدة الشـعب 
السالفــي. فمنـذ منتصـف التسـعينيات وّقعـت مـع روسـيا البيضـاء عـدة اتفاقيـات 
تكاملية، أما فــي أوكرانيا فقد دعمت روسـيا ما يُسـمى باجلمهوريات الشـعبية فــي 
إقليمـي دونيتسـك ولوغانسـك، كمـا ضّمـت شـبه جزيـرة القـرم فــي 2014، وحتشـد 

قواتهـا حالًيّـا علـى احلـدود األوكرانيـة.  

رأت روســـيا أن انهيـــار 
االتـــحـــــــــــــاد الســــــــوفـيــــــتي، 
الـكــبــــــــــــرى  والـتــحــــــــــوالت 
ــهدتها دول وســـط  ــي شـ التـ
وتفكيـــك  أوروبـــا،  وشـــرق 
أفقـــدت  وارســــــــــــــو،  حلـــــف 
شـــرعيته؛  الناتـــــــــو  حلـــــف 
مبـــرر  هنـــاك  يعــــــــــد  ولـــم 
دول  أن  إال  لوجـــــــــــــــوده، 
صياغـــة  أعـــادت  احللـــــــف 
وأوجـــدت  احللــــــــف،  رؤيـــة 
لـــه وظيفـــة جديـــدة تتمثـــل 
االســـتقرار  حتقيـــق  فــــي 
الشــــــرقية  علـــى احلــــــــدود 

واجلنوبيـــة ألوروبـــا.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

كما لعب وسط وشرق 
ا دور املنطقة  أوروبا تاريخًيّ
الــعــازلــة، فــإن روســيــا اليوم 
ــا تـــبـــقـــى مــنــه  ــمـ ــيـ ــــ تــــــــرى فـ
مــنــطــقــة عـــازلـــة جـــديـــدة ال 
ميكن دونها احملافظة على 
ومــــا تتطلع  ــا،  ــيــ روســ أمــــن 
ــرب  ــغــ ــول الــ ــ ــبـ ــ ــو قـ ــ ــه هــ ــ ــيـ ــ إلـ
لنفوذها فـي هذه املنطقة، 
»استقطعه«  مبا  واالكتفاء 
تعتقده  ما  واحــتــرام  منها، 
اكتسبتها  تاريخية  حقوًقا 

بعد تضحيات كبرى.  

ـــيما تبقـــى  جميـــع هـــذه اإلجـــراءات تؤكـــد عـــزم روســـيا علـــى التمســـك بنفوذهـــا فـ
ــك  ــب ذلـ ــو تطلـ ــى لـ ــو حتـ ــف الناتـ ــع حلـ ـ ــد لتوسُّ ــع حـ ــا، ووضـ ــرق أوروبـ ــن شـ مـ
ـــي الطبيعـــة  ـــره فـ ـــد باســـتخدام القـــوة. هـــذا اإلصـــرار الروســـي يجـــد تبري التهدي
اجلغرافــــية لهـــذه املنطقـــة، فهـــي فــــي غالبهـــا عبـــارة عـــن أراٍض منبســـطة وكانـــت 
ــة القـــرن التاســـع  ــا وصلـــت قـــوات نابليـــون فــــي بدايـ ــة التـــي مـــن خاللهـ البوابـ
عشـــر، وكذلـــك القـــوات األملانيـــة فــــي عـــام 1941 إلـــى موســـكو، ولذلـــك، وكمـــا 
ـــيما  لعـــب وســـط وشـــرق أوروبـــا دور املنطقـــة العازلـــة، فـــإن روســـيا اليـــوم تـــرى فـ
ـــى أمـــن روســـيا  ـــا احملافظـــة عل ـــدة ال ميكـــن دونه ـــة جدي ـــه منطقـــة عازل تبقـــى من
ووحـــدة أراضيهـــا. وفــــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن مـــا تتطلـــع إليـــه روســـيا هـــو قبـــول 
ـــي هـــذه املنطقـــة، واالكتفـــاء مبـــا »اســـتقطعه« منهـــا، واحتـــرام  الغـــرب لنفوذهـــا فـ

مـــا تعتقـــده حقوًقـــا تاريخيـــة اكتســـبتها بعـــد تضحيـــات كبـــرى.  

ومـــن أجـــل جتنـــب تكـــرار جتربـــة التســـعينيات ال تثـــق موســـكو فــــي أي وعـــود 
اتفاقيـــات ضمانـــات  توقيـــع  واقترحـــت  الغربيـــة،  مـــن احلكومـــات  شـــفوية 
ـــة،  ـــات املتحـــدة األمريكي ـــى مـــع الوالي ـــني، األول ـــة، وقّدمـــت مشـــروع اتفاقيت أمني
ــدول  ــا الـ ــزم مـــن خاللهـ ــوًدا تلتـ ــان بنـ ــا تتضمنـ ــو، وكلتاهمـ ــع الناتـ ــرى مـ واألخـ
الغربيـــة بعـــدم توســـيع احللـــف، وعـــدم نشـــر قـــوات عســـكرية فــــي مناطـــق 
مجـــاورة للحـــدود الروســـية، أو بنـــاء قواعـــد عســـكرية فــــي أي مـــن الـــدول التـــي 
ظهـــرت بعـــد انهيـــار االحتـــاد السوفــــييتي. وبالطبـــع لـــن يقبـــل الغـــرب مبثـــل هـــذه 
االشـــتراطات لذلـــك ســـتبقى املواجهـــة مفتوحـــة، وســـيكون العامـــل احلاســـم لهـــا 
مـــدى متاســـك املوقـــف الغربـــي فــــي ظـــل التباينـــات الظاهـــرة بـــني واشـــنطن 

وعـــدد مـــن العواصـــم األوروبيـــة.   

إن معانـــاة روســـيا بعـــد انهيـــار االحتـــاد السوفــــيتي قـــد تفســـر هـــذا التشـــدد الروســـي 
جتـــاه الوضـــع الراهـــن فــــي أوكرانيـــا، إال أن هنـــاك عوامـــل اســـتجدت عـــززت الثقـــة 
الروســـية، ودفعـــت موســـكو للتصلـــب فــــي موقفهـــا الرافـــض جتـــاه أي ترتيبـــات تأخـــذ 
ــعور  ــي: )1( الشـ ــل فــ ــذه العوامـ ــل هـ ــي، وتتمثـ ــوذ الغربـ ــرة النفـ ــى دائـ ــا إلـ أوكرانيـ
بتراجـــع الواليـــات املتحـــدة؛ حيـــث جتـــد موســـكو فــــي االنســـحاب األمريكـــي الصعـــب 
ــذا  ــى هـ ــرات علـ ــرق األوســـط، مؤشـ ــي الشـ ــود فــ ــتان وتقليـــص الوجـ ــن أفغانسـ مـ
ـــي  ـــع الصـــني الت ـــة املســـتقبلية م التراجـــع احلتمـــي، )2( انشـــغال واشـــنطن باملواجه
يـــرى فــــيها املســـؤولون األمريكيـــون التحـــدي احلقيقـــي للهيمنـــة األمريكيـــة علـــى 
النظـــام الدولـــي، )3( اخلبـــرة العســـكرية التـــي اكتســـبتها القـــوات الروســـية بعـــد 
ـــي ســـوريا، واســـتطاعت مـــن خاللهـــا تثبيـــت النظـــام،  ســـت ســـنوات مـــن الصـــراع فـ
ـــي املوقـــف الغربـــي جتـــاه االســـتراتيجية  ـــن فـ ـــورة الشـــعبية، )4( التباي وإجهـــاض الث
ـــا إلـــى جتنـــب التصعيـــد والدخـــول  املناســـبة للتعامـــل مـــع روســـيا؛ حيـــث متيـــل أملاني
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

هنـــاك عوامـــل اســـتجدت دفعـــت موســـكو للتصلـــب 
فــــي موقفهـــا الرافـــض جتـــاه أي ترتيبـــات تأخـــذ أوكرانيـــا 
إلـــى دائـــرة النفـــوذ الغربـــي، تتمثـــل فــــي: الشـــعور بتراجـــع 
باملواجهـــة  واشـــنطن  وانشـــغال  املتحـــدة،  الواليـــات 
التـــي  العســـكرية  واخلبـــرة  الصـــني،  مـــع  املســـتقبلية 
اكتســـبتها روســـيا بعـــد ســـنوات مـــن الصـــراع فــــي ســـوريا، 
االســـتراتيجية  جتـــاه  الغربـــي  املوقـــف  فــــي  والتبايـــن 

املناســـبة للتعامـــل مـــع روســـيا.  

فــــي مواجهـــة مـــع روســـيا خشـــية مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة 
ـــاز الطبيعـــي  ـــى الغ ـــى اعتمادهـــا عل ـــة بالنظـــر إل احملتمل

الروســـي. 

وختاًمـــا، فمـــن املؤكـــد أن مـــا تبقـــى مـــن أوروبـــا 
فــــيه  الـــذي تتحـــدد  امليـــدان  الشـــرقية ســـيكون 
العالقـــة املســـتقبلية بـــني موســـكو وبروكســـل، ولـــن 
تكـــون اجلغرافــــيا العامـــل الوحيـــد الـــذي ســـيحدد 
شـــكل املواجهـــة املرتقبـــة، بـــل ســـتكون مدعومـــة 
بالصـــراع القيمـــي بـــني الغـــرب الليبرالـــي وروســـيا 
ـــيها القوميـــة الروســـية مـــع العقيـــدة  التـــي متتـــزج فـ
ــادة  ــروس: قيـ ــيها الـ ــرى فــ ــي يـ ــية، والتـ األرثوذكسـ
وشـــعًبا، الســـد املنيـــع أمـــام مســـاعي واشـــنطن 

وحلفائهـــا حملاصـــرة الـــدب الروســـي.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــي الدراســـات السياســـية التـــي تتنـــاول »الشـــرق األوســـط«،  أصبـــح مـــن املســـلمات فـ
أن لإلقليـــم أهميـــة كبيـــرة مـــن بـــني أقاليـــم العالـــم، وأنـــه يتمتـــع بخصوصيـــة لـــدى 
القـــوى الكبـــرى فــــي النظـــام العاملـــي، جتعلـــه ليـــس محـــط اهتمـــام ومتابعـــة فقـــط، بـــل 

ـــيما بينهـــا بشـــأن قضايـــاه وتطوراتـــه أيًضـــا.  محـــل تدخـــالت وتفاعـــالت فـ

ــة،  ــة املاضيـ ــوام القليلـ ـــي األعـ ـــم فـ ــى العال ـــت علـ ــرة توال ــوالت كبيـ ــل حتـ ــي ظـ وفــ
واختالفـــات جذريـــة طـــرأت علـــى منظومـــة الروابـــط والتفاعـــالت فــــي النطاقـــني 
العاملـــي واإلقليمـــي، مـــن املشـــروع التســـاؤل والبحـــث فــــي حـــدود التغيـــر الـــذي طـــرأ، 
ـــرى جتـــاه »الشـــرق األوســـط«  ـــة الكب ـــوى العاملي ـــات وحســـابات الق ـــى توجه رمبـــا، عل
فــــيما يتعلـــق خصوًصـــا بطبيعـــة التفاعـــالت بـــني تلـــك القـــوى حـــول املنطقـــة، وحـــدود 
ـــح  ـــى أوضـــاع ومصال ـــي عل ـــذي ينعكـــس بالتال ـــا، وال ـــيما بينه ـــاون فـ ـــس أو التع التناف
دول وشـــعوب »الشـــرق األوســـط«، وينعكـــس أيًضـــا فــــي كثيـــر مـــن األحيـــان علـــى 
سياســـات وحتـــركات احلكومـــات فــــي املنطقـــة، وبالتالـــي علـــى الوضـــع اإلقليمـــي 

مبســـتوييه، الداخلـــي واخلارجـــي.

 أوًلا: »الشرق األوسط« لدى العالم
يتمتـــع إقليـــم الشـــرق األوســـط بأهميـــة خاصـــة مقارنـــة بباقـــي أقاليـــم العالـــم، 
ـــة بصفـــة خاصـــة، بســـبب  ـــة خـــالل القـــرون اخلمســـة املاضي ـــك األهمي وتعاظمـــت تل
محوريـــة موقعـــه اجلغرافــــي وتوســـطه الكـــرة األرضيـــة، مـــا منـــح اإلقليـــم خصوصيـــة 
جيو-اقتصاديـــة وتفـــرًدا جيو-اســـتراتيجّيًا، وهـــو مـــا جتســـد فــــي تكالـــب وتنافـــس 
القـــوى االســـتعمارية عليـــه، كونـــه اإلقليـــم املتحكـــم فــــي حركـــة التجـــارة العامليـــة، 
ـــل  ـــى اآلن، ب ـــة الشـــرق األوســـط حت ـــة وخصوصي ـــم تتراجـــع هـــذه الدواعـــي ألهمي ول
علـــى العكـــس، فقـــد زادت فــــي األلفــــية الثالثـــة أهميـــة اإلقليـــم بشـــدة كســـاحة تضـــم 
نقـــاط عبـــور وممـــرات جتاريـــة هـــي األهـــم علـــى اإلطـــالق بـــني الشـــرق والغـــرب. 
وذلـــك كمـــردود لتنامـــي وضعيـــة الصـــني كأكبـــر شـــريك جتـــاري لعـــدد كبيـــر مـــن دول 
العالـــم، فضـــلًا عـــن ازديـــاد حركـــة التصنيـــع وتدفـــق االســـتثمارات األجنبيـــة، واتســـاع 

ـــا. ـــيها حالّيً ـــا أساســـّيًا فـ ـــل بكـــني ركًن ـــي متث ـــة الت نطـــاق الصناعـــات التكاملي

وبـــني حركـــة املالحـــة التجاريـــة القدميـــة والتبـــادالت التجاريـــة املســـتجدة واملتزايـــدة 
ــوًدا  ــة صعـ ــرى لألهميـ ــادر أخـ ــي مصـ ــا فــ ــط تذبذًبـ ــرق األوسـ ــهد الشـ ــا، شـ حديًثـ
ـــدأت منتصـــف ســـبعينيات  ـــي ب ـــة الت ـــورة النفطي ـــى اإلطـــالق الف ـــا عل ـــا، أهمه وهبوًط
القـــرن املاضـــي، واســـتمرت مقتضياتهـــا حتـــى مطلـــع األلفــــية الثالثـــة، بـــل ال تـــزال 

حدود التنافس العاملي فـي الشرق األوسط

ــــــد ــــ ــــ ــــ ــــ راشـ ســـــــــــــــامـــــــح  أ. 

خبيـــر الشـــؤون اإلقليميـــة باألهـــرام
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بعـــض دول املنطقـــة تتمتـــع بتداعيـــات ومكتســـبات تلـــك الفـــورة، ســـواء علـــى املســـتوى 
ـــا مـــن خـــالل التأثيـــر امللمـــوس فــــي  الداخلـــي اقتصادّيًـــا ومـــن ثـــمَّ سياســـّيًا، أو خارجّيً

ـــاز.  ـــط والغ ـــا النف ـــة، وخصوًص ـــة للطاق ـــن الســـوق العاملي موازي

لـــم تكـــن إســـرائيل أقـــل تأثيـــًرا مـــن »الطاقـــة« فــــي أهميـــة »الشـــرق األوســـط«؛ فمنـــذ 
ـــا املاضيـــة، لـــم  تأســـيس دولـــة إســـرائيل عـــام 1948، وطـــوال الثالثـــة والســـبعني عاًم
ـــم،  ـــة اإلقلي ـــة مصـــادر أهمي ـــي تراتبي ـــي فـ تبتعـــد إســـرائيل عـــن املركـــز األول أو الثان
وغالًبـــا مـــا كان ذلـــك بالتبـــادل مـــع العامـــل النفطـــي خصوًصـــا. غيـــر أن العقديـــن 
األخيريـــن شـــهدا إزاحـــة تدريجيـــة للعامـــل اإلســـرائيلي لصالـــح عوامـــل أخـــرى 
ـــددة  ـــف السياســـي بأشـــكال ودرجـــات متع ـــا انتشـــار العن ـــن أهمه مســـتجدة، رمبـــا م
ـــل  ـــة، بفع ـــة مصـــادر األهمي ـــى قائم ـــت إســـرائيل عل ـــي حـــني تراجع ـــة. فـ ـــي املنطق فـ
حالـــة االندمـــاج التـــي جنحـــت تـــل أبيـــب فــــي فرضهـــا علـــى املنطقـــة، وإقامـــة عالقـــات 
تعاونيـــة وروابـــط قويـــة مـــع عـــدة دول عربيـــة، وإن لـــم متتـــد هـــذه احلالـــة لتشـــمل 
ـــي  ـــداء فـ ـــة الع ـــى انحســـار حال ـــا انعكســـت بالضـــرورة عل ـــة، إال أنه ـــدول العربي كل ال
اجملمـــل بـــني العـــرب وإســـرائيل، وبالتالـــي تراجعـــت احتمـــاالت اضطـــراب االســـتقرار 
اإلقليمـــي، الـــذي كان فــــي أوقـــات ســـابقة مصـــدًرا محتمـــلًا للتهديـــد وبالتالـــي ألهميـــة 

ـــزوم.  ـــد الل ـــا عن ـــا فعلّيً ـــرى ورمبـــا انخراطه ـــدول الكب ـــة مـــن ال ـــة الدقيق املتابع

وقد أحدثت التطورات التي شهدها العالم فــي األعوام املاضية هزة عنيفة وحراًكا 
فــي قوائـم مصـادر التهديـد واملصلحـة بأقاليـم كثيـرة فــي العالـم، بعـد أن كانـت 
أولويـات املسـارين )املصالـح/ التهديـدات( شـبه ثابتـة لبضعة عقود. وفــي إقليم يُعد 
قلـب العالـم، فـإن تصاعـد أو انحسـار خطـورة ووتيـرة تهديـدات أو مصالـح القـوى 
الكبـرى فــي العالـم، هـو معيـار اهتمـام العالـم بذلـك اإلقليـم واملؤشـر الـذي يتحكـم 

فــي مـدى اقتـراب أو ابتعـاد الفواعـل الرئيسـة فــي العالـم عنـه.

فــــي ضـــوء مـــا ســـبق، فـــإن سياســـات القـــوى الكبـــرى جتـــاه منطقـــة الشـــرق األوســـط 
محكومـــة مبجموعـــة دوافـــع وتخضـــع حلزمـــة مـــن العوامـــل، ويأتـــي علـــى رأس الدوافـــع 
احلفـــاظ علـــى احلـــد األدنـــى املطلـــوب مـــن األمـــن واالســـتقرار فــــي اإلقليـــم، وهـــو 
مـــا يتطلـــب بـــدوره تثبيـــت وحتصـــني العالقـــات مـــع األطـــراف اإلقليميـــة الرئيســـة، 
وجتنـــب تأثيـــر أي تغيـــر فــــي األوضـــاع الداخليـــة لتلـــك األطـــراف علـــى العالقـــات. 

كمـــا مُتثِّـــل املصالـــح االقتصاديـــة للـــدول الكبـــرى دافًعـــا جوهرّيًـــا فــــي رســـم 
ــة  ــدات املنطقـ ــى توريـ ــع علـ ــذا الدافـ ــر هـ ــرق األوســـط، وال يقتصـ ــاتها بالشـ سياسـ

القـوى  سياســـــــــات  إن 
منطقـة  جتــــاه  الكبـــــــــــــرى 
محكومـة  األوسـط  الشـرق 
يأتـي  دوافــــــــع  مبجموعـة 
علـى رأســـــــها احلفـاظ علـى 
مـن  املطلـوب  األدنـى  احلـد 
فــي  واالســــــــــــتقرار  األمـن 
يتطلـب  مـا  وهـو  اإلقليـــــم، 
وحتصـني  تثبيـت  بـدوره 
األطـراف  مـع  العالقـات 
اإلقليمية الرئيسة، وجتنب 
تأثيـر أي تغيـر فــي األوضاع 
األطـراف  لتلـك  الداخليـة 

العالقـات.   علـى 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــــــي  ــــب فـ ــعـ ــ ــــصـ رمبــــــــــا يـ
الــوقــت الــراهــن اجلـــزم بأن 
ــــا طــــرأ على  تـــغـــيـــًرا جــــذرّيً
الــنــظــام الــعــاملــي، أدى إلــى 
تـــبـــلـــور أو اســـتـــقـــرار نــظــام 
عاملي »جــديــد«، لكن املؤكد 
الــتــغــيــر  ذلـــــك  أن مـــســـيـــرة 
ذاك  وأن  بــالــفــعــل،  قــائــمــة 
الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي اجلـــديـــد 
ل وإن لم يدرك  قيد التشُكّ
بـــــاألدق  أو  ذلــــــك،  ــم  ــالـ ــعـ الـ
ــر بــــه األكـــادميـــيـــون  ــقـ لــــم ُيـ

والساسة، حتى اآلن.  

ـــا التجـــارة الســـلعية، خاصـــة أنهـــا تشـــمل  للعالـــم مـــن الطاقـــة، إذ تتـــوازى معهـــا حالّيً
معظـــم القـــوى الكبـــرى )الصـــني، أوروبـــا، الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة(. وفــــي 
الســـياق االقتصـــادي أيًضـــا، أصبحـــت املوانـــي التجاريـــة واملمـــرات ســـواء املالحيـــة 
أو البريـــة شـــديدة األهميـــة فــــي حســـابات الـــدول الكبـــرى جتـــاه املنطقـــة، وفــــي هـــذا 
ـــة؛  ـــى سياســـة الصـــني اخلارجي ـــم طـــرأ عل ـــن بســـهولة رصـــد تطـــور مه الصـــدد ميك
إذ بـــدأت تباشـــر إجـــراءات وحتـــركات سياســـية وعمليـــة حلمايـــة وتأمـــني مصاحلهـــا 

االقتصاديـــة بشـــكل عـــام، والنفطيـــة واملالحيـــة بصفـــة خاصـــة. 

ــا  ــام العاملـــي مبـ ــة النظـ ــة طبيعـ ــة خاصـ ــرز بصفـ ــرة، تبـ ــل املؤثـ ــاق العوامـ وفــــي نطـ
ـــاون  ـــرى ومواضـــع التنافـــس والتع ـــوى الكب ـــني الق ـــات ب ـــه مـــن خريطـــة للعالق تتضمن
بينهـــا، ســـواء فــــيما يتعلـــق بالشـــرق األوســـط حتديـــًدا أو بشـــكل عـــام، كمـــا متثِّـــل 
ـــل  ـــر مباشـــر وطوي ـــر غي ـــة عامـــل تأثي ـــن القـــوى اإلقليمي ـــة وموازي التحـــوالت الداخلي

املـــدى، لكنـــه ال يغيـــب باملطلـــق عـــن حســـابات القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم.

ثانًيا: عالم مختلف
ــا  ــا كان لهـ ــي، رمبـ ــد احلالـ ــالل العقـ ــم خـ ــى العالـ ــرأت علـ ــة طـ ــوالت مهمـ ــة حتـ ثّمـ
ـــرك  ـــت تت ـــور بعـــد بشـــكل كامـــل، إال أنهـــا بات ـــم تتبل ـــوادر ســـابقة، ورمبـــا ل ـــات وب بداي
آثـــاًرا واضحـــة علـــى املشـــهد العاملـــي الراهـــن مبختلـــف عناصـــره ومكوناتـــه، علـــى 

مســـتوى الفاعلـــني وتفاعالتهـــم وكذلـــك فــــي القضايـــا والتحـــركات إزاءهـــا.

رمبـــا يصعـــب فــــي الوقـــت الراهـــن اجلـــزم بـــأن تغيُّـــًرا جذرّيًـــا طـــرأ علـــى النظـــام 
العاملـــي، أدى إلـــى تبلـــور أو اســـتقرار نظـــام عاملـــي »جديـــد«، لكـــن املؤكـــد أن مســـيرة 
ل وإن  ذلـــك التغيـــر قائمـــة بالفعـــل، وأن ذاك النظـــام العاملـــي اجلديـــد قيـــد التشـــكُّ
ـــى اآلن. ـــون والساســـة، حت ـــه األكادميي ـــر ب ـــم يُق ـــاألدق ل ـــك، أو ب ـــم ذل ـــدرك العال ـــم ي ل

ــة  ــص مختلفـ ــح وخصائـ ــة مالمـ ــح أن ثّمـ ـ ــا يرجِّ ــواهد مـ ــة والشـ ــن األدلـ ــاك مـ وهنـ
لطبيعـــة الروابـــط والعالقـــات احلاكمـــة للتفاعـــالت بـــني دول العالـــم، خصوًصـــا 
ـــة يجـــب رصدهـــا  ـــروز مســـتجدات مهم ـــى ب ـــة إل ـــيه، باإلضاف ـــرى فـ ـــوى الكب ـــني الق ب
وحتليلهـــا بشـــكل وافــــي ومعمـــق، مـــن أبرزهـــا اتســـاع نطـــاق قائمـــة الفواعـــل العامليـــة 
وتطورهـــا نوعّيًـــا وليـــس عدديـــاً فقـــط، وكذلـــك األمـــر بالنســـبة جملـــاالت التفاعـــل 
ــاالت  ــة مجـ ــدت أولويـ ــدة وتصاعـ ــاالت جديـ ــتجدت مجـ ــث اسـ ــام، حيـ ــل النظـ داخـ
وقضايـــا كانـــت قائمـــة لكـــن بأولويـــة متأخـــرة، األمـــر الـــذي انعكـــس بوضـــوح فــــي 

اتســـاع نطـــاق تأثيـــر القضايـــا محـــل االهتمـــام ليشـــمل مختلـــف بقـــاع العالـــم. 

وبعـد أن كانـت أولويـات النظـام العاملـي سـابًقا تركـز علـى العوملـة وحريـة التجـارة 
واالنفتـاح االقتصـادي، ثـم مالـت نحو القضايا اإلنسـانية، مثل: الدميقراطية وحقوق 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

أخـــذت القضايـــا اخلاصـــة 
نفســـها  تفــــــــرض  بالطـبـيـعـــــــة 
بقـــوة علـــى العالـــم مثـــل األوبئـــة 
والتغيـــرات املناخيـــة والكـــوارث 
أصبحــــــت  والتـــي  الطبيعيـــــــة 

هموًمـــا عامليـــة بامتيـــاز.  

اإلنسـان والتنميـة البشـرية، إذا بالقضايـا اخلاصـة بالطبيعـة تفـرض نفسـها بقسـوة 
علـى العالـم، مثـل: األوبئـة )سلسـلة متحـورات كورونـا( والتغيرات املناخيـة )التصحر 
واالحتـرار(، والكـوارث الطبيعيـة )الفــيضانات واألعاصيـر واحلرائـق(، وغيـر ذلـك 
مـوارد  تسـتقطب  وأخـذت  بامتيـاز،  مـن ظواهـر صـارت »قضايـا« وهموًمـا عامليـة 
وجهـد العالـم وعلـى رأسـه القـوى الكبـرى. مـا يعنـي أن العنصـر البشـري الـذي كان 
الطـرف األساسـي فــي تشـكيل النظـام العاملـي وإدارتـه، أي »الفاعـل« األول واألخيـر 
فــيه، صـار طرًفـا مسـتقبلًا ومتلقًيـا للتغيـرات املتالحقـة عليـه مـن البيئـة والطبيعـة، 
أي أقـرب إلـى املفعـول بـه مـن عناصـر أخـرى صـارت أكثـر منـه تأثيـًرا وحتكًمـا فــي 

قـدر معتبـر مـن التفاعـالت العامليـة، بـل وأحياًنـا تنفـرد بالتأثيـر. 

فــــي ظـــل هـــذا املشـــهد العاملـــي املســـتجد، والـــذي يبـــدو متجـــدًدا، اختلفـــت بالضـــرورة 
ل ترتيـــب ورمبـــا محتـــوى الئحـــة التهديـــدات  أولويـــات القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم، وتبـــدَّ
واملصالـــح اخلاصـــة بـــكل منهـــا، وهـــو وضـــع قابـــل لالســـتمرار بـــل والتزايـــد فــــي 
املســـتقبل القريـــب، فــــي ظـــل غيـــاب أيـــة مؤشـــرات علـــى قـــدرة العالـــم علـــى مواجهـــة 
تلـــك الظواهـــر املســـتجدة، مـــا يعنـــي أن العالـــم قـــد يســـتمر فــــي حالـــة اســـتقبال 
ـــة كهـــذه. ـــر املتوقع ـــك الظواهـــر والتطـــورات غي ـــوع مـــن تل ـــح أو أي ن ـــوارث أو جوائ ك

ـــي رســـم السياســـات( عـــدم قصـــر  ـــل )واألهـــم فـ ـــي التحلي ـــة فـ ـــذا، تقتضـــي الواقعي ل
احلـــراك احلاصـــل فــــي قائمـــة تهديـــدات ومصالـــح الـــدول الكبـــرى علـــى تراجـــع 
أولويـــة مصاحلهـــا أو تهديداتهـــا املرتبطـــة بالشـــرق األوســـط. فتوازًيـــا مـــع ذلـــك، 
شـــمل احلـــراك اتســـاع نطـــاق تلـــك املصـــادر وتنوعهـــا، مـــا انعكـــس فــــي تصاعـــد أهميـــة 
ــة« التهديـــدات  ــرة فــــي مـــدى »عوملـ ــادة كبيـ ــم؛ إذ يالحـــظ زيـ أقاليـــم أخـــرى بالعالـ
وكذلـــك املصالـــح املتعلقـــة بالـــدول الكبـــرى، بفعـــل تقـــدم القضايـــا والظواهـــر املعوملـــة 

علـــى قائمـــة التفاعـــالت الدوليـــة مؤخـــًرا.

وفــــي املقابـــل، فـــإن عوملـــة التهديـــدات واملصالـــح، تتطلـــب بدورهـــا إجـــراءات وترتيبـــات 
ـــيه،  ـــرى فـ ـــدول الكب ـــني ال ـــا ب ـــم، خصوًص ـــف دول العال ـــني مختل ـــة أي ُمنســـقة ب ُمعومل
ـــذي كانـــت  ـــة« التقليـــدي القـــدمي ال ـــد األهمي وهـــو مـــا يســـحب بالضـــرورة مـــن »رصي

ـــا حتتكـــره بعـــض املناطـــق أو القضايـــا فــــي املاضـــي. حتظـــى بـــه وأحياًن

وبعـــد أن كانـــت معاييـــر التعـــاون والصـــراع وبنـــاء التحالفـــات والعـــداوات فــــي النصـــف 
ــة  ــة ثابتـ ــة وأيديولوجيـ ــات فكريـ ــى منطلقـ ــتند إلـ ــرين تسـ ــرن العشـ ــن القـ ــي مـ الثانـ
إلـــى حـــد اجلمـــود والتكلـــس، فـــإن التحـــول املتســـارع فــــي العقديـــن املاضيـــني بصفـــة 
ـــه  ـــكل مكونات ـــي ب ـــل النظـــام العامل ـــة، جع ـــات شـــديدة البراجماتي خاصـــة نحـــو منطلق
فــــي حالـــة ديناميكيـــة جتمـــع بـــني تعدديـــة الفاعلـــني الكبـــار، وســـيولة الروابـــط 

والتحالفـــات، وبالتالـــي تذبـــذب العالقـــات بـــني التضاغـــط والتفاهـــم. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

معايير  كانت  أن  بعد 
الـــتـــعـــاون والــــصــــراع وبــنــاء 
ــداوات  ــ ــعــ ــ ــفـــات والــ ــالـ ــتـــحـ الـ
فـــــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
تستند  الــعــشــريــن  الـــقـــرن 
ــات فـــكـــريـــة  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ إلـــــــى مـ
ــتــــة،  ــابــ وأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة ثــ
ــارع  ــتــــســ فـــــــإن الــــتــــحــــول املــ
فـــــي الــعــقــديــن املــاضــيــني، 
جــعــل الــنــظــام الــعــاملــي فـي 
ــة ديــنــامــيــكــيــة جتــمــع  ــالـ حـ
بـــــني تــــعــــدديــــة الـــفـــاعـــلـــني 
الــكــبــار، وســيــولــة الــروابــط 
ــات، وبــالــتــالــي  ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ والـ
تــــــذبــــــذب الـــــعـــــالقـــــات بــني 

التضاغط والتفاهم.  

وبالتالـــي، صـــار شـــائًعا علـــى املســـتويني العاملـــي واإلقليمـــي انحســـار التوافـــق 
واالتســـاق بـــني حلفـــاء املاضـــي، وتقلـــص الفجـــوة بـــني األعـــداء التقليديـــني، فلـــم تعـــد 

ــاملة. توجـــد حتالفـــات جامـــدة أو مطلقـــة وال شـ

وباتـــت املرونـــة فــــي التحالفـــات الدوليـــة وكذلـــك اإلقليميـــة، مـــن أهـــم ســـمات 
النظـــام العاملـــي فــــي املرحلـــة الراهنـــة، وهـــي مرونـــة متنوعـــة املعاييـــر، فتشـــمل تبـــدل 
التحالفـــات حســـب القضايـــا وامللفـــات علـــى التـــوازي أي فــــي التوقيـــت نفســـه، وكذلـــك 
ــزى  ــر. وتُعـ ــى آخـ ــت إلـ ــن وقـ ــها مـ ــات نفسـ ــا وامللفـ ــي القضايـ ــات فــ ل التحالفـ ــدُّ تبـ
هـــذه املرونـــة بشـــكل أساســـي إلـــى تطـــور حســـابات الـــدول ومواقفهـــا بشـــأن تلـــك 
ـــة أو تقييدهـــا، هـــو  ـــذي يســـمح بوجـــود املرون ـــر أن الشـــرط املســـبق ال ـــا، غي القضاي
ـــي النظـــام العاملـــي، فهـــو إذ يتيـــح تبـــادل املواقـــع واألدوار،  منـــط التعدديـــة الســـائد فـ
يســـمح بالضـــرورة بتغييـــر املواقـــف وبالتالـــي التحالفـــات، ســـواء كان ذلـــك فــــيما بـــني 
القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم، أو بالنســـبة لبعـــض القـــوى اإلقليميـــة التـــي تستفــــيد مـــن 
ـــة  ـــة والرمادي ـــى املســـاحات اخلالي ـــا بالزحـــف عل ـــا، أحياًن ـــك الوضـــع العاملـــي أيًض ذل

ـــى آخـــر. ـــف إل ـــن حتال ـــال م ـــا باالنتق ـــرى، وأحياًن ـــوى الكب ـــا الق ـــي ال تتنازعه الت

ــي/ ــل العاملـ ــات التفاعـ ــي ديناميـ ــم فــ ــتجد مهـ ــد مسـ ــدوره رصـ ــذا بـ ــتدعي هـ ويسـ
اإلقليمـــي املتبـــادل، وهـــو تراجـــع بعـــض أشـــكال العالقـــات بـــني الـــدول اإلقليميـــة، 
خصوًصـــا فــــي أقاليـــم ذات أهميـــة خاصـــة مثـــل »الشـــرق األوســـط« والقـــوى الكبـــرى 
ه  فــــي العالـــم، ســـواء تلـــك التـــي تراجعـــت لديهـــا أهميـــة اإلقليـــم أو التـــي ال تـــزال تَعـــدُّ

ـــه.  ـــيه تفاعالت ـــًرا باالنخـــراط فـ جدي

العاملـي  التعاطـي  فــي  »الوكالـة«  بعيـد منـط  إلـى حـد  انحسـر  املثـال،  علـى سـبيل 
مـع »الشـرق األوسـط«، فلـم يعـد هنـاك ذلـك »الوكيـل/ Proxy« الـذي ميثِّـل مصالـح 
وتوجهات دولة كبرى وينفذ سياساتها، واملقصود هنا هو الوكيل أي الذراع اإلقليمية 
الثابتـة التـي ال تتغيـر مواقفهـا وال تتبـدل حتالفاتهـا حسـب القضيـة، أي ذلـك النـوع 
مـن الـوكالء أو احللفـاء اإلقليميـني الـذي كان سـائًدا خـالل احلـرب البـاردة، وظـل 

موجـوًدا خـالل فتـرة القطـب الواحـد فــي ظـل الهيمنـة األمريكيـة العامليـة. 

ـــة النظـــام العاملـــي أو  ـــر تركيب ـــة، أن تتغي ـــة املقبل ـــرة القريب ـــا خـــالل الفت وليـــس متوقًع
ـــى اســـتقطاب  ـــا إل ـــث تتجـــه أي منه ـــه، بحي ـــرى جتاه ـــوى الكب ـــف سياســـات الق تختل
وتوظيـــف حلفـــاء إقليميـــني بشـــكل نظامـــي وشـــامل، أي فــــي صـــورة »وكيـــل« لهـــا فــــي 
املنطقـــة، وبالتالـــي فـــإن مرونـــة التحالفـــات والسياســـات اخلاصـــة بـــدول املنطقـــة، 
ــتمرار علـــى  ــا، مرشـــحة لالسـ ــائد حالّيًـ ــع العاملـــي السـ والتـــي هـــي انعـــكاس للوضـ

ـــي املـــدى القصيـــر. األقـــل فـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ليـــس متوقًعـــا خـــالل 
املقبلـــة،  القريبـــة  الفتـــرة 
النظـــام  تركيبـــة  تتغيـــر  أن 
تختلــــــــــــــــف  أو  العاملـــــــــــــي 
الكبـــرى  القـــوى  سياســـات 
تتجـــه  بحيـــث  جتاهـــه، 
اســـتقطاب  إلـــى  منهـــا  أي 
وتوظيـــف حلفـــاء إقليميـــني 
وشـــامل،  نظامـــي  بشـــكل 
أي فــــي صـــورة »وكيـــل« لهـــا 
وبالتالـــي  املنطقـــة،  فــــي 
التحالفـــات  مرونـــة  فـــإن 
اخلاصــــــــة  والسـيـــــاســــــــــــات 
مرشـــحة  املنطقـــة،  بـــدول 
لالســـتمرار علـــى األقـــل فــــي 

القصيـــر.   املـــدى 

ــطي،  ــرق أوسـ ــي الشـ ــام اإلقليمـ ــبة للنظـ ــم بالنسـ ــردود مهـ ــه مـ ــذا بذاتـ وإن كان لهـ
وهـــو أن غيـــاب التحالفـــات املقيـــدة والروابـــط اجلامـــدة بالقـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم، 
ووجـــود مســـاحات معقولـــة للحركـــة واملنـــاورة والقابليـــة لالنتقـــال بـــني املواقـــع 
واملواقـــف، كلهـــا عوامـــل مـــن شـــأنها إحـــداث حالـــة تنافـــس إقليمي/إقليمـــي بـــني دول 
املنطقـــة؛ أولًا باجتـــاه بســـط النفـــوذ والهيمنـــة علـــى املنطقـــة، ولـــو بشـــكل جزئـــي، أي 
ـــا بالســـعي إلـــى  ـــي مجـــاالت محـــددة أو ملصالـــح بعينهـــا اقتصاديـــة أو أمنيـــة، وثانًي فـ
فـــرض منـــوذج معـــني ومحاولـــة تعميمـــه فــــي املنطقـــة، ســـواء كانـــت جتليـــات ذلـــك 

ـــية. ـــى ثقافـ ـــة أو حت ـــة أو ديني النمـــوذج سياســـية أو فكري

ــح  ــرى، يفتـ ــوى الكبـ ــع القـ ــات مـ ــة االرتباطـ ــي طبيعـ ــه فــ ــار إليـ ــول املشـ ــك التحـ ذلـ
ـــن  ـــني املؤثري ـــني الفاعل ـــات ب ـــام أشـــكال ُمســـتجدة مـــن التفاعـــالت والعالق ـــاب أم الب
فــــي أوضـــاع دول املنطقـــة وسياســـاتها، داخلّيًـــا وخارجّيًـــا. وال يقتصـــر أولئـــك 
ـــدون  ـــل ميت ـــط، ب ـــدول فق ـــي ال ـــات واملؤسســـات الرســـمية فـ ـــى احلكوم ـــون عل الفاعل
ـــات  ـــط أو مســـلحة، ومنظم ـــت سياســـية فق ـــات ســـواء كان ـــى اجلماعـــات والتنظيم إل
اجملتمـــع املدنـــي والشـــخصيات العامـــة أو الرمـــوز الناشـــطة فــــي بعـــض اجملـــاالت 

ســـواء كانـــت سياســـية أو غيـــر ذلـــك. 

وبالتالـــي، ميكـــن القـــول إن إطـــالق »حتالفـــات« علـــى تلـــك الشـــبكة املرنـــة مـــن 
ـــي  ـــي فـ ـــة؛ فه ـــدًرا مـــن املبالغ ـــة، يحمـــل ق ـــة واإلقليمي ـــات العاملي التفاعـــالت والتوافق
ــت  ــواء كانـ ــني، وسـ ــع معـ ــة أو وضـ ــة أو مرحلـ ــكل حالـ ــة بـ ــات متعلقـ ــع تفاهمـ الواقـ
أطرافهـــا مـــن القـــوى العامليـــة الكبـــرى فقـــط، أو تضـــم دولًا وأطراًفـــا إقليميـــة، 
أو حتـــى فــــي حالـــة التفاهمـــات والتنســـيقات اإلقليمية-اإلقليميـــة، فإنهـــا تظـــل 
فــــي حدهـــا األقصـــى »شـــراكات« محســـوبة ومنفصلـــة، ترتبـــط كل منهـــا حصرّيًـــا 

ــرى. ــى أخـ ــراكة« إلـ ــة »شـ ــن حالـ ــرورة مـ ــف بالضـ ــي تختلـ ــا التـ مبقتضياتهـ

ثالًثا: تنافس مقيد وتفاهم ضمني
ــوى  ــني القـ ــس بـ ــدة التنافـ ــع حـ ــة تراجـ ــب مالحظـ ــى املراقـ ــير علـ ــن العسـ ــس مـ ليـ
الكبـــرى فــــي الشـــرق األوســـط فــــي األعـــوام القليلـــة املاضيـــة، مقابـــل تزايـــد مســـاحات 
ــات،  ــي السياسـ ــا فــ ــا تعارًضـ ــدو ظاهرّيًـ ــا يبـ ــض مـ ــل إن بعـ ــم، بـ ــيق والتفاهـ التنسـ
هـــو فــــي حقيقتـــه جتســـيد لتوافـــق احلســـابات والتقديـــرات، مـــن منظـــور حتقيـــق 
مصالـــح أو درء تهديـــدات، واملثـــال األبـــرز علـــى ذلـــك هـــو مواقـــف الـــدول الكبـــرى 

مـــن التدخـــل العســـكري الروســـي واســـع النطـــاق فــــي األزمـــة الســـورية.

فغنـــي عـــن البيـــان، أن الـــدور العســـكري الروســـي فــــي ســـوريا وفــــي الشـــرق األوســـط 
ككل لـــم يكـــن ليســـتمر، بـــل لـــم يكـــن ليبـــدأ، لـــوال موافقـــة غربيـــة صريحـــة أو ضمنيـــة، 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

لــــيــــس مــــــن الـــعـــســـيـــر 
ــلــــى املــــــراقــــــب مـــالحـــظـــة  عــ
بني  التنافس  حــدة  تراجع 
الشرق  فـي  الكبرى  القوى 
ــــي األعـــــــــــوام  ــــ ــ األوســـــــــــــط فـ
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، مــقــابــل 
التنسيق  مــســاحــات  تــزايــد 
بــــل إن بــعــض  ــم،  ــاهـ ــفـ ــتـ والـ
ــا تعارًضا  مــا يــبــدو ظــاهــرّيً
ــو فـــــي  ــات، هــ ــاسـ ــيـ ــسـ فـــــــي الـ
لــتــوافــق  جتــســيــد  حقيقته 
احلـــســـابـــات والـــتـــقـــديـــرات، 
من منظور حتقيق مصالح 

أو درء تهديدات.  

ـــذ  ـــدأت إشـــاراته من ـــذي ب ـــع التوجـــه األمريكـــي شـــرًقا، ال ـــع م ـــا يتســـق بالطب وهـــو م
ســـنوات مـــع إدارة »بـــاراك أوبامـــا«، كمـــا يتفـــق أيًضـــا مـــع النـــزوع األوروبـــي إلـــى عـــدم 
التـــورط بشـــكل كبيـــر فــــي نزاعـــات ومشـــكالت الشـــرق األوســـط، خاصـــة تلـــك التـــي 
تتطلـــب تدخـــلًا عميًقـــا واالضطـــالع مبهـــام مباشـــرة وكبيـــرة، ســـواء عســـكرية أو حتـــى 
سياســـية. ومـــن ثـــّم ليـــس مســـتغرًبا ُمســـارعة موســـكو إلـــى وضـــع أقدامهـــا مـــكان 
واشـــنطن فــــي أي نقطـــة تُتـــاح لهـــا فــــي »الشـــرق األوســـط«؛ فاحلضـــور الروســـي 
ـــا وبدرجـــة  ـــى ليبي ـــا إل ـــد غرًب ـــل امت ـــد األراضـــي الســـورية، ب ـــم يتوقـــف عن ـــد ل املتزاي

ـــا.  أقـــل طـــال اليمـــن جنوًب

فهنـــاك مـــا يشـــبه التوافـــق العـــام بـــني القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم، ســـواء الغربيـــة 
ـــى  ـــا إل ـــل ليبي ـــا عـــدم حتوي ـــا، أهمه ـــى قواعـــد أساســـية ملســـتقبل ليبي ـــا، عل أو غيره
ـــؤرة أو مركـــز الســـتضافة اإلرهابيـــني أفـــراًدا أو تنظيمـــات، ويرتبـــط بهـــذا ضمـــان  ب
عـــدم ســـيطرة اإلســـالميني علـــى احلكـــم أيًضـــا، خصوًصـــا فــــي ظـــل اســـتمرار الدولـــة 

ـــة موحـــدة.  الليبي

فــــي الســـياق ذاتـــه، ترتبـــط بعـــض مظاهـــر التنافـــس واالختـــالف فــــي السياســـات 
واملواقـــف مـــن قضايـــا أو ملفـــات، مبســـاعي كل دولـــة إلـــى حتقيـــق مصلحـــة مباشـــرة 
علـــى حســـاب حصـــول دول أخـــرى علـــى املصلحـــة نفســـها أو نوعيـــة املكاســـب نفســـها، 
ـــى  ـــا عل ـــى هـــذا الوضـــع؛ إذ تتنافـــس فرنســـا وإيطالي ـــا عل ـــالًا منوذجّيً ـــا مث وتعـــد ليبي
اقتنـــاص املصالـــح )النفطيـــة( نفســـها، وينعكـــس هـــذا التنافـــس فــــي شـــكل اختالفـــات 
واضحـــة فــــي املواقـــف السياســـية والتصـــورات التـــي تؤيدهـــا كل مـــن الدولتـــني لكيفــــية 

حـــل األزمـــة فــــي ليبيـــا بشـــكل »مناســـب« مـــن منظـــور وحســـابات كل منهمـــا. 

ويوجـــد مـــن الشـــواهد مـــا يؤكـــد حـــرص الـــدول الكبـــرى فــــي العالـــم علـــى جتنُّـــب 
تفجيـــر أي مواجهـــات مباشـــرة بينهـــا، بتطويـــق األزمـــات وحصرهـــا داخـــل دائـــرة 
ــية  ــك امللفـــات اخلالفــ ــرز تلـ ــن أبـ ــزاع فــــي أقصـــى احلـــاالت، ومـ ــالف أو النـ اخلـ
»احملكومـــة« علـــى خريطـــة املواقـــف والسياســـات العامليـــة، ملـــف »النـــووي اإليرانـــي«، 
فهنـــاك اختالفـــات مهمـــة بـــني موســـكو وبكـــني فــــي جانـــب، وواشـــنطن وباريـــس ولنـــدن 
ومعظـــم العواصـــم األوروبيـــة فــــي اجلانـــب اآلخـــر. ودون التطـــرق إلـــى تفصيـــالت 
ودوافـــع تلـــك االختالفـــات، ميكـــن تأكيـــد أنهـــا لـــم تصـــل يوًمـــا إلـــى حـــد النـــزاع أو 

ـــي أزمـــة بســـببها. الدخـــول فـ

لكـــن فــــي الوقـــت نفســـه، وألن هـــذا ليـــس محـــل تفاهـــم أو تنســـيق أو حتـــى قبـــول 
وتوافـــق عـــام بـــني القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم، لـــم تتـــرك أي دولـــة مـــن اجلانبـــني 
الـــدول األخـــرى تديـــر امللـــف مبفردهـــا، حتـــى فــــي داخـــل املعســـكر الواحـــد، مثـــل 
واشـــنطن والعواصـــم األوروبيـــة. لهـــذا حتتفـــظ آليـــة إدارة هـــذا امللـــف )املســـماة بعـــدد 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

إن أدوار القـــوى الكبـــرى 
األوســــــــــــط  الـشــــــــــــــــــــرق  فــــي 
األزمـــات  جتـــاه  وسياســـاتها 
قـــد  اإلقليميـــة،  والقضايـــا 
تتبايـــن وتتعـــارض وقـــد تصـــل 
والتعـــارض،  اخلـــالف  حـــد 
لكنهـــا فــــي جميـــع األحـــوال 
دائــــــــــــــرة  إلـــى  تنتقــــــــــــل  ال 
املــواجهـــــــــــات  أو  االنفجــــــــــار 
املباشـــرة العســـكرية   ســـواء 

أو حتى السياسية.  

ـــك األطـــراف الســـتة بهـــا، ولذلـــك تظهـــر أيًضـــا  أطرافهـــا: 5+1( باســـتمراريتها ومتسُّ
مـــن حـــني إلـــى آخـــر آليـــات مشـــابهة تتعلـــق ببعـــض امللفـــات والقضايـــا اإلقليميـــة فــــي 
ـــى التعريـــف  ـــم تعـــد مقصـــورة عل ـــي ل ـــة »دول اجلـــوار« الت ـــل آلي الشـــرق األوســـط، مث
الدقيـــق لـــدول »اجلـــوار«، وإمنـــا صـــارت تضـــم دولًا غيـــر مجـــاورة وليســـت قريبـــة 
ـــة ككل. وتطـــور مســـمى  ـــن خـــارج املنطق ـــا م ـــل وأحياًن ـــزاع، ب ـــؤرة الن ـــن ب ـــّيًا م جغرافـ

ـــذا«.  ـــاء ك ـــات فصـــار »مجموعـــة أصدق ـــل واآللي ـــك احملاف بعـــض تل

الثابـت فــي هـذا اإلطـار، أن أدوار القـوى الكبـرى فــي الشـرق األوسـط وسياسـاتها 
جتـاه األزمـات والقضايـا اإلقليميـة، قـد تتبايـن وتتعـارض وقـد تصـل حـد اخلـالف 
والتعـارض، لكنهـا فــي جميـع األحـوال ال تنتقـل إلـى دائـرة االنفجـار أو املواجهـات 
الوضـع حصرّيًـا  هـذا  يرتبـط  وال  السياسـية.  حتـى  أو  املباشـرة  العسـكرية  سـواء 
مبنطقـة الشـرق األوسـط، أو نتيجـة تراجـع أهميـة املنطقـة فــي حسـابات القـوى 
العامليـة الكبـرى )كمـا سـبق اإليضـاح(، فاألمـر ذاتـه ينطبـق علـى قضايـا وحـاالت 
أخـرى متثـل أهميـة كبيـرة بـل قصوى للدول الكبرى فــي العالـم. مثال ذلك، اخلالف 
احلـاد اجلـاري حالّيًـا بـني روسـيا والواليـات املتحـدة )وحلـف الناتو( بشـأن أوكرانيا؛ 
فرغـم أهميـة اخلـالف للطرفــني )بالنسـبة ملوسـكو مسـألة أمـن قومـي، وبالنسـبة 
للناتـو يأتـي فــي سـياق سياسـة التوسـع شـرًقا(، فـإن مواقـف الطرفــني وحتركاتهمـا 

تعكـس حرًصـا متبـادلًا علـى تطويـق اخلـالف وعـدم تفجيـر املوقـف.

فــي  عـام، خصوًصـا  بشـكل  اإلقليمـي  للوضـع  النسـبي  الثبـات  فــي ظـل  وختاًمـا، 
بـني  تنافـس حقيقـي  ـع اسـتمرار غيـاب  يُتوقَّ القائمـة،  املفتوحـة واألزمـات  امللفـات 
التسـبب فــي مشـكالت إلـى حـد  الكبـرى إال فــي حـدود ضيقـة، ال تصـل   القـوى 
أو خالفـات حـادة بينهـا. علـى أن هـذا التقدير مشـروط بعقالنية ووعي دول املنطقة 
بحـدود هـذا التوافـق العاملـي، وإدراك أن مـا تبديـه الـدول الكبـرى مـن مرونـة ومـا 
تتركـه مـن مسـاحات للتحـرك واملنـاورة أمـام دول املنطقـة، ليـس مدعـاة ملمارسـة 
سياسـات مـن شـأنها تفجيـر الوضـع اإلقليمـي احلـرج أصـلًا، أو جتاهـل املعـادالت 

األساسـية للتـوازن اإلقليمـي القائـم، حتـى وإن لـم يكـن صلًبـا.
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــي عام 2021 أُسـدل السـتار على حكم املستشـارة األملانية »أجنيال ميركل« بإجراء 
انتخابـات 26 سـبتمبر 2021، حيـث اسـتمرت فــي منصبهـا ملـدة 16 عاًمـا اتبعـت 
نـت أملانيـا مـن تبـوء دوًرا قيادّيًـا فــي أوروبـا،  خاللهـا سياسـة راشـدة وحكيمـة مكَّ
وممارسـة سياسـة أكثـر توازًنـا مـع قـوى العالـم اخملتلفـة، وقـد أثبتـت »ميـركل« مهارة 
كبيـرة فــي مواجهـة األزمـات طيلـة فتـرة حكمها، ولكـن إّبان رحيلها ثارت التسـاؤالت 
حـول طبيعـة توجهـات السياسـة األملانيـة اجلديـدة، وهـل ميكنهـا إحـداث حتـوالت 

جذريـة فــي السياسـة األملانيـة؟

ليس من املتصور -بدايًة- أن يُْقِدم املستشـار األملاني اجلديد »أوالف شـولتز« الذي 
ينتمـي للتيـار احملافـظ فــي احلـزب االشـتراكي الدميقراطـي علـى إحـداث تغييـرات 
م نفسـه جلمهـور الناخبـني وللعالـم  ثوريـة فــي سياسـة بـالده اخلارجيـة، كمـا أنـه قـَدّ
اخلارجـي علـى أنـه امتداد لسياسـة املستشـارة السـابقة »ميركل«، لكنـه قد يلجأ إلى 

تكييـف سياسـاته مـع برامج شـركائه فــي احلكومـة اجلديدة.

الدميقراطـي  االشـتراكي  احلـزب  م  تقـدُّ عـن  البرملانيـة  االنتخابـات  أسـفرت  وقـد 
بحصولـه علـى أعلـى األصـوات بنسـبة 25.7% وحصولـه علـى 206 مقاعـد، بينمـا 
مقعـًدا  علـى 196  »ميـركل«-  املسـيحي -حـزب  االحتـاد  منافسـه  حـزب  حصـل  
بنسـبة 241%، فــي حـني حصـل حـزب اخلضـر علـى 118 مقعـًدا بنسـبة %14.8، 
بينمـا حصـل  احلـزب الدميقراطـي احلـر علـى 92 مقعـًدا بنسـبة تقتـرب مـن %12، 
ثـم يليـه حـزب البديـل مـن أجـل أملانيـا بحصولـه علـى 83 مقعـًدا بنسـبة 11% تقريًبا، 
وحزب اليسار 39 مقعًدا بنسبة 5% تقريًبا، بينما حصلت جمعية جنوبي شيلسفــيغ 
علـى مقعـد واحـد، ورغـم أن احلزبـني الكبيريـن: »االحتـاد املسـيحي واالشـتراكي 
الدميقراطـي« قـد حكمـا مًعـا لسـنوات طويلـة، لكـن »أوالف شـولتز« زعيـم احلـزب 
االشـتراكي الدميقراطـي أكـد أن الوقـت قـد حـان لتحالف مـن نوع جديد مع اخلضر 
املسـيحي متاًمـا رغـم إجنـازات زعيمتـه  اسـتُبِعد حـزب االحتـاد  أي  والليبراليـني، 

»ميـركل« خـالل فتـرة حكمهـا.)1(

االشـتراكي  أحـزاب:   مـن  مكونـة  بالفعـل  جديـدة  ائتالفــية  حكومـة  لَت  ُشـكِّ وقـد 
للمـرة  الدميقراطـي، والدميقراطـي احلـر، واخلضـر، وهـو حتالـف ثالثـي يحـدث 
األولـى منـذ خمسـينيات القـرن املاضـي )2(، ويعـد أكبـر كتلـة برملانيـة فــي البرملـان 
اجلديـد)3(، وقـد اخِتيـر »شـولتز« زعيـم احلـزب االشـتراكي الدميقراطـي مستشـاًرا 

اجلديـــدة..  األملانيـــة  احلكومـــة  توجهـــات 
التحديات مواجهـــة  فــــي  التـــوازن 

الـــدســـوقـــي بـــكـــر  أبـــــو  د. 

مستشـــار حتريـــر مجلـــة السياســـة 
الدوليـــة مبؤسســـة األهـــرام
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

جديًدا ألملانيا، و »كريستيان ليندر«، زعيم احلزب الدميقراطي احلر وزيًرا للمالية، 
بينمـا اخِتيـرت »أنالينـا بيربـوك« زعيمـة حـزب اخلضـر لتولـي وزارة اخلارجيـة )4(، 
وقـد وصفـت وسـائل إعـالم أملانيـة التحالـف اجلديـد بــ »إشـارة املـرور«؛ نظـًرا ألن 

ألـوان رايـات األحـزاب املشـاركة فــيه تنطبـق مـع ألـوان إشـارة املـرور. )5(

قناعات شولتز

يُعـدُّ »شـولتز« مـن احملافظـني فــي حزبـه االشـتراكي الدميقراطـي، ولديـه قناعـات 
محـددة، ويحمـل خبـرة إداريـة وتوافقية كبيرة، ويُعدُّ مؤيًدا وداعًما للتوافق اجملتمعي 
الدميقراطـي، ولـه قناعـات بأهميـة أوروبـا والعالقـات مـع الواليـات املتحـدة. ويؤمـن 
بأهميـة الـدور األملانـي فــي عصـر العوملـة وضـرورة حتديـث اقتصـاد السـوق، وتشـير 
التقديرات إلى أنه سـيواصل النهج البراجماتي احلذر مليركل، كما سـتعكس سياسـة 
حكومتـه االتفـاق الـذي وقـع بـني األطـراف املتآلفـة )6(. ومـن هنـا تتضـح توجهـات 

احلكومـة االئتالفــية علـى املسـتويني الداخلـي واخلارجـي علـى النحـو التالـي:

أوًلا: السياسة الداخلية

ســوف تتســم السياســة اجلديــدة مبزيــد مــن املرونــة فـــيما يتعلــق بالسياســات 
ــد  ــق مزي ــن االجتماعــي، وحتقي ــة األم ــث منظوم ــة، وحتدي احملافظــة جتــاه املديوني
ــي مجــال البيئــة، وحتديــث  ــة فـ مــن الدعــم لغيــر القادريــن، واتخــاذ خطــوات جريئ

املنظومــة االقتصاديــة، وحســم املوقــف مــن املهاجريــن والالجئــني.)7(

ــا  ــاء كورون ــات وب ــا مبعاجلــة تداعي ــد ســيكون مطالًَب ــم اجلدي ــالف احلاك ــن االئت لك
علــى االقتصــاد األملانــي وعلــى احليــاة اليوميــة للشــعب األملانــي، وتأثيــره علــى 
احلركــة والنشــاط االجتماعــي، خاصــة فـــي ظــل انتشــار موجــة جديــدة مــن اجلائحــة 
تهــدد باإلغــالق التــام مجــدًدا فـــي أملانيــا، وســط ارتفــاع عــدد اإلصابــات إلــى أرقــام 
قياســية هــي األعلــى علــى املســتوى األوروبــي، وأيًضــا املســارعة فـــي تنفـــيذ إجراءات 
حمايــة املنــاخ بعــد القــرارات التــي صــدرت عــن مؤمتــر »كــوب26«، وااللتزامــات التــي 
قطعتهــا برلــني علــى نفســها، وخاصــة إنهــاء اســتخدام الفحــم بحلــول عــام 2030.)8(

هــذا إلــى جانــب ضــرورة اإلصــالح الضريبــي، وتطبيــق احلــد األدنــى ملســتويات 
ــة،  ــة األملاني ــر الدول ــي دوائ ــة شــاملة فـ ــى إحــداث صحــوة رقمي ــة إل األجــور، إضاف

ســـوف تتســـم سياســـة 
االئتـــالف احلاكـــم اجلديـــد 
فــــيما  املرونـــة  مـــن  مبزيـــد 
بـــالـــســـــــــياسات  يـتـــعــــلــــــــــــق 
احملافظـــة جتـــاه املديونيـــة، 
ــة األمـــن  وحتديـــث منظومـ
وحتقيـــق  االجــتـــــماعـــــــــي، 
لغيـــر  الدعـــم  مـــن  مزيـــد 
القادريـــن، واتخـــاذ خطـــوات 
ـــي مجـــال البيئـــة،  جريئـــة فـ
املــنــظـــــــــــومة  وتــحـــديــــــــــث 
وحســــــم  االقــتــــصـــاديــــــــــــــة، 
املهاجريــــــــــــن  مـــن  املوقـــف 

والالجئـــني.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــــتـــــســـــم الـ
اخلــارجــيــة األملــانــيــة بــعــدة 
ثوابت منها: دعم االندماج 
والتكامل األوروبي، وتعزيز 
الـــشـــراكـــة عــبــر األطــلــســي، 
والــعــمــل مـــن أجـــل الــســالم 
واألمـــــــن والـــدميـــقـــراطـــيـــة، 
ــانــــون  ــقــ وإرســــــــــــاء دولـــــــــة الــ
ــان، وبــــذل  ــ ــسـ ــ ــقــــوق اإلنـ وحــ
ــد مـــــن أجـــــــل عـــوملـــة  ــ ــهـ ــ اجلـ
مـــســـتـــدامـــة ونــــظــــام دولــــي 
عـــادل، وتعزيز احلـــوار بني 
الـــثـــقـــافـــات، والـــعـــمـــل على 
ــاه  ــة جتــ ــيــ ــاملــ ــة عــ ــقــ ــاء ثــ ــ ــنـ ــ بـ

أملانيا.  

ــم  ــا الهجــرة واللجــوء، ودع ــات املرتبطــة بقضاي ــة التحدي ــك فضــلًا عــن مواجه وذل
طــرق الهجــرة القانونيــة إلــى أملانيــا، إلــى جانــب االســتمرار فـــي اإلصالحــات 

االقتصاديــة واإلداريــة علــى الصعيــد الداخلــي.)9(

ثانًيا: السياسة اخلارجية

تتســم السياســة اخلارجيــة األملانيــة بعــدة ثوابــت منهــا: دعــم االندمــاج والتكامــل 
األوروبــي، وتعزيــز الشــراكة عبــر األطلســي، والعمــل مــن أجــل الســالم واألمــن 
والدميقراطيــة، وإرســاء دولــة القانــون وحقــوق اإلنســان، وبــذل اجلهــد مــن أجــل 
عوملــة مســتدامة ونظــام دولــي عــادل، وتعزيــز احلــوار بــني الثقافــات بخلــق أســاس 

ــا.)10( ــة جتــاه أملاني ــة عاملي ــاء ثق ــى بن ــل عل ــة، والعم ــات الدولي ــني للعالق مت

وقــد بــدا أن هنــاك توافًقــا مــن ِقبــل االئتــالف احلكومــي اجلديــد حــول ضــرورة 
احلفــاظ علــى الــدور الريــادي األملانــي علــى مســتوى االحتــاد األوروبــي، واحلــرص 
علــى عــدم الدخــول فـــي منافســة ســلبية مــع فرنســا الطامحة إلى تزعــم االحتاد عبر 
دعــوات لتشــكيل قــوى الــردع العســكري واالســتقالل االســتراتيجي، وقــد أكــد  ذلــك 
»شــولتز« بقولــه: »إن ســيادة أوروبــا هــي حجــر األســاس فـــي سياســتنا اخلارجيــة«، 
مؤكــًدا صداقــة أملانيــا مــع فرنســا والشــراكة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة )11(، 
واإلشــارة إلــى سياســات متوازنــة جتــاه الصــني وروســيا، وسياســات أكثــر تفاعليــة 

مــع الشــرق األوســط )12(، علــى النحــو التالــي: 

احتــاد أوروبــي أكثــر قــوة: فقــد أصبحــت أملانيا طرًفا مؤثًرا فـــي االحتاد األوروبي . 1
كونهــا القــوة االقتصاديــة األولــى علــى مســتوى القــارة والرابعــة عاملّيًــا، كمــا ســعت 
فـــي أثنــاء رئاســتها جمللــس االحتــاد األوروبــي إلــى إيجــاد موقــف أوروبــي قــوي 
موحــد بشــأن التحديــات الكثيــرة علــى مســتوى السياســة اخلارجيــة )13(. وقــد بدا 
فـــي أثنــاء املناظــرات التــي جــرت قبــل االنتخابــات البرملانيــة األخيــرة أن هنــاك 
إجماًعــا فـــي أملانيــا يتشــكل حــول احلاجــة إلــى تعزيــز »الســيادة األوروبيــة«؛ فقــد 
أكــد كال املرشــحني الرئيســني فـــي االنتخابــات، االحتــادي الدميقراطي املســيحي 
ــي  ــي فـ ــز االحتــاد األوروب »الشــيت«، واالشــتراكي الدميقراطــي »شــولتز«، تعزي
مواجهــة الصــني والواليــات املتحــدة، فقــد ذكــر »شــولتز« أنــه فـــي »عالــم ســيضم 
قريًبــا 10 مليــارات نســمة، مــن املهــم أن يكــون هنــاك »احتــاد أوروبــي قــوي، 
وإال فإننــا لــن نــؤدي أي دور فـــيه«، فـــي حــني  ذكــر »الشــيت«: »نحــن نحتــاج إلــى 
ــاج إلــى إطــالق مشــروعات مشــتركة ومشــروعات  التحــدث بصــوت واحــد، نحت
ــن أي  ــات املتحــدة -م ــل مبجــرد انســحاب الوالي ــن العم ــن م ــى نتمكَّ تســليح حت

اتفــاق- وهــذه مهمــة يتعــني علــى احلكومــة املقبلــة إجنازهــا«.)14(
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
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متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
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صحيـــة  أزمـــة   ..2022
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عــــبـــــــــــر  الشــــــــــــراكــــــة 
األطلســـي ركيـــزة أساســـية 
اخلارجيـــــة  للســـيــــــاســـــــــــة 
األملانيـــة؛ إذ ُتعـــدُّ الواليـــات 
هـــي  األمريكيـــة  املتحـــدة 
صالبـــة  األكثـــر  احلليـــف 
وهـــذه  أوروبــــــــــــا،  خــــــــــارج 
علـــى  تعتمـــد  العالقـــــــــــــــة 
خبـــرات تاريخيـــة ومصالـــح 
مشـــتركة،  وقيـــم  متبادلـــة 
وفــــي هـــذا الصـــدد تســـعى 
أملانيـــا إلـــى إيجـــاد عالقـــة 
وثيـــــقة  أطلســـــــيـــــــــة  عبـــر 
وتشـــاركية، تتســـم بالثقـــة 

املتبادلـــة.  

شــراكة غير مجانية عبر األطلســي: تُعدُّ الشــراكة عبر األطلســي ركيزة أساســية . 2
للسياســة اخلارجيــة األملانيــة؛ إذ تُعــدُّ الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي احلليــف 
األكثــر صالبــة خــارج أوروبــا، وهــذه العالقــة تعتمــد علــى خبــرات تاريخيــة 
ومصالــح متبادلــة وقيــم مشــتركة، مثــل الدميقراطيــة واحلريــة ودولــة القانــون، 
فضــلًا عــن ارتبــاط متــوارث مــن الناحيــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة. 
ــا مــن أجــل إيجــاد عالقــة عبــر أطلســية  ــي هــذا الصــدد تســعى أملانيــا دائًم وفـ
وثيقــة وتشــاركية، تتســم بالثقــة املتبادلــة، وكــذا مــن أجــل ضمــان حــوار مفتــوح 
مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة)15(، وقــد أكــد »شــولتز« أهميــة العالقــة مــع 
الواليــات املتحــدة، لكنــه يــدرك أن هــذه العالقــة لــن تكــون مجانيــة خاصــة فـــي 
ضــوء مطالبــة الواليــات املتحــدة األوروبيــني بتخصيــص 2% مــن ناجتهــم القومــي 
لإلنفــاق علــى التســلح واألمــن، وهــو األمــر الــذي لــم تنفــذه أملانيــا حتــى اآلن.)16(

ــدة . 3 ــة اجلدي ــة األملاني ــع احلكوم ــح أن تتب ــرى: مــن املرجَّ ــوى الكب ــع الق ــوازن م الت
ــي عالقاتهــا مــع روســيا والصــني؛ إذ إن »شــولتز«  ــة وبخاصــة فـ سياســة متوازن
لــن يخاطــر مبصالــح أملانيــا مــع روســيا رغــم الضغــوط األوروبيــة األمريكيــة 
لوقــف مشــروع »نــورد ســترمي 2« الــذي  ســيوفر الطاقــة ألملانيــا، وكذلــك احلــال 
بالنســبة للعالقــات األملانية-الصينيــة ذات املصالــح االقتصاديــة الضخمــة، فقــد 
بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا عــام 2020 نحــو 212.7 مليــار يــورو)17(، لكــن 
ــات  ــة العالق ــي ســيتبعها »شــولتز« ســتواَجه مبعضل ــة الت هــذه السياســة املتوازن
املتوتــرة بــني احلليــف األمريكــي وفـــي الصــني، كذلــك رفــض حــزب اخلضــر 

الشــريك فـــي االئتــالف احلاكــم لسياســة أملانيــا جتــاه الصــني.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

دور أكثــر فاعليــة فـــي الشــرق األوســط: متثَّلــت سياســة أملانيــا الشــرق أوســطية . 4
فـــي ضــرورة تفعيــل دورهــا فـــي بــؤر الصراعــات فـــي املنطقــة مبــا يخــدم املصالــح 
األملانيــة، مــن خــالل دعــم الشــراكات االســتراتيجية مــع الــدول الرئيســة فـــي 
اإلقليــم، واحلفــاظ علــى تــوازن القــوى اإلقليمــي، ومكافحــة التنظيمــات اإلرهابية 
الوطنيــة  الــدول  دعائــم  وترســيخ  املســلحة،  وامليليشــيات  للحــدود،  العابــرة 
واجليــوش النظاميــة واحلكومــات الشــرعية،  ورفــض إنشــاء مخيمــات لالجئــني 
ــدول )18(. كمــا أن  ــي جهــود إعــادة إعمــار ال ــؤر الصراعــات، واملشــاركة فـ ــي ب فـ
تراجــع دور الواليــات املتحــدة فـــي املنطقــة، قــد يُســهم فـــي بــروز دور أملانيــا 
باعتبارهــا قــوة أوروبيــة إلــى جانــب فرنســا، أو رمبــا تقــوم بــدور الوســيط النزيــه، 
خاصــة أنهــا تتمتــع باملصداقيــة لــدى دول املنطقــة، ويبــدو أن أملانيــا ســوف تبــدي 
تركيــًزا كبيــًرا علــى منــع انتشــار األســلحة النوويــة، وحتقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 

االســتقرار ملنــع تدفــق املزيــد مــن الالجئــني.

وختاًمــا، نؤكــد القــول بــأن السياســة اخلارجيــة األملانيــة ســعت دائًمــا للحفــاظ علــى 
التــوازن بــني املصالــح والقيــم.)19(



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

150

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد
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الهوامش واملراجع

)1( االنتخابـــات األملانيـــة: فـــوز احلـــزب االشـــتراكي الدميقراطـــي علـــى حـــزب ميـــركل بفـــارق ضئيـــل، BBC، 27 ســـبتمبر 2021، متـــاح علـــى الرابـــط: 

https://bbc.in/3qEwjH2

https://bit.ly/3et0Xh2 :27 ديسمبر 2021، متاح على الرابط ،Independent Arabia ،2( نبيل فهمي، أملانيا وفرنسا وإحياء أوروبا(

https://bit.ly/3sCn3G7 :3( أملانيا بعد ميركل.. قيادة ثالثية، اخلليج، 2 ديسمبر 2021، متاح على الرابط(

)4( أملانيا.. اإلعالن عن أسماء وزراء حكومة »إشارة املرور«، DW، 6 ديسمبر 2021

)5( أملانيا بعد ميركل.. قيادة ثالثية، مرجع سابق

)6( نبيل فهمي، مرجع سابق

)7( املرجع السابق

)8( أملانيا بعد ميركل.. قيادة ثالثية، مرجع سابق

)9( أملانيا بعد ميركل.. قيادة ثالثية، مرجع سابق

https://almania.diplo. :10( محـــاور السياســـة اخلارجيـــة األملانيـــة، املركـــز األملانـــي لإلعـــالم، وزارة اخلارجيـــة، 27 يونيـــو 2017، متـــاح علـــى الرابـــط(

de/ardz-ar/02-DEU-int-Diplo/-/1892824

)11( أملانيا بعد ميركل.. قيادة ثالثية، مرجع سابق

)12( نبيل فهمي، مرجع سابق

ــط:  ــى الرابـ ــاح علـ ــبتمبر independent Arabia ،2021، متـ ــط؟، 27 سـ ــرق األوسـ ــاه الشـ ــد جتـ ــا اجلديـ ــار أملانيـ ــة مستشـ ــتكون سياسـ ــف سـ )13( كيـ

https://bit.ly/3pvxgCh

)14( كيف ستكون سياسة مستشار أملانيا اجلديد جتاه الشرق األوسط؟، مرجع سابق

)15( محاور السياسة اخلارجية األملانية، مرجع سابق

)16( السياسة اخلارجية األملانية بعد ميركل كيف ستبدو مالمحها، مرجع سابق

https://bit.ly/3FNeLyR :15 يونيو 2020، متاح على الرابط ،deutschland.de ،17( الصادرات والواردات(

ـــو  ـــة، 12 يوني ـــز املســـتقبل لألبحـــاث والدراســـات املتقدم ـــؤر صراعـــات الشـــرق األوســـط، مرك ـــي ب ـــة فـ ـــز السياســـة األملاني ـــات محســـوبة: ركائ )18( توازن

https://bit.ly/3Jwzklv :2017، متـــاح علـــى الرابـــط

)19( كيف ستكون سياسة مستشار أملانيا اجلديد جتاه الشرق األوسط؟، مرجع سابق
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تطـــرح التحـــركات اخلارجيـــة النشـــطة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة فــــي اآلونـــة 
األخيـــرة، وال ســـيما جتـــاه القـــوى اإلقليميـــة اخملتلفـــة، مثـــل: تركيـــا وإســـرائيل وإيـــران، 
بالتـــوازي مـــع حتركاتهـــا جتـــاه محيطيهـــا اخلليجـــي والعربـــي، تســـاؤالت بشـــأن 
كيفــــية فهـــم األهـــداف التـــي تســـعى الدولـــة إلـــى حتقيقهـــا مـــن هـــذه التحـــركات، 
والتـــي تتمحـــور باألســـاس حـــول العمـــل مـــن أجـــل بنـــاء نظـــام إقليمـــي تعاونـــي يضمـــن 
حتقيـــق األمـــن واالســـتقرار والتنميـــة واالزدهـــار جلميـــع شـــعوب املنطقـــة، إلـــى جانـــب 
ـــيف حـــدة التوتـــرات والصراعـــات القائمـــة مبـــا يســـمح بالتركيـــز بصـــورة كبـــرى  تخفـ
ـــة والتنميـــة املســـتدامة التـــي  ـــاء والتطويـــر وحتقيـــق املنفعـــة املتبادل علـــى مســـيرة البن

تنشـــدها شـــعوب املنطقـــة.

ــة  ــور الرؤي ــن منظ ــة م ــية اإلماراتي ــركات الدبلوماس التح
ــة ــتقبلية للدول املس

إن حتليـل التحـركات الدبلوماسـية لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يجـب أن يبـدأ 
اخلمسـينية  فــي  اإلماراتيـة  االسـتراتيجية  لألهـداف  جيـدة  سياسـية  قـراءة  مـن 
اجلديـدة، فاإلمـارات التـي احتفلـت مؤخـًرا باكتمـال اخلمسـينية األولـى مـن عمـر 
البنـاء االحتـادي، قـد حتولـت إلـى منـوذج عاملـي وقاطـرة للمسـتقبل، حيـث أعلنـت 
منظمـة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة »يونسـكو« اعتمـاد اليـوم الوطنـي 
اإلمـارات رسـمًيا  لتتـوج  للمسـتقبل،  يوًمـا عاملًيـا  ديسـمبر(  مـن  )الثانـي  لإلمـارات 
كرائـد عاملـي فــي مجـال استشـراف املسـتقبل. مبـا يعكـس قناعـة اجملتمـع الدولـي 
بـأن اإلمـارات باتـت متثِّـل رمـًزا للنجـاح واستشـراف املسـتقبل، وأنهـا قـادرة علـى 
قيـادة اجلهـود الدوليـة فــي مجـاالت واعدة، مثـل: االبتكار واإلبـداع والتميز والبحث 
العلمـي والعلـوم والتكنولوجيـا، ملـا حققتـه مـن طفـرات نوعيـة كبـرى تعـد مصـدر 
فاإلمـارات متتلـك  العالـم؛  دول  فــي مختلـف  إلهـام ومحفـزات لألجيـال اجلديـدة 
استراتيجيات للمستقبل فــي مختلف اجملاالت، التعليم والفضاء واالقتصاد والعلوم 
والـذكاء  واملائـي  الغذائـي  واألمـن  والبيئـة  واالقتصـاد  والصحـة  والطاقـة  املتقدمـة 
االصطناعـي وغيـر ذلـك، فضـلًا عـن منظومـات متكاملـة واسـتراتيجيات متخصصـة 
الستشـراف املسـتقبل، وتهـدف إلـى الرصـد املبكـر للفـرص والتحديـات فــي مختلف 
الدولـة، وبنـاء منـاذج مسـتقبلية فــي مختلـف اجملـاالت،  فــي  القطاعـات احليويـة 
باستشـراف  ترتبـط  تخصصـات  فــي  الوطنـي  املسـتوى  علـى  اإلمكانـات  وتعزيـز 

املسـتقبل، وعقـد الشـراكات التخصصيـة علـى مسـتوى العالـم فــي هـذا اجملـال.

اإلمـــارات: دبلـومـاسـية دينـاميـكيـة فـي 
عالم متغير

أ. يوسف جمعة احلداد

إماراتـــي وإعالمـــي  كاتـــب 

األمم  منظمة  أعلنت 
والــعــلــوم  للتربية  املــتــحــدة 
والثقافة »يونسكو« اعتماد 
ــيـــوم الــوطــنــي لـــإلمـــارات  الـ
)الثاني من ديسمبر( يوًما 
لتتوج  للمستقبل،  عــاملــًيــا 
اإلمــــــــــارات رســـمـــًيـــا كـــرائـــد 
عاملي فـي مجال استشراف 
ــا يــعــكــس  ــ ــبــــل. مبــ ــقــ ــتــ املــــســ
قـــنـــاعـــة اجملـــتـــمـــع الـــدولـــي 
ل  ــارات بــاتــت متثِّ ــ ــأن اإلمــ بـ
واســتــشــراف  للنجاح  ــًزا  رمــ

املستقبل.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وقـــد وضعـــت اإلمـــارات فــــي مســـتهل اخلمســـينية اجلديـــدة اســـتراتيجية طموحـــة 
للمســـتقبل، تضمنتهـــا »وثيقـــة مبـــادئ اخلمســـني«، التـــي نّصـــت علـــى عشـــرة مبـــادئ 
ترســـم فــــي مجملهـــا خطـــوات اإلمـــارات فــــي ســـنواتها املقبلـــة، وتعـــد مبنزلـــة خريطـــة 
طريـــق سياســـية واقتصاديـــة وتنمويـــة للمســـتقبل املنظـــور، وبالتالـــي فـــإن فهـــم مـــا 
ــي دول  ــران وباقـ ــا وإيـ ــوريا وتركيـ ــاه سـ ــرة جتـ ــية األخيـ ــركات الدبلوماسـ وراء التحـ
اإلقليـــم يجـــب أن يبـــدأ مـــن قـــراءة دقيقـــة لهـــذه املبـــادئ التـــي تُعلـــي مـــن قيـــم 
التعـــاون؛ بهـــدف التركيـــز علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة للشـــعوب، حيـــث نـــّص 
ـــى  ـــة عل ـــرة املقبل ـــى »التركيـــز بشـــكل كامـــل خـــالل الفت املبـــدأ الثانـــي مـــن الوثيقـــة عل
بنـــاء االقتصـــاد األفضـــل واألنشـــط فــــي العالـــم، التنميـــة االقتصاديـــة للدولـــة هـــي 
املصلحـــة الوطنيـــة األعلـــى، وجميـــع مؤسســـات الدولـــة فــــي كافـــة تخصصاتهـــا وعبـــر 
مســـتوياتها االحتاديـــة واحملليـــة ســـتكون مســـؤوليتها بنـــاء أفضـــل بيئـــة اقتصاديـــة 
عامليـــة واحلفـــاظ علـــى املكتســـبات التـــي مت حتقيقهـــا خـــالل اخلمســـني عاًمـــا 
ــة  ــادة بدولـ ــز القيـ ــوح ويعنـــي أن تركيـ ــام الوضـ ــا واضـــح متـ ــابقة«، واملعنـــى هنـ السـ
ـــاء االقتصـــاد  ـــى »بن ـــة عل ـــارات ســـينصب »بشـــكل كامـــل« خـــالل الســـنوات املقبل اإلم
ـــة هـــي املصلحـــة  ـــة للدول ـــة االقتصادي ـــم«، وأن »التنمي ـــي العال األفضـــل واألنشـــط فـ

الوطنيـــة األعلـــى«.

اإلمـــــــــــارات  وضــعــــــت 
فــــي مســــتهل اخلمســـينية 
اســـــــتراتيجية  اجلديــــــــــدة 
للمســــــــتقبل،  طــمـــــوحـــــــة 
تضمنتهـــا »وثيقـــة مبـــادئ 
نّصـــت  التـــي  اخلمســــني«، 
علـــى عشـــرة مبـــادئ ترســـم 
خطـــــــــــوات  مجملهـــا  فــــي 
ســــــــنواتها  فــــي  اإلمــــــــارات 
مبنــــــــزلة  وتعــــــــد  املقبلـــة، 
خريطـــة طريـــق سياســـية 
وتـنـمـويـــــــــة  واقـتـصــاديـــــــــة 

للمســـتقبل املنظـــور.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

جـــــــانـــــــب كـــــبـــــيـــــر مـــن 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــركـ ــ حتـ
الصعيد  عــلــى  اإلمـــاراتـــيـــة 
أن يجد  اإلقــلــيــمــي ميــكــن 
ــي الــربــط  تــفــســيــرات لـــه فـــ
والـــــتـــــالزم الـــــــذي تــرســخــه 
ــــني بـــني  ــسـ ــ ــمـ ــ ــة اخلـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وثـ
السياسة واالقتصاد، وكيف 
أن  يجب  الدبلوماسية  أن 
ــداف الــســيــاســة  ــ ــ حتـــقـــق أهـ
»التركيز  وأن  االقتصادية، 
بشكل كامل« خالل الفترة 
ــنـــصـــب عــلــى  ــيـ ــلــــة سـ ــبــ املــــقــ
ــاء االقـــتـــصـــاد األفـــضـــل  ــنـ بـ

واألنشط عاملًيا.  

وإذا كان هـــذا هـــو الهـــدف االســـتراتيجي الـــذي يحظـــى بأولويـــة مطلقـــة فــــي 
تخطيـــط ورؤيـــة القيـــادة، فـــإن مـــن البديهـــي أن تأتـــي الوثيقـــة علـــى ذكـــر اآلليـــات 
ـــة،  ـــث بالوثيق ـــدأ الثال ـــى املب ـــد مـــن االشـــارة إل ـــا ال ب ـــق هـــذا الهـــدف، وهن ـــي حتق الت
ــارات  ــة اإلمـ ــة لدولـ ــة اخلارجيـ ــى أن »السياسـ ــص علـ ــه وينـ ــا قبلـ ــل مـ ــذي يُكمـ والـ
ــة  ــح االقتصاديـ ــها املصالـ ــا وعلـــى رأسـ ــة العليـ ــة األهـــداف الوطنيـ ــي أداة خلدمـ هـ
لدولـــة اإلمـــارات، هـــدف السياســـة هـــو خدمـــة االقتصـــاد وهـــدف االقتصـــاد هـــو 
ـــا تبـــدو األمـــور واضحـــة، حيـــث يؤطـــر  ـــاة لشـــعب اإلمـــارات«، وهن ـــير أفضـــل حي توفـ
ـــي خدمـــة األهـــداف  ـــا فـ ـــة، ويضعه ـــة اإلماراتي ـــدور السياســـة اخلارجي ـــدأ ل هـــذا املب
ــوح  ــى الوضـ ــيًرا مبنتهـ ــة، مشـ ــح االقتصاديـ ــها املصالـ ــى رأسـ ــا، وعلـ ــة العليـ الوطنيـ
إلـــى أن هـــدف السياســـة هـــو خدمـــة االقتصـــاد، وصـــولًا إلـــى توفــــير »أفضـــل حيـــاة« 
ــاًدا  ــرة أو حصـ ــد ثمـ ــي تعـ ــعادة التـ ــرات السـ ــاء مبؤشـ ــارات، أو االرتقـ ــعب اإلمـ لشـ

جملمـــل جهـــود التنميـــة. 

ــى  ــات، فإنهــا تنــص كذلــك عل ــى األهــداف واآللي وإذا كانــت الوثيقــة قــد نّصــت عل
أســس ومبــادئ العمــل مــن خــالل التأكيــد فـــي املبــدأ اخلامــس علــى أن »حســن 
ــذي  ــي ال ــي والشــعبي والثقافـ ــط اجلغرافـ اجلــوار أســاس لالســتقرار«، وأن »احملي
تعيــش ضمنــه الدولــة يعتبــر خــط الدفــاع األول عــن أمنهــا وســالمتها ومســتقبل 
ــيها، وتطويــر عالقــات سياســية واقتصاديــة وشــعبية مســتقرة وإيجابيــة  التنميــة فـ
مــع هــذا احمليــط يعتبــر أحــد أهــم أولويــات السياســة اخلارجيــة للدولــة«، ورغــم أن 
ــا مــع ثوابــت السياســة اخلارجيــة اإلماراتيــة التــي تســير  هــذا املبــدأ يتماهــى متاًم
عليهــا دولــة االحتــاد منــذ تأسيســها فـــي الثانــي مــن ديســمبر عــام 1971 علــى يــد 
املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ »زايــد بــن ســلطان آل نهيــان«، فــإن التأكيــد عليــه 
مجــدًدا فـــي الوثيقــة التــي ترســم خريطــة الطريــق للخمســينية املقبلــة يعــد جتديــًدا 
للثوابــت وجتذيــًرا لهــا، ألن بقيــة املبــادئ التــي تنــص عليهــا الوثيقــة متثِّــل فـــي أغلبهــا 
أيًضــا مزيًجــا متجانًســا يجمــع بــني املبــادئ والقيــم الراســخة فـــي الوعــي اجلمعــي 
وبــني تطلعــات املســتقبل وأهدافــه الطموحــة، حيــث التأكيــد علــى أن حتقيــق اآلمــال 

ســيكون مــن خــالل االرتــكاز علــى قاعــدة متينــة مــن املــوروث اإلماراتــي.

اخلالصـــة، أن جانًبـــا كبيـــًرا مـــن حتـــركات الدبلوماســـية اإلماراتيـــة علـــى الصعيـــد 
اإلقليمـــي ميكـــن أن يجـــد تفســـيرات لـــه فــــي الربـــط والتـــالزم الـــذي ترســـخه وثيقـــة 
اخلمســـني بـــني السياســـة واالقتصـــاد، وكيـــف أن الدبلوماســـية يجـــب أن حتقـــق 
أهـــداف السياســـة االقتصاديـــة، وأن التنميـــة االقتصاديـــة للدولـــة هـــي »املصلحـــة 
الوطنيـــة األعلـــى«، وأن »التركيـــز بشـــكل كامـــل« خـــالل الفتـــرة املقبلـــة ســـينصب علـــى 
ـــا، مـــا يرســـم منظومـــة متكاملـــة للسياســـات  بنـــاء االقتصـــاد األفضـــل واألنشـــط عاملًي

االقتصاديـــة والتنمويـــة والعمـــل الدبلوماســـي.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

جنحـــت اإلمـــارات فــــي 
حلحلـــة الكثيـــر مـــن امللفـــات 
واإلمــســـــــــــــــاك  الـجـــــامــــــدة، 
واملبـــادأة  املـبــــــــــادرة  بزمـــــــام 
اســـتراتيجًيا فــــي التعاطـــي 
والتوتـــرات،   األزمـــات  مـــع 
ومـــا ُينظـــر إليـــه كتحـــركات 
دبلوماســـية »مفاجئـــة« نحـــو 
وإيـــران  تركيـــا  مثـــل  دول 
حقيقـــة  فــــي  هـــو  وســـوريا، 
األمـــر نتـــاج دراســـة متأنيـــة 
للظـــروف ومعطيـــات البيئـــة 
اإلقليميـــة  االســـتراتيجية 

والدوليـــة.  

دالئل وأبعاد للدبلوماسية اإلماراتية
السياسـة اخلارجيـة  التـي شـهدتها سـاحة  املتسـارعة  الدبلوماسـية  التحـركات  إن 
اإلماراتيـة منـذ سـبتمبر عـام 2020، لهـا أبعاد اسـتراتيجية ميكن طرحها فــيما يلي:

ــة  	 ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــية لدولـ ــة الدبلوماسـ ــك أن اآللـ ــة: الشـ ــات نوعيـ اختراقـ
املتحـــدة تعمـــل منـــذ ســـنوات طويلـــة بفاعليـــة يشـــهد بهـــا القاصـــي والدانـــي، 
ولكـــن فــــي األعـــوام األخيـــرة حققـــت الدبلوماســـية اإلماراتيـــة جناحـــات 
وإجنـــازات واختراقـــات نوعيـــة كبـــرى، تعكـــس فــــي مجملهـــا تناغًمـــا عميًقـــا 
وتفاهًمـــا بالًغـــا لفريـــق عمـــل وطنـــي يقـــوده بكفـــاءة ووعـــي اســـتراتيجي نـــادر 
ــي  ــد أبوظبـ ــي عهـ ــان« ولـ ــد آل نهيـ ــن زايـ ــد بـ ــيخ »محمـ ــمو الشـ ــب السـ صاحـ
ـــن خـــالل  ـــارات م ـــث جنحـــت اإلم ـــوات املســـلحة، حي ـــى للق ـــد األعل ـــب القائ نائ
جهـــود هـــذا الفريـــق فــــي حلحلـــة الكثيـــر مـــن امللفـــات اجلامـــدة، واإلمســـاك 
ـــرات،  ـــي التعاطـــي مـــع األزمـــات والتوت ـــادأة اســـتراتيجًيا فـ ـــادرة واملب بزمـــام املب
ومـــا يُنظـــر إليـــه كتحـــركات دبلوماســـية »مفاجئـــة« نحـــو دول مثـــل تركيـــا 
وإيـــران وســـوريا، هـــو فــــي حقيقـــة األمـــر نتـــاج دراســـة متأنيـــة للظـــروف 
ــح  ــق مصالـ ــا يحقـ ــة، مبـ ــة والدوليـ ــتراتيجية اإلقليميـ ــة االسـ ــات البيئـ ومعطيـ
اإلمـــارات ويضمـــن لهـــا خطـــوات اســـتباقية فــــي ملفـــات متحركـــة ضمـــن رؤيتهـــا 

ــي. ــتقرار اإلقليمـ ــن واالسـ ــاملة لألمـ ــتراتيجية الشـ االسـ

تعزيز التعاون وبناء الشراكات: فــي إطار التوقعات القائلة بأن الواليات املتحدة  	
االهتمـام  األقـل جلهـة  علـى  األوسـط،  الشـرق  منطقـة  مـن  تدريجًيـا  تنسـحب 
وكذلـك  األمريكـي،  القومـي  األمـن  حسـابات  فــي  املنطقـة  وأولويـة  والتركيـز 
التوقعـات املتباينـة حـول مصيـر اجلهـود الدوليـة الراميـة إلحيـاء االتفـاق النـووي 
الـذي مت توقيعـه عـام 2015 بـني إيـران ومجموعـة »5+1«، ومـا يرتبـط بذلـك مـن 
تكهنـات وسـيناريوهات حـول موقـف إسـرائيل حيـال مـا تعتبـره تهديـدات نوويـة 
إيرانيـة ألمنهـا القومـي، تبـدو حتـركات الدبلوماسـية اإلماراتيـة لتحييـد كل هـذه 
األخطـار وتفـادي تداعياتهـا احملتملـة  قـدر اإلمـكان- واحليلولـة دون تأثُّر قاطرة 
التنميـة اإلماراتيـة املتسـارعة مبـا يجـري من حولها من صراعـات وتوترات، وهنا 
يبدو األمر مفهوًما إلى حد كبير، فاإلمارات ال تريد سوى توفــير أجواء إقليمية 
التواصـل واالسـتمرارية، وتضمـن لهـا  التنميـة  آمنـة ومسـتقرة، تضمـن لعمليـة 
كذلك مستويات متزايدة من التعاون والشراكات بينها وبني الدول واالقتصادات 
األخـرى، ال سـيما تلـك التـي تتمتـع مبزايـا نسـبية ميكـن أن تسـهم فــي تعزيـز 
معدالت األداء التنموي اإلماراتي فــي مختلف القطاعات، مثل قطاعات التقنية 

وامليـاه والـذكاء االصطناعـي فــي إسـرائيل علـى سـبيل املثـال.



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

155

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

حتـــوالت نوعيـــة فــــي شـــبكة العالقـــات اإلقليميـــة: تبـــدو الدبلوماســـية اإلماراتيـــة  	
خـــالل األشـــهر األخيـــرة األكثـــر نشـــاًطا وفاعليـــة وديناميكيـــة علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمـــي والدولـــي، فاإلمـــارات التـــي تســـتضيف املعـــرض األكثـــر عراقـــة وشـــهرة 
ـــي األشـــهر األخيـــرة أيًضـــا العديـــد مـــن  ـــي العالـــم »اكســـبو 2020« اســـتقبلت فـ فـ
ــت  ــا تبادلـ ــم، كمـ ــن دول العالـ ــؤولني مـ ــار املسـ ــاء وكبـ ــاء والزعمـ ــادة والرؤسـ القـ
الزيـــارات مـــع العديـــد مـــن الـــدول احملوريـــة، وقـــام صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
»محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان« ولـــي عهـــد أبوظبـــي بزيـــارات لعواصـــم إقليميـــة 
ودوليـــة عـــّدة، وجميـــع هـــذه األنشـــطة الدبلوماســـية واالقتصاديـــة قـــد أثمـــرت 
عـــن حتـــوالت نوعيـــة مؤثـــرة فــــي اخلريطـــة اإلقليميـــة، واملســـألة تبـــدو أعمـــق 
ــع  ــم واقـ ــال رسـ ــرات، لتطـ ــة التوتـ ــكالت« أو تهدئـ ــير املشـ ــن »تصفــ ــل مـ مبراحـ
ــتراتيجي  ــا االسـ ــا وثقلهـ ــارات ومكانتهـ ــع اإلمـ ــخ موقـ ــد، يرسـ جيوسياســـي جديـ
فاعـــل  اســـتراتيجي  دور  وصاحبـــة  سياســـات  كصانعـــة  والدولـــي  اإلقليمـــي 

ــي. ــي والدولـ ــتقرار اإلقليمـ ــن واالسـ ــق األمـ ــتهدف حتقيـ يسـ

اســـتجابات غيـــر تقليديـــة لأزمـــات التقليديـــة: تعكـــس التحـــركات الدبلوماســـية  	
ــتجابات  ــى اآلن، اسـ ــرائيل حتـ ــع إسـ ــم مـ ــاق إبراهيـ ــع اتفـ ــذ توقيـ ــة منـ اإلماراتيـ
إماراتيـــة غيـــر تقليديـــة لألزمـــات التقليديـــة، فالنمـــوذج اإلماراتـــي الـــذي بـــات 
يقـــوم علـــى الفاعليـــة واالنطـــالق والتحـــرر مـــن القيـــود واحلســـابات التقليديـــة 
بـــات قـــادًرا علـــى جتـــاوز األعـــراف والقواعـــد والبروتوكـــوالت التقليديـــة التـــي 
حتـــول فــــي أحيـــان كثيـــرة دون حتريـــك امليـــاه الراكـــدة فــــي أزمـــات وملفـــات كثيـــرة، 
وتقـــف عقبـــة أمـــام تنقيـــة األجـــواء وتبريـــد أزمـــات املنطقـــة، فاإلمـــارات التـــي 
تقـــرأ الواقـــع االســـتراتيجي الدولـــي جيـــًدا وتعـــي أن العالـــم ميـــر مبرحلـــة انتقاليـــة 
مـــن النظـــام العاملـــي القائـــم إلـــى مـــا ميكـــن تســـميته نظـــام مـــا بعـــد كورونـــا، ومـــا 
ــية  ــو سياسـ ــة اجليـ ــادة للهندسـ ــوالت وإعـ ــات وحتـ ــن جتاذبـ ــه مـ ــك كلـ ــه ذلـ يعنيـ
واجليـــو اســـتراتيجية للـــدول واملناطـــق اخملتلفـــة، ال تريـــد الوقـــوف بانتظـــار تبلـــور 
نتائـــج التفاعـــالت احلاصلـــة علـــى املســـتوى الدولـــي، بـــل تريـــد أن تســـهم بفاعليـــة 
فــــي توجيـــه بوصلـــة التحـــوالت، مبـــا متتلـــك مـــن إرادة التحـــرك االســـتباقي 
سياســـًيا ودبلوماســـًيا؛ مـــن أجـــل تفـــادي أي تأثيـــرات وعواقـــب ســـلبية لسياســـات 

وقـــرارات وتوجهـــات القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة.

قــوة دفــع اخلمســينية األولــى: ال شــك أن حصــاد مســيرة التنميــة اإلماراتيــة  	
ــا عميًقــا  طيلــة العقــود اخلمســة املاضيــة مــن عمــر االحتــاد، قــد راكمــت موروًث
مــن اإلجنــازات النوعيــة التــي متثِّــل وقــوًدا ورافعــة اســتراتيجية ألي حتــرك 
ــى حصــاد  ــع وهــي تســتند إل ــى اجلمي ــارات تتحــدث إل ــي، فاإلم سياســي إمارات
كبيــر مــن التجــارب واإلجنــازات التــي توفــر لهــا قــدًرا هائــلًا مــن االحتــرام 



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

156

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
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مينحهــا  وهــذا  والدولــي،  اإلقليمــي  والتقديــر 
االختالفــات  رغــم  اخلالفــات  إدارة  علــى  القــدرة 
سياســية أو  مصاحليــة  أو  كانــت   -أيديولوجيــة 
أو  حتــى اقتصاديــة- واعتمــاد نهــج أكثــر براجماتيــة 
مقابــل حتقيــق املصالــح االقتصاديــة واالســتراتيجية 
جــرد حســاب  علــى  القائــم  النهــج  وهــذا  للدولــة، 
واقعــي لألربــاح واخلســائر فـــي العالقــات املعقــدة 
إقليميــة،  أطــراف  مــع  احلساســة  الطبيعــة  وذات 

مثــل: تركيــا وإيــران.

الدبلوماسية  	 التحركات  متثِّل  تشاركية:  مقاربات 
اإلماراتية باجتاه سوريا وإيران وتركيا وقطر وغيرها 
الدائم  وميلها  اإلمارات  رؤية  يعكس  تشاركًيا  نهًجا 
ال  فاإلمارات  الدوليني،  والسلم  األمن  ترسيخ  نحو 
تسعى للجمع بني املتناقضني كما يتصور البعض، بل 
تريد التشارك بني اجلميع وفق رؤية حتقق املصالح 
املشتركة، قفًزا على التناقضات والتباينات، من خالل 
تعظيم املشتركات والبناء عليها، وإقصاء االختالفات 
وليس  اجلميع،  على  واالنفتاح  تأثيرها،  من  واحلد 
مفاجًئا أن تعتمد الدولة التي متتلك أهداًفا طموحة 
-كالتي وردت فـي وثيقة اخلمسني- أو التي تعلنها 
القيادة بأن الطموحات ال سقف لها سوى السماء، 
تطرق أبواب مصاحلها االستراتيجية أينما كانت، ال 

سيما أن املسألة ال تتعلق فقط مبكاسب اقتصادية 
التسامح  فـي نشر قيم  برغبة صادقة  بل  وجتارية، 
والتعايش واالنفتاح على اآلخر، لذا، ليس من باب 
بني  التقريب  فـي  اجلهود  هذه  كل  تُبذل  أن  املنطق 
من  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  البشر سواء من خالل 
العاملي والعيش املشترك -التي وّقعها  أجل السالم 
اإلمام األكبر الدكتور »أحمد الطيب« شيخ األزهر و 
»البابا فرانسيس« فـي الرابع من فبراير 2019 فـي 
أبوظبي - فـي حني ال تستطيع اختراق احلواجز فـي 
عالقاتها الثنائية مع أطراف إقليمية، مثل: إسرائيل 
حاضرة  سوريا،  عن  ناهيك  إيران،  أو  تركيا  أو 
الثقافة العربية العريقة التي ال ميكن للعرب مواصلة 
االبتعاد عنها أو إقصاؤها من منظومة العمل العربي 
املشترك، بكل ما يعنيه ذلك من تبعات استراتيجية 
التحرك  إلى  اإلشارة  ميكن  وهنا  للجميع.  سلبية 
والذي  سوريا،  نحو  والسريع  الفاعل  الدبلوماسي 
جَتّسد فـي زيارة سمو الشيخ »عبد اهلل بن زايد آل 
الدولي إلى دمشق  نهيان« وزير اخلارجية والتعاون 
واللقاء املهم مع الرئيس »بشار األسد«، فـي اختراق 
دبلوماسي يهدف إلى استعادة سوريا إلى حاضنتها 
العالقات  الطبيعية، و«بناء اجلسور وتعزيز  العربية 
ووصل ما ُقطع«، كما قال د. »أنور قرقاش« املستشار 

الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

دولـــــــة  عـــــضـــــويـــــة  إن 
فـي  الدائمة  اإلمـــارات غير 
ــلـــس األمــــــــن الــــدولــــي  مـــجـ
عامني،  ملــدة  الثانية  للمرة 
ل فرصة ثمينة لتعزيز  متثِّ
ومـــكـــانـــتـــهـــا  الــــــدولــــــة  دور 
وحتقيق رسالتها من أجل 
تــرســيــخ الــســالم والــتــعــاون 
والــتــنــمــيــة عـــلـــى الــســاحــة 
الدولية. وهنا يبدو حترك 
اإلمــــــــــارات عـــلـــى الــصــعــيــد 
اإلقــلــيــمــي مــواكــًبــا لــدورهــا 

الدولي.  

البعد الدولي للتحركات الدبلوماسية اإلماراتية
ال شـك أن حتـركات الدبلوماسـية اإلماراتيـة لتهدئـة األوضـاع ونـزع فتيـل التوتـرات 
إقليمًيـا فــي األشـهر األخيـرة ال تنفصـل عـن دور اإلمـارات وسـمعتها العامليـة الـذي 
انعكـس فــي التصويـت بالثقـة مـن جانـب أعضـاء اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة، 
وانتخابهـا، للمـرة الثانيـة فــي تاريخهـا، يـوم احلـادي عشـر مـن يونيـو 2021، لنيـل 
العضويـة غيـر الدائمـة مبجلـس األمـن الدولـي - ملـدة عامـني - إلـى جانـب ألبانيـا 
والبرازيـل واجلابـون وغانـا للفتـرة 2022-2023؛ حيـث أكـد صاحـب السـمو الشـيخ 
الـوزراء حاكـم  رئيـس مجلـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  آل مكتـوم«  راشـد  بـن  »محمـد 
دبـي -رعـاه اهلل- بهـذه املناسـبة أن انتخـاب دولـة اإلمـارات لعضويـة مجلـس األمـن 
يعكـس دبلوماسـيتها النشـطة، وموقعهـا الدولـي، ومنوذجهـا التنمـوي املتميـز. وقـال 
صاحـب السـمو الشـيخ »محمـد بـن زايـد آل نهيـان« ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد 
لعضويـة  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  انتخـاب  إن  املسـلحة،  للقـوات  األعلـى 
مجلـس األمـن الدولـي، يجسـد ثقـة العالـم بالسياسـة اإلماراتيـة، وكفـاءة منظومتهـا 
الدبلوماسـية وفاعليتهـا، مؤكـًدا أن اإلمـارات سـتواصل مسـؤوليتها مـن أجـل ترسـيخ 
السـالم والتعـاون والتنميـة علـى السـاحة الدوليـة. وفــي اجملمـل فـإن عضويـة دولـة 
اإلمـارات غيـر الدائمـة فــي مجلـس األمـن الدولـي للمـرة الثانيـة )كانـت اإلمـارات 
عضـًوا فــي مجلـس األمـن فــي الفتـرة 1986 - 1987( ملـدة عامـني، متثِّـل فرصـة 
السـالم  ترسـيخ  أجـل  مـن  رسـالتها  وحتقيـق  ومكانتهـا  الدولـة  دور  لتعزيـز  ثمينـة 
والتعـاون والتنميـة علـى السـاحة الدوليـة. وهنـا يبـدو حتـرك اإلمارات علـى الصعيد 
اإلقليمـي مواكًبـا لدورهـا الدولـي، مثلمـا قـال سـمو الشـيخ »عبـد اهلل بـن زايـد آل 
نهيـان« وزيـر اخلارجيـة والتعـاون الدولـي: »التزمـت دولـة اإلمـارات بالعمـل متعـدد 
األطـراف، والقانـون الدولـي وميثـاق األمم املتحـدة منذ تأسيسـها، وستسـتمر الدولة 
فــي التمسـك بهـذه املبـادئ خـالل عضويتهـا فــي مجلـس األمـن، وإننـي علـى ثقة من 
ننا من تقدمي مسـاهمة فاعلة  أن تاريخنـا ودورنـا كشـريك ووسـيط موثـوق بـه، سـيمكِّ
خـالل السـنتني اللتـني سـنعمل فــيهما فــي مجلـس األمـن، وإننـا نـدرك املسـؤولية 
الكبيـرة املرتبطـة بالعضويـة وأهميـة التحديـات التـي يواجههـا اجمللـس، وبـكل عـزم 
ومثابـرة، سـتحرص دولـة اإلمـارات علـى احلفـاظ علـى السـلم واألمـن الدوليـني«. 
وهـذه الرسـالة بالغـة األهميـة حتمـل حقيقتـني مهمتـني، األولـى: متسـك اإلمـارات 
برؤيتهـا اخلاصـة بـأن ميثـاق األمم املتحـدة ومبـادئ القانـون الدولـي هـي الركيـزة 
فــي  دورهـا  اإلمـارات ألهميـة  استشـعار  والثانيـة:  الدوليـة،  العالقـات  فــي  األهـم 
توظيـف قدراتهـا وإمكانياتهـا الكبيـرة ملصلحة تنفــيذ التزاماتها ومسـؤولياتها كعضو 

فاعـل فــي منظمـة األمم املتحـدة.

وخـالل اإلعـالن رسـمًيا عـن ترشـحها وانطـالق حملتهـا للحصـول علـى مقعـد غيـر 
دائـم فــي مجلـس األمـن التابـع لـألمم املتحـدة للفتـرة 2022 - 2023، قـال سـمو 



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

158

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

استطاعت الدبلوماسية 
أهداف  حتقق  أن  اإلماراتية 
وضمنت  اخلارج،  فـي  الدولة 
من  مؤثًرا  حضوًرا  لها 
القمم  فـي  املشاركة  خالل 
 واالجتماعات الدولية الكبرى،
كما جنحت فـي توظيف ثقل 
كقوة  اإلمارات  دولة  ومكانة 
واقـتـصــــادًيـــــا  تنموًيا  صاعدة 
أجـــــل  من  وتــكــنــولــوجــًيــــا، 
فـي  حــــيــــــــــــــــوي  دور  لـــعــــــــــب 
األمـــــــــــن  أســس  تــــرســــــــيــــــــــخ 
املـنــــطـــقـــــة  فـي  واالســـــتـقـــرار 

والعالـــــــــــم.  

الشيخ »عبد اهلل بن زايد آل نهيان« وزير اخلارجية والتعاون الدولي فــي بيان دولة 
اإلمـارات أمـام املناقشـة العامـة للـدورة اخلامسـة والسـبعني للجمعيـة العامـة لـألمم 
املتحـدة: »سـتواصل بـالدي بنفـس اخلطـى واملبـادئ التـي تأسسـت عليهـا جهودهـا 
فــي صـون السـلم واألمـن الدوليـني بالتعـاون مـع أعضـاء اجمللـس«، وأضـاف سـموه : 
»إننـا نـدرك حجـم املسـؤولية املترتبـة علـى عضويتنـا ومقـدار التحديـات التـي تواجه 
للـدول  بعـزم وإصـرار ملعاجلـة القضايـا املهمـة  اجمللـس ونؤكـد أن بـالدي سـتعمل 
مسترشـدين فــي ذلـك بفهمنـا لألزمـات وبخبرتنـا فــي املنطقـة العربيـة وعالقاتنـا 
الوثيقة مع الدول، وسـتواصل بالدي الدعوة إلشـراك املنظمات اإلقليمية فــي بلورة 

حلـول دائمـة لألزمـات، ونعتمـد علـى دعمكـم لنتمكـن مـن حتقيـق هـذه الغايـات«.

قـد  اإلماراتيـة  الدبلوماسـية  أن  علـى  واملتخصصـون  املراقبـون  يتفـق  وختاًمـا، 
اسـتطاعت أن حتقـق أهـداف الدولـة فــي اخلـارج، وضمنـت لهـا حضـوًرا مؤثـًرا مـن 
خـالل املشـاركة فــي القمـم واالجتماعـات الدوليـة الكبـرى، كمـا جنحت فــي توظيف 
ثقـل ومكانـة دولـة اإلمـارات كقـوة صاعـدة تنموًيـا واقتصادًيـا وتكنولوجًيـا، مـن أجـل 
لعـب دور حيـوي فــي  ترسـيخ أسـس األمـن واالسـتقرار فــي املنطقـة والعالـم، حيـث 
أظهرت الدبلوماسـية اإلماراتية قدرة كبيرة فــي التعامل مع أزمات املنطقة، والعمل 
علـى احتـواء تداعياتهـا السـلبية علـى األمـن واالسـتقرار اإلقليمـي والدولـي، وهـو ما 
رّسـخ مكانـة اإلمـارات ضمـن حسـابات العواصـم الدوليـة الكبـرى، حيـث حتـرص 
القـوى الكبـرى علـى التعـرف علـى رؤى اإلمـارات ومواقفهـا املتوازنـة جتـاه مختلـف 
القضايـا، واالسـتفادة منهـا فــي معرفـة وتقييـم تطـورات األوضـاع فــي املنطقـة. كما 
جنحـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة من خالل دبلوماسـيتها النشـيطة، وعالقاتها 
تسـوية  مبـدأ  اعتمادهـا  إلـى جانـب  اسـتثناء،  دون  العالـم،  دول  مـع جميـع  القويـة 
النزاعـات بالطـرق السـلمية، كأحـد املبـادئ والثوابـت فــي سياسـتها اخلارجيـة، فــي 
إثبـات نفسـها كإحـدى أبـرز القـوى الفاعلـة ذات التأثيـر علـى الصعيديـن اإلقليمـي 
والدولـي، وإحـدى الـدول ذات الـدور احليـوي فــي إقـرار السـلم واألمـن العامليـني، 
ويبـدو هـذا جلًيـا فــي الـدور الـذي تضطلـع بـه فــي إدارة األزمـات التـي متـوج بهـا 

منطقـة الشـرق األوسـط فــي املرحلـة الراهنـة.

ومن املعروف أن اإلمارات من الدول التي تؤمن إمياًنا راسًخا بأهداف األمم املتحدة، 
ومبادئها التي عبَّر عنها ميثاقها حلماية األمن والسلم الدوليني والتعايش السلمي 
بني الدول، من خالل حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام قواعد القانون 
للعالقات  مالئم  مناخ  وخلق  للدول،  الداخلية  الشؤون  فـي  التدخل  وعدم  الدولي 
الدولية، يقوم على أساس التسامح ونبذ العنف واالعتراف باآلخر، واحترام حقوق 
اإلنسان والشعوب. وتتبّنى الدولة موقًفا ثابًتا وصادًقا يرفض التطرف واإلرهاب 

بكل أشكاله وحترص على مواجهة هذه اآلفة والقضاء عليها.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تـــرأس الرئيـــس األمريكـــي »جـــو بايـــدن« خـــالل يومـــي 9 و10 ديســـمبر 2021 مـــا 
يُعـــرف بــــ »قمـــة الدميقراطيـــة« االفتراضيـــة، وذلـــك مبشـــاركة قـــادة دول ونشـــطاء مـــن 
نحـــو 110 دولـــة حـــول العالـــم، وقـــد ركـــزت القمـــة علـــى ثالثـــة محـــاور رئيســـة، وهـــي: 
مواجهـــة االســـتبداد، ومكافحـــة الفســـاد، وتعزيـــز احتـــرام حقـــوق اإلنســـان.  ومـــن 
ـــق.  وتأتـــي القمـــة  املُزمـــع عقـــد نســـخة ثانيـــة مـــن القمـــة العـــام املُقبـــل ملُتابعـــة مـــا حَتقَّ
املذكـــورة فــــي ضـــوء الوعـــود االنتخابيـــة للرئيـــس »بايـــدن« إبَّـــان حملتـــه الرئاســـية فــــي 
أواخـــر عـــام 2020؛ حيـــث أعلـــن عـــن اعتزامـــه اســـتعادة مكانـــة الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة، ســـواء علـــى الصعيـــد الداخلـــي أو العاملـــي، ُمقترًحـــا عقـــد »قمـــة مـــن 

ـــي العالـــم.  أجـــل الدميقراطيـــة« إلعـــادة بنـــاء صـــورة الواليـــات املتحـــدة فـ

هـــذا وقـــد أثـــارت القمـــة ردود فعـــل وانتقـــادات واســـعة مـــن ِقبـــل العديـــد مـــن الـــدول 
ــها الصـــني  ــى رأسـ ــة، وعلـ ــى القمـ ــدَع إلـ ــم تُـ ــي لـ ــيَّما التـ ــة، ال سـ ــة واملنافسـ احلليفـ
وروســـيا؛ حيـــث اتهمتـــا واشـــنطن بازدواجيـــة املعاييـــر واالنتقائيـــة عنـــد اختيـــار 
ـــة  ـــام واشـــنطن باســـتدعاء عقلي ـــي القمـــة، فضـــلًا عـــن اته ـــدول املشـــاركة فـ قائمـــة ال
»احلـــرب البـــاردة«، واســـتخدام القمـــة كأداة لتعزيـــز االنقســـام واملواجهـــة القائمـــة 

علـــى القيـــم؛ وذلـــك مـــن أجـــل حتقيـــق مصاحلهـــا وأهدافهـــا اجليوسياســـية. 

ـــج  ـــة بنتائ ـــي قمـــة الدميقراطي ـــة أن تأت ـــون احتمالي ـــح مراقب ـــه، رجَّ ـــي الســـياق ذات وفـ
عكســـية، ســـواء علـــى الـــدور األمريكـــي العاملـــي أو ُمســـتقبل الدميقراطيـــة؛ حيـــث 
ـــي الوقـــت احلالـــي بقيـــادة اجلهـــود العامليـــة لتعزيـــز  أكـــدوا عـــدم جـــدارة واشـــنطن فـ
الدميقراطيـــة فــــي العالـــم، إذ خفَّضـــت وحـــدة االســـتخبارات االقتصاديـــة البريطانيـــة 
)Economist Intelligence Unit( تصنيـــف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة إلـــى فئـــة 
»الدميقراطيـــة املعيبـــة«، وذلـــك قبيـــل انتخـــاب الرئيـــس الســـابق »دونالـــد ترامـــب« 
وحتـــى اآلن؛ األمـــر الـــذي يؤكـــد أن الدميقراطيـــة األمريكيـــة تواجـــه حتديـــات 
ــزب  ــن احلـ ــرة مـ ــدة كبيـ ــول قاعـ ــدم قبـ ــوء عـ ــي ضـ ــة فــ ــة، خاصـ ــتقبلية متناميـ ُمسـ
ــرة فــــي 2020،  ــية األخيـ ــات الرئاسـ ــة االنتخابـ ــنطن لنتيجـ ــل واشـ ــوري داخـ اجلمهـ
ــة  ــة لدولـ ــورة املثاليـ ــض الصـ ــذي يُناقـ ــر الـ ــيها، األمـ ــر فــ ــدوث تزويـ ــم بحـ وقناعتهـ

حتـــاول أخـــذ زمـــام املبـــادرة إلحيـــاء الدميقراطيـــة فــــي العالـــم. 

وانطالًقـــا ممـــا ســـبق، يُحـــاول املقـــال تســـليط الضـــوء علـــى االحتمـــاالت املُتوّقعـــة 
ملســـتقبل الـــدور األمريكـــي فــــي العالـــم عقـــب قمـــة الدميقراطيـــة األخيـــرة، وذلـــك فــــي 

قمـــة الدميقراطيـــة وُمســـتقبل الـــدور 
األمريكـــي فــــي العالـــم

أ. أحمد ياسر عبد العظيم

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ضـــوء االنتقـــادات املوجهـــة للقمـــة، وأهدافهـــا احلقيقيـــة، وأبـــرز النتائـــج والتداعيـــات 
احمُلتملـــة التـــي قـــد تتمخـــض عنهـــا علـــى ُمســـتقبل الدميقراطيـــة فــــي العالـــم.

أبرز االنتقادات لقمة »بايدن« للدميقراطية
هـــت لقمـــة الدميقراطيـــة األخيـــرة؛ حيـــث رأى بعـــض  ـــة انتقـــادات واســـعة ُوجِّ ثمَّ
ــة، وال  ــر دميقراطيـ ــة كانـــت غيـ ــي القمـ ــاركني فــ ــار املشـ ــة اختيـ املراقبـــني أن عمليـ
ــن  ــدًدا مـ ــة عـ ــتبعدت القمـ ــى اإلطـــالق، إذ اسـ ــة علـ ــر موضوعيـ ــى معاييـ ــتند إلـ تسـ
الـــدول املُصنفـــة، حســـب مؤشـــر احلريـــة العاملـــي الصـــادر عـــن مؤسســـة فريـــدوم 
هـــاوس، بأنهـــا »دول حـــرة«، مثـــل: بوليفــــيا، وســـريالنكا، وســـنغافورة، وذلـــك فــــي 
ُمقابـــل دعـــوة أكثـــر مـــن 30% مـــن الـــدول التـــي تُصنَّـــف باعتبارهـــا دولًا اســـتبدادية أو 
»دولًا حـــرة بشـــكل جزئـــي فقـــط« ، مثـــل: جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وباكســـتان، 
وأوكرانيـــا.  كمـــا ُدِعـــي قـــادة، مثـــل: الرئيـــس البرازيلـــي »جاييـــر بولســـونارو«، 
والفلبينـــي »رودريغـــو دوتيرتـــي«، علـــى الرغـــم مـــن رفضهمـــا األعـــراف الدميقراطيـــة 
األساســـية، كمـــا أن أنظمتهمـــا تُصنَّـــف وفًقـــا ملعهـــد V-Dem الســـويدي كأنظمـــة 

ــتبدادية.  اسـ

كذلـــك أثـــارت القمـــة انتقـــادات بـــني حلفـــاء واشـــنطن؛ حيـــث لـــم تتلـــق اجملـــر -العضـــو 
فــــي حلـــف شـــمال األطلســـي )الناتـــو( واالحتـــاد األوروبـــي- دعـــوة للمشـــاركة، األمـــر 
الـــذي ُقوِبـــل بشـــكل ســـلبي مـــن بعـــض املعارضـــني اجملريـــني الذيـــن رأوا أن عـــدم 
ـــى عـــزل بودابســـت عـــن الغـــرب، وتفاقـــم التوجهـــات  ـــن يُفضـــي إلَّا إل دعـــوة بلدهـــم ل
ـــة ُمفارقـــة فــــي هـــذا الصـــدد؛ فبالرغـــم مـــن توجهـــات  االســـتبدادية داخلهـــا.  وثمَّ
ـــان«، والتـــي جعلتـــه غيـــر مؤهـــل حلضـــور القمـــة،  ـــيكتور أورب رئيـــس وزراء اجملـــر، »فـ
فقـــد ُدِعيـــت أوكرانيـــا حلضـــور القمـــة، وذلـــك علـــى الرغـــم ممـــا أثيـــر بشـــأن الرقابـــة 
املُســـتمرة التـــي مُيارســـها الرئيـــس األوكرانـــي »فولودمييـــر زيلينســـكي« علـــى وســـائل 
اإلعـــالم املُعارضـــة فــــي كييـــف، وُمالحقـــة السياســـيني املُعارضـــني، وفـــرض قيـــود 

علـــى الصحفــــيني األجانـــب. 

وباإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، فقـــد شـــجبت كل مـــن الصـــني وروســـيا القمـــة، وذلـــك 
باعتبارهـــا جتســـيًدا لــــ »عقليـــة احلـــرب البـــاردة« مـــن خـــالل إثـــارة االنقســـامات التـــي 
ـــادة واشـــنطن، واملعســـكر  ـــي بقي ـــني املعســـكر الغرب ســـادت خـــالل القـــرن العشـــرين ب
ـــني واشـــنطن بالتوقـــف عـــن اســـتخدام  ـــيتي، مطالب ـــادة االحتـــاد السوفـ الشـــرقي بقي

ـــة انتقـــادات واســـعة  ثمَّ
هـــت لقمـــة الدميقراطيـــة  ُوجِّ
بعـــض  رأى  األخيـــرة؛ حيـــث 
املراقبـــني أن عمليـــة اختيـــار 
املشـــاركني فــــي القمـــة كانـــت 
غيـــر دميقراطيـــة، وال تســـتند 
إلـــى معاييـــر موضوعيـــة علـــى 

اإلطـــالق.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

على صعيد األهــداف 
احلــقــيــقــيــة لـــلـــقـــمـــة، يـــرى 
بشكل  ترتكز  أنها  البعض 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االعـ ــر عــ ــيـ ــبـ كـ
لواشنطن  اجلــيــوســيــاســيــة 
وليس القيم ؛ حيث تهدف 
ــن بـــشـــكـــل رئـــيـــس  ــطــ ــنــ واشــ
ــــى تــنــظــيــم حـــشـــد دولــــي  إلـ
ُمــنــاهــض لــتــنــامــي الــنــفــوذ 
الـــصـــيـــنـــي والــــــروســــــي فـــــي 

العالم.  

»الدبلوماســـية القائمـــة علـــى القيـــم« كأداة للتقســـيم واملواجهـــة، فضـــلًا عـــن اتهـــام 
واشـــنطن باســـتخدام الدميقراطيـــة كغطـــاء وأداة لتعزيـــز أهدافهـــا اجليوسياســـية، 

ـــا.  ـــق مصاحله ـــدول األخـــرى، مبـــا يحق ـــع ال وقم

األهداف احلقيقية للقمة
أثـــار مراقبـــون تســـاؤالت عديـــدة حـــول قمـــة الدميقراطيـــة ســـواء علـــى صعيـــد 
أهـــداف القمـــة احلقيقيـــة، أو علـــى صعيـــد أهليـــة واشـــنطن فــــي الوقـــت احلالـــي 
ــيما  ــم، ال سـ ــي العالـ ــة فــ ــز الدميقراطيـ ــة لتعزيـ ــود الدوليـ ــادة اجلهـ ــا لقيـ وجدارتهـ
ـــي الداخـــل،  ـــة فـ ـــة األمريكي ـــي تواجـــه الدميقراطي ـــدة الت ـــات العدي ـــي ظـــل التحدي فـ
وتراجـــع صورتهـــا عاملًيّـــا، ُمنـــذ أحـــداث اقتحـــام الكوجنـــرس فــــي ينايـــر 2021، والتـــي 
أكـــدت تراجـــع الدميقراطيـــة األمريكيـــة، هـــذا فضـــلًا عـــن انخفـــاض معـــدالت تأييـــد 
الرئيـــس »بايـــدن«، واالنســـحاب الفوضـــوي مـــن أفغانســـتان، والـــذي أســـفر عـــن 

تراجـــع الثقـــة فــــي واشـــنطن كحليـــف موثـــوق بـــه. 

ـــر  ـــز بشـــكل كبي ـــا ترتك ـــرى البعـــض أنه ـــة، ي ـــة للقم ـــد األهـــداف احلقيقي ـــى صعي وعل
علـــى االعتبـــارات اجليوسياســـية لواشـــنطن وليـــس القيـــم؛ حيـــث تهـــدف واشـــنطن 
بشـــكل رئيـــس مـــن وراء القمـــة إلـــى تنظيـــم حشـــد دولـــي ُمناهـــض لتنامـــي النفـــوذ 
الصينـــي والروســـي فــــي العالـــم، وليـــس الدفـــاع عـــن الدميقراطيـــة أو حقـــوق 
اإلنســـان فــــي العالـــم، وهـــو مـــا بـــرز فــــي دعـــوة عـــدد مـــن الـــدول املصنفـــة بأنهـــا 
»اســـتبدادية بشـــكل جزئـــي« للقمـــة، ودعمهـــا لـــدول أخـــرى فــــي العالـــم ذات توجهـــات 

غيـــر دميقراطيـــة. 

ـــرة وأخـــرى شـــريرة« أو  ومـــن ثـــّم، ســـعت واشـــنطن إلـــى تقســـيم العالـــم إلـــى دول »خيِّ
دول ذات أنظمـــة سياســـية تُشـــبه الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ُمقابـــل دول ال تشـــبهها، 
ـــي بعـــض املناطـــق؛  ـــا فـ ـــل مـــن نفوذهـــا ومصداقيته ـــح أن يُقل ـــذي مـــن املُرجَّ األمـــر ال

ممـــا قـــد مينـــح بكـــني وروســـيا فرصـــًة الســـتمالة الـــدول احلليفـــة لواشـــنطن. 

نتائج القمة وُمستقبل الدور األمريكي
حـــّذر بعـــض املُراقبـــني مـــن احتماليـــة أن يُفضـــي اخللـــل الـــذي شـــاب عمليـــة 
اختيـــار املُشـــاركني فــــي قمـــة الدميقراطيـــة إلـــى تقويـــض املزاعـــم األمريكيـــة 

بقيـــادة جهـــود دعـــم الدميقراطيـــة فــــي العالـــم ومواجهـــة االســـتبداد. 

ـــة مخاطـــر قـــد تترتـــب علـــى فشـــل  وفــــي الســـياق ذاتـــه، يُشـــير محللـــون إلـــى أن ثمَّ
القمـــة فــــي حتقيـــق أهدافهـــا الرئيســـة ســـواء علـــى مكانـــة واشـــنطن أو علـــى 
ـــح أن يتعمـــق االنطبـــاع  ُمســـتقبل الدميقراطيـــة بشـــكل عـــام؛ حيـــث مـــن املُرجَّ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــح أن تـــؤدي  مـــن امُلرجَّ
عمليـــة اختيـــار امُلشـــاركني 
الدميقراطيـــة،  قمـــة  فــــي 
علـــى  قامـــت  والتـــي 
علـــى  البلـــدان  تصنيـــف 
أســـاس القيـــم مـــا بـــني دول 
واســـتبدادية،  دميقراطيـــة 
االنقســـامات  تعزيـــز  إلـــى 
ــية  ــرات اجليوسياسـ والتوتـ

العالـــم.   فــــي 

بـــأن الدميقراطيـــة نفســـها لـــم تُعـــد صاحلـــة لتحقيـــق أغراضهـــا، ال ســـيَّما فــــي 
ــة  ــن األنظمـ ــد مـ ــهده العديـ ــذي يشـ ــور الـ ــتمرة والتدهـ ــات املسـ ــل اإلخفاقـ ظـ

ـــي واشـــنطن. ـــة وخاصـــة فـ ـــا املاضي ـــى مـــدار الــــ 20 عاًم ـــة عل الدميقراطي

وجديـــر بالذكـــر فــــي هـــذا الصـــدد، أن إدارة »بايـــدن« تواجـــه علـــى الصعيـــد 
الداخلـــي حتديـــات عديـــدة، علـــى رأســـها األزمـــة االقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
جائحـــة كورونـــا، وتنامـــي حـــدة االســـتقطاب السياســـي واالجتماعـــي، فضـــلًا 
عـــن حتديـــات مرتبطـــة بالصحـــة والتعليـــم، والتـــي مُتثَّـــل الشـــاغل األساســـي 
للمواطـــن األمريكـــي، والتحـــدي الرئيـــس أمـــام اإلدارة احلاليـــة قبـــل االنتخابـــات 

الرئاســـية املُقبلـــة. 

وفــــي هـــذا الســـياق، تشـــير التقديـــرات إلـــى أن فشـــل إدارة »بايـــدن« فــــي 
حتقيـــق نتائـــج إيجابيـــة علـــى الصعيـــد الداخلـــي، ومســـاعي احلـــزب اجلمهـــوري 
لتقويـــض جهـــوده، قـــد يؤديـــان إلـــى تضـــاؤل فرصـــه فــــي الفـــوز فــــي االنتخابـــات 
املُقبلـــة، ومـــن ثـــمَّ احتماليـــة عـــودة الرئيـــس الســـابق »دونالـــد ترامـــب« أو مـــن 
يتبّنـــى النهـــج نفســـه، وبالتالـــي تقويـــض جهـــود واشـــنطن لتعزيـــز الدميقراطيـــة، 
والنظـــر إلـــى هـــذه القمـــة فــــي املســـتقبل باعتبارهـــا غيـــر ذات جـــدوى وإهـــداًرا 

ـــت.  ـــد والوق للجه

ـــح أن تـــؤدي عمليـــة اختيـــار املُشـــاركني فــــي  وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، مـــن املُرجَّ
ـــم  ـــى أســـاس القي ـــدان عل ـــى تصنيـــف البل ـــي قامـــت عل ـــة، والت قمـــة الدميقراطي
مـــا بـــني دول دميقراطيـــة واســـتبدادية، إلـــى تعزيـــز االنقســـامات والتوتـــرات 

ـــادئ. ـــط اله ـــة آســـيا واحملي ـــي منطق ـــم، وخاصـــة فـ ـــي العال اجليوسياســـية فـ

ــات  ــراز تناقضـ ــى إبـ ــة أدت إلـ ــة الدميقراطيـ ــأن قمـ ــول بـ ــن القـ ــا، ميكـ وختاًمـ
صارخـــة فــــي القيـــم األمريكيـــة وهشاشـــتها، فضـــلًا عـــن إضرارهـــا باملصالـــح 
الوطنيـــة األساســـية للبـــالد، فــــي ضـــوء االســـتفزازات العديـــدة التـــي أثارتهـــا 
القمـــة فــــيما يتعلـــق بغيـــاب املعاييـــر الواضحـــة والشفافــــية فــــي عمليـــة اختيـــار 
املشـــاركني، إلـــى جانـــب األزمـــات العديـــدة فــــي الداخـــل األمريكـــي،  األمـــر الـــذي 
ـــح أن يُفضـــي إلـــى تراجـــع الـــدور األمريكـــي فــــي العالـــم، وتقويـــض  مـــن املُرجَّ
الثقـــة فــــيما يتعلـــق بصـــدق نواياهـــا لقيـــادة حشـــد عاملـــي للدميقراطيـــات يلتـــف 
ـــون  ـــك، يشـــير احمللل ـــى ذل ـــا عل ـــم ورؤى ُمشـــتركة للُمســـتقبل. وتأسيًس حـــول قي
إنـــه ســـيتعنيَّ علـــى واشـــنطن إعـــادة ترتيـــب أوضاعهـــا الداخليـــة قبـــل أن تعمـــد 
إلـــى اســـتعادة دورهـــا العاملـــي، واالنخـــراط فــــي جهـــود تعزيـــز الدميقراطيـــة 

ـــى نطـــاق أوســـع.  ـــم عل حـــول العال
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

شـــهد العالـــم خـــالل العقـــود الثالثـــة األخيـــرة تغيـــرات ســـريعة ومتالحقـــة فــــي 
ـــي تكنولوجيـــا املعلومـــات  مجـــاالت احليـــاة كافـــة، بفعـــل التطـــورات غيـــر املســـبوقة فـ
ــذا  ــوم، هـ ــن العلـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــاء احليويـ ــة والكيميـ ــة الوراثيـ ــاالت والهندسـ واالتصـ
التطـــور لـــم يواكبـــه املســـتوى املناســـب مـــن التكيـــف مـــن جانـــب األبنيـــة السياســـية 
ــج  ــار والنتائـ ــع اآلثـ ــل مـ ــية، للتعامـ ــة والثقافــ ــة واالجتماعيـ ــة واالقتصاديـ والقانونيـ
ـــاة اإلنســـانية،  ـــب احلي ـــف جوان ـــي شـــملت مختل ـــى هـــذه التطـــورات، والت ـــة عل املترتب
األمـــر الـــذي نتـــج عنـــه تغيـــرات جوهريـــة فــــي عالـــم األزمـــات نتيجـــة الظهـــور املســـتمر 
ـــا، فضـــلًا  ـــل معه ـــي التعام ـــرات ســـابقة فـ ـــر خب ـــات ال تتوف ـــن األزم ـــدة م ـــواع جدي ألن
ـــي  ـــدت فـ ـــي وإن ب ـــي خصائـــص األزمـــات املعروفـــة، والت ـــر نوعـــي فـ عـــن حـــدوث تغي
ـــا؛  ـــة معه ـــا ليســـت متماثل ـــة متشـــابهة مـــع األزمـــات الســـابقة إال أنه ـــا احلديث صورته
الختالفهـــا اجلوهـــري مـــن حيـــث الشـــكل واملضمـــون. وقـــد تواكـــب ذلـــك مـــع اتســـاع 
ـــي  مســـتوى الترابـــط والتواصـــل بـــني الـــدول واجملتمعـــات البشـــرية بحكـــم التطـــور فـ
تكنولوجيـــا االتصـــاالت واملعلومـــات، ومـــن ثـــّم التنامـــي املتواصـــل لعالقـــات االعتمـــاد 
ــة،  ــاة كافـ ــاالت احليـ ــبة جملـ ــًيّا بالنسـ ــم، ورأسـ ــتوى العالـ ــى مسـ ــا علـ ــادل أفقّيًـ املتبـ
واألنشـــطة البشـــرية املرتبطـــة بهـــا، وهـــو مـــا أدى إلـــى ســـرعة معـــدل دوران األزمـــات 
ـــا،  ـــا ونوعًيّ التـــي تواجـــه اجملتمـــع البشـــري ككل علـــى جميـــع املســـتويات، وتناميهـــا كمًيّ
واتســـاع نطاقهـــا، وامتـــداد آثارهـــا عبـــر حـــدود الـــدول، وتفاقـــم اخملاطـــر الناجتـــة 
عنهـــا، ليتولـــد عـــن ذلـــك مـــا ميكـــن أن نطلـــق عليـــه إعـــادة إنتـــاج األزمـــات، أو الـــدورة 

اخلبيثـــة لألزمـــات الدوليـــة العابـــرة للحـــدود.

وقـــد جـــاءت أزمـــة جائحـــة كوفــــيد-19 لتكشـــف عـــن طبيعـــة أزمـــات العصـــر؛ 
فجائحـــة كوفــــيد-19 كاشـــفة وليســـت ُمنشـــِئة لهـــذه األزمـــات، وذلـــك نظـــًرا ألن البيئـــة 
ــا أزمـــة جائحـــة  ــالة التـــي حتملهـ ــّم فالرسـ ــة، ومـــن ثـ ــة لهـــذه األزمـــات قائمـ املنتجـ
كوفــــيد-19 بنظـــر الباحـــث تتلخـــص فــــي أن البيئـــة املنتجـــة لألزمـــات الدوليـــة 
ـــا مســـتمرة خـــالل  ـــا، وأنه ـــت أركانه ـــد اكتمل ـــرة للحـــدود خـــالل هـــذا العصـــر ق العاب
املراحـــل القادمـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب املتابعـــة املســـتمرة لتطوراتهـــا املســـتقبلية؛ وذلـــك 
مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى االســـتراتيجيات املناســـبة إلدارتهـــا والتعامـــل معهـــا، خاصـــة 
ـــية للتعامـــل معهـــا، وهـــو األمـــر  أن اآلليـــات واألســـاليب التقليديـــة غيـــر قـــادرة أو كافـ
الـــذي اتضـــح وتأكـــد فــــي واقـــع املمارســـة العمليـــة فــــي معظـــم دول العالـــم. ومـــن 
خـــالل مـــا تقـــدم ميكـــن القـــول بـــأن مســـتقبل األزمـــات الدوليـــة العابـــرة للحـــدود 

ـــي:  ـــي اآلت ـــل فـ ميكـــن أن يتمث

مـسـتقبل األزمـات الدوليـة العابـرة للحـدود 
فـي ظل اجلائحة 

أ. د. محمد سعد أبو عامود 

 أســـتــــاذ الـعـلـــــــوم السـيـاســيــــــة -
جـامـعـــة حـلـــوان 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

أوًلا: إعادة إنتاج بعض األزمات
ـــة، إن  ـــزال قائم ـــا ت ـــذه األزمـــات م ـــة املنتجـــة له ـــى أن البيئ ـــول، اســـتناًدا إل ميكـــن الق
هنـــاك مجموعـــة مـــن األزمـــات ســـتعيد إنتـــاج نفســـها فــــي الفتـــرة املقبلـــة، ومنهـــا 
األزمـــات الصحيـــة املرتبطـــة بالفــــيروسات املتحـــورة كفــــيروس كورونـــا، والنمـــوذج 
الواضـــح فــــي هـــذا الشـــأن متحـــور كورونـــا اجلديـــد املســـمى بــــ »أوميكـــرون«، 
ـــل: األزمـــات املتعلقـــة مبـــدى  ـــر احلـــدود، مث ـــه عب ـــج عن ـــي ميكـــن أن تنت واألزمـــات الت
ـــير البنيـــة التحتيـــة الصحيـــة الالزمـــة لتقـــدمي اخلدمـــات الوقائيـــة  القـــدرة علـــى توفـ
والعالجيـــة لهـــذا املـــرض، والتوصـــل الســـريع لألمصـــال املناســـبة، ســـواء مـــن خـــالل 
ـــيرها  ـــدة وتوفـ ـــى أمصـــال جدي ـــر مـــا هـــو معـــروف مـــن أمصـــال، أو التوصـــل إل تطوي
بالكميـــات املطلوبـــة منهـــا، باألســـعار املناســـبة، وفــــي األوقـــات املالئمـــة لـــدول 
ـــير وحمايـــة األطقـــم  ـــي هـــذا اجملـــال األزمـــات املتعلقـــة بتوفـ العالـــم كافـــة، ويدخـــل فـ
الطبيـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع املرضـــى، فضـــلًا عـــن األزمـــات املتعلقـــة بالتواصـــل مـــع 
املواطنـــني لتوعيتهـــم باإلجـــراءات التـــي يجـــب عليهـــم االلتـــزام بهـــا حلمايـــة أنفســـهم 
ـــيروس، ومواجهـــة الشـــائعات التـــي تنتشـــر عبـــر وســـائل التواصـــل  ـــع انتشـــار الفـ ومن
ـــض  ـــدمي بع ـــل وتق ـــام بالعم ـــات املرتبطـــة بالقي ـــن جتاهـــل األزم االجتماعـــي، وال ميك
اخلدمـــات عـــن بعـــد، والتـــي أوضحـــت اخلبـــرة الســـابقة فــــي التعامـــل مـــع جائحـــة 
ـــي  ـــي أو الكل ـــة باإلغـــالق اجلزئ ـــات املتعلق ـــا، فضـــلًا عـــن األزم ـــا مـــدى أهميته كورون
ـــة اخملتلفـــة، باإلضافـــة إلـــى األزمـــات املرتبطـــة بالتنافـــس بـــني  لألنشـــطة االقتصادي
الشـــركات املنتجـــة للقاحـــات واألدويـــة لتحقيـــق املكاســـب االقتصاديـــة، والتنافـــس 

بـــني القـــوى الكبـــرى لترســـيخ مكانتهـــا الدوليـــة.

ثانًيــا: ظهــور مجموعــة جديــدة مــن األزمــات الدوليــة 
ــة  ــل اجلائح ــي ظ ــدود فـ ــرة للح العاب

تتمّثـــل هـــذه اجملموعـــة اجلديـــدة مـــن األزمـــات فــــي األزمـــات الســـيبرانية واملاليـــة 
ـــي ظـــل  ـــات ســـيبرانية حـــادة فـ ـــم ألزم ـــّرض العال ـــن أن يتع ـــث ميك ـــة؛ حي واالقتصادي
اجلائحـــة، وذلـــك بفعـــل الهجمـــات الســـيبرانية التـــي ميكـــن أن تواجـــه القطـــاع 
الصحـــي والقطاعـــات األخـــرى، خاصـــة القطـــاع املالـــي واالقتصـــادي، ويرجـــع ذلـــك 
ألن اجلائحـــة أدت إلـــى تصاعـــد الطلـــب علـــى اخلدمـــات املاليـــة عبـــر اإلنترنـــت، بعـــد 
أن جعلـــت ترتيبـــات العمـــل مـــن املنـــزل هـــي القاعـــدة، ومـــن ثـــّم ظهـــرت احلاجـــة إلـــى 
حتديـــث نُظـــم الدفـــع، خاصـــة مـــع اتســـاع نطـــاق الطلـــب علـــى العمـــالت الرقميـــة، 

ـــناك مجموعـــة مـــن  هـ
إنتـــاج  ســـُتعيد  األزمــــــات 
األزمـــات  ومنهـــا  نفســـها، 
املـرتـبـطـــــــــــة  الـصــــحـــــيـــــــة 
املتحـــورة  بالفـيروســــــــات 
كــــورونـــــــــــــــــــــا،  كــفــــيروس 
فــــي  الواضـــح  والنمـــوذج 
هـــذا الشـــأن متحـــور كورونـــا 
»أومـيــــــكــــرون«،  اجلـــديـــــــــد 
واألزمـــات التـــي ميكـــن أن 
تنتـــج عنـــه عبـــر احلـــدود، 
مثـــل: مـــدى القـــدرة علـــى 
التحتيـــة  البنيـــة  توفــــير 
الصحيـــة الالزمـــة لتقـــدمي 
الـوقـائـيــــــــة  الــخــــدمــــــــــات 
والــعـــالجـــيــــــة، والـتـوصـــــــل 
لأمـصــــــــــــال  الـســـــــريــــــــع 

ـــــبـــــــــة.   ـِ املنـاسـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فـي أبريل 2020، حّذر 
مــجــلــس االســتــقــرار املــالــي 
إذا لم يتم احتواء  أنه  من 
أي هــجــوم إلــكــتــرونــي كبير 
بــشــكــل ســلــيــم فــقــد حتــدث 
اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة فـي 
األنــظــمــة املــالــيــة، مبـــا فـي 
ذلـــــــك الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
املالية احليوية؛ مما يؤدي 
ــع على  إلـــى تــداعــيــات أوســ
االســتــقــرار املــالــي الــعــاملــي.  

ــات  ــى اآلليـ ــل إلـ ــم التوصـ ــم يتـ ــا لـ ــات مـ ــن أزمـ ــك مـ ــن ذلـ ــج عـ ــن أن ينتـ ــا ميكـ ومـ
املالئمـــة للتعامـــل مـــع هـــذه التطـــورات. وقـــد حـــذرت املؤسســـات املاليـــة الكبـــرى مـــن 
مخاطـــر هـــذه األزمـــات احملتملـــة، ففــــي فبرايـــر 2020، حـــّذرت »كريســـتني الجـــارد«، 
ـــي، مـــن  ـــد الدول ـــدوق النق ـــس الســـابق لصن ـــي والرئي ـــزي األوروب ـــك املرك رئيســـة البن

ـــرة.  ـــة خطي ـــة مالي ـــى أزم ـــؤدي إل ـــن أن ي أن حـــدوث هجـــوم ســـيبراني ميك

وفـــي أبريــل 2020، حــّذر مجلــس االســتقرار املالــي مــن أنــه إذا لــم يتــم احتــواء أي 
هجــوم إلكترونــي كبيــر بشــكل ســليم فقــد حتــدث اضطرابــات خطيــرة فـــي األنظمــة 
ــات  ــى تداعي ــؤدي إل ــة؛ ممــا ي ــة احليوي ــة املالي ــة التحتي ــك البني ــي ذل ــة، مبــا فـ املالي
أوســع علــى االســتقرار املالــي، وقــد تكــون التكاليــف االقتصاديــة احملتملــة ملثــل هــذه 

الهجمــات هائلــة، كمــا قــد يكــون الضــرر كبيــًرا علــى اطمئنــان اجلمهــور وثقتــه.

وتوضـــح دراســـة نشـــرتها مجلـــة التمويـــل والتنميـــة الصـــادرة عـــن صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، فــــي عـــدد مـــارس 2021، أن هنـــاك اجتاهـــني مســـتمرين يؤديـــان إلـــى تفاقـــم 
هـــذه اخملاطـــر، األول: يرجـــع لكـــون النظـــام املالـــي العاملـــي ميـــر بتحـــول رقمـــي غيـــر 
مســـبوق، ويشـــهد هـــذا التحـــول تســـارًعا بســـبب جائحـــة كوفــــيد-19، وفــــي هـــذه 
املرحلـــة مـــن التحـــول تشـــير الدراســـة إلـــى أنـــه ميكـــن أن يـــؤدي وقـــوع أي هجـــوم 
ــارها  ــن مسـ ــكارات عـ ــذه االبتـ ــرج هـ ــهولة، فتخـ ــة بسـ ــى تقويـــض الثقـ ــيبراني إلـ سـ
الصحيـــح، وبالتالـــي يصبـــح األمـــن الســـيبراني أكثـــر أهميـــة مـــن أي وقـــت مضـــى.

واالجتـــاه الثانـــي: يعـــود الســـتفادة اجلهـــات التـــي تقـــف وراء هجمـــات البرمجيـــات 
اخلبيثـــة مـــن هـــذا التحـــول الرقمـــي، ومـــن ثـــّم صـــارت تشـــكل تهديـــًدا متنامًيـــا للنظـــام 
ـــا  ـــه، بعـــد أن وفـــرت اجلائحـــة أهداًف ـــي نزاهت ـــي العاملـــي، واالســـتقرار والثقـــة فـ املال
ـــي  ـــي ثان ـــة، يشـــهد القطـــاع املال ـــك التســـويات الدولي ـــا لبن ـــة؛ فوفًق ـــدة للقراصن جدي
أكبـــر سلســـلة مـــن الهجمـــات الســـيبرانية املرتبطـــة بجائحـــة كوفــــيد-19 بعـــد القطـــاع 

الصحـــي.

مــن ناحيــة أخــرى، بــدأت تلــوح فـــي األفــق بــوادر أزمــات ماليــة واقتصاديــة جديــدة 
ــى سياســات اإلغــالق  ــودة إل ــة الع ــي حال ــة مباشــرة باجلائحــة، خاصــة فـ ذات صل
اجلزئــي أو الكلــي، والتــي مــن شــأنها أن تُلحــق أضــراًرا كبيــرة باألنشــطة التجاريــة 
واملاليــة واالقتصاديــة اخملتلفــة، مثــل األزمــة املتعلقــة بسالســل التوريــد التــي نتجــت 
عــن هــذه السياســات خــالل الفتــرة الســابقة مــن اجلائحــة، والتــي مــا تــزال آثارهــا 
األســعار  ارتفــاع  مــن  فـــي موجــة عامليــة  واالقتصاديــة مســتمرة، ممثَّلــة  املاليــة 
والتضخــم، نظــًرا للتكاليــف املرتفعــة لتعافـــي سالســل التوريــد، وحاجتهــا إلــى فتــرة 
ــا،  ــا، والبعــض اآلخــر كلًيّ زمنيــة مناســبة الســتئناف عملهــا بعــد توقــف بعضهــا جزئًيّ
مــع زيــادة الطلــب علــى خدماتهــا فـــي املرحلــة احلاليــة. وفـــي هــذا اإلطــار، حتــذر 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التقاريـــر  ر  حتـــذِّ
الصـــادرة  االقتصاديـــة 
النقديـــة  املؤسســـات  عـــن 
الدوليـــة  واالقتصاديـــة 
بعـــد اإلعـــالن عـــن متحـــور 
»أوميكـــرون« مـــن األزمـــات 
يتعـــّرض  أن  ميكـــن  التـــي 
حالـــة  فــــي  العالـــم  لهـــا 
سياســـات  إلـــى  العـــودة 
اإلغالق اجلزئي أو الكلي، 
أزمـــة  وقـــوع  واحتماليـــة 
»التضخـــم  عليهـــا  ُيطلـــق 
الكبيـــر« الـــذي قـــد يخـــرج 
البنـــوك  ســـيطرة  عـــن 
معظـــم  فــــي  املركزيـــة 
قـــد  والـــذي  العالـــم،  دول 
نطـــاق  اتســـاع  يصاحبـــه 
القـــدرة علـــى ســـداد  عـــدم 

املديونيـــات للبنـــوك.  

التقاريــر االقتصاديــة الصــادرة عــن املؤسســات النقديــة واالقتصاديــة الدوليــة بعــد 
اإلعــالن عــن متحــور »أوميكــرون« مــن األزمــات التــي ميكــن أن يتعــّرض لهــا العالــم 
فـــي حالــة العــودة إلــى سياســات اإلغــالق اجلزئــي أو الكلــي؛ حيــث قــد يترتــب علــى 
االنخفــاض املتوّقــع فـــي التوظيــف ومعــدالت النمــو، تصاعــد الضغــوط التضخميــة 
التــي ميكــن أن يتوّلــد عنهــا أزمــة يطلقــون عليهــا أزمــة »التضخــم الكبيــر« الــذي قــد 
يخــرج عــن ســيطرة البنــوك املركزيــة فـــي معظــم دول العالــم، والــذي قــد يصاحبــه 
اتســاع نطــاق عــدم القــدرة علــى ســداد املديونيــات للبنــوك، ســواء مــن جانــب 
ــي  احلكومــات أو املؤسســات والشــركات أو األفــراد، وهــي الظاهــرة التــي بــدأت فـ
الظهــور فـــي الصــني والواليــات املتحــدة فـــي الفتــرة األخيــرة، وهــو مــا قــد يقــود إلــى 

تعــرُّض النظــام املالــي العاملــي ألزمــة بالغــة الشــدة تهــدد اســتمراره. 

املرتبطــة  للحــدود  العابــرة  الدوليــة  األزمــات  ثالًثــا: 
اجلائحــة  ظــل  فـــي  الرقميــة  بالتقنيــات  باالســتعانة 
مع  التعامل  فـي  الرقمية  بالتقنيات  االستعانة  نطاق  اتساع  إلى  اجلائحة  أدت 
التحديات الناجتة عنها، وقد تضّمن ذلك استخدام أدوات التقنية مفتوحة املصدر، 
الذكية  التطبيقات  فـي  الذكاء االصطناعي  وتوظيف  الكبيرة،  البيانات  واستخدام 
للتتبع، واستخدام الطائرات دون طيار، والروبوتات، ورغم ما حتقق من إيجابيات 
نتيجة لذلك فإن كل من هذه التقنيات ميكن أن ميثِّل بؤرة لتشكيل وتوالد األزمات؛ 
قبل  تدقيقات  إجراء  احلكومات  من  تتطلب  املصدر  مفتوحة  التقنية  فاألدوات 
السريع مع اجلائحة على  التعامل  أال تطغى مساعي  أي منها، وضمان  استخدام 
حقوق املواطنني، وهو ما ميثِّل بحد ذاته بؤرة ألزمة تتعلق بحقوق اإلنسان. وفـي 
ما  وهو  اجلائحة،  مع  التعامل  فـي  الكبيرة  البيانات  استخدام  يأتي  ذاته،  السياق 
يتطلب إدراك التحديات احمليطة مبوثوقية البيانات، وااللتزام بالشفافـية واملرونة 
إلى  السريع  الوصول  املعارف اجلديدة؛ مما يجعل من  تغيير اخلطط ملواكبة  فـي 
البيانات الدقيقة ضرورة ال غنى عنها، وميثِّل حتدًيا إضافـًيّا؛ فالتغير السريع فـي 
البيانات والتوقعات يجعل ما هو صحيًحا ومقبولًا علمًيّا فـي يوم ما عكس ذلك فـي 
اليوم التالي، كما توضح اخلبرة املعاصرة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات فـي ظل 
اجلائحة يعتمد على حتقيق التوازن بني متطلبات حتقيق الصحة العامة، واألوضاع 
للتغيير  قابل  توازن  وهو  العامة،  والثقة  للمواطنني  الفردية  واحلريات  االقتصادية 
ر قدر مناسب من املرونة، والقدرة على التكيف  باستمرار، األمر الذي يتطلب توفُّ
فـي تطوير السياسات واخلطط املتَّبَعة فـي التعامل مع اجلائحة، ومن ثّم فأي خلل 

ميكن أن يحدث فـي هذا اإلطار ميكن أن تتولد عنه أزمات بالغة اخلطورة.

وفــــيما يتعلـــق بتطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي فــــي مجـــال التتبـــع لألغـــراض الصحيـــة 
ـــل آليـــة لالكتشـــاف املبكـــر، ووســـيلة مســـاعدة  ـــي ظـــل اجلائحـــة، فرغـــم كونهـــا متثِّ فـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تطبيقـات  كـون  رغـم 
فــي  االصطناعـي  الـذكاء 
لأغـراض  التتبـع  مجـال 
اجلائحـة،  ظـل  فــي  الصحيـة 
املبكـر،  لالكتشـاف  آليـة  ـل  متثِّ
أنهـا  يـرون  منتقديهـا  فـإن 
تتعـدى علـى احلريـات املدنيـة، 
الضـروري  مـن  لذلـك سـيكون 
املتناميـة  اخملـاوف  معاجلـة 
ومـدة  اخلصوصيـة،  حـول 
ووسـائل  البيانـات  تخزيـن 
االختـراق،  مـن  تأمينهـا 
أزمـة  بـؤرة  ـل  ميثِّ الـذي  األمـر 
خطيـرة، خاصـة إذا حـدث هـذا 
االختراق من جانب املنظمات 
اإلرهابيـة، أو شـبكات اجلرميـة 

املنظمـة.  

للتخفــــيف مـــن إجـــراءات اإلغـــالق العـــام واحلجـــر الصحـــي، فإنهـــا تواجـــه عـــدًدا مـــن 
العقبـــات، بعضهـــا يتعلـــق بجمـــع أعـــداد كبيـــرة مـــن املشـــتركني مـــن الفئـــات املســـتهدفة 
حتـــى حتقـــق التأثيـــر املطلـــوب، وعقبـــات تتعلـــق بالتنافـــس للحصـــول علـــى الدعـــم 
ــرى،  ــات صغـ ــى مجموعـ ــكان إلـ ــيم السـ ــى تقسـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــا قـ ــو مـ ــي، وهـ احلكومـ
األمـــر الـــذي يجعـــل اســـتخدام هـــذه التطبيقـــات بـــال جـــدوى، وهـــو مـــا يتطلـــب العمـــل 
لوضـــع  معاييـــر تكنولوجيـــة مشـــتركة لعـــالج مشـــكلة التجـــزؤ والتعـــدد، مـــن خـــالل 
االتفـــاق علـــى بروتوكـــول مشـــترك، واســـتخدام مجموعـــة البيانـــات ذاتهـــا، ومـــن 
ـــة  ـــه أزم ـــل بحـــد ذات ـــي هـــذا الشـــأن ميثِّ ـــق مشـــترك فـ ـــى تواف ـــدم التوصـــل إل ـــّم فع ث
لهـــذه التطبيقـــات،  يُضـــاف إلـــى ذلـــك اخملـــاوف مـــن انتهـــاك خصوصيـــة األفـــراد، 
واحتمـــال اســـتغالل احلكومـــات احلالـــة الصحيـــة الطارئـــة للتوســـع فــــي اســـتخدام 
أســـاليب املراقبـــة وتوظيفهـــا فــــي مجـــاالت أخـــرى. ويـــرى منتقـــدو هـــذه التطبيقـــات 
أنهـــا تتعـــدى علـــى احلريـــات املدنيـــة للمســـتخدمني، ومـــع اختـــالف أســـس تطبيقـــات 
ـــا  التتبـــع لألغـــراض املتعلقـــة مبواجهـــة اجلائحـــة، ســـيكون مـــن الضـــروري لهـــا جميًع
كســـب ثقـــة اجلماهيـــر لنجـــاح أي مشـــروع، ومعاجلـــة اخملـــاوف املتناميـــة حـــول 
اخلصوصيـــة، ومـــدة تخزيـــن البيانـــات ووســـائل تأمينهـــا مـــن االختـــراق، األمـــر الـــذي 
ميثِّـــل بـــؤرة أزمـــة بالغـــة اخلطـــورة، خاصـــة إذا حـــدث هـــذا االختـــراق مـــن جانـــب 

املنظمـــات اإلرهابيـــة، أو شـــبكات اجلرميـــة املنظمـــة.

ـــرات  ـــف الطائ ـــذكاء االصطناعـــي توظي ـــات ال ـــي نطـــاق اســـتخدام تطبيق ويدخـــل فـ
املســـّيرة والروبوتـــات فــــي مواجهـــة اجلائحـــة، فقـــد اجتهـــت احلكومـــات نحـــو 
ــواء  ــن احتـ ــة عـ ــرق التقليديـ ــز الطـ ــد عجـ ــة بعـ ــات املتقدمـ ــذه التقنيـ ــتخدام هـ اسـ
اجلائحـــة، لتـــؤدي دوًرا فــــي ضمـــان تطبيـــق التباعـــد اجلســـدي، وقيـــاس درجـــات 
احلـــرارة، ومراقبـــة التجمعـــات البشـــرية، ونشـــر املطهـــرات، وإيصـــال األدويـــة، 
والتتبـــع. ومتثِّـــل مســـألة تأمـــني تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي املســـتخدمة فــــي 
هـــذا اجملـــال مصـــدًرا ألزمـــات محتملـــة فــــي املســـتقبل، كمـــا أن إمكانيـــة توظيـــف 
ــل  ــدم ميثِّـ ــوم املتقـ ــا باملفهـ ــة لهـ ــراض اخملصصـ ــر األغـ ــي غيـ ــات فــ ــذه التطبيقـ هـ

ــة. ــات احملتملـ ــر لألزمـ ــدًرا آخـ مصـ

رابًعــا: األزمــات الناجتــة عن توظيف اجلائحة فـــي ســياق 
األزمــات الدوليــة األخــرى العابــرة للحدود 

تتلخـــص فكـــرة هـــذا النـــوع مـــن األزمـــات فــــي إمكانيـــة توظيـــف اجلائحـــة ومـــا يرتبـــط 
بإدارتهـــا والتعامـــل معهـــا مـــن متطلبـــات -كتوفــــير األجهـــزة واملســـتلزمات الطبيـــة 
ــرة  ــرى العابـ ــة األخـ ــات الدوليـ ــياق األزمـ ــي سـ ــا- فــ ــات وغيرهـ ــة واللقاحـ واألدويـ
للحـــدود، ســـواء كان محـــور هـــذه األزمـــات الـــدول، أو مـــا ميكـــن أن نطلـــق عليـــه 
األزمـــات غيـــر املتماثلـــة، والتـــي تقـــع بـــني الـــدول وعناصـــر أخـــرى مـــن الفاعلـــني 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ميكـــن توظيـــف اجلائحـــة 
بـــني  األزمـــات  ســـياق  فــــي 
ممارســـة  خـــالل  مـــن  الـــدول، 
الضغـــوط علـــى طـــرف دولـــي 
طـــرف  لصالـــح  أو  حلســـاب 
آخـــر، كمـــا ميكـــن اســـتخدامها 
الداخليـــة  خللخلـــة األوضـــاع 
وال  املســـتهدفة،  الدولـــة  فــــي 
ُيســـتبعد فــــي ســـياق مثـــل هـــذا 
جلـــوء  األزمـــات  مـــن  النـــوع 
أحـــد األطـــراف الدوليـــة إلـــى 
الدولـــة  فــــي  العـــدوى  نشـــر 
املســـتهدفة، والتحريـــض علـــى 
اخلـــروج علـــى النظـــام القائـــم 
مـــن  املســـتهدفة،  الدولـــة  فــــي 
خـــالل تضخيـــم أوجـــه القصـــور 
مـــع  التعاطـــي  فــــي  وإبرازهـــا 

اجلائحـــة.  

مـــن غيـــر الـــدول، كاجلماعـــات اإلرهابيـــة، وشـــبكات اجلرميـــة املنظمـــة، والشـــركات 
األمنيـــة اخلاصـــة.

ـــي ســـياق  ـــدول، ميكـــن اســـتخدام هـــذه العناصـــر فـ ـــني ال ـــي ســـياق األزمـــات ب ففـ
ممارســـة الضغـــوط علـــى طـــرف دولـــي حلســـاب أو لصالـــح طـــرف آخـــر، كمـــا 
أنـــه ميكـــن اســـتخدامها خللخلـــة األوضـــاع الداخليـــة فــــي الدولـــة املســـتهدفة، 
وال يُســـتبعد فــــي ســـياق مثـــل هـــذا النـــوع مـــن األزمـــات جلـــوء أحـــد األطـــراف 
الدوليـــة إلـــى نشـــر العـــدوى فــــي الدولـــة املســـتهدفة بأســـلوب مباشـــر أو غيـــر 
مباشـــر، والتحريـــض علـــى اخلـــروج علـــى النظـــام القائـــم فــــي الدولـــة املســـتهدفة، 
ــة.  ــع اجلائحـ ــي مـ ــي التعاطـ ــا فــ ــور وإبرازهـ ــه القصـ ــم أوجـ ــالل تضخيـ ــن خـ مـ
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خريطة الصراعات فـي عام ٢٠٢٢

أوكرانيـــــا: 

إيران - الواليات املتحدة - إسرائيل

 الواليات املتحدة - الصني

 إسرائيل -  فلسطني

إفريقيا

فـــي ضــوء اســتمرار احلشــد الروســي علــى احلــدود األوكرانيــة، وفـــي ظــل احتمــاالت أن يكــون الهــدف 
هو حصول موسكو على تنازالت غربية، فإنه من غير املستبعد وقوع مواجهات عسكرية.  

فـــي ظــل اســتمرار التوتــر بــني قــوات احلكومــة اإلثيوبيــة وقــوات اجلبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي، مــن إثيوبيــــــا:
املتوقع جتنيد احلكومة واجلبهة ملزيد من املقاتلني؛ ومن املستبعد حسم الصراع لصالح أي منهما.

مــن املتوقــع أن تــزداد األزمــة اإلنســانية فـــي أفغانســتان ســوًءا؛ حيــث انهيــار االقتصــاد وأنظمــة الرعايــة أفغانستان:
الصحية والتعليم، مع احتمالية التعرض جملاعة.

مــن املُرّجــح أن تقــوم واشــنطن ببنــاء حتالفــات وشــراكات فـــي آســيا، وذلــك فـــي إطــار اســتراتيجية اإلدارة األمريكيــة التــي تهــدف 
للحفاظ على الواليات املتحدة كقوة مهيمنة فـي منطقة احمليطني الهندي والهادئ. 

مــن املُرّجــح أن يتســبب انهيــار مفاوضــات فيينــا فـــي وضــع واشــنطن أمــام خياريــن إمــا القبــول بإيــران كقــوة نوويــة أو التوافــق مــع 
إسرائيل فـي توجيه ضربات عسكرية ضد طهران؛ مما ينذر مبزيد من التصعيد. 

مــع تصاعــد وتيــرة األحــداث فـــي األراضــي الفلســطينية عــام ٢٠٢١، نتيجــة لطــرد أهالــي حــي الشــيخ جــّراح، ورد الفعــل 
اإلسرائيلي، من املتوّقع استمرار إسرائيل فـي ضم أجزاء من الضفة الغربية، مع استبعاد اللجوء إلى حل الدولتني.

مــن املتوّقــع ازديــاد حــدة احلــرب اليمنيــة، وقــد يتحــول مســار احلــرب جذرًيّــا إذا ســقطت املواقــع التــي اليمــــــــن :
تسيطر عليها احلكومة اليمنية الشرعية برئاسة "عبد ربه منصور هادي" فـي يد احلوثيني.

بعــد اغتيــال الرئيــس "جوفينيــل مــوس"، هنــاك خيــاران، إمــا أن يظــل الرئيــس املؤقــت "آرييــل هنري" فـــي 
السلطة حتى إجراء االنتخابات فـي عام ٢٠٢٢، أو يكون هناك فترة انتقالية ملدة عامني.

مــن املتوّقــع ازديــاد معانــاة ميامنــار؛ فمنــذ انقــالب فبرايــر ٢٠٢١، أدت حملــة القمــع التــي شــنتها قــوات 
"تامتاداو" على االحتجاجات السلمية إلى خسائر بشرية فادحة، ومن ثَمّ تأجيج املقاومة.

فـــي الســنوات األخيــرة، عانــت القــارة اإلفريقيــة مــن تصاعــد احلــركات اإلرهابيــة فـــي أراضيهــا، وامتــداد 
نفوذها من شمال مالي إلى وسط القارة، ومن املرّجح تنامي املواجهات بني احلكومات واإلرهابيني.

هايتـــــــي:

ميامنــــار:
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Source: https://foreignpolicy.com/29/12/2021/ukraine-ethiopia-iran-nuclear-afghanistan-myanmar-10-conflicts2022-/ .
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

خـــالل عامـــي 2013 و2014، متّكـــن تنظيـــم »داعـــش« مـــن احتـــالل مســـاحات 
واســـعة مـــن كل مـــن ســـوريا والعـــراق، وفــــي يونيـــو 2014، قـــام التنظيـــم بإلغـــاء 
احلـــدود الدوليـــة بـــني الدولتـــني، واإلعـــالن عـــن قيـــام مـــا أســـماه بــــ »دولـــة اخلالفـــة 
ـــة  ـــلًا؛ حيـــث انخرطـــت قـــوى محلي ـــم يســـتمر طوي اإلســـالمية«. ولكـــن هـــذا الوضـــع ل
وإقليميـــة ودوليـــة فــــي محاربـــة التنظيـــم، ومت اإلعـــالن عـــن هزميتـــه عســـكرًيّا فــــي كل 

مـــن العـــراق )ديســـمبر 2017(، وســـوريا )مـــارس 2019(. 

وفــــي أعقـــاب الهزميـــة العســـكرية لتنظيـــم »داعـــش« توّقـــع بعـــض اخلبـــراء والباحثـــني 
والسياســـيني قـــرب نهايتـــه واندثـــاره، واســـتندوا فــــي ذلـــك إلـــى عـــدد مـــن املؤشـــرات، 
منهـــا: تدميـــر قدراتـــه العســـكرية الثقيلـــة، ومقتـــل اآلالف مـــن مقاتليـــه، وفقدانـــه 
األراضـــي التـــي كانـــت حتـــت ســـيطرته فــــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق، والتـــي وفـــرت لـــه 
ـــي  ـــم جهـــادي إرهاب ـــى تنظي ـــرة مـــن الزمـــن- أغن ـــه -لفت ـــل ســـخية جعلت مصـــادر متوي
ـــي  ـــدادي«، فـ ـــر البغ ـــو بك ـــم »أب ـــم التنظي ـــل زعي ـــا جـــاء مقت ـــم، كم ـــى مســـتوى العال عل

ـــار التنظيـــم. ـــر 2019، ليعـــزز مـــن حجـــج القائلـــني باندث أكتوب

ــع؛  ــذا التوقـ ــة هـ ــدم صحـ ــاءت لتثبـــت عـ ــة جـ ــداث الالحقـ ــورات واألحـ ــن التطـ ولكـ
مـــع  بســـرعة  يتكيـــف  أن  واســـتطاع  العســـكرية،  هزميتـــه  اســـتوعب  فالتنظيـــم 
املســـتجدات مـــن خـــالل التغييـــر فــــي اســـتراتيجيته وخططـــه، ولذلـــك عـــاد ليســـتأنف 
أنشـــطته اإلرهابيـــة فــــي كل مـــن العـــراق وســـوريا، كمـــا أنـــه عـــزز مـــن أنشـــطة فروعـــه 
ـــي إفريقيـــا وآســـيا.  ـــي عديـــد مـــن الـــدول األخـــرى، وبخاصـــة فـ وخاليـــاه املنتشـــرة فـ
وجـــاءت جائحـــة كورونـــا فــــي أوائـــل عـــام 2020، بـــكل مـــا ترتـــب عليهـــا مـــن تداعيـــات 
ـــا  كارثيـــة ســـواء علـــى املســـتوى االقتصـــادي أو االجتماعـــي أو األمنـــي، لتخلـــق ظروًف
مواتيـــة للتنظيـــم، مّكنتـــه مـــن تصعيـــد أنشـــطته اإلرهابيـــة، األمـــر الـــذي جعلـــه يحتـــل 

ـــي.  ـــي العامل ـــادي اإلرهاب مجـــدًدا صـــدارة املشـــهد اجله

الهـــدف مـــن هـــذا املقـــال هـــو حتليـــل واستشـــراف دور تنظيـــم »داعـــش« خـــالل عـــام 
2022، وذلـــك مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن ثالثـــة تســـاؤالت، أولهـــا: مـــا أهـــم احملـــددات 
ــم  ــة بالتنظيـ ــة-أي متعلقـ ــواء أكانـــت ذاتيـ ــم سـ ــي دور التنظيـ ــرة فــ ــل املؤثـ أو العوامـ
ذاتـــه- أو مرتبطـــة بالبيئـــة احمليطـــة بـــه؟ وثانيهـــا: مـــا احتمـــاالت تصاُعـــد دور 
التنظيـــم خـــالل عـــام 2022؟ وثالثهـــا: كيـــف مُيكـــن حتجيـــم دور التنظيـــم فــــي ضـــوء 

املســـتجدات الراهنـــة؟

هـــل يتصاعـــد دور تنظيم "داعـــش" خالل 
2022؟ عام 

توفــــيق  حســـنني  د.  أ. 
هيـــم ا بر إ

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
اإلمـــارات  - زايـــد  بجامعـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

واألطروحـــة الرئيســـة التـــي ينطلـــق منهـــا املقـــال مفادهـــا أن تنظيـــم »داعـــش« قـــد 
ــي  ــيرية التـ ــه التكفــ ــم أيديولوجيتـ ــك بحكـ ــهولة، وذلـ ــر بسـ ــن يندثـ ــه لـ ــف لكّنـ يضعـ
ــدود  ــرة حلـ ــة عابـ ــة إرهابيـ ــبكة جهاديـ ــى شـ ــه إلـ ــات، وحتولـ ــتقطب بعـــض الفئـ تسـ
ـــا، فـــإن ضعـــف  ـــى التكيـــف مـــع املســـتجدات. ومـــن هن ـــه عل ـــدول، فضـــلًا عـــن قدرت ال
ـــاره  ـــه أو اندث ـــي ضعف ـــة مـــا أو منطقـــة مـــا ال يعن ـــي دول ـــاره فـ ـــى اندث ـــم أو حت التنظي
ـــيه  ـــي الوقـــت الـــذي فقـــد فـ ـــه فـ ـــال، فإن ـــي دول ومناطـــق أخـــرى. وعلـــى ســـبيل املث فـ
»تنظيـــم واليـــة ســـيناء« -فـــرع »داعـــش« فــــي مصـــر- قوتـــه إلـــى درجـــة أفقدتـــه قدرتـــه 
علـــى مواصلـــة أنشـــطته اإلرهابيـــة، وذلـــك بســـبب الضربـــات األمنيـــة الســـاحقة التـــي 
تلقاهـــا مـــن ِقبـــل اجليـــش واألجهـــزة األمنيـــة املصريـــة، بـــدأ نشـــاط التنظيـــم يتصاعـــد 
فــــي دول أخـــرى، مثـــل ســـوريا والعـــراق وأفغانســـتان. ولذلـــك ســـوف يظـــل تنظيـــم 
ـــا لعديـــد مـــن الـــدول واجملتمعـــات علـــى األقـــل خـــالل األجلـــني  »داعـــش« ميثـــل حتدًي
القصيـــر واملتوســـط، ولكـــن دون أن يصـــل هـــذا التحـــدي أو التهديـــد إلـــى مســـتوى 
ــرت  ــي توفـ ــروف التـ ــة؛ فالظـ ــالمية« املزعومـ ــة اإلسـ ــة اخلالفـ ــة »دولـ ــرار جتربـ تكـ
ـــد  ـــق ذلـــك يصعـــب أن تتوفـــر مجتمعـــة مـــرة أخـــرى. وتُع ـــه مـــن حتقي مجتمعـــة ومّكنت
ـــس خـــالل ثمانينيـــات القـــرن العشـــرين، ذات  جتربـــة تنظيـــم »القاعـــدة« الـــذي أُسِّ
دالالت مهمـــة بخصـــوص قـــراءة مســـتقبل »داعـــش«. فعلـــى الرغـــم مـــن كل الضربـــات 
ـــي ذلـــك مقتـــل زعيمـــه »أســـامة بـــن  املوجعـــة التـــي تلقاهـــا تنظيـــم »القاعـــدة«، مبـــا فـ
ـــذي كان ســـيخلفه فــــي قيـــادة التنظيـــم، فإنـــه حافـــظ علـــى  الدن« وجنلـــه حمـــزة، ال

اســـتمراريته، حتـــى وإن كان دوره قـــد تراجـــع مقارنـــة بـــدور تنظيـــم »داعـــش«.

»داعـــش«  تنظيـــم  إن 
لـــن  لكنـــه  يضعـــف  قـــد 
وذلـــك  بســـهولة،  يندثـــر 
أيـديـولـوجـيـتـــــــه  بـحـكــــــم 
الـتـــــــــــــــــي  الـتـكـفــيــــريــــــــــــة 
تســـتقطب بعـــض الفئـــات، 
شـــبكة  إلـــى  وحتولـــه 
عابـــرة  إرهابيـــة  جهاديـــة 
حلـــدود الـــدول، فضـــًلا عـــن 
ــع  ــى التكيـــف مـ ــه علـ قدرتـ

املســـتجدات.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

إثر هزميته العسكرية 
فـــي كل من العراق وسوريا، 
»داعــــــــــش«  تـنـظـيــــــــم  قـــــام 
بـتـغـيــيــــــــــر اســـــتـراتـيـجـيـتـــه 
انـتـقــــــل  حيـــث  احلـركـيـــــــة؛ 
إدارة  اســــتـراتـيـجـيــــــــة  مــن 
اســتراتيجية  إلــى  الدولــة 
اإلرهابــي،  التنظيــم  إدارة 
املســلحة  املواجهــات  ومــن 
جيــوش  مــع  التقليديــة 
نظاميــة  شــبه  أو  نظاميــة 
حــــــــــــــرب  أســــــــاليـــــب  إلــى 

العصابــات.  

ــي مرحلــة مــا بعــد هزميتــه  أوًلا: دور تنظيــم »داعــش« فـ
العســكرية فـــي كل مــن العــراق وســوريا

إثـــر هزميتـــه العســـكرية فــــي كل مـــن العـــراق وســـوريا، قـــام تنظيـــم »داعـــش« بتغييـــر 
اســـتراتيجيته احلركيـــة؛ حيـــث انتقـــل مـــن اســـتراتيجية إدارة الدولـــة إلـــى اســـتراتيجية 
ـــة  ـــة مـــع جيـــوش نظامي ـــي، ومـــن املواجهـــات املســـلحة التقليدي ـــم اإلرهاب إدارة التنظي
ــر  ــرية والكـ ــى السـ ــة علـ ــات القائمـ ــرب العصابـ ــاليب حـ ــى أسـ ــة إلـ ــبه نظاميـ أو شـ
والفـــر واســـتخدام األســـلحة اخلفــــيفة واملتوســـطة والعبـــوات الناســـفة. كمـــا أنـــه بـــدأ 
يركـــز علـــى االنتشـــار اجلغرافــــي بـــدلًا مـــن الســـيطرة املكانيـــة واالحتفـــاظ بـــأرض 
يصعـــب الدفـــاع عنهـــا. ومـــن هـــذا املنطلـــق، فقـــد أصبحـــت عالقتـــه بفروعـــه وخاليـــاه 
املنتشـــرة فــــي عديـــد مـــن الـــدول تقـــوم علـــى أســـاس الالمركزيـــة؛ حيـــث أصبحـــت 
ـــى مســـتوى االســـتراتيجيات واخلطـــط  ـــة عل ـــة احلرك ـــن حري ـــر م ـــع بهامـــش كبي تتمت

ـــل.  ومصـــادر التموي

وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، فقـــد عـــاد التنظيـــم إلـــى ممارســـة أنشـــطته اإلرهابيـــة فــــي 
كل مـــن العـــراق وســـوريا، وبخاصـــة فــــي املناطـــق احلدوديـــة بـــني البلديـــن، وتلـــك 
ـــه  ـــيها. وقـــد اســـتهدف بعمليات ـــز بوعـــورة تضاريســـها، ووجـــود أحـــراش فـ ـــي تتمي الت
اإلرهابيـــة املتكـــررة عناصـــر عســـكرية وشـــرطية ومدنيـــني، فضـــلًا عـــن اســـتهدافه 
بعـــض املرافـــق اخلدميـــة، مثـــل أبـــراج الكهربـــاء وخطـــوط الغـــاز. وعلـــى ســـبيل 
ـــذ »داعـــش«  ـــه خـــالل األســـبوع األول مـــن شـــهر ديســـمبر عـــام 2021، نف ـــال، فإن املث
ـــيلة بـــأن تكشـــف عـــن حجـــم التحـــدي  عـــدة هجمـــات إرهابيـــة فــــي العـــراق، وهـــي كفـ

الـــذي مـــا يـــزال ميثلـــه التنظيـــم. 

ـــي جنـــوب  ـــا علـــى قريـــة فـ ـــي الثالـــث مـــن ديســـمبر املاضـــي، شـــّن التنظيـــم هجوًم ففـ
ــوات  ــن قـ ــعة مـ ــني وتسـ ــة مدنيـ ــم ثالثـ ــخًصا، هـ ــل 12 شـ ــه مقتـ ــب عليـ ــل، ترتـ أربيـ
ــة. وفــــي اخلامـــس مـــن ديســـمبر، نّفـــذ هجومـــني فــــي شـــمال  البيشـــمركة الكرديـ
العـــراق، جنـــم عـــن األول مقتـــل أربعـــة مـــن عناصـــر البيشـــمركة وإصابـــة خمســـة 
ـــي محافظـــة كركـــوك،  بجـــروح. أمـــا هجومـــه الثانـــي فقـــد اســـتهدف قريـــة لهيبـــان فـ
ــن  ــل أن تتمّكـ ــت قبـ ــض الوقـ ــة لبعـ ــى القريـ ــيطرة علـ ــوه السـ ــتطاع مقاتلـ ــث اسـ حيـ
قـــوات عراقيـــة وكرديـــة مـــن طردهـــم منهـــا. ونظـــًرا ألن الســـيطرة علـــى قريـــة وطـــرد 
ـــي أنشـــطة التنظيـــم منـــذ اإلعـــالن  ســـكانها شـــّكلت حتـــولًا خطيـــًرا وغيـــر مســـبوق فـ
ــوزراء  ــس الـ ــن رئيـ ــد أعلـ ــام 2017، فقـ ــمبر عـ ــي ديسـ ــكرية فــ ــه العسـ ــن هزميتـ عـ
العراقـــي »مصطفـــى الكاظمـــي« فــــي 6 ديســـمبر املاضـــي عـــن إطـــالق أوســـع عمليـــة 
ــة  ــاركة قـــوات احتاديـــة عراقيـ عســـكرية ضـــد »داعـــش« فــــي شـــمال العـــراق مبشـ

وقـــوات مـــن البيشـــمركة الكرديـــة.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــن تنظيـــم »داعـــش«  متكَّ
املاضيـــة  الفتـــرة  خـــالل 
بعـــض  تنظيـــم  إعـــادة  مـــن 
صفوفـــه فــــي كل مـــن ســـوريا 
الرغـــم  وعلـــى  والعـــراق. 
أرقـــام  وجـــود  عـــدم  مـــن 
دقيقـــة حـــول عـــدد مقاتلـــي 
البلديـــن،  فــــي  التنظيـــم 
ـــا  فـــإن العـــدد يتـــراوح حالًيّ
آالف  و10  آالف   8 بـــني  مـــا 

مقاتـــل.  

ـــى  ولـــم يقتصـــر تصاعـــد دور تنظيـــم »داعـــش« خـــالل الســـنوات الثـــالث املاضيـــة عل
ـــي دول ومناطـــق  ـــة فـ ـــدت أنشـــطته اإلرهابي ـــل تزاي كل مـــن ســـوريا والعـــراق فقـــط، ب
أخـــرى أيًضـــا، فــــي مقدمتهـــا أفغانســـتان؛ حيـــث نشـــط تنظيـــم »واليـــة خراســـان«، 
الـــذي هـــو فـــرع لــــ »داعـــش«، وبخاصـــة بعـــد ســـيطرة طالبـــان علـــى الســـلطة فــــي 
ـــي مناطـــق دول  ـــم فـ ـــا متـــدد دور التنظي ـــي أغســـطس عـــام 2021، كم أفغانســـتان فـ
الســـاحل ووســـط وغـــرب إفريقيـــا. وقـــد خاضـــت فـــروع تابعـــة لـــه مواجهـــات مســـلحة 
مـــع فـــروع تابعـــة لتنظيـــم »القاعـــدة« فــــي بعـــض هـــذه الـــدول؛ ممـــا يعكـــس التنافـــس 
ــت دول  ــا أعلنـ ــًرا مـ ــه كثيـ ــك، فإنـ ــى ذلـ ــة إلـ ــني. وباإلضافـ ــني التنظيمـ ــادي بـ اجلهـ

عربيـــة وغيـــر عربيـــة عـــن اكتشـــاف وتفكيـــك خاليـــا تابعـــة لتنظيـــم »داعـــش«. 

ــش«  ــم »داع ــي دور تنظي ــرة فـ ــددات املؤث ــم احمل ــا: أه ثانًي
ــده ــا بع ــام 2022 وم ــالل ع خ

ثّمـــة مجموعـــة مـــن احملـــددات ميكـــن أن تؤثـــر علـــى دور تنظيـــم »داعـــش« خـــالل عـــام 
2022 ومـــا بعـــده.

ـــم  ـــة مـــن إعـــادة تنظي ـــرة املاضي ـــن »داعـــش« خـــالل الفت أول هـــذه احملـــددات، هـــو متكُّ
ـــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق. وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود أرقـــام  بعـــض صفوفـــه فـ
ـــر صـــادرة عـــن األمم  ـــن، فـــإن تقاري ـــي البلدي ـــم فـ ـــي التنظي دقيقـــة حـــول عـــدد مقاتل
ـــني 8 آالف و10  ـــا ب ـــا م ـــراوح حالًيّ ـــدد يت ـــد أن هـــذا الع ـــات أخـــرى تؤك املتحـــدة وجه
ــي  ــم فــ ــي التنظيـ ــدد مقاتلـ ــن عـ ــر مـ ــل بكثيـ ــدد أقـ ــذا العـ ــع أن هـ ــل. ومـ آالف مقاتـ
أوج قوتـــه، فـــإن املقاتلـــني الذيـــن بقـــوا علـــى والئهـــم للتنظيـــم أثبتـــوا قدرتهـــم علـــى 
االســـتمرار فــــي تنفــــيذ هجمـــات إرهابيـــة فــــي البلديـــن، ال ســـيما فــــي ظـــل قـــدرة 

التنظيـــم علـــى تأمـــني بعـــض مصـــادر التمويـــل والتســـليح الالزمـــة لذلـــك. 

وثانيهـــا، اســـتمرار ظاهـــرة الـــدول الهشـــة واملتصدعـــة التـــي متثـــل بيئـــات مالئمـــة 
الســـتمرار تنظيـــم »داعـــش« وتصاعـــد دوره؛ فأفغانســـتان وســـوريا والعـــراق وليبيـــا 
واليمـــن، وغيرهـــا مـــن الـــدول اآلســـيوية واإلفريقيـــة التـــي تنتشـــر بهـــا فـــروع 
»داعـــش« وخاليـــاه النائمـــة، تعانـــي مـــن جملـــة مـــن األزمـــات البنيويـــة احلـــادة 
ـــة، واملشـــكالت  ـــا: االنقســـامات السياســـية، واحلـــروب األهلي ـــن أبرزه ـــة، م واملتزامن
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة املتفاقمـــة، واستشـــراء الفســـاد، والصراعـــات الطائفــــية 
والعرقيـــة والقبليـــة، والتدخـــالت اخلارجيـــة الكاســـحة فــــي شـــؤونها الداخليـــة. وقـــد 
أدت كل هـــذه األزمـــات إلـــى إصابـــة الـــدول بحالـــة مـــن الضعـــف والهشاشـــة، بـــل 
والفشـــل والتصـــدع فــــي بعـــض احلـــاالت. فالـــدول لـــم تعـــد قـــادرة علـــى احتـــكار حـــق 
االســـتخدام املشـــروع للقـــوة، وفـــرض ســـيطرتها علـــى إقليمهـــا، وتوفــــير احلمايـــة 
ملواطنيهـــا. وكل هـــذه العوامـــل أوجـــدت حالـــة مـــن الفـــراغ األمنـــي الـــذي ميثـــل 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تشـــكل الســـجون التـــي 
»داعـــش«  مقاتلـــي  تضـــم 
معضلـــة بالنســـبة لــــ »قـــوات 
الدميقراطيـــة«  ســـــــــــوريـــــــا 
وســـائل  حيـــث  مـــن  ســـواء 
واملراقـــــبـــــــــــة،  التأميـــــــــــــــــن 
اإلعاشـــة  ســـبل  توفــــير  أو 
للمحتجزيـــــــــن.  والعـــالج 
واملشـــكلة أن بعـــض مقاتلـــي 
يتمكنـــون  قـــد  »داعـــش« 
هـــذه  مـــن  الفـــــــــرار  مـــن 
فــــي  وبخاصـــة  الســـجون 
األوضـــاع  تعقيـــدات  ظـــل 
فــــي  والسياســـية  األمنيـــة 

املنطقـــة.  

بيئـــة مالئمـــة لتمـــدد تنظيـــم »داعـــش« وغيـــره مـــن الفاعلـــني املســـلحني مـــن غيـــر 
ـــة. وال  ـــات اجلرميـــة املنظم ـــل »القاعـــدة«، وامليليشـــيات املســـلحة، وعصاب ـــدول مث ال
ـــة  ـــدول املعني ـــا ال ـــي منه ـــي تعان ـــة الت ـــات البنيوي توجـــد أي مؤشـــرات ترجـــح أن األزم
ســـوف تُعالَـــج خـــالل األجلـــني القصيـــر واملتوســـط علـــى األقـــل؛ ممـــا يعـــزز مـــن قـــدرة 

»داعـــش« علـــى االســـتمرار، بـــل وتصاعـــد دوره فــــي عديـــد مـــن احلـــاالت. 

وثالثهـــا، مصيـــر ســـجناء »داعـــش« فــــي ســـوريا؛ فمـــن املعـــروف أن آالًفـــا مـــن مقاتلـــي 
ــتها  التنظيـــم محتجـــزون فــــي ســـجون بشـــمال شـــرقي ســـوريا، تقـــوم علـــى حراسـ
»قـــوات ســـوريا الدميقراطيـــة«، وبحســـب مســـؤولي اإلدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــرق 
ــن بينهـــم  ســـوريا، تضـــم هـــذه الســـجون نحـــو 12 ألًفـــا مـــن مقاتلـــي التنظيـــم، مـ
نحـــو9 آالف مقاتـــل مـــن الســـوريني والعراقيـــني، فــــيما ينتمـــي الــــ 3000 الباقـــني إلـــى 
ـــيما ينتمـــي  ـــة، فـ ـــون جنســـيات دول غربي ـــة، مـــن بـــني هـــؤالء نحـــو 800 يحمل 54 دول
الباقـــون إلـــى دول أخـــرى، مثـــل: تركيـــا وروســـيا ودول آســـيوية وعربيـــة. وترفـــض 
كثيـــر مـــن الـــدول اســـتقبال املســـجونني مـــن مواطنيهـــا. وقـــد ُطرحـــت فكـــرة تشـــكيل 
ـــيذ  محكمـــة دوليـــة حملاكمـــة هـــؤالء، إال أن هـــذا املُقتـــرح لـــم يجـــد طريقـــه إلـــى التنفـ
حتـــى اآلن. وتشـــكل الســـجون التـــي تضـــم مقاتلـــي »داعـــش« معضلـــة بالنســـبة لــــ 
»قـــوات ســـوريا الدميقراطيـــة« ســـواء مـــن حيـــث وســـائل التأمـــني واملراقبـــة، أو توفــــير 
ســـبل اإلعاشـــة والعـــالج للمحتجزيـــن. واملشـــكلة هنـــا أن بعـــض مقاتلـــي »داعـــش« 
قـــد يتمكنـــون مـــن الفـــرار مـــن هـــذه الســـجون وبخاصـــة فــــي ظـــل تعقيـــدات األوضـــاع 
األمنيـــة والسياســـية فــــي املنطقـــة، وضعـــف احتمـــاالت التوصـــل إلـــى تســـوية سياســـية 
شـــاملة لألزمـــة الســـورية خـــالل املســـتقبل املنظـــور علـــى األقـــل. وقـــد حـــدث بالفعـــل 
أن املئـــات مـــن هـــؤالء الســـجناء قـــد هربـــوا فــــي فتـــرات ســـابقة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن 
ـــى االســـتمرار  ـــة« عل ـــوات ســـوريا الدميقراطي ـــدرة »ق الهواجـــس والشـــكوك بشـــأن ق
ـــإن ســـجناء »داعـــش«  ـــا، ف ـــة. ومـــن هن ـــة املطلوب ـــي تأمـــني هـــذه الســـجون بالفاعلي فـ
ميثلـــون قنبلـــة موقوتـــة قـــد تنفجـــر فــــي أيـــة حلظـــة فــــي حـــال عـــدم إيجـــاد حـــل 
ــزز مـــن  ــؤالء الســـجناء ســـوف يعـ ــداد مـــن هـ ــيما أن هـــروب أعـ ــا، ال سـ جـــذري لهـ

قـــدرات التنظيـــم. 

ورابعهـــا، اســـتمرار قـــدرة »داعـــش« علـــى جتنيـــد أعضـــاء جـــدد؛ فـــال يـــزال التنظيـــم 
قـــادًرا علـــى اســـتقطاب أعضـــاء جـــدد فــــي صفوفـــه، خاصـــة أن هنـــاك بعـــض العوامـــل 
ـــي  ـــم وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـ ـــل اســـتخدام التنظي ـــك، مث ـــى ذل املســـاعدة عل
نشـــر أفـــكاره وعمليـــة التجنيـــد، واســـتمرار تـــردي األوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
فــــي البلـــدان التـــي ينتشـــر فــــيها التنظيـــم. وجديـــر بالذكـــر فــــي هـــذا املقـــام أن هنـــاك 
ـــي  ـــي املســـتقبل، وهـــو املتمثـــل فـ ـــه فـ ـــا بشـــرًيّا يســـتطيع التنظيـــم أن يغتـــرف من خزاًن
مخيـــم الهـــول الواقـــع فــــي ريـــف محافظـــة احلســـكة الســـورية، والـــذي يضـــم عشـــرات 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بشـــري  خـــزان  هنـــاك 
داعـــش  تنظيـــم  يســـتطيع 
فــــي  منـــه  يغتـــرف  أن 
املتمثـــل  وهـــو  املســـتقبل، 
الهـــول، والـــذي  فــــي مخيـــم 
مـــن  اآلالف  عشـــرات  يضـــم 
مـــن  والالجئـــني،  النازحـــني 
بينهـــم أكثـــر مـــن 12 ألًفـــا مـــن 
وأطفالهـــن،  »داعـــش«  نســـاء 
ويعانـــي مـــن تـــردي مســـتوى 
برامـــج  وغيـــاب  اخلدمـــات، 

التأهيـــل.  

اآلالف مـــن النازحـــني والالجئـــني، مـــن بينهـــم أكثـــر مـــن 12 ألًفـــا مـــن نســـاء »داعـــش« 
ـــي  ـــة، وهـــو يعان ـــوات ســـوريا الدميقراطي ـــم حتـــت حراســـة ق ـــع اخملي ـــن. ويق وأطفاله
مـــن تـــردي مســـتوى اخلدمـــات، وانتشـــار التوتـــرات وأعمـــال العنـــف، وغيـــاب برامـــج 
التأهيـــل. وفــــي ظـــل كل هـــذه األوضـــاع، بـــات اخمليـــم ميثـــل بيئـــة حاضنـــة للفكـــر 
التكفــــيري لــــتنظيم »داعـــش«. ومـــن املعـــروف أن معظـــم أطفـــال »داعـــش«، الذيـــن 
أطلـــق عليهـــم التنظيـــم اســـم »أشـــبال اخلالفـــة«، ال يحملـــون أوراًقـــا ثبوتيـــة، كمـــا قـــام 
ـــيري مـــن خـــالل عديـــد مـــن وســـائل  التنظيـــم بغســـل أدمغتهـــم وتلقينهـــم فكـــره التكفـ
ـــي اســـتمرت حتـــت  ـــي املناطـــق الت ـــم فـ ـــر مناهـــج التعلي ـــي ذلـــك تغيي التنشـــئة، مبـــا فـ
ـــر نفســـه،  ـــن الفك ـــال يعتنق ـــات معظـــم هـــؤالء األطف ـــا أن أمه ســـيطرته لســـنوات، كم
ويقمـــن بتلقينـــه لهـــم، ولذلـــك فـــإن أطفـــال »داعـــش« ســـيمثلون جيـــلًا جديـــًدا مـــن 
اإلرهابيـــني مـــا لـــم يتـــم إيجـــاد حـــل جـــذري ملشـــكلة مخيـــم الهـــول، وإعـــادة تأهيـــل 
ـــا، مـــع إعـــادة إدماجهـــم فــــي مجتمعاتهـــم.  ـــا ونفســـًيّا وفكرًيّ هـــؤالء األطفـــال اجتماعًيّ

وخامســـها، مـــدى فاعليـــة جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب؛ فمـــن املعـــروف أن هزميـــة 
»داعـــش« فــــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق اســـتغرقت نحـــو أربـــع ســـنوات مـــن املواجهـــات 
املســـلحة مـــع مقاتلـــي التنظيـــم. ومـــع ذلـــك فـــإن الهزميـــة العســـكرية الثقيلـــة للتنظيـــم 
لـــم تـــؤِد إلـــى اندثـــاره؛ حيـــث إنـــه ســـرعان مـــا غّيـــر مـــن اســـتراتيجيته، واســـتأنف 
أنشـــطته اإلرهابيـــة فــــي البلديـــن، ناهيـــك عـــن تصاعـــد أنشـــطة خاليـــاه وفروعـــه 
املنتشـــرة فــــي عديـــد مـــن الـــدول. ويؤكـــد هـــذا الوضـــع حقيقـــة أساســـية مفادهـــا 
ـــر  ـــا غي ـــي التصـــدي لإلرهـــاب، إال أنه ـــة فـ ـــة والعســـكرية ضروري أن الوســـائل األمني
كافــــية لتجفــــيف منابعـــه الفكريـــة والثقافــــية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية؛ 

فذلـــك يتطلـــب سياســـات وإجـــراءات أخـــرى.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

القـــوات  ألن  نظـــًرا 
وقـــوات  األمريكيـــة 
الدولـــي  التحالـــف 
»داعـــش«  تنظيـــم  حملاربـــة 
أنَهتـــا  قـــد  العـــراق  فــــي 
مهامهمـــا القتاليـــة بنهايـــة 
عـــام 2021، فـــإن عـــام 2022 
االختبـــار  ميثـــل  ســـوف 
قـــدرة  ملـــدى  احلقيقـــي 
واجليـــش  األمـــن  قـــوات 
التصـــدي  علـــى  العراقـــي 
بـــدون  »داعـــش«  خلطـــر 
اإلســـناد القتالـــي مـــن ِقبـــل 
القـــوات األمريكيـــة وقـــوات 

التحالـــف.  

ثالًثا: الدور احملتمل لتنظيم »داعش« خالل عام 2022
فـي ضوء احملددات السالفة الذكر، ميكن القول: إن تنظيم »داعش« سوف يواصل 
من  وغيرها  وأفغانستان،  والعراق  سوريا  من  كل  فـي  اإلرهابية  أنشطته  ممارسة 
الدول اآلسيوية واإلفريقية التي تنتشر فـيها فروعه وخالياه النائمة، كما أنه ميكن 
أن يستأنف أنشطته فـي دول أخرى. ونظًرا ألن القوات األمريكية وقوات التحالف 
الدولي حملاربة تنظيم »داعش« فـي العراق قد أنَهتا مهامهما القتالية بنهاية عام 
للجيش  واملشورة  التدريب  تقدمي  فـي  قوات  من  تبقى  ما  مهمة  مع حصر   2021
وقوات األمن العراقية، فإن عام 2022 سوف ميثل االختبار احلقيقي ملدى قدرة 
العراق على التصدي خلطر تنظيم »داعش« بدون اإلسناد القتالي من ِقبل القوات 
األمريكية وقوات التحالف. وبسبب استمرار تردي األوضاع السياسية واألمنية فـي 
كل من ليبيا واليمن، فإنه من غير املستبعد أن يتمّكن تنظيم »داعش« من إحياء 

دوره فـي الدولتني.

ــي  ــة فــ ــا، واملتمثلـ ــرب إفريقيـ ــط وغـ ــي وسـ ــش« فــ ــم »داعـ ــروع تنظيـ ــًرا ألن فـ ونظـ
ـــة  ـــم »الدول ـــا«، وتنظي ـــة وســـط إفريقي ـــم »والي ـــا«، وتنظي ـــة غـــرب إفريقي ـــم »والي تنظي
اإلســـالمية فــــي الصحـــراء الكبـــرى« كانـــت مـــن أكثـــر فروعـــه نشـــاًطا فــــي اآلونـــة 
األخيـــرة؛ حيـــث أثبتـــت قدرتهـــا علـــى تنفــــيذ عمليـــات كبيـــرة نســـبًيّا، واحتـــالل بعـــض 
األراضـــي والبلـــدات فــــي بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة املعنيـــة، ولـــو بصفـــة مؤقتـــة، فضـــلًا 
ـــك، فاملرجـــح أن يتصاعـــد دور  ـــل، نظـــًرا لذل ـــن مصـــادر التموي ـــد م عـــن تأمـــني املزي
هـــذه الفـــروع خـــالل املســـتقبل املنظـــور، وبخاصـــة فــــي اســـتمرار تـــردي األوضـــاع فــــي 

ـــود مكافحـــة اإلرهـــاب.  ـــف جه ـــدول، وضع هـــذه ال

وبخصوص املستهدفـني بالعمليات اإلرهابية لـ »داعش«، ميكن القول: إن التنظيم 
سوف يواصل استهداف عسكريني بهدف زعزعة الثقة فـي قدرة اجليوش وقوات 
األمن على مواجهته. كما سيستهدف مدنيني بهدف خلق حالة من اخلوف والذعر 
بني السكان؛ مما يسمح له بالسيطرة على بعض ممتلكاتهم أو حتصيل إتاوات منهم. 
ومن املتوّقع أن يتوسع التنظيم فـي استهداف مؤسسات ومرافق اقتصادية وخدمية، 
واالستثمارات  الطاقة،  نقل  والغاز، وخطوط  النفط  وحقول  الكهرباء،  أبراج  مثل: 
االقتصادية، إلخ. وقد برز هذا التوجه لدى التنظيم خالل عام 2021؛ حيث اتُهم 
باستهداف العشرات من أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة فـي العراق. والهدف 
من هذه العمليات هو إصابة الكثير من املرافق واخلدمات بالشلل نتيجة انقطاع 
التيار الكهربائي، وإرباك األوضاع األمنية، وإحراج احلكومات بإظهار عجزها عن 
توفـير األمن. وسوف يؤدي هذا املسلك فـي حال تصاعده إلى إحلاق أضرار كبيرة 
بالبنى والهياكل التحتية للدول التي ينتشر فـيها تنظيم »داعش«، وهي فـي األصل 

ضعيفة ومتهالكة فـي كثير من احلاالت. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

أن  ـــع  املتوقَّ مـــن 
داعـــش  تنظيـــم  يواصـــل 
الذئـــاب  أســـلوب  تشـــجيع 
وبخاصـــة  املنفـــردة، 
الكثيـــر  وجـــود  ظـــل  فــــي 
النائمـــة  اخلاليـــا  مـــن 
التابعـــة لـــه، واملؤيديـــن لـــه 
أيًضـــا  معـــه  واملتعاطفــــني 
املنتشـــرين فــــي عديـــد مـــن 
وغيـــر  العربيـــة  الـــدول 

العربيـــة.  

أما من حيث أساليب ممارسة اإلرهاب، فإنه من غير املرجح أن يدخل التنظيم فـي 
مواجهات مسلحة كبيرة مع جيوش نظامية سواء فـي سوريا أو العراق أو غيرهما 
من البلدان العربية، بل سوف يستمر معتمًدا على أساليب حرب العصابات التي 
تشجيع  التنظيم  يواصل  أن  املتوقع  من  أنه  كما  والفر.  الكر  على  باألساس  تقوم 
أسلوب الذئاب املنفردة، وبخاصة فـي ظل وجود الكثير من اخلاليا النائمة التابعة 
العربية  الدول  من  عديد  فـي  املنتشرين  أيًضا  معه  واملتعاطفـني  له  واملؤيدين  له، 
وغير العربية. ومما يساعد على ذلك أن عمليات الذئاب املنفردة يقوم بتنفـيذها 
أشخاص موالون لـ »داعش« بالوسائل واألدوات املتاحة لديهم فـي أي مكان وزمان، 

دون احلاجة إلى تخطيط طويل، أو متويل كبير. 

عام 2022 سوف ميثل  »داعش« خالل  لتنظيم  اإلرهابي  الدور  أن  املرجح  من  وختاًما، 
العراق  من  كل  فـي  ملحوًظا  تصعيًدا  شهدت  والتي   ،2021 خالل  ألنشطته  استمرارية 
التنظيم إحياء دوره فـي دول أخرى  املتوّقع أن يحاول  أنه من  وسوريا وأفغانستان، كما 
غير  من  فإنه  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والسياسية،  األمنية  األزمات  بها  تعصف  تزال  ما 
وهناك.  هنا  متفرقة  إرهابية  عمليات  بتنفـيذ  للتنظيم  نائمة  خاليا  تقوم  أن  املستبعد 
وبصفة عامة، فإن الدول الهشة واملتصدعة سوف تظل متثل بيئات مالئمة لتمدد تنظيم 
العسكرية/ املواجهة  فإن  ولذلك  اإلرهابية،  اجلهادية  التنظيمات  من  وغيره  »داعش« 

األمنية لـلتنظيم ضرورية، لكنها ال تكفـي لتجفـيف منابع التطرف واإلرهاب، حيث تتطلب 
مواجهته تنفـيذ استراتيجيات تقود إلى تسويات تاريخية للحروب والصراعات األهلية، 
وإعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها على أسس ومبادئ املواطنة، وسيادة القانون، وتبنِّي 
حلول ناجعة ملعاجلة األزمات واملشكالت اجملتمعية. والدليل على ذلك، أنه على الرغم من 
هزمية »داعش« عسكرّيًا فـي كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن، لكن احلروب األهلية 
بعض  فـي  سوًءا  أكثر  أصبحت  بل  هي،  كما  ظلت  الدول  هذه  فـي  البنيوية  واملشكالت 
أو حتى ظهور تنظيمات أخرى  التنظيم،  احلاالت؛ مما يوفر ظروًفا مواتية الستمرارية 

متثل استمرارية له، ورمبا تكون أكثر تطرًفا منه.

ونظًرا ألن تنظيم »داعش« حتول إلى شبكة جهادية إرهابية عابرة حلدود الدول، 
فإن مواجهته بشكل فعال تتطلب استراتيجيات وسياسات منسقة على املستويات 
له،  يروج  الذي  التكفـيري  الفكر  دحض  يتم  بحيث  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية 
مصادر  وجتفـيف  جدد،  أعضاء  على جتنيد  قدرته  وحتجيم  مقاتليه،  واستهداف 
متويله، ومنعه من توظيف منصات التواصل االجتماعي فـي نشر فكره وتوسيع دائرة 
مؤيديه. وبدون ذلك سوف يظل تنظيم »داعش« يُشكل مصدًرا للخطر والتهديد. 
نه  وإذا كان من املرجح أن خطورة التنظيم مهما تزايدت لن تصل إلى احلد الذي ميكِّ
من تكرار جتربة دولة اخلالفة اإلسالمية املزعومة، فإنه سيظل فـي صدارة املشهد 

اجلهادي اإلرهابي العاملي على األقل خالل املستقبل املنظور. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

نُِكـــب إقليـــم الشـــرق األوســـط بعـــدد كبيـــر مـــن الصراعـــات املســـلحة، األمـــر 
ـــه أقـــل أقاليـــم العالـــم اســـتقراًرا؛ فهنـــاك صراعـــات مســـلحة أهليـــة  الـــذي جعل
وعابـــرة للحـــدود فــــي ســـوريا وليبيـــا واليمـــن، وهنـــاك ميليشـــيات مســـلحة تُنـــازع 
الدولـــة الشـــرعية حقهـــا فــــي احتـــكار العنـــف فــــي لبنـــان والعـــراق، وهنـــاك 
جماعـــات عرقيـــة حتـــارب مـــن أجـــل اســـتقالل كامـــل أو جزئـــي فــــي العـــراق 
ــيطة فــــي أغلـــب  ــة نشـ ــات إرهابيـ ــاك جماعـ ــودان، وهنـ ــران والسـ ــا وإيـ وتركيـ

بـــالد اإلقليـــم. 

لالســتقرار اإلقليمــي مؤشــرات عديــدة، وعلــى كل مــن هــذه املؤشــرات فــإن أداء 
الشــرق األوســط هــو األســوأ؛ فنحــو نصــف الالجئــني والنازحــني فـــي العالــم 
هــم مــن الشــرق األوســط، ومُتثــل ســوريا املصــدر األكبــر لهــؤالء، باإلضافــة إلــى 
أفغانســتان وجنــوب الســودان واليمــن والعــراق. وعلــى مقيــاس الــدول الفاشــلة، 
الــذي أصبــح يُســمى مقيــاس الــدول الهشــة، فــإن دول اإلقليــم حتتــل مراتــب 
متقدمــة، فالــدول األربــع األولــى علــى هــذا املقيــاس )اليمــن والصومال وســوريا 
وجنــوب الســودان( تأتــي مــن املنطقــة، فـــيما تأتي تشــاد والســودان وأفغانســتان 
فـــي املراتــب مــن الســابعة إلــى التاســعة، أمــا إذا وســعنا االهتمــام ليشــمل 
ــي والعــراق.  ــا ومال ــا وإريتري ــا وليبي ــيها إثيوبي ــة، فســنجد فـ العشــر دول التالي
ويعــد اإلنفــاق العســكري مــن أكثــر املؤشــرات داللــة علــى مــدى شــعور الــدول 
بالتهديــد؛ فبينمــا يبلــغ اإلنفــاق العســكري كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
2.4% علــى مســتوى العالــم، فإنــه يبلــغ 4.9% فـــي الشــرق األوســط، أي أكثــر 
ــي دول  ــد فـ ــي، مبــا يعكــس مــدى الشــعور بالتهدي مــن ضعــف املتوســط العامل

املنطقــة، والنــاجت عــن كثــرة عوامــل االضطــراب والصــراع فـــيها. 

هـذا وال توجـد مؤشـرات علـى أن الصراعـات املسـلحة فــي املنطقـة سـتجد 
طريقهـا للحـل فــي املـدى املنظـور، لكـن توجد مؤشـرات علـى أن بعًضا من هذه 
الصراعـات سـيتجه فــي الفتـرة املقبلـة إلـى مرحلـة مـن التهدئـة، وإن كان هـذا 
ال يسـري بالضـرورة علـى كل هـذه الصراعـات؛ إذ إن بعـض الصراعـات فــي 
مناطـق الشـرق األوسـط التقليـدي يبـدو مرشـًحا للتهدئـة فــي الفتـرة املقبلـة، 
فــيما تتجه الصراعات فــي أطراف الشـرق األوسـط نحو مزيد من التصعيد، 

وهـو مـا يظهـره التحليـل التالـي. 

الشـــرق األوسط..  فــــي  املسلحة  الصراعات 
إلـــى أين؟

د. جـــمـــال عــبــد اجلــــواد

مستشـــار مركـــز األهـــرام للدراســـات 
السياســـية واالستراتيجية
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

توسيع الشرق األوسط 
لقد اسـتخدمنا فــي بعض املؤشـرات الواردة أعاله تعريًفا متَّسـًعا للشـرق األوسـط، 
ظهـرت فــيه بـالد مثـل: أفغانسـتان وإثيوبيـا ومالـي وجنـوب السـودان، وهـو توسـيع 
قصدي حلدود الشرق األوسط، من أجل التواؤم مع املتغيرات اجلارية، والتي تدفع 
فــي اجتـاه تعريـف أكثـر اتسـاًعا لإلقليـم. فالشـرق األوسـط هـو حتديـد اصطالحـي 
ا أو ثقافــًيّا ذا سمات ثابتة، وبالتالي  إلقليم أمني سياسي، وليس مصطلًحا جغرافــًيّ
فـإن حـدود اإلقليـم تضيـق وتتسـع وفًقـا للتفاعـالت األمنيـة والسياسـية، وقـد يأتـي 
يوم تنتفــي فــيه احلاجة إلى استخدام مصطلح الشرق األوسط لو تغيرت ديناميات 
التهديـدات والتفاعـالت األمنيـة والسياسـية بطريقـة حتـرم إقليـم الشـرق األوسـط 

-كمفهـوم- مـن قيمتـه التحليلية والسياسـية. 

أبســـط تعريـــف لإلقليـــم هـــو أنـــه نطـــاق جغرافــــي، يتكـــون مـــن عـــدة وحـــدات سياســـية 
مترابطـــة، بحيـــث إن حـــدث تطـــور فــــي واحـــدة مـــن هـــذه الوحـــدات يتـــرك أثـــًرا فــــي 
باقـــي الوحـــدات. واليـــوم فـــإن التغيـــرات والصراعـــات التـــي جتـــري فــــي أفغانســـتان، 
ـــي بـــالد الســـاحل اإلفريقـــي، كل  ـــا وأذربيجـــان، وصراعـــات اإلرهـــاب فـ وبـــني أرميني
هـــذه التغيـــرات والصراعـــات يغـــذي بعضهـــا بعًضـــا، ومتثـــل عبًئـــا أمنًيّـــا علـــى دول 

هـــذه املنطقـــة.

هـــذه املنطقـــة متســـعة جـــًدا، وتتعـــدد فــــيها الصراعـــات، ولـــكل مـــن هـــذه الصراعـــات 
منطقـــه اخلـــاص. ومـــع هـــذا فـــإن الصراعـــات فــــي هـــذه املنطقـــة الشاســـعة تشـــترك 
فــــي بعـــض اخلصائـــص؛ فالصراعـــات الدائـــرة فــــي هـــذه املنطقـــة هـــي صراعـــات 
حـــول الدولـــة، إذ إن القســـم األكبـــر مـــن هـــذه الصراعـــات هـــي صراعـــات أهليـــة 
ـــا  ـــا، أو إعـــادة صياغته ـــة، أو اخلـــروج منه ـــة الوطني ـــض الدول ـــن أجـــل تقوي جتـــري م
عبـــر إعـــادة توجيـــه بوصلتهـــا األيديولوجيـــة، أو إعـــادة توزيـــع الثـــروة والســـلطة فــــيها 
ـــع والســـلطات  ـــر مـــن املناف ـــب أكب ـــوز بنصي ـــة للف ـــع جماعـــات مختلف مبـــا يعكـــس تطل
ــه  ــدور الـــذي يلعبـ ــي الـ ــة هـ ــذه املنطقـ ــات هـ ــزة ألزمـ ــة املَُميِّـ ــمة الثانيـ ــة. السـ العامـ
الديـــن فــــي هـــذه الصراعـــات؛ فاجلماعـــات السياســـية صاحبـــة العقيـــدة السياســـية 
املســـتمدة مـــن اإلســـالم تلعـــب أدواًرا مهمـــة فــــي أغلـــب هـــذه الصراعـــات، وهـــي 
بالتأكيـــد الالعـــب األهـــم عندمـــا يتعلـــق األمـــر باجلماعـــات اإلرهابيـــة التـــي تُهـــدد 

األمـــن فــــي عـــدة بـــالد. 

األوســـــــط  الـــــشـــــــــــــرق 
اصطالحـــي  حتديـــد  هـــو 
سياســـي،  أمنـــي  إلقليـــم 
مـــــصــــــطــــلـــــــــــًحا  ولــيـــــــــــس 
ذا  ا  ثقافــــًيّ أو  جغرافـيـــــــًّـــا 
وبالتالـــي  ثابتـــة،  ســـمات 
فـــإن حـــدود اإلقليم تضيق 
للتفاعـــالت  وفًقـــا  وتتســـع 
األمنيـــة والسياســـية، وقـــد 
فــــيه  تنتفــــي  يـــــــــوم  يأتـــي 
اســـتخدام  إلـــى  احلاجـــة 
مصطلح الشرق األوسط، 
ديناميـــــــــــــات  تغيــــــــــــرت  لـــو 
والتفاعـــالت  التهديـــدات 

األمنيـــة والسياســـية.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

العـــام  إلـــى  بالدخـــول 
اجلديـــد 2022 تكـــون أغلـــب 
منطقـــة  فــــي  الصراعـــات 
قلـــب الشـــرق األوســـط قـــد 
اســـتكملت عامهـــا العاشـــر، 
ودخلـــت فــــي عقدهـــا الثاني، 
بعيـــدة  املســـافة  تـــزال  ومـــا 
الصراعـــات؛  أطـــراف  بـــني 
فلـــو نظرنـــا إلـــى ســـوريا أو 
وكذلـــك  اليمـــن،  أو  ليبيـــا 
إلـــى العـــراق ولبنـــان، ســـنجد 
أن املســـافة السياســـية بـــني 
القـــوى السياســـية الرئيســـة 

مـــا تـــزال واســـعة.  

بعض التهدئة.. قليل من احللول
بالدخـــول إلـــى العـــام اجلديـــد 2022 تكـــون أغلـــب الصراعـــات فــــي منطقـــة قلـــب 
الشـــرق األوســـط قـــد اســـتكملت عامهـــا العاشـــر، ودخلـــت فــــي عقدهـــا الثانـــي، فإلـــى 
ـــدأت هـــذه الصراعـــات،  ـــد ب ـــة؟ لق ـــة التالي ـــي املرحل ـــن تســـير هـــذه الصراعـــات فـ أي
وتأّججـــت، وتواصلـــت طـــوال هـــذه الســـنوات نتيجـــة تفاعـــل عـــدد مـــن العوامـــل 
ـــى التطـــورات  والقـــوى املؤثـــرة، وبالتالـــي فـــإن مســـتقبل هـــذه الصراعـــات يتوقـــف عل
التـــي تلحـــق باألســـباب والقـــوى املتســـببة فــــي هـــذه الصراعـــات، والتـــي أبقـــت عليهـــا 

طـــوال العشـــر ســـنوات املاضيـــة.

املســـافة مـــا زالـــت بعيـــدة بـــني أطـــراف الصراعـــات؛ فلـــو نظرنـــا إلـــى ســـوريا أو ليبيـــا 
أو اليمـــن، وكذلـــك إلـــى العـــراق ولبنـــان، فســـنجد أن املســـافة السياســـية بـــني القـــوى 
السياســـية الرئيســـة مـــا تـــزال واســـعة وتـــزداد اتســـاًعا. فـــال املعارضـــة والنظـــام فــــي 
ـــا، وال  ـــي ليبي ـــا فـ ـــا وأيديولوجًيّ ـــا وجهوًيّ ـــددة قبلًيّ ســـوريا، وال أطـــراف الصـــراع املتع
طرفـــا الصـــراع فــــي اليمـــن يبـــدون اليـــوم أقـــرب إلـــى بعضهـــم ممـــا كانـــوا عليـــه عنـــد 
ـــد  ـــالد ق ـــي هـــذه الب ـــف فـ ـــر أن عشـــر ســـنوات مـــن الصـــراع العني ـــدء الصـــراع. غي ب
أرهقـــت أطـــراف هـــذه الصراعـــات، وبّينـــت للجميـــع أن طرًفـــا واحـــًدا ال يســـتطيع 
ــمَّ فـــإن فـــرص  اكتســـاح األطـــراف األخـــرى وإحلـــاق هزميـــة ســـاحقة بهـــا. ومـــن ثَـ
احلـــل العســـكري، مثلهـــا مثـــل فـــرص احلـــل السياســـي، تبـــدو محـــدودة جـــًدا، األمـــر 
ـــيما  ـــة، فـ ـــر الضروري ـــاة غي ـــد مـــن التكلفـــة واملعان ـــب مزي ـــة لتجن ـــذي يرشـــح التهدئ ال
يُســـتبعد التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي، ألن مواقـــف األطـــراف واحللـــول السياســـية 
املطروحـــة أبعـــد مـــن أن تتيـــح حـــلًّا وســـًطا يحقـــق قـــدًرا مناســـًبا مـــن الرضـــا 

لألطـــراف الرئيســـة. 

سوريا وليبيا: تهدئة بال حل
ــا،  ينطبـــق هـــذا التحليـــل بشـــكل خـــاص علـــى الصـــراع فــــي كل مـــن ســـوريا وليبيـ
حـــة فــــي هذيـــن  ومـــن ثَـــمَّ فـــإن حـــدوث تهدئـــة تتيـــح تثبيـــت الوضـــع القائـــم تبـــدو مرجَّ
الصراعـــني، لكـــن دون أن تتســـع هـــذه التهدئـــة لتصـــل إلـــى مرحلـــة احلـــل السياســـي 

ـــن.  ـــن البلدي ـــى اســـتعادة الســـالم واالســـتقرار لهذي ـــادر عل الق

ــالد العربيـــة اخملتلفـــة عـــن أن تكـــون صراعـــات  ـــت الصراعـــات فــــي البـ لقـــد كفَّ
داخليـــة بـــني قـــوى محليـــة، بعـــد أن تكفلـــت عـــدة ســـنوات مـــن التدخـــالت اخلارجيـــة 
ـــى النفـــوذ  ـــة تتنافـــس عل ـــل هـــذه الصراعـــات إلـــى صراعـــات بـــني قـــوى إقليمي بتحوي
فــــي اإلقليـــم. هـــذا ويعـــد الصـــراع فــــي ســـوريا هـــو األكثـــر جذًبـــا لتـــورط القـــوى 
اخلارجيـــة؛ فتركيـــا تســـيطر علـــى مســـاحة كبيـــرة فــــي شـــمال وشـــمال غـــرب ســـوريا، 
وتنفـــذ فــــيها مشـــروًعا لإلحـــالل اإلثنـــي والتســـييد األيديولوجـــي، عبـــر اســـتقبال 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فــــي  الراهـــن  الوضـــع 
لـــكل  يبـــدو مالئًمـــا  ســـوريا 
القـــوى اخلارجيـــة املتدخلـــة 
يرشـــح  ممـــا  األزمـــة؛  فــــي 
املوقـــف لتهدئـــة ُتبقـــي علـــى 
وتقلـــل  القائـــم،  الوضـــع 
حـــل  بـــال  لكـــن  تكلفتـــه، 
ــي  ــع فــ ــه. والوضـ ــق عليـ متفـ
ليبيـــا هـــو األقـــرب للحالـــة 
اختـــالف  مـــع  الســـورية، 
أطـــراف  فــــي طبيعـــة  كبيـــر 
تـــورط  ودرجـــة  الصـــراع، 

القوى اخلارجية فـيه.  

األلـــوف مـــن الراديكاليـــني اإلســـالميني مـــن الســـوريني وغيرهـــم الذيـــن لـــم يَعـــد لهـــم 
مـــأوى ســـوى هـــذه املنطقـــة، وتســـتخدم هـــؤالء لدفـــع الســـكان األكـــراد بعيـــًدا عـــن 

املنطقـــة احلدوديـــة قـــدر اإلمـــكان، بدعـــوى إقامـــة منطقـــة آمنـــة. 

ــار  ــس »بشـ ــرة الرئيـ ــي مناصـ ــا فــ ــران دوًرا رئيًسـ ــت إيـ ــرى، لعبـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
األســـد«، للدفـــاع عـــن رصيـــد اســـتراتيجي وسياســـي مهـــم راكمتـــه منـــذ عقـــود عبـــر 
ـــي حتويـــل  ـــة جـــًدا فـ عالقـــة حتالـــف ســـوري - إيرانـــي وثيـــق؛ إذ كانـــت إيـــران فعال
الدفـــاع عـــن نظـــام الرئيـــس »بشـــار األســـد« إلـــى قضيـــة جتنـــد مـــن أجلهـــا مقاتلـــني 
ــة  ــتان، باإلضافـ ــتان وباكسـ ــك أفغانسـ ــي ذلـ ــا فــ ــع، مبـ ــم الواسـ ــن اإلقليـ ــيعة مـ شـ
ـــران مصلحـــة  ـــي ســـوريا. وإلي ـــي احلـــرب فـ ـــى املشـــاركة املباشـــرة حلـــزب اهلل فـ إل
أكيـــدة فــــي اإلبقـــاء علـــى وجودهـــا العســـكري فــــي ســـوريا، خاصـــة فــــي عالقـــة 
ـــا طـــوال الوقـــت مـــع إســـرائيل، فقـــد  ـــي تلعبه ـــة الت ـــاراة الضغـــوط املتبادل ـــك مبب ذل
أتاحـــت احلـــرب فــــي ســـوريا إليـــران فرصـــة ذهبيـــة للتحـــول إلـــى جـــارة مباشـــرة 
ـــا حـــزب اهلل حـــدوًدا مباشـــرة  ـــن له ـــد أن أمَّ ـــر احلـــدود الســـورية، بع إلســـرائيل عب

مـــع إســـرائيل عبـــر احلـــدود اللبنانيـــة. 

ــل  ــد كان التدخـ ــوريا؛ فقـ ــي سـ ــس فــ ــي الرئيـ ــب اخلارجـ ــي الالعـ ــيا هـ ــد روسـ وتُعـ
ــر احلـــرب  ــر مصيـ ــًما فــــي تقريـ ــورية حاسـ ــي فــــي احلـــرب السـ العســـكري الروسـ
األهليـــة، ولـــوال التدخـــل الروســـي املباشـــر لـــكان الوضـــع فــــي ســـوريا اآلن مختلًفـــا 
ــًدا،  ــرة جـ ــة كبيـ ــي بدرجـ ــم الروسـ ــى الدعـ ــورية علـ ــة السـ ــد احلكومـ ــا. وتعتمـ متاًمـ
وباملقابـــل فـــإن روســـيا تتمتـــع بحريـــة حركـــة واســـعة فــــي ســـوريا، وهـــي تلعـــب دور 
ــا  ــة مـــن الالعبـــني، تشـــمل إيـــران وتركيـ ــوازن بـــني قائمـــة طويلـ القابـــض علـــى التـ
ــدة  ــيا عـ ــن لروسـ ــع الراهـ ــن الوضـ ــها. ويضمـ ــورية نفسـ ــة السـ ــرائيل واحلكومـ وإسـ
أوراق ليـــس فــــي ســـوريا وجوارهـــا فقـــط، وإمنـــا فــــي مناطـــق أخـــرى أيًضـــا، تتقاطـــع 
فــــيها املصالـــح الروســـية مـــع تركيـــا وإيـــران وإســـرائيل والواليـــات املتحـــدة، وال يوجـــد 
فــــي الوضـــع الســـوري مـــا يشـــير إلـــى وجـــود مصلحـــة روســـية فــــي تغييـــر الوضـــع 
ـــي ســـوريا يبـــدو  ـــًيّا بـــأي اجتـــاه آخـــر. وإجمـــالًا، فـــإن الوضـــع الراهـــن فـ الراهـــن كيفـ
ا لـــكل القـــوى اخلارجيـــة املتدخلـــة فــــي األزمـــة؛ ممـــا يرشـــح املوقـــف  مالئًمـــا جـــًدّ
ــه  ــق عليـ ــل متفـ ــال حـ ــن بـ ــه، لكـ ــل تكلفتـ ــم، وتقلـ ــع القائـ ــى الوضـ ــي علـ ــة تُبقـ لتهدئـ

يؤســـس لوضـــع جديـــد، وحلالـــة مـــا بعـــد احلـــرب األهليـــة.

ـــي طبيعـــة  ـــر فـ ـــة الســـورية، مـــع اختـــالف كبي ـــا هـــو األقـــرب للحال ـــي ليبي والوضـــع فـ
ــد  ــا ال توجـ ــي ليبيـ ــيه؛ ففــ ــة فــ ــوى اخلارجيـ ــورط القـ ــة تـ ــراع، ودرجـ ــراف الصـ أطـ
حكومـــة حتـــارب متمرديـــن، ولكـــن هنـــاك فصائـــل وميليشـــيات تتنافـــس علـــى الســـلطة 
والثـــروة علـــى أســـس قبليـــة وجهويـــة، وهنـــاك مرتزقـــة بعضهـــم أتـــت بـــه دول أجنبيـــة، 
وبعضهـــم يَعمـــل حلســـاب أطـــراف محليـــة، باإلضافـــة إلـــى بعـــد أيديولوجـــي مهـــم، 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أطــــــــــــــراف  توصــــــــــل 
فــــي  املباشـــرين  الصـــراع 
ليبيـــا إلـــى ترتيبـــات تضمن 
عوائـــد  فــــي  املشـــــــــــاركة 
النفـــط، فــــيما تبـــدو فـــرص 
التـــي  االنتخابـــات  إجـــراء 
انعقادهـــا  املقـــرر  مـــن  كان 
فــــي ديســـمبر 2021، ومعهـــا 
السياســـي،  احلـــل  فـــرص 
فـــإن  ثـــّم  ومـــن  محـــدودة. 
تقاســـم الثـــروة مـــن ناحيـــة، 
واحلـــل السياســـي املؤجـــل 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، وجتنـــب 
التصعيـــد العســـكري مـــن 
ــد أســـس  ــة، تعـ ــة ثالثـ ناحيـ
فــــي  حـــة  املرجَّ التهدئـــة 

ليبيـــا.  

وإن لـــم يكـــن األساســـي. فهنـــاك درجـــة مناســـبة مـــن تـــوازن القـــوى فــــي ليبيـــا؛ إذ إن 
ـــي الوقـــت نفســـه فـــإن كل فريـــق  طرًفـــا واحـــًدا ال ميكنـــه التغلـــب علـــى اخلصـــوم، وفـ
مـــن الفـــرق األساســـية املتنافســـة يتمتـــع بتأييـــد أطـــراف دوليـــة، يتـــورط كل منهـــا 
ـــي ليبيـــا بقـــدر محســـوب وبطـــرق يحـــاول أن تكـــون مســـتترة، ألن اجملتمـــع الدولـــي  فـ
موجـــود ونشـــط ويحـــاول إيجـــاد حـــل لألزمـــة فــــي ليبيـــا، وهـــذا فـــارق مهـــم مُييِّـــز 

الصـــراع فــــي ليبيـــا عـــن الصـــراع فــــي ســـوريا. 

لقـــد توصـــل أطـــراف الصـــراع املباشـــرين فــــي ليبيـــا إلـــى ترتيبـــات تضمـــن املشـــاركة 
فــــي عوائـــد النفـــط، فــــيما تبـــدو فـــرص إجـــراء االنتخابـــات التـــي كان مـــن املقـــرر 
انعقادهـــا فــــي ديســـمبر 2021، ومعهـــا فـــرص احلـــل السياســـي فــــي ليبيـــا، محـــدودة. 
ومـــن ثَـــمَّ فـــإن تقاســـم الثـــروة مـــن ناحيـــة، واحلـــل السياســـي املؤجـــل مـــن ناحيـــة 
أخـــرى، وجتنـــب التصعيـــد العســـكري مـــن ناحيـــة ثالثـــة، تعـــد أســـس التهدئـــة 

ـــا.  ـــي ليبي حـــة فـ املرجَّ

الصراع املتواصل فـي اليمن
ـــي اليمـــن مرشـــح الســـتمرار الصـــراع املســـلح، ورمبـــا تصعيـــده حســـب  الوضـــع فـ
تطـــورات املوقـــف اإلقليمـــي؛ فالصـــراع فــــي اليمـــن لـــه أســـباب داخليـــة قويـــة، 
ـــة  ـــر صراعـــات املنطقـــة اتصـــالًا بالسياســـة اإليراني ـــي الوقـــت نفســـه أكث ـــه فـ لكن
فــــي املنطقـــة. ولقـــد أّســـس احلوثيـــون ألنفســـهم وضًعـــا عســـكرًيّا قوًيّـــا فــــي أغلـــب 
ـــي املـــدى القريـــب قـــوة قـــادرة  ـــي اليمـــن فـ شـــمال اليمـــن، وال يبـــدو أنـــه يوجـــد فـ
ــع  ــا أن الوضـ ــا. كمـ ــوا فــــي حتقيقهـ ــن املكاســـب التـــي جنحـ ــم مـ علـــى حرمانهـ
الراهـــن فــــي اليمـــن يُغـــري احلوثيـــني علـــى مواصلـــة الضغـــط العســـكري مـــن 

أجـــل حتقيـــق مزيـــد مـــن املكاســـب.

م احلوثيـــون إليـــران فرصـــة ذهبيـــة لكـــي تبنـــي وجـــوًدا عســـكرًيّا مباشـــًرا  ولقـــد قـــدَّ
ـــيها  ـــرط فـ ـــن تف ـــط ل ـــة ضغ ـــة الســـعودية، وهـــي ورق ـــة العربي ـــى حـــدود اململك عل
ـــرت للحوثيـــني،  إيـــران مختـــارة؛ ومـــا دامـــت القـــدرة علـــى مواصلـــة القتـــال توفَّ
ــدات  ــن معـ ــه مـ ــا يتلقونـ ــاًء مبـ ــر، اكتفـ ــي مباشـ ــورط إيرانـ ــى تـ ــة إلـ دون احلاجـ
ـــود  ـــران ســـتواصل دعـــم اجمله ـــإن إي ـــران، ف ـــن إي ـــرات م ـــة وخب ـــا حربي وتكنولوجي
العســـكري للحوثيـــني مـــن أجـــل املزيـــد مـــن املكاســـب؛ فاملوقـــف اإليرانـــي مـــن 
ــا إيـــران علـــى مجمـــل  ــابات معقـــدة جتريهـ الصـــراع فــــي اليمـــن يرتبـــط بحسـ
الوضـــع اإلقليمـــي، وفــــي إطـــار هـــذه احلســـابات قـــد يظهـــر مـــا يُغـــري إيـــران 
علـــى التصـــرف مبرونـــة إزاء الصـــراع فــــي اليمـــن، ولكـــن هـــذا مـــا زال حتـــى اآلن 

مجـــرد احتمـــال نظـــري.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فــــي  تراجـــع  هنـــاك 
مســـتوى العنـــف فــــي أغلـــب 
املســــــــــــــلحة  الصـــــــــراعات 
مـــن  القلـــب  منطقـــة  فــــي 
الشـــرق األوســـط، مبـــا فــــي 
ذلـــك النجـــاح فــــي احتـــواء 
غيـــر  اإلرهـــاب،  خطـــر 
وخطـــر  الصراعـــات  أن 
بســـرعة  تزيـــد  اإلرهـــاب 
الســـاحل  منطقـــة  فــــي 
يتأجـــج  فــــيما  اإلفريقـــي، 
فــــي  العســـكري  الصـــراع 
القـــرن اإلفريقـــي والهضبـــة 

اإلثيوبيـــة.  

حزام الصراعات احمليط بالشرق األوسط
ـــة  ـــي منطق ـــب الصراعـــات املســـلحة فـ ـــي أغل ـــف فـ ـــي مســـتوى العن ـــاك تراجـــع فـ هن
ـــواء خطـــر اإلرهـــاب؛  ـــي احت ـــي ذلـــك النجـــاح فـ القلـــب مـــن الشـــرق األوســـط، مبـــا فـ
فقـــد ُهـــِزم تنظيـــم داعـــش فــــي ســـوريا والعـــراق، وإن واصـــل الداعشـــيون شـــن 
ـــى  ـــي تقليـــص قـــدرة اإلرهابيـــني عل ـــاك، كمـــا جنحـــت مصـــر فـ هجمـــات متفرقـــة هن
شـــن الهجمـــات فــــي شـــمال ســـيناء. غيـــر أن الصراعـــات وخطـــر اإلرهـــاب تزيـــد 
بســـرعة فــــي منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي، املمتـــدة مـــن موريتانيـــا وحتـــى تشـــاد، فــــيما 
ـــر مـــن  ـــة، ولكثي ـــة اإلثيوبي ـــي القـــرن اإلفريقـــي والهضب يتأجـــج الصـــراع العســـكري فـ

هـــذه الصراعـــات صلـــة قويـــة بصراعـــات منطقـــة قلـــب الشـــرق األوســـط. 

ــر  ــدة مبصيـ ــط بشـ ــاد يرتبـ ــي تشـ ــة فــ ــة واملعارضـ ــني احلكومـ ــلح بـ ــراع املسـ فالصـ
ـــي املشـــرق العربـــي أصبـــح  ن أولًا فـ ـــم داعـــش الـــذي تكـــوَّ ـــا، وتنظي ـــي ليبي الصـــراع فـ
اآلن تنظيًمـــا إفريقًيـــا بامتيـــاز؛ حيـــث متثـــل منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي أهـــم مناطـــق 
نشـــاطه فــــي هـــذه املرحلـــة. وعلـــى هـــذا النحـــو، يهـــدد وجـــود جماعـــات اإلرهـــاب 
ــتويات  ــودة مسـ ــع بعـ ــط الواسـ ــرق األوسـ ــراف الشـ ــي أطـ ــلحة فــ ــات املسـ والصراعـ
العنـــف فــــي املنطقـــة لالرتفـــاع مـــرة أخـــرى، ويهـــدد بعـــودة جماعـــات اإلرهـــاب 
للنشـــاط فــــي املنطقـــة مـــرة أخـــرى؛ ممـــا يســـتلزم أقصـــى درجـــات احلـــذر والتأهـــب، 
ــى  ــاظ علـ ــل احلفـ ــن أجـ ــل مـ ــة العمـ ــترخاء، ومواصلـ ــب االسـ ــتلزم كذلـــك جتنـ ويسـ
ــا إلـــى حلـــول سياســـية  ــاه الراهـــن للتهدئـــة، واســـتمرار العمـــل علـــى حتويلهـ االجتـ
دائمـــة، حتـــى لـــو كان هـــذا صعـــب املنـــال فــــي هـــذه املرحلـــة. فالعمـــل السياســـي 
والوســـاطات واجلهـــود الدبلوماســـية شـــديدة األهميـــة، فهـــي إن لـــم تنجـــح فــــي 
الوصـــول إلـــى حـــل سياســـي دائـــم، فإنهـــا تعمـــل ككابـــح مينـــع تصعيـــد الصراعـــات 

ــا عـــن الســـيطرة. املســـلحة وخروجهـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــا، وينجحـــوا  ـــوا به ـــي ميكـــن للبشـــر أن يتعامل ـــه الت ـــكل عصـــر مـــن العصـــور مفردات ل
ـــيه  ـــى مـــا نحـــن فـ ـــم إل ـــل أن يصـــل العال ـــاء ثقافاتهـــم وحضاراتهـــم، وقب ـــي بن ـــا فـ معه
كان لـــكل مجتمـــع مفرداتـــه وأخالقـــه وخصوصياتـــه التـــي يعيـــش بهـــا، وال يؤثـــر فــــيها 
ـــا مـــا كانـــت قوتهـــم، خاصـــة شـــعب مصـــر، ولنـــا فــــي محـــاوالت االســـتعمار  آخـــرون أّيً
العثمانـــي واإلجنليـــزي للتأثيـــر فــــي شـــعب مصـــر أســـوة حســـنة، فلـــم يتأثـــر هـــذا 
الشـــعب بـــكل محـــاوالت طمـــس الهويـــة. ومـــع حتـــول العالـــم إلـــى قريـــة واحـــدة حتـــت 
رحمـــة التكنولوجيـــا احلديثـــة أصبـــح كل مـــن يعيـــش فــــيها علـــى اليابـــس مـــن شـــرقها 
ــيئة  ــا ال عـــني رأت وال أذن ســـمعت مـــن األفـــكار السـ ــا يـــرى ويســـمع مـ إلـــى غربهـ

ـــة. ـــات الغث واألخالقي

مـــن هـــذا املنطلـــق ظهـــرت حـــروب اجليـــل الرابـــع، ولقـــد اســـتفاضت وتبحـــرت 
ــق  ــي تتحقـ ــن لكـ ــروب، ولكـ ــذه احلـ ــي متحيـــص هـ ــا فــ ــات العليـ ــاث والدراسـ األبحـ
الفائـــدة املرجـــوة بعيـــًدا عـــن اســـتعراض املصطلحـــات، ســـيتم إيضـــاح حـــروب اجليـــل 

ــات. ــه كل الطبقـ ــر مبّســـط تُدركـ ــع بفكـ الرابـ

بدايـــة وإن اختلفـــت أنـــواع وأســـاليب وأدوات وأســـلحة احلـــروب، لكنهـــا اتفقـــت علـــى 
هـــدف نهائـــي واحـــد هـــو فـــرض إرادة املنتصـــر علـــى املهـــزوم، وإجبـــاره علـــى اخلضـــوع 
إلرادة املنتصـــر، ولكـــي يحقـــق املقـــال املســـتهدف منـــه ولننتبـــه كيـــف نبنـــي وطننـــا 
ـــة الســـابقة  ـــال الثالث ـــرور باألجي ـــف وامل ـــيتحتم التعري حتـــت وطـــأة هـــذه الظـــروف فـ
مـــن احلـــروب؛ فلقـــد عـــرف اإلنســـان الصـــراع منـــذ بدايـــة الكـــون، وتأكـــد هـــذا بقتـــل 
ــاد علـــى األســـلحة  أحـــد ابنـــي آدم ألخيـــه، ومتيـــزت حـــروب اجليـــل األول باالعتمـ
 Man( ــان ــوة اإلنسـ ــل األول بقـ ــمي اجليـ ــة، وُسـ ــان الذاتيـ ــدرات اإلنسـ ــة وقـ البدائيـ
Power(. ومنـــذ مـــا يزيـــد علـــى عشـــرة قـــرون مـــن الزمـــن ظهـــر البـــارود وقدرتـــه 

التدميريـــة الرهيبـــة؛ فـــكان اجليـــل الثانـــي وُســـمي بقـــوة النيـــران )Fire Power(. ومـــع 
ظهـــور احملـــرك والعجلـــة واختـــراع العربـــة والدبابـــة والطائـــرة، وتوابـــع ذلـــك مـــن 
ـــكان  ـــان وامل ـــي الزم ـــة فـ ـــوات املتحارب ـــة للق ـــاورة العالي ـــة واملن تطـــورات حققـــت املرون
مبـــا يحقـــق املنـــاورة غيـــر املتوّقعـــة، ظهـــر اجليـــل الثالـــث مـــن احلـــروب وُســـمي بقـــوة 
املنـــاورة )Maneuver Power(. واســـتهدفت األجيـــال الثالثـــة كســـر القطـــاع العســـكري 
بالدولـــة وتدميـــره، هـــذا القطـــاع الـــذي مُيثِّـــل أذرع الشـــعوب والـــذي يأمتـــر بأوامرهـــا 

ـــن قهرهـــا. ـــة مل ـــع الدول ـــا، وبكســـر القطـــاع العســـكري ترك ونواهيه

حـــروب اجليـــل الرابـــع ومســـتقبل إعـــادة 
بنـــاء الدولـــة

الــــــلــــــواء أركــــــــــان حـــــرب/ 
نــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــي شـــــــــــهـــــــــــود

ناصـــر  بأكادمييـــة  مستشـــار 
العليـــا العســـكرية 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فــــي الســـابق، اقتصـــر تصنيـــع وتســـويق الســـالح علـــى عـــدد محـــدود مـــن الـــدول تســـوق 
ــت  ــرت وصالـ ــي انتشـ ــرن املاضـ ــف القـ ــذ منتصـ ــن منـ ــا، ولكـ ــى مصائرهـ ــدول إلـ الـ
ـــع،  ـــاول اجلمي ـــي متن ـــح الســـالح فـ ـــدول، وأصب وجالـــت صناعـــة الســـالح لعشـــرات ال
وهنـــا تعدلـــت اســـتراتيجية الـــدول التـــي تســـعى للهيمنـــة علـــى الشـــعوب؛ فـــال ضمـــان 
للســـيطرة علـــى تســـويق الســـالح، وبالتالـــي ال قيمـــة لكســـر القطـــاع العســـكري فقـــط 
للـــدول، وليكـــن الهـــدف القـــادم هـــدم القطـــاع املدنـــي للـــدول، وهـــو املســـؤول عـــن 
 إدارة كل شـــؤون الدولـــة، وذلـــك عـــن طريـــق وضـــع اإلنســـان املُســـاِلم، الـــذي بـــه تنمـــو
أو تنهـــار الـــدول، فــــي توتـــر وحتـــت ضغـــط عصبـــي ونفســـي علـــى مـــدار اليـــوم؛ ليصيـــر 
تائًهـــا بـــني الصـــواب واخلطـــأ، واحلـــالل واحلـــرام، والقيـــم واالنحـــالل، والشـــهامة 
والندالـــة، وهنـــا ومـــع حتـــول العالـــم إلـــى قريـــة واحـــدة، ومـــع انعـــدام البعـــد الزمانـــي 
واملكانـــي بـــني الـــدول منـــذ القـــرن املاضـــي بانطـــالق الشـــبكة العنكبوتيـــة ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي تراجعـــت القـــوة الصلبـــة بـــكل مكوناتهـــا التدميريـــة املاديـــة، 
ـــذي هـــو احملـــرك  ـــاق اإلنســـان، اإلنســـان  ال ـــة لتضـــرب أعم ـــوة الناعم وانطلقـــت الق

ـــة.  ـــرة األرضي ـــى ســـطح الك ـــا عل ـــكل مقوماته ـــاة ب للحي

ومـــع حتـــول العالـــم إلـــى 
انعـــدام  ومـــع  واحـــدة،  قريـــة 
واملكانـــي  الزمانـــي  البعـــد 
القـــرن  منـــذ  الـــدول  بـــني 
ـــة  املاضـــي بانطـــالق الشــــــبـــكـــ
ووســــــائـــــل  الـعـنـكـبــوتــــية 
االجـتـمـاعـــــــي  الـتــواصــــــــــــــل 
تــراجـعـــــــت الـقـــــــــوة الـصـلـبــــــــة 
بـــكل مـكـونــاتـــهـــــــــا التدميرية 
القـــوة  وانطلقـــت  املاديـــة، 
أعمـــاق  لتضـــرب  الناعمـــة 

اإلنســـان.  



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

189
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

حروب اجليل الرابع: الفكرة واملفهوم واملضمون والسمات 
ـــى أســـس  ـــا عل ـــم بنيانه ـــب مخاطـــر هـــذه احلـــروب وتُقي ـــة أن تتجن لكـــي ميكـــن للدول
علميـــة ســـليمة، فمـــن األهميـــة أن تـــدرك أهدافهـــا، ومـــا تســـعى إليـــه هـــذه احلـــروب، 

وكيـــف تتســـلل إلـــى أعمـــاق اإلنســـان؛ حيـــث تتســـم باآلتـــي: 

هـــي حـــروب المركزيـــة التنفــــيذ، وغيـــر رســـمية، وطويلـــة األمـــد، وال حتتـــاج . 1
ــا،  ــح مخططاتهـ ــون إال لصالـ ــيادة أي قانـ ــد بسـ ــا، وال تتقّيـ ــادة لقيادتهـ ــى قـ إلـ
وهـــي حـــروب غيـــر منطيـــة، وســـاحاتها فــــي عمـــق اجملتمـــع، ويتمحـــور صراعهـــا 
ـــان  ـــة - األخـــالق - األدي ـــروح املعنوي ـــم - االقتصـــاد - ال ـــة - القي حـــول )الثقاف
- التماســـك االجتماعـــي(، وذلـــك مـــن خـــالل الهـــدف األساســـي وهـــو اإلنســـان.

ذات طبيعـــة معقـــدة؛ فهـــي حـــرب غيـــر تقليديـــة، ليـــس لهـــا بدايـــة، أو توقيتـــات، . 2
أو مـــدة زمنيـــة محـــددة أو واضحـــة، وتتداخـــل املراحـــل بهـــا، وال ميكـــن معهـــا 
اتخـــاذ مواقـــع حصينـــة أو ُجـــدر وقائيـــة، مـــا دامـــت الدولـــة بهـــا ثغـــرات، 

واإلنســـان فــــيها غيـــر راٍض عـــن معيشـــته. 

َحْســـم الصـــراع فــــي حـــروب اجليـــل الرابـــع ليـــس ملـــن مَيلـــك قـــوة نيرانيـــة، ولكـــن . 3
ـــل املزيـــد مـــن املعانـــاة، واخلســـائر فــــي األرواح،  ملـــن هـــو علـــى اســـتعداد لتحمُّ
كمـــا تؤتـــي هـــذه احلـــرب بثمـــار أفضـــل ملـــن لديـــه عقيـــدة راســـخة تزيـــد مـــن 

ثباتـــه، وال مُتثِّـــل قيـــود الدميقراطيـــة مؤثـــًرا علـــى قراراتـــه.

يتســـبب اســـتثمار )1%( مـــن نفقـــات احلـــرب علـــى اإلعـــالم اخلبيـــث والشـــائعات . 4
ـــة، وتهيئـــة ظروفهـــا لكـــي تنتحـــر وتنهـــار بإرادتهـــا،  ـــي متزيـــق الدول املغرضـــة، فـ
ـــي  ـــا فـ ـــارف عليه ـــر اخلصـــم كاملتع ـــة لتدمي ـــال التقليدي ـــن القت فـــال وجـــود مليادي
احلـــرب، ولكـــن الهـــدف منهـــا كســـر إرادة اخلصـــم وحتطيمهـــا، دون اللجـــوء إلـــى 

إطـــالق رصاصـــة واحـــدة عليـــه.

الدولـــة، وإمنـــا . 5 ليـــس هـــو  الرابـــع  فــــي حـــروب اجليـــل  الرئيـــس  الفاعـــل 
التنظيمـــات واجلماعـــات واألفـــراد، والعنصـــر الفـــردي فــــي القـــرن )21( هـــو 
مـــن يُحـــرك األحـــداث عبـــر توظيـــف منظمـــات اجملتمـــع املدنـــي، واجلمعيـــات 
األهليـــة، وبضغـــط املؤسســـات الدوليـــة، وربـــط نفســـها بحقـــوق اإلنســـان.    

اســتخدام الالعنــف كمنهــج حــرب )مثــال علــى ذلــك: حركــة »أوتبــور« الصربيــة . 6
التــي تابعــت أنشــطتها بتمويــل تُقــّدر قيمتــه بـــ 5 ماليــني دوالر مــن مؤسســات 
أمريكيــة(، وبتوظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي، مــع االســتناد إلــى أن املنفــذ 
لهــذه احلــروب ليــس الرجــال كمــا تتطلّبــه احلــروب التقليديــة، ولكــن تُســتخدم 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

حــــــــــــروب  تتضمــــــــــــن 
ممارســـة  الرابـــع  اجليـــل 
االقتصاديـــة  الضغـــــــــــوط 
والعـــســـــــكرية  والسياســـية 
بالتـــــــــــــوازي  واألمنيــــــــــــــة، 
التدميـــــــــــــــر  خطـــط  مـــع 
الثقافــــية التـــي تســـتهدف 
العقـــول واألفـــكار والقيـــم 
واملعنويـــات بنمـــط جديـــد 
مـــن املقاتلـــني عبـــر وســـائل 
اإلعـــالم ووســـائل التواصـــل 

االجتماعـــي.  

ــات  ــذ العملي ــيها كل عناصــر اجملتمــع مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، وتُنفَّ فـ
ببــطء وهــدوء شــديد، قــد ال ينتبــه معــه املســؤولون ملــا يحــدث، وإذا ُفِعــل ذلــك 

بطريقــة جيــدة وملــدة كافـــية وببــطء مــدروس فسيســتيقظ العــدو ميًتــا.

تتضمـــن حـــروب اجليـــل الرابـــع ممارســـة الضغـــوط االقتصاديـــة والسياســـية . 7
ـــي تســـتهدف  ـــية الت ـــر الثقافـ ـــوازي مـــع خطـــط التدمي ـــة بالت والعســـكرية واألمني
العقـــول واألفـــكار والقيـــم واملعنويـــات بنمـــط جديـــد مـــن املقاتلـــني عبـــر وســـائل 
ـــار نظامـــه  اإلعـــالم ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي؛ لشـــل إرادة اخلصـــم، وانهي
السياســـي. وهنـــا تتصاعـــد االضطرابـــات، وتتالشـــى املســـافة بـــني املدنـــي 
ـــي  والعســـكري، وتنشـــغل الدولـــة مبواجهـــة التوتـــرات الداخليـــة؛ ممـــا يتســـبب فـ
ــتخدام  ــة باسـ ــوى إقليمية/دوليـ ــداف قـ ــدم أهـ ــا يخـ ــذات مبـ ــى الـ ــاء علـ االنكفـ
الضغـــوط الســـتهداف وحـــدة اجملتمـــع الـــذي أنتـــج القـــوة العســـكرية، فبتحطيـــم 

التماســـك االجتماعـــي ســـتتفكك معـــه القـــوة العســـكرية.

ظهـــور أمنـــاط متطـــورة مـــن التفاعـــالت، والتخطيـــط بعيـــد املـــدى، واحلـــراك، مـــن . 8
خـــالل علـــم يُـــدرَّس وليـــس بشـــكل عشـــوائي، ويتـــم تدريـــب األفـــراد واجلماعـــات 
ـــرى أو دول  ـــات ودول كب ـــن التحـــركات مـــن خـــالل منظم ـــى هـــذه األمنـــاط م عل
ـــث،  ـــخ احلدي ـــي التاري وســـيطة. هـــذا وقـــد تطـــورت مناهـــج وأدوات احلـــروب فـ
وانتقلـــت مـــن النمـــط التقليـــدي إلـــى مشـــروع علمـــي وصناعـــي ضخـــم، وصـــولًا 
إلـــى مفهـــوم احلـــرب الشـــاملة، وحتـــوُّل رصيـــد ضخـــم مـــن الصناعـــات الدفاعيـــة 

إلـــى مجمعـــات اقتصاديـــة هائلـــة، ميكـــن شـــلّها فــــي التوقيـــت املناســـب.



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

191

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن  الهـــدف  يكمـــن 
الرابـــع  اجليــــــــــل  حـــــــروب 
فــــي تشـــتيت الـــرأي العـــام، 
وتفريـــق اإلجمـــاع الوطنـــي 
ــة الطـــرف املعـــارض  خلدمـ
الشـــرعية  ونـــزع  للُحكـــم، 
احلكــــــــــــــــــم،  أنظمـــة  عـــن 
جماعـــات  حتريـــك  عبـــر 
داخلــيــــــــــــــة  وتنظيمــــــــــات 
النـظـــــــام،  ضــــــــــد  مدربــــــــــة 
وتشـــتيت االنتبـــاه وزعزعـــة 

القتـــال.   جبهـــات 

تكتيكات حروب اجليل الرابع وأساليبها 
ـــرة  ـــة احلـــرب املدب ـــى طبيع ـــع وأســـاليبها عل ـــل الراب ـــكات حـــروب اجلي تتوقـــف تكتي
)إرهـــاب/ معلومـــات/ دعائيـــة/ ثقافــــية/ ...(، وتتوقـــف كذلـــك علـــى األهـــداف 
ـــه،  ـــج حيات لة ملنه ـــة املشـــِكّ ـــة ودفاعـــات اخلصـــم الذاتي ـــة ثقاف ـــى طبيع ـــاة، وعل املنتق
ـــن  ـــذه/ م ـــن ينف ـــف/ م ـــو للعن ـــن يدع ـــع األدوار )م ـــة تقســـيم وتوزي ـــى دق وتســـتند إل
يبـــرره/ مـــن يّدعـــي احليـــاد والعقالنيـــة واالتـــزان ويتاجـــر بالشـــعارات واملثاليـــات 
ـــرأي  ـــي تشـــتيت ال ـــازه...(. ويكمـــن الهـــدف مـــن ورائهـــا فـ ـــم يتضـــح انحي ـــراوغ، ث وي
العـــام، وتفريـــق اإلجمـــاع الوطنـــي خلدمـــة الطـــرف املعـــارض للُحكـــم، ونـــزع 
الشـــرعية عـــن أنظمـــة احلكـــم، عبـــر حتريـــك جماعـــات وتنظيمـــات داخليـــة 
ُمدربـــة ضـــد النظـــام، وتشـــتيت االنتبـــاه وزعزعـــة جبهـــات القتـــال. وتعتمـــد هـــذه 
اجلماعـــات علـــى نشـــر الفوضـــى بـــكل صورهـــا فــــي مجريـــات األحـــداث داخـــل 
الدولـــة؛ إلفقـــاد املواطـــن الثقـــة بأجهـــزة الدولـــة، والتشـــكيك فــــي إجراءاتهـــا، 
ــات  ــك مبمارسـ ــدأ ذلـ ــم. ويبـ ــي الهزائـ ــود لباقـ ــا يقـ ــًيّا؛ ممـ ــعب نفسـ ــة الشـ لهزميـ
فرديـــة تتضـــح خطورتهـــا بعـــد ســـنوات، عندمـــا تتجمـــع وتصطـــف ضمـــن منظومـــة 
ل بـــؤرة انطـــالق الســـتهداف اســـتقرار الدولـــة بإشـــعال  عمـــل جماعيـــة محكمـــة تُشـــكِّ
الفـــن واملؤامـــرات؛ حيـــث تُختلـــق مواجهـــات مفتعلـــة مـــع قـــوى األمـــن واســـتدراجها 
الرتـــكاب مخالفـــات، وتوثيـــق ذلـــك مـــن خـــالل وســـائل إعـــالم متعاونـــة لهـــذا الغـــرض، 
مـــع فبركـــة الصـــور مبهـــارة وقلـــب وتزييـــف احلقائـــق. والنتيجـــة الطبيعيـــة هـــي 
تهييـــج الـــرأي العـــام اإلقليمـــي والدولـــي، ثـــم تشـــكيل ضغـــوط دوليـــة، ســـواء مـــن دول 
ـــيذ  أو منظمـــات اجملتمـــع املدنـــي للضغـــط علـــى احلكومـــات لتتحـــول إلـــى أداة لتنفـ
ـــة املســـتهدفة تُســـتخدم  املنهـــج اخملطـــط. وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه إلفشـــال الدول
ـــي  ـــل فـ ـــاط اخلـــالف، أو اخلل ـــف نق ـــه تُوظَّ ـــى أن ـــة )مبعن ـــي الدول كل املتضـــادات فـ
توزيـــع الســـكان، أو األزمـــات واإلشـــكاالت اخلاصـــة بالعالقـــات الدوليـــة، أو تضخيـــم 
حالـــة انعـــدام التـــوازن داخـــل طوائـــف الدولـــة )دينًيّـــا/ ثقافــــًيّا/ سياســـًيّا/ ســـكانًيّا/ 
ـــا/ ...(، وتســـتند الركائـــز األساســـية لتنفــــيذ وإجنـــاح تكتيـــكات هـــذه  ـــا/ مالّيً تعليمّيً
احلـــروب إلـــى إحـــداث الفوضـــى واالرتبـــاك والذعـــر، مـــع عـــدم متاثلهـــا وجتنـــب أي 

ـــة.  ـــي احلـــروب النظامي منـــط منهجـــي كباق

حروب اجليل الرابع فـي مواجهة القوة الصلبة 
ــة  ــوة الصلبـ ــا ودور القـ ــع وأدواتهـ ــل الرابـ ــروب اجليـ ــالت حـ ــور تفاعـ ــل تطـ ــي ظـ فــ
)القـــوات املســـلحة( فــــي دول العالـــم الثالـــث، وفــــي ظـــل هـــذه األزمـــات هنـــاك ســـؤال 
مـــن املهـــم أن يتـــم اإلجابـــة عنـــه، وهـــو: مـــا هـــي طبيعـــة العالقـــات املدنيـــة العســـكرية 

فــــي دول العالـــم الثالـــث؟
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

 فــــي املنطقـــة العربيـــة 
تهـــــــــدف حـــــــــــروب اجليـــل 
تــحـــقــــيـــــق  إلـــى  الرابـــــــــــع 
مـــــجتمعي  انـقــــســـــــــــام 
حالـــة  يوّلـــد  مســــــتدمي 
فئـــات  بـــني  عدائيـــة 
يؤهـــل  مبـــا  اجملتمـــع، 
إلـــى انـــدالع حـــرب أهليـــة 
تســـتنزف  األمـــد،  طويلـــة 
الـــدول بعيـــًدا عـــن معاركهـــا 
والتخلـــف  اجلهـــل  ضـــد 

واملـــرض.  

اإلجابـــة النموذجيـــة أن مـــن يقـــرر ســـلوك القـــوات املســـلحة للدولـــة هـــي العوامـــل 
السياســـية، وأن القـــوات املســـلحة هـــي إحـــدى قـــوى الدولـــة الشـــاملة )سياســـية/ 
ــة بـــني  ــول العالقـ ــم أن تتحـ ــن املهـ ــكرية(، ومـ ــة/ بشرية/عسـ ــة/ اجتماعيـ اقتصاديـ
اجملتمـــع العســـكري واجملتمـــع املدنـــي إلـــى عالقـــة انســـجام ال عالقـــة صـــراع، ألنهمـــا 
ــوار.  ــدم احلـ ــالح انعـ ــق السـ ــإذا نطـ ــع، فـ ــان اجملتمـ ــاس لبُنيـ ــوال مقيـ ــي كل األحـ فــ
وهنـــا مـــن املمكـــن أن تكـــون التجربـــة املصريـــة فــــي أحـــداث 25 ينايـــر 2011، وكيـــف 
التزمـــت القـــوات املســـلحة بتنفــــيذ أوامـــر شـــعب مصـــر باســـتبعاد الرئيـــس واحلفـــاظ 
ـــي 30 يونيـــو 2013 بإيقـــاف ســـرقة مصـــر، ثـــم تســـليم األمانـــة  عليـــه، ثـــم ســـلوكها فـ
طبًقـــا للدســـتور إلـــى الرئيـــس »عدلـــي منصـــور«، منوذًجـــا ميكـــن أن يُحتـــذى بـــه فــــي 

دول العالـــم الثالـــث.       

حروب اجليل الرابع والشرق األوسط اجلديد
هنـــاك حزمـــة مـــن التســـاؤالت يتحتـــم أن تُقلـــق هـــذا اجليـــل واألجيـــال التاليـــة، 
تتضمـــن اآلتـــي: هـــل الفوضـــى اخلالقـــة التـــي أشـــارت إليهـــا »كونداليـــزا رايـــس«، 
ـــي أبريـــل 2005، إحـــدى أهـــم أدوات حـــروب اجليـــل  وزيـــرة اخلارجيـــة األمريكيـــة، فـ
الرابـــع؟ وهـــل بـــدأ حتقيـــق اســـتراتيجية الشـــرق األوســـط اجلديـــد بعـــد وضـــع 
ــودان  ــوب السـ ــل جنـ ــام 2003، وفصـ ــراق عـ ــي للعـ ــع االحتـــالل األمريكـ ــها مـ أساسـ
عـــام 2011؟ وهـــل تدريـــب شـــباب مـــن نحـــو )22( دولـــة، فــــي معاهـــد أبحـــاث غربيـــة، 
علـــى الدميقراطيـــة وآليـــات التغييـــر السياســـي )الســـلمي( هـــو إحـــدى أدوات حـــروب 
ـــرة  ـــي ُدرِّب شـــبابها تدخـــل ضمـــن دائ ـــة الت ـــدول العربي ـــع، خاصـــة أن ال ـــل الراب اجلي
ـــا للمخطـــط الغربـــي للمنطقـــة العربيـــة؟ وهـــل ميكـــن  الشـــرق األوســـط اجلديـــد طبًق
أن تنجـــح هـــذه احملـــاوالت فــــي مصـــر )العمـــود الفقـــري للمنطقـــة العربيـــة( مســـتقبلًا 
بعـــد تدميـــر هـــذه احملـــاوالت بجهـــد أهـــل مصـــر فــــي عامـــي 2011 و2013، وحتجيـــم 

ـــد؟        متـــدد الشـــرق األوســـط اجلدي

وفــــي املنطقـــة العربيـــة تهـــدف هـــذه احلـــروب إلـــى حتقيـــق انقســـام مجتمعـــي مســـتدمي 
ـــة  ـــة طويل ـــدالع حـــرب أهلي ـــع، مبـــا يؤهـــل الن ـــات اجملتم ـــني فئ ـــة ب ـــة عدائي ـــد حال يوّل
ــرض،  ــف واملـ ــل والتخلـ ــد اجلهـ ــا ضـ ــن معاركهـ ــًدا عـ ــدول بعيـ ــتنزف الـ ــد، تسـ األمـ
ــة  ــة العربيـ ــوش النظاميـ ــر اجليـ ــو تدميـ ــتراتيجية هـ ــذه االسـ ــمى لهـ ــدف األسـ والهـ
التـــي متلـــك القـــدرة علـــى حفـــظ موازيـــن القـــوى، بحيـــث تتحـــول إلـــى ميليشـــيات 
-وجيـــش العـــراق شـــاهد علـــى ذلـــك- وبالتالـــي تخـــرج مـــن معادلـــة قـــوى الدولـــة 
ــول  ــة وتتحـ ــدات خارجيـ ــة أي تهديـ ــى مواجهـ ــدرة علـ ــة القـ ــد الدولـ ــاملة فتفقـ الشـ
ــن  ــل: الديـ ــة، مثـ ــعارات براقـ ــت شـ ــط حتـ ــذا اخملطـ ــم كل هـ ــلة. يتـ ــة فاشـ ــى دولـ إلـ
والعقيـــدة وحريـــة الـــرأي واإلصـــالح الدميقراطـــي، و...، فــــي دول ال تعـــرف كيـــف 

توفـــر لنفســـها مقومـــات املعيشـــة واألمـــن.   
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

وسائل التواصل االجتماعي وحروب اجليل الرابع
لقـــد مّثلـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي )األســـلحة النوويـــة حلـــروب اجليـــل الرابـــع( إحـــدى األدوات املهمـــة واملميـــزة 

ـــي: ـــك لآلت ـــة؛ وذل ـــي احلـــروب احلديث ـــع فـ ـــل الراب ـــرة حلـــروب اجلي واخلطي

ميكن أن تصيب جميع قوى الدولة الشاملة، باللعب على اإلنسان ومن خالله.. 1

انتشـــار وتوســـع مـــدى عمـــل هـــذه الوســـائل، علـــى مســـتوى العالـــم، دون التقيـــد باحلـــدود السياســـية )دون جـــواز ســـفر . 2
أو تأشـــيرة دخـــول للدولـــة(، بفضـــل تنامـــي طـــرق وســـرعات وســـائل االتصـــال.

شـــمولية اســـتخدامها لوســـائل اإلعـــالم املقـــروءة واملســـموعة واملرئيـــة، ودمجهـــا فــــي آلـــة صغيـــرة واحـــدة مالزمـــة . 3
وملتصقـــة باإلنســـان نهـــاًرا وليـــلًا )الهاتـــف احملمـــول(.

انعـــدام األعبـــاء اإلداريـــة والتكلفـــة املاليـــة، وقلـــة العاملـــني بهـــا، ومحدوديـــة اجلهـــد واخملاطـــر املبذولـــة فــــيها، قياًســـا . 4
علـــى العائـــد والهـــدف الضخـــم احملقـــق، ارتباًطـــا بحجـــم انتشـــار هـــذه الوســـائل وتأثيرهـــا الهائـــل.

قدرة هذه الوسائل على املناورة احلادة سواء فـي املوضوعات أو التوقيتات أو األماكن واألهداف. . 5
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تطبيـــق املبـــادأة فــــي اقتحـــام العقـــول باألفـــكار غيـــر . 6
املتوّقعـــة، وبأســـاليب متدرجـــة ومدروســـة.

البســـاطة؛ حيـــث يَْســـُهل علـــى كل إنســـان التعامـــل . 7
معهـــا مهمـــا كانـــت درجـــة تعليمـــه أو ثقافتـــه.

القـــدرة علـــى مخاطبـــة كل العقـــول، مـــن خـــالل . 8
مناطـــق جـــذب لـــكل شـــريحة مـــن شـــرائح اجملتمـــع. 

ـــذ وبالتالـــي . 9 إمـــكان إخفـــاء هويـــة الشـــخص املُنَفِّ
ـــذ. مجهوليـــة املصـــدر، واألدلـــة التـــي تقـــود للُمنَِفّ

فــــيها . 10 املتوفـــرة  والســـلبية  اإليجابيـــة  اإلمكانـــات 
املنشـــورة  األعمـــال  وتغييـــر  وتبديـــل  لتعديـــل 
مبشـــاركة جميـــع البشـــر، مـــع الســـرعة الهائلـــة فــــي 

النشـــر.

ــتعادة . 11 ــفة واالسـ ــورة لألرشـ ــواد املنشـ ــة كل املـ قابليـ
بأقـــل جهـــد وتكلفـــة. 

اجلغرافــــي . 12 البعـــد  علـــى  الوســـائل  هـــذه  تغلُّـــب 
وعبورهـــا للقـــارات، وعـــدم إمـــكان خضوعهـــا لدولـــة 

ــا. بذاتهـ

 ال يحتـــاج اســـتخدام هـــذه الوســـائل إلـــى العنـــف. 13
أو القوة، بل يذهب الفرد للبحث عنها.

وختاًمـــا، بالدراســـة املتكاملـــة ألســـاليب اســـتخدام 
اإلعـــالم ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي فــــي إحـــداث 
حُتقـــق  أنهـــا  لإلنســـان، جنـــد  واإلرهـــاب  الترويـــع 
كل مبـــادئ احلـــرب وأهدافهـــا التـــي تضمـــن جنـــاح 
اإلنســـان  بقهـــر  املطلـــوب  األثـــر  وإيقـــاع  املعركـــة 
بعيـــًدا عـــن اســـتخدام القـــوة الصلبـــة، وحُتقـــق األثـــر 
النفســـي املطلـــوب فــــي الُهويـــة الثقافــــية، واللغـــة 
ــي  ــان التـ ــد واألديـ ــة، والعقائـ ــي الدولـ ــتخدمة فــ املسـ

حتيـــا بهـــا الشـــعوب الســـوية، لتهـــدم الدولـــة وحتولهـــا 
ــلة. ــة فاشـ ــى دولـ إلـ

وفــــي ضـــوء توابـــع مـــا حـــدث فــــي املنطقـــة العربيـــة 
تقـــدم  ومـــع  املاضـــي،  القـــرن  خـــالل  واإلفريقيـــة 
ــم  ــراف العالـ ــر أطـ ــال عبـ ــائل االتصـ ــا ووسـ التكنولوجيـ
بأقـــل التكاليـــف، واكتشـــاف الـــدول الكبـــرى مواطـــن 
ـــم، طفحـــت  ـــدى شـــعوب العال ـــف ل ـــى والضع ـــوة والغن الق
األطمـــاع علـــى الســـطح، ســـواء علـــى املســـتوى الفـــردي أو 
الوطنـــي أو القومـــي أو الدولـــي، وتوســـعت اخلالفـــات، 
وزاد التباعـــد واالنحـــراف عـــن العقائـــد واألديـــان، وعلـــى 
ـــم  ـــع تنامـــي كل أدوات الشـــر هـــذه، ل الطـــرف اآلخـــر وم
تتعاظـــم القيـــم واألخـــالق، وفــــي معظـــم الـــدول لـــم 
ـــني واحملـــددات الرادعـــة لســـلوك وعـــدوان  توجـــد القوان
اإلنســـان، ولـــم يكـــن هنـــاك أي نـــوع مـــن أنـــواع العقـــاب 

ــي. ــتوى الدولـ ــى املسـ ــردع علـ أو الـ

كل هـــذا فـــرض علـــى مصـــر اســـتيعاب هـــذا اخملطـــط، 
ــر  ــر مخاطـ ــري لنشـ ــرك املصـ ــزال التحـ ــا يـ ــكان ومـ فـ
ــة  ــاطة ومصداقيـ ــة ببسـ ــرة للدولـ ــة املدمـ ــذه الثقافـ هـ
وشفافــــية ووضـــوح علـــى اإلنســـان املصـــري، مـــع الســـعي 
الدائـــم ملعاجلـــة كل الســـلبيات التـــي تهبـــط باإلنســـان 
ــته،  ــن معيشـ ــى عـ ــدم الرضـ ــة عـ ــى حالـ ــه إلـ ــل بـ وتصـ
التـــي متـــزق مكوناتـــه،  فــــيكون فريســـة للشـــائعات 
ليتحـــول إلـــى إنســـان فاشـــل، تكـــون مـــن توابعـــه دولـــة 

ر اهلل-.   ــدَّ ــلة -ال قـ فاشـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ت جائحـــة كوفــــيد -19 فــــي القطـــاع التكنولوجـــي مبثابـــة ســـالح ذي حديـــن؛  ُعـــدَّ
فهـــي مـــن ناحيـــة أعطـــت الفرصـــة لـــكل مـــن احلكومـــات والشـــركات لزيـــادة االعتمـــاد 
ـــزل  ـــى الع ـــن يضطـــرون إل ـــني الذي ـــي دعـــم املواطن ـــا فـ ـــى التكنولوجي ـــر عل بشـــكل كبي
، أصبحـــت  ـــمَّ ـــيروس، ومـــن ثَ ـــيف مـــن انتشـــار الفـ الذاتـــي أو احلجـــر الصحـــي للتخفـ
أدوات العمـــل والتعـــاون عـــن بعـــد أنظمـــة أساســـية ملمارســـة احليـــاة اليوميـــة، كذلـــك 
أصبحـــت األنظمـــة الرقميـــة شـــريان احليـــاة املطلـــق بالنســـبة لعمـــل الشـــركات، 
ــات  ــك اخلدمـ ــي ذلـ ــا فــ ــة، مبـ ــات كافـ ــة اخلدمـ ــى إتاحـ ــك علـ ــر كذلـ ــق األمـ وانطبـ
ــاد  ــك االعتمـ ــاح ذلـ ــرى، أتـ ــة األخـ ــن الناحيـ ــا مـ ــا. أمـ ــة وغيرهمـ ــة واألمنيـ الصحيـ
الفرصـــة جملرمـــي اإلنترنـــت لشـــن املزيـــد مـــن الهجمـــات الســـيبرانية بـــل وحتقيـــق 
ـــى  ـــد عل ـــاد املتزاي ـــك االعتم ـــي ذل ـــرة خـــالل عـــام 2021، مســـتغلني فـ انتصـــارات كبي
شـــبكات اإلنترنـــت فــــي ظـــل اجلائحـــة. األمـــر الـــذي أضـــاف أعبـــاًء أكثـــر أهميـــة علـــى 
كل مـــن الـــدول والشـــركات، فــــيما يخـــص األمـــن الســـيبراني حلمايـــة تلـــك البنيـــة 

والشـــبكات التكنولوجيـــة.

ـــاة  ـــي احلي ـــات ينطـــوي عليهـــا اجملـــال التكنولوجـــي فـ ـــة التـــي ب ـــا مـــن األهمي وانطالًق
اليوميـــة للمواطنـــني، فـــإن األمـــن الســـيبراني أضحـــى اليـــوم ذا أهميـــة غيـــر قابلـــة 
للتفـــاوض بشـــأنها، ســـواء كان ذلـــك لألفـــراد أو للشـــركات واحلكومـــات. وحقيقـــة 
ـــم يكـــن  ـــي الهجمـــات الســـيبرانية ل ـــد فـ األمـــر، فـــإن مـــا شـــهده عـــام 2021 مـــن تزاي
ـــات  ـــي آلي ـــث التطـــور احلـــادث فـ ـــه مـــن حي مـــن حيـــث احلجـــم والنطـــاق فقـــط، ولكن
وأدوات تلـــك الهجمـــات وحساســـية وأهميـــة الوحـــدات املســـتهدفة أيًضـــا. فوفًقـــا 
ل نحـــو )12.1( ألـــف  لفريـــق االســـتجابة للطـــوارئ الســـيبرانية فــــي الهنـــد، فقـــد ُســـجِّ
حادثـــة مـــن حـــوادث األمـــن الســـيبراني حتـــى أكتوبـــر 2021 فــــي الهنـــد )1(. وفــــي هـــذه 
املقالـــة ســـنحاول إبـــراز أهـــم االجتاهـــات املتوقعـــة للهجمـــات الســـيبرانية واألمـــن 

ـــي: ـــى النحـــو التال ـــك عل ـــام 2022، وذل الســـيبراني خـــالل ع

1. تزاُيد تهديدات برامج الفدية
تُشـــير معظـــم التوقعـــات إلـــى احتمـــاالت منـــو الهجمـــات اإللكترونيـــة ذات الدوافـــع 
املاليـــة واملعروفـــة ببرامـــج الفديـــة، وذلـــك بســـرعة كبيـــرة خـــالل عـــام 2022، خاصـــًة 
أن اجملرمـــني يســـتهدفون بدرجـــة متزايـــدة أجهـــزة اجليـــل اخلامـــس واحلوســـبة 

الهجمات السيبرانية واألمن السيبراني فـي 2022:
كيف تستعد الدول الكبرى للتصدي 

للهجمات السيبرانية؟ 

ــارة عــبــد الــعــزيـــــــــــز ـــ ـــ أ. ســـ

 رئيـــس فريـــق عمـــل - املكتـــب الفنـــي
اتخـــاذ  ودعـــم  املعلومـــات  مركـــز 

القـــرار

هنـــاك احتمـــاالت لنمو 
الهجمـــات اإللكترونيـــة ذات 
واملعروفـــة  املاليـــة  الدوافـــع 
وذلـــك  الفديـــة،  ببرامـــج 
عـــام  خـــالل  كبيـــرة  بســـرعة 

  .2022
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الســـحابية وإنترنـــت األشـــياء؛ ممـــا يتســـبب فــــي مزيـــد مـــن االضطرابـــات وزيـــادة 
متطلبـــات األمـــن الســـيبراني اجلديـــدة فــــي الـــدول الغربيـــة. وحقيقـــة األمـــر، 
فإنـــه وبالنظـــر إلـــى أن برامـــج الفديـــة تعـــد أمـــًرا مربًحـــا للغايـــة بالنســـبة ألولئـــك 
اجملرمـــني الســـيبرانيني، قـــد منـــت تهديـــدات برامـــج الفديـــة بشـــكل ملحـــوظ خـــالل 
ـــع أن تواصـــل اجتاههـــا التصاعـــدي مـــا لـــم تتمكـــن  العقـــد املاضـــي، ومـــن املتوقَّ
الـــدول واالبتـــكارات التكنولوجيـــة بشـــكل أساســـي مـــن تغييـــر حســـاب التكلفـــة 
ــزاز  ــي ابتـ ــون فــ ــددون املنخرطـ ــون املهـ ــتمر الفاعلـ ــم؛ حيـــث سيسـ ــد للمهاجـ والعائـ
ـــب،  ـــي األغل ـــزاز ضحاياهـــم. ففـ ـــد مـــن الســـبُل البت ـــي إيجـــاد املزي متعـــدد األوجـــه فـ
ـــا مـــن ملفاتهـــم اخلاصـــة مـــن خـــالل  ـــزاز متعـــدد األوجـــه بحجـــب الضحاي يبـــدأ االبت
التشفــــير )برنامـــج الفديـــة الكالســـيكي(، ثـــم إضافـــة تهديـــدات مثـــل إتاحـــة البيانـــات 

احلساســـة للجمهـــور. 

ز الدول الكبرى جتاه استراتيجيات األمن السيبراني 2. حتفُّ
أمـــا عـــن اجتاهـــات األمـــن الســـيبراني املتوقعـــة مـــن جانـــب الـــدول الكبـــرى، فقـــد 
ــى  ــي علـ ــط الدبلوماسـ ــة الضغـ ــي ممارسـ ــة فــ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــتمر الواليـ تسـ
»الكرملـــني«، وجهـــات إنفـــاذ القانـــون؛ للقضـــاء علـــى عصابـــات برامـــج الفديـــة 
ـــى  الروســـية، مـــع تكثيـــف الضغـــوط مـــن خـــالل العمليـــات اإللكترونيـــة الهجوميـــة عل
ــل  ــبق إلـــى تقليـ ــا سـ ــؤدي مـ ــع أن يـ ـ ــر املتوقَّ ــه مـــن غيـ مجرمـــي اإلنترنـــت )2(؛ إال أنـ
العـــدد املتزايـــد مـــن الهجمـــات اإللكترونيـــة )ال ســـيما هجمـــات برامـــج الفديـــة( ضـــد 

ــة. ــات األمريكيـ املنظمـ

ـــع أن يؤتـــي  وانطالًقـــا مـــن إدراك الـــدول الكبـــرى أن النهـــج التعاونـــي مـــن املتوقَّ
ثمـــاره بشـــكل أكثـــر جـــدوى، فقـــد دعـــا وزيـــر اخلارجيـــة األمريكـــي »أنتونـــي بلينكـــن« 
ل خطـــًرا علـــى  أوروبـــا إلـــى حتســـني تبـــادل املعلومـــات حـــول الشـــركات التـــي تشـــكِّ
األمـــن القومـــي، وذلـــك فــــي إطـــار رغبـــة البيـــت األبيـــض فــــي إحـــداث املزيـــد مـــن 
ـــى مجموعـــة  ـــق عل ـــي. هـــذا وقـــد ســـبق أن ِاتُِّف ـــي مـــع االحتـــاد األوروب التنســـيق األمن
مـــن الشـــروط بـــني كل مـــن البيـــت األبيـــض واملفوضيـــة األوروبيـــة فــــي قمـــة التجـــارة 
والتكنولوجيـــا بشـــأن اإلجـــراءات اجلديـــدة التـــي تهـــدف إلـــى التوافـــق مـــع التقنيـــات 

الناشـــئة وضوابـــط التصديـــر وقواعـــد االســـتثمار األجنبـــي املباشـــر. )3(  

الـواليــــــات  اســـتـمــــرار 
األمـــريـــكــيـــــــــة  املـتـــحــــــــــدة 
الضغـــط  ممارســـــــة  فــــي 
عـلــــــــى  الدبـلـومـــاســــــــــــي 
»الكرملـــني« ووجهـــات إنفاذ 
علـــى  للقضـــاء  القانـــون؛ 
الفديـــة  برامـــج  عصابـــات 
الروســـيــــــــة، مــــع تـكـثـيـــــــف 
خــــــــالل  مـــن  الـضــغــــــــوط 
ـــة  الـعـمـلـيــــــــات اإللـكـتـرونـيـــ
الهجوميـــة علـــى اجملرمـــني 

الســـيبرانيني.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــــي  النمــــــو  ســـيؤدي 
الفديـــة  برامـــج  هجمـــات 
إلـــى وضـــع لوائـــح جديـــدة 
الفديـــة  مدفوعـــات  حـــول 
األمـــــــــــــــــن  ومـــتـــطـــلـــبــــــــــــات 
مـــا  وهــــــــــو  الـســــيـبــرانـــــــي؛ 
يضيـــف املزيـــد مـــن العقبـــات 
التنظيميـــة وزيـــادة تكاليـــف 
القواعـــد  لتلـــك  االمتثـــال 
املؤسســـــــــات  مـــن  للعديـــد 

الغربيـــة.  

3. وضع القواعد اجلديدة ملواجهة الهجمات السيبرانية
ــح  ــى وضــع لوائ ــة إل ــج الفدي ــات برام ــي هجم ــو فـ ــب آخــر، ســيؤدي النم ــى جان عل
جديــدة حــول مدفوعــات الفديــة ومتطلبــات األمــن الســيبراني؛ مــا يضيــف املزيــد من 
العقبــات التنظيميــة وزيــادة تكاليــف االمتثــال لتلــك القواعــد للعديــد مــن املؤسســات 
الغربيــة. وســتؤدي متطلبــات األمــن الســيبراني القويــة للواليــات املتحــدة، وحمــالت 
املواجهــة األمريكيــة، إلــى قيــام منظمــات اجلرميــة الســيبرانية بتوســيع آفاقهــا 
لتشــمل أماكــن أخــرى. األمــر الــذي يعنــي ارتفــاع عــدد الهجمــات فـــي مناطــق أخــرى، 
ــادئ؛ إذ  ــا، واحمليــط اله ــا، والشــرق األوســط، وآســيا وجنوبه ــك: أوروب ــي ذل مبــا فـ
ســتصبح فـــيروسات الفديــة التــي أصابــت الواليــات املتحــدة عامليــة النطــاق، فـــيما 

ستســتمر اجلهــود املتعــددة األطــراف للحــد مــن هــذا األنشــطة. )4(

ــن  ــد مـ ــة بتـــورط روســـي فــــي املزيـ ــاءات غربيـ 4. ادعـ
الهجمـــات الســـيبرانية

اجملرمـون  يسـتمر  أن  ـع  املتوقَّ مـن  فإنـه  املسـتمرة،  األمريكيـة  لالدعـاءات  وفًقـا 
السيبرانيون فــي روسيا فــي شن املزيد من الهجمات السيبرانية خالل عام 2022، 
مـع التركيـز املسـتمر علـى اسـتهداف الناتـو وأوروبـا الشـرقية وأوكرانيـا وأفغانسـتان 
وقطـاع الطاقـة. فقـد أرجعـت احلكومـة األمريكيـة أغلـب الهجمـات السـيبرانية التي 
تعرضـت لهـا خـالل عـام 2021 إلـى روسـيا، ومـن أبرزهـا هجـوم اختـراق سالسـل 
التوريـد املعـروف باسـم )SolarWinds(؛ ممـا يـدل علـى أن روسـيا لديهـا القـدرة على 
حتقيـق تأثيـر واسـع النطـاق. كمـا اتهمتهـا أملانيـا مبحـاوالت »التصيد« وشـن سلسـلة 
أثنـاء مرحلـة  مـن الهجمـات السـيبرانية علـى السياسـيني قبيـل االنتخابـات وفــي 
اختيـار خليفـة »ميـركل«. وبنـاًء عليـه، وفــي ضـوء النجاحـات التي حتققـت من وجهة 
ع أن تسـتمر روسـيا فــي اسـتهداف سالسـل التوريد  النظر الروسـية، فإنه من املتوقَّ

والبنـى التحتيـة احلرجـة واحليويـة للـدول. 

اإليرانيــة  الســيبرانية  الهجمــات  وتيــرة  تصاعــد   .5
ــا قليمّيً إ

فــــي ضـــوء الهجمـــات الســـيبرانية املتبادلـــة بـــني كل مـــن إســـرائيل وإيـــران خـــالل 
ـــة  ـــا الســـيبرانية بطريق ـــران أدواته ـــع أن تســـتخدم إي ـــه مـــن املتوقَّ ـــام املاضـــي، فإن الع
أكثـــر عدوانيـــة لتعزيـــز املصالـــح اإلقليميـــة؛ إذ أظهـــرت العمليـــات املعلوماتيـــة 
ــران فــــي عامـــي 2020 و2021 تكتيـــكات  ــدة إلـــى إيـ ــات املتحـ ــبتها الواليـ التـــي نسـ
أكثـــر عدوانيـــة ممـــا ُشـــوهد ســـابًقا، ومـــن ثَـــمَّ مـــن املرّجـــح أن تســـتمر إيـــران فــــي 
ـــة، وكذلـــك اســـتهداف إســـرائيل ودول أخـــرى  ـــات املتحـــدة األمريكي اســـتهداف الوالي
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

إيـــران  ســـتحاول 
تـــوازن  مـــن  املزيـــد  إنشـــاء 
يخـــدم  مبـــا  القـــوى 
مـــن  اخلاصـــة  مصاحلهـــا 
الهجمـــات  تركيـــز  خـــالل 
الســـيبرانية علـــى الصعيـــد 
عـــام  طـــوال  اإلقليمـــي 

  .2022

فــــي الشـــرق األوســـط، فقـــد أظهـــر القراصنـــة اإليرانيـــون قدرتهـــم واســـتعدادهم 
الســـتخدام برامـــج ضـــارة مدمـــرة، ومحاولـــة االســـتفادة مـــن جميـــع الفـــرص املتاحـــة 
ـــوى مبـــا  ـــوازن الق ـــن ت ـــد م ـــران إنشـــاء املزي ـــب آخـــر، ســـتحاول إي ـــى جان ـــم. عل أمامه
يخـــدم مصاحلهـــا اخلاصـــة مـــن خـــالل تركيـــز الهجمـــات الســـيبرانية علـــى الصعيـــد 

اإلقليمـــي طـــوال عـــام 2022. )5( 

وختاًمـــا، ميكـــن القـــول إنـــه علـــى الرغـــم مـــن غلبـــة التوقعـــات مبزيـــد مـــن الهجمـــات 
الســـيبرانية وخاصـــة برامـــج الفديـــة، فإنـــه ال تـــزال هنـــاك توقعـــات إيجابيـــة تدفعهـــا 
 )Gartner( ـــي مجـــال األمـــن الســـيبراني؛ حيـــث توقعـــت مؤسســـة اجلهـــود الدوليـــة فـ
أنـــه بحلـــول نهايـــة عـــام 2023، ســـتؤمن قوانـــني اخلصوصيـــة احلديثـــة املعلومـــات 
الشـــخصية لنحـــو )75%( مـــن ســـكان العالـــم، بينمـــا ســـتتمكن شـــبكات األمـــن 
ـــة مبعـــدل )%90(،  ـــي للحـــوادث األمني ـــر املال ـــل األث الســـيبراني للمؤسســـات مـــن تقلي
وذلـــك بحلـــول عـــام 2024. وبحلـــول عـــام 2025، ستســـتخدم )60%( مـــن املؤسســـات 
مخاطـــر األمـــن الســـيبراني كمحـــدد أساســـي فــــي إجـــراء معامـــالت األطـــراف الثالثـــة 
ومشـــاركات األعمـــال. كمـــا ســـيفرض )70%( مـــن الرؤســـاء التنفــــيذيني ثقافـــة املرونـــة 
التنظيميـــة وذلـــك فــــي محاولـــة لتفـــادي التهديـــدات املتزامنـــة مـــع العمـــل اإللكترونـــي 

ـــة. )6( ـــم اإللكتروني ـــل اجلرائ مث
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

رغــم أن إيــران دائًمــا مــا تــروج ألنهــا لــن تنتــج القنبلــة النوويــة التــي تدخــل -وفًقــا 
للفتــوى التــي أصدرهــا املرشــد األعلــى للجمهوريــة علــي خامنئــي فـــي عــام 2003- 
مــات«)*(، فــإن ذلــك لــم يقلــص مــن وجاهــة وأهميــة الســؤال عــن  فـــي نطــاق »احمُلرَّ
ــة  ــة نووي ــاج قنبل ــران نحــو إنت ــة اجتــاه طه ــة، ومــدى إمكاني ــة اإليراني ــا النووي النواي
ــي وصــول  ــا فـ ــل أوله ــدة؛ يتمث ــارات عدي ــى اعتب ــي عــام 2022، وهــو مــا يعــود إل فـ
ــن  ــران م ــث أنتجــت إي ــر مســبوق، حي ــى مســتوى غي ــة إل ــة اإليراني األنشــطة النووي
اليورانيــوم اخملصــب بنســبة 60% نحــو 17.7 كيلوجرامــا، حســب آخــر تقريــر للوكالــة 
بهــا بدرجــة كبيــرة  ــي 17 نوفمبــر 2021، علــى نحــو يُقرِّ الدوليــة للطاقــة الذريــة، فـ
مــن مســتوى 90% الــالزم إلنتــاج القنبلــة النوويــة، وقــد دفــع ذلــك قــوى دوليــة عديــدة 
إلــى التشــكيك فـــي نوايــا إيــران اخلاصــة ببرنامجهــا النــووي، ال ســيما أن اســتخدام 
الطاقــة النوويــة لألغــراض الســلمية ال يتطلــب الوصــول إلــى هــذا املســتوى مــن 
التخصيــب، كمــا ال يســتوجب إنتــاج معــدن اليورانيــوم. وعلــى ســبيل املثــال، أصــدرت 
بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا بياًنــا مشــترًكا، فـــي 7 يوليــو 2021، أكــدت فـــيه أنــه »ليــس 
إليــران حاجــة مدنيــة يعتــد بهــا إلنتــاج معــدن اليورانيــوم، وهــي خطــوة رئيســة علــى 

طريــق تطويــر ســالح نــووي«.

والالفــت للنظــر فـــي هــذا الســياق أن ارتفــاع مســتوى تخصيــب اليورانيــوم تــوازى مــع 
تطــورات أخــرى ال تقــل خطــورة، علــى غــرار اســتخدام أجهــزة طــرد مركــزي أكثــر تطــوًرا 
مــن طــرازات مختلفــة علــى غــرار »IR4« و »IR6«، وتوســيع نطــاق عمليــات التخصيــب 
لتشــمل مفاعــل فــوردو -الــذي أنشــأته إيــران حتــت األرض وبــدأت فـــي تخصيــب 
اليورانيــوم بنســبة 20% داخلــه- إلــى جانــب منشــأة نطنــز التــي ينــص االتفــاق النــووي 

الــذي مت التوصــل إليــه فـــي 14 يوليــو 2015 علــى حصــر عمليــات التخصيــب فـــيها.

)*( أصـــدر املرشـــد األعلـــى للجمهوريـــة اإلســـالمية، علـــي خامنئـــي، فــــي أكتوبـــر 2003، فتـــوى 
شـــفهية حتـــرم إنتـــاج أو تخزيـــن أي نـــوع مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وقـــد اســـتندت احلكومـــات 
ـــووي  ـــا الن ـــر برنامجه ـــران ال تســـعى عب ـــى أن إي ـــج إل ـــي التروي ـــوى فـ ـــك الفت ـــة لتل ـــة املتعاقب اإليراني
ــة،  ــوى الدوليـ ــب القـ ــن جانـ ــاص مـ ــام خـ ــى باهتمـ ــا ال يحظـ ــو مـ ــة، وهـ ــة نوويـ ــى امتـــالك قنبلـ إلـ
خاصـــة أن الفتـــوى تتســـم بنـــوع مـــن املرونـــة، وقـــد تتعـــرض للتعديـــل فــــي أي وقـــت، أو مبعنـــى أدق 
ال تفـــرض التزامـــا صارمـــا علـــى إيـــران كدولـــة فــــيما يتعلـــق باالمتنـــاع عـــن املضـــي قدمـــا فــــي تبنـــي 

ـــار. هـــذا اخلي

ماذا لو امتلكـــت إيران القنبلة النووية فــــي 
2022؟ عام 

د.مــحــمــد عــبــاس نــاجــي

خبيـــر مبركـــز األهـــرام للدراســـات 
ــتراتيجية  ــية واالسـ السياسـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وينصـــرف ثانيهـــا إلـــى تعثـــر املفاوضـــات التـــي جتـــرى فــــي فــــيينا بـــني إيـــران ومجموعـــة 
ـــر مباشـــر، وهـــو مـــا  ـــة بشـــكل غي ـــات املتحـــدة األمريكي ـــيها الوالي »4+1« وتشـــارك فـ
يعـــود إلـــى حـــرص إيـــران -بعـــد تشـــكيلها وفـــد التفـــاوض مـــن فريـــق مـــن األصوليـــني 
املتشـــددين بعـــد تولـــي »إبراهيـــم رئيســـي« مقاليـــد منصبـــه كرئيـــس للجمهوريـــة 
فــــي 5 أغســـطس 2021- علـــى فـــرض شـــروطها وتعزيـــز موقعهـــا التفاوضـــي فــــي 
ـــازات  ـــى مســـتوى مـــن االمتي ـــى أعل ـــة؛ مـــن أجـــل احلصـــول عل مواجهـــة القـــوى الدولي

ـــدة.  ـــى صفقـــة جدي ـــل الوصـــول إل ـــك القـــوى مقاب مـــن تل

ــو  ــتمر نحـ ــف اسـ ــد توقـ ــر 2021، بعـ ــي 29 نوفمبـ ــات فــ ــتئناف املفاوضـ ــب اسـ فعقـ
ــاز  ــية التـــي فـ ــات الرئاسـ ــراء االنتخابـ ــران بإجـ ــغال إيـ ــة انشـ ــهر نتيجـ ــة أشـ خمسـ
بهـــا »إبراهيـــم رئيســـي«، وتشـــكيل احلكومـــة فــــي مرحلـــة الحقـــة، حاولـــت إيـــران 
البـــدء مـــن نقطـــة الصفـــر مجـــدًدا، رافضـــة مجمـــل التوافقـــات التـــي توصـــل إليهـــا 
ـــي عهـــد حكومـــة الرئيـــس الســـابق »حســـن روحانـــي« -  وفـــد التفـــاوض الســـابق - فـ
مـــع وفـــود القـــوى الدوليـــة املشـــاركة، بـــل إنهـــا طرحـــت ثـــالث وثائـــق جديـــدة علـــى 
ـــا،  ـــي ســـتقوم به ـــة الت ـــات النووي ـــا، وااللتزام ـــب برفعه ـــي تطال ـــات الت مســـتوى العقوب
علـــى نحـــو ُووِجـــه برفـــض وانتقـــادات مـــن جانـــب الـــدول الغربيـــة التـــي لـــم تكتـــِف 
بتوجيـــه حتذيـــرات إليـــران مـــن عواقـــب محـــاوالت كســـب الوقـــت التـــي تقـــوم بهـــا 
ـــي برنامجهـــا النـــووي، بـــل إنهـــا لـــم تعـــد  مـــن أجـــل حتقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن التقـــدم فـ
تســـتبعد أن حتـــاول إيـــران اســـتغالل املفاوضـــات فــــي التمويـــه والتعتيـــم علـــى نواياهـــا 
النوويـــة احلقيقيـــة، والتـــي تتعلـــق بالوصـــول إلـــى مـــا يســـمى بــــ »العتبـــة النوويـــة« علـــى 
ــى  ــدرة علـ ــا القـ ــة، ولديهـ ــود النوويـ ــك دورة الوقـ ــي متتلـ ــان، التـ ــوذج اليابـ ــرار منـ غـ
الوصـــول إلـــى إنتـــاج القنبلـــة النوويـــة فــــي حالـــة مـــا إذا اتخـــذت قـــراًرا سياســـّيًا فــــي 

هـــذا الصـــدد.

ـــه؛  ـــي حـــال اســـتمرار العمـــل ب ـــووي، فـ ـــاق الن ـــي لالتف ـــا بالســـقف الزمن ـــق ثالثه ويتعل
إذ إن القيـــود املفروضـــة علـــى األنشـــطة النوويـــة اإليرانيـــة ســـوف تُرفـــع تدريجًيّـــا 
ـــب  ـــى غـــرار مســـتوى تخصي ـــر خطـــورة عل ـــيها األنشـــطة األكث مبـــرور الوقـــت، مبـــا فـ
ــني  ــرة بـ ــالل الفتـ ــك خـ ــوًرا، وذلـ ــر تطـ ــزي األكثـ ــرد املركـ ــزة الطـ ــوم، وأجهـ اليورانيـ
عامـــي 2025 و2030، ويعنـــي ذلـــك أن إيـــران ســـوف تكـــون لديهـــا القـــدرة علـــى 
ــة  ــات أمريكيـ ــرض لعقوبـ ــة بالتعـ ــووي دون اجملازفـ ــا النـ ــيط برنامجهـ ــر وتنشـ تطويـ
ـــي الســـابق  ـــس األمريك ـــت الرئي ـــي دفع ـــك أحـــد األســـباب الت ـــد كان ذل ـــة، وق أو دولي

املفاوضــات  تعثــر 
التي جتري فـــي فـــيينا بني 
 ،»1+4« ومجموعــة  إيــران 
الواليــات  فـــيها  وتشــارك 
املتحــدة األمريكيــة بشــكل 
إلــى  يعــود  مباشــر،  غيــر 
حــرص إيــران علــى فــرض 
شــروطها وتعزيــز موقعهــا 
أجــل  مــن  التفاوضــي؛ 
أعلــى  علــى  احلصــول 
االمتيــازات  مــن  مســتوى 
إلــى  الوصــول  مقابــل 

جديــدة.   صفقــة 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مهمـــة  أن  يبـــدو  ال 
قنبلـــة  المتـــالك  إيـــران 
نوويـــة ســـوف تكـــون ســـهلة، 
عقبـــات  هنـــاك  إن  حيـــث 
تواجههـــا  ســـوف  عديـــدة 
لـــن  فــــي هـــذا الســـياق، إذ 
تســـمح الواليـــات املتحـــدة 
إســـرائيل  أو  األمريكيـــة 
تتجهـــان  ورمبـــا  بذلـــك، 
إلـــى محاولـــة منـــع إيـــران 
مـــن املضـــي قدًمـــا فــــي هـــذا 
اســـتخدام  عبـــر  اخليـــار 

العســـكرية.   القـــوة 

ـــي 8 مايـــو 2018، وإعـــادة  »دونالـــد ترامـــب« إلـــى االنســـحاب مـــن االتفـــاق النـــووي فـ
فـــرض عقوبـــات أمريكيـــة علـــى إيـــران بدايـــة مـــن 7 أغســـطس مـــن العـــام نفســـه.

ويتصـــل رابعهـــا بســـوابق تعـــاون إيـــران مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، 
والتـــي كشـــفت أن إيـــران ســـعت فــــي بعـــض املراحـــل إلـــى التحايـــل علـــى رقابـــة 
الوكالـــة ومفتشـــيها، بـــل إنهـــا تعمـــدت إخفـــاء معلومـــات حساســـة عـــن الوكالـــة. 
ففــــي ســـبتمبر 2009، واجهـــت إيـــران انتقـــادات دوليـــة قويـــة بعـــد أن اضطـــرت 
إلـــى الكشـــف عـــن منشـــأة فـــوردو لتخصيـــب اليورانيـــوم، بعـــد أن أدركـــت أن أمرهـــا 
ُكشـــف مـــن ِقبـــل أجهـــزة االســـتخبارات الغربيـــة، كمـــا أن الوكالـــة ســـبق أن طالبـــت 
إيـــران بزيـــارة وتفتيـــش بعـــض املواقـــع التـــي تشـــتبه فــــي أنهـــا مارســـت فــــيها أنشـــطة 

نوويـــة غيـــر قانونيـــة.

ــة  ــرج -اخملصصـ ــأة كـ ــل منشـ ــول جعـ ــران حـ ــة وإيـ ــني الوكالـ ــالف بـ وكان اخلـ
ــي  ــا للمشـــكالت التـ ــا رئيًسـ ــزي- عنواًنـ ــرد املركـ ــزة الطـ ــة أجهـ ــاج وصيانـ إلنتـ
تواجـــه التعـــاون بـــني الطرفــــني، فقـــد رفضـــت إيـــران مـــراًرا طلبـــات مـــن الوكالـــة 
ـــي يونيـــو 2021، أدى إلـــى  بدخـــول املنشـــأة، ال ســـيما بعـــد تعرضهـــا لتفجيـــر فـ
إعطـــاب بعـــض كاميـــرات املراقبـــة التـــي وضعتهـــا الوكالـــة فــــي املنشـــأة، كمـــا 
رفضـــت تســـليم الوكالـــة املعلومـــات التـــي حتتويهـــا بطاقـــات الذاكـــرة فــــي 
ــة  ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــام للوكالـ ــر العـ ــام املديـ ــليمة، وقـ ــرات السـ الكاميـ
ـــم ينجـــح  ـــات، ول ـــك املعلوم ـــا بتســـليم تل ـــران إلقناعه ـــى طه ـــارة إل ـــن زي ـــر م بأكث
فــــي حتقيـــق شـــيء فــــي هـــذا اخلـــالف إال فــــي 16 ديســـمبر 2021، عندمـــا 
وافقـــت إيـــران علـــى إحـــالل الكاميـــرات املعطوبـــة بأخـــرى ســـليمة لكـــن مـــع 
احتفاظهـــا ببطاقـــات الذاكـــرة، وربـــط تســـليمها بالتقـــدم فــــي املفاوضـــات التـــي 

جتـــري فــــي فــــيينا.

تداعيات محتملة
ال يبـــدو أن مهمـــة إيـــران المتـــالك قنبلـــة نوويـــة ســـوف تكـــون ســـهلة؛ حيـــث إن هنـــاك 
عقبـــات عديـــدة ســـوف تواجههـــا فــــي هـــذا الســـياق، إذ إنـــه لـــن تســـمح الواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة أو إســـرائيل بذلـــك، ورمبـــا تتجهـــان إلـــى محاولـــة منـــع إيـــران 
مـــن املضـــي قدًمـــا فــــي هـــذا اخليـــار عبـــر اســـتخدام القـــوة العســـكرية. والالفـــت 
للنظـــر هنـــا، هـــو أنـــه حتـــى بعـــض القـــوى احلليفـــة إليـــران ســـوف تعتبـــر ذلـــك »خًطـــا 
أحمـــر« لـــن يُســـمح لهـــا بتجـــاوزه، علـــى غـــرار روســـيا التـــي ســـوف تـــرى أن هـــذا 
التطـــور ســـوف يفـــرض توازنـــات جديـــدة فــــي منطقـــة قريبـــة مـــن حدودهـــا علـــى نحـــو 

ـــا. ـــع مصاحله ـــق م ال يتواف
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

لكـــن فــــي كل األحـــوال، ومـــع افتـــراض جنـــاح إيـــران فــــي الوصـــول إلـــى هـــذه املرحلـــة، 
فـــإن ذلـــك ســـوف ينتـــج تداعيـــات مباشـــرة علـــى مســـتوى منطقـــة الشـــرق األوســـط، 

يتمثـــل أبرزهـــا فــــي:

1. تصاعـــد التدخـــالت اإليرانيـــة فــــي املنطقـــة: ســـوف تدفـــع هـــذه اخلطـــوة 
إيـــران إلـــى اإلمعـــان فــــي تعزيـــز حضورهـــا فــــي اإلقليـــم، ليـــس باعتبارهـــا »قـــوة 
إقليميـــة رئيســـة« فــــيه، وإمنـــا، حســـب رؤيـــة قياداتـــه، »القـــوة اإلقليميـــة األولـــى« فــــيه، 
أو مبعنـــى أدق »القـــوة املهيمنـــة«، إذ ســـوف تســـتند فــــي هـــذا الســـياق إلـــى اخللـــل 
ـــي  ـــات القـــوى فـ ـــى مســـتوى توازن ـــة، عل ـــة النووي الـــذي ســـوف ينتجـــه امتالكهـــا القنبل

ـــى نحـــو اخلصـــوص. ـــج عل ـــة اخللي ـــة، ومنطق ـــة عام ـــة بصف املنطق

ــتخدام  ــون اسـ ــد يكـ ــكرية: قـ ــة عسـ ــوب مواجهـ ــاالت نشـ ــع احتمـ 2. تراجـ
ـــا  ـــة وليـــس الحًق ـــة النووي ـــا القنبل ـــى امتالكه ـــران ســـابًقا عل ـــار العســـكري مـــع إي اخلي
لـــه؛ لـــذا فـــإن ذلـــك ال يعـــود فحســـب إلـــى القاعـــدة التـــي لـــم يتـــم جتاوزهـــا حتـــى اآلن 
فــــي العالقـــات الدوليـــة، واخلاصـــة بعـــدم نشـــوب حـــرب بـــني القـــوى النوويـــة، وإمنـــا 
ـــي اعتبارهـــا أنهـــا باتـــت  يعـــود أيًضـــا إلـــى أن القـــوى املناوئـــة إليـــران ســـوف تضـــع فـ
ـــا، تتمثـــل مهمتـــه الرئيســـة فــــي »الـــردع«، الـــذي يعنـــي رفـــع ُكلفـــة  متتلـــك ســـالًحا نووّيً

ـــة.  ـــة املالكـــة للقنبل ـــه الدول أي عمـــل عســـكري قـــد تتعـــرض ل

ـــم، وهـــي  ـــي العال ـــى فـ ـــك هـــو أن القـــوة الرئيســـة األول ودون شـــك، فـــإن مـــا يعـــزز ذل
ــن  ــر مـ ــن تغامـ ــة، ولـ ــن املنطقـ ــا مـ ــة، تنســـحب تدريجيـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ الواليـ
ـــة  ـــة بشـــرية واقتصادي ـــا تكلف ـــرض عليه ـــة تف ـــي حـــرب باملنطق ـــد باالنخـــراط فـ جدي
عاليـــة، علـــى غـــرار مـــا حـــدث فــــي حالتـــي أفغانســـتان والعـــراق. ووفـــق هـــذا املنطـــق، 
فإنهـــا طاملـــا تغاضـــت عـــن جهـــود إيـــران المتـــالك القنبلـــة النوويـــة وجناحهـــا فــــي 
ـــة  ـــة التالي ـــي املرحل ـــر فـ ـــن تغام ـــا ل ـــراض، فإنه ـــق هـــذا االفت ـــة حتق ـــي حال ـــك، وفـ ذل

ـــا. ـــة عســـكرية معه ـــي مواجه ـــك باالنخـــراط فـ ـــى ذل عل

كمـــا أن إســـرائيل بدورهـــا لـــن تســـتطيع شـــن تلـــك احلـــرب بـــدون الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة، خاصـــة أن قـــدرات إيـــران العســـكرية ال تنحصـــر فــــي قوتهـــا الصاروخيـــة 
ـــا لديهـــا، وإمنـــا متتـــد  ـــة، والتـــي متثـــل القطاعـــات العســـكرية األكثـــر تقدًم أو البحري
إلـــى قـــدرات وكالئهـــا الذيـــن ميتلكـــون القـــدرة علـــى اســـتهدافها، ســـواء عبـــر احلـــدود 
كمـــا فــــي حالـــة حـــزب اهلل بلبنـــان، أو مـــن خـــالل امليـــاه اإلقليميـــة والدوليـــة، كمـــا فــــي 

حالـــة حركـــة أنصـــار اهلل احلوثيـــة فــــي اليمـــن. 

ض املنطقـــة العربيـــة النكشـــاف اســـتراتيجي مـــزدوج: وهـــو  3. تعـــرُّ
ـــران وإســـرائيل لألســـلحة  ـــالك إي ـــة، امت ـــي هـــذه احلال انكشـــاف ســـوف يفرضـــه، فـ
ـــي  ـــوى فـ ـــات الق ـــى توازن ـــرة عل ـــات خطي ـــك مـــن تداعي ـــا يفرضـــه ذل ـــكل م ـــة، ب النووي
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

امتـــالك  يكـــون  رمبـــا 
النـــووي  للســـالح  إيـــران 
الـــدول  لبعـــض  مدخـــًلا 
الرئيســـة  العربيـــة 
املســـار  فــــي  لالنخـــراط 
ذاتـــه، حيـــث إن السياســـات 
القـــوى  تبنتهـــا  التـــي 
بأزمـــات  املعنيـــة  الدوليـــة 
فــــي  تفلـــح  لـــم  املنطقـــة 
منـــع إيـــران مـــن الوصـــول 
املرحلـــة،  هـــذه  إلـــى 
عـــدم  نظـــام  أثبـــت  كمـــا 
فشـــله  النـــووي  االنتشـــار 
فــــي التعامـــل مـــع احلالـــة 

اإليرانيـــة.  

غيـــر صالـــح الـــدول العربيـــة، التـــي ال متتلـــك هـــذا الســـالح. وإذا كانـــت هنـــاك 
اجتاهـــات عديـــدة تـــرى أن هـــذا االنكشـــاف قائـــم بالفعـــل فــــي الوقـــت احلالـــي، بفعـــل 
ــا  ــرار مـ ــى غـ ــة، علـ ــؤون العربيـ ــي الشـ ــوار فــ ــا دول اجلـ ــوم بهـ ــي تقـ التدخـــالت التـ
يحـــدث فــــي اليمـــن ولبنـــان وســـوريا والعـــراق واألراضـــي الفلســـطينية، فـــإن هـــذا 
ــة  ــل مرحلـ ــوف يدخـ ــى أدق سـ ــوى، أو مبعنـ ــة أقـ ــخ بدرجـ ــوف يترسـ ــاف سـ االنكشـ

جديـــدة حـــال امتـــالك إيـــران القنبلـــة النوويـــة.

ــالك  ــون امتـ ــا يكـ ــار النـــووي: رمبـ ــة إلـــى تبّنـــي اخليـ 4. تطلـــع دول عربيـ
إيـــران للســـالح النـــووي مدخـــلًا لبعـــض الـــدول العربيـــة الرئيســـة لالنخـــراط فــــي 
ـــي هـــذا الســـياق إلـــى اعتباريـــن؛ أولهمـــا:  ـــه؛ حيـــث إنهـــا ســـوف تســـتند فـ املســـار ذات
أن السياســـات التـــي تبنتهـــا القـــوى الدوليـــة املعنيـــة بأزمـــات املنطقـــة، ال ســـيما 
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، لـــم تفلـــح، فــــي هـــذه احلالـــة، فــــي منـــع إيـــران مـــن 

الوصـــول إلـــى تلـــك املرحلـــة. 

وثانيهمـــا: أن نظـــام عـــدم االنتشـــار النـــووي أثبـــت فشـــله فــــي التعامـــل مـــع 
ــه  ــوم بـ ــذي تقـ ــدور الـ ــة الـ ــن أهميـ ــص مـ ــو يقلـ ــى نحـ ــة، علـ ــة اإليرانيـ احلالـ
ـــا لالنتبـــاه  الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة فــــي هـــذا الصـــدد، فقـــد كان الفًت
فــــي احلالـــة اإليرانيـــة أن االتفـــاق النـــووي الـــذي توصلـــت إليـــه القـــوى الدوليـــة 
ـــرة مـــن  ـــع األخي ـــم مين ـــران ل ـــا قـــوى مـــن خـــارج املنطقـــة- مـــع إي -وهـــي جميًع
ــات  ــا أن عمليـ ــة، كمـ ــى تلـــك املرحلـ ــول إلـ ــة والوصـ ــر أنشـــطتها النوويـ تطويـ
التفتيـــش التـــي قامـــت بهـــا الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ثبـــت أنهـــا ميكـــن 
االلتفـــاف عليهـــا، علـــى غـــرار مـــا قامـــت بـــه إيـــران بالفعـــل عندمـــا امتنعـــت 
عـــن تقـــدمي معلومـــات مهمـــة للوكالـــة عـــن األنشـــطة التـــي قامـــت بهـــا فــــي 

بعـــض املنشـــآت.

وقـــد ســـبق أن أشـــارت بعـــض الـــدول إلـــى احتمـــال اســـتنادها إلـــى هـــذا اخليـــار، 
فقـــد قـــال رئيـــس االســـتخبارات الســـعودية األســـبق األميـــر »تركـــي الفــــيصل«، 
فــــي 18 نوفمبـــر 2021: »قلـــت علًنـــا فــــي الســـابق: إنـــه يتحتـــم علينـــا القيـــام 
بـــكل مـــا هـــو ضـــروري، مبـــا فــــي ذلـــك تطويـــر قنبلـــة نوويـــة لكـــي ندافـــع عـــن 
أنفســـنا ضـــد احتماليـــة أن تكـــون إيـــران مســـلحة نوويـــا«، وإذا كان األميـــر »تركـــي 
ـــيصل« قـــد أكـــد أنـــه يعبـــر عـــن رأيـــه الشـــخصي، فقـــد كان واضًحـــا أن هـــذا  الفـ
ــدا  ــو بـ ــام رســـمي مـــن جانـــب الريـــاض، علـــى نحـ ــات يحظـــى باهتمـ ــار بـ اخليـ
جليـــا فــــي تصريحـــات ولـــي العهـــد الســـعودي األميـــر »محمـــد بـــن ســـلمان«، فــــي 
15 مـــارس 2018، والتـــي قـــال فــــيها: إنـــه »إذا امتلكـــت إيـــران القنبلـــة النوويـــة 

ـــي أســـرع وقـــت«. فســـنفعل الشـــيء نفســـه فـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

حالـــة  ظـــل  فــــي 
تتســـم  التـــي  الســـيولة 
التفاعـــالت  أمنـــاط  بهـــا 
ــي منطقـــة  التـــي جتـــري فــ
خـــالل  األوســـط  الشـــرق 
تبـــدو  احلاليـــة،  املرحلـــة 
علـــى  مقبلـــة  املنطقـــة 
اســـتحقاقات اســـتراتيجية 
خـــالل  هينـــة  تبـــدو  ال 

القادمـــة.   املرحلـــة 

ـــي اخليـــار  وفــــي الســـياق نفســـه، ال ميكـــن اســـتبعاد أن تتجـــه تركيـــا بدورهـــا نحـــو تبنِّ
ـــت محاطـــة بقـــوى  ـــا بات ـــي هـــذه اللحظـــة، أنه ـــدرك، فـ ـــا ســـوف ت ـــا، فإنه نفســـه، وهن
ــدود 500  ــي حـ ــا فــ ــارك معهـ ــي تتشـ ــران التـ ــيكون إيـ ــا سـ ــدة، أخطرهـ ــة عديـ نوويـ
ـــاون هـــو النمـــط األساســـي  ـــب روســـيا وإســـرائيل. ورغـــم أن التع ـــى جان ـــر، إل كيلومت
ــوف  ــا سـ ــي أنهـ ــإن ذلـــك ال يعنـ ــران، فـ ــا وإيـ ــات بـــني تركيـ ــه العالقـ ــم بـ ــذي تتسـ الـ
تتســـامح مـــع تلـــك اخلطـــوة، ولـــن حتـــاول تبنِّـــي االجتـــاه نفســـه، ويســـتند هـــذا 
االحتمـــال إلـــى أن عوامـــل اخلـــالف والتنافـــس بـــني إيـــران وتركيـــا موجـــودة لكنهـــا 
لـــة؛ حيـــث حتـــرص الدولتـــان علـــى احتوائهـــا لصالـــح توســـيع نطـــاق التنســـيق  ُمؤجَّ
ـــيما بينهمـــا، لكـــن فــــي حـــال وصـــول إيـــران إلـــى مرحلـــة امتـــالك القنبلـــة النوويـــة،  فـ
فـــإن هـــذا اخلـــالف والتنافـــس ســـوف يكـــون املتغيـــر األهـــم الـــذي ســـوف يؤثـــر علـــى 

اجتاهـــات العالقـــات بـــني الدولتـــني.

ـــة  ـــران للقنبل ـــر امتـــالك إي 5. تصاعـــد أدوار الـــوكالء اإلقليميـــني: ســـوف يؤث
النوويـــة علـــى موقـــع حلفائهـــا مـــن امليليشـــيات الشـــيعية املوجـــودة فــــي بعـــض دول 
األزمـــات؛ إذ إن إدراك تلـــك امليليشـــيات أن حليفهـــا الرئيـــس انضـــم إلـــى »النـــادي 
النـــووي« قـــد يدفعهـــا إلـــى اإلمعـــان فــــي سياســـتها احلاليـــة القائمـــة علـــى حتـــدي 
ســـلطة الدولـــة، واحتـــكار القـــرار السياســـي علـــى نحـــو مـــا يجـــري فــــي العـــراق ولبنـــان 
واليمـــن، بـــل إنهـــا ســـوف تواصـــل تهديداتهـــا ألمـــن واســـتقرار دول اجلـــوار، علـــى 

ـــة للســـعودية. ـــدات احلوثي ـــي التهدي ـــا يحـــدث فـ غـــرار م

ـــة،  ـــال إجاب ـــراض أو ســـؤال ب ـــه يبقـــى مجـــرد افت ـــي مجمل ـــا ســـبق فـ ـــإن م وختاًمـــا، ف
ــة  ــل حالـ ــي ظـ ــة فــ ــتبعاده، خاصـ ــن اسـ ــالًا ال ميكـ ــرح احتمـ ــة يطـ ــي النهايـ ــه فــ لكنـ
الســـيولة التـــي تتســـم بهـــا أمنـــاط التفاعـــالت التـــي جتـــري فــــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط خـــالل املرحلـــة احلاليـــة، فالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة تنســـحب مـــن 
أزمـــات املنطقـــة لصالـــح االهتمـــام بـــإدارة التنافـــس مـــع الصـــني فــــي منطقـــة 
»اإلندو-باسيفــــيك«، ومـــع روســـيا فــــي أوكرانيـــا، فــــي حـــني أن بعـــض القـــوى الرئيســـة 
ـــي املنطقـــة باتـــت تبحـــث عـــن توســـيع هامـــش خياراتهـــا علـــى املســـتويني اإلقليمـــي  فـ
والدولـــي، ســـواء مـــن خـــالل حتســـني العالقـــات فــــيما بينهـــا - علـــى نحـــو مـــا هـــو 
ـــي العالقـــات بـــني إيـــران وكل مـــن الســـعودية واإلمـــارات - أو توســـيع نطـــاق  قائـــم فـ
التعـــاون الثنائـــي مـــع قـــوى دوليـــة منافســـة للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، علـــى غـــرار 
روســـيا والصـــني إلـــى جانـــب االحتـــاد األوروبـــي، وهـــي كلهـــا عوامـــل تعنـــي أن منطقـــة 
الشـــرق األوســـط تبـــدو مقبلـــة علـــى اســـتحقاقات اســـتراتيجية ال تبـــدو هينـــة خـــالل 

املرحلـــة القادمـــة.



توازنات إقليمية معقدة



توازنات إقليمية معقدة



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

207

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

ال يـــكاد يوجـــد اختـــالف بـــني الباحثـــني واملهتمـــني بالشـــأن اخلليجـــي علـــى 
الواقـــع املعقـــد للنظـــام اإلقليمـــي اخلليجـــي، سياســـًيّا وأمنًيّـــا، ولذلـــك يأتـــي 
األمـــن اإلقليمـــي فــــي منطقـــة اخلليـــج علـــى رأس األولويـــات التـــي تخضـــع لتقييـــم 
مســـتمر، إذ إن أمـــن اخلليـــج ال يعـــد شـــأًنا داخلّيًـــا بـــل مســـألة إقليميـــة ودوليـــة 
أيًضـــا، ال ســـيما أن اإلقليـــم شـــهد ثالثـــة حـــروب فــــي الفتـــرة بـــني عامـــي 1980 - 
2003. وتُعـــد منطقـــة اخلليـــج ذات أهميـــة جيو-اســـتراتيجية؛ نظـــًرا الحتوائهـــا 
علـــى ممـــر مائـــي حيـــوي )مضيـــق هرمـــز( ميـــر عبـــره أكثـــر مـــن ثلـــث صـــادرات 
ـــات  ـــى احتياطي ـــة عل ـــوي هـــذه املنطق ـــك، حتت ـــى ذل ـــم. أضـــف إل ـــى العال ـــط إل النف
ر بنحـــو 639.6 مليـــار برميـــل، أي مـــا يُعـــادل  اســـتراتيجية مـــن النفـــط تُقـــدَّ
ـــاج  ـــهم بنســـبة 27.4% مـــن إنت ـــد مـــن النفـــط، وتُس ـــي املؤك ـــي االحتياطـــي العامل ثلث
النفـــط، تنتـــج منهـــا الســـعودية مبفردهـــا 17.2% وتســـتحوذ املنطقـــة علـــى نحـــو 
ـــا  ـــب دوًرا محورّيً ـــة تلع ـــت املنطق ـــك بات ـــي، لذل ـــاز العامل ـــن احتياطـــي الغ 38.9% م
ــاك  ــوص؛ إذ إن هنـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــة علـ ــة واألمريكيـ ــتراتيجية الغربيـ ــي االسـ فــ
ـــة دون ســـيطرة  حاجـــة ماســـة إلـــى ضمـــان أمـــن مـــوارد الطاقـــة العامليـــة، واحليلول
ــرار  ــأنه اإلضـ ــن شـ ــك مـ ــة، ألن ذلـ ــدرات املنطقـ ــوارد ومقـ ــى مـ ــا علـ ــة بعينهـ دولـ

باالقتصاديـــات العامليـــة وتهديـــد األمـــن اإلقليمـــي علـــى الســـواء. 

هنـــاك عـــدة حتديـــات أمنيـــة محدقـــة مبنطقـــة اخلليـــج منـــذ عـــدة عقـــود، وحتتـــاج 
ــي  ــني الذاتـ ــن التحصـ ــد مـ ــى املزيـ ــة إلـ ــورات اإلقليميـ ــل التطـ ــي ظـ ــج فــ دول اخلليـ
ــد  ــوازن خارجـــي ضـ ــتمرار الـــدور األمريكـــي كمـ ــرورة اسـ ــرار بضـ ــع اإلقـ ــن مـ لألمـ
التهديـــدات اإلقليميـــة وخاصـــة التهديـــد اإليرانـــي، لذلـــك تراوحـــت املقاربـــة األمنيـــة 
ـــي التدريـــب  ـــير احلمايـــة الالزمـــة عبـــر مســـاعدة دول اخلليـــج فـ األمريكيـــة بـــني توفـ
وتزويدهـــا باألســـلحة، وبـــني التدخـــل العســـكري املباشـــر علـــى نحـــو مـــا جـــرى خـــالل 
الغـــزو األمريكـــي للعـــراق فــــي العـــام 2003. بيـــد أن الغـــزو األمريكـــي للعـــراق لـــم 
يحـــل مشـــكلة التـــوازن العســـكري فــــي املنطقـــة، بـــل أســـهم فــــي زيـــادة اختـــالل تـــوازن 
القـــوى لصالـــح إيـــران؛ لذلـــك فالوضـــع األمنـــي والسياســـي غيـــر املســـتقر فــــي العـــراق 

ـــي املنطقـــة. ـــد لألمـــن اإلقليمـــي فـ ل أحـــد مصـــادر التهدي ـــكِّ يُش

إن جوهــر املعضلــة األمنيــة فـــي منطقــة اخلليــج يكمــن فـــي تضارب الــرؤى بني الدول 
املطلــة علــى ضفتــي اخلليــج؛ حيــث تســعى دول اخلليــج إلــى ضمــان أمنهــا عبــر 
العالقــات الثنائيــة مــع الواليــات املتحــدة ملوازنــة القــوة إيرانيــة، بينمــا تســعى إيــران 
ــي  ــا أساســًيّا فـ إلــى خــروج القــوات األمريكيــة مــن املنطقــة، وتطمــح أن تكــون العًب
أمــن اخلليــج العتبــارات تاريخيــة وجيوسياســية. لذلــك فــإن حــل هــذه املعضلــة ليــس 

محددات األمن اإلقليمي اخلليجي فـي 2022

أ. د. أمين صالح البراسنه

رئيـــس قســـم العلـــوم السياســـية - 
كليـــة األميـــر احلســـني بـــن عبـــداهلل 
الدوليـــة  للدراســـات  الثانـــي 
عمـــان  - األردنيـــة  اجلامعـــة   -

جوهــر  يكمــن 
فـــي  األمنيــة  املعضلــة 
فـــي  اخلليــج  منطقــة 
دول  بــني  الــرؤى  تضــارب 
املنطقــة، حيــث تســعى دول 
اخلليــج إلــى ضمــان أمنهــا 
الثنائيــة  العالقــات  عبــر 
املتحــدة  الواليــات  مــع 
اإليرانيــة،  القــوة  ملوازنــة 
إلــى  إيــران  تســعى  بينمــا 
خــروج القــوات األمريكيــة 

املنطقــة.   مــن 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

باألمــر اليســير، ومــن هنــا جــاء االتفــاق النــووي بــني الواليــات املتحــدة وإيــران فـــي 
عــام 2015 فـــي عهــد الرئيــس األســبق »بــاراك أوبامــا« -علــى الرغــم مــن معارضــة 
دول اخلليــج لالتفــاق- مــن أجــل توفـــير نظــام أمنــي جديــد ميكــن مــن خالله حتســني 
العالقــات بــني دول اخلليــج وإيــران مــن جهــة، ومــن أجــل خفــض الوجــود العســكري 
األمريكــي فـــي املنطقــة مــن جهــة أخــرى. ولكن انســحبت الواليات املتحــدة األمريكية 
مــن االتفــاق فـــي عهــد الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب« فـــي عــام 2018، وفرضــت 
ــي »جــو  ــي عهــد الرئيــس احلال ــات فـ ــك العقوب ــران، واســتمرت تل ــى إي ــات عل عقوب
ــل مــن التزاماتهــا، واالســتمرار  بايــدن«، مــا أّدى إلــى توفـــير املســوغات إليــران للتنصُّ
ــاق.  ــا االتف ــي نــصَّ عليه ــوم مبســتويات جتــاوزت النســب الت ــب اليوراني ــي تخصي فـ
هــذه التطــورات تُنــذر مبزيــد مــن التوتــر فـــي املنطقــة، بخاصــة أن دول اخلليج تشــعر 

باالرتيــاب حــول أهــداف هــذا البرنامــج. 

محددات األمن فـي اخلليج
تبحث الواليات املتحدة منذ الثورة اإليرانية، فـي عام 1979، عن توازن قوى محلي 
ضد إيران التي استفادت بدورها من غياب العراق كقوة إقليمية بعد الغزو األمريكي 
اجليوسياسية  املستويات  مختلف  على  إيران  قوة  زادت  حيث  2003؛  عام  فـي 
والدميغرافـية واالقتصادية والعسكرية، وشهدت املنطقة فـي بعض املراحل منوذًجا 
غير مستقر من توازن القوى احمللي. وعلى الرغم من وجود بعض وجهات النظر 
التي تنادي بإشراك إيران فـي أي ترتيبات أمنية بدلًا من السعي لعمل توازن قوى 
أو حتالف ضدها بهدف تعديل السلوك اإليراني، فإنه ال ينبغي املبالغة فـي عوائد 
هذا االنفتاح على إيران، ألن سلوكها محكوم باأليديولوجيا، وعقيدة تصدير الثورة، 
وتأكيد الدور املركزي إليران فـي ترتيب شؤون املنطقة. هذه الرؤية جتاه املنطقة 
يدعمها ويعززها التيار احملافظ فـي إيران. وعلى هذا النحو، أدى تدخل إيران فـي 
شؤون املنطقة إلى تفاقم الراديكالية، وإذكاء الصراعات واأليديولوجيات املتطرفة، 
بخاصة أن إيران تسيطر على امليليشيات العراقية املوالية لها، ما جعل العراق مرتًعا 
ودول  العراق  فـي  السياسي  االستقرار  فـي  أّثرت  التي  اإلرهابية  للعمليات  خصًبا 
اجلوار. باإلضافة إلى ذلك فإن دعم إيران للنظام السوري عبر ميليشياتها زاد من 
مخاوف دول اخلليج بخصوص توسيع إيران لدائرة نفوذها فـي املنطقة. أضف إلى 
ذلك أن الدعم اإليراني مليليشيات احلوثي فـي اليمن التي سيطرت على العاصمة 
الرئيس  بقيادة  اليمنية  الشرعية  احلكومة  على  بانقالب عسكري  اليمنية صنعاء 
اخلليج  حدود  فـي  خطيًرا  أمنًيّا  تهديًدا  ل  شكَّ هادي«  منصور  ربه  »عبد  املنتخب 
السعودي  التدخل  جاء  ولذلك  العرب،  بحر  على  املطلة  اجلنوبية  البحرية  العربي 

بعــض  وجــود  رغــم 
التــي  النظــر  وجهــات 
ــي  تنــادي بإشــراك إيــران فـ
فـــي  أمنيــة  ترتيبــات  أي 
بهــدف  اخلليــج  منطقــة 
تعديــل الســلوك اإليرانــي، 
املبالغــة  ينبغــي  ال  فإنــه 
فـــي عوائــد هــذا االنفتــاح 
ســلوكها  ألن  إيــران،  علــى 
باأليديولوجيــا  محكــوم 
الثــورة.   تصديــر  وعقيــدة 
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

عــدة حتــوالت  هنــاك 
بظاللهــا  ُتلقــي  ســوف 
علــى أمــن منطقــة اخلليــج 
الســنوات  خــالل  العربــي 
القليلــة القادمــة، أهمهــا: 
األزمــات  اســتمرارية 
حــّدة  وزيــادة  اإلقليميــة، 
اجلبهــة  فـــي  التوتــر 
للخليــج  اجلنوبيــة 
تغيــر  عــن  العربــي، فضــًلا 
أولويــات اإلدارة األمريكيــة 

وسياســاتها.  

اإلماراتي فـي اليمن )عاصفة احلزم: 2015( ملنع إيران من تهديد العمق اخلليجي، 
والذي ظهر جلّيًا فـي االعتداء على سفن إماراتية ومنشآت ضخ نفط سعودية يُشتبه 
ك احلوثيني  بقيام ميليشيات احلوثي بها بدعم من إيران. وفـي ضوء ذلك، فإن متسُّ
باملناطق التي سيطروا عليها سيؤدي ليس إلى إذكاء النعرات الطائفـية فقط فـي 
منطقة اخلليج، مبا يحمله ذلك من تهديد ألمن الدول فـي اخلليج، وخاصة تلك التي 
حتتضن املواطنني الشيعة، مثل: الكويت والبحرين واملنطقة الشرقية فـي السعودية، 
ن إيران من إيجاد موطئ قدم لها على مضيق باب املندب، وبالتالي تهديد  بل سيُمكِّ
خطوط املالحة وإمدادات الطاقة، وهذا يفرض على دول اخلليج االهتمام باليمن، 

ألنه يحظى مبوقع استراتيجي، ويُعد صمام أمان ألمنها ومصاحلها. 

بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق ميكننـــا القـــول إن هنـــاك عـــدة حتـــوالت ســـوف ُتلقـــي بظاللهـــا علـــى 
أمـــن منطقـــة اخلليـــج العربـــي خـــالل الســـنوات القليلـــة القادمـــة، وميكـــن حتديدهـــا 

فــــي اآلتـــي:

أوًلا: استمرارية األزمات اإلقليمية التي قد تطال آثارها أمن اخلليج العربي.

ـــر اســـتمرار  ـــة للخليـــج العربـــي عب ـــة اجلنوبي ـــادة وتيـــرة التوتـــر فــــي اجلبه ـــا: زي ثانًي
األزمـــة اليمنيـــة وانعكاســـاتها األمنيـــة اخلطيـــرة.

ــا بأمـــن  ــاتها. صحيـــح أن التزامهـ ثالًثـــا: تغيُّـــر أولويـــات اإلدارة األمريكيـــة وسياسـ
منطقـــة اخلليـــج العربـــي هـــو أمـــر اســـتراتيجي ثابـــت، إال أن آليـــات مواجهـــة تلـــك 

التهديـــدات رمبـــا تتبايـــن مـــن إدارة إلـــى أخـــرى.

ل التوســـع اإليرانـــي جغرافــــًيّا ومذهبًيّـــا عقـــدة أمنيـــة لـــدول اخلليـــج، ومـــن  رابًعـــا: يُشـــكِّ
ثـــمَّ فـــإن اســـتمرار أزمـــة امللـــف النـــووي اإليرانـــي ومـــا قـــد تســـفر عنـــه مـــن مقاربـــات 
ـــي ظـــل عـــدم  ـــي، خاصـــة فـ ـــج العرب ـــى أمـــن اخللي ـــر وانعـــكاس عل ســـيكون لهمـــا تأثي
جنـــاح احملادثـــات األوروبيـــة حتـــى اآلن فــــي إقنـــاع إيـــران بالعـــودة إلـــى التفـــاوض علـــى 
اتفـــاق جديـــد مـــع الواليـــات املتحـــدة، لذلـــك فمصـــادر تهديـــد أمـــن منظومـــة مجلـــس 
التعـــاون متنوعـــة؛ حيـــث تشـــتمل علـــى اإلرهـــاب العابـــر للحـــدود، ومصـــادر تهديـــد 
اســـتراتيجية تتعلـــق باألمـــن املائـــي والغذائـــي والدميغرافــــي، وحتديـــات االنتقـــال مـــن 
االقتصـــاد الريعـــي إلـــى االقتصـــاد املتنـــوع واملنتـــج. وهنـــاك أنـــواع تهديـــد جديـــدة 
مـــن غيـــر الـــدول أيًضـــا، تتعلـــق باجلماعـــات وامليليشـــيات املســـلّحة، والتيـــارات 
ــى  ــة إلـ ــيبراني. باإلضافـ ــاب السـ ــدة، واإلرهـ ــم القاعـ ــة، وتنظيـ ــية واملذهبيـ السياسـ
ذلـــك، الضغـــوط املرتبكـــة مبتطلبـــات اإلصـــالح الداخلـــي؛ فلقـــد راقبـــت دول اخلليـــج 
أحـــداث الربيـــع العربـــي مبـــا فــــيه مـــن تداعيـــات تنامـــي حـــركات اإلســـالم السياســـي 
فــــي املنطقـــة وتعاملـــت بإيجابيـــة مـــع مطالـــب اإلصـــالح والتغييـــر؛ حيـــث اتخـــذت 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــح اســتمرار  مــن املرجَّ
الوضــع الراهــن باملنطقــة 
علــى مــا هــو عليــه، ســواء 
باســتمرار  يتعلــق  فـــيما 
فـــي  األمريكــي  الوجــود 
دول  حلمايــة  املنطقــة 
اســتمرار  أو  اخلليــج، 
السياســية  األوضــاع 
والطائفـــية  واألمنيــة 
واســتمرار  العــراق،  فـــي 
فـــي  اإليرانيــة  التدخــالت 
لــدول  الداخليــة  الشــؤون 

اخلليــج.  

بعـــض اخلطـــوات واإلجـــراءات لتفـــادي وصـــول موجـــة الثـــورات إلـــى أراضيهـــا، فقـــام 
كل مـــن البحريـــن والكويـــت باتخـــاذ بعـــض اإلصالحـــات السياســـية التـــي مـــن شـــأنها 

ـــي.  ـــز أمنهمـــا الوطن ـــة وتعزي تقوي

ــة  ــيناريوهات محتمل ــدة س ــرز ع ــات تب ــذه التحدي إزاء ه
الجتاهــات األمــن فـــي املنطقــة:

الســيناريو األول: اســتمرار األزمــات اإلقليميــة، أي اســتمرار الوضــع الراهــن 
ــيما يتعلــق باســتمرار الوجــود األمريكــي فـــي  باملنطقــة علــى مــا هــو عليــه، ســواء فـ
املنطقــة حلمايــة دول اخلليــج، أو اســتمرار األوضــاع السياســية واألمنيــة والطائفـــية 
فـــي العــراق، واســتمرار التدخــالت اإليرانيــة فـــي الشــؤون الداخليــة لــدول اخلليــج. 
االســتعداد  وينبغــي  اخلليــج،  دول  علــى  أمنيــة  انعكاســات  لــه  الســيناريو  وهــذا 

ملواجهتهــا. 

الســيناريو الثانــي: تصاعــد وتيــرة اخلالفــات والتنافــس والتوتــر فـــي حالــة 
النــووي  البرنامــج  املواجهــة بخصــوص  وتصاعــد  العــراق،  فـــي  األوضــاع  ــج  تأجُّ
ــي  ــذر بانعكاســات كارثيــة علــى أمــن املنطقــة، مبــا فـ اإليرانــي. وهــذا الســيناريو يُن
ــام  ــات للقي ــران لبعــض الفئ ــك تنامــي حــركات اإلرهــاب والعنــف، واســتقطاب إي ذل
ــى  ــؤدي إل ــي املنطقــة، مــا ي ــا فـ ــات املتحــدة ومصاحله ــة ضــد الوالي بأعمــال عدائي

إعاقــة أعمــال تصديــر النفــط عبــر مضيقــي هرمــز وبــاب املنــدب.

الســيناريو الثالــث: تفاهــم أمريكــي- إيرانــي إلعــادة تعريــف األمــن فـــي املنطقة، 
وقيــام تنســيق مشــترك بــني إيــران والواليــات املتحــدة إذا مــا مت التوصــل إلــى صيغــة 

مالئمــة لوقــف أو جتميــد برنامجهــا النــووي.

الســيناريو الرابــع: نظــرة تفاؤليــة تتطلـّـع إلــى حتقيــق األمن واالســتقرار والتنمية 
واإلصــالح السياســي، وتراجــع مســتوى التهديد واملواجهــات اإلقليمية.

ميكـــن القـــول فــــي ضـــوء املعطيـــات فــــي الوقـــت الراهـــن إن الســـيناريو األول هـــو 
ـــع اســـتمرار  ـــة القادمـــة؛ حيـــث مـــن املتوقَّ ـــح لالســـتمرار خـــالل الســـنوات القليل املرجَّ
ـــي املنطقـــة، ولكـــن مـــن دون أن تتدهـــور أو تنزلـــق إلـــى حالـــة احلـــرب إال  األزمـــات فـ
ـــران مـــن جهـــة، وكل مـــن إســـرائيل والغـــرب مـــن جهـــة  ـــرات بـــني إي إذا تفاقمـــت التوت
ـــح أن  أخـــرى علـــى خلفــــية امللـــف النـــووي اإليرانـــي. وفــــي هـــذا اإلطـــار، مـــن املرجَّ
ـــع  ـــي العـــراق، ومـــن املتوقَّ تســـتمر حالـــة االســـتقطاب وعـــدم االســـتقرار السياســـي فـ
اســـتمرار اخللـــل فــــي ميـــزان القـــوى احمللـــي لصالـــح إيـــران، مـــا يتطلـــب ضـــرورة 

ـــي املنطقـــة. الوجـــود األمريكـــي العســـكري فـ
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

التحديــات  تدفــع 
التفكيــر  إلــى  املتناميــة 
أمــن  نظــام  إنشــاء  فـــي 
اســتراتيجي  جماعــي 
إلدارة األمــن فـــي منطقــة 
ميتــد  بحيــث  اخلليــج، 
القــوى  جميــع  ليشــمل 
ذات املصلحة فـــي استقرار 

املنطقــة.  

لقـــد أظهـــرت املتغيـــرات اإلقليميـــة منـــذ غـــزو العـــراق عـــام 2003، مـــروًرا بأحـــداث 
ـــي العـــام 2011، أن هنـــاك تشـــابًكا بـــني أمـــن دول اخلليـــج وأمـــن  الربيـــع العربـــي فـ
ــرق  ــي الشـ ــدث فــ ــا يحـ ــج مبـ ــر دول اخلليـ ــث تتأثـ ــط؛ حيـ ــرق األوسـ ــة الشـ منطقـ
األوســـط، وخصوًصـــا فــــي القضايـــا احملوريـــة، مثـــل: النفـــوذ اإليرانـــي املتزايـــد فــــي 
ـــى  ـــان وســـوريا واليمـــن، والصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي. أضـــف إل العـــراق ولبن
ـــه انعكاســـات  ـــي الشـــرق األوســـط ل ـــار الشـــامل فـ ـــإن انتشـــار أســـلحة الدم ـــك ف ذل
علـــى أمـــن دول اخلليـــج التـــي تتخـــوف مـــن ســـعي إيـــران احلثيـــث المتـــالك الســـالح 
النـــووي، كمـــا أن الصـــراع الفلسطيني-اإلســـرائيلي لـــه انعكاســـات علـــى أمـــن 
ـــران  ـــي أن إي ـــران تدعـــم حـــزب اهلل وحركـــة حمـــاس، مـــا يعن ـــج أيًضـــا، ألن إي اخللي
هـــي طـــرف فــــي هـــذه املواجهـــة، وهـــذا بـــدوره يوســـع مـــن الـــدور اإليرانـــي فــــي 

منطقـــة الشـــرق األوســـط. 

احلاجة إلى منتدى أمني جديد متعدد األطراف
ـــي إنشـــاء  ـــر فـ ـــة التفكي ـــرز أهمي ـــات والســـيناريوهات الســـابقة، تب ـــي ضـــوء التحدي فـ
نظـــام أمـــن جماعـــي اســـتراتيجي جيوسياســـي إلدارة األمـــن فــــي منطقـــة اخلليـــج، 
ــة فــــي  ــع القـــوى األخـــرى ذات املصلحـ بحيـــث ميتـــد ليشـــمل الواليـــات املتحـــدة مـ
اســـتقرار املنطقـــة، مثـــل: الصـــني وروســـيا واالحتـــاد األوروبـــي واليابـــان والهنـــد 
وباكســـتان والعـــراق وإيـــران، ناهيـــك عـــن الـــدول األخـــرى التـــي لهـــا اهتمـــام بالتطـــورات 
فــــي اخلليـــج، مثـــل: األردن ومصـــر وتركيـــا. مهمـــة هـــذا املنتـــدى ليـــس حـــل النزاعـــات 
القائمـــة، وإمنـــا احليلولـــة دون خروجهـــا عـــن نطـــاق الســـيطرة، عبـــر تشـــجيع احلـــوار 
االســـتراتيجي، بهـــدف إيجـــاد توافـــق فــــي اآلراء، وتفاهمـــات حلـــل مـــا أمكـــن مـــن 
املشـــكالت، ووضـــع تصـــور لتحقيـــق األمـــن بشـــكل مســـتدام. هـــذا التصـــور ميكـــن أن 
ـــع  ـــني جمي ـــا التنســـيق ب ـــون مهمته ـــدة تك ـــة جدي ـــن إقليمي ـــة أم ـــن إنشـــاء منظم يتضم
األطـــراف فــــي املنطقـــة، بحيـــث تضـــم دول مجلـــس التعـــاون الســـت وإيـــران والعـــراق 
ـــا  ـــات سياســـية ودبلوماســـية؛ ويف مقدمته ـــرح يواجـــه حتدي ـــن هـــذا املقت ـــن. لك واليم
العالقـــة مـــع إيـــران، وبالرغـــم مـــن ذلـــك ميكـــن االســـتفادة مـــن جتربـــة رابطـــة دول 
ـــي مجـــال إنشـــاء منتـــدى للحـــوار األمنـــي اإلقليمـــي،  جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان( فـ
ـــا كإطـــار تنظيمـــي لألمـــن اإلقليمـــي. ســـيؤدي  ـــاون فــــي أوروب ومنظمـــة األمـــن والتع
هـــذا املنتـــدى علـــى املـــدى البعيـــد إلـــى نقـــل مســـؤولية إدارة األمـــن إلـــى حكومـــات 
ـــل هـــذه املســـؤولية،  الـــدول املعنيـــة باســـتقرار األمـــن فــــي اخلليـــج، وتقاســـم أعبـــاء حتمُّ
وميكـــن أن يحـــدث ذلـــك بوتيـــرة بطيئـــة، ولكـــن فكـــرة إنشـــاء املنتـــدى ستُســـهم عموًمـــا 
فــــي إجـــراءات بنـــاء الثقـــة، ومـــن ثـــمَّ تفعيـــل الدبلوماســـية بهـــدف حتســـني القـــدرة 
علـــى حـــل املشـــكالت، واتخـــاذ تدابيـــر تعاونيـــة لتعزيـــز األمـــن والســـالم فــــي املنطقـــة. 
بعبـــارة أخـــرى ميكـــن أن يســـتمر مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي بالتحالـــف مـــع الواليـــات 
املتحـــدة حلفـــظ األمـــن، ومبـــوازاة ذلـــك ميكـــن أن تســـعى األطـــراف ذات العالقـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

غيـــاب  ظـــل  فــــي 
التفاهمـــات واآلليـــات 
الـقـــــــــادرة علـــى حـــــــــل 
القائمـــة  اخلـالفـــــــــات 
فــــي اإلقليـــم، وغيـــاب 
عامـــل الـــردع املتبـــادل، 
فــــي  بديـــل  ال  فإنـــه 
عـــن  املنظـــــــــور  املـــدى 
الـعـســــــــــكري  الــــــــدور 
كضامـــــــن  األمـريـكــــــي 

اخلليـــج.   ألمـــن 

باســـتقرار املنطقـــة إلـــى تأســـيس نظـــام أمنـــي إقليمـــي متعـــدد األطـــراف. هـــذا 
املنتـــدى ســـوف يُســـهم فــــي تخفــــيض الوجـــود العســـكري األمريكـــي مـــن حيـــث العـــدد 
والعتـــاد، حيـــث ميكـــن تأمـــني عـــدد إضافــــي مـــن القـــوات وقـــت احلاجـــة عبـــر القواعـــد 
األمريكيـــة املوجـــودة فــــي أفغانســـتان أو تركيـــا، لكـــن اجلانـــب الســـلبي لهـــذا التوســـع 
ـــني األطـــراف،  ـــح ب ـــدة، وتضـــارب املصال ـــي عـــدم االنســـجام باألجن ـــرح يكمـــن فـ املقت
فضـــلًا عـــن العـــداوة بـــني إيـــران ودول اخلليـــج، وانعـــدام الثقـــة بـــني الطرفــــني؛ حيـــث 
إن هنـــاك محـــددات عقائديـــة ودينيـــة وسياســـية أدت الـــى اســـتمرار هـــذه اخلصومـــة 
مـــع إيـــران منـــذ انـــدالع الثـــورة اإليرانيـــة فــــي عـــام 1979. مبعنـــى آخـــر التحـــدي 
الـــذي ســـيواجه املنتـــدى املقتـــرح هـــو كيفــــية االســـتفادة مـــن القيمـــة التـــي ســـتضيفها 

ـــة املفاوضـــات.  ـــى طاول هـــذه األطـــراف إل

ـــي  ـــوازن القـــوى احملل ـــاب ت م، ميكـــن القـــول إن املنطقـــة تتســـم بغي ـــى مـــا تقـــدَّ ـــاًء عل بن
ــدي  ــوازن التقليـ ــة التـ ــن معادلـ ــام 1991 مـ ــي العـ ــراق فــ ــروج العـ ــد خـ ــدي بعـ التقليـ
ل مـــن التأثيـــر فــــي مجريـــات األحـــداث  مـــع إيـــران، لذلـــك فالـــدور األمريكـــي حتـــوَّ
بخصـــوص ترتيبـــات أمـــن اخلليـــج إلـــى جـــزء أساســـي مـــن معادلـــة األمـــن فــــي 
املنطقـــة، وهـــذا يؤكـــد أنـــه فــــي ظـــل غيـــاب التفاهمـــات واآلليـــات القـــادرة علـــى حـــل 
ـــة اللجـــوء  ـــادل، وصعوب ـــردع املتب ـــاب عامـــل ال ـــم، وغي ـــي اإلقلي اخلالفـــات القائمـــة فـ
إلـــى منـــاذج طموحـــة للتعـــاون األمنـــي بســـبب تبايـــن الـــرؤى والسياســـات، فإنـــه ال 
ـــي املـــدى املنظـــور عـــن الـــدور العســـكري األمريكـــي كضامـــن ألمـــن اخلليـــج،  بديـــل فـ

ألن املقاربـــات األمنيـــة األخـــرى حلفـــظ أمـــن املنطقـــة لـــم تتبلـــور بعـــد.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

يكتســـب القـــرن اإلفريقـــي أهميـــة بالغـــة مبوقعـــه اجلغرافــــي االســـتراتيجي؛ حيـــث 
يشـــرف علـــى منافـــذ مهمـــة، وهـــي احمليـــط الهنـــدي، وخليـــج عـــدن، والبحـــر األحمـــر، 
ويضـــم اإلقليـــم مـــن الناحيـــة اجلغرافــــية أربـــع دول، هـــي: إريتريـــا، جيبوتـــي، 
الصومـــال، إثيوبيـــا، ويتســـع التعريـــف السياســـي لإلقليـــم ليشـــمل كل مـــن: كينيـــا، 
ـــي قـــارة آســـيا  أوغنـــدا، تنزانيـــا، جنـــوب الســـودان، وكذلـــك اليمـــن، رغـــم وجودهـــا فـ
ــى الســـودان كدولـــة جـــوار  ــدول اإلقليـــم، إضافـــة إلـ ــديد بـ ــك الرتباطهـــا الشـ وذلـ
جغرافــــي، وهـــو إقليـــم تتفاعـــل فــــيه اجلغرافــــيا السياســـية واالقتصاديـــة والســـكانية 
وجغرافــــية امليـــاه، ورغـــم أهميتـــه وثرائـــه إال أنـــه مبتلـــى بالصراعـــات العرقيـــة 
ـــاب  ـــة مـــن عـــدم االســـتقرار وغي ـــش حال ـــه يعي ـــذي جعل ـــر ال ـــي؛ األم والتنافـــس الدول
ــة  ــات االقتصاديـ ــة األزمـ ــة نتيجـ ــه هشـ ــت دولـ ــار، وباتـ ــف والدمـ ــن ودوام العنـ األمـ
والسياســـية واإلنســـانية، وتكالـــب القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة عليـــه، وذلـــك ألهميتـــه 

االســـتراتيجية بالنســـبة ألمـــن التجـــارة الدوليـــة، وموقعـــه اجلغرافــــي.

ـــة، ويعـــد إحـــدى أبـــرز  ـــي السياســـة املصري ـــل القـــرن اإلفريقـــي أهميـــة كبـــرى فـ وميثِّ
مناطـــق إفريقيـــا تأثيـــًرا علـــى مصـــر؛ كونـــه مؤثـــًرا فــــي مالحـــة البحـــر األحمـــر وأمـــن 
ـــا محتمـــلًا،  ـــا واقتصادًيّ ـــا وجتارّيً ـــاه النيـــل، ومكمـــلًا إقليمًيّ ـــا ملي ـــاة الســـويس، ومنبًع قن

واســـتقراره مهـــم فــــي املواجهـــة الشـــاملة لإلرهـــاب والتطـــرف.

وتتنـــاول هـــذه املقالـــة طبيعـــة املتغيـــرات الداخليـــة فــــي اإلقليـــم، ثـــم املتغيـــرات 
اإلقليميـــة والدوليـــة والتنافـــس الدولـــي، وأثـــر ذلـــك فــــي اســـتمرار حالـــة عـــدم 

االســـتقرار فــــيه.

تنامي االضطرابات فـي إثيوبيا
ـــا  ـــي أوضاعه ـــا فـ ـــا اضطراًب ـــاوي« عـــام 2012 تشـــهد إثيوبي ـــس زين ـــل »ملي ـــذ رحي من
الداخليـــة؛ احتجاًجـــا علـــى التهميـــش السياســـي، وعـــدم عدالـــة توزيـــع عوائـــد 
التنميـــة، واحتـــكار اجلبهـــة الدميقراطيـــة إدارة الشـــأن السياســـي منـــذ 1991، 
وســـيطرتها علـــى مقاعـــد البرملـــان اإلثيوبـــي كاملـــة، وازداد نطـــاق االضطرابـــات عـــام 
2015، مـــع شـــروع حكومـــة »هيـــال مريـــام ديســـالني« إجـــراء توســـعات بالعاصمـــة، 
إلقامـــة منطقـــة اقتصاديـــة بإقليـــم أوروميـــا؛ ممـــا أدى إلـــى انـــدالع االحتجاجـــات 
والتظاهـــرات مـــن جانـــب األورومـــو، كمـــا حدثـــت اضطرابـــات بإقليـــم األمهـــرة جـــراء 

توســـعات مماثلـــة.

آفـاق االسـتقرار األمني فـي القـرن اإلفريقـي

ســــعــــداوي عــــدلــــي  د.  أ. 

العميـــد الســـابق ملعهـــد البحـــوث 
والدراســـات االســـتراتيجية لـــدول 
 حـــوض النيـــل - جامعـــة الفــــيوم

ـــس املصـــري للشـــؤون  وعضـــو اجملل
اخلارجيـــة
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

األورومــو  لقــادة  واالغتيــال  واالعتقــال  بالقمــع  االحتجاجــات  احلكومــة  واجهــت 
حالــة  فرضــت  ثــم  احلقوقيــة،  واملنظمــات  اإلعالميــني  مــن  معهــم  واملتضامنــني 
الطــوارئ فـــي أكتوبــر 2016. ونتيجــة الســتمرار االحتجاجــات تقــّدم »ديســالني« 

باالســتقالة، ليتــم تنصيــب »آبــي أحمــد« رئيًســا للــوزراء فـــي فبرايــر 2018. 

حــرص »آبــي أحمــد« علــى عــدم انــزالق البــالد إلــى الفوضــى، فأكــد اســتمرار حالــة 
الطــوارئ بالبــالد، للحيلولــة دون تكويــن حتالــف موســع مــن املعارضــة، ميكــن أن ميتد 
ــة،  ــد بوضــع خطــة للنهــوض باألوضــاع االقتصادي ــالد، وتعّه ــم الب ــر أقالي ــا عب أفقًيّ
قــادة  الكثيــر مــن  أفــرج عــن  فـــي اإلصالحــات الدميقراطيــة؛ حيــث  واإلســراع 
املعارضــة السياســية، وأطلــق مبــادرة للحــوار مــع جماعــات املعارضــة السياســية 

ــة. ــي مت رفــع أســمائها مــن قائمــة احلــركات اإلرهابي واملســلحة، والت

ثـــم وّقـــع اتفاًقـــا مـــع إريتريـــا بوســـاطة ســـعودية إماراتيـــة إلنهـــاء العـــداء طويـــل األمـــد 
بينهمـــا نـــال عليـــه جائـــزة نوبـــل للســـالم، إال أن سياســـاته ومركزيـــة حكمـــه وتقليصـــه 
للنفـــوذ التيجرانـــي فــــي إدارة الدولـــة، واعتقالـــه قياداتهـــم وطردهـــم مـــن اجليـــش، 
ـــا، وتشـــكيل حـــزب  ـــا، وتقاربـــه مـــع إريتري ـــه االنتخابـــات بحجـــة جائحـــة كورون وتأجيل
ــر تيجـــراي ونشـــوب  ــعبية لتحريـ ــة الشـ ــع اجلبهـ ــه مـ ــار؛ أدى إلـــى اصطدامـ االزدهـ
احلـــرب فــــي نوفمبـــر 2020، التـــي بـــدأت مبهاجمـــة قـــوات اجلبهـــة للقاعدة العســـكرية 
الشـــمالية للجيـــش اإلثيوبـــي؛ علـــى إثرهـــا قامـــت قـــوات اجليـــش اإلثيوبـــي مدعومـــة 
مبيليشـــيات أمهريـــة وقـــوات نظاميـــة مـــن إريتريـــا مبهاجمـــة إقليـــم تيجـــراي، وارتـــكاب 
مذابـــح وتشـــريد الكثيـــر مـــن قاطنـــي اإلقليـــم البالـــغ عـــدد ســـكانه نحـــو 6 ماليـــني 
ـــم اســـتعادت اجلبهـــة قوتهـــا وطـــردت اجليـــش اإلثيوبـــي  ـــم، ث نســـمة، واحتـــالل اإلقلي
وأســـرت عـــدًدا كبيـــًرا مـــن جنـــوده فــــي مشـــهد مؤلـــم للجيـــش الوطنـــي، ثـــم بـــدأت فــــي 
نوفمبـــر 2021، باملشـــاركة مـــع قـــوات مـــن قوميـــة األورومـــو ذات األغلبيـــة الســـكانية، 
والتـــي تعانـــي مـــن تهميـــش كبيـــر مـــن توســـيع نطـــاق احلـــرب والزحـــف لالســـتيالء 
ـــي  ـــاء »آب ـــة ضـــد بق ـــى حـــرب أهلي ـــور إل ـــت األم ـــا، وحتول ـــس أباب ـــة أدي ـــى العاصم عل
أحمـــد« فــــي الســـلطة ورغـــم الوســـاطات األمريكيـــة واإلفريقيـــة التـــي بـــاءت بالفشـــل، 
ــت  ــانية، وأضاعـ ــة وإنسـ ــة واجتماعيـ ــات اقتصاديـ ــى انتكاسـ ــرب إلـ ــد أدت احلـ فقـ
الكثيـــر مـــن التقـــدم الـــذي حتقـــق فــــي الفتـــرات الســـابقة. وعلـــى املســـتوى اإلنســـاني، 
فقـــد الكثيـــر مـــن اإلثيوبيـــني ســـبل عيشـــهم، وحالـــت احلـــرب دون وصـــول املســـاعدات 
اإلنســـانية والغذائيـــة والدوائيـــة، وأصبـــح اخلـــراب والدمـــار والـــدم وارتـــكاب اجملـــازر 
وقطـــع الطـــرق هـــو الوضـــع الســـائد فــــي إثيوبيـــا، وصـــار املشـــهد اإلثيوبـــي أكثـــر 
تعقيـــًدا؛ فلـــم يعـــد الصـــراع بـــني جبهـــة التيجـــراي واحلكومـــة املركزيـــة بـــل امتـــد إلـــى 

املشــــــــــــــــهــــــد  صـــــــــــار 
اإلثيوبـــي أكثـــر تعقيـــًدا؛ 
الصــــــــــــــراع  يعـــد  فلـــم 
التيجـــراي  جبهـــة  بـــني 
واحلكومـــــــــة املــركـــزيــــــة، 
بـــل امتـــد إلـــى قوميـــات 
أخـــرى رافضـــة مركزيـــة 
حكـــم »آبـــي أحمـــد« مـــن 
االزدهـــار  حـــزب  خـــالل 
وقـــــــد  أنــشـــــــــــــــأه،  الـــذي 
الدائـــرة  احلـــرب  تـــؤدي 
اآلن إلـــى تفـــكك الدولـــة 
اإلثـيـــوبـــيــــــــــة، وامتــــــــداد 
الصـــراع إلـــى كل منطقـــة 

القـــرن اإلفريقـــي.  



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

215

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

الســنوات  شــهدت 
األخيرة من حكم »البشــير« 
العالقــات  فـــي  حتســًنا 
الســودانية،  اإلثيوبيــة 
التحالــف  مســتوى  بلــغ 
إلثيوبيــا،  االســتراتيجي 
اخلــداع  انكشــاف  أن  إال 
الــذي مارســته إثيوبيــا علــى 
ســد  قضيــة  فـــي  الســودان 
اجليــش  وقيــام  النهضــة، 
باســترداد  الســوداني 
إلــى  أدى  الفشــقة،  أراضــي 
الطرفـــني،  موقــف  تباعــد 
وتوتــر العالقــات احلدوديــة 

بينهمــا.   والسياســية 

قوميـــات أخـــرى رافضـــة ملركزيـــة حكـــم »آبـــي أحمـــد« مـــن خـــالل حـــزب االزدهـــار 
الـــذي أنشـــأه، وقـــد تـــؤدي احلـــرب الدائـــرة اآلن إلـــى تفـــكك الدولـــة اإلثيوبيـــة، 

ـــى كل منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي. ـــداد الصـــراع إل وامت

وواكـــب هـــذا الوضـــع اإلثيوبـــي مشـــكلة االنتقـــال الهـــش فــــي الســـودان، واســـتمرار 
اخلـــالف بـــني مكونـــات شـــركاء املرحلـــة االنتقاليـــة، وصعوبـــات تشـــكيل احلكومـــة 
بعـــد االتفـــاق فــــي نوفمبـــر 2021 بـــني املكونـــني العســـكري واملدنـــي، إضافـــة إلـــى 
اخلـــالف احلـــدودي الســـوداني اإلثيوبـــي، واســـتمرار اســـتنزاف قـــوى اجلانبـــني 
مـــن خـــالل املناوشـــات احلدوديـــة العســـكرية. كمـــا أن األزمـــة الدســـتورية فــــي 
ــي  ــا فــ ــر اضطراًبـ ــع األكثـ ــاء الوضـ ــة، وبقـ ــات العامـ ــة باالنتخابـ ــال اخلاصـ الصومـ
اليمـــن، واخلالفـــات الكامنـــة بـــني جيبوتـــي وإريتريـــا، وبقـــاء أزمـــة ســـد النهضـــة دون 
الوصـــول إلـــى اتفـــاق قانونـــي ملـــزم، كل هـــذه العوامـــل مـــن شـــأنها أن حتمـــل مخاطـــر 
علـــى دول اإلقليـــم قـــد تؤهـــل حلـــرب إقليميـــة نتيجـــًة لتصاعـــد هـــذه الصراعـــات 

وارتباطهـــا ببعضهـــا، وكذلـــك تضـــارب املصالـــح الدوليـــة فــــي اإلقليـــم.

التحالف االستراتيجي اإلثيوبي السوداني:
شـــهدت الســـنوات األخيـــرة مـــن حكـــم »البشـــير« حتســـًنا فــــي العالقـــات اإلثيوبيـــة 
ـــرى  ـــث أضحـــى الســـودان ي ـــف االســـتراتيجي؛ حي ـــغ مســـتوى التحال الســـودانية، بل
إثيوبيـــا كحليـــف اســـتراتيجي ميكـــن التعويـــل عليـــه لتحقيـــق االســـتقرار وتســـوية 
نهـــا مـــن  الصراعـــات الداخليـــة، خاصـــة أنهـــا متلـــك أغلـــب املؤهـــالت التـــي متكِّ
ــكرية  ــوة عسـ ــر قـ ــي، وأكبـ ــاد اإلفريقـ ــر لالحتـ ــة املقـ ــي دولـ ــدور، فهـ ــذا الـ أداء هـ
واقتصاديـــة بالقـــرن اإلفريقـــي، كمـــا أن دورهـــا بالصومـــال، وانخراطهـــا فــــي 
احلـــرب ضـــد اإلرهـــاب باإلقليـــم مينحهـــا ثقـــلًا كبيـــًرا، ويجعلهـــا فــــي بـــؤرة االهتمـــام 

األمريكـــي والغربـــي.

ا ملفاوضـــات التســـوية الســـلمية للصراعـــات بالســـودان، فــــي  لـــذا أضحـــت إثيوبيـــا مقـــًرّ
ـــوب  ـــا العالقـــة بـــني الســـودان وجن ـــل األزرق، والقضاي ـــوب كردفـــان والني دارفـــور وجن
ـــا والســـودان مـــن  ـــني إثيوبي ـــة ب ـــى العالقـــات الثنائي ـــك عل الســـودان، وقـــد انعكـــس ذل
ـــا القـــرن اإلفريقـــي، كمـــا ســـاند الســـودان املوقـــف اإلثيوبـــي خـــالل أزمـــة ســـد  قضاي
النهضـــة، التـــي وقـــف منهـــا نظـــام اإلنقـــاذ موقـــف الوســـيط وليـــس الشـــريك، قبـــل أن 
ينحـــاز بشـــكل ســـافر إلثيوبيـــا، إال أن انكشـــاف اخلـــداع الـــذي مارســـته إثيوبيـــا علـــى 
ـــش الســـوداني باســـترداد أراضـــي  ـــام اجلي ـــة ســـد النهضـــة، وقي ـــي قضي الســـودان فـ
ــوداني  ــني السـ ــد املوقفــ ــى تباعـ ــن أدى إلـ ــني البلديـ ــات بـ ــادل االتهامـ ــقة، وتبـ الفشـ

ـــة والسياســـية بينهمـــا. ـــر العالقـــات احلدودي ـــي، وتوت واإلثيوب
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الــقـــــــــــــــــرن  يـــــشــــهــــــــــد 
فـــي  تزايــًدا  اإلفريقــي 
فـــي  التركــي  النفــوذ 
وُيعــدُّ  اإلقليــم،  دول 
أحــد  الصومالــي  امللــف 
السياســة  ملفــات  أبــرز 
بعــد  التركيــة  اخلارجيــة 
وقبــرص؛  ســوريا  ملفـــي 
فـــي  أنقــرة  تشــارك  حيــث 
تســوية الصــراع الدائــر فـــي 
توحيــد  وإعــادة  الصومــال، 
شــطريه، ورعايــة احملادثــات 
مقديشــيو  حكومــة  بــني 

اإلقليميــة.   واإلدارات 

تنامي النفوذ التركي فـي اإلقليم
ــة  ــم، خاصـ ــي دول اإلقليـ ــي فــ ــوذ التركـ ــي النفـ ــًدا فــ ــي تزايـ ــرن اإلفريقـ ــهد القـ يشـ
ـــات السياســـة  ـــرز ملف ـــي أحـــد أب ـــف الصومال ـــدُّ املل ـــال والســـودان؛ إذ يُع ـــي الصوم فـ
اخلارجيـــة التركيـــة بعـــد ملفــــي ســـوريا وقبـــرص، حيـــث تشـــارك أنقـــرة فــــي 
تســـوية الصـــراع الدائـــر فــــيه، وإعـــادة توحيـــد شـــطريها، ورعايـــة احملادثـــات بـــني 
حكومـــة مقديشـــيو، واإلدارات اإلقليميـــة فــــي بونـــت النـــد وغيرهمـــا، وبالفعـــل، 
اســـتضافت تركيـــا مؤمتريـــن للمانحـــني الدوليـــني بإســـطنبول )2010-2012( بهـــدف 
ــراع  ــوية الصـ ــق لتسـ ــة طريـ ــة خريطـ ــن صياغـ ــك عـ ــال، ومتخـــض ذلـ ــم الصومـ دعـ
ــدم  ــالد، وتقـ ــار بالبـ ــادة اإلعمـ ــة وإعـ ــة الوطنيـ ــود املصاحلـ ــم جهـ ــي، ودعـ الصومالـ
ـــا دعًمـــا للحكومـــة الصوماليـــة، كمـــا تُســـهم الشـــركات التركيـــة فــــي إنشـــاء  تركيـــا حالًيّ
الطـــرق، وإقامـــة املستشفــــيات والوحـــدات الســـكنية، ودعـــم النازحـــني والالجئـــني 

ــيو.  ــكرية مبقديشـ ــدة عسـ ــا قاعـ ــاء تركيـ ــب إنشـ ــى جانـ الصوماليـــني، إلـ

تصاعد النفوذ اخلليجي على حساب إيران 
شـــهدت األعـــوام املاضيـــة حتـــرًكا خليجًيّـــا نشـــًطا صـــوب القـــارة اإلفريقيـــة، وهـــو 
ــة  ــة اخلارجيـ ــر السياسـ ــة بـــني دوائـ ــرة اإلفريقيـ ــة الدائـ ــد أهميـ ــا يعكـــس تصاعـ مـ
لـــدول اخلليـــج، وهنـــا يبـــرز دور اململكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات، اللتـــني 
ـــي  ـــي فـ ـــل مواجهـــة النفـــوذ اإليران ـــي مقاب ـــك فـ ـــرة، وذل تعاظـــم نفوذهمـــا بدرجـــة كبي
اليمـــن، بتوقيـــع اتفاقـــات التعـــاون فــــي مجـــال تبـــادل املعلومـــات، وتســـليم اجملرمـــني، 
ــل 2016،  ــعودي اإلريتري-أبريـ ــاق السـ ــروعة، واالتفـ ــر املشـ ــارة غيـ ــة  التجـ ومحاربـ
واملشـــاركة الســـعودية فــــي الفعاليـــات اإلفريقيـــة، ومنهـــا القمـــة السادســـة والعشـــرين 

لالحتـــاد اإلفريقـــي بأديـــس أبابـــا فــــي ينايـــر 2016.

وتُعـــدُّ الســـعودية املســـتثمر اخلليجـــي األول مبعظـــم دول القـــرن اإلفريقـــي؛ 
حيـــث بلـــغ عـــدد املشـــروعات الســـعودية بإثيوبيـــا علـــى ســـبيل املثـــال 294 
ــد اهتمـــت  ــارات فقـ ــا اإلمـ ــة، أمـ ــة والصناعـ ــاالت الزراعـ ــروًعا، فــــي مجـ مشـ
ـــي  ـــي جيبوت ـــر موان ـــا تطوي ـــي، منه ـــرن اإلفريق ـــي دول الق ـــي موان باالســـتثمار فـ
)2005(، وعـــدن باليمـــن )2008(، وعصـــب ومصـــوع بإريتريـــا )2015(، وبربـــرة 

بـــأرض الصومـــال )2017(.

كمـــا يُعـــدُّ القـــرن اإلفريقـــي إحـــدى أبـــرز الوجهـــات االســـتثمارية والتجاريـــة لإلمـــارات؛ 
إذ بلـــغ حجـــم التجـــارة اإلماراتيـــة مـــع إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال 5 مليـــارات درهـــم، 
فــــيما بلغـــت اســـتثماراتها بالـــدول الثـــالث 17 مليـــار درهـــم، وبالتالـــي فـــإن وجـــود 

ـــل مصلحـــة اســـتراتيجية إماراتيـــة.  بيئـــة أمنيـــة وسياســـية مواتيـــة باإلقليـــم ميثِّ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

آفاق التنافس وصراع القوى الكبرى باإلقليم
يشـــهد القـــرن اإلفريقـــي تنافًســـا شـــديًدا بـــني العديـــد مـــن القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة 
وأهمهـــا: القـــوى االســـتعمارية الســـابقة، خاصـــة بريطانيـــا وفرنســـا، والقـــوى الدوليـــة 
الكبـــرى، وأبرزهـــا الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة والصـــني واليابـــان، وتتخـــذ املنافســـة 
ــتثمار  ــاون الدفاعـــي، واالسـ ــع اتفاقـــات التعـ ــية، وهـــي: توقيـ ثالثـــة مظاهـــر أساسـ
ــكرية،  ــد العسـ ــة القواعـ ــية، وإقامـ ــة األساسـ ــر البنيـ ــي وتطويـ ــي إدارة املوانـ بقطاعـ
وهـــو مـــا يجعـــل القـــوى املتنافســـة جـــزًءا أساســـًيّا ال ميكـــن اســـتبعاده مـــن أي ترتيبـــات 

أمنيـــة بالقـــرن اإلفريقـــي.

وفـــى هـــذا الســـياق، تعـــد جيبوتـــي أكثـــر دول اإلقليـــم اســـتضافة للقواعـــد األجنبيـــة، 
فهنـــاك القاعـــدة الفرنســـية، والقاعـــدة األمريكيـــة، التـــي اســـتأجرتها واشـــنطن عـــام 
ــوم«،  ــا »أفريكـ ــة بإفريقيـ ــة خاصـ ــادة أمريكيـ ــاء قيـ ــعيها إلنشـ ــار سـ ــي إطـ 2001، فــ
ــة  ــا اجلويـ ــه ضرباتهـ ــل توجيـ ــرائيل، ألجـ ــم إلسـ ــرت الدعـ ــي وفـ ــدة التـ ــي القاعـ وهـ
االســـتباقية ملهربـــي الســـالح بشـــرق الســـودان، كمـــا أنشـــأت اليابـــان قاعـــدة بجيبوتـــي 
عـــام 2009، وتبعتهـــا الصـــني عـــام 2015، وذلـــك فــــي خضـــم تنافـــس الدولتـــني حـــول 

ـــة.  ـــة العاملي ـــز باملمـــرات البحري التمرك

ـــه  ـــذي أطلق ـــا، وال ـــج عـــدن« أيًض ـــة بخلي ـــة القرصن ـــي ملواجه ـــف الدول ـــاك »التحال هن
االحتـــاد األوروبـــي عـــام 2008، حتـــت مســـمى عمليـــة أتالنتـــا، وتبـــع ذلـــك إنشـــاء 
مجموعـــة اتصـــال دوليـــة بشـــأن القرصنـــة، مقرهـــا جيبوتـــي، مبشـــاركة 80 دولـــة، 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـعى إســـرائيل إلـــى إقامـــة نظـــام » مقـــالع داود« الدفاعـــي، 

ـــا. ـــا وحلفائه ـــة له ـــير احلماي ـــره، بهـــدف توفـ ـــذي تســـعى لتطوي ال

ــرن اإلفريقـــي والبحـــر األحمـــر مجـــالًا حلـــرب بـــاردة جديـــدة،  لقـــد أضحـــى القـ
ــي  ــة فــ ــهدت املنطقـ ــث شـ ــرى؛ حيـ ــوى الكبـ ــني القـ ــراع بـ ــرًحا للتنافـــس والصـ ومسـ
الســـنوات األخيـــرة تكالًبـــا شـــديًدا مـــن ِقبـــل تلـــك القـــوى للتموضـــع فــــيها، وفــــي 
ســـياق هـــذا التنافـــس أصبـــح اإلقليـــم مجـــالًا لصـــراع النفـــوذ بـــني الـــدول الكبـــرى.

ـــل التنافـــس ثالثـــي األطـــراف األمريكـــي والصينـــي والروســـي الواجهـــة الرئيســـة  وميثِّ
لصـــراع القـــوى الكبـــرى فــــي اإلقليـــم؛ حيـــث التحالـــف الثنائـــي بـــني الصـــني وروســـيا 
ــي  ــوذ الروسـ ــم النفـ ــلًا لتعاظـ ــد مدخـ ــذي يعـ ــة الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــد الواليـ ضـ
فــــي القـــارة اإلفريقيـــة ومنطقـــة البحـــر األحمـــر، ويبـــدو هـــذا التنافـــس واضًحـــا فــــي 
حالـــة جيبوتـــي وإثيوبيـــا، فالصـــني تعـــد أكبـــر مســـتثمر وشـــريك جتـــاري إلثيوبيـــا، 
ــر  ــاء ميـ ــذا املينـ ــي، وهـ ــي جيبوتـ ــه فــ ــات دوراليـ ــة حاويـ ــى محطـ ــتحوذ علـ ــا تسـ كمـ
مـــن خاللـــه 12% مـــن إجمالـــي التجـــارة البحريـــة، وهـــو مبثابـــة بوابـــة ألســـواق 
ــة  ــي منطقـ ــي جيبوتـ ــني فــ ــت الصـ ــا افتتحـ ــارة، كمـ ــة دول القـ ــا وبقيـ ــرق إفريقيـ شـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـدولـــــــــــة  ضـعــــف  ُيعـــدُّ 
الوطنيـــة، إلـــى جانـــب األزمـــات 
املســـتعصية كالفقـــر واإلرهـــاب 
باإلضافـــة  األمـــن،  وانعـــدام 
إقليمـــي  نظـــام  غيـــاب  إلـــى 
فاعـــل ومســـتقل عـــن سياســـات 
-البيئـــة  الكبـــرى  الـــدول 
الصـــراع  لهـــذا  احلاضنـــة 
شـــديدة  والعســـكرة  الدولـــي 
مســـتقبل  علـــى  اخلطـــورة 
التنميـــة  واســـتدامة  اإلقليـــم، 

فــــيه.   واالســـتقرار 

جتـــارة حـــرة عـــام 2018 بتكلفـــة 3.5 مليـــارات دوالر، وتُعـــد أكبـــر منطقـــة جتـــارة 
حـــرة فــــي إفريقيـــا ضمـــن اســـتراتيجيتها فــــي مشـــروع احلـــزام والطريـــق، إضافـــة 
ـــني  ـــل الفصـــل ب ـــي، وميثِّ ـــي جيبوت ـــة فـ ـــة التحتي ـــي البني ـــرة فـ ـــى اســـتثماراتها الكبي إل

ـــا للثنائـــي الصينـــي والروســـي فــــي املنطقـــة. االقتصـــاد والسياســـة مدخـــلًا مهًمّ

ويُعـــدُّ ضعـــف الدولـــة الوطنيـــة، إلـــى جانـــب األزمـــات املســـتعصية كالفقـــر واإلرهـــاب 
وانعـــدام األمـــن، باإلضافـــة إلـــى غيـــاب نظـــام إقليمـــي فاعـــل ومســـتقل عـــن سياســـات 
الـــدول الكبـــرى -البيئـــة احلاضنـــة لهـــذا الصـــراع الدولـــي والعســـكرة شـــديدة 

ـــيه. ـــة واالســـتقرار فـ ـــم، واســـتدامة التنمي ـــى مســـتقبل اإلقلي اخلطـــورة عل

ــن  ــتقبل األم ــة ومس ــرب اإلثيوبي ــة للح ــات املتوقع النهاي
فـــي القــرن اإلفريقــي

ـــي  ـــا فـ ـــد هـــو دخـــول إثيوبي ـــإن املؤك ـــة ف ـــة للحـــرب اإلثيوبي ـــج النهائي ـــت النتائ ـــا كان أًيّ
حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار بعـــد أن كانـــت متثِّـــل منوذًجـــا للتنميـــة واالزدهـــار فــــي 
شـــرق إفريقيـــا، وقـــد تـــؤدي األوضـــاع إلـــى تكـــرار النمـــوذج اليوغسالفــــي الـــذي انتهـــى 
بالتفـــكك فــــي أواخـــر القـــرن املاضـــي، فقـــد صنعـــت احلـــرب حالـــة مـــن الكراهيـــة 
ـــي عـــدد كبيـــر مـــن األقاليـــم اإلثيوبيـــة نتيجـــة لعمليـــات التطهيـــر العرقـــي واإلبـــادة  فـ
ــم  ــرة خـــالل حربهـ ــيات األمهـ ــها اجليـــش اإلثيوبـــي وميليشـ ــة التـــي مارسـ اجلماعيـ

ضـــد إقليـــم التيجـــراي.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

ـــع بهـــا منطقـــة آســـيا الوســـطى، نتيجـــة  فــــي ضـــوء األهميـــة االســـتراتيجية التـــي تتمتَّ
ملوقعهـــا اجلغرافــــي املتميـــز، وامتالكهـــا الحتياطـــات كبيـــرة مـــن مصـــادر الطاقـــة 
ــي  ــام دولـ ــى باهتمـ ــة حتظـ ــاز، أضحـــت املنطقـ ــا النفـــط والغـ ــددة، وخصوًصـ املتجـ
ــات  ــني الواليـ ــة بـ ــة باملنطقـ ــادر الطاقـ ــى مصـ ــس علـ ــي التنافـ ــس فــ ــد، انعكـ متزايـ
املتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا والصـــني، واالهتمـــام بأمـــن واســـتقرار املنطقـــة، 
ــول  ــقوط كابـ ــتان وسـ ــن أفغانسـ ــة مـ ــوات األمريكيـ ــحاب القـ ــد انسـ ــا بعـ وخصوًصـ
ـــرز  ـــى أب ـــى إلقـــاء الضـــوء عل ـــذا يســـعى هـــذا املقـــال إل ـــان؛ ل ـــدي حركـــة طالب ـــي أي فـ
التحديـــات التـــي تهـــدد مســـتقبل األمـــن اإلقليمـــي فــــي آســـيا الوســـطى فــــي ظـــل 

ــرة. ــة األخيـ ــورات اإلقليميـ التطـ

مستقبل األمن اإلقليمي فــــي آسيا الوسطى

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

كازاخستان

تركمانستانأوزباكستان

روســـــــــيا

بحر قزوين

إيـــــــــــــــــــران

أفغانستان

الصـــيــــــــــــــــــن
قيرغيـــزستان

طاجيكستان
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

األهمية االستراتيجية ملنطقة آسيا الوسطى

تتكـــون منطقـــة آســـيا الوســـطى مـــن خمـــس دول، وهـــي: كازاخســـتان، وأوزباكســـتان، 
وطاجيكســـتان، وتركمانســـتان، وقيرغيزســـتان، وحتظـــى هـــذه الـــدول مبكانـــة هامـــة؛ 
ــها  ــاز الطبيعـــي، وعلـــى رأسـ ــن النفـــط والغـ ــة مـ ــا متتلـــك احتياطـــات ضخمـ لكونهـ
ـــاز الطبيعـــي )1(،  ـــق بالغ ـــيما يتعلَّ ـــق بالنفـــط، وتركمانســـتان فـ ـــيما يتعلَّ كازاخســـتان فـ
ومُيكـــن توضيـــح نصيـــب كل دولـــة منهـــا مـــن مصـــادر الطاقـــة فــــي الشـــكل التالـــي )2(:

حتظــى دول منطقــة 
مبكانــة  الوســطى  آســيا 
متتلــك  حيــث  مميــزة؛ 
مــن  ضخمــة  احتياطــات 
الطبيعــي،  والغــاز  النفــط 
كازاخســتان  رأســها  وعلــى 
بالنفــط،  ــق  يتعلَّ فـــيما 
ق  وتركمانستان فـــيما يتعلَّ

الطبيعــي.   بالغــاز 

 حجم احتياطي النفط والغاز الطبيعي فـي دول آسيا الوسطى
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هـذا ويحتـدم التنافـس بـني الواليـات املتحدة األمريكية وروسـيا والصـني على النفوذ 
فــي هـذه املنطقـة، فبالنسـبة لروسـيا، لطاملـا اعتبـرت منطقـة آسـيا الوسـطى جـزًءا 
ال يتجـزأ مـن أمنهـا القومـي، خصوًصـا وأن نسـبة كبيـرة مـن مواطني هـذه الدول لها 
أصـول روسـية، فضـلًا عـن العضويـة املشـتركة بـني روسـيا ودول املنطقـة فــي عـدد 
Commonwealth of Inde-  مـن املنظمـات الدوليـة، أهمهـا: كومنولـث الـدول املسـتقلة
 The Shanghai Cooperation ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون اإلقليمـي ،pendent States

Organization؛ لـذا تسـعى موسـكو باسـتمرار للحفـاظ علـى عالقاتهـا مـع دول آسـيا 

الوسـطى كمنطقـة نفـوذ تقليـدي لهـا. )3( 



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

221

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

الــصـــــــــني  عـمـلـــــــــت 
عالقاتهـــا  تعزيـــز  علـــى 
مـــع دول أســـيا الوســـطى 
منـــذ اســـتقاللها ألهميـــة 
جيواقتصادًيـــا  املنطقـــة 

للصـــني.   بالنســـبة 

ـــا  ـــد عالقاته ـــى توطي ـــد حرصـــت عل ـــة، فق ـــات املتحـــدة األمريكي ـــا بالنســـبة للوالي أم
ـــدول،  ـــي بعـــض هـــذه ال مـــع دول املنطقـــة مـــن خـــالل إقامـــة قواعـــد عســـكرية لهـــا فـ
أبرزها القاعدة العســـكرية فــــي قيرغيزســـتان، وقاعدة كارشـــي فــــي أوزباكســـتان )4(، 
ليـــس فقـــط بهـــدف مكافحـــة اإلرهـــاب، فــــي أعقـــاب أحـــداث 11 ســـبتمبر فحســـب، 
ــى  ــكو وبكـــني علـ ــن موسـ ــن كلٍّ مـ ــة مـ ــة احملتملـ ــات الصاروخيـ ــد الهجمـ ــا لصـ وإمنـ

ـــة آســـيا الوســـطى. )5( ـــروًرا مبنطق ـــة م األراضـــي األمريكي

ـــا مـــع دول آســـيا الوســـطى  ـــز عالقاته ـــى تعزي ـــيما يخـــص الصـــني فهـــي تعمـــل عل وفـ
ـــني  ـــة ب ـــات احلدودي ـــي حـــل اخلالف ـــن خـــالل املشـــاركة فـ ـــك م ـــذ اســـتقاللها، وذل من
دول املنطقـــة، فضـــلًا عـــن أهميـــة املنطقـــة جيواقتصادّيًـــا بالنســـبة لبكـــني؛ لكونهـــا 
غنيـــة مبصـــادر الطاقـــة التـــي حتتـــاج إليهـــا الصـــني لتحقيـــق تنميتهـــا الصناعيـــة، 
ـــل خارجـــي؛  كمـــا تهـــُدف الصـــني إلـــى حمايـــة جوارهـــا اإلقليمـــي مـــن أي تدخُّ
لـــذا عملـــت علـــى توثيـــق عالقاتهـــا االقتصاديـــة مـــع دول املنطقـــة، وخصوًصـــا 
)6(؛ املنطقـــة  فــــي  للصـــني  األول  التجـــاري  الشـــريك  تُعـــد  التـــي   كازاخســـتان 
حيـــث وصـــل حجـــم التبـــادل التجـــاري بينهمـــا فــــي عـــام 2020 إلـــى 1.97 مليـــار 
دوالر أمريكـــي )7(، وهـــو مـــا يزيـــد علـــى 50% مـــن إجمالـــي التبـــادل التجـــاري للصـــني 
مـــع دول املنطقـــة، والـــذي وصـــل خـــالل العـــام نفســـه إلـــى 3.8 مليـــارات دوالر 
ـــارًزا مـــن خـــالل اســـتثماراتها  ـــي هـــذا اإلطـــار، تلعـــب الصـــني دوًرا ب أمريكـــي )8(. وفـ
فــــي مشـــروعات تنمويـــة بـــدول آســـيا الوســـطى، فــــي مجـــاالت البنيـــة التحتيـــة 
والطاقـــة والنقـــل ضمـــن مبـــادرة احلـــزام والطريـــق، والتـــي تهـــُدف باألســـاس إلـــى 
ربـــط الصـــني مـــع كلٍّ مـــن جنـــوب ووســـط آســـيا، وروســـيا، وشـــرق ووســـط أوروبـــا )9(، 
وقـــد بلـــغ حجـــم االســـتثمارات الصينيـــة فــــي دول آســـيا الوســـطى خـــالل الفتـــرة مـــن 
ــتثمارات  لت االسـ ــكَّ ــي؛ حيـــث شـ ــار دوالر أمريكـ ــو 21.5 مليـ 2005 إلـــى 2021 نحـ
الصينيـــة فــــي كازاخســـتان نســـبة 91% مـــن إجمالـــي االســـتثمارات املوجهـــة للمنطقـــة، 

مبـــا يُعـــادل 19.64 مليـــار دوالر أمريكـــي )10(.

ــات  ــد التوقعـ ــة تتزايـ ــوارد املنطقـ ــى مـ ــتمر علـ ــي املسـ ــس الدولـ ــوء التنافـ ــي ضـ وفــ
بتعرضهـــا خملاطـــر عـــدم االســـتقرار، وذلـــك نتيجـــة اختـــالف توجهـــات الـــدول 
املتنافســـة، وذلـــك باإلضافـــة إلـــى أن املنطقـــة تُعانـــي مـــن العديـــد مـــن التحديـــات 

ــة. ــاط التاليـ ــي النقـ ــتعراضها فــ ــيتم اسـ ــي سـ ــة التـ األمنيـ

التحديات األمنية التي تواجه املنطقة
تُعانـــي منطقـــة آســـيا الوســـطى مـــن وجـــود العديـــد مـــن التحديـــات األمنيـــة التـــي تؤثِّـــر 
بالســـلب علـــى حالـــة االســـتقرار فــــي اإلقليـــم، ومُيكـــن توضيـــح أبـــرز هـــذه التحديـــات 

فــــيما يلي:
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

اهـــتــــــــمــــــــــام  تزايــــــــــــد 
باملنطقــــــــــــة  واشــــــنــــطـــــــــن 
مؤخـــًرا، بهـــدف اســـتبدال 
إحـــــــــــدى  فــــي  وجودهــــــــــــا 
آســـــــــــيـــــــــا  منطقــــــــــة  دول 
بوجودهــــــــا  الوســـــــــــــــــــــــطى 
فــــي  الســـابق  العســـكري 
ـــع  أفغانســـتان، والتـــي يتوقَّ
أوزبكســـتان  تكـــون  أن 
قــــــيــــرغــــيــــــزســـــــــــــــتان  أو 

أو طاجيكستان.  

انتشار التنظيمات اإلرهابية 	
وفـــرت منطقـــة آســـيا الوســـطى بيئـــة مالئمـــة النتشـــار اجلماعـــات اإلرهابيـــة، نتيجـــة 
ضعـــف أنظمتهـــا السياســـية، وانتشـــار حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار السياســـي بهـــا 
ــر الـــذي  ــيتي، األمـ ــاد السوفــ ــار االحتـ ــل انهيـ ــي ُقبيـ ــرن املاضـ ــات القـ ــذ ثمانينيـ منـ
ــة  ر املنطقـ ــدِّ ــث تُصـ ــة )11(؛ حيـ ــات اإلرهابيـ ــة للتنظيمـ ــة خصبـ ــاد بيئـ ــى إيجـ أدى إلـ
عـــدًدا كبيـــًرا مـــن املقاتلـــني إلـــى الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا ضمـــن قـــوات 
تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي، الذيـــن وصـــل عددهـــم بنهايـــة عـــام 2017 إلـــى نحـــو 5965 
مقاتـــلًا )12(، فضـــلًا عـــن مشـــاركة بعضهـــم فــــي مجموعـــة مـــن الهجمـــات اإلرهابيـــة 

ـــي العديـــد مـــن الـــدول. فـ

ـــة أوزباكســـتان اإلســـالمية«،  ـــة »حرك ـــي املنطق ـــة فـ ومـــن أشـــهر التنظيمـــات اإلرهابي
التـــي نشـــطت بصـــورة كبيـــرة فــــي البـــالد بعـــد وفـــاة رئيســـها »إســـالم كرميـــوف« فــــي 
ســـبتمبر 2016، باإلضافـــة إلـــى وجـــود مـــا يُعـــرف بــــ »حـــزب التحريـــر اإلســـالمي« 
الـــذي ينقســـم أتباعـــه مـــا بـــني أوزبكســـتان وطاجيكســـتان وقيرغيزســـتان، فضـــلًا عـــن 
»كتيبـــة التوحيـــد واجلهـــاد« املســـؤولة عـــن الهجمـــات اإلرهابيـــة فــــي قيرغيزســـتان 
منـــذ عـــام 2016، وهـــي مرتبطـــة بجبهـــة »فتـــح الشـــام« )جبهـــة النصـــرة ســـابًقا( فــــي 

ســـوريا )13(.

ـــة مـــن أفغانســـتان، واســـتيالء  ـــي هـــذا اإلطـــار، وبعـــد انســـحاب القـــوات األمريكي وفـ
حركـــة طالبـــان علـــى احُلكـــم، أصبحـــت أفغانســـتان أحـــد التهديـــدات األمنيـــة 
الرئيســـة ملنطقـــة آســـيا الوســـطى، وذلـــك نتيجـــة التواصـــل املســـتمر بـــني احلركـــة 
والتنظيمـــات اإلرهابيـــة املوجـــودة داخـــل دول املنطقـــة، األمـــر الـــذي يُنـــذر مبزيـــد مـــن 

عـــدم االســـتقرار األمنـــي والسياســـي واالجتماعـــي فــــي اإلقليـــم )14(.

ــة  ــنطن باملنطقـ ــام واشـ ــد اهتمـ ــى تزايـ ــرات إلـ ــير التقديـ ــه، تُشـ ــياق ذاتـ ــي السـ وفــ
مؤخـــًرا، بهـــدف اســـتبدال وجودهـــا فــــي إحـــدى دول منطقـــة آســـيا الوســـطى 
ـــع أن تكـــون أوزبكســـتان  بوجودهـــا العســـكري الســـابق فــــي أفغانســـتان، والتـــي يتوقَّ

أو قيرغيزستان أو طاجيكستان )15(.

انتشار االضطرابات السياسية واالجتماعية 	
تســـبَّب انهيـــار االحتـــاد السوفــــيتي وانقســـامه إلـــى مجموعـــة مســـتقلة مـــن الـــدول 
ـــي  ـــي وجـــود تنـــوع واختـــالف عرقـــي كبيـــر داخـــل كل دولـــة، األمـــر الـــذي تســـبَّب فـ فـ
وقـــوع عـــدد مـــن االضطرابـــات الداخليـــة، فعلـــى ســـبيل املثـــال، تُعانـــي كازاخســـتان 
مـــن صراعـــات عرقيـــة؛ حيـــث ارتفـــع متثيـــل العـــرق الكازاخـــي مؤخـــًرا إلـــى 51% مـــن 
ســـكان الدولـــة، وذلـــك بعـــد هجـــرة عـــدد مـــن املواطنـــني مـــن روســـيا وأوروبـــا ذوي 
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ـــع أن تـــؤدي  مـــن املتوقَّ
السياســـية  التطـــورات 
واألمنيـــة فــــي أفغانســـتان 
إلـــى تفاقـــم حالـــة التوتـــر 
واالضطـــراب فــــي املنطقـــة، 
الوثيـــق  الترابـــط  نتيجـــة 
بـــني التنظيمـــات اإلرهابيـــة 
املنطقـــة،  فــــي  املوجـــودة 

طالبـــان.   وحركـــة 

ــات  ــود ثـــالث عرقيـ ــن وجـ ــلًا عـ ــك فضـ ــم األم، وذلـ ــى بلدهـ ــة إلـ ــول الكازاخيـ األصـ
ـــي جنـــوب البـــالد، وهـــي: اإليجـــور 1.4% مـــن الســـكان، والطاجيـــك %0.2  أخـــرى فـ
مـــن الســـكان، ودوجنـــان 0.3% مـــن الســـكان، وقـــد عانـــت كازاخســـتان مـــن نشـــوب 
بعـــض االشـــتباكات بـــني العرقيـــات اخملتلفـــة فــــي ضـــوء انتشـــار البطالـــة والفقـــر فــــي 
البـــالد؛ لـــذا عملـــت احلكومـــة علـــى وضـــع سياســـات وطنيـــة تهـــُدف إلـــى حتقيـــق 

التنميـــة واالرتقـــاء باملســـتوى املعيشـــي للمواطنـــني.)16(

ـــة مـــن عـــدم االســـتقرار واالنقســـامات  ـــه، عانـــت طاجيكســـتان حال ـــي اإلطـــار ذات وفـ
الداخليـــة، نتيجـــة احلـــرب األهليـــة التـــي شـــهدتها البـــالد فــــي الفتـــرة مـــا بـــني 1992 
و1997، )حيـــث اشـــتبكت اجلماعـــات العرقيـــة املمثلـــة للمعارضـــة السياســـية فــــي كٍلّ 
مـــن غـــارم ومنطقـــة غورنـــو باداخشـــان ذاتيـــة احُلكـــم، مـــع احلكومـــة الوطنيـــة آنـــذاك 
ـــرور  ـــى اآلن رغـــم م ـــا إل ـــي بتداعياته ـــزال تلق ـــف( وال ت ـــس رحمـــن نابيي ـــادة الرئي بقي
مـــا يُقـــارب 25 عاًمـــا، نتيجـــة احتفـــاظ العديـــد مـــن اجلماعـــات بأســـلحتها، فضـــلًا 
عـــن وجـــود حالـــة مـــن عـــدم التوافـــق بـــني األطـــراف املتصارعـــة بشـــأن نتائـــج االتفـــاق 

ـــع بعـــد احلـــرب. )17( املوقَّ

هـــذا وقـــد أصبحـــت املنطقـــة ممـــًرا لتهريـــب اخملـــدرات إلـــى روســـيا بعـــد انتهـــاء 
ـــي  ـــا لتجـــارة اخملـــدرات فـ ـــًزا عاملّيً ـــا مرك ـــد حالّيً ـــة، وتُع ـــيتية األفغاني احلـــرب السوفـ
ـــي مجتمعـــات آســـيا الوســـط، األمـــر الـــذي يحـــدُّ مـــن  ـــل جتـــار اخملـــدرات فـ ظـــل توغُّ
اجلهـــود الدوليـــة فــــي املنطقـــة ملواجهـــة انتشـــار اخملـــدرات، وعلـــى رأســـها جهـــود 
ــة )UNODC(، والـــذي  ــة املنظمـ ــدرات واجلرميـ ــي باخملـ ــدة املعنـ مكتـــب األمم املتحـ
 وضـــع خطـــة تُغطـــي الفتـــرة مـــن 2022 إلـــى 2025 )18(، مبيزانيـــة بلغـــت نحـــو

90 مليـــون دوالر، لدعـــم اجملتمعـــات الصحيـــة واآلمنـــة فــــي منطقـــة آســـيا الوســـطى، 
ــير  ــدرات، وتوفــ ــارة اخملـ ــن جتـ ــة عـ ــدات الناجمـ ــة التهديـ ــن مواجهـ ــا مـ نهـ ــا ميكِّ مبـ

أنظمـــة تتســـم بالعدالـــة وخاضعـــة للمســـاءلة )19(.

وختاًمـــا، فــــي ضـــوء مـــا ســـبق مُيكـــن القـــول إن التطـــورات السياســـية واألمنيـــة 
فــــي اجلـــوار اإلقليمـــي ملنطقـــة آســـيا الوســـطى بصفـــة عامـــة، وأفغانســـتان بصفـــة 
ـــة،  ـــرة املُقبل ـــي املنطقـــة خـــالل الفت ـــر واالضطـــراب فـ ـــة التوت خاصـــة قـــد تُفاقـــم حال
ـــي املنطقـــة، وحركـــة  نتيجـــة الترابـــط الوثيـــق بـــني التنظيمـــات اإلرهابيـــة املوجـــودة فـ
طالبـــان، وفــــي ضـــوء ذلـــك ســـعت روســـيا والصـــني للتواصـــل مـــع حكومـــة طالبـــان 
ـــة  ـــات الوثيق ـــن العالق ـــة م ـــة احملتمل ـــدات األمني ـــن التهدي ـــدف احلـــد م ـــدة، به اجلدي
بـــني اجلماعـــات اإلرهابيـــة فــــي املنطقـــة وحركـــة طالبـــان، األمـــر الـــذي قـــد يدفـــع 
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة إلـــى الضغـــط بصـــورة أكبـــر لتوطيـــد نفوذهـــا داخـــل 
املنطقـــة فــــي مواجهـــة النفـــوذ الصينـــي والروســـي املتزايـــد، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى 

تنامـــي الضغـــوط علـــى دول املنطقـــة ملوازنـــة عالقاتهـــا بـــني القـــوى الكبـــرى.  
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

فـي التاسع من مارس من العام 2022 ستُجرى االنتخابات الرئاسية للمرة العشرين 
شمالية  كوريتني:  إلى  الكورية  اجلزيرة  شبه  انقسمت  منذ  اجلنوبية  كوريا  فـي 
فـي ظل حالة من  االنتخابات  وتأتي هذه  الثانية.  العاملية  وجنوبية، عقب احلرب 
البرود فـي العالقات بني الكوريتني من ناحية أولى، رغم التودد الذي تبديه إدارة 
الرئيس الكوري اجلنوبي احلالي »مون جي-إن«، وفـي ظل عرض متواصل من ِقبل 
إدارة الرئيس األمريكي »جو بايدن« الستئناف احلوار مع كوريا الشمالية ودون أي 
شروط مسبقة من ناحية ثانية، وذلك فـي ظل حالة من التوتر فـي العالقات بني كل 
من الواليات املتحدة من ناحية وروسيا والصني من ناحية أخرى، وإن كان بدرجات 
مختلفة. كما ال ميكن التغافل عن املزاج العام الداخلي فـي ظل أجواء وباء كورونا، 
وقضايا أخرى كثيرة اقتصادية واجتماعية قد يكون لها عالقة من قريب أو بعيد 
مبوضوع العالقات مع كوريا الشمالية، وقبل ذلك لها تأثير على قرار الناخب عند 

اإلدالء بصوته فـي االنتخابات الرئاسية.

احلزب  أولهما عن  االنتخابات،  فـي  رئيسني  وجود مرشحني  إلى  اإلشارة  وجتدر 
حزب  عن  سيوك-يول«  »يون  وثانيهما  جيه-ميوجن«،  »لي  احلاكم،  الدميقراطي 
سلطة الشعب، وهو حزب املعارضة الرئيس. كما يوجد مرشحان آخران عن حزبني 
صغيرين كانا يتنافسان فـي االنتخابات املاضية أيًضا، باإلضافة إلى مرشح مستقل، 

فـيما تظل احتماالت فوز أي منهم ضئيلة للغاية.

كوريا  فـي  القادمة  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  حتدثه  أن  ميكن  الذي  ما  لكن 
الشمالية على العالقات مع كوريا الشمالية؟ وهل ميكن أن تؤدي نتيجة االنتخابات 
إلى مزيد من التقارب أم أنها ستساعد فـي املزيد من الفجوات مبا يزيد من التوتر 
بني  اتفاقيات  من  قائم  ما هو  االنتخابات على  نتيجة  بني اجلانبني؟ وهل ستؤثر 
العمل؟  إلى  تعود  وتوقفت، هل  تعمل  كانت  التي  املشروعات  وماذا عن  اجلانبني؟ 
تتوقف  أم  قيود  دون  الشمال  إلى  م  تُقدَّ هل  اإلنسانية،  باملساعدات  يتعلق  وفـيما 
متاًما؟ وما مصير التبادالت واالجتماعات وخطوط االتصال؟ وكيف سيكون حال 
مثل  الدولية،  احملافل  فـي  الشمالية  كوريا  قضايا  من  اجلنوبية  الكورية  املواقف 
ظل  فـي  الكوريتني  بني  جديدة  قمم  تعقد  أن  ميكن  هل  اإلنسان؟  حقوق  أوضاع 
الرئيس الكوري اجلديد؟ وهل ميكن أن تكون إلى جانب القمم الثنائية قمم متعددة 
اخلاصة  املفاوضات  عن  وماذا  أخرى؟  دولًا  الكوريتني  جانب  إلى  تضم  األطراف 

الكوريتـــني بـــني  العالقـــات  مســـتقبل 
ــي  ــة فــ ــية القادمـ ــات الرئاسـ ــد االنتخابـ بعـ

كوريـــا اجلنوبيـــة

أ. السيد صدقي عابدين

فــــي  ومتخصـــص  خبيـــر 
اآلســـيوية الشـــؤون 
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صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ستكون  وهل  احلياة؟  إلى  تُعاد  أن  هل ميكن  الشمالي،  الكوري  النووي  بالبرنامج 
أم  اجتاه؟  أي  وفـي  تغيير؟  أم سيحدث  نفسها  وباألطراف  السابقة  الصيغ  بذات 
أنها لن تعقد أبًدا؟ وهل ميكن نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية فـي 
فترة السنوات اخلمس املتوّقع أن يقضيها الرئيس اجلديد فـي البيت األزرق )مقر 
احلكم(، أم أن األمر بعيد املنال ويحتاج إلى سنوات أطول؟ ومن ثّم هل ستكون هناك 
خطوات رمزية أو فنية أو موضوعية جادة فـي طريق التخلص من األسلحة النووية 
فـي شبه اجلزيرة الكورية، أم أن األمر سيسير فـي االجتاه املعاكس وسيتم إجراء 
وكيف سيقترب  الشمالية؟  لكوريا  النووية  للترسانة  وتعزيز  نووية جديدة،  جتارب 
الرئيس اجلديد من قضية الوحدة الكورية؟ تلك األسئلة الرئيسة وما يتشعب عنها 
االنتخابات  مناقشة:   عبر  عنها  اإلجابة  املقال  هذا  سيحاول  فرعية  قضايا  من 
الرئاسية الكورية اجلنوبية 2022.. السياق والسباق، وكذلك أثر نتيجة االنتخابات 

الرئاسية الكورية اجلنوبية 2022 على العالقات بني الكوريتني.

 ..2022 اجلنوبية  الكورية  الرئاسية  االنتخابات  أوًلا- 
السياق والسباق:

إن جمهورية كوريا )االسم الرسمي لكوريا اجلنوبية( مقبلة على انتخابات رئاسية فـي 
ظل ظروف بعضها استثنائي وبعضها طبيعي ومعتاد؛ فالظرف االستثنائي الذي ألّم 
بالعالم كله منذ ما يقرب من العامني ممثلًا فـي جائحة كورونا يشغل حيًزا كبيًرا من 
االهتمام، خاصة أن البالد قد قررت اإلقالع عن سياسة اإلغالق، ومن ثّم التعايش 
الرغم  على  اإلصابات،  أعداد  فـي  كبيرة  زيادات  إلى  ذلك  أدى  ولقد  كورونا.  مع 
اللقاحات. وفـي هذا اإلطار، تثور العديد من القضايا  تلّقوا  من ارتفاع نسبة من 
املرتبطة باجلائحة، من بينها التأثيرات االقتصادية واالجتماعية، وما يرتبط بها من 
حزم املساعدات والتحفـيزات، وبعض املشكالت التي تخلقها للتعقيدات واإلجراءات 
املفروضة فـي دول أخرى، مما يؤثر على إمدادات البالد ببعض املنتجات الضرورية، 
فقد شهدت كوريا اجلنوبية توقًفا مؤقًتا لفروع بعض املصانع، وخاصة مصانع إنتاج 
السيارات العام املاضي بسبب ُشحِّ اإلمدادات، وخاصة من الصني. ومؤخًرا شهدت 
السيارات،  محركات  من  االنبعاثات  لتقليل  تستخدم  التي  اليوريا  مادة  فـي  ا  ُشًحّ
كبيًرا  يبدو االختالف  أنه قد ال  إلى  النقل. وهنا جتدر اإلشارة  وخاصة سيارات 
معها،  والتعامل  كورونا  أزمة  بشأن  للمرشحني  السياسية  بالتوجهات  يتعلق  فـيما 

من املقرر إجراء كوريا 
اجلنوبية انتخابات رئاسية 
ــل ظــــــروف بــعــضــهــا  فـــــــي ظــ
ــرف  ــظــ ــالــ ــي؛ فــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــّم  ــ االســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــذي ألـ
بالعالم كله منذ ما يقرب 
ــًلا فـــــي  ــثــ ــامـــني ممــ ــعـ ــن الـ مــ
جائحة كورونا يشغل حيًزا 
كبيًرا من االهتمام، خاصة 
أن البالد قررت اإلقالع عن 
ثّم  ومــن  اإلغــــالق،  سياسة 

التعايش مع كورونا.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

خاصة فـي ظل حالة عدم اليقني فـيما يتعلق بالوباء، وما ميكن أن يؤول إليه فـي 
املعارضة أن يقول إن  ثّم فال ميكن مثلًا ملرشح  توالي ظهور املتحورات. ومن  ظل 
احلكومة قد قّصرت فـي القضاء على الوباء، أو إنها لم توفر اللقاحات، أو لَم تدعم 
األطقم الطبية، أو لم تقدم املساعدات املالية، لكن ميكن أن تكون هناك انتقادات 
لتفاصيل هنا أو هناك، أي إخفاق حدث فـي مجال معني، أو حتى سلوك شخصي 

بدر من مسؤول حكومي.

وإذا كانت كورونا متثِّل ظرًفا استثنائًيا، وإذا كان هناك ما ميكن تسميته بالبروتوكول 
املتعارف عليه للتعامل معها، فإن هناك قضايا أخرى مستمرة منذ سنوات، ورمبا 
قضية  مثلًا  ذلك  من  األقل،  على  بعضها  من  أو  منها،  فاقمت  قد  كورونا  تكون 
على  احلكومية  البرامج  كل  رغم  اإلجناب  معدالت  وتراجع  العمل،  فرص  توفـير 
مدار سنوات طويلة نسبّيًا للعمل على وقف هذا االجتاه، فـي ظل زيادة كبيرة فـي 
معدالت الشيخوخة؛ مما يزيد من معدل اإلعالة فـي كوريا اجلنوبية، ويؤثر على 
مستقبل تنافسية االقتصاد الكوري، وكذلك يطرح تساؤالت كثيرة حول سبل التعامل 
املسكن  توفـير  رأسها  على  بأمور  االرتباط  أشد  مرتبط  األمر  هذا  الوضع.  مع 
الالئق؛ ففـي كوريا اجلنوبية ترتفع أسعار املساكن كثيًرا، خاصة فـي العاصمة سول 

ومحيطها، والتي تضم نسبة كبيرة من إجمالي عدد السكان. 

وفـي هذا السياق حتديًدا هناك قضية طالت مرشح احلزب احلاكم، وهي اخلاصة 
احلاكم  احلزب  مرشح  كان  أن  وقت  سول  العاصمة  فـي  عقاري  تطوير  مبشروع 
مسؤولًا عن املنطقة التي مت فـيها املشروع، وقد مت القبض على أحد مساعديه فـي 
حينه، وجتري حتقيقات موسعة فـي األمر؛ حيث تصر املعارضة على وجود صلة 

مباشرة للمرشح »لي جيه-ميوجن« بالقضية، بينما ينفـي هو أي صلة بها.

ليس »لي« فقط هو الذي ارتبط اسمه بقضايا فساد، وإمنا »يون سيوك-يول« أيًضا 
ارتبط اسمه بقضية طالت والدة زوجته، وإذا كان »لي« قد أتى من خلفـية احلكم 
احمللي فـي كوريا اجلنوبية، فإن » يون« قد قضى عمره فـي النيابة العامة إلى أن 
وصل إلى منصب النائب العام، والذي استقال منه فـي شهر مارس من العام 2021 
احتجاًجا على ما اعتبره تدخلًا من الرئيس »مون جي-إن« وإدارته مبا يغل من يد 
النيابة العامة فـي أمور مهمة. وحتى قبل أن ينضم »يون« إلى احلزب املعارض، وقبل 
أن يعلن ترشحه للرئاسة، كان أعلن أنه من املهم حدوث تغيير، وذلك متهيًدا لترك 

احلزب الدميقراطي احلكم.

وفـي ضوء ذلك، يتضح أن هناك بعض اإلشكاليات التي تواجه كال املرشحني؛  إذ 
العام إن »روح  النائب  إن »يون سيوك-يول« الذي قال عندما استقال من منصب 
الدستور ونظام احلكم بالقوانني يتعرضان للتدمير، وإن اخلسائر من  جراء ذلك 

تــوجــد قــضــايــا أخـــرى 
ــا قــد  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــون كـ ــ ــكـ ــ رمبـــــــا تـ
قضية  مثل  منها،  فاقمت 
ــمــــل،  ــعــ ــر فــــــــرص الــ ــيــ ــ ـــ ــوفــ تــ
وتــراجــع مــعــدالت اإلجنــاب 
رغم كل البرامج احلكومية 
لوقف هذا االجتاه، فـي ظل 
ــادة كــبــيــرة فـــــي مــعــدالت  ــ زيـ
ــيـــخـــوخـــة؛ ممــــا يــزيــد  الـــشـ
مــن معدل اإلعــالــة، ويؤثر 
عـــلـــى مــســتــقــبــل تــنــافــســيــة 

االقتصاد الكوري.  
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وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

انهيار املنطق السليم والعدالة  ستنعكس سلًبا على الشعب، ومن الصعب مسايرة 
اللذين بناهما مجتمعنا عبر سنوات طويلة«، هو ذاته الذي أشاد بالرئيس األسبق 
بعدها  اضطر  واسعة،  النتقادات  عّرضه  ما  وهو  وفاته،  بعد  دو-هوان«  »شون 
لالعتذار بعد الغضب الذي سببته تصريحاته فـي ظل ما هو معروف من دور »شون 
دو-هوان« فـي مذبحة »كواجنو« مطلع ثمانينيات القرن املاضي. وفـي املقابل ال تقف 
االنتقادات املوجهة إلى »لي جيه - ميوجن« على قضية التطوير العقاري، وإمنا برزت 
بعض االنتقادات، منها ما صّرح به حول دور الواليات املتحدة فـي احتالل اليابان 
لشبه اجلزيرة الكورية بدايات القرن العشرين؛ حيث اعتبر املعسكر املنافس أن مثل 
هذه التصريحات ال تليق فـي ظل ما هو قائم من عالقة حتالفـية بني كوريا اجلنوبية 
والواليات املتحدة، خاصة أن التصريحات جاءت فـي حضور مسؤول أمريكي زائر 

للبالد.

وما زال هناك وقت لكي تبرز قضايا وتصريحات ومناكفات أخرى خالل احلملة 
االنتخابية، والتي قد حُتدث تغييًرا فـي التقارب الذي تظهره استطالعات الرأي 
بني املرشحني الرئيسني، فحتى اآلن تشير استطالعات الرأي املتوالية إلى تقدم 
بطبيعة  أيًضا.  قليلًا  للتقدم  اآلخر  املرشح  معاودة  ثم  قليلة،  بنقاط  املرشح  هذا 
أحد  بفوز  احلكم  على  الوحيد  املؤشر  الرأي  استطالعات  اعتبار  احلال ال ميكن 
املرشحني، لكنها تظل ذات داللة. ومن دالالت ذلك التقارب أن فوز أحد املرشحني 
لن يكون كاسًحا كما حدث فـي االنتخابات الرئاسية املاضية، اللهم إال إذا حدث ما 
ميكن تسميته بالزلزال السياسي، كأن تثبت التحقيقات عالقة وثيقة ملرشح احلزب 

احلاكم بقضية التطوير العقاري املشار إليها سابًقا.

لقد كانت االنتخابات الرئاسية استثنائية؛ نظًرا ألنها قد جاءت بعد عزل الرئيسة 
السابقة »بارك جيون - هي« على خلفـية قضايا فساد ورشوة، واليوم يطرح السؤال 
هل ما زال لذلك العزل تأثير على توجه الناخبني عند االختيار؟ وهل ما حدث فـي 
العامني 2006 و2017 مع الرئيسة الكورية هو ما تسبب فـي انحياز أعضاء احلزب 
بني  من  واحًدا  وليس  للحزب،  مرشًحا  السابق  العام  النائب  اختيار  إلى  املعارض 

أعضاء احلزب القدامى؟

وسؤال أخير فـي هذا السياق، هل من فرص لفوز مفاجئ من املرشحني الثالثة 
- جوجن«،  »شيم ساجن  و  الشعب،  مرشح حزب  سو«   - تشول  »أن  وهم  اآلخرين 
واملرشح املستقل »كيم دوجن - يون«؟ يكفـي أن نذكر أنه لم يُعثر حتى تاريخ كتابة 
هذا املقال على أي من التفاصيل اخلاصة بتوجهات كل منهم جتاه ما هو مطروح 
من قضايا، كما أن أحد استطالعات الرأي قد أشار إلى حصول كل منهم على نسب 

تأييد ضئيلة جًدا: 4%، و3.8% و1.1% لكل منهم على التوالي.

التأييد  نــســب  تــقــارب 
ــات الـــــرأي  ــتـــطـــالعـ فـــــــي اسـ
الرئيسني،  املــرشــحــني  بــني 
التقارب  ذلك  ومن دالالت 
أن فــوز أحــد املرشحني لن 
يـــكـــون كـــاســـًحـــا كــمــا حــدث 
الرئاسية  االنتخابات  فـي 
املاضية، اللهم إال إذا حدث 
ما ميكن تسميته بالزلزال 

السياسي.  
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ثانًيا- أثر نتيجة االنتخابات الرئاسية الكورية اجلنوبية 
2022 على العالقات بني الكوريتني:

كوريا  فـي  املرتقبة  الرئاسية  االنتخابات  حتدثه  قد  ما  على  الوقوف  ميكن  حتى 
اجلنوبية على العالقات بني الكوريتني فال بُد من معرفة مواقف املرشحني الرئيسني 
من القضايا املرتبطة بهذا امللف أولًا، وثانًيا تناول سيناريوهات ما بعد االنتخابات.

وميكن  كثيرة  فإنها  الشمالية،  كوريا  مع  بالعالقات  املرتبطة  القضايا  على صعيد 
القمة وضروراتها، واالتفاقيات  تلخيص أهمها فـي املفاوضات وأسسها، ولقاءات 
املوّقعة وحجيتها، والعقوبات املفروضة على كوريا الشمالية، وما إذا كان املطلوب 
تغليظها أو تخفـيفها أو حتى رفعها، ومثيرات كوريا الشمالية )املناورات، واملنشورات، 
وحقوق اإلنسان(، واستفزازات كوريا الشمالية )إطالق الصواريخ، والتجارب النووية، 
ولهجة اخلطاب(. أضف إلى كل ذلك طبيعة العالقات مع األطراف الرئيسة صاحبة 

التأثير فـي شبه اجلزيرة الكورية.

وإذا كانت إدارة الرئيس احلالي »مون جي - إن« قد رفعت منذ البداية لواء احلوار 
مع كوريا الشمالية وما زالت، فإن مرشح احلزب احلاكم مع النهج ذاته، وتراه يَذكر 
وهما  هيون«،  مو  »روه  و  جوجن«  داي  »كيم  السابقني  الرئيسني  من  كلٍّ  سياستي 
أول قمتني  نتج عنهما عْقد  وقد  الشمالية،  كوريا  بالتقارب مع  تتسمان  سياستان 
بني الكوريتني، ومن ثّم، جاءت قمتا العام 2018. وهو ال يستبعد عقد قمم جديدة 
ملرشح  بالنسبة  أما  انتخابه.  حال  أون«  جوجن  »كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  مع 
املعارضة، فهو ال يعترض على عْقد قمة مع الشمال، لكنه يستدرك بالقول إن تلك 
القمة ليست جملرد التقاط الصور، أي أنه ال بُد أن تكون هناك مقدمات وحيثيات 
وشروط لعقد مثل هذه القمة. وهو كذلك ال يرفض احلوار، لكن احلوار املُجدي، 

الذي ال يستبعد القضايا الرئيسة، فليس هناك حوار ألجل احلوار فقط.

على  حرًصا  يُبدي  احلاكم  احلزب  مرشح  فإن  املوّقعة،  لالتفاقيات  وبالنسبة 
آخر  فـي  إليه  التوصل  ما مت  بطبيعة احلال  ومنها  تطبيقها،  استمرارها وضرورة 
قمتني بني الكوريتني. أما مرشح املعارضة، فـيذهب إلى أن هناك اتفاقيات ال داعي 
الستمرار االلتزام بها من طرف واحد، بل ويذهب إلى إمكانية إلغائها، ومنها االتفاق 

العسكري الذي مت التوصل إليه فـي قمة بيوجن ياجن، فـي سبتمبر من عام 2008.

وفـيما يتعلق بالعقوبات، يذهب مرشح احلزب احلاكم إلى أنه باإلمكان العمل على 
تخفـيف تلك العقوبات بالتفاهم مع الواليات املتحدة، وأن ذلك قد يساعد فـي تغيير 
سلوك كوريا الشمالية. ومن جانبه، يرى مرشح املعارضة أنه ال ميكن العمل على 

تخفـيف العقوبات فـي ظل استمرار السلوك الكوري الشمالي على حاله.

الــرئــيــس  إدارة  رفــعــت 
احلــــالــــي  »مــــــون جــــــي-إن« 
مــنــذ الــبــدايــة لـــواء احلـــوار 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ومــا 
ــر مــــرشــــح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ زالـــــــــــــت، ويـ
احلــزب احلاكم على نفس 
ملرشح  بالنسبة  أما  النهج، 
املــعــارضــة، فهو ال يعترض 
على عْقد قمة مع الشمال، 
لكنه ينادي بحوار مجدي، 
الــقــضــايــا  ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ اسـ دون 

الرئيسة.  
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 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

أن  يرى  املعارضة  مرشح  فإن  الشمالية،  لكوريا  إثارة  عامل  ميثِّل  ما  صعيد  وعلى 
التدريبات العسكرية مع الواليات املتحدة حجر أساس فـي قضية ردع كوريا الشمالية، 
ومن ثّم، فإنها يجب أن تستمر دون تراجع، بل وقد تتوسع. وهذا املوقف على نقيض 
موقف اإلدارة احلالية، الذي سعى مع الواليات املتحدة إلى تخفـيض املناورات املشتركة 
إلى حدها األدنى، وهذا ما سيسير عليه مرشح احلزب احلاكم على األغلب فـي حال 
استمرت العوامل نفسها ذات التأثير على مجمل األوضاع فـي شبه اجلزيرة الكورية. 

وفـيما يتعلق مبلف املنشورات التي يقوم الناشطون بإطالقها جتاه كوريا الشمالية من 
املنطقة منزوعة السالح، وملف كوريا الشمالية فـي مجال حقوق اإلنسان فـي املنظمات 
الدولية، فمن املرّجح -ومن واقع اخلبرة السابقة- أن يتساهل املرشح احملسوب على 
احملافظني، وهو هنا مرشح حزب املعارضة، فـي القضية األولى ويتشدد فـي القضية 

الثانية على عكس احملسوب على التقدميني، وهو هنا مرشح احلزب احلاكم.

وبخصوص ما يُطلق عليه استفزازات كوريا الشمالية، فقد كانت اإلدارة احلالية وما 
زالت تنادي باحلوار رغم ما تقوم به األولى. وإن كانت بيوجن ياجن قد قللت هي األخرى 
من سقف تلك االستفزازات، ليس بالنسبة ملدى الصواريخ التي تطلقها فقط، وإمنا 
بالنسبة للعروض العسكرية التي تقيمها أيًضا. والواقع أنه ال بُد من التفرقة بني أنواع 
هذه االستفزازات؛ فإجراء تفجير نووي جديد ليس كإجراء جتربة صاروخية جديدة 
أًيّا كان مدى هذا الصاروخ. وفـي هذا السياق يطالب مرشح املعارضة بضرورة قيام 
مسار  فـي  عنها  العودة  ميكن  وال  للتحقق  قابلة  حقيقية  بإجراءات  الشمالية  كوريا 
تخليها عن أسلحتها النووية حتى ميكن احلديث عن رفع العقوبات وتقدمي املساعدات. 
ظل  وإن  احلاكم،  احلزب  ملرشح  بالنسبة  املباشر  الربط  هذا  يوجد  ال  املقابل  وفـي 
كال املرشحني يؤكدان ضرورة تخلِّي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية، وهنا فإن 
قبة  وجود  ذلك  فـي  مبا  الصاروخية  القدرات  من  باملزيد  يطالب  املعارضة  مرشح 
حديدية، وتشديد االلتزام األمريكي بالردع النووي لكوريا الشمالية، ومن ثّم، وجود 
مظلة نووية أمريكية لكوريا اجلنوبية، وهذا يفتح الباب واسًعا أمام أي إجراءات من 
أثار جدلًا  الذي  وهو  »ثاد«  األمريكي  الصاروخي  الدفاع  نظام  وحدات  زيادة  شأنها 
كبيًرا بني إدارة الرئيس احلالي فـي كوريا اجلنوبية واإلدارة األمريكية فـي البداية، كما 
أنه أثار حفـيظة الصني، التي ترى أنه يستهدفها. وكانت العالقات بني كوريا اجلنوبية 

والصني قد شهدت توتًرا على خلفـية هذه القضية.

وهنا تثور قضية العالقات مع األطراف الرئيسة صاحبة التأثير فـي شبه اجلزيرة 
الكورية، وهي إلى جانب الواليات املتحدة، كل من الصني وروسيا واليابان، وفـي هذا 
اإلطار، حتدث مرشح املعارضة عن قضية الدميقراطية، وأهمية أن تنحاز بالده 
املتحدة  الواليات  القيم، ويقصد هنا باألساس  تتفق معها فـي  التي  إلى األطراف 
مع  سلًبا  عالقاتها  تأثرت  التي  األخيرة،  مع  التعاون  من  مبزيد  مطالًبا  واليابان، 

املعارضة  مرشح  يــرى 
الــعــســكــريــة  الــتــدريــبــات  أن 
أساس  حجر  واشنطن  مع 
كــــوريــــا  ردع  ــيــــة  قــــضــ فـــــــــي 
فإنها  ثــّم،  ومــن  الشمالية، 
تـــســـتـــمـــر. وهــــذا  أن  يـــجـــب 
املوقف على نقيض موقف 
اإلدارة احلالية، التي سعت 
مع واشنطن إلى تخفـيض 
ــتـــركـــة إلـــى  املــــــنــــــاورات املـــشـ
ــا األدنــــــــى، وهــــــذا مــا  ــدهـ حـ
سيسير عليه مرشح احلزب 

احلاكم على األغلب.  
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بالده فـي ظل اإلدارة احلالية، وقال صراحة إن الواليات املتحدة تعد حليًفا بينما 
الصني شريًكا لنا، وهي فـي الوقت ذاته احلليف الرئيس لكوريا الشمالية، متسائلًا 
الرئيس، ومرتًبا على ذلك السؤال اإلقراري وليس  أليست كوريا الشمالية عدونا 
االستفهامي القول بأنه ال ميكن التقارب مع بلد حليف لعدونا الرئيس. وميكنك أن 
تزيد على ذلك أنه ال ميكن أن تكون العالقات مع الشريك على حساب احلليف. وال 
يخفى ما يدور حالًيّا بني الصني والواليات املتحدة األمريكية على مختلف اجلبهات.

ومن ناحية أخرى، ال يريد مرشح احلزب احلاكم بطبيعة احلال فض التحالف مع 
الواليات املتحدة بل هو مع تدعيمه، لكن هناك خالفات فـي التفاصيل، إال إنه فـي 
الصني  من  كل  كان  وبينما  الصني.  مع  العالقات  توطيد  لفكرة  مؤيد  ذاته  الوقت 
وروسيا واليابان يشارك كلًّا من الكوريتني والواليات املتحدة فـي املفاوضات اخلاصة 
األمر  أن  يرى  املعارضة  فإن مرشح  السابق،  فـي  الشمالي  الكوري  النووي  بامللف 
ينبغي أن يكون ثالثًيّا مبشاركة بالده وكوريا الشمالية والواليات املتحدة فقط. وإذا 
كان لم يستدل على شيء بهذا اخلصوص من ِقبل مرشح احلزب احلاكم، فإنه على 

األرجح يحبذ مشاركة تلك األطراف.

القضايا  بعض  منها  الكوريتني،  بني  بالعالقات  مرتبطة  كثيرة  قضايا  هناك  تبقى 
الكورية 1950 - 1953، والبحث  اإلنسانية، كلقاءات األسر املقسمة منذ احلرب 
عن رفاة اجلنود املفقودين فـي تلك احلرب، واستئناف العمل فـي بعض املشروعات 
توقفت. وكذلك ما ميكن  ثم  كانت قد عملت لسنوات  التي  والصناعية  السياحية 
تسميته بخطاب الوحدة فـي الشطر اجلنوبي، فكما هو معلوم هناك وزارة للوحدة، 
وقد طرحت أكثر من صيغة لتحقيق هذه الوحدة، وعلى األغلب كانت تلك الصيغ 
تثير حفـيظة الشمال، خاصة عندما كان يتم احلديث عن الوحدة باستيعاب الشمال. 
مثل هذه القضايا تعد قضايا تابعة للقضايا الرئيسة التي طرحت. لكن هناك قضية 
بإنهاء حالة  املتعلقة  الكورية اجلنوبية احلالية منذ شهور، وهي  تلح عليها اإلدارة 
الذي  الهدنة  اتفاق  اتفاقية سالم حتل محل  إلى  والتوصل  الكوريتني  احلرب بني 

مبوجبه توقفت احلرب الكورية.

هذه القضية وغيرها وإن كان من السهل احلكم على مواقف كال املرشحني منها، 
ومن ثّم توقع املسار أو السيناريو الذي ميكن أن تسير فـيه التطورات بشأنها فـي 
حال فوز أيٍّ منهما، فـي ظل استمرار املتغيرات واملواقف ذاتها على حالها، سواء من 
جانب كوريا الشمالية أو باقي األطراف صاحبة التأثير، إال أنه من الصعب التكهن 
مبا سوف يحدث إذا حدثت تغيرات فـي املواقف، أو إذا حدثت تطورات وتداعيات 
فـي  األمل  فقدت  وبعدما  احلالية  األمريكية  اإلدارة  أن  فلنفترض  محسوبة.  غير 
جتاوب كوريا الشمالية مع دعواتها املتكررة للحوار قد عادت إلى لهجتها احلادة 
جتاهها على مختلف املستويات مصحوبة بإجراءات، ومن ثّم ردت كوريا الشمالية 

يــــــــطــــــــالــــــــب مــــــرشــــــح 
ــة بـــــاملـــــزيـــــد مــن  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ املــ
الــــــــقــــــــدرات الــــصــــاروخــــيــــة 
مبـــا فـــــي ذلــــك وجـــــود قبة 
حديدية، وتشديد االلتزام 
األمــريــكــي بــالــردع الــنــووي 
لكوريا الشمالية، ومن ثّم، 
وجود مظلة نووية أمريكية 
أثار  لكوريا اجلنوبية؛ مما 

حفـيظة الصني.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

على ذلك بإجراءات مضادة تراها ضرورية حلماية أمنها القومي وصيانة نظامها 
اإلجراءات  تلك  بني  من  وكان  زعيمها،  لكرامة  وانتصاًرا  واالجتماعي،  السياسي 
تفجير نووي جديد، أو إطالق صاروخ طويل املدى، أو إطالق نيران باجتاه احلدود 
مع كوريا اجلنوبية، برية كانت أو بحرية، فهل يُتوّقع أن يستمر نهج الرئيس الكوري 
اجلنوبي على حاله؟ ال ميكن للرئيس أن يستمر فـي تقدمي األطروحات نفسها التي 
قدمها فـي احلملة االنتخابية. وعلى العكس من ذلك، لو جرت مفاوضات كورية 
شمالية أمريكية، وحققت اختراقات كبيرة، فهل يستطيع الرئيس الكوري اجلنوبي 
أن يقف فـي وجه ذلك ويستمر فـي تشدده؟ كذلك ال يصعب تصور اتخاذ الرئيس 

الكوري اجلنوبي ذلك املوقف.

خالصة القول إنه فـي حال فاز »لي جيه-ميوجن« فإننا أمام سيناريو استمرار الوضع 
الراهن، شرط استمرار املتغيرات األخرى، ومواقف باقي األطراف على حالها. وهنا 
فإن احتمالية العودة إلى احلوار واستئناف عمل بعض املشروعات مرّجحة. أما فـي 
حال فاز »يون سيوك-يول« فـي االنتخابات الرئاسية القادمة فـي كوريا اجلنوبية، 
عنه  اخلروج  مبقدوره  يكون  فلن  حالّيًا،  السائد  بالنهج  حرفـيا  يلتزم  لم  وإن  فإنه 
متاًما فـي حال ظلّت باقي املتغيرات ومواقف األطراف على حالها. لكن إذا حتركت 
املتغيرات واختلفت مواقف األطراف باجتاه التهدئة أكثر فسيكون »لي« مبثابة رأس 
حربة وفـي مقدمة السباق إن جاز القول، بينما سيكون »يون« مضطًرا ملسايرة االجتاه 
اجلديد مع إبداء بعض التحفظات. أما إذا كان االجتاه تصعيًدا فسيحاول »لي« جلم 
ذلك التصعيد ما أمكنه لذلك من سبيل، بينما سيستمر »يون« على تشدده. ولكن هل 
ميكن أن يحدث العكس؟ مبعنى أن ينقلب هدوء »لي« جتاه كوريا الشمالية وتشدد 
»يون« إلى لني؟ يظل هذا صعب التحقق ألن الرئيس فـي النهاية ال يتصرف من فراغ، 
فوراءه قوى سياسية ممثَّلة فـي احلزب الذي خاض السباق االنتخابي باسمه، والذي 
يحتاج إليه فـي كل سياساته الداخلية واخلارجية، كما أن األمر مرتبط باعتبارات 

تاريخية وأيديولوجية، وليس مجرد شطحات أو تقلبات مزاجية. 

وبالنسبة لقضية الوحدة بني الكوريتني يصعب متاًما توقع حدوثها خالل فترة السنوات 
اخلمس التي يتوقع قضاء الرئيس القادم إياها فـي احلكم، فـي ظل الواقع القائم، 
بينهما  وفـيما  الكوريتني،  بني  العالقات  صعيد  على  حتدث  التي  التطورات  ووتيرة 
وبني القوى الكبرى األربع الرئيسة، وما يحدث بني تلك القوى. لكن ال ميكن للباحث 
استبعاد وجود احتمال - مهما كانت نسب حتققه ضئيلة- مرتبط بحدوث الوحدة 
نتيجة النهيار فـي أحد اجلانبني، وحتى هذا االحتمال تِرد عليه محاذير كثيرة، وتُثار 
بشأنه تساؤالت أكثر، من بينها هل سيسمح شركاء وحلفاء كال الطرفـني بانهيار أي 
منهما؟ وإذا كان االنهيار لم يحدث فـي فترات سابقة كانت احتمالية حتققه أكبر، فهل 

ميكن أن يحدث فـي ظل ظروف ضعفت فـيها تلك االحتمالية كثيًرا؟

فـي حال فاز »لي جيه-
ــي االنــتــخــابــات  ــيـــوجن« فـــ مـ
ــة فـــــي  ــادمــ ــقــ الـــرئـــاســـيـــة الــ
كــــوريــــا اجلـــنـــوبـــيـــة، فــإنــنــا 
أمــــــام ســـيـــنـــاريـــو اســـتـــمـــرار 
الــوضــع الــراهــن، وهنا فإن 
ــودة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ احـ
احلـــــــوار واســـتـــئـــنـــاف عــمــل 
بعض املشروعات مرّجحة. 
ــــون  ــي حــــــال فــــــاز »يـ ــــ أمــــــا فـ
ســيــوك-يــول«، فإنه وإن لم 
يلتزم بالنهج السائد، فلن 
ــدوره اخلـــــروج  ــ ــقـ ــ يــــكــــون مبـ
عنه متــاًمــا فـي حــال ظّلت 
بــاقــي املــتــغــيــرات ومــواقــف 

األطراف على حالها.  
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Source: https:https://foreignpolicy.com/30/12/2021/top-global-elections-2022-parliament-president-brazil-france-hungary-philippines/.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

ــه  ــذي يصف ــراق وال ــي ظــل اإلعــالن الوشــيك عــن االنســحاب األمريكــي مــن الع فـ
اإلعــالم بأنــه يأتــي تعبيــًرا عــن رغبــة قــوى عراقيــة سياســية، ووفــق مبــادئ احلــوار 
فــإن  العنــوان األخيــر  ولــو بدأنــا مــن  أيًضــا.  العراقــي األمريكــي  االســتراتيجي 
وجــود حــوار اســتراتيجي ينفـــي التصــورات والنظريــات اخملتلفــة عــن »فــراغ« يتركــه 
رحيــل القــوات، وبالتالــي عــن أي إســقاطات دراماتيكيــة شــبيهة بالنمــوذج األفغانــي 
القريب، أو النموذج الفـــيتنامي والكمبودي، وغيرها فـــي شــرق آســيا فـــي ســبعينيات 
القــرن املاضــي، أو النمــوذج البريطانــي فـــي الشــرق األوســط بعــد احلــرب العامليــة 
ــى: هــل  ــني، األول ــق فرضيت ــن مناقشــة املوضــوع وف ــه ميك ــد أن ــا أعتق ــة. وهن الثاني
ــا؟  ــرك فراًغ ــا وتت ــد احتالله ــد بع ــادر أي بل ــلًا- أن تغ ــات املتحــدة -فع ميكــن للوالي
والثانيــة: مــا مــدى قــدرة القــوى احملليــة علــى مــلء الفــراغ املفتــرض أو مــا إمكانيــة 

وجــود قــوى دوليــة أخــرى حتــل محــل القــوات األمريكيــة؟

البعد اجليو-استراتيجي 
عنــد الدخــول فـــي مناقشــة الفرضيــة األولــى رمبــا يكــون مــن الضــروري اإلشــارة إلــى 
عــودة مفهــوم »اجليو-اســتراتيجي« إلــى العالقــات الدوليــة وتأثيــر عوامــل عديــدة، 
مثــل: مشــروع طريــق احلريــر اجلديــد، وحضــور روســيا فـــي الشــرق األوســط، وفتـْـح 
بوابــة القطــب الشــمالي، ومحاولــة الواليــات املتحــدة شــراء جزيــرة جرينالنــد، 
باإلضافــة إلــى انتعــاش صناعــة الســالح العاملــي ومســاعي واشــنطن للحفــاظ علــى 

الهيمنــة األمريكيــة علــى الســوق الشرق-أوســطية الغنيــة املتجــددة.

 كل هــذه العوامــل تلعــب دوًرا اســتراتيجًيّا فـــي حتديــد أولويــات الواليــات املتحــدة 
Unipolar Supe-  األمريكيــة، وخاصــة فـــي محاولتهــا للمحافظــة علــى تفوقهــا األحــادي
riority فـــي النظام الدولي، فـــي مواجهة القوى الناشــئة الســاعية إلى بناء نظام دولي 

متعــدد األقطــاب، وخاصــة دور الصــني ومشــروعها الطمــوح وشــبكة عالقاتهــا التــي 
متتــد إلــى الشــرق األوســط، وقــد يكــون العــراق أحــد ممراتــه املهمــة. مبعنــى آخــر، 
إن »الوجود/املراقبــة« األمريكيــة للعــراق ســيظل أمــًرا مرتبًطــا باســتراتيجية الهيمنــة 
ــة،  ــر التقليدي ــى املعايي ــه إل ــر ممــا ميكــن اختزال ــم، أكث ــي العال ــة فـ ــادة األمريكي والقي

ومنهــا تأمــني خطــوط الطاقــة، واحلفــاظ علــى أمــن إســرائيل، وأمــن اخلليــج.

اخلليج وإشكالية الدور العراقي
رغم قيام الدولة القومية »الوطنية«، وتوفـــير سلســلة من القوانني واملواثيق الدولية، 
يظــل احلفــاظ علــى أمــن وســيادة بعــض الــدول الصغيــرة وضعيفــة البنيــة السياســية 

العراق ما بعد الوجود األمريكي!

هــــــــــــــواس أكـــــــــــــــــــــــرم  د. 

باحـــث وأســـتاذ جامعـــي - جامعـــة 
ــارك ــن - الدمنـ كوبنهاجـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

العســكرية- مرهوًنــا بتطــورات العالقــات مــع دول اجلــوار، خاصــة تلــك التــي حتمــل 
ــي  ــج ليســت اســتثناء فـ ــًرا، وبعــض دول اخللي ــا كبي ــا سياســّيًا وعســكرًيّا تاريخًيّ إرًث
هــذا اإلطــار؛ فرغــم املداخــل االقتصاديــة الهائلــة بفعــل اكتشــافات النفــط وتســويقه، 
فإنهــا تتســبب فـــي زيــادة أعبــاء احلفــاظ علــى األمــن فـــي ظــل حتــول اخلليــج إلــى 
ــم.  ــي العال ــة فـ ــة اخملتلف ــح االقتصادي ــة واملصال ــؤرة اســتقطاب مــن القــوى الدولي ب
ــى  ــى دول اخلليــج أعبــاء احلفــاظ عل وهــذه احلالــة االســتثنائية فرضــت دوًمــا عل
تــوازن دقيــق بــني جاريــن ميتــازان بديناميكيــة كبيــرة فـــي التغييــر والتطــور، أي إيــران 

والعــراق.

إن مشــكالت العــراق لــم يكــن أساســها الوحيــد الصــراع التقليــدي والتاريخي املتجدد 
بــني العشــائر والقبائــل فـــي جزيــرة العــرب، إمنــا تدخــل فـــيها أيًضا عوامــل وتأثيرات 
ــة،  ــات التاريخي ــر اإلمبراطوري ــي أكب ــا وريثت ــران وتركي ــن إي ــكل م ــراق ل مجــاورة الع
وصراعهمــا التاريخــي مــع القــوى الغربيــة التــي صنعــت االســتعمار احلديــث، والــذي 
مــا يــزال ميــارس هوايــة التدخــل هنــا وهنــاك، والوجــود األمريكــي فـــي العــراق ليــس 
اســتثناء. ومــن ثــّم، فــإن التطــور االجتماعــي السياســي والثقافـــي وحتــى العســكري 
فـــي العــراق يحمــل الكثيــر مــن التداخــل والتشــابك مــع امتــدادات تركيــة وإيرانيــة لــم 
تســتطع الدولــة العراقيــة احلديثــة تفكيكهــا، كمــا أن الفكــر القومــي العربــي عجــز 

عــن إيجــاد بدائــل واقعيــة لهــا.

ومــع مــرور الزمــن شــّكلت هــذه االمتــدادات أسًســا الســتقطابات سياســية وثقافـــية 
مــع اإلرث الــذي ورثتــه اجملتمعــات فـــي دول اخلليــج والــدول العربيــة األخــرى، حتــى 
جــاءت مرحلــة مــا بعــد 2003 مــع تداخــل جديــد ومتفاعــل أمريكي وإيرانــي )وآخرين 
كثيريــن( فـــي البنيــة اجملتمعيــة العراقيــة، وهــذا التداخــل تســبب فـــي زيــادة صعوبــة 
تصــور وجــود دعــم عربــي لعــراق مــا بعــد أمريــكا، واألســوأ مــن ذلــك إمكانيــة إيجــاد 
ــاب مؤسســة عســكرية  ــي ظــل غي ــي، خاصــة فـ ــراغ األمريك ــلء الف ــة مل ــوة متكافئ ق

متماســكة.

إشكاليات ملء الفراغ 
مــن الصعــب تصــور إمكانيــة إعــادة بلــورة مشــروع وطنــي عراقــي مبجــرد اإلعــالن 
عــن الرغبــات الطيبــة أو العــودة إلــى اخلطــاب السياســي الكالســيكي القــدمي. 
اآلن ال بــد مــن مواجهــة أســئلة جديــة، مثــل: أي مشــروع؟ ومــا األســس الفكريــة 
ــل هــذا املشــروع  ــا إليجــاد مث ــي ميكــن االعتمــاد عليه ــة واملؤسســاتية الت والتنظيمي

مـــــشـــــكـــــالت الـــــــعـــــــراق 
لـــم يــكــن أســاســهــا الــوحــيــد 
ــــدي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــصـــــــــــراع الـ
ــدد  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــي املـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
بــــني الـــعـــشـــائـــر والـــقـــبـــائـــل، 
ــا تـــدخـــل فـــــيــهــا عــوامــل  إمنــ
وتــأثــيــرات مــجــاورة الــعــراق 
ــا  ــيـ ــركـ لــــكــــل مـــــن إيــــــــــران وتـ
وريثتي أكبر اإلمبراطوريات 

التاريخية.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

الــصــراع  اشــتــد  بينما 
بــني املــشــروعــني األمــريــكــي 
واإليــــــرانــــــي، جــــــاءت زيـــــارة 
العراق  إلى  الفاتيكان  بابا 
ــة لـــعـــمـــل نــقــلــة  ــاولــ ــحــ ــمــ كــ
نــوعــيــة فـــــي مــســار الــتــطــور 
فـي  السياسي  االجتماعي 
الــعــراق، خاصة أن الــزيــارة 
الــصــراع  فـي خضم  جـــاءت 
بـــــشـــــأن إخــــــــــــراج الـــــقـــــوات 

األمريكية.  

الوطنــي؟ وغيرهــا مــن األســئلة التــي حتتــاج إلــى دراســة عميقــة، والتــي تعكــس حجــم 
ــراق. ــا الع ــي يواجهه ــات املســتقبلية الت التحدي

وفـــيما يتعلــق بــدول اجلــوار غيــر العربيــة، فــإن مســتوى تدخلهــا أصبــح يشــكل ثنائيــة 
مجتمعيــة بفعــل االمتــدادات التاريخيــة التــي ذكرناهــا آنًفــا، إضافــة إلــى مشــروعات 
ــة،  ــة واإليراني ــني العثماني ــاء اإلمبراطوريت ــادة بن ــى محــاوالت إع سياســية تؤشــر إل
ــرك أي فســحة  ــع واشــنطن بشــكل ال يت ــة صــراع وجــودي م ــرة تشــكل ثنائي واألخي

ملؤسســات الدولــة العراقيــة باعتبارهــا تعمــل وفــق رؤيــة مســتقلة. 

وفـــي ظــل تدهــور األوضــاع فــإن حالــة التشــظي والتجــارب وفقــدان الثقــة ال تتغــذى 
علــى العالقــات بــني القــوى السياســية فحســب، وإمنــا متتــد إلــى البنــاءات والهيــاكل 
اجملتمعيــة األوليــة أيًضــا؛ بحيــث أصبــح مــن التــرف الذهنــي التحــدث عــن مجتمــع 
ــا وثقافـــًيّا. أي أن الطائفـــية  ــا واجتماعًيّ عراقــي، بــل عــن مجتمعــات مختلفــة هيكلًيّ
لــم تعــد تنحصــر فـــي االنتمــاءات الدينيــة واإلثنيــة والقوميــة فقــط، بــل تعدتهــا إلــى 
التوزيــع اجلغرافـــي، وحســابات املــوارد والتنميــة وإمكانــات التصديــر مــن خــالل مــد 
شــبكات املصالــح مــع الــدول اجملــاورة والقــوى العامليــة دون أي رجــوع إلــى مؤسســات 
الدولــة املركزية/االحتاديــة. والصــورة الواقعيــة علــى األرض تبــدو وكأن العــراق قــد 
عــاد إلــى مرحلــة مــا قبــل بنــاء الدولــة احلديثــة، حيــث تشــبه كثيــًرا واقــع الواليــات 
الثــالث )واليــة شــاره زور فـــي الشــمال، وواليــة بغــداد فـــي الوســط، وواليــة البصــرة 
فـــي اجلنــوب( إبــان نهايــة العهــد العثمانــي. واآلن يتواتــر احلديــث لــدى البعــض عــن 
إقامــة إقليــم ســني فـــي غــرب العــراق، وإقليــم البصــرة فـــي اجلنــوب، باإلضافــة إلــى 
ــي حــني يتــم تقســيم مناطــق بغــداد وفــق أســس  إقليــم كردســتان القائــم بالفعــل، فـ

طائفـــية وإثنيــة بــني تلــك األقاليــم.

بديل أمريكي
فـــي أتــون الصــراع املفتــوح بــني املشــروعني األكثــر تأثيــًرا علــى الواقــع االجتماعــي 
انطلــق  اإليرانــي،  واملشــروع  األمريكــي  املشــروع  وهمــا  العــراق،  فـــي  السياســي 
الشــباب العراقــي إلــى التظاهــرات وأعمــال العنــف فـــي الشــارع ضــد القــوات 
احلكوميــة، وأحياًنــا ضــد بعضهــم وبعــض، بنــاء علــى عوامــل فكريــة وأيديولوجيــة. 
ــر مــن وســائل اإلعــالم صــورة املشــهد وكأن اجملموعــات املســلحة  ــّدم الكثي ــد ق وق
مرتبطــة باملشــروع اإليرانــي، وفـــي املقابــل فــإن املظاهــرات »الســلمية« أصبحــت 
تُربــط باملشــروع األمريكــي، هكــذا دون دالئــل واضحــة، لكــن كان ومــا يــزال الســؤال 
الرئيــس: هــل تســتطيع الواليــات املتحــدة دعــم بنــاء مجتمــع مدنــي يقضــي تدريجًيّــا 
ــاك مــن  ــد أن هن ــي؟ ال أعتق ــة للمشــروع اإليران ــة الديني ــة األيديولوجي ــى الهيمن عل

ــر مشــجعة.  ــة، لكــن املؤشــرات غي ــك اإلجاب ميتل
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــران  ـــي بغـــداد كان »إي ـــر فـ ـــي ســـاحة التحري ـــي انتشـــرت فـ أحـــد أهـــم الشـــعارات الت
Exor-  بـــرة بـــرة«، وكأن املتظاهريـــن كانـــوا يـــرددون تعاويـــذ طـــرد األرواح الشـــريرة
ــن  ــالذات املتظاهريـ ــة مـ ــدة حمايـ ــات املتحـ ــوات الواليـ ــتطع قـ ــم تسـ ــا لـ cism، بينمـ

وهـــي تتعـــرض إلـــى شـــتى أنـــواع العنـــف وإطـــالق الرصـــاص، دون أن يســـتطيع أحـــد 
معرفـــة املصـــدر.

ــي،  ــي مــارس 2021، وبينمــا اشــتد الصــراع بــني املشــروعني األمريكــي واإليران وفـ
جــاءت زيــارة بابــا الفاتيــكان إلــى العــراق، فـــي محاولــة لعمــل نقلــة نوعيــة فـــي مســار 
ــي العــراق، خاصــة أن الزيــارة جــاءت فـــي خضــم  التطــور االجتماعــي السياســي فـ
الصــراع بشــأن إخــراج القــوات األمريكيــة، وهكــذا جــاء لقــاؤه مــع مرجعيــة النجــف 
ــا  ــارة الباب ــّم جــاءت زي ــن ث ــع العراقــي، وم ــي اجملتم ــى نشــر الســالم فـ ــوة إل والدع
هــا األســاطير وكــذا الدراســات  إلــى مدينــة »أور-Ur« جنــوب العــراق، التــي تَعدُّ
األنثروبولوجيــة املركــز األول ليــس للحضــارة البشــرية علــى األرض فقــط، وإمنــا 
مركــز لقــاء القــوى الكونيــة مــع العنصــر البشــري أيًضــا. وبعــد هــذه الزيــارة تواتــر 
ــم. ومــن  ــي العال ــاء »أور« كمركــز لثقافــة الســالم فـ احلديــث عــن مشــروع إعــادة بن
ثــّم تشــير التوقعــات إلــى محاولــة واشــنطن بنــاء صناعــة ســياحية مــن خــالل هــذه 
املدينــة، مبــا قــد يُســهم فـــي توظيــف الشــباب وإيجــاد فــرص عمــل، بعيــًدا عــن ثقافــة 
التنظيمــات امليليشــياوية. لكــن: هــل ســيكون ذلــك مفتــاح االنتعــاش االقتصــادي 
ــر عــن  ــا أثي ــا، خاصــة مــع م ــاة اقتصادًيّ ــد احلي ــى قي ــراق عل ــاء الع أو الضمــان لبق
مســاعي إيــران للتضييــق علــى العــراق مــن خــالل إخراجــه مــن معادلــة طريــق احلرير 
اجلديــد، وعــدم إفســاح اجملــال للعــراق لبنــاء مينــاء حيــوي كان دوًمــا بحاجــة إليــه؟ 

كذلــك جتــدر اإلشــارة إلــى أن البنيــة االقتصاديــة العراقيــة طالها الدمار ليس بســبب 
ــة  ــج عــن جفــاف نهــري دجل ــذي نت الفســاد فقــط، ولكــن بســبب التصحــر أيًضــا ال
والفــرات وروافدهمــا، وذلــك فضــلًا عــن أزمــة الكهربــاء، وهجــرة العقــول، وضعــف 

منظومــة التعليــم. كل هــذه التحديــات دفعــت البعــض الختيــار طريــق التســييس. 

ختاًمــا، وفـــي ضــوء مــا ســبق يبــدو الســيناريو األكثــر واقعيــة هــو بقــاء الوضــع علــى 
ــا الســماح حلــزب  ــيفة، منه ــرات الطفـ ــع بعــض التغيي ــراق م ــي الع ــه فـ ــا هــو علي م
البعــث باملشــاركة السياســية فـــي النظــام الدميقراطــي، وتطويــر مرتكــزات التعايــش، 
وإفســاح مجــال أوســع للقــوى واملبــادرات املدنيــة، وحتســن الوضــع االجتماعــي-
االقتصــادي Socio-economic للمجتمــع بشــكل عــام، مــع اســتمرار الهيمنــة اإليرانيــة 
فـــي القضايــا االســتراتيجية الكبــرى. كذلــك مــن املرّجــح إقامــة مشــروعات مشــتركة 
مــع الــدول العربيــة، وامتــداد مجــاالت التعــاون إلــى البحــر األحمــر مــع )الســعودية - 
مصــر - األردن(. وعموًمــا، فــإن الوضــع فـــي العــراق مــا يــزال مفتوًحــا أمــام الكثيــر 

مــن االحتمــاالت. 

يــــــبــــــدو الــــســــيــــنــــاريــــو 
ــو بــقــاء  ــيـــة هــ ــعـ ــر واقـ ــثــ األكــ
الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه 
ــع بــعــض  ــ ــراق مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ ـــ فــ
التغييرات الطفـيفة، منها 
الــــســــمــــاح حلـــــــزب الـــبـــعـــث 
بــاملــشــاركــة الــســيــاســيــة فـي 
الــــنــــظــــام الــــدميــــقــــراطــــي، 
وتــــــــطــــــــويــــــــر مـــــــرتـــــــكـــــــزات 
الــتــعــايــش، وإفــســاح مجال 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــع لـــلـــقـــوى واملـ ــ أوســ
ـــن الــوضــع  املـــدنـــيـــة، وحتـــسُّ

االجتماعي-االقتصادي 
للمجتمع.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

أســـدل العـــام 2020 ســـتائره علـــى بـــوادر توتـــر بـــني املغـــرب واجلزائـــر؛ إذ شـــهد فــــي 
فصلـــه األخيـــر إقفـــال املغـــرب لثغـــرة الكركـــرات، ودخولـــه فــــي االتفـــاق الثالثـــي إلـــى 
جانـــب واشـــنطن وتـــل أبيـــب، والـــذي مبوجبـــه أصـــدر الرئيـــس األمريكـــي الســـابق 
ـــى الصحـــراء  ـــرف بســـيادة املغـــرب عل ـــذي يعت ـــه الرئاســـي ال ـــد ترامـــب« إعالن »دونال
الغربيـــة، بيـــد أن العـــام 2021 شـــهد ذروة جديـــدة للتوتـــر، بإعـــالن اجلزائـــر قطـــع 
عالقتهـــا مـــع املغـــرب، فــــي وقـــت تتصاعـــد فــــيه اخملـــاوف بـــأن يكـــون عـــام 2022 

ـــّر. ـــا هـــو أدهـــى وأم مســـرًحا مل

املغرب واجلزائر: القطيعة الثانية
إن القطيعـــة التـــي وقعـــت فــــي عـــام 2021 هـــي الثانيـــة فــــي تاريـــخ البلديـــن، مـــع 
وجـــود ســـابقة لقطـــع العالقـــات فــــي عـــام 1976؛ حيـــث قـــرر املغـــرب آنـــذاك 
ــاذ القـــرار  ــا باتخـ قطـــع العالقـــات الدبلوماســـية مـــع اجلزائـــر التـــي قامـــت حينهـ
ــا  ــي أعلنتهـ ــة«، التـ ــة الدميقراطيـ ــة الصحراويـ ــة العربيـ ــراف بــــ »اجلمهوريـ باالعتـ
جبهـــة »البوليســـاريو« فـــوق األراضـــي املكونـــة إلقليمـــي الســـاقية احلمـــراء ووادي 
الذهـــب، والتـــي كانـــت قـــوات االحتـــالل اإلســـباني قـــد انســـحبت منهـــا فــــي آخـــر 
ــرر  ــية، قـ ــات الدبلوماسـ ــع العالقـ ــن قطـ ــا مـ ــر عاًمـ ــي عشـ ــد اثنـ ــنة 1975. وبعـ سـ
البلـــدان ســـنة 1988 عـــودة العالقـــات الثنائيـــة وإدراجهـــا ضمـــن منظـــور تاريخـــي 
يأخـــذ بعـــني االعتبـــار »املصيـــر املشـــترك للشـــعبني اجلزائـــري واملغربـــي«، وضـــرورة 

تعزيـــز التعـــاون املثمـــر بـــني البلديـــن. 

ومـــع أن منطـــق احلـــرب البـــاردة كان هـــو احلاكـــم علـــى العالقـــات الثنائيـــة منـــذ 
ســـتينيات القـــرن املاضـــي، وصـــولًا إلـــى الصـــدام املباشـــر فــــي حـــرب الرمـــال 
1963، وإلـــى تصاعـــد العـــداء فــــي العـــام 1994، الـــذي شـــهد إغـــالق احلـــدود 
ـــع  ـــن )ُرِف ـــي البلدي ـــى مواطن ـــوم(، وفـــرض التأشـــيرات عل ـــى الي ـــة )املســـتمر حت البري
ـــي  ـــات الدبلوماســـية الت ـــم قطـــع العالق ـــي أن يت ـــن الطبيع ـــن م ـــم يك ـــه ل ـــا(، فإن الحًق
كانـــت شـــعرة التواصـــل السياســـي الوحيـــدة بـــني الطرفــــني، فــــي ظـــل القطـــع الكامـــل 
لتبـــادل االتصـــاالت والزيـــارات السياســـية منـــذ ســـنوات، مـــا عـــدا بعـــض البرقيـــات 
البروتوكوليـــة لتبـــادل التهانـــي فــــي األعيـــاد الرســـمية. لذلـــك كلـــه، تظهـــر الظـــروف 
أن العالقـــات اجلزائريـــة املغربيـــة دخلـــت فــــي العـــام املُنقضـــي نفًقـــا جديـــًدا مـــن 

تصاعـــد التوتـــر. 

العالقــات اجلزائريـة املغربيـة فـي 2022: 
إلى أين؟

د. محمد شهاب اإلدريسي

املديـــر التنفــــيذي ملعهـــد الدراســـات 
املســـتقبلية فــــي لبنـــان
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وغنـــي عـــن البيـــان أن العالقـــات الدبلوماســـية تصبـــح 
ـــدول اجلـــارة ذات  ـــة ال ـــي حال ـــا فـ ـــر إحلاًح حاجـــة أكث
ـــر. ومـــن  ـــا اخلـــالف والتوت العالقـــات امللتبســـة بقضاي
املهـــم هنـــا طـــرح الهنـــد وباكســـتان كمثـــال، فالبلـــدان 
النوويـــان العـــدّوان اللـــذان جمعـــت بينهمـــا حـــروب 
ــام  ــا فــــي عـ ــذ ميالدهمـ ــل منـ ــة وجـــوالت تقاتُـ طاحنـ
1948، ال يتبـــادالن الســـفراء فحســـب، بـــل يعتمـــد كل 
ًضـــا ســـامًيا فــــي البلـــد اآلخـــر. واألمـــر وإن  منهمـــا مفوِّ
كان نتيجـــة تاريخيـــة النضوائهمـــا فــــي »الكومنولـــث« 
البريطانـــي، إال أنـــه حاجـــة آنيـــة للبلديـــن املتصادمـــني، 
ــتباكات  ــاء االشـ ــر، وإنهـ ــبيلًا خلفـــض التوتـ ــكل سـ تشـ
ـــع التفســـير اخلاطـــئ لتحـــركات أحـــد  ـــة، ومن احلدودي
ـــة  ـــل اآلخـــر، خاصـــة التجـــارب النووي ـــن ِقب ـــن م البلدي
واملنـــاورات العســـكرية وعمليـــات إطـــالق الصواريـــخ 
بهـــذه  للجـــار  املســـبق  اإلبـــالغ  عبـــر  التجريبيـــة، 

التحـــركات.

ــني  ــية بـ ــات الدبلوماسـ ــع العالقـ ــد قطـ ــه، يُعـ ــك كلـ لذلـ
عالمـــات  يرســـم  كبيـــًرا،  حدًثـــا  واجلزائـــر  الربـــاط 

التوتـــر القياســـي، وينـــذر باألســـوأ.

يذكـــر أن اجلزائـــر بـــررت اخلطـــوة األخيـــرة بعـــدة 
أمـــور مـــن بينهـــا إرســـال سفــــير املغـــرب فــــي األمم 
املتحـــدة رســـالة إلـــى الـــدول األعضـــاء فــــي مجموعـــة 
دول عـــدم االنحيـــاز تطالـــب بدعـــم »حـــق الشـــعب 
القبائلـــي الشـــجاع فــــي تقريـــر املصيـــر«، فضـــلًا عـــن 
عالقـــات مـــع منظمتـــي »مـــاك« االنفصاليـــة، و »رشـــاد« 
منظمتـــني  اجلزائـــر  تصنفهمـــا  اللتـــني  اإلخوانيـــة، 
إرهابيتـــني، وصـــولًا إلـــى اتهامـــات بالتجســـس عبـــر 

»بيجاســـوس«. برنامـــج 

لـــدى  ر سفــــير املغـــرب  كـــرَّ وبعـــد قطـــع العالقـــات، 
األمم املتحـــدة »عمـــر هـــالل«، التعليقـــات نفســـها التـــي 
ـــي إعـــالن قطـــع العالقـــات،  استشـــهدت بهـــا اجلزائـــر فـ
ة اخلـــالف بـــني الدولتـــني،  فــــي خطـــوة أججـــت حـــدَّ

زت مـــن مظاهـــر احلـــرب البـــاردة. وعـــزَّ

ــبه بـــني  ح » هـــالل« بـــأن »هنـــاك أوجـــه شـ ــرَّ حيـــث صـ
النزاعـــات الدائـــرة فــــي األراضـــي اخلاضعـــة لســـيطرة 
ــة فــــي  ــة، وتلـــك الواقعـ ــراء الغربيـ املغـــرب فــــي الصحـ
منطقـــة القبائـــل اجلزائريـــة«، وفـــق مـــا نقلـــت عنـــه 
وكالـــة »املغـــرب العربـــي لألنبـــاء« الرســـمية فــــي املغـــرب.

كمـــا أوقفـــت اجلزائـــر إمداداتهـــا الغازيـــة نحـــو إســـبانيا 
كان  الـــذي  اخلـــط  وهـــو  املغربيـــة،  األراضـــي  عبـــر 
يستفــــيد منـــه املغـــرب مادّيًـــا عبـــر حتصيـــل رســـوم 
ــاز  ــبة مـــن الغـ ــلًا عـــن احلصـــول علـــى نسـ املـــرور، فضـ
تســـمح لـــه بتشـــغيل محطاتـــه الكهربائيـــة شـــمال البـــالد، 
وذلـــك فــــي شـــهر أكتوبـــر 2021، تاريـــخ نهايـــة العقـــد 
املتعلـــق باألنبـــوب، والـــذي رفضـــت اجلزائـــر جتديـــده، 
ــل  ــاء األنبـــوب البديـ ـــت بنـ ــا كانـــت قـــد أمتَّ ــة أنهـ خاصـ
ــي  ــى األراضـ ــة إلـ ــي اجلزائريـ ــن األراضـ ــر مـ ــذي ميـ الـ

اإلســـبانية مباشـــرة عبـــر البحـــر املتوســـط.

ــه  ــا بوجـ كذلـــك، أعلنـــت اجلزائـــر عـــن إغـــالق أجوائهـ
الطائـــرات املغربيـــة املدنيـــة والعســـكرية. وتوالـــت فــــي 
شـــهور الســـنة املنقضيـــة حـــوادث اســـتهداف الشـــاحنات 
ـــى اخلطـــوط الرابطـــة  ـــة عل ـــة العامل ـــة واملغربي اجلزائري
ــا ســـقوط  ــان منهـ ــة، وشـــهدت اثنـ ــع الـــدول اإلفريقيـ مـ

ضحايـــا بـــني ســـائقي الشـــاحنات.

وعلـــى صعيـــد متصـــل، ســـقط العديـــد مـــن عناصـــر 
ــتهداف  ــات اسـ ــي عمليـ ــى فــ ــاريو« قتلـ ــة البوليسـ »جبهـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
ة معقـــد

بواســـطة طائـــرات بـــدون طيـــار، يُعتقـــد أنهـــا مغربيـــة 
ـــي حـــني أعلنـــت اجلبهـــة  ـــي غيـــاب بيانـــات رســـمية، فـ فـ
اســـتعدادها للدخـــول مجـــدًدا فــــي غمـــار احلـــرب، معلنـــة 
سلســـلة مـــن عمليـــات »األقصـــاف« التـــي اســـتهدفت 

القـــوات املغربيـــة علـــى طـــول اجلـــدار الدفاعـــي. 

ــتعادة  ــى اسـ ــر إلـ ــعى اجلزائـ ــر تسـ ــب اآلخـ ــى اجلانـ علـ
ـــاك فرصـــة لالنطـــالق  ـــي، وهن ـــي والدول دورهـــا اإلقليم
منهـــا  جـــزء  ـــم  ُرسِّ فاعلـــة  خارجيـــة  سياســـة  فــــي 
دســـتورًيّا، بإتاحـــة إرســـال قـــوات جزائريـــة إلـــى اخلـــارج 
ـــات ســـالم«. ومـــن جهـــة املغـــرب، فقـــد أشـــار  ـــي »مهّم فـ
عـــام  فــــي  الصـــادر  العربـــي  االســـتراتيجي  التقريـــر 
2016، إلـــى أن املغـــرب عـــاش طويـــلًا مرحلـــة انتظـــار، 
وأنـــه بصـــدد االســـتعداد للخـــروج منهـــا، تطلًعـــا إلـــى 
مراحـــل سياســـية جديـــدة، داخلًيّـــا وخارجًيّـــا. ومـــن 
ــة  ــات خارجيـ ــاد مقاربـ ــروج: اعتمـ ــذا اخلـ ــات هـ متطلبـ
حتـــاول اكتشـــاف ســـاحات جديـــدة، واغتنـــام فـــرص 
ســـانحة. وأكبـــر متطلـــب فــــي هـــذا الســـياق هـــو محاولـــة 
ــاقية  ــى السـ ــة علـ ــيادة املغربيـ ــول السـ ــزاع حـ ــاء النـ إنهـ
احلمـــراء ووادي الذهـــب، باعتبـــار تكلفـــة هـــذا النـــزاع 
وعرقلتهـــا  النواحـــي،  كل  مـــن  البـــالد  علـــى  املهولـــة 

للورشـــة التنمويـــة بتكاليفهـــا الباهظـــة. 

مستقبل التوتر فـي عام 2022
فــــي  ه  أشـــدِّ علـــى  التوتـــر  يســـتمر  أن  ـــع  املتوقَّ مـــن 
ــروب  ــات احلـ ــداد موجـ ــا بامتـ ــد، مصحوًبـ ــام اجلديـ العـ
الكالميـــة بـــني مســـؤولي البلديـــن، واحلمـــالت اإلعالميـــة 
الرســـمية  التـــي تقودهـــا وســـائل اإلعـــالم  املتبادلـــة، 
وشـــبه الرســـمية واخلاصـــة علـــى طرفــــي احلـــدود، 
ـــي  ـــني ممثل ـــة ب فضـــلًا عـــن جـــوالت االشـــتباكات الكالمي
البلديـــن فــــي املنظمـــات الدوليـــة، وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى 
مواقـــع اإلنترنـــت وشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي؛ حيـــث 
يخـــوض مواطنـــو الدولتـــني حروًبـــا افتراضيـــة، تتغـــذى 
مـــن كل مناســـبة، ولـــو كانـــت مبـــاراة كـــرة قـــدم، أو نقاًشـــا 

حـــول ملكيـــة طبـــق طعـــام أو قطعـــة أزيـــاء.

وإنـــه ملـــن املعلـــوم أن اجليشـــني املغربـــي واجلزائـــري 
يركـــزان انتشـــارهما علـــى جبهـــة حدودهمـــا املشـــتركة، 
ــكرية  ــات عسـ ــري تدريبـ ــا أن يجـ ــاد كل منهمـ ــد اعتـ وقـ
ـــن شـــرًقا )بالنســـبة  ـــدو يكم ـــا أن الع ـــي اعتباره تضـــع فـ
للمغـــرب( أو غرًبـــا )بالنســـبة للجزائـــر(، وهمـــا يخوضـــان 
ســـباق تســـلُّح، يتخـــذ كل واحـــد فــــيه اآلخـــر منافًســـا 

ة معـــه، أو التفـــوق عليـــه. ينبغـــي لـــه جســـر الهـــوَّ

فــــي  إليهـــا  أُشـــير  التـــي  الظـــروف  كل  ظـــل  وفــــي 
ــود  ــود احلشـ ــتمرار وجـ ــوء اسـ ــي ضـ ــال، وفــ ــذا املقـ هـ
يـــزداد  والتـــي  احلـــدود،  جانبـــي  علـــى  العســـكرية 
ـــن بشـــكل  ـــذ نحـــو ســـنتني، بإعـــالن البلدي حضورهـــا من
ــكرات  ــكرية ومعسـ ــد عسـ ــييد قواعـ ــن تشـ ــق عـ متالحـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــة  ـــرات قليل ـــًدا ســـوى كيلومت ـــا ليـــس بعي ـــدة، بعضه جدي
ـــع أن تتكـــرر حـــوادث  ـــه يتوقَّ ـــة، فإن عـــن احلـــدود الدولي
ـــي األشـــخاص  ـــى احلـــدود جتـــاه مهرب ـــار عل إطـــالق الن
والســـلع واملمنوعـــات الناشـــطني عبـــر احلـــدود. وهـــي 
فــــي  يعـــرف خســـائر بشـــرية  حـــوادث بعضهـــا كان 
ــادرة. بيـــد  ــا كانـــت بوتيـــرة نـ الســـنوات املاضيـــة، لكنهـ
ـــه ميكـــن أن تتصاعـــد  ـــة، فإن ـــه وفـــق الظـــروف احلالي أن
وتيرتهـــا، واألهـــم أنـــه ميكـــن أن تـــؤدي إلـــى صدامـــات 
مســـلحة بـــني اجليشـــني، فــــي جـــوالت قـــد تســـتمر يوًمـــا 

ــام. ــة أيـ أو بضعـ

ـــد »جبهـــة البوليســـاريو«،  ـــح كذلـــك، أن تُصعِّ ومـــن املرجَّ
مـــن عملياتهـــا العســـكرية، ال ســـيما فــــي مثلـــث احملبـــس، 

ـــية  ـــه إلـــى القاعـــدة اخللفـ ـــي ضلعـــني من الـــذي يســـتند فـ
للبوليســـاريو فــــي واليـــة تنـــدوف اجلزائريـــة، وعلـــى 

امتـــداد األراضـــي املوريتانيـــة.

إن غيـــاب وســـاطة عربيـــة فاعلـــة بـــني البلديـــن 
الشـــقيقني أمـــر يزيـــد مـــن مخاطـــر انـــدالع نـــزاع 
ـــي ظـــل وجـــود أوهـــام  ـــا، خاصـــة فـ ـــر بينهم مدم
ـــم،  ـــي ســـباق التســـلح القائ ـــلًا فـ ـــدم قلي ـــأن التق ب
يزيـــد مـــن فـــرص إمكانيـــة احلســـم الســـريع 
األكثـــر  الســـيناريو  أن  حـــني  فــــي  للمعـــارك، 
ترجيًحـــا هـــو أن حرًبـــا بـــني البلديـــن ســـتكون 
ــج  ــا، دون أن تنتـ ــا لكليهمـ ــالًا وخيًمـ ــا وبـ عاقبتهـ

منتصـــًرا واضًحـــا.

ـــى  ـــزاع املســـلَّح عل وال تقتصـــر العواقـــب الوخيمـــة للن
البلديـــن، بـــل قـــد متتـــد لتشـــمل األمـــن القومـــي 
العربـــي ككل، كمـــا أن دخـــول البلديـــن الكبيريـــن فــــي 
نفـــق اجملهـــول ســـيؤدي إلـــى انكشـــاف جديـــد أمـــام 
تدخـــالت القـــوى األجنبيـــة، وإلـــى مزيـــد مـــن تدهـــور 
الـــدور العربـــي فــــي القـــارة اإلفريقيـــة، واملنطقـــة 
املتوســـطية، وهـــو مـــا ســـيكون بالضـــرورة باًبـــا نحـــو 
مزيـــد مـــن التشـــرذم والتقســـيم فــــي الوطـــن العربـــي، 

ال يعـــود بالنفـــع إال علـــى أعدائـــه ومنافســـيه.

ـــا، إنـــه مـــن األمـــل حـــدوث نهايـــات ســـعيدة قريبـــة  وختاًم
البلديـــن  جنـــوح  عبـــر  اجلزائـــري،  املغربـــي  للصـــراع 
إلـــى إدارة عقالنيـــة خلالفاتهمـــا، تعمـــل علـــى حصريـــة 
احللـــول السياســـية الســـلمية املتفـــاوض عليهـــا، وتفصـــل 
بـــني ملفـــات اخلـــالف، وتبنـــي علـــى املشـــتركات مـــن قبيـــل 
محاربـــة اإلرهـــاب واجلرميـــة املنظمـــة فــــي املنطقـــة، 
والتشـــبيك االقتصـــادي، وإعـــادة التواصـــل الطبيعـــي 
بـــني الشـــعبني بفتـــح املعابـــر احلدوديـــة، وصـــولًا إلـــى 
ــل  ــل العمـ ــي، وتفعيـ ــرب العربـ ــاد املغـ ــاء احتـ ــادة إحيـ إعـ

ــترك. ــي املشـ العربـ
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مـــا زلـــت أعتقـــد أن ثقافـــة مصـــر ليســـت تاجهـــا فقـــط، ولكنهـــا أهـــم وأرفـــع مســـيرة 
حضاريـــة لهـــا، وأنهـــا حـــني تغيـــب أو تتراجـــع أو يســـعى البعـــض إلـــى تهميشـــها فـــإن 
مصـــر تخســـر أهـــم أدوارهـــا التاريخيـــة. وإننـــي رغـــم الظـــروف التـــي يواجههـــا الـــدور 
الثقافــــي املصـــري مـــا زلـــت أصـــر علـــى عـــودة هـــذا الـــدور، وال ينبغـــي لنـــا أن نفـــرط 
فــــيه ســـعًيا إلـــى أدوار أخـــرى - ال أقلـــل مـــن قيمتهـــا - ولكـــن يجـــب أن تبقـــى ثقافـــة 
ـــة  ـــي بداي ـــا ورســـالة. ونحـــن إذ نكـــون فـ ـــًرا وإبداًع ـــة أدوارهـــا؛ تأثي ـــي طليع مصـــر فـ
عـــام جديـــد، يجـــب أن نتعامـــل مـــع قضيـــة الثقافـــة باهتمـــام أكثـــر؛ فهنـــاك بعـــض 

ـــى مراجعـــة، منهـــا: ـــاج إل اجملـــاالت التـــي حتت

أوًلا: قضيـــة تاريـــخ مصـــر، فلقـــد تعـــّرض تاريـــخ مصـــر فــــي كل مراحلـــه - تقريًبـــا  	
- إلـــى إهمـــال شـــديد، وغيـــاب احلقائـــق، واختفـــاء الوثائـــق، بـــل إن هنـــاك 
محـــاوالت تشـــويه متعمـــدة تعـــّرض لهـــا كثيـــر مـــن الرمـــوز واألحـــداث واحلقائـــق؛ 
فحتـــى اآلن ليـــس لدينـــا مـــا يؤكـــد أحـــداث ثـــورة يوليـــو وأدوار محمـــد جنيـــب 
ويوســـف صديـــق وجمـــال عبـــد الناصـــر وأنـــور الســـادات فــــيها، ومنـــذ ســـنوات 
أصـــدرُت كتاًبـــا حتـــت عنـــوان »مـــن يكتـــب تاريـــخ ثـــورة يوليـــو« ونُشـــر فــــي مقـــاالت 
ا مـــن عـــدد مـــن رمـــوز  فــــي األهـــرام، وقـــد تلقيـــت يومهـــا أكثـــر مـــن 20 تعقيًبـــا ورًدّ
ثـــورة يوليـــو، نُشـــرت مـــع مقاالتـــي فــــي الكتـــاب. وبقيـــت قضيـــة تاريـــخ مصـــر بـــكل 
ـــي نكســـة 1967 مـــا زال  مراحلـــه مثـــار خـــالف وتهميـــش وإهمـــال؛ فمـــا حـــدث فـ
ا، وبقـــي انتصـــار أكتوبـــر بـــال وثائـــق، وهنـــاك أحـــداث كثيـــرة غابـــت وال أحـــد  ســـًرّ

ـــرة. ـــا شـــيًئا وهـــذه خســـارة كبي يعـــرف عنه

ـــاًرا ســـلبية  	 ـــرك آث ـــا ت ـــي حياتن ـــون فـ ـــع دور الفن ـــت أعتقـــد أن تراُج ـــا: مـــا زل ثانًي
ـــاء  ـــذوق العـــام ولغـــة احلـــوار وســـلوكيات املواطـــن املصـــري؛ فمواكـــب الغن ـــى ال عل
الهابـــط ومسلســـالت العنـــف والقتـــل واجلرميـــة وأفـــالم التحـــرش واالغتصـــاب 
ومـــا نشـــاهده علـــى الشاشـــات مـــن حـــوار هابـــط وقضايـــا تافهـــة- كل هـــذه 
ــا للنقـــد والتهميـــش، وال بـــد  الظواهـــر أســـاءت للفـــن املصـــري وجعلتـــه معرًضـ
مـــن وقفـــة حاســـمة إلعـــادة الفـــن املصـــري إلـــى مســـاره الصحيـــح قيمـــة وإبداًعـــا 
ـــال قـــدرات  ـــة ب ـــع الفـــن املصـــري الفرصـــة لنمـــاذج غريب ـــح تراُج ـــادة. فقـــد من وري
ـــًرا  أو مواهـــب، وجعـــل البعـــض يتصـــور أنـــه ميكـــن أن يـــرث الـــدور املصـــري؛ تأثي
ـــاج الفـــن  ـــي إنت ـــة دور فـ ـــد أن يكـــون ملؤسســـات الدول ـــا ال ب ـــادة، وهن ـــا وري وتاريًخ

اجليـــد وحمايـــة أذواق النـــاس.

مستقبل دور مصر الثقافـي ...
بني الريادة والغيـــاب

جـــــــويـــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــاروق  أ. 

الشـاعر واملفكــر

ــي حـــاجـــة إلــى  إنـــنـــا فـــ
أن نعيد دورنا الثقافـي فـي 
الــعــالــم الــعــربــي بــعــيــًدا عن 
مــتــغــيــرات الــســيــاســة، وأن 
املصرية  الـــريـــادة  نستعيد 
ــفــــن  ــى أســـــــــس مـــــــن الــ ــ ــلـ ــ عـ
واإلبـــــداع اجلميل  الـــراقـــي 
والـــديـــن الـــوســـطـــي، وكــلــهــا 
ــا لــدى  ــذورهـ أشـــيـــاء لــهــا جـ

املواطن العربي.  
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ثالًثـــا: ال بـــد أن نعيـــد للشـــارع املصـــري ثوابتـــه  	
وأخالقياتـــه فــــي الســـلوك واحلـــوار واالنضبـــاط 
واملســـؤولية؛ إذ إن حالـــة االنفـــالت والفوضـــى التـــي 
ـــى  ـــا إل ـــا أوصلن ـــا الشـــارع املصـــري هـــي م ـــى منه عان
مـــا نحـــن فــــيه مـــن اجلرائـــم واخملـــدرات والعنـــف، 
عـــن  وأبحـــاث  دراســـات  إلـــى  يحتـــاج  ذلـــك  وكل 

أســـبابه وطـــرق عالجـــه. 

رابًعـــا: ال بـــد أن تعـــود الثقافـــة إلـــى اهتمـــام الدولـــة؛  	
بحيـــث توفـــر لهـــا األمـــوال املطلوبـــة فــــي إحيـــاء دور 
واملســـرح احلقيقـــي، وقصـــور  الســـينما اجلـــادة، 
فانســـحاب  الراقـــي.  والغنـــاء  واألوبـــرا  الثقافـــة، 
ـــداع  ـــى مســـتوى اإلب ـــرة عل ـــاًرا خطي ـــرك آث ـــة ت الدول
فــــي مصـــر، وعليهـــا أن تعـــود لدورهـــا؛ إنتاًجـــا 

وقيمـــة ودوًرا.

ـــي حاجـــة إلـــى أن  	 ـــا فـ ـــا: مـــا زلـــت أعتقـــد أنن خامًس
نعيـــد دورنـــا الثقافــــي فــــي العالـــم العربـــي بعيـــًدا عـــن 
متغيـــرات السياســـة، وأن نســـتعيد الريـــادة املصريـــة 
ــل  ــداع اجلميـ ــي واإلبـ ــن الراقـ ــن الفـ ــس مـ ــى أسـ علـ
ـــدى  ـــن الوســـطي، وكلهـــا أشـــياء لهـــا جذورهـــا ل والدي
ـــي  املواطـــن العربـــي. وال نتـــرك فرصـــة للخالفـــات فـ
التوجهـــات واملواقـــف، ألن السياســـة أضـــرت كثيـــًرا 
بالعالقـــات الثقافــــية بـــني الشـــعوب العربيـــة. وقـــد 
ــي  ــا الثقافــ ــى دورهـ ــر اآلن إلـ ــودة مصـ ــت عـ أصبحـ
ضـــرورة وســـط االنقســـامات العربيـــة ومـــا تركتـــه مـــن 
آثـــار ســـلبية. ولقـــد كانـــت اخلالفـــات السياســـية بـــني 
الـــدول العربيـــة ســـبًبا فــــي تراجـــع الثقافـــة العربيـــة 
التـــي وحـــدت -يوًمـــا- شـــعوب هـــذه األمـــة؛ لغـــة 

وديًنـــا وإبداًعـــا.

سادًســـا: ال بـــد أن يعـــود املثقـــف املصـــري إلـــى  	
صـــدارة املشـــهد فــــي اجملتمـــع املصـــري؛ قيمـــة 
ودوًرا وتأثيـــًرا، فتراجـــع دور املثقـــف املصـــري تـــرك 
ــي  ــع االجتماعـ ــى الواقـ ــلبيات علـ ــن السـ ــر مـ الكثيـ
واإلنســـاني فــــي مصـــر. ولقـــد خســـرت مصـــر عـــدًدا 
كبيـــًرا مـــن رموزهـــا اإلبداعيـــة والفكريـــة، ويجـــب 
أن نفتـــح الطريـــق أمـــام ظهـــور رمـــوز جديـــدة، وال 
شـــك أن التحـــوالت االجتماعيـــة وضعـــت املـــال فــــي 
ــا  ــن مكانتهـ ــة عـ ــدت الثقافـ ــهد، وأبعـ ــدارة املشـ صـ

ـــاس.  ـــاة الن ـــي حي ـــا فـ ودوره

يبقـــى عنـــدي بعـــض اجلوانـــب التـــي ينبغـــي 
االهتمـــام بهـــا:

ــا  	 ــؤولية مـ ــي مسـ ــارك فــ إن اإلعـــالم املصـــري يشـ
ـــة مـــن مظاهـــر التراجـــع؛  أصـــاب الثقافـــة املصري
ــة تفتقـــد  ــاذج رديئـ ــارك فــــي تقـــدمي منـ فقـــد شـ
املواهـــب، وكانـــت عبًئـــا علـــى الـــدور الثقافــــي 
املصـــري فــــي مصـــر وخارجهـــا. وهنـــاك قضايـــا 
ــًرا فــــي معـــارك وحـــوارات،  ثقافــــية تأجلـــت كثيـ
اخلطـــاب  إصـــالح  قضيـــة  مقدمتهـــا  وفــــي 
كثيـــرة  مواقـــف  فــــيها  ظهـــرت  وقـــد  الدينـــي، 
اتســـمت باملبالغـــة والشـــطط واالعتـــداء علـــى 
 ثوابـــت دينيـــة مـــا كان ينبغـــي أن نســـيء إليهـــا

أو نشـــوه مكانتهـــا فــــي قلـــوب النـــاس. أمـــام ذلـــك 
كلـــه، يبقـــى اجملتمـــع املصـــري فــــي حاجـــة إلـــى 
ـــا  ـــة، ألنن ـــة املصري ـــخ الثقاف ـــق بتاري ـــة حـــوار تلي لغ
ـــرة شـــوَّهنا ثوابـــت كان ينبغـــي أن  ـــان كثي ـــي أحي فـ
نحافـــظ علـــى قدســـيتها ومكانتهـــا فــــي حيـــاة 
املصريـــني. وكان الديـــن والتاريـــخ والثقافـــة مـــن 
أكثـــر القضايـــا التـــي تعرضـــت لتجـــاوزات خطيـــرة 

ـــي املواقـــف واحلـــوار. فـ
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كانـــت اخلالفـــات السياســـية ســـبًبا فــــي هبـــوط لغـــة  	
فــــي  الثوابـــت  قدســـية  علـــى  واالعتـــداء  احلـــوار 
ــو  ــة تدعـ ــوات غريبـ ــا دعـ ــالق، ووجدنـ ــن واألخـ الديـ
مجتمـــع  مـــع  تتناســـب  ال  شـــاذة  ســـلوكيات  إلـــى 
يقـــدس األديـــان ويدعـــو إلـــى التـــوازن فــــي الســـلوك 

واألخـــالق.

اخلالصــة عنــدي: ومــاذا بعــد؟ ال بــد أن تعــود للتاريــخ  	
قدســيته، بحيــث تتضــح احلقائــق وتتكشــف الوثائــق 
وتظهر األدوار، وال بد أن نعيد للفن مكانته فـي حياة 
النــاس، وأن يكــون حريًصــا علــى تهذيــب الــذوق العــام 
وبنــاء الشــخصية املصريــة علــى أســس مــن األخــالق 
والترفــع، وأن نحافــظ علــى مقدســاتنا الدينيــة، وال 
نتركهــا ســاحة لألدعيــاء واجلهــالء واملغامريــن وهــواة 
الشــهرة واألضــواء، وأن نعيــد لإلعــالم املصــري دوره 
ومســؤولياته فـــي الفكــر والوعــي والثقافــة، وأن يعــود 
املثقــف املصــري إلــى مكانتــه فـــي مقدمــة الصفــوف؛ 
تعــود  كلــه، أن  دوًرا وإبداًعــا وتأثيــًرا، وقبــل هــذا 
الثقافــة إلــى األولويــات، وأن نــدرك أن ثقافــة مصــر 

هــي أغلــى ثرواتهــا.
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تُعـد القـدرة علـى التصنيـع عموًمـا، وخصوًصـا تصنيـع السـالح أدق ميـزان لقيـاس 
قـوة الـدول، وتكتسـب صناعـة السـالح هـذه األهميـة نظًرا للصراعات التي يشـهدها 
العالـم؛ حيـث أصبـح امتـالك السـالح أمـًرا بالـغ األهميـة للـدول للمحافظـة علـى 
أمنهـا القومـي. وتُعـد الـدول ذات القـدرة علـى التصنيـع هـي األكثر وجوًدا فــي سـوق 
السـالح العامليـة، كمـا تُعـد صناعـة األسـلحة مـن الصناعـات املتخصصـة متعـددة 
األبعـاد؛ فهـي تشـمل مجـاالت البحـث والتطويـر واإلنتـاج وامتـالك املـواد واملعـدات 
واملنشـآت الالزمة لذلك، وأيًضا القدرة على التسـويق فــي تنافس قوي مع شـركات 
كبـرى تدعمهـا دولهـا، مادًيّـا وسياسـًيّا وعسـكرًيّا، وفــي هـذا السـياق سـيتم تنـاول 
املوضـوع مـن خـالل ثالثـة عناصـر، أولًا: حملـة تاريخيـة عـن صناعـة السـالح فــي 
مصر، وثانًيا: املعرض الدولي املصري للصناعات الدفاعية والعسـكرية »إيديكس«، 

وثالًثـا: مسـتقبل الصناعـات العسـكرية فــي مصـر.

أوًلا: حملة تاريخية عن صناعة السالح فـي مصر
تُعد مصر من الدول التي دخلت هذا اجملال منذ زمن بعيد؛ إذ ترجع صناعة السالح 
الفراعنة  إنتاج  املعابد  النقوش على  تاريخية، فقد أظهرت  إلى عصور  فـي مصر 
السهام  استخدم  من  أول  وأنهم  احلربية،  العربات  مثل  القتال  ومعدات  لألسلحة 
واألقواس والسيوف املصنوعة من الصلب والدروع الواقية فـي معاركهم احلربية، 
وسجلوا أحداثها على جدران معابدهم املنتشرة فـي مصر، وفـي العصور الوسطى 

جنح املصريون فـي تصنيع األبراج املتحركة، والعبوات احلارقة، واملنجنيق.

احلرب  نشوب  أصبح  عندما  احلربي  لإلنتاج  نواة  إنشاء  فـي  التفكير  بدأ  وقد 
العاملية الثانية وشيًكا، وما قد يتبع ذلك من حصار عسكري واقتصادي يتعذر معه 
إمداد القوات املسلحة املصرية مبا يلزمها من أسلحة وذخائر، واجته التفكير إلى 
إنشاء قاعدة للصناعات احلربية بالبالد، واستعانت وزارة احلربية فـي ذلك احلني 
باخلبرة اإلجنليزية إلنشاء مصنع لألسلحة الصغيرة وذخيرتها، وكنواة تبدأ بإنتاج 
الثانية فـي عام ۱۹۳۹  العاملية  إنفليد« )Lee–Enfield(، ومع احلرب  البندقية »لي 
توقفت املشروعات؛ النشغال الدول وخاصة إجنلترا بضرورات احلرب، فضلًا عن 
االجتاهات السائدة فـي ذلك الوقت للحد من اإلنفاق على القوات املسلحة املصرية، 
ومع حرب 1948 كان موردو السالح سماسرة أجانب، أمدوا اجليش املصري بأسلحة 
وذخيرة غير فّعالة، وقد ترتب على هذا املوقف تفجير الشعور الوطني بضرورة قيام 

صناعة حربية وطنية تعتمد عليها القوات املسلحة. )1(

إيديكـــس 2021 ... ومســـتقبل الصناعـــات 
العســـكرية فــــي مصـــر

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــواء طــــــــــــــيــــــــــــــار/
ــي ــ ــبـ ــ ــلـ ــ احلـ هــــــــشــــــــام  د. 

ناصـــر  بأكادمييـــة  مستشـــار 
العليـــا العســـكرية 
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وعندمـا قامـت ثـورة ۲۳ يوليـو 1952، كان أهـم مبادئهـا إقامـة جيـش وطنـي قـوي 
يعتمـد علـى صناعـة حربيـة وطنيـة، ومت إنشـاء عـدد مـن املصانـع احلربيـة، وأُنتجـت 
واتُِّخـذ هـذا  أكتوبـر 1954،  يـوم ۲۳  فــي مصنـع ۲۷ احلربـي  أول طلقـة مصريـة 
الدولـة لإلنتـاج احلربـي هـي املسـؤولة  وتُعـد وزارة  اليـوم عيـًدا لإلنتـاج احلربـي. 
عـن إدارة املصانـع احلربيـة وتطويرهـا وتشـغيلها فــي مصـر، ويتبعهـا العديـد مـن 
بعيدهـا  الـوزارة  احتفلـت  وقـد  واألبحـاث،  التدريـب  ومراكـز  والشـركات  املصانـع 
السـابع والسـتني فــي نوفمبـر ۲۰۲۱ )2(، وتعـددت األنشـطة بعـد ذلـك مـا بني صناعة 
الطائرات والصواريخ واملعدات العسـكرية الثقيلة، وفــي عام 1975 مت إنشـاء الهيئة 
العربيـة للتصنيـع، والتـي يتبعهـا العديـد مـن املصانـع والشـركات، وتعـد إحـدى ركائـز 

الصناعـة العسـكرية فــي مصـر )3(. 

هــذا ويعــد تســويق الســالح أحــد العوامــل املهمــة التــي تركــز عليهــا صناعــة الســالح؛ 
حيث يُسهم ذلك بصورة كبيرة فـــي توفـــير الدعم املادي والتقني الستمرار التصنيع 
وعمليــات البحــث والتطويــر التــي حتقــق املنافســة العامليــة فـــي هــذا اجملــال. ويعــد 
االشــتراك فـــي معــارض الســالح الدوليــة إحــدى آليــات التســويق، كمــا تعــد إقامــة 
معــارض الســالح األســلوب األمثــل لتنفـــيذ هــذه اآلليــة، وانطالًقــا مــن ذلــك جــاءت 
فكــرة تنفـــيذ املعــرض الدولــي املصــري للصناعــات الدفاعيــة والعســكرية »إيديكــس« 

)Egypt Defence Expo-EDEX( فـــي مصــر.

ثانًيــا: املعــرض الدولــي املصــري للصناعــات الدفاعيــة 
»إيديكــس« والعســكرية 

:)EDEX-2018( معرض
ـــي الفتـــرة مـــن 3  أُقيـــم معـــرض )EDEX-2018( للصناعـــات الدفاعيـــة والعســـكرية فـ
إلى 5 ديســـمبر 2018، وشـــارك فــــيه أكثر من )376( شـــركة ومؤسســـة عســـكرية من 
ـــن املعـــرض  ـــة، وتضّم ـــة ومحلي ـــة )15( شـــركة عاملي ـــم، وبرعاي ـــة حـــول العال )41( دول
ـــن عشـــرة آالف  ـــرب م ـــا يق ـــدول املشـــاركة، وحضـــره م ـــف ال ـــن مختل ـــا م )21( جناًح
ــم )10( وزراء  ــن بينهـ ــكرية، مـ ــات العسـ ــكريني واملهتمـــني بالصناعـ ــن العسـ ــر مـ زائـ
دفـــاع، و)7( رؤســـاء أركان، و)8( وزراء إنتـــاج حربـــي؛ مـــا عكـــس اهتمـــام العديـــد مـــن 
دول العالـــم بهـــذا املعـــرض، خاصـــة أنـــه أظهـــر قـــدرات التصنيـــع العســـكري للعديـــد 
مـــن الشـــركات املصريـــة املشـــاركة فــــيه، ووضـــع مصـــر علـــى خريطـــة معـــارض 

ثــورة  قامــت  عندمــا 
أهــم  كان   1952 يوليــو   ۲۳
جيــش  إقامــة  مبادئهــا 
وطنــي قــوي يعتمــد علــى 
وطنيــة،  حربيــة  صناعــة 
وأنِشــئ عــدد مــن املصانــع 
أول  وُأنتجــت  احلربيــة، 
طلقــة مصريــة فـــي مصنــع 
۲۷ احلربــي يــوم ۲۳ أكتوبــر 
اليــوم  هــذا  ِخــذ  واتُّ  ،1954
احلربــي،  لإلنتــاج  عيــًدا 
وُتعــد وزارة الدولــة لإلنتاج 
احلربــي هــي املســؤولة عــن 
وتشــغيل  وتطويــر  إدارة 
فـــي  احلربيــة  املصانــع 

مصــر.  
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مـــعـــــــــــــــرض  أصـبــــــــــح 
نسخته  فـي   )EDEX-2021(
األضخم  احلدث  الثانية 
الـصـنــاعـــــــات  مـجــــــــال  فـي 
العسكرية فـي مصر والقارة 
اإلفريقية؛ حيث جمع أكبر 
والعاملية  احمللية  الشركات 
الـتـســــــــلـيــــح،  مجــــــــال  فـي 
إذ تـجــــــاوز عــــــدد الشــــركات 
الــعــــارضـــــــــة )400( شـــــــركــة 
من )42( دولــــة، وبلــغ عـــــدد 
الزائرين أكثر من )30( ألف 
زائر، وحضره أكثر من )40( 
حربي  وإنتاج  دفاع  وزيــــــــر 

ا.   وقائًدا عسكرّيً

ـــزة  ـــى جائ ـــه عل ـــى حصول ـــي نســـخته األول ـــة، وأكـــد جنـــاح املعـــرض فـ الســـالح الدولي
أفضـــل معـــرض جتـــاري عاملـــي لعـــام 2018 مـــن منظمـــة )En Award( اإلجنليزيـــة 

ـــة. )4( ـــارض الدولي ـــم املع لتقيي

:)EDEX-2021( معرض
ـــى 2 ديســـمبر 2021 مبركـــز مصـــر للمعـــارض  ـــر إل ـــرة مـــن 29 نوفمب ـــي الفت ـــم فـ أُقي
الدوليـــة، وأصبـــح فــــي نســـخته الثانيـــة احلـــدث األضخـــم فــــي مجـــال الصناعـــات 
ــة  ــركات احملليـ ــر الشـ ــع أكبـ ــة؛ حيـــث جمـ ــارة اإلفريقيـ ــر والقـ ــي مصـ ــكرية فــ العسـ
ـــح  ـــى، وأصب ـــى نســـخته األول ـــي مجـــال التســـليح، وقـــد ارتكـــز جناحـــه عل ـــة فـ والعاملي
أكبـــر وأكثـــر تطـــوًرا باملقارنـــة مبعـــرض 2018، فتجـــاوز عـــدد الشـــركات العارضـــة 
)400( شـــركة مـــن )42( دولـــة، وبلـــغ عـــدد الزائريـــن أكثـــر مـــن )30( ألـــف زائـــر، 
ـــل اجلنـــاح  وحضـــره أكثـــر مـــن )40( وزيـــر دفـــاع وإنتـــاج حربـــي وقائـــًدا عســـكرّيًا، ومثَّ
ــا  ــات، أبرزهـ ــدة جهـ ــم عـ ــة، والـــذي ضـ ــاحة املعـــرض الكليـ املصـــري 15% مـــن مسـ
وزارة الدفـــاع، ووزارة اإلنتـــاج احلربـــي، والهيئـــة العربيـــة للتصنيـــع، والشـــركة العربيـــة 
العامليـــة للبصريـــات، وشـــركة الترســـانة البحريـــة، وجهـــاز اخلدمـــات والصناعـــات 
ـــز املعـــرض  البحريـــة، وجهـــاز مشـــروعات اخلدمـــة الوطنيـــة، وســـالح املركبـــات، ومتّي

ـــي نســـخته الثانيـــة باآلتـــي: فـ
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القــــــــــوات  نـــّظــــــــمــــــــت 
اجلويـــة )املنتـــدى الدولـــي 
اجلويـــة(،  للقـــوات  األول 
حتـــت عنـــوان »التحديـــات 
أّكـــد  الـــذي  الناشـــــــئـــــــــة«، 
الـــدور احملـــوري الـــذي تقـــوم 
ملـــا  اجلويـــة  القـــوات  بـــه 
متتلكـــه مـــن نخبـــة ألفضـــل 
الطياريـــن املقاتلـــني علـــى 
ـــل  مســـتوى العالـــم، كمـــا مثَّ
رئيســـة  منصـــة  املنتـــدى 
للقـــوات اجلويـــة املصريـــة 
االســـتراتيجيات  ملناقشـــة 
الســـــــــــــتمرار  الضـــــــــــــرورية 
كمحـــور  مصـــــــــــــــر  متكـــني 
الفكـــر  مجـــال  فــــي  بـــارز 
الشـــرق  فــــي  العســـكري 

وإفريقيـــا.   األوســـط 

ظهور أسلحة تصميم وتصنيع مصري %100
عرضت الشركات املصرية، على سبيل املثال وليس احلصر، املدرعة )سينا 200(، 
 )ST500( وهي مركبة مدرعة على جنزير بطاقم 6 أفراد، واملُدرعة متعددة املهام
ذات درجة حماية تُصنَّف على أنها األعلى فـي فئتها، ومركبة مدرعة أخرى على 
عجالت، إضافة إلى قذيفة األعماق )نورس 1( والتي ميكنها إصابة أهداف على 
»الهاوتزر«،  ملدافع  مرة  ألول  تُنتج  ذخيرة  وكذلك  البحر،  500م حتت سطح  عمق 
ومنظومات القيادة والسيطرة اآللية املتخصصة فـي إدارة النيران واجملهزة ببرامج 
مصرية 100%، كما ُعِرضت منظومة إدارة املالحة اجلوية للمجال اجلوي ببرنامج 
مصري 100%، وعدد من الطائرات بدون طيار بتصميم وتصنيع مصري، أبرزها 
الطائرة )NUT(، ومنظومة اإلعاقة على الطائرات بدون طيار، وعلى هامش املعرض 
افتُِتح أحدث مركز لَعمرة الهليكوبتر لديه القدرة على عمل )16( َعمرة فـي وقت 

واحد بعمالة فنية مصرية %100. 

ا يؤسس للتعاون العسكري بني دول العالم محفًلا دولًيّ
شـهدت فعاليـات املعـرض لقـاءات مكثفـة للقائـد العـام للقـوات املسـلحة وزيـر الدفاع 
الـدول  وفـود  مـع  املسـلحة  القـوات  أركان حـرب  رئيـس  والسـيد  احلربـي  واإلنتـاج 
املشـاركة، تناولـت اللقـاءات سـبل التعـاون العسـكري ودعـم العالقـات العسـكرية )5(،  
وعقـد كذلـك قـادة األفـرع الرئيسـة وكبـار قـادة القـوات املسـلحة لقـاءات ثنائيـة مـع 
عـدد مـن قـادة الوفـود العسـكرية وممثلـي كبـرى شـركات التسـليح العامليـة، وذلـك 
فــي إطـار حـرص القـوات املسـلحة علـى زيـادة آفـاق التعـاون العسـكري والشـراكة 

االسـتراتيجية مـع مختلـف القـوات املسـلحة للـدول الشـقيقة والصديقـة )6(. 

املنتدى الدولي األول للقوات اجلوية منصة علمية أكادميية لتبادل اخلبرات 
كذلك جتدر اإلشارة إلى أنه فـي إطار حرص القوات املسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات 
)املنتدى   2021 نوفمبر   28 فـي  اجلوية  القوات  نّظمت  مصر،  أرض  على  العسكرية 
الدولي األول للقوات اجلوية(، حتت عنوان »التحديات الناشئة«، بحضور السيد القائد 
العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، ووفود رفـيعة املستوى من الدول 
العالم، ورواد تكنولوجيا  العسكريني من دول  الشقيقة والصديقة، وعدد من اخلبراء 
القوة اجلوية، ووفود شركات الصناعات العسكرية الدولية، وعدد من وسائل اإلعالم 
اجلوية  القوات  به  تقوم  الذي  احملوري  الدور  املنتدى  هذا  ويؤكد  واألجنبية،  احمللية 
يقومون  والذين  العالم،  مستوى  على  املقاتلني  الطيارين  ألفضل  نخبة  من  متتلكه  ملا 
بتنفـيذ جميع املهام التي توكل إليهم مبنظومة تسليح متطورة، تشمل مختلف الطرازات 
َدت القوات اجلوية بها مؤخًرا، كما مثَّل هذا املنتدى منصة  القتالية احلديثة التي ُزوِّ
متكني  الستمرار  الضرورية  االستراتيجيات  ملناقشة  املصرية  اجلوية  للقوات  رئيسة 

مصر كمحور بارز فـي مجال الفكر العسكري فـي الشرق األوسط وإفريقيا. )7(
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ثالًثا: مستقبل الصناعات العسكرية فـي مصر
فــي ضـوء مـا سـبق مـن تاريـخ متصـل للصناعـات العسـكرية فــي مصـر، وقدرتهـا علـى النجـاح فــي تنظيـم املعـرض 
الدولـي املصـري للصناعـات الدفاعيـة والعسـكرية »إيديكـس« بنسـختيه األولـى والثانيـة، فإنـه من املنتظر مسـتقبلًا تنامي 

الصناعـات العسـكرية املصريـة العتمادهـا علـى عـدد مـن الركائـز القويـة، أهمهـا اآلتـي:

اعتمـاد سياسـة التسـليح املصريـة علـى توطـني الصناعـات العسـكرية كأحد العناصـر املهمة التي تدعـم وتعزز عاملني 	 
أساسـيني، هما:

التحديـث املسـتمر ملنظومـات التسـليح؛ للمحافظـة علـى قـوات مسـلحة قويـة وقـادرة علـى مواجهـة التهديـدات  	
احلاليـة واملسـتقبلية كافـة، ويعـزز ذلـك قـدرة املقاتـل املصري على اسـتيعاب تكنولوجيا التسـليح املتطورة فــي وقت 
قصيـر، ويؤكـده ظهـور األسـلحة التـي حصلـت عليهـا القـوات املسـلحة املصريـة حديًثـا فــي املنـاورات والتدريبـات 

الداخليـة واملشـتركة باسـتخدام الذخيـرة احليـة.

تنويع مصادر السالح؛ حيث االعتماد على مصدر واحد أو عدد قليل من املصادر يجعل الدولة مرتبطة باستمرار  	
بسياسـات دول بعينهـا لضمـان اسـتمرار التأمـني الفنـي للتسـليح، وأهمهـا قطـع الغيار والصيانـة والَعمرات، والذي 

يسـتمر طوال مدة اسـتخدام السالح.

وارتباًطـا بذلـك )التحديـث - التنويـع(، تسـعى مصـر بخطـوات علميـة واثقـة فــي تنميـة الصناعـة العسـكرية، اسـتناًدا 
إلـى خبـرات كبيـرة تسـتوعب التكنولوجيـا العسـكرية، وقـد ظهـر ذلـك فــي مسـارين، األول: هـو احلصـول علـى تصديقـات 
التصنيـع مـن شـركات عامليـة؛ ومثـال لذلـك تصنيـع الفرقاطـة )جووينـد( فــي مصـر بتصديـق مـن الشـركة الفرنسـية، 

واملسـار الثانـي: هـو التصميـم والتصنيـع املصـري اخلالـص، والـذي ظهـر فــي معرضـي »إيديكـس«.
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الـخـبـــــــــــــرات  تـشــــكـــــــل 
العســـكرية العاليـــة للجيـــش 
الــحــــــــروب  فــــي  املـــصــــــــــــري 
التقليديـــة وغيـــر التقليديـــة 
بيئـــة عملياتيـــة ناجحـــة تفرز 
متميـــزة  أفـــكاًرا  باســـتمرار 
البتـــكار وتطويـــر منظومـــات 
إلـــى  باإلضافـــة  التســـليح، 
املتقـــدم،  العاملـــي  تصنيفـــه 
فـــال ميكـــن فصـــل الصناعـــات 
خـبـــــــــرات  عـــن  العـســــــكـريــــة 
اجليـــش املصـــري، فعـــادة مـــا 
الثقـــل  ذات  الـــدول  متتلـــك 
تصنيـــع  قـــدرات  العســـكري 
عســـكرية، وفــــي الوقت نفســـه 

ـــا حديًثـــا.   جيًشـــا قوّيً

الصناعـــات 	  منظومـــة  وتديـــر  تخطـــط  وطنيـــة  حكوميـــة  مؤسســـات  وجـــود 
العســـكرية؛ مثـــل وزارة اإلنتـــاج احلربـــي، وهـــي املســـؤولة عـــن إدارة وتطويـــر 
وتشـــغيل املصانـــع احلربيـــة فــــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وأيًضـــا الهيئـــة العربيـــة 
للتصنيـــع، والتـــي تُعـــد إحـــدى ركائـــز الصناعـــة العســـكرية فــــي مصـــر؛ حيـــث 
تشـــرف علـــى تســـعة مصانـــع، باإلضافـــة إلـــى شـــركات تتبـــع اجليـــش املصـــري 

ــلحة. ــار األسـ ــع غيـ ــر وقطـ ــاج بعـــض الذخائـ تختـــص بإنتـ

وجـــود مراكـــز أبحـــاث متخصصـــة فــــي مجـــال التســـليح بالقـــوات املســـلحة 	 
ـــى عمليـــات البحـــث  ـــى اختـــالف أنواعهـــا، تتبّن ـــة ومؤسســـات التصنيـــع عل املصري
ـــرات  ـــة مـــن واقـــع اخلب ـــرات عملياتي ـــى خب ـــة، اســـتناًدا إل ـــر بصـــورة علمي والتطوي
ــع الصلـــب  ــة تصنيـ ــال لذلـــك امتـــالك تقنيـ ــة، ومثـ ــة والعامليـ ــكرية املصريـ العسـ

ــدرع )8(.  املـ

ــوات 	  ــر والقـ ــي مصـ ــكري فــ ــع العسـ ــات التصنيـ ــني مؤسسـ ــل بـ ــاون والتكامـ التعـ
املســـلحة املصريـــة.

ــر العديــد مــن اخلبــرات البشــرية التــي تتميــز باملهــارات العاليــة والقــدرة 	  توفُّ
علــى اســتيعاب التكنولوجيــا احلديثــة فـــي التصنيــع العســكري، وعــدد كبيــر مــن 
اإلمكانــات التصنيعيــة )املصانــع احلربيــة - شــركة ترســانة اإلســكندرية - مصنــع 
ــر القياســية وأحــدث مــا توصــل  ــع املعايي ــخ(، وقــد ُروعــي جمي ــرات ... إل الطائ
إليــه علــم اإلنشــاءات فـــي تشــييد وتطويــر هــذه املصانــع، وُروعــي كذلك فـــي أثناء 
التصميــم وضــع املعاييــر الالزمــة لألمــان الصناعــي والســالمة والصحــة املهنيــة، 

فضــلًا عــن وضــع التصميمــات الالزمــة للتوســعات املســتقبلية.

ـــة 	  ـــي احلـــروب التقليدي ـــش املصـــري فـ ـــة للجي ـــرات العســـكرية العالي تشـــكل اخلب
وغيـــر التقليديـــة بيئـــة عملياتيـــة ناجحـــة تفـــرز باســـتمرار أفـــكاًرا متميـــزة البتـــكار 
ــدم، فـــال  ــي املتقـ ــه العاملـ ــة إلـــى تصنيفـ ــليح، باإلضافـ ــات التسـ ــر منظومـ وتطويـ
ـــا  ـــش املصـــري، فكلتاهم ـــن فصـــل الصناعـــات العســـكرية عـــن خبـــرات اجلي ميك
ـــدول ذات الثقـــل العســـكري قـــدرات  ـــك ال ـــادة مـــا متتل ـــة واحـــدة، فع ـــان لعمل وجه

ـــا. ـــا حديًث ـــا قوّيً ـــي الوقـــت نفســـه جيًش ـــع عســـكرية و فـ تصني

 	 ،)K8E( ــرات التدريـــب ــل طائـ ــلحة؛ مثـ ــع األسـ ــوع فــــي تصنيـ ــى التنـ ــدرة علـ القـ
والطائـــرات بـــدون طيـــار، والدبابـــات، واملركبـــات املدرعـــة، باإلضافـــة إلـــى 

األســـلحة اخلفــــيفة، واملنظومـــات اخملتلفـــة.

ـــى 	  ـــا عل ـــة، وقدرته ـــي الصناعـــات العســـكرية املصري ـــة فـ ـــة الشـــركات العاملي ثق
ســـرعة اســـتيعاب التكنولوجيـــا املتقدمـــة، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك الترخيـــص 
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للشـــركات املصريـــة بالتصنيـــع )مثـــال تصنيـــع الفرقاطـــة جووينـــد(، وكذلـــك قيـــام 
الشـــركة العربيـــة العامليـــة للبصريـــات باملشـــاركة مـــع شـــركة )تاليـــس( الفرنســـية بإنتـــاج 
األجهـــزة البصريـــة وأنظمـــة إدارة النيـــران للمدرعـــات وبعـــض الدبابـــات، وكـــذا أنظمـــة 

الرؤيـــة الليليـــة.

ثقة الدول الصديقة والشقيقة فـي الصناعات العسكرية املصرية، وذلك لآلتي:	 

اســـتخدام التســـليح املصـــري فــــي التدريبـــات املشـــتركة، مـــع اعتبـــار أن كفاءتـــه ال تقـــل  	
عـــن نظيـــره فــــي دول العالـــم املتقدمـــة.

انخفاض التكلفة عن منظومات التسليح املناظرة فـي العالم. 	

ـــة بتكلفـــة أقـــل؛ نظـــًرا لقـــرب املســـافة )موقـــع مصـــر يتوســـط  	 توفـــر التدريـــب والصيان
ـــر العاملـــي. ـــال لذلـــك مركـــز َعمـــرات الهليكوبت منطقـــة الشـــرق األوســـط(، مث

زيــادة القــدرة التنافســية للشــركات املصريــة، والــذي ظهــر فـــي معرضــي »إيديكــس« 2018 	 
و2021، وأيًضــا فـــي أثنــاء املشــاركة فـــي معــارض األنظمــة الدفاعيــة الدوليــة اخملتلفــة.

ــخ،  ــَدم التاريـ ــذ ِقـ ــة منـ ــة املصريـ ــا للدولـ ــا واضًحـ ــع الســـالح كان توجًهـ ــإن تصنيـ ــا، فـ وختاًمـ
تدعمـــه خبـــرات وطنيـــة متعـــددة، وبعـــد ثـــورة 30 يونيـــو أولــَـت مصـــر اهتماًمـــا كبيـــًرا بالتصنيـــع 
العســـكري مبعاييـــر عامليـــة، وتســـويق الســـالح املصـــري مـــن خـــالل معـــارض وطنيـــة تضـــع 
الســـالح املصـــري فــــي منافســـة حقيقيـــة مـــع نظيـــره فــــي دول العالـــم، ويُعـــد ذلـــك حتدًيـــا كبيـــًرا 
ظهـــر جناحـــه فــــي معرضـــي إيديكـــس 2018 و2021، األمـــر الـــذي يدعـــم قـــدرات القـــوات 
ـــة  ـــم، ويعـــزز حري ـــاون العســـكري مـــع دول العال ـــد مـــن مســـتويات التع ـــة، ويزي املســـلحة املصري

ـــر. ـــرار املصـــري بشـــكل كبي الق
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آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

257

إن الســـعي نحـــو إنشـــاء اجلمهوريـــة اجلديـــدة ودعـــم عمليـــة كفـــاءة القـــرار واإلدارة 
فــــيها ال مُيكـــن أن يســـتقيم دومنـــا اهتمـــام بجـــودة ودقـــة البيانـــات املتدفقـــة ملراكـــز 
صنـــع القـــرار فــــي جهـــاز الدولـــة. فعلـــى املســـتوى العاملـــي تـــزداد أهميـــة جـــودة 
البيانـــات باعتبارهـــا األســـاس الـــذى يتـــم االرتـــكاز عليـــه فــــي اتخـــاذ القـــرارات 
الســـليمة، ولكـــن طـــوال العقـــود الســـابقة كانـــت أهـــم مشـــكالت البيانـــات تتلخـــص 
باألســـاس فــــي عـــدم الدقـــة الشـــديدة فــــي جمعهـــا، وفــــي بعـــض األحيـــان فــــي رداءة 
عرضهـــا أيًضـــا، باإلضافـــة إلـــى عـــدم تكامليـــة وشـــمول البيانـــات، فالعمـــل كجـــزر 
منعزلـــة مـــن جهـــات جمـــع البيانـــات، وضعـــف تنســـيقها كّونـــا مشـــكلة إضافــــية، 

ـــة للمصطلحـــات. ـــات الدقيق ـــزام بالتعريف ـــذا عـــدم االلت وك

وتُعـــدُّ البيانـــات Data الركيـــزة األساســـية التـــي يتـــم معاجلتهـــا وحتليلها باســـتخدام 
األســـاليب اإلحصائيـــة للوصـــول إلـــى املعلومـــات Information، وهـــي التـــي تعـــد 

جــــودة الـبـيــانــات فـي الـجـمـهـوريـــــــــــــــــة الـجـديــــدة.. الفرص والتحديات 

الســـعيد  محمـــود  د.  أ. 
د محمـــو

والعلـــوم  االقتصـــاد  كليـــة  عميـــد 
القاهـــرة  جامعـــة   - السياســـية 
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جــــودة الـبـيــانــات فـي الـجـمـهـوريـــــــــــــــــة الـجـديــــدة.. الفرص والتحديات 

أ. د. محمـــود مصطفـــى 
رشـــوان

مديـــر مركـــز املســـوح والتطبيقـــات 
االقتصـــاد  بكليـــة  اإلحصائيـــة 
جامعـــة   - السياســـية  والعلـــوم 

القاهـــرة

األســـاس لدعـــم متخـــذ القـــرار، وأبـــرز األمثلـــة لذلـــك، البيانـــات املطلوبـــة مـــن 
ِقبـــل الدولـــة للتخطيـــط للمشـــروعات الكبـــرى فــــي العاصمـــة اجلديـــدة، وكذلـــك 
ــة،  ــل وكرامـ ــروع تكافـ ــل مشـ ــادرات، مثـ ــى باملبـ ــن األَولـ ــرى واألماكـ ــد القـ حتديـ
ومبـــادرة حيـــاة كرميـــة، وكذلـــك توافـــر البيانـــات للمســـتثمر األجنبـــي الختيـــار 
ضـــخ اســـتثماراته مبصـــر، وحتديـــد القطاعـــات األنســـب لتفضيالتـــه، و أيًضـــا 
ـــد البيانـــات مهمـــة وحاســـمة جلهـــاز تنميـــة املشـــروعات الصغيـــرة واملتوســـطة  تُع
ــم  ــي يتـ ــات التـ ــة البيانـ ــألة دقـ ــإن مسـ ــك فـ ــة، ولذلـ ــه التمويليـ ــد برامجـ لتحديـ
جمعهـــا تُعـــدُّ مســـألة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن األهميـــة فــــي خطـــة التنميـــة 
املســـتدامة 2030، ويجـــب أن تُولـــي لهـــا الدولـــة وأجهزتهـــا اخملتلفـــة أهميـــة 
ــكل  ــر بشـ ــة، وتؤثـ ــات خاطئـ ــى معلومـ ــؤدي إلـ ــة تـ ــات الرديئـ ــوى، ألن البيانـ قصـ

ـــرارات املتخـــذة. ـــة الق ـــي دق مباشـــر فـ
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ــي الـــعـــام  ــ ــوعـ ــ ــدُّ الـ ــ ــعـ ــ ُيـ
مشاركة  بأهمية  واإلميــــان 
الـــــبـــــيـــــانـــــات، مــــــع وضــــــوح 
إجــــــــراءات حــمــايــة حــقــوق 
ــــــي األبــــحــــاث  ــاركــــني فـ ــشــ املــ
ــم  ــ ــن أهـ ــ ــ والــــــــــــدراســــــــــــات، مـ
املتطلبات لنجاح الدراسات 
البيانات  وتوفـير  امليدانية، 
الـــالزمـــة لــصــنــاعــة الــقــرار.  

وبالنظــر للواقــع فــإن عمليــة جمــع وتوفـــير البيانــات فـــي مصــر تواجههــا بعــض 
التحديــات التــي يحــاول اخملتصــون مجابهتهــا منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة، وتهــدف 
هــذه املقالــة إلــى حصــر هــذه التحديــات والتوصيــة ببعــض احللــول ملواجهتهــا، ولهــذا 

تنقســم املقالــة إلــى قســمني:

ـــي  	 ـــيما يخـــص البيانـــات فـ األول: يتنـــاول التحديـــات التـــي يجـــب التصـــدي لهـــا فـ
ـــدة. ـــة اجلدي اجلمهوري

ـــي يجـــب اســـتثمارها، ورؤى احلـــل ملشـــكالت  	 ـــرص الت ـــاول بعـــض الف الثانـــي: يتن
ـــات. البيان

أوًلا: البيانات فـي اجلمهورية اجلديدة.. أهم التحديات 

1. وعي األفراد واملؤسسات بأهمية البيانات:

فــــي كثيـــر مـــن األحيـــان عنـــد إجـــراء دراســـات تســـتلزم احلصـــول علـــى بيانـــات، ســـواء 
ـــي  ـــع إلكترون ـــودة ملوق ـــني، أو بالع ـــات األفـــراد واملوظفـ باســـتبيان ومســـح آلراء وتوجه
ملؤسســـة أو أخـــرى، فـــإن األفـــراد أو املؤسســـات قـــد يُحجمـــون عـــن املشـــاركة؛ خوًفـــا 
ــا  ــم بأهميتهـ ــدم إميانهـ ــل لعـ ــى األقـ ــات، أو علـ ــك البيانـ ــتغالل تلـ ــب اسـ ــن عواقـ مـ
ـــام واإلميـــان  ـــإن الوعـــي الع ـــة ف ـــة عام ـــرار. وبصف ـــا لدعـــم متخـــذ الق ـــج حتليله ونتائ
بأهميـــة املشـــاركة، مـــع وضـــوح إجـــراءات حمايـــة حقـــوق املشـــاركني فــــي البحـــث 
تُعـــدُّ مـــن أهـــم املتطلبـــات لنجـــاح الدراســـات امليدانيـــة، وتوفــــير البيانـــات الالزمـــة 

لصناعـــة القـــرار.

2. األخطاء ودقة البيانات.. من املشاركني أو الباحثني:

كذلـــك فإنـــه مـــن الـــوارد وجـــود أخطـــاء فــــي البيانـــات التـــي يتـــم احلصـــول عليهـــا، 
ــي  ــض جامعـ ــام بعـ ــدم قيـ ــان، أو لعـ ــى البيـ ــتجيب، أو ُمعطـ ــة املسـ ــدم دقـ ــا لعـ إمـ
البيانـــات بدورهـــم بالشـــكل الصحيـــح، أو أخطـــاء إدخـــال البيانـــات علـــى أجهـــزة 
ــا  ــتبيان، وغيرهـ ــتمارات االسـ ــة اسـ ــد ومراجعـ ــاء تكويـ ــي، أو أخطـ احلاســـب اآللـ
مـــن األخطـــاء الشـــائعة. وقـــد أدى االعتمـــاد علـــى أجهـــزة التابلـــت فــــي التعـــداد 
الســـكاني األخيـــر، فــــي 2017، فــــي عمليـــة جمـــع وإدخـــال البيانـــات إلكترونًيّـــا إلـــى 
ـــة األخطـــاء  ـــك تظـــل احتمالي ـــل معظـــم هـــذه األخطـــاء، ولكـــن بالرغـــم مـــن ذل تقلي
مـــن ِقبـــل بعـــض جامعـــي البيانـــات واردة، ومتثِّـــل التحـــدي األكبـــر فــــي موضـــوع 
دقـــة البيانـــات واملعلومـــات الناجتـــة عنهـــا، وهـــو مـــا يتطلـــب بـــدوره توخـــي احلـــذر 
والدقـــة واملراجعـــة جتـــاه عمليـــات جمـــع البيانـــات اخملتلفـــة، خصوًصـــا تلـــك التـــي 

ـــي جودتهـــا. ـــيها أو املبحوثـــون دوًرا فاصـــلًا فـ يلعـــب جامـــع البيانـــات فـ
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األخيــر  العقــد  فـــي 
احلاســب  أجهــزة  تطــورت 
االتصــاالت  ووســائل 
احملمــول  وأجهــزة 
االجتماعــي  والتواصــل 
بشــكل فائــق الســرعة؛ ممــا 
بيانــات  ظهــور  إلــى  أدى 
عــن  مختلــف  بشــكل 
 Not( التقليــدي  الشــكل 
نتيجــة   )structured

وإضافــة  أشــكالها  تعــدد 
املصــورة  واملقاطــع  الصــور 

لهــا.  

3. تعدد مصادر البيانات وعدم التنسيق بينها:
الدراسة  بإجراء  اجلهات  من  كبير  عدد  قيام  األحيان  من  كثير  فـي  املؤسف  من 
االقتصادية  البيانات  من  كثير  ففـي  التكلفة؛  وتقليل  اجلهود  تنسيق  دون  نفسها 
االستثمار، أو  احمللي،  الناجت  أو  التضخم،  عن  اإلحصاءات  بعض  أن  جند   قد 
أو البطالة، تصدر بيانات بشأنها من عدة جهات، ويصحب ذلك غالًبا اختالف قيم، 
أو أرقام، أو طرق قياس، فـي البيان نفسه من جهة ألخرى، نتيجة اختالف التعريف 
أو طريقة جمع البيان؛ مما ميِثّل تضارًبا يعوق الوصول إلى معلومات دقيقة ينبني 
عليها  املتعارف  اإلحصائية  النماذج  من  بالفعل عدد  وهناك  األمثل.  القرار  عليها 
ا  لدمج البيانات من مصادر متعددة؛ وقد يعد استخدام هذه النماذج مساعًدا مهًمّ
لألجهزة اإلحصائية فـي الدولة - مثل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
ومركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء - وداعًما فـي فحص وتقييم 
البيانات من مصادر متعددة، ثم دمجها لتزويد الدولة مبعلومات أكثر مالءمة وقابلة 

للتنفـيذ ومفـيدة لصانعي السياسات والشركات واألفراد.

:Big Data 4. حتدي نشأة ظاهرة البيانات الضخمة
احملمول  وأجهزة  االتصاالت  ووسائل  احلاسب  أجهزة  تطورت  األخير  العقد  فـي 
والتواصل االجتماعي بشكل فائق السرعة؛ مما أدى إلى ظهور بيانات بشكل مختلف 
عن الشكل التقليدي )Not structured( نتيجة تعدد أشكالها وإضافة الصور واملقاطع 
املصورة لها، وكل يوم يتم إنشاء تريليونات من البايت من البيانات فـي مصر، حيث 
تتدفق من مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم وأجهزة الدولة واملعامالت التجارية – 
أي من كل مكان. ويُعدُّ جمع هذه البيانات الضخمة وحتليلها وإدارتها عاملًا حاسًما فـي 
تشكيل السياسة املستقبلية، بشرط أن يتم جمع هذه الكميات من البيانات وتخزينها 
وحتليلها بشكل فعال. تتحرك البلدان املتقدمة وبعض البلدان الناشئة بطموح كبير 
فـي هذا اجملال اجلديد الذي أصبح ممكًنا بفضل الثورة الرقمية منذ بداية األلفـية 
الثالثة. وفـي مصر يجب استغالل الفرص التي توفرها البيانات الضخمة فـي عملية 
فـي حتديد  الضخمة  البيانات  استخدام  استغالل، حيث ميكن  أفضل  القرار  صنع 
طبيعة وحجم مشكالت مرتبطة مبجاالت حيوية كثيرة، مثل: الغذاء، واملاء، والطاقة، 

والكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، قبل وضع خريطة طريق حللها. 

5. ندرة التنسيق بني اجلهات التي متتلك قواعد بيانات:
وغيرها  واملؤسسات  األفراد  عن  بيانات  قواعد  الدولة  جهات  من  العديد  ميتلك 
فـي صنع  تُسهم  معلومات  استخراج  فـي  منها  االستفادة  التي ميكن  البيانات  من 
القرارات بشكل أفضل، والتي ميكن االستفادة منها بشكل أفضل من خالل دمج 
هذه القواعد وحتليلها وهو ما سيقود إلى استخراج معلومات ومؤشرات من شأنها 

الوصول إلى قرارات أكثر دقة. 
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ميــتــلــك الـــعـــديـــد مــن 
جهات الدولة قواعد بيانات 
عــــن األفـــــــــراد واملـــؤســـســـات 
التي مُيكن االستفادة منها 
ــي اســـتـــخـــراج مــعــلــومــات  فـــ
الــقــرارات  صنع  فـي  ُتسهم 
بــشــكــل أفــضــل، ولــكــن عــدم 
التنسيق بني هذه اجلهات 
ــة مـــن فــرصــة  ــدولـ يــحــرم الـ

االستفادة بها.  

6. إتاحة وتداول املعلومات:
إذا انتقلنــا إلــى مرحلــة مــا بعــد معاجلــة وحتليــل البيانــات وإنتــاج معلومــات توضــع 
لــدى صانــع القــرار، فــإن إتاحــة وتــداول املعلومــات -مبــا ال يتعــارض مــع مقتضيــات 
األمــن القومــي ومكافحــة اجلرائــم، وخصوًصــا اجلرائــم اإلرهابيــة- ما تــزال كمفهوم 
تواجهــه مشــكالت جّمــة؛ بســبب تخــوف البعــض وعــدم إميــان البعــض اآلخــر بأهميــة 
اإلتاحــة. إن احلــق فـــي إتاحــة والوصــول إلــى املعلومــات هــو أحــد املعاييــر املهمة فـــي 
ــي ذلــك فعاليــة املشــاركة العامــة  مكافحــة الفســاد وتعزيــز احلكــم الرشــيد، مبــا فـ
فـــي صنــع القــرار احلكومــي. ونظــًرا ألهميتــه الشــديدة فقــد نّصــت االســتراتيجية 
الوطنيــة املصريــة ملكافحــة الفســاد، وكذلــك اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، 

علــى احلــق فـــي الوصــول إلــى املعلومــات وإتاحتهــا. 

ــة  ــات هــي مســؤولية مجتمعي ــط قواعــد البيان ــد أن ضب ــذا القســم، نؤك وختاًمــا له
مشــتركة مــا بــني أجهــزة الدولــة واملواطــن، فأجهــزة الدولــة املعنيــة عليهــا دور 
ــل دور املواطــن فـــي املبــادرة بتســجيل نفســه فـــي  توفـــير آليــة للتســجيل، فـــيما يتمثَّ
ــرت للدولــة معلومــات موّثقــة،  أي تصنيــف أو نقابــة مهنيــة ينتمــي إليهــا، فكلمــا توفَّ
اســتطاعت الدولــة اســتيعاب مشــكالتها، وكيفـــية عالجهــا، واإلمكانــات املطلوبــة لها، 
كمــا تتمّكــن مــن خــالل املعلومــات والبيانــات الدقيقــة مــن وضــع خطــط التنميــة 
قصيــرة ومتوســط وطويلــة املــدى. فــأي دولــة ال تســتطيع بنــاء خطــة تنميــة مســتدامة 

ــية وحقيقيــة. صحيحــة دون أن يكــون لديهــا معلومــات كافـ
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وجـــــــــود  مـــن  بالرغـــــــم 
تـحـديــــــات أمــــــام االســــتفادة 
بالـشــــــكــــل  البـيـانــــــات  مـــن 
فــــــــــــرص  فـــــــــــإن  األمـثــــــل، 
قائمـــة،  والتطويـــر   العـــالج 
ال ســـيما مـــع انفتـــاح القيـــادة 
السياســـية ومتخـــذي القـــرار، 
وإميانهـــم بأهميـــة البيانـــات 
إلـــى  للـوصـــــــــــــول  ودقـتـهـــــــا 
ـــل  معلومـــات دقيقـــة؛ ممـــا ميثِّ
املصــــــدر األسـاســـــــي لوضــــــع 

خطـــط التنميـــة.  

ثانًيا: البيانات فـي اجلمهورية اجلديدة.. الفرص ورؤى احلل 
أمام  عائًقا  متثِّل  زالت  ما  والتي  إليها،  اإلشارة  مّتت  التي  التحديات  من  بالرغم 
قائمة،  والتطوير  العالج  فرص  فإن  األمثل،  بالشكل  البيانات  من   االستفادة 
بأهمية  العميق  وإميانهم  القرار،  ومتخذي  السياسية  القيادة  انفتاح  مع  سيما  ال 
إلى معلومات دقيقة، مما ميثِّل املصدر  للوصول  البيانات ودقتها ومحوريتها  هذه 

األساسي لوضع خطط التنمية، وميكن عرض هذه الفرص فـي النقاط التالية:

التحول الرقمي واستخدام أجهزة التابلت؛ مما يؤدى إلى تقليل أخطاء البيانات، . 1
وتوفـير مجهود وزمن جمعها، ولعل جتربة اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
فـي تعداد السكان واملنشآت األخير، وكذلك التعداد االقتصادي خير دليل على 
ذلك. وبصفة عامة فإن االعتماد على جمع البيانات بطريقة آلية بعيًدا عن العنصر 
البشري يقلل األخطاء إلى احلدود الدنيا. ويتطلب احلصول على البيانات آلًيّا 
االهتمام بسياسات التعليم ومحو األمية؛ حيث تعد األمية من أكبر العوائق فـي 

التقدم نحو تطبيق وسائل جمع بيانات ال حتتاج إلى وسيط بشري.

إعداد حمالت إعالمية لزيادة وعي املواطن بأهمية اإلدالء ببيانات دقيقة فـي . 2
بيانات  على  احلصول  منه  تطلب  التي  الرسمية  اجلهات  وفـي  االستبيانات، 
شخصية. ووعي املواطن مطلوب لبناء الثقة فـي اإلحصاءات الرسمية؛ بحيث 
على  وتطبيقها  السياسات،  ووضع  القرارات،  التخاذ  واألساس  الدليل  تصبح 
بجمع  مروًرا  العمل،  برامج  إقرار  من  بدايًة  اإلحصائي،  العمل  مراحل  جميع 

وحتليل البيانات، وانتهاًء بإصدار النتائج.

تعريفات . 3 ووضع  واملعلومات،  البيانات  إلنتاج  اخملتلفة  اجلهات  بني  التنسيق 
موحدة للبيانات. 

جميع . 4 لتضم  اإلحصائية  الدولة  أجهزة  أحد  فـي  قومية  بيانات  قاعدة  بناء 
لتكون  التطبيقية،  واألبحاث  األكادميية،  والدراسات  واإلحصاءات،  البيانات، 
وكذلك  التكرار،  لتفادي  ومصدًرا  والباحثني،  واملؤسسات،  للجهات،  مرجًعا 

التضارب فـي البيانات. 

االستثمار فـي مراكز البيانات، ويعرف مركز البيانات بأنه مرفق مادي تستخدمه . 5
البيانات  ملراكز  وبالنسبة  هذا،  والبيانات.  التطبيقات  الستضافة  املؤسسات 
للبيانات  اخلاصة بالشركات، فقد أنشأتها ومتتلكها وتشغلها مؤسسات منتجة 
فـي أماكن عملها. وتدار مراكز بيانات اخلدمات بواسطة طرف ثالث، إذ تقوم 
املؤسسات املنتجة للبيانات بتأجير املعدات والبنية التحتية. وتستضيف مراكز 
البيانات املشتركة البيانات للعديد من الكيانات املنتجة للبيانات، وتوفر الطاقة 
يتعلق  وفـيما  »السيرفرات«.  واخلوادم  األجهزة  الستضافة  والتأمني  والتبريد 
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فـــــــــــي ضــــــــــوء املـــــوقـــــع 
ــي الــــــــذي  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــ ــرات ــ ــتــ ــ االســ
ــر، فــإنــهــا  تــتــمــتــع بــــه مــــصــ
ــًزا  ــركــ مــ تـــصـــبـــح  أن  ــكـــن  ميـ
لتخزين  ـــا  ودولـــًيّ ــا  إقــلــيــمــًيّ
ونـــــــقـــــــل الــــــبــــــيــــــانــــــات بـــني 
الشمال واجلنوب، والشرق 
ــال شــك  والـــــغـــــرب، وهــــــذا بــ
اقتصادية  عوائد  سيحقق 
ضــخــمــة لــلــدولــة املــصــريــة، 
كــمــا ســُيــســهــم فـــــي حتليل 
ومـــعـــاجلـــة الـــبـــيـــانـــات فـــــي 

مصر.  

مبصر، فإنه فـي ضوء موقعها االستراتيجي ميكن أن تصبح مركًزا إقليمًيّا ودولًيّا 
البيانات بني الشمال واجلنوب، والشرق والغرب، وهذا بال شك  لتخزين ونقل 
سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة للدولة املصرية، وأيًضا على املستوى القومي 

من شأنه أن يُسهم إسهاًما كبيًرا فـي حتليل ومعاجلة البيانات فـي مصر.

6 .  Big data االستفادة من جتارب الدول فـي معاجلة وحتليل البيانات الضخمة
عمل  فرق  وتكوين  ضخمة،  حاسب  أجهزة  إلنتاج  هائلة  استثمارات  ضخ  مع 
مشتركة من اإلحصائيني، ونظم املعلومات، وتطوير وبناء برامج دراسية فـيما 
يُسمى علم البيانات Data Science. ومن الضروري طلب دعم الدول املتقدمة 
الضخمة؛  البيانات  قوة  الستغالل  الالزم  والتحليل  والتكنولوجيا  التعليم  فـي 
اغتنام  وميكن  املصري،  للمجتمع  عظيمة  فرصة  تعد  الضخمة  فالبيانات 
الفرصة إذا مت استيفاء ثالثة شروط، كلها إما متوفرة أو من السهل توفرها 

فـي مصر، وهي:

عامل البيانات: حيث يجب توفـير كميات كبيرة من البيانات للمجتمع بشكل  أ . 
عام، وليس لعدد صغير من الشركات فقط، وهذا العامل متوفر فـي مصر. 

املنتشرة على نطاق واسع.  البيانات  القدرة على حتليل  البشري:  العامل  ب . 
فـي حتليل  للعمل  الكوادر  تأهيل بعض  إلى  نحتاج  العامل  لهذا  وبالنسبة 

البيانات الضخمة )التأهيل العلمي والتدريب(.

العامـــل الرســـمي: مـــن خـــالل اتخـــاذ القـــرارات بنـــاًء علـــى األدلـــة املســـتمدة  جـ. 
مـــن البيانـــات. 

املُضي قدًما نحو إجناز قانون لتنظيم تداول املعلومات وحريتها، وهو القانون الذي . 7
تعددت مبادرات محاولة إجنازه، وخلصت إلى ضرورة أن يتضمن املبادئ التالية:

-  الكشف األقصى عن املعلومات

االلتزام بنشر املعلومات األساسية  -

الترويج للحكومة املنفتحة  -

احلد من االستثناءات  -

تسهيل الوصول إلى املعلومات  -

حتديد تكاليف مقبولة للحصول على املعلومات  -

تعديل أو إلغاء القوانني التي تتعارض مع مبدأ الكشف األقصى للمعلومات  -

حماية املُبلغني عن الفساد  -
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قائمة املراجع
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة التخطيط، االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات . 1

فـي مصر، 2020.

أماني الريس، تطوير جودة البيانات فـي مصر، معهد التخطيط القومي، 2012.. 2

توبي مندل، حرية تداول املعلومات، مسح قانوني مقارن، مطبوعات اليونيسكو 2003، ص 14،15.. 3

شريف كامل شاهني، حرية تداول املعلومات فـي مصر بني التشريع والتنفـيذ، ورقة بحثية مقدمة . 4
للمؤمتر الدولي لكلية اآلداب عن احلريات وحقوق اإلنسان، 6- 8 أبريل 2013، كلية اآلداب جامعة 

القاهرة. 

مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان، نحو قانون حرية قانون تداول املعلومات فـي مصر، أوراق . 5
سياسات، مايو 2015.
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ــاه ومشـــكالته وحتدياتـــه، ســـعت فيـــه مصـــر  ــَرّ بهمومـــه وقضايـ عـــام صعـــب مـ
وقيادتهـــا إلـــى اخلـــروج مـــن ضغوطاتـــه ال ســـاملة فقـــط، بـــل غامنـــة أيًضـــا. واملتابـــع 
ـــه رغـــم الصعـــاب باتـــت مصـــر تنســـج مشـــهًدا شـــديد الوضـــوح  واملتأمـــل يجـــد أن
والتألـــق، مشـــهًدا خـــاض الشـــعب والقيـــادة مجـــدًدا إحـــدى أهـــم معاركـــه وأكثرهـــا 
إبهـــاًرا، شـــأنها شـــأن معركـــة العبـــور األولـــى، فـــكان العبـــور الثانـــي منـــذ ســـبع 
ـــة إرادة،  ـــة طمـــوح صاحب ـــادة واعي ـــف قي ســـنوات للداخـــل؛ إذ اقتحـــم الشـــعب خل
ـــزة خـــالل  ضـــت له ـــي تعرَّ ـــة ومؤسســـاته الت ـــب مبشـــكالته املتراكم الداخـــل الصع
ســـنوات االضطرابـــات الداخليـــة؛ ليعيـــدا مًعـــا بنـــاء الدولـــة القوميـــة ومؤسســـاتها، 
 ويُعـــززا قـــدرات جيشـــها، ويخوضـــا معركـــة بنـــاء بنيتهـــا التحتيـــة؛ فأنشـــئت

7 آالف كيلـــو متـــر مـــن الطـــرق، كمـــا لـــو كانـــت شـــرايني فــــي جغرافــــيا البـــالد، 
وتُنَشـــأ ِبنـــى حتتيـــة حديثـــة فــــي قطـــاع الكهربـــاء والطاقـــة وتشـــغيل الغـــاز، ويُبنـــى 
اقتصـــاد رقمـــي حديـــث، ونظـــام مصرفــــي عصـــري، واألهـــم: عاصمـــة إداريـــة 
تظهـــر معاملهـــا يوًمـــا بعـــد يـــوم، لتضيـــف إلـــى رصيـــد البـــالد مـــن العمـــران مـــا 

يجعلهـــا تضاهـــي وتفـــوق أحـــدث صيحـــات التنميـــة العمرانيـــة.

ولــم يكــن إعــالن فــوز مصــر، فـــي األســبوع الثالــث مــن ديســمبر 2021، بشــرف 
اســتضافة املنتــدى احلضــري العاملــي عــام 2024، إال تعبيــًرا مــن منظمــة األمم 
ــه يســتحق  ــه مصــر وأن ــا تفعل املتحــدة للمســتوطنات البشــرية عــن تقديرهــا مل
اإلشــادة والثنــاء، وطرحــه أمــام أبصــار العالــم؛ بوصــف مصــر صاحبــة إحــدى 
أهــم التجــارب العمرانيــة فـــي العصــر احلديــث. واملؤكــد أن العبــور الثالــث هــو 
عبــور مبصــر للمســتقبل؛ إذ يُشــعرك ســيادة الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« 
فـــي رؤيتــه وحماســته وحركتــه واســتجابة الشــعب - رغــم الصعــاب - لــه، وكأنــه 

ــب املســتقبل، ويســرع اخلطــى ليلحــق بقطــار  يســارع ليمســك بتالبي
املســتقبل مبجتمــع عصــري حديــث؛ لبنــاء مســتقبل يليــق مبصــر 

وتاريخهــا وحضارتهــا وشــعبها العظيــم.

مـصـــر ومعركة العبور إلى املستقبل

السفـير د./ محمد حجازي 

األسبق اخلارجية  وزير  مساعد 
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1. مقدمة

شـــهدت العقـــود املاضيـــة منـــذ مـــا يزيـــد علـــى نصـــف قـــرن مـــن الزمـــن تغيُّـــرات 
ـــن النســـبي فــــي  كثيـــرة فــــي أوضـــاع املـــرأة املصريـــة، صاحبهـــا قـــدر مـــن التحسُّ
ـــية  ـــة وثقافـ ـــاك قيـــود اجتماعي ـــزال هن فـــرص تعليمهـــا وتشـــغيلها. ومـــع ذلـــك، ال ت
ـــًة  ـــي اجملتمـــع، وحُتـــول دون تطـــور وضـــع النســـاء مقارن ـــة فـ ـــق الفجـــوة النوعي تعمِّ
بالرجـــال. ورغـــم مـــا شـــهدته احليـــاة العامـــة فــــي مصـــر علـــى مـــدى الســـنوات 
الســـبع املاضيـــة مـــن تغيُّـــرات بشـــأن متكـــني املـــرأة فــــي املناصـــب العامـــة، فـــإن 
ـــا مـــن التحديـــات، والـــذي  ـــص جانًبـــا مهًمّ واقـــع املـــرأة املصريـــة الراهـــن يُلِخّ
ـــة  يتجســـد فــــي الثقافـــة اجملتمعيـــة الســـائدة. ويُْفتَـــَرض فــــي هـــذا الشـــأن أن ثَمَّ
عالقـــة وطيـــدة بـــني حتقيـــق أي حتســـن فــــي مســـار الدميقراطيـــة االجتماعيـــة فــــي 
ـــن وضـــع النســـاء املصريـــات فــــي اجملتمـــع مـــن ناحيـــة  مصـــر مـــن ناحيـــة، وحتسُّ
ـــن أوضـــاع النســـاء  ـــى حتسُّ ـــة عل ـــا تنعكـــس أي إجـــراءات متكيني ـــدر م أخـــرى. وبق
ميكـــن للتحـــول الدميقراطـــي أن يتحقـــق داخـــل البنيـــة االجتماعيـــة والثقافــــية فــــي 

اجملتمـــع املصـــري ككل. 

وفــــي ظـــل نـــدرة البيانـــات حـــول التطلُّعـــات املســـتقبلية لـــدى النســـاء فــــي مصـــر 
بصفـــة عامـــة، ميكـــن االعتمـــاد علـــى نتائـــج مســـح »تطلُّعـــات املـــرأة املصريـــة« 
الـــذي أجـــراه املركـــز املصـــري لبحـــوث الـــرأي العـــام »بصيـــرة« عـــام 2012، كأول 
وأهـــم املســـوح امليدانيـــة املعنيـــة بَفهـــم نظـــرة النســـاء املصريـــات للمســـتقبل )1(، وال 
تـــزال نتائـــج هـــذا املســـح حـــول واقـــع املـــرأة ومســـتقبلها جديـــرة باالهتمـــام ليـــس 
ـــرأة  ـــع امل ـــة حـــول واق ـــة حديث ـــج بحـــوث ميداني ـــع بعـــض نتائ ـــا م ـــارب نتائجه لتق
وتصوراتهـــا حلياتهـــا ونظرتهـــا للعالـــم فقـــط، بـــل ألهميـــة البحـــوث امليدانيـــة 
فــــي دراســـات علـــم االجتمـــاع للمســـتقبل أيًضـــا، خاصـــًة فــــي كونهـــا تأخـــذ بعـــني 
ـــاء  ـــى بن ـــني للمســـتقبل، دون االقتصـــار عل ـــة املبحوث ـــى رؤي ـــز عل ـــار التركي االعتب

ـــاء الســـيناريوهات. ـــة وبن ـــة والسالســـل الزمني النمـــاذج واملقاييـــس اإلحصائي

وفــــيما يلـــي أعـــرض إطاللـــة نظريـــة مـــن واقـــع الدراســـات الســـابقة حـــول تطلُّعـــات 
النســـاء املســـتقبلية، ثـــم أختتـــم ذلـــك بتحليـــل رؤيـــة النســـاء املصريـــات للمســـتقبل، 

وذلـــك مـــن واقـــع قـــراءة لنتائـــج مســـح تطلُّعـــات املـــرأة املصريـــة:

نظرة على تطلعات املرأة املصرية للمستقبل

املــصـــــــــــري ســـــعــيـــــــــــد  د.  أ. 

أســـتاذ علـــم االجتمـــاع بكليـــة 
القاهـــرة جامعـــة   - اآلداب 
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عات املستقبلية  2. املرأة ودراسة التطلُّ
َحِظيـــت دراســـة التطلُّعـــات املســـتقبلية -عموًمـــا- باهتمـــام الكثيـــر مـــن الباحثـــني فــــي 
ـــة  ـــس، ودراســـة السياســـات االجتماعي ـــم النف ـــا، وعل ـــاع، واألنثروبولوجي ـــم االجتم عل
فــــي العديـــد مـــن اجملتمعـــات. وشـــمل ذلـــك الصـــور الذهنيـــة حـــول املســـتقبل 
فــــي دوائـــر متعـــددة بـــدًءا مـــن احليـــاة الشـــخصية والعائليـــة، وصـــولًا إلـــى الـــرؤى 
املســـتقبلية حـــول اجملتمـــع املنشـــود، وكذلـــك التوقعـــات بشـــأن هـــذه التطلُّعـــات ومـــدى 
ـــذي  ـــي صناعـــة املســـتقبل ال ـــرد فـ ـــة الســـائدة، ودور الف ـــم االجتماعي ـــا بالقي ارتباطه
ينشـــده، واآلليـــات والوســـائل التـــي يتخذهـــا لتحقيـــق تلـــك التطلُّعـــات. وتشـــير أغلـــب 
الدراســـات املســـتقبلية فــــي العلـــوم االجتماعيـــة - عموًمـــا - إلـــى ارتبـــاط التطلُّعـــات 
ـــة  بالنظـــرة إلـــى املســـتقبل، وبالقيـــم املســـتقبلية املنشـــودة، والصـــورة الذهنيـــة املفضل
التـــي يَعتقـــد املـــرء إمكانيـــة حتقيقهـــا ســـواء لنفســـه أو لعائلتـــه أو للمجتمـــع أو لألمـــة 
التـــي ينتمـــي إليهـــا. فالصـــور الذهنيـــة حـــول املســـتقبل بهـــذا املعنـــى متثـــل التطلُّعـــات 
واآلمـــال التـــي يَعتقـــد الشـــخص أهميتهـــا فــــي حياتـــه ووجـــوده ككل. وبطبيعـــة احلـــال 
ــدة بـــني  ــتقبل بشـ ــرات للمسـ ــاوت النظـ ــم، بحيـــث تتفـ ــي تطلُّعاتهـ ــاس فــ ــن النـ يتبايـ
 أشـــد التطلُّعـــات تواضًعـــا لـــدى بعـــض الفقـــراء، والتـــي قـــد ال تتجـــاوز متعـــة الطعـــام،

أو الـــزواج واإلجنـــاب، وصـــولًا إلـــى قمـــة التطلُّعـــات التـــي تعلـــو نحـــو احلـــراك املهنـــي، 
أو الثـــراء والقـــوة والســـلطة واملنصـــب العـــام إلـــخ.

كمـــا تتفـــاوت حـــدود الطموحـــات بـــني مـــن يطمحـــون إلـــى حيـــاة شـــخصية جيـــدة، 
ومـــن تتســـع طموحاتهـــم إلـــى أبعـــد مـــن احليـــاة العائليـــة اجليـــدة، وصـــولًا إلـــى األمـــل 
فــــي مســـتقبل أفضـــل للمجتمـــع الكبيـــر، بحيـــث تـــذوب الطموحـــات الشـــخصية فــــي 
ـــو مجتمـــع مـــا مـــن وجـــود حـــد  ـــة الكبـــرى. وبطبيعـــة احلـــال ال يخل التطلُّعـــات القومي
أدنـــى مشـــترك مـــن التطلُّعـــات املســـتقبلية بـــني الســـكان كافـــة، وهـــذا مـــا تشـــير إليـــه 
نتائـــج املســـوح امليدانيـــة الكبيـــرة حـــول القيـــم االجتماعيـــة والتطلُّعـــات املســـتقبلية 

ـــم. )2( ـــي للقي وباألخـــص املســـح العامل

ومـــع ذلـــك تشـــير نتائـــج العديـــد مـــن الدراســـات حـــول رؤى وتوجهـــات املســـتقبل إلـــى 
ـــا الختـــالف الفئـــات االجتماعيـــة  ـــي الطموحـــات، وفًق وجـــود بعـــض صـــور التبايـــن فـ
فــــي اجملتمـــع الواحـــد. وميكـــن للدراســـات املقارنـــة لتطلُّعـــات فئـــة محـــددة أن 
ـــى تطلُّعـــات متشـــابهة  ـــي التطلُّعـــات بقـــدر مـــا تشـــير أيًضـــا إل ـــات فـ ـــى تباين تشـــير إل
مبقتضـــى اختـــالف الســـياقات االجتماعيـــة والثقافــــية. وفــــي هـــذا الصـــدد، اجتهـــت 
ـــز  ـــى التركي ـــة البحـــوث والدراســـات املتعلقـــة بطموحـــات وتطلُّعـــات املـــرأة )3( إل غالبي
ــص  ــرأة، وباألخـ ــات املـ ــية لتطلُّعـ ــة والثقافــ ــددات االجتماعيـ ــم احملـ ــى فهـ ــر علـ أكثـ

غــالـــبــــيــــــــــة  اتـجـهــــــــت 
والـدراســــــــــــــــات  الـبــــحــــــــــوث 
بــطــمــــوحـــــــــــات  املـتـعـلــقــــــــة 
إلـــى  املـــــــــــــــرأة  ـعـــــــــــات  وتـطـلُّ
فهـــم  علـــى  أكثـــر  التركيـــز 
االجتماعيـــة  احملـــددات 
عات املرأة،  والثقـــا فــــية لتطلُّ
عـــــــــات  الـتــطـــــلُّ وباألخــــــــص 
ومـــن  والتعليميـــة.  املهنيـــة 
أبـــرز العوامـــل االجتماعيـــة 
عـــات املـــرأة:  املؤثـــرة علـــى تطلُّ
واملســـتوى  والعمـــر،  النـــوع، 
االجتماعـــي، واالقتصـــادي، 

اإلقامـــة.   ومـــكان 
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التطلُّعـــات املهنيـــة والتعليميـــة. ومـــن أبـــرز العوامـــل االجتماعيـــة املؤثـــرة فــــي تطلُّعـــات 
ـــي  ـــة فـ ـــكان اإلقام ـــر، واملســـتوى االجتماعـــي، واالقتصـــادي، وم ـــوع، والعم ـــرأة: الن امل
الريـــف أو احلضـــر، واحلـــراك االجتماعـــي، والرضـــا عـــن احليـــاة واحلالـــة الصحيـــة، 

واملعتقـــدات الدينيـــة، ورأس املـــال االجتماعـــي. 

وحــول تأثيــر النــوع فـــي التطلُّعــات تشــير دراســة أُجريــت عــن »الفــروق النوعيــة 
فـــي التطلُّعــات بالواليــات املتحــدة« إلــى وجــود اختالفــات بــني الذكــور واإلنــاث 
عبــر دورة احليــاة، وذلــك فـــيما يتعلــق بتطلُّعــات الــزواج واألطفــال، حيــث إن معظــم 
ــزواج الســعيد،  ــي ال ــات أســرية تكمــن فـ ــق تطلُّع ــى حتقي ــي يســعني إل النســاء الالت
لديهــن قــدرة أكثــر مــن الذكــور علــى حتقيــق طموحاتهــن فـــي وقــت مبكــر، فـــي 
مقابــل قــدرة الذكــور علــى حتقيــق طموحاتهــم فـــي وقــت متأخــر مــن حياتهــم دون 
اإلنــاث )4(. وتوضــح دراســة كيفـــية فـــي إســبانيا عــن قيــم وتطلُّعــات الطالبــات فـــي 
مراحــل تعليميــة مختلفــة أن ميــول اإلنــاث فـــي تطلُّعاتهــن نحــو التدريــس أكبــر مــن 
الذكــور. وأن ثّمــة ميــلًا طفـــيًفا لــدى املــرأة نحــو تفضيــل القيــادة القائمــة علــى 
 تقديــر اإلنصــات ألعضــاء فريــق العمــل، وتفضيــل البيئــة التعاونيــة فـــي العمــل )5(.

ــة  ــات املهني ــوع والتطلُّع ــني الن ــة ب ــك تكشــف بعــض الدراســات حــول العالق ومــع ذل
حتديــًدا، أن البنــات أقــل مــن البنــني فـــي التطلُّعــات املهنيــة، وأن اخليــارات املهنّيــة 
املتاحــة أمــام البنــات أقــل )6(. وفـــي مقابــل ذلــك، أثبتــت دراســات أخــرى وجــود 
تطلُّعــات مهنيــة كبيــرة ومرنــة أكثــر لــدى النســاء )7( ؛ ممــا يعنــى أن تطلُّعــات النســاء 
ــل أخــرى وســيطة  ــاك عوام ــا أن هن ــة. كم ــالف الســياقات االجتماعي ــف باخت تختل
يجــب أن تُؤَخــذ فـــي احلســبان لتفســير اختــالف التطلُّعــات، كالفــروق بــني الذكــور 
واإلنــاث فـــي التطلُّعــات، وذلــك بحســب العمــر، والتعليــم، واحلالــة العمليــة )8(، 

واالختالفــات العرقيــة. 

ياُلحــظ أن ُمعظــم الدراســات ركــز علــى تطلُّعــات النســاء الشــابات، والتحديــات التــي 
تواجههــن فـــي مســيرتهم العمليــة واملُتمثِّلــة بشــكل أكبــر فـــي التوفـــيق بــني مهنتِهــن 
وبــني أعبائهــن املنزليــة. وفـــي دراســة عــن قصــص حيــاة النســاء الالتــي أكملــن 
مســتقبلهن املهنــي بعــد ســن اخلمســني، لوِحــظ وجــود أبعــاد ُمشــتركة بــني كل مــن 
الذكــور واإلنــاث، ذلــك أن كليهمــا يتطلَّــع فـــي الغالــب إلــى مهــن تُقلــل مــن التحديــات، 
وحتقيــق مزيــد مــن التــوازن فـــي احليــاة، وهــذا يفســر ســبب جلــوء اإلنــاث فـــي 
 ،»Organizational Careers« ــة ــى البحــث عــن املهــن التنظيمي ــان إل ــر مــن األحي كثي
ألنهــا قــد حُتقــق قــدًرا مــن التــوازن بــني العمــل مــن ناحيــة، وااللتزامــات احلياتيــة 
ــي خيــارات مهنيــة مختلفــة عــن  مــن ناحيــة أخــرى. وفـــي املقابــل ميكــن للذكــور تبنِّ
خيــارات اإلنــاث، وهــي ليســت مطلقــة، وإمنــا تتبايــن مــن مجتمــع آلخــر، غيــر أنهــا 
حتقــق أيًضــا توازًنــا مــن نــوع مختلــف بــني العمــل واحليــاة األســرية للرجــال. وتشــير 
ــكل  ــي ل ــي املســار الوظيفـ ــاث فـ ــور واإلن ــني الذك ــات ب ــى وجــود اختالف الدراســة إل
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توجــــــد اختالفـــــــات 
بـــني الذكـــور واإلنـــاث فــــي 
لـــكل  الوظيفــــي  املســـار 
م  منهمـــا خاصـــة مـــع تقـــدُّ
تواجـــه  حيـــث  العمـــر؛ 
ـــا  نوعًيّ متييـــًزا  املــــــــرأة 
تتقـــدم  عندمـــا  ضدهـــا 
وامُلتمثـــل  الـعـمــــــــر  فــــي 
اســــتـعــانــــــة  عــــــــدم  فــــي 
املؤسـســـــــــات املـخـتـلـفــــة، 
بكبـــار الســـن مـــن اإلنـــاث 
حتـــى مـــع وجـــود خبـــرات 

لديهـــا.   عمليـــة 

ــا ضدهــا عندمــا  م العمــر، حيــث تواجــه املــرأة متييــًزا نوعًيّ منهمــا خاصــة مــع تقــدُّ
تتقــدم فـــي العمــر واملُتمثــل فـــي عــدم اســتعانة املؤسســات اخملتلفــة، أو أماكــن العمــل 
بكبــار الســن مــن اإلنــاث حتــى مــع وجــود خبــرات عمليــة لديهــن؛ وعلــى عكــس ذلــك 
ال يواجــه الرجــال هــذا النــوع مــن التمييــز)9(، بــل يظــل املســتقبل مفتوًحــا لديهــم فـــي 

م فـــي العمــر. العمــل مــع التقــدُّ

وهــذا يفســر انخفــاض تطلُّعــات )10( النســاء املهنيــة وقصــر الطموحــات، نتيجــًة 
ــي الفــرص التــي ميكــن أن تتيحهــا ســوق العمــل للمــرأة مســتقبلًا،  لفقــدان الثقــة فـ
ذلــك مبقارنــة الفــرص املمكنــة للرجــال. وهنــاك تفســير آخــر مليــل النســاء نحــو 
التطلُّعــات املنخفضــة، والــذي بــدوره يرجــع إلــى تأثيــر الصــور النمطيــة الســلبية عــن 
املــرأة فـــي خفــض التطلُّعــات النســائية، فبحســب نتائــج دراســة أُجريــت عــام 2005، 
ــج أن النســاء املُعَرّضــات  ــث كشــفت النتائ ــدا، حي ــات بكن ــى طــالب وطالب ــك عل وذل
لتهديــد الصــور النمطيــة الســلبية عــن املــرأة فـــي وســائل اإلعــالم، مِيلـْـن إلــى التخلــي 
فـــي طموحاتهــن عــن القيــادة والقبــول بــاألدوار التقليديــة، وذلــك باعتبارهــا أدواًرا 
آمنــة، ويظهــر ذلــك بوضــوح فـــي مجموعــة مــن التطلُّعــات احملــدودة املتواضعــة )11(. 
وهــذا يعكــس مــدى تأثيــر القيــم والتوجهــات الســلبية الســائدة عــن املــرأة علــى 
تشــكيل طموحاتهــا الشــخصية والتعليميــة والعمليــة، وينطبــق ذلــك علــى النســاء فـــي 

شــة بصــورة واضحــة.  الفئــات املُهمَّ

ورغــم تعــرُّض النســاء الســود للتمييــز الثقافـــي العرقــي، والــذي قــد يؤثــر على خفض 
تطلُّعاتهــن، فــإن لديهــن تطلُّعــات كبيــرة، وقــد تختلــف التطلُّعــات داخــل الفئــة العرقيــة 
الواحــدة بحســب الفــروق النوعيــة. وإلثبــات هــذه الفرضيــة، فقــد أشــار »جريفــوس« 
فـــي دراســته عــن »تطلُّعــات الطــالب الســود فـــي الواليــات املتحــدة« )12( إلــى وجــود 
فــروق نوعيــة بــني الذكــور واإلنــاث الســود، وال ســيَّما فـــيما يتعلــق بنوعيــة املهــن التــي 
ــن  ــي امله ــى العمــل فـ ــور الســود إل ــع الذك ــث يتطلَّ ــا، حي ــا للعمــل به ــع كل منهم يتطلَّ
املرموقــة بدرجــة أكبــر مــن اإلنــاث، فـــي حــني أن اإلنــاث الســود لديهــن درجــة أعلــى 
ــا  ــا بعينه ــاك مهًن ــى أن هن ــًة إل ــور الســود. إضاف ــوق الذك ــة لإلجنــاز تف مــن الدافعي
مييــل إليهــا الذكــور الســود أكثــر مــن اإلنــاث، وذلــك كالهندســة، بينمــا توجــد مهــن 

لــة لــدى اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور، وذلــك كالتمريــض. أخــرى ُمفضَّ

وفـــيما يتعلــق بالعالقــة بــني املســتوى االجتماعــي االقتصــادي وتشــكيل النظــرة 
للمســتقبل، تشــير دراســة كيفـــية عــن »تطلُّعــات البنــات الريفـــيات فـــي بيــرو«، إلــى أن 
التطلُّعــات التعليميــة املرتفعــة لــدى البنــات وعائالتهــن، ترتبــط بالرغبــة فـــي التغلــب 
ــث  ــة، حي ــة القهري ــص مــن العالقــات النوعّي ــك التخلُّ ــى الفقــر والتهميــش، وكذل عل
ــا فـــي تعزيــز اســتقاللية اإلنــاث الشــابات، واعتمادهــن علــى  يلعــب التعليــم دوًرا مهًمّ
ــي التطلُّعــات  ــا بــني الريــف واحلضــر فـ ذواتهــن )13(. ومــن الواضــح أن هنــاك فروًق
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إيجابي  تــأثــيــر  وجـــود 
لـــلـــقـــيـــادة الـــنـــســـائـــيـــة عــلــى 
ــــعــــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــلُّ الــــتــــطــ
املراهقات،  للبنات  واملهنية 
مبــا يعني أن وجـــود منــاذج 
نـــاجـــحـــة مــــن الـــنـــســـاء فـــــي 
ــاء  ــنــــســ ــيــــط حـــــيـــــاة الــ مــــحــ
الـــفـــقـــيـــرات، يـــعـــزز لــديــهــن 
الطموح فـي احلياة واألمل 
فـي حتقيق حراك من أدنى 
االجتماعي  السلم  درجــات 

إلى أعاله.  

ــية  ــي أســتراليا إلــى أن املــرأة الريفـ املهنيــة للنســاء، حيــث تشــير دراســة أجريــت فـ
متيــل إلــى التطلُّعــات نحــو املهــن التقليديــة واخلدميــة، أمــا الطموحــات العمليــة 
للمــرأة احلضريــة فهــي أكثــر حداثــة وأكثــر تطلًُّعــا نحــو املهــن الفنيــة العليــا )14(. 
وهــذا يقودنــا إلــى دراســة العالقــة بــني احلــراك االجتماعــي وتطلُّعــات املــرأة، وفـــي 
هــذا الصــدد، تشــير دراســة معتمــدة علــى بيانــات كميــة وكيفـــية أجريــت علــى أثــر 
انتقــال املــرأة إلــى مناطــق ســكنية مرتفعــة الدخــول فـــي اجتاهاتهــا وتطلُّعاتهــا فـــي 
العمــل بالواليــات املتحــدة، إلــى أن التطلُّعــات املهنيــة للنســاء مــن الفئــات محــدودة 
ان األعلــى فـــي الدخــل؛ ذلــك  الدخــل تصبــح أكبــر مبوجــب انتقالهــن إلــى جــوار الســكَّ
أن هــذا احلــراك األفقــي عبــر املــكان يتيــح الفرصــة لطموحــات أعلــى متخيلــة بشــأن 
ــن جــاور  ــل: »َم ــل الشــعبي املصــري القائ ــا، يشــير املث ــى نحــو م املســتقبل )15(، وعل
الســعيد يســعد«. وتأكيــًدا لذلــك، تشــير بعــض الدراســات إلــى وجــود تأثيــر إيجابــي 
للقيــادة النســائية علــى التطلُّعــات التعليميــة واملهنيــة للبنــات املراهقــات فـــي القــرى 
الهنديــة )16(، مبــا يعنــى أن وجــود منــاذج ناجحــة مــن النســاء فـــي محيــط حياة النســاء 
الفقيــرات، يعــزز لديهــن الطمــوح فـــي احليــاة واألمــل فـــي حتقيــق حــراك رأســي مــن 

أدنــى درجــات الســلم االجتماعــي إلــى أعــاله.

ثّمــة عالقــة بــني التطلُّعــات املهنيــة األعلــى لــدى النســاء، ومســتوى الرضــا عــن احلياة 
لديهــن؛ فالنســاء ذوات التطلُّعــات املهنيــة األعلــى لديهــن ثقــة فـــي مخططاتهــن 
املهنيــة، وهــن أكثــر اســتعداًدا إلرجــاء الــزواج، وتبنِّــي قيــم وأمنــاط مــن الســلوك 
غيــر التقليديــة، ولديهــن توجــه نحــو اخلــارج، ويَعتقــدن أن التمييــز ضــد كثيــر مــن 
النســاء مســؤول عــن إخفاقاتهــن أكثــر ممــا هــو متييــز ثقافـــي ضــد املــرأة. هــذا وقــد 
ــة  ــي محاول ــاق فـ ــزواج واإلجنــاب واإلخف ــاة نتيجــة ال ينشــأ عــدم الرضــا عــن احلي
التوفـــيق بــني أعبــاء األســرة والعمــل خــارج املنــزل، ومــن ثــّم ينعكــس ذلــك ســلًبا علــى 
التطلُّعــات املهنيــة )17(. ومــن الواضــح أن توقعــات األفــراد بشــأن نوعيــة احليــاة تتأثــر 
بالبيئــة التــي يعيشــون فـــيها، كمــا أن التوقعــات تختلــف وتتغيــر باســتمرار فـــي ضــوء 
مــا ميــر بــه النــاس مــن تغيــرات وجتــارب فـــي حياتهــم اليوميــة، خاصــًة فـــيما يتعلــق 
بالظــروف الصحيــة واألمــراض احملتملــة فـــي املســتقبل )18(. ولهــذا قــد تؤثــر احلالــة 
الصحيــة، خاصــًة فـــيما يتعلــق باألمــراض املســتعصية، علــى التطلُّعــات. وفـــي هــذا 
الصــدد تشــير دراســة أُجريــت علــى 1597 امــرأة فـــي أوغنــدا إلــى أن ثّمــة عالقة بني 
انخفــاض التطلُّعــات نحــو اإلجنــاب، وإصابــة النســاء مبــرض نقــص املناعــة »إيــدز«، 

نتيجــة مخاوفهــن مــن أن تَفقــدن حياتهــن وتتركــن أطفالهــن دون رعايــة )19(.

وفــيما يتعلـق مبنابـع األمـل والطموحـات لـدى املـرأة، توضـح نتائـج بعـض الدراسـات 
أهميـة املعتقـدات الدينيـة ورأس املـال االجتماعـي، مبـا فــي ذلـك الروابـط األسـرية 
فــي تعزيـز التطلُّعـات؛ حيـث أشـارت دراسـة مسـتندة إلـى حتليـل أمنـاط مـن السـرد 
القصصي إلى أهمية املعتقدات الدينية فـي تعزيز الطموحات والتطلُّعات التعليمية 
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للنسـاء السـود فــي الواليـات املتحـدة، وذلك علـى اعتبار 
أن املعتقـدات الدينيـة املشـجعة متثِّـل طاقـة كبيـرة للحلم 
لـدى املـرأة، والتـي بدورهـا متنحها القـوة واإلصرار على 
كيفــية  دراسـة  )20(.وفــي  التعليـم  فــي  حلمهـا  مواصلـة 
باسـتخدام حلقـات املناقشـة اجلماعيـة عـن »تأثيـر رأس 
املـدارس  فــي  البنـات  تطلُّعـات  علـى  االجتماعـي  املـال 
الثانويـة جنـوب شـرق إجنلتـرا«، أظهرت النتائج أن الثقة 
متثِّـل متطلًبـا أساسـّيًا الكتسـاب رأس املـال االجتماعـي، 
التـي  املؤسسـية  الثقـة  بذلـك  ويُقصـد  العكـس.  وليـس 
النظـام  لقبـول مشـروعية  الطالبـات  تهيئـة  علـى  تعمـل 
التعليمـي، فــي حتديـد تطلُّعـات احليـاة فــي املسـتقبل، 
كمـا أن هـذا النـوع مـن الثقـة مُيثِّـل عنصـًرا فاعـلًا فــي 
اإلسـراع بتهيئـة الطالبـات أيًضـا، ليصبحـن مندمجـات 
فــي املنظومـة التعليميـة بفاعليـة. ومـن الواضـح أن تلـك 
الثقـة فــي املدرسـة جتعـل التطلُّعـات التعليميـة العاليـة 
املدرسـة،  فــي  للطالبـات  الفعالـة  باملشـاركة  مرتبطـة 
والالتـي يعملـن كعناصـر نشـطة، ولسـن مجـرد تلميـذات 

يدرسـن فــي املدرسـة. 

كمــا تكمــن الثقــة فـــي التطلُّعــات التعليميــة العاليــة لــدى 
ــّم،  ــي اجلــدارة، ومــن ث ــاد فـ ــق االعتق ــات مــن منطل البن
فهــن يصبحــن علــى يقــني بــأن اجلهــد املبــذول أكثــر مــع 
نهــن أكثــر مــن حتقيــق تطلُّعاتهــن. وهــذا  املدرســة ميكِّ
يعنــي أن الطالبــات لســن مجــرد معتمــدات بالضــرورة 
علــى رأس املــال االجتماعــي املرتبــط بأســرهن، بــل هــن 
قــادرات علــى توليــد رأس مــال بطريقتهــن، وهــذا مــا 

ــة.)21( ــة املرتفع ــن التعليمي ــر تطلُّعاته ــزز أكث يع

التعليميـة،  املؤسسـات  فــي  الثقـة  تأثيـر  جانـب  وإلـى 
كانـت  سـواء  عموًمـا  والقرابيـة  األسـرية  الروابـط  فـإن 
رأس  أحـد جتلّيـات  بوصفهـا   ،)22( ُمتخيَّلـة  أو  حقيقيـة 
املـال االجتماعـي، أضحـت تلعـب دوًرا بالـغ األهميـة فــي 
اإلنـاث عموًمـا؛ حيـث توضـح دراسـة  تطلُّعـات  تشـكيل 
كيفــية فــي إسـبانيا، عـن قيـم وتطلُّعـات الطالبـات فــي 
املراحـل التعليميـة اخملتلفـة، أن األسـرة متـارس ضغوًطـا 
مرتفعـة علـى اإلنـاث فــي اختيـار املسـار املهنـي املناسـب 

وهـذا   .)23(  gender-suitable career النـوع  بحسـب 
التخصصـات  بعـض  »تأنيـث  ظاهـرة  إلـى  يـؤدي  مـا 
التعليميـة«، وكذلـك تأنيـث بعـض املهـن املالئمـة لطبيعـة 
املـرأة مـن وجهـة نظـر الوالديـن، وهـي الظاهرة الشـائعة 
فــي اجملتمـع املصـري، والتـي تظهـر بوضـوح فــي تركـز 
وكذلـك  العامـة،  بالثانويـة  األدبـي  التعليـم  فــي  اإلنـاث 
العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة باجلامعات. ولهذا يشـير 
فــي  تشـجع  األسـر  أن  إلـى  وآخـرون   )Heins( »هينـز« 
الغالـب األطفـال الذكـور أكثـر مـن اإلناث علـى التطلُّعات 
التعليميـة والعمليـة املتميـزة فــي اجملتمـع )24(. كما تشـير 
إيجابيـة  ارتبـاط  عالقـة  وجـود  إلـى  الدراسـات  بعـض 
بـني الوضـع االقتصـادي االجتماعـي لألسـرة وتطلُّعـات 
املرأة؛ حيث أظهرت دراسة »براون وباربوسا«، فــي عام 
2001، أن التطلُّعات املهنية لإلناث الشـابات املنحدرات 
مـن عائـالت ذات دخـل أدنـى، محصـورة فــي اخلبـرات 
العمليـة احملـدودة لـدى األقـارب واألصدقـاء )25(. وذلـك 
النسـاء  تطلُّعـات  انخفـاض  فــي  اإلسـهام  شـأنه  مـن 
تهميشـهن  إنتـاج عمليـة  وإعـادة  ناحيـة،  مـن  الفقيـرات 

فــي اجملتمـع مـن ناحيـة أخـرى.
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للظروف  خاضعات  النساء  تظل  أن  ذلك  يعني  وال 
البنائية فـي اجملتمع، بل ميكن لهن أن يلعنب دوًرا مؤثًرا 
فـي تقرير مصيرهن فـي املستقبل. ولهذا فإن »نظرية 
التفاعل  مساحة  أهمية  تنكر  ال  االجتماعي«  الفعل 
التطلُّعات  حول  التفاوض  فـي  والوالدين،  البنات  بني 
والطموحات التي يتعني تشكيلها - بحسب نتائج دراسة 
باجلامعة  امللتحقات  الطالبات  على  بالعينة  مسح  على 
فـي جنوب شرق الواليات املتحدة- لدراسة تأثير عالقة 
اخليارات  تشكيل  على  األسرة  داخل  بالبنات  الوالدين 
املهنية للبنات )26(؛ حيث سعت الدراسة إلى اختبار مدى 
 Identity control( الهوية«  فـي  التحكم  »نظرية  مالئمة 
تشكيل طموحاتهن،  فـي  البنات  إرادة  لتفسير   )theory

اخلاصة  التوجهات  على  األسرة  تأثير  ظل  فـي  وذلك 
تدور  مناقشات  هناك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  بهن. 
بشكل مستمر بني الفتيات والوالدين حول مستقبلهن، 
ورغم وجود رابط عاطفـي بينهما، فإن البنات قادرات 
وفصل  مستقبلهن،  نحو  إرادتهن  عن  التعبير  على 
مشاعرهن الشخصية عن تلك التي تربطهن بوالديهن. 
وهو األمر الذي يرجع فـي كثير من األحيان إلى رغبة 
الفتيات فـي رؤية أنفسهن مختلفات عن الوالدين. ومن 
الواضح أن قدرة البنات على فصل مشاعرهن اخلاصة 
عن تلك التي تربطهن بالوالدين تُعد مؤشًرا على مدى 
الرغبة فـي التفرد والتمسك بتحقيق الطموح الشخصي، 
باإلضافة إلى محاولتهن خللق مواءمة بني طموحاتهن 
الشخصية، وتطلُّعات الوالدين بشأن مستقبلهن، فضلًا 
التغيير تظل مرهونة بجعل وجهة  إرادتهن فـي  عن أن 
نظر الوالدين حول مستقبلهن العملي متفقة مع رؤيتهن 
فـي حال االختالف. كما أن تأثير األم فـي الغالب يكون 
تطلُّعات  اختالف  ظل  فـي  حتى  األب،  تأثير  من  أكبر 

البنات املهنية عن رغبات الوالدين. 

تطلُّعات  حول  والبحوث  الدراسات  أن  الواضح  ومن 
والثقافـية  االجتماعية  األبعاد  على  كثيًرا  ركزت  املرأة 
لتشكيل رؤى املستقبل، وباألخص فـيما يتعلق بالتطلُّعات 
املتعلقة  البحوث  فـي  ندرة  وهناك  والعملية،  التعليمية 
للصورة  ونظرتها  العامة،  احلياة  فـي  املرأة  بتطلُّعات 

املستقبلية املنشودة للمجتمع الكبير. كما أن الدراسات 
العربية فـي مجال تطلُّعات املرأة وقيم املستقبل لديها 
للغاية؛ مما يستوجب أهمية إجراء هذا  تظل محدودة 
البحث. وهناك نقطة جديرة باالهتمام البحثي وال توجد 
عنها دراسات مباشرة وحتتاج إلى دراسة مستقلة تتعلق 
املرأة  ارتباط  ومدى  للمستقبل  الشعبي  التراث  بنظرة 
بهذا التراث؛ حيث توجد تصورات وممارسات اعتقادية 
ملتبسة وشديدة التوجس واخلوف من املستقبل، ويعد 
هذا التراث سائًدا فـي اجملتمع ولدى كثير من النساء، 

خاصة األشد فقًرا واألقل تعليًما.  

املستقبل  نحو  التطلُّعات  أن  ذلك  كل  من  نستخلص 
مروًرا  الشخصية،  احلياة  من  بدًءا  الدوائر  متعددة 
اجملتمعية  التطلُّعات  إلى  وصولًا  األسرية،  بالتطلُّعات 
تطلُّعات  عن  املرأة  تطلُّعات  وتتباين  املستقبل.  فـي 
الرجل فـي بعض اجلوانب املتعلقة بحدود التوازن بني 
التشابه  الرغم من  وذلك على  العائلية،  واحلياة  العمل 
ضرورة  عليهما  تفرض  حتديات  مواجهة  فـي  بينهما 
املرأة  تطلُّعات  وتختلف  التطلُّعات.  فـي  التوازن  حتقيق 
الشخصية والعائلية واجملتمعية، بحسب اختالف الفئات 
االجتماعية، واختالف السياقات االجتماعية والثقافـية 
واالقتصادية والسياسية. كما تنخفض تطلُّعات النساء 
الذهنية  بالصورة  تتعلق  ألسباب  األحيان  بعض  فـي 
ونتيجة  اجملتمع،  فـي  النساء  عن  السلبية  النمطية 
لوجود حواجز نوعّية فـي توزيع فرص العمل، وانخفاض 
املستوى االجتماعي لألسرة، وانخفاض مستوى التعليم 

والعمل للمرأة، وتردي احلالة الصحية.

ويرتفع مستوى تطلُّعات النساء أحياًنا نتيجة الرغبة فـي 
األسري،  الدعم  ووجود  والتهميش  الفقر  من  التخلص 
والعمل، والشعور  والتعليم  ن فـي نوعية احلياة  والتََحسُّ
بالرضا عن احلياة، واملعتقدات الدينية الدافعة للتغيير، 
ووجود مناذج من النساء ناجحات، ويشكلن قدوة حُتتذى 
لغيرهن، والتعرض لفرص احلراك االجتماعي، هذا إلى 
جانب رصيد املرأة من رأس املال االجتماعي وباألخص 
الثقة اجملتمعية وروابط الدعم األسري والقرابة. وجتدر 
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اإلشارة إلى أن املرأة ليست سلبية فـي مواجهة تأثير األسرة على تشكيل توجهاتها وقيمها نحو املستقبل، بل ميكن لإلناث 
القدرة على التعبير عن إرادتهن نحو مستقبلهن، وفصل مشاعرهن الشخصية عن تلك التي تربطهن بوالديهن من خالل 
الرغبة فـي التفرد والتمسك بتحقيق الطموح الشخصي، باإلضافة إلى محاولتهن خلق مواءمة بني طموحاتهن الشخصية 

وتطلُّعات الوالدين، وذلك من خالل التفاعل والتفاوض على النظرة للمستقبل.

3. طموحات املرأة املصرية نحو املستقبل
تشـــير نتائـــج مســـح »تطلعـــات املـــرأة املصريـــة« إلـــى وجـــود ميـــل شـــديد لـــدى غالبيـــة النســـاء نحـــو الطمـــوح، الـــذي يريـــن 
ـــل  ـــل يق ـــي املقاب ـــا. وفـ ـــر تعليًم ـــدى األكث ـــر املتزوجـــات، ول ـــدى غي ـــد هـــذا الشـــعور ل ـــه أنفســـهن طموحـــات، ويزي مـــن خالل
هـــذا االجتـــاه لـــدى األكبـــر ســـًنّا ومـــن ســـبق لهـــن الـــزواج. ويصاحـــب هـــذه االجتـــاه فــــي األغلـــب اعتقـــاد شـــديد لـــدى كثيـــر 
مـــن النســـاء بقـــوة شـــخصيتهن. كمـــا يالحـــظ أيًضـــا وجـــود اعتقـــاد راســـخ لـــدى الغالبيـــة مـــن النســـاء، خاصـــًة األقـــل 
ـــل  ـــات بتحليهـــن بهـــذه الصفـــات ميثِّ ـــورات. ومـــن الواضـــح أن اعتقـــاد املصري ـــزواج، بأنهـــن صب ـــا ومـــن ســـبق لهـــن ال تعليًم
عنصـــًرا إيجابّيًـــا ميكـــن توظيفـــه بقـــدر مـــن الرعايـــة والتشـــجيع بحيـــث ينتـــج عـــن ذلـــك أجيـــال منهـــن قـــادرات علـــى 
ـــر  ـــن أنفســـهن طموحـــات؛ ممـــا يثي ـــج أن معظـــم النســـاء يري ـــاق أوســـع. وتكشـــف هـــذه النتائ ـــى آف ـــن إل اخلـــروج بأحالمه
ـــن  تســـاؤلًا عـــن تأثيـــر هـــذا االعتقـــاد فــــي قـــدرة التدخـــالت التنمويـــة اخملتلفـــة علـــى توظيـــف هـــذه النتيجـــة فــــي حَتسُّ

ـــة. ـــرأة املصري ـــات امل ـــع تطلُّع ـــاة النســـاء، ورف ـــة حي نوعي

وعلـــى الرغـــم مـــن أن نســـبة كبيـــرة مـــن األســـر املصريـــة 
تشـــجع بناتهـــا الالتـــي التحقـــن بالتعليـــم علـــى املذاكـــرة، 
علـــى  قدراتهـــن  فــــي  بالثقـــة  اإلحســـاس  وتعطيهـــن 
ــت  ــتجيبات كانـ ــر املسـ ــاع أسـ ــة أربـ ــإن ثالثـ ــاح، فـ النجـ
تـــرى أن الـــزواج أهـــم للبنـــت مـــن العمـــل. وتوضـــح 
النتائـــج أن اثنتـــني مـــن كل خمـــس مصريـــات لـــم تكـــن 
لديهمـــا حريـــة إبـــداء الـــرأي فــــي بيـــت أســـرة النشـــأة؛ 
ممـــا يعنـــي انخفـــاض شـــديد فــــي نســـبة النســـاء الالتـــي 
كانـــت لديهـــن حريـــة فــــي الـــرأي واتخـــاذ القـــرارات فــــي 
أســـرة النشـــأة. فضـــلًا عـــن ذلـــك، فـــإن كثيـــر مـــن النســـاء 
ــًة  ــا بأســـلوب تربيـــة أهلهـــن لهـــن، خاصـ يبديـــن إعجاًبـ
اآلخريـــن،  واحتـــرام  والقيـــم  األخـــالق،  مجـــال  فــــي 
واحلنـــان والتديُّـــن، وهـــو مـــا يعنـــي توريـــث األســـرة 
للمـــرأة الكثيـــر مـــن القيـــم التقليديـــة التـــي تشـــكل رؤيتهـــا 
للعالـــم. ويتطلـــب ذلـــك بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود مـــن 
ـــل الدولـــة، واجملتمـــع املدنـــي؛ لتوعيـــة األهـــل بأهميـــة  ِقبَ
العمـــل للبنـــت لتكويـــن شـــخصيتها وإعطائهـــا الشـــعور 
باالســـتقالل، وتأكيـــد أهميـــة عمـــل املـــرأة ألســـرتها 

ــا. ــا أيًضـ ومجتمعهـ
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النســـاء مقصـــورة علـــى  تطلُّعـــات  أن  الواضـــح  ومـــن 
وعلـــى  أكبـــر،  بيـــت  فــــي  والعيـــش  املنزليـــة،  احليـــاة 
واخلدمـــات  جيـــدة،  متوينيـــة  ســـلع  علـــى  احلصـــول 
الصحيـــة ذات املســـتوى األفضـــل. كمـــا يظهـــر تواضـــع 
ـــة، ال حتظـــى  ـــات ذاتي ـــي تطلُّع ـــة فـ ـــرأة املصري ـــوح امل طم
إال بنســـب بســـيطة تتعلـــق بالعمـــل، واحلـــج أو العمـــرة، 
ـــا  ـــد تقدمه ـــدن خاصـــًة عن ـــت املســـتقل، وصحـــة الب والبي
ـــر العـــالج  فــــي العمـــر، ويظهـــر ذلـــك فــــي التطلُّـــع نحـــو توفُّ
ـــر معـــاش كاٍف عنـــد الِكبَـــر.  والرعايـــة الصحيـــة وتوفُّ

هـــذا وتتجـــه تطلُّعـــات النســـاء نحـــو احليـــاة العائليـــة 
والعالقـــة الزوجيـــة أكثـــر مـــن احليـــاة العامـــة، واالنشـــغال 
األكبـــر بشـــؤون املعيشـــة ومشـــكالت احليـــاة األســـرية 
أكثـــر مـــن األمـــور املعنويـــة، حيـــث تتركـــز التطلُّعـــات 
الشـــخصية لـــدى كثيـــر مـــن النســـاء فــــي عنصريـــن 
ــق  ــاء. ينطبـ ــة، واألبنـ ــاة الزوجيـ ــا: احليـ ــيني، همـ أساسـ
ذلـــك علـــى كل النســـاء بصـــرف النظـــر عـــن حالتهـــن 
الزوجيـــة. فالنســـاء الالئـــي لـــم يســـبق لهـــن الـــزواج 
ـــن  ـــدة م ـــة جي ـــزواج، وأن يحظـــني مبعامل ـــى ال ـــن إل يتطلَّع
أزواجهـــن، كمـــا يتطلَّعـــن إلـــى االرتبـــاط بـــأزواج فــــي 
ـــا الســـن املناســـب،  ـــات محـــددة أهمه املســـتقبل مبواصف
بحيـــث ال يكـــون الـــزوج أكبـــر كثيـــًرا مـــن املـــرأة، وال 

ـــل وليـــس  ـــا مـــن َقب أصغـــر ســـًنّا منهـــا، وأال يكـــون متزوًج
لديـــه أوالد مـــن زواج ســـابق، وأال يتـــزوج مـــرة أخـــرى 
ـــي االعتبـــار أن التشـــبث بهـــذه  ـــيما بعـــد. مـــع األخـــذ فـ فـ
التطلُّعـــات يتســـم باملرونـــة بحســـب ســـن املـــرأة، ومســـتوى 
تعليمهـــا. ومـــن الواضـــح أن النســـاء الالتـــي لـــم يســـبق 
لهـــن الـــزواج يتعرضـــن ملشـــكلة نتيجـــة عـــدم الـــزواج، 
العمـــر،  فــــي  تقدمهـــن  مـــع  املشـــكلة  هـــذه  وتتفاقـــم 
وهـــو مـــا يســـتدعي تغييـــر قيـــم اجملتمـــع نحـــو غيـــر 
املتزوجـــات، وتوفــــير وســـائل لالســـتفادة مـــن طاقاتهـــن 

فــــي أمـــور إيجابيـــة. 

ينويـــن  الالتـــي  الســـيدات  أن كل  النتائـــج  وأوضحـــت 
الـــزواج يتطلَّعـــن إلـــى أن يُعاملهـــن أزواجهـــن وأوالدهـــن 
معاملـــة جيـــدة. وبالنســـبة لتطلُّعهـــن ألوالدهـــن فــــي 
يســـبق  لـــم  الالتـــي  الســـيدات  كل  أكـــدت  املســـتقبل، 
ــن  ــد أبناؤهـ ــى أن يجتهـ ــن إلـ ــن يتطلَّعـ ــزواج أنهـ ــن الـ لهـ
وبناتهـــن فــــي دراســـتهم، وأن يصلـــوا إلـــى أعلـــى درجـــات 
ـــوا  ـــى عمـــل مناســـب، وأن يهتم ـــوا عل ـــة، وأن يحصل علمي
بصحتهـــم، وأن يكونـــوا متدينـــني، والغالبيـــة يتطلَّعـــن إلـــى 

زواج بناتهـــن فــــي املســـتقبل فــــي ســـن مناســـبة.

وعلـــى املنـــوال ذاتـــه، أشـــارت البيانـــات إلـــى أن النســـاء 
ــع  ــش مـ ــى العيـ ــن إلـ ــزواج يتطلَّعـ ــن الـ ــبق لهـ ــي سـ الالتـ
أزواج يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة، ودخـــل أعلـــى وعمـــل 
ـــن،  ـــن له ـــة أزواجه ـــى حســـن معامل ـــة إل أفضـــل، باإلضاف
ـــرة أخـــرى، وأن يشـــارك األزواج  ـــن م ـــزوج أزواجه وأال يت
زوجاتهـــم فــــي مذاكـــرة األبنـــاء. وبالنســـبة لتطلُّعهـــن 
ألوالدهـــن فــــي املســـتقبل أكـــدت كل الســـيدات الالئـــي 
ســـبق لهـــن الـــزواج أنهـــن يتطلَّعـــن إلـــى أن يتحلــّـى أبناؤهـــم 
بالتديـــن، وأن يتمتعـــوا بالصحـــة اجليـــدة، واحلصـــول 

علـــى عمـــل مناســـب، والوصـــول إلـــى تعليـــم عـــاٍل. 

ــات،  ــذه التطلُّعـ ــع هـ ــم تواضـ ــبق، رغـ ــا سـ ــوء مـ ــي ضـ فــ
فإنهـــا مليئـــة باجلوانـــب اإليجابيـــة املتعلقـــة بخلـــق مجتمـــع 
قائـــم علـــى العمـــل، ويتحلّـــى باألخالقيـــات والتطلُّعـــات 
الالزمـــة لتنشـــئة جيـــل متعلـــم صحيـــح بدنّيًـــا ونفســـّيًا. 
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وهنـــا يأتـــي دور الدولـــة الســـتغالل هـــذه التطلُّعـــات، 
واالســـتفادة منهـــا بإتاحـــة فـــرص التعليـــم، والرعايـــة 
ـــدل  ـــي املعت ـــف الدين ـــام، والتثقي ـــف الع ـــة، والتثقي الصحي
للمجتمـــع؛ حتـــى تستفــــيد منهـــا هـــذه األجيـــال وتكـــون 

مؤهلـــة لتحقيـــق التنميـــة التـــي تســـعى لهـــا مصـــر. 

أ. طموحات تعليمية 
ــد  ــة وإدراك جي ــم إيجابي ــى وجــود قي ــات إل تشــير البيان
لــدى النســاء عموًمــا ألهميــة تعليــم البنــت. فثالثــة أربــاع 
ــزواج،  ــم أهــم للبنــت مــن ال ــن أن التعلي املســتجيبات يَري
وتتبنَّــى الســيدات فـــي احلضــر، واألصغــر ســّنًا، واألكثــر 
تعليًمــا، والالتــي لــم يســبق لهــن الــزواج، هــذا االعتقــاد 
بشــكل أكبــر. وتكتســب هــذه القيمــة مغزاهــا احلقيقــي 
مــن تفســير كثيــر مــن النســاء ألهميــة تعليــم البنــات 
فـــي اجملتمــع املصــري، حيــث تــرى الغالبيــة مــن النســاء 
ــا،  ــن مــن فــرص زواجه ــت ميكــن أن يحسِّ ــم البن أن تعلي
ــا  مهًمّ عنصــًرا  ميثِّــل  الــزواج  أن  اعتبــار  علــى  وذلــك 
فـــي بنــاء مســتقبل الكثيــر مــن البنــات. وال تقــف القيــم 
اإليجابيــة نحــو التعليــم عنــد هــذا احلــد، بــل متتــد أيًضــا 
إلــى إقــرار غالبيــة النســاء بأهميــة التعليــم فـــي احلصول 
ــت،  ــن شــخصية مســتقلة للبن ــى فرصــة عمــل، وتكوي عل

ــا. ومتكينهــا مــن االعتمــاد علــى نفســها مادّيً

وميكـن قيـاس الفجـوة بـني تطلُّعـات املـرأة نحـو التعليـم 
ـق مـع املسـتوى  عـن طريـق مقارنـة مسـتوى تعليـم ُمَحَقّ
الـذي )كانـت( تطمـح إليـه. فعلـى سـبيل املثـال، ذكـرت 
نحـو 87% مـن املسـتجيبات الالتـي لـم يلتحقـن بالتعليـم 
أنهـن كـن يتمنـني احلصول على قـدر من التعليم، وذكرت 

17% منهـن التعليـم اجلامعـي كأمنيـة لـم تتحقـق.

عات طموحة للمرأة نحو العمل ب. تطلُّ
برغـــم كـــون املـــرأة تشـــكل نصـــف اجملتمـــع املصـــري، 
ـــد أقـــل مـــن حجمهـــا  ـــي قـــوة العمـــل تُع فـــإن مشـــاركتها فـ
الفعلـــي فــــي اجملتمـــع. وتشـــير النتائـــج إلـــى أن غالبيـــة 
ذلـــك  يُبـــررن  العمـــل  فــــي  الراغبـــات  غيـــر  النســـاء 
أن  وإحساســـهن  املنـــزل،  داخـــل  بدورهـــن  باكتفائهـــن 

العمـــل خـــارج املنـــزل هـــو دور الرجـــل، باإلضافـــة إلـــى 
االقتنـــاع بـــأن املـــرأة ال تصلـــح للقيـــام بالكثيـــر مـــن املهـــام 
ــرأة  ــة للمـ ــروف مالئمـ ــود ظـ ــدم وجـ ــزل، وبعـ ــارج املنـ خـ

فــــي بعـــض األعمـــال التـــي مُتـــاَرس خـــارج املنـــزل. 

ومـــن املفارقـــات أنـــه فــــي ظـــل هـــذا الوضـــع هنـــاك 
تطلُّعـــات لـــدى املـــرأة فــــي العمـــل ســـواء املتعطـــالت أو 
ـــع معظـــم الســـيدات املتعطـــالت  ـــث يتطلَّ املشـــتغالت، حي
إلـــى احلصـــول علـــى عمـــل مناســـب يوًمـــا مـــا، مـــع تبريـــر 
ســـبب عـــدم العمـــل بعـــدم وجـــود فرصـــة عمـــل مناســـبة، 
يعملـــن،  الالتـــي  الســـيدات  ثلثـــي  نحـــو  ــع  يتطلَـّ كمـــا 
ــًة الشـــابات، ومـــن لـــم يســـبق لهـــن الـــزواج، إلـــى  خاصـ
احلصـــول علـــى عمـــل أو درجـــة وظيفــــية أعلـــى مـــن 
ـــا. وترتفـــع تطلُّعـــات املـــرأة للحصـــول  التـــي يشـــَغلْنها حالًيّ
علـــى عمـــل أفضـــل مـــع ارتفـــاع مســـتواها التعليمـــي. 
ومـــن مظاهـــر الطمـــوح الكبيـــر فــــي العمـــل أن غالبيـــة 
النســـاء املشـــتغالت واملتعطـــالت يشـــعرن بقدرتهـــن علـــى 
ــة  ــن اإليجابيـ ــك اجتاهاتهـ ــل، وكذلـ ــي العمـ ــة فــ املنافسـ
نحـــو بعـــض قيـــم العمـــل كاالســـتقاللية وحتقيـــق الـــذات، 
وأال يقتصـــر دور املـــرأة علـــى اإلجنـــاب، وأن تكتفــــي 
ــا دور  ــون لهـ بطفلـــني لكـــي تتمكـــن مـــن العمـــل، وأن يكـ

فــــي اجملتمـــع خـــارج بيتهـــا.

ومـــع ذلـــك فـــإن كل هـــذا الطمـــوح ميكـــن أن يتعثَّـــر، وذلـــك 
نتيجـــة قيـــود أســـرية ومجتمعيـــة، فعلى املســـتوى األســـرى، 
تـــرى غالبيـــة النســـاء أن الســـبب األساســـي الدافـــع إلـــى 
عمـــل املـــرأة حاجتهـــا إلـــى الدخـــل. ورغـــم عـــدم إقرارهـــا 
ببقـــاء املـــرأة فــــي بيتهـــا لإلجنـــاب، فـــإن البيـــت - فــــي 
ـــل أســـاس جنـــاح املـــرأة  نظـــر النســـاء املســـتجيبات - ميثِّ
فــــي احليـــاة، وإذا جـــاء عملهـــا بأجـــر علـــى حســـاب بيتهـــا 
ــى  ــور. وعلـ ــى الفـ ــا علـ ــرك عملهـ ــوف تتـ ــا، فسـ وأوالدهـ
ــور  ــيدات أن األجـ ــي السـ ــرى ثلثـ ــي، تـ ــتوى اجملتمعـ املسـ
ـــه. ومـــن الواضـــح  ْمنَ ـــا أقـــل ممـــا يُقدِّ ـــي حتصـــل عليه الت
ــزواج،  ــن الـ ــبق لهـ ــن سـ ــا ومـ ــل تعليًمـ ــيدات األقـ أن السـ
ــن. وكل  ــر جملهوداتهـ ــبة األجـ ــدم مناسـ ــعوًرا بعـ ــر شـ أكثـ

ـــية فــــي أجورهـــن.   هـــؤالء يتطلَّعـــن إلـــى زيـــادة إضافـ
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ولضمـــان مشـــاركة فعالـــة للمـــرأة فــــي قـــوة العمـــل فمـــن املهـــم العمـــل علـــى تعزيـــز ثقافـــة اجملتمـــع نحـــو عمـــل املـــرأة؛ 
لتشـــجيعها علـــى طلـــب العمـــل، كمـــا ينبغـــي تغييـــر قيـــم املـــرأة وقناعـــات الرجـــال نحـــو عمـــل املـــرأة ودورهـــا فــــي اجملتمـــع، 
وأن هـــذا الـــدور ال يقتصـــر علـــى مهامهـــا داخـــل منزلهـــا ومـــع أفـــراد أســـرتها، بـــل ميتـــد إلـــى مســـؤوليات كبـــرى عبـــر 
املشـــاركة فــــي جهـــود التنميـــة فــــي مصـــر. ويجـــب أيًضـــا توعيـــة الســـيدات بـــأن عمـــل املـــرأة مهـــم لهـــا، ليـــس كمصـــدر 
للدخـــل فقـــط، وإمنـــا كعامـــل أساســـي فــــي بنـــاء شـــخصيتها وتطويـــر قدراتهـــا وإعطائهـــا فرصـــة كبـــرى للتفاعـــل مـــع 

اجملتمـــع؛ ممـــا يســـاعدها علـــى حتقيـــق مـــا هـــو أفضـــل حلياتهـــا وحيـــاة أبنائهـــا.
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جــاء ترتيــب مصــر فـــي املرتبــة 34 بــني دول العالــم فـــي جــدول مؤشــر القــوة الناعمــة 
لعــام 2021؛ حيــث ارتفــع رصيدهــا مبعــدل 3.5 نقــاط خــالل العــام املاضــي، وهــي 
ثانــي أكبــر زيــادة ســنوية بــني دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )15 دولــة( 

يشــملها املؤشــر. 

واجلديـر بالذكـر أن هـذا املؤشـر يعتمـد على اسـتقصاء آراء املواطنني واخلبراء فــي 
أكثـر مـن 100 دولـة حـول العالـم للتعـرف علـى »تصوراتهـم« للـدول اخملتلفـة التـي 
تتأثـر - غالًبـا - باملعلومـات املتوفـرة لـدى هـؤالء، والتـي تنبـع مـن وسـائل اإلعـالم 
 ،Familiarity باألسـاس. وإجمـالًا فـإن املؤشـر يحـاول قيـاس مـدى املعرفـة بالـدول
و »سـمعة« الدولـة، ومـدى تأثيرهـا، وعناصـر أخـرى مـن قوتهـا الناعمـة )سـهولة 
ممارسـة األعمـال، احلكـم الرشـيد، الثقافـة والتـراث، األداء اإلعالمـي واإلعالنـي، 
البحـث العلمـي والتعليـم، القيم والشـخصية القوميـة(، وأضيف لكل ذلك تقييم مدى 

فاعليـة مواجهـة كل دولـة جلائحـة كوفــيد-19.

وال شـك أنـه ميكـن نقـد منهـاج »مؤشـر القـوة الناعمـة العاملـي« مـن حيـث التركيـز 
بـدلًا مـن  الشـمال، ومحاولـة قيـاس »تصـورات«  آراء مـن دول  التعـرف علـى  علـى 
عناصـر موضوعيـة قابلـة للقيـاس )مثـلًا: الناجت القومي، الترتيب فــي مؤشـر التنمية 
اإلنسـانية، عدد السـائحني(. ومع ذلك فقد يكون من املفــيد االسـتعانة بهذا املؤشـر 
إلـى جـوار مؤشـرات أخـرى لقيـاس ومتابعـة وتقييـم أداء خطـط التنميـة، خاصـة 
فــي احلالـة املصريـة التـي تتميـز بوجـود تفاعـل كبيـر مـع العالـم اخلارجي )سـياحة، 
عاملـني فــي اخلـارج، تبـادل جتـاري، قنـاة السـويس، إلـخ(، وبالتالـي تبـدو أهميـة 

.)Branding( متابعـة تصـورات شـعوب العالـم »للماركـة« املصريـة

وفــــي احلالـــة املصريـــة، ال توجـــد مفاجـــآت فــــي عناصـــر القـــوة التـــي رفعـــت الترتيـــب 
فــــي 2021، حيـــث تتقـــدم تقديـــرات مـــدى املعرفـــة بالدولـــة )فمـــن لـــم يـــدرس تاريـــخ 
مصـــر فــــي مرحلـــة الدراســـة األساســـية؟(، وبالتالـــي ترتفـــع نســـبة التعـــرف عليهـــا 
Recognition، ويرتبـــط بذلـــك تقديـــر تـــراث مصـــر وثقافتهـــا. وباملقابـــل، توجـــد 

ـــدول األخـــرى،  ـــي ال ـــر فـ ـــدى التأثي ـــل م ـــر، مث ـــيها التقدي عناصـــر أخـــرى يتواضـــع فـ
وســـهولة ممارســـة األعمـــال، واحلوكمـــة، واإلعـــالم، والتعليـــم والبحـــث العلمـــي. 

ــي مؤشــر القــوة الناعمــة، قــد  وبالنظــر إلــى العوامــل املؤثــرة علــى ترتيــب مصــر فـ
يكــون مــن املفـــيد أن نلقــي نظــرة علــى بعضهــا من زاوية مســتقبلية حتاول استشــراف 

الفــرص والتحديــات التــي ســوف تســهم فـــي صنــع صــورة مصــر فـــي عــام 2022.

قـــوة مـصـــر الـنـاعـمـــة فـي 2022

محمـــد  د./  السفــــير 
ســـالم أنيـــس 

ـــير ســـابق ومنســـق مجموعـــة  سفـ
عمـــل األمم املتحـــدة فــــي اجمللـــس 

املصـــري للشـــؤون اخلارجيـــة
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مواجهــة جائحــة كوفـــيد-19: تتجــه اجلائحــة إلــى مرحلــة جديــدة   )1(
ــى  ــاء عل ــدول بن ــف ال ــث تَُصنَّ ــم، وحي ــدد العال ــرون« يه ــث متحــور »أوميك حي
مــدى جناحهــا فـــي حتقيــق الهدفـــني املتفــق عليهمــا دولًيّــا، وهمــا تلقيــح %40 
مــن الســكان كحــد أدنــى بنهايــة 2021، و70% مــن الســكان بنهايــة 2022. 
ــل؛  ــذا العام ــًرا به ــر كثي ــام 2021 تأث ــة لع ــوى الناعم ويالحــظ أن مؤشــر الق
حيــث فقــدت الكثيــر مــن الــدول املتقدمــة ترتيبهــا فـــي ســنوات ســابقة بســبب 
ســوء أدائهــا فـــي مواجهــة اجلائحــة. وإذا كان ترتيــب مصــر فـــي اجلــدول 
العاملــي لنســبة التطعيــم قــد تأخــر نســبًيّا،  فــإن لــدى مصــر جتربــة ســابقة 
إيجابيــة فـــي تنظيــم حمــالت التطعيــم، ظهــرت فـــي حالــة القضــاء علــى شــلل 
األطفــال، ورفــع نســب تطعيــم األطفــال إلــى مســتويات عامليــة، وهــو مــا يشــير 

ــي اإلمــكان اللحــاق باألهــداف العامليــة خــالل 2022. إلــى أنــه فـ

االرتكاز على تاريخ مصر الثري: تتميز مصر بوجودها فـي املناهج   )2(
والتراث  بالتاريخ  الشعوب  معرفة  من  يعزز  مما  العالم؛  حول  الدراسية 
افتتاح  توقع  ومع  الفرعوني.  البعد  ناحية  من  وخاصة  املصرية،  والثقافة 
املتحف املصري الكبير، الذي سيأتي تالًيا ملوكب املومياوات وافتتاح طريق 
الكباش، ميكن ترجيح هذا العنصر فـي منظومة القوة الناعمة املصرية خالل 

عام 2022، واألرجح أن يستمر هذا فـي األعوام القادمة، وملدة طويلة.

احلكــم الرشــيد وحقــوق اإلنســان: حتــاول الواليــات املتحــدة فـــي ظــل   )3(
إدارة »بايــدن«، دفــع ملــف حقــوق اإلنســان إلــى صــدارة النظــام الدولــي بحيــث 
يبــدو العالــم منقســًما إلــى نظــم »دميقراطيــة« مــن ناحيــة وأخــرى »غيــر 
دميقراطيــة« مــن ناحيــة أخــرى.  وواكــب ذلــك حتــرك مــن جانــب جتمــع 
يضــم عــدًدا مــن أعضــاء الكوجنــرس، ومراكــز الدراســات، ومنظمــات حقــوق 
ــت  ــى مصــر. وأن ظل ــز عل ــة للتركي اإلنســان، مــع بعــض املؤسســات اإلعالمي
ــز  ــي يرتك ــق واقع ــن منطل ــع القاهــرة م ــل م ــة تتعام ــدول الغربي واشــنطن وال
علــى املصالــح املشــتركة - أحــد أهــم حتديــات القــوة الناعمــة املصريــة. 
ولعــل القاهــرة بلــورت معاجلــة لهــذا التحــدي تتســم باحلكمــة والهــدوء - مــن 
خــالل إطــالق بيــان رســمي، واســتراتيجية حلقــوق اإلنســان، وبرنامــج »حيــاة 
كرميــة«، وإعــالن عــام 2022 عاًمــا للمجتمــع املدنــي، إلــخ - ولعــل االســتمرار 
فـــي هــذا التوجــه وتعزيــزه يأتــي بنتائــج إيجابيــة تنعكــس علــى مكانــة القــوة 

ــة. الناعمــة املصري

تتميز مصر بوجودها 
فـي املناهج الدراسية حول 
ــم؛ ممـــــا يــــعــــزز مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
بالتاريخ  الــشــعــوب  معرفة 
والتراث والثقافة املصرية، 
البعد  ناحية  مــن  وخــاصــة 
الــــفــــرعــــونــــي. ومــــــع تـــوقـــع 
افـــتـــتـــاح املـــتـــحـــف املـــصـــري 
تالًيا  الذي سيأتي  الكبير، 
وافتتاح  املــومــيــاوات  ملــوكــب 
ــق الـــــكـــــبـــــاش، ميــكــن  ــ ــريـ ــ طـ
تــرجــيــح هـــذا الــعــنــصــر فـي 
مــنــظــومــة الـــقـــوة الــنــاعــمــة 
 ،2022 عــام  املصرية خــالل 
واألرجــــــح أن يــســتــمــر هــذا 
فـي األعــوام القادمة، وملدة 

طويلة.  
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تصاعـــد اخلالفـــات  مـــع  الدولـــي:  املســـرح  علـــى  قادمـــة  تغيـــرات   )4(
األمريكيـــة الصينيـــة والغربيـــة الروســـية، يـــرى بعـــض احملللـــني أن هنـــاك 
توجًهـــا نحـــو ظهـــور حـــرب بـــاردة جديـــدة،  إال أن األرجـــح أن تتصـــف 
العالقـــات بـــني القـــوى الكبـــرى مبزيـــج مـــن التعـــاون والتنافـــس.  وال شـــك 
أن هـــذا الوضـــع ســـوف ينعكـــس علـــى دول العالـــم األخـــرى، وخاصـــة تلـــك 
ـــاز مســـبق  التـــي تفضـــل صياغـــة مواقفهـــا بقـــدر مـــن االســـتقاللية ودون انحي
لهـــذا الطـــرف أو ذاك. ويذهـــب البعـــض إلـــى املنـــاداة بضـــرورة إحيـــاء جتمـــع 
ـــة  ـــدة الدولي ـــر هـــذه الفكـــرة لتتـــالءم مـــع األجن ـــاز، مـــع تطوي دول عـــدم االنحي
ـــاخ،  البازغـــة التـــي حتـــاول حشـــد جهـــود العالـــم ملواجهـــة اجلوائـــح، وتغيـــر املن
ومخاطـــر الســـيبرنطيقا، وحتديـــات الـــذكاء الصناعـــي، ومشـــكالت الفقـــر، 
وتعقيـــدات سالســـل اإلنتـــاج، إلـــخ. وال شـــك فــــي أن هـــذا التوجـــه يفـــرض علـــى 
ـــا يذكرنـــا بتاريـــخ السياســـة اخلارجيـــة املصريـــة فــــي  ـــا مهًمّ القاهـــرة دوًرا عاملًيّ
ـــع اســـتضافة مصـــر ملؤمتـــر  ـــك م ـــق ذل ـــا يتواف اخلمســـينيات والســـتينيات، كم
ـــي خريـــف 2022؛ وهـــو مـــا ســـيكون لـــه تأثيـــر علـــى صـــورة  املنـــاخ COP 27 فـ

مصـــر الذهنيـــة.

العاصمــة  إلــى  االنتقــال  بخــالف  ســريعة:  وحلــول  قادمــة  فــرص   )5(
اجلديــدة، وافتتــاح املتحــف املصــري الكبيــر، تظــل مصــر مســرًحا للعديــد مــن 
ــة الدوليــة  ــي ذلــك الــدورات الرياضي ــة، مبــا فـ ــة واإلقليمي الفعاليــات الدولي
)61 فـــي عام 2019، و11 فـــي عام 2020، و31 فـــي عام 2021(، واملؤمترات 
واالجتماعــات التــي تعقدهــا األمم املتحــدة أو جامعــة الــدول العربيــة وغيرهــا 
مــن املعــارض واالحتفــاالت واملهرجانــات الدوليــة، ويُذكــر فـــي هــذا الســياق 
مركــزي  مجمــع  بإقامــة  السيســي«  الفتــاح  »عبــد  الرئيــس  الســيد  قــرار 
للمنظمــات الدوليــة بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة.  ويضــاف لــكل ذلــك واقــع 
قــدوم ماليــني الســائحني ملصــر، إذ ميكــن تصــور زيادتهــم علــى مــر الســنوات 
ــة مــن  ــدة العملي ــا تظهــر الفائ القادمــة أســوة بنمــاذج فرنســا وإســبانيا، وهن

ــة باخلــارج وقيــاس قوتهــا الناعمــة. االهتمــام بصــورة الدول

وختاًمـــا، ميكـــن طـــرح تصـــور لتحقيـــق طفـــرات ســـريعة فــــي مجـــال القـــوة الناعمـــة، 
عبـــر اختيـــار بعـــض املؤسســـات واألنشـــطة القابلـــة للتطويـــر الســـريع، خاصـــة تلـــك 
التـــي متلـــك متويـــلًا ذاتًيّـــا. وتتلخـــص هـــذه الفكـــرة - التـــي ُطرحـــت فــــي أحـــد 
مؤمتـــرات اجمللـــس املصـــري للشـــؤون اخلارجيـــة - فــــي التركيـــز علـــى »مراكـــز 
لالمتيـــاز« Centres of excellence، مثـــل: مطـــار القاهـــرة، وشـــركة مصـــر للطيـــران، 
ـــع  ـــات(، واملواق ـــة األهرام ـــة )وخاصـــة منطق ـــون ماســـبيرو، واملناطـــق األثري وتلفزي
اإللكترونيـــة للـــوزارات والهيئـــات العامـــة، واإلنتـــاج الســـينمائي والتلفزيونـــي، 
واألداء اإلعالمـــي. ومـــن هـــذا املنظـــور، فـــإن اجملتمـــع املدنـــي عليـــه دور مهـــم فــــي 

مع تصاعد اخلالفات 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــصـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
والــغــربــيــة الـــروســـيـــة، يــرى 
بــعــض احملــلــلــني أن هــنــاك 
ــا نــحــو ظــهــور حــرب  تــوجــًه
ــدة، ويـــذهـــب  ــ ــديــ ــ بـــــــــاردة جــ
الـــــبـــــعـــــض إلــــــــــى املـــــــنـــــــاداة 
دول  إحياء جتمع  بضرورة 
تطوير  مع  االنحياز،  عــدم 
هـــذه الــفــكــرة لــتــتــالءم مع 
البازغة،  الدولية  األجــنــدة 
وهــذا التوجه يفرض على 
ا يذكرنا  دوًرا عاملّيً القاهرة 
بتاريخ السياسة اخلارجية 
اخلمسينيات  فـي  املصرية 

والستينيات.  
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التطويـــر وزيـــادة االتصـــال بالعالـــم اخلارجـــي، مبـــا يشـــمل اجلامعـــات ومراكـــز األبحـــاث واملؤسســـات الطبيـــة إلـــخ. 
وميكـــن تطويـــر هـــذا الطـــرح بحيـــث يتـــم وضـــع اســـتراتيجية لتنميـــة القـــوة الناعمـــة املصريـــة مـــع إنشـــاء هيئـــة مســـتقلة 

ـــم. ـــة والتقيي للتنســـيق واملتابع

إن مصـر تتمتـع بعناصـر قـوة تاريخيـة، وتأثيـر ثقافــي وحضـاري واسـع، وإمكانـات وفرص ملزيد من التقـدم واللحاق بعالم 
سـريع التحـول، عبـر ثـورات تقنيـة وتنظيميـة وفكريـة، ثـم إن مصـر تعتمـد علـى تفاعـالت مـع العالـم اخلارجـي )حركـة 
السـياحة، تبـادل جتـاري، حتويـالت املصريـني باخلـارج، قنـاة السـويس( وتتصـل كلها بصورتها وتأثير قوتهـا الناعمة، ومن 

ثـّم فـإن االسـتثمار فــي مجـاالت القـوة الناعمـة هـو اسـتراتيجية رابحـة ملصر خـالل السـنوات القادمة.



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

283

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انــدالع مــا اصُطلــح علــى تســميته بـــ »الربيــع العربــي«، 
جتــد الــدول العربيــة، وفـــي مقدمتهــا مصــر والقــوى اإلقليميــة الفاعلــة بالشــرق 
األوســط، نفســها أمــام تغييــرات وحتديــات فـــي املشــهد اإلقليمــي، تتطلــب منهــا 
إعــادة التموضــع مــن الناحيــة االســتراتيجية؛ لتكــون قــادرة علــى الدفــاع عــن أمنهــا 
ومصاحلهــا، فـــي ظــل حتالفــات تتشــكل لتخلــق فـــي مجملهــا إقليًمــا يختلــف عما كان 

موجــوًدا قبــل العــام الــذى انطلقــت فـــيه شــرارة »الربيــع العربــي« فـــي 2011.

وتقــوم أغلــب الــدول العربيــة فـــي الوقــت الراهــن بإدخــال تغييــرات علــى عالقاتهــا 
اخلارجيــة، كاســتجابة لعــدة عوامــل طــرأت علــى املشــهد اإلقليمي، أول هــذه العوامل 
ــي  هــو تصاعــد الــدور اإليرانــي مــن جانــب والــدور اإلســرائيلي مــن جانــب آخــر فـ
ــي الشــرق األوســط ومنطقــة  الشــؤون العربيــة بشــكل يزعــزع األمــن واالســتقرار فـ
اخلليــج العربــي والبحــر األحمــر. ومــن جانبهــا، رســخت تركيــا وجودهــا العســكري 
ــا  ــا، مــع توظيفه ــي ليبي ــا فـ ــى وجــود قواته ــة إل ــي شــمال غــرب ســوريا، باإلضاف فـ
ملرتزقــة ســوريني لالنخــراط فـــي امليليشــيات املســلحة الليبيــة، كأداة للحفــاظ علــى 
ــى انتهــاك احلظــر  ــيه عل ــي الوقــت الــذي تُبقــي فـ ــا فـ ــي ليبي مصاحلهــا ودورهــا فـ
األممــي املفــروض علــى تصديــر الســالح لألطــراف الليبيــة التــي تقــف عقبــة أمــام 

تنفـــيذ قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة باألوضــاع فـــي ليبيــا.

والعامـل اآلخـر الـذي يؤثـر علـى املرحلـة الراهنـة فــي إقليـم الشـرق األوسـط هـو 
غيـاب رؤيـة عربيـة جامعـة بشـأن السياسـات الواجـب انتهاجهـا علـى املـدى القصيـر 
واملتوسـط، مـع مـا تراكـم مـن تداعيـات علـى األمـن القومـي العربـي خـالل العقـد 
املاضـي، فاألزمـات والصراعـات مـا تـزال مسـتعصية علـى احلـل بالرغـم من اجلهود 
األممية والدولية والعربية الرامية لتنفــيذ القرارات األممية اخلاصة بتلك األزمات 
والصراعات؛ فاألوضاع فــي سوريا ما تزال مجمدة، واجلهود املبذولة لتنفــيذ قرار 
مجلـس األمـن رقـم 2254 لعـام 2015 املتضمـن خريطـة طريق إلمتـام عملية التحول 
الدميقراطـي السـلمي مـا تـزال تـراوح مكانهـا. أمـا فــي ليبيـا، وبالرغـم مـن التقـدم 
الطفــيف على صعيد تنفــيذ ما ورد فــي إعالن برلني، فــي 19 يناير 2020، وكذلك 
ما متخض عنه مؤمتر »برلني 2« على مستوى وزراء اخلارجية، فــي روما فــي شهر 
يونيـو 2021، مـن املسـارات السياسـية واالقتصاديـة واملاليـة واألمنيـة والعسـكرية، 
فـإن املشـهد فــي ليبيـا مـا يـزال محفوًفـا باخملاطـر، بسـبب التدخـالت األجنبيـة فــي 
الشـأن الداخلـي الليبـي. أمـا فــي اليمـن، فاحلـرب بالوكالـة املسـتعرة فــي األراضـي 
اليمنيـة منـذ مـارس 2015 ال يبـدو أنهـا سـتنتهي فــي املـدى القريـب حتـى تنجـح 

آفاق السياسة اخلارجية املصرية فــــي ضوء 
اإلقليمية التحوالت 

السفـير/ حسني هريدي

مســاعد وزيــر اخلارجيــة األســبق
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كل مـن اململكـة العربيـة السـعودية وإيـران فــي التوصـل إلـى تفاهمـات تضـع حـًدا 
للخالفـات حـول كل األوضـاع اإلقليميـة مـن لبنـان إلـى سـوريا إلـى العـراق واليمـن، 
ومحـاوالت إيـران فـرض الهيمنـة علـى اخلليـج العربـي وعلـى املدخـل اجلنوبي للبحر 

األحمـر عنـد بـاب املنـدب.

وهنــاك عامــل مؤثــر آخــر لــه تداعياتــه علــى أمــن واســتقرار املنطقــة، يرتبــط مبصيــر 
املفاوضــات اجلاريــة فـــي العاصمــة النمســاوية فـــيينا منــذ  الصيــف املاضــي؛ بهــدف 
عــودة كل مــن إيــران والواليــات املتحــدة األمريكيــة لاللتــزام والعمــل باالتفــاق النــووي، 
ــي يوليــو 2015؛ بهــدف منــع إيــران مــن تصنيــع  الــذي ســبق أن مت التوقيــع عليــه فـ
القنبلــة الذريــة، إال أن اإلدارة األمريكيــة الســابقة للرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب« 
ــي مايــو عــام 2018 خلدمــة إســرائيل. وخــالل الســنوات  قــررت االنســحاب منــه فـ
الثــالث املاضيــة، اتخــذت إيــران العقوبــات األمريكيــة التــي فرضتهــا إدارة »ترامــب« 
عليهــا، أو تلــك التــي أعــادت فرضهــا، كذريعــة للتحلــل مــن عــدد مــن القيــود الــواردة 
فـــي االتفــاق املذكــور، ســواء بالنســبة ملعــدل تخصيــب اليورانيــوم، أو مــا يتعلــق بعــدد 
أجهــزة الطــرد املركــزي، والســماح ملفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بإجــراء 

التفتيــش املفاجــئ علــى املنشــآت النوويــة اإليرانيــة.

وفـــي هــذا اإلطــار، ُعقــدت ســبع جــوالت مفاوضــات غيــر مباشــرة بــني إيــران 
والواليــات املتحــدة حتــى اآلن، برعايــة مــن االحتــاد األوروبــي، ومبشــاركة الــدول 
املوقعــة علــى اتفاقيــة 2015، وهــي بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وروســيا والصــني، ومــا 
تــزال املفاوضــات متعثــرة فـــي الوقــت الــذي يُلقــي فـــيه كل طــرف باللــوم علــى اآلخــر 

ــى اآلن. لعــدم حســم املوضــوع حت

وتترقـب الـدول اخلليجيـة ومصـر مـا ستسـفر عنـه مفاوضـات فــيينا، فالسـيناريو 
األكثـر تفـاؤلًا بعـودة كل مـن إيـران والواليـات املتحـدة التفاقيـة 2015، يعني انفراجة 
املوقـف  مـن  اخلليجيـة  الـدول  تتخـوف  لـذا  األمريكية-اإليرانيـة؛  العالقـات  فــي 
األمريكـي إزاء السياسـات اإليرانيـة فــي املنطقـة إذا لـم تشـمل تعديـالت االتفـاق 
املشـار إليه قيوًدا على البرنامج الصاروخي اإليراني، واألنشـطة اإليرانية املزعزعة 
لألمـن واالسـتقرار فــي الشـرق األوسـط واخلليـج عبـر امليليشـيات املسـلحة املواليـة 
إليـران، أمـا أسـوأ سـيناريو فــيتمثل فــي الفشـل فــي التوصـل لالتفـاق، ومـا سـيعنيه 
ذلـك مـن اسـتمرار إيـران فــي عـدم التقيـد باالتفـاق؛ ممـا يسـمح لهـا باالقتـراب مـن 

عتبـة صنـع القنبلـة الذريـة إذا مـا اتخـذت قـراًرا فــي هـذا الشـأن.

الســــــــيناريـــــــو األكثــــــر 
مـــن  كل  بعــــــــودة  تفـــاؤًلا 
إيـــران والواليـــات املتحـــدة 
يعنـــي   ،2015 التفاقيـــة 
العالقـــات  فــــي  انفراجـــة 
األمريكية-اإليرانيـــة؛ لـــذا 
تتخـــوف الـــدول اخلليجية 
عــــــــــــــدم  احتماليــــــــــة  مـــن 
ـــن تعديـــالت االتفـــاق  تضمُّ
علـــى  قيــــــــــــوًدا  الــنـــــــــــووي 
الصـــــــــاروخي  البرنامـــــــــج 
واألنــشـــــــــطة  اإليـــــرانــــــــي، 
املـــزعـــــزعـــــــــة  اإليــرانــيـــــــــــة 
لأمــــــــن واالســــتقرار فــــي 

املنطقـــة.  
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األفعــال  ردود  عــن  اســتفهام  عالمــات  تلقائيــا  يثيــر  األســوأ  الســيناريو  وهــذا 
اإلســرائيلية، فاحلكومــات اإلســرائيلية املتعاقبــة، مبــا فـــي ذلــك احلكومــة احلاليــة 
برئاســة »نفتالــي بينــت«، أعلنــت فـــي العديــد مــن املناســبات أنهــا لــن تســمح إليــران 
بامتــالك الســالح النــووي، ومؤخــًرا أصــدر رئيــس األركان اإلســرائيلي أوامــر لســالح 
اجلــو بالتدريــب علــى شــن هجمــات جويــة مكثفــة علــى املنشــآت النوويــة اإليرانيــة، 
العاصمــة  علــى  إســرائيلية  وفــود  توافــدت  املاضيــة  القليلــة  األســابيع  وخــالل  
األمريكيــة واشــنطن للتنســيق مــع إدارة الرئيــس »جــو بايــدن« بشــأن السياســات 

ــي حــال حــدوث الســيناريو األســوأ. ــا  فـ الواجــب اتباعه

وممــا ال شــك فـــيه أن أي هجــوم عســكري، ســواء مــن ِقبــل اجليــش اإلســرائيلي 
منفــرًدا، أو بالتعــاون مــع الواليــات املتحــدة، ســتكون لــه تداعياتــه على أمن واســتقرار 
منطقــة الشــرق األوســط واخلليــج، هــذا باإلضافــة إلــى التوتــرات الداخليــة فـــي 
الــدول العربيــة التــي تتواجــد بهــا ميليشــيات مســلحة مواليــة إليران تأمتــر بأوامرها، 

كحــزب اهلل فـــي لبنــان، وحركــة احلوثيــني فـــي اليمــن.

ـــرز االســـتقرار  ـــة، يب ـــي ســـيولة األوضـــاع اإلقليمي ـــي تســـهم فـ ـــني العوامـــل الت ومـــن ب
ـــك مـــن  ـــه ذل ـــا، ومـــا ميثل ـــة، كالســـودان وليبي ـــدول العربي ـــي عـــدد مـــن ال السياســـي فـ
ـــل  ـــن العوام ـــة، وم ـــي املنطق ـــن واالســـتقرار والســـالم فـ ـــام اســـتتباب األم ـــل أم عراقي
»االتفاقيـــات  تداعيـــات  واخلليجـــي،  العربـــي  املشـــهد  فــــي  احلاكمـــة  الرئيســـة 
عـــة بـــني اإلمـــارات  اإلبراهيميـــة« التـــي أُبرمـــت فــــي 15 ســـبتمبر 2020، واملوقَّ
والبحريـــن والســـودان واملغـــرب، وإســـرائيل، فــــي ظـــل غيـــاب أي آفـــاق مســـتقبلية 
ــابكة، أال  ــة ومتشـ ــل متداخلـ ــة عوامـ ــياق ثالثـ ــي سـ ــطينية، فــ ــة الفلسـ ــل القضيـ حلـ
وهـــي: التعنـــت اإلســـرائيلي أمـــام احملـــاوالت الراميـــة الســـتئناف مفاوضـــات الســـالم 
مـــع الســـلطة الفلســـطينية، واســـتمرار االنقســـام الفلســـطيني، وعـــدم حتمـــس اإلدارة 
األمريكيـــة احلاليـــة لالنخـــراط فــــي عمليـــة ســـالم جديـــدة بالشـــرق األوســـط، 
بالرغـــم مـــن إعالنهـــا املســـاندة حلـــل الدولتـــني، واإلقـــرار باحلـــق املتســـاوي للشـــعبني 
ـــي أمـــن وحريـــة وازدهـــار اقتصـــادي، فـــكل  ـــي العيـــش فـ الفلســـطيني واإلســـرائيلي فـ
العوامـــل الســـابقة مجتمعـــة تخلـــق حالـــة مـــن عـــدم اليقـــني مـــن منظـــور األمـــن 

ــة. ــة املصريـ القومـــي املصـــري والسياسـ

وممـــا ال شـــك فــــيه أنـــه حتـــى تكـــون مصـــر قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع التطـــورات 
احلاصلـــة فــــي املنطقـــة فعليهـــا أن تســـتمر فــــي العمـــل علـــى عـــدة محـــاور أساســـية، 
ــادر علـــى خـــوض  ــع خلـــق جيـــش قـ ــلحة، مـ ــوات املسـ ــة حتديـــث القـ وهـــي: مواصلـ
حـــروب املســـتقبل، والعمـــل علـــى تنميـــة املـــوارد البشـــرية، وحتديـــث االقتصـــاد 
ـــة املســـتدامة، والقـــدرة  ـــق أهـــداف التنمي ـــى حتقي ـــح قـــادًرا عل املصـــري، بحيـــث يصب
علـــى جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة، والتوســـع فــــي تطويـــر قطـــاع التصنيـــع. 

ــل  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ مـــــــن بـــــــني الـ
ــــــي ســيــولــة  الـــتـــي تــســهــم فـ
األوضــــاع اإلقــلــيــمــيــة، يبرز 
تـــعـــثـــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــول 
الــــدميــــقــــراطــــي فـــــــي عـــدد 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، إلــى 
اإلسرائيلي  التعنت  جانب 
أمــــــام احملــــــــاوالت الـــرامـــيـــة 
الســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
ــلــــطــــة  الــــــــســــــــالم مــــــــع الــــســ
الــفــلــســطــيــنــيــة، واســتــمــرار 
االنــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي، 
اإلدارة  ــــس  ــمـ ــ حتـ وعـــــــــــدم 
ــة احلـــــالـــــيـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ األمـ
لــــالنــــخــــراط فـــــــي عــمــلــيــة 
ســـــــالم جـــــديـــــدة بـــالـــشـــرق 
األوســــــــط، فـــكـــل الـــعـــوامـــل 
تخلق  مجتمعة  الــســابــقــة 

حالة من عدم اليقني.  
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وتعمـــل مصـــر حاليـــا -وعلـــى امتـــداد الســـنوات الســـبع املاضيـــة- علـــى حتقيـــق تلـــك 
ـــا  ـــة التـــي تعـــد شـــرطا ضروري ـــة املصري األهـــداف، والتـــي ســـتعظم مـــن القـــوة الصلب
لكـــي تســـتطيع مصـــر التعامـــل مـــع املســـتجدات اإلقليميـــة فــــي ضـــوء العوامـــل 

املذكـــورة آنًفـــا. 

ــة السياســة  ــد مــن فعالي ــة أن تزي ــة والعســكرية املصري ــود التنموي ومــن شــأن اجله
وإقليميــة  عربيــة  كقــوة  مصــر  دور  وتعزيــز  املنطقــة،  فـــي  املصريــة  اخلارجيــة 
ومتوســطية مؤثــرة فـــي التفاعــالت اإلقليميــة املقبلــة، بحيــث تصبــح بحكــم قدراتهــا 
العســكرية وحيويــة اقتصادهــا وخبراتهــا املتراكمــة فـــي التعامل مع السياســة الدولية 
وتقلباتهــا، رمانــة موازيــن القــوة علــى مســتوى إقليــم الشــرق األوســط، دون التقيــد 

ــة وجامــدة. ــف تقليدي بأمنــاط حتال

ــل  ــي التعامـ ــت فــ ــا جنحـ ــة إذا مـ ــة املصريـ ــة اخلارجيـ ــة السياسـ ــتزداد فعاليـ وسـ
اإليجابـــي والبنـــاء مـــع األجنـــدة الدوليـــة، ومبعنـــى آخـــر، حـــني تعمـــل علـــى الدفـــاع 
ـــي الوقـــت ذاتـــه تتبّنـــى منظومـــة القيـــم التـــي يعتمدهـــا  عـــن املصالـــح املصريـــة، وفـ
النظـــام الدولـــي، واالنخـــراط فــــي جميـــع اجلهـــود الدوليـــة الســـاعية إلـــى مكافحـــة 
م  األوبئـــة، والتغييـــرات املناخيـــة، ومحاربـــة التعصـــب والتطـــرف، ولكـــن مـــا تقـــدَّ
ســـيتطلب توســـيع دوائـــر التحالفـــات املصريـــة، مـــع التركيـــز علـــى البعـــد األورو-
ــع  ــراكات مـ ــيخ الشـ ــق وترسـ ــع تعميـ ــوازي مـ ــي، بالتـ ــاد األوروبـ ــطي واالحتـ متوسـ
إفريقيـــا وآســـيا ومنطقـــة احمليـــط الهـــادئ، بعيـــًدا عـــن االســـتقطابات الدوليـــة بـــني 

الواليـــات املتحـــدة والصـــني.

ــة القـــول أن الدائـــرة العربيـــة ســـتظل مـــن أهـــم الدوائـــر فــــي  ــا، ومـــن نافلـ وختاًمـ
السياســـة اخلارجيـــة املصريـــة، لكـــن مـــع األخـــذ فــــي احلســـبان أن العالـــم العربـــي 
ـــيه أمنـــاط التحالـــف التقليديـــة،  فتحالفـــات الغـــد القريـــب ســـتكون  يتغيـــر وتتغيـــر فـ
حتالفـــات يتقاطـــع فــــيها العربـــي مـــع اإلقليمـــي مـــع الدولي فــــي حتالفـــات مرنة عرضة 
للتغيـــر، حســـب الظـــروف الداخليـــة واإلقليميـــة الضاغطـــة، يســـاعد فــــي ذلـــك متتـــع 
السياســـة اخلارجيـــة املصريـــة بقـــدر كبيـــر مـــن االســـتقاللية عـــن التكتـــالت العربيـــة 
ـــح  ـــس بالضـــرورة املصال ـــا، ولي ـــي تبحـــث عـــن تأمـــني مصاحله ـــة الت ـــة اآلني واإلقليمي
ـــي  ـــة. وفـ ـــة املصري ـــات السياســـة اخلارجي ـــة، وال تســـتجيب بالضـــرورة ألولوي املصري
ضـــوء ذلـــك، فـــإن إعـــادة بنـــاء القـــوة الصلبـــة املصريـــة مـــن األولويـــات االســـتراتيجية 
املهمـــة ملصـــر، فهـــي التـــي ســـتتيح للسياســـة اخلارجيـــة املصريـــة مجـــاالت أوســـع 
ـــى  ـــور مســـتقبلًا عل ـــات األم ـــى مجري ـــر ملمـــوس عل للتحـــرك، وممارســـة دور ذي تأثي

ـــا. ـــا وشـــرًقا وغرًب ـــع االجتاهـــات االســـتراتيجية؛ شـــمالًا وجنوًب جمي
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مبــرور العــام األول إلدارة »بايــدن« نســتطيع أن نرصــد بعــض مالمــح سياســتها 
واإلقليمــي،  الدولــي  الصعيديــن  علــى  تدريجــي  بشــكل  تتبلــور  التــي  اخلارجيــة 
وانعــكاس ذلــك علــى اجتــاه العالقــات املصريــة األمريكيــة فـــي العــام اجلديــد.

أوًلا: الصعيد الدولي 
اجتهـت اإلدارة إلـى سياسـات املواجهـة احملسـوبة مـع الصني وروسـيا مًعـا، مع تركيز 
جهدهـا االسـتراتيجي علـى احتـواء الصعـود الصينـي، وقـد جتلّـى ذلـك فــي تنشـيط 
ـع QUAD الـذي يضـم الواليـات املتحـدة والهنـد واليابـان وأسـتراليا، واسـتحداث  جتمُّ
ع AUKUS ذي التوجه العسـكري واألمني، والذي يضم الواليات املتحدة واململكة  جتمُّ
املتحـدة وأسـتراليا، وتكثيـف التعـاون العسـكري مـع تايـوان، فضـلًا عـن توجيـه جـزء 
أكبـر مـن مواردهـا العسـكرية واألمنيـة بصفـة عامة إلى النطاق اآلسـيوي الذي يضم 

احمليطـني الهنـدي والهادئ.    

لـم تتراجـع إدارة »بايـدن« جوهرّيًـا عـن سياسـات الرئيـس »ترامـب« الراميـة إلـى 
حتجيـم النمـو االقتصـادي الصينـي بصفـة عامـة، وعرقلـة تطورهـا التكنولوجـي فــي 
اجملـاالت احلاكمـة )اجليـل اخلامـس مـن االتصـاالت - أنظمـة احلاسـوب الكمـي - 
الـذكاء االصطناعـي - التكنولوجيـا احليويـة - تكنولوجيـا الفضـاء(، وسـيكون عليهـا 
املوازنـة بـني هـذا الهـدف االسـتراتيجي مـن جهـة، ومصالـح الشـركات األمريكيـة 
ومتطلبـات النمـو االقتصـادي فــي الواليـات املتحـدة ذاتهـا مـن جهـة أخـرى. وفــي 
العامليـة(  البوابـة  )خطـة  األوروبـي  االحتـاد  مـن  كل  طـرح  املنافسـة  هـذه  سـياق 
والواليـات املتحـدة )مشـروع إعـادة إنشـاء عالـم أفضـل(، وهـي مخططـات منافسـة 
ملبـادرة احلـزام والطريـق الصينيـة، وإن كانـت هـذه اخلطـط لـم تتبلـور بعـد بالقـدر 
ننا من تقييمها، إال أنها تعبِّر عن توجه واضح سـوف يفرز خطوات أخرى  الذي ميكِّ
مسـتقبلًا. ونرصـد فــي هـذا اإلطـار حتليـالت ذات مصداقيـة تتحـدث عـن مرحلـة 
قادمـة لالقتصـاد العاملـي حتركهـا توجهـات للعوملـة املضـادة Deglobalization، ومـع 
صعوبـة توقـع انهيـار نظـام العوملـة بشـكل كامـل لتداخـل املصالـح وسالسـل اإلمـداد 
بشـكل يرفـع تكلفـة تفكيكـه متاًمـا، فـإن االقتصـاد العاملـي قـد يتسـم بالتوتـر فــي 
املرحلـة املقبلـة، وقـد متتـد عمليـة إعـادة تشـكيله سـنوات بـل عقـوًدا، مـا قـد ميثِّـل 
حتدًيـا لالقتصـاد املصـري، ويفتـح البـاب أمـام فـرص جديـدة لنـا فــي الوقـت ذاتـه. 

ومــع تبلــور حــرب بــاردة جديــدة كان مــن الطبيعــي أن تلجــأ الواليــات املتحــدة ألدوات 
ــة  ــي مرحل ــاردة الســابقة وفـ ــي احلــرب الب ــا بنجــاح فـ ــي وّظفته القــوى الناعمــة الت
تفكيــك االحتــاد السوفـــيتي التــي تلتهــا، ومــن هنــا لــم يكــن مســتغرًبا أن يتــم تصعيــد 

آفــاق العالقات املصرية األمريكية فـــي 2022

توفـيق السفـير/ محمد 

ــنطن ــبق بواشـ ــر األسـ ــير مصـ سفــ
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االنتقــادات  العاملــي. ورغــم  النطــاق  الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان علــى  ملــف 
هــت لقــرار الرئيــس »بايــدن« بعقــد اجتمــاع قمــة الدميقراطيــة  املوضوعيــة التــي ُوجِّ
االفتراضــي يومــي 9 و10 ديســمبر 2021، فــإن هــدف املؤمتــر يأتــي فـــي هــذا اإلطــار 
االســتراتيجي اجلديــد، فضــلًا عــن كونهــا محاولــة لتوجيــه رســالة للداخــل األمريكــي 
قــد تســهم فـــي جهــود اإلدارة لــرأب الصــدع الــذي أصبــح ميثِّــل عبًئــا علــى سياســتها 

الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد ســواء.

مــن ناحيــة أخــرى، عملــت اإلدارة علــى احتــواء الوضــع املتفجر على احلدود الروســية 
ــي  األوكرانيــة مــن خــالل تهديــدات صريحــة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة شــاملة فـ
حالــة إقــدام موســكو علــى أي حتــرك عســكري، وكذلــك التعبئــة السياســية حللــف 
الناتــو لدعــم اجلانــب األوكرانــي، إال أن املوقــف علــى احلــدود األوكرانيــة -مــع 
خطورتــه - بــل والتهديــد الروســي ألوروبــا برمتهــا، ال يغيــران النظــرة االســتراتيجية 
األمريكيــة بــأن ســاحة الصــراع الرئيســة قــد انتقلــت مــن املســرح األوروبــي إلــى 
املســرح اآلســيوي. ومــن جهــة أخــرى ســيكون مــن الصعــب علــى الواليــات املتحــدة 
ــي الســبعينيات بــأن جتتــذب روســيا بعيــًدا عــن  أن تكــرر السياســة التــي اتبعتهــا فـ
الصــني )مثلمــا اجتذبــت إدارة »نيكســون« الصــني بعيــًدا عــن االحتــاد السوفـــيتي 
آنــذاك(، وذلــك نتيجــة للصــورة التــي تعاملــت بهــا اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة مــع 
ــف  ــق بتمــدد كل مــن حل ــيما يتعل ــاردة، وخاصــة فـ ــاء احلــرب الب روســيا عقــب انته
الناتــو واالحتــاد األوروبــي شــرًقا، وانتشــار النفــوذ األمريكي فـــي دول اجلوار املباشــر 

لروســيا والتــي تعتبرهــا األخيــرة نطاقهــا احليــوي.              

ثانًيا: الصعيد اإلقليمي
ألســباب عــدة توصلــت النخبــة األمريكيــة إلــى أن الشــرق األوســط - مــع أهميتــه - 
لــم يَُعــد يحتــل األولويــة التــي كان ميثلهــا فـــي الســابق، وبالتالــي يتعــني احلفــاظ علــى 
املصالــح األمريكيــة بــه بقــدر أقــل مــن التكلفــة املاديــة، ومســتوى أدنــى مــن اخملاطــرة 
بــأرواح األمريكيــني، ويترتــب علــى ذلــك التخلــي عــن فكــرة تغييــر األنظمــة مــن جهــة، 
واالســتعداد للتخلــي عــن مصالــح احللفــاء اإلقليميــني - باســتثناء إســرائيل بطبيعــة 

احلــال - مــن جهــة أخــرى.  

ــاه  ــة جتـ ــة األمريكيـ ــي السياسـ ــا فــ ــا مركزًيّـ ــرة موقًعـ ــذ فتـ ــران منـ ــت إيـ ــد احتلـ وقـ
الشـــرق األوســـط، بوصفهـــا الدولـــة اإلقليميـــة الوحيـــدة القـــادرة علـــى تهديـــد 
ـــة ومواجهـــة إســـرائيل، واســـتند املوقـــف األمريكـــي مـــن عـــدد مـــن  ـــح األمريكي املصال
نزاعـــات املنطقـــة إلـــى احلاجـــة الحتـــواء التمـــدد اإليرانـــي. ومـــن جهـــة أخـــرى، تســـبب 

مـع تبلـور حـرب بـاردة 
جديـدة كان مـن الطبيعـي 
أن تلجـأ الواليـات املتحـدة 
إلى أدوات القوى الناعمة، 
ومن هنا لم يكن مستغرًبا 
مـلــــف  تـصــعـيـــــد  يتـم  أن 
الـديــمــقـــراطـيـــــة وحـقـــوق 
الـنـطــــــــاق  علـى  اإلنـســـــان 
العاملـي. ورغـم االنتقـادات 
هـت  ُوجِّ التـي  املوضوعيـة 
فـإن  الدميقراطيـة،  لقمـة 
فــي  يأتـي  املؤمتـر  هـدف 
هـذا اإلطـار االسـتراتيجي 

اجلديـد.  
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تـــــســـــبـــــب انـــــســـــحـــــاب 
ــــس »تـــــــرامـــــــب« مــن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي 
ــن الــتــطــويــر  فـــــــي مـــزيـــد مــ
للقدرات النووية اإليرانية، 
وبالتالي مزيد من التعقيد 
فـي املفاوضات معها بعد أن 
»بــايــدن«،  إدارة  استأنفتها 
هذه  األغلب ستحتل  وفـي 
ــة فـي  ــويــ ــات األولــ ــاوضـ ــفـ املـ

الفترة املقبلة.  

ــي  ــذي كان يعطـ ــي )والـ ــووي اإليرانـ ــاق النـ ــن االتفـ ــب« مـ ــس »ترامـ ــحاب الرئيـ انسـ
ـــي مزيـــد مـــن  ـــة توجـــه إيـــران لعســـكرة برنامجهـــا النـــووي( فـ ـــي حال ـــًيا فـ ـــذاًرا كافـ إن
التطويـــر للقـــدرات النوويـــة اإليرانيـــة، وبالتالـــي مزيـــد مـــن التعقيـــد فــــي املفاوضـــات 
معهـــا بعـــد أن اســـتأنفتها إدارة »بايـــدن«، وفــــي األغلـــب ســـتحتل هـــذه املفاوضـــات 
- ســـواء بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق جديـــد أو احلاجـــة إلـــى التعامـــل مـــع نتائـــج فشـــل 

املفاوضـــات - األولويـــة فــــي الفتـــرة املقبلـــة.  

وعلـى الصعيـد اإلسـرائيلي الفلسـطيني، فــي حـني أن إدارة »بايـدن« اتخـذت بعـض 
اخلطـوات الرمزيـة حملاولـة إنقـاذ حـل الدولتني كفكرة سياسـية، وذلك بعد اخلطوات 
التخريبيـة التـي اتخذهـا »ترامـب«، فـإن جهدهـا امللمـوس اقتصـر علـى التهدئـة بـني 
إسـرائيل وغـزة، واحلفـاظ علـى عمليـة التطبيـع العربـي اإلسـرائيلي، مـع جتنـب أي 
جهـد إلحيـاء عمليـة السـالم. وبهـذا املنطـق نفسـه ال تبـدو اإلدارة مسـتعدة السـتثمار 
مـن  بالقـدر  االكتفـاء  مـع  األخـرى،  اإلقليميـة  امللفـات  تسـوية  فــي  حقيقيـة  مـوارد 
االسـتقرار اإلقليمي الذي يحافظ على املصالح األمريكية الرئيسـة. وبالنسـبة للملف 
الليبـي، والـذي يبـدو ظاهرًيّـا أكثـر قابليـة حلـدوث تقـدم، وهـو ملـف مهـم مـن وجهـة 
النظـر املصريـة، ويتيـح لنـا فرصـة للتنسـيق مـع الواليـات املتحـدة واألطـراف الفاعلـة 
اخملتلفـة؛ حفاًظـا علـى وحـدة الدولـة الليبيـة، واحليلولـة دون انفجـار املوقـف مجدًدا، 
فإنه من املستبعد أن نشهد دوًرا أمريكًيّا نشًطا عندما تتبلور التعقيدات، ويتضح أن 
االنتخابـات الليبيـة ال تقـدم حـلًّا سـحرًيّا بـل قـد تضاعـف مـن تعقيـد املوقـف. وباملثـل 
فـإن هنـاك مصلحـة مصريـة فــي احلفـاظ علـى االسـتقرار فــي السـودان، ولنـا دور 

نشـط فــي إطـار اجلهـود الدوليـة واإلقليميـة فــي هـذا الشـأن.        

وقــد يكــون هــذا االنســحاب األمريكــي التدريجــي احملفز الرئيس لتحــركات األطراف 
اإلقليميــة الفاعلــة فـــي الفتــرة األخيــرة )املصاحلــة اخلليجيــة، التطبيــع مع إســرائيل، 
ــة  ــات جزئي ــات وتفاهم ــى ترتيب ــخ( للوصــول إل ــا، إل ــران، مصــر- تركي ــج - إي اخللي
ولعلهــا مؤقتــة أيًضــا، ورغــم متابعــة اإلدارة لهــذه الســيولة اإلقليميــة فإنهــا لــم تبلــور 
بعــد اســتراتيجية واضحــة كإطــار عــام لسياســاتها فـــي الشــرق األوســط، وهــو مجــال 
للحــوار املصــري األمريكــي أيًضــا، وصــولًا إلــى تــوازن إقليمــي فّعــال بــني الــدول 

العربيــة والقــوى غيــر العربيــة فـــي اإلقليــم.

ـــل ملـــف امليـــاه مـــع إثيوبيـــا أولويـــة خاصـــة بالنســـبة لنـــا، فــــي  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ميثِّ
حـــني أن إدارة »بايـــدن« حاولـــت أن تتبّنـــى موقًفـــا متوازًنـــا بـــني املوقفــــني املصـــري 
واإلثيوبـــي بغـــض النظـــر عـــن وجاهـــة احلجـــج املوضوعيـــة املصريـــة. وفــــي الوقـــت 
الـــذي أدت فــــيه التطـــورات الداخليـــة فــــي إثيوبيـــا إلـــى تأجيـــل املســـار السياســـي 
ــيكون املوقـــف  ــتقبلًا، وسـ ــدارة مسـ ــتعود للصـ ــة سـ ــا قضيـ ــاه، فإنهـ ــألة امليـ فــــي مسـ

األمريكـــي حيوّيًـــا وقتئـــٍذ.
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ـــل انعقاد جلســـات  مُيثِّ
االســـتراتيجي  احلـــوار 
فــــي  األمريكـــي  املصـــري 
و9   8 فــــي  واشـــنطن، 
خطـــوة   ،2021 نوفمبـــر 
ذات مغـــزى؛ حيـــث أبـــرزت 
»بايـــدن«  إدارة  اختيـــار 
البراجماتيـــة  للسياســـات 
عـــن  بعيـــًدا  التقليديـــة، 
الراديكاليـــة  املواقـــف 
التـــي طالبـــت بهـــا بعـــض 
اإلعالميـــة  األصـــوات 
ُيَعـــدُّ  كمـــا  األمريكيـــة، 
إعالًنـــا بتمســـك الدولتـــني 
بالعالقـــات اخلاصـــة التـــي 

تربطهمـــا.  

ثالًثا: العالقات املصرية األمريكية
واشـنطن،  فــي  األمريكـي  املصـري  االسـتراتيجي  احلـوار  جلسـات  انعقـاد  مُيثِّـل 
فــي 8 و9 نوفمبـر 2021، خطـوة ذات مغـزى؛ حيـث أبـرزت اختيـار إدارة »بايـدن« 
للسياسـات البراجماتيـة التقليديـة، بعيـًدا عـن املواقـف الراديكاليـة التـي طالبـت بها 
بعـض األصـوات اإلعالميـة األمريكيـة. وفــي الوقـت الذي ال تتوقف فــيه االتصاالت 
بـني الدولتـني علـى مسـتويات كبـار املسـؤولني والقنـوات الدبلوماسـية واملؤسسـات 
اخملتلفـة، فـإن انعقـاد احلـوار االسـتراتيجي يَُعـدُّ إعالًنا بتمسـك الدولتني بالعالقات 
اخلاصـة التـي تربطهمـا. وال ينتقـص مـن هـذا التوجـه قـرار اإلدارة بتعليق مبلغ 130 
يَُعـدُّ 10% مـن قيمتهـا- وربطهـا  مليـون دوالر مـن املسـاعدات العسـكرية -والـذي 
ببعـض اإلجـراءات فــي مجـال حقـوق اإلنسـان، وهـو القـرار الـذي يأتـي فــي األغلـب 
إرضـاًء للجنـاح اليسـاري فــي احلـزب الدميقراطـي، والـذي سـتحتاج إليـه اإلدارة 
حلشـد مؤيديهـا فــي انتخابـات التجديـد النصفــي للكوجنـرس فــي نوفمبـر 2021. 
وتظل عالقات التعاون العسكري ركًنا أساسّيًا للعالقات الثنائية، فالواليات املتحدة 
القوة العسـكرية األولى فــي العالم حالّيًا وفــي املسـتقبل املنظور، ومصر -كما كانت 
دوًمـا - القـوة العسـكرية العربيـة الرئيسـة، مبـا يعنـي أن هـذا التعـاون أمـر ضـروري 
للحفـاظ علـى التوازنـات اإلقليميـة - وعلـى األخـص بني العرب واألطـراف اإلقليمية 

غيـر العربيـة - وهـو شـرط ضـروري السـتقرار اإلقليـم.

ــع  ــار أوسـ ــة تأتـــي فــــي إطـ ــكرية األمريكيـ ــاعدات العسـ ــبق أن املسـ ــا سـ ويُفهـــم ممـ
للتعـــاون، وال يجـــوز اعتبارهـــا هبـــة وإمنـــا جـــزًءا مـــن صفقـــة متكاملـــة تخـــدم مصالـــح 
ـــذه املســـاعدات  ـــدرة الشـــرائية له ـــر للق ـــآكل كبي ـــني، ومـــع هـــذا فقـــد حـــدث ت الطرفـ
والثابتـــة قيمتهـــا عنـــد مبلـــغ 1.3 مليـــار دوالر منـــذ الثمانينيـــات، فضـــلًا عـــن إثقالهـــا 
مبشـــروطيات غيـــر مرتبطـــة باجملـــال األمنـــي، ولـــم يكـــن ملصـــر بديـــل ســـوى أن تنتهـــج 
سياســـة تقـــوم علـــى تنويـــع مصـــادر تســـليحها كخيـــار اســـتراتيجي طبيعـــي لدولـــة 
فــــي حجمهـــا وموقعهـــا مـــع احلفـــاظ علـــى العالقـــات االســـتراتيجية مـــع الواليـــات 
ـــى  املتحـــدة، مـــا يشـــير إلـــى أهميـــة اســـتمرار احلـــوار اجلـــاد مـــع اإلدارة للحفـــاظ عل

ـــي الظـــروف العامليـــة املتغيـــرة. التـــوازن املطلـــوب فــــي عالقاتنـــا الدوليـــة فـ

ــة  ــات الثنائيـ ــي العالقـ ــة فــ ــة خاصـ ــاب أهميـ ــة اإلرهـ ــف مكافحـ ــل ملـ ــك يحتـ كذلـ
ألولويتـــه املتقدمـــة لـــدى الطرفــــني، وقـــد جـــاء موقـــف الرئيـــس »السيســـي« املُطاِلـــب 
بتطويـــر اخلطـــاب الدينـــي، وتفكيـــك شـــبكات اجلماعـــات اإلرهابيـــة، معبِّـــًرا عـــن 
رؤيـــة شـــاملة ملواجهـــة هـــذه الظاهـــرة اخلطيـــرة، وتأكيـــًدا ألن الـــدول اإلســـالمية 
ــر  ــة غيـ ــالت الغربيـ ــا، وأن التدخـ ــري لهـ ــدي الفكـ ــى التصـ ــدر علـ ــي األقـ ــا هـ ذاتهـ
املدروســـة تســـفر عـــن آثـــار عكســـية بالغـــة اخلطـــورة، وهـــو مـــا أدركـــه التيـــار الغالـــب 
فــــي النخبـــة السياســـية األمريكيـــة بجناحيهـــا اجلمهـــوري والدميقراطـــي بعـــد 

االنســـحاب األمريكـــي املُهـــني مـــن أفغانســـتان.
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وعلـــى صعيـــد التعـــاون االقتصـــادي، تقـــوم جمعيـــات رجـــال األعمـــال )مجلـــس األعمـــال املصـــري األمريكـــي – غرفـــة 
 )QIZ ـــة ـــة املؤهل ـــن خـــالل املناطـــق الصناعي ـــة م ـــن للســـوق األمريكي ـــة املصدري ـــي مصـــر – مجموع ـــة فـ التجـــارة األمريكي
ـــي مصـــر  ـــة فـ ـــق بالتجـــارة أو االســـتثمار، إال أن توســـيع نطـــاق االســـتثمارات األمريكي ـــيما يتعل بنشـــاط متواصـــل ســـواء فـ
ملســـتوى الطموحـــات املصريـــة يتطلـــب معاجلـــة بعـــض أوجـــه القصـــور، خاصـــة أن اهتمـــام القطـــاع اخلـــاص األمريكـــي 
ــاف إمكانيـــات  مبصـــر يعطـــي مؤشـــًرا إيجابًيّـــا ألداء االقتصـــاد املصـــري، ويحفـــز شـــركات الـــدول األخـــرى الستكشـ
ســـوقنا، كمـــا أنـــه يضاعـــف مـــن أهميـــة مصـــر فــــي نظـــر صانـــع القـــرار األمريكـــي. ويَُعـــدُّ اهتمـــام شـــركات الطاقـــة 
األمريكيـــة الكبـــرى بالوجـــود فــــي مصـــر فــــي اآلونـــة األخيـــرة، وبشـــكل متزامـــن مـــع حتـــول مصـــر ملركـــز إقليمـــي للطاقـــة، 

ـــا، ويفتـــح مجـــالًا واعـــًدا ملزيـــد مـــن التعـــاون. مؤشـــًرا مهًمّ

ومـــن جهـــة أخـــرى، تعـــد موضوعـــات الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان مـــن موضوعـــات احلـــوار بـــني البلديـــن، ومتثِّـــل 
االســـتراتيجية املصريـــة اجلديـــدة فــــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان خطـــوة مهمـــة، ألنهـــا جـــاءت اســـتجابة لتفاعـــالت داخليـــة، 
ــاخ  ــا علـــى منـ ــا إيجابًيّـ ــة انعكاًسـ ــة القادمـ ــا فــــي املرحلـ ــا ورد بهـ ــة، وســـيكون لتطبيـــق مـ ــة قوميـ ــا مـــن مصلحـ وانطالًقـ

العالقـــات.

ختاًمـــا، وبغـــض النظـــر عـــن صعوبـــة إيجـــاد تطابـــق كامـــل فــــي الـــرؤى بـــني مصـــر وأي إدارة أمريكيـــة، فـــإن حجـــم املصالـــح 
التـــي تربـــط البلديـــن مـــن األهميـــة مـــا يحتـــم أن نبـــذل جهـــًدا متواصـــلًا للحفـــاظ علـــى عالقاتنـــا، وإعـــادة بنـــاء الثقـــة 
ـــي إطـــار  مـــع املؤسســـات والنخـــب األمريكيـــة، مـــع عـــدم اإلخـــالل بعالقـــات مصـــر املتوازنـــة باألطـــراف كافـــة، وخاصـــة فـ

ـــا.  ـــور حالًيّ ـــذي يتبل النظـــام العاملـــي واإلقليمـــي ال
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تعكـــس رئاســـة مصـــر - ممثَّلـــة فــــي جهـــاز اخملابـــرات العامـــة املصريـــة - للجنـــة 
أجهـــزة األمـــن واخملابـــرات اإلفريقيـــة »سيســـا«، وســـط تصاعـــد حجـــم التحديـــات 
والتهديـــدات التـــي تواجههـــا القـــارة وتنوعهـــا وتفاقـــم تأثيراتهـــا علـــى مناحـــي احليـــاة، 
مـــدى الثقـــة التـــي توليهـــا مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة بالقـــارة الســـمراء فــــي القاهـــرة، 
ـــك املؤسســـات،  ـــه تل ـــع إلي ـــذي تتطل ـــادي ال ـــدور الري ـــى ال ـــودة عل ـــال املعق وحجـــم اآلم

ـــي القـــارة الســـمراء. وســـعيها لالســـتفادة مـــن أقـــدم وأعـــرق جهـــاز اســـتخباراتي فـ

وكشـــفت مشـــاركة الســـيد الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي« فــــي مؤمتـــر »سيســـا« 
ــة  ــاملة، قناعـ ــة شـ ــه رؤيـ ــل - وطرحـ ــارك بذلـــك احملفـ ــري يشـ - كأول رئيـــس مصـ
ـــه خـــالل قيادتهـــا لالحتـــاد  مصـــر مبـــدى احلاجـــة إلـــى العمـــل اجلماعـــي الـــذي بدأت
اإلفريقـــي وفتحهـــا ملفـــات تعاونيـــة وتكامليـــة متعـــددة، مبـــا فــــيها تدشـــني الســـوق 
ــا  ــي منهـ ــي تعانـ ــة التـ ــات األمنيـ ــم التحديـ ــن تفاقـ ــم مـ ــتركة، بالرغـ ــة املشـ اإلفريقيـ
املنطقـــة، أخـــًذا فــــي االعتبـــار رئاســـة القاهـــرة أيًضـــا - خـــالل الفتـــرة احلاليـــة - 
ملنظمـــة »كوميســـا« أكبـــر منظمـــة اقتصاديـــة إفريقيـــة معنيـــة بالتغلـــب علـــى العراقيـــل 

اخلاصـــة بتدفـــق التجـــارة البينيـــة بالقـــارة.

العربـــي  واملنتـــدى  »سيســـا«  مـــن  ا  كًلّ مصـــر  رئاســـة 
ي ر ســـتخبا ال ا

ــادرة الســـتحداث آليـــة اســـتخباراتية إقليميـــة أخـــرى  ال شـــك أن طـــرح مصـــر مبـ
وتدشـــينها مؤخـــًرا وهـــي املنتـــدى العربـــي االســـتخباري الـــذي يضـــم أجهـــزة 
االســـتخبارات العربيـــة كافـــة ألول مـــرة، واســـتضافة القاهـــرة أول اجتمـــاع للمنتـــدى 
مبشـــاركة القيـــادة السياســـية أيًضـــا، وتشـــريفها باســـتضافة األمانـــة العامـــة واملقـــر 
الدائـــم للمنتـــدى األمنـــي العربـــي اجلديـــد، كل هـــذا يؤكـــد - مجـــدًدا - وجـــود 
اســـتراتيجية مصريـــة أمنيـــة متكاملـــة تعمـــل علـــى االجتاهـــات االســـتراتيجية 
اخملتلفـــة، ووفـــق مرتكـــزات حديثـــة تُنَســـج تدريجّيًـــا للوصـــول إلـــى غاياتهـــا عبـــر 
ــؤولية  ــم املسـ ــن حجـ ــه مـ ــي الوقـــت نفسـ ــد فــ ــي، ويزيـ ــي واإلفريقـ ــا العربـ جناحيهـ
ـــرات العامـــة إحـــدى أذرع مصـــر  ـــاز اخملاب ـــة وجه ـــة املصري ـــق الدول ـــى عات امللقـــاة عل
النافـــذة، والـــذي يتعامـــل بهـــدوء مـــع امللفـــات الشـــائكة مبـــا تنطـــوي عليـــه مـــن 
ـــا  ـــي متـــر به ـــة الت ـــة الراهن ـــى عاتقـــه خـــالل هـــذه املرحل ـــت عل ـــات وآمـــال أُلِقيَ حتدي

املنطقـــة العربيـــة بـــكل حتدياتهـــا.

»سيســا«..  اإلفريقيــة  واخملابــرات  األمــن  جلنــة  مصــر  رئاســة 
املواجهــة وآليــات  التحديــات 

اللواء/ خالد محمود  مختار

اإلفريقيـــة الشـــؤون  خبيـــر 

تــــؤكــــد رئـــــاســـــة مــصــر 
لة فـي جهاز اخملابرات  ممثَّ
الــــعــــامــــة املــــصــــريــــة جلــنــة 
ــن واخملـــابـــرات  أجـــهـــزة األمــ
اإلفــــــريــــــقــــــيــــــة »ســـــيـــــســـــا«، 
ــادرة  ــبـ ــــرح مـ ــانـــب طـ ــــى جـ إلـ
الستحداث املنتدى العربي 
ــاري وتــدشــيــنــه،  ــبـ ــتـــخـ االسـ
وجود استراتيجية مصرية 
أمنية متكاملة تعمل على 
االستراتيجية  االجتــاهــات 
مرتكزات  ووفـــق  اخملتلفة، 
ــا  حــديــثــة ُتـــنـــَســـج تــدريــجــّيً
لــــلــــوصــــول إلـــــــى غـــايـــاتـــهـــا 
عـــبـــر جـــنـــاحـــيـــهـــا الـــعـــربـــي 

واإلفريقي  
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ـــد  ـــم تَُع ـــم ل ـــى مســـتوى العال ـــة عل ـــى أن مهمـــة األجهـــزة اخملابراتي وجتـــدر اإلشـــارة إل
معنيـــة بامللفـــات األمنيـــة فقـــط، بـــل بـــكل مـــا يتعلـــق أو يؤثـــر علـــى األمـــن القومـــي 
مبفهومـــه الشـــامل، مبـــا فــــيها قضايـــا اإلرهـــاب واجلرميـــة املنظمـــة وتهريـــب الســـالح 
ـــى  ـــر الشـــرعية، وصـــولًا إل ـــراد والهجـــرة غي ـــات تســـلل األف واالجتـــار بالبشـــر وعملي
مفهـــوم اخملابـــرات السياســـية واألمـــن االقتصـــادي واألمـــن املائـــي وتأمـــني املعلومـــات 
وفًقـــا لتكنولوجيـــا األمـــن الســـيبراني، باإلضافـــة إلـــى مواجهـــة حـــروب اجليـــل الرابـــع 
ومســـاعي هـــدم مفاهيـــم الدولـــة الوطنيـــة لصالـــح ترويـــج أفـــكار متطرفـــة تدعـــو 
لكراهيـــة اآلخـــر، باإلضافـــة إلـــى التصـــدي حملـــاوالت القـــوى االســـتعمارية اســـتخدام 
األســـاليب احلديثـــة للســـيطرة وبســـط النفـــوذ بـــدلًا مـــن العـــودة لطـــرق اســـتعمار 
القـــارة اإلفريقيـــة التقليديـــة مـــن خـــالل تدفـــق املرتزقـــة واملقاتلـــني األجانـــب، والدفـــع 

ـــا العســـكرية. بشـــركات األمـــن اخلاصـــة بإمكاناته
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حجم  تــفــاقــم  نتيجة 
الـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات 
التي تواجه أنظمة احلكم 
فـي مختلف أقاليم القارة، 
ــيـــة  ــد اســـــُتـــــحـــــِدَثـــــت آلـ ــقــ فــ
ــا« خــــــالل اجـــتـــمـــاع  ــيــــســ »ســ
استثنائي ُعِقد فـي »أبوجا« 
هــذا  وُهـــْيـــِكـــل   ،2006 عــــام 
من  بالعديد  د  وُزوِّ الــكــيــان 
ــات الــتــي  ــ ــيــ ــ الـــلـــجـــان واآللــ
تــتــيــح حتــقــيــق املــالحــقــات 
للحدود،  الــعــابــرة  األمــنــيــة 
مـــع الــتــنــســيــق بـــني أقــالــيــم 
القارة اإلفريقية اخلمسة، 
ومع مجلس السلم واألمن 
اإلفــريــقــي الــتــابــع لالحتاد 

اإلفريقي.  

تفاقم حجم التحديات بالقارة السمراء
ـــة  ـــة والدولي ـــوى اإلقليمي ـــة حـــدة صراعـــات الق ـــة الراهن ـــدت خـــالل املرحل ـــد تزاي لق
 علـــى بســـط نفوذهـــا ســـواء علـــى الـــدول التـــي تتمتـــع بســـوق اســـتهالكية واســـعة،
أو باملناطـــق الرخـــوة والهشـــة، ال ســـيما الـــدول ذات املـــوارد الطبيعيـــة غيـــر املســـتغلة، 
ـــه  ـــر طـــرق وأســـاليب مختلفـــة، منهـــا نشـــر الفوضـــى واإلرهـــاب، ومـــا يعقب ـــك عب وذل
ــلحة  ــات املسـ ــن اجلماعـ ــًدا مـ ــال- مزيـ ــة احلـ ــذب -بطبيعـ ــي يجـ ــل أجنبـ ــن تدخـ مـ
والكـــوادر اجلهاديـــة املتطرفـــة، خاصـــة التـــي ُمِنيَـــت بهزائـــم فــــي مناطـــق نفوذهـــا 
التقليديـــة بـــكل مـــن العـــراق وســـوريا وغيرهـــا، أو التـــي تعانـــي مـــن املالحقـــات 
والضربـــات األمنيـــة، حيـــث شـــهدت املرحلـــة األخيـــرة نـــزوح اآلالف مـــن العناصـــر 
املتطرفـــة ذات اخلبـــرات القتاليـــة والفكـــر العقائـــدي للقـــارة الســـمراء، ومـــا تبعـــه مـــن 
ـــيما بـــني تلـــك التنظيمـــات  ظهـــور العديـــد مـــن االنشـــقاقات والتحالفـــات اجلديـــدة فـ

اإلرهابيـــة وفًقـــا لصـــراع النفـــوذ واملصالـــح. 

ونتيجـــة لتفاقـــم حجـــم التحديـــات والتهديـــدات التـــي تواجـــه أنظمـــة احلكـــم فــــي 
ــك  ــتُحِدثت تلـ ــد اسـ ــي، فقـ ــتوى األمنـ ــى املسـ ــيما علـ ــارة، ال سـ ــم القـ مختلـــف أقاليـ
ـــة »أبوجـــا«  ـــي العاصمـــة النيجيري ـــد فـ اآلليـــة »سيســـا« خـــالل اجتمـــاع اســـتثنائي ُعِق
ـــد الســـلم واألمـــن واالســـتقرار  ـــق بتهدي ـــكل مـــا يتعل ـــت بالتصـــدي ل عـــام 2006، وُكلَِّف
السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعـــي، وتبـــادل املعلومـــات والعمليـــات املشـــتركة، 
ــة  ــائل احلديثـ ــق بالوسـ ــا يتعلـ ــرات وكل مـ ــادل اخلبـ ــة، وتبـ ــر األمنيـ ــز التدابيـ وتعزيـ
د بالعديـــد  ـــِكل هـــذا الكيـــان، وُزِوّ للتدريـــب والتحليـــل واملتابعـــة، وفــــي هـــذا اإلطـــار ُهيْ
ــتمرة التـــي تتيـــح حتقيـــق  ــة املسـ ــان واآلليـــات وقنـــوات التواصـــل واملتابعـ مـــن اللجـ
ـــم  ـــني أقالي ـــيما ب ـــام ســـواء فـ ـــع التنســـيق الت ـــرة للحـــدود، م ـــة العاب ـــات األمني املالحق
القـــارة اإلفريقيـــة اخلمســـة، أو مـــع أعلـــى ســـلطة معنيـــة باألمـــن علـــى مســـتوى 

القـــارة، وهـــي مجلـــس الســـلم واألمـــن اإلفريقـــي التابـــع لالحتـــاد اإلفريقـــي.

أمنيـــة  جلهـــود  ترجمـــة  »سيســـا«  لــــ  مصـــر  رئاســـة 
بالقـــارة تراكميـــة 

وقـــد جـــاءت رئاســـة مصـــر أعمـــال جلنـــة األمـــن واخملابـــرات اإلفريقيـــة فــــي أعقـــاب 
ـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب،  ـــا القاهـــرة إلنشـــاء قـــوة إفريقي ـــي ســـبق أن أطلقته ـــادرة الت املب
واســـتضافة مصـــر لقمـــة اســـتثنائية ملناقشـــتها وعـــرض نتائجهـــا علـــى كل مـــن: 
مجلـــس الســـلم واألمـــن اإلفريقـــي، واللجنـــة الفنيـــة للدفـــاع، باإلضافـــة إلـــى هيئـــة 
ـــد اســـتكمالًا للجهـــود املصريـــة  مكتـــب القمـــة، مبـــا يشـــير إلـــى أن تلـــك التحـــركات تَُع
املتتاليـــة فــــي اجملـــال األمنـــي علـــى املســـتويني: الداخلـــي واإلقليمـــي، وتعكـــس وجـــود 
ــات  ــة التحديـ ــه ملواجهـ ــي تتبعـ ــج علمـ ــة ومنهـ ــوات تراكميـ ــتراتيجية وخطـ ــة اسـ رؤيـ
التـــي تواجـــه البـــالد والقـــارة، بجانـــب قناعـــة القيـــادة السياســـية بـــأن التعـــاون 
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إفريقيـــة  قـــوى  تتطلـــع 
الـقــــــــارة  وشــــــــعــــــــوب  عديـــدة 
دورهـــا  القاهــــــرة  الســــتكمال 
مـنـطــلــــــــــــق  ومـــن  الريــــــــادي، 
دعـــم  بـــأن  مـصـــــــــــر  قـنــاعــــــــــة 
األمنـــي  االســـــــــتقرار  عوامـــل 
فــــي العديـــد مـــن بـــؤر التوتـــر 
فــــــــي احملــيــــــــــــط اجلغـــــــرافــــي 
املنـــاخ  توفــــير  فــــي  سُيســـهم 
جاذبـــة  بيئـــة  لبلـــورة  املالئـــم 

لالســـتثمارات األجنبيـــة.  

ـــي الوقـــت الـــذي  ـــة بـــل أصبـــح ضـــرورة ملحـــة. وفـ ـــد رفاهي ـــم يَُع األمنـــي اجلماعـــي ل
ـــا بتخـــوف البعـــض مـــن  ـــات، ارتباًط ـــد مـــن الصعوب ـــك اجلهـــود العدي يواجـــه جنـــاح تل
اســـتعادة مصـــر دورهـــا الريـــادي وتوليهـــا قيـــادة العمـــل اإلفريقـــي اجلماعـــي كســـابق 
ـــة، وجنـــاح  عهدهـــا، فـــإن تغلُّـــب مصـــر علـــى العديـــد مـــن التحديـــات الداخليـــة املُماثل
ـــا  ـــة بالبـــالد، يطـــرح مناًخ ـــواء األنشـــطة اإلرهابي ـــي احت ـــة فـ ـــة املصري اجلهـــود األمني

ـــا. ـــى مصـــر وقيادته ـــد مـــن املســـؤولية عل ـــلقي مبزي ـــاؤل ويُـ مـــن التف

القاهرة  الستكمال  القارة  وشعوب  عديدة  إفريقية  قوى  تتطلع  اإلطار،  هذا  وفـي 
سته مؤخًرا، ال سيما فـي ضوء إسهامها الفعال فـي العديد  دورها الريادي الذي تلمَّ
من امللفات السياسية واألمنية والعسكرية، بل واالقتصادية واالجتماعية خالل فترة 
العديد  فـي  األمني  االستقرار  عوامل  دعم  بأن  مصر  قناعة  منطلق  ومن  وجيزة، 
من بؤر التوتر فـي احمليط اجلغرافـي سيُسهم فـي توفـير املناخ املالئم لبلورة بيئة 
التكامل  على  تعتمد  إقليمية  تنموية  أجندة  ووضع  األجنبية،  لالستثمارات  جاذبة 
وتضاُفر اجلهود اعتماًدا على موارد القارة الذاتية والشراكات الدولية العديدة التي 
استُِحدثت خالل رئاسة مصر االحتاد اإلفريقي عام 2019، مبا يحقق طموح القارة 

وانتشالها من الوضع الراهن وتبوُّءها املكانة التي تليق بها.



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

297

تـــــــــــــزامـــــــــــــن إطـــــــــــــالق 
ــادة التدخل  املــبــادرة مــع زيـ
الــعــســكــري لــبــعــض الــقــوى 
ــة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ اإلقــــلــــيــــمــــيــــة والــ
ــارة اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة -  ــ ــقــ ــ ــالــ ــ ــ ب
التقليدي  الوجود  بجانب 
لكل مــن فرنسا والــواليــات 
املــتــحــدة - فـــــي ظـــل غــيــاب 
اجلماعي  للعمل  منظومة 
اإلفــريــقــي، مبــا يشير إلــى 
امـــتـــداد الــتــنــافــس الــدولــي 
إلى  القادمة  الفترة  خالل 

احمليط اإلفريقي.  

الظـــروف احمليطـــة برئاســـة مصـــر جلنـــة األمـــن واخملابـــرات 
اإلفريقيـــة »سيســـا«

يتمثل أبرز الظروف احمليطة واملتزامنة مع رئاسة مصر ذلك احملفل فـي اآلتي: 

)داعش( 	  الدولة  لتنظيم  التابعة  املسلحة  والعناصر  الكوادر  انتقال  وتيرة  زيادة 
ومبايعة  والء  على  حصوله  عقب  واليات  ثالث  واستحداثه  اإلفريقية،  للقارة 
احلركات املتطرفة التقليدية بها، وسيطرته على مناطق نفوذ عدد من التنظيمات 
املسلحة؛ حيث أعلن التنظيم إنشاء والية وسط إفريقيا التي تنتشر بعدد من دول 
منطقة بحيرة تشاد )نيجيريا - تشاد - مالي - بوركينافاسو...(، واستحداث 
الدميقراطية، بجانب والية اجلنوب  الكونغو  فـي  املوجودة  إفريقيا  والية غرب 

التي تتخذ من موزمبيق معقلًا لها.

اإلرهابية 	  واحلركات  اجلماعات  مواجهة  أو  إنهاء  فـي  الوطنية  اجلهود  فشل 
املسلحة، سواء نتيجة محدودية إمكانات املؤسسات األمنية اإلفريقية، أو استخدام 
تلك اجلماعات أساليب غير تقليدية فـي تنفـيذ أجندتها، وجلوئها للتنسيق فـيما 
على  وحصولها  جديدة  وتنظيمات  وكتائب  حركات  ظهور  بجانب  أيًضا،  بينها 
دعم خارجي، وتقاعس اجملتمع الدولي عن مواجهة أو تسمية الدول الداعمة 
والتعاون  التنسيق  إلى ضرورة  سبق  ما  دفع  وقد  للجميع.  واملعروفة  لإلرهاب 
األمنية،  واخلبرات  املعلومات  تبادل  هي  ركيزته  جديد  بنمط  ولكن  اإلفريقي، 
وبناء الثقة، والقيام بعمليات مشتركة؛ حلرمان احلركات والتنظيمات املتطرفة 
من استغالل صعوبة إحكام احلدود البرية واتساع الرقعة الصحراوية مبنطقة 
»الساحل الصحراوي«، وانتشار األنشطة غير املشروعة، وتعاونهم مع العصابات 
الناشطة فـي مجاالت متماسة مع أهداف تلك احلركات، مثل: تهريب السالح 
والبشر والبضائع واخملدرات، وما تبع ذلك من بدء تبلور واقع جديد يتمثل فـي 
ظهور كيان إجرامي جديد يتميز بالربحية السريعة وزيادة أوجه التنسيق فـيما 
اإلفريقية،  الساحة  على  املنظمة  املتطرفة وعصابات اجلرمية  اجلماعات  بني 
الدول  من  العديد  منه  يُعاني  الذي  والفقر  للبطالة  اخملتلفة  القوى  واستغالل 
التوتر، سواء بشكل مباشر امليليشيات واملرتزقة مبناطق   اإلفريقية فـي حشد 

أو حتت غطاء هش مغلف بشركات األمن اخلاصة.

تزامن إطالق املبادرة مع زيادة التدخل العسكري لبعض القوى اإلقليمية والدولية 	 
التقليدي لكل من فرنسا والواليات املتحدة  بالقارة اإلفريقية -بجانب الوجود 
- فـي ظل غياب منظومة للعمل اجلماعي اإلفريقي. وما أدل على ذلك إال ما 
أراضيها  لها خارج  قاعدة عسكرية  ثاني  إنشاء  الصني  اعتزام  ُكِشف عنه من 
فـي دولة غينيا االستوائية، أخًذا فـي االعتبار أن القاعدة األولى لبكني خارج 
امتداد  إلى  أيًضا )جيبوتي(، مبا يشير  أراضيها كانت على الساحة اإلفريقية 
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جـــاءت رئاســـة مصـــر 
األمـــن  جلنـــة  أعمـــال 
واخملابـــرات اإلفريقيـــة فــــي 
أعقـــاب املبـــادرة التـــي ســـبق 
القاهـــرة  أطلقتهـــا  أن 
إفريقيـــة  قـــوة  إلنشـــاء 
اإلرهـــاب،  ملكافحـــة 
قمـــة  مصـــر  واســـتضافة 
ملناقشـــتها  اســـتثنائية 
علـــى  نتائجهـــا  وعـــرض 
الســـلم  مجلـــس  مـــن:  كل 
اإلفريقـــي،  واألمـــن 
واللجنـــة الفنيـــة للدفـــاع، 
هيئـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
مكتـــب القمـــة، مبـــا يشـــير 
التحـــركات  تلـــك  أن  إلـــى 
للجهـــود  اســـتكماًلا  ُتَعـــد 
فــــي  املتتاليـــة  املصريـــة 
علـــى  األمنـــي  اجملـــال 
الداخلـــي  املســـتويني: 

واإلقليمـــي.  

التنافس الدولي خالل الفترة القادمة إلى احمليط اإلفريقي، فـي الوقت الذي 
تعددت فـيه مناذج التمدد الروسي على الساحة اإلفريقية، وهو ما وضح فـي 
محاولة موسكو احلصول على قاعدة بحرية فـي ميناء بورتسودان، وإبرام شركة 
»فاجنر« الروسية اتفاًقا مع السلطات بدولة مالي، بجانب وجود قوات ومعدات 
تلك الشركة -التي تَُعد إحدى األذرع اخلارجية الرئيسة ملوسكو - فـي كل من 
ليبيا وإفريقيا الوسطى، وما تردد عن اعتزامها الوجود فـي موزمبيق أيًضا، مع 
عدم إغفال التوترات األمنية الناجمة عن الوجود العسكري التركي بليبيا، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الدفع باملرتزقة واملقاتلني اجلانب، ودعم 

امليليشيات املتطرفة والتيارات السياسية املقربة من أنقرة.

انتهاج مصر سياسة االعتماد على النفس والتعاون
ــي  ــى النفـــس فــ ــاد علـ ــدة االعتمـ ــن قاعـ ــق مـ ــدة تنطلـ ــة جديـ ــر سياسـ ــع مصـ تتبـ
الدفـــاع عـــن اســـتقرار محيطهـــا اإلقليمـــي واحلـــد مـــن التدخـــل اخلارجـــي فــــي 
شـــؤونه، واحليلولـــة دون اســـتغالل ورقـــة اإلرهـــاب التـــي تُغذيهـــا القـــوى اخلارجيـــة 
ــة  ــار قناعـ ــي االعتبـ ــًذا فــ ــر، أخـ ــر املباشـ ــر أو غيـ ــواء املباشـ ــل سـ ــبب للتدخـ كسـ
ـــة  ـــوة اإلفريقي ـــل »الق ـــة تفعي ـــراء السياســـيني والعســـكريني بصعوب ـــني واخلب املتابع
اجلاهـــزة«، مبـــا فــــيها لـــواء الشـــمال الـــذي تتمتـــع مصـــر بعضويتـــه؛ حيـــث كان 
يُعـــوَّل علـــى تلـــك القـــوة الكثيـــر، والتـــي جتـــاوز إطالقهـــا نحـــو عقديـــن مـــن الزمـــان 
دون ظهـــور بارقـــة أمـــل نحـــو تطبيقهـــا أو جناحهـــا فــــي إنهـــاء أي مـــن األزمـــات 
الداخليـــة اإلفريقيـــة، علـــى الرغـــم مـــن اجلهـــود احلثيثـــة التـــي يبذلهـــا »مجلـــس 

الســـلم واألمـــن« اإلفريقـــي.

انعـــكاس مســـاعي تســـوية األزمـــة فــــي ســـوريا والعـــراق 
ــا علـــى إفريقيـ

 يأتـــي مـــا ســـبق فــــي ظـــل حتســـب العديـــد مـــن املراقبـــني مـــن تســـوية كل مـــن األزمـــة 
الســـورية والعراقيـــة علـــى حســـاب احمليـــط اإلفريقـــي، خاصـــًة مـــع بـــدء ظهـــور 
ــق  ــي دمشـ ــتقبلية فــ ــات املسـ ــول الترتيبـ ــة حـ ــة ودوليـ ــات إقليميـ ــات ومواءمـ تفاهمـ
وبغـــداد، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن تغاضـــي القـــوى الغربيـــة عـــن نقـــل العناصـــر اإلرهابيـــة 
ــر  ــادة مظاهـ ــهم فــــي زيـ ــر الـــذي سيُسـ ــة، األمـ ــارة اإلفريقيـ ــيها داعـــش للقـ ــا فــ مبـ
ـــى املديـــني: القريـــب  ـــِرد عل ـــة بشـــكل مطَّ ـــى الســـاحة اإلفريقي ـــه عل اإلرهـــاب ومعدالت
ـــه احلاجـــة  ـــا يطـــرح مع ـــه مســـتقبلًا، وهـــو م ـــب التصـــدي ل واملتوســـط، وبشـــكل يصع
امللحـــة إلـــى القيـــام بالعديـــد مـــن اجلهـــود املماثلـــة الســـاعية ألخـــذ زمـــام املبـــادرة، 
والقيـــام بخطـــوات اســـتباقية عنوانهـــا العمـــل اجلماعـــي للوصـــول إلـــى احلـــد األدنـــى 

ـــد للتنميـــة. مـــن االســـتقرار الـــذي مُيهِّ
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ــالـــنـــظـــر إلــــــى أبـــعـــاد  بـ
ــع  ــبـــر جتــمُّ قـــيـــادة مــصــر أكـ
بالقارة،  واستخباري  أمني 
فـــــــيـــتـــضـــح تـــــــزامـــــــن تـــلـــك 
ــق  ــيـ ــقـ اخلـــــــــطـــــــــوة مـــــــــع حتـ
الدولة املصرية العديد من 
خالل  األمنية  النجاحات 
ــا ملــــوجــــة الــعــنــف  ــهـ تـــصـــديـ
والتطرف التي اندلعت فـي 
أعقاب ثورة 2011، بالتوازي 
مــــــــــع جــــــــهــــــــود اإلصـــــــــــــالح 
االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي 
والتطلع  للدولة،  واإلداري 
التي  التنمية  ثــمــار  جلني 
اجلماعي  التعاون  تتطلب 
عــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي، 
ــقـــل الـــتـــجـــربـــة املــصــريــة  ونـ
الــــــتــــــي حــــقــــقــــت كـــــــل مـــن 
ألشقائها  والتنمية  األمــن 

األفارقة.  

نقل التجربة املصرية فـي حتقيق األمن والتنمية
بالنظـــر إلـــى أبعـــاد قيـــادة مصـــر ألكبـــر جتمـــع أمنـــي واســـتخباري بالقـــارة، يتضـــح 
تزامـــن تلـــك اخلطـــوة مـــع حتقيـــق الدولـــة املصريـــة العديـــد مـــن النجاحـــات 
ــاب  ــة العنـــف والتطـــرف التـــي اندلعـــت فــــي أعقـ ــا ملوجـ ــة خـــالل تصديهـ األمنيـ
ثـــورة 2011، وإحـــراز تقـــدم ملمـــوس نحـــو احتـــواء ذلـــك التهديـــد، بالتـــوازي مـــع 
جهـــود اإلصـــالح االجتماعـــي واالقتصـــادي واإلداري للدولـــة، والتطلـــع جلنـــي 
ثمـــار التنميـــة التـــي تتطلـــب التعـــاون اجلماعـــي علـــى املســـتوى اإلقليمـــي، ونقـــل 
ــة  ــن والتنميـ ــن األمـ ــت كلًّا مـ ــي حققـ ــدة التـ ــة والفريـ ــة املزدوجـ ــة املصريـ التجربـ
ألشـــقائها األفارقـــة، والتـــي دون تطبيقهـــا فــــي احمليـــط اإلفريقـــي فـــإن التنميـــة 
الوطنيـــة املســـتهدفة ســـتظل محـــدودة، خاصـــًة مـــع ارتبـــاط العديـــد مـــن اجملـــاالت 
ــي،  ــل اجلماعـ ــة بالعمـ ــة املقبلـ ــر خـــالل املرحلـ ــي مصـ ــة فــ ــة والتنمويـ االقتصاديـ
ـــة، واســـتكمال  ـــة التحتي ـــي مجـــال الطاقـــة والبني والتكامـــل اإلفريقـــي، كالتعـــاون فـ
شـــبكات الطـــرق واملوانـــي لدعـــم التبـــادل التجـــاري، وتشـــجيع القطـــاع اخلـــاص 
الســـتغالل اجلهـــود والفـــرص التـــي اســـتحدثتها حكومـــات دول »كوميســـا«، وصـــولًا 
إلـــى الســـوق اإلفريقيـــة املشـــتركة، وتفعيـــل اتفاقيـــة منطقـــة التجـــارة اإلفريقيـــة 
احلـــرة، ال ســـيما مـــع إعـــالن الســـيد الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي« بـــدء 
العمـــل مبنطقـــة التجـــارة اإلفريقيـــة احلـــرة خـــالل قمـــة النيجـــر التـــي ُعِقـــدت فــــي 
»نيامـــي« عـــام 2019، ومـــا طرحـــه ذلـــك مـــن آمـــال معقـــودة علـــى ظهـــور ســـوق 
واعـــدة جديـــدة تضـــم 55 دولـــة، متثـــل 1.3 مليـــار نســـمة، بحجـــم جتـــارة يبلـــغ 3.4 
تريليونـــات دوالر، وبـــدء عهـــد جديـــد مـــن التنميـــة تتطلـــع إليـــه شـــعوب القـــارة، فــــي 
الوقـــت الـــذي يواجـــه تفعيـــل تلـــك اخلطـــوة -علـــى املســـتوى التطبيقـــي- العديـــد 

مـــن التحديـــات إلجنـــاح التجربـــة التـــي طـــال انتظارهـــا.

ـــة  ـــراءات مصري ـــة إج ـــن حزم ـــة ضم ـــا« حلق ـــادة »سيس قي
ـــارة   ـــتوى الق ـــى مس عل

ــد  ــتكمالًا للعديـ ــاب اسـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــوة إفريقيـ ــاء قـ ــر إلنشـ ــادرة مصـ ــد مبـ تَُعـ
مـــن اخلطـــوات املهمـــة التـــي ســـبق أن اتخذتهـــا القاهـــرة فــــي هـــذا اجملـــال، منهـــا 
إطـــالق مصـــر مبـــادرة خـــالل اســـتضافة مدينـــة »شـــرم الشـــيخ« مؤمتـــر وزراء دفـــاع 
ـــع دول »الســـاحل والصحـــراء« )س/ص(، والتـــي أعربـــت فــــيه عـــن اســـتعدادها  جتمُّ
الســـتضافة »املركـــز اإلفريقـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب«، بجانـــب مناقشـــة بروتوكـــول آليـــة 
ـــي مصـــر األهـــداف التـــي تســـعى  منـــع النزاعـــات وإدارتهـــا وتســـويتها، فضـــلًا عـــن تبنِّ
ـــن االجتماعـــات  ـــد م ـــدت العدي ـــي َعق ـــادق« الت ـــادرة »إســـكات البن ـــا مب ـــى حتقيقه إل
علـــى املســـتوى القـــاري، باإلضافـــة إلـــى املبـــادرة املصريـــة اخلاصـــة بتطويـــر أداء 
عمليـــات حفـــظ الســـالم فــــي إفريقيـــا، والتقـــدم بــــ »خارطـــة طريـــق القاهـــرة« لتعزيـــز 
ــل  ــيما يتصـ ــد فــ ــي موحـ ــف إفريقـ ــواة ملوقـ ــا نـ ــالم باعتبارهـ ــظ السـ ــات حفـ عمليـ
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مصـــر  مبـــادرة  ُتَعـــد 
إفريقيـــة  قـــوة  إلنشـــاء 
اإلرهـــاب  ملكافحـــة 
مـــن  للعديـــد  اســـتكماًلا 
اخلطـــوات التـــي ســـبق أن 
فــــي  القاهـــرة  اتخذتهـــا 
هـــذا اجملـــال، منهـــا إطـــالق 
مصـــر مبـــادرة الســـتضافة 
»املركـــز اإلفريقـــي ملكافحـــة 
بجانـــب  اإلرهـــاب«، 
آليـــة  بروتوكـــول  مناقشـــة 
وإدارتهـــا  النزاعـــات  منـــع 
عـــن  فضـــًلا  وتســـويتها، 
األهـــداف  مصـــر  ـــي  تبنِّ
إلـــى  تســـعى  التـــي 
حتقيقهـــا مبـــادرة »إســـكات 
باإلضافـــة  البنـــادق«، 
املصريـــة  املبـــادرة  إلـــى 
أداء  بتطويـــر  اخلاصـــة 
الســـالم  حفـــظ  عمليـــات 
بــــ  والتقـــدم  إفريقيـــا،  فــــي 
»خارطـــة طريـــق القاهـــرة« 
حفـــظ  عمليـــات  لتعزيـــز 

الســـالم.  

ــذا  ــدة، كـ ــة األمم املتحـ ــادة هيكلـ ــل إعـ ــة، فــــي ظـ بعمليـــات حفـــظ الســـالم األمميـ
ـــي،  ـــات لنظـــام االتصـــال الشـــرطي اإلفريق ـــم ومعاجلـــة البيان عـــرض مشـــروع تنظي
إلـــى جانـــب تقـــدمي القاهـــرة 1000 منحـــة تدريبيـــة للعناصـــر األمنيـــة اإلفريقيـــة؛ 
ـــوة  ـــة إلنشـــاء ق ـــدمي مســـاعدة مالي ـــة، فضـــلًا عـــن تق ـــا 23 دول ـــث اســـتفادت منه حي
مســـلحة إلرســـاء األمـــن فــــي منطقـــة حـــوض بحيـــرة تشـــاد، وصـــولًا إلـــى تفعيـــل 
مصـــر مركـــز االحتـــاد اإلفريقـــي إلعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة فــــي مرحلـــة مـــا بعـــد 
ــدول  ــدرات الـ ــز قـ ــتهدف تعزيـ ــره، ويسـ ــرة مقـ ــتضيف القاهـ ــذي تسـ ــات الـ النزاعـ

اإلفريقيـــة علـــى مكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف.

وبصفـــة عامـــة، تســـتهدف مصـــر مـــن إطـــالق مبـــادرة إنشـــاء قـــوة إفريقيـــة ملكافحـــة 
اإلرهـــاب حتقيـــق اآلتـــي:

ـــي مكافحـــة  ـــة فـ ـــة املصري ـــة الستنســـاخ التجرب ـــدول اإلفريقي ـــع ال أوًلا: اســـتثمار تطلُّ
اإلرهـــاب التـــي ســـبقت اإلشـــارة إليهـــا، وحاجـــة تلـــك الـــدول إلـــى إعـــادة تأهيـــل كوادرها 
وتدريبهـــا، باإلضافـــة إلـــى اســـتغالل وجـــود العديـــد مـــن الكيانـــات اإلفريقيـــة املعنيـــة 
بامللـــف األمنـــي، وتوظيـــف إمكاناتهـــا املتفرقـــة نحـــو حتقيـــق الهـــدف األســـمى بشـــكل 
عملـــي وتطبيقـــه علـــى األرض، خاصـــة فــــي ضـــوء ظهـــور قناعـــة وإرادة سياســـية 
للـــدول اإلفريقيـــة للتعـــاون األمنـــي، وهـــو مـــا اتضـــح مـــن خـــالل الـــدورات املتتاليـــة 

ـــارة »سيســـا«. ـــدول الق ـــي واالســـتخباري ل الجتماعـــات التجمـــع األمن

ثانًيـــا: احلـــد مـــن اســـتغالل القـــوى الغربيـــة الفـــراغ األمنـــي الـــذي تتيحـــه محدوديـــة 
ـــد  ـــدمي ي ـــي، وتق ـــة دون التدخـــل الغرب ـــة، واحليلول ـــوات اإلفريقي ـــب الق مســـتوى تدري
العـــون، ولكـــن وفًقـــا ألجنـــدات وأهـــداف غيـــر إفريقيـــة، ال ســـيما مـــع وجـــود شـــكوك 
حـــول تقـــدمي القـــوى الغربيـــة دعًمـــا غيـــر مباشـــر للجماعـــات اإلرهابيـــة، بجانـــب 
ـــع  ـــن داف ـــة م ـــى األراضـــي اإلفريقي ـــة عل ـــوة الغربي ـــك الق ـــره مجـــرد وجـــود تل ـــا يوف م

لنشـــاط اجلماعـــات اإلرهابيـــة وجذبهـــا، وإيجـــاد مبـــرر لعملياتهـــا.

وختاًمـــا، يتضـــح مـــن مجمـــل مـــا ســـبق، أن تولـــي مصـــر -خـــالل هـــذه املرحلـــة- للجنـــة 
أجهـــزة األمـــن واخملابـــرات اإلفريقيـــة »سيســـا« قـــد جـــاء اســـتكمالًا جلهـــود مصريـــة 
ـــا  ـــة اســـتراتيجية وخطـــوات تراكميـــة تتبـــع منهًجـــا علمّيً متتاليـــة، ويعكـــس وجـــود رؤي
ملواجهـــة أكبـــر حتديـــات القـــارة، وحرصهـــا علـــى تولـــي قيـــادة ذلـــك امللـــف وذلـــك 
العـــبء القـــاري فــــي ضـــوء أهميتـــه وأولويتـــه، وقناعتهـــا بـــأن التعـــاون اجلماعـــي فــــي 

ـــة، بـــل أصبـــح ضـــرورة ملحـــة. ـــاب الرفاهي هـــذا الشـــأن ليـــس مـــن ب
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ـــا مـــن اجملتمـــع الدولـــي باخملاطـــر التـــي تتعـــرض لهـــا  تشـــهد الفتـــرة األخيـــرة اهتماًم
الـــدول، خاصـــة فــــي ظـــل تعـــرُّض دول العالـــم لكـــوارث طبيعيـــة، وأهمهـــا الكـــوارث 
ـــيد-19«، وهـــي اجلائحـــة التـــي هـــددت  ـــيروس »كوفـ ـــي ظـــل انتشـــار فـ البيولوجيـــة فـ
اســـتقرار األنظمـــة الصحيـــة فــــي العديـــد مـــن الـــدول الكبـــرى، بالتـــوازي مـــع مواجهـــة 
مخاطـــر التغيُّـــر املناخـــي؛ حيـــث حتتـــل ظاهـــرة االحتبـــاس احلـــراري أحـــد مكامـــن 
اخلطـــورة الختـــالل النظـــام احليـــوي للكـــرة األرضيـــة )ارتفـــاع درجـــة احلـــرارة، ذوبـــان 
ــيضان،  ــة، الفــ ــات الطقـــس اجلامحـ ــا، نوبـ ــة والدلتـ ــدول اجلذريـ ــرق الـ ــد، غـ اجلليـ

اجلفـــاف والتصحـــر، انتقـــال األمـــراض الوبائيـــة(. 

وفـي إطار استعدادات الدولة املصرية ملواجهة انتشار فـيروس كوفـيد-19 بأشكاله 
وتطوراتــه اخملتلفــة، والتعامــل مــع تداعياتــه علــى املســتوى العاملــي، قامــت احلكومــة 
بتنفـــيذ العديــد مــن املبــادرات للوقايــة مــن مخاطــر الفـــيروس وحمايــة املواطنــني؛ إذ 
رســمت احلكومــة منــذ املوجــة األولــى للجائحــة سياســة ملواجهتهــا ترتكــز علــى عــدة 
ــة(،  ــة، تكنولوجي ــة، إعالمي ــة، اجتماعي ــة، متويني ــة، اقتصادي ــة، أمني محــاور )صحي
ــد  ــى صحــة املواطــن، وتأكي ــاظ عل ــني احلف ــر ب ــوازن بشــكل كبي ــق الت ملراعــاة حتقي
اســتمرار دوران عجلــة االقتصــاد وعــدم إيقــاف األنشــطة االقتصاديــة، ومــن ثــمَّ 
أصــدرت احلكومــة عــدًدا مــن القــرارات لتعزيــز قــدرات وزارة الصحــة والســكان على 
الترصــد الوبائــي، وحتصــني املواطنــني للحــد مــن انتشــار الفـــيروس، مع توفـــير أنواع 
اللقاحــات كافــة مــن خــالل التعاقــد علــى عشــرات املاليــني مــن جرعــات اللقاحــات 
املضــادة للفـــيروس، وتوفـــير مراكــز تلقيــح للمواطنــني، وتوجيــه نحــو 220 مليار جنيه 
مــن خــالل االحتياطــات العامــة للدولــة اخملصصــة للتعامــل مــع الظــروف االســتثنائية 
لدعــم القطاعــات املتضــررة مــن توقــف النشــاط االقتصــادي، مثــل قطــاع الســياحة، 
ومبــادرة التمويــل العقــاري ملتوســطي الدخــل، ودعــم البورصــة املصريــة وحتفـــيزها، 

واإلســهام فـــي انتعــاش الســوق.

وإدراًكا مـــن الدولـــة املصريـــة ألهميـــة احملافظـــة علـــى صحـــة املواطنـــني وحياتهـــم، 
ــة واجلوائـــح  ــة مثـــل تلـــك األوبئـ ــود تشـــريع قانونـــي متكامـــل ملواجهـ ولضـــرورة وجـ
ق الســـيد/ رئيـــس اجلمهوريـــة علـــى القانـــون رقـــم 152 لســـنة 2021،  الصحيـــة؛ صـــدَّ
بشـــأن إجـــراءات مواجهـــة األوبئـــة واجلوائـــح الصحيـــة، الـــذي يُجيـــز لرئيـــس مجلـــس 
ـــة، أن  ـــح الصحي ـــة أو اجلوائ ـــس - حـــال تفشـــي األوبئ ـــة اجملل ـــد موافق ـــوزراء - بع ال
يُصـــدر قـــراًرا باتخـــاذ أي مـــن التدابيـــر الالزمـــة ملواجهـــة هـــذه األخطـــار مبـــا يحفـــظ 
الصحـــة والســـالمة العامـــة، والتـــي شـــملت املـــادة األولـــى منـــه علـــى 25 إجـــراء ملواجهـــة 

 جهـــود الدولـــة املصريـــة للحـــد مـــن اخملاطـــر ..
الواقع واآلفاق املستقبلية

اللواء/ محمد عبد املقصود

رئيـــس قطـــاع األزمـــات والكـــوارث 
ــاذ  ــم اتخـ ــات ودعـ ــز املعلومـ - مركـ

القـــرار
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األزمـــة، مـــع تشـــكيل اللجنـــة العليـــا إلدارة أزمـــة األوبئـــة واجلوائـــح الصحيـــة برئاســـة 
ــات  ــني والهيئـ ــوزراء اخملتصـ ــادة الـ ــة السـ ــوزراء، وعضويـ ــس الـ ــس مجلـ ــي رئيـ معالـ
ـــة  ـــرارات واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزم ـــص بإصـــدار الق ـــي تخت ـــة، والت ـــات املعني واجله

لتنفــــيذ أي مـــن التدابيـــر الـــواردة بالقانـــون.

وقــد صــدر هــذا القانــون بعــد إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة ظهــور متحــور جديــد 
لفـــيروس كوفـــيد-19 أُطلــق عليــه اســم )أوميكــرون(، وقــد صنَّفتــه منظمــة الصحــة 
 Variant of Concern (VOC) العامليــة، يــوم 26 نوفمبــر 2021، علــى أنــه مثيــر للقلــق
ــيروسات؛ حيــث  ــي بتطــور الفـ ــق املنظمــة االستشــاري واملعن ــة فري ــى توصي ــاء عل بن
يتســم املتحــور اجلديــد بالتبايــن واحتوائــه علــى عــدد كبيــر مــن الطفــرات لهــا 
القــدرة علــى الهــروب بشــكل جزئــي مــن اجلهــاز املناعــي للجســم، وهــو مــا يزيــد مــن 
احتماليــة انتشــار أوميكــرون علــى املســتوى العاملــي، ومــن ثــمَّ ارتفــاع أعــداد اإلصابــة 
بفـــيروس كوفـــيد-19، هــذا فـــي ظــل ارتفــاع عــدد الــدول علــى املســتوى العاملــي التــي 
ظهــر بهــا املتحــور اجلديــد إلــى )87( دولــة حتــى اآلن، ال ســيما مــع انتشــار النســبة 
الكبــرى فـــي املرحلــة العمريــة مــن )18 - 35( ســنة، وهــي الفئــة األقــل فـــي معــدالت 
التطعيــم. وقــد أعلنــت وزارة الصحــة والســكان، يــوم 17 ديســمبر 2021، اكتشــاف 
ثــالث حــاالت إيجابيــة للمتحــور أوميكــرون مبطــار القاهــرة، وُعِزلــوا مبستشــفى 
ــم تســفر  ــة للمخالطــني، ول ــع اإلجــراءات االحترازي ــذ جمي ــات العباســية، واتِخ حمي
ــي  ــد فـ ــة أخــرى باملتحــور اجلدي ــة إصاب ــة عــن اكتشــاف أي ــود الترصــد واملتابع جه
أي مــن املطــارات أو املوانــي املصريــة، وذلــك بعــد شــهر مــن إبــالغ منظمــة الصحــة 
العامليــة بظهــور املتحــور اجلديــد فـــي جنــوب إفريقيــا، يــوم 24 نوفمبــر 2021، حيــث 

اكتُشــفت العــدوى األولــى فـــي عينــة أُخــذت يــوم 9 نوفمبــر 2021.

تتطلـــب  مخاطرهـــا  مـــن  واحلـــد  والكـــوارث  األزمـــات  إدارة  أن  املعـــروف  ومـــن 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  األخطـــار،  تلـــك  ملواجهـــة  متكاملـــة  اســـتراتيجية  صياغـــة 
ــت  ــث بُنيـ ــالد؛ حيـ ــدرات البـ ــني ومقـ ــى املواطنـ ــاظ علـ ــة للحفـ ــر االحترازيـ والتدابيـ
ـــيد-19،  ـــيروس كوفـ ـــة انتشـــار فـ ـــز إجـــراءات مواجه ـــى تعزي هـــذه االســـتراتيجية عل
مبـــا يضمـــن احلـــد مـــن مخاطـــره علـــى اســـتقرار املنظومـــة الصحيـــة، وتعزيـــز قـــدرة 
الدولـــة علـــى حتقيـــق أهدافهـــا القوميـــة. ولعـــل أهـــم اإلجـــراءات التـــي تســـهم فــــي 
احلـــد مـــن انتشـــار الفــــيروس هـــي تبنِّـــي خطـــة متدرجـــة لعـــزل املصابـــني بتوفــــير 
مجمعـــات معزولـــة للرعايـــة الطبيـــة لرفـــع نســـب الشـــفاء، إضافـــة إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات وقائيـــة لتحقيـــق االســـتقرار اجملتمعـــي مـــن خـــالل صياغـــة خطـــاب 

الدولـــة  مـــن  إدراًكا 
املصريـــة ألهميـــة احملافظـــة 
املواطنـــني  صحـــة  علـــى 
وحياتهـــم، ولضـــرورة وجـــود 
متكامـــل  قانونـــي  تشـــريع 
ملواجهـــة مثـــل تلـــك األوبئـــة 
ق  واجلوائـــح الصحيـــة؛ صـــدَّ
الســـيد/ رئيـــس اجلمهوريـــة 
 152 رقـــم  القانـــون  علـــى 
بشـــأن   ،2021 لســـنة 
إجـــراءات مواجهـــة األوبئـــة 

واجلوائـــح الصحيـــة.  
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إعالمـــي وسياســـي مناســـب للظـــروف الراهنـــة، مـــع حشـــد طاقـــات مؤسســـات 
الدولـــة املصريـــة )مدنيـــة - عســـكرية( لتحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بـــني جهـــود 
ـــة  ـــة األزمـــة، وتهـــدف اخلطـــة القومي ـــي مواجه ـــال فـ ـــة للتحـــرك الســـريع والفع الدول
ملواجهـــة انتشـــار فــــيروس كوفــــيد-19 تنســـيق اجلهـــود بـــني عناصـــر املنظومـــة 
الوطنيـــة إلدارة األزمـــة علـــى املســـتوى القومـــي، لتأمـــني جهـــود جميـــع مؤسســـات 
ـــا، فضـــلًا عـــن  ـــة وواجباته ـــات اخملتلف ـــد مســـؤوليات اجله ـــة وحشـــدها، وحتدي الدول
االســـتعداد وجاهزيـــة اجلهـــات املعنيـــة بـــإدارة األزمـــة، وتفعيـــل إجـــراءات االكتشـــاف 
املبكـــر حلـــاالت األمـــراض املعديـــة والتعامـــل معهـــا ملنـــع حـــدوث أي تفشـــيات وبائيـــة؛ 
وذلـــك للحـــد مـــن انتشـــار املـــرض مـــن خـــالل منظومـــة قويـــة للترصـــد، حيـــث شـــاركت 
ـــة،  ـــوزارات بالدول ـــع ال ـــواب، وجمي ـــوزراء والن ـــيها مجلســـا ال ـــة مبـــا فـ املؤسســـات كاف

واملؤسســـات الدينيـــة فــــي إعـــداد وتنفــــيذ تلـــك اخلطـــة القوميـــة.

وكان مـــن إيجابيـــات التعامـــل العلمـــي واملـــدروس مـــن جانـــب احلكومـــة املصريـــة- 
ا إيجابّيًـــا خـــالل العامـــني املاضيـــني بالرغـــم مـــن  حتقيـــق االقتصـــاد املصـــري منـــّوً
تراجـــع معـــدالت التنميـــة فــــي اقتصـــادات عامليـــة كبـــرى. وهنـــا جتـــدر اإلشـــارة 
ــة  ــريعة للموجـ ــة السـ ــتجابة املصريـ ــة باالسـ ــات الدوليـ ــع املؤسسـ ــادة جميـ ــى إشـ إلـ
األولـــى مـــن اجلائحـــة، ووصفهـــا بأنهـــا تَُعـــد مـــن بـــني األفضـــل فــــي إفريقيـــا 
ـــة بشـــأن  ـــة للمؤسســـات الدولي ـــات اإليجابي ـــت التوقع ـــث توال والشـــرق األوســـط؛ حي
االقتصـــاد املصـــري باعتبـــاره االقتصـــاد الوحيـــد فــــي املنطقـــة الـــذي حقـــق معـــدالت 
ـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي وفًقـــا  منـــو اقتصـــادي إيجابيـــة فــــي ظـــل األزمـــة، إذ توقَّ
ا  لتقريـــر حديـــث أن تســـجل االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة فــــي مصـــر منـــًوّ
ســـنوًيّا متواصـــلًا خـــالل األعـــوام األربعـــة املقبلـــة، بنســـبة 60% خـــالل العـــام املالـــي 
2023/2022، مقارنـــة بالعـــام املاضـــي، وبعـــد إمتـــام املراجعـــة الثانيـــة لبرنامـــج 
ترتيـــب االســـتعداد االئتمانـــي املوقـــع مـــع مصـــر. ويتوقـــع الصنـــدوق أن تصـــل 
ـــي مصـــر إلـــى 8.6 مليـــارات دوالر خـــالل العـــام  االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة فـ
ــي  ــام املالـ ــي العـ ــارات دوالر فــ ــة بــــ 5.4 مليـ ــاري 2022/2021، مقارنـ ــي اجلـ املالـ
الســـابق، قبـــل أن ترتفـــع إلـــى 11.7 مليـــار دوالر فــــي العـــام املالـــي 2023/2022، 
ثـــم إلـــى 16.5 مليـــار دوالر فــــي العـــام املالـــي 2025/2024، وهـــذا يرجـــع إلـــى 
السياســـات االســـتباقية التـــي اتخذتهـــا احلكومـــة، واالعتمـــاد علـــى خطـــة واضحـــة 
ومدروســـة تســـتهدف الفئـــات والقطاعـــات االجتماعيـــة كافـــة مـــن أجـــل التخفــــيف 
مـــن آثـــار اجلائحـــة؛ حيـــث ارتكـــزت اخلطـــة علـــى عـــدة محـــاور متثَّلـــت فــــي مســـاندة 
ـــى حتمـــل  ـــة والقـــدرة عل ـــا املرون ـــي لديه ـــذا القطاعـــات الت القطاعـــات املتضـــررة، وك
األزمـــة والتعافــــي الســـريع، والعمـــل علـــى تعظيـــم االســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي ميكـــن 
أن تتوافـــر فــــي هـــذه القطاعـــات، فضـــلًا عـــن مســـاندة الفئـــات املتضـــررة مـــن خـــالل 
مســـاندة العمالـــة املنتظمـــة وغيـــر املنتظمـــة، إضافـــة إلـــى تنشـــيط االقتصـــاد مـــن 
ـــي القطاعـــات التـــي حتظـــى بأولويـــة. خـــالل زيـــادة الدخـــول وزيـــادة االســـتثمارات فـ
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أشــــــــــــــــــــــارت مــــجــــــلـــــة 
إلـــى  »اإليكونومســــــــــــــــت« 
املرتبـــة  مصــــــــــر  احتـــــالل 
أكـبـــــــــــــــــر بـــني   الرابعـــــــــة 
50 اقتصـــاًدا علـــى مســـتوى 
العالـــم فــــي مؤشـــر »عـــودة 
بعـــد  الطبيعيـــة«،  احليـــاة 
التـــي  الســـــــــــلبية  اآلثـــار 
اجلـائــحـــــــــــــــــة،  فتهـــــــا  خلَّ
الـــدول  بـــني  مـــن  وذلـــك 
العشـــر األكثـــر قـــدرة علـــى 

الصمـــود.  

كمـا أشـارت مجلـة »اإليكونومسـت« إلـى احتـالل مصـر املرتبـة الرابعـة بـني أكبـر 
50 اقتصـاًدا علـى مسـتوى العالـم فــي مؤشـر »عـودة احليـاة الطبيعيـة«، بعـد اآلثـار 
السـلبية التـي خلَّفتهـا اجلائحـة، وذلـك مـن بـني الـدول العشـر األكثـر قـدرة علـى 
الصمـود، مبؤشـر 88.7 نقطـة. وال شـك أنـه إجنـاز مصـري كبيـر يتحقـق على أرض 
الواقـع، بعـد اآلثـار السـلبية التـي حلقـت بـدول العالـم جـراء انتشـار الفــيروس؛ ممـا 
أثـر بشـكل رئيـس ومباشـر علـى االقتصـاد العاملـي، وحركـة التجـارة الدولية، بخالف 
األنشـطة اجملتمعيـة األخـرى، كالتعليـم والرياضـة وحركـة السـفر والسـياحة والعمل، 
ال سـيما التأثيـر األكبـر علـى قطـاع الصحـة. فقـد حظيـت مرونـة االقتصـاد املصري 
باإلشـادة مـن العديـد مـن املؤسسـات الدوليـة، مثـل: البنـك الدولـي والبنـك األوروبـي 
 50 الطبيعيـة«  احليـاة  »عـودة  مؤشـر  ويضـم  هـذا   ،)EBRD( والتعميـر  لإلنشـاء 
اقتصـاًدا مـن أكبـر اقتصـادات العالـم، والتـي متثـل 90% مـن إجمالـي النـاجت احمللـي 
العاملـي، و76% مـن سـكان العالـم، ويهـدف إلـى تتبع التغييرات فــي منـط احلياة التي 
حدثت بسـبب اجلائحة، وأثرت فــي اقتصادات العالم بسـبب التحديات االجتماعية 
واالقتصاديـة علـى مـدى العامـني املاضيـني، وهـو مـا يعكـس املرونـة التـي تعاملت بها 
الدولـة املصريـة مـع اجلائحـة، وقدرتهـا علـى حتمـل تأثيـر األزمـة الصحيـة، كل ذلك 
مـع احلفـاظ علـى االلتـزام بأجنـدة 2030 الوطنيـة اخلاصـة بهـا، وأهـداف األمم 
املتحـدة للتنميـة املسـتدامة )SDGs(، ويرجـع ذلـك فــي املقـام األول إلـى قـرارات 
اإلصـالح االقتصـادي منـذ عـام 2016، واملشـروعات الوطنيـة الكبـرى اجلاريـة التـي 
ـذ؛ األمـر الـذي خفـف مـن حـدة تأثر االقتصـاد الوطني باآلثار السـلبية للجائحة.  تُنفَّ
ع أن يسـتمر االقتصاد فــي النمو فــي  وعلـى الرغـم مـن التحديـات العامليـة، من املتوقَّ

السـنوات القادمـة؛ ممـا ميهـد الطريـق للعـودة إلـى مسـتويات مـا قبـل اجلائحـة.

ـــد مصـــر مـــن أكثـــر  ـــر املناخـــي، تُع ـــيما يرتبـــط بالتطـــورات األخيـــرة ملظاهـــر التغيُّ وفـ
ـــه  ـــة توزيع ـــر وكثاف ـــداد الســـكاني الكبي ـــك للتع ـــة وذل ـــرات املناخي ـــًرا بالتغيُّ ـــدول تأث ال
ـــن: املتوســـط واألحمـــر لتصـــل  ـــى البحري ـــا، وطـــول الســـواحل عل ـــوادي والدلت ـــي ال فـ
إلـــى 3500 كـــم، ال ســـيما مـــع انخفـــاض ســـطح الدلتـــا؛ ممـــا يجعـــل ارتفـــاع ســـطح 
البحـــر مـــن أكثـــر العوامـــل خطـــورة )الغـــرق، التملـــح(، باإلضافـــة إلـــى عـــدم تنـــوع 
ــدرة  ــل نـ ــي ظـ ــل، فــ ــر النيـ ــن نهـ ــي مـ ــاه تأتـ ــن امليـ ــاه؛ حيـــث إن 95% مـ ــادر امليـ مصـ

ـــر املتجـــددة. ـــية غي ـــاه اجلوفـ األمطـــار واملي

ويَُعـــد قطـــاع الزراعـــة ذا حساســـية خاصـــة للتغيُّـــرات املناخيـــة؛ إذ يعتمـــد هـــذا 
ــاخ  ــر فــــي املنـ ــإن أي تغيُّـ ــذا فـ ــاه(، لـ ــة )األرض وامليـ ــوارد الطبيعيـ ــاع علـــى املـ القطـ
ســـوف يؤثـــر بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر فــــي باقـــي العوامـــل التـــي تؤثـــر فــــي 
ـــذاء  ـــير الغ ـــي، وتوفـ ـــن الغذائ ـــق األم ـــي حتقي ـــاءة قطـــاع الزراعـــة فـ ـــى كف ـــة عل النهاي
ـــر  ـــى هـــذا القطـــاع، األم ـــة عل ـــي الصناعـــات القائم ـــر فـ ـــذا التأثي ـــا، وك ـــن صحّيً اآلم

الـــذي ينعكـــس بـــدوره علـــى النمـــو االقتصـــادي والتنميـــة املســـتدامة فــــي مصـــر.
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عـــــــمـــــــلـــــــت الــــــــــدولــــــــــة 
ــة عــــلــــى حتـــديـــث  ــ ــريـ ــ ــصـ ــ املـ
باملناطق  التحتية  البنية 
الــــــزراعــــــيــــــة، مــــــن تــبــطــني 
الــتــرع، ومــشــروعــات تطوير 
أنــظــمــة الــــري وحتــديــثــهــا، 
مـــع الـــتـــوســـع األفـــقـــي فـي 
مـــــســـــاحـــــات شــــاســــعــــة مــن 
األراضي التي تعتمد على 
فـي  احلديثة  التكنولوجيا 
الــــزراعــــة، وتـــنـــوع اجملــــاالت 
الزراعية التي ميكن العمل 
التكيف  ــارات  ــيـ فـــــي خـ بــهــا 
والــتــأقــلــم، ال ســيــمــا  اتــبــاع 
واملــؤســســي  العلمي  املــنــهــج 
االستراتيجية  إعــــداد  فـــــي 
ــــرات  الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــغــــيُّ

املناخية.  

وبتحليـــل الفـــرص إلدارة تغيُّـــر املنـــاخ فــــي القطـــاع الزراعـــي، مـــع زيـــادة مخاطـــر 
ــوق  ــر فــــي سـ ــة ملصـ ــدول املنافسـ ــى الـ ــلبية علـ ــا السـ ــة وتأثيراتهـ ــرات املناخيـ التغيُّـ
التصديـــر، جنـــد اهتماًمـــا مـــن املســـتويات كافـــة بقضيـــة تغيُّـــر املنـــاخ، بدايـــة مـــن 
ـــه الدولـــة املصريـــة لتحديـــث  املـــزارع وحتـــى متخـــذ القـــرار، وذلـــك فــــي إطـــار توجُّ
البنيـــة التحتيـــة باملناطـــق الزراعيـــة، مـــن تبطـــني التـــرع، ومشـــروعات تطويـــر وحتديـــث 
ـــي  ـــن األراضـــي، والت ـــي مســـاحات شاســـعة م ـــي فـ ـــع التوســـع األفق ـــري، م ـــة ال أنظم
ـــي  ـــة الت ـــوع اجملـــاالت الزراعي ـــي الزراعـــة، وتن ـــة فـ ـــا احلديث ـــى التكنولوجي تعتمـــد عل
ميكـــن العمـــل بهـــا فــــي خيـــارات التكيـــف والتأقلـــم، ال ســـيما  اتبـــاع املنهـــج العلمـــي 

واملؤسســـي فــــي إعـــداد االســـتراتيجية الوطنيـــة للتغيُّـــرات املناخيـــة.

وفــــي ظـــل اتســـاع مـــدى تأثيـــر التغيُّـــرات املناخيـــة علـــى كثيـــر مـــن اجملـــاالت الزراعيـــة 
واألنشـــطة املرتبطـــة بهـــا، تظهـــر أهميـــة تطويـــر البنيـــة املعلوماتيـــة لبيانـــات تغيُّـــر 
ـــذار املناخـــي  ـــاء أنظمـــة اإلن ـــاخ، وضـــرورة بن ـــر املن ـــاخ، وخاصـــة ســـيناريوهات تغيُّ املن
املبكـــر، وخاصـــة التنبـــؤ متوســـط وطويـــل املـــدى، مـــع ضـــرورة زيـــادة اخملصصـــات 
املاليـــة املوجهـــة للعلـــوم الزراعيـــة التطبيقيـــة والتكنولوجيـــا فــــي مجـــاالت التكيـــف مـــع 
ـــر املنـــاخ، فضـــلًا عـــن االهتمـــام ببنـــاء القـــدرات، ورفـــع كفـــاءة الكـــوادر فــــي كل مـــا  تغيُّ
ـــية  ـــة اخلاصـــة بكيفـ ـــادة االهتمـــام بالبرامـــج التوعوي ـــاخ، وزي ـــر املن ـــق مبجـــال تغيُّ يتعل

ـــة. ـــرات املناخي التعامـــل مـــع مخاطـــر التغيُّ

وتشــير الدراســات األوليــة لتأثيــر التغيُّــرات املناخيــة علــى جمهوريــة مصــر العربيــة- 
إلــى حــدوث العديــد مــن التأثيــرات املباشــرة، مثــل: زيــادة معدل تكرار وشــدة موجات 
الطقــس اجلامحــة، مــن موجــات حراريــة، وموجــات صقيــع، وعواصــف ترابيــة، 
ــى حــد الســيول، بالتزامــن  ــا تصــل إل وموجــات جفــاف، وقــوة األمطــار ممــا يجعله
ــرات املناخيــة علــى أغلــب قطاعــات  مــع زيــادة عــدد أيــام اجلفــاف، وقــد تؤثــر التغيُّ
الدولــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال: )الصحــة، امليــاه، الزراعــة، النقــل، الطاقــة، 
الســياحة(. ولتعزيــز جاهزيــة اجلهــات احلكوميــة للحــد مــن مخاطــر التغيُّــرات 
املناخيــة ال بــد مــن رفــع الوعــي بقضيــة التغيُّــرات املناخيــة لــكل فئــات اجملتمــع، مــن 
خــالل النــدوات واإلعــالم واملناهــج التعليميــة، وضــرورة تنســيق اجلهــود املبذولــة 
فـــي جميــع املشــروعات العاملــة فـــي هــذا اجملــال بــني اجلهــات احلكوميــة مــن خــالل 
ــيذ  ــار الناجمــة مــن تنفـ ــة، فضــلًا عــن عمــل دراســات عــن اآلث نقطــة اتصــال وطني

ــة. ــرات املناخي ــاخ وتأثرهــا بالتغيُّ ــى املن املشــروعات العمالقــة عل

وال شــك أن الكــوارث الكبــرى علــى غــرار الكــوارث البيولوجيــة، والتغيُّــرات املناخيــة 
ــية إطــاًرا للتعامــل  تكــون عــادة عابــرة للحــدود، ومــن ثــمَّ ال متثــل احلــدود اجلغرافـ
معهــا. كمــا أن األوبئــة تنتشــر علــى نطــاق جغرافـــي واســع، األمــر الــذي يتطلــب 
انتشــار األوبئــة  املســتمرة ملظاهــر  واملتابعــة  الوبائــي،  للترصــد  تضافــر اجلهــود 
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تأكيـــًدا للـــدور الريادي 
ملصـــر فــــي مواجهـــة األزمـــة 
ــا،  ـ ــا وعاملًيّ ـ ــا وإفريقًيّ ـ إقليمًيّ
مســـاعدات  مصـــر  قدمـــت 
الـــدول  مـــن  لعـــدد  طبيـــة 
الشــــــــقيقة؛  اإلفريــقـــيـــــــــة 
وذلـــك لدعـــم جهـــود هـــذه 
الـتــصــــــــــدي  فـــــي  الــــــدول 

اجلائحـــة.   لتبعـــات 

وحتورهــا، والتعــرف علــى أفضــل املمارســات ملواجهــة تداعيــات انتشــارها علــى 
املواجهــة.  ســبل  بشــأن  املشــترك  والتنســيق  واخلارجــي،  الداخلــي  املســتويني: 
وتأكيــًدا للــدور الريــادي ملصــر فـــي مواجهــة األزمــة إقليمًيّــا وإفريقًيّــا وعاملًيّــا، قدمت 
مصــر مســاعدات طبيــة لعــدد مــن الــدول اإلفريقيــة الشــقيقة )الســودان، الكونغــو 
كوناكــري،  غينيــا  النيجــر،  الســودان،  جنــوب  بورونــدي،  تنزانيــا،  الدميقراطيــة، 
الســنغال، زامبيــا(؛ وذلــك لدعــم جهــود هــذه الــدول فـــي التصــدي لتبعــات اجلائحــة، 
باإلضافــة إلــى إعادتهــا عــدًدا كبيــًرا مــن رعايــا الــدول األجنبيــة مــن العالقــني داخــل 
األراضــي املصريــة، فضــلًا عــن اســتجابتها لطلبــات بعــض الــدول الصديقــة إلمدادها 
ــا مســاعدات ومســتلزمات  ــيروس، وتقدميه ــة ملواجهــة تفشــي الفـ مبســتلزمات طبي
طبيــة لبعــض الــدول الكبــرى )الصــني، بريطانيــا، إيطاليــا، فرنســا، الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة(، فـــي إطــار التضامــن اإلنســاني الــذي تبديــه مصــر جتــاه شــعوب ودول 
العالــم، كمــا تســتعد مصــر لتمثيــل قــارة إفريقيــا فـــي مؤمتــر األطــراف التفاقيــة تغيُّر 
املنــاخ، واســتضافة فعاليــات قمــة املنــاخ )COP 27( مبدينــة شــرم الشــيخ خــالل 

شــهر نوفمبــر القــادم.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــع اســـتئناف التفـــاوض مجـــدًدا حـــول البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي فــــي أبريـــل 
2021، يكـــون قـــد مضـــى نحـــو 17 عاًمـــا علـــى انطـــالق العمليـــة التفاوضيـــة اخلاصـــة 
ـــق اإليرانيـــة« اجملتمـــع  بهـــذا البرنامـــج، ذلـــك أنـــه منـــذ تنبيـــه منظمـــة »مجاهـــدي خل
ـــي  ـــر فـ ـــي صـــار هـــذا األخي ـــووي اإليران ـــج الن ـــب الســـري للبرنام ـــى اجلان ـــي إل الدول
ـــدار هـــذه الســـنوات الســـبع عشـــرة شـــهدت  ـــى م ـــرى. وعل ـــوى الكب ـــام الق ـــؤرة اهتم ب
ًمـــا مـــع انتقـــال الســـلطة مـــن التيـــار اإلصالحـــي  العمليـــة التفاوضيـــة انفراًجـــا وتأزُّ
إلـــى التيـــار احملافـــظ وبالعكـــس، مـــن »محمـــد خامتـــي« إلـــى »محمـــود أحمـــدي 
جنـــاد«، ومـــن »جنـــاد« إلـــى »حســـن روحانـــي«، وأخيـــًرا مـــن »روحانـــي« إلـــى »إبراهيـــم 
رئيســـي«. بـــدأت التفـــاوض القـــوى األوروبيـــة الثـــالث: فرنســـا وبريطانيـــا وأملانيـــا، 
فــــي مرحلـــة أولـــى، ثـــم اتســـعت الدائـــرة لتشـــمل الواليـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــني. 
وفــــي حلظـــات التـــأزم دخلـــت علـــى اخلـــط تركيـــا والبرازيـــل، لكـــن الوســـاطة األجنـــع 

ـــان.  ـــب ســـلطنة عم ـــن نصي ـــت م كان

مثَّـــل التفـــاوض املباشـــر مـــع الواليـــات املتحـــدة حجـــر عثـــرة فــــي طريـــق 
نظـــام اجلمهوريـــة  بـــني  العـــداء  تاريـــخ  إلـــى  بالنظـــر  التفاوضيـــة  العمليـــة 
ــا »الشـــيطان األكبـــر«، ومـــع  ــا بأنهـ اإلســـالمية والواليـــات املتحـــدة مـــع وصفهـ
ـــي عهـــد »حســـن روحانـــي«، عـــادت للظهـــور مجـــدًدا بعـــد  تذليـــل هـــذه العقبـــة فـ
ــي  ــاوض فــ ــتئناف التفـ ــم اسـ ــووي ثـ ــاق النـ ــن االتفـ ــد ترامـــب« مـ ــروج »دونالـ خـ
ظـــل إدارة »جـــو بايـــدن« اعتبـــاًرا مـــن أبريـــل 2021، وهكـــذا جـــرت جـــوالت 
ـــع  ـــي املباشـــر م ـــاوض اإليران ـــني: خـــط التف ـــى خطـــني متوازي ـــي عل ـــا الثمان ڤيين
ـــر املباشـــر  ـــي غي ـــاوض اإليران ـــي وروســـيا والصـــني، وخـــط التف ـــي األوروب الثالث
ــاوض  ــي التفـ ــان فــ ــيا منخرطتـ ــني وروسـ ــا الصـ ــدة، وبينمـ ــات املتحـ ــع الواليـ مـ
فإنهمـــا تقومـــان بـــدور الوســـاطة لتهدئـــة األجـــواء بـــني الـــدول األوروبيـــة الثـــالث 
والواليـــات املتحـــدة مـــن جانـــب وإيـــران مـــن جانـــب آخـــر، وذلـــك أن تعنُّـــت فريـــق 
ت إلـــى  التفـــاوض اإليرانـــي ومفاجآتـــه فــــي ڤيينـــا مـــن أهـــم العوامـــل التـــي أدَّ
ــي  ــووي اإليرانـ ــف النـ ــد أن كان امللـ ــة، بعـ ــف األوروبية-األمريكيـ ــب املواقـ تقريـ
مـــن أبـــرز قضايـــا اخلـــالف األوروبي-األمريكـــي فــــي ظـــل رئاســـة »دونالـــد 
ـــي  ـــت االتفـــاق املؤقـــت ببضعـــة أشـــهر فـ ـــة التفـــاوض جربَّ ـــم إن عملي ترامـــب«. ث
عـــام 2013، واالتفـــاق ذا األمديـــة الزمنيـــة اخملتلفـــة 5 و10 و15 ســـنة حســـب 
طبيعـــة االلتـــزام، وذلـــك فــــيما ُعـــرف باســـم خطـــة العمـــل الشـــاملة املشـــتركة 

ـــو 2015. ـــي يولي فـ

التطـــور وآفـــاق  اإليرانـــي  النـــووي   امللـــف 
فـي عام 2022

مـــســـعـــد ــڤــــني  ــيــ نــ د.  أ. 

أســـتاذ العلـــوم السياســـية - كليـــة 
 - السياســـية  والعلـــوم  االقتصـــاد 

جامعـــة القاهـــرة
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــة بالنظـــر  ـــة ســـنني طويل وعـــادة مـــا تســـتغرق مفاوضـــات احلـــد مـــن األســـلحة النووي
إلـــى التعقيـــدات الفنيـــة الكثيـــرة التـــي تكتنفهـــا، وقـــد رأينـــا هـــذا مـــع املفاوضـــات بـــني 
الواليـــات املتحـــدة واالحتـــاد السوفــــيتي بعـــد أن وضعـــت أزمـــة الصواريـــخ الكوبيـــة 
فــــي عـــام 1962 »أزمـــة خليـــج اخلنازيـــر« العالـــم علـــى حافـــة حـــرب ال تُبقـــي وال تـــذر. 
ـــت كوريـــا الشـــمالية العتبـــة النوويـــة مثَّـــل ذلـــك تطـــوًرا خطيـــًرا أدى  وعندمـــا تخطَّ
ـــر بعـــد مـــا يقـــرب مـــن ثمانيـــة  إلـــى إطـــالق عمليـــة تفاوضيـــة ال تـــزال تعانـــي مـــن التعثُّ
وعشـــرين عاًمـــا، وهنـــاك درجـــة كبيـــرة مـــن التشـــابه بـــني النظـــام فــــي إيـــران والنظـــام 
فــــي كوريـــا الشـــمالية؛ فهنـــاك مرشـــد أعلـــى للجمهوريـــة وهنـــا زعيـــم أعلـــى للدولـــة، 
هنـــاك انغـــالق وتقيـــة ونخبـــة بعضهـــا مـــن بعـــض، وهنـــا تعتيـــم وأســـوار حديديـــة 

ـــس. وحكـــم وراثـــي فــــي إطـــار أســـرة األب املؤسِّ

بطبيعـــة احلـــال يوجـــد اختـــالف فــــي حالـــة إيـــران عـــن احلالتـــني السوفــــيتية/
ــل أن  ــدأ قبـ ــران بـ ــع إيـ ــاوض مـ ــث إن التفـ ــن حيـ ــمالية، مـ ــة الشـ ــية والكوريـ الروسـ
تنضـــم إلـــى النـــادي النـــووي بعكـــس الوضـــع بالنســـبة لالحتـــاد السوفــــيتي وكوريـــا 
الشـــمالية، لكـــن إيـــران قطعـــت شـــوًطا كبيـــًرا علـــى طريـــق امتـــالك الســـالح النـــووي، 
واملبالغـــات اإلســـرائيلية فــــي هـــذا اخلصـــوص تتحـــدث عـــن شـــهور قليلـــة تفصـــل 
بـــني إيـــران وبـــني إنتـــاج قنبلـــة نوويـــة، لكـــن التقديـــرات املوضوعيـــة تبـــدأ مـــن عـــام 
ـــي كل األحـــوال، فـــإن االنتقـــال مـــن تخصيـــب اليورانيـــوم بنســـبة 5% إلـــى  فأكثـــر. وفـ
نســـبة 20% أصعـــب مـــن االنتقـــال مـــن 20% إلـــى 60% ، وهـــي النســـبة التـــي تقـــف 
عندهـــا إيـــران عنـــد كتابـــة هـــذه الورقـــة، مـــا يعنـــي أن الوصـــول إلـــى املرحلـــة األخيـــرة 
ـــة وهـــي نســـبة 90% ســـيكون ســـهلًا.  ـــة النووي ـــالزم لصناعـــة القنبل ـــب ال مـــن التخصي
لكـــن هـــل تســـمح القـــوى الكبـــرى وإســـرائيل وحتـــى الـــدول الداعمـــة إليـــران كروســـيا 
والصـــني بحيازتهـــا الســـالح النـــووي؟ هـــذا الســـؤال عـــادًة مـــا يثـــار لتأكيـــد اســـتحالة 
ــد  ــن تريـ ــم تكـ ــا لـ ــدول أيًضـ ــذه الـ ــن هـ ــا مـ ــن أًيّـ ــة، لكـ ــة نوويـ ــران قنبلـ ــالك إيـ امتـ
لباكســـتان أن حتـــوز ســـالًحا نووًيّـــا لكنهـــا امتلكتـــه. وفــــي حالـــة الســـيولة الراهنـــة 
فــــي النظـــام الدولـــي؛ حيـــث تفـــرض أفغانســـتان إرادتهـــا علـــى القـــوى الكبـــرى وتعيـــد 
إنتـــاج وضـــع مـــا قبـــل الغـــزو األمريكـــي لكابـــول فــــي عـــام 2001، وحيـــث تتمـــرد دولـــة 
فــــي حلـــف شـــمال األطلســـي كتركيـــا وتتعاقـــد مـــع روســـيا علـــى صفقـــة صواريـــخ 
»إس 400«، ضاربـــة بسياســـة العقوبـــات األمريكيـــة عـــرض احلائـــط، فــــي ظـــل هـــذه 

احلالـــة فـــإن كل شـــيء يصبـــح ممكًنـــا.

فــــي كل األحـــوال فـــإن 
تخصيـــب  مـــن  االنتقـــال 
إلـــى   %5 بنســـبة  اليورانيـــوم 
مـــن  أصعـــب   %20 نســـبة 
االنتقـــال مـــن 20% إلـــى %60، 
تقـــف  التـــي  النســـبة  وهـــي 
يعنـــي  مـــا  إيـــران،  عندهـــا 
املرحلـــة  إلـــى  الوصـــول  أن 
التخصيـــب  مـــن  األخيـــرة 
القنبلـــة  لصناعـــة  الـــالزم 
 %90 نســـبة  وهـــي  النوويـــة 

ســـهًلا.   ســـيكون 



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

311

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ملا كان الدميقراطيون 
عوا مع إيران  هم الذين وقَّ
ــعــــمــــل الـــشـــامـــلـــة  خــــطــــة الــ
ا  إعالمًيّ املعروفة  املشتركة 
بــاالتــفــاق الــنــووي فـي عام 
الــرئــيــس  ــان  ــ كـ ــا  ــ وملـ  ،2015
احلـــــــالـــــــي »جـــــــــو بــــــايــــــدن« 
ــنـــصـــب نـــائـــب  قـــــد شـــغـــل مـ
الـــرئـــيـــس »بـــــــاراك أوبـــامـــا« 
 ،2017 حـــتـــى   2009 مـــــن 
املــفــهــوم أن تهتم  بــــدا مـــن 
بــالــعــودة  اجلـــديـــدة  اإلدارة 
الذي  النووي  االتفاق  إلــى 
خــرج منه »دونــالــد ترامب« 
ـــد  وتـــعـــهَّ  ،2018 عــــــام  فـــــــي 
»بايدن« بذلك صراحًة فـي 

برنامجه االنتخابي.  

ـــى هـــي الســـياق  ـــني، األول ـــة ملناقشـــة نقطت ـــة تنتقـــل املقال ـــك املقدمـــة التحليلي مـــن تل
الـــذي جتـــري فــــيه مفاوضـــات ڤيينـــا بـــني إيـــران ودول 5+1، والثانيـــة هـــي اآلفـــاق 

ـــي عـــام 2022. ـــي فـ ـــووي اإليران ـــف الن ـــة لتطـــور املل احملتمل

أوًلا: السياق العام ملفاوضات جنيف
ميكـــن حتديـــد أهـــم مالمـــح الســـياق العـــام -دولًيّـــا وإقليمًيّـــا وداخلًيّـــا- الـــذي 

انطلقـــت فــــي ظلـــه مفاوضـــات ڤيينـــا فــــي أبريـــل 2021 علـــى النحـــو التالـــي:

احلـــزب  إلـــى  اجلمهـــوري  احلـــزب  مـــن  وانتقالهـــا  األمريكيـــة  اإلدارة  تغيُّـــر   .1
ـــل  ـــران خطـــة العم ـــع إي ـــوا م ع ـــن وقَّ ـــون هـــم الذي ـــا كان الدميقراطي الدميقراطـــي، ومل
الشـــاملة املشـــتركة املعروفـــة إعالمًيّـــا باالتفـــاق النـــووي فــــي عـــام 2015، وملـــا كان 
الرئيـــس احلالـــي »جـــو بايـــدن« قـــد شـــغل منصـــب نائـــب الرئيـــس »بـــاراك أوبامـــا« 
مـــن 2009 حتـــى 2017، بـــدا مـــن املفهـــوم أن تهتـــم اإلدارة اجلديـــدة بالعـــودة إلـــى 
ـــد »بايـــدن«  االتفـــاق النـــووي الـــذي خـــرج منـــه »دونالـــد ترامـــب« فــــي عـــام 2018، وتعهَّ
بذلـــك صراحـــًة فــــي برنامجـــه االنتخابـــي، واختـــار علـــى رأس وفـــد التفـــاوض مبعوثـــه 
ــى  ــيما تولَّـ ــرق األوســـط، فــ ــؤون الشـ ــي«، املتخصـــص فــــي شـ ــران »روبـــرت مالـ إليـ

حقيبـــة اخلارجيـــة »أنتونـــي بلينكـــن« املستشـــار الســـابق لــــ »بايـــدن«.

لكـــن باإلضافـــة إلـــى أن هـــذه العـــودة تتســـق مـــع كـــون »أوبامـــا - بايـــدن« همـــا 
ـــة  ـــر العـــودة، أحدهمـــا رغب ـــاك عامـــالن آخـــران لتبري مـــن صنعـــا االتفـــاق، كان هن
ـــات للخطـــر  ـــا الشـــرق األوســـط لاللتف ـــي قضاي ـــيف تورطـــه فـ ـــي تخفـ ـــدن« فـ »باي
الصينـــي الـــذي يُهـــدد املكانـــة األمريكيـــة فــــي النظـــام الدولـــي. واآلخـــر أن انســـحاب 
ـــيه؛ إذ رفعـــت نســـبة  »ترامـــب« مـــن االتفـــاق ســـمح إليـــران بخـــرق كل التزاماتهـــا فـ
ـــة  ـــم إلـــى 60% ، وزادت عـــدد الطـــّرادات املركزي ـــوم إلـــى 20%  ث تخصيـــب اليوراني
رتهـــا، كمـــا زادت مـــن كميـــة اليورانيـــوم منخفـــض التخصيـــب املســـموح لهـــا  وطوَّ
بـــه، وأعـــادت تشـــغيل مفاعـــل »آراك« بعدمـــا تعهـــدت بإعـــادة تصميـــم قلبـــه بحيـــث 
ــا  ــز« كمـ ــل »نطنـ ــر التخصيـــب علـــى مفاعـ ــدلًا مـــن قصـ ــوم، وبـ ــج البلوتونيـ ال ينتـ
ـــر األبحـــاث  ـــي تطوي ـــوردو«، ومضـــت فـ ـــاق قامـــت بتشـــغيل مفاعـــل »ف ـــص االتف ين
ـــدت  العلميـــة ويدخـــل فــــي ذلـــك نشـــاطها فــــي إطـــالق األقمـــار الصناعيـــة، وقيَّ
تفتيـــش الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وامتنعـــت عـــن تســـليم محتويـــات 
ـــدت إهانـــة موظفــــي الوكالـــة، وبالتالـــي فـــإن مـــا فعلـــه  كاميـــرات املراقبـــة، وتعمَّ
خـــروج »ترامـــب« مـــن االتفـــاق هـــو أنـــه بـــدلًا مـــن أن يؤجـــل وصـــول إيـــران إلـــى 
ـــى  ـــى مرم ـــران عل ـــل إي ـــد، جع ـــا كان يري ـــان كم ـــن الزم ـــا م ـــووي قرًن ـــاج ســـالح ن إنت

حجـــر مـــن الســـالح النـــووي.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

العربـــي  االنفتـــاح  إن 
ـــل عنصـــر  علـــى إيـــران مُيثِّ
العمليـــة  فــــي  لهـــا  قـــوة 
التفاوضيـــة، ويضمـــن لهـــا 
اســـتقرار  مـــن  أدنـــى  ا  حـــًدّ
الـــدول  مـــع  حدودهـــا 
تواجـــه  بينمـــا  العربيـــة، 
أوضاًعـــا مضطربـــة ســـواء 
أي  املباشـــر:  جوارهـــا  مـــع 
أذربيجـــان وأفغانســـتان، أو 
مـــع جوارهـــا غيـــر املباشـــر 

كازاخســـتان.   فــــي 

عـــة علـــى االتفـــاق كانـــت تـــدرك فداحـــة هـــذا التطـــور، ولـــوال  الـــدول األخـــرى املوقِّ
تصميمهـــا علـــى االســـتمرار فــــي االتفـــاق -حتـــى بعـــد اخلـــروج األمريكـــي- لكانـــت 
ـــض  ـــم تســـتطع تعوي ـــة ل ع ـــدول املوقِّ ـــن ألن هـــذه ال ـــد »ترامـــب«. لك ـــران خرجـــت بع إي
رهـــا البعـــض  إيـــران اقتصادًيّـــا عـــن العقوبـــات التـــي فرضهـــا »ترامـــب«، والتـــي قدَّ
مبائـــة عقوبـــة، فـــإن إيـــران احتفظـــت رســـمًيّا بوجودهـــا فــــي االتفـــاق، لكنهـــا خرجـــت 

منـــه عملًيّـــا بسلســـلة اخلطـــوات التـــي ســـبقت اإلشـــارة إليهـــا.

ى االنســـحاب األمريكـــي مـــن أفغانســـتان دون تنســـيق مســـبق مـــع  2. إقليمًيـــا أدَّ
ــر  ــف غيـ ــدة حليـ ــات املتحـ ــا أن الواليـ ــلبية مفادهـ ــالة سـ ــال رسـ ــى إرسـ ــاء إلـ احللفـ
موثـــوق بـــه. هـــذه الرســـالة التقطتهـــا دول عربيـــة مثـــل دولـــة اإلمـــارات التـــي انفتحـــت 
علـــى إيـــران خاصـــة عندمـــا أصبحـــت مفاوضـــات ڤيينـــا حقيقـــة واقعـــة، وشـــهدت 
العالقـــات بـــني البلديـــن تطـــورات مهمـــة علـــى الصعيديـــن الدبلوماســـي واالقتصـــادي، 
ـــدأ أواخـــر عهـــد  ـــذي كان قـــد ب ـــي العالقـــات الســـعودية-اإليرانية ال أمـــا االنفـــراج فـ
»ترامـــب«، فإنـــه راح يتقـــدم لكـــن ببـــطء بالنظـــر إلـــى تعقيـــدات املعضلـــة اليمنيـــة. 
ـــي العالقـــات البحرينية-اإليرانيـــة، وتعـــززَّت العالقـــات مـــع  كذلـــك حـــدث اختـــراق فـ
الكويـــت، كمـــا أن العالقـــات اإليرانيـــة جيـــدة مـــن األســـاس مـــع قطـــر وممتـــازة مـــع 
ـــذ  ـــي من ـــى محيطـــه العرب ـــراق عل ـــاح الع ى انفت ـــة أخـــرى أدَّ ســـلطنة عمـــان. ومـــن جه
ـــران والعـــرب،  ـــني إي ـــراق حلقـــة وصـــل ب ـــل الع ـــى أن ميثِّ ـــادي« إل ـــدر العب حكومـــة »حي
وفــــي هـــذا الســـياق انعقـــدت قمـــة بغـــداد التـــي حضرهـــا مـــع دول اخلليـــج وإيـــران كل 
مـــن مصـــر واألردن وتركيـــا، فضـــلًا عـــن فرنســـا. ومـــن جهـــة ثالثـــة أخـــذت دول عربيـــة 
فــــي تطبيـــع عالقاتهـــا مـــع ســـوريا احلليـــف التقليـــدي إليـــران، وهـــذه السياســـة التـــي 

ـــيما بعـــد األردن واإلمـــارات. بدأهـــا الســـودان التحـــق بهـــا فـ

لكـــن كيـــف انعكـــس ذلـــك علـــى املفاوضـــات فــــي ڤيينـــا؟ إن االنفتـــاح العربـــي علـــى 
ا أدنـــى  إيـــران مُيثِّـــل عنصـــر قـــوة لهـــا فــــي العمليـــة التفاوضيـــة، وهـــو يضمـــن لهـــا حـــًدّ
مـــن اســـتقرار حدودهـــا مـــع الـــدول العربيـــة، بينمـــا تواجـــه أوضاًعـــا مضطربـــة ســـواء 
ــر  ــر املباشـ ــا غيـ ــع جوارهـ ــتان، أو مـ ــان وأفغانسـ ــر: أي أذربيجـ ــا املباشـ ــع جوارهـ مـ
فــــي كازاخســـتان. بطبيعـــة احلـــال هنـــاك مـــن ســـيقول إن انفتـــاح الـــدول العربيـــة 
ـــل بالعديـــد مـــن الشـــوائب كمـــا يتضـــح مـــن املواجهـــات املباشـــرة  علـــى إيـــران محمَّ
وغيـــر املباشـــرة بـــني إيـــران مـــن جانـــب والســـعودية واإلمـــارات مـــن جانـــب آخـــر، 
وفــــي مطلـــع ينايـــر 2022 اختطـــف احلوثيـــون فــــي البحـــر األحمـــر سفــــينة ترفـــع 
ـــي شـــبوة، وهـــذا صحيـــح لكـــن إذا تذكرنـــا أن  ا علـــى خســـائرهم فـ علـــم اإلمـــارات رًدّ
ـــت لناتـــو عربـــي ضـــد إيـــران واإلرهـــاب، فإننـــا نـــدرك أهميـــة  إدارة »ترامـــب« روجَّ
التطـــورات اإليجابيـــة فــــي العالقـــات العربية-اإليرانيـــة. تبقـــى جزئيـــة صغيـــرة 
ــة لـــم  تخـــص هـــذه النقطـــة وهـــي أن االنفـــراج فــــي العالقـــات العربيـــة - اإليرانيـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــــر إســـرائـــيـــل  لـــــم تـــــوفِّ
أي جــهــد، مــن االغــتــيــاالت 
ــلــــمــــاء  ــلــــعــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لــ
الـــنـــوويـــني، إلــــى مــهــاجــمــة 
الــنــوويــة خصوًصا  املــواقــع 
ــــى  ــل »نــــــطــــــنــــــز«، إلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ مـ
الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
امللف  سرقة  إلــى  املتتالية، 
النووية  الذاكرة  أو  النووي 
اإليــــــرانــــــيــــــة. ومـــــــن حــيــث 
موقفها من إحياء االتفاق 
التصريحات  فــإن  الــنــووي، 
التي تصدر عن مسؤوليها 
حتــمــل املــضــمــون وعــكــســه، 
اإلحــــــيــــــاء  هـــــــــذا  مـــــــع  أي 
وضـــــــده، ســـعـــًيـــا مــنــهــا إلـــى 
عدم امتالك إيران سالًحا 

ا.   نووًيّ

ـــي املشـــاركة فــــي مفاوضـــات ڤيينـــا، وهـــي الفكـــرة  يخـــوِّل للـــدول اخلليجيـــة احلـــق فـ
ـــي احلالتـــني رفضـــت  ـــة الســـابقة، ففـ ـــي ظـــل اإلدارة األمريكي التـــي ســـبق طرحهـــا فـ
إيـــران توســـيع مضمـــون االتفـــاق مبـــا يشـــمل برنامجهـــا الصاروخـــي ونفوذهـــا 
اإلقليمـــي، كمـــا رفضـــت توســـيع نطـــاق االتفـــاق بحيـــث جتلـــس دول اخلليـــج علـــى 
ـــدول  ـــة ال ـــى طمأن ـــن بعـــض األطـــراف املتفاوضـــة حـــرص عل ـــة املفاوضـــات، لك طاول
اخلليجيـــة علـــى مراعـــاة مصاحلهـــا فــــي مفاوضـــات ڤيينـــا، وكان هـــذا أحـــد أهـــداف 

اجلولـــة اخلليجيـــة للرئيـــس »ماكـــرون«.

ــل  ــا فاعـ ــي حـــني أنهـ ــل فــ ــن التحليـ ــة عـ ــرائيل غائبـ ــدو إسـ ــة تبـ ــذه النقطـ ــى هـ حتـ
ـــد  ـــور »أحم ـــة الدكت ـــلًا ورق ـــك تفصي ـــت ذل ـــا تناول ـــي كم أساســـي كجـــاٍر للنظـــام العرب
يوســـف أحمـــد« فــــي هـــذا العـــدد نفســـه مـــن اجمللـــة. ولقـــد اســـتهدفت إســـرائيل عبـــر 
ـــي  ـــى مســـتويني، أحدهمـــا يخـــص نفوذهـــا اإلقليمـــي فـ ـــران عل ـــرة إي الســـنوات األخي
ســـوريا والعـــراق، واآلخـــر الـــذي يهمنـــا يخـــص برنامجهـــا النـــووي، وفــــي هـــذا الســـياق 
ـــر إســـرائيل أي جهـــد، مـــن االغتيـــاالت السياســـية للعلمـــاء النوويـــني، إلـــى  لـــم توفِّ
مهاجمـــة املواقـــع النوويـــة خصوًصـــا مفاعـــل »نطنـــز«، إلـــى الهجمـــات الســـيبرانية 
ــث  ــن حيـ ــة. ومـ ــة اإليرانيـ ــرة النوويـ ــووي أو الذاكـ ــف النـ ــرقة امللـ ــى سـ ــة، إلـ املتتاليـ
موقفهـــا مـــن إحيـــاء االتفـــاق النـــووي، فـــإن التصريحـــات التـــي تصـــدر عـــن مســـؤوليها 
حتمـــل املضمـــون وعكســـه، أي مـــع هـــذا اإلحيـــاء وضـــده. ورمبـــا يعـــود ذلـــك إلـــى 
أن إســـرائيل تعـــرف بدقـــة مـــا تريـــده: عـــدم امتـــالك إيـــران ســـالًحا نووًيّـــا، وهـــذا 
ـــر ألســـباب معلومـــة.  ـــد إلســـرائيل أكب هـــدف مشـــترك مـــع دول 5+1 وإن كان التهدي
ــة  ــح دولـ ــران مـــن أن تصبـ ــع إيـ ــية منـ ــو كيفــ ــة فهـ ــرائيل بدقـ ــه إسـ ــا ال تعرفـ ــا مـ أمـ
نوويـــة، فالواليـــات املتحـــدة غيـــر مســـتعدة حتـــى اآلن لعمـــل عســـكري ضـــد إيـــران، 
ألن مصاحلهـــا فــــي اخلليـــج تقـــع فــــي مرمـــى صواريـــخ امليليشـــيات اإليرانيـــة، وهـــذا 
ـــذي حتســـب إســـرائيل حســـابه بالنظـــر لترســـانة حـــزب اهلل  ـــار نفســـه ال ـــو االعتب ه
ـــي  ـــا فـ ـــي ظـــل هكـــذا وضـــع يبـــدو التوصـــل إلـــى اتفـــاق أكثـــر إحكاًم الصاروخيـــة، وفـ

ڤيينـــا خيـــاًرا مطروًحـــا للتفكيـــر.

ـــي أيًضـــا  ـــر الرئيـــس اإليران ـــي عـــام 2021 تغيَّ ـــر الرئيـــس األمريكـــي فـ 3. مثلمـــا تغيَّ
وأتـــى للســـلطة »إبراهيـــم رئيســـي«، الـــذي يطلقـــون عليـــه صـــوت املرشـــد، والـــذي 
دفـــع بـــه احلـــرس الثـــوري إلـــى منصـــب الرئاســـة. وجـــرت أول ســـت جـــوالت مـــن 
املفاوضـــات -أي مـــن أبريـــل إلـــى يونيـــو 2021- فــــي ظـــل رئاســـة »حســـن روحانـــي«، 
ـــاوض  ـــد املف ـــل تشـــكيل الوف ـــي نق ـــه فـ ـــة حكم ـــع بداي ـــد جنـــح م ـــر ق وكان هـــذا األخي
مـــن اجمللـــس األعلـــى لألمـــن القومـــي إلـــى وزارة اخلارجيـــة مبوافقـــة املرشـــد، وكمـــا 
ــي«  ــاس عراقچـ ــة، و »عبـ ــر اخلارجيـ ــف« وزيـ ــواد ظريـ ــد جـ ــي »محمـ ــل الثنائـ ـ توصَّ
رئيـــس وفـــد التفـــاوض إلـــى اتفـــاق 2015، توّصـــال أيًضـــا فــــي يونيـــو 2021 إلـــى وثيقـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

توجد ثالث سـيناريوهات 
النـووي  امللـف  بشـأن  أساسـية 
إحـيـــــــاء  هـــــــو  األول  اإليـرانــــي، 
والـثــــاني  الـنـــــــــووي،  االتـفــــــاق 
عسـكرية  ضربـة  توجيـه  هـو 
املفاعـالت  ضـــــد  إســـــرائـيـلـيــــة 
النوويـة اإليرانيـة، والثالـث هـو 

مرحلـي.   اتفـاق  توقيـع 

متَفـــق عليهـــا بنســـبة قريبـــة مـــن 70%  بـــني مختلـــف األطـــراف حتـــى انتعشـــت اآلمـــال 
ع البعـــض بتحديـــد آجـــال معينـــة: أســـبوع أو أســـبوعني.  بقـــرب انتهـــاء املهمـــة، وتطـــوَّ
ثـــم توقفـــت املفاوضـــات نتيجـــة االنتخابـــات الرئاســـية اإليرانيـــة، وعندمـــا اســـتؤِنفت 
ـــى حقيبـــة اخلارجيـــة وصـــار »علـــي باقـــري  كان »حســـني أميـــر عبـــد اللهيـــان« قـــد تولَّ
ل  ـــار احملافـــظ، وتشـــكَّ ـــى التي ـــا محســـوبان عل ـــاوض، وكالهم ـــد التف ـــس وف ـــي« رئي كّن
الوفـــد مـــن وزارة اخلارجيـــة ومـــن اجمللـــس األعلـــى لألمـــن القومـــي مًعـــا. وملـــا 
كان جـــزء مـــن شـــرعية الوفـــد اإليرانـــي اجلديـــد مســـتمد مـــن انتقاداتـــه الالذعـــة 
ــي«،  ــازالت« »ظريف-عراقچـ ــى »تنـ ــل علـ ــه املتواصـ ــاق 2015 وهجومـ ــون اتفـ ملضمـ
وملـــا كان املرشـــد فــــي الوقـــت نفســـه قـــد أعطـــى أوامـــره بعـــدم اخلـــروج مـــن االتفـــاق، 
فقـــد أصبـــح الوفـــد اإليرانـــي وكأن عليـــه أخـــذ موافقـــة الوفـــود األخـــرى علـــى صيغـــة 
أكثـــر تشـــدًدا مـــن الصيغـــة األصليـــة، وتلـــك مقامـــرة؛ فمهمـــا قيـــل عـــن تراجـــع 
ـــل  ـــة تفـــرض التعجي ـــووي، فـــإن األزمـــة االقتصادي ـــاء االتفـــاق الن ـــران بإحي اهتمـــام إي
برفـــع العقوبـــات. وهكـــذا بـــدأ الوفـــد اإليرانـــي اجلديـــد بالقـــول إن التفـــاوض لـــن 
يكـــون إال علـــى رفـــع العقوبـــات االقتصاديـــة األمريكيـــة، وهـــذا معنـــاه عـــدم التفـــاوض 
ـــد  ـــم طـــرح الوف ـــراء. ث ـــوع مـــن اله ـــاق، وهـــو ن ـــود االتف ـــكل بن ـــران ل ـــى جتـــاوزات إي عل
ـــار ســـابقة  ـــية تأخـــذ بعـــني االعتب ـــوًدا إضافـ ـــان بن ـــني تتضمن ـــد ورقت ـــي اجلدي اإليران
ـــل  اخلـــروج األمريكـــي مـــن االتفـــاق، وعـــدم قـــدرة األطـــراف األوروبيـــة علـــى التوصُّ

ـــا. ـــي حلقـــت به ـــران عـــن اخلســـائر الت ـــوِّض إي ـــة تع ـــى آلي إل

ثانًيا: امللف النووي وآفاق التطور
فــــي ظـــل اســـتمرار العمليـــة التفاوضيـــة فــــي أثنـــاء إعـــداد هـــذه املقالـــة، مـــا اآلفـــاق 
احملتملـــة للتفـــاوض علـــى البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي؟ توجـــد ثالثـــة ســـيناريوهات 

أساســـية:  

السيناريو األول:
حــه -مــن وجهــة نظــري- عــدة  هــو إحيــاء االتفــاق النــووي؛ وهــذا احتمــال ترجِّ
ــر 2022،  ــي يناي ــا فـ ــى ڤيين ــة إل ــا اجلنوبي مؤشــرات، أبرزهــا: ســفر وفــد مــن كوري
وعقــده مباحثــات مــع األطــراف املتفاوضــة، مــا يعنــي احتمــال إفــراج كوريــا اجلنوبيــة 
ــدة لديهــا بضــوء أخضــر مــن الواليــات املتحــدة، ومــن  عــن األرصــدة اإليرانيــة اجملمَّ
املعلــوم أن هــذه اخلطــوة كانــت إيــران تطالــب بهــا كبــادرة ُحســن نيــة، وهــو مــا بــدأت 
كوريــا اجلنوبيــة فـــيه بالفعــل لدعــم جهــود الوســاطة فـــي التوصــل التفــاق. ثــم هنــاك 
تصريــح »محمــد إســالمي« رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة بــأن بــالده لــن 
تزيــد نســبة التخصيــب علــى 60%  حتــى لــو وصلــت املفاوضــات إلــى طريــق مســدود، 
ومــع أن دول 5+1 تَُعــد نســبة 60%  هــذه مرتفعــة جــًدا وتتجــاوز احلاجــة إلــى 
ــب لألغــراض الســلمية، فداللــة التصريــح تنبــع مــن أن إيــران  اليورانيــوم اخملصَّ



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

315

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــــــوضـــــــع الـــتـــعـــقـــيـــد 
ــاق لــيــس بني  ــفـ هـــو أن االتـ
ــران  ــات املــتــحــدة وإيــ ــواليـ الـ
ــا«  ــامــ »أوبــ إدارة  بـــني  لــكــنــه 
ــة وإيـــــــــران،  ــيــ ــراطــ ــقــ الــــدميــ
وبــالــتــالــي فــإنــه مــن الـــوارد 
اإلدارة  ـــر  تـــغـــيُّ ــال  ــ حـ ا  جـــــــًدّ
ــة أن  ــيــ ــالــ ــيــــة احلــ ــكــ ــريــ األمــ
وهناك  االنــســحــاب،  يتكرر 
ــن صـــوت  بـــالـــفـــعـــل أكـــثـــر مــ
ــوريـــني  ــهـ ــمـ ــاء اجلـ ــضــ لــــأعــ
ــل الـــكـــوجنـــرس يــهــدد  ــ داخــ
بذلك، فضًلا عن احتمالية 
ــدًدا  ــجـ ــب« مـ ــ ــرامـ ــ دخــــــول »تـ

البيت األبيض.  

ــا  ــا م ــيد أن تطــوًرا إيجابًيّ ــا يفـ ــي، م ــة للنظــام الدول ــا مجاني ــد تقــدمي هداي ــم تعت ل
ــي والباحــث السياســي  ــو جنــم« -الصحافـ قــد يكــون وشــيًكا. ويضيــف »ميشــال أب
اللبنانــي- لهذيــن املؤشــرين التقييــم املتفائــل مــن جانــب كل األطــراف لنتائــج اجلولــة 
الثامنــة مــن املفاوضــات، ودخــول روســيا والصــني علــى خــط الوســاطة بــني الواليــات 

املتحــدة والثالثــي األوروبــي مــن جانــب وإيــران مــن جانــب آخــر. 

هـــذا ويتوقـــف املـــدى الزمنـــي الـــذي ميكـــن فــــيه إحيـــاء االتفـــاق النـــووي علـــى التعامـــل 
مـــع عـــدد مـــن القضايـــا املوضوعيـــة التـــي توليهـــا األطـــراف املتفاوضـــة أهميـــة كبيـــرة، 
فمـــن جانبهـــا تطالـــب إيـــران برفـــع العقوبـــات األمريكيـــة املفروضـــة عليهـــا كافـــة، 
ـــووي، كموضـــوع النشـــاط املزعـــزع لالســـتقرار  ـــف الن ـــا باملل ـــط منه ـــا ال يرتب ـــى م حت
ـــه  ـــح إلي ـــا تطم ـــى مل ـــل الســـقف األعل ـــب مُيثِّ ـــوق اإلنســـان. وهـــذا الطل ـــاكات حق وانته
ـــل  ـــم يحُص ـــا ل ـــًدا أن م ـــي جي ـــاوض اإليران ـــدرك املف ـــات، وي ـــد العقوب ـــران حتـــت بن إي
ـــا  ـــران -وهن ـــب إي ـــك تطال ـــي 2022. كذل ـــه فـ ـــن يحصـــل علي ـــي عـــام 2015 ل ـــه فـ علي
املشـــكلة احلقيقيـــة- بضمانـــات لعـــدم تكـــرار االنســـحاب األمريكـــي مـــن االتفـــاق، 
وموضـــع التعقيـــد هـــو أن االتفـــاق ليـــس بـــني الواليـــات املتحـــدة وإيـــران لكنـــه بـــني 
ا حـــال تغيُّـــر  إدارة »أوبامـــا« الدميقراطيـــة وإيـــران، وبالتالـــي فإنـــه مـــن الـــوارد جـــًدّ
ـــر مـــن صـــوت  ـــاك بالفعـــل أكث ـــة أن يتكـــرر االنســـحاب، وهن ـــة احلالي اإلدارة األمريكي
ـــدد بذلـــك، دع عنـــك دخـــول »ترامـــب«  لألعضـــاء اجلمهوريـــني داخـــل الكوجنـــرس يُه
مجـــدًدا البيـــت األبيـــض. جديـــر بالذكـــر أن »أوبامـــا« جنـــح فــــي متريـــر االتفـــاق داخـــل 
الكوجنـــرس نتيجـــة أمريـــن، أحدهمـــا الطبيعـــة املرنـــة لالتفـــاق، واآلخـــر النـــص علـــى 
ـــو تراجـــع الطـــرف اآلخـــر، وهكـــذا  ـــه ل ـــع أحـــد األطـــراف عـــن التزامات ـــة تراُج إمكاني

ـــس األمـــن. ـــران باللجـــوء جملل ـــى إي ـــات عل ميكـــن إعـــادة فـــرض العقوب

أمـــا مـــن اجلانـــب اآلخـــر فـــإن مـــا يطمـــح إليـــه الثالثـــي األوروبـــي والواليـــات 
ــق بالصواريـــخ الباليســـتية،  املتحـــدة يتمثَّـــل فــــي القليـــل فــــي تعديـــل النـــص املتعلِـّ
والـــذي يدعـــو فــــي صورتـــه األصليـــة إلـــى عـــدم قيـــام إيـــران بنشـــاط يخـــصُّ هـــذه 
ة( لتكـــون قـــادرة علـــى إيصـــال أســـلحة  الصواريـــخ )أو القذائـــف التســـيارية املعـــدَّ
نوويـــة، وهـــو مـــا يســـمح إليـــران بالتهـــرب مـــن االلتـــزام بعـــدم تطويـــر الصواريـــخ 
الباليســـتية، أولًا ألن النـــص غيـــر ملـــزم لهـــا بـــل يكتفــــي بدعوتهـــا، وثانًيـــا ألنـــه 
يرتبـــط حصرًيّـــا بالصواريـــخ القابلـــة حلمـــل أســـلحة نوويـــة، وميكـــن التـــذرع 
م أصـــلًا حيـــازة الســـالح النـــووي. هـــذا  دائًمـــا بفتـــوى »اخلمينـــي« التـــي حتـــرِّ
ـــود امللغومـــة  ـــور »محمـــد عبـــاس ناجـــي« مـــن ضمـــن البن ـــده الدكت النـــص، الـــذي يَُع
داخـــل االتفـــاق، ميثِّـــل مشـــكلة حقيقيـــة، ألن إيـــران لـــن تســـمح بااللتفـــاف علـــى 
ــذا  ــا، وهـ ــداء عليهـ ــم ألي اعتـ ــرادع األهـ ــل الـ ــذي ميّثـ ــي الـ ــا الصاروخـ برنامجهـ
ـــت  ـــا كان ـــراق عندم ـــع الع ـــي ســـنوات م ـــي حـــرب الثمان ـــا فـ ـــن خبرته ـــه م ـــا تعلمت م
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـــذي  األهـــم  العامـــل 
مواجهـــة  وقــــــــوع  يســتـبـعــــــد 
بـــني  مـبـاشـــــــــرة  عـســــكـــريــــــــة 
إســـرائيل وإيـــران هـــو املوقـــف 
األمريكـــي الرافـــض للتـــورط 
شرق-أوســـطية  حـــرب  فــــي 
املهـــم  مـــن  وهنـــا  جديـــدة، 
التهديــــــــدات  بـــني  التمييـــز 
اللفظيـــة األمريكيـــة ببدائـــل 
للحلـــول الدبلوماســـية، وبـــني 

الفعليـــة.   السياســـة 

ســـماؤها مســـتباحة للطيـــران العراقـــي، مـــا أوقـــع خســـائر فادحـــة إّبـــان مـــا كان 
يُعـــرف باســـم حـــرب املـــدن. وفــــي الوقـــت نفســـه فـــإن الواليـــات املتحـــدة والثالثـــي 
األوروبـــي يـــدركان اخلطـــورة التـــي ينطـــوي عليهـــا البرنامـــج الصاروخـــي اإليرانـــي 
فــــي حـــد ذاتـــه وبغـــض النظـــر عـــن حتميلـــه بـــرؤوس نوويـــة مـــن عدمـــه. ثـــم هنـــاك 
النقطـــة اخلاصـــة مبصيـــر كميـــات اليورانيـــوم عالـــي التخصيـــب خصوًصـــا، والتـــي 
حتتفـــظ بهـــا إيـــران، ومـــا إذا كانـــت ســـتذهب لدولـــة أخـــرى مـــع تزويـــد إيـــران 
بحاجتهـــا مـــن اليورانيـــوم منخفـــض التخصيـــب ألغـــراض الطاقـــة، وكذلـــك مصيـــر 
ـــا، وإن كانـــت هـــذه النقطـــة أقـــل مـــن  ـــدة عددًيّ ـــا واملتزاي الطـــّرادات املتطـــورة نوعًيّ

حيـــث مســـتوى التعقيـــد مقارنـــًة مبـــا ســـبقها.

السيناريو الثاني:
ــة،  ــة اإليرانيـ ــد املفاعـــالت النوويـ ــرائيلية ضـ ــكرية إسـ ــة عسـ ــيذ ضربـ ــو تنفــ هـ
ــني،  ــض احملللـ ــاه بعـ ــيناريو يتبنـ ــذا السـ ــهر«؛ هـ ــز« و »بوشـ ــها »نطنـ ــى رأسـ وعلـ
عـــة لتوجيـــه  د الفتـــرة املتوَقّ مـــن بينهـــم الدكتـــور »طـــارق فهمـــي« الـــذي حـــدَّ
ـــع فبرايـــر 2022، واملؤشـــرات  ـــع ينايـــر ومطل الضربـــة اإلســـرائيلية مبـــا بـــني مطل
ــام  ــتعداد إســـرائيل بنظـ ــيناريو هـــي: اسـ ــار هـــذا السـ ــا أنصـ ــتند إليهـ التـــي يسـ
دفاعـــي متطـــور يُعـــَرف باســـم الســـماء احلمـــراء، ورفـــع حالـــة االســـتعداد إلـــى 
ــة 2.9  ــة بقيمـ ــة األصليـ ــية للميزانيـ ــاع إضافــ ــة دفـ ــد ميزانيـ ــة A، ورصـ الدرجـ
مليـــار دوالر متهيـــًدا لشـــن هجـــوم محتمـــل ضـــد إيـــران، ومنـــح رئيـــس األركان 
وقـــادة اخملابـــرات صالحيـــات كبيـــرة فــــي تقديـــر أســـلوب التعامـــل مـــع إيـــران. 
ـــة،  ـــة النظري ز هـــذا الســـيناريو مـــن الناحي ـــزِّ وميكـــن إضافـــة مؤشـــرات أخـــرى تع
مثـــل: تكثيـــف املباحثـــات اإلســـرائيلية مـــع املســـؤولني األمريكيـــني، وخصوًصـــا 
ــرائيل  ــراه إسـ ــذي تـ ــي الـ ــي األمريكـ ــن القومـ ــار األمـ ــوليڤان« مستشـ ــك سـ »جيـ
ــران«،  ــاه إيـ ــة جتـ ــتراتيجية األمريكيـ ــر االسـ ــى »تغييـ ــادر علـ ــوي القـ ــل القـ الرجـ
ـــل  ـــرات لنق ـــات املتحـــدة تتضمـــن طائ ـــدة مـــع الوالي ـــة أســـلحة جدي ـــع صفق وتوقي
اجلنـــود وأخـــرى لتزويـــد الســـالح اجلـــوي بالوقـــود، هـــذا فضـــلًا عـــن التصريحـــات 
ـــي  ـــن فـ ـــران. هـــذه املؤشـــرات صحيحـــة، لك ـــة إي ـــة ملهاجم اإلســـرائيلية باجلاهزي
املقابـــل فـــإن العامـــل األهـــم الـــذي يســـتبعد وقـــوع مواجهـــة عســـكرية مباشـــرة 
ــرب  ــي حـ ــورط فــ ــض للتـ ــي الرافـ ــف األمريكـ ــو املوقـ ــران هـ ــرائيل وإيـ ــني إسـ بـ
ــة  ــدات اللفظيـ ــني التهديـ ــز بـ ــم التمييـ ــن املهـ ــا مـ ــدة، وهنـ ــطية جديـ شرق-أوسـ
األمريكيـــة ببدائـــل للحلـــول الدبلوماســـية، وبـــني السياســـة الفعليـــة. واملتابـــع 
للفعـــل ورد الفعـــل بـــني إســـرائيل وإيـــران علـــى مـــدار الســـنوات املاضيـــة يجـــد 
ـــداءات  ـــاُدل االعت ـــاُدل مهاجمـــة الســـفن، وتب ـــي: تب ـــى النحـــو التال أنهمـــا ســـارا عل
ـــذ  الســـيبرانية واألعمـــال اخملابراتيـــة التخريبيـــة، وفــــي ديســـمبر 2021 نفَّ
احلـــرس الثـــوري اإليرانـــي مناوراتـــه الســـنوية محاكًيـــا أهداًفـــا إســـرائيلية، وفــــي 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــي  ـــان فـ ـــم رئيســـي« للبرمل ـــا »إبراهي م به ـــدَّ ـــي تق ـــة الت امليزاني
ــر  ــاع وتطويـ ــارات دوالر للدفـ َصـــت 5 مليـ ــر 2022 ُخصِّ ينايـ
األبحـــاث االســـتراتيجية. واخلالصـــة أن إيـــران قـــد تبالـــغ 
فــــي قدراتهـــا العســـكرية وهـــذا مفهـــوم، لكـــن فــــي الوقـــت 
نفســـه فـــإن مواجهتهـــا عســـكرًيّا لـــن تكـــون مجـــرد نزهـــة. 

السيناريو الثالث واألخير:
ـــع فــــي  هـــو توقيـــع اتفـــاق مرحلـــي علـــى غـــرار ذلـــك الـــذي ُوقِّ
نوفمبـــر 2013، وقـــد جـــرى تـــداوٌل فــــي إمكانيـــة هـــذا الســـيناريو 
ــود  ــل وجـ ــي ظـ ــات فــ ــابعة للمفاوضـ ــة السـ ــل اجلولـ ــوة قبيـ بقـ
إبراهيـــم رئيســـي، لكـــن بعـــد أن طـــرح الوفـــد اإليرانـــي املفـــاوض 
ـــز النقـــاش حـــول  ـــي اجلولـــة الســـابعة تركَّ ـــيتني فـ ورقتـــني إضافـ
ـــة أو باحلـــذف، كجـــزء  ـــا، ســـواء باإلضاف ـــل معهم ـــية التعام كيفـ
مـــن اتفـــاق نهائـــي. وبالتالـــي تـــوارى احلديـــث مؤقًتـــا عـــن اتفـــاق 
ـــي إطـــار  مرحلـــي، خاصـــة أن التجميـــد جلـــزء مـــن العقوبـــات فـ
اتفـــاق مرحلـــي ال يلبـــي احتياجـــات إيـــران، لكـــن هـــذا الســـيناريو 
هـــا هـــو يظهـــر مـــن جديـــد؛ خوًفـــا مـــن أن يســـتغرق التوصـــل 
ـــي -مـــن  ـــذا ميكـــن القـــول إنن ـــي عـــدة شـــهور؛ ل ـــاق نهائ ـــى اتف إل
ـــح الســـيناريو األول، لكـــن  ـــه- أرجِّ واقـــع قـــراءة املشـــهد بتفاصيل

ال أســـتبعد الســـيناريو األخيـــر.

وختاًمـــا، ســـيكون عـــام 2022 عاًمـــا مصيرًيّـــا بالنســـبة خلطـــة 
العمـــل الشـــاملة املشـــتركة؛ إذ ســـيحمل هـــذا العـــام - فــــي 
تقديـــري- عـــودة الواليـــات املتحـــدة إليهـــا، وهـــذا ســـيضع 
البرنامـــج النـــووي اإليرانـــي حتـــت اجملهـــر، وهـــو تطـــور مهـــم 
بـــكل املقاييـــس، لكنـــه ال يعالـــج ســـوى بعـــد واحـــد مـــن أبعـــاد 

ـــة الكبـــرى. ـــة اإليراني املعضل
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

املشهد اخلتامي لعام 2021 كان مقلًقا للغاية بشأن مستقبل دولة ِجوار مباشر مؤثرة 
على معطيات األمن القومي املصري؛ ذلك أن مالمح األزمة السياسية فـي السودان 
قد شهدت حالة من تصاعد التوتر بني مكونات وأطراف املعادلة السياسية، وحالة 
من متترس كل فريق خلف موقفه، بينما كان الشارع السياسي محتنًقا ومعبًِّرا عن 

نفسه فـي مظاهرات ومواكب سقط فـيها شهداء من الشباب فـي ربيع العمر.

عة فـي  وقد تبلورت مالمح األزمة الرئيسة عند مفصل تنفـيذ الوثيقة الدستورية املوقَّ
أغسطس 2019، خصوًصا البند املتعلق بتسليم رئاسة اجمللس السيادي االنتقالي 
للمكوِّن املدني، إذ إنَّ عدم تنفـيذ هذا البند من جانب املكوِّن العسكري، راكم ميراًثا 
من عدم الثقة بني املكونني املدني والعسكري، تصاعدت حدته فـي سبتمبر 2021، 
حني أُعِلن عن محاولة انقالبية فاشلة، استثمر فـيها الطرفان، وأسفر هذا االستثمار 
د العالقة بني الطرفـني على نحو  السلبي عن تراشق وتالسن سياسي، أسهم فـي تعقُّ

غير مسبوق، رمبا فـي التاريخ السياسي السوداني منذ استقالله.

وبالتوازي مع ذلك برزت أزمة شرق السودان كمهدد استراتيجي ملؤسسة الدولة، 
إذ أُغِلق امليناء البحري الوحيد للسودان )بورتسودان(، وُقِطعت طرق شرق السودان 
ر للبترول اجلنوب  عن باقي الدولة، وكذلك التهديد بإغالق أنبوب البترول املُصدِّ
سوداني، والذي هو مورد موازنة دولة جنوب السودان الوحيد. وحتت مظلة هذه 
التضاغطات بني األطراف السودانية، أُزيح املكوِّن املدني عقب التطورات األخيرة 
التي ُوِصفت باإلجراءات التصحيحية من جانب املكوِّن العسكري السوداني، وجرى 
اعتقال رئيس الوزراء ومجلسه، تقريًبا فـي 25 أكتوبر 2021، على أن هذه اخلطوة 
قد مت التراجع عنها نتيجة الضغطني الداخلي والدولي، وعاد الدكتور »عبد اهلل 
نوفمبر  ع فـي 21  ُوقِّ للوزراء مبوجب إعالن سياسي،  رئيًسا  حمدوك« مرة أخرى 

2021، بينه وبني رئيس اجمللس السيادي الفريق أول »عبد الفتاح البرهان«.

القوى  فإن  السياسي،  اإلعالن  بهذا  والدولي  اإلقليمي  الترحيب  من  الرغم  وعلى 
ع املهنيني النقابي وجلان املقاومة الشبابية، قد  السياسية السودانية، خصوًصا جتُمّ
بل  االتفاق،  رافضة  للشوارع  واملظاهرات  املواكب  وعادت  وتفصيلًا،  جملًة  رفضته 
تتم  قد  سياسي،  ميثاق  بلورة  هت حملاولة  توجَّ حيث  نفسه؛  الوزراء  رئيس  ورافضة 
على  بديلة.  أسماء  وطرح  اهلل حمدوك«،  »عبد  الدكتور  باستبعاد  املطالبة  مبوجبه 
وسوء  التضخم،  معدالت  ارتفاع  مع  األزمة  حدة  تصاعدت  االقتصادي،  املستوى 
أحوال الناس املعيشية، وذلك مع جتميد برنامج املساعدات الدولي للسودان عملًيّا، 

بسبب بيئة عدم اليقني السياسي.

آفاق املشهد السوداني فـي 2022

ــــل ــويـ ــ ــــطـ الـ أمــــــــانــــــــي  د. 

األهـــــرام  مبركـــز  مســــتشار 
للـدراســــــــات الـســـيـاسـيــــــة 

واالســـتراتيجية
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التفاعالت  السيناريوهات بشأن مستقبل  السياق ميكن رصد عدد من  وفـي هذا 
السودانية على املستويني الداخلي واخلارجي، ومنها:

أوًلا: استمرار حالة توازن الضعف بني أطراف املعادلة السياسية السودانية، بالنظر 
املطلقة،  إرادته  فرض  على  العسكري  أو  املدني  املكونني  من  أي  قدرة  عدم  إلى 
البرهان«  الفتاح  »عبد  السيادي  اجمللس  رئيس  قام  حيث  السياسي؛  مشروعه  أو 
بفك أجهزة االنتقال السياسي القائم مبوجب الوثيقة الدستورية، مبوجب إجراءات 
أحادية، ولكنه لم يستطع أن يَُكوِّن حكومة تنفـيذية تقود البالد بديلًا عن حكومة 
القوى السياسية السودانية  الدكتور »عبد اهلل حمدوك«. وفـي املقابل لم تستطع 
ومواجهة  عليه،  اجلماهير  حشد  تستطيع  عليه  متواَفق  سياسي  برنامج  صياغة 
املكوِّن العسكري عبر ميزان قوي لصالح املدنيني، وذلك فـي ضوء متوالية انقسامات 
وانشقاقات سياسية متت ممارستها على املستوى البيني بني التنظيمات السودانية 

طوال العامني السابقني.

كبير  بشكل  الدولة  مركز  على  الضغط  فـي  دوًرا  املعطيات  من  عدد  تلعب  ثانًيا: 
مبا يرشحه رمبا لالنهيار، وتكرار منوذج الصوملة الذي حتالفت فـيه القبائل مع 
احلركات املسلَّحة، الحتالل الفراغ الناجت عن ضعف وانهيار السلطة املركزية فـي 
استمرار  فـي  الدولة  مركز  على  املؤثرة  املعطيات  هذه  تلخيص  وميكن  الصومال. 
املظاهرات والرفض الشعبي التفاق 21 نوفمبر، مستهدفة استبعاد كل من القائد 
فـي  مؤثر  كطرف  القبائل  دخول  توقيت  فـي  وذلك  الوزراء،  ورئيس  للجيش  العام 
التفاعالت السياسية عبر استدعاء املكوِّن العسكري لها، فـي محاولة ملواجهة القوى 

السياسية.

فـي هذا السياق يوجد حالًيّا عتاد عسكري لكل احلركات املسلحة فـي العاصمة 
ولكنه   ،2020 أكتوبر  فـي  احلكومة  مع  اتفاق سالم  على  عة  املوقِّ وهي  السودانية، 
ل تنفـيذه، خصوًصا ما يرتبط ببند الترتيبات األمنية، وذلك حتت وطأة حالة  تعطَّ

السيولة السياسية املستمرة منذ عامني.

ع اتساع حجم الصراعات املسلحة فـي إقليم دارفور؛ حيث ُرِصد نحو  ثالًثا: من املتوقَّ
200 حالة صراع مسلح فـي اإلقليم خالل العام املنصرم، مع تصاعد حدة خطابات 
مناطق  من  قادم  كبير  تسلح  حجم  وجود  مع  وذلك  عرقية،  أسس  على  الكراهية 
السيولة املتاخمة للسودان فـي كل من: تشاد، وإفريقيا الوسطى، وليبيا، وهو ما يُنتج 

حالة نزوح يومي إضافـي من جانب السودانيني نحو معسكرات اللجوء فـي تشاد. 

مـــن  عــــــــدد  تلعـــــــب 
فــــي  دوًرا  املعطيــــــــات 
مركـــــــــز  علـــى  الضغـــط 
كبيـــر  بشـــكل  الدولـــة 
رمبـــا  يــــرشــــحــــــــه  مبـــا 
وتـــكـــــــــــرار  لالنــهيـــــــــــــــــار، 
منـــوذج الصوملـــة الـــذي 
حتالفـــت فــــيه القبائـــل 
حة،  مـــع احلـــركات املســـلَّ
الحتـــالل الفـــراغ النـــاجت 
وانهيـــــــــــار  ضعـــف  عـــن 
فــــي  املركزيـــة  الســـلطة 

الصومـــال.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــــع اتـــســـاع  ــن املــــتــــوقَّ ــ مـ
املسلحة  الصراعات  حجم 
ــي إقــلــيــم دارفـــــــور؛ حيث  فـــ
ُرِصد نحو 200 حالة صراع 
مسلح فـــــي اإلقــلــيــم خــالل 
العام املنصرم، مع تصاعد 
حــــدة خــطــابــات الــكــراهــيــة 
عــلــى أســـس عــرقــيــة، وذلــك 
ــع وجــــــــود حـــجـــم تــســلــح  ــ مـ
ــن مــنــاطــق  ــ كـــبـــيـــر قــــــــادم مـ
السيولة املتاخمة للسودان 
فـي كل من: تشاد، وإفريقيا 

الوسطى، وليبيا.  

رابًعا: احتمال حترك مؤسسة القوات املسلحة السودانية مبعزل عن قيادتها، رمبا 
املؤسسة  على  املتصاعدة  الضغوط  لطبيعة  نظًرا  وذلك  2022؛  العام  مطلع  مع 
العسكرية الرسمية، نتيجة حالة استمرار السيولة السياسية، وعدم قدرة القيادة 
من  عناصر  فتح  مع  لذلك  مؤشرات  ظهرت  وقد  احتوائها،  على  للجيش  العامة 
اجليش اجلسور املغلقة بني »أم درمان«، و »اخلرطوم« فـي مظاهرات الذكرى الثالثة 
للثورة فـي 19 ديسمبر 2021، حيث استطاع املتظاهرون الوصول أيًضا إلى القصر 

اجلمهوري الذي كانت حترسه قوات أمنية.  

خامًسا: استمرار النزوح السكاني من العائالت السودانية إلى القاهرة؛ وذلك بسبب 
السيولة األمنية، وضعف اخلدمات خصوًصا الكهرباء، وارتفاع معدالت التضخم، 
وعدم انتظام العملية التعليمية، مبا يجعل الفئات املتوسطة السودانية تختار مصر 
الهواجس من وجود قوات مسلحة  ارتفاع مستوى  بديلًا، رمبا خصوًصا مع  وطًنا 
لألطراف السودانية ووقوع مشاحنات مسلحة بينها وبني قوى الدعم السريع فـي 
العاصمة السودانية، وبروز خطابات لها طابع عرقي من جانب قيادات إقليم دارفور 

ضد العنصر العربي السوداني فـي وسط البالد.

سادًسا: رمبا يكون إنتاج توافق سياسي سوداني وإنهاء السيولة السياسية الراهنة 
أضعف السيناريوهات فـي عام 2022؛ وذلك نظًرا المتداد إرث األنظمة السابقة 
مختلف  بني  سياسي  احتقان  من  أنتجته  وما  عاًما،   30 مدى  على  السودان  فـي 
السياسية،  مواقفها  على  متترًسا  األطراف  جميع  مارست  ذلك  وعلى  األطراف، 
كما فشلت املؤسسة العسكرية فـي تدبير حاضنة سياسية وشعبية لها، رمبا بحكم 
ميراثها السلبي خالل حكم الرئيس السابق »عمر البشير«، ووجود قناعة عامة بأن 
عناصر واسعة فـي املؤسسة العسكرية تدين بالوالء للجبهة القومية اإلسالمية، وهو 
الدفاع »بن  إزاحة وزير  »البشير« قد تطلّبت خطوتني؛  إزاحة  ما يفسر أن خطوة 

عوف« أولًا، ثم إزاحته لصالح الفريق »عبد الفتاح البرهان« ثانًيا. 

العامل  دور  من  الرغم  على  فإنه  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  أما 
القدرة  محدود  يظل  فإنه  السودانية،  التفاعالت  على  التأثير  فـي  الدولي 
وبالتالي  السودانية،  الدولة  مؤسسة  سالمة  يضمن  كيفـي  تغيير  إحداث  على 
الرغم  على  أنه  ذلك  األمريكية،  املصالح  خصوًصا  فـيها  مصاحله  ضمان 
األمريكية، اإلدارة  ال  لكن  األخيرة،  التطورات  من  الغربي  االستياء  حجم   من 
السوداني  العسكري  املكوِّن  عن  للتخلي  استعداد  على  العاملية  العواصم  باقي  وال 
مراًرا  بذلك  طالب  والذي  املدني،  املكوِّن  لصالح  الداخلية  السياسية  املعادلة  فـي 
وتكراًرا خصوًصا من جانب جتمع املهنيني، وجلان املقاومة الشبابية؛ وذلك نظًرا 
لهشاشة مؤسسة الدولة السودانية، وحالة السيولة السياسية فـيها، وضرورة إجناز 
متطلبات »اتفاق جوبا للسالم«، بل واستكماله مع كل من »عبد العزيز احللو«، الذي 
من املطلوب احتواؤه بعد انخراطه اخلِطر فـي حتالف عسكري مع أديس أبابا ضد 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مناوئيها، وذلك فضلًا عن »عبد الواحد نور« املؤثر فصيله على نحو ما فـي مجريات 
كل من تشاد وليبيا.

هذا املشهد تُعززه طبيعة املصالح الغربية فـي البحر األحمر وضرورة ضمان أمنه؛ 
ذلك أن صعود حركات متمردة فـي شرق السودان على املركز السوداني من شأنه 
تصعيد مستوى اخملاوف الغربية على صعيدين، األول: مستقبل الصراع احلدودي 
بني إثيوبيا والسودان فـي شرق السودان، والثاني: طبيعة انعكاس السيولة األمنية 
فـي إقليم شرق السودان على أمن البحر األحمر، وهو املمر املائي الناقل للنفط 

اخلليجي نحو أوروبا.

فـي هذا السياق فإن سيناريوهات التفاعل الدولي مع السودان خالل عام 
2022 قد تتبلور فـي اآلتي: 

استمرار حجب املساعدات الدولية عن السودان، فـي حال استمرار تغوُّل املكوِّن 	 
العسكري على املكوِّن املدني فـي السودان، ولكن ذلك لن يحول دون أن تقدم 
دول اخلليج مساعدات اقتصادية للسودان، وذلك فـي محاولة منها لتطويق أثر 
آلية  بلورة  أنه قد متت  الدولة، خصوًصا  بقاء مؤسسة  السياسية على  األزمة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  من  نة  مكوَّ مشتركة  دولية  إقليمية  تفاعل 
وبريطانيا، وكل من اململكة السعودية، ودولة اإلمارات، وقد مارست هذه اآللية 
السودانية  الدستورية  الوثيقة  على  احلفاظ  بشأن ضرورة  الضغوط  من  نوًعا 
وشراكة املكونني املدني والعسكري فـي املعادلة االنتقالية، وإن كانت لم حُتدد 
الطرف املدني املعني بهذه الشراكة، هل هو القوى السياسية، أم أطراف بديلة 

يحددها اجمللس العسكري؟

ممارسة واشنطن ضغوط محسوبة على املكوِّن العسكري؛ تضمن عدم خسرانه، 	 
وذلك فـي ضوء حالة التنافس الدولي على السودان، وهي حالة يدركها املكوِّن 
العسكري السوداني، وبالتالي ميارس ابتزاًزا للطرف األمريكي، من خالل التلويح 

بالورقة الروسية.

بلورة حالة تفاعل مع املكوِّن املدني ضمن أسقف يوافق عليها املكوِّن العسكري، 	 
ع املهنيني وجلان املقاومة الشبابية، نحو  وذلك رمبا لتطوير موقف كٍلّ من جتُمّ

توافق سياسي شامل.

من املهم إيجاد وسائل تفاعل مصرية علنية مع السودان، تدعم سالمة الدولة 	 
دون االنحياز ألي طرف على حساب اآلخر.

ضوء 	  فـي  وذلك  السودان،  شرق  أزمة  لتطويق  دولية  جهود  استمرار ممارسة 
تداعياتها على األمن لدولتي السودان، وكذلك على العالقات اإلثيوبية السودانية، 

خصوًصا من زاوية الصراع العسكري بني البلدين على الشريط احلدودي. 

حــــركــــات  صـــــعـــــود  إن 
متمردة فـي شرق السودان 
مستوى  تصعيد  شأنه  من 
ــيــــة عــلــى  اخملــــــــــاوف الــــغــــربــ
صعيدين، األول: مستقبل 
الــــــصــــــراع احلـــــــــــدودي بــني 
إثيوبيا والسودان فـي شرق 
طبيعة  والثاني:  الــســودان، 
األمنية  السيولة  انعكاس 
فـــــي إقــلــيــم شـــرق الــســودان 
األحــمــر،  البحر  أمــن  على 
وهــــو املـــمـــر املـــائـــي الــنــاقــل 
لــلــنــفــط اخلـــلـــيـــجـــي نــحــو 

أوروبا.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــر مـــن  ـــد أكث ـــة بعـ ـــة دميقراطي ـــة انتخابي ـــا أول جترب ـــو 2012، شـــهدت ليبي ـــي يولي فـ
نصـــف قـــرن، النتخـــاب املؤمتـــر الوطنـــي العـــام )املؤسســـة التشـــريعية(، إثـــر ســـقوط 
ــادة تلـــك  ــام »القذافــــي«؛ حيـــث انتُِخـــب مؤمتـــر وطنـــي مـــن مائتـــي عضـــو لقيـ نظـ
املرحلـــة االنتقاليـــة. ورغـــم غيـــاب مظاهـــر العنـــف والقتـــال آنـــذاك، فـــإن االنتخابـــات 
ذاتهـــا مّثلـــت مجـــالًا للصـــراع والتنافـــس اجملتمعـــي التقســـيمي، الـــذي جعـــل ليبيـــا 
أكثـــر انقســـاًما ال أكثـــر وحـــدة )1(. وفــــي ســـياق حتليـــل عمليـــة التحـــوُّل الدميقراطـــي 
ـــات  ـــة« التـــي تلتمـــس فــــي العملي ـــة »االنتقاليَّ ـــى املقارب فــــي ليبيـــا، ســـوف نعتمـــد عل
السياســـية ومبـــادرات وخيـــارات النخبـــة تفســـيًرا لعمليـــة االنتقـــال مـــن حكـــم تســـلطي 
ـــــم هـــــذه املقـــــالة  إلـــى حكـــم دميقراطـــي ليبرالـــي )2(، وضمـــن هـــذا اإلطـــار ســـوف تُقسَّ
ـــا،  ـــات وُمتطلباته ـــوم االنتخاب ـــي، أولًا: مفهــ ـــة، هـــي كمـــا يل ـــة محـــاور رئيسـ ـــى أربع إل
ثانًيـــا: الســـياق العـــام لالنتخابـــات فــــي ليبيـــا، ثالًثـــا: االســـتحقاق االنتخابـــي فــــي 

ـــا: آفـــاق املســـتقبل. ـــات، ورابًع ـــات والتحدي ـــا: املعطيـــ ليبي

أوًلا: مفهــوم االنتخابات ومتطلباتهــا 
ـــرادف للممارســـة  ـــات« كم ـــوم »االنتخاب ـــى اســـتخدام مفه ـــا إل ـــات عموًم ـــير األدبي تُش
ـــة مـــن املبـــادئ: كاملســـاواة بـــني  الدميقراطيـــة؛ حيـــث إن االنتخابـــات تقـــوم علـــى جمل
الناخبـــني فــــي القـــوة التصويتيـــة، وســـرية العمليـــة االنتخابيـــة، ومشـــاركة البالغـــني 
فقـــط، وتنـــوُّع بدائـــل االختيـــار على أســـــاس »العـقــــالنيَّة«)3(. وفــــي النظرية السياســـية 
تنبـــع ســـلطة احلكومـــة فــــي النظـــم الدميقراطيـــة مـــن رضـــا احملكومـــني وقبولهـــم 
ـــة األساســـية لنقـــل رضـــا احملكومـــني عـــن احلكومـــة هـــي إجـــــراء انتخابــــات  لهـــا، واآلليَّ

نزيهـــة وحـــرة)4(.

فاالنتخــاب )Election( هــو الوســيلة الدميقراطيــة الوحيــدة إلســناد الســلطة، ويُعــد 
ركيــزة ودعامــة أساســية لــكل حكــم دميقراطــي ســليم؛ كونــه املرجعيــة األساســية فـــي 
حتديــد شــرعية الســلطة داخــل اجملتمــع)5(، واالنتخــاب قائم على عنصر »االختيـــار«؛ 
حيــث يتــم اختيــار مرشــح ملنصــب عــام فـــي الدولــة مــن ِقبــل الناخبــني، وهــو إجــراء 
 قانوني منظم، يتم مبقتضاه اختيار شــخص مرشــح - من ضمن مرشــحني آخرين -
ملنصــب رئاســة الدولــة، أو عضويــة مجلــس نيابــي أو غيــر ذلــك )6(. حيــث يتــم هــذا 
االختيــار عــن طريــق »التصويــت« )voting( الــذي هــو عبــارة عــن منــط مــن أمنــاط 
مــني أو مرشــحني لالنتخابــات  املشــاركة السياســية، يقــوم علــى املفاضلــة بــني ُمتقدِّ
ــا فـــي املُجتمعــات الدميقراطيــة؛  العامــة أو الدوريــة )7(. وتــؤدي االنتخابــات دوًرا مهًمّ
إذ تعمــل علــى حتقيــق عــدد مــن املقاصــد، فاالنتخابــات الدميقراطيــة تُعبِّــر عــن 

االنتخابات الليبية ومستقبل الدولة الوطنية

د. خالد خميس السحـاتي

ـــر بكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم  ُمحاضـ
 - بنغـــازي  جامعـــة   - السياســـية 

ليبيـــا
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــخ مبــدأ أن الشــعب مصــدر الســلطات، فتعمــل علــى  مبــدأ الســيادة الشــعبية وترسِّ
وصــول احلــكام إلــى الســلطة اســتناًدا إلــى اإلرادة الشــعبية. وإذا كانــت االنتخابــات 
تعمــل علــى حتقيــق أهــداف ومقاصــد مهمــة فـــي اجملتمعــات الدميقراطيــة، فإنهــا 
ــى مســتوى  ــد الصراعــات، وبخاصــة عل ــا بع ــي دول م ــة فـ ــر أهمي ــؤدي أدواًرا أكث ت
د العنــف  ــيلة مبنــع جتــدُّ ــير الســبل الكفـ إحــالل الســالم، وحتقيــق االســتقرار، وتوفـ
وعــودة الصــراع )8(. وميكــن حتديــد أبــرز متطلّبــات العمليــة االنتخابيــة الدميقراطيــة 

بإيجــاز كمــا يلــي)9(:

تنظيــم عمليــة اتخــاذ القــرارات وعمــل مؤسســات احلكــم مــن خــالل االســتناد . 1
إلــى مبــدأ »حكــم القانــون«.

متكــني املواطنــني مــن املشــاركة فـــي صنــع القــرارات السياســية، واعتمــاد مبــدأ . 2
التــداول الســلمي للســلطة، وحــق جميــع القــوى السياســية فـــي التنافــس علــى 

مقاعــد احلكـم. 

تنظيم عالقة مؤسسات احلكم باجلماهير، على أساس رابطة »املواطنـــة«.. 3

ثانًيا: السياق العام لالنتخابات فـي ليبيا
يُشــير العديــد مــن دراســات االنتخابــات التــي أُْجريــت عقــب النزاعــات املســلَّحة 
إلــى أن التعجيــل بإجــراء االنتخابــات قبــل حتقيــق نــزع أســلحة الفرقــاء وإدماجهــم، 
د الصراعــات املســلَّحة؛ ففـــي غيــاب مؤسســات الدولــة الفاعلــة،  يقــود إلــى جتــدُّ
ــراطية« مُيْكــن  ــات التــي جتــري بعــد الصــراع، »دميقـ ــن االنتخاب ميكــن أن ينجــم عـ
اعتبارهـــا ضعيفــة، أو جزئيــة، أو افتراضيــة )10(. وفـــي احلالــة الليبيــة تواجــه عمليــة 
التحــول الدميقراطــي حالّيًــا عـــدة صعــاب، منهــا: ضعف مؤسســات الدولــة، والثقافة 
يــة،  السياســية الشــائهة، وهشاشــة اجملتمــع املدنــي، واألوضــاع االقتصاديــة املتردِّ
والفشــل فـــي التوافــق حــول قواعــد العمليــة السياســية والسياســات العامــة، والتدخل 
األجنبــي)11(، باإلضافــة إلــى معضلــة انتشــار الســالح والتشــكيالت املســلَّحة خــــارج 

إطــــار مؤسســات الدولــة.)12(

وتُعــد ليبيــا مــن الــدول التــي تظهــر فـــيها إشــكالية »االســتعصاء الدميقراطــي«، 
ــة االســتبداد  ــان حقب ــي، إب ــة عــن املشــهد الليب ــل للدميقراطي ــاب الطوي بســبب الغي
التــي عاشــتها ليبيــا 42 عاًمــا )13(. وكذلــك بســبب »املــوروث السياســي« الســيئ 
مــن تلــك احلقبــة، القائــم علــى تشــويه مفهومــي الثقافــة االنتخابيــة واألحــزاب 

ل  حـــوُّ التَّ عمليـــة  تواجـــه 
عــــدة  ليبيـــا  فــــي  الدميقراطـــي 
ــا: ضعـــف مؤسســـات  صعـــاب، منهـ
اجملتمـــع  وهشاشـــة  الدولـــة، 
االقتصاديـــة  واألوضـــاع  املدنـــي، 
التوافـــق  فــــي  والفشـــل  يـــة،  املتردِّ
حـــول قواعـــد العمليـــة السياســـية 
والتدخـــل  العامـــة،  والسياســـات 

األجنبـــي.  
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السياسية، وضعــــــف منـظمــــات اجملتمــــع املــــدني، وترسيخ القبليــــــة )14(. وبعد عام 
2011، شــهدت ليبيــا انتخابــات برملانيــة عــام 2012، النتخــاب )املؤمتــر الوطنــي 
العــــام(، وفـــي عــام 2014 النتخــاب البرملــان )مجلــس النــواب الليبــي(. وميكــن رصــد 

ــة:  ــي النقــاط الرئيســة التالي ــرز عناصــر الســياق الليبــي سياســًيّا فـ أب

رغـم 	  اللحظـة،  هـذه  حتـى  لالسـتفتاء  »الدسـتور«  مشـروع  طـرح  فــي  اإلخفـاق 
انتخـاب الهيئـة التأسيسـية لصياغـة مشـروع الدسـتور، فــي فبرايـر عـــام 2014 

.)15(

فـازت قائمـة »محمـد املنفــي«، و »عبـد احلميـد الدبيبـة«، عندمـا أدلـى أعضـاء 	 
ُملتقـى احلـوار السياسـي الليبـي بأصواتهـم يـوم )5 فبرايـر 2021( علـى القوائـم 

األربـع ملرشـحي اجمللـس الرئاسـي.

فــي 10 مـارس 2021، صـوَّت مجلـس النـواب علـى منـح الثقـة للحكومـة، بأغلبيَّة 	 
132 صوًتـا، وبذلـك نالـت احلكومـة الثقـة، وقـد أدى رئيـس احلكومـة اليمـني 

الدسـتورية أمـام البرملـان. 

لـم تُصـرف ميزانيـة للحكومـة حتـى هـذه اللحظـة، وطلـب مجلـس النـواب مـن 	 
بــ )1/12(؛ حيـث إن املـادة 178 مـن القانـون الليبـي تتيـح  احلكومـة الصـرف 
للحكومـة الصـرف مـن ميزانيـة العـام السـابق، مبوجـب مرسـوم رئاسـي فــيما 
يتعلـق باملرتبـات ومـا فــي ُحكِمهـا، واملصروفـات العموميـة، وقانـون )1/12( يعني 
الصرف فــي مقدار قسمة ُمخصص القطاع فــي آخر ميزانية معتمدة على 12، 

وال يُصـرف منـه إال فــيما يخـص البابـني األول والثانـي)16(.

فـي 21 سبتمبر 2021، مت التصويت فـي البرملان على سحب الثقة من احلكومة 	 
بأغلبيـة )89 صوًتـا( مـن أصـوات أعضـاء اجمللـس احلاضريـن فعلّيًـا فــي تلـك 
اجللسـة، وهـم 113 نائًبـا، وبالتالـي، اسـتمرت احلكومـة بعـد سـحب الثقـة فــي 

تصريـف وتسـيير األعمـال اليوميـة.

عجـز »ملتقـى احلـوار السياسـي« عـن وضـع قاعـدة دسـتورية لالنتخابـات، فعـاد 	 
البرملـان للمداولـة، وأعـدَّ مشـروع قانـون النتخـاب الرئيـس مباشـرًة مـن الشـعب، 
القـادم الحًقـا. وضمـن  البرملـان  علـى أن يقـوم بوضـع قانـون مشـابه النتخـاب 
هـذه األجـواء أصـدر رئيـس البرملـان قانوًنـا النتخـاب الرئيـس، أعلنـت مفوضيـة 
االنتخابـات اسـتالمها لـه، متهيـًدا للعمـل الفعلـي، ورحبـت بـه البعثـة األممية فــي 
ليبيـا وعـدد مـن الـدول، لكنـه لقـي معارضـة عـدٍد مـن أعضـاء البرملـان خملالفتـه 
اللوائـح الداخليـة، إضافـة إلـى اعتـراض مجلـس الدولـة االستشـاري، وأطـراف 

سياسـية مختلفـة )17(.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مـــن  يبـــدو  مـــا  رغـــم 
إجماع ودعم دولي إلجراء 
االنتخابـــات فــــي موعدهـــا، 
الســـائدة  الســـياقات  فـــإن 
وعـــدم  ـــس  التوجُّ تعكـــس 
األطـــراف،  بـــني  الثقـــة 
الســـلطات  دور  واقتصـــر 
علـــى الـــكالم دون األفعـــال 
لعقـــد  التمهيـــد  بشـــأن 

االنتخابـــات.  

ثالًثــا: االســتحقاق االنتخابــي فـــي ليبيــا.. امُلعـــطيات 
والتحديــات 

ـــإن  ـــي موعدهـــا، ف ـــات فـ ـــي إلجـــراء االنتخاب ـــاع ودعـــم دول ـــن إجم ـــدو م ـــا يب رغـــم م
ـــس وعـــدم الثقـــة بـــني األطـــراف، وبينمـــا اتفـــق  الســـياقات الســـائدة تعكـــس التوجُّ
ُملتقـــى احلـــوار السياســـي الليبـــي علـــى أن أولـــى مهـــام الســـلطات هـــي التمهيـــد 
إلجـــراء االنتخابـــات، وتوحيـــد مؤسســـات الدولـــة، فقـــد اقتصـــر دورهـــا علـــى 

ــال.  ــكالم دون األفعـ الـ

معطيات العملية االنتخابية:
ـــة علـــى صعيـــد  العليـــا لالنتخابـــات جهـــوًدا مهمَّ بذلـــت املفوضيـــة الوطنيـــة 
االســـتعداد النتخابـــات ديســـمبر 2021، وكان رئيـــس مجلـــس املفوضيـــة »عمـــاد 
ــايح« قـــد أعلـــن، فــــي 4 يوليـــو2021، عـــن انطـــالق عمليـــة حتديـــث ســـجل  السـ
ــة،  ــت املفوضيـ ــة. وأعلنـ ــة االنتخابيـ ــل العمليـ ــن مراحـ ــة مـ ــني كأول مرحلـ الناخبـ
التســـجيل مبنظومـــة الســـجل  بـــاب  ٍإغـــالق  فــــي 17 أغســـطس 2021، عـــن 
االنتخابـــي بالداخـــل، وأن يـــوم 18 أغســـطس ســـتفتتح املنظومـــة أمـــام الناخبـــني 
خـــارج الوطـــن، ويـــوم 17 ســـبتمبر، أعلنـــت املفوضيـــة عـــن انتهـــاء مرحلـــة تســـجيل 
الناخبـــني باخلـــارج. وبهـــذا يصبـــح العــــدد النهائـــي للمســـجلني مبنظومـــة الناخبـــني 

بالداخـــل واخلـــارج )2.865.624( ناخًبـــا )18(.

وكان مجلـــس النـــواب أحـــال، فــــي 8 ســـبتمبر، قانـــون انتخـــاب الرئيـــس إلـــى مبعـــوث 
األمم املتحـــدة اخلـــاص بليبيـــا، وهـــو يتضمـــن 77 مـــادة توضـــح اختصاصـــات 
الرئيـــس وشـــروط وإجـــراءات الترشـــح واالقتـــراع. وأثـــارت املــــادة 12 مـــن القانـــون 
ـــا أو عســـكرّيًا، حـــق  ـــح، ســـواء كان مدنّيً ـــح الراغـــب بالترشُّ ـــا متن جـــدلًا واســـًعا؛ ألنه
الترشـــح دون أن يســـتقيل مـــن عملـــه، وتســـمح لـــه بالعـــــودة إلـــى منصبـــه إن خســـر.)19(
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معقـــدة

الــتــحــدي األمــنــي من 
أبرز التحديات التي تواجه 
ــيــــة،  ــابــ ــتــــخــ الـــعـــمـــلـــيـــة االنــ
فـــــــي ظــــل اســـتـــمـــرار وجــــود 
املسلحة، فضًلا  اجلماعات 
عن امليليشيات املتفرقة فـي 
مـــدن الــغــرب الــلــيــبــي التي 
تــرتــبــط بــعــالقــات مــتــوتــرة 

ومصالح متعارضة.  

ـــر  ـــي 8 نوفمب ـــا ستشـــرع، فـ ـــات أنه ـــا لالنتخاب ـــة العلي ـــة الوطني ـــت املفوضي وقـــد أعلن
2021، فــــي تنفــــيذ العمليتـــني االنتخابيتـــني الرئاســـية والنيابيـــة بشـــكٍل متزامـــٍن مـــن 
ـــم )2( 2021،  ـــون رق ـــيذ القان ـــى تنفـ ـــا عل ـــي إطـــار حرصه ـــث اإلجـــراءات.)20( وفـ حي
بشـــأن انتخـــاب مجلـــس النـــواب، والالئحـــة التنظيميـــة لتســـجيل املرشـــحني النتخـــاب 
مجلـــس النـــواب رقـــم )74(، أعلنـــت املفوضيـــة عـــن قبـــول طلبـــات الترشـــح النتخـــاب 
مجلـــس النـــواب فــــي 8 نوفمبـــر، وانتهـــت هـــذه املرحلـــة فــــي الســـابع مـــن ديســـمبر 
2021، وعملـــت املفوضيـــة علـــى مراجعـــة طلبـــات الترشـــح التـــي بلـــغ عددهـــا )5385( 

ـــة.  ـــرة انتخابي ـــى 75 دائ ـــح موزعـــة عل ـــب ترشُّ طل

ـــات  ـــاب الترشـــح لالنتخاب ـــة عـــن إغـــالق ب ـــر 2021، أعلنـــت املفوضي ـــي 23 نوفمب وفـ
ـــًحا ومترشـــحًة.  الرئاســـية، ووصـــول عـــدد املترشـــحني لهـــذا املنصـــب إلـــى )98( مترشِّ
وأصـــدر مجلـــس املفوضيـــة، فــــي 24 نوفمبـــر، القـــرار )79( بشـــأن اســـتبعاد )25( 
مترشـــًحا ال تنطبـــق عليهـــم شـــروط الترشـــح لالنتخابـــات الرئاســـية، بحســـب مـــا 
جـــاء فــــي ردود كل مـــن النائـــب العـــام، ورئيـــس جهـــاز املباحـــث اجلنائيـــة، ورئيـــس 
مصلحـــة اجلـــوازات واجلنســـية، اســـتناًدا إلـــى مـــواد القانـــون رقـــم )1( لســـنة 2021، 
بشـــأن انتخـــاب رئيـــس الدولـــة. ثـــم أصـــدرت املفوضيـــة فــــي اليـــوم ذاتـــه، القـــرار 
)80( بشـــأن اعتمـــاد القائمـــة األوليـــة ملرشـــحي االنتخابـــات الرئاســـية، وتضّمنـــت 

عـــدد )73( مترشـــًحا.

وكان مجلـــس النـــواب قـــرر، فــــي 7 ديســـمبر، تشـــكيل جلنـــة بعضويـــة: عضـــو عـــن 
اللجنـــة التشـــريعية والدســـتورية، وعضـــو عـــن جلنـــة الداخليـــة، وجلنـــة العـــدل، 
ــة.  ــزة الرقابيـ ــة األجهـ ــة متابعـ ــن جلنـ ــو عـ ــي، وعضـ ــن القومـ ــاع واألمـ ــة الدفـ وجلنـ
ـــي التواصـــل مـــع مفوضيـــة االنتخابـــات للوقـــوف علـــى  ـــل مهمـــة هـــذه اللجنـــة فـ وتتمّث
العراقيـــل والصعوبـــات وكل األمـــور املتعلقـــة بســـير العمليـــة االنتخابيـــة )21(. وفــــي 
إطـــار التواصـــل بـــني اللجنـــة واملفوَّضيـــة أحالـــت األخيـــرة، فــــي 15 ديســـمبر، التقريـــر 
النهائـــي اخلـــاص مبرحلـــة الطعـــون االنتخابيـــة النتخـــاب رئيـــس الدولـــة، إلـــى اللجنـــة 
ــون  ــف الطعـ ــل ملـ ــات وتفاصيـ ــا بيانـ ــر متضمًنـ ــذا التقريـ ــان هـ ــب البرملـ ــث طلـ )حيـ

االنتخابيـــة للمترشـــحني ملنصـــب رئيـــس الدولـــة()22(.

أبرز التحديات التي تواجهها العملية االنتخابية:

التحـــدي األمنـــي: مـــا يـــزال هـــذا التحـــدي علـــى قائمـــة التحديـــات التـــي تواجههـــا  	
الدولـــة الليبيـــة، فمعضلـــة اجملموعـــات املســـلحة، فضـــلًا عـــن امليليشـــيات املتفرقـــة 
فــــي مـــدن الغـــرب الليبـــي التـــي ترتبـــط بعالقـــات متوتـــرة ومصالـــح متعارضـــة، 
تُعـــدُّ واحـــدًة مـــن أبـــرز العقبـــات التـــي تواجـــه احلكومـــة التـــي وعـــدت الليبيـــني 
بالســـالم واالســـتقرار. ورغـــم وضـــع خّطـــة أمنيـــة وتخصيـــص غرفـــة عمليـــات 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الليبـــي  القضـــاء  لعـــب 
فتـــح  منـــذ  واضًحـــا  دوًرا 
لالنتخابـــات  الترشـــح  بـــاب 
وذلـــك  والنيابيـــة،  الرئاســـية 
فــــي  الفصـــل  خـــالل  مـــن 
عـــدد  ضـــد  مـــة  امُلقدَّ الطعـــون 
مثـــل:  املرشـــحني،  أبـــرز  مـــن 
رئيـــس احلكومـــة »عبداحلميد 
»خليفـــة  واملشـــير  الدبيبـــة«، 

حفتـــر«.  

رئيســـة مـــن ِقبـــل وزارة الداخليـــة حلمايـــة العمليـــة االنتخابيـــة، فـــإن عـــدًدا مـــن 
ـــس،  ـــة وطرابل ـــة: العزيزي ـــب اإلدارة االنتخابي ـــة ملكت ـــة )5( التابع ـــز االنتخابي املراك
ـــي الثانـــي مـــن ديســـمبر 2021، العتـــداءات مســـلَّحة، انتزعـــت علـــى  تعرضـــت، فـ
ـــي عـــدد  ـــغ إجمال ـــوة الســـالح، وبل ـــوًة بق ـــني ُعن ـــات الناخب ـــن بطاق إثرهـــا عـــدًدا م

ـــوبة نحـــو 2312 بطاقـــة )23(. البطاقـــات املنُهـ

غياب الّتوافق السياســـي: أقرَّ اجمللس األعلى للدولة االستشـــاري برئاســـة »خالد  	
املشـــري« قاعـــدة دســـتورية لالنتخابـــات، متجـــاوًزا اختصاصاتـــه االستشـــارية، 
ــادرة  ــا أعلـــن اجمللـــس، فــــي 8 ديســـمبر، مبـ ــلًا مجلـــس النـــواب)24(. كمـ ومتجاهـ
ـــة«، وهـــي  ـــي البـــالد، و »إنقـــاذ العمليـــة االنتخابي ـــة فـ للخـــروج مـــن األزمـــة احلالي
قائمـــة علـــى التزامـــن بـــني االنتخابـــات البرملانيـــة والرئاســـية. واقتـــرح اجمللـــس 

ـــر 2022.)25( ـــي شـــهر فبراي ـــة فـ ـــات الرئاســـية والبرملاني إجـــراء االنتخاب

ـــا أيًضـــا بـــني البرملـــان واملفوَّضيـــة؛ فبينمـــا  يُشـــار هنـــا إلـــى أن اخلـــالف ظهـــر جلّيً
اعتبـــرت املفوَّضيـــة أن إعـــالن التأجيـــل يقـــع علـــى عاتـــق البرملـــان، مؤكـــدة أن ذلـــك 
ليـــس مـــن اختصاصهـــا، اعتبـــر النائـــب وعضـــو اللجنـــة البرملانيـــة ملتابعـــة العمليـــة 
االنتخابيـــة »صالـــح افحيمـــة«، أن البرملـــان لـــن يعلـــن عـــن التأجيـــل. واملفوضيـــة 
هـــي مـــن أعلنـــت قدرتهـــا علـــى إجـــراء االنتخابـــات، وبالتالـــي عليهـــا إعـــالن 
التأجيـــل أيًضـــا. فالبرملـــان ســـيجتمع بعـــد انقضـــاء املوعـــد احملـــدد لالنتخابـــات، 
ر إجرائهـــا، وأســـباب ذلـــك، ويضـــع جميـــع املؤسســـات  ليعلـــن لليبيـــني عـــن تعـــذُّ
أمـــام مســـؤولياتها، كمـــا سيشـــمل هـــذا اإلعـــالن حزمـــة مـــن اإلجـــراءات ســـيتم 

اإلفصـــاح عنهـــا فــــي حينهـــا )26(.

مـــن جانبـــه قـــال رئيـــس املفوضيـــة العليـــا لالنتخابـــات »عمـــاد الســـايح« إن 
»املفوضيـــة ليـــس لديهـــا أي مشـــكلة فنيـــة فــــي إجـــراء االنتخابـــات فــــي موعدهـــا«، 
»ومجلـــس النـــواب هـــو الـــذي يعلـــن تأجيـــل االنتخابـــات، وليســـت املفوضيـــة، 
ليـــس مـــن اختصاصنـــا اإلعـــالن عـــن التأجيـــل، ومـــن أصـــدر أمـــر التنفــــيذ هـــو 
مـــن يصـــدر أمـــر اإليقـــاف، وهـــو مـــن يقـــرر يـــوم االقتـــراع، فمـــا بالـــك بقـــرار 

التأجيـــل«)27(.

ـــح لالنتخابـــات  	 دوُر القضـــاء فــــي االنتخابـــات: فمنـــذ بدايـــة فتـــح بـــاب الترشُّ
الرئاســـية والنيابيـــة بـــدأ دور القضـــاء واضًحـــا فــــي هـــذا الشـــأن، فمثـــلًا: عـــاد 
رئيـــس احلكومـــة »عبـــد احلميـــد الدبيبـــة«، مجـــدًدا إلـــى الســـباق االنتخابـــي، بعـــد 
ـــات الرئاســـية؛ حيـــث رفضـــت  عنـــني املُقدمـــني ضـــد ترشـــحه لالنتخاب رفـــض الطَّ
مـــني ضـــده، كمـــا قضـــت احملكمـــة  محكمـــة اســـتئناف طرابلـــس الطعنـــني املُقدَّ
ذاتهـــا بقبـــول طعـــن املرشـــح »نـــوري أبـــو ســـهمني«، وأعادتـــه مجـــدًدا إلـــى الســـباق 
ـــى ســـباق  ـــه إل ـــد شكشـــك« وأعادت ـــت اســـتئناف املرشـــح »خال ـــا قبل الرئاســـي. كم
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــا  ــبها(، حكًمـ ــتئناف )سـ ــة اسـ ــوب، أصـــدرت محكمـ ــي اجلنـ ــات)28(. وفــ االنتخابـ
م ضـــده مـــن مفوَّضيـــة االنتخابـــات،  لصالـــح »ســـيف القذافــــي« فــــي الّطعـــــن املُقــــدَّ

ـــة )29(. ـــحني النهائي ـــى قائمـــة املُرشَّ ـــادته إل ـــا بإعــ وإلزامه

ـــا باســـتبعاد املشـــير »خليفـــة  ـــة، حكًم ـــي 30 نوفمبـــر، أصـــدرت محكمـــة الزاوي وفـ
ــن  ــت الطعـ ــا قبلـ ــية، بعدمـ ــات الرئاسـ ــحني لالنتخابـ ــة املرشـ ــن قائمـ ــر« مـ حفتـ
املقـــدم ضـــده، فرفضـــت »محكمـــة اســـتئناف طرابلـــس« ُحكـــم هـــذا الطعـــن، مـــن 
محكمـــة الزاويـــة االبتدائيـــة لعـــدم اختصاصهـــا املكانـــي فــــي النظـــر بالدعـــــوة، 

وأعادتـــه إلـــى الســـباق الرئاســـي.)30(

رابًعا: آفاق املستقبل
ة  فــــي ضـــوء مـــا ســـبق، فـــإن صراعـــات احملـــاور واألطـــراف الســـابقة تبـــدو أكثـــر حـــدَّ
ــو تعـــارض املصالـــح،  ــه، وهـ فــــي املشـــهد الراهـــن، لســـبب جوهـــرّي يصعـــب تفاديـ
ـــس  ـــان أو اجملل ـــر البرمل ـــة السياســـية، عب ـــة بصياغـــة قواعـــد العملي فاألطـــراف املعنيَّ
األعلـــى للدولـــة، أو املشـــاركني فــــي منْحهـــا صـــك املشـــروعية عبـــر امللتقـــى السياســـي، 
هـــم أنفســـهم مرشـــحون أو ممثِّلـــون للقـــوى التـــي ستترشـــح فــــي االنتخابـــات 
املقبلـــة، وبالتالـــي، يســـعى كل طـــرف إلـــى هندســـة اخملرجـــات لصاحلـــه، وهـــو مـــا 
يفســـر صعوبـــة التوافـــق علـــى القاعـــدة الدســـتورية، ال ســـيما مـــا يتعلـــق بتراتبيـــة 
ــريعية  ــية والتشـ ــات الرئاسـ ــتور - االنتخابـ ــى الدسـ ــتفتاء علـ ــتحقاقات: )االسـ االسـ

ــه()31(.   ــة انتخـــاب الرئيـــس وصالحياتـ ـ بالتزامـــن أم بشـــكل منفصـــل- آليَّ

وفــــي خطـــوة الفتـــة للنظـــر التقـــى فــــي بنغـــازي مجموعـــة مـــن املرشـــحني الرئاســـيني، 
أبرزهــــم: »خليفـــة حفتـــر« و »فتحـــي باشـــاغا« و »أحمـــد معيتيـــق«، وإثـــر انتهـــاء 
االجتمـــاع تـــال »باشـــاغا« البيـــان اخلتامـــي، معلنـــاً عـــن اتفـــاق املرشـــحني علـــى 
إطـــالق مبـــادرة وطنيـــة لــــ »جمـــع كلمـــة الليبيـــني ولـــم الشـــمل«، وتوحيـــد اجلهـــود 

ــا البـــالد)32(. ــر بهـ ــات واألحـــداث التـــي متـ ــع املعطيـ ــل مـ ــة للتعامـ الوطنيـ

مـــن جانبـــه، نصـــح رئيـــس جلنـــة متابعـــة االنتخابـــات فــــي البرملـــان، »الهـــادي 
ـــي طبـــرق )12/27(، بعـــدم حتديـــد تاريـــخ  ـــي جلســـة مجلـــس النـــواب فـ الصغيـــر«، فـ
ر إجراؤهـــا فــــي 24 ديســـمبر، وقـــال  لالنتخابـــات الرئاســـية والبرملانيـــة التـــي تعـــذَّ
ـــة: »ننصـــح بوضـــع خارطـــة  ـــة االنتخابي ـــة العملي ـــر متابع ـــالوة تقري ـــدى ت ـــر« ل »الصغي
طريـــق واقعيـــة، قابلـــة للتطبيـــق ومضبوطـــة مُبـــدد ومراحـــل ال تواريـــخ ومواقيـــت فــــي 
إطـــار دســـتوري، حتـــى ال نكـــرر اخلطـــوات الســـابقة نفســـها، وذلـــك مـــن أجـــل إجنـــاح 
ـــت خـــالل  ـــة أعلن ـــت هـــذه اللجن ـــا«. وكان ـــول نتائجه ـــان قب ـــة، وضم ـــة االنتخابي العملي
الفتـــرة املاضيـــة »اســـتحالة« إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية فــــي موعدهـــا، بســـبب 
مـــت  ظـــروف مرتبطـــة بتقاريـــر فنيـــة وقضائيـــة، وأخـــرى أمنيـــة. علـــى إثـــر ذلـــك، تقدَّ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــوم أن هنـــاك  مـــن املعلـ
أطراًفـــا داخليـــة وخارجيـــة 
مصلحتهـــا  مـــن  ليـــس 
االســـــــــــتـحــــقاق  نــــجـــــــــــــــاح 
االنتخابـــي فــــي ليبيـــا؛ ألنـــه 
يعنـــي اســـتعادة قـــوة الدولـــة 
أراضيهـــا  علـــى  وســـيادتها 
أمـــا  وثرواتهـــا ومقدراتهـــا، 
اســـتمرار الوضـــع احلالـــي، 
مـــن  مزيـــًدا  يعنـــي  فإنـــه 
والـــفـــــــــوضى،  الـتـشــــــــــــرذم 
الــســــــــــــيـــــــادة  وانـتـهـــــــــــــاك 

الوطنيـــة.  

املفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا لالنتخابـــات، باقتـــراح إلـــى مجلـــس النـــواب لتأجيـــل 
االنتخابـــات الرئاســـية شـــهراً عـــن موعدهـــا حتـــى 24 ينايـــر املقبـــل، ُمشـــترطًة 
إلجـــراء االنتخابـــات فــــي موعدهـــا املقتـــرح إزالـــة مـــا وصفتهـــا »بالقـــوة القاهـــرة« 

ــة.)33( ــة االنتخابيـ ــتكمال العمليـ السـ

ــهد  ــتقبل املشـ ــراف مسـ ــن استشـ ــر ميكـ ــور األخيـ ــي احملـ م فــ ــدَّ ــا تقـ ــن خـــالل مـ ومـ
ــي: ــا يلـ ــي كمـ ــي الليبـ السياسـ

الســـيناريو األول: وهـــو متفائـــل حلـــٍد بعيـــٍد، يقـــوم علـــى اجلـــزم بتحقيـــق االســـتحقاق 
ـــة والرئاســـية(، حتـــت إشـــراف  ـــات البرملاني ـــٍت متزامـــن )االنتخاب ـــي وق ـــي فـ االنتخاب
اجملتمـــع الدولـــي، ألن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تعـــزز حتقـــق هـــذا 
الســـيناريو، أبرزهـــا ضغـــط الشـــارع الليبـــي الـــذي يعقـــد األمـــل علـــى االنتخابـــات 
لتغييـــر الهيـــاكل السياســـية املهتـــرأة، والتـــي انتهـــت شـــرعيتها منـــذ فتـــرة، وكذلـــك 

مقـــدار التوافـــق اإلقليمـــي والدولـــي.

أمـــا الســـيناريو الثانـــي: فــــينطوي علـــى قيـــام التيـــار املعـــارض للدولـــة املدنيـــة بعرقلـــة 
هـــذا االســـتحقاق االنتخابـــي، ورمبـــا يدفـــع باجتـــاه إجـــراء انتخابـــات برملانيـــة، 
وتأجيـــل الرئاســـية إلـــى وقـــت الحـــق، ومـــن املؤشـــرات الدالـــة علـــى احتماليـــة حتقـــق 
ـــواء  ـــرف بـــــ »ل ـــا يُع ـــد م ـــادي« قائ ـــه »صـــالح ب ـــذي أطلق ـــد ال هـــذا الســـيناريو، التهدي
الصمـــود«، بغلـــق كل مؤسســـات الدولـــة فــــي طرابلـــس، مؤكـــًدا أنـــه: »لـــن تكـــون هنـــاك 
ـــت بعـــض وســـائل اإلعـــالم  ـــا أعلن ـــا الرجـــال موجـــودون«. كم ـــات رئاســـية طامل انتخاب
أن »مجموعـــة مســـلحة ال يُعـــرف تبعيَّتهـــا قامـــت بالســـيطرة علـــى مقـــر رئاســـة 

ـــس«)34(.   ـــي العاصمـــة طرابل ـــق الســـكة فـ ـــوزراء بطري ال

ــات  ــن العقبـ ــة مـ ــة جملـ ــابق أن ثّمـ ــا مـــن خـــالل العـــرض السـ ــح جلًيّـ وختاًمـــا، يتضـ
والتحديـــات التـــي تقـــف فــــي وجـــه جنـــاح االســـتحقاق االنتخابـــي فــــي ليبيـــا، ومـــن 
املعلـــوم أن هنـــاك أطراًفـــا داخليـــة وخارجيـــة ليـــس مـــن مصلحتهـــا جنـــاح هـــذا 
االســـتحقاق، ألنـــه يعنـــي اســـتعادة قـــوة الدولـــة وســـيادتها علـــى أراضيهـــا وثرواتهـــا 
ــن  ــًدا مـ ــي مزيـ ــه يعنـ ــه، فإنـ ــو عليـ ــا هـ ــى مـ ــال علـ ــتمرار احلـ ــا اسـ ــا، أمـ راتهـ ومقدَّ
ـــي واإلداري، ونهـــب  ـــة، والفســـاد املال التشـــرذم والفوضـــى، وانتهـــاك الســـيادة الوطني
ــة  ــة - عـــن حمايـ ــة واإلقليميـ ــراف الليبيـ ــكل األطـ ــل - لـ ــروات، لذلـــك فـــال بديـ الثـ
ـــد األزمـــة وحـــّدة الصـــراع، فليبيـــا اآلمنـــة  الدولـــة مـــن تزايُـــد مؤشـــرات الفشـــل، وتعقُّ
ا أيًضـــا؛ ممـــا يعنـــي أن االســـتحقاق االنتخابـــي  املســـتقرة تعنـــي إقليًمـــا آمًنـــا ومســـتقًرّ
ـــي  ـــاء، فـ ـــل كل الفرق ـــع باجتـــاه إجنـــازه مـــن ِقب ـــي الدف ـــار اســـتراتيجي« ينبغ هـــو »خي
ــة  ــى حمايـ ــادرة علـ ــدة قـ ــية جديـ ــات سياسـ ــاب مؤسسـ ــن، النتخـ ــت مُمكـ ــرع وقـ أسـ

البلـــد، وحتقيـــق طموحـــات الشـــعب. 
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للمعارف، 2021م، العربي  املكتب  القاهرة:  األول،  السياسية، اجمللد:  العلوم  فـي  باحثني، دراسات عربية  فـي: مجموعة   2016(: دراسـة نظـريَّة، 

ص ص56-44.

)15( نادرة الشريف، "الدستور الليبي: بني الصراع والتنازالت"، تقرير مشروع بحثي، منصة حوار للسالم واالستقرار فـي ليبيا، إيطاليا: برنامج مسارات 
الشرق األوسط فـي اجلامعة األوروبية، 2021م، صhttps://cutt.us/9oNAl .1  حول تعثر عمل هذه الهيئة، والتجربة الدستورية الليبية انظر: 
إبراهيم وكذلك:  2019م.  الرواد،  دار  طرابلس:  اإلجراءات-التصورات-النتائج،   ،)2018-2014( الليبي:  الدستوري  املسار  بوحمرة،  علي   الهادي 
: وُخطة بعثة األمم املتحدة للدعم فـي  "، فـي: مجُموعة باحثني، أعمال ندوة املسار الدمُيقراطيِّ الليبيِّ أبو خزام، "آراء فـي مشُروع الدستُور الليبيِّ

ليبيا، )تونس،18/أكتوبر/2017م(، ط2، طرابلس/ ليبيا: ُمجـمع ليبيا للدراسات املتقدمة، 2020م، ص ص49-12.
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https://cutt.us/Oiibs ،2021/9/1 ،2416( "ما هو قانون 1/12 الذي تعتمد عليه حكومة الدبيبة فـي الصرف؟"، موقع: أخبار ليبيا(

)17( يوسف محمد الصواني، "األزمة الليبية واحلاجة ملُقاربة وطنيَّة جامعة"، بوابة الشروق، القاهرة، بتاريخ: 19/سبتمبر/2021، متاح على الرابط 
https://cutt.us/tnsfL :اخملتصر التــــالي

https://cutt.us/yMEz9 ،2021/9/18 ،18( "بيان حول انتهاء عملية التسجيل باخلارج"، موقع: املفوضية(

https://cutt.us/LzmNW،19( "الدولة" الليبي يتبنى قاعدة دستورية لالنتخابات تبدأ بالنواب"، 20/سبتمبر/2021م(

)20( "املفوضية تعلن عن البدء فـي تنفـيذ العمليتني االنتخابيتني الرئاسية والبرملانية وتوزيع بطاقة الناخب"، موقع املفوضية، 2021/11/7، متاح على 
https://cutt.us/2GHXt :الرابط التـــالي

https://cutt.us/6ZR0c ،12/7 ،21( عبد الهادي ربيع، "النواب الليبي" يشكل جلنة ملتابعة عراقيل االنتخابات"، العني اإلخبارية(

https://cutt.us/jmBHr ،22( "املفوضية تسلم التقرير النهائي حول الطعون االنتخابية إلى جلنة مجلس النواب"، موقع املفوضية(

https://cutt.us/sFgpl ،23( "رئيس غرفة العمليات الرئيسية باملفوضية: تعرض عدد من مركز توزيع الناخب خلروقات أمنية"، موقع املفوضية(

https://cutt.us/LzmNW ،24( "الدولة" الليبي يتبنى قاعدة دستورية لالنتخابات تبدأ بالنواب"، 20/سبتمبر/2021م(

https://cutt.us/CSB0o،2021/12/8 ،"25( "ليبيا.. اجمللس األعلى للدولة يقترح إرجاء االنتخابات الرئاسية إلى فبراير(

https://cutt.us/2SIFp ،2021/12/20 ،26( "البرملان الليبي ينوي تأجيل االنتخابات من 3-6 أشهر"، العربية نت(

)27( "24 ديسمبر: قرار تأجيل االنتخابات يتأرجح بني املفوضية والبرملان.. واجلميع فـي انتظار وليامز"، بوابة: الوسط، بتاريخ: 2021/12/19م، على 
http://alwasat.ly/news/libya/343010 :الرابط التالي

https://cutt.us/mtCjM ،2021/12/1 ،28( "انتخابات ليبيا.. القضاء يعيد "الدبيبة" للسباق مجدًدا"، العني اإلخبارية(

https://cutt.us/kBO4y  ،2021/12/5 ،24 29( "القضاء يعيد سيف اإلسالم القذافـي لسباق الرئاسة"، أخبار ليبيا(

 RT، 6/12/2021، https://cutt.us/HZROS ،"30( ""استئناف طرابلس" ترفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة حفتر(

دات أمنيَّة فـي ليبيا«، موقع: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،  )31( أحمد عليبة، »العد التناُزلي للمرحلة االنتقالية: عراقيل سياسيَّة وُمهدِّ
 https://acpss.ahram.org.eg/News/17195.aspx :بتاريخ: 17/يوليو/2021م، متاح على الرابط اإللكتروني التالي

 https://cutt.us/awtZ1 ،2021/12/22 ،32( »حفتر وباشاغا: لقاء مرشحي رئاسة ليبيا »ثمرة« على طريق األمل«، سكاي نيوز عربية(

)33( »نقاٌش ُمستمر حول موعد االنتخابات الليبية وجلنة نيابية توصي بعدم حتديد تاريخ«، أصوات مغاربية، بتاريخ: 2021/12/27م، الرابط اخملتصر 
 https://cutt.us/jlDY4  :التالي

http://alwasat.ly/news/libya/342675 ،2021/12/16 ،34( صالح بادي يهدد بإغالق مؤسسات الدولة فـي طرابلس، بوابة الوسط(
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مُيثِّــل العــراق - لعــدة عقــود زمنيــة مضــت - إحــدى القــوى اإلقليمية املؤثــرة والفاعلة 
فـــي منطقــة الشــرق األوســط، وأحــد فواعــل توازنهــا االســتراتيجي اإلقليمــي، وحتــى 
خــالل مرحلــة عقــد التســعينيات، وعلــى الرغــم مــن العزلــة الدوليــة واإلقليميــة التــي 
ُفِرضــت علــى العــراق جــّراء حــرب اخلليــج الثانيــة، لــم يخــرج العــراق مــن كونــه 
أحــد أركان ميــزان القــوى اإلقليميــة، ولكــن بعــد عــام 2003 واحتــالل الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة العــراق، خــرج العــراق مــن املعادلــة اإلقليميــة والعربيــة، لترجــح 
كفــة القــوى اإلقليميــة وبشــكل خــاص كل مــن إيــران وتركيــا، اللتــني حاولتــا اســتغالل 
األوضــاع وســد الفــراغ عبــر مــا ميتلكانــه مــن أدوات وحلفــاء، هــذه مــن ناحيــة التوازن 
اإلقليمــي فـــي الشــرق األوســط، أمــا مــن ناحيــة تأثيــر العــراق علــى االســتقرار فـــي 
املنطقــة، فــإن العــراق وبحكــم العديــد مــن الروابــط واملشــتركات مــع الــدول العربيــة 
واإلقليميــة فإنــه مُيثِّــل عامــل تأثيــر ســلبي وإيجابــي علــى حالــة االســتقرار اإلقليمــي، 
ولعــل أهــم الشــواهد علــى ذلــك اجتيــاح القــوات العراقيــة للكويــت عــام 1990 الــذي 
أدخــل املنطقــة فـــي دوامــة مــن الفوضــى واالضطرابــات، وكذلــك االحتــالل األمريكي 
ــى  ــة، أو عل ــى االســتقرار، ســواء داخــل دول املنطق ــذي انعكــس ســلًبا عل ــراق ال للع
ــة  ــة واالجتماعي ــي اجملــاالت السياســية واألمني االســتقرار اإلقليمــي بشــكل عــام فـ

واالقتصاديــة وغيرهــا.

ـي تأثيـر العـراق وما يحصل فــيه من تطـورات وأحداث  ومـن هنـا ممكـن أن يتـم تقصِّ
علـى مسـتقبل االسـتقرار اإلقليمـي فــي عمـوم املنطقـة مـن خالل التعـرف على واقع 
تأثيـر علـى مسـتقبل هـذا  يتركـه مـن  ثـّم مـا ميكـن أن  ابتـداًء، ومـن  التأثيـر  هـذا 
االسـتقرار فــي ظـل توقـع حصـول عـدد مـن التطـورات واألحـداث فــي قـادم األيـام.

تطورات وأحداث الساحة العراقية 
حتــى ال نعــود إلــى أحــداث الســاحة العراقيــة املاضيــة، وهــي الســاحة التــي تزخــر 
األحــداث  علــى  موجــز  بشــكل  ســنركز  مســتمر،  بشــكل  واألحــداث  بالتطــورات 
الراهنــة، وال ســيما تلــك التــي وقعــت خــالل الســنتني األخيرتــني، والتــي تتمثَّــل ابتــداًء 
باحلــراك الشــعبي الــذي كانــت انطالقتــه فـــي أكتوبــر عــام 2019، وكان مــن نتائجــه 
إقالــة حكومــة »عــادل عبــد املهــدي«، وتولِّــي حكومــة »مصطفــى الكاظمــي« الســلطة 
فـــي عــام 2020، هــذه احلكومــة التــي وإن لــم تســتطع اخلــروج بالبــالد مــن أزماتــه 
املســتمرة املاليــة واألمنيــة، إال أنهــا اختلفــت عــن ســابقتها فـــي تهدئــة األوضــاع 
السياســية نوًعــا مــا، وحاولــت ترميــم عالقــات العــراق العربيــة واإلقليميــة والدوليــة 

تـطـــورات الســـاحـة العـراقـيـــة ومســتـقـبل 
االستقرار اإلقليمي

الــعــبــيــدي مــثــنــى  د.  أ. 

فــــي  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
- الـسـيـاسـيــــة  الـعـلــــــوم   كـلـيــــــة 

جـامـعـــة تـكـريـــت
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ــة  ــدول العربي ــراق نحــو ال ــى توجــه الع ــي تركيزهــا عل قــدر املســتطاع، وال ســيما فـ
واخلليجيــة، فتــم تبــادل الزيــارات رفـــيعة املســتوى بــني العــراق ودول اخلليــج وكل مــن 
مصــر واألردن علــى مــدار العامــني األخيريــن، وحصلــت زيــارات رســمية ألول مــرة 

للعــراق مــن ِقبــل رؤســاء ومســؤولني عــرب منــذ عــام 1990.

كمــا شــملت التطــورات السياســية األخــرى فـــي العــراق عْقــد العديــد مــن مؤمتــرات 
القمــة الثنائيــة واملتعــددة، ومنهــا القمــة الثالثيــة بــني كل مــن العــراق ومصــر واألردن، 
وعقــد مؤمتــر الشــراكة والتعــاون فـــي نهايــة أغســطس2021، الــذي مثِّــل تطــوًرا 
ــا فـــي مجــال عــودة العــراق إلــى حاضنتــه العربيــة. كذلــك يُضــاف إلــى التطــورات  مهًمّ
السياســية فـــي العــراق إجــراء انتخابــات برملانيــة مبكــرة فـــي 10 أكتوبــر 2021، 
ســبقت موعدهــا الــدوري بعــدة أشــهر، وشــّكلت هــذه االنتخابــات حدًثــا فارًقــا فـــي 
ــل:  ــوًدا لقــوى سياســية مث ــا ســّجلت صع ــذ عــام 2003، كونه ــة السياســية من العملي
ــن  ــن 40 عضــًوا م ــرب م ــا يق ــداد، وم ــة امت ــدم، وحرك ــة تق ــار الصــدري، وحرك التي
ــة السياســية،  ــون- نحــو إصــالح العملي ــا يعلن ــات -بحســب م ــم توجه املســتقلني له
ومحاربــة الفســاد، وإعــادة عالقــات العــراق العربيــة، وإخــراج العــراق مــن دائــرة 
التأثيــر اإلقليمــي، فـــي مقابــل تراجــع كبيــر للقــوى السياســية التقليديــة، وال ســيما 
تلــك التــي لهــا عالقــات وثيقــة بإيــران، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى حتــول فـــي 

ــراق مســتقبلًا. ــات الع توجه

أمــا فـــيما يتعلــق بالتطــورات األمنيــة، فعلــى الرغــم مــن هزميــة داعــش عــام 2017 
وإنهــاء ســيطرته علــى املناطــق واألراضــي التــي اســتولى عليهــا عــام 2014، فــإن 
التنظيــم مــا يــزال يقــوم بعمليــات وأنشــطة إرهابيــة فـــي بعــض املناطــق، ناهيــك عــن 
حصــول تطــورات أمنيــة عديــدة أخــرى، منهــا اســتهداف »املنطقــة اخلضــراء« بــني 
احلــني واآلخــر، والســفارات األجنبيــة املوجــودة فـــيها، وبخاصــة الســفارة األمريكيــة 
بالطائــرات املســّيرة »الدرونــز«، وبصواريــخ »الكاتيوشــا«، وكذلــك اســتهداف القواعد 
العســكرية التــي توجــد فـــيها القــوات األمريكيــة وقــوات التحالــف الدولــي مــن ِقبــل 

عــدد مــن الفصائــل املســلحة احملســوبة علــى إيــران.

وبالنســبة للتطــورات االقتصاديــة، فبعــد األزمــة املاليــة التــي مــّر بهــا العــراق جــّراء 
انخفــاض أســعار النفــط فـــي ظــل جائحــة كورونــا عــام 2020، وحســب تقاريــر 
احلكومــة العراقيــة فــإن البــالد قــد جتــاوزت األزمــة بعــد اتبــاع عــدد مــن السياســات 

حـكـــومــــــــــة  تـمـّكـنـــــت 
»مصطفــى الكاظمــي« مــن 
تهدئــة األوضاع السياســية 
نوًعــا مــا، وحاولــت ترميــم 
العربيــة  العــراق  عالقــات 
والـدولـيــــــــة  واإلقـلـيـمـيــــــة 
قــدر املســتطاع، ومت تبــادل 
زيارات رفـيعة املستوى بني 
العــراق ودول اخلليــج وكل 
علــى  واألردن  مصــر  مــن 
مــدار العامــني األخيريــن، 
رســمية  زيــارات  وحصلــت 
ألول مــرة للعــراق مــن ِقبــل 
عــرب  ومســؤولني  رؤســاء 

منــذ عــام 1990.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تـــنـــعـــكـــس األحــــــــــداث 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــســـاحـــة  الــ
ــــــي مــخــتــلــف  الــــعــــراقــــيــــة، فـ
اجملـــــــــــــــــاالت الــــســــيــــاســــيــــة 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــنــ واألمــ
ــلـــى  واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، عـ
ودولــهــا؛  املنطقة  اســتــقــرار 
فـــــي  األحــــــــــــــداث  أّدت  إذ 
مــرحــلــة مــا بــعــد االحــتــالل 
ــراق إلـــى  ــعــ ــلــ األمــــريــــكــــي لــ
حــالــة مــن عــدم االســتــقــرار 
بـــدورهـــا إلــى  األمـــنـــي، أّدت 
ــــالل مبـــيـــزان الـــتـــوازن  اإلخـ
واإلقليمي  االســتــراتــيــجــي 
بـــعـــد خــــــروج الــــعــــراق مــنــه 
اإليــرانــي  الــصــعــود  لصالح 

والتركي.  

املاليــة، وارتفــاع أســعار النفــط فـــي األســواق العامليــة بعــد أن جتــاوز ســعر البرميــل 
72 دوالًرا مطلــع شــهر ديســمبر 2021، فضــلًا عــن فتــح املنافــذ احلدوديــة التجاريــة 

للعــراق مــع دول اجلــوار.

كل تلــك التطــورات التــي شــهدتها الســاحة العراقيــة تنعكــس بشــكل أو بآخــر علــى 
واقــع مســتقبل االســتقرار اإلقليمــي.

واقع التأثير
يجــد املتتبــع أن تأثيــر العــراق وتطوراتــه وأحداثــه علــى واقــع االســتقرار اإلقليمــي 

يتضــح فـــي مجالــني، همــا:

األول: يتمثَّـــل فــــي انعـــكاس األحـــداث التـــي تشـــهدها الســـاحة العراقيـــة،  	
فــــي مختلـــف اجملـــاالت السياســـية واألمنيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، 
علـــى اســـتقرار املنطقـــة ودولهـــا؛ إذ أّدت األحـــداث فــــي مرحلـــة مـــا بعـــد 
االحتـــالل األمريكـــي للعـــراق عـــام 2003 إلـــى بـــروز عـــدد مـــن الظواهـــر 
ــاحته،  ــي سـ ــة فــ ــات األمنيـ ــات واالضطرابـ ــة واخلروقـ ــية واالجتماعيـ السياسـ
مثـــل: صعـــود التوجهـــات الطائفــــية، وإقـــرار احملاصصـــة الطائفــــية فــــي 
تقاســـم احلكـــم، وظهـــور وانتشـــار اجلماعـــات املســـلحة واإلرهابيـــة، ومـــا 
ــن مختلـــف  ــا مـ ــة، وجذبـــت أتباًعـ ــة تخريبيـ ــال إرهابيـ ــن أعمـ ــيه مـ ــببت فــ تسـ
دول املنطقـــة، وصـــار العـــراق ســـاحة أنشـــطتها، ونقطـــة انطـــالق ألعمالهـــا 
فــــي دول املنطقـــة، فانعكســـت الطائفــــية علـــى املكونـــات اجملتمعيـــة، وامتـــدت 
ـــات ـــرت املكون ـــراق، وتأث ـــن الع ـــا م ـــدول انطالًق ـــف ال ـــة خملتل ـــات اإلرهابي  العملي
ــا نتيجـــة للوضـــع احلاصـــل  - ال ســـيما الكرديـــة - فــــي كل مـــن إيـــران وتركيـ
ـــيدرالية لهـــم، فضـــلًا عـــن اإلخـــالل مبيـــزان  لكـــرد العـــراق، وترســـيخ جتربـــة الفـ
التـــوازن االســـتراتيجي واإلقليمـــي بعـــد خـــروج العـــراق منـــه لصالـــح الصعـــود 

اإليرانـــي والتركـــي.

الثاني: باالسـتقرار اإلقليمي: يتمثِّل فــي دور العراق فــي اإلخالل عندما أصبح  	
اإلقليميـة  القـوى  بـني  لتصفــية احلسـابات  اإلقليمـي، وميـدان  للصـراع  سـاحة 
املتصارعـة علـى حتقيـق النفوذيـة، ومـن ثـّم تسـعى الدولـة فــي الوقـت الراهـن 
إلـى العمـل مـن أجـل عـدم حتولهـا إلـى سـاحة لتصفــية احلسـابات بـني الـدول 
دول  مختلـف  مـع  عالقتهـا  توطيـد  علـى  تعمـل  كمـا  املنطقـة،  فــي  املتصارعـة 
املنطقـة بشـكل يتناسـب مـع مصالـح العـراق وهـذه الـدول، ويُضـاف إلـى ذلـك 
تبنِّـي العـراق توجًهـا جديـًدا جتلّـى فــي قيامـه بدور الوسـيط حلـل اخلالفات بني 
الـدول اإلقليميـة املتصارعـة، ولعـل أهـم دور قـام به العراق هو دوره كوسـيط فــي 
الصـراع السـعودي اإليرانـي؛ حيـث اسـتطاع العـراق أن يسـتضيف محادثـات بـني 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مؤمتـــر  عقـــد  جـــاء 
بغـــداد للشـــراكة والتعـــاون، 
 ،2021 أغســـطس   28 فــــي 
ـــي  ليشـــكل خطـــوة مهمـــة فـ
مجـــال تســـوية اخلالفـــات 
دول  مـــن  العديـــد  بـــني 
تشـــهد  التـــي  املنطقـــة 
مـــن  حالـــة  عالقاتهـــا 
الصـــراع واالختـــالف؛ ممـــا 
أوجـــد حالـــة مـــن التأثيـــر 
وضـــع  علـــى  اإليجابـــي 

االســـتقرار اإلقليمي.  

الطرفــني فــي بغـداد هـي األولـى مـن نوعهـا منـذ قطـع العالقـات الدبلوماسـية 
بـني السـعودية وإيـران عـام 2016، ثـم جـاء عقـد مؤمتر بغداد للشـراكة والتعاون، 
فــي 28 أغسـطس 2021، ليشـكل خطوة مهمة فــي مجال تسـوية اخلالفات بني 
العديـد مـن دول املنطقـة التـي تشـهد عالقاتهـا حالـة مـن الصـراع واالختـالف، 
فـكان مـن نتائـج هـذا املؤمتـر أن حصلـت لقـاءات ثنائيـة بني كل مـن مصر وقطر، 
واإلمـارات وقطـر وتركيـا، ولقـاء بـني الوفـد اإلماراتـي والوفـد اإليرانـي، حتـى 
إن وزيـر اخلارجيـة العراقـي »فـؤاد حسـني« قـد أشـار إلـى دور العـراق عبـر هـذا 
املؤمتـر فــي مجـال تسـوية اخلالفـات بـني دول املنطقـة بقوله: »بغداد اسـتطاعت 
أن جتمـع قـوى مختلفـة ودولًا مختلفـة كانـت بينهـا مشـاكل كثيـرة«، وأضـاف أن: 
»بغـداد خلقـت حالـة حواريـة بـدلًا مـن حالـة الصراعـات، إذ صـار هنـاك عمـل 
مشـترك فــي احمليـط اإلقليمـي وحـل املشـاكل بينهـا عـن طريق احلـوار«. كل ذلك 

قـد أوجـد حالـة مـن التأثيـر اإليجابـي علـى وضـع االسـتقرار اإلقليمـي.

احتماالت مستقبلية
ال يخفــى أن مــا ينعكــس بتأثيــره مــن أحــداث وتطــورات للســاحة العراقيــة علــى أرض 
الواقــع فـــي مجــال االســتقرار اإلقليمــي ســلًبا أو إيجاًبــا، ســيُلقي بظاللــه أيًضــا علــى 
ــا ملــا ميكــن أن يحصــل مــن أحــداث  ــا وفًق مســتقبل هــذا االســتقرار تطــوًرا وتراجًع
ومعطيــات متوقعــة احلصــول ترتكــز علــى وقائــع راهنــة، ومــن هنــا ميكــن طــرح ثالثــة 

احتمــاالت مســتقبلية لتأثيــر الوضــع العراقــي وملفاتــه علــى االســتقرار اإلقليمــي:

أوًلا: احتمالية اإلخالل باالستقرار اإلقليمي: وتفترض هذه االحتمالية 
أن هنالــك أحداًثــا وتطــورات ستشــهدها الســاحة العراقيــة ســيكون لهــا انعــكاس 
ســلبي علــى االســتقرار اإلقليمــي، وقــد تــؤدي إلــى اضطرابــات أمنيــة وسياســية 
واجتماعيــة فـــي الســاحة اإلقليميــة، وأهــم مــا ترتكــز عليــه هــذه االحتماليــة مــا يلــي:

عـدم  	 واسـتمرار  السياسـية،  األزمـة  وتفاقـم  العراقـي،  األمنـي  الوضـع  تراجـع 
سـيطرة الدولـة علـى السـالح املنفلـت لـدى اجلماعـات املسـلحة أو لـدى عـدد 
مـن العشـائر، وتزايـد العمليـات اإلرهابيـة، األمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى اإلخـالل 

العربـي واإلقليمـي. لـدول اجلـوار  باألمـن، وتهديـد هـذه اجلماعـات 

قـد يـؤدي فشـل العديـد مـن القـوى السياسـية فــي االنتخابـات البرملانيـة األخيرة  	
إلـى حالـة مـن عـدم االسـتقرار السياسـي واألمنـي فــي العـراق خـالل املرحلـة 
القادمـة، األمـر الـذي سـيؤدي علـى األغلـب إلـى تأثيـرات سـلبية علـى االسـتقرار 

اإلقليمـي؛ نظـًرا لترابـط السـاحات الداخليـة العراقيـة والعربيـة واإلقليميـة.

يـؤدي اسـتمرار إيـران بسياسـاتها فــي العـراق التـي تهـدف إلـى زيـادة تأثيرهـا  	
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ونفوذهـا، وارتبـاط العـراق بهـا أكثـر مـن الـدول العربيـة، مـن خالل دعـم حلفائها 
فــي العـراق مـن اجلماعـات املسـلحة، إلـى زيـادة أنشـطتها، فضـلًا عـن عملياتهـا 

العابـرة للحـدود وحتركاتهـا السـتهداف دول خليجيـة أو عربيـة مسـتقبلًا.

ثانًيــا: احتماليــة اســتمرار الوضــع الراهــن: وتفتــرض هــذه االحتماليــة 
اســتمرار وضــع العــراق ببعديــه الداخلــي واخلارجــي فـــي مجــال التأثيــر علــى حالــة 
نــه مــن  ــع بقــاء املعطيــات التــي متكِّ االســتقرار اإلقليمــي مســتقبلًا، وذلــك مــع توقُّ
ــي تراجــع  ــي دون وقــوع أحــداث تتســبب فـ ــى اســتمرار الوضــع الداخل احلفــاظ عل
ــى الوضــع  ــد تنعكــس ســلًبا عل ــي ق ــة الت ــة واالجتماعي األوضــاع السياســية واألمني
اإلقليمــي، بــل قــد يســتمر فـــي محاولــة تنفـــيذ مــا تبنَّــاه مــن دور الوســيط بــني الــدول 

ــيما بينهــا. العربيــة واإلقليميــة، وبــني الــدول العربية-العربيــة املتخاصمــة فـ

ــة أن يســتعيد  ــع هــذه االحتمالي ثالًثــا: احتماليــة التأثيــر اإليجابــي: وتتوّق
العــراق جــزًءا مــن أهميتــه اإلقليميــة والــدور اإلقليمــي فـــي املســتقبل، وأن يكــون 
لــه تأثيــر إيجابــي ودور مهــم فـــي حتقيــق االســتقرار اإلقليمــي، وســتتحقق هــذه 
االحتماليــة بنــاًء علــى مــا ميكــن أن يحــدث مــن عوامــل وتطــورات مســتقبلية تصــب 

ــل فـــي اآلتــي: فـــي خدمــة حتقيقهــا، وتتمثَّ

فــي ظـل نتائـج االنتخابـات البرملانيـة األخيـرة وفـوز عـدد مـن القـوى السياسـية  	
التـي ترفـع شـعارات وطنيـة، وعـدم االنسـياق خلـف التوجهـات اإلقليميـة، فقـد 
يـؤدي ذلـك إلـى تكليـف حكومـة عراقيـة تعـزز مـا قامـت بـه حكومـة »الكاظمـي« 
مـن خطـوات وسياسـات إلعـادة عالقات العراق العربيـة واإلقليمية وترميمها مبا 
يحقق املصالح املشـتركة، األمر الذي يزيد من فرص التعاون العربي واإلقليمي، 
ويقلـل مـن فـرص تأثـر العـراق بتوجهـات إيران على حسـاب عالقتـه الطبيعية مع 

الدولـة العربية.

ع فــي العراق إلى املسـاهمة فــي حتقيق  	 يؤدي حتقيق االسـتقرار السياسـي املتوقَّ
االسـتقرار اإلقليمـي؛ نظـًرا لتداخـل العوامـل السياسـية واالجتماعيـة واألمنيـة 

واالقتصاديـة بـني العـراق ومحيطـه العربـي واإلقليمـي.

االســـتقرار األمنـــي إن حتقـــق مســـتقبلًا، فــــي حـــال اســـتطاعت اجلهـــود العراقيـــة  	
اجلماعـــات  وهزميـــة  األمنيـــة،  القضيـــة  مـــن ضبـــط  والسياســـية  واألمنيـــة 
اإلرهابيـــة، وســـيطرة الدولـــة علـــى الســـالح املنفلـــت لـــدى اجلماعـــات املســـلحة 
ـــا فــــي حتقيـــق االســـتقرار  وامليليشـــيات والقبائـــل، فســـيكون عامـــلًا مؤثـــًرا وإيجابّيً
ـــى مختلـــف دول  ـــه عل ـــي العـــراق تنعكـــس تداعيات اإلقليمـــي، ألن امللـــف األمنـــي فـ

املنطقـــة ســـلًبا وإيجاًبـــا.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

العـــراق  ميتلـــك 
الكثيـــر مـــن عناصـــر القـــوة 
التـــي  الكامنـــة  والقـــدرات 
تؤهلـــه إلـــى أن يكـــون فاعـــًلا 
مؤثـــًرا فــــي ميـــزان القـــوى 
اإلقليمـــي؛  االســـتراتيجي 
فــــي  بـــدوره  ُيســـهم  ممـــا 
االســـتقرار  حتقيـــق 
األمـــر  وهـــو  اإلقليمـــي، 
فــــي  العـــراق  بـــدأ  الـــذي 
ولـــو  مؤخـــًرا  توظيفـــه 

نســـبي.   بشـــكل 

ميتلـك العـراق الكثيـر مـن عناصـر القـوة والقـدرات الكامنـة التـي تؤهلـه إلـى أن  	
يكـون فاعـلًا مؤثـًرا فــي ميـزان القـوى االسـتراتيجي اإلقليمـي؛ ممـا يسـهم بـدوره 
فــي حتقيـق االسـتقرار اإلقليمـي، وهـو األمـر الـذي بـدأ العـراق فــي توظيفـه 

مؤخـًرا ولـو بشـكل نسـبي.

ع أن يستمر دور العراق فـي تأدية مهمة الوسيط بني الدول املتصارعة  	 من املتوقَّ
فــي املنطقـة وتقريـب وجهـات النظـر بينهـا، وال سـيما أن العـراق قـد قطع شـوًطا 
فــي هـذا اجملـال وأّسـس لفتـح أبـواب احملادثـات بـني السـعودية وإيـران، ومتّكـن 
مـن جمـع العديـد مـن الـدول العربيـة التي وقعت فــيما بينها خالفات سـابًقا عبر 

»مؤمتـر بغـداد للشـراكة والتعاون«.

العربـــي  	 العـــراق دوره  فــــي أن يســـتعيد  يُســـهم  أيًضـــا  هنالـــك عامـــل مهـــم 
واإلقليمـــي مســـتقبلًا، ويتمثَّـــل فــــي املوقـــف األمريكـــي؛ إذ شـــّجعت الواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة مبـــادرات العـــراق للوســـاطة والشـــراكة بـــني ومـــع الـــدول 
ـــي ذلـــك خطـــوة علـــى الطريـــق لكـــي يصبـــح العـــراق  العربيـــة واإلقليميـــة، ورأت فـ

ــا فــــي اســـتقرار املنطقـــة. ـ ــلًا مهّمً عامـ

وعلــى الرغــم مــن أن كل مــا ُذِكــر يأتــي فـــي إطــار احتمــاالت مســتقبلية تعتمــد علــى 
مــا يتحقــق واقعًيّــا مــن شــروطها، فــإن االحتمــال األرجــح هــو اســتمرار الوضــع 

الراهــن، أو احتماليــة التأثيــر اإليجابــي، وإن كان هــذا التأثيــر نســبًيّا.

وختاًمــا، ميكــن القــول إن العــراق مــن الــدول التــي تؤثــر وتتأثــر باالســتقرار اإلقليمي، 
حاضــًرا ومســتقبلًا؛ نظــًرا للتداخــل الكبيــر بــني الداخــل العراقــي ومحيطــه العربــي 
واإلقليمــي، وهــذا األمــر ال يحتــاج إلــى طــرح مزيــد مــن األدلــة؛ إذ يكفــل واقــع 
األحــداث والتطــورات فـــي العــراق واملنطقــة خــالل الســنوات الســابقة إثبــات ذلــك 
وتأكيــده، ومــن املتوّقــع أن تنعكــس تطــورات الســاحة العراقيــة -احلاليــة املتوّقــع 
حصولهــا فـــي املســتقبل القريــب- السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة علــى مســتقبل 
االســتقرار فـــي املنطقــة، وقــد يكــون هــذا التأثيــر املســتقبلي متأرجًحــا بــني اســتمرار 

الوضــع الراهــن أو التأثيــر اإليجابــي علــى اســتقرار املنطقــة.
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بـــة، ألنهـــا تتضمـــن أبعـــاًدا داخليـــة تتعلـــق  يقيًنـــا تُعـــد األزمـــة األفغانيـــة أزمـــة مركَّ
بقـــدرة حركـــة طالبـــان علـــى تأســـيس نظـــام سياســـي ال يفاقـــم مشـــكالتها فقـــط، 
إمنـــا قـــادر علـــى حـــل ولـــو جانـــب مـــن مشـــكالت البـــالد املتراكمـــة، وتتضمـــن أبعـــاًدا 
خارجيـــة أيًضـــا تتمّثـــل فــــي قـــدرة اجملتمـــع الدولـــي والقـــوى اإلقليميـــة علـــى مســـاعدة 
أفغانســـتان علـــى التقـــدم خطـــوات إلـــى األمـــام. وفــــي ضـــوء ذلـــك، ســـنعرض فــــي 
ــم  ــتان فــــي ظـــل حكـ ــا أفغانسـ ــات تواجههـ ــة حتديات/أزمـ ــرز أربعـ ــة أبـ ــذه الورقـ هـ

حركـــة طالبـــان اجلديـــد.  

أوًلا: أزمة النموذج الديني أم السياسي  
ـــة قندهـــار الواقعـــة جنـــوب غـــرب أفغانســـتان، عـــام  ـــي والي ـــان فـ نشـــأت حركـــة طالب
1994 حتـــت قيـــادة املـــال »محمـــد عمـــر«، الـــذي بايعـــه طلبـــة املـــدارس الدينيـــة 
الديوبنديـــة )نســـبة إلـــى قريـــة ديوبنـــد بالهنـــد(، وركـــزوا فــــي دراســـتهم علـــى 
الدراســـات اإلســـالمية كالتفســـير واحلديـــث والســـيرة، إضافـــة إلـــى بعـــض العلـــوم 
ـــي، وتَعـــد  العصريـــة التـــي تُـــدرَّس بطريقـــة تقليديـــة. وتعتنـــق احلركـــة املذهـــب احلنفـ
ـــح  ـــّم يصب ـــا واحـــًدا ال يحتمـــل النقـــاش، ومـــن ث ـــا حكًم ـــي مذهبه احلكـــم الشـــرعي فـ
تنفــــيذ األحـــكام الشـــرعية واجًبـــا دينًيّـــا، وال بـــد الختيـــارات احلركـــة جتـــاه أي قضيـــة 
أن يكـــون لهـــا مبـــرر دينـــي أو فقهـــي. ويقـــود احلركـــة »أميـــر املؤمنـــني« وهـــو املـــال 
ـــه  ـــا ال يجـــوز عزل ـــره، كم ـــة أوام ـــد زاده«، وال جتـــوز مخالف ـــة اهلل أخون ـــي »هيب احلال

إال إذا خالـــف الشـــرع، أو عجـــز عـــن القيـــام مبســـؤولياته.

وتنطلـــق حركـــة طالبـــان مـــن مجموعـــة مـــن املفاهيـــم والتفســـيرات اإلســـالمية اخلاصة 
بهـــا، والتـــي جعلتهـــا ترفـــض »الدميقراطيـــة« ومفاهيـــم حقـــوق اإلنســـان، ألنهـــا متنـــح 
ـــا  ـــذا طـــوال ســـنوات حكمه ـــة هلل«، ول ـــي حـــني أن »احلاكمي حـــق التشـــريع للشـــعب فـ
الســـابقة لـــم حتـــرص احلركـــة علـــى وضـــع دســـتور ينظـــم شـــؤون البـــالد، واحتفظـــت 
ـــرآن  ـــة أن »الق ـــردده عـــادة معظـــم التنظيمـــات الديني ـــذي ت ـــراق ال ـــام الب بالشـــعار الع
والســـنة همـــا دســـتورنا«. وال تؤمـــن احلركـــة باالنتخـــاب؛ فأميرهـــا يُختـــار مـــن »أهـــل 
احلـــل والعقـــد«، وحتـــى الشـــورى التـــي تؤمـــن بهـــا تَعدهـــا غيـــر ُملزمـــة، إمنـــا هـــي 

ـــا مـــن »العصبيـــة اجلاهليـــة«. لالسترشـــاد، كمـــا ترفـــض األحـــزاب وتَعدهـــا نوًع

ــم  ــع تنظيـ ــة للتحالـــف مـ ــة خصبـ ــان تربـ ــة طالبـ ــاء العقائـــدي حلركـ ــل البنـ ــد مثَّـ وقـ
ــودان  ــن السـ ــه مـ ــطة تنظيمـ ــن الدن« أنشـ ــامة بـ ــل »أسـ ــب نقـ ــك عقـ ــدة، وذلـ القاعـ
ــة  ــه احلركـ ــرت لـ ــث وّفـ ــى 2001، حيـ ــن 1996 حتـ ــرة مـ ــي الفتـ ــتان فــ ــى أفغانسـ إلـ

مستقبل األزمة األفغانية فـي ظل حكم طالبان

ــكــــي ــوبــ الــــشــ عــــــمــــــرو  د. 

مستشـــار مركـــز األهـــرام للدراســـات 
السياســـية واالستراتيجية
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــا حتـــى اعتـــداءات 11 ســـبتمبر، والتـــي كانـــت الســـبب الرئيـــس وراء غـــزو  مـــالًذا آمًن
ـــذ ســـقوط  ـــا. ومن ـــدة 20 عاًم ـــا مل ـــة أفغانســـتان واحتالله ـــات املتحـــدة األمريكي الوالي
ـــي  ـــرة فـ ـــزال حائ ـــا ت ـــة م ـــة واحلرك ـــوات األمريكي ـــة وانســـحاب الق ـــة األفغاني احلكوم
اختيـــار منـــوذج سياســـي يجعلهـــا مقبولـــة مـــن العالـــم، وفــــي الوقـــت نفســـه قـــادر 
ــي عـــن قناعتهـــا  علـــى احلكـــم واإلدارة فــــي الداخـــل، دون أن يـــؤدي بهـــا إلـــى التخلِـّ

العقائديـــة كتنظيـــم دينـــي. 

ولعــل هــذه املراوحــة بــني حتديــات الداخــل واخلــارج جعلــت طالبــان حتــى اللحظــة 
غيــر قــادرة علــى وضــع تصــور متكامــل يحــدد مالمــح النمــوذج واملســار السياســي 
الــذي ســتتبناه، فرغــم أنهــا شــّكلت حكومــة مؤقتــة، فإنهــا لــم تعلــن عــن إجــراء أي 
ــد تنظيمهــا  انتخابــات مــن أي نــوع، وال عــن تأســيس مجلــس شــورى، ومــا تــزال تَع
وبنيتهــا العقائديــة والدينيــة »املنتصــرة« همــا اللــذان أديــا إلــى إســقاط نظــام احلكــم 
ــى حمايتهــا مــن  ــم قــادر عل الســابق وإخــراج االحتــالل األمريكــي، وأن هــذا التنظي
ــاء املؤسســات، واختيــار منــوذج  ــي إعــادة بن ــل فـ االســتحقاقات اجلديــدة التــي تتمّث
سياســي قــادر علــى حكــم البــالد. صحيــح أن احلــوارات التــي جــرت بــني حركــة 
طالبــان والواليــات املتحــدة قبــل ســيطرة األولــى علــى أفغانســتان، وتلــك التــي جتــري 
اآلن مــع الــدول الكبــرى ومــع قــوى إقليميــة، أكســبت بعــض قــادة طالبــان املتصلــني 
بامللــف اخلارجــي كثيــًرا مــن مهــارات التفــاوض، ومعرفــة بعــض مــا يجــري علــى 
ــة  ــدى حرك ــو خلقــت قناعــة ل ــى ل ــية، حت ــر كافـ ــا تظــل غي ــة، ولكنه الســاحة الدولي
طالبــان بــأن »إمارتهــا اإلســالمية« ال ميكــن أن تنعــزل عــن العالــم، وأنهــا حتتــاج إلــى 

دعــم اقتصــادي وتكنولوجــي وصحــي مســتحيل أن تقــوم بــه مبفردهــا.

ــاحة  ــى السـ ــة علـ ــود مطروحـ ــي املنشـ ــوذج السياسـ ــئلة النمـ ــتبقى أسـ ــّم، سـ ــن ثـ ومـ
األفغانيـــة، فهـــل ســـيكون الطبعـــة الســـنية مـــن النمـــوذج اإليرانـــي ويتحـــول املـــال أميـــر 
ــو رأس  ــون هـ ــني« ويكـ ــد للمؤمنـ ــى »مرشـ ــة اهلل« إلـ ــة »هيبـ ــد احلركـ ــني وقائـ املؤمنـ
الســـلطة التنفــــيذية التـــي تقـــود احلكومـــة وتوجههـــا؟ وهـــل تنـــوي احلركـــة انتخـــاب أم 
ـــة  ـــدأ االنتخـــاب فهـــل ســـتقبل بالدميقراطي ـــت مبب ـــس الشـــورى؟ وإذا قبل ـــني مجل تعي
وتـــداول الســـلطة؟ ومـــاذا ســـتفعل مـــع األقليـــات العرقيـــة األخـــرى بعيـــًدا عـــن الـــكالم 
ـــار عـــدد محـــدود منهـــم  ـــردده بعـــض قـــادة احلركـــة جتاههـــم أو اختي الطيـــب الـــذي ي

فــــي احلكومـــة املؤقتـــة؟

إن حتـــدي »النمـــوذج السياســـي« هـــو حتـــٍد كاشـــف، ألن مـــن وصـــل إلـــى الســـلطة فــــي 
أفغانســـتان هـــي جماعـــة دينيـــة عقائديـــة، فـــرض عليهـــا الواقـــع تقـــدمي مواءمـــات 

غيـــر  طالبـــان  حركـــة 
تصـــور  وضـــع  علـــى  قـــادرة 
مالمـــح  يحـــدد  متكامـــل 
النمـــوذج واملســـار السياســـي 
فرغـــم  ســـتتبناه؛  الـــذي 
حكومـــة  شـــّكلت  أنهـــا 
ُتعلـــن  لـــم  فإنهـــا  مؤقتـــة، 
عـــن إجـــراء أي انتخابـــات، 
تأســـيس مجلـــس  عـــن  وال 
َتعـــد  تـــزال  ومـــا  شـــورى، 
وبنيتهـــا  تنظيمهـــا  أن 
والدينيـــة  العقائديـــة 
اللـــذان  همـــا  »املنتصـــرة« 
نظـــام  إســـقاط  إلـــى  أديـــا 
وإخـــراج  الســـابق  احلكـــم 

االحتـــالل األمريكـــي.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــي  ــتــ الــــــتــــــحــــــديــــــات الــ
بناء  إعــــادة  عملية  تــواجــه 
األفــغــانــي مركبة،  اجلــيــش 
فهي من ناحية ال تتطلب 
ــيــــش جــــديــــد مــن  بــــنــــاء جــ
»الصفر«، إمنا مطلوب من 
حكومة طالبان إيجاد حل 
ــيـــش الـــقـــدمي  ملــعــضــلــة اجلـ
ــقـــت الــــواليــــات  ــفـ الـــــــذي أنـ
ــرب مــن  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ املــــتــــحــــدة مــ
أجل  مــن  دوالر  مليار   100
وانــهــار  وتــدريــبــه،  تسليحه 
ــام  ــيـــع قــلــيــلــة أمــ ــابـ فـــــــي أسـ

قوات حركة طالبان.  

ورمبـــا ســـيفرض عليهـــا تقـــدمي تنـــازالت، ولكنهـــا مـــا تـــزال حتتـــاج إلـــى حســـم 
ـــي الداخـــل  ـــه ســـيُصاغ مســـتقبل أفغانســـتان فـ ـــاًء علي ـــذي بن ـــا السياســـي ال منوذجه

وعالقاتهـــا اخلارجيـــة. 

ثانًيا: إعادة بناء اجليش واملؤسسات األفغانية 
التحديـــات التـــي تواجـــه عمليـــة إعـــادة بنـــاء اجليـــش األفغانـــي مركبـــة، فهـــي مـــن 
ناحيـــة ال تتطلـــب بنـــاء جيـــش جديـــد مـــن »الصفـــر« كمـــا جـــرى فــــي بعـــض التجـــارب، 
أو وضـــع إدارة سياســـية وعســـكرية جديـــدة محـــل القدميـــة لقيـــادة جيـــش راســـخ 
وقـــوي نتيجـــة تغييـــر الظـــروف احمليطـــة، إمنـــا مطلـــوب مـــن حكومـــة طالبـــان إيجـــاد 
ـــات املتحـــدة مـــا يقـــرب مـــن 100  ـــذي أنفقـــت الوالي ـــة اجليـــش القـــدمي ال حـــل ملعضل
مليـــار دوالر مـــن أجـــل تســـليحه وتدريبـــه، وانهـــار فــــي أســـابيع قليلـــة أمـــام قـــوات 
حركـــة طالبـــان. واملعـــروف أن اجليـــش األفغانـــي ســـبق وانهـــار خـــالل 4 عقـــود، 
ـــب اهلل«،  ـــد ســـقوط النظـــام الشـــيوعي برئاســـة »جني ـــى عـــام 1992 بع ـــني، األول مرت
والثانيـــة عـــام 2021، بعـــد انســـحاب القـــوات األمريكيـــة. وفــــي احلالتـــني كان جيًشـــا 
يعتمـــد علـــى العنصـــر األجنبـــي فــــي التخطيـــط والتمويـــل والتســـليح، ولـــم تكـــن لديـــه 

ـــا. ـــع عنه ـــدة عســـكرية يداف عقي

ــف  ــمية، 195 ألـ ــات الرسـ ــق اإلحصائيـ ــي، وفـ ــش األفغانـ ــوات اجليـ ــدد قـ ــغ عـ ويبلـ
جنـــدي، بينمـــا كان فــــي الواقـــع 135 ألًفـــا، ووصـــل عـــدد القـــوات املســـلحة األفغانيـــة، 
التـــي تضـــم اجليـــش والشـــرطة وقـــوات االســـتخبارات، إلـــى 350 ألـــف جنـــدي، 
ــى جيـــش  ــا إلـ ــب منهـ ــل جانـ ــا بتحويـ ــى قواتهـ ــاد علـ ــان االعتمـ ــة طالبـ ــوي حركـ وتنـ
نظامـــي بجانـــب اجلنـــود الذيـــن هربـــوا مـــن مياديـــن القتـــال وانضمـــوا إليهـــا، فــــي 
حـــني مـــا تـــزال تنظـــر بعـــني الريبـــة للجنـــود والقيـــادات الصغـــرى فــــي اجليـــش القـــدمي 
ولـــم حتســـم أمرهـــا بخصوصهـــم، ولكنهـــا قـــررت اســـتبعاد قـــادة اجليـــش الســـابق، 

واعتبرتهـــم »أعـــداء« خاصـــة أن كثيـــًرا منهـــم مـــا يـــزال يرفـــض حكـــم طالبـــان. 

ومـــع ذلـــك فقـــد أكـــد قائـــد اجليـــش فــــي حكومـــة طالبـــان »قـــاري فصيـــح الديـــن« 
ـــا بإعـــادة تنظيـــم اجليـــش األفغانـــي وإصالحـــه، ليكـــون قـــوة  أن طالبـــان ســـتبدأ قريًب
قويـــة تدافـــع عـــن البـــالد فــــي املســـتقبل، وأنهـــا بصـــدد وضـــع خطـــة متكاملـــة مـــن 
أجـــل تعليـــم وتربيـــة عناصـــر اجليـــش بشـــكل صحيـــح ومنظـــم. واعتبـــر أن طالبـــان 
»مســـتعدة لقمـــع كل مـــن يحاربهـــا علـــى أســـس القوميـــة والعنصريـــة وبحجـــة الدفـــاع 
عـــن الدميقراطيـــة واحلفـــاظ علـــى مـــا أحرزتـــه البـــالد خـــالل عقديـــن ماضيـــني، 
وأنهـــا لـــن تســـمح ألي جهـــة بالعمـــل مـــن أجـــل دفـــع أفغانســـتان صـــوب حـــرب أهليـــة 

أو إربـــاك أمـــن البـــالد«.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

قـــادة حركـــة طالبـــان  بعـــض  أن صرامـــة  واحلقيقـــة 
ــش  ــة اجليـ ــة أزمـ ــى اللحظـ ــي حتـ ــتطع أن تخفــ ــم تسـ لـ
اجلديـــد املزمـــع إنشـــاؤه والـــذي ســـماه بعـــض قـــادة 
مـــن  آالف  فهنـــاك  اإلســـالمي«،  »باجليـــش  احلركـــة 
عناصـــر القـــوات األفغانيـــة املدّربـــة فــــي أكادمييـــات 
عســـكرية أجنبيـــة فــــي بريطانيـــا والواليـــات املتحـــدة 
وإيطاليـــا وتركيـــا والهنـــد مســـتبعدون وغيـــر مســـموح لهـــم 
ـــي الوقـــت نفســـه فـــإن  بالعـــودة إلـــى اجليـــش اجلديـــد، فـ
مســـؤولني فــــي حركـــة طالبـــان ســـبق وأعلنـــوا أن احلركـــة 
ال تســـتطيع تأمـــني ميزانيـــة اجليـــش وحدهـــا بســـبب 
العقوبـــات االقتصاديـــة واملاليـــة املفروضـــة علـــى البـــالد. 

بنـــاء جيـــش أفغانـــي جديـــد عميقـــة،  ســـتظل أزمـــة 
ــت  ــد جنحـ ــوراء، فقـ ــى الـ ــود إلـ ــود لعقـ ــبابها تعـ ألن أسـ
الواليـــات املتحـــدة فــــي بنـــاء جيـــش مـــدرب تدريًبـــا جيـــًدا، 
يراعـــي كل اجلوانـــب الشـــكلية التـــي تعرفهـــا اجليـــوش 
ــة،  ــكرية أو قتاليـ ــدة عسـ ــه دون أي عقيـ ــة، ولكنـ احلديثـ
فهـــو ليـــس جيـــش الدولـــة وال الوطـــن وال الشـــعب إمنـــا 
ُمصنَّـــع بالكامـــل بـــإرادة خارجيـــة، واآلن وبعـــد هزميـــة 
ــة  ــو أن حركـ ــد هـ ــدي اجلديـ ــإن التحـ ــش، فـ ــذا اجليـ هـ
ـــا كان  طالبـــان لديهـــا مقاتلـــون يحملـــون عقيـــدة دينيـــة )أًيّ
الـــرأي فــــيها(، وليـــس لديهـــم أي تدريـــب أو خبـــرات فــــي 
ـــة، وهـــي نقيصـــة كبـــرى،  العمـــل داخـــل اجليـــوش احلديث
ــر  ــاء جيـــش حديـــث غيـ ــو بنـ ــوب هـ ــي حـــني أن املطلـ فــ
ُمصنَّـــع خارجًيّـــا لديـــه عقيـــدة قتاليـــة واضحـــة، ولـــم 
ـــدة  ـــان: العقي ـــع اجلانب ـــي أفغانســـتان أن اجتم يحـــدث فـ

القتاليـــة والتدريـــب االحترافــــي واملؤسســـي. 

ثالًثـــا: حتـــدي مواجهـــة داعـــش 
اإلرهابيـــة  والعمليـــات 

مســـؤوليته  خراســـان(  )فـــرع  داعـــش  تنظيـــم  أعلـــن 
عـــن عشـــرات العمليـــات اإلرهابيـــة فــــي أفغانســـتان 
منـــذ وصـــول حركـــة طالبـــان إلـــى احلكـــم فــــي شـــهر 
أغســـطس املاضـــي، واســـتهدف التنظيـــم مطـــار كابـــول 
ومستشفــــيات وقـــوات طالبـــان بجانـــب طائفـــة الهـــزارة 

الشـــيعية ومســـاجدها، وخلــّـف مئـــات القتلـــى واملصابـــني. 
ـــي الســـيطرة الكاملـــة علـــى  ورغـــم أن احلركـــة جنحـــت فـ
ــا يـــزال  ــتان، فـــإن حتـــدي اإلرهـــاب وداعـــش مـ أفغانسـ
ــه البـــالد.  ــي تواجـ ــرى التـ ــات الكبـ ــل إحـــدى األزمـ ميثِّـ

ـــم  ـــرات األمم املتحـــدة، يضـــم تنظي وبحســـب بعـــض تقدي
»داعـــش واليـــة خراســـان« مـــا بـــني 600 إلـــى ألـــف مقاتـــل 
ــا  ــيهم خاليـ ــن فــ ــرقها؛ مبـ ــتان وشـ ــمال أفغانسـ ــي شـ فــ

نائمـــة فــــي كابـــول.

وفـــق تقريـــر نشـــرته صحيفـــة الشـــرق األوســـط فــــي 
ــم  ــد أن تنظيـ ــيه: »يُعتقـ ــاء فــ ــي جـ ــر املاضـ ــهر نوفمبـ شـ
»شـــهاب   2020 عـــام  منـــذ  يقـــوده  خراســـان  واليـــة 
ــدر  ــه منحـ ــي بأنـ ــمه احلركـ ــي اسـ ــذي يوحـ ــر« الـ املهاجـ
مـــن العالـــم العربـــي؛ إال أن أصلـــه ال يـــزال مجهـــولًا، 
كمـــا أن هنـــاك بعـــض التقاريـــر التـــي أشـــارت إلـــى أنـــه 
كان قيادّيًـــا فــــي تنظيـــم »القاعـــدة« أو عضـــًوا ســـابًقا فــــي 

»شـــبكة حقانـــي« القريبـــة مـــن »القاعـــدة«.

ورغـــم أن البيئـــة احلاضنـــة لتنظيـــم داعـــش تظـــل 
محـــدودة وغيـــر واســـعة، فـــإن هنـــاك خطـــر انضمـــام 
ـــة، ألن  ـــم الدول ـــى تنظي ـــود الســـابقني إل بعـــض اجلن
ــها  ــي جيشـ ــتوعبهم فــ ــم تسـ ــدة لـ ــة اجلديـ احلكومـ
ومؤسســـاتها األمنيـــة اجلديـــدة، مثلمـــا جـــرى فــــي 
العـــراق عقـــب ســـقوط نظـــام »صـــدام حســـني«، 
خاصـــة أن هنـــاك بعـــض التقديـــرات التـــي أكـــدت 
ــي  ــة فــ ــوات اخلاصـ ــع القـ ــل مـ ــم يتواصـ أن التنظيـ
ــام  ــا باالنضمـ ــاع عناصرهـ ــي إلقنـ اجليـــش األفغانـ
ــة  ــع احلركـ ــد يدفـ ــر، قـ ــور خطيـ ــذا تطـ ــه«، وهـ إليـ
ملراجعـــة حســـاباتها فــــيما يتعلـــق ببعـــض عناصـــر 

اجليـــش القـــدمي. 

صحيـــح أن املؤشـــرات احلاليـــة تقـــول إن عدد املنضمني 
لتنظيـــم الدولـــة صغيـــر نســـبًيّا لكنـــه يتزايـــد، كمـــا أن 
ــي  ــرة فــ ــون اخلبـ ــد ينقلـ ــابقني قـ ــود السـ ــؤالء اجلنـ هـ
ـــال والتخطيـــط وجمـــع املعلومـــات االســـتخباراتية؛  القت
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الــــبــــيــــئــــة  أن  رغـــــــــــــم 
داعــش  لتنظيم  احلــاضــنــة 
تظل مــحــدودة، فــإن هناك 
خـــــطـــــر انــــــضــــــمــــــام بـــعـــض 
ــنــــود الـــســـابـــقـــني إلـــيـــه،  اجلــ
اجلــــديــــدة  احلـــكـــومـــة  ألن 
فـي جيشها  لم تستوعبهم 
ــة  ــيــ ــنــ ــا األمــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
اجلديدة، خاصة أن هناك 
بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات الــتــي 
أكدت أن التنظيم يتواصل 
مـــع الـــقـــوات اخلـــاصـــة فـي 
اجلــيــش األفــغــانــي إلقــنــاع 
عناصرها باالنضمام إليه.  

ممـــا يعـــزز قـــدرة التنظيـــم علـــى منافســـة احلكومـــة اجلديـــدة. وســـتبقى هنـــاك 
ـــان وداعـــش تعـــزز  ـــكل مـــن طالب ـــة واألداء التنظيمـــي ل ـــة العقائدي ـــي البني فـــروق فـ
دائًمـــا مـــن فـــرص تفـــوق األول وســـيطرته علـــى البـــالد دون أن يعنـــي ذلـــك اختفـــاء 

ـــان.  ـــم طالب ـــا داعـــش حلك ـــي ميثله ـــة الت ـــدات األمني التهدي

وميكـــن وصـــف احلركـــة بأنهـــا تنظيـــم محلـــي يؤســـس ملـــا تســـميه إمـــارة إســـالمية 
ـــرب مـــن  ـــالد وهـــي البشـــتون )تقت ـــي الب ـــر عـــدًدا فـ ـــة األكث ـــى دعـــم القومي تعتمـــد عل
نصـــف عـــدد الســـكان(، مبـــا يعنـــي اســـتحالة اقتالعهـــا كمـــا أنهـــا أقـــل عنًفـــا ودمويـــة، 
وأكثـــر بدائيـــة وأقـــل اســـتخداًما للتكنولوجيـــا احلديثـــة مـــن داعـــش، أمـــا األخيـــر فهـــو 
حركـــة عامليـــة عابـــرة للحـــدود والقوميـــات، وتعتمـــد األســـاليب األكثـــر دمويـــة ووحشـــية 
فــــي تاريـــخ اجلماعـــات املتطرفـــة واإلرهابيـــة، وال تعتمـــد علـــى أقليـــة عرقيـــة بعينهـــا 
فــــي أفغانســـتان إمنـــا هـــي مبعثـــرة بـــني بـــالد ثالثـــة، هـــي: باكســـتان وأفغانســـتان 

ـــة فـــرع خراســـان. ـــم الدول ـــي خـــرج منهـــا تنظي ـــران، الت وإي

ـــع أن تســـتمر عمليـــات داعـــش فــــي أفغانســـتان، مبـــا ميثلـــه ذلـــك مـــن  ومـــن املتوقَّ
ـــع أن يســـيطر تنظيـــم  تهديـــد حقيقـــي لالســـتقرار فــــي البـــالد، ولكـــن مـــن غيـــر املتوقَّ
داعـــش علـــى أي مدينـــة أو إقليـــم فــــي أفغانســـتان كمـــا فعـــل فــــي بعـــض الفتـــرات 
فــــي ســـوريا والعـــراق، ورمبـــا حتـــاول طالبـــان االســـتفادة مـــن إرهـــاب داعـــش لتســـويق 
نفســـها علـــى املســـتوى الدولـــي مـــن منطلـــق أن حكمهـــا يتعـــرض لإلرهـــاب مثـــل باقـــي 
دول العالـــم، وأنهـــا حريصـــة علـــى مواجهتـــه، ممـــا يقربهـــا مـــن اعتـــراف اجملتمـــع 

ـــا.  ـــل به ـــي الكام الدول

رابًعا: العالقات مع اجملتمع الدولي ودول اجلوار 
ــانية  ــاعدات إنسـ ــال مسـ ــة بإدخـ ــدول الغربيـ ــدة والـ ــات املتحـ ســـمحت الواليـ
بـــني حكومـــة طالبـــان  وغذائيـــة ألفغانســـتان، وجـــرت حـــوارات متكـــررة 
وكثيـــر مـــن قـــادة هـــذه الـــدول، كمـــا عقـــدت العديـــد مـــن املؤمتـــرات اخلاصـــة 
بأفغانســـتان رعتهـــا قـــوى إقليميـــة وأطـــراف دوليـــة، مثـــل الصـــني وروســـيا. 
ولعـــل أبـــرز هـــذه االجتماعـــات مـــا شـــهدته موســـكو فــــي شـــهر أكتوبـــر املاضـــي، 
وحمـــل اســـم »إطـــار موســـكو«، مبشـــاركة ممثلـــني عـــن روســـيا والصـــني 
وباكســـتان وإيـــران والهنـــد، وحركـــة »طالبـــان«، فــــيما امتنعـــت الواليـــات املتحـــدة 
عـــن املشـــاركة. ورغـــم انعقـــاد هـــذا املؤمتـــر فــــي موســـكو وفتـــح قنـــوات اتصـــال 
ـــة  ـــر اخلارجي ـــإن وزي ـــة، ف ـــة األفغاني ـــب الروســـي واحلكوم ـــني اجلان ـــررة ب متك
الروســـي »ســـيرجي الفـــروف« أكـــد أن بـــالده لـــم تناقـــش االعتـــراف بحركـــة 
ـــى أن روســـيا تنتظـــر مـــن احلركـــة  ـــي، وشـــّدد عل ـــي الوقـــت احلال ـــان« فـ »طالب
األفغانيـــة الوفـــاء بتعهداتهـــا التـــي قطعتهـــا لـــدى وصولهـــا إلـــى الســـلطة، 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــة، ليـــس  ــا فــــي ذلـــك ضمـــان شـــمولية احلكومـ مبـ
علـــى أســـاس االنتمـــاء العرقـــي فقـــط، ولكـــن علـــى 
أســـاس املعتقـــدات السياســـية أيًضـــا، حتـــى يتســـنى 
متثيـــل جميـــع األطيـــاف السياســـية للمجتمـــع فــــي 

احلكومـــة. 

والالفـــت أن جانـــب ممـــا قالـــه الوزيـــر الروســـي فــــيما 
يتعلـــق باالعتـــراف بحكـــم طالبـــان اجلديـــد تقولـــه اإلدارة 
األمريكيـــة بشـــكل أكثـــر وضوًحـــا، حيـــث مـــا انفكـــت 
واشـــنطن مـــن تأكيـــد ربـــط اعترافهـــا باحلركـــة بحـــدوث 
تقـــدم واضـــح فــــي ملفـــات أساســـية، مثـــل: حقـــوق املـــرأة، 
وحريـــة اإلعـــالم، ومتثيـــل كل الفئـــات واألعـــراق داخـــل 
نظـــام احلكـــم اجلديـــد، ووضـــع دســـتور ونظـــام سياســـي 

حديـــث، وغيرهـــا.

أمـــا بالنســـبة لـــدول اجلـــوار، وخاصـــة باكســـتان وإيـــران، 
ــل  ــي مثـ ــف األفغانـ ــي امللـ ــرة فــ ــة املؤثـ ــدول اإلقليميـ والـ
التحالـــف التركـــي القطـــري، فإنهـــا تواجـــه حتديـــات 
ــى أي  ــل علـ ــكل كامـ ــان بشـ ــاد طالبـ ــل اعتمـ ــا جتعـ أيًضـ
منهـــا فــــي إحـــداث حتســـني جـــذري فــــي أوضاعهـــا 
االقتصاديـــة والتنمويـــة أمـــًرا شـــديد الصعوبـــة، مبـــا 
ــة مـــن  ــه مـــن املســـتحيل القـــول إن هنـــاك دولـ يعنـــي أنـ
هـــذه الـــدول ميكـــن أن تلعـــب دور »الرافعـــة« االقتصاديـــة 
والسياســـية ألفغانســـتان فــــي ظـــل عـــدم االعتـــراف 

الدولـــي شـــرًقا وغرًبـــا بحكومتهـــا.

ـــر  ـــي أكث ـــان فـ أمـــا باكســـتان فرغـــم دعمهـــا حلركـــة طالب
ـــا ال  ـــرة النظـــام الســـابق، فإنه ـــيها فت ـــة مبـــا فـ مـــن مرحل
تســـتطيع أن حتـــول هـــذا الدعـــم إلـــى حتالـــف أو شـــراكة 
إيـــران  أمـــا  املتحـــدة.  الواليـــات  موافقـــة  دون  كاملـــة 
ـــي املشـــروع  ـــي فـ ـــد الطائفـ ـــن البُع ـــزال تتخـــوف م ـــا ت فم
الطالبانـــي، وتَعـــد اســـتهداف طائفـــة الهـــزارة الشـــيعية 
فــــي أفغانســـتان ســـبًبا الســـتمرار حالـــة عـــدم الثقـــة 
والريبـــة املتبادلـــة بـــني اجلانبـــني، وهـــو مـــا دّلـــت بعـــض 
شـــواهده فــــي اشـــتباك حـــدودي جـــرى بـــني اجلانبـــني.

فــــي  حاضـــًرا  القطـــري  التركـــي  الـــدور  وســـيبقى 
أفغانســـتان علـــى املســـتوى »اللوجســـتي«، حيـــث يتمثَّـــل 
ــع  ــات مـ ــب اجتماعـ ــر ترتيـ ــار، أو عبـ ــغيل املطـ ــي تشـ فــ
اجلانـــب األمريكـــي كمـــا فعلـــت الدوحـــة علـــى مـــدار 
عامـــني، إال أنـــه مـــن الصعـــب تصـــور اعتـــراف كامـــل 
ـــان دون ضـــوء أخضـــر أمريكـــي.  مـــن قطـــر بحركـــة طالب

داخلًيّـــا  طالبـــان  حكـــم  أزمـــات  ســـتبقى  وختاًمـــا، 
وخارجًيّـــا مســـتمرة مـــا لـــم حُتـــل اإلشـــكالية الكبـــرى 
املتعلقـــة بالنمـــوذج السياســـي القـــادر علـــى احلكـــم 
واإلدارة وإعـــادة البنـــاء فــــي الداخـــل، ونيـــل االعتـــراف 
الدولـــي فــــي اخلـــارج، وهـــو مـــا يتطلـــب إعـــادة صياغـــة 
جذريـــة ملشـــروع حركـــة طالبـــان العقائـــدي، ليؤســـس 
صيغـــة  يتجـــاوز  جديـــًدا،  وسياســـّيًا  فكرّيًـــا  بنـــاء 
ـــه  طالبـــان القدميـــة، وهـــو مـــا ال توجـــد مؤشـــرات علي

ــى اآلن.   حتـ

ــوار، وخــاصــة  ــ بــالــنــســبــة لــــدول اجلـ
اإلقليمية  والـــــدول  وإيــــــران،  بــاكــســتــان 
املؤثرة فـي امللف األفغاني مثل التحالف 
التركي القطري، فإنها تواجه حتديات 
أيـــًضـــا جتــعــل اعــتــمــاد طــالــبــان بشكل 
كامل على أي منها فـي إحداث حتسني 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــهــ ــــــي أوضــــاعــ جــــــذري فـ
مبا  الصعوبة،  شديد  أمـــًرا  والتنموية 
يعني أنه من املستحيل القول إن هناك 
ــدول ميــكــن أن تلعب  دولـــة مــن هـــذه الــ
والسياسية  االقتصادية  »الرافعة«  دور 
ألفــغــانــســتــان فـــــي ظــل عـــدم االعــتــراف 

الدولي شرًقا وغرًبا بحكومتها.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

»حـــرب الـــكل ضـــد الـــكل«.. بهـــذه العبـــارة ميكـــن وصـــف مـــا آلـــت إليـــه األوضـــاع 
ـــي دون أي  ـــا الثان ـــة عامه ـــك بالتزامـــن مـــع دخـــول احلـــرب اإلثيوبي ـــا، وذل ـــي إثيوبي فـ
مؤشـــرات تُدلِّـــل علـــى قـــرب حـــدوث انفراجـــة فــــي األزمـــة حتـــى الوقـــت الراهـــن، 
وهـــي حـــرب أدخلـــت البـــالد فــــي حلقـــة مفرغـــة مـــن العنـــف واالنتهـــاكات احلقوقيـــة، 
والقتـــل اجلماعـــي، وحمـــالت االعتقـــال علـــى أســـس إثنيـــة، وكلَّفتهـــا ثمًنـــا باهًظـــا؛ إذ 
تشـــير التقديـــرات إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف احلـــرب اإلثيوبيـــة بنهايـــة عـــام 2021 إلـــى 

ـــي عـــام 2020. )1( 502 مليـــون دوالر، مقارنـــة بــــ 460 مليـــون دوالر فـ

فضـــلًا عـــن ارتفـــاع التكلفـــة البشـــرية الناجمـــة عـــن احلـــرب، ومـــا أســـفرت عنـــه مـــن 
رت أعدادهـــم مبـــا يربـــو علـــى 1.2 مليـــون نســـمة مـــن  موجـــات مـــن النازحـــني ُقـــدِّ
إقليـــم تيجـــراي وحـــده، والالجئـــني اإلثيوبيـــني للســـودان، والذيـــن بلغـــت أعدادهـــم مـــا 
ـــع تفاقـــم هـــذا الرقـــم كثيـــًرا،   يزيـــد علـــى 70 ألـــف الجـــئ حتـــى مايـــو 2021، ويُتوقَّ
ال ســـيما بعـــد دخـــول أقاليـــم إثيوبيـــة أخـــرى علـــى خـــط املواجهـــة، وتزايـــد أعـــداد َمـــن 
ـــر،  ـــرا وعف ـــم تيجـــراي وأمه ـــي أقالي ـــة فـ ـــة عاجل ـــى مســـاعدات إغاثي هـــم بحاجـــة إل
لتصـــل إلـــى 5.5 ماليـــني نســـمة )60% مـــن ســـكان تيجـــراي( يعانـــون مـــن انعـــدام 

ـــى شـــفا اجملاعـــة. ـــة عل ـــم الثالث ـــت األقالي ـــي، وبات األمـــن الغذائ

ـــة،  ال ـــة جـــادة وفعَّ ـــوط دولي ـــى تســـوية ســـلمية مدفوعـــة بضغ ـــل إل ـــال التوصُّ ـــني آم وب
ـــاذا  ـــرون: م ـــق، يتســـاءل الكثي ومخـــاوف اســـتمرار احلـــرب والفوضـــى وانســـداد األف
يحمـــل عـــام 2022 لألزمـــة اإلثيوبيـــة؟ وهـــو تســـاؤل يحـــاول املقـــال اإلجابـــة عنـــه 
بتســـليط الضـــوء علـــى تعقيـــدات املشـــهد اإلثيوبـــي الراهـــن، ومؤشـــرات حتـــوُّل 
احلـــرب اإلثيوبيـــة إلـــى »حـــرب أبديـــة« فــــي محاولـــة لبلـــورة جملـــة مـــن الســـيناريوهات 
املســـتقبلية، انطالًقـــا مـــن كـــون األزمـــة اإلثيوبيـــة مفتوحـــة علـــى كل االحتمـــاالت، 

األمـــر الـــذي يســـتحيل معـــه اجلـــزم بترجيـــح أو اســـتبعاد ســـيناريو بعينـــه. 

حرب أبدية: مؤشرات وتعقيدات
ــد« علـــى  ــة »آبـــي أحمـ ــنَّته حكومـ ــوم الـــذي شـ ــة بالهجـ اندلعـــت احلـــرب اإلثيوبيـ
ــة  ــنَّته اجلبهـ إقليـــم تيجـــراي فــــي نوفمبـــر 2020، بدعـــوى رد الهجـــوم الـــذي شـ
الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي )احلـــزب احلاكـــم باإلقليـــم( علـــى مقـــر القيـــادة 
الشـــمالية لقـــوات الدفـــاع الوطنـــي اإلثيوبيـــة )اجليـــش اإلثيوبـــي( باإلقليـــم، ولـــم 
ـــم  ـــى أقالي ـــدت إل ـــث امت ـــم تيجـــراي فحســـب؛ حي ـــى إقلي ـــد احلـــرب قاصـــرة عل تَُع

احللقة املفرغــــة: ماذا يحمـــل العام اجلديد 
اإلثيوبية؟ لألزمة 

عــمــر اخلطيب أ. جــهــاد 

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــاب  ــل غيـ ــي ظـ ــم فــ ــك األقاليـ ــي تلـ ــانية ملواطنـ ــاة اإلنسـ ــت املعانـ ــرى، وفاقمـ أخـ
اســـتعداد أطـــراف احلـــرب ممثَّلـــة فــــي: رئيـــس احلكومـــة الفــــيدرالية اإلثيوبيـــة 
»آبـــي أحمـــد« واإلقليمـــنْي الداعمـــنْي لـــه: عفـــر وأمهـــرا مـــن جهـــة، وقـــوات اجلبهـــة 
الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي وقـــوات جيـــش حتريـــر األورومـــو الداعمـــة لهـــا مـــن 
ـــاق وقـــف إطـــالق  ـــيذ اتف ـــة املفاوضـــات، أو تنفـ ـــى طاول ـــوس عل ـــة أخـــرى، للجل جه

النـــار الـــذي دعـــا إليـــه اجملتمـــع الدولـــي. 

وُجـــلُّ مـــا ســـلف دعـــا إلـــى القـــول بصـــدق التوقعـــات التـــي رافقـــت األشـــهر األولـــى 
التاليـــة إلعـــالن احلـــرب، ومفادهـــا أنهـــا ســـتكون حرًبـــا »بـــال نهايـــة«، تُزعـــزع 
اســـتقرار الدولـــة اإلثيوبيـــة، ورمبـــا تُنـــذر بتفـــكك الفــــيدرالية اإلثيوبيـــة وانفـــراط 
ـــدت تلـــك التوقعـــات بدرجـــة كبيـــرة خـــالل عـــام 2021 حيـــث اســـتمرت  عقدهـــا، وتأكَّ
ــتطاعة أي  ــتراتيجية، دون اسـ ــع اسـ ــدن ومواقـ ــقطت مـ ــكرية، وسـ ــات العسـ املواجهـ

طـــرف حســـم احلـــرب لصاحلـــه. 

ـــا »أبديـــة«، ويصعـــب   ـــة جملـــة مـــن املؤشـــرات التـــي جتعـــل احلـــرب اإلثيوبيـــة حرًب وثمَّ
- إن لـــم يكـــن يســـتحيل - فــــي ظـــل اســـتمرار تلـــك املؤشـــرات والتعقيـــدات أن تشـــهد 
األزمـــة اإلثيوبيـــة خـــالل العـــام اجلديـــد 2022 انفراجـــة حقيقيـــة مـــا لـــم مُتـــاَرس 
ضغـــوط دوليـــة جُتِبـــر أطـــراف الصـــراع علـــى اجللـــوس علـــى طاولـــة املفاوضـــات، 
ــا. ومـــن  ــع احلـــرب أوزارهـ ــة كـــي تضـ ــازالت حقيقيـ ــتعداد لتقـــدمي تنـ ــداء االسـ وإبـ
ـــة،  ـــي اســـتمرار احلـــرب اإلثيوبي ـــك املؤشـــرات يعن ـــول إن اســـتمرار تل ـــن الق ، ميك ـــمَّ ث
وتفاُقـــم تداعياتهـــا ليـــس علـــى الداخـــل اإلثيوبـــي فحســـب، وإمنـــا أمـــن واســـتقرار 

منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي ككل. ويتمثَّـــل أبـــرز تلـــك املؤشـــرات فــــيما يلـــي:

)أ ( جدوى الضغوط الدولية

ــام 2021 مـــن أجـــل دفـــع أطـــراف احلـــرب  ــؤِت الضغـــوط الدوليـــة خـــالل عـ ــم تُـ لـ
للتفـــاوض ثمارهـــا حتـــى اللحظـــة الراهنـــة، ولـــم تدفـــع حتـــى اآلن إلـــى وقـــف االنتهاكات 
اإلنســـانية التـــي ترقـــى ملرتبـــة »جرائـــم حـــرب« أو »جرائـــم ضـــد اإلنســـانية« بحـــق 
املدنيـــني، والتـــي تورَّطـــت فــــيها أطـــراف احلـــرب كافـــة، أو الســـماح بإيصـــال املســـتوى 
ـــم املتضـــررة  ـــة لســـكان املناطـــق واألقالي ـــوب مـــن املســـاعدات اإلنســـانية العاجل املطل

مـــن احلـــرب.

الضغـــوط  تـــؤِت  لـــم 
عـــام  طيلـــة  الدوليـــة 
دفـــع  فــــي  ثمارهـــا   2021
أطـــراف احلـــرب اإلثيوبيـــة 
طاولـــة  علـــى  للجلـــوس 
ـــل إلـــى  املفاوضـــات، والتوصُّ
ا  تســـوية ســـلمية تضـــع حـــًدّ
واالنتهـــاكات  للحـــرب، 
ترقـــى  التـــي  اإلنســـانية 
ملرتبـــة »جرائـــم احلـــرب« أو 
»اجلرائـــم ضـــد اإلنســـانية« 

املدنيـــني.   بحـــق 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تبحـــث اإلدارة األمريكيـــة 
رفــــــــــع إثــيـــــوبــيـــــــــــا مـــن قائمــــــة 
املســـتفيدة  اإلفريقيـــة  الـــدول 
وهـــو  »أجــــــــــوا«،  قــانـــــــــون  مـــن 
القانـــون الـــذي ينطـــوي علـــى 
اإلفريقيـــة  الصـــادرات  إعفـــاء 
للواليـــات املتحـــدة مـــن الرســـوم 

اجلمركيـــة.  

وفــــي هـــذا الصـــدد، ياُلحـــظ أن إدارة »جـــو بايـــدن« اتخـــذت وقًتـــا طويـــلًا للغايـــة مـــن 
ـــا لوقـــف إطـــالق  ـــي أحمـــد« مـــن أجـــل دفعه ـــى حكومـــة »آب ـــات عل أجـــل فـــرض عقوب
ـــة. ولعـــل أهـــم صـــور  ـــى اللحظـــة الراهن ـــات جدواهـــا حت ـــذا افتقـــدت العقوب ـــار؛ ل الن
ـــي مايـــو 2021 )أي بعـــد نحـــو  هـــذه العقوبـــات: قـــرار الرئيـــس األمريكـــي الصـــادر فـ
ـــى تأشـــيرات  ـــود عل ـــرض قي ـــالده ف ـــزام ب ـــدالع حـــرب تيجـــراي( اعت ـــن ان 6 أشـــهر م
الدخـــول علـــى املســـؤولني الســـابقني واحلاليـــني باحلكومتـــني اإلثيوبيـــة واإلريتريـــة، 
والقيـــادات األمنيـــة، وكـــذا األفـــراد التابعـــني للقـــوات احملليـــة األمهريـــة »النظاميـــة«، 
أو امليليشـــيات األمهريـــة، وأعضـــاء اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي، والذيـــن 
ــاكات  ــة، أو ارتـــكاب انتهـ ــوية لألزمـ ــل إلـــى تسـ ـ ــة التوصُّ ــم فــــي عرقلـ يثبـــت تورطهـ

حقوقيـــة، وامتـــداد هـــذه القيـــود لعائـــالت هـــذه الشـــخصيات.)2( 

وبعـد مـرور نحـو خمسـة أشـهر مـن القيـود سـالفة الذكـر - وتُعـد فتـرة طويلـة نسـبًيّا 
أيًضـا - ارتفـع مسـتوى العقوبـات األمريكيـة املفروضـة علـى إثيوبيـا بالتزامـن مـع 
اخلطـاب الـذي أرسـله »بايـدن« للكوجنـرس فــي نوفمبـر 2021، وفحـواه أن اإلدارة 
األمريكيـة تعكـف علـى دراسـة رفـع إثيوبيـا من قائمة الدول اإلفريقية املستفــيدة من 
 ،)the African Growth and Opportunity Act( »قانـون »النمـو والفـرص فــي إفريقيـا
واملعـروف اختصـاًرا بــ »أجـوا« )AGOA(، وهـو القانـون الـذي ينطـوي علـى إعفـاء 
الصـادرات اإلفريقيـة للواليـات املتحـدة مـن الرسـوم اجلمركيـة؛ وذلـك بالنظـر لكـون 
أديـس أبابـا غيـر مؤهلـة لالنتفـاع باملزايـا التـي يُرتِّبهـا هـذا القانـون اسـتناًدا إلـى 

فشـلها فــي إنهـاء احلـرب املسـتمرة منـذ عـام.)3(

ـــي يســـتلزم إيضـــاح  ـــى االقتصـــاد اإلثيوب ـــون »أجـــوا« عل ـــات قان ـــث عـــن تداعي واحلدي
ــا  ــت بهـ ــي حظيـ ــة التـ ــازات التجاريـ اء االمتيـ ــرَّ ــا جـ ــا إثيوبيـ قتهـ ــي حقَّ ــب التـ املكاسـ
مبقتضـــى هـــذا القانـــون؛ إذ أســـهم القانـــون فــــي تنميـــة القطـــاع الصناعـــي اإلثيوبـــي 
ـــق االســـتثمارات األمريكيـــة لهـــذا القطـــاع علـــى  بصـــورة ملحوظـــة، خصوًصـــا مـــع تدفُّ
ـــات  ـــة للوالي ـــد الصـــادرات اإلثيوبي ـــه، زادت عوائ ـــة. وبفضل مـــدار الســـنوات املنصرم
املتحـــدة مـــن 28 مليـــون دوالر فــــي عـــام 2000 إلـــى قرابـــة 300 مليـــون دوالر فــــي عـــام 
ـــا الصناعـــات  ـــي طليعته ـــل فـ ـــد مـــن الصناعـــات - لع ـــك شـــهد العدي 2020 )4(. وكذل
ا ملحوًظـــا. وتكفــــي اإلشـــارة فــــي هـــذا الســـياق  اجللديـــة وصناعـــات املالبـــس - منـــًوّ
ـــر دخـــلًا ملـــا يربـــو علـــى املليـــون إثيوبـــي مـــن ذوي الدخـــول  إلـــى أن هـــذه الصناعـــات توفِّ
ـــيدة  ـــدول املستفـ ـــا مـــن قائمـــة ال ـــى هـــذا األســـاس، فـــإن رفـــع إثيوبي املنخفضـــة. وعل
قـــة مـــن تطبيـــق القانـــون علـــى مـــدار أكثـــر  مـــن »أجـــوا« يعنـــي انتفـــاء املكاســـب املتحقِّ

ـــن مـــن الزمـــن )5(.  مـــن عقديْ

وبالنســـبة للضغـــوط األوروبيـــة علـــى أطـــراف احلـــرب اإلثيوبيـــة، كانـــت هـــي األخـــرى 
ــأن  ــي بشـ ــاد األوروبـ ــن االحتـ ــادرة عـ ــدات الصـ ــم التهديـ ــه رغـ ــة؛ إذ إنـ ــر ُمجديـ غيـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تـصــريــحـــــات  ــــــــرت  عـبَّ
الـســـيــــاســـــــــــــــــــة  مـســــــــــؤول 
االتـحــــــاد  فــــي  اخلارجيـــــــــة 
بوريـــل«  »جوزيـــب  األوروبـــي 
فــــي  الفشـــل األوروبـــي  عـــن 
الضغـــط علـــى إثيوبيـــا بغيـــة 
وضـــع حـــد للحـــرب، والـــذي 
فــــي  رئـيـًســـــــــا  عامــــــــًلا  ُيَعـــد 
املفرغـــة  احللقـــة  اســـتمرار 
والفوضـــى  الـعـنـــــــــف  مـــن 

واالنتهـــاكات.  

التفكيـــر فــــي فـــرض عقوبـــات علـــى حكومـــة »آبـــي أحمـــد«، وجميـــع أطـــراف احلـــرب 
ـــي  ـــإن دول االحتـــاد فشـــلت فـ ـــي ممارســـات تنتهـــك حقـــوق اإلنســـان، ف املنخرطـــة فـ
التوافـــق علـــى هـــذه العقوبـــات، انطالًقـــا مـــن قناعـــة تلـــك الـــدول بـــأن العقوبـــات 

ـــى تســـوية للحـــرب. )6( ـــل إل ـــي التوصُّ ـــة فـ ال ليســـت هـــي األداة الفعَّ

ــاد  ــي االحتـ ــة فــ ــة اخلارجيـ ــؤول السياسـ ــن مسـ ــادرة عـ ــات الصـ ــاءت التصريحـ وجـ
األوروبـــي »جوزيـــب بوريـــل« فــــي نهايـــة عـــام 2021، ُمعبِّـــرة عـــن الفشـــل األوروبـــي 
فــــي الضغـــط علـــى إثيوبيـــا علـــى مـــدار العـــام املنصـــرم بغيـــة وضـــع حـــد للحـــرب، 
ـــا خـــالل  ـــي به ـــي ُمِن ـــرز اإلحباطـــات الت ـــن أب ـــد واحـــًدا م ـــد أن هـــذا »الفشـــل« يَُع وأكَّ
ــا  ــة اعتراهـ ــة اإلثيوبيـ ــي لألزمـ ــاد األوروبـ ــتجابة االحتـ ــًرا أن اسـ ــام 2021، معتبـ عـ
الوهـــن؛ ممـــا أفضـــى إلـــى اســـتمرار جرائـــم احلـــرب وأعمـــال العنـــف والقتـــل، 
وتصاُعـــد االنتهـــاكات اجلنســـية، واالعتقـــاالت علـــى أســـس إثنيـــة، واقتصـــر األمـــر 
علـــى جتميـــد املســـاعدات األوروبيـــة للحكومـــة اإلثيوبيـــة، وقدرهـــا 107 ماليـــني 

دوالر لدعـــم املوازنـــة اإلثيوبيـــة.)7(

ـــة عـــام 2021؛ إذ  ـــي طيل ـــس األمـــن الدول ـــود مجل ـــد هـــذا الوضـــع ليَطـــال جه وامت
ـــني  ـــس ب ـــة باجملل ـــة العضوي ـــدول اخلمـــس دائم ـــني ال ـــق ب ـــاب التواف ـــه بســـبب غي إن
ـــي  معـــارض ملمارســـات حكومـــة »آبـــي احمـــد« وداعـــم لهـــا، فشـــل مجلـــس األمـــن فـ
تبنِّـــي قـــرار يدفـــع أطـــراف احلـــرب اإلثيوبيـــة للشـــروع فــــي العمليـــة التفاوضيـــة 
مـــن أجـــل وقـــف إطـــالق النـــار وإنهـــاء حالـــة »حـــرب الـــكل ضـــد الـــكل«، واقتصـــرت 
ــون  ــد القانـ ــرام قواعـ ــى احتـ ــوة إلـ ــى الدعـ ــس علـ ــن اجمللـ ــادرة عـ ــات الصـ البيانـ
ــان  ــانية وضمـ ــات اإلنسـ ــل املنظمـ ــام عمـ ــق أمـ ــة العوائـ ــاني، وإزالـ ــي اإلنسـ الدولـ
ـــم  ـــات باألقالي ـــا، فضـــلًا عـــن اســـتئناف اخلدم ـــني به ـــان العامل ـــا وأم ـــة حتركه حري
املتضـــررة مـــن احلـــرب، والدعـــوة لوقـــف إطـــالق النـــار بشـــكل مســـتدام، وانخـــراط 

ـــي حـــوار وطنـــي شـــامل.)8( األطـــراف كافـــة فـ

ـــع  ـــتثنى مـــن الوضـــع ســـالف اإلشـــارة، جهـــود مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التاب ـــه يُس ـــَد أن بيْ
لـــألمم املتحـــدة ومحاوالتـــه الدؤوبـــة - جنًبـــا إلـــى جنـــب مع كٍلّ مـــن مفوضية األمم املتحدة 
الســـامية حلقـــوق اإلنســـان واللجنـــة اإلثيوبيـــة حلقـــوق اإلنســـان -  لتكثيـــف الضغـــوط 
ــق  ــة بحـ ــة املرتكبـ ــم املروعـ ــان اجلرائـ ــر وتبيـ ــة، وحصـ ــرب اإلثيوبيـ ــراف احلـ ــى أطـ علـ
املدنيـــني طيلـــة مـــا يزيـــد علـــى عـــام منـــذ انـــدالع احلـــرب. وانتهـــت اجللســـة االســـتثنائية 
ـــي عـــدة قـــرارات،  التـــي عقدهـــا مجلـــس حقـــوق اإلنســـان، فــــي 17 ديســـمبر 2021، بتبنِّ
أهمهـــا: تشـــكيل جلنـــة حقوقيـــة دوليـــة )مدتهـــا عـــام، وميكـــن جتديـــد مدتهـــا إذا لـــزم 
األمـــر( مـــن أجـــل إجـــراء حتقيـــق شـــامل ونزيـــه فــــي االنتهـــاكات واجلرائـــم احلقوقيـــة 
ـــا منـــذ 3 نوفمبـــر 2020 مـــن ِقبـــل جميـــع أطـــراف الصـــراع، وجمـــع  ـــي إثيوبي املرتكبـــة فـ

ـــم. )9( ـــك اجلرائ ـــد املســـؤولني عـــن تل ـــا، وحتدي ـــة والتحفـــظ عليه األدل
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــة  ــيــ ــوبــ ــيــ احلــــــــــرب اإلثــ
ــة مــــفــــتــــوحــــة عـــلـــى  ــ ــاحــ ــ ســ
ــاالت، وذلــــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كــــل االحـ
ــدرة أي  فـــــي ضـــوء غــيــاب قــ
طـــرف عــلــى حــســم احلـــرب 
الذي  واالنتصار  لصاحله، 
يحققه طرف على حساب 
اآلخـــــــر إمنــــــا هــــو انـــتـــصـــار 
مـــؤقـــت ولـــيـــس مــســتــداًمــا.  

)ب( دخول أقاليم إثيوبية عديدة على خط املواجهة 
ــى  ــا علـ ــرب رأًسـ ــج احلـ ــت نتائـ ــة قلبـ ــة محوريـ ــورات ميدانيـ ــام 2021 تطـ ــهد عـ شـ
عقـــب؛ كان فــــي مقدمتهـــا إعـــالن قـــوات اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي اســـتعادة 
ـــو 202،1، مـــن  ـــع يولي ـــي مطل ـــم تيجـــراي(، فـ ـــي )عاصمـــة إقلي ـــى ميكيل الســـيطرة عل
قبضـــة قـــوات الدفـــاع الوطنـــي اإلثيوبيـــة )اجليـــش اإلثيوبـــي( التـــي كانـــت قـــد 
ســـيطرت علـــى املدينـــة بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن بـــدء الهجـــوم الـــذي شـــنَّته احلكومـــة 

اإلثيوبيـــة علـــى اإلقليـــم فــــي 3 نوفمبـــر 2020.)10( 

ـــى دفـــة األمـــور، خصوًصـــا  وأظهـــر هـــذا التطـــور فقـــدان »آبـــي أحمـــد« الســـيطرة عل
بعدمـــا نشـــرت قـــوات تيجـــراي صـــوًرا تداولتهـــا وســـائل اإلعـــالم العامليـــة، بـــدا فــــيها 
آالف مـــن أســـرى اجليـــش اإلثيوبـــي، وقـــد جـــرى اقتيادهـــم نحـــو مراكـــز االعتقـــال 
مبكيلـــي، األمـــر الـــذي اْعتُبـــر - آنـــذاك - إيذاًنـــا بانتهـــاء حـــرب تيجـــراي لصالـــح 

ـــر تيجـــراي. ـــة الشـــعبية لتحري ـــوات اجلبه ق

ولـــم تكتـــِف قـــوات اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي باســـتعادة الســـيطرة علـــى 
العاصمـــة ميكيلـــي، بـــل انطلقـــت تشـــن هجمـــات علـــى اإلقليمـــنْي اجملاوريْـــن: عفـــر 
مـــا الدعـــم العســـكري  وأمهـــرا، وهـــي هجمـــات انتقاميـــة كـــون هـــذان اإلقليمـــان قدَّ
ـــذي جعـــل احلـــرب  ـــه ضـــد تيجـــراي، األمـــر ال ـــي هجمات ـــي أحمـــد فـ واللوجســـتي آلب
متتـــد إلـــى أقاليـــم إثيوبيـــة أخـــرى -غيـــر إقليـــم تيجـــراي- فــــي تطـــور ميدانـــي 
نـــت قـــوات تيجـــراي مـــن الســـيطرة علـــى مناطـــق اســـتراتيجية مهمـــة  الفـــت)11(. ومتكَّ
فــــي هذيـــن اإلقليمـــنْي، أبرزهـــا مدينـــة الليبيـــال بإقليـــم أمهـــرا، املُدرجـــة علـــى قائمـــة 

اليونيســـكو للتـــراث العاملـــي.

فضـــلًا عـــن ذلـــك، شـــهدت احلـــرب اإلثيوبيـــة بـــروز حتالـــف عســـكري جديـــد بـــني 
قـــوات اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي وجيـــش حتريـــر األورومـــو )12(، وجنـــح هـــذا 
التحالـــف فــــي حتقيـــق عـــدد مـــن االنتصـــارات املهمـــة، أبرزهـــا الســـيطرة علـــى مدينتنْي 
تقبعـــان علـــى مقربـــة مـــن العاصمـــة أديـــس أبابـــا، وهمـــا ديســـي وكومبولتشـــا، األمـــر 
ـــى  ـــي أحمـــد« عل ـــاء »آب ـــي، وبق ـــار تســـاؤالت بشـــأن مســـتقبل النظـــام اإلثيوب ـــذي أث ال

رأس هـــذا النظـــام.)13( 

ومبتابعـــة تلـــك التطـــورات امليدانيـــة، يتضـــح أن احلـــرب اإلثيوبيـــة ســـاحة مفتوحـــة 
علـــى كل االحتمـــاالت، وذلـــك فــــي ضـــوء غيـــاب قـــدرة أي طـــرف علـــى حســـم احلـــرب 
لصاحلـــه، وأن االنتصـــار الـــذي يحققـــه طـــرف علـــى حســـاب اآلخـــر إمنـــا هـــو 
نـــت قـــوات  انتصـــار مؤقـــت وليـــس مســـتداًما. فعلـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر، متكَّ
»آبـــي أحمـــد« مـــن اســـتعادة الســـيطرة علـــى موقـــع الليبيـــال األثـــري. وبنهايـــة عـــام 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي »آبـــي أحمـــد«  منـــذ تولِّ
اإلثيوبيـــة  الســـلطة  مقاليـــد 
فــــي عـــام 2018، حـــرص علـــى 
إنهـــاء القطيعـــة الدبلوماســـية 
مع اجلارة اإلريترية فــــي العام 
الرئيـــس  مـــع  ل  وشـــكَّ ذاتـــه، 
أفورقـــي«،  »أســـياس  اإلريتـــري 
والرئيـــس الصومالـــي »محمـــد 
حتالًفـــا  فرماجـــو«  اهلل  عبـــد 
القـــرن  منطقـــة  فــــي  ـــا  ثالثًيّ

اإلفريقـــي.  

ــا أن  ــذا دواليـــك. كمـ ــراي )14(، وهكـ ــوات تيجـ ــوزة قـ ــدًدا بحـ ــع مجـ 2021، كان املوقـ
احلـــرب اإلثيوبيـــة باتـــت »حـــرب الـــكل ضـــد الـــكل«، وانخرطـــت أقاليـــم عديـــدة فــــيها 
ــة  ــوات النظاميـ ــتوى القـ ــى مسـ ــواء علـ ــو(، سـ ــر، واألورومـ ــرا، وعفـ ــراي، وأمهـ )تيجـ
لتلـــك األقاليـــم أو ميليشـــياتها، وهـــذا االنخـــراط واســـع النطـــاق ألطـــراف عديـــدة، 
ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن تناقضـــات لشـــبكات املصالـــح واألهـــداف، يجعـــل مـــن الوصـــول 

إلـــى تســـوية مســـتدامة أمـــًرا بالـــغ الصعوبـــة. 

)جـ( استمرار الدعم العسكري اإلريتري آلبي أحمد
ـــي أحمـــد«  ـــى حكومـــة »آب ـــت األبيـــض عل ـــي مارســـها البي ـــوط الت رغـــم الضغ
مـــن أجـــل انســـحاب القـــوات اإلريتريـــة الداعمـــة للحكومـــة الفــــيدرالية 
اإلثيوبيـــة فــــي حربهـــا علـــى تيجـــراي منـــذ اليـــوم األول، ســـادت حالـــة مـــن 
ــًة -  ــد« صراحـ ــي أحمـ ــرف »آبـ ــى اعتـ ــري حتـ ــم اإلريتـ ــذا الدعـ ــكار لهـ اإلنـ
فــــي مـــارس 2021 - بوجـــود قـــوات إريتريـــة علـــى أراضـــي دولتـــه، وأنهـــا 
ـــق حتـــى اللحظـــة  بصـــدد االنســـحاب )15(، لكـــن هـــذا االنســـحاب لـــم يتحقَّ
ـــا  ـــي إريتري ـــة رغـــم اســـتهداف اجليـــش اإلريتـــري واحلـــزب احلاكـــم فـ الراهن
والكيانـــات والشـــركات التابعـــة لـــه بعقوبـــات أمريكيـــة - فــــي نوفمبـــر 2021- 
لدورهـــا فــــي إطالـــة أمـــد احلـــرب اإلثيوبيـــة، وارتـــكاب جرائـــم بحـــق املدنيـــني، 

باإلضافـــة إلـــى عرقلـــة إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية )16(. 

ـــي »آبـــي أحمـــد« مقاليـــد الســـلطة اإلثيوبيـــة فــــي عـــام 2018، حـــرص علـــى  ومنـــذ تولِّ
ل مـــع  إنهـــاء القطيعـــة الدبلوماســـية مـــع اجلـــارة اإلريتريـــة فــــي العـــام ذاتـــه، وشـــكَّ
ــد اهلل  ــد عبـ ــي »محمـ ــس الصومالـ ــي«، والرئيـ ــياس أفورقـ ــري »أسـ ــس اإلريتـ الرئيـ
ـــا فــــي منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي، وهـــو التحالـــف الـــذي يُنظـــر  فرماجـــو« حتالًفـــا ثالثًيّ
إليـــه بريبـــة كونـــه ســـبًبا رئيًســـا فــــي زعزعـــة أمـــن واســـتقرار اإلقليـــم، حيـــث حـــلَّ 
هـــذا التحالـــف اجلديـــد محـــل العالقـــات الوثيقـــة التـــي اســـتمرت لعقـــود طويلـــة بـــني 
أديـــس أبابـــا واخلرطـــوم، واســـتخدمته حكومـــة »آبـــي أحمـــد« فــــي دعـــم موقفهـــا جتـــاه 
قضيتـــني رئيســـتنْي محـــل خـــالف مـــع اجلانـــب الســـوداني، أال وهمـــا: ســـد النهضـــة، 

ـــث الفشـــقة. )17( ـــى مثل ـــزاع احلـــدودي عل والن

وجـــه  علـــى   - وإريتريـــا  إثيوبيـــا  بـــني  التحالـــف  هـــذا  ويســـتند 
مـــن  حالـــة  فهنـــاك  صديـــق«؛  العـــدو  »عـــدو  مبـــدأ  إلـــى  اخلصـــوص- 
تيجـــراي؛  لتحريـــر  الشـــعبية  واجلبهـــة  إريتريـــا  بـــني  التاريخـــي  العـــداء 
إذ خـــاض اجلانبـــان حرًبـــا حدوديـــة خـــالل الفتـــرة املمتـــدة مـــن )1998- 
وكانـــت  قتيـــل،  ألـــف   100 نحـــو  ســـقوط  إلـــى  أفضـــت  والتـــي   ،)2000
 اجلبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي هـــي احلاكمـــة إلثيوبيـــا آنـــذاك )18(.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ
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بــــــــــاتــــــــــت الـــــــســـــــاحـــــــة 
اإلثــيــوبــيــة مــفــتــوحــة على 
ــل االحـــــتـــــمـــــاالت؛ ذلـــك  ــ كـ
ألنــه ال ميكن استبعاد أي 
ــو بـــشـــكـــل مــطــلــق  ــاريـ ــنـ ــيـ سـ
قه  مهما بدت صعوبة حتقُّ
ــة الــعــمــلــيــة،  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
ــد  ــعـ ــبـ ــتـ ــسـ ُيـ ال  أنـــــــــه  كـــــمـــــا 
متــاًمــا حــدوث أي تطورات 
ــة تـــــقـــــود لــقــلــب  ــئــ ــاجــ ــفــ مــ

املعادلة السياسية.  

وبالنظـــر إلـــى حالـــة العـــداء التـــي جتمـــع أيًضـــا بـــني »آبـــي أحمـــد« وجبهـــة 
تيجـــراي، يصبـــح مـــن مصلحـــة اجلانبـــنْي )آبـــي أحمـــد وأســـياس أفورقـــي( 
ـــا لتقويـــض اجلبهـــة. وهمـــا يســـتخدمان هـــذا التحالـــف لتعزيـــز  التحالـــف مًع
ـــة، فضـــلًا عـــن  ـــات أمريكي ـــة عقوب ـــى أي ـــة لاللتفـــاف عل ـــي محاول موقفهمـــا فـ
ـــر  ـــة الشـــعبية لتحري ـــي الســـريع للجبه ـــدم امليدان ـــة أي محـــاوالت للتق مواجه
ـــم  ـــوات إقلي ـــات النســـحاب ق ـــه أي ترتيب ـــذي يخلِّف ـــراغ ال تيجـــراي، وســـد الف

أمهـــرا النظاميـــة مـــن جنـــوب أو غـــرب تيجـــراي.)19(

)د( توظيف النزاعات اخلارجية فـي احلرب اإلثيوبية 

ـــث الفشـــقة  ـــى مثل ـــا عل ـــني الســـودان وإثيوبي ـــزاع احلـــدودي ب د الن ـــي جتـــدُّ يأت
ـــي وصرفـــه  ـــام اإلثيوب ـــرأي الع ـــاه ال ـــة لتشـــتيت انتب ـــة عـــام 2021 كمحاول طيل
عـــن احلـــرب فــــي تيجـــراي، ومـــا أفضـــت إليـــه مـــن تداعيـــات كارثيـــة، وتصويـــر 
»آبـــي أحمـــد« وكأنـــه املناضـــل الـــذي يخـــوض حرًبـــا تســـتهدف تقويـــض دولتـــه 
ـــا- تســـتغل  علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة، وأن اخلرطـــوم -التـــي كانـــت حليًفـــا تقليدًيّ
هـــي األخـــرى حـــرب تيجـــراي إلشـــعال النـــزاع احلـــدودي، والضغـــط علـــى 

»آبـــي أحمـــد«. 

وتأسيًســـا علـــى ذلـــك، يســـتمر اجليـــش اإلثيوبـــي فــــي تقـــدمي الدعـــم واإلســـناد 
إلـــى ميليشـــيات األمهـــرا؛ الســـتمرار احلشـــد العســـكري والهجـــوم مبعـــدات 
ــن  ــلًا عـ ــن، فضـ ــني البلديـ ــدود بـ ــى احلـ ــوداني علـ ــى اجليـــش السـ ــة علـ ثقيلـ
ـــي أراضـــي ســـودانية لوضـــع اليـــد علـــى األراضـــي الزراعيـــة؛ ممـــا  ـــل فـ التوغُّ

ـــش الســـوداني. ـــى مـــن اجلي ـــن القتل ـــى ســـقوط عشـــرات م أفضـــى إل

ــى  ــوظ علـ ــكري امللحـ ــد العسـ ــد« التصعيـ ــي أحمـ ــتغالل »آبـ ــتبعد اسـ وال يُسـ
احلـــدود اإلثيوبيـــة الســـودانية علـــى مـــدار العـــام املاضـــي كورقـــة رابحـــة 
لكســـب تأييـــد قيـــادات إثنيـــة األمهـــرا فــــي االنتخابـــات األخيـــرة؛ إذ ســـعى 
رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي لتلبيـــة رغبـــة كبـــار مزارعـــي األمهـــرا وقادتهـــم 
ـــتبعد  ـــى دعمهـــم. وال يُس ـــل احلصـــول عل ـــى أراضـــي الفشـــقة مقاب بالعـــودة إل
ـــى  ـــي تيجـــراي، مبعن ـــك املقايضـــة قـــد انســـحبت للحـــرب فـ ـــل تل أن تكـــون مث
ـــة، وكـــذا  ـــى دعـــم قـــوات إقليـــم األمهـــرا النظامي أن يحصـــل »آبـــي أحمـــد« عل
امليليشـــيات فــــي احلـــرب ضـــد تيجـــراي فــــي مقابـــل إطـــالق يدهـــم علـــى 
احلـــدود الختـــراق األراضـــي الســـودانية، والقيـــام بعمليـــات ســـلب ونهـــب 

للماشـــية، وخطـــف مقابـــل فـــدى ماليـــة.)20( 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر
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سيناريوهات محتملة
عــة لألزمــة اإلثيوبيــة، يتعــنيَّ تأكيــد أن الســاحة  ُقبيْــل طــرح الســيناريوهات املُتوقَّ
اإلثيوبيــة باتــت مفتوحــة علــى كل االحتمــاالت؛ ذلــك ألنــه ال ميكــن اســتبعاد أي 
قــه مــن الناحيــة العمليــة، كمــا أنــه  ســيناريو بشــكل مطلــق مهمــا بــدت صعوبــة حتقُّ
ال يُســتبعد متاًمــا حــدوث أي تطــورات مفاجئــة تقــود لقلــب املعادلــة السياســية فـــي 
عــة لألزمــة مــا يلــي: البــالد رأًســا علــى عقــب، ولعــل أبــرز تلــك الســيناريوهات املتوقَّ

السيناريو األول: استمرار حالة »حرب الكل ضد الكل«
ـــي الراهـــن،  ـــات املشـــهد اإلثيوب ـــا ملعطي ـــا« وفًق ـــر ترجيًح ـــد هـــذا الســـيناريو »األكث يَُع
ــاق  ــا إخفـ ــي مقدمتهـ ــا، وفــ ق إليهـ ــرُّ ــابق التطـ ــرات السـ ــي للمؤشـ ــاج منطقـ ــو نتـ وهـ
اجملتمـــع الدولـــي فــــي ردع أطـــراف احلـــرب اإلثيوبيـــة، ودفعهـــا دفًعـــا للجلـــوس 
ـــة املفاوضـــات )21(، كمـــا أن دعـــوات احلـــوار التـــي أطلقتهـــا حكومـــة »آبـــي  ـــى طاول عل
ـــة  ـــي لتشـــكيل جلن ـــان اإلثيوب ـــون بالبرمل ـــر قان ـــي أواخـــر عـــام 2021 ومتري ـــد« فـ أحم
احلـــوار الوطنـــي ليســـت جديـــة؛ ذلـــك ألن هـــذه اللجنـــة ال تعتـــزم إجـــراء أي حـــوار 
ـــان  ـــر األورومـــو، وهمـــا طرف ـــر تيجـــراي أو جيـــش حتري ـــة الشـــعبية لتحري مـــع اجلبه
ـــك،  ـــي ضـــوء ذل ـــة احلـــرب )22(. وفـ ـــي اســـتمرار حال ـــي احلـــرب؛ ممـــا يعن رئيســـان فـ
ـــة بـــوادر لتســـوية األزمـــة مـــا لـــم متـــارس القـــوى الكبـــرى ضغوًطـــا علـــى  ليـــس ثمَّ
ـــي  ـــة فـ ـــرة التاريخي ـــار أن اخلب ـــي االعتب ـــازالت، أخـــًذا فـ أطـــراف احلـــرب لتقـــدمي تن
الـــدول اإلفريقيـــة أثبتـــت عـــدم جـــدوى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التســـويات، أو اســـتدامة 
ـــا ال تتعامـــل مـــع جـــذور  ـــرى؛ كونه ـــدول الكب ـــوط ال ـــات الســـالم املدفوعـــة بضغ اتفاق

، يتجـــدد الصـــراع كل فتـــرة. الصـــراع اجملتمعـــي، ومـــن ثـــمَّ

السيناريو الثاني: انفصال إقليم تيجراي
يَُعـــد هـــذا الســـيناريو »األقـــل ترجيًحـــا«، علـــى غـــرار انفصـــال إقليـــم ســـيداما، وال 
ـــه ليـــس مســـتبعًدا  ـــة، لكن ـــى اللحظـــة الراهن ـــى أرض الواقـــع حت يوجـــد مـــا يعـــززه عل
ــوية  ــا أن أي تسـ ــا. كمـ ــرب لصاحلهـ ــم احلـ ــي حسـ ــراي فــ ــاح تيجـ ــال جنـ ــا حـ متاًمـ
مدفوعـــة بضغـــوط دوليـــة، قـــد متتـــد لتطـــال وضعيـــة إقليـــم تيجـــراي وإجـــراء اســـتفتاء 
النفصالـــه. هـــذا وال ميكـــن القيـــاس علـــى ســـيناريو انفصـــال إقليـــم ســـيداما؛ ألن 
ــم  ــن إقليـ ــال عـ ــا االنفصـ ــا(، وإمنـ ــة األم )إثيوبيـ ــن الدولـ ــدث عـ ــم يحـ ــال لـ االنفصـ
ـــه،  ـــا مســـتقلًا بذات ـــم ســـيداما إقليًم ـــح إقلي ـــا«، ليصب ـــي إثيوبي ـــة فـ »الشـــعوب اجلنوبي
ـــع - فــــي ضـــوء  واإلقليـــم العاشـــر للفــــيدرالية اإلثيوبيـــة. كمـــا أنـــه ليـــس مـــن املتوقَّ
ـــة  ـــد مقدم ـــه يَُع ـــذا االنفصـــال، ألن ـــد« به ـــي أحم ـــة - أن يســـمح »آب ـــات الراهن املعطي
ــن  ــدة - مـ ــم عديـ ــاك أقاليـ ــيما أن هنـ ــة، ال سـ ــيدرالية اإلثيوبيـ ــد الفــ ــراط عقـ النفـ

ضمنهـــا أوروميـــا - لديهـــا مطالـــب ونزعـــات انفصاليـــة أيًضـــا.

اســـتمرار حالـــة »حـــرب 
الـــكل ضــــــــــد الــكـــــــــــــل« هــــــــــــو 
الســـيناريو »األكثـــر ترجيًحـــا« 
املـشـــــــهد  ملعـطـيـــــــــات  وفـًقــــــــــا 
اإلثيوبـــي الراهـــن، وهـــو نتـــاج 
اجملتمـــع  إلخفـــاق  منطقـــي 
الدولـــــــي فـــــــي ردع أطـــــــــراف 
ودفعهـــا  اإلثيوبيـــة،  احلـــرب 
طـاولــــــــة  علـــى  للـــجــلــــــــــوس 

املفاوضـــات.  
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ُتَعد احلرب اإلثيوبية 
جــــزًءا مــن إشــكــالــيــة كبرى 
اإلفريقية  الــــدول  ــزال  تـ ال 
ــي  وهــ أال  ــا،  ــهــ ــنــ مــ ــي  ــانــ ــعــ تــ
اإلخــفــاق فـي بــنــاء الــدولــة 
إعـــــمـــــال  أو  ــة،  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
قــاعــدة »الــفــائــز يــفــوز بكل 
النظام  أن  مبعنى  ــيء«،  شــ
املوالية  واإلثنيات  احلاكم 
ــان بـــاملـــكـــاســـب  ــيـ ــظـ لـــــه يـــحـ
السياسية واالقتصادية ما 

بقيا فـي سدة احلكم.  

السيناريو الثالث: تقسيم إقليم تيجراي
ـــة مؤشـــرات واقعيـــة تدعمـــه  يبـــدو هـــذا الســـيناريو »أقـــل ترجيًحـــا« أيًضـــا، وليـــس ثمَّ
ـــم  ـــة بإقلي ـــوات النظامي ـــم الق ـــري العســـكري، فضـــلًا عـــن دع ـــم اإلريت باســـتثناء الدع
ـــة الداعمـــة آلبـــي أحمـــد، ويســـتند هـــذا الســـيناريو  أمهـــرا وكـــذا امليليشـــيات األمهري
إلـــى تقســـيم تيجـــراي إلـــى ثالثـــة أجـــزاء )23(: األول »جنـــوب وغـــرب تيجـــراي«، 
وســـيجري ضمـــه إلقليـــم أمهـــرا، والثانـــي هـــو اجلـــزء »الشـــمالي«، وتســـيطر عليـــه 
إريتريـــا، بينمـــا تســـيطر احلكومـــة الفــــيدرالية اإلثيوبيـــة علـــى اجلـــزء الثالـــث املتبقـــي 
مـــن اإلقليـــم. ويَُعـــد هـــذا الســـيناريو أقـــل ترجيًحـــا فــــي الوقـــت احلالـــي بالنظـــر إلـــى 
ـــي حســـم احلـــرب  فشـــل »آبـــي أحمـــد« - املدعـــوم بأمهـــرا و »أســـياس أفورقـــي« - فـ
لصاحلـــه حتـــى اآلن؛ نظـــًرا للقـــوة العســـكرية الضخمـــة التـــي متتلكهـــا اجلبهـــة 
رتهـــا عـــدة تقاريـــر بنحـــو 250 ألـــف جنـــدي،  الشـــعبية لتحريـــر تيجـــراي، والتـــي قدَّ

واملكاســـب امليدانيـــة التـــي اســـتطاعت حتقيقهـــا علـــى مـــدار عـــام.)24(

السيناريو الرابع: انهيار الدولة 
يَُعـــد هـــذا الســـيناريو مســـتبعًدا فــــي األجلـــنْي: القصيـــر واملتوســـط، علـــى األقـــل، 
ـــا عـــن  ـــا، وخروجه ـــي إثيوبي ـــة احلـــرب والفوضـــى فـ ـــى اســـتمرار حال وهـــو يســـتند إل
نطـــاق الســـيطرة، بالنظـــر إلـــى العـــدد الضخـــم لإلثنيـــات اإلثيوبيـــة، والتـــي تصـــل 
ـــي،  ـــذروة، وبالتال ـــا ال ـــة العـــداء واالســـتقطاب بينه ـــة، ووصـــول حال ـــى نحـــو 90 إثني إل
ـــا حـــول مـــا إذا كانـــت القـــوى  ـــة. لكـــن التســـاؤل يظـــل مطروًح ـــة اإلثيوبي ـــار الدول انهي
الكبـــرى ستســـمح بانهيـــار الدولـــة اإلثيوبيـــة التـــي يقطنهـــا مـــا يربـــو علـــى 110 

ماليـــني نســـمة.)25(

ـع أال يحمـل عـام 2022 جديـًدا بالنسـبة لألزمـة اإلثيوبيـة، وُجـلُّ مـا  وختاًمـا، يُتوقَّ
هنالـك فـرض ملزيـد مـن العقوبـات غيـر اجملديـة علـى أطـراف احلـرب، واسـتمرار 
احللقـة املفرغـة مـن العنـف والفوضى فــي ظل غياب االسـتعداد لدى أطراف األزمة 
للجلـوس علـى طاولـة املفاوضـات أو تقـدمي تنـازالت مـا لـم مُتاَرس الضغـوط الدولية 
ـل إلـى  ـل إلـى وقـف إطـالق النـار بشـكل مسـتدام، والتوصُّ -بقيـادة واشـنطن- للتوصُّ
تسـوية سـلمية. إن احلـرب اإلثيوبيـة هـي جـزء مـن إشـكالية كبـرى ال تـزال الـدول 
اإلفريقيـة تعانـي منهـا، أال وهـي اإلخفـاق فــي بنـاء الدولـة الوطنيـة التـي ينصهـر 
فــي بوتقتهـا مختلـف اإلثنيـات دون محـاوالت لطمـس هويـة تلك اإلثنيـات، أو إعمال 
النظـام احلاكـم  بـكل شـيء« )Winner takes all(، مبعنـى أن  »الفائـز يفـوز  قاعـدة 
واإلثنيـات املواليـة لـه يحظيـان باملكاسـب السياسـية واالقتصاديـة مـا بقيـا فــي سـدة 
احلكـم، وهـي إشـكاليات يسـتحيل التعامـل معهـا بفـرض تسـويات أو اتفاقـات سـالم 
ال؛  صورية، ألنها ال تتعامل مع جذور أزمات الدولة فــي إفريقيا بشـكل حقيقي وفعَّ

د الصراعـات الراكـدة مـن جديـد. ولـذا ُسـرعان مـا تُنكـص، وجَتـدَّ
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وَصـــف »والتـــر بنيامـــني« )1892-1940( احلداثـــة بأنهـــا حالـــة تـــؤدي إلـــى أن يـــذوب 
كل شـــيء صلـــب فــــي الهـــواء. ومـــن هـــذا الوصـــف يتبلـــور النمـــط املثالـــي للحداثـــة 
بأنهـــا انطـــالق وتفتـــح دائـــم، وقـــدرة فائقـــة علـــى جتـــاوز القـــدمي وتخطيـــه، واملراجعـــة 
ـــه دائـــم نحـــو املســـتقبل. وال شـــك أن هـــذا املبـــدأ  الدائمـــة للـــذات، فــــي حالـــة توجُّ
ـــًرا  ـــة فك ـــي قدمـــت ملشـــروع احلداث ـــة الت ـــن الفلســـفات العقلي ـــد اشـــتُق م ـــي ق احلداث
ــم إال  ــدم ال يتـ ــى أن التقـ ــدت علـ ــة، فأكـ ــة عميقـ ــانية وأخالقيـ ــاد إنسـ ــه أبعـ ا لـ ــّرً حـ
ــا  ــل )أنـ ــر والتأمـ ــى التفكيـ ــدرة علـ ــاس القـ ــود علـــى أسـ ــاء الوجـ ــل وبنـ بإعـــالء العقـ
ـــة  ـــكارت« )1596-1650( هـــذه بداي ـــارة »دي ـــت عب ـــد كان ـــا إذن موجـــود(. لق ـــر أن أفك
ـــا بشـــرّيًا يحمـــل  ـــي تعريـــف اإلنســـان بأنـــه كائـــن مفكـــر، وليـــس كائًن لثـــورة جديـــدة فـ
ديًنـــا بعينـــه أو ينتمـــي إلـــى إقليـــم بعينـــه. ولقـــد فتـــح هـــذا الفكـــر الطريـــق نحـــو طـــرح 
ـــى  ـــة إل ـــة والنزعـــات القومي ـــي جتـــاوز الصراعـــات الديني ـــة أســـهمت فـ ـــكار عظيم أف
ـــاء  نـــداءات أخالقيـــة حـــول اخلـــروج مـــن دائـــرة القصـــور بالتنويـــر العقلـــي، وحـــول بن
الواجـــب األخالقـــي »كانـــط«، وحـــول التطلـــع إلـــى املُثـــل العليـــا عبـــر جـــدل الفكـــر 
»هيجـــل«، وحـــول بنـــاء احلكومـــات املدنيـــة »جـــون لـــوك«، والتعاقـــدات االجتماعيـــة 
علـــى أســـس مـــن اإلرادة اجملتمعيـــة »روســـو«. لقـــد شـــكلت هـــذه األفـــكار وغيرهـــا 
ـــوار، تذيـــب كل مـــا هـــو  ـــة أن ـــع الـــى أن تكـــون احلداثـــة حداث ـــلًا يتطل ـــا أصي ـــاًء فكرّيً بن
جامـــد معثـــر، وتبعـــث كل مـــا هـــو قـــادر علـــى أن يأخـــذ اإلنســـان إلـــى آفـــاق رحبـــة مـــن 
ـــق يحقـــق  ـــه بطري ـــم شـــؤون حيات ـــا، وتنظي ـــه العلي ـــاء ُمثل حتقيـــق وجـــوده الفكـــري، وبن

ـــع. املصلحـــة للجمي

ولكـــن هـــل حتـــول مشـــروع احلداثـــة العاملـــي إلـــى مشـــروع أنـــوار بحـــق؟ هـــذا هـــو 
الســـؤال املهـــم الـــذي ميكننـــا مـــن تكويـــن مجادلـــة توصلنـــا إلـــى رســـم بعـــض آفـــاق 
ـــب عـــن هـــذا الســـؤال.  ـــي أن يجي ـــة العامل ـــخ مشـــروع احلداث ـــن لتاري املســـتقبل. وميك
وأبـــدأ بطـــرح الفرضيـــة التـــي تُبنـــى عليهـــا اجملادلـــة وهـــي أن احلداثـــة باملعنـــى 
الفكـــري الـــذي حددنـــا معاملـــه بوجـــه مـــن الســـرعة ظـــلَّ مشـــروًعا مثالّيًـــا، ولـــم 
ـــة  ـــة احلداث ـــوار عـــن نزع ـــكار األن ـــرت أف ـــد عبَّ ـــع. فق ـــى أرض الواق ـــا عل ـــق يوًم يتحق
ــى  ــة علـ ــدم احلداثـ ــي تُقـ ــزي: Modernism، والتـ ــوم اإلجنليـ ــا املفهـ ــر عنهـ ــي يُعبِّـ التـ
ـــى أن  ـــه عل ـــم، وقدرت أنهـــا مشـــروع فكـــري لرفعـــة اإلنســـان وانطالقـــه وجتـــدده الدائ
ـــة، وتعبـــر عـــن  ـــة واملســـاواة والعدال ـــى مفاهيـــم احلري ـــة تقـــوم عل ـــا حترري ـــيِّد نظًم يُش
اإلرادة اجلمعيـــة للمجتمـــع. ولقـــد ظلـــت نزعـــة احلداثـــة بهـــذا املعنـــى الفكـــري نزعـــًة 
ـــي إقامـــة املشـــروع احلداثـــي العاملـــي، ولكـــن هـــذا  مفاِرقـــًة، صحيـــح أنهـــا أســـهمت فـ

بـــني  االجتماعـــي  االســـتقطاب  مســـتقبل 
ولُزوجتهـــا احلداثـــة  ُســـيولة 

زايــــــــــــــد ــد  ــ ــــ ــ ــمـ ــ أحـ د.  أ. 

أســـتاذ علـــم االجتمـــاع  - عضـــو 
مجلـــس الشـــيوخ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

املشـــروع نفســـه هـــو الـــذي فارقهـــا، وخلـــق منهـــا عبـــر العالـــم صـــوًرا مختلفـــة مـــن 
احلداثـــة باملعنـــى الوجـــودي، والتـــي يتأطـــر كل منهـــا وفًقـــا لظـــروف خاصـــة داخـــل 

كل مجتمـــع أو مجموعـــة متجانســـة مـــن اجملتمعـــات.

ــى  ــع املثالـــي، إلـ ــة للحداثـــة ذات الطابـ ــة الفكريـ ــن النزعـ ـــل مـ ــا ننتق ونحـــن عندمـ
ــوم »احلداثـــة- ــو مفهـ ــر هـ ــا آخـ ــا نســـتخدم مفهوًمـ ــة العاملـــي فإننـ مشـــروع احلداثـ

Modernity«، والـــذي يشـــير إلـــى املشـــروع احلداثـــي مبعنـــاه الوجـــودي أو األنطولوجـــي، 

ـــي حتـــوالت حتديثيـــة ومســـيرات اجتماعيـــة  ـــرت عـــن نفســـها فـ أي احلداثـــة كمـــا عبَّ
ـــر عنـــه التحـــول  وسياســـية للمجتمعـــات. ولقـــد قـــادت أوروبـــا هـــذا املشـــروع الـــذي عبَّ
فــــي النظـــام االقتصـــادي مـــن اجملتمعـــات اإلقطاعيـــة فــــي العصـــر الوســـيط إلـــى 
الرأســـمالية مبراحلهـــا اخملتلفـــة: الزراعيـــة والتجاريـــة والصناعيـــة، والتحـــول فــــي 
ــتند  ــي تسـ ــة التـ ــم الدميقراطيـ ــى النظـ ــة إلـ ــم األحاديـ ــن النظـ ــية مـ ــم السياسـ النظـ
إلـــى مفاهيـــم املواطنـــة والعدالـــة واملســـاواة واحلريـــة، والتحـــول فــــي النظـــم الثقافــــية 
مـــن اجملتمعـــات ذات الســـلطات التقليديـــة إلـــى الســـلطات القانونيـــة ومـــن النظـــم 
اإلمبراطوريـــة إلـــى نظـــم الدولـــة الوطنيـــة، والتحـــول مـــن النظـــام االجتماعـــي إلـــى 
تأســـيس حيـــاة مدنيـــة تقـــوم علـــى الروابـــط املدنيـــة للمواطنـــة وتتجـــاوز األطـــر 
ــذه  ــد صاحـــب هـ ــة. وقـ ــة واإلقليميـ ــة والعرقيـ ــة والدينيـ ــة للروابـــط القبليـ التقليديـ
ـــة،  ـــع والتثاقـــف ومنـــو الفردي ـــث والتصني ـــات مـــن التحضـــر والتحدي التحـــوالت عملي
كمـــا صاحبهـــا منـــو أشـــكال حديثـــة حلوكمـــة املؤسســـات الرســـمية عبـــر نظـــم 

بيروقراطيـــة تركـــن إلـــى الرشـــد والعقالنيـــة.

وعنـــد النظـــر إلـــى كل هـــذه التحـــوالت فإننـــا نفكـــر ألول وهلـــة أنهـــا جســـدت 
ـــي املشـــروع  النمـــوذج املثالـــي للحداثـــة علـــى أرض الواقـــع، ولكـــن النظـــرة املتعمقـــة فـ
احلداثـــي تكشـــف عـــن جوانـــب أخـــرى تـــدل علـــى أن هـــذه التحـــوالت هـــي الوجـــه 
املشـــرق للحداثـــة، إال أنَّ هنـــاك وجوًهـــا أخـــرى. فلـــم تســـتطع هـــذه التحـــوالت أن 
تقيـــم مشـــروًعا حداثّيًـــا نقّيًـــا؛ إذ لـــم تكـــن املمارســـات التـــي تتشـــّكل عبـــر صناعـــة 
املشـــروع احلداثـــي ممارســـات حداثيـــة قـــط، فقـــد جتـــاوزت نقـــاء التفتـــح واالنطـــالق 
اإلنســـانوي، إلـــى أشـــكال مـــن التفتـــح املـــادي القائـــم علـــى املصالـــح. لقـــد قتـــل 
ــيلي«  ــاه »ميكافــ املشـــروع احلداثـــي »كانـــط« وأتباعـــه مـــن فالســـفة التنويـــر، وأحيـ
حيـــث تتأســـس احليـــاة علـــى الصـــراع الـــذي يُعلـــي املصلحـــة ويقـــرُّ اســـتخدام العنـــف. 
ـــي  ـــت عليـــه اجملتمعـــات احلديثـــة فـ لقـــد كان بإمـــكان املشـــروع الرأســـمالي الـــذي بُِنيَ

باملعنـــى  احلداثـــة 
مشـــروًعا  ظلـــت  الفكـــري 
ـــا، ولـــم تتحقـــق يوًمـــا  مثالّيً
فقـــد  الواقـــع؛  أرض  علـــى 
أفـــكار األنـــوار عـــن  عبـــرت 
نزعـــة احلداثـــة باعتبارهـــا 
لرفعـــة  ـــا  فكرّيً مشـــروًعا 
وانطالقـــه  اإلنســـان 
وقدرتـــه  الدائـــم،  وجتـــدده 
نظًمـــا  يشـــيد  أن  علـــى 
علـــى  تقـــوم  حترريـــة، 
مفاهيـــم احلريـــة واملســـاواة 

والعدالـــة.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

بإمـــكان  كان  لقـــد 
املشـــروع الرأســـمالي الـــذي 
اجملتمعـــات  عليـــه  ُبنيـــت 
أن  أوروبـــا  فــــي  احلديثـــة 
ـــا  نقّيً مشـــروًعا  يكـــون 
يســـتلهم أخالقيـــات عصـــر 
األنـــوار، ولكنـــه مـــال ميلـــة 
فكانـــت  إنســـانوية؛  ال 
ملشـــروع  األخـــرى  الوجـــوه 
اســـتعمار  احلداثـــة: 
الشـــعوب األخـــرى، اســـتعادة 
النظـــم العبوديـــة، وإشـــعال 

عامليتـــني.   حربـــني 

ــي  ــير فــ ــوار ليسـ ــر األنـ ــات عصـ ــتلهم أخالقيـ ــا يسـ ــروًعا نقّيًـ ــون مشـ ــا أن يكـ أوروبـ
مســـلك إنســـانوي خـــلّاق، ولكنـــه - عبـــر إعالئـــه للمصالـــح املاديـــة وميلـــه إلـــى تعظيـــم 
ــانوية؛ فكانـــت الوجـــوه األخـــرى ملشـــروع  الفائـــدة بـــأي شـــكل - مـــال ميلـــة ال إنسـ
احلداثـــة: اســـتعمار الشـــعوب األخـــرى، واســـتعادة النظـــم العبوديـــة عبـــر جلـــب الزنـــوج 
مـــن إفريقيـــا أو إقامـــة نظـــم اســـتعمارية عنصريـــة، وإشـــعال حربـــني عامليتـــني راح 
ضحيتهمـــا ماليـــني البشـــر، وفـــرض الوصايـــة علـــى اجملتمعـــات الضعيفـــة، وخلـــق 

أشـــكال مـــن الفوضـــى والصـــراع والنزاعـــات املســـلحة عبـــر العالـــم.

ويُوصـــف املشـــروع احلداثـــي الـــذي بـــدأ فــــي أوروبـــا وانتشـــر عبـــر العالـــم بأنـــه مشـــروع 
ل العالـــم - عبـــر شـــبكاته االقتصاديـــة والسياســـية والثقافــــية - إلـــى  كونـــي؛ فقـــد حـــوَّ
عالـــم واحـــد يخضـــع ألشـــكال مـــن النظـــم املَُعْومَلـــة علـــى مســـتويات مختلفـــة، بـــدًءا 
ــية، مـــروًرا بأشـــكال  ــة والثقافــ ــادي وحتـــى التبـــادالت الفكريـ ــادل االقتصـ مـــن التبـ
أخـــرى مـــن التبـــادل االتصالـــي والتكنولوجـــي، مـــع أن هـــذا النظـــام احلداثـــي املَُعْولَـــم 
يتســـم بخصائـــص متشـــابهة، مثـــل القـــول بأنـــه عالـــم ميـــوج بحالـــة مـــن عـــدم اليقـــني، 
أو أنـــه يفـــرز مجتمعـــات مخاطـــر، أو يكشـــف عـــن أشـــكال مـــن الفوضـــى فــــيما يتعلـــق 
بتدفقـــات رأس املـــال واألفـــكار والبشـــر، كمـــا توصـــف احلداثـــة برمتهـــا بأنهـــا حداثـــة 
ـــب  ـــل وصل ـــا هـــو ثقي ـــب كل م ـــل الســـيولة تصي ـــب، وجتع ـــوِّل كل شـــيء صل ســـائلة حُت
ـــرة، مـــع مـــا يصاحـــب ذلـــك مـــن  ـــه إلـــى مســـارات متدفقـــة ومتغي وثابـــت، حيـــث حتول
ـــات  ـــر عالق ـــكان، وتغيُّ ـــان وامل ـــات الزم ـــر عالق ـــم، وتغيُّ ـــر للبشـــر ومنـــو لفرديته حتري

العمـــل، وحيـــاة اجملتمعـــات احملليـــة.)*(

وعنـــد هـــذه النقطـــة نســـتطيع أن نطـــور اجملادلـــة بطـــرح عـــدد مـــن القضايـــا النظريـــة 
التـــي متكننـــا مـــن فهـــم طبيعـــة االســـتقطاب فــــي منظومـــة احلداثـــة ومســـاراته 

املســـتقبلية: 

1. لــم ينجــح مشــروع احلداثــة العاملــي فـــي تأســيس احلداثــة علــى جذرهــا الفكــري 
بقــدر مــا جنــح فـــي تأسيســها علــى جذرهــا االقتصــادي والسياســي، ومــن هنــا فقــد 
ــر  ــي اجملتمعــات اخملتلفــة بطــرق مختلفــة، فتعــددت صورهــا عب ــة فـ ــت احلداث جتل
العالــم، وأصبحنــا بصــدد حداثــات وليــس مشــروًعا حداثًيّــا واحــًدا. ولقــد أصبحــت 
هــذه القضيــة مجــالًا لنقــاش عميــق أســهم فـــيه املنظــرون بتوصيــف احلداثــات 
ــوا بالتطــور  ــن قال ــث الذي ــة التحدي ــدًءا مــن أصحــاب نظري ــة، ب ــة أو اإلقليمي احمللي
غيــر املتســاوق أو غيــر املنتظــم فـــي اجملتمعــات غيــر الغربيــة وانتهــاء بــآراء مختلفــة 
حــول احلداثــة وتعــدد صــور النظــم السياســية التــي أفرزتهــا. وفـــي إطار هــذا التراث 

)*( راجع كتاب احلداثة السائلة لـ »زيجمونت باومان«.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

نفتــرض أن احلداثــات الطرفـــية يجــب أن تُفهــم فـــي ضــوء اخلصوصيــة التاريخيــة 
ــع ماضــي  ــا اخلاصــة م ــي ضــوء عالقته ــة، فـ ــي تكشــف عــن تناقضــات احلداث الت

اجملتمعــات التــي دخلتهــا، والــذي يحولهــا إلــى حداثــة برانيــة هشــة.

2. وإذا افترضنـــا أن املشـــروع العاملـــي للحداثـــة قـــد فشـــل فــــي أن يجســـد فكرهـــا 
ــة تَتَمْأَســـس علـــى مصالـــح  ــاة احلديثـ ــع، وتـــرك احليـ ــانوي علـــى أرض الواقـ اإلنسـ
ُمرَســـلة فــــي االقتصـــاد والسياســـة، وأن هـــذا املشـــروع يتأطـــر علـــى حداثـــات متعـــددة 
ـــوم  ـــإن مفه ـــك ف ـــا ذل ـــة- إذا افترضن ـــه بطـــرق مختلف ـــد صياغت جتـــادل املاضـــي وتعي
الســـيولة فــــي احلداثـــة يحتـــاج إلـــى مراجعـــة. وجنـــادل هنـــا بالقـــول بـــأن مشـــروع 
احلداثـــة - ُمصاًغـــا علـــى هـــذا النحـــو - لـــم يســـتطع أن يحـــول كل مـــا هـــو صلـــب 
إلـــى ســـائل، ولـــم يـــذب كل صلـــب فــــي الهـــواء علـــى مـــا ذهـــب أنصـــار نظريـــة احلداثـــة 
ـــرض  ـــل نفت ـــي، ب ـــة للمشـــروع احلداث ـــة احمُلايث الســـائلة. ليســـت الســـيولة هـــي الصف
أنـــه يحمـــل فــــي طياتـــه لزوجـــة خاصـــة: بحيـــث يتأســـس علـــى جـــدل بـــني التدفـــق 
والتفتـــح الـــذي يـــؤدي إلـــى الســـيولة، وبـــني التوقـــف واالنغـــالق الـــذي يـــؤدي إلـــى 
اللزوجـــة. ولقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل كيـــف حُتاِيـــث الســـيولة املشـــروع احلداثـــي كمـــا 
ـــا ملعرفـــة مكامـــن  حددهـــا »زيجمونـــت باومـــان«، ولكـــن علينـــا أن نبـــذل جهـــًدا تنظيرّيً

احلداثـــة اللزجـــة.

3. تنبـــع اللزوجـــة فــــي املشـــروع العاملـــي للحداثـــة مـــن مصـــادر عديـــدة: األول يرتبـــط 
ــروع  ــات املشـ ــني مجريـ ــري وبـ ــا الفكـ ــة مبعناهـ ــة احلداثـ ــني نزعـ ــذا التناقـــض بـ بهـ
ـــة  ـــا احلداث ـــة يقـــدم لن ـــي احلداث ـــى أرض الواقـــع؛ فاملشـــروع الفكـــري فـ ـــي عل احلداث
ــل  ــي مقابـ ــر، فــ ــعادة البشـ ــانية وسـ ــن اإلنسـ ــد مـ ــو مزيـ ــم نحـ ــح دائـ ــا تفتُـّ ــى أنهـ علـ
املشـــروع الوجـــودي للحداثـــة الـــذي يجســـد التفتـــح فــــي صـــور مـــن الهرولـــة واجلـــري 
الـــذي يقطـــع األنفـــاس لتحقيـــق املصالـــح والولـــوج إلـــى دوائـــر الهيمنـــة والوصايـــة. 
والثانـــي يرتبـــط بوجـــود وجـــوه عديـــدة للحداثـــة؛ فهـــي حداثـــة عقـــل وعلـــم، وهـــي 
حداثـــة حـــروب ودمـــار، وهـــي حداثـــة تســـخر الثقافـــة مـــن أجـــل ســـعادة اإلنســـان، 
ـــة  ـــة تؤســـس حلوكم ـــل، وهـــي حداث ـــن أجـــل القت ـــا م ـــة تطـــور التكنولوجي وهـــي حداث
تقـــوم علـــى الشفافــــية والنزاهـــة وحقـــوق اإلنســـان، وهـــي حداثـــة حُتاِيـــث أســـواًقا 
ـــة تنـــادي  ـــية لالجتـــار بالبشـــر واخملـــدرات والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وهـــي حداث خفـ
بدعـــم الدميقراطيـــة واحلريـــة، ولكنهـــا تضـــرب بهمـــا عـــرض احلائـــط مـــن أجـــل 
املصلحـــة، وهـــي حداثـــة حتـــاول أن تشـــرع للقيـــم العموميـــة وتســـن لهـــا اتفاقيـــات 
ـــا  ـــار عندم ـــة املعي ـــرز ازدواجي ـــا تب ـــة، ولكنه ـــة قوي ـــات دولي ـــا منظم ـــوم عليه ـــة تق دولي
ـــن ومفـــاده  ـــن املصدري ـــى هذي ـــث عل ـــب املصـــدر الثال تكـــون املصلحـــة حاضـــرة. ويترت
ــدم  ــن عـ ــة مـ ــث حالـ ــه يُحاِيـ ــة )أي أنـ ــن أصالـ ــف عـ ــي ال يكشـ ــروع احلداثـ أن املشـ
األصالـــة( يعبـــر عنهـــا الصـــدق مـــع الـــذات واالتســـاق الداخلـــي فــــي األفعـــال واألقـــوال. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أحـــوال  أهـــم  مـــن 
الظاهـــر  االســـتقطاب 
ــا الرأســـمالية  التـــي تعرفهـ
االســـتقطاب بـــني األثريـــاء 
والفقـــراء، وهـــو اســـتقطاب 
شـــهدت  كلمـــا  يتفاقـــم 
مـــن  أشـــكاًلا  اجملتمعـــات 
أو  الثـــروة،  توزيـــع  ســـوء 
مقابـــل  فــــي  الثـــروة  نـــدرة 
مـــن  متزايـــدة  أعـــداد 

الســـكان.  

ـــاره مـــالًذا  ـــر بـــني ادعـــاء القطيعـــة مـــع املاضـــي، واعتب ـــع هـــذا التناقـــض الكبي والراب
يُلَْجـــأ إليـــه ويُســـتَقى مـــن معينـــه إذا لـــزم األمـــر. إن هـــذه املصـــادر وغيرهـــا تعمـــل 
باســـتمرار علـــى حتويـــل الســـيولة إلـــى لزوجـــة؛ فتصبـــح احلداثـــة ســـائلة بوجـــه 

ولزجـــة بالوجـــه اآلخـــر.

4. وإذا كانـــت ســـيولة احلداثـــة ليســـت علـــى احلـــال نفســـه فــــي كل مســـتويات 
احلداثـــة )أقصـــد مســـتوى املركـــز ومســـتويات األطـــراف( فـــإن اللزوجـــة لهـــا املصيـــر 
نفســـه؛ فهـــي تختلـــف فــــي أشـــكالها وشـــدة وجودهـــا عبـــر مســـتويات احلداثـــة 
اخملتلفـــة. وميكـــن القـــول إننـــا كلمـــا اقتربنـــا مـــن املركـــز تـــزداد الســـيولة وتتشـــكل 
أســـاليب اللزوجـــة علـــى أســـس عقالنيـــة واعيـــة، ويحـــدث العكـــس عندمـــا ننتقـــل 
إلـــى احلداثـــات الطرفــــية هنـــا تقـــل الســـيولة، وتـــزداد اللزوجـــة وتتشـــكل علـــى أســـس 
ال عقالنيـــة؛ فتظـــل اجملتمعـــات فــــي مكانهـــا جتـــري دون قطـــع مســـافة، وتتكاثـــر 

وتتناثـــر دون قـــدرة علـــى تطويـــر ناظـــم كلـــي للحيـــاة.   

وعلـــى هـــذه اخللفــــية نســـتطيع أن نفهـــم طبيعـــة االســـتقطاب فــــي مشـــروع احلداثـــة 
ـــا.  ـــذي شـــرحناه آنف ـــى النحـــو ال ـــدس عل ـــا املعاصـــر ويُهن ـــك عاملن ـــذي ميتل ـــي ال العامل
وبـــادئ ذي بـــدء ميكـــن القـــول إن هـــذا املشـــروع يتكـــون فــــي األصـــل علـــى أنـــواع مـــن 
االســـتقطاب الكامـــن وأنـــواع أخـــرى ظاهـــرة. فهـــذا اجلـــدل بـــني الســـيولة واللزوجـــة 
يشـــكل اســـتقطاًبا كبيـــًرا فــــي احلداثـــة املعوملـــة التـــي نعيشـــها اآلن. وهـــذا االســـتقطاب 
هـــو الـــذي يخلـــق التعرجـــات التاريخيـــة للنظـــام الرأســـمالي الـــذي يحكـــم هـــذا العالـــم؛ 
فهـــو يكشـــف عـــن ســـيولة هنـــا ولزوجـــه هنـــاك، ويحـــول مجتمعـــات بأســـرها إلـــى حالـــة 
ـــر االســـتكانة واخلضـــوع.  ـــة لزوجـــة صامغـــة عب ـــر احلـــرب، أو حال ســـيولة عكـــرة عب
كمـــا أن املراحـــل التاريخيـــة اخملتلفـــة التـــي يتشـــكل فــــيها تشـــهد تنوعـــات عبـــر هذيـــن 
القطبـــني. وينعكـــس هـــذا االســـتقطاب الكامـــن علـــى أحـــوال االســـتقطاب الظاهـــر 
التـــي تعرفهـــا الرأســـمالية ومـــن أهمهـــا االســـتقطاب بـــني األثريـــاء والفقـــراء، وهـــو 
اســـتقطاب يتفاقـــم كلمـــا شـــهدت اجملتمعـــات أشـــكالًا مـــن ســـوء توزيـــع الثـــروة، أو 
نـــدرة الثـــروة فــــي مقابـــل أعـــداد متزايـــدة مـــن الســـكان. ويتقاطـــع هـــذا االســـتقطاب 
الكبيـــر مـــع االســـتقطاب الكامـــن بـــني الســـيولة واللزوجـــة، فنـــرى اجملتمعـــات وقـــد 
أتاحـــت لألثريـــاء قـــدًرا كبيـــًرا مـــن املرونـــة، فــــي مقابـــل ضـــخ اللزوجـــة فــــي حيـــاة 
الفقـــراء، فنـــرى األولـــى تغـــط مبظاهـــر االســـتهالك الســـائل الـــذي يفتـــح أمامهـــم 
ـــرة  ـــل والنضـــاالت الصغي ـــة وقـــد امتـــألت بأســـاليب التحاي ـــرى الثاني ـــواب، ون كل األب
التـــي ال تخلـــو مـــن لزوجـــة التحايـــل والتخفــــي. ونســـتطيع أن نضيـــف هنـــا اســـتقطاًبا 
ثالًثـــا يرتبـــط باالســـتقطاب األيديولوجـــي، وهـــو يتنضـــد عبـــر اســـتقطاب بـــني 
االشـــتراكية والليبراليـــة مـــن ناحيـــة، وبينهـــا وبـــني النزعـــات الشـــعبوية مـــن ناحيـــة 
ـــات عـــن اســـتقطاب فكـــري وأخالقـــي، يتكشـــف  أخـــرى. وتكشـــف هـــذه األيديولوجي
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فــــي صـــور مـــن التحيـــز والتمركـــز حـــول الفكـــرة، وعـــن صـــور مـــن الســـيولة واللزوجـــة 
)أال ميكـــن أن تســـيل األيديولوجيـــة عندمـــا تراجـــع نفســـها وتطـــور مـــن ممارســـاتها، 
ـــى دوجمـــا  ـــة لزوجـــة عندمـــا تتحـــول إل ـــي حال ـــا فـ وأال ميكـــن أن تدخـــل األيديولوجي
أو تصبـــح غيـــر قـــادرة علـــى أن تتكيـــف مـــع الظـــروف املتغيـــرة أو عندمـــا تســـتعار 

ـــق بشـــكل عشـــوائي نكـــد(.  وتطب

وفــــي مقابـــل هـــذه االســـتقطابات احمُلاِيثـــة ملشـــروع احلداثـــة، فـــإن هنـــاك تغيـــرات 
فــــي بنيـــة املكونـــات االقتصاديـــة والسياســـية والثقافــــية ملشـــروع احلداثـــة العاملـــي 
تشـــي بإمكانيـــة ظهـــور أشـــكال مـــن االســـتقطاب فــــي املســـتقبل، وميكـــن اإلشـــارة إلـــى 
ثالثـــة منهـــا: وأول هـــذه األشـــكال يتجســـد فــــي التباعـــد االجتماعـــي - السياســـي 
ويقصـــد بـــه تباعـــد اجملتمعـــات بعضهـــا عـــن بعـــض وكذلـــك تباعـــد األفـــراد داخـــل 
اجملتمـــع الواحـــد. يتخلـــق هـــذا االســـتقطاب مـــن الشـــعور باخلطـــر )خطـــر التلـــوث 
ـــل داخـــل  ـــات االســـتمالك والتحاي ـــراء )عملي ـــن زحـــف الفق واألمـــراض( واخلـــوف م
املـــدن، أو عمليـــات الهجـــرة غيـــر الشـــرعية بـــني الـــدول الفقيـــرة والـــدول الغنيـــة(. 
ويجســـد التباعـــد االجتماعـــي- السياســـي فــــي هـــذا الظـــرف حالـــة مـــن اإلدراك 
الشـــديد للمصالـــح الفرديـــة )إذا أخذنـــا باملعنـــى الضيـــق( وللمصالـــح العامـــة للدولـــة 
)إذا أخذنـــا باملعنـــى الواســـع(، وهـــي حالـــة تدفـــع األفـــراد واجملتمعـــات إلـــى نـــوع مـــن 
االنعكاســـية األنويـــة )أو األنانيـــة(. وعلـــى هـــذه اخللفــــية ميكـــن القـــول إن هـــذا النـــوع 
يتخـــذ مـــن االســـتقطاب التباعـــدي صـــوًرا كليـــة عامـــة، مثـــل: اســـتعادة التحالفـــات 
ـــاء  ـــرى، أو انكف ـــدول الكب ـــني ال ـــة الوفـــاق ب ـــا لتنتهـــي حال القدميـــة أو إعـــادة صياغته
ــا  ــي بعضهـ ــرة تناجـ ــدول الفقيـ ــرك الـ ــة وتـ ــا اخلاصـ ــة علـــى مصاحلهـ ــدول الغنيـ الـ
ــأى  ــة كأن ينـ ــوًرا خاصـ ــذ صـ ــن أن يتخـ ــا ميكـ ــا. كمـ ــا بعًضـ ــأكل بعضهـ ــا أو تـ بعًضـ
باألثريـــاء بأنفســـهم عـــن جـــادة املـــدن ليَتََســـيَّجوا داخـــل منتجعـــات، أو أن متيـــل 
النخـــب إلـــى تطويـــر أمنـــاط ثقافــــية جامـــدة حـــول نظرائهـــم داخـــل اجملتمـــع الواحـــد. 
ويتوقـــع أن يولـــد هـــذا النـــوع -التباعـــد الفــــيزيقي- تباعـــًدا ثقافــــّيًا، بـــل إنـــه هـــو 

ـــي. ـــز الطبق ـــالف والتماي ـــة تستشـــعر االخت ـــية عميق ـــة ثقافـ ـــاجت عـــن بني نفســـه ن

وفـــي ضــوء التراكمــات الهائلــة فـــي مجــال املعــارف وتكنولوجيــا االتصــال، ومــا 
يصاحبهــا مــن ســيولة كبيــرة فـــي تدفقاتهــا املعرفـــية والتكنولوجيــة، يتوقــع أن يتعمــق 
ــة  ــي. وثم ــي والرقم ــن أشــكال االســتقطاب، وهــو االســتقطاب املعرفـ ــان م شــكل ث
بدايــات بازغــة لهــذا االســتقطاب الــذي يعبــر عنــه مــن خــالل احلديــث عــن الفجــوات 
املعرفـــية والفجــوات الرقميــة، ويتوقــع لــه أن يتزايــد فـــي املســتقبل. وينتــج هــذا 
االســتقطاب مــن الفجــوات املتصلــة بامتــالك الثقافــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــارف 
ومهــارات، والقــدرة علــى اســتخدامها وتطويرهــا فـــي ضــوء ثقافــة االبتكار. ويتجســد 
ــراد  ــى مســتوى األف ــات وعل ــى مســتوى اجملتمع ــي عل ــي والرقم االســتقطاب املعرفـ

فــــي  تغيـــرات  هنـــاك 
بنيـــة املكونـــات االقتصاديـــة 
والثقافــــية  والسياســـية 
العاملـــي  احلداثـــة  ملشـــروع 
ظهـــور  بإمكانيـــة  تشـــي 
االســـتقطاب  مـــن  أشـــكال 
فــــي املســـتقبل، وأهـــم هـــذه 
فــــي  يتجســـد  األشـــكال 
 - االجتماعـــي  التباعـــد 
بـــه  ويقصـــد  السياســـي 
عـــن  اجملتمعـــات  تباعـــد 
تباعـــد  وكذلـــك  بعضهـــا 
اجملتمـــع  داخـــل  األفـــراد 

الواحـــد.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

املـعـــــــــــــرفــــــــة  تــدفـــــــــــق 
ميكـــن أن تصيبـــه لزوجـــة 
فــتــتــحـــــــــرك  الـحــــداثـــــــة، 
للمصالـــح  وفًقـــا  املعـــارف 
قنواتهـــا  وتفتـــح  والهـــوى، 
أمـــام  وتســـد  أمـــام شـــعوب 
أو علـــى  أخـــــــرى،  شــــعــــوب 
أشــــــــكال  حُتـجــــب  األقــــــــل 
مـــن املعـــــــــارف لكـــي يظـــل 
والــتـــمــايـــــــــــــــــــز  التـــفــــــــــوق 

قائًمـــا.  

داخــل اجملتمــع الواحــد. ويتوقــع فـــي هــذا الظــرف أن تتفــوق اجملتمعــات حاملــة 
ــة  ــو املعرف ــراد حامل ــوق األف ــة، وأن يتف ــى املعرف ــة إل ــا املتطلع ــى نظيرته ــة عل املعرف
داخــل اجملتمــع عــن نظرائهــم، وأن يتعاظــم التحالــف بــني املعرفــة ورأس املــال، 
فـــيكرس رأس املــال جهــوًدا كبيــرة إلنتــاج املعرفــة، ومتنــح املعرفــة حلامليهــا امتيازات 
ماليــة كبيــرة. ويتوقــع فـــي هــذا الظــرف أيًضــا أن تخبــو السياســة أو يتضــاءل دورهــا 
فـــي احليــاة العامــة، فتتراجــع أمــام زحــف عالــم اخلبــرة واملعرفــة، وحتــل الهندســة 
السياســية واالجتماعيــة محــل اجملــادالت السياســية. ورغــم أن قضيــة املعرفــة قــد 
ــي تفرزهــا،  ــة الت ــي النظــم احلديث ــدة عــن مســألة الســيولة واللزوجــة فـ ــون بعي تك
فالعالقــة قائمــة. فعندمــا تســيل املعرفــة وتتدفــق فإنهــا تفـــيض وتغمــر اجلميــع وتتاح 
للجميــع وتصبــح أداه قويــة لســعادة اإلنســان. ولكــن تدفــق املعرفــة ميكــن أن تصيبــه 
ــا للمصالــح والهــوى، وتفتــح قنواتهــا أمــام  لزوجــة احلداثــة، فتتحــرك املعــارف وفًق
شــعوب وتســد أمــام شــعوب أخــرى، أو علــى األقــل حُتجــب أشــكال مــن املعــارف لكــي 
ل إلــى أداة صلبــة  يظــل التفــوق والتمايــز قائًمــا. هنــا ال تُســيَّل املعرفــة بقــدر مــا حُتــوَّ

للقهــر والتســلط وهزميــة مــن ال ميلكهــا ووضعــه فـــي آخــر الصفــوف. 

ـــي،  ـــع أن يشـــتد عـــود االســـتقطاب الدين ـــي إطـــار االســـتقطابات املســـتقبلية يتوق وفـ
فلقـــد بـــدأ هـــذا االســـتقطاب يتشـــكل فــــي رحـــم اجملتمعـــات احلديثـــة منـــذ العقـــد 
ــن  ــًدا مـ ــن واحـ ــة الديـ ــروع احلداثـ ــر مشـ ــد اعتبـ ــي. ولقـ ــرن املاضـ ــن القـ ــن مـ الثامـ
ـــر عنهـــا باإلشـــارة  املكونـــات الصلبـــة التـــي ذابـــت فــــي عالـــم احلداثـــة، وهـــي حالـــة يُعبَّ
إلـــى حتـــول الديـــن مـــن اجملـــال العـــام إلـــى اجملـــال اخلـــاص، حيـــث أصبـــح التديـــن 
مســـألة شـــخصية ال وصايـــة فــــيه وال سياســـة. ولكـــن مســـار احلداثـــة فــــي عصـــر 
العوملـــة أفســـح اجملـــال لتمـــدد احلقـــل الدينـــي واتســـاعه، ودفـــع فئـــات مـــن النـــاس 
مـــن ســـيولة احلداثـــة إلـــى صالبـــة الديـــن. ولقـــد اتخـــذت هـــذه الصـــورة أشـــكالًا 
مختلفـــة جتســـدت بصـــور مختلفـــة علـــى املســـتوى الوطنـــي فــــي بعـــض اجملتمعـــات 
وعلـــى املســـتوى الشـــخصي الفـــردي فــــي كل اجملتمعـــات، علـــى اختـــالف فــــي 
عمـــق واتســـاع هـــذا التوجـــه. ولقـــد تـــرك هـــذا االتســـاع املتنامـــي للحقـــل الدينـــي 
ــى  ــا علـ ــن أهمهـ ــة، كان مـ ــية والفكريـ ــتويات السياسـ ــى املسـ ــدة علـ ــل عديـ ردود فعـ
املســـتوى السياســـي: تنامـــي الصراعـــات الدينيـــة واتخـــاذ الديـــن وســـيلة للوصـــول 
ـــى  ـــا عل ـــن أهمه ـــف واإلرهـــاب. وكان م ـــر أدوات العن ـــى الســـلطة، واســـتخدامه عب إل
ـــي اجملـــال العـــام  ـــن فـ ـــة الدي ـــي مركزي املســـتوى الفكـــري: محـــاوالت إعـــادة النظـــر فـ
ـــي املمارســـات الشـــخصية  ـــازه فـ ـــن واكتن ـــن التدي وســـحب اآلراء الســـابقة حـــول تباي
لألفـــراد. ورغـــم أن اســـترجاع الديـــن وبنـــاء االســـتقطاب االجتماعـــي علـــى أســـس 
ـــة  ـــب، ووضـــع النزعـــة املاضوي ـــدي وصل ـــا هـــو تقلي ـــى م ـــد عـــودة إل ـــة بع ـــة عقدي ديني
فــــي صـــدام عميـــق مـــع معطيـــات املشـــروع احلداثـــي- نقـــول إنـــه رغـــم ذلـــك فالعـــودة 
إلـــى صالبـــة الديـــن لـــم تخـــُل مـــن ســـيولة؛ فقـــد ســـالت أشـــكال التديـــن اخملتلفـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وســـالت أشـــكال اخلطـــاب الدينـــي وتنوعـــت، وســـالت اجلـــرأة علـــى الفتـــوى والوصايـــة 
باســـم الديـــن فأصبـــح احلقـــل الدينـــي مليًئـــا بالصراعـــات ال حـــول اســـتمالك الديـــن 

فحســـب، بـــل حـــول اســـتمالك احلداثـــة وصياغتهـــا علـــى أســـس ماضويـــة.

وختاًمـــا، حاولنـــا أن نتعـــرف بســـرعة علـــى مشـــروع احلداثـــة املعاصـــر، وافترضنـــا 
ـــا  ـــي اإلنســـانوي، وانتهين ـــة مبعناهـــا املثال ـــى مفارقـــة مـــع نزعـــة احلداث ـــه تطـــور عل أن
إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا التـــي أوصلتنـــا إلـــى طـــرح مفهـــوم احلداثـــة اللزجـــة فــــي 
ـــا أن ممارســـات املشـــروع تســـيل بشـــكل  ـــة الســـائلة، وافترضن ـــوم احلداث ـــل مفه مقاب
ـــا  ـــك تتشـــكل التناقضـــات واالســـتقطابات داخله ـــي ضـــوء ذل ـــزج بوجـــه آخـــر، وفـ وتل
وفــــي مســـار مســـتقبلها. ولقـــد عددنـــا بعـــض صـــور االســـتقطاب احمُلاِيثـــة للمشـــروع 
ــة  ــى القضيـ ــن تبقـ ــتقبل، ولكـ ــي املسـ ــة فــ ــور البازغـ ــض الصـ ــه وبعـ ــي نفسـ احلداثـ
املهمـــة وهـــي أن هـــذا التوتـــر بـــني الســـيولة واللزوجـــة فــــي املشـــروع احلداثـــي هـــو 
أهـــم صـــور االســـتقطاب جميًعـــا، ألنـــه يعمـــل علـــى أن تنـــأى احلداثـــة بشـــكل دائـــم 
ـــا غيـــر قـــادر علـــى  عـــن جذرهـــا األول، عـــن منطهـــا املثالـــي، فتبقـــى مشـــروًعا مأزوًم
حـــل مشـــكالت اإلنســـان وحتقيـــق إنســـانيته الكاملـــة، فــــيظهر األمـــل فــــي يوتوبيـــا 

حداثيـــة جديـــدة، أو رمبـــا حداثـــة مصقولـــة تُعبِّـــر عـــن روح اإلنســـان بحـــق.  

التوتـــر بـــني الســـيولة 
املشــــــروع  فــــي  واللزوجــــة 
احلداثـــي هـــو أهـــم صـــور 
جميــــًعا،  االســـتـقطــــــــاب 
ألنـــه يعمـــل علـــى أن تنـــأى 
دائـــم  بـشــــــــكل  احلـداثــــــة 
عـــن  األول،  جذرهـــا  عـــن 
فتبقـــى  املثالـــي،  منطهـــا 
غيـــر  مأزوًمـــا  مشـــــــروًعا 
قـــادر علـــى حـــل مشـــكالت 
وتــحــقــــيــــــــــق  اإلنـــســــــــــــان 

إنســـانيته الكاملـــة.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

عندمـا يُطـرح سـؤال املراجعـة أو إعـادة النظـر Revision )1(، تبـدأ محاولـة اإلجابـة 
عنـه منهجًيّـا بتفكيكـه إلـى مكوناتـه األساسـية. وحـني يكـون السـؤال عـن مسـتقبل 
الرأسـمالية مـن زاويـة إمكانـات حـدوث مراجعـة لهـا، ميكـن حتديـد مكوناتـه فــي 
ثالثـة، أولهـا: مـا الـذي يتعـني التركيـز عليـه فــي املراجعة حال حدوثها؟ وهذا سـؤال 
عـن املسـألة األكثـر جوهريـة التـي يحسـن أن نركـز عليها عند إجـراء مراجعة للنظام 
الرأسمالي فـي طوره احلالي، والسؤال الثاني: كيف جُترى هذه املراجعة، وحتديًدا 
نقطـة البدايـة فــيها؟ أمـا املكـون الثالـث للسـؤال فهـو: مـا ُفرص املراجعة املسـتقبلية 
للرأسـمالية، والظـروف التـي ميكـن أن جتـرى فــيها لكـي حتقـق نتائـج محـددة قابلـة 

للتنزيـل علـى الواقـع، أي ال تبقـى عمـلًا أو أعمـالًا نظريـة؟

أواًل: املسألة الرئيسة فـي مراجعة الرأسمالية
ــي  ــة التـ ــمالي، واحلالـ ــام الرأسـ ــى أداء النظـ ــد اختـــالف علـ ــي أن يوجـ ــن الطبيعـ مـ
آل إليهـــا فــــي نهايـــة العقـــد الثانـــي مـــن هـــذا القـــرن، ســـواء فــــي معاقلـــه الغربيـــة 
ــرون اختـــالالت  ــن يـ ــون مـ ــا - أن يكـ ــى - أيًضـ ــام. وطبيعـ ــه عـ ــم بوجـ ــي العالـ أو فــ
ـــا علـــى  ـــي مراجعتـــه. وترتيًب ـــا بالتفكيـــر فـ ـــي أداء هـــذا النظـــام هـــم األكثـــر اهتماًم فـ
ــا  ــدور حولهـ ــي تـ ــة التـ ــألة اجلوهريـ ــو املسـ ــالل  Disruption هـ ــح االختـ ــك يصبـ ذلـ
ـــي هـــذا  ـــا فـ ـــة مراجعـــة النظـــام الرأســـمالي. وميكـــن تعريـــف االختـــالل إجرائًيّ عملي
الســـياق بأنـــه عـــدم التـــوازن فــــي السياســـات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الرأســـمالية 
الســـائدة فــــي املرحلـــة التـــي متتـــد منـــذ أواخـــر ســـبعينيات القـــرن املاضـــي حتـــى اآلن، 

والتفـــاوت االجتماعـــي املُطـــرد واملتزايـــد الـــذي يترتـــب عليهـــا.

وقـــد أُثِبـــت هـــذا التفـــاوت واملـــدى الـــذي بلغـــه اعتمـــاًدا علـــى أرقـــام وإحصـــاءات 
وبيانـــات رســـمية فــــي الـــدول التـــي ُدِرس فــــيها علمًيّـــا، ولـــم يعـــد بالتالـــي حديًثـــا 
ــري ــاس فكـ ــى أسـ ــمالي علـ ــام الرأسـ ــد النظـ ــا بنقـ ــوًرا مرتبًطـ ــلًا أو تصـ  ُمرسـ

أو أيديولوجي.

وعلـــى ســـبيل املثـــال فقـــط، ُدرســـت وُحللـــت وثائـــق تتضمـــن قوائـــم توزيـــع الدخـــل 
وســـجالت الضرائـــب فــــي 25 دولـــة معظمهـــا فــــي الغـــرب حيـــث نشـــأ النظـــام 
ـــى  ـــة لهـــذه الوثائـــق وحتليلهـــا عل ـــع السالســـل الزمني الرأســـمالي وتطـــور، وأظهـــر تتب
مـــدى نحـــو ثالثـــة عقـــود أن الزيـــادة فــــي ثـــروات الفئـــات األكثـــر دخـــلًا )فــــي قمـــة 
الهـــرم االجتماعـــي( جتـــاوزت معـــدالت النمـــو االقتصـــادي، ووصلـــت زيادتهـــا فــــي 

مستقبل الرأسمالية العاملية:
اجتاهات امُلراجعة وُفرصها

د. وحيــــــد عبـــد اجمليــــــد

األهـــرام  مركــــــز  مستشـــار 
للـدراســــــــات الـســـيـاســـــية 

واالســـتراتيجية
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بعـــض الفتـــرات إلـــى مثلـــي هـــذه املعـــدالت. وأدى ذلـــك إلـــى وضـــع غيـــر مســـبوق منـــذ 
بدايـــة النظـــام الرأســـمالي؛ إذ صـــار نحـــو 10% مـــن البشـــر ميلكـــون 80% مـــن ثـــروات 
العالـــم، بينمـــا 1% مـــن أصحـــاب تلـــك الثـــروات ميلكـــون وحدهـــم ثُلثهـــا تقريًبـــا)2(. 
ـــا ورأســـًيّا  وهكـــذا تتركـــز الثـــروات فــــي أيـــدي قلـــة صغيـــرة، فــــيما يتوســـع الفقـــر أفقًيّ
فــــي أوســـاط الفئـــات االجتماعيـــة الُدنيـــا والوســـطى-الُدنيا، أي يـــزداد عـــدد مـــن 
يصبحـــون فقـــراء، وعـــدد الفقـــراء الذيـــن يغـــدون أكثـــر فقـــًرا، ويـــزداد التشـــوه 
الهيكلـــي فــــي الهـــرم االجتماعـــي الـــذي تصغـــر قمتـــه، وتتســـع قاعدتـــه بشـــكل ُمطـــرد، 

ـــيه. ـــق املنطقـــة الوســـطى فـ وتضي

فقـــد أصبحـــت الشـــركات العمالقـــة، واألكبـــر عموًمـــا، أكثـــر قـــدرة علـــى التحكـــم فــــي 
األســـواق، واســـتغالل قوتهـــا االقتصاديـــة واملاليـــة ملمارســـة أســـاليب تدعـــم هيمنتهـــا، 
مثـــل: االحتـــكار، واالســـتحواذ علـــى املنافســـني أو إخراجهـــم مـــن الســـوق، وتقـــدمي 
حســـابات مغلوطـــة، وعقـــد صفقـــات ُمريبـــة، وااللتفـــاف علـــى القوانـــني حتـــى فــــي 

ـــيها باحتـــرام بالـــغ. ـــا التـــي يحظـــى القانـــون فـ الـــدول األكثـــر تقدًم

وتســـاعد املرحلـــة الراهنـــة فــــي تطـــور النظـــام الرأســـمالي، وهـــي مرحلـــة الرأســـمالية 
املاليـــة، الشـــركات واألفـــراد األقـــوى ليصيـــروا أكثـــر ثـــراًء ونفـــوًذا. فقـــد مـــَرّ النظـــام 
الرأســـمالي مبراحـــل عديـــدة منـــذ أن بـــدأ فــــي االنتشـــار للمـــرة األولـــى علـــى حســـاب 
االقتصـــادات اإلقطاعيـــة وشـــبه اإلقطاعيـــة فــــي أوروبـــا فــــي القـــرن اخلامـــس عشـــر، 
ـــر -إلـــى جانـــب  ـــا وفَّ معتمـــًدا علـــى توســـع النشـــاط التجـــاري الـــذي حقـــق تراكًمـــا أولّيً
تطـــور املعرفـــة العلميـــة- املقومـــات األساســـية للصناعـــة بـــدًءا مـــن ثورتهـــا األولـــى 

فــــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الثامـــن عشـــر.

ــذ ذلـــك  ــمالي منـ ــام الرأسـ ــيها النظـ ــر فــ ــي مـ ــل التـ ــول إن املراحـ ــوز القـ ــا يجـ ورمبـ
ــر  ــر مـــن التغيـ ــًة مبقاديـ ــة فــــي األســـاس مصحوبـ الوقـــت ارتبطـــت بتراكمـــات كميـ
النوعـــي، ولكـــن مرحلـــة الرأســـمالية املاليـــة الراهنـــة تنطـــوي علـــى حتـــول نوعـــي غيـــر 
مســـبوق فــــي تاريـــخ هـــذا النظـــام؛ حيـــث صـــارت املصـــارف والبورصـــات واملؤسســـات 
ــا  ــاد، وبلـــغ دور األوراق املاليـــة ومـ املاليـــة هـــي األدوات الرئيســـة لتحريـــك االقتصـ
ــل  ــا قبـ ــا تصورهـ ــن ممكًنـ ــم يكـ ــتويات لـ ــات وتفاعـــالت مسـ ــن عمليـ ــا مـ يرتبـــط بهـ

عقـــود قليلـــة)3(.

على مدى نحو ثالثة 
عقـود جتـاوزت الزيـادة فــي 
األكثـر  الفئـات  ثـروات 
الهـرم  قمـة  )فــي  دخـًلا 
معـدالت  االجتماعـي( 
االقتصـادي،  النمـو 
ووصلت زيادتها فــي بعض 
هـذه  مثلـي  إلـى  الفتـرات 
إلـى  ذلـك  وأدى  املعـدالت. 
منـذ  مسـبوق  غيـر  وضـع 
بدايـة النظـام الرأسـمالي؛ 
مـن   %10 نحـو  صـار  إذ 
مـن   %80 ميلكـون  البشـر 
 %1 بينمـا  العالـم،  ثـروات 
مـن أصحـاب تلـك الثروات 
ُثلثهـا  وحدهـم  ميلكـون 

تقريًبـا.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ثانًيا: نقطة البداية فـي مراجعة الرأسمالية
ـــدة  ـــة اجلدي ـــكار الليبرالي ـــًة ألف ـــًة خصب ـــة بيئ ـــاح التطـــور باجتـــاه الرأســـمالية املالي أت
التـــي ال تعنـــي بالتفـــاوت االجتماعـــي، وال تَعـــده مشـــكلة بـــل تـــراه ظاهـــرة اجتماعيـــة-
ــي  ــدة هـ ــة اجلديـ ــون الليبراليـ ــا أن تكـ ــرض منطقًيّـ ــذا يُفتـ ــة. ولهـ ــة طبيعيـ بيولوجيـ
نقطـــة البدايـــة فــــي مراجعـــة الرأســـمالية الراهنـــة. فقـــد أصبحـــت هـــذه النســـخة 
املعدلـــة مـــن الليبراليـــة هـــي املرجعيـــة األولـــى للنظـــام الرأســـمالي فــــي طـــوره 
مـــت لـــه األســـاس النظـــري الـــذي يـــؤدي إلـــى إنتـــاج مزيـــد مـــن التفـــاوت  الراهـــن، وقدَّ
االجتماعـــي، والتعامـــل معـــه بسياســـات تتـــراوح بـــني جتاهلـــه وإبـــداء عنايـــة محـــدودة 

أو جزئيـــة بـــه.

فقـــد نََســـَخت الليبراليـــة اجلديـــدة األُســـس التـــي قامـــت عليهـــا سياســـات الرعايـــة 
ـــر  ـــت النظـــام الرأســـمالي مـــن جتـــاوز األزمـــة األكث ن ـــي َمكَّ ـــة الت ـــة االجتماعي واحلماي
ـــة  ـــة العشـــرينيات وبداي ـــي نهاي ـــي فـ ـــة الكســـاد العامل ـــي تاريخـــه، وهـــي أزم خطـــًرا فـ
ثالثينيـــات القـــرن املاضـــي، وســـاعدته فــــي مواجهـــة التحـــدي الـــذي مثلتـــه االشـــتراكية 

فــــي مرحلـــة انتشـــارها الواســـع فــــي العالـــم عقـــب احلـــرب العامليـــة الثانيـــة.

وبعـــد أن كان دور احلكومـــات وتدخلهـــا عبـــر االســـتثمار العـــام والسياســـتني النقديـــة 
ـــة »جـــون  ـــات وآخـــر الســـبعينيات، وفـــق نظري ـــة نشـــًطا بـــني منتصـــف الثالثيني واملالي
ــن  ــر مـ ــا أكثـ ــح فرًصـ ــروف تتيـ ــي ظـ ــن فــ ــدًدا ولكـ ــدور مجـ ــذا الـ ــع هـ ــز«، تراجـ كينـ
أيـــة مرحلـــة ســـابقة لتكـــدس الثـــروات وتركزهـــا فــــي جانـــب، وانتشـــار الفقـــر فــــي 
ـــون فريدمـــان«  ـــذ »ميلت ـــة وأفـــكار تالمي ـــي ظـــل الرأســـمالية املالي ـــي، فـ ـــب الثان اجلان

أو الليبراليـــني اجلـــدد. 

فقـــد وضـــع »فريدمـــان« فــــي الســـتينيات األســـاس األول لتحـــول كبيـــر فــــي السياســـات 
االقتصاديـــة)4(، خاصـــًة أنـــه عمـــل مستشـــاًرا لـــكل مـــن رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
ـــادرة  ـــن أخـــذا املب ـــد ريجـــان«، اللذي ـــس األمريكـــي »رونال ـــت تاتشـــر«، والرئي »مارجري
ـــده، باجتـــاه التحـــول إلـــى سياســـات الليبراليـــة اجلديـــدة. وكانـــت  ـــي بل األولـــى، ُكلٌّ فـ
هـــذه بدايـــة مرحلـــة ُفتـــح فــــيها البـــاب أمـــام ازديـــاد ُمطـــرد فــــي التفـــاوت االجتماعـــي، 
الـــذي كان قـــد تراجـــع نســـبًيّا فــــي الفتـــرة بـــني األربعينيـــات وأواخـــر الســـبعينيات. 
ـــة ســـادها مـــا ســـّماه بعـــض الدارســـني  فقـــد دفـــع »تاتشـــر« و »ريجـــان« باجتـــاه مرحل
توحـــش الرأســـمالية فــــي بلديهمـــا، كمـــا فــــي كثيـــر مـــن البلـــدان األخـــرى متقدمـــًة 

ـــي منزلـــة بـــني املنزلتـــني، علـــى حـــد ســـواء. ومتأخـــرًة، وفـ

وليســـت مشـــكلة الرأســـمالية املاليـــة، التـــي بـــدأ التحـــول نحوهـــا فــــي أواخـــر 
الســـبعينيات، فــــي العـــودة إلـــى آليـــات الســـوق التقليديـــة، وإمنـــا فــــي التخلـــي عـــن 
أخالقيـــات هـــذه الســـوق وإطـــالق العنـــان لألقـــوى لكـــي يســـحق األضعـــف، وتقليـــص 

مــرحــلــة الــرأســمــالــيــة 
املالية الراهنة تنطوي على 
حتـــول نــوعــي غــيــر مسبوق 
فـــــي تـــاريـــخ هــــذا الــنــظــام؛ 
حــــيــــث صــــــــــارت املـــــصـــــارف 
ــات  والــــبــــورصــــات واملـــؤســـسـ
املالية هي األدوات الرئيسة 
وبلغ  االقــتــصــاد،  لتحريك 
ومـــا  املـــالـــيـــة  األوراق  دور 
يــرتــبــط بــهــا مـــن عــمــلــيــات 
وتـــفـــاعـــالت مــســتــويــات لم 
يــكــن ممــكــًنــا تــصــورهــا قبل 

عقود قليلة.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــم عمـــل الســـوق، وخفـــض املـــوارد التـــي كانـــت ُمخصصـــًة لبرامـــج  الضوابـــط التـــي تُنظِّ
رعايـــة وحمايـــة اجتماعيـــة للفئـــات األكثـــر ضعًفـــا فــــي اجملتمعـــات. وهكـــذا، فبـــدلًا مـــن 
ـــة،  ـــة مبصلحـــة عام ـــة محكوم ـــًة لتفاعـــالت ُمجتمعي ـــات الســـوق ُمحصل ـــون آلي أن تك
أي أن يكـــون اجملتمـــع هـــو مـــن يصنـــع الســـوق، علـــى النحـــو الـــذي بـــدأ االقتـــراب منـــه 
فــــي الـــدول الغربيـــة وغيرهـــا مـــن البلـــدان ذات النظـــام الرأســـمالي بـــني األربعينيـــات 
السياســـات االقتصاديـــة  تَوجـــه  التـــي  الليبراليـــة اجلديـــدة  والســـبعينيات، أدت 
ـــع  ـــي اجملتم ـــدد التفاعـــالت فـ ـــي حُت ـــى العكـــس، فصـــارت الســـوق هـــي الت -اآلن- إل
الـــذي فقـــد القـــدرة علـــى التأثيـــر فــــيها. وهـــذا هـــو واقـــع الرأســـمالية فــــي مرحلتهـــا 
ــانية، وال روادع أخالقيـــة. ولهـــذا  الراهنـــة.. رأســـمالية بـــال روح، وال مشـــاعر إنسـ
وصـــل األمـــر إلـــى حـــد اســـتغالل معظـــم الشـــركات املُنتجـــة للقاحـــاِت الضروريـــة 
ـــى  ـــة عل ـــاح خيالي ـــق أرب ـــه لتحقي ـــع ب ـــذي تتمت ـــكار ال ملواجهـــة جائحـــة ال ترحـــم، االحت

حســـاب حيـــاة البشـــر وصحتهـــم.

ـــي أربـــاح شـــركة فايـــزر، علـــى ســـبيل املثـــال، مـــن ينايـــر إلـــى ســـبتمبر  فقـــد بلـــغ صافـ
2021، أكثـــر مـــن 20 مليـــار دوالر، مـــع توقعـــات بـــأن تصـــل إلـــى 25 مليـــاًرا فــــي نهايـــة 
العـــام، وفـــق مـــا ورد فــــي موقعهـــا الرســـمي، وهـــو أكثـــر مـــن مثلـــي أرباحهـــا فــــي العـــام 

الســـابق )2020(.

وفــي ظـل الليبراليـة اجلديـدة والتفاعـالت التـي اقترنـت بسياسـاتها، كان طبيعًيّا أن 
يبلـغ التفـاوت االجتماعـي املـدى الـذي وصـل إليـه فــي داخـل الـدول، و فــيما بينهـا 
على حد سـواء. وكان هذا التفاوت أحد أهم ما سـعى الليبراليون اجلدد إلى إثبات 
أنـه أمـر طبيعـي فــي دراسـات اعتمـدت علـى مناهـج حديثـة فــي العلـم االقتصـادي، 
وقدموا من خاللها ما أسـموه مبدأ االسـتحقاق Desert Principle، الذي أسـهم فــي 
بلورتـه عـدد مـن األكادمييـني، مثـل: »دانيـال بيـل« فــي كتابـه )بـزوغ مجتمـع مـا بعـد 
الصناعـة( عـام 1973)5(، و »روبـرت نوزيك« فــي كتابـه )الفوضى والدولة واليوتوبيا( 

عـام 1974)6(.

ـــر مـــن غيرهـــم يســـتحقون  ـــن يُحققـــون مكاســـب أكث ـــي أن َم ـــدأ فـ ويتلخـــص هـــذا املب
ـــدون  ـــزات شـــخصية يُول ـــا مي ـــم، وكله ـــم ونشـــاطهم وجدارته ـــم ومهاراته ـــك لذكائه ذل
بهـــا، بخـــالف مـــن يوصفـــون بأنهـــم فاشـــلون أو أغبيـــاء أو كســـالى، وهـــي بدورهـــا 
خصائـــص شـــخصية. والفكـــرة -هنـــا- أن التفـــاوت االجتماعـــي يحـــدث نتيجـــة فـــروق 
فــــي تكويـــن األفـــراد، وليـــس بســـبب سياســـات اقتصاديـــة واجتماعيـــة، وبالتالـــي فهـــو 

ـــى ســـبيل االســـتثناء.  ـــر إال عل ـــل للتغيي ـــر قاب غي

والتفـاوت - وفـق هـذا املبـدأ- أمـر طبيعـي مـا دام ناجًتـا عـن فـروق شـخصية بـني 
األفـراد، ويحـدث فــي ظـل تكافـؤ فـرص بينهـم؛ فاملُسـتِحق يحصل على ما يسـتحقه، 

الرأســـمالية  واقـــع 
الراهنـــة..  مرحلتهـــا  فــــي 
وال  روح،  بـــال  رأســـمالية 
روادع  وال  إنســـانية،  مشـــاعر 
أخالقيـــة. ولهـــذا وصـــل األمـــر 
معظـــم  اســـتغالل  حـــد  إلـــى 
ــاِت  الشـــركات امُلنتجـــة للقاحـ
الضروريـــة ملواجهـــة جائحـــة 
الـــذي  االحتـــكار  ترحـــم،  ال 
أربـــاح  لتحقيـــق  بـــه  تتمتـــع 
خياليـــة علـــى حســـاب حيـــاة 

وصحتهـــم.   البشـــر 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

وليـس عـدلًا أن نحرمـه ممـا يسـتحق، لكـي نعطـي بعضه ملن ال حق لـه. وانطالًقا من 
هـذه اجملادلـة، يصـل الليبراليـون اجُلـدد إلـى أن السـعي لتقليص التفـاوت عن طريق 
سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة ال يُفــيد، بـل على العكس يضـر اجملتمع كله ويأخذه 
إلـى الـوراء، ألنـه يُـؤدي إلـى إنفـاق مـوارد فــيما ال ضـرورة لـه، بـدلًا مـن اسـتخدامها 
فــيما يُحقـق التقـدم الـذي تستفــيد منـه الفئات األدنى اجتماعًيّا بشـكل غير مباشـر 

فــي وقـت الحـق، دون حتديـد متـى وكيف.

ثالًثا: فرص املراجعة املستقبلية للرأسمالية
منـــذ أن بـــدأت اختـــالالت النظـــام الرأســـمالي فــــي الظهـــور خـــالل الثـــورة الصناعيـــة 
األولـــى فــــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الثامـــن عشـــر، كان هنـــاك اجتاهـــان فــــي 
مواجهـــة املظالـــم الناجتـــة عـــن هـــذه االختـــالالت، وهمـــا: التغييـــر الشـــامل واإلصـــالح 
اجلزئـــى. وهمـــا اجتاهـــان مختلفـــان متاًمـــا رغـــم أن كلًّا منهمـــا رفـــع لـــواء االشـــتراكية. 
بـــدأ اجتـــاه اإلصـــالح اجلزئـــي مبكـــًرا فــــي مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر، فــــي صـــورة 
ــان  ــل »سـ ــا فعـ ــانية، كمـ ــم اإلنسـ ــن القيـ ــيء مـ ــمالية بشـ ــم الرأسـ ــى تطعيـ ــعي إلـ سـ
ـــات أخـــرى. ولكـــن  ـــه )الصناعـــة( الصـــادر عـــام 1816 وكتاب ـــي كتاب ـــلًا فـ ســـيمون« مث
ـــا أُنشـــئت  ـــود، عندم ـــة عق ـــع تأخـــر نحـــو ثماني ـــي الواق ـــات هـــذا االجتـــاه فـ أول جتلي
ــو«  ــارد شـ ــورج برنـ ــام 1884 »جـ ــها عـ ــارك فــــي تأسيسـ ــة التـــي شـ ــة الفابيـ اجلمعيـ
و »ســـيدني ويـــب« و »جراهـــام واالس«. وانضمـــت هـــذه اجلمعيـــة بعـــد ذلـــك إلـــى 
حـــزب العمـــال البريطانـــي عقـــب إنشـــائه فــــي العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين؛ إذ 
ـــى الرأســـمالية، وليـــس  ـــع إنســـاني عل ـــاء طاب ـــًة مؤداهـــا إضف ـــى سياســـًة إصالحي تبّن
جتاوزهـــا أو إلغاءهـــا. وهـــذه هـــي السياســـة التـــي أصبحـــت أساًســـا ملـــا أُطلـــق عليهـــا 

ـــة.  ـــة االجتماعي ـــة الرعاي دول

ولكـن فــي الفتـرة بـني بـزوغ اجتاه اإلصالح اجلزئي على املسـتوى الفكري، وحضوره 
فــي الواقـع عملًيّـا، كان اجتـاه التغييـر الشـامل قـد ظهـر علـى أسـاس أفـكار »كارل 

ماركـس« و »فريدريـك إجنلـز«، انطالًقـا مـن »البيـان الشـيوعي« عـام 1848.

وبرغـــم أن قطاًعـــا يُعتـــد بـــه مـــن أنصـــار التغييـــر الشـــامل، أو التحـــول االشـــتراكي 
الكامـــل، راجعـــوا أفكارهـــم فــــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، وتخلـــوا عـــن 
املاركســـية تدريجًيّـــا، وتبنـــوا اجتاًهـــا إصالحًيّـــا صـــار يُعـــرف بالدميقراطيـــة 
ــم  ــي العالـ ــامل فــ ــر الشـ ــاه التغييـ ــر اجتـ ــد انتشـ ــتراكية، فقـ ــة أو االشـ االجتماعيـ
عقـــب احلـــرب العامليـــة الثانيـــة بفضـــل الدعـــم الـــذي تلقـــاه أنصـــار االحتـــاد 
السوفــــيتي الســـابق. وتنامـــى - فــــي خـــطٍّ مـــواٍز ولكنـــه مختلـــف - اجتـــاه اإلصـــالح 
اجلزئـــي، وازداد عـــدد األحـــزاب الدميقراطيـــة االشـــتراكية فــــي غـــرب أوروبـــا، ثـــم 

ـــي العالـــم. ـــي عـــدة مناطـــق فـ فـ

يـــــــرى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون 
الـــــســـــعـــــي  أن  اجُلــــــــــــــــــــــدد 
لــتــقــلــيــص الــــتــــفــــاوت عــن 
اقتصادية  سياسات  طريق 
واجــتــمــاعــيــة ال ُيــفـــــيــد، بل 
على العكس يضر اجملتمع 
كــلــه ويـــأخـــذه إلــــى الـــــوراء، 
ألنه ُيؤدي إلى إنفاق موارد 
فـيما ال ضرورة له، بدًلا من 
ُيحقق  فـيما  استخدامها 
التقدم الذي تستفـيد منه 
ا  اجتماعّيً ــى  األدنـ الــفــئــات 
بشكل غير مباشر فـي وقت 
الحـــق، بـــدون حتــديــد متى 

وكيف.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــا أن يتراجـــع اجتـــاه التغييـــر الشـــامل بعـــد انهيـــار االحتـــاد السوفــــيتي  وكان طبيعًيّ
ــل  ــى فشـ ــلًا علـ ــه دليـ ــار بوصفـ ــذا االنهيـ ــى هـ ــر إلـ ــد نُِظـ ــكره. فقـ ــابق ومعسـ السـ
ـــا يكـــن الســـيناريو الـــذي يتجلـــى فــــيه. ولـــم يصمـــد هـــذا  اجتـــاه التغييـــر الشـــامل أًيّ
ـــي االجتـــاه اآلخـــر؛ حيـــث  ـــي الصـــني، بعـــد إجـــراء مراجعـــٍة ولكـــن فـ االجتـــاه إال فـ
ـــة  ـــات الســـوق الرأســـمالية بطريق ـــم النظـــام االشتراكي-الشـــيوعي ببعـــض آلي ُطع
حققـــت جناًحـــا، وحولـــت هـــذا النظـــام إلـــى رأســـمالية دولـــة تعمـــل وفـــق مزيـــج مـــن 
القواعـــد االشـــتراكية القدميـــة، واآلليـــات الرأســـمالية املُســـتحدثة، أو بخليـــط مـــن 

التخطيـــط املركـــزي واالســـتثمار اخلـــاص. 

كمـــا ضعـــف اجتـــاه اإلصـــالح اجلزئـــي الـــذي مضـــى فــــي طريـــق الدميقراطيـــة 
االجتماعيـــة أو االشـــتراكية، بســـبب »الضربـــات« الفكريـــة التـــي وجههـــا أكادمييـــو 
تيـــار الليبراليـــة اجلديـــدة ضـــد املبـــادئ األساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا، وفــــي 
مقدمتهـــا العدالـــة االجتماعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى احلـــد مـــن التفـــاوت عـــن طريـــق 
ا أدنـــى مـــن احليـــاة الكرميـــة للفئـــات الفقيـــرة واملُهمشـــة  ــًدّ سياســـات حُتقـــق حـ

ــة. والضعيفـ

ـــَن مـــن احملافظـــة علـــى مســـاحات  غيـــر أن اجتـــاه اإلصـــالح اجلزئـــي صمـــَد، ومتكَّ
متفاوتـــٍة مـــن بلـــٍد إلـــى آخـــر، وخاصـــًة فــــي معاقـــل الرأســـمالية األساســـية. ولكـــن 
األفـــكار التـــي ينطلـــق منهـــا، والسياســـات التـــي يتبناهـــا عندمـــا تصـــل أحزابـــه إلـــى 
احلكـــم، صـــارت أقـــدم مـــن أن ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا وحدهـــا فــــي إجـــراء مراجعـــة 

جـــادة للرأســـمالية فــــي الفتـــرة املقبلـــة.

ومـــع ذلـــك، تظـــل فلســـفة اإلصـــالح اجلزئـــي فــــي عمومهـــا، وبغـــض النظـــر عـــن 
تطبيقاتهـــا الدميقراطيـــة االشـــتراكية الراهنـــة، هـــي األســـاس الـــذي ميكـــن أن 
تبـــدأ منـــه ثـــم جتـــاوزه أيـــة مراجعـــة للرأســـمالية فــــي الفتـــرة املقبلـــة. فـــال تـــزال 
بعـــض تطبيقـــات اإلصـــالح اجلزئـــي ذات املنحـــى الدميقراطـــي االجتماعـــي 
صاحلـــًة، بدليـــل أن معظـــم حكومـــات العالـــم اضطـــرت للجـــوء إلـــى أهمهـــا 
منـــذ منتصـــف 2020 حتـــت ضغـــط اآلثـــار االجتماعيـــة التـــي ترتبـــت علـــى 
ــة  ــي مواجهـ ــة، فــ ــات متفاوتـ ــت، بدرجـ ــا زالـ ــذت، ومـ ــة اتُخـ ــراءات وقائيـ إجـ
اجلائحـــة. فـــكان علـــى حكومـــات تقودهـــا أحـــزاب ونُخـــب تتبنـــى سياســـات 
ليبراليـــة جديـــدة أن تُغيـــر فــــي بعـــض هـــذه السياســـات، وتُخصـــص مـــوارد 
كبيـــرة لتعويـــض الفئـــات األكثـــر تضـــرًرا مـــن إجـــراءات اإلغـــالق الكامـــل أو 
اجلزئـــي، أي تتبنَّـــى بعـــض ســـمات دولـــة الرعايـــة االجتماعيـــة، التـــي تُعـــد 
مكوًنـــا أساســـّيًا فــــي فلســـفة اإلصـــالح اجلزئـــي عموًمـــا، والدميقراطيـــة 

االجتماعيـــة خصوًصـــا.

تظـــل فلســـفة اإلصالح 
عـمــومــهــــــا،  فــــي  اجلـــــــــزئي 
عـــن  الـنـظـــــــــــــــــــر  وبـغـــــــض 
الدميقراطيـــة  تطبيقاتهـــا 
هـــي  الراهنـــة،  االشـــتراكية 
أن  ميكـــن  الـــذي  األســـاس 
تبـــدأ منـــه ثـــم جتـــاوزه أيـــة 
فــــي  للرأســـمالية  مراجعـــة 
تـــزال  فـــال  الفتـــرة املقبلـــة. 
بعـــض تطبيقـــات اإلصـــالح 
املنـــحــــــــــى  ذات  الـجــــــــــزئي 
االجتماعـــي  الدميقراطـــي 

صاحلـــــــــةـً.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــمالية  ــًرا أن الرأسـ ــد مؤشـ ــو يُعـ ــراري، فهـ ــت واضطـ ــر مؤقـ ــذا تغيـ ــم أن هـ وبرغـ
فــــي صورتهـــا الراهنـــة املرتبطـــة بالليبراليـــة اجلديـــدة صـــارت فــــي حاجـــة إلـــى 
ـــن أنصـــار  مراجعـــة رمبـــا ال تتأخـــر كثيـــًرا. فقـــد أظهـــرت اجلائحـــة اختـــالالت متكَّ
النظـــام الرأســـمالي فــــي صورتـــه الراهنـــة مـــن إنكارهـــا أو إخفائهـــا لفتـــرة طويلـــة، 
وســـاعدت ســـرعة احتـــواء األزمـــة املاليـــة االقتصاديـــة التـــي بـــدأت عـــام 2008 فــــي 
إعطـــاء انطبـــاع بـــأن هـــذا النظـــام مـــا زال قـــادًرا علـــى تصحيـــح اختالالتـــه مـــن 

ـــة. ـــرة املراجع ـــاف فك ـــمَّ إضع ـــن ث ـــا، وم ـــور حدوثه ـــه ف داخل

ــة  ــى نتيجـ ــة إلـ ــى اجلائحـ ــة علـ ــة املُترتبـ ــة االجتماعيـ ــؤدي األزمـ ــا تـ ــذا، رمبـ ولهـ
ــد  ــة. فقـ ــى مراجعـ ــة إلـ ــرة احلاجـ ــم فكـ ــة 2008، وتَدعـ ــات أزمـ ــة لتداعيـ معاكسـ
أظهـــرت اجلائحـــة أن آليـــات النظـــام الرأســـمالي فــــي صورتـــه احلاليـــة لـــم تســـتطع 
ـــني وظائفهـــم، وإفـــالس  ـــني العامل ـــى فقـــد مالي ـــي أدت إل معاجلـــة االختـــالالت الت
آالف الشـــركات واملشـــروعات التـــي لـــم تســـتطع الصمـــود حتـــى بدايـــة التدخـــل 
احلكومـــي الـــذي لـــواله لبلغـــت األزمـــة مســـتويات أعلـــى وأكثـــر خطـــًرا. وتبـــنيَّ علـــى 
ـــرى  ـــة كب ـــه ملواجهـــة أزمـــات اجتماعي ـــل عن هـــذا النحـــو، أن دور احلكومـــات ال بدي

ـــى اجلائحـــة. ـــب عل ـــذي ترت ـــوع ال ـــن الن م
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عة خالل عام ٢٠٢٢ السيناريوهات املتوَقّ

اجتاهات عامة ٢٠٢٢

السباق االنتخابي ٢٠٢٢

تخفيف احلكومات األوروبية
قيود اإلغالق

األوروبية  احلكومات  تفرض  قد 
قيود أقل صرامة على األشخاص 
ال  اللقاح،  على  احلاصلني  غير 
سيَّما مع بروز متحور "أوميكرون" 

اجلديد.

تباطؤ االقتصاد الصيني 
بشكل متزايد

ع انخفاض الناجت احمللي  من املتوَقّ
عـــام  خـــالل  للصـــني  اإلجمالـــي 
٢٠٢٢ إلى ٥٫٤٪، مقارنة بـ ٧٫٨٪ 
عـــام ٢٠٢٠.  نتيجـــة اجلائحـــة، 

وأزمة قطاع العقارات.

توجهات احلكومة األملانية 
اجلديدة

احلكومة  انخراط  ح  املُرَجّ من 
األملانية بشكل أكبر فـي سياسات 

اإلصالح االقتصادي .

إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي

يرجـــح إعـــادة انتخـــاب الرئيـــس 
"إميانويـــل  احلالـــي  الفرنســـي 
ماكرون" فـي االنتخابات الرئاسية 
لشـــهر أبريل ٢٠٢٢، متفوًقا على 

ممثلي اليمني املتطرف. 

مستقبل االنتخابات فـي أمريكا
الالتينية ٢٠٢٢

مخاطـــر  تواجـــه  قـــد  تشـــيلي: 
محاوالتهـــا  نتيجـــة  سياســـية 
املســـتمرة لوضع دســـتور جديد 

للبالد.

كولومبيـــا: قد يخســـر رئيســـها 
احلالي منصبـــه لصالح أحزاب 

يسار الوسط .

البرازيـــل: قـــد يرفض رئيســـها 
"بولسونارو" االعتراف بالهزمية 
حال خسارته فــــي االنتخابات؛ 
التوتـــرات  يفاقـــم  قـــد  ممـــا 

السياسية. 

انتخابات التجديد النصفي
األمريكية ٢٠٢٢

احلـــزب  ســـيطرة  ـــح  املرَجّ مـــن 
اجلمهـــوري علـــى الكوجنرس؛ ما 
ينذر بحدوث جمود تشريعي حتى 
عام ٢٠٢٥، خاصة فــــي املســـائل 

املالية.

قضايا شائكة فـي ٢٠٢٢

مستقبل االتفاق النووي
اإليراني

تتراجع احتمالية توصل واشنطن 
وطهران حلل وســـط ، ما سيدفع 
إسرائيل ودول املنطقة إلى التكتل 
ضـــد إيـــران، ويفاقـــم التوتـــرات

فـي الشرق األوسط. 

مستقبل الصراع فـي ميامنار 
٢٠٢٢

التوتـــرات  اســـتمرار  ســـيؤدي 
ق  السياســـية فــــي البالد إلى تدُفّ
موجات جديدة من الالجئني، مما 
ميامنـــار  حكومـــة  يعـــرض  قـــد 

لضغوط دولية متزايدة.

مستقبل اإلرهاب العاملي

قـــد تدعم ســـيطرة طالبـــان على 
الســـلطة تســـارع وتيرة الهجمات 
اإلرهابيـــة حـــول العالـــم، ويرجح 
مـــع  "داعـــش"  نشـــاط  تزايـــد 
االنسحاب األمريكي من العراق. 

مستقبل األوضاع فـي إثيوبيا

ح استمرار رئيس الوزراء  من املرَجّ
"آبـــي أحمـــد" فــــي الســـلطة، مع 
ممارسة جبهة تيجراي املزيد من 
الضغوط على احلكومة؛ مما ينذر 

باستمرار التوترات. 

انتخابات مجلس الشيوخ 
الياباني ٢٠٢٢

ع فوز االئتالف احلزبي  مـــن املتوَقّ
فــــي  الـــوزراء  لرئيـــس  املوالـــي 

انتخابات مجلس الشيوخ  .

مستقبل رئيس جنوب 
إفريقيا ٢٠٢٢

قـــد يفقـــد الرئيـــس "رامافـــوزا" 
رئاســـة حـــزب املؤمتـــر الوطنـــي 
اإلفريقـــي احلاكم (ANC)، نتيجة 
معارضة اليساريني فـي احلزب . 

مستقبل الصراع الدولي ٢٠٢٢ 

تصاُعد التوترات بني الواليات 
املتحدة والصني

مـــن املُســـتبعد حـــدوث مواجهـــة 
عسكرية مباشرة بني البلدين، مع 
استمرار جتميد احلرب التجارية 

بينهما خالل عام ٢٠٢٢. 

مستقبل العالقات الروسية 
الغربية ٢٠٢٢

التوتـــــــــــرات  قـــــــد تستــــمــــــــــر 
اجليوسياسية بني اجلانبني، على 
خلفية القضايا اخلالفية، خاصة 
مشروع "نورد سترمي ٢" ، واألزمة 

األوكرانية .

مصير التقارب بني الكوريتني

ع أن تســـتغل الكوريتني  مـــن املتوَقّ
دورة األلعـــاب األوملبيـــة القادمـــة 
رفيعـــة  احملادثـــات  الســـتئناف 

املستوى. 
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قـــد يفقـــد الرئيـــس "رامافـــوزا" 
رئاســـة حـــزب املؤمتـــر الوطنـــي 
اإلفريقـــي احلاكم (ANC)، نتيجة 
معارضة اليساريني فـي احلزب . 

مستقبل الصراع الدولي ٢٠٢٢ 

تصاُعد التوترات بني الواليات 
املتحدة والصني

مـــن املُســـتبعد حـــدوث مواجهـــة 
عسكرية مباشرة بني البلدين، مع 
استمرار جتميد احلرب التجارية 

بينهما خالل عام ٢٠٢٢. 

مستقبل العالقات الروسية 
الغربية ٢٠٢٢

التوتـــــــــــرات  قـــــــد تستــــمــــــــــر 
اجليوسياسية بني اجلانبني، على 
خلفية القضايا اخلالفية، خاصة 
مشروع "نورد سترمي ٢" ، واألزمة 

األوكرانية .

مصير التقارب بني الكوريتني

ع أن تســـتغل الكوريتني  مـــن املتوَقّ
دورة األلعـــاب األوملبيـــة القادمـــة 
رفيعـــة  احملادثـــات  الســـتئناف 

املستوى. 

Source: https://www.fitchsolutions.com/country-risk/global-political-outlook-q-2022-2021-4covid-fall-out-geopolitical-posturing-sustain-
tensions2021-10-05-.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

القـــول بـــأن عالـــم مـــا قبـــل جائحـــة كوفــــيد-19 غيـــر عالـــم مـــا بعدهـــا ليـــس مجـــرد قول 
ـــن النشـــاط  ـــت اجلائحـــة أزمـــة مســـتحكمة، أجبـــرت كل ميادي بـــال أســـاس؛ فقـــد مثَّل
ـــا.  ـــاة وضروراته ـــى احلي ـــا عل ـــا؛ حفاًظ ـــة جريانه ـــر مـــن طريق ـــى أن تغي اإلنســـاني عل
وقـــد كان ميـــدان العمـــل مـــن املياديـــن التـــي خاضـــت هـــذه التجربـــة، فكســـب العيـــش 
ال بـــد أن يســـتمر، واحلقيقـــة أن ميـــدان العمـــل -حتديـــًدا- مـــن املياديـــن التـــي تشـــهد 
حتديـــات منـــذ عقـــود، وكذلـــك حتـــوالت، ســـواء بفعـــل التطـــور التكنولوجـــي الهائـــل 
ـــل، أو بســـبب نشـــوء  ـــام البشـــر املشـــتغلني مـــن قب ـــر مـــن مه ـــوم بكثي ـــح يق ـــذي أصب ال
أشـــكال مختلفـــة مـــن العمـــل لـــم تكـــن مألوفـــة مـــن قبـــل، مثـــل العمـــل جـــزًءا مـــن 
الوقـــت، أو ألداء مهمـــة محـــددة )free lancer(، وغيرهـــا مـــن أشـــكال العمـــل التـــي 
تبتعـــد قريًبـــا أو بعيـــًدا عـــن فكـــرة العمـــل الدائـــم ذي الطابـــع الرســـمي، والـــذي يتمتـــع 
ـــع تغييـــرات  باحلمايـــة االجتماعيـــة.  وعلـــى هـــذا النحـــو، لـــم يكـــن غريًبـــا أن تُتَوقَّ
ـــن  ـــس م ـــع لي ـــاء اجلائحـــة، وبالطب ـــد انته ـــل بع ـــي اجتاهـــات وأمنـــاط العم ـــة فـ هيكلي
الضـــروري أن تســـود هـــذه التطـــورات فــــي كل البلـــدان بالنطـــاق والوتيـــرة أنفســـهما؛ 
فنمـــط التطـــور االقتصـــادي والتكنولوجـــي ودرجـــة تقدمهمـــا تُعـــد معاييـــر حاكمـــة 
فــــي هـــذا الصـــدد. وفــــي ضـــوء ذلـــك، يهـــدف هـــذا املقـــال إلـــى استكشـــاف التحـــوالت 
احملتملـــة فــــي اجتاهـــات وأمنـــاط العمـــل بعـــد انتهـــاء جائحـــة كوفــــيد-19، ومـــا يتصـــل 

ـــة. ـــر اعتيادي ـــى معاجلـــات غي ـــاج إل ـــات حتت ـــا ومخاطـــر وحتدي ـــا مـــن مزاي به

كَشـــف اســـتطالع للـــرأي أجرتـــه شـــركة »جارتنـــر« Gartner - اخملتصـــة بإجـــراء 
الدراســـات واالســـتطالعات ملســـاعدة أصحـــاب األعمـــال علـــى الوصـــول إلـــى أفضـــل 
احللـــول والبدائـــل- علـــى عينـــة مـــن املديريـــن وموظفــــي املـــوارد البشـــرية واملوظفــــني 
عموًمـــا، عـــن عـــدد مـــن النتائـــج التـــي تؤشـــر علـــى حـــدوث حتـــوالت فــــي االجتاهـــات 

ـــيد-19 كالتالـــي: حـــول العمـــل وأمناطـــه بعـــد انتهـــاء جائحـــة كوفـ

48% مـن املوظفــني يرغبـون فــي العمـل مـن البيـت علـى األقـل جـزًءا مـن الوقـت 	 
بعـد انتهـاء جائحـة كوفــيد-19، مقارنـة بــ 30% قبـل حـدوث اجلائحـة.

السـعي للتوسـع فــي جمـع املـادة ذات الصلـة مبتابعـة العمـل؛ فقـد أوضـح %16 	 
مـن أصحـاب األعمـال واملديريـن أنهـم أصبحـوا يعتمدون على وسـائل تكنولوجية 
أكثر ملتابعة موظفـيهم، مثل الساعة االفتراضية التي توضح زمن الدخول للعمل 
واخلـروج منـه virtual clocking in and out، وكذلـك وقـت اسـتخدام حواسـيب 

حتوالت العمل بعد كوفـيد-19: 
االجتاهـــات واألنـمــــاط

عــــدلــــي هـــــــويـــــــدا  د.  أ. 

أســـتاذ العلـــوم السياســـية - املركـــز 
االجتماعيـــة  للبحـــوث  القومـــي 

ــة واجلنائيـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

العمـل، ومتابعـة حركـة االتصـاالت بني املوظفــني )اإلمييـالت(. كما زادت قدرات 
إدارات املوارد البشـرية بسـبب أسـاليب املتابعة اجلديدة للعمل عن بعد، وكذلك 

جمـع مـادة وفــيرة عن صحة املوظفــني وسـالمتهم.

أدت التداعيـات االقتصاديـة للجائحـة إلـى فقـدان كثيـر مـن املوظفــني ألعمالهم، 	 
كمـا اختبـر آخـرون أمنـاط عمـل غيـر اعتياديـة. وعلـى املنـوال نفسـه اجتـه كثيـر 
مـن الشـركات إلـى احلـد مـن العمـل القائـم علـى تعاقـدات، واسـتُبِدل بـه العمـل 
املؤقـت أو املرتبـط بـأداء مهمـة محـددة contingent work علـى اعتبـار أن هـذا 
أفضـل للشـركات إلتاحتـه مسـاحة واسـعة ألشـكال عمـل أكثر مرونـة. وقد ارتأت 
شـركات كثيـرة أن هـذه الترتيبـات قـد يكـون مـن األفضـل االسـتمرار فــيها بعـد 
اجلائحـة. كمـا كشـف االسـتطالع عـن نيـة 32% مـن منظمات األعمال فــي العينة 
تغييـر العمـل بـدوام كامـل إلـى عمـل مؤقـت أو ملهمـة محـددة؛ توفــيًرا للنفقـات. 

ـــع حدوثهـــا فــــي  احلقيقـــة أن هـــذه النتائـــج كشـــفت عـــن جـــزء مـــن التغيـــرات املتوقَّ
ـــع أن يعـــود  اجتاهـــات العمـــل وأمناطـــه بعـــد انتهـــاء كوفــــيد-19؛ فليـــس مـــن املتوقَّ
ـــرات عميقـــة  ـــل اجلائحـــة. فقـــد أفـــرزت اجلائحـــة تغي ـــه قب ـــى مـــا كان علي الوضـــع إل
فــــي مناحـــي احليـــاة كافـــة وعلـــى رأســـها العمـــل؛ ممـــا أدى إلـــى اكتشـــاف فـــرص 
ـــي ذهـــن أصحـــاب األعمـــال وال العاملـــني، واحلقيقـــة أن  ـــم تكـــن فـ ـــدة ل وبدائـــل جدي

األمـــر ال يقتصـــر علـــى فـــرص فحســـب، ولكـــن علـــى مخاطـــر متعـــددة أيًضـــا.

العمل عن بعد: مزايا ومخاطر
ــة  ــهد جائحـ ــم يشـ ــارس 2020، أن العالـ ــي مـ ــة، فــ ــة العامليـ ــة الصحـ ــت منظمـ أعلنـ
ــراءات اإلغـــالق  ــدأت إجـ ــا بـ ــزام باإلغـــالق، وعندمـ ــن االلتـ ــد مـ ــيد-19، وال بـ كوفــ
ــن  ــل مـ ــم بالعمـ ــول العالـ ــة حـ ــوى العاملـ ــن القـ ــرة مـ ــبة كبيـ ــات لنسـ ــدرت تعليمـ صـ
املنزل/عـــن بعـــد. وعلـــى الرغـــم مـــن اختـــالف جتربـــة العمـــل عـــن بعـــد وفًقـــا لطبيعـــة 
العمـــل، فـــإن العالـــم شـــهد أكبـــر موجـــة للعمـــل عـــن بعـــد علـــى مـــر تاريخـــه؛ حيـــث 
كان العمـــل عـــن بعـــد ومـــن املنـــزل هـــو احلـــل للحـــد مـــن تفشـــى الوبـــاء، بيـــد أنـــه مـــع 
االســـتمرار فــــيه ظهـــر لـــه فوائـــد أخـــرى تتجـــاوز مجـــرد مواجهـــة الوبـــاء، تتمّثـــل فــــي 
تقليـــل الوقـــت املهـــدر فــــي وســـائل املواصـــالت، والقـــدرة الكبـــرى علـــى التركيـــز فــــي 
العمـــل بعيـــًدا عـــن ضوضـــاء أماكـــن العمـــل وخالفـــات املوظفــــني، فضـــلًا عـــن ســـاعات 
عمـــل أكثـــر مرونـــة وغيرهـــا مـــن الفوائـــد. ومـــع ذلـــك فلـــكل عملـــة وجهـــان؛ حيـــث إن 

كشـــف اســـتطالع للرأي 
»جارتنــــر«  شـــــــــركة  أجــرتـــــــه 
مـــن  عينـــة  علـــى   Gartner

املـــوارد  وموظفــــي  املديريـــن 
البشرية واملوظفــــني عموًما، 
النتائـــــــــج  مـــن  عــــــــــدد  عـــــن 
التـــي تؤشـــر علـــى حـــــــــدوث 
االجتاهـــات  فــــي  حتـــوالت 
حـــول العمـــل وأمناطـــه بعـــد 
انتهـــاء جائحـــة كوفــــيد-19، 
مـــن   %48 أن  أبرزهـــــــــا  مـــن 
فــــي  يرغبـــــــــون  املوظفـيـــــــــن 
علـــى  البيـــت  مـــن  العمـــل 
األقـــل جـــزًءا مـــن الوقـــت بعـــد 
انتهـــاء جائحـــة كوفــــيد-19، 
ــة بــــ 30% قبـــل حـــدوث  مقارنـ

اجلائحـــة.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أظهـــر العمـــل عـــن بعد 
مواجهـــة  تتجـــاوز  فوائـــد 
الوبـــاء، تتمّثـــل فــــي تقليـــل 
الوقـــت املهـــدر فــــي وســـائل 
والقـــدرة  املواصـــالت، 
األكبـــر علـــى التركيـــز فــــي 
العمـــل بعيـــًدا عـــن ضوضـــاء 
وخالفـــات  العمـــل  أماكـــن 
ذلـــك  ومـــع  املوظفــــني، 
فلـــكل عملـــة وجهـــان؛ حيـــث 
إن مرونـــة ســـاعات العمـــل 
أدت -لـــدى الكثيريـــن- إلـــى 
ســـاعات عمـــل أطـــول، وعـــدم 
ســـاعات  بـــني  التفرقـــة 
الراحـــة،  وســـاعات  العمـــل 
التـــي  العزلـــة  عـــن  فضـــًلا 
أصابـــت الكثيريـــن -أيًضـــا- 

والتوتـــر.   باالكتئـــاب 

مرونـــة ســـاعات العمـــل أدت -لـــدى الكثيريـــن- إلـــى ســـاعات عمـــل أطـــول، وعـــدم 
ـــت  ـــي أصاب ـــة الت ـــني ســـاعات العمـــل وســـاعات الراحـــة، فضـــلًا عـــن العزل ـــة ب التفرق

الكثيريـــن -أيًضـــا- باالكتئـــاب والتوتـــر. 

ف العمـــل عـــن بعـــد telework بأنـــه اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت،  يُعـــرَّ
مثـــل: الهواتـــف الذكيـــة واحلواســـيب اللوحيـــة واحملمولـــة واملكتبيـــة، للعمـــل خـــارج 
مقـــر العمـــل، وينبغـــي أن يُعَمـــل عـــن بعـــد باتفـــاق طوعـــي بـــني صاحـــب العمـــل 
واملوظـــف، وكذلـــك االتفـــاق علـــى مـــكان العمـــل. فضـــلًا عـــن ذلـــك، هنـــاك جوانـــب 
ــل،  ــي للعمـ ــدول الزمنـ ــل، واجلـ ــاعات العمـ ــل: سـ ــا، مثـ ــن توضيحهـ ــد مـ ــرى ال بـ أخـ
وأدوات العمـــل التـــي تُســـتخَدم، والعمـــل الـــذي يتعـــني إجنـــازه، وآليـــات اإلشـــراف، 
والترتيبـــات اخلاصـــة باإلبـــالغ عـــن العمـــل املنجـــز، وال يشـــمل تعريـــف العمـــل عـــن 
بعـــد -عـــادة- اقتصـــاد األعمـــال الصغيـــرة. علـــى ســـبيل املثـــال، ال مُيكـــن تصنيـــف 
العامـــل املســـتقل الـــذي يعمـــل بشـــكل أساســـي مـــن املنـــزل عامـــلًا عـــن بعـــد، ولكـــن 
ــرف  ــي احلـ ــك هـ ــن لذلـ ــرب مهـ ــا أقـ ــزل . ورمبـ ــن املنـ ــل مـ ــه عامـ ــى أنـ ــف علـ يُصنَّـ

والصناعـــات املنزليـــة الصغيـــرة.

ــل  ــاء علـــى حتليـ ــم؛ فبنـ ــن العالـ ــا عـ ــة متاًمـ ــن بعـــد غائبـ ــل عـ ــة العمـ ــم تكـــن ثقافـ لـ
بيانـــات مســـوح القـــوى العاملـــة التـــي قامـــت بـــه منظمـــة العمـــل الدوليـــة لــــ 118 دولـــة 
ــوى  ــن القـ ــح أن 7.9% مـ ــم، اتضـ ــتوى العالـ ــى مسـ ــل علـ ــوة العمـ ــن قـ ــل 86% مـ متثِّـ
العاملـــة فــــي هـــذه البلـــدان تعمـــل مـــن املنـــزل أو عـــن بعـــد علـــى أســـس دائمـــة: أي مـــا 
يقـــرب مـــن 260 مليـــون مشـــتغل. واألمـــر األكثـــر أهميـــة وداللـــة، وخطـــورة أيًضـــا، 
أن هنـــاك تفاوتـــات إقليميـــة واضحـــة ترتبـــط بدرجـــة النمـــو والتطـــور االقتصـــادي 
والتقنـــي؛ ففــــي حـــني أن 30% مـــن قـــوة العمـــل عـــن بعـــد توجـــد فــــي أمريـــكا الشـــمالية 
وأوروبـــا الغربيـــة، تنخفـــض هـــذه النســـبة انخفاًضـــا شـــديًدا فــــي إفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء لتصـــل إلـــى 6% فقـــط، و8% فــــي جنـــوب شـــرق آســـيا، وتعـــود إلـــى االرتفـــاع 

ـــي.  ـــى التوال ـــى 23% و18% عل ـــا الشـــرقية لتصـــل إل ـــة وأوروب ـــكا الالتيني ـــي أمري فـ

ــط ببعـــض املتغيـــرات  ــد يرتبـ ــا ال شـــك فــــيه أن التوســـع فــــي العمـــل عـــن بعـ ممـ
األخـــرى التـــي قـــد تتوفـــر فــــي بلـــدان دون غيرهـــا، وعلـــى رأســـها مـــدى تطـــور البنـــى 
ـــل عـــن  ـــزداد العم ـــع أن ي ـــن املتوقَّ ـــال م ـــى ســـبيل املث ـــة. فعل ـــة والتكنولوجي االقتصادي
بعـــد فــــي البلـــدان التـــي تتســـع بهـــا قطاعـــات تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت 
ـــة التـــي ال  ـــة واملـــال والتأمـــني، وغيرهـــا مـــن القطاعـــات االقتصادي واخلدمـــات املهني
ـــى  ـــي تعتمـــد عل ـــدان الت ـــي حـــني أن البل ـــي مـــكان العمـــل، فـ ـــا فـ ـــب وجـــوًدا مادّيً تتطل
قطاعـــات اقتصاديـــة، مثـــل: الزراعـــة والبنـــاء والتصنيـــع، مـــن الصعـــب فــــيها التوســـع 
ـــة املتوفـــرة مـــن  ـــق بالقـــدرات التقني ـــيما يتعل ـــك فـ ـــي العمـــل عـــن بعـــد. واألمـــر كذل فـ

حيـــث إتاحـــة أجهـــزة حاســـوب وإنترنـــت ذي تغطيـــة واســـعة وســـريعة. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

أجرى معهد ماكينزي 
بعنوان  دراســـــــــــة  الــعـــــــاملي 
»اقتصاد ما بعد اجلائحة.. 
بـعـــــــد  الـــعـــمـــــل  مــــــستقبل 
أشارت  والتي  كوفـيد-19«، 
إلى ظهور شكل من أمناط 
العمل الهجني، الذي يجمع 
بني العمل عن بعد والعمل 
ومن  الـــعـــمـــــل،  مـكــــــان  فـي 
 %20 من  يعمل  أن  ع  املتوقَّ
فـي  املشتغلني  إلى 25% من 
البلدان املتقدمة، و10% من 
االقتصادات  فـي  أمثالهم 
من  املنزل  من  الناشئة، 
أيام  خـــمــســـــة  إلــــى  ثالثـــة 
فـي  وبالتحديد  ا،  أسبوعًيّ
املعتمدة  املكتبية  األعمال 
املعلومات  تكنولوجيا  على 

واالتصاالت.  

ـــي  علـــى الرغـــم مـــن املزايـــا التـــي تدفـــع بهـــا كثيـــر مـــن الكتابـــات مشـــجعة التوســـع فـ
ـــل  ـــد التنق ـــات وجه ـــير نفق ـــل: توفـ ـــة، مث ـــع اآلني ـــى املناف ـــزة عل ـــد، مرك العمـــل عـــن بع
واســـتهالك الطاقـــة فــــي املنشـــآت الكبيـــرة وغيرهـــا مـــن املنافـــع املاديـــة، فـــإن جتـــاوز 
ـــة مـــن العمـــل والســـعي للفهـــم املتعمـــق لقيمـــة العمـــل مـــن املمكـــن  هـــذه املنافـــع املادي
أن يكشـــف عـــن كثيـــر مـــن ســـلبيات العمـــل عـــن بعـــد. فقـــد كشـــفت اجلائحـــة عـــن 
ـــي كســـب العيـــش، وقيمـــة  ـــل فـ ـــة تتمثَّ ـــة؛ فللعمـــل قيمـــة مادي قيمـــة العمـــل غيـــر املادي
ــى فــــي تطويـــر املهـــارات واإلبـــداع وبنـــاء العالقـــات، وهـــي كلهـــا  غيـــر ماديـــة تتجلَـّ
ـــة لألفـــراد واألســـر واجملتمعـــات كـــي تواجـــه املســـتقبل بقـــدر  منافـــع مهمـــة وضروري
ـــي هـــذا اإلطـــار ظهـــر مفهـــوم العمـــل اجليـــد؛ حيـــث مت التركيـــز علـــى  مـــن الثقـــة. وفـ

ـــة.    ـــود واملرون ـــى الصم ـــدرة عل ـــل والصحـــة والق ـــني العم ـــق ب ـــط الوثي التراب

مســتقبل العمــل بعــد كوفـــيد-19: اجتاهــات جديــدة 
وحتــوالت فـــي أســواق العمــل

أجـــرى معهـــد ماكينـــزي العاملـــي Mckinsey Global Institute دراســـة بعنـــوان »اقتصـــاد 
ـــر  ـــي فبراي ـــيد-19« ، ومت نشـــرها فـ ـــد كوفـ ـــل بع ـــد اجلائحـــة.. مســـتقبل العم ـــا بع م
ـــي اجتاهـــات وأمنـــاط العمـــل  2021، وقـــد ركـــزت علـــى التحـــوالت التـــي ســـتحدث فـ
فــــي ثمانيـــة اقتصـــادات ذات أســـواق عمـــل متنوعـــة، وهـــي: الصـــني وفرنســـا وأملانيـــا 
ــت  ــد خلصـ ــدة. وقـ ــات املتحـ ــدة والواليـ ــة املتحـ ــبانيا واململكـ ــان وإسـ ــد واليابـ والهنـ

ـــي: ـــي أســـواق العمـــل كالتال ـــرات أساســـية فـ ـــى حـــدوث مجموعـــة تغي الدراســـة إل

ظهـــور شـــكل مـــن أمنـــاط العمـــل الهجـــني hybrid work ، الـــذي يجمـــع بـــني العمـــل . 1
ـــع أن يعمـــل مـــن 20% إلـــى %25  عـــن بعـــد والعمـــل فــــي مـــكان العمـــل؛ فمـــن املتوقَّ
ــادات  مـــن املشـــتغلني فــــي البلـــدان املتقدمـــة، و10% مـــن أمثالهـــم فــــي االقتصـ
الناشـــئة، مـــن املنـــزل مـــن ثالثـــة إلـــى خمســـة أيـــام أســـبوعًيّا، وبالتحديـــد فــــي 

األعمـــال املكتبيـــة املعتمـــدة علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت.  

2 . delivery منــو التجــارة اإللكترونيــة واقتصــاد توصيــل اخلدمــات والســلع للمنــازل
economy، والتــي منــت مــن ضعفـــني إلــى خمســة أضعــاف فـــي عــام 2020، ومــن 

ــع االســتمرار فـــي النمــو بعــد اجلائحــة. املتوقَّ

تراُجـــع الوظائـــف فــــي مجـــاالت الترفــــيه والســـفر وقضـــاء أوقـــات الفـــراغ، وكذلـــك . 3
فــــي وظائـــف العاملـــني فــــي محـــال البقالـــة الصغيـــرة، فــــي حـــني ســـيزيد التشـــغيل 

فــــي خدمـــات التوزيـــع، وتوصيـــل الســـلع واخلدمـــات للمنـــازل.

حـــدوث حتـــوالت فــــي قـــوة العمـــل أكثـــر اتســـاًعا مقارنـــة بفتـــرات مـــا قبـــل . 4
اجلائحـــة، فأكثـــر مـــن 100 مليـــون مشـــتغل فــــي األقطـــار الثمانيـــة رمبـــا يحتاجـــون 
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ـــيها  ـــي تخصصـــوا فـ ـــر وظائفهـــم واملهـــن الت ـــى تغيي إل
النســـاء والشـــباب  بحلـــول عـــام 2030. وســـيكون 
واألقليـــات  جامعيـــة  درجـــة  يحملـــون  ال  والذيـــن 
اإلثنيـــة، مـــن أكثـــر الفئـــات املتأثـــرة ســـلًبا فــــي قـــوة 
العمـــل، كمـــا أن عـــدد املشـــتغلني فــــي وظائـــف متدنيـــة 

الدخـــل ســـيقل حلـــد كبيـــر أيًضـــا.

توقعات مؤكدة وأسئلة حائرة
كما اتضح من املقال، فإن العمل عن بعد سوف يستمر 
بدرجة أكبر من ذي قبل، مع اإلقرار بوجود اختالفات بني 
أقاليم وبلدان العالم، وفًقا لطبيعة تركيبة اقتصاداتها، 
وإلى أي مدى تعتمد على قطاعات تكنولوجيا املعلومات 
ر  واالتصاالت، وكذلك وفًقا لدرجة تقدمها التقني وتوفُّ
وسائل االتصال احلديثة على نطاق واسع وبجودة عالية. 
بأفضلية  لالعتقاد  تُدَفع  التي  املزايا  من  الرغم  وعلى 
العمل عن بعد، تظل جملة من األسئلة حائرة؛ فقد ظهر 
أصحاب  ميل  أُجريت-  التي  االستطالعات  بعض  من 
األعمال لنمط من العمل املؤقت أو ألداء مهمة محددة. 
بصفة  االجتماعية  احلماية  وضع  ما  هنا:  والسؤال 
وتأمني  اجتماعية  وتأمينات  عمل  عقود  من  خاصة 
صحي وغيرها من خدمات، وحقوق العمل بصفة عامة 
فـي إطار هذا النمط من العمل املؤقت؟ واحلقيقة أن 
ج أصحاب األعمال إلى  الفكرة ليست جديدة، فطاملا َروَّ
ضرورة ضمان قدر من مرونة العمل، وما يعنيه ذلك من 
التزام أقل مبعايير وحقوق العمل، على اعتبار أن هذا 

من ضمن حوافز االستثمار وزيادة التشغيل. 

ع أن ترتفع معدالت البطالة فـي قطاعات  كما أنه من املتوقَّ
املباشر  االتصال  على  تعتمد  كانت  بعينها،  اقتصادية 
باملواطنني، والسؤال: كيف يُتعاَمل مع هذا التحدي وهو 
للقطاعات االقتصادية من حيث  النسبية  تغير األوزان 
القدرة على التشغيل الكثيف حتديًدا؟ هل سيُعاد النظر 
فـي سياسات احلماية االجتماعية من أجل تخفـيف آثار 
هذا التحدي، أم ستُطرح بدائل للتدريب التحويلي وهو 

عة؟ ما أشارت إليه بعض الدراسات كبدائل متوقَّ

فئــات  معانــاة  -أيًضــا-  التوقعــات  ضمــن  مــن  كان 
اجتماعيــة بعينهــا مــن حتــوالت اجتاهــات وأمنــاط العمــل 
بعــد كوفـــيد-19، وباألخــص النســاء واألقليــات اإلثنيــة 
وبعــض الفئــات األخــرى. واحلقيقــة أن الوضــع قــد يكــون 
ــد  ــة بالنســبة للنســاء؛ فعمــل النســاء عــن بع ــر صعوب أكث
أو مــن املنــزل أدى إلــى زيــادة الضغــوط النفســية عليهــن 
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وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
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صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مــن حيــث كيفـــية التوفـــيق بــني العمــل وأنشــطة الرعايــة 
ــا  ــي توصــل إليه ــي إطــار النتيجــة الت ــة، خاصــة فـ املنزلي
كثيــر مــن املســوح امليدانيــة وهــي أن مــن أهــم مشــكالت 
ــني  ــت ب ــم الوق ــى تنظي ــدرة عل ــد عــدم الق ــل عــن بع العم
الغالــب  فـــي  وأنــه  الراحــة،  وســاعات  العمــل  ســاعات 

يحــدث الطغيــان مــن األولــى علــى الثانيــة.  

وختاًمـــا، إذا كانـــت الســـالمة والصحـــة املهنيـــة مـــن 
ضمـــن معاييـــر العمـــل األساســـية فــــي مواقـــع العمـــل 
املعاييـــر  هـــذه  تطويـــر  املمكـــن  مـــن  فهـــل  تقليدًيّـــا، 
لتتعامـــل مـــع مشـــكالت الســـالمة والصحـــة املهنيـــة 
املرتبطـــة بالعمـــل عـــن بعـــد التـــي رمبـــا تكـــون ذات 

طابـــع نفســـي أكثـــر منـــه جســـدي؟ 
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كانت الهجرة محوًرا لسـجاالت سياسـية واسـعة النطاق على مدار السـنوات األخيرة 
املُنقضيـة، مدفوعـة ببواعـث القلـق التـي ثـارت لـدى مواطنـي الدول املُسـتقِبلة بشـأن 
فقـدان الوظائـف، وانخفـاض األجـور، باإلضافـة إلـى التأثيـرات الثقافــية السـلبية 
مـع  رت  الوطنيـة، وهـي مخـاوف جتـذَّ الهويـة  املهاجريـن علـى  احملتملـة جملتمعـات 
صعـود احلـركات اليمينيـة املتطرفـة، وجنـوح البعض لـ »أمننة« الهجـرة والربط بينها 
وبـني قضايـا البطالـة واإلرهـاب، واجتـاه بعـض قـادة الـدول لتسـييس ملـف الهجـرة، 
لينتهـي احلـال مبجتمعـات املهاجريـن ككبـش فـداء للركـود االقتصـادي، وإخفاقـات 
احلكومـات فــي العديـد مـن الـدول املُسـتقِبلة؛ ممـا أسـهم - إجمـالًا - فــي إذكاء 
النزعـات املعاديـة للمهاجريـن حـول العالـم، ومفاقمة النظرة السـوداوية التي اقترنت 
بقضيـة الهجـرة، قبـل أن تأتـي جائحـة كورونـا لتضيـف إلى املعادلـة تعقيدات جديدة 
لـم تكـن فــي احلسـبان، ليـس أخفهـا وطـأة اخلـوف مـن أن يتسـبَّب املهاجـرون فــي 

تفشـي سـالالت جديـدة مـن الفــيروس حـول العالـم.)1(    

وال شــك أن االنطــالق مــن هــذا املنظــور الضيــق فـــي تنــاول قضيــة الهجــرة يتجاهــل 
ــي الــدول املُســتقِبلة؛ فمــن ناحيــة، تُســهم  القيمــة املضافــة جملتمعــات املهاجريــن فـ
الهجــرة فـــي احليلولــة دون حــدوث انكمــاش دميوجرافـــي فـــي الــدول التــي تقــل 
 فـــيها معــدالت اخلصوبــة اإلجماليــة عــن معــدل اإلحــالل الطبيعــي )2.1 طفــل()2(  ،

ومــن ناحيــة أخــرى، تُســهم الهجــرة فـــي تقــومي هيــكل التوزيــع العمــري للســكان فـــي 
الــدول التــي ترتفــع بهــا معــدالت الشــيخوخة، بالنظــر إلــى أن النســبة الكبــرى مــن 
املهاجريــن حــول العالــم - نحــو 78% مــن املهاجريــن الدوليــني بحســب تقديــرات 
منظمــة الهجــرة الدوليــة - هــم فـــي ســن العمــل، أي فـــي ســن صغيرة مقارنــًة بأعمار 
ــة  ــي دفــع عجل ــن فـ ــي للمهاجري ــى جانــب اإلســهام اإليجاب الســكان األصليــني)3(. إل
النمــو االقتصــادي فـــي الــدول املُضيفــة، وتوفـــير فــرص جديــدة لســوق العمــل بهــا، ال 

ســيَّما فـــي القطاعــات احليويــة، كالرعايــة الصحيــة)4(.  

م، تبــرز احلاجــة إلــى معاجلــة أكثــر موضوعية لقضيــة الهجرة،  واســتناًدا إلــى مــا تقــدَّ
ــي حجــم ســكان  ــارة بتراجــع محتمــل فـ ــة املُث ــات األممي ــي ضــوء التوقع ال ســيَّما فـ
ــي بعــض  ــر فـ ــى 20% أو أكث ــام 2050 بنســبة تصــل إل ــول ع ــم بحل بعــض دول العال
الــدول)5(، وهــو اجتــاه يرقــى إلــى مســتوى التهديــد فـــي توقعــات بعــض الدراســات، 
حــت أن يصــل هــذا التراجــع إلــى نحــو 50% أو أكثــر مــن حجــم ســكان  والتــي رجَّ
بعــض الــدول بحلــول نهايــة القــرن)6(. وال شــك أن هــذه التوقعــات - فـــي حــال ثُبــوت 

منظـــور ُمغاير: هل ُتصِلح الهجرة إشـــكاليات 
الدميوجرافـي؟ التحول 

مــصــطــفــى هـــديـــــــــــــــر  أ. 

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار
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دة باالنكمــاش الدميوجرافـــي النظــر بجديــة  نبوءتهــا - ستســتدعي مــن الــدول املُهــدَّ
فـــي الهجــرة كاســتراتيجية تعويضيــة ميكــن أن تســاعدها فـــي احلفــاظ علــى حجــم 
ســكانها وقــوة العمــل)7(. وعلــى هــذا النحــو، ســيتطّرق املقــال إلــى تســاؤل رئيــس، أال 
وهــو: إلــى أي مــدى ميكــن أن تُســهم الهجــرة فـــي حــل املعضلــة الدميوجرافـــية التــي 
يواجههــا العديــد مــن الــدول؟ ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ســنعرض أولًا لواقــع 
ــي  ــة، مــروًرا بالفــرص التــي قــد تقدمهــا الهجــرة فـ ــية الراهن ــة الدميوجرافـ املعضل
هــذا الصــدد، واختتاًمــا بتقييــم عــام للهجــرة كاســتراتيجية للحفــاظ علــى االســتقرار 

الدميوجرافـــي فـــي بعــض الــدول.

أوًلا: امُلعضلة الدميوجرافـية الراهنة

أ . النمو السكاني العاملي بني التباطؤ والتباين
كشـــفت التقديـــرات التـــي وردت فــــي آخـــر تقريـــر صـــادر عـــن شـــعبة الســـكان التابعـــة 
World Popula-  إلدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة بـــاألمم املتحـــدة بعنـــوان

ر بنحـــو 7.7 مليـــارات نســـمة  tion Prospects 2019، أن عـــدد ســـكان العالـــم، واملُقـــدَّ

ـــذ عـــام 1950؛ حيـــث انخفـــض مبقـــدار  ـــه من ـــرة ل ـــي عـــام 2019، ينمـــو بأبطـــأ وتي فـ
النصـــف مـــن 2.1% ســـنوًيّا بـــني عامـــي )1965 -1970( إلـــى أقـــل مـــن 1.1% ســـنوًيّا 
بـــني عامـــي )2015 - 2020(، مـــع وجـــود توقعـــات باســـتمرار هـــذا التباطـــؤ حتـــى 
نهايـــة القـــرن، وبلـــوغ عـــدد ســـكان العالـــم نحـــو 8.5 مليـــارات نســـمة بحلـــول عـــام 
2030، وصـــولًا إلـــى 9.7 مليـــارات نســـمة فــــي عـــام 2050، و10.9 مليـــارات نســـمة 

ـــول عـــام 2100. )8(     بحل

ــي  ــو الســكاني العامل ــي النم ــإن هــذا التباطــؤ فـ ــور، ف ــر األممــي املذك ــا للتقري ووفًق
يعــزو بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض معــدل اخلصوبــة اإلجمالــي بنســب تقــل عــن معــدل 
اإلحــالل الطبيعــي )2.1 طفــل( فـــي العديــد مــن البلــدان؛ إذ تشــير تقديــرات األمم 
املتحــدة إلــى أنــه فـــي عــام 2019، كان قرابــة 50% مــن ســكان العالــم يعيشــون 
فـــي دولــة أو منطقــة تقــل فـــيها معــدالت اخلصوبــة اإلجماليــة عــن معــدل اإلحــالل 
الطبيعــي، وبحلــول عــام 2050 ســتصل هــذه النســبة إلــى 70% مــن ســكان العالــم)9(.  
وتدق دراســة منشــورة حديًثا فـــي مجلة The Lancet ناقوس خطر فـــي هذا الشــأن؛ 
إذ تُنــِذر بانخفــاض محتمــل فـــي معــدل اخلصوبــة اإلجمالــي بنســب تقــل عــن معــدل 
اإلحــالل الطبيعــي فـــي نحــو 151 دولــة حــول العالــم بحلــول عــام 2050، وصــولًا إلــى 

كان   ،2019 عـــام  فــــي 
ســـكان  مـــن   %50 قرابـــة 
فــــي  يعيشـــون  العالـــم 
تقـــل  منطقـــة  أو  دولـــة 
فــــيها معـــدالت اخلصوبـــة 
املعـــدل  عـــن  اإلجماليـــة 
وبحلـــول  الطبيعـــي، 
هـــذه  ســـتصل   2050 عـــام 
مـــن   %70 إلـــى  النســـبة 

العالـــم.   ســـكان 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

يشـــهد عـــدد متزايـــد 
مـــن الـــدول معـــدالت منـــو 
وهـــو  ســـالبة،  ســـكاني 
ـــح التقديـــرات  اجتـــاه ُترجِّ
اســـتمراره  األمميـــة 
والـــذي   ،2050 عـــام  حتـــى 
 55 ستشـــهد  بحلولـــه 
حـــول  منطقـــة  أو  دولـــة 
فــــي  انخفاًضـــا  العالـــم 
بنســـبة  الســـكان  حجـــم 
توقعـــات  مـــع  أكثـــر،  أو   %1
بـــأن ُتســـجل بعـــض الـــدول 
فــــي  ا  قياســـّيً انخفاًضـــا 

الســـكان.   حجـــم 

183 دولــة بحلــول نهايــة القــرن)10(. وال شــك أن مثــل هــذا االنخفــاض ســينطوي 
علــى تداعيــات دميوجرافـــية واقتصاديــة وجيوسياســية ال ميكــن االســتهانة بهــا، مبــا 
ســيجعل السياســات التــي ســتتبعها احلكومــات للتكيــف مــع هــذا التحــدي حاســمة 
دة خــالل الســنوات القادمــة)11(. وجتــدر اإلشــارة  فـــي مصيــر العديــد مــن الــدول املُهــدَّ
إلــى أن جميــع دول القــارة األوروبيــة، وأمريــكا الشــمالية، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا 

تدخــل فـــي فئــة املناطــق منخفضــة اخلصوبــة فـــي الوقــت الراهــن.)12(    

العالـم، ولسـوء احلـظ،  كبيـر حـول  السـكاني بشـكل  النمـو  وتتبايـن معـدالت  هـذا 
فـإن النمـو السـكاني املتسـارع يوجـد فــي بلـدان أكثـر فقـًرا، وبالتالـي فإنـه يأتـي 
مقروًنـا بتحديـات وعقبـات جّمـة أمـام جهـود حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة؛ 
فوفًقـا لتقريـر World Population Prospects لعـام 2019، ينمـو سـكان الـدول الــ 
ا فــي العالـم« )LDCs( )13( مبعـدل أسـرع 2.5  47 املُصنَّفـة ضمـن فئـة »األقـل منـًوّ
ـع أن يتضاعـف  مـرة مقارنـة بالنمـو السـكاني فــي جميـع أنحـاء العاملـي، ومـن املتوقَّ
عددهـم تقريًبـا مـن مليـار نسـمة فــي عـام 2019 إلـى 1.9 مليـار بحلـول عـام 2050، 
وصـولًا إلـى 3 مليـار نسـمة فــي عـام 2100. وفــي إفريقيـا جنـوب الصحـراء - حيث 
ـح أن يتزايـد عـدد سـكان  ا - مـن املُرجَّ يوجـد 32 دولـة ُمصنفـة ضمـن فئـة األقـل منـًوّ
ا مبقـدار الضعـف بحلـول عـام 2050)14(، األمـر الـذي  18 دولـة ضمـن فئـة األقـل منـًوّ
سـيجعل النمـو السـكاني مقروًنـا بتحديـات إضافــية للقضـاء علـى الفقـر، وتعزيـز 
جـودة األنظمـة الصحيـة والتعليميـة، وحتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، ال سـيَّما 

فــي ظـل التغيـرات املناخيـة التـي قـد تفاقـم التحديـات فــي بعـض الـدول.)15(     

ـــي املُقابـــل، يشـــهد عـــدد متزايـــد مـــن الـــدول معـــدالت منـــو ســـكاني ســـالبة، وهـــو  وفـ
ــه  ــذي بحلولـ ــام 2050، والـ ــى عـ ــتمراره حتـ ــة اسـ ــرات األمميـ ــح التقديـ ـ ــاه تُرجِّ اجتـ
ستشـــهد 55 دولـــة أو منطقـــة حـــول العالـــم انخفاًضـــا فــــي حجـــم الســـكان بنســـبة 
ـــي حجـــم  ـــدول انخفاًضـــا قياســـّيًا فـ ـــأن تُســـجل بعـــض ال ـــر، مـــع توقعـــات ب 1% أو أكث
ــص حجـــم  ـــح أن يتقلَـّ الســـكان بحلـــول منتصـــف القـــرن؛ ففــــي الصـــني، مـــن املُرجَّ
ـــر  ـــع عـــدد كبي ـــة، يق ـــاك 21 دول ـــون نســـمة(، وهن ـــدل 2.2% )31.4 ملي الســـكان مبع
ـــي  ـــا فـ ـــي، قـــد تُســـجل انخفاًض ـــا الشـــرقية ومنطقـــة البحـــر الكاريب ـــي أوروب ـــا فـ منه
حجـــم الســـكان بنســـب تتـــراوح بـــني 10% و20%، ويتجـــاوز هـــذا االنخفـــاض نســـبة 
ـــا  ـــي ليتواني ـــيا، و23% فـ ـــي التفـ ـــدول؛ حيـــث ســـيصل إلـــى 22% فـ ـــي بعـــض ال 20% فـ
وبلغاريـــا)16(. وتـــزداد وطـــأة هـــذا االنخفـــاض فــــي تقديـــرات بعـــض الدراســـات؛ حيـــث 
ـــع دراســـة مجلـــة The Lancet تراجًعـــا فــــي عـــدد ســـكان 34 دولـــة، مـــن بينهـــا  تتوقَّ
ــا فــــي  الصـــني، بنســـب تتـــراوح بـــني 25%-50%، إلـــى جانـــب 23 دولـــة أخـــرى، مبـ
حـــت الدراســـة أن يتناقـــص عـــدد  ذلـــك اليابـــان وتايالنـــد وإســـبانيا وأوكرانيـــا؛ إذ رجَّ

ســـكانها مبعـــدل يربـــو علـــى النصـــف.)17(    
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ُقـــدَرت نســـبة الســـكان 
عاًمـــا  65 فئـــة   ضمـــن 
 2019 عـــام  فــــي  أكثـــر  أو 
 بأوروبا وأمريكا الشمالية،
وتـشـــــــــــيـــــر   ،%18 بـنـحـــــــو 
التوقعـــات إلـــى أنـــه بحلـــول 
عـــام 2050 ســـيكون واحـــد 
أشـــخاص  أربعـــة  كل  مـــن 
هنـــاك ضمـــن هـــذه الفئـــة 

العمريـــة.  

ب . الهرم السكاني.. ومعضلة التقدم فـي العمر
 World تتزايـــد نســـبة كبـــار الســـن حـــول العالـــم بوتيـــرة متســـارعة؛ فوفًقـــا لتقريـــر
ر عـــدد األشـــخاص ضمـــن الفئـــة العمريـــة  Population Prospects لعـــام 2019، ُقـــدِّ

65 عاًمـــا فأكثـــر فــــي عـــام 2019 بنحـــو 9% مـــن ســـكان العالـــم، وهـــي نســـبة مـــن 
ـــول عـــام 2100.  ـــى 23% بحل ـــي عـــام 2050، وصـــولًا إل ـــى 16% فـ ـــا إل ـــح زيادته املُرجَّ
كمـــا تضاعفـــت أعـــداد مـــن تبلـــغ أعمارهـــم 80 عاًمـــا فأكثـــر مبعـــدل ثـــالث مـــرات 
ـــي عـــام 2019،  ـــا فـ ـــي عـــام 1990 إلـــى 143 مليوًن ـــا مـــن 54 مليـــون شـــخص فـ تقريًب
ـــي  ـــا فـ ـــح أن تتضاعـــف مـــرة أخـــرى مبعـــدل ثـــالث مـــرات إلـــى 426 مليوًن ومـــن املُرجَّ

عـــام 2050، وصـــولًا إلـــى 881 مليوًنـــا بحلـــول عـــام 2100.)18(      

وتتعاظم خطورة األمر فـي ظل تقلُّص أعداد السكان ممن هم فـي سن العمل مقارنة 
مبن جتاوزوا سن 65 عاًما فـي جميع أنحاء العالم، إلى جانب التوقعات التي تُنذر 
العمرية األخيرة )1.5  الفئة  العالم ضمن هذه  باحتمالية أن يتخطى عدد سكان 
مليار شخص( عدد املراهقني والشباب، ممن تتراوح أعمارهم بني 15 و24 عاًما 
)1.3 مليار شخص( فـي عام 2050)19(. وتواجه بعض املناطق حتدًيا فعلّيًا فـي هذا 
رت نسبة السكان ضمن فئة 65 عاًما أو  الصدد؛ ففـي أوروبا وأمريكا الشمالية، ُقدِّ
أكثر فـي عام 2019 بنحو 18%، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون 

واحد من كل أربعة أشخاص هناك فـي سن 65 عاًما أو أكثر)20(.    

وبطبيعة احلال، فإن التداعيات التي ستترتب على هذا االجتاه قد متتد لتشمل األصعدة 
كافة، فعلى الصعيد االقتصادي، تشير الدراسات إلى أنه مع تساوي جميع العوامل األخرى، 
فإن وجود عدد أقل من األفراد فـي سن العمل قد يفضي إلى انخفاض معدالت منو الناجت 
احمللي اإلجمالي، وتراجع االبتكار، وتقليص األسواق احمللية للسلع االستهالكية؛ بالنظر إلى 
تراجع احتمالية شراء العديد من املتقاعدين للسلع االستهالكية املعمرة مقارنة بالبالغني فـي 
منتصف العمر والشباب)21(. وعلى الصعيد السياسي، فإن تزايد نسبة كبار السن سيهدد 
استدامة أنظمة الرعاية الصحية والضمان االجتماعي فـي العديد من الدول، فمن ناحية 
ستفتقر احلكومات إلى وجود قوة عاملة تكفـي لرعاية سكانها املتقدمني فـي العمر)22(، ومن 
ناحية أخرى، ستكون الضرائب املطلوبة لتعزيز استدامة برامج الرعاية الصحية والضمان 
االجتماعي كبيرة جًدا، مبا قد يؤثر سلًبا على معدالت االستثمار والنمو االقتصادي فـي 
فإن  اخلارجي،  الصعيد  وعلى  احلكومات)23(.  على  السياسية  الضغوط  ويُفاقم  البالد، 
فـي  هم  التي سيتقلَّص عدد سكانها ممن  للدول  االقتصادية  القوة  فـي  احملتمل  التراجع 
سن العمل، قد يُترَجم إلى تراجع مُماثل فـي النفوذ اجليوسياسي لهذه الدول على املستوى 
الدولي، باإلضافة إلى الصلة القوية بني النفوذ اجليوسياسي والقوة العسكرية للدول، والتي 
سيصُعب االحتفاظ بها فـي ظل انخفاض حجم السكان من الشرائح العمرية األصغر سًنا، 

بالنظر إلى حاجة اجليوش إلى أفراد للخدمة فـي مجال الدفاع.)24(       
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معقـــدة

كانـــت الهجـــرة املصـــدر 
الرئيـــس للنمـــو الســـكاني 
فــــي شـــمال الكـــرة األرضيـــة 
القـــرن  تســـعينيات  منـــذ 
ل  املاضي؛ ففــــي أوروبا، شكَّ
املهاجـــرون 80% مـــن النمـــو 
الســـكاني بـــني عامـــي 2000 
لوا %32  و2018، فــــيما شـــكَّ
مـــن النمـــو الســـكاني فــــي 
خـــالل  الشـــمالية  أمريـــكا 

الفتـــرة نفســـها.  

جـ . الطفرة الشبابية.. فرصة ضائعة
تشير التقديرات إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24 عاًما مُيثلون 
شريحة كبيرة وسريعة النمو من السكان فـي بعض املناطق حول العالم؛ ففـي معظم 
من  أكثر  عن  مسؤولة  تكون  أن  ع  املتوقَّ من  -والتي  الصحراء  جنوب  إفريقيا  دول 
عدد  يتزايد   )25( و2050-   2019 عامي  بني  العالم  فـي سكان  النمو  معدل  نصف 
السكان ممن هم فـي سن العمل )25 و64 عاًما( بوتيرة أسرع من أي فئة عمرية 
البحر  الالتينية ومنطقة  بالنسبة لبعض دول آسيا وأمريكا  أخرى، وكذلك احلال 
الكاريبي، والتي تشهد أيًضا طفرة مماثلة فـي أعداد األشخاص ممن هم فـي سن 
منو  لتحقيق  املناسب  العمري  التوزيع  هذا  يوفرها  التي  الفرص  ورغم  العمل)26(، 
 ،Demographic Dividend »اقتصادي متسارع فـيما يُعرف بـ »العائد الدميوجرافـي
فإن وجود مثل هذه الطفرة الشبابية فـي العديد من الدول األكثر فقًرا، كما هو 
منها  كبير  يُصنف عدد  -والتي  الصحراء  إفريقيا جنوب  بلدان  فـي معظم  احلال 
ا، يُفاقم الضغوط االقتصادية بها، بالنظر إلى تزايد حاجتها  ضمن فئة األقل منًوّ
إلى االستثمار بشكل أكبر فـي هذه احلصة املتزايدة من رأس املال البشري، وتوفـير 

املزيد من اخلدمات وفرص العمل)27(.  

ثانًيا: أُيّ دور للمهاجرين فـي اجملتمعات امُلضيفة؟
اإلسهام  إلى  التطرق  تستدعي  السؤال  هذا  عن  املوضوعية  اإلجابة  أن  شك  ال 
على  لذلك  إشارة  تناوٌل  يلي  وفـيما  املُضيفة،  الدول  فـي  للمهاجرين  اإليجابي 

املستويني الدميوجرافـي واالقتصادي. 

أ . الهجرة.. عنصر توازن دميوجرافـي
منذ  األرضية  الكرة  شمال  فـي  السكاني  للنمو  الرئيس  املصدر  الهجرة  كانت 
السكاني  النمو  من   %80 املهاجرون  ل  شكَّ أوروبا،  ففـي  املاضي؛  القرن  تسعينيات 
لوا 32% من النمو السكاني فـي أمريكا الشمالية  بني عامي 2000 و2018، فـيما شكَّ
خالل الفترة نفسها)28(. ووفًقا ألحدث تقديرات منظمة الهجرة الدولية فـي تقريرها 
من  بالقليلة  ليست  نسبة  مثَّلوا  الدوليني  املهاجرين  فإن   ،»2022 الدولية  »الهجرة 
إجمالي السكان فـي أمريكا الشمالية وأوروبا خالل عام 2020، مبعدل 16% و%12 

على التوالي.)29(      

سن  فـي  هم   )%78 )نحو  الدوليني  املهاجرين  من  الكبرى  النسبة  أن  إلى  وبالنظر 
صغيرة تتراوح بني )15 و64 عاًما()30(، فإن تدفقهم إلى البلد املُضيف سيكون ذا تأثير 
»دميوجرافـي إيجابي«؛ إذ إنهم سيُسهمون فـي حتويل هيكل التوزيع العمري للسكان 

نحو سن صغرى، كما سيدعمون زيادة معدل اخلصوبة اإلجمالي فـي البالد)31(. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ب . املهاجرون.. قيمة اقتصادية مضافة
ل هجـــرة العمـــال النســـبة الكبـــرى مـــن حركـــة  تُشـــكِّ
الدوليـــة  الهجـــرة  لتقريـــر  فوفًقـــا  الدوليـــة؛  الهجـــرة 
حـــول  العمـــال  املهاجريـــن  عـــدد  ر  ُقـــدِّ  ،2022 لعـــام 
العالـــم فــــي عـــام 2019 بنحـــو 169 مليـــون شـــخص، 
وهـــو مـــا ميثِّـــل قرابـــة ثلثـــي )62%( عـــدد املهاجريـــن 
ـــون شـــخص()32(.  ـــام )272 ملي ـــني خـــالل هـــذا الع الدولي
وبحســـب تقديـــرات منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــإن العمـــال 
املهاجريـــن ميثلـــون حصـــة مهمـــة مـــن القـــوة العاملـــة 
ـــيما  ـــم، ال ســـيَّما فـ ـــد مـــن املناطـــق حـــول العال ـــي العدي فـ
يخـــص القطاعـــات احليويـــة، مثـــل: الرعايـــة الصحيـــة، 
واخلدمـــات؛ حيـــث يعمـــل مـــا يربـــو علـــى ثلثـــي العمـــال 
املهاجريـــن )66.2%( فــــي قطـــاع اخلدمـــات، مقابـــل 
نحـــو 2س6.7% فــــي قطـــاع الصناعـــة، و7.1% فــــي 
قطـــاع الزراعـــة)33(. وتشـــير البيانـــات إلـــى تزايـــد اعتمـــاد 
بعـــض الـــدول علـــى العمالـــة الوافـــدة لتلبيـــة احتياجاتهـــا 
ـــة  ـــي قطـــاع الرعاي ـــة؛ ففـ ـــي بعـــض القطاعـــات احليوي فـ
الصحيـــة باململكـــة املتحـــدة علـــى ســـبيل املثـــال، 33% مـــن 
األطبـــاء و22% مـــن املمرضـــات وافـــدون مـــن اخلـــارج)34(.    

وتُبـــرز الدراســـات الـــدور اإليجابـــي للمهاجريـــن فــــي 
االقتصـــادات املتقدمـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص؛ فمـــن 
ـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة  ناحيـــة، يُســـهم العمـــال املهاجـــرون فـ
علـــى  الـــدول  تلـــك  فــــي  اإلجمالـــي  والنـــاجت احمللـــي 
املديـــني القصيـــر واملتوســـط)35(.  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، 
فـــإن وجـــود نســـبة كبيـــرة مـــن املهاجريـــن فــــي ســـن العمـــل 
قـــد يُســـهم فــــي تقليـــل نســـبة اإلعالـــة العمريـــة لكبـــار 
الســـن - عـــدد األشـــخاص الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 
65 عاًمـــا مقســـوًما علـــى أولئـــك الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم 
بـــني 15 و64 عاًمـــا -، والتـــي تنمـــو بســـرعة فــــي العديـــد 
ـــد نســـبة  ـــي ظـــل تزاي مـــن االقتصـــادات املتقدمـــة)36(، وفـ
العمـــال املهاجريـــن مـــن إجمالـــي القـــوة العاملـــة فــــي 
البلـــدان مرتفعـــة الدخـــل -نحـــو 18.2% وفًقـــا لتقريـــر 
ــون  ــد مُيثلـ ــم قـ ــام 2022-)37(، فإنهـ ــة لعـ ــرة الدوليـ الهجـ
ـــدول. ـــد مـــن هـــذه ال ـــي العدي ـــة فـ ـــة حقيقي قيمـــة مضاف

ثالًثا: الهجرة.. معادلة غير موزونة
عندما تتناغم عوامل الدفع واجلذب، ال شك أن ظاهرة 
الهجرة تصبح مفـيدة لكٍلّ من الدول املُرِسلة واملُستقِبلة 
البلدان  تستفـيد  املثال:  سبيل  فعلى  سواء،  حٍد  على 
مرتفعة الدخل التي لديها نقٌص فـي األيدي العاملة فـي 
بعض اجملاالت من فائض القوة العاملة الذي يُهاجر إليها 
من بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، ال سيَّما إذا 
كانت العمالة املهاجرة من ذوي املهارات العالية. وعلى 
من  للمهاجرين  املُرِسلة  البلدان  تنتفع  اآلخر،  اجلانب 
التحويالت املالية remittances إليها، والتي تسمح بضخ 
الوطني،  االقتصاد  فـي  األجنبي  املال  رأس  من  املزيد 
»تقرير  لـ  ووفًقا  جديدة)38(.  استثمارية  فرص  وتوليد 
التحويالت  شهدت  فقد   ،»2022 لعام  الدولية  الهجرة 
املالية الدولية زيادة كبيرة على مدار العقدين املاضيني؛ 
حيث ارتفعت من 128 مليار دوالر فـي عام 2000 إلى 
702 مليار دوالر فـي عام 2020)39(، وتصب هذه الزيادة 
ومتوسطة  منخفضة  الدول  صالح  فـي  احلال  بطبيعة 
الدخل فـي املقام األول؛ كونها تتلقى احلصة الكبرى من 
هذه التحويالت، فمن إجمالي التحويالت املالية الدولية 
استقبلت   ،2020 عام  فـي  دوالر  مليار   702 بـ  املُقدرة 

هذه الدول نحو 540 مليار دوالر)40(. 

املعادلة  عن  تتمخض  التي  النتائج  فإن  ذلك،  ومع 
سالفة الذكر عادًة ما تكون غير منصفة بالنسبة للدول 
واآلخر  اقتصادي  أحدهما  لسببني،  والفقيرة  النامية 

دميوجرافـي، وذلك على النحو التالي:

أ . التحويالت املالية.. سالح ذو حدين
فـي  املالية  التحويالت  تلعبه  الذي  احليوي  الدور  رغم 
تتعاظم  الدخل،  الدول منخفضة ومتوسطة  اقتصادات 
خطورة »االعتماد املفرط« عليها كحصة مهمة من الناجت 
احمللي اإلجمالي؛ فوفًقا ألحدث التقديرات، هناك 29 
من  املالية  التحويالت  نسبة  فـيها  تتخطى  حالًيّا  دولة 
بينها الصومال  الناجت احمللي اإلجمالي نحو 10%، من 
 )35.3%( ولبنان )32.9%( وجنوب السودان )%29.5()41(.
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معقـــدة

احليـــوي  الـــدور  رغـــم 
التحويـــالت  تلعبـــه  الـــذي 
اقتصـــادات  فــــي  املاليـــة 
مــنــــخـــــفــــضـــــــــــة  الــــــــــدول 
الـدخــــــــــل،  ومـتــوســــــطـــــــــة 
تتعاظـــم خطـــورة »االعتمـــاد 
كحصـــة  عليهـــا  املفـــرط« 
مهمـــة مـــن النـــاجت احمللـــي 
ُتكـــرس  كونهـــا  اإلجمالـــي؛ 
االقـتــصـــــــادية  التـــبـــعـــيـــــــــــة 
للبـــالد، وجتعـــل االقتصـــاد 
ـــــــــر  للـتـأثُّ ُعــرضـــــــــة  أكـثــــــــر 

باألزمـــات.  

وتتمثَّل أبرز سلبيات هذا األمر فـي كونه يُكرس التبعية االقتصادية للبلد املُستقِبل 
للتحويالت، ويجعل اقتصاده أكثر ُعرضة للتأثُّر بأي ظروف وأزمات خارجية، وغنٌيّ 
عن اإلشارة فـي هذا الصدد إلى التوقعات التي أثُيرت تزامًنا مع تفشي وباء كورونا 
بنحو %20  الدولية  املالية  التحويالت  فـي  كبير  انخفاض  باحتمالية حدوث  عاملّيًا 
فـي عام 2020 مقارنة بسابقه، ورغم أن هذه التكهنات لم تصُدق فـي نهاية األمر، 
بالنظر إلى االنخفاض الطفـيف الذي شهدته التحويالت املالية الدولية بنحو %2.4 
فقط، فقد كان ممكًنا ملآالت األوضاع أن تصبح أكثر سوًءا بالنسبة لالقتصادات 
التي يتفاقم اعتمادها على التحويالت املالية فـي حال حتقق التوقعات املذكورة )42(. 

ب . هجرة العقول.. ثنائية االستنزاف والكسب 

ظاهرة  مفاقمة  فـي  العالية  املهارات  ذوي  من  املتخصصة  العمالة  هجرة  تتسبَّب 
استنزاف العقول brain drain لدى الدول املُرسلة للمهاجرين، ويشير هذا املصطلح 
إلى »خسارة الدول لثروتها البشرية من املتعلمني وذوي املهارات العالية والتدريب 
اجليد«. وفـي املقابل، حتصد الدول الغنية العائد األكبر فـيما يُعرف بظاهرة »كسب 
العقول« brain gain، وهو مصطلح يشير إلى »املكاسب التي جتنيها الدولة املُستقِبلة 
اء انتقال األفراد املتعلمني من ذوي املهارات العالية والتدريب اجليد  للمهاجرين جرَّ
إليها« )43(. وبطبيعة احلال، ال تقتصر التداعيات السلبية لهجرة العقول على األمد 
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وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــة  ــرة العمالـ ب هجـ ــبَّ تتسـ
املتخصصـــة مـــن ذوي املهـــارات 
ــرة  ــة ظاهـ ــي مفاقمـ ــة فــ العاليـ
لـــدى  العقـــول«  »اســـتنزاف 
امُلرســـلة للمهاجريـــن،  الـــدول 
فــــيما حتصـــد الـــدول الغنيـــة 
إطـــار  فــــي  األكبـــر  العائـــد 

ظاهـــرة »كســـب العقـــول«.  

القصير؛ إذ متتد التبعات عبر األجيال، فعلى سبيل املثال: غادر ما يقرب من %60 
وإلى جانب  فـي دول أخرى،  فـي غانا بالدهم بحًثا عن فرص جيدة  من األطباء 
العجز الذي شهدته البالد فـي طاقمها الطبي نتيجة تناقص عدد األطباء، باتت 
تواجه أيًضا نقًصا كبيًرا فـي الكوادر املؤهلة لتدريب األجيال القادمة من املهنيني 

فـي مجال الطب )44(. 

وختاًما، كما هو حال مختلف الظواهر اإلنسانية، ال تخلو الهجرة بالطبع من سلبيات، 
وبالتالي فإنها لن تُقدم حلًّا مثالًيّا بالضرورة للتحديات الدميوجرافـية التي تواجهها 
العديد من الدول، النامية واملتقدمة، غير أن الهجرة النظامية قد تُسهم - بصورة 
أو بأخرى - فـي تخفـيف وطأة مثل هذه التحديات؛ كونها ستدعم استقرار معدالت 
الفقيرة  الدول  كاهل  تُثقل  التي  االقتصادية  األعباء  كما ستُقلِّص  السكاني،  النمو 
والنامية.  وهو ما يعني أن النظرة أحادية اجلانب جملتمعات املهاجرين كـ »عبء« 
الدول. وال  تلك  للمهاجرين فـي  املُضيفة تتجاهل اإلسهامات احليوية  الدول  على 
شك أنه لدرء هذه املشاعر املعادية لألجانب فـي العديد من الدول، ستكون هناك 
حاجة إلى تضمني احلديث عن قضية الهجرة وفوائدها فـي اخلطاب العام؛ بحيث 
يتم توعية اجلماهير بأن مجتمعات املهاجرين »نعمة اقتصادية« وليست »عبًئا«، كما 
ستحتاج حكومات الدول املُستقِبلة إلى التوسع فـي برامج توظيف املهاجرين؛ للحد 

من مخاوف مواطنيها بشأن فقدان وظائفهم لصالح املهاجرين. 
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

نعيــش اآلن فـــي عالــم صــار أبطالــه هــم صانعــو تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
بــدًءا مــن »جــون ماكارثــي« أول مــن صــاغ وصــك مصطلــح الــذكاء االصطناعــي عــام 
1956، مــروًرا بــاألب الروحــي لإلنترنــت »فـــينت ســيرف« عــام 1970، والعبقــري 
الراحــل »ســتيف جوبــز« مؤســس أبــل، و »كيفـــني أشــتون« مختــرع إنترنــت األشــياء، 
وصولًا إلى »مارك زوكربيرج« مؤســس فـــيسبوك، و »إيلون ماســك« صاحب شــركتي 
تســال للســيارات الكهربائيــة وســبيس إكــس ألبحــاث الفضــاء. هــؤالء املشــاهير 
اقتنصــوا ثــروات العالــم، فمــن بــني أغنــى عشــرة أشــخاص علــى وجــه األرض ســبعة 
منهــم يعملــون فـــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات، وتتعــدى ثرواتهــم الثمامنائــة بليــون 
دوالر، أمــا شــركاتهم فأصبحــت أكبــر مصنــع علــى وجــه األرض؛ فمنتجاتهــا تتعــدى 
اخلمســة تريليونــات دوالر، وبســبب أجهــزة احملمــول التــي فــاق عددهــا عــدد ســكان 

األرض، أصبحــت هــذه الشــركات أيًضــا هــي أكبــر مســتودع للمعلومــات.

ـــم،  ـــي كل أنحـــاء العال ـــاة البشـــر فـ ـــى حي ـــا املعلومـــات عل ـــر تكنولوجي ـــادة تأثي ومـــع زي
دنـــا أقطابهـــا وجنومهـــا احلاليـــون أمثـــال الســـيد »إيلـــون ماســـك«، و »مـــارك  عوَّ
زوكربيـــرج« علـــى اإلعـــالن عـــن مفاجـــآت تكنولوجيـــة تدهـــش العالـــم وتنقلـــه إلـــى 
ـــد  ـــا تزي ـــد، وهـــذه التكنولوجي ـــى هـــذا اجلدي ـــة مـــن اللهفـــة والترقـــب للتعـــرف عل حال
ـــا لتالمـــس  ـــق أســـهم شـــركاتها عالًيّ مـــن ارتبـــاط مســـتخدميها بهـــا مـــن ناحيـــة، وتطل

عنـــان الســـماء مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ لتتخطـــى قيمتهـــا حاجـــز التريليـــون دوالر.

وكان آخـر هـذه املفاجـآت الضجيـج الـذي شـغل العالـم كلـه عندمـا ظهـر »مـارك 
زوكربيـرج« الرئيـس التنفــيذي لشـركة فــيسبوك، يـوم اخلميـس 28 أكتوبـر 2021، 
فــي مقطـع فــيديو ليعلـن للعالـم كلـه أن اسـم شـركة فــيسبوك اجلديـد أصبـح هـو 
»ميتـا Meta«، فــي محاولـة واضحـة إلعـادة صياغـة الصـورة العامـة للشـركة مـن 
شـبكة اجتماعيـة إلـى مبتكـر تقنـي، يركـز علـى بنـاء اجليـل التالـي مـن التفاعـل عبـر 
اإلنترنـت، واملعـروف باسـم »ميتافــيرس Metaverse«. ثـم عـاد »زوكربيـرج« ليطمئـن 
العالـم أن شـركته مـا زال محورهـا هـم البشـر، وإن كان أعلـن عـن إضافـة تكنولوجية 
جديـدة هـي فــي األسـاس خلدمتهـم. وأضـاف قائـلًا: »سـيحتفظ تطبيـق فــيسبوك 
الـذي يسـتخدمه مـا يقـرب مـن 3 مليـارات شـخص حـول العالـم باسـمه، لكـن الوقـت 
قـد حـان لتعديـل هويـة الشـركة لتعكـس طموحاتهـا املسـتقبلية، لقـد حـان الوقـت 
لنبنـي عالمـة جتاريـة جديـدة للشـركة لتشـمل كل مـا نقـوم بـه، مـن اآلن فصاعـًدا، 
سنكون ميتافـيرس أولًا، وليس فـيسبوك أولًا«. وبدأت كرة الثلج تتدحرج فلم متض 

فــــي ضوء  التكنولوجي  التطـــور  مســـتقبل 
امليتافــــيرس  تقنية 

ســــــالــــــم مـــــــحـــــــمـــــــد  د. 

وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  وزيـــر 
األســـبق املعلومـــات 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

إال بضعـة أسـابيع لتُعِلـن شـركة مايكروسـوفت أيًضـا أنهـا اتخـذت عالـم امليتافــيرس 
بُعـًدا جديـًدا لهـا، وهـذا البُعـد مشـابه تقنًيّـا ملـا يخططـه فــيسبوك، لكن هنـاك فرًقا 
واحًدا هو أن مايكروسـوفت سـوف تركز على اسـتخداماته فــي أداء األعمال، بينما 
احملور الرئيس لفــيسبوك هو وسائل التواصل االجتماعي والتفاعالت االجتماعية. 
وتهـدف خطـط ميكروسـوفت فــي هـذا اخلصـوص إلـى إضافـة تقنيـة امليتافــيرس 
لتطبيـق Teams فــي بدايـات عـام 2022، وسـوف ميكـن لألشـخاص عندئـذ تفاعـل 
بعضهم مع بعض فــي املكاتب االفتراضية والوصول إلى مسـاحات مشـتركة أخرى. 
ولكـن قبـل أن نتمـادى فــي التوقعـات ال بُـد أن نكـون حذريـن؛ فاألمـر بالـكاد مـا زال 
فـي بداياته، فقد تستغرق خطط »ميتافـيرس« اخلاصة بـفـيسبوك نحو 10 سنوات 
لتتكشـف بالكامـل، أمـا عـن العنصـر البشـري، فمن املتوّقع توظيف آالف األشـخاص 

للعمـل فــي املشـروعات املرتبطـة بهـذه التقنيـة. 

وإذا رجعنـا إلـى كلمـة Meta سـنجد أنهـا تعنـي باللغة اإلغريقية Beyond أي ما وراء، 
ومت اسـتخدام امليتافــيرس ألول مرة فــي رواية اخليال العلمي لـ  »نيل ستيفنسـون« 
عـام Snow Crash 1992؛ حيـث يتفاعـل البشـر، فــي صورهـم الرمزيـة، مـع بعضهـم 
فــي فضـاء افتراضـي. ولكـي نكـون أكثـر حتديـًدا، ميكـن القـول إن »ميتافــيرس« هـو 
عالـم افتراضـي ميكـن أن تبـدو فــيه األشـياء حيـة وتعيـش كمـا لو كانـت حقيقية، إنه 

مزيـج مـن الواقـع االفتراضـي والواقـع املعـّزز والواقع اخملتلـط والويب. 

ــي األســاس  ــيسبوك إلــى عالــم جديــد معتمــًدا فـ وبالتالــي ســوف يتحــول تطبيــق فـ
علــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، أمــا حالًيّــا فإنــه مجــرد وســيط رقمــي للتواصــل 
االجتماعــي يعتمــد علــى تبادل الرســائل النصية املكتوبة والصور والرســائل الصوتية 
والفـيديوهات، مبا ميكن أن نصفه بديناميكية تنقل املعلومات مع ثبات مستخدميها 
فـــي أماكنهــم. أمــا فـــي حالــة »ميتافـــيرس« فإننــا ســوف نحتفــظ بديناميكيــة تنقــل 
املعلومــات، ولكــن ســوف يكتســب املســتخدمون خاصيــة الديناميكيــة االفتراضيــة 
للتنقــل )مــع اســتمرار ثباتهــم فـــي أماكنهــم الطبيعيــة(. وللتوضيــح فإنــه عنــد تواصــل 
ــاء بإحــدى الوســائل املذكــورة ســابًقا، ففـــي حالــة امليتافـــيرس  اثنــني مــن األصدق
ــة الهولوجــرام(، وســوف يكــون هــذا  ــل )باســتخدام تقني ــج ألحدهمــا مثي ســوف يُنْتَ
املثيــل نســخة أقــرب مــا تكــون إلــى احلقيقــة، ويســتطيع أن يوجــد فـــي املــكان اآلخــر 
ويســتكمل محادثاتــه وجًهــا لوجــه كأنــه موجــود بهيئتــه الطبيعيــة فـــي املــكان نفســه 
ولكــن بتحكــم وتوجيــه كامــل مــن الشــخص احلقيقــي فـــي مكانــه الطبيعــي األصلــي، 

هـــو  »ميتافــــيرس« 
عالـــم افتراضـــي ميكـــن أن 
فــــيه األشـــياء حيـــة  تبـــدو 
كانـــت  لـــو  كمـــا  وتعيـــش 
مزيـــج  إنـــه  حقيقيـــة، 
االفتراضـــي  الواقـــع  مـــن 
والواقـــع  املعـــّزز  والواقـــع 
حيـــث  والويـــب؛  اخملتلـــط 
ســـيعمل علـــى االحتفـــاظ 
تنقـــل  بديناميكيـــة 
اكتســـاب  مـــع  املعلومـــات، 
خاصيـــة  املســـتخدمني 
الديناميكيـــة االفتراضيـــة 
اســـتمرار  مـــع  للتنقـــل 
أماكنهـــم  فــــي  ثباتهـــم 

الطبيعيـــة.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ُيعـــدُّ قطـــاع الصناعـــة 
أول الرابحـــني مـــن تقنيـــة 
فشـــركات  »ميتافــــيرس«؛ 
احملمولـــة  األجهـــزة 
عـــن  قريًبـــا  تعلـــن  ســـوف 
اجليـــل  مـــن  منتجاتهـــا 
اجلديـــد الـــذي يتوافـــق مـــع 
وشـــركات  التقنيـــة،  هـــذه 
ومحترفوهـــا  البرمجـــة 
مئـــات  ينتجـــون  ســـوف 
التطبيقـــات  آالف  بـــل 
يتســـابق  ســـوف  التـــي 
اجلميـــع للحصـــول عليهـــا 

بهـــا.   لالســـتمتاع 

ــا جديــًدا ثالثــي األبعــاد  أي أن تقنيــة امليتافـــيرس ســوف تضيــف عنصــًرا افتراضًيّ
ــي هــذا  ــع تطــور األبحــاث فـ ــة. وم ــى احلقيقي ــون إل ــا تك ــرب م ــاءات أق ــل اللق يجع
اخلصــوص ســوف يســتطيع املســتخدم أن يــدّرب »مثيلــه« االفتراضــي بــأن يتصــرف 
مثلــه متاًمــا بــدون توجيــه منــه، وكلمــا زاد هــذا التدريــب )باســتخدام أدوات الــذكاء 

االصطناعــي( ســوف يتصــرف هــذا »املثيــل« أقــرب مــا يكــون للشــخص األصلــي.

أكثـــر مـــن ذلـــك فإنـــه باســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي ســـوف يســـتطيع 
الشـــخص الواحـــد أن »يُوّلـــد« أكثـــر مـــن مثيـــل لـــه يجتمعـــون مـــع أكثـــر مـــن مســـتخدم 
آخـــر فــــي أكثـــر مـــن مـــكان واحـــد، وكل مـــن هـــذه النســـخ - بعـــد تدريبهـــا - ســـوف 
ـــي مكانـــه  تتحـــدث وتتحـــرك وتتصـــرف كأنهـــا الشـــخص األصلـــي الـــذي مـــا زال فـ

لـــم يبرحـــه! 

أمــا عــن حســابات املكســب واخلســارة: فــإن الصناعــة -أول الرابحــني- ســوف 
تســارع لالســتفادة مــن هــذه التقنيــة اجلديــدة؛ فشــركات األجهــزة احملمولــة وخاصــة 
التليفونــات ســوف تعلــن قريًبــا عــن منتجاتهــا مــن اجليــل اجلديــد الــذي يتوافــق مــع 
تقنيــة امليتافـــيرس، وشــركات البرمجــة ومحترفوهــا ســوف ينتجــون مئــات بــل آالف 
التطبيقــات التــي ســوف يتســابق اجلميــع للحصــول عليهــا لالســتمتاع بهــا، وســوف 
تنشــأ الشــركات التــي ميكــن أن تســاعد فـــي تصميــم ديكــورات أماكــن االجتماعــات 
ومالبــس »البــدالء« وألــوان العينــني والشــعر والبشــرة ونوعيــة الصــوت، وغيرهــا مــن 

الصفــات اإلنســانية األخــرى.

أمــا العالــم فســوف يشــعر )واهًمــا( أنــه أصبــح أكثــر ســعادة، وحياتــه أصبحــت 
أكثــر ســهولة، وليــس مطلوًبــا منــه بــذل أي مجهــود يُذكــر فـــي إجنــاز أي شــيء؛ 
فهنــاك دائًمــا »مثيلــه« و »وكيلــه« اجلاهــز ليحــل محلــه ويقــوم مبــا هــو مطلــوب منــه 
بطريقــة أدق وفـــي وقــت أقــل وكفــاءة أعلــى، وبالتالــي ســوف يلهــث كلٌّ مّنــا وراء هــذه 
التكنولوجيــا اجلديــدة ويســتقطع مــن دخلــه حتــى يســتطيع اقتنــاء التليفــون احملمــول 
اجلديــد، ويحــاول احلصــول علــى التطبيقــات التــي تتيــح لــه التعامــل مــع تكنولوجيــا 
»امليتافـــيرس«، ثــم يبحــث عــن أعــرض نطــاق تــرددي يســتطيع احلصــول عليــه وأكبــر 
ســرعة لإلنترنــت لكــي يصبــح »مؤهــلًا« ليكــون جــزًءا مــن هــذا العالــم االفتراضــي 
اجلديــد. ومــع الوقــت ومــن خــالل التعــود علــى هــذا العالــم ســوف يصبــح اإلنســان 
أقــل حركــة وأكثــر كســلًا، وشــيًئا فشــيًئا ســوف تبــدأ »اآللــة« فـــي أن حتــل محلــه فـــي 
أداء األعمــال، أمــا العالــم نفســه فســوف يرضــى بَقــَدره ويظــل ســاكًنا يشــاهد اآللــة 
وهــي جتــور عليــه، فبعــد أن كان اإلنســان قبــل ثــالث ســنوات يقــوم بأكثــر مــن %70 
ــع بعــد أربــع ســنوات فقــط  مــن األعمــال واآللــة تنفــذ النســبة الباقيــة، فإنــه مــن املتوقَّ
مــن اآلن أن تُنفــذ اآللــة أكثــر مــن 50% مــن األعمــال، ويعلــم اهلل وحــده متــى ســوف 

تقــوم اآللــة بــكل شــيء وتتــرك اإلنســان بــال عمــل.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وإذا حاولنــا حتليــل تأثيــر هــذا الالعــب اجلديــد علــى التطــور التكنولوجــي، فــأول 
مــا ســنالحظه هــو أن حجــم البيانــات واملعلومــات املتبادلــة الســتخدام هــذه التقنيــة 
اجلديــدة ســوف يتضاعــف مئــات بــل آالف املــرات عمــا هــو عليــه احلــال اآلن، لنكــون 
هنــا بصــدد مــا ســوف يُطلَــق عليــه عصــر »Massive Data« أو »البيانــات الهائلــة«. 
والتــي ســوف تكــون امتــداًدا طبيعًيّــا لعصــر »Big Data« أو »البيانــات الضخمــة«، 
والــذي واكــب عــودة احليــاة للــذكاء االصطناعــي -بدايــة هــذه األلفـــية- الــذي اعتمــد 
أيًضــا علــى املعاييــر اجلديــدة للبنيــة التحتيــة لالتصــاالت التــي وفرت البيئة املناســبة 
التــي اســتطاع العمــل مــن خاللهــا، ثــم القــدرة احلواســبية التــي تضاعفــت وســمحت 

لــه باالنطــالق.

ــار  ــى مسـ ــة علـ ــرات أربعـ ــة تأثيـ ــذه التقنيـ ــون لهـ ــوف تكـ ــًدا سـ وحتديـ
التطـــور التكنولوجـــي، وهـــي:

تكثيف اجلهود البحثية والعلمية واالستثمار فـي تصميم البنى التحتية لالتصاالت . 1
)األرضية منها والالسلكية وشبكات األقمار الصناعية( التي تستطيع استيعاب 
والتي  املتبادلة،  واملعلومات  البيانات  حجم  فـي  »اللوغاريتمية«  الزيادات  هذه 
تتعدى  لن  البيانات  وحدات  أن  اتفاقهم  وكان  بها،  التنبؤ  العلماء  يستطع  لم 
وأنها ستكون   )24  10(  Yottabyte واليوتابايت   ،)21  10(  Zettabyte الزيتابايت 
كافـية لتمثيل حجم البيانات لعقود عدة قادمة، إال أنهم اكتشفوا بعد بدء عصر 
الذكاء االصطناعي والبيانات املرتبطة به أن األمر ليس كذلك، وأن حساباتهم 
لم تشمل كل املدخالت التي تؤثر فـيها، ومن هنا ظهرت الوحدات اجلديدة: 
وأخيًرا   ،)30  10(  Geobyte واجليوبايت   ،)27  10(  Brontobyte البرونتوبايت 
الزوتزابايت Zotza Byte )10 33(. أما فـيما يخص البنية التحتية لالتصاالت، 
د على أن مدة استمرار كل جيل من أجيال االتصاالت هي عقد  فالعالم الذي تعوَّ
كامل )اعتباًرا من اجليل األول فـي بداية الثمانينيات، وحتى اجليل اخلامس 
احلالي الذي كان مخطًطا له أن يستمر على األقل ألواخر هذا العقد(، إال أنه 
أصبح واضًحا بعد امليتافـيرس أن اجليل القادم لالتصاالت سوف يكون مطلوًبا 

فـي موعد أقرب كثيًرا مما كان مخطًطا له. 

فـي . 2 وجعلها  احلواسبية،  القدرة  زيادة  مجال  فـي  العلمية  األبحاث  مضاعفة 
 Quantum« الَكّمية  احلوسبة  على  االعتماد  إلى  التحول  مع  اجلميع،  متناول 
Computing« جنًبا إلى جنب مع احلوسبة الرقمية »Digital Computing«. وها 

هي شركة »Google AI« بالشراكة مع وكالة الفضاء األمريكية »NASA« تبدأ 
Sycamore Quan-« 23 أكتوبر 2019، عن اكتشافها معالج  السباق وتعلن فـي

tum Processor«، والذي أكمل عملية حسابية فـي خالل 200 ثانية كانت سوف 

تستغرق من أحدث طرازات احلاسبات العمالقة عشرة آالف سنة إلكمالها.

لتقنيـة  يكـون  سـوف 
أربعـة  »ميتافــيرس« 
تأثيرات على مسار التطور 
وهـي:  التكنولوجـي، 
البحثيـة  اجلهـود  تكثيـف 
والعلميـة واالسـتثمار فــي 
التحتيـة  البنـى  تصميـم 
ومضاعفـة  لالتصـاالت، 
فــي  العلميـة  األبحـاث 
القـدرة  زيـادة  مجـال 
واالسـتثمار  احلواسـبية، 
فــي البشـر إلعـداد الكـوادر 
حلقبـة  املناسـبة  البشـرية 
الهائلـة«  »البيانـات 
وزيـادة   ،»Massive Data«
تطبيقـات  فــي  االسـتثمار 

الـذكاء االصطناعـي.  
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االســـتثمار فــــي البشـــر والتدريـــب املوســـع إلعـــداد . 3
»البيانـــات  حلقبـــة  املناســـبة  البشـــرية  الكـــوادر 
محـــل  لتحـــل   ،»Massive Data« الهائلـــة« 
Big Data Ex- الضخمـــة »البيانـــات   متخصصـــي 

perts«. وســـوف تنشـــأ اآلالف مـــن فـــرص العمـــل فــــي 

ــيطرة  ــات والسـ ــع البيانـ ــل مـ ــال؛ فالتعامـ ــذا اجملـ هـ
عليهـــا وتطبيعهـــا يعـــد أول خطـــوة فــــي املرحلـــة 
القادمـــة، وحمـــًدا هلل أننـــا مـــا زلنـــا فــــي حاجـــة إلـــى 

البشـــر إلجنـــاز مثـــل هـــذا العمـــل. 

زيادة االســتثمار فـــي تطبيقات الذكاء االصطناعي، . 4
البشــرية،  القــدرات  فـــي  االســتثمار  فـــيها  مبــا 
االصطناعــي  الــذكاء  هــو  امليتافـــيرس  فأســاس 
فـــي  أنــه مــا زال  تــدل كل الظواهــر علــى  الــذي 
بداياتــه، وأن تأثيــره علــى البشــرية -إن لــم يظــل 
يكــون  أن  املمكــن  مــن  اإلنســان-  ســيطرة  حتــت 
مدمــًرا. وهنــا ال بــد أن أســتدعي مــا قالــه عالــم 
ــي ديســمبر  ــيزياء الشــهير »ســتيفن هوكينــج« فـ الفـ
2014: »ميكــن أن يــؤدي تطويــر الــذكاء االصطناعي 
الكامــل إلــى نهايــة اجلنــس البشــري. ســوف تنطلــق 
مبعــدل  نفســها  تصميــم  وتعيــد  منفــردة،  اآلالت 
ــد باســتمرار، أمــا البشــر محــدودو القــدرات  متزاي
لــن  فإنهــم  البطــيء  البيولوجــي  تطورهــم  بســبب 
يســتطيعوا املنافســة، وســيتم جتاوزهــم«. وهــذا مــا 
يُْطلـَـق عليــه ظاهــرة »التفــرد أو Singularity«، وذلــك 
عندمــا تســتغني اآللــة بصفــة نهائيــة عــن اإلنســان 
الــذي صّنعهــا وعلّمهــا ودّربهــا، ثــم يتجــاوز ذكاؤهــا 
الــذكاء البشــري. وهــذا بالضبــط هــو الســبب وراء 
أن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، والــذي يُعــُدّ 
مــن أكبــر جامعــات العالــم وأفضلهــا فـــي الهندســة، 
قــرر أن يُنشــئ، فـــي أكتوبــر 2018، كليــة متخصصــة 
بليــون  بلغــت  الــذكاء االصطناعــي مبيزانيــة  فـــي 
دوالر ليــس لتعليــم مبــادئ ومفاهيــم وعلــوم الــذكاء 
االصطناعــي فقــط، ولكــن كذلــك ملواجهــة اآلثــار 

االجتماعيــة واألخالقيــة الســلبية لهــذا الــذكاء.

وأخيًرا، علمتنا التجارب السابقة أنه قبل االنسياق وراء 
أي تكنولوجيا جديدة علينا أن نتمهل ونأخذ فـي اعتبارنا 
كل املدخالت ونضع فـي حسباننا كل االحتماالت قبل 
احلكم عليها سواء إيجاًبا أو سلًبا. وتطبيًقا لهذا املبدأ 
أنفسنا:  نسأل  أن  يجب  املقال  هذا  ملوضوع  وبالنسبة 
هل ميكن أن يكون »امليتافـيرس« عبارة عن تكنولوجيا 
جديدة تُسعد العالم وتوسع آفاق وأبعاد تواصله فقط، 
أم أن هناك أشياء أخرى ليست كما نتمنى قد تظهر 
نستطيع  فهل  النية،  حسن  افترضنا  وإذا  مستقبلًا؟ 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

فضيحة  فـي  فـيسبوك  شركة  تورط  شبهة  نغفل  أن 
Cambridge An-  خصوصية بيانات كمبريدج أناليتيكا
alytica عام 2018، حيث ارتبط اسم شركة فـيسبوك 

البيانات  حتليالت  فـي  املتخصصة  الشركة  هذه  مع 
السياسية فـي اختراق هائل للبيانات الشخصية ألكثر 
غير  بشكل  فـيسبوك  على  مستخدم  مليون   87 من 
أفاد  كما  كان هناك خطأ غير مقصود  وهل  قانوني؟ 
عقدتها  التي  االستماع  جلسة  فـي  »زوكربيرج«  السيد 
شهر  فـي  األمريكي  الكوجنرس  من  لة  املشكَّ اللجنة 

أبريل 2018 أم كان غير ذلك؟ 

مـــن املؤكـــد أن القاســـم املشـــترك بـــني كل الشـــركات التـــي 
ـــا  ـــي مجـــال التواصـــل االجتماعـــي هـــو حصوله ـــل فـ تعم
علـــى بيانـــات ومعلومـــات مســـتخدميها، تخزنهـــا وتصنفهـــا 
وحتللهـــا لتســـتنبط منهـــا مـــا تريـــده مـــن معلومـــات وأدوات 
ـــرم  ـــل ســـوف حتت ـــد، فه ـــيما بع ـــا فـ تســـتخدمها ملصلحته
هـــذه الشـــركات - كمـــا تُقـــر وتشـــهد - خصوصيـــة 
إلـــى  نســـتمع  أم  عليهـــا،  وحتافـــظ  البيانـــات  هـــذه 
 الشـــواهد والدالئـــل التـــي ميكـــن أن تفــــيد بعكـــس ذلـــك؟ 
دعونـــا  الســـؤال  هـــذا  إجابـــة  نعـــرف  وحتـــى 

»بامليتافــــيرس«.  نرحـــب 
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ـــيسبوك، والتـــي  ـــيرس« مـــن ِقبـــل شـــركة فـ شـــهد عـــام 2021 إطـــالق مشـــروع »ميتافـ
ـــت  ـــه، وضخَّ ـــدء التطبيـــق الفعلـــي ل ـــا بب ـــا«، إيذاًن ـــى »ميت ـــيما بعـــد إل ـــر اســـمها فـ تغيَّ
ــركات  ــن الشـ ــدد مـ ــك إعـــالن عـ ــب ذلـ ــون دوالر ، وأعقـ ــدر بــــ 50 مليـ ــا يقـ ــيه مـ فــ
التقنيـــة الكبـــرى دخولهـــا إلـــى هـــذا اجملـــال اجلديـــد. ويســـتهدف ميتافــــيرس تطويـــر 
بيئـــة رقميـــة تفاعليـــة جتـــري بالتـــوازي مـــع العالـــم املـــادي، ويأتـــي هـــذا فــــي ظـــل 
تصاعـــد اجتـــاه الدمـــج بـــني البعـــد املـــادي والرقمـــي والبيولوجـــي لإلنســـان، وحتويـــل 
ذلـــك إلـــى معطيـــات وبيانـــات ذات أبعـــاد اســـتراتيجية. ويطـــرح ذلـــك العديـــد 
مـــن التســـاؤالت حـــول ماهيـــة ميتافــــيرس وخصائصـــه ومكوناتـــه وطبيعـــة البيئـــة 
ـــي أمنـــاط التفاعـــل والســـلوك والقيـــم  االفتراضيـــة التـــي ســـيوفرها، ومـــا تأثيرهـــا فـ
واملصالـــح؟ ومـــا انعكاســـها علـــى العالـــم املـــادي؟ ومـــن الفاعلـــون اجلـــدد فــــي تلـــك 
البيئـــة الرقميـــة؟ ومـــا طبيعـــة التحديـــات التـــي يفرضهـــا ميتافــــيرس؟ ومـــا فـــرص 
مواجهتهـــا؟ وكيـــف نحافـــظ علـــى حقـــوق اإلنســـان الرقميـــة فــــي ظـــل التأثيـــر احملتمـــل 
علـــى الفـــرد واجملتمـــع والدولـــة؟ ومـــا تأثيـــر ميتافــــيرس علـــى مســـتقبل االقتصـــاد 
ـــة  ـــد للبيئ ـــرادمي« جدي ـــاء »ب ـــي حـــول بن ـــى الصـــراع الدول ـــره عل ـــا تأثي ـــت؟ وم واإلنترن

الرقميـــة؟ 

أوًلا: اإلنترنت وحتول »البرادمي« احلاكم للتشغيل

خـــالل العقديـــن األخيريـــن طـــرأت حتـــوالت مهمـــة لشـــبكة اإلنترنـــت عبـــر أجيـــال 
ـــى  ـــز عل ـــة، والتركي ـــاد املرون ـــن افتق ـــل األول يتســـم بوجـــود درجـــة م ـــة، كان اجلي ثالث
مجـــرد نقـــل املعلومـــات وإتاحتهـــا لالطـــالع مـــن مـــكان إلـــى آخـــر فقـــط، وكان مـــن 
أبرزهـــا املواقـــع اإللكترونيـــة واملنتديـــات وغـــرف الدردشـــة واملدونـــات، وجـــاء اجليـــل 
ـــذي ميكـــن االطـــالع  ـــوى ال ـــات واحملت ـــى التفاعـــل مـــع البيان ـــح القـــدرة عل ـــي ليتي الثان
ــز البيانـــات، مثـــل  ــوادم ومراكـ ــور فــــي اخلـ ــع التطـ ــة ونشـــره بســـرعة كبـــرى مـ عليـ
تطبيقـــات الشـــبكات االجتماعيـــة واليوتيـــوب والهواتـــف الذكيـــة. وجـــاء اجليـــل 
الثالـــث للشـــبكة عبـــر التحـــول إلـــى اإلنترنـــت الالمركـــزي، وعـــدم االعتمـــاد علـــى 
احتـــكار الشـــركات التقنيـــة الكبـــرى وإدارتهـــا مـــن ِقبـــل أشـــخاص أو مشـــغلني آخريـــن، 
واالعتمـــاد بشـــكل أكبـــر علـــى تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي، والطابعـــات ثالثيـــة 
ـــي التفاعـــل عبـــر  األبعـــاد، وتطويـــر نظـــارات الواقـــع االفتراضـــي، ودمـــج احلـــواس فـ

املنصـــات الرقميـــة. 

ــتقبل  ــر للميتافــــيرس علـــى مسـ أي تأثيـ
اإلنســـان فــــي العصـــر الرقمـــي؟

ــادل عــبــد الـــصـــادق ــ د. عـ

العربـــي  املركـــز  مشـــروع  مديـــر 
اإللكترونـــي الفضـــاء  ألبحـــاث 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

وبــات واقــع شــبكة اإلنترنــت يعانــي مــن وجــود حتديــات تتمثَّــل فـــي وجــود درجــة مــن 
التعقيــد التقنــي الــذي يحــول دون فهــم طبيعــة التحديــات واجتاهاتهــا، وتصاعــد 
دور الشــركات التقنيــة الكبــرى والهيمنــة علــى البيانــات الشــخصية للماليــني، وباتــت 
تعانــي الشــبكة مــن غلبــة األبعــاد االقتصاديــة والتجاريــة علــى معاجلــة القضايــا 
ومــن جهــة  احلــدود،  وعابــرة  واســعة  تخريبيــة  والتعــرض حلمــالت  اجلوهريــة، 
أخــرى، تنامــى صــراع سياســي واســتراتيجي بــني القــوى الصاعــدة فـــي النظــام 
الدولــي والواليــات املتحــدة، وانعكــس علــى الفضــاء الســيبراني، إلــى جانــب املعانــاة 
مــن تضــارب نظريــة الفوضــى مقابــل التنظيــم والعوملــة مقابــل البلقنــة. ودفعــت تلــك 
املتغيــرات وغيرهــا للبحــث عــن مســتقبل الشــبكة، والتــي ســتُبنى وفــق األهميــة 
االســتراتيجية التــي باتــت متثلهــا، وعلــى تصاعــد دور االقتصــاد الرقمــي والتجــارة 

ــي ميــزان القــوة والنفــوذ الدولــي.  اإللكترونيــة فـ

ويأتـي إلـى جانـب ذلـك متغيـرات تقنية مهمة تتعلـق بحقيقة حتوُّل العالم االفتراضي 
إلى واقع وليس مجرد خيال علمي، وجاء ذلك مدفوًعا بالتطور الهائل فــي شبكات 
االتصـال، مثـل اجليـل اخلامـس والسـادس، والتـي متثِّـل بنيـة حتتيـة رقميـة تسـتطيع 
البشـرية كافـة، والتعامـل  أن توفـر السـرعة والكفـاءة واالسـتيعاب لالسـتخدامات 
بشـكل أسـرع مع معاجلة اجلرافــيك والصور الرقمية والرسـوم فــي الوقت الفعلي، 
واخلدمـات السـحابية وتطبيقـات التـش فــير والهويـة الرقميـة، ومواجهـة املشـكالت 
التقنيـة أمـام توسـع شـبكة اإلنترنـت، وتطـوُّر مشـروع اسـتخدام املعـدات أو األجهـزة 
كوسـيط لعمليـة االتصـال مـن خـالل تطويـر نظـام اتصـال فعـال قائـم علـى عمليـة 
الدمـج بـني اجلهـاز العصبـي واألفـكار واألجهـزة التكنولوجيـة، مـا مـن شـأنه توظيف 

احلـواس فــي عمليـة االسـتخدام داخل ميتافــيرس.

ثانًيا: خصائص ومكونات مشروع ميتافـيرس

تصاعـــد البعـــد الرقمـــي فــــي التفاعـــالت اإلنســـانية فــــي ظـــل تداعيـــات كوفــــيد-19؛ 
حيـــث أضحـــى غالبيـــة البشـــر يســـتخدمون اإلنترنـــت، بينمـــا بقـــي جـــزء خـــارج 
العتبـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود تلـــك الفجـــوة، فقـــد باتـــت هنـــاك حالـــة مـــن انتشـــار 
ـــة  ـــا اتصالي ـــك الفجـــوة مـــن كونه ـــت بذل ـــة، وانتقل ـــة الرابع ـــورة الصناعي تطبيقـــات الث
ـــي إضافـــة أبعـــاد جديـــدة  ـــية وابتكاريـــة وتقنيـــة، وهـــو مـــا تســـبب فـ إلـــى أبعـــاد معرفـ

للقـــوة والثـــروة مـــع تصاعـــد دور تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

بـــني الدمـــج  اجتـــاه   بـــرز 
ى »الواقـــع االفتراضـــي«  مـــا ُيســـمَّ
،AR ز«  امُلعـــزَّ »الواقـــع  و   ،VR 

وهـــو   ،XR املمتـــد«  »الواقـــع  و 
بـــدوره  ـــد  مهَّ الـــذي  األمـــر 
ميتافــــيرس،  مشـــروع  إلطـــالق 
والـــذي يقـــوم علـــى ســـبع عناصر، 
هـــي: البنيـــة التحتيـــة، وارتـــداء 
أجهـــزة مســـاعدة، والالمركزيـــة، 
واحلوســـبة املكانيـــة، واالقتصـــاد 
وبنـــاء  واكتشـــاف  اإلبداعـــي، 
للتفاعـــل،  احملـــرك  احملتـــوى 
الواقـــع  تطبيقـــات  وجتـــارب 

االفتراضـــي.  

 ،AR »ز ى »الواقـــع االفتراضـــي« VR، و »الواقـــع املُعـــزَّ وبـــرز اجتـــاه الدمـــج بـــني مـــا يُســـمَّ
ـــد بـــدوره إلطـــالق مشـــروع ميتافــــيرس،  و »الواقـــع املمتـــد« XR. وهـــو األمـــر الـــذي مهَّ
والـــذي يقـــوم علـــى ســـبعة عناصـــر، وهـــي: البنيـــة التحتيـــة، مثـــل اخلدمـــات الســـحابية 
وشـــبكات اجليـــل اخلامـــس، وارتـــداء أجهـــزة مســـاعدة، مثـــل نظـــارات الواقـــع 
االفتراضـــي، والالمركزيـــة، مثـــل اســـتخدام سلســـلة الكتلـــة والـــذكاء االصطناعـــي، 
واحلوســـبة املكانيـــة، مثـــل الرؤيـــة ثالثيـــة األبعـــاد، واالقتصـــاد اإلبداعـــي، والـــذي 
ــود  ــي تقـ ــة التـ ــول الرقميـ ــاء األصـ ــم وبنـ ــى التصميـ ــدرة علـ ــز القـ ــى تعزيـ ــوم علـ يقـ
ــل،  ــاء احملتـــوى احملـــرك للتفاعـ ــة، واكتشـــاف وبنـ ــارة اإللكترونيـ إلـــى تنشـــيط التجـ
 مثـــل اإلعالنـــات الرقميـــة، وجتـــارب تطبيقـــات الواقـــع االفتراضـــي، مثـــل األلعـــاب

أو العمل أو الفاعليات اخملتلفة أو التسوق أو التعليم.   

ــة  ــة افتراضيـ ــور بيئـ ــن ظهـ ــر عـ ــا تعبِّـ ــيرس، فإنهـ ــق بخصائـــص ميتافــ ــيما يتعلـ وفــ
واحـــدة، وال ميكـــن لشـــركة أو شـــخص واحـــد أن ميتلكهـــا أو يســـيطر عليهـــا؛ فهـــي 
مفتوحـــة ألي شـــخص أو فاعـــل، دون اعتبـــار حلاجـــز الزمـــان واملـــكان، كمـــا تنطـــوي 
علـــى تفاعـــل املشـــاركني مـــع بعضهـــم أو مـــع البيئـــة االفتراضيـــة فــــي الوقـــت الفعلـــي 
كمـــا يحـــدث فــــي العالـــم املـــادي، وتســـجيل دخـــول اجلميـــع فــــي وقـــت واحـــد ودون حـــد 
أقصـــى، وال ميكـــن التمييـــز بـــني حالـــة االتصـــال أو غيـــر االتصـــال، مبـــا يجعـــل هنـــاك 

ـــيرس واجلانـــب املـــادي. عـــدم فصـــل بـــني ميتافـ

ـــي ذلـــك  ن املشـــاركون -مبـــا فـ ـــادل التجـــاري، ســـيتمكَّ ـــق باالقتصـــاد والتب ـــيما يتعل وفـ
الشـــركات- مـــن توفــــير الســـلع واخلدمـــات مقابـــل القيمـــة التـــي يعتـــرف بهـــا اآلخـــرون، 
ــر  ــزة غيـ ــوز املميـ ــات الرمـ ــق تطبيقـ ــة وفـ ــول الرقميـ ــع األصـ ــل مـ ــم التعامـ أو أن يتـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تطبيقـــات  تتيـــح 
االفتراضـــي  الواقـــع 
للفـــرد أن يعيـــد تشـــكيل 
رؤيتـــه  وفـــق  نفســـه 
الذاتيـــة، ويعيد تشـــكيل 
يعيـــش  التـــي  البيئـــة 
فــــيها مثـــل: املنـــزل، أو 
أو  الســـفر،  أو  العمـــل، 
التســـوق داخـــل البيئـــة 

االفتراضيـــة.  

القابلـــة لالســـتبدال، والعمـــالت املشـــفرة، وسالســـل الكتلـــة، واســـتخدام العناصـــر 
االفتراضيـــة اخلاصـــة، أو بنـــاء بيـــت افتراضـــي، أو شـــراء أرض وتبادلهـــا مـــع الغيـــر، 

ـــي فاعليـــات كحفـــالت أو مؤمتـــرات أو محاضـــرات. ـــا فـ أو املشـــاركة افتراضًيّ

 ويكشـــف ذلـــك عـــن عـــدم احلاجـــة إلـــى تطبيقـــات وســـيطة للتفاعـــل، مثـــل: خدمـــات 
البريـــد اإللكترونـــي، أو تطبيقـــات التواصـــل عـــن بعـــد، أو الشـــبكات االجتماعيـــة، أو 
ـــة  ـــة مادي ـــة رقمي ـــث ســـينتقل التفاعـــل مـــن طبيع ـــر، حي ـــة أو الكمبيوت ـــف الذكي الهوات

إلـــى رقميـــة بحتـــه للحصـــول علـــى اخلدمـــات. 

ثالًثا: ميتافـيرس وفرص بناء بيئة رقمية جديدة 

 أسـهمت شـبكة اإلنترنـت فــي قيـام تفاعـالت اجتماعيـة دون أن يكـون هنـاك وجـود 
 مـادي عبـر العديـد مـن التطبيقـات، مثـل الشـبكات االجتماعيـة، وتُسـتخَدم صـور
أو بيانـات شـخصية للتعبيـر عـن الـذات، فــي حـني يتيح ميتافــيرس إمكانية جتسـيد 
لهـا  تعبِّـر عنـه، ميكـن  افتراضيـة  بكامـل هيئتـه عبـر صياغـة شـخصية  الشـخص 
احلضـور والتفاعـل، وهـو األمـر الـذي يجـذب األفـراد لشـكل جديـد مـن صورتهـم 
وهويتهـم. ومـن ثـمَّ فـإن ميتافــيرس ليـس مجـرد سـماعة رأس VR، بـل إنـه يعبِّـر عـن 
منصـة رقميـة جديـدة حتـوِّل احملتـوى الرقمـي إلـى صـورة ثالثيـة األبعـاد، وتُدَمـج 
فــي العالـم املـادي، ويتيـح ذلـك جتسـيد الشـخصية بصـورة رقميـة سـواء أكانـت حية 
ويأتـي  وراء االسـتخدام.  يقـف  مـن  بدوافـع  يرتبـط  مـا  للعـب دور  الوفـاة،  بعـد  أو 
لون عبـر تقنيـات الـذكاء  إلـى جانـب ذلـك، إمكانيـة وجـود أشـخاص رقميـني يُشـكَّ
االصطناعـي، يقومـون بوظائـف مثـل خدمـة العمـالء، وهـو مـا مـن شـأنه أن يحـدث 
نقلـة نوعيـة فــي عالقـة املسـتهلك بالشـركة أو باملنتـج، مـع إمكانيـة حتدثهـم أي لغـة 

وإتاحتهـم املسـتمرة علـى مـدار اليـوم. 

ـــيه، وفــــي اســـتخدام  ـــيرس الشـــركات واألفـــراد والـــدول لالســـتثمار فـ ويجـــذب ميتافـ
التطبيقـــات اخملتلفـــة لـــه، وذلـــك مثـــل مجـــال التعليـــم الـــذي ســـيصبح أكثـــر جاذبيـــة، 
ـــير محتـــوى  ـــيرس كذلـــك صناعـــة اإلعـــالم، مـــن خـــالل توفـ وســـتدعم تقنيـــات ميتافـ

ـــكار.   ـــا أو األحـــداث أو األف ـــر عـــن القضاي ـــدي للتعبي ـــر تقلي غي

وتتيــح تطبيقــات الواقــع االفتراضــي للفــرد أن يعيــد تشــكيل نفســه وفــق رؤيتــه 
الذاتيــة، ويعيــد تشــكيل البيئــة التــي يعيــش فـــيها مثــل: املنــزل، أو العمــل، أو الســفر، 
أو التســوق داخل البيئة االفتراضية. وســيكون مليتافـــيرس تأثير قوي فـــي االقتصاد 
وزيــادة النمــو، عبــر إنتــاج مصالــح جديــدة داخــل تلــك البيئــة الرقميــة، وهــو مــا 

يُترَجــم إلــى شــكل جديــد مــن أشــكال تكويــن الثــروة وانتقالهــا وتخزينهــا.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تظهـــر مخـــاوف بشـــأن 
دور ميتافـيرس فـي تشكيل 
اإلنـســـــــانـيـــــة  الـعـالقـــــــــات 
ــا، مـــع احتماليـــة  وتراجعهـ
أعبـــاء  اجملتمـــع  ـــل  حتمُّ
جديـــدة ترتبـــط باخملاطـــر 
وتهديــــــدات  الــنـــفــــســـــيـــــة، 
والـخـصـــوصـــيــــــــة  األمــــــــن 
 لأفـــراد، وتنامـــي اجلرميـــة
البيئـــة عبـــر   الســـيبرانية 

ومـخـاطــــــر  االفتراضيــــــــة، 
ِقبـــــــــل  مـــــــــن  الهــيــــمــــنــــــــة 
الشـــركات املشـــغلة لتطبيقـــات 

ميتافــــيرس.  

ومــن ثــمَّ فــإن ميتافـــيرس ال يعبِّــر عــن نســخة منقحــة مــن الواقــع االفتراضــي فقــط، 
بــل قــد يصبــح هــو مســتقبل اإلنترنــت ومســاهًما فـــي إعــادة بنائــه، مبــا يحدثــه مــن 
تغييــر جــذري فـــي طبيعــة البنيــة التحتيــة الرقميــة، وهــو األمــر الــذي ســيحمل معــه 
تأثيــرات علــى العالــم املــادي، وطبيعــة عمــل اخلدمــات واملنصــات التــي يعتمــد عليهــا 

املاليــني مــن املســتخدمني. 

ــع  ــرد واجملتمـ ــيرس للفـ ــروع ميتافــ ــات مشـ ــا: حتديـ رابًعـ
والدولـــة 

انعكـس التغيـر الكمـي الـذي أحدثتـه الثـورة الصناعية الرابعة فــي إحداث تغير آخر 
كيفــي فــي منـط العالقـات اإلنسـانية وفــي طبيعـة القضايـا محـل االهتمـام، وعلـى 
قـدر مـا كان ذلـك يُعـدُّ فرصـة للتقـدم اإلنسـاني، فإنـه ميثِّـل حتديـات جديـدة تتوقف 
طريقـة التعامـل معهـا علـى فهـم طبيعـة تلـك التقنيـات اجلديـدة، وميثِّـل ميتافــيرس 
أحـد أمناطهـا، والـذي سـيكون لـه تأثيـر فــي عـادات املاليـني مـن البشـر وقيمهـم 
وسـلوكهم، وسـينتقل هـذا التأثيـر مـن البيئـة االفتراضيـة إلـى الواقـع املـادي؛ حيـث 
سـيؤثر علـى العالقـات االجتماعيـة والثقافــية. كمـا سـيؤدي الوصـول إلـى األدوات 
ـل تكاليـف هـذه  القادريـن علـى حتمُّ التمييـز بـني األشـخاص  إلـى تفاقـم  الرقميـة 
األدوات واسـتخدامها، وأولئـك الذيـن ال يسـتطيعون ذلـك، مبـا يخلـق بـدوره فجـوة 

جديـدة تؤثـر فــي االسـتقرار االجتماعـي واالقتصـادي. 

كما تظهر اخملاوف بشأن دور ميتافـيرس فـي إعادة العالقات اإلنسانية وتراجعها، 
ل اجملتمع أعباء جديدة ترتبط باخملاطر النفسية، وتهديدات األمن  مع احتمالية حتمُّ
واخلصوصية لألفراد، وتنامي اجلرمية السيبرانية عبر البيئة االفتراضية، ومخاطر 
الهيمنة من ِقبل الشركات املشغلة لتطبيقات ميتافـيرس، مثل الشركات التي تعمل 
والتي  الفنية،  والتصميمات  واملوسيقى  االجتماعية  والشبكات  األلعاب  مجال  فـي 
سيكون لها دور فـي التأثير الوجداني واملعرفـي واإلدراكي والسلوكي للماليني من 

املستخدمني، مبا يُسهم فـي تشكيل اجتاهاتهم وميولهم ومواقفهم.   

 كما قد جتذب تلك البيئة اجلديدة اجلماعات املتطرفة سواء عبر تعزيز نشاطها 
بني املستخدمني، لتجنيد أعضاء جدد، أو عبر توفـير موارد جديدة للتمويل عبر 
جتارة األصول الرقمية، أو بقيام دول بدعم وحتريك مجسمات أو أفكار أو قيم تخدم 
سياستها اخلارجية، أو أن تُستخدم كوسيلة لهدم دول أخرى، ناهيك عن التجسس 
وبخاصة مع توفر بيانات شاملة جتمع بني اجلانب احليوي واملادي للمستخدم، من 
ل عبرها كل حركة  منطلق أن بيانات الواقع االفتراضي هي بيانات بيومترية، يُسجَّ
للبشر داخل هذه البيئة، وذلك مع حتدي تطبيق قوانني حماية البيانات الشخصية 

واخلصوصية فـي البيئة االفتراضية.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

صـــراع  دوافـــع  تظهـــر 
الشـــركات  بـيـــــــــن  مـبـكــــــــر 
امـتـــــــــالك  فــــي  والــــــــدول 
امليتافــــيرس  تطبيقـــات 
كان الـــذي  النحـــو   علـــى 
أوائـــــــــــــــــــل  فـــــــي  ســـــــائــــــًدا 
كان  حــــيث  التســـعينيات؛ 
الســـباق محموًمـــا للدخـــول 
ـــا  فحالًيّ اإلنترنـــت،  إلـــى 
إلـــى جانـــب شـــركة »ميتـــا« 
أخـــرى  شـــركات  أعلنــــت 
فــــي  لالســـتثمار  اجتاههـــا 

ميتافــــيرس.  

الرقمية  البيئة  فـي  تنشأ  قد  التي  املنازعات  فض  فـي  يتمّثل  آخر  حتٍد  وهناك 
اجلديدة، وبخاصة أن عملية إنفاذ القانون أو التوجيه قد تخرج من سلطة الدولة 
إلى فاعلني آخرين عبر احلدود، إلى جانب ضعف السيطرة على األفكار والقيم 
ج لها عبر ميتافـيرس، وستعمل هذه التحوالت الرقمية فـي إحداث حتوُّل  التي يُروَّ
عميق داخل اجملتمع، والذي سيكون ركيزته الفرد؛ حيث ستتغير نظرته إلى ذاته 
وإلى اآلخر وإلى الكون من حوله، مع سهولة التعرض للمعلومات والبيانات الزائفة، 
وانتشار املعلومات املغلوطة، وانتهاك اخلصوصية من ِقبل فاعلني خارج املسؤولية 

القانونية، أو املالحقة، حيث سيكون الفاعلون مجرد »مجسمات رقمية رمزية«. 

خامًســـا: صـــراع الســـيطرة علـــى ميتافــــيرس بـــني الشـــركات 
والقـــوى الكبـــرى

أمر  هو  اجلديدة  التقنيات  ملعارضة  احملافظ  اإلنساني  التيار  أنصار  اجتاه  إن 
محمود، ولكن تتوقف قوته أو ضعفه على منط استخدامها، ويرتكز ذلك على حركة 
الوعي العاملي باخملاطر والفرص لدى الفرد واجملتمع، وميثِّل هذا التيار قوة ضغط 
مهمة فـي املستقبل لدعم عملية االنتقال من الفوضى إلى التنظيم فـي استخدام 
تطبيقات ميتافـيرس، بأسرع وقت وبخسائر أقل، وحلني ذلك سيكون هناك فاعلون 
ومتفرجون ومترددون، ومن يستطيع أن ميتلك الرؤية والقدرة على اإلبداع والفهم 

السريع سيكون هو القادر على حتقيق املكاسب االقتصادية واالستراتيجية. 

ل ذلــك دوافــع ظهــور صــراع مبكر بني الشــركات والدول فـــي امتالك تطبيقات  ويشــكِّ
امليتافـــيرس على النحو الذي كان ســائًدا فـــي أوائل التســعينيات؛ حيث كان الســباق 
ــا إلــى جانــب شــركة »ميتــا« أعلنــت شــركات  محموًمــا للدخــول إلــى اإلنترنــت، وحالًيّ
أخــرى اجتاههــا لالســتثمار فـــي ميتافـــيرس، مثــل: آبــل ومايكروســوفت وبايــدو 
الصينيــة. وبــدأ تســابق متزامــن فـــي رصــد ميزانيــات للتطويــر، وجــذب املبرمجــني 
واملهندســني، واإلعــالن عــن وظائــف جديــدة، وهو ما يأتي فـــي إطار كون ميتافـــيرس 
مشــروًعا قابــلًا للبنــاء والتطويــر، مــا يجعلــه مفتوًحــا أمــام االســتثمار واالبتــكار مــن 

الفاعلــني كافــة.

ـع أن تكـون مـن أوائـل الفائزيـن فــي الدخـول لعالـم  وهنـاك سـبع شـركات عامليـة يُتوقَّ
ميتافــيرس، وهي: شركتا Meta /SNAP  اللتان تعمالن على تطوير أجهزة الدخول 
على ميتافــيرس، وشـركة RBLX التي بدأت اتخاذ خطوات مبكرة نحو ميتافــيرس، 
وشـركة TTWO التـي تعمـل علـى تطويـر األلعـاب اإللكترونيـة، وشـركة EA للفنـون 
الرقميـة، وشـركة ATVI التـي تُعـدُّ أحـد أهـم الـرواد فــي ميتافــيرس، وهنـاك شـركة 
WMG للموسـيقى، وهـذه الشـركات قـد تعمـل فــي إطـار حتالـف يلبـي عمليـة بنـاء 

ميتافــيرس واحـد ومفتـوح للجميع.  
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»ميتـــا«  شـــركة  ُتعـــدُّ 
األمريكيـــة صاحبـــة املبادرة 
إال  املشـــروع،  إطـــالق  فــــي 
أخـــرى  دولـــة  هنـــاك  أن 
تقدًمـــا  حتـــرز  أن  ميكـــن 
ســـريًعا، أال وهـــي الصـــني؛ 
مـــا متتلكـــه  إلـــى  اســـتناًدا 
تطويـــر  تقنيـــات  مـــن 
شـــبكات اجليـــل اخلامـــس 
عـــن  فضـــًلا  والســـادس، 
دورهـــا فــــي مشـــروع طريـــق 
احلريـــر الرقمـــي وصناعـــة 

املوصـــالت.   أشـــباه 

وقد يستغرق تطوير ميتافـيرس خمس سنوات قادمة، ويتم خالل ذلك إطالق مبادرات 
تنظيم  على  تعمل  للتشغيل  واضحة  أسس  أو  قواعد  وجود  دون  تطبيقية  وجتارب 
تلك  عبر  سيتوجهون  الذين  املستهلكني  بني  نظاًما  تضع  أو  الفاعلني،  بني  العالقة 
البيئة اجلديدة بغية التحرك بحرية فـي بناء األصول الرقمية والتفاعل، واملطورين 
الذين يقدمون أدوات وتطبيقات رقمية جاهزة للتداول، ومن ثمَّ سيكون هناك صراع 

حول من يفرض »قواعد« اللعبة؛ الدول أم الشركات املشغلة أم اجملتمع الدولي.

رقمية  إنتاج فجوة  إعادة  فـي  ميتافـيرس  يتسبب  أن  ذلك، من احملتمل  وفـي ضوء 
جديدة ليس بني َمن ميلكون القدرة على االتصال وغيرهم فقط، بل بني َمن ميلك 
تلك التقنيات املتقدمة ومن ال ميلكها، وسيكون لذلك انعكاس على قوة ونفوذ الدول، 
والتي ستعمل من خالل شركات بشكل مباشر أو غير مباشر، مع حتوُّل ميتافـيرس 
ملنصة استراتيجية للدول للتعبير عن مصاحلها وقيمها وتوجهات سياستها اخلارجية، 
ع أن تنتقل حالة التوتر الدولي بني القوى الدولية حول املصالح املادية إلى توتر  ويُتوقَّ

آخر حول موارد ميتافـيرس الرقمية فـي إطار دورها فـي تكوين الثروة والنفوذ.

هناك  أن  إال  املشروع،  إطالق  فـي  املبادرة  صاحبة  األمريكية  »ميتا«  كانت  وإن   
دولة أخرى ميكن أن حترز تقدًما سريًعا، أال وهي الصني استناًدا إلى ما متتلكه 
فـي  دورها  عن  ناهيك  والسادس،  اخلامس  اجليل  شبكات  تطوير  تقنيات  من 
فإن  أخرى،  جهة  ومن  املوصالت.  أشباه  وصناعة  الرقمي  احلرير  طريق  مشروع 
فرص التعرض النقطاع اخلدمات أو حدوث أعطال فـي األجهزة سيحدث صدمة 
الشركات  قلة محتكرة من  ع سيطرة  توقُّ فـي ظل  واقتصادية، وبخاصة  اجتماعية 
التقنية الكبرى على امليتافـيرس، وعلى الرغم من إتاحة الفرصة أمام الدول الصغرى 
للعب دور، فإنها ستظل محكومة بطبيعة التوازن الدولي، وقدرتها على خلق صناعة 
تخدم  التي  الصناعات  تلك  فـي  نسبية  ملميزات  امتالكها  وتعزيز  مستقلة،  رقمية 
عمل امليتافـيرس ، إال أن تلك الفرصة قد ال تتاح إلى باقي دول العالم، مبا يعزز من 
تكريس الفجوة الرقمية ومن السيطرة والهيمنة الرقمية من ِقبل قوى خارجية. وقد 
يُستخَدم ميتافـيرس فـي الترويج للقيم العاملية املرتبطة مبصالح قوى دولية، سواء 
ف ميتافـيرس فـي دعم الدبلوماسية الناعمة  كانت شركات أو دولًا، وبخاصة إذا ُوظِّ

عبر تدشني سفارات افتراضية، مبا يقلل من التكلفة ويعزز من الدور والنفوذ.

سادًسا: نحو حوكمة ميتافـيرس واحلفاظ على حقوق اإلنسان
فـي البحث عن طرق للجم جماح الثورة الرقمية وجعلها أكثر إنسانية وأخالقية، 
فإن هناك فجوة بني التطور التقني من جهة والقانون واألخالق من جهة أخرى، 
وهو ما يتطلب وضع معايير حلقوق اإلنسان فـي ظل ما ستفرضه تقنية ميتافـيرس 
من متغيرات جديدة، وهو ما يقتضي أن يكون املشرعون والساسة على يقظة بتلك 
التحديات اجلديدة، وأن تتحمل الشركات الكبرى مسؤولية حماية حقوق اإلنسان 
الرقمية، ومكافحة التجسس، وانتهاك اخلصوصية، ومواجهة حتدي تنظيم عملية 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بـــني  فجـــوة  هنـــاك 
التطـــور التقنـــي مـــن جهـــة 
مـــن  واألخـــالق  والقانـــون 
مـــا  وهـــو  أخـــــــــرى،  جهـــة 
معاييـــر  وضـــــــــــع  يتطلـــب 
فــــي  اإلنســـــــــــان  حلقـــوق 
تقنيـــة  ســـتفرضه  مـــا  ظـــل 
ميتافــــيرس مـــن متغيـــرات 
جديـــدة، وهـــو مـــا يقتضـــي 
املـشــــرعـــــــــــون  يـكــــــــون  أن 
يـقـظــــــــة  علـــى  والســاســـــــــة 

بالتحديـــات اجلديـــدة.  

حتديث  احلكومات  على  يفرض  الذي  األمر  وهو  الشخصية،  البيانات  استخدام 
األطر التشريعية جلعلها أكثر مالءمة للتطبيق فـي البيئة االفتراضية التي يتيحها 
الواقع  أنظمة  عبر  تتم  التي  البيانات  ومعاجلة  ذلك جمع  يشمل  وأن  ميتافـيرس، 
البيومترية  الطبيعة  ذات  بني  بجمعها  شمولية  األكثر  أنها  وبخاصة  االفتراضي، 
والصحة  وامليول  والعواطف  باألفكار  ارتباطها  عن  فضلًا  والشخصية،  والرقمية 
البيانات  حماية  قوانني  إنفاذ  طرق  تطوير  على  العمل  وأهمية  للفرد،  العقلية 
الشخصية داخل ميتافـيرس، ومنع احتكار مجموعة من الشركات ملوارده، مثل البنية 
وحماية  اجلميع،  مشاركة  أمام  مفتوًحا  عليه  احلفاظ  وضمان  واألجهزة،  التحتية 

املنافسة، ومنع شعور املستخدمني بأنهم مقيدون فـي منصة معينة.

هذا وتقع على عاتق الشركات مسؤولية دعم حقوق اإلنسان وفًقا للمبادئ التوجيهية 
بشأن  عشر  الثالثة  الدولية  املبادئ  تطبيق  احلكومات  تكفل  وأن  املتحدة،  لألمم 
احلماية  نطاق  وتوسيع  االتصاالت،  مبراقبة  يتعلق  فـيما  اإلنسان  حقوق  تطبيق 
والسلوكية  النفسية  البيانات  مثل  البيانات،  من  أخرى  أنواًعا  لتشمل  القانونية 
من  تطلب  بأن  علًنا  تتعهد  أن  الشركات  على  يتعني  كما  باملستخدمني،  اخلاصة 
احلكومات احلصول على اإلجراءات القانونية الالزمة للوصول إلى بيانات الواقع 

االفتراضي XR، وإخطار املستخدمني عندما يسمح القانون بذلك. 

وختاًما، فقد رسـخت متغيرات العصر الرقمي رؤية اإلنسـان كمجرد رقم أو نشـاط 
الشـركات  ومصالـح  السـوق  القتصـاد  محـرًكا  ذلـك  وأصبـح  بيانـات شـخصية،  أو 
التقنيـة الكبـرى، والتـي تسـعى إلـى تراكـم رأس املـال، والتوسـع فــي السـوق علـى 
حسـاب منفعـة اإلنسـان احلقيقيـة. إن بنـاء أرض »التخيـل« تلـك داخـل ميتافــيرس 
سـتتيح للفـرد ال أن يعيـش فــي عالـم أفضـل أو »يوتوبيـا« جديـدة، بـل إنهـا سـتكون 
انعكاًسـا للحيـاة بخيرهـا وشـرها، ومـن ثـمَّ يصبـح مـن الواجـب العمل علـى احلد من 
التأثيـرات السـلبية مليتافــيرس، وتعزيـز فـرص توظيفـه خلدمـة اإلنسـانية. وخـالل 
ـخ عـدد مـن املعتقـدات اخلاطئة، فرضتها مصالح الشـركات  العقديـن األخيريـن ترسَّ
التقنيـة الكبـرى التـي ركـزت علـى التوسـع فــي السـوق لزيـادة أرباحهـا، بغـض النظـر 
عـن تبعـات ذلـك علـى اجملتمـع اإلنسـاني، والتـي كان منهـا أن حـلَّ املشـكالت الناجتة 
التقـدم  وأن  التكنولوجيـا،  مـن  مزيـد  وتطبيـق  تبنِّـي  فــي  يتمثَّـل  التكنولوجيـا  عـن 
التكنولوجـي مـرادف للرقـي االجتماعـي، وأنـه يُعـدُّ »متغيـًرا مسـتقلًّا«، فــي حـني أن 
اجملتمـع »متغيـر تابـع«. ومـن ثـمَّ يجـب عـدم النظـر إلـى التكنولوجيـا أو مـا يصاحبهـا 
مـن مشـكالت باعتبارهـا قـوى خارجيـة ال ميكـن لإلنسـان التحكـم بهـا، وفــي ضـوء 
ن من امتالكها والسـيطرة  ذلك، لن يشـعر الفرد باحلرية واإلنسـانية مًعا إال إذا متكَّ
علـى مسـارها، وأن يكـون الهـدف مـن ورائهـا هـو جعـل العالـم أكثـر بشـرية، وحتريـر 
اإلرادة املسـتقلة لإلنسـان، وليـس بدخولـه عصـر عبوديـة جديـد يفقـد فــيه حريتـه 

وسـعادته وصلتـه بالطبيعـة وباإلنسـان اآلخـر.
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يُعـــد »إنترنـــت األشـــياء« أحـــد أســـرع القطاعـــات التكنولوجيـــة منـــًوا فــــي العالـــم، 
ــي  ــم الـــذكاء االصطناعـ ــع نظـ ــة، مـ ــة الرابعـ ــورة الصناعيـ ــركات الثـ ــو أحـــد محـ وهـ
والطابعـــات ثالثيـــة األبعـــاد والروبوتيكـــس وغيرهـــا مـــن التقنيـــات الذكيـــة، وعلـــى 
الرغـــم مـــن انتشـــار تقنيـــات إنترنـــت األشـــياء خـــالل الســـنوات القليلـــة املاضيـــة بصـــورة 
ملموســـة، فـــإن عـــام 2022 قـــد يعتبـــر عـــام االنطالقـــة احلقيقيـــة لهـــذه التقنيـــات، 
بفضـــل انتشـــار تكنولوجيـــا اجليـــل اخلامـــس لالتصـــاالت الالســـلكية عاملًيـــا، مبـــا 
ميهـــد الطريـــق ملزيـــد مـــن االنتشـــار لألجهـــزة الذكيـــة املتصلـــة باإلنترنـــت، حيـــث 
تشـــير التقديـــرات إلـــى أنـــه خـــالل عـــام 2022 ســـيكون هنـــاك حوالـــي 29 مليـــار 

جهـــاز متصـــل باإلنترنـــت، منهـــا 18 مليـــار جهـــاز مـــن إنترنـــت األشـــياء فقـــط)1(.

ويُقصـــد بإنترنـــت األشـــياء »كل األجهـــزة واألدوات املتصلـــة باإلنترنـــت مـــن حولنـــا، 
والســـيارات  اإللكترونيـــة  واأللعـــاب  األثـــاث  وقطـــع  الكهربائيـــة  األدوات  مثـــل: 
والســـاعات والنظـــارات وغيرهـــا مـــن مليـــارات األجهـــزة واألدوات«، بحيـــث تتمكـــن 
هـــذه األجهـــزة مـــن االتصـــال ببعضهـــا البعـــض بصـــورة آليـــة وفوريـــة دون احلاجـــة 
إلـــى تدخـــل اإلنســـان، وأن تتبـــادل املعلومـــات فــــيما بينهـــا، وتتخـــذ القـــرارات املالئمـــة 
فــــي الوقـــت املناســـب، وبذلـــك تصبـــح كل البيئـــات التـــي يعمـــل البشـــر فــــي إطارهـــا، 
ــراد  ــى األفـ ــل وحتـ ــزارع، بـ ــركات ومـ ــع وشـ ــدن أم مصانـ ــازل أم مـ ــت منـ ــواء كانـ سـ

أنفســـهم، أكثـــر ذكاًء.

ـــا  ـــة حولن ـــاط يجمـــع األشـــياء املادي ـــت األشـــياء هـــو »أي ارتب ـــإن إنترن ـــى آخـــر ف مبعن
بشـــبكة اإلنترنـــت، بحيـــث ميكـــن معرفـــة معلومـــات دقيقـــة عـــن حالتهـــا، والتحكـــم 
ـــة  ـــد مـــن توافـــر ثالث ـــي أي مـــكان«. ولكـــي يتحقـــق ذلـــك ال ب ـــي أي وقـــت وفـ ـــيها فـ فـ
مكونـــات رئيســـة، هـــي شـــبكة إنترنـــت، وشـــيء مـــادي متصـــل بالشـــبكة، وبرنامـــج يقـــوم 
بعمليـــة التحكـــم فــــي األجهـــزة، ســـواء بصـــورة آليـــة أم مـــن خـــالل حتكـــم إنســـاني عـــن 
بعـــد. وفــــيما يلـــي أهـــم االجتاهـــات اخلاصـــة بأجهـــزة إنترنـــت األشـــياء والتـــي ميكـــن 

أن تســـيطر خـــالل عـــام 2022:

تقنيــة اجليــل  	 انتشــار  مــع   IOT أجهــزة  اســتخدام  فـــي  التوســع 
اخلامــس:

ـــد،  ـــدأ بع ـــم تب ـــت األشـــياء ل ـــزة إنترن ـــة ألجه ـــورة احلقيقي ـــا أن الث ـــغ إذا اعتبرن ال نبال
فجميـــع األجهـــزة املســـتخدمة لدينـــا حالًيـــا ميكـــن اعتبارهـــا مرحلـــة للتأســـيس 

ـــياء  ـــت األش ـــورة إنترن ـــالق ث 2022 ... انط
ـــة ـــات الذكي والتقني

ــفــة  ـــ ـــ خــلــيـــ ــاب  ــــ ــــ ــــ ــهـ ــــ إيـ د. 

رئيـــس وحـــدة متابعـــة التطـــورات 
املســـتقبل  مبركـــز  التكنولوجيـــة 
املتقدمـــة والدراســـات  لألبحـــاث 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ــع  ــدأ مـ ــوف تبـ ــي سـ ــي والفعلـ ــتخدام احلقيقـ ــة االسـ ــا مرحلـ ــط، أمـ ــار فقـ واالختبـ
ــياء  ــت األشـ ــورة إنترنـ ــدث ثـ ــوف حتـ ــا سـ ــل اخلامـــس، حينهـ ــات اجليـ ــار تقنيـ انتشـ

ــرة. املنتظـ

ـــع أن يـــزداد انتشـــار تقنيـــات اجليـــل اخلامـــس لالتصـــاالت الالســـلكية  فمـــن املتوقَّ
حـــول العالـــم عـــام 2022، فتصـــل عـــدد الـــدول التـــي بـــدأت بالفعـــل فــــي اســـتخدام 
هـــذه التقنيـــة ســـواء بصـــورة جتاريـــة أم بصـــورة جتريبيـــة حوالـــي 79 دولـــة )2( مـــع 
بدايـــة العـــام اجلديـــد، لتمثـــل ثـــورة جديـــدة فــــي عالـــم االتصـــاالت الالســـلكية. 
ومـــع املميـــزات التـــي تقدمهـــا شـــبكات اجليـــل اخلامـــس لالتصـــاالت الالســـلكية 
مـــن ســـرعة فــــي نقـــل البيانـــات مـــع معـــدل تأخيـــر منخفـــض للغايـــة ال يتجـــاوز 
1 ملـــي مـــن الثانيـــة مقارنـــة مبعـــدل تأخيـــر يتجـــاوز 50 ملـــي مـــن الثانيـــة فــــي 
ـــع ســـرعة  ـــات م ـــل البيان ـــي نق ـــرة فـ ـــع، فضـــلًا عـــن ســـعة كبي ـــل الراب ـــات اجلي تقني
عاليـــة تصـــل إلـــى 10 جيجابـــت فــــي الثانيـــة الواحـــدة )3(، فـــإن مـــن شـــأن ذلـــك أن 
يســـاعد علـــى مزيـــد مـــن االنتشـــار ألجهـــزة إنترنـــت األشـــياء، فتـــزداد القـــدرة علـــى 
تهيئـــة عـــدد كبيـــر جـــًدا مـــن األجهـــزة علـــى الشـــبكة الواحـــدة، وتســـتطيع جميـــع 
األجهـــزة أن تعمـــل بالتزامـــن مـــع بعضهـــا البعـــض دون وجـــود تأخيـــر أو خلـــل فــــي 

ـــات. ـــل البيان ـــة نق عملي

هـذا لـم يكـن ليحـدث مـع األجيـال السـابقة مـن تكنولوجيـا االتصـاالت؛ نظـًرا ألن 
شـبكات اجليـل الرابـع ومـا أقـل لـم تكـن لتتحمـل كميـة البيانـات التـي سـوف يتـم 
مشـاركتها بني مليارات من أجهزة إنترنت األشـياء، فــينجم عن ذلك تأخر فــي نقل 
البيانـات، وفقـدان بعضهـا أثنـاء عمليـة االتصـال، لكـن مـع تقنيـة الــ 5G فـإن األمـر 

مختلـف متاًمـا.

حتسني نظم الرعاية الصحية والكشف املبكر عن األمراض: 	

ـــر القطاعـــات  ـــم والعمـــل، مـــن أكث ـــر قطـــاع الصحـــة، فضـــلًا عـــن قطاعـــي التعلي يعتب
التـــي تطـــورت بصـــورة كبيـــرة خـــالل فتـــرة انتشـــار وبـــاء كوفــــيد-19، ســـواء أكان ذلـــك 
ـــي املنـــزل، أو نقـــل اإلمـــدادات الطبيـــة أو الوصـــول إلـــى  ألغـــراض رعايـــة املرضـــى فـ
املســـتحضرات الدوائيـــة، فقـــد مكنـــت حلـــول إنترنـــت األشـــياء خـــالل الفتـــرة املاضيـــة 

مـــن إجنـــاز العديـــد مـــن املهـــام اخلاصـــة بالرعايـــة الصحيـــة.

ـــع أن يـــزداد  مـــن املتوقَّ
اجليـــل  تقنيـــات  انتشـــار 
لالتصـــاالت  اخلامـــس 
العالـــم  حـــول  الالســـلكية 
تصـــل  حيـــث   ،2022 عـــام 
بـــدأت  التـــي  الـــدول  عـــدد 
اســـتخدام  فــــي  بالفعـــل 
ســـواء  التقنيـــة  هـــذه 
ــورة  ــة أم بصـ بصـــورة جتاريـ
جتريبيـــة حوالـــي 79 دولـــة 
مـــع بدايـــة العـــام اجلديـــد، 
جديـــدة  ثـــورة  لتمثـــل 
االتصـــاالت  عالـــم  فــــي 

الالســـلكية.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــع اســـتقرار النظـــم 
الطبيـــة الرقميـــة، وحتـــول 
العديـــد مـــن املستشفــــيات 
الرقمنـــة  إلـــى  والعيـــادات 
عـــن  التطبيـــب  ونظـــم 
ــزة إنترنـــت  ــد، فـــإن أجهـ بعـ
تســـاعد  ســـوف  األشـــياء 
الطواقـــم  كبيـــرة  بصـــورة 
إجنـــاز  فــــي  الطبيـــة 
الطبيـــة  تشـــخيصاتهم 
بصـــورة أســـرع وأدق، وذلـــك 
مـــن خـــالل أجهـــزة متابعـــة 
حالـــة املريـــض مـــن املنـــزل.  

ومــع اســتقرار النظــم الطبيــة الرقميــة، وحتــول العديــد مــن املستشفـــيات والعيــادات 
إلــى الرقمنــة ونظــم التطبيــب عــن بعــد، فــإن أجهــزة إنترنــت األشــياء ســوف تســاعد 
بصــورة كبيــرة الطواقــم الطبيــة فـــي إجنــاز تشــخيصاتهم الطبية بصورة أســرع وأدق، 
وذلــك مــن خــالل أجهــزة متابعــة حالــة املريــض مــن املنــزل، والتــي يتــم اســتخدامها 
ــه  ــى كل بيانات ــة الصحيــة للمريــض حلظــة بلحظــة، للتعــرف عل ــي مباشــرة احلال فـ
احليويــة، دون احلاجــة إلــى وضعــه علــى أجهــزة كبيــرة احلجــم داخــل املستشفـــيات، 
إذ يكفـــي أجهــزة صغيــرة متصلــة باإلنترنــت يســتخدمها املريض، تقوم بإرســال جميع 

املؤشــرات احليويــة للطبيــب، فـــيستطيع توصيــف درجــة خطــورة احلالــة املرضيــة.

بـل ميكـن لهـذه األجهـزة أيًضـا أن تنقـذ حيـاة املريـض، وذلـك مـن خـالل إرسـال 
رسـائل طـوارئ SOS لطلـب املسـاعدة بسـرعة وسـهولة إذا اكتشـف اجلهـاز وجـود 
خلل فــي أحد املؤشـرات احليوية للمريض، مثل، نقص كبير فــي نسـبة األوكسـجني 
فــي اجلسـم، أو وجـود مؤشـرات علـى تعـرض املريـض ألزمـة قلبيـة أو أزمـة تنفـس، 
فــيقوم اجلهاز بإرسـال طلب اسـتغاثة خلدمات الطوارئ، وفــي الوقت نفسـه إرسـال 
معلومـات حالـة املريـض جلهـات االتصـال التـي مت تعيينهـا مسـبًقا، سـواء أكان ذلـك 

طبيًبـا أو صديًقـا أو أحـد أفـراد العائلـة.

مزيد من االنتشار لأجهزة القابلة لالرتداء: 	
ليـــس فقـــط األجهـــزة الطبيـــة التـــي ســـوف تشـــهد طفـــرة كبيـــرة، بـــل كل األجهـــزة 
واألشـــياء القابلـــة لالرتـــداء ســـوف تشـــهد طفـــرة كبيـــرة جـــًدا فــــي تكنولوجيـــا إنترنـــت 
األشـــياء، ويشـــمل ذلـــك، املالبـــس واألحذيـــة واإلكسســـوارات، وال تتوقـــف عنـــد 

النظـــارات والســـاعات الذكيـــة.

فقـد شـهد قطـاع األجهـزة القابلـة لالرتـداء طفـرة كبيـرة خـالل السـنوات املاضيـة، 
متحـورت حـول أسـلوب احليـاة الصحـي أو الــ Life Style، حيـث ركـزت كثيـر مـن 
الشـركات علـى تطويـر نظـم ملراقبـة اللياقـة البدنيـة والصحـة العامـة ونظـم التغذيـة 
القادمـة، مدعومـة  القليلـة  تـزداد هـذه الطفـرة فــي السـنوات  والرياضـة، وسـوف 

بإمكانيـات هائلـة فــي تكنولوجيـا إنترنـت األشـياء.

وميكـــن مـــن خـــالل هـــذه التكنولوجيـــا ربـــط جميـــع التقنيـــات القابلـــة لالرتـــداء 
ببعضهـــا البعـــض مـــن خـــالل شـــبكات اجليـــل اخلامـــس، لكـــي تعمـــل فــــي تزامـــن 
وتناغـــم وتعطـــي املســـتخدم جتربـــة اســـتثنائية فريـــدة ســـواء للترفــــيه والتســـوق أو 
ـــي مراقبـــة األطفـــال عـــن بعـــد،  الرعايـــة الصحيـــة، كمـــا ميكـــن اســـتخدامها أيًضـــا فـ
ــن  ــع أي مـ ــهولة تتبـ ــن سـ ــلًا عـ ــي، فضـ ــع اجلغرافــ ــع املوقـ ــات تتبـ ــالل خدمـ ــن خـ مـ
املفقـــودات واملتعلقـــات الشـــخصية، مثـــل، املفتـــاح واحملفظـــة والرميـــوت واحلقائـــب 

ــا. ــهل فقدانهـ ــي يسـ ــن األدوات التـ ــا مـ وغيرهـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التأثيـــر األكبـــر  لعـــل 
واملباشـــر ألجهـــزة إنترنـــت 
يكـــون  ســـوف  األشـــياء 
الصناعيـــة  النظـــم  داخـــل 
ونظـــم العمـــل التشـــغيلية، 
بالفعـــل  اجتهـــت  فقـــد 
الشـــركات  مـــن  العديـــد 
القليلـــة  الســـنوات  خـــالل 
اســـتخدام  إلـــى  املاضيـــة 
داخـــل  األشـــياء  إنترنـــت 
بيئـــات األعمـــال اخلاصـــة 
بهـــا، ســـواء أكانـــت صناعيـــة 

تشـــغيلية.   أو 

حتسني نظم العمل الصناعية والبيئات التشغيلية: 	
ــر واملباشــر ألجهــزة إنترنــت األشــياء ســوف يكــون داخــل النظــم  ــر األكب لعــل التأثي
الصناعيــة ونظــم العمــل التشــغيلية، فقــد اجتهــت بالفعــل العديد من الشــركات خالل 
ــى اســتخدام إنترنــت األشــياء داخــل بيئــات األعمــال  ــة املاضيــة عل الســنوات القليل
اخلاصــة بهــا، ســواء أكانــت صناعيــة أو تشــغيلية، لكنهــا كانــت محــدودة جــًدا، بســبب 
مشــكالت التأخــر فـــي نقــل البيانــات، وعــدم القــدرة علــى حتقيــق التزامــن بــني عــدد 
كبيــر مــن األجهــزة، لكــن مــع دخــول تقنيــات اجليــل اخلامــس لالتصــاالت الالســلكية 
ســوف يتــم التغلــب علــى هــذه املشــكلة، مبــا ميهــد الطريــق لنقلــة نوعيــة جديــدة فـــي 

اســتخدام إنترنــت األشــياء داخــل البيئــات الصناعيــة والتشــغيلية.

وبذلـــك ســـوف يـــزداد اســـتخدام أجهـــزة إنترنـــت األشـــياء دخـــل اخملـــازن الكبيـــرة 
واملصانـــع العمالقـــة، فتغطـــي هـــذه األجهـــزة مســـاحات كبيـــرة تضمـــن حتقيـــق 
الســـالمة أولًا وكشـــف أي خلـــل موجـــود مثـــل، ارتفـــاع درجـــة احلـــرارة فــــي مـــكان 
ـــى نقـــل املـــواد  ـــادة القـــدرة عل ـــة أو الغـــاز، وزي مـــا، أو وجـــود تســـرب للمـــواد الصناعي
ــة  ــراء الصيانـ ــل، وإجـ ــائر أقـ ــع خسـ ــرة مـ ــاءة كبيـ ــرعة وكفـ ــام بسـ ــة واخلـ الصناعيـ
الدوريـــة واكتشـــاف األعطـــال قبـــل حدوثهـــا والتوقـــع بهـــا وتغييـــر املعـــدات املتهالكـــة، 
فضـــلًا عـــن تقليـــل االعتمـــاد علـــى العنصـــر البشـــري قـــدر املســـتطاع، خاصـــة فــــي 

األعمـــال الروتينيـــة واألعمـــال التـــي حتتـــاج إلـــى قـــدرات بدنيـــة وعضليـــة.

يضـــاف إلـــى ذلـــك حتســـني كفـــاءة العنصـــر البشـــري نفســـه املوجـــود داخـــل البيئـــات 
القابلـــة لالرتـــداء ملراقبـــة احلالـــة  الصناعيـــة مـــن خـــالل اســـتخدام األجهـــزة 
ــي  ــي فــ ــع االفتراضـ ــزز والواقـ ــع املعـ ــزة الواقـ ــتخدام أجهـ ــة للعاملـــني، واسـ الصحيـ

ــات )4(.  ــاكاة العمليـ ــدات ومحـ ــة املعـ ــب وصيانـ ــل، التدريـ ــارات، مثـ ــر املهـ تطويـ

وقـــد ســـاعد إنترنـــت األشـــياء خـــالل الســـنوات الســـابقة فــــي مجـــال الصناعـــة 
ـــة  ـــغ مالي ـــير مبال ـــي توفـ ـــل« فـ ـــث جنحـــت شـــركة »إنت ـــة، حي ـــغ طائل ـــير مبال ـــى توفـ عل
وصلـــت إلـــى 9 ماليـــني دوالر فــــي فروعهـــا مباليزيـــا، وذلـــك مـــن خـــالل حتســـني 
أداء عمـــل اآلالت عبـــر إنترنـــت األشـــياء وتقليـــل معـــدالت اخلطـــأ )5(، كمـــا وفـــرت 
شـــركة التعديـــن »ريـــو تينتـــو« مبالـــغ طائلـــة وصلـــت إلـــى 300 مليـــون دوالر جـــراء 

ــياء )6(. ـــت األشـ ــتخدامها إنترن اسـ

تهديدات سيبرانية عالية اخلطورة: 	
ليـــس هنـــاك شـــك فــــي أن املميـــزات التـــي ســـيحصل عليهـــا األفـــراد مـــن إنترنـــت 
األشـــياء عديـــدة ومتنوعـــة، واالعتمـــاد علـــى إنترنـــت األشـــياء فــــي القطـــاع الصناعـــي 
مـــن شـــأنه املســـاعدة فــــي حتقيـــق وفـــورات ماليـــة كبـــرى للشـــركات، فضـــلًا عـــن حتقيـــق 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن أبـــرز التحديـــات 
إنترنـــت  عـــن  الناجمـــة 
األشـــياء زيـــادة التهديـــدات 
الســـيبرانية؛ حيـــث تكمـــن 
أن  فــــي  الرئيســـة  املشـــكلة 
الشـــركات مـــا زالـــت تهتـــم 
علـــى  اخلدمـــة  بجـــودة 
بغـــض  أمنهـــا،  حســـاب 
النظـــر عـــن الثغـــرات التـــي 
موجـــودة  تكـــون  أن  ميكـــن 

فــــي هـــذه النظـــم.  

ــة  ــة والكهربائيـ ــوارد املائيـ ــيما املـ ــوارد، ال سـ ــال إدارة املـ ــتفادة فــــي مجـ أقصـــى اسـ
وترشـــيد اســـتخدامهما، ولكـــن مخاطـــر إنترنـــت األشـــياء ال ميكـــن جتاهلهـــا أو غـــض 
النظـــر عنهـــا، خاصـــة إذا كانـــت تؤثـــر علـــى أمـــن األفـــراد وحياتهـــم الشـــخصية. ومـــن 

ـــدات الســـيبرانية. ـــادة التهدي ـــات الناجمـــة عـــن إنترنـــت األشـــياء، زي ـــرز التحدي أب

ـــم  ـــت تهت ـــا زال ـــت األشـــياء أن الشـــركات م ـــي إنترن ـــث تكمـــن املشـــكلة الرئيســـة فـ حي
بجـــودة اخلدمـــة علـــى حســـاب أمنهـــا، فتهتـــم باخلدمـــات الذكيـــة التـــي ميكـــن أن 
تقدمهـــا للمســـتخدم، بغـــض النظـــر عـــن الثغـــرات التـــي ميكـــن أن تكـــون موجـــودة فــــي 
هـــذه النظـــم، وإذا لـــم تكـــن هـــذه األجهـــزة قويـــة التأمـــني، فإنـــه يســـهل الوصـــول إليهـــا 
والتالعـــب بهـــا مـــن أطـــراف خارجيـــة تقـــوم بعمليـــة التحكـــم عـــن بُعـــد، بحيـــث تدفـــع 
هـــذه األجهـــزة إلـــى القيـــام مبهـــام غيـــر مهامهـــا الرئيســـة، أو حتـــى التالعـــب مبهامهـــا 
األساســـية، وفقـــدان أصحابهـــا الســـيطرة عليهـــا، والتســـبب فــــي خســـائر فادحـــة؛ 
فـــإذا كان هـــذا اجلهـــاز مثـــلًا ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة، فـــإن اختراقهـــا قـــد يترتـــب عليـــه 
مقتـــل الشـــخص الـــذي بداخـــل الســـيارة، وتكـــون اخلســـائر مماثلـــة عنـــد احلديـــث 
عـــن التالعـــب باألجهـــزة واملعـــدات الطبيـــة التـــي حتـــدد احلالـــة الصحيـــة للمرضـــى، 

ـــؤدي إلـــى وفـــاة املريـــض. ـــاء قـــد ي ـــات التـــي تظهـــر لألطب فالتالعـــب بالبيان

ــت  ــزة إنترنـ ــتخدام أجهـ ــمل اسـ ــد يشـ ــل قـ ــط، بـ ــك فقـ ــى ذلـ ــر علـ ــر األمـ وال يقتصـ
األشـــياء كوســـيط للســـيطرة علـــى أجهـــزة أخـــرى، مثـــل، اســـتخدام أحـــد األجهـــزة 
ــا أحـــد املوظفــــني للســـيطرة  ــة التـــي يرتديهـ املتصلـــة باإلنترنـــت كالســـاعات الذكيـ
علـــى خـــوادم إحـــدى الشـــركات أو البنـــوك واملؤسســـات، أو العبـــث بشـــبكات الطاقـــة 

واملولـــدات والســـدود وغيرهـــا مـــن البنيـــة التحتيـــة احلرجـــة.

وقـد حـدث هـذا السـيناريو مـن قبـل فــي الواليـات املتحـدة، التـي شـهدت هجوًمـا 
سـيبرانًيا باسـتخدام »إنترنـت األشـياء«، فــي 21 أكتوبـر 2016، ومتّكـن حينهـا بعـض 
القراصنـة مـن السـيطرة علـى أجهـزة بسـيطة متصلـة باإلنترنـت، مثل بعـض األلعاب 
وبعـض  باإلنترنـت،  متصلـة  وكاميـرات  املوسـيقى،  تشـغيل  وأجهـزة  اإللكترونيـة، 
األدوات اإللكترونيـة املنزليـة، واسـتخدام هـذه األجهـزة فــي إطـالق هجـوم إلكتروني 
املواقـع اإللكترونيـة، مثـل، تويتـر ونيتفليكـس، وبعـض الشـركات  العديـد مـن  علـى 
املشـغلة لنطاقـات Domains املواقـع اإللكترونيـة مثـل، شـركة Dyn DNS، وإغـراق 
اخلـوادم املشـغلة للمواقـع مبليـارات الطلبـات التـي تفـوق قدرة اخلـوادم على معاجلة 
البيانـات واالسـتجابة للطلبـات، ممـا تسـبب فــي انقطـاع اخلدمـة عـن عـدد كبير من 

املسـتخدمني ملـدة وصلـت إلـى 11 سـاعة )7(.

كمــا ميكــن أن تشــمل الهجمــات اإللكترونيــة، الســيارات الذكيــة املتصلــة باإلنترنــت، 
والســيارات ذاتيــة القيــادة، وإذا حــدث هــذا فســوف تكــون هنــاك جيــوش مــن هــذه 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الســيارات تســير فـــي الشــوارع وتقتــل األفــراد، فضــلًا عــن إمكانيــة الســيطرة علــى طائــرات بــدون طيــار وروبوتــات 
وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي، وإعــادة توجيههــا لتقــوم مبهــام القتــل والتدميــر. 

وقـد حـذرت شـركات األمـن السـيبراني مـن زيـادة اخملاطـر الناجمـة عـن اختـراق أجهـزة إنترنـت األشـياء، حيـث قالـت 
Fortinet’s FortiGuard Labs إن هنـاك زيـادة فــي عـدد شـبكات الروبـوت botnets  املكونـة مـن أجهـزة إنترنـت األشـياء 

اخملترقـة، وهـي الشـبكات التـي يتـم فــيها السـيطرة علـى عـدد كبيـر جـًدا مـن األجهـزة اخملترقـة واسـتخدامها فــي شـن 
هجمـات سـيبرانية عاليـة اخلطـورة كتلـك التـي حدثـت فــي الواليـات املتحـدة األمريكيـة.

وختاًمـــا، فـــإن تطبيقـــات إنترنـــت األشـــياء تتزايـــد بصـــورة كبيـــرة فــــي مجـــاالت متنوعـــة متـــس حيـــاة األفـــراد بشـــكل يومـــي، 
ســـواء فــــي املنـــزل أو فــــي العمـــل أو حتـــى امليـــدان االقتصـــادي والصناعـــي، ويُضـــاف إلـــى ذلـــك مجـــاالت تطبيقيـــة أخـــرى، 
ـــة وغيرهـــا، ومـــع  ـــران والتنقـــل بالســـكك احلديدي ـــة، ورصـــد أوضـــاع الطي ـــل: برامـــج رصـــد حركـــة االختناقـــات املروري مث
دخـــول تقنيـــات اجليـــل اخلامـــس للخدمـــة، ســـوف يســـاعد ذلـــك فــــي مزيـــد مـــن االنتشـــار لتطبيقـــات إنترنـــت األشـــياء فــــي 

شـــتى مجـــاالت احليـــاة.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

نحـــن نعيـــش زمـــن التحـــول الرقمـــي Digital Transformation الـــذي لـــم يســـبق لـــه 
مثيـــل فــــي وتيرتـــه ونطاقـــه وعمـــق تأثيـــره، ومـــن املتوّقـــع أن تنمـــو ســـرعة التحـــول 
الرقمـــي بشـــكل أكبـــر فــــي العقـــود القادمـــة، مدفوعـــة بالفـــرص التـــي توفرهـــا 
ــة  ــي مبثابـ ــول الرقمـ ــد التحـ ــة. ويُعـ ــات اخملتلفـ ــة التقنيـ ــة وبتوليفـ ــات الرقميـ املنصـ
التغييـــرات املرتبطـــة بتطبيـــق التكنولوجيـــا الرقميـــة فــــي جميـــع جوانـــب حيـــاة البشـــر، 
ـــي  ـــني صانع ـــاش ب ـــادة النق ـــى زي ـــع عل ـــي اجملتم ـــي فـ ـــرات التحـــول الرقم ـــل تأثي وتعم

السياســـات والباحثـــني واملفكريـــن بشـــكل عـــام.

ـــا  ـــات إدخـــال التكنولوجي يشـــير التحـــول الرقمـــي بشـــكل مبســـط ومباشـــر إلـــى عملي
الرقميـــة فــــي جميـــع مناحـــي وجوانـــب النشـــاط اإلنســـاني. وبهـــذا املعنـــى، أصبـــح 
ــت  ــات، وإنترنـ ــة، والروبوتـ ــن األمتتـ ــه مـ ــة لـ ــات املصاحبـ ــي والعمليـ ــول الرقمـ التحـ
ـــي  ـــات الرئيســـة فـ ـــذكاء االصطناعـــي، أحـــد االهتمام ـــزز، وال ـــع املع األشـــياء، والواق
التطـــور االجتماعـــي املعاصـــر؛ حيـــث يواجـــه البشـــر واحلكومـــات واملؤسســـات ليـــس 
الفـــرص املتاحـــة فقـــط، ســـواء علـــى مســـتوى األفـــراد واجملتمعـــات، ولكـــن املشـــكالت 
واخملاطـــر احملتملـــة التـــي تنشـــأ عـــن عمليـــات التحـــول الرقمـــي أيًضـــا، والتـــي ال 

يوجـــد حتـــى اآلن صياغـــة وأفـــكار حـــول عواقبهـــا وحلولهـــا.

ويتضمـــن التحـــول الرقمـــي مجموعـــة متنوعـــة أكثـــر تطـــوًرا مـــن التقنيـــات واملهـــارات 
املتقدمـــة والذكيـــة لفهمهـــا وتطويرهـــا والســـيطرة عليهـــا، جلعـــل املمارســـات التجاريـــة 
ــإن  ــك فـ ــة؛ لذلـ ــكاًرا وذكاًء وفاعليـ ــر ابتـ ــة أكثـ ــة واالجتماعيـ ــة والصناعيـ واحلكوميـ
الفكـــرة وراء التحـــول الرقمـــي هـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا الرقميـــة ليـــس لتكـــرار 
ـــى شـــيء ـــة إل ـــك العملي ـــل تل ـــط، وإمنـــا لتحوي ـــي فق ـــي شـــكل رقم ـــة موجـــودة فـ  عملي

أو فعل ذكي أيًضا.

ــاة األفـــراد واجلماعـــات  ومـــن املؤكـــد أن هنـــاك تأثيـــرات فــــي جميـــع جوانـــب حيـ
واجملتمعـــات، مثـــل: التوظيـــف، والتعليـــم، ونظـــام احلكـــم وإدارة شـــؤون الدولـــة، 
والدميقراطيـــة،  واالقتصـــاد،  واألخـــالق،  وتفاعالتهـــا،  االجتماعيـــة  واحليـــاة 
ــياق يتـــم احلديـــث  ــور األخـــرى. وفــــي هـــذا السـ ــة إلـــى العديـــد مـــن األمـ باإلضافـ
عـــن مفهـــوم التحـــول الرقمـــي »للمجتمـــع« لوصـــف عمليـــات رقمنـــة اجملتمـــع ككل 
ـــا البشـــر بإعـــادة تشـــكيل طريقـــة  ـــي يقـــوم مـــن خالله ـــات الت بشـــكل أفضـــل، والعملي
»عمـــل« اجملتمـــع مـــن خـــالل طـــرق تفســـير اجملتمـــع وفهمـــه وإضفـــاء املعانـــي علـــى 

ــي  ــف الذكـ ــن الهاتـ ــي: مـ ــول الرقمـ التحـ
ــس ــل اخلامـ ــع اجليـ ــى مجتمـ إلـ

د. خــالــد كــاظــم أبــو دوح

أســـتاذ علـــم االجتمـــاع السياســـي 
املســـاعد - جامعـــة ســـوهاج

يجـــب أن نفكـــر جيـــًدا 
الـــذي  العالـــم  نـــوع  فــــي 
فــــيه  يعيـــش  أن  نريـــد 
اجليـــل القـــادم، ويجـــب أن 
يكـــون  حتـــى  مًعـــا  نعمـــل 
الـــذي  الرقمـــي  الفضـــاء 

يرثونـــه آمًنـــا وعـــادًلا.  

 أنـطـونـيــــــو جـوتـيـريــــــــش،
األمـــني العـــام لـــألمم املتحـــدة
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

املمارســـات االجتماعيـــة كافـــة، ويُضـــاف إلـــى ذلـــك التوســـع فــــي اســـتخدام التقنيـــات 
الرقميـــة فــــي ممارســـات احليـــاة اليوميـــة.

أوًلا: التحول الرقمي.. الوعود واخملاطر

شـــهد اجملتمـــع اإلنســـاني فــــي العقديـــن األخيريـــن موجـــة كبيـــرة مـــن التحـــول 
ــي  ــة« )Deep Digitalization( التـ ــة العميقـ ــض »الرقمنـ ــا البعـ ــق عليهـ ــي، أطلـ الرقمـ
ــات  ــي، واخلوارزميـ ــم اإللكترونـ ــة، والتعليـ ــات الضخمـ ــل: البيانـ ــر مثـ ــز بظواهـ تتميـ
ــاد  ــذ واالعتمـ ــة، واألخـ ــبكات املتقدمـ ــول الشـ ــي، وحلـ ــذكاء االصطناعـ ــة، والـ الذكيـ
املتزايـــد علـــى البنـــى التحتيـــة الرقميـــة »شـــبه املســـتقلة«، وتفويضهـــا فــــي القيـــام 
باملزيـــد مـــن املهـــام واألدوار فــــي اجملتمـــع، ولقـــد ألقـــى ذلـــك بتداعياتـــه علـــى احليـــاة 
ــل؟ كيـــف نؤســـس  ــا: كيـــف نتواصـ ــرف بهـ ــي نتصـ ــية التـ ــى الكيفــ ــة وعلـ االجتماعيـ
ــا؟  ــا وآرائنـ ــر عـــن أفكارنـ ــة؟ كيـــف نتســـوق؟ كيـــف نُعبِّـ ــا االجتماعيـ ــبكة عالقاتنـ شـ
كيـــف نحـــب ونكـــره ومنـــارس عواطفنـــا؟ كيـــف نصالـــح ونعـــادي؟ كيـــف نختبـــر عملنـــا 
ــا  ــأ عالقاتنـ ــف تنشـ ــة؟ كيـ ــالم والثقافـ ــائل اإلعـ ــى وسـ ــل إلـ ــف نصـ ــه؟ كيـ ــوم بـ ونقـ

ــالء؟ ــني وعمـ ــة كمواطنـ ــة والتجاريـ ــات احلكوميـ باملؤسسـ

ونظـــًرا التســـاع نطـــاق التحـــول الرقمـــي وتأثيراتـــه العميقـــة، فقـــد أصبـــح يُعـــد ثـــورة 
ـــوم  ـــي مجـــاالت األعمـــال واالقتصـــاد والعل ـــر النمـــاذج الســـائدة فـ ـــه يغي ـــرة، ألن كبي
والتكنولوجيـــا واجملتمـــع واملمارســـات اإلنســـانية فــــي احليـــاة اليوميـــة، وغيـــر ذلـــك 
ـــر  ـــات املتاحـــة تتضاعـــف عب ـــات املرتبطـــة بحقيقـــة أن البيان ـــر. ومـــع اإلمكان الكثي
فتـــرات زمنيـــة قصيـــرة جـــًدا، فـــإن هـــذا يعنـــي أن اجملتمـــع والشـــركات واملؤسســـات 
واألفـــراد، لديهـــم اآلن إمكانيـــة الوصـــول، وميكنهـــم التفاعـــل مـــع التدفـــق املتزايـــد 
مـــن املعلومـــات واملعرفـــة كمـــا هـــي، وبالتالـــي يـــؤدي هـــذا إلـــى زيـــادة الوصـــول 
باســـتمرار إلـــى االبتـــكارات وإمكانـــات العمـــل اجلديـــدة، فــــي عمليـــة متســـارعة 
ــر  ــات ومعاييـ ــذا أخالقيـ ــج كل هـ ــكان، وينتـ ــان واملـ ــم لتقليـــص الزمـ ــكل عظيـ بشـ

ـــدة باســـتمرار. ـــا جدي وقيًم

ـــال، إذا زرت أي قريـــة اآلن، ســـوف تالحـــظ كيـــف أن غالبيـــة أهـــل  وعلـــى ســـبيل املث
القريـــة تقريًبـــا لديهـــم هواتـــف ذكيـــة، تربطهـــم علـــى الفـــور ببقيـــة العالـــم، حيـــث 
ـــدان  ـــي البل ـــي بالدهـــم فقـــط، وإمنـــا فـ ـــًدا مـــا يحـــدث، ليـــس فـ ـــون جي يـــدرك القروي

نطـــاق  التســـاع  نظـــًرا 
ــه  ــي وتأثيراتـ ــول الرقمـ التحـ
العميقـــة، فقـــد أصبـــح ثـــورة 
كبيـــرة، ألنـــه يغيـــر النمـــاذج 
مجـــاالت  فــــي  الســـائدة 
األعمـــال واالقتصـــاد والعلوم 
واجملتمـــع  والتكنولوجيـــا 
فــــي  اإلنســـانية  واملمارســـات 
وبالتالـــي  اليوميـــة،  احليـــاة 
الوصـــول  زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي 
وإمكانـــات  االبتـــكارات  إلـــى 

اجلديـــدة.   العمـــل 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الكبـــرى  اخملاطـــر  مـــن 
املرتبطـــة بالتحـــول الرقمـــي، 
مســـتقبل  علـــى  تـأثـيـــــراته 
ســـتؤثر  وكيـــف  التوظيـــف، 
لـــه،  األساســـية  املكونـــات 
الـــذكاء االصطناعـــي  مثـــل: 
املهـــارات  علـــى  والروبوتـــات، 
والـتــــــوظــيــــــف،  الـبـشـــــريـــــــــة 
ذلـــك  عـــن  ينتـــج  قـــد  ومـــا 
اجتماعيـــة،  تداعيـــات  مـــن 
العمـــــــــل  فــــــــــرص  وانعـــــــدام 
ملـــحـــــــــــــــدودي  بـالـنـســــــــــــــــبــــة 

املهـــارات.   ومتوســـطي 

األخـــرى أيًضـــا. حتـــى فــــي وقـــت الوبـــاء الـــذي نعايشـــه منـــذ أكثـــر مـــن عـــام، لـــم 
ــاء إلـــى  ــا نريـــد، وأدى اإلغـــالق بســـبب الوبـ ــاء مـــن احلصـــول علـــى مـ ــا الوبـ مينعنـ

حتـــوُّل بعـــض الشـــركات إلـــى الرقمنـــة ســـواء بشـــكل كامـــل أو جزئـــي.

لـــت الشـــبكات االجتماعيـــة العالقـــات بـــني مليـــارات األفـــراد  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، حوَّ
ــة  ــر القيميـ ــى األطـ ــة علـ ــرات عميقـ ــع تأثيـ ــلبي - مـ ــادف أو سـ ــكل هـ ــواء بشـ - سـ
مـــة للســـلوك اإلنســـاني، والعديـــد مـــن العواقـــب التـــي  واألخالقيـــة احلاكمـــة واملنظِّ
لـــم يتـــم التعامـــل معهـــا بعـــُد. وبجانـــب ذلـــك هنـــاك االســـتخدامات غيـــر األخالقيـــة، 
ــبكات  ــل وشـ ــة التفاعـ ــدد بنيـ ــر تهـ ــن مخاطـ ــك مـ ــر ذلـ ــم، وغيـ ــيولة بعـــض القيـ وسـ
ـــق  العالقـــات االجتماعيـــة، فالتحـــول الرقمـــي بقـــدر مـــا يوفـــر مـــن فـــرص، فإنـــه يخل

حتديـــات ومخاطـــر أيًضـــا.

ومـــن اخملاطـــر الكبـــرى املرتبطـــة بالتحـــول الرقمـــي، تأثيراتـــه علـــى مســـتقبل 
التوظيـــف، وكيـــف ســـتؤثر املكونـــات األساســـية لـــه مثـــل: الـــذكاء االصطناعـــي 
ــن  ــك مـ ــن ذلـ ــج عـ ــد ينتـ ــا قـ ــف، ومـ ــرية والتوظيـ ــارات البشـ ــى املهـ ــات علـ والروبوتـ
ومتوســـطي  بالنســـبة حملـــدودي  العمـــل  فـــرص  وانعـــدام  اجتماعيـــة،  تداعيـــات 
املهـــارات. بشـــكل عـــام ينتـــج التحـــول الرقمـــي فــــي كل اجملـــاالت العديـــد مـــن الفـــرص 
اإليجابيـــة، مقابـــل العديـــد مـــن التحديـــات واخملاطـــر، وفــــي كل األحـــوال لـــن يتوقـــف 
قطـــار التحـــول الرقمـــي، وســـوف تســـتمر التقنيـــات الرقميـــة فــــي لعـــب دور أساســـي 
فــــي حياتنـــا وحيـــاة األجيـــال القادمـــة، ولذلـــك يجـــب تأكيـــد ضـــرورة العمـــل علـــى 
ــة  ــات املهمشـ ــني الفئـ ــب تضمـ ــا يجـ ــاة، كمـ ــوال احليـ ــة طـ ــارات الرقميـ ــر املهـ تطويـ
والفقيـــرة؛ حتـــى ال تتســـع الفجـــوة الرقميـــة، وتغيـــب العدالـــة واملســـاواة فــــيما يتصـــل 

ــي. ــول الرقمـ ــات التحـ مبتطلبـ

ثانًيا: التوجه اإلنساني للتحول الرقمي

ـــدة  ـــر فائ ـــات التحـــول الرقمـــي، فـــإن النهـــج األكث ـــي لعملي مـــن خـــالل االنتشـــار احلال
هـــو النظـــر فــــي كيفــــية جعـــل التكنولوجيـــا جـــزًءا مـــن احليـــاة البشـــرية واجملتمـــع، 
ــر،  ــا والبشـ ــني التكنولوجيـ ــة بـ ــة العالقـ ــر لطبيعـ ــن النظـ ــياق، ميكـ ــذا السـ ــي هـ وفــ
وهنـــا أزعـــم أن اإلنســـان ليـــس مجـــرد حيـــوان عقالنـــي أو سياســـي أو اجتماعـــي، 
ولكنـــه حيـــوان تكنولوجـــي أيًضـــا؛ ففــــي عصـــر التحـــول الرقمـــي، مـــن املمكـــن أن 
نـــرى بوضـــوح حقيقـــة طبيعتنـــا علـــى الـــدوام، وأن التكنولوجيـــا هـــي محاولـــة لســـد 
الفجـــوة بـــني قيـــود طبيعتنـــا والزيـــادة املســـتمرة فــــي معرفتنـــا، كمـــا أنهـــا إســـقاط 
ــا  ــع مـ ــم يتـــالءم مـ ــم، فهـــي محاولـــة جلعـــل العالـ ــارز للعقـــل البشـــري علـــى العالـ بـ
ــول  ــة التحـ ــة وحتميـ ــم أهميـ ــا فهـ ــن لنـ ــا. وميكـ ــبة لنـ ــا بالنسـ ــون مثالًيّـ ــه ليكـ نتخيلـ
الرقمـــي مـــن خـــالل تأمـــل طبيعـــة العالقـــات القائمـــة بـــني التكنولوجيـــا والبشـــر، 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

بـــني  الـعــالقــــــــــــة  إن 
اإلنسان والتكنولوجيا هي 
محاولـــة »لتجـــاوز احلـــدود« 
مـــن ِقبـــل الطرفــــني بهـــدف 
والتكيـــف  اآلخـــر  قبـــول 
معـــه، لكنهـــا تظـــل عمليـــة 
بشـــرية، وفــــي هـــذه احلالـــة، 
جعـــل  اإلنســـان  يحـــاول 
)التكنولوجيـــا(  »اآلخـــر« 
يحـــدث  وعندمـــا  إنســـاًنا. 
قبـــول  هنـــاك  يكـــون  هـــذا 

للتكنولوجيـــا.  

والتـــي تتجســـد فــــي ثالثـــة أشـــكال مـــن العالقـــات: العالقـــات املتجســـدة، والعالقـــات 
ــة. ــات التبادليـ ــة، والعالقـ التأويليـ

ويتضمـــن التحـــول الرقمـــي توجًهـــا إنســـانًيّا، لذلـــك فـــإن البشـــر مهيـــؤون 
لقبـــول التكنولوجيـــا، علـــى الرغـــم مـــن غموضهـــا )الطبيعـــة اخلفــــية( فــــي بعـــض 
ـــا عـــن  ـــر األفـــراد حديًث ـــى أكث ـــان، وبالرغـــم مـــن مخاطرهـــا وســـلبياتها، حت األحي
ــه  ــي حياتـ ــا فــ ــن التكنولوجيـ ــتغني عـ ــده ال يسـ ــلبيات، جتـ ــر والسـ ــك اخملاطـ تلـ
ـــاء  ـــة التحـــول الرقمـــي يحـــاول البشـــر إضف ـــاء عملي ـــي أثن ـــك فـ ـــه، ولذل ومعامالت
الطابـــع اإلنســـاني علـــى التكنولوجيـــا، مـــن خـــالل لعـــب دور املضيـــف للتكنولوجيـــا، 
ولذلـــك وعلـــى طـــول امتـــداد »سلســـلة العالقـــات بـــني اإلنســـان والتكنولوجيـــا« 
فـــإن قبـــول البشـــر للتكنولوجيـــا هـــو خطـــوة نحـــو العالقـــات البديلـــة لتحقيـــق 
عمليـــة حتـــول رقمـــي )رقمنـــة( بشـــكل أفضـــل، كمـــا هـــو شـــائع فــــي العالقـــة بـــني 
الضيـــف واملضيـــف، مبعنـــى أن العالقـــة بـــني اإلنســـان والتكنولوجيـــا هـــي محاولـــة 
ــه،  ــر والتكيـــف معـ ــول اآلخـ ــل الطرفــــني بهـــدف قبـ ــن ِقبـ ــاوز احلـــدود« مـ »لتجـ
لكنهـــا تظـــل عمليـــة بشـــرية، وفــــي هـــذه احلالـــة، يحـــاول اإلنســـان جعـــل »اآلخـــر« 
ـــا،  ـــول للتكنولوجي ـــاك قب ـــا( إنســـاًنا. وعندمـــا يحـــدث هـــذا يكـــون هن )التكنولوجي
وتكـــون احملصلـــة هـــي التحـــول الرقمـــي للشـــؤون البشـــرية، وترتبـــط هـــذه العمليـــة 
أيًضـــا بقـــدرة اإلنســـان علـــى »التحـــرر« الـــذي يرتبـــط بالقـــدرة علـــى قـــول »نعـــم« 

ــا. أو »ال« للتكنولوجيـ

ثالًثا: كيف َيصنع التحول الرقمي املستقبل؟

ـــأن  ـــة، يوحـــي ب ـــة خـــالل العشـــرين ســـنة املاضي ـــا حـــدث مـــن حتـــوالت رقمي ـــل م تأمُّ
القـــادم أكبـــر وأعظـــم، ولذلـــك يُعـــد التفكـــر فــــي اآلفـــاق املســـتقبلية لعمليـــات التحـــول 
الرقمـــي، مـــن املمارســـات الضروريـــة. وفــــي الواقـــع فـــإن املســـألة لـــم تَعـــد محـــض 
خيـــال، بـــل هنـــاك توجهـــات واقعيـــة بـــدأت بالفعـــل فــــي العديـــد مـــن الـــدول نحـــو 
ـــي  ـــيما يل آفـــاق مســـتقبلية للتطـــور الرقمـــي ال حـــدود لهـــا، وســـوف يعـــرض املقـــال فـ

ـــاق املســـتقبلية. موجـــًزا ألهـــم هـــذه اآلف

)1( املنزل الذكي
يُعـــد »املنـــزل الذكـــي« Smart Home، مـــن نتـــاج عمليـــات التحـــول الرقمـــي املســـتمرة، 
وهـــو مفهـــوم صاعـــد فــــي ســـياق العديـــد مـــن العلـــوم ومنهـــا علـــم االجتمـــاع الرقمـــي، 
ويســـتولي اآلن علـــى خيـــاالت ُصنـــاع التكنولوجيـــا واحلكومـــات باإلضافـــة إلـــى 
قطـــاع مـــن األفـــراد. ويُســـتخدم مفهـــوم املنـــزل الذكـــي لوصـــف األنظمـــة التـــي تتكـــون 
َمـــت لتوفــــير الســـالمة والراحـــة  مـــن مجموعـــة مـــن التقنيـــات الرقميـــة، التـــي ُصمِّ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

واألمـــان والترابـــط وتوفــــير الطاقـــة، وزيـــادة كفـــاءة األجهـــزة واخلدمـــات املنزليـــة. 
ومـــن األجهـــزة التـــي تتضمنهـــا هـــذه األنظمـــة: الثالجـــات، والغســـاالت، وأجـــراس 
األبـــواب، وأجهـــزة املراقبـــة، وفرشـــاة األســـنان، ولعـــب األطفـــال، وزجاجـــات امليـــاه، 
وآالت صنـــع القهـــوة، إلـــخ. إنهـــا عمليـــة أشـــبه بأمتتـــة األجهـــزة املنزليـــة؛ إذ تســـتطيع 
ربـــة املنـــزل، علـــى ســـبيل املثـــال، التحكـــم فــــي كل أجهـــزة املطبـــخ مـــن خـــالل تطبيـــق 

ـــزل. ـــو خـــارج املن ـــى ول ـــي أي مـــكان، حت ـــل، وهـــي موجـــودة فـ ـــى املوباي عل

وتُعلـــن اخلطابـــات الدعائيـــة والترويجيـــة، أن هـــذه التقنيـــات مبجـــرد تثبيتهـــا فــــي 
املنـــزل، ســـوف جتعـــل احليـــاة أســـهل، وأكثـــر راحـــة، ويتعلـــق »ذكاء« هـــذه األجهـــزة 
ـــًدا  ـــر تعقي ـــا تُوَصـــف األنظمـــة األكث ـــا م ـــة املوعـــودة، وغالًب ـــا اآللي واألنظمـــة بوظائفه

بأنهـــا جـــزء مـــن إنترنـــت األشـــياء.

وقـــد بـــدأ الباحثـــون االجتماعيـــون بفحـــص ودراســـة مـــا يشـــبه احليـــاة 
فــــي املنـــازل الذكيـــة، التـــي تُوجـــد فــــيها هـــذه التقنيـــات، وأظهـــرت نتائـــج 
عـــدد مـــن الدراســـات االستكشافــــية، أنـــه علـــى عكـــس تخيـــالت الراحـــة 
املتوّقعـــة مـــن وراء الرقمنـــة املنزليـــة، يتعـــني علـــى األشـــخاص اســـتثمار 
وقـــت وجهـــد كبيريـــن فــــي التقنيـــات الذكيـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا تعمـــل علـــى 
النحـــو املتوّقـــع، وأشـــارت النتائـــج أيًضـــا إلـــى كيـــف أن واقـــع العيـــش 
ــذه  ــه هـ ــي بـ ــا تُوحـ ــا ممـ ــة وإرهاًقـ ــر فوضويـ ــو أكثـ ــة هـ ــازل الذكيـ ــي املنـ فــ
 التخيـــالت الدعائيـــة والترويجيـــة، فغالًبـــا مـــا تســـوء األجهـــزة وتتعطـــل،

ــم اســـتخدامها، وهنـــاك مـــن شـــعروا بامللـــل مـــن التعامـــل  أو يصعـــب تعلُـّ
والعيـــش معهـــا.

)2( من املنازل الذكية إلى املدن الذكية
بســـبب التحضـــر الســـريع، وتزايُـــد عـــدد ســـكان املـــدن بســـرعة كبيـــرة فــــي جميـــع 
ــذه  ــض هـ ــل بعـ ــب حـ ــدة، ويتطلـ ــات جديـ ــكالت وحتديـ ــت مشـ ــم، نتجـ ــاء العالـ أنحـ
املشـــكالت طرًقـــا وأســـاليب مبتكـــرة، وتتمثـــل إحـــدى هـــذه الطـــرق الشـــائعة حالًيّـــا 
ــي  ــة smart city، التـ ــدن ذكيـ ــى مـ ــة إلـ ــدن التقليديـ ــل املـ ــي حتويـ ــد فــ ــكل متزايـ بشـ
ــى  ــد علـ ــة تعتمـ ــج ابتكاريـ ــق مناهـ ــي، وتطبـ ــول الرقمـ ــات التحـ ــن عمليـ ــيد مـ تستفــ
ـــدف هـــذه  ـــة، وته ـــات رقمي ـــى خدم ـــات إل ـــل اخلدم ـــت األشـــياء، وحتوي ـــات إنترن تقني
ـــة  ـــات اخلدمي ـــني، ومعاجلـــة التحدي ـــاة املواطن ـــى حتســـني جـــودة حي ـــة إل املـــدن الذكي

ــة. ــة اخملتلفـ ــة واإلداريـ واألمنيـ

ــع  ــن الدوافـ ــا، مـ ــي أنتجهـ ــي التـ ــول الرقمـ ــات التحـ ــياء وعمليـ ــت األشـ ــد إنترنـ ويُعـ
األساســـية وراء تطويـــر املـــدن الذكيـــة، ويعـــد إنترنـــت األشـــياء منـــوذج اتصـــال، حيـــث 
ــتقبال  ــال واسـ ــياء املاديـــة بوحـــدات حتكـــم دقيقـــة وأجهـــزة إرسـ يتـــم جتهيـــز األشـ

الـتـحـضــــــــر  بـســــبــــب 
عـــدد  وتـزاُيـــــــــد  الســـــــريع، 
بـســــــرعة  املـــــــــــدن  ســـــــكــــان 
كبيـــرة فــــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، نتجـــت مشـــكالت 
جـــديـــــــــــــدة،  وتـحـــديـــــــــــات 
ويتطلـــب حـــل بعـــض هـــذه 
املشـــكالت طرًقـــا وأســـاليب 
إحـــدى  وتتمثـــل  مبتكـــرة، 
الشـــائعة  الطـــرق  هـــذه 
ـــا بشـــكل متزايـــد فــــي  حالًيّ
التقليديـــة  املـــدن  حتويـــل 

إلـــى مـــدن ذكيـــة.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـذكـيـــــــــة  املــــديــــنــــــــــة 
فــــيها  يتـــم  مدينـــة  هـــي 
املعلومـــات  تقنيـــات  مـــزج 
البنـــى  مـــع  واالتصـــاالت 
التقليديـــة  الـتـــحـتــــيــــــــــة 
وتـوحـيـــــــدها  وتنظيمهــــــــا 
الـتـقـنـيــــــات  باســــتــخـــــــــدام 
الرقميـــة املتقدمـــة، ووفًقـــا 
لذلـــك، تبـــدو التكنولوجيـــا 
ـــي  هـــي اخليـــط املشـــترك فـ
املدينـــة  تعريفـــات  معظـــم 

الذكيـــة.  

لالتصـــاالت الرقميـــة، وتركيـــب حـــزم البروتوكـــوالت التـــي ســـتجعل هـــذه األشـــياء 
املاديـــة قـــادرة علـــى التواصـــل مـــع بعضهـــا ومـــع املســـتخدمني.

وعلـــى مـــدى العقـــود القليلـــة املاضيـــة، اجتـــذب مفهـــوم املـــدن الذكيـــة العديـــد 
مـــن العلمـــاء والباحثـــني، ودار نقـــاش واســـع حـــول العالـــم، يـــدور جـــزء منـــه 
حـــول املـــدى الـــذي يجـــب أن تلعـــب فــــيه التكنولوجيـــا وتكنولوجيـــا االتصـــاالت 
واملعلومـــات دوًرا مهيمًنـــا فــــي املدينـــة لتصبـــح أكثـــر ذكاًء، ويتـــم تعريـــف 
املدينـــة الذكيـــة بأنهـــا مدينـــة يتـــم فــــيها مـــزج تقنيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت 
مـــع البنـــى التحتيـــة التقليديـــة وتنظيمهـــا وتوحيدهـــا باســـتخدام التقنيـــات 
ـــا لذلـــك، تبـــدو التكنولوجيـــا هـــي اخليـــط املشـــترك  الرقميـــة املتقدمـــة، ووفًق
فــــي معظـــم تعريفـــات املدينـــة الذكيـــة، إال أن ذلـــك ال مينـــع وجـــود عوامـــل 
أخـــرى، وفــــي هـــذا الصـــدد ميكـــن التمييـــز بـــني ثالثـــة عوامـــل أساســـية فــــي 
تشـــكيل املـــدن الذكيـــة؛ عوامـــل الرقمنـــة والتكنولوجيـــا، العوامـــل البشـــرية، 

والعوامـــل املؤسســـية.

)3( من املدن الذكية إلى مجتمع اجليل اخلامس
شـــهد االجتمـــاع البشـــري منـــذ نشـــأته حتـــى اآلن، أربعـــة أجيـــال مـــن اجملتمعـــات: 
مجتمـــع الرعـــي والصيـــد، اجملتمـــع الزراعـــي، اجملتمـــع الصناعـــي، ومجتمـــع 
ــدأ  ــن املاضيـــني، بـ ــع خـــالل العقديـ ــول الرقمـــي الواسـ ــع التحـ ــات. ومـ املعلومـ
 Society احلديـــث عـــن طـــور خامـــس مـــن اجملتمعـــات، أطلـــق عليـــه مصطلـــح
5.0 وترجمتـــه مبفهـــوم »مجتمـــع اجليـــل اخلامـــس«، وينقلنـــا مجتمـــع اجليـــل 
 super ـــذكاء ـــق ال ـــة، ويبشـــر مبجتمـــع فائ ـــة الذكي ـــى مـــا وراء املدين اخلامـــس إل

.smart society

وذاع مفهـــوم مجتمـــع اجليـــل اخلامـــس بدايـــة مـــن ينايـــر 2016، عندمـــا أصـــدرت 
احلكومـــة اليابانيـــة اخلطـــة األساســـية اخلامســـة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، وتقتـــرح 
هـــذه اخلطـــة فكـــرة )Society 5.0(، وهـــي رؤيـــة تهـــدف إلـــى العمـــل علـــى بنـــاء 
مجتمـــع مســـتقبلي يسترشـــد باالبتـــكار العلمـــي والتكنولوجـــي، وذلـــك مـــن 
ـــم الواقعـــي( والفضـــاء  ـــق بـــني الفضـــاء املـــادي )العال ـــادرة الدمـــج املطل خـــالل مب
اإللكترونـــي، وحتقيـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن تكنولوجيـــا االتصـــاالت واملعلومـــات، 
مبـــا يؤســـس جملتمـــع فائـــق الـــذكاء. اجليـــل اخلامـــس مـــن اجملتمعـــات وهـــو 
مجتمـــع يركـــز علـــى اإلنســـان، ويـــوازن بـــني التقـــدم االقتصـــادي والتكنولوجـــي 
حلـــل مشـــكالت اجملتمـــع، مـــن خـــالل أنظمـــة بيانـــات الـــذكاء االصطناعـــي فائقـــة 
الـــذكاء. إنـــه ميثـــل رؤيـــة جديـــدة جملتمـــع أكثـــر ذكاًء، حيـــث يخلـــق بـــني البشـــر 

والطبيعـــة والتكنولوجيـــا توازًنـــا مســـتداًما تعـــززه البيانـــات.
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االجـتــــمــــــــــاع  شــــــهـــــد 
البشـــري منـــذ نشـــأته حتـــى 
مـــن  أجيـــال  أربعـــة  اآلن، 
اجملتمعـــات، ومـــع التحـــول 
خـــالل  الواســـع  الرقمـــي 
بـــدأ  املاضيـــني،  العقديـــن 
احلديـــث عـــن طـــور خامـــس 
ُأطلـــق  اجملتمعـــات،  مـــن 
»مجتمـــع  مصطلـــح  عليـــه 
الـــذي  اخلامـــس«،  اجليـــل 
ينقلنـــا إلـــى مـــا وراء املدينـــة 
مبجتمـــع  ويبشـــر  الذكيـــة، 

الـــذكاء.   فائـــق 

وتؤكـــد ســـردية مجتمـــع اجليـــل اخلامـــس مركزيـــة اإلنســـان؛ ففــــي حـــني أن األنظمـــة 
االقتصاديـــة التقليديـــة تســـتمد قدرتهـــا التنافســـية مـــن خـــالل دمـــج األشـــياء أو الســـلع 
واملـــال، بطـــرق تعمـــل علـــى حتســـني الكفـــاءة، فـــإن مجتمـــع اجليـــل اخلامـــس، يجعـــل 
القيمـــة االقتصاديـــة كامنـــة بـــدلًا مـــن ذلـــك فــــي األفـــراد والبيانـــات، فالبيانـــات التـــي 
ُجِمعـــت مـــن إنترنـــت البشـــر، مضافـــة إليهـــا البيانـــات التـــي ُجِمعـــت مـــن إنترنـــت 
األشـــياء، ســـتكون ذات أهميـــة حاســـمة فــــي اجلهـــود املبذولـــة للدخـــول مـــن بوابـــة 

ـــل اخلامـــس. مجتمـــع اجلي

وختاًمـــا، أود اإلشـــارة إلـــى أنـــه ليســـت كل األشـــياء فــــي احليـــاة »أشـــياء جيـــدة« 
ـــي خضـــم  ســـواء كانـــت احليـــاة التقليديـــة، أو احليـــاة املرقمنـــة. وحقيقـــة فنحـــن فـ
ــال؛  ــا االتصـ ــبة وتكنولوجيـ ــي واحلوسـ ــول الرقمـ ــوع بالتحـ ــر مدفـ ــراب كبيـ اضطـ
فالتقنيـــات التـــي نبنيهـــا - والتـــي قمنـــا بتضمينهـــا بالفعـــل فــــي جميـــع جوانـــب 
حياتنـــا تقريًبـــا - لديهـــا القـــدرة علـــى تغييـــر اجملتمـــع مـــن أجـــل الصالـــح العـــام، 
ومـــن أجـــل ســـعادة اإلنســـان ورفاهيتـــه، كمـــا أنهـــا تخلـــق وتضخـــم اخملاطـــر بطـــرق 
لـــم نكـــن نتخيلهـــا قبـــل عشـــرين عاًمـــا. اليـــوم وفــــي العديـــد مـــن البلـــدان فــــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، نتصـــارع مـــع حـــرب املعلومـــات، واملعلومـــات املضللـــة التـــي 
تطغـــى علـــى احلقائـــق، ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي التـــي بقـــدر مـــا تقربنـــا 
وتعطينـــا منافـــع، بقـــدر مـــا تقـــوض الكثيـــر مـــن أســـس احليـــاة اإلنســـانية، وبالرغـــم 
ـــات التحـــول  ـــى أن عملي ـــا، يؤشـــران عل ـــرة اإلنســـانية وتاريخن ـــك فـــإن اخلب مـــن ذل
الرقمـــي لـــن تتوقـــف، ومـــا نـــراه اآلن مجـــرد آفـــاق مســـتقبلية، ســـتصبح ســـريًعا 
ـــا بعـــض  ـــي املســـتقبل القريـــب، ولـــو راقبن ـــا فـ ـــيه أبناؤن ـــا نعيشـــه، أو يعيـــش فـ واقًع
الـــدول العربيـــة مـــن حولنـــا، فســـوف نالحـــظ أنهـــا قطعـــت شـــوًطا كبيـــًرا نحـــو 
ــي،  ــول الرقمـ ــتوى التحـ ــى مسـ ــواء علـ ــال، سـ ــذا املقـ ــي هـ ــاه فــ ــا طرحنـ  بعـــض مـ

أو املدن الذكية، أو مجتمع اجليل اخلامس.



أبرز خمس اجتاهات تقنية فى عام ٢٠٢٢  

الذكـــــــــــــــــــاء  دور  تنامـــــي 
العديــد  فـــي  االصطناعــي 

من اجملـــــــــــــاالت.

ســتصبح الواجهــات اخلاليــة 
البرمجيـــة  التعليمــات  مــن 

أكثر شيوعــًا.

سنصبـــــــح على درايـــــــــة
متزايــــــــــدة مبفهــــــــــــــوم

 "امليتافيرس". 

تنظيمــي  إطــار  وضــع 
احلكومــات  الســتخدام 
املتزايــد لتكنولوجيــا الــذكاء 

االصطناعي.

تزايـُـد دور التكنولوجيــا فـــي توليــد الطاقــة 
النظيفــة؛ إذ يتوقــع ظهــور تطبيقــات عمليــة 

فـي مجال "الهيدروجني األخضر"

الثورة البرمجية
اجلـديـــــدة

الرقمنـــــة واحملاكــــاة 
االفتراضيــة للبيانات 

الشفافية واحلوكمة
واملساءلـــــــــــــــــــــــة

حلول الطاقة
املستدامــــــــة

Source: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/27/09/2021/the-5-biggest-technology-trends-in2022-/?sh=1e6f1ac82414.
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العلمية  والطرق  األساليب  فـي  نوعية  نقالت  نشهد  ُمتغير  ُمتحول  عالم  فـي 
هذا  مواكبة  وأفراد،  مؤسسات  لنا:  بد  وال  كافة،  املستويات  على  والتكنولوجية 
التطور، والعمل على أن نكون مؤثرين وفاعلني فـي نقل ذلك التطور الهائل، سواء 
على مستوى التكنولوجيا أو العلوم، وعلى مستوى التقنيات الرقمية أيًضا التي تشهد 
فـي السنوات األخيرة تطوًرا كبيًرا فـي االبتكار ومناذج العمل، واألهم على مستوى 
التطبيق واالنتقال الكامل إلى العمل الرقمي، ومع أن هناك بعض الدول أو األفراد 
الذين يفضلون العيش فـي عزلة وعدم االنخراط فـي عالم الغد، فإن الثابت أنه 
على اجلميع أن يلحق بالركب؛ وذلك لسبب أساسي وهو احلاجة إلى أساليب العمل 
هذه التي تضمن تطور البشرية وبقاءها، وقد أثبت ما حَدث خالل جائحة كورونا 

مؤخًرا أهمية العمل الرقمي فـي حماية البشر. 

وقبل أن نخوض فـي جتربتنا هنا فـي دولة اإلمارات على مستوى التحول الرقمي، 
والتي تعد جتربة رائدة، ال بد لنا أن نعرِّف بأهمية التحول الرقمي الذي هو بوابتنا 

نحو املستقبل على األصعدة كافة.

أهمية التحول الرقمي

للتحول الرقمي فوائد عديدة على مستوى الفعالية والكفاءة التي ستكون مضاعفة، 
إلى جانب التكلفة، حيث ال شك أن ذلك التحول سيوفر الكثير حتى على مستوى 
الوقت، فضلًا عن إسهامه فـي مرونة العمل والتنظيم، لكن ال بد لنا من االنتقال 
إلى أساليب ومناذج العمل الرقمي أو تبنِّي التقنيات الرقمية بطريقة فعالة بهدف 
حتقيق النتائج املرجوة، وذلك يحتاج إلى سلسلة من املتطلبات بهدف حتقيق االنتقال 
السليم؛ فعملية التحول هذه ال بد لها من تقنيات مواكبة ألفضل ما توصلت إليه 
البشرية كياْل نكون متأخرين عن الركب، وكذلك كمية بيانات تخدم غاية التحول، 
والربط  التواصل  على  والعمل  الرقمي،  العمل  آلية  تخدم  مؤهلة  بشرية  وكوادر 
تتعلق  أيًضا  متعددة  معوقات  وللتحول  واخلارجية.  الداخلية  اخملتلفة  اجلهات  مع 
التقنيات املناسبة، والتعامل  املادية والبشرية، والقدرة على استقطاب  باإلمكانات 

مع التقنيات احلديثة، وحتقيق غاية التحول الرقمي. 

لقد أصبحت دولة اإلمارات مركًزا عاملًيّا يحقق التواصل الفعال بني دول العالم، 
الربط بني الشرق والغرب، ومتّكنت من أن  وحتظى بأهمية خاصة لقدرتها على 
تكون مركًزا إقليمّيًا للشركات واملؤسسات من مختلف الدول، كل ذلك وضعها ضمن 
تسهيل  بهدف  املُتاحة  والوسائل  الطرق  بأفضل  فـيه  تلتزم  أن  يجب  عاملي  سياق 

قمة املستقبل الرقمي 2022 ... 
ومنوذج التحول الرقمي فـي اإلمارات 

حــــمــــيــــد  ســــــــــالــــــــــم  د. 

اإلماراتـــي والكاتـــب  املفكـــر 
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العمل، وهذا ما كان من خالل العمل اجلاد على التحول إلى العصر الرقمي فـي 
املناحي كافة، ليس تلك التي ترتبط بقطاعات استثمارية أو تكنولوجية فقط، بل 
كثيرة،  والنماذج  واألمثلة  واملقيم،  املواطن  تهم  التي  اخلدمية  اجلوانب  فـي  حتى 

وسأذكرها فـي سياق هذا املوضوع.

قمة املستقبل الرقمي ومسارات العمل

فـي اإلمارات لدينا العديد من اجلهات واملؤسسات التي تعمل على ضمان التحول 
العمل  ومت  أساسية،  غاية  الرقمية  احلكومة  أصبحت  فعال؛ حيث  بشكل  الرقمي 
اجلانب  فـي  متمكًنا  احلكومية  اجلهات  من  الكثير  وأضحى  سنوات،  منذ  عليها 
أبو  »هيئة  كاملة، وسأذكر هنا  الرقمي  التحول  وقادًرا على حتقيق غاية  الرقمي، 
ظبي الرقمية«؛ حيث ستقام قمة املستقبل الرقمي فـي عام 2022، وسيشارك فـي 
هذه القمة اآلالف من اخملتصني من مختلف الدول، أما شعار القمة فهو: »متكني 
حكومة املستقبل«، وستتناول العديد من القضايا املهمة، على رأسها التحول الرقمي 
الذي حدث فـي عالم ما بعد كوفـيد-19، ومستقبل اخلدمات احلكومية، ومستقبل 

البيانات، ومستقبل األمن السيبراني، ومستقبل التكنولوجيا.

وكل مسار من هذه املسارات يحتاج إلى آلية عمل منفصلة؛ حيث إن »مستقبل اخلدمات 
احلكومية« يجب أن يأخذ فـي عني االعتبار اخلدمات املوفرة، وأن تكون سهلة ميسرة، 
م من خالل مختلف الوسائل التكنولوجية املتاحة وتُلبي االحتياجات، وهذا أهم  تَُقدَّ
متكني  خالل  من  الرقمي  للعمل  ممتازة  أمثلة  اإلمارات  فـي  شهدنا  وقد  عنصر، 
اخلدمات احلكومية التي حققت هدفها على أكمل وجه. أما بالنسبة إلى »مستقبل 
البيانات« فهو عامل مهم للغاية أيًضا؛ إذ إن حتويل البيانات من صيغة إلى أخرى 
التي  املنسقة  البيانات  كبيرة من  توفـير كمية  تتضّمن  آلية عمل معقدة،  إلى  يحتاج 
تخدم عملية التحول، وهذا جانب عالي األهمية؛ فالبيانات أساس عمل أي منظومة، 
وفـي أي قطاع سواء كان االستثماري أو املالي أو البنكي أو حتى الثقافـي والفني، 
وهذه البيانات التي يتم جمعها وتنسيقها وإدخالها هي التي ستضمن تقدمي اخلدمات 
على أكمل وجه، وهذه هي الغاية من توفـير تلك البيانات بشكل كامل وشامل. وليس 
الذي يوفر احلماية  السيبراني«،  يأتي »مستقبل األمن  البيانات  بعيًدا عن مستقبل 
املطلوبة، سواء لتلك البيانات، أو حتى آلية العمل الكاملة، مثل: الشبكات والوسائل 
الرقمي.  التحول  استمرارية عمل  اإللكتروني، مبا يضمن  الدفاع  وبرامج  واألنظمة 
واألمن السيبراني ال يتوقف عند جهة محددة، سواء أفراد أو مؤسسات؛ حيث إن 

فــــي اإلمـــارات أصبحـــت 
احلـكـومــــــــة الرقميـــة غايـــة 
أساســـية، ومت العمـــل عليهـــا 
وأضحـــى  ســـــــنوات،  منـــــــذ 
الـجـهـــــــــات  مـــــــن  الـكـثـيـــــــــــر 
علـــى  قــــــــــادًرا  احلـكـومـيـــــــــة 
التحـــول  غـايــــــــة  حتقيــــــــق 
وهنـــا  كـامـــــــلــــــة،  الـرقــمــــي 
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى »هيئـــة 
أبـــو ظبـــي الرقميـــة«؛ حيـــث 
املســـتقبل  قمـــة  ســـتقام 
 ،2022 عـــام  فــــي  الرقمـــي 
»متكـــني  شـــعارها  وســـيكون 

املســـتقبل«.   حكومـــة 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الـتـحـــــــــــول  يـهـــــــــــــدف 
قـطــــــــــاع  فــــي  الرقـمـــــــــــي 
تســـهيل  إلـــى  اخلدمـــات 
حيـــاة املواطنـــني واملقيمـــني 
َقـــت  ُحقِّ وقـــد  والزائريـــن، 
مجـــال  فــــي  نوعيـــة  نقلـــة 
دولـــة  فــــي  اخلدمـــات 
فـجـمـيــــــــــــــــع  اإلمـــــــــــــارات؛ 
الـدولـــــــة  فــــي  اخلدمــــــــات 
فـريــــــــدة  نـمـــــــــاذج  تـجــــــــــد 
للعمـــل مـــن خـــالل إلغـــاء 
الـورقـــيـــــــــــــــة  املـــــعـــامـــــــالت 
وتفعيـــل  اختصارهـــا،  أو 
الـتـكـنـولــوجـيــــــــا احلديثـــة 

مبـــا يخـــدم العميـــل.  

الهجمات اإللكترونية متعددة اجلهات، ولها أهداف شتى، منها أهداف جتسسية إلى 
استحواذية أو تخريبية، أما بالنسبة لـ »مستقبل اخلدمات احلكومية«، فهذا املسار 

يحتاج إلى عامل التطوير والتحديث خاصة بالنسبة جلانب الكفاءة. 

عموًما وبالنسبة للتحول الرقمي فـي أي دولة فـي العالم فهو يرتبط بجوانب عديدة، 
ويخدم سياقات وقطاعات مختلفة، مبا يضمن أفضل النتائج فـي أي قطاع أو جانب، 
وسأذكر بعض اجلوانب املتعلقة بالتحول الرقمي والتي ميكن أن تثمر أفضل النتائج 
من خالل هذا التحول، وهذه القطاعات يجب أن يتم فـيها التحول بأسرع وقت؛ نظًرا 
ألهميتها وتأثيرها، فبالنسبة »للتخطيط واالبتكار« فـي كل مؤسسات الدولة أو حتى 
فـيما يتعلق بالعمل املؤسسي اخلاص، فـيجب أن يتم التحول الرقمي مبا يتناسب مع 
هذا القطاع، أما إذا ما حتدثنا عن التخطيط واالبتكار احلكومي حصًرا، فإن العمل 
الواجب حتقيقه هو استثمار التحول الرقمي فـي مجال التخطيط، مبا يضمن حتقيق 
أفضل النتائج الدقيقة، والتي تتميز بالكفاءة العالية، أما بالنسبة لالبتكار فـيجب أن 
يكون تطوير اجلانب الرقمي وتقنياته دائًما ومستمًرا، مبا يضمن جودة العملية كاملة. 
وبشكل عام فـيجب أن تسهم عملية تبادل املعلومات والتجارب فـي الوصول إلى نتائج 

جديدة، تضمن تقدمي خدمات أو منتجات تتناسب مع هدف حتقيق التميز. 

إلى  األول  املقام  فـي  يهدف  الرقمي واخلدمات« فهو جانب أساسي  »التحول  أما 
بالسرعة  تتمتع  قيِّمة  وتقدمي جتارب  والزائرين،  واملقيمني  املواطنني  تسهيل حياة 
َقت نقلة نوعية فـي مجال اخلدمات  والدقة والفعالية، وهنا فـي دولة اإلمارات ُحقِّ
تتعلق بدوائر  التي  الدولة سواء  الرقمي؛ فجميع اخلدمات فـي  التحول  عبر ذلك 
إلغاء  خالل  من  للعمل  فريدة  مناذج  جتد  اخلاصة  املؤسسات  حتى  أو  الدولة 
العميل،  التكنولوجيا احلديثة مبا يخدم  أو اختصارها، وتفعيل  الورقية  املعامالت 
فتجد أن عامل الدقة يتفوق من خالل إدخال البيانات بشكل دقيق ودمجها، وتدفق 
التي ميكن  كافة  ويسير عبر اخملرجات  بشكل سريع  وإضافة اخلدمة  املعلومات، 
أن يتلقى العميل من خاللها خدمته، وهذا جتده منذ دخولك الدولة فـي املطارات 
فكل شيء  اليومية،  احلياة  فـي  التفاصيل  أصغر  داخل  وحتى  واملنافذ احلدودية، 
أصبح يسيًرا ومتكاملًا، وال داع لطوابير طويلة وانتظار ساعات؛ فخالل دقائق تنجز 
معاملتك وتنطلق، وفـي كثير من األحيان تنجز عن بعد من خالل اإلنترنت، حيث 

إنك حتصل على تلك اخلدمات بشكل فعال ودون عناء.

جانب آخر »اجلانب التعليمي والتحول الرقمي«، وهذا اجلانب شهد قفزة نوعية 
خالل الفترة األخيرة، وخاصة بعد انتشار وباء كوفـيد-19؛ ففـي خالل فترة قياسية 
استطاعت دولة اإلمارات االنتقال إلى التعليم عن بعد فـي مجاالت مختلفة، وتفعيل 
فعال وسريع،  رقمي  التطور من خالل حتول  إلى هذا  للوصول  املتطورة  الوسائل 
يضمن اجلودة التعليمية ذاتها ونقل املعلومة. واألهم من ذلك التفاعل بني الطالب 
الكتب  وبنك  واملعلومات  البيانات  مجال  فـي  يكن  لم  الرقمي  فالتحول  واملعلم؛ 
تتطلب  ال  متكاملة،  تعليمية  منظومة  إلى  انتقل  بل  فحسب،  والتسجيل  واملصادر 
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احلضور الفعلي فـي بعض اجلامعات أو املدارس، وفـي ضوء ذلك، حقق التحول 
وعن  متكامل،  بشكل  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  عالية  فعالية  الرقمي 

طريق برامج تفاعلية تقدم اجلودة التعليمية نفسها لكن بشكل رقمي متكامل.

هذا التحول لم يكن فـي »مجال التعليم« فقط، بل كان فـي »مجال الصحة« أيًضا؛ 
حيث قفز التحول قفزة نوعية كبيرة ما بعد كوفـيد-19؛ حيث قّدمت دولة اإلمارات 
كلها  التطعيم  وعملية  فالفحوصات  الصحي؛  اجملال  فـي  ومتكاملًا  فريًدا  منوذًجا 
لتحقيق  التقنية  الوسائل  أفضل  استثمار  من خالل  الرقمي  التحول  ذلك  شهدت 
ذلك التحول، فمنذ دخولك الدولة أنت ُمتَابَع من خالل عدة برامج تتعلق بجميع 
اإلجراءات التي متنع تعرُّضك لإلصابة بفـيروس كورونا، وحتى فـي حالة اإلصابة 
تصبح حتت املراقبة حتى التأكد من اخللو من املرض والشفاء التام. كما أن عملية 
الوباء كانت تتم بشكل متكامل ورقمي، كل ذلك أسهم  اإلغالق املنظم مع انتشار 
بشكل فعال فـي وقف متدد الوباء وانتشاره، والعمل على حصره ثم القضاء عليه. 
وهذا التحول الرقمي كان سبق وانطلق عبر جميع املؤسسات الصحية؛ حيث إن 
املريض ال يضيع وقته فـي معامالت ورقية طويلة وبيانات ورقية غالًبا ما تضيع أو 
تُهَمل، بل أصبح هناك تكامل وحفظ لبيانات كل مريض ضمن شروط محددة حتمي 
خصوصيته، لكنها توفر له خدمات متكاملة ودقيقة، وتوفر للطبيب املعالج الدقة 

والسرعة، مبا يخدم املريض فـي املقام األول. 

أما بالنسبة ملشروعات االستدامة التي حرصت الدولة على أن توليها اهتماًما كبيًرا 
بل  كامل،  لتحول رقمي  االستدامة  األخيرة، فقد خضعت مشروعات  السنوات  فـي 
االستدامة، ومبا  أهداف  مع  يتوافق  رقمي، مبا  أساس  املشروعات على  بعض  بُِني 
يخدم توفـير الطاقة، وعدم استنزافها، واحلفاظ على البيئة، وتأمني مصادر مستجدة 
ومستدامة للطاقة والغذاء من أجل حماية البشر، وقد اعتُِمد التحول الرقمي بشكل 
كامل فـي هذا اجملال، وجتد ذلك واضًحا من خالل مشروعات عمالقة شاخصة فـي 

جميع مؤسسات الدولة التي التزمت مبشروعات االستدامة الدائمة.

كل ما طرحته هنا هو جزء يسير مما ميكن أن نحققه من خالل التحول الرقمي، 
قابلة  وهي  التوقعات،  فاقت  نتائج  حققت  اإلمارات  فـي  ناجحة  جتارب  وهناك 
للتطبيق فـي دول العالم كافة، لكن أهم جانب من أجل نقل هذه التجربة هو أن 
التحول الرقمي ودوره فـي رفع مستوى  يكون هناك رغبة وإميان حقيقي بأهمية 
العمل وكفاءته، فضلًا عن أهمية توفـير اجلوانب التقنية التي ستخدم هذا التحول، 
وتوفـير كوادر بشرية قادرة على العمل من أجل استمرارية التحول الرقمي؛ فعنصر 
االستمرارية هو العنصر األهم، وذلك من أجل حتقيق النتائج التي بال شك ستنقل 
دول  مع  الربط  من  وتستفـيد  العاملي،  التطور  فاعلة ضمن سياق  دول  إلى  الدول 
العالم، مبا يضمن رفاهية املواطن فـي املقام األول؛ فكل تلك التحوالت تسعى إلى 
فـيه قدوة  اإلمارات  مُتثِّل  ما  أهمية، وهو  األكثر  البشر، وهذا هو اجلانب  خدمة 

ومنوذج عمل فاعلًا وقابلًا للتطبيق.

مشـروعات  خضعـت 
رقمـي  االسـتدامة لتحـول 
اإلمـارات،  دولـة  فــي  كامـل 
بـل ُبِنـي بعـض املشـروعات 
مبـا  رقمـي،  أسـاس  علـى 
أهـــــــــــداف  مــــع  يـتـوافـــــق 
يخـدم  ومبـا  االسـتدامة، 
وعـدم  الطاقــــــــــــة،  توفـيـــــر 
استنزافها، واحلفاظ على 
مصـادر  وتأمـني  البيئـة، 
ومــســــــتدامة  مســــــتـجــــدة 
للطاقـة والغـذاء مـن أجـل 
حماية البشـر، وقد اعُتِمد 
بشـكل  الرقمـي  التحـول 

كامل فـي هذا اجملال.  



الـتـغــيـــــر املنـاخـــــي ..

بني الـواقـــع واملـأمـــــول



الـتـغــيـــــر املنـاخـــــي ..

بني الـواقـــع واملـأمـــــول



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

429

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــــي ضـــوء التحديـــات املتســـارعة التـــي يشـــهدها العالـــم جـــراء اآلثار الســـلبية للتغيرات 
ـــن غـــرق بعـــض املناطـــق  ـــه م ـــا يتبع ـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر وم ـــن ارتف ـــة، م املناخي
فــــي العالـــم، وتأثـــر البنـــى التحتيـــة، وتهجيـــر الســـكان، وارتفـــاع متوســـط درجـــات 
ــاط  ــة، وأمنـ ــول الزراعيـ ــر الفصـ ــة، وتغيـ ــات مناخيـ ــن إزاحـ ــه مـ ــا يتبعـ ــرارة ومـ احلـ
ــة  ــداث املناخيـ ــى األحـ ــة إلـ ــدول، باإلضافـ ــن الـ ــد مـ ــي العديـ ــراض فــ ناقـــالت األمـ
اجلامحـــة مـــن أعاصيـــر وســـيول وموجـــات حـــرارة وصقيـــع، ومـــا يتبعهـــا مـــن خســـائر 
ــادر  ــي اخلامـــس الصـ ــر التجميعـ ــار التقريـ ــدة؛ حيـــث أشـ ــة عديـ ــرية واقتصاديـ بشـ
ـــى أن »ال لبـــس  ـــي 2014   إل ـــاخ فـ ـــر املن ـــة بتغي ـــة املعني ـــة الدولي ـــة احلكومي عـــن الهيئ
فــــي أن التأثيـــر البشـــري قـــد أدى إلـــى تدفئـــة الغـــالف اجلـــوي واحمليطـــات واألرض، 
وقـــد حدثـــت تغيـــرات واســـعة النطـــاق وســـريعة فــــي الغـــالف اجلـــوي واحمليطـــات 
والغـــالف اجلليـــدي واحمليـــط احليـــوي«، حيـــث وصلـــت الزيـــادة فــــي متوســـط درجـــة 
ـــرة مـــن عـــام 1850  حتـــى  حـــرارة األرض إلـــى نحـــو 1.07 درجـــة مئويـــة خـــالل الفت
ـــرة  عـــام 2019 ، كمـــا ارتفـــع مســـتوى ســـطح البحـــر بنحـــو 20 ســـنتيمتًرا خـــالل الفت
مـــن عـــام 1901 حتـــى عـــام 2018  ، باإلضافـــة إلـــى التناقـــص امللحـــوظ فــــي الغطـــاء 
اجلليـــدي. وفــــي مصـــر فقـــد صرنـــا نشـــهد العديـــد مـــن تلـــك التأثيـــرات الســـلبية 
واضحـــة جليـــة؛ فعلـــى مـــدار األعـــوام املاضيـــة -مثـــلًا- لـــم تعـــد تتســـم حالـــة الطقـــس 
لدينـــا بأنـــه حـــار جـــاف صيًفـــا دافـــئ ممطـــر شـــتاًء، بـــل بـــات هنـــاك العديـــد مـــن 
التغيـــرات املتســـارعة، والتـــي أصبحـــت محـــل رصـــد ومتابعـــة مـــن أجهـــزة الدولـــة؛ 
فقـــد شـــهدت مصـــر العديـــد مـــن املوجـــات املناخيـــة اجلامحـــة مـــن أمطـــار غزيـــرة 
لـــم تـــأِت فــــي موعدهـــا املعتـــاد، وكذلـــك موجـــات صقيـــع وموجـــات حـــرارة أدتـــا إلـــى 
العديـــد مـــن األضـــرار بالســـكان، والبنيـــة التحتيـــة، فضـــلًا عـــن اخلســـائر االقتصاديـــة 

ـــا. ـــل، وغيره ـــر احملاصي ـــة وتأث املرتبطـــة باألراضـــي الزراعي

ــل  ــار احملفـ ــي إطـ ــم فــ ــت دول العالـ ــات، أدركـ ــك التحديـ ــوء تلـ ــي ضـ ــا وفــ ــن هنـ ومـ
الرســـمي الـــذي يجمعهـــا جملابهـــة تلـــك الظاهـــرة، وهـــو اتفاقيـــة األمم املتحـــدة 
ــاق  ــًرا اتفـ ــو، ومؤخـ ــا مـــن بروتوكـــول كيوتـ ــا انبثـــق عنهـ ــاخ، ومـ ــر املنـ ــة لتغيـ اإلطاريـ
باريـــس، أن التعهـــدات وااللتزامـــات التـــي أُعِلـــن عنهـــا فــــي إطـــار املســـاهمات 
ـــق بإجـــراءات  ـــيما يتعل ـــي إطـــار اتفـــاق باريـــس املناخـــي، خاصـــة فـ ـــا فـ احملـــددة وطنًيّ
التخفــــيف مـــن انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري املســـببة لظاهـــرة تغيـــر املنـــاخ، 
ـــاع  ـــى ارتف ـــاظ عل ـــق هـــدف احلف ـــات، ولتحقي ـــية لســـد فجـــوة االنبعاث ـــر كافـ ـــد غي تع
درجـــة احلـــرارة دون مســـتوى درجـــة ونصـــف مئويـــة بحلـــول نهايـــة القـــرن احلالـــي 

احليـــاد الكربوني نحو آفـــاق عاملية لتحقيق 
املستدامة التنمية 

الرحيم عبد  شــريــف  م. 
رئيـــس اإلدارة املركزيـــة للتغيـــرات 

املناخيـــة - وزارة البيئـــة

ــل فـــرج ــ الـــكـــمـــيـــائـــي/ وائــ
الـعـامـــــة  اإلدارة  عـــــام  مديـــــر 
للتخفـــيف وآليــة التنمية النظيفة 

- وزارة البيئــة

الـــعـــزيـــز عـــبـــد  عــــمــــرو  أ. 
 - التخفــــيف  إدارة  مديـــر 

البيئـــة وزارة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــن  ، وإذا اســـتمر الوضـــع علـــى هـــذا النحـــو فـــإن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى آثـــار لـــن يتمكَّ
ــا. ــا أو تـــدارك تأثيراتهـ ــم مـــن مجابهتهـ العالـ

ــى  ــل علـ ــادرات للعمـ ــوات واملبـ ــن الدعـ ــد مـ ــر العديـ ــد ظهـ ــك، فقـ ــم ذلـ ــي خضـ وفــ
ـــة،  ـــى بعـــض تلـــك األمثل ـــاد الكربونـــي، وقبـــل أن نلقـــي الضـــوء عل الوصـــول إلـــى احلي
ـــا أولًا نشـــير إلـــى أن احليـــاد الكربونـــي يعنـــي حتقيـــق التـــوازن بـــني انبعاثـــات  فدعون
ــات، وذلـــك  ــن تلـــك االنبعاثـ ــراءات التخفــــيف مـ ــراري وإجـ ــازات االحتبـــاس احلـ غـ
لوقـــف زيـــادة تركيـــزات تلـــك الغـــازات فــــي الغـــالف اجلـــوي. وقـــد شـــهدنا مؤخـــًرا 
ـــك  ـــول عـــام 2050، وكذل ـــي بحل ـــادل الكربون ـــق التع ـــي بتحقي إعـــالن االحتـــاد األوروب
األمـــر بالنســـبة للمملكـــة املتحـــدة وكوريـــا اجلنوبيـــة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 
واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، كمـــا تعهـــدت الصـــني بتحقيـــق ذلـــك بحلـــول عـــام 2060، 
ـــك  ـــن تل ـــد م ـــام العدي ـــث ق ـــة الســـعودية؛ حي ـــة العربي ـــر بالنســـبة للمملك ـــك األم وكذل
الـــدول فــــي هـــذا اإلطـــار بتبنِّـــي اســـتراتيجيات تنميـــة منخفضـــة االنبعاثـــات، مـــن 
خـــالل العديـــد مـــن املبـــادرات التـــي أُطِلقـــت، مثـــل: الصفقـــة األوروبيـــة اخلضـــراء 
EU Green Deal( 2050(، والصفقـــة الكوريـــة اخلضـــراء 2050، ومبـــادرة الســـعودية 

اخلضـــراء مـــن خـــالل مشـــروعات التشـــجير، وغيرهـــا مـــن املبـــادرات.

ـــي مـــن املمكـــن  ـــوع اإلجـــراءات الت ـــي تتن ـــاد الكربون ـــق احلي ـــق نحـــو حتقي ـــي الطري وفـ
اتخاذهـــا للوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف، مـــن حيـــث تقليـــل االعتمـــاد علـــى مصـــادر 
الطاقـــة األحفوريـــة، وزيـــادة مســـاهمة الطاقـــات اجلديـــدة واملتجـــددة، كطاقـــة الريـــاح 
والطاقـــة الشمســـية والكهرومائيـــة والطاقـــة اجلوفــــية والطاقـــة النوويـــة والهيدروجـــني 
األخضـــر، وزيـــادة غطـــاء الغابـــات ومشـــروعات التشـــجير وغيرهـــا مـــن ممصـــات 
االنبعاثـــات الطبيعيـــة، وطاقـــة الكتلـــة احليويـــة، والتكنولوجيـــات املتقدمـــة املتعلقـــة 
بقنـــص واحتجـــاز وإعـــادة اســـتخدام ثانـــي أكســـيد الكربـــون، وتعزيـــز إجـــراءات كفـــاءة 
ــق  ــي حتقـ ــراءات التـ ــن اإلجـ ــا مـ ــة، وغيرهـ ــى طاقـ ــات إلـ ــل اخمللفـ ــة، وحتويـ الطاقـ

ـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري. ـــي انبعاث خفًضـــا فـ

ولكـــن مـــع تبنِّـــي العديـــد مـــن التقنيـــات التكنولوجيـــة املتقدمـــة، والتـــي ال تـــزال 
ـــا أن نلقـــي الضـــوء  ـــة، ينبغـــي لن ـــدول النامي ـــد مـــن ال مرتفعـــة التكلفـــة بالنســـبة للعدي
ـــة، وهـــو  ـــرات املناخي ـــة للتغي ـــة األمم املتحـــدة اإلطاري ـــادئ اتفاقي ـــى أحـــد أهـــم مب عل
مبـــدأ املســـؤولية املشـــتركة مـــع تبايـــن األعبـــاء وتفـــاوت القـــدرات، ومبـــدأ حتقيـــق 

الكربونـــي  احليـــاد 
التـــوازن  حتقيـــق  يعنـــي 
غـــازات  انبعاثـــات  بـــني 
الـحـــــــــراري  االحـتـبـــــــــاس 
وإجـــــــــراءات الـتـخـفــيــــــف 
االنبعاثـــات،  تلـــك  مـــن 
زيـــادة  لوقـــف  وذلـــك 
الغـــازات  تلـــك  تركيـــزات 

فــــي الغالف اجلوي.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

كانت مصر من أوائــل 
الـــــــــــــدول املـــــصـــــدقـــــة عـــلـــى 
املـــتـــحـــدة  األمم  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
اإلطــــــاريــــــة لـــتـــغـــيـــر املـــنـــاخ 
وبــروتــوكــول كــيــوتــو واتــفــاق 
ــا،  ــهـ ــعــــني لـ ــابــ ــتــ ــــس الــ ــاريــ ــ بــ
اإلبالغات  بتقدمي  وقامت 
والـــتـــقـــاريـــر الــوطــنــيــة فـي 
ــلـــى املــســتــوى  ــا. وعـ ــ ــارهـ ــ إطـ
املؤسسي فقد ُأِعيد تشكيل 
اجمللس الوطني للتغيرات 
فـــــــي عـــــام 2019  املـــنـــاخـــيـــة 
بـــهـــدف صــيــاغــة وحتــديــث 
ــة وطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
شاملة لتغير املناخ وربطها 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة 

املستدامة.  

ـــة املســـتدامة ومكافحـــة الفقـــر،  ـــق التنمي ـــي حتقي ـــة فـ ـــدول النامي اإلنصـــاف وحـــق ال
فــــيجب أال نغفـــل املســـؤولية التاريخيـــة للـــدول املتقدمـــة عـــن االنبعاثـــات التـــي 
تســـببت بهـــا لتحقيـــق خطـــط التنميـــة لديهـــا؛ إذ تؤكـــد الـــدول الناميـــة أنـــه يجـــب 
عنـــد تنـــاول مبـــادرات التخفــــيف مـــن االنبعاثـــات واحليـــاد الكربونـــي مراعـــاة أنهـــا 
تعـــد األكثـــر تضـــرًرا مـــن تأثيـــرات ظاهـــرة تغيـــر املنـــاخ التـــي لـــم تكـــن املتســـبب فــــيها، 
فمثـــلًا جنـــد أن االنبعاثـــات الناجتـــة عـــن إفريقيـــا ال تتجـــاوز 4 % مـــن االنبعاثـــات 
ـــي  ـــات فـ ـــة لالنبعاث ـــل ممصـــات طبيعي ـــا ميث ـــات م ـــن الغاب ـــا م ـــا أن لديه ـــة، كم العاملي
ـــا علـــى  حـــني أنهـــا األكثـــر تضـــرًرا مـــن ظاهـــرة تغيـــر املنـــاخ، والتـــي باتـــت تشـــكل عبًئ
ـــة، وأصبحـــت  ـــاء التنموي ـــد مـــن األعب ـــة أصـــلًا بالعدي ـــة املثقل ـــدول النامي ـــات ال موازان
أمـــام خطـــر التغيـــرات املناخيـــة، وال منـــاص مـــن اتخـــاذ تدابيـــر التكيـــف مـــع تلـــك 
التأثيـــرات الســـلبية، أخـــًذا فــــي االعتبـــار أن تدابيـــر التكيـــف مرتفعـــة التكلفـــة وال 
ــة  ــه اتفاقيـ ــا أدركتـ ــو مـ ــا، وهـ ــة للـــدول الناميـــة حتملهـ تســـتطيع امليزانيـــات الوطنيـ
األمم املتحـــدة لتغيـــر املنـــاخ واتفـــاق باريـــس التابـــع لهـــا وتضمنـــت التزامـــات علـــى 
الـــدول املتقدمـــة بأخـــذ املبـــادرة فــــي إجـــراءات تخفــــيف االنبعاثـــات، وتقـــدمي الدعـــم 
املالـــي والتكنولوجـــي، وبنـــاء القـــدرات للـــدول الناميـــة للتكيـــف مـــع تلـــك التأثيـــرات 
الســـلبية، واملســـاهمة فــــي جهـــود التخفــــيف العامليـــة مـــن االنبعاثـــات، ولكننـــا نـــرى 
ــواء  ــة، سـ ــة فــــي حتقيـــق التزامـــات الـــدول املتقدمـ ــوة واضحـ ــا أن هنـــاك فجـ فعلّيًـ

املتعلقـــة بإجـــراءات التخفــــيف أو تلـــك املتعلقـــة بتقـــدمي الدعـــم للـــدول الناميـــة.      

ومـــع ذلـــك وكمـــا أشـــرنا ســـابًقا، جنـــد العديـــد مـــن اإلجـــراءات التـــي تتبناهـــا العديـــد 
ـــي  ـــا نلق ـــات، ودعون ـــن االنبعاث ـــيف م ـــي التخفـ ـــي تســـاهم فـ ـــة والت ـــدول النامي ـــن ال م
ـــدول  ـــل ال ـــت مصـــر مـــن أوائ ـــي مصـــر، فقـــد كان ـــة فـ ـــى بعـــض األمثل ـــا الضـــوء عل هن
ــو  ــول كيوتـ ــاخ وبروتوكـ ــر املنـ ــة لتغيـ ــدة اإلطاريـ ــة األمم املتحـ ــى اتفاقيـ ــة علـ املصدقـ
ـــي  ـــة فـ ـــر الوطني ـــا، وقامـــت بتقـــدمي اإلبالغـــات والتقاري ـــس التابعـــني له ـــاق باري واتف
إطارهـــا. وعلـــى املســـتوى املؤسســـي فقـــد أُعيـــد تشـــكيل اجمللـــس الوطنـــي للتغيـــرات 
املناخيـــة فــــي عـــام 2019  برئاســـة رئيـــس الـــوزراء، والـــذي يضـــم ممثلـــني مـــن جميـــع 
اجلهـــات احلكوميـــة واجملتمـــع املدنـــي، ويهـــدف إلـــى صياغـــة وحتديـــث اســـتراتيجية 
ــع  ــتدامة، وجتميـ ــة املسـ ــتراتيجية التنميـ ــا باسـ ــاخ وربطهـ ــر املنـ ــاملة لتغيـ ــة شـ وطنيـ
وتركيـــز جميـــع اجلهـــود الوطنيـــة املبذولـــة فــــي مجـــال الدراســـات والبحـــوث املتعلقـــة 
ــة،  ــرات املناخيـ ــة للتغيـ ــتراتيجية الوطنيـ ــع االسـ ــِدئ فــــي وضـ ــا بُـ ــاخ، كمـ ــر املنـ بتغيـ
ووضـــع نظـــام وطنـــي للرصـــد والتقريـــر والتحقـــق، يشـــمل حصـــر االنبعاثـــات، 

ـــى.  ـــوب واملُتلقَّ ـــف، والدعـــم املطل ـــر التكي ـــيف، وتدابي وإجـــراءات التخفـ

وعلـــى صعيـــد إجـــراءات التكيـــف مـــع تغيـــر املنـــاخ، فقـــد قامـــت مصـــر بإعـــداد 
ــة ، لتضـــع  ــلبية للتغيـــرات املناخيـ ــار السـ ــة للتكيـــف مـــع اآلثـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

مصـــر  تســـعى 
ملســـار  االنضمـــام  إلـــى 
التـــي تعمـــل علـــى  الـــدول 
يســـمى  ممـــا  االســـتفادة 
األخضـــر،  بالتعافــــي 
والـــذي يتضمـــن تشـــجيع 
الصديقـــة  االســـتثمارات 
ولعـــل  واملنـــاخ،  للبيئـــة 
أهـــم املبـــادرات احلكوميـــة 
تتمثـــل  الصـــدد  هـــذا  فــــي 
فــــي الســـندات اخلضـــراء، 
تســـهيالت  تتيـــح  والتـــي 
لتنفــــيذ تلـــك املشـــروعات، 
حيـــث جنحـــت مصـــر فــــي 
اإلصـــدار األول للســـندات 
 750 بقيمـــة  اخلضـــراء 

دوالر.   مليـــون 

ـــا لتحديـــد املشـــكالت فــــي القطاعـــات املتأثـــرة كافـــة، ســـواء بشـــكل  إطـــاًرا عاًمّ
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــع فــ ــة اجملتمـ ــادة مرونـ ــى زيـ ــل علـ ــر، والعمـ ــر مباشـ ــر أو غيـ مباشـ
اخملاطـــر والكـــوارث وتأثيرهـــا علـــى مختلـــف القطاعـــات واألنشـــطة الناجمـــة عـــن 
تغيـــر املنـــاخ، وحتديـــد اإلطـــار العـــام للتكلفـــة املطلوبـــة ملعاجلـــة تلـــك اآلثـــار، كمـــا أنـــه 
ـــف مـــع  ـــاج التكي ـــى تيســـير إدم ـــي تهـــدف إل ـــة الت ـــف الوطني جـــاٍر إعـــداد خطـــة التكي
تغيـــر املنـــاخ فــــي سياســـات وبرامـــج وأنشـــطة جديـــدة وقائمـــة، ال ســـيما فــــي عمليـــات 
ـــن  ـــاء م ـــا يجـــري االنته ـــع القطاعـــات، كم ـــوي واســـتراتيجياته بجمي ـــط التنم التخطي
إعـــداد خريطـــة تفاعليـــة خملاطـــر التغيـــرات املناخيـــة علـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ 
ـــة مـــن  ـــد املناطـــق املعرضـــة للمخاطـــر احملتمل ـــى حتدي ـــرار عل ملســـاعدة متخـــذي الق

تغيـــر املنـــاخ. 

وعلـــى صعيـــد مســـاهمة مصـــر فــــي جهـــود خفـــض االنبعاثـــات، فعلـــى الرغـــم مـــن أن 
ـــد  ـــد اتخـــذت العدي ـــة، فق ـــات العاملي ـــن االنبعاث ـــات مصـــر ال تتجـــاوز 0.6 % م انبعاث
ـــى  ـــات حت ـــة منخفضـــة االنبعاث ـــل: وضـــع إطـــار اســـتراتيجية تنمي مـــن اخلطـــوات، مث
عـــام 2030، والتـــي يجـــري حتديثهـــا حتـــى عـــام 2050 لتتنـــاول خطـــط التنميـــة 
ــتراتيجية  ــع اسـ ــم، ووضـ ــق ومتناغـ ــار متسـ ــاخ فــــي إطـ ــر املنـ ــة وخطـــط تغيـ الوطنيـ
الطاقـــة  مســـاهمة  زيـــادة  تســـتهدف  والتـــي   ،2035 ملصـــر  املســـتدامة  الطاقـــة 
ــاءة  ــني كفـ ــام 2035 وحتسـ ــول عـ ــبة 42% بحلـ ــاء بنسـ ــد الكهربـ ــي توليـ ــددة فــ املتجـ
الطاقـــة، وتنفــــيذ العديـــد مـــن مشـــروعات الطاقـــة املتجـــددة )مثـــل: مشـــروعات طاقـــة 
الريـــاح، مشـــروعات الطاقـــة الشمســـية بقـــدرة 1.4 جيجـــاوات فــــي بنبـــان بأســـوان(، 
ومشـــروعات النقـــل املســـتدام، كمتـــرو األنفـــاق واملونوريـــل والقطـــار الكهربائـــي، 
وحتســـني كفـــاءة الطاقـــة فــــي الصناعـــة، وكذلـــك زراعـــة الغابـــات باســـتخدام مـــاء 
الصـــرف الصحـــي املُعالَـــج، ومشـــروعات اإلدارة املســـتدامة والذكيـــة للمخلفـــات، 
ـــذ فــــي 18 محافظـــة بهـــدف  مثـــل: مشـــروع إنشـــاء وحـــدات البيوجـــاز، والـــذي نُفِّ
ــود  ــتخدام الوقـ ــل اسـ ــا يقلـ ــاز مبـ ــاز البيوجـ ــاج غـ ــات إلنتـ ــات احليوانـ ــر مخلفـ تدويـ
األحفـــوري، واحلـــد مـــن حـــرق اخمللفـــات الزراعيـــة، كمـــا ينتـــج عـــن الوحـــدات ذاتهـــا 

ســـماد عضـــوي لـــه قيمـــة مضافـــة.

ومـــع ظهـــور جائحـــة كورونـــا كتحـــٍد جديـــد يُضـــاف إلـــى التحديـــات التـــي يواجههـــا 
االقتصـــاد املصـــري بســـبب تغيـــر املنـــاخ، تســـعى مصـــر إلـــى االنضمـــام ملســـار 
ـــي  ـــيذ مـــا يُســـمى بالتعافـ ـــة بتنفـ ـــى االســـتفادة مـــن هـــذه احملن ـــي تعمـــل عل ـــدول الت ال
األخضـــر، والـــذي يتضمـــن تشـــجيع االســـتثمارات الصديقـــة للبيئـــة واملنـــاخ، ولعـــل 
أهـــم املبـــادرات احلكوميـــة فــــي هـــذا الصـــدد تتمثـــل فــــي الســـندات اخلضـــراء، والتـــي 
تتيـــح تســـهيالت لتنفــــيذ تلـــك املشـــروعات، حيـــث جنحـــت مصـــر فــــي اإلصـــدار األول 
ــة  ــى خريطـ ــر علـ ــع مصـ ــا يضـ ــون دوالر، مبـ ــة 750 مليـ ــراء بقيمـ ــندات اخلضـ للسـ
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التمويـــل املســـتدام؛ حيـــث مت إعـــداد اإلطـــار االرشـــادي إلدمـــاج البعـــد البيئـــي 
بنســـب معينـــة فــــي مشـــروعات وخطـــط الدولـــة، وتســـتهدف الدولـــة االنتهـــاء مـــن 
100% مـــن دمـــج البعـــد البيئـــي بـــكل القطاعـــات خـــالل فتـــرة ممتـــدة مـــن 4-3 

ســـنوات، علـــى أن يتـــم إيجـــاد آليـــة للمتابعـــة.     

وبالنظــر إلــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا مصــر جنــد أنهــا قــد تبنَّــت نهًجــا يهــدف 
إلــى حتقيــق التــوازن بــني مجابهــة حتــدي التغيــر املناخــي واملســاهمة فـــي اجلهــود 
العامليــة للتخفـــيف مــن االنبعاثــات مــن جانــب، ولكــن مــع احلــرص علــى حتقيــق 
التنميــة املســتدامة مــن خــالل إدمــاج بعــد التغيــر املناخــي ضمــن خطــط التنميــة 
ــا الســتضافة مؤمتــر األطــراف الســابع والعشــرين  للدولــة، وتســتعد مصــر حالّيً
التفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة لتغيــر املنــاخ فـــي شــرم الشــيخ عــام 2022، 
ــي مجابهــة تلــك الظاهــرة، والــذي يعقــد  ــُدّ احملفــل األممــي األكبــر فـ والــذي يُع
فعاليــة  ومــدى  الظاهــرة  تلــك  لبحــث مجابهــة  العالــم  دول  ســنوّيًا مبشــاركة 

اإلجــراءات املتخــذة حيالهــا. 

ـــا  ـــدُّ هدًف ـــي ال يُع ـــاد الكربون ـــى احلي ـــى أن الوصـــول إل ـــود أن نشـــير إل ـــا، ن وختاًم
فــــي حـــد ذاتـــه، ولكنـــه أحـــد العناصـــر فــــي معادلـــة حتقيـــق النمـــو األخضـــر الـــذي 
أصبـــح منوذًجـــا مـــن منـــاذج التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الـــذي تطمـــح إليـــه 
ـــه ينشـــأ  ـــة، لكون ـــرات املناخي ـــرات الســـلبية للتغي ـــدول والشـــعوب جملابهـــة التأثي ال
ـــن الوجـــود اإلنســـاني والعدالـــة االجتماعيـــة واســـتخدام املـــوارد بكفـــاءة؛  مـــع حتسُّ
حيـــث إن التحـــول لالقتصـــاد األخضـــر كآليـــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة يعمـــل 
علـــى زيـــادة الكفـــاءة فــــي اســـتخدام املـــوارد الطبيعـــة، وحتفــــيز االقتصـــاد، وتنويـــع 
مصـــادر اإلنتـــاج، وزيـــادة التنافســـية للمنتجـــات، وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة، مـــع 

احلفـــاظ علـــى البيئـــة والصحـــة العامـــة، وزيـــادة رفاهيـــة الفـــرد. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر
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ة التغيُّـرات املناخيـة التـي شـهدها العالـم فــي اآلونـة األخيـرة،  فــي ضـوء تفاقـم حـدَّ
اكتسـب مؤمتر األمم املتحدة السـادس والعشـرون لتغيُّر املناخ الذي ُعقد فــي مدينة 
جالسـكو األسـكتلندية )COP 26(، فــي الفتـرة بـني 31 أكتوبـر و13 نوفمبـر 2021، 
ـا؛ فــيُعد هـذا االجتمـاع األهـم مـن نوعه منذ اعتمـاد اتفاقية باريس عام  زخًمـا خاًصّ
2015؛ نظـًرا ألنهـا املـرة ألولـى التـي يُعقـد فــيها املؤمتـر منـذ صـدور أحـدث تقريـر 
ر من ارتفاع  عن علوم املناخ من ِقبل األمم املتحدة فــي أغسـطس 2021، والذي حذَّ
درجـة احلـرارة العامليـة مبعـدل 1.5 إلـى 1.6 درجة مئويـة بحلول عام 2030 مقارنة 
بعصـر مـا قبـل الثـورة الصناعيـة، فضلًا عن إعالن املنظمـة العاملية لألرصاد اجلوية 
أن العقـد املُنصـرم كان األكثـر دفًئـا علـى اإلطـالق، باإلضافـة إلـى  أهميـة امللفـات  
املدرجـة علـى أجنـدة املؤمتـر، ال سـيَّما تعبئـة رأس املـال الـالزم لتمكـني دول العالـم 
النامـي مـن مجابهـة آثـار التغيُّـر املناخـي، والتكيـف معهـا، ووضـع اللمسـات األخيـرة 

علـى القواعـد احلاكمـة التفاقيـة باريـس لعـام 2015.  

ميثاق جالسكو.. اتفاق اللحظات األخيرة
نـت الـدول املشـاركة فــي القمـة مـن التوصـل إلـى الوثيقـة النهايـة للقمـة بعـد  متكَّ
انتهـاء مدتهـا احملـددة بنحـو 24 سـاعة، وأقـرت »ميثـاق جالسـكو للمنـاخ« فــي 13 
نوفمبـر 2021؛ إذ متَّ متريـر الوثيقـة املكونـة مـن 10 صفحـات فــي أعقـاب إجـراء 
بعـض التعديـالت ذات الصلـة بالبنـد اخلـاص بــ »اإللغـاء التدريجـي« لدعـم الوقـود 
األحفـوري، واالسـتعاضة عنـه بــ »التقليـل التدريجـي« لطاقـة الفحـم ودعـم الوقـود 
األحفوري، ورغم تغيير هذا البند، تُعد اإلشـارة إلى الوقود األحفوري فــي النسـخة 
لـم يشـر أي نـص مـن مخرجـات  النهائيـة لوثيقـة COP 26 حدًثـا تاريخّيًـا؛ حيـث 
مؤمتـرات األطـراف السـابقة إلـى الوقـود األحفـوري، رغـم مسـؤوليته عـن 90% مـن 

غـازات االحتبـاس احلـراري. 

ـــض عـــن امليثـــاق ُجملـــة مـــن االتفاقيـــات بشـــأن عـــدد مـــن القضايـــا الشـــائكة، ال  ومتخَّ
ـــن اآلليـــات التقنيـــة لتنفــــيذ  ســـيَّما االنتهـــاء مـــن »كتـــاب قواعـــد باريـــس« الـــذي يتضمَّ
ــات،  ــن االنبعاثـ ــالغ عـ ــة لإلبـ ــي آليـ ــية، وهـ ــار للشفافــ ــي إطـ ــس، وتبنـ ــة باريـ اتفاقيـ
واألطـــر الزمنيـــة للمســـاهمات احملـــددة وطنّيًـــا )NDCs(، عبـــر تقـــدمي تقاريـــر 
منتظمـــة بشـــأن التقـــدم احملـــرز فــــي هـــذا الصـــدد، والتأكـــد مـــن أن الـــدول كافـــة 
تُســـاهم بنصيبهـــا فــــي اجلهـــود العامليـــة لكبـــح جمـــاح التغيُّـــر املناخـــي، باإلضافـــة إلـــى 
توافـــق األطـــراف املشـــاركة بشـــأن املـــادة 6 مـــن اتفاقيـــة باريـــس اخلاصـــة بســـوق 
عـــة بتغييـــر األهـــداف املناخيـــة لعـــام 2030،  الكربـــون، كمـــا طالـــب األطـــراف املوقِّ

COP 26.. مـاذا بعـد؟

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

إلـــى  اإلشـــارة  ُتعـــد 
فــــي  األحفـــوري  الوقـــود 
حدًثـــا  جالســـكو  ميثـــاق 
أي  يشـــر  فلـــم  ـــا؛  تاريخّيً
مخرجـــات  مـــن  نـــص 
إلـــى  الســـابقة  القمـــم 
رغـــم  األحفـــوري،  الوقـــود 
 %90 عـــن  مســـؤوليته 
االحتبـــاس  غـــازات  مـــن 

احلـــراري.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي عـــام 2022، بـــدلًا  ـــا فـ بأخـــرى أكثـــر طموًحـــا، وتقـــدمي مســـاهمتهم احملـــددة وطنّيً
مـــن عـــام 2025، وخفـــض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون بنســـبة 45% للوصـــول 
إلـــى صافــــي صفـــر انبعاثـــات فــــي منتصـــف القـــرن تقريًبـــا، فضـــلًا عـــن موافقـــة 
عـــة علـــى امليثـــاق علـــى تســـريع وتيـــرة العمـــل خـــالل العقـــد احلالـــي  األطـــراف املوقِّ

واحلفـــاظ علـــى درجـــة حـــرارة الكوكـــب عنـــد 1.5 درجـــة مئويـــة.  

ــي مــن وطــأة  ــي تعان ــدول الت ــا لل ــادة متويله ــى زي ــة عل ــدول املتقدم ــاق ال وحــثَّ امليث
ــار دوالر، وتوســيع  ــغ 100 ملي ــي البال ــة مبــا يتجــاوز الهــدف احلال ــرات املناخي التغيُّ
نطــاق اســتراتيجياتها املاليــة بصــورة عاجلــة للتكيــف مــع اآلثــار الناجمــة عــن التغيُّــر 
املناخــي، ومضاعفتهــا بحلــول عــام 2025 عــن مســتويات عــام 2019، كمــا متخــض 
عــن القمــة برنامــج عمــل »جالســكو- شــرم الشــيخ«، والــذي يُعــد آليــة رســمية لتوجيه 
ومضاعفــة املــوارد املاليــة نحــو جهــود التكيــف مــع عواقــب التغيُّــرات املناخيــة، هــذا 
ــة  ــدان النامي ــط بدورهــا البل ــي ترب ــل »شــبكة ســانتياجو«، والت ــى متوي ــة إل باإلضاف
واملُعرضــة خلطــر التغيــرات املناخيــة بتلــك التــي تقــدم املســاعدات التقنيــة واملــوارد 

جملابهــة العواقــب الكارثيــة للتغيــرات املناخيــة. 

ــق  ــي حتقيـ ــة فــ ــت القمـ ــل جنحـ ــني.. هـ ــالف الراغبـ ائتـ
مأربهـــا؟

لــم تقتصــر االتفاقيــات الطموحــة للقمــة علــى تلــك املُدرجــة مبيثــاق جالســكو 
فحســب، وإمنــا متَّ التعهــد بالتزامــات مهمــة أخــرى خــارج مظلــة امليثــاق، علــى غــرار 
اتفاقيــة إنهــاء إزالــة الغابــات، وخفــض االنبعاثــات العامليــة للميثــان، ورغــم أن تلــك 
التعهــدات غيــر ُملِزمــة، وال تعــدو كونهــا مجــرد ائتالفــات للراغبــني فـــي االنضمــام 
ــلًا التفاقيــة باريــس، ومــن شــأنها تعزيــز السياســات املناخيــة  إليهــا، فإنهــا تُعــد مكمِّ

التــي حتتــاج دول العالــم إلــى تطويرهــا وتنفـــيذها فـــي الوقــت الراهــن. 

ــى  ــة يســيطرون عل ــي القم ــن املشــاركني فـ ــا م ــع 141 زعيًم ــي هــذا اإلطــار، وقَّ وفـ
نحــو 90% مــن إجمالــي مســاحة الغابــات فـــي العالــم، اتفاقيــة إنهــاء إزالــة الغابــات؛ 
للحيلولــة دون فقــدان الغابــات، واالســتثمار فـــي حمايــة الغابــات واســتعادة غطائهــا 
النباتــي بحلــول عــام 2030، وذلــك بدعــم مــن القطاعــني العــام واخلــاص تصــل قيمته 
ــد  ــة تزي ــا أصــول عاملي ــة لديه ــدت 30 مؤسســة مالي ــا تعه ــار دوالر، كم ــى 20 ملي إل
قيمتهــا علــى 8.7 تريليونــات دوالر، بتقويــض االســتثمار واإلقــراض فـــي األنشــطة 

ذات الصلــة بإزالــة الغابــات بحلــول عــام 2025.  

لم تقتصر االتفاقيات 
الطموحة للقمة على تلك 
جالسكو  مبثياق  امُلدرجة 
التعهد  متَّ  وإمنا  فحسب، 
أخرى  مهمة  بالتزامات 
على  امليثاق،  مظلة  خارج 
غرار اتفاقية إزالة الغابات، 
االنـبـعـاثــــــــــــــات  وخــــفــــــض 

العاملية للميثان.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــدت نحـــو 29 دولـــة  تعهَّ
اململكـــة  مقدمتهـــا  فــــي 
وأملانيـــا  وكنـــدا  املتحـــدة 
الدعـــم  بإنهـــاء  وإيطاليـــا، 
للوقـــود  املباشـــر  الدولـــي 
األحفـــوري بحلـــول نهايـــة 
عـــام 2022، وإعـــادة توجيـــه 
فــــي  االســــــتـثـمــــار  هـــذا 

النظيفـــة.   الطاقـــة 

عــت أكثــر مــن 100 دولــة »التعهــد العاملــي للميثــان«، والــذي  باإلضافــة إلــى ذلــك، وقَّ
يهــدف إلــى خفــض انبعاثــات امليثــان العامليــة بنســبة 30% بحلــول عــام 2030، مقارنــة 
مبســتويات عــام 2020، مبــا يُفضــي إلــى تخفـــيض االحتبــاس احلراري بنســبة %0.2 
ــدت نحــو 29 دولــة فـــي مقدمتهــا اململكــة  درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050، كمــا تعهَّ
املتحــدة وكنــدا، وأملانيــا، وإيطاليــا بإنهــاء الدعــم الدولــي املباشــر للوقــود األحفــوري 
بحلــول نهايــة عــام 2022، وإعــادة توجيــه هــذا االســتثمار فـــي الطاقــة النظيفــة، 
  Beyond Oil and Gas »باإلضافــة إلــى تشــكيل »حتالــف مــا وراء النفــط والغــاز
Alliance - BOGA، بهــدف إنهــاء التراخيــص اجلديــدة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز 

وإنتاجهمــا، وحتديــد تاريــخ لتقويضهــم يتســق مــع أهــداف اتفاقيــة باريــس. 

بجانــب ذلــك، أعلنــت اململكــة املتحــدة ُجملــة مــن األهــداف اخلاصــة باســتخدام 
الطاقــة النظيفــة فـــي عــدة قطاعــات ذات انبعاثــات مرتفعــة، وهــي: الطاقــة، والنقــل 
البــري، وصناعــة الصلــب، والزراعــة، فضــلًا عــن املســاعي احلثيثــة لتوســيع نطــاق 
االســتثمار فـــي الطاقــة الشمســية، وتعبئــة نحــو تريليــون دوالر لالســتثمار فـــيها 
ــي  ــن 450 شــركة فـ ــر م ــد أكث ــع تعهُّ ــب م ــى جن ــا إل ــك جنًب ــول عــام 2030، وذل بحل
ــي أصــول بقيمــة 130 تريليــون دوالر مبواءمــة اســتثماراتها مــع  45 دولــة تتحكــم فـ
األهــداف اخلاصــة بالوصــول إلــى انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2030، كمــا وافقــت 
نحــو 41 مدينــة، و34 دولــة، و11 شــركة مــن كبــار مصنعــي الســيارات علــى العمــل 

ــول عــام 2040.  ــى بيــع املركبــات عدميــة االنبعاثــات فقــط بحل عل

ـد الفريق األول  هـذا، وقـد انقسـم اخلبـراء بشـأن مـدى جنـاح قمة COP 26؛ حيث أكَّ
أن البنـود املُدرجـة بامليثـاق واالتفاقيـات األخـرى التـي ُعقـدت علـى هامـش القمـة لم 
تضـع العالـم علـى املسـار الصحيـح للحفـاظ علـى درجـة حـرارة الكوكـب عنـد 1.5 
درجـة مئويـة، وأن تلـك التعهـدات يجـب أن تقتـرن باسـتراتيجيات طموحـة وخطـط 
عمـل محـددة لضمـان االلتـزام بهـا، هـذا فضـلًا عـن عـزوف امللوثـني الرئيسـني فــي 
ـل املسـؤولية الكاملة للحد مـن االنبعاثات ومجابهة آثارها، باإلضافة  العالـم عـن حتمُّ
إلى أن التعهدات اخلاصة بإزالة الغابات وامليثان والفحم إما غامضة أو هشة أو ال 
تشـرك الالعبني الرئيسـني فــي هذا الشـأن، هذا باإلضافة إلى اخللط بني االلتزام 

والهـدف، فاألخيـر ال يعـدو كونـه مجـرد وعـد باحملاولة. 

وعلــى النقيــض، يــرى الفريــق اآلخــر أنــه بغــض النظــر عــن أوجــه القصــور فـــي 
ــا، ال ســيَّما  ــا ملحوًظ ــل تقدًم ــر متثِّ ــإن التطــوارت ســالفة الذك ــة، ف مخرجــات القم
ــد  ــر حتدي ــك عب ــاع درجــة حــرارة األرض، وذل ــن ارتف ــي احلــد م ــاهم فـ ــا ستُس أنه
ــي  ــادرات الت ــات، فضــلًا عــن أن املب ــا للحــد مــن االنبعاث املســاهمات احملــددة وطنّيً
متخضــت عــن القمــة ميكنهــا دفــع االلتــزام بتســريع إزالــة الكربــون، باإلضافــة إلــى 
عــات اخلاصــة باملضــي قدًمــا فـــيما توصلــت إليــه القمــة، والبنــاء علــى  تعاظــم التوقُّ



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

438

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الـتـــــــزام  حــــــــــال  فــــــــي 
الـــدول بتنفــــيذ التعهـــدات 
علـــى  قـطـعـتـــهــــــا  التـــي 
أثنـــاء  وفــــي  قبـــل  نفســـها 
ـــح  املرجَّ فــــمن   ،COP 26

أن ترتفـــع درجـــة احلــــرارة 
 1.8 بـمـقـــــــدار  العـاملـيـــــــــة 
درجـــة مئويـــة بحلـــول عـــام 

  .2100

مخرجاتهــا، وتأكيــد ضــرورة دمــج التعهــدات التــي قطعتهــا الــدول علــى نفســها خــارج 
ــاخ.  ــر املن ــة بشــأن تغيُّ ــاق إلــى اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاري ــة امليث مظل

احلد من االنبعاثات.. بني الواقع واملأمول
ر برنامـــج األمم املتحـــدة للبيئـــة عـــام 2020، أن االلتزامـــات الســـابقة لـــدول  قـــدَّ
ـــى ارتفـــاع  ـــول عـــام 2030، مـــن شـــأنها أن تفضـــي إل ـــات بحل ـــم بخفـــض االنبعاث العال
درجـــة حـــرارة الكوكـــب مبعـــدل 3 درجـــات مئويـــة بحلـــول نهايـــة القـــرن احلالـــي، األمـــر 
ـــد احلاجـــة املُلحـــة لتقـــدمي التزامـــات دوليـــة جديـــدة بشـــأن االنبعاثـــات،  الـــذي أكَّ
ـــا جديـــدة )NDCs(، والتـــي يتـــم حتديثهـــا بصـــورة  وحتديـــد مســـاهمات محـــددة وطنًيّ
دوريـــة كل خمـــس ســـنوات مبوجـــب اتفاقيـــة باريـــس، وكان مـــن املقـــرر تقدميهـــا علـــى 

 .COP 26 هامـــش

مـت نحـو 151 دولـة بحلـول نهايـة القمـة مسـاهمات محـددة  وفــي هـذا السـياق، قدَّ
وطنّيًـا جديـدة )NDCs(، واملقـرر مبوجبهـا خفـض االنبعاثـات إلـى النصـف بحلـول 
عـام 2030، واحلـد مـن ارتفـاع درجـة حـرارة األرض إلـى 1.5 درجـة مئويـة، ونـصَّ 
ميثـاق جالسـكو علـى إعـادة النظـر فــي أهـداف 2030، وتعزيزهـا فــي املسـاهمات 
احملـددة وطنًيّـا التـي سـيتم تقدميهـا نهاية عـام 2022 ملواءمتها مع األهداف املدرجة 
باتفاقيـة باريـس، وأّكـد أن احلـد مـن ارتفـاع درجـة احلـرارة إلـى 1.5 درجـة مئويـة 
يتطلـب تقليـل انبعاثـات الكربـون بنسـبة 45% بحلـول عـام 2030، مقارنـة مبسـتويات 
د علـى جميـع البلـدان بتقدمي اسـتراتيجيات طويلـة األجل للوصول  عـام 2010، وشـدَّ

إلـى احليـاد الكربونـي بحلـول عـام 2050.  

رت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة )IEA( أنـــه فــــي حـــال التـــزام الـــدول  مـــن جهتهـــا، قـــدَّ
ــاء COP 26، فمـــن  ــها قبـــل وفــــي أثنـ ــا علـــى نفسـ ــيذ التعهـــدات التـــي قطعتهـ بتنفــ
ـــول عـــام  ـــة بحل ـــة مبقـــدار 1.8 درجـــة مئوي ـــح أن ترتفـــع درجـــة احلـــرارة العاملي املرجَّ
ـــح بعـــض  2100، مبـــا يتجـــاوز هـــدف اتفاقيـــة باريـــس بنحـــو 0.3 درجـــة مئويـــة، ويرجِّ
املراقبـــني احتماليـــة ارتفـــاع االنبعاثـــات بنســـبة 16%، مبـــا يدفـــع الكوكـــب إلـــى مـــا 
وصفـــه األمـــني العـــام لـــألمم املتحـــدة »أنطونيـــو جوتيريـــش« بــــ »املســـار الكارثـــي«، 
ـــول عـــام 2100،  ـــذر بزيـــادة درجـــة احلـــرارة مبقـــدار 2.7 درجـــة مئويـــة بحل الـــذي يُن
عـــة فــــي درجـــة احلـــرارة تُنـــذر بعواقـــب  وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن االرتفاعـــات املتوقَّ
بيئيـــة واجتماعيـــة كارثيـــة؛ حيـــث يشـــهد العالـــم فــــي الوقـــت الراهـــن كـــوارث مناخيـــة 

ـــة.   ـــم تتجـــاوز 1.1 درجـــة مئوي رغـــم أن درجـــة احلـــرارة ل

ـدت خـالل العامـني املاضيـني  وجتـدر اإلشـارة إلـى أن العديـد مـن دول العالـم تعهَّ
ـدت البلـدان التـي تسـيطر علـى 90% مـن  بالوصـول إلـى احليـاد الكربونـي؛ حيـث أكَّ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

إلـى  بحاجـة  العالـم 
التكيـف  أمـوال  مضاعفـة 
عـام  بحلـول  مـرات  أربـع 
أن  ـع  املتوقَّ ومـن   ،2030
و300   140 بـني  تتـرواح 
مليار دوالر فــي عام 2030، 
مليـار  و500   280 ونحـو 
  .2050 عـام  بحلـول  دوالر 

النـاجت احمللـي اإلجمالـي العاملـي الوصـول إلـى صافــي انبعاثـات صفريـة بحلـول عام 
2050، األمـر الـذي مـن شـأنه رفـع درجـة حـرارة الكوكـب إلـى 1.8 درجـة مئويـة، 
وانقسـم اخلبـراء بشـأن جـدوى تلـك االلتزامـات؛ ففــي حـني يـرى فريـق أهميـة تلـك 
التعهـدات، ال سـيَّما أنهـا املـرة األولـى التـي يتمخـض عنهـا درجـة حـرارة أقـل مـن 2 
ك الفريـق اآلخـر فــي مصداقيـة تلـك االلتزامـات أو القـدرة علـى  درجـة مئويـة، شـكَّ
الوفـاء بهـا، نظـًرا ألنهـا غيـر مدعومـة بتحديـد واضـح وطمـوح للمسـاهمات احملددة 
وطنّيًـا )NDCs(، فضـلًا عـن أن بعضهـا يعتمـد علـى تقنيـات لـم يتـم تطويرها بعد، أو 

لـم تنتشـر علـى نطـاق واسـع. 

ــدات ســالفة الذكــر، تتفاقــم اخملــاوف احملدقــة بتنفـــيذها؛ وذلــك  ورغــم أهميــة التعهَّ
ــة عــدم  ــي حال ــات امللزمــة فـ ــة العقوب ــاب آلي ــزام بهــا، وغي ــة االلت ــي ضــوء طواعي فـ
االمتثــال بهــا، وإمكانيــة التنصــل منهــا دون تبعــات، وذلــك علــى غــرار انســحاب 

ــة باريــس.   واشــنطن مــن اتفاقي

متويل املناخ.. إشكاليات رئيسة
دت الدول  ـا فاصـلًا فــي مفاوضـات املنـاخ السـابقة؛ إذ تعهَّ مثَّلـت قضيـة التمويـل خًطّ
املتقدمـة عـام 2009، مبوجـب اتفـاق كوبنهاجـن، بتعبئـة 100 مليـار دوالر بحلـول عام 
2020؛ ملسـاعدة االقتصـادات الناشـئة علـى إزالـة الكربـون واحلـد مـن االنبعاثـات، 
والتكيـف مـع آثـار التغيُّـر املناخـي، ولكنهـا فشـلت فــي الوفـاء بتلـك التعهـدات؛ حيـث 
تشـير التقديـرات األخيـرة ملنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة )OECD( إلـى أن 
إجمالـي متويـل املنـاخ بلـغ 79.6 مليـار دوالر فــي عـام 2019، هـذا فضـلًا عـن توجيه 
الدعـم املالـي جلهـود التخفــيف بـدلًا مـن التكيـف، رغـم أهمية األخير للـدول النامية 
التـي غالًبـا مـا تفتقـر إلـى البنيـة التحتيـة الوقائيـة، مثـل حواجـز الفــيضانات، ولـذا 
حـث ميثـاق جالسـكو الـدول املتقدمـة علـى الوفـاء بتعهداتهـا التمويليـة علـى وجـه 
السـرعة، ووافقـت الـدول علـى بلـوغ هـدف التمويـل السـنوي البالـغ 100 مليـار دوالر 

فــي غضـون عامني. 

وفـــيما يخــص جهــود التكيــف، تشــير التقديــرات إلــى أنهــا حتظــى بـــ 25% فقــط مــن 
التمويــل اخملصــص للمنــاخ، ونــصَّ ميثــاق جالســكو على مضاعفــة التمويل اخملصص 
جلهــود التكيــف مــن مســتويات عــام 2019 بحلــول عــام 2025. ولكــن تشــير تقديــرات 
برنامــج البيئــة التابــع لــألمم املتحــدة إلــى أن العالــم بحاجــة إلــى مضاعفــة أمــوال 
ــا، أربــع مــرات بحلــول عــام 2030، ومــن  التكيــف البالغــة نحــو 70 مليــار دوالر حالًيّ
ــي عــام 2030، ونحــو 280 و500  ــع أن تتــرواح بــني 140 و300 مليــار دوالر فـ املتوقَّ

مليــار دوالر بحلــول عــام 2050. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

لت  شـكَّ القـروض 
العـام  التمويـل  مـن   %71
فــيما   ،2019 عـام  للمنـاخ 
فقـط،   %27 املنـح  لـت  مثَّ
السـير  أن  ـع  املتوقَّ ومـن 
وفًقـا لهـذا النهـج سـيدفع 
للعـزوف  الناميـة  البلـدان 
مـن  احلـد  سياسـات  عـن 
ومقاومتهـا.   االنبعاثـات 

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن قمـــة COP 26 شـــهدت دعـــم جهـــود التكيـــف بصـــورة 
ـــدوق  ـــون دوالر لصن ر بنحـــو 356 ملي ـــدَّ ـــت مســـاهمات تُق َم ـــث ُقدِّ ـــر مســـبوقة؛ حي غي
ا، كمـــا اعتمـــدت قمـــة  التكيـــف، و413 مليـــون دوالر لصنـــدوق البلـــدان األقـــل منـــًوّ
COP 26 برنامـــج »جالســـكو - شـــرم الشـــيخ«، لتفعيـــل وتنفــــيذ هـــدف اتفاقيـــة 

باريـــس اخلـــاص بالتكيـــف )GGA( مـــن خـــالل ورش عمـــل منتظمـــة، فــــي الفتـــرة 
بـــني عامـــي 2022- 2024، وتقييـــم التقـــدم احمُلـــرز فــــي حتقيقـــه.  

وســـلَّط ميثـــاق جالســـكو الضـــوء علـــى قضيـــة »اخلســـائر واألضـــرار« التـــي تشـــير 
ـــر املناخـــي يتســـبب فــــي خســـائر مدمـــرة فــــي األرواح واألراضـــي وســـبل  إلـــى أن التغيُّ
ــة،  ــة للقمـ ــرة فــــي النصـــوص النهائيـ ــر مـــن 12 مـ ــة أكثـ ــر القضيـ العيـــش، وورد ذكـ
ولكـــن دون أن يصحبهـــا التزامـــات بالتمويـــل أو آليـــات محـــددة لتأمـــني التمويـــل 
ووضـــع مبـــادئ أكثـــر تفصيـــلًا لالســـتجابة للخســـائر واألضـــرار. ورغـــم تضمـــني تلـــك 
القضيـــة فــــي اتفاقيـــة باريـــس، لكنهـــا ظلَّـــت محـــل جـــدل محتـــدم بـــني الـــدول الناميـــة 
واملتقدمـــة؛ إذ عارضتهـــا األخيـــرة خوًفـــا مـــن احتماليـــة تفســـيرها باملســـؤولية 
التاريخيـــة للـــدول املتقدمـــة عـــن زيـــادة انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري، ومـــن 
ـــة. ـــم الدولي ـــي احملاك ـــة ضدهـــا فـ ـــع دعـــاوى قضائي ـــض، أو رف ـــا بالتعوي ـــمَّ مطالبته ث

 COP ـــح أن حتتـــل قضيـــة »اخلســـائر واألضـــرار« صـــدارة املفاوضـــات فــــي ومـــن املرجَّ
ــا فــــي حتديـــد شـــكل  ــا واضًحـ ــد أحـــرزت تقدًمـ ــة COP 26 قـ ــيَّما أن قمـ 27، ال سـ

ـــى هامـــش COP25 بشـــأن اخلســـائر  ـــي أُنشـــئت عل ووظائـــف »شـــبكة ســـانتياجو« الت
واألضـــرار، ولكـــن أُرِجئـــت الترتيبـــات املؤسســـية املتعلقـــة بهـــا ملناقشـــتها خـــالل قمـــة 
ــر كاٍف ملعاجلـــة األضـــرار واخلســـائر، يأمـــل  COP 27، ورغـــم أن هـــذا األمـــر غيـ

املراقبـــون فــــي حـــدوث مزيـــد مـــن التقـــدم فــــي هـــذا الصـــدد خـــالل الســـنوات املقبلـــة. 

ـــل اخلـــاص  ـــبل تقـــدمي التموي ـــق بُس ـــة تتعل ـــاك معضل ـــى أن هن ـــون إل وأشـــار املراقب
ـــي شـــكل  ـــة فـ ـــدول النامي ـــك األمـــوال لل م تل ـــدَّ ـــان تُق ـــر مـــن األحي ـــي كثي ـــاخ؛ ففـ باملن
قـــروض، األمـــر الـــذي يثقـــل كاهـــل تلـــك البلـــدان التـــي تعانـــي بالفعـــل مـــن 
ـــرات منظمـــة التعـــاون  ـــون؛ حيـــث تشـــير تقدي ـــد مـــن الدي ـــة مبزي ضغـــوط اقتصادي
ـــاخ  ـــام للمن ـــل الع ـــن التموي لت 71% م ـــروض شـــكَّ ـــى أن الق ـــة إل االقتصـــادي والتنمي
عـــام 2019، فــــيما مثَّلـــت املنـــح 27% فقـــط، ويحـــذر اخلبـــراء مـــن أن الســـير 
وفًقـــا لهـــذا النهـــج ســـيدفع البلـــدان الناميـــة للعـــزوف عـــن سياســـات احلـــد مـــن 

ــا.  ــات ومقاومتهـ االنبعاثـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــــي  املفاوضـــون  اتفـــق 
آليـــة لتجنـــب  COP 26 علـــى 

كميـــة  حســـاب  ازدواجيـــة 
عـــن  فضـــًلا  االنبعاثـــات، 
 %5 قدرهـــا  ضريبـــة  فـــرض 
علـــى االنبعاثـــات التـــي يتـــم 
هـــذه  خـــالل  مـــن  تداولهـــا 
اآلليـــة وتخصيصهـــا لتمويـــل 

التكيـــف.   تدابيـــر 

كتـــاب قواعـــد باريـــس.. حصـــاد خمـــس ســـنوات مـــن 
املفاوضـــات

ـــذي كان  ـــس«، وال ـــاب قواعـــد باري ـــي إصـــدار »كت ـــة COP 26 فـ جنحـــت قم
ــرات األمم  ــات مؤمتـ ــة مفاوضـ ــى طاولـ ــة علـ ــا اجلدليـ ــرز القضايـ ــد أبـ يُعـ
ـــة،  ـــن االتفاقي ـــادة 6 م ـــذ عـــام 2015، ال ســـيَّما امل ـــاخ من ـــر املن املتحـــدة لتغيُّ
واخلاصـــة بأســـواق الكربـــون، والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الطموحـــات 
ـــات  ـــالث آلي ـــيف، مـــن خـــالل إنشـــاء ث ـــف والتخفـ ـــة بإجـــراءات التكي املتعلق
تعاونيـــة لتحقيـــق األهـــداف املناخيـــة، بينهمـــا هدفـــان يعتمـــدان علـــى 
ـــات  ـــر تســـعير انبعاث ـــك عب ـــة، وذل ـــون الدولي الســـوق، إلنشـــاء أســـواق الكرب
ـــن أن  ـــا، وميك ـــات محاســـبية للحـــد منه ـــون وإنشـــاء آلي ـــي أكســـيد الكرب ثان
يتخـــذ هـــذا النســـق شـــكل ائتمانـــات أو تعويضـــات يتـــم تداولهـــا مـــع دول 
أخـــرى، وبالتالـــي ميكـــن للـــدول األكثـــر ثـــراًء تعويـــض انبعاثاتهـــا املرتفعـــة 
عـــن طريـــق متويـــل الطاقـــة النظيفـــة فــــي البلـــدان الناميـــة، أو املســـاعدة 
فــــي اســـتعادة النظـــم البيئيـــة التـــي متتـــص الكربـــون مثـــل الغابـــات املطيـــرة. 

هـــذا وقـــد اتفـــق املفاوضـــون علـــى آليـــة لتجنـــب ازدواجيـــة حســـاب كميـــة 
االنبعاثـــات، فضـــلًا عـــن فـــرض ضريبـــة قدرهـــا 5% علـــى االنبعاثـــات التـــي 
يتـــم تداولهـــا مـــن خـــالل هـــذه اآلليـــة وتخصيصهـــا لتمويـــل تدابيـــر التكيـــف، 
ــأدوات ردع  ــات بـ ــران تلـــك اآلليـ ــدم اقتـ ــن عـ ــون مـ ــوف املراقبـ ــن يتخـ ولكـ
لكبـــح جمـــاح بعـــض الشـــركات والـــدول التـــي ستســـعى للتحايـــل علـــى هـــذه 
ـــة اســـتغالل  ـــا، فضـــلًا عـــن اخملـــاوف احملدقـــة باحتمالي القواعـــد واختراقه
الـــدول األكثـــر ثـــراًء تلـــك اآلليـــات لصاحلهـــا، وذلـــك بعـــدم االلتـــزام باحلـــد 
مـــن االنبعاثـــات مقابـــل دفـــع تعويضـــات، باإلضافـــة إلـــى أن عـــدم وجـــود 
ـــدول  ـــل الفرصـــة ســـانحة لبعـــض ال ـــق جتع ـــة والتحق ـــة للمراقب ـــة مالئم آلي
بعـــدم تقـــدمي التعويضـــات الكافــــية مقابـــل تخفــــيضات الكربـــون التـــي 

ـــا.   ـــدت به تعهَّ

ــماح  ــررت السـ ــة قـ ــي القمـ ــاركة فــ ــدول املشـ ــر أن الـ ــر بالذكـ ــن اجلديـ ومـ
بترحيـــل أرصـــدة الكربـــون القدميـــة التـــي متتلكهـــا منـــذ عـــام 2013، 
ـــي الوفـــاء  ـــو للمســـاعدة فـ ـــة النظيفـــة لبروتوكـــول كيوت ـــة التنمي مبوجـــب آلي
ــذا  ــدوى هـ ــة باريـــس، وتتوقـــف جـ ــي اتفاقيـ ــواردة فــ ــاخ الـ ــات املنـ بالتزامـ
األمـــر علـــى اإلرشـــادات الصارمـــة التـــي ســـيضعها املفاوضـــون علـــى هامـــش 
ـــل  COP 27 فــــي عـــام 2022؛ للتأكـــد مـــن أن هـــذه االئتمانـــات القدميـــة متثِّ

تخفــــيضات حقيقيـــة لالنبعاثـــات. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

 COP 27 مؤمتـر  ُيعـد 
إلنقـاذ  األخيـرة  الفرصـة 
الكوكـب؛ نظـًرا ألنـه يتعنيَّ 
الرئيسـة  اجلهـات  علـى 
لالنبعاثـات  املصـدرة 
املناخيـة  األهـداف  تغييـر 
أكثـر  بأخـرى   2030 لعـام 
الشـهور  خـالل  طموًحـا 
املقبلـة حتـى موعد انعقاد 

املؤمتـر.  

COP 27.. الفرصة األخيرة إلنقاذ الكوكب

 COP 27 مـــن املقـــرر أن يُعَقـــد مؤمتـــر األمم املتحـــدة الســـابع والعشـــرون لتغيُّـــر املنـــاخ
ــه  ــًرا ألنـ ــة؛ نظـ ــة جوهريـ ــر بأهميـ ــى املؤمتـ ــام 2022، ويحظـ ــة عـ ــر، نهايـ ــي مصـ فــ
 ،COP 26 ـــي انبثقـــت عـــن ـــى اخملرجـــات الت ـــاء عل ـــى البن ـــرة عل ســـيرتكز بصـــورة كبي
والتقـــدم الـــذي أحـــرزه، ال ســـيَّما مـــا يتعلـــق بجهـــود التمويـــل والتكيـــف، والسياســـات 

الوطنيـــة للحـــد مـــن االنبعاثـــات.

وفــــي ضـــوء النتائـــج اخملتلطـــة لــــ COP 26، يُعـــد مؤمتـــر COP 27 الفرصـــة األخيـــرة 
إلنقـــاذ الكوكـــب؛ نظـــًرا ألنـــه يتعـــنيَّ علـــى اجلهـــات الرئيســـة املصـــدرة لالنبعاثـــات 
تغييـــر األهـــداف املناخيـــة لعـــام 2030 بأخـــرى أكثـــر طموًحـــا خـــالل الشـــهور املقبلـــة 
ـــي املســـاهمات احملـــددة  ـــك األهـــداف فـ ـــى موعـــد انعقـــاد COP 27، وانعـــكاس تل حت
وطنّيًـــا التـــي ســـيتم تقدميهـــا خـــالل عـــام 2022 علـــى هامـــش قمـــة املنـــاخ املقبلـــة، 
ووضـــع سياســـات وأطـــر تنظيميـــة قويـــة لدفـــع تنفــــيذ تلـــك االلتزامـــات؛ للحفـــاظ 

علـــى درجـــة حـــرارة الكوكـــب عنـــد 1.5 درجـــة مئويـــة.

ورغـــم أن الـــدول تتمتـــع بالســـيادة الكاملـــة فــــي السياســـات التـــي تضعهـــا واإلجـــراءات 
التـــي تتبعهـــا جملابهـــة التغيُّـــرات املناخيـــة، فــــيمكن للمؤمتـــر النظـــر فــــي كيفــــية تنفــــيذ 
تلـــك السياســـات بالصـــورة املُثلـــى، والضغـــط علـــى الـــدول التـــي لـــم تقـــم بتحديـــث 
ــات  ــة االحتياجـ ــبل تلبيـ ــة ُسـ ــى مناقشـ ــة إلـ ــا، باإلضافـ ــددة وطنّيًـ ــاهماتها احملـ مسـ

العاجلـــة للبلـــدان األكثـــر تعرًضـــا للعواقـــب الكارثيـــة للتغيُّـــرات املناخيـــة. 

ـــي مصـــر خـــالل  ـــاخ COP 27 املُزمـــع انعقادهـــا فـ ـــي ضـــوء قمـــة املن ـــه فـ ـــا، فإن وختاًم
ــدة،  ــة املتحـ ــارات العربيـ ــي اإلمـ ــا فــ ــع انعقادهـ ـ ــة املتوقَّ ــة التاليـ ــام 2022، والقمـ عـ
ـــى ُســـبل التكيـــف،  ـــر عل ـــز بشـــكل أكب ـــة للتركي ـــح أن تتجـــه اجلهـــود الدولي فمـــن املرجَّ
ومعضلـــة اخلســـائر واألضـــرار، وقضيـــة التمويـــل الدولـــي للمنـــاخ، وأن يُســـاهم 
االنتهـــاء مـــن تقاريـــر التقييـــم الســـادس )AR6( للهيئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة 
ـــا؛  ـــك اجلهـــود قدًم ـــي دفـــع تل ـــي مصـــر، فـ ـــة فـ ـــاخ املرتقب ـــل قمـــة املن ـــاخ قب ـــر املن بتغي
ـــيف وطـــأة  ـــة لتخفـ ـــات الالزم ـــل حـــول اآللي ـــن التفاصي ـــًدا م م مزي ـــه ســـيقدِّ ـــث إن حي
اآلثـــار احملتملـــة للتغيـــرات املناخيـــة، وُســـبل االســـتجابة الدوليـــة املُثلـــى فــــي هـــذا 
عـــات املُثـــارة بتصاعـــد الضغـــوط الشـــعبية علـــى  الصـــدد، ال ســـيَّما فــــي ظـــل التوقُّ
القـــادة السياســـيني إلحـــراز مزيـــد مـــن التقـــدم فــــي قضايـــا املنـــاخ. وفــــيما يتعلـــق 
بالســـيناريوهات اخلاصـــة مبســـتقبل العمـــل املناخـــي، فـــال شـــك أن جنـــاح مخرجـــات 
قمـــة COP 26 واجلهـــود الدوليـــة ذات الصلـــة، ســـيكون مرهوًنـــا مبـــدى وفـــاء 
ــاء  ــة إلـــى إنشـ ــا خـــالل قمـــة جالســـكو، باإلضافـ ــادة بالتعهـــدات التـــي قطعوهـ القـ

ـــيذها.  آليـــة مؤسســـية ملراقبـــة تنفـ



آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

443

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

يُعـــدُّ األطفـــال أكثـــر ُعرضـــة للتأثـــر بالصدمـــات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة مقارنـــًة 
ــى  ــدرة علـ ــل قـ ــاً وأقـ ــر ضعفـ ــم أكثـ ــا: كونهـ ــي مقدمتهـ ــباب، فــ ــدة أسـ ــني لعـ بالبالغـ
ـــاف وموجـــات  ـــيضانات وموجـــات اجلف ـــة الشـــديدة، كالفـ ـــر املناخي مواجهـــة الظواه
احلـــرارة املرتفعـــة. باإلضافـــة إلـــى كـــون األطفـــال أكثـــر ُعرضـــة خلطـــر الوفـــاة 
ــا وُحّمـــى  ــة، كاملالريـ ــرات املناخيـ ــببها التغيـ ــراض تسـ ــة أمـ ــة بالبالغـــني نتيجـ مقارنـ
الضنـــك، أو نتيجـــة التعـــرُّض ملـــواد ســـامة غيـــر صديقـــة للبيئـــة، كالرصـــاص وغيـــره 

مـــن امللوثـــات، حتـــى لـــو بكميـــات قليلـــة. 

مـــن املعهـــود أن األطفـــال تنتظرهـــم احليـــاة بأســـرها، لـــذا فـــإن تعرضهـــم للحرمـــان 
نتيجـــة التغيـــرات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة فــــي ســـن ُمبكـــرة قـــد يُفقدهـــم الكثيـــر 
مـــن الفـــرص؛ إذ إن التداعيـــات الســـلبية للتغيـــرات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة 
ال توجـــد فــــي معـــزل عـــن بعضهـــا البعـــض. فاجلفـــاف والفــــيضانات والطقـــس 
الســـيء قـــد يتداخـــل مـــع الضغـــوط البيئيـــة األخـــرى الـــذي قـــد يـــؤدي الـــى تهميـــش 
بعـــض الفئـــات اجملتمعيـــة، وتعميـــق أوضـــاع عـــدم التكافـــؤ. وقـــد تتداخـــل أيضـــا 
مـــع اخملاطـــر االجتماعيـــة والسياســـية والصحيـــة مبـــا فــــي ذلـــك أزمـــة فــــيروس 
ــات  ــأن االنعكاسـ ــاوف بشـ ــم اخملـ ــل يُفاقـ ــذا التداخـ ــك أن هـ ــيد-19. وال شـ كوفــ

أن  يجـــب  ملـــاذا  املنـــاخ:  وتغيـــر  األطفـــال 
)*( اآلن؟  نتحـــرك 

هـــوبـــكـــنـــز  ــي  ــرميــ ــيــ جــ أ. 

مصـــر فــــي  يونيســـف  ممثـــل 

يـتـحـمـــــــل  بـيـنـمــــــا 
ـــا العـــبء  األطفـــال حالًيّ
آثـــــــــــــــار  مــــن  األكـبـــــــــــر 
املنـاخـيــــــة،  الـتـغـيـــــــــرات 
الـفـئـــــــات  أقــــــل  فإنهـــم 
مســـببات  فــــي  إســـهاًما 
عــــن  فـضــــــًلا  األزمــــــة، 
التداعيـــات  حتمـــل  أن 
املترتبـــة علـــى التغيـــرات 
يكـــون  لـــن  املنـاخـيـــــــة 
ســـيكون  حيـــث  عـــادًلا؛ 
األطفـــال األكثـــر ُعرضـــة 

األكبـــر.   للعـــبء 

إن أزمـــة املنـــاخ تعتبـــر أزمـــة فــــي حقـــوق الطفـــل؛ حيـــث ُتنـــــذر موجـــــــــــــات 
احلـــرارة وحرائـــق الغابـــات والـفـيضـــــــــانــــات التـــي تـشـهـــدهـــــــا العديــــــد مـــن الـــدول 
ما األطفـــال  »بوضـــع جديـــد« ينطـــوي علـــى حتديـــات لأطـــراف كافـــة ال ســـيَّ
والشـــباب الذيـــن ُيتركـــون ملواجهـــة مصيـــر غيـــر معلـــوم. آثـــار تغيـــر املنـــاخ واضحـــة 

وكذلـــك احللـــول.  
الـتنفـيذيــــة  املـديــــرة   - فـــــــور"  "هنريـتــــــا 
ــة )يونيســـف( ملنـظـمــــة األمم املتحـــدة للطفولـ

)*( يعتمـــد هـــذا املقـــال واحلقائـــق الـــواردة بـــه علـــى إصداريـــن عامليـــني ملنظمـــة األمم املتحـــدة 
ــرة  ــال: نظـ ــة إزاء األطفـ ــة حقوقيـ ــي أزمـ ــاخ هـ ــة املنـ ــدار األول: أزمـ ــف(، اإلصـ ــة )يونيسـ للطفولـ
ـــة  ـــى األطفـــال 2021، وإصـــدار يونيســـف ومنظمـــة الهجـــرة الدولي ـــاخ عل ـــى مؤشـــر مخاطـــر املن عل

بعنـــوان: انتـــزاع حقـــوق الطفـــل نتيجـــة التغيـــر املناخـــي 2021.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــص  ـــال؛ ممـــا يقل ـــر مســـتقرة وخطـــرة لألطف ـــى غي ـــة إل ـــل مناطـــق معين ـــك حتوي ـــع، وكذل ـــراد اجملتم ـــى أف ـــة عل احملتمل
مـــن فرصهـــم فــــي املســـتقبل. 

لـــذا فـــإن أزمـــة املنـــاخ مُتثِّـــل أزمـــة حقوقيـــة لألطفـــال؛ نظـــًرا ألنهـــا تؤثـــر علـــى قدرتهـــم علـــى احلصـــول علـــى امليـــاه، 
الصحـــة، التعليـــم، احلمايـــة واملشـــاركة. فهـــي تهـــدد حـــق االطفـــال فــــي البقـــاء علـــى قيـــد احليـــاة، وبالتالـــي، فإنهـــا تتعـــدى 

ـــل الصـــادرة عـــن األمم املتحـــدة.  ـــوق الطف ـــة حق ـــي اتفاقي ـــورة فـ ـــل املذك ـــوق الطف ـــى حق عل

يتعــرض كل طفــل فـــي العالــم تقريًبــا خلطــر واحــد علــى األقــل 	 
مــن اخملاطــر والصدمــات والضغــوط املناخيــة والبيئيــة. 

ــا )90% مــن أطفــال العالــم تقريًبــا( 	  يتعــرض 2مليــار طفــل حالًيّ
ملعــدل تلــوث هــواء يزيــد علــى 10 ميكروجــم/ م3 بشــكل كبيــر. 

يتعــرض 920 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
لنــدرة املياه.

يتعــرض 820 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
ملوجــات احلرارة.

يتعــرض 815 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
للتلــوث بالرصــاص؛ نظــًرا لتلــوث الهــواء واملــاء والتربــة والغذاء.  Burundi, 2021
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إلـــى أي مـــدى يتعـــرض األطفـــال خملاطـــر الصدمـــات 
البيئيـــة؟  والضغـــوط  املناخيـــة 

أ . درجات احلرارة القاسية 

ـــًة بالبالغـــني؛ حيـــث  يتأثـــر األطفـــال بدرجـــات احلـــرارة القاســـية بشـــكل أكبـــر مقارن
ـــر  ـــي درجـــات احلـــرارة، كمـــا أنهـــم أكث إنهـــم يتكيفـــون بشـــكل أبطـــأ مـــع التغيـــرات فـ
ــن  ــال دون سـ ــا األطفـ ــك، خصوًصـ ــى ذلـ ــة علـ ــة املترتبـ ــر الصحيـ ــة للمخاطـ ُعرضـ
الــــ 12 شـــهًرا؛ حيـــث تتزايـــد احتماليـــة وفـــاة الُرضـــع وصغـــار الســـن أو تعرضهـــم 
لنوبـــات قلبيـــة، بالنظـــر إلـــى كونهـــم غيـــر قادريـــن علـــى تنظيـــم درجـــة حـــرارة 
أجســـادهم أو التحكـــم فــــي البيئـــة احمليطـــة بهـــم، ال ســـيَّما أن التعـــرض للرطوبـــة 
ودرجـــات احلـــرارة املرتفعـــة لفتـــرات زمنيـــة طويلـــة دون شـــرب الكثيـــر مـــن الســـوائل 

ـــة باحلـــرارة. ـــراض املتعلق ـــن األم ـــد م ـــي العدي ـــد يتســـبب فـ ق
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

تكـــون  مـــا  غالًبـــا 
الفتيـــات أكثـــر تأثـــًرا مـــن 
يتعـــنيَّ  حيـــث  الفتيـــان؛ 
عليهـــن الســـفر ملســـافات 
أطـــول فــــي ظـــروف غيـــر 
آمنـــة للوصـــول إلـــى امليـــاه 
وإحضارهـــا إلـــى املنـــزل؛ 
النســـاء  جتلـــب  حيـــث 
والفتيـــات 80% مـــن امليـــاه 
مســـتوى  علـــى  لأســـر 
العالـــم، وعـــادًة مـــا يكـــنَّ 
-أيًضـــا- أول مـــن يتـــرك 
املدرســـة للمســـاعدة فــــي 
إعالـــة أســـرهن فــــي أوقـــات 

األزمـــات.  

ب . ندرة املياه
أضحــت ظاهــرة شــح امليــاه واجلفــاف أشــد قســوة وأطــول أمــًدا وأوســع نطاًقــا؛ حيث 
ــل امليــاه العذبــة 2.5% مــن املــوارد املائيــة حــول العالــم، تبلــغ حصــة البحيــرات  مُتِثّ
ل الكتــل اجلليدية واألنهــار املتجمدة  واألنهــار منهــا نحــو 0.3% فقــط، فـــي حــني تُشــكِّ
ــلًا  ــاك قــدًرا ضئي ــي أن هن ــى وجــه األرض؛ ممــا يعن ــة عل ــاه العذب ــي مصــادر املي ثلث

للغايــة لالســتهالك البشــري. 

ومُيكن لندرة املياه واجلفاف التأثير على األسر واجملتمعات الفقيرة بصور عديدة؛ 
حيث يتسبب شح املياه فـي تلف احملاصيل ونفوق املاشية، وتراجع الدخل مما يؤدي 
الى انعدام األمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء. وليس مستبعًدا أن يُسهم الوصول 

غير العادل ملتطلبات احلياة فـي اضطرابات مجتمعية. 

وتُعد املياه أساَس احلياة بالنسبة لألطفال؛ إذ إنهم يحتاجون إلى استهالك كميات كبيرة 
من املياه والغذاء لكل وحدة من وزن اجلسم مقارنًة بالبالغني، وقد ينتج عن حرمانهم 
من الكميات التي يحتاجون إليها من املياه والغذاء تأثيرات حلظية ومدى احلياة، فعلى 
سبيل املثال: يُسهم نقص التغذية فـي زيادة حدة الكثير من األمراض، كما أنه مسؤول 

عن وفاة نصف األطفال - تقريًبا - حول العالم ممن هم دون سن اخلامسة. 

وال تقتصر مخاطر ندرة املياه واجلفاف على األطفال على التهديدات املرتبطة بالصحة البدنية؛ حيث يعاني األطفال 
أيًضا من ضغوط نفسية، مبا فـي ذلك اخلوف من االنفصال عن أسرهم، والتوتر داخل األسرة وفقدان الدعم العاطفـي 
وزيادة األعباء الوظيفـية نتيجة تداعيات الصراعات املتعلقة باملياه. كما قد متتد التداعيات السلبية لندرة املياه على 
صحة األطفال وتنميتهم إلى حد عرقلة التقدم احمُلرز فـي احلد من وفـيات األطفال، وحتقيق التنمية املستدامة، مبا 

يُشكل تهديًدا حلياة األطفال فـي عالم اليوم، ويُنذر بعواقب وخيمة ألطفال املستقبل. 
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جـ. تلوث الهواء
ا، ويرتبـــط تلـــوث الهـــواء  يتنفـــس نحـــو 90% مـــن أطفـــال العالـــم يومّيًـــا هـــواًء ســـاًمّ
بعـــدد مـــن األمـــراض اخلطيـــرة القاتلـــة لألطفـــال، مثـــل: االلتهـــاب الرئـــوي؛ حيـــث 
اء  ـــي عـــام 2016 جـــرَّ ـــي مـــا يقـــرب مـــن 600 ألـــف طفـــل علـــى مســـتوى العالـــم فـ توفـ
إصابـــات حـــادة فــــي اجلهـــاز التنفســـي الســـفلي ناجمـــة عـــن تنفـــس هـــواء ملـــوث، 
ــو؛  ــور النمـ ــي طـ ــزال فــ ــة ال تـ ــم املناعيـ ــال وأجهزتهـ ــات األطفـ ــى أن رئـ ــر إلـ بالنظـ
ممـــا يجعلهـــا ُعرضـــة بشـــكل أكبـــر آلثـــار تلـــوث الهـــواء، كمـــا أن الشـــعب الهوائيـــة 
لألطفـــال تكـــون أصغـــر مـــن مثلهـــا لـــدى البالغـــني، لذلـــك مـــن املرجـــح أن تُســـبب 
العـــدوى انســـداًدا بنســـبة كبيـــرة لديهـــم، إضافـــًة إلـــى أن األطفـــال يتنفســـون مبعـــدل 
أســـرع مرتـــني مقارنـــة بالبالغـــني، مستنشـــقني كميـــات كبيـــرة مـــن امللوثـــات املوجـــودة 
ـــح أن يـــؤدي التعـــرض للهـــواء امللـــوث فــــي أثنـــاء الطفولـــة إلـــى  فــــي الهـــواء. ومـــن املُرجَّ
اإلضـــرار بالوظائـــف الصحيـــة لرئـــات األطفـــال، وقـــد يكـــون لذلـــك تداعيـــات ممتـــدة 
مـــدى احليـــاة فــــي بعـــض األحيـــان، وتتجلـــى خطـــورة األمـــر بالنظـــر إلـــى أن مـــا يقـــرب 
مـــن 2 مليـــار طفـــل يعيشـــون فــــي مناطـــق تتجـــاوز فــــيها نســـبة تلـــوث الهـــواء املتوســـط 
املقبـــول )10 ميكروجـــرام/ متـــر مكعـــب( الـــذي حددتـــه منظمـــة الصحـــة العامليـــة، 
ـــي بيئـــات تتجـــاوز  باإلضافـــة إلـــى األعـــداد الكبيـــرة مـــن األطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـ

ـــوث الهـــواء احلـــدود القصـــوى مبراحـــل. ـــيها نســـبة تل فـ

د. تلوث املاء والتربة
ــني  ــن بـ ــاه، مـ ــة وامليـ ــي التربـ ــا- فــ ــد -غالًبـ ــذي يوجـ ــاص، والـ ــوث بالرصـ ــدُّ التلـ يُعـ
دة للحيـــاة أيًضـــا؛ وتتزايـــد التهديـــدات بالنســـبة لألطفـــال؛  اخملاطـــر الســـامة املهـــدِّ
ـــون  ـــى نحـــو 815 ملي ـــا - أي مـــا يصـــل إل ـــة أطفـــال تقريًب ـــاك واحـــد مـــن كل ثالث فهن
ـــى أو  ـــدم تصـــل إل ـــي ال ـــه نســـبة مـــن الرصـــاص فـ ـــم - لدي ـــى مســـتوى العال طفـــل عل
ـــاره ســـم  ـــهم التعـــرض للرصـــاص -باعتب ـــكل ديســـيلتر. ويُس ـــدى 5 ميكروجـــرام ل تتع
عصبـــي قـــوي وإن كان بنســـبة ضئيلـــة - فــــي انخفـــاض معـــدالت الـــذكاء، وقصـــور 
االنتبـــاه، ورمبـــا الســـلوك العنيـــف فــــي وقـــت الحـــق مـــن احليـــاة، ويُعـــدُّ األطفـــال دون 
ــة مـــن العمـــر  ــًرا، بســـبب ارتبـــاط هـــذه الفتـــرة احلرجـ ــة األكثـــر تأثـ ســـن اخلامسـ
بنمـــو املـــخ. وتشـــير الدراســـات إلـــى أنـــه عنـــد التعـــرض ملســـتويات تزيـــد علـــى 5 
ميكروجـــرام/ ديســـيلتر، تنخفـــض نتائـــج اختبـــارات الـــذكاء بنســـبة تتـــراوح بـــني 3 
و5 نقـــاط؛ ممـــا يقـــوض إمكانـــات األطفـــال فــــي املســـتقبل. كمـــا أشـــارت التقديـــرات 
إلـــى حـــدوث أكثـــر مـــن 900 ألـــف حالـــة وفـــاة مبكـــرة ســـنوًيّا ألســـباب تُعـــزى إلـــى 
التســـمم بالرصـــاص. ومـــن بـــني الطـــرق األكثـــر شـــيوًعا لتعـــرض األطفـــال للتلـــوث 
ـــات  ـــر بطاري ـــات إعـــادة تدوي ـــواء، بســـبب عملي ـــاه واله ـــة واملي ـــوث الترب بالرصـــاص تل
ـــق،  ـــواء الطل ـــي اله ـــر املوجـــودة فـ ـــران الصه ـــة، وأف ـــر اآلمن ـــة غي الرصـــاص احلمضي

بـــــعـــــــــــــض  أظــــــــهـــــرت 
الهواء  تلوث  أن  الدراسات 
قد يؤثر على النمو العقلي؛ 
الهواء  استنشاق  إن  حيث 
بعض  بنفاذ  يسمح  قد 
اجلسيمات متناهية الصغر 
قد  مما  الدم؛  مجرى  إلى 
نسب  ارتفاع  فـي  يتسبب 
التهاب  وحدوث  األكســـدة 

االعصاب فـي املخ.  

ُتعدُّ األمهات احلوامل 
األكثر ُعرضة للخطر على 
حيث  اخلصوص؛  وجه 
وجود  الدراسات  أوضحت 
املستويات  بني  ارتباط 
الهواء  تلوث  من  املرتفعة 
والوالدة  اجلنني  وفقدان 
الوزن  وانخفاض  املبكرة 
كما  والعقم،  الوالدة  عند 
لتلوث  يكون  أن  ميكن 
على  صحية  آثار  الهواء 

الطفل مدى احلياة.  

أظهرت الدراسات قلة 
الذين  األطفال  رئة  سعة 
ملوثة،  بيئات  فـي  يعشون 
الناجت  التأثير  غرار  على 
عن النمو فـي منزل يسكنه 

مدخنون.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــدان  ـــد مـــن البل ـــي العدي ـــد فـ ـــي تنتشـــر بشـــكل متزاي والت
ـــة  ـــاك أيًضـــا احتمالي منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل. وهن
اء ابتالعـــه بســـبب تقشـــير  التســـمم بالرصـــاص جـــرَّ
وتشـــقق الطـــالء احملتـــوي علـــى مـــادة الرصـــاص، وتنـــاول 
األطعمـــة امللوثـــة بالرصـــاص نتيجـــة الفخـــار املطلـــي 
بالرصـــاص، فضـــلًا عـــن الرصـــاص الـــذي حتتـــوي عليـــه 
ــاه  ــى ميـ ــل، والرصـــاص الـــذي يتســـرب إلـ بعـــض التوابـ
الشـــرب مـــن األنابيـــب احملتويـــة علـــى الرصـــاص، واللعـــب 
فــــي مقالـــب نفايـــات إلكترونيـــة بهـــا مـــادة الرصـــاص. 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى الرصـــاص املوجـــود فــــي بعـــض 
مســـتحضرات التجميـــل، ولعـــب األطفـــال، واملنتجـــات 
اآلبـــاء  أن  إلـــى  باإلضافـــة  األخـــرى،  االســـتهالكية 
واألمهـــات الذيـــن تشـــمل وظائفهـــم العمـــل بالرصـــاص 
غالًبـــا مـــا يجلبـــون الغبـــار امللـــوث إلـــى املنـــزل، علـــى 
وبالتالـــي  وأحذيتهـــم،  وأيديهـــم  وشـــعرهم  مالبســـهم 

ــم لـــه دون قصـــد. يُعرضـــون أطفالهـ

فضـــلًا عـــن ذلـــك، فـــإن التلـــوث الناجـــم عـــن املبيـــدات 
احلشـــرية، والـــذي عـــادًة مـــا يكـــون فــــي التربـــة أو 
ــم  ــال وأعينهـ ــرة األطفـ ــي بشـ ــر فــ ــن أن يؤثـ ــاه، ميكـ امليـ
وأجهزتهـــم العصبيـــة والهضميـــة والتناســـلية وجهازهـــم 
املناعـــي، وباإلضافـــة إلـــى إضـــراره بوظائـــف القلـــب 
والكبـــد والكلـــى واألوعيـــة الدمويـــة والغـــدد الصمـــاء، 
ـــي  ـــة مبـــرض الســـرطان، مبـــا فـ ـــى اإلصاب ـــؤدي إل فقـــد ي
ذلـــك ســـرطان الـــدم فــــي مرحلـــة الطفولـــة، وقـــد يتســـبب 
ــزداد  ــا. وتـ ــي أيًضـ ــمي والعقلـ ــو اجلسـ ــر النمـ ــي تأخـ فــ
خطـــورة األمـــر علـــى األطفـــال فــــي الـــدول الناميـــة؛ 
مـــن  فقـــط   %25 تســـتخدم  الـــدول  هـــذه  أن  فرغـــم 
املبيـــدات احلشـــرية حـــول العالـــم، فإنهـــا مســـؤولة عـــن 
ـــدات احلشـــرية  ـــاة املرتبطـــة باملبي 99% مـــن حـــاالت الوف
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو مـــا يســـتدعي اهتماًمـــا أكبـــر 
ــة؛ لتقليـــل تعـــرض  ــواد الكيميائيـ ــليمة للمـ بـــاإلدارة السـ

ــا.  ــة بهـ ــر املرتبطـ ــال للمخاطـ األطفـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تداعيات تشاُبك اخملاطر 
مـــن  العديـــد  العالـــم  تواجـــه مناطـــق مختلفـــة حـــول 
أينمـــا  ولكـــن  والتلـــوث،  املناخيـــة  التغيـــرات  مخاطـــر 
تتقاطـــع احلـــدود الفاصلـــة بـــني هـــذه اخملاطـــر تتفاقـــم 

حـــدة اخملـــاوف، ألنهـــا:

ميكـــن أن يحفـــز ويعـــزز بعضهـــا بعًضـــا مصحوًبـــا  	
بنتائـــج أســـوأ مـــن تداعيـــات كل خطـــر علـــى حـــدة، 
الطقـــس  يـــؤدي  أن  ميكـــن  املثـــال:  ســـبيل  فعلـــى 
ــا إلـــى جنـــب مـــع ارتفـــاع  الســـيء واألعاصيـــر، جنًبـ
منســـوب ميـــاه البحـــر، إلـــى حـــدوث عواصـــف. وعلـــى 
املنـــوال نفســـه، ميكـــن أن تـــؤدي املســـتويات العاليـــة 
مـــن تلـــوث الهـــواء إلـــى جانـــب موجـــات اجلفـــاف 
ونقـــص هطـــول األمطـــار إلـــى مفاقمـــة تلـــوث الهـــواء؛ 
بالنظـــر إلـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه األمطـــار فــــي تنقيـــة 
ــى  ــواء علـ ــوث الهـ ــر تلـ ــن أن يؤثـ ــذا وميكـ ــواء. هـ الهـ
مـــن خطـــر  يزيـــد  أيًضـــا؛ ممـــا  املناعـــي  اجلهـــاز 
اإلصابـــة بالعديـــد مـــن األمـــراض فــــي املســـتقبل 
خاصـــة املرتبطـــة باملنـــاخ والبيئـــة. كذلـــك ميكـــن أن 
تتســـبب الفــــيضانات فــــي املناطـــق املعرضـــة بشـــدة 
ــاص،  ــوث بالرصـ ــدوث تلـ ــي حـ ــام فــ ــاص السـ للرصـ
ـــى اجملـــاري  ـــوث إل ـــة تســـرب التل فضـــلًا عـــن احتمالي
املائيـــة، ليجـــد طريقـــه إلـــى األطفـــال. إضافـــة إلـــى 
ذلـــك، ميكـــن أن يـــؤدي اســـتخدام املبيـــدات احلشـــرية 
ـــا  ـــض قدرته ـــة، وتقوي ـــة البيئي ـــى اإلضـــرار باألنظم إل
علـــى الصمـــود، ومفاقمـــة اخملاطـــر املرتبطـــة بنـــدرة 

امليـــاه وتلـــوث الهـــواء وحتـــى نواقـــل األمـــراض. 

التعافـــي  	 األطفــال  علــى  الصعــب  مــن  جتعــل 
وتعزيــز قواهــم؛ حيــث ميكــن لألســر التــي تتعــرض 
خلطــر أزمــة واحــدة اســتيعاب الصدمــة والنجــاة، 
ولكــن  للغايــة،  شــديدة  األزمــة  تكــون  أال  بشــرط 
عندمــا تتعــرض األســر خملاطــر متعــددة ومتتاليــة، 
تتضــاءل قدرتهــا علــى التكيــف والوصول إلــى املوارد، 
وتســتنفد السياســات واملســاعدات املؤسســية ســبلها 

أيًضــا، وتتعقــد األزمــات وتصبــح أكثــر ضــراوة، مبــا 
يُهــدد أمنــاط احليــاة، ويضــع عراقيــل إضافـــية أمــام 

ــي. ــى الصمــود والتعافـ القــدرة عل

تـــؤدي إلـــى تفاقـــم أوضـــاع عـــدم املســـاواة؛ حيـــث  	
ميكـــن أن تـــؤدي الصدمـــات املتتاليـــة إلـــى تفاقـــم 
أوضـــاع عـــدم املســـاواة، فعلـــى ســـبيل املثـــال: قـــد 
تُســـهم الظواهـــر املناخيـــة فــــي مفاقمـــة اخملاطـــر 
التـــي ســـيضطر األطفـــال الفقـــراء إلـــى مواجهتهـــا، 
ــًرا  ــا؛ نظـ ــا اقتصادّيًـ والذيـــن يعانـــون بالفعـــل حرماًنـ
لكونهـــم أقـــل قـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى املـــوارد 
األساســـية )كامليـــاه الصاحلـــة للشـــرب، والصـــرف 
عنـــد  الصحيـــة(  واملرافـــق  والغـــذاء،  الصحـــي، 
حـــدوث أزمـــات؛ ممـــا يدفعهـــم إلـــى براثـــن الفقـــر. 
ـــر  ـــب اآلخـــر، قـــد يتمكـــن األطفـــال األكث ـــى اجلان وعل
ــية،  ــوارد األساسـ ــذه املـ ــى هـ ــول إلـ ــن الوصـ ــراًء مـ ثـ
رغـــم التداعيـــات الســـلبية لألزمـــات عليهـــم، وعلـــى 
ــي  ــي تنامـ ــة هـ ــة النهائيـ ــون النتيجـ ــو، تكـ ــذا النحـ هـ
ــدة  ـــا زادت حـ ــراء كلم ــاء والفقـ ــني األغنيـ ــوة بـ الفجـ

ــاخ. ــر املنـ تغيـ

معرضـــون  األطفـــال  جميـــع  هـــل 
الصدمـــات  خملاطـــر  متســـاٍو  بشـــكل 

البيئيـــة؟ والضغـــوط  املناخيـــة 
بالتغيـرات  مرتبطـة  حتديـات  األطفـال  جميـع  يواجـه 
بعـض  فـإن  ذلـك،  ومـع  البيئيـة،  والضغـوط  املناخيـة 
مقارنـة  املنـاخ  تغيـر  لتداعيـات  ُعرضـة  أكثـر  األطفـال 
بغيرهـم، وهـو مـا يرجـع بشـكل رئيـس إلـى تبايـن قـدرة 
األطفـال علـى الوصـول إلـى اخلدمات األساسـية، ومدى 
جودتهـا واسـتدامتها، والتوزيـع املنصـف لهـا؛ حيث يؤدي 
نقـص اخلدمـات األساسـية التـي يحتـاج إليهـا األطفـال، 
كامليـاه والصـرف الصحـي والرعايـة الصحيـة والتغذيـة 
والتعليـم وغيرهـا مـن أمـور أخـرى، إلـى تقويـض قـدرة 
األطفـال علـى التكيـف مـع التغيـرات املناخيـة، وهـو مـا 

يتضـح فــيما يلـي:
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

خلصـــت دراســـة حديثة 
أن  إلـــى  الدولـــي  للبنـــك 
»التغيرات املناخية قد ُتسهم 
فــــي الـــزج مبا يصـــل إلى 132 
هـــوة  إلـــى  شـــخص  مليـــون 
عـــام  بحلـــول  املدقـــع  الفقـــر 
2030، منهـــم نحـــو 44 مليوًنا 
الصحيـــة  التداعيـــات  اء  جـــرَّ
ألزمـــة املنـــاخ، و33.5 مليوًنـــا 
األزمـــة  انعكاســـات  بســـبب 
علـــى أســـعار املـــواد الغذائيـــة، 
و18.2 مليوًنا بسبب الكوارث 

عنهـــا«.   الناجمـــة 

والصـرف  	 للميـاه  اآلمنـة  للخدمـات  الوصـول  إلـى  يفتقـر  الـذي  الطفـل 
الصدمـات  خملاطـر  ُعرضـة  أكثـر  أساسـية،  خدمـات  مـن  وغيرهـا  الصحـي 
املناخيـة والضغـوط البيئيـة: حيـث تؤثـر هـذه اخلدمات فــي قدرة األفراد على 
التكيـف مـع آثـار التغيـرات املناخيـة؛ فتتضـاءل قدرة األطفـال، الذين ال يحصلون 
التغيـرات  بتداعيـات  املرتبطـة  األمـراض  مواجهـة  علـى  اخلدمـات،  هـذه  علـى 
املناخيـة والتعافــي منهـا، علـى غـرار الظـروف التي رافقت جائحـة كورونا، والتي 
لعبـت خاللهـا النظافـة الشـخصية -مثـل غسـل اليديـن املتكـرر بالصابـون - دوًرا 
بالـغ األهميـة فــي احليلولـة دون انتقـال املـرض. سـيؤثر تغيـر املنـاخ ليـس فقـط 
علـى انتشـار األمـراض املنقولـة ولكـن أيًضـا األمـراض املرتبطـة بامليـاه والتي تعد 

مـن بـني أكثـر األمـراض فتـًكا باألطفـال، مثـل اإلسـهال.

أكثر  	 التغذية،  ونقص  الصحية  األحوال  سوء  من  يعاني  الذي  الطفل 
ُعرضة للصدمات املناخية والضغوط والبيئية: إذ يُعدُّ األطفال الذين يعانون 
والضغوط  املناخية  التغيرات  آلثار  ُعرضة  األكثر  الصحية  األحوال  سوء  من 
البيئية؛ فمع تسارع وتيرة التحضر والتصنيع، وتزايد نسب التلوث فـي الهواء، 
ح أن تزداد معاناة األطفال الذين لديهم مشكالت فـي اجلهاز التنفسي،  من املُرجَّ
أمراض  وغيرها من  الهوائية،  الشعب  والتهاب  الرئوي،  وااللتهاب  الربو،  مثل: 
ى األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بشدة من آثار  تنفسية. كما قد يتأذَّ
التغيرات املناخية؛ حيث تُفاقم الظروف البيئية الضغط على األنظمة الزراعية، 
ومن ثمَّ يضطر األطفال الذين يعانون من نقص التغذية إلى مواجهة تداعيات 
يفتقرون  الذين  األطفال  سيتحمل  والهزال.  القامة  قصر  مثل:  خطورة،  أكثر 
إلى الصحة والتغذية الكافـيتني بعض أعباء تغير املناخ، مع الظروف الصحية 
احلالية، ونقص التغذية، وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية وسوء صحة 
اآلثار،  ولعكس هذه  باملناخ.  للتأثر  الطفل  تعرض  رئيسية على  األم كمؤشرات 
ومنح األطفال املعرضني للخطر فرًصا للتغلب على تداعيات أزمة املناخ، ستكون 

هناك حاجة إلى تكثيف االهتمام بتحسني صحة الطفل وتغذيته. 

أكثـر  	 يصبـح  املناسـب،  التعليـم  علـى  احلصـول  إلـى  يفتقـر  الـذي  الطفـل 
ُعرضـة للصدمـات املناخيـة والضغـوط البيئيـة: حيث غالًبا ما تدل مسـتويات 
التحصيـل العلمـي علـى مجموعـة واسـعة مـن املؤشـرات املرتبطـة باخملاطـر، مبـا 
فـي ذلك املكان الذي يعيش فـيه األطفال، واملوارد الالزمة لالستجابة للمخاطر 
والتكيـف معهـا، حيـث عـادًة ما يكون األطفال ذوو املسـتويات التعليمية املنخفضة 
أكثـر ُعرضـة للضغـوط البيئيـة، ومـن املرجح أن يتم إخراجهـم من املدارس للعمل 
فـي حالة وقوع الكوارث، وذلك على النقيض من األطفال واألسر ذوو املستويات 
التعليمية املرتفعة، والذين يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الكوارث والتعافـي 
مـن تبعاتهـا. وعلـى هـذا النحـو، تبـرز أهميـة تعليـم األطفـال ومتكينهـم، مبـا يُعزز 
مـن قدرتهـم علـى التكيـف، ويحـد مـن وطـأة تعرضهـم آلثـار التغيـرات املناخيـة؛ 
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بالنظر إلى أن التعليم يُكِسـب األطفال املهارات الالزمة إلدارة اخملاطر، سـواء كانت مناخية، 
أو اقتصاديـة أو حتـى فــي حالـة نشـوء صراعـات نتيجـة لبعـض اخملاطـر، ويتجلـى علـى وجـه 
اخلصوص أهمية دمج التعليم البيئي فــي املناهج املدرسـية؛ لضمان اتخاذ األطفال خيارات 

مسـتنيرة حـول العمـل املناخي واالسـتدامة البيئية. 

الطفـــل الـــذي يعانـــي مـــن الفقـــر، ويفتقـــر إلـــى احلمايـــة االجتماعيـــة، أكثـــر ُعرضـــة  	
للصدمـــات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة: وذلـــك بالنظـــر إلـــى قلـــة املـــوارد التـــي يحصـــل 
ـــف. وتتعاظـــم خطـــورة األمـــر بالنســـبة  ـــى التكي ـــم عل ـــال، وتضـــاؤل قدرته ـــا هـــؤالء األطف عليه

لألطفـــال األكثـــر فقـــًرا علـــى وجـــه اخلصـــوص لعـــدة أســـباب، وهـــي: 

االعتمـــاد علـــى النظـــام اإليكولوجـــي فــــي توفــــير ســـبل كســـب العيـــش: حيـــث يعتمـــد 70% مـــن  	
ـــل: الزراعـــة ـــم، مث ـــة لكســـب قـــوت يومه ـــوارد الطبيعي ـــى امل ـــر عل ـــم بشـــكل كبي ـــراء العال  فق
ــة  ــر ُعرضـ ــة أكثـ ــواق عاملـ ــا أسـ ــد بهـ ــي ال يوجـ ــية التـ ــق الريفــ ــدُّ املناطـ ــد، وتُعـ أو الصيـ

خملاطـــر الضغـــوط البيئيـــة؛ نظـــًرا لالعتمـــاد الكبيـــر علـــى حرفـــة الزراعـــة.

عدم وجود تنوع ومرونة فـي خيارات سبل كسب العيش: إذ يُسهم ضعف التنوع االقتصادي  	
ميكن  بدائل  وجود  غياب  ظل  فـي  سيَّما  ال  للمخاطر،  ُعرضة  أكثر  األفراد  جعل  فـي 
االعتماد عليها عند حدوث الصدمات املناخية، ويعاني أولئك الذين يعتمدون على حرفة 
الزراعة فقط، على وجه اخلصوص، أكبر اخلسائر. وفـي املناطق األكثر فقًرا، حيث يكون 
التنوع االقتصادي ضعيًفا، تتضاءل فرص التكيف مع آثار التغيرات املناخية لتوفـير سبل 

بديلة لكسب العيش؛ مما يدفع األفراد إلى براثن الفقر.

نقـص األصـول والبنيـة التحتيـة الضروريـة الالزمـة للصمـود: حيـث يتبايـن تأثيـر اخملاطر  	
املرتبطـة بالتغيـرات املناخيـة مـن شـخص آلخـر، ومن منطقة جغرافــية إلى أخـرى، وبينما 
يتكبـد األفـراد األكثـر ثـراء خسـائر كبـرى عنـد التعـرُّض للكـوارث املناخيـة، كالفــيضانات، 
فإن األفراد األكثر فقًرا يتكبدون خسـائر أشـد وطأة من الناحية النسـبية، نتيجة لتشـعب 
وتداخـل مكامـن اخلطـر التـي يتعرضـون لهـا، مبا فــي ذلك نقص األصـول التي ميتلكونها، 
وضعف البنية التحتية لديهم. وفــي ضوء ذلك، يصبح أطفال األسـر األكثر فقًرا، والذين 
لديهـم ممتلـكات أقـل ودخـل منخفـض، أقـل قـدرة علـى التكيـف مـع التغيـرات املناخيـة، 

والتعافــي السـريع من تداعياتها. 

أوقات  	 فـي  األساسية:  اخلدمات  على  للحصول  الضرورية  /األصول  املمتلكات  بيع 
األزمات، غالًبا ما يضطر الفقراء إلى بيع أصولهم الضرورية، مثل: األرض، واملاشية، 
وأدوات الزراعة؛ من أجل الوصول إلى اخلدمات أو املوارد األساسية، كالغذاء أو املأوى. 
وال شك أن هذه األصول توفر لألسر الفقيرة نقطة أمان ميكن الرجوع إليها فـي أوقات 
األزمات، كما أنها ضرورية لتعزيز قدرتها على االستجابة للتغيرات املناخية، والتعافـي من 
تداعياتها فـي املستقبل؛ إذ إن االفتقار إلى األصول أو امتالك القليل منها يُقلص قدرة 
األفراد على التعافـي السريع من الصدمات والضغوط البيئية، ال سيَّما أن األشخاص 

األكثر فقًرا سيجدون صعوبة فـي استبدال هذه األصول على املدى الطويل. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

إن االفتقـار إلـى احلمايـة االجتماعيـة - السياسـات 
والبرامج الالزمة حلماية األفراد من الفقر والتهميش 
املناخيـة.  للتغيـرات  ُعرضـة  أكثـر  األطفـال  يجعـل   -
اإلعانـات  االجتماعيـة:  احلمايـة  أمثلـة  وتشـمل 
النقديـة، وِمنـح األطفـال، والوجبـات املدرسـية، ودعـم 
كالرعايـة  األساسـية  اخلدمـات  إلـى  األسـر  وصـول 
ألطفالهـم. التعليميـة  واخلدمـات  والغـذاء  الصحيـة 

مسـتوى  علـى  أطفـال  ثالثـة  كل  مـن  اثنـان  يتمتـع  ال 
العالـم بـأي شـكل مـن أشـكال احلمايـة االجتماعيـة؛ 
مما يجعلهم ُعرضة للضغوط االقتصادية والتهميش، 
التغيـرات املناخيـة؛ ف فــي  تُفاقمهـا  وهـي حتديـات 
االجتماعيـة  احلمايـة  تصبـح  الطارئـة،  احلـاالت 
علـى  وأسـرهم  األطفـال  حصـول  لضمـان  ضروريـة 
واالسـتجابة  احتياجاتهـم،  لتلبيـة  الالزمـة  املـوارد 
اسـتراتيجيات  إلـى  اللجـوء  دون  البيئيـة،  للضغـوط 
سـلبية للتكيـف، تنطـوي علـى آثار مدمـرة على املديني 

والطويـل.  املتوسـط 

وبالتالـي تتزايـد احلاجة إلـى أنظمة حماية اجتماعية 
الة فــي االستجابة لألزمات، مبا فــي ذلك اآلليات  فعَّ
املتوقعـة،  اخملاطـر  خاللهـا حتديـد  مـن  ميكـن  التـي 
التمويليـة  والبرامـج  العاجلـة،  االسـتجابة  وسـبل 
سـريعة  باسـتجابة  تسـمح  والتـي  الطـوارئ،  حلـاالت 

النطـاق. واسـعة 

تتزايـــد حـــدة اخملاطـــر التـــي ســـيضطر األطفـــال األكثـــر ضعًفـــا واملعرضـــون بالفعـــل خملاطـــر متعـــددة إلـــى مواجهتهـــا، مبـــا 
قـــد يدفعهـــم إلـــى هـــوة الفقـــر، ال ســـيَّما فــــي ظـــل احتـــدام التداعيـــات الكارثيـــة للتغيـــرات املناخيـــة، بالنظـــر إلـــى احتماليـــة 

تداخـــل نقـــاط الضعـــف ومكامـــن اخلطـــر بعضهـــا مـــع بعـــض، مبـــا يُفاقـــم التبعـــات الســـلبية علـــى هـــؤالء األطفـــال. 

 احلماية االجتماعية والشمول املالي
عامالن أساسيان للحد من آثار التغيرات املناخية

Bangladesh, 2020
© UNICEF/UN0400938/Haque
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كيـــف ميكننـــا العمـــل بشـــكل مشـــترك خللـــق بيئـــة آمنـــة مناســـبة 
لألطفـــال؟

بـــدًءا مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة، مـــروًرا بالنزاعـــات املرتبطـــة بالتغيـــرات املناخيـــة، والهجـــرة القســـرية، 
ـــى  ـــة، مبـــا يفضـــي إل ـــم الصحي ـــم وأوضاعه ـــال وتعليمه ـــى ســـالمة األطف ـــة عل ـــرات املناخي ـــر التغي تؤث
نتائـــج مأســـاوية، غيـــر أن اســـتجابتنا الراهنـــة قـــد متنـــع حـــدوث تداعيـــات كارثيـــة فــــي املســـتقبل؛ 
فإلـــى جانـــب كونهـــا جـــزًءا مـــن اجلهـــود الراميـــة للحفـــاظ علـــى كوكـــب األرض، ودعـــم تعافــــيه مـــن آثـــار 
ـــارات  ـــون 3.5 ملي ـــن ميثل ـــال والشـــباب - الذي ـــة األطف ـــة، ســـتتزايد احلاجـــة حلماي ـــرات املناخي التغي
ـــة، وهـــو  ـــوط البيئي ـــة والضغ ـــرات املناخي ـــة للتغي ـــات الكارثي ـــن التداعي ـــول عـــام 2030- م نســـمة بحل

ـــي: ـــى النحـــو التال أمـــر ســـيتطلب اســـتجابة مـــن اجملتمـــع بأســـره، وذلـــك عل

زيـــادة االســـتثمار فــــي تعزيـــز القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع التغيـــرات املناخيـــة: حيـــث ســـيتعني  	
ـــك أنظمـــة  ـــي ذل ـــى املـــوارد واخلدمـــات األساســـية، مبـــا فـ ـــى الوصـــول إل دعـــم قـــدرة األفـــراد عل
امليـــاه والصـــرف الصحـــي، واخلدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة. وتُعـــدُّ إدارة امليـــاه - علـــى وجـــه 
اخلصـــوص - نقطـــة محوريـــة للتدخـــل؛ حلمايـــة األطفـــال واجملتمعـــات األكثـــر ضعًفـــا مـــن اآلثـــار 

ـــة. ـــرات املناخي ـــة للتغي الكارثي

ــات  	 ــة لألزمـ ــات الكارثيـ تقليـــل انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس احلـــراري: إذ إن جتنُّـــب التداعيـ
املناخيـــة، ســـيتطلب اتخـــاذ إجـــراءات شـــاملة وعاجلـــة، مبـــا فــــي ذلـــك قيـــام الـــدول بخفـــض 
انبعاثاتهـــا بنســـبة 45% علـــى األقـــل بحلـــول عـــام 2030 )مقارنـــة مبســـتويات عـــام 2010(، حتـــى 

ال تزيـــد درجـــة احلـــرارة علـــى 1.5 درجـــة مئويـــة.

التثقيـــف املناخـــي لأطفـــال والنـــشء والشـــباب، وإكســـابهم املهـــارات الضروريـــة لالســـتجابة  	
آلثـــار التغيـــرات املناخيـــة والتكيـــف معهـــا: فــــي حـــني أن األطفـــال والشـــباب هـــم األقـــل مســـؤولية 
فــــيما يتعلـــق بالتغيـــرات املناخيـــة وانعـــدام األمـــن املائـــي، إال أنهـــم ســـيضطرون ملواجهـــة العواقـــب 
ــباب  ــشء والشـ ــال والنـ ــاه األطفـ ــا جتـ ــا واجًبـ ــل علينـ ــا يجعـ ــو مـ ــات، وهـ ــذه األزمـ ــة لهـ الكارثيـ
واألجيـــال القادمـــة كافـــة لتعزيـــز اســـتجابتهم لهـــذه اخملاطـــر، وميكـــن للمناهـــج الدراســـية أن 

تلعـــب دوًرا مؤثـــًرا فــــي هـــذا الصـــدد.

إشـــراك األطفـــال والنـــشء فــــي جميـــع مفاوضـــات وقـــرارات املنـــاخ الوطنيـــة واإلقليميـــة  	
والدوليـــة، مبـــا فــــي ذلـــك مؤمتـــر املنـــاخ املقبـــل »COP 27«: يجـــب إشـــراك األطفـــال والنـــشء 
والشـــباب فــــي جميـــع عمليـــات صنـــع القـــرار املتعلقـــة باملنـــاخ، وفــــي هـــذا الصـــدد، قـــد تســـمح 
مشـــاركة الشـــباب فــــي مؤمتـــر املنـــاخ القـــادم »COP 27« بتســـخير شـــغف األجيـــال الشـــابة 

ـــة كوكـــب األرض. وطاقتهـــم حلماي

إيـــالء اهتمـــام أكبـــر لــــ »التعافــــي األخضـــر« مـــن جائحـــة كوفــــيد-19، مبـــا يضمـــن تقليـــل  	
ـــاخ،  ـــة املن ـــى االســـتجابة ألزم ـــة عل ـــال القادم ـــسُّ قـــدرة األجي ـــى ال مُتَ ـــات الكربونيـــة، حت االنبعاث

والتكيـــف معهـــا.
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صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التأكـــد مـــن أن األدلـــة والبحـــوث التـــي تركـــز علـــى الطفـــل تفــــيد االســـتجابة  	
املســـتمرة لتغيـــر املنـــاخ.

ـــر  ـــا إعـــادة التفكي ـــة ســـيتطلب من وختاًمـــا، فـــإن التصـــدي ألزمـــة التغيـــرات املناخي
فــــي كيفــــية تقديرنـــا للمســـتقبل فــــي مناذجنـــا االقتصاديـــة، مبـــا يجعـــل رؤيتنـــا 
للمســـتقبل تعكـــس منظـــور أطفـــال اليـــوم واألجيـــال القادمـــة الذيـــن ســـيتعني 
عليهـــم العيـــش فــــي عالـــم تســـوده قراراتنـــا. ولتحديـــد االســـتجابة املُثلـــى، ســـنحتاج 
إلـــى فهـــم أعمـــق للمخاطـــر التـــي تواجـــه األطفـــال علـــى وجـــه اخلصـــوص، 
وعوامـــل اخلطـــر املتعـــددة فضـــلًا عـــن إمكانيـــة تداخـــل هـــذه اخملاطـــر بعضهـــا 
ـــي التاريـــخ،  ـــا فـ ـــر التحديـــات تقاطًع ـــاخ أحـــد أكث مـــع بعـــض. رمبـــا يكـــون تغيـــر املن
حيـــث تترســـخ أســـبابه وآثـــاره بعمـــق فــــي أنظمـــة أوســـع والتـــي تشـــكل أيًضـــا عـــدم 
املســـاواة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة؛ لذلـــك فـــإن االســـتجابة اجليـــدة ألزمـــة املنـــاخ 
يجـــب أن تعالـــج عوامـــل اخلطـــر املتعـــددة وتعالـــج التأثيـــرات املباشـــرة وطويلـــة 

ـــال.  ـــي األجي ـــدة فـ ـــرات املمت ـــدى والتأثي امل

لتزويـد  الوقـت  حـان 
والشـباب  األطفـال  جميـع 
مـن  إليـه  يحتاجـون  مبـا 
كعناصـر  ومتكينهـم  مـوارد، 
أفضـل  إلعطائهـم  فاعلـة؛ 
فرصـة ممكنـة ملعاجلـة أزمة 

إياهـم.   منحناهـا  قـد 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الالجئون والنازحون: إطاللة أولية
يدخــل العالــم عــام 2022 محّمــلًا بأكثــر مــن 80 مليــون شــخص مــن النازحــني 
ــني والنازحــني  ــخ ألعــداد الالجئ ــي التاري ــر املســبوق فـ ــم غي ــني. هــذا الرق والالجئ
ميثــل نحــو واحــد باملائــة مــن ســكان العالــم. اضطــر هــذا العــدد الضخــم مــن ســكان 
العالــم إلــى الفــرار مــن محــال إقامتهــم املعتــادة طلًبــا حليــاة أقــل خطــًرا، وأكثــر أمًنــا 
فـــي مناطــق أخــرى داخــل بلدانهــم بالنســبة للنازحــني، أو اختــراق احلــدود الدوليــة 
إلــى بلــدان أخــرى بالنســبة لالجئــني. هــذا ومتثــل النزاعــات املســلحة والصراعــات 
ــى  ــزوح واللجــوء، أضــف إل ــم مشــكالت الن ــة لتفاُق السياســية أهــم العوامــل الدافع
ــار الســلبية الناجمــة عــن التغيــرات املناخيــة والتصحــر والكــوارث  ــم اآلث ذلــك تفاُق

ــة التــي أدت إلــى تشــريد ماليــني البشــر واضطرارهــم للنــزوح واللجــوء.  البيئي

يتضــح مــن الشــكل رقــم )1( أدنــاه التطــور الســريع الــذي تشــهده أعــداد الالجئــني 
والنازحــني علــى مســتوى العالــم، إذ ارتفــع العــدد اإلجمالــي للنازحــني والالجئــني مــن 
ــا عــام 2020، أي أن الرقــم قــد تضاعــف  ــا عــام 2010، إلــى 82.4 مليوًن 41 مليوًن
خــالل عشــر ســنوات، وهــو مــا يعنــي أن العــدد اإلجمالــي عــام 2022 قــد يصــل إلــى 
ــرة  ــى وتي ــني والنازحــني عل ــادة أعــداد الالجئ ــا إذا اســتمرت زي ــر مــن 90 مليوًن أكث

الزيــادة نفســها خــالل الفتــرة مــن 2010 إلــى 2020 وهــو مــا ال نتمنــاه.

ــا  ــزوح، وارتباطه ــا اللجــوء والن ــى قضاي ــاء الضــوء عل ــة إلق ــي هــذه املقال نحــاول فـ
بالصراعــات املســلحة واحلــروب األهليــة التــي يشــهدها العديــد مــن الــدول، وكذلــك 
مشــكالت النــزوح الكثيــف املرتبــط بالتغيــرات املناخيــة والكــوارث البيئيــة. ونحــاول 
أيًضــا استشــراف املســتقبل واالنتهــاء إلــى بعــض التوقعــات قصيــرة األجــل لتلــك 

الظاهــرة فـــي الســنوات القليلــة املقبلــة.

مستقبل النزوح واللجوء فـي ظل الصراعات 
والتغيرات املناخية

ُزْهـــــــــــــــــــــــري ــــــن  ــــ ــــ ــمـ ــــ أيـ د. 

خبيـــر الســـكان ودراســـات الهجـــرة

وتداعياتهـا  والنـزوح  القسـرية  الهجـرة  ظاهـرة  تسـتمر  أن  ـع  املتوقَّ مـن 
السـلبية علـى الالجئـني والنازحـني وعلـى بلـدان اإلرسـال وبلـدان االسـتقبال 
مًعـا فــي عـام 2022، مـا لـم يقـف العالـم وقفـة جـادة ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة 

والدوافـع التـي أدت إلـى تفاُقـم تلـك املشـكلة خـالل السـنوات املاضيـة.  
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واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

شكل رقم )1(
تطور أعداد النازحني والالجئني وطالبي اللجوء على مستوى العالم 2020-2010

/https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends ،املصدر: محسوب من بيانات مفوضية األمم املتحدة لالجئني

الصراعات املسلحة واللجوء والنزوح
متثِّـل الصراعـات املسـلحة واحلـروب األهليـة وعـدم االسـتقرار السياسـي التـي تشـهدها مناطـق عديـدة أهـم أسـباب 
تدفقـات الالجئـني والنازحـني علـى مسـتوى العالـم؛ حيـث أدت تلـك النزاعـات إلـى اسـتمرار ظاهرتـي النـزوح واللجـوء 
لسـنوات عديدة متتالية فــيما يطلق عليه التشـرد طويل األجل Protracted Displacement ، والذي أدى بدوره إلى تفاُقم 
مشـكالت الالجئـني والنازحـني فــي ظـل عجـز الـدول املضيفـة علـى إدماجهـم، وتقاعـس الـدول الكبـرى عـن اسـتقبال 
وتوطـني أعـداد مناسـبة منهـم، ويبقـى خيـار العـودة هـو اخليـار األمثـل واملفضـل، إال أن العـودة تتطلـب عـودة األوضاع إلى 
ـر اآلن فــي العديـد مـن البلـدان. وبالنسـبة للنـزوح، ترتبـط وضعيـة النازحـني  طبيعتهـا فــي بلـدان املنشـأ، وهـو مـا ال يتوفَّ
دائًمـا بالصراعـات السياسـية والقبليـة، وتتمّثـل مشـكالت عودتهـم فــي التنافـر بـني مكونـات اجملتمـع، وصعوبـة العـودة 
إلـى األماكـن نفسـها التـي كانـوا يقيمـون بهـا قبـل انـدالع الصراعـات؛ نظـًرا للتغيـرات الدميوغرافــية املرتبطـة بالتركيبـة 

السـكانية فــي املناطـق اخملتلفـة داخـل الدولـة.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

1. النازحون
ميثِّـــل النازحـــون حالـــة مـــن الهجـــرة القســـرية التـــي 
ــون  ــم مواطنـ ــون هـ ــة، فالنازحـ ــدود الدوليـ ــر احلـ ال تَعبـ
ـــى الفـــرار مـــن أماكنهـــم بســـبب الصراعـــات  اضطـــروا إل
الكـــوارث  وبســـبب  السياســـية،  والنزاعـــات  املســـلحة 
الطبيعيـــة أيًضـــا، أو حتـــى الكـــوارث مـــن صنـــع اإلنســـان، 
باإلضافـــة إلـــى النازحـــني بســـبب املشـــروعات التنمويـــة 
كبنـــاء الســـدود. وميكـــن مـــن خـــالل هـــذا التعريـــف تصـــور 
ـــر لهـــم -عـــادة- احلمايـــة  معانـــاة النازحـــني الذيـــن ال تتوفَّ
ــدود  ــرون احلـ ــا يعبـ ــني عندمـ ــة لالجئـ ــة املمنوحـ الدوليـ

الدوليـــة طلًبـــا لإلغاثـــة فــــي بلـــدان أخـــرى مجـــاورة. 

وطبًقـــا للبيانـــات املتوفـــرة، وكمـــا هـــو موضـــح فــــي الشـــكل 
رقـــم )2(، ارتفـــع عـــدد النازحـــني نتيجـــًة للصراعـــات 
مليوًنـــا   22.4 مـــن  األهليـــة  واحلـــروب  السياســـية 
ــد  ــذا وتُعـ ــام 2020. هـ ــا عـ ــى 48 مليوًنـ ــام 2011، إلـ عـ
ــا  ــًدا ملحوًظـ ــهدت تزايـ ــي شـ ــق التـ ــن املناطـ ــا مـ إفريقيـ
فــــي أعـــداد النازحـــني؛ حيـــث اضطـــرت أعـــداد متزايـــدة 
مـــن املواطنـــني إلـــى الفـــرار مـــن النزاعـــات والصراعـــات 
ــرق  ــة شـ ــهدت منطقـ ــال، شـ ــبيل املثـ ــى سـ ــلحة، علـ املسـ
إفريقيـــا نزوًحـــا كبيـــًرا بســـبب انـــدالع الصـــراع فــــي 
ـــي إثيوبيـــا، مـــا ســـّبب أزمـــة إنســـانية  منطقـــة تيجـــراي فـ
كبـــرى، نظـــًرا الرتفـــاع أعـــداد النازحـــني فــــي إثيوبيـــا إلـــى 
ـــي  ـــأّزم فـ ـــى الوضـــع املت ـــة إل ـــا، هـــذا باإلضاف 2.7 مليوًن
ــرة  ــادة الكبيـ ــبب الزيـ ــال بسـ ــودان والصومـ ــن السـ كٍلّ مـ

ـــي أعـــداد النازحـــني. فـ

ــا  ــا، مـ ــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـ وفــــي منطقـ
زالـــت قضايـــا اللجـــوء والنـــزوح التـــي ســـببتها األوضـــاع 
ـــي  ـــى املشـــهد فـ ـــا عل ـــي ســـوريا تُلقـــي بظالله مـــة فـ املتأزِّ
املنطقـــة ككل؛ إذ علـــى الرغـــم مـــن انقضـــاء أكثـــر مـــن 
عشـــر ســـنوات علـــى بـــدء الصـــراع فــــي ســـوريا، مـــا يـــزال 
هنـــاك أكثـــر مـــن 6.7 ماليـــني نـــازح داخـــل البـــالد، 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى جتـــدد القتـــال بـــني احلـــني واآلخـــر 
فــــي بعـــض املناطـــق، مـــا يـــؤدي إلـــى اســـتمرار معانـــاة 

النازحـــني، واضطـــرار آخريـــن إلـــى النـــزوح كمـــا حـــدث 
ـــا أدى  ـــب؛ م ـــي إدل ـــال فـ عـــام 2020، عندمـــا جتـــّدد القت

إلـــى نـــزوح أكثـــر مـــن 600 ألـــف نـــازح جديـــد.

فــــي ظـــل هـــذا املشـــهد شـــديد الســـواد، نســـتمد بعـــض 
عـــدد  بلـــغ إجمالـــي  إذ  العـــراق؛  مـــن جتربـــة  األمـــل 
النازحـــني )املهّجريـــن طبًقـــا للتقاريـــر العراقيـــة( قرابـــة 
ســـتة ماليـــني نـــازح بعـــد اجتيـــاح داعـــش لبعـــض املناطـــق 
العراقيـــة، والتـــي بـــدأت بســـقوط مدينـــة املوصـــل فــــي 
ـــي عـــام 2014، وبعـــد دحـــر داعـــش  ـــم اإلرهاب ـــد التنظي ي
إلعـــادة  مكثفـــة  جهـــوًدا  احلكومـــة  بـــدأت  وتفككهـــا، 
النازحـــني، متّكنـــت خاللهـــا حتـــى اآلن مـــن إعـــادة 4.8 
َدت، وأُِعيـــَد  ماليـــني مـــن املاليـــني الســـتة التـــي ُشـــرِّ
معظـــم هـــؤالء إلـــى ديارهـــم، أو إلـــى محـــال إقامـــة 
مليـــون   1.2 نحـــو  اآلن  ويتبقـــى  ارتضوهـــا.  أخـــرى 
إعادتهـــم  العراقيـــة جاهـــدة  نـــازح حتـــاول احلكومـــة 
إلـــى محـــال إقامتهـــم املعتـــادة أو إلـــى أماكـــن بديلـــة. 
ويبقـــى ملـــف النـــزوح مفتوًحـــا فــــي اليمـــن والصومـــال 
ــني  ــة النازحـ ــم أزمـ ــاالت تفاُقـ ــى احتمـ ــودان، وتبقـ والسـ
محتملـــة فــــي غيـــاب حلـــول علـــى املـــدى القصيـــر، مـــع 
اســـتمرار الصـــراع فــــي الســـودان، واحلـــرب فــــي اليمـــن، 
واألزمـــات السياســـية املتتاليـــة واملتواليـــة فــــي الســـودان. 

يتزامـــن مـــع قضايـــا النـــزوح، منـــو املـــدن؛ إذ تتجـــه 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن النازحـــني نحـــو املـــدن، وقـــد 
احلضـــري  النمـــو  ازديـــاد  إلـــى  الظاهـــرة  تلـــك  أدت 
بنســـبة تتجـــاوز قـــدرة املـــدن علـــى اســـتضافة األعـــداد 
ــد  ــور العديـ ــى ظهـ ــا أدى إلـ ــن النازحـــني؛ مـ ــدة مـ املتزايـ
مـــن الظواهـــر الســـلبية، مثـــل: النمـــو غيـــر اخملطـــط 
للمـــدن، وانتشـــار جيـــوب الفقـــر باملـــدن الكبـــرى. ومـــن 
ناحيتهـــا، تعمـــل احلكومـــات علـــى حتســـني الظـــروف 
املعيشـــية للنازحـــني، وحتـــاول -دائًمـــا- احلفـــاظ علـــى 
البيئـــة احلضريـــة وضمـــان حصـــول املواطنـــني كافـــة 

علـــى اخلدمـــات األساســـية.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الشكل رقم )2(
أعداد النازحني فـي العالم  بسبب الصراعات 2011-2020 )مليون نسمة(

2. الالجئون

عـادة مـا يُلقـى الضـوء علـى قضايـا الالجئـني أكثـر مـن 
القضايـا املرتبطـة بالنازحـني؛ ذلـك أن قضايـا الالجئـني 
ترتبط بدولتني مختلفتني، دولة املَنشـأ ودولة املَقَصد، إذ 
م للحصـول علـى طلب اللجـوء عبور احلدود  يتطلـب التقـدُّ
للغـوث  طلًبـا  أخـرى  دولـة  جتـاه  األم  للدولـة  الدوليـة 
واملساعدة فـي شكل طلب اللجوء. وميثل الالجئون بسبب 
الصراعـات املسـلحة واالضطرابـات العرقيـة والسياسـية 
نسـبة كبيـرة مـن إجمالـي الالجئـني حـول العالـم، وتشـير 
البيانـات املتوفـرة عـن أعـداد الالجئـني حـول العالـم إلـى 
ارتفـاع أعـداد الالجئـني من 19.9 مليوًنا عام 2010، إلى 

34.4 مليوًنـا عـام 2020. 

اللجــوء  وطالبــي  الالجئــني  توزيــع  إلــى  انتقلنــا  وإذا 
ــك  ــر مــن 85% مــن تل ــدان املنشــأ جنــد أن أكث ــا لبل طبًق
األعــداد توجــد فـــي بلــدان اجلنــوب، وأن أقــل مــن %15 
بلــدان  فـــي  يوجــدون  اللجــوء  الالجئــني وطالبــي  مــن 
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النازحون الالجئون طالبو اللجوء فئات أخرى
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ــي وســائل اإلعــالم  ــا ينتشــر فـ الشــمال، وهــو عكــس م
ــة الالجئــني  ر للمشــاهدين أن غالبي ــة التــي تصــوِّ الغربي
أعــداد   )3( رقــم  الشــكل  ويعــرض  لديهــم.  يوجــدون 
وِنَســب الالجئــني وطالبــي اللجــوء طبًقــا للدولــة التــي 
خــرج منهــا هــؤالء الالجئــون، وميكــن مالحظــة أن أكثــر 
مــن 60% مــن إجمالــي الالجئــني علــى مســتوى العالــم 
بلــدان فقــط، هــي: ســوريا  قــد خرجــوا مــن خمســة 
الســودان،  وجنــوب  وأفغانســتان  وفنزويــال  وفلســطني 
وميثِّــل الالجئــون الســوريون وحدهــم قرابــة 27% مــن 
ــل الالجئــون  إجمالــي الالجئــني حــول العالــم، بينمــا ميثِّ
الالجئــني،  إجمالــي  مــن   %17 حوالــي  الفلســطينيون 
وبذلــك نســتطيع القــول إن أكثــر مــن ثلــث الالجئــني 
حــول العالــم )36.1%( ينتمــون إلــى دولتــني عربيتــني 

همــا ســوريا وفلســطني. 

هــذا وحتتــل فنزويــال املرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد 
ــد  ــم، وتُع الالجئــني اخلارجــني منهــا علــى مســتوى العال
مشــكلة الالجئــني الفنزويليــني مشــكلة حديثــة تعــود إلــى 
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

عــام 2019 حيــث بدايــة االضطرابــات السياســية واالجتماعيــة الكبــرى فـــي البــالد، ووصــل عــدد الالجئــني الفنزويليــني 
إلــى 3.9 ماليــني عــام 2020، وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن العــدد احلالــي لالجئــني الفنزويليــني حــول العالــم قــد 
ر عــدد  يصــل إلــى خمســة ماليــني الجــئ وطالــب جلــوء. وحتتــل أفغانســتان املرتبــة الرابعــة فـــي مجــال اللجــوء؛ إذ يُقــدَّ
ــل االضطرابــات وعــدم االســتقرار السياســي الــذي  الالجئــني األفغــان علــى مســتوى العالــم بـــ 2.6 مليــون الجــئ، ومتثِّ
شــهدته أفغانســتان لعقــود طويلــة أهــم دوافــع اللجــوء. فـــيما يحتــل جنــوب الســودان املرتبــة اخلامســة عاملًيّــا كدولة مرســلة 

لالجئــني؛ إذ يصــل عــدد الالجئــني مــن جنــوب الســودان إلــى 2.2 مليــون الجــئ.

وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، يثـــور التســـاؤل هـــل نتوقـــع انفراجـــة قريبـــة أو حلحلـــة للموقـــف فــــي عـــام 2022؟ رمبـــا، لكـــن 
املعطيـــات احلاليـــة ال تشـــير إلـــى ذلـــك، بـــل علـــى العكـــس، قـــد نتوقـــع تفاقًمـــا للمشـــكلة فــــي ظـــل اســـتمرار األوضـــاع 
احلاليـــة فــــي ســـوريا، وتفاُقـــم الوضـــع فــــي اليمـــن، واســـتمرار مشـــكلة الالجئـــني الفنزويليـــني، واســـتغالل قضايـــا اللجـــوء 

للحصـــول علـــى مكاســـب سياســـية.

الشكل رقم )3(
أعداد الالجئني وطالبي اللجوء على مستوى العالم ألهم الدول امُلرِسلة فـي 2020 

)مليون  نسمة(

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

13.3
% 39

6.7
% 19

5.7
% 17

3.9

% 112.6
% 8

2.2
% 6
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

التغيرات املناخية واللجوء البيئي
مــع تفاُقــم أزمــة املنــاخ علــى مســتوى العالــم، يضطــر 
عــدد متزايــد مــن النــاس إلــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب 
الطقــس  وظواهــر  واجلفــاف،  الطبيعيــة،  الكــوارث 
ــني  ــي أو الالجئ ــف اللجــوء البيئ ــا تعري األخــرى. وميكنن
ــى  ــروا عل البيئيــني بأنهــم هــؤالء األشــخاص الذيــن أُجِب
تــرك منازلهــم ومحــال إقامتهــم املعتــادة نتيجــًة لتأثيــرات 
التغيــرات املناخيــة علــى البيئــة التــي يعيشــون فـــيها. 
باللجــوء  اخلاصــة  البيانــات  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
البيئــي مقارنــة ببيانــات اللجــوء النــاجت عــن الصراعــات 
املســلحة، فــإن البيانــات املتاحــة والتوقعــات املســتقبلية 
يتجــاوز  قــد  البيئيــني  الالجئــني  عــدد  أن  إلــى  تشــير 
ــع،  املليــار نســمة بحلــول عــام 2050.  وهــذا العــدد املتوقَّ
ال بــد أن يــؤدي إلــى تفاُقــم ظاهــرة اللجــوء والنــزوح فـــي 

ــة. ــة املقبل ــود القليل العق

جدول رقم 1

النازحون واملشردون اجلدد بسبب الكوارث البيئية 
خالل الفترة من 2011 إلى 2020 )مليون نسمة(

عدد النازحني واملشردينالسنة
201115.0
201230.1
201322.1
201419.1
201519.2
201624.2
201718.8
201817.2
201924.9
202030.7

221.3اإلجمالي

املصدر: ُحِسب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات النازحني البيئيني:

 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

1. حجم الظاهرة
تشير بيانات مركز مراقبة النزوح إلى أن عدد النازحني 
بسـبب التغيـرات املناخيـة خـالل الفتـرة منـذ بدايـة عـام 
2011 إلـى نهايـة عـام 2020 قـد تـراوح بـني 15 مليوًنـا 
عـام 2011 إلـى 30.7 مليوًنـا عـام 2020. هـذا وقـد بلـغ 
عـدد النازحـني بسـبب الكـوارث البيئيـة 221.3 مليوًنـا 
وتشـير  العشـرين،  القـرن  مـن  الثانيـة  العشـرية  خـالل 
البيانـات التـي جمعهـا مركـز مراقبـة النـزوح أيًضـا إلـى 
أن تلـك الكـوارث البيئـة قـد طالـت تقريًبـا معظـم أنحـاء 

املعمـورة؛ إذ إنهـا وقعـت فــي 198 دولـة ومنطقـة. 

وقد شملت التغيرات املناخية العديد من أنواع الكوارث 
البيئية، مثل: الفـيضانات والعواصف والزالزل وحرائق 
 )4( رقم  الشكل  ويوضح  وغيرها.  واجلفاف،  الغابات 
خالل  البيئية  الكوارث  لنوع  طبًقا  املتضررين  أعداد 
ومتثِّل  هذا  العشرين.  القرن  من  الثانية  العشرية 
مّر  التي  البيئية  الكوارث  أهم  والعواصف  الفـيضانات 
بها العالم خالل العشرية السابقة؛ إذ تسببتا فـي تشريد 
شخص  مليون   100( شخص  مليون  مائتي  من  أكثر 
من  أكثر  العدد  هذا  وميثِّل  تقريًبا(،  منهما  كل  بسبب 
90% من النازحني واملشردين البيئيني خالل تلك الفترة. 
وتأتي الزالزل والهزات األرضية فـي املرتبة الثالثة؛ إذ 
تسببت فـي تشريد ونزوح نحو 6% من إجمالي أعداد 
شخص  مليون   13 يقارب  ما  أو  والنازحني،  املشردين 
على مستوى العالم. وتسببت حرائق الغابات واجلفاف 
والكوارث البيئية األخرى فـي نزوح وتشريد نحو 3% من 

إجمالي املتضررين من الكوارث البيئية.

وإذا حصرنـــا التركيـــز علـــى بيانـــات عـــام 2020، كمـــا 
ـــي  ـــم )5(، جنـــد أن منـــط التشـــرد البيئ ـــي الشـــكل رق فـ
طبًقـــا لألســـباب البيئيـــة الدافعـــة للنـــزوح هـــي تقريًبـــا 
املاضيـــة؛  العشـــرية  خـــالل  ســـادت  التـــي  األســـباب 
حيـــث جنـــد أن النـــزوح البيئـــي بســـبب الفــــيضانات 
والعواصـــف ميثـــل أكثـــر مـــن 90% مـــن إجمالـــي عـــدد 

النازحـــني البيئيـــني.
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الشكل رقم )4(
أعداد ونسبة املتضررين من الكوارث البيئية طبًقا للنوع 2020-2011 

)مليون  نسمة(

الشكل رقم )5(
أعداد ونسبة املتضررين من الكوارث البيئية طبًقا للنوع 2020

)مليون  نسمة(

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

سوريا فلسطين فنزويال أفغانستان جنوب السودان بلدان أخرى

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الجفاف أخرى

99.5
% 45

101
% 40

%6 - 12.7

%1 - 3.28 %1 - 2.35
%1 - 2.58

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الثورات البركانية أخرى

14.6
% 47

14.1
% 46

0.137
1.22
%4 

%2 - 0.518
%1 - 0.18

الفيضانات العواصف الزالزل حرائق الغابات الثورات البركانية أخرى
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 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

2. املناطق األكثر تضرًرا

ـــا،  ـــم تقريًب ـــة معظـــم أنحـــاء العال تضـــرب الكـــوارث البيئي
وتشـــير البيانـــات املتوفـــرة عـــن عـــام 2020 أن عـــدد 
بســـبب  العـــام  خـــالل  اجلـــدد  واملشـــردين  النازحـــني 
ـــة ومنطقـــة  ـــي نحـــو 150 دول ـــة ينتشـــر فـ الكـــوارث البيئي
حـــول العالـــم، وتُعـــد الصـــني مـــن أكثـــر البلـــدان املتضـــررة 
خـــالل العـــام؛ إذ بلـــغ عـــدد النازحـــني فــــيها نحـــو 5.1 
ـــي  ـــز الثان ـــي املرك ـــني فـ ـــت الفلب ـــا حلّ ـــازح، بينم ـــني ن مالي
بإجمالـــي قـــدره 4.5 ماليـــني نـــازح، تلتهـــا بنجالديـــش 
ـــني  ـــا 4.4 مالي ـــث بالعـــدد نفســـه تقريًب ـــز الثال ـــي املرك فـ
ـــي املركـــز الرابـــع بإجمالـــي قـــدره  ـــت الهنـــد فـ نـــازح، وحلّ
3.9 ماليـــني نـــازح، بينمـــا احتلـــت الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة املركـــز اخلامـــس بإجمالـــي قـــدره 1.7 مليـــون 

نـــازح خـــالل العـــام. 

جدول رقم )2(

أكثر الدول تضرًرا من الكوارث البيئية فـي عام 
2020 طبًقا لعدد النازحني

عدد النازحني )باملليون(الدولة

5.1الصني

4.5الفلبني

4.4بنجالديش

3.9الهند

الواليات املتحدة 
األمريكية

1.7

املصدر: ُحِسب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات النازحني البيئيني:

 https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

مستقبل مرعب
ال شــك أن الصراعــات والنزاعــات املســلحة، باإلضافــة 
إلــى الكــوارث البيئيــة والتغيــرات املناخيــة، كانــت ومــا 
أنحــاء  فـــي  واللجــوء  للنــزوح  الرئيــس  احملــرك  تــزال 
تســتمر  أن  ــع  املتوقَّ مــن  أســف،  وبــكل  كافــة.  العالــم 
ظاهــرة الهجــرة القســرية والنــزوح وتداعياتهــا الســلبية 
علــى الالجئــني والنازحــني وعلــى بلــدان اإلرســال وبلــدان 
ــي عــام 2022، مــا لــم يقــف العالــم وقفــة  االســتقبال فـ
ــي أدت  ــع الت ــة والدواف جــادة ملعاجلــة األســباب اجلذري
املاضيــة. الســنوات  املشــكلة خــالل  تلــك  تفاُقــم   إلــى 
ــد  ــيما يخــص الصراعــات والنزاعــات املســلحة، ال ب وفـ
ــع  ــس م ــل، لي ــة جــادة للتعام ــن وقف ــي م ــع الدول للمجتم
للعمــل  لكــن  فقــط،  احلاليــة  والنزاعــات  الصراعــات 
كات الصراعــات ودوافعهــا، والتعامــل معهــا،  علــى محــِرّ
واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتفكيــك العوامــل الداعمــة 
ــع ظهــور  ــة األجــل، وكذلــك من لتجــدد الصراعــات طويل

مناطــق صــراع جديــدة علــى خريطــة العالــم. 

ـــة، ال  ـــرات املناخي ـــة والتغي ـــيما يخـــص الكـــوارث البيئي فـ
يقتصـــر األمـــر هنـــا علـــى الـــدول الناميـــة فقـــط، لكـــن 
املســـألة تنـــال مـــن اجلميـــع، بالرغـــم مـــن أن الـــدول 
الصناعيـــة الكبـــرى هـــي املتســـبب األول فــــي احتـــرار 
ـــد  ـــك ال ب ـــة، لذل ـــرات املناخي ـــر التغي ـــم أث الكوكـــب، وتفاُق
أن تكـــون هنـــاك وقفـــة جـــادة، وال بـــد أن يكـــون هنـــاك 
حتـــول حقيقـــي نحـــو احللـــول البيئيـــة، مثـــل االقتصـــاد 
األخضـــر والطاقـــة النظيفـــة؛ لتجنـــب مســـتقبل مرعـــب 
ال ميكـــن احتمالـــه. وفــــيما يخـــص التغيـــرات املناخيـــة، 
نعـــّول كثيـــًرا علـــى اســـتضافة مصـــر ملؤمتـــر األطـــراف 
التفاقيـــة األمم املتحـــدة لتغيـــر املنـــاخ )COP27( فــــي 
مدينـــة شـــرم الشـــيخ عـــام 2022، ونأمـــل أن يكـــون هـــذا 
ـــة  ـــي مجـــال مواجه ـــر فـ ـــي أكب ـــزام دول ـــة الت املؤمتـــر بداي

ـــم. ـــي العال ـــة فـ ـــرات املناخي التغي
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــوُّع البيولوجـــي بأهميـــة واضحـــة خـــالل الفتـــرة األخيـــرة، والتـــي  حظيـــت قضيـــة التن
ــوُّع  ــا؛ فالتنـ ــا تقريًبـ ــب حياتنـ ــن جوانـ ــب مـ ــكل جانـ ــديد بـ ــا الشـ ــن ارتباطهـ ــع مـ تنبـ
ـــوع  ـــة األمم املتحـــدة للتن ـــيذية التفاقي ـــة التنفـ ـــه األمين البيولوجـــي - كمـــا أشـــارت إلي
البيولوجـــي »كريســـتيانا باســـكا باملـــر«- يُعـــد »بنيـــة حتتيـــة تدعـــم احليـــاة علـــى 
ســـطح األرض، فهـــو ميدنـــا بالهـــواء الـــذي نتنفســـه، والطعـــام الـــذي نأكلـــه، واملناظـــر 

اخلالبـــة التـــي حتيـــط بنـــا وتُدخـــل علينـــا البهجـــة والســـرور«.

ع البيولوجي أهمية التنوُّ
ـــى  ـــة عل ـــة بأشـــكالها اخملتلف ـــات احلي ـــي الكائن ـــوُّع فـ ـــوُّع البيولوجـــي التن يُقصـــد بالتن
األرض، فهـــو يضـــم كل أنـــواع النباتـــات، واحليوانـــات، واألحيـــاء الدقيقـــة مـــن فطريـــات 
ـــذا  ـــيها، ل ـــش فـ ـــي تعي ـــا والت ـــات احمليطـــة به ـــع البيئ ـــا م ـــب وغيرهـــا، وتفاعله وطحال
جنـــد أن قيمـــة التنـــوُّع البيولوجـــي تتمثَّـــل فــــي قدرتـــه علـــى تكويـــن أنظمـــة بيئيـــة 
ـــة، فضـــلًا  ـــة خصب ـــر ترب ـــى توفُّ ـــاء، وحتافـــظ عل ـــواء وامل ـــة اله ـــص بتنقي ـــة، تخت صحي
عـــن قدرتـــه علـــى توفــــير حواجـــز بيئيـــة ضـــد أيـــة أضـــرار، فهـــو يســـاعد البشـــرية 
ــاه الصدمـــات  علـــى جعـــل األنظمـــة البيئيـــة اخملتلفـــة صحيـــة ومنتجـــة ومرنـــة جتـ
ـــرات، وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مـــوارد التنـــوُّع البيولوجـــي هـــي باألســـاس التـــي  والتََغيُّ
تشـــكل الغـــذاء البشـــري، فنجـــد أن األســـماك توفـــر 20% مـــن البروتـــني احليوانـــي 
ـــن النظـــام  ـــر مـــن 80% م ـــح أكث ـــات تتي ـــا أن النبات ـــارات نســـمة، كم ـــة ملي ـــة ثالث لقراب
ــية فــــي  ــكان املناطـــق الريفــ ــا يقـــرب مـــن 80% مـــن سـ ــلًا عـــن أن مـ الغذائـــي، فضـ
ـــة  ـــرات منظم ـــا لتقدي ـــك وفًق ـــة، وذل ـــة النباتي ـــى األدوي ـــدون عل ـــة يعتم ـــدان النامي البل

ــدة.)1( األمم املتحـ

واجلديـــر بالذكـــر، أن التنـــوُّع البيولوجـــي يتمتـــع بقيـــم متعـــددة، والتـــي صنَّفهـــا تقريـــر 
صـــادر عـــن »معهـــد الدراســـات البيئيـــة بالهنـــد« )2( إلـــى اآلتـــي: 

ـــي النظـــام البيئـــي  	 قيمـــة اســـتهالكية: حيـــث يُوفـــر التنـــوُّع البيولوجـــي املوجـــود فـ
لســـكان الغابـــات، علـــى ســـبيل املثـــال، جميـــع احتياجاتهـــم اليوميـــة مـــن غـــذاء 
ومـــواد بنـــاء وأعـــالف وأدويـــة متنوعـــة، كمـــا يعتمـــد الصيـــادون فــــي النظـــم 
البيئيـــة البحريـــة بشـــكل كبيـــر علـــى األســـماك، فهـــم يعرفـــون أيـــن وكيـــف تُصطـــاد 

األســـماك، وغيرهـــا مـــن احليوانـــات والنباتـــات املائيـــة الصاحلـــة لـــألكل.

ع البيولوجي فـي ظل  مستقبل التنوُّ
رات املناخية التغيُّ

مــــحــــــــــــــروس ربـــــــــــــاب   أ. 
عبد احلميد اخلولي

الـتـخـطـيــــــــــط  إدارة   - باحـــث 
االســتراتيجي - مركــز املعلومــات 

ودعــم اتخــاذ القــرار
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــي  	 ـــي« املدخـــل األساســـي فـ ـــوُّع اجلين ـــث يُوفـــر »التن قيمـــة اســـتخدام املنتـــج: حي
علـــم التكنولوجيـــا احليويـــة، والـــذي يختـــص بالبحـــث والتنقيـــب عـــن اخلصائـــص 
اجلينيـــة احملتملـــة فــــي النباتـــات أو احليوانـــات، والتـــي ميكـــن اســـتخدامها 
وتطويـــر ســـالالتها إلـــى أصنـــاف وفصائـــل أفضـــل، وذلـــك كمـــا يحـــدث فــــي إنتـــاج 

أصنـــاف مختلفـــة مـــن احملاصيـــل الزراعيـــة، أو ســـالالت مـــن املاشـــية.

ــة  	 ــة البيئيـ ــكان األنظمـ ــر التنـــوُّع البيولوجـــي لسـ ــث يُوفـ قيمـــة اجتماعيـــة: حيـ
اخملتلفـــة ســـبل عيشـــهم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم، كمـــا أنـــه يُشـــكل ثقافتهـــم 

ومعارفهـــم، فهـــو مبثابـــة ركيـــزة أساســـية للتنـــوع احلضـــاري علـــى األرض.

ــى  	 ــاظ علـ ــة باحلفـ ــة املتعلقـ ــم األخالقيـ ــتند القيـ ــث تسـ ــة: حيـ ــة أخالقيـ قيمـ
ـــى  ـــاة عل ـــوُّع البيولوجـــي باألســـاس إلـــى أهميـــة حمايـــة جميـــع أشـــكال احلي التن
وجـــه األرض، فهـــو حـــق مكتســـب جلميـــع الكائنـــات احليـــة، ومـــن واجبنـــا 

احملافظـــة عليـــه.

قيمـــة جماليـــة: حيـــث يُجســـد التنـــوُّع البيولوجـــي مبختلـــف أنظمتـــه اإليكولوجيـــة  	
جانًبـــا مـــن جوانـــب احليـــاة الطبيعيـــة، والتـــي تتضـــح مـــن خاللهـــا مظاهـــر اجلمـــال 
ـــا  ـــور بأنواعه ـــات، ومشـــاهدة الطي ـــة لألشـــجار والغاب ـــة مـــن مناظـــر خالب اخملتلف

كافـــة، ومراقبـــة األســـماك والشـــعاب املرجانيـــة، وغيرهـــا مـــن أشـــكال احليـــاة.

رات املناخية على النظم البيئية اخملتلفة  أثر التغيُّ
اتضـــح جلّيًـــا تدهـــور التنـــوُّع البيولوجـــي فــــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مبعـــدالت غيـــر 
ـــى  ـــر نحـــو 77% مـــن شـــكل اليابســـة عل ـــث تغيَّ ـــرة؛ حي ـــود األخي مســـبوقة خـــالل العق
كوكـــب األرض، مقارنـــة بــــ 15% فقـــط خـــالل القـــرن املاضـــي، وانخفضـــت أعـــداد 
ـــة بعـــام 1970، هـــذا  ـــات بنســـبة 60% مقارن األســـماك بنســـبة 71%، وأعـــداد الفقاري
باإلضافـــة إلـــى أن هنـــاك مـــا ال يقـــل عـــن 37% مـــن أســـماك امليـــاه العذبـــة، ونحـــو 

23% مـــن البرمائيـــات، مهـــددة -حالًيّـــا- باالنقـــراض.)3(

وتتعـــدد األســـباب وراء هـــذا التدهـــور، ولكـــن يظـــل العنصـــر البشـــري بتفاعلـــه مـــع 
الطبيعـــة هـــو الســـبب الرئيـــس إلحداثـــه، مـــن خـــالل االســـتغالل املفـــرط للمـــوارد 
الطبيعيـــة، والتلـــوث البيئـــي، وتدميـــر املوائـــل )4( الطبيعيـــة، وغيرهـــا مـــن مظاهـــر 

تفاعـــل اإلنســـان مـــع الطبيعـــة. 

ع البيولوجي  ُيعد التنوُّ
الرئيســـة  الدعامـــة  مبثابـــة 
حيـــث  البشـــرية،  للحيـــاة 
تعـــدد  مفهومـــه  يتجـــاوز 
أشـــكال الكائنـــات احلية إلى 
ورخـــاء  اســـتقرار  حتقيـــق 
كونـــه  عـــن  فضـــًلا  اإلنســـان، 
العمـــود الفقـــري لالقتصـــاد 

العاملـــي.  
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ع البيولوجي  قضية التنوُّ
ر  ال تقل أهمية عن قضية تغيُّ
من  العديــــــــد  فهناك  املنــــــاخ؛ 
بينهما؛  املشـــتــركة  الروابــــط 
يهدد  املناخ  ر  تغيُّ إن  حيث 
بينما  البيولوجي،  ع  التنوُّ
واحلفاظ  الطبيعة  حماية 
البيولوجي  ع  التنوُّ على 
خلفض  األمثل  احلل  ُيعدان 
ع  فالتنوُّ املناخ؛  ر  تغيُّ تأثيرات 
ر املناخ مبثابة  البيولوجي وتغيُّ

وجهني لعملة واحدة.  

ـــا - لتدهـــور التنـــوُّع البيولوجـــي هـــو ظاهـــرة التغيُّـــر  ولعـــل الســـبب الرئيـــس - حالًيّ
ـــى األرض،  ـــاة عل ـــد احلي ـــرة تهدي ـــن وتي ـــي اإلســـراع م ـــي تســـببت فـ املناخـــي، والت
ــة  ــم اإليكولوجيـ ــي النظـ ــال: تعانـ ــبيل املثـ ــة، فعلـــي سـ ــات احليـ ــراض الكائنـ وانقـ
ـــي  ـــا فـ ـــن أهميته ـــي تكم ـــة، والت ـــر الشـــعاب املرجاني ـــن تدمي ـــا- م ـــة -حالًيّ البحري
اعتبارهـــا موطًنـــا ألكثـــر مـــن 25% مـــن جميـــع أشـــكال احليـــاة البحريـــة، فهـــي 
ـــية لألســـماك والقواقـــع واخمللوقـــات البحريـــة املتنوعـــة، كمـــا  تُوفـــر منـــازل إضافـ
ـــي النظـــام البيئـــي؛ ممـــا  أنهـــا حتتـــوي علـــى أعلـــى قـــدر مـــن التنـــوُّع البيولوجـــي فـ
يجعلهـــا واحـــدة مـــن أكثـــر النظـــم البيئيـــة تعقيـــًدا وقيمـــة مـــن الناحيـــة البيولوجيـــة، 
ـــر  ـــا- أزمـــة وجوديـــة بســـبب تغيُّ ـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا، فإنهـــا تواجـــه -حالًيّ وعل
املنـــاخ؛ حيـــث يـــؤدي ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة إلـــى ابيضـــاض الشـــعاب املرجانيـــة، 
فعندمـــا تطـــول فتـــرة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة البحـــر فـــإن ذلـــك يتســـبب فــــي 
تعطيـــل العالقـــة التكافليـــة بـــني املرجانيـــات وكائنـــات الزوزانتللـــي )5( )الطحالـــب( 
املصاحبـــة لهـــا، ونتيجـــة لذلـــك يفقـــد املرجـــان لونـــه وخصائصـــه احليويـــة، وكونـــه 

ـــة.)6( ـــات البحري ملجـــأ للكائن

وفــــي الســـياق ذاتـــه، يظهـــر جلّيًـــا مـــدى اختـــالل النظـــم البيئيـــة البريـــة عبـــر تفشـــي 
ـــا«  ـــيروس »كورون ـــى رأســـها فـ ـــدى البشـــر، وعل ـــي ل األمـــراض ذات املنشـــأ احليوان
ــارت إليـــه مســـاعدة املديـــر التنفــــيذي لبرنامـــج األمم  ــا أشـ ــا ملـ املســـتجد؛ فوفًقـ
املتحـــدة للبيئـــة »إجنـــر أندرســـون« حينمـــا علقـــت بأنـــه »مـــن خـــالل كوفــــيد-19 
أرســـل الكوكـــب أقـــوى حتذيـــر حتـــى اآلن بـــأن البشـــرية يجـــب أن تتغيـــر«، فانتشـــار 
الوبـــاء العاملـــي أوضـــح لنـــا أهميـــة التعامـــل مـــع التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا 
النظـــم اإليكولوجيـــة واحليـــاة البريـــة. وجديـــر بالذكـــر أنـــه منـــذ عـــام 2016 حـــذر 
برنامـــج األمم املتحـــدة للبيئـــة مـــن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن األمـــراض؛ إذ أشـــار إلـــى 
أن 75% مـــن جميـــع األمـــراض املعديـــة الناشـــئة لـــدى البشـــر هـــي أمـــراض ذات 
ـــا بصحـــة  ـــا وثيًق ـــة مرتبطـــة ارتباًط ـــي، وأن هـــذه األمـــراض احليواني منشـــأ حيوان

النظـــم اإليكولوجيـــة.)7(

وفــــي ضـــوء مـــا ســـبق، جنـــد أن قضيـــة التنـــوُّع البيولوجـــي ال تقـــل أهميـــة عـــن قضيـــة 
ـــاخ  ـــر املن ـــد مـــن الروابـــط املشـــتركة بينهمـــا، حيـــث إن تغيُّ ـــاك العدي ـــاخ؛ فهن ـــر املن تغيُّ
يهـــدد التنـــوُّع البيولوجـــي، بينمـــا حمايـــة الطبيعـــة واحلفـــاظ علـــى التنـــوُّع البيولوجـــي 
ــر  ــوُّع البيولوجـــي وتغيُّـ ــاخ؛ فالتنـ ــر املنـ ــرات تغيُّـ ــل األمثـــل خلفـــض تأثيـ ــدان احلـ يُعـ

ـــة واحـــدة. ـــة وجهـــني لعمل ـــاخ مبثاب املن

هــذا وتبــذل دول العالــم جهــوًدا حثيثــة ملصاحلــة الطبيعــة واســتعادة تــوازن األنظمــة 
ــي  ــوي فـ ــدور حي ــة ب ــوارد البيولوجي ــه امل ــع ب ــا تضطل ــك نتيجــة مل ــة، وجــاء ذل البيئي
حتقيــق األمــن البيئــي والصحــي، ومــن جانــب آخــر ملــا تواجهــه األنظمــة اإليكولوجية 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

-حالًيّــا- مــن حتديــات بشــكل غيــر مســبوق، فمنــذ عــام 
1988، وحتديــًدا فـــي شــهر نوفمبــر، بــدأ االعتــراف 
»برنامــج  دعــا  املهمــة؛ حيــث  القضيــة  بهــذه  الدولــي 
األمم املتحــدة للبيئــة«)8( إلــى تشــكيل فريــق مــن اخلبــراء 
للبحــث  البيولوجــي  التنــوُّع  فـــي مجــال  املتخصصــني 
علــى  للحفــاظ  دوليــة  اتفاقيــة  إبــرام  إمكانيــة  فـــي 
التنــوُّع البيولوجــي، والتــي تُعــد مبثابــة صــك قانونــي 
علــى  واســتخدامه  البيولوجــي  التنــوُّع  حلفــظ  دولــي 
نحــو مســتدام، وقــد اعتُِمــدت االتفاقيــة فـــي »مؤمتــر 
هــذا  وأصبــح   ،1992 عــام  مايــو   22 فـــي  نيروبــي«، 
للتنــوع  العاملــي  باليــوم  لالحتفــال  مخصًصــا  التاريــخ 

البيولوجــي مــن كل عــام، وقــد بلــغ عــدد الــدول املنضمــة 
لالتفاقيــة فـــي ذاك الوقــت 168 دولــة )9(، وتوالــى تزايـُـد 
عــدد الــدول املنضمــة إليهــا مــع مرور الســنوات الســابقة 

ــة. ــا احلالــي 196 دول ــي وقتن ــغ فـ ليبل

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن االتفاقيـــة تســـعى إلـــى معاجلـــة 
جميـــع التهديـــدات التـــي يتعـــرض لهـــا التنـــوُّع البيولوجـــي 
والنظـــام البيئـــي، مبـــا فــــي ذلـــك التهديـــدات النابعـــة مـــن 
ـــر املنـــاخ، مـــن خـــالل دعـــم التقييمـــات العلميـــة، ونقـــل  تغيُّ
التقنيـــات واملمارســـات املتطـــورة، وتنســـيق ســـبل التعـــاون 

الفعـــال بـــني أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــني. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مؤمتــر  عقــد  مت 
فـــي  العاشــر  األطــراف 
فـــي  ناغويــا  مدينــة 
اليابــان فـــي أكتوبــر 2010، 
إطــاره  فـــي  واعتمــدت 
 2011 العشــرية  اخلطــة 
بـــ  ســميت  والتــي   ،2020-
احلديثــة  »االســتراتيجية 
لالتفاقيــة الدوليــة للتنوع 
»أهــداف  أو  احليــوي« 
آيتشــي« نســبة إلــى إقليــم 

)AICHI( فـــي اليابان.  

ع البيولوجي مستقبل التنوُّ
 مت عقد مؤمتر األطراف العاشر فـي مدينة ناغويا فـي اليابان فـي أكتوبر 2010 )10(،
يت بـ »االستراتيجية  واعتمدت فـي إطاره اخلطة العشرية  2011 - 2020 والتي ُسمِّ
AIC- )احلديثة لالتفاقية الدولية للتنوع احليوي« أو »أهداف آيتشي« نسبة إلى إقليم 
 ،2020 عام  حتى  لتنفـيذها  استراتيجية  خطة  بوضع  وقامت   ،)11( اليابان  فـي   )HI

األولية  للتقارير  ووفًقا   ،»2020  –  2011 البيولوجي  للتنوُّع  االستراتيجية  »اخلطة 
والنصفـية لتقييم اخلطة االستراتيجية، وفـي ضوء انتشار جائحة »كورونا«، ُوِجد أن 
هذه األهداف لم تتحقق بعد، والتي تتمثل فـي »وقف انقراض بعض الكائنات املهددة 
باالنقراض واحلد من التلوث واحلفاظ على الغابات«، حيث أظهر تقرير صادر عن 
وخدمات  البيولوجي  التنوُّع  مجال  فـي  والسياسات  للعلوم  الدولي  احلكومي  »املنبر 
النظم اإليكولوجية« فـي عام 2019 )12(، أن األنشطة البشرية احلالية ميكن أن تؤدي 
إلى انقراض ما يصل إلى مليون نوع من الكائنات احلية خالل العقود القليلة القادمة، 
وهو ما سيُعرِّض مستقبل البشرية للخطر؛ لذا تتكاتف اجلهود الدولية احلالية فـي 
وضع وصياغة إطار عاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020، وهو ما ناقشه »مؤمتر 
األطراف للتنوع البيولوجي COP 15«، حيث كان من املفترض عقده فـي عام 2020، 

ل إلى عام 2021. ونظًرا لتداعيات جائحة »كورونا« أُجِّ

األطراف  مؤمتر  استضافت  التي   - مصر  قامت  املؤمتر)13(،  فعاليات  ضوء  وفـي 
الصني  بتسليم   -  COP 14 البيولوجي  للتنوع  املتحدة  األمم  التفاقية  الرابع عشر 
رئاسة الدورة 15 ملؤمتر األطراف التفاقية التنوُّع البيولوجي، حيث ُعِقد افتراضّيًا 
خالل الفترة من 11-15 أكتوبر 2021، ولعل من أبرز إيجابيات املؤمتر هو إعالن 
»صندوق  إلنشاء  دوالر(،  مليون   230 )نحو  يوان  مليار   1.5 استثمار  عن  الصني 
كومنينغ للتنوع البيولوجي«، لدعم حماية التنوُّع البيولوجي فـي الدول النامية، كما 
أنها دعت دولًا أخرى للمساهمة، ومنها اليابان التي ساهمت بـ 1.8 مليار ين )نحو 
17 مليون دوالر(، كما أعلن االحتاد األوروبي عن مضاعفة التمويل اخلارجي للتنوُّع 
اخملصص  اإلنفاق  من   %30 بتخصيص  االلتزام  إلى  فرنسا  وأشارت  البيولوجي، 
ملواجهة التغيُّرات املناخية للتنوع البيولوجي، فضلًا عن إعالن بريطانيا عن توجيه 

جزء كبير من التمويل اخملصص للمناخ نحو التنوُّع البيولوجي.)14(

واتسـاًقا مـع اعتمـاد إعـالن كومنينـغ لدعـم حمايـة التنـوُّع البيولوجـي فــي مواجهـة 
التهديدات، فقد سـاهمت مناقشـات جلسـات اجلزء األول من املؤمتر -أيًضا- فــي 
متهيـد الطريـق لصياغـة غايـات وأهـداف جديـدة للتنـوع البيولوجـي، والتـي سـيتَّفق 
بشـأنها أطـراف االتفاقيـة فــي فعاليـات اجلـزء الثانـي مـن املؤمتـر خـالل شـهري 
أبريـل ومايـو 2022، فهـو يُعـد حلظـة فارقـة لتنظيـم عالقة البشـر بالبيئـة الطبيعية؛ 

حيـث إنـه َمعنـي بوضـع إطـار وخريطـة طريـق عامليـة للتنـوع البيولوجـي.)15(
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

الهوامش واملراجع
(1) https://bit.ly/3yJ84Ls

(2) Environmental Studies for Undergraduate Courses, India, chapter4, p85: p88

)3( تقرير "مجموعة أدوات حلشد الدعم من أجل الطبيعة"، فقدان التنوُّع البيولوجي وحماية الطبيعة وإجراءات االحتاد األوروبي من أجل الطبيعة، 
املفوضية األوروبية، 2021، ص5.

)4( يُعرف "املوئل" بأنه وحدة إما أرضية وإما من املياه العذبة وإما جغرافـية بحرية وإما هوائية تدعم جتمعات الكائنات احلية وتفاعالتها مع البيئة 
 غير احلية. ونظًرا ألن فقدان املوئل الطبيعي يشكل أكبر خطر يهدد التنوُّع البيولوجي، تظهر أهمية التركيز على احلفاظ على املوائل الطبيعية

أو استعادتها. ملزيد من التفصيل، انظر: تقرير "إطار العمل البيئي واالجتماعي لعمليات متويل املشروعات االستثمارية، املعيار البيئي واالجتماعي 
(ESS6) حفظ التنوُّع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية"، 2018، ص5.

)5( تعزى األلوان الزاهية التي تنبض بها الشعاب املرجانية إلى طحالب صغيرة تسمى "زوزانتلي" zooxanthellae تعيش داخل أنسجتها )العدمية 
اللون(. جتمعهما عالقة تكافلية فـي مقابل حصولها على مأوى داخل الشعاب املرجانية، توفر كائنات الـ "زوزانتالي" النسبة الكبرى من القوت 
ا بالتغيُّرات التي يشهدها احمليط. مثاًل، فـي  للمرجان ومن العناصر التي يتغذى عليها ويعوزها للبقاء على قيد احلياة، ولكن الـ "زوزانتلي" تتأثر جّدً
 ، ا عادة، يؤدي اإلجهاد احلراري إلى طرد تلك الكائنات من مضيفها. من ثمَّ حال أصبحت درجات احلرارة غير مالئمة، علًما بأنها تكون مرتفعة جّدً
 Coral - تفقد الشعاب املرجانية بدورها مصدرها الرئيس للغذاء، وتصير بيضاء اللون كشبح، فـي ظاهرة تعرف باسم تَبيُّض الشعاب املرجانية

Bleaching https://bit.ly/3eb4sIT
(6) https://bit.ly/3e9qaNp

(7) https://bit.ly/3qbLk2U

(8) https://bit.ly/3yQxA1i

)9( فتح باب التوقيع على االتفاقية فـي أثناء عقد مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية )قمة األرض( فـي ريو، منذ 5 يونيو 1992 وحتى 4 يونيو 
https://bit.ly/3Es3HFS -1993- موقع منظمة األمم املتحدة

(10) https://bit.ly/3mJmt5D

(11) https://bit.ly/313Cyvu

بالتنوُّع  املتعلقة  لالتفاقية  األطراف  أكتوبر/2021، مؤمتر  املستوى" 13-12  الرفـيع  "اجلزء  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  بتقرير صادر عن  ورد   )12(
البيولوجي االجتماع اخلامس عشر )اجلزء األول( كومنينغ، الصني، خالل الفترة 11-15 أكتوبر2021، ص5. 

)13( تُعد مصر من أوائل الدول املنضمة لالتفاقية حيث وقعت عليها فـي 29 ديسمبر1993، وهو التاريخ الذي دخلت فـيه االتفاقية حيز التنفـيذ.
(14) https://bit.ly/3suDrsd

(15) https://bit.ly/3EDpeeM

وختاًما، فقد حان الوقت لتتكاتف جهود اجملتمع الدولي، من أجل وضع إطار عام يَحد من السياسات واإلجراءات التي 
تساهم فـي تدمير البشرية وزوالها، فهناك العديد من األنشطة الضارة، والتي ال تزال مستمرة رغم أنها تخل بالنظام 
الصيد  الدول، مثل:  الصناعة فـي بعض  ينفذ فـي ضوء دعم قطاع  أية إجراءات بشأنها، ومنها ما  اتخاذ  البيئي دون 
املفرط، وقطع األشجار، وحرق الغابات، األمر الذى من شأنه اإلضرار بالبيئة والتنوُّع البيولوجي، كذلك تظهر أهمية 
القيام بالتخلص التدريجي من استخدام املواد البالستيكية غير القابلة للتحلل البيولوجي، وتغييرها مبواد أخرى، مثل: 
)الزجاج، والسليكون، والفوالذ املقاوم للصدأ، واخلشب، وغيرها(، فضلًا عن ضرورة صياغة سياسات بيئية فعالة من ِقبل 

صناع القرار فـي العالم، والتي تعتمد على أنظمة محاسبية جادة من شأنها احلد من فقدان التنوُّع البيولوجي.



٢٠٢٢... أزمة صحية 

مـســـتـمــــرة



٢٠٢٢... أزمة صحية 

مـســـتـمــــرة
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

أحدثـت جائحـة »كوفــيد-19« منـذ ظهورهـا فــي أواخر ديسـمبر 2019، وحتى اليوم 
تغييرات كبيرة وغير مسبوقة فـي مختلف مجاالت احلياة البشرية، من الصحة إلى 
االقتصـاد مـروًرا بالسياسـة والثقافـة واالجتمـاع وصـولًا إلـى قضايـا األمـن اإلقليمي 
والعاملـي، وطرحـت تسـاؤالت جديـة حـول مدى تأثيرها فــي مسـتقبل النظـام الدولي 
الراهـن، بعـد أن أصبحـت فرضيـة أن »النظـام العاملـي فــي مرحلـة مـا بعـد جائحـة 
كوفــيد-19 لـن يكـون مثـل مـا قبلهـا« رائجـة علـى نطـاق واسـع، وهـي الفرضيـة التـي 

ستسـعى هـذه املقالـة إلـى الوقـوف علـى مـدى دقتهـا من خـالل احملوريـن التاليني: 

علـــى  للجائحـــة  اجليوسياســـية  التأثيـــرات  أوًلا: 
العاملـــي النظـــام 

خلقـت جائحـة كوفــيد 19 أزمـة عامليـة متشـعبة علـى مختلـف املسـتويات لـم يشـهد 
العالـم لهـا مثيـلًا مـن قبـل، وهـو ما جعل كثيرين يتحدثون عن احتمال حدوث تغيرات 
جوهرية فــي النظام العاملي القائم، فعلى املسـتوى اإلنسـاني، تسـببت اجلائحة فــي 
أكبـر أزمـة إنسـانية وصحيـة يشـهدها العالـم منذ نهايـة احلرب العامليـة الثانية، فمع 
عـدد إصابـات اقتـرب مـن الــ 300 مليـون إصابـة، ووفــيات جتـاوزت حاجز اخلمسـة 
ماليـني بحلـول نهايـة عـام 2021، بـدا العالـم وكأنـه يواجـه عـدًوا خفــًيا ال ِقبـل لـه 
بـه. كمـا كشـفت األزمـة عـن ضعـف النظـم الصحيـة املطبقـة حتـى فــي أكثـر البلـدان 
تقدًمـا، والتـي لـم تكـن بنيتهـا الصحيـة قـادرة علـى التعامـل مـع األعـداد الكبيـرة مـن 
اإلصابات، وهو ما سـيؤدي بال شـك إلى إعادة النظر فــي كثير من هذه السياسـات 

والنظـم الصحيـة املطبقـة فــي العالم.

وعلـى املسـتوى االقتصـادي، أدخلـت اجلائحـة االقتصاد العاملي فــيما اعتبره كثيرون 
أسـوأ أزمـة اقتصاديـة وماليـة فــي العصـر احلديـث. فمـع إغـالق معظـم دول العالـم 
حلدودهـا، وتوقـف حركـة السـياحة والسـفر بصـورة شـبه كليـة، وإغـالق كثيـر مـن 
املواطنـني،  حركـة  وتقييـد  اخلدميـة،  والقطاعـات  التجاريـة  واملشـروعات  املصانـع 
العاملـي  االقتصـاد  تعـّرض  العالـم،  سـكان  أغلبيـة  علـى  الصحـي  احلجـر  وفـرض 
لصدمـة قويـة، أدخلتـه بالفعـل فــيما وصفته »كريسـتالينا جورجييفا« مديرة صندوق 
النقـد الدولـي، فــي كلمتهـا أمـام مجلـس األمن الدولي، فــي أبريل 2020، بأنه أسـوأ 
مرحلـة ركـود خـالل العقـود املاضيـة، مبـا ترتـب علـى ذلـك مـن ارتفـاع كبيـر فــي 

معـدالت الفقـر العاملـي والبطالـة .

جائحـــة "كوفــــيد-19": حـــدود التأثيـــر 
ـــي ـــام العامل ـــتقبل النظ ـــي مس فـ

ــــل ــكـ ــ ــيـ ــ هـ فـــــــــــتـــــــــــوح  د. 

املستشـــار السياســـي ورئيس 
العلمـــي البحـــث   قطـــاع 

للبحـــوث  ترينـــدز  "مركـــز 
واالستشـــارات"
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

الوطنــي  األمــن  مفهــوم  فـــي  النظــر  اجلائحــة  أعــادت  األمنــي،  املســتوى  وعلــى 
وأولوياتــه، فلســنوات طويلــة ركــزت احلكومــات علــى األمــن مبفهومــه العســكري، 
وتصــورت أن مصــدر التهديــد الرئيــس ألمنهــا قــد يأتــي مــن مصــادر عســكرية 
وأمنيــة، مثــل احلــروب الدوليــة واألهليــة واإلرهــاب والصراعــات املســلحة األخــرى، 
ــة  ــرات البيئي ــل التغي ــة، مث ــر التقليدي ــدات غي ــة أن التهدي ــى كشــفت هــذه األزم حت
واألوبئــة، أكثــر خطــورة مــن التهديــدات التقليديــة، وهــو مــا دفــع بكثيــر مــن دول 
العالــم إلــى وضــع األمــن الصحــي خاصــة، واألمــن اإلنســاني عامــة، ضمــن قمــة 

أولويــات األمــن الوطنــي لديهــا.

أمــا علــى املســتوى السياســي، فقــد جاءت اجلائحة كاشــفة عــن جملة من االختالالت 
الهيكليــة فـــي بنيــة النظــام السياســي الدولي الراهن، لعــل أبرزها ما يلي:

هشاشـة نظـام العوملـة: يتسـم النظـام العاملـي الراهـن بأنـه نظـام معولـم، بعـد . 1
أن اسـتطاعت العوملـة حتويـل العالـم إلـى قريـة صغيـرة مترابطـة مبـا أتاحتـه 
مـن وسـائل لألشـخاص، واالسـتثمارات، ورؤوس األمـوال، للتنقـل عبـر احلـدود 
بسـرعة كبيرة وسـهولة. لكن هذه الظاهر نفسـها؛ أي العوملة، فرضت حتديات 
جديـدة علـى الـدول، مبـا أتاحتـه مـن سـهولة اتصـال وتواصـل بـني أجـزاء العالم 
اخملتلفة، وال سـيما فــيما يتعلق باالنتشـار السـريع لألزمات السياسـية واألمنية 
بينهـا  العالـم اخملتلفـة، ومـن  بـني دول ومناطـق هـذا  واالقتصاديـة والصحيـة 
انتقـال األمـراض واألوبئـة بسـرعة فائقـة عبـر احلـدود فــي إطـار مـا أصبـح 
يعـرف باسـم »عوملـة األوبئـة« ، علـى النحـو الذي جسـدته جائحة »كوفــيد-19«، 
والتـي مت إلقـاء اللـوم فــي انتشـارها السـريع عبـر العالـم علـى ظاهـرة العوملـة 

نفسـها، وكشـفت بشـكل كبيـر الطبيعـة الهشـة للنظـام الدولـي املعولـم.

تراجــع دور املنظمــات الدوليــة: حيــث بــدت املؤسســات الدوليــة التــي نشــأت . 2
ــر مناســبة  ــا الشــلل، أو غي ــا أصابه ــة وكأنه ــة الثاني ــاء احلــرب العاملي ــد انته بع
ــيد-19«، التــي وصفهــا األمــني  للتعامــل مــع أزمــة عامليــة بحجــم جائحــة »كوفـ
العــام لــألمم املتحــدة، »أنطونيــو جوتيريــش«، بأنهــا »األزمــة األكثــر حتدًيــا التــي 
واجهتهــا األمم املتحــدة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة« . وفـــي هــذا اإلطــار، 
تعّرضــت منظمــة الصحــة العامليــة وصنــدوق النقــد والبنــك الدوليــني النتقــادات 

ــي إدارة هــذه األزمــة، واحلــد مــن تأثيراتهــا الســلبية أو انتشــارها. كثيــرة فـ

فرضت العوملة حتديات 
مبا  الدول،  على  جــديــــــدة 
اتصال  ســهولة  من  أتاحته 
العالم  أجزاء  بني  وتواصل 
فـيما  سيما  وال  اخملتلفة، 
السريع  باالنتشار  يتعلق 
لأزمات السياسية واألمنية 
والـصــحـيـة  واالقـتـــصـــــاديــــة 
العالم  ومـنـاطـــــق  دول  بني 
اخملتلفة، ومن بينها انتقال 
بسرعة  واألوبئة  األمــــراض 
فائقة عبر احلدود فـي إطار 
ما أصبح يعرف باسم »عوملة 

األوبئة«.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

جائحـة . 3 جـاءت  الدوليـة:  القـوة  توزيـع  منـط  تغيـر 
كانـت  التـي  التحـوالت  عـن  كاشـفة  »كوفــيد-19« 
حادثـة بالفعـل فــي النظـام الدولـي قبـل ظهورهـا، 
االنسـحاب  حالـة  هـي  التحـوالت  هـذه  وأولـى 
األمريكـي مـن قيـادة النظـام الدولـي فــي مواجهـة 
األزمـة، وعجزهـا  أزمـة عامليـة خطيـرة مثـل هـذه 
عن تقدمي الدعم حللفائها األوروبيني فــي مواجهة 
الـذي  الوقـت  فــي  األزمـة،  بدايـة  فــي  اجلائحـة 
عـززت فــيه الصـني عبـر إدارتها الناجحـة للجائحة 
مـن صورتهـا بوصفهـا قوة دولية صاعدة ومسـؤولة؛ 
فرغـم أن الصـني كانـت موطـن ظهـور الوبـاء وبداية 
انتشـاره، فإنهـا جنحـت بصـورة كبيـرة فــي حتجيـم 
التامـة  السـيطرة  إلـى  وصـولًا  وانتشـاره  خطورتـه 
الوبـاء، بـل وقّدمـت الدعـم واملسـاندة لكثيـر  علـى 
مـن دول العالـم ملسـاعدتها علـى مواجهة خطر هذا 
الوبـاء، مبـا فــي ذلـك دول منافسـة مثـل، الواليـات 
وفرنسـا،  اجلنوبيـة،  وكوريـا  واليابـان،  املتحـدة، 

وإسـبانيا.  وإيطاليـا، 

وعلـى صعيـد االحتـاد األوروبـي، جـاءت اسـتجابة دول 
وصفهـا  والتـي  »كوفــيد-19«،  ألزمـة  الفرديـة  االحتـاد 
القـارة  أكبـر حتـٍدّ يواجـه  بأنهـا  قـادة االحتـاد أنفسـهم 
االحتـاد،  أزمـة  لتُفاِقـم   ، الثانيـة  العامليـة  احلـرب  منـذ 
خـروج  مـع  متزامنـة  جـاءت  األزمـة  هـذه  أن  سـيما  وال 
بريطانيـا رسـمًيا مـن االحتـاد فــي فبرايـر 2020، فــي 
سـياق مـا عـرف بأزمـة بريكسـت )Brexit(، والتـي هـزت 
الثقـة فــي االحتـاد، حيـث لـم يسـتطع التعامـل مـع هـذه 
األزمـة بشـكل جماعـي، وتُركت كل دولـة تواجه مصيرها 
مبفردها وبسياساتها وقدراتها الذاتية، ما جعل كثيرين 
فــي أوروبـا يتسـاءلون عـن جدوى وجـود التكتل األوروبي 
ذاتـه، ووصـل األمـر برئيـس الـوزراء اإليطالي »جوسـيبي 
أن  مـن  مـارس 2020،   29 يـوم  التحذيـر  إلـى  كونتـي«، 
االحتـاد األوروبـي بكاملـه »قـد يفقـد سـبب وجـوده«  مـا 
لـم يكـن علـى مسـتوى التحـدي الـذي تفرضـه أزمـة وبـاء 

فــيروس كورونـا املسـتجد.

تأثـًرا  الدوليـة  القـوى  أقـل  مـن  تعـد  التـي  روسـيا،  أمـا 
بالوبـاء حتـى اآلن، فلـم تؤثـر هـذه األزمـة علـى مكانتهـا 
الدوليـة أو علـى توجهاتهـا القائمـة علـى تعزيـز نفوذهـا 
فــي مجالهـا احليـوي اإلقليمـي، وبعـض مناطـق النفـوذ 

التـي تهتـم بهـا وخاصـة فــي الشـرق األوسـط.

للنظـام . 4 احلاكمـة  القيـم  منظومـة  علـى  التأثيـر 
الدولـي: أحـد مجـاالت التأثيـر املهمـة التـي ينبغـي 
علـى  »كوفــيد-19«  جائحـة  تأثيـر  هـو  مناقشـتها 
وهـي  الدولـي،  للنظـام  احلاكمـة  القيـم  منظومـة 
باألساس منظومة القيم الليبرالية الغربية. ونلحظ، 
فــي هـذا السـياق، جـدلًا واسـًعا وإشـارات متعـددة 
مـن باحثـني عديديـن، شـرًقا وغرًبـا، إلـى أن هـذه 
املنظومـة تعرضـت لهـزة كبيرة حتـت وطأة اجلائحة 
مقابـل املنظومـة الصينيـة، حيـث سـعت بكـني إلـى 
تقدمي صورة إيجابية عن نفسها من خالل اإلشارة 
إلـى أن الوبـاء أثبـت أن منوذج حكومتها أقوى وأكثر 
مالءمـة للتعامـل مـع التحديـات واسـعة النطـاق مما 
يسـمى الدميقراطيـات الفوضويـة ، بفضـل إدارتهـا 
الطـوارئ  قوانـني  واسـتخدام  لألزمـة  املركزيـة 
واألسـاليب احلازمـة التـي تديـر الدولـة بالقـرارات 
كمـا  املركزيـة.  السـلطة  مـن  املباشـرة  واألوامـر 
يشـير البعـض إلـى منظومـة القيـم الكونفوشوسـية 
أقـل  النـاس  والتـي جتعـل  عـام،  بشـكل  واآلسـيوية 
متـرًدا وأكثـر طاعـة، باعتبارهـا مـن أسـباب النجـاح 
الـدول اآلسـيوية كالصـني واليابـان  التـي سـاعدت 

وكوريـا اجلنوبيـة علـى مواجهـة الوبـاء بفاعليـة.

ولكن هل يعني ذلك حسم االنتصار ملصلحة القيم غير 
الليبرالية، وال سيما مع اجتاه الدول الغربية نفسها فـي 
بعض األوقات إلى انتهاج املمارسات الصينية نفسها، مثل 
القوات املسلحة فـي فرض االلتزام اإلجباري  استخدام 
دور  وتعزيز  اجلسدي  والتباعد  اإلغالق  بإجراءات 
ليست  اإلجابة  الوباء.  مواجهة  فـي  املركزية  احلكومات 
محسومة حتى اآلن، وإن كانت أقرب إلى النفـي. فالدول 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

الغربية لن تقبل بانهيار وتراجع منظومتها القيمية الليبرالية القائمة باألساس على 
حرية الفرد. وترجمة لهذا، جاءت احلملة املضادة التي تتهم الصني بالتضليل وإخفاء 
العلمية  احلقائق  على  والتعتيم  والوفـيات،  اإلصابات  عدد  عن  والتكتم  املعلومات 
املتوافرة حول الفـيروس وخصائصه ، كما جاءت القمة التي دعا لها الرئيس األمريكي 
»جو بايدين« لتأكيد قيمة الدميقراطية فـي العالم، والتي عقدت فـي ديسمبر 2021.

ثانًيا: حدود التغيير احملتمل فـي النظام العاملي
احلديـث عـن مسـتقبل النظـام العاملـي فــي مرحلـة مـا بعـد جائحـة »كوفــيد-19«، 
يضعنـا أمـام أحـد سـيناريوهات ثالثـة، لـكل منهـا مـا يدعمـه أو ينفــيه من مؤشـرات، 

وهـو مـا ميكـن توضيحـه علـى النحـو التالـي:

)1( سيناريو نشوء نظام عاملي جديد:
ويفترض هذا السيناريو أن تفضي جائحة »كوفـيد-19« إلى حدوث تغيير جوهري 
هذا  على  املهيمنة  القوى  طبيعة  ذلك  فـي  مبا  القائم،  العاملي  النظام  فـي  وشامل 
النظام، وطبيعة العالقات احلاكمة له، ومنظومة القيم احملركة له. وهذا السيناريو 
ضعيف االحتمال فـي ضوء معطيات عدة؛ فالواليات املتحدة ورغم خسائرها الضخمة 
الكبرى عاملًيا، سواء مبعايير  القوة  تزال هي  الوباء ال  البشرية واالقتصادية جراء 
القوة العسكرية الضاربة، أو مبعايير االقتصاد والتقدم التكنولوجي، وال يتوقع أن 
تفقد مكانتها بسهولة، لصالح الصني أو روسيا. كما أن التداعيات السلبية للجائحة 
أثرت على جميع القوى الدولية، وليس دولة دون غيرها، وهو ما يُستبعد معه إمكانية 
القوى  وتوازنات  القائم  الدولي  النظام  بنية  فـي  كبيرة  أو  تغيرات جوهرية  حدوث 
فـيه. وبصورة عامة تشير تطورات املشهد العاملي بعد اجلائحة إلى أنه ال الصني 
ن إحداهما من اخلروج من هذه األزمة كـ »فائز«  وال الواليات املتحدة فـي وضع ميكِّ

بطريقة تساعد إحداهما على تغيير ميزان القوى العاملية بشكل كبير لصاحله .

)2( سيناريو بقاء الوضع الراهن: 
ويفتـرض هـذا السـيناريو عـدم حـدوث أي تغييـر فــي النظام العاملـي القائم قبل وباء 
»كوفــيد-19«، وأن متـر هـذه األزمـة كمـا مـّرت األزمـات العامليـة السـابقة كاألزمـة 
املاليـة العامليـة عـام 2008 - 2009 مـن دون أن حتـدث أي تغييـر جوهـري أو ملحوظ 
فــي النظام العاملي القائم، وال سيما مع قيام دول العالم بتطوير لقاحات وعالجات 
لهـذا الوبـاء مبـا يبشـر بقـرب انتهـاء األزمـة. وهـذا االحتمال أيًضا يصعـب القول به، 
فالتأثيرات الضخمة التي أحدثتها أزمة هذا الوباء فــي العالم كله، والتي ستسـتمر 
تداعياتها لسـنوات طويلة على كل املسـتويات، ال ميكن جتاهلها ببسـاطة، وال ميكن 

تصـور أن عالـم مـا بعـد »كوفــيد-19« مثـل عالـم ما قبله. 

رغـــم خســـائر الواليـــات 
ال  الوبـــاء  جـــراء  املتحـــــدة 
الكبـــرى  القـــوة  هـــي  تـــزال 
مبعاييـــــــــــر  ســـــــــــواء  عاملًيـــا، 
 القـــوة العســـكرية الضاربـــة،

االقتصــــــــــــاد  بـمـعـايـيـــــــــــر  أو 
التـكـنـولـوجـــــي،  والتــــقــــــــــــدم 
وال يتوقـــع أن تفقـــد مكانتهـــا 
الصـــني  لصالـــح   بســـهولة، 
أو روســـيا. كمـــا أن التداعيـــات 
أثـــرت  للجائحـــة  الســـــلبية 
الـقــــــــــوى  جــمـــيـــــــــــــــع  علـــى 
دون  دولـــة  وليـــس  الدوليـــة، 

غيرهـــا.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

وبـــاء  أزمـــة  تدفـــع  قـــد 
»كوفــــيد-19« باجتـــاه إجـــراء 
تقييـــم  إعـــادة  عمليـــة 
العوملـــة،  لعمليـــة  شـــاملة 
ِّـــي  تبنــ ظـــل  فــــي  ســـيما  وال 
العديـــد  اخملتلفـــة  الـــدول 
مـــن اإلجـــــراءات التـــي تشـــكل 
»ارتـــداًدا عـــن العوملـــة«، ومـــا 
رافـــق كل ذلـــك مـــن حتديـــات 
اجتـــاه  فــــي  تدفـــع  قـــد 
مراجعـــة نظريـــة »االعتمـــاد 
النظـــر  وإعـــادة  امُلعولـــم« 
بــــ  اخلاصـــة  املقـــوالت  فــــي 

»احلمائيـــة«..  

)3( سيناريو حدوث تغييرات مهمة فـي بنية النظام العاملي القائم:
 يفتـــرض هـــذا الســـيناريو أن تـــؤدي جائحـــة »كوفــــيد-19« إلـــى حـــدوث تغييـــرات 
ـــن دون أن يصـــل  ـــن م ـــاء، ولك ـــل الوب ـــا قب ـــة م ـــي مرحل ـــي فـ ـــي النظـــام العامل ـــة فـ مهم
األمـــر إلـــى حـــدوث تغييـــر شـــامل فــــي بنيـــة هـــذا النظـــام وأمنـــاط عالقاتـــه وحتالفاتـــه 
وقيمـــه وموازيـــن القـــوى داخلـــه. وهـــذا الســـيناريو هـــو أكثـــر الســـيناريوهات ترجيًحـــا، 

ـــى عـــدد مـــن األمـــور واملؤشـــرات، أبرزهـــا: بالنظـــر إل

رغـــم مـــا خلفـــه هـــذا الوبـــاء مـــن تأثيـــرات كبيـــرة علـــى القـــوى الدوليـــة فــــي . 1
ــا، فـــإن  مختلـــف اجملـــاالت، ال ســـيما االقتصاديـــة والصحيـــة واإلنســـانية منهـ
ـــم تصـــل  ـــة، ول ـــة بدرجـــات متفاوت ـــع القـــوى الدولي ـــرات شـــملت جمي هـــذه التأثي
ـــن  ـــى موازي ـــرت بالفعـــل عل ـــا أث ـــه القـــول إنه ـــذي ميكـــن مع ـــى املســـتوى ال بعـــد إل

القـــوى الدوليـــة.

رغـــم خطـــورة هـــذه اجلائحـــة، فهـــي تظـــل - فــــي التحليـــل النهائـــي - مجـــرد . 2
أزمـــة صحيـــة طارئـــة، ســـتتمّكن الـــدول، علـــى األرجـــح، مـــن جتاوزهـــا خـــالل 
ـــر  ـــي كثي ـــح فـ ـــع جنـــاح حمـــالت التلقي ـــد تطـــول أو تقصـــر، وال ســـيما م ـــرة ق فت

مـــن دول العالـــم. 

احلديـــث الـــذي رافـــق أزمـــة الوبـــاء فــــي بدايتهـــا عـــن احتمـــاالت تفـــكك االحتـــاد . 3
األوروبـــي، وزيـــادة االنقســـامات فــــي املعســـكر الغربـــي بـــني الواليـــات املتحـــدة 
وأوروبـــا، قـــد تراجـــع بصـــورة ملحوظـــة، مـــع جنـــاح االحتـــاد األوروبـــي فــــي جتـــاوز 
ـــة،  ـــة األزم ـــي مواجه ـــة فـ ـــر اســـتراتيجية جماعي ـــى وتطوي ـــه األول ـــة ارتباك مرحل
وانضمـــام الـــدول األوروبيـــة للواليـــات املتحـــدة فــــي انتقـــاد املوقـــف الصينـــي إزاء 
الوبـــاء، وهـــو مـــا يعنـــي أن حتـــوالت جذريـــة لـــن حتـــدث فــــي عالقـــات القـــوى 

ـــة ومراكزهـــا. الدولي

ولكـــن هـــذا ال يعنـــي أن النظـــام العاملـــي الســـابق علـــى اجلائحـــة سيســـتمر كمـــا هـــو، 
فالتداعيـــات الضخمـــة التـــي خلفهـــا هـــذا الوبـــاء، ســـيكون لهـــا حتًمـــا تأثيراتهـــا املهمـــة 

علـــى النظـــام العاملـــي القائـــم، ومـــن بينهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر، مـــا يلـــي:

ــرة األخطــار 	  ــت هــذه الظاهــرة بتصاعــد وتي ــث اقترن ــة، حي إبطــاء مســار العومل
العابــرة للحــدود، مبختلــف أشــكالها، والتــي تهــدد النظــام العاملــي ككل فـــي ظــل 
ضعــف واضــح وقصــور شــديد فـــي التعــاون الدولــي ملواجهتهــا، وجتلّــى ذلــك 
بوضــوح خــالل أزمــة وبــاء »كوفـــيد-19«، وهــو مــا قــد يدفــع باجتــاه إجــراء 
ِّــي الــدول  عمليــة إعــادة تقييــم شــاملة لهــذه العمليــة، وال ســيما فـــي ظــل تبنــ
اخملتلفــة العديــد مــن اإلجــــراءات التــي تشــكل »ارتــداًدا عــن العوملــة«، مثــل: 



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

476

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

تقييد التدفقــات الضخمــة العابـرة للحـدود، وتفكيـك شـبكات االتصـال العابـرة 
للحــدود  التــام  اإلغــالق  وعمليــات   ،)Global Interconnectedness( لألقاليـــم 
وسياســات التباعــد اجلســدي، ومــا رافــق كل ذلــك مــن حتديــات قــد تدفــع فـــي 
اجتــاه مراجعــة نظريــة »االعتمــاد املُعولــم« وإعــادة النظــر فـــي املقــوالت اخلاصــة 
بـــ »احلمائيــة«، اســتناًدا إلــى فرضيــة أساســية طرحتهــا اجلائحــة مفادهــا: »أن 
االعتمــاد علــى اخلــارج فـــي تلبيــة االحتياجــات األساســية واحليويــة قــد ال يســهم 
بالنفــع فـــي حالــة األزمــات« ، مــا يعنــي اجتــاه دول العالــم إلــى مزيــد مــن االنكفــاء 
علــى نفســها بــدلًا مــن انفتاحهــا علــى العالــم، وإعــادة ترتيــب أوضاعهــا الداخليــة 
لعــدم تكــرار اخملاطــر التــي عانتهــا جــراء جائحــة »كوفـــيد-19«. وال يعنــي ذلــك 
بطبيعــة احلــال أن العوملــة انتهــت أو فـــي طريقهــا إلــى االنتهــاء، بيــد أن مســارها 

ســيكون أبطــأ ممــا كانــت عليهــا وتيرتهــا مــن قبــل.

ـــل 	  ـــدأ بالفع ـــة نحـــو الشـــرق؛ وهـــذا املســـار ب ـــوى الدولي ـــزان الق تســـريع اجتـــاه مي
ــرت أن  ــث أظهـ ــده؛ حيـ ــاءت لتؤكـ ــة جـ ــن اجلائحـ ــنوات، ولكـ ــة بسـ ــل اجلائحـ قبـ
الـــدول اآلســـيوية مثـــل الصـــني، وكوريـــا اجلنوبيـــة، وســـنغافورة أكثـــر قـــدرة 
علـــى تـــدارك تداعيـــات األزمـــات ومواجهـــة اخملاطـــر العابـــرة للحـــدود، مقارنـــة 
بالـــدول الغربيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي دفـــع بكثيـــر مـــن الباحثـــني إلـــى احلديـــث عـــن 

احتماليـــة انتقـــال ميـــزان القـــوى العامليـــة مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق .

يرتبـــط بالنقطـــة الســـابقة، تطـــور آخـــر محتمـــل يتمثـــل فــــي تنامـــي أهميـــة املعرفـــة 	 
والتكنولوجيـــا ضمـــن حســـاب موازيـــن القـــوى الدوليـــة، حيـــث أظهـــرت األزمـــة 
ـــة، اســـتطاعت التعامـــل  ـــة عالي ـــي لديهـــا قـــدرات تكنولوجي ـــدول الت بوضـــوح أن ال
ـــف  ـــى توظي ـــد، إل ـــل عـــن بع ـــات العم ـــر آلي ـــن تطوي ـــاء بشـــكل أفضـــل، فم ـــع الوب م
ـــك تقـــدمي  ـــي ذل ـــة اخلدمـــات - مبـــا فـ ـــاء، ورقمن ـــي مكافحـــة الوب ـــا فـ التكنولوجي
اخلدمـــات الصحيـــة عـــن بعـــد وخدمـــات التعليـــم عبـــر اإلنترنـــت واملســـاعدة 
ـــال  ـــة منـــاذج األعم ـــى رقمن ـــة - إل ـــات الضعيف ـــي حـــاالت الطـــوارئ لدعـــم الفئ فـ
وسالســـل التوريـــد والتجـــارة اإللكترونيـــة، مـــع كل ذلـــك أصبحـــت التكنولوجيـــا 
ـــي تشـــكيل املشـــهد العاملـــي وخلـــق مصـــادر جديـــدة للنمـــو،  تلعـــب دوًرا حاســـًما فـ
ـــع  ـــف م ـــال والتكي ـــى االنتق ـــال والشـــركات عل ـــة، ومســـاعدة العم ـــز اإلنتاجي وتعزي
ـــي املســـتقبل،  ـــة ، وهـــذا التوجـــه يتوقـــع أن يســـتمر ويتعـــزز فـ ـــم تســـوده األوبئ عال
ـــية هـــي احملـــدد الرئيـــس لقـــوة الـــدول  بحيـــث تصبـــح التكنولوجيـــا والثـــورة املعرفـ

ـــة. ـــن القـــوى الدولي ـــد موازي ـــي حتدي والعامـــل األهـــم فـ

تنامـــي حـــدة الطابـــع الصراعي/التنافســـي بـــني القـــوى الكبـــرى، وال ســـيما 	 
ــي  ــا فــ ــد مكانتهمـ ــى تأكيـ ــني إلـ ــعي الدولتـ ــع سـ ــني، مـ ــدة والصـ ــات املتحـ الواليـ
ــن  ــتجد. وميكـ ــا املسـ ــاء كورونـ ــة وبـ ــد أزمـ ــا بعـ ــة مـ ــي مرحلـ ــي فــ ــام الدولـ النظـ

اجتـــاه ميـــزان القـــوى 
الشـــرق؛  نحـــو  الدوليـــة 
بالفعـــل  بـــدأ  املســـار  وهـــذا 
بســـنوات،  اجلائحـــة  قبـــل 
جـــاءت  اجلائحـــة  ولكـــن 
أظهـــرت  حيـــث  لتؤكـــده؛ 
الـــدول اآلســـيوية مثـــل  أن 
الصـــني، وكوريـــا اجلنوبيـــة، 
وســـنغافورة أكثـــر قـــدرة علـــى 
تـــدارك تداعيـــات األزمـــات 
ومواجهـــة اخملاطـــر العابـــرة 
بالـــدول  للحـــدود، مقارنـــة 

الغربيـــة.  
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معقـــدة

كورونـــا  أزمـــة  أعـــادت 
جديـــد  مـــن  االعتبـــار 
الوطنيـــة  الدولـــة  لـــدور 
طويلـــة  ســـنوات  بعـــد 
باختفـــاء  التبشـــير  مـــن 
مقابـــل  الـــدور  هـــذا 
العوملـــة  منـــوذج  تصاعـــد 
متعـــددة  الشـــركات  ودور 
والتنظيمـــات  اجلنســـيات 

للحـــدود.   العابـــرة 

تلمـــس ذلـــك بوضـــوح فــــي التحـــركات األمريكيـــة األخيـــرة إلعـــادة بنـــاء التحالفـــات 
التـــي تســـتهدف محاصـــرة الصعـــود الصينـــي، مثـــل حتالـــف »أوكـــوس« الثالثـــي 
ـــذي  ـــواد« الرباعـــي ال ـــف »ك ـــا وأســـتراليا، وحتال ـــات املتحـــدة وبريطاني ـــني الوالي ب
 يضـــم الواليـــات املتحـــدة واليابـــان وأســـتراليا والهنـــد، واللذيـــن يســـتهدفان وقـــف

أو عرقلة الصعود الصيني.

تغيـــر فلســـفة وأولويـــات األمـــن اجلماعـــي الدولـــي باالجتـــاه نحـــو التركيـــز بصـــورة 	 
ـــه  ـــى األمـــن مبفهوم ـــن الصحـــي واإلنســـاني وعـــدم االقتصـــار عل ـــى األم ـــر عل أكب
العســـكري - االســـتراتيجي، كمـــا هـــو احلـــال قبـــل األزمـــة، بعـــد أن ثبـــت بوضـــوح 
ــلحة التـــي  ــانات األسـ ــا ترسـ ــوق فــــي أهميتهـ ــزة التنفـــس الصناعـــي تفـ أن أجهـ

متتلكهـــا العديـــد مـــن القـــوى الكبـــرى فــــي العالـــم فــــي مواجهـــة أزمـــات كهـــذه . 

تعزيـــز دور الدولـــة الوطنيـــة، حيـــث أعـــادت هـــذه األزمـــة االعتبـــار مـــن جديـــد 	 
ـــدور  ـــاء هـــذا ال ـــن التبشـــير باختف ـــة م ـــد ســـنوات طويل ـــة بع ـــة الوطني ـــدور الدول ل
مقابـــل تصاعـــد منـــوذج العوملـــة ودور الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات والتنظيمـــات 
العابـــرة للحـــدود، حيـــث ســـجلت الدولـــة وأداتهـــا الرئيســـة املتمثلـــة فــــي احلكومـــة 

ـــة.   ـــا اخملتلف ـــة وتبعاته ـــة هـــذه األزم ـــة ملواجه ـــة عـــودة قوي املتدخل
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فـي صدارة املشهد
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متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية
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واملأمـــول
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ــة املرتبطة بصحة اإلنســان،  يواجــه العالــم فـــي عــام 2022 عــدًدا مــن التحديــات امللحِّ
ــا  ــيروس كورون ــة، واســتمرار جائحــة فـ ــرات املناخي ــي التغي ــل أبرزهــا فـ ــي يتمثَّ والت
ــن  ــني واملهاجري ــا مــن أزمــات الالجئ ــج عنه املســتجد، والنزاعــات املســلحة ومــا ينت
ــا، وســوء جــودة الهــواء باملــدن الكبــرى  والنازحــني، والعجــز فـــي نســبة األطبــاء عاملًيّ
فـــي العالــم، فضــلًا عــن ظاهــرة امليكروبــات املقاومــة للمضــادات احليوية. وفـــي ضوء 

ذلــك سيســتعرض املقــال أبــرز هــذه التحديــات، وســبل مواجهتهــا.

ــة تهديــًدا  بدايــًة مُتثِّــل التغيــرات املناخيــة بتأثيراتهــا املتعــددة وتداعياتهــا املتفاقم
مباشــًرا علــى صحــة البشــر، ويتضــح ذلــك مــن خــالل األمــراض املرتبطــة بهــا، 
ويشــهد العالــم فـــي الســنوات األخيــرة أســوأ موجــة مــن التداعيــات البيئيــة والصحية 
واالقتصاديــة للتغيــرات املناخيــة، وقــد شــملت هــذه التداعيــات دول العالــم املتقــدم 
والنامــي علــى حــد ســواء، إال أن تأثيراتهــا الســلبية أطــول أمــًدا وأكثــر تأثيــًرا فـــي 
دول العالم النامي؛ حيث تتســبب فـــي حدوث تغيرات فـــي اخلريطة الوبائية للعالم، 
وحتديــًدا األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق املــاء ونواقــل األمــراض، باإلضافــة إلــى 
ارتفــاع معــدل األمــراض الوبائيــة الناشــئة واملســتجدة، وزيــادة معــدل األمــراض 
التنفســية والقلبيــة، وذلــك إلــى جانــب تســبب التغيــرات املناخيــة فـــي تدهــور األمــن 
الغذائــي لــدى الفئــات األكثــر فقــًرا، ممــا ينتــج عنــه أمــراض ســوء التغذيــة، وكذلــك 
ــة، واألمــراض  ــن أمــراض مرتبطــة بالنظاف ــه م ــج عن ــا ينت ــي وم ــن املائ تدهــور األم
التــي تنتقــل عبــر املــاء، مثــل: الكوليــرا، واألمــراض اجللديــة، ومــا قــد يتســبب فـــيه 

كل ذلــك مــن تدهــور الصحــة النفســية والعقليــة لألفــراد.

وفـــيما يتعلــق بأزمــة فـــيروس كورونــا املســتجد، فمــن احملتمل ظهــور متحورات جديدة 
للفـــيروس خــالل عــام 2022. وفـــي واقــع األمــر فــإن اســتمرار اجلائحــة كان لــه تأثير 
ســلبي علــى البرامــج واألنظمــة الصحيــة فـــي كل دول العالــم، ومــن األرجــح اســتمرار 
ــم أن األمــراض  ــر خــالل العــام 2022، وقــد أكــدت هــذه اجلائحــة للعال هــذا التأثي
الناشــئة واملســتجدة أصبحــت أمــًرا واقًعــا ال بــد مــن مواجهتــه والـــتأهب الدائــم لــه، 
ولكــن إذا نظرنــا إلــى اجلانــب املشــرق مــن املوضــوع، فــإن االســتمرار فـــي العمــل على 
تصنيــع لقاحــات جديــدة و/أو تطويــر اللقاحــات احلاليــة مــن املمكــن أن يُثمــر عــن 
لقاحــات أكثــر تطــوًرا وفاعليــة فـــي مواجهــة املتحــورات اجلديــدة، وذلــك فضــلًا عــن 
احتماليــة ارتفــاع معــدالت املناعــة اجملتمعيــة )ولــو علــى نطــاق قصيــر املــدى(، ســواء 

بســبب تلقــي اللقاحــات أو بســبب اإلصابــة بالفـــيروس.

مستقبل الصحة فـي 2022.. 
حتديات محتملة وسبل املواجهة

عـــــــيـــــــــــــــد ـــالء  ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ عــ د. 

ــي  ــب الوقائـ ــاع الطـ ــس قطـ رئيـ
والســـكان الصحـــة  بـــوزارة 
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 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 
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التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
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2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

ـــي نســـبة األطبـــاء  ويرتبـــط باجلائحـــة واألزمـــات التـــي ترتبـــت عليهـــا ظهـــور عجـــز فـ
عاملًيّـــا لـــكل ألـــف نســـمة؛ حيـــث عانـــى معظـــم دول العالـــم مـــن عجـــز شـــديد فــــي 
ـــادة أعـــداد  ـــع زي ـــذ انتشـــار اجلائحـــة، وم ـــاء، من ـــن األطب ـــة، خاصـــة م ـــم الطبي األطق
احلـــاالت املرضيـــة عـــن الطاقـــة االســـتيعابية لألنظمـــة الصحيـــة، خاصـــة فــــي البلـــدان 
ــى  ــدول إلـ ــذه الـ ــأت هـ ــا، جلـ ــبانيا وفرنسـ ــا وإسـ ــرا وإيطاليـ ــل: إجنلتـ ــة، مثـ املتقدمـ
االســـتعانة باألطبـــاء الذيـــن أحيلـــوا إلـــى التقاعـــد للعـــودة إلـــى العمـــل، بـــل واســـتعانت 

ـــي ســـد العجـــز.  ـــي كليـــات الطـــب أيًضـــا للمســـاعدة فـ بطـــالب الفـــرق النهائيـــة فـ

ومــن ناحيــة أخــرى، تُعــد النزاعــات املســلحة وأزمــات الالجئــني، مــن أبــرز التحديــات 
رت املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة  التــي لهــا تداعيــات صحيــة بــارزة؛ حيــث قــدَّ
لشــؤون الالجئــني أن عــدد الالجئــني علــى مســتوى العالــم قــد بلــغ نحــو 26.4 
مليوًنــا حتــى يونيــو 2021، ومــا يزيــد علــى 48 مليــون نــازح بنهايــة عــام 2020،  
ومــن املرّجــح أن تظــل هــذه النســبة فـــي تزايــد تبًعــا لتداعيــات الصراعــات الدوليــة 
واحلــروب األهليــة علــى مســتوى العالــم. هــذا وحتتــل منطقــة الشــرق األوســط مرتبة 
ــا فـــي مناطــق النــزاع املســلح، وعــدد الالجئــني والنازحــني الداخليــني  متقدمــة عاملًيّ
علــى مســتوى العالــم، وفـــي ضــوء الظــروف اإلنســانية املتدهــورة التــي يعانــي منهــا 
ضــة ملواجهــة عــدد مــن املشــكالت  الالجئــون والنازحــون، فــإن الــدول املســتضيفة معرَّ

الصحيــة، علــى رأســها األمــراض املعديــة، واألمــراض الناشــئة واملســتجدة. 

ـــي تقـــدمي الرعايـــة الصحيـــة إلـــى الالجئـــني  ومـــن هنـــا تتضـــح ضـــرورة االســـتمرار فـ
ــم،  ــتهدفة بالتطعيـ ــراض املسـ ــن األمـ ــي تتضمـ ــج التـ ــا البرامـ ــن، خصوًصـ واملهاجريـ
مـــع أهميـــة ضـــم أطفـــال الالجئـــني للبرامـــج القوميـــة للتطعيمـــات، وتوفــــير ودعـــم 
ُحـــَزم اخلدمـــات التـــي تشـــمل صحـــة األطفـــال واألمهـــات والصحـــة اإلجنابيـــة بـــني 
الالجئـــني واملهاجريـــن، واســـتمرار تقـــدمي اللقاحـــات املضـــادة لفــــيروس كورونـــا 
املســـتجد للفئـــات املســـتهدفة بالتطعيـــم بـــني الالجئـــني واملهاجريـــن، وهـــو مـــا قامـــت 
بـــه مصـــر باعتبارهـــا مـــن الـــدول املســـتضيفة لالجئـــني واملهاجريـــن باملنطقـــة، 
والقادمـــني إليهـــا مـــن العديـــد مـــن الـــدول، مثـــل: الســـودان، وإثيوبيـــا، وليبيـــا، 
والصومـــال، واليمـــن، وســـوريا، وغيرهـــا مـــن الـــدول. حيـــث تُولـــي مصـــر اهتماًمـــا 
ـــى اخلدمـــات  ـــم احلصـــول عل ـــح له ـــني، وتتي ـــن والالجئ ـــا مـــن املهاجري ـــا بضيوفه بالًغ
الصحيـــة اخملتلفـــة، باإلضافـــة إلـــى إدراجهـــم فــــي قائمـــة املستفــــيدين مـــن املبـــادرات 

الرئاســـية للصحـــة، مثـــل 100 مليـــون صحـــة.

فــــي  االســــــــــتمرار  إن 
تـصـــنـيــــــــع  علـــى  الـعـمــــــل 
لقاحـــات جديـــدة أو تطويـــر 
مـــن  احلاليـــة  اللقاحــــــــات 
عـــن  ُيثمـــــــــــر  أن  املمكـــــــن 
تـطـــــــــوًرا  أكثـــر  لـقـاحــــــــات 
مواجهـــة  فــــي  وفـاعـلــــية 
املتحـــورات اجلديـــدة، وذلك 
احتماليـــة  عـــن  فضـــًلا 
املناعـــة  معـــدالت  ارتفـــاع 
بســـبب  ســـواء  اجملتمعيـــة، 
تلقـــي اللقاحـــات أو بســـبب 

ــة بالفــــيروس.   اإلصابـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مـــن املشـــكالت البـــارزة 
األمـــــــــــــن  علـــى  واملؤثـــــــرة 
جـــــــــودة  ســـــــــــوء  الصـحــــــــي 
ظـاهــــــــرة  وهـــــــو  الـهــــــــــواء، 
منتشــــرة فــــي معظـــم املـــدن 
الـعـالــــــــــم،  فــــــي  الكـبـــــــــرى 
خاصـــة املـــدن ذات الطابـــع 
والـكـثـافـــــــــــة  الـصــــــنــاعــــــــي 
الســـكانية املرتفعـــة؛ حيـــث 
أصبـــح تلـــوث الهـــواء أحـــد 
التـــي  الكبـــرى  التحديـــات 

ُتهـــدد حيـــاة اإلنســـان.  

ويُعـــد ســـوء جـــودة الهـــواء مـــن املشـــكالت البـــارزة واملؤثـــرة علـــى األمـــن الصحـــي أيًضـــا، 
وهـــو ظاهـــرة منتشـــرة فــــي معظـــم املـــدن الكبـــرى فــــي العالـــم، خاصـــة املـــدن ذات 
الطابـــع الصناعـــي والكثافـــة الســـكانية املرتفعـــة؛ حيـــث أصبـــح تلـــوث الهـــواء أحـــد 
التحديـــات الكبـــرى التـــي تُهـــدد حيـــاة اإلنســـان، فباإلضافـــة إلـــى أنـــه أحـــد املســـببات 
الرئيســـة للعديـــد مـــن األمـــراض التنفســـية، مثـــل: أزمـــات الربـــو واحلساســـية 
وكذلـــك املشـــكالت القلبيـــة لـــدى الفئـــات األكثـــر تعرًضـــا للخطـــر، مثـــل كبـــار الســـن، 
ـــز النســـبة  ـــا، وتترك ـــيات عاملًيّ ـــواء مســـؤولًا عـــن 9% مـــن مجمـــوع الوفـ ـــوث اله ـــد تل يُع
الكبـــرى فــــي الـــدول ذات الدخـــل املنخفـــض واملتوســـط؛ حيـــث تتراجـــع جـــودة الهـــواء 
ـــع  ـــي ينب ـــة ضـــارة، والت ـــوث جســـيمات ثقيل ـــواء املل ـــل اله ـــرى، إذ يحم ـــدن الكب ـــي امل فـ
مصدرهـــا مـــن ملوثـــات املصانـــع وعـــوادم الســـيارات وحـــرق النفايـــات فــــي الهـــواء 
الطلـــق؛ ممـــا يتســـبب فــــي كثيـــر مـــن أمـــراض اجلهـــاز التنفســـي. وفــــي هـــذا اإلطـــار، 
أكـــدت وكالـــة حمايـــة البيئـــة األمريكيـــة  اخملاطـــر املتفاقمـــة مـــن تلـــوث الهـــواء، والتـــي 
ــاز التنفســـي اخلطيـــرة واألورام، بســـبب  ــة بأمـــراض اجلهـ تضّمنـــت خطـــر اإلصابـ
ــات  ــار والســـخام والهيدروكربونـ ــواء )الغبـ ــي الهـ ــارة فــ ــيمات الضـ ــاق اجلسـ استنشـ

ومركبـــات املعـــادن الثقيلـــة(.

كذلـــك جتـــدر اإلشـــارة إلـــى ظاهـــرة امليكروبـــات املقاومـــة للمضـــادات احليويـــة؛ حيـــث 
إن مقاومـــة املضـــادات احليويـــة آخـــذة فــــي االرتفـــاع إلـــى مســـتويات خطيـــرة فــــي 
ـــور واالنتشـــار،  ـــي الظه ـــدة آخـــذة فـ ـــات مقاومـــة جدي ـــة آلي ـــة، وثّم ـــم كاف أنحـــاء العال
وهـــي تهـــدد قدرتنـــا علـــى عـــالج األمـــراض املعديـــة الشـــائعة. وفــــي هـــذا اإلطـــار، 
ــل  ــوي والسـ ــاب الرئـ ــل االلتهـ ــات -مثـ ــدوى االلتهابـ ــن عـ ــدة مـ ــة متزايـ ــد قائمـ توجـ
وتســـمم الـــدم والســـيالن- التـــي أصبـــح عالجهـــا أكثـــر صعوبـــة، بـــل مســـتحيلًا أحياًنـــا، 
ــادات  ــة املضـ ــور مقاومـ ــزداد ظهـ ــة. ويـ ــادات احليويـ ــتجابة املضـ ــي اسـ ــبب تدنـ بسـ
ـــن  ـــك املضـــادات م ـــيها شـــراء تل ـــي يتســـنى فـ ـــي احلـــاالت الت ـــة وانتشـــارها فـ احليوي
ـــدان التـــي  ـــي البل ـــنّي ذلـــك فـ دون وصفـــة طبيـــة ألغـــراض االســـتعمال البشـــري. ويتب
ال تطبـــق مبـــادئ توجيهيـــة معياريـــة فــــي مجـــال العـــالج، حيـــث يغالـــي العاملـــون فــــي 
مجـــال الصحـــة واألطبـــاء فــــي وصـــف املضـــادات احليويـــة التـــي يفـــرط األفـــراد فــــي 

اســـتعمالها.

ـــدم  ـــم املتق ـــا دول العال ـــي قامـــت به ـــة الت ـــود املبذول ـــه بالرغـــم مـــن اجله وختاًمـــا، فإن
لهـــذه  املتناميـــة  الوتيـــرة  فـــإن  الســـابقة،  التحديـــات  تداعيـــات  مواجهـــة  نحـــو 
التداعيـــات أظهـــرت أنـــه ال يوجـــد مناعـــة لـــدى أي دولـــة منفـــردة جتاههـــا، وأن 
اجلميـــع شـــركاء فــــي مواجهتهـــا، ومـــن ثـــمَّ تظهـــر أهميـــة مواصلـــة التنســـيق والتعـــاون 
الدولـــي لدعـــم التحـــركات التـــي تشـــمل: تعزيـــز التعـــاون متعـــدد القطاعـــات نحـــو 
تطويـــر آليـــات الرصـــد املبكـــر لتغيـــرات درجـــات احلـــرارة، وإدراج وزارات الصحـــة 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

يـــزداد ظهـــور مقاومـــة 
الــحــيـــويــــــــــــة  املـضــــــــــــــادات 
احلـــاالت  فــــي  وانتشـــارها 
ــراء  ــيها شـ ــنى فــ ــي يتسـ التـ
دون  مـــن  املضـــادات  تلـــك 
ألغـــراض  طبيـــــــة  وصفـــة 
الـبـشـــــــــــــري،  االســـــــتعمال 
ويتبـــنّي ذلـــك فــــي البلـــدان 
مبـــادئ  تـطـبـــــــــق  ال  التـــي 
فــــي  مـعـيـاريـــــة  توجيهيـــــة 

العـــالج.   مجـــال 

ــاط  ــًرا لالرتبـ ــة نظـ ــرات املناخيـ ــة بالتغيـ ــرارات اخلاصـ ــة القـ ــي صناعـ ــريك فــ كشـ
الوثيـــق بـــني الصحـــة والتغيـــرات املناخيـــة، واالســـتفادة مـــن اخلطـــط واملشـــروعات 
العامليـــة لالســـتجابة للطـــوارئ املناخيـــة، وإنشـــاء مراكـــز لرصـــد التأثيـــرات الصحيـــة 
للتغيـــرات املناخيـــة وربطهـــا ببرامـــج بحثيـــة وتطبيقيـــة، والعمـــل علـــى حتويـــل أنظمـــة 
الطاقـــة مـــن الوقـــود األحفـــوري إلـــى مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة، وتنشـــيط ورفـــع 
قـــدرات أنظمـــة اإلنـــذار املبكـــر للكـــوارث وخاصـــة فــــي الـــدول الناميـــة واألكثـــر فقـــًرا. 
كذلـــك تظهـــر أهميـــة زيـــادة التدابيـــر واإلجـــراءات االحترازيـــة فــــي دول العالـــم 
ــة  ــات الرقابـ ــديد آليـ ــع تشـ ــتجد، مـ ــا املسـ ــيروس كورونـ ــورات فــ ــة حتـ ــة ملواجهـ كافـ
ـــيروس،  ـــة عمـــر الفـ ـــي إطال ـــه يتســـبب فـ ـــب اإلغـــالق، ألن علـــى حركـــة األفـــراد، وجتنُّ
والتوســـع فــــي توزيـــع اللقاحـــات، وزيـــادة التكاتـــف الدولـــي حلـــل الصراعـــات املُســـبِّبة 
ألزمـــات اللجـــوء والهجـــرة غيـــر الشـــرعية ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أزمـــات صحيـــة، 
ـــة  ـــي حال ـــذار فـ ـــي، ودق جـــرس اإلن ـــز الرصـــد البيئ ـــر مراك ـــة تطوي فضـــلًا عـــن أهمي
ـــا، والتصـــدي لظاهـــرة امليكروبـــات  جتـــاوز ملوثـــات الهـــواء احلـــدود املســـموح بهـــا عاملًيّ
ـــات  ـــات رصـــد عـــدوى االلتهاب ـــة مـــن خـــالل حتســـني آلي املقاومـــة للمضـــادات احليوي
الناجمـــة عـــن مقاومـــة املضـــادات احليويـــة، وإتاحـــة املعلومـــات الالزمـــة عـــن أســـبابها 

واآلثـــار املترتبـــة عليهـــا.
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يبدو جلًيا أننا كنا على املستوى الدولي غير مستعدين ملواجهة وباء مثل وباء كوفـيد-19، 
وتفاجأنا فـي بداية اجلائحة بانهيار أنظمة صحية كانت تعد من أفضل األنظمة العاملية، 
مثل، دول جنوب أوروبا، وبروز ومتيز أنظمة أخرى لم تكن ذات تصنيف متقدم. وفـي 
املقال التالي سوف نرصد الدروس املستفادة حتى تاريخه من جائحة كوفـيد-19، من 
وجهة نظر السياسة الصحية وتأثيرها على االقتصاد العاملي، وأيًضا كيف نستعد على 
الدولي وبالتالي احمللي ملواجهة أي وباء محتمل فـي املستقبل، ألن فـيروس  الصعيد 

كورونا املستجد ليس أول وباء يصيب البشرية، وبالتأكيد ليس األخير.

فـي منوذج ملواجهة الكوارث ُتصّنف درجة استعداد األنظمة الصحية إلى 
أربع مراحل:

التفــادي: وهــو أن يكــون لــدى النظــام الصحــي القــدرة علــى التنبــؤ واالســتعداد . 1
لظهــور وبــاء محتمــل، وهــي أعلــى درجــات السياســة الصحيــة فـــي املطلــق، 
ــة والبشــرية،  ــة للصحــة واملــوارد املالي ــة التحتي ــة البني ســواء مــن حيــث جاهزي
ــاء.  ــرض للوب ــه ال يتع ــي جتعل ــي، الت ــة وبحــث علم ــة وميكن ــن رقمن ــات م واآللي
 خــالل جائحــة كوفـــيد-19 كان واضًحــا أنــه لــم تتمّكــن أي دولــة مــن التنبــؤ

أو االســتعداد مســبًقا لوبــاء محتمــل، وبالتالــي كانــت معظــم السياســات رد فعــل 
وليست اســتباقية.

االستعداد: إذا لم تكن دولة ما قادرة على التفادي وعدم حدوث الكارثة من . 2
األساس فـيجب على األقل أن تكون مستعدة ملواجهتها بنظام صحي وإعالمي 
ومعلوماتي قوي، وهنا تفاوتت الدول فـي مدى استعدادها ملوجة وبائية للموجة 
كبير،  إلى حد  اإليطالية  املنظومة  انهارت  األولى  املوجة  فـي  فمثلًا  الالحقة، 
ثم استعادت سيطرتها فـي املوجة الثانية، وأيًضا شهدنا انهياًرا جزئّيًا للنظام 

الصحي فـي الهند فـي املوجة الوبائية ملتحور دلتا.

وحدثت . 3 االستعداد  أو  للتفادي  بسياسة صحية  مؤهلة  ما  دولة  تكن  لم  إذا  الفعل:  رد 
مشكالت فـي املنظومة الصحية فـيجب أن يكون رد الفعل سريًعا، حتى ال ينهار النظام 
العالم من استراتيجيات  الصحي، وبالتالي املنظومة االقتصادية، وهو ما شهدناه فـي 
إغالق  أو  إجنلترا،  مثل  البالد،  لبعض  الكلي  الغلق  من  مختلفة  صحية  لسياسات 
 جزئي لبعض األنشطة فقط، مثل ما فعلته جمهورية مصر العربية فـي املوجة األولى، 
أو سياسة الال-إغالق، مثل ما فعلته السويد فـي املوجة األولى. إن وضع استراتيجية لرد 

الفعل قد تنقذ االقتصاد أو قد تتسبب فـي أزمة اقتصادية كبرى إذا لم تكن صحيحة.

ماذا تعلمنا من جائحة كوفـيد-19؟

عــــنـــــــــــــــــــان إســــــــــــــــالم  د. 

لشــركة  الـتـنـفــيــــذي  الرئـيـــس 
أكسيت ألبحاث الدواء والصحة 
ومحاضـــــر اقتـصــــاديات الدواء 
وعلم انتشــــار األمراض واألوبئة 
الدوائي بكليــة الصيـــدلة جامعة 
عني شـمـــس وجـــامـعـة مــصــــر 

الدولية واملستقبل
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

التعافــــي: إذا لـــم تنجـــح اســـتراتيجيات التفـــادي واالســـتعداد أو رد الفعـــل فــــيجب . 4
أن تكـــون السياســـة الصحيـــة ســـريعة فــــي التـــدارك والوصـــول للتعافــــي فــــي 
أســـرع وقـــت ممكـــن، مثلمـــا تراجعـــت الســـويد واململكـــة املتحـــدة ســـريًعا عـــن 
سياســـة مناعـــة القطيـــع لتـــدارك االســـتراتيجية اخلاطئـــة. إن التعافــــي يســـتلزم 
اســـتراتيجية مختلفـــة، منهـــا احلمـــالت البنـــاءة فــــي رفـــع الوعـــي الشـــعبي 
وحشـــده ملســـاندة النظـــام الصحـــي، وإعـــادة بنـــاء املـــوارد الصحيـــة الالزمـــة مـــن 
ــًرا وضـــع  كـــوادر طبيـــة ومســـتلزمات وخالفـــه، ومـــن حتديـــث لآلليـــات، وأخيـ

خريطـــة طريـــق للتغييـــر.

وكمـا هـو واضـح أن العالـم لـم يكـن مسـتعًدا السـتقبال وبـاء بهذا احلجـم، ولكن ماذا 
يجـب أن نفعـل حتـى ال نفاجـأ بوبـاء جديـد، تعلمنا من عامي 2020 و2021 أنه يجب 
أن نكـون مسـتعدين علـى الصعيـد الدولـي بقـدرات اسـتباقية للحيلولـة دون وقوع أية 
أزمـات اقتصاديـة، وهـو مـا ميكـن تطبيقـه بتصـرف علـى الصعيـد احمللـي لتفـادي 

تأثرنـا بأيـة أزمـات صحيـة عامليـة، وهـو مـا ميكـن تلخيصه فــي النقـاط التالية:

1. املـــوارد

أوًلا: جاهزية القطاع الصحي من املوارد البشرية
ــاء  ــا أثنـ ــري؛ حيـــث كان جلًيـ ــر البشـ ــة العنصـ ــًرا ألهميـ ــه نظـ ــدأ بـ ــا نبـ ــو مـ وهـ
جائحـــة كوفــــيد-19 الـــدور احملـــوري الـــذي لعبـــه الـــكادر الطبـــي مـــن أطبـــاء 
ــبة  ــن نسـ ــي، ولكـ ــاع الصحـ ــني بالقطـ ــم التمريـــض وكل العاملـ ــة وأطقـ وصيادلـ
الكـــوادر الطبيـــة لعـــدد الســـكان ليســـت دائًمـــا متماشـــية. علـــى الصعيـــد العاملـــي 
هنـــاك دول تضـــم 0.3 طبيـــب لـــكل 1000 مواطـــن وبـــالد أخـــرى تصـــل إلـــى 
ـــوادر  ـــى ك ـــوي مصـــر عل ـــال، حتت ـــى ســـبيل املث ـــكل 1000 مواطـــن. عل ـــاء ل 4 أطب
ـــة  ـــة تنشـــئ مدرســـة طبي ـــة عربي ـــة، ومصـــر هـــي أول دول ـــة ذات كفـــاءة عالي طبي
»قصـــر العينـــي« فــــي القـــرن التاســـع عشـــر، ولكـــن هنـــاك عـــدم تناســـب بـــني 

عـــدد األطبـــاء وعـــدد الســـكان.

ثانًيا: البنية التحتية
توفــــير أماكـــن تقـــدمي اخلدمـــة الطبيـــة مـــن مستشفــــيات ووحـــدات صحيـــة وخالفـــه، 
ـــة  ـــات الطبي ـــير اإلمكان ـــي، وتوفـ مبـــا يتناســـب مـــع عـــدد الســـكان وتوزيعهـــم اجلغرافـ

ـــة مبـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات كل منطقـــة.  واخلدمـــات الصحي

إن التعافــــي الصحـــي 
العاملـــي مـــن جائحـــة كورونـــا 
اســــــتراتيجية  يـســــــتـــلـــــزم 
ــا احلمـــالت  ــة، منهـ مختلفـ
الوعـــي  رفـــع  فــــي  البنـــاءة 
الشـــعبي وحشـــده ملســـاندة 
األنظمـــة الصحيـــة، وإعـــادة 
الصحيـــة  املـــوارد  بنـــاء 
الالزمـــة مـــن كـــوادر طبيـــة 
وخـالفـــــه،  ومـســـــتـلـــــزمات 
لـآللـيـــــــــــــــــــــــات  وتـحـديــــــــث 
التقنيـــة، ووضـــع خريطـــة 

للتغييـــر.   طريـــق 
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وضـــع  األفضـــل  مـــن 
آليـــات اتخـــاذ قـــرار عاملـــي 
األزمـــات  خـــالل  موحـــد 
تضـــم  الصحيـــة  الدوليـــة 
عـــن  العالـــم  صحـــة  وزراء 
طريـــق التصويـــت، ومبنيـــة 
الصحيـــة  املعرفـــة  علـــى 
املوثقـــة فــــي اتخـــاذ القـــرار 
حتـــى يكـــون قـــراًرا موحـــًدا 
لـــكل الـــدول، وال تضـــر دولـــة 
األخـــرى بقـــرار خطـــأ، مثـــل 
اكتشـــاف  بعـــد  حـــدث  مـــا 
فــــي  أوميكـــرون  متحـــور 

إفريقيـــا.   جنـــوب 

ثالًثا: املوارد املالية
توفـير موارد مالية للقطاع الصحي سواء لإلنشاءات أو األجور أو شراء مستلزمات 
رحالت العالج للمرضى، من أدوات تشخيصية إلى العالج ثم املتابعة؛ حيث يعد 
توفـير امليزانية الصحيحة من أهم النقاط التي يترتب بناًء عليها النقاط األخرى، 
مثل، احلفاظ على الكوادر الطبية من الهجرة بتحسني األجور. أيًضا توفـير ميزانية 
للبحث العلمي الالزم للكشف والتتبع ألي وباء مستقبلي، واتخاذ الالزم لتسريع إنتاج 
أدوية ولقاحات عند الضرورة، وعدم ترك البحث والتطوير لدى القطاع اخلاص 
واألرباح،  التجارة  مليزان  فـيخضع  كوفـيد-19،  أزمة  نشهده خالل  ما  مثل،  فقط، 

وأيًضا ميزانية لإلعالم الصحي ملواكبة حركة اإلعالم الرقمي املتطورة حالًيا.

رابًعا: املوارد التكنولوجية
نظام  على  مبنّيًا  يكون  أن  املهم  فمن  ومتصل،  متكامل  إلى قطاع صحي  الوصول 
الرقمنة وامليكنة، وهي ما متكنه من اتخاذ قرار من شأنه القضاء على أزمات صحية 
قبل وقوعها، مثل، ما طورته الصني من تكنولوجيا لرصد وتتبع حاالت كوفـيد-19 

وربط رحلة العالج بالكامل بنظام إليكتروني.

2. اآلليـــات
إن حتسني آليات الصحة حالًيا يعد ضرورة ملواجهة أي وباء محتمل، فآليات القرار 
املبني على املعرفة أصبحت ضرورة اآلن حتى ال يحدث التخبط الذي شهدناه عند 
بداية اجلائحة ما بني قرارات أضّرت باقتصاد دول، مثل اإلغالق الكلي فـي أوروبا، 
على  اإلصرار  مثل،  لكوفـيد-19،  الوبائي  املنحنى  أضّرت  اقتصادية  قرارات  أو 
التوزيع غير العادل للقاحات من جانب بعض الدول العظمى. وهو ما يستدعي وجود 
ما يسمى مبجلس أعلى للصحة يضم الوزارات املعنية بالصحة، بجانب الوزارات 
التي لها دور غير مباشر بالقرارات الصحية، مثل: وزارات االقتصاد، والتضامن، 

والتجارة، والبيئة، وأي وزارة أخرى حسب ما يتطلبه القرار.

وعلى صعيد القرارات العاملية املوحدة، لم يصدر قرار عاملي موحد تلتزم به الدول 
األرض  كوكب  فـي  تعيش  دولة  كل  وكأن  فردية،  القرارات  فكانت  اجلائحة  أثناء 
وحدها، مما أطال وسيطيل من أمد اجلائحة، لذلك من األفضل وضع آليات اتخاذ 
عن  العالم  وزراء صحة  تضم  الصحية  الدولية  األزمات  موحد خالل  عاملي  قرار 
طريق التصويت، ومبنية على املعرفة الصحية املوثقة فـي اتخاذ القرار، حتى يكون 
قراًرا موحًدا لكل الدول، وال تضر دولة األخرى بقرار خطأ، مثل ما نشهده بعد 
اكتشاف املتحور اجلديد من فـيروس كورونا املستجد )متحور أوميكرون( بواسطة 
دولة جنوب إفريقيا؛ حيث منعت معظم دول أوروبا السفر من وإلى جنوب إفريقيا، 
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فهذا القرار قد يبدو صحًيا سليًما، لكنه كان قراًرا اقتصادًيا أّثر على جنوب إفريقيا 
بالسلب، وبدا وكأنه عقاب لدولة على متيزها وسرعتها فـي اكتشاف متحور على 
أراضيها، مما قد يسبب فـي املستقبل خوًفا من جانب أي دولة لإلعالن عن وجود 
حتور على أراضيها حتسًبا من التداعيات االقتصادية. ومن ثّم فإن اجمللس الصحي 
العاملي يجب أن يكون من جانب مؤسسة دولية قادرة على اإللزام أو التنسيق مع 
دول العالم ألخذ قرار بهذا احلجم، ومن املمكن أن تلعب منظمة الصحة العاملية 
هذا الدور، ولكن بشرط تغيير سياساتها وسلطاتها ألنها جهة استشارية غير ملزمة 
سواء  الكافـي،  االهتمام  العالم  يعرها  لم  و2021   2020 عامي  وخالل  بقراراتها، 
فـيما  ولنا  املصلحة،  أو تضارب  االقتناع،  أو عدم  املنظمة،  فـي  الثقة  بسبب عدم 
حدث مع كوفاكس )املبادرة الدولية للتوزيع العادل للقاحات( التي أطلقتها املنظمة 

مثال فـي عدم التزام الدول واجملتمع الدولي بها إال فـيما ندر.

ومن اآلليات الواجب تغييرها آليات البحث العلمي على النطاق الدولي؛ فلم تكن 
الفـيروسات أو األمراض املتوطنة واملناطق احلارة محور اهتمام، لعدم وجود أضرار 
واضحة من تفشيها فـي إفريقيا أو أمريكا اجلنوبية على اجملتمع الغربي، كما أن 
أرباًحا  الذي ال يجد  الصحي اخلاص  للقطاع  أكبر  العلمي متروك بصفة  البحث 
كافـية لتطوير لقاحات أو أدوية لألمراض املعدية، لذلك حتى اآلن، على سبيل املثال 
وليس احلصر، ال يوجد تطوير ملضادات حيوية جديدة بالشكل الكافـي أو عالجات 

ناجحة ملشكالت القارة اإلفريقية من إيدز ومالريا وإيبوال.

مــن اآلليــات املهــم وضعهــا أيًضــا هــي آليــة انتقــال األخبــار وتبليغهــا للشــعوب؛ مــن 
حيــث الســرعة والشفافـــية واملرجعيــة العلميــة واحلياديــة، وأخيــًرا طريقــة صياغــة 
األخبــار الصحيــة، ألن خبــًرا واحــًدا بإمكانــه تغييــر البورصــة واقتصــادات دول 
وحتــى أســعار النفــط، كمــا حــدث بعــد تصريــح وجــود متحــور جديــد لفـــيروس 

كورونــا املســتجد )أوميكــرون(. 

بالد  إلى  املنشأ  بالد  من  الطبية  التكنولوجيا  لنقل  آلية  وضع  آخًرا،  وليس  أخيًرا 
مركزية وفرعية لضمان إعادة التصنيع السريع عند اكتشاف دواء أو لقاح فـي حالة 
أي جائحة مستقبلية، وهو ما تأخر على املستوى الدولي خالل جائحة كوفـيد-19، 
وكان من املمكن أن يساهم فـي إنهاء اجلائحة فـي منتصف 2021 ويحل مشكلة نقص 
اإلمداد، وهو ما فعلته مصر فـي نقل التكنولوجيا للقاح سينوفاك للوصول لالكتفاء 
احمللي والتصدير إلفريقيا فـي 2022، وباإلمكان أن يكون هذا دور منظمة الصحة 
العاملية فـي مساعدة دول متوسطة االقتصاد على إعادة تصنيع لقاحات أو أدوية، وهو 
استراتيجًيا أفضل من مالحقة الدول وحثها على التبرع أو اإلمداد لكوفاكس. ويترتب 
على هذه النقطة أيًضا وضع آلية إللغاء امللكية الفكرية عند األزمات الصحية الدولية 

قيد التنفـيذ، مع احتفاظ الشركات املصنعة بهامش للربح عند إعادة التصنيع.

مـــن اآلليـــات الواجـــب 
البحـــث  آليـــات  تغييرهـــا 
النطـــاق  علـــى  العلمـــي 
تـــكـــــــــــن  فلـــم  الــدولـــــــي؛ 
األمـــراض  أو  الفــــيروسات 
املتوطنـــة واملناطـــق احلـــارة 
لعـــدم  اهتمـــــــام،  محــــــــــــور 
واضحـــة  أضـــرار  وجـــود 
مـــن تفشـــيها فــــي إفريقيـــا 
ــة علـــى  ــكا اجلنوبيـ أو أمريـ

الغربـــي.   اجملتمـــع 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

مؤشــــــرات  وضــــــــــع  إن 
لـــأداء يعـــد عنصـــًرا لضمـــان 
التنميـــة املســـتدامة للصحـــة، 
الطريـــق  خريطـــة  أنـــه  كمـــا 
ألي  واالســـتعداد  لتفـــــــادي 
مـــن  مســــــــتقبلية،  جوائـــــــح 
مـؤشــــــــــــرات  تـتـبــــع  خـــــالل 
خريطـــة الطريـــق لتحســـني 
ــات  ــوارد وآليـ ــن مـ ــبق مـ ــا سـ مـ

وقوانـيــــــــن.  

3. وضع مقاييس النجاح
إن وضع مؤشرات لألداء يعد عنصًرا لضمان التنمية املستدامة للصحة، كما أنه 
خريطة الطريق لتفادي واالستعداد ألي جوائح مستقبلية، من خالل تتبع مؤشرات 
خريطة الطريق لتحسني ما سبق من موارد وآليات وقوانني، وذلك إلى جانب وضع 
خريطة طريق لوضع منظومة صحية قوية قادرة على التفادي أو على األقل مستعدة 

ألي أزمة صحية، عن طريق العمل على: 

اإلتاحة: وهو توفـير ما يلزم من موارد للقطاع الصحي فـي منافذ االستخدام  	
األجهزة  توفـير  أو  الصيدليات  فـي  الالزمة  األدوية  توفـير  مثل  واالستهالك، 

التشخيصية.

من  	 املتاحة  للموارد  األشخاص  استخدام  على ضمان  احلرص  وهو  الوصول: 
النقطة السابقة بطريقة سريعة وصحيحة )مثال قد يتاح الدواء، ولكن لوجستيات 

احلصول عليه معقدة للمريض فال يستطيع الوصول إليه أو استخدامه(.

احتياج  	 بني  ما  الوقت  قياس  وهو   )turnaround time( الوصول:  وقت  تقليل 
الشخص ملوارد الصحة واالستهالك لها بالفعل.

اخلدمات  	 بجودة  الواحدة  الدولة  فئات  كل  تتمتع  أن  الصحية:  املوارد  جودة 
الواحد  البلد  ألفراد  املساواة  يضمن  مبا  متساوية،  صحية  وموارد  الصحية، 

)والعالم ككل بالتبعية(.

املركزية: فـي شراء كل املوارد الطبية )التكنولوجيا الطبية( من أدوية ولقاحات  	
حتت  أو  حكومي  مكان  من  وتوزيعها  وتخزينها  وخالفه،  حماية  ومستلزمات 
إشراف حكومي واحد، حتى يتم التحكم فـي األسعار، ومنع االحتكار أو التخزين 

بهدف البيع فـي السوق السوداء.

اإلعالم الصحي: االهتمام باإلعالم الصحي املتطور لبث الرسائل العلمية الصحيحة  	
بطرق جتذب مختلف فئات اجملتمع، وتزيد ثقتهم فـي املنظومة الصحية، وتقلل 

الشائعات التي كانت السبب فـي مشكالت كثيرة أثناء جائحة كوفـيد-19. 

االستقاالت  	 نسبة  ومراقبة  الطبية،  الكوادر  وأجور  رواتب  حتسني  األجور: 
والهجرة، ووضع خطة لتحسني املستوى املعيشي وجودة احلياة للكوادر الطبية، 

للحفاظ على أهم مورد صحي لدى أي دولة.

زيادة عدد اخلريجني األكفاء من الكوادر الطبية للوصول لنسبة أكثر من 3 لكل  	
1000 مواطن.
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التكلفة: الوصول لكفاءة الصرف باستخدام اقتصادات الدواء، وبالتالي تقليل  	
أي فاقد من النفقات لضمان املساواة فـي اإلنفاق على األفراد، وترتيب األولويات 

فـي اإلنفاق الصحي، مبا يتناسب مع اقتصاد الدول.

النشر  	 معدل  بقياس  الدوائي  األوبئة  وعلم  للوبائيات  العلمي  البحث  تطور 
أوبئة جديدة وتطوير صناعة  لتفادي ظهور  العلمية  الدوريات  والدراسات فـي 

اللقاحات.

الذي  	 التأخير  لتفادي  االقتصاد  متوسطة  للبلدان  الطبية  التكنولوجيا  نقل 
نشهده حاليا فـي إمداد اللقاحات واألدوية.

منع التعامل مع احليوانات البرية أو اإلجتار فـيها للحد من الفـيروسات القافزة  	
من احليوانات لإلنسان.

األمراض  	 لكل  واإلصابات  الوفـيات  تتبع  من  الصحة  مؤشرات  وقياس  رصد 
اجملتمعية بصفة سنوية لكل بلدان العالم.

وقوانني  	 تشريعات  ووضع  املقترح  العاملي  الصحة  الدورية جمللس  االجتماعات 
للصحة العاملية ملزمة للبالد عند األزمات الدولية الطارئة.

وختاًما، فإن خريطة الطريق هذه تصلح على النطاق الدولي وتصلح أيًضا كنواة 
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نتمنى أن نصل إليها يوًما ما.



مـستقـبـل الـعـمــالت الـمـشفــــرة: 
مـــن غيـــر املرجح تعميم التجربـــة الصينية لتجرمي جميع أنشـــطة تشـــفير العمالت، 

خصوًصا فـي املناطق التي حتظى بوصول مجاني لإلنترنت. 

مستقبل الشركات التكنولوجية األمريكية: 
مـــن غيـــر املتوقع تعديـــل قانـــون آداب االتصـــاالت األمريكي 

(CDA)، قبل االنتخابات النصفية األمريكية.

أزمــــة تايــــوان: 

مستقبل السالح النووي اإليرانـي: 
تتراجـــع احتماالت التـــزام إيران باالتفاق النووي لعـــام ٢٠١٥؛ ويقترح احملللون إيقاف 

األعمال االستفزازية من إسرائيل جتاه إيران للخروج من مرحلة اخلطر .

مستقبــل االنتخابــات الرئاسيــة فـي البرازيل: 
ع خسارة الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" فــــي انتخابات أكتوبر٢٠٢٢،  من املتوَقّ

نتيجة تردي األوضاع االقتصادية فـي البالد .

مستقبــل األوضــاع فـــي ميامنــار: 
ع أن يُحكم اجليش فــــي ميامنـــار قبضته على  مـــن غيـــر املتوَقّ

اُحلكم، فـي ظل املعارضة الداخلية.

الـخـالف بيــن روسيـــا وأوكرانيــا: 
ع أن تغزو روســـيا األراضي األوكرانية، مع توقعات  مـــن غير املتوَقّ

بتصاعد التوترات فـي املناطق االنفصالية فـي أوكرانيا.

تـوقـعــــات الـعــــالـم ٢٠٢٢

مستقبل متحورات فيروس كورونا
ع ظهور متحورات جديدة أكثر عدوى، وأسرع انتشاًرا، وأشد فتًكا، ويتوقف  من الـمتوَقّ

ذلك على معدالت التلقيح، وتطبيق التباعد االجتماعي عاملًيّا.

من الـمرجح جناح املغرب وجنوب إفريقيا فـي تطعيم ٧٠٪ من 
اإلفريقية  الدول  اخفاق  مقابل   ،٢٠٢٢ عام  خالل  سكانهما 

األخرى. 

ع ارتفاع درجات احلرارة مبعدل ١,٨ و٢,٤ درجة مئوية، فـي ظل الترجيحات بعدم  من املتوَقّ
قيام الدول األكثر مساهمة فـي االنبعاثات الكربونية بخفض االنبعاثات خالل عام ٢٠٢٢. 

قمة الـمنـاخ "كــوب ٢٧" وتأثيرهـا علــى خطــط الـمنـــاخ الوطنيـــة: 

مستقبــل االنتخابــات الفرنسيـة: 
ع أن يُنتَخـــب رئيس مييني متطرف، ويرجح فوز "إميانويل ماكرون"، بعدد  مـــن غير املتوَقّ

أصوات أقل من انتخابات ٢٠١٧. 

مستقبل "بوريس جونسون" ٢٠٢٢: 
ع ُســـحب الثقة من رئيس الـــوزراء البريطاني "بوريس  من املتوَقّ

جونسون"، حال استمرار سياساته االقتصادية احلالية .

ع خســـارة احلزب الدميقراطي فــــي مجلسي النواب والشيوخ  من املتوَقّ
لصالح احلزب اجلمهوري، فـي ظل انخفاض شعبية "بايدن" مؤخًرا .  

االنتخابـات النصفيـة األمريكيـة: 

مستقبـل اللقاحــات فـي إفريقيــا: 

ظل  فـي   ،٢٠٢٢ عام  تايوان خالل  فـي  عسكرًيّا  الصني  ل  تتدَخّ أن  ع  املتوَقّ غير  من 
استمرار العقوبات االقتصادية األمريكية املفروضة عليها .
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تعانــي القــارة اإلفريقيــة - كغيرهــا مــن قــارات العالــم - مــن التداعيــات متشــابكة 
األبعــاد املترتبــة علــى انتشــار جائحــة كورونــا، وذلــك علــى مختلف املســتويات: محلّيًا، 
ــا،  ــا، واجتماعًيّ ــى مختلــف األصعــدة: اقتصادًيّ ــا، وكــذا عل ــا، وقارّيً ــا، وإقليمّيً وقومّيً
ــا. لــذا، فــإن قــدرة القــارة علــى التعافـــي مــن تلــك األزمــة، وســرعة تعافـــيها،  وصحًيّ
ســيتوقف - بشــكل كبيــر - علــى عــدة اعتبــارات، ال تقتصــر علــى السياســات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتبناهــا القــارة فقــط، بــل علــى مــدى قــدرة إفريقيــا 
أيًضــا علــى اتخــاذ سياســات وإجــراءات فاعلــة لتحســني كفــاءة املنظومــة الصحيــة، 

ورفــع مســتوى مناعــة الشــعوب اإلفريقيــة. 

ومــن بــني اإلجــراءات الصحيــة الضروريــة للتصــدي جلائحــة كورونــا، تبــرز أهميــة 
الــة، وبخاصــة للفئــات األكثــر عرضــة للمخاطــر؛ ممــا  توفـــير اللقاحــات اآلمنــة والفعَّ
ــي خفــض معــدل اإلصابــة بالوبــاء، وإنقــاذ األرواح التــي تتســاقط بصــورة  يُســهم فـ
ــي  ــة فـ ــرات جيني ــة حــدوث طف ــن إمكاني ــذا احلــد م ــه، وك ــة ب ــة جــراء اإلصاب يومي
العــدوى، ومــن ثــمَّ جتنــب إطالــة أمــد تلــك األزمــة، ورفــع كل القيــود االحترازيــة، 
ــا، كســابق عهدهــا  ــة للعمــل بكامــل طاقته ــة كاف ــودة األنشــطة االقتصادي ــا بع إيذاًن

قبــل بدايــة اجلائحــة.  

ــو %70  ــم نحـ ــة، تطعيـ ــة العامليـ ــة الصحـ ــتهدف منظمـ ــة، تسـ ــًدا لتلـــك األهميـ وتأكيـ
ــذي  ــر الـ ــو األمـ ــام WHO:2021 a(2022(، وهـ ــع منتصـــف عـ ــم مـ ــكان العالـ ــن سـ مـ
ــكل  ــم - بشـ ــف دول العالـ ــاح، خملتلـ ــى اللقـ ــول علـ ــة احلصـ ــة إمكانيـ ــتلزم، إتاحـ يسـ
ــة  ــة أم متقدمـ ــر عـــن تصنيـــف تلـــك الـــدول ناميـ ــادل ومنصـــف - بصـــرف النظـ عـ

 .)United Nations:2021(

وعلـــى الرغـــم مـــن أن حجـــم اإلنتـــاج العاملـــي مـــن اللقاحـــات عـــام 2021، يكفــــي لتطعيـــم 
النســـبة املســـتهدفة مـــن ِقبـــل منظمـــة الصحـــة العامليـــة )United Nations:2021(، فـــإن 
هنـــاك عـــدم عدالـــة بشـــكل واضـــح فــــي توزيـــع اللقاحـــات بـــني الـــدول اخملتلفـــة؛ حيـــث 
مـــا تـــزال الـــدول الناميـــة والفقيـــرة -بشـــكل عـــام- غيـــر قـــادرة علـــى احلصـــول علـــى 
عـــدد اللقاحـــات املطلوبـــة لتطعيـــم ســـكانها بالنســـبة املســـتهدفة مـــن ِقبـــل منظمـــة 
الصحـــة العامليـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، تشـــير قاعـــدة بيانـــات برنامـــج األمم املتحـــدة 
ــا  ــاج العاملـــي للقاحـــات يتـــم احتجازهـ ــبة الكبـــرى مـــن اإلنتـ ــة، إلـــى أن النسـ للتنميـ
لصالـــح ســـكان الـــدول الغنيـــة؛ ممـــا مّكنهـــا مـــن تطعيـــم نحـــو 63.8% مـــن ســـكانها 

االقتصاديات اإلفريقية ونقص لقاح كورونا:
الفرص والتحديات

ــر  ــقـ صـ مــــصــــطــــفــــى  د. 

بوكالـــة  اقتصـــادي  مستشـــار 
للتنميـــة اإلفريقـــي  االحتـــاد 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

بجرعـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لقـــاح كورونـــا، حتـــى 23 نوفمبـــر 2021، مقابـــل 
 .)UNDP:2021( ـــدول محـــدودة الدخـــل نحـــو 7.4% مـــن ســـكان ال

وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، وفــــي إطـــار الســـعي إلثـــراء النقـــاش حـــول التداعيـــات 
متشـــابكة األبعـــاد، جلائحـــة كورونـــا علـــى القـــارة اإلفريقيـــة، وطبيعـــة السياســـات 
املقترحـــة ملواجهتهـــا، قـــد يكـــون مـــن األهميـــة مبـــكان إلقـــاء الضـــوء علـــى مشـــكلة 
ـــا  ـــى م ـــة إل ـــارة، باإلضاف ـــات الق ـــى اقتصادي ـــا عل ـــا، وتداعياته نقـــص لقاحـــات كورون
قـــد تنطـــوي عليـــه مـــن فـــرص كامنـــة، ينبغـــي للقـــارة اإلفريقيـــة اســـتثمارها؛ لتحســـني 
كفـــاءة ومرونـــة القطـــاع الصحـــي بشـــكل خـــاص، وتســـريع وتيـــرة تعافــــي االقتصاديـــات 

اإلفريقيـــة بشـــكل عـــام.

خريطـــة  علـــى  اإلفريقيـــة  القـــارة  مكانـــة  تواضـــع 
العامليـــة  اللقاحـــات 

ــة القــارة اإلفريقيــة  تتعــدد املؤشــرات التــي ميكــن مــن خاللهــا، إبــراز تواضــع مكان
علــى خريطــة اللقاحــات العامليــة. فمــن ناحيــة، تعكــس بيانــات منظمــة الصحــة 
العامليــة أنــه قــد مت تطعيــم 77 مليــون نســمة فـــي إفريقيــا، مبــا يعــادل 6% فقــط مــن 
ــي  ســكانها )WHO:2021 a( ، مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول املتقدمــة التــي جنحــت فـ

ــه. ــم نحــو 63.8% مــن ســكانها، كمــا ســبقت اإلشــارة إلي تطعي

ومــن ناحيــة أخــرى، تتضــح األبعــاد احلقيقيــة ملشــكلة نقــص اللقاحــات فـــي القــارة، 
ــا  ــع نصيبه ــن خــالل تتب ــة م ــى خريطــة اللقاحــات العاملي ــا عل ــذا تواضــع مكانته وك
النســبي مــن إجمالــي اللقاحــات املســتخدمة عاملًيّــا، والــذي لــم يتجــاوز 2.5%، رغــم 
 World Economic( اســتحواذ القــارة علــى مــا يقــرب مــن 17% مــن ســكان العالــم
Forum: 2021(. هــذا، وقــد بلــغ إجمالــي عــدد جرعــات التطعيــم التــي حصلــت 

ــون جرعــة، مت اســتخدام مــا يقــرب مــن  ــة نحــو 360.5 ملي ــارة اإلفريقي ــا الق عليه
64% منهــا بالفعــل )231.6 مليــون جرعــة( )WHO:2021 b(. واتصــالًا بــأداء الــدول 
اإلفريقيــة، جنــد أن املغــرب يتصــدر املشــهد اإلفريقــي، وفًقــا لعــدد اجلرعــات التــي 
ــي حــني تتذيــل إريتريــا قائمــة دول القــارة اإلفريقيــة،  مت اســتالمها، تليــه مصــر، فـ
باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة بالقــارة التــي لــم حتصــل علــى أيــة جرعــات مــن لقاحــات 

 .)WHO:2021 b( ــة املقــال ــا حتــى وقــت كتاب كورون

بيانـــات  تشـــير 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة 
إلـــى أنـــه قـــد مت تطعيـــم 77 
مليون نسمة فــــي إفريقيا، 
مبـــا يعـــادل 6% فقـــط مـــن 
بغيرهـــا  مقارنـــة  ســـكانها، 
مـــن الـــدول املتقدمـــة التـــي 
جنحـــت فــــي تطعيـــم نحـــو 

63.8% مـــن ســـكانها.  
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ملنظمـــة  وفًقـــا 
العامليـــة، حتتـــاج  الصحـــة 
إلـــى  اإلفريقيـــة  القـــارة 
ــة  ــر 470 مليـــون جرعـ تدبيـ
إضافــــية حتـــى تتمّكـــن مـــن 
ســـكان  مـــن   %40 تطعيـــم 

القـــارة بنهايـــة 2021.  

تداعيات نقص لقاحات كورونا على االقتصاديات اإلفريقية 
ينطـــوي نقـــص اللقاحـــات املضـــادة لفــــيروس كورونـــا فــــي القـــارة اإلفريقيـــة علـــى 
العديـــد مـــن التحديـــات اجِلســـام، والتـــي يتصدرهـــا -علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر: 

أ . صعوبــة تطعيــم الشــعوب اإلفريقيــة بالنســبة التــي اســتهدفتها 
منظمــة الصحــة العامليــة: 

يُتوّقـع فــي ظـل معـدالت التطعيـم احلاليـة -والتي سـبقت اإلشـارة إليهـا- عدم قدرة 
القـارة علـى حتقيـق املسـتويات املسـتهدفة مـن ِقبـل منظمـة الصحـة العامليـة؛ حيـث 
يُتوّقـع أن تتمّكـن خمـس دول إفريقيـة فقـط مـن حتقيـق املعـدل املسـتهدف، وهـي: 
والـرأس األخضـر. هـذا، وتشـير منظمـة  وتونـس،  املغـرب، وسيشـيل، وموريتانيـا، 
الصحـة العامليـة إلـى أن القـارة اإلفريقيـة كانـت بحاجة إلـى تدبير 470 مليون جرعة 
إضافــية حتـى تتمّكـن مـن تطعيـم 40% مـن سـكان القـارة بنهايـة العـام املاضي 2021 
)WHO:2021 c). وفــي السياق ذاته، أثار املنتدى االقتصادي العاملي مسألة احلاجة 
بأربعـة اليومـي  التطعيـم  معـدالت  إلـى مضاعفـة  اإلفريقيـة  الـدول  ملعظـم   املاسـة 
 World( أو خمسـة أضعـاف حتـى يتسـنى لهـا حتقيـق املتوسـط العاملـي املسـتهدف

.)Economic Forum: 2021

ب . تفاقم مشكلة هشاشة األنظمة الصحية اإلفريقية: 
تأخـذ مشـكلة هشاشـة األنظمـة الصحيـة اإلفريقيـة صـوًرا عديـدة، فــي مقدمتهـا 
عـدم قـدرة تلـك األنظمـة علـى تلبيـة االحتياجـات الصحية األساسـية للسـكان، علًما 
بضعـف أداء القـارة اإلفريقيـة وفًقـا ملعظـم مؤشـرات كفـاءة القطـاع الصحـي. وفــي 
فـإن اجلائحـة األخيـرة قـد عكسـت جلّيًـا مـدى هشاشـة األنظمـة  سـياق متصـل، 
القـارة - بصـورة رئيسـة - علـى اسـتيراد  الصحيـة اإلفريقيـة مـن خـالل اعتمـاد 
التطعيمـات، فضـلًا عـن مختلـف احتياجاتهـا الطبيـة والدوائيـة مـن اخلـارج؛ حيـث 
تسـتورد إفريقيـا نحـو 94% مـن املنتجـات الدوائيـة، بقيمـة تقـرب مـن 16 مليار دوالر 

 .)UNIDO:2021( أمريكـي 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، واتصـــالًا بهشاشـــة األنظمـــة الصحيـــة اإلفريقيـــة، يشـــجع 
نقـــص اللقاحـــات املضـــادة لفــــيروس كورونـــا علـــى زيـــادة التجـــارة غيـــر الشـــرعية 
ـــك لســـد العجـــز  ـــام، وذل ـــن اخلـــارج بشـــكل ع ـــة املســـتوردة م ـــي اللقاحـــات واألدوي فـ
فــــي الســـوق احملليـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، أعلنـــت الســـلطات اجلنـــوب إفريقيـــة فــــي 
مســـتهل انتشـــار جائحـــة كورونـــا عـــن ضبطهـــا لشـــحنة مهربـــة تضـــم 10 ماليـــني 
قـــرص مـــن األدويـــة التـــي ميكـــن اســـتخدامها فــــي عـــالج أعـــراض كورونـــا، وذلـــك 
بقيمـــة تبلـــغ 40 مليـــون رانـــد جنـــوب إفريقـــي )يبلـــغ الـــدوالر مـــا يقـــرب مـــن 16 رانـــد 

جنـــوب إفريقـــي(.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

جـ. إطالة األمد املتوّقع للجائحة: 
بـــال شـــك، فـــإن نقـــص إمـــدادات اللقاحـــات املضـــادة لكورونـــا بالقـــارة اإلفريقيـــة 
ـــع للجائحـــة، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتمرار تزايـــد  ـــة األمـــد املتوّق ـــي إطال قـــد يُســـهم فـ
معـــدالت اإلصابـــة بالوبـــاء، ومـــا ينتـــج عنهـــا مـــن وفــــيات، باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة 
حـــدوث طفـــرات متكـــررة فــــي العـــدوى. ولعـــل ظهـــور العديـــد مـــن حتـــورات فــــيروس 
 National( 2021 ـــر ـــة شـــهر نوفمب ـــي نهاي ـــا فـ ـــوب إفريقيـــا، وآخره ـــا فــــي جن كورون
ـــى التبعـــات الســـلبية  ـــل عل ـــر دلي Institute for communicable diseases: 2021(، خي

لنقـــص اللقاحـــات املضـــادة لكورونـــا بالقـــارة اإلفريقيـــة. 

د. تباطؤ وتيرة التعافـي االقتصادي للقارة: 
ســـينطوي تباطـــؤ وتيـــرة التعافــــي االقتصـــادي للقـــارة علـــى تبعـــات قـــد ال يحمـــد 
عقباهـــا، وال ســـيما فــــي ظـــل توقعـــات البنـــك الدولـــي مـــن أن جائحـــة كورونـــا ســـتؤدي 
- فــــي األجـــل املنظـــور - إلـــى تراجـــع معـــدالت النمـــو االقتصـــادي فــــي إقليـــم إفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء بوتيـــرة ســـريعة؛ ممـــا يدفـــع اإلقليـــم للدخـــول فــــي ركـــود اقتصـــادي 
ــاح العديـــد  ــا، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن جنـ للمـــرة األولـــى منـــذ أكثـــر مـــن 25 عاًمـ
ـــي  ـــل انتشـــار اجلائحـــة فـ ـــا، قبي ـــي شـــرق إفريقي ـــة، وبخاصـــة فـ ـــدول اإلفريقي مـــن ال
 World( ،حتقيـــق معـــدالت منـــو اقتصـــادي مرتفعـــة علـــى مـــدار عـــدة ســـنوات متتاليـــة

 .)Bank, 2020

وفــــي ســـياق متصـــل، وتأكيـــًدا لضخامـــة التداعيـــات االقتصاديـــة الســـلبية لنقـــص 
ر منظمـــة الصحـــة العامليـــة أن الـــدول محـــدودة الدخـــل -  اللقاحـــات بالقـــارة، تُقـــدِّ
مبـــا فــــيها القـــارة اإلفريقيـــة - كان ميكنهـــا زيـــادة إنتاجهـــا احمللـــي اإلجمالـــي املتوّقـــع 
عـــام 2021، مبقـــدار 38 مليـــار دوالر، حـــال متكنهـــا مـــن تطعيـــم ســـكانها بالوتيـــرة 
ـــي  ـــرة التعافـ ـــى تســـريع وتي ـــة، مبـــا يســـاعد عل ـــدول الغني ـــا ال ـــل به ـــي تعم نفســـها الت
االقتصـــادي بالقـــارة، وعـــودة األنشـــطة االقتصاديـــة ملعدالتهـــا الطبيعيـــة قبيـــل 

 .)WHO:2021 d( انتشـــار اجلائحـــة

هـ. تأخر القارة فـي حتقيق األهداف التنموية: 
ــادة  ــات املضـ ــص اللقاحـ ــى نقـ ــة علـ ــات املترتبـ ــإن التداعيـ ــا، فـ ــر أيًضـ ــي التقديـ فــ
ــارة لتحقيـــق األهـــداف  ــود القـ ــة جهـ ــا ستســـهم بشـــكل ملحـــوظ فــــي عرقلـ لكورونـ
التنمويـــة، ســـواء تلـــك املنصـــوص عليهـــا فــــي أجنـــدة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 2030، 
أو أجنـــدة التنميـــة اإلفريقيـــة لعـــام 2063، علًمـــا بـــأن هـــذا األمـــر ال يقتصـــر علـــى 
األهـــداف اخلاصـــة بالقطـــاع الصحـــي فقـــط، بـــل قـــد ميتـــد ليشـــمل العديـــد مـــن 

ــة.   ــة ذات الصلـ ــة واالجتماعيـ ــرات االقتصاديـ املؤشـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

التداعيـــات  سُتســـهم 
نقـــص  علـــى  املترتبـــة 
اللقاحـــات املضـــادة لكورونـــا 
بشـــكل ملحوظ فــــي عرقلة 
لتحقيـــق  القـــارة  جهـــود 
األهـــداف التنمويـــة، ســـواء 
تلـــك املنصـــوص عليهـــا فــــي 
أجنـــدة التنميـــة املســـتدامة 
أجنـــدة  أو   ،2030 لعـــام 
لعـــام  اإلفريقيـــة  التنميـــة 

  .2063

هـــل ميكـــن للقـــارة زيـــادة معـــدالت تطعيـــم ســـكانها بلقـــاح 
كورونـــا بالوتيـــرة املطلوبـــة؟ 

تعتـــري مســـاعي القـــارة اإلفريقيـــة لزيـــادة معـــدالت تطعيـــم ســـكانها باللقاحـــات 
املضـــادة لكورونـــا، وبخاصـــة مـــن الفئـــات األكثـــر عرضـــة للمخاطـــر، عـــدة حتديـــات، 

فــــي مقدمتهـــا التحديـــات اللوجســـتية واملاليـــة، والتـــي تتضمـــن: 

أ . التحديات اللوجستية: 
تعتمـــد القـــارة بصـــورة رئيســـة علـــى اســـتيراد اللقاحـــات مـــن اخلـــارج؛ ممـــا 
يجعـــل حصتهـــا مـــن هـــذه اللقاحـــات وتوقيـــت احلصـــول عليهـــا، رهًنـــا بقـــرارات 
الـــدول املنتجـــة لهـــا؛ حيـــث مياطـــل العديـــد مـــن الـــدول املصنعـــة للقاحـــات فــــي 
تصديرهـــا للخـــارج، قبـــل تلبيـــة احتياجاتهـــا احملليـــة، علـــى النحـــو الـــذي يطلـــق 
كمـــا   .)United Nations:2021( التطعيمـــات«  »تأميـــم  البعـــض، ظاهـــرة  عليـــه 
ــة  ــرة صالحيـ ــر فتـ ــة عـــن قصـ ــات الناجتـ ــن الصعوبـ ــة مـ ــي الـــدول اإلفريقيـ تعانـ
ـــى  ـــؤدي إل ـــا؛ ممـــا ي ـــد مـــن شـــحنات اللقاحـــات املســـتوردة مـــن اخلـــارج أيًض العدي
عـــدم متكنهـــا مـــن اســـتخدامها قبـــل انتهـــاء صالحيتهـــا، ومـــن ثـــمَّ إعدامهـــا، رغـــم 

احلاجـــة املاســـة إليهـــا. 

وبشـــكل عـــام، تشـــير التقاريـــر إلـــى أن اجلرعـــات اإلفريقيـــة مـــن اللقاحـــات 
املضـــادة لكورونـــا يتـــم توفــــيرها مـــن خـــالل ثـــالث آليـــات رئيســـة، تتصدرهـــا 
 )COVAX( املبـــادرة العامليـــة لتســـهيل إتاحـــة وتصنيـــع لقاحـــات كورونـــا
)176.1 مليـــون جرعـــة(، يليهـــا التعـــاون الثنائـــي بـــني الـــدول املصنعـــة 
للقاحـــات والـــدول اإلفريقيـــة )160 مليـــون جرعـــة(، أمـــا النســـبة املتبقيـــة 
ــاء  ــل اإلفريقـــي القتنـ ــق العمـ ــا يُعـــرف بفريـ ــن خـــالل مـ ــيرها مـ ــيتم توفــ فــ

 .)AVATT( )WHO: 2021 b( اللقاحـــات 

وباإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، واتصـــالًا بالتحديـــات اللوجســـتية، تواجـــه الـــدول 
اإلفريقيـــة - كغيرهـــا مـــن الـــدول الناميـــة - مشـــكلة نقـــص املعـــروض مـــن 
الســـرجنات الالزمـــة لتطعيـــم كورونـــا؛ حيـــث تشـــير منظمـــة الصحـــة العامليـــة 
إلـــى وجـــود نقـــص يُقـــّدر بنحـــو 2.2 مليـــار ســـرجنة إلمتـــام املعـــدل املســـتهدف 
 .)WHO:2021 a( للتطعيـــم ضـــد كورونـــا، وغيـــره مـــن التطعيمـــات الروتينيـــة
ـــة إلـــى حتســـني مســـتوى جاهزيتهـــا لتنظيـــم حمـــالت  ـــدول اإلفريقي ـــاج ال كمـــا حتت
التطعيـــم ضـــد كورونـــا بكفـــاءة وفاعليـــة أيًضـــا؛ حيـــث لـــم تنتـــه 42% مـــن الـــدول 
ـــم  ـــى مســـتوى األقالي ـــم عل ـــة للتطعي ـــم اخلطـــط املطلوب ـــُد مـــن تصمي ـــة بع اإلفريقي
واحملافظـــات، كمـــا لـــم تقـــم 40% منهـــا مبراجعـــة اإلجـــراءات املطلوبـــة لتحســـني 

 .)WHO:2021 a( كفـــاءة حمـــالت التطعيـــم
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

الـــــــــدول  سـتـحـتــــــــــاج 
إلـــى  الـدخــــــــل  محـــــــدودة 
علـــى  إنفاقهـــا  مضاعفـــة 
بنحـــو  الـصـحـــــــة  قـطــــــــــاع 
ــن  ــن مـ ــى تتمكـ 56.6%؛ حتـ
تطعيـــم النســـبة املســـتهدفة 
مـــن ســـكانها، فــــي حـــني أن 
املعـــــــــدالت  تلـــك  حتقيـــق 
بالـــدول الغنيـــة ال يتطلـــب 
ــاق علـــى  ــادة اإلنفـ ســـوى زيـ
بأقـــل  الصـــــــــحي  القطـــاع 

مـــن %1.  

ب . التحديات املالية:
توفــير  وتسـريع عمليـة  نطـاق  توسـيع  فـإن  اللوجسـتية،  التحديـات  إلـى  باإلضافـة 
اللقاحـات املضـادة لفــيروس كورونـا فــي القـارة اإلفريقيـة، سـينطوي علـى أعبـاء 
ماليـة ضخمـة، قـد ال يتيسـر تدبيرهـا فــي الوقـت الراهـن؛ إذ يتراوح متوسـط تكلفة 
جرعـة اللقـاح مـا بـني 2 إلـى 37 دوالًرا أمريكّيًـا، كما تبلغ تكلفة توزيع اللقاحات نحو 
3.7 دوالرات للشـخص. لذا، سـتحتاج الدول محدودة الدخل إلى مضاعفة إنفاقها 
علـى قطـاع الصحـة بنحـو 56.6%، حتـى تتمكـن مـن تطعيـم النسـبة املسـتهدفة مـن 
سـكانها، فــي حـني أن حتقيـق تلـك املعـدالت بالـدول الغنيـة ال يتطلـب سـوى زيـادة 

.)UNDP:2021( %1 اإلنفـاق علـى القطـاع الصحـي بأقـل مـن

واتصـالًا بالشـأن اإلفريقـي، فـإن بعـض الـدول، مثـل الكونغـو الدميقراطيـة، مطالبـة 
بزيـادة إنفاقهـا علـى القطـاع الصحـي بأكثـر مـن 54%، حتـى تتمكـن مـن تطعيـم %40 
املقابـل  وفــي  اإلجمالـي،  ناجتهـا احمللـي  مـن  يعـادل %1.8  مـا  وهـو  مـن سـكانها، 
تنخفض هذه النسـبة -بشـكل ملحوظ- فــي دول أخرى، مثل مصر، والتي ال حتتاج 
إال إلـى زيـادة إنفاقهـا علـى القطـاع الصحـي بنسـبة 3.9% فقـط، مبـا ميثـل %0.13 

 .)UNDP:2021( مـن ناجتهـا احمللـي اإلجمالـي

هـــل ينطـــوي نقـــص اللقاحـــات علـــى أيـــة فـــرص واعـــدة 
ــة؟  ــات اإلفريقيـ لالقتصاديـ

رغـــم مـــا ينطـــوي عليـــه نقـــص اللقاحـــات املضـــادة لفــــيروس كورونـــا مـــن حتديـــات 
جســـام لالقتصاديـــات اإلفريقيـــة، فإنـــه قـــد ميثـــل فــــي الوقـــت ذاتـــه فرصـــة ســـانحة 
لألطـــراف الفاعلـــة فــــي القـــارة، وكـــذا شـــركاء التنميـــة، إلعـــادة النظـــر فــــي مختلـــف 
السياســـات اخلاصـــة بتطويـــر القطـــاع الصحـــي، وإيجـــاد آليـــات أكثـــر فاعليـــة 
لوضـــع هـــذه السياســـات موضـــع التنفــــيذ، وبخاصـــة فــــيما يتعلـــق بتطويـــر الصناعـــات 
ـــا  ـــم كورون ـــى تطعي ـــا، وال يقتصـــر هـــذا األمـــر عل ـــي إفريقي ـــة والتطعيمـــات فـ الدوائي
فقـــط، بـــل يشـــمل إنتـــاج مختلـــف التطعيمـــات الالزمـــة ملواجهـــة األوبئـــة املتوطنـــة فــــي 

ـــا.   ـــي، واملالري ـــدي الوبائ ـــاب الكب ـــل: الســـل، وااللته ـــا، مث ـــا أيًض إفريقي

ومـــن املؤكـــد أن جنـــاح القـــارة فــــي تطويـــر الصناعـــات الطبيـــة والدوائيـــة ســـيكون 
لـــه مـــردود إيجابـــي،  ليـــس فــــي حتســـني كفـــاءة ومرونـــة األنظمـــة الصحيـــة ضـــد 
األوبئـــة املتكـــررة فــــي القـــارة فقـــط، بـــل فــــي دعـــم عمليـــة التنميـــة فــــي القـــارة بشـــكل 
عـــام أيًضـــا، وذلـــك مـــن خـــالل زيـــادة املعـــروض مـــن األدويـــة واللقاحـــات بأســـعار 
تنافســـية، مقارنـــة بتلـــك املســـتوردة مـــن اخلـــارج، وكـــذا حتســـني الصحـــة العامـــة، 
ـــا، وذلـــك باإلضافـــة  ورفـــع مســـتوى جـــودة املنتجـــات الطبيـــة والدوائيـــة املنتجـــة محلّيً
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــزان  ـــب حتســـني مي ـــى جان ـــق فـــرص العمـــل، إل ـــوع االقتصـــادي، وخل ـــز التن ـــى تعزي إل
املدفوعـــات مـــن خـــالل خفـــض فاتـــورة االســـتيراد مـــن اخلـــارج.  

مـا يحظـى  فــي ظـل  الدوائيـة والطبيـة  الصناعـات  وتتزايـد أهميـة تطويـر قطـاع 
بـه هـذا القطـاع مـن دعـم فــي إطـار الِعقـد الثالـث للتنميـة الصناعيـة فــي إفريقيـا 
)IDDA-III )2025-2016، وكـذا أجنـدة التنميـة لعـام 2063، ومـا يرتبـط بها من أطر 
ومبـادرات إفريقيـة، فــي مقدمتهـا خطـة االحتـاد اإلفريقـي للصناعات الدوائية فــي 

 .AIDA وكـذا خطـة تسـريع التنميـة الصناعيـة فــي إفريقيـا ،PMPA إفريقيـا

كمـا ال يجـب إغفـال املـردود املتوّقـع لبـدء التبادل التجاري فــي إطـار اتفاقية التجارة 
احلـرة اإلفريقيـة AFCFTA، فــي ينايـر املاضـي، علـى تشـجيع التبـادل التجـاري فــي 
املنتجـات الدوائيـة والطبـي، ووفًقـا ملركـز كارنيجـي ألبحاث السـالم، فـإن هناك نحو 
12 مصنًعـا إلنتـاج لقـاح كورونـا مت تدشـينها بالفعـل، أو جـاٍر تدشـينها فــي سـت دول 
إفريقيـة، وذلـك حتـى سـبتمبر 2021، وهـي: مصـر، واجلزائـر، واملغـرب، والسـنغال، 
تدشـني مصانـع  إلـى  وباإلضافـة   .)Carnegie: 2021( إفريقيـا  وجنـوب  ونيجيريـا، 
إنتـاج اللقاحـات بالقـارة، حتـرص بعـض الـدول، مثل السـنغال، على تدشـني سالسـل 

القيمـة اإلقليميـة فــي الصناعـات الدوائيـة والطبية. 

وفــي هذا الصدد، يجب تأكيد أن تطوير الصناعات الدوائية والطبية فــي إفريقيا، 
سـيتطلب التصـدي خملتلـف التحديـات ذات الصلـة، وكـذا توفــير منـاخ العمـل املواتي 
لهـا، وذلـك مـن خـالل تشـجيع القطـاع اخلـاص علـى االسـتثمار فــي هـذه الصناعـة، 
باإلضافـة إلـى تطويـر العنصـر البشـري، وتشـجيع االبتـكار وتوطـني التكنولوجيـا، 
فضـلًا عـن توفــير السياسـات، واألطـر املؤسسـية واإلجرائيـة املواتيـة. كمـا يجـب أن 
يتزامـن ذلـك، مـع العمـل علـى خفـض معوقـات االسـتثمار فــي هذا القطـاع احليوي، 
وكـذا خفـض تكاليـف اإلنتـاج، مبـا يُسـهم فــي توسـيع النطـاق اجلغرافــي للشـركات 
الدوائيـة اإلفريقيـة؛ حيـث تشـير املعلومـات املتاحـة إلـى تركـز معظـم هـذه الشـركات 
- والتـي تُقـّدر بــ 365 شـركة - فــي شـمال إفريقيـا، باإلضافـة إلـى عـدد محدود من 
دول إقليـم إفريقيـا جنـوب الصحـراء. وباإلضافـة إلـى مـا سـبق، فإنـه مـن األهميـة 
مبـكان أيًضـا تطويـر املعاييـر املطبقـة من ِقبل الشـركات اإلفريقيـة، ومراعاة توافقها 

 .)McKinsey: 2019( مـع املعاييـر العامليـة ذات الصلـة
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة
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التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

ـــد  ـــث ســـارع العدي ـــع األول؛ حي ـــى املرب ـــم إل ـــد العال أعـــاد متحـــور »أوميكـــرون« اجلدي
ــة،  ــيما الـــدول األوروبيـ ــدة ال سـ ــة جديـ ــراءات احترازيـ ــاذ إجـ ــى اتخـ ــدول إلـ ــن الـ مـ
فــــي محاولـــة لـــدرء مخاطـــر تفشـــيه، األمـــر الـــذي قـــد ينعكـــس ســـلًبا علـــى حركـــة 
ـــًيا مـــن آثـــار جائحـــة »كورونـــا«  االقتصـــاد العاملـــي بعـــد أن كاد يلتقـــط أنفاســـه متعافـ
ـــح شـــعوبها )1(، ـــم مـــن تلقي ـــف دول العال ـــراب مختل ـــاج عـــدة لقاحـــات، واقت  عقـــب إنت

ــام  ــا« خـــالل عـ ــة »كورونـ ــتقبل جائحـ ــأن مسـ ــاؤل بشـ ــار التسـ ــك يثـ ــوء ذلـ ــي ضـ وفــ
ـــي ظـــل تصاعـــد االحتمـــاالت بتفشـــي هـــذا املتحـــور، ال ســـيما أن منظمـــة  2022، فـ
ـــى  ـــا« حت ـــع متحـــورات »كورون ـــه األشـــد عـــدوى بـــني جمي ـــة تصفـــه بأن الصحـــة العاملي

اآلن )2(؛ ممـــا يجعلـــه أكثـــر قابليـــة لالنتشـــار.

وبالنظـــر إلـــى أن جائحـــة »كورونـــا« ال تـــزال متثـــل تهديـــًدا عاملّيًـــا متصاعـــًدا فــــي 
ضـــوء تنـــوع متحوراتهـــا علـــى غـــرار متحـــور »دلتـــا« و »أوميكـــرون«، وارتفـــاع معـــدالت 
اإلصابـــة والوفــــيات اخلاصـــة بهـــا فــــي مختلـــف دول العالـــم - فوفًقـــا جلامعـــة 
جونـــز هوبكنـــز األمريكيـــة تســـبب فــــيروس »كورونـــا« فــــي وفـــاة أكثـــر مـــن مليونـــي 
شـــخص حـــول العالـــم )3(، وهـــو مـــا جتـــاوز معـــدل الوفــــيات الناجمـــة عـــن أمـــراض 
ـــإن  ـــرة نفســـها )4( - ف ـــني خـــالل الفت ـــزا مجتمع ـــرا واإلنفلون ـــا والكولي ـــدز واملالري اإلي
ـــى  ـــوف عل ـــد يقتضـــي الوق ـــام اجلدي استشـــراف مســـتقبل هـــذه اجلائحـــة خـــالل الع
عـــدة محـــاور رئيســـة، أبرزهـــا: الوضـــع الراهـــن ملتحـــور أوميكـــرون حـــول العالـــم، 
والعوامـــل احلاكمـــة ملســـتقبل اجلائحـــة، مـــع التطـــرق ألبـــرز الســـيناريوهات اخلاصـــة 
ـــات. ـــد مـــن حتدي ـــا يفرضـــه املتحـــور اجلدي ـــي ضـــوء م مبســـتقبل هـــذه اجلائحـــة، فـ

أوًلا: متحور »أوميكرون« حول العالم
ـــة  ـــي 24 نوفمبـــر املاضـــي، حال صاحـــب اإلعـــالن عـــن ظهـــور متحـــور »أوميكـــرون« فـ
مـــن عـــدم اليقـــني بشـــأن تأثيـــر هـــذا املتحـــور، وخطورتـــه، وتداعياتـــه، ال ســـيما فــــي 
ــة  ــة الصحـ ــن ِقبـــل منظمـ ــه مـ ــم، ووصفـ ــد مـــن دول العالـ ــاره فــــي العديـ ــل انتشـ ظـ
ــاد  ــن دول االحتـ ــد مـ ــام العديـ ــه قيـ ــا أعقبـ ــو مـ ــق« )5(. وهـ ــر للقلـ ــة بــــ »املثيـ العامليـ
ـــق الرحـــالت  ـــا حظـــر الســـفر، وتعلي ـــة مـــن بينه ـــي باتخـــاذ إجـــراءات احترازي األوروب
اجلويـــة، وإغـــالق احلـــدود أمـــام الوافديـــن مـــن دول جنـــوب إفريقيـــا، بهـــدف احتـــواء 
ـــاح جميـــع  ـــي احتوائـــه، حيـــث اجت ـــح فـ ـــم تفل املتحـــور اجلديـــد، إال أن تلـــك اجلهـــود ل
دول العالـــم، وتصـــدرت بريطانيـــا وجنـــوب إفريقيـــا والدمنـــارك أعلـــى معـــدالت 

اإلصابـــة باملتحـــور وفًقـــا لتقديـــرات منظمـــة الصحـــة العامليـــة )6(.

أي مســـتقبل جلائحـــة كورونا فــــي 2022؟

ــــــف ــــ ــــ عـــاطـ ــــي  ــــ ــ ــــ ــ ــانـ ــ أمـ أ. 

إدارة   - قســـم  رئيـــس 
االســـتراتيجية  القضايـــا 

ودعـــم  املعلومـــات  مركـــز 
القـــرار اتخـــاذ 

»كــورونــــــــا«  جــائـــحــــــــــة 
تهديـــــــــًدا  متثـــل  تـــزال  ال 
فــــي  مـتـصــــــاعـــــًدا  عـامليـــــًّـــا 
متحوراتهـــا  تنــــــوع  ضـــــــوء 
علـــى غـــرار متحـــور »دلتـــا« 
وارتفـــاع  »أوميكــــــــــرون«،  و 
اإلصــــــــــــــــــــابــــــة  مـعــــــــــــــدالت 
والوفــــيات اخلاصـــة بهـــا فــــي 

مختلـــف دول العالـــم.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

وفــــي ظـــل مـــا فرضـــه متحـــور »أوميكـــرون« مـــن 
حتديـــات ســـارعت العديـــد مـــن الـــدول إلـــى تكثيـــف 
إجراءاتهـــا االحترازيـــة؛ حيـــث بـــدأت فرنســـا فــــي 
تلقيـــح األطفـــال مـــن ســـن 5 إلـــى 11 ســـنة باللقاحـــات 
الســـلطات  وأعلنـــت  »كورونـــا«،  لفــــيروس  املضـــادة 
قيـــود  فـــرض   2021 ديســـمبر   28 فــــي  األملانيـــة 
علـــى التجمعـــات التـــي يصـــل عددهـــا إلـــى عشـــرة 
وإقامـــة  الليليـــة،  املالهـــي  إغـــالق  مـــع  أشـــخاص، 
مباريـــات كـــرة القـــدم بـــدون جمهـــور. وفــــي غضـــون 
ـــات  ـــرارات بإغـــالق احلان ـــال ق ـــك، أصـــدرت البرتغ ذل
ـــاًرا مـــن 26 ديســـمبر املاضـــي،  ـــة اعتب واملالهـــي الليلي
ـــا«  ـــازل »إجبارًيّ ـــت الســـلطات العمـــل مـــن املن كمـــا جعل
ا  ـــت حـــّدً ـــر 2022، ووضع ـــة مـــن التاســـع مـــن يناي بداي

أقصـــى للتجمعـــات بعشـــرة أشـــخاص )7(.

معــدالت  ارتفــاع  إلــى  اجلديــد  املتحــور  أدى  وقــد 
اإلصابــة بفـــيروس »كورونــا« فـــي جميــع أنحــاء العالــم؛ 
ــى 30 ديســمبر  ــني حت ــي عــدد املصاب ــغ إجمال ــث بل حي
الواليــات  لتتصــدر  حالــة،  مليــون   285 نحــو   ،2021
حيــث  مــن  العالــم  دول  صــدارة  األمريكيــة  املتحــدة 
ارتفــاع معــدالت اإلصابــة والتــي بلغــت 54.7 مليــون 
شــخص، تليهــا الهنــد بإجمالــي 34.8 مليــون حالــة، ثــم 
البرازيــل بإجمالــي 22.3 مليــون حالــة، فـــيما احتلــت 
اململكــة املتحــدة املرتبــة الرابعــة بإجمالــي 12.6 مليــون 
حالــة، تليهــا روســيا التــي ســجلت 10.5 ماليــني حالــة، 

ثــم فرنســا بإجمالــي 9.5 ماليــني حالــة )8(. 

وبرغـــم ارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة اليوميـــة جـــراء 
املتحـــور فــــي العديـــد مـــن دول العالـــم، إذ أكدت منظمة 
الصحـــة العامليـــة ارتفـــاع تلـــك املعـــدالت بنســـبة %37 
خـــالل األســـبوع األخيـــر مـــن شـــهر ديســـمبر 2021، 
فـــإن معـــدالت الوفـــاة حـــول العالـــم شـــهدت تراجًعـــا 
ملحوًظـــا خـــالل األســـابيع الثالثـــة األخيـــرة مـــن شـــهر 

ديســـمبر 2021؛ حيـــث مت إحصـــاء متوســـط مـــا يقـــرب 
مـــن 6450 حالـــة وفـــاة يوميـــة خـــالل الفتـــرة مـــن 
22-28 ديســـمبر 2021، وهـــو أدنـــى معـــدل حلـــاالت 
الوفـــاة منـــذ نهايـــة أكتوبـــر 2020 )9(. كمـــا لـــم تعلـــن 
ـــي العديـــد مـــن دول العالـــم عـــن  األنظمـــة الصحيـــة فـ
ـــر  ـــة هـــذا املتحـــور، األم ـــي مواجه ـــة االســـتنفار فـ حال
التســـاؤالت بشـــأن مســـتقبل جائحـــة  يثيـــر  الـــذي 

ـــي ظـــل هـــذا املتحـــور.  ـــا« فـ »كورون

ملســتقبل  احلاكمــة  العوامــل  ثانًيــا: 
»كورونــا« جائحــة 

ال ميكــن التنبــؤ مبســتقبل جائحــة »كورونــا« مبعــزل عــن 
اجلائحــة،  هــذه  ملســتقبل  احلاكمــة  العوامــل  حتديــد 
ــي  ــي مقدمتهــا، مــدى فاعليــة منظومــة اللقاحــات فـ وفـ
كفــاءة  عــن  فضــلًا  ومتحوراتهــا،  للجائحــة  التصــدي 
البنيــة التحتيــة الصحيــة، والطبيعــة اخلاصــة للفـــيروس 

وحتوراتــه، وضمــان عدالــة توزيــع اللقاحــات.

1. منظومة اللقاحات فـــي مواجهة اجلائحة 
ومتحوراتها

ترتبــط فاعليــة منظومة اللقاحات فـــي مواجهة اجلائحة 
واملتحــورات الناشــئة عنهــا، بارتفــاع معــدالت التلقيــح 
فـــي مختلــف دول العالــم، وانخفــاض معــدالت التشــكيك 
اللقاحــات. فعقــب تفشــي جائحــة  فـــي جــدوى هــذه 
العالــم  العديــد مــن دول  »كورونــا« عــام 2020 كثفــت 
جهودهــا إلنتــاج اللقاحــات املضــادة لفـــيروس »كورونــا«، 
وفــور إنتــاج تلــك اللقاحــات، ســارعت الــدول إلــى تلقيــح 
شــعوبها ليبلغ إجمالي متلقي اللقاح على مســتوى العالم 
 بنهايــة عــام 2021 نحــو 9.16 مليــارات شــخص )10(،
وبرغــم ارتفــاع معــدالت التلقيــح العامليــة، فــإن تتبــع تلــك 
ــم يكشــف عــن وجــود  ــف دول العال ــي مختل ــدالت فـ املع
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

الـتـنـبـــــــــؤ  يـمـكــــــــن  ال 
مبســـتقبل جائحـــة »كورونـــا« 
عوامـــل،  عـــدة  عـــن  مبعـــزل 
فــــي مقدمتهـــا مـــدى فاعليـــة 
فــــي  اللقاحــــات  مــــنظومة 
للـجـائـحــــــــــــــة  الـتـصــــــــدي 
عـــن  فضـــًلا  ومتحوراتهـــا، 
التحتيـــة  البنيـــة  كفـــاءة 
والـطـبـيـــعـــــــــــة  الـصـحـيــــــــــة، 
 اخلاصـــة للفــــيروس وحتوره،

تـوزيـــــــــع  عــدالـــــة  وضــــمــــان 
اللقاحـــات.  

فجــوة واســعة بــني الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة، ففـــي حــني تشــهد دول العالــم 
املتقــدم طفــرة واضحــة فـــي معــدالت التلقيــح، تنخفــض تلــك املعــدالت فـــي الــدول 
الناميــة، ســواء لصعوبــة احلصــول علــى اللقــاح، أو لعــزوف فئــة كبيــرة مــن املواطنــني 

عــن تلقــي اللقــاح، والتشــكيك فـــي جــدوى هــذه اللقاحــات.

وفــي هـذا اإلطـار، كشـف اسـتطالع رأي أجرتـه مؤسسـة جالـوب فــي مايـو 2021، 
أن مـا يقـرب مـن 32% مـن إجمالـي عـدد البالغـني علـى الصعيـد العاملـي، يرفضـون 
ك فــي احلصـول علـى اللقـاح علـى  تلقـي لقـاح فــيروس »كورونـا«، وال يقتصـر التشـكُّ
الدول النامية فحسـب، وإمنا كان املواطنون فــي الدول املتقدمة مثل أملانيا واليابان 
ـي اللقـاح )11(. ما أسـفر  ودول أوروبـا الشـرقية فــي طليعـة املتردديـن والرافضـني لتلقِّ
 ،)vaccine hesitancy( »ك فــي اللقـاح عـن تأكيـد منظمـة الصحـة العامليـة أن »التشـكَّ
يُعـد تهديـًدا صحًيّـا عاملّيًـا؛ نظـًرا ألنـه يقـوِّض املسـاعي الراميـة للوصـول إلـى مناعة 

القطيـع، فضـلًا عـن أنـه يُفاقـم انتشـار الوبـاء )12(.

ــي اللقــاح فــإن ســرعة انتشــار متحــور أوميكــرون  وبرغــم ارتفــاع نســبة التشــكك فـ
ــى تلقــي اللقــاح،  ــم عل ــد مــن دول العال ــي العدي ــال املواطنــني فـ ــد إقب أدت إلــى تزاي
ال ســيما فـــي دول أوروبــا الشــرقية، كمــا أعلنــت غالبيــة دول العالــم عــن جرعــة 
ــا علــى  تنشــيطية ملواجهــة أوميكــرون، وتصاعــد احلديــث عــن فــرض اللقــاح إلزامّيً
املواطنــني، حيــث أعلنــت النمســا أن التطعيــم ســيصبح إلزامّيًــا للجميــع اعتبــاًرا 
ــد  ــن تزي ــا بالنســبة لألشــخاص الذي ــان إجبارّيً ــه اليون ــر 2022. وجعلت ــن 1 فبراي م

أعمارهــم علــى 60 عاًمــا )13(.

وحرًصـا علـى زيـادة فاعليـة اللقـاح فــي مواجهـة أوميكـرون سـارع منتجـو اللقاحـات 
إلـى التأكيـد علـى إمكانيـة تطويـر مصـل جديـد بسـرعة كبيـرة ملواجهة هـذا املتحور، 
حيـث أعلـن العالـم البريطاني البروفــيسور »أندرو بـوالرد«- الذي قاد األبحاث حول 
لقـاح )أكسفورد/أسـترازينيكا(- عـن تراجـع احتماليـة انتشـار هـذا املتحـور بشـدة 
بـني مـن تلقـوا اللقـاح، مضيًفـا أنـه فــي حالـة انتشـاره فــسيكون مـن املمكـن التحـرك 
بسـرعة؛ نظـًرا لتحسـن مسـارات تطويـر اللقاحـات اجلديـدة باضطـراد، كمـا أعلنـت 
شـركة أسـترازينيكا قيامهـا بالتعـاون مـع جامعـة أكسـفورد بتطويـر منصـة لقاحيـة 

تتيـح االسـتجابة بسـرعة للمتحـورات اجلديـدة لفــيروس »كورونـا« )14(.

وفـــي ضــوء مــا ســبق، تبــرز أهميــة فاعليــة منظومــة اللقاحــات كعنصــر محــدد 
ملســتقبل اجلائحــة، فكلمــا زادت فاعليــة اللقاحــات، ومعــدالت التلقيــح فـــي مواجهــة 
اجلائحــة ومتحوراتهــا، تدنــت معــدالت اإلصابــة بفـــيروس »كورونــا«، لتصبــح نهايــة 

ــم. اجلائحــة أمــًرا وشــيًكا، وهــو مــا تســعى إليــه مختلــف دول العال
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

عامـــني  مــــــدار  علـــى 
جائحـــة  استشـــراء  مـــن 
العديـــد  ســـعت  »كورونـــا«، 
رفـــع  إلـــى  العالـــم  مـــن دول 
الصحـــة؛  قطـــاع  قــــــــــدرات 
االرتـفـــــــــــــــــاع  الســــتـيـــعـــــــاب 
مـــعـــــــــدالت  فــــي  املضطــــــرد 
كمـــا  باجلائحـــة،  اإلصابـــة 
قدمـــت العديـــد مـــن الـــدول 
املســـاعدات الطبيـــة العاجلة 
عـــن  عجـــزت  التـــي  للـــدول 
تقـــدمي اخلدمـــات الصحيـــة 

ملواطنيهـــا.  

2. كفاءة البنية التحتية الصحية

كشــفت جائحــة »كورونــا« عــن ضعــف جاهزيــة قطــاع الصحــة فـــي العديــد مــن دول 
العالــم املتقــدم والنامــي علــى حــد ســواء فـــي مواجهــة األزمــات الصحيــة الطارئــة؛ 
نتيجــة تدنــي كفــاءة البنيــة التحتيــة الصحيــة مــن حيــث قلــة عــدد املستشفـــيات، 
املــوارد البشــرية  ونقــص وحــدات الرعايــة اجملهــزة، واألجهــزة الطبيــة، ونقــص 
العاملــة فـــي هــذا القطــاع، وانخفــاض النفقــات املاليــة اخملصصــة لقطــاع الصحــة، 
ل ضغًطــا علــى البنيــة التحتيــة الصحيــة، وجتلــى فـــي إعــالن العديــد  األمــر الــذي شــكَّ
مــن دول العالــم حلالــة االســتنفار الصحــي القصــوى؛ نظــًرا لعــدم قــدرة القطــاع 

ــي معــدل اإلصابــات. الصحــي علــى اســتيعاب االرتفــاع الكبيــر فـ

وفــــي هـــذا اإلطـــار جنحـــت الـــدول التـــي متتلـــك منظومـــة صحيـــة فاعلـــة فــــي خفـــض 
معـــدالت الوفـــاة، ورفـــع معـــدالت التعافــــي مـــن اجلائحـــة، واســـتيعاب األعـــداد 
ـــة  ـــة الضعيف ـــة الصحي ـــدول ذات األنظم ـــاق ال ـــل إخف ـــات، مقاب ـــدة مـــن اإلصاب املتزاي
ـــي تقـــدمي الرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة حلـــاالت »كورونـــا«؛ ممـــا أســـفر  أو املتهالكـــة فـ
عـــن ارتفـــاع معـــدالت الوفـــاة، وألقـــى بظاللـــه علـــى تفشـــي اجلائحـــة، وتراجـــع 

ـــي. معـــدالت التعافـ

وعلــى مــدار عامــني مــن استشــراء جائحــة »كورونــا«، وظهــور العديــد مــن متحوراتهــا، 
ــى رفــع قــدرات قطــاع الصحــة؛ الســتيعاب  ــم إل ــد مــن دول العال فقــد ســعت العدي
االرتفــاع املضطــرد فـــي معــدالت اإلصابــة باجلائحــة، كمــا قدمــت العديــد مــن الــدول 
املســاعدات الطبيــة العاجلــة بهــدف وقــف تفشــي اجلائحــة فـــي الــدول التــي عجــزت 
عــن تقــدمي اخلدمــات الصحيــة ملواطنيهــا، ومــن ثــم بــات تطويــر املنظومــة الصحيــة، 
وتخصيــص املزيــد مــن النفقــات لالرتقــاء بهــا، واالســتثمار فـــي املــورد البشــري 
املؤهــل أولويــة قصــوى فـــي ظــل هــذه اجلائحــة، وعامــلًا محــدًدا ملــدى كفــاءة الــدول 

فـــي التعامــل معهــا.

3. الطبيعة اخلاصة للفـيروس ومتحوراته

ـــاج ســـريع ومكثـــف للقاحـــات، فقـــد ظهـــرت  ـــم مـــن إنت ـــى الرغـــم ممـــا شـــهده العال عل
العديـــد مـــن املشـــكالت التـــي تؤثـــر ســـلًبا علـــى مســـارات سياســـات التعافــــي، ال ســـيما 
ـــى  ـــه، عل ـــن متحورات ـــد م ـــور العدي ـــيروس، وظه ـــة اخلاصـــة للفـ ـــق بالطبيع ـــيما يتعل فـ
ـــي موجـــات  غـــرار ســـاللة دلتـــا، ومتحـــور أوميكـــرون؛ ممـــا أدى إلـــى دخـــول العالـــم فـ
ـــات،  ـــة مـــن اجلائحـــة، فمـــا تلبـــس أن تنتهـــي موجـــة بانخفـــاض معـــدل اإلصاب متتالي
ـــي  ـــا«، والت ـــيروس »كورون ـــة املتحـــورة لفـ ـــدة نتيجـــة الطبيع ـــا موجـــة جدي ـــى تعقبه حت

تُعـــد ثمـــة أساســـية لـــكل الفــــيروسات.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

اللقاحـــــــات  حتولــــــت 
تـنـافـــــــــــــس  محـــــــــــور  إلـــى 
وصـــراع جديـــد بـــني القـــوى 
الكبـــرى، ســـواء تعلـــق األمـــر 
بالتصديـــر  أو  باإلنتـــاج 
وظـهــــــــرت  بـالـتــوزيـــــــع،  أو 
بـــني  متناقضـــة  ثنائيـــة 
اللقاحــــــات«  »دبلوماســـية 
اللـقـاحـــــــــات«،  »حــــــــــرب  و 
بـــني  أخــــــــــــــــرى  وثـنـائــيــــــة 
اللـقــــاحـــــــــات«  »عـــاملـــيــــــــــــة 

و »قومية اللقاحات«.

ــيروس  ــدة لفــ ــورات جديـ ــور متحـ ــاف ظهـ ــول إن إيقـ ــن القـ ــك، ميكـ ــوء ذلـ ــي ضـ وفــ
ـــا باتبـــاع التدابيـــر االحترازيـــة  »كورونـــا« واحلـــد مـــن انتقالهـــا بـــني البشـــر، يظـــل رهًن
واحلفـــاظ علـــى إجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي، وفاعليـــة اللقاحـــات فــــي مواجهـــة 
تلـــك املتحـــورات، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه حتديـــد مســـتقبل اجلائحـــة، وقـــدرة الـــدول 

علـــى التصـــدي لهـــا )15(.

4. اجملتمع الدولي وعدالة توزيع اللقاحات
أثـــار إنتـــاج اللقاحـــات العديـــد مـــن املشـــكالت املرتبطـــة بتوفــــيرها وتوزيعهـــا فــــي 

مختلـــف دول العالـــم، 

ــك  ــع تلـ ــي توزيـ ــاواة فــ ــدم املسـ ــن عـ ــة مـ ــاط املألوفـ ــودة األمنـ ـــع عـ ــيما م ال سـ
اللقاحـــات، وهيمنـــة الـــدول الغنيـــة عليهـــا، وهـــو مـــا جتســـد فــــي ارتفـــاع معـــدالت 
التلقيـــح فــــي الـــدول املتقدمـــة مقابـــل تراجـــع تلـــك املعـــدالت فــــي دول العالـــم 
النامـــي، حيـــث حتولـــت اللقاحـــات إلـــى محـــور تنافـــس وصـــراع جديـــد بـــني 
القـــوى الكبـــرى، ســـواء تعلـــق األمـــر باإلنتـــاج أو بالتصديـــر أو بالتوزيـــع، وظهـــرت 
ثنائيـــة متناقضـــة بـــني »دبلوماســـية اللقاحـــات« و »حـــرب اللقاحـــات«، وثنائيـــة 
أخـــرى بـــني »عامليـــة اللقاحـــات« و »قوميـــة اللقاحـــات«، وبينهمـــا نشـــبت حـــرب 
ــتغلت  ــث اسـ ــرى، حيـ ــة الكبـ ــركات األدويـ ــدول وشـ ــني الـ ــة بـ ــة ودعائيـ معلوماتيـ

بعـــض الـــدول والشـــركات مـــا يطلـــق عليـــه »اقتصـــادات اللقاحـــات« )16(.

وفــــي ضـــوء احلديـــث عـــن عدالـــة التوزيـــع انقســـمت القـــوى الكبـــرى بشـــأن تنـــازل 
اجلهات املطورة واملنتجة للقاحات عن حقوق امللكية الفكرية؛ ففـي حني طالبت 
واشـــنطن والهنـــد بالتنـــازل عـــن هـــذه احلقـــوق عقـــب ظهـــور متحـــور أوميكـــرون؛ 
 بهـــدف تســـريع وتيـــرة تصنيـــع اللقاحـــات فــــي أماكـــن أكثـــر حـــول العالـــم )17(،
مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة تكثيـــف التبـــرع باللقاحـــات للـــدول الفقيـــرة، مبـــا 
ـــارض دول  ـــيروس، واحلـــد مـــن تفشـــيه، تع ـــى هـــذا الفـ ـــي القضـــاء عل يســـهم فـ
االحتـــاد األوروبـــي واململكـــة املتحـــدة وسويســـرا هـــذا املقتـــرح، مطالبـــة بالتوصـــل 
إلـــى شـــكل آخـــر يضمـــن وصـــول قـــدر أكبـــر مـــن اللقاحـــات للـــدول الفقيـــرة، 
ـــي احلـــد  ـــة فـ ـــة اجلهـــود الدولي ـــر التســـاؤل بشـــأن مـــدى فاعلي األمـــر الـــذي يثي
ـــي ظـــل انخفـــاض معـــدالت التلقيـــح بالقـــارة  مـــن تفشـــي اجلائحـــة، ال ســـيما فـ
ــة،  ــارة اإلفريقيـ ــكان القـ ــن سـ ــن 10% مـ ــل مـ ــم أقـ ــث مت تطعيـ ــة، حيـ اإلفريقيـ
ـــدان  ـــد مـــن البل ـــي العدي ـــى فـ ـــي سويســـرا ومعـــدل أعل ـــي 65% فـ ـــة بحوال مقارن
ــرون فــــي جنـــوب  ــور أوميكـ ــور متحـ ــفر عـــن ظهـ ــا أسـ ــرى )18(، مـ ــة األخـ الغنيـ
إفريقيـــا، لتصبـــح عدالـــة توزيـــع اللقاحـــات أحـــد العوامـــل احلاكمـــة ملســـتقبل 

جائحـــة »كورونـــا«.



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

504

شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة

اجلائحـــة  مســـتقبل 
خـــالل عـــام 2022، يتمحـــور 
حـــول ثالثـــة ســـيناريوهات، 
اجلائحـــة  تفشـــي  هـــي: 
وظــــهور متحـــورات جديدة، 
الــجــــائــحـــــــــة،  تـحــــــــــول  أو 
موســـمي  فـيــــــــروس  إلـــى 
انتهـــاء  أو  خطـــورة،  أقـــل 

اجلائحـــة.  

ثالًثا: سيناريوهات اجلائحة فـي 2022
فــــي ضـــوء مـــا يفرضـــه متحـــور أوميكـــرون مـــن حتديـــات ترتبـــط بســـرعة انتشـــاره، 
ــن  ــا«، ميكـ ــة »كورونـ ــتقبل جائحـ ــة ملسـ ــة احلاكمـ ــل اخملتلفـ ــى العوامـ ــر إلـ وبالنظـ
القـــول إن مســـتقبل هـــذه اجلائحـــة يتمحـــور حـــول أحـــد ثالثـــة ســـيناريوهات 

رئيســـة، هـــي:

السيناريو األول: تفشي اجلائحة وظهور متحورات جديدة
يُعــد هــذا الســيناريو األكثــر تشــاؤًما، وإن كان غيــر مرجــح بشــكل كبيــر، ويقــوم علــى 
فرضيــة فشــل اللقاحــات احلاليــة فـــي احلــد مــن تفشــي متحــور أوميكــرون، وظهــور 
متحــورات أخــرى أكثــر فتــًكا، مــع اســتمرار حالــة الطــوارئ الصحيــة فـــي جميــع 
بلــدان العالــم )19(. ويعيــد هــذا الســيناريو العالــم إلــى املربــع رقــم)1( كمــا كان الوضــع 
مــع بــدء ظهــور اجلائحــة عــام 2020، مــع تصاعــد حالــة عــدم اليقــني بشــأن توقيــت 

انتهــاء هــذه اجلائحــة.

وفـــي ظــل هــذا الســيناريو تخفــق الــدول املنتجــة للقاحــات فـــي تطويــر لقــاح مضــاد 
ملتحــور أوميكــرون، وترتفــع معــدالت اإلصابــة فـــي مختلــف دول العالــم، مــع ارتفــاع 
معــدالت الوفــاة، وتعجــز أنظمــة الصحــة العامليــة عــن التعاطــي مع االرتفــاع املضطرد 
ــيما تكثــف الــدول مــن إجراءاتهــا االحترازيــة، وتلجــأ دول  ــي أعــداد املصابــني، فـ فـ
ــي إجــراءات اإلغــالق وحظــر الســفر، األمــر الــذي يلقــي بتداعياتــه  العالــم إلــى تبنِّ
علــى تدهــور االقتصــاد العاملــي، وتكــون الــدول الناميــة األكثــر تضــرًرا فـــي هــذا 
الســيناريو ســواء فـــيما يخــص مواجهــة اجلائحــة أو التعامــل مــع تداعياتهــا الســلبية، 
فـــيما يتوقــع أن تشــهد الــدول املتقدمــة موجــات عارمــة مــن االحتجاجــات اعتراًضــا 

علــى فــرض املزيــد مــن القيــود االحترازيــة.

السيناريو الثاني: حتول اجلائحة إلى فـيروس موسمي أقل خطورة
يُعــد هــذا الســيناريو املتفائــل األكثــر ترجيًحــا، ويقــوم علــى فرضيــة أن يصبــح 
ــزا، ووفــق هــذا الســيناريو  ــا« مرًضــا موســمًيّا شــأنه شــأن اإلنفلون ــيروس »كورون فـ
تــزداد فاعليــة اللقاحــات املضــادة للفـــيروس فـــي التقليــل مــن معــدالت انتشــاره، 
وتنخفــض اخملاطــر الصحيــة املرتبطــة بــه، كمــا تتدنــى معــدالت اإلصابــة، وكذلــك 
حــاالت الوفــاة، وتنخفــض عــدد احلــاالت احلرجــة ومــن ثــم يقــل الضغــط علــى 

املنظومــة الصحيــة العامليــة.

وبرغــم مــا ينطــوي عليــه هــذا الســيناريو مــن قــدر كبيــر مــن التفــاؤل؛ فــإن حتققــه 
يظــل رهًنــا بفاعليــة اجلهــود الدوليــة فـــي حتقيــق عدالــة توزيــع اللقاحــات، وارتفــاع 

معــدالت تلقــي اللقــاح فـــي مختلــف دول العالــم علــى الســواء.
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــالت والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

فــــي ضـــوء مـــا يفرضـــه 
مـــن  أوميكـــرون  متحـــور 
مســـتقبل  فـــإن  حتديـــات، 
حـــول  يتمحـــور  اجلائحـــة 
أحـــد ثالثـــة ســـيناريوهات؛ 
اجلائحـــة  تفشـــي  إمـــا 
وظهـــور متحـــورات جديـــدة، 
اجلائحـــة  حتـــول  وإمـــا 
موســـمي  فــــيروس  إلـــى 
أقـــل خطـــورة، وإمـــا نهايـــة 
عـــام  خـــالل  اجلائحـــة 

  .2022

وفـــي حال اســتمرار الفجوة القائمة فـــي توزيع اللقاحات لن يكون الفـــيروس مهدًدا 
حليــاة الذيــن مت تلقيحهــم فـــي العالــم املتقــدم، ولكــن ســيظل ميثــل خطــًرا علــى دول 
 العالم النامي، ليصبح من األمراض املتوطنة التي تصيب الفقراء دون األغنياء )20(.

ــا  ــى طبيعته ــاة إل ــي ظــل هــذا الســيناريو عــدم عــودة احلي ــن املرجــح فـ ــه م ــا أن كم
األولــى؛ حيــث ســتحافظ الــدول علــى اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة، كمــا ســتعكف علــى 

تطويــر البنيــة الصحيــة ملواجهــة أي طــوارئ صحيــة مفاجئــة.

السيناريو الثالث: انتهاء جائحة »كورونا« خالل عام 2022
يعــد هــذا الســيناريو األكثــر تفــاؤلًا علــى اإلطــالق، وإن كان أقــل الســيناريوهات 
ترجيًحــا، ويقــوم علــى فرضيــة الوصــول إلــى مناعــة القطيــع واكتســاب مناعــة 
فســيولوجية جــراء العــدوى الســابقة، أو تلقــي اللقــاح، ومــن ثــم تالشــي فـــيروس 
»كورونــا« ومتحوراتــه متاًمــا خــالل عــام 2022، وعــودة احليــاة إلــى طبيعتهــا دون 

تبنِّــي أي إجــراءات احترازيــة.

ــا بالنظــر إلــى أن الوصــول إلــى مناعــة القطيــع  ويعــد هــذا الســيناريو أقــل ترجيًح
مرهوًنــا بإصابــة نحــو 70% مــن أفــراد اجملتمــع بالفـــيروس، وهــو ما يصاحبه خســائر 
جســيمة فـــي األرواح، ويشــكل ضغًطــا علــى أنظمــة الصحــة العامليــة، وفـــي ضوء ذلك 
ــح اخلبــراء أن يصــل العالــم إلــى مناعــة القطيــع ضــد فـــيروس كورونــا وفــق  يرجِّ

معــدالت التطعيــم احلاليــة فـــي الفتــرة مــا بــني 2023 و2024 )21(.

وختاًمــا، ميكــن القــول إن نهايــة جائحــة »كورونــا« يبقــي رهًنــا بفاعليــة اجلهــود 
الدوليــة فـــي التصــدي لهــا، حيــث أثبتــت تلــك اجلائحــة علــى مــدار العامــني املاضيني 
ــي مواجهتهــا، بالنظــر إلــى ســرعة انتشــارها، فلــم تنجــح  فشــل اجلهــود الفرديــة فـ
إجــراءات اإلغــالق وحظــر الســفر فـــي وقــف تفشــي هــذا الفـــيروس فـــي ظــل تنــوع 
متحوراتــه، األمــر الــذي يفــرض علــى دول العالــم املتقــدم االلتــزام بتوفـــير اللقاحــات 
وضمــان عدالــة توزيعهــا خملتلــف الــدول علــى الســواء؛ لوقــف املتحــورات الناشــئة، 

وكتابــة أســطر النهايــة لتلــك اجلائحــة.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــني الواقـــع 
واملأمـــول

2022.. أزمــــــــــة صــحــيـــــــــة 
مســـتمرة
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(22) https://www.washingtonpost.com/politics/2021/06/14/how-do-you-persuade-skeptics-get-vaccinated-trust-matters-
more-than-information/







آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

509

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

على الرغم من أن عام 2021 كان يُنظر إليه - فـي بداياته- على أنه عام االنتعاش 
العاملي فـي أعقاب تكثيف حمالت التلقيح للحد من انتشار وباء كوفـيد-19، فإنه 
أبرزها  كان  األزمات،  من  العديد  وشهد  التناقضات،  من  الكثير  طياته  فـي  حمل 
ارتفاع أسعار الطاقة، ووصول التضخم إلى أعلى مستوياته، ولذلك أُطلق عليه عام 

 .)Great Inflation( »التضخم الكبير«

وفـي خضم هذه التناقضات، كان هناك تناقض واضح بني التحول نحو املستقبل، 
الرقمية،  والتحوالت  اخلضراء  التحوالت  نحو  العالم  أنظار  توجيه  ذلك  فـي  مبا 
فضلًا عن إمكانية تطبيق خطط االستثمار الطموح والتي وضعتها الواليات املتحدة 
األمريكية وبعض الدول األوروبية، ومن ناحية أخرى، الدفع نحو املاضي، وال سيما 
فـي ظل التحول نحو »عوملة أقل عاملية« )Less Global Globalization( بشكل واضح، 
وتنامي التنافس املتزايد بني الصني والواليات املتحدة األمريكية، والذي بات ينذر 

بنشوب حرب باردة جديدة. 

وما بني زخم التناقضات حول املاضي واملستقبل، نشر املعهد اإليطالي للدراسات 
الدولية )Italian Institute for International Political Studies(، فـي 22  السياسية 
ديسمبر 2021، تقريًرا بعنوان »العالم فـي 2022: العودة إلى املستقبل؟« فـي محاولة 
عة خالل عام 2022، وذلك فـي ضوء اإلشارة إلى  الستشراف السيناريوهات املتوقَّ

سبع نقاط رئيسة ميكن تناولها فـيما يلي: 

أوًلا: قضايا سابقة ال تزال مطروحة فـي أجندة 2022 

1. هل ستستمر األوبئة إلى األبد؟ 

ــتتواصل  ــام 2022، وسـ ــي عـ ــم فــ ــام العالـ ــور اهتمـ ــيد -19 محـ ــاء كوفــ ــيظل وبـ سـ
اجلهـــود والدعـــوات لتحســـني األنظمـــة الصحيـــة فــــي مختلـــف الـــدول بهـــدف 
الســـيطرة علـــى الوبـــاء ومنـــع انتشـــاره. إال أنـــه مـــن الصعـــب معرفـــة التطـــور 
ـــا  ـــا وجام ـــا وبيت ـــني ألف ـــا ب ـــك نظـــًرا لتحـــوره الشـــديد، م ـــيروس، وذل املســـتقبلي للفـ

 .)Omicron( ودلتـــا، ومؤخـــًرا أوميكـــرون

العالـــم فــــي 2022.. العودة إلى املســـتقبل؟ 
)رحلـــة إلى املســـتقبل( )*(

عــــرض:
ألـــبـــيـــر شــوقــي أنـــــــدرو  أ. 

“The World in 2022: Back to the Future?”, Institute for International Political Studies, Milan, Italy, 
22 December 2021

)*(
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فـي هذا السياق، يتوقع العلماء أال يكون أوميكرون هو 
املتحور األخير، فقد يشهد العام اجلديد ظهور متحورات 
أخرى من فـيروس كورونا أقل شدة مما كان عليه فـي 
بدايته، ومع ذلك، يبقى التحدي األكبر مرتبًطا بكيفـية 
التعامل مع الفـيروس فـي ظل عدم املساواة فـي توزيع 
اللقاحات بني الدول، وكذلك استمرار التعتيم السياسي 
وكيفـية  الفـيروس،  منشأ  بشأن  اإلعالمي  والتخبط 
ومعلومات  أخبار  انتشار  فـي  تسبب  مما  منه،  الوقاية 

كاذبة، وتقارير جتريبية خاطئة. 

وفـي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه فـي عام 2022، 
الدولية للحد من  إلى مواصلة اجلهود  العالم  سيحتاج 
وأدوية  لقاحات  تطوير  فقط  تشمل  أال  على  الوباء، 
أنظمة  تطوير  فـي  أكبر  مساواة  حتقيق  ولكن  أفضل، 
التعاون  من  مزيد  حتقيق  وكذلك  الصحية،  الرعاية 

الدولي فـي مجاالت الصحة والعلوم.

2. االجتاه نحو معدالت مرتفعة من التضخم:
على الرغم من عودة النشاط االقتصادي إلى مستويات 
األكثر  كانت  التي  أوروبا  فـي  الوباء، وال سيما  قبل  ما 
األولى منها، فإن  املوجة  تضرًرا بجائحة كورونا خالل 
استئناف  اقتران  إلى  أشاروا  االقتصاديني  اخلبراء 
التضخم  معدالت  فـي  بارتفاع  االقتصادي  النشاط 
أن  إلى  ذلك  التقرير  ويعزو  التوقعات،  جتاوزت 
حيث  والطلب؛  للعرض  صدمة  مّثلت  كورونا  جائحة 
أّثر  اإلغالق  تدابير  ظل  فـي  الدخول  انخفاض  إن 
ميكن  السياق،  هذا  وفـي  االستهالك،  أمناط  على 
مالحظة تراجع األنشطة االقتصادية املتعلقة مبجاالت 
الترفـيه والسياحة، وكذلك انخفاض الطلب على شراء 
على  الطلب  فـي  املضطردة  الزيادة  مقابل  السيارات، 

شراء اإللكترونيات. 

أسعار  وتضخم   ،%5 من  العاملي  التضخم  اقتراب  ومع 
يشعر   ،2021 نوفمبر  فـي  تقريًبا   %30 بنسبة  الطاقة 
مع  الصراع  من  عامني  قرابة  بعد  بالقلق  املواطنون 
فـي  سيما  وال  بعد،  ينته  لم  أنه  الواضح  فمن  الوباء، 
ظل موجات العدوى اجلديدة التي من شأنها أن تؤدي 
إلى عودة سياسات اإلغالق من جديد، وبالتالي، يخشى 
املواطنون من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع األسعار وتقليص 

القوة الشرائية.

وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التضخم، أشار التقرير 
إلى أنه ال يجب أن يبالغ صناع السياسات فـي رد فعلهم 
ع أن تكون مؤقتة،  جتاه الضغوط التضخمية التي من املتوقَّ
مواجهتها،  وكيفـية  األسعار  بارتفاع  االنشغال  من  وبدلًا 
باستراتيجيات  االلتزام  السياسات  صناع  على  يتعني 
بالسياسات  يتعلق  فـيما  املتوسط  املدى  على  واضحة 
دون  املالي  الدعم  تقدمي  نحو  االنزالق  دون  النقدية، 

حساب، إذ يجب أن يكون األخير مستهدًفا ومؤقًتا.

حالـــة  إلـــى  والعـــودة  والطاقـــة  املنـــاخ   .3
 : يقـــني لال ا

أشار التقرير إلى ثالث حقائق رئيسة تؤكد هيمنة حالة 
»الاليقني«، واحتمالية العودة إلى الوراء بشأن مستقبل 
مؤمتر  فـي  املناقشات  أن  يبدو  أولًا:  والطاقة،  املناخ 
األمم املتحدة لألطراف )COP26( فشلت فـي توضيح 
أهمية سرعة خفض االنبعاثات الكربونية فـي املستقبل، 
لتطبيق  السعي  من  ذاته-  الوقت  فـي   - عززت  لكنها 
بعض االتفاقات الدولية بشأن قضايا رئيسة، مثل احلد 
وعلى  الغابات،  إزالة  ووقف  امليثان،  غاز  استخدام  من 
الرغم من أن هذه اخلطوات إيجابية، فإن خرقها أمر 
ثانًيا:  العالم.  دول  العديد من  ِقبل  معتاد، ويحدث من 
شّكك التقرير فـي مصادر الطاقة املتجددة، باعتبارها 
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ومتاحة  متقطعة  إمداداتها  ألن  للطاقة،  ثابًتا  مصدًرا 
محددة،  زمنية  أوقات  وفـي  معينة  مناطق  فـي  فقط 
القارة  فـي  الرياح  أدى نقص طاقة  املثال،  فعلى سبيل 
على  االعتماد  إلى  الدول  بعض  اندفاع  إلى  األوروبية 
الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، كما ال تزال 
بعض االقتصادات الصناعية فـي آسيا تُفضل االعتماد 
على الطاقة الكهربائية املولَّدة من الفحم، بالنظر إلى 
سهولة احلصول عليه، وانخفاض تكلفته مقارنة مبصادر 
التقرير االنتباه إلى أهمية  ثالًثا: لفت  البديلة.  الطاقة 
غلق  فإن  وبالتالي،  متنوعة،  الطاقة  مصادر  تكون  أن 
محطات الطاقة النووية فـي دول مثل: أملانيا وإيطاليا 
لتوفـير  واضحة  استراتيجية  بدون  وسويسرا،  وبلجيكا 

طاقة بديلة، يُعد قراًرا غير حكيم.

ثّم يتضح أن مشهد الطاقة يتغير بوتيرة سريعة،  ومن 
وعلى الرغم من وجود أسباب للتفاؤل، فإن االنتقال نحو 
طاقة نظيفة عملية بطيئة ومتقلبة، وتخضع للمساومات 

فـي بعض األحيان. 

بالشــرق  االهتمــام  تراجــع  ميكــن  هــل   .4
إفريقيــا؟ وشــمال  األوســط 

األوسط،  بالشرق  االهتمام  تراجع  التقرير  يستبعد 
العالم،  خريطة  على  اجلغرافـي  موقعه  إلى  بالنظر 
وموارده املادية والدينية، فضلًا عن تاريخه الطويل فـي 
جذب بناة اإلمبراطوريات، وبالتالي، فإن فك االرتباط 

األمريكي عن هذه املنطقة ال يعني انعزالها عاملًيا. 

وفــــي هـــذا الســـياق، رفـــض التقريـــر االدعـــاءات التـــي 
مهمًشـــا  يصبـــح  ســـوف  األوســـط  الشـــرق  أن  تؤكـــد 
بســـبب تركيـــز الواليـــات املتحـــدة علـــى الصـــني، فاالجتـــاه 
االنعزالـــي للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة فــــي الســـنوات 
ـــادة  ـــاراك أوبامـــا« مـــن قي ـــع الرئيـــس »ب ـــم مين الســـابقة ل
حتالـــف ضـــد تنظيـــم داعـــش، وال الرئيـــس »دونالـــد 
ترامـــب« مـــن األمـــر باغتيـــال »قاســـم ســـليماني«، وال 
الرئيـــس »جـــو بايـــدن« مـــن إبقـــاء القـــوات األمريكيـــة فــــي 
العـــراق وســـوريا. وعلـــى هـــذا النحـــو، ســـيبقى الشـــرق 

األوســـط يتمتـــع بأهميـــة اســـتراتيجية فــــي السياســـة 
ــوام املقبلـــة.  العامليـــة خـــالل األعـ

5. الواليــات املتحــدة األمريكيــة واحتمــاالت 
العــودة إلــى الترامبيــة:

ال شك أن حتديات السياسة العاملية واخلالفات داخل 
أفكار  لعودة  فرصة  مبثابة  تعد  الدميقراطي  احلزب 
الرئيس األمريكي السابق »دونالد ترامب« إلى الساحة 
السياسية، وذلك بالتزامن مع موعد انتخابات التجديد 
أن شعبوية  الرغم من  فعلى  فـي عام 2022،  النصفـي 
»ترامب«، والتي اقتربت بشكل خطير من الديكتاتورية، 
فإن  الدميقراطية،  اإلدارة  فوز  فـي  رئيًسا  سبًبا  كانت 
من  املهاجرين  تدفق  مثل  احلالية،  املشكالت  بعض 
زخًما  ستعطي  املتحدة،  الواليات  جنوب  إلى  املكسيك 
جديًدا للترامبية، ورمبا ستُعجل بخروج الدميقراطيني 
داخل  سياساتهم  أن  خاصة  األبيض،  البيت  من 

الكوجنرس تبدو أنها غير متوافقة وغير واضحة. 

6. إيران والعودة إلى االتفاق النووي: 
ومبـا  النـووي،  االتفـاق  محادثـات  تباطـؤ  مـع  بالتزامـن 
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة لـن ترفـع العقوبـات عـن 
برنامـج  طهـران  تواصـل  أن  املرّجـح  مـن  فإنـه  إيـران، 
الواضـح  ومـن   .2022 عـام  فــي  اليورانيـوم  تخصيـب 
ولكنهـا  فــيينا أصبحـت غيـر مضمونـة،  أن مفاوضـات 
حتميـة، وأمـًرا مفروًغـا منـه، وذلـك نظـًرا ألن احللـول 

قتامـة. أكثـر  سـتكون  األخـرى 

تقدم  دون  حَتول  أسباب  ثالثة  إلى  التقرير  وأشار 
لدى  ضمان  وجود  عدم  أولًا:  فـيينا؛  فـي  املفاوضات 
املرة،  هذه  االتفاقية  احترام  اعتزامها  بشأن  واشنطن 
ثانًيا: التقدم النووي إليران، ال سيما فـيما يتعلق بتخزين 
برامج  فـي  استمرارها  وكذلك  اخملصب،  اليورانيوم 
وأخيًرا،  املركزي،  الطرد  أجهزة  فـي  والتطوير  البحث 
التحوالت اجليوسياسية فـي املنطقة فـي ضوء التنافس 
الصيني األمريكي املتنامي، فضلًا عن التدخل الروسي 

الذي يجعل حل القضية النووية أكثر صعوبة. 



مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

512

مســتقبلية  قضايــا  خمــس  ثانًيــا: 
2022 عــام  خــالل  مؤثــرًة  ســتكون 
تعكـــس  وجـــود خمـــس قضايـــا  إلـــى  التقريـــر  أشـــار 
التحـــول نحـــو املســـتقبل، وســـيكون لهـــا أثـــر كبيـــر فــــي 

عـــام 2022، وهـــي: 

1. أزمة سالسل التوريد: 
ـــة سالســـل  ـــزداد أزم ـــون أن ت ـــراء االقتصادي ـــع اخلب يتوق
التوريـــد العامليـــة ســـوء فــــي عـــام 2022، إذ مـــن احملتمـــل 
ـــة،  أن تســـتمر هـــذه األزمـــة خـــالل األشـــهر الســـتة املقبل

ـــن:  ـــى أمري ـــك إل ـــرة أطـــول، ويرجـــع ذل ورمبـــا لفت

وهـي  	 املسـتهلكني:  لطلـب  املتوازنـة  غيـر  الطبيعـة 
سـمة واضحـة وطبيعيـة بعـد انتهـاء أي جائحـة، إذ 
مييـل املسـتهلكون لشـراء السـلع أكثـر مـن اللجوء إلى 

اخلدمـات. 

القـوى  	 مشـاركة  فــي  الدراماتيكـي  االنخفـاض 
العاملة: ويرجع ذلك إلى نقص العمالة فــي قطاعي 
النقـل والتخزيـن؛ حيـث يتعـذر علـى البضائع التي مت 
تفريغها فـي املواني الوصول إلى وجهاتها فـي الوقت 
احملـدد، ويعـود ذلـك إلـى مشـكالت تتعلـق باألجـور، 
وظـروف العمـل السـيئة التـي تعكـس االهتمـام بالبنى 

التحتيـة علـى حسـاب حالـة سـائقي الشـاحنات. 

بعــد  مــا  فتــرة  فـــي  املســاواة  عــدم  تنامــي   .2
اجلائحــة: 

شـــهدت الســـنوات األخيـــرة ظهـــور انقســـامات اجتماعيـــة 
واضحـــة لـــم تكـــن موجـــودة فــــي الســـابق، واجلديـــر 
باملالحظـــة أن هـــذه االنقســـامات أصبحـــت عميقـــة 
وتتســـم بالدميومـــة، و فــــي الغالـــب تتعلـــق بالعـــرق والنـــوع 

والعمـــر.

التفاوتـــات  تلـــك  عـــن  كشـــف  كورونـــا  وبـــاء  ولعـــل 
يجـــب  وبالتالـــي،  وتيرتهـــا،  مـــن  وزاد  االجتماعيـــة، 
أن تكـــون معاجلـــة الفجـــوات االجتماعيـــة جـــزًءا مـــن 

التعافــــي بعـــد اجلائحـــة، خاصـــة أن األخيـــرة كانـــت ســـبًبا 
ــة.  ــدالت البطالـ ــد معـ ــادات وتزايـ ــالق االقتصـ ــي إغـ فــ

ولـــم تتوقـــف اجلائحـــة عنـــد هـــذا احلـــد، ولكنهـــا كشـــفت 
الفئـــات  عـــن تفاوتـــات تتجـــاوز الدخـــل، إذ أصابـــت 
املؤقتـــة  العمالـــة  مثـــل  مـــن غيرهـــا  أكثـــر  الضعيفـــة 
ـــني  ـــي هـــذا الصـــدد، تنامـــت الفجـــوة ب ـــار الســـن، وفـ وكب
املواطنـــني، فبينمـــا حافـــظ »العمـــل عـــن بُعـــد« علـــى جـــزء 
مـــن أجـــور ذوي املهـــارات العاليـــة، توقفـــت األجـــور متاًمـــا 

عـــن طبقـــة العمالـــة املؤقتـــة أو اليوميـــة.

:)De-globalization( 3. نزع العوملة وإعادة تشكيلها
ميكـــن اإلشـــارة إلـــى عـــدد مـــن العوامـــل الظاهريـــة التـــي 
ــة  ــي جائحـ ــا تفشـ ــة، ومنهـ ــكل العوملـ ــر شـ ــى تغيـ أدت إلـ
كورونـــا واالضطرابـــات الشـــديدة فــــي املالحـــة البحريـــة، 
بـــني  التوتـــرات  وتزايـــد  الشـــعبوية،  القوميـــة  وعـــودة 

ــني الرئيســـني.  ــركائها التجاريـ الصـــني وشـ

وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، توجـــد أســـباب أخـــرى، وإن كانـــت 
خفــــية، مثـــل، قيـــام احلكومـــات باتبـــاع سياســـات حمائيـــة 
حلمايـــة األســـواق احملليـــة، وهكـــذا، ســـتصبح التغييـــرات 
فــــي العوملـــة أكثـــر وضوًحـــا فــــي عـــام 2022، فلـــم تُعـــد 
العوملـــة ترتبـــط بالتجـــارة والتصنيـــع فحســـب، ولكـــن مـــن 

ـــا باخلدمـــات.  ـــع أن ترتبـــط ارتباًطـــا وثيًق املتوّق

4. االحتجاجات والغضب: 
تعاقب  التاريخ  يتخلل  إذ  حديثة،  ظاهرة  ليس  العنف 
الفترات السلمية والدموية، التي قد يكون سببها الفقر، 
االحتجاجات  أو  السياسية،  أو  الطبقية  الصراعات  أو 
العنف  ظهور  هو  اجلديد  فإن  ذلك،  ومع  االجتماعية، 
ينظر  بات  إذ  واحلديثة.  الناضجة  الدميقراطيات  فـي 
أنظمة  أنها  على  الدميقراطية  األنظمة  إلى  احملتجون 
واحلوار  )الثقة  القيم  من  مجموعة  تستخدم  سياسية 
والتضامن(،  واملساواة  )احلرية  واملبادئ  والتوافق(، 
االجتماعية  العالقات  تهدئة  بهدف  واملؤسسات؛ 
كبش  الدميقراطية  أصبحت  النحو،  هذا  وعلى  فقط، 
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والغاضبني  احملبطني  املتظاهرين  لدى  املفضل  الفداء 
فـي السنوات األخيرة، ويبدو أن هذه الظاهرة ستكون 

مستمرة خالل عام 2022.

أشــكال  أكثــر  هــو  العنــف  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
فـــي  دائًمــا  ويحــدث  راديكاليــة،  السياســي  التعبيــر 
أوقــات التحــول االقتصــادي واالجتماعــي العميــق، ولعــل 
اليــوم مثــل،  العالــم  التــي يشــهدها  الثــورات املتعــددة 
الثــورات االقتصاديــة والتكنولوجيــة والعلميــة، قــد تؤثــر 
علــى منــط وحيــاة األفــراد، وبالتالــي، فإنــه مــن احملتمــل 
إلــى مزيــد مــن  قــد تفضــي  التغيــرات  أن مثــل هــذه 

القادمــة. الســنوات  خــالل  االحتجاجــات 

5. القواعد اجلديدة لهيمنة التكنولوجيا:

التكنولوجيـة  الشـركات  تكتسـب  أن  التقريـر  يتوقـع 
العمالقـة مزيـًدا مـن القـوة، وسـيكون مـن الصعـب التنبؤ 
بأثـر ذلـك اجتماعًيـا وسياسـًيا. ويبـدو للوهلـة األولى أن 
احلكومـات لـن تتمّكـن مـن إعـادة عقـارب السـاعة إلـى 

الـوراء فــيما يتعلـق بقـوة هـذه الشـركات.

املصـــدرة لألزمـــات  الـــدول  ثالًثـــا: 
فــــي 2022 

توّقـــع التقريـــر أن تتصـــدر أزمـــات أفغانســـتان وليبيـــا 
وإثيوبيـــا والصحـــراء الغربيـــة األجنـــدة الدوليـــة خـــالل 
عـــام 2022، وقـــد أرجـــع التقريـــر ذلـــك إلـــى األســـباب 

التاليـــة:

1. أفغانستان تتجه نحو االنهيار:
تُعـــد األزمـــة اإلنســـانية فــــي البـــالد قنبلـــة موقوتـــة، 
وســـيُنظر إليهـــا فــــي املقـــام األول علـــى أنهـــا مســـؤولية 
ــها  ــى رأسـ ــا، وعلـ ــدت متويلهـ ــي جمـ ــة التـ ــدول املانحـ الـ
مـــن  انســـحبت  التـــي  األمريكيـــة،  املتحـــدة  الواليـــات 
البـــالد تاركـــة حركـــة طالبـــان لتمـــأل الفـــراغ السياســـي 
واألمنـــي هنـــاك. ويـــرى التقريـــر أن الكارثـــة الكبـــرى 
تتعلـــق بتدفـــق الالجئـــني مـــن البـــالد، فحتـــى اآلن هنـــاك 
بالفعـــل نصـــف مليـــون أفغانـــي فــــي طريقهـــم إلـــى أوروبـــا 

عبـــر إيـــران، وهـــو مـــا يهـــدد األمـــن األوروبـــي.

2. ليبيا واالنتخابات: 
ــس  ــدد الرئيـ ــي احملـ ــة هـ ــات الليبيـ ــك أن االنتخابـ ال شـ
ـــي هـــذا الصـــدد،  ـــالد، و فـ ـــي الب ملســـتقبل االســـتقرار فـ
يتوقـــع التقريـــر أن نتائـــج االنتخابـــات -حـــال إمتامهـــا- 
ســـتكون محـــل نـــزاع بـــني الفصائـــل السياســـية، مبـــا 

ينـــذر بانـــدالع مزيـــد مـــن الصـــراع املســـلح.

3. انهيار إثيوبيا:
تُعـــد احلـــرب اإلثيوبيـــة هـــي القضيـــة األكثـــر اشـــتعالًا اآلن، 
ــرن  ــة القـ ــى منطقـ ــلًبا علـ ــر سـ ــع أن تؤثـ ـ ــن املتوقَّ ــي مـ والتـ
اإلفريقـــي خـــالل عـــام 2022؛ حيـــث ســـتؤثر علـــى املواطنـــني 
مـــن الســـودان إلـــى الصومـــال ومـــن إريتريـــا إلـــى كينيـــا 
ـــر  ـــن أكث ـــون م ـــل أن تك ـــن احملتم ـــا م ـــا أنه ـــا. كم ـــا وراءه وم
األزمـــات اإلفريقيـــة خطـــورة، وســـتطلب جهـــوًدا مكثفـــة 
ــام  ــن أن انقسـ ــر مـ ــذر التقريـ ــي. ويحـ ــع الدولـ ــن اجملتمـ مـ
إثيوبيـــا ســـيكون لـــه تداعيـــات خطيـــرة علـــى اجملتمـــع 
ـــل خمســـة أضعـــاف حجـــم ســـوريا مـــن  ـــي، كونهـــا متثِّ الدول
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ــيؤدي  ــا سـ ــإن انهيارهـ ــي، فـ ــكان، وبالتالـ ــدد السـ حيـــث عـ
إلـــى صـــراع جماعـــي بـــني األعـــراق واألديـــان، وســـيزيد مـــن 
ــانية  ــار بالبشـــر، وســـيؤدي إلـــى أزمـــات إنسـ وتيـــرة اإلجتـ
ـــي األســـلحة، ممـــا  ـــي اإلجتـــار فـ ـــة، فضـــلًا عـــن تنام طاحن
يهـــدد أمـــن شـــرق إفريقيـــا وكذلـــك الشـــرق األوســـط، إذ 
رمبـــا يُلقـــي بظاللـــه علـــى الصـــراع فــــي اليمـــن. وجتـــدر 
اإلشـــارة إلـــى أن التوقعـــات بشـــأن احتماليـــة التوصـــل إلـــى 
تســـوية دبلوماســـية بـــني قـــوات حتريـــر تيجـــراي واحلكومـــة 
ـــك  ـــة خـــالل عـــام 2022، ويرجـــع ذل ـــدو ضعيف ـــة تب اإلثيوبي

ـــني.  إلـــى تعنـــت الطرفـ

فـــي  األزمــات  أطــول  الغربيــة  الصحــراء   .4
الدوليــة:  السياســة 

أطـول  مـن  الغربيـة  الصحـراء  فــي  الصـراع  يعتبـر 
النزاعـات فــي العالـم، ولكنـه أيًضـا مـن أكثـر النزاعـات 
التـي يتـم جتاهلهـا. وعلى الرغم من أن الصراع لم يصل 
ألعلـى مسـتوياته، فـإن عـام 2022 قـد يشـهد تصاعـًدا 
للصـراع، وذلـك نظـًرا لزيـادة النشـاط العسـكري علـى 
احلـدود بـني املغـرب واجلزائـر. وتشـير بعـض املعطيـات 
للصـراع  تفاقًمـا   2022 عـام  يشـهد  أن  احتماليـة  إلـى 
حـول الصحـراء الغربيـة، فمـن ناحيـة، قامـت اجلزائـر 
بقطـع العالقـات الدبلوماسـية مـع املغرب فــي أغسـطس 
2021، باإلضافة إلى احتجاجها على التجسـس املغربي 
ضد اجلزائر، وقيامها باختيار توريد الغاز مباشـرة إلى 
إسـبانيا بـدلًا مـن مروره عبر املغـرب، ومن ناحية أخرى، 
ميكـن مالحظـة التقـارب املغربـي مـع إسـرائيل، وكذلـك 
تنامـي مشـتريات املغـرب لألسـلحة املتقدمـة، وخاصـة 
املراقبـة،  تقنيـات  مـن  وغيرهـا  طيـار  بـدون  الطائـرات 
والتـي متنحهـا ميـزة إضافــية علـى جبهـة البوليسـاريو 
املدعومـة مـن اجلزائـر. ويشـير التقريـر إلى احلاجة إلى 
مزيـد مـن الضغـط والتدخـل السياسـي مـن ِقبل وسـطاء 
االسـتفتاء  وتنفــيذ  األمـام،  إلـى  امللـف  لدفـع  دوليـني 
املوعـود بشـأن تقريـر املصيـر فــي الصحـراء الغربيـة. 
وارد  والتصعيـد  الصـراع  خطـر  فـإن  ذلـك،  وبخـالف 

تفاقمـه خـالل 2022. 

رابًعا: قادة مؤثرون 
ــام  ــار العالـــم خـــالل العـ ــه أنظـ رّجـــح التقريـــر أن تتجـ
»أوالف  اجلديـــد  األملانـــي  املستشـــار  إلـــى  اجلديـــد 
تايـــوان  زعيمـــة  وكذلـــك   )Olaf Scholz( شـــولتز« 
»تســـاي إجن ويـــن« )Tsai Ing-wen(، ويعـــود ذلـــك إلـــى 

مـــا يلـــي: 

تغييــر  احتماليــة  ومــدى  شــولتز  أوالف   .1
األملانيــة:  السياســات 

ــني  ــولتز« اليمـ ــيه »أوالف شـ ــذي أدى فــ ــت الـ ــي الوقـ فــ
بعـــد  ألملانيـــا  مستشـــار  تاســـع  باعتبـــاره  الدســـتورية 
احلـــرب العامليـــة الثانيـــة خـــالل ديســـمبر املاضـــي، وبعـــد 
ـــا،  فتـــرة حكـــم »أجنيـــال ميـــركل« التـــي اســـتمرت 16 عاًم
كانـــت العواصـــم فــــي جميـــع أنحـــاء العالـــم تتســـاءل عمـــا 
ســـيتغير. ومـــن املتوّقـــع أال تتغيـــر السياســـة اخلارجيـــة 
األملانيـــة، ممـــا قـــد يثيـــر انتقـــادات شـــركاء أملانيـــا فــــي 
ــا وعبـــر احمليـــط األطلســـي، فــــي ضـــوء احتـــدام  أوروبـ
التوتـــرات علـــى حـــدود أوكرانيـــا وبيالروســـيا، وبالتالـــي، 
ــة  ــركات األملانيـ ــا للتحـ ــا ضمنًيـ ــرب مناهًضـ ــيظل الغـ سـ

مـــع الصـــني وروســـيا.

متالزمــة  ومقاومــة  ويــن«  إجن  »تســاي   .2
: يــق لتطو ا

ـــن«  ـــوان »تســـاي إجن وي ـــى الرغـــم مـــن أن زعيمـــة تاي عل
ـــى  ـــا حتـــاول الســـير عل ـــوان، فإنه ـــدة الســـتقالل تاي مؤي
خـــط رفــــيع بـــني »رفـــع علـــم االســـتقالل« لكســـب 
ـــه، عـــدم  ـــي الوقـــت ذات ـــي واخلارجـــي، وفـ الدعـــم احملل
اســـتفزاز الصـــني التخـــاذ إجـــراءات أكثـــر تطويًقـــا 
للســـيطرة علـــى تايـــوان. وبينمـــا ال يـــزال مســـتقبل 
تايـــوان السياســـي غامًضـــا، فـــإن قيـــادة »إجن ويـــن« 
ــًرا  ــك نظـ ــام 2022، وذلـ ــالل عـ ــا خـ ــن جتاهلهـ ال ميكـ
ـــة،  ـــة خـــالل الســـنوات اخلمـــس املاضي ـــا القيادي ملهارته
مســـتويات  حتقيـــق  مـــن  متّكنـــت  مبوجبهـــا  والتـــي 

معيشـــة مرتفعـــة للشـــعب التايوانـــي.
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ــة  ــات املرتقبـ ــرز االنتخابـ ــا: أبـ خامًسـ
فــــي 2022

طــرق  مفتــرق  الفرنســية  االنتخابــات   .1
ألوروبــا:

ــي 10  ــا فــ ــرر إجراؤهـ ــية املقـ ــات الرئاسـ ــد االنتخابـ تُعـ
ـــك  ـــرة لفرنســـا، وكذل ـــة كبي ـــل 2022 ذات أهمي و24 أبري
ــع  ــوازي مـ ــي بالتـ ــا تأتـ ــى أنهـ ــك إلـ ــع ذلـ ــا. ويرجـ ألوروبـ
رئاســـة فرنســـا لالحتـــاد األوروبـــي خـــالل النصـــف األول 
مـــن عـــام 2022. وبالتالـــي، فـــإن بقـــاء الرئيـــس »إميانويـــل 
ـــي الســـلطة حـــال فـــوزه، ســـيعزز مـــن جـــدول  ماكـــرون« فـ
ـــة،  ـــز مبـــدأ الســـيادة األوروبي أعمـــال فرنســـا بشـــأن تعزي
وإصـــالح اتفاقيـــات شـــنجن، والســـيطرة علـــى أزمـــة 
والســـعي  احلـــراري،  االحتبـــاس  ومكافحـــة  الهجـــرة، 
إلـــى إحـــراز تقـــدم فــــي إنشـــاء قـــوة دفـــاع أوروبيـــة، 
ـــة  ـــز التحـــول الرقمـــي وتوســـيع نطـــاق الدميقراطي وتعزي

ــة. األوروبيـ

وتكمــن أهميــة هــذه االنتخابــات فـــي كونهــا غيــر مؤكــدة 
النتائــج، فــال تــزال باريــس تشــهد حتــولًا كبيــًرا نحــو 
اليمــني فـــي اجملتمــع، ويُعــد اليمــني هو اخلطــر احلقيقي 
ملاكــرون نظــًرا ألن اليســار ليــس لديــه أي فرصــة تقريًبــا 
للوصــول إلــى اإلليزيــه، ألنــه منقســم علــى ذاتــه بــني عــدة 
مرشــحني، ويعاني من تراجع شــعبيته فـــي اســتطالعات 
الــرأي األخيــرة. ويــرى احملللــون أنــه إذا فــاز اليمــني 
 Marine Le( لوبــان«  »ماريــن  قيــادة  حتــت  املتطــرف 
 ،)Éric Zemmour( »أو الصحفـــي »إريــك زمــور ،)Pen

أوروبــا  فـــي  صادمــة  دالالت  لــه  ســيكون  ذلــك  فــإن 
بأكملهــا، ألنــه ســيعطي دفعــة قويــة لألحــزاب الشــعبوية 
فـــي إســبانيا والبرتغــال وشــمال أوروبــا. وتنعقــد اآلمــال 
ــا  ــن ألوروب ــوا مؤيدي ــا زال ــة الفرنســيني م ــى أن غالبي عل
ــدون السياســة  ــورو؛ كمــا أنهــم يؤي ومرتبطــني بقــوة بالي
األوروبيــة بشــأن البيئــة والهجــرة والدفــاع، وبالتالــي، 
فــإن التقريــر ال يتوقــع أن يســتقبل اإلليزيــه فـــي عــام 

ــى سياســات ميينيــة متشــددة.  2022 مرشــًحا يتبنَّ

لتعزيــز  فرصــة  البرازيليــة  االنتخابــات   .2
الدميقراطيــة: 

ــى الرغــم  ــة، وعل ــة حديث ــة دميقراطي ــل دول ــد البرازي تُع
مــن تقدمهــا فـــي تعزيــز مبــادئ الدميقراطيــة، مبــا فـــي 
ذلــك دعــم اجملتمــع املدنــي، فإنــه مــن الصعــب إنــكار أن 
الركــود االقتصــادي الــذي تفاقــم بســبب الوبــاء، وتقــدم 
مرشــحني لالنتخابــات مثيريــن للجــدل، جميعهــا عوامــل 
عــام  انتخابــات  منــذ  الدميقراطيــة  تراجــع  إلــى  أدت 
2018. وعلــى هــذا النحــو، فــإن انتخابــات 2022 ســتكون 
مبثابــة اختبــار للدميقراطيــة فـــي البرازيــل، وذلــك بعــد 
واالنقســامات  الشــديد،  االســتقطاب  مــن  ســنوات 
ــح التقريــر  السياســية الصارخــة فـــي احلكومــة. ويُرجِّ
ــون  ــه مــن احملتمــل أن يك ــرأي أن ــا الســتطالعات ال وفًق
 )Jair Bolsonaro( »الرئيــس احلالــي »جاييــر بولســونارو
 )Lula da Silva( »أو الرئيــس الســابق »لــوال دي ســيلفا
أحــد الشــخصيات البــارزة فـــي االنتخابــات خــالل العــام، 
ورمبــا يتنازعــان علــى الرئاســة خــالل اجلولــة النهائيــة 

ــات.  مــن االنتخاب

سادًســا: االجتاهــات العامليــة اجلديدة 
انتبـاه  محـور  سـيكون  جديـًدا  اجتاًهـا  التقريـر  رصـد 
العالقـة  تشـابك  وهـو  اجلديـد؛  العـام  خـالل  اخلبـراء 
بـني الرياضـة واجلغرافــيا السياسـية، حيـث أشـار إلـى 
رئيسـني،  رياضيـني  حدثـني  سيشـهد   2022 عـام  أن 
وهمـا: أوملبيـاد بكـني الشـتوية، وكأس العالـم فــي قطـر، 
وعلـى الرغـم مـن أن هذيـن احلدثـني يتسـمان بالطابـع 
الرياضـي، فإنهمـا سـيكون لهمـا أبعاد تتعلق باجلغرافــيا 
مـن  شـكل  ملمارسـة  الرياضـة  واسـتخدام  السياسـية، 

الناعمـة«.  »القـوة  أشـكال 

ويـــرى التقريـــر أنـــه إذا كانـــت بعـــض الـــدول ســـتعلن عـــن 
مقاطعتهـــا للمشـــاركة فــــي مثـــل هـــذه الفعاليـــات الدوليـــة، 
ـــي ديســـمبر  كمـــا أعلنـــت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة فـ
ــي  ــاركة فــ ــية للمشـ ــا الدبلوماسـ ــن مقاطعتهـ ــي عـ املاضـ
دورة األلعـــاب األوملبيـــة املنعقـــدة فــــي الصـــني فــــي فبرايـــر 
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2022، فإنـــه يصعـــب تخيـــل أن تقـــوم الـــدول الغربيـــة 
ـــا.  ـــى نهجه ـــرى بالســـير عل الكب

وتطـرح بطولـة كأس العالـم لكـرة القـدم 2022 فــي قطر 
مجموعـة مماثلـة مـن اإلشـكاليات، فعندمـا فـازت قطـر 
باسـتضافة البطولة، بدأت على الفور فــي بناء املالعب 
اجلديـدة والفنـادق وإصـالح شـبكة النقـل بالكامل، ومنذ 
تقاريـر  الغربيـة  اإلعـالم  وسـائل  شـهدت  احلـني،  ذلـك 
حـول ممارسـات العمـل التعسفــية فــي قطـر، مبـا فــي 
ذلـك تقريـر صحيفـة اجلارديـان، الـذي أكـد أن 6500 
عامـل مـن املهاجريـن قـد لقـي حتفـه فــي طفـرة البنـاء 

الضخمـة فــي البـالد منـذ عـام 2010. 

سابًعا: توترات حدودية وأزمات  
بعـــض  اســـتمرار  بتأكيـــد  توقعاتـــه  التقريـــر  اختتـــم 
التوتـــرات احلدوديـــة واألزمـــات خـــالل العـــام اجلديـــد، 

ــني:  ــى أزمتـ ــار إلـ ــدد، أشـ ــذا الصـ ــي هـ وفــ

1. الصراع على احلدود الروسية األوكرانية: 
شـــرق  فــــي  الصـــراع  يـــزال  ال   ،2014 عـــام  منـــذ 
أوكرانيـــا، والـــذي أســـفر عـــن مقتـــل مـــا يقـــرب مـــن 
14000 شـــخص، ونـــزوح نحـــو 1.5 مليـــون مواطـــن، 
مُيثِّـــل جرًحـــا مفتوًحـــا فــــي أوروبـــا، ومـــن ثـــّم تتصاعـــد 
ــات العســـكرية بـــني  ــة نشـــوب املواجهـ ــر احتماليـ مخاطـ
ـــال، شـــهد عـــام 2021  ـــى ســـبيل املث احلـــني واآلخـــر، فعل
احلـــدود  علـــى  الروســـية  القـــوات  مـــن  مزيـــد  نشـــر 
ـــراء يحـــذرون  ـــة، وهـــو مـــا جعـــل اخلب الروســـية األوكراني
ــي  ــا، وفــ ــي ألوكرانيـ ــزو روسـ ــدوث غـ ــة حـ ــن احتماليـ مـ
الســـياق ذاتـــه أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه فــــي ظـــل أزمـــة 
الغـــاز فضـــلًا عـــن أزمـــة املهاجريـــن علـــى احلـــدود بـــني 
ـــام  ـــون بالضعـــف أم ـــدا وبيالروســـيا، يشـــعر األوروبي بولن
ـــن  ـــه ال ميك ـــن أن ـــى الرغـــم م الطموحـــات الروســـية. وعل
اســـتبعاد غـــزو روســـي ألوكرانيـــا خـــالل عـــام 2022، 
ـــث ســـيؤدي  ـــة؛ حي ـــب وخيم ـــه عواق ـــك ســـيكون ل ـــإن ذل ف
ــيكون  ــيا، وسـ ــى روسـ ــدة علـ ــات جديـ ــى فـــرض عقوبـ إلـ
ســـبًبا لوقـــف مشـــروع »نـــورد ســـترمي 2« الـــذي ميـــر اآلن 

مبرحلـــة التصديـــق، وســـيؤدي أيًضـــا إلـــى تدهـــور إضافــــي 
فــــي العالقـــات مـــع الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.

وفــــي ضـــوء ذلـــك، أّكـــد التقريـــر أن هنـــاك أمريـــن يتطلبان 
اليقظـــة الشـــديدة خـــالل الفتـــرة القادمـــة، األمـــر األول 
يتعلـــق باحلـــدود األوكرانيـــة الروســـية، وخـــط التمـــاس 
بـــني أوكرانيـــا واملناطـــق االنفصاليـــة، فــــيما يرتبـــط 
األمـــر الثانـــي بالوضـــع الداخلـــي فــــي أوكرانيـــا؛ حيـــث 
 Volodymyr( »ــكي ــر زيلينسـ ــه الرئيـــس »فولودمييـ يواجـ
Zelensky( حتدًيـــا كبيـــًرا بالنظـــر إلـــى تراجـــع شـــعبيته 

مـــن 73% وقـــت االنتخابـــات إلـــى 21%، وهـــو مـــا يزيـــد 
مـــن فرصـــة تقويـــة املعارضـــة فــــي البـــالد، أو رمبـــا 

حـــدوث انقـــالب ضـــده.

البحــر  إقليــم  تهــدد  قضيــة  الهجــرة   .2
 : ســط ملتو ا

ـــق  ـــي تدف ـــي تنام ـــا فـ ـــا دوًرا محورًي ـــت جائحـــة كورون لعب
ـــة  ـــاق االقتصادي ـــى تدهـــور اآلف ـــد أدت إل ـــن؛ فق املهاجري
واالجتماعيـــة والسياســـية فــــي بلـــدان املنشـــأ والعبـــور. 
ــذا  ــي هـ ــوء، وفــ ــرة واللجـ ــدالت الهجـ ــن معـ ــا زاد مـ ممـ
ـــن  ـــات املهاجري ـــزداد تدفق ـــر أن ت ـــع التقري الســـياق، يتوق
عبـــر البحـــر املتوســـط، وذلـــك نظـــًرا لعـــدم وجـــود نقطـــة 
حتـــول حقيقيـــة فــــي سياســـات الهجـــرة. فاملشـــكلة التـــي 
يرصدهـــا التقريـــر هـــي أنـــه ال يوجـــد تخطيـــط مـــن ِقبـــل 
حكومـــات االحتـــاد األوروبـــي ملواجهـــة حاضـــر ومســـتقبل 
تلـــك  مـــع اســـتمرار  النظاميـــة، حتـــى  الهجـــرة غيـــر 
التدفقـــات فــــي االرتفـــاع منـــذ أكثـــر مـــن عـــام، إذ إن 
نشـــر املزيـــد مـــن الطائـــرات بـــدون طيـــار ملراقبـــة أعالـــي 
البحـــار للحـــد مـــن حتـــركات املهاجريـــن ال يقـــدم عالًجـــا 

للمشـــكلة مـــن جذورهـــا. 

بالزخـــم  ملـــيء  عـــام   2022 أن  يبـــدو  وختاًمـــا، 
والتناقضـــات، ألنـــه ســـيكون ســـاحة للمنافســـة بـــني 
وبالتالـــي،  املســـتقبل،  وتطلعـــات  املاضـــي  تشـــابكات 
ــذه  تبقـــى األحـــداث هـــي احملـــرك الرئيـــس لصـــدق هـ

دحضهـــا.  أو  التوقعـــات 
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

مـــا تـــزال قضيـــة الالجئـــني تتصـــدر مســـرح األحـــداث علـــى الصعيـــد العاملـــي، فرغـــم 
التداعيـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية جلائحـــة كورونـــا، اســـتمرت 
ـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ ممـــا أفضـــى إلـــى نـــزوح  احلـــروب والصراعـــات مســـتعرة فـ

املاليـــني مـــن أوطانهـــم، واحليلولـــة دون عـــودة الكثيريـــن إلـــى ديارهـــم.

وفـــي ضــوء االحتياجــات اإلنســانية امللحــة لهــؤالء الالجئــني، بــرزت املســاعي احلثيثة 
لبعــض الــدول واملفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني التابعــة لــألمم املتحــدة إلعــادة 
توطينهــم، وهــي عمليــة تنطــوي علــى نقــل الالجئــني مــن دولــة اللجــوء إلــى بلــٍد آخــر 
يســمح لهــم بالدخــول إليــه، ومينحهــم اإلقامــة الدائمــة فـــي نهايــة املطــاف، والتمتــع 

باحلقــوق التــي يتمتــع بهــا املواطنــون األصليــون فـــي تلــك الــدول.

وفــــي هـــذا اإلطـــار، أصـــدرت املفوضيـــة الســـامية لشـــؤون الالجئـــني فــــي يونيـــو 2021، 
ـــم لعـــام  ـــى مســـتوى العال ـــوان »االحتياجـــات املتوقعـــة إلعـــادة التوطـــني عل ـــًرا بعن تقري
 ،  )UNHCR PROJECTED GLOBAL RESETTLEMENT NEEDS 2022( »2022
ـــي خمـــس مناطـــق جلـــوء  ـــى احتياجـــات إعـــادة التوطـــني فـ والـــذي يســـلِّط الضـــوء عل
ـــان، والشـــرق األوســـط  ـــادئ، واألمريكت ـــط اله ـــا، وآســـيا واحملي رئيســـة، هـــي: إفريقي

ـــا. ـــا، وأوروب وشـــمال إفريقي

ـــى  ـــن هـــم بحاجـــة إل ـــادة أعـــداد َم ـــني زي ـــة الســـامية لشـــؤون الالجئ ـــح املفوضي وترجِّ
ـــا بشـــكل طفــــيف إلـــى 1.47 مليـــون الجـــئ خـــالل عـــام 2022،  إعـــادة التوطـــني عاملًيّ

مقارنـــًة بــــ 1.44 مليـــون الجـــئ خـــالل عـــام 2021.

عـــة  احتياجـــات إعـــادة التوطـــني املتوقَّ
فــــي عـــام 2022 )*(

عــــرض:
ــال ــــ ــــ ــــ ــمـ جـ هــــاجـــــــــــــــــــر  أ. 

“UNCHR Projected Global Resettlement Needs 2022”,The UN Refugee Agency, June 2021, https://www.un-
hcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-needs-2022-pdf.html ,Accessed 
at  2 Jan 2022

)*(

ـــح زيـــادة احتياجـــات إعـــادة التوطـــني العامليـــة بشـــكل طفــــيف  مـــن املرجَّ
خـــالل عـــام 2022، إلـــى 1.47 مليـــون الجـــئ، مقارنـــًة بــــ 1.44 مليـــون الجـــئ خـــالل 
عـــام 2021، وتنعكـــس هـــذه الزيـــادة بصـــورة رئيســـة فــــي جميـــع املناطـــق باســـتثناء 

إفريقيـــا وأوروبـــا.  
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ــادة  ــا إلعـ الالجئـــون األكثـــر احتياًجـ
ـــام 2022 ـــي ع ـــني فـ التوط

األكثر  هم  السوريني  الالجئني  أن  إلى  التقرير  أشار 
حيث  العالم؛  مستوى  على  التوطني  إلعادة  احتياًجا 
من املتوقع أن تبلغ نسبتهم نحو 42% من إجمالي عدد 
الالجئني خالل عام 2022، مبا ميثِّل ارتفاًعا عن النسبة 

التي سجلها عام 2021، والتي بلغت نحو %41.

الكونغـــو  جمهوريـــة  حتتـــل  أن  التقريـــر  ـــع  ويتوقَّ
ــز الثانـــي بنحـــو 10% مـــن إجمالـــي  ــة املركـ الدميقراطيـ
وجنـــوب  توطينهـــم،  يتعـــنيَّ  الذيـــن  الالجئـــني  عـــدد 
يحتـــل  فــــيما   ،%9 بنســـبة  الثالـــث  املركـــز  الســـودان 
 ،%7 مبعـــدل  الرابـــع  املركـــز  األفغـــان  الالجئـــون 
والالجئـــون اإلريتريـــون املركـــز اخلامـــس بنحـــو 6% مـــن 

العامليـــة. االحتياجـــات  إجمالـــي 

جائحة كورونا وإعادة التوطني
خـــالل  »كورونـــا«  جائحـــة  تفشـــي  أن  التقريـــر  أفـــاد 
العامـــني املاضيـــني قـــد أفضـــى إلـــى تفاقـــم اخملاطـــر 
التـــي يواجههـــا الالجئـــون فــــي شـــتى أنحـــاء العالـــم، ال 
ـــف  ـــة باإلجتـــار بالبشـــر والعن ســـيَّما اخملاطـــر ذات الصل
القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي، وعمالـــة األطفـــال، 
التعسفــــي،  واالحتجـــاز  واالعتقـــال  املبكـــر،  والـــزواج 

القســـرية. واإلعـــادة  والترحيـــل، 

وفــــي ضـــوء ذلـــك، احتـــلَّ الالجئـــون ذوو احلاجـــة املُلحـــة 
والناجـــون  واالجتماعيـــة،  القانونيـــة  احلمايـــة  إلـــى 
ــر،  ــون للخطـ ــال املعرضـ ــاء، واألطفـ ــف، والنسـ ــن العنـ مـ
وغيرهـــم  اخلاصـــة،  االحتياجـــات  وذوو  واملراهقـــون، 
ممـــن يواجهـــون أوضاًعـــا محفوفـــة باخملاطـــر، مقدمـــة 
التـــي قدمتهـــا املفوضيـــة الســـامية لشـــؤون  القائمـــة 

ـــيها  الالجئـــني إلـــى بعـــض دول إعـــادة التوطـــني للنظـــر فـ
واســـتقبال بعضهـــم.

إلـــى أن 90 % مـــن إجمالـــي عـــدد  وجتـــدر اإلشـــارة 
الالجئـــني علـــى مســـتوى العالـــم تتـــم اســـتضافتهم فــــي 
البلـــدان الناميـــة، مبـــا يثقـــل كاهـــل تلـــك البلـــدان باملزيـــد 
وقـــد  وطاقتهـــا،  قدراتهـــا  تفـــوق  التـــي  األعبـــاء  مـــن 
ـــي أعقـــاب تفشـــي جائحـــة  تفاقمـــت حـــّدة هـــذا األمـــر فـ
علـــى  مجبـــرة  الـــدول  تلـــك  باتـــت  حيـــث  »كورونـــا«؛ 
مواجهـــة الظـــروف اإلنســـانية املتدهـــورة جملتمعاتهـــا 

والالجئـــني علـــى حـــٍد ســـواء.

ـــد التقريـــر أن تداعيـــات اجلائحـــة دفعـــت دول العالـــم  وأكَّ
إلـــى إتاحـــة أماكـــن قليلـــة إلعـــادة التوطـــني، األمـــر الـــذي 
أفضـــى بـــدوره إلـــى تراجـــع معـــدالت إعـــادة توطـــني 
الالجئـــني إلـــى أدنـــى املســـتويات التـــي مّت تســـجيلها علـــى 
ـــدالت  ـــاع مع ـــك رغـــم ارتف ـــني، وذل مـــدار العامـــني املاضي

ـــي أنحـــاء العالـــم كافـــة. النـــزوح القســـري فـ

وفــــي هـــذا الشـــأن، أوضـــح التقريـــر أن عـــام 2020، 
شـــهد إعـــادة توطـــني ألقـــل مـــن 35 ألـــف الجـــئ مـــن 
ــذه  ــد هـ ــم، وتُعـ ــول العالـ ــئ حـ ــون الجـ ــل 20.7 مليـ أصـ
النســـبة ضئيلـــة للغايـــة، وذلـــك فــــي ضـــوء التعليـــق املؤقـــت 
لطلبـــات إعـــادة التوطـــني جـــراء إغـــالق حـــدود غالبيـــة 
دول العالـــم والقيـــود املفروضـــة علـــى حركـــة الســـفر، وال 
تـــزال العديـــد مـــن دول العالـــم تكافـــح الســـتعادة قدراتهـــا 

الســـابقة علـــى اســـتقبال الالجئـــني.

إفريقيا األكثر احتياًجا إلعادة التوطني 
على مستوى العالم خالل 2022

ـــح أن تكـــون احتياجـــات التوطـــني فــــي إفريقيـــا  مـــن املرجَّ
األعلـــى علـــى مســـتوى العالـــم خـــالل عـــام 2022، وذلـــك 
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ــني  ــات التوطـ ــي احتياجـ ــيف فــ ــاض الطفــ ــم االنخفـ رغـ
2021؛  بعـــام  مقارنـــة   2022 عـــام  خـــالل  عـــة  املتوقَّ
حيـــث تعانـــي القـــارة الســـمراء مـــن وطـــأة العديـــد مـــن 
الصراعـــات املســـتمرة، فــــي دول مثـــل: إثيوبيـــا، ونيجيريا، 
السياســـي،  االســـتقرار  وانعـــدام  الســـودان،  وجنـــوب 
ــزوح  ــات النـ ــتمرار عمليـ ــى اسـ ــي إلـ ــذي يفضـ ــر الـ األمـ
ــرار بعـــض  ــى فـ ــة إلـ ــي، باإلضافـ ــل اإلفريقـ ــي الداخـ فــ
املواطنـــني إلـــى أوروبـــا عـــن طريـــق البحـــر املتوســـط فــــي 

ــر. ــة باخملاطـ ــالت محفوفـ رحـ

ويبلـغ عـدد الالجئـني الذيـن ال يزالون بحاجـة إلى إعادة 
 33 فــي  الجًئـا،   593،598 نحـو  إفريقيـا  فــي  توطـني 
دولـة، مبـا ميثِّـل 40% مـن إجمالـي االحتياجـات العامليـة 
عـة  املتوقَّ االحتياجـات  أكبـر  وتبـرز  التوطـني.  إلعـادة 
الكونغـو  جمهوريـة  فــي  إفريقيـا  فــي  التوطـني  إلعـادة 
الدميقراطيـة، وبورونـدي، وجمهوريـة إفريقيا الوسـطى، 

وروانـدا. السـودان،  وجنـوب  والصومـال،  وإثيوبيـا، 

ــاج  ــن واالندمـ ــة للوطـ ــودة الطوعيـ ــج العـ ــم أن برامـ ورغـ
احمللـــي تكـــون مجديـــة فــــي بعـــض حـــاالت الالجئـــني 
ســـالفة الذكـــر، غيـــر أن هـــذه البرامـــج ممكنـــة ألعـــداد 
ـــيما يخـــص منطقـــة شـــرق إفريقيـــا والقـــرن  صغيـــرة. وفـ
ـــح  اإلفريقـــي ومنطقـــة البحيـــرات الكبـــرى، مـــن املرجَّ
جنـــوب  إلـــى  الطوعيـــة  العـــودة  عمليـــات  اســـتمرار 
ـــي عـــام  الســـودان، وبورونـــدي، والصومـــال، والســـودان فـ
2022. ومـــع ذلـــك، تشـــير النزاعـــات اجلاريـــة وعـــدم 
االســـتقرار الـــذي تشـــهده املنطقـــة إلـــى أن فـــرص العـــودة 

ــدودة. ــتكون محـ سـ

وبالنسـبة جلنـوب إفريقيـا، مـن املتوّقـع أن يحتـاج نحـو 
55 ألـف الجـئ إلـى إعـادة التوطـني فــي منطقـة جنـوب 
إفريقيـا خـالل عـام 2022. وعلـى صعيـد غـرب ووسـط 
ـح اسـتمرار األوضاع األمنيـة والبيئية  إفريقيـا، مـن املرجَّ
والصحيـة غيـر املسـتقرة فــي أجـزاء كبيـرة مـن املنطقـة 
أنـه سـيتم  إلـى  التقديـرات  وتشـير  عـام 2022.  خـالل 
إعطـاء األولويـة لتوطـني الالجئني األكثـر ضعًفا، كالذين 

يعانـون مـن حـاالت صحيـة حرجـة، واملعرضـني خلطـر 
اإلعـادة القسـرية، والناجـني من العنـف والتعذيب، وذوي 

االحتياجـات اخلاصـة.

.. تضاُعــف معـدالت  األمـــريـكـتــــان 
احتيـاج إعادة التوطني فــي عام 2022
ـــي منطقـــة  عـــة فـ زادت احتياجـــات إعـــادة التوطـــني املتوقَّ
ـــي عـــام 2022، بنســـبة 47% مقارنـــة بعـــام  األمريكتـــني فـ
2021؛ حيـــث بلـــغ عـــدد الالجئـــني الذيـــن يحتاجـــون 
إلـــى إعـــادة التوطـــني فــــي عـــام 2022، نحـــو 55.6 ألـــف 
الجـــئ، أي مـــا يقـــرب مـــن ضعـــف الرقـــم البالـــغ نحـــو 29 

ـــي عـــام 2021. ألـــف الجـــئ فـ

هـــذه  مـــن   %83 الفنزويليـــون  الالجئـــون  وميثـــل 
االحتياجـــات؛ حيـــث أدى تدهـــور أوضـــاع حقوق اإلنســـان، 
واألوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فــــي فنزويـــال إلـــى 
ــالد  ــن البـ ــة ماليـــني شـــخص مـ ــن خمسـ ــر مـ ــرار أكثـ فـ
بحلـــول بدايـــة عـــام 2020، وقـــد فـــّرت الغالبيـــة العظمـــى 

منهـــم إلـــى بلـــدان أخـــرى فــــي األمريكتـــني.

االجتماعية  األوضاع  تدهور  استمرار  ع  املتوقَّ ومن 
فنزويال،  فـي  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  واالقتصادية 
فـي  األمنية  األوضاع  تدهور  واستمرار  ونيكاراجوا، 
األشخاص  آالف  إجبار  عن  يسفر  قد  مما  كولومبيا؛ 
واألمان،  احلماية  عن  بحًثا  أوطانهم؛  من  الفرار  على 
وفـي ضوء ذلك، ارتفعت حالة التأهب فـي بعض بلدان 
فـي  وذلك  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
على  احلصول  فرص  ونقص  الدخل،  محدودية  ظل 
يدفع  مبا  االجتماعية،  واحلماية  األساسية،  اخلدمات 
الالجئني إلى تعريض أنفسهم للخطر فـي أحيان كثيرة.

ومـــن املقـــرر أن تواصـــل املفوضيـــة الســـامية لشـــؤون 
مـــن  املزيـــد  توطـــني   ،2022 عـــام  خـــالل  الالجئـــني 
األفـــراد فــــي منطقـــة األمريكتـــني، ال ســـيَّما أولئـــك 
الذيـــن يواجهـــون مخاطـــر متزايـــدة أو ال ميلكـــون خيـــار 

العـــودة الطوعيـــة إلـــى موطنهـــم األصلـــي.
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آســـيا واحمليـــط الهـــادئ.. الالجئـــون 
ـــي مـــأزق غيـــاب قانـــون وطنـــي فعـــال  فـ

للجـــوء
عـــة  ـــادة احتياجـــات إعـــادة التوطـــني املتوقَّ ـــح زي مـــن املرجَّ
ملنطقـــة آســـيا واحمليـــط الهـــادئ زيـــادة طفــــيفة قدرهـــا 
ــام  ــدالت عـ ــة مبعـ ــام 2022، مقارنـ ــالل عـ ــط خـ 7% فقـ
ــام 2022،  ــئ عـ ــو 106.4 آالف الجـ ــك بنحـ 2021، وذلـ
مقارنـــة بنحـــو 99.5 ألـــف الجـــئ فــــي عـــام 2021، وال 
يـــزال الالجئـــون األفغـــان األكثـــر حاجـــة إلـــى إعـــادة 
ـــغ عددهـــم نحـــو  ـــث يبل ـــة؛ حي ـــك املنطق ـــي تل التوطـــني فـ

79.5 ألـــف الجـــئ فــــي إيـــران فقـــط.  

ورغـــم أن منطقـــة آســـيا واحمليـــط الهـــادئ تســـتضيف 
نحـــو 4.4 ماليـــني الجـــئ وطالـــب جلـــوء، يعيـــش الكثيـــر 
ـــع اتفاقيـــة عـــام 1951 اخلاصـــة  منهـــم فــــي دول لـــم توقِّ
ـــة  ـــة وطني ـــا أطـــر قانوني ـــس لديه ـــني، ولي بوضـــع الالجئ
ــون  ــه الالجئـ ــّم، يواجـ ــن ثـ ــني، ومـ ــع الالجئـ ــل مـ للتعامـ
ـــك  ـــا باخملاطـــر، وذل ـــًرا محفوًف ـــك املنقطـــة مصي ـــي تل فـ
الوصـــول  دون  حتـــول  التـــي  املعوقـــات  ضـــوء  فــــي 
ـــة  ـــم، والرعاي ـــة فـــرص العمـــل، والتعلي ـــم، ومحدودي إليه
ـــة  ـــة االجتماعي ـــة احلماي ـــات، وأنظم ـــة، واخلدم الصحي
فـــإن وضعهـــم  ذلـــك،  علـــى  عـــالوًة  بهـــم،  اخلاصـــة 
غيـــر القانونـــي فــــي البلـــد املضيـــف يؤثـــر علـــى حريـــة 
ـــر عرضـــة لالعتقـــال واالحتجـــاز  تنقلهـــم، ويجعلهـــم أكث

ـــل. ـــي والترحي التعسفـ

جتـــاوز  إلـــى  تشـــير  التـــي  التقديـــرات  ضـــوء  وفــــي 
ـــح  احتياجـــات إعـــادة التوطـــني للفـــرص املتاحـــة، مـــن املرجَّ
أن تعطـــي املفوضيـــة الســـامية لشـــؤون الالجئـــني أولويـــة 
ـــا، وأولئـــك الذيـــن  تقـــدمي الطلبـــات للفئـــات األكثـــر ضعًف
ـــا بصـــورة مناســـبة  ـــون مخاطـــر ال ميكـــن معاجلته يواجه
فــــي بلـــد اللجـــوء، مـــع العمـــل علـــى تعزيـــز وتشـــجيع 
املســـاعي الوطنيـــة الراميـــة إليجـــاد حلـــول محليـــة ألزمـــة 
ـــع روح  ـــق م ـــة، مبـــا يتواف ـــدان املضيف ـــي البل ـــني فـ الالجئ

امليثـــاق العاملـــي بشـــأن الالجئـــني.

املضيفـــة  الدولـــة  تركيـــا  أوروبـــا.. 
األكثـــر احتياًجـــا إلعـــادة التوطـــني 

العالـــم مســـتوى  علـــى 
ال تـــزال توقعـــات احتياجـــات إعـــادة التوطـــني فــــي أوروبـــا 
مرتفعـــة خـــالل عـــام 2022، رغـــم انخفاضهـــا بنســـبة %5 
عـــن عـــام 2021؛ حيـــث انخفـــض عددهـــم مـــن 423.6 
ـــف الجـــئ  ـــى 401.7 أل ـــي عـــام 2021، إل ـــف الجـــئ فـ أل
ـــل الالجئـــون الســـوريون أكثـــر مـــن  فــــي عـــام 2022، وميثِّ
91% مـــن تلـــك االحتياجـــات، وذلـــك بنحـــو 364.1 ألـــف 
ل الالجئـــون العراقيـــون نحـــو %5،  الجـــئ، فــــيما يشـــكِّ

ـــان نحـــو %3. ـــون األفغ والالجئ

وأشـــار التقريـــر إلـــى اســـتحواذ تركيـــا علـــى احلصـــة 
الكبـــرى مـــن احتياجـــات إعـــادة التوطـــني فــــي أوروبـــا، 
وذلـــك فــــي ضـــوء زيـــادة أعـــداد الالجئـــني علـــى أراضيهـــا، 
والتـــي تبلـــغ نحـــو 4 ماليـــني الجـــئ، مبـــا يجعلهـــا الدولـــة 
ـــى  ـــا جلهـــود إعـــادة التوطـــني عل ـــر احتياًج املضيفـــة األكث
مســـتوى العالـــم، ال ســـيَّما وأن احللـــول اخلاصـــة بالعـــودة 
الطوعيـــة غيـــر فعالـــة لعـــدد كبيـــر مـــن هـــؤالء الالجئـــني.

ـــع أن يحتـــاج نحـــو  وتشـــير التقديـــرات إلـــى أنـــه مـــن املتوقَّ
401.7 ألـــف الجـــئ فــــي تركيـــا، مـــن بينهـــم 364.1 ألـــف 
ــن  ــام 2022، ومـ ــي عـ ــني فــ ــادة التوطـ ــى إعـ ــوري، إلـ سـ
ـــة  ـــرة طويل ـــني فت ـــح اســـتمرار وجـــود هـــؤالء الالجئ املرجَّ
ـــي  ـــي ضـــوء اســـتمرار األوضـــاع الراهنـــة فـ ـــي تركيـــا فـ فـ
ر احتياجـــات إعـــادة التوطـــني لالجئـــني  ســـوريا، فــــيما تُقـــدَّ
مـــن دول أخـــرى غيـــر ســـوريا فــــي تركيـــا بنحـــو 37.6 
ألـــف الجـــئ، مـــن بينهـــم الالجئـــون مـــن أفغانســـتان، 

والعـــراق، وإيـــران، وبعـــض الـــدول األخـــرى.

ر  وفــــيما يتعلـــق بشـــرق وجنـــوب شـــرق أوروبـــا، تُقـــدَّ
التوطـــني ال ســـيَّما فــــي االحتـــاد  احتياجـــات إعـــادة 
الروســـي وأوكرانيـــا فــــي عـــام 2022، بنحـــو 2.1 ألـــف 
أفغانســـتان،  مـــن  أساســـية  بصـــورة  يأتـــون  الجـــئ، 

القوقـــاز.  وجنـــوب  وســـوريا  وإيـــران،  والعـــراق، 
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ــا..  ــمال إفريقيـ ــط وشـ ــرق األوسـ الشـ
2022 عـــام التعافــــي

تعانـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا مـــن 
ـــة  ـــى غـــرار األزم ـــن الصراعـــات املســـتمرة، عل ـــد م العدي
ـــة  ـــم حال ـــن، فضـــلًا عـــن تفاق ـــا، واليم ـــي ســـوريا، وليبي فـ
عـــدم االســـتقرار فــــي العـــراق، وفــــي ظـــل اســـتمرار تفاقـــم 
ــكل  ــة بشـ ــي املنطقـ ــني فــ ــدة لالجئـ ــات املتزايـ االحتياجـ
ـــزال  ـــي العـــام املاضـــي، فـــإن إعـــادة التوطـــني ال ت حـــاد فـ
ـــا للعديـــد مـــن الالجئـــني فــــي املنطقـــة.  متثِّـــل حـــلًا محورّيً

إعـــادة  احتياجـــات  زيـــادة  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
التوطـــني فــــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
ـــح أن تـــزداد  بنســـبة 13% فــــي عـــام 2022، ومـــن املرجَّ
مـــن نحـــو 275.98 ألـــف الجـــئ فــــي عـــام 2021 إلـــى 
315.78 ألـــف الجـــئ فــــي عـــام 2022، وميثِّـــل الالجئـــون 
ــادة  ــراد إعـ ــني املـ ــاع الالجئـ ــة أربـ ــو ثالثـ ــوريون نحـ السـ
ــم  ــئ، يليهـ ــف الجـ ــو 247.32 ألـ ــك بنحـ ــم، وذلـ توطينهـ
الجـــئ،  ألـــف   17،814 بنحـــو  العراقيـــون  الالجئـــون 
ويأتـــي الالجئـــون اإلريتريـــون فــــي املركـــز الثالـــث مبعـــدل 
12.74 ألـــف الجـــئ، ثـــمَّ الالجئـــون الســـودانيون بنحـــو 

ــئ. ــف الجـ 12.33 ألـ

وفــــي ضـــوء تأثيـــر جائحـــة »كورونـــا« علـــى معـــدالت 
إعـــادة التوطـــني خـــالل عامـــي 2020، و2021، والتـــي 
ــام  ــون عـ ــح أن يكـ ـ ــن املرجَّ ا، مـ ــاًدّ ــا حـ ــهدت انخفاًضـ شـ

2022، عـــام التعافــــي؛ حيـــث تهـــدف املفوضيـــة الســـامية 
لشـــؤون الالجئـــني إلـــى زيـــادة طلبـــات إعـــادة التوطـــني 
فــــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا خـــالل عـــام 
2022، لتصـــل أو تتجـــاوز معـــدالت عـــام 2019 التـــي 
ـــح  تزيـــد علـــى 41.5 ألـــف حالـــة، وهـــو هـــدف مرجَّ

ــر. ــٍد كبيـ ــه إلـــى حـ حتقيقـ

ــتمرار  ــا« واسـ ــة »كورونـ ــارة إلـــى أن جائحـ وجتـــدر اإلشـ
ـــى انخفـــاض  ـــة أدى إل ـــي املنطق ـــد مـــن األزمـــات فـ العدي
أعـــداد الالجئـــني العائديـــن إلـــى املنطقـــة؛ حيـــث عـــاد 
ــام 2020، أي  ــي عـ ــوري فــ ــئ سـ ــف الجـ ــو 38.0 ألـ نحـ
بانخفـــاض يقـــدر بــــ 60% مقارنـــة بعـــام 2019. وفــــي 
ـــي ســـوريا واألزمـــة  ـــة فـ ضـــوء اســـتمرار األوضـــاع الراهن
اليمنيـــة وغيـــاب األمـــن فــــي العـــراق، األمـــر الـــذي يقـــوض 
ـــح  فـــرص عـــودة الالجئـــني الطوعيـــة للمنطقـــة، مـــن املرجَّ
ـــى املـــدى  ـــة عل أن تظـــل معـــدالت العـــودة الطوعيـــة ضئيل

ـــي املســـتقبل. املتوســـط فـ

التوطـــني  إعـــادة  احتياجـــات  تقريـــر  ـــع  يتوقَّ وختاًمـــا، 
ـــني أن  ـــة الســـامية لشـــؤون الالجئ الصـــادر عـــن املفوضي
يحتـــاج نحـــو 1.47 مليـــون الجـــئ إلـــى إعـــادة التوطـــني 
ــات  عـ ــى أن توقُّ ــارة إلـ ــدر اإلشـ ــام 2022، وجتـ ــالل عـ خـ
ـــات  ـــى عـــدة عملي عـــام 2022، تســـتند بصـــورة رئيســـة إل
قامـــت بهـــا املفوضيـــة لتقييـــم احتياجـــات احلمايـــة، كمـــا 
اعتمـــدت علـــى ملفـــات األشـــخاص املعرضـــني للخطـــر 

مـــن جمـــوع الالجئـــني علـــى مســـتوى العالـــم.
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

ـــة  ـــا: رؤي ـــمال إفريقي ـــط وش ـــرق األوس الش
ـــتقبلية )*( مس

عــــرض:
عـــلـــي مــــحــــمــــد  رنـــــــــا  أ. 

وفــــي هـــذا اإلطـــار، أصـــدر معهـــد الشـــرق األوســـط تقريـــًرا بعنـــوان: »نظـــرة علـــى 
ـــد«   ـــا بع ـــة وم ـــا: الســـنوات اخلمـــس املقبل مســـتقبل الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقي
»Thinking MENA Futures: The next five years and beyond«، ســـلَّط الضـــوء علـــى 
التحديـــات والعقبـــات التـــي تواجـــه منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا خـــالل 
عـــام 2022؛ حيـــث أشـــار إلـــى أن مســـتقبل املنطقـــة بحاجـــة إلـــى التفكيـــر اإلبداعـــي 
واالستشـــراف املســـتقبلي باعتبارهمـــا الســـبيلني الوحيديـــن ملواجهـــة التحديـــات 
ـــي  ـــه فـ ـــر أن ـــك، أوضـــح التقري ـــي ضـــوء ذل ـــة. وفـ ـــي تشـــهدها املنطق ـــدات الت والتهدي
ـــم التشـــاؤم علـــى  ظـــل التطـــورات التـــي تشـــهدها منطقـــة الشـــرق األوســـط، خيَّ
ـــى استشـــراف  ـــني عل ـــى قـــدرة احمللل ـــدوره عل ـــر ب ـــذي يؤث مســـتقبل املنطقـــة، األمـــر ال
املســـتقبل بشـــكل صحيـــح؛ ممـــا يعـــوق فـــرص وإمكانـــات حتســـني املســـتقبل، مشـــيًرا 
ـــر  ـــة واملتشـــائمة. وأشـــار التقري ـــرؤى املســـتقبلية املتفائل ـــة بـــني ال إلـــى ضـــرورة املوازن
ـــا قـــد حتولـــت مـــن منطقـــة عانـــت  ـــى أن منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقي إل
ــات  ــن الصراعـ ــي مـ ــة تعانـ ــى منطقـ ــة إلـ ــوى اخلارجيـ ــتعماري للقـ ــن اإلرث االسـ مـ
ــوى  ــود قـ ــي وصعـ ــس اإلقليمـ ــى التنافـ ــة إلـ ــة، باإلضافـ ــروب األهليـ ــة واحلـ الداخليـ
إقليميـــة علـــى غـــرار إيـــران تســـعى للســـيطرة عليهـــا وترســـيخ نفوذهـــا، األمـــر الـــذي 
ـــي ظـــل تعاظـــم حـــدة التنافـــس  يُلقـــي بتداعياتـــه علـــى مســـتقبل املنطقـــة، ال ســـيما فـ

ـــا. ـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقي ـــى النفـــوذ فـ ـــي عل الدول

“Thinking  Mena Futures:  The Next Five  Years and Beyond”, Middle East Institute, Washington, 27 Oct 2021)*(

ـــل فرصـــة لالنتقـــال  علـــى الرغـــم مـــن تداعيـــات أزمـــة كورونـــا، فإنهـــا متثِّ
إلـــى منـــوذج إمنائـــي يعتمـــد علـــى فكـــرة تعزيـــز النمـــو املســـتدام؛ فقـــد أظهـــرت 
ـــي تدابيـــر سياســـية مبتكـــرة مـــن خـــالل  ـــي املنطقـــة قدرتهـــا علـــى تبنِّ عـــدة دول فـ
ســـرعة اســـتجابتها لأزمـــة، مثـــل: اللجـــوء إلـــى التقنيـــات الرقميـــة، وتعزيـــز 
كفـــاءة أنظمـــة احلمايـــة االجتماعيـــة وتوســـيع نطـــاق تغطيتهـــا، مـــع تعزيـــز دور 
القطـــاع اخلـــاص ليســـير جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع القطـــاع احلكومـــي، واالســـتثمار 

فــــي الشـــباب ومتكـــني النســـاء.  
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منطقـــة  مســـتقبل  استشـــراف  التقريـــر  حـــاول  وقـــد 
ــة  ــالل أربعـ ــن خـ ــا مـ ــمال إفريقيـ ــط وشـ ــرق األوسـ الشـ
محـــاور رئيســـة: األول هـــو احملـــور االقتصـــادي، والثانـــي 
التغيـــر املناخـــي، والثالـــث يـــدور حـــول الصحـــة العامـــة 
والتعليـــم، واحملـــور األخيـــر عـــن احلوكمـــة واملواطنـــة 

وسياســـات اإلدمـــاج.

أوًلا: التحـــوالت االقتصاديـــة احمُلتملـــة 
فــــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيـــا
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، أشـــار التقريـــر إلـــى أن 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا عانـــت مـــن 
حتديـــات اقتصاديـــة عديـــدة. وفــــي هـــذا الســـياق، أوضـــح 
التقريـــر أن فـــرص اإلصـــالح تتزايـــد خـــالل األزمـــات، 
وهـــذا مـــا اتضـــح خـــالل أزمـــة كورونـــا؛ حيـــث كشـــفت 
اجلائحـــة عـــن أهميـــة إجـــراء إصالحـــات مؤسســـية 
ـــي املنطقـــة، واتخـــاذ التدابيـــر  لدعـــم التحـــول الرقمـــي فـ
الالزمـــة لتقليـــل العجـــز املالـــي، وإدخـــال إصالحـــات 
هيكليـــة لرفـــع املظالـــم االجتماعيـــة، مبـــا يكفـــل إعـــادة 

بنـــاء الثقـــة بـــني املواطنـــني وحكومـــات املنطقـــة.

ـــح أن تعمـــل  وعلـــى املـــدى املتوســـط، فإنـــه مـــن املرجَّ
أزمـــة كورونـــا علـــى توفــــير الفرصـــة لالنتقـــال إلـــى منـــوذج 
إمنائـــي يعتمـــد علـــى فكـــرة تعزيـــز النمـــو املســـتدام؛ فقـــد 
أظهـــرت بلـــدان عديـــدة قدرتهـــا علـــى تبنِّـــي تدابيـــر 
سياســـية مبتكـــرة مـــن خـــالل ســـرعة اســـتجابتها لألزمـــة، 
كاللجـــوء إلـــى التقنيـــات الرقميـــة، وتعزيـــز كفـــاءة أنظمـــة 
احلمايـــة االجتماعيـــة وتوســـيع نطـــاق تغطيتهـــا، مـــع 
تعزيـــز دور القطـــاع اخلـــاص ليســـير جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
القطـــاع احلكومـــي، واالســـتثمار فــــي الشـــباب ومتكـــني 
ـــع أن تعمـــل دول  النســـاء. وفــــي ضـــوء ذلـــك، مـــن املتوقَّ
املنطقـــة علـــى االســـتفادة مـــن التنســـيق اإلقليمـــي فــــي 
ــة،  ــادل املعرفـ ــات تبـ ــز عمليـ ــة، وتعزيـ ــاالت التنمويـ اجملـ
ورقمنـــة االقتصـــاد، باإلضافـــة إلـــى ضـــرورة حتديـــث 

قوانـــني العمـــل والعمـــال.

ـــا: التغيـــرات املناخيـــة ومحـــاوالت  ثانًي
التكيـــف 

ــاوالت التكيـــف،  ــة ومحـ علـــى صعيـــد التغيـــرات املناخيـ
ــة تســـخير  ــن لـــدول املنطقـ ــه ميكـ ــال إلـــى أنـ ــار املقـ أشـ
االقتصـــاد األزرق، واعتمـــاد نهـــج التنميـــة األخضـــر، 
والـــذي بـــدوره يخلـــق فرًصـــا للعمـــل وللنمـــو، ويســـاعد 
علـــى تقليـــل انبعاثـــات الكربـــون واحلفـــاظ علـــى البيئـــة 
ــذاء  ــة الغـ ــح أنظمـ ــمَّ تصبـ ــن ثـ ــي، ومـ ــوع البيولوجـ والتنـ
ـــر  ـــادرات التخضي ـــا أن مب ـــر اســـتدامة. كم والزراعـــة أكث
احلضـــري والتركيـــز علـــى املبانـــي اخلضـــراء ســـوف 
تســـاعد املـــدن علـــى مواجهـــة آثـــار تغيـــر املنـــاخ، وتخفــــيض 

نســـب تلـــوث الهـــواء فــــي املـــدن الكبـــرى.

درجـــات  معـــدالت  ارتفـــاع  أن  بالذكـــر  واجلديـــر 
ــي،  ــر املناخـ ــر التغيـ ــر مظاهـ ــن أخطـ ــد مـ ــرارة يُعـ احلـ
وخاصـــة فــــي منطقـــة الشـــرق األوســـط؛ حيـــث تكـــون 
مصحوبـــة بارتفـــاع معـــدالت الرطوبـــة. وعلـــى هـــذا 
ـــى  ـــى الصحـــة العامـــة للشـــعوب، وعل النحـــو ســـتؤثر عل
قطـــاع الزراعـــة، األمـــر الـــذي يقتضـــي اتخـــاذ خطـــوات 
ـــي  ـــا فـ ـــرات وتداعياته ـــع هـــذه التغي ـــف م ســـريعة للتكي

مختلـــف القطاعـــات.

ثالًثا: الصحة والتعليم
ـــا  أكـــد التقريـــر أنـــه برغـــم مـــا أفرزتـــه جائحـــة كورون
مـــن حتديـــات غيـــر مســـبوقة، فإنهـــا فــــي الوقـــت ذاتـــه 
متثـــل فرصـــة لتحســـني مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة 
فــــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا؛ 
حيـــث كشـــفت اجلائحـــة عـــن ضـــرورة متتـــع أنظمـــة 
الرعايـــة الصحيـــة بســـرعة التحـــرك واملرونـــة لتلبيـــة 
املتطلبـــات احلاليـــة، وغيـــر املتوقعـــة فــــيما بعـــد، 
املستشفــــيات  جاهزيـــة  ضـــرورة  إلـــى  باإلضافـــة 
ــة  ــة الصحيـ ــي الرعايـ ــع تدريـــب مقدمـ ــوارئ، مـ للطـ
مجـــال  فــــي  اجلديـــدة  الرقميـــة  املهـــارات  علـــى 

ــاءة. ــادة الكفـ ــة لزيـ الصحـ
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وبالنســـبة لقطـــاع التعليـــم، أوضـــح التقريـــر أن اجلائحـــة 
ـــي العمليـــة التعليميـــة؛ فقـــد أصبـــح  قـــد أحدثـــت ثـــورة فـ
بُعـــد أو عبـــر اإلنترنـــت ســـمة رئيســـة  التعليـــم عـــن 
معـــدالت  ترتفـــع  أن  ـــع  املتوقَّ ومـــن  اجلائحـــة،  إّبـــان 
بعـــد  مـــا  عالـــم  فــــي  اإللكترونـــي  للتعليـــم  التحـــول 
اجلائحـــة. وفــــي هـــذا األمـــر حتتـــاج منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا إلـــى مزيـــد مـــن االرتقـــاء 
ــة،  ــائل التكنولوجيـ ــى الوسـ ــاد علـ ــر االعتمـ ــم عبـ بالتعليـ
واالســـتثمار بكثافـــة فــــي البنيـــة التحتيـــة لإلنترنـــت. 
ـــي املنطقـــة علـــى  ومـــن ثـــمَّ ســـيتحدد مســـتقبل التعليـــم فـ
ـــوى املناهـــج  ـــذي ســـيلحق مبحت ـــدى التطـــور ال أســـاس م
الدراســـية لتعكـــس االحتياجـــات املســـتقبلية، وإعـــادة 
الالزمـــة  التحتيـــة  البنيـــة  وإرســـاء  املعلمـــني،  تأهيـــل 

املعلومـــات. وتكنولوجيـــا  لالتصـــاالت 

ـــا: احلوكمـــة واملواطنـــة وسياســـات  رابًع
اإلدمـــاج

أشـــار التقرير إلى أن دول منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا تعاملـــت بشـــكل مناســـب مـــع أزمـــة 
ـــت  ـــا؛ حيـــث عمل ـــي ظـــل جائحـــة كورون الالجئـــني فـ
علـــى إدماجهـــم فــــي إجـــراءات الوقايـــة مـــن اإلصابة، 
عبـــر حصولهـــم علـــى اللقاحـــات. ولـــذا مـــن املهـــم أن 
ـــد  ـــى بع ـــج نفســـه حت ـــى النه ـــة عل تســـير دول املنطق
ـــي  زوال اجلائحـــة، مـــن حيـــث تضمـــني الالجئـــني فـ
برامـــج احلمايـــة االجتماعيـــة، كاملنـــح الدراســـية 

وبرامـــج لـــمِّ شـــمل األســـرة.

وأضـــاف التقريـــر أن القـــوة الدافعـــة لـــدول املنطقـــة 
تكمـــن فــــي مؤسســـات احلكـــم الرشـــيد واخلدمـــات 
ـــد مـــن إحســـاس  ـــة األساســـية، ألنهـــا تزي االجتماعي
املواطنـــني بالتمتـــع بحقوقهـــم وبالعـــدل واملســـاواة، 
مشـــيًرا إلـــى أن املـــرأة ال تـــزال قـــوة اقتصاديـــة 
غيـــر مســـتغلة بشـــكل كاٍف؛ إذ تســـجل املنطقـــة 
ـــى معـــدل لتوظيـــف اإلنـــاث فــــي العالـــم. ولكـــن  أدن
ـــع، فــــي املســـتقبل القريـــب، أن تـــزداد  مـــن املتوقَّ

ـــب  أعـــداد النســـاء العامـــالت باملنطقـــة، ولكـــن يتطل
ذلـــك تقـــدمي الدعـــم املالـــي الـــالزم لتمكـــني املـــرأة 
ــا، وعـــدم  ــان احتـــرام حقوقهـ ــع، وضمـ فــــي اجملتمـ
ـــا ألي ممارســـات ضـــارة مـــن خـــالل وجـــود  تعرضه

تشـــريعات رادعـــة.

وختاًمـــا، أوضـــح التقريـــر أنـــه ســـيتعني علـــى كل 
دولـــة أن تشـــق طريقهـــا إلجـــراء مجموعـــة مـــن 
اإلصالحـــات الهيكليـــة فــــي مختلـــف القطاعـــات 
علـــى  التركيـــز  إلـــى  باإلضافـــة  متـــواٍز،  بشـــكل 
ـــة واألزمـــات املهـــددة ليـــس ملنطقـــة  القضايـــا املُلحَّ
بـــل  فقـــط،  إفريقيـــا  األوســـط وشـــمال  الشـــرق 
للعالـــم بأســـره. وميكـــن القـــول إنـــه مبـــرور الســـنوات 
تتفـــاوت  أن  ـــع  املتوقَّ مـــن  القادمـــة،  اخلمـــس 
معـــدالت النمـــو وحجـــم اإلصالحـــات مـــن دولـــة 
إلـــى أخـــرى داخـــل املنطقـــة، لكـــن يبقـــى األمـــل فــــي 
أن تكـــون هـــذه اخلطـــوات مبثابـــة نقطـــة انطـــالق 
ـــا أن أزمـــة  نحـــو مســـتقبل أفضـــل للمنطقـــة، مضيًف
كورونـــا كان لهـــا دور كبيـــر فــــي إعـــادة ترتيـــب 
القضايـــا والتحديـــات الرئيســـة التـــي تواجـــه العالـــم 
بشـــكل عـــام، والشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
االقتصاديـــة  لتداعياتهـــا  نظـــًرا  خـــاص؛  بشـــكل 
ـــات  ـــي ضـــوء التحدي ـــة والسياســـية. وفـ واالجتماعي
املتزايـــدة، ســـوف تلعـــب الواليـــات املتحـــدة األمريكية 
دوًرا رائـــًدا فــــي مســـاعدة شـــركائها اإلقليميـــني فــــي 
املنطقـــة، عبـــر محاولـــة حـــل النزاعـــات اإلقليميـــة 
بالطـــرق الدبلوماســـية، واالهتمـــام باجملتمـــع املدنـــي، 
وتفعيـــل برامـــج املســـاعدات اإلمنائيـــة، واملشـــاركة 

فــــي متويـــل مبـــادرات البحـــث العلمـــي.
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

أصدرت منظمة الهجرة الدولية )IOM(، فـي ديسمبر 2021، تقريرها احلادي عشر 
2000؛  عام  منذ  عامني  كل  التقرير  هذا  يصدر   .2022 لعام  العاملية  الهجرة  حول 
للتعرف على موجات الهجرة والتنقل عبر العالم، ويقدم سلسلة من البيانات واملعلومات 
األساسية حول الهجرة، وينقسم التقرير إلى محورين رئيسني، األول: يتضمن معلومات 
أساسية عن الهجرة واملهاجرين ومجموعة من اإلحصاءات املتعلقة بها، والثاني: يقدم 

حتليلًا متوازًنا قائًما على األدلة لقضايا الهجرة املعقدة والناشئة .

وفـي هذا اإلطار، سلَّط التقرير الضوء على القيود املرتبطة بجائحة كورونا، والتي 
أصبحت عقبة أمام حركة الهجرة الدولية، خاصة مع تزايُد القلق الذي صاحب الوباء 
العدوى، وبروز سالالت جديدة من فـيروس كورونا، ما أجبر صانعي  انتقال  بشأن 
السياسات على اتخاذ املزيد من اإلجراءات لتقييد حركة الهجرة وحرية التنقل فـي 

جميع أنحاء العالم، وهو ما أثر بشكل كبير على معدالت الهجرة حول العالم.

وفـي ضوء ذلك، يركز التقرير على تطورات أوضاع الهجرة خالل العامني املاضيني، 
ويقدم استكشاًفا أولًيّا للبيانات احلالية واألدلة األخرى لإلجابة عن السؤال الرئيس: 
»كيف غيَّر COVID-19 الهجرة والتنقل لألشخاص فـي جميع أنحاء العالم؟« فضلًا 
عن تناول عدد من املوضوعات املهمة، مثل: الروابط بني السالم والهجرة، واملعلومات 
املضللة عن الهجرة، ومكافحة االجتار بالبشر فـي مسارات الهجرة، وتأثيرات تغير 
املناخ على معدالت الهجرة العاملية، وهو ما سيُتناَول من خالل ما رصده التقرير من 
عوامل حاكمة ملسارات الهجرة الدولية والنزوح فـي عام 2022، فضلًا عن التطرق 
للقسمني الرئيسني للتقرير فـيما يخص البيانات األساسية حول الهجرة والنزوح، 

وإشكاليات الهجرة املستقبلية )القضايا املعقدة والناشئة(.

أوًلا: العوامــل احلاكمــة ملســارات الهجــرة الدوليــة والنــزوح 
فـــي عام 2022

1. تأثير فـيروس كورونا على حركة التنقالت العاملية
أثـــرت تداعيـــات فــــيروس كورونـــا علـــى حركـــة التنقـــالت حـــول العالـــم، فبينمـــا أشـــارت 
التوقعـــات األوليـــة إلـــى أن فتـــرة انتشـــار الوبـــاء ســـتقتصر علـــى عـــام 2020، أدت 
ـــم  ـــج التطعي ـــا برام ـــدوى وقضاي ـــا وموجـــات الع ـــيروس كورون ـــة لفـ الســـالالت اخملتلف

تقريــر منظمة الهجــرة الدولية لعام 2022 )*(

عــــرض:
أ. فاروق حسني أبو ضيف

McAuliffe, M. and A. Triandafyllidou (eds.), 2021. World Migration Report 2022. International Organization 
for Migration (IOM), Geneva.

)*(
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إلـــى اســـتمرار انتشـــار الوبـــاء حتـــى عـــام 2021، بـــل 
ـــا يختبـــر قـــدرة البلـــدان واجملتمعـــات  وأصبـــح حدًثـــا عاملًيّ

احملليـــة والنظـــم والقطاعـــات علـــى التحمـــل.

مليـون حالـة  لت 116.2  ُسـجِّ نهايـة عـام 2020،  ففــي 
ــي  إصابـة بــ COVID-19 علـى مسـتوى العالـم، بينمـا تُوفِّ
العظمـى  الغالبيـة  اجتهـت  كمـا  مليـون شـخص،   2.58
مـن البلـدان فــي جميـع أنحـاء العالـم إلـى فـرض تدابيـر 
احترازيـة تقيـد حركـة األفـراد علـى الصعيديـن احمللـي 
املواطنـني  دخـول  الـدول  بعـض  وأوقفـت  والدولـي، 
األجانـب، وحظـر بعضهـا دخـول مواطنـي دول معينـة، 
دخـول  أو  مغـادرة  ملنـع  احلـدود  الـدول  بعـض  وأغلقـت 
األشـخاص، مبـن فــي ذلك مواطنوهـا. وُفِرض 108000 
قيد من قيود السفر الدولية املتعلقة بـ COVID-19 على 
مسـتوى العالـم، ونتيجـة تلـك القيـود انخفضـت حركـة 
الـركاب حـول العالـم بنسـبة 60% عـام 2020؛ حيـث بلـغ 
عـدد املسـافرين حـول العالـم 1.8 مليـار شـخص عـام 
2020 مقارنـة بنحـو 4.5 مليـارات شـخص عـام 2019. 

2. اســتمرار موجــات الهجــرة والنــزوح جــراء 
الصراعــات وعــدم االســتقرار

أشـــار التقريـــر إلـــى أن العامـــني املاضيـــني شـــهدا ارتفـــاع 
معـــدالت الهجـــرة والنـــزوح، نتيجـــة عـــدة عوامـــل علـــى 
رأســـها: تزايـــد حـــدة الصراعـــات وأعمـــال العنـــف فــــي 
ــة  ــودان وجمهوريـ ــوب السـ ــن وجنـ ــوريا واليمـ ــن سـ كٍلّ مـ
ــة،  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا الوســـطى وجمهوريـ إفريقيـ
فضـــلًا عـــن ذيـــوع حالـــة عـــدم االســـتقرار السياســـي 
واالقتصـــادي فــــي أفغانســـتان وفنزويـــال؛ مـــا أدى إلـــى 
ـــادة تدفقـــات الهجـــرة وارتفـــاع معـــدالت النـــزوح. كمـــا  زي
أدت التغيـــرات املناخيـــة التـــي شـــهدها العالـــم خـــالل 
والفلبـــني  الصـــني  ســـيما  ال  و2021،   2020 عامـــي 
األمريكيـــة  املتحـــدة  والواليـــات  والهنـــد  وبنجالديـــش 

ــزوح. ــرة والنـ ــدالت الهجـ ــد معـ ــى تزايـ ــي، إلـ وهايتـ

وعلـــى الرغـــم مـــن زيـــادة معـــدالت الهجـــرة الدوليـــة، 
ــوام  ــة باألعـ ــة مقارنـ ــدالت منخفضـ ــت مبعـ ــا كانـ فإنهـ
الســـابقة بســـبب تداعيـــات فــــيروس كورونـــا؛ حيـــث بلـــغ 
عـــدد املهاجريـــن الدوليـــني نحـــو 281 مليـــون شـــخص 
علـــى مســـتوى العالـــم فــــي عـــام 2020، ثلثهـــم مـــن 

ــن.  ــال املهاجريـ العمـ

ـــى  ـــة ليســـت عل ـــى أن الهجـــرة الدولي وجتـــدر اإلشـــارة إل
درجـــة متســـاوية فــــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ولكنهـــا 
وجغرافــــية  اقتصاديـــة  عوامـــل  خـــالل  مـــن  تتشـــكل 
ودميغرافــــية وبعـــض العوامـــل األخـــرى، وهـــو مـــا جســـده 
ظهـــور مـــا يُعـــرف بــــ »ممـــرات الهجـــرة« التـــي تشـــكلت مـــن 
ـــة  ـــدول ذات االقتصـــادات املرتفع ـــى ال ـــة إل ـــدول النامي ال
)الواليـــات املتحـــدة واإلمـــارات والســـعودية وأملانيـــا(، 
كمـــا تعكـــس املمـــرات النزاعـــات طويلـــة األمـــد أيًضـــا، 
والتـــي ترتبـــط مبعـــدالت النـــزوح، مثـــل: نـــزوح الســـوريني 

إلـــى تركيـــا )ثانـــي أكبـــر ممـــر فــــي العالـــم(. 

3. أثر التحوالت التكنولوجية واجليوسياسية 
والبيئية على مسارات الهجرة والنزوح

أدت وتيـــرة األحـــداث املتســـارعة وغيـــر املســـبوقة خـــالل 
الســـنوات األخيـــرة فــــي اجملـــاالت اجليوسياســـية والبيئية 
بصياغـــة  احملللـــني  بعـــض  قيـــام  إلـــى  والتكنولوجيـــة 
عبـــارات، مثـــل: »الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة«، و«عصـــر 
التغييـــر«؛ حيـــث ضاعـــف فــــيروس كورونـــا فــــي اآلونـــة 
األخيـــرة مـــن حالـــة عـــدم اليقـــني نتيجـــة التداعيـــات 
ـــر مـــن  ـــى كثي ـــرت عل ـــي أث ـــا اجلائحـــة، والت ـــي فرضته الت
القطاعـــات علـــى مســـتوى الـــدول واحلكومـــات، علـــى 

العكـــس مـــن الظواهـــر الدوليـــة الســـابقة. 

تدريجًيّـــا  تأثـــرت  الهجـــرة  معـــدالت  فـــإن  وتاريخًيّـــا 
باألحـــداث اجليوسياســـية التـــي حدثـــت فــــي الســـابق، 
واحلـــرب  والثانيـــة،  األولـــى  العامليـــة  احلـــرب  مثـــل: 
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ـــة التـــي وقعـــت  ـــاردة، إضافـــًة إلـــى الهجمـــات اإلرهابي الب
كأحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، وقـــد متثـــل هـــذه األحـــداث 
ـــا  ـــي إدارة الهجـــرة، وتعـــد جائحـــة كورون نقطـــة حتـــول فـ
هـــي أحـــدث تغيـــر جيوسياســـي نتيجـــة التداعيـــات التـــي 
فرضتهـــا اجلائحـــة علـــى دول العالـــم، وأثـــرت بشـــكل 
بالـــغ علـــى حركـــة التنقـــل والهجـــرة علـــى مســـتوى العالـــم.

وعلــى صعيــد التحــوالت التكنولوجيــة أشــار التقريــر 
إلــى أن التطــورات التكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم 
منــذ عــام 2005، والتــي أدت إلــى إحــداث تغيــر جــذري 
والسياســية  االجتماعيــة  األنظمــة  عمــل  طبيعــة  فـــي 
ــم، عــززت مــن أهميــة  واالقتصاديــة علــى مســتوى العال
التكنولوجيــا الرقميــة فـــي أثنــاء القيــام بالهجــرة؛ حيــث 
يستطيع األشخاص جمع املعلومات والنصائح فـــي أثناء 
رحــالت الهجــرة، وهــي مشــكلة أثــارت اهتمــام الكثيــر، 
اإللكترونيــة  التطبيقــات  اســتخدام  ظــل  فـــي  خاصــة 
ملشــاركة املعلومــات وربــط اجملموعات املشــتتة جغرافـــًيّا، 

ــني وجتــار البشــر.  ــن مــن املهرب ــة املهاجري حلماي

كمـا تظهـر روابـط أخـرى بـني الهجـرة والتكنولوجيا فــي 
مناقشـات الهجـرة؛ بحيـث يُتنـاول تأثيـر تقنيـات الـذكاء 
االصطناعي على طلب العمال املهاجرين وأسواق العمل 
فــي   blockchain الكتـل«  »سلسـة  تقنيـة  ودور  احملليـة، 
تسهيل حياة املهاجرين، خاصة فــيما يتعلق بالتحويالت 
هـذا  العاملـي.  والتنقـل  الرقميـة،  والهويـات  الدوليـة، 
وسـائل  تكنولوجيـا  تأثيـرات  تزايـد  إلـى  باإلضافـة 
التواصـل االجتماعـي علـى سياسـات الهجرة، خاصة مع 
تصاعـد نشـاط اليمـني املتطـرف علـى منصـات وسـائل 
التواصل االجتماعي، ودوره فــي التأثير على املناقشات 
العامـة والقـرارات السياسـية اخلاصـة بالهجـرة. وأشـار 
التقريـر إلـى أنـه فــي ظـل جائحة كورونا تزايـد االعتماد 
علـى تقنيـات التحـول الرقمـي كأحـد اآلثـار طويلـة املدى 
للجائحـة؛ ممـا أثـر على تشـكيل أنظمة الهجـرة والتنقل.

ــرزت  ــد بـ ــية فقـ ــوالت اجليوسياسـ ــص التحـ ــيما يخـ وفــ
أهميتهـــا نتيجـــة تصاعـــد حـــدة املنافســـة والصـــراع 

بـــني القـــوى الدوليـــة، وتزايـــد اخملاطـــر الناشـــئة عنهـــا، 
خاصـــة فــــي ظـــل التغيـــر فــــي موازيـــن القـــوة االقتصاديـــة 
العقديـــن املاضيـــني،  والسياســـية والعســـكرية خـــالل 
املتحـــدة  للواليـــات  منافســـة  دوليـــة  قـــوى  وظهـــور 

األمريكيـــة.

وفـــي ضــوء ذلــك، تصاعــد احلديــث عــن أهميــة النظــام 
ز دور املؤسســات  ــزَّ ــث يُع ــدد األطــراف، حي ــي متع الدول
الدوليــة علــى غــرار منظمــة األمم املتحــدة التــي حققــت 
تقدًمــا ملحوًظــا فـــي عــدد مــن املبــادرات الرئيســة لتهيئة 
ظــروف أفضــل للمجتمعــات علــى مســتوى العالم، خاصة 
فـــيما يتعلــق بقضايــا الهجــرة والنــزوح، مــن خــالل إبــرام 
االتفاقــني العامليــني للهجــرة والالجئــني، وإصــدار امليثــاق 
العاملــي للهجــرة اآلمنــة والنظاميــة واملنتظمــة، بهــدف 

تنظيــم تدفقــات الهجــرة والنــزوح.

 وبالنســـبة للتحـــوالت البيئيـــة فقـــد أوضـــح التقريـــر أن 
تكثيـــف النشـــاط البشـــري أدى إلـــى اإلفـــراط فــــي اإلنتـــاج 
ــار  ــتدام، وانهيـ ــر املسـ ــادي غيـ ــو االقتصـ ــط بالنمـ املرتبـ
ــلًا عـــن تغيـــر املنـــاخ املســـتمر.  التنـــوع البيولوجـــي، فضـ
كمـــا أن هنـــاك اعتراًفـــا بالعواقـــب الســـلبية لألنشـــطة 
البشـــرية التـــي ال حُتافـــظ علـــى النظـــم البيئيـــة للكوكـــب، 
ونتيجـــًة لذلـــك يتوقـــع العديـــد مـــن احملللـــني أن العالـــم 
علـــى وشـــك االنتهـــاء، نتيجـــة التغيـــرات املناخيـــة، وهـــو 
مـــا يـــؤدي إلـــى تغييـــر النظـــام البيئـــي فــــي العالـــم، 
ويزيـــد مـــن موجـــات الهجـــرة والنـــزوح، خاصـــة فــــي 
ـــذه  ـــة له ـــات الكارثي ـــر تضـــرًرا مـــن التداعي ـــدان األكث البل

ــرات. التغيـ

حــول  أساســية  معلومــات  ثانًيــا: 
والنــزوح  الدوليــة  الهجــرة 

ــارات  ــات ومسـ ــة الجتاهـ ــل احلاكمـ ــوء العوامـ ــي ضـ وفــ
توفــــير  التقريـــر  هـــذا  اســـتهدف   ،2022 الهجـــرة 
اإلحصـــاءات احملدثـــة للهجـــرة علـــى املســـتويني العاملـــي 
ـــة فصـــول رئيســـة، تتضمـــن  واإلقليمـــي، مـــن خـــالل ثالث
البيانـــات واملعلومـــات األساســـية عـــن الهجـــرة، باالعتمـــاد 
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علـــى التحليـــالت التـــي أجراهـــا خبـــراء املنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة واملمارســـون واملســـؤولون فــــي جميـــع أنحـــاء 
ـــة عـــن اجتاهـــات  ـــم، مـــع تنـــاول موضوعـــات منفصل العال
والتطـــورات  واألبعـــاد  العامليـــة،  الهجـــرة  وأمنـــاط 
اإلقليميـــة املرتبطـــة بهـــا، وأخيـــًرا مناقشـــة اإلســـهامات 
فــــي البحـــوث والتحليـــالت املتعلقـــة بالهجـــرة مـــن قبـــل 
املنظمـــة  ذلـــك  فــــي  مبـــا  املتحـــدة،  األمم  منظمـــات 

الدوليـــة للهجـــرة. 

1. حملة سريعة عن أحدث بيانات الهجرة
يعـرض التقريـر للبيانــات واالجتاهــات العامليــة بشــأن 
أعــداد املهاجريــن الدولييــن وتدفقـات الهجــرة الدوليـة 
اللجـــوء،  وطالبـي  والالجئـــني،  املهاجـــرين،  للعمـــال 
بهـدف  املفقوديـــن،  واملهاجريـــن  داخلًيّــا،  واملشــردين 
مســـاعدتهم فــي العودة إلى بالدهم طواعية، أو إعـــادة 
دمجهـم فــي اجملتمـع، مع التطرق إلـى البيانات اخلاصة 
البيانــات  أن هــذه  وبالرغـم مـن  الدوليـة،  بالتحويـالت 
ليســت عامليــة وال متثيليــة بوجــه عــام، فإنها تقدم رؤى 
عمـل  برامـج  علـى  طـرأت  التـي  التغيـرات  عـن  ثاقبـة 

املنظمـة الدوليـة للهجـرة علـى الصعيـد العاملـي.

أوًلا: عدد املهاجرين حول العالم

بلـــغ عـــدد املهاجريـــن حـــول العالـــم عـــام 2020، نحـــو 	 
281 مليـــون شـــخص، مبـــا ميثِّـــل 3.6% مـــن إجمالـــي 
ـــة بعـــام  ـــم، وارتفـــع عددهـــم مقارن عـــدد ســـكان العال
2019 الـــذي بلـــغ عـــدد املهاجريـــن فــــيه نحـــو 272 
مليـــون شـــخص، مبـــا ميثِّـــل 3.5% مـــن إجمالـــي 

التعـــداد الســـكاني العاملـــي.

بلـــغ عـــدد املهاجـــرات 135 مليـــون مهاجـــرة، مبـــا 	 
ميثِّـــل 3.5% مـــن إجمالـــي عـــدد اإلنـــاث فــــي العالـــم، 
 2019 بعـــام  مقارنـــة  املهاجـــرات  عـــدد  وارتفـــع 
ـــون  ـــيه نحـــو 130 ملي ـــغ عـــدد املهاجـــرات فـ ـــذي بل ال
ـــاث  ـــي عـــدد اإلن مهاجـــرة، بنســـبة 3.4% مـــن إجمال

فــــي العالـــم.

ـــم 	  ـــى مســـتوى العال ـــن عل ـــال املهاجري ـــغ عـــدد العم بل
عـــام 2019 نحـــو 169 مليـــون عامـــل مهاجـــر، مبـــا 
ـــغ  ـــذي بل ـــا عـــن عـــام 2017 ال ـــا واضًح ـــل ارتفاًع ميثِّ
عـــدد العمـــال املهاجريـــن فــــيه نحـــو 164 مليـــون 

عامـــل مهاجـــر.

ــو 	  ــام 2020 نحـ ــن عـ ــن املفقوديـ ــدد املهاجريـ ــغ عـ بلـ
3900 قتيـــل ومفقـــود علـــى مســـتوى العالـــم، مبـــا 
ميثِّـــل انخفاًضـــا واضًحـــا عـــن عـــام 2019 الـــذي 
ـــيه نحـــو  ـــى فـ ـــغ عـــدد املهاجريـــن املفقوديـــن والقتل بل

5400 شـــخص.

ثانًيا: التحويالت الدولية

بلـــغ إجمالـــي قيمـــة التحويـــالت الدوليـــة حـــول العالـــم 	 
عـــات  نحـــو 702 مليـــار دوالر عـــام 2020، ورغـــم التوقُّ
التـــي أفـــادت بانخفاضهـــا بنحـــو 20% جـــراء تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، لـــم يتجـــاوز االنخفـــاض الفعلـــي 
ـــا عـــام 2019  ـــث بلغـــت قيمته ـــا نســـبة 2.4%؛ حي له

نحو 719 مليار دوالر. 

ـــدان املنخفضـــة واملتوســـطة الدخـــل نحـــو 	  ـــت البل تلقَّ
540 مليـــار دوالر مـــن التحويـــالت املاليـــة الدوليـــة 
ـــل انخفاًضـــا عـــن عـــام 2019،  عـــام 2020، مبـــا ميثِّ
الـــذي بلغـــت نســـبة التحويـــالت املاليـــة فــــيه نحـــو 

ــار دوالر. 548 مليـ

ثالًثا: هجرة العمال

هنـــاك نحـــو 102.4 مليـــون أو مـــا يُقـــارب %61 	 
مـــن إجمالـــي عـــدد العمـــال املهاجريـــن يقيمـــون 
فــــي ثـــالث مناطـــق جغرافــــية، وهـــي: أمريـــكا 
وشـــمال  العربيـــة،  الـــدول  وبعـــض  الشـــمالية، 
ــى  ــارة إلـ ــدر اإلشـ ــا. وجتـ ــوب وغـــرب أوروبـ وجنـ
أن الـــدول العربيـــة تُعـــد واحـــدة مـــن أفضـــل 
الوجهـــات للعمـــال املهاجريـــن؛ حيـــث يشـــكلون 
نحـــو 41.4% مـــن إجمالـــي قـــوة العمـــل فــــي 
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قطاعـــات  فــــي  يعملـــون  مـــا  وغالًبـــا  البـــالد، 
رئيســـة. وهنـــاك خلـــل كبيـــر فــــي التـــوازن بـــني 
فــــي منطقتـــني  للعمـــال املهاجريـــن  اجلنســـني 
ـــيتني، وهمـــا: جنـــوب آســـيا )5.7 ماليـــني  جغرافـ
ذكـــر مقابـــل 1.4 مليـــون أنثـــى(، والـــدول العربيـــة 
)19.9 مليـــون ذكـــر مقابـــل 4.2 ماليـــني أنثـــى(. 

رابًعا: النازحون

بلـــغ عـــدد الالجئـــني عـــام 2020 نحـــو 26.4 مليـــون 	 
ــا  ــل ارتفاًعـ ــا ميثِّـ ــم، مبـ ــتوى العالـ ــى مسـ ــئ علـ الجـ
واضًحـــا عـــن عـــام 2019 الـــذي ســـجل نحـــو 26 

مليـــون الجـــئ.

نحـــو 4.1 ماليـــني 	  اللجـــوء  طالبـــي  عـــدد  وبلـــغ 
طالـــب جلـــوء علـــى مســـتوى العالـــم فــــي عـــام 2020، 
ــغ  ــذي بلـ ــام 2019 الـ ــن عـ ــا عـ ــل انخفاًضـ ــا ميثَّـ مبـ

ــيه نحـــو 4.2 ماليـــني الجـــئ. عـــدد الالجئـــني فــ

 	 3.9 نحـــو  النازحـــني  الفنزويليـــني  عـــدد  ومثَّـــل 
ـــم عـــام 2020،  ـــى مســـتوى العال ـــني شـــخص عل مالي
ـــل  مبـــا يشـــمل الالجئـــني وطالبـــي اللجـــوء، ومبـــا ميثِّ
ـــغ عددهـــم نحـــو  ـــث بل ـــا عـــن عـــام 2019؛ حي ارتفاًع

ــني شـــخص. 3.6 ماليـ

بلـــغ عـــدد النازحـــني داخلًيّـــا نحـــو 55 مليـــون نـــازح 	 
علـــى مســـتوى العالـــم عـــام 2020، بينهـــم 48 مليوًنـــا 
بســـبب  ماليـــني  و7  والعنـــف،  الصـــراع  بســـبب 
الكـــوارث، وارتفـــع عـــدد النازحـــني مقارنـــة بعـــام 
ــازح. ــون نـ ــو 51 مليـ ــيه نحـ ــم فــ ــغ عددهـ 2019؛ إذ بلـ

خامًسا: إمكانية التنقل

أفضـــى تفشـــي جائحـــة كورونـــا إلـــى تقييـــد االنتقـــال 	 
وارتفـــاع حـــاالت النـــزوح الداخلـــي.

بلـــغ عـــدد ركاب الرحـــالت اجلويـــة حـــول العالـــم 	 
ــل  ــا ميثِّـ ــار شـــخص، مبـ ــو 1.8 مليـ ــام 2020 نحـ عـ

انخفاًضـــا كبيـــًرا عـــن عـــام 2019 الـــذي بلـــغ عـــدد 
املســـافرين فــــيه نحـــو 4.5 مليـــارات شـــخص.

ارتفعـــت حـــاالت النـــزوح الداخلـــي بســـبب الكـــوارث، 	 
وبلـــغ عـــدد النازحـــني داخلًيّـــا عـــام 2020، نحـــو 
30.7 مليـــون شـــخص علـــى مســـتوى العالـــم، مبـــا 
ـــذي  ـــام 2019 ال ـــة بع ـــا مقارن ـــا ملحوًظ ـــل ارتفاًع ميثِّ
بلـــغ عـــدد النازحـــني الداخليـــني خاللـــه قرابـــة 24.9 

مليـــون شـــخص.

بلغـــت حـــاالت النـــزوح الداخلـــي بســـبب أحـــداث 	 
الصـــراع والعنـــف نحـــو 9.8 ماليـــني شـــخص عـــام 
2020، مبـــا ميثِّـــل ارتفاًعـــا عـــن عـــام 2019 الـــذي 

ــو 8.6 ماليـــني شـــخص. ســـجل نحـ

2. األبعاد اإلقليمية الرئيسة للهجرة الدولية
تطـــرق التقريـــر إلـــى مناقشــــة األبعـــاد اإلقليمية الرئيســــة 
للهجـــرة ومســــتجداتها بالتركيـــز علـــى 6 مناطــــق عامليــــة 
علــــى النحــــو الــــذي حتـدده إدارة األمــــم املتحـدة للشـؤون 
االقتصاديــــة واالجتماعيــــة، وهــــي: )إفريقيــــا وآســــيا 
وأوروبــــا وأمريـــــكا اجلنوبية ومنطقة الكاريبـــــي وأمريــكا 
الشـــــمالية وأوقيانوســـــيا(، ويتضمـــــن التحليـــــل اخلـــــاص 

بـــــكل منطقـــــة مــن هـــــذه املناطــق: 

حملـــــة عامـــــة ومناقشـــــة موجـــــزة لإلحصـــــاءات 	 
باملنطقـــة.  الرئيســـــة  الســـــكانية 

تناول السمات والتطـــــورات الرئيســـــة فــــي الهجـــــرة 	 
ــعة  ــة واســـ ــتناًدا إلـــــى مجموعـ ــة، اســـ فــــي املنطقـــ
مـــــن البيانـــــات واملعلومـــــات والتحليـــــالت املســــتمدة 
ــة  ــات الدوليــ ــة تشــــمل املنظمــ ــات مختلفـ مــــن جهــ

ـــن. ـــن واحمللليـ والباحثيـ

ويســـتهدف هـــذا التحليـــل حســـاب تنـــوع أمنـــاط الهجـــرة 
بـــكل منطقـــة مـــن املناطـــق ســـالفة الذكـــر، مـــع حتديـــد 
الهجـــرة  لتدفقـــات  احلاكمـــة  والقضايـــا  االجتاهـــات 
ــمات  ــى السـ ــوف علـ ــن الوقـ ــلًا عـ ــا، فضـ ــل كل منهـ داخـ
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الرئيســـة واحلديثـــة ألمنـــاط الهجـــرة علـــى املســـتوى دون 
ــي. اإلقليمـ

3. إســهامات املنظمــات الدوليــة فـــي قضايــا 
الهجــرة

أوضـح التقريـر اضطـالع املنظمـات الدوليـة بجهـد كبير 
البحـث والتحليـل حـول قضايـا الهجـرة، مبشـاركة  مـن 
األكادمييـني  مثـل:  الفاعلـة،  اجلهـات  مـن  مجموعـة 
واحلكومـات واملنظمـات الدوليـة ومراكـز الفكـر. وفــي 
إسـهامات  عـن  عامـة  التقريـر حملـة  قـدم  اإلطـار  هـذا 
األمم  شـبكة  ذلـك  فــي  مبـا  املتحـدة،  األمم  منظمـات 
دعـم  مـن  كجـزء   ،)UNNM( الهجـرة  بشـأن  املتحـدة 
التنفــيذ املستمر للميثاق العاملي من أجل األمن والنظام 
الالجئـني؛  بشـأن  العاملـي  وامليثـاق  النظاميـة،  والهجـرة 

املسـتدامة.  التنميـة  ألهـداف  حتقيًقـا 

وفــــي ضـــوء ذلـــك عملـــت منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء الدوليـــني ملواجهـــة حتديـــات 
الهجـــرة، والعمـــل علـــى فهـــم القضايـــا املتعلقـــة بهـــا 
وتعزيزهـــا، وتشـــجيع التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
ـــوم  ـــا يق ـــزوح. كم ـــق الهجـــرة والن ـــالد لوقـــف تدف ـــي الب فـ
التحليـــالت  بإجـــراء  الفاعلـــة  اجلهـــات  مـــن  العديـــد 
واألبحـــاث التـــي تتعلـــق بالهجـــرة، وإصـــدار البيانـــات 
ــرة إلـــى  ــاق العاملـــي للهجـ ــا االتفـ ــر. كذلـــك دعـ والتقاريـ
ضـــرورة إنشـــاء آليـــة لبنـــاء القـــدرات ملواجهـــة الهجـــرة 
جهـــود  تدعـــم  التـــي  القائمـــة  املبـــادرات  علـــى  بنـــاًء 
الـــدول األعضـــاء، وكذلـــك تعزيـــز التعـــاون بـــني الشـــركاء 

الدوليـــني ملواجهـــة قضايـــا الهجـــرة والنـــزوح.

قضايــا  الهجــرة..  إشــكاليات  ثالًثــا: 
وناشــئة معقــدة 

تضمـــن هـــذا احملـــور بالبحـــث والتحليـــل إشـــكاليات 
تعقيـــدات وقضايـــا  مـــن  بهـــا  يرتبـــط  ومـــا  الهجـــرة، 
لباحثـــني  أكادميـــي  جهـــد  علـــى  باالعتمـــاد  ناشـــئة، 
ـــا إلـــى جنـــب مـــع  ـــي مجـــال الهجـــرة، جنًب متخصصـــني فـ

باحثـــي املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، بهـــدف الوقـــوف علـــى 
8 قضايـــا رئيســـة، كالتالـــي:

ــرة . 1 ــارات الهجـ ــى مسـ ــا علـ ــة كورونـ ــرات جائحـ تأثيـ
والتنقـــل: يتنـــاول هـــذا اجلـــزء حتليـــلًا لتأثيـــرات 
حـــول  والتنقـــل  الهجـــرة  معـــدالت  علـــى  الوبـــاء 
العالـــم، مـــع إشـــارة خاصـــة ألوضـــاع املهاجريـــن 
ــا،  ــة كورونـ ــل جائحـ ــروا قبـ والنازحـــني الذيـــن هاجـ
أوضاعهـــم  علـــى  اجلائحـــة  هـــذه  وتأثيـــرات 
ــوا  ــم كانـ ــى أنهـ ــيًرا إلـ ــة، مشـ ــة واالجتماعيـ الصحيـ
أكثـــر عرضـــة لإلصابـــة بالفــــيروس، كمـــا أن العديـــد 
منهـــم فقـــدوا أعمالهـــم جـــراء القيـــود املفروضـــة 
ـــاب  ـــوا دون دخـــل مـــع غي ـــة؛ ليبق ـــة احلرك ـــى حري عل
أشـــكال احلمايـــة االجتماعيـــة األخـــرى، مـــا أســـفر 
عـــن معانـــاة العديـــد منهـــم مـــن العـــوز واالحتجـــاز 
جائحـــة  أن  التقريـــر  وأوضـــح  املعاملـــة.  وســـوء 
كورونـــا ســـلطت الضـــوء علـــى أوجـــه القصـــور فــــي 
التعامـــل مـــع املهاجريـــن والنازحـــني، مـــع تغافـــل أن 
ــن  ــن املهـ ــد مـ ــدرون العديـ ــن يتصـ ــال املهاجريـ العمـ
رئيًســـا  محـــوًرا  كونهـــم  عـــن  فضـــلًا  الضروريـــة، 

للتنميـــة البشـــرية العامليـــة.

للتنميـــة . 2 محركـــني  بوصفهمـــا  واألمـــن  الســـالم 
والهجـــرة اآلمنـــة: ســـلط التقريـــر الضـــوء علـــى 
األدلـــة املتاحـــة الستكشـــاف العالقـــة بـــني الصـــراع 
ناحيـــة،  مـــن  وانعـــدام األمـــن  وعـــدم االســـتقرار 
مـــن  والنـــزوح  التنميـــة والهجـــرة  وبـــني معـــدالت 
ناحيـــة أخـــرى، مشـــيًرا إلـــى أن عـــدم االســـتقرار 
أو الصـــراع يؤثـــر ســـلًبا علـــى معـــدالت التنميـــة 
ممـــا يزيـــد مـــن معـــدالت النـــزوح وطالبـــي اللجـــوء 
والهجـــرة غيـــر اآلمنـــة، مؤكـــًدا أن حتقيـــق االســـتقرار 
غيـــر  الهجـــرة  تدفقـــات  مـــن  احلـــد  شـــأنه  مـــن 
ــياق  ــذا السـ ــا فــــي هـ ــة والنـــزوح، وموضًحـ النظاميـ
دور مبـــادرات بنـــاء الســـالم فــــي معاجلـــة إشـــكاليات 

الهجـــرة املعقـــدة.
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اســـتهدف . 3 للُمهاجـــر:  كفرصـــة  الدوليـــة  الهجـــرة 
التقريـــر حتليـــل ارتبـــاط أعـــداد املهاجريـــن الدوليـــني 
مبعـــدالت التنميـــة، موضًحـــا أنـــه خـــالل الفتـــرة 
ـــدان  ـــن البل ـــم م ـــت الهجـــرة تت )1995 - 2020(، كان
متوســـطة الدخـــل، بحًثـــا عـــن فـــرص أفضـــل فــــي 
الـــدول املتقدمـــة مرتفعـــة الدخـــل، وهـــو مـــا يخالـــف 
ـــذي ارتبـــط  املســـار التاريخـــي ملعـــدالت الهجـــرة، وال
بالهجـــرة مـــن البلـــدان منخفضـــة الدخـــل، األمـــر 
الـــذي يثيـــر التســـاؤل بشـــأن مـــدى قـــدرة املهاجريـــن 
احملتملـــني علـــى اقتنـــاص فـــرص أفضـــل للحيـــاة 
بالهجـــرة إلـــى الـــدول املتقدمـــة، ال ســـيما فــــي ضـــوء 
مـــا تفرضـــه هـــذه الـــدول مـــن قيـــود قانونيـــة لتنظيـــم 

الهجـــرة واللجـــوء.

معلومـــات مضللـــة عـــن الهجـــرة: أوضـــح التقريـــر أن . 4
انتشـــار املعلومـــات املضللـــة بشـــأن مســـارات الهجـــرة 
يُعـــد قضيـــة قدميـــة ذات أبعـــاد تقنية جديدة، مشـــيًرا 
إلـــى العوامـــل التـــي تشـــكل املعلومـــات املضللـــة حـــول 
الهجـــرة مـــن حيـــث اجملتمـــع والسياســـة واإلعـــالم 
والتكنولوجيـــا، مـــع التطـــرق ألفضـــل املمارســـات 
فــــي التعامـــل مـــع املعلومـــات املضللـــة، وتوضيـــح 
السياســـات  لصانعـــي  تتيـــح  التـــي  التوصيـــات 
ـــة  ـــات املضلل وأصحـــاب املصلحـــة التصـــدي للمعلوم

بشـــكل عـــام، والهجـــرة بشـــكل خـــاص.

ـــر املنـــاخ: تنـــاول التقريـــر اآلثـــار بطيئـــة . 5 الهجـــرة وتغيُّ
الظهـــور لتغيـــر املنـــاخ وهـــو مجـــال ال تـــزال فــــيه 
السياســـات والفجـــوات املعرفــــية قائمـــة، ويعـــرض 
بالفهـــم  املرتبطـــة  الرئيســـة  التحديـــات  بعـــض 
ـــة  ـــرات املناخي ـــر التغي واتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن تأثي
علـــى قضايـــا الهجـــرة، موضًحـــا أن مســـاعي الـــدول 
ــب  ــد تلعـ ــزوح قـ ــرة والنـ ــات الهجـ ــن تدفقـ ــد مـ للحـ
ـــا فــــي تكثيـــف اجلهـــود الدوليـــة ملواجهـــة  دوًرا إيجابّيً
األســـباب  أحـــد  باعتبارهـــا  املناخيـــة  التغيـــرات 
لتنامـــي معـــدالت الهجـــرة، خاصـــة فــــي الـــدول 
ــة. ــرات املناخيـ ــرات التغيـ ــن تأثيـ ــرًرا مـ ــر تضـ األكثـ

االجتـــار بالبشـــر ومســـارات الهجـــرة: يقـــدم التقريـــر . 6
حملـــة عامـــة عـــن االجتاهـــات احلاليـــة لالجتـــار 
البيانـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  وأمناطهـــا،  بالبشـــر 
املتاحـــة عـــن االجتـــار باملهاجريـــن تكشـــف حجـــم 
ــذه  ــع هـ ــدة ملنـ ــبل الواعـ ــة، والسـ ــات احلاليـ التحديـ
الظاهـــرة، خاصـــة فــــي ظـــل اجلهـــود الفاعلـــة فــــي 

مكافحـــة هـــذه الظاهـــرة وحمايـــة الضحايـــا.

الـــذكاء االصطناعـــي والهجـــرة: أشـــار التقريـــر إلـــى . 7
انعكاســـات الـــذكاء االصطناعـــي علـــى السياســـات 
واملمارســـات فــــي ســـياق الهجـــرة والتنقـــل، موضًحـــا 
أنـــه برغـــم جنـــاح تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي فــــي 
مواجهـــة العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يواجههـــا 
تســـهيل  يخـــص  فــــيما  ســـيما  ال  املهاجـــرون، 
إجـــراءات الهجـــرة والتدفقـــات املاليـــة، فـــإن التوســـع 
فــــي اســـتخدام هـــذه التقنيـــات مـــن شـــأنه تهديـــد 
تأثيراتـــه  عـــن  فضـــلًا  املهاجريـــن،  خصوصيـــة 
واجتاهـــات  العمـــل،  مجـــاالت  علـــى  املســـتقبلية 

ــل. ــدى الطويـ ــى املـ ــرة علـ الهجـ

تأمـــالت فــــي إســـهامات املهاجريـــن فــــي عصـــر . 8
يتزايـــد فــــيه االضطـــراب واملعلومـــات املضللـــة: ظهـــر 
هـــذا احملـــور للمـــرة األولـــي فــــي تقريـــر الهجـــرة 
ــل  ــة التضليـ ــاول قضيـ ــد تنـ ــم 2020، وقـ ــي العالـ فــ
مـــن  لفــــيروس كورونـــا، ومـــا فرضـــه  اإلعالمـــي 

حتديـــات علـــى أوضـــاع املهاجريـــن.

ــة  ــم األهميـ ــه رغـ ــى أنـ ــرات إلـ ــير التقديـ ــا، تُشـ وختاًمـ
املتزايـــدة للتقريـــر فــــي رفـــع الوعـــي بقضايـــا الهجـــرة 
حـــول  والبيانـــات  املعلومـــات  وتوفــــير  والنـــزوح، 
التغطيـــة، فإنـــه  املهاجريـــن الدوليـــني خـــالل فتـــرة 
ــت  ــي الوقـ ــات فــ ــذه البيانـ ــى هـ ــاس علـ ــن القيـ ال مُيكـ
احلالـــي؛ نظـــًرا الرتباطهـــا بحـــدث اســـتثنائي وهـــو 
إغـــالق  مـــن  عليهـــا  ترتـــب  ومـــا  كورونـــا،  جائحـــة 
ُّـــص  احلـــدود لبعـــض الـــدول، األمـــر الـــذي أدى إلـــى تقل
مســـارات الهجـــرة ملاليـــني األشـــخاص مـــن الـــدول 
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ـــح بعـــض  ـــي هـــذا الســـياق، يُرجِّ الناميـــة، فضـــلًا عـــن انخفـــاض أعـــداد املهاجريـــن الدوليـــني بنحـــو مليـــون مهاجـــر. وفـ
احملللـــني أن يـــؤدي اســـتمرار تطبيـــق سياســـات اإلغـــالق فــــي ظـــل انتشـــار فــــيروس كورونـــا ومتحوراتـــه اجلديـــدة- إلـــى 
رهـــا هـــذا التقريـــر  انتشـــار الهجـــرة غيـــر النظاميـــة بصـــورة كبـــرى، ومـــع ذلـــك مُيكـــن االســـتفادة مـــن البيانـــات التـــي وفَّ

فــــي وقـــت الحـــق فــــي حـــال وجـــود ظـــروف مشـــابهة.
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز املعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

اكتسبت قضايا املناخ زخًما واسع النطاق على الساحة الدولية فــي اآلونة األخيرة، 
الكـوارث  بشـأن  وتفاقـم اخملـاوف  املناخيـة،  التغيـرات  وتيـرة  تسـارع  مـع  بالتزامـن 
املرتبطـة بالتداعيـات السـلبية لالحتبـاس احلـراري. وفــي هـذا الصـدد، تبرز أهمية 
كتـاب »بيـل جيتـس« الصـادر مؤخـًرا فــي منتصـف فبرايـر 2021، بعنـوان: »كيـف 
يتجنـب العالـم كارثـة مناخيـة: احللـول واملتطلبـات«، وهـو توقيـت بالـغ الدقـة؛ كونـه 
صـدر قبـل أشـهر قليلـة مـن مؤمتـر األمم املتحـدة للتغيـرات املناخيـة فــي جالسـكو، 
املعـروف بــ »مؤمتـر األطـراف السـادس والعشـرين« COP26، فــي نوفمبـر 2021، 
والـذي كان ُمقـرًرا لـه مناقشـة مـا أجُنـز مـن سياسـات مناخيـة منـذ مؤمتـر باريـس 

فــي عـام 2015.

وتبلـورت أفـكار »جيتـس« حـول موضـوع الكتـاب فــي إطـار االجتماعـات التي عقدها 
مـع كبـار املسـتثمرين إلنشـاء صنـدوق اسـتثماري ملواجهـة التغيـرات املناخيـة، فــيما 
إلنتـاج  الـالزم  التمويـل  بإتاحـة  يُعنـى  والـذي   ،Breakthrough Energy عليـه  أُطِلـق 
الطاقـة النظيفـة، فضـلًا عـن التواصـل مـع القـادة السياسـيني لتعزيـز االجتـاه نحـو 

تكثيـف االعتمـاد علـى الطاقـة النظيفـة. 

عالـج »جيتـس« فــي كتابـه فكرتـني رئيسـتني، وهمـا: أهميـة الوصـول إلـى »صفـر« 
ًقـا فــي هـذا  انبعاثـات كربونيـة فــي عـام 2050، وآليـات حتقيـق هـذا الهـدف، متطرِّ
الصـدد إلـى الـدور الـذي تلعبـه الشـراكات الدوليـة متعـددة األطـراف فــي مكافحـة 
التغيـرات املناخيـة، ودور الـذكاء االصطناعـي فــي احلـد مـن االنبعاثـات الكربونيـة، 

وفــيما يلـي تفصيـل موجـز لهـذه األفـكار:

أوًلا: أهميــة الوصــول إلــى »صفــر« انبعاثــات كربونيــة فـــي 
عــام 2050

يناقـش الكاتـب فــي هـذا اجلانـب أهميـة الوصـول إلـى »صفـر« انبعاثـات كربونيـة 
بحلـول عـام 2050، ُمحـذًرا مـن عرقلـة مسـيرة التحـول نحـو االقتصـاد األخضـر، 
ص مـن )51( مليـار طـن مـن الغـازات  ومؤكـًدا أهميـة اتخـاذ تدابيـر اسـتثنائية للتخلُـّ
علـى  التركيـز  ذلـك  فــي  سـنوّيًا، مبـا  اجلـوي  الغـالف  إلـى  تُضـاف  التـي  الدفــيئة 

االسـتثمار فــي البنيـة التحتيـة املسـتدامة بشـكل أكبـر علـى املـدى الطويـل. 

كيـــف يتجنـــب العالـــم كارثـــة مناخيـــة )*(

عــــرض:
ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــاســ يــ ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ أ. 

Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need, (UK: 
Allen Lane), 2021.

)*(
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هذا، وقد أوضح الكاتب أن للتغيرات املناخية أضراًرا 
جسيمة تفوق تلك الناجمة عن بعض األمراض واألوبئة، 
آلثار  ُعرضة  األكثر  النامية  الدول  تُصبح  أن  ًعا  متوقِّ
الفئات  واستقرار  أمن  تُهدد  كونها  املناخية؛  التغيرات 
األكثر فقًرا فـي تلك الدول، ال سيما فـي ضوء التوقعات 
بشكل  املناخية  للكوارث  الدول  هذه  بتعرض  املُثارة 
األخرى،  بالدول  ُمقارنة  والفـيضانات،  أكبر، كاجلفاف 
مبا قد يُعرقل مسيرة التنمية فـي هذه الدول، موصّيًا 
املرنة  االستجابة  فـي  الدولية  اجلهود  توحيد  بضرورة 
القضاء  جهود  وتكثيف  املناخية،  التغيرات  لتداعيات 

على االنبعاثات الكربونية. 

االنبعاثــات  تخفـــيض  آليــات  ثانًيــا: 
الكربونيــة

تنـاول الكاتـب مجموعـة مـن اآلليـات واحللـول لتحقيـق 
املستهدف العاملي األكبر فــي هذا الشأن، وهو الوصول 
إلى »صفر انبعاثات كربونية« بحلول عام 2050، وفــيما 

يلـي إشـارة إلـى أبـرز مـا ُطـِرح مـن حلول فــي الكتاب:

الــدور الــذي تلعبــه الشــراكات الدوليــة متعــددة  	
األطــراف فـــي مكافحــة التغيــرات املناخيــة:

ـد الكاتـب ضـرورة تضافـر اجلهـود بـني الـدول علـى  أكَّ
جميـع املسـتويات لتخفــيض االنبعاثـات الكربونية؛ فعلى 
بلـورة سياسـات  إلـى  حاجـة  هنـاك  الرسـمي،  املسـتوى 
مـوارد  أسـعار  الكربـون، ودعـم  مشـتركة بشـأن تسـعير 
البحـث  تشـجيع  إلـى  باإلضافـة  املتجـددة،  الطاقـة 
والتطوير فــي هذا اجملال، وتوفــير التمويل الالزم لدفع 
وتقـدمي مجموعـة  الصـدد،  هـذا  فــي  الدوليـة  اجلهـود 
مـن االمتيـازات لتشـجيع األفـراد علـى اسـتخدام الطاقة 
النظيفة، ومنها: تقدمي إعفاءات ضريبية على استخدام 

الكهربائيـة.  السـيارات 

اخلاص،  القطاع  مستوى  على  التعاون  يُخص  وفـيما 
د الكاتب ضرورة التنسيق بني املؤسسات من مختلف  أكَّ
القطاعات لدعم املشروعات واملبادرات الداعمة للتحول 
لتقليل  آليات  تطوير  خالل  من  النظيفة،  الطاقة  إلى 
البصمة الكربونية، مبا فـي ذلك استحداث طرق نظيفة 
االنبعاثات  فـي  مساهمة  األكثر  البناء  مواد  لتصنيع 
الكربونية، مثل: األسمنت والصلب، فضلًا عن بحث ُسبل 

إنتاج الكهرباء النظيفة بكميات وفـيرة لتخزينها.

تخلي  إلى  حاجة  هناك  أن  الكاتب  أوضح  وقد  هذا 
األفراد عن السلوكيات التي من شأنها مفاقمة ظاهرة 
االحتباس احلراري، من خالل إعادة النظر فـي استخدام 
املنتجات التي تتسبب فـي تزايد االنبعاثات الكربونية، 
واالستعاضة عنها ببدائل خضراء أقل تلويًثا للبيئة، مثل 
السيارات الكهربائية، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى 
املزيد  اجتذاب  ثمَّ  ومن  املنتجات،  تنافسية هذه  تعزيز 

من املستثمرين واملستهلكني لها.

دور الذكاء االصطناعي فـي احلد من االنبعاثات  	
الكربونية:

الذكاء االصطناعي  تقنيات  توظيف  الكاتب أهمية  تناول 
بحلول  الكربونية  االنبعاثات  تخفـيض  هدف  فـي حتقيق 
2050، مؤكًدا ضرورة تعزيز االستثمار فـي مجال األبحاث 
العملي  اجلانبني  لتشتمل  باملناخ  املتعلقة  والدراسات 
والنظري على حٍد سواء، وهو ما يتطلَّب توفـير اإلمكانات 

الالزمة للجامعات للُمضي قدًما فـي هذا الشأن.

د »جيتس« أن قضايا املناخ واالحتباس احلراري  وختاًما، أكَّ
حظيت بزخم كبير على الصعيد العاملي؛ نظًرا إلى تأثيرها 
املمتد والعابر للحدود، األمر الذي يستدعي ضرورة التنسيق 
للتغيرات  السلبية  التداعيات  من  للحد  الدولي  والتكاتف 
املناخية، واحليلولة دون تفاقم آثارها، ال سيما فـي البلدان 
النامية، وتعزيز االلتزام الدولي بالتحول نحو الطاقة النظيفة.
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مــن واقــع مــا كشــفت عنــه االجتاهــات العامــة التــي ُنوقشــت فـــي هــذا العــدد مــن دوريــة »آفــاق مســتقبلية«، وإذا حاولنــا 
ل مزيًجــا مــن حتديــات األمــن  توصيــف احلالــة األمنيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن حتديــات فـــي عــام 2022، جنــد أنهــا ُتشــكِّ
ــل محورهــا  اإلنســاني واألمــن القومــي، وبدرجــات متباينــة؛ فاجملتمــع الدولــي يواجــه مزيًجــا مــن التحديــات التــي ال مُيثِّ
الرئيــس )Security Referent( أمــن الــدول أو أمــن األفــراد فحســب، بــل مزيًجــا مــن املفهومــني مًعــا، وذلــك بعيــًدا عــن 
اجلــدل الــذي كان ســائًدا فـــي الفتــرة التاليــة لنهايــة احلــرب البــاردة بشــأن طبيعــة العالقــة بــني املفهومــني، وأيهمــا يســبق 
اآلخــر، وهــل هــي عالقــة تكامــل؟ أم أن أحدهمــا بالضــرورة ســيحل محــل اآلخــر؟ فاألزمــات الصحيــة »األمــن الصحــي« 
والتغيــرات املناخيــة »األمــن البيئــي« -كالهمــا مــن األبعــاد الســبعة ملفهــوم األمــن اإلنســاني- ُيشــكالن أحــد التحديــات 
األمنيــة التــي ال ميكــن جتاهلهــا، والتــي ُتلقــي بتداعياتهــا علــى األمــن القومــي للــدول اخملتلفــة. وهنــاك عــدة مالحظــات 

ميكــن اإلشــارة إليهــا فـــي هــذا الشــأن: 

فمــن ناحيــة، هنــاك صعوبــة فـــي الفصــل بــني التحديــات التــي تواجــه األمــن اإلنســاني وتلــك التــي تواجــه أمــن الــدول 
ل أحــد أبعــاد األمــن اإلنســاني- ال ميكــن قصــر تداعياتــه علــى  واألمــن اجلماعــي؛ فملــف التغيــرات املناخيــة -وإن كان ُيشــكِّ

أمــن األفــراد فحســب؛ حيــث أصبــح لــه تداعيــات علــى األمــن القومــي والعالقــات الدوليــة واألمــن الدولــي.

ومــن ناحيــة ثانيــة، يشــهد العالــم حتــوًلا فـــي األزمــات الدوليــة للحــد الــذي أضحــى معــه احلديــث عــن حــدود فاصلــة بــني 
امللفــات األمنيــة أكثــر صعوبــة وتعقيــًدا؛ فهنــاك العديــد مــن األزمــات املرتبطــة باألمــن اإلنســاني حتولــت إلــى أزمــات أمــن 
ــل فـــي أهميــة النظــر فـــي الترتيبــات األمنيــة  قومــي، والعكــس صحيــح. والنقطــة الثالثــة التــي ميكــن اإلشــارة إليهــا هنــا تتمثَّ
ــب قــدًرا  القائمــة، ومــدى قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات األمنيــة املتناميــة واملتنوعــة؛ إذ أضحــت ســبل املواجهــة تتطلَّ

كبيــًرا مــن املرونــة والوعــي، فـــي ظــل املســؤولية اجملتمعيــة املشــتركة الالزمــة لتحقيــق األمــن بأبعــاده اخملتلفــة. 

وختاًمــا، يبقــى التعــاون الدولــي فـــي األحــوال واألزمــات كافــة مدخــًلا ملواجهــة العديــد مــن األزمــات اإلنســانية واألمنيــة، ومــا 
يرتبــط بذلــك مــن ضــرورة إصــالح املؤسســات الدوليــة، مبــا يضمــن التوزيــع العــادل للمهــام واملســؤوليات الدوليــة، والتكاتــف 

الدولــي ملواجهــة التحديات املتشــابكة.   
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