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وتحـــوالت الموقــــف التـركــــــي

163أ. جمال الدين محمد حسن
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فـــي ضـــوء االســـتعدادات المصريـــة الســـتضافة قمـــة المنـــاخ COP 27 بمدينـــة شـــرم الشـــيخ فـــي 

نوفمبـــر المقبـــل، والتـــي تأتـــي تتويًجـــا للجهـــود المصريـــة الدؤوبـــة علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة فـــي 

ـــرات المناخيـــة، وإدمـــاج الُبعـــد البيئـــي فـــي سياســـات التنميـــة المســـتدامة، ُيســـلِّط  مجـــال مكافحـــة التغيُّ

هـــذا العـــدد مـــن دوريـــة "آفـــاق اســـتراتيجية" الضـــوء علـــى ملـــف "COP 27"؛ وذلـــك للوقـــوف علـــى أبـــرز 

تلـــك االســـتعدادات الســـتضافة القمـــة، فضـــًلا عـــن التجـــارب الدوليـــة فـــي مجالـــي دبلوماســـية وحوكمـــة 

ن مـــن اللحـــاق  ـــا عّمـــا إذا كانـــت منطقـــة الشـــرق األوســـط ســـتتمكَّ المنـــاخ،  ويطـــرح الملـــف تســـاؤًلا مهمًّ

ـــة بهـــذا  ـــك مـــن الموضوعـــات وثيقـــة الصل ـــر ذل ـــة، وغي ـــرات المناخي بالركـــب العالمـــي فـــي مكافحـــة التغيُّ

الملـــف، وهـــو مـــا يأتـــي انطالًقـــا مـــن حـــرص مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار - التابـــع لمجلـــس 

الـــوزراء المصـــري - علـــى دعـــم متخـــذ القـــرار والمجتمـــع البحثـــي بمجموعـــة متنوعـــة مـــن التحليـــالت 

إلثـــراء النقـــاش الفكـــري بشـــأنها.

هـــا عـــدد مـــن الخبـــراء بعنـــوان "التغيـــرات المناخيـــة.. خلفيـــة  لـــة أعدَّ ـــن العـــدد دراســـة مطوَّ وقـــد تضمَّ

عامـــة وتوجهـــات مســـتقبلية"، والتـــي ســـلَّطت الضـــوء علـــى تطـــور اآلليـــات والمؤتمـــرات واالتفاقيـــات 

اأُلمميـــة لمكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة وصـــوًلا إلـــى قمـــة COP 27 بشـــرم الشـــيخ.

كمـــا يقـــدم العـــدد مجموعـــة متنوعـــة مـــن الـــرؤى والتحليـــالت والمتابعـــات ألبـــرز المســـتجدات علـــى 

الســـاحتين اإلقليميـــة والعالميـــة.

ــا،  ــر وخارجهـ ــل مصـ ــن داخـ ــراء مـ ــن والخبـ ــن المفكريـ ــة مـ ــدد نخبـ ــذا العـ ــراء هـ ــي إثـ ــارك فـ ــذا وشـ هـ

إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن خبـــراء المركـــز وباحثيـــه.

كمـــا يدعـــو المركـــز الخبـــراء والباحثيـــن مـــن داخـــل المركـــز وخارجـــه إلـــى المشـــاركة فـــي إثـــراء األعـــداد 

ـــا المحليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة. المقبلـــة مـــن الدوريـــة بمقـــاالت وتحليـــالت حـــول مختلـــف القضاي
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رؤى وتحليـــالت

االنتخابـــات  فـــي  الراديكالـــي  اليميـــن  فـــوز  تداعيـــات 
)2022 )يونيـــو  الفرنســـية  التشـــريعية 

تداعيات األزمة األوكرانية على الوضع األمني في آسيا

النظام الدولي من المركزية األوروبية إلى التعددية الكونية

جولة "بايـدن" الشــرق أوسـطيـة .. هـل تـعـيـــد واشنطن 
حساباتها في المنطقة؟

مـــع تعثـــر المفاوضـــات النوويـــة.. هـــل تتجـــه إيـــران إلـــى 
تعزيـــز قـــدرات الـــردع التقليديـــة؟

واألمــــــن  الـدفـــــــاع  لـصـــنـاعـــــات  الـدولــــي  الـمـعــــــرض 
"يوروساتوري" .. أين يتجه العالم في مجال التسلح؟

"الناتو".. أصداء قمة مدريد في شبه الجزيرة الكورية

الروسوفوبيا.. الوجه اآلخر لصراع الحضارات

الحوار الوطني المصري في ضوء التجارب الدولية
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اســـتمرت الحيـــاة البشـــرية آلالف الســـنين قائمـــة 

علـــى التعـــدد والتنـــوع الالمتناهـــي الـــذي يجعـــل مـــن 

كل إنســـان عالًمـــا بذاتـــه، يختلـــف عـــن غيـــره بنفـــس 

قـــدر اختـــالف رمـــزه الوراثـــي، وبصمـــة أصابعـــه، وظـــل 

هـــذا التنـــوع والتعـــدد ســـائًدا فـــي جميـــع المجتمعـــات، 

وَتَعـــّوَد معهـــا اإلنســـان أن يحتـــرم االختـــالف فـــي 

اللـــون، وفـــي اللســـان، وفـــي المظهـــر، وفـــي العـــادات 

والتقاليـــد واألديـــان…. إلـــخ. واحتـــرام االختـــالف كان 

بـــأي  يكـــن  لـــم  ولكنـــه  الوجـــود،  لشـــرعية  احتراًمـــا 

 حـــال مـــن األحـــوال احتراًمـــا للمســـاواة فـــي الوجـــود،

أو النديـــة فـــي القيمـــة والكفـــاءة والكرامـــة، فظهـــرت 

والســـيطرة  واالســـترقاق،  االســـتعباد  أنمـــاط 

واالســـتعالء، ولكنهـــا لـــم تكـــن قائمـــة علـــى نمطيـــة 

بعضهـــم  اســـترقاق  البشـــر  عـــرف  فقـــد  معينـــة، 

البعـــض، ولكـــن االســـترقاق لـــم يكـــن علـــى أســـاس 

اللـــون أو العـــرق، كل ذلـــك النعـــدام وجـــود نظـــام جينـــي 

أو عرقـــي عنصـــري كونـــي، حتـــى خـــرج اإلنســـان األوروبي 

ـــدأ  ـــة واالســـتعمار، وب مـــع حركـــة الكشـــوف الجغرافي

وضعـــه  جينـــي  نظـــام  وفـــق  البشـــر  مـــع  يتعامـــل 

"فرانســـيس جالتـــون" فـــي كتابـــة الـــذكاء المـــوروث 

عـــام 1869، يضـــع األعـــراق فـــي ســـلم تراتبـــي مـــن األدنـــى 

ـــى، ومـــن المؤكـــد أن اإلنســـان األبيـــض كان  ـــى األعل إل

هـــو األعلـــى، فظهـــر نظـــام اســـترقاق عرقـــي.

 الـنـظـــــــام الـدولــــي مــــن الـمـركـزيــــــة األوروبـيــــــة 
إلى التعددية الكونية

أ. د. نصر محمد عارف

ـــة بنظرتهـــا االســـتعالئية  ـــة األوروبي ـــم جـــاءت الحداث ث

ونزعتهـــا التحكميـــة، ورغبتهـــا فـــي الســـيطرة علـــى 

الكـــون بـــكل مكوناتـــه مـــن الطبيعـــة إلـــى ســـلوك 

البشـــر، وانعكـــس ذلـــك فـــي كل منتجـــات الحداثـــة 

الفكريـــة والثقافيـــة والفنيـــة والقانونيـــة والعلميـــة، 

وظهـــر معنـــى جديـــد للعلـــم يقـــوم علـــى مبـــادئ ثالثـــة؛ 

هـــي: التعميـــم، واإلطـــالق، والتنبـــؤ، كل ذلـــك مـــن 

ــة. ــون والطبيعـ ــي الكـ ــم فـ ــل التحكـ أجـ

والتنـوع  التعـدد  مـن  للعالـم  الرؤيـة  تحولـت  هنـا 

واالختالف، إلى النمطية والواحدية، والحركية الخطية 

المتقدمـة المتصاعـدة، ومـن ثـّم لـم ُيعـد هنـاك تنـوع 

أو تعـدد، وإنمـا هـو خـط واحـد يصطـف عليـه البشـر 

إليهـا  التـي وصـل  النقطـة  طبًقـا لمـدى قربهـم مـن 

ا وتقدًمـا فـي أوروبـا. أكثرهـم نضًجـا وتطـوًر

يعرفـوا  أن  األنثروبولوجيـا  لعلمـاء  يحلـو  كان  لذلـك 

القبائـل التـي أطلقـوا عليهـا "بدائيـة" -ولهـذا المفهـوم 

داللـة تؤكـد تلـك النظـرة الواحديـة االسـتعالئية- بأنهـم 

أن  يسـتطيعون  ال  ألنهـم  المعاصـرون"،  "أجدادنـا 

 ،form of life مختلًفـا  حيـاة  نمـط  لهـم  أن   يتصـورا 

أو طريـق تطـور مختلًفـا، أو حركـة تاريخيـة مختلفـة؛ ألن 

العقل الحداثي يؤمن أن للبشرية طريًقا واحًدا مهدته 

لهـم أوروبـا، وسـارت فيـه قبلهـم، ومـا علـى البشـر إال 

أن يسـيروا خلفهـا، ويقتفـوا آثارهـا، ويقلدوهـا فـي كل 

ــرة ـــ ـــ ــقــاهـــ ــامـــعـــة ال أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة - جـ
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التعـدد  مـن  للعالـم  الرؤيـة  تحولـت 
النمطيـة والواحديـة،  إلـى  والتنـوع واالختـالف، 
المتصاعـدة،  المتقدمـة  الخطيـة  والحركيـة 
ومـن ثـّم لـم يعد هناك تنـوع أو تعدد، وإنما هو 
خـط واحـد يصطـف عليـه البشـر طبًقـا لمـدى 
قربهـم مـن النقطـة التـي وصـل إليهـا أكثرهـم 

أوروبـا. فـي  وتقدًمـا  وتطـوًرا  نضًجـا 

شـيء، وإال فسـيظلون خامليـن راكديـن متوقفيـن عـن 

الحركـة، أو متخلفيـن فـي سـرعة الحركـة.

وقـــد ترســـخ هـــذا الفهـــم فـــي عقـــول أبنـــاء العالـــم 

ألنفســـهم  ينظـــرون  فأصبحـــوا  الغربـــي  غيـــر 

ــح  ــي، فتصبـ ــار الحداثـ ــم بنفـــس المنظـ ومجتمعاتهـ

ــارة" وكأن  ــاق بركـــب الحضـ ــم "اللحـ ــة مجتمعاتهـ غايـ

الحضـــارة قافلـــة تســـير فـــي طريـــق واحـــد وحيـــد، والبـــد 

ــاق بالركـــب،  ــري فـــي نفـــس الطريـــق للحـ مـــن أن نجـ

مختلفـــة، دروب  وال  أخـــرى،  طـــرق  توجـــد  ال   وكأنـــه 

وال غايات ومقاصد متنوعة.

وأصبـح مثقفـو العالـم غيـر الغربـي يعتقـدون أن تغييـر 

مجتمعاتهـم، وإخراجهـا مـن حالة الركود التي تعيشـها 

يتطلـب أن تتبـع نفـس الروزنامـة األوروبيـة مـن عصـر 

النهضة واألنوار إلى الحداثة، وأنها هي "وصفة" عالجية 

وضعهـا الطبيـب األوروبـي، وعلـى الجميـع أن يتبعهـا، 

وإال فلـن يتقـدم، ولـن يخـرج مـن حالـة الركـود والفسـاد 

التـي يعيشـها، فكمـا قامـت أوربـا بثـورة بروتسـتانتية، 

ال بـد أن نقـوم بمثلهـا، وكمـا أخرجـت الديـن مـن المجال 

العـام، البـد أن نفعـل ذلـك، وكمـا اعتمـدت العلمانيـة 

المفرطـة، فـال سـبيل لنـا غيرهـا.

لقــد نجحــت الحداثــة مــن خــالل وســائلها المتعــددة 

فــي صناعــة العالــم طبًقــا لمعاييرهــا، وعلى مقاســها، 

ا، واســتخدمت  ا وسياســيًّ ــا وجماليًّ ــا وفنيًّ ــا وعلميًّ فكريًّ

التغييــر  الوســائل: ســواء  الغايــة كل  هــذه  لتحقيــق 

آليــات االســتعمار واالســتيطان،  خــالل  مــن  بالقــوة 

والحــروب الديموجرافيــة، أو مــن خــالل آليــات تغييــر 

والفنــون، والســينما  الثقافــة  خــالل  مــن   األفــكار، 

أو مــن خــالل اآلليــات العلميــة مــن خــالل إبــداع علــوم 

خاصــة لتغييــر العالــم غيــر الغربــي مــن االستشــراق 

تمظهراتهــا  بــكل  التنميــة  إلــى  األنثروبولوجيــا  إلــى 

ونســخها المتعــددة التــي آخرهــا التنميــة المســتدامة، 

مــن خــالل كل ذلــك تمــت إعــادة صناعــة العالــم علــى 

المقــاس األوروبــي التاريخــي والمعاصــر.

وهنـــا تشـــّكلت القيـــم العالميـــة، وُصنعـــت المعاييـــر 

فكانـــت  العالميـــة،  الرمـــوز  تخليـــق  وتـــم  العالميـــة، 

فكـــرة العولمـــة حقيقـــة وصـــل إليهـــا العالـــم فـــي 

وتحققـــت  ـــا،  حضاريًّ الماضـــي  القـــرن  خمســـينيات 

ا بعـــد انتهـــاء المنافـــس الداخلـــي المتمثـــل  سياســـيًّ

فـــي الشـــيوعية.

والرمــوز  والمعاييــر  القيــم  مجمــل  إلــى  نظرنــا  إذا 

والمناســبات التــي تأخــذ صفة العالميــة نجد أنها نابعة 

الخصوصيــة  وهــي  واحــدة،  ثقافيــة  خصوصيــة  مــن 

األوروبيــة وامتداداتهــا في أمريكا الشــمالية وأســتراليا، 

"تخصيــص  وهــي  الفريــدة  الصيغــة  تحققــت  بحيــث 

الخصوصيــة".  وعولمــة  العالميــة، 

علـــى أن جميـــع االتفاقيـــات والمعاهـــدات التـــي تأخـــذ 

صفـــة العالميـــة، وتشـــكل القانـــون الدولـــي العـــام 

أو اإلنســـاني، جميعهـــا نشـــأت لمعالجـــة مشـــكالت 

بيـــن أطـــراف أوروبيـــة، وجميـــع المواثيـــق  أوروبيـــة 

التـــي تحـــدد مـــا هـــو إنســـاني مـــن حقـــوق اإلنســـان 

إلـــى حقـــوق الطفـــل، إلـــى أي نـــوع مـــن الحقـــوق هـــي 

ـــر عـــن القيـــم األوروبيـــة التـــي احتكـــرت مفهـــوم  تعبِّ

العالميـــة  المنظمـــات  فـــإن  كذلـــك  اإلنســـانية. 

الكبـــرى مـــن عصبـــة األمـــم، إلـــى األمـــم المتحـــدة، إلـــى 

أصغـــر منظمـــات حقـــوق اإلنســـان والعمـــل الخيـــري 

أنشـــأتها أطـــراف غربيـــة لتعكـــس القيـــم الغربيـــة، 
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حتـــى أن المناســـبات التـــي صـــارت عالميـــة مثـــل عيـــد 

ـــر عـــن  الحـــب، ويـــوم المـــرأة العالمـــي جميعهـــا تعبِّ

فـــي  مـــدن صغيـــرة  فـــي  أحـــداث صغيـــرة وقعـــت 

ــة. ــارت عالميـ ــم صـ ــكا، ثـ ــا وأمريـ أوروبـ

هـــذه المركزيـــة المفرطـــة التـــي زادت مـــن شراســـتها 

فكـــرة النظـــام بـــكل مـــا تحملـــه مـــن هيمنـــة وســـيطرة 

وقـــوة، وهيكليـــة حديديـــة، هـــي التـــي أصبحنـــا نعرفهـــا 

علـــى أنهـــا "النظـــام الدولـــي"، الـــذي هـــو دولـــي مـــن حيـــث 

لـــه.  الجميـــع  ســـريانه ومجـــال تطبيقـــه، وخضـــوع 

ــادره،  ــأه، ومصـ ــا مـــن حيـــث منشـ ـ ــه ليـــس دوليًّ ولكنـ

والحضـــارات  الثقافـــات  مختلـــف  عـــن  وتعبيـــره 

هـــذا  البشـــري،  العيـــش  وأنمـــاط  والخصوصيـــات، 

أوروبـــي  نظـــام  حقيقتـــه  فـــي  هـــو  الدولـــي  النظـــام 

ــر؛  ــي البشـ ــى باقـ ــه علـ ــة قيمـ ــي، فـــرض منظومـ حداثـ

مـــرة بالقـــوة الماديـــة القاهـــرة، وأخـــرى بقـــوة التنظيـــم 

الدولـــي وقوانينـــه، وثالثـــة بقـــوة الفكـــرة، أو القـــوة 

السياســـية التـــي تجعـــل اآلخريـــن ينصاعـــون دون أن 

يصـــدر لهـــم أمـــر بذلـــك؛ ألن شـــرعية الوجـــود تأتـــي مـــن 

ــود. ــي بالوجـ ــام الدولـ ــراف النظـ اعتـ

لقـــد عـــرف العالـــم فـــي تاريخـــه أنماًطـــا مـــن هيمنـــة 

قـــوة معينـــة علـــى المحيـــط الجغرافـــي لهـــا، وفرضهـــا 

السياســـية،  الكيانـــات  بيـــن  العالقـــات   لمعاييـــر 

أو الـــدول، أو لمعاييـــر الحـــرب والســـلم باألســـاس، 

ولكـــن لـــم يعـــرف العالـــم قبـــل المرحلـــة االســـتعمارية 

األوروبيـــة مـــن َفـــَرَض معاييـــره علـــى جميـــع العالـــم 

فـــي جميـــع مجـــاالت الحيـــاة.

مرحلـــة  المتوســـط  البحـــر  منطقـــة  عرفـــت  لقـــد 

مرحلـــة  وبعدهـــا   ،Pax Romana الرومانـــي  الســـالم 

كانـــا  وكالهمـــا   ،Pax Islamica اإلســـالمي  الســـالم 

ُيطبقـــان فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط مـــن حيـــث 

المجـــال الجغرافـــي، وعلـــى قضايـــا الحـــرب والســـلم 

والتجـــارة الدوليـــة مـــن حيـــث المجـــال الموضوعـــي، 

ــاة  ــم وحيـ ــى قيـ ــر علـ ــا تأثيـ ــن ألي منهمـ ــم يكـ ــن لـ ولكـ

وثقافـــة المجتمعـــات المحليـــة فـــي أي مـــن مناطـــق 

البحـــر المتوســـط؛ إذ ظـــل التنـــوع والتعـــدد الثقافـــي 

فـــي  العالـــم  إلـــى  أوروبـــا  خـــروج  ـــا حتـــى  قائًمـــا وثريًّ

مرحلـــة االســـتعمار ومـــا تالهـــا.

ــا نخلـــص إلـــى أن العالـــم عـــاش خـــالل القرنيـــن  وهنـ

تاريخـــه  فـــي  مســـبوقة  غيـــر  مرحلـــة  الماضييـــن 

بصـــورة  واحـــدة  حضـــارة  هيمنـــت  حيـــث  الطويـــل؛ 

شرســـة علـــى العالـــم، وقضـــت أو كادت تقضـــي علـــى 

التعـــدد اللغـــوي، والثقافـــي، والدينـــي للبشـــر؛ حيـــث تـــم 

القضـــاء علـــى مئـــات اللغـــات والثقافـــات والشـــعوب، 

ويكفـــي أن نرصـــد مـــا حـــدث للســـكان األصلييـــن فـــي 

األمريكتيـــن وأســـتراليا.

وظهـــور  الحداثـــة،  بعـــد  مـــا  حركـــة  تصاعـــد  ومـــع 

الهيمنـــة  ملفـــات  فتـــح  تـــم  النســـوية،  الحـــركات 

ـــة نفســـها، أي مـــن  ـــة مـــن داخـــل حركـــة الحداث الحداثي

داخـــل المركزيـــة األوروبيـــة المهيمنـــة، فـــكان البديـــل 

ـــا أيًضـــا وهـــو حركـــة مـــا بعـــد الحداثـــة، ومـــا بعـــد  أوروبيًّ

كل شـــيء أوروبـــي، أي أن العالـــم غيـــر األوروبـــي لـــم 

يـــزل فـــي موقـــع المفعـــول بـــه، هـــو موضـــوع وليـــس 

فاعـــاًل، حتـــى فـــي الدفـــاع عـــن وجـــوده، وحقـــه فـــي 

االختـــالف يكـــون المدافـــع مـــن المركـــز األوروبـــي.

هنـــا بـــدأ الحديـــث عـــن أنـــواع التعـــدد األخـــرى، فتـــم 

فتـــح ملفـــات التعـــدد العرقـــي، واللونـــي، والثقافـــي، 

النظـــام الدولـــي هـــو فـــي حقيقتـــه نظـــام 
ــه علـــى  أوروبـــي حداثـــي، فـــرض منظومـــة قيمـ
ــرة،  ــة القاهـ ــوة الماديـ ــرة بالقـ ــر؛ مـ ــي البشـ باقـ
وقوانينـــه،  الدولـــي  التنظيـــم  بقـــوة  وأخـــرى 
وثالثـــة بقـــوة الفكـــرة، أو القـــوة السياســـية 
التـــي تجعـــل اآلخريـــن ينصاعـــون دون أن يصـــدر 
لهـــم أمـــر بذلـــك؛ ألن شـــرعية الوجـــود تأتـــي مـــن 

ــود. ــي بالوجـ ــام الدولـ ــراف النظـ اعتـ
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عـــن مـــدى ســـعي الغـــرب ومـــا يســـمى بالنخـــب 

الحالـــي  النظـــام  علـــى  للحفـــاظ  الوطنيـــة  فـــوق 

ومرحلـــة  قادمـــة  جديـــدة  حقبـــة  تحـــل  لألشـــياء، 

ذات  الـــدول  وفقـــط  العالـــم.  تاريـــخ  فـــي  جديـــدة 

الســـيادة الحقيقيـــة يمكـــن أن تضمـــن ديناميكيـــات 

ـــر  ـــن فـــي معايي ـــاًلا لآلخري ـــة، وأن تصبـــح مث نمـــو عالي

ونوعيـــة الحيـــاة، وحمايـــة القيـــم التقليديـــة والمثـــل 

اإلنســـانية العليـــا، ونمـــاذج التنميـــة التـــي ال يتحـــول 

فيهـــا اإلنســـان إلـــى وســـيلة، بـــل يصبـــح الهـــدف 

ـــا ال رجعـــة فـــي هـــذه  ـــن": "طبًع ـــى". وقـــال "بوتي األعل

الوطنـــي  الصعيديـــن  وعلـــى  الهائلـــة.  التغييـــرات 

نظـــام  ومبـــادئ  أســـس  تطويـــر  يتـــم  والعالمـــي، 

عالمـــي متناغـــم وأكثـــر إنصاًفـــا وبتوجـــه اجتماعـــي 

وآمـــن، كبديـــل للنظـــام الحالـــي أو النظـــام العالمـــي 

أحـــادي القطـــب الـــذي كان قائًمـــا حتـــى اآلن، والـــذي 

ــارة". ــور الحضـ ــا لتطـ ــه عائًقـ ــات بطبيعتـ بـ

نظـــام  يظهـــر  أن  يمكـــن  أنـــه  يتضـــح  وختاًمـــا، 

ــة  ــة والحضاريـ ــة الثقافيـ ــى التعدديـ دولـــي يقـــوم علـ

ـــة واحـــدة  ـــة حضاري ـــه مرجعي ـــة، وال تكـــون في والديني

تحـــدد منظومـــة القيـــم الكونيـــة، وتحاكـــم جميـــع 

البشـــر طبًقـــا لتلـــك المنظومـــة التـــي لـــم يشـــتركوا 

فـــي صناعتهـــا، ولـــم تؤخـــذ فـــي االعتبـــار أولوياتهـــم، 

علـــى  بـــل  مقدســـاتهم،   
ِ

تـــراع ولـــم  قيمهـــم،  أو 

العكـــس ُينَظـــر إليهـــا باحتقـــار وازدراء.

والدينـــي، وهنـــا تصاعـــدت األصـــوات التـــي تدعـــو 

للتســـامح أي قبـــول اآلخـــر، والســـماح لـــه بالوجـــود، 

ـــراف بشـــرعية اآلخـــر، وظهـــرت  ـــة واالعت أو للتعددي

ـــة كبـــرى تدعـــو للتعدديـــة كبديـــل  مشـــروعات فكري

هارفـــارد،  جامعـــة  مشـــروع  أهمهـــا  للتســـامح، 

الـــذي يقـــوم علـــى أن التعدديـــة تعنـــي التســـاوي 

فـــي شـــرعية الوجـــود، بينمـــا التســـامح والتعايـــش 

بـــاب  مـــن  اآلخـــر  للطـــرف  طـــرف  قبـــول  يعنـــي 

ــرم. ــازل والكـ التنـ

ا بـــدأ العالـــم يتجـــه مـــن الناحيـــة السياســـية  وأخيـــًر

مـــع  التعدديـــة  إلـــى  والعســـكرية  واالقتصاديـــة 

عـــودة  ومـــع  ـــا،  اقتصاديًّ والهنـــد  الصيـــن  صعـــود 

ا وعســـكريًّا، هنـــا بـــدأ التحـــدي  الـــدور الروســـي سياســـيًّ

الحقيقـــي للمركزيـــة األوروبيـــة، وأصبـــح العالـــم يســـير 

ـــة،  ـــة األوروبي ـــة الواحدي ـــق خـــارج إطـــار الخطي فـــي طري

وأصبـــح أمـــام شـــعوب العالـــم مســـارات متنوعـــة 

للتطـــور والتقـــدم.

هـــذه الحقائـــق بـــدأت تنعكـــس علـــى الواقـــع الدولـــي 

اآلن، علـــى مســـتوى التحالفـــات الدوليـــة، وإعـــادة 

ترتيـــب مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم، ومنهـــا العالـــم 

العربـــي، وبـــدأت إرهاصـــات تنفيذهـــا فـــي منطقـــة 

ــيا،  ــرق آسـ ــا، وشـ ــرق أوروبـ ــط، وشـ ــرق األوسـ الشـ

وبـــدأت كل مـــن روســـيا والصيـــن تتحـــركان بطريقـــة 

ثابتـــة وهادئـــة، ولكنهـــا صارمـــة نحـــو تنفيـــذ هـــذا 

الهـــدف البعيـــد، وهـــو االنتقـــال إلـــى عالـــم مـــا بعـــد 

الغـــرب. ثـــم جـــاءت األزمـــة األوكرانيـــة التـــي فشـــل 

فيهـــا الغـــرب فـــي حشـــد العالـــم خلفـــه ضـــد روســـيا، 

بـــل إن الغـــرب ذاتـــه فشـــل فـــي توحيـــد أوروبـــا ضـــد 

روســـيا. فـــي كلمتـــه يـــوم 20  يوليـــو 2022 أمـــام منتـــدى 

الرئيـــس  قـــال  الجديـــد":  للعصـــر  قويـــة  "أفـــكار 

الروســـي "فالديميـــر بوتيـــن"، إن التاريـــخ العالمـــي 

ينتقـــل إلـــى مرحلـــة جديـــدة، حيـــث يمكـــن للـــدول ذات 

الســـيادة الحقيقيـــة فقـــط إظهـــار ديناميكيـــات نمـــو 

عاليـــة. وأضـــاف الرئيـــس "بوتيـــن"، "بغـــض النظـــر 

الماضييـن  القرنيـن  العالـم خـالل  عـاش 
مرحلة غير مسـبوقة في تاريخه الطويل، حيث 
علـى  بصـورة شرسـة  واحـدة  هيمنـت حضـارة 
العالـم، وقضـت أو كادت تقضـي علـى التعـدد 
حيـث  للبشـر؛  والدينـي  والثقافـي،  اللغـوي، 
والثقافـات  اللغـات  مئـات  علـى  القضـاء  تـم 
والشعوب، ويكفي أن نرصد ما حدث للسكان 

وأسـتراليا. األمريكتيـن  فـي  األصلييـن 
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علـــى الرغـــم مـــن كثافـــة األســـئلة التـــي ُطرحـــت طيلـــة 

الرئيـــس األمريكـــي  التـــي ســـبقت جولـــة  األســـابيع 

"جـــو بايـــدن" األولـــى فـــي الشـــرق األوســـط منـــذ توليـــه 

ـــة  ا عـــام 2021 حـــول أهـــداف هـــذه الجول ـــه رســـميًّ منصب

حـــدث  مـــا  فـــإن  األهـــداف،  هـــذه  تحقيـــق  وفـــرص 

يكـــن كمـــا كان متوقًعـــا،  لـــم  الزيـــارة  انتهـــاء  بعـــد 

 مجـــرد اجتهـــادات إلجابـــات، بـــل وجـــدت أســـئلة أخـــرى

ال تقـــل أهميـــة مـــن ســـابقاتها قبـــل بـــدء الزيـــارة؛ 

ــات  ــة اإلجابـ ــم ضبابيـ ــأنه أن يدعـ ــن شـ ــذي مـ ــر الـ األمـ

حـــول نجـــاح أو فشـــل هـــذه الجولـــة؛ حيـــث ال توجـــد 

إجابـــات حاســـمة تقـــول إن الزيـــارة نجحـــت أو فشـــلت، 

ـــل تقـــول أيًضـــا نجحـــت بالنســـبة  ليـــس هـــذا فقـــط، ب

لمـــن وفشـــلت بالنســـبة لمـــن، بعـــد أن أدت فعاليـــات 

متمايـــزة  أطـــراف  ثالثـــة  فـــرز  إلـــى  الجولـــة  ونتائـــج 

المصالـــح واألهـــداف: الواليـــات المتحـــدة وإســـرائيل 

ــوار. ــريكة فـــي الحـ ــة الشـ والـــدول العربيـ

إن المقـــال المهـــم الـــذي تعمـــد أن ينشـــره الرئيـــس 

ـــدن" فـــي صحيفـــة الواشـــنطن بوســـت  األمريكـــي "باي

أوســـطية  الشـــرق  جولتـــه  بـــدء  مـــن  أيـــام  قبيـــل 

ــذه  ــى: أن هـ ــن؛ األولـ ــن مهمتيـ ــن حقيقتيـ كشـــف عـ

مطلًبـــا  تكـــون  أن  قبـــل  أمريكـــي  مطلـــب  الجولـــة 

ا فرضتـــه تداعيـــات أزمـــة أوكرانيـــا،  شـــرق أوســـطيًّ

ـــر فـــي ســـوق الطاقـــة العالميـــة  وخاصـــة العجـــز الكبي

جولـــة "بايــــدن" الشــــــرق أوسـطيــــة .. هــــل تـعـيــــــد 
المنطقـــة؟ فـــي  واشـــنطن حســـاباتها 

د. محمد السعيد إدريس

مــــــســــــتــــــشــــــار مــــــــركــــــــز األهــــــــــــــــــــــرام لــــــــلــــــــدراســــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة واالســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة

التـــي  للدرجـــة  األســـعار  وارتفـــاع  والغـــاز(،  )النفـــط 

باتـــت تؤثـــر علـــى شـــعبية الرئيـــس "بايـــدن" وحزبـــه 

)الحـــزب الديمقراطـــي( وفـــرص نجاحـــه فـــي انتخابـــات 

التجديـــد النصفـــي المقبلـــة للكونجـــرس األمريكـــي 

فـــي نوفمبـــر القـــادم. 

عـــن كل  يترفـــع  أن  قـــرر  "بايـــدن"  أن  واضًحـــا  كان 

ــه  ــدن" مقالـ ــر "بايـ ــا نشـ ــابقة، وعندمـ ــه السـ انتقاداتـ

الُمشـــار إليـــه الـــذي شـــرح فيـــه لمـــاذا هـــو ذاهـــب 

ـــا،  براجماتيًّ يكـــون  أن  يريـــد  كان  الســـعودية،  إلـــى 

ــي أن  ــا يعنـ ــكا أوًلا"؛ مـ ــح أمريـ ــعار "مصالـ ــا شـ رافًعـ

ــت  ــي فرضـ ــي التـ ــة هـ ــة األمريكيـ ــارات الداخليـ االعتبـ

وخاصـــة  الزيـــارة  بهـــذه  القيـــام  "بايـــدن"  علـــى 

قمـــة  وحضـــور  الســـعودية،  العربيـــة  للمملكـــة 

"األمـــن والتنميـــة" مـــع قـــادة الـــدول العربيـــة التســـع 

المشـــاركة فـــي هـــذه القمـــة.

لــم  "بايــدن"  إن  نقــول  أن  نســتطيع  المعنــى  بهــذا 

سياســي  بمشــروع  األوســط  الشــرق  إلــى  يذهــب 

بحتــة،  أمريكيــة  بمطالــب  ذهــب  مــا  بقــدر  أمريكــي 

ولعــل هــذا مــا أدركتــه القيــادات العربيــة التــي نجحــت 

فــي التقــاط خيــوط هــذه الرســالة، واســتطاعت أن 

تتحــاور بـــ "نديــة" غيــر مســبوقة مــع القيــادة األمريكية، 

األفــكار"  "مناطحــة  بـــ  وصفــه  يمكــن  مــا  وحــدث 

الســعودي  العهــد  وولــي  "بايــدن"  بيــن  خصوًصــا 
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جولـــة "بايـــدن" فـــي الشـــرق األوســـط 
هـــي مطلـــب أمريكـــي قبـــل أن تكـــون مطلًبـــا 
أزمـــة  تداعيـــات  فرضتـــه  ا  أوســـطيًّ شـــرق 

أوكرانيـــا.

األميــر "محمــد بــن ســلمان" عندمــا قــرر "بايــدن" أن 

للزيــارة  الرافــض  األمريكــي  العــام  الــرأي  يخاطــب 

مــن خــالل طــرح قضيــة اغتيــال "خاشــقجي"، وكانــت 

النتيجــة هــي ســماع ردود لــم يســتطع هــو مجاراتهــا 

وبالــذات حــول ازدواجيــة األمريكييــن فــي التعامــل مــع 

مثــل هــذه القضايــا.

أمـــا الحقيقـــة الثانيـــة فهـــي أن هـــذه الجولـــة جـــاءت 

كشـــفتها  أوســـطية  شـــرق  تحـــوالت  مـــن  بدافـــع 

تداعيـــات األزمـــة األوكرانيـــة، أبرزهـــا أن الـــدول العربيـــة 

الحليفـــة أو الصديقـــة للواليـــات المتحـــدة فـــي الشـــرق 

َمـــن حضـــر منهـــا قمـــة األمـــن  األوســـط وخاصـــة 

والتنميـــة فـــي جـــدة )دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

الســـت ومصـــر واألردن والعـــراق( كانـــت واعيـــة بمـــا 

فيـــه الكفايـــة بالتحـــوالت التـــي تحـــدث فـــي صراعـــات 

ــام العالمـــي، خاصـــة األفـــول األمريكـــي مقابـــل  النظـ

الـــذي  النحـــو  علـــى  والروســـي  الصينـــي  الصعـــود 

البريطانيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  بليـــر"  "تونـــى  كشـــفه 

ـــدول التســـع  األســـبق عقـــب قمـــة جـــدة، وأن هـــذه ال

المشـــاركة فـــي قمـــة جـــدة لـــم تلتـــزم بموقـــف محايـــد 

فقـــط إزاء األزمـــة األوكرانيـــة بـــل أظهـــرت حرًصـــا علـــى 

تثبيـــت مـــا أنجزتـــه مـــن نجاحـــات علـــى صعيـــد عالقـــات 

التعـــاون بينهـــا وبيـــن كل مـــن الصيـــن وروســـيا، رغـــم 

تـــزال حريصـــة علـــى اســـتمرارية عالقاتهـــا  أنهـــا ال 

الخاصـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة.

أدرك "بايــدن" هــذه التحــوالت المهمــة وأدرك أنهــا 

تحــدث فــي وقــت تــزداد فيــه أهميــة منطقــة الشــرق 

األوســط بالنســبة للمصالــح األمريكيــة، علــى عكــس 

قناعــات أمريكيــة ســابقة بــدأت فــي عهــد الرئيــس 

عهــد  فــي  أكثــر  وتأكــدت  أوبامــا"  "بــاراك  األســبق 

الرئيــس الســابق "دونالــد ترامــب". األول قــاد التحــول 

الشــرق  إلــى  األوســط  الشــرق  مــن  االســتراتيجي 

الصيــن،  لمواجهــة  آســيا  شــرق  وجنــوب  األقصــى 

وأعطــى للعالقــة مــع كل مــن إيــران )عبــر االتفــاق 

النووي عام 2015( وتركيا )التنسيق في سوريا( أهمية 

علــى حســاب العالقــة مــع العالــم العربــي. أمــا اآلخــر 

فقــد تعامــل باســتعالء مــع العــرب وطــرق معادلــة 

"األمــن مدفــوع األجــر" أو "الحمايــة مقابــل الثمــن" مــع 

الحائــط  عــرض  وضــرب  الخليجيــة،  العربيــة  الــدول 

بالحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وقــاد 

مشــروع تصفيــة القضيــة الفلســطينية عبــر مبادرتــه 

الشــهيرة المعروفــة باســم "صفقــة القــرن"، ونقــل 

ــة  ــا أن المدين ــى القــدس معلًن ــة إل الســفارة األمريكي

الموحــدة )القــدس الشــرقية مــع القــدس الغربيــة( 

علــى  اليهوديــة،  للدولــة  وأبديــة  موحــدة  عاصمــة 

النحــو الــذي ُيطالــب بــه اليميــن اليهــودي المتطــرف 

فــي إســرائيل.

جــاء "بايــدن" إلــى المنطقــة بــكل هــذه اإلدراكات وجــاء 

واعًيــا بهاتيــن الحقيقتيــن، ومــن َثــمَّ جــاءت المخرجات 

ــرة عنهمــا بدرجــة كبيــرة علــى النحــو التالــي: ُمعبِّ

)1( وثيقة إعالن القدس وامتداداتها 
األمريكية الداخلية: 

بـــدأ الرئيـــس "بايـــدن" جولتـــه بزيارة إســـرائيل والضفة 

بقـــادة إســـرائيل  التقـــى  المحتلـــة، حيـــث  الغربيـــة 

وبالرئيـــس الفلســـطيني "محمـــود عبـــاس"، وقـــد 

ظهـــر واضًحـــا أن هـــذا الجـــزء مـــن الجولـــة محكـــوم 

بدوافـــع داخليـــة أمريكيـــة وبالتحديـــد مغازلـــة "اللوبـــي 

ــة داخـــل  ــات الضغـــط اليهوديـ ــرائيلي" وجماعـ اإلسـ

الواليـــات المتحـــدة، فـــي محاولـــة إلنقـــاذ مـــا يمكـــن 

إنقـــاذه بالنســـبة النتخابـــات الكونجـــرس المقبلـــة 

التـــي تؤكـــد معظـــم االســـتطالعات ضعـــف موقـــف 
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أداء  ســـوء  بســـبب  فيهـــا؛  الديمقراطـــي  الحـــزب 

اإلدارة األمريكيـــة، وعجزهـــا عـــن احتـــواء تداعيـــات 

وارتفـــاع  التضخـــم  وخاصـــة  األوكرانيـــة،  األزمـــة 

ــن. ــعار البنزيـ أسـ

لذلــك لــم يذهــب "بايــدن" إلــى رام هللا وتــل أبيــب وهــو 

ــر  ــم بالتعبي ــدة، كل مــا اهت ــادرة ســالم جدي يحمــل مب

عنــه هــو تجديــد تأييــده لـــ "حــل الدولتيــن"، ولكــن دون 

ُيؤَخــذ  إلــى سياســة  رؤيــة  لتحويلــه مــن  قــوة دفــع 

بهــا؛ مــا يعنــي أن تجديــده تأييــد حــل الدولتيــن كان 

مجــرد رســالة أراد أن تصــل إلــى القــادة العــرب الذيــن 

ســيلتقيهم فــي جــدة أكثــر من كونها موجهــة للقيادة 

"الباهــت"  الموقــف  هــذا  مقارنــة  الفلســطينية. 

ــا"  ــا حقيقيًّ بحرصــه الشــديد علــى أن يكــون "صهيونيًّ

"يائيــر البيــد"  بــه  الــذي تعمــد اإلفصــاح  النحــو  علــى 

رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية يؤكــد أن مــا تضمنتــه 

وثيقــة "إعــالن القــدس" بينــه وبيــن "يائيــر البيــد" ُيعــد 

البلديــن  بيــن  للعالقــات  طريــق"  "خريطــة  بمثابــة 

ــه مــن  ــة مــن خــالل مــا تتضمن فــي الســنوات المقبل

ا  التزامــات أمنيــة أمريكيــة إلســرائيل، وتأكيــًدا متكــرًر

للعالقــات االســتراتيجية التــي لــم تنفصــم.

ــت وثيقــة إعــالن القــدس علــى التــزام واشــنطن  نصَّ

علــى  والحفــاظ  إســرائيل"،  "أمــن  ُيســّمى  بمــا 

المطلــق  اإلســرائيلي  النوعــي  العســكري  التفــوق 

إليــران  الســماح  وعــدم  المنطقــة،  دول  كل  علــى 

بامتــالك ســالح نــووي، والتلويــح باســتخدام العمــل 

ُيســّمى  مــا  ومواجهــة  ذلــك،  لتحقيــق  العســكري 

شــملت  كمــا  بالمنطقــة،  اإليرانيــة"  "األنشــطة  بـــ 

إلســرائيل  العســكري  بالدعــم  التعهــد  الوثيقــة 

بميزانيــة ضخمــة تصــل إلــى 38 مليــار دوالر، علــى مــدار 

دعــم منظومــة  ذلــك  فــي  بمــا  القادمــة،  الســنوات 

القبــة الحديديــة، والبحــث عــن مصــادر تعزيــز قــوة 

أخــرى للحمايــة مــن الصواريــخ، إضافــة إلــى االهتمــام 

إســرائيل  دمــج  لتعميــق  إقليمــي"  "هيــكل  ببنــاء 

محاربــة  جانــب  إلــى  إيــران،  ومواجهــة  بالمنطقــة 

إســرائيل،  الســامية ومحــاوالت مقاطعــة  معــاداة 

نفســها عــن  الدفــاع  فــي  حقهــا  نفــي   ومحاولــة 

أو تمييزهــا بصــورة غيــر نزيهــة فــي أي هيئــة بمــا فيهــا 

األمــم المتحــدة أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

)2( قمة جدة لألمن والتنمية: 

ـــرت عـــن  إذا كانـــت وثيقـــة "إعـــالن القـــدس" قـــد عبَّ

 المصالــــــح المشـــتـركــــة اإلســـرائـيـلـيــــة - األمـريـكـيــــــة،

ـــكا وخاصـــة  ـــده إســـرائيل مـــن أمري ـــد مـــا تري أو بالتحدي

ـــران  الفـــوز بدعـــم أمريكـــي للعمـــل العســـكري ضـــد إي

لمنـــع امتالكهـــا لســـالح نـــووي، فـــإن الوثيقـــة األخـــرى 

التـــي جـــرى التوصـــل إليهـــا عقـــب قمـــة الـــدول التســـع 

ــح  ــن مصالـ ــر عـ ـ ــاءت لتعبِّ ــدة جـ ــات المتحـ ــع الواليـ مـ

ومواقـــف األطـــراف العربيـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة، 

ــدة  ــات المتحـ ــرائيل أو الواليـ ــده إسـ ــا تريـ وليـــس عمـ

منفـــردة. ففـــي إســـرائيل تحـــدث "بايـــدن" عمـــا تريـــده 

اإلقليمـــي  االندمـــاج  بتعميـــق  فَوعـــد  إســـرائيل؛ 

وأطـــر  الســـالم  اتفاقـــات  توســـيع  عبـــر  إلســـرائيل 

يتـــردد بكثافـــة  التعـــاون األمنـــي، وبالـــذات مـــا أخـــذ 

فـــي اإلعـــالم اإلســـرائيلي وبعـــض مصـــادر اإلعـــالم 

العربيـــة المتهافتـــة علـــى التطبيـــع مـــع إســـرائيل، 

"الناتـــو  بــــ  ُيعـــَرف  أخـــذ  مـــا  تأســـيس  وبالتحديـــد 

العربـــي"، كمـــا وعـــد بمنـــع إيـــران مـــن امتـــالك أســـلحة 

لتحقيـــق  القـــوة  اســـتخدام  يســـتبعد  ولـــم  نوويـــة 

أنـــه ربمـــا يكـــون الخيـــار األخيـــر.  ذلـــك، لكنـــه اعتبـــر 

أمـــا فـــي جـــدة، فقـــد ثبـــت عـــدم وجـــود طـــرح صريـــح 

وتــل  هللا  رام  إلــى  "بايــدن"  يذهــب  لــم 
أبيــب وهــو يحمــل مبــادرة ســالم جديــدة، كل 
تأييــده تجديــد  هــو  عنــه  بالتعبيــر  اهتــم   مــا 
لـــ "حــل الدولتيــن" ولكن دون قوة دفع لتحويله 

مــن رؤيــة إلــى سياســة ُيؤَخذ بها.
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لدعـــوة تأســـيس ذلـــك "الناتـــو" العربـــي الـــذي يربـــط 

الـــدول العربيـــة وإســـرائيل بإطـــار دفاعـــي تحالفـــي 

تقـــوده الواليـــات المتحـــدة، علـــى العكـــس مـــن كل 

مـــا كان يجـــري الترويـــج لـــه، األكثـــر مـــن ذلـــك أن الـــدول 

العربيـــة المشـــاركة فـــي قمـــة جـــدة قدمـــت مؤشـــرات 

كاشـــفة لرفـــض تأســـيس تحالـــف ضـــد إيـــران، بـــل 

أظهـــرت اهتمامـــات بتحســـين العالقـــات مـــع إيـــران 

المتبـــادل؛  واالحتـــرام  الجـــوار  حســـن  علـــى  قائمـــة 

فمـــن ناحيـــة قـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي "فيصـــل 

بـــن فرحـــان آل ســـعود" )16 يوليـــو 2022( إنـــه "ال يوجـــد 

شـــيء اســـمه )ناتـــو عربـــي("، مؤكـــًدا أن قمـــة جـــدة لـــم 

تناقـــش "التحالـــف الرباعـــي مـــع إســـرائيل ضـــد إيـــران"، 

وفـــي الوقـــت ذاتـــه قـــال إن المحادثـــات الســـعودية-

اإليرانيـــة التـــي تتـــم بوســـاطة عراقيـــة "إيجابيـــة، لكنهـــا 

لـــم تصـــل إلـــى النتائـــج المرجـــوة بعـــد"، وزاد "نأمـــل 

ومســـتمرون  المســـتقبل  فـــي  إيجابيـــة  بتطـــورات 

فـــي البحـــث عـــن تفاهمـــات ونتطلـــع أن تكـــون الجـــارة 

ـــروح". وبشـــأن التعـــاون مـــع إســـرائيل  ـــران بهـــذه ال إي

مـــن  نـــوع  أي  ُيطـــرح  "لـــم  الســـعودي  الوزيـــر  قـــال 

التعـــاون العســـكري أو التقنـــي مـــع إســـرائيل، وال 

نوقـــش فـــي القمـــة، ولـــم نناقشـــه )أي الســـعودية(". 

وبشـــأن قـــرار فتـــح الســـعودية مجالهـــا الجـــوي أمـــام 

جميـــع الطائـــرات، والـــذي رحبـــت بـــه إســـرائيل، أجـــاب 

"هـــذا ال يعنـــي عالقـــات دبلوماســـية مـــع إســـرائيل، 

وال يعنـــي أي خطـــوات أخـــرى".

الالفــت أيًضــا بهــذا الخصــوص مــا صرَّح به مــن ناحية 

ــر الخارجيــة األردنــي الــذي  أخــرى "أيمــن الصفــدي" وزي

كانــت بــالده قــد رحبــت مســبًقا بفكــرة "الناتــو العربــي" 

فــي مقابلــة  "بايــدن"؛ فقــد صــرَّح  بــدء جولــة  قبيــل 

تلفزيونيــة بأنــه "لــم يتحــدث معنــا أحــد حــول أي حلــف 

بمعنــى الناتــو"، واســتدرك "الصفــدي" فــي معــرض 

المنطقــة  فــي  "كلنــا  قائــًلا:  األمــر  هــذا  عــن  حديثــه 

وإلــى  العربــي،  التعــاون  آليــات  تعزيــز  إلــى  نحتــاج 

آليــات عمــل عربيــة ومؤسســاتية قــادرة علــى خدمــة 

مصالحنــا وتحقيــق األفضــل لشــعوبنا ودولنــا". وفــي 

ســياق آخــر تحــدث الوزيــر األردنــي عــن العالقــات مــع 

إيــران والوضــع فــي جنــوب ســوريا، وقــال إن بــالده 

والــدول العربيــة األخــرى "تريــد عالقــات صحيــة مــع 

ــران قائمــة علــى االحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل  إي

فــي الشــؤون الداخليــة، وعالقــات ُحســن الجــوار هــو 

الســبيل األفضــل لمعالجــة أي توتــرات موجــودة".

كانـــت هـــذه هـــي األجـــواء التـــي جـــرت فيهـــا قمـــة جـــدة 

للتعـــاون واألمـــن، ومـــن َثـــمَّ جـــاء البيـــان الختامـــي 

ـــًرا عـــن مضامينهـــا بوضـــوح شـــديد علـــى النحـــو  معبِّ

ـــي:- التال

علـــى  "بايـــدن"  الرئيـــس  بتأكيـــد  القـــادة  ترحيـــب  أ.  

المتحـــدة  الواليـــات  توليهـــا  التـــي  األهميـــة 

لشـــراكاتها االســـتراتيجية الممتـــدة لعقـــود فـــي 

الشـــرق األوســـط، والتـــزام الواليـــات المتحـــدة 

الدائـــم بأمـــن شـــركاء الواليـــات المتحـــدة والدفـــاع 

المركـــزي  للـــدور  وإدراكهـــا  أراضيهـــم،  عـــن 

الهنـــدي  المحيطيـــن  ربـــط  فـــي  للمنطقـــة 

واألمريكيتيـــن.  وإفريقيـــا  بأوروبـــا  والهـــادئ 

هـــذا نـــص اعتمـــد التعميـــم وجـــاء خالًيـــا مـــن 

الجماعـــي  األمـــن  مـــن  جديـــد  لنـــوع  تحديـــد  أي 

اإلقليمـــي تقـــوده الواليـــات المتحـــدة، واكتفـــى 

أصدقائهـــا. ألمـــن  واشـــنطن  بدعـــم 

أيًضـــا  البيـــان  نـــصَّ  المعنـــى؛  لهـــذا  اســـتكماًلا  ب. 

رؤيتهـــم  وبايـــدن(  )العـــرب  القـــادة  تأكيـــد  علـــى 

الســـالم  يســـودها  لمنطقـــة  المشـــتركة 

ــاذ  ــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن أهميـــة اتخـ ــار، ومـ واالزدهـ

وعـــد "بايـــدن" بمنـــع إيـــران مـــن امتـــالك 
أســـلحة نوويـــة، ولـــم يســـتبعد اســـتخدام 
ــار  ــًرا ذلـــك الخيـ ــق ذلـــك، ُمعتبـ ــوة لتحقيـ القـ

األخـيـــــــر.
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جميـــع التدابيـــر الالزمـــة فـــي ســـبيل حفـــظ أمـــن 

المنطقـــة واســـتقرارها، وااللتـــزام بقواعـــد ُحســـن 

الســـيادة  المتبـــادل، واحتـــرام  الجـــوار واالحتـــرام 

اإلقليميـــة. والســـالمة 

جــــ. إعطـــاء أهميـــة للســـالم العـــادل والشـــامل فـــي 

العربيـــة  القضايـــا  ومجمـــل  األوســـط،  الشـــرق 

األخـــرى، خاصـــة اليمـــن وليبيـــا وســـوريا ولبنـــان، 

وســـد النهضـــة، ومحاربـــة اإلرهـــاب.

مجمــل هــذه البنــود تقــول إن الرئيــس "بايــدن" أقــرَّ 

بمــا يريــده ويــراه القــادة العــرب وليــس مــا تريــده 

موضــوع  خاصــة  المتحــدة،  الواليــات  أو  إســرائيل 

مــن  تكــن  لــم  القضايــا  تلــك  وأن  العربــي"،  "الناتــو 

أولهمــا  أمريــن؛  علــى  تركــزت  التــي  زيارتــه  أولويــات 

الطاقــة، وثانيهمــا مراجعــة السياســة األمريكيــة فــي 

الشــرق األوســط علــى قاعــدة "تعزيــز المصالــح" التــي 

تحــدث عنهــا فــي مقالــه بجريــدة الواشــنطن بوســت. 

والمصالــح هنــا تعنــي المصالح االقتصاديــة، وأبرزها، 

أولًا: المخــزون النفطــي العربــي الــذي ال يــزال يتمتــع 

العالميــة  الطاقــة  سياســات  فــي  محــوري  بثقــل 

األمــر  األزمــة األوكرانيــة؛  الــذي فرضتــه  النحــو  علــى 

الــذي أجبــر الرئيــس "بايــدن" للمجــيء إلــى المنطقــة 

نفطــي  تدفــق  لتأميــن  بالتحديــد  الســعودية  وإلــى 

ن الطلــب الــذي يفــوق تناُقــص العــرض بســبب 
ِ
يــواز

مقاطعــة النفــط والغــاز الروســيين بأوامــر أمريكيــة. 

وثانًيــا: الموقــع االســتراتيجي للشــرق األوســط فــي 

الصــراع حــول زعامــة النظــام العالمــي مــع الصيــن 

ــه تســتهدف  ــدن" أن "زيارت وروســيا؛ فقــد أوضــح "باي

وضــع بــالده فــي مــكان أفضــل للتغلــب علــى الصيــن 

ومواجهــة التمــدد الروســي". وزاد "علينــا أن نتعامــل 

مباشــرة مــع البلــدان التــي يمكــن أن تؤثــر فــي تلــك 

النتائــج )النفــط والتنافــس العالمــي(".

نحـــو  بتطلعـــه  مهموًمـــا  "بايـــدن"  كان  مـــا  بقـــدر 

"خفـــض أســـعار البنزيـــن غيـــر المســـبوقة فـــي بـــالده 

وفـــي أوروبـــا" بقـــدر مـــا كان مهتًمـــا بــــ "إعـــادة توجيـــه 

العالقـــات" مـــع الســـعودية ودول المنطقـــة وليـــس 

ـــة  ـــك مـــن قناعـــة أمريكي ـــه ذل ـــكل مـــا يعني قطعهـــا، ب

ــرق  ــاتها الشـ ــنطن لسياسـ ــة واشـ ــرورة مراجعـ بضـ

ـــده "بايـــدن" للقـــادة العـــرب  أوســـطية، وهـــذا مـــا أكَّ

الذيـــن التقاهـــم فـــي جـــدة بقولـــه إن واشـــنطن "لـــن 

تتخلـــى" عـــن الشـــرق األوســـط، حيـــث تلعـــب منـــذ 

ـــا، وأنهـــا "لـــن  ا وعســـكريًّا محوريًّ عقـــود دوًرا سياســـيًّ

ـــد أن  تســـمح بوجـــود فـــراغ تملـــؤه قـــوى أخـــرى". وتعمَّ

ـــؤه  ـــا تمل ـــرك فراًغ ـــن نت ـــه: "ل ـــا بقول ـــر وضوًح يكـــون أكث

"اســـمحوا  بقولـــه:  وزاد  وإيـــران"،  وروســـيا  الصيـــن 

لـــي أن أختتـــم بتلخيـــص كل هـــذا فـــي جملـــة واحـــدة: 

الواليـــات المتحـــدة ملتزمـــة ببنـــاء مســـتقبل إيجابـــي 

ر".
ِ
ــاد ــن ُتغـ ــم، ولـ ــراكة معكـ ــة بالشـ ــي المنطقـ فـ

فــي  يــزال  ال  هــل  المهــم:  الســؤال  يبقــى  وختاًمــا، 

ــت  ــذي كان ــات المتحــدة مــلء الفــراغ ال مقــدور الوالي

ســبًبا فيــه؟ وهــل البيئــة اإلقليميــة الشــرق أوســطية 

ــأة لمثــل هــذا الــدور األمريكــي؟  ال تــزال ُمهيَّ

اغتنـــام  العـــرب  علـــى  يبقـــى  لكـــن  مهـــم،  تســـاؤل 

ــدة  ــد أجنـ ــي تحديـ ــريًكا فـ ــا شـ ــوا طرًفـ ــة ليكونـ الفرصـ

ــا يخـــدم  ــراكة بمـ ومعالـــم وشـــروط مثـــل هـــذه الشـ

العربيـــة. واألهـــداف  المصالـــح 
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األهميــة  البالغــة  تداعياتهــا  األوكرانيــة  لألزمــة  كان 

إلــى  ذلــك  ويرجــع  آســيا،  فــي  األمنــي  الوضــع  علــى 

االعتمــاد  عالقــات  أبرزهــا  األســباب،  مــن  العديــد 

األمنــي المتبــادل التــي تربــط بيــن األوضــاع األمنيــة في 

، فــأي خلــل فــي هــذه  ــمَّ ــم، ومــن َث جميــع أنحــاء العال

األوضــاع فــي إقليــم مــن أقاليــم العالــم يمتــد أثــره إلــى 

باقــي األقاليــم األخــرى بدرجــات ومســتويات متباينــة، 

تبًعــا لطبيعــة العالقــات التــي تربــط بيــن هــذا اإلقليــم 

ا لقــوة العالقــات التــي تربــط  واألقاليــم األخــرى. ونظــًر

بيــن أوروبــا وآســيا؛ فقــد امتــد تأثيــر هــذه األزمــة التــي 

التــي واجهتهــا أوروبــا  ُتعــد أخطــر األزمــات األمنيــة 

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى القــارة اآلســيوية 

كافــة،  األمنيــة  الجوانــب  بدرجــة ملحوظــة شــملت 

ــي:  ــى النحــو اآلت ــي يمكــن تحديدهــا عل والت

أولًا: أمن الطاقة 

العقوبــات  ومنظومــة  األوكرانيــة  األزمــة  عــن  نتــج 

والتــي  روســيا  علــى  الغربيــة  القــوى  فرضتهــا  التــي 

اســتهدفت قطاعاتهــا االقتصاديــة الرئيســة ومنهــا 

الطاقــة  إمــدادات  فــي  اضطــراب  الطاقــة،  قطــاع 

وأســعارها وأســاليب ســداد تصديرهــا، واتســع نطــاق 

هــذا الخلــل فــي أمــن الطاقــة نتيجــة التفــاق "أوبــك 

ــذي حــدد حجــم  ــه روســيا، وال ــذي تشــارك في بلــس" ال

تداعيـــات األزمـــة األوكرانيـــة علـــى الوضـــع األمنـــي 
فـــي آســـيا

، وضــع حــدوًدا علــى إمكانيــة  إنتــاج النفــط، ومــن َثــمَّ

إمــدادات  فــي  نقــص  ألي  المنتجــة  الــدول  تعويــض 

النفــط نتيجــة لنقــص اإلنتــاج الروســي، ومــن ناحيــة 

أخــرى فــإن إمكانيــة تعويــض إمــدادات الغــاز الطبيعــي 

لمــا  ا  نظــًر والمتوســط؛  القصيــر  األمــد  فــي  تتعــذر 

تحتــاج إليــه مــن اســتثمارات وتجهيــزات فنيــة.

الطاقــة  أســواق  أكبــر  مــن  ُتعــد  آســيا  ألن  ونظــًرا 

إليهــا،  األوضــاع  هــذه  تأثيــر  امتــد  فقــد  العالميــة؛ 

بيــن  التأثيــر  هــذا  فــي  واضًحــا  تبايًنــا  ســنجد  وهنــا 

الــدول اآلســيوية؛ فهنــاك دول اســتفادت مــن هــذه 

األوضــاع، وأبرزهــا الصيــن والهنــد؛ حيــث تمكنتــا مــن 

توفيــر احتياجاتهمــا مــن الطاقــة بأســعار مناســبة، 

كبيــر  مخــزون  لتوفيــر  تخطيطهمــا  عــن  فضــًلا 

ا، مســتفيدتْين  نســبيًّ لفتــرات طويلــة  يكفــي  منهــا 

موســكو  ُتقدمهــا  التــي  المخفضــة  األســعار  مــن 

لصــادرات النفــط والغــاز الروســي، فــي حيــن تأثــرت 

نظــام  إلــى  انضمــت  التــي  اآلســيوية  الــدول  ســلًبا 

العقوبــات الغربيــة، وأهمهــا اليابــان وكوريــا الجنوبية، 

فــي حيــن تفاوتــت درجــة التأثيــر ومســتوياته بيــن باقــي 

الــدول اآلســيوية، وذلــك تبًعــا لحجــم احتياجــات كل 

التــي تعتمــد عليهــا  منهــا مــن الطاقــة والمصــادر 

فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات، ومــدى اعتمادهــا علــى 

الروســية. الطاقــة  مصــادر 

أ. د. محمد سعد أبو عامود

حـلــــــوان جـامـعــــــة   - السـيـاســيــــــة  الـعـلـــــــوم  أســـتــــاذ 
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ثانًيا: األمن االقتصادي 

اآلثــار  مــن  مجموعــة  األوكرانيــة  األزمــة  عــن  نتــج 

االقتصاديــة بالغــة الخطورة علــى االقتصاد العالمي، 

وعلــى اقتصــادات دول العالــم كافــة بمــا فيهــا الــدول 

اآلســيوية، والتــي تمثــل فــي مجملهــا مصــدر تهديــد 

ــدول، وأهمهــا:  لألمــن االقتصــادي لهــذه ال

ــوية المعامـــالت  ــام تسـ ــاب نظـ ــل الـــذي أصـ أ.  الخلـ

منـــع  بفعـــل  والمصرفيـــة  النقديـــة  الدوليـــة 

البنـــوك الروســـية مـــن اســـتخدام نظـــام ســـويفت 

الـــذي اســـتقر العمـــل مـــن خاللـــه علـــى تســـوية 

هـــذه المعامـــالت اســـتناًدا إلـــى الـــدوالر األمريكـــي، 

ــك  ــن الشـ ــة مـ ــد حالـ ـ ــك تولُّ ــى ذلـ ــب علـ ــد ترتـ وقـ

النظـــام،  هـــذا  حـــول  الدوليـــة  األطـــراف  لـــدى 

ـــة تعـــرُّض أي منهـــا لمـــا تعرَّضـــت  ومـــدى إمكاني

لـــه روســـيا إذا مـــا أرادت اإلدارة األمريكيـــة ذلـــك، 

كمـــا نتـــج عنـــه طـــرح بدائـــل جديـــدة لهـــذا النظـــام 

المعامـــالت  هـــذه  تســـوية  إمكانيـــة  منهـــا 

بالعمـــالت المحليـــة ألطرافهـــا، وهـــو مـــا لجـــأت 

إليـــه روســـيا، وأيدتهـــا فـــي ذلـــك مجموعـــة مـــن 

الـــدول اآلســـيوية، منهـــا الصيـــن والهنـــد وإيـــران، 

لتحويـــل  الســـعي  إلـــى  الصيـــن  اتجهـــت  كمـــا 

ــي  ــدوالر األمريكـ ــة للـ ــة منافسـ ــى عملـ ــوان إلـ اليـ

ــال. ــذا المجـ فـــي هـ

مجموعـــة  جانـــب  مـــن  المخـــاوف  تنامـــي  ب. 

اإلجـــراءات  جـــراء  مـــن  اآلســـيوية  الـــدول  مـــن 

لمواجهـــة  المحتملـــة  األمريكيـــة  االنتقاميـــة 

التقاريـــر  بعـــض  البدائـــل، فقـــد طرحـــت  هـــذه 

إمكانيـــة  مـــدى  حـــول  التســـاؤل  االقتصاديـــة 

األمريكـــي  الفيدرالـــي  االحتياطـــي  بنـــك  إثـــارة 

ـــى غـــرار أزمـــة 1997  ـــة آســـيوية أخـــرى عل أزمـــة مالي

مـــن  الـــدوالرات  لتريليونـــات  البنـــوك  المتـــالك 

احتياطيـــات النقـــد األجنبـــي المتراكمـــة، فارتفـــاع 

أســـعار الفائـــدة فـــي الواليـــات المتحـــدة، واألزمـــة 

األوكرانيـــة، ومخاطـــر السياســـة الصينيـــة كلهـــا 

عليـــه  ُيطلـــق  مـــا  علـــى  بشـــدة  تؤثـــر  عوامـــل 

الثانيـــة" فـــي آســـيا؛  التقريـــر "عمـــالت الطبقـــة 

ـــد المرتفـــع،  ـــث تعرَّضـــت العمـــالت ذات العائ حي

الهنديـــة،  والروبيـــة  الفلبينـــي،  البيـــزو  مثـــل: 

يونيـــو  فـــي  لضغـــوط  اإلندونيســـية،  والروبيـــة 

2022، ويتوقـــع التقريـــر اســـتمرار هـــذه الضغـــوط 

الـــدوالر فـــي الفتـــرة المقبلـــة. مقابـــل 

جــــ. أزمـــة التضخـــم التـــي ضربـــت االقتصـــاد العالمـــي 

الكســـاد  مـــن  جديـــدة  موجـــة  بميـــالد  د  وُتهـــدِّ

صنـــدوق  توقعـــات  تشـــير  الـــذي  االقتصـــادي 

النقـــد الدولـــي إلـــى إمكانيـــة حدوثـــه فـــي عـــام 2023، 

ـــى ارتفـــاع معـــدل  ـــة إل ـــر االقتصادي وتشـــير التقاري

التضخـــم فـــي جميـــع أنحـــاء آســـيا؛ ممـــا ســـُيضر 

قـــد  المنطقـــة  أن  كمـــا  والشـــركات،  باألســـر 

تواجـــه خطـــًرا أســـوأ، وهـــو التضخـــم المصحـــوب 

النمـــو  تباطـــؤ  تزامـــن  بمعنـــى  بالركـــود، 

األســـعار،  ارتفـــاع  مـــع  والبطالـــة  االقتصـــادي 

إلـــى  ذلـــك  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويرجـــع 

األزمـــة فـــي أوكرانيـــا، وتباطـــؤ النمـــو فـــي أوروبـــا 

ــا يفـــرض  وأمريـــكا الشـــمالية والصيـــن، وهـــو مـ

علـــى القـــادة اآلســـيويين عمليـــة موازنـــة صعبـــة 

للتعامـــل مـــع تباطـــؤ النمـــو وارتفـــاع التضخـــم.

نتـــج عـــن األزمـــة األوكرانيـــة أزمـــة تضخـــم 
الكســـاد  مـــن  جديـــدة  موجـــة  بميـــالد  د  تُهـــدِّ
االقتصـــادي، الـــذي تشـــير توقعـــات صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي إلـــى إمكانيـــة حدوثـــه فـــي عـــام 
ــًرا أســـوأ،  2023، وتواجـــه الـــدول األســـيوية خطـ
وهـــو التضخـــم المصحـــوب بالركـــود، بمعنـــى 
تزامـــن تباطـــؤ النمـــو االقتصـــادي والبطالـــة 

ــعار. ــاع األسـ ــع ارتفـ مـ
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ثالثًا: إثارة وتسخين بؤر الصراعات 
والنزاعات اآلسيوية 

ـــرز  فـــي ســـياق اإلدارة األمريكيـــة لألزمـــة األوكرانيـــة ب

اتجـــاه للربـــط بيـــن مـــا جـــرى فـــي أوكرانيـــا واحتمـــال 

فـــي  الصيـــن  جانـــب  مـــن  الســـيناريو  هـــذا  تكـــرار 

ـــة للضغـــط علـــى الصيـــن  ـــوان، وذلـــك فـــي محاول تاي

لمراجعـــة موقفهـــا الرافـــض لألســـلوب األمريكـــي 

فـــي إدارة األزمـــة األوكرانيـــة، وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك 

تصعيـــد متبـــادل مـــن الجانبيـــن؛ فالواليـــات المتحـــدة 

حـــذرت الصيـــن مـــن القيـــام بـــأي عمـــل تجـــاه تايـــوان، 

ـــذ ضـــد 
ِ
مهـــددة باتخاذهـــا إلجـــراءات مماثلـــة لمـــا اتخ

روســـيا، كمـــا أعلنـــت عـــن اســـتعدادها لمســـاندة 

ــا مـــن  ــا باحتياجاتهـ ــا وإمدادهـ ــاع عنهـ ــوان والدفـ تايـ

الســـالح لـــردع الصيـــن، كمـــا زار وفـــد مـــن الكونجـــرس 

تايـــوان وهـــو مـــا احتجـــت عليـــه الصيـــن التـــي وصفـــت 

بأنـــه  الكونجـــرس  وفـــد  زيـــارة  خارجيتهـــا  وزارة 

رت مـــن أن ســـوء  عمـــل اســـتفزازي متعمـــد، وحـــذَّ

الجانـــب  بـــل 
ِ
ق مـــن  الحيـــل  الســـلوك واســـتخدام 

لـــوزارة  بيـــان  وقـــال  للغايـــة،  خطيـــر  األمريكـــي 

ــرك ينتهـــك بشـــكل  ــذا التحـ ــة إن هـ ــاع الصينيـ الدفـ

خطيـــر مبـــدأ الصيـــن الواحـــدة، ويقـــوض األســـاس 

السياســـي للعالقـــات الصينيـــة األمريكيـــة، ويصعـــد 

التوتـــر عبـــر مضيـــق تايـــوان.

وفـــد  وصـــول  مـــع  بـــدأت  قـــد  الصيـــن  وكانـــت 

 
ٍ
الكونجـــرس األمريكـــي إلـــى تايـــوان منـــاورات عســـكرية

ــا  هـ ــي تُعدُّ ــرة التـ ــة الجزيـ ــة قبالـ ــة وجويـــة ضخمـ بحريـ

جـــزًءا مـــن أراضيهـــا، وهـــو مـــا ُيعـــد بمثابـــة رســـالة 

الخطـــوط  تجـــاوزت  إذا  بأنهـــا  لواشـــنطن  واضحـــة 

إلـــى  يصـــل  أن  يمكـــن  الصيـــن  رد  فـــإن  الحمـــراء 

اســـتعادة تايـــوان بالقـــوة إذا مـــا تطلـــب األمـــر ذلـــك. 

ــر الخارجيـــة الصينـــي واألمريكـــي  ــاء بيـــن وزيـ وفـــي لقـ

العشـــرين  مجموعـــة  اجتماعـــات  هامـــش  علـــى 

موقـــف  الصينـــي  الوزيـــر  أوضـــح   ،2022 يوليـــو  فـــي 

وطالـــب  تايـــوان،  قضيـــة  مـــن  الرســـمي  الصيـــن 

ـــه  ـــب األمريكـــي بضـــرورة توخـــي الحـــذر فـــي أقوال الجان

وأفعالـــه، وأال يرســـل أي إشـــارات خاطئـــة إلـــى مـــا 

ُيســـّمى قـــوى اســـتقالل تايـــوان، وأال يســـتهين مـــن 

الراســـخ علـــى حمايـــة  الصينـــي  الشـــعب  تصميـــم 

ســـيادة أراضيـــه، وأال يرتكـــب أخطـــاء تخريبيـــة قـــد 

تدمـــر الســـالم عبـــر مضيـــق تايـــوان.

هـــذا وقـــد بـــدأت بـــؤر أخـــرى مـــن الصراعـــات اآلســـيوية 

فـــي التصاعـــد بفعـــل التفاعـــالت المرتبطـــة باألزمـــة 

األوكرانيـــة، وهـــي المتعلقـــة ببحـــر الصيـــن الجنوبـــي 

المصالـــح  بشـــأنه  تتضـــارب  الـــذي  والشـــرقي، 

عـــن  فضـــًلا  واألمريكيـــة،  الصينيـــة  االســـتراتيجية 

الحـــدود الصينيـــة مـــع الهنـــد؛ حيـــث تحـــاول الواليـــات 

المتحـــدة اســـتمالة الهنـــد لموازنـــة القـــوة الصينيـــة 

الدفـــاع  وزيـــر  قالـــه  مـــا  ذلـــك  يؤكـــد  المتصاعـــدة، 

األمريكـــي، فـــي "حـــوار شـــانجريال"- المؤتمـــر الدفاعـــي 

ـــد فـــي ســـنغافورة 
ِ
ُعق الـــذي  الرئيـــس فـــي آســـيا 

فـــي يونيـــو 2022، مـــن أن الواليـــات المتحـــدة تنســـج 

عالقـــات ُوْثقـــى مـــع شـــركاء آخريـــن وبشـــكل خـــاص 

الهنـــد، التـــي ُتعـــد أكبـــر ديمقراطيـــة فـــي العالـــم، 

المتناميـــة  العســـكرية  قدرتهـــا  أن  تعتقـــد  ألنهـــا 

عامـــل  تمثـــل  أن  يمكـــن  التكنولوجيـــة  وبراعتهـــا 

اســـتقرار فـــي المنطقـــة.

وشـــهد "حـــوار شـــانجريال"، مواجهـــة واضحـــة بيـــن 

الصيـــن والواليـــات المتحـــدة وحلفائهـــا، واتجـــه كل 

الدفـــاع  وزيـــر  اتهـــم  فقـــد  التصعيـــد؛  إلـــى  منهمـــا 

األمريكـــي الصيـــن بإثـــارة التوتـــرات مـــع جيرانهـــا فـــي 

بحـــر الصيـــن الشـــرقي نتيجـــة توســـع أســـطول الصيـــد 

الصينـــي. وفـــي بحـــر الصيـــن الجنوبـــي، نـــدد باســـتخدام 

الصيـــن لمـــا أســـماه بالبـــؤر االســـتيطانية علـــى جـــزر 

ـــز مـــا وصفـــه  صناعيـــة تعـــجُّ بأســـلحة متطـــورة لتعزي

ا إلـــى أن  بمطالبهـــا البحريـــة غيـــر القانونيـــة، مشـــيًر

الســـفن الصينيـــة تنهـــب المنطقـــة، وتعمـــل بشـــكل 

غيـــر قانونـــي داخـــل الميـــاه اإلقليميـــة للبلـــدان األخـــرى 

فـــي المحيطيـــن الهنـــدي والهـــادئ.
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وقـــد وصفـــت الصيـــن، فـــي تصريـــح لنائـــب رئيـــس هيئـــة 

األركان الصينيـــة، مـــا قالـــه الوزيـــر األمريكـــي باالتهامـــات 

ـــرت عـــن اســـتيائها البالـــغ  التـــي ال أســـاس لهـــا، وعبَّ

ومعارضتهـــا الشـــديدة لهـــذه االتهامـــات الباطلـــة، 

أن  الصينيـــة  األركان  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  وأضـــاف 

المحيطيـــن  فـــي منطقـــة  األمريكيـــة  االســـتراتيجية 

الهنـــدي والهـــادئ تهـــدف للحفـــاظ علـــى هيمنتهـــا، 

وأن الواليـــات المتحـــدة تحـــاول تشـــكيل دائـــرة صغيـــرة 

خـــالل  مـــن  الهـــادئ  آســـيا والمحيـــط  فـــي منطقـــة 

شـــد بعـــض الـــدول للتحريـــض ضـــد بعـــض الـــدول 

المحيطيـــن  منطقـــة  لدفـــع  محاولـــة  فـــي  األخـــرى، 

ــية  ــاب الجيوسياسـ ــخ األلعـ ــى فـ ــادئ إلـ ــدي والهـ الهنـ

العســـكرية. والمواجهـــة 

األزمـــة  لتوظيـــف  األمريكيـــة  المحـــاوالت  وامتـــدت 

ـــؤر الصراعـــات مـــع الصيـــن  األوكرانيـــة فـــي تســـخين ب

إلـــى ملفـــات أخـــرى، شـــملت هونـــج كونـــج، والتنافـــس 

علـــى النفـــوذ فـــي جـــزر المحيـــط الهـــادئ، وفـــرض حظـــر 

علـــى منتجـــات إقليـــم شـــينجيانج اإليجـــوري، وهـــو مـــا 

ـــي؛  ـــى ردود أفعـــال مضـــادة مـــن الجانـــب الصين أدى إل

ـــة لالنفجـــار. ـــر قابلي ممـــا جعـــل هـــذه الملفـــات أكث

ولـــم يقتصـــر تأثيـــر التفاعـــالت االســـتراتيجية المرتبطـــة 

الصراعـــات  تســـخين  علـــى  األوكرانيـــة  باألزمـــة 

امتـــد ليشـــمل  بـــل  بالصيـــن،  المتصلـــة  اآلســـيوية 

الكوريـــل،  جـــزر  بشـــأن  اليابانـــي  الروســـي  الصـــراع 

الجانبيـــن؛  مـــن  متبـــادًلا  تصعيـــًدا  شـــهد  والـــذي 

ــن  ــادر عـ ــد الصـ ــاب األبيـــض الجديـ ــف الكتـ ــد وصـ فقـ

ــة،   محتلـ
ٍ

ــا أراض ــزر بأنهـ ــذه الجـ ــة هـ ــة اليابانيـ الخارجيـ

الغربيـــة  العقوبـــات  سياســـة  اليابـــان  ـــت  تبنَّ كمـــا 

بإحـــكام. وطبقتهـــا  روســـيا  علـــى  المفروضـــة 

ـــا؛ حيـــث أعلـــن بيـــان للخارجيـــة  وجـــاء الـــرد الروســـي قويًّ

حـــول  اليابـــان  مـــع  المحادثـــات  إيقـــاف  الروســـية 

معاهـــدة الســـالم نظـــًرا الســـتحالة مناقشـــة توقيـــع 

وثيقـــة تأسيســـية حـــول العالقـــات الثنائيـــة مـــع دولـــة 

تقـــف مواقـــف غيـــر وديـــة بشـــكل واضـــح، وتســـعى 

أعلنـــت  كمـــا  روســـيا،  لمصالـــح  اإلســـاءة  إلـــى 

اليابـــان  مـــع  الحـــوار  مـــن  خروجهـــا  عـــن  موســـكو 

فـــي  مشـــتركة  اقتصاديـــة  أنشـــطة  تطويـــر  حـــول 

جـــزر الكوريـــل الجنوبيـــة، ونيتهـــا منـــع تمديـــد وضـــع 

االقتصـــادي  التعـــاون  اليابـــان كشـــريك لمنظمـــة 

فـــي منطقـــة البحـــر األســـود.

ــاخالين  ــركة سـ ــم شـ ــي بتأميـ ــرار الروسـ ــم كان القـ ثـ

للطاقـــة لتصبـــح ملـــًكا للحكومـــة الروســـية فـــي 

30 يونيـــو 2022، وهـــو مـــا رأت بعـــض المصـــادر فـــي 

ســـوق الطاقـــة أنـــه سيشـــعل معركـــة شرســـة 

بيـــن الغـــرب واليابـــان علـــى مـــوارد الطاقـــة، ألنـــه 

أوروبـــا  بيـــن  مباشـــرة  منافســـة  إلـــى  ســـيؤدي 

الطاقـــة،  لـــواردات  بديلـــة  مصـــادر  علـــى  واليابـــان 

د اليابـــان  خاصـــة أن مشـــروع "ســـاخالين -2" كان يـــزوِّ

تنافســـية. بأســـعار  بالوقـــود 

التـــي  األخـــرى  اآلســـيوية  الصراعيـــة  البـــؤر  ومـــن 

تزاُيـــًدا  شـــهدت  التـــي  الكوريـــة  البـــؤرة  تصاعـــدت، 

النوويـــة  الشـــمالية  كوريـــا  تجـــارب  فـــي  واضًحـــا 

والصاروخيـــة، المهـــددة لكوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان، 

يدعـــو  الجنوبـــي  الكـــوري  الرئيـــس  جعـــل  مـــا  وهـــو 

الواليـــات المتحـــدة واليابـــان إلـــى العمـــل مًعـــا إلقنـــاع 

كوريـــا الشـــمالية بأنهـــا لـــن تكســـب شـــيًئا مـــن وراء 

والصاروخـــي. النـــووي  برنامجهـــا 

امتــدت المحــاوالت األمريكيــة لتوظيــف 
األزمــة األوكرانيــة فــي تســخين بــؤر الصراعــات 
شــملت  أخــرى،  ملفــات  إلــى  الصيــن  مــع 
هونــج كونــج، والتنافــس علــى النفــوذ فــي جــزر 
المحيــط الهــادئ، وفــرض حظــر علــى منتجــات 

إقليــم شــينجيانج اإليجــوري.
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الفضــاء  اســتخدام  فــي  التوســع  أدى 
الســيبراني فــي نطــاق األزمــة األوكرانيــة إلــى 
اآلســيوية  الــدول  تعــرُّض  احتمــاالت  تزاُيــد 
كمــا  الســيبرانية،  التهديــدات  مــن  لمزيــد 
والصيــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن  التوتــر  أن 
وروســيا وإيــران وكوريــا الشــمالية، أدى إلــى 

االحتمــاالت. هــذه  تحقــق 

ــا: ســـباق التســـلح فـــي مجـــال  رابًعـ
األســـلحة ذات التقنيـــة العاليـــة بيـــن 

القـــوى الكبـــرى 

يشمل هذا السباق عدة مجاالت، منها:

1.  تطوير األسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، 

تفوًقـا  وروسـيا  الصيـن  فيـه  حققـت  مـا  وهـو 

تصاعـدت  وقـد  المتحـدة،  الواليـات  علـى  ملحوًظـا 

وتيـرة التنافـس بيـن القوى الكبـرى في هذا المجال 

فـي أعقـاب تفجـر األزمـة األوكرانيـة، واتسـع نطاقه 

ليشـمل التقنيـات الناشـئة التـي تركـز علـى أنظمـة 

التـي  الصواريـخ  المتطـورة، والدفـاع ضـد  الفضـاء 

تفـوق سـرعتها سـرعة الصـوت. 

2- التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، 

والحوسـبة  الموجهـة  والطاقـة  اآللـي،  والتعلـم 

إلـى  أدى  مـا  وهـو  التسـليح،  مجـال  فـي  الكموميـة 

موجـة مـن التطويـر المسـتمر فـي مجـال األسـلحة 

والتنافـس  والبحريـة،  والبريـة  الجويـة  رة  المسـيَّ

التكنولوجيـات  فـي مجـال السـيطرة والتحكـم فـي 

أمنيـة  مخاطـر  عنـه  نتـج  مـا  وهـو  بهـا،  المرتبطـة 

اآلسـيوي. األمـن  لهـا  يتعـرَّض  جديـدة 

3- فــي إطــار ســباق التســلح فــي مجال األســلحة ذات 

التقنيــات العاليــة، اقترحــت اليابــان علــى الواليــات 

المتحــدة تطويــر نظــام ســالح كهرومغناطيســي 

للكشــف عــن صواريــخ العدو التي تفوق ســرعتها 

تطويــر  طوكيــو  قــررت  كمــا  الصــوت،  ســرعة 

ا علــى مخاوفهــا  المدافــع الكهرومغناطيســية ردًّ

تشــكله  الــذي  التهديــد  مواجهــة  كيفيــة  بشــأن 

الصيــن وكوريــا الشــمالية واالتحــاد الروســي. 

4- التسابق في مجال تطوير القوات البحرية بين القوى 

الكبـرى مـن حيـث عـدد الوحـدات البحريـة والقدرات 

الصاروخيـة، ويمثـل التطـور الـذي شـهدته القـوات 

ـا؛ حيـث نجحـت فـي  البحريـة الصينيـة نموذًجـا مهمًّ

تصنيـع حامـالت طائـرات متطـورة، وتطوير القدرة 

علـى إطـالق صواريـخ تعمـل بالوقـود السـائل مـن 

فـي  اإلطـالق  خيـارات  لتوسـيع  بحريـة  منصـات 

البـالد، وهـو مـا دفـع الواليـات المتحـدة وحلفاءهـا 

فـي آسـيا إلـى االتجـاه إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود 

لمواجهـة هـذا التطـور.

خامًسا: األمن السيبراني 

الســـيبراني  الفضـــاء  اســـتخدام  فـــي  التوســـع  أدى 

فـــي نطـــاق األزمـــة األوكرانيـــة إلـــى تزاُيـــد احتمـــاالت 

الـــدول اآلســـيوية لمزيـــد مـــن التهديـــدات  تعـــرُّض 

ــدة  ــات المتحـ ــن الواليـ ــر بيـ ــا أن التوتـ ــيبرانية، كمـ السـ

والصيـــن وروســـيا وإيـــران وكوريـــا الشـــمالية، أدى 

إلـــى تحقـــق هـــذه االحتمـــاالت؛ حيـــث ُتعـــد هـــذه الـــدول 

ـــر نشـــاًطا فـــي توظيـــف أدوات وأســـلحة الحـــرب  األكث

الســـيبرانية فـــي إدارة صراعاتهـــا.

م يتضـــح أن تداعيـــات  وختاًمـــا، فـــي ضـــوء مـــا تقـــدَّ

األزمـــة األوكرانيـــة علـــى الوضـــع األمنـــي فـــي آســـيا 

ـــت األمـــن بمفهومـــه الشـــامل، ويرجـــع ذلـــك  ضمَّ

إلـــى اتســـاع نطـــاق عالقـــات االعتمـــاد المتبـــادل فـــي 

التحـــوالت  بطبيعـــة  وارتباطهـــا  كافـــة،  المجـــاالت 

التطـــور  بفعـــل  العالـــم  يشـــهدها  التـــي  الجذريـــة 

التكنولوجـــي المتســـارع ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن تطـــور 

ــدة  ــبية المتزايـ ــة النسـ ــوة، واألهميـ ــات القـ ــي عالقـ فـ

للقـــارة اآلســـيوية فـــي هـــذا الســـياق.
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تتطــور صناعــة الســالح مــع تقــدم التكنولوجيا بهدف 

التفــوق فــي عناصــر متعــددة أهمهــا: قــوة النيــران، 

والمــدى، والدقــة، وســرعة رد الفعل، والمرونة، وُتعد 

الــدول ذات القــدرة العاليــة علــى التصنيــع العســكري 

هــي األكثــر وجــوًدا فــي ســوق الســالح العالميــة، وُتعد 

المتخصصــة  الصناعــات  مــن  األســلحة  صناعــة 

البحــث  مجــاالت  تشــمل  فهــي  األبعــاد؛  متعــددة 

والتطويــر وامتــالك المــواد والمعــدات والمنشــآت 

الالزمــة لإلنتــاج، وأيًضــا القــدرة علــى التســويق فــي 

تنافــس قــوي مــع شــركات كبــرى تدعمهــا دولهــا 

ا وعســكريًّا، وفــي هــذا اإلطــار تأتــي  ــا وسياســيًّ ماديًّ

أهميــة معــارض الســالح ألنهــا تظهــر التطــور فــي 

هــذا المجــال، وُتعــد أيًضــا مؤشــًرا علــى قــوة الــدول 

المصنعــة والمنظمــة لهــذه المعــارض.

ــاح  ــت بنجـ مـ ــر نظَّ ــر أن مصـ ــر والفخـ ــر بالذكـ والجديـ

الدفاعيـــة  للصناعـــات   )EDEX-2018( معـــرض 

والعســـكرية، وشـــارك فيـــه  العديـــد مـــن الشـــركات 

علـــى  مصـــر  وضـــع  وقـــد  والعالميـــة،  المصريـــة 

ـــد نجـــاح  خريطـــة معـــارض الســـالح الدوليـــة، وأكَّ

علـــى  حصولـــه  األولـــى  نســـخته  فـــي  المعـــرض 

جائـــزة أفضـــل معـــرض تجـــاري عالمـــي لعـــام 2018 

لتقييـــم  اإلنجليزيـــة   )En Award( منظمـــة  مـــن 

ـــا  قويًّ أساًســـا  ذلـــك  وكان  الدوليـــة،  المعـــارض 

الـمـعــــــرض الـدولــــي لـصـــنـاعـــــات الـدفـــــــاع واألمــــــن 
"يوروساتوري" .. أين يتجه العالم في مجال التسلح؟

ــر الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا ــاصــ ــ ــة ن ــيـ ــمـ ــاديـ ــأكـ مـــســـتـــشـــار بـ

إلقامـــة )EDEX-2021( وأصبـــح فـــي نســـخته الثانيـــة 

ـــا فـــي مجـــال الصناعـــات العســـكرية )1(،   حدًثـــا مهمًّ

وفـــي هـــذا الســـياق ُيعـــد معـــرض "يوروســـاتوري" 

المهمـــة  الســـالح  معـــارض  أحـــد   )Eurosatory(

علـــى  للتعـــرف  عليهـــا  الضـــوء  ســـنلقي  التـــي 

العالميـــة. التســـليح  اتجاهـــات 

ــاتوري"  ــرض "يوروسـ ــن معـ ــذة عـ نبـ
)Eurosatory(

ُيعقــد هــذا المعــرض فــي باريــس، وأقيمــت نســخته 

التاريــخ  هــذا  منــذ  يتوقــف  ولــم   1967 عــام  األولــى 

بالزيــادة  ويتميــز  كورونــا،  جائحــة  ذروة  خــالل  إال 

المســتمرة فــي عــدد العارضيــن والــزوار، وتنظــم هــذا 

المعــرض المفوضيــة العامــة للمعــارض واألســواق 

 Commissariat Général des Expositions et(

Salons(، وهــي شــركة تملكهــا مجموعــة الصناعــات 

الدفاعيــة واألمنيــة البريــة والجويــة الفرنســية، منــوط 

بهــا تعزيــز صناعــات الدفــاع واألمــن الفرنســية.

وتأتــي أهميــة هــذا المعــرض فــي أنــه يضــم مجموعــة 

كبيــرة مــن شــركات صناعــة الســالح مــن جميــع أنحاء 

العالــم، ويعــرض بجانــب الشــركات الكبــرى مجموعة 

مــن الشــركات المتوســطة والصغيــرة أيًضــا التــي 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  االبتــكارات؛  بعــض  لديهــا 

لـواء طـيـــار/ د. هـشــام الحلبــي
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فـــي  "يوروســـاتوري"  مـعــــــرض  ُيـعـَقــــد 
 1967 عـــام  األولـــى  نســـخته  وأقيمـــت  باريـــس، 
ولـــم يتوقـــف منـــذ هـــذا التاريـــخ إال خـــالل ذروة 
جائحـــة كورونـــا، ويتميـــز بالزيـــادة المســـتمرة فـــي 
عـــدد العارضيـــن والـــزوار، وتنظمـــه المفوضيـــة 
العامـــة للمعـــارض واألســـواق، وهـــي شـــركة 
الدفاعيـــة  الصناعـــات  مجموعـــة  تملكهـــا 

الفرنســـية. والجويـــة  البريـــة  واألمنيـــة 

تضمن معرض عام 2018 )78( شــركة ناشــئة. كما أن 

المعــرض يتضمــن صــاالت داخليــة وخارجيــة لعــرض 

نوعهــا وحجمهــا،  ــا كان  أيًّ التســليح  أنــواع  مختلــف 

ــذ عــدد كبيــر  وباإلضافــة إلــى المعروضــات الثابتــة، ُينفَّ

مــن العــروض الحيــة علــى مــدار فتــرة المعــرض؛ ممــا 

يبــرز اإلمكانــات الفعليــة بصــورة عمليــة لألســلحة 

كبيــرة  المعــرض مجموعــة  ويــزور  هــذا  المختلفــة. 

ــار الشــخصيات  ــراء وكب مــن الوفــود الرســمية والخب

ومديــري شــركات الســالح والمســتثمرين فــي هــذا 

ــن  ــن واإلعالميي ــز األبحــاث والصحفيي المجــال ومراك

ــا الدفــاع واألمــن. الذيــن يتابعــون قضاي

ــرة  ــاء فتـ ــي أثنـ ــدة فـ ــات عديـ ــرات وفعاليـ ــم مؤتمـ ـ ُتنظَّ

المعـــرض، ُيتبـــاَدل فيهـــا اآلراء حـــول تطـــور أنظمـــة 

فـــإن  لذلـــك  المجـــاالت؛  كل  فـــي  واألمـــن  الدفـــاع 

كبيـــرة  فرصـــة  المعـــرض  َتعـــد  الســـالح  مصانـــع 

للتعـــرف علـــى األفـــكار الجديـــدة التجاهـــات التســـليح 

أكثـــر  ـــم  ُنظِّ المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  المســـتقبلية؛ 

بمشـــاركة  2018 عـــام  معـــرض  فـــي  ا  مؤتمـــًر  70  مـــن 

مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  تناولـــوا  متحدًثـــا،   250

الـمـوضـوعــــــات الـتـكـنـولـوجـيــــــــة والـجـيـوسـيـاسـيــــــة 

ــرة  ــة كبيـ ــرض فرصـ ــد المعـ ، ُيعـ ــمَّ ــن َثـ ــة، ومـ والقانونيـ

للترويـــج لنظـــم التســـليح المختلفـــة وعقـــد صفقـــات 

الســـالح؛ نظـــًرا لوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الوفـــود الرســـمية 

ووســـائل اإلعـــالم المهتمـــة بهـــذا المجـــال.

اتجاهات التسليح العالمية في معرض 
2022 )Eurosatory( "يوروساتوري"

 13 مــن  الفتــرة  خــالل  باريــس  فــي  المعــرض  ُأقيــم 

ا  إلــى 17 يونيــو 2022 بعــد توقــف أربعــة ســنوات نظــًر

مــن  أكثــر  العارضيــن  عــدد  وبلــغ  كورونــا،  لجائحــة 

)1800( شــركة، وفــاق عــدد الــزوار )57000( زائــر، ووصــل 

مــن  أكثــر  إلــى  اإلعــالم  ورجــال  الصحفييــن  عــدد 

متــر   )81300( المعــرض  مســاحة  وكانــت  فــرد،   )700(

مربــع، وتضمــن المعــرض العديــد مــن منظومــات 

التســليح الحديثــة )2(؛ حيــث عــرض أحــدث األســلحة 

البريــة والبحريــة والجويــة، وزار المعــرض عــدد كبيــر 

نســبتها  بلغــت  الطائــرات،  صناعــة  شــركات  مــن 

)17%( مــن إجمالــي العارضيــن، وبلــغ عــدد شــركات 

تصنيــع الطائــرات بــدون طيــار واألنظمــة المتعلقــة 

إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  شــركة،  مائــة  مــن  أكثــر  بهــا 

بــروز االهتمــام باســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي 

كمــا  طيــار،  بــدون  الطائــرات  مكافحــة  منظومــات 

كبيــرة  مجموعــة  علــى  أيًضــا  المعــرض  اشــتمل 

ــي  ــع أنظمــة الدفــاع الجــوي، والت مــن شــركات تصني

إلــى  )70( شــركة، وباإلضافــة  أكثــر مــن  بلــغ عددهــا 

ذلــك ظهــر االهتمــام بهــذا المجــال فــي العديــد مــن 

المؤتمــرات التــي تضمنهــا المعــرض، وكانــت أهــم 

كاآلتــي)3(:  موضوعاتهــا 

اســـتخدام القـــوات الجويـــة فـــي منطقـــة الســـاحل 	 

والصحراء.

القوة الجوية المستقبلية.	 

أنظمة االستطالع التكتيكي للطائرات بدون طيار.	 

مكافحة الطائرات بدون طيار.	 

المزج والتفاعل بين التقنيات الحديثة في الطائرات 	 

بدون طيار والروبوتات لتحقيق القيادة الذاتية.

والروبوتــات 	  طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام 

العامــة. والســالمة  الدفــاع  فــي 
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أنظمة الطائرات بدون طيار.	 

اســتخدام ســالح الليــزر لتغييــر قواعــد مواجهــة 	 

الطائــرات بــدون طيــار.

تضمـــن المعـــرض العديـــد مـــن األســـلحة والمعـــدات 

الـــذكاء  تقنيـــات  بأحـــدث  المجهـــزة  القيـــادة  ذاتيـــة 

االصطناعـــي، وخاصـــة الطائـــرات بـــدون طيـــار، ومنهـــا 

المجهـــزة بأنظمـــة الطاقـــة الشمســـية، كمـــا ظهـــر 

ـــم فيهـــا  فـــي المعـــرض األســـلحة الخفيفـــة التـــي ُيتحكَّ

ــي  ــذكاء االصطناعـ ــة الـ ــزة بأنظمـ ــد والمجهـ عـــن ُبعـ

)Smart Artificial Intelligence( والتـــي تعمـــل علـــى 

تحســـين عمليـــة التعـــرف علـــى األهـــداف واالســـتجابة 

)مدافـــع  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا  الســـريعة، 

رشاشـــة عيـــار 7.62 مـــم، و12.7 مـــم - وقاذفـــة قنابـــل 

ــة  ــية مركبـ ــركة فرنسـ ــت شـ ــة( )4(. وعرضـ أوتوماتيكيـ

القيـــادة متعـــددة المهـــام يمكـــن تجهيزهـــا  ذاتيـــة 

بتســـليح )مدفـــع 20 مـــم، ورشـــاش 7.62 مـــم( وأيًضـــا 

األهـــداف،  وتتبـــع  والمراقبـــة  لالســـتطالع  أنظمـــة 

يمكـــن اســـتخدامها فـــي عمليـــات اإلمـــداد بالذخائـــر 

 )1322( إلـــى  حمولتهـــا  وتصـــل  المختلفـــة  والمـــواد 

رطـــًلا )5(. كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى قيـــام الشـــركات 

بعـــرض أحـــدث ابتكاراتهـــا مـــن الذخائـــر المتنوعـــة مـــن 

مختلـــف األعيـــرة، مـــن دانـــات المدفعيـــة الميدانيـــة 

أنـــواع  إلـــى  والبحريـــة، وقذائـــف الهـــاون، باإلضافـــة 

متعـــددة مـــن الذخائـــر الجويـــة والبحريـــة، كمـــا تضمـــن 

المعـــرض أحـــدث منظومـــات االســـتطالع )أجهـــزة 

الرؤيـــة الليليـــة، التصويـــر الحـــراري والـــراداري، إلـــخ(، 

ــزة التتبـــع والتشـــويش. ــًلا عـــن أجهـ فضـ

ــات  ــدات ومنظومـ ــي معـ ــر فـ ــور الكبيـ ــرز التطـ ــد بـ وقـ

التدريـــب والمحـــاكاة، ومنهـــا )محاكيـــات الطيـــران، 

الرمايـــة  مياديـــن  محاكيـــات  وأيًضـــا  والمدفعيـــة، 

وكـــذا  بهـــا،  المرتبطـــة  والمعـــدات  واألهـــداف 

محاكيـــات التدريـــب علـــى األزمـــات وحـــاالت الكـــوارث(، 

التكنولوجـــي فـــي  كمـــا عرضـــت الشـــركات التطـــور 

المعـــدات الشـــخصية للمقاتليـــن، ومنهـــا )الـــدروع 

والســـترات الواقيـــة ومعـــدات الحمايـــة والخـــوذات، 

فعلـــى  إلـــخ(؛  للحريـــق،  المقاومـــة  والمنســـوجات 

نوًعـــا  ســـويدية  شـــركة  عرضـــت  المثـــال،  ســـبيل 

جديـــًدا مـــن مالبـــس الجنـــود مصمًمـــا للتخفـــي عـــن 

وســـائل االســـتطالع التـــي تســـتخدم األشـــعة فـــوق 

الحمـــراء. تحـــت  واألشـــعة  البنفســـجية 

كذلـــك تضمـــن المعـــرض أحـــدث التكنولوجيـــات فـــي 

مثـــل منظومـــات  التحتيـــة،  البنيـــة  معـــدات حمايـــة 

حمايـــة المنشـــآت كأجهـــزة المراقبـــة ومعالجـــة الصـــور 

والتحكـــم فـــي الدخـــول والكشـــف عـــن المـــواد الخطـــرة 

والغـــرف المصفحـــة وأنظمـــة التأميـــن المختلفـــة، 

وظهـــرت أيًضا شـــركات اإلمـــداد )Logistics( ألغراض 

المســـتودعات  إنشـــاء  شـــركات  مثـــل:  العمليـــات، 

والمطابـــخ الميدانيـــة وتجهيـــزات اإلعاشـــة الميدانيـــة 

ــة،  ــاج الطاقـ ــدات إنتـ ــاه ووحـ ــة الميـ ــوات، ومعالجـ للقـ

ومنظومـــات الطـــوارئ كالمستشـــفيات المتنقلـــة 

ووســـائل  الطبـــي،  اإلخـــالء  ومعـــدات  والميدانيـــة 

اإلنقـــاذ والمعـــدات الطبيـــة والجراحيـــة. كمـــا تضمـــن 

المعـــرض أحـــدث معـــدات التجهيـــز الميدانـــي، مثـــل 

ــزة اكتشـــاف  ــة، وأجهـ ــرات المائيـ ــور الممـ ــائل عبـ وسـ

األلغـــام والمتفجـــرات والتخلـــص مـــن الذخائـــر غيـــر 

معـــدات  فـــي  المتطـــورة  والتكنولوجيـــا  المنفجـــرة، 

ـــد مـــن األســـلحة  تضمـــن المعـــرض العدي
بأحـــدث  المجهـــزة  القيـــادة  ذاتيـــة  والمعـــدات 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي، وخاصـــة الطائـــرات 
بأنظمـــة  المجهـــزة  ومنهـــا  طيـــار،  بـــدون 
الطاقـــة الشمســـية، كمـــا ظهـــر فـــي المعـــرض 
عـــن  فيهـــا  ـــم  ُيَتحكَّ التـــي  الخفيفـــة  األســـلحة 
ُبعـــد والمجهـــزة بأنظمـــة الـــذكاء االصطناعـــي، 
والتـــي تعمـــل علـــى تحســـين عمليـــة التعـــرف 

علـــى األهـــداف واالســـتجابة الســـريعة.
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مثـــل:  واإلنتـــاج،  والتصميـــم  البحـــث  وأجهـــزة 

المختبـــرات، ومعـــدات الـــورش، ووســـائل معالجـــة 

المـــواد، وأنظمـــة التحكـــم والقيـــاس واالختبـــار.

متطـــورة  أنظمـــة  علـــى  المعـــرض  واحتـــوى 

لمواجهـــة الكـــوارث، مثـــل: أنظمـــة اإلنـــذار المبكـــر 

الطقـــس،  رصـــد  وأنظمـــة  الـــزالزل  وقيـــاس 

هـــذا وقـــد تواجـــد بالمعـــرض شـــركات الخدمـــات 

والتدريـــب،  التدريـــس  شـــركات  مثـــل:  المختلفـــة، 

وشـــركات االســـتخبارات واألمـــن، وشـــركات ضبـــط 

والشـــحن  النقـــل  وشـــركات  الجـــودة،  أنظمـــة 

العالميـــة، وشـــركات نظـــم المعلومـــات، وشـــركات 

واإلعـــالن. الدعايـــة 

واهتـــم المعـــرض أيًضـــا بوســـائل الدفـــاع والحمايـــة مـــن 

الضربـــات الكيمائيـــة والبيولوجيـــة واإلشـــعاعية، فضـــًلا 

عـــن االهتمـــام بتكنولوجيـــا نظـــم االتصـــاالت ونقـــل 

التشـــفير،  ونظـــم  الســـيبراني  واألمـــن  المعلومـــات، 

وأيًضـــا االتصـــاالت الالســـلكية المؤمنـــة، وذلـــك مـــن 

 Lockheed( ــل ــة، مثـ ــليح العالميـ ــركات التسـ ــل شـ بـ
ِ
ق

Martin - Rafael - Saab - Airbus(، وشـــركات تصنيـــع 

ــا.)6(  ــرة أيًضـ ــة الصغيـ ــار الصناعيـ األقمـ

األزمة في أوكرانيا تلقي بظاللها على 
العسكري  اإلنفاق  وعلى  المعرض 

واتجاهات التسليح 

ُيقـــام المعـــرض هـــذا العـــام علـــى خلفيـــة األزمـــة 

الروســـية األوكرانيـــة، والتـــي شـــهدت اســـتخداًما 

متنوًعـــا للصواريـــخ علـــى اختـــالف أنواعهـــا، منهـــا: 

الفـــرط صوتيـــة، والمضـــادة للدبابـــات وللطائـــرات، 

وكـــذا الطائـــرات بـــدون طيـــار خاصـــة الصغيـــرة، 

الجـــوي  الدفـــاع  وأنظمـــة  الذكيـــة  والذخائـــر 

ـــدت التفاعـــالت فـــي مســـرح  المختلفـــة. وقـــد أكَّ

العمليـــات األوكرانـــي الحاجة الماســـة إلى األســـلحة 

للطائـــرات،  والمضـــادة  للدبابـــات  المضـــادة 

باعتبارهـــا  بالمدفعيـــة  الـــدول  اهتمـــام  وظهـــر 

ــا  ــة، ولتأثيرهـ ــوات البريـ ــة للقـ ــران الرئيسـ ــوة النيـ قـ

اإليجابـــي فـــي األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة، مقارنـــة 

ـــًرا منهـــا  ـــات والتـــي فقـــدت روســـيا عـــدًدا كبي بالدباب

ـــات، خاصـــة أن  ـــخ المضـــادة للدباب بســـبب الصواري

تكلفـــة هـــذه الصواريـــخ منخفضـــة وتحقـــق مبـــدأ 

االقتصـــاد فـــي القـــوة.

ــرات  ــة أن الطائـ ــة األوكرانيـ ــت األزمـ ــد أثبتـ ــذا وقـ هـ

العســـكرية  القـــدرات  أكثـــر  مـــن  طيـــار  بـــدون 

ــا  ــتخدام أوكرانيـ ــة، وذلـــك فـــي ضـــوء اسـ المطلوبـ

لهـــا فـــي صـــد الهجمـــات الروســـية المدرعـــة، ويزيـــد 

مـــن االهتمـــام بهـــذه األنـــواع أنهـــا خفيفـــة الـــوزن، 

ومتعـــددة االســـتخدامات، ورخيصـــة الثمـــن؛ ممـــا 

الشـــراء،  أولويـــات  علـــى  وضعهـــا  علـــى  يعمـــل 

االهتمـــام  يتنامـــى بســـرعة   
ٍ
متـــواز وعلـــى مســـار 

ــرات  ــة الطائـ ــات مكافحـ ــراء منظومـ ــر وشـ بتطويـ

األهـــداف  حمايـــة  أنظمـــة  خاصـــة  طيـــار  بـــدون 

لـــذا  المتحركـــة،  لألهـــداف  المرافقـــة  أو  الثابتـــة 

ــع  ــا مـ ــبانيا وإيطاليـ ــا وإسـ ــا وألمانيـ اتفقـــت فرنسـ

 )7.1( بقيمـــة  لـــي  أوَّ عقـــد  علـــى   )Airbus( شـــركة 

أن  علـــى   ،)Eurodrone( لتطويـــر  يـــورو  مليـــارات 

تدخـــل الخدمـــة فـــي عـــام 2028. )7(  

أن  أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  أثبتـــت 
الطائـــرات بـــدون طيـــار مـــن أكثـــر القـــدرات 
ضـــوء  فـــي  وذلـــك  المطلوبـــة،  العســـكرية 
اســـتخدام أوكرانيـــا لهـــا فـــي صـــد الهجمـــات 
االهتمـــام  مـــن  ويزيـــد  المدرعـــة،  الروســـية 
بهـــذه األنـــواع أنهـــا خفيفـــة الـــوزن، ومتعـــددة 
االســـتخدامات، ورخيصـــة الثمـــن؛ ممـــا يعمـــل 
ـــات الشـــراء، وعلـــى  علـــى وضعهـــا علـــى أولوي
االهتمـــام  بســـرعة  يتنامـــى   

ٍ
متـــواز مســـار 

مكافحـــة  منظومـــات  وشـــراء  بتطويـــر 
طيـــار. بـــدون  الطائـــرات 
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السباق القتناء األسلحة  أن يستمر  ع  المتوقَّ ومن 

منخفضة التكلفة )الطائرات بدون طيار – الصواريخ 

على اختالف أنواعها خاصة المحمولة على الكتف – 

المدفعية( التي أثبتت فعاليتها في الحرب الروسية 

واألعلى  تعقيًدا  األكثر  باألسلحة  مقارنة  األوكرانية 

اختالف  بالذخائر على  االهتمام  إلى  باإلضافة  تكلفة، 

أنواعها وأعيرتها في ضوء المعدالت العالية إلطالق 

المخزون،  كفاية  أهمية  وإدراك  الحرب،  في  النار 

خاصة ذخيرة المدفعية واألسلحة الصغيرة.

األسـلحة  مشـتريات  انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى 

 -  2017 مـن  الفتـرة  فـي   )%4.6( بنسـبة  العالميـة 

زادت  السـابقة،  الخمـس  بالسـنوات  مقارنـة   2021

وكان   ،)%19( بنسـبة  أوروبـا  فـي  األسـلحة  مبيعـات 

المملكـة  األوروبييـن  األسـلحة  مسـتوردي  أكبـر 

المتحـدة والنرويـج وهولنـدا، ومن المتوّقع مسـتقبًلا 

مـن  مشـترياتها  األخـرى  األوروبيـة  الـدول  تزيـد  أن 

األوكرانيـة،  الروسـية  األزمـة  بعـد  خاصـة  األسـلحة، 

شـرًقا،  التمـدد  األطلنطـي  شـمال  حلـف  ومحـاوالت 

وطلـب السـويد وفنلنـدا االنضمـام إليـه، ويؤكـد ذلـك 

للمطالبـة  األوروبيـة  الـدول  فـي  األصـوات  تعالـي 

االتحـاد  دعـوات  الدفاعيـة، وكذلـك  ميزانياتهـا  بزيـادة 

األوروبـي لالهتمـام بزيـادة اإلنفـاق العسـكري لدولـه 

المثـال،  سـبيل  فعلـى  األمنيـة؛  المخاطـر  لمواجهـة 

وافـق البرلمـان األلمانـي علـى اعتمـاد ) 100( مليـار يـورو 

لتعزيـز الجيـش األلمانـي، ودافـع أيًضـا رئيـس الـوزراء 

التـي  العسـكرية  بـالده  ميزانيـة  زيـادة  عـن  اإلسـباني 

يعارضهـا حلفـاؤه فـي التكّتل الحاكـم، ووصفها بأنها 
األوكرانيـة.)8( الروسـية  األزمـة  ظـل  فـي  ضروريـة 

ويوضح الرسم البياني التالي اإلنفاق العسكري العالمي في الفترة من 1988 - 2021، في مختلف مناطق العالم، 
ويظهر فيه بوضوح الزيادة المستمرة، وتصدر إقليم الشرق األوسط تليه أوروبا في اإلنفاق العسكري. )9(
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مشـتريات  انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى 
األسلحة العالمية بنسبة )4.6%( في الفترة من 
2017-2021 مقارنـة بالسـنوات الخمـس السـابقة، 
زادت مبيعات األسلحة في أوروبا بنسبة )%19(، 
األوروبييـن  األسـلحة  مسـتوردي  أكبـر  وكان 
ومـن  وهولنـدا،  والنرويـج  المتحـدة  المملكـة 
األوروبيـة  الـدول  تزيـد  أن  مسـتقبًلا  ـع  المتوقَّ
األخـرى مشـترياتها مـن األسـلحة، خاصـة بعـد 

األوكرانيـة. الروسـية  األزمـة 

هـــذا ومـــن المتوّقـــع مســـتقبًلا زيـــادة التعـــاون بيـــن 

الـــدول األوروبيـــة فـــي التصنيـــع العســـكري، يؤكـــد 

ذلـــك تصريـــح الرئيـــس الفرنســـي فـــي افتتـــاح معـــرض 

ـــد فـــي  ـــه فـــي اســـتثمار المزي "يوروســـاتورى" عـــن رغبت

ــن  ــدًلا مـ ــا بـ ــتوى أوروبـ ــى مسـ ــة علـ ــدرات الدفاعيـ القـ

ـــد  إنفـــاق األمـــوال علـــى االســـتيراد مـــن الخـــارج، وأكَّ

أنـــه مـــن الضـــروري تعزيـــز التعـــاون ووضـــع إطـــار 

موحـــد لشـــركات األســـلحة األوروبيـــة لكـــي تصبـــح 

أكثـــر تنافســـية مقارنـــة بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 

العســـكري  اإلنفـــاق  مراجعـــة  عـــن  كذلـــك  وأعلـــن 

فـــي فرنســـا مـــن أجـــل االســـتعداد بصـــورة أفضـــل 

نتحـــرك  أن  "علينـــا  وقـــال  المحتملـــة،  للتهديـــدات 

ـــد  نحـــو اقتصـــاد الحـــرب"، وفـــي الســـياق نفســـه أكَّ

مســـؤول الشـــؤون الخارجيـــة فـــي االتحـــاد األوروبـــي، 

الحالـــي  األمنـــي  الوضـــع  أن   ،2022 مايـــو  أواخـــر  فـــي 

ــير  ــا يشـ ــي أوكرانيـ ــة فـ ــة األزمـ ــى خلفيـ ــا علـ ــي أوروبـ فـ

إلـــى الحاجـــة إلـــى إنشـــاء قـــوات مســـلحة أوروبيـــة 

ــير  ــد يشـ ــي الجديـ ــع األمنـ ــال إن "الوضـ ــتركة، وقـ مشـ

إلـــى أن االتحـــاد األوروبـــي يجـــب أن يتحمـــل المزيـــد 

إلـــى  نحتـــاج  ولهـــذا  أمنـــه..  عـــن  المســـؤولية  مـــن 

قـــوات مســـلحة أوروبيـــة موحـــدة حديثـــة" وأوضـــح أن 

االحتياطيـــات العســـكرية التابعـــة لالتحـــاد األوروبـــي 
اســـُتنفذت نتيجـــة دعـــم أوكرانيـــا.)10(

ــات  ــبق يتضـــح أن اتجاهـ ــا سـ ــوء مـ ــا، فـــي ضـ وختاًمـ

بثالثـــة  ترتبـــط  المســـتقبلية  العالميـــة  التســـليح 

أولهـــا  بعضهـــا:  مـــع  تتوافـــق  رئيســـة  عناصـــر 

فـــي معـــرض  مـــن منظومـــات تســـليح  مـــا ظهـــر 

المســـتفادة  الـــدروس  وثانيهـــا  "يوروســـاتورى"، 

ــدالت اإلنفـــاق  مـــن األزمـــة األوكرانيـــة، وثالثهـــا معـ

أظهـــر  فقـــد  العالـــم؛  مناطـــق  فـــي  العســـكري 

الكبيـــر  التقـــدم  اســـتمرار  "يوروســـاتورى"  معـــرض 

ـــا التســـليح، خاصـــة المنظومـــات ذاتيـــة  فـــي تكنولوجي

القيـــادة وتكاملهـــا مـــع تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي 

واألقمـــار الصناعيـــة، وأيًضـــا دخـــول هـــذه التطبيقـــات 

فـــي جميـــع المنظومـــات بمـــا فيهـــا أنظمـــة اإلمـــداد 

ووســـائل  للمقاتليـــن،  الشـــخصية  والمعـــدات 

اإلنقـــاذ، وكـــذا محاكيـــات التدريـــب المختلفـــة. وقـــد 

ـــدت األزمـــة فـــي أوكرانيـــا أنـــه مـــن المنتظـــر تنامـــي  أكَّ

ســـباق التســـلح بصـــورة كبيـــرة مســـتقبًلا خاصـــة 

زيـــادة اإلنفـــاق  أوروبـــا، وســـيترتب علـــى ذلـــك  فـــي 

ـــى منطقـــة الشـــرق  العســـكري لدولهـــا، باإلضافـــة إل

األوســـط؛ نظـــًرا الســـتمرار الصراعـــات بهـــا حتـــى اآلن، 

األمـــر الـــذي سيشـــكل عبًئـــا كبيـــًرا علـــى ميزانيـــات 

الـــدول فـــي ظـــل التداعيـــات االقتصاديـــة الســـلبية 

ــي  ــن يأتـ ــا، فاألمـ ــة كورونـ ــا وجائحـ ــي أوكرانيـ ــة فـ لألزمـ

دائًمـــا علـــى قمـــة األولويـــات.



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

30

الهوامش والمراجع
)1( EN Awards. London. England. Winners 2019. 

https://exhibitionnewsawards.co.uk/live/en/page/winners-2019 )9 July 2022(.

)2( Classification of products. services and industry sectors. Eurosatory. THE DEFENCE & SECURITY GLOBAL 
EVENT. France.

https://www.eurosatory.com/home/the-exhibition/classification-of-products-services-and-industry-
sectors/?lang=en )3 July 2022(.

)3( EUROSATORY 2022: SIGNIFICANT PRESENCE OF THE AIRLAND SECTOR AT THE EXHIBITION. Small Arms 
Defense Journal . 10 May 2022.

https://sadefensejournal.com/trade-show-information/europe/eurosatory-paris-france/eurosatory-2022/ 
)9 July 2022(.

)4( Anita Hawser. New capabilities that will be unveiled at Eurosatory 2022 in Paris. Defence Procurement 
International. 12 June 2022.

https://www.defenceprocurementinternational.com/features/air/drone-swarms-new-main-battle-tanks-
and-ai-remote-weapon-stations-at-eurosatory-2022 )9 July 2022(

)5( Mikayla Easley. EUROSATORY NEWS: UGVs Gives War fighters Added Protection. Firepower On the Move. 
National Defense business & Technology Magazine. 17 Jun.2022.

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/17/ugvs-gives-warfighters-added-protection-
firepower-on-the-move )9 July 2022(.

)6( Juan Pons. Eleven months to jump from Eurosatory 2022 to Feindef 2023. Atalayar. Spain. 20 June 2022. 

https://atalayar.com/en/content/eleven-months-jump-eurosatory-2022-feindef-2023 )9 July 2022(.

)7( EUROSATORY 2022: THE RACE TO REARM BY GIOVANNI DE BRIGANTI. BATTLESPACE. England. 20 June. 2022. 

https://battle-updates.com/eurosatory-2022-the-race-to-rearm-by-giovanni-de-briganti/ )8 July 2022(.

)8( Gabriel Honrada. Russia tensions cast shadow on European defense expo. Asia Times. Asia Times Digital 
Limited. England & Canada. 18 JUNE. 2022.

https://asiatimes.com/2022/06/russia-tensions-cast-shadow-on-european-defense-expo/ )9 July 2022(.

)9( Trends In World Military Expenditure. 2021. Stockholm International Peace Research Institute. Military 
Expenditure Database. Apr. 2022. P1.

)10( لماذا تندفع أوروبا نحو زيادة اإلنفاق العسكري؟، مؤسسة دبي لإلعالم، اإلمارات، 14يونيو 2022.

https://www.albayan.ae/world/global/2022-06-14-1.4455658 )9 July 2022(.



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

31

جـرت أحـداث االنتخابـات التشـريعية فـي فرنسـا فـي 

يومـي 12 و19 يونيـو 2022، وقـد أسـفرت النتائـج عن تغير 

عرفتهـا  التـي  السياسـية  القـوى  خريطـة  فـي  كبيـر 

البـالد منـذ فـوز "إيمانيويل ماكرون" بالرئاسـة في عام 

2017؛ حيـث اسـتطاع اليميـن الراديكالـي للمـرة األولـى 

فـي تاريخـه أن يحصـل علـى كتلـة كبيـرة مـن المقاعـد 

النيابية تؤهله ألن يشـكل قوة معارضة ال يسـتهان 

 ،National Assembly الوطنيـة  الجمعيـة  داخـل  بهـا 

وكذلـك اسـتطاع اليسـار تحسـين أوضاعـه. 

أهـــم  علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  التحليـــل  هـــذا  ويحـــاول 

الداخليـــة  السياســـة  فـــي  المحتملـــة  التغيـــرات 

ـــة للحكومـــة الفرنســـية فـــي أعقـــاب الحـــدث  والخارجي

الـــذي وصـــف بــــ "الزلـــزال السياســـي"، ال ســـيما أنهـــا 

فيهـــا  يفقـــد  التـــي   1997 عـــام  منـــذ  األولـــى  المـــرة 

رئيـــس الدولـــة األغلبيـــة البرلمانيـــة، والمـــرة الرابعـــة 

فقـــط فـــي تاريـــخ الجمهوريـــة الفرنســـية الخامســـة 

علـــى  األولـــى  والمـــرة   ،1958 عـــام  تأسســـت  التـــي 

 electoral( "ـــي ـــم االنتخاب ـــر "التقوي ـــذ تغيي اإلطـــالق من

الرئيـــس  قـــام  عندمـــا   ،2002 عـــام  فـــي   )calendar

األســـبق "جـــاك شـــيراك" بتقليـــص المـــدة الرئاســـية 
مـــن ســـبع ســـنوات إلـــى خمـــس.)1(

أجـزاء:   3 إلـى  المقـال  ينقسـم  ذلـك،  ضـوء  وفـي 

أوًلا- تحليـل نتائـج االنتخابـات التشـريعية الفرنسـية 

تداعيـــات فـــوز اليميـــن الراديكالـــي فـــي االنتخابـــات 
التشـــريعية الفرنســـية )يونيـــو 2022(

د. أسـامة صـالح

- كــلــيــة  ــة  ــ ــي ــاســ ــ ــي ــســ ــ ال الـــــعـــــلـــــوم  ــم  ــقــــســ ــ ب مــــــــــدرس 
ــقــاهــرة ــلـــوم الــســيــاســيــة - جــامــعــة ال ــاد والـــعـ ــتـــصـ االقـ

)يونيـو 2022(. وثانًيـا- إبـراز أهـم االختالفـات البرامجيـة 

رصـد  وثالًثـا-  الرئيسـة.  السياسـية  التيـارات  بيـن 

السـيناريوهات المتاحة أمام الرئيس "ماكرون" خالل 

األغلبيـة.  فقـدان  مـع  للتعامـل  المقبلـة  المرحلـة 

أولًا: تحليل نتائج االنتخابات التشريعية

شهدت االنتخابات تنافس أربع كتل انتخابية: 

أ. اليسار: 

خاضــت أغلبيــة أحــزاب اليســار الفرنســي االنتخابــات 

جديــدة  حركــة  لــواء  تحــت   2022 لعــام  التشــريعية 

والبيئــي  االجتماعــي  الشــعبي  "االتحــاد  بـــ  ُســميت 

 NUPES( )Nouvelle Union populaire( الجديــد" 

الحركــة  هــذه  جمعــت   .)écologique et sociale

أحــزاب الخضــر، والشــيوعيين واالشــتراكيين تحــت 

La France Insoumise "قيــادة حــزب "فرنســا األبيــة

 Jean-Luc "الــذي يتزعمــه "جــون لــوك ميلونشــون

األحــزاب  هــذه  بيــن  التنســيق  وتــم   ،  Mélenchon

بحيــث ال يخــوض مرشــح أحدهــا االنتخابــات ســوى 

واســتطاع   .)2( الحركــة  خــارج  مــن  مرشــح  أمــام 

علــى الحصــول  الجديــد  اليســاري   التحالــف 

131 مقعــًدا مــن أصــل 577، هــي إجمالــي عــدد مقاعــد 

الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية )3(،  بمــا يعــادل %22.7 

مــن حجــم البرلمــان. 
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المؤيـــد  االئتـــالف  نصيـــب  انخفـــض 
فـــي  مقعـــًدا   350 مـــن  "ماكـــرون"  للرئيـــس 
ــى  ــد إلـ ــن المقاعـ ــبة 66% مـ ــات 2017 بنسـ انتخابـ
245 مقعـــًدا هـــذه المـــرة بنســـبة 42.2% فقـــط 

البرلمـــان. حجـــم  مـــن 

ب. الوسط )األغلبية الرئاسية(:  

"ماكـــرون"  للرئيـــس  المؤيـــدة  األحـــزاب  خاضـــت 

ـــق عليـــه "مًعـــا" 
ِ
انتخابـــات 2022 فـــي تحالـــف جديـــد ُأطل

لهـــذا  لة  الُمشـــكِّ األحـــزاب  أهـــم  ومـــن   ،Ensemble

 La République En "الجمهوريـــة لألمـــام" التحالـــف 

"ماكـــرون"  أسســـه  الـــذي  الحـــزب  وهـــو   ،Marche

نفســـه فـــي عـــام 2016، قبـــل أن ينتخـــب رئيًســـا فـــي 

العـــام التالـــي )وقـــد غيـــر الحـــزب اســـمه فـــي مايـــو 

و"الحركـــة   ،)Renaissance "النهضـــة"  إلـــى   2022

الديمقراطيـــة" )Mouvement démocrate(، والـــذي 

أسســـه "فرانســـوا بيـــرو" فـــي عـــام 2007. 

للرئيـس  المؤيـد  االئتـالف  نصيـب  انخفـض  وقـد 

"ماكـرون" مـن 350 مقعـًدا فـي انتخابـات 2017 بنسـبة 

66% مـن المقاعـد، إلـى 245 مقعًدا هذه المرة بنسـبة 

42.2% فقـط مـن حجـم البرلمان، وبذلك فقد الرئيس 

إلـى  إذ يحتـاج  التـي كانـت تؤيـده،  البرلمانيـة  األغلبيـة 

289 مقعـًدا للحصـول علـى األغلبيـة المطلقـة التـي 
تمكنـه مـن اختيـار رئيـس الحكومـة الـذي يريـده.)4(

جـ. اليمين: 

وبـــدوره، خـــاض اليميـــن المعتـــدل انتخابـــات 2022 فـــي 

إطـــار تحالـــف عريـــض حمـــل عنـــوان "اتحـــاد اليميـــن 

 .Union de la droite et du centre )UDC( "والوسط

 Les Republicains "الجمهورييـــن"  حـــزب  يمثـــل 

 Union والمســـتقلين"  الديمقراطييـــن  و"اتحـــاد 

المكونيـــن   des démocrates et indépendants

ــون"  ــر "الجمهوريـ ــذا التحالـــف، وُيعتَبـ ــين لهـ الرئيسـ

وريـــث التيـــار الديجولـــي الـــذي تشـــكل فـــي ســـتينيات 

الجمهوريـــة  مؤســـس  لدعـــم  العشـــرين  القـــرن 

ــول(.  ــارل ديجـ ــة )شـ الخامسـ

ـــَي تحالـــف اليميـــن 
ِ
وعلـــى غـــرار تحالـــف الوســـط، ُمن

المعتـــدل بهزيمـــة قويـــة فـــي 2022؛ إذ حصـــل علـــى 

علـــى  يســـتحوذ  كان  أن  بعـــد  فقـــط  مقعـــًدا   64
حوالـــي 130 مقعـــدا فـــي برلمـــان 2017.)5(

د. اليمين الراديكالي: 

ويمثلــه بشــكل شــبه حصــري حزب "الجبهــة الوطنية" 

Rassemblement National، والــذي تتزعمــه "ماريــن 

مؤســس   - ألبيهــا  خلًفــا   Marine Le Pen لوبــان" 

الحــزب - منــذ عــام 2012. ومثلــت غنائــم الجبهــة مفاجــأة 

كبيــرة لجميــع المتابعيــن للشــأن الداخلــي الفرنســي، 

بـــ 89  لالنتخابــات  الثانيــة  الجولــة  الحــزب  أنهــى  فقــد 

مقعــًدا )6(،  مضيًفــا مــا يزيــد عــن الثمانيــن مقعــًدا إلــى 

نصيبــه فــي انتخابــات 2017. واســتحوذت الكتــل األربــع 

علــى أكثــر مــن 90% مــن مقاعــد البرلمــان الـــ 577، فيمــا 

تمثلــت النســبة القليلــة الباقيــة فــي نــواب مســتقلين 

أو منتميــن ألحــزاب أقــل شــأًنا، مــن اليميــن أو اليســار. 

ثانًيا: االختالفات األساسية بين إدارة 
"ماكرون" والتيارات السياسية األخرى

ــة  ــى أهــم االختالفــات البرامجي نركــز فــي هــذا الجــزء عل

مجــاالت  فــي  السياســية  االتجاهــات  هــذه  بيــن 

االقتصــاد، والعالقــة مــع االتحــاد األوروبــي، والسياســة 

الجبهــة  بيــن  بالمقارنــة  ونبــدأ  والدفاعيــة.  الخارجيــة 

ثــم  الرئاســية(،  )األغلبيــة  الوســط  وائتــالف  الوطنيــة 

المناظــرة.  اليســار  أفــكار  نعــرج علــى 

الجبهة الوطنية واالقتصاد:  

أدخلــت "ماريــن لوبــان" تعديــالت كبيــرة علــى الرؤيــة 

االقتصاديــة المحافظــة التــي تبناهــا والدهــا "جــان-

مــاري" Jean-Marie ، والتــي كانــت تقــوم علــى دولــة 
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فقــد  "لوبــان"  أمــا  متدخلــة،  غيــر  الحجــم،  محــدودة 

إنفــاق عــام مرتفــع فــي  أطلقــت وعودهــا بتحقيــق 

مجــاالت عديــدة. علــى ســبيل المثــال، وعــدت "لوبــان" 

مــن  ســنوات  خمــس  خــالل  يــورو  مليــار   2 بإنفــاق 

أجــل رفــع مرتبــات األطبــاء، مــع تعييــن عشــرة آالف 

جــدد منهــم، باإلضافــة إلــى رفــع مرتبــات المعلميــن 

كمــا   .)7( أيًضــا  ســنوات  خمــس  خــالل   %15 بنســبة 

اقترحــت "لوبــان" أيًضــا خفــض ســن المعــاش إلــى 

بــدؤوا العمــل قبــل ســن العشــرين  60 عاًمــا لمــن 

)ســن المعــاش فــي فرنســا حاليــا 62(، كمــا دعــت 

إلــى خفــض ضريبــة الدخــل لمــن هــم أقــل مــن ثالثيــن 

القيمــة  ضريبــة  خفــض  إلــى  باإلضافــة  هــذا  عاًمــا، 

المضافــة VAT علــى الطاقــة إلــى 5.5% مــن حجمهــا 

أن  أيًضــا  الواضــح  )8(. ومــن   %20 يبلــغ  الــذي  الحالــي 

تريــد  حيــث  الحــرة،  التجــارة  فكــرة  تعــادي  "لوبــان" 

فــرض إجــراءات حمايــة لصالــح االقتصــاد الفرنســي، 

كمــا قالــت صراحــة فــي مناظــرة مــع "ماكــرون": إن 

"التجــارة الحــرة تقتــل الكوكــب" )9(.  

"ماكرون" واالقتصاد: 

فـــي  االســـتمرار  يريـــد  أنـــه  إلـــى  "ماكـــرون"  أشـــار 

سياســـاته االقتصاديـــة ذاتهـــا؛ حيـــث ال يريـــد زيـــادة 

ــتدانة، بـــل  ــن االسـ ــد مـ ــد المزيـ ــا ال يريـ الضرائـــب، كمـ

ــداد الديـــون  ــدأ فـــي برنامـــج لسـ ــد أن يبـ ــه يريـ ــال: إنـ قـ

القائمـــة بالفعـــل خـــالل الســـنوات الخمـــس القادمـــة. 

ولذلـــك طالـــب المواطنيـــن بالمزيـــد مـــن العمـــل، 

ويبـــدو أيًضـــا أن "ماكـــرون" يريـــد وضـــع بعـــض القيـــود 

التـــي تقدمهـــا الدولـــة  علـــى الخدمـــات االجتماعيـــة 

برامـــج  بإتمـــام  ربطهـــا  خـــالل  مـــن  للمواطنيـــن، 

بربطهـــا  أو  العمـــل،  مهـــارات  إلكســـاب  تدريبيـــة 

أساًســـا بحالـــة االقتصـــاد. كمـــا يريـــد أيًضـــا رفـــع ســـن 

المعـــاش مـــن 62 إلـــى 65 عاًمـــا علـــى األقـــل، ويبـــدو 

أنـــه يميـــل فـــي هـــذه اإلجـــراءات نحـــو السياســـات 

اليمينيـــة المحافظـــة التـــي ال ترحـــب بـــدور للدولـــة فـــي 

إمـــداد المواطنيـــن بخدمـــات الرفاهـــة االجتماعيـــة، 
وتؤجـــل تحمـــل الدولـــة أعبـــاء المعاشـــات.)10(
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الجبهة الوطنية واالتحاد األوروبي: 

وعـــدت "لوبـــان" فـــي انتخابـــات 2017 بشـــكل صريـــح 

بأنهـــا ســـتقوم بعمـــل اســـتفتاء علـــى بقـــاء فرنســـا 

ــو  ــا، وهـ ــا أصبحـــت رئيًسـ ــي إذا مـ ــاد األوروبـ فـــي االتحـ

الوعـــد الـــذي تخّلـــت عنـــه فـــي عـــام 2022، إال أنهـــا، وعلـــى 

ـــن -  ـــا للمحللي ـــزال تضمـــر - وفًق ـــك، ال ت الرغـــم مـــن ذل

توجهـــات عدائيـــة نحـــو االتحـــاد األوروبـــي ومؤسســـاته 

فـــي  فعلـــه  "لوبـــان"  تريـــد  مـــا  إن   .)11( وسياســـاته 

ــو تفريـــغ التكتـــل )الفـــوق - قومـــي(  ــر هـ ــة األمـ حقيقـ

مـــن مضمونـــه مـــن خـــالل الحصـــول علـــى وضـــع 

خـــاص لفرنســـا داخـــل االتحـــاد، حيـــث تريـــد "لوبـــان"، 

علـــى ســـبيل المثـــال، إعـــادة التفـــاوض حـــول منطقـــة 

"الشـــينجن" )Schengen(، والتـــي تضـــم معظـــم دول 

االتحـــاد األوروبـــي فـــي ترتيبـــات تســـمح بالســـفر إلـــى 

الـــدول األعضـــاء فـــي المنطقـــة والتجـــول بهـــا بحريـــة 

لمـــدة ال تزيـــد عـــن 90 يوًمـــا، بحيـــث تفـــرض مزيـــًدا مـــن 

ــذي ال  ــر الـ ــو األمـ ــة )وهـ ــدود القوميـ ــى الحـ ــود علـ القيـ

تفضلـــه دول االتفاقيـــة( )12(.   

حقـــوق  تقييـــد  إلـــى  أيًضـــا  "لوبـــان"  تســـعى  كمـــا 

المهاجريـــن مـــن دول االتحـــاد األوروبـــي إلـــى فرنســـا 

فـــي التمتـــع بخدمـــات شـــبكة األمـــان االجتماعـــي 

بحيـــث  لألســـر،  الفرنســـية  الدولـــة  تقدمهـــا  التـــي 

يكـــون فقـــط لألســـرة التـــي يحمـــل أحـــد الوالديـــن 

فيهـــا الجنســـية الفرنســـية الحـــق فـــي الحصـــول 

بـــل وحتـــى منـــح معاملـــة  الخدمـــات،  علـــى هـــذه 

تفضيليـــة لهـــؤالء، مثـــل منـــح األزواج حديثـــي الســـن 

)شـــرط أن يكـــون أحدهمـــا علـــى األقـــل فرنســـي( 

بـــدون فوائـــد  قـــرض  علـــى  الحصـــول  فـــي  الحـــق 

لشـــراء منـــزل، بـــل وإعفائهـــم مـــن رد القـــرض إذا 

مـــا أنجبـــوا ثالثـــة أطفـــال أو أكثـــر. وجديـــر بالذكـــر 

بموجـــب  الممارســـات ممنوعـــة  هـــذه  أن جميـــع 

قوانيـــن االتحـــاد التـــي تمنـــع أي دولـــة عضـــو مـــن 

منـــح مواطنيهـــا معاملـــة تمتـــاز عـــن مواطنـــي دول 
االتحـــاد المقيميـــن علـــى أرضهـــا.)13(

وقــد أعلنــت "لوبــان" أيًضــا عــن رغبتهــا فــي إعطــاء 

دعــم مالــي للمزارعيــن الفرنســيين يفــوق مــا تســمح 

بــه السياســة الزراعيــة المشــتركة لالتحــاد األوروبــي، 

ــة  ــار مــوردي األغذي ــل ووعــدت بإصــدار قــرارات إلجب ب

العمومييــن بشــراء 80% علــى األقــل مــن مهماتهــم 

مــن المزارعيــن الفرنســيين حصرًيــا )14(. وبشــكل عــام، 

علــى مســألة  اســتفتاء رســمي  "لوبــان" عقــد  تريــد 

ــد بأحــكام  ــر فرنســا مــن التقي الهجــرة مــن أجــل تحري

يخــص  فيمــا  األوروبيــة  المؤسســات  ومواثيــق 

بيــن أعضــاء االتحــاد، بحيــث  الحركــة  مســألة حريــة 

ــو نجــح  ــة الفرنســية هــذه الســلطة، ول تســترد الدول

هــذا المســعى، فإنــه ســيؤدي إلــى إدخــال تعديــالت 

القانــون  فــرض  أجــل  مــن  الفرنســي  الدســتور  فــي 

االتحــاد،  قوانيــن  مواجهــة  فــي  للدولــة  الوطنــي 

ــن االتحــاد  وهــو مــا ســيؤهل فرنســا لمخالفــة قواني

مجــال  فــي  فقــط  وليــس  المجــاالت  جميــع  فــي 

الهجــرة، وســيصبح األمــر قانونيــا مــن وجهــة نظــر 

الدولــة الفرنســية علــى األقــل، األمــر الــذي قــد يــؤدي 

لمصادمــات قانونيــة بيــن االتحــاد وفرنســا، وســيقود 

إلــى فوضــى سياســية داخــل هــذا الكيــان الكبيــر، مــن 

خــالل تشــجيع دول أخــرى علــى أن تحــذو حــذو فرنســا 

فــي خــرق القواعــد والقوانيــن )15(.  

"ماكرون" واالتحاد األوروبي: 

بـــل  األوروبيـــة،  بالوحـــدة  بقـــوة  "ماكـــرون"  يؤمـــن 

ويهـــدف إلـــى تدعيـــم االتحـــاد فـــي مواجهـــة القـــوى 

الدوليـــة األخـــرى )الواليـــات المتحـــدة ليســـت اســـتثناء 

الدفاعيـــة  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  ذلـــك(  مـــن 

والتكنولوجيـــة والزراعيـــة والمتعلقـــة بالطاقـــة، كمـــا 

يهـــدف "ماكـــرون" كذلـــك إلـــى الحفـــاظ علـــى االتحـــاد 

أخـــرى،  عالميـــة  تكتـــالت  منافســـة  مـــن  األوروبـــي 

المعروفـــة  الجنوبيـــة  المشـــتركة  الســـوق  مثـــل 

باســـم "الميركســـور" )Mercosur(، والتـــي تضـــم دول 

أمريـــكا الجنوبيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل فـــرض قيـــود علـــى 

صادراتهـــا إلـــى االتحـــاد، كمـــا يريـــد "ماكـــرون" تدقيـــق 
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يتـــم بمقتضاهـــا االســـتحواذ علـــى  التـــي  الشـــروط 

األوروبـــي  االتحـــاد  نطـــاق  فـــي  الواقعـــة  الشـــركات 

أيًضـــا  "ماكـــرون"  ويؤمـــن  أجنبيـــة،  كيانـــات  لصالـــح 

بالشـــراكة مـــع ألمانيـــا، ويعتبـــر أن التحالـــف الفرنســـي 
األلمانـــي هـــو أســـاس االتحـــاد األوروبـــي.)16(

السياسة الخارجية والدفاعية:

فـــي مجـــال السياســـة الدفاعيـــة والخارجيـــة لفرنســـا، 

ــارل  ــه الرئيـــس "شـ ــا فعلـ ــاء مـ ــان" إلحيـ تســـعى "لوبـ

ديجـــول" حيـــن قـــرر فـــي عـــام 1966 االنســـحاب مـــن 

ــو  ــو" )وهـ ــتركة لحلـــف "الناتـ ــة المشـ ــادة المركزيـ القيـ

اإلجـــراء الـــذي كان يعنـــي أن فرنســـا لـــن تضـــع قواتهـــا 

تحـــت إمـــرة قيـــادة الحلـــف، وطـــرد أي قـــوات عســـكرية 

تابعـــة لـــدول الحلـــف مـــن أراضيهـــا(، وذلـــك بعـــد 

أن عـــادت فرنســـا إليـــه بقـــرار مـــن الرئيـــس "نيكـــوال 

ســـاركوزي" فـــي عـــام 2009 )17(.  كمـــا تريـــد "لوبـــان" أيًضـــا 

وقـــف التعـــاون الصناعـــي العســـكري مـــع ألمانيـــا 

تحـــت زعـــم أنـــه يضـــر بالســـيادة التكنولوجيـــة لفرنســـا 

زيـــادة  ومصالحهـــا الصناعيـــة، وذلـــك فـــي مقابـــل 

التـــي  المتحـــدة  المملكـــة  مـــع  الدفاعـــي  التعـــاون 

خرجـــت رســـميا مـــن االتحـــاد األوروبـــي فـــي 31 ديســـمبر 

2020 )18(.  إلـــى جانـــب ذلـــك، ترغـــب "لوبـــان" فـــي زيـــادة 

اإلنفـــاق العســـكري الفرنســـي مـــن 41 مليـــار يـــورو فـــي 

ــول 2027 )19(.  ــارا بحلـ ــى 55 مليـ ــام 2022 إلـ عـ

"ماكرون" والسياسة الخارجية والدفاعية: 

تعــد عالقــة "ماكــرون" بحلــف "الناتــو" عالقــة ملتبســة 

إلــى حــد مــا؛ فمــن ناحيــة، يبدو أنــه ينتقد ضعــف الحلف 

ــه  ــدو أيًضــا أن ــة أخــرى، يب ــده أقــوى، ومــن ناحي ــه يري ألن

ــد أن يجعــل األوروبييــن أقــل اعتمــاًدا علــى مظلــة  يري

الدفــاع األمريكيــة، وإن كان لــم يتحــدث بطبيعــة الحــال 

عــن أي بديــل. ومــن جهــة أخــرى، استشــاط الرئيــس 

بإلغــاء  أســتراليا  قامــت  عندمــا  غضًبــا  الفرنســي 

مــن  الغواصــات  مــن  عــدد  لشــراء  كبــرى  صفقــة 

فرنســا فــي عــام 2021، لتســتبدلها بصفقــة غواصــات 

ووصــل  المتحــدة،  والواليــات  بريطانيــا  مــن  نوويــة 

األمــر إلــى اتهــام "ماكــرون" لرئيــس الــوزراء األســترالي 

"ســكوت موريســون" حينئــذ بالكــذب.)20(  

توجهات اليسار: 

يمثـــل اليســـاري المخضـــرم "جون-لـــوك ميلونشـــون" 

ــية ثـــالث  ــات الرئاسـ ــاض االنتخابـ ــد خـ ــار، وقـ ــذا التيـ هـ

مـــرات فـــي أعـــوام 2012، 2017، 2022، وحقـــق المركـــز الثالـــث 

فـــي االســـتحقاق األخيـــر، وكان علـــى وشـــك الدخـــول 

إلـــى الجولـــة الثانيـــة والنهائيـــة بـــدًلا مـــن "لوبـــان". هـــذا، 

ويتبنـــى "ميلونشـــون" أفـــكار اليســـار التقليـــدي، ففـــي 

المجـــال االقتصـــادي يعـــارض بشـــدة اقتصاديـــات 

الســـوق الحـــر ويؤيـــد تدخـــل الدولـــة إلعـــادة توزيـــع 

عاليـــة  فـــرض ضرائـــب  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الثـــروة، 

ــد  ــا يؤيـ ــال، كمـ ــوال العمـ ــين أحـ ــاء وتحسـ علـــى األثريـ

العـــودة بســـن المعـــاش إلـــى 60 عامـــا، وخلـــق وظائـــف 

للعاطليـــن، ورفـــع الحـــد األدنـــى لألجـــور إلـــى 1400 يـــورو 

علـــى  قيـــود  وضـــع  إلـــى  باإلضافـــة  هـــذا  شـــهريا، 

تحـــركات رؤوس األمـــوال )21(. وبخصـــوص العالقـــة 

وقـــف  "ميلونشـــون"  يريـــد  األوروبـــي،  االتحـــاد  مـــع 

اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة المســـتقبلية مـــع االتحـــاد، 

يتعلـــق  أمـــا فيمـــا  يراهـــا فـــي غيـــر صالحـــه.  حيـــث 

بالسياســـة الخارجيـــة والدفاعيـــة، فيريـــد االنســـحاب 

ــو" )22(.   ــا مـــن حلـــف "الناتـ كليـ
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ثالثـًـا: الســيناريوهات المتاحــة أمام 
"ماكرون"

عندما ال يفوز حزب أو تكتل واحد باألغلبية المطلقة، 

ســواء فــي النظــم البرلمانيــة أو المختلطــة كالنظــام 

أدبيــات  فــي  الحالــة  هــذه  علــى  يطلــق  الفرنســي، 

المعلــق"  "البرلمــان  المقارنــة  السياســية  النظــم 

)hung parliament(، وفــي هــذا اإلطــار، يوجــد عــدد 

مــن االحتمــاالت: )1(  إمــا أن يقــوم الحــزب الحاصــل 

علــى النســبة الكبــرى مــن المقاعــد بتشــكيل ائتــالف 

 رســمي مع الحزب )األحزاب( القريبة منه أيديولوجيا،

)2( أو أن يقوم الحزب األكبر بتشــكيل ما ُيطلق عليه 

وذلــك   ،)minority government( أقليــة"  "حكومــة 

 parliamentary( مــن خــالل تشــكيل تحالــف برلمانــي

alliance( مــع األحــزاب القريبــة منــه أيًضــا )بمعنــى 

مشــروعات  علــى  التصويــت  علــى  التنســيق  مجــرد 

القوانيــن بشــكل مســتمر مقابــل التشــاور المســتمر 

مواتيــة  تعديــالت  وإدخــال  التحالــف  شــركاء  مــع 

لرغباتهــم(، أو عــدم االرتبــاط بــأي تحالــف ومحاولــة 

الحصــول علــى التأييــد مــن أي حــزب أو تكتــل أو حتــى 

أعضــاء مســتقلين، وذلــك عنــد طــرح كل مشــروع 

قانــون. وبطبيعــة الحــال يكون وضــع حكومة األقلية 

غيــر مســتقر، وذلــك الرتفــاع احتمــاالت ســحب الثقــة 

منهــا فــي أي وقــت، )3( أمــا االحتمــال األخيــر فيتمثــل 

فــي قيــام الرئيــس )أو الملــك فــي النظــم الملكيــة( 

بحــل البرلمــان والدعــوة إلــى انتخابــات جديــدة، علــى 

ــة واضحــة.)23(  ــى برلمــان ذي أغلبي أمــل الوصــول إل

ويواجــه الرئيــس "ماكــرون" هــذا الوضــع مــع نتائــج 

انتخابــات 2022؛ حيــث حصــل حزبــه علــى أقــل مــن %43 

مــن المقاعــد، وهــي نســبة ال تؤهلــه لتشــكيل حكومة 

بمفــرده. وبالتالــي توجــد أمامــه ثالثــة ســيناريوهات: 

الســـيناريو األول هـــو تكويـــن ائتـــالف مـــع أحـــزاب 

أفـــكاره  إلـــى  األقـــرب  ألنهـــا  المعتـــدل،  اليميـــن 

السياســـية واالقتصاديـــة، ويتمثـــل اليميـــن المعتـــدل 

واحـد  تكتـل  أو  حـزب  يفـوز  ال  عندمـا 
باألغلبيـة المطلقـة، فإن الحزب الحاصل على 
النسـبة الكبـرى مـن المقاعـد يقـوم بتشـكيل 
ائتالف رسـمي مع األحزاب، أو يقوم بتشـكيل 

مـا ُيطلـق عليـه حكومـة أقليـة.

باألســـاس فـــي حـــزب الجمهورييـــن )وريـــث الحـــزب 

الديجولـــي(، والـــذي حصـــل علـــى 63 مقعـــًدا، وبالتالـــي 

ــع  ــن ائتـــالف مـ ــى تكويـ ــزب علـ ــذا الحـ ــق هـ ــا وافـ إذا مـ

ـــى 306  حـــزب الرئيـــس فـــإن حجـــم االئتـــالف ســـيصل إل

ــر مـــن األغلبيـــة المطلوبـــة  ــبة أكبـ ــد، وهـــي نسـ مقاعـ

التصـــور  هـــذا  فـــي  المشـــكلة  لكـــن  )289 مقعـــدا(. 

قيـــام  يســـتبعدون  الجمهورييـــن  حـــزب  قـــادة  أن 

ائتـــالف حكومـــي رســـمي مـــع حـــزب الرئيـــس، ولكنهـــم 

أســـاس  علـــى  التنســـيق  إمكانيـــة  يســـتبعدوا  لـــم 

المشـــروع الواحـــد، وهـــو ســـيناريو حكومـــة األقليـــة 
)الســـيناريو الثانـــي( فـــي نســـخته األضعـــف.)24(

أمـــا الســـيناريو األخيـــر المتـــاح أمـــام الرئيـــس، فهـــو 

حـــل البرلمـــان وفًقـــا للدســـتور، والدعـــوة النتخابـــات 

برلمانيـــة جديـــدة علـــى أمـــل الحصـــول هـــذه المـــرة علـــى 

األغلبيـــة المطلوبـــة. لكـــن هـــذا االحتمـــال يعـــد مغامـــرة 

بالنســـبة للرئيـــس؛ إذ قـــد تـــؤدي االنتخابـــات إلـــى عـــدم 

فـــوز حزبـــه مـــرة أخـــرى، بـــل وقـــد تـــؤدي إلـــى حصـــول 

تكتـــل مـــن تكتـــالت المعارضـــة علـــى أغلبيـــة مطلقـــة، 

ومـــن ثـــّم يدخـــل النظـــام فـــي الحالـــة التـــي تعـــرف باســـم 

يكـــون  حيـــث   ،cohabitation المشـــترك  التعايـــش 

ــو  ــر، وهـ ــة مـــن حـــزب آخـ الرئيـــس مـــن حـــزب، والحكومـ

ـــد بشـــدة لســـلطات الرئيـــس. وقـــد حـــدث  وضـــع مقيِّ

هـــذا الوضـــع مـــن قبـــل فـــي عـــام 1997، وذلـــك بعـــد 

وصـــول الرئيـــس "جـــاك شـــيراك" للحكـــم عـــام 1995، 

ـــدة  ـــة المؤي ـــة اليميني عندمـــا أراد أن يرفـــع حجـــم األغلبي

وعقـــد  المجلـــس  بحـــل  فقـــام  البرلمـــان،  داخـــل  لـــه 
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)25(، وبالتالـــي  انتخابـــات جديـــدة أدت لهيمنـــة اليســـار 

الســـلطة  تقاســـم  مـــن  فـــي مرحلـــة  الدولـــة  دخلـــت 

ــة"  ــي الحكومـ ــار "فـ ــة" واليسـ ــي الرئاسـ ــن "فـ ــن اليميـ بيـ

ـــة خمـــس ســـنوات )26(.  ـــة كامل ـــدورة برلماني اســـتمرت ل

وبالتالـــي، مـــن المرّجـــح أن يحـــرص الرئيـــس "ماكـــرون" 

اإلقـــدام  وعـــدم  ا،  كثيـــًر الخطـــوة  هـــذه  تأجيـــل  علـــى 

عليهـــا إال عنـــد الضـــرورة القصـــوى. 

يــدور حــول حكومــة  فــإن االحتمــال األكبــر  وختاًمــا، 

األقليــة، حيــث حــدث هــذا أيًضــا مــن قبــل فــي الفتــرة 

لــم يحصــل الحــزب االشــتراكي  )1988 - 1993( عندمــا 

PS - حــزب الرئيــس "فرانســوا ميتيــران" آنــذاك - علــى 

األغلبيــة المطلوبــة، وحكــم كحــزب أقليــة حتــى انتهــاء 

ســيحتاج  ذلــك،  ضــوء  وفــي   .)27( البرلمانيــة  الــدورة 

سياســية  اتفاقــات  إلــى  يتوصــل  أن  الرئيــس  حــزب 

مــن  وتــارة  اليميــن  مــن  تــارة  األخــرى،  األحــزاب  مــع 

اليســار، لكــي ينفــذ برنامجــه االنتخابــي، ولكــن بالتأكيــد 

لــن يكــون الحصــول علــى التأييــد أمــًرا ســهًلا، وخاصــة 

الخارجــة عــن االتفــاق،  عندمــا يتعلــق األمــر باألمــور 

واليميــن  اليســار  )يتفــق  المعــاش  ســن  مثــل: 

والضرائــب  للســتين(،  خفضــه  علــى  الراديكالــي 

اليســار  يريــد  بينمــا  عليهــا،  اإلبقــاء  ماكــرون  )يريــد 

ــي تخفيضهــا  ــاء، وبالتال ــادة وعائهــا بالنســبة لألثري زي

الراديكالــي  بالنســبة للفقــراء، ويتفــق معــه اليميــن 

ــل إعفــاء  ــان" الشــعبوية، مث ــادرات "لوب مــن خــالل مب

مــن هــم دون الثالثيــن مــن ضرائــب الدخــل(، واإلنفــاق 

العــام )يتفــق اليســار واليميــن الراديكالــي فــي نســخته 

الشــعبوية الجديــدة فــي زيادتــه، بينمــا يريــد "ماكــرون" 

االجتماعيــة(.  الرفاهــة  خدمــات  علــى  قيــود  فــرض 

ــة، فيبــدو  ــة والدفاعي أمــا بالنســبة للعالقــات الخارجي

ا؛ حيــث إن هنــاك نقاطــا  أن األمــر ســيكون أكثــر يســًر

كثيــرة لاللتقــاء بيــن التيــارات السياســية المختلفــة؛ 

ا مــن الحمايــة لالتحــاد األوروبــي  فالجميــع يريــد قــدًر

عبــر تقييــد التجــارة الحــرة بينــه وبيــن التكتــالت األخــرى، 

وكذلــك لــن يجــرؤ أحــد علــى مهاجمــة حلــف "الناتــو" 

وفــي  األوكرانيــة.  الروســية  الحــرب  بســبب  اآلن 

النهايــة، هكــذا هــي السياســة، تحتــاج دائًمــا لتوافقــات 

ونفــس طويــل. ومواءمــات وتســويات، 
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)الناتـو(  األطلسـي  شـمال  لحلـف  األخيـرة  للقمـة  كان 

َدت في العاصمة اإلسـبانية مدريد في التاسـع 
ِ
التي ُعق

والعشـرين مـن شـهر يونيـو 2022، أصـداء فـي مناطـق 

كثيرة حول العالم، وليس في أوروبا وأمريكا الشـمالية 

مـا  نتيجـة  وذلـك  الحلـف،  أعضـاء  يتواجـد  حيـث  فقـط، 

ومناطـق  بـدول  خاصـة  إشـارات  مـن  القمـة  تضمنتـه 

أعضـاء  خـارج  مـن  أطـراف  مشـاركة  وبحكـم  أخـرى، 

الحلـف فـي تلك القمـة، فضًلا عن توقيت انعقاد القمة 

أوكرانيـا،  فـي  الروسـية  األزمـة  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن 

والتـي باتـت تطوراتهـا والتفاعـالت المرتبطـة بهـا تؤثـر 

ـه فـي كثيـر مـن المجـاالت. علـى العالـم كلِّ

وُتعــد شــبه الجزيــرة الكوريــة مــن بيــن المناطــق التــي 

وصلــت إليهــا أصــداء قمــة الناتــو، فــي ظــل مشــاركة 

فــي  يــول"  ســوك  "يــون  الجنوبــي  الكــوري  الرئيــس 

ما  القمــة واجتماعاتــه الكثيــرة علــى هامشــها، ال ســيَّ

ــوزراء  ــدن"، ورئيــس ال مــع الرئيــس األمريكــي "جــو باي

ــَر بمثابــة خطــوة 
ِ
اليابانــي "فوميــو كيشــيدا"، فيمــا اعُتب

بيــن  مشــترك  أمنــي  تعــاون  طريــق  علــى  جديــدة 

الــدول الثــالث، خصوًصــا فــي مواجهــة مــا يصفونــه 

بـــ "االســتفزازات الكوريــة الشــمالية". وتأسيًســا علــى 

قمــة  خصوصيــة  علــى  المقــال  هــذا  ســيركز  ذلــك، 

الناتــو فــي مدريــد بالنســبة لشــبه الجزيــرة الكوريــة، 

وارتــدادات هــذه القمــة علــى المنطقــة.

"الناتو".. أصداء قمة مدريد في شبه الجزيرة الكورية

أ. السيد صدقي عابدين

ــصــــص فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون اآلســـــيـــــويـــــة ــخــ ــ ــت خــــبــــيــــر مــ

أولًا: خصوصية قمة الناتو في مدريد 
بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية

الخصوصية المباشرة:

القمـــة األخيـــرة للناتـــو شـــهدت المشـــاركة األولـــى 

لرئيـــس كـــوري جنوبـــي فـــي أعمالهـــا، وهـــذه مســـألة 

ال تخلـــو مـــن دالالت تنطـــوي علـــى أن حلـــف الناتـــو 

األمريكيـــة، وفـــي ظـــل  المتحـــدة  الواليـــات  بقيـــادة 

إدارة الرئيـــس "جـــو بايـــدن"، يســـتهدف جـــذب المزيـــد 

مـــن الشـــركاء الدولييـــن، خصوًصـــا فـــي المناطـــق 

لواشـــنطن؛  بالنســـبة  ذات األهميـــة االســـتراتيجية 

فباإلضافـــة إلـــى نجـــاح الرئيـــس األمريكـــي "جـــو بايـــدن" 

فـــي معالجـــة الهـــوة التـــي أحدثهـــا ســـلفه "دونالـــد 

ترامـــب" فـــي عالقـــة الواليـــات المتحـــدة بالحلفـــاء، بمـــا 

فـــي ذلـــك أعضـــاء حلـــف شـــمال األطلســـي، جـــاءت 

لهـــذا  ـــا  إضافيًّ زخًمـــا  لتعطـــي  األوكرانيـــة  األزمـــة 

التوجـــه األمريكـــي؛ حيـــث إنهـــا فتحـــت البـــاب أمـــام 

ــف.  ــي الحلـ ــدول فـ ــن الـ ــد مـ ــة المزيـ عضويـ

ــه الخصـــوص،  ــى وجـ ــة علـ ــا الجنوبيـ ــبة لكوريـ وبالنسـ

األوكرانيـــة  األزمـــة  بدايـــة  منـــذ  وقفـــت  فإنهـــا 

الـــدول  إلـــى  وانضمـــت  األمريكـــي،  الصـــف  فـــي 

وقدمـــت  موســـكو،  علـــى  عقوبـــات  فرضـــت  التـــي 

مســـاعدات إلـــى أوكرانيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مســـاعدات 
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ــون  ــي "يـ ــوري الجنوبـ ــق الرئيـــس الكـ وافـ
ســـوك يـــول" علـــى إجـــراء تدريبـــات عســـكرية 
والواليـــات  اليابـــان  مـــع  مشـــتركة  ثالثيـــة 
المتحـــدة األمريكيـــة، وهـــو أمـــر كان يصعـــب 
ـــا  حدوثـــه مـــن قبـــل، رغـــم كـــون واشـــنطن حليًف
لـــكلٍّ مـــن ســـيول وطوكيـــو؛ وذلـــك بســـبب 

بيـــن األخيرتيـــن. التاريخيـــة  الخالفـــات 

عســـكرية -وإن كانـــت محـــدودة-. وعلـــى النقيـــض، 

كانـــت كوريـــا الشـــمالية مـــن بيـــن دول قالئـــل صوتـــت 

ضـــد القـــرارات الدوليـــة الخاصـــة باألزمـــة فـــي أوكرانيـــا، 

والتـــي تضمنـــت إدانـــة لروســـيا وتعليًقـــا لعضويتهـــا 

فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان، بـــل وتتبنـــى وجهـــة نظـــر 

تديـــن الواليـــات المتحـــدة وحلـــف الناتـــو باعتبارهمـــا 

مـــن تســـببا فـــي هـــذه األزمـــة عبـــر اســـتمرار توســـيع 

نطـــاق الحلـــف، والقيـــام باســـتفزازات ضـــد األمـــن 

للمطالـــب  االســـتجابة  وعـــدم  الروســـي،  القومـــي 

الروســـية الخاصـــة بالضمانـــات األمنيـــة. 

وجديـــر بالذكـــر أن الرغبـــة األمريكيـــة فـــي دعـــوة المزيـــد 

ـــو تالقـــت مـــع  ـــى قمـــة النات ـــن إل مـــن الشـــركاء الدوليي

تطلـــع اإلدارة الكوريـــة الجنوبيـــة الجديـــدة، التـــي تولـــت 

مقاليـــد الحكـــم فـــي شـــهر مايـــو 2022، للدفـــع نحـــو 

عالقـــات أعمـــق مـــع الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 

ــا  ــد مـ ــان، بعـ ــع اليابـ ــات مـ ــم العالقـ ــن ترميـ ــًلا عـ فضـ

أصابهـــا مـــن قصـــور علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة 

علـــى خلفيـــة قضايـــا تاريخيـــة وسياســـية واقتصاديـــة، 

هـــا الرئيـــس الكـــوري الجنوبـــي 
ِ
وهـــي توجهـــات لـــم ُيخف

الجديـــد منـــذ كان مرشـــًحا. 

وعلـــى هـــذا النحـــو، لـــم يكـــن لــــ "يـــون ســـوك يـــول" 

محاذيـــر فيمـــا يتعلـــق باللقـــاء الثالثـــي مـــع كلٍّ مـــن 

رئيـــس الـــوزراء اليابانـــي "فوميـــو كيشـــيدا" والرئيـــس 

األمريكـــي "جـــو بايـــدن"، بـــل إنـــه وافـــق علـــى إجـــراء 

تدريبـــات عســـكرية ثالثيـــة مشـــتركة، وهـــو أمـــر كان 

يصعـــب حدوثـــه مـــن قبـــل، رغـــم كـــون واشـــنطن 

ـــا لـــكل مـــن ســـيول وطوكيـــو، وامتالكهـــا قـــوات  حليًف

عســـكرية فـــي أراضـــي كلٍّ منهمـــا، بســـبب الخالفـــات 

لـــت  التاريخيـــة بيـــن كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان، والتـــي مثَّ

حجـــر عثـــرة أمـــام إمكانيـــة االرتقـــاء بمســـتوى التعـــاون 

ــي.  ــي الثالثـ األمنـ

تجمـــع  المتحـــدة  الواليـــات  عندمـــا شـــكلت  وحتـــى 

وأســـتراليا  واليابـــان  الهنـــد  مـــن  كلٍّ  مـــع  "كـــواد" 

ظلـــت كوريـــا الجنوبيـــة بعيـــدة عنـــه رغـــم عالقتهـــا 

ـــات المتحـــدة، وربمـــا يكـــون مـــن  ـــة مـــع الوالي التحالفي

بيـــن أســـباب ذلـــك األخـــذ فـــي االعتبـــار حساســـية 

يـــال كلٍّ مـــن الصيـــن 
ِ
الموقـــف الكـــوري الجنوبـــي ح

الكوريـــة  فـــاإلدارة  باألســـاس؛  الشـــمالية  وكوريـــا 

الجنوبيـــة تحـــرص دائًمـــا علـــى أن يكـــون هنـــاك حـــوار 

الفعـــل  ردود  االعتبـــار  فـــي  وتأخـــذ  الشـــمال،  مـــع 

الصينيـــة والروســـية علـــى قضايـــا كثيـــرة فيمـــا يخـــص 

األمثلـــة  بيـــن  ومـــن  بواشـــنطن،  ســـيول  عالقـــات 

البـــارزة فـــي هـــذا الصـــدد: حـــرص إدارة "مـــون جـــي إن" 

علـــى النـــأي بنفســـها العـــام الماضـــي عـــن منـــاورات 

متعـــددة األطـــراف بقيـــادة الواليـــات المتحـــدة فـــي 

البحـــر األســـود، علـــى الرغـــم مـــن توجيـــه الدعـــوة لهـــا 

ــة  ــوة داللـ ــذه الخطـ ــي مثـــل هـ ــا. وفـ ــاركة فيهـ للمشـ

واضحـــة علـــى مراعـــاة كوريـــا الجنوبيـــة عـــدم إثـــارة 

الـــدول  مـــن  األخيـــرة  أن  خاصـــة  روســـيا،  حفيظـــة 

صاحبـــة التأثيـــر القـــوي علـــى كوريـــا الشـــمالية، وكمـــا 

ســـبق الذكـــر، فـــإن اإلدارة الكوريـــة الجنوبيـــة الســـابقة 

ــتمرار الدعـــم الصينـــي والروســـي  ــة باسـ كانـــت معنيـ

للحـــوار والتقـــارب بيـــن الكوريتيـــن تماًمـــا كحرصهـــا 

علـــى اســـتمرار الدعـــم األمريكـــي.

مـــع العلـــم أن هـــذا ال يعنـــي أن اإلدارة الكوريـــة 

ــارب  ــي التقـ ــة فـ ــن راغبـ ــم تكـ ــابقة لـ ــة السـ الجنوبيـ
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يـــال 
ِ
النهـــج الجديـــد لحلـــف الناتـــو ح

ــرات  ــل تأثيـ ــن يحمـ ــيا والصيـ ــن روسـ كلٍّ مـ
خاصـــة  الكوريـــة،  الجزيـــرة  شـــبه  تطـــال 
َقـــل االســـتراتيجي للبلديـــن 

ِ
فـــي ضـــوء الث

الجزيـــرة  لشـــبه  مجاوريـــن  باعتبارهمـــا 
ـــة، فضـــًلا عـــن تأثيرهمـــا فـــي مجمـــل  الكوري

بالمنطقـــة. التطـــورات 

ــة  ــوات تقاربيـ ــاك خطـ ــث كانـــت هنـ ــو؛ حيـ ــع الناتـ مـ

ـــة  ـــارات المتبادل مهمـــة مـــع الحلـــف مـــن قبيـــل الزي

رئيـــس  زيـــارة  ذلـــك:  ومـــن  المســـؤولين،  لكبـــار 

بـــاور"  "روب  الناتـــو  لحلـــف  العســـكرية  اللجنـــة 

لكوريـــا الجنوبيـــة فـــي شـــهر أبريـــل 2022، ولقـــاؤه 

ـــد  ـــر الدفـــاع الكـــوري "ســـوه ووك"، حيـــث أكَّ مـــع وزي

األخيـــر أهميـــة التعـــاون بيـــن الجانبيـــن فـــي مجـــاالت 

ــيبراني، والتدريـــب  ــا: األمـــن السـ عديـــدة، مـــن بينهـ

العســـكري. كمـــا التقـــى مســـؤول حلـــف الناتـــو فـــي 

الزيـــارة ذاتهـــا رئيـــس األركان الكـــوري الجنوبـــي "وون 

إن تشـــول"، والـــذي كان قـــد زار اللجنـــة العســـكرية 

للحلـــف فـــي بروكســـل فـــي نوفمبـــر 2021. وفـــي حيـــن 

ـــَر 
ِ
أن الرئيـــس الكـــوري الجنوبـــي الحالـــي "يـــون" اعُتب

 للحلـــف، فـــإن وزيـــر 
ٍ
األول الـــذي ُيشـــارك فـــي قمـــة

كان  يونـــج"  وي  "جونـــج  الســـابق  البـــالد  خارجيـــة 

ــي  ــتوى فـ ــذا المسـ ــى هـ ــاركة علـ ــب أول مشـ صاحـ

اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الحلـــف فـــي شـــهر أبريـــل 

2022، وهـــو االجتمـــاع نفســـه الـــذي شـــاركت فيـــه 

وكانـــت  ونيوزيلنـــدا،  وأســـتراليا  اليابـــان  مـــن  كلٌّ 

قـــد  الجنوبيـــة  الكوريـــة  االســـتخبارات  وكالـــة 

أعلنـــت فـــي بدايـــة شـــهر مايـــو 2022 عـــن انضمامهـــا 

بحلـــف  الخاصـــة  اإللكترونـــي  الدفـــاع  لمجموعـــة 

ــيوي  ــو آسـ ــا أول عضـ شـــمال األطلســـي باعتبارهـ

فـــي تلـــك اللجنـــة. 

الخصوصية غير المباشرة:

المباشــرة  الخصوصيــة  تلــك  عنــد  األمــر  يقــف  ال 

خصوصيــات  هنــاك  وإنمــا  المتشــعبة،  بأبعادهــا 

لشــبه  بالنســبة  القمــة  لتلــك  مباشــرة  غيــر  أخــرى 

الجزيــرة الكوريــة، ويتمثــل ذلــك تحديــًدا فــي موقــف 

حلــف شــمال األطلســي مــن روســيا والصيــن؛ إذ أن 

يــال كلٍّ مــن روســيا 
ِ
ح الناتــو  لحلــف  الجديــد  النهــج 

الجزيــرة  شــبه  تطــال  تأثيــرات  يحمــل  والصيــن 

الكوريــة، خاصــة علــى ضــوء مــا تمــت اإلشــارة إليــه من 

َقــل كال البلديــن وتأثيرهمــا فــي مجمــل التطــورات 
ِ
ث

الجزيــرة  لشــبه  مجــاوران  فالبلــدان  بالمنطقــة؛ 

الكوريــة، وتربطهمــا عالقــات تاريخيــة باألحــداث التــي 

تــا ال تقيمــان  مــرت بهــا؛ حيــث إن موســكو وبكيــن ظلَّ

عالقــات ســوى مــع بيونــج يانــج حتــى نهايــة الحــرب 

ــن العالقــات مــع كوريا  البــاردة. وعلــى الرغــم مــن تحسُّ

 ذلــك تخليهمــا عــن 
ِ

لــم يعــن بعــُد،  الجنوبيــة فيمــا 

كوريــا الشــمالية؛ إذ إنهمــا -روســيا والصيــن- ال تــزاالن 

 
ٍ
الداعمتــان األكبــر لهــا، ورغــم موافقتهمــا علــى كثيــر

مــن القــرارات الدوليــة التــي تفــرض عليهــا عقوبــات 

التقليديــة،  غيــر  التســليحية  برامجهــا  خلفيــة  علــى 

التقليــل  تحــاوالن  كانتــا  ذاتــه  الوقــت  فــي  فإنهمــا 

مــن إجحــاف تلــك العقوبــات، وتصــران علــى أهميــة 

اســتمرار فتــح المجــال أمــام الحلــول الســلمية. وفــي 

الســنوات الســابقة، أعلنــت موســكو وبكيــن صراحــة 

أنهمــا مــع تخفيــف العقوبــات علــى بيونــج يانــج، ومــن 

َثــمَّ كانــت معارضتهمــا لمشــروع القــرار األمريكــي فــي 

مجلــس األمــن فــي شــهر مايــو 2022، لفــرض عقوبــات 

جديــدة علــى كوريــا الشــمالية.

وإذا كانــت روســيا قــد شــرعت فــي اتخــاذ إجــراءات 

ا علــى فــرض األخيــرة  يــال كوريــا الجنوبيــة ردًّ
ِ
مضــادة ح

فــي  الحــرب  خلفيــة  علــى  موســكو  علــى  عقوبــات 

أوكرانيــا، ورغــم الترجيحــات الُمثــارة باســتمرار حالــة 

الجمــود فــي العالقــات بيــن البلديــن مــع طــول أمــد 

الحــرب وامتــداد تداعياتهــا، فــإن الصيــن ال تــزال ُتبقــي 
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علــى اســتعداها للســير قدًمــا بالعالقــات مــع كوريــا 

الجنوبيــة، دون أن يعنــي ذلــك رضاهــا التــام عــن كلِّ 

ــه األخيــرة. مــا تقــوم ب

وربمـا تكـون المحصلـة النهائيـة لمثـل هـذه التطورات 

فـي صالـح المزيـد مـن تعميـق العالقـات بيـن كلٍّ مـن 

موسـكو وبكيـن مـن ناحيـة وبيـن الدولتيـن وبيونج يانج 

من ناحية أخرى، خاصة أن األخيرة تتفق مع ما يطرحه 

كلٌّ مـن روسـيا والصيـن بخصـوص قضايـا كثيـرة، مـن 

وحلـف  فيـه،  األمريكـي  والـدور  الدولـي،  النظـام  بينهـا: 

الناتـو. وهـذا مـا يتضـح فـي الجـزء التالـي.

فـــي  ارتـــدادات قمـــة مدريـــد  ثانًيـــا: 
الكوريـــة الجزيـــرة  شـــبه 

بحكــم  الجنوبيــة،  كوريــا  أن  القــول  نافلــة  مــن 

مشــاركتها فــي قمــة حلــف الناتــو األخيــرة فــي مدريــد، 

ــه القمــة مــن قــرارات،  ــى مــا تمخضــت عن توافــق عل

تفســيراتها  لهــا  يكــون  أن  الــوارد  مــن  كان  وإن 

ــر  الخاصــة لبعــض الجوانــب -إذا وجــدت أنهــا قــد تؤث

لكوريــا  بالنســبة  أمــا  مصالحهــا-.  علــى  بالســلب 

ــا، فإنهــا انتقــدت  الشــمالية، فالوضــع مختلــف تماًم

وبشــدة مــا تمخــض عــن االجتمــاع الثالثــي األمريكــي 

- الكــوري الجنوبــي - اليابانــي علــى هامــش قمــة الناتــو، 

واعتبــرت أنهــم يســعون للمواجهــة معهــا مــن خــالل 

التدريبــات العســكرية المشــتركة، وهــو أمــر رأت أنــه 

ســيؤثر ســلًبا علــى الســالم واالســتقرار فــي شــبه 

والمحيــط  آســيا  منطقــة  وفــي  الكوريــة،  الجزيــرة 

الهــادئ بأســرها، معتبــرة أن هــذا الوضــع ُيعــد األكثــر 

خطــورة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي 

قــد يــؤدي إلــى حــرب نوويــة فــي عمــوم أوروبــا وآســيا 

يانــج بذلــك،   بيونــج 
ِ

الهــادئ. ولــم تكتــف والمحيــط 

أثبتــت  للناتــو قــد  القمــة األخيــرة  اعتبــرت أن  وإنمــا 

اســتمرار واشــنطن فــي خطتهــا الخاصــة باحتــواء 

واالســتمرار  ناحيــة،  مــن  وبكيــن  موســكو  مــن  كلٍّ 

فــي عســكرة أوروبــا مــن ناحيــة أخــرى، باإلضافــة إلــى 

الســعي لتشــكيل حلــف عســكري فــي منطقــة آســيا 

والمحيــط الهــادئ علــى غــرار حلــف "الناتــو".

وختاًمـا، يتضـح مـن قـراءة موقـف كوريـا الشـمالية 

للتطورات سالفة الذكر أنها ستستمر في مساعيها 

الخاصـة بزيـادة قـدرات الدفاع الذاتـي لديها، بما يعني 

ُيعَلـن  قـد  وأنـه  سـتتواصل،  الصاروخيـة  تجاربهـا  أن 

وجديـر  السـابعة.  النوويـة  تجربتهـا  إجـراء  عـن  قريًبـا 

بخصـوص  يانـج  بيونـج  عنـه  تحدثـت  مـا  أن  بالذكـر 

َبل 
ِ
تشكيل "ناتو آسيوي" مسألة سبق طرحها من ق

الباحثيـن فـي ضـوء قراءتهـم لمؤشـرات  الكثيـر مـن 

ل بمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ  آخـذة فـي التشـكُّ

ازدادت  والتـي  المنقضيـة،  األخيـرة  السـنوات  خـالل 

"بايـدن". ومـع ذلـك،  الرئيـس  وضوًحـا فـي ظـل إدارة 

فـإن تسـاُرع وتيـرة التطـورات فـي المنطقـة، بجانـب 

ا مـن الواليـات  بـروز نـواة تحالـف ثالثـي جديـد يضـم كلًّ

ُيثيـر  واليابـان،  الجنوبيـة  وكوريـا  األمريكيـة  المتحـدة 

هـذا  مسـتقبل  مـا  منهـا:  التسـاؤالت،  مـن  العديـد 

إليـه؟  لالنضمـام  المرشـحة  األطـراف  ومـا  الحلـف؟ 

وهـل سـينتج عنـه بـروز تحالفـات مضـادة فـي القـارة 

وروسـيا  الصيـن  مـن  ا  كلًّ سـيدفع  وهـل  اآلسـيوية؟ 

للتخلـي عـن مبدأهمـا الرافض للتحالفات العسـكرية 

وكوريـا  يضمهمـا  عسـكري  تحالـف  وتشـكيل 

الشـمالية؟ وهـل سـيضم الحلـف اآلسـيوي الناشـئ 

دوًلا مـن آسـيا الوسـطى، أم أن إدراك حـدوث الكثيـر 

ل  مـن التداعيـات الخطيـرة المحتملـة قـد يمنـع تشـكُّ

ابتـداًء؟ الناتـو اآلسـيوي  هـذا 
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منـذ بـدء المفاوضـات حول االتفاق النـووي بين إيران 

"4+1" بمشـاركة غيـر مباشـرة مـن جانـب  ومجموعـة 

الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي 6 أبريـل 2021، حاولـت 

الـدول الغربيـة إقنـاع إيران بتوسـيع نطـاق التفاوض 

برنامـج  ا مـن  النـووي كلًّ إلـى جانـب االتفـاق  ليشـمل 

أن  إال  اإلقليميـة،  والتدخـالت  الباليسـتية  الصواريـخ 

إيـران أصـرت مـن البدايـة علـى أن تكـون المفاوضـات 

أن  مؤكـدة  فحسـب،  النـووي  االتفـاق  حـول  حصـًرا 

الملفيـن يدخـل ضمـن إطـار  التفـاوض حـول هذيـن 

"الخطـوط الحمـراء" التـي ال يمكـن تجاوزهـا.

المقـــام  فـــي  يعـــود  ذلـــك  فـــإن  شـــك،  دون  ومـــن 

األول إلـــى ســـببين، أولهمـــا: أن إيـــران لـــم تســـتبعد 

التوصـــل  فـــي  المفاوضـــات  فشـــل  البدايـــة  مـــن 

إلـــى صفقـــة تعـــزز مـــن احتمـــال اســـتمرار العمـــل 

باالتفـــاق النـــووي خـــالل المرحلـــة القادمـــة، ال ســـيما 

فـــي ظـــل غيـــاب الثقـــة بينهـــا وبيـــن الواليـــات المتحـــدة 

ــن  ــت مـ ــا أدركـ ــها ربمـ ــران نفسـ ــل إن إيـ ــة، بـ األمريكيـ

البدايـــة صعوبـــة اســـتجابة إدارة الرئيـــس األمريكـــي 

ــم  ــق بتقديـ ــا يتعلـ ــواء مـ ــرطيها، سـ ــدن" لشـ ــو بايـ "جـ

ضمانـــات بعـــدم االنســـحاب األمريكـــي مـــرة أخـــرى 

مـــن االتفـــاق، أو مـــا يتصـــل بشـــطب الحـــرس الثـــوري 

التـــي  األجنبيـــة  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  قائمـــة  مـــن 

تصدرهـــا وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة.

مـــع تعثـــر المفاوضـــات النوويـــة.. هـــل تتجـــه إيـــران 
إلـــى تعزيـــز قـــدرات الـــردع التقليديـــة؟

وثانيهمــا: أن إيــران لديهــا قناعــة راســخة بــأن قــوة 

ــل فــي القــدرات  ــي تمتلكهــا تتمث ــة الت ــردع الحقيقي ال

الباليســتية،  الصواريــخ  برنامــج  وخاصــة  التقليديــة، 

ــا أنــه  إلــى جانــب الــدور اإلقليمــي. ومــن هنــا، كان الفًت

ــر يواجــه الجــوالت المختلفــة للمفاوضات  مــع كل تعثُّ

علــى  التصعيــد  إلــى  تتجــه  إيــران  كانــت  النوويــة، 

جانــب  إلــى  واإلقليمــي،  الصاروخــي  المســتويين 

 ،%60 بنســبة  المخصــب  اليورانيــوم  مســتوى  رفــع 

ــا مــن عتبــة امتــالك القــدرة علــى  واالقتــراب تدريجيًّ

النوويــة. إنتــاج القنبلــة 

األســبق  الخارجيــة  وزيــر  خــرازي"  "كمــال  كان  وقــد 

"علــي  للجمهوريــة  األعلــى  المرشــد  ومستشــار 

أكــدوا  الذيــن  اإليرانييــن  المســؤولين  آخــر  خامنئــي"، 

أن إيــران لديهــا القــدرة علــى إنتــاج القنبلــة النوويــة، 

نــا  حيــث قــال، فــي 17 يوليــو 2022: "خــالل أيــام قليلــة تمكَّ

مــن تخصيــب اليورانيــوم لمــا يصــل إلــى 60% ويمكننــا 

.%90 بنســبة  مخصــب  يورانيــوم  إنتــاج   بســهولة 

نوويــة  قنبلــة  لصنــع  الفنيــة  الســبل  لديهــا  إيــران 

صنعهــا". قــرار  بعــد  تتخــذ  لــم  لكنهــا 

أسباب عديدة

ــا فــي  يمكــن تفســير إصــرار إيــران علــى المضــى قدًم

ضــوء  فــي  لديهــا  التقليديــة  الــردع  قــدرات  تطويــر 

د. محمد عباس ناجي

رئــيــس تــحــريــر دوريــــة مــخــتــارات إيــرانــيــة - وخــبــيــر بمركز 
ــرام ــــاألهــ الـــــدراســـــات الــســيــاســيــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ب
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اعتبــارات عديــدة، يتمثــل أبرزهــا فــي:

1. رفـع ُكلفـة أي عمـل عسـكري محتمـل ضدهـا: 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  أن  إيـران  تـرى 

الخيـار  اسـتخدام  تسـتبعدا  لـم  وإسـرائيل 

العسـكري فـي إدارة التصعيـد معهـا، حتـى لـو تـم 

التوصـل إلـى اتفـاق نـووي؛ فالمشـكلة - في رؤيتها 

- ال تنحصـر فـي برنامجهـا النـووي، وإنمـا تمتـد إلـى 

نظامهـا  يتبناهـا  التـي  والتوجهـات  السياسـات 

السياسـي الحاكـم، والتـي ترى واشـنطن وتل أبيب 

ومصالحهمـا.  ألمنهمـا  تهديـد  مصـدر  أنهـا 

الضـروري  مـن  كان  فإنـه  الرؤيـة،  لهـذه  ووفًقـا 

العسـكرية  القـدرات  تمتلـك  أن  إليـران  بالنسـبة 

يمكـن  عسـكري  عمـل  أي  ُكلفـة  لرفـع  الالزمـة 

الدولييـن  خصومهـا  جانـب  مـن  لـه  تتعـرض  أن 

واإلقليمييـن أو كليهمـا مًعـا. وربمـا يمكـن القول 

إن إيـران تـدرك أن موازيـن القـوى العسـكرية مـع 

الواليـات المتحـدة األمريكية تميل بشـكل حاسـم 

لصالـح األخيـرة. لكنهـا فـي الوقـت ذاته تسـتطيع 

أن  عسـكرية  قـدرات  مـن  تمتلكـه  مـا  خـالل  مـن 

أمريكيـة،  عسـكرية  هجمـات  أي  "أثمـان"  ترفـع 

وبالتالـي توفـر رادًعـا للخيـار العسـكري األمريكـي، 

فـي  الداخلـي  االتجـاه  تصاعـد  ظـل  فـي  خاصـة 

عـدم  إلـى  الداعـي  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 

االنخـراط فـي أزمـات خارجيـة إال فـي حالـة تعـرُّض 

المصالح األمريكية لخطر محدق، وفي ظل تزاُيد 

الحساسـية إزاء "إراقـة دمـاء جنـود أمريكييـن فـي 

الخـارج". وبـدا أن االنسـحاب العسـكري األمريكـي 

 ،2021 أغسـطس  منتصـف  فـي  أفغانسـتان،  مـن 

قبيـل حلـول الذكرى العشـرين ألحداث 11 سـبتمبر 

2001، يتماهـى مـع هـذا االتجـاه بشـكل واضـح.

ويمكــن القــول إن إيــران كانــت حريصــة علــى تأكيــد 

حــول  فعلهــا  ردود  ســياق  فــي  الرســالة  هــذه 

الجولــة اإلقليميــة التــي قــام بهــا الرئيــس األمريكي 

"جــو بايــدن" فــي منطقــة الشــرق األوســط خــالل 

بــدأت  والتــي   ،2022 يوليــو   16 إلــى   13 مــن  الفتــرة 

بإســرائيل وانتهــت فــي الســعودية؛ حيــث عقــد 

قمــة فــي جــدة مــع قــادة دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي إلــى جانــب مصــر واألردن والعــراق.

ــل  ــار ردود فعـ ــا أثـ ــم مـ ــإن أهـ ــك، فـ ــن دون شـ ومـ

متشـــددة مـــن جانـــب إيـــران إزاء هـــذه الجولـــة هـــو 

توقيـــع الرئيـــس "بايـــدن" علـــى "إعـــالن القـــدس 

ــتراتيجية بيـــن الواليـــات المتحـــدة  ــراكة االسـ للشـ

الـــوزراء  رئيـــس  مـــع  وإســـرائيل"  األمريكيـــة 

اإلســـرائيلي "يائيـــر البيـــد"، فـــي 14 يوليـــو 2022، والـــذي 

جـــدد فيـــه التـــزام الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

بمنـــع إيـــران مـــن امتـــالك ســـالح نـــووي، والتصـــدي 

ألنشـــطة إيـــران المزعزعـــة لالســـتقرار والحفـــاظ 

ــز  ــا، وتعزيـ ــى ردع أعدائهـ ــرائيل علـ ــدرة إسـ ــى قـ علـ

 قدراتهـــا للدفـــاع عـــن نفســـها ضـــد أي تهديـــد

أو مجموعة من التهديدات.

وهنا، بدأت إيران في التلويح بقدراتها العسكرية؛ 

فـي  رئيسـي"،  "إبراهيـم  اإليرانـي  الرئيـس  قـال  إذ 

لـن  العظيمـة  اإليرانيـة  "األمـة  إن   ،2022 يوليـو   14

المنطقـة،  فـي  لألمـن  انعـدام  أو  أزمـة  أي  تقبـل 

وعلـى واشـنطن وحلفائهـا أن يعلموا أن أي خطأ 

 مـن إيـران".
ٍ

 ومؤسـف
ٍ

سـُيقاَبل بـَردٍّ قـاس

المتحـــدة  الواليـــات  أن  إيـــران  تـــرى 
األمريكيـــة وإســـرائيل لـــم تســـتبعدا اســـتخدام 
الخيـــار العســـكري فـــي إدارة التصعيـــد معهـــا، 
حتـــى لـــو تـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق نـــووي، لكنهـــا 
الوقـــت ذاتـــه تســـتطيع مـــن خـــالل مـــا  فـــي 
تمتلكـــه مـــن قدرات عســـكرية أن ترفـــع "أثمان" 
أي هجمـــات عســـكرية أمريكيـــة، وبالتالـــي توفـــر 

ــي. ــكري األمريكـ ــار العسـ ــا للخيـ رادًعـ
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عــن  اإليرانــي  النظامــي  الجيــش  أعلــن 
الوحــدة البحريــة األولــى مــن حامــالت الطائرات 
التابعــة لبحريــة الجيــش اإليرانــي،  المســيَّرة 
وتضــم ســفًنا وغواصــات قــادرة علــى نقــل كل 
القتاليــة  مــن  المســيَّرة،  الطائــرات  طــرازات 

إلــى المخصصــة للرصــد والتدميــر.

النظامــي  الجيــش  إعــالن  مــع  ذلــك  وتــوازى 

اإليرانــي عــن الوحــدة البحريــة األولــى مــن حامــالت 

الجيــش  لبحريــة  التابعــة  رة  المســيَّ الطائــرات 

اإليرانــي، وتضــم ســفًنا وغواصــات قــادرة على نقل 

رة، مــن القتاليــة إلــى  كل طــرازات الطائــرات المســيَّ

ــران  ــر. وربمــا تتخــذ إي المخصصــة للرصــد والتدمي

ــًدا مــن اإلجــراءات التصعيديــة خــالل المرحلــة  مزي

نجــاح  عــدم  علــى  ا  ردًّ األمــر  كان  القادمــة، ســواء 

الدوليــة  القــوى  مــع  تجريهــا  التــي  المفاوضــات 

الدوحــة  القطريــة  العاصمــة  فــي  آخرهــا  وكان   -

ــج  ــى نتائ ــو 2022 - فــي الوصــول إل يومــي 28 و29 يوني

ــدة التــي أعلنهــا  ــة، أو علــى االلتزامــات الجدي إيجابي

الرئيــس "بايــدن" خــالل زيارتــه إلســرائيل.

عســـكرية  مواجهـــة  فـــي  االنخـــراط  تجنُّـــب   .2

اســـتعدادها  تعلـــن  إيـــران  أن  رغـــم  مباشـــرة: 

المســـتمر لالنخـــراط فـــي مواجهـــة عســـكرية مـــع 

خصومهـــا، ورغـــم حرصهـــا علـــى تأكيـــد قدرتهـــا علـــى 

رفـــع ُكلفـــة أي هجـــوم عســـكري ضدهـــا، فإنهـــا فـــي 

ـــب اللجـــوء  الوقـــت ذاتـــه تســـعى باســـتمرار إلـــى تجنُّ

إلـــى هـــذا الخيـــار؛ إذ دائًمـــا مـــا تحـــرص علـــى إدارة 

ــار  ــي إطـ ــوكالء فـ ــر الـ ــوم عبـ ــع الخصـ ــا مـ تصعيدهـ

 .Proxy War "ــا ُيســـّمى بــــ "الحـــرب بالوكالـــة مـ

وربمـــا يمكـــن القـــول إن الخيـــار العســـكري هـــو 

ـــران إلـــى  المتغيـــر الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن يدفـــع إي

إجـــراء تغييـــر فـــي سياســـتها، ومـــن َثـــمَّ فإنهـــا 

ـــه فـــي كل المراحـــل. وقـــد يعـــود 
ِ
ب حريصـــة علـــى تجنُّ

ذلـــك إلـــى أن إيـــران تـــرى أن رفـــع ُكلفـــة أي عمـــل 

عســـكري ضدهـــا ال ينفـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه أنهـــا 

قـــد تتعـــرض لخســـائر ربمـــا ال تســـتطيع تحملهـــا 

جـــراء االنخـــراط فـــي هـــذه المواجهـــة. 

ويمكـــن االســـتناد فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أمثلـــة 

حيـــث   ،2019 يونيـــو   20 فـــي  أبرزهـــا  كان  عديـــدة، 

أســـقطت إيـــران طائـــرة مـــن دون طيـــار أمريكيـــة 

طائـــرة  إســـقاط  وتجنبـــت  أجواءهـــا،  دخلـــت 

أمريكيـــة أخـــرى كانـــت تحمـــل جنـــوًدا أمريكييـــن، 

وهـــي إشـــارة كان لهـــا مغزاهـــا؛ حيـــث أرادت إيـــران 

ــالة إلـــى الواليـــات  ــر هـــذه الخطـــوة توجيـــه رسـ عبـ

المتحـــدة األمريكيـــة تفيـــد أن لديهـــا القـــدرة علـــى 

أمريكيـــة.  بشـــرية  خســـائر  إلحـــاق  أو  "اإليـــذاء" 

الرئيـــس  دفـــع  الـــذي  هـــو  ذلـــك  يكـــون  وربمـــا 

ــابق "دونالـــد ترامـــب" إلـــى التراجـــع  األمريكـــي السـ

ـــران عقـــب إســـقاط  ـــة عقابيـــة إلي عـــن توجيـــه ضرب

ـــا الحتمـــال توســـع نطـــاق  الدرونـــز األمريكيـــة؛ تجنًب

التصعيـــد بيـــن الطرفيـــن.

فضـًلا عـن ذلـك، فإنـه رغـم أن قيـام إدارة الرئيـس 

ترامـب" بشـن عمليـة  "دونالـد  السـابق  األمريكـي 

عسكرية أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" 

فـي سـليماني"،  "قاسـم  الثـوري  للحـرس   التابـع 

3 ينايـر 2020؛ ممـا تسـبب فـي ارتبـاك الـدور الخارجـي 

الواسـع  النفـوذ  ظـل  فـي  كبيـر  بشـكل  اإليرانـي 

نجـح فـي  الـذي  بـه "سـليماني"  الـذي كان يحظـى 

الرئيسـة  القيـادات  مـع  قويـة  عالقـات  تأسـيس 

علـى  إيـران  رد  فـإن  إليـران،  التابعـة  للميليشـيات 

هذه الخطوة لم يكن قوًيا؛ حيث تمثَّل في إطالق 

صواريـخ باليسـتية علـى قاعدتيـن عراقيتيـن توجد 

بهمـا قـوات أمريكيـة. 

بتوجيـــه  أرفقـــت هـــذه الهجمـــات  إيـــران  بـــل إن 

رســـالة إلـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة تفيـــد 
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أنهـــا غيـــر معنيـــة بتوســـيع نطـــاق هـــذه المواجهـــة 

وأنهـــا اكتفـــت بتلـــك الضربـــات للـــرد علـــى مقتـــل 

دعـــوات  هنـــاك  تـــزال  ال  أنـــه  رغـــم  "ســـليماني"، 

"االنتقـــام  بضـــرورة  إيـــران  فـــي  تظهـــر  عديـــدة 

لســـليماني".

ــي  ــة "علـ ــى للجمهوريـ ــد األعلـ ــبق للمرشـ ــد سـ وقـ

ـــد أكثـــر مـــن مـــرة أن اقتـــراب الخطـــر  خامنئـــي" أن أكَّ

مـــن حـــدود إيـــران يدفعهـــا إلـــى اللجـــوء آلليـــات غيـــر 

تقليديـــة الحتوائـــه، مـــن بينهـــا تجـــاوز الخطـــوط فـــي 

العالقـــات مـــع الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، عبـــر 

ــي  ــرية فـ ــة وسـ ــرة، علنيـ ــات مباشـ ــراء مفاوضـ إجـ

ــا  ــياق: "كنـ ــذا السـ ــال فـــي هـ ــان، إذ قـ بعـــض األحيـ

قـــد أعلّنـــا ســـابًقا أنـــه فـــي أمـــور معينـــة، نحـــن 

األكبـــر  الشـــيطان  مـــع  للتفـــاوض  مســـتعدون 

لـــدرء شـــره إذا  )الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة( 

ــا".  ــًبا لنـ كان ذلـــك مناسـ

رغـم  أنـه  وهـي  مهمـة  داللـة  ذلـك  يطـرح  وربمـا 

السياسـة  بـه  تتسـم  الـذي  الراديكالـي  الطابـع 

اإليرانيـة فـي التعامـل مع التطـورات الطارئة على 

السـاحتين اإلقليميـة والدوليـة، فـإن إيـران أثبتـت 

قدرتهـا علـى إجـراء عمليـات حسـابية علـى األرض، 

وتقييـم توازنـات القـوى القائمـة والتعامـل معهـا 

بمـا يحقـق لهـا أعلـى قدر من المكاسـب، ويجنبها 

فـي الوقـت ذاتـه أي مخاطـر محتملـة.

إيــران عــن  الــدور اإلقليمــي: ال تتوانــى  3. تعزيــز 

لحلفائهــا  العســكري  الدعــم  مــن  مزيــد  تقديــم 

المســلحة  والميليشــيات  األنظمــة  مــن 

الموجــودة فــي دول األزمــات، علــى غــرار ســوريا 

ــران، فــإن  ــة إي ــان والعــراق واليمــن. وفــي رؤي ولبن

لتعزيــز  الدعــم يمثــل الضمانــة األساســية  هــذا 

بدورهــا  واالعتــراف  المنطقــة،  فــي  حضورهــا 

عمليــة  فــي  تجاهلهــا  يمكــن  ال  إقليميــة  كقــوة 

والسياســية  األمنيــة  الترتيبــات  صياغــة  إعــادة 

التــي تشــهد  الــدول، ال ســيما  العديــد مــن  فــي 

صراعــات وحروًبــا أهليــة، كمــا أن هــذا الدعــم يخــدم 

مصالــح وحســابات إيــران، خاصــة فيمــا يتعلــق 

الخصــوم.  مــع  التصعيــد  بــإدارة 

ويبــدو نمــوذج حــزب هللا اللبنانــي األبــرز فــي هــذا 

الســياق؛ إذ انخــرط الحــزب فــي الحــرب الســورية 

علــى  الســوري  النظــام  قــدرة  تعزيــز  أجــل  مــن 

طرًفــا  الحــزب  بــات  كمــا  الحكــم،  فــي  البقــاء 

إســرائيل،  مــع  الصــراع  معادلــة  فــي  ا  أساســيًّ

الــذي  األخيــر  الخطــاب  ــا فــي  ذلــك جليًّ بــدا  وقــد 

ألقــاه األميــن العــام للحــزب "حســن نصــر هللا"، 

فــي 13 يوليــو 2022، بمناســبة ذكــرى حــرب يوليــو 

إلســرائيل  مباشــرة  تهديــدات  ــه  وجَّ حيــث  2006؛ 

ــان  ــرة ولبن ــن األخي ــزاع بي عنوانهــا الرئيــس هــو الن

علــى حقــل "كاريــش" للغــاز، إذ اعتبــر أن منــع لبنــان 

مــن اســتخراج الطاقــة وإنقــاذ اقتصــاده، يعنــي 

عــدم تصديــر نفــط أو غــاز مــن المنطقــة كلهــا، فــي 

إشــارة إلــى أن الحــزب لديــه القــدرة علــى مهاجمــة 

اإلســرائيلية. الطاقــة  منصــات 

وقـد كان الفًتـا أن هـذا الخطـاب توازى مع الجولة 

إلـى  بايـدن"  الرئيـس األمريكـي "جـو  التـي قـام بهـا 

أمـن  بدعـم  واشـنطن  التـزام  وإعالنـه  المنطقـة، 

رغـم الطابـع الراديكالـي الـذي تتسـم بـه 
السياسة اإليرانية في التعامل مع التطورات 
الطارئـة علـى السـاحتين اإلقليميـة والدوليـة، 
فـإن إيـران أثبتـت قدرتهـا علـى إجـراء عمليـات 
حسـابية علـى األرض، وتقييـم توازنـات القـوى 
القائمـة والتعامـل معهـا بمـا يحقـق لها أعلى 
قـدر مـن المكاسـب، ويجنبهـا فـي الوقـت ذاتـه 

أي مخاطـر محتملـة.



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

47

لـدى إيـران وحلفائهـا القـدرة علـى عرقلـة 
إلـى  المنطقـة  مـن  الطاقـة  إمـدادات  وصـول 
األسواق العالمية، وهو أحد األهداف المهمة 
التـي سـعى الرئيـس "بايـدن" إلـى تحقيقهـا مـن 
خـالل جولتـه بالمنطقة، في ظـل األزمة الحادة 
التـي تتعـرض لهـا الواليات المتحـدة األمريكية 
ارتفـاع  بسـبب  عـام  بشـكل  الغربيـة  والـدول 

أسـعار الوقـود تحديـًدا.

جانـب  إلـى  خصومهـا،  علـى  وتفوقهـا  إسـرائيل 

منـع إيـران مـن امتـالك السـالح النـووي. ويبدو أن 

هـذا التصعيـد كان بتنسـيق مع إيـران؛ حيث كانت 

وحلفاءهـا  إيـران  أن  ومفادهـا  واضحـة  الرسـالة 

إمـدادات  وصـول  عرقلـة  علـى  القـدرة  لديهـم 

العالميـة،  األسـواق  إلـى  المنطقـة  مـن  الطاقـة 

وهـو أحـد األهـداف المهمـة التـي سـعى الرئيـس 

"بايـدن" إلـى تحقيقهـا من خالل جولتـه بالمنطقة، 

فـي ظـل األزمـة الحـادة التي تتعرض لهـا الواليات 

المتحـدة األمريكيـة والـدول الغربيـة بشـكل عـام 

بسـبب ارتفـاع أسـعار الوقـود تحديـًدا.

ــى  ــتند إلـ ــزب هللا اسـ ــا أن حـ ــر أيًضـ ــت للنظـ والالفـ

قدراتـــه التقليديـــة فـــي ســـياق بلـــورة معادلـــة ردع 

ــران  ــدرات التـــي تمثـــل إيـ ــي القـ ــرائيل، وهـ مـــع إسـ

مصدرهـــا األساســـي، فـــي ســـياق مســـاعيها إلـــى 

تأميـــن وجودهـــا فـــي ســـوريا ولبنـــان واألراضـــي 

الفلســـطينية بالقـــرب مـــن حـــدود إســـرائيل. فقـــد 

قـــال "نصـــر هللا"، فـــي 8 فبرايـــر 2022، إن القـــدرات 

الصاروخيـــة لــــ "المقاومـــة" تمنـــع إســـرائيل مـــن 

ا فـــي اإلطـــار  القيـــام بشـــيء ضـــد لبنـــان، مشـــيًر

ذاتـــه إلـــى أن لجـــوء إســـرائيل إلـــى الخيـــار العســـكري 

المباشـــر مـــع إيـــران ســـوف يدفـــع الحـــزب إلـــى 

االنخـــراط فـــي الحـــرب إلـــى جانـــب إيـــران؛ حيـــث 

بـــل إســـرائيل، 
ِ
قـــال إنـــه "إذا ُقصفـــت إيـــران مـــن ق

ــا". ــردُّ عنيًفـ ــيكون الـ فسـ

ا بـــارًزا  إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن الحـــزب يمـــارس دوًر

الحـــرب  للحـــدود. ففضـــًلا عـــن دوره فـــي  ا  عابـــًر

الحـــرس  جانـــب  إلـــى  مـــارس،  فإنـــه  الســـورية، 

ـــب ميليشـــيا  ا أيًضـــا فـــي تدري ـــي، دوًر ـــوري اإليران الث

الحوثـــي علـــى اســـتخدام أســـلحة تقليديـــة نوعيـــة، 

مثـــل الصواريـــخ الباليســـتية، علـــى نحـــو أســـهم 

تفرضهـــا  التـــي  التهديـــدات  حـــدة  تصاعـــد  فـــي 

علـــى  الميليشـــيا  ها  تشـــنُّ التـــي  الهجمـــات 

اتســـع نطاقهـــا  والتـــي  الســـعودية واإلمـــارات، 

قبـــل التوصـــل إلـــى الهدنـــة التـــي تـــم تمديدهـــا فـــي 
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4. الحفــاظ علــى مصالــح الحــرس الثــوري: رغــم 

أن النظــام اإليرانــي قــام في بداية عقد الثمانينيات 

مــن القــرن الماضــي بتأســيس الحــرس الثــوري، 

أو  خارجيــة  أخطــار  أيــة  مــن  حمايتــه  أجــل  مــن 

داخليــة، ال ســيما مــن جانــب الجيــش النظامــي، 

يبــدون شــكوكهم فــي  الــذي كان قــادة النظــام 

مــدى والئــه للثــورة التــي أطاحــت بنظــام الشــاه 

"محمــد رضــا بهلــوي"، فــي عــام 1979، لكــن ســرعان 

ــدور، ليشــمل إلــى جانــب  مــا اتســع نطــاق هــذا ال

الحفــاظ علــى بقــاء النظــام وحمايتــه مــن مصــادر 

العمليــات  إدارة  والخارجيــة،  الداخليــة  التهديــد 

الخارجيــة للدولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، 

عبــر مــا ُيســّمى بـــ "فيلــق القــدس".

ــع نطــاق الــدور العســكري الــذي  وتــوازى مــع توسُّ

يقــوم بــه الحــرس الثــوري أو "ســپاه پاســداران"، 

تصاعــد نفــوذه االقتصــادي مــن خــالل الشــركات 

التــي قــام بتأسيســها فــي القطاعــات المختلفــة، 

واالتصــاالت.  والنقــل  البتروكيماويــات  ســيما  ال 

وتمثل شــركة "خاتم األنبياء" الواجهة االقتصادية 

األبــرز للحــرس الثــوري، الــذي يحصــل عبــر النشــاط 

االقتصــادي ومخصصــات الموازنــة، علــى مــوارد 

ماليــة ضخمــة تختلــف التقديــرات حولهــا، حيــث 

تتــراوح مــا بيــن 8 إلــى 22 مليــار دوالر ســنويًّا.
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مطلــب  علــى  إيــران  إصــرار  إن  القــول  ويمكــن 

شــطب الحــرس الثــوري مــن قائمــة التنظيمــات 

اإلرهابيــة األجنبيــة التــي تصدرهــا وزارة الخارجيــة 

ــر المفاوضــات  األمريكيــة، والــذي تســبب فــي تعثُّ

النوويــة، فــي ظــل رفــض إدارة الرئيــس "بايــدن" 

إلــى  األول  المقــام  فــي  يرجــع  لــه،  االســتجابة 

بقــاء  أن  إيــران  تــرى  إذ  االقتصــادي؛  نشــاطه 

الحــرس علــى القائمــة معنــاه تقليــص العوائــد 

عليهــا  تحصــل  أن  يمكــن  التــي  االقتصاديــة 

أن  خاصــة  نــووي محتمــل،  اتفــاق  أي  بمقتضــى 

ــة ســوف تعــزف عــن االنخــراط  الشــركات األجنبي

فــي صفقــات أو اســتثمارات داخــل إيــران خشــية 

غرامــات  دفــع  أو  أمريكيــة،  لعقوبــات  التعــرض 

للحــرس  تابعــة  المشــاركة مــع شــركات  نتيجــة 

تلــك الصفقــات.  فــي مثــل 

ومـن دون شـك، فـإن الحـرس الثوري يبـذل جهوًدا 

حثيثـة مـن أجل الحفاظ على مكاسـبه االقتصادية، 

وهنـا، فإنـه يسـعى فـي المقـام األول إلـى الحفـاظ 

المخولـة  األولـى  المؤسسـة  باعتبـاره  دوره  علـى 

يواجههـا،  التـي  التهديـدات  مـن  النظـام  بحمايـة 

منطقـة  فـي  إليـران  اإلقليمـي  الحضـور  ودعـم 

الشـرق األوسـط. وبالطبع، فإن اآللية األساسـية 

التـي يسـتند إليهـا في هذا السـياق، تتعلـق بتطوير 

القسـم  علـى  يسـيطر  التـي  التقليديـة  القـدرات 

األكبـر منهـا، خاصة فيمـا يتعلق ببرنامج الصواريخ 

البحريـة.  والقـوات  الباليسـتية 

وقـــد مـــارس الحـــرس الثـــوري ضغوًطـــا دائمـــة 

ـــى عـــدم  ـــى اإلصـــرار عل مـــن أجـــل دفـــع الحكومـــة إل

االنخـــراط فـــي مفاوضـــات خاصـــة بهـــذه القـــدرات، 

باعتبـــار أن ذلـــك يدخـــل ضمـــن الخطـــوط الحمـــراء، 

المســـؤولون  ويؤكـــد  تجاوزهـــا.  يمكـــن  ال  التـــي 

العســـكرية  القـــدرات  أن  باســـتمرار  اإليرانيـــون 

ـــا  التـــي تمتلكهـــا إيـــران لـــن تخضـــع للنقـــاش أيًّ

كانـــت الظـــروف. 

وختاًمـــا، فـــإن مـــا ســـبق فـــي مجملـــه يشـــير إلـــى 

العســـكرية  القـــدرات  تطويـــر  إلـــى  تتجـــه  إيـــران  أن 

التقليديـــة خـــالل المرحلـــة القادمـــة، ســـواء بســـبب 

تعثـــر  علـــى خلفيـــة  لهـــا  تتعـــرض  التـــي  الضغـــوط 

المفاوضـــات النوويـــة، وغمـــوض المســـارات التـــي 

يمكـــن أن تتجـــه إليهـــا هـــذه المفاوضـــات، أو بســـبب 

تعرضهـــا لعمليـــات أمنيـــة واختراقـــات نوعيـــة، أدت 

والعســـكرية،  النوويـــة  منشـــآتها  اســـتهداف  إلـــى 

نووييـــن  علمـــاء  طالـــت  اغتيـــال  عمليـــات  وتنفيـــذ 

يوحـــي  نحـــو  علـــى  الثـــوري،  الحـــرس  فـــي  وقـــادة 

الرئيـــس  العنـــوان  يكـــون  ســـوف  التصعيـــد  بـــأن 

المرحلـــة  خـــالل  وإســـرائيل  إيـــران  بيـــن  للتفاعـــالت 

ـــا كان الســـيناريو الـــذي ســـوف تنتهـــي إليـــه  القادمـــة، أيًّ

النـــووي.  االتفـــاق  حـــول  المفاوضـــات 

إن إصـــرار إيـــران علـــى مطلـــب شـــطب 
التنظيمـــات  قائمـــة  مـــن  الثـــوري  الحـــرس 
وزارة  تصدرهـــا  التـــي  األجنبيـــة  اإلرهابيـــة 
ـــر  الخارجيـــة األمريكيـــة، والـــذي تســـبب فـــي تعثُّ
المفاوضـــات النوويـــة، فـــي ظـــل رفـــض إدارة 
الرئيـــس "بايـــدن" االســـتجابة لـــه، يرجـــع فـــي 
إذ  إلـــى نشـــاطه االقتصـــادي؛  األول  المقـــام 
تـــرى إيـــران أن بقـــاء الحـــرس علـــى القائمـــة 
التـــي  االقتصاديـــة  العوائـــد  تقليـــص  معنـــاه 
يمكـــن أن تحصـــل عليهـــا بمقتضـــى أي اتفـــاق 

نـــووي محتمـــل.
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وإعـــادة  الحضـــارات  "صـــراع  بعنـــوان  مقالـــة  فـــي 

تشـــكيل النظـــام العالمي"، زعـــم "صمويل هنتنجتون" 

ــا بعـــد  ــراع فـــي عالـــم مـ أن المصـــدر األساســـي للصـ

الحـــرب البـــاردة لـــن يكـــون باألســـاس حـــول الجغرافيـــا 

السياســـية أو االقتصـــاد، بـــل ســـيكون حـــول الثقافـــة 

ــارعة أن  ــورات المتسـ ــرت التطـ ــن أظهـ ــن. ولكـ والديـ

الصراعـــات طالـــت كل هـــذه الجوانـــب، حيـــث عكســـت 

األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة مـــدى تفاقـــم المنافســـة 

ـــن روســـيا مـــن جهـــة،  ـــا السياســـية بي حـــول الجغرافي

والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وأوروبـــا مـــن جهـــة 

ــدة  ــات المتحـ ــاء الواليـ ــن ادعـ ــم مـ ــى الرغـ ــرى، وعلـ أخـ

وأوروبـــا بـــذل الجهـــود الحتـــواء روســـيا، فـــإن ذلـــك لـــم 

يهـــدئ مـــن وتيـــرة الصـــراع الثقافـــي الـــذي وظفتـــه 

النخبـــة السياســـية الغربيـــة للضغـــط علـــى روســـيا، 

 ممـــا أفضـــى لتفاقـــم ظاهـــرة الرهـــاب مـــن روســـيا
)1(.Russophobia "أو "روسوفوبيا

ظاهـرة  تراجعـت  السـوفيتي  االتحـاد  انهيـار  مـع 

الغـرب  عانـى  لطالمـا  التـي   - جزئًيـا  "روسـوفوبيا"  الــ 

عقـب  مؤخـًرا  الظهـور  إلـى  عـادت  لكنهـا   - منهـا 

الصـراع  اكتسـب  كمـا  األوكرانيـة،  الروسـية  األزمـة 

حيـث  ا،  كبيـًر زخًمـا  األطـراف  وباقـي  الغـرب  بيـن 

روسـيا  علـى  تقتصـر  ال  الرهـاب  ظاهـرة  أصبحـت 

واإلسـالم فقـط، بـل امتـدت لتشـمل أيًضـا الصيـن، 

الروسوفوبيا.. الوجه اآلخر لصراع الحضارات

"سـينوفوبيا"  أو  الصيـن  مـن  الرهـاب  كلمـة  وتعنـي 

الصيـن كدولـة  كراهيـة  أو  الخـوف مـن   Sinophobia 

أو كشعب أو كثقافة، حيث تمثل "سينوفوبيا" شكًلا 

مـن أشـكال العنصريـة والتمييـز عندمـا تـرى بعـض 

بالتميـز  تتسـم  جنسـيتها  أو  عرقهـا  أن  األطـراف 

والتفـوق عـن غيرهـا مـن األعـراق أو الجنسـيات، وفي 

هـذا الصـدد أيًضـا ظهـر مصطلـح "الخطـر األصفـر" 

الغـرب لوصـف مشـاعر  الـذي أطلقـه   ،Yellow Peril

الخـوف أو الكراهيـة تجـاه المواطنيـن المنتميـن إلـى 
دول شـرق آسـيا بشـكل عـام.)2(

"فالديميــر  الروســي  الرئيــس  ألقاهــا  كلمــة  وفــي 

بوتيــن" خــالل مشــاركته فــي الجلســة العامــة لمنتدى 

بطرســبرج االقتصــادي الدولــي الخامس والعشــرين 

SPIEF 2022، أطلــق بعــض اإلشــارات التــي توضــح 

عمــق الفجــوة الثقافيــة ومــدى تصــارع الــرؤى بيــن 

الغــرب،  تبنــي  ظــل  فــي  األخــرى  والــدول  الغــرب 

وفــي مقدمتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، نظــرة 

اســتعالئية؛ حيــث أشــار صراحــًة إلــى تنامــي ظاهــرة 

الروســوفوبيا، وقــال: إن دول "المليــار الذهبــي" ال تزال 

تعتبــر كل الــدول األخــرى "مســتعمرات" مــن الدرجــة 

الثانيــة، كمــا أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة اعتبــرت 

إعالنهــا  عنــد  األرض  علــى  الــرب"  "رســول  نفســها 

االنتصــار فــي الحــرب البــاردة، مؤكــًدا أن الغــرب ســعى 

د. إسراء أحمد إسماعيل

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - تـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــدي  مــ
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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ــق جــو  ــة ضــد روســيا، وخل دائمــا لرفــع درجــة العدائي
مســموم مــن الروســوفوبيا.)3(

وفـــي ضـــوء ذلـــك، يثـــور التســـاؤل حـــول ســـبب تبنـــي 

ــود  ــي، وجـــدوى وجـ ــج العدائـ ــذا النهـ ــرب لمثـــل هـ الغـ

حالـــة مـــن العـــداء المســـتمر تجـــاه طـــرف خارجـــي، 

والدافـــع إلـــى ذلـــك. 

 وتــــرجع جــــــذور ظـاهـــــــرة الـرهـــــــاب مــــن روسـيــــــــا 

أو الروســـوفوبيا إلـــى قصـــور فـــي الثقافـــة السياســـية 

وانتهـــاج  البـــاردة،  الحـــرب  خلفيـــة  علـــى  األمريكيـــة 

البعـــض للطريقـــة المكارثيـــة التـــي تعـــد نوًعـــا مـــن 

اإلرهـــاب الثقافـــي ضـــد الشـــيوعيين الذيـــن اتهمهـــم 

أنصـــار المكارثيـــة بالخيانـــة والعمـــل لصالـــح االتحـــاد 

المحلليـــن ســـبب  مـــن  اتجـــاه  وُيرجـــع  الســـوفيتي. 

ظهـــور الروســـوفوبيا إلـــى حاجـــة الواليـــات المتحـــدة 

بالتفـــوق)4(،  شـــعورها  لتبريـــر  أعـــداء  وجـــود   إلـــى 

إذ تســـعى بعـــض الحكومـــات بشـــكل خـــاص إليجـــاد 

عـــدو مشـــترك، والـــذي يمثـــل وجـــوده دافًعـــا رئيًســـا 

مزيـــد  علـــى  وللحصـــول  الداخلـــي،  الصـــف  لتوحيـــد 

مـــن الدعـــم والتأييـــد الشـــعبي فـــي مواجهـــة العـــدو 

الخارجـــي المشـــترك)5(. 

إن فكـرة إيجـاد األعـداء المشـتركين كدافـع للوحـدة 

 2001 سـبتمبر   11 هجمـات  فبعـد  جديـدة،  ليسـت 

مـن  كبيـرة  أغلبيـة  اتحـدت  المتحـدة،  الواليـات  علـى 

الحـرب  لدعـم  والجمهـوري  الديمقراطـي  الحزبيـن 

مّثلـت  التـي  طالبـان  حركـة  ضـد  أفغانسـتان  فـي 

بـه  بعـد مـا مـرت  ا  المشـترك. ومؤخـًر العـدو  حينهـا 

الواليـات المتحـدة مـن تنامـي االسـتقطاب الداخلـي 

وعدم االسـتقرار، أصبحت تسـعى للعثور على أعداء 

بـل  ضدهـم،  الوطنيـة  الوحـدة  لتحقيـق  إضافييـن 

وتحقيق التقارب والوحدة مع أوروبا في مواجهة هذا 

العدو المشـترك، وجاءت األزمة الروسـية األوكرانية 

لتحقيـق  وأوروبـا  األمريكيـة  لـإلدارة  فرصـة  لتمثـل 

هـذا الهـدف، مـن خـالل إذكاء مشـاعر الروسـوفوبيا 

السـابق  الروسـي  الرئيـس  إن  حتـى  خطيـرة،  لدرجـة 

بولنـدا  اتهـم  ميدفيديـف"  "دميتـري  الـوزراء  ورئيـس 

بـ"الخـوف المرضـي مـن  ا، علـى سـبيل المثـال،  مؤخـًر

روسـيا" chronic pathological Russophobia. وفـي 

ظـل تنامـي مشـاعر الخـوف والكراهيـة، أشـار بعـض 

إلـى شـخصنة  الغربيـة  الـدول  لجـوء  إلـى  المراقبيـن 

الروسـي  الرئيـس  علـى  اللـوم  وإلقـاء  الصـراع، 

"فالديميـر بوتيـن"، وتحميلـه مسـؤولية األزمـة. ومـن 

"بوتيـن"  رهـاب  مفهـوم  أيًضـا  ظهـر  المنطلـق،  هـذا 

رهـاب روسـيا  إلـى جانـب   ،Putinphobia "بوتينفوبيـا"

يعتبـره  ممـا  والكراهيـة  الخـوف  أي  "روسـوفوبيا"، 
روسـيا.)6( تمثلـه  اسـتبداديا  نظاًمـا  الغـرب 

هــذا، وقــد تســببت ظاهــرة الروســوفوبيا المدعومــة 

ضــد  تمييزيــة  معاملــة  فــي  الغربيــة  النخبــة  مــن 

حظــر  فــرض  تــم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الــروس، 

علــى مشــاركة الالعبيــن الــروس فــي بعــض أنــواع 

الرياضــات، بغــض النظــر عــن موقفهــم مــن األزمــة، 

حيــث أصبــح جــواز ســفر المواطــن الروســي يحــدد 

مســؤوليته عــن تصرفــات حكومتــه، ورَفــض بعــض 

األســاتذة تعليــم الطــالب الــروس، إضافــة إلــى عــدد 

تعــّرض  التــي  والمضايقــات  الحــوادث  مــن  متزايــد 

لهــا المواطنــون الــروس فــي بعــض الــدول الغربيــة، 

بمــا يتناقــض مــع مبــادئ وقيــم الديمقراطيــة التــي 

يتشــدق بهــا الغــرب)7(، وعلــى ســبيل المثــال، بعــد 

فتــرة وجيــزة مــن انــدالع األزمــة الروســية األوكرانيــة، 

الـرهــــــــــــاب  ظــاهـــــــــرة  جـــــــذور  تـرجــــــع 
إلـــى الـروســـوفــوبـيــــــا  أو  روســـيـــــــــــا   مــــن 
الـســـــيـاســيــــــــــة الـثـقــــافـــــة  فــــي   قـصـــــــور 
األمريكيـــة علـــى خلفيـــة الحـــرب البـــاردة، وحاجـــة 
الواليـــات المتحـــدة إلـــى وجـــود أعـــداء لتبريـــر 

ــوق. شـــعورها بالتفـ
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طلبــات  قبــول  عــن  التشــيكية  الحكومــة  توقفــت 

الحصــول علــى التأشــيرة مــن المواطنيــن الــروس، 

وقــد تســببت هــذه الخطــوة فــي وضع الــروس الذين 

يعيشــون في التشــيك في مرتبة الدرجة الثانية، وقد 

شــّكل حظــر التأشــيرات ســابقة ســارعت الشــركات 

الخاصــة إلــى اتباعهــا؛ حيــث أعلــن أحــد أكبــر مطــوري 

العقــارات فــي بــراج رفضــه بيــع أو تأجيــر العقــارات 

الفنــادق  سالســل  بعــض  حظــرت  كمــا  للــروس، 

 توفير اإلقامة ألي شــخص يحمل جواز ســفر روســي

الغذائيــة  المــواد  متاجــر  وتواجــه  بيالروســي،  أو 

الــدول  بعــض  فــي  اإلفــالس  الشــهيرة  الروســية 

العمــالء)8(.  مقاطعــة  نتيجــة  األوروبيــة 

لقد تفاقمت ظاهرة الروسـوفوبيا بدافع من انتشـار 

اسـتهدفت  التـي   cancel culture اإللغـاء  ثقافـة 

جميـع  عـن  فضـًلا  المجـاالت،  مختلـف  فـي  الـروس 

التعبيـر عـن هويتهـم وثقافتهـم وتاريخهـم،  أشـكال 

حتى إن القادة السياسيين والشخصيات العامة في 

أوروبا والواليات المتحدة طالبوا بعض الشخصيات 

الروسـية فـي الـدول األجنبية باتخـاذ موقف علني ضد 

الشـخصيات  هـذه  فسـُتواجه  وإال  الروسـي  النظـام 

قائـد  مـع  حـدث  مثلمـا  عقوبـات،  وفـرض  تضييًقـا 

جيرجيـف"  "فاليـري  الشـهير  الروسـي  األوركسـترا 

مـن  إبعادهمـا  تـم  اللذيـن  نتريبكـو"،  "آنـا  والسـوبرانو 

عملهمـا بسـبب رفضهمـا التنديـد بالنظام الروسـي. 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشـارة إلى ثالث إشـكاليات 

الروسـوفوبيا، هـي:)9(  ترتبـط بظاهـرة  رئيسـة 

أولًا: التعميـم مـن خـالل جعـل جميـع الـروس هدًفـا 

عالميـا إللقـاء اللـوم عليهـم، وهـو مـا يعـد أمـًرا غيـر 

الديمقراطيـة واحتـرام  أخالقـي، ويتنافـى مـع مبـادئ 

حقـوق اإلنسـان التـي ينـادي بهـا الغـرب.

ازدواجيـة  عـن  الروسـوفوبيا  ظاهـرة  تكشـف  ثانًيـا: 

المعاييـر المسـتخدمة عنـد تقييم األزمـة، فبينما بدا في 

الحالـة األوكرانيـة أن رهـاب روسـيا "الروسـوفوبيا" يمثل 

التـي  الغربيـة  الـدول  لـدى معظـم  ردة فعـل منطقيـة 

اتخـذت موقًفـا مناهًضـا للعمليـة العسـكرية الروسـية 

مشـاعر  عـن  التعبيـر  يتـم  لـم  أنـه  ُيالحـظ  أوكرانيـا،  فـي 

مماثلـة عندمـا قامـت الواليـات المتحـدة بغـزو العـراق 

األطلسـي  شـمال  حلـف  قصـف  عندمـا  أو   ،2003 عـام 

"الناتـو" ليبيـا عـام 2011، علـى سـبيل المثـال.

العقوبـات  بمخاطـر  األخـيــــرة  اإلشـكالية  وترتبـط 

تشـير  حيـث  روسـيا،  علـى  المفروضـة  الغربيـة 

التقديـرات إلـى أنـه رغـم قـوة االقتصـاد الروسـي فـإن 

اسـتمرار العقوبـات سـيمثل ضغًطـا علـى الشـعب 

عزلتـه  تزايـد  مـع  الثمـن  سـيدفع  الـذي  الروسـي 

المشـاعر  ستسـتمر  ثـّم،  ومـن  الدولـي،  النظـام  عـن 

بيـن  والتباعـد  االنقسـام  فكـرة  تغذيـة  فـي  السـلبية 

روسـيا والغـرب، وبالتالـي تعزيـز الشـعور المجتمعـي 

تقويـض  إلـى  يـؤدي  بمـا  الطرفيـن،  بيـن  بالكراهيـة 

الرئيـس  ذلـك فـي دعـوة  تجّلـى  الحـوار. وقـد  إمكانيـة 

"فالديميـر بوتيـن" المجتمـع الدولـي إلـى إقامـة نظـام 

عالمي جديد متعدد األقطاب، بهدف منع الصراعات 

في المسـتقبل، وإلقائه باللوم على الواليات المتحدة 

وإسـاءة  الدولـي،  األمـن  نظـام  انهيـار  تسـريع  فـي 

اسـتخدام دورهـا كقـوة مهيمنـة عالميـة، وقـد القـت 

دعوتـه قبـوًلا لـدى الكثيـر مـن دول العالـم التـي عانـت 

والمشـروطية  واالسـتعالء  الثقافـي  اإلرهـاب  مـن 

الغربيـة.  واالقتصاديـة  السياسـية 

وختاًمـــا، ففـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يمكـــن القـــول إن 

يقـــوض  ال  "الروســـوفوبيا"  روســـيا  مـــن  الخـــوف 

ــع  ــوفوبيا بدافـ ــرة الروسـ تفاقمـــت ظاهـ
 cancel culture مـــن انتشـــار ثقافـــة اإللغـــاء
مختلـــف  فـــي  الـــروس  اســـتهدفت  التـــي 
عـــن  التعبيـــر  أشـــكال  وجميـــع  المجـــاالت، 

وتاريخهـــم. وثقافتهـــم  هويتهـــم 
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فحســـب،  األزمـــة  إلنهـــاء  المنشـــودة  المســـاعي 

بـــل إنـــه يعكـــس شـــكًلا مـــن أشـــكال القمـــع وعـــدم 

تعـــزز  ظروًفـــا  ويخلـــق  اإلنســـان،  حقـــوق  احتـــرام 

الشـــعور بالعـــداء والكراهيـــة بيـــن الشـــعوب علـــى 

تعقيـــد  شـــأنه  مـــن  مـــا  وهـــو  الطويـــل،  المـــدى 

العالقـــات االجتماعيـــة والسياســـية فـــي المســـتقبل. 

ــل  ــرب فشـ ــح أن الغـ ــد اتضـ ــى ذلـــك، فقـ وعـــالوة علـ

حيـــث  وشـــيطنتها،  روســـيا  لعـــزل  مســـاعيه  فـــي 

التجاريـــة  عالقاتهـــا  تعزيـــز  موســـكو  واصلـــت 

والثقافيـــة مـــع العديـــد مـــن دول العالـــم األخـــرى، 

بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول العربيـــة واإلفريقيـــة)10(، بـــل إن 

ـــا  ـــى أن الوضـــع الراهـــن فـــي أوروب ـــرات تشـــير إل التقدي

وتصاعـــد  الحاكمـــة  النخـــب  تغييـــر  إلـــى  ســـيؤدي 

االتجاهـــات اليمينيـــة الراديكاليـــة والشـــعبوية، ممـــا 

يعنـــي انتشـــار حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار، وهـــو مـــا بـــدأ 

يتحقـــق بالفعـــل مـــع ســـقوط الحكومـــة اإليطاليـــة، 

واإلعـــالن عـــن إجـــراء انتخابـــات فـــي ســـبتمبر المقبـــل، 

وتوقـــع فـــوز حـــزب "إخـــوان إيطاليـــا" الشـــعبوي، وهـــو 

مـــا يضـــع الديمقراطيـــة الغربيـــة فـــي مـــأزق.

"الروســـوفوبيا" روســـيا  مـــن   الخـــوف 
إلنهـــاء  المنشـــودة  المســـاعي  يقـــوض  ال 
األزمـــة فحســـب، بـــل ُيعـــد شـــكًلا مـــن أشـــكال 
القمـــع وعـــدم احتـــرام حقـــوق اإلنســـان، ويخلـــق 
بالعـــداء والكراهيـــة  الشـــعور  تعـــزز  ظروًفـــا 

بيـــن الشـــعوب علـــى المـــدى الطويـــل.
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جــاءت دعــوة الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي" خــالل 

حفـــل إفطـــار األســـرة المصريـــة فـــي شـــهر رمضـــان 

المبـــارك، وتحديـــًدا فـــي 26 أبريـــل 2022، إلجـــراء حـــوار 

ــي مــع مختلــف القــوى السياســية واألحــزاب  سياسـ

والنقابــات المهنيــة حـــول أولويـــات العمـــل الوطنـــي 

الصـــف  وحـــدة  لُتجســد  الراهنـــة،  المرحلـــة  خــالل 

المصـــري، وحــرص الدولــة المصريــة علــى إشـــراك 

لمواجهــة  وطنيـــة  رؤيـــة  بلـــورة  فـــي  العـــام  الـــرأي 

التحديــات، وتعظيــم االســتفادة من الفــرص المتاحة 

المقبلــة. المرحلــة  خــالل 

وفـــي ظـــل مـــا حظيـــت بـــه هـــذه الدعـــوة مـــن زخـــم 

القـــوى  لهـــا  ســــت  تحمَّ إذ  سياســـي ومجتمعـــي؛ 

ـــا، تبـــرز  السياســـية كافـــة وتفاعلـــت معهـــا إيجابيًّ

أهميـــة اســـتعراض أبـــرز تجـــارب الحـــوار الوطنـــي 

أهدافهـــا،  علـــى  للوقـــوف  األخـــرى؛  الـــدول  فـــي 

فيهـــا،  المشـــاركة  األطـــراف  وأبـــرز  ومحدداتهـــا، 

محاولـــة  فـــي  نتائـــج،  مـــن  إليـــه  توصلـــت  ومـــا 

المســـتفادة،  الـــدروس  بعـــض  الســـتخالص 

والتـــي مـــن شـــأنها إثـــراء تجربـــة الحـــوار الوطنـــي 

المصريـــة، أخـــًذا فـــي االعتبـــار اختـــالف الهـــدف مـــن 

ـــره مـــن تجـــارب  الحـــوار الوطنـــي المصـــري عـــن نظائ

األزمـــات  تســـوية  باألســـاس  اســـتهدفت  دوليـــة 

العنـــف. مـــن  والحـــد  العالقـــة،  السياســـية 

الحوار الوطني المصري في ضوء التجارب الدولية

أ. أمانــي عاطـــف

ــيـــة ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - قـــســـم   رئــــيــــس 
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

أولًا: أبــرز التجــارب الدوليــة للحــوار 
الوطنــي

باســتعراض أبــرز التجــارب الدوليــة فــي مجــال الحــوار 

الوطنــي نجــد أن محفــزات إجــراء الحــوار الوطنــي فــي 

كل منهــا تتبايــن وفــق طبيعــة الهــدف المنشــود من 

الحــوار؛ ففــي بعــض التجــارب كان الدافــع الرئيــس 

هــو درء العنــف وتحقيــق التعايــش الســلمي كمــا 

هــو الحــال فــي تجربتــي جنــوب إفريقيــا والجزائــر، وفــي 

تجــارب أخــرى كان المحفــز هــو مواجهــة التحديــات 

الديمقراطــي،  التحــول  أعقــاب  فــي  االقتصاديــة 

كمــا هــو الحــال فــي إســبانيا، وفــي تجــارب ثالثــة جــاء 

الضغــط الخارجــي محفــًزا ودافًعــا نحــو إجــراء الحــوار 

كمــا هــو الحــال فــي تجربــة غينيــا التــي لم تنجــح جوالت 

الحــوار الوطنــي بهــا نظــًرا لكونهــا مدفوعــة مــن قــوى 

إقليميــة دون وجــود توافــق بيــن القــوى السياســية 

الغينيــة بشــكل يكفــل إنجــاح الحــوار، ويمكــن إيضــاح 

ــرز هــذه التجــارب كالتالــي: أب

1. درء الـعـنــف والـتـعـايـــش الـســـلـمـي كـمـحـفـز 
للحوار.. تجربتا جنوب إفريقيا والجزائر نموذًجا

تحقيـــق  فـــي  رائـــدة  دولـــة  إفريقيـــا  جنـــوب  ُتعـــد 

ــل  ــام الفصـ ــاء نظـ ــد انتهـ ــة بعـ ــة الوطنيـ المصالحـ

العنصـــري، ومـــا صاحبـــه مـــن حـــرب دامـــت أكثـــر 
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ــا )1960 – 1990( ، فمـــع دخـــول البـــالد  مـــن ثالثيـــن عاًمـ

مرحلـــة االنتقـــال الديمقراطـــي عـــام 1990، ووصـــول 

زعيـــم األقليـــة البيضـــاء "دو كليـــرك" إلـــى الســـلطة، 

ورفعـــه الحظـــر عـــن أنشـــطة المؤتمـــر الوطنـــي 

"نيلســـون  زعيمـــه  ســـراح  وإطـــالق  اإلفريقـــي، 

تحقيـــق  مـــن  الرئيـــس  الهـــدف  بـــرز  مانديـــال"، 

المصالحـــة الوطنيـــة لتجنـــب كل أشـــكال االنتقـــام، 

ومـــع إجـــراء أول انتخابـــات متعـــددة األعـــراق فـــي 

ــا، وفـــوز "نيلســـون مانديـــال" برئاســـة  جنـــوب إفريقيـ

تحقيـــق  باتجـــاه  "مانديـــال"  دفـــع   ،1994 عـــام  البـــالد 

المصالحـــة الوطنيـــة وإعـــادة بنـــاء الوطـــن، وصـــادق 

الوحـــدة  "دعـــم  قانـــون  علـــى   1995 عـــام  البرلمـــان 

ســـت بموجبـــه  الـــذي ُأسِّ الوطنيـــة والمصالحـــة"، 

والمصالحـــة". "الحقيقـــة  لجنـــة 

ـــن "نيلســـون منديـــال" أعضـــاء  وفـــي ديســـمبر 2015، عيَّ

وعملـــت  عضـــًوا،   17 عددهـــم  البالـــغ  اللجنـــة  تلـــك 

اللجنـــة علـــى اســـتجالء الحقائـــق، ووضعـــت آليـــات 

إلـــى  اللجنـــة  وانقســـمت  والغفـــران،  للمصالحـــة 

ــان  ــة حقـــوق اإلنسـ ــى لجنـ ــة، األولـ ــان فرعيـ ثـــالث لجـ

خـــالل  اإلنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  فـــي  للتحقيـــق 

الفتـــرة مـــن )1960-1994(، والثانيـــة هـــي لجنـــة جبـــر الضـــرر 

التقاريـــر  بصياغـــة  فـــت  ُكلِّ التـــي  التأهيـــل  وإعـــادة 

ــة  ــا، والثالثـ ــة بتعويـــض الضحايـ ــات الخاصـ والتوصيـ

هـــي لجنـــة العفـــو التـــي تختـــص بالبحـــث والتقصـــي 

الفتـــرة  خـــالل  حدثـــت  التـــي  االنتهـــاكات  كل  عـــن 

ذاتهـــا، ومنـــح العفـــو عـــن الجرائـــم المرتكبـــة بدافـــع 

ـــب العفـــو  ـــن فيهـــا بطل ـــام الُمداني سياســـي بعـــد قي

بجريمتهـــم. واالعتـــراف 

وفــي ضــوء ذلــك، نجحــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة 

فــي ظــل تمتعهــا بصالحيــات واســعة واســتثنائية، 

علــى  قائمــة  لدولــة  الجديــدة  األســس  إرســاء  فــي 

إتاحــة  فــي  تجّلــى  مــا  وهــو  والمســاواة،  العدالــة 

الفرصــة لألطــراف المختلفــة بالجلــوس علــى طاولــة 

المفاوضــات لمناقشــة إمكانيــة العيــش مًعــا علــى 

الرغــم مــن جرائــم الماضــي، وُيعــد الســبب الرئيــس 

ــا، وتوافــر  لنجــاح هــذه التجربــة كــون مبعثهــا داخليًّ

التعايــش  لتحقيــق  األطــراف  مختلــف  مــن  الرغبــة 

العنــف  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  الســلمي 

العنصريــة.  والممارســات 

وفيمـــا يخـــص التجربـــة الجزائريـــة، فقـــد نجحـــت البـــالد 

فـــي تجـــاوز الحـــرب األهليـــة أو "العشـــرية الســـوداء" 

انتخابـــات  إجـــراء  ينايـــر 1992، فعقـــب  بـــدأت فـــي  التـــي 

عـــام 1999 وفـــوز الرئيـــس "بوتفليقـــة" برئاســـة البـــالد، 

ـــت الرغبـــة الوطنيـــة فـــي تحقيـــق المصالحـــة لدعـــم  تجلَّ

التحديـــات  ومواجهـــة  بالبـــالد  السياســـي  االســـتقرار 

ــي"  ــام المدنـ ــروع "الوئـ ح مشـ
ِ
ــر ــة؛ وُطـ ــة والتنمويـ األمنيـ

أو "ميثـــاق الســـلم والمصالحـــة الوطنيـــة"، كمـــا نجـــح 

"بوتفليقـــة" فـــي الحـــوار مـــع الجبهـــة اإلســـالمية لإلنقـــاذ، 

ــالحها،  ــزع سـ ــا بنـ ــة منهـ ــة مبدئيـ ــى موافقـ ــل علـ وحصـ

ـــاق الســـلم والمصالحـــة  ض "ميث
ِ
ـــر ـــو 1999، وُع فـــي 5 يوني

المســـلحين  عـــن  العفـــو  يشـــمل  -الـــذي  الوطنيـــة" 

الذيـــن لـــم يقترفـــوا أعمـــال قتـــل إذا قـــرروا العـــودة ونـــزع 

ســـالحهم- الســـتفتاء عـــام، ووافـــق عليـــه الشـــعب فـــي 

16 ســـبتمبر 1999، وقامـــت الجبهـــة اإلســـالمية لإلنقـــاذ 

ـــر 2000؛ ممـــا أســـهم فـــي  بنـــزع ســـالحها بالكامـــل فـــي يناي

ــي البـــالد.   ــتقرار فـ ــاء األمـــن واالسـ إرسـ

الفتـــاح  "عبـــد  الرئيـــس  دعـــوة  جـــاءت 
السيســـي" إلجــــراء حــــوار سياســــي مع مختلف 
والنقابـــات  واألحـــزاب  السياســـية  القـــوى 
الوطنــــي  العمــــل  أولويــــات  حــــول  المهنيـــة 
خالل المرحلــــة الراهنــــة، لُتجسد وحــــدة الصـف 
إشــــراك  علـــى  الدولـــة  وحـــرص  المصــــري، 
وطنيــــة  رؤيــــة  بلــــورة  فــــي  القـــوى  مختلـــف 
االســـتفادة  وتعظيـــم  التحديـــات  لمواجهـــة 

المتاحـــة. الفـــرص  مـــن 
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ــوار  ــد حـ ــة بعقـ ــوات المطالبـ ــف الدعـ ــم تتوقـ ــذا ولـ هـ

وطنـــي فـــي الجزائـــر؛ حيـــث تجـــددت فـــي عـــام 2019 مـــن 

قبـــل مختلـــف القـــوى السياســـية وكذلـــك المؤسســـة 

العســـكرية نتيجـــة وجـــود قناعـــة داخليـــة مشـــتركة 

بجديـــة األزمـــة التـــي تشـــهدها البـــالد علـــى الصعيـــد 

ــوء  ــي . وفـــي ضـ ــادي واالجتماعـ السياســـي واالقتصـ

بـــن  القـــادر  "عبـــد  المؤقـــت  الرئيـــس  أعلـــن  ذلـــك 

صالـــح"، فـــي يوليـــو 2019، إطـــالق حـــوار وطنـــي تقـــوده 

أجـــل  مـــن  بالشـــرعية  شـــخصيات وطنيـــة تحظـــى 

ــًدا  ــية، مؤكـ ــات الرئاسـ ــم االنتخابـ ــى تنظيـ التوافـــق علـ

التـــزام الدولـــة بجميـــع مكوناتهـــا بالحيـــاد . 

وفـــي مايـــو 2022 دشـــن الرئيـــس "عبـــد المجيـــد تبـــون" 

مبـــادرة "لـــم الشـــمل" وفتـــح صفحـــة جديـــدة مـــع 

عديـــدة  أطـــراف  أظهـــرت  وقـــد  المعارضـــة،  قـــوى 

فاعلـــة فـــي المشـــهد الجزائـــري دعمهـــا للمبـــادرة 

التـــي ال تـــزال فـــي طـــور التبلـــور، وقـــد بـــدأ الرئيـــس فـــي 

اســـتقبال قيـــادات األحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع 

ــي  ــذي يرمـ ــوار الـ ــار الحـ ــيم إطـ ــًدا لترسـ ــي؛ تمهيـ المدنـ

للتوافـــق وتجـــاوز األزمـــات السياســـية واالقتصاديـــة 

ــالد . ــا البـ ــي تواجههـ التـ

2. مواجهـــة التحديـــات الداخليـــة كدافـــع 
للحـــوار.. تجربـــة إســـبانيا نموذًجـــا 

حـكـــــم  نـظـــــــام  انـتـهــــــاء  بـعــــد  إســـبـانـيــــا  عـانــــت 

مـــن اضطـــراب   1977 عـــام  فرانكـــو"  "فرانسيســـكو 

األوضـــاع السياســـية واالقتصاديـــة؛ حيـــث صاحـــب 

االنتقـــال إلـــى نظـــام أكثـــر ديمقراطيـــة ارتفاًعـــا غيـــر 

مســـبوق فـــي معـــدالت التضخـــم والبطالـــة؛ ممـــا 

أدى إلـــى زيـــادة اإلضرابـــات العماليـــة. وســـعًيا لتجـــاوز 

هـــذه األزمـــة تـــم تدشـــين حـــوار اجتماعـــي تاريخـــي، 

ضـــم ممثلـــي الدولـــة مـــع ممثلـــي منظمـــات رجـــال 

األعمـــال والنقابـــات العماليـــة، باإلضافـــة إلـــى ممثلـــي 

 بعـــض األحـــزاب السياســـية المؤثـــرة فيمـــا ُعـــرف

إحـــداث  فـــي  الحـــوار  ونجـــح  منكلـــوا"،  "اتفاقيـــات  بــــ 

ـــم تبنـــي دســـتور  ـــة البـــالد؛ حيـــث ت نقلـــة نوعيـــة فـــي حال

جديـــد فـــي عـــام 1978 ضمـــن خـــروج توافقـــي للبـــالد 

مـــن هـــذه األزمـــات المتفاقمـــة، كمـــا تـــم االعتـــراف 

بالنقابـــات شـــريًكا أصيـــًلا فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات 

االقتصاديـــة، وتحقـــق االســـتقرار المنشـــود. 

وفـــي عـــام 1997 بـــدأ النظـــام الحاكـــم يشـــعر بصعوبـــة 

اإلنتاجيـــة  تدنِّـــي  حيـــث  االقتصاديـــة؛  األوضـــاع 

االقتصاديـــة، وهنـــا قـــررت الحكومـــة تبنـــي مفاوضـــات 

مختلفـــة  طـــاوالت   7 عبـــر  تنظيمهـــا  تـــم  ثالثيـــة 

ــات تخـــص  ــى إصالحـ ــق علـ ــدف التوافـ ــاوض بهـ للتفـ

المفاوضـــة  وإجـــراءات  العمـــل،  ســــوق  مـــن  ا  كلًّ

الجماعيـــة. األمـــر الـــذي يعكـــس اســـتفادة إســـبانيا 

التاريخيـــة،  ونجاحاتـــه  االجتماعـــي  الحـــوار  إرث  مـــن 

وتوظيفـــه للتوافـــق علـــى إجـــراءات جديـــدة تواكـــب 

الطارئـــة.  المتغيـــرات 

للحـــوار  كمحفـــز  الخارجـــي  الضغـــط   .3
نموذًجـــا غينيـــا  تجربـــة   .. الوطنـــي 

ــا أزمـــات سياســـية داخليـــة متصاعـــدة  شـــهدت غينيـ

خـــالل الفتـــرة مـــن 2007 - 2010، وســـعًيا الحتـــواء تلـــك 

األزمـــات عملـــت المجموعـــة االقتصاديـــة لـــدول غـــرب 
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إفريقيـــا علـــى دفـــع عمليـــة الحـــوار الوطنـــي لتشـــكيل 

إنشـــاء  عـــن  أســـفر  مـــا  للحكـــم،  انتقالـــي  مجلـــس 

علـــى  عمـــل  والـــذي  االنتقالـــي،  الوطنـــي  المجلـــس 

ــراء  ــالل إجـ ــن خـ ــي مـ ــم الديمقراطـ ــى الحكـ ــودة إلـ العـ

انتخابـــات رئاســـية فـــي نوفمبـــر 2010، فـــاز خاللهـــا الســـيد 

ا لوجـــود العديـــد  "ألفـــا كونـــدي" برئاســـة البـــالد، ونظـــًر

فقـــد  االنتخابـــات،  عقـــب  الخالفيـــة  القضايـــا  مـــن 

اتجهـــت البـــالد إلـــى عقـــد "حـــوار سياســـي وطنـــي" لحـــل 

ــا العالقـــة. وكلفـــت المجموعـــة االقتصاديـــة  القضايـ

بهـــا  الخاصـــة  المفوضيـــة  إفريقيـــا  غـــرب  لـــدول 

لتســـهيل الحـــوار بيـــن الحكومـــة والمعارضـــة.

ـــه الرئيـــس الغينـــي "ألفـــا كونـــدي"  وفـــي 25 مايـــو 2015، وجَّ

رئيـــس وزرائـــه لالنخـــراط مـــع قـــادة المعارضـــة فـــي 

حـــوار لوضـــع حـــد للمـــأزق السياســـي، كمـــا أطلـــق 

ــات  ــن االنتخابـ ــهر مـ ــة أشـ ــل أربعـ ــو 2015 -قبـ ــي يونيـ فـ

المقـــررة- عمليـــة حـــوار سياســـي بيـــن غينيـــا وشـــركائها 

والجماعـــة  المتحـــدة،  األمـــم  ســـيما  -ال  الدولييـــن 

االقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا، واالتحـــاد األوروبـــي، 

والمنظمـــة الدوليـــة للفرانكوفونيـــة )OIF( ، والواليات 

المتحـــدة األمريكيـــة- للرقابـــة واإلشـــراف علـــى عمليـــة 

الحـــوار، وبعـــد نحـــو 10 أيـــام مـــن المحادثـــات األوليـــة 

ـــن  ا لعـــدم التوافـــق بي ـــة الحـــوار نظـــًر ـــم تعليـــق عملي ت

األطـــراف المتعارضـــة. 

علـــى إثـــر ذلـــك قامـــت مفوضيـــة المجموعـــة االقتصاديـــة 

بـــل 
ِ
ـــة مـــن ق ـــا - وهـــي الجهـــة الموكل ـــدول غـــرب إفريقي ل

المجموعـــة االقتصاديـــة لدفـــع عمليـــة الحـــوار- بإيفـــاد 

 بعثـــة رفيعـــة المســـتوى إلـــى غينيـــا فـــي الفتـــرة مـــن

20 -24 يوليـــو 2015، إلجـــراء مشـــاورات مـــع الحكومـــة وقـــادة 

بشـــأن  اآلخريـــن  المصلحـــة  وأصحـــاب  المعارضـــة 

إجـــراء االنتخابـــات الغينيـــة لتشـــجيعهم علـــى اســـتئناف 

الحـــوار، واســـتؤنف الحـــوار الحًقـــا فـــي 20 أغســـطس 2015، 

ــة  ــة والمعارضـ ــاق بيـــن الحكومـ ــع اتفـ مـــن خـــالل توقيـ

لتمهيـــد الطريـــق إلجـــراء انتخابـــات 11 أكتوبـــر 2015، والتـــي 

ُأعيـــد فيهـــا انتخـــاب "كونـــدي". 

ومــع انتهــاء االنتخابــات، ســرعان مــا تضــاءل االلتــزام 

اتفــاق  السياســي، وتنفيــذ  الحــوار  بمواصلــة عمليــة 

احتجاجــات عنيفــة  البــالد  2015؛ واجتاحــت  أغســطس 

المعارضــة  أحــزاب  مــن  العديــد  مؤيــدي  قبــل  مــن 

بإحيــاء  يــوال"  "مامــادي  الــوزراء  رئيــس  بــادر  وهنــا 

والمعارضــة،  الحكومــة  بيــن  السياســي  الحــوار 

ــات مــع زعيــم  وعقــد الرئيــس الغينــي "كونــدي" محادث

المعارضــة "ديالــو" للمــرة األولــى لمناقشــة الوضــع 

السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي بالبــالد، واتفــق 

لتبــادل  منتظمــة  اجتماعــات  عقــد  علــى  الطرفــان 

وجهــات النظــر حــول كيفيــة دفــع البــالد إلــى األمــام، 

ــع ممثلــو حــزب األغلبيــة، وحــزب  وفــي 12 أكتوبــر 2016 وقَّ

المعارضــة، والحكومــة، اتفاقيــة بالشــراكة مــع ممثلي 

مراقبيــن  بصفتهــم  والمدنــي،  الدولــي  المجتمعيــن 

تدقيــق  إلــى  االتفاقيــة  وتطرقــت  االتفاقيــة،  علــى 

ســجل الناخبيــن، وتأجيــل االنتخابــات البلديــة، وتعديــل 

القانــون المتعلــق بتكويــن اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة 

إدارة  أجــل  مــن  وتشــغيلها  وتنظيمهــا  المســتقلة 

أفضــل لالنتخابــات، مــع االتفــاق علــى إنشــاء محكمــة 

العــدل العليــا، وااللتــزام بإطــالق ســراح المعتقليــن 

والمدانيــن خــالل المظاهــرات السياســية، وتعويــض 

االنتخابــات  خــالل  العنيفــة  المظاهــرات  ضحايــا 

التشــريعية 2013، هــذا فضــًلا عــن تكويــن لجــان انتخابية 

االنتخابــات.  لتنظيــم  مســتقلة 
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وفـــي هـــذا اإلطـــار، يمكـــن القـــول بأنـــه رغـــم تعـــدد 

جـــوالت الحـــوار الوطنـــي فـــي غينيـــا وتدخـــل المنظمـــات 

اإلقليميـــة لدفـــع هـــذا الحـــوار ســـعًيا إلرســـاء األمـــن 

واالســـتقرار بالبـــالد، فـــإن هـــذه الجـــوالت لـــم تســـفر 

؛ حيـــث دخلـــت  عـــن نتائـــج إيجابيـــة بعيـــدة المـــدى 

االســـتقرار.  عـــدم  مـــن  جديـــدة  موجـــة  فـــي  البـــالد 

ــار كـــون الضغـــط  ــا ُيمكـــن تفســـيره فـــي إطـ وهـــو مـ

الخارجـــي مـــن قبـــل المجموعـــة االقتصاديـــة لـــدول 

هـــو  الدوليـــة  المنظمـــات  وبعـــض  إفريقيـــا  غـــرب 

العامـــل المحفـــز إلجـــراء الحـــوار.

دعــوات  بــأن  القــول  يمكــن  مــا ســبق،  وفــي ضــوء 

الحــوار الوطنــي التــي كانــت نابعــة مــن الداخــل وتنــم 

اآلنيــة  التحديــات  مواجهــة  فــي  حقيقيــة  رغبــة  عــن 

والمســتقبلية كانــت أكثــر قــدرة علــى تحقيــق نتائــج 

ملموســة، فيمــا أخفقــت دعــوات الحــوار الناتجــة عــن 

ضغــط خارجــي فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا؛ 

ــزام بمــا خلصــت  ــم االلت ــم يت حيــث جــاءت شــكلية ول

إليــه مــن اتفاقــات أو إجراءات، فضًلا عن أن مقاطعة 

دعــوات الحــوار الوطنــي فــي بعــض التجــارب الدوليــة 

ــة وعــزوف بعــض القــوى السياســية عــن  واإلقليمي

المشــاركة فيهــا أو االعتــراف بمخرجاتهــا ُيعــّدان مــن 

أهــم أســباب فشــل هــذه التجــارب، وجعــل نتائجهــا 

غيــر قابلــة للتطبيــق.

ثانًيــا: خصوصيــة الحالــة المصريــة 
فــي ضــوء التجــارب الدوليــة

مـــن واقـــع دراســـة بعـــض تجـــارب الحـــوار الوطنـــي 

ومحفزاتهـــا فـــي بعـــض الـــدول، وكذلـــك الدعـــوات 

بـــل بعـــض الـــدول العربيـــة للحـــوار 
ِ
المتجـــددة مـــن ق

الوطنـــي فـــي 2022، يتضـــح خصوصيـــة الحالـــة المصريـــة 

ــة  ــا يخـــص داللـ ــواء فيمـ ــارب، سـ ــك التجـ ــة بتلـ مقارنـ

إلجرائـــه،  الدافـــع  أو  الحـــوار،  هـــذا  إطـــالق  توقيـــت 

المشـــاركة فيـــه، وطبيعـــة االســـتجابة  واألطـــراف 

المجتمعيـــة لـــه، فضـــًلا عـــن اآلليـــة المتبعـــة لتنفيـــذه، 

وجمعيهـــا عوامـــل تمهـــد لنجـــاح الحـــوار الوطنـــي 

ــي: ــو التالـ ــى النحـ ــري، وذلـــك علـ المصـ

 1. داللـــة التوقيـــت ومحفـــزات الحـــوار: جـــاء
ــر  ــاح مصـ ــد نجـ ــري بعـ ــي المصـ ــوار الوطنـ ــالن الحـ إعـ

االقتصاديـــة  التحديـــات  مـــن  العديـــد  تجـــاوز  فـــي 

ــا  ــي واجهتهـ ــة التـ ــة واالجتماعيـ ــية واألمنيـ والسياسـ

عقـــب ثـــورة 30 يونيـــو 2013، وكذلـــك عقـــب نجاحهـــا فـــي 

مواجهـــة مـــا فرضتـــه جائحـــة كورونـــا مـــن تحديـــات 

مختلـــف  علـــى  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  صحيـــة 

ــين  ــوار بتدشـ ــذا الحـ ــا ارتبـــط هـ ــع، كمـ ــات المجتمـ فئـ

الجمهوريـــة الجديـــدة التـــي تقـــوم علـــى صياغـــة عقـــد 

يكفـــل  والمجتمـــع  الدولـــة  بيـــن  جديـــد  اجتماعـــي 

فـــي مواجهـــة  المجتمـــع  قـــوى  مشـــاركة مختلـــف 

المســـتقبل،  خريطـــة  ورســـم  الراهنـــة  التحديـــات 

وفـــي ضـــوء ذلـــك فـــإن التجربـــة المصريـــة تختلـــف 

ـــة  ـــة توقيتهـــا عـــن نظائرهـــا مـــن تجـــارب دولي فـــي دالل

للحـــوار الوطنـــي اســـتهدفت باألســـاس درء العنـــف 

وتحقيـــق التعايـــش الســـلمي، أو جـــاءت اســـتجابة 

فـــي  التحديـــات  لمواجهـــة  أو  الخارجـــي،  للضغـــط 

فـــإن   ، َثـــمَّ ومـــن  الديمقراطـــي،  التحـــول  أعقـــاب 

ُمســـتقرة  أرضيـــة  علـــى  الوطنـــي  الحـــوار  انطـــالق 

ـــا ُيعـــد مـــن  ـــا ومجتمعيًّ ـــا وأمنيًّ ا واقتصاديًّ سياســـيًّ

أهـــم العوامـــل الداعمـــة لنجاحـــه.

كانـــت  التـــي  الوطنـــي  الحـــوار  دعـــوات 
ـــة  ـــمُّ عـــن رغبـــة حقيقي نابعـــة مـــن الداخـــل وتن
فـــي مواجهـــة التحديـــات اآلنيـــة والمســـتقبلية 
نتائـــج  تحقيـــق  علـــى  قـــدرة  أكثـــر  كانـــت 
الحـــوار  دعـــوات  أخفقـــت  فيمـــا  ملموســـة، 
تحقيـــق  فـــي  خارجـــي  عـــن ضغـــط  الناتجـــة 

منهـــا. المرجـــوة  األهـــداف 
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بعـــض  فـــي  للحـــوار:  الداعـــي  الطـــرف   .2
التجـــارب اإلقليميـــة والدوليـــة جـــاء الحـــوار الوطنـــي 

مدفوًعـــا بالضغـــط مـــن قبـــل األطـــراف اإلقليميـــة 

والدوليـــة، وفـــي األغلـــب األعـــم مـــن تلـــك التجـــارب 

ــوة  ــداف المرجـ ــق األهـ ــي تحقيـ ــوار فـ ــذا الحـ ــق هـ أخفـ

منـــه نتيجـــة تدخـــل األطـــراف الخارجيـــة فـــي تحديـــد 

ــول  ــه، ليتحـ ــاركة فيـ ــراف المشـ ــوار واألطـ ــدة الحـ أجنـ

ـــى مجـــرد جـــوالت شـــكلية ال جـــدوى منهـــا، وهـــو مـــا  إل

يختلـــف عـــن ســـياق الحالـــة المصريـــة؛ إذ تعكـــس 

دعـــوة الرئيـــس "السيســـي" لتدشـــين هـــذا الحـــوار - 

ــازات علـــى مختلـــف  ــر مـــن إنجـ ــا حققتـــه مصـ ــد مـ بعـ

األصعـــدة - رؤيتـــه الثاقبـــة بـــأن مصـــر تنتقـــل إلـــى 

عهـــد جديـــد يحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن التوافـــق، وتضييـــق 

لجهـــود  الجميـــع  االختـــالف، ومســـاندة  مســـاحات 

المرجـــو  واالقتصـــادي  السياســـي  والبنـــاء  التنميـــة 

 ، الوصـــول إليـــه فـــي الجمهوريـــة الجديـــدة، ومـــن َثـــمَّ

فهـــو حـــوار وطنـــي مصـــري خالـــص، بدوافـــع وطنيـــة، 

وبســـياق محلـــي؛ ممـــا يدعـــم فـــرص نجاحـــه.

3. االســتجابة المجتمعية للحوار: حظيت 
دعــوة الســيد الرئيــس للحــوار الوطنــي بترحيــب كبيــر 

مــن مختلــف القــوى السياســية والمدنيــة، وتفاعــل 

معهــا المجتمــع بشــكل إيجابــي؛ حيــث لــم ُيعلــن أي 

حــزب أو مؤسســة تحفظــه علــى الدعــوة، ولــم يضــع 

أي مــن القــوى السياســية أو المجتمعيــة شــروًطا 

لتقييــد المشــاركة، كمــا أبــدت قــوى معارضــة عديــدة 

المدنيــة  الحركــة  بينهــا  مــن  للمشــاركة،  تأييدهــا 

والتحالــف  الكرامــة  أحــزاب  تضــم  التــي  المصريــة، 

والدســتور  والمحافظيــن  االشــتراكي  الشــعبي 

المصــري  االشــتراكي  والحــزب  القومــي  والوفــاق 

وحــزب العيــش والحريــة )تحــت التأســيس(، إضافــة 

إلــى عــدد مــن الشــخصيات العامــة، وأعلنــت بعــض 

السياســي،  اإلســالم  تيــار  علــى  المحســوبة  القــوى 

ترحيبهــا  اإلســالمية،  والجماعــة  النــور  حــزب  مثــل 

بالمشــاركة فــي الحــوار دون شــروط. وهــو مــا جــاء 

وجــدت  التــي  الدوليــة  التجــارب  لبعــض  مخالًفــا 

والقــوى  األحــزاب  بعــض  قبــل  مــن  مقاطعــة 

السياســية؛ مــا أدى إلــى إخفــاق الحــوار فــي تحقيــق 

منــه.   المرجــوة  األهــداف 

الحـوار  افتقـاد  كان  لقـد  الحـوار:  تنظيـم  آليـة   .4
الوطنـي فـي بعـض التجـارب الدوليـة إلطـار مؤسسـي 

يرعـاه وينظمـه، مـن ضمـن عوامـل فشـله؛ حيـث تحول 

دون  السياسـية"  الفضفضـة  "جلسـات  يشـبه  مـا  إلـى 

وجود تنظيم مؤسسي لديه القدرة على تجميع األفكار 

بلورتهـا  وإعـادة  المشـاركين،  مـن مختلـف  المطروحـة 

بشـكل يضمـن التـوازن بيـن مصالح جميع المشـاركين 

فـي الحـوار. وهـو مـا جـاء مخالًفـا للحالـة المصريـة؛ حيث 

لألكاديميـة  الوطنـي  الحـوار  تنظيـم  مهمـة  إسـناد  تـم 

فـي  الرئيـس  دورهـا  يتمثـل  والتـي  للتدريـب،  الوطنيـة 

بالحـوار  المشـاركة  األطـراف  مختلـف  بيـن  التنسـيق 

األكاديميـة  أعلنـت  وقـد  المضمـون.  فـي  التدخـل  دون 

الفكـر  مراكـز  مـن  حياديـة  لجنـة مشـتركة  تشـكيل  عـن 

والـرأي تكـون مهمتهـا تجميـع مخرجـات الحـوار الوطني 

عبـر جلسـاته المختلفـة فـي وثيقـة أوليـة موحـدة متفـق 

عليهـا مـن جميـع القوى والفئات المشـاركة يتم رفعها 

إلـى السـيد رئيـس الجمهوريـة.

يضـم للحـوار  أمنـاء  مجلـس  تشـكيل  تـم   كمـا 

19 شـخصية تحظـى بقبـول سياسـي ومجتمعـي ُأسـند 

تعكـــس دعـــوة الرئيـــس لتدشـــين الحـــوار 
ـــه مصـــر مـــن إنجـــازات  ـــي -بعـــد مـــا حققت الوطن
ــأن  ــة بـ ــه الثاقبـ ــدة- رؤيتـ ــف األصعـ ــى مختلـ علـ
مصـــر تنتقـــل إلـــى عهـــد جديـــد يحتـــاج إلـــى مزيـــد 
مـــن التوافـــق، وتضييـــق مســـاحات االختـــالف، 
ومســـاندة الجميـــع لجهـــود التنميـــة والبنـــاء 

السياســـي واالقتصـــادي.
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إليها مهمة إدارة الحوار، وتحديد قواعده ونظام عمله 

للجنـة  الفنيـة  األمانـة  تشـكيل  عـن  فضـًلا  ومخرجاتـه، 

المؤهليـن  والمتدربيـن  العامليـن  مـن   
ٍ

كاف عـدد  مـن 

مـن األكاديميـة الوطنيـة للتدريـب مـن ذوي الكفـاءات 

فـي المجـاالت المتوافقـة مـع موضوعـات الحـوار.

الحــوار  يتضمــن  الوطنـــي:  الحـــــوار  أجنـــدة   .5
الوطنــي ثالثــة محــاور رئيســة، يشــتمل كل محــور منهــا 

مــا  وفــق  األساســية  القضايــا  مــن  مجموعــة  علــى 

إليــه مناقشــات مجلــس األمنــاء، وهــي: توصلــت 

المحــور السياســي: توافــق مجلــس األمنــاء 	 

علــى إنشــاء 3 لجــان فرعيــة، وهــي: لجنة مباشــرة 

الحقــوق السياســية والتمثيــل النيابــي واألحــزاب 

حقــوق  ولجنــة  المحليــات،  ولجنــة  السياســية، 

ــات العامــة. اإلنســان والحري

المحـــور المجتمعـــي: تـــم التوافـــق علـــى 5 قضايـــا 	 

والقضيـــة  والصحـــة،  التعليـــم،  وهـــي:  رئيســـة، 

والـتـمـاســــــك  األســــــرة  وقضايـــــــا  الـسـكـانـيــــــة، 

المجتمعـــي، والثقافـــة والهويـــة الوطنيـــة، وقـــد تـــم 

ــا. ــكل منهـ ــة لـ ــان فرعيـ ــاء خمـــس لجـ إنشـ

رئيســة، 	  قضايــا   7 يضــم  االقتصــادي:  المحــور 

وهــي: التضخــم وغالء األســعار، والديــن العام وعجز 

الموازنــة واإلصــالح المالــي، وأولويــات االســتثمارات 

واالســتثمار  الدولــة،  ملكيــة  وسياســة  العامــة 

الخــاص )المحلــي واألجنبــي(، والصناعــة، والزراعــة 

وتــم  االجـتـمـاعـيـــــة،  والـعـدالـــة  الـغـذائـــي،  واألمـــن 

تشــكيل لجنــة فرعيــة لــكل منهــا.

يناقشـها  التـي  للقضايـا  الواضـح  التحديـد  وفـي ضـوء 

الحـوار الوطنـي وتشـكيل لجنـة فرعيـة لـكل قضيـة مـن 

تلـك القضايـا ُتعنـى بصياغـة النتائـج التـي توصلت إليها 

جلسـات الحـوار الوطنـي، فـإن ذلـك ُيعـد أحـد العوامـل 

المهمـة لنجـاح التجربة المصرية، وتعظيم االسـتفادة 

من مخرجاتها، ال سيما أن جميعها قضايا ذات أهمية 

بالغـة تمـس جمـوع المواطنيـن.

التجـــارب  عنـــه  كشـــفت  مـــا  ظـــل  ففـــي  وختاًمـــا، 

ــوار  ــارب الحـ ــاح تجـ ــل نجـ ــددات تكفـ ــن محـ ــة مـ الدوليـ

الوطنـــي وأخـــرى تقـــود إلـــى فشـــله، فـــإن ســـياقات 

فـــي  تحمـــل  الوطنـــي  للحـــوار  المصريـــة  التجربـــة 

طياتهـــا العديـــد مـــن محفـــزات النجـــاح، ال ســـيما أنهـــا 

ـــر عـــن رغبـــة سياســـية خالصـــة فـــي إشـــراك القـــوى  تعبِّ

السياســـية والمدنيـــة كافـــة فـــي مواجهـــة التحديـــات 

األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  الدولـــة  تواجههـــا  التـــي 

ـــة، بمـــا يرســـخ  ـــة واالقتصادي السياســـية والمجتمعي

للجمهوريـــة الجديـــدة، فضـــًلا عـــن أن توافـــر أجـــواء 

ـــة للحـــوار مـــع تشـــكيل  ـــادة الراعي مـــن الثقـــة فـــي القي

شـــخصيات  مـــن  الوطنـــي  للحـــوار  أمنـــاء  مجلـــس 

تتمتـــع بالنزاهـــة والحياديـــة ُيبشـــر بنجـــاح التجربـــة، 

وفـــي ضـــوء  التطبيـــق.  نتائجهـــا موضـــع  وبوضـــع 

ــا يخلـــص  ــري ومـ ــي المصـ ــوار الوطنـ ــإن الحـ ــك، فـ ذلـ

إليـــه مـــن نتائـــج ُيعـــد لحظـــة اختبـــار جديـــدة لقـــوة 

الوطنيـــة  المصريـــة  وللعقليـــة  المصريـــة،  الدولـــة 

يعكـــس  بمـــا  الســـنين،  آالف  عبـــر  تشـــكلت  التـــي 

تكاتـــف جميـــع القـــوى السياســـية والمجتمعيـــة علـــى 

اختـــالف توجهاتهـــا فـــي االســـتجابة للتحديـــات اآلنيـــة 

والمســـتقبلية.

التجـــارب  عنـــه  كشـــفت  مـــا  ظـــل  فـــي 
الدوليـــة مـــن محـــددات تكفـــل نجـــاح تجـــارب 
إلـــى فشـــله،  الحـــوار الوطنـــي وأخـــرى تقـــود 
للحـــوار  المصريـــة  التجربـــة  ســـياقات  فـــإن 
مـــن  العديـــد  طياتهـــا  فـــي  تحمـــل  الوطنـــي 
ـــر عـــن  محفـــزات النجـــاح، ال ســـيما أنهـــا تعبِّ
رغبـــة سياســـية خالصـــة فـــي إشـــراك القـــوى 
مواجهـــة  فـــي  كافـــة  والمدنيـــة  السياســـية 

الدولـــة. تواجههـــا  التـــي  (١) احلـــوار الوطني(١) احلـــوار الوطنيالتحديـــات 

العـــدد األول - يوليــــو ٢٠٢٢

قضايـــا ُملّحةقضايـــا ُملّحة
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(١) احلـــوار الوطني(١) احلـــوار الوطني

العـــدد األول - يوليــــو ٢٠٢٢

صـدر حديًثاقضايـــا ُملّحةقضايـــا ُملّحة



دراســـة العـــــدد:

التغيـــرات المناخيـــة
خلفيــــة عامــــة وتوجهـات مســتقبلية



د. حسيـــــن أباظــــــــة

مستشـــــــــــــــار دولــــــــي للتنميـــــــــة المستدامــــــــة واالقتصاد 
األخضـــر والرئيـــس األســـبق لبرنامـــج االقتصـــاد والتجـــارة 

)UNEP( الدوليـــــــــة باألمـــم المتحــــــدة للبيئة

أ. د. إسماعيل عبد الجليـلد. إبراهيم عبـد الجليــل

رئيـــــس مــــــركز بحــــــــوث الصحـــــراء ســــــــابًقاالـرئـيـــس األســـبـق لـجـهــــاز شـــؤون الـبـيـئــــــة

د. مصطــفــــى فــــــودةد. صـــــــــالح حـافـــــــــظ

مـنـســــق اتفاقيـــة التنـــــوع البيولوجـــــــياستشـــــــــــــــــــــــاري البيئــــــــــــــــة والطـــــــــاقـــــــــــــــــة

د. فجر خميس عبد الجوادأ. د. طـــــــارق تـمــــــــراز

مدير برنامج ERASMUS للماجستيـــــر في إدارة 
التغيرات المناخية، جامعة قنـــــاة السويـــــس

نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثيـــــــــة 
والتطبيقية للتغيرات المناخـيـــة والـتـنـمـيـــة 
الـمـسـتـدامــة بالمركــــز القـومـــــي للبحـــــــــــوث
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لقــد شــهد القــرن الثامن عشــر ثــورة صناعية اعتمدت 

علــى الطاقــة األحفوريــة كمصــدر أساســي للطاقــة؛ 

ممــا ســاهم فــي زيــادة معــدالت انبعاثــات الغــازات 

الدفيئــة بمعــدالت كبيــرة. وتكمــن خطــورة الغــازات 

ــى امتصــاص األشــعة  ــة فــي كونهــا تعمــل عل الدفيئ

تحــت الحمــراء، واحتجازهــا فــي الغالف الجــوي لألرض؛ 

ممــا يفضــي إلــى االحتــرار العالمــي. ومــن أهــم الغــازات 

الكربــون، والميثــان، وأكســيد  ثانــي أكســيد  الدفيئــة: 

المســاهم  الكربــون  أكســيد  ثانــي  ُيعــد  إذ  النيتــروز؛ 

األساســي فــي مكونــات الغــازات الدفيئــة، كمــا يؤثــر 

غــاز الميثــان علــى عمليــة االحتبــاس الحــراري بقــوة 

تصــل إلــى 23 مــرة أكثــر مــن قــوة ثانــي أكســيد الكربون، 

وقــد زادت معــدالت انبعاثــات الميثــان بنحــو 124% منــذ 

الثــورة الصناعيــة . هــذا باإلضافــة إلــى أكســيد النيتــروز، 

الــذي تفــوق قدرتــه علــى المســاهمة فــي االحتبــاس 

الحــراري نحــو 300 ضعــف ثانــي أكســيد الكربــون . كمــا 

ــرار العالمــي،  يســاهم غــاز األوزون بنحــو 5% فــي االحت

وتشــير الدراســات إلــى أن مســتويات األوزون اليــوم 

أعلــى بنســبة تتــراوح بيــن 30 و70% ممــا كانــت عليــه 

قبــل 100 عــام.   

هــذا وطبًقــا لتقاريــر برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، 

فقــد ارتفعــت معــدالت تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون 

فــي الغــالف الجــوي خــالل القرنيــن الماضييــن مــن 

280جــزًءا فــي المليــون إلــى نحــو 390 جــزًءا فــي المليــون ، 

ليصــل متوســط التركيــز إلــى 414.72 جــزًءا فــي المليــون 

عــام 2021.  كمــا تــم توليــد 3284.1 مليــون طــن مــن ثانــي 

أكســيد الكربــون فــي الفتــرة مــن عــام 1850 وحتــى عــام 

2020 ؛ نتيجــة لألنشــطة البشــرية، منهــا 950 جيجــا طــن 

بواســطة  ُيْمَتــص  والباقــي  الجــوي،  الغــالف  فــي 

األراضــي والمحيطــات .

خلفية تاريخية

وعلـــى هـــذا النحـــو، تبـــرز الحاجـــة إلـــى خفـــض معـــدالت 

 ،2030 عـــام  بحلـــول  صفـــر  إلـــى  لتصـــل  االنبعاثـــات 

ولخفـــض معـــدالت االنبعاثـــات الكربونيـــة، فـــال ُبـــد 

مـــن إحـــداث تغييـــر فـــي البنيـــة التكنولوجيـــة فـــي مجـــال 

الصناعـــة، وكذلـــك فـــي قطـــاع النقـــل والمواصـــالت، 

ــاج واالســـتهالك بصفـــة عامـــة. وفـــي أنمـــاط اإلنتـ

 )UNEP  ولقد أشـار تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة

 Emissions Gap Report 2021: The Heat is on(

والـذي   ،26 األطـراف  اجتمـاع  قبـل  إصـداره  تـم  والـذي 

بنـاًء  أنـه  إلـى  الماضـي،  العـام  جالسـكو  بمدينـة  ُعقـد 

مـن  فإنـه  المقدمـة،  الوطنيـة  الطوعيـة  التقاريـر  علـى 

المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الجو إلى 2.7 درجة مئوية 

فـي نهايـة القـرن الحالـي. وقد أشـار التقريـر إلى ضرورة 

المالـي،  الدعـم  وزيـادة  توفيـر  أجـل  مـن  الجهـود  بـذل 

التغيـرات  مـع  بالتكيـف  المعنيـة  الخطـط  وتنفيـذ 

مـع  تتناسـب  وال  متأخـرة،  زالـت  مـا  والتـي  المناخيـة، 

المشـكلة. حجـم 

مـــن  الفتـــرة  فـــي  للمنـــاخ  مؤتمـــر  أول  ُعقـــد  وقـــد 

)12- 23( فبرايـــر عـــام 1979 فـــي جنيـــف، تحـــت رعايـــة 

 World( الجويـــة"  لألرصـــاد  الدوليـــة  "المنظمـــة 

عنـــه  ونتـــج   ،  )Meteorological Organization

 World Climate( للمنـــاخ"  العالمـــي  "البرنامـــج 

ذلـــك  بعـــد  المنظمـــة  وشـــاركت   ،  )Programme

 World( ـــاخ العالمـــي فـــي إنشـــاء برنامـــج بحـــوث المن

Climate Research Programme( ، إلى جانب إنشـــاء 

الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ 

Intergovernmental Panel on Climate Change-(

IPCC( فـــي عـــام 1988بالشـــراكة مـــع برنامـــج األمـــم 

 United Nations Environment( للبيئـــة  المتحـــدة 

 .)Programme
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 وقـــد ُعقـــد مؤتمـــر المنـــاخ الثانـــي فـــي الفتـــرة مـــن

29 أكتوبـــر إلـــى 7 نوفمبـــر 1990 فـــي جنيـــف أيًضـــا ، والـــذي 

ــة،  ــرات المناخيـ ــر التغيـ ــأن مخاطـ ــان بشـ ــه بيـ ــج عنـ نتـ

فضـــًلا عـــن إعـــالن وزاري؛ ممـــا مهـــد الطريـــق إلـــى 

عقـــد اتفاقيـــة معنيـــة بالتغيـــرات المناخيـــة، والتـــي 

أطلـــق عليهـــا فيمـــا بعـــد "اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 

 United Nations("اإلطاريـــة بشـــأن التغيـــر المناخـــي

 Framework Convention on Climate Change

جانـــب  مـــن  عليهـــا  التوقيـــع  تـــم  والتـــي   ،)UNFCCC

المجتمـــع الدولـــي فـــي مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة المعنـــي 

 The United Nations Conference( بالبيئـــة والتنميـــة

،)on Environment and Development - UNCED 

  )Earth Summit( األرض"  "قمـــة  بــــ  ُيعـــَرف  مـــا  أو 

فـــي ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيـــل عـــام 1992، وقـــد دخلـــت 

االتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ فـــي 21مـــارس1994. 

الهــدف مــن هــذه االتفاقيــة، وكمــا جــاء فــي  وكان 

المــادة الثانيــة منهــا، هــو "تثبيــت تركيــزات الغــازات 

الدفيئــة فــي الغــالف الجــوي عنــد مســتوى يحــول 

النظــام  فــي  اإلنســان  مــن جانــب  كبيــر  تدخــل  دون 

المناخــي، وينبغــي بلــوغ ذلــك المســتوى فــي فتــرة 

زمنيــة كافيــة تتيــح للنظــم البيئيــة أن تتكيــف بصــورة 

طبيعيــة مــع تغيــر المنــاخ، وتضمــن عــدم تعــرض 

إنتــاج الغــذاء للخطــر، وتســمح بالمضــي قدًمــا فــي 

التنميــة االقتصاديــة علــى نحــو مســتدام". 

ولــم تكــن تلــك االتفاقيــة اإلطاريــة بطبيعتهــا كافيــة 

التصــدي  فــي  األعضــاء  الــدول  التزامــات  لتحديــد 

بــدأت عمليــة  فقــد  وعليــه،  المنــاخ،  تغيــر  لمخاطــر 

تفاوضيــة انتهــت فــي عــام 1997، بتوقيــع بروتوكــول 

المجتمــع  اتفــق  والــذي   ،Kyoto Protocol كيوتــو 

الدولــي فــي إطــاره علــى الخفــض اإللزامــي النبعاثــات 

لــكل  محــددة  بنســب  الحــراري  االحتبــاس  غــازات 

دولــة صناعيــة؛ بحيــث يكــون الخفــض الكلــي يعــادل 

نحــو 5% مــن إجمالــي انبعاثــات العالــم عــام 1990 خــالل 

الفتــرة بيــن عامــي )2008 -2012(.   

الوصـول  قبيـل  الشـاقة  المفاوضـات  رحلـة  وخـالل 

إلـى كيوتـو، حاولـت الـدول الصناعيـة، وفـي مقدمتهـا 

الواليـات المتحـدة األمريكيـة، جـرَّ أقـدام الـدول النامية 

بخفـض  االلتـزام  فـي  األخـرى  هـي  تسـاهم  لكـي 

التحديـد  وجـه  علـى  المسـتهدف  وكان  االنبعاثـات، 

الصيـن،  مثـل:  ـا،  اقتصاديًّ الصاعـدة  الناميـة  الـدول 

الـدول أن  والهنـد، والبرازيـل. وبالتالـي، رفضـت هـذه 

خفـض  عليهـا  َض 
ِ
ُفـر التـي  الـدول  قائمـة  فـي  ُتـدَرج 

االنبعاثـات، وكانـت الحجـة المنطقيـة التـي اسـتندت 

إليهـا هـي أن الـدول الصناعيـة -كانـت وال تـزال - هـي 

المتسـبب الرئيـس فـي ظاهـرة تغيـر المنـاخ الناشـئ 

عـن ارتفـاع درجـة حـرارة األرض منـذ الثـورة الصناعيـة، 

كالفحـم  األحفـوري،  الوقـود  اسـتخدام  بـدء  ومنـذ 

ضمـن  أقـرَّ  قـد  الدولـي  المجتمـع  أن  كمـا  والبتـرول. 

ا،  "إعـالن المبـادئ" فـي مؤتمـر ريـو عام 1992، مبـدًأ مهمًّ

هو "المسؤولية المشتركة لكن المتباينة"، وذلك في 

ضـوء تباُيـن القدرات واإلمكانـات لكل دولة . وتطبيًقا 

أن  الغنيـة  الصناعيـة  الـدول  فعلـى  المبـدأ،  لهـذا 

تتحمـل الجـزء األكبـر مـن أي أعبـاء مطلوبـة للتعامـل 

مـع تلـك الظاهـرة الخطيـرة التي تهدد مسـار التنمية 

المسـتدامة فـي العالـم بأسـره، وقـد دخـل بروتوكـول 

"كيوتـو" حيـز التنفيـذ فـي 16 فبرايـر 2005.  

بآليــة  ُيعــرف  مــا  "كيوتــو"  بروتوكــول  تضمــن  وقــد 

التنميــة النظيفــة، والتــي يمكــن مــن خاللهــا للــدول 

الصناعيــة أن تتعــاون مــع الــدول الناميــة فــي الحــد 

مــن االنبعاثــات، وذلــك مــن خــالل بيــع مــا تــم خفضــه 

تكمـــن خطـــورة الغـــازات الدفيئـــة فـــي 
كونهـــا تعمـــل علـــى امتصـــاص األشـــعة تحـــت 
الجـــوي  الغـــالف  فـــي  واحتجازهـــا  الحمـــراء، 
ــرار العالمـــي.  ــا يفضـــي إلـــى االحتـ لـــأرض؛ ممـ
ومـــن أهـــم الغـــازات الدفيئـــة: ثانـــي أكســـيد 

النيتـــروز. الكربـــون، والميثـــان، وأكســـيد 
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ــدول  ــة مــن ال ــة لدول ــدول النامي ــات فــي ال مــن انبعاث

للوفــاء  حصتهــا  مــن  ُيخَصــم  بحيــث  الصناعيــة؛ 

بالتزامــات البروتوكــول، وقــد تطور عدد المشــروعات 

المشــاركة فــي هــذه اآلليــة فــي مراحلهــا المختلفــة 

وصــوًلا إلــى نحــو 1650 مشــروًعا.  

ومن المعروف أن اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس 

بروتوكـول  علـى  وقعـت  قـد  كانـت  كلينتـون"  "بيـل 

"كيوتو" أمًلا في تصديق الكونجرس عليه، إال أن تغير 

تلـك اإلدارة، ووصـول الرئيـس "جورج بوش االبن" إلى 

البيـت األبيـض، قـد قلـب الموازيـن رأًسـا علـى عقـب.  

فلـم تكـن مفاجـأة ألحـد أن ُيعلـن "بـوش" انسـحاب 

الواليـات المتحـدة مـن بروتوكـول "كيوتـو" فـي مارس 

2001، بعـد أشـهر قليلـة من وصولـه إلى البيت األبيض، 

بدعـوى أن قضيـة تغيـر المنـاخ هـي قضيـة عالميـة، 

ويجـب علـى جميـع مـن يعيـش علـى هـذا الكوكـب أن 

يسـاهم فـي التصـدي لهـا. وبالنظـر إلـى أن بروتوكول 

"كيوتـو" لـم يحقـق معظـم غاياتـه، فقـد بـدأ ماراثـون 

تفاوضـي جديـد، كانـت محطتـه النهائيـة فـي باريـس 

صياغـة  فـي  المفاوضـون  نجـح  حيـث  2015؛  عـام  فـي 

ك جميـع مـن ينضـم لـه مـن دول 
ِ
اتفـاق جديـد ُيشـر

العالـم فـي التصـدي لمخاطر تغير المناخ، سـواًء من 

ناحيـة الحـد مـن االنبعاثـات الُمسـببة لـه، أو التكيـف 

مـع أخطـاره المحتملـة حـال حدوثهـا.

وقــد كان الهــدف الرئيــس لهــذا االتفــاق هــو الســعي 

لـــ "أال تزيــد درجــة حــرارة الكوكــب على درجتيــن مئويتين 

أي  الجميــع،  يطمــح  وأن  بــل  القــرن"،  هــذا  خــالل 

ــم، فــي أال ترتفــع هــذه الدرجــة عــن  ــع دول العال جمي

واحــد ونصــف درجــة مئويــة. واتخــذت اتفاقيــة باريــس 

منحــى آخــر فــي تحقيــق هــذا الهــدف، فطالبــت كل 

الــدول األعضــاء، وهــي نحــو 190 دولــة حتــى اآلن، بإعــداد 

وثيقــة تحــدد فيهــا خطتهــا فــي التعامــل مــع تغيــرات 

والتنمويــة،  االقتصاديــة  لظروفهــا  طبًقــا  المنــاخ 

علــى أن تتــم مراجعــة تلــك الوثائــق وتحديثهــا بشــكل 

وكان  شــّفاف.  بشــكل  ذلــك  عــن  واإلعــالن  دوري، 

ذلــك ترجمــة صادقــة لمبــدأ "المســؤولية المشــتركة، 

ولكــن المتباينــة" وهــو المبــدأ الــذي دائًمــا ما تتمســك 

ــَر فــي االتفاقيــة اإلطاريــة 
ِ
بــه الــدول الناميــة منــذ ُأق

لتغيــر المنــاخ عــام 1992، والــذي يؤكــد تبايــن قــدرات 

وقدراتهــا  والتقنيــة،  الماليــة  وإمكاناتهــا  الــدول، 

العلميــة فــي التصــدي لتحديــات تغيــر المنــاخ، كمــا 

تباُيــن 
ِ
يؤكــد أن مســاهمات دول العالــم ســتتباَين ب

الــدول  علــى  فســيكون  ثــمَّ  ومــن  اإلمكانــات،  تلــك 

مواجهــة  فــي  الصفــوف  تتقــدم  أن  المتقدمــة 

ــا عــن  تاريخيًّ التحــدي، خاصــة وأنهــا مســؤولة  هــذا 

حــدوث تلــك المشــكلة منــذ الثــورة الصناعيــة، وبــدء 

اســتخدام الوقــود األحفــوري كمصــدر للطاقــة.

ويـــرى البعـــض أن التعهـــدات التـــي تعلنهـــا كل دولـــة، 

فـــي إطـــار اتفاقيـــة باريـــس، ليســـت ملزمـــة قانوًنـــا 

ــو"  ــول "كيوتـ ــا بروتوكـ ــي كان يفرضهـ ــات التـ كااللتزامـ

علـــى الـــدول الصناعيـــة الكبـــرى، مـــن حيـــث تحديـــد 

نســـب خفـــض معينـــة للغـــازات الدفيئـــة لـــكل دولـــة 

فـــي إطـــار زمنـــي محـــدد. ومـــع ذلـــك، فـــال يمكـــن إنـــكار 

أن اإلعـــالن عـــن خطـــط الـــدول األعضـــاء وتعهداتهـــا 

ـــا  قانونيًّ إلزاًمـــا  ُيعـــد  المنـــاخ  لتغيـــرات  بالتصـــدي 

بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى طمـــوح تلـــك التعهـــدات.

الـــدول  م  ُتقـــدِّ أن  االتفاقيـــة  أكـــدت  وقـــد  هـــذا 

للـــدول  وتقنيـــة  ماليـــة  مســـاعدات  المتقدمـــة 

مـــا  "كيوتـــو"  بروتوكـــول  تضمـــن  وقـــد 
ُيعـــرف بآليـــة التنميـــة النظيفـــة، والتـــي يمكـــن 
تتعـــاون  أن  الصناعيـــة  للـــدول  خاللهـــا  مـــن 
مـــع الـــدول الناميـــة فـــي الحـــد مـــن االنبعاثـــات، 
وذلـــك مـــن خـــالل بيـــع مـــا تـــم خفضـــه مـــن 
مـــن  لدولـــة  الناميـــة  الـــدول  فـــي  انبعاثـــات 
الـــدول الصناعيـــة؛ بحيـــث ُيخَصـــم مـــن حصتهـــا 

البروتوكـــول. بالتزامـــات  للوفـــاء 
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مؤتمـر األطـراف )COP( هو "الهيئة العليا" لالتفاقية، 

أي أعلـى سـلطة لصنـع القـرار فيهـا، وهـو عبـارة عـن 

االتفاقيـة.  فـي  األطـراف  الـدول  جميـع  يضـم  اتحـاد 

ومؤتمـر األطـراف هـو المسـؤول عـن إبقـاء الجهـود 

الدولية لمعالجة تغير المناخ على المسـار الصحيح؛ 

ويفحـص  االتفاقيـة،  تنفيـذ  يسـتعرض  حيـث 

االتفاقيـة،  هـدف  ضـوء  فـي  األطـراف  التزامـات 

والنتائـج العلميـة الجديـدة، والخبـرة المكتسـبة فـي 

إطـار تنفيـذ سياسـات تغيـر المنـاخ علـى المسـتوى 

لمؤتمـر  الرئيسـة  المهمـة  وتتمثـل  العالمـي. 

وقوائـم  الوطنيـة،  البالغـات  مراجعـة  فـي  األطـراف 

جـرد االنبعاثـات المقدمـة مـن األطـراف. وبنـاًء علـى 

هـذه المعلومـات، يقـوم مؤتمـر األطـراف بتقييـم آثـار 

التدابيـر التـي اتخذتها األطـراف، وحجم التقدم المحرز 

لالتفاقيـة. النهائـي  الهـدف  تحقيـق  فـي 

مؤتمـــرات األطـــراف التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
اإلطاريـــة لتغيـــر المنـــاخ

ويجتمـــع مؤتمـــر األطـــراف كل عـــام، مـــا لـــم يقـــرر 

األطـــراف خـــالف ذلـــك، وفـــي العـــادة يجتمـــع مؤتمـــر 

األطـــراف فـــي "بـــون"، مقـــر ســـكرتارية االتفاقيـــة، مـــا 

لـــم يعـــرض أحـــد األطـــراف اســـتضافة الـــدورة. كمـــا 

بيـــن  رئاســـة مؤتمـــر األطـــراف  التنـــاوب علـــى  يتـــم 

مناطـــق األمـــم المتحـــدة الخمـــس المعتـــرف بهـــا 

-أي إفريقيـــا وآســـيا وأمريـــكا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 

وأوروبـــا  والشـــرقية  الوســـطى  وأوروبـــا  الكاريبـــي 

الغربيـــة ودول أخـــرى – وقـــد تـــم حتـــى اآلن، ومنـــذ 

ــا  ــراف، كان آخرهـ ــًرا لألطـ ــاد 26 مؤتمـ ــام 1995،  انعقـ عـ

ـــد 
ِ
المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين  COP 26 الـــذي ُعق

فـــي مدينـــة جالســـكو بالمملكـــة المتحـــدة. وتســـتعد 

مصـــر لالســـتضافة المؤتمـــر الســـابع والعشـــرين 

الُمقـــرر انعقـــاده فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ فـــي شـــهر 

ــة. ــارة اإلفريقيـ ــن القـ ــة عـ ــام 2022، ممثلـ ــر عـ نوفمبـ

ذلـــك  مـــع  التعامـــل  فـــي  لمســـاعدتها  الناميـــة؛ 

األكثـــر  هـــي  الناميـــة  الـــدول  وأن  خاصـــة  التحـــدي، 

عرضـــة لمخاطـــر التغيـــرات المناخيـــة، وهـــي أيًضـــا 

إنشـــاء  تـــم  كمـــا  لمواجهتهـــا.  اســـتعداًدا  األقـــل 

تمويـــًلا  م  ُيقـــدِّ الـــذي  األخضـــر"  المنـــاخ  "صنـــدوق 

االنبعاثـــات،  مـــن  الحـــد  لمشـــروعات  ُميســـًرا 

المنـــاخ.  تغيـــر  أخطـــار  مـــع  والتكيـــف 

وطبًقـــا التفاقيـــة باريـــس، فمـــن المتوقـــع أن يقـــوم 

بشـــأن  ســـنوات   5 كل  تقريـــر  بتقديـــم  األطـــراف 

عـــن  تقريـــر  وكذلـــك  االنبعاثـــات،  خفـــض  خطـــط 

لخفـــض  طموحـــة  وطنيـــة  طوعيـــة  مســـاهمات 

ـــات، لتشـــمل اإلجـــراءات المتعلقـــة بالتكيـــف  االنبعاث

والتخفيـــف، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن مصـــر قدمـــت 

التقريـــر الُمحـــدث للمســـاهمات الوطنيـــة لالنبعاثـــات 

 )Nationally Determined Contributions – NDC(

فـــي يونيـــو 2022. 

طبًقـا التفاقيـة باريـس، مـن المتوقـع أن 
سـنوات   5 كل  تقريـر  بتقديـم  األطـراف  يقـوم 
بشـأن خطـط خفـض االنبعاثـات، وكذلـك تقريـر 
عن مساهمات طوعية وطنية طموحة لخفض 
االنـبـعـاثــات، لـتـشـمــــل اإلجــراءات الـمـتـعـلـقـــة 
أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن  والتخفيـف،  بالتكيـف 
للمسـاهمات  الُمحـدث  التقريـر  قدمـت  مصـر 

.2022 يونيـو  فـي   NDC لالنبعاثـات الوطنيـة 
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أنشـــأت االتفاقيـــة هيئتيـــن فرعيتيـــن دائمتيـــن، همـــا: 

ــة  ــة والتكنولوجيـ ــورة العلميـ ــة للمشـ ــة الفرعيـ الهيئـ

)SBSTA(، والهيئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ )SBI(،  وتقـــدم 

هاتـــان الهيئتـــان المشـــورة إلـــى مؤتمـــر األطـــراف، 

ولـــكل منهمـــا واليـــة محـــددة، وتقبـــالن مشـــاركة أي 

ـــا مـــا ُترســـل الحكومـــات ممثليـــن خبـــراء  طـــرف، وغالًب

فـــي مجـــاالت تلـــك الهيئـــات المعنيـــة.

العلمية  للمشورة  الفرعية  "الهيئة  مهمة  وتتمثل 

مؤتمر  تزويد  في  اسمها،  يوحي  كما  والتكنولوجية"، 

العلمية  المسائل  بشأن  بالمشورة  األطراف 

رئيسان  مجاالن  وهناك  والمنهجية.  والتكنولوجية 

ونقل  تطوير  تعزيز  هما:  الصدد،  هذا  في  للعمل 

تقني  بعمل  والقيام  للبيئة،  الصديقة  التكنولوجيات 

البالغات  إلعداد  التوجيهية  اإلرشادات  لتحسين 

الهيئة  تقوم  كما  االنبعاثات.  جرد  وقوائم  الوطنية 

بتطوير  والتكنولوجية  العلمية  للمشورة  الفرعية 

المنهجيات في مجاالت محددة، مثل: منهجية حساب 

وتغيير  األراضي،  استخدام  قطاع  في  االنبعاثات 

التأثر.  وقابلية  والتكيف  والغابات،  األراضي  استخدام 

للمشورة  الفرعية  الهيئة  تلعب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

بين  وصل  كحلقة  ا  مهمًّ دوًرا  والتكنولوجية  العلمية 

الخبراء،  مصادر  من  المقدمة  العلمية  المعلومات 

مجموعات العمل/ الهيئات الفرعية 

المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  مثل: 

نحو  الموجهة  األطراف  مؤتمر  واحتياجات  جهة،  من 

أخرى. كما تعمل عن كثب مع  السياسات من جهة 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتطلب 

أحياًنا معلومات أو تقارير محددة منها، وتتعاون أيًضا 

والتي  الصلة،  ذات  األخرى  الدولية  المنظمات  مع 

ُتشارك في الهدف المشترك للتنمية المستدامة.

هــذا وتقــدم "الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ" المشــورة إلــى 

مؤتمــر األطــراف بشــأن جميــع المســائل المتعلقــة 

بتنفيــذ االتفاقيــة. ومــن المهام ذات األهمية الخاصة 

فــي هــذا الصــدد: فحــص المعلومــات الــواردة فــي 

البالغــات الوطنيــة وقوائــم جــرد االنبعاثــات المقدمــة 

مــن األطــراف مــن أجــل تقييــم الفعاليــة الشــاملة 

الماليــة  المســاعدة  واســتعراض  لالتفاقيــة، 

المرفــق  فــي  المدرجــة  غيــر  لألطــراف  المقدمــة 

األول، بمــا ُيســاعدها علــى تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب 

االتفاقيــة. فضــًلا عــن تقديــم المشــورة إلــى مؤتمــر 

األطــراف بشــأن التوجيــه لآلليــة الماليــة )التــي يديرهــا 

مســائل  بشــأن  وكذلــك  العالميــة(،  البيئــة  مرفــق 

اإلداريــة. الميزانيــة والمســائل 

للمشـــورة  الفرعيـــة  "الهيئـــة  مـــن  كل  ويعمـــل 

العلميـــة والتكنولوجيـــة" و"الهيئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ" 

مًعـــا بشـــأن القضايـــا الشـــاملة التـــي تمـــس مجـــاالت 

خبرتهمـــا، وتشـــمل: بنـــاء القـــدرات، ومخاطـــر تغيـــر 

الناميـــة،  البلـــدان  فـــي  االســـتجابة  وتدابيـــر  المنـــاخ، 

وآليـــات بروتوكـــول كيوتـــو.

وعادة ما تجتمع "الهيئة الفرعية للمشـورة العلمية 

بالتـوازي  للتنفيـذ"  الفرعيـة  و"الهيئـة  والتكنولوجيـة" 

تجتمـع  ال  حينمـا  األقـل،  علـى  السـنة  فـي  مرتيـن 

األطـراف.  مؤتمـر  مـع  بالتزامـن  الفرعيـة  الهيئـات 

الفرعيـــة  "الهيئـــة  مـــن  كل  تعمـــل 
للمشـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة" و"الهيئـــة 
القضايـــا  بشـــأن  مًعـــا  للتنفيـــذ"  الفرعيـــة 
خبرتهمـــا،  مجـــاالت  تمـــس  التـــي  الشـــاملة 
تغيـــر  ومخاطـــر  القـــدرات،  بنـــاء  وتشـــمل: 
البلـــدان  فـــي  االســـتجابة  وتدابيـــر  المنـــاخ، 

كيوتـــو. بروتوكـــول  وآليـــات  الناميـــة، 
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بتغيـر  المعنيـة  الدوليـة  الحكوميـة  الهيئـة  ـَئت 
ِ

ُأنش

المنـاخ )IPCC( مشـاركًة بيـن برنامـج األمـم المتحـدة 

للبيئـة )UNEP( والمنظمـة العالميـة لألرصاد الجوية 

لالتفاقيـة،  تابعـة  مؤسسـة  ليسـت  وهـي   ،)WMO(

ولكنهـا توفـر مدخـالت علميـة مهمـة لقضيـة التغيـر 

لألمـم  العامـة  الجمعيـة  صادقـت  وقـد  المناخـي. 

الدوليـة  الحكوميـة  الهيئـة  إنشـاء  علـى  المتحـدة 

المعنيـة بتغيـر المنـاخ فـي عـام 1988. وكانت مهمتها 

الجمعيـة  قـرار  فـي  المبيـن  النحـو  علـى  األوليـة، 

ديسـمبر  المـؤرخ   53  /  43 المتحـدة  لألمـم  العامـة 

للمعلومـات  شـامل  اسـتعراض  إعـداد  هـي   ،1988

واالقتصاديـة بشـأن  واالجتماعيـة  والفنيـة  العلميـة 

التغيـرات المناخيـة، وأسـبابها، والتأثيـرات المحتملة، 

واسـتراتيجيات التصـدي لهـا.  وتقـوم الهيئـة بعمـل 

غـازات  انبعاثـات  تقديـر  منهجيـات  بشـأن  مهـم 

الحـراري، واإلبـالغ عنهـا مـن خـالل فرقـة  االحتبـاس 

الجـرد.  بقوائـم  والمعنيـة  لهـا،  التابعـة  العمـل 

المبـادئ  األطـراف  تسـتخدم  المثـال،  سـبيل  علـى 

الدوليـة  الحكوميـة  للهيئـة  المنقحـة  التوجيهيـة 

المعنيـة بتغيـر المنـاخ لعـام 1996 بشـأن قوائـم الجـرد 

قوائـم  إلعـداد  الحـراري  االحتبـاس  لغـازات  الوطنيـة 

لالنبعاثـات.   السـنوية  الجـرد 

الدوليـة  الحكوميـة  للهيئـة  الحالـي  الهيـكل  ويتكـون 

عمـل:  مجموعـات  ثـالث  مـن  المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة 

لتغيـر  العلمـي  الجانـب  يتنـاول  األول  العامـل  الفريـق 

التأثيـرات  الثانـي  العامـل  الفريـق  ويتنـاول  المنـاخ، 

الفريـق  يركـز  حيـن  فـي  والتكيـف،  للتأثـر  والقابليـة 

العامـل الثالـث علـى جهـود التخفيـف. وباإلضافـة إلـى 

الحكوميـة  الهيئـة  تضـم  الثـالث،  العمـل  مجموعـات 

الدوليـة المعنيـة بتغيـر المناخ أيًضا فرقة عمل معنية 

الحـراري. االحتبـاس  لغـازات  الوطنيـة  الجـرد  بقوائـم 

)IPCC( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

ـــر  ـــة بتغي ـــة المعني ـــة الدولي ـــة الحكومي وتشـــتهر الهيئ

المنـــاخ بتقاريرهـــا التقييميـــة الشـــاملة التـــي تتضمـــن 

مجموعـــات  جميـــع  مـــن  المســـتخلصة  النتائـــج 

ـــى نطـــاق واســـع  ـــرف بهـــا عل العمـــل الثـــالث، والمعت

مصداقيـــة  المعلومـــات  مصـــادر  أكثـــر  باعتبارهـــا 

بشـــأن تغيـــر المنـــاخ. وقـــد ســـاعد تقريـــر التقييـــم 

ــأن  ــات بشـ ــع المفاوضـ ــى دفـ ــام 1990 علـ ــي عـ األول فـ

ــام 1995  ــر التقييـــم الثانـــي لعـ االتفاقيـــة، وشـــجع تقريـ

العديـــد مـــن الحكومـــات لتكثيـــف المفاوضـــات حـــول 

مـــا كان ســـيصبح بروتوكـــول "كيوتـــو". كمـــا أكـــد تقريـــر 

التقييـــم الثالـــث، الـــذي صـــدر فـــي عـــام 2001، نتائـــج تقريـــر 

التقييـــم الثانـــي، وقـــدم أدلـــة جديـــدة وقويـــة بشـــأن 

ارتفـــاع درجـــة حـــرارة العالـــم. وقـــد صـــدر حتـــى اآلن 

ــاري 2022. ــام الجـ ــي العـ ــا فـ ــر، آخرهـ ــتة تقاريـ سـ

المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  الهيئـــة  تقـــوم  كمـــا 

بتغيـــر المنـــاخ بإصـــدار أوراق فنيـــة وتقاريـــر خاصـــة 

أقصـــر حـــول قضايـــا محـــددة، مثـــل: قضيـــة نقـــل 

التكنولوجيـــا، وعـــدد مـــن هـــذه التقاريـــر يكـــون بنـــاًء 

علـــى طلـــب محـــدد مـــن مؤتمـــر األطـــراف، أو الهيئـــة 

والتكنولوجيـــة.  العلميـــة  للمشـــورة  الفرعيـــة 

يتكــون الهيــكل الحالــي للهيئــة الحكومية 
ثــالث  مــن  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة 
األول  العامــل  الفريــق  عمــل:  مجموعــات 
يتنــاول الجانــب العلمــي لتغيــر المنــاخ، ويتناول 
والقابليــة  التأثيــرات  الثانــي  العامــل  الفريــق 
للتأثــر والتكيــف، فــي حيــن يركــز الفريــق العامــل 

الثالــث علــى جهــود التخفيــف.
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الـــالزم  التمويـــل  العالميـــة  البيئـــة  مرفـــق  يوفـــر 

أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  الناميـــة  البلـــدان  لمســـاعدة 

"كآليـــة  يعمـــل  حيـــث  الدوليـــة؛  البيئيـــة  االتفاقيـــات 

االتفاقيـــة  بينهـــا:  مـــن  اتفاقيـــات،  لخمـــس  ماليـــة" 

وكـــذا  بموجبهـــا  والتـــي  المنـــاخ،  لتغيـــر  اإلطاريـــة 

مـــن  األطـــراف  تقـــدم  كيوتـــو،  بروتوكـــول  بموجـــب 

لمســـاعدة  ماليـــة  مـــوارد  المتقدمـــة  البلـــدان 

األطـــراف مـــن البلـــدان الناميـــة علـــى تنفيـــذ االتفاقيـــة. 

البيئـــة  مرفـــق  االتفاقيـــة  عينـــت  ذلـــك،  ولتســـهيل 

العالميـــة ليكـــون "آليـــة ماليـــة" تخضـــع للمراجعـــة كل 

أربـــع ســـنوات، كمـــا يخـــدم مرفـــق البيئـــة العالميـــة 

الماليـــة  اآلليـــة  وتكـــون  باريـــس.  اتفاقيـــة  أيًضـــا 

يقـــرر  والـــذي  األطـــراف،  مؤتمـــر  أمـــام  مســـؤولة 

سياســـاتها، وأولوياتهـــا، ومعاييـــر األهليـــة للتمويـــل، 

للتنفيـــذ.  الفرعيـــة  الهيئـــة  علـــى مشـــورة  بنـــاًء 

كمـــا أنشـــأت األطـــراف فـــي االتفاقيـــة ثالثـــة صناديـــق 

المنـــاخ  بتغيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق  وهـــي:  خاصـــة، 

 ،)LDCF( ا  نمـــوًّ البلـــدان  أقـــل  وصنـــدوق   ،)SCCF(

وُيـــداران مـــن قبـــل مرفـــق البيئـــة العالمـــي.  باإلضافـــة 

إلـــى صنـــدوق التكيـــف )AF( الـــذي أنشـــئ بموجـــب 

البيئـــة  لـــه مرفـــق  يوفـــر  والـــذي  بروتوكـــول كيوتـــو، 

الســـكرتارية. العالميـــة خدمـــات 

آليــــا ت التمويـــل 

التمويـــل  العالميـــة  البيئـــة  مرفـــق  يوفـــر 
الـــالزم لمســـاعدة البلـــدان الناميـــة فـــي تحقيـــق 
أهـــداف االتفاقيـــات البيئيـــة الدوليـــة؛ حيـــث يعمـــل 
"كآليـــة ماليـــة" لخمـــس اتفاقيـــات، مـــن بينهـــا: 

االتفاقيـــة اإلطاريـــة لتغيـــر المنـــاخ.
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ا أمـــام تحقيـــق  ـــًر ـــا كبي تمثـــل التغيـــرات المناخيـــة تحدًي
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، كونهـــا تؤثـــر بصـــورة 
أو بأخـــرى علـــى جميـــع قطاعـــات التنميـــة، وبالتالـــي 
فـــإن تحقيـــق أيٍّ مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
فعلـــى  المناخيـــة.  للتغيـــرات  التصـــدي  يســـتوجب 
ســـبيل المثـــال: يؤثـــر التغيـــر المناخـــي علـــى قطـــاع 
الزراعـــة؛ حيـــث إن االرتفـــاع المتزايـــد والمســـتمر فـــي 
درجـــات الحـــرارة يـــؤدي إلـــى انتشـــار موجـــات الجفـــاف، 
المـــداري  المنـــاخ  ذات  المناطـــق  فـــي  وبخاصـــة 
هطـــول  معـــدالت  تقـــل  َثـــمَّ  ومـــن  والصحـــراوي، 
األمطـــار، فتصعـــب الزراعـــة فـــي المناطـــق المطيـــرة 

المعتمـــدة كليـــًة علـــى األمطـــار.  

وعلـــى هـــذا النحـــو، يتبيـــن كيـــف يمكـــن للتغيـــرات 
المناخيـــة أن تقـــف فـــي طريـــق تحقيـــق كل مـــن 

األهـــداف التاليـــة:

القضـــاء علـــى الجـــوع؛ وذلـــك النخفـــاض اإلنتـــاج 	 
المحصولـــي علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو مـــا 

ــي. ــن الغذائـ ــدد األمـ يهـ

انخفـــاض 	  إن  حيـــث  الفقـــر؛  علـــى  القضـــاء 
ــلع  ــعار السـ ــاع أسـ ــوى ارتفـ ــي سـ ــاج ال يعنـ اإلنتـ
معانـــاة  مـــن  يزيـــد  قـــد  مـــا  وهـــو  األساســـية، 
توفيـــر  علـــى  القـــادرة  غيـــر  الفقيـــرة  الـــدول 
ـــا. وقـــد  احتياجهـــا مـــن المحاصيـــل الزراعيـــة محليًّ
أشـــارت بعـــض األبحـــاث إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع 
أن يـــؤدي االحتـــرار العالمـــي )االرتفـــاع فـــي درجـــات 
الحـــرارة( إلـــى نـــزوح مـــا يقـــرب مـــن 216 مليـــون 

شـــخص فـــي العالـــم بحلـــول عـــام 2050.    

في 	  تحقيقه  يستحيل  ما  وهو  الجيدة،  الصحة 
خطوات  فأولى  الغذائي،  كاألمن  أزمة  ظل 
المناسبة  المعيشة  توفير  هي  الجيدة  الصحة 
جانب  إلى  الجيد،  الغذاء  في  تتمثل  والتي  للفرد، 
الغذاء  كان  وإن  الحال،  بطبيعة  أخرى  عوامل 

تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة

أن  إلى احتمالية  التوقعات  يظل أهمها. وتشير 
يقرب  ما  موت  في  المناخية  التغيرات  تتسبب 
من 250 ألف شخص كل عام في الفترة بين 2030-

2050؛  نتيجة لسوء التغذية وموجات الجفاف. إلى 
جانب ذلك، ال يمكن إغفال أن االرتفاع المستمر 
في درجات الحرارة سيحفز بدوره انتشار األوبئة، 
وهو ما شهدناه بشكل أكثر وضوًحا في األعوام 
األخيرة خالل وباء "كوفيد -19"؛ حيث تبين صعوبة 
خلَّف  مما  الوباء؛  انتشار  على  التامة  السيطرة 
الصعيد  على  فقط  تنحصر  لم  جمة،  خسائر 

االقتصادي، بل شملت أيًضا خسائر بشرية. 

هذا وثمة صلة أيًضا بين التغيرات المناخية وفقدان 
الخاصيـن  الهدفيـن  َثـمَّ  ومـن  البيولوجـي،  التنـوع 
بالحيـاة علـى البـر، والحيـاة تحـت الميـاه ضمن أهداف 
المناخيـة  التغيـرات  أثـرت  إذ  المسـتدامة؛  التنميـة 
بشـكل كبيـر علـى كل منهمـا، وهـو مـا سـوف نتناوله 

الحًقـا بشـيء مـن التفصيـل.

هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة يقع تحت 
ضغط التغيرات المناخية، وهو الحصول على المياه 
من  الحرارة،  درجات  ارتفاع  استمرار  فمع  النظيفة، 
من  العالم  سكان  من   %52 نحو  حرمان  المتوقع 
المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وإذا ما تم 
لها  تتعرض  التي  التبخر  نسب  االعتبار  بعين  األخذ 
المسطحات المائية، فسنالحظ اقتراب معاناة %80 
من دول العالم من اإلجهاد المائي بحلول عام 2030 . 

السالم  تهديد  اتجاه  في  تصب  األهداف  تلك  وكل 
واألمن والعدل، وبالتالي فليس ثمة شك بأن تزايد 
الضغوط المناخية قد ُينذر بدخول الدول في حروب 
لضمان  الالزمة  الطبيعية  الموارد  على  ونزاعات 
األولوية  أن  يعني  بما  والمياه،  كالغذاء  معيشتها، 
المستدامة يجب  التنمية  أهداف  لتحقيق  القصوى 

أن تكون التصدي للتغير المناخي.
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ديناميكـي  تفاعـل  ناتـج  بكونـه  البيئـي  النظـام  يعـرف 

حيوانـات  أو  )نباتـات  الحيـة  الكائنـات  مجتمـع  بيـن 

وغيرهـا( والبيئـة المحيطـة بهـا مـن مكونـات غيـر حيـة 

)منـاخ وجبـال وغيرهـا(، فـي منطقـه جغرافيـة محددة 

تشـكل  والتـي  المترابطـة،  العناصـر  مـن  بمجموعـة 

البيئـي، وفـي مقدمتهـا  للنظـام  المميـزة  الخصائـص 

بحيـث  بينهـا،  يجمـع  الـذي  والترابـط  الدقيـق،  االتـزان 

علـى  مباشـر  غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  عامـل  كل  يؤثـر 

العوامـل األخـرى. فعلـى سـبيل المثـال: يـؤدي التغيـر 

الطـارئ فـي درجـة الحـرارة عـن المتوسـط السـائد في 

نظـام بيئـي رعـوي إلى اضطـراب نمو النباتـات الرعوية؛ 

عليهـا  يتعيـن  التـي  الحيوانـات  علـى  سـلًبا  يؤثـر  ممـا 

 االختيـار بيـن التكيـف مـع واقـع المرعـى بعـد تدهـوره،

ه إلى آخر مماثل لما اعتادت عليه، أو االستسالم
ِ
 أو هجر

للهـالك. وهنـاك العديـد مـن النظـم البيئيـة المتنوعـة 

في خـصـائـصـهــا ومـسـاحـتـــها، ومـن أبــرزهـــا: الـنــظم 

البيئيـة األرضيـة، والنظـم البيئيـة المائية.

 Ecosystem البيئـي  النظـام  خدمـات  ومصطلـح 

النظـام  تقييـم  تقريـر  فـي  تناولـه  تـم  قـد   Services

اإليكولوجي لأللفية في عام 2005؛ حيث تم تصنيف أربع 

مجموعـات مـن المنافـع المباشـرة وغيـر المباشـرة 

أساسـية  كخدمـات  البيئـي،  النظـام  يقدمهـا  التـي 

واسـتدامتها،  األرض  كوكـب  علـى  الحيـاة  السـتمرار 

مثـل: خدمـات اإلمـداد Provisional  )كالغـذاء والمـاء 

  Supportingوالطاقـة، وغيرهـا(، والخدمـات الداعمـة

دورات  أو  الضوئـي،  والتمثيـل  التربـة،  تكويـن  )مثـل: 

وخدمـات  وغيرهـا(،  الغذائيـة،  العناصـر  تمثيـل 

الطقـس، تقلبـات  )مثـل:   Regulating  التنظيـم  

أو الفيضانات، أو تنقية المياه، أو التلقيح(، والخدمات 

الثقافية Cultural )مثل: االسـتمتاع بجمال الطبيعة 

ومعالمها التاريخية، وغيره(. 

تغير المناخ وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي

وفـي تقريـر تقييـم النظـام البيئـي لأللفيـة، تـم تحليـل 

وطـأه  تحـت  البيئـي  النظـام  خدمـات  تدهـور  درجـة 

اسـتخدام  مثـل:  الرشـيدة،  غيـر  البشـرية  األنشـطة 

وإسـاءة  الغابـات،  وإزالـة  والملوثـات،  المبيـدات 

اسـتخدام األراضـي، والزحـف العمرانـي، وغيرهـا مـن 

سـلوكيات البشـر، باإلساءة أو اإلفراط في استخدام 

إلـى  بـدوره  أدى  الـذي  األمـر  البيئيـة،  النظـم  خدمـات 

السـابقة  القياسـية  المعـدالت  عـن  أدائهـا  تدهـور 

لهـا، وجعلهـا أكثـر هشاشـة فـي مواجهـة التغيـرات 

للنظـم  األلفيـة  تقييـم  تقريـر  ربـط  وقـد  المناخيـة. 

البيئيـة بيـن تدهـور خدمـات النظـام البيئـي وانخفـاض 

البيولوجـي.   التنـوع 

االقتصاديـة  القيمـة  الدراسـات  بعـض  وقـدرت 

السـوقية المباشرة وغير المباشرة لخدمات النظام 

االقتصاديـة  القيمـة  متوسـط  بلـغ  حيـث  البيئـي؛ 

البيئيـة  النظـام  لخدمـات  المباشـرة  السـنوية 

"المجانيـة" نحـو 50 تريليـون دوالر، وهـو مـا يعـادل نحـو 

60% من متوسـط إجمالي الناتج االقتصادي السـنوي 

لـدول العالـم، والـذي بلغـت قيمتـه فـي عـام 2020 نحـو 

المسـتهدفة  القيمـة  مـن   %500 و  دوالر،  تريليـون   85

للصنـدوق األخضـر )100 مليـار دوالر( التـي لم تسـتكمل 

بعـد منـذ قمـة باريـس 2015. بينمـا ُتقـاس القيمـة غيـر 

المباشـرة لخدمات النظم البيئية بمدى مسـاهمتها 

والنفسـية.  العامـة  الصحـة  فـي تحسـين 

لمصطلـح  آخـر  مرادًفـا  هنـاك  أن  بالمالحظـة  وجديـر 

صاغـه   ،Ecosystem Services البيئيـة  النظـم  خدمـات 

للعلـوم  الدولـي  الحكومـي  المنبـر  فـي  خبيـًرا  ثالثـون 

وخدمـات  البيولوجـي  التنـوع  مجـال  فـي  والسياسـات 

"مسـاهمات  وهـو   ،)IPBES( اإليكولوجيـة  النظـم 

Nature’s contributions to peo- للنـاس"  الطبيعـة 
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جديـًدا  مبتكـًرا  نهًجـا  المصطلـح  ويضيـف   .ple )NCP(

للبشـر،  واإلنسـاني  الثقافـي  التنـوع  بيـن  العالقـة  عـن 

البيئـي،  النظـام  لخدمـات  اسـتخداماتهم  وأسـلوب 

العالقـة  مركـز  هـي  بتنوعهـا  البشـر  ثقافـه  أن  باعتبـار 

مـع الطبيعـة. مـن هنـا لـم يكتـف مضمـون مصطلـح 

البيولوجيـة،  بالعلـوم  للنـاس"  الطبيعـة  "مسـاهمات 

واإلنسـانية  االجتماعيـة  العلـوم  أدوات  لـه  أضـاف  بـل 

الخاصة بالمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي 

هـذا النهـج األكثـر شـموًلا إلـى تيسـير مهمـة الخبراء في 

المسـتدامة.  التنميـة  أهـداف  تنفيـذ  تقييـم 

واألضـــرار  الخســـائر  دراســـات  ركـــزت  اآلن،  حتـــى 

ــى  ــام األول علـ ــي المقـ ــاخ فـ ــر المنـ ــن تغيـ ــة عـ الناجمـ

النظـــم البشـــرية، بالرغـــم مـــن أن الخســـائر واألضـــرار 

التـــي تلحـــق بالنظـــم البشـــرية غالًبـــا مـــا تنجـــم عـــن 

اضطرابـــات دائمـــة أو مؤقتـــة فـــي خدمـــات النظـــم 

البيئيـــة نتيجـــة الضغـــوط المناخيـــة. مـــن أبـــرز األمثلـــة: 

تأثيـــر الجفـــاف والفيضانـــات والســـيول علـــى جـــودة 

أداء الخدمـــات البيئيـــة. 

لذلــك، فإنــه ال ينبغــي االســتهانة بمســتوى الترابــط 

بيــن تغيــر المنــاخ وقضايــا التنــوع البيولوجــي، ومــن 

هنــا تبــرز أهميــة الحفــاظ علــى رأس المــال الطبيعــي 

وتنميتــه فــي ســبيل التصــدي لتغيــر المنــاخ؛ إذ إنــه 

البيئــي أن تخفــف بشــكل  النظــام  يمكــن لخدمــات 

كبيــر مــن االنبعاثــات، وأن تدعــم التكيــف مــع اآلثــار 

ا لدورها  الســلبية لتغيــرات المنــاخ حــال حدوثهــا؛ نظــًر

الكربــون وتخزينــه، والتخفيــف  الرئيــس فــي احتجــاز 

النظــم  تمتــص  حيــث  المنــاخ؛  تغيــر  آثــار  مــن 

اإليكولوجيــة األرضيــة والبحريــة نحــو  50 % مــن إجمالي 

انبعاثــات الكربــون الســنوية، وبالتالــي يــؤدي فقدانهــا 

أو تدهورهــا إلــى زيــادة نســبة الكربــون فــي الغــالف 

الجــوي، ومــن ثــم زيــادة معــدالت االحتــرار العالمــي. 

كمــا تســاهم األراضــي الرطبــة فــي حمايــة المناطــق 

إلــى  تــؤدي  التــي  العواصــف  هبــوب  مــن  الســاحلية 

تــآكل الشــواطئ. وعلــى الجانــب اآلخــر، فــإن لتأثيــرات 

وارتفــاع  الفيضانــات،  ذلــك  فــي  بمــا  المنــاخ،  تغيــر 

ا  مســتوى ســطح البحــر، والجفــاف، والعواصــف، آثــاًر

مدمــرة للغايــة علــى التنــوع البيولوجــي، وقدرتــه علــى 

ا للــدور  دعــم الحيــاة علــى كوكــب األرض، وذلــك نظــًر

الحيــوي الــذي تلعبــه تلــك المحيطــات وباقــي النظــم 

فقــط،  البيولوجــي  التنــوع  لحمايــة  ليــس  البيئيــة، 

ولكــن لسالســل الغــذاء وســبل العيــش لمالييــن 

مــن البشــر أيًضــا.

لذلـك فـإن أحـد خيـارات التصـدي لتغيـرات المنـاخ هو 

 Nature-based تلـك الحلـول القائمـة علـى الطبيعـة

)solutions )NBS. لحماية النظم البيئية وإدارتها على 

البنيـة  أثبتـت االسـتثمارات فـي  نحـو مسـتدام. وقـد 

التحتيـة )الخضـراء(، مثـل: زراعـة غابـات المانجـروف، 

فعالـة  أنهـا  والتشـجير،  الرطبـة،  األراضـي  وحمايـة 

الطبيعيـة؛  الكـوارث  أخطـار  مـن  الوقايـة  حيـث  مـن 

ألنهـا تعـزز أداء البنيـة التحتيـة )الرماديـة( التقليديـة، 

األحيـان.  بعـض  فـي  محلهـا  تحـل  أن  ويمكـن  بـل 

وكل ذلـك يؤكـد الحاجـة إلـى نهـج متكامـل لمواجهـة 

أخطـار المنـاخ وحمايـة التنـوع البيولوجـي؛ حيـث يكون 

ا، وأقل  التعامـل المنفصـل مـع كل منهمـا أقل تأثيـًر

إلـى  ذلـك  ويشـير  االقتصاديـة،  الناحيـة  مـن  فعاليـة 

باريـس  اتفـاق  مـن  لـكل  منسـق  تنفيـذ  إلـى  الحاجـة 

لتغيـر المنـاخ وإطـار التنـوع البيولوجـي العالمـي لمـا 

 )COP 15( بعـد عـام 2020، والـذي سـيتم اعتمـاده فـي

البيولوجـي فـي ديسـمبر2022.  التنـوع  التفاقيـة 

حتى اآلن، ركزت دراسات الخسائر واألضرار 
المقام األول على  المناخ في  الناجمة عن تغير 
النظم البشرية، بالرغم من أن الخسائر واألضرار 
عن  تنجم  ما  غالًبا  البشرية  بالنظم  تلحق  التي 
النظم  أو مؤقتة في خدمات  دائمة  اضطرابات 

البيئية نتيجة الضغوط المناخية.
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مـــا  بموافقـــة   )COP 26( األطـــراف  مؤتمـــر  اختتـــم 

ــاخ،  ــكو للمنـ ــاق جالسـ ــى ميثـ ــة علـ ــن 200 دولـ ــرب مـ يقـ

ــرارة األرض إلـــى 1.5 درجـــة  للحـــد مـــن ارتفـــاع درجـــة حـ

مئويـــة، ووضـــع اللمســـات األخيـــرة علـــى العناصـــر 

البـــارزة التفاقيـــة باريـــس، وتضمـــن ذلـــك: 

المناخـــي 	  العمـــل  وتيـــرة  تســـريع  علـــى  العمـــل 

بشـــكل عاجـــل؛ حيـــث وافقـــت جميـــع البلـــدان علـــى 

المتعلقـــة  الحاليـــة  فـــي أهدافهـــا  النظـــر  إعـــادة 

باالنبعاثـــات، وتعزيزهـــا حتـــى عـــام 2030، والمعروفـــة 

  )NDCs( ـــا  المحـــددة وطنيًّ المســـاهمات  باســـم 

مائـــدة  أمـــام  ذلـــك  وســـُيوَضع   ،2022 عـــام  فـــي 

التقـــدم  تقريـــر  فـــي  للنظـــر  ســـنوية  مســـتديرة 

العالمـــي وقمـــة القـــادة فـــي عـــام 2023.

كان مـــن أهـــم مخرجـــات المؤتمـــر، االنتهـــاء مـــن 	 

إعـــداد كتيـــب اللوائـــح )Paris rulebook( الخـــاص 

والمتعلـــق  باريـــس،  اتفاقيـــة  مـــن   6 بالبنـــد 

بســـوق الكربـــون، والـــذي مـــن المتوقـــع أن ينمـــو 

مـــن مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنويًّا إلـــى 50 - 100 مليـــار 

دوالر أمريكـــي بحلـــول عـــام 2030.  

تعهـــدت الـــدول الصناعيـــة فـــي عـــام 2009 بتوفيـــر 	 

ـــار دوالر ســـنويًّا بحلـــول  ـــي بمقـــدار 100 ملي دعـــم مال

عـــام 2020؛ لمســـاعدة الـــدول الناميـــة علـــى التكيـــف، 

ــا لـــم يتحقـــق حتـــى اآلن؛ حيـــث لـــم يتعـــد  وهـــو مـ

حجـــم التمويـــل نســـبة الــــ 10% مـــن حجـــم التمويـــل 

المتفـــق عليـــه. هـــذا وقـــد طـــرح األطـــراف فـــي 

مؤتمـــر جالســـكو ضـــرورة مضاعفـــة هـــذا التعهـــد 

بدايـــًة مـــن عـــام 2025.

تعهـــدت إســـكتلندا خـــالل مؤتمـــر جالســـكو بــــ 	 

2 مليـــون جنيـــه إســـترليني لصنـــدوق الخســـائر 

واألضـــرار، وتعهـــدت مجموعـــة مـــن المنظمـــات 

مؤتمر األطراف رقم COP 26(  2٦( في جالسكو

تعهـــدت  وكذلـــك  دوالر،  مالييـــن   3 بــــ  الخيريـــة 

ألمانيـــا بــــ 10 مالييـــن يـــورو للصنـــدوق العالمـــي 

اإليكولوجيـــة  النظـــم  علـــى  القائـــم  للتكيـــف 

 Global Ecosystem-based adaptation(

Fund(، والـــذي يقـــوم علـــى إدارتـــه برنامـــج األمـــم 

المتحـــدة للبيئـــة، واالتحـــاد الدولـــي للحفـــاظ علـــى 

ــة  ــة منهجيـ ــن فاعليـ ــم مـ ــة )IUCN(. وبالرغـ البيئـ

اإليكولوجيـــة  النظـــم  علـــى  القائـــم  التكيـــف 

تمثـــل  فإنهـــا  المناخيـــة،  التغيـــرات  لمواجهـــة 

ــي، فـــي  ــي التمويـــل المناخـ 5٪ فقـــط مـــن إجمالـ

حيـــن يوجـــه ســـكرتير األمـــم المتحـــدة بضـــرورة أن 

تصـــل هـــذه النســـبة إلـــى %50.

األوروبـــي، 	  )االتحـــاد  الـــدول  مـــن  عـــدد  تعهـــد 

والمملكـــة المتحـــدة، وكنـــدا، والواليـــات المتحـــدة( 

بتحقيـــق صفـــر انبعاثـــات كربونيـــة بحلـــول عـــام 

2050، وتعهـــدت الصيـــن أيًضـــا بالوصـــول إلـــى هـــذا 

الهـــدف بحلـــول عـــام 2060. كمـــا أهابـــت اتفاقيـــة 

طموحـــة  خطـــط  إعـــداد  بالـــدول  جالســـكو 

لخفـــض االنبعاثـــات، وذلـــك وفًقـــا لمـــا تشـــير 

ـــر العلمـــاء، مـــن حيـــث ضـــرورة خفـــض  ـــه تقاري إلي

االنبعاثـــات الكربونيـــة بمقـــدار 55% عـــن معـــدالت 

2010، بحلـــول عـــام 2030 .
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التفاقيــة  األطــراف  مؤتمــر  ينعقــد  أن  ر  الُمقــرَّ مــن 

بشــرم   )COP 27( المنــاخ  لتغيــر  المتحــدة  األمــم 

أكثــر  ظــروف  فــي   2022 نوفمبــر  شــهر  فــي  الشــيخ 

صعوبــة مــن ســابقه؛ حيــث مــن المتوقــع أن ُيعقــد  

قبــل أن يســترد اقتصــاد العالــم عافيتــه مــن "وبــاء 

ــرات  ــة"، والتوت ــا"، وفــي خضــم "األزمــة األوكراني كورون

واالنقســامات التــي تضــرب أســواق الطاقــة والغــذاء 

والنقــل، وفــي ظــل ارتفــاع غيــر مســبوق في األســعار؛ 

بمــا أثــر ســلًبا علــى أســواق المــال والذهــب والبنــوك 

والمهدديــن  الفقــراء  أعــداد  وضاعــف  المركزيــة، 

لتقريــر  طبًقــا  مليوًنــا   193 إلــى  المجاعــات  بمخاطــر 

الفــاو األخيــر، وأصــاب االقتصــاد العالمــي بأعــراض 

التضخــم التراكمــي واالرتبــاك، وإلــى آخــره مــن توابــع 

يوميــة متالحقــة. 

ينعقـــد  ســـوف  الشـــيخ  شـــرم  مؤتمـــر  فـــإن  لـــذا 

فـــي ظـــل أوضـــاع دوليـــة غيـــر مســـتقرة، قـــد تلقـــي 

وبالرغـــم  ومخرجاتـــه.  مناقشـــاته  علـــى  بظاللهـــا 

مـــن ذلـــك فـــإن تســـارع الخطـــى لتنفيـــذ مشـــروعات 

المتجـــددة  النظيفـــة  الطاقـــة  الســـتخدام  تنمويـــة 

فـــي  الكبيـــر  والتحـــول  األخضـــر،  والهيدروجيـــن 

النظيفـــة فـــي وســـائل  اســـتخدام هـــذه الطاقـــات 

ـــا. وســـيبقى علـــى  ا إيجابيًّ النقـــل، ُيعـــد بالتأكيـــد أمـــًر

مؤتمر األطراف رقم COP 27(  2٧(في شرم الشيخ

 ،)COP 27( القـــوى الدوليـــة مســـؤولية إنجـــاح قمـــة

مـــن خـــالل العمـــل علـــى تـــدارك العثـــرات، واغتنـــام 

الفـــرص، والُمضـــي قدًمـــا فيمـــا تعهـــدت بـــه الـــدول 

األرض. كوكـــب  لحمايـــة 

ويتصدر أجندة المؤتمر المرتقب ما يلي:

متابعـــة تنفيـــذ التزامـــات قمـــة )COP 26( الســـابقة 

للصنـــدوق  المالـــي  الدعـــم  ومنهـــا:  بجالســـكو، 

ــر المخصـــص لدعـــم مشـــروعات التخفيـــف  األخضـ

المتأثـــرة  والفقيـــرة  الناميـــة  بالـــدول  والتكيـــف 

المناخيـــة. بالتغيـــرات 

التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي الموضوعـــات التـــي لـــم 	 

ُتحَســـم فـــي جالســـكو، مثـــل: اقتـــراح إنشـــاء 

لتمويـــل   Loss and Damage دوليـــة  آليـــة 

الخســـائر واألضـــرار لصالـــح الـــدول المتضـــررة 

والجـــزر فـــي المحيطـــات.  

متابعــة التــزام الدول الصناعيــة الكبرى بتعهداتها 	 

الخاصــة بخفــض انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة 

للحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة األرض عنــد 1.5 درجــة 

للحيــاد  للوصــول  تمهيــًدا   ،2030 عــام  حتــى  مئويــة 

الكربونــي بحلــول منتصــف القــرن. 
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الســـابع  األطـــراف  لمؤتمـــر  مصـــر  تنظيـــم  إن 

والعشـــرين ُيمثـــل فرصـــة تاريخيـــة يجـــب االســـتفادة 

منهـــا لتعبئـــة جميـــع الجهـــود مـــن أجـــل التصـــدي 

علـــى  الســـلبية  وتأثيراتـــه  المنـــاخ،  تغيـــر  ألخطـــار 

السياســـات  إلـــى  وباإلضافـــة  التنميـــة.  مســـيرة 

واإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا الحكومـــة المصريـــة، فإنـــه 

ــات  ــع مؤسسـ ــاركة جميـ ــا مشـ ــروري أيًضـ ــن الضـ مـ

المجتمـــع المدنـــي، والقطـــاع الخـــاص لالســـتفادة 

فـــي  المشـــاركة  تلـــك  تتيحهـــا  التـــي  الفـــرص  مـــن 

ونقـــل  الوعـــي،  ورفـــع  القـــدرات،  بنـــاء  مجـــاالت 

التكنولوجيـــا الصديقـــة البيئـــة، باإلضافـــة إلـــى فـــرص 

المـــال.  أســـواق  فـــي  المتاحـــة  األخضـــر  التمويـــل 

وقد يكون من الُمفيد ما يلي:

إطــالق مبــادرة "إفريقيــا الخضــراء" لتحــول القارة 	 

اإلفريقيــة لالقتصــاد األخضــر، كآليــة لمواجهــة 

ســواء  القــارة،  دول  تواجــه  التــي  التحديــات 

التحديــات االقتصاديــة، أو البيئيــة، أو االجتماعيــة، 

بمــا فيهــا التغيــرات المناخيــة، وتحقيــق األمــن 

فــي مجــال الطاقــة، والميــاه، والغــذاء.

الموائـــد 	  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة 

ــة  ــبات القائمـ ــن المناسـ ــا مـ ــتديرة وغيرهـ المسـ

ـــا؛ لالطـــالع علـــى الفـــرص الجديـــدة المتاحـــة  حاليًّ

والصناعـــة،  الطاقـــة،  قطاعـــات  مختلـــف  فـــي 

والمخلفـــات.  والزراعـــة،  والمبانـــي،  والنقـــل، 

صياغـــة منظمـــات القطـــاع الخـــاص لــــ "خريطـــة 	 

جـــدوى  دراســـات  تتضمـــن  خضـــراء"  طريـــق 

لتطويـــر وتحديـــث قطاعـــي الصناعـــة والزراعـــة، 

مـــع  لتتوافـــق  الطاقـــة؛  مصـــادر  عـــن  فضـــًلا 

المناخيـــة،  التغيـــرات  مـــع  التأقلـــم  احتياجـــات 

المســـتدامة.  التنميـــة  وأهـــداف 

  COP 27 مـا بـعـــد

أن تبـــادر البنـــوك بدراســـة الجـــدوى االقتصاديـــة 	 

للمشـــروعات المطروحـــة فـــي مبـــادرات القطـــاع 

الخـــاص، وإمكانيـــه توفيـــر التمويـــل الـــالزم لهـــا.

أن تبـــادر الدولـــة باإلعـــالن عـــن حزمـــة مـــن الحوافـــز 	 

واإلعفـــاءات الضريبة للمشـــروعات الخضراء.

موائـد 	  لعقـد  األطـراف كفرصـة  اسـتثمار مؤتمـر 

مسـتديرة بين القطاع الخاص المصري والعربي 

ونظيريـه علـى المسـتوى اإلقليمـي والدولـي.

مخاطـر 	  ضـد  للتأميـن  جديـدة  نظـم  اسـتحداث 

الدوليـة. بالخبـرات  باالسـتعانة  المناخيـة،  التغيـرات 

المتجــددة 	  الطاقــة  إمكانــات  مــن  االســتفادة 

ا للطاقة  ا إقليميًّ الهائلــة فــي مصر، لتصبح مركًز

ــن.  ــاء والهيدروجي ــر الكهرب النظيفــة لتصدي

تبنـي سـيـاســــــات وإجـــــراءات فـاعـلــــة للحــــد مـن 	 

اسـتهالك الطاقـة، وتحسـين كفـاءة اسـتخدامها.

األطـــراف  لمؤتمـــر  مصـــر  تنظيـــم  إن 
الســـابع والعشـــرين ُيمثـــل فرصـــة تاريخيـــة 
جميـــع  لتعبئـــة  منهـــا  االســـتفادة  يجـــب 
تغيـــر  ألخطـــار  التصـــدي  أجـــل  مـــن  الجهـــود 
مســـيرة  علـــى  الســـلبية  وتأثيراتـــه  المنـــاخ، 
التنميـــة. وباإلضافـــة إلـــى السياســـات التـــي 
تتخذهـــا الحكومـــة المصريـــة، فمـــن الضـــروري 
أيًضـــا مشـــاركة جميـــع مؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي، والقطـــاع الخـــاص لالســـتفادة مـــن 
الفـــرص التـــي تتيحهـــا تلـــك المشـــاركة فـــي 
مجـــاالت بنـــاء القـــدرات، ورفـــع الوعـــي، ونقـــل 

البيئـــة. الصديقـــة  التكنولوجيـــا 
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ملـــف العـــدد:

COP 27 الطـريـــــق إلى



ملـــف العـــدد:
التغير المناخي واإلرهاب: بحيرة تشاد نموذًجا

المناخ بين الدبلوماسية والحوكمة: تجارب دولية

قمتـــــان مناخيتــــان .. هـــــل يــــتمكن الشرق األوسط من 
اللحـــاق بالركـــب العالمـــي؟

الفاشية البيئية .. الوجه اآلخر إليكولوجيا اليمين المتطرف

أزمات المناخ ومستقبل الصراعات في إفريقيا

COP 27 .. مصــر تسـتعد لقمـة المنــاخ

التغيُّرات المناخية وأثرها على الصحة العامة
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فـــي إطـــار اســـتعداد مصـــر الســـتضافة قمـــة المنـــاخ 

"COP 27"، المقـــرر عقدهـــا فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 

األهـــم  الحـــدث  تعـــد  والتـــي  المقبـــل،  فـــي نوفمبـــر 

ـــا،  ـــا ودوليًّ واألبـــرز علـــى مســـتوى القطـــاع البيئـــي محليًّ

بمـــا يكفـــل تحقيـــق أهـــداف اتفاقيـــة باريـــس، وتحقيـــق 

مصالـــح شـــعوب القـــارة اإلفريقيـــة، وشـــعوب دول 

العالـــم أجمـــع.

وخـــالل الســـنوات األخيـــرة كثفـــت مصـــر جهودهـــا للتصـــدي 

ا فـــي إطـــالق  للتغيـــرات المناخيـــة، وهـــو مـــا تجســـد مؤخـــًر

ــول  ــم التحـ ــي، ودعـ ــر المناخـ ــة للتغيـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ

نحـــو االقتصـــاد األخضـــر، األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه مواجهـــة 

ــا  ــا، وهـــو مـ ــرات المناخيـــة والتحديـــات الناجمـــة عنهـ التغيـ

تبـــرز معـــه أهميـــة التطـــرق للجهـــود المصريـــة الحثيثـــة 

لمواجهـــة تلـــك التغيـــرات، فضـــًلا عـــن الوقـــوف علـــى أبـــرز 

ــة.   ــتضافة القمـ ــة السـ ــتعدادات المصريـ االسـ

لمواجهــة  المصريــة  الجهــود  أولًا: 
المناخيــة التغيــرات 

1. التحـــول إلـــى االقتصـــاد األخضـــر كأداة 
للتنميـــة الشـــاملة

لقـــد أصبـــح االقتصـــاد األخضـــر مـــن الموضوعـــات التـــي 

تتجـــه نحـــو السياســـات العالميـــة خـــالل الســـنوات 

األخيـــرة، بالنظـــر إلـــى دوره فـــي مواجهـــة التغيـــرات 

 COP 27 .. مصــر تسـتعد لقمـة المنــاخ

م. رانــدة المنشـــاوي

المناخيـــة؛ إذ يأتـــي مدفوًعـــا باالســـتثمارات العامـــة 

مـــن  بالحـــد  وتلتـــزم  االبتـــكار،  تعـــزز  التـــي  والخاصـــة 

انبعاثـــات الكربـــون والملوثـــات، فضـــًلا عـــن االلتـــزام 

بـــدأت مصـــر  بتعزيـــز كفـــاءة مـــوارد الطاقـــة. وقـــد 

فـــي التركيـــز علـــى االقتصـــاد األخضـــر باعتبـــاره وســـيلة 

مهمـــة ورئيســـة لخطـــط التنميـــة الشـــاملة فـــي البـــالد؛ 

ـــة المســـتدامة،  حيـــث اســـتهدفت اســـتراتيجية التنمي

ــي  ــور أساسـ ــي كمحـ ــد البيئـ ــر 2030"، البعـ ــة مصـ و "رؤيـ

فـــي جميـــع القطاعـــات التنمويـــة واالقتصاديـــة.

مـــع  المســـتدامة  للتنميـــة  مصـــر  رؤيـــة  وتتوافـــق 

الرؤيـــة الدوليـــة؛ حيـــث تســـتهدف تســـريع معـــدالت 

النمـــو االقتصـــادي، مـــع تقليـــل الضغـــوط علـــى البيئـــة 

العـــادل  التوزيـــع  وضمـــان  الطبيعيـــة،  والمـــوارد 

ــا يـــؤدي  للثـــروة بيـــن مختلـــف شـــرائح المجتمـــع، بمـ

ــى  ــاكل إلـ ــال المشـ ــدم انتقـ ــاء وعـ ــف األعبـ ــى تخفيـ إلـ

األجيـــال القادمـــة.

ومــن المقــرر أن يركــز COP 27 علــى التمويــل وفــرص 

االســتثمار عبــر مختلــف القطاعــات، مــع العمــل علــى 

تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 

وتحقيــق االســتدامة والنمــو األخضــر.

ــة  ــة المصريـ ــرت الحكومـ ــد أجـ ــار، فقـ ــذا اإلطـ ــي هـ وفـ

والتشـــريعية  الهيكليـــة  اإلصالحـــات  مـــن  العديـــد 

الصديقـــة  االســـتثمارات  لجـــذب   2016 عـــام  منـــذ 

المتابعـــة لشـــؤون  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  أول  مســـاعد 
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للبيئـــة، وتضّمـــن ذلـــك وضـــع قوانيـــن جديـــدة فتحـــت 

ــل  ــابًقا، مثـ ــا سـ ــول إليهـ ــذر الوصـ ــات كان يتعـ قطاعـ

كمـــا  النفايـــات،  وإدارة  الوطنيـــة  الكهربـــاء  شـــبكة 

أصبحـــت جميـــع المشـــروعات الحكوميـــة ذات ُبعـــد 

ــبة ٪1  ــر بنسـ بيئـــي، علـــى الرغـــم مـــن مســـاهمة مصـ

فقـــط فـــي انبعاثـــات االحتبـــاس الحـــراري العالميـــة. 

وتهـــدف الحكومـــة المصريـــة إلـــى جعـــل ميزانيتهـــا 

صديقـــة للبيئـــة بنســـبة 100٪ بحلـــول عـــام 2030. 

ولدفـع التحـول نحـو االقتصاد األخضر، أصدرت مصر 

- كأول دولـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 

إفريقيـا - "سـندات خضـراء" بقيمـة 750 مليـون دوالر، 

مجـال  فـي  خاصـة  الخضـراء،  المشـروعات  لتمويـل 

النقـل النظيـف، بهـدف تقديـم تمويـل جديـد ومبتكـر 

والنقـل  النفايـات  وإدارة  الخضـراء  للمشـروعات 

األخضـر والطاقـة المتجـددة، كمـا أصبح لـدى البنوك 

التمويـل  مـع  تتعامـل  متخصصـة  إدارات  المحليـة 

دليـل  تـم إطـالق  للبيئـة. وفـي هـذا اإلطـار،  الصديـق 

الخطـة  جعـل  بهـدف  البيئيـة،  االسـتدامة  معاييـر 

خضـراء. االسـتثمارية 

هـــذا، وقـــد شـــارك الصنـــدوق الســـيادي المصـــري 

الطاقـــة  تعـــزز  مشـــروعات  فـــي  اســـتثمارات  فـــي 

وإدارة  األخضـــر،  الهيدروجيـــن  وخاصـــة  المتجـــددة، 

المـــوارد المائيـــة، وإدارة النفايـــات، بمـــا يتســـق مـــع 

مبـــادرة صناديـــق الثـــروة الســـيادية "الكوكـــب الواحـــد"، 

فضـــًلا عـــن تشـــكيل لجنـــة وزاريـــة لصياغـــة مجموعـــة 

مـــن "الحوافـــز االقتصاديـــة" لتعزيـــز التحـــول األخضـــر 

ــر . ــي مصـ ــاع الخـــاص فـ للقطـ

هـذا، ويتـم تنفيـذ عـدة مشـروعات لتعزيز قـدرة مصر 

مشـروعات  منهـا  المنـاخ،  تغيـر  مـع  التكيـف  علـى 

منسـوب  ارتفـاع  مـن  الشـمالية  السـواحل  حمايـة 

 1.5 األراضـي  واسـتصالح  تأهيـل  ومشـروع  البحـر، 

وتعويـض  الغذائـي،  األمـن  لتحقيـق  فـدان  مليـون 

جانـب  إلـى  النيـل،  دلتـا  فـي  األراضـي  وتـآكل  تدهـور 

القوميـة  الشـبكة  وتجديـد  تأهيـل  إعـادة  مشـروع 

لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية 

المائيـة. المـوارد  اسـتخدام  كفـاءة  وتحسـين 

2. االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 

أطلقـت مصـر فـي 19 مايـو 2022 االسـتراتيجية الوطنيـة 

التصـدي  إلـى  2050، والتـي تهـدف  المنـاخ  لتغيـر  األولـى 

لتداعيـات تغيـر المنـاخ بهـدف تحسـين جـودة الحيـاة، 

وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، والحفـاظ علـى المـوارد 

الطبيعيـة والنظـم البيئيـة، مـع تعزيز ريـادة مصر على 

الصعيـد الدولـي فـي مجال تغير المنـاخ. وقد تم إعداد 

هـذه االسـتراتيجية بمشـاركة كافـة الجهـات المعنية، 

ذات  السـابقة  الـدول  خبـرات  مـن  االسـتفادة  مـع 

الظـروف المشـابهة لمصـر، ومراعـاة ربـط أهدافهـا 

باألهداف الواردة فى رؤية مصر 2030، ال سـيما الهدف 

"مواجهـة  وهـو   ،2030 مصـر  رؤيـة  مـن  الثالـث  الفرعـي 

االسـتراتيجية  ـن  ُتمكِّ حيـث  المنـاخ"،  تغيـر  تحديـات 

مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مسـتويات 

مختلفـة، بطريقـة تدعـم تحقيـق األهـداف االقتصادية 

واإلنمائيـة المرغـوب بهـا للبـالد.

هذا، وتتضّمن االسـتراتيجية تحقيق خمسـة أهداف، 

تتمثـل فـي: تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام وتنميـة 

منخفضـة االنبعاثـات فـي مختلـف القطاعـات، وبنـاء 

أجـــرت الحكومـــة المصريـــة العديـــد مـــن 
اإلصالحـــات الهيكليـــة والتشـــريعية منـــذ عـــام 
للبيئـــة،  2016 لجـــذب االســـتثمارات الصديقـــة 
تضّمـــن ذلـــك وضـــع قوانيـــن جديـــدة فتحـــت 
قطاعـــات كان يتعـــذر الوصـــول إليهـــا ســـابًقا، 
وإدارة  الوطنيـــة  الكهربـــاء  شـــبكة  مثـــل 
النفايـــات، كمـــا أصبحـــت جميـــع المشـــروعات 

الحكوميـــة ذات ُبعـــد بيئـــي.
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المنـاخ  تغيـر  مـع  التكيـف  علـى  والقـدرة  المرونـة 

المنـاخ،  بتغيـر  المرتبطـة  السـلبية  اآلثـار  وتخفيـف 

تغيـر  مجـال  فـي  العمـل  وإدارة  حوكمـة  وتحسـين 

البحـث  وتعزيـز  التحتيـة،  البنيـة  وتحسـين  المنـاخ، 

المعرفـة. وإدارة  التكنولوجيـا  ونقـل  العلمـي 

الجهـــود  إطــــــار  فـــي  االســـتـراتـيـجـيــــة  وتأتـــي 

ــتثمارات  ــادة االسـ ــل زيـ ــن أجـ ــة مـ ــة المبذولـ المصريـ

والمتجـــددة،  الجديـــدة  الطاقـــة  مشـــروعات  فـــي 

اســـتخدام  كفـــاءة  لتعظيـــم  الجاريـــة  والمســـاعي 

الطاقـــة؛ حيـــث دّشـــنت الحكومـــة المصريـــة عـــدًدا مـــن 

المشـــروعات التـــي تعتمـــد علـــى اســـتخدام الطاقـــة 

النظيفـــة، مثـــل: مشـــروعات النقـــل )المونوريـــل - 

القطـــار الكهربائـــي - األتوبيـــس التبادلـــي الـــذي يعمـــل 

بالطاقـــة الكهربائيـــة(، وكذلـــك مشـــروعات الطاقـــة 

ــان  ــة بنبـ ــروع محطـ ــددة مثـــل مشـ ــدة والمتجـ الجديـ

بأســـوان، التـــي تعـــد أكبـــر محطـــة للطاقـــة الشمســـية 

ــع  ــن التوسـ ــًلا عـ ــم، فضـ ــي العالـ ــاء فـ ــد الكهربـ لتوليـ

فـــي محطـــات الريـــاح، حيـــث تمتلـــك مصـــر أحـــد أكبـــر 

محطـــات الريـــاح فـــي العالـــم بخليـــج الســـويس )جبـــل 

الزيـــت(، بســـعة 300 توربيـــن تغطـــي 100 كيلومتـــر مربـــع، 

وبطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ 580 ميجـــاوات.

ثانًيا: االســـتـعــــدادات الـمـصــــــرية 
COP27 لقمـــة

الســـتضافة  اســـتعداداتها  مـــن  مصـــر  كّثفـــت 

ــّكلت  ــث شـ ــدة؛ حيـ ــة األصعـ ــى كافـ ــاخ علـ ــة المنـ قمـ

عليـــا  لجنـــة   2021 نوفمبـــر  فـــي  المصريـــة  الحكومـــة 

بهـــذا  المعنييـــن  الـــوزراء  مـــن  مجموعـــة  ضّمـــت 

الملـــف، إلـــى جانـــب محافـــظ جنـــوب ســـيناء، وأعلنـــت 

اللجنـــة عـــن عـــدة مبـــادرات يمكـــن إطالقهـــا علـــى 

هامـــش المؤتمـــر فـــي مجـــاالت الزراعـــة، والطاقـــة، 

ـــد مـــن  ـــاه، مـــع وضـــع خطـــة الســـتقطاب المزي والمي

التمويـــل لتنفيـــذ المبـــادرات المصريـــة والمشـــروعات 

الحـــوار  أطلقـــت مصـــر  كمـــا  تمويلهـــا.  المطلـــوب 

الوطنـــي للتغيـــرات المناخيـــة، مـــن مدينـــة الســـالم 

"مدينـــة شـــرم الشـــيخ".

هـــذا، وقـــد عمـــدت الحكومـــة المصريـــة إلـــى تنفيـــذ 

ـــة، مـــن  ـــف البيئ ـــة بمل عـــدد مـــن المشـــروعات المعني

أبرزهـــا: مشـــروع اســـتبدال وســـائل النقـــل القديمـــة 

الطبيعـــي، وترشـــيد  بالغـــاز  بأخـــرى حديثـــة تعمـــل 

الطاقـــة مـــن خـــالل اســـتخدام الغـــاز فـــي "األتوبيســـات" 

و"التاكســـيات" القديمـــة، بـــدًلا مـــن البنزيـــن، ومراجعـــة 

قانـــون البيئـــة الســـتحداث التغيـــرات المناخيـــة.

وفـي سـياق متصـل، قّدمـت مصـر التقريـر المحـدث 

سـكرتارية  إلـى  ـا  وطنيًّ المحـددة  للمسـاهمات 

اتفاقيـة األمـم المتحدة اإلطارية للتغيـرات المناخية، 

والـذي تنـاول اإلجـراءات التـي اتخذتهـا الدولـة لتنفيـذ 

المسـاهمات الوطنيـة بموجـب اتفاقيـة باريـس منـذ 

عام 2015، والتي تضّمنت إصالحات سياسات الطاقة، 

وتحسـين  المتجـددة،  الطاقـة  مسـاهمة  وزيـادة 

كفاءة الطاقة والنقل المستدام، باإلضافة إلى إدارة 

وإجـراءات  األخضـر،  والتمويـل  الصلبـة،  المخلفـات 

الضـوء  تسـليط  مـع  المنـاخ،  تغيـر  آثـار  مـع  التكيـف 

علـى التحديـات التنمويـة التـي تفاقمـت بسـبب اآلثـار 

السـلبية للتغيـرات المناخيـة، ومـا صاحـب ذلـك مـن 
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ضغـوط علـى الميزانيـة الوطنيـة، فضـًلا عـن الحاجـة 

كوفيـد-19،  لوبـاء  االقتصاديـة  اآلثـار  معالجـة  إلـى 

ثالثـة  فـي  محـددة  كّميـة  أهداًفـا  التقريـر  وتضمـن 

قطاعـات، هـي: الطاقـة، والنفـط، والنقـل، للتخفيـف 

.2030 الكربونيـة حتـى عـام  مـن االنبعاثـات 

هـــذا، وقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى مـــن 

ظاهـــرة  لمخاطـــر  التفاعليـــة  الخريطـــة  مشـــروع 

التغيـــرات المناخيـــة علـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، 

وبـــدأت الحكومـــة فـــي تحديـــث إطـــار العمـــل الخـــاص 

بالتنميـــة منخفضـــة االنبعاثـــات، والـــذي يهـــدف إلـــى 

دمـــج اعتبـــارات خفـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة فـــي 

خطـــط التنميـــة المســـتدامة للدولـــة. 

وفيمــا يخــص الترتيبــات اللوجيســتية، أعلنــت وزارة 

النقــل اســتالم 20 أتوبيًســا تعمــل بالغــاز الطبيعــي، 

والتعاقــد علــى شــراء 30 أتوبيًســا تعمــل بالكهربــاء، 

خضــراء  ذكيــة  نقــل  منظومــة  تطبيــق  إطــار  فــي 

شــبكة  تصميــم  تــم  كمــا  الشــيخ،  شــرم  بمدينــة 

التشــغيل  جــداول  وإعــداد  األتوبيســات،  مســارات 

المنظومــة  توريــد  علــى  التعاقــد  وكــذا  المبدئيــة، 

أغســطس2022. بنهايــة  حافلــة   260 لعــدد  الذكيــة 

وتعكف وزارة النقل على تطوير تطبيقات المحمول 

بالتنسـيق  الرحـالت  وتخطيـط  للـركاب،  اللحظيـة 

المعلومـات،  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وزارة  مـع 

ومـن المنتظـر أن يتـم قريًبـا تحديـد أماكـن الشـحن 

تركيـب الشـواحن،  للبـدء فـي أعمـال  بشـكل نهائـي؛ 

باإلضافـة إلـى العمـل علـى تصميـم الهويـة البصريـة 

سـيناء. جنـوب  محافظـة  فـي  لألتوبيسـات 

والشـــعبية  الحكوميـــة  المبـــادرات  صعيـــد  وعلـــى 

ــدة  ــر عـ ــد أطلقـــت مصـ ــي، فقـ ــل المناخـ ــم العمـ لدعـ

الوعـــي  ورفـــع  األخضـــر  التحـــول  لدعـــم  مبـــادرات 

مبـــادرة  بينهـــا  مـــن  المناخيـــة،  التغيـــرات  بمخاطـــر 

"اتحضـــر لألخضـــر" فـــي ينايـــر 2020، والتـــي تمتـــد إلـــى 

الســـلوكيات  تغييـــر  إلـــى  وتهـــدف  ســـنوات،  ثـــالث 

 ونشـــر الوعـــي البيئـــي مـــن خـــالل حـــث المواطنيـــن

- وخصوًصـــا الشـــباب - علـــى المشـــاركة فـــي الحفـــاظ 

علـــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة لضمـــان اســـتدامتها، 

المحميـــات  علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  التوعيـــة  مـــع 

الطبيعيـــة وإدارتهـــا وفـــق المســـتويات العالميـــة، 

بمـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى تـــوازن النظـــم البيئيـــة، 

وتعظيـــم فـــرص التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

ــال القادمـــة.  ــا علـــى حقـــوق األجيـ فـــي البـــالد،؛ حفاًظـ

المصريــة  المحافظــات  مــن  العديــد  قامــت  كمــا 

بتنظيــم ورش عمــل لرفع الوعــي المجتمعي بقضايا 

التغيــرات المناخيــة وأهميــة اســتضافة مصــر للقمة، 

قمــة  تســتضيف  "بلدنــا  مبــادرة  إطــار  فــي  وذلــك 

ــق  ــاخ الـــ27"، هــذا، وقــد أطلقــت مؤسســة الفري المن

التطوعــي للعمــل اإلنســاني بالمشــاركة مــع كليــة 

عيــن  بجامعــة  البيئيــة  والبحــوث  العليــا  الدراســات 

شــمس وجامعــة األزهــر الشــريف مبــادرة "المليــون 

ويســتهدف  المناخــي"،  للتكيــف  متطــوع  شــاب 

بكليــة  والخبــراء  الشــباب  مــن   5000 تدريــب  البرنامــج 

الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة، ليصبــح هــؤالء 

يلتــزم  حيــث  الجامعــات؛  لطــالب  مدربيــن  بدورهــم 

المتــدرب بتدريــب 250 شــابًّا مــن طــالب الجامعــات 

مــن قاعــدة بيانــات المبــادرة، بمــا يكفــل إعــداد مليــون 

متطــوع لمحــو األميــة الكربونيــة.

كّثفت مصر من استعداداتها الستضافة 
قمـة المنـاخ علـى كافـة األصعـدة؛ حيـث شـّكلت 
الحكومـة المصريـة فـي نوفمبـر 2021 لجنـة عليـا 
بهـذا  المعنييـن  الـوزراء  مـن  مجموعـة  ضّمـت 
سـيناء،  جنـوب  محافـظ  جانـب  إلـى  الملـف، 
يمكـن  مبـادرات  عـدة  عـن  اللجنـة  وأعلنـت 
مجـاالت  فـي  المؤتمـر  هامـش  علـى  إطالقهـا 

والميـاه. والطاقـة،  الزراعـة، 
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وفـــي إطـــار تلـــك المبـــادرات، أعلـــن األزهـــر 

"مناخنـــا  مبـــادرة  إطـــالق  عـــن  الشـــريف 

حياتنـــا" بالتعـــاون مـــع وزارة البيئـــة لتشـــجيع 

التحديـــات  لمواجهـــة  العامـــة  المشـــاركة 

العالميـــة آلثـــار تغيـــر المنـــاخ، فضـــًلا عـــن رفع 

 ،"COP 27" الوعـــي بأهميـــة مؤتمـــر المنـــاخ

وتشـــجع المبـــادرة علـــى القيـــام باألبحـــاث 

المتعلقـــة بالبيئـــة لتحقيـــق التكامـــل بيـــن 

المتخصصيـــن فـــي علـــوم البيئـــة، والمنـــاخ، 

علـــى  تعتمـــد  كمـــا  الشـــرعية.  والعلـــوم 

والقوافـــل  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

المواطنيـــن،  مـــع  للتواصـــل  المباشـــرة 

علـــى  المحافظـــة  بأهميـــة  الوعـــي  لنشـــر 

ـــون؛ لمـــا  ـــة، والحـــد مـــن اســـتخدام الكرب البيئ

لـــه مـــن آثـــار ضـــارة علـــى المجتمـــع، مـــن 

خـــالل تنظيـــم 24 ورشـــة عمـــل.

ـــأن نجـــاح مصـــر  ـــا، يمكـــن القـــول ب وختاًم

يحقـــق   ،COP 27 قمـــة  اســـتضافة  فـــي 

العديـــد مـــن المكاســـب لهـــا؛ حيـــث يمثـــل 

الدولـــي،  التعـــاون  آفـــاق  لفتـــح  فرصـــة 

لمشـــروعات  الـــالزم  التمويـــل  وتوفيـــر 

ويتيـــح  المنـــاخ،  لتغيـــر  التصـــدي 

الفرصـــة لجـــذب االســـتثمارات الدوليـــة 

واإلقليميـــة، ويعـــزز مـــن تواجـــد مصـــر فـــي 

المحافـــل الدوليـــة الرئيســـة، كمـــا يســـلط 

المحـــوري  مصـــر  دور  علـــى  الضـــوء 

واإلقليمـــي،  الدولـــي  الصعيديـــن  علـــى 

لجهـــود  قيادتهـــا  ظـــل  فـــي  ســـيما  ال 

العمـــل المناخـــي بالقـــارة اإلفريقيـــة، بمـــا 

يكفـــل توحيـــد مطالـــب الـــدول اإلفريقيـــة 

والناميـــة فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا التمويـــل 

والتكيـــف مـــع آثـــار تغيـــر المنـــاخ.
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ـــرات المناخيـــة مـــن العوامـــل المؤثـــرة علـــى  ُتعـــد التغيُّ

صحـــة اإلنســـان، وعلـــى منظومـــة الصحـــة العامـــة 

فـــي العالـــم، وفـــي ضـــوء اســـتعداد مصـــر الســـتضافة 

الدولـــة  أصـــدرت   ،2022 نوفمبـــر  فـــي  المنـــاخ  قمـــة 

فـــي مصـــر  المنـــاخ  ـــر  لتغيُّ الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

قـــت االســـتراتيجية لقطـــاع الصحـــة،  2050، وقـــد تطرَّ

ــام  ــكان بالقيـ ــة والسـ ــف وزارة الصحـ ــت بتكليـ وأوصـ

ــــر  بدراســــة التأثيــــرات الصحيــــة المتوقعــــة نتيجــــة تغيُّ

المنــــاخ، ُثــــم وضــــع خطــــة للتصــــدي لهــــذه التأثيــــرات 

بشــــكل فعــــال واعتمادهــــا. والواقع أن العالم شهد 

فـــي العقـــود األخيـــرة إلـــى جانـــب التحـــوالت االجتماعيـــة 

والسياســـية واالقتصاديـــة الحـــادة تحديـــات مرتبطـــة 

ر بدورهـــا 
ِ
بالبيئـــة وقضايـــا المنـــاخ، والتـــي قـــد ُتســـف

عـــن مخاطـــر محتملـــة ربمـــا تفـــوق أخطـــار جائحـــة 

ــا لـــم يتـــم تحديـــد المشـــكالت الصحيـــة  كوفيـــد-19، مـ

ـــرات المناخيـــة بدقـــة واالســـتعداد  الناتجـــة عـــن التغيُّ

الوقـــود  حـــرق  إلـــى  الغابـــات  حـــرق  فمـــن  لهـــا. 

األحفـــوري تتزايـــد الُملوثـــات للهـــواء؛ حيـــث ُيعـــد حـــرق 

لالنبعاثـــات  الرئيـــس  المصـــدر  األحفـــوري  الوقـــود 

الكربونيـــة وتلـــوث الهـــواء المضـــر بالصحـــة. 

ثانـــي  ُيعـــد  الهـــواء  تلـــوث  أن  إلـــى  وتجـــدر اإلشـــارة 

بات الرئيســـة لألمـــراض غيـــر الســـارية، مثـــل:  المســـبِّ

القلـــب،  الدماغيـــة والســـرطان وأمـــراض  الســـكتة 

التغيُّرات المناخية وأثرها على الصحة العامة

د. عالء غنام

لــجــنـــــة  وعــضـــــــو  صــحـيــــــــة  سـيــاســـــــات  خـبـيــــــــر 
الـشــــامــــل الـصـحــــــي  الـتـأمـيــــــن  قـانــــــون  كـتـابــــة 

التـــي ال تـــزال تتزايـــد فـــي أنحـــاء العالـــم؛ حيـــث تشـــير 

عـــن  الناجمـــة  الوفيـــات  ثلـــث  أن  إلـــى  التقديـــرات 

الســـكتة الدماغيـــة وســـرطان الرئـــة وأمـــراض القلـــب 

تحـــدث بســـبب تلـــوث الهـــواء.

وُتعـــد قضايـــا المنـــاخ والبيئـــة مصيريـــة للبشـــرية، 

وال ُيمكـــن فصلهـــا عـــن نمـــاذج التنميـــة االقتصاديـــة؛ 

فالتدهـــور البيئـــي ناتـــج عـــن نمـــاذج التنمية العشـــوائية 

التـــي تســـتنزف مـــوارد البيئـــة؛ ممـــا يتطلـــب معالجـــة 

مشـــكالت البيئـــة والمنـــاخ مـــن خـــالل منظـــور شـــامل، 

ـــة. وتجـــدر اإلشـــارة  ـــى جـــذور األســـباب الكامن يصـــل إل

بالبيئـــة  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  مؤتمـــر  أن  إلـــى 

والتنميـــة )UNCED(، والمعـــروف كذلـــك باســـم "قمـــة 

األرض"، فـــي ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيـــل، الـــذي انعقـــد 

فـــي يونيـــو عـــام 1992، بمناســـبة الذكـــرى العشـــرين 

للمؤتمـــر األول المعنـــي بالبيئـــة فـــي ســـتوكهولم فـــي 

ق إلـــى األضـــرار التـــي ســـتلحق  الســـويد عـــام 1972، تطـــرَّ

ـــر المنـــاخ.  اء تغيُّ بالصحـــة جـــرَّ

وفــي عــام 2014، أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة أن 

نحــو 7 مالييــن شــخص، بمــن فــي ذلــك نحــو 400 ألــف 

شــخص فــي إقليــم شــرق المتوســط، قــد توفــوا فــي 

عــام 2012 نتيجــة لتلــوث الهــواء، وتؤكــد هــذه التقديرات 

الصحيــة  المخاطــر  أحــد  أضحــى  الهــواء  تلــوث  أن 

ــى  ــي ســُيؤدي الحــد منهــا إل ــم، والت ــرة فــي العال الكبي
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هــت منظمــة  إنقــاذ حيــاة المالييــن. وفــي عــام 2022 وجَّ

العمــل  ضــرورة  بشــأن  نــداًء  العالميــة  الصحــة 

تهــدف  إجــراءات  اتخــاذ  أجــل ضمــان  مــن  المناخــي 

إلــى التخفيــف مــن حــدة أزمــة المنــاخ، والحفــاظ علــى 

المنــاخ قضيــة  واعتبــار قضيــة  الصحــة وحمايتهــا، 

القصــوى. وأوصــت  باألولويــة  تتمتــع  صحــة عامــة 

تقطــع  أن  البلــدان  علــى  يتعيــن  بأنــه  المنظمــة 

مــا  إذا  المنــاخ  بشــأن  طموحــة  وطنيــة  التزامــات 

أرادت الحفــاظ علــى ُنُظــم صحيــة مســتدامة.

المحـــددات  علـــى  المناخـــي  ـــر  التغيُّ وُيؤثـــر  هـــذا 

ما فيمـــا  االجتماعيـــة والبيئيـــة للصحـــة العامـــة، ال ســـيَّ

يتعلـــق بالتأثيـــر علـــى الهـــواء النقـــي، وميـــاه الشـــرب 

المتوّقـــع  مـــن  حيـــث  الكافـــي؛  والغـــذاء  المأمونـــة، 

ــام 2030  ــن عـ ــرة مـ ــي الفتـ ــاخ فـ ــر المنـ ـ ــبَّب تغيُّ أن يتسـ

ــو 250 ألـــف شـــخص كل  ــاة نحـ ــي وفـ ــام 2050، فـ ــى عـ إلـ

عـــام بســـبب ســـوء التغذيـــة والمالريـــا واإلســـهال 

تتـــراوح  أن  المتوّقـــع  ومـــن  الحـــراري.  واإلجهـــاد 

التكاليـــف المباشـــرة لألضـــرار الصحيـــة المترتبـــة علـــى 

ـــر المنـــاخ بيـــن 2 و4 مليـــارات دوالر أمريكـــي فـــي  تغيُّ

العـــام بحلـــول عـــام 2030.

المنـــاخ  ـــر  لتغيُّ المباشـــرة  الضـــارة  اآلثـــار  وتشـــمل 

علـــى الصحـــة: زيـــادة اإلجهـــاد الحـــراري، والفيضانـــات، 

الشـــديدة،  العواصـــف  تواتـــر  وزيـــادة  والجفـــاف، 

نتيجـــة  المباشـــرة  غيـــر  اآلثـــار  عـــن  فضـــًلا  وذلـــك 

وانتشـــار  الهـــواء،  تلـــوث  علـــى  المترتبـــة  التبعـــات 

ناقـــالت األمـــراض، وانعـــدام األمـــن الغذائـــي، ونقـــص 

العقليـــة. الصحـــة  واعتـــالل  التغذيـــة، 

وفـــي هـــذا الســـياق، صـــدر فـــي مايـــو 2019 عـــن جمعيـــة 

ــاز  ــى جهـ ــبعين )أعلـ ــة والسـ ــة الثانيـ ــة العالميـ الصحـ

العالميـــة(  الصحـــة  منظمـــة  فـــي  القـــرار  التخـــاذ 

مســـّودة "االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الصحـــة 

إحداثـــه  الـــالزم  التحـــول  المنـــاخ:  ـــر  وتغيُّ والبيئـــة 

لتحســـين حيـــاة النـــاس وعافيتهـــم بشـــكل مســـتدام 

مـــن خـــالل إيجـــاد بيئـــات صحيـــة"، والتـــي تهـــدف إلـــى 

طـــرح تصـــور ورؤيـــة بشـــأن كيفيـــة اســـتجابة األنظمـــة 

الصحيـــة للمخــــاطر البيئيــــة المحتملـــة علــــى الصحـــة، 

ــام  ــى عـ ــة حتـ ــم الصحيـ ــه النظـ ــي تواجـ ــات التـ والتحديـ

فـــي  الصحـــة  علـــى  البيئـــة  مخاطـــر  وُتعـــرَّف   .2030

ــا العوامـــل الخارجيـــة  ــتراتيجية بأنهـ ــار هـــذه االسـ إطـ

التـــي تؤثـــر علـــى الشـــخص، ومـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن 

ســـلوكيات إجمـــاًلا.

ـــا لضمـــان صحـــة  إن البيئـــة الصــــحية ُتعـــد أمـــًرا حيويًّ

ه، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يتســـبب  اإلنســـان ونمـــوِّ

ســـبعة  وقـــوع  فـــي  ســـنويًّا  وحـــده  الهـــواء  تلـــوث 

ــز تأثيـــرات  ــا. وتتركـ بهـ مالييـــن حالـــة وفـــاة يمكـــن تجنُّ

أكثـــر  فـــي  العامـــة  الصحـــة  علـــى  المناخـــي  ـــر  التغيُّ

مـــن محـــور، أولهـــا: األمـــراض الحساســـة للمنـــاخ 

Climate- Sensitive Diseases، واألمـــراض المنقولـــة 

بالنواقـــل Vector- Borne Diseases، مثـــل: المالريـــا، 

مـــن  وغيرهـــا  والليشـــمانيا،  الضنـــك،  وحمـــى 

ــوض؛  ــراض كالبعـ ــل األمـ ــة بنواقـ ــراض المنتقلـ األمـ

ـــر البيئـــة  ـــرات المناخيـــة فـــي تغيُّ حيـــث تتســـبب التغيُّ

ممـــا  النواقـــل؛  هـــذه  انتشـــار  وأماكـــن  الطبيعيـــة 

ث تغيـــرات عالميـــة فـــي وبائيـــات تلـــك األمـــراض. 
ِ
ُيحـــد

وثانيهـــا: األمـــراض التنفســـية والقلبيـــة؛ إذ إنـــه مـــن 

ـــر جـــودة الهـــواء، وزيـــادة الملوثـــات الناتجـــة  شـــأن تغيُّ

ـــرات المناخيـــة، التأثيـــر علـــى عمـــل الجهـــاز  عـــن التغيُّ

التنفســـي والجهـــاز الـــدوري لإلنســـان؛ ممـــا ُيـــؤدي 

الربـــو  كأزمـــات  التنفســـية،  األمـــراض  تفاُقـــم  إلـــى 

والحساســـية، وأيًضـــا مضاعفـــة المشـــكالت القلبيـــة 

صحيـة  آثـار  الهـواء  تلـوث  علـى  يترتـب 
خطيرة؛ إذ إن تلوث الهواء ُيعد ثاني المسبِّبات 
الرئيسـة لأمراض غير السـارية، مثل: السـكتة 
الدماغيـة والسـرطان وأمـراض القلـب، التـي ال 

تـزال تتزايـد فـي أنحـاء العالـم.
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كأصحـــاب  للخطـــر،  عرضـــة  األكثـــر  الفئـــات  لـــدى 

األمـــراض المزمنـــة وكبـــار الســـن. وثالثهـــا: تداعيـــات 

اإلنهـــاك الحـــراري؛ حيـــث مـــن المتوّقـــع أن ُيفضـــي 

االرتفـــاع الشـــديد فـــي درجـــات الحـــرارة إلـــى اإلنهـــاك 

ــد ُيـــؤدي  ــة، والـــذي قـ ــه المختلفـ ــراري بمضاعفاتـ الحـ

إلـــى الوفـــاة )إذا لـــم ُيَتعاَمـــل معـــه بشـــكل طـــارئ(، 

للخطـــر  عرضـــة  األكثـــر  الفئـــات  لـــدى  خصوًصـــا 

كالمســـنين واألطفـــال. باإلضافـــة إلـــى أن اإلنهـــاك 

الحـــراري بشـــكل عـــام ُيقلـــل مـــن إنتاجيـــة األفـــراد. 

ـــر فـــي  ورابعهـــا: الصحـــة النفســـية؛ حيـــث إن التغيُّ

ـــى الصحـــة  ـــر ســـلًبا عل جـــودة الهـــواء مـــن شـــأنه التأثي

النفســـية لألفـــراد، وبالتالـــي التأثيـــر علـــى جميـــع جوانـــب 

ـــى المســـتويين الشـــخصي واالجتماعـــي.  حياتهـــم، عل

وسادســـها:  واإلصابـــات.  الحـــروق  وخامســـها: 

إنـــه  إذ  الغذائيـــة؛  والتســـممات  الغذائـــي  األمـــن 

ـــرات المناخيـــة، شـــهد العالـــم  نتيجـــة تداعيـــات التغيُّ

بجـــودة وكميـــات  يتعلـــق  فيمـــا  تطـــورات خطيـــرة 

ــلًبا علـــى  ــر سـ ــا يؤثـ ــاج الزراعـــي، بمـ المحاصيـــل واإلنتـ

ا.  توافـــر الطعـــام، ال ســـيما لـــدى الفئـــات األكثـــر فقـــًر

درجـــات  فـــي  المتواليـــة  ـــرات  التغيُّ أن  عـــن  فضـــًلا 

ــذاء  ــالمة الغـ ــى سـ ــًرا علـ ــكل خطـ ــرارة باتـــت تشـ الحـ

المتـــداول بيـــن األفـــراد فـــي مراحلـــه المختلفـــة؛ وذلـــك 

لتســـاُرع نمـــو الكائنـــات الدقيقـــة المســـببة لعـــدد 

كبيـــر مـــن األمـــراض المعديـــة فـــي درجـــات الحـــرارة 

المرتفعـــة، مثـــل: التســـممات الغذائيـــة. 

ـــل اســـتضافة مصـــر لقمـــة المنـــاخ  تُمثِّ
النقـــاش  لفتـــح  فرصـــة   "COP 27" العالميـــة 
ـــر  بالتغيُّ وعالقتـــه  الصحـــة  قطـــاع  بشـــأن 
المناخـــي والتدهـــور البيئـــي، خصوًصـــا فـــي ظـــل 
افتقـــار دول الجنـــوب العالمـــي للبنيـــة التحتيـــة 

القويـــة والمرنـــة فـــي مجـــال الصحـــة.

ــر المناخــي  وختاًمــا، فإنــه للتعامــل مــع تداعيــات التغيُّ

علــى الصحــة العامــة، يجــب العمــل علــى المســارات 

التاليــة، أولًا: االســتثمار فــي برامــج المراقبــة والبحــث 

علــى  المنــاخ  ــر  تغيُّ لتأثيــر  أعمــق  لفهــم  العلمــي؛ 

ــد  ــف والفوائ الصحــة العامــة، وفهــم احتياجــات التكيُّ

الصحيــة المشــتركة المحتملــة للتخفيــف مــن آثــار 

المنــاخ علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.  ــر  تغيُّ

وثانًيــا: العمــل علــى توســيع نطــاق الُنُظــم الصحيــة 

المناخــي  ــر  التغيُّ مــع  ــف  التكيُّ علــى  القــادرة  المرنــة 

يقــع  الصــدد،  العالــم، وفــي هــذا  أنحــاء  فــي جميــع 

علــى الــدول المانحــة مســؤولية تدبيــر الدعــم الفنــي 

ــر المنــاخ علــى صحــة  والمالــي الــذي ُيقلــل مــن آثــار تغيُّ

فــي  الصحيــة  النظــم  تعزيــز  خــالل  مــن  اإلنســان، 

ــا:  الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط. وثالثً

الفحــم  اســتخدام  مــن  التدريجــي  التخلــص  ســرعة 

الكربونيــة،  كمصــدر للطاقــة للحــد مــن االنبعاثــات 

هــذا ويتعيــن اغتنــام فرصــة اســتضافة مصــر لقمــة 

بشــأن  النقــاش  لفتــح   "COP 27" العالميــة  المنــاخ 

ــر المناخــي والتدهــور  ــه بالتغيُّ قطــاع الصحــة وعالقت

الجنــوب  دول  افتقــار  ظــل  فــي  خصوًصــا  البيئــي، 

ــة فــي مجــال  ــة والمرن ــة القوي ــة التحتي العالمــي للبني

مســاندة  علــى  الحصــول  إلــى  وحاجتهــا  الصحــة، 

ودعــم مــن أجــل ســرعة التأهــب واالســتجابة.
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ــر المنــاخ  منــذ عــدة عقــود خلــت، كان موضــوع تغيُّ

وآثــاره يشــكل ركيــزة أساســية فــي أدبيــات الصــراع 

ُتشــير  حيــث  العالــم؛  أنحــاء  جميــع  فــي  والتنميــة 

بيــن  ــر المنــاخ تســبب فيمــا  إلــى أن تغيُّ التقديــرات 

3 - 20% مــن أزمــات النزاعــات المســلحة فــي القــرن 

ــرات  التغيُّ آثــار  فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي  الماضــي. 

فــي  وضوًحــا  أكثــر  بشــكل  تجّلــت  قــد  المناخيــة 

العالــم؛  فــي  آخــر  مــكان  أي  مــن  اإلفريقيــة  القــارة 

حيــث أشــارت األمــم المتحــدة فــي اجتماعاتهــا التــي 

بــدأت منــذ عــام 2007 إلــى مخاطــر األمــن المناخــي فــي 

الصومــال، ودارفــور، وغــرب إفريقيــا، ومالــي، وحــوض 

تشــاد. بحيــرة 

دعـــت  الُملحـــة  الحاجـــة  فـــإن  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

ـــرات المنـــاخ بحســـبانها حالـــة  إلـــى االســـتجابة لتغيُّ

ممـــا  الوطنيـــة؛  الحـــدود  تتجـــاوز  عالميـــة  طـــوارئ 

أدى إلـــى اتفـــاق باريـــس للمنـــاخ الـــذي تـــم اعتمـــاده 

عمليـــات  تصاُعـــد  ضـــوء  وفـــي   .2015 ديســـمبر  فـــي 

الجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي نيجيريـــا ومنطقـــة الســـاحل، 

قضايـــا  إلـــى  باإلضافـــة  تيجـــراي،  فـــي  والحـــرب 

اســـتمرت عقـــوًدا، مثـــل حـــرب دارفـــور، تصبـــح النتيجـــة 

ـــاخ  ـــر المن ـــن تغيُّ ـــن بي ـــط متي الحاســـمة هـــي وجـــود راب

والصـــراع، والـــذي يمكـــن رؤيـــة مظاهـــره فـــي جميـــع 

أنحـــاء القـــارة اإلفريقيـــة.

أزمات المناخ ومستقبل الصراعات في إفريقيا

أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد

ـــر  ومـــن الُمعتـــَرف بـــه علـــى نطـــاق واســـع أن تغيُّ

وذلـــك  للتهديـــد"؛  مضاعـــف  "عامـــل  هـــو  المنـــاخ 

للصـــراع،  التقليديـــة  األســـباب  تفاُقـــم  فـــي  لـــدوره 

ـــادرة  ـــى المـــوارد الن ـــى فـــي المنافســـة عل وهـــو مـــا تجّل

بشـــكل متزايـــد. وفـــي هـــذا اإلطـــار، ُتشـــير مجموعـــة 

األزمـــات الدوليـــة إلـــى مـــا ُيســـّمى بــــ "عالقـــة الحـــرارة 

والعدوانيـــة"؛ حيـــث إن هنـــاك زيـــادة بنســـبة 10 - %20 

فـــي مخاطـــر النـــزاع المســـلح المرتبطـــة بـــكل زيـــادة 

بمقـــدار 0.5 درجـــة مئويـــة فـــي درجـــات الحـــرارة المحليـــة، 

وعليـــه ســـوف يحـــاول هـــذا المقـــال مناقشـــة جدليـــة 

جهـــة  مـــن  والصـــراع  المنـــاخ  ـــر  تغيُّ بيـــن  العالقـــة 

ــذا  ــي هـ ــرى. وفـ ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ ــا البيئـ ــة قضايـ وأمننـ

الســـياق، يمكـــن اإلشـــارة إلـــى أحـــد جوانـــب العنـــف 

ارتباطـــه بقضايـــا  اإلرهـــاب ومـــدى  المســـلح وهـــو 

ـــر المنـــاخ فـــي الواقـــع اإلفريقـــي. ولعـــل ذلـــك كلـــه  تغيُّ

ـــاخ  ـــر المن ـــا االســـتعداد للتكيـــف مـــع تغيُّ يفـــرض علين

ــا. ــي إفريقيـ ــه فـ وتقلبـ

جدليـــة العالقـــة بيـــن تغيُّـــر المنـــاخ 
والصـــراع 

ـــر المنـــاخ والصـــراع تحليـــًلا  تـــم تحليـــل العالقـــة بيـــن تغيُّ

شـــامًلا فـــي األوســـاط األكاديميـــة واإلعالميـــة وصنـــع 

ــات، وبالرغـــم مـــن أن هـــذه القطاعـــات قـــد  السياسـ

ــدالع  ــي انـ ــهم فـ ــاخ ُيسـ ــر المنـ ـ ــى أن تغيُّ ــت علـ أجمعـ
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ركيـــزة  وآثـــاره  المنـــاخ  ـــر  تغيُّ ل  شـــكَّ
أساســـية فـــي أدبيـــات الصـــراع والتنميـــة فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ حيـــث تُشـــير التقديـــرات 
ـــر المنـــاخ تســـبب فيمـــا بيـــن %3  إلـــى أن تغيُّ
إلـــى 20% مـــن أزمـــات النزاعـــات المســـلحة فـــي 

الماضـــي. القـــرن 

ـــر المناخـــي  الصراعـــات، فإنـــه يمكـــن القـــول إن التغيُّ

بالعوامـــل  مقارنـــة  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  يؤثـــر 

االجتماعيـــة، واالقتصاديـــة، أو السياســـية األخـــرى؛ 

والمنظمـــات  الحكومـــات  مـــن  العديـــد  ـــد  أكَّ حيـــث 

ـــرات  التغيُّ آثـــار  أن  الماضـــي  العقـــد  خـــالل  الدوليـــة 

المناخيـــة، مثـــل: الجفـــاف والفيضانـــات، أدت إلـــى نـــدرة 

المـــوارد، فضـــًلا عـــن تغييـــر أنمـــاط الهجـــرة، وتفاُقـــم 

ضعـــف ُســـبل العيـــش بشـــكل عـــام، وكلهـــا أســـباب 

والصراعـــات  االضطرابـــات  حـــدوث  فـــي  ُتســـهم 

ـــد  العنيفـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال فـــي عـــام 2011، أكَّ

مجلـــس األمـــن الدولـــي أن "اآلثـــار الســـلبية المحتملـــة 

ـــر المنـــاخ يمكـــن أن -تـــؤدي علـــى المـــدى الطويـــل-  لتغيُّ

ـــلم 
ِ

للس الحاليـــة  التهديـــدات  بعـــض  تفاُقـــم  إلـــى 

واألمـــن الدوليْيـــن". وفـــي هـــذا الصـــدد، ُتشـــير وثائـــق 

ـــر المنـــاخ علـــى أنـــه "عامـــل  االتحـــاد األوروبـــي إلـــى تغيُّ

مضاعـــف للتهديـــد".

وفي عام 2015، أشار تقرير "مناخ جديد من أجل السالم"، 

أعضـاء مجموعـة  مـن  بتكليـف  تقريـر مسـتقل  وهـو 

تفاُقـم  إلـى  "سـيؤدي  المنـاخ  ـر  تغيُّ أن  إلـى  السـبع، 

ـة بالفعـل فـي العديـد من الـدول، وقد  األوضـاع الهشَّ

ُيسـهم فـي حـدوث االضطرابـات االجتماعيـة، فضـًلا 

عـن انـدالع الصراعـات، وُتعـد مناطـق مثـل: السـاحل 

وغـرب إفريقيـا، والقـرن اإلفريقـي، أمثلـة واضحـة علـى 

هـذه االضطرابـات.

ـــرات المناخيـــة وانـــدالع  وُتظهـــر الروابـــط بيـــن التغيُّ

ومـــا  النزاعـــات  هـــذه  تؤثـــر  أن  إمكانيـــة  الصراعـــات 

تخلفـــه مـــن موجـــات نـــزوح علـــى قـــدرات األشـــخاص 

ـــر المناخـــي.  ـــف مـــع آثـــار التغيُّ والمؤسســـات علـــى التكيُّ

وفـــي هـــذا الصـــدد، أجـــرت جامعـــة ســـتوكهولم العديـــد 

المرتبطـــة  البيئيـــة  األضـــرار  حـــول  الدراســـات  مـــن 

ـــرات المناخيـــة ومـــا ينتـــج عنهـــا مـــن صراعـــات  بالتغيُّ

داخـــل دول شـــرق إفريقيـــا، والتـــي أشـــارت نتائجهـــا 

ـــر المنـــاخ يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثيـــر ســـلبي  إلـــى أن تغيُّ

علـــى تواُفـــر المـــوارد الطبيعيـــة وُيمكـــن أن ُيســـهم 

ذلـــك فـــي انـــدالع الصراعـــات بـــأي مـــن الطـــرق الثـــالث 

اآلتيـــة: 

أولًا: مـــن خـــالل تدهـــور ظـــروف المعيشـــة؛ مـــا مـــن 

ــات  ــى الجماعـ ــام إلـ ــاس لالنضمـ ــع النـ ــأنه أن يدفـ شـ

المتطرفـــة، مثـــل: بوكـــو حـــرام فـــي غـــرب إفريقيـــا، 

وحركـــة الشـــباب فـــي الصومـــال. 

ثانًيـــا: عـــن طريـــق زيـــادة الهجـــرة؛ وهـــو مـــا ســـيؤدي 

إلـــى إثـــارة توتـــرات الهجـــرة الداخليـــة مـــع المجتمعـــات 

المضيفـــة، كمـــا حـــدث فـــي دارفـــور. 

ــم  ــاوز طرقهـ ــى تجـ ــاة إلـ ــع الرعـ ــا: مـــن خـــالل دفـ ثالثًـ

 التـقـلـيـديــــة، وجـعـلـهــــم فــــي صــــــراع مـــع الـرعــــــاة

أو المزارعين اآلخرين.

ـــرات  التغيُّ ضغـــوط  تفاُعـــل  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 

فـــي  الصـــراع  ديناميكيـــات  مـــع  بالفعـــل  المناخيـــة 

اإلفريقـــي.  القـــرن 

ـــرات المناخيـــة  وُتعـــد الصومـــال مثـــاًلا علـــى تأثيـــر التغيُّ

انعكـــس  حيـــث  المنطقـــة؛  فـــي  الصراعـــات  علـــى 

أضـــرار  جانـــب  إلـــى  المعتـــاد  غيـــر  الحـــار  الطقـــس 

بالســـلب علـــى نظـــام االســـتجابة  الحـــرب األهليـــة 

للجـــراد القـــادم مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وهـــو 

األمـــر الـــذي أدى بـــدوره إلـــى تفاُقـــم تفشـــي الجـــراد 

الـــذي ُيهـــدد األمـــن الغذائـــي لنحـــو 25 مليـــون شـــخص 

فـــي المنطقـــة.
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الشــديد  الجفــاف  أدى  تشــاد،  بحيــرة  حــوض  وفــي 

فــي الثمانينيــات إلــى انــدالع عــدة صراعــات عســكرية 

حــول مصــادر الميــاه، بمــا فــي ذلــك االشــتباكات بيــن 

ــى  ــاه والوصــول إل ــا والنيجــر حــول تحويــل المي نيجيري

نيجيريــا  نزاعــات  عــن  فضــًلا  كومادوغو-يوبــي،  نهــر 

والكاميــرون حــول مطالبــات ترســيم الحــدود؛ ففــي 

عــام 2007، تصاعــدت حــدة االشــتباكات العنيفــة بيــن 

التابعــة  الشــرطة  وقــوات  النيجيرييــن،  الصياديــن 

المواجهــة  حــد  إلــى  لتصــل  والتشــاد  للكاميــرون، 

العســكرية بيــن الــدول الثــالث، هــذا باإلضافــة إلــى 

فــي  المائيــة  المــوارد  علــى  الصــراع  مخاطــر  زيــادة 

منطقــة بحيــرة تشــاد، وهنــا تجــب اإلشــارة إلــى أن 

غمــوض اتفاقيــات الميــاه العابــرة للحــدود يؤثــر علــى 

تعــاون الــدول فــي قضايــا أخــرى، بمــا فــي ذلــك قضايا 

المســلحة،  والجماعــات  والهجــرة  البيئــي   التدهــور 

ط الضــوء علــى كيــف 
ِ
وال يخفــى أن هــذه األمثلــة ُتســل

أن  الدولــة  حوكمــة  وضعــف  المنــاخ  ــر  لتغيُّ ُيمكــن 

ــة عنيفــة. ــدا مــن خطــر نشــوب نزاعــات دولي يزي

بيــن  المعقــدة  ا للعالقــة  وُتعــد مالــي مثــاًلا ممتــاًز

ــر المنــاخ وُســبل العيــش والصــراع فــي منطقــة  تغيُّ

الســاحل؛ حيــث شــهدت مالــي -التــي تأثــرت بشــكل 

كبيــر بالتغيــرات المناخيــة- منذ بدايــة العقد األول من 

القــرن الحــادي والعشــرين، عــدة أنــواع مــن العنــف، 

بمــا فــي ذلــك: أعمــال الشــغب فــي المــدن الرئيســة، 

الجهــادي، واالنقالبــات  والعنــف الطائفــي، والتمــرد 

العســكرية، ومــن المرّجــح أن ُيســهم فهــم الوضــع 

حــول  مهمــة  رؤى  تشــكيل  فــي  مالــي  فــي  الحالــي 

مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  المؤسســات  فشــل  كيفيــة 

النــدرة االقتصاديــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، األمــر 

الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تزاُيــد عــدم االســتقرار وانتشــار 

موجــات العنــف.

"أمننة" التغيُّرات المناخية

ـــر المنـــاخ مـــن كونهـــا  إن عمليـــة إعـــادة تأطيـــر تغيُّ

مســـألة  اعتبارهـــا  إلـــى  إنمائيـــة  و/أو  بيئيـــة  قضيـــة 

بيـــن  اتفـــاق  موضـــع  أضحـــت  )أمننـــة(  أمنيـــة 

بالنظـــر  وذلـــك  القـــرار،  وصنـــاع  الباحثيـــن  جمهـــرة 

إلـــى أن الصراعـــات تنشـــأ بســـبب النـــدرة المزمنـــة 

فـــي  اإلفـــراط  أو  المناخـــي،  ـــر  التغيُّ عـــن  الناجمـــة 

اســـتهالك المـــوارد أو الجمـــع بينهمـــا. وقـــد تأثـــرت 

ــاذج  ــاالت بنمـ ــر مـــن الحـ ــم التحليـــالت فـــي كثيـ معظـ

ـــن المـــوارد البشـــرية  ـــدة للعالقـــات بي مالتوســـية جدي

السياســـي  الفكـــر  عـــن  المنبثقـــة  المفاهيـــم  )أي 

واالقتصـــادي للقـــس تومـــاس روبـــرت مالتـــوس(، 

والتـــي ُتحـــذر مـــن أن التأثيـــرات البشـــرية علـــى البيئـــة 

فـــي  المســـتمرة  الزيـــادات  خـــالل  مـــن  تتضاعـــف 

أعـــداد الســـكان، ومســـتويات االســـتهالك، وقـــد أدت 

هـــذه التحليـــالت إلـــى اســـتنتاج مفـــاده أن المعـــدالت 

المرتفعـــة للنمـــو الســـكاني فـــي إفريقيـــا وغيرهـــا مـــن 

المناطـــق الناميـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى انهيـــار 

قاعـــدة المـــوارد التـــي تدعمهـــا، وبالتالـــي وجـــود حالـــة 

مـــن عـــدم االســـتقرار؛ ممـــا يعـــزز مـــن خطـــر نشـــوب 

الصراعـــات فـــي المنطقـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 

المـــوارد  نـــدرة  بـــأن  المحلليـــن  مـــن  العديـــد  جـــادل 

ــكاني  ــو السـ ــة للنمـ ــتويات العاليـ ــن المسـ ــة عـ الناتجـ

كانـــت عامـــًلا مســـاهًما فـــي حـــدوث اإلبـــادة الجماعيـــة 

فـــي روانـــدا فـــي عـــام 1994.

تُعـــد مالـــي مثـــاًلا للعالقـــة المعقـــدة 
ـــر المنـــاخ وُســـبل العيـــش والصـــراع  بيـــن تغيُّ
ــذ  ــاحل؛ حيـــث شـــهدت منـ ــة السـ ــي منطقـ فـ
الحـــادي  القـــرن  مـــن  األول  العقـــد  بدايـــة 
والعشـــرين، عـــدة أنـــواع مـــن العنـــف، بمـــا فـــي 
ذلـــك: أعمـــال الشـــغب فـــي المـــدن الرئيســـة، 
الجهـــادي،  والتمـــرد  الطائفـــي،  والعنـــف 

العســـكرية. واالنقالبـــات 
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ر المناخي، وسياسات  ة عالقة واضحة بين التغيُّ فثمَّ

النـدرة، واالنهيـار، وهو ما تجّلى في اآلتي:

أولًا: إن أنمـــاط الطقـــس المتقلبـــة التـــي تتأرجـــح بيـــن 

ـــرات فـــي هطـــول  طرفـــي النقيـــض، إلـــى جانـــب التغيُّ

ــادة  ــى إعـ ــا إلـ ــؤدي بدورهـ ــرارة، تـ ــة الحـ ــار ودرجـ األمطـ

بأكملهـــا،  لمناطـــق  اإلنتاجـــي  المشـــهد  تشـــكيل 

ـــم مـــن أزمـــة نـــدرة الغـــذاء والميـــاه والطاقـــة.
ِ
وُتفاق

زعزعــة  فــي  المنــاخ  ــر  تغيُّ ُيســهم  أن  ُيمكــن  ثانًيــا: 

المنظمــة،  غيــر  الســكانية  والتحــركات  االســتقرار 

ــا، إال أن  ــح أن يكــون معظمهــا داخليًّ والتــي مــن المرجَّ

آثارهــا المتتاليــة ســتظهر خــارج الحــدود الوطنيــة.

ــوة  ــر قسـ ــروف الطقـــس األكثـ ــؤدي ظـ ــد تـ ــا: قـ ثالثًـ

ــتنزف  ــا يسـ ــورة؛ ممـ ــر خطـ ــة أكثـ ــوارث طبيعيـ ــى كـ إلـ

ـــف. مـــوارد البلـــدان اإلفريقيـــة وقدرتهـــا علـــى التكيُّ

والكوارث  المتطرفة  الجوية  الظواهر  ستؤدي  رابًعا: 

إلى حدوث طفرات مرضية قصيرة  بالمناخ  المتعلقة 

األجل؛ مما سيؤدي بدوره إلى آثار صحية طويلة األمد، 

مع انتشار بعض األمراض المعدية على نطاق أوسع.

وكما يوضح )شكل رقم 1( فإنه عندما تنشأ ظروف 

التغييـر  أو  االسـتهالك  فـرط  خـالل  مـن  إمـا  النـدرة 

البيئي، قد تظهر المنافسـة بين مسـتخدمي الموارد 

النـادرة، وهـو األمـر الـذي قـد يـؤدي إلى وجـود حالة من 

الصدام واالنقسـام بين المجموعات المتنافسـة ما 

مـن شـأنه انـدالع صراعـات عنيفـة فـي مختلـف دول 

العالـم، ال سـيما دول القـارة اإلفريقيـة.

فعل  ردود  بدورها  تترك  العنف  حالة  أن  يخفى  وال 

من  إذ  الموارد؛  وُشّح  الندرة  حالة  على  سلبية 

زيادة  إلى  المتنافسة  الجماعات  تلجأ  أن  المحتمل 

الصراعات،  تمويل  بغرض  الموارد  من  استهالكها 

فضًلا عن خلق الالجئين الفارين من مناطق العنف 

ضغوًطا جديدة على الموارد في أماكن أخرى؛ ففي 

دارفور، على سبيل المثال، توجد أطراف فاعلة عديدة 

تقوم بتغذية الديناميكيات الصراعية من خالل توفير 

التي  للجماعات  التكتيكية  والمساعدة  األسلحة 

تدعمها في ذلك الصراع، وبالرغم من أن الجفاف في 

دارفور أدى بال شك إلى دخول الجماعات المتنافسة 

في صراع على الموارد، فإن هذه الديناميكية وحدها 

ال يمكنها أن تفسر المنافسة المماثلة في مناطق 

نشوب  إلى  أدت  التي  نيجيريا،  شمال  مثل  أخرى، 

العنف المحلي منخفض المستوى.

ـر المنـاخ فـي إفريقيا تنطوي  إن اآلثـار المتوقعـة لتغيُّ

موثوقيـة  عـدم  فـي  التسـبب  إمكانيـة  علـى  بالفعـل 

التوتـرات، وشـدة  وزيـادة  والميـاه،  الغـذاء،  إمـدادات 

فـي  والفيضانـات  والعواصـف،  الجفـاف،  حـاالت 

أن  شـأنه  مـن  مـا  المنخفضـة؛  السـاحلية  المناطـق 

ُتصبـح  وقـد  العيـش،  سـبل  تقويـض  فـي  ُيسـهم 

المـوارد الرئيسـة أكثـر نـدرة، وهـو مـا ينتـج عنـه تدهـور 

نكـون  أن  يجـب  ذلـك  ومـع  الحيـاة،  نوعيـة  فـي  عـام 

حذريـن للغايـة قبـل افتـراض حـدوث انتقـال مباشـر 

إفريقيـا،  أنحـاء  جميـع  فـي  الصـراع  إلـى  النـدرة  مـن 

ـر  كمـا هـو مقتـرح فـي )الشـكل رقـم 1(، وذلـك ألن تغيُّ

نشـوب  فـي   - ُيسـهم  ال  وقـد   - ُيسـهم  قـد  المنـاخ 

اإلفريقيـة،  القـارة  مـن  أجـزاء  فـي  وصراعـات  حـروب 

علـى  فقـط  يتوقـف  ال  األمـر  أن  إلـى  بالنظـر  وذلـك 

المنـاخ،  لتغيـر  الحيويـة  الفيزيائيـة  التأثيـرات  طبيعـة 

ولكـن أيًضـا علـى قابلية منطقـة معينة للنزاع وقدرة 

المتغيـرة. الظـروف  مـع  التكيـف  علـى  السـكان 

المعـــدالت المرتفعـــة للنمـــو الســـكاني 
فـــي إفريقيـــا وغيرهـــا مـــن المناطـــق الناميـــة 
قاعـــدة  انهيـــار  إلـــى  تـــؤدي  أن  شـــأنها  مـــن 
ــة  ــود حالـ ــي وجـ ــا، وبالتالـ ــي تدعمهـ ــوارد التـ المـ
ز مـــن خطـــر  مـــن عـــدم االســـتقرار؛ ممـــا ُيعـــزِّ

المنطقـــة. فـــي  الصراعـــات  نشـــوب 
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العالقة بين تغيُّر المناخ واإلرهاب

فــي اآلونــة األخيــرة، اعتــرف الباحثــون بوجــود جانــب 

المنــاخ والصــراع،  ــر  تغيُّ بيــن  للعالقــة  أكثــر تحديــًدا 

ــر المنــاخ واإلرهــاب؛  وهــي العالقــة المحتملــة بيــن تغيُّ

ــر المنــاخ  حيــث تــم تســليط الضــوء علــى كل مــن تغيُّ

واإلرهــاب فــي قائمــة تحديــات اإلدارة العليــا لــوزارة 

اســتطالع  أشــار  2021، كمــا  لعــام  األمريكيــة  الدفــاع 

عــام  صيــف  فــي  لألبحــاث  بيــو  مركــز  أجــراه  للــرأي 

أهــم  بيــن  مــن  واإلرهــاب  المنــاخ  ــر  تغيُّ أن  إلــى   ،2020

النتائــج  هــذه  أن  شــك  وال  المتصــورة،  التهديــدات 

جديــرة بالمالحظــة بشــكل خــاص، ال ســيما وأنهــا 

ُتشــير إلــى أنــه بالرغــم مــن االضطرابــات االجتماعيــة 

والسياســية وجائحــة كوفيــد-19، فــإن النــاس ينظرون 

ــر المنــاخ واإلرهــاب  فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى تغيُّ

ا  علــى أنهمــا مصــدر قلــق خطيــر، ولعــل ذلــك مبــرًر

ــر  كافًيــا إلعــادة صياغــة هــذه األزمــة المرتبطــة بتغيُّ

تنمويــة، والنظــر  أو  بيئيــة  أزمــة  المنــاخ مــن كونهــا 

ــا. إليهــا باعتبارهــا تحدًيــا أمنيًّ

يقيًنـا فـإن قـارة إفريقيـا هـي مـن أكثـر المناطـق التـي 

ـر المنـاخ واإلرهـاب؛ حيـث  يبـُرز فيهـا أثـر كلٍّ مـن تغيُّ

ـر المنـاخ،  تتأثـر المنطقـة بشـكل غيـر متناسـب بتغيُّ

ال سـيما فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبـرى؛ حيـث 

ُتعـد الزيـادات المتوقعـة فـي درجـات الحـرارة الناجمة 

ـر المنـاخ أعلى مـن المتوسـط العالمي، ومن  عـن تغيُّ

المنطقـة  فـي  الجفـاف  فتـرات  تـزداد  أن  المتوّقـع 

بالرغـم مـن إمكانيـة زيـادة هطـول األمطـار الغزيـرة 

بشـكل طفيـف، باإلضافـة إلـى ذلـك، مـن المحتمـل 

أن تتأثـر البلـدان الواقعـة فـي إفريقيا جنوب الصحراء 

ألن  المنـاخ،  لتغيـر  الضـارة  باآلثـار  كبيـر  بشـكل 

سـكانها يعتمـدون بشـكل كبيـر على الزراعـة البعلية 

)المطريـة(. هـذا وقـد الحظ الفريـق الحكومي الدولي 

ـر المنـاخ، أن "إفريقيـا َكُكلٍّ هـي واحـدة  الَمعنـي بتغيُّ

مـن أكثـر القـارات ضعًفـا بسـبب تعرُّضهـا لتقلبـات 

ـف". التكيُّ المنـاخ وقدرتهـا المنخفضـة علـى 

ـــف مـــن هـــذا التهديـــد، أن هـــذه البلـــدان 
ِ

وممـــا ُيضاع

ـــا مـــن أعلـــى معـــدالت الهجمـــات اإلرهابيـــة  تعانـــي حاليًّ

العالمـــي؛ حيـــث  اإلرهـــاب  العنيفـــة وفًقـــا لمؤشـــر 

َبَســـط تنظيمـــا القاعـــدة وداعـــش نفوذهمـــا علـــى 

الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا  فـــي  واســـعة  مناطـــق 

الكبـــرى فـــي الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، فعلـــى 

ســـبيل المثـــال، شـــهدت كل مـــن موزامبيـــق، ومالـــي، 

وبوركينـــا فاســـو علـــى وجـــه الخصـــوص ارتفاًعـــا كبيـــًرا 

فـــي الهجمـــات اإلرهابيـــة منـــذ عـــام 2015، وهـــي زيـــادة 

ملحوظـــة عمـــا كانـــت عليـــه قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان 

عندمـــا كانـــت هـــذه البلـــدان نفســـها تعانـــي مســـتوى 

منخفًضـــا مـــن العنـــف اإلرهابـــي؛ مـــا أدى إلـــى زعزعـــة 

لالســـتقرار بشـــكل كبيـــر.

شكل يوضح جدلية العالقة بين تغيُّر المناخ والصراع في إفريقيا

 الصراع
العنيف

الصـــراع النـــدرة
عدم التوازن 
بين الموارد 

والسكان

 االنهيار
المؤسسي التنافـــس

 االستهالك
الكثيف

 تغير
التغذيـــة المرتـــــدةالمـنـــــاخ
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الديمقراطيــة،  الكونغــو  وجمهوريــة  موزمبيــق،  وفــي 

ذ تنظيم داعش في وســط إفريقيا  واآلن في أوغندا، نفَّ

 هجمــات وحشــية؛ مــا قــد أســهم فــي تشــريد أكثــر مــن

600 ألف شــخص، هذا فضًلا عن أنه في أغســطس 2020، 

قامــت داعــش بمحــاوالت مختلفــة أخــرى للســيطرة 

ــذت  علــى أراضــي فــي مقاطعــة كابــو ديلجــادو؛ حيــث نفَّ

الجماعــة أعمــال عنــف ضــد المدنييــن، بمــا فــي ذلــك 

ــرؤوس بشــكل جماعــي. قطــع ال

وفـــي هـــذا اإلطـــار، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن جماعـــة 

ــي  ــة داعـــش فـ ــلمين، وواليـ ــالم والمسـ ــرة اإلسـ نصـ

الصحـــراء الكبـــرى، وواليـــة داعـــش فـــي غـــرب إفريقيـــا 

ال تـــزال جميعهـــا تقـــوم بترهيـــب المجتمعـــات الريفيـــة 

والنائيـــة بشـــكل منتظـــم وتســـببت فـــي أعمـــال عنـــف 

ـــر  ـــزوح أكث ـــى ن ـــد، وهـــو مـــا أدى إل ـــة بشـــكل ُمتزاي مميت

مـــن مليونـــي شـــخص فـــي جميـــع أنحـــاء منطقـــة 

الســـاحل، ومـــن المتوّقـــع أن يتنامـــى التهديـــد الـــذي 

تشـــكله هـــذه الجماعـــات اإلرهابيـــة المختلفـــة فـــي 

فـــي جعـــل  أن ُيســـهم  مـــن شـــأنه  مـــا  المنطقـــة، 

اإلرهـــاب قـــوة مزعزعـــة لالســـتقرار فـــي بلـــدان جنـــوب 

ــرى. ــراء الكبـ الصحـ

عالقـة  وجـود  تفتـرض  أو  الدراسـات  أغلـب  ل 
ِ
وتجـاد

ر المناخ واإلرهاب؛ حيث تصف  ارتباط إيجابية بين تغيُّ

ـر المنـاخ بأنـه عامـل ُيسـهم فـي ظـل  معظمهـا تغيُّ

ظـروف معينـة -بمـا فـي ذلـك الفقر وعدم االسـتقرار 

الجماعـات  تمكيـن  فـي  المـوارد-  ونـدرة  السياسـي 

اإلرهابيـة ومسـاعدتها علـى التمـدد واالنتشـار. 

ـــر المنـــاخ مـــن الممكـــن أن  وفـــي هـــذا اإلطـــار، فـــإن تغيُّ

يؤثـــر علـــى ديناميكيـــات األعمـــال العدائيـــة الُوْســـعى 

التأثيـــر علـــى تواُفـــر المـــوارد الطبيعيـــة  مـــن خـــالل 

والبشـــرية وغيرهـــا، وتوفيـــر فـــرص جديـــدة للجماعـــات 

المســـلحة؛ ففـــي شـــرق إفريقيـــا علـــى ســـبيل المثـــال، 

اســـتخدمت الجماعـــات المســـلحة تأثيـــرات الطقـــس 

لتعزيـــز عمليـــات  العيـــش  ُســـبل  علـــى  المتطـــرف 

التجنيـــد فـــي صفوفهـــا، فضـــًلا عـــن تغييـــر ســـلوكها 

اســـتجابًة للظـــروف المناخيـــة مـــن خـــالل توظيـــف 

األكثـــر  والنباتـــات  رطوبـــة  األكثـــر  الطقـــس  حـــاالت 

ــا. ــاء عملياتهـ ــاء إلخفـ ــتخدامها كغطـ ــة واسـ كثافـ

كمــا أن هنــاك أدلــة علــى أن نقــص هطــول األمطــار 

مــن  يزيــد  النيجــر  نهــر  حــوض  فــي  األجــل  قصيــر 

مخاطــر العنــف السياســي مــن خــالل تقويــض ُســبل 

العيــش واألمــن الغذائــي، وقــد اســتفادت الجماعــات 

ــر المنــاخ علــى ُســبل العيــش  المســلحة مــن آثــار تغيُّ

األشــخاص؛  مــن  المزيــد  وتجنيــد  الدعــم  لكســب 

ففــي حيــن أن العمليــات العســكرية ضــد الجماعــات 

المســلحة فــي المناطــق المعرضــة لتقلبــات المنــاخ 

فــي بعــض األحيــان أدت إلــى تفاُقــم انعــدام األمــن 

ــر  الَمعيشــي، وزيــادة التعــرُّض لآلثــار الســلبية لتغيُّ

ضعــف  فــإن  المحليــة،  المجتمعــات  بيــن  المنــاخ 

الحوكمــة يزيــد مــن مخاطــر انعــدام األمــن، وعليــه 

بديــًلا  الرســمية  غيــر  الحوكمــة  تقــدم  أن  يمكــن 

مقبــوًلا؛ فعلــى ســبيل المثــال، تســتفيد الجماعــات 

المســلحة مــن التدهــور البيئــي والحوكمــة الضعيفــة 

فــي حــوض بحيــرة تشــاد؛ ممــا يعنــي أن األنشــطة 

طويلــة  فتــرة  منــذ  مت 
ِ
اســُتخد قــد  القانونيــة  غيــر 
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ـــا  عالميًّ الكربونيـــة  االنبعاثـــات  خفـــض 
االقـتـصـاديــــة  الـتـنـمـيــــة  فـــي  واالســتـثـمــــار 
مـــن  يقلـــال  أن  يمكـــن  ـــا  محليًّ واالجتماعيـــة 
مخاطـــر انـــدالع الصراعـــات؛ مـــا مـــن شـــأنه أن 
ُيســـهم فـــي مســـاعدة عمليـــة إنتـــاج الغـــذاء 
المحلـــي علـــى االزدهـــار، وتقليـــل االعتمـــاد علـــى 

ســـوق التجـــارة الدوليـــة.

كمصــادر دخــل بديــل لتعزيــز الدعــم والتوظيــف؛ حيــث 

اســتغل كلٌّ مــن بوكــو حــرام وتنظيــم داعــش فــي 

واالقتصاديــة  السياســية  المظالــم  إفريقيــا  غــرب 

مــا قروًضــا  المحليــة فــي منطقــة بحيــرة تشــاد، وقدَّ

المزيــد  وتجنيــد  الدعــم،  علــى  للحصــول  رواتــب  أو 

ــر  مــن األشــخاص فــي المجتمعــات المعرضــة لتغيُّ

المنــاخ والتدهــور البيئــي.

سؤال المستقبل

ـــاخ  ـــر المن ـــة توقـــع المخاطـــر المســـتقبلية لتغيُّ لمحاول

وال ســـيما  إفريقيـــا،  فـــي  المســـلحة  النزاعـــات  علـــى 

ــة  ــام باحثـــون مـــن جامعـ ــرن اإلفريقـــي، قـ ــة القـ منطقـ

ـــى  ـــا إل ـــة، جنًب ـــم البيئـــي الهولندي ـــة التقيي أوتريخـــت ووكال

جنـــب مـــع معهـــد أبحـــاث الســـالم فـــي أوســـلو وجامعـــة 

ـــة  ـــم نمـــوذج رياضـــي للنظـــر فـــي كيفي أوبســـاال، بتصمي

حـــدوث الســـيناريوهات المختلفـــة للنزاعـــات المســـلحة 

فـــي القـــارة اإلفريقيـــة حتـــى عـــام 2050، وارتكـــز الســـؤال 

األساســـي -علـــى وجـــه التحديـــد- علـــى معرفـــة كيـــف 

يمكـــن للنـــزاع المســـلح أن يتأثـــر بتغيـــر المنـــاخ مـــن 

جهـــة، وبعوامـــل التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

المســـتقبلية مـــن جهـــة أخـــرى.

وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن خفـــض االنبعاثـــات 

االجتماعيـــة  التنميـــة  فـــي  واالســـتثمار  ـــا  عالميًّ

ـــا يمكـــن أن يقلـــال مـــن مخاطـــر  واالقتصاديـــة محليًّ

نشـــوب الصراعـــات، كمـــا أن القيـــام بذلـــك ســـيكون 

لـــه أيًضـــا فوائـــد إضافيـــة تتمثـــل فـــي مســـاعدة عمليـــة 

إنتـــاج الغـــذاء المحلـــي علـــى االزدهـــار، وتقليـــل االعتمـــاد 

علـــى ســـوق التجـــارة الدوليـــة. ومـــع ذلـــك يظـــل القـــرن 

ــًدا- عرضـــة بشـــكل أكبـــر للصراعـــات.  اإلفريقـــي -تحديـ

وقـــد اتضـــح أن العوامـــل البيئيـــة، مثـــل: رطوبـــة التربـــة 

بأهميـــة  الواقـــع  فـــي  تكـــن  لـــم  األمطـــار،  وهطـــول 

العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصاديـــة نفســـها -مثـــل 

ــا  ــادة مـ ــا عـ ــي- ألنهـ ــي اإلجمالـ ــج المحلـ ــم والناتـ التعليـ

ــي  ــف التـ ــي المواقـ ــراع فـ ــر الصـ ــل مخاطـ تشـــعل فتيـ

ـــب  يعانـــي فيهـــا األفـــراد بالفعـــل، وهـــذا يعنـــي أنـــه لتجنُّ

الضـــروري  مـــن  المســـتقبل  فـــي  النزاعـــات  انـــدالع 

التركيـــز علـــى االســـتثمار فـــي تعليـــم الشـــباب والنســـاء 

علـــى وجـــه الخصـــوص، وتحســـين اإلســـكان المحلـــي، 

والمستشـــفيات. والمـــدارس، 

ـــرة  ـــه فـــي أجـــزاء كبي  كمـــا أظهـــرت الدراســـة كذلـــك أن

يمثـــل  المنـــاخ  ـــر  تغيُّ يـــزال  ال  إفريقيـــا،  مـــن شـــرق 

عامـــًلا حاســـًما فـــي زيـــادة مخاطـــر انـــدالع الصراعـــات، 

ومـــن أجـــل االســـتعداد لذلـــك، تحتـــاج دول المنطقـــة 

إلـــى وضـــع برامـــج للتكيـــف مـــع المنـــاخ.

ومـــع ذلـــك، مـــن الصعـــب للغايـــة فهـــم كيـــف ســـيؤثر 

نشـــوب  مخاطـــر  علـــى  الواقـــع  فـــي  المنـــاخ  ـــر  تغيُّ

الصراعـــات، فالمســـارات المســـتقبلية لالحتبـــاس 

بعـــدم  ُمحاطـــة  والصراعـــات  العالمـــي  الحـــراري 

ـــا بعوامـــل معينـــة  اليقيـــن، فـــإذا كان الصـــراع مدفوًع

فـــي الماضـــي، فـــإن ذلـــك ال يعنـــي أن هـــذه العوامـــل 

فـــي  نفســـها  بالطريقـــة  الصـــراع  علـــى  ســـتؤثر 

المســـتقبل، ولعـــلَّ ذلـــك يفـــرض صعوبـــة معينـــة 

فـــي اســـتخدام التاريـــخ للتنبـــؤ بالصراعـــات القادمـــة، 

الحـــرب  مثـــل:  الجيوسياســـية،  للتحـــوالت  ويمكـــن 

ـــر مـــن طبيعـــة مخاطـــر  الروســـية األوكرانيـــة، أن تغيِّ

ــة،  ــواد الغذائيـ ــعار المـ ــع أسـ ــالل رفـ ــن خـ ــراع، مـ الصـ

ــدوث  ــي حـ ــبب فـ ــادي، والتسـ ــو االقتصـ ــاء النمـ وإبطـ

توتـــرات بيـــن الحكومـــات الوطنيـــة.
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وعليــه، ُيعــد تطويــر وتحســين دقــة توقعــات مخاطــر 

ليــس  للغايــة،  ــا  أمــًرا مهمًّ األجــل  الصــراع طويلــة 

ــب الصــراع فقــط، ولكــن لتقريــر  للمســاعدة فــي تجنُّ

مــن  بطــرق  ــر  الُمتغيِّ المنــاخ  مــع  ــف  التكيُّ كيفيــة 

شــأنها تقليــل احتماليــة نشــوب الصراعــات أيًضــا، 

والتــي مــن الممكــن أن تشــتمل علــى برامــج لخلــق 

فــرص عمــل مســتقرة للشــباب، أو إدارة مشــروعات 

مجتمعيــة مصممــة لتقليــل التوترات بيــن المزارعين 

والرعــاة حــول اســتخدام األراضــي.

وختاًما، فإن الكثيرين ينظرون إلى إفريقيا، بتاريخها 

الحافــل بالصراعــات العرقيــة والمــوارد والصراعــات 

خــاص  بشــكل  معرضــة  أنهــا  علــى  الــدول،  بيــن 

لهــذا النــوع البيئــي الجديــد مــن التهديــدات األمنيــة، 

مســؤولية  األقــل  القــارة  كونهــا  مــن  الرغــم  علــى 

ــة،  ــاس الحــراري العالمي ــات غــازات االحتب عــن انبعاث

ــا إلــى  ــرات المناخيــة المتوّقعــة إلفريقي وُتشــير التغيُّ

الميــاه، وتناقــص  نــدرة  تــزداد فيــه حــدة  مســتقبل 

المحاصيــل الزراعيــة، وزحــف الصحــراء، وتــآكل البنيــة 

التحتيــة الســاحلية، ومــن شــأن هــذه اآلثــار -فــي حــال 

"القــدرة االســتيعابية" ألجــزاء  ض  تقــوِّ أن  حدوثهــا- 

كبيــرة مــن إفريقيــا؛ ممــا قــد يتســبب فــي حــركات 

نــزوح ســكانية مزعزعــة لالســتقرار، وزيــادة التوتــرات 

وفــي  المتضائلــة.  االســتراتيجية  المــوارد  بشــأن 

ــر المنــاخ  مثــل هــذه الحــاالت، ُيمكــن أن يكــون تغيُّ

ــة إلــى االنهيــار االجتماعــي،  عامــًلا يدفــع الــدول الهشَّ

ــر المنــاخ  واالقتصــادي، والسياســي. وعليــه، فــإن تغيُّ

هــو واحــد فقــط مــن العديــد مــن التحديــات األمنيــة، 

والتــي  إفريقيــا،  تواجــه  التــي  واإلنمائيــة  والبيئيــة، 

ــم التخفيــف مــن حدتهــا  ســوف تتضخــم آثارهــا أو يت

ــة  ــى الظــروف األساســية للحوكمــة، وحال اســتناًدا إل

الفقــر، وإدارة المــوارد، فضــًلا عــن طبيعــة تأثيــرات 

ــر المنــاخ علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي؛  تغيُّ

ــَذت  حيــث يمكــن لسياســات وبرامــج التكيــف، إذا ُنفِّ

تســاعد  أن  متعــددة،  مســتويات  وعلــى  بســرعة 

ــة األخــرى  ــاخ والضغــوط البيئي ــر المن ــب تغيُّ فــي تجنُّ

يجــب  أنــه  إال  للصــراع،  مســببات  تصبــح  قــد  التــي 

ــف فــي االعتبــار التوتــرات االجتماعيــة  أن يأخــذ التكيُّ

بالفعــل،  القائمــة  واالقتصاديــة  والسياســية 

ــب تفاُقمهــا.  والعمــل علــى تجنُّ

المتوّقعـــة  المناخيـــة  ـــرات  التغيُّ تُشـــير 
ـــدرة  ـــزداد فيـــه حـــدة ن ـــا إلـــى مســـتقبل ت إلفريقي
الميـــاه، وتناقـــص المحاصيـــل الزراعيـــة، وزحف 
ــاحلية؛  ــة السـ ــة التحتيـ ــآكل البنيـ ــراء، وتـ الصحـ
مـــا مـــن شـــأنه تقويـــض "القـــدرة االســـتيعابية" 
ألجـــزاء كبيـــرة مـــن إفريقيـــا، وزيـــادة التوتـــرات 

بشـــأن المـــوارد االســـتراتيجية المتضائلـــة.
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قمتـــان مناخيتـــان.. هـــل يتمكـــن الشـــرق األوســـط 
مـــن اللحـــاق بالركـــب العالمـــي؟ 

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

رات المناخية التي شهدتها منطقة الشرق  ُتنذر التغيُّ

األوسـط فـي اآلونـة األخيـرة بمسـتقبل ضبابـي يلـوح 

فـي األفـق؛ حيـث تضاعفت انبعاثات غـازات االحتباس 

الحـراري بأكثـر مـن ثالثـة أضعـاف خالل العقـود الثالثة 

ا فـي العالـم  الماضيـة، األمـر الـذي جعلهـا األكثـر تضـرًر

ـر المناخ، وسـلَّطت ُجملـة من التقارير  مـن ظاهـرة تغيُّ

األمميـة الضـوء علـى الخسـائر المدمـرة الناجمـة عـن 

إنتـاج  وأنظمـة  الميـاه  إمـدادات  علـى  المنـاخ  ـر  تغيُّ

الغـذاء فـي المنطقـة، هـذا فضـًلا عـن اآلثـار السـلبية 

للظواهـر  الكارثيـة  التداعيـات  لتضافـر  المحتملـة 

المناخيـة علـى االسـتقرار السياسـي للمنطقـة، وذلـك 

 )The domino effect( الدومينـو"  "تأثيـر  ضـوء  فـي 

المجتمعـات،  المناخيـة علـى األمـن ونسـيج  لألزمـات 

مـن خـالل تأجيج التصّدعـات االجتماعية واالقتصادية، 
وتقويـض الثقـة فـي المؤسسـات الحكوميـة.)1(

أولًا: "تأثير الدومينو".. واقع التغيُّر 
المناخي في الشــرق األوسط

ــر المناخــي فــي الشــرق  يمكــن التطــرق إلــى أزمــة التغيُّ

األوســط فــي ضــوء النقــاط التاليــة:

1. موجات حارة غير مسبوقة

اجتاحـــت دول المنطقـــة موجـــات حـــارة غيـــر مســـبوقة 

مـــن  ُجملـــة  صاحبهـــا  والتـــي  األخيـــرة،  اآلونـــة  فـــي 

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

الظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة، تأتـــي  فـــي صدارتهـــا 

الحـــرارة  درجـــات  تجـــاوزت  حيـــث  الغابـــات؛  حرائـــق 

50 درجـــة مئويـــة، ففـــي  المنطقـــة  بعـــض دول  فـــي 

يونيـــو 2022، بلغـــت درجـــة الحـــرارة فـــي الكويـــت 53.2 

ــادل 127.76 درجـــة فهرنهايـــت(،  ــا ُيعـ درجـــة مئويـــة )بمـ

ـــى 51.5 درجـــة  وارتفعـــت درجـــات الحـــرارة فـــي العـــراق إل

مئويـــة، وإيـــران 51 درجـــة مئويـــة، فيمـــا ســـجلت كل 

مـــن ســـلطنة عمـــان واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية درجـــات حـــرارة تجـــاوزت 

50 درجـــة مئويـــة )بمـــا ُيعـــادل 122 درجـــة فهرنهايـــت(، 

قـــد  تلـــك  الحـــرارة  درجـــات  أن  مـــن  الخبـــراء  وُيحـــذر 
تتجـــاوز 60 درجـــة مئويـــة فـــي المســـتقبل.)2(

الموجـــات  هـــذه  أن  إلـــى  المنـــاخ  خبـــراء  وُيشـــير 

الحـــارة ال تعـــدو كونهـــا مجـــرد بدايـــة لُجملـــة مـــن 

المنـــاخ  ـــر  بتغيُّ الصلـــة  ذات  القاتمـــة  التوقعـــات 

ــرارة  ــة حـ ــع درجـ ــث ترتفـ ــط؛ حيـ ــرق األوسـ ــي الشـ فـ

ــي،  ــة بمعـــدل ضعفـــي المتوســـط العالمـ المنطقـ

ـــح أن تكـــون أكثـــر ارتفاًعـــا بمقـــدار أربـــع  ومـــن المرجَّ

درجـــات مئويـــة بحلـــول عـــام 2050، بمـــا يتجـــاوز هـــدف 

ـــد  العلمـــاء بالحفـــاظ علـــى درجـــة حـــرارة الكوكـــب عن

1.5 درجـــة مئويـــة إلنقـــاذ البشـــرية.

ـــع البنـــك الدولـــي أن الظـــروف  وفـــي هـــذا اإلطـــار، يتوقَّ

الـمـنـاخـيــــــة الـقـاســـيـــــة سـتـصـبــــح أمـــــًرا طـبـيـعـيـــًّـــا 
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ًحـــا  ـــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، مرجِّ وروتينيًّ

أن تشـــهد المنطقـــة مســـتقبًلا أربعـــة أشـــهر مـــن 

ر  حـــذَّ فيمـــا  ســـنويًّا،  الحارقـــة  الشـــمس  أشـــعة 

 Germany’s( األلمانـــي  بالنـــك"  "ماكـــس  معهـــد 

ــد مـــن مـــدن  Max Planck Institute( مـــن أن العديـ

الشـــرق األوســـط لـــن تكـــون صالحـــة للســـكن قبـــل 

ُتشـــير  ذلـــك،  إلـــى  الحالـــي، إضافـــة  القـــرن  نهايـــة 

التقديـــرات إلـــى أن درجـــات الحـــرارة المســـتقبلية فـــي 

ـــف، بمـــا  المنطقـــة ســـتتجاوز قـــدرة البشـــر علـــى التكيُّ

ــال  ــات األطفـ ــاع معـــدالت وفيـ ــى ارتفـ ــيفضي إلـ سـ

وكبـــار الســـن.)3( 

2. إجهاد مائي ُمطرد

تعانــي غالبيــة دول الشــرق األوســط مــن أزمــة ُشــحِّ 

الميــاه، إلــى الحــد الــذي دفــع خبــراء الميــاه لوصفهــا 

بأنهــا المنطقــة األكثــر ُعرضــة لإلجهــاد المائــي فــي 

 World العالــم؛ حيــث أفــاد معهــد المــوارد العالميــة

دولــة   12 تضــم  المنطقــة  أن   Resources Institute

مــن بيــن أكثــر 17 دولــة تعانــي وطــأة ُشــّح الميــاه فــي 

العالــم، فضــًلا عــن ذلــك، ُتشــير التقديرات إلــى أنه من 

ــع أن تكــون دول منطقــة الشــرق األوســط  المتوقَّ

التــي  العالــم  أولــى دول  بيــن  وشــمال إفريقيــا مــن 

ســتنفد منهــا الميــاه، فــي ظــل التضــاؤل المســتمر 

لمعــدالت هطــول األمطــار، مقابــل ارتفــاع الطلــب 

ــاه بفعــل النمــو الســكاني الُمطــرد.)4(   ــى المي عل

ــرات مــن أن  وفــي هــذا الســياق، تحــذر بعــض التقدي

انخفــاض هطــول األمطــار ســيفضي إلــى تقليــص 

توافــر الميــاه فــي األنهــار والميــاه الجوفيــة )التــي يتــم 

تجديدهــا مــن خــالل هطــول األمطــار( فــي الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا بنحــو 4% بحلــول عــام 2050، 

ــح أن يعانــي مــا بيــن 80 و90 مليــون نســمة  ومــن المرجَّ

اإلجهــاد  أشــكال  أحــد  مــن  المنطقــة  ســكان  مــن 

ارتفــاع  عــن  فضــًلا  هــذا   ،2025 عــام  بحلــول  المائــي 
معــدالت التصحــر وانعــدام األمــن الغذائــي.)5(

مــن جانبهــا، أفــادت وكالــة ناســا أن منطقــة شــرق 

البحــر المتوســط شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة أســوأ 

موجــة جفــاف لهــا منــذ 900 عــام، وفــي هــذا الصــدد، مــن 

ــع أن تصبــح حــاالت الجفــاف بالمنطقــة أكثــر  المتوقَّ

ــدة مســتقبًلا، وحــذرت األمــم المتحــدة مــن 
ِ
تواتــًرا وح

إنتــاج المحاصيــل فــي الشــرق األوســط  انخفــاض 

ر البنــك الدولــي  بنســبة 30% بحلــول عــام 2025، كمــا ُيقــدِّ

الميــاه  بنــدرة  الصلــة  ذات  المناخيــة  األزمــات  أن 

ســتكلف دول الشــرق األوســط بيــن 6% إلــى 14% مــن 
ــول عــام 2050. )6( ــي بحل ــي اإلجمال ــج المحل النات

ــط  ــرق األوسـ ــة الشـ ــى أن منطقـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ وتجـ

وشـــمال إفريقيـــا ُتعـــد واحـــدة مـــن أكثـــر مناطـــق 

البحـــر  ســـطح  مســـتوى  الرتفـــاع  ُعرضـــة  العالـــم 

ـــر المنـــاخ، األمـــر الـــذي ُيصاحبـــه ُجملـــة  بســـبب تغيُّ

مـــن الكـــوارث المناخيـــة، أبرزهـــا تســـلل ميـــاه البحـــر 

الســـاحلية،  واآلبـــار  الجوفيـــة  الميـــاه  طبقـــات  إلـــى 

)تمّلـــح(  الملوحـــة  نســـبة  زيـــادة  إلـــى  يفضـــي  بمـــا 

الزراعيـــة  المجتمعـــات  وتدميـــر  الميـــاه،  تلـــك  فـــي 

الســـاحلية، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن ارتفـــاع مســـتوى 

ـــى َغمـــر بعـــض المناطـــق  ـــؤدي إل ســـطح البحـــر قـــد ي

ـــة الســـكن فـــي  ، تقويـــض إمكاني ـــمَّ الســـاحلية، ومـــن َث

بعـــض المـــدن والبلـــدات الســـاحلية فـــي المنطقـــة؛ 

ممـــا يزيـــد مـــن الضغـــوط االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
الخاصـــة بالهجـــرة فـــي تلـــك المجتمعـــات.)7(

ع أن تصبح الظواهر المناخية  من المتوقَّ
األوسـط،  الشـرق  فـي  ـا  روتينيًّ أمـًرا  القاسـية 
وأن تشـهد المنطقـة مسـتقبًلا أربعـة أشـهر 
مـن أشـعة الشـمس الحارقـة سـنويًّا، كمـا أن 
العديـد مـن مـدن المنطقـة لـن تكـون صالحـة 

للسـكن قبـل نهايـة القـرن الحالـي.
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3. زيادة قابلية تأجُّج الصراعات

لــت ورقــة بحثيــة نشــرتها جامعــة "ســتانفورد"  توصَّ

العالقــة  بشــأن   )Stanford University( األمريكيــة 

أن  إلــى  الُمســلحة  والصراعــات  المنــاخ  ــر  تغيُّ بيــن 

الجفــاف والفيضانــات والكــوارث الطبيعيــة، وغيرهــا 

مــن التحــوالت المناخيــة، قــد أثــرت على مــا بين 3% إلى 

20% مــن الصراعــات التــي شــهدها العالــم علــى مــدار 

القــرن الُمنصــرم، ورغــم أن هــذه العالقــة الســببية 

ال تــزال غيــر واضحــة فــي الشــرق األوســط فــي ظــل 

تشــابك وتضافــر العوامــل األخــرى الُمحفــزة النــدالع 

الصراعــات فــي المنطقــة، فــإن الظواهــر المناخيــة 

ــج الصراعــات  ا رئيًســا فــي تأجُّ المتطرفــة لعبــت دوًر

فــي كل مــن ســوريا والســودان واليمــن، باإلضافــة 

ــدالع  ــة ان ــاخ يفاقــم احتمالي ــر المن ــى ذلــك فــإن تغيُّ إل

صراعــات مائيــة عابــرة للحــدود بيــن دول المنطقــة، 
ســواء بصــورة مباشــرة أو حــرب بالوكالــة.)8(

ـــرات  وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التداعيـــات الكارثيـــة للتغيُّ

والســـياحية،  الزراعيـــة  المناطـــق  علـــى  المناخيـــة 

وارتفـــاع  العمـــل  فـــرص  تقويـــض  تشـــمل  والتـــي 

يدفـــع  القطاعـــات  تلـــك  فـــي  البطالـــة  معـــدالت 

الســـكان للهجـــرة إلـــى المناطـــق الحضريـــة والمـــدن 

ذات الكثافـــة الســـكانية المرتفعـــة بحًثـــا عـــن العمـــل؛ 

ممـــا يفـــرض المزيـــد مـــن التكاليـــف والضغـــوط علـــى 

ــدن،  ــك المـ ــي تلـ ــاء فـ ــة باألعبـ ــة المثقلـ ــة التحتيـ البنيـ

ـــم التوتـــرات االجتماعيـــة ويؤثـــر علـــى األمـــن 
ِ
بمـــا ُيفاق

واالســـتقرار فـــي تلـــك المجتمعـــات.)9(

وُتعــد ســوريا المثــال األبــرز فــي هــذا الصــدد؛ حيــث  

البــالد  منهــا  عانــت  التــي  الجفــاف  موجــات  كانــت 

فــي الفتــرة بيــن عامــي 2006 و2011، مــن بيــن األســباب  

المحفــزة النــدالع الحــرب األهليــة الســورية؛ حيث أدت 

بدورهــا إلــى ارتفــاع معــدالت الفقــر، بما دفع الســكان 

التــي  الرئيســة  المــدن  أطــراف  إلــى  الهجــرة  إلــى 

تعانــي بالفعــل مــن االكتظــاظ الســكاني، مــا فاقــم 

الضغــوط علــى البنيــة التحتيــة المتدهــورة بالفعــل 

إلــى تأجيــج االضطرابــات المدنيــة  البــالد، وأدى  فــي 

االضطرابــات  تلــك  تقتصــر  ولــم  األهليــة،  والحــرب 

واالحتجاجــات علــى الحالــة الســورية فحســب، وإنمــا 
لبنــان وإيــران اضطرابــات مماثلــة.)10( شــهدت 

للتوتــرات  ا  محفــًز عامــًلا  المناخــي  التغيــر  وُيعــد 

نشــوب  ما  ســيَّ ال  المنطقــة،  فــي  الجيوسياســية 

الحدوديــة  والخالفــات  الميــاه،  بشــأن  الصراعــات 

بشــأن بنــاء الســدود علــى مجــاري األنهــار الدوليــة، 

مثــل الخالفــات بيــن العــراق وتركيــا وإيــران، باإلضافــة 

والتنظيمــات  المســلحة  الميليشــيات  إقــدام  إلــى 

اإلرهابيــة علــى تســليح البنيــة التحتيــة للميــاه وفــرض 

ضرائــب علــى الوصــول إليهــا، فعلــى ســبيل المثــال، 

الــذي  ســيطر تنظيــم داعــش علــى ســد "الطبقــة" 

يمــد 5 مالييــن شــخص بالميــاه ويولــد نحــو 20% مــن 
الكهربــاء فــي ســوريا. )11(

ثانًيــا: أولويــة ُملحــة.. تمويــل جهــود 
التكيُّــف فــي المنطقــة

فـــي ضـــوء الوضـــع المـــأزوم الـــذي تشـــهده منطقـــة 

عـــات  والتوقُّ إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 

الكارثيـــة للظواهـــر المناخيـــة المتعـــددة، باتـــت جهـــود 

ـــل أولويـــة ُملحـــة لـــدول المنطقـــة، جنًبـــا  ـــف تمثِّ التكيُّ

إلـــى جنـــب مـــع جهـــود التخفيـــف؛ حيـــث إن نقطـــة 

الضعـــف الرئيســـة التـــي تواجـــه الشـــرق األوســـط 

ــدم  ـــف، وعـ ــى التكيُّ ــدرة علـ ــة القـ ــي محدوديـ ــن فـ تكمـ

توافـــر اإلمكانـــات االقتصاديـــة والبنيـــة التحتيـــة الالزمـــة 

مـن  وغيرهـا  الطبيعيـة  الكـوارث  أثـرت 
التحـوالت المناخيـة علـى مـا بيـن 3 إلـى 20% من 
مـدار  علـى  العالـم  شـهدها  التـي  الصراعـات 
القرن الُمنصرم، كما لعبت الظواهر المناخية 
الصراعـات  ـج  تأجُّ فـي  رئيًسـا  دوًرا  المتطرفـة 

فـي كل مـن سـوريا والسـودان واليمـن.
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ــاع  ــن ارتفـ ــًلا عـ ــة، فضـ ــدات المناخيـ ــة التهديـ لمجابهـ

تكلفـــة مواجهـــة هـــذه األضـــرار؛ إذ تشـــير تقديـــرات 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أن تكييـــف البنيـــة التحتيـــة 

واالقتصـــادات الشـــرق أوســـطية  فـــي هـــذا الصـــدد 

مـــن   %3.3 ُيعـــادل  مـــا  المنطقـــة  دول  ســـُيكلف 

الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي ســـنويًّا علـــى مـــدار األعـــوام 
العشـــرة المقبلـــة. )12(

إدراج  الدولــي ألهميــة  النقــد  تأكيــد صنــدوق  ورغــم 

سياســات التكيــف فــي صلــب جميــع االســتراتيجيات 

االقتصاديــة الوطنيــة، واســتغالل اإليــرادات المحليــة 

اإلضافيــة لــدول المنطقــة لدعــم اإلنفــاق علــى جهــود 

رئيســة  ــل بصفــة  تتمثَّ والتــي  المنــاخ،  مــع  ــف  التكيُّ

ــب للكــوارث عبــر إنشــاء أنظمــة أكثــر  فــي تعزيــز التأهُّ

كفــاءة الســتخدام الميــاه، واعتمــاد أســاليب زراعيــة 

ــز شــبكات األمــان  جديــدة، وحمايــة الســواحل، وتعزي

االجتماعي، وتدشين حمالت توعوية في هذا الصدد، 

ــف فــي المنطقــة بحاجــة  التكيُّ فــإن جهــود تمويــل 

إلــى دعــم دولــي كبيــر بشــروط ميســرة، وليــس فــي 

هيئــة قــروض ُتثقــل كاهــل تلــك البلــدان التــي تعانــي 

الديــون؛  بســبب  اقتصاديــة  ضغــوط  مــن  بالفعــل 

حيــث تشــير تقديــرات منظمــة التعــاون االقتصــادي 

لت 71% مــن  والتنميــة )OECD( إلــى أن القــروض شــكَّ

لــت  التمويــل العــام لملــف المنــاخ عــام 2019، فيمــا مثَّ

الُمحدقــة  المخــاوف  وتتفاقــم  فقــط،   %27 المنــح 

قــد  ألنــه  نظــًرا  النهــج؛  لهــذا  وفًقــا  الســير  بشــأن 

يدفــع البلــدان الناميــة للعــزوف عــن سياســات الحــد 
مــن االنبعاثــات الكربونيــة ومقاومتهــا. )13(

تمويـــل  إشـــكالية  لـــت  مثَّ اإلطـــار، فقـــد  هـــذا  وفـــي 

العديـــد مـــن مفاوضـــات  فـــي  المنـــاخ خـــط صـــدع 

ـــدت الـــدول المتقدمـــة  المنـــاخ الســـابقة؛ حيـــث تعهَّ

عـــام 2009، بتقديـــم 100 مليـــار دوالر ســـنويًّا لمســـاعدة 

الـــدول الناميـــة واالقتصـــادات الناشـــئة علـــى التخفيـــف 

ـــف معـــه،  ـــر المنـــاخ والتكيُّ مـــن اآلثـــار الناجمـــة عـــن تغيُّ

ولكنهـــا لـــم تتمكـــن مـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف خـــالل 

العقـــد الُمنصـــرم، ولـــم تتمكـــن مـــن تقديـــم ســـوى 

ـــف  80 مليـــار دوالر عـــام 2019، ولـــم تحـــَظ جهـــود التكيُّ

ــن  ــد األميـ ــم تأكيـ ــغ، رغـ ــذا المبلـ ــن هـ ــو 25% مـ إال بنحـ

العـــام لألمـــم المتحـــدة  "أنطونيـــو جوتيريـــش" أهميـــة 

المتعلـــق  التمويـــل  إجمالـــي  مـــن   %50 تخصيـــص 
ـــف.)14( بالمنـــاخ لجهـــود التكيُّ

مضاعفـــة  علـــى  نـــصَّ  جالســـكو  ميثـــاق  أن  ورغـــم 

مـــن  ـــف  التكيُّ لجهـــود  المخصـــص  التمويـــل 

ـــرات  مســـتويات عـــام 2019 بحلـــول عـــام 2025، فـــإن تقدي

برنامـــج البيئـــة التابـــع لألمـــم المتحـــدة تؤكـــد أن هـــذا 

، وأن العالـــم بحاجـــة إلـــى مضاعفـــة 
ٍ

المبلـــغ غيـــر كاف

ـــا،  ـــف البالغـــة نحـــو 70 مليـــار دوالر حاليًّ أمـــوال التكيُّ

أن  ـــع  المتوقَّ 2030، ومـــن  عـــام  بحلـــول  مـــرات  أربـــع 

تتـــراوح بيـــن 140 و300 مليـــار دوالر فـــي عـــام 2030، ونحـــو 

 )15(.2050 280 و500 مليـــار دوالر بحلـــول عـــام 

الواليـــات  علـــى  الضغـــط  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 

المتحـــدة األمريكيـــة والـــدول األوروبيـــة األكثـــر ثـــراًء 

للوفـــاء بالتعهـــدات التـــي قطعتهـــا علـــى نفســـها 

م للبلـــدان  زيـــادة التمويـــل المناخـــي الُمقـــدَّ بشـــأن 

الســـنوات  مـــدار  علـــى  دوالر  مليـــار   500 إلـــى  الناميـــة 

ـــل إحـــدى األولويـــات القصـــوى  الخمـــس المقبلـــة، يمثَّ

ـــة، مـــع ضمـــان أن يكـــون نصـــف  ـــرة الُمقبل خـــالل الفت

ـــف  هـــذا التمويـــل علـــى األقـــل مخصًصـــا لجهـــود التكيُّ
وليـــس التخفيـــف.)16(

التمويــل  مــن   %71 القــروض  لت  شــكَّ
العــام للمنــاخ عــام 2019، فيما مثَّلت المنح %27 
فقــط، وتتفاقــم المخــاوف الُمحدقــة بشــأن 
الســير وفًقــا لهــذا النهــج؛ نظــًرا ألنــه قــد يدفــع 
البلــدان الناميــة للعــزوف عــن سياســات الحــد 

مــن االنبعاثــات ومقاومتهــا.
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ثالثًا: الشرق األوسط على الطريق 
الصحيح لتحقيق االستدامة

لكبـــار  موطًنـــا  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  ُتعـــد 

ُمصـــدري البتـــرول فـــي العالـــم؛ حيـــث تســـتحوذ علـــى 

ــا  ــاج النفـــط العالمـــي، ورغـــم أنهـ ــو 31.3% مـــن إنتـ نحـ

فـــإن  العالـــم،  ســـكان  مـــن  فقـــط   %6 نحـــو  تضـــم 

إجمالـــي  مـــن   %9.4 بلـــغ  النفـــط  مـــن  اســـتهالكها 

العديـــد  ويعتمـــد   ،2021 عـــام  العالمـــي  االســـتهالك 

مـــن دول المنطقـــة بصـــورة كبيـــرة علـــى اســـتهالك 

ما فـــي قطاعـــات النقـــل  الوقـــود األحفـــوري، ال ســـيَّ

ـــر حصـــة مـــن  ـــاء، كمـــا تحظـــى المنطقـــة بأكب والكهرب
الدعـــم علـــى الطاقـــة علـــى مســـتوى العالـــم.)17(

وفـــي ضـــوء الحاجـــة الُملحـــة إلـــى مجابهـــة تداعيـــات 

اللحـــاق  المنطقـــة  دول  حاولـــت  المناخـــي،  ـــر  التغيُّ

بالركـــب العالمـــي فـــي هـــذا الشـــأن؛ إذ قطعـــت دول 

عديـــدة فـــي المنطقـــة خـــالل العـــام الُمنصـــرم 2021 

علـــى نفســـها تعهـــدات بالوصـــول للحيـــاد الكربونـــي 

بحلـــول منتصـــف القـــرن؛ فأعلنـــت المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية الوصـــول إلـــى صافـــي صفـــر انبعاثـــات 

ـــة  بحلـــول عـــام 2060، فيمـــا تســـتهدف اإلمـــارات العربي

المتحـــدة صافـــي انبعاثـــات صفريـــة بحلـــول عـــام 2050، 

ـــه مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، وجَّ

فـــي ينايـــر 2022، بمراجعـــة طـــرق خفـــض إنتـــاج البـــالد 

مـــن الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري، كمـــا 

ـــد ســـابًقا بخفـــض انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس  تعهَّ
الحـــراري بنســـبة 7.4% بحلـــول عـــام 2035. )18(

"االقتصـــاد  مبـــادرة  الريـــاض  اعتمـــدت  وقـــد  هـــذا، 

 ،)the Circular Carbon Economy( "الكربوني الدائري

وخفـــض  إلدارة  جديـــًدا  عمـــل  إطـــار  ُتعـــد  والتـــي 

محـــاور  أربعـــة  المفهـــوم  يضـــم  حيـــث  االنبعاثـــات؛ 

ـــل فـــي: الحـــد مـــن انبعاثـــات الكربـــون،  رئيســـة، تتمثَّ

باإلضافـــة  وإزالتـــه.  وتدويـــره،  اســـتخدامه،  وإعـــادة 

ـــد كل مـــن المغـــرب، واألردن، وقطـــر،  إلـــى ذلـــك، تعهَّ

وتونـــس، بخفـــض االنبعاثـــات بحلـــول عـــام 2030، كمـــا 

أصبحـــت الربـــاط فـــي اآلونـــة األخيـــرة رائـــدة فـــي مجـــال 
الشمســـية.)19( الطاقـــة 

المنطقـــة  اســـتضافة  فـــإن  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

للجولتيـــن الُمقبلتيـــن مـــن مؤتمـــر األطـــراف التفاقيـــة 

المنـــاخ،  ـــر  تغيُّ حـــول  اإلطاريـــة  المتحـــدة  األمـــم 

)COP27( فـــي مصـــر فـــي نوفمبـــر 2022، و)COP28( فـــي 

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي العـــام الُمقبـــل 2023، 

بالركـــب  اللحـــاق  تحـــاول  المنطقـــة،  أن دول  ُيثبـــت 

العالمـــي فيمـــا يخـــص مواجهـــة الظواهـــر المناخيـــة 

ـــف معهـــا، فـــي محاولـــة للســـيطرة  المتطرفـــة والتكيُّ

علـــى عجلـــة القيـــادة  فـــي هـــذا الصـــدد، وتوجيههـــا 
إلـــى اتجـــاه ُيناســـب مصالحهـــا. )20(

ـــن  ـــن متتالي  بحيـــث أن اســـتضافة المنطقـــة لمؤتمري

بـــدوره  يوفـــر  مـــرة  ألول  األطـــراف  مؤتمـــرات  مـــن 

مواجهـــة  فـــي  الجهـــود  لتعزيـــز  الـــالزم  الزخـــم 

األوســـط  الشـــرق  دول  تواجـــه  التـــي  التهديـــدات 

الفـــرص ذات الصلـــة  وشـــمال إفريقيـــا، وتعظيـــم 

االقتصاديـــة  باألولويـــات  المناخـــي  العمـــل  بربـــط 

ــة إلـــى تمكيـــن دول  ــا، باإلضافـ ــة بهـ ــة الخاصـ واألمنيـ

للعالـــم  المبتكـــرة  حلولهـــا  عـــرض  مـــن  المنطقـــة 

ــر،  ــل األخضـ ــددة، والنقـ ــة المتجـ ــاالت الطاقـ ــي مجـ فـ
الذكيـــة.)21( والزراعـــة 

فـــي ضـــوء الحاجـــة الُملحـــة إلـــى مجابهـــة 
دول  حاولـــت  المناخـــي،  ـــر  التغيُّ تداعيـــات 
المنطقـــة اللحـــاق بالركـــب العالمـــي فـــي هـــذا 
الشـــأن؛ إذ قطعـــت دول عديـــدة فـــي المنطقـــة 
نفســـها  علـــى   ،2021 الُمنصـــرم  العـــام  خـــالل 
تعهـــدات بالوصـــول للحيـــاد الكربونـــي بحلـــول 

منتصـــف القـــرن.
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القضايــا الرئيســة الُمدرجــة 

العــام  لهــذا  األطــراف  مؤتمــر  أعمــال  جــدول  علــى 

مكتســبات  علــى  الحفــاظ  فــي  ــل  تتمثَّ  ،)COP27(

هامــش  علــى  إقــراره  تــمَّ  الــذي  جالســكو"  "ميثــاق 

االلتزامــات  تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة   ،)COP26( قمــة 

والتعهــدات التــي قطعتهــا دول العالم على نفســها 

لتوضيــح  الــدول  هــذه  ودفــع  القمــة،  هــذه  خــالل 

أهــداف  إلــى  للوصــول  ستســتخدمها  التــي  اآلليــة 

خفــض االنبعاثــات الكربونيــة الخاصــة بهــا فــي المــدد 

المقــررة، ومحاولــة التوصــل إلــى تخفيضــات كبــرى. 

أولويــات  القمــة  أجنــدة  ذلــك، تضــم  إلــى  باإلضافــة 

ذات  والناميــة  اإلفريقيــة  الــدول  مطالــب  ــل  تمثِّ

للظواهــر  ُعرضــة  واألكثــر  المنخفضــة  االنبعاثــات 

ــز جــدول أعمــال القمــة  المناخيــة المتطرفــة؛ إذ يركِّ

ــف، ومعضلــة الخســائر واألضــرار،  علــى ُســبل التكيُّ
للمنــاخ.)22( الدولــي  التمويــل  وقضيــة 

كمـــا أن هـــذه التحـــركات مـــن شـــأنها تحفيـــز إطـــالق 

الشـــرق  دول  فـــي  النظيفـــة  الطاقـــة  مبـــادرات 

دول  وأن  ما  ســـيَّ ال  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 

المنطقـــة غنيـــة بالمـــوارد المتجـــددة، وخاصـــة الطاقـــة 

الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، فضـــًلا عـــن انخفـــاض 

تكلفـــة إنتـــاج الطاقـــة المتجـــددة بهـــا علـــى نطـــاق 

المرافـــق. وفـــي هـــذا الشـــأن، فـــإن تزاُيـــد الطلـــب 

فـــي  سُيســـهم  النظيفـــة  الطاقـــة  علـــى  العالمـــي 

ـــادة تدفـــق االســـتثمارات فـــي مشـــروعات الطاقـــة  زي

َثـــمَّ فـــإن  المتجـــددة إلـــى الشـــرق األوســـط، ومـــن 

اســـتضافة )COP27( و)COP28( ُتعـــد فرصـــة هائلـــة 

لتعزيـــز االســـتثمارات الدوليـــة فـــي مجـــاالت الطاقـــة 

بالمنطقـــة. األخضـــر  والهيدروجيـــن  المتجـــددة 

الُمدرجـــة  الرئيســـة  القضايـــا  ـــل  تتمثَّ
فـــي   ،)COP27( قمـــة  أعمـــال  جـــدول  علـــى 
ـــى  ـــدول عل ـــذ التعهـــدات التـــي قطعتهـــا ال تنفي
نفســـها خـــالل قمـــة )COP26(، والتركيـــز علـــى 
مثـــل:  والناميـــة،  اإلفريقيـــة  الـــدول  مطالـــب 
ـــف، ومعضلـــة الخســـائر واألضـــرار،  ُســـبل التكيُّ

وقضيـــة التمويـــل الدولـــي للمنـــاخ.
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أبـرز التهديـدات التـي  ـل ظاهـرة التغيـر المناخـي أحـد  تمثِّ

ما أن التداعيـات  تواجـه العالـم فـي اآلونـة األخيـرة، ال سـيَّ

اإلنسـاني  األمـن  تهـدد  المناخيـة  الكـوارث  عـن  الناجمـة 

بأبعـاده المختلفـة، فـال تقتصـر علـى مجـرد تصاعـد وتيـرة 

وأزمـات  والتصحـر  الجفـاف  وموجـات  السـيئ  الطقـس 

ُشّح المياه، وإنما أصبحت عواقب تغير المناخ أكثر حدة 

وتشابًكا؛ الرتباطها باألمن الغذائي، والمائي، واالستقرار 

االقتصـادي والسياسـي، والنزاعـات واإلرهـاب.  

تغيـر  لعواقـب  عرضـة  األكثـر  إفريقيـا  قـارة  وُتعـد 

المنـاخ، رغـم أنهـا األقـل تسـبًبا بـه، فرغـم أن إجمالـي 

حجـم غـازات االحتبـاس الحـراري اإلفريقيـة ال يتجـاوز 

نحـو 4% مـن حجـم االنبعاثـات العالميـة، فإنهـا تعانـي 

فـي  المتطرفـة،  المناخيـة  الظواهـر  مـن  ُجملـة  مـن 

هطـول  معـدالت  واضطـراب  الجفـاف  مقدمتهـا 

األمطـار، والتصحـر، األمـر الـذي يتمخـض عـن ارتفـاع 

تزايـد  ثـّم،  ومـن  البيئـي،  والنـزوح  اللجـوء  معـدالت 

األخـرى،  للمناطـق  التحتيـة  البنيـة  علـى  الضغـوط 

والتـي غالًبـا مـا تكـون ذات كثافـة سـكانية مرتفعـة، 

االقتصاديـة  الضغـوط  مفاقمـة  عـن  فضـًلا  هـذا 

عليها، بما ُيعرض االسـتقرار السياسـي واالجتماعي 

انـدالع  فـي  وُيسـهم  للخطـر،  المجتمعـات  لتلـك 

ـج الصراعات بين الطوائف والعرقيات  النزاعـات وتأجُّ

القـارة.  دول  فـي  المختلفـة 

هـــذا، وتتزايـــد خطـــورة األمـــر فـــي ضـــوء عالقـــة التأثيـــر 

المتبـــادل التـــي تبـــرز بيـــن ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي 

الظواهـــر  أن  إلـــى  بالنظـــر  القـــارة،  فـــي  واإلرهـــاب 

المناخيـــة المتطرفـــة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن تصاعـــد 

موجـــات النـــزوح يغـــذي الصراعـــات والتوتـــرات فـــي 

المنطقـــة، بمـــا يزيـــد مـــن هشاشـــتها، ويوفـــر مناًخـــا 

مالئًمـــا لصعـــود الجماعـــات اإلرهابيـــة مـــن ناحيـــة، 

التخريبيـــة  األعمـــال  ُتســـهم  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 

التـــي تقـــوم بهـــا األخيـــرة، وخاصـــة مـــا يتصـــل بحـــرق 

الغابـــات، فـــي تزايـــد االنبعاثـــات الكربونيـــة.  وعلـــى 

ــة  ــى العالقـ ــوء علـ ــال الضـ ــلط المقـ ــو، ُيسـ ــذا النحـ هـ

االرتباطيـــة بيـــن التغيـــر المناخـــي واإلرهـــاب فـــي القـــارة 

تشـــاد  بحيـــرة  منطقـــة  علـــى  بالتركيـــز  اإلفريقيـــة، 

التغيـــرات  تأثيـــر  علـــى  ا  بـــارًز دليـــًلا  تمثـــل  باعتبارهـــا 

المناخيـــة علـــى اإلرهـــاب فـــي المنطقـــة.

العالقـــة بيـــن التغيـــر المناخـــي وتنامـــي 
اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا 

ـــر المنـــاخ وتصاعـــد  فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــة بيـــن تغي

التغيـــرات  ـــل  تمثِّ المســـلحة،  الجماعـــات  دور 

نفـــوذ  لتنامـــي  ـــا  محوريًّ وداعًمـــا  حافـــًزا  المناخيـــة 

أن  ما  ســـيَّ ال  إفريقيـــا،  فـــي  اإلرهابيـــة  الجماعـــات 

الـــدول األكثـــر عرضـــة للظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة 

التغير المناخي واإلرهاب: بحيرة تشاد نموذًجا

أ.  فاروق حسين أبو ضيف

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار
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وارتفـــاع معـــدالت  للنزاعـــات  أرًضـــا خصبـــة  ُتعـــد 

العنـــف، فضـــًلا عـــن تنامـــي المعانـــاة مـــن الفقـــر، 

ومـــن ثـــّم، تكـــون بيئـــة ُمثلـــى لتجنيـــد المزيـــد مـــن 

أشـــارت  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي  اإلرهابيـــة.  العناصـــر 

منظمـــة األمـــم المتحـــدة إلـــى أن 8 دول مـــن بيـــن 

تســـتضيف  المنـــاخ  لتغيـــر  عرضـــة  دولـــة   15 أكثـــر 

بعثـــة لألمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـالم، وُتعـــد مالـــي 

المثـــال األبـــرز فـــي هـــذا الصـــدد. 

أن  إلـــى  الدراســـات  بعـــض  أشـــارت  وقـــد  هـــذا، 

ــي  ــوارد فـ ــليح المـ ــوم بتسـ ــة تقـ ــات اإلرهابيـ الجماعـ

ما المـــوارد المائيـــة، بمـــا يفضـــي إلـــى  القـــارة، ال ســـيَّ

ــّم  ــا الســـكان، ومـــن ثـ تفاقـــم األزمـــات التـــي يعانيهـ

زيـــادة حالـــة الســـخط ضـــد األنظمـــة السياســـية، 

وخاصـــة فـــي المناطـــق التـــي تعانـــي وطـــأة التغيـــرات 

المناخيـــة. 

وفـــي هـــذا اإلطـــار، تســـتفيد الجماعـــات المســـلحة 

مـــن حالـــة عـــدم االســـتقرار الناتجـــة عـــن التغيـــرات 

ــي  ــة، وذلـــك فـ ــي الـــدول الهشـ ــة فـ ــة، وخاصـ المناخيـ

ضـــوء عجـــز حكومـــات هـــذه الـــدول عـــن تقديـــم الدعـــم 

ــا، وتوفيـــر االســـتقرار للمواطنيـــن،  الـــالزم لمواطنيهـ

ولـــذا تســـعى تلـــك الجماعـــات إلـــى ســـد هـــذه الفجـــوة 

عبـــر توفيـــر الخدمـــات األساســـية للســـكان؛ لكســـب 

هـــذه  فـــي  شـــرعيتها  وتعزيـــز  ودعمهـــم،  ثقتهـــم 

إلـــى  الشـــباب  اســـتقطاب  ثـــّم،  ومـــن  األوســـاط، 

صفوفهـــا وتجنيـــد المزيـــد مـــن العناصـــر. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة، 

مثـــل: إثيوبيـــا، وكينيـــا، والصومـــال، وجنـــوب الســـودان، 

شـــهدت بعـــض الفيضانـــات وموجـــات الجفـــاف التـــي 

تعـــد األقـــوى مـــن نوعهـــا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وتشـــير 

ــة  ــر المناخيـ ــذه الظواهـ ــى أن هـ ــرات إلـ بعـــض التقديـ

ا للنزاعـــات القائمـــة  المتطرفـــة ُتعـــد عامـــًلا محفـــًز

ــى  ــد أفضـ ــك، فقـ ــى ذلـ ــالوًة علـ ــدان، عـ ــك البلـ ــي تلـ فـ

نقـــص المـــوارد المائيـــة فـــي الكاميـــرون، ال ســـيما فـــي 

أقصـــى شـــمال البـــالد، إلـــى تصاعـــد وتيـــرة النزاعـــات 

بيـــن الصياديـــن والمزارعيـــن هنـــاك، ونـــزوح مـــا ال يقـــل 

عـــن 100 ألـــف شـــخص داخـــل الكاميـــرون وخارجهـــا. 

ر رئيـــس مفوضيـــة االتحـــاد  وبنـــاًء علـــى ذلـــك، حـــذَّ

ــم  ــن أن تفاقـ ــد"، مـ ــي محمـ ــى فقـ ــي، "موسـ اإلفريقـ

ــدالت  ــد معـ ــا، وتزايـ ــي إفريقيـ ــة فـ ــاع المناخيـ األوضـ

المـــوارد  علـــى  الضغـــوط  وزيـــادة  الجفـــاف، 

إلـــى مفاقمـــة الصراعـــات،  الشـــحيحة، ســـيفضي 

ومـــن ثـــّم، خلـــق بيئـــة خصبـــة ألنشـــطة الجماعـــات 

اإلرهابيـــة، ودعـــا المجتمـــع الدولـــي إلـــى إيـــالء المزيـــد 

تغيـــر  بيـــن  االرتباطيـــة  للعالقـــة  االهتمـــام  مـــن 

واإلرهـــاب.  المنـــاخ 

اإلرهــاب وتغيــر المنــاخ فــي حــوض 
بحيــرة تشــاد 

مـــن  أجـــزاًء  تشـــاد  بحيـــرة  حـــوض  منطقـــة  تضـــم 

الكاميـــرون وتشـــاد والنيجـــر ونيجيريـــا، ويعتمـــد نحـــو 

ميـــاه  إمـــدادات  علـــى  المنطقـــة  ســـكان  مـــن   %90

ـــاه األمطـــار بصـــورة رئيســـة،   البحيـــرة المتضائلـــة ومي

األزمـــات  كبـــرى  مـــن  واحـــدة  المنطقـــة  وتواجـــه 

اإلنســـانية فـــي العالـــم منـــذ عـــام 2017، حيـــث يعانـــي 

أكثـــر مـــن 7 مالييـــن شـــخص مـــن انعـــدام األمـــن 

الحـــاد.  الغذائـــي 

المناخـــي  التغيـــر  ظاهـــرة  تقتصـــر  ال 
ــيئ  ــرة الطقـــس السـ ــد وتيـ ــرد تصاعـ ــى مجـ علـ
وموجـــات الجفـــاف والتصحـــر وأزمـــات ُشـــّح 
الميـــاه، وإنمـــا أصبحـــت عواقـــب تغيـــر المنـــاخ 
باألمـــن  الرتباطهـــا  وتشـــابًكا؛  حـــدة  أكثـــر 
الغذائـــي، والمائـــي، واالســـتقرار االقتصـــادي 

واإلرهـــاب. والنزاعـــات  والسياســـي، 
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وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، تفاقمـــت الظواهـــر المناخيـــة 

ارتفـــاع  مقدمتهـــا  وفـــي  المنطقـــة،  بتلـــك  الحـــادة 

األراضـــي  وتدهـــور  والتصحـــر  الجفـــاف  معـــدالت 

ــي؛  ــن الغذائـ ــور األمـ ــي تدهـ ــبب فـ ــا تسـ ــة، ممـ الزراعيـ

ـــا  حيـــث يتنافـــس نحـــو 30 مليـــون شـــخص فـــي نيجيري

ــاه  ــر والكاميـــرون علـــى إمـــدادات الميـ ــاد والنيجـ وتشـ

ــال  ــح المجـ ــا يفسـ ــو مـ ــرة، وهـ ــي البحيـ ــة فـ المتضائلـ

ما جماعـــة  لزيـــادة نشـــاط الجماعـــات اإلرهابيـــة، ال ســـيَّ

ــة.   ــك المنطقـ ــط بتلـ ــي تنشـ ــرام التـ ــو حـ بوكـ

وفـــي هـــذا الســـياق، فقـــد أفضـــت الظواهـــر المناخيـــة 

المتطرفـــة التـــي شـــهدتها المنطقـــة إلـــى نـــزوح 2.7 

مليـــون شـــخص فـــي حـــوض بحيـــرة تشـــاد عـــام 2020، 

غالبيتهـــم فـــي نيجيريـــا بواقـــع 1.9 مليـــون نـــازح فـــي 

ــر  ــر بالذكـ ــو، ومـــن الجديـ ــوا، ويوبـــي، بورنـ ــات: أدامـ واليـ

أن األخيـــرة ســـجلت أكبـــر نشـــاط للجماعـــات اإلرهابيـــة 

بمنطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي؛ حيـــث وقـــع بهـــا نحـــو 

867 هجوًمـــا، أســـفر عـــن وفـــاة 6581 شـــخصا، وذلـــك 

اإلرهابيـــة  األعمـــال  بلغـــت  حيـــث  2019؛  عـــام  خـــالل 

ذروتهـــا فـــي تلـــك الفتـــرة. 

ووفًقــا لتقريــر "مؤشــر اإلرهــاب العالمــي لعــام 2022" احتلَّــت دول الســاحل اإلفريقــي وغــرب إفريقيــا 

مراتــب متقدمــة فــي ترتيــب الــدول األكثــر تضــرًرا مــن اإلرهــاب، أبرزهــا مــا يلــي:  

 وعلى هـــذا الـنـحـــو، تـنـتـشـــــر الـجـمـاعـــات اإلرهــابـيـــــة،

ما تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش فـــي إفريقيـــا  ال ســـيَّ

 جنــــوب الـصــحـــــــراء؛ حـيــــث إن 7 دول مــــن أصـــل أكـبـــر

األعمـــال  وتيـــرة  تصاعـــد  إفريقيـــة شـــهدت  دول   10

جنـــوب  إفريقيـــا  منطقـــة  فـــي  تقـــع   - اإلرهابيـــة 

والكاميـــرون،  النيجـــر،  وهـــي:  والســـاحل،  الصحـــراء 

وبوركينـــا فاســـو، وموزمبيـــق، وجمهوريـــة الكونغـــو 

وإثيوبيـــا.  ومالـــي،  الديمقراطيـــة، 

4

بوركينا فاسـو

ترتيب الدول اإلفريقية األكثر تضرًرا من اإلرهاب

6

نيجيريـــا

7

مـــــالـي

8

النيـجــــر

11

الكاميرون

13

موزمبيق

19

تشــــاد
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فـي  المتطرفـة  المناخيـة  الظواهـر  أدت 
منطقة بحيرة تشاد إلى تدهور اإلنتاج الزراعي، 
عمـدت  ثـّم  ومـن  الفقـر،  معـدالت  وارتفـاع 
األوضـاع،  اسـتغالل  إلـى  حـرام  بوكـو  جماعـة 
وفرضـت سـيطرتها علـى مسـاحات شاسـعة 

تشـاد. ببحيـرة  المحيطـة  األراضـي  مـن 

هـــذا، وقـــد أدت الظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة فـــي 

ــي،  ــاج الزراعـ ــور اإلنتـ ــى تدهـ ــاد إلـ ــرة تشـ ــة بحيـ منطقـ

ومـــن ثـــّم، عمـــدت جماعـــة بوكـــو حـــرام إلـــى اســـتغالل 

مســـاحات  علـــى  ســـيطرتها  وفرضـــت  األوضـــاع، 

شاســـعة مـــن األراضـــي المحيطـــة ببحيـــرة تشـــاد. 

أن  إلـــى  الخبـــراء  بعـــض  أشـــار  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

ــه  ــي تواجـ ــة التـ ــات األمنيـ ــر التحديـ ــل أكبـ ـ ــاب يمثِّ اإلرهـ

منطقـــة حـــوض بحيـــرة تشـــاد، والتـــي شـــهدت ارتفاًعـــا 

ملحوًظـــا فـــي معـــدالت الجريمـــة وأعمـــال العنـــف 

فـــي اآلونـــة األخيـــرة. عـــالوًة علـــى ذلـــك، تســـتخدم 

بعـــض الجماعـــات اإلرهابيـــة حاليـــا األمـــن الغذائـــي 

للـــدول كســـالح لتأجيـــج الصراعـــات، فعلـــى ســـبيل 

كتنظيـــم  المســـلحة  الجماعـــات  عمـــدت  المثـــال، 

داعـــش وبوكـــو حـــرام للســـيطرة علـــى مـــوارد الغـــذاء 

واســـتخدامها كســـالح لتحفيـــز الصراعـــات.

ــا  وختاًمــا، فــإن التغيــر المناخــي ُيعــد عامــًلا ديناميكيًّ

ا للعنــف فــي القــارة؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن  محفــًز

التغيــرات المناخيــة والتداعيات الكارثيــة المصاحبة لها، 

ما الجفــاف والتصحــر والُشــح المائــي، ســتؤدي  ال ســيَّ

إلــى تقويــض األنشــطة الزراعيــة واألمــن الغذائــي، ومن 

النزاعــات  يفاقــم  بمــا  األشــخاص،  نــزوح مالييــن  ثــّم، 

واألزمــات التــي تشــهدها القــارة، ويخلــق بــدوره بيئــة 

خصبــة لنمــو وانتشــار الجماعــات اإلرهابيــة. 
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د. رغــدة البـهي

تتطلــب دبلوماســية المنــاخ تجــاوز األطــر السياســية 

أعلــى  إلــى  وصــوًلا  الصلــة  ذات  التقليديــة  والقانونيــة 

مســتوى مــن مســتويات التنســيق الدولــي وحوكمــة 

األهــداف  بيــن  الموازنــة  مــع  السياســية،  الخيــارات 

االقـتـصـاديـــــة الـمـتـضـاربـــة والـتـغيـــــرات الـمـنـاخـيــــــــة 

العالقــة  تتجلــى  الدبلوماســية. ومــن هنــا،  واألهــداف 

فعاليــة  إن  إذ  وحوكمتــه؛  المنــاخ  دبلوماســية  بيــن 

المــوارد  إدارة  بحســن  رهــن  المناخيــة  الدبلوماســية 

وطبيعــة  المحليــة  وبالجماهيــر  ناحيــة،  مــن  الداخليــة 

رؤيتهــا للعمــل المناخــي مــن ناحيــة أخــرى. فــال شــك 

أن فعاليــة الجهــود الحكوميــة الدبلوماســية فــي مجــال 

المنــاخ تتصــل بدرجــة تأييــد الــرأي العــام لهــا ألنه يضفي 

عليهــا المصداقيــة فــي الخــارج. وبعبــارة أخــرى، يمكــن 

مــن خــالل دبلوماســية المنــاخ ربــط مختلــف وجهــات 

الخيــارات  حوكمــة  عبــر  والعالميــة  الوطنيــة  النظــر 

التنميــة  أهــداف  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  السياســية، 

المتضاربــة. وفــي المقابــل، تأتــي الدبلوماســية المناخية 

األولويــات  َثــمَّ  ومــن   - الوطنــي  للخطــاب  انعكاًســا 

والمفاوضــات  الفعاليــات  مختلــف  فــي   - الوطنيــة 

المناخيــة.  بالتغيــرات  الصلــة  ذات  الدوليــة 

أولًا: دبلوماسية المناخ وحوكمته

على الرغم من عدم وجود تعريف محدد لدبلوماسية 

المنـاخ )Climate Diplomacy(، فإنهـا تشـمل جميـع 

ــيـــة االقـــتـــصـــاد  ــلـ ــة - كـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــوم الـ ــ ــل ــعــ ــ مــــــــدرس ال
الـــــقـــــاهـــــرة  جـــــامـــــعـــــة   – الــــســــيــــاســــيــــة  والــــــعــــــلــــــوم 

الصلـة  ذات  الدبلوماسـية  المشـاركات  أشـكال 

بالتغيـرات المناخيـة باعتبارهـا تمثـل قضيـة عالميـة 

وقـد  والخارجيـة.  الداخليـة  الجهـود  تكاتـف  تسـتلزم 

فـي  الدبلوماسـية  مـن  النـوع  بذلـك  االهتمـام  تزايـد 

مـن  شـكًلا  بوصفـه  للمنـاخ،  باريـس  اتفـاق  أعقـاب 

سـيما  ال  األطـراف،  متعـددة  الدبلوماسـية  أشـكال 

أنها تشمل استخدام مختلف األدوات الدبلوماسية 

لدعـم الجهـود الدوليـة المعنيـة بالتغيـرات المناخيـة 

آثارهـا السـلبية علـى السـالم،  التخفيـف مـن  بهـدف 

أهـداف  وتعزيـز  ناحيـة،  مـن  واالزدهـار  واالسـتقرار، 

السياسـة الخارجيـة األخـرى، مثـل بناء الثقة والسـلم 

أو تعزيـز التعدديـة مـن ناحيـة ثانيـة، وذلـك مـن خـالل 

وحوكمـة  لتقييـم  مناسـبة  اسـتراتيجيات  إعـداد 

العالمـي.  االسـتراتيجي  المسـتوى  علـى  المخاطـر 

كمـا تعنـي دبلوماسـية المنـاخ أيًضـا إعطـاء األولويـة 

جميـع  فـي  الشـركاء  مختلـف  مـع  المناخـي  للعمـل 

الحـوارات  مختلـف  فـي  واالنخـراط  العالـم،  أنحـاء 

العامـة،  الدبلوماسـية  والمنتديـات  الدبلوماسـية 

الشـريكة  البلـدان  إلـى  الوصـول  ذلـك  ويشـمل 

مـن  ممثليـن  علـى  اعتمـاًدا  الثنائـي  المسـتوى  علـى 

الخـاص. والقطـاع  المدنـي  المجتمـع 

وتتجلـــى العالقـــة بيـــن حوكمـــة المنـــاخ ودبلوماســـيته 

بالنظـــر إلـــى تعريـــف حوكمـــة المنـــاخ علـــى أنهـــا شـــكل 

المناخ بين الدبلوماسية والحوكمة: تجارب دولية
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ــي  ــر التـ ــات والتدابيـ ــية واآلليـ ــكال الدبلوماسـ مـــن أشـ

تهـــدف إلـــى الحـــد مـــن تداعيـــات التغيـــرات المناخيـــة 

علـــى األنظمـــة االجتماعيـــة )مـــن خـــالل التخفيـــف 

أو التكيـــف(، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى طبيعـــة العالقـــة 

والسياســـات  ناحيـــة،  مـــن  والخـــارج  الداخـــل  بيـــن 

المناخيـــة المحليـــة والدوليـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى. فـــال 

يمكـــن لمســـاهمات الدولـــة المناخيـــة أن تنجـــح إال إذا 

اعتمـــدت علـــى برامـــج وطنيـــة قويـــة ُتكافـــح التغيـــرات 

المناخيـــة مـــن أســـفل إلـــى أعلـــى مـــن خـــالل تغييـــرات 

ســـلوكية فـــي المقـــام األول، وهـــي البرامـــج التـــي يجـــب 

ــي  ــي المحلـ ــاع السياسـ ــي اإلجمـ ــا فـ ــذر بدورهـ أن تتجـ

وعمليـــات التنميـــة الوطنيـــة.

التحليـــالت  بعـــض  أرجعـــت  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 

تطـــور حوكمـــة المنـــاخ إلـــى دبلوماســـيته، بـــل وتطـــور 

المنظمـــات  وتعـــدد  للقوميـــة  العابـــرة  الشـــبكات 

ليلتقـــي  بـــه،  المعنيـــة  الحكوميـــة  غيـــر  الدوليـــة 

ـــة  ـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاري ـــد اتفاقي المفهومـــان عن

بشـــأن التغيـــر المناخـــي لعـــام 1992 التـــي عقـــدت فـــي 

بـــت بـــأول حـــدث رئيـــس فـــي  "ريـــو دي جانيـــرو"، ألنهـــا ُلقِّ

تاريـــخ دبلوماســـية المنـــاخ؛ حيـــث خاطـــب المؤتمـــر 

النجـــاح  لمحـــاكاة  وســـعى  العالـــم،  دول  مختلـــف 

ــي التخلـــص  ــال" فـ ــول "مونتريـ ــي لبروتوكـ الدبلوماسـ

التدريجـــي مـــن المـــواد الكيميائيـــة التـــي تؤثـــر بالســـلب 

فـــي طبقـــة األوزون. وعلـــى صعيـــد متصـــل، كافحـــت 

تنظيمـــي  إطـــار  لصياغـــة  الوطنيـــة  الحكومـــات 

عـــن  جهودهـــا  لتســـفر  المنـــاخ،  لحوكمـــة  شـــامل 

مجموعـــة معقـــدة مـــن األنظمـــة المترابطـــة التـــي 

تجلـــت بدورهـــا فـــي صـــورة مؤسســـات واتفاقيـــات 

نهًجـــا  يتطلـــب  مـــا  قانونيـــة،  وقواعـــد  ومنتديـــات 

يدمـــج المنـــاخ والسياســـة الخارجيـــة بطـــرق إبداعيـــة 

الـــدول  ونوايـــا  مصالـــح  تقييـــم  مـــع  واســـتباقية، 

األخـــرى بدقـــة للوقـــوف علـــى أرضيـــة مشـــتركة.

ومــن األمثلــة علــى ذلــك مبــادرة "الحكومــات المحليــة 

مــن أجــل االســتدامة" الصــادرة عــن المجلــس الدولي 

األمــم  اتفاقيــة  اعتمــد  الــذي  المحليــة  للمبــادرات 

المتحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي كجــزء مــن 

المتفــق  باألهــداف  المحلــي  العمــل  بربــط  التزامــه 

ــا؛ فقــد أمكــن تطويــر أســاليب مبتكــرة  عليهــا دوليًّ

االنبعاثــات  تقليــل  إلــى  تســعى  المنــاخ  لحوكمــة 

باســتخدام اآلليــات القائمــة علــى الســوق. وتشــمل 

الشــبكات األخــرى العابــرة للقوميــة تحالــف التخلــص 

الــذي   )Powering Past Coal Alliance( الفحــم مــن 

يهــدف إلــى التخلــص التدريجــي مــن اســتخدام الفحــم 

فيــه  تتزايــد  الــذي  الوقــت  ففــي  الكهربــاء.  لتوليــد 

أهميــة الجهــود الدوليــة الحكوميــة -برغــم تعــدد مــا 

قــد ينجــم عنهــا مــن معاهــدات دوليــة- فــي التخفيــف 

مــن تداعيــات التغيــرات المناخيــة، فإنهــا تقبــع فــي 

إطــار نســيج أوســع مــن مبــادرات حوكمــة المنــاخ 

الخاصــة والعامــة ذات النطاقــات المتعــددة.

المنــاخ  دبلوماســية  مــن  كلٌّ  اصطــدم  وقــد  هــذا 

وحوكمتــه باالنقســام التاريخــي بيــن دول الشــمال 

ــات الكربونيــة  ــد حجــم االنبعاث والجنــوب؛ بســبب تزاي

بالمقارنــة  الصناعيــة  الشــمال  دول  تصدرهــا  التــي 

بــدول الجنــوب غيــر الصناعيــة، وقــد تمخــض عــن هــذا 

االنقســام مفهــوم المســؤوليات المشــتركة، ولكــن 

اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  فــي  المتباينــة 

بشــأن تغيــر المنــاخ؛ حيــث يدفــع الجنــوب بأنــه األقــل 

ا بتداعيــات التغيرات  تلويًثــا للبيئــة، وإن كان األكثــر تأثــًر

المناخيــة. وقــد انعكســت تلــك االنقســامات علــى 

فعالية دبلوماســية المناخ رهن بحســن 
وبتأييــد  ناحيــة،  مــن  الداخليــة  المــوارد  إدارة 
الــرأي العــام للعمــل المناخــي مــن ناحيــة ثانيــة؛ 
حيــث ترتبــط فعاليــة الجهــود الحكوميــة فــي 
مجــال المنــاخ بدعــم الــرأي العــام الــذي يضفــي 

عليهــا المصداقيــة فــي الخــارج.
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أربعـة  األوروبيـة  المفوضيـة  حـددت 
مسـارات لدبلوماسـية المنـاخ علـى المسـتوى 
فـي  بالتعدديـة  االلتـزام  وهـي:  السياسـي، 
سياسة المناخ ال سيما تنفيذ اتفاقية باريس، 
ومعالجة آثار تغير المناخ على السـالم واألمن، 
الطمـوح  ورفـع  الداخلـي  العمـل  وتيـرة  ودفـع 
مجـال  فـي  الدولـي  التعـاون  وتعزيـز  العالمـي، 

والتوعيـة. الدعـوة  خـالل  مـن  المنـاخ 

مختلــف قضايــا حوكمــة المنــاخ الدوليــة. ولمواجهــة 

بــأن  تدفــع  التــي  الدوليــة  األصــوات  تعــددت  ذلــك، 

ــة،  ــات التنمي ــاخ ال تتعــارض مــع متطلب حوكمــة المن

وبالتالــي ال تفــرض أعبــاًء ماليــة إضافيــة علــى الــدول 

الناميــة. فتبًعــا للجنــة العالميــة لالقتصــاد والمنــاخ، 

تتوافــق نحــو 90٪ مــن اإلجــراءات المطلوبــة لخفــض 

أهــداف  مــع  حــرارة األرض درجتيــن مئويتيــن  درجــة 

ــة والنمــو العــادل، وإن تطلــب األمــر  ــة الوطني التنمي

مــع  التكيــف  علــى  المجتمعــات  قــدرة  تعظيــم 

التغيــرات المناخيــة باســتخدام عــدة طــرق، منها على 

تســمح  التــي  التكيفيــة"،  "الحوكمــة  المثــال  ســبيل 

لتعظيــم  مختلفــة  حلــول  بتجربــة  الــدول  لمختلــف 

المناخيــة التغيــرات  مــع  التكيــف  علــى   قدرتهــا 

 )Extreme weather ال ســيما الطقــس المتطــرف(

تبًعــا آلثارهــا المحليــة.

ثانًيا: أبرز التجارب الدولية

ســـتضع الصيـــن فـــي 2022 لمســـاتها األخيـــرة علـــى 

ســـتضع  كمـــا  األجـــل،  طويلـــة  المنـــاخ  سياســـات 

المقبلـــة  الخمـــس  للســـنوات  اإلنمائيـــة  أهدافهـــا 

وهـــي  والمقاطعـــات،  القطاعـــات  مســـتوى  علـــى 

السياســـات التـــي ســـتعتمد فـــي المقـــام األول علـــى 

سياســـاتها المحليـــة، بيـــد أن التحـــوالت العالميـــة - 

بمـــا فـــي ذلـــك األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة، والقيـــود 

ـــا  عالميًّ الطاقـــة  علـــى  الطلـــب  وتنامـــي  التجاريـــة، 

المنـــاخ  حســـابات  فـــي  مباشـــر  بشـــكل  ســـتؤثر   -

الصينيـــة لتشـــكل مجـــال دبلوماســـية المنـــاخ، مـــع 

األخـــذ فـــي االعتبـــار تزايـــد أهميـــة فهـــم القـــوى الكامنـــة 

وتقييـــم  الصيـــن،  فـــي  المنـــاخ  إدارة  عمليـــة  وراء 

فعاليـــة مؤسســـات المنـــاخ الصينيـــة لفهـــم هيـــكل 

ـــر سياســـات  ـــاخ العالمـــي، وال شـــك فـــي تأث إدارة المن

الحاكـــم؛  النظـــام  بشـــعبية  الصينيـــة  المنـــاخ  إدارة 

المناخـــي  الحيـــاد  هـــدف  عـــن  اإلعـــالن  بـــات  حيـــث 

ا جديـــًدا للشـــرعية السياســـية. مصـــدًر
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تفتقـــر بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة األقـــل 
ا إلـــى القـــدرات الالزمـــة للمشـــاركة بنشـــاط  نمـــوًّ
يتراجـــع  وبالتالـــي  المنـــاخ،  دبلوماســـية  فـــي 
المفاوضـــات  فـــي  ســـيما  ال  ـــا،  دوليًّ تأثيرهـــا 
المناخيـــة التـــي ترتهـــن فعاليتهـــا - فـــي الغالبيـــة 
الـــدول  بموافقـــة   - الحـــاالت  مـــن  العظمـــى 

الصناعيـــة الكبـــرى علـــى مخرجاتهـــا.

االتحـــاد  مجلـــس  حـــدد  األوروبـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 

األوروبـــي ثالثـــة أهـــداف لدبلوماســـية المنـــاخ، وهـــي: 

كأولويـــة  المناخـــي  التغيـــر  دفـــع  فـــي  االســـتمرار 

اســـتراتيجية فـــي المحادثـــات الدبلوماســـية، ودعـــم 

تطبيـــق اتفاقيـــة باريـــس، وزيـــادة الجهـــود الراميـــة 

إلـــى معالجـــة خلـــل العالقـــة بيـــن المنـــاخ والمـــوارد 

حـــددت  كمـــا  والهجـــرة.  واالزدهـــار  الطبيعيـــة 

المفوضيـــة األوروبيـــة أربعـــة مســـارات لدبلوماســـية 

فـــي:  تتمثـــل  السياســـي،  المســـتوى  علـــى  المنـــاخ 

االلتـــزام بالتعدديـــة فـــي سياســـة المنـــاخ ال ســـيما 

فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ اتفـــاق باريـــس، ومعالجـــة آثـــار 
تغيـــر المنـــاخ علـــى الســـالم واألمـــن، ودفـــع وتيـــرة 

ــز  العمـــل الداخلـــي ورفـــع الطمـــوح العالمـــي، وتعزيـ

خـــالل  مـــن  المنـــاخ  مجـــال  فـــي  الدولـــي  التعـــاون 

دبلوماســـية  تشـــير  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي  التوعيـــة. 

رئيـــس  األوروبـــي- بشـــكل  الصعيـــد  -علـــى  المنـــاخ 

إلـــى اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا المفوضيـــة األوروبيـــة، 

األوروبـــي،  لالتحـــاد  الخارجيـــة  الشـــؤون  ومجلـــس 

ـــل  ـــي )برئاســـة الممث ـــرة العمـــل الخارجـــي األوروب ودائ

والسياســـة  الخارجيـــة  للشـــؤون  لالتحـــاد  األعلـــى 

الدولـــي. المناخـــي  التعـــاون  لدفـــع  األمنيـــة( 

ــية  ــة لدبلوماسـ ــاالت الرئيسـ ــد المجـ ــق أحـ ــا يتعلـ كمـ

المنـــاخ األوروبيـــة بالمخاطـــر األمنيـــة التـــي قـــد تنجـــم 

عـــن التغيـــرات المناخيـــة، ولـــذا، فـــي 26 فبرايـــر 2018، 

المجلـــس  اســـتنتاجات  األوروبـــي  االتحـــاد  اعتمـــد 

بشـــأن دبلوماســـية المنـــاخ التـــي كانـــت أقـــرب إلـــى 

سياســـات العمـــل مـــن ســـوابقها؛ ليكثـــف االتحـــاد 

عالميـــة  فاعلـــة  جهـــة  ليصبـــح  جهـــوده  األوروبـــي 

ل  رائـــدة تســـعى للوفـــاء باتفاقيـــة باريـــس، مـــع تحـــوُّ

تركيـــزه صـــوب معالجـــة وتخفيـــف المخاطـــر األمنيـــة 

ــر  ــر تقريـ ــد أقـ ــة، وقـ ــرات المناخيـ ــا التغيـ التـــي تفرضهـ

االتحـــاد األوروبـــي لعـــام 2018 حـــول دبلوماســـية المنـــاخ 

بـــأن تغيـــر المنـــاخ يمثـــل تهديـــًدا معقـــًدا يجـــب أن 

ل السياســـة الخارجيـــة األوروبيـــة، ويدعـــو إلـــى  ُيشـــكِّ

إلـــى نهـــج أكثـــر  مشـــاركة برلمانيـــة كبـــرى، وصـــوًلا 

تشـــاركية وشـــمولية.
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وحــوكــمــتـــــــه  الــمــنـــــــاخ  دبــلــومــاســــــيـــــة 
دول  بيـن  الكـبـيـــــر  بالفـــــارق  دائًما  سـتصطدمان 
المـســــؤولية،  والـجـنــوب على صـعـيــــد  الشـــمـال 
الالزمــــة،  والمــــوارد  المتكبَّدة،  الماديــة  والتكلفة 
والكفاءات البشرية، والقدرة على التأثير في جداول 
األعمال الدبلوماسية الوطنية والدولية، وموقعها 
على  والقدرة  الحالي،  الجيوسياسي  المشهد  في 

حشد المعلومات التقنية واالستراتيجية.

وفي يوليو 2020، ناقشت الدول األعضاء التقدم المحرز 
في  بالمناخ  المتعلقة  األمنية  المخاطر  صعيد  على 
التي  النقاشات  وهي  االفتراضية،  المؤتمرات  أحد 
خُلصت إلى أن التعمق في فهم التغيرات المناخية، 
التزام  الوقائي، يستلزم وجود  واألمن، وتعزيز العمل 
سياسي قوي على المستويات العالمية واإلقليمية 
والوطنية، بل ومناقشات مستفيضة مع المنظمات 
اإلقليمية والمجتمع المدني ومجتمعات الخبراء من 
مختلف المناطق من خالل المشاورات غير الرسمية، 
وورش  الدولية،  المؤتمرات  في  الجانبية  والفعاليات 
التوعية  وأنشطة  االستماع،  وجلسات  العمل، 
المؤسسات  مختلف  تشارك  كما  المختلفة. 
الشريكة في توحيد وجهات النظر اإلقليمية من خالل: 
المشاورات والبيانات المشتركة، وأوراق السياسات، 
واألمن،  المناخ  بالمنطقة حول  الخاصة  والمعارض 

وذلك من بين أمور أخرى.

وعلـى عكـس الخبـرة األوروبيـة، يمكـن القـول إنـه علـى 
اإلفريقيـة  الـدول  بعـض  تفتقـر  اإلفريقـي،  الصعيـد 
ا إلـى القـدرات الالزمـة للمشـاركة بنشـاط  األقـل نمـوًّ
ا،  فـي دبلوماسـية المنـاخ، وبالتالـي يتراجـع تأثيرهـا دوليًّ
ترتهـن  التـي  المناخيـة  المفاوضـات  فـي  سـيما  ال 
 - الحـاالت  مـن  العظمـى  الغالبيـة  فـي   - فعاليتهـا 
مخرجاتهـا،  علـى  الكبـرى  الصناعيـة  الـدول  بموافقـة 
التزامـات  فـرض  علـى  المخرجـات  تلـك  قـدرة  ومـدى 
حقيقيـة تكفـل خفـض االنبعاثـات الكربونيـة من خالل 
تغيير حقيقي في األنشـطة الصناعية، عماده التحول 

وتقليـل  والمتجـددة،  النظيفـة  الطاقـة  مصـادر  إلـى 
االعتمـاد علـى الطاقـة غيـر المتجـددة، ال سـيما الفحم 

بوصفـه أحـد أكثـر المصـادر تلويًثـا للبيئـة.

من  كثير  افتقار  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 
الدول اإلفريقية إلى منصب مبعوث المناخ الخاص، 
المعينين  المناخ  مبعوثي  من  قليل  عدد  حاول  ولذا 
تمثيل دول القارة بأكملها؛ فعلى سبيل المثال، لعب 
مبعوث المناخ في دولة جامبيا "عثمان جارجو" دوًرا في 
البعثات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى إجماع 
األفارقة.  الحكوميين  المسؤولين  كبار  بين  وتفاهم 
وقد تمثل هدفه في بناء نظام مناخي شامل يعمل 
على خفض االنبعاثات الكربونية لدول القارة، وزيادة 
التعاون بشأن التكيف المناخي، والقضايا األخرى ذات 
الصلة، ومنها: تحديد أفضل الممارسات للمشاركة 
المتطلبات  وتحديد  المناخ،  دبلوماسية  في  الناجحة 
بهدف  المعنيين  الحكوميين  والمسؤولين  الداخلية 
الحكومية،  وغير  الحكومية  الجهات  جميع  إشراك 
البشرية  الموارد  تخصيص  وإعادة  القدرات،  وتعبئة 

والتمويلية، وتدريب الدبلوماسيين المتخصصين.

وحوكمتـه  المنـاخ  دبلوماسـية  فـإن  وختاًمـا، 
ستصطدمان دائًما بالفارق الكبير بين دول الشمال 
والتكلفـة  المسـؤولية،  صعيـد  علـى  والجنـوب 
والكفـاءات  الالزمـة،  والمـوارد  ـدة،  المتكبَّ الماديـة 
األعمـال  جـداول  فـي  التأثيـر  علـى  والقـدرة  البشـرية، 
فـي  وموقعهـا  والدوليـة،  الوطنيـة  الدبلوماسـية 
المشـهد الجيوسياسـي الحالـي، والقـدرة على حشـد 
َظـم تحـدي 

ِ
المعلومـات التقنيـة، وغيـر ذلـك. بيـد أن ع

مضنيـة،  جهـود  بـذل  يتطلـب  المناخيـة  التغيـرات 
ومشـاركة فعالـة فـي مختلـف المناقشـات الوطنيـة 
والمفاوضـات الدوليـة، وتوحيـد الجهـات المسـؤولة 
عـن مجابهـة هـذا التحدي في الداخـل، وتضمين تغير 
 فـي آليـات صنـع القـرار، وصياغـة 

ٍ
المنـاخ بشـكل كاف

أن  علـى  المنـاخ،  لدبلوماسـية  فعالـة  اسـتراتيجية 
يحـدث هـذا بمسـاعدة دول الشـمال علـى الصعيـد 
مـن  كثيـر  قـدرات  يتجـاوز  لكونـه  األقـل،  علـى  المالـي 
الـدول الناميـة التـي قـد ال تضـع التغيـرات المناخيـة 

التنمويـة. أجندتهـا  رأس  علـى 



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

114



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

115

مــع تســارع وتيــرة التغيــرات المناخيــة حــول العالــم، 

وتزايــد الحاجــة إلــى التحــرك مــن أجــل إنقــاذ البشــرية، 

ــف زاويــة قاتمــة يســعى خاللهــا عــدد ال نهائــي  تتكشَّ

مــن قــوى الظــالم للعبــث بعقــول األفــراد، مــن خــالل 

توظيــف مشــاعر اإلحبــاط واليــأس التــي تتولــد لديهــم 

بشــأن مســتقبل األزمــة المناخيــة الراهنــة، لخدمــة 

أهدافهــا الخاصــة. ومــن بيــن هــذه القــوى، عناصــر 

متطرفــة فــي أقصــى اليميــن، وجــدت فــي التهديــدات 

إلــى  للعــودة  مثاليــة  فرصــة  المتصاعــدة  البيئيــة 

ــر تبنــي أجنــدة مناخيــة تمتــزج  ــد، عب الواجهــة مــن جدي

بتوجهاتهــا العنصريــة المعاديــة لألجانــب، فــي ثــوب 

ــَح علــى تســميته بـ"الفاشــية 
ِ
أيديولوجــي جديــد، اْصُطل

الخضــراء"  "العنصريــة  أو   )Eco-fascism( البيئيــة" 
)1(.)Green Racism(

"أيديولوجيـة  هـي:  جوهرهـا  فـي  البيئيـة  والفاشـية 

السـكانية  الزيـادة  مـن  ا  كلًّ تعتبـر  متطرفـة،  عنصريـة 

والهجرة والتصنيع المفرط مسببات رئيسة لألزمات 

لمعالجـة  األوحـد  الحـل  بـأن  أتباعهـا  ويؤمـن  البيئيـة، 

ـا – فـي التخلـص مـن  التدهـور البيئـي يكمـن - ولـو جزئيًّ
الغربيـة".)2( الـدول  فـي  والالجئيـن  المهاجريـن 

اليمينيـــة  األيديولوجيـــة  بيـــن  التقاطـــع  بـــرز  وقـــد 

علـــى  الراديكاليـــة  البيئيـــة  والتوجهـــات  المتطرفـــة 

مـــدار الســـنوات األخيـــرة فـــي عـــدد مـــن الهجمـــات 

الـفـاشـــيـة الـبـيـئـيـــة .. الوجه اآلخـــر إليكولوجيـــا 
اليميـــن المتطـــرف  

أ.  هديـــر مصطفى

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

اإلرهابيـــة التـــي ارتكبهـــا أشـــخاص ُيحســـبون علـــى 

حـــادث  آخرهـــا   ،)3( البيئيـــة"  "الفاشـــية  األيديولوجيـــة 

ـــو  ـــار الجماعـــي الـــذي شـــهدته مدينـــة بوفال إطـــالق الن

ــه  ــذي راح ضحيتـ ــو 2022، والـ ــي مايـ ــورك فـ ــة نيويـ بواليـ

نحـــو 10 أشـــخاص مـــن ذوي البشـــرة الســـمراء. ففـــي 

بيانـــه المكـــون مـــن 180 صفحـــة، والـــذي نشـــره منفـــذ 

الهجـــوم عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت فـــي وقـــت ســـابق علـــى 

ــي"   بيئـ
ٍ

ــاش ــه "فـ ــه بأنـ ــي نفسـ ــف الجانـ ــادث، وصـ الحـ

ـــا باللـــوم علـــى "الهجـــرة" كســـبب  )Eco-fascist(، ُملقًي

ـــا عـــن رغبتـــه فـــي "قتـــل  رئيـــس للتدهـــور البيئـــي، معرًب

ــه بــــ  ــمراء"، وإيمانـ ــرة السـ ــن ذوي البشـ ــدد مـ ــر عـ أكبـ

 Great Replacement( "نظريـــة االســـتبدال العظيـــم"

يمينيـــة،  نظريـــة مؤامـــرة  هـــي  والتـــي    ،)4(  )Theory

تقـــول بـــأن "المهاجريـــن مـــن غيـــر البيـــض يمثلـــون 

ـــا لألوربييـــن البيـــض؛ حيـــث سُتْســـَتبدل  تهديـــًدا وجوديًّ

هـــذه الفئـــة األخيـــرة باألولـــى، والتـــي ســـتحل محلهـــا 

ــا".)5(   ــد أعدادهـ ــة تزايـ ــا نتيجـ ـ تدريجيًّ

أيًضـا  البيئيـة" حاضـرة  "الفاشـية  دعـاوى  كانـت  وقـد 

بقـوة فـي البيـان الـذي تركـه منفـذا هجوميـن آخرْيـن 

هجـوم  منفـذ  بيـان  ففـي  "بوفالـو"؛  هجـوم  سـبقا 

 ،2019 أغسـطس  فـي  تكسـاس  بواليـة  باسـو"  "إل 

ـف وراءه نحـو 23 قتيـًلا )6(، وصـف المتهـم  والـذي خلَّ

جريمتـه بأنهـا: رد علـى "غـزو ذوي األصـول اإلسـبانية 
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هـي:  جوهرهـا  فـي  البيئيـة  الفاشـية 
"أيديولوجيـة عنصريـة متطرفـة، تعتبـر كلًّا مـن 
الزيادة السـكانية والهجرة والتصنيع المفرط 
ويؤمـن  البيئيـة،  لأزمـات  رئيسـة  مسـببات 
التدهـور  لمعالجـة  األوحـد  الحـل  بـأن  أتباعهـا 
المهاجريـن  مـن  التخلـص  فـي  يكمـن  البيئـي 

الغربيـة". الـدول  فـي  والالجئيـن 

إحـدى  إلـى  بيانـه  فـي  المذكـور  وتطـرق  لتكسـاس"، 

والتحـول  السـكانية  بالزيـادة  الخاصـة  النظريـات 

الديموجرافـي، قائـًلا: "إذا تمكنـا من التخلص من عدد 

أن تصبـح طريقـة حياتنـا  النـاس، فيمكـن   مـن 
ٍ

كاف

أكثـر اسـتدامة" )7(، فـي إشـارة إلـى أن ما ُيسـميه "غزو 

البيئـي)8(.   التلـوث  حـدوث  فـي  سـبب  المهاجريـن" 

هـجـــــــوم  مـنـفــــــذ  تــــرك  نـفـســـــــه،  الـمـنــــــوال  وعـلــــى 

"كرايستشـــيرش" بنيوزيلنـــدا فـــي مـــارس 2019، والـــذي 

ـــر بمثابـــة "أســـوأ 
ِ
راح ضحيتـــه نحـــو 51 شـــخًصا، واعُتب

ــا، وصـــف فيـــه  مذبحـــة فـــي تاريـــخ البـــالد" )9(، وراءه بياًنـ

 بيئـــي" )10(، متضمًنـــا 
ٍ

نفســـه أكثـــر مـــن مـــرة بأنـــه "فـــاش

العديـــد مـــن العبـــارات العنصريـــة التـــي ربطـــت بيـــن 

الهجـــرة  وقضيتـــي  المتزايـــدة  البيئيـــة  التهديـــدات 

والزيـــادة الســـكانية، منهـــا قولـــه: "اقتـــل الغـــزاة... اقتـــل 

ـــذ البيئـــة" )11(.  
ِ
الزيـــادة الســـكانية... وبذلـــك ُتنق

ورغـــم أنـــه مـــن الصعـــب معرفـــة الـــوزن النســـبي 

فإننـــا  العالـــم،  حـــول  البيئيـــة  الفاشـــية  لمناصـــري 

قـــد رأينـــا حجـــم الخســـائر البشـــرية التـــي كان بإمـــكان 

شـــخص واحـــد -ممـــن يدينـــون بهـــذه األيديولوجيـــة- 

إلـــى  المقـــال  هـــذا  يســـعى  وعليـــه،  ُيحدَثهـــا.  أن 

تســـليط الضـــوء علـــى مـــا ُيعـــَرف بــــ "الفاشـــية البيئيـــة"، 

الكامنـــة  والمخاطـــر  عليهـــا،  تقـــوم  التـــي  والحجـــج 

المواجهـــة. وراءهـــا، وُســـبل 

أولًا: ما "الفاشية البيئية"؟

يشـير البعـض إلـى الفاشـية البيئيـة باعتبارهـا "وصًفا 

لألشـخاص الذيـن يربطـون السياسـات الخضـراء أو 

اليمينيـة  أو  الفاشـية  باأليديولوجيـة  البيئيـة  األجنـدة 

 .)12( العنصريـة"  أهدافهـم  يخـدم  بمـا  المتطرفـة، 

والفاشـية فـي جوهرها هي: "نزعـة عنصرية متطرفة، 

ُتمجد األمة، والحضارة القائمة على أسـس قومية". 

غيـر أن اصطبـاغ "الفاشـية" بـ"األجنـدة البيئية" يضيف 

المعادلـة  إلـى  البيئيـة  والكـوارث  المناخيـة  التغيـرات 

إلـى  بالنظـر   ،)13( الحضـارة  أو  لألمـة  وجـودي  كتهديـد 

أن "الحفـاظ علـى األرض أمـر ضـروري لحمايـة الُمُثـل 

 .)14( والمعتقـدات" 

إلـى:  البيئيـة"  "الفاشـية  تشـير  النظريـة،  الناحيـة  ومـن 

"نمـوذج سياسـي لدولـة شـمولية تضطـر مواطنيهـا 

ذات  والقضايـا  للبيئـة  أولويـة  ُيعطـي  بنهـج  للتصـرف 

الصلـة، بحيـث تعلـو علـى أي اعتبـارات أخـرى، بمـا فـي 

األلمانيـة  النازيـة  إلـى  وُينَظـر  اإلنسـان".  حقـوق  ذلـك 

كأحد األمثلة التاريخية البارزة على الحكومات الفاشية 

البيئيـة، أو مـا ُيمكـن تسـميته بــ "اإليكولوجيـا اليمينيـة 

المتطرفـة" )15(، وذلـك فـي ضـوء االهتمـام الكبيـر الـذي 

االرتبـاط  إطـار  فـي  للطبيعـة،  األلمانيـة  النازيـة  أولتـه 

 Blut und( "المتصـور فـي معتقدهـا بين "الـدم واألرض

Boden(، وإيمانهـا الراسـخ بـأن "الحفـاظ علـى الجنـس 

اآلري جـزء ال يتجـزأ مـن الحفـاظ علـى األرض" )16(. 

والمرجعيــة  الفكريــة  األطــر  ثانًيــا: 
البيئيــة  للفاشــية 

يســتقي الفاشــيون البيئيــون قناعاتهــم الفكريــة مــن 

بعــض األطــر النظريــة التــي يوظفونهــا لخدمــة مــا 

يدعــون مــن حجــج، وفيمــا يلــي أهمهــا: 

1. نظرية "جرانت" حول األعراق البشرية

العـرق  "نهايـة  بعنـوان   1916 عـام  الصـادر  كتابـه  ففـي 

 The( "العظيـم" أو "األسـاس العرقـي للتاريـخ األوروبـي

"أدولـف  والـذي وصفـه   ،)Passing of the Great Race
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حركـــة  هـــي  النســـل"  "تحســـين  حركـــة 
العرقيـــة  المجموعـــات  بعـــض  "نقـــاء  تزعـــم 
بوجـــوب  وتطالـــب  غيرهـــا"،  علـــى  وتفوقهـــا 
تقييـــد الحريـــة اإلنجابيـــة ألفـــراد المجتمـــع، بمـــا 
يشـــمل تقليـــص عـــدد أولئـــك الذيـــن تعتبرهـــم 
"أقـــل شـــأنًا"، مقابـــل زيـــادة عـــدد مـــن تدعـــي 

العرقـــي". "تفوقهـــم 

هتلـر" بأنـه بمثابـة "الكتـاب المقـدس" بالنسـبة له، جادل 

"ماديسـون جرانت" بأن ما أسـماه العرق اإلسكندنافي، 

بالتفـوق  يتسـم  أوروبـا،  غـرب  شـمال  نشـأ  الـذي 

األخـرى،  األجنـاس  جميـع  علـى  والثقافـي  البيولوجـي 

بمـا فـي ذلـك غيرهـم مـن األوروبييـن )17(.  و"ماديسـون 

الحيـاة  حمايـة  عـن  المدافعيـن  بيـن  مـن  هـو  جرانـت" 

القـرن  أواخـر  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  البريـة 

دور  لـه  وكان  العشـرين،  القـرن  وأوائـل  عشـر  التاسـع 

كبيـر فـي الضغـط مـن أجـل تمريـر قوانين تقييـد الهجرة 

بيـن  الـزواج  حظـر  عـن  فضـًلا  المتحـدة،  الواليـات  فـي 

األعـراق. كمـا كان لـ"جرانـت" دور بـارز فـي الترويـج لحركـة 

القـرن  أوائـل  الواليـات المتحـدة  "تحسـين النسـل" فـي 

العشـرين، وهـي حركـة تزعـم "نقـاء بعـض المجموعـات 

العرقيـة وتفوقهـا علـى غيرهـا"، وتطالـب بوجـوب تقييـد 

الحريـة اإلنجابيـة ألفـراد المجتمـع، بمـا يشـمل تقليـص 

عـدد أولئـك الذيـن تعتبرهـم "أقـل شـأًنا"، مقابـل زيـادة 

 .)18( العرقـي"  "تفوقهـم  تدعـي  مـن 

2. نظرية "إرليتش" حول الزيادة السكانية

»القنبلـة  بعنـوان   ،1968 عـام  المنشـور  كتابـه  فـي 

"بـول  ربـط   ،)The Population Bomb( السـكانية« 

إرليتش" )Paul Ehrlich(، وهو عالم بيولوجي بجامعة 

البيئـي،  والتدهـور  السـكانية  الزيـادة  بيـن  سـتانفورد، 

ا مـن سـيناريوهات أكثـر قتامة في المسـتقبل،  محـذًر

باعتبـار أن "النمـو السـكاني المتزايـد يفاقم الضغوط 

بمـا  بالفعـل"،  المحـدودة  الطبيعيـة  المـوارد  علـى 

علـى  الحيـاة  علـى  للحفـاظ  الوحيـد  السـبيل  يجعـل 
السـكانية".)19( للزيـادة  وجـه األرض هـو "وضـع حـد 

3. النظرية "المالتوسية" حول النمو السكاني

عام  في  األولى  للمرة  "المالتوسية"  النظرية  برزت 

المنشور  مالتوس"  روبرت  "توماس  1798، في مؤلف 

 An Essay on( السكان"  مبدأ  عن  "مقال  بعنوان 

خلل  بحدوث  وتتنبأ   ،)the Principle of Population

في التوازن بين النمو السكاني، واإلمدادات الغذائية 

اإلمدادات  فإن  لـ"مالتوس"،  فوفًقا  المحدودة. 

من  أبطأ  بمعدل  تتزايد  األخرى  والموارد  الغذائية 

متتالية  شكل  تأخذ  حيث  السكاني،  النمو  معدل 

حسابية )2، 4، 6، 8، 10،… إلخ(، في حين تتضاعف أعداد 

السكان في شكل متتالية هندسية )2، 6، 18، 54، 162… 

 Law( "وذلك استناًدا إلى "قانون تناقص الغلة ،)إلخ

تناقص  إلى  يشير  -الذي   )of Diminishing Returns

اء كثافة استخدام العنصر  اإلنتاج في المستقبل جرَّ

اإلنتاجي-. وعلى هذا النحو، رأى "مالتوس" أنه في حال 

باستخدام  لتصحيحه  ل  وُيتدخَّ الخلل،  ُيَتداَرك هذا  لم 

فإن  السكاني،  النمو  على  للسيطرة  وقائية  تدابير 

قوانين الطبيعة ستفرض نفسها الستعادة التوازن 

عبر  أو  والفيضانات،  الزالزل  خالل  من  إما  المفقود، 
تفشي األمراض والمجاعات، واندالع الحروب.)20(

العبـارات  بعـض  فـي  "المالتوسـية"  وتنعكـس 

التـي يتـردد صداهـا فـي أوسـاط الفاشـيين البيئييـن، 

مـن قبيـل: "ليـس هنـاك مـا يكفـي مـن مـوارد لعـدد 

متزايـد مـن السـكان"، غير أنه ُيسـاء توظيف المدخل 

التصحيحـي الـذي تتطرق إليه النظرية "المالتوسـية"، 

فُيكَتسـب صبغـة عنصريـة، لتصبـح "السـيطرة علـى 

الزيـادة السـكانية" بمعنـى تقليـص عـدد أولئك الذين 

ُينَظـر إليهـم باعتبارهـم "غيـر مرغـوب فيهـم"، والذيـن 

البيـض،  غيـر  مـن  األخـرى  العرقيـات  مـن  عـادة  هـم 
الجنـوب.)21( وشـعوب  كالملونيـن، 
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ثالثًا: أبرز إشكاليات الفاشية البيئية  

فـي  البيئيـة  الفاشـية  األيديولوجيـة  خطـورة  تتجلـى 

ًعـا  أن رواجهـا علـى مـدار السـنوات األخيـرة جـاء مقنَّ

حيـث  خطـورة؛  أكثـر  يجعلهـا  مـا  وهـو  كبيـر،  حـدٍّ  إلـى 

 يتـم تـداول أفكارهـا علـى نطـاق واسـع، وقـد ال يكـون

األفراد على دراية بمشاركتهم في هذا األمر)22(. 

اإلشـــكاليات  أبـــرز  علـــى  نظـــرة  يلـــي  وفيمـــا 

المرتبطـــة بمـــا يـــروج لـــه الفاشـــيون البيئيـــون 

أفـــكار: مـــن 

1. تسليح المآسي االجتماعية 

عـادًة مـا يسـعى الفاشـيون البيئيـون إلـى اسـتغالل 

فـي  األفـراد  ُيكابدهـا  التـي  االجتماعيـة  المآسـي 

خضـم األزمـات والكـوارث مـن أجـل تطبيـع الخطـاب 

المتطرفـة،  العنصريـة  سياسـاتهم  مـع  المناخـي 

تـم  التـي  الروايـات  فـي  كبيـر  بشـكل  ذلـك  وبـرز 

تداولهـا بشـأن "تعافـي البيئـة" خـالل األشـهر األولـى 

َطـت "مأسـاة الوبـاء" 
ِ
ب لتفشـي وبـاء "كوفيـد – 19"؛ إذ ُر

 - البشـري  النشـاط  لتراجـع  اإليجابيـة  باالنعكاسـات 

آنـذاك  ُفرَضـت  التـي  اإلغـالق  مـع عمليـات  بالتزامـن 

ـا  - علـى البيئـة، ومـن ثـمَّ تسـويق هـذه الفكـرة إعالميًّ

ـر عـودة الحيـاة البريـة 
ِ
مـن خـالل مقاطـع فيديـو ُتظه

الصافيـة فـي قنـوات  الميـاه  إلـى طبيعتهـا، وتدفـق 

ومـا  سـنوات،  منـذ  األولـى  للمـرة  بإيطاليـا  البندقيـة 

المنصـات  تصـدرت مختلـف  مـن مقاطـع  ذلـك  إلـى 

اإلعالميـة حينـذاك )23(.  هـذا إلـى جانـب العبـارات التـي 

شـهدت رواًجا بعض الشـيء، من قبيل: "البشـر هم 

"لقـاح األرض"، والتـي تكـرس  الوبـاء هـو  الفيـروس"، 

   .)24( متعارضـان"  والكوكـب  "اإلنسـانية  أن  لفكـرة 

الفاشــية  تتجلــى خطــورة األيديولوجيــة 
البيئيــة فــي أن رواجهــا علــى مــدار الســنوات 
مــا  حــدٍّ كبيــر، وهــو  إلــى  ًعــا  جــاء مقنَّ األخيــرة 
يجعلهــا أكثــر خطــورة؛ حيث يتم تداول أفكارها 
علــى نطــاق واســع، وقــد ال يكــون األفــراد علــى 

درايــة بمشــاركتهم فــي هــذا األمــر.

واو .. األرض تتعافى

تلوث الهواء آخذ في التباطؤ

الحياة البرية تعود إلى ديارها

فيروس كورونا هو لقاح األرض

...

"نحن الفيروس"

تغريدة مترجمة ألحد مستخدمي تويتر، بتاريخ 17 مارس 2020.
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برســـالة  الذكـــر  ســـالفة  التوجهـــات  وتبعـــث 

إال  تتعافـــى  لـــن  "البيئـــة  أن  مفادهـــا  خطيـــرة 

حينمـــا يتوقـــف البشـــر عـــن الوجـــود"، وهـــو تصـــور 

عنصـــري للغايـــة؛ كونـــه يفتـــح الطريـــق أمـــام إبـــادة 

ــات  ما وأن الفئـ ــيَّ ــارد، ال سـ  بـ
ٍ

ــدم ــر بـ مالييـــن البشـ

الطبيعيـــة  الكـــوارث  التـــي تتضـــرر بشـــدة مـــن 

وانتشـــار األوبئـــة هـــي األكثـــر فقـــًرا وتهميًشـــا 

حـــول العالـــم، والذيـــن هـــم فـــي نظـــر "الفاشـــيين 
البيئييـــن" فئـــات "غيـــر مرغـــوب فيهـــا". )25( 

يمكــن  مــا  مــع  التوجهــات  هــذه  وتتفــق 

 Lifeboat( "تســميته بـ"أخالقيــات قــارب النجــاة

التدهــور  خضــم  فــي  أنــه  ومفادهــا   ،)Ethics

البيئــي المســتمر، ثمــة حاجــة للتخلــي عــن حيــاة 

لبعــض  "الســماح  آخــر  بمعنــى  أو  البعــض، 

ــر عنهــا  ــي عبَّ النــاس بالمــوت". وهــي الفكــرة الت

البيئــة  عالــم   ،)Pentti Linkola( لينكــوال"  "بنتــي 

ــا فــي  ــر وضوًح ــي، بشــكل أكث الفنلنــدي الراديكال

 )Can Life "كتابــه "هــل يمكــن أن تســود الحيــاة؟

)?Prevail، والــذي قــال فيــه: "مــاذا أفعــل حينمــا 

ــل مائــة راكــب، وليــس ثمــة 
ِ
تنقلــب ســفينة ُتق

قــارب نجــاة واحــد فقــط؟ عندمــا يكــون قــارب 

النجــاة ممتلًئــا، ســيحاول أولئــك الذيــن يكرهــون 

ثــمَّ  ومــن  األفــراد،  مــن  بمزيــد  إثقالــه  الحيــاة 

إغــراق الكثيريــن، أمــا أولئــك الذيــن يحبــون الحياة 

فأًســا، ويقطعــون  ويحترمونهــا، فســيأخذون 
)26( التــي تتشــبث بجوانــب القــارب".  األيــادي 

ــان"،  ــد فورمـ ــرى "ديفيـ ــال: يـ ــبيل المثـ ــى سـ فعلـ

الراديكاليـــة  البيئيـــة  للحركـــة  المؤســـس 

المعروفـــة بــــ"األرض أوًلا" أن "المجاعـــة وســـيلة 

ُمرحـــب بهـــا للتخلـــص مـــن الســـكان". وبالمثـــل، 

"كريســـتوفر  الراديكالـــي  البيئـــة  عالـــم  أشـــاد 

بأزمـــة   )Christopher Maness( مانيـــس" 

باعتبارهـــا "فرصـــة" للطبيعـــة إلعـــادة  "اإليـــدز" 
)27( المفقـــود.  التـــوازن 
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2. تجاهل األسباب الجذرية لألزمة المناخية

ــكانية  ــادة السـ ــأن الزيـ ــيون البيئيـــون بـ ــادل الفاشـ ُيجـ

بدورهـــا  تدفـــع  والتـــي  الجنـــوب،  مجتمعـــات  فـــي 

إلـــى هجـــرة األفـــراد إلـــى الخـــارج، وبشـــكل أكبـــر إلـــى 

الـــدول الغربيـــة، ُتثقـــل كاهـــل هـــذه الـــدول بعـــبء 

اســـتضافة المزيـــد مـــن األفـــراد، ومـــن ثـــمَّ تصنيـــع 

ــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن  المزيـــد مـــن المنتجـــات، ومـ

التدهـــور  وتيـــرة  تســـريع  وبالتالـــي  النفايـــات،  تزايـــد 

يرددهـــا  التـــي  المزاعـــم  عـــن  فضـــًلا  هـــذا  البيئـــي. 

ــاء  ــع أبنـ ــاطرون مـ ــأن المهاجريـــن ال يتشـ البعـــض بـ

المجتمعـــات التـــي يهاجـــرون إليهـــا االحتـــرام نفســـه 

للبيئـــة والحيـــوان، كونهـــم -حســـبما يدعـــي البعـــض- 

بـــاألرض كالســـكان  ليـــس لديهـــم صلـــة مباشـــرة 

األصلييـــن.  وال شـــك أن مثـــل هـــذه النظـــرة القاصـــرة 

األســـباب  عـــن  االنتبـــاه  إلـــى صـــرف  بدورهـــا  تقـــود 

الهيكليـــة لألزمـــة المناخيـــة، األمـــر الـــذي قـــد يؤخـــر 
االســـتجابة المناخيـــة أو يجعلهـــا غيـــر مالئمـــة.)30(

الجنـــوب  مجتمعـــات  اعتبـــار  فـــإن  ناحيـــة،  فمـــن 

العالمـــي كبـــش فـــداء لحالـــة التدهـــور البيئـــي التـــي 

الزيـــادة  فرغـــم  يســـتقيم؛  ال  أمـــٌر  العالـــم  بهـــا  يمـــر 

ذلـــك فـــإن  الجنـــوب،  مجتمعـــات  فـــي   الســـكانية 

ال يعنـــي بالضـــرورة مســـؤوليتها عـــن النســـبة الكبـــرى 

التقديـــرات  تشـــير  إذ  الكربونيـــة،  االنبعاثـــات  مـــن 

الــــ  التـــي أســـهم بهـــا  إلـــى أن االنبعاثـــات الكربونيـــة 

لـــت مـــا يربـــو  10% األكثـــر ثـــراًء مـــن ســـكان العالـــم مثَّ

الكربونيـــة  االنبعاثـــات   )%52 )نحـــو  نصـــف  علـــى 

الُمضافـــة إلـــى الغـــالف الجـــوي خـــالل الفتـــرة مـــن 

بهـــا أســـهم   %15 نحـــو  ذلـــك  فـــي  بمـــا   ،)2015  -  1990( 

الـ 1% األكثر ثراًء خالل الفترة المذكورة. )31(   

آخــذ  الســكان  عــدد  أن  أخــرى، صحيــح  ناحيــة  ومــن 

بمعــدل  تحــدث  الزيــادة  هــذه  أن  غيــر  االزديــاد،  فــي 

لــه البعــض، وهــو مــا أكدتــه تقديــرات  أبطــأ ممــا يهوِّ

األمــم المتحــدة، والتــي أشــارت إلــى أن عــدد الســكان، 

ر بنحــو 7.7 مليــارات نســمة فــي عــام 2019، ينمو  والُمقــدَّ

بأبطــأ وتيــرة لــه منــذ عــام 1950؛ كونــه انخفــض بمقــدار 

النصــف تقريًبــا مــن 21% ســنويًّا بيــن عامــي )1965 - 1970( 

إلــى أقــل مــن 1.1% ســنويًّا بيــن عامــي )2015 – 2020(، مــع 

وجــود توقعــات باســتمرار هــذا التباطــؤ حتــى نهايــة 

القــرن، وصــوًلا إلــى 9.7 مليــارات نســمة فــي عــام 2050، 
ــارات نســمة بحلــول عــام 2100.)32( و10.9 ملي

هـــذا باإلضافـــة إلـــى وجـــود تباُيـــن فـــي معـــدالت النمـــو 

الســـكاني حـــول العالـــم؛ فبينمـــا يتزايـــد عـــدد الســـكان 

ـــدول، يتناقـــص العـــدد فـــي دول أخـــرى،  فـــي بعـــض ال

ـــادة الســـكانية حـــول  ـــا، بمـــا يعنـــي أن الزي أو يظـــل ثابًت

العالـــم ليســـت خارجـــة عـــن الســـيطرة )33(.   

3. إشكالية حقوق اإلنسان

تنطـــوي الحجـــج التـــي يمررهـــا الفاشـــيون البيئيـــون 

ــد  ــى تقييـ ــرة" علـ ــكانية" و"الهجـ ــادة السـ ــأن " الزيـ بشـ

شـــديد لحقـــوق اإلنســـان. فعلـــى ســـبيل المثـــال: نجـــد 

ــراد  ــدات هـــؤالء األفـ ــة لمعتقـ ــة العمليـ أن الممارسـ

 فيمـــا يتعلـــق بالســـيطرة علـــى الزيـــادة الســـكانية

ــا مـــع توجهـــات علمـــاء  ــا يتقاطـــع منهـ ما مـ ــيَّ - ال سـ

تحســـين النســـل - تنتهـــي باإلتيـــان علـــى الحقـــوق 

الطبيعيـــة لبعـــض العرقيـــات فـــي التكاثـــر)34(. هـــذا 

ــارة التـــي  ــات الضـ ــد ينتهـــي الحديـــث عـــن االنبعاثـ وقـ

دعـــاوى مطالبـــة  إلـــى  الطائـــرات  حركـــة  عـــن  تنتـــج 

بضـــرورة تقييـــد حريـــة التنقـــل والهجـــرة )35(.   

العالمــي  الجنــوب  مجتمعــات  اعتبــار 
كبــش فــداء لحالــة التدهــور البيئــي التــي يمــر 
الزيــادة  فرغــم  يســتقيم؛  ال  أمــٌر  العالــم  بهــا 
الســكانية فــي مجتمعــات الجنــوب، فــإن ذلــك 
ال يعنــي بالضــرورة مســؤوليتها عــن النســبة 

الكربونيــة. االنبعاثــات  مــن  الكبــرى 



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

121

الهوامش والمراجع

)1( Oliver Milman. Buffalo suspect may be latest mass shooter motivated by ‘eco-fascism’. The Guardian. May 
17. 2022. accessed: https://bit.ly/3wlFL62

)2( Adryan Corcione. Eco-fascism: What It Is. Why It’s Wrong. and How to Fight It. TeenVOGUE. April 30. 2020. 
accessed: https://bit.ly/3KokqyJ

)3( Leigh Phillips. Brown Shirts. Green Dreams. Noema Magazine. June 23. 2022. accessed: https://bit.ly/3py5zYF  

)4( Oliver Milman. Op. cit

)5( Masood Farivar. What is the Great Replacement Theory?. Voice of America. May 18. 2022. accessed: https://
bit.ly/3dMP74k 

)6( - Oliver Milman. Op. cit

- Julia Carrie Wong. El Paso shooting: suspect confesses to targeting Mexicans. officials say. The Guardian. 
August 9. 2019. accessed: https://bit.ly/3AdawLj  

)7( Deja Newton. The Dark Side of Environmentalism: Ecofascism and COVID-19. Office of Sustainability – Stu-
dent Blog. April 15. 2020. accessed: https://bit.ly/3cclSHB

)8( Madeleine Cuff. What is eco-fascism? Meaning behind the racist ideology connected to the Buffalo shoot-
ing gunman. i News. May 18. 2022. accessed: https://bit.ly/3AeqCV4

)9( Eleanor Ainge Roy & Charlotte Graham-McLay. Christchurch gunman pleads guilty to New Zealand mosque 
attacks that killed 51. The Guardian. March 25. 2020. accessed: https://bit.ly/3py7o7X 

)10( Leigh Phillips. Op. cit  

التدهـــور  بشـــأن  العالمـــي  القلـــق  فـــإن  وختاًمـــا، 

البيئـــي والكـــوارث المناخيـــة لـــه مـــا يبـــرره بطبيعـــة 

المناخيـــة  األزمـــة  مـــن  الخـــروج  أن  غيـــر  الحـــال، 
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التـــي تتولـــد  اليـــأس  الوقـــت الحالـــي علـــى مشـــاعر 

ـــن يعاصـــرون  ما الشـــباب - الذي ـــدى األفـــراد - ال ســـيَّ ل

األزمـــة المناخيـــة الراهنـــة، وال يقنعـــون بسياســـات 

حكوماتهـــم لمعالجـــة األزمـــة. ويقتضـــي ذلـــك ســـرعة 

التحـــرك لقطـــع الطريـــق أمـــام إيكولوجيـــا اليميـــن 

المتطـــرف الجتـــذاب المزيـــد مـــن األتبـــاع، مـــن خـــالل 

إبقـــاء خطـــوط االتصـــال مفتوحـــة بيـــن الحكومـــات 

واألفـــراد بمـــا يطمئنهـــم بـــأن أصواتهـــم ومخاوفهـــم 

بشـــأن التدهـــور البيئـــي ُيســـَتَمع لهـــا، فضـــًلا عـــن 

تســـريع جهـــود مكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة، واتخـــاذ 

مـــا يلـــزم مـــن سياســـات للتخفيـــف مـــن حدتهـــا قـــدر 

اإلمـــكان، إلـــى جانـــب دعـــم قـــدرة الشـــعوب األخـــرى 

علـــى التكيـــف مـــع اآلثـــار المصاحبـــة لهـــا، بمـــا يحـــد 

مـــن مخـــاوف البعـــض بشـــأن تزاُيـــد معـــدالت النـــزوح 

والهجـــرة الجماعيـــة نتيجـــة لألزمـــة المناخيـــة.
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مـتــابـعـــــــــات



ومستقبل  إفريقيا  في  بايدن  جو  إدارة  سياسات 
الدور األمريكي في القارة

ــام  ــّل االنقسـ ــا فـــي ظـــ فــــرص االنتخابـــات فـــي ليبيـ
السياســـي والعسكــــري

العــــــراق: توازنـــات سياســـية جديـــدة بعـــد اســـتقالة 
الكتلـــة الصدريـــة

قمـــة مدريـــد: نحـــو مفهـــوم اســـتراتيجي جديـــد 
للنظـــام الدولـــي

جولـــة "أنتونـــي بلينكـــن" اإلفريقيـــة وأصـــداء الحـــرب 
البـــاردة الجديـــدة

السيـاســــــة الـخـارجـيــــــة األمـريـكـيـــة تـجـــاه الـشــــرق 
األوســـط.. مـــا بيـــن إدارتـــي "ترامـــب" و"بايـــدن"

ــدا إلـــى حـلــــــف الـنـاتـــــــو  ــام الـســــويـــــــد وفـنـلـنــ انـضـمــــ
وتحـــوالت الموقــــف التـركــــــي
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اســـتضافت العاصمـــة اإلســـبانية مدريـــد - فـــي نهايـــة 

ـــة لحلـــف شـــمال األطلســـي  ـــو 2022 - قمـــة تاريخي يوني

ــا  ــا التاريخيـــة مـــن كونهـ "الناتـــو"؛ حيـــث تنبـــع أهميتهـ

محـــددا لرؤيـــة الحلـــف طويلـــة المـــدى )10 ســـنوات 

اســـتراتيجي  مفهـــوم  صياغـــة  خـــالل  مـــن  فأكثـــر( 

أكبـــر  انـــدالع  ظـــل  فـــي  القمـــة  تأتـــي  كمـــا  جديـــد)1(، 

أزمـــة أمنيـــة وجيوسياســـية تشـــهدها أوروبـــا منـــذ 

نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة؛ حيـــث ألقـــت األزمـــة 

مـــدركات  كل  علـــى  بظاللهـــا  األوكرانيـــة  الروســـية 

مـــن  األزمـــة  خلفتـــه  لمـــا  ا  نظـــًر ونتائجهـــا؛  القمـــة 

مخـــاوف غيـــر مســـبوقة، أّثـــرت علـــى الغـــرب بوجـــه 

ـــه خـــاص، وهـــو مـــا يبـــرز 
ٍ
عـــام، والقـــارة األوروبيـــة بوج

أهميـــة تحليـــل مخرجـــات القمـــة، وتداعياتهـــا علـــى 

الدولـــي واألوروبـــي. النظـــام  مســـتقبل 

أولًا: مخرجات قمة مدريد 

أقـــّر زعمـــاء دول حلـــف شـــمال األطلســـي فـــي هـــذه 

القمـــة قـــرارات مهمـــة تحـــدد الخطـــوط االســـتراتيجية 

العريضـــة للحلـــف علـــى المـــدى القريـــب والبعيـــد، 

األمريكـــي  الرئيـــس  وصـــف  فـــي  تجلـــى  مـــا  وهـــو 

ـــخ" )2(، ويمكـــن  ـــع التاري لهـــذه القمـــة بأنهـــا "قمـــة صن

الوقـــوف علـــى أبـــرز المحـــددات التـــي أفرزتهـــا قمـــة 

ــي:  ــو التالـ ــى النحـ ــد علـ مدريـ

قمـــة مدريـــد: نحـــو مفهـــوم اســـتراتيجي جديـــد 
الدولـــي للنظـــام 

أ. أندرو ألبير شوقي

االســتــراتــيــجــيــة  ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث  ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

 أ. مفهـوم اسـتراتيجي جديـد علـى طاولـة 
حلـف الناتو: 

عكســـت الوثيقـــة التوجيهيـــة لحلـــف الناتـــو لعـــام 2022 

الواقـــع األمنـــي الجديـــد فـــي النظـــام الدولـــي، لتأتـــي 

مختلفـــة تماًمـــا عـــن الوثيقـــة التوجيهيـــة لعـــام 2010، 

التـــي تناولتهـــا  النقـــاط الجديـــدة  يلـــي أهـــم  وفيمـــا 
الوثيقـــة:)3(

أشارت الوثيقة إلى أن "منطقة أوروبا األطلسية" 	 

وقـوع  احتمـاالت  تزايـد  ظـل  فـي  مهـددة،  باتـت 

اعتـداء علـى السـيادة األوروبيـة اإلقليميـة فـي أي 

وقـت جـراء األزمة الروسـية األوكرانية، وذلك بعد 

أن كانـت تنعـم بالسـالم. 

وصفــت الوثيقــة التوجيهيــة الجديدة روســيا بأنها 	 

"التهديــد األكثــر خطــًرا والمباشــر ألمــن الحلفــاء"، 

وذلــك علــى الرغــم مــن تطلــع حلــف الناتــو فــي 

وثيقــة عــام 2010 لبنــاء شــراكة اســتراتيجية حقيقيــة 

أن  إلــى  الجديــدة  الوثيقــة  مــع روســيا، وأشــارت 

مناطــق  "إنشــاء  علــى  تعمــل  أصبحــت  روســيا 

اإلكــراه  خــالل  مــن  مباشــرة  وســيطرة  نفــوذ 

والضــم".)4(  والتخريــب  والعــدوان 

ـــة 	  أكـــدت الوثيقـــة أن "طموحـــات الصيـــن المتنامي

وقيـــم  وأمـــن  مصالـــح  تتحـــدى  وسياســـاتها 
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ــام الدولـــي واألزمـــة فـــي  تعقيـــدات النظـ
ــًدا  ــر متحـ ــو ليظهـ ــا دفعـــت حلـــف الناتـ أوكرانيـ
وقـــادًرا علـــى التكيـــف فـــي مواجهـــة التغيـــرات 

التـــي يشـــهدها العالـــم.

الناتـــو"؛ ولـــذا يتعيـــن تنســـيق التعـــاون بيـــن الناتـــو 

التـــي  االزدواجيـــة  لتجنـــب  األوروبـــي  واالتحـــاد 

تعانـــي منهـــا السياســـة األوروبيـــة مؤخـــًرا بشـــأن 
التعامـــل مـــع الصيـــن.)5(

أشـار المفهـوم االسـتراتيجي الجديـد الـذي تمـت 	 

صياغته إلى أن التطورات في منطقة المحيطين 

تؤثـر بشـكل مباشـر  الهنـدي والهـادئ يمكـن أن 

علـى األمـن األوروبـي األطلسـي، ومـن ثـّم، يتعيـن 

تعزيـز آليـات الحـوار والتعـاون مـع الشـركاء الجدد 

والحالييـن فـي المنطقـة لمواجهـة التحديـات عبـر 

اإلقليميـة وتحقيـق المصالـح األمنيـة المشـتركة، 

وهو ما يمكن معه تفسـير حضور قادة أسـتراليا 

ونيوزيلنـدا واليابـان وكوريـا الجنوبيـة قمـة الحلـف 
ألول مـرة فـي تاريخهـا.)6(

ناقشـــت الوثيقـــة التحديـــات األمنيـــة الجديـــدة المتعلقـــة 

ــيبراني والتهديـــدات  بالفضـــاء الخارجـــي والفضـــاء السـ

الخاصـــة بتغيـــر المنـــاخ، وُيالحـــظ أن لغـــة الوثيقـــة فيمـــا 

يتعلـــق بالتغيـــر المناخـــي كانـــت طموحـــة؛ حيـــث أســـفرت 

ــازات  ــات الغـ ــأن خفـــض انبعاثـ ــاق بشـ ــن اتفـ ــة عـ القمـ

بل دول حلف الناتو 
ِ
المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري مـــن ق

ــول  ــام 2030، والوصـ ــول عـ ــل بحلـ ــى األقـ ــبة 45% علـ بنسـ

 إلـــى صافـــي صفـــر انبعاثـــات كربونيـــة بحلـــول عـــام 2050 )7(،

كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى إطـــالق "صنـــدوق الناتـــو لالبتـــكار"، 

ــا  ــدار الـــــ 15 عاًمـ ــى مـ ــورو علـ ــار يـ ــتثمر مليـ والـــذي سيسـ

القادمـــة فـــي مجـــال التقنيـــات المتعلقـــة باالســـتخدام 

الدفاعـــي)8(.  

 ب. تعزيز آليات الدفاع والردع: 

أقــرت القمــة أربــع ركائــز أساســية لتعزيــز الموقــف 
الدفاعــي للحلــف، تتمثــل فيمــا يلــي: )9(

1 . Troops( الجاهزيــة  عاليــة  القــوات  عــدد  زيــادة 

القمــة  الحلــف خــالل  قــرر   :)at High Readiness

ســبعة  بنحــو  الســريع  للــرد  قوتــه  مضاعفــة 

مــن بــدًلا  جنــدي  ألــف   300 نحــو  لتبلــغ   أضعــاف، 

هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  جنــدي.  ألــف   40

القــوات ُصممــت لتكــون جاهــزة علــى مــدار العــام 

لالســتجابة فــي غضــون يوميــن أو ثالثــة ألي أزمــة 

أمنيــة تطــرأ علــى دول الحلــف. 

ـــة: اتفـــق الحلـــف . 2 ـــد مـــن التشـــكيالت القتالي المزي

القتـــال  مجموعـــات  نطـــاق  توســـيع  علـــى 

متعـــددة الجنســـيات الحاليـــة، كمـــا تـــم االتفـــاق 

علـــى تعزيـــز العمليـــات العســـكرية الدوريـــة فـــي 

الفيلـــق  قيـــادة  مقـــر  وإقامـــة  البلطيـــق،  دول 

الخامـــس بشـــكل دائـــم فـــي بولنـــدا.

نقـــل المعـــدات العســـكرية إلـــى دول المواجهـــة: . 3

وافقـــت دول الحلـــف فـــي القمـــة علـــى وضـــع 

المواجهـــة،  دول  فـــي  العســـكرية  المعـــدات 

وذلـــك لتحقيـــق آليـــة الـــردع مـــن خـــالل تعزيـــز 

 Deterrence by( الناتـــو  حلـــف  قـــدرات 

 )10 (.)Reinforcement

التأكيـد علـى االسـتثمار فـي المجـال الدفاعـي: اتفقت 

للحلـف،  المشـترك  التمويـل  زيـادة  علـى  الناتـو  دول 

وجـددت التزامهـا بإنفـاق مـا ال يقل عـن 2% من الناتج 
المحلـي اإلجمالـي علـى الدفـاع بحلـول عـام 2024.)11(

 جـ. التأكيد على تقديم مساعدات شاملة 
ألوكرانيا ودول المواجهة:  

اتفـــق أعضـــاء حلـــف الناتـــو علـــى ضـــرورة زيـــادة دعـــم 

الحلـــف المباشـــر ألوكرانيـــا، مـــن خـــالل تقديـــم حزمـــة 

عســـكرية،  معـــدات  تتضمـــن  شـــاملة  مســـاعدات 
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لتزويـــد  وأنظمـــة  آمنـــة،  اتصـــاالت  أنظمـــة  مثـــل: 

الوقـــود، فضـــًلا عـــن أنظمـــة مضـــادة للطائـــرات بـــدون 

طيـــار. وفـــي الســـياق ذاتـــه، اتفقـــت الـــدول أيًضـــا علـــى 

انتهـــاء  بعـــد  أوكرانيـــا  إعمـــار  بإعـــادة  الناتـــو  التـــزام 

األزمـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــدت القمـــة عزمهـــا 

تقديـــم حـــزم دعـــم للشـــركاء اآلخريـــن المعرضيـــن 

وأبرزهـــم: جمهوريـــة مولدوفـــا،  روســـيا،  لمواجهـــة 
والهرســـك.)12( والبوســـنة  وجورجيـــا، 

 د. الدعـــوة الرســـمية النضمـــام فنلنـــدا 
والســـويد إلـــى حلـــف الناتـــو: 

اتفـــق قـــادة الحلـــف علـــى دعـــوة فنلنـــدا والســـويد 

لالنضمـــام رســـميا إلـــى الحلـــف، وذلـــك بعدمـــا تعثـــرت 

هـــذه الخطـــوة بســـبب اعتـــراض تركيـــا - فـــي البدايـــة 

ــر المفـــروض  ــا )13(، بســـبب الحظـ - علـــى انضمامهمـ

منهمـــا علـــى توريـــد األســـلحة إلـــى تركيـــا، فضـــًلا عـــن 

ـــره  ـــذي تعتب دعمهمـــا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني ال

أنقـــرة منظمـــة إرهابيـــة )14(. 

ثانًيا: دالالت القمة وتداعياتها على 
مستوى النظام الدولي واألوروبي

تعـــد قمـــة مدريـــد بمثابـــة حجـــر أســـاس لتشـــكيل 

الجديـــد، ثوبـــه  فـــي  الدولـــي  النظـــام   مالمـــح 

الـــدالالت،  مـــن  عـــدًدا  القمـــة  هـــذه  عكســـت  إذ 

بشـــأن  التوقعـــات  مـــن  الكثيـــر  معهـــا  وأفـــرزت 

ـــك  ـــح ذل ـــي، ويمكـــن توضي مســـتقبل النظـــام الدول

علـــى النحـــو التالـــي: 

عـــودة واشـــنطن للقيـــادة عبـــر األطلســـية: . 1

عكســـت هـــذه القمـــة مراجعـــة اإلدارة األمريكيـــة 

أن  شـــك  فـــال  األطلســـية،  عبـــر  لسياســـاتها 

األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة دفعـــت إدارة الرئيـــس 

"بايـــدن" إلـــى االنخـــراط الجماعـــي مـــع الحلفـــاء، 

وإعـــادة ترميـــم الحلـــف الغربـــي، ويبـــدو أن األزمـــة 

ــب  ــة مكاسـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــت للواليـ حققـ

فـــي توحيـــد  اســـتراتيجية عديـــدة؛ فقـــد نجحـــت 

جبهـــة الغـــرب ضـــد روســـيا، وبنـــاء نظـــام عقوبـــات 
صـــارم ضدهـــا.)15(

األطلســـي: . 2 شـــمال  لحلـــف  الحيـــاة  عـــودة 

بـــل الرئيـــس الفرنســـي 
ِ
بعـــد أن تـــم وصفـــه مـــن ق

فـــي  بأنـــه   2019 عـــام  فـــي  ماكـــرون"  "إيمانويـــل 

حالـــة "مـــوت دماغـــي"، أعـــادت األزمـــة الروســـية 

األوكرانيـــة الحلـــف مـــن جديـــد إلـــى الحيـــاة، وهـــذا 

عـــن  كشـــفت  التـــي  مدريـــد،  قمـــة  أكدتـــه  مـــا 

التطلـــع نحـــو توســـيع عضويـــة الحلـــف، وتعزيـــز 

دوره فـــي مجالـــي الدفـــاع والـــردع، فضـــًلا عـــن 

زيـــادة قدرتـــه علـــى مواجهـــة التحديـــات الناشـــئة، 

ــف  ــع دور الحلـ ــبب تراجـ ــون أن سـ ــرى المراقبـ ويـ

ثالثـــة  إلـــى  يعـــود  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 

أســـباب:

 	 Strategic( "غيـــاب فكـــرة "العـــدو االســـتراتيجي

.)Enemy
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سياسات الرئيس األمريكي السابق "دونالد ترامب"، 	 

المناهضـة للدبلوماسـية متعـددة األطـراف، والتـي 

رفعـت شـعار "أمريـكا أوًلا"، وحالـت دون االسـتعداد 

للتقـارب مـع حلفـاء واشـنطن فـي أوروبـا. 

الخالفات األوروبية األمريكية حول نسبة المساهمة 

في تمويل ميزانية الحلف؛ حيث أشارت إدارة "ترامب" 

عـام 2018 إلـى أن واشـنطن تتحمـل مـا بيـن 70% إلى %90 

مـن نفقـات حلـف الناتـو لحمايـة األوروبييـن، وهـو مـا 
كان موضـع تحفـظ أمريكي.)16(

االسـتقالل . 3 مبـدأ  لترسـيخ  الدعـوات  تراُجـع 

االسـتراتيجي األوروبي: كانت موثوقية الواليات 

خـالل  شـك  محـل  ألوروبـا  كحليـف  المتحـدة 

السـنوات القليلـة الماضيـة، وعلى وجه الخصوص 

"دونالـد  السـابق  األمريكـي  الرئيـس  واليـة  خـالل 

ترامـب"، والحًقـا عندمـا تم إبرام معاهدة "أوكوس" 

وبريطانيـا  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  بيـن 

وأسـتراليا، أدركـت بعـض الـدول األوروبيـة، خاصـة 

المسـؤولية  مـن  المزيـد  ـل  تحمُّ أهميـة  فرنسـا، 

الذاتيـة لحمايـة القـارة األوروبيـة بـدًلا مـن االعتمـاد 

أوروبـا. وفـي  للدفـاع عـن  الكامـل علـى واشـنطن 

لتبنـي  األوروبيـة  الدعـوات  تنامـت  السـياق،  هـذا 

الذاتـي  و"االسـتقالل  األوروبيـة"  "السـيادة  مبـادئ 

االسـتراتيجي" )17(، ومـع ذلـك، فـإن األزمـة الروسـية 

ا للدعـم  األوكرانيـة حـّدت مـن هـذه الشـكوك؛ نظـًر

األمريكـي الكبيـر للحلفـاء األوروبييـن، وهـو مـا تأكـد 

خـالل قمـة مدريـد.  

الشـــمال . 4 فـــي  للصـــراع  جديـــدة  ســـاحة 

مـــن  الرســـمية  الدعـــوة  مـــن شـــأن  األوروبـــي: 

أن  والســـويد  فنلنـــدا  لضـــم  الناتـــو  حلـــف  بـــل 
ِ
ق

 تزيـــد مـــن حـــدة التوتـــرات بيـــن روســـيا والغـــرب، 

ال ســـيما أن المخـــاوف الروســـية مـــن تمـــدد حلـــف 

الناتـــو شـــرًقا -كانـــت وال تـــزال- المحـــرك الرئيـــس 

للحـــرب، ومـــن ثـــّم، فإنـــه مـــن المتوّقـــع أن تـــؤدي 

عســـكرة  إلـــى  تحققهـــا  حـــال  الخطـــوة  هـــذه 
الشـــمال األوروبـــي.)18(

زخـم عسـكري فـي الجنـاح الشـرقي للحلـف: . 5

ل قادة حلف الناتو خالل الفترة الماضية إلى  توصَّ

بـل 
ِ
أن الجنـاح الشـرقي للحلـف بـات مهـّدًدا مـن ق

روسـيا أكثـر مـن أي وقـت مضـى، وهـو مـا جعـل 

قـادة قمـة مدريـد يوافقـون علـى نقـل المزيـد مـن 

الحلـف  الغربيـة فـي  الـدول  القتاليـة مـن  القـوات 

إلـى الـدول الشـرقية عنـد الحاجـة؛ حيـث يـرون أن 

تعزيـز القـدرات العسـكرية للجنـاح الشـرقي مـن 

بحـر البلطيـق شـماًلا وحتـى البحـر األسـود جنوًبـا 
ـا الحتـواء التمـدد الروسـي.)19( بـات أمـًرا ضروريًّ

للناتـو: . 6 األمنيـة  التحديـات  خـط  علـى  الصيـن 

ألول مـرة فـي تاريـخ الناتـو، ُتذكر الصين في الوثيقة 

التوجيهيـة للحلـف، وهـو مـا يعكـس حجـم الصـراع 

القائم والمحتمل بين دول حلف شمال األطلسي 

بقيـادة أمريكيـة مـن ناحيـة، والصيـن وروسـيا مـن 

ناحيـة أخـرى )20(. وفـي هـذا الصـدد، يـرى المحللـون 

أن ضـم الصيـن لقائمـة تحديـات الناتـو سـيضر فـي 

األسـاس بمسـتقبل العالقات األوروبية الصينية، 

بيـن  المتبادلـة  التجاريـة  المصالـح  والتـي تحكمهـا 

ـر عـن  الطرفيـن، إال أن الرؤيـة األمريكيـة دائًمـا تعبِّ

قلقهـا بشـأن تنامـي النفـوذ الصينـي عالميـا، وفـي 

أوروبـا علـى وجـه الخصـوص.

أن  إلـــى  الناتـــو  حلـــف  قـــادة  ـــل  توصَّ
الجنـــاح الشـــرقي للحلـــف بـــات مهـــّدًدا مـــن 
بـــل روســـيا أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وهـــو 

ِ
ق

مـــا جعـــل قـــادة قمـــة مدريـــد يوافقـــون علـــى 
نقـــل المزيـــد مـــن القـــوات القتاليـــة مـــن الـــدول 
الغربيـــة فـــي الحلـــف إلـــى الـــدول الشـــرقية 

عنـــد الحاجـــة.
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علـــى . 7 رًدا  األحـــالف:  سياســـة  إلـــى  العـــودة 

والتصعيـــد  الناتـــو  حلـــف  توســـيع  محـــاوالت 

حاليـــا  روســـيا  تقـــوم  أمريكيـــة،  بقيـــادة  الغربـــي 

الحثيثـــة  محاوالتهـــا  تعكـــس  تحـــركات  بعـــدة 

لتشـــكيل حلـــف شـــرقي يواجـــه الحلـــف الغربـــي، 

يلـــي:  أبـــرز هـــذه التحـــركات مـــا  ومـــن 

تعمـل روسـيا حاليـا ومعهـا حليفتهـا بيالروسـيا 	 

على تعزيز دور منظمة معاهدة األمن الجماعي، 

وأرمينيـا  وبيالروسـيا  روسـيا  تضـم  والتـي 

وطاجيكسـتان  وقيرغيزسـتان  وكازاخسـتان 

وأوزبكستان، لتكون بمثابة نسخة جديدة لحلف 

وارسـو القديـم؛ حيـث ُينظـر إليهـا باعتبارهـا "ناتـو 

التهديـدات  لمواجهـة  روسـية  بقيـادة  مصغـر" 

الغربية في آسـيا الوسـطى وجمهوريات االتحاد 

السـابق.)21( السـوفيتي 

تتطلـــع روســـيا والصيـــن لتوســـيع مجموعـــة 	 

واألرجنتيـــن  إيـــران  لتضـــم  البريكـــس،  دول 

الـــدول  جانـــب  إلـــى  العربيـــة،  الـــدول  وبعـــض 

والصيـــن  روســـيا  وهـــي:  الرئيســـة،  الخمـــس 

إفريقيـــا.)22( وجنـــوب  والبرازيـــل  والهنـــد 

إال  مـا هـي  بـأن قمـة مدريـد  القـول  يمكـن  وختاًمـا، 

نقطـة انطـالق لدخـول النظـام العالمي فصـًلا جديًدا 

 
ٍ

مـن الصـراع أشـبه بمنـاخ الحـرب البـاردة، ولكن بثوب

بيـن  مسـتقطًبا  الدولـي  النظـام  بـات  حيـث  جديـد؛ 

محـور روسـيا والصيـن مـن ناحيـة، والمحـور الغربـي 

مـن ناحيـة أخـرى، ومن الواضح أن حالة االسـتقطاب 

لـن تنتهـي علـى المـدى القصيـر، وفـي النهايـة، تبقـى 

الناتـو  اسـتراتيجية  لتنفيـذ  القادمـة  السياسـات 

كانـت  إذا  مـا  لتحديـد  الرئيـس  العامـل  الجديـدة هـي 

قمـة مدريـد "قمـة صنـع التاريـخ" -كمـا قـال "بايـدن"- 

القمـة".  "تاريـخ  أم سـنكتفي فقـط بتذكـر 

"حجـــر  بمثابـــة  مدريـــد  قمـــة  اعُتبـــرت 
أســـاس" لتشـــكيل مالمـــح النظـــام الدولـــي فـــي 
ثوبـــه الجديـــد؛ إذ عكســـت عـــدًدا مـــن الـــدالالت، 
وأفـــرزت معهـــا الكثيـــر مـــن التوقعـــات بشـــأن 

مســـتقبل النظـــام الدولـــي.
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شــهدت األشــهر الماضيــة اهتمامــا أمريكيــا متزايــدا 

ــى الرغــم  ــة، وقضاياهــا وأزماتهــا، عل بالقــارة اإلفريقي

ــي تواجههــا إدارة الرئيــس  ــة الت ــات الدولي مــن التحدي

األمريكــي "جــو بايــدن" فــي أعقــاب األزمــة الروســية 

والتحديــات  الماضــي،  فبرايــر   24 منــذ  األوكرانيــة 

ارتفــاع  مــن  األمريكيــة،  اإلدارة  تــؤرق  التــي  الداخليــة 

نســب التضخــم لمســتويات غيــر معهــودة، فضــًلا 

األمريكــي، وحالــة  الديمقراطــي  النمــوذج  أزمــة  عــن 

االنقســام الحزبــي والسياســي داخــل المجتمــع التــي 

القــرار  صانــع  أجنــدة  علــى  بقــوة  نفســها  تفــرض 

األمريكــي. 

وقـــد تمثلـــت أبـــرز مالمـــح هـــذا االهتمـــام المتزايـــد 

فـــي قـــرار اإلدارة األمريكيـــة بعـــودة القـــوات األمريكيـــة 

الزيـــارات  أخـــرى، عـــالوة علـــى  إلـــى الصومـــال مـــرة 

األمريكييـــن  المســـؤولين  مـــن  لعـــدد  المتعـــددة 

لـــدول القـــارة، ومنهـــا زيـــارة مديـــرة الوكالـــة األمريكيـــة 

ـــرة مـــن 22  ـــاور" خـــالل الفت ـــة "ســـامنتا ب ـــة الدولي للتنمي

إلـــى 24 يوليـــو 2022 لـــكل مـــن كيينـــا والصومـــال. وفـــي 

الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 7 أغســـطس 2022، زارت ســـفيرة 

"لينـــدا  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  المتحـــدة  الواليـــات 

تومـــاس جرينفيلـــد" أوغنـــدا وغانـــا والـــرأس األخضـــر. 

ــي  ــن فـ ــؤولين األمريكييـ ــارات المسـ ــر زيـ ــت آخـ وتمثلـ

"أنتونـــي  األمريكـــي  الخارجيـــة  لوزيـــر  الثانيـــة  الزيـــارة 

سياســـات إدارة جـــو بايـــدن فـــي إفريقيا ومســـتقبل 
الـــدور األمريكـــي فـــي القـــارة 

أ. عمرو عبد العاطي

باحث متخصص في الشؤون األمريكية، ومساعد رئيس 
ــرام تــحــريــر مجلة "الــســيــاســة الــدولــيــة" - مــؤســســة األهـ

ـــرة  ـــه، خـــالل الفت ـــذ تســـلمه منصب بلينكـــن" للقـــارة من

)7 - 11( أغســـطس 2022، والتي شـــملت جنوب إفريقيا 

ــية  ــة الروسـ ــأن األزمـ ــاد بشـ ــى الحيـ ــي وقفـــت علـ )التـ

األوكرانيـــة رافضـــة الدعـــوات الغربيـــة لالنضمـــام إلـــى 

العقوبـــات المفروضـــة علـــى موســـكو(، وجمهوريـــة 

الكونغـــو الديمقراطيـــة وروانـــدا. 

وقـــد أعلنـــت اإلدارة األمريكيـــة خـــالل زيـــارة "بلينكـــن" 

ــوب  ــا جنـ ــاه إفريقيـ ــة تجـ ــتراتيجية األمريكيـ ــن االسـ عـ

الصحـــراء)1(. وســـبقها إعـــالن الرئيـــس األمريكـــي عـــن 

اســـتضافة الواليـــات المتحـــدة قمـــة قـــادة الواليـــات 

ــا فـــي الفتـــرة مـــن 13 - 15 ديســـمبر  المتحـــدة وإفريقيـ

التـــزام  علـــى  التأكيـــد  ســـتحمل  والتـــي  القـــادم، 

ــات  ــة العالقـ ــارة، وكذلـــك أهميـ ــاه القـ ــنطن تجـ واشـ

األولويـــات  بشـــأن  التعـــاون  وزيـــادة  المشـــتركة، 

ــة  ــز دور اإلدارة األمريكيـ ــتركة، وتعزيـ ــة المشـ العالميـ

ـــة علـــى التخفيـــف مـــن  ـــدول اإلفريقي فـــي مســـاعدة ال

آثـــار جائحـــة كوفيـــد-19، واألوبئـــة المســـتقبلية، وتعزيـــز 

األمـــن الغذائـــي، وتعزيـــز الســـالم واألمـــن اإلفريقـــي، 

واالســـتجابة ألزمـــة تغيـــر المنـــاخ)2(.

األمريكـــي  االهتمـــام  عـــودة  تركـــزت  وقـــد  هـــذا، 

التراجـــع  مـــن  ســـنوات  -بعـــد  اإلفريقيـــة  بالقـــارة 

"دونالـــد  الســـابق  األمريكـــي  الرئيـــس  إدارة  خـــالل 

شـــعوب  تجـــاه  العنصريـــة  وتصريحاتـــه  ترامـــب" 
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"جـــو  األمريكـــي  الرئيـــس  إدارة  تـــزال  ال 
األمريكيـــة  اإلدارات  نهـــج  تتبـــع  بايـــدن" 
الجمهوريـــة والديمقراطيـــة المتعاقبـــة منـــذ 
 ،2001 ســـبتمبر  مـــن  عشـــر  الحـــادي  أحـــداث 
والحـــرب األمريكيـــة علـــى اإلرهـــاب، بالعمـــل 
ـــز الوجـــود العســـكري األمريكـــي فـــي  علـــى تعزي
القـــارة اإلفريقيـــة، مـــن خـــالل القيـــام بعمليـــات 
اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات  ضـــد  عســـكرية 
لمكافحـــة  القـــارة  فـــي  حلفائهـــا  ومســـاعدة 

والتطـــرف. اإلرهـــاب 

القـــارة وقادتهـــا- علـــى إعـــادة االنتشـــار العســـكري 

لمواجهـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة التـــي تنشـــط فـــي 

علـــى  القـــدرة  وفقـــدان  بالهشاشـــة  تتســـم  دول 

فـــرض ســـيطرتها علـــى أراضيهـــا، ومواجهـــة النفـــوذ 

القـــارة،  فـــي  الصينـــي  واالقتصـــادي  العســـكري 

ــية  ــة الروسـ ــاب األزمـ ــي أعقـ ــية فـ ــركات الروسـ والتحـ

األوكرانيـــة، لمنـــع الـــدول اإلفريقيـــة مـــن االصطفـــاف 

مـــع الواليـــات المتحـــدة وحلفائهـــا األوروبييـــن لعـــزل 

دوليـــا.  موســـكو 

عودة االنتشار العسكري في الصومال

ال تـــزال إدارة الرئيـــس األمريكـــي "جـــو بايـــدن" تتبـــع 

نهـــج اإلدارات األمريكيـــة الجمهوريـــة والديمقراطيـــة 

ـــذ أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر  ـــة من المتعاقب

2001، والحـــرب األمريكيـــة علـــى اإلرهـــاب، بالعمـــل علـــى 

القـــارة  فـــي  األمريكـــي  العســـكري  الوجـــود  تعزيـــز 

اإلفريقيـــة، مـــن خـــالل القيـــام بعمليـــات عســـكرية 

حلفائهـــا  ومســـاعدة  اإلرهابيـــة،  التنظيمـــات  ضـــد 

وهـــو  والتطـــرف،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة  القـــارة  فـــي 

ـــر عنـــه إعـــالن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة،  مـــا عبَّ

المركزيـــة  القيـــادة  بـــأن  الماضـــي،  أبريـــل   25 فـــي 

األمريكيـــة فـــي إفريقيـــا )أفريكـــوم( ســـتفتح مكتبـــا 

للتعـــاون األمنـــي فـــي الســـفارة األمريكيـــة فـــي زامبيـــا، 

لزيـــادة  أمريكيـــة   
ٍ
مســـاع عـــن  يكشـــف  توجـــه  فـــي 

وجـــود أمريـــكا العســـكري فـــي القـــارة.)3(

علـــى  الماضـــي،  مايـــو   16 فـــي  "بايـــدن"،  وافـــق  وقـــد 

طلـــب وزارة الدفـــاع األمريكيـــة )البنتاجـــون( بإعـــادة 

تأســـيس وجـــود مســـتمر للقـــوات األمريكيـــة فـــي 

"دونالـــد  قـــرار ســـلفه  عـــن  تراجـــع  فـــي  الصومـــال، 

ترامـــب"، فـــي ديســـمبر 2020 بســـحب نحـــو 700 جنـــدي 

أمريكـــي مـــن الصومـــال، وهـــو القـــرار الـــذي وصفتـــه 

إدارة بايـــدن بــــأنه "متســـرع". وتزامـــن قـــرار إعـــادة نشـــر 

الواليـــات المتحـــدة لقواتهـــا مجـــددا فـــي الصومـــال 

مـــع فـــوز الرئيـــس الصومالـــي "حســـن شـــيخ محمـــود" 

الرئيـــس المنتهيـــة واليتـــه "محمـــد عبـــد هللا  علـــى 

فرماجـــو"، ليصبـــح رئيًســـا للبـــالد.

وبحســـب بيـــان لمجلـــس األمـــن القومـــي األمريكـــي، 

فيمـــا  أمريكـــي،  جنـــدي   500 مـــن  أقـــل  نشـــر  ســـيتم 

"أدريـــات  المجلـــس  باســـم  المتحدثـــة  وصفتـــه 

واتســـون" بأنـــه "إعـــادة تموضـــع للقـــوات الموجـــودة 

ســـافرت  والتـــي  العمليـــات،  مســـرح  فـــي  بالفعـــل 

ــتند  ــا بشـــكل عرضـــي")4(. وتسـ ــال وإليهـ مـــن الصومـ

ــكرية  ــوات عسـ ــال قـ ــا إلرسـ ــي قرارهـ إدارة "بايـــدن" فـ

ــكري  ــى التفويـــض العسـ ــال علـ ــى الصومـ ــددا إلـ مجـ

هجمـــات  بعـــد  الكونجـــرس  أقـــره  الـــذي   ،2001 لعـــام 

الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001 الســـتهداف تنظيـــم 

القاعـــدة، والـــذي تعتمـــد عليـــه األنشـــطة العســـكرية 

األمريكيـــة فـــي 85 دولـــة حـــول العالـــم)5(.

وقـــد لعبـــت تهديـــدات حركـــة الشـــباب -أكبـــر فـــرع 

علـــى  تســـيطر  تـــزال  ال  والتـــي  القاعـــدة،  لتنظيـــم 

الضرائـــب  الصومـــال، وتحصـــل  مـــن  كبيـــرة  أجـــزاء 

مـــن المواطنيـــن فـــي بعـــض األماكـــن- دورا فـــي قـــرار 

النشـــر  عمليـــات  مـــن  بالتحـــول  األمريكيـــة  اإلدارة 

بالتنـــاوب إلـــى وجـــود عســـكري أكثـــر ديمومـــة فـــي 



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

133

الصومـــال، أخـــذا بتوصيـــة وزيـــر الدفـــاع "لويـــد أوســـتن"، 

لتهديداتهـــا  للتصـــدي  األفضـــل  الطريقـــة  لكونهـــا 

المتزايـــدة وفقـــا لتقديـــرات وزارة الدفـــاع األمريكيـــة. 

ولـــن تشـــارك القـــوات األمريكيـــة بالصومـــال وفقـــا 

للمتحـــدث الســـابق باســـم البنتاجـــون "جـــون كيربـــى" 

فـــي العمليـــات القتاليـــة ضـــد الحركـــة )6(، ولكنهـــا قـــد 

تشـــن عـــددا صغيـــرا مـــن الغـــارات الجويـــة، فضـــًلا 

عـــن تقديـــم المشـــورة والمســـاعدة للصومالييـــن 

أثنـــاء  الصومـــال  فـــي  اإلفريقـــي  االتحـــاد  وبعثـــة 

عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب)7(.

"بايـــدن"  إدارة  اســـتراتيجية  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

إلعـــادة االنتشـــار العســـكري فـــي الصومـــال تهـــدف 

للحـــد مـــن التهديـــدات اإلرهابيـــة التـــي تمثلهـــا حركـــة 

الشـــباب، فـــإن إرســـال المزيـــد مـــن القـــوات األمريكيـــة 

ــة فـــي ظـــل  ــي للحركـ ــر اإلرهابـ ــاء الخطـ ــه إنهـ ال يمكنـ

غيـــاب جهـــود دبلوماســـية وسياســـية أكثـــر تضافـــرا 

بـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
ِ
وفعاليـــة مـــن ق

المعقـــدة،  الصوماليـــة  األزمـــة  لحـــل  وحلفائهـــا 

"حســـن  الصومالـــي  الرئيـــس  لقناعـــة  باإلضافـــة 

شـــيخ" بـــأن الصومـــال ســـيحتاج فـــي النهايـــة إلـــى 
التفـــاوض مـــع حركـــة الشـــباب.)8(

أربعة أهداف أمريكية

أعلنـــت اإلدارة األمريكيـــة خـــالل الزيـــارة الثانيـــة ألنتونـــي 

ـــة تجـــاه  ـــا عـــن االســـتراتيجية األمريكي بلينكـــن إلفريقي

إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، والتـــي تســـعى الواليـــات 

أربعـــة  لتحقيـــق  خاللهـــا  مـــن  األمريكيـــة  المتحـــدة 

أهـــداف رئيســـة فـــي القـــارة، وهـــي علـــى النحـــو التالـــي:)9( 

االنـفـتـــــــــاح  تـشـــجـيــــع  األول:  الـهــــدف 
والمجتمعـــات المفتوحـــة؛ مـــن خـــالل تشـــجيع 
الشـــفافية والمســـاءلة الحكوميـــة، وســـيادة القانـــون 

علـــى  اإلفريقيـــة  الـــدول  ومســـاعدة  والعدالـــة، 

مواردهـــا  مـــن  شـــفافية  أكثـــر  بشـــكل  االســـتفادة 

الطبيعيـــة مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة، وتأكيـــد 

قدراتهـــا علـــى اتخـــاذ خياراتهـــا السياســـية بمـــا يتوافـــق 

مـــع التزاماتهـــا الدوليـــة. وتشـــير االســـتراتيجية إلـــى 

العمـــل  شـــأنها  مـــن  المفتوحـــة  المجتمعـــات  أن 

وجـــذب  المشـــتركة،  القضايـــا  فـــي  واشـــنطن  مـــع 

االســـتثمارات والتجـــارة األمريكيـــة، وتحســـين ظـــروف 

والصينـــي  الروســـي  النفـــوذ  ومواجهـــة  مواطنيهـــا، 

المتنامـــي، والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى. 

مـكـتـســـبـــات  تــوزيـــــع  الـثـانــــي:  الـهــدف 
عمـل  خـالل  مـن  واألمـــن،  الديـمـقـراطـيــــة 
واشـنطن مع حلفائها وشـركائها اإلقليميين لوقف 

االنقالبـات العسـكرية بـدول القـارة، ودعـم  المجتمع 

المدني، وتمكين الفئات المهمشة، وإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة، بجانب تحسـين قدرة شـركاء واشنطن 

واألمـن  االسـتقرار  دعـم  علـى  اإلفريقيـة  الـدول  مـن 

التنظيمـات  الحـد مـن تهديـدات  اإلقليمييـن، وأخيـرا 

ومواطنيهـا  األمريكيـة  المتحـدة  للواليـات  اإلرهابيـة 

والعسـكرية.  الدبلوماسـية  ومنشـآتها 

الـهــــدف الثالــــث: دعــــــم الـتـعـافــــــي مـــن 
جائحـــة كوفيـــد-19، حيـــث أكـــدت االســـتراتيجية 
علـــى التـــزام الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بالعمـــل 

علـــى الرغـــم مـــن أن اســـتراتيجية إدارة 
فـــي  العســـكري  االنتشـــار  إلعـــادة  "بايـــدن" 
التهديـــدات  مـــن  للحـــد  تهـــدف  الصومـــال 
الشـــباب،  حركـــة  تمثلهـــا  التـــي  اإلرهابيـــة 
 فـــإن إرســـال المزيـــد مـــن القـــوات األمريكيـــة
ال يمكنـــه إنهـــاء الخطـــر اإلرهابـــي للحركـــة فـــي 
ظـــل غيـــاب جهـــود دبلوماســـية وسياســـية 
بـــل الواليـــات 

ِ
أكثـــر تضافـــرا وفعاليـــة مـــن ق

المتحـــدة األمريكيـــة وحلفائهـــا لحـــل األزمـــة 
المعقـــدة". الصوماليـــة 
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الدولييـــن  وشـــركائها  اإلفريقيـــة  الحكومـــات  مـــع 

مـــن  اســـتقرارا،  أكثـــر  إفريقيـــة  اقتصـــادات  لبنـــاء 

للتهديـــدات  التأهـــب  لزيـــادة  القـــدرات  بنـــاء  خـــالل 

تصنيـــع  مبـــادرات  ودعـــم  القادمـــة،  الصحيـــة 

وتعزيـــز  الوقائيـــة،  الطبيـــة  واإلجـــراءات  اللقاحـــات، 

مســـتدام،  اقتصـــادي  لنمـــو  االقتصاديـــة  الفـــرص 

مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المبـــادرات االقتصاديـــة، 

ــة  ــة العالميـ ــة التحتيـ ــل البنيـ ــن أجـ ــراكة مـ ــل: الشـ مثـ

مبـــادرة  تقويـــض  إلـــى  تهـــدف  )التـــي  واالســـتثمار 

الحـــزام والطريـــق الصينيـــة(، ومبـــادرة ازدهـــار إفريقيـــا 

والطاقـــة اإلفريقيـــة وإطعـــام المســـتقبل، باإلضافـــة 

إلـــى مبـــادرة جديـــدة للتحـــول الرقمـــي. وأخيـــرا تعزيـــز 

الشـــراكة األمريكيـــة مـــع الـــدول اإلفريقيـــة إلعـــادة 

الغذائيـــة  واألنظمـــة  البشـــري،  المـــال  رأس  بنـــاء 

التـــي تعرضـــت لتحديـــات جديـــة فـــي أعقـــاب الجائحـــة 

األوكرانيـــة.  الروســـية  واألزمـــة 

الهـــدف الرابـــع: دعـــم المحافظـــة علـــى 
والتحـــول  المناخـــي  والتكيـــف  البيئـــة 
العـــادل للطاقـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء معانـــاة 
دول القـــارة مـــن آثـــار ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي أكثـــر 

مـــن غيرهـــا مـــن الـــدول، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا ليســـت 

مســـؤولة إال عـــن مســـتوى منخفـــض مـــن االنبعاثـــات 

الكربونيـــة، وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــدت االســـتراتيجية أن 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ســـتدعم الشـــراكات 

المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات  الحكومـــات  مـــع 

والمجتمعـــات المحليـــة؛ للمحافظـــة علـــى النظـــم 

البيئيـــة الطبيعيـــة فـــي القـــارة، ودعـــم جهـــود الـــدول 

والتكيـــف  المنـــاخ  تغيـــر  آثـــار  لتقليـــل  اإلفريقيـــة 

إلـــى الطاقـــة  انتقالهـــا  معهـــا مـــن خـــالل تســـريع 

ــة  ــة، وكذلـــك متابعـ ــن الطاقـ ــق أمـ ــة، وتحقيـ النظيفـ

الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الخـــاص والعـــام للتطويـــر 

لتقنيـــات  الالزمـــة  المعـــادن  وتأميـــن  المســـتدام، 

النظيفـــة.   الطاقـــة 

أكـــدت االســـتراتيجية األمريكيـــة تجـــاه 
التـــزام  علـــى  الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بالعمـــل مـــع 
الحكومـــات اإلفريقيـــة وشـــركائها الدولييـــن 
أكثـــر اســـتقرارا،  إفريقيـــة  لبنـــاء اقتصـــادات 
التأهـــب  لزيـــادة  القـــدرات  بنـــاء  خـــالل  مـــن 
للتهديـــدات الصحيـــة القادمـــة، ودعـــم مبادرات 
الطبيـــة  واإلجـــراءات  اللقاحـــات،  تصنيـــع 
الوقائيـــة، وتعزيـــز الفـــرص االقتصاديـــة لنمـــو 

مســـتدام. اقتصـــادي 



آفاق استراتيجية - العدد )6( - أغسطس 2022

135

مواجهة النفوذ الروسي والصيني 

تركيزهــا  أن  المتحــدة علــى  الواليــات  لطالمــا أصــرت 

المتجــدد علــى القــارة اإلفريقيــة وقضاياهــا ال تحركــه 

وزيــر  قــال  حيــث  العظمــى،  القــوى  بيــن  المنافســة 

"التزامنــا  إن  بلينكــن":  "أنتونــي  األمريكــي  الخارجيــة 

بشــراكة أقــوى مــع إفريقيــا ليســت محاولــة لتخطــي 

إلــى أن االســتراتيجية  أنــه تجــدر اإلشــارة  آخريــن"، إال 

األمريكيــة تجــاه إفريقيــا جنوب الصحراء ذكرت روســيا 

الشــركات  مــن توســع عمــل  مــرات، وحــذرت  ســبع 

العســكرية الروســية الخاصــة، التــي تــرى أنهــا غالبــا مــا 
تتســبب فــي زعزعــة االســتقرار فــي القــارة.)10(

– األمريكييـن  المسـؤولين  زيـارات  جـاءت  وقـد 

السـابق اإلشـارة إليهـا – لـدول القـارة اإلفريقيـة فـي 

إطـار االسـتراتيجية األمريكيـة لتعزيـز نفـوذ الواليـات 

الجيوسياسـيين  المتحـدة فـي مواجهـة منافسـيها 

)روسيا والصين(، وال سيما بعد زيارة وزير الخارجية 

إفريقيـة،  دول  ألربـع  الفـروف"  "سـيرجي  الروسـي 

وإثيوبيـا،  الكونغـو  وجمهوريـة  وأوغنـدا  مصـر  وهـي: 

في محاولة للتأكيد على أن موسـكو ليسـت معزولة 

دوليـا بعـد العقوبـات األمريكيـة والغربية المفروضة 

عليهـا، وإبـراز مـدى التقارب مع الـدول اإلفريقية، كما 

ألقـى "الفـروف" اللـوم علـى السياسـات الغربيـة فـي 

أزمـة الغـذاء التـي تعانـي منها العديـد من دول القارة 

المتحـدة  الواليـات  تضغـط  اإلطـار،  هـذا  وفـي   .)11(

إلـى  تلجـأ  ال  حتـى  اإلفريقيـة  الـدول  علـى  األمريكيـة 

مجموعـة فاجنـر الروسـية لسـد احتياجاتهـا األمنيـة، 

بعـد تزايـد دورهـا فـي العديـد مـن الـدول اإلفريقيـة، 

وال سـيما ليبيـا وبوركينـا فاسـو وجمهوريـة إفريقيـا 

ومالـي. الوسـطي 

لكن جهود اإلدارة األمريكية لمواجهة النفوذ الروسي 

في القارة تواَجه بانتقادات عديدة من قيادات الدول 

اإلفريقية، حيث وصفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا 

الكونجرس  داخل  قانون  مشروع  باندور"  "ناليدا 

األنشطة  مواجهة  "قانون  عنوان  يحمل  األمريكي 

الخبيثة في إفريقيا"، والذي تم تمريره من  الروسية 

مجلس النواب، في 27 أبريل الماضي، والذي ينطوي 

مع  تتعامل  التي  اإلفريقية  الحكومات  مراقبة  على 

المتحدة  الواليات  عليها  تفرض  روسية  كيانات 

عقوبات، بأنه "تشريع مسيء")12(، كما اعترضت عليه 

حكومات عدد من الدول اإلفريقية األخرى. 

وقــد ركــزت الزيــارات األمريكيــة للقــارة علــى االســتجابة 

علــى  األوكرانيــة  الروســية  األزمــة  لتأثيــرات  األمريكيــة 

اإلدارة  تعهــدت  حيــث  اإلفريقــي،  الغذائــي  األمــن 

األمريكيــة بتقديــم مــا يقــرب مــن 1.3 مليــار دوالر مــن 

المســاعدات اإلنمائيــة اإلنســانية إلــى منطقــة القــرن 

اإلفريقــي، بمــا يســاعد علــى التخفيــف مــن حــدة الجــوع 

فــي المناطــق األكثــر تضررا من أزمــات الغذاء العالمية، 

وخــالل زيــارة مديــرة الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

للصومــال، فــي 24 يوليــو الماضــي، أعلنــت عــن تقديــم 

إنســانية  كمســاعدات  دوالر  مليــون   476 واشــنطن 
وتنمويــة لشــعب الصومــال. )13(

إدارة  األمريكـي خـالل  االهتمـام  تواجـه عـودة  وختاًمـا، 

مـن  العديـد  اإلفريقيـة  بالقـارة  بايـدن"  "جـو  الرئيـس 

لتعزيـز  األمريكيـة  األهـداف  تعـوق  التـي  التحديـات 

نفـوذ أمريـكا العسـكري واالقتصـادي والسياسـي فـي 

القـارة، ومواجهـة النفـوذ الصينـي والروسـي المتنامـي 

فـي إفريقيـا، وهـي التحديـات التـي تتطلـب أهميـة إيـالء 

االهتمام األمريكي بتوثيق التعاون العسـكري واألمني 
القـارة.)14( دول  مـع  مسـتقبًلا  والدبلوماسـي 
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ــنته  ـ ــٌل جديـــد مـــن العالقـــات األفرو-أمريكيـــة دشَّ فصـ

الجولـــة التـــي اضطلـــع بهـــا وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي 

مـــن  األول  األســـبوع  بنهايـــة   - بلينكـــن"  "أنتونـــي 

ا مـــن جنـــوب إفريقيـــا،  ـــت كلًّ أغســـطس 2022 - وضمَّ

والكونغـــو الديمقراطيـــة، وروانـــدا؛ وذلـــك بعـــد عـــام 

كامـــل مـــن تهميـــش إدارة "جـــو بايـــدن" إلفريقيـــا جنـــوب 

ـــة مـــن حســـابات واشـــنطن  الصحـــراء، وســـقوطها ُكليَّ

"بايـــدن" بشـــأن  تنصيـــب  واكبـــت  التـــي  اآلمـــال  رغـــم 

إعـــادة ضبـــط السياســـة األمريكيـــة إزاء القـــارة.

هذا وقد جاءت جولة "بلينكن" اإلفريقية - وما رافقها 

مـن اإلعـالن عن وثيقـة "االسـتراتيجية األمريكية تجاه 

إفريقيـا جنـوب الصحـراء"- عقـب أيام قالئـل من جولة 

الروسـي "سـيرجي الفـروف" فـي عـدد  الخارجيـة  وزيـر 

مـن الـدول اإلفريقيـة، وتضيف الجولة اإلفريقية لوزير 

ُبعـًدا  تحديـًدا  التوقيـت  هـذا  فـي  األمريكـي  الخارجيـة 

تتـردد أصداؤهـا  التـي  الجديـدة  البـاردة  للحـرب  ـا  مهمًّ

إذا كانـت  ـا  أنهـا تطـرح تسـاؤًلا عمَّ فـي إفريقيـا، كمـا 

األمريكيـة  بالمقاربـة  حقيقـي  ل  تحـوُّ عـن  سُتسـفر 

إزاء دول إفريقيـا جنـوب الصحـراء،   Paradigm Shift

أم أنهـا ال تعـدو كونهـا حبـًرا علـى ورق.

الجولــة  ســياقات  علــى  الضــوء  المقــال  ويســلط 

اإلفريقيــة لوزيــر الخارجيــة األمريكــي، وفــي طليعتهــا 

سياســة "فــك االرتبــاط" األمريكيــة، ومــا أعقــب األزمة 

جولـــة "أنتونـــي بلينكـــن" اإلفريقيـــة وأصـــداء الحـــرب 
البـــاردة الجديـــدة 

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

الروســية األوكرانيــة مــن إربــاك لحســابات الواليــات 

وينتهــي  الخارجيــة.  وأولويــات سياســتها  المتحــدة، 

المقــال ببلــورة جملــة مــن المالحظــات بشــأن مالمح 

البــاردة الجديــدة بيــن واشــنطن وموســكو  الحــرب 

التــي تتخــذ مــن الســاحة اإلفريقيــة ميداًنــا لهــا بشــكل 

ُيعيــد لألذهــان ذروة الحــرب البــاردة بين المعســكرين 

الشــرقي والغربــي فــي القــرن المنصــرم.

سياسة "فك االرتباط" بإفريقيا

أتـــت جولـــة وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي "أنتونـــي بلينكـــن"، 

"االســـتراتيجية  وثيقـــة  طـــرح  مـــن  رافقهـــا  ومـــا 

األمريكيـــة إزاء إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء" - والتـــي 

وأهميتهـــا  المنطقـــة  تعريـــف  إعـــادة  اســـتهدفت 

ضـــم 
ِ
مـــن منظـــور األمـــن القومـــي األمريكـــي - فـــي خ

سياســـة واشـــنطن الراميـــة إلـــى "فـــك االرتبـــاط" بعدد 

مـــن أقاليـــم العالـــم، وانتهـــاج مـــا ُيســـمى بسياســـة 

 Selective Engagement االنتقائـــي"  "االرتبـــاط 

بعـــدد مـــن األقاليـــم والقضايـــا، وتنصـــب بشـــكل 

باعتبـــاره  الصينـــي  الصعـــود  احتـــواء  حـــول  رئيـــس 

ـــت تلـــك السياســـة بوضـــوح علـــى  أولويـــة أولـــى. وتجلَّ

الرئيـــس  فـــي عهـــد  والممارســـة  الفكـــر  مســـتوى 

واْســـُتكملت  ترامـــب"،  "دونالـــد  الســـابق  األمريكـــي 

فـــي عهـــد اإلدارة األمريكيـــة الحاليـــة رغـــم الشـــعارات 

"أمريـــكا  قبيـــل  مـــن  بايـــدن"  "جـــو  رفعهـــا  التـــي 

أ. جهاد عمر الخطيب 
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ــية"  ــودة الدبلوماسـ ــدة" )America is Back( و"عـ عائـ

أن  لتأكيـــد  محاولـــة  فـــي   )Diplomacy is Back(

أولويـــات السياســـة الخارجيـــة إلدارتـــه تتناقـــض كلّيـــًة 

ـــي دارت فـــي فلـــك شـــعار  مـــع سياســـات ســـلفه، الت

.)America First( أوًلا"  "أمريـــكا 

وجـــاء خطـــاب "بايـــدن" بعنـــوان: "موقـــع أمريـــكا فـــي 

أيـــام  –عقـــب   America Place in World العالـــم" 

ـــور  ـــر 2021- ليبل ـــًدا فـــي فبراي ـــه، وتحدي ـــل مـــن تنصيب قالئ

معالـــم سياســـته الخارجيـــة، والتـــي ركـــزت علـــى فكـــرة 

منطلًقـــا  باعتبارهـــا  للعالـــم،  األخالقيـــة"  "القيـــادة 

رئيًســـا لتحركاتـــه الدبلوماســـية، والضمانـــة الرئيســـة 

الســـتعادة واشـــنطن مصداقيتهـــا علـــى الســـاحة 

ـــم تنبـــع مـــن  ـــادة األخالقيـــة للعال الدوليـــة. وهـــذه القي

The Power of Example، وليـــس  النمـــوذج"  "قـــوة 
)1(  .The Example of Power "نمـــوذج القـــوة"

التـــي  والمصطلحـــات  الـــرؤى  هـــذه  اْعُتبـــرت  وقـــد 

طرحهـــا "بايـــدن" فـــي الفتـــرة التاليـــة مباشـــرًة لتنصيبـــه 

ــاب  ــه الخطـ ــا حملـ ــًلا عمـ ــر، فضـ ــد كبيـ ــى حـ ــة إلـ مثاليـ

"بايـــدن"  إدارة  نيـــة  أظهـــرت  مضاميـــن  مـــن  ذاتـــه 

وقـــف االنخـــراط فـــي مســـتنقع الحـــروب األبديـــة التـــي 

انزلقـــت فيهـــا بـــالده علـــى مـــدى العقدْيـــن الماضيْيـــن، 

باهظـــة،  وبشـــرية  ماديـــة  خســـائر  البـــالد  فـــت   وكلَّ

ال ســـيما فـــي أفغانســـتان والشـــرق األوســـط، رغـــم 

لهـــا واشـــنطن عـــن  المســـؤولية الكبيـــرة التـــي تتحمَّ

مثـــل تلـــك الحـــروب والفوضـــى، وهـــو تصـــور انســـحب 

بالتبعيـــة إلـــى عـــدد مـــن األقاليـــم األخـــرى حـــول العالـــم، 

كان مـــن بينهـــا إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء.

"بايــدن"  تحــركات  أظهــرت  ذلــك،  علــى  وتأسيًســا 

طيلــة العــام الماضــي حتــى انــدالع األزمــة الروســية 

األوكرانيــة فــي فبرايــر 2022، ســقوط منطقتــي الشــرق 

األوســط وإفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن حســابات 

لــرؤى  ترجمــًة  وجــاءت  الحاليــة،  األمريكيــة  اإلدارة 

إدارتــه بشــأن إعطــاء األولويــة للتنافــس مــع الصيــن؛ 

الــذي   -  Pivot to Asia آســيا"  نحــو  ــه  "التوجُّ وإحيــاء 

ــه كانــت أبــرز  ــاه "بــاراك أوبامــا" مــن قبــل - وهــو توجُّ تبنَّ

تجلّياتــه توقيــع االتفاق الثالثــي "أوكوس" AUKUS بين 

كلٍّ مــن الواليــات المتحــدة، وبريطانيــا، وأســتراليا فــي 

ســبتمبر 2021، باإلضافــة إلــى الخطــوات المتســارعة 

لتفعيــل وتوســيع نطــاق التعــاون فــي إطــار "الحــوار 

ا مــن الواليــات  األمنــي الرباعــي" Quad، والــذي يضــم كلًّ

المتحــدة، وأســتراليا، والهنــد، واليابــان، بغيــة احتــواء 
ــدو – باســيفك. )2( نفــوذ بكيــن فــي منطقــة اإلن

وفيما يخص إفريقيا جنوب الصحراء تحديًدا، أظهرت 

تحـركات إدارة "بايـدن" فجـوة بيـن الواقـع والمأمول؛ إذ 

إنـه رغـم عكـوف مراكـز الفكـر األمريكية علـى بلورة كثير 

مـن األطروحـات فيمـا يخـص "إعادة ضبط السياسـة 

 Reset of the U.S. Africa إفريقيـا"  تجـاه  األمريكيـة 

جديـدة  سياسـة  لتبنـي  "بايـدن"  إدارة  ودعـوة   ،Policy

تجاههـا تتالفـى أخطـاء الماضـي، وُتفضـي السـتعادة 

يمكـن  كحليـف  المتحـدة  الواليـات  ومصداقيـة  نفـوذ 

الوثـوق بـه لـدى دول القـارة بعدما أضحـت قوى دولية 

أخرى – أبرزها الصين وروسيا - ُتتاخم نفوذ واشنطن، 

تعرَّضـت إفريقيـا للتهميـش بصـورة واضحـة لصالـح 

ولـم  اإلشـارة،  سـلفت  كمـا  أخـرى  أمريكيـة  أولويـات 

ث محـاوالت واشـنطن –علـى اسـتحياء– الدخـول 
ِ
ُتحـد

وفـي طليعتهـا  المتفاقمـة،  القـارة  أزمـات  خـط  علـى 

حـرب تيجـراي في إثيوبيا، واالضطرابات التي تشـهدها 

السـودان، أيَّ فـارق ُيذكـر.

أتـــت الجولـــة اإلفريقية لـ"أنتونـــي بلينكن"، 
ومـــا رافقهـــا مـــن طـــرح وثيقـــة "االســـتراتيجية 
ـــا جنـــوب الصحـــراء" فـــي  ـــة إزاء إفريقي األمريكي
ضـــم سياســـة واشـــنطن الراميـــة إلـــى "فـــك 

ِ
خ

االرتبـــاط" بعـــدد مـــن أقاليـــم العالـــم، وانتهـــاج 
سياســـة "االرتبـــاط االنتقائـــي".
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العـام  طيلـة  "بايـدن"  تحـركات  أظهـرت 
الـروســـيــــــــة  األزمـــــة  انــدالع  حتـى  المـاضــــي 
األوكرانية سـقوط منطقتي الشـرق األوسـط 
وإفريقيا جنوب الصحراء من حسابات اإلدارة 
األمريكيـة الحاليـة، وإعطاء األولوية للتنافس 
الـذي  آسـيا  نحـو  ـه  التوجُّ وإحيـاء  الصيـن،  مـع 

تبّنـاه "بـاراك أوبامـا" مـن قبـل.

األزمــة الروســية األوكرانيــة وإعــادة 
االعتبــار إلفريقيــا

خســـائر  األوكرانيـــة  الروســـية  لألزمـــة  كان  مثلمـــا 

باهظـــة علـــى المســـتويات كافـــة، وتأثيـــرات مباشـــرة 

ـــا، فإنهـــا أيًضـــا  علـــى أســـعار الطاقـــة والغـــذاء عالميًّ

االعتبـــار  وأعـــادت  األمريكيـــة،  الحســـابات  أربكـــت 

التـــي  "بايـــدن"،  إدارة  شـــتها  لمناطـــق ســـبق أن همَّ

األزمـــة  عقـــب  الدبلوماســـية  تحركاتهـــا  جـــاءت 

ـــر  لتكشـــف بوضـــوح عـــن تحـــوالت فـــي أولويـــات ودوائ

اهتمـــام سياســـتها الخارجيـــة، فانطلـــق "جـــو بايـــدن" 

فـــي منتصـــف يوليـــو 2022 فـــي جولـــة هـــي األولـــى مـــن 

جمـــاح  لكبـــح  األوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة  نوعهـــا 

ـــا. القفـــزات الجنونيـــة فـــي أســـعار الطاقـــة عالميًّ

وكان فـــي طليعـــة تلـــك المناطـــق أيًضـــا التـــي كشـــفت 

الحـــرب عـــن أهميتهـــا الجيوسياســـية دول إفريقيـــا 

ـــة  ـــرز لجول جنـــوب الصحـــراء، وهـــو الدافـــع األهـــم واألب

وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي "أنتونـــي بلينكـــن" فـــي الشـــهر 

ــطية.  ــرق أوسـ ــدن" الشـ ــة "بايـ ــرة لجولـ ــي مباشـ التالـ

معهـــا  تزامـــن  ومـــا   - الجولـــة  تلـــك  واســـتهدفت 

مـــن إصـــدار البيـــت األبيـــض وثيقـــة "االســـتراتيجية 

األمريكيـــة إزاء إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء - محاولـــة 

تحييـــد دول القـــارة فـــي األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة، 

ــة  ــي اآلونـ ــق فـ ـ ــذي تعمَّ ــي الـ ــوذ الروسـ ــواء النفـ واحتـ

ـــى أدوار الغـــرب فـــي عـــدد  ـــه هيمـــن عل ـــى إن ـــرة حت األخي

مـــن دول القـــارة التـــي لطالمـــا كانـــت مناطـــق نفـــوذ 

تقليـــدي للـــدول الغربيـــة، وأبرزهـــا منطقـــة الســـاحل 

ــا الوســـطى. ــي، وإفريقيـ اإلفريقـ

ـــل للســـلوك التصويتـــي اإلفريقـــي  كمـــا أن المتأمِّ

داخـــل أروقـــة الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 

 ،2022 مـــارس  مطلـــع  فـــي  الصـــادر  القـــرار  علـــى 

المشـــروط  وغيـــر  والكامـــل  الفـــوري  باإلنهـــاء 

أن  ـــن  يتبيَّ أوكرانيـــا،  علـــى  الروســـي"  لـ"العـــدوان 

عـــن  بـــة  الُمتغيِّ اإلفريقيـــة  الـــدول  عـــدد  إجمالـــي 

يـــكاد  دولـــة(   25( عنـــه  الممتنعـــة  أو  التصويـــت 

يتقـــارب مـــع عـــدد الـــدول المؤيـــدة للقـــرار )28 دولـــة(، 

ـــدت  حتـــى إن عـــدًدا مـــن الـــدول اإلفريقيـــة التـــي أيَّ

بـــت عنـــه  القـــرار أو امتنعـــت عـــن التصويـــت أو تغيَّ

بدبلوماســـية شـــديدة،  اتســـمت  بيانـــات  أصـــدرت 

هـــذا  أن  توضيـــح  علـــى  الحـــرص  مـــن  كبيـــر  وقـــدر 

ــاء  ــي إنهـ ــا فـ ــن رغبتهـ ــع مـ ــي نابـ ــلوك التصويتـ السـ

األزمـــة الدائـــرة فـــي أوكرانيـــا، وتجنيـــب البـــالد مزيـــًدا 

ــام  ــق أمـ ــاح الطريـ ــن، وإفسـ ــا والالجئيـ ــن الضحايـ مـ

ـــل إلـــى تســـوية ســـلمية  بـــدء المفاوضـــات، والتوصُّ

ــا  ــا تقريًبـ ــا أن جميعهـ ــة، كمـ ا لتلـــك األزمـ ــدًّ ــع حـ تضـ

الغربيـــة  العقوبـــات  لماراثـــون  االنضمـــام  رفـــض 
)3( روســـيا.  علـــى  المفروضـــة 

ــا  ــر ذاتـــه حينمـ ر األمـ ــرَّ ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل تكـ

تـــت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة علـــى  صوَّ

تعليـــق عضويـــة روســـيا بمجلـــس حقـــوق اإلنســـان 

فنحـــو 2022؛  أبريـــل  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم   التابـــع 

10 دول إفريقيـــة عضـــو بالجمعيـــة العامـــة صوتـــت 

لصالـــح القـــرار، فيمـــا امتنـــع عـــن التصويـــت 24 دولـــة 

ــرار  ــة، وعارضـــت القـ ــو 11 دولـ بـــت نحـ ــة، وتغيَّ  إفريقيـ
9 دول إفريقية. )4(
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وُيدلِّــل الســلوك التصويتــي اإلفريقــي علــى رغبــة هــذه 

وشــبكة  العالقــات  فــي  تــوازن  إحــداث  فــي  الــدول 

الغربيــة؛  والــدول  روســيا  مــن  كلٍّ  مــع  التحالفــات 

أيٍّ  بيــن  االختيــار  فــي  ترغــب  ال  اإلفريقيــة  فالــدول 

مــن المعســكرْين الغربــي أو الروســي، أو التضحيــة 

بعالقاتهــا مــع الشــريك الروســي الــذي نجــح علــى 

القــادة  ثقــة  كســب  فــي  الماضيــة  األعــوام  مــدار 

األفارقــة، ومتاخمــة نفــوذ قــوى تقليديــة لهــا بــاع كبيــر 

ونفــوذ اســتمر علــى مــدار عقــود، مثــل فرنســا فــي 

دول الســاحل، والتــي تراَجــع نفوذهــا مؤخــًرا فــي تلــك 

الروســي. الــدب  المنطقــة لصالــح 

ـــر  هـــت واشـــنطن لهـــذا الحضـــور الروســـي المؤثِّ وتنبَّ

علـــى الســـاحة اإلفريقيـــة فـــي وثيقتهـــا الجديـــدة تجـــاه 

إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء؛ والتـــي تســـعى -بحســـب مـــا 

شكل يوضح السلوك التصويتي للدول اإلفريقية األعضاء بالجمعية العامة لألمم المتحدة إزاء قرار تعليق 

عضوية روسيا بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة )أبريل 2022(

دولة إفريقية

ليست عضًوا باألمم المتحدة

%2

%44

%20

%16

%18

امتنعت عن الصويت

تغيَّبت عن التصويت

تت لصالح القرار صوَّ

تت ضد القرار صوَّ

ورد بالوثيقـــة- لتقديـــم مقاربـــة جديـــدة للتعامـــل مـــع 

إفريقيـــا، انطالًقـــا مـــن دورهـــا فـــي تشـــكيل مســـتقبل 

األمريكيـــة  السياســـات  لتجـــاوز  ومحاولـــة  العالـــم، 

القديمـــة التـــي تعاملـــت مـــع إفريقيـــا وكأنهـــا جـــزء 

ـــر بـــه. وهـــذه  ـــر فيـــه وال يتأثَّ منفصـــل عـــن العالـــم ال ُيؤثِّ

المقاربـــة الجديـــدة تصبـــو لتحقيـــق أربعـــة أهـــداف 

رئيســـة؛ وهـــي: تعزيـــز االنفتـــاح علـــى المجتمعـــات 

بـــدول  والديمقراطيـــة  األمـــن  ودعـــم  اإلفريقيـــة، 

القـــارة، إلـــى جانـــب دعـــم تعافـــي اقتصاديـــات القـــارة 

مـــن التأثيـــرات الناجمـــة عـــن جائحـــة كورونـــا وكـــذا 

ـــر المناخـــي، وضمـــان تبنـــي  دعمهـــا فـــي مكافحـــة التغيُّ
ــة. )5( ل الطاقـ ــوُّ ــة" لتحـ ــتراتيجية "عادلـ اسـ

العوامــل  مــن  عــدًدا  األمريكيــة  الوثيقــة  وســاقت 

تشــكيل  فــي  حاســم  إفريقــي  لــدور  ُتقــود  التــي 
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مســتقبل العالــم ومواجهــة تحدياتــه؛ فمــن الناحيــة 

موطًنــا  اإلفريقيــة  القــارة  ســتكون  الديموجرافيــة، 

 .2050 عــام  بحلــول  العالــم  ســكان  مــن   %25 لنحــو 

إذ  هائلــة؛  بمــوارد طبيعيــة  القــارة  تزخــر  ــا،  وجغرافيًّ

تحــوي ثانــي أكبــر غابــة مطيرة في العالم )غابة حوض 

الكونغــو(، ونحــو 30% مــن المعــادن االســتراتيجية، 

علــى  المتميــز  االســتراتيجي  موقعهــا  عــن  فضــًلا 

طــول خطــوط االتصــاالت البحريــة الرئيســة والتجــارة 

فــي المحيطْيــن األطلســي والهنــدي وخليــج عــدن.

غيــر  مقاعــد  ثالثــة  إفريقيــا  لــدى  ذلــك،  عــن  فضــًلا 

ــي، وهــي تمثــل أحــد  دائمــة فــي مجلــس األمــن الدول

أكبــر الُكتــل التصويتيــة داخــل الجمعيــة العامــة لألمــم 

ــد مــن أهــم  ــرأس األفارقــة العدي المتحــدة )28%(، وي

المؤسســات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة الصحة 

العالميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة. وكلهــا أمــور 

االلتفــات  نحــو  باالتجــاه  تدفــع  الوثيقــة  اعتبرتهــا 

الشــراكة  وتعزيــز  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  لــدول 

ــق المصالــح األمريكيــة؛ األمــر  معهــا علــى نحــو ُيحقِّ

األفــرو- العالقــات  ضبــط  إعــادة  ــب  يتطلَّ الــذي 

ــعة، واالعتمــاد  أمريكيــة بــأدوات جديــدة وجهــود موسَّ

اثنْيــن مــن األدوات؛ أال وهمــا:  رئيــس علــى  بشــكل 

أفارقــة المهجــر )األمريكييــن مــن أصــول إفريقيــة(، 

اإلفريقــي.  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

إفريقيا.. ميدان لحرب باردة جديدة

ـــة ســـالفة الذكـــر، وعـــودة  إن هـــذه التحـــركات األمريكي

إفريقيـــا لبـــؤرة االهتمـــام األمريكـــي فـــي ظـــل تحـــركات 

صينيـــة وروســـية مماثلـــة، أعـــادت لألذهـــان الفتـــرة 

التاريخيـــة التـــي شـــهدت ذروة الحـــرب البـــاردة فـــي 

القـــرن المنصـــرم، وتحديـــًدا الفتـــرة الممتـــدة منـــذ 

الخمســـينيات حتـــى الســـبعينيات، وهنـــاك عـــدد مـــن 

المالحظـــات يمكـــن اســـتخالصها بشـــأن أبـــرز مالمـــح 

الحـــرب البـــاردة الجديـــدة: 

أولًا: أن الحــرب البــاردة فــي القــرن الماضــي شــهدت 

طغيــان الُبعــد األيديولوجــي بصــورة كبيــرة، وانقســام 

دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء بيــن معســكري الكتلــة 

الشــرقية – ويتزعمهــا االتحــاد الســوفيتي – والغربيــة 

األمــور  لكــن   – المتحــدة  الواليــات  وتتزعمهــا   –

الشــاكلة؛  تلــك  علــى  َتُعــد  لــم  الراهــن  الوقــت  فــي 

فتحــركات القــوى العظمــى والصاعــدة واإلقليميــة 

ــات المحــرك الرئيــس لهــا  ــة ب ــى الســاحة اإلفريقي عل

ــا. ــا، وليــس أيديولوجيًّ براجماتيًّ

ثانًيــا: رغــم العــودة المتأخرة للدب الروســي للســاحة 

العالميــة واإلفريقيــة مجــدًدا خــالل الســنوات القليلــة 

ــا  ــة، واالشــتباك بقــوة مــع عــدد مــن القضاي الماضي

ــم،  ــدول حــول العال واألزمــات الرئيســة فــي بعــض ال

وليــس إفريقيــا جنــوب الصحــراء فحســب، أظهــرت 

موســكو قــدرة فائقــة علــى إدارة عالقاتهــا بالقــارة، 

وفاعليــة أدواتهــا المســتخدمة فــي توطئــة نفوذهــا، 

ز يوًمــا بعــد يــوم. وأضحــى حضورهــا يتعــزَّ

ثالثًــا: رغــم محدوديــة الحضــور االقتصــادي الروســي 

موســكو  لكــن  واألمريكــي،  بالصينــي  مقارنــًة 

اســتطاعت وبنجــاح تقديــم نفســها للــدول اإلفريقية 

بوجــه عــام كحليــف يمكــن الوثــوق بــه. وهــي فــي ذلــك 

ترتكــن إلــى ركيزتْيــن؛ وهمــا: واردات الســالح إلفريقيــا؛ 

الــدول  أكبــر  روســيا  كــون  إلــى  التقديــرات  تشــير  إذ 

ــا جنــوب الصحــراء  ــًرا للســالح إلــى دول إفريقي تصدي

ــي  ــرة للـــدب الروسـ رغـــم العـــودة المتأخـ
مجـــدًدا  واإلفريقيـــة  العالميـــة  للســـاحة 
ــرت  ــة، أظهـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ ــالل السـ خـ
موســـكو قـــدرة فائقـــة علـــى إدارة عالقاتهـــا 
ـــة أدواتهـــا المســـتخدمة فـــي  ـــا، وفاعلي بإفريقي
كحليـــف  نفســـها  وتقديـــم  نفوذهـــا،  توطئـــة 

يمكـــن الوثـــوق بـــه.
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أصـــداء الحـــرب البـــاردة الجديـــدة تقـــود 
د البدائـــل  لزيـــادة هامـــش المنـــاورة، وتعـــدُّ
والخيـــارات أمـــام الـــدول اإلفريقيـــة، وتضفـــي 
التـــي  الـــدول اإلفريقيـــة  ثقـــًلا علـــى موقـــف 
ســـئمت النمـــوذج الغربـــي الـــذي يقـــوم علـــى 

المشـــروطية.

)6(، وبلــغ إجمالــي واردات إفريقيــا جنــوب الصحــراء من 

ــار دوالر خــالل  الســالح الروســي مــا يربــو علــى 1.7 ملي

عــام 2020 ومطلــع عــام 2021 فقــط )7(، وخــالل الفتــرة 

الســالح  واردات  زادت   ،)2020  -  2016( مــن  الممتــدة 

الروســي إلــى اإلقليــم بمعــدل 23% مقارنــًة بالفتــرة 

أن  إلــى  تشــير  تقديــرات  ــة  ثمَّ أن  كمــا   ،)8()2015  -  2011(

ر بنحــو %49  واردات الســالح الروســي إلــى إفريقيــا ُتقــدَّ

مــن إجمالــي واردات الســالح العالميــة إلــى إفريقيــا 

فــي الفتــرة الراهنــة )9(. 

أمـــا الركيـــزة الثانيـــة، فتنصـــرف إلـــى مجموعـــة "فاجنـــر" 

الروســـية الخاصـــة، ومعـــدل انتشـــارها المتزايـــد فـــي 

ـــزا  إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، حتـــى أضحـــى األمـــر محفِّ

ـــر العالقـــات بيـــن اإلقليـــم والـــدول الغربيـــة، ورغـــم  لتوتُّ

التقديـــرات المتفاوتـــة بشـــأن أعـــداد قـــوات فاجنـــر 

الممتـــدة فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، لكـــن الثابـــت 

أنهـــا تضطلـــع بـــدور محـــوري وحاســـم فـــي حمايـــة 
النخـــب الحاكمـــة هنـــاك. )10(

الصحـراء  جنـوب  إفريقيـا  دول  أن  يبـدو  ال  رابًعـا: 

الحليفْيـن  للتضحيـة بعالقاتهـا مـع  علـى اسـتعداد 

الروسـي والصينـي لصالـح الـدول الغربيـة؛ فأصـداء 

الحرب الباردة الجديدة تقود لزيادة هامش المناورة، 

اإلفريقيـة،  الـدول  أمـام  والخيـارات  البدائـل  د  وتعـدُّ

وهـذه مْيـزة غايـة فـي األهميـة ونقطـة قـوة تضفـي 

سـئمت  التـي  اإلفريقيـة  الـدول  موقـف  علـى  ثقـًلا 

المشـروطية  علـى  يقـوم  الـذي  الغربـي  النمـوذج 

والتنظيـر،  واالسـتعالء  واالقتصاديـة  السياسـية 

واالجتماعيـة  الثقافيـة  الخصوصيـات  مراعـاة  دون 

اإلفريقيـة. للـدول  والسياسـية  واالقتصاديـة 

وختاًمــا، ورغــم اعتبــار جولــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي 

"أنتونــي بلينكــن" ومزامنتهــا بإصــدار البيــت األبيــض 

وثيقــة "االســتراتيجية األمريكيــة تجــاه إفريقيــا جنــوب 

تعزيــز  طريــق  علــى  مهمــة  خطــوات  الصحــراء" 

العالقــات األفرو-أمريكيــة بعــد ســنوات عديــدة مــن 

التهميــش، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه ُتنــذر بتطــورات 

التــي  الجديــدة  البــاردة  الحــرب  ز فرضيــة  ُتعــزِّ أخــرى 

إدارة  وتضــع  ميداًنــا،  اإلفريقيــة  القــارة  مــن  تتخــذ 

"بايــدن" أمــام اختبــار حقيقــي يتعلــق بتعزيــز شــبكة 

التحالفــات األمريكيــة الدوليــة، واســتعادة مصداقيــة 

خــالل  وســيتضح  األمريكــي،  الحليــف  وموثوقيــة 

األيــام المقبلــة مــا إذا كانــت اإلدارة األمريكيــة ســتتخذ 

لتوســيع  حقيقيــة  فرًصــا  م  وُتقــدِّ يــة،  جدِّ خطــوات 

ــا جنــوب الصحــراء  نطــاق شــراكتها مــع دول إفريقي

أم ســتظل الوثيقــة مجــرد حبــر علــى ورق.

الهوامش والمراجع

)1( جـــرى اســـتخالص أولويـــات السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة ومبادئهـــا فـــي عهـــد إدارة ”جـــو بايـــدن“ انطالًقـــا مـــن تحليـــل 
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تواجـــه عمليـــة البحـــث عـــن التحـــوالت الديمقراطيـــة 

تتعلـــق فـــي جانبهـــا  ليبيـــا مشـــكالت عديـــدة،  فـــي 

ــا، ومـــدى إمكانيـــة فـــك  األهـــم بمناهـــج البحـــث ذاتهـ

الغربيـــة،  للمـــدارس  الفكريـــة  بالمركزيـــة  االرتبـــاط 

ومعاييرهـــا فـــي الحكـــم علـــى الســـلوك السياســـي 

للنظـــم السياســـية عــامـــــة.)1( 

وفـــي إطـــار تحليـــل عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي فـــي 

ليبيـــا، فســـوف نعتمـــد علـــى المدخـــل "االنتقالـــي"، الذي 

ـــز علـــى العمليـــات السياســـية، وعلـــى مبـــادرات  يركِّ

ــى  ــال مـــن حكـــم تســـلطي إلـ ــة لالنتقـ ــارات النخبـ وخيـ
حكـــم ديمقراطـــي بمالمـــح ليبراليـــة.)2( 

األزمة الليبية: مالمح المشهـد الراهــن

تواجـــه الدولـــة الليبيـــة، وخاصـــة منـــذ شـــهر فبرايـــر 

األبعـــاد،  متعــــدد  جديـــد  صـــراع  مالمـــح  الماضـــي، 

ا وعســـكريًّا؛ حيـــث إن فشـــل كافـــة األطـــراف  سياســـيًّ

ـــي الراهـــن  السياســـية الموجـــودة فـــي المشـــهد الليب

فـــي إجـــراء االســـتحقاق االنتخابـــي، أدى إلـــى مزيـــد مـــن 

التعقيـــد لألزمـــة الليبيـــة، فبعـــد منـــح الثقـــة لــــ "فتحـــي 

باشـــاغا" كرئيـــس للحكومـــة )3(، خلًفـــا لــــ "عبـــد الحميـــد 

الدبيبـــة"، أعلـــن األخيـــر أنـــه لـــن يســـلم الســـلطة إال 

لحكومـــة منتخبـــة، وأشـــار إلـــى خطـــة إلجـــراء انتخابـــات 

تشـــريعية قبـــل نهايـــة يونيـــو 2022، وهـــو موعـــد نهايـــة 

ـــّل االنقســـام  ـــرص االنتخابـــات فـــي ليبيـــا فـــي ظــ فـ
السياســـي والعسكــــري

د. خالد خميس السحـاتي

الـــذي  السياســـي"  الحـــوار  "ملتقـــى  خارطـــة طريـــق 

تشـــكلت حكومتـــه بموجبـــه. 

علـــى  االســـتفتاء  "إجـــراء  علـــى  الخطـــة  وتنـــص 

ـــة"، وكان  ـــات البرلماني الدســـتور بالتزامـــن مـــع االنتخاب

مجلـــس النـــواب قـــد اعتبـــر أن واليـــة "الدبيبـــة" انتهـــت 

ـــات ديســـمبر 2021، ولهـــذا ســـعى  بحلـــول موعـــد انتخاب

إلـــى تعييـــن حكومـــة مؤقتـــة جديـــدة لإلشـــراف علـــى 

ــد  ــي، وعقـ ــتور االنتقالـ ــى الدسـ ــتفتاء علـ ــة االسـ عمليـ

بينمـــا  ا.  شـــهًر  14 غضـــون  فـــي  جديـــدة  انتخابـــات 

يـــرى "الدبيبـــة" أن مجلـــس النـــواب نفســـه انتهـــت 

شـــرعيته بعـــد نحـــو ثمانـــي ســـنوات مـــن انتخابـــه، وأن 

جدولـــه األطـــول لالنتخابـــات يهـــدف إلـــى إطالـــة بقائـــه 
فـــي الســـلطة. )4(

وفـــي جلســـة 3 مـــارس 2022 قـــام رئيـــس الحكـومــــة 

وعــــدٌد مـــن الســــــادة الـــوزراء بـــأداء اليميـــن القانونيـــة، 

إقـــرار  تـــم  البـرلمــــــان، وفـــي منتصـــف مايـــو  أمــــــام 

قانـــون الميزانيـــة العامـــة للدولـــة لعـــام 2022، لحكومـــة 

هـــذه  ممارســـة  البرلمـــان  ـــم  دعَّ كمـــا  "باشـــاغا"، 

الحكومـــة لمهامهـــا مـــن مدينـــة ســـرت، حتـــى تتمكـــن 

مـــن دخـــول العاصمـــة والعمـــل مـــن هنـــاك. وهنـــا 

ــاك  ــد، وأصبحـــت هنـ ــام مـــن جديـ ــبح االنقسـ ــاد شـ عـ

ـــى تلـــك الصـــورة  ـــي إل ـــان، وعـــاد المشـــهد الليب حكومت

القاتمـــة، وانعكســـت هـــذه الظـــروف بالســـلب علـــى 

االقتصاد  كلية   - المساعـد  السياسية  العـلوم  أســتــاذ 
لــيــبــيــا   - ــنــــغــــازي  ــ ب ــة  ــعـ ــامـ جـ  - الـــســـيـــاســـيـــة  ــوم  ــ ــل ــعــ ــ وال
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منـــذ  وخاصـــة  الليبيـــة،  الدولـــة  تواجـــه 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي، مالمـــح صـــراع جديـــد، 
ا وعســـكريًّا؛ حيـــث إن  متعــــدد األبعـــاد، سياســـيًّ
فشـــل كافـــة األطـــراف السياســـية الموجـــودة 
تحقيـــق  فـــي  الراهـــن  الليبـــي  المشـــهد  فـــي 
إلـــى مزيـــد مـــن  االســـتحقاق االنتخابـــي، أدى 

التعقيـــد لأزمـــة الليبيـــة.

حيـــاة المواطـــن، وعلـــى توفيـــر الخدمـــــات األســـــاسية؛ 

حيـــث أصبـــح هنـــاك نقـــص فـــي المعـــدات الطبيـــة 

عـــن  فضـــًلا  الحكوميـــة،  المستشـــفيات  داخـــل 

ونقـــص  طويلـــة،  لســـاعات  الكهربـــاء  انقطـــاع 

المحروقـــات.

ومـــن اإلشـــكاليات المعقــــدة فـــي هـــذا الجانـــب إغـــالق 

بـــل 
ِ
الحقـــول والموانـــي النفطيـــة فـــي البـــالد مـــن ق

بعـــض المحتجيـــن، حيـــث أعلنـــت قبائـــل فـــي وســـط 

ليبيـــا وجنوبهـــا عـــن إيقـــاف إنتـــاج وتصديـــر النفـــط مـــن 

حقـــول بمناطقهـــم لحيـــن تســـليم حكومـــة الوحـــدة 

للحكومـــة  الســـلطَة  "الدبيبـــة"  برئاســـة  الوطنيـــة 

"فتحـــي  برئاســـة  النـــواب  مجلـــس  مـــن  المكلفـــة 

باشـــاغا"، مطالبيـــن بضمـــان التوزيـــع العـــادل للمـــوارد 

الجهـــات  الليبيـــة، ودعـــم  المناطـــق  بيـــن  النفطيـــة 

ـــًدا  ـــات المقبلـــة بعي ـــى االنتخاب ـــول إل المختصـــة للوصـ
عـــن طمـــع الحكومـــة التنفيذيــــة فـــي الســـلطة.)5( 

هـــذا وقـــد تكـــررت عمليـــات إغـــالق الحقـــول والموانـــي 

النفطيـــة الليبيـــة طيلـــة الســـنوات الماضيـــة؛ بســـبب 

حتـــى  أو  أمنيـــة،  تهديـــدات  أو  ُعماليـــة  احتجاجـــات 

خســـائر  فـــي  تســـببت  والتـــي  سياســـية،  خالفـــات 

تجـــاوزت 100 مليـــار دوالر، بحســـب المصـــرف المركـــزي 

الليبـــي )6(، بـــل إن الخســـائر اليوميـــة تقـــدر بـ"ســـتين" 

مليـــون دوالر حســـب وزيـــر النفـــط والغـــاز )7(، وكان 

رئيـــس مجلـــس النـــواب قـــد أّكـــد أنـــه "ســـيتم فتـــح 

الحقـــول النفطيـــة بعـــد تثبيـــت آليـــة توزيـــع عوائـــد 

النفـــط بشـــكل عـــادل علـــى كافـــة األقاليـــم، مؤكـــًدا 

ـــة أزمـــة إيقـــاف الحقـــول  ـــه سيســـعى جاهـــًدا لحلحل أن

النفطيـــة عـــن العمـــل")8(.

ــة  ــى تصعيديـ ــة" بخطـ ــة "الدبيبـ ــت حكومـ ــد قامـ وقـ

ــا  ــقاطه وأيًضـ ــة بإسـ ــان، مطالبـ ــد البرلمـ ــرة ضـ كثيـ

إســـقاط الحكومـــة الجديـــدة، التـــي رأت في تشـــكيلها 

تمكيًنـــا للجيـــش الوطنـــي بقيـــادة المشـــير" خليفـــة 

يتواصـــل  "الدبيبـــة"  كان  أن  بعـــد  وذلـــك  حفتـــر"، 

الوحـــدة  حكومـــة  تأليـــف  قبـــل  معـــه  وينســـق 
 )9( الوطنيـــة. 

المعـضلة األمنية وخطـورة الميليشيــات

أّكـــد الناطـــق الرســـمي باســـم القيـــادة العامـــة للقـــوات 

أن  المســـماري"  "أحمـــد  اللـــواء  الليبيـــة  المســـلحة 

ـــة  ـــف األعمـــال المنتهي تشـــبُّث رئيـــس حكومـــة تصري

لغـــة  بعـــودة  يهـــدد  بالســـلطة  "الدبيبـــة"  واليتـــه 

ا مـــن انفـــالت الوضـــع جـــراء محـــاوالت  الســـالح، محـــذًر

إلـــى  اإلقليميـــة  الصراعـــات  نقـــل  الجهـــات  بعـــض 

أن  "المســـماري"  أّكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  ليبيـــا. 

ــار،  ــالق النـ ــف إطـ ــى وقـ ــاظ علـ ــاول الحفـ الجيـــش يحـ

رغـــم االنســـداد الـــذي تواجهـــه اللجنـــة العســـكرية 

المشـــتركة )5 + 5(، مضيًفـــا أن القـــوات المســـلحة 

باالنفـــالت  تســـمح  ولـــن  الوضـــع،  تراقـــب  الليبيـــة 

العبـــث  عـــدم  إلـــى  "المســـماري"  ودعـــا  األمنـــي، 

بإنجـــازات اللجنـــة العســـكرية المشـــتركة التـــي قـــادت 

البـــالد لوقـــف إطـــالق النـــار، موضًحـــا أن الوضـــع فـــي 

ا، مـــع اســـتمرار الميليشـــيات فـــي  ليبيـــا خطيـــر جـــدًّ

يـــؤدي إلـــى انزالقـــات  نهـــب المـــال العـــام، مـــا قـــد 

إلـــى أن األزمـــة  ا  خطيـــرة ال تحمـــد عقباهـــا، مشـــيًر

الحقيقيـــة فـــي ليبيـــا ليســـت سياســـية بقـــدر مـــا هـــي 

ـــة المتركـــزة فـــي  ـــة؛ لوجـــود الميليشـــيات اإلجرامي أمني
غـــرب البـــالد.)10(
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ورغـــم مـــا تـــم التوصـــل إليـــه فـــي أواخـــر 2021، مـــن وقـــف 

ــا يبـــدو مـــن إجمـــاع لفظـــي  ــار، ومـ هـــّش إلطـــالق النـ

ــراء  ــي إلجـ ــع الدولـ ــم المجتمـ ــة، ودعـ ــراف الليبيـ لألطـ

بعيـــد  ذلـــك ســـيبقى  أن  الجلـــّي  االنتخابـــات، فمـــن 

إلـــى إصـــالح  الحاجـــة  اســـتمرار  فـــي ضـــوء  المنـــال 

متعـــدد المســـتويات لمختلـــف مؤسســـات الدولـــة، 

ــة  ــاع األمـــن يشـــكل عقبـ ــا كان إصـــالح قطـ فلطالمـ

المطلوبــــة  األخـــرى  اإلصالحــــات  لتأخيـــر  وذريعــــة 

ـــراطي.)11(  ـــام ديمقــ ـــة نظـ إلقـــامـ

ــتقطاب  ــة واالسـ ــات الليبيـ االنتخابـ
المحلـــي والدولـــي

ال تـــزال التحديـــات التـــي واجهـــت العمليـــة االنتخابيـــة 

ــر  ــي أواخـ ــابق فـ ــا السـ ــد موعدهـ ــذ تحديـ ــا منـ ــي ليبيـ فـ

ديســـمبر 2021 ماثلـــة للعيـــان، فثّمـــة تحديـــات أمنيـــة 

ــة  ــية، باإلضافـ ــات سياسـ ــلًفا، وتحديـ ــرنا سـ ــا أشـ كمـ

وكذلـــك  للفـرقــــــاء،  المتعارضـــة  المصالـــح  إلـــى 

صراعـــات القــــوى اإلقليميـــة والدوليـــة. )12(  

مجلس النواب واالستحقاق االنتخــابي:

ــار  ــات أشـ ــل االنتخابـ ــن تأجيـ ا عـ ــميًّ ــالن رسـ ــد اإلعـ بعـ

ـــا  ـــة العلي ـــة الوطني "عمـــاد الســـايح" رئيـــس المفوضي

لالنتخابـــات إلـــى أن أمـــر التأجيـــل يعـــود باألســـاس إلـــى 

قصـــور التشـــريعات االنتخابيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــدور 

ــا  ــة، ممـ ــات االنتخابيـ ــون والنزاعـ ــي الطعـ ــاء فـ القضـ

أثـــر ســـلًبا علـــى قـــرارات المفوضيـــة )13(. ومـــن جانبـــه 

نصـــح رئيـــس لجنـــة متابعـــة االنتخابـــات فـــي البرلمـــان 

ــات  ــد تاريـــخ لالنتخابـ ــدم تحديـ ــر"، بعـ ــادي الصغيـ "الهـ

الرئاســـية والبرلمانيـــة التـــي تعـــذر إجراؤهــــا فـــي 24 

ديســـمبر 2021، وكانـــت هـــذه اللجنـــة أعلنـــت اســـتحالة 

إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية فـــي موعدهـــا؛ بســـبب 

ظـــروف مرتبطـــة بتقاريـــر فنيـــة وقضائيـــة، وأخـــرى 

أمنيـــة. وعلـــى إثـــر ذلـــك، تقدمـــت المفوضيـــة الوطنيـــة 

النـــواب  إلـــى مجلـــس  باقتـــراح  لالنتخابـــات،  العليـــا 

ا عـــن موعدهـــا  لتأجيـــل االنتخابـــات الرئاســـية شـــهًر

حتـــى 24 ينايـــر2022، مشـــترطة إزالـــة مـــا وصفتـــه "بالقـــوة 
ــة.)14(  ــة االنتخابيـ ــتكمال العمليـ ــرة" السـ القاهـ

"خارطـة  النـواب لجنـة  ينايـر2022، شـّكل مجلـس  وفـي 

الطريـق" التـي تضـم ممثليـن عـن كافة مـدن ومناطق 

ليبيـا، والتـي بـدأت أعمالهـا بشـكل مكثـف بالتواصـل 

المعنيـة، وبعثـة  مـع كافـة األطـراف، والمؤسسـات 

األمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للوصول إلى ما يحقق 

الوطنـي  االسـتحقاق  بإنجـاز  الليبـي  الشـعب  إرادة 

بإجـراء االنتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة، وتذليـل كافـة 
العراقيـل والعقبـات التـي حالـت دون تنظيمهـا.)15(

وفـــي هـــذه األثنـــاء، ســـادت حالـــة مـــن الجـــدل حـــول 

مـــن  مســـتمر  ضغـــط  ظـــل  فـــي  التأجيـــل  أســـباب 

الشـــارع الليبـــي؛ فخـــالل جلســـات البرلمـــان التـــي عقـــدت 

بعـــد تأجيـــل االنتخابـــات تظاهـــر المئـــات أمـــام مبنـــى 

البرلمـــان للمطالبـــة باالنتخابـــات، كمـــا شـــهدت معظـــم 

المـــدن الليبيـــة تظاهـــرات؛ حيـــث طالـــب المحتجـــون 

بضـــرورة إجـــراء االنتخابـــات كســـبيل وحيـــد للخـــروج مـــن 

الفوضـــى التـــي تعانـــي منهـــا البـــالد، مؤكديـــن أن الوضـــع 

الحالـــي ال يحتمـــل الدخـــول فـــي حالـــة صـــراع، أو العـــودة 
ــرى.)16(  ــرة أخـ ــع األول مـ للمربـ

ومـــع بدايـــة شـــهر يوليـــو 2022، تجـــددت المظاهـــرات 

ــة فـــي  ــية الحاليـ ــراف السياسـ ــد األطـ ــرة أخـــرى ضـ مـ

فـــي  البرلمـــان  مقـــر  اقتحـــام  وتـــم  المـــدن،  بعـــض 

ال تـــزال التحديـــات التـــي واجهـــت العمليـــة 
موعدهـــا  تحديـــد  منـــذ  ليبيـــا  فـــي  االنتخابيـــة 
الســـابق فـــي أواخـــر ديســـمبر 2021 ماثلـــة للعيان، 
ــة  ــية، باإلضافـ ــة وسياسـ ــات أمنيـ ــة تحديـ فثّمـ
ـــاء، وكذلـــك  إلـــى المصالـــح المتعارضـــة للفـرقـــ

ـــوى اإلقليميـــة والدوليـــة. صراعـــات القـ
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إلـــى أن "الحـكـومـــــة  ا  "سياســـية وقانونيـــة"، مشـــيًر

بكـــــل مـــا  تــدعــــــم العمليـــة االنتخـابيــــة  األمريكيــــة 

تستطيــــع لتســـير ليبيـــا نحــــــو االنتخــــابــــــات"، مؤكـــًدا 

أن أي شـــخص أو جهـــة قـــد تلـــوح باســـتخدام العنـــف 

ـــات أو ســـيرها بالشـــكل  ـــى نجـــاح االنتخاب ـــر عل بمـــا يؤث

الصحيـــح، ســـتكون "عرضـــة لعقوبـــات ليســـت فقـــط 

بـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، بـــل أيًضـــا 
ِ
مـــن ق

مـــن المجتمـــع الدولـــي".)19(

د مستشـــار األمـــن القومـــي األمريكـــي "جيـــك  كمـــا هـــدَّ

ــبة أي طـــرف يســـعى لتقويـــض  ــوليفان" بمحاسـ سـ

الليبـــي،  الشـــعب  التـــي وضعهـــا  الطريـــق  خارطـــة 

مطالًبـــا بضـــرورة إخـــراج المرتزقـــة مـــن البـــالد لدعـــم 

ا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى  المســـار السياســـي، مشـــيًر

ســـيادة  اســـتعادة  يســـتحق  الليبـــي  "الشـــعب  أن 

بـــالده")20(. وهنـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التطـــور الالفـــت 

ــر فـــي الموقـــف األمريكـــي يتمثـــل فـــي الدعـــوة  للنظـ

إلـــى إجـــراء االنتخابـــات فـــي ظـــل وجـــود حكومتيـــن فـــي 

البـــالد، وذلـــك مـــن خـــالل تمكيـــن الفصائـــل المتفرقـــة 

مـــن إجـــراء االنتخابـــات بشـــل منفصـــل فـــي مناطـــق 

ــه  ــا رفضـــه مجلـــس النـــواب؛ ألنـ ــو مـ ســـيطرتها، وهـ

الخارجـــة علـــى  يعمـــق األزمـــة، ويشـــجع األطـــراف 

ــاعيها )21(. ــي مسـ ــتمر فـ ــون أن تسـ القانـ

الموقف األوروبي من العملية االنتخابية 
الليبية:

للشــرق  األوروبــي  االتحــاد  باســم  المتحــدث  أّكــد 

األوســط وشــمال إفريقيــا، لويــس "ميجيــل بوينــو" 

ــا يســمح  ا قانونيًّ أن "االتحــاد األوروبــي اعتمــد إطــاًر

التــي  والكيانــات  األشــخاص  علــى  بفــرض عقوبــات 

قــرار  إلــى  ا  مشــيًر االنتخابــات"،  تقــوض  أو  تعرقــل 

مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2571 لعــام 2021 الــذي يؤيــد 

االتحــاد  تعهــد   ،2022 يونيــو  )22(. وفــي  الخطــوة  تلــك 

مــن  تتمكــن  حتــى  ليبيــا؛  دعــم  بمواصلــة  األوروبــي 

تحقيــق االســتقرار بإجــراء االنتخابــات ونجاح مشــروع 

والمقـــرات،  المســـتندات  بعـــض  وحـــرق  طبـــرق، 

وفـــي هـــذا اإلطـــار، أعلـــن مجلســـا النـــواب والرئاســـي 

دون  التظاهـــر  فـــي  المواطنيـــن  لحـــق  دعمهمـــا 

رئاســـة  هيئـــة  وقالـــت  الدولـــة،  ممتلـــكات  تخريـــب 

مجلـــس النـــواب فـــي أول بيـــان لهـــا علـــى التظاهـــرات 

حكومـــة  سياســـات  نتيجـــة  جـــاءت  أنهـــا  الغاضبـــة 

"الدبيبـــة" المنتهيـــة واليتـــه، والدعـــوة لإلســـراع فـــي 

إلـــى  مشـــيرًة  وبرلمانيـــة،  رئاســـية  انتخابـــات  إجـــراء 

والتعبيـــر  التظاهـــر  حـــق  للمواطنيـــن  "تكفـــل  إنهـــا 

ســـعيها  علـــى  وشـــددت  ا"،  ســـلميًّ آرائهـــم  عـــن 

إلجـــراء انتخابـــات رئاســـية وبرلمانيـــة فـــي أقـــرب وقـــت 

ممكـــن، رافضـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه األعمـــال التخريبيـــة 
التـــي قـــام بهـــا المحتجــــون أثنـــاء التظـاهـــــرات.)17(

الموقف األمريكي من العملية االنتخابية 
الليبية:

مـــن خــــالل قــــراءة ســــريعة فـــي مالمـــح الموقــــف 

األمريكـــي مـــن العمليـــة االنتخابيـــة الليبيـــة يمكـــن 

مالحظـــة عـــودة االهتمـــام األمريكـــي بالملـــف الليبـــي 

ــه  ــية وتوليـ ــات الرئاسـ ــي االنتخابـ ــدن" فـ ــوز "بايـ ــع فـ مـ

الســـفير  تســـمية  فـــي  تجّلـــى  مـــا  وهـــو  الحكـــم، 

األمريكـــي إلـــى ليبيـــا " ريتشـــارد نورالنـــد" مبعوًثـــا خاًصـــا 
للرئيـــس األمريكـــي فـــي مايـــو 2021.)18( 

زيارتـــه  خـــالل  "نورالنـــد"  أّكـــد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

لطرابلـــس علـــى أنـــه "ال عوائـــق فنيـــة أمـــام إجـــراء 

االنتخابـــات الليبيـــة فـــي موعدهـــا، ولكـــن العقبـــات 

ــّكل مجلـــس النـــواب  ــر2022، شـ فـــي ينايـ
لجنـــة "خارطـــة الطريـــق" التـــي تضـــم ممثليـــن 
عـــن كافـــة مـــدن ومناطـــق ليبيـــا؛ للوصـــول 
إلـــى مـــا يحقـــق إرادة الشـــعب الليبـــي بإنجـــاز 
االنتخابـــات  بإجـــراء  الوطنـــي  االســـتحقاق 

الرئاســـية والبرلمانيـــة.
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المصالحــة، وجــاءت تلــك التصريحــات علــى لســان 

ســفير االتحــاد األوروبــي الدائــم لــدى ليبيــا، "خوســيه 

المجلــس  رئيــس  نائــب  لقائــه  خــالل  ســاباديل"، 

الكونــي")23(. "موســى  الليبــي  الرئاســي 

االنتخابات الليبية واآلفــاق المستقبلية

لالنتخابــات  العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  أعلنــت 

الصعوبــات  لــكل  "تجاوزهــا  الماضــي:  أبريــل  فــي 

بعــد  االنتخابــي  الســباق  إلجــراء  واســتعدادها 

علــى  ســيتم  التــي  الدســتورية  القاعــدة  تجهيــز 

اختصاًصــا  تعتبــر  والتــي  المواعيــد،  تحديــد  ضوئهــا 

الخــالف  أن  بالذكــر،  وجديــٌر  للمفوضيــة)24(".  أصيــًلا 

حــول القاعــدة الدســتورية يمثــل عقبــة فــي طريــق 

االســتحقاق االنتخابــي، فقــد أثيــر حولهــا الكثيــر مــن 

األفضــل  التوقيــت  بينهــا  مــن  الجدليــة،  القضايــا 

إلجــراء االنتخابــات؛ حيــث طرحــت فكــرة تأجيلهــا، مــع 

وجــود محــاوالت أخــرى لعرقلتهــا، ويبــدو أن الهــدف 

عــن  يخــرج  ال  الخالفيــة  المســائل  هــذه  إثــارة  مــن 

المنــاورات السياســية التــي تستهـــدف وضــع المزيــد 

مــن العراقيــل للحيلولــة دون تهيئــة األجــواء المالئمــة 

إلجــراء االنتخابــات، كمــا أن هنــاك أطرافـًــا خارجيــة ال 

تريــد إجــراء االنتخابــات الليبيــة وتحقيــق المصالحــة 

الوطنيــة بيــن الفصائــل الليبيــة، لذلــك تبقــى المخاوف 

مــن أن تتحــول االنتخابــات مــن وســيلة لتجــاوز هــذه 

وتعميقهــا)25(.     لتكريســها  أداة  إلــى  األزمــة 

وفي أواخر يونيو 2022، تم اإلعالن عن فشل محادثات 

جنيــف حــول القاعــدة الدســتورية لالنتخابــات؛ حيــث 

صرحــت المستشــارة األمميــة "ســتيفاني ويليامــز" 

النــواب  مجلــس  رئيــس  بيــن  االجتماعــات  بانتهــاء 

"عقيلــة صالــح" ورئيــس مجلــس الدولة االستشــاري 

"خالــد المشــري" فــي جنيــف، دون التوصــل التفــاق 

حــول النقــاط الخالفيــة العالقــة، والتــي مــن أبرزهــا 

الرئاســية، وذلــك مــع  الترشــح لالنتخابــات  شــروط 

ــة األمــم المتحــدة )26(. ــة بعث قــرب انتهــاء والي
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ثالثـًـا: إعــادة بنــاء التحالفــات، وإبــراز دور المجلــس 	 

تقــود  مصغــرة  حكومــة  وتشــكيل  الرئاســي، 

االنتخابــات. إلجــراء 

مـــن 	  باشـــاغا"  "فتحـــي  حكومـــة  ـــن  تمكُّ رابًعـــا: 

دخـــول طرابلـــس، وممارســـة عملهـــا مـــن هنـــاك، 

وقيـــادة البـــالد لالنتخابـــات.

والنوايـــا  الصــــادقة  اإلرادة  توافـــر  فـــإن  وختاًمـــا، 

الحســـنة ال يكفـــي وحـــده إلنقـــاذ ليبيـــا مـــن أزمتهـــا 

المعقـــدة، فتلـــك اإلرادة القـــت فـــي مواجهتهـــا إرادات 

كثيـــرة محليـــة، وإقليميـــة، ودوليـــة ال تريـــد - علـــى مـــا 

يبـــدو - لهـــذا البلـــد أن يســـتقر، وال لمراحلـــه االنتقاليـــة 

ــة  ــوية لألزمـ ــى تسـ ــل إلـ ــالل التوصـ ــن خـ ــي مـ أن تنتهـ

وإجـــراء االنتخابـــات المرتقبـــة، ولـــذا تجـــدر اإلشـــارة 

د الفرقـــاء أنفســـهم إنهـــاء األزمـــة، 
ِ
ـــر ـــم ُي ـــه مـــا ل ـــى أن إل

مصلحـــة  وتقديـــم  الوطنيـــة،  المصالحـــة  وتحقيـــق 

الوطـــن علـــى المصالـــح الضيقـــة فســـيظل البلـــد 

يـــدور فـــي حلقــــة مفــــرغة مـــن صــراعـــــات المصــــالــــح، 

ـــود.     ـــق المنشــ ـــق التـوافـ ـــيًدا عـــن تحقي بعـ

الخبـرة  فـإن  المتشـابكة"  "التحديـات  هـذه  مـن  بالرغـم 

الليبيـة قـد كشـفت عـن أنـه جـرى التوافق فـي محطات 

عندمـا  أنـه  إال  الفرقـاء،  خالفـات  تسـوية  علـى  عديـدة 

سلسـلة  تظهـر  العملـي  التطبيـق  إلـى  االنتقـال  يتـم 

"القاعـدة  تقـود  أن  فالمفتـرض  العوائـق،  مـن  أخـرى 

دور  تنامـي  لكـن  االنتخابـات،  عمليـة  إلـى  الدسـتورية" 

الميليشيات، وتصاعد ظواهر الفوضى األمنية، وتدفق 

السـالح إلـى العاصمـة، واصطـدام أي توافـق بمصالـح 

إلـى  بالوصـول  معنيـة  ليسـت  متطرفـة  أخـرى  تيـارات 

التوافـق أو إنهـاء المرحلـة االنتقاليـة تبقـى كلهـا عقبات 

أهميـة  علـى  الضـوء  يسـلط  ممـا  تجاهلهـا؛  يمكـن  ال 

فالتوافـق  اإلمـكان،  قـدر  المسـار  لهـذا  األجـواء  تهيئـة 

علـى القاعــدة الدسـتورية سـيحل بالتبعيـة التشـابكات 

مع القضايا األخــرى المعلقة على السـاحة السياسـية 

الليبيـة )27( وعليـه، يمكـن وضــع السيناريـوهـــات التــالية 

لمستقبـــل األزمــــة السيــاسية الليبيـة: 

االنتخابـــات 	  إجـــراء  فـــي  اإلخفـــاق  اســـتمرار  أولًا: 

الرئاســـية والبرلمانيـــة، ونجـــاح األطـــراف المعرقلـــة 

األطـــراف  ومواصلـــة  أهدافهـــا،  تحقيـــق  فـــي 

الحائـــط  بعـــرض  ضاربـــة  لعملهـــا،  السياســـية 

انتهـــاء مددهـــا الزمنيـــة، وبالتالـــي انتهـــاء شـــرعيتها 

والقانونيـــة. السياســـية 

ثانًيا: تزايد االنخراط الخارجي في المشهد الليبي، 	 

وتزايـد  المتحـدة،  األمـم  إطـار  فـي  إدارتـه  وربمـا 

مـا  المعرقلـة،  األطـراف  علـى  الدوليـة  الضغـوط 

مـن شـأنه التوافـق علـى موعـد إلجـراء االنتخابـات 

يحظـى بالقبـول مـن الجميـع. 

والنوايـا  الصــادقة  اإلرادة  توافـر  إن 
الحسنة ال تكفي وحدها إلنقاذ ليبيا من أزمتها 
المعقـدة، فتلـك اإلرادة القـت فـي مواجهتهـا 
إرادات كثيـرة محليـة، وإقليميـة، ودوليـة ال تريد 

-علـى مـا يبـدو- لهـذا البلـد أن يسـتقر.
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النظـــام  تغييـــر  ومنـــذ  العـــراق  أن  المعـــروف  مـــن 

ــية  ــة السياسـ ــام 2003، وإطـــالق العمليـ السياســـي عـ

 ،2005 عـــام  الدائـــم  الدســـتور  بإقـــرار  تكللـــت  التـــي 

واســـتكمال المؤسســـات الدســـتورية، ثـــم الشـــروع 

ــلوًبا  ــو يتبـــع أسـ بانتخابـــات نيابيـــة بشـــكل دوري، وهـ

ـــا فـــي إدارة الدولـــة والسياســـة والمصالـــح  توافقيًّ

وداعميهـــا.  السياســـية  القـــوى  بيـــن  المتضاربـــة 

ـــا أصبحـــت التوافقيـــة، التـــي تعنـــي ببســـاطة  ومـــن هن

علـــى  السياســـية  القـــوى  بيـــن  باالتفـــاق  )القفـــز 

المكـــون  حـــق  وســـلب  النيابيـــة  االنتخابـــات  نتائـــج 

ــه  ــم تمتعـ ــة رغـ ــكيل الحكومـ ــز بتشـ ــي الفائـ السياسـ

ـــي مريـــح لصالـــح إدخـــال أغلـــب القـــوى  بغطـــاء برلمان

ـــا فـــي تشـــكيل  السياســـية التـــي تمتلـــك تمثيـــًلا نيابيًّ

الحكومـــة واالتفـــاق علـــى تقاســـم األدوار والمصالـــح 

اســـتناًدا إلـــى اســـتحقاقات قوميـــة وطائفيـــة وحزبيـــة(، 

ســـمة مركزيـــة ليـــس مـــن الســـهل التخلـــص منهـــا 

قـــت 
ِ
فـــي العمليـــة السياســـية العراقيـــة التـــي ُأطل

بعـــد عـــام 2003 برعايـــة الواليـــات المتحـــدة بصفتهـــا 

فـــي  صديقـــة  ودولـــة  البدايـــة،  فـــي  احتـــالل  دولـــة 

ــى  ــران علـ ــة إيـ ــن موافقـ ــًلا عـ ــة، فضـ ــة الالحقـ المرحلـ

هـــذا األســـلوب فـــي إدارة الدولـــة.

لقـــد أرســـى هـــذا النهـــج السياســـي الهجيـــن تقليـــًدا 

صعوبـــة  قوامـــه  تجاهلـــه،  ُيمكـــن  ال  ا  سياســـيًّ

العــــــراق: توازنـــات سياســـية جديـــدة بعد اســـتقالة 
الكتلـــة الصدريـــة

د. سعد عبيد علوان السعيدي

المضـــي بتشـــكيل حكومـــة مســـتقرة وقويـــة فـــي 

أو  قومـــي  أو  طائفـــي  مكـــون  أي  اســـتبعاد  ظـــل 

حزبـــي أساســـي، بغـــض النظـــر عـــن مـــدى انعـــكاس 

ــة  ــكيل الحكومـ ــي تشـ ــاركة فـ ــن المشـ ــتبعاده مـ اسـ

بيـــن  ومـــن  للحكومـــة،  البرلمانـــي  الغطـــاء  علـــى 

ـــي أثبتـــت وجودهـــا  ـــات السياســـية الت القـــوى والمكون

ـــي  وقدرتهـــا علـــى التجـــذر والتوســـع فـــي العمـــل النياب

عبـــر تضخـــم قاعدتهـــا الشـــعبية وتمثيلهـــا البرلمانـــي، 

الشـــعبية  قوتـــه  يســـتمد  الـــذي  الصـــدري  التيـــار 

عائلـــة  وهـــي  العراقيـــة،  الصـــدر  آل  عائلـــة  مـــن 

الدينيـــة  وســـمعتها  ثقلهـــا  لهـــا  معروفـــة  دينيـــة 

العراقـــي  الشـــيعي  المجتمـــع  فـــي  والسياســـية 

باألســـاس؛ حيـــث نجـــح التيـــار الصـــدري -الـــذي بـــدأ فـــي 

أولـــى محاوالتـــه الدخـــول للعمليـــة السياســـية كتيـــار 

وللحكومـــات  األمريكـــي  لالحتـــالل  مقـــاوم  شـــعبي 

العراقيـــة التـــي تقبـــل بالوجـــود األمريكـــي وتتعامـــل 

معـــه- فـــي تأســـيس كتلـــة نيابيـــة الحًقـــا كجـــزء مـــن 

التحالـــف الشـــيعي إلـــى أن اســـتقل بكتلـــة سياســـية 

تمثـــل الخـــط الصـــدري، حققـــت نتائـــج نيابيـــة مبهـــرة 

فـــي االنتخابـــات األخيـــرة؛ حيـــث فـــاز ألول مـــرة كأكبـــر 

كتلـــة فـــي البرلمـــان العراقـــي الجديـــد.

واســـتناًدا إلـــى هـــذه النتائـــج أطلقـــت الكتلـــة الصدريـــة 

مفاوضـــات مـــع الكتـــل األخـــرى لتشـــكيل حكومـــة 

أستاذ مساعد - كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد
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الجديـــدة  العراقيـــة  الحكومـــة  تشـــكيل 
يبـــدو أنـــه ليـــس مـــن الســـهولة بمـــكان رغـــم 
كبيـــر،  بشـــكل  البرلمانيـــة  التوازنـــات  تغيـــر 
وتتمثـــل أهـــم العقبـــات فـــي هـــذا الصـــدد فـــي 
أمـــام اإلطـــار  يـــزال  التوافقيـــة؛ حيـــث ال  مبـــدأ 
التنســـيقي مهمـــة إقنـــاع وإرضـــاء حلفـــاء الكتلـــة 
فـــي  للدخـــول  والكـــرد  الســـنة  مـــن  الصدريـــة 

الجديـــدة. الحكومـــة 

أساســـها األغلبيـــة السياســـية بعيـــًدا عـــن التوافقـــات 

وسياســـية  طائفيـــة  قيـــود  تجـــاوز  عبـــر  القديمـــة، 

ـــف مـــع شـــركاء  ـــة، فـــي مقدمتهـــا رفـــض التحال معين

عوًضـــا  والتوجـــه  الشـــيعية  القـــوى  مـــن  األمـــس 

عـــن ذلـــك إلـــى القـــوى السياســـية الســـنية والكرديـــة 

القريبـــة مـــن منهـــج الكتلـــة الصدريـــة، األمـــر الـــذي 

أدخـــل الكتلـــة الصدريـــة فـــي مواجهـــة مـــع القـــوى 

الشـــيعية األخـــرى التـــي تحالفـــت مـــع بعـــض القـــوى 

مـــا  بذلـــك  ل  لتشـــكِّ الصغيـــرة  والكرديـــة  الســـنية 

ـــر  ـــه عـــدم تمري ـــذي بإمكان ُيعـــرف بالثلـــث المعطـــل، ال

ـــار  ـــاج اختي ـــة )حيـــث يحت أي مرشـــح لرئاســـة الجمهوري

أعضـــاء  ثلثـــي  موافقـــة  إلـــى  الجمهوريـــة  رئيـــس 

مجلـــس النـــواب، بينمـــا يمتلـــك التحالـــف المنـــاوئ 

باإلطـــار  المســـمى  وحلفائهـــا  الصدريـــة  للكتلـــة 

التنســـيقي أكثـــر مـــن الثلـــث(.

وبمـــا أن تكليـــف مرشـــح لرئاســـة الـــوزراء ال يمكـــن 

يتـــم  رئيـــس جمهوريـــة  بـــل 
ِ
ق إال عبـــر تكليفـــه مـــن 

بـــل الثلـــث المعطـــل فقـــد 
ِ
الموافقـــة عليـــه مـــن ق

جمهوريـــة  رئيـــس  تمريـــر  المســـتحيل  مـــن  بـــات 

ـــف  وظَّ الـــذي  التنســـيقي  اإلطـــار  موافقـــة  دون 

هـــذا االســـتحقاق للضغـــط علـــى الكتلـــة الصدريـــة 

وحلفائهـــا للموافقـــة علـــى شـــروطه التـــي يـــرى فيهـــا 

الصدريـــون وحلفاؤهـــم خطوًطـــا حمـــراء ال يمكـــن 

تقبلهـــا، ومـــن هنـــا دخلـــت جميـــع األطـــراف فـــي حالـــة 

ممـــا  التـــام؛  السياســـي  والجمـــود   االنســـداد  مـــن 

ــيد  ــة السـ ــة الصدريـ ــدام رئيـــس الكتلـ ــى إقـ ــى إلـ أفضـ

اســـتقالة  تقديـــم  طلـــب  علـــى  الصـــدر"  "مقتـــدى 

أعضـــاء الكتلـــة األعضـــاء فـــي البرلمـــان  ليشـــغل 

التـــي  االنتخابيـــة  دوائرهـــم  مـــن  البـــدالء  مكانهـــم 

يغلـــب عليهـــا الطابـــع الشـــيعي، والتـــي ســـمحت 

لصعـــود نـــواب ينتمـــون إلـــى القـــوى الشـــيعية ضمـــن 

اإلطـــار التنســـيقي، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تمتـــع  قـــوى 

اإلطـــار التنســـيقي باألغلبيـــة البرلمانيـــة بمـــا يســـمح 

بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة.

أنـــه  يبـــدو  الجديـــدة  الحكومـــة  تشـــكيل  أن  غيـــر 

ــات  ــر التوازنـ ــم تغيـ ــكان رغـ ــهولة بمـ ــن السـ ليـــس مـ

العقبـــات  أهـــم  وتتمثـــل  كبيـــر،  بشـــكل  البرلمانيـــة 

فـــي هـــذا الصـــدد فـــي مبـــدأ التوافقيـــة؛ حيـــث ال يـــزال 

أمـــام اإلطـــار التنســـيقي مهمـــة إقنـــاع وإرضـــاء حلفـــاء 

الكتلـــة الصدريـــة مـــن الســـنة والكـــرد للدخـــول فـــي 

ــًلا عـــن الخشـــية المفرطـــة  الحكومـــة الجديـــدة، فضـ

مـــن الـــدور الشـــعبي للتيـــار الصـــدري الـــذي يمكنـــه 

أن يحبـــط تشـــكيل أي حكومـــة جديـــدة، أو اإلطاحـــة 

التظاهـــرات  عبـــر  الحًقـــا  تشـــكيلها  حـــال  فـــي  بهـــا 

ممـــا  الشـــعبية؛  واالعتصامـــات  واالحتجاجـــات 

ا للتحديـــات السياســـية، ولمهمـــة  يمثـــل اســـتمراًر

ــن  ــن مـ ــحاب الصدرييـ ــم انسـ ــة، رغـ ــكيل الحكومـ تشـ

ورغـــم  النيابـــي،  التمثيـــل  ومـــن  الحكومـــة  تشـــكيل 

تغيـــر التوازنـــات السياســـية، ولفهـــم حيثيـــات مـــا يـــدور 

والتعـــرف علـــى ســـيناريوهات المســـتقبل القريـــب 

ــية  ــاط األساسـ ــتعراض بعـــض النقـ ــاج إلـــى اسـ نحتـ

السياســـي  المشـــهد  تفكيـــك  فـــي  تســـاعد  التـــي 

العراقـــي الـــذي تأّســـس منـــذ عـــام 2003.

فـــي  الصـــدري  التيـــار  مكانـــة  أولًا: 
الحيـــاة السياســـية وفـــي المجتمـــع 

الشـــيعي منـــذ عـــام 2003

تعـــود مكانـــة التيـــار الصـــدري باألســـاس إلـــى المكانـــة 

"مقتـــدى  الســـيد  لوالـــد  الكبيرتيـــن  والســـمعة 
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"محمـــد  العراقـــي  الدينـــي  المرجـــع  وهـــو  الصـــدر"، 

صـــادق الصـــدر"، الـــذي اغتيـــل مـــع اثنيـــن مـــن أبنائـــه 

نهايـــة عقـــد التســـعينيات مـــن القـــرن العشـــرين فـــي 

ـــر النظـــام بالعـــراق عـــام  النجـــف بالعـــراق، وبعـــد تغيي

2003 عـــاد الســـيد "مقتـــدى الصـــدر" بصفتـــه الوريـــث  

لعائلـــة الصـــدر ليمـــارس نشـــاطه الدينـــي والسياســـي 

القـــوى  باقـــي  عـــن  لمنهـــج مختلـــف  إطالقـــه  عبـــر 

السياســـية الشـــيعية آنـــذاك التـــي كانـــت تتماهـــى مـــع 

الوجـــود العســـكري األمريكـــي فـــي العـــراق، وســـرعان 

مـــا نجـــح الســـيد 

"مقتــدى الصــدر" بتفعيــل التيــار الشــعبي الشــيعي 

المســاند لعائلــة الصــدر الــذي ُســمي الحًقــا بالتيــار 

الراديكاليــة  الســمة  عليــه  يغلــب  والــذي  الصــدري، 

فــي  األمريكــي  العســكري  للوجــود  المعارضــة 

العــراق؛ حيــث دخــل التيــار الصــدري فــي خالفــات مــع 

صراًعــا  وخــاض  المتعاقبــة،  العراقيــة  الحكومــات 

عســكريًّا متقطًعــا مــع القــوات األمريكيــة والعراقيــة 

بقيــادة رؤســاء الــوزراء الســابقين "أيــاد عــالوي" عــام 

2004، و"نــوري المالكــي" عــام 2008.

الصــدري  التيــار  علــى  العســكري  الضغــط  وبعــد 

ــا، ال  واعتقــال الكثيريــن مــن أتباعــه ومالحقتهــم أمنيًّ

ــاح المســلح )جيــش  ــى الجن ســيما ممــن ينتمــون إل

السياســية  التطــورات  إلــى  واســتناًدا  المهــدي(، 

الصــدري  التيــار  اقتنــع  المتســارعة،  واالجتماعيــة 

رغــم  العراقيــة  السياســية  العمليــة  إلــى  بالدخــول 

ا مــن  ــا- جــزًءا أساســيًّ تحفظــه عليهــا، وأصبــح -الحًق

هــذه العمليــة عبــر دخولــه فــي إطــار انتخابــي منــذ عــام 

2005 مــع باقــي القــوى السياســية الشــيعية.

بشـكل  الصـدري  التيـار  أحـرز  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 

متصاعـدة،  وجماهيريـة  سياسـية  سـمعة  تدريجـي 

وتفعيـل  السياسـي  العمـل  ممازجـة  عـن  ناجمـة 

التيـار الشـعبي المعـارض الـذي ال ينفك من توظيف 

وقـد  خصومـه،  علـى  للضغـط  والتظاهـر  االحتجـاج 

ا- إلـى الدخول  أفضـت هـذه النقـالت السياسـية -أخيـًر

بعيـًدا  البرلمانيـة  االنتخابـات  فـي  مسـتقلة  بقائمـة 

عـن القـوى الشـيعية التقليديـة، وحقـق نتائـج كبيـرة 

كتلـة  كأكبـر  الفائـزة  القـوى  طليعـة  فـي  وضعتـه 

برلمانيـة فـي االنتخابـات النيابيـة التـي جـرت فـي أكتوبر 

عـام 2021؛ حيـث حصـل التيـار الصـدري علـى 73 مقعـًدا 

مقعـًدا،   329 مـن  المتكـون  العراقـي  البرلمـان  فـي 

المنافسـين. أقـرب  عـن  مهـم  بفـارق 

ثانًيـــا: األهـــداف السياســـية للتيـــار 
الصـــدري وحلفائـــه  

ــي  ــة فـ ــة الصدريـ ــوز الكتلـ ــد فـ ــوم األول لتأكـ ــذ اليـ منـ

 قـــادة هـــذا التيـــار 
ِ

االنتخابـــات النيابيـــة األخيـــرة لـــم يخـــف

أهدافهـــم السياســـية المتعلقـــة بالمرحلـــة المقبلـــة، 

ـــروا عنهـــا عبـــر تغريـــدات الســـيد "مقتـــدى  والتـــي عبَّ

ــة،  ــة الصدريـ ــادة الكتلـ ــات قـ ــر تصريحـ ــدر" أو عبـ الصـ

أو حتـــى عبـــر بيانـــات وتغريـــدات وزيـــر القائـــد "صالـــح 

ـــر  محمـــد العراقـــي" الـــذي ُيعـــد شـــخصية ســـرية تعبِّ

عمـــا يفكـــر بـــه أو ينـــوي القيـــام بـــه الســـيد "مقتـــدى 

الصـــدر" بشـــكل غيـــر مباشـــر. ويمكـــن أن نجمـــل 

تدريجــي  بشــكل  الصــدري  التيــار  أحــرز 
متصاعــدة،  وجماهيريــة  سياســية  ســمعة 
السياســي  العمــل  ممازجــة  عــن  ناجمــة 
الــذي  المعــارض  الشــعبي  التيــار  وتفعيــل 
والتظاهــر  االحتجــاج  توظيــف  مــن  ينفــك  ال 
هــذه  أفضــت  وقــد  علــى خصومــه،  للضغــط 
بقائمــة  الدخــول  إلــى  السياســية  النقــالت 
بعيــًدا  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  مســتقلة 
عــن القــوى الشــيعية التقليديــة، وحقــق نتائــج 
الفائــزة  القــوى  طليعــة  فــي  وضعتــه  كبيــرة 
كأكبــر كتلــة برلمانيــة فــي االنتخابــات النيابيــة 

.2021 عــام  أكتوبــر  فــي  جــرت  التــي 
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أمــن  وتعريــض  الدمــاء  ســفك  فــي  تســببوا  أو 

للعدالــة. وتقديمهــم  للخطــر،  والمجتمــع  الدولــة 

مجــال 	  فــي  العربــي  البعــد  علــى  أكثــر  االنفتــاح 

االقتصــادي  والتعــاون  الخارجيــة  العالقــات 

والتــوازن فــي عالقــات العــراق الخارجيــة، وفــي هذا 

العالقــة  رفــض خصوصيــة  إلــى  إشــارة  التوجــه 

مــع إيــران التــي تحــرص بعــض القــوى السياســية 

القريبــة مــن طهــران أن تجعــل مــن العالقــات 

العالقــات  ثوابــت  أســاس  اإليرانيــة  العراقيــة 

األخــرى. الــدول  مــع  للعــراق  الخارجيــة 

إجــراء بعــض التعديــالت علــى عالقــة مؤسســة 	 

المعــروف  فمــن  بالحكومــة،  الشــعبي  الحشــد 

عســكرية  مؤسســة  هــو  الشــعبي  الحشــد  أن 

العــام  القائــد  ســلطة  ا  رســميًّ تتبــع  عراقيــة 

المؤسســات  مــن  وهــي  المســلحة،  للقــوات 

بقانــون  ــم عملهــا  ُنظِّ التــي  العراقيــة  الرســمية 

خــاص، غيــر أن هنــاك مــن يــرى أنهــا تخضــع لنفــوذ 

بثقــل  تحظــى  التــي  المســلحة  الفصائــل  قــادة 

داخــل الحشــد؛ لذلــك فــان رؤيــة الكتلــة الصدريــة 

لتنظيــم  الســعي  هــو  الملــف  هــذا  بخصــوص 

مــع  االرتبــاط  فــك  عبــر  جديــد  مــن  المؤسســة 

أي طــرف سياســي أو فصيــل مســلح، وإخضــاع 

المؤسســة بشــكل تــام لســلطة رئيــس الــوزراء 

القائــد العــام للقــوات المســلحة، وهــو األمــر الــذي 

السياســية  القــوى  مــن  كبيــرة  معارضــة  يلقــى 

الصــدري. للتيــار  المنافســة  الشــيعية 

أهـــم هـــذه األهـــداف فـــي النقـــاط اآلتيـــة:

اســتبعاد التحالــف السياســي مجــدًدا مــع الكتــل 	 

التيــار  لمنهــج  المخالفــة  الشــيعية  السياســية 

يرأســها  التــي  الكتلــة  الصــدري، وفــي مقدمتهــا 

رئيــس الــوزراء األســبق "نــوري المالكــي" وحلفــاؤه 

مــن األحــزاب الشــيعية القريبــة مــن إيــران، وقــد 

ــا ال  جعــل الســيد "الصــدر" مــن هــذا الموقــف ثابًت

يمكــن التحــول أو التملمــل عــن تحقيقــه تحــت أي 

ظــرف مــن الظــروف، مقابــل ذلــك تــم االنفتــاح 

علــى بعــض الكتــل الســنية والكرديــة القريبــة مــن 

ــار الصــدري. أهــداف التي

اإلصــرار علــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة سياســية 	 

وطنيــة ورفــض مبــدأ التوافقيــة، ومــن أجــل هــذا 

فــي  النيابيــة  الصدريــة  الكتلــة  دخلــت  الهــدف 

جــوالت مــن المباحثــات مــع مــا ُيعــرف بتحالــف 

الســيادة )وهــو أكبــر مكــون نيابــي ســني(، ومــع 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بقيــادة الســيد 

مــن  الفائزيــن  أبــرز  وهــو  البارزانــي"  "مســعود 

بفكــرة  الترحيــب  عــن  فضــًلا  الكرديــة،  األحــزاب 

التحالــف مــع بعــض المســتقلين فــي البرلمــان 

برلمانيــة  بأغلبيــة  منســجمة  حكومــة  لتشــكيل 

بعــض  مــع  التعامــل  رفــض  مقابــل  مريحــة، 

القــوى السياســية الســنية والكرديــة القريبــة مــن 

أهــداف القــوى السياســية الشــيعية المنافســة 

فــي  جميعهــا  انضمــت  والتــي  الصــدري،  للتيــار 

التنســيقي. تحالــف مضــاد  هــو اإلطــار 

رفــع شــعار محاربــة الفســاد والفاســدين، وتأكيــد 	 

مبــدأ اإلصــالح كمنهــج عــام إلدارة الدولــة، وقــد 

تكــرار تصريحــات  عبــر  الهــدف واضًحــا  هــذا  بــدا 

بخصــوص  الصــدر"  "مقتــدى  الســيد  وتغريــدات 

قيــادة حملــة إصالحيــة علــى المســتويات كافــة، 

تســتهدف مالحقــة الفاســدين ممــن تســببوا فــي 

العراقييــن، العــام، وســرقة حقــوق  المــال   هــدر 
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ــوى  ــداف قـ ــع أهـ ــا: التناقـــض مـ ثالثًـ
اإلطـــار التنســـيقي 

إن األهـــداف السياســـية المعلنـــة والضمنيـــة التـــي 

ــًلا  ــة، فضـ ــه النيابيـ ــدر" وكتلتـ ــيد "الصـ ــا السـ يتبناهـ

بعـــض  مـــع  المتشـــنجة  العالقـــة  عـــن ســـجل 

قـــادة اإلطـــار التنســـيقي، وفـــي مقدمتهـــم رئيـــس 

الـــوزراء األســـبق "نـــوري المالكـــي" وبعـــض قـــادة 

الفصائـــل المســـلحة، ُتعـــد بمثابـــة ناقـــوس خطـــر 

بالنســـبة للقـــوى المنافســـة األخـــرى تجعلهـــم 

فهمهـــم  حســـب  االســـتهداف  مرمـــى  فـــي 

لنوايـــا الصدرييـــن، فوفًقـــا إلدراك قـــادة اإلطـــار 

التنســـيقي مـــن القـــوى الشـــيعية فـــإن الســـيد 

"الصـــدر" يســـعى إلـــى تجريـــم بعـــض قـــادة اإلطـــار 

التنســـيقي إذا مـــا نجـــح فـــي تشـــكيل الحكومـــة 

القادمـــة، ال ســـيما المســـؤولين عـــن الملفـــات 

األمنيـــة الذيـــن يتهمهـــم بالتســـبب فـــي احتـــالل 

تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي لبعـــض المحافظـــات 

العراقيـــة عـــام 2014، وإحـــداث العديـــد مـــن المجـــازر، 

كمـــا يعتقـــد قـــادة اإلطـــار أن الســـيد "الصـــدر" جـــاد 

فـــي الســـعي إلعـــادة هيكلـــة  الحشـــد الشـــعبي، 

قـــد  نافذيـــن بشـــكل  قـــادة وأمـــراء  واســـتبعاد 

يفضـــي إلـــى صـــدام مســـلح بيـــن هـــذه المؤسســـة 

إلـــى  أو يفضـــي  العراقيـــة،  والقـــوات المســـلحة 

ــيعية. ــيعية - شـ ــرب شـ حـ

ونوايـــاه  المعلنـــة  الصـــدري  التيـــار  أهـــداف  إن 

اإلطـــار  قـــادة  يستشـــرفها  والتـــي  المعلنـــة  غيـــر 

قـــوى  مـــع  التحالـــف  إلـــى  وذهابـــه  التنســـيقي، 

سياســـية ســـنية وكرديـــة ال ُتحســـب علـــى الخـــط 

األمريكـــي  المحـــور  مـــن  قريبـــة  ُتعـــد  أو  اإليرانـــي، 

قـــوى  اســـتبعاد  مقابـــل  واإلماراتـــي  والســـعودي 

ـــا  سياســـية شـــيعية أساســـية تمتلـــك نفـــوًذا تقليديًّ

لـــت جوهـــر االختـــالف  ـــا – عســـكريًّا، مثَّ ا – دينيًّ سياســـيًّ

والتناقـــض بيـــن التيـــار الصـــدري ومنافســـه )اإلطـــار 

والهـــدوء  بالمطاولـــة  يمتـــاز  الـــذي  التنســـيقي( 

وإجـــادة المنـــاورة والمســـاومة والضغـــط فـــي إدارة 

الصدريـــة. الكتلـــة  مـــع  السياســـي  صراعـــه 

التنســـيقي  اإلطـــار  أهـــداف  أصبحـــت  هنـــا  ومـــن 

األساســـية تتمثـــل فـــي إحبـــاط تشـــكيل أي حكومـــة 

بقيـــادة الكتلـــة الصدريـــة ال يتضمـــن وجـــود أساســـي 

لإلطـــار التنســـيقي فيـــه، بمـــا يكفـــل الحيلولـــة دون 

إقـــدام الحكومـــة القادمـــة علـــى تنفيـــذ أهـــداف الكتلـــة 

الصدريـــة علـــى أرض الواقـــع، ومـــن أجـــل هـــذا الهـــدف 

بمـــا  المختلفـــة  التنســـيقي قدراتـــه  وّظـــف اإلطـــار 

فيهـــا عالقاتـــه المميـــزة مـــع إيـــران إلحبـــاط جهـــود 

الكتلـــة الصدريـــة وحلفائهـــا لتشـــكيل الحكومـــة عبـــر 

اليـــأس السياســـي والدســـتوري  نـــوع مـــن  إرســـاء 

ــة  ــود كتلـ ــر صمـ ــة عبـ ــكيل الحكومـ ــود تشـ ــه جهـ بوجـ

الثلـــث  توظيـــف  علـــى  وثباتهـــا  التنســـيقي  اإلطـــار 

ـــر أي مرشـــح  المعطـــل الـــذي يضمـــن لهـــا عـــدم تمري

وبالتالـــي  خاللهـــا،  مـــن  إال  الجمهوريـــة  لرئاســـة 

مرشـــح  تكليـــف  مرحلـــة  إلـــى  الوصـــول  اســـتحالة 

الكتلـــة الفائـــزة لرئاســـة الـــوزراء إال بعـــد موافقـــة كتلـــة 

اإلطـــار علـــى تمريـــر رئيـــس الجمهوريـــة بعـــد إقـــرار 

الكتلـــة الصدريـــة وحلفائهـــا علـــى ضمـــان مصالـــح 

كتلـــة اإلطـــار التنســـيقي، وفـــي مقدمتهـــا المشـــاركة 

بالحكومـــة القادمـــة وبقـــوة.

وهكـــذا أصبحـــت مهمـــة تشـــكيل حكومـــة جديـــدة 

أمـــام موقـــف معقـــد للغايـــة، وهـــو مـــا دفـــع الكتلـــة 

مراجعـــة  إلـــى  الصـــدري  التيـــار  بقيـــادة  الفائـــزة 

كل  تعطيـــل  تـــم  أن  بعـــد  السياســـية  حســـاباتها 

الجهـــود لتشـــكيل الحكومـــة والنهـــوض بالتزاماتهـــا 

أن  حيـــال شـــعبها، ال ســـيما  والملحـــة  الضروريـــة 

حكومـــة تصريـــف األعمـــال الحاليـــة بقيـــادة "مصطفـــى 

الكاظمـــي" أصبحـــت فـــي موقـــف ضعيـــف للغايـــة 

ا  نظـــًر االســـتراتيجية؛  القـــرارات  اتخـــاذ  مجـــال  فـــي 

وللرفـــض  الدســـتورية،  والقيـــود  للمحـــددات 

بواجبـــات  قيامهـــا  دون  يحـــول  الـــذي  السياســـي 

التنفيذيـــة. الســـلطة 
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العسـكري األمريكي في العراق عبر األطر الرسـمية، 

وإذا اسـتحال األمـر فـإن اسـتخدام القـوة المسـلحة 

السياسـي  حتـى  أو  العسـكري  الوجـود  السـتهداف 

األمريكـي فـي العـراق أمـر غيـر مسـتبعد، ال سـيما إن 

اإلطار التنسـيقي يضم في تشـكيلته قوى سياسـية 

تمتلـك أجنحـة مسـلحة.

وفــي هــذا المجــال فــإن إيــران تحظــى بثقــة بعــض 

الــدول الكبــرى، كالصيــن وروســيا، علــى اعتبــار أن أي 

جهــود إقليميــة تصــب فــي تقليــص نفــوذ الواليــات 

المتحــدة فــي العــراق والمنطقــة تفضــي بالنهاية إلى 

تعزيــز نفــوذ الــدول المنافســة للواليــات المتحــدة، 

ومنهــا الصيــن وروســيا االتحاديــة، ال ســيما إذا مــا 

حيــال  اإليرانيــة  والسياســات  األهــداف  أن  علمنــا 

المنطقــة تنســجم إلــى حــد كبيــر مــع مصالــح هــذه 

الــدول الكبــرى.

فـــي حيـــن تدعـــم الواليـــات المتحـــدة وبعـــض الـــدول 

ــارات  ــة الســـعودية واإلمـ ــة العربيـ ــة كالمملكـ العربيـ

القـــوى  بعـــض  مباشـــر  وغيـــر  مباشـــر  بشـــكل 

رابًعا: دور القوى اإلقليمية والدولية 
التيـار  بيـن  السياسـي  الصـراع  فـي 

الصـدري وخصومـه 

منــذ عــام 2003 والعــراق عبــارة عــن ســاحة للتنافــس 

القــوى  بيــن  والنفــوذ  المصالــح  علــى  والصــراع 

الدوليــة واإلقليميــة، ال ســيما بيــن الواليــات المتحــدة 

ــرت نظامــه  بصفتهــا القــوة التــي احتلــت العــراق وغيَّ

السياســي، وبيــن إيــران التــي تــرى نفســها صاحبــة 

الحــق األكبــر فــي إحــراز النفــوذ واالســتئثار لنفســها 

بعالقــة خاصــة مــع العــراق؛ نظــًرا لســيطرة حلفائهــا 

مــن القــوى السياســية العراقيــة علــى مقاليــد الحكــم 

ــذ عــام 2003. من

مــن  ذهــب كل  فقــد  النفــوذ؛  اســتدامة  أجــل  ومــن 

المتحــدة وإيــران(، فضــًلا عــن  الطرفيــن )الواليــات 

قــوى دوليــة وإقليميــة أخــرى، كروســيا وتركيــا، إلــى 

ــة  ــد مــن الجهــود السياســية واالقتصادي ــذل العدي ب

واألمنيــة للحفــاظ علــى مصالحهــا فــي العــراق عبــر 

دعــم بعــض القــوى السياســية العراقيــة المحليــة 

القــوى،  هــذه  مــع  مميــزة  بعالقــات  تحتفــظ  التــي 

مــع  وتتماهــى  ومواقفهــا،  بسياســتها  وتؤمــن 

العــراق. فــي  مصالحهــا  لتحقيــق  جهودهــا 

وفـي هـذا الشـأن فقـد صار من الثابـت أن إيران تدعم 

مـن  القريبـة  الشـيعية  السياسـية  القـوى  وبقـوة 

األهـداف والسياسـات اإلقليميـة اإليرانية، فضًلا عن 

دعمهـا للقـوى السياسـية السـنية والكرديـة القريبـة 

من حلفائها، وتأتي القوى السياسية التي تقع ضمن 

إيـران  حلفـاء  مقدمـة  فـي  التنسـيقي  اإلطـار  تكتـل 

المحلييـن، الذيـن تبـذل طهـران قصـارى جهدهـا مـن 

أجـل إنجـاح مهمتهم في تشـكيل الحكومـة القادمة، 

السياسـي  الفريـق  هـذا  دعـم  مـن  طهـران  وتهـدف 

فـي  األمريكـي  للوجـود  نهائـي  اسـتبعاد  ضمـان  إلـى 

العـراق؛ حيـث تتفـق قـوى اإلطار التنسـيقي مع إيران 

الوجـود  أشـكال  مـن  شـكل  أي  إنهـاء  ضـرورة  علـى 

أصبحــت مهمــة تشــكيل حكومــة جديــدة 
دفــع  مــا  وهــو  للغايــة،  معقــد  موقــف  أمــام 
إلــى  الصــدري  التيــار  بقيــادة  الفائــزة  الكتلــة 
تــم  أن  بعــد  السياســية  مراجعــة حســاباتها 
الحكومــة  لتشــكيل  الجهــود  كل  تعطيــل 
والملحــة  الضروريــة  بالتزاماتهــا  والنهــوض 
حيــال شــعبها، ال ســيما أن حكومــة تصريــف 
األعمــال الحاليــة بقيــادة "مصطفى الكاظمي" 
فــي  للغايــة  ضعيــف  موقــف  فــي  أصبحــت 
نظــًرا  االســتراتيجية؛  القــرارات  اتخــاذ  مجــال 
وللرفــض  الدســتورية،  والقيــود  للمحــددات 
السياســي الــذي يحــول دون قيامهــا بواجبــات 

التنفيذيــة. الســلطة 
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الشـــيعية  والقـــوى  والكرديـــة  الســـنية  السياســـية 

النفـــوذ  يرفضـــون  الذيـــن  والمســـتقلين  المدنيـــة 

اإليرانـــي، أو ال يتفقـــون علـــى األقـــل مـــع رغبـــة إيـــران 

الواليـــات  وتفضـــل  العراقيـــة،  بالســـاحة  بالتفـــرد 

هـــذه  تحالـــف  العربيـــة  الـــدول  وبعـــض  المتحـــدة 

القـــوى السياســـية المحليـــة مـــع الكتلـــة الصدريـــة؛ 

انطالًقـــا مـــن إيمانهـــا بـــأن الكتلـــة الصدريـــة رغـــم 

أنهـــا ُتحســـب مـــن القـــوى الشـــيعية الراديكاليـــة التـــي 

تمتلـــك جناًحـــا عســـكريًّا، ولهـــا عالقـــات مســـتقرة 

ــوات  ــع القـ ــلًحا مـ ــا مسـ ــت صراًعـ ــران، وخاضـ ــع إيـ مـ

األمريكيـــة فـــي العـــراق ســـابًقا، فإنهـــا تســـتهدف 

بالنهايـــة تقليـــص النفـــوذ اإليرانـــي وإعـــادة هيكلـــة 

مقاربـــة  وفـــق  اإليرانيـــة   – العراقيـــة  العالقـــات 

جديـــدة أساســـها اســـتقالل القـــرار العراقـــي، وتـــوازن 

الوطنيـــة  المصالـــح  وتقديـــم  الخارجيـــة،  العالقـــات 

علـــى مـــا عداهـــا مـــن اعتبـــارات تتعلـــق برغبـــات القـــوى 

والقـــوى  الجماعـــات  نفـــوذ  وتقليـــص  الخارجيـــة، 

المحليـــة المتحالفـــة مـــع إيـــران.

لذلـك فـإن الواليـات المتحـدة ومـن معهـا مـن الـدول 

فـي  اإليرانـي  التمـدد  الحتـواء  تسـعى  التـي  الغربيـة 

وبعـض  السـعودية  العربيـة  والمملكـة  المنطقـة 

الـدول العربيـة األخـرى تدعـم -وإن لـم تعلـن- التحالف 

القـوى  وبعـض  الصدريـة  الكتلـة  بيـن  يجمـع  الـذي 

الكرديـة  القـوى  وبعـض  السـيادة(  )تحالـف  السـنية 

مسـعود  بقيـادة  الكردسـتاني  الديمقراطـي  )الحـزب 

بارزانـي( مـن أجل تشـكيل الحكومة العراقية القادمة 

النفـوذ اإليرانـي فـي العـراق. لضمـان احتـواء 

الواليـات المتحـدة والـدول الغربيـة التـي 
تسـعى الحتـواء التمـدد اإليرانـي فـي المنطقـة 
تدعم التحالف الذي يجمع بين الكتلة الصدرية 
السـيادة(  )تحالـف  السـنية  القـوى  وبعـض 
وبعـض القـوى الكرديـة )الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني بقيادة مسـعود بارزاني( من أجل 
تشـكيل الحكومـة العراقيـة القادمـة لضمـان 

احتـواء النفـوذ اإليرانـي فـي العـراق.

ء
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واســـتناًدا إلـــى الوضـــع الجديـــد فقـــد تغيـــرت التوازنـــات 

النيابيـــة والسياســـية بشـــكل كبيـــر، وتغيـــرت معهـــا 

والقـــوى  لألطـــراف  السياســـي  الخطـــاب  طريقـــة 

المختلفـــة، وتغيـــرت اســـتناًدا إلـــى كل ذلـــك قناعـــات 

ورؤى القـــوى السياســـية؛ فبعـــض القـــوى الســـنية 

والكرديـــة التـــي كانـــت باألمـــس تقـــف مـــع الكتلـــة 

ــت  ــيقي، وتحملـ ــار التنسـ ــد اإلطـ ــوة ضـ ــة بقـ الصدريـ

واالتهامـــات  والمســـاومات  الضغـــوط  أنـــواع  كل 

بتلقـــي أوامرهـــا مـــن خـــارج البلـــد، أصبحـــت اليـــوم 

التنســـيقي  اإلطـــار  بـــل 
ِ
ق مـــن  جـــادة  دعـــوة  أمـــام 

للدخـــول معـــه فـــي مباحثـــات تشـــكيل الحكومـــة علـــى 

األســـس القديمـــة نفســـها القائمـــة علـــى التوافقيـــة 

السياســـية التـــي رفضهـــا الســـيد "مقتـــدى الصـــدر"، 

ـــر اإلطـــار التنســـيقي بشـــكل كبيـــر طريقـــة  كمـــا غيَّ

خطابـــه السياســـي تجـــاه حلفـــاء الكتلـــة الصدريـــة؛ 

فبعـــد أن كانـــوا يمثلـــون خصوًمـــا ُتـــكال لهـــم شـــتى 

ـــى عـــن التعـــاون  ـــواع التهـــم، أصبحـــوا شـــركاء ال غن أن

معهـــم لتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة بقيـــادة اإلطـــار 

التنســـيقي.

خامًسا: مسارات التوازنات السياسية 
بعد استقالة الكتلة الصدرية 

ــيقي علـــى تطبيـــق الثلـــث  ــار التنسـ ــرار اإلطـ ــد إصـ بعـ

الجمهوريـــة  رئيـــس  اختيـــار  إلجهـــاض  المعطـــل 

الـــذي يتولـــى بـــدوره تكليـــف مرشـــح الكتلـــة األكثـــر 

عـــدًدا لرئاســـة الـــوزراء، أدركـــت الكتلـــة الصدريـــة أن 

ــا السياســـي الحالـــي القائـــم  االســـتمرار فـــي منهجهـ

علـــى أســـاس اإلصـــرار علـــى تشـــكيل الحكومـــة بـــدون 

الســـماح لإلطـــار التنســـيقي بالمشـــاركة فيهـــا لـــن 

يفضـــي إلـــى نتيجـــة اســـتناًدا إلـــى اســـتعداد اإلطـــار 

التنســـيقي لتعطيـــل تشـــكيل الحكومـــة إلـــى مـــا ال 

الصـــدر"  "مقتـــدى  الســـيد  اتخـــذ  نهايـــة، ومـــن هنـــا 

مـــن  لالســـتقالة  كتلتـــه  أعضـــاء  بتوجيـــه  قـــراره 

البدائـــل  أمـــام  المجـــال  النـــواب إلفســـاح  مجلـــس 

ونتيجـــة  الحكومـــة،  لتشـــكيل  الممكنـــة  األخـــرى 

لتداعيـــات هـــذا القـــرار فقـــد تبدلـــت التوازنـــات فـــي 

مجلـــس النـــواب العراقـــي بشـــكل كبيـــر، وتغيـــرت 

معهـــا التوازنـــات السياســـية بشـــكل عـــام؛ فقـــد بـــات 

اإلطـــار التنســـيقي يمثـــل الكتلـــة الكبـــرى فـــي مجلـــس 

تشـــكيل  فـــي  المضـــي  يســـتطيع  الـــذي  النـــواب 

ـــي العراقـــي  الحكومـــة؛ حيـــث يســـمح النظـــام االنتخاب

يحـــل  أن  المتعـــددة  الدوائـــر  أســـاس  علـــى  القائـــم 

البديـــل )االحتيـــاط األول( محـــل العضـــو المســـتقيل، 

وبمـــا أن المجتمعـــات المحليـــة فـــي الدوائـــر االنتخابيـــة 

ـــة فـــإن  ـــة وقومي ـــا علـــى أســـس طائفي تتشـــكل تقريًب

الدوائـــر التـــي يوجـــد فيهـــا جمهـــور الكتلـــة الصدريـــة هـــي 

نفســـها التـــي يوجـــد فيهـــا جمهـــور اإلطـــار التنســـيقي، 

ــا تـــم تطبيقـــه  ــإن اللعبـــة الصفريـــة هـــي مـ وعليـــه فـ

ــًلا علـــى عمليـــة التنافـــس بيـــن الكتلـــة الصدريـــة  فعـ

طـــرف  يخســـره  مـــا  فمقـــدار  التنســـيقي،  واإلطـــار 

، فـــإن  هـــو مقـــدار مـــا يربحـــه الطـــرف اآلخـــر، ومـــن َثـــمَّ

خســـارة الكتلـــة الصدريـــة كانـــت عبـــارة عـــن أربـــاح 

موازيـــة لإلطـــار التنســـيقي ســـمحت لـــه بالهيمنـــة 

علـــى مجريـــات تشـــكيل الحكومـــة القادمـــة.

تغيـــرت التوازنـــات النيابيـــة والسياســـية 
وتغيـــرت معهـــا طريقـــة الخطـــاب السياســـي 
وتغيـــرت  المختلفـــة،  والقـــوى  لأطـــراف 
ــتناًدا إلـــى كل ذلـــك قناعـــات ورؤى القـــوى  اسـ
السياســـية؛ فبعـــض القـــوى الســـنية والكرديـــة 
الكتلـــة  مـــع  تقـــف  باألمـــس  كانـــت  التـــي 
التنســـيقي،  اإلطـــار  ضـــد  بقـــوة  الصدريـــة 
بـــل 

ِ
أصبحـــت اليـــوم أمـــام دعـــوة جـــادة مـــن ق

اإلطـــار التنســـيقي للدخـــول معـــه فـــي مباحثـــات 
تشـــكيل الحكومـــة علـــى األســـس القديمـــة 
نفســـها القائمـــة علـــى التوافقيـــة السياســـية 

التـــي رفضهـــا التيـــار الصـــدري.
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واســـتناًدا إلـــى كل هـــذه التحـــوالت والتطـــورات بـــات 

المســـتقبل المنظـــور المتعلـــق بمهمـــة تشـــكيل 

ومـــا  السياســـية،  والتوازنـــات  المقبلـــة  الحكومـــة 

يحيـــط بهـــا مـــن بيئـــة سياســـية وأمنيـــة واجتماعيـــة، 

سياســـي  خيـــار  مـــن  وأكثـــر  مشـــهد  أكثـــر  يحتمـــل 

يمكـــن اســـتعراضه باختصـــار فـــي اآلتـــي:

فـــي  التنســـيقي  اإلطـــار  نجـــاح  مشـــهد   .  1
تشـــكيل الحكومـــة والهيمنـــة علـــى العمليـــة 

السياســـية

فرضيـة  إلـى  االحتمالـي  المشـهد  هـذا  ويسـتند 

قوامهـا أن قـوى اإلطـار التنسـيقي سـتجري تغييـًرا 

غيـر  مرونـة  وتبـدي  السياسـي،  أدائهـا  فـي  كبيـًرا 

السياسـيين،  الشـركاء  مـع  تعاملهـا  فـي  معهـودة 

تعاملـت  بطـرق ومقاربـات مختلفـة عمـا  وتتعامـل 

األساسـية،  والقضايـا  الملفـات  مـع  سـابًقا   بـه 

ال سـيما الخالفيـة منهـا، فضـًلا عـن أهميـة أن تأتـي 

ـا فـي مجـال تعاملهـا مـع القـوى  بمقاربـة جديـدة كليًّ

وإيـران  المتحـدة  الواليـات  مـع  خاصـة  الخارجيـة، 

متوازنـة  مواقـف  واتخـاذ  المؤثـرة،  العربيـة  والـدول 

المنطقـة، واألهـم مـن  فـي  المهمـة  القضايـا  حيـال 

الصدريـة  الكتلـة  اسـتمالة  محاولـة  هـو  هـذا  كل 

حيـال  النوايـا  سـالمة  وإبـداء  جمهورهـا،  وطمأنـة 

مالحقـة  أو  الصـدري،  التيـار  بنفـوذ  المسـاس  عـدم 

مقبـول  حكومـي  برنامـج  وتقديـم  ـا،  أمنيًّ عناصـره 

همـوم  علـى  ويركـز  والطمـوح،  بالواقعيـة  ويمتـاز 

فـرص  توفيـر  فـي  المتمثلـة  المواطنيـن  وتطلعـات 

العمـل والخدمـات العامـة، وفـرض األمـن والنظـام 

مصالـح  علـى  تركيـزه  مـن  أكثـر  القانـون،  وسـيادة 

القـوى السياسـية المختلفـة، أو التركيـز علـى مالحقة 

ـا، وقد يذهب  ـا وقانونيًّ المعارضيـن والناشـطين أمنيًّ

خـارج  مـن  شـخصية  ترشـيح  إلـى  التنسـيقي  اإلطـار 

كتلـة اإلطـار لتولـي منصـب رئيس الوزراء السـترضاء 

الصدرييـن،  اسـتفزاز  وعـدم  المعارضـة  القـوى 

جسـور  مـد  فـي  المحتملـة  اإلطـار  رغبـة  عـن  فضـًلا 

الرافضـة  واإلقليميـة  الدوليـة  القـوى  مـع  التواصـل 

فـي  العـراق  قيـادة  مهمـة  اإلطـار  متشـددي  لتولـي 

المرحلـة المقبلـة وهـذا االحتمـال يعنـي نجـاح اإلطـار 

فـي التحكـم بالتوازنـات السياسـية للمرحلـة القادمـة 

وقيـادة العمـل السياسـي فـي العـراق لحيـن إجـراء 

األقـل. علـى  جديـدة  نيابيـة  انتخابـات 
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بســـبب طبيعـــة القـــوى األساســـية فـــي اإلطـــار 

التـــي تتكـــون مـــن بعـــض الفصائـــل المســـلحة 

إيـــران(،  مـــع  مميـــزة  بعالقـــات  تحتفـــظ  التـــي 

وفًقـــا  الحكومـــة  تشـــكيل  فـــي  مهمتـــه  فـــإن 

إلرادتـــه الخالصـــة ليســـت ســـهلة، ال ســـيما أن 

تنـــازل الصدرييـــن عـــن الفـــوز بهـــذه الســـهولة 

واســـتقالتهم مـــن البرلمـــان يجـــب أال ُيفَهـــم علـــى 

أنـــه موافقـــة علـــى منـــح اإلطـــار التنســـيقي فرصـــة 

للنجـــاح بقـــدر مـــا يحمـــل معانـــي أخـــرى ليـــس 

أقلهـــا إيقـــاع اإلطـــار فـــي فـــخ سياســـي جديـــد 

الحكومـــة  تشـــكيل  عـــن  التـــام  عجـــزه  إلظهـــار 

وقيـــادة البلـــد، وإظهـــاره علـــى أنـــه ليـــس أكثـــر مـــن 

حـــال  أن  بعـــد  الدســـتورية  للتوقيتـــات  معطـــل 

الفائـــزة للحكومـــة، وهـــذا  الكتلـــة  دون تشـــكيل 

إلـــى  األمـــر قـــد يدفـــع قـــوى اإلطـــار التنســـيقي 

التفـــكك واالنشـــقاق، والقـــوى الســـنية والكرديـــة 

إلـــى التشـــدد فـــي مجـــال خيـــار الدخـــول مـــع اإلطـــار 

علـــى  حفاًظـــا  واحـــدة،  حكومـــة  فـــي  التنســـيقي 

ديمومـــة عالقاتهـــم المميـــزة مـــع القـــوى الدوليـــة 

إليـــران.  المناهضـــة  واإلقليميـــة 

وحيـــال هـــذا الوضـــع قـــد تلجـــأ القـــوى السياســـية فـــي 

نهايـــة المطـــاف إلـــى حـــل البرلمـــان والذهـــاب إلـــى 

ــراء انتخابـــات مبكـــرة، وتســـتمر حكومـــة تصريـــف  إجـ

بتســـيير  الكاظمـــي"  "مصطفـــى  برئاســـة  األعمـــال 

شـــؤون البلـــد إلـــى ذلـــك الحيـــن.

3. إصرار كل األطراف على مواقفها والدخول 
في صراع عنيف يفضي إلى تدخل دولي   

ـــن اإلطـــار  ينطـــوي هـــذا االحتمـــال علـــى عـــدم تمكُّ

التنســـيقي مـــن تشـــكيل الحكومـــة أو تفجـــر خالفـــات 

ـــار الصـــدري،  بيـــن قـــوى اإلطـــار المســـلحة أو مـــع التي

أو اســـتمرار القـــوى المعارضـــة لـــه بوضـــع العراقيـــل 

األمـــر  وهـــذا  الحكومـــة،  لتشـــكيل  جهـــوده  بوجـــه 

ــر  ــرار غيـ ــة إلـــى اإلصـ ــراف المتنافسـ ــد يدفـــع األطـ قـ

2. إحبــاط جـهـــــود اإلطــــار التـنـســيـقــي بسـبب 
الخالفات البينية ومعارضة الصدريين وبالتالي 

حـل البرلمـان والدعـوة إلـى انتخابـات جديـدة

إن حظـــوظ المشـــهد االحتمالـــي األول ال تبـــدو أنهـــا 

حتميـــة؛ فهنـــاك مـــن المؤشـــرات التـــي تـــدل علـــى 

تعقـــد مهمـــة اإلطـــار التنســـيقي لتشـــكيل الحكومـــة 

ــا مـــن وقـــوع  ــا بـــات واضًحـ ــا مـ المقبلـــة، ليـــس أقلهـ

خالفـــات مهمـــة بيـــن مكونـــات اإلطـــار التنســـيقي، 

ال ســـيما بيـــن القـــوى الشـــيعية ذاتهـــا؛ حيـــث يتـــم 

ـــوزراء وفـــي  تـــداول طـــرح أكثـــر مـــن مرشـــح لرئاســـة ال

ـــوري المالكـــي"  ـــوزراء األســـبق "ن مقدمتهـــم رئيـــس ال

ُيعـــد مـــن أكثـــر الشـــخصيات تشـــدًدا حيـــال  الـــذي 

الكتلـــة الصدريـــة، وآخـــر شـــخصية يمكـــن أن يقبلهـــا 

المســـتوى  علـــى  الصدريـــون  معهـــا  يتعامـــل  أو 

النيابيـــة،  المعادلـــة  مـــن  رغـــم خروجهـــم  الشـــعبي 

فضـــًلا عـــن وضـــع القـــوى الســـنية والكرديـــة غيـــر 

المنســـجمة مـــع بعضهـــا شـــروًطا ليســـت ســـهلة 

للقبـــول فـــي المشـــاركة بالحكومـــة المقبلـــة بقيـــادة 

اإلطـــار التنســـيقي.

الواليـــات  تفضيـــل  عـــدم  تجاهـــل  يمكـــن  ال  كمـــا 

أو  التعامـــل  اإلقليميـــة  القـــوى  وبعـــض  المتحـــدة 

 
ٍ

التفاعـــل مـــع رئيـــس وزراء عراقـــي متشـــدد ومـــوال

ــراق  ــات العـ ــرض عالقـ ــا يعـ ــران؛ ممـ ــام إليـ ــكل تـ بشـ

بعـــد  مجـــدًدا  االنتكاســـة  احتماليـــة  إلـــى  الخارجيـــة 

ســـنوات مـــن االنفتـــاح المثمـــر علـــى البيئتيـــن العربيـــة 

والدوليـــة، فضـــًلا عـــن إدراك إيـــران نفســـها خطـــورة 

بـــل 
ِ
ق مـــن  المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي  العـــراق  قيـــادة 

ــا يمكـــن أن يلحـــق الضـــرر  ــا المتشـــددين، بمـ حلفائهـ

اإليرانـــي  النـــووي  الملـــف  حـــول  التفـــاوض  بجهـــود 

األخـــرى. ومصالحهـــا 

ـــه اإلطـــار التنســـيقي لهـــذه  وحتـــى فـــي حـــال تنبُّ

وحرصـــه  التامـــة  بالمرونـــة  وتمتعـــه  التحديـــات 

ــا  ــتبعد إلـــى حـــد مـ ــر مسـ ــا )وهـــو أمـ علـــى تجاوزهـ
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ـــة بشـــكل يجهـــض  ـــى مواقفهـــا الحالي المنطقـــي عل

أي أمـــل فـــي تشـــكيل الحكومـــة؛ نظـــًرا لحجـــم تخـــوف 

األمـــر  بعضهـــا،  تجـــاه  نواياهـــا  مـــن  األطـــراف  كل 

الـــذي يشـــجعها علـــى المضـــي فـــي مهمـــة إفشـــال 

أي  وتحـــت  ثمـــن  بـــأي  المعـــارض  الطـــرف  جهـــود 

فـــي  األطـــراف  هـــذه  دخـــول  يعنـــي  ممـــا  ظـــرف؛ 

صـــراع، بمـــا يســـهم فـــي تأجيـــج الشـــارع العراقـــي 

بـــل التيـــار الصـــدري 
ِ
ا مـــن ق )وهـــذا األمـــر محتمـــل جـــدًّ

الـــذي يراهـــن علـــى اإلطاحـــة بالحكومـــة التـــي يمكـــن 

علـــى  فتـــرة  بعـــد  التنســـيقي  اإلطـــار  يشـــكلها  أن 

تشـــكيلها وعجزهـــا عـــن تلبيـــة المطالـــب الشـــعبية 

األساســـية وهـــو أمـــر متوقـــع عبـــر تحريـــك الجمهـــور 

المؤيـــد للتيـــار الصـــدري الـــذي بـــدأ منـــذ اآلن بحشـــده 

وتحفيـــزه عبـــر صلـــوات الجمعـــة الموحـــدة(. وفـــي 

النهايـــة إمـــا إفشـــال تشـــكيل الحكومـــة والمضـــي 

خـــوض  أو  أخـــرى،  خيـــارات دســـتورية  نحـــو  ا  قســـًر

صـــراع عنيـــف قـــد يفضـــي إلـــى تدخـــل دولـــي أو فشـــل 

ــا. ــة تماًمـ ــة العراقيـ للدولـ

وختاًمـــا، ففـــي ظـــل التطـــورات المتســـارعة التـــي 

الجـــزم  معهـــا  يصعـــب  والتـــي  العـــراق،  يشـــهدها 

باحتمـــاالت تحقـــق أي مـــن الســـيناريوهات الثـــالث 

الســـابقة، فـــإن تصاعـــد وتيـــرة الصـــراع السياســـي 

بيـــن قـــوى اإلطـــار التنســـيقي والتيـــار الصـــدري بشـــأن 

تشـــكيل الحكومـــة، وتزايـــد الترجيحـــات بشـــأن اعتـــزال 

"مقتـــدى الصـــدر" الحيـــاة السياســـية، يفتـــح البـــاب 

فـــي  يتمثـــل  أولهمـــا،  متســـقين،  احتماليـــن  أمـــام 

ـــات مبكـــرة  االتفـــاق علـــى حـــل البرلمـــان وإجـــراء انتخاب

مـــن أجـــل إنهـــاء األزمـــة، والثانـــي، يتمحـــور حـــول أن 

يـــؤدي الفشـــل فـــي التوصـــل إلـــى تســـوية سياســـية 

إلـــى دخـــول البـــالد فـــي حلقـــة ٌمفرغـــة مـــن العنـــف 

ــالد.  ــتقرار البـ ــدد اسـ تهـ
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ا، فـــي 18 مايـــو 2022،   تقدمـــت الســـويد وفنلنـــدا رســـميًّ

األطلســـي  شـــمال  لحلـــف  لالنضمـــام  بطلبيـــن 

"الناتـــو")1(، وهـــي خطـــوة عّدهـــا "ينـــس ســـتولتنبرج" 

األميـــن العـــام للحلـــف تاريخيـــة، إذ ســـيترتب عليهـــا 

تعزيـــز األمـــن المشـــترك للحلـــف خاصـــة فـــي ظـــل 

العضويـــة،  توســـيع  أهميـــة  علـــى  الحلفـــاء  اتفـــاق 

لمواجهـــة  الجهـــود  وتنســـيق  التكاتـــف  وضـــرورة 

"ســـتولتنبرج"  أّكـــد  وقـــد  المشـــتركة.  التحديـــات 

أن  موضًحـــا  مســـارها،  اختيـــار  فـــي  دولـــة  كل  حـــق 

ــد  ــام بعـ ــا باالنضمـ ــا قرارهمـ ــدا اختارتـ الســـويد وفنلنـ

أن تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي تتوافـــق مـــع العمليـــة 

الديمقراطيـــة)2(. وعلـــى الرغـــم مـــن إعـــالن معظـــم 

ســـتوكهولم  بانضمـــام  ترحيبهـــم  الحلـــف  دول 

ـــدول  ـــي ُتعـــد مـــن أقـــدم ال ـــا -الت وهلســـنكي، فـــإن تركي

األعضـــاء، وصاحبـــة ثانـــي أكبـــر جيـــش فـــي الحلـــف )3( - 

عارضـــت تلـــك الخطـــوة فـــي البدايـــة. 

أولًا: أســباب ودوافــع إعــالن الرغبــة 
فــي االنضمــام

مّثلــت الحــرب الروســية ـ األوكرانيــة ســبًبا رئيًســا فــي 

دفــع الدولتيــن اإلســكندنافيتين إلعــالن رغبتهمــا فــي 

ــا خــالل  ــو، وهــو مــا اتضــح جليًّ االنضمــام لحلــف النات

اللقــاء الــذي جمــع بيــن "ســانا ماريــن" رئيســة وزراء 

فنلنــدا و"ماجدالينــا أندرســون" رئيســة وزراء الســويد، 

انـضـمـــام الـســــويــــد وفـنـلـنـدا إلى حـلـــف الـنـاتــــو 
وتحوالت الموقـف التـركـــي

أ. جمال الدين محمد حسن

ــــــــتـــــراتـــــيـــــجـــــي    ـــ ـــ ـــ االســـ الـــــتـــــخـــــطـــــيــــــــــــــــــــط  إدارة   - بـــاحـــــــث 
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

فــي 13 أبريــل 2022 فــي ســتوكهولم، حيــث أّكدتــا خاللــه 

أن البيئــة األمنيــة فــي أوروبــا قــد تغيــرت كليــة بعــد 

األزمــة الروســية األوكرانيــة، وهــو مــا يســتدعي اتخــاذ 

موقــف مــن أجل حمايــة أمن دولتيهمــا ومواطنيهما 

علــى المــدى القصيــر والطويــل.)4(  

هــذا وقــد كان للــرأي العــام فــي كلتــا الدولتيــن دوٌر 

داعــٌم أيًضــا، فوفًقــا الســتطالع رأي ُأجــري مطلــع 

شهر مايو من العام الجاري، أّيد 76% من الفنلنديين 

تأييــد بلغــت %62  للناتــو مقارنــة بنســبة  االنضمــام 

فــي مــارس مــن العــام ذاتــه )5(. وعلــى الجانــب اآلخــر، 

وصلــت نســبة التأييــد فــي الســويد لالنضمــام إلــى 

حلــف الناتــو فــي مايــو مــن العــام الجــاري إلــى %58 

وذلــك مقابــل 41% فــي فبرايــر مــن العــام ذاتــه )6(. 

األزمــة  تفاقــم  أن  يتضــح  تقــدم  مــا  ضــوء  وفــي 

بــوادر لحلهــا فــي  ـ األوكرانيــة دون وجــود  الروســية 

المســتقبل القريــب أســهم فــي تزايــد رغبــة الدولتيــن 

ــو؛ حرًصــا منهمــا علــى  فــي االنضمــام إلــى حلــف النات

ضمــان أمنهمــا مــن أيــة تهديــدات محتملــة، انطالًقــا 

مــن اعتقادهمــا بــأن الحلــف ســيوفر لهمــا مظلــة 

أمنيــة لــردع موســكو عــن القيــام بــأي عمــل عســكري 

محتمــل ضدهمــا.

وجديــر بالذكــر أن إعــالن الدولتيــن اإلســكندنافيتين 

الحلــف  عضويــة  علــى  الحصــول  فــي  رغبتهمــا 
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إلـــى  فكـــرة انضمـــام الســـويد وفنلنـــدا 
الناتـــو عبـــر الحصـــول علـــى العضويـــة الكاملـــة 
ا  لـــم تكـــن مطروحـــة، ولكنهـــا أصبحـــت حـــلًّا مثاليًّ
للحفـــاظ علـــى اســـتقرارهما بعـــد التطـــورات 

ــة. ــارة األوروبيـ التـــي شـــهدتها القـ

االنحيــاز  الحيــاد وعــدم  عــن سياســة  تراجًعــا   ُيعــد 

فعلــى  طويلــة،  عقــود  منــذ  المتبعــة  العســكري 

الرغــم مــن كونهمــا شــركاء للحلــف منــذ تســعينيات 

ــو  ــى النات القــرن الماضــي )7(، فــإن فكــرة االنضمــام إل

تكــن  لــم  الكاملــة  العضويــة  علــى  الحصــول  عبــر 

للحفــاظ  ــا  مثاليًّ ا  حــلًّ أصبحــت  ولكنهــا  مطروحــة، 

التــي شــهدتها  التطــورات  بعــد  اســتقرارهما  علــى 

ا، وذلــك ألنــه ســيترتب علــى  القــارة األوروبيــة مؤخــًر

ــق المــادة الخامســة  ــى الحلــف تطبي انضمامهمــا إل

مــن "معاهــدة واشــنطن" -المعاهــدة المؤسســة 

للحلــف- والخاصــة بالدفــاع الجماعــي عليهمــا، والتــي 

ــة وقــوع هجــوم مســلح علــى  ــه فــي حال ــى أن تشــير إل

ــر بقيــة الــدول 
ِ
إحــدى الــدول األعضــاء فــي الحلــف َتعتب

األعضــاء هــذا الهجــوم موجًهــا ضدهــا جميًعــا، وتتخذ 

الُمعتــَدى  الطــرف  لمســاعدة  الالزمــة  اإلجــراءات 

فــي  األمــن  واســتعادة  حفــظ  يضمــن  بمــا  عليــه 

األطلنطــي)8(. شــمال  منطقــة 

األســباب  التركــي..  الرفــض  ثانًيــا: 
الخفيــة والدوافــع  المعلنــة 

بمجـــرد إعـــالن ســـتوكهولم وهلســـنكي رغبتهمـــا 

فـــي االنضمـــام إلـــى عضويـــة حلـــف الناتـــو، أعلنـــت 

ا  نظـــًر أنقـــرة صراحـــة معارضتهـــا النضمامهمـــا؛ 

ـــف  لعالقاتهمـــا بحـــزب العمـــال الكردســـتاني الُمصنَّ

أدى  والـــذي  تركيـــا،  بـــل 
ِ
ق مـــن  إرهابيـــة  كمنظمـــة 

صراعهـــا معـــه بســـبب رغبتـــه فـــي الحصـــول علـــى 

 حكـــم ذاتـــي ألكـــراد تركيـــا إلـــى مقتـــل آالف الضحايـــا )9(.

ــن  ــدد مـ ــواء عـ ــا بإيـ ــن أيًضـ ــا الدولتيـ ــم تركيـ ــا تتهـ كمـ

الكردســـتاني  العمـــال  لحـــزب  التابعـــة  العناصـــر 

والمؤيـــدة لــــ "فتـــح هللا جولـــن"، وهـــو المتهـــم بتدبيـــر 

 .2016 عـــام  تركيـــا  فـــي  الفاشـــلة  االنقـــالب  محاولـــة 

هـــذا باإلضافـــة إلـــى الحظـــر والقيـــود التـــي فرضتهـــا 

الدولتـــان علـــى تصديـــر األســـلحة لتركيـــا فـــي 2019 إثـــر 

تدخـــل األخيـــرة عســـكريًّا فـــي ســـوريا )10(. وقـــد أّكـــد 

الرئيـــس "أردوغـــان" أن تركيـــا دعمـــت بشـــكل كامـــل 

وأنهـــا  الناتـــو،  لحلـــف  المفتـــوح  البـــاب  سياســـة 

ـــل قيمـــة أساســـية داخـــل  ـــأن التضامـــن يمث تؤمـــن ب

الحلـــف)11(، إال أن عـــدم اتخـــاذ موقـــف إيجابـــي تجـــاه 

أنشـــطة التنظيمـــات اإلرهابيـــة التـــي ُتشـــكل تهديـــًدا 

ــة  ــع روح الصداقـ ــارض مـ ــو يتعـ ــل الناتـ لحليـــف داخـ

والتحالـــف)12(. 

مــن  العاشــرة  المــادة  بموجــب  أنــه  بالذكــر  وجديــر 

النضمــام  ُيشــترط  للحلــف  المؤسســة  االتفاقيــة 

األعضــاء  الــدول  موافقــة  للحلــف  جديــد  عضــو  أي 

باإلجمــاع)13(.

المراقبيـــن  مـــن  اتجـــاه  ُيعـــزي  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

ـــى  ـــة أنقـــرة فـــي الحصـــول عل ـــى رغب الرفـــض التركـــي إل

تعويـــض مـــن الـــدول األعضـــاء، وبالتحديـــد الواليـــات 

المتحـــدة األمريكيـــة، خاصـــة بعـــد العقوبـــات التـــي 

ـــة  ـــة التركي ـــى الصناعـــات الدفاعي ـــرة عل فرضتهـــا األخي

فـــي 2020 جـــّراء شـــراء تركيـــا لمنظومـــة الدفـــاع الجـــوي 

الروســـية )S-400(، وكذلـــك بعـــد أن تـــم اســـتبعادها 

ـــن  ـــة )F-35(. فـــي حي ـــالت األمريكي مـــن برنامـــج المقات

يـــرى اتجـــاه آخـــر مـــن المحلليـــن أن تركيـــا تحـــرص علـــى 

عـــدم اســـتفزاز روســـيا، وهـــو مـــا اتضـــح فـــي موقفهـــا 

المتـــوازن منـــذ انـــدالع الحـــرب الروســـيةــ األوكرانيـــة، 

ال ســـيما فـــي ظـــل اعتمـــاد االقتصـــاد التركـــي علـــى 

كلتـــا الدولتيـــن )روســـيا وأوكرانيـــا(، ونظـــًرا للمصالـــح 

المشـــتركة بيـــن أنقـــرة وموســـكو فـــي البحـــر األســـود 
وســـوريا.)14(
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ومـــن ناحيـــة ثالثـــة، أرجعـــت تحليـــالت أخـــرى معاَرضـــة 

أنقـــرة إلـــى رغبـــة النظـــام التركـــي فـــي تأكيـــد وإظهـــار 

قدرتـــه علـــى االضطـــالع بـــدور محـــوري فـــي أزمـــة دوليـــة 

كبـــرى أمـــام الـــرأي العـــام التركـــي، خاصـــة فـــي ظـــل 

حـــرص الرئيـــس "أردوغـــان" وحزبـــه الحاكـــم -العدالـــة 

ــت  ــي تراجعـ ــعبيتهما - التـ ــز شـ ــى تعزيـ ــة- علـ والتنميـ

ـــل إجـــراء  بســـبب الوضـــع االقتصـــادي المتدهـــور - قب

االنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية المقـــرر عقدهـــا 
ــي 2023.)15( فـ

وفـــي ســـياق متصـــل، فهنـــاك رأي يعتقـــد أن القيـــادة 

التركيـــة تســـعى إلـــى اســـتغالل حاجـــة الغـــرب الملحـــة 

إلـــى تعزيـــز أدوات الـــردع التـــي يتمتـــع بهـــا؛ ســـعًيا 

العمـــال  الخنـــاق علـــى حـــزب  أنقـــرة لتضييـــق  مـــن 

ـــي لشـــن  ـــل والحصـــول علـــى دعـــم غرب الكردســـتاني، ب

حمـــالت عســـكرية علـــى "وحـــدات حمايـــة الشـــعب" 

ـــذراع العســـكرية لحـــزب االتحـــاد  فـــي ســـوريا، وهـــي ال

الديمقراطـــي -والـــذي ُتعـــده تركيـــا االمتـــداد الســـوري 

لحـــزب العمـــال الكردســـتاني- علـــى غـــرار الحمـــالت 

الماضيـــة،  الســـنوات  خـــالل  بهـــا  القيـــام  تـــم  التـــي 

خاصـــة فـــي ظـــل اســـتياء تركيـــا مـــن تجاهـــل الغـــرب 

والـــذي  عقـــود،  مـــدار  علـــى  األمنيـــة  لمخاوفهـــا 

اتضـــح خـــالل حقبـــة التســـعينيات بعدمـــا قدمـــت 

اليونـــان وإيطاليـــا مـــالًذا لمؤســـس حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني عبـــد هللا أوجـــالن.)16(

ُتعـــد  الســـويد  أن  مـــن  بالرغـــم  أنـــه  بالذكـــر  وجديـــر 

العمـــال  حـــزب  صّنفـــت   - تركيـــا  بعـــد   - دولـــة  أول 

فإنهـــا   ،1984 فـــي  إرهابيـــة  كمنظمـــة  الكردســـتاني 

أصبحـــت موطًنـــا لنحـــو 100 ألـــف كـــردي، فضـــًلا عـــن 

تواصلهـــا مـــع بعـــض الجماعـــات السياســـية الكرديـــة 

فـــي ظـــل انتهـــاج الدولـــة لسياســـات تســـعى إلـــى 

تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان وحمايـــة حقـــوق األقليـــات. 

وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، ال توجـــد فـــي فنلنـــدا أعـــداد كبيـــرة 

مـــن األكـــراد؛ إذ يقيـــم بالدولـــة نحـــو 15 ألـــف فقـــط مـــن 
المتحدثيـــن باللغـــة الكرديـــة.)17(

ثالثًا: قمة مدريد وحلحلة األزمة

َمّثلــت قمــة الناتــو التــي ُعقــدت مؤخــًرا فــي العاصمــة 

اإلســبانية مدريــد انفراجــة فــي األزمــة، وذلــك بعــد 

بــل وزراء خارجيــة 
ِ
توقيــع مذكــرة تفاهــم ثالثيــة مــن ق

تركيــا والســويد وفنلنــدا، فــي 28 يونيــو 2022، وافقــت 

أنقــرة بمقتضاهــا علــى دعــم ترشــح الســويد وفنلنــدا 

الدعــم  بتقديــم  تعهدهمــا  مقابــل  الناتــو  لعضويــة 

الكامــل لتركيــا لمواجهــة تهديــدات أمنهــا القومــي، 

ــة الشــعب  فضــًلا عــن عــدم مســاندة وحــدات حماي

وحــزب االتحــاد الديمقراطــي والمنظمــة المعروفــة 

جميــع  إدانــة  جانــب  إلــى  تركيــا،  فــي   ”FETO“ باســم 

المنظمــات اإلرهابيــة التــي ترتكــب هجمــات ضد تركيا، 

وتأكيدهمــا أن حــزب العمــال الكردســتاني هــو حــزب 

إرهابــي محظــور، والتزامهمــا بمنــع أنشــطته، وغيــره 

مــن المنظمــات اإلرهابيــة األخــرى، والعناصــر التابعــة 

لهــا. عــالوة علــى مــا ســبق، اتفقــت الــدول الثــالث 

علــى االلتــزام بتنســيق جهودهــا األمنيــة والتعــاون 

فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن وفًقــا لمــا تنــص 

عليــه االتفاقيــة األوروبيــة لتســليم المجرميــن، كمــا 
ــى رفــع حظــر األســلحة فيمــا بينهــم. )18( اتفقــوا عل

وفـــي 5 يوليـــو 2022، وّقـــع ســـفراء الـــدول األعضـــاء 

بروتوكـــوالت  علـــى  األطلســـي  شـــمال  حلـــف  فـــي 

انضمـــام فنلنـــدا والســـويد إلـــى الحلـــف لتبـــدأ مرحلـــة 

هـــذا  الحلـــف.  برلمانـــات دول  بـــل 
ِ
ق مـــن  التصديـــق 

ـــف  ـــن العـــام للحل ـــد "ينـــس ســـتولتنبرج" األمي وقـــد أّك

أن الفرصـــة متاحـــة أيًضـــا للديمقراطيـــات األوروبيـــة 
األخـــرى الراغبـــة فـــي االنضمـــام. )19(

وفي ضوء ما ســبق، يمكن القول إن تركيا اســتغلت 

الرغبــة الُملحــة للســويد وفنلنــدا في االنضمــام للناتو 

لتعظيــم  أمنيــة-  تهديــدات  أليــة  التعــرض  -خشــية 

مكاســبها علــى مختلــف المســتويات. فمــن ناحيــة، 

باتخــاذ  الدولتيــن  مــن  تعهــد  علــى  أنقــرة  حصلــت 

مخاوفهــا  تراعــي  التــي  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
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لــم يكــن بمقدورهــا  التــي  األمنيــة، وهــي اإلجــراءات 

إقناعهمــا باتخاذهــا فــي ظــل الظــروف الطبيعيــة. 

عــن  األمريكيــة  اإلدارة  أعربــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

دعمهــا إلمكانيــة بيــع طائــرات مقاتلــة أمريكيــة مــن 

طــراز )F-16( لتركيــا فــي اليــوم التالــي لتراجــع األخيــرة 

عــن موقفهــا الُمعــارض، علــى أن يكــون للكونجــرس 

القــول الفصــل بشــأن هــذا األمــر.)20( 

ــى عــدم اكتمــال انضمــام الســويد  وتجــدر اإلشــارة إل

وفنلنــدا إلــى حلــف الناتــو بعــد؛ إذ ال يقتصــر األمــر علــى 

إجــراء المحادثــات أو توقيــع البروتوكــوالت الخاصــة 

باالنضمــام فقــط، بــل يتعيــن الحصــول علــى تصديــق 

برلمانــات الــدول األعضــاء فــي الحلــف بأكملهــا -كمــا 

ســبقت اإلشــارة- ومــن ثــّم، ال ُيمكــن اعتبــار قبــول 

تركيــا انضمــام الســويد وفنلنــدا وتوقيعهــا لمذكــرة 

نهائيــة؛  موافقــة  الدولتيــن  حكومتــي  مــع  تفاهــم 

إذ مــن الممكــن أن تقــف أنقــرة كحجــر عثــرة أمــام 

انضمامهمــا ُمجــدًدا فــي حــال عــدم التزامهمــا بمــا 

ــده  ــد، وهــو مــا أّك ــه خــالل قمــة مدري ــم االتفــاق علي ت

البرلمــان  أن  إلــى  أشــار  عندمــا  "أردوغــان"  الرئيــس 

فــي  االنضمــام  التصديــق علــى  يرفــض  قــد  التركــي 
حــال عــدم تلبيــة المطالــب التركيــة. )21(

انضمـام  اكتمـال  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير  هـذا 

سـتوكهولم وهلسـنكي سـيدعم القـدرات الدفاعيـة 

الشـمال  باتجـاه  توسـعه  مـن  وسـيعزز  للحلـف، 

الشـرقي، واقترابـه مـن الحـدود الروسـية فـي ظـل ما 

تتمتـع بـه فنلنـدا مـن حـدود مـع روسـيا تمتـد لنحـو 

دول  عـدد  زيـادة  إلـى  سـيؤدي  أنـه  كمـا  ميـًلا)22(،   830

الحلـف المطلـة علـى بحـر البلطيـق إلـى ثمانـي دول، 

ـا إلـى "بحيـرة الناتـو")23(، كذلـك  أي أنـه سـيتحول فعليًّ

انضمـام جميـع  أيًضـا  الخطـوة  علـى هـذه  سـيترتب 

دول القطـب الشـمالي -باسـتثناء روسـيا- إلـى الناتـو، 

ي اسـتراتيجية أكثر تماسـًكا  مما ُيمّكن الحلف من تبنِّ

كلهـا عوامـل دفعـت  )24(. وهـي  المنطقـة  هـذه  فـي 

عـدًدا مـن المراقبين إلى توقع َتبنِّي موسـكو لموقف 
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فبرايـر  فـي  أوكرانيـا  فـي  تدخلهـا  غـرار  علـى  حاسـم 

الماضي، خاصة بعد التحذير الذي وّجهته روسـيا إلى 

الدولتيـن اإلسـكندنافيتين بأن انضمامهما سـيكون 

لـه عواقـب سياسـية وعسـكرية، كمـا أنهـا سـتتخذ 

فـي هـذه الحالـة مـا تـراه مناسـًبا مـن إجـراءات إلعادة 

.)25( تـوازن األوضـاع 

ــة وقــوع  ــد التوقعــات بإمكاني وفــي هــذا اإلطــار، تتزاي

مواجهــات عســكرية مســتقبًلا بيــن روســيا وحلــف 

الناتــو  قمــة  مــا شــهدته  فــي ضــوء  خاصــة  الناتــو، 

األخيــرة فــي مدريــد مــن محادثــات مــع عدد مــن الدول 

غيــر األعضــاء، وهــي: أوكرانيــا، والبوســنة والهرســك، 

علــى  الحلــف  دول  واتفــاق  وجورجيــا،  ومولدوفــا، 

لجمهوريــات  والفعلــي  السياســي  الدعــم  تكثيــف 

.)26( الســابق  الســوفيتي  االتحــاد 

وختاًمــا، يمكــن القــول إن تركيا تمّكنت من الحصول 

علــى تعهــدات مــن الدولتيــن اإلســكندنافيتين بــأن 

مطالبهــا ســتؤخذ بعيــن االعتبــار، األمــر الــذي جعلهــا 

ذلــك،  ومــع  تريــد.  مــا  علــى  حصلــت  بأنهــا  ُتصــرِّح 

فــإن الفتــرة القادمــة هــي مــا ســُتثبت مــدى التــزام 

هلســنكي وســتوكهولم بمــا تــم االتفــاق عليــه.
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تحـــوالت  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  شـــهدت 

جيوسياســـية عميقـــة نتيجـــة العديـــد مـــن العوامـــل، 

 Pivot( آســـيا  نحـــو  ـــه  التوجُّ سياســـة  أبرزهـــا  مـــن 

األســـبق  األمريكـــي  الرئيـــس  اهـــا  تبنَّ التـــي   )to Asia

ـــاراك أوبامـــا"، األمـــر الـــذي أدى إلـــى تقليـــص الوجـــود  "ب

 عـــام، 
ٍ

العســـكري األمريكـــي فـــي المنطقـــة بشـــكل

الصراعـــات  فـــي  واشـــنطن  دور  تراجـــع  وتســـبب 

واليمـــن،  وليبيـــا،  ســـوريا،  مـــن  كلٍّ  فـــي  اإلقليميـــة 

لتعزيـــز  والصيـــن؛  لروســـيا  الطريـــق  تمهيـــد  فـــي 

المنطقـــة.  دول  مـــع  عالقاتهمـــا 

منــذ  بايــدن"  "جــو  األمريكــي  الرئيــس  هــذا ويســعى 

إلــى محاولــة إعــادة صياغــة مالمــح  توليــه منصبــه 

األمريكيــة  المتحــدة  للواليــات  الخارجيــة  السياســة 

علــى  التركيــز  خــالل  مــن  األوســط،  الشــرق  تجــاه 

فــي  اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة،  االعتبــارات 

عالقاتــه مــع دول المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

الشــرق  إلــى  األخيــرة  "بايــدن"  الرئيــس  رحلــة  أثــارت 

سياســته  كانــت  إذا  مــا  حــول  تســاؤالت  األوســط 

الخارجيــة قــد تتحــول إلى "محــاكاة" الســتراتيجية إدارة 

الرئيــس الســابق "دونالــد ترامــب" تجــاه المنطقــة.  

"ترامــب"  "بايــدن" ألجنــدة  انتقــاد  مــن  الرغــم  فعلــى 

ــر مســار هــذه  فــي الشــرق األوســط، ووعــوده بتغيي

العالقــات  هيكلــة  إعــادة  خــالل  مــن  االســتراتيجية 

السيـاســـة الـخـارجـيـــة األمـريـكـيـــة تـجـــاه الـشــــرق 
األوســـط.. مـــا بيـــن إدارتـــي "ترامـــب" و"بايـــدن"

أ. فيصل عبد اهلل

االســتــراتــيــجــيــة   ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث  ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

األمريكيــة مــع دول الشــرق األوســط، فــإن هنــاك 

العديــد مــن المؤشــرات التــي تشــير إلــى أن "بايــدن" 

ــا  ــد مــن القضاي ــى ُخطــى ســلفه فــي العدي يســير عل

أوســطية. الشــرق 

إلـــى  "بايـــدن"  رحلـــة  دوافـــع  أولًا: 
األوســـط الشـــرق 

الشــرق  إلــى  كرئيــس  لــه  زيــارة  أول  "بايــدن"  أجــرى 

األوســط بعــد 18 شــهًرا مــن توليــه منصبــه، وتعــد 

ــرة هــي األطــول ألي رئيــس أمريكــي قبيــل  هــذه الفت

مــن  أكثــر  منــذ  المنطقــة  إلــى  زيــارة  بــأول  قيامــه 

الزمــن.  مــن  عقديــن 

ـــدن" كان  ـــر بالذكـــر أن الرئيـــس األمريكـــي "جـــو باي وجدي

قـــد اتخـــذ العديـــد مـــن القـــرارات عنـــد توليـــه الســـلطة 

التـــي كان مـــن الواضـــح أنهـــا ترمـــي إلـــى فـــك االرتبـــاط 

مـــع منطقـــة الشـــرق األوســـط، والتـــي بدأهـــا بقـــرار 

أفغانســـتان.  مـــن  األمريكيـــة  القـــوات  انســـحاب 

عـــالوًة علـــى ذلـــك، عمـــد الرئيـــس "بايـــدن" إلـــى اتخـــاذ 

ــن  ــب" مـ ــلفه "ترامـ ــات سـ ــار معاكـــس لسياسـ مسـ

خـــالل اإلصـــرار علـــى إعـــادة إحيـــاء االتفـــاق النـــووي 

اإليرانـــي، فضـــًلا عـــن توجيـــه تصريحـــات مناهضـــة 

لنهـــج "ترامـــب" فـــي التعامـــل مـــع العديـــد مـــن دول 

ـــا، وهـــو:  المنطقـــة، األمـــر الـــذي طـــرح تســـاؤًلا محوريًّ
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األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة فـــي إظهـــار 
أهميـــة المنطقـــة؛ حيـــث بـــرز عـــدم االســـتقرار 
التوريـــد  وسالســـل  الطاقـــة  أســـواق  فـــي 
العالميـــة كأحـــد أبـــرز اآلثـــار الســـلبية الناجمـــة 
عـــن األزمـــة، األمـــر الـــذي أجبـــر اإلدارة األمريكيـــة 

علـــى ترتيـــب هـــذه الرحلـــة.

مـــا الـــذي أجبـــر إدارة "بايـــدن" علـــى تغييـــر موقفهـــا فـــي 

محاولـــة العـــودة إلـــى الشـــرق األوســـط والتقـــارب 

مـــع دول المنطقـــة؟ ، ولإلجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل 

يمكـــن توضيـــح عـــدد مـــن العوامـــل التـــي دفعـــت 

اإلدارة األمريكيـــة إلـــى مراجعـــة نهجهـــا تجـــاه دول 

المنطقـــة: 

األهميـــة الجيواقتصاديـــة لمنطقـــة الشـــرق . 1

األوســـط: تســـببت األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة 

ــدم  ــرز عـ ــث بـ ــة؛ حيـ ــة المنطقـ ــار أهميـ ــي إظهـ فـ

وسالســـل  الطاقـــة  أســـواق  فـــي  االســـتقرار 

الســـلبية  اآلثـــار  أبـــرز  كأحـــد  العالميـــة  التوريـــد 

الناجمـــة عـــن األزمـــة، األمـــر الـــذي أجبـــر اإلدارة 

ــت  ــة؛ إذ أدركـ ــذه الرحلـ ــب هـ ــى ترتيـ ــة علـ األمريكيـ

واشـــنطن الـــدور الحاســـم للمنطقـــة فـــي تحقيـــق 

االســـتقرار فـــي ســـوق الطاقـــة العالميـــة، فضـــًلا 

عـــن التخفيـــف مـــن حـــدة التداعيـــات الســـلبية 

لألزمـــة األوكرانيـــة. 

المنافســـة بيـــن القـــوى العظمـــى: أجبـــرت . 2

الواليـــات  العظمـــى  القـــوى  بيـــن  المنافســـة 

المتحـــدة األمريكيـــة علـــى العـــودة إلـــى الشـــرق 

الروســـي  النفـــوذ  تنامـــي  الحتـــواء  األوســـط 

فـــي  ذلـــك  وتجّلـــى  المنطقـــة.  فـــي  والصينـــي 

قمـــة  خـــالل  "بايـــدن"  الرئيـــس  تصريحـــات 

ـــد خاللهـــا أن  جـــدة لألمـــن والتنميـــة، والتـــي أكَّ

واشـــنطن لـــن تتـــرك الشـــرق األوســـط لتخلـــق 

الصيـــن،  أو  روســـيا  تمـــأله  ا  اســـتراتيجيًّ فراًغـــا 

وبالتالـــي، يـــرى المراقبـــون أن زيـــارة "بايـــدن" إلـــى 

اإلقليمييـــن  القـــادة  إلقنـــاع  جـــاءت  المنطقـــة 

بدعـــم الموقـــف الغربـــي فـــي األزمـــة الروســـية 

روســـيا. عـــزل  بهـــدف  األوكرانيـــة 

بـــرزت . 3 االرتبـــاط:  فـــك  سياســـة  فشـــل 

ــر  ــة الجديـــدة كعامـــل آخـ ــات اإلقليميـ الديناميكيـ

أجبـــر واشـــنطن علـــى إعـــادة االنخـــراط مـــع دول 

الشـــرق األوســـط؛ حيـــث دفعـــت سياســـة فـــك 

االرتبـــاط إلـــى جانـــب خطـــاب "بايـــدن" السياســـي 

المناهـــض لـــدول بعينهـــا إلـــى توحيـــد وتعزيـــز 

االعتمـــاد  لتقليـــل  المنطقـــة؛  داخـــل  تعاونهـــا 

علـــى واشـــنطن فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا الشـــرق 

الضغـــط  مواجهـــة  عـــن  فضـــًلا  األوســـط، 

المحتمـــل.  األمريكـــي 

عبـــر . 4 إســـرائيل  أمـــن  بضمـــان  االلتـــزام 

بـــدأ  جديـــد:  إقليمـــي  أمـــن  نظـــام  تشـــكيل 

ــرق  ــى الشـ ــه إلـ ــدن" رحلتـ ــي "بايـ الرئيـــس األمريكـ

األوســـط بزيـــارة إســـرائيل فـــي 13 يوليـــو الماضـــي، 

وقـــد أســـفرت هـــذه الزيـــارة -التـــي التقـــى خاللهـــا 

برئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي "يائيـــر البيـــد"- عـــن 

توقيـــع "إعـــالن القـــدس" ، والـــذي بموجبـــه أعـــادت 

واشـــنطن تأكيـــد التزامهـــا بالحفـــاظ علـــى أمـــن 

إليـــران  الســـماح  عـــدم  خـــالل  مـــن  إســـرائيل، 

ــة  ــن مواصلـ ــًلا عـ ــة، فضـ ــلحة نوويـ ــالك أسـ بامتـ

لعـــب دور نشـــط فـــي بنـــاء هيـــكل إقليمـــي جديـــد 

مبنـــي علـــى توســـيع دائـــرة تطبيـــع العالقـــات 

بيـــن إســـرائيل والـــدول العربيـــة. 

للمنطقـة  "بايـدن"  زيـارة  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير 

فـي  يتمثـل  األول:  متناقضيـن؛  هدفيـن  تعكـس 

إيـران.  ضـد  وإسـرائيل  الخليـج  دول  توحيـد  محاولـة 

والثانـي: يتمحـور حول مواصلة الضغط على طهران 

النـووي.  االتفـاق  محادثـات  اسـتئناف  أجـل  مـن 
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"بايــدن"  رحلــة  نتائــج  تقييــم  ثانًيــا: 
األوســط الشــرق  إلــى 

بايـدن" فـي  الرئيـس األمريكـي "جـو  فـي مقـال نشـره 

صحيفـة "واشـنطن بوسـت" قبيـل رحلته إلى الشـرق 

األوسـط بعنوان "لماذا سـأتجه إلى المملكة العربية 

 Joe Biden: Why I'm Going to Saudi" السـعودية 

"بايـدن" الضـوء علـى أهميـة توقيـت  ، سـلَّط   Arabia

ا إلـى أن الشـرق  ودوافـع زيارتـه إلـى المنطقـة، مشـيًر

األوسط ال يزال ُيمثل أهمية كبيرة بالنسبة للواليات 

المتحـدة األمريكيـة، األمـر الـذي يتطلـب التنسـيق مع 

التوريـد  سالسـل  اسـتقرار  لضمـان  المنطقـة؛  دول 

النفـوذ  مواجهـة  علـى  عـالوًة  العالميـة،  والتجـارة 

الروسـي المتنامـي فـي المنطقـة.  

زيـارة  أن  المحلليـن  بعـض  يـرى  اإلطـار،  هـذا  وفـي 

إيجابيـة،  نتائـج  حققـت  قـد  المنطقـة  إلـى  "بايـدن" 

يتمثـل أبرزهـا فـي: التأكيـد علـى أهميـة إنشـاء هيـكل 

المنطقـة،  فـي  اإليرانـي  النفـوذ  لمواجهـة  إقليمـي 

فـي  التحتيـة  البنيـة  لتعزيـز  دوالر  مليـون   100 وتقديـم 

القـدس الشـرقية، مـن أجـل تحسـين البنيـة التحتيـة 

للمستشـفيات، وخدمـات أخـرى بمـا قـد يسـهم فـي 

األمريكـي  الرئيـس  حـثَّ  التوتـرات، كمـا  حـدة  تخفيـف 

بمـا  والعراقـي  السـعودي  النفـط  إنتـاج  زيـادة  علـى 

يسـهم في اسـتقرار أسـعار الطاقة. فضًلا عن تعزيز 

التعاون بين واشـنطن والرياض لحل األزمة اليمنية، 

مـن خـالل تأكيـد الجانبيـن السـعودي واألمريكـي علـى 

النـار.   تجديـد وقـف إطـالق  أهميـة 

وفـي المقابـل، يـرى اتجاه آخر مـن المراقبين أنه بالرغم 

مـن أن رحلـة "بايـدن" إلـى المنطقـة كانـت تهـدف فـي 

المقـام األول إلـى إعـادة تأكيـد التـزام الواليـات المتحدة 

النفـوذ اإليرانـي  األمريكيـة بأمـن المنطقـة، ومواجهـة 

والروسـي والصينـي المتنامـي،  باإلضافـة إلـى محاولـة 

الركـود األمريكـي عبـر التخفيـف مـن حـدة أزمـة  تجنـب 

الطاقـة العالميـة، وكذلـك رغبـة "بايـدن" فـي تحسـين 

التجديـد  انتخابـات  فـي  حزبـه  هزيمـة  لتجنـب  صورتـه 

النصفـي للكونجـرس، فـإن ثّمـة فجـوة كبيـرة بيـن مـا 

حـدده "بايـدن" وما تـم التوصل إليه في نهاية المطاف؛  

أن  إلـى  تشـير  التـي  الدالئـل  مـن  العديـد  هنـاك  إن  إذ 

واشـنطن لم تتمكن من تأمين المكاسـب المنشودة 

مـن هـذه الزيـارة؛ حيـث لـم يتمكـن مـن تأميـن التزامـات 

مـن دول الخليـج  لزيـادة إنتـاج النفـط. عـالوًة على ذلك، 

لـم تعلـن القيـادة السـعودية عـن تحـركات كبيـرة تجـاه 

أمنـي  تحالـف  يظهـر  لـم  كمـا  إسـرائيل،  مـع  التطبيـع 

جديـد بيـن دول المنطقـة.  كمـا عجـزت زيـارة "بايـدن" 

عـن إحـراز تقدم فـي القضية الفلسـطينية، رغم تأكيده 

علـى التـزام واشـنطن بحـل الدولتيـن.  

ثالثًا: مستقبل السياسة الخارجية 
األمريكية تجاه الشرق األوسط

لــم تغيــر األزمــة الروســية األوكرانيــة المشــهد األمني 

فــي أوروبــا فحســب، بل فرضــت تغييرات علــى الرؤية 

األمريكيــة تجــاه التحــوالت الجيوسياســية الجديــدة 

ــح  علــى الســاحة العالميــة، حيــث لــم يكــن مــن المرجَّ

أن يجــري "بايــدن" زيــارة إلــى الســعودية لــوال انــدالع 

هــذه  عكســت  وقــد  األوكرانيــة.  الروســية  األزمــة 

األوســط  الشــرق  بأهميــة  ــا  أمريكيًّ اعتراًفــا  الزيــارة 

االســتراتيجية فــي إطــار المنافســة طويلــة المــدى 

بيــن واشــنطن وكلٍّ مــن موســكو وبكيــن. 

إدراك  المنطقــة  إلــى  "بايــدن"  زيــارة  عكســت  كمــا 

واشــنطن أن العديــد مــن دول المنطقــة أصبحــت 

متشــككة بشــأن الهيمنــة األمريكيــة علــى النظــام 

الشــرق  دول  مــن  العديــد  باتــت  حيــث  العالمــي؛ 

الحيطــة  بعيــن  واشــنطن  إلــى  تنظــر  األوســط 

والحــذر؛ ممــا يعــزز فرضيــة  تحــول النظــام الدولــي إلى 

"التعدديــة القطبيــة"، ومــن ثَّــم، ال ُتعــول كثيــًرا علــى 

اســتعداد  علــى  ليســت  أنهــا  األمريكــي، كمــا  الــدور 

مــن  كلٍّ  مــع  االســتراتيجية  بشــراكاتها  للتضحيــة 

بعــض  تشــير  اإلطــار،  هــذا  وفــي  والصيــن،  روســيا 
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ـــا  عكســـت زيـــارة "بايـــدن" اعتراًفـــا أمريكيًّ
االســـتراتيجية  األوســـط  الشـــرق  بأهميـــة 
بيـــن  المـــدى  طويلـــة  المنافســـة  إطـــار  فـــي 

وبكيـــن. موســـكو  مـــن  وكلٍّ  واشـــنطن 

التقديــرات إلــى أن واشــنطن لــم َتُعــد تملــك مــا يكفــي 

مــن القــدرات لفــرض هيمنتهــا علــى الســاحة الشــرق 

"بايــدن"  إدارة  علــى  يفــرض  الــذي  األمــر  أوســطية، 

ضــرورة تغييــر سياســاتها فــي المســتقبل بصــورة 

أقــرب إلــى نمــط سياســة الرئيــس الســابق "دونالــد 

ترامــب" فــي التعامــل مــع دول المنطقــة؛ لضمــان 

تأميــن مصالحهــا فــي المنطقــة.  

األزمـــة  أن  إلـــى  التحليـــالت  مـــن  العديـــد  وتشـــير 

الروســـية األوكرانيـــة دفعـــت اإلدارة األمريكيـــة إلـــى 

تحويـــل سياســـاتها عبـــر تبنـــي منظـــور أكثـــر واقعيـــة؛ 

"بايـــدن" يرغـــب فـــي إصـــالح العالقـــات  بـــات  حيـــث 

يثيـــر  قـــد  مـــا  وتجنـــب  المنطقـــة،  دول  قـــادة  مـــع 

علـــى  عـــالوًة   ، الطاقـــة  أزمـــة  لحـــل  اســـتعداءهم 

ــي  ــاض فـ ــا الريـ ــي حققتهـ ــب التـ ــى المكاسـ ــاء علـ البنـ

ــا التـــي تحمـــل أهميـــة بالنســـبة  العديـــد مـــن القضايـ

لواشـــنطن، مثـــل: فتـــح حـــوار مـــع إيـــران بالتزامـــن 

مـــع المحادثـــات النوويـــة، فضـــًلا عـــن قيـــام الريـــاض 

بتكثيـــف جهودهـــا إلنهـــاء الحـــرب فـــي اليمـــن. 

األمريكـي  الرئيـس  رحلـة  إن  القـول  يمكـن  وختاًمـا، 

"جـو بايـدن" إلـى الشـرق األوسـط توفـر فرصـة إلعادة 

الواليـات  تلعبـه  أن  ـح  المرجَّ مـن  الـذي  الـدور  تقييـم 

المسـتقبل  فـي  المنطقـة  فـي  األمريكيـة  المتحـدة 

المنظـور. ومـع ذلـك، ال يـزال مـن المبكـر معرفـة مـا 

السياسـة  فـي  تحـول  نقطـة  ُتمثـل  زيارتـه  كانـت  إذا 

الخارجيـة األمريكيـة تجـاه الشـرق األوسـط أم ال؛ إذ 

إنـه مـن المرّجـح أن يتسـبب طـول أمـد الصـراع فـي 

أكبـر   
ٍ

بشـكل واشـنطن  انتبـاه  تحويـل  فـي  أوكرانيـا 

بعيـًدا عـن المنطقـة، األمـر الـذي يطـرح تسـاؤًلا حول 

ما إذا كانت منطقة الشـرق األوسـط سـتدخل حقبة 

"مـا بعـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة"؟



عـــــــــــروض



عـــــــــــروض

“كورونا” وصراع المصالح والنفوذ بين القوى العظمى

العاصفـــة القادمـــة: رؤى حـــول احتمـــاالت التصعيـــد فـــي 
األزمـــة األوكرانيـــة

أزمــة المســاعــدات المقدمــة إلى منطقة القـــرن اإلفريقي: 
األسـباب والتداعيـات

أزمة المياه في إيـــران: فرص وتحديات أمام االتحاد األوروبي
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يوسف جمعة الحداد، “كورونا”.. صراع المصالح والنفوذ، دار الفجر للطباعة والنشر، أبوظبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2022.

التــي  ســيَّما  وال  متقدمــة،  دول  عــدة  أدركــت 

بــدت عاجــزة عــن مواجهــة وبــاء "كورونــا" المســتجد 

وتداعياتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة، أن مــا أنفقتــه 

مــن مليــارات الــدوالرات علــى ســباق التســلح، خــالل 

ــا أمــام انكشــاف  األعــوام المنصرمــة، كان خطــًأ كارثيًّ

منظوماتهــا الصحيــة الهشــة، وإخفاقهــا فــي تقديــم 

الرعايــة المنوطــة بهــا لمواطنيهــا. ومــن هنــا أعــاد 

وبــاء "كورونــا" صياغــة الكثيــر مــن نظريــات التنميــة 

واألمــن والدفــاع فــي العالــم، حيــث لــم يعــد مقبــوًلا، 

"كورونــا"  وفيــات  عــدد  فــي  المتزايــد  االرتفــاع  مــع 

ومصابيــه حــول العالــم، الزعــم بــأن القــوة العســكرية 

هــي أســاس القــوة الشــاملة للدولــة.

"كورونا" وصراع المصالح والنفوذ بين القوى العظمى)*(

عـرض : أ. أحمد ياسر عبد العظيم 

إن التداعيـات الكارثيـة التـي ترتبـت علـى وبـاء "كورونـا" 

مـن الُمحتمـل أن تدفـع العديـد مـن دول العالـم فـي 

األمـن  فـي  االسـتثمار  علـى  التركيـز  إلـى  المسـتقبل 

االهتمـام  مـع  بالتـوازي  وذلـك  لمواطنيهـا،  الصحـي 

بالجوانـب األخـرى؛ االقتصاديـة والعسـكرية واألمنيـة 

ـح أن يكـون األمـن الصحـي  والتكنولوجيـة، ومـن المرجَّ

فـي  والدفاعيـة  األمنيـة  السياسـات  صلـب  فـي 

المسـتقبل، خاصة بعد أن ثبت أن االسـتثمار في بناء 

منظومـة صحيـة واجتماعيـة وقائيـة قويـة مـن شـأنه 

المواطنيـن. لجميـع  الصحيـة  الرعايـة  ز  ُيعـزِّ أن 

واإلعالمـي  الكاتـب  اسـتهل  السـياق  هـذا  وفـي 

اإلماراتـي "يوسـف جمعـة الحداد" فـي كتابه الُمعنون 

تـم  والـذي  والنفـوذ"  المصالـح  صـراع  "كورونـا"..  بــ 

رئيـس  بتسـاؤل   ،2022 الجـاري  العـام  خـالل  إصـداره 

وهـو "هل اسـتوعب العالـم بقواه الكبرى ومنظماته 

األمميـة والدوليـة دروس وبـاء "كورونـا"، الـذي حصـد، 

وال يـزال يحصـد، أرواح المالييـن مـن البشـر؟، وتنـاول 

الكتاب العالقة بين وباء "كورونا" المسـتجد والحرب 

صراًعـا  العالـم  فيهـا  يشـهد  التـي  الجديـدة  البـاردة 

القـوى العظمـي علـى المصالـح والنفـوذ،  بيـن  ا  حـادًّ

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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يـزال-  "كوفيـد-19"-وال  أحدثـه  مـا  إلـى  بالنظـر  وخاصـة 

مـع  ما  سـيَّ وال  كافـة،  األصعـدة  علـى  تغييـرات  مـن 

ضمـن  وإقحامـه  الوبـاء،  هـذا  "تسـييس"  محـاوالت 

صياغـة  وإعـادة  الصينـي،  األمريكـي-  الصـراع  أدوات 

الدولـي. النظـام  وتشـكيل 

"كورونــا" والحــرب البــاردة الجديدة.. 
صــراع المصالــح والنفوذ

لفـــت الكاتـــب االنتبـــاه إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 

مفهـــوم "الحـــرب البـــاردة الجديـــدة" يعـــود إلـــى ســـنوات 

ا مـــع  قليلـــة مضـــت، غيـــر أنـــه اكتســـب زخًمـــا كبيـــًر

ظهـــور وبـــاء "كورونـــا" المســـتجد، والـــذي شـــّكل مرحلـــة 

مفصليـــة فـــي تاريـــخ العالـــم، وذلـــك فـــي ضـــوء مـــا 

أحدثـــه الوبـــاء مـــن تغييـــرات ملحوظـــة فـــي المجـــاالت 

كافـــة. مشـــيًرا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى مســـاعي الواليـــات 

ــام  ــة النظـ ــي قمـ ــا فـ ــى مكانتهـ ــاظ علـ ــدة للحفـ المتحـ

الدولـــي، باعتبارهـــا ال تـــزال القـــوة العظمـــي المهيمنـــة 

تؤكـــد  التـــي  األطروحـــات  ورفضهـــا  تفاعالتـــه،  علـــى 

أزمـــة  إدارة  فـــي  قصورهـــا  بســـبب  مكانتهـــا  تراجـــع 

ـــع الصيـــن إلـــى  "كورونـــا"، وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، تتطلُّ

تعزيـــز مكانتهـــا فـــي عالـــم مـــا بعـــد "كورونـــا"، بزعـــم 

نجاحهـــا فـــي إدارة هـــذه األزمـــة، وتقديمهـــا نموذًجـــا 

ُيحتـــذى بـــه فـــي هـــذا الشـــأن.

وفــي ضــوء ذلــك، طــرح الكاتــب عــدة تســاؤالت حــول 

إمكانيــة أن تؤســس "كورونــا" لمرحلــة جديــدة فــي 

الحــرب،  هــذه  الجديــدة، ومؤشــرات  البــادرة  الحــرب 

البــاردة  الحــرب  عــن  تميزهــا  التــي  االختــالف  وأوجــه 

القديمــة بيــن الواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي 

الســابق، وتداعيــات هــذه الحــرب الجديــدة علــى األمــن 

والســلم الدولييــن.

الحــرب  الكاتــب أن مصطلــح  البدايــة، أوضــح  وفــي 

والصــراع  التوتــر  تجــدد  إلــى  يشــير  الجديــدة  البــاردة 

بيــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة الفاعلــة فــي النظــام 

بيــن كل  الدولــي حــول المصالــح والنفــوذ، وخاصــة 

مــن روســيا والصيــن مــن جانــب وواشــنطن وحلــف 

آخــر. فعلــى  جانــب  مــن  "الناتــو"  األطلســي  شــمال 

"كورونــا"  فيــروس  ظهــر  حينمــا  المثــال  ســبيل 

المســتجد فــي مدينــة "ووهــان" الصينية في ديســمبر 

مــن عــام 2019، تصاعــدت وتيــرة التوتــرات بيــن بكيــن 

مــن جانــب وواشــنطن وبعــض حلفائهــا األوروبييــن 

ــك  ــروس، وذل ــب آخــر، حــول منشــأ هــذا الفي مــن جان

بأنهــا  للصيــن  اتهامــات  واشــنطن  وجهــت  حينمــا 

أن  واضًحــا  وبــدا  هــذا  الوبــاء.  انتشــار  فــي  الســبب 

بيــن  الصــراع  أعــاد  المســتجد  "كورونــا"  فيــروس 

واشــنطن وحلفائهــا مــن جانــب والصيــن مــن جانــب 

ــه بكيــن  ما مــع توجُّ آخــر إلــى صــدارة المشــهد، وال ســيَّ

ا فــي تعزيــز مكانتهــا، والترويــج  إلــى توظيفــه سياســيًّ

لنموذجهــا التنمــوي والسياســي فــي العالــم، وتحــرك 

الواليــات المتحــدة إلــى احتــواء التحــركات الصينيــة، 

والحيلولــة دون اكتســابها مناطــق نفــوذ جديــدة فــي 

العالــم. وفــي هــذا اإلطــار، ألمــح الكاتــب أن مــن أبــرز 

مظاهــر هــذه الحــرب البــاردة الجديــدة مــا يلــي:

التشـكيك في المنظمات الدولية، واالنسحاب . 1

منها.

تصاعـــد حـــدة الصـــراع بيـــن الواليـــات المتحـــدة . 2

ــن. والصيـ

الخالف بين ضفتي األطلسي.. 3

عودة سياسات التحالف إلى الواجهة.. 4

التنافـــس علـــى التواجـــد والنفـــوذ العســـكري . 5

بالخـــارج.

البـــاردة  الحـــرب  ســـمات  أهـــم  مـــن  أن  مضيًفـــا 

د األطـــراف المشـــاركة فيهـــا، وتراجـــع  الجديـــدة تعـــدُّ

األطلســـي  شـــمال  حلـــف  لـــدور  النســـبي  الـــوزن 

"الناتـــو"، وتنامـــي التنافـــس بيـــن النموذجيـــن األمريكـــي 

البـــاردة  الحـــرب  ـــن  تضمُّ عـــن  فضـــًلا  والصينـــي، 

حديثـــة. أدوات  الجديـــدة 
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"كورونــا" والتحــوالت المحتملــة فــي 
هيــكل  فــي  القــوى  توزيــع  خريطــة 

النظــام الدولــي

أظهـــر وبـــاء "كورونـــا" اختـــالف قـــدرات الـــدول فـــي 

التعامـــل مـــع األزمـــات الطارئـــة، وكشـــف عـــن أوجـــه 

القصـــور لـــدى العديـــد مـــن الـــدول المتقدمـــة التـــي 

كانـــت تقـــدم فـــي الســـابق نموذًجـــا فـــي إدارة هـــذه 

الســـلبية،  آثارهـــا  واحتـــواء  األزمـــات،  مـــن  النوعيـــة 

والـــدول  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مثـــل: 

األوروبيـــة، وعلـــى الجانـــب اآلخـــر بـــرزت دول جديـــدة 

ـــة  ـــا" بفاعلي اســـتطاعت أن تتعامـــل مـــع أزمـــة "كورون

وكفـــاءة، ليـــس فقـــط مـــن الداخـــل وإنمـــا فـــي الخـــارج 

أيًضـــا، مـــن خـــالل مبادراتهـــا التـــي تســـتهدف تقديـــم 

المحـــدودة،  اإلمكانـــات  ذات  للـــدول  المســـاعدات 

مثـــل: الصيـــن، واإلمـــارات.

إلـــى أن  وفـــي ضـــوء ذلـــك، تشـــير هـــذه التجـــارب 

ـــدول  ـــة ال ـــدة إلعـــادة تقييـــم مكان ـــر جدي ـــاك معايي هن

الدولـــي،  النظـــام  فـــي  السياســـي  وزنهـــا  وتحديـــد 

ومـــن أبرزهـــا:

امتالك منظومة قوية إلدارة األزمات والطوارئ.. 1

امتالك منظومة صحية ووقائية فاعلة.. 2

امتالك بنية تكنولوجية متقدمة.. 3

وجود رؤى واستراتيجيات مسبقة طويلة األمد.. 4

دور الدولة في اإلشراف على الخدمات.. 5

دور القيادة كمحدد مهم في إدارة األزمة.. 6

وفـــي هـــذا الصـــدد، أّكـــد الكاتـــب أن وبـــاء "كورونـــا" 

ــي توزيـــع هيـــكل  ــة فـ يؤســـس اآلن لتحـــوالت ضخمـ

ـــح  ـــي فـــي المســـتقبل لصال القـــوى فـــي النظـــام الدول

ــن  ــدًلا مـ ــوى بـ ــز القـ ــدد مراكـ ــميته تعـ ــن تسـ ــا يمكـ مـ

الســـياق  هـــذا  فـــي  وُيمكـــن  األحاديـــة،  القطبيـــة 

اإلشـــارة إلـــى بعـــض العوامـــل والمحـــددات التـــي 

تســـهم فـــي تشـــكيل المســـتقبل:

فــي 	  المتحــدة  للواليــات  القيــادي  الــدور  تراجــع 

مرحلــة مــا بعــد "كورونــا"، مقابــل تصاعــد الــوزن 

"كورونــا". بعــد  مــا  فــي مرحلــة  للصيــن  النســبي 

أوراقــه 	  ترتيــب  بإعــادة  األوروبــي  االتحــاد  قيــام 

وبــاء  أظهرهــا  التــي  الخلــل  مظاهــر  ومعالجــة 

"كورونــا"، ومــن ثــمَّ الحفــاظ علــى وزنــه السياســي 

فــي النظــام الدولــي، وفــي حــال عجــزه عــن القيــام 

بيــن  االنتقــادات  اســتمرار  المرّجــح  بذلــك فمــن 

دولــه، ومــا قــد ينبــع عــن ذلــك مــن خــروج بعــض 

التــي  تلــك  وخاصــة  بريطانيــا،  غــرار  علــى  الــدول 

الوبــاء. تضــررت بشــدة مــن 

على 	  اإلنساني  حضورها  تعزيز  في  روسيا  نجاح 

الساحة الدولية، وخاصة في ظل استغاللها هذا 

الوباء في إطالق عدة مبادرات إلرسال مساعدات 

والواليات  األوروبي  االتحاد  دول  إلى  طبية 

التعامل معه،  على  قدرتها  المتحدة، فضًلا عن 

وإظهار كفاءة منظومتها الصحية والطبية.

تعزيــز الــوزن السياســي لدولــة اإلمــارات العربيــة 	 

المتحــدة فــي عالــم مــا بعــد "كورونــا"، خاصــة فــي 

ضــوء تقديمهــا لتجربــة ُيحتــذى بهــا فــي إدارة أزمة 

وبــاء "كورونــا"، وقيادتهــا مجموعــة مــن المبــادرات 

فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ســاعدت  التــي 

جهودهــا لمواجهــة الوبــاء.

يتبين مما سبق، أن وباء "كورونا" ُيمهد، بما أحدثه من 

تداعيات سياسية واقتصادية في معظم دول العالم، 

لتحول كبير في النظام الدولي وخارطة القوى المؤثرة 

فيه؛ ففي الوقت الذي تسود فيه توقعات بتراجع الدور 

القيادي لبعض الدول، سوف يتصاعد الوزن السياسي 

لقوى دولية وإقليمية أخرى في مرحلة ما بعد "كورونا"، 

القيادية  المقومات  كافة  تمتلك  أنها  أظهرت  بعدما 

والسياسية واالقتصادية التي تؤهلها لذلك.
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لمــــــاذا تـصـــــــاَعد ســـبــــاق الـتـســـلــــح 
ــا"؟ ــة "كورونـ ــم جائحـ ــي رغـ العالمـ

علـى الرغـم ممـا كشـفته أزمـة "كورونا" عن هشاشـة 

المنظومـة الصحيـة والطبيـة فـي العديـد مـن دول 

العديـد  كلـه مـن مطالبـة  بذلـك  ارتبـط  العالـم، ومـا 

فـي  النظـر  إعـادة  الدوليـة بضـرورة  المنظمـات  مـن 

وتوجيـه  العالـم،  فـي  العسـكري  اإلنفـاق  أولويـات 

كإجـراء  الصحيـة  المنظومـة  تطويـر  إلـى  منـه  جانـب 

المسـتقبل. فإنـه  أزمـات مماثلـة فـي  اسـتباقي ألي 

مع ذلك كله، ال يزال العالم يشـهد سـباًقا متصاعًدا 

نحـو التسـلح، وتتنافـس القـوى الكبـرى فيمـا بينهـا 

علـى تأكيـد تفوقهـا العسـكري في هذا السـباق الذي 

ال ينفصـل عـن صـراع المصالـح والنفـوذ.

وُيعزى استمرار سباق التسلح العالمي، رغم التداعيات 

التي خلَّفها وباء "كورونا" على اقتصاديات الدول الكبرى 

إلى بعض األسباب والعوامل، والتي تتمثل في:

التنافس على قيادة النظام الدولي.. 1

اسـتمرار بعـض الصراعـات اإلقليميـة والدولية . 2

بـدون حل.

استخدام القوة في إدارة الصراعات.. 3

ـــد القلـــق الدولـــي مـــن انســـحاب أمريـــكا مـــن . 4 تزاي

معاهـــدة الحـــد مـــن األســـلحة االســـتراتيجية 

الجديـــدة أو "نيوســـتارت".

ـــه فـــي ظـــل إدراك القـــوى  ـــن أن ـــك، يتبي وفـــي ضـــوء ذل

علـــى  والحفـــاظ  مكانتهـــا  تعظيـــم  أن  العظمـــى 

مصالحهـــا ونفوذهـــا فـــي عالـــم مـــا بعـــد "كورونـــا"، 

مختلـــف  فـــي  العســـكرية  قوتهـــا  تعزيـــز  يســـتلزم 

المجـــاالت، وخاصـــة مـــع اســـتمرار تصاعـــد النزاعـــات 

الدوليـــة واإلقليميـــة، فإنـــه مـــن المرّجـــح اســـتمرار 

التـــي  البـــاردة  الحـــرب  ظـــل  فـــي  التســـلح  ســـباق 

اليـــوم. العالـــم  يعيشـــها 

كيف أعادت "كورونا" صياغة سياسات 
الدفاع وبناء القوة الشاملة للدول؟

أحدثه  الذي  التحول  على  اإلطار  هذا  في  الكاتب  رّكز 

حيث  الجيوش؛  مهام  طبيعة  في  "كورونا"  وباء 

فقد  األوبئة،  مواجهة  في  بفاعلية  تشارك  أصبحت 

أعاد وباء "كورونا" التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم 

األمر  والفيروسات،  األوبئة  مواجهة  في  الجيوش  به 

الذي من شأنه أن يدفع واضعي خطط السياسات 

الدفاعية في المستقبل إلى التركيز على هذا الجانب.

التحول  إلى  االنتباه  الكاتب  لفت  أخرى،  ناحية  ومن 

لطبيعة  الدول  رؤية  في  "كورونا"  وباء  أحدثه  الذي 

ما  سيَّ وال  القومي،  أمنها  تهدد  التي  المخاطر 

تفوق  جديدة  تهديدات  ة  ثمَّ أن  اتضح  أن  بعد 

والحروب  كالنزاعات  التقليدية  التهديداُت  خطورتها 

"التهديدات  عليها  ُيطلق  أن  ويمكن  والصراعات، 

غير المرئية والكامنة"، كاألوبئة والفيروسات العابرة 

من  لذا  المحتملة،  البيولوجية  والحروب  للحدود، 

ح أن تعمد أغلب الدول إلى تطوير سياساتها  المرجَّ

النتشار  التصدي  على  والتركيز  واألمنية،  الدفاعية 

الكاتب  ح  رجَّ كما  حدودها،  عبر  واألوبئة  الفيروسات 

أن تشهد الفترة المقبلة إعادة نظر معظم الدول 

ما الواليات المتحدة ودول االتحاد  المتقدمة، وال سيَّ

وخاصة  العسكري،  اإلنفاق  أولويات  في  األوروبي، 

بعدما انكشفت هشاشة منظوماتها الصحية.

اختبـار  فـي  اليـوم  العالـم  أن  الكاتـب  أّكـد  وختاًمـا، 

التعـاون  تعزيـز  عليـه  ُيحتـم  مسـبوق  وغيـر  حقيقـي 

والتضامـن  اإلنسـانية  القيـم  مـن  واإلعـالء  الدولـي، 

والتكاتـف، وذلـك مـن أجـل توحيـد جهـوده لمواجهـة 

الـذي  األمـر  منهـا،  والتخلـص  "كورونـا"،  جائحـة  أزمـة 

يتطلـب العمـل علـى تطوير اسـتجابة دولية لألزمات، 

بحـدوث  المبكـر  التنبـؤ  فـي  تسـهم  آليـات  ووضـع 

هـذه النوعيـة مـن الفيروسـات واألوبئـة المتفشـية، 

المسـتقبل. فـي  مواجهتهـا  وكيفيـة 
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Benjamin Jensen and Adrian Bogart, The Coming Storm: Insights from Ukraine about Escalation in Modern War, 
The Center for Strategic and International Studies (CSIS), May 2022.

الوقـــت  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  بجانـــب 

دول  فـــإن  الـــردع،  اســـتراتيجيات  لتطويـــر  الحالـــي 

العالـــم بحاجـــة إلـــى إجـــراء مزيـــد مـــن األبحـــاث عـــن 

السياســـات التـــي تُســـهم فـــي صنـــع القـــرار، وتقييـــم 

ــاليب التنافـــس  ــة أسـ ــن دراسـ ــًلا عـ ــر، فضـ المخاطـ

ــر  ــيناريوهات عبـ ــع سـ ــى، ووضـ ــوى العظمـ ــن القـ بيـ

تطبيـــق التقنيـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة، والـــذكاء 

االصطناعـــي؛ لتقييـــم مـــدى قـــدرة الـــدول علـــى التنبـــؤ 

بالمخاطـــر المحتملـــة والتعامـــل معهـــا.

العاصفة القادمة: رؤى حول احتماالت التصعيد 
في األزمة األوكرانية )*(

عـرض : أ. حبيبة ياســـر 

واالسـتراتيجية،  الـسـيـاسـيـــة  الـدراســـات  مـركـــز  أصـــدر 

في 26 مايو 2022، تقريًرا بعنوان: "العاصفة القادمة: رؤى 

ُيسلط  الحديثة"،  الحرب  في  التصعيد  حول  أوكرانيــة 

على  وتأثيرها  األوكرانية  الروسية  األزمة  على  الضوء 

سيناريوهات الحرب في المستقبل، ال سيما مع إمكانية 

توُسع رقعة الصراع الحالي ليشمل دوًلا أخرى.

البدايـــة أهـــداف روســـيا،  التقريـــر فـــي  واســـتعرض 

ا إلـــى أن هدفهـــا الرئيـــس يتمثـــل فـــي إنشـــاء  مشـــيًر

ممـــر بـــري يربـــط بيـــن إقليـــم "دونبـــاس" ومنطقـــة 

"ترانسنيســـتريا " )وهـــي دولـــة انفصاليـــة معتـــرف 

ـــا فـــي الوقـــت الحالـــي كجـــزء مـــن مولدوفـــا(،  بهـــا دوليًّ

ــية ـ  ــة الروسـ ــد األزمـ ــة أمـ ــورة إطالـ ــن خطـ ا مـ ــذًر ُمحـ

األوكرانيـــة، وذلـــك حتـــى ال تتســـع رقعـــة الصـــراع.  

ويـــرى التقريـــر أن المســـتقبل يحمـــل العديـــد مـــن 

ــات المماثلـــة لألزمـــة الروســـية األوكرانيـــة، مـــا  األزمـ

مـــن شـــأنه اإلســـهام فـــي اختبـــار قـــوة الـــدول، وقدرتهـــا 
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علـــى تحمـــل الصدمـــات السياســـية واالقتصاديـــة، 

ـــر  ـــي بتطوي ـــا أهميـــة أن يقـــوم المجتمـــع الدول موضًح

األدوات الالزمـــة لتحديـــد دوافـــع تصعيـــد األزمـــات، 

والمخاطـــر التـــي قـــد تنجـــم عنهـــا، فضـــًلا عـــن توفيـــر 

المعلومـــات والبيانـــات الالزمـــة حـــول األزمـــات الحاليـــة 

ــا فـــي المســـتقبل. والمحتمـــل حدوثهـ

أّكـــد التقريـــر ضـــرورة أن يقـــوم  وفـــي هـــذا اإلطـــار، 

صنـــاع القـــرار فـــي الغـــرب بتقييـــم المخاطـــر الناجمـــة 

وتحديـــد  أوكرانيـــا،  إلـــى  المســـاعدات  تقديـــم  عـــن 

ــة  ــي األزمـ ــا فـ ــم تبنيهـ ــي تـ ــارات التـ ــر المسـ ــدى تأثيـ مـ

األزمـــة  بشـــأن  المفاوضـــات  مـــن  موقفهـــم  علـــى 

الروســـية األوكرانيـــة، الفًتـــا االنتبـــاه إلـــى أنهـــا ُتعـــد 

ـــردع المتكامـــل  ـــار األول الســـتراتيجية ال ـــة االختب بمثاب

)Integrated Deterrence( الخاصـــة بـــإدارة الرئيـــس 

األمريكـــي "جـــو بايـــدن".

ـــر ســـيناريوهين  وفـــي هـــذا الصـــدد، اســـتعرض التقري

محتمليـــن لألزمـــة، تـــم وضعهمـــا فـــي أواخـــر مـــارس 

موضًحـــا  عســـكريين،  خبـــراء  مـــع  بالتعـــاون   ،2022

شـــمال  حلـــف  ســـيواجهها  التـــي  الصعوبـــات 

مـــآالت  مـــع  التعامـــل  فـــي  "الناتـــو"  األطلســـي 

ـــة،  ـــد الناتجـــة عـــن األزمـــة الروســـية ـ األوكراني التصعي

والتـــي قـــد تدفـــع بدورهـــا إلـــى امتـــداد الصـــراع ليشـــمل 

دوًلا أخـــرى فـــي أوروبـــا. 

يتمثـــل الســـيناريو األول فـــي أن تقـــوم روســـيا 

بتوجيـــه ضربـــة صاروخيـــة مكونـــة مـــن 10 صواريـــخ 

"كـــروز" مـــن بيالروســـيا، الســـتهداف مركـــز لوجســـتي 

ـــه بالرغـــم  ـــا أن ـــو فـــي بولنـــدا، موضًح تابـــع لحلـــف النات

مـــن قـــوة الدفـــاع الجـــوي التـــي يمتلكهـــا الحلـــف 

فإنـــه ســـيكون مـــن الصعـــب اكتشـــاف الصواريـــخ؛ 

ا إلـــى التشـــويش اإللكترونـــي الـــذي ستتســـبب  نظـــًر

فيـــه الضربـــة. 

ــح التقريــر أن تقــوم الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ويرجِّ

وهــو  المــرن،  الــردع  خيــار  اتخــاذ  فــي  محــوري   
ٍ
بــدور

إلــى  ا  ُمشــيًر األزمــة،  الحتــواء  احتمــاًلا  األكثــر  األمــر 

علــى  بالــرد  الناتــو ســيقومان  وحلــف  واشــنطن  أن 

الضربــة الروســية مــن خــالل تعزيــز أنظمــة الدفــاع 

الشــرقي  الجنــاح  طــول  علــى  والصاروخــي  الجــوي 

لبولنــدا وبحــر البلطيــق، وذلــك بالتــوازي مــع احتماليــة 

قيــام الــدول األعضــاء بالحلــف بشــن هجــوم الحــق 

علــى القــوات الروســية فــي أوكرانيــا أو توجيــه ضربــة 

غــرب  فــوق  للطيــران  حظــر  وفــرض  صاروخيــة، 

ــذي مــن شــأنه أن يحــد مــن النفــوذ  ــا، األمــر ال أوكراني

الروســي فــي المنطقــة، وُيضعــف مــن قوتــه.

ــر أن المعضلــة الرئيســة حــال تحقــق  وأوضــح التقري

لحصــر  وســيلة  إيجــاد  فــي  تكُمــن  الســيناريو  هــذا 

ــا على األراضــي األوكرانية،  الصــراع مــرة أخــرى جغرافيًّ

وذلــك لمنــع توســع نطــاق الحــرب وتمددهــا علــى 

ا مــن مســاعي روســيا لتعطيــل  عــدة جبهــات، محــذًر

ــو مــن  وســائل التواصــل بيــن واشــنطن وحلــف النات

جهــة، وبولنــدا مــن جهــة أخــرى.

أمـــا الســـيناريو الثانـــي فينطـــوي علـــى قيـــام القـــوات 

الروســـية بشـــن هجـــوم كيميائـــي علـــى مدينـــة قـــرب 

الحـــدود األوكرانيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي ســـينتج عنـــه 

األوكرانييـــن،  الجنـــود  مـــن  العديـــد  وقتـــل  إصابـــة 

ــدار  ــا إصـ ًحـ ــدا، مرجِّ ــى بولنـ ــن إلـ ــرار آخريـ ــًلا عـــن فـ فضـ

الكرمليـــن -فـــي حالـــة تحقـــق هـــذا الســـيناريو- بياًنـــا 

يلقـــي فيـــه باللـــوم علـــى أوكرانيـــا، زاعًمـــا فيـــه تقديـــم 

بولنـــدا الدعـــم ألوكرانيـــا. 

ـــاك احتماليـــن  ـــر أن هن ـــرى التقري وفـــي هـــذا اإلطـــار، ي

فـــي  الروســـي  الكيميائـــي  الهجـــوم  علـــى  للـــرد 

أوكرانيـــا:

أولًا: أن تـقــــوم الـواليــــــات الـمـتـحــــدة األمـريـكـيــــــة 

الفوريـــة  بالتعبئـــة  الناتـــو  حلـــف  مـــع  بالتعـــاون 

واســـعة النطـــاق، مـــن خـــالل نشـــر قـــوات فـــي بولنـــدا 

ودول البلطيـــق، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن ُيرســـل 

إلـــى موســـكو رســـالة مفادهـــا أن الحلـــف ال يـــزال 
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متماســـًكا، ولديـــة القـــدرة علـــى الـــرد علـــى الهجمـــات 

الروســـية، التـــي ُتعـــد بمثابـــة جرائـــم ضـــد اإلنســـانية.

ثانًيـــا: توجيـــه ضربـــة جويـــة للقـــوات الروســـية فـــي 

ــت  ــن يصُمـ ــو لـ ــف الناتـ ــى أن حلـ ــد علـ ــا، للتأكيـ أوكرانيـ

أمـــام الجرائـــم التـــي ترتكبهـــا روســـيا بحـــق أوكرانيـــا.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، أّكـــد التقريـــر أن تحقـــق الســـيناريو 

ــراع  ــأنه أن ُيســـهم فـــي تصعيـــد الصـ الثانـــي مـــن شـ

بشـــكل غيـــر مقصـــود، وذلـــك بالرغـــم مـــن ســـعي 

جميـــع األطـــراف إلـــى حصـــره فـــي أوكرانيـــا، ومنـــع 

وصولـــه إلـــى دول الجـــوار، ال ســـيما مـــع تقديـــم كل 

مـــن فنلنـــدا والســـويد طلبـــات لالنضمـــام إلـــى حلـــف 

ا إلـــى أنـــه بالرغـــم مـــن احتماليـــة أن يقـــوم  الناتـــو، ُمشـــيًر

القـــادة فـــي الفتـــرة المقبلـــة بمحـــاوالت للتوصـــل إلـــى 

التهدئـــة وإنهـــاء األزمـــة، فـــإن هـــذا ال يعنـــي بالضـــرورة 

وقـــف التصعيـــد بيـــن مختلـــف األطـــراف. 

فـــي  العالـــم  أن  التقريـــر  أّكـــد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

نمـــاذج وطـــرق خاصـــة  إلـــى تطويـــر  حاجـــة ماســـة 

بالـــردع وتقييـــم المخاطـــر، ال ســـيما وأن التخطيـــط 

قـــد القائمـــة  التحليليـــة  واألطـــر  الحالـــي   الدفاعـــي 

ال تتناســـب مـــع تحديـــات العصـــر، والتـــي يظهـــر فيهـــا 

ًحـــا  العديـــد مـــن األزمـــات المتالحقـــة والمعقـــدة، مرجِّ

اســـتخدام الـــدول النوويـــة أســـلحة غيـــر نوويـــة فـــي 

النظـــام العالمـــي الجديـــد متعـــدد األقطـــاب؛ إلحـــداث 

خـــالل  نفوذهـــا  مـــن  ز  تعـــزِّ اســـتراتيجية  تغييـــرات 

ــة. ــود المقبلـ العقـ

وأضـــاف التقريـــر أنـــه بجانـــب الجهـــود المبذولـــة فـــي 

الوقـــت الحالـــي لتطويـــر اســـتراتيجيات الـــردع، فـــإن 

الـــدول بحاجـــة إلـــى إجـــراء مزيـــد مـــن األبحـــاث عـــن 

السياســـات التـــي ُتســـهم فـــي صنـــع القـــرار، وتقييـــم 

ــة  ــاليب المنافسـ ــة أسـ ــًلا عـــن دراسـ ــر، فضـ المخاطـ

مـــع القـــوى العظمـــى، مؤكـــًدا أهميـــة إعـــداد أبحـــاث 

لـوضـــــع ســيـنـاريـوهـــــات عـبــــــر تـطـبـيــــق الـتـقـنـيــــــات 

التكنولوجيـــة الحديثـــة، والـــذكاء االصطناعـــي، لتقييـــم 

المحتملـــة  بالمخاطـــر  التنبـــؤ  علـــى  قدرتهـــا  مـــدى 

والتعامـــل معهـــا. كمـــا أوضـــح التقريـــر أن هنـــاك 

ـــار  حاجـــة ماســـة إلـــى توســـيع نطـــاق التخطيـــط واختب

خيـــارات الـــردع المرنـــة؛ لرفـــع الوعـــي بأهميـــة تطويـــر 

المخاطـــر، وتبنـــي خيـــارات مالئمـــة  تجـــاه  الخطـــط 

ــة. ــر مرونـ وأكثـ

تقودهـــا  التـــي  الغربيـــة  الجبهـــة  أن  التقريـــر  ويـــرى 

روســـيا  لمواجهـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

 مـــا إلـــى التفـــاوض مـــع موســـكو، 
ٍ

ســـتحتاج فـــي وقـــت

ــد مـــن الضغـــوط  ا إلـــى أن ذلـــك ال يعنـــي الحـ ــيًر ُمشـ

الواقعـــة علـــى روســـيا، بـــل هـــي خطـــوة مـــن شـــأنها 

أن ُتســـهم فـــي التوصـــل لتهدئـــة مـــن أجـــل إنهـــاء 

ـــا االنتبـــاه إلـــى احتماليـــة أن تقـــوم  األزمـــة الحاليـــة، الفًت

روســـيا بشـــن هجـــوم علـــى مولدوفـــا، ال ســـيما مـــع 

إلـــى  لالنضمـــام  طلبـــات  والســـويد  فنلنـــدا  تقديـــم 

ــو. حلـــف الناتـ

وفـــي هـــذا اإلطـــار، أوضـــح التقريـــر حاجـــة حلـــف الناتـــو 

إلـــى االســـتفادة مـــن القمـــة التـــي ُعقـــدت فـــي مدريـــد 

إلجـــراء محـــاكاة لألزمـــات التـــي مـــن الُمحتمـــل أن 

يواجههـــا الحلـــف، فضـــًلا عـــن التأكـــد مـــن قدرتـــه 

علـــى دعـــم الديمقراطيـــات ضـــد الـــدول االســـتبدادية، 

وغيـــر  المفاجئـــة  الصدمـــات  تحمـــل  جانـــب  إلـــى 

المتوّقعـــة، مـــا مـــن شـــأنه الكشـــف عـــن خيـــارات 

الـــردع المتاحـــة لمســـاعدة صنـــاع القـــرار علـــى اتخـــاذ 

ــب.  ــرار المناسـ القـ

وختاًمـــا، أّكـــد التقريـــر أن األزمـــة األوكرانيـــة هـــي بدايـــة 

مرحلـــة أكثـــر حـــدة مـــن األزمـــات بيـــن القـــوى العظمـــى، 

موضًحـــا أهميـــة تحليـــل األزمـــة الحاليـــة، واســـتخدامها 

ـــر فـــي مســـتقبل المنافســـة  كنقطـــة انطـــالق للتفكي

ـــرى، بمـــا يضمـــن تحقيـــق االســـتقرار  بيـــن القـــوى الكب

العالمـــي، وإرســـاء الســـالم بيـــن دول العالـــم.
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Jacob Kurtzer and others, Concurrent Crises in the Horn of Africa, Center for Strategic & International Studies, June 7, 2022.

تمثـــل الســـياقات الراهنـــة التـــي تشـــهدها 

الدوافـــع  أهـــم  أحـــد  اإلفريقـــي  القـــرن  منطقـــة 

لكـــن  اإلنســـانية،  المســـاعدات  تقديـــم  لتحفيـــز 

نقـــص التمويـــل يعـــد معوًقـــا لفعاليـــة وضمـــان 

الرغـــم  وعلـــى  المســـاعدات،  تلـــك  اســـتمرارية 

مـــن موجـــات الجفـــاف التـــي ضربـــت إفريقيـــا فـــإن 

بـــل الجهـــات 
ِ
حجـــم المســـاعدات الُمقدمـــة مـــن ق

المانحـــة قـــد انخفـــض علـــى نحـــو كبيـــر لعـــدم وجـــود 

.
ٍ

كاف تمويـــل 

أزمـة المســاعـدات المقدمـة إلى منطقة القــرن 
اإلفريقي: األسباب والتداعيات )*(

تعــد منطقــة القــرن اإلفريقــي - الممتــدة مــن جنــوب 

أكثــر  أحــد   - والصومــال  كينيــا  شــمال  حتــى  إثيوبيــا 

المناطــق اإلفريقيــة معانــاة مــن التقلبــات المناخيــة 

وتداعياتهــا  الحــادة  الجفــاف  وموجــات  المتكــررة، 

المتمثلــة فــي تفشــي المجاعــات، ومــا يترتــب عليهــا 

الســياق،  هــذا  مــن خســائر ماديــة ومعنويــة. وفــي 

جــاء تقريــر "مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة" 

)CSIS( الصــادر فــي 7 يونيــو 2022 بعنــوان: "األزمــات 

المتزامنــة فــي القــرن اإلفريقــي"، والــذي يتطــرق إلــى 

العديــد مــن األزمــات التــي تعانــي منها منطقــة القرن 

اإلفريقــي، بمــا فــي ذلــك وبــاء كوفيــد-19، والفيضانــات 

المدمــرة التــي تشــهدها المنطقــة. 

 خــاص علــى خطــورة موجــة 
ٍ

وقــد ركــز التقريــر بشــكل

شــهدتها  التــي  المســبوقة  غيــر  الحــادة  الجفــاف 

ــى مــدار العقــود  ا، وُتعــد األســوأ عل المنطقــة مؤخــًر

األربعــة الماضيــة؛ إذ أّكــد التقريــر أن هــذه الموجــة 

اإلنتــاج  وتقليــص  المحاصيــل،  تلــف  فــي  تســببت 

الزراعــي، ونفــوق مــا يزيــد عــن 3 ماليين رأس ماشــية، 

األمــر الــذي ُيهــدد ســبل عيــش وحيــاة المالييــن مــن 

ــو علــى ــاك مــا يرب ــا أن هن  المزارعيــن والرعــاة، مضيًف

 20 مليــون شــخص يواجهــون خطر المجاعــة عام 2022،

ومــا يزيــد عــن 6 مالييــن طفل دون الخامســة يعانون 

مــن ســوء التغذيــة الحاد.

)*(

عـرض : أ. دينا فتحي عبد العظيم 
باحــث ماجسـتـيــــر في العلـــوم السـيـاسـيــــــة
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وأشار التقرير إلى أن الصراعات واألزمات السياسية 

ــات  ــي يشــهدها القــرن اإلفريقــي فاقمــت التداعي الت

الســلبية للجفــاف علــى المنطقــة، موضًحــا أنــه رغــم 

الجهــود الدوليــة المبذولــة لتعزيــز قــدرة الــدول علــى 

إلــى  بعــد  تصــل  لــم  فإنهــا  الجفــاف،  آثــار  مواجهــة 

الحــد المطلــوب، وهــو مــا يتطلــب اســتجابة إنســانية 

والصمــود  التكيــف  اســتراتيجيات  وتنفيــذ  طارئــة، 

طويلــة األجــل مــع المنــاخ.

أولًا: تداعيات المجاعات والصراعات

تأثـــرت دول القـــرن اإلفريقـــي بتداعيـــات المجاعـــات 

والصراعـــات ســـلًبا، وفًقـــا للبيانـــات الصـــادرة عـــن 

ــى  ــار إلـ ــث أشـ ــات، حيـ ــر للمجاعـ ــذار الُمبكـ ــد اإلنـ مرصـ

فـــي  والجفـــاف  بالمجاعـــة  فـــرد  ألـــف   81 نحـــو  تأثـــر 

األغذيـــة  برنامـــج  أن  التقريـــر  وأضـــاف  الصومـــال، 

ر مـــن تعـــرض  ــذَّ العالمـــي لألمـــم المتحـــدة "WFP" حـ

منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي خـــالل هـــذا العـــام ألزمـــات 

غـــذاء حقيقيـــة، والتـــي قـــد تتحـــول إلـــى مجاعـــات جـــراء 

تأثرهـــا باألزمـــات الدوليـــة الراهنـــة.

المتتابعــة  األزمــات  نشــوب  أن  التقريــر  وأضــاف 

داخــل منطقــة القــرن اإلفريقــي يرجــع إلــى الســياقات 

مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  تعانيهــا،  التــي  الهشــة 

الــذي أحرزتــه بعــض دولهــا فــي مؤشــرات  التقــدم 

ــال، كان للصــراع  التنميــة ســابًقا، فعلــى ســبيل المث

التــي  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  المنطقــة  دول  بيــن 

تتســم بندرتهــا، الــدوُر األكبــر فــي انتشــار حالــة عــدم 

االســتقرار، كمــا أن التغيــرات المُناخيــة والصراعــات 

ــي واالســتقرار فــي  ــرت علــى األمــن الغذائ ــة أث الداخلي

بعــض الــدول، ولعــل أبرزهــا:

الصراعــات  جــراء  عانــى  الــذي  الصـومـــــال: 

مالييــن   7.7 نحــو  أصبــح  حيــث  األهليــة،  والحــروب 

بــل 
ِ
صومالــي بحاجــة ُملحــة للتدخــل اإلنســاني مــن ق

الجهــات المختصــة خــالل العــام الحالــي، إضافــة إلــى 

نــزوح نحــو 2.9 مليــون صومالــي، وذلــك بالتزامــن مــع 

باحتمــال   2022 أبريــل  فــي  المتحــدة  األمــم  تحذيــرات 

تعــرض نحــو 350 ألــف طفــل للمجاعــة.

إثيوبيـــا: أعلنـــت الوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة 

الدوليـــة "USAID" أن قرابـــة 9 مالييـــن إثيوبـــي أصبحـــوا 

تحـــت خـــط الفقـــر، وهـــو مـــا يرتبـــط بانعـــدام األمـــن 

الغذائـــي، ال ســـيما فـــي مناطـــق "عفـــرة"، و"أمهـــرة"، 

وإقليـــم "تيجـــراي"، كمـــا أن الصـــراع فـــي إقليـــم تيجـــراي 

تســـبب فـــي عجـــز الحكومـــة عـــن تحقيـــق معـــدالت 

إلـــى مـــا ســـبق، فـــإن مـــا  تنميـــة مرتفعـــة. إضافـــة 

ال يقـــل عـــن 25 مليـــون إثيوبـــي فـــي حاجـــة للتدخـــل 

اإلنســـاني فـــي ظـــل تلـــك االنتهـــاكات التـــي يشـــهدها 

إقليـــم تيجـــراي، األمـــر الـــذي أّثـــر بـــدوره علـــى دول الجـــوار 

اإلقليمـــي إلثيوبيـــا، حيـــث نـــزح العديـــد مـــن األفـــراد إلـــى 

ــودان. ــرق السـ ــرة، وشـ ــرة، وأمهـ عفـ

ثانًيا: أزمة المساعدات 

علـــى  واألمنيـــة  البيروقراطيـــة  التحديـــات  أثـــرت 

اســـتراتيجية عمـــل الجهـــات الفاعلـــة فـــي العمـــل 

اإلنســـاني داخـــل منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي؛ حيـــث 

أعمـــال  عـــن  الناجمـــة  األمنيـــة  المخاطـــر  تســـببت 

ــة  ــرات الحدوديـ ــة والتوتـ ــات الداخليـ العنـــف والصراعـ

فـــي إعاقـــة وصـــول المســـاعدات اإلنســـانية، ويتمثـــل 

تلـــك  تقديـــم  دون  يحـــول  الـــذي  األكبـــر  العائـــق 

الجهـــات لخدماتهـــا بشـــكل فعـــال إلـــى المنطقـــة 

فـــي التضييـــق والحصـــار الـــذي ُيفـــَرض عليهـــا مـــن 

غيـــر  الجهـــات  وبعـــض  الحكوميـــة  الجهـــات  بـــل 
ِ
ق

الحكوميـــة، مثـــل قيـــام إثيوبيـــا بفـــرض حصـــار علـــى 

وصـــول المســـاعدات اإلنســـانية، فـــي منتصـــف عـــام  

ر بنحـــو  2021، وســـمحت بمـــرور قـــدر ضئيـــل للغايـــة، ُقـــدِّ

10% فقـــط  مـــن إجمالـــي المســـاعدات المســـتهدفة، 

حالـــة  االتحاديـــة  الحكومـــة  إعـــالن  إلـــى  إضافـــة 

ـــر 2021؛ ممـــا  الطـــوارئ لمـــدة ســـتة أشـــهر، فـــي نوفمب

ترتـــب عليـــه اعتقـــال عـــدد مـــن عمـــال اإلغاثـــة فـــي 

اإلنســـانية. المســـاعدات  بعثـــة 
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كذلـــك مّثلـــت حركـــة الشـــباب الصوماليـــة تهديـــًدا 

التـــي  اإلنســـانية  المســـاعدات  وصـــول  أمـــام 

ــي  ــة، ففـ ــرات متالحقـ ــى فتـ ــال علـ ــتهدف الصومـ تسـ

أصـــاب  الـــذي  الجفـــاف  مـــع  وبالتزامـــن   ،2011 عـــام 

منطقـــة شـــرق إفريقيـــا، قامـــت الحركـــة بالتعـــدي علـــى 

الـــوكاالت المحليـــة والجهـــات المانحـــة للمســـاعدات، 

بـــل وحظـــرت العديـــد مـــن جهـــات اإلغاثـــة الدوليـــة، 

كان أهمهـــا برنامـــج األغذيـــة العالمـــي واليونيســـف، 

أنشـــطة  وممارســـة  التجســـس،  مزاعـــم  تحـــت 

غيـــر مشـــروعة؛ ممـــا ترتـــب عليـــه فـــْرض الجهـــات 

ــاعدات التـــي تســـتهدف  ــوًدا علـــى المسـ ــة قيـ المانحـ

تســـبب  الـــذي  األمـــر  الصومـــال،  ووســـط  جنـــوب 

فـــي انخفـــاض المســـاعدات بمقـــدار النصـــف. وفـــي 

الصوماليـــة  الشـــباب  حركـــة  قامـــت  ذلـــك،  ضـــوء 

بتغييـــر نهجهـــا لتســـتفيد مـــن تلـــك المســـاعدات 

عقـــب  وبالتحديـــد  وشـــرعيتها،  تواجدهـــا  لتعزيـــز 

تفشـــي جائحـــة كورونـــا، ونجحـــت تلـــك السياســـة فـــي 

اســـتقطاب الشـــباب لالنضمـــام إلـــى صفوفهـــا فـــي 

ــية المعقـــدة  ــة والسياسـ ــاع االقتصاديـ ظـــل األوضـ

التـــي تعانيهـــا البـــالد، وعـــدم تمكـــن األجهـــزة األمنيـــة 

والمخابراتيـــة مـــن التصـــدي لنفـــوذ الحركـــة.

ثالثًا: فجوة تمويلية

ــة  ــهدها منطقـ ــي تشـ ــة التـ ــياقات الراهنـ ــل السـ تمثـ

القـــرن اإلفريقـــي أحـــد أهـــم الدوافـــع لتحفيـــز تقديـــم 

التمويـــل  نقـــص  لكـــن  اإلنســـانية،  المســـاعدات 

يعـــد معوًقـــا لفعاليـــة وضمـــان اســـتمرارية تلـــك 

المســـاعدات، وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم 

مـــن موجـــات الجفـــاف التـــي ضربـــت إفريقيـــا فـــإن 

بـــل الجهـــات 
ِ
حجـــم المســـاعدات الُمقدمـــة مـــن ق

المانحـــة قـــد انخفـــض علـــى نحـــو كبيـــر لعـــدم وجـــود 

عامـــي  االحتياجـــات  تلـــك  لتغطيـــة   
ٍ

كاف تمويـــل 

تـــزال  ال  التـــي  الراهنـــة  لألوضـــاع  ونظـــًرا  و2017،   2016

تشـــكل تهديـــًدا علـــى األمـــن واالســـتقرار داخـــل تلـــك 

المنطقـــة، ال ســـيما الجفـــاف المســـتمر ومخاطـــر 

وقـــوع المجاعـــات، فقـــد اعترفـــت الجهـــات المانحـــة 

ــل  ــن أجـ ــة مـ ــك المنطقـ ــل لتلـ ــادة التمويـ ــة زيـ بأهميـ

األوروبـــي  االتحـــاد  عمـــد  لـــذا  المســـاعدات،  زيـــادة 

خـــالل عـــام 2022 علـــى تخصيـــص نحـــو 134 مليـــون دوالر 

ـــا، والصومـــال،  ـــا، وإثيوبي ـــى كيني ـــم مســـاعدات إل لتقدي

 كمـــا خصصـــت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة "الفـــاو"

وســـعت  للجفـــاف،  لالســـتجابة  دوالر  مليـــون   130

إشـــراف  تحـــت   - المانحـــة  الدوليـــة  الـــوكاالت 

دوالر  مليـــار   1.4 نحـــو  لتخصيـــص  المتحـــدة-  األمـــم 

كمســـاعدات للقـــرن اإلفريقـــي، كمـــا قامـــت الواليـــات 

مليـــون   200 نحـــو  بتخصيـــص  األمريكيـــة  المتحـــدة 

ـــم  ـــل الخاصـــة بتقدي ـــداءات التموي دوالر كاســـتجابة لن

ولكـــن  المتحـــدة،  األمـــم  بـــل 
ِ
ق مـــن  المســـاعدات 

ــة والبرامـــج  علـــى الرغـــم مـــن تلـــك المقـــدرات الماليـ

اإلنمائيـــة فإنهـــا ال تـــزال تمثـــل نســـبة ضئيلـــة  فـــي 

إلـــى نحـــو 4.4 مليـــارات دوالر. ظـــل الحاجـــة 

الخـــاص  التمويـــل  نقـــص  أســـباب  بعـــض  وترجـــع 

فـــي  واليقيـــن  الثقـــة  عـــدم  إلـــى  بالمســـاعدات 

الجهـــات التـــي تنـــادي بتمويـــل ومســـاعدة منطقـــة 

القـــرن اإلفريقـــي، إذ إن هنالـــك تداخـــال بيـــن الجهـــات 

والمنظمـــات التـــي تطلـــب الدعـــم مـــن جانـــب، فضـــًلا 

عـــن عـــدم تنســـيق الجهـــود والـــرؤى مـــع وكاالت األمـــم 

المتحـــدة، مـــن جانـــب آخـــر، لتحديـــد المســـتهدف مـــن 

طلبـــات التمويـــل.

أظهرتـــه  الـــذي  التضامـــن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

المؤسســـات الدوليـــة الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة 

ــادة المســـاعدات  لالســـتجابة لنـــداءات التمويـــل وزيـ

المقدمـــة إلـــى منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي، فـــإن هنالـــك 

تحديـــات أخـــرى تتســـبب أيًضـــا فـــي تقويـــض عمليـــة 

تمويـــل تلـــك المســـاعدات، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، 

عـــدم االســـتقرار الدولـــي وانـــدالع أزمـــات فـــي عـــدة 

مناطـــق مـــن العالـــم، مثـــل أوكرانيـــا وأفغانســـتان، 

والتـــي تتطلـــب التدخـــل اإلنســـاني. ومـــن ثـــّم، ال يمكـــن 
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للجهـــات المانحـــة تغطيـــة جميـــع احتياجـــات القـــرن 

اإلفريقـــي فـــي ظـــل التطـــورات المتســـارعة.

وأخيــًرا، فــإن عــدم الشــفافية وافتقــاد المســاءلة 

داخــل الجهــات المانحــة بشــأن المنــح والمســاعدات 

يســهم فــي إهدارهــا أو عــدم اســتمراريتها، فعلــى 

ســبيل المثــال، تــم تخصيــص األمــوال المخصصــة 

للمســاعدات اإلنســانية فــي الصومــال لدفــع رواتــب 

موظفــي األمــم المتحــدة غيــر الصومالييــن بــدًلا مــن 

بمواجهــة  المعنيــة  المحليــة  للجهــات  تخصيصهــا 

ــار الجفــاف والصراعــات. آث

تـتـضـمـــــن  أن  بـحـتـمـيـــة  الـتـقـريـــــر  أوصــى  وختاًمــا، 

الـمـســاعـــدات اإلنـســـانـيـــة الـمـوجـهـــة لــــــدول القــرن 

اإلفريقــي إلــى جانــب الســلع الغذائيــة واالســتهالكية، 

المعيشــة  ســبل  لتأميــن  المحلــي  الســوق  دعــَم 

الحمايــة  أنظمــة  لتطويــر  باإلضافــة  للمواطنيــن، 

االجتماعيــة الرســمية وغيــر الرســمية، كمــا أنــه يتعيــن 

علــى الشــركاء فــي العمــل اإلنســاني التعــاون من أجل 

االســتجابة لنــداءات التمويــل التــي تســتهدف منطقــة 

العمــل  القــرن اإلفريقــي، وتخصيــص مســاحة مــن 

اإلنســاني لبنــاء خطــط اســتراتيجية تتضمــن التكيــف 

مــع التغيــرات المناخيــة، والتصــدي آلثارهــا.
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https://carnegieeurope.eu/2022/07/07/how-eu-can-help-iran-tackle-water-scarcity-pub-87281

مصـــدر  الميـــاه  نـــدرة  مشـــكلة  أصبحـــت 

 قلـــق رئيـــس إليـــران؛ حيـــث فقـــدت البـــالد أكثـــر مـــن

200 كيلومتـــر مكعـــب مـــن إجمالـــي مخـــزون الميـــاه علـــى 

مـــدى العقديـــن الماضييـــن، مـــع انخفـــاض مســـتويات 

الميـــاه الجوفيـــة بمتوســـط ســـنوي بلـــغ نحـــو 28 ســـم. 

ومـــن ثـــّم فـــإن مشـــكلة الميـــاه فـــي إيـــران والتحديـــات 

والمنطقـــة  البـــالد  مســـتقبل  علـــى  تفرضهـــا  التـــي 

قـــد تُصبـــح مدخـــًلا أمـــام االتحـــاد األوروبـــي لتحســـين 

عالقاتـــه مـــع إيـــران، فضـــًلا عـــن حـــل مشـــكلة قـــد ينتـــج 

ــادة عـــدم االســـتقرار  ــا اضطرابـــات مناخيـــة، وزيـ عنهـ

اإلقليمـــي والعالمـــي.

أزمـــة الميـــاه فـــي إيــــــران: فـــرص وتحديـــات أمـــام 
ــاد األوروبـــي)*( االتحـ

عـرض : أ. ابتهال أحمد عبد الغني

ا، فـي يوليـو 2022، بعنـوان:  أصـدر مركـز كارنيجـي تقريـًر

إيـران  "كيـف يمكـن لالتحـاد األوروبـي مسـاعدة 

فـي معالجة مشـكلة نـدرة المياه؟" بقلـم الكاتبين 

التقريـر  ُيبـرز  الزارد"،  و"أوليفيـا  أديبهـر"  "كورنيليـوس 

تعزيـز  فـي  وإيـران  األوروبـي  االتحـاد  تعـاون  أهميـة 

األمن اإليكولوجي، وطرح سـبل التكيف مع التغيرات 

للتقـارب  فرصـة  مـن  ذلـك  يمثلـه  بمـا  المناخيـة، 

السياسـي مـع إيـران، نظًرا لما سـينتج عنـه من زيادة 

الجماعـي، وخلـق  الثقـة وتحسـين مسـتقبل العمـل 

الطرفيـن،  بيـن  البيئيـة  الدبلوماسـية  مـن  جديـد  نـوع 

ينصـب فيهـا التركيـز علـى العمـل المناخـي والحـد مـن 

المناخيـة.  للتغيـرات  األمنيـة  المخاطـر  تصعيـد 

أواًل: الوضع المائي في إيران

ــوء علــى أهميــة أنظمــة اإلدارة  التقريــر الضَّ ســلَّط 

إيــران، ال ســيما فــي ظــل مــا تواجهــه  المائيــة فــي 

الجــاف،  مناخهــا  بســبب  ميــاه  أزمــة  مــن  طهــران 

التعامــل  فــي  قديًمــا  اإليرانييــن  نجــاح  إلــى  ا  مشــيًر

مــع هــذا التحــدي مــن خــالل بنــاء مــا ُعــرف بنظــام 

"القنــاة"، وهــو نظــام قديــم، اعتمــد علــى الجاذبيــة فــي 

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

)*(
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عمليــة توزيــع الميــاه، وشــّكل بــدوره العمــود الفقري 

للنظــم الزراعيــة فــي إيــران، إال أّن االهتــراء أصــاب هذا 

النظــام مــع إدخــال تقنيــات الــري الحديثــة والتحــول 

تزامــن  الــذي  األمــر  وهــو  المكثفــة،  الزراعــة  نحــو 

الميــاه  فــي اســتخدام  مــدروس  معــه توســع غيــر 

ــار، وبنــاء الســدود، ونتــج عنــه  الســطحية، وميــاه اآلب

الدخــول فــي دوامــة مــن المشــكالت البيئيــة؛ حيــث 

زادت نســبة الجفــاف، مــا نتــج عنهــا زيــادة فــي وتيــرة 

وبالتالــي  والغبــار،  بالملــح  المحملــة  الريــاح  هبــوب 

إمــدادات  تلويــث  إلــى  أدت  التــي  العواصــف  زادت 

الميــاه فــي المنطقــة وزيــادة نســبة ملوحتهــا، وهــو 

األمــر الــذي أضعــف بــدوره التنــوع البيولوجــي، وفاقــم 

مــن مشــكلة األمــن الغذائــي. 

وأرجــع التقريــر أســباب اختفــاء المســطحات المائيــة 

عــن  الناتجــة  التبخــر  معــدالت  تســارع  إلــى  الكبيــرة 

إزالــة الغطــاء النباتــي، وزيــادة معــدالت االحتبــاس 

الحــراري، فضــاًل عــن التالعــب البشــري فــي الطبيعــة 

واألحــواض المائيــة مــن خــالل بنــاء الســدود، والزراعة 

المكثفــة، واإلفــراط الشــديد فــي اســتخدام الميــاه 

الجوفيــة، وهــو مــا ترتــب عنــه آثــار مناخيــة مدمــرة؛ 

حيــث أدى االضطــراب البيئــي، علــى ســبيل المثــال، 

إلــى زيــادة اضطــراب هطــول األمطــار )فتــرات جفاف 

طويلــة أو شــدة هطــول األمطــار(. هــذا وتواجــه إيران 

ــا أدنــى مســتويات هطــول األمطــار للعــام الرابــع  حاليًّ

علــى التوالــي؛ ممــا أدى إلــى تفاقــم الجفــاف والتصحــر، 

إيــران  علــى  توابعــه  تقتصــر  ولــم  المائــي،  واإلجهــاد 

فقــط، بــل امتــدت إلــى المنطقــة ككل.

ثانًيا: أبعاد أزمة المياه في إيران  

تتطلــب  ال  الميــاه  أزمــة  مواجهــة  أن  التقريــر  أّكــد 

أيًضــا  تحتــاج  بــل  فحســب،  تكنولوجيــة  اســتجابات 

إلــى فهــم طــرق التغلــب علــى العقبــات السياســية 

ــة، ســواء داخــل النظــام أو فيمــا يخــص  واالقتصادي

ــة. وفــي هــذا  ــة الخارجي التعــاون مــع الجهــات الفاعل

الســياق، أوضــح التقريــر أن أزمــة الميــاه فــي إيــران 

بــل  فحســب،  الطبيعيــة  للظواهــر  نتاًجــا  ليســت 

نتــاج التعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة كســلع يتــم 

اإلدارة  أنظمــة  ضعــف  عــن  فضــًلا  اســتغاللها، 

البــالد. المائيــة فــي 

مـن  بالرغـم  أنـه  التقريـر  أوضـح  السـياق،  هـذا  وفـي 

أولويـات  ضمـن  مـن  الميـاه  أزمـة  الحكومـة  وضـع 

هـذا  فـإن   ،)2021  –  2016( الخمسـية  التنميـة  خطـة 

لـم ينتـج عنـه فـارق يذكـر، ال سـّيما فـي ظـل ارتبـاط 

ملـف الميـاه بالفسـاد داخـل النظـام، وسـعي بعـض 

الجهـات، مثـل الحرس الثـوري، إلى تحقيق مصالحها 

تحتيـة  بنيـة  مشـروعات  إقامـة  خـالل  مـن  الخاصـة 

الكهربـاء  إلنتـاج  السـدود،  مثـل  النطـاق،  واسـعة 

اكتـراث  دون  لهـا،  التابعـة  الشـركات  دخـول  وزيـادة 

المشـروعات،  المترتبـة علـى هـذه  البيئيـة  للعواقـب 

الذاتـي  االكتفـاء  شـعار  الحكومـة  رفـع  عـن  فضـًلا 

وذلـك فـي ظل العقوبات الدوليـة المفروضة عليها، 

وهـو األمـر الـذي نتـج عنـه تبنـي سياسـات اقتصاديـة 

إيـران،  التـي تواجـه  البيئيـة  ال تتماشـى مـع التحديـات 

مثل: التوسـع في إنتاج محاصيل كثيفة االسـتهالك 

واألرز.  كالقمـح  للميـاه، 
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إلـى مشـكلة  االنتبـاه  التقريـر  لَفـَت  آخـر،  وعلـى صعيـد 

فـي  إيـران،  فـي  الجوفيـة  الميـاه  مسـتويات  انخفـاض 

ضـوء انتشـار اآلبـار غيـر القانونيـة، وعمليـات الضـخ غيـر 

المنتظمـة؛ ممـا تسـبب فـي زيادة نسـبة ملوحة المياه 

عائـدات  مـن  وقلـل  بالمحاصيـل،  أضـر  بمـا  الجوفيـة، 

الزراعـة، وبالرغـم مـن أن اآلبـار غيـر القانونيـة ُتعـد جـزًءا 

عليهـا،  يعتمـد  المزارعيـن  أغلـب  فـإن  المشـكلة  مـن 

وبالتالي فإن إيقاف تشـغيلها سـينتج عنه زيادة نسـبة 

البطالـة، ومـن ثـمَّ زيادة االضطرابـات االجتماعية، حيث 

العمـل،  فـرص  مـن  نحـو %23  الزراعـي   القطـاع  يوفـر 

ويمثـل نحـو 13% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي.

وأضــاف التقريــر أّن العقوبــات الدوليــة المفروضــة 

بســبب برنامــج إيــران النــووي أدت إلــى زيــادة اعتمــاد 

االقتصــاد علــى المــوارد الطبيعيــة، فضــًلا عــن إعاقــة 

والتقنيــات  الســلع  إلــى  الوصــول  وطــرق  التجــارة 

وتمويــل  تبنــي  عرقلــة  فــي  تســبب  ممــا  الحديثــة؛ 

سياســات بيئيــة ســليمة. وعلــى هــذا النحــو، ارتفعــت 

الغذائــي،  األمــن  مخاطــر  وزادت  الفقــر،  مســتويات 

واألكاديمــي  المعرفــي  التبــادل  عمليــات  وتعطلــت 

ونقــل الخبــرات، وهــو مــا كان لُيســهم فــي تقديــم 

البيئيــة.  حلــول علميــة للمشــكالت 

ثالثًــا: الدبلوماســية البيئيــة.. بوابــة 
االتحــاد األوروبــي إلــى إيــران

األوروبــي  االتحــاد  تبنــي  ضــرورة  التقريــر  أّكــد 

للدبلوماســية البيئيــة كنهــج اســتباقي يعمــل علــى 

تعزيــز الســالمة البيئيــة، ودعــم التكيــف مــع التغيــرات 

المناخيــة، وتخفيــف آثارهــا فــي أوروبــا وغيرهــا مــن 

المناطق األخرى في العالم، والتصدي لالضطرابات 

ــث  ــة؛ حي ــرات المناخي المحتمــل وقوعهــا جــراء التغي

إنــه كلمــا زادت نــدرة المــوارد الطبيعيــة وتراجعــت 

المناخيــة  االضطرابــات  ازدادت  البيئيــة،  الســالمة 

ــى اضطــراب  ــة المطــاف إل ــا بمــا يقــود فــي نهاي عنًف

واالقتصاديــة.  السياســية  النظــم 

، يـــرى التقريـــر أن االنخـــراط مـــع إيـــران  ومـــن ثـــمَّ

بمثابـــة  ُيعـــد  البيئيـــة  الدبلوماســـية  خـــالل  مـــن 

طريقـــة مختلفـــة ومرنـــة للتعامـــل مـــع التهديـــدات 

األمنيـــة، فضـــاًل عـــن الـــدور الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه 

فـــي بنـــاء الثقـــة بيـــن الطرفيـــن، بمـــا يســـهم فـــي 

ــكالت  ــل مشـ ــى حـ ــل علـ ــوار، والعمـ ــهيل الحـ تسـ

ـــل المفاوضـــات بشـــأن البرنامـــج  ـــة أخـــرى، مث أمني

ــي. ــووي اإليرانـ النـ

وأشـــار التقريـــر إلـــى أّن تبنـــي الدبلوماســـية البيئيـــة 

مـــع إيـــران يجـــب أن ينطـــوي علـــى محاولـــة إيجـــاد 

للتكيـــف  كأســـاس  الميـــاه  مشـــكلة  لحـــل  ســـبل 

مـــع التغيـــرات المناخيـــة، مـــن خـــالل تقليـــل الهـــدر 

البيئيـــة  النظـــم  تتفـــكك  الميـــاه  فبـــدون  والفاقـــد، 

عـــدم  فـــي  يتســـبب  ممـــا  واألمنيـــة؛  واالقتصاديـــة 

السياســـي. االســـتقرار 

رابًعــا: فــرص الدبلوماســية البيئيــة 
أمــام االتحــاد األوروبــي

أشـــار التقريـــر إلـــى حاجـــة االتحـــاد األوروبـــي إلـــى تبنـــي 

نهـــج متعـــدد األبعـــاد والمســـتويات يحقـــق مشـــاركة 

بّنـــاءة مـــع إيـــران لحمايـــة البيئـــة، بحيـــث يقـــوم علـــى 

طـــرح تدابيـــر مـــن الممكـــن تبينهـــا بالفعـــل علـــى أرض 

الواقـــع، بـــدًلا مـــن إلقـــاء محاضـــرات علـــى الحكومـــة 

للوفـــاء بالتزاماتهـــا بموجـــب اتفاقيـــة باريـــس للمنـــاخ، 

عناصـــر  مـــن  يتكـــون  الجديـــد  النهـــج  أّن  موضًحـــا 

قصيـــرة وطويلـــة األمـــد، يمكـــن تطبيقهـــا بالتعـــاون 

 أوســـع. 
ٍ

مـــع إيـــران أو المنطقـــة بشـــكل

وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار التقريـــر إلـــى ثـــالث مهـــام 

ـــران علـــى  ـــي أن يشـــجع إي ينبغـــي علـــى االتحـــاد األوروب

أواًل: تحســـين  القصيـــر،  المـــدى  بهـــا علـــى  القيـــام 

القـــدرة علـــى االحتفـــاظ بالميـــاه، والعمـــل علـــى إيجـــاد 

ســـبل لتعزيـــز دورات الميـــاه )أي حركـــة الميـــاه علـــى 

ــي  ـ ــالل تبنِّ ــن خـ ــك مـ ــا(، وذلـ ــا وفوقهـ األرض وداخلهـ

األنشـــطة الالزمـــة إلعـــادة مناســـيب الميـــاه الجوفيـــة، 
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أفضـــل  فهـــم  لتحقيـــق  الالزمـــة  البيانـــات  وتوفيـــر 

لألســـباب المؤديـــة للتدهـــور البيئـــي، فضـــًلا عـــن نشـــر 

فـــرق تضـــم تخصصـــات متعـــددة تعمـــل علـــى إنشـــاء 

بنيـــة تحتيـــة هيدرولوجيـــة تعـــزز بدورهـــا جهـــود تجديـــد 

تقنيـــات إدارة الميـــاه. ثانًيـــا: جمـــع وتحليـــل البيانـــات 

التـــي تســـاعد علـــى فهـــم الطبيعـــة، والترابـــط البيئـــي، 

واســـتخدامات الميـــاه فـــي المجتمعـــات والقطاعـــات 

ترشـــيد  يكفـــل  بمـــا  المختلفـــة،  االقتصاديـــة 

المالئمـــة  األنظمـــة  وتحديـــد  الميـــاه  اســـتخدامات 

إلدارة الميـــاه. ثالثًـــا: تعزيـــز التعـــاون مـــع الجهـــات 

الحكوميـــة والمنظمـــات الدوليـــة )مثـــل برنامـــج األمـــم 

المتحـــدة اإلنمائـــي، وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، 

ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة( بمـــا 

ز مـــن الثقـــة المتبادلـــة، فضـــاًل إشـــراك المجتمـــع  يعـــزِّ

المدنـــي واألكاديمـــي بمـــا يســـاعد فـــي عمليـــة جمـــع 

ــة. ــة بالبيئـ ــات المرتبطـ البيانـ

أمـــا علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل، فقـــد طـــرح 

األوروبـــي  االتحـــاد  شـــأن  مـــن  سياســـتين  التقريـــر 

مـــن  بالحمايـــة  االهتمـــام  أواًل:  تبنيهمـــا؛  وإيـــران 

الكـــوارث، وبنـــاء القـــدرة علـــى الصمـــود والتكيـــف مـــع 

ــي الـــدول  ــران، وإذا أمكـــن، فـ ــي إيـ ــاخ فـ ــرات المنـ تغيـ

المجـــاورة. ثانًيـــا: تنويـــع ســـبل العيـــش، وتعزيـــز 

المحاصيـــل  وتنويـــع  االقتصـــادي،  التحـــول  جهـــود 

ــد  ــي تعتمـ ــات التـ ــرار بالجهـ ــدم اإلضـ ــن عـ ــا يضمـ بمـ

علـــى الزراعـــة. 

البيئيـــة  الدبلوماســـية  أّن  التقريـــر  يـــرى  وختاًمـــا، 

مـــع إيـــران يجـــب أن تبـــدأ بحـــل أزمـــة الميـــاه كســـبب 

ـــى أن تذهـــب  رئيـــس لعـــدم االســـتقرار فـــي البـــالد، عل

إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك لدعـــم التكيـــف مـــع 

التغيـــرات المناخيـــة؛ لتعزيـــز الجانـــب االقتصـــادي، 

والحفـــاظ علـــى النظـــم البيئيـــة واألمنيـــة وتحقيـــق 

السياســـي. االســـتقرار 



تــزداد حــدة خــالل الســنوات  التــي يشــهدها العالــم، والتــي مــن المتوقــع أن  فرضــت التغيــرات المناخيــة 
ــات متزايــدة لألمــن اإلنســاني. فعلــى الرغــم مــن أن المشــكالت البيئيــة مّثلــت أحــد العوامــل  المقبلــة، تحدي
التــي دفعــت لبــروز مفهــوم األمــن اإلنســاني خــالل النصــف األول مــن تســعينيات القــرن الماضــي، أكــدت 
التطــورات التــي شــهدها العالــم خــالل الســنوات األخيــرة أهميــة مراجعــة المفهــوم بمــا يعــزز مــن القــدرة علــى 

مواجهــة التحديــات البيئيــة والصحيــة وغيرهــا. 

وتبــرز أهميــة أخــذ التكلفــة اإلنســانية للتغيــرات المناخيــة فــي الحســبان فــي ضــوء عــدة نقــاط، فمــن ناحية فإن 
أحــد أبعــاد الخطــورة تتمثــل فــي أن بعــض التحــركات لمواجهــة التغيــرات المناخيــة قــد يصاحبهــا تهديــدات 
كثــرى لألمــن اإلنســاني، ومــن ذلــك فاالتجــاه للوقــود الحيــوي كبديــل للوقــود األحفــوري أثــر ســلًبا علــى األمــن 
الغذائــي فــي مناطــق مختلفــة فــي العالــم، وهــو مــا يتطلــب دراســة جيــدة للبدائــل المختلفــة وتداعياتهــا حتــى 

ال يضاعــف ذلــك مــن التداعيــات المصاحبــة للتغيــرات المناخيــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، ورغــم مــرور مــا يزيــد علــى ربــع قــرن منــذ طــرح مفهــوم األمــن اإلنســاني مــن خــالل تقريــر 
ــة فــي  ــدة األمني ــات األجن ــذي طــرح المفهــوم كإحــدى أولوي ــة البشــرية الصــادر عــن األمــم المتحــدة، ال التنمي
القــرن الحــادي والعشــرين، مــن خــالل التأكيــد علــى حمايــة األفــراد مــن كل مــا يهــدد أمنهــم ســواء تمثــل فــي 
ظــروف الفقــر أو الحرمــان االقتصــادي أو الحمايــة مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة، فإنــه لــم يصاحبــه تطوير 
لألطــر  القانونيــة علــى المســتوى الدولــي، وأبــرز األمثلــة التــي يمكــن اإلشــارة إليهــا مفهــوم "الالجئيــن البيئييــن" 
ويرتبــط بحــاالت اللجــوء المصاحبــة للتغيــرات والمشــكالت البيئيــة كالجفــاف وشــح المــوارد. وخطــورة هــذا 
األمــر تتمثــل فــي غيــاب األطــر القانونيــة؛ فاتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1959 والبرتوكــول المكمــل لهــا لعــام 
1967 لــم ُيشــيرا للتغيــرات المناخيــة كســبب للجــوء؛ وبذلــك ال تنطبــق عليهــم القواعــد نفســها كمــا فــي حالــة 

الالجئيــن السياســيين مثــل عــدم اإلعــادة القســرية وغيــر ذلــك. 

ــرات  ــة الناتجــة عــن التغي ــن أبعــاد األمــن اإلنســاني؛ فالمشــكالت الصحي ــك، وجــود تداخــل بي ــى ذل ُيضــاف إل
المناخيــة تقــود - فــي أغلــب األحيــان - إلــى مشــكالت اقتصاديــة لألفــراد مــن خــالل التأثيــر علــى إنتاجيــة األفــراد 

ومــن ثــم مســتويات دخولهــم وأمنهــم االقتصــادي. 

أكثـر مـن  التحـرك علـى  فـإن التشـابك بيـن مفهومـي األمـن اإلنسـاني والتغيـرات المناخيـة يتطلـب  وختاًمـا، 
مسـتوى مـن خـالل درجـة عليـا للتنسـيق علـى المسـتوى الدولـي، ومراجعة األطـر القانونية القائمـة التي تتطلب 
ذلـك بمـا يضمـن مراعـاة التداعيـات اإلنسـانية للتغيـرات المناخية، وكذلك تبني سياسـات متكاملة تأخذ األبعاد 

كافـة فـي الحسـبان، وبمـا يسـهم فـي التخفيـف مـن التكلفـة اإلنسـانية للتغيـرات المناخيـة.
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