
آفــــــــــــــــــاق مستقبليةآفــــــــــــــــــاق مستقبلية

ISSN: (Print) 2735-573X - (Online) 2735-5748 2021/24408

العـــدد
يـنـايــــــــــــر 





آفــــــاق مســـتقبليـة
مجلس  برئاسة   - الــقــرار  اتــخــاذ  ودعــم  املعلومات  ملــركــز  سنوية  ــدارة  إصـ
وتهدف  والباحثني،  املفكرين  مــن  نخبة  إعــدادهــا  فـي  ويُــشــارك   الـــوزراء، 
اجملــاالت. مــن  العديد  فـي  املتوقعة  الرئيسة  االجتــاهــات  استشراف  إلــى 



العــــــدد الثالث - ينايـــــر 2023
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أو سـيـاســــــة  بالضـــــرورة رأي  تعكــــس  وال 

مركـــز املعلومـــات ودعم اتخـــاذ القرار

حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء المصري
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رئيس محور التواصل اجملتمعي

مديــر التحـــرير
د. إسراء أحمد إسماعيل

مدير اإلدارة العامة للقضايا االستراتيجية

الـمـراجـعـــة
اإلدارة العامـــة للجــــــــودة 

أ. أســــمـاء صــــــالحم. أميــن الشــريف

أ. فــــــــادي يوســــــفأ. وليد إمام دنانة 

أ. عبد احلميد حلمي 



١

٥

١١

)

٢١

٢٩

٣٥

٤٣

٤٧

٥٥

٦٥

٧٣

)

٨٧

٩٥

١٠١

١٠٥

١١١

١١٥

١٢٣

١٣٥

أ . د. منى اجلرف
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189أ. حسني إسماعيلالعالقات العربية - الصينية.. ماذا بعد قمة الرياض؟
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)4( 2022 - 2023 أزمات مستمرة
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العـــالم بين عـامـــي
2022 و 2023



2023.. أزمات ُمنقضية وأخرى ُمستمرة

مستقبل النظام الدولي والقضايا العالمية 2023
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لماذا نبحث عن مستقبل النظام الدولي؟
فــــي كل منعطـــف يمـــر بالحيـــاة البشـــرية، وســـواء أكان صراًعـــا أو أزمـــة أو اكتشـــاًفا، 
ـــا مـــن أي نـــوع، بحيـــث يطـــرح التوقـــع األولـــي للعالـــم أنـــه لـــن يصيـــر  أو متغيـــًرا جذرًيّ
بعـــد ذلـــك كمـــا كان مـــن قبـــل؛ فـــإن الســـؤال الـــذي يطرحـــه كل المهتميـــن بالمســـتقبل 
ــن  ــارة عـ ــو عبـ ــام أولًا هـ ــي؟ النظـ ــام الدولـ ــال النظـ ــيكون حـ ــف سـ ــول كيـ ــون حـ يكـ
ـــي تتفاعـــل مـــع بعضهـــا بشـــكل نمطـــي متكـــرر، بحيـــث  ـــرات الت مجموعـــة مـــن المتغي
يمكـــن مراقبتـــه ومالحظتـــه والتعـــرف علـــى مدخالتـــه ومخرجاتـــه. وعندمـــا يكـــون 
»النظـــام« مرتبًطـــا بالـــدول فإنـــه غالبـــا مـــا يتســـم بالفوضويـــة، أي أنـــه نظـــام سياســـي 
دون حكومـــة ودون قواعـــد مســـتقرة وقيـــم راســـخة. وتحـــدث هـــذه الفوضـــى العالميـــة 
ألن كل الـــدول تتصـــرف حســـب مصلحتهـــا الذاتيـــة، وليـــس مـــن منطلقـــات أخالقيـــة. 
وباختصـــار فـــإن الجـــزء األهـــم فـــي تعريـــف أي نظـــام هـــو توزيـــع القـــدرات العســـكرية 
د لعالقـــات الـــدول مـــع  لة لـــه. وهـــو األمـــر المحـــدِّ واالقتصاديـــة بيـــن الوحـــدات المشـــكِّ
بعضهـــا، خاصـــة تلـــك القـــوى الدوليـــة التـــي يتعـــدى تأثيرهـــا حـــدود دولتهـــا إلـــى بقيـــة 
دول العالـــم، وهـــذه تعـــرف باألقطـــاب، ومنهـــا يســـتمد شـــكل النظـــام الكلـــي ويتحـــدد 
ــاب،  ــدد األقطـ ــين أو متعـ ــن متنافسـ ــن أو قطبيـ ــد مهيمـ ــب واحـ ــا إذا كان ذا قطـ مـ
ـــذه األشـــكال  ـــون النظـــرة له ـــات مضـــادة. وتك ـــات وتحالف ـــا تحالف ـــث يســـود بينه بحي
مـــن »النظـــام الدولـــي« علـــى أســـاس مـــن تبيُّـــن أنمـــاط الصـــراع والتعـــاون، ومـــدى 
ـــر  ـــدرة، ومـــدى التأثي ـــرة والن ـــا بالوف ـــا وعالقته ـــادل، ودور التكنولوجي االعتمـــاد المتب

ـــه الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول داخـــل النظـــام.  الـــذي تقـــوم ب

كيف يتغير النظام الدولي؟
سـبق أن ذكرنـا أن السـؤال يُطـرح عـن مسـتقبل النظـام عندمـا يكـون هنـاك منعطـف 
كبيـر مـن ذلـك النـوع الـذي يشـير إلـى فشـل النظـام القائـم عـن القيـام بمهمتـه فـي 
عصرنـا  فـي  ذلـك  توفـر  وقـد  لالسـتمرار.  الـالزم  التـوازن  أو  االسـتقرار  تحقيـق 

مستقبل النظام الدولي والقضايا 
العالمية 2023

ــعـــم ســعــيــد ــنـ املـ ــد  ــبـ عـ د. 

المصـــري  بـالمـركـز  المســـتـشـــارين  مـجـــلـــــــس  ورئـيـــــــس  الـيـــــــوم،  المـصــــــــري  إدارة  مـجـلــــس  رئـيــــس 
للفكر والدراسات االستراتيجية

منعطـــف  كل  فــــي 
البشـــرية،  بالحيـــاة  يمـــر 
ســـواء أكان صراًعـــا أو أزمـــة 
متغيـــًرا  أو  اكتشـــاًفا،  أو 
ـــا مـــن أي نـــوع، تزيـــد  جذرًيّ
العالـــم  بـــأن  الترجيحـــات 
كان  مـــا  علـــى  يبقـــى  لـــن 
يثيـــر  مـــا  وهـــو  عليـــه، 
التســـاؤل بشـــأن مســـتقبل 
فـــي  الدولـــي  النظـــام 
ضـــوء مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن 

تغييـــرات متالحقـــة.  
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مـع تراكـم أزمـات المنـاخ وفيـروس كورونـا واألزمـة الروسـية األوكرانيـة، مصاَحًبـا 
بالثورتيـن الصناعيتيـن الثالثـة والرابعـة. وعندمـا يكـون الحـال كذلـك فـإن التغييـر 
 »Revisionism يبـدأ مـن انطـالق فكـرة »المراجعـة« للنظـام كلـه، و«المراجعـة أو
هـي جـزء أساسـي مـن الفكـر السياسـي الدولـي الـذي ينظـر فـي التغيـرات المختلفة 
لتوازنـات القـوى التـي يمكنهـا أن تغيـر شـكل النظـام إلـى آخـر. القاعـدة هنـا هـي أنه 
ال يوجـد نظـام دولـي يـدوم إال بالقـدر الـذي مكنته »القـوة« المتولدة من ظروف تأتي 
مـن العصـر، ومـن توازناتـه، ومـا جـاء فيه من تكنولوجيا، وقادة. وقبل أكثر من قرنين 
واجهت أوروبا ثورتين متزامنتين مع نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، 
وهمـا: الثـورة الفرنسـية، والثـورة الصناعيـة والتكنولوجيـة. وكانت الثـورة األولى هي 
التي اسـتهدفت عمًدا ومباشـرة تحطيم الهياكل والنظم السياسـية للدول األوروبية، 
عبـر أفكارهـا عـن »الحريـة« و«اإلخـاء« و«المسـاواة؛ وهـي أفكار حملهـا معه »نابليون 
بونابـرت« حينمـا توسـع شـرًقا حتـى وصـل إلـى موسـكو. والثـورة الثانيـة هـي التـي 
أّصلـت عمليـة تغييـر أوروبـا ومـن بعدهـا العالـم اقتصادًيّـا واجتماعًيّـا ثـم سياسـّيًا، 

مـن خـالل اإلصـالح والحداثـة والتقـدم بصفـة عامـة. 

كال الثورتيـــن كانتـــا وراء تكويـــن العالـــم المعاصـــر حتـــى بعـــد أن تمـــت هزيمـــة نابليـــون 
ـــع قـــوى مـــن القـــوى المحافظـــة،  فـــي عـــام 1٨1٥. وفـــي أعقـــاب الهزيمـــة قامـــت أرب
روســـيا والنمســـا وبروســـيا وبريطانيـــا، بعمليـــة إلدارة التغييـــر والحفـــاظ علـــى تـــوازن 
ــة  ــرب العالميـ ــبت الحـ ــى نشـ ــام، حتـ ــة 1٠٠ عـ ــة لقرابـ ــارة األوروبيـ ــي القـ ــوى فـ القـ
األولـــى فـــي عـــام 191٤. وفيمـــا بعـــد أضيفـــت فرنســـا إلـــى القائمـــة، وشـــّكلت 
 Concert of القـــوى الخمـــس، وهـــو مـــا أصبـــح معروًفـــا باســـم »منظومـــة أوروبـــا
ــال  ــرى. كال الثورتيـــن كفـ ــة نشـــوب ثـــورات أخـ ــر ومواجهـ Europe« إلدارة التغييـ
مراجعـــة عميقـــة ألنظمـــة التســـليح والسياســـة والدبلوماســـية الخاصـــة بالنظـــام 
ــوى  ــوازن القـ ــة تـ ــا لمنظومـ ــر، وأّسسـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــالل القـ ــابق خـ ــي السـ الدولـ
وعمليـــات إصـــالح النظـــم السياســـية واالجتماعيـــة، ممـــا مثَّـــل دافًعـــا إلـــى التقـــدم 

غيـــر المســـبوق تاريخيـــا بفعـــل الثـــورة الصناعيـــة األولـــى. 

كيف وصلنا إلى اآلن؟
ـــا بالقـــوة  ـــدور حـــول أوروب ـــذي كان ي ـــم ال ـــع القـــرن العشـــرين، ذهـــب العال مـــع مطل
وعناصرهـــا إلـــى العالـــم الجديـــد حيـــث الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وبفعـــل 
ـــة والروســـية،  ـــة والنمســـاوية المجري ـــات العثماني ـــذي حـــل باإلمبراطوري الوهـــن ال
والضعـــف السياســـي الفرنســـي فـــي جمهوريتـــه الثالثـــة، ووهـــج الوحـــدة األلمانيـــة 
ـــورة البلشـــفية فـــي  ـــا عـــن مـــكان تحـــت الشـــمس، ونشـــوب الث الـــذي يبحـــث أللماني
ــا،  ــم مختلًفـ ــح العالـ ــل، أصبـ ــن قبـ ــرية مـ ــه البشـ ــم تعرفـ ــم لـ ــرة بعالـ ــيا مبشـ روسـ
وعندمـــا يختلـــف العالـــم ال بـــد أن يتغيـــر النظـــام الدولـــي وهـــو مـــا حاولـــه الجميـــع 
ــود  ــي تقـ ــم« لكـ ــة األمـ ــاء »عصبـ ــن خـــالل إنشـ ــي مـ ــة األولـ ــرب العالميـ ــد الحـ بعـ

مســـتقبل  يتشـــكل 
وفـــق  الدولـــي  النظـــام 
أنمـــاط الصـــراع والتعـــاون، 
ومـــدى االعتمـــاد المتبـــادل 
ودور  الـــدول،  بيـــن 
وعالقتهـــا  التكنولوجيـــا 
ومـــدى  والنـــدرة،  بالوفـــرة 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  التأثيـــر 
الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول 

النظـــام.   داخـــل 
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ـــي  ـــة الت ـــة الدولي ـــي. ولكـــن الحال ـــون الدول ـــى القان ـــا عل ـــًدا قائًم ـــا جدي ـــا دولًيّ نظاًم
ســـمحت بتعـــدد األقطـــاب ســـرعان مـــا تبّيـــن عـــدم قدرتهـــا علـــى التوافـــق بعـــد 
ـــا فـــي التعامـــل مـــع  ـــف ذكائه ـــى مـــا وراء المحيـــط، وأدى ضْع ـــكا إل انســـحاب أمري
الـــدول المهزومـــة إلـــى إشـــعال شـــعلة الفاشـــية والنازيـــة فـــي أوروبـــا التـــي حاولـــت 
مراجعـــة النظـــام الدولـــي للمنتصريـــن، ولكـــن النتيجـــة كانـــت كســـاًدا عظيًمـــا 
أعقبتـــه حـــرب عالميـــة ثانيـــة حـــدث أثناءهـــا أكبـــر عمليـــة لمراجعـــة النظـــام 

الدولـــي القائـــم علـــى تعـــدد األقطـــاب. 

وقـــد كان العالـــم هـــذه المـــرة أكثـــر ذكاء فـــي مراجعاتـــه عمـــا حـــدث مـــن قبـــل، 
صحيـــح كان مـــن الطبيعـــي أن يعكـــس النظـــام الدولـــي الجديـــد حالـــة المنتصريـــن 
ــة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  ــليم بالمكانـــة الخاصـ فـــي الحـــرب فـــكان التسـ
واالتحـــاد الســـوفيتي، وقيـــام تنظيـــم دولـــي جديـــد متشـــعب الفـــروع االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وهـــو نظـــام »األمـــم المتحـــدة«، الـــذي ضـــم الـــدول 
المســـتعَمرة ســـابًقا. وفـــي األربعـــة عقـــود التاليـــة للحـــرب بـــدا أن النظـــام الدولـــي 
قابـــل لالســـتقرار القائـــم علـــى »الوفـــاق« أحياًنـــا بيـــن القطبيـــن الرئيســـيين، 
و«الحـــرب البـــاردة« فـــي معظـــم األحيـــان. وكان للنظـــام أزماتـــه الحـــادة أحياًنـــا، 
ولكنـــه بـــات أكثـــر إدراًكا لمخاطـــر الحـــرب النوويـــة، فتوصـــل القطبـــان إلـــى 
ــار  ــة منـــع انتشـ ــه إلـــى اتفاقيـ ــلح، وتوصـــل العالـــم كلـ اتفاقيـــات للحـــد مـــن التسـ
ــن  ــة مـ ــي حالـ ــوفيتي فـ ــاد السـ ــل االتحـ ــرة دخـ ــباب كثيـ ــة. وألسـ ــلحة النوويـ األسـ
الوهـــن السياســـي واالقتصـــادي والتكنولوجـــي خـــالل ســـبعينيات وثمانينيـــات 
القـــرن الماضـــي؛ ممـــا أدى إلـــى انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وســـقوط االتحـــاد 
ــات  ــت الواليـ ــر، كانـ ــب اآلخـ ــى الجانـ ــه. علـ ــع لـ ــو التابـ ــف وارسـ ــوفيتي وحلـ السـ
ـــام ودخلـــت إلـــى أعمـــاق  المتحـــدة األمريكيـــة قـــد تخلصـــت مـــن نتائـــج حـــرب فيتن
الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة. وعملًيّـــا فـــإن النظـــام الدولـــي بـــات نظاًمـــا للقطبيـــة 
األحاديـــة ممثلـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة ومـــن ورائهـــا حلـــف شـــمال األطلســـي 
»الناتـــو« والمعســـكر الغربـــي فـــي عمومـــه، وبـــات علـــى الواليـــات المتحـــدة أن تعيـــد 

تنظيـــم العالـــم وفًقـــا لرؤاهـــا الخاصـــة وهـــو مـــا ســـمي »العولمـــة«. 

ــة  ــة األحاديـ ــمات القطبيـ ــت قسـ ــة )199٠-٢٠٢٠( كانـ ــود الثالثـ ــدى العقـ ــى مـ وعلـ
والعولمـــة همـــا المحـــددان األساســـيين للنظـــام الدولـــي فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
البـــاردة. ولكـــن العاميـــن األخيريـــن شـــهدا تغيـــرات جوهريـــة فـــي مقدمتهـــا مواجهـــة 
ــًرا مـــن  المعســـكر الغربـــي فـــي عمومـــه والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة قـــدًرا كبيـ
الوهـــن تجســـد فـــي هزيمـــة الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وتراجعهـــا وخروجهـــا مـــن 
الشـــرق األوســـط، فضـــلًا عـــن تقلبهـــا السياســـي الداخلـــي مـــا بيـــن مذاهـــب سياســـية 
متعـــددة، أدت فـــي النهايـــة إلـــى انقســـام وتشـــرذم وعجـــز عـــن التوافـــق المطلـــوب فـــي 
ـــا وفشـــل  ـــا أن انتشـــار جائحـــة كورون ـــي وديمقراطـــي. وثانيه مجتمـــع سياســـي ليبرال

األربعـــة  العقـــود  فـــي 
العالميـــة  للحـــرب  التاليـــة 
قابـــًلا  الدولـــي  النظـــام  بـــدا 
علـــى  القائـــم  لالســـتقرار 
بيـــن  أحـيـانــــــــا  »الوفـــــــــــاق« 
الـرئـيـسـيـيــــــن،   الـقـطـبـيــــــــــن 
فـــي  البـــاردة«  و»الحـــرب 
وبـــــــات  األحـيـــــــــان.  معظـــم 
أكثـــر  الدولـــي  النظـــام 
الحــــرب  لمخاطـــر  إدراًكا 
القطبـــان  فتوصـــل  النوويـــة 
مـــن  للحـــد  اتفاقيـــات  إلـــى 
التســـلح، وتوصل العالم كله 
انتشـــار  منـــع  اتفاقيـــة  إلـــى 

النوويـــة.   األســـلحة 
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الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ومعهـــا المعســـكر الغربـــي فـــي مواجهتهـــا، فضـــلًا عـــن 
أن قيـــادة العالـــم فـــي التعامـــل معهـــا أخـــذ الكثيـــر مـــن ســـمعة القـــوة والتكنولوجيـــا 
األمريكيـــة. وثالثهـــا أن الصيـــن التـــي أخـــذت فـــي االســـتفادة مـــن العولمـــة خـــالل 
العقـــود الثالثـــة الســـابقة صعـــدت مـــع األزمـــة إلـــى مكانـــة القـــوة العظمـــي فـــي النظـــام 
الدولـــي، ومـــن ثـــّم، بـــدأت فـــي دعـــوات لمراجعـــة النظـــام الدولـــي، بحيـــث تقـــوم فيـــه 
شـــراكات جديـــدة تختلـــف عـــن االنفـــراد األمريكـــي. ورابعهـــا أن روســـيا التـــي عانـــت 
كثيـــًرا مـــن المهانـــة خـــالل العقـــود الثالثـــة الســـابقة، عـــادت إلـــى العالـــم مـــرة أخـــرى 
ـــا  تحـــت قيـــادة »فالديميـــر بوتيـــن« لكـــي تراجـــع نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة. عملًيّ
أصبـــح هنـــاك نظـــام جديـــد ثالثـــي األقطـــاب يضـــم الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
ـــى  ـــن وروســـيا، ومـــا بقـــي هـــو كيـــف تجـــري التفاعـــالت والعالقـــات بينهـــم حت والصي

نتحـــدث عـــن نظـــام دولـــي جديـــد؟

فقه المراجعة ٤ فبراير 2022
مـــع بدايـــة األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة بـــدت األزمـــة كمـــا لـــو كانـــت تـــدور فـــي إطـــار 
التنافـــس الروســـي األمريكـــي حـــول عمـــا إذا كان ممكًنـــا ألوكرانيـــا االنضمـــام إلـــى 
حلـــف شـــمال األطلســـي، معبـــًرا عـــن خـــالف يبـــدو مـــن بقايـــا الحـــرب البـــاردة، وكانـــت 
الصيـــن بعيـــدة عـــن هـــذا التوتـــر، ومواقفهـــا شـــاحبة تؤكـــد علـــى رفـــض األحـــالف 
العســـكرية، ولكـــن الواقـــع شـــهد علـــى دور مختلـــف للصيـــن، تمثلـــت البدايـــة فيـــه 
فـــي ٤ فبرايـــر ٢٠٢٢، عندمـــا صـــدر البيـــان الصينـــي الروســـي المشـــترك بعـــد لقـــاء 
الرئيســـيْن »فالديميـــر بوتيـــن« و »شـــي جيـــن بينـــج«، فـــي الـــدورة األولمبيـــة الشـــتوية 
فـــي بكيـــن، البيـــان كان صيحـــة مطالبـــة بمراجعـــة النظـــام الدولـــي الـــذي اســـتقر منـــذ 
نهايـــة الحـــرب البـــاردة، والقائـــم علـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة باعتبارهـــا القـــوة 
ـــاون فـــي  ـــا األمـــن والســـالم والتع ـــي يســـتند إليه ـــم، والت ـــدة فـــي العال العظمـــى الوحي
كوكـــب األرض، وتضمنـــت الوثيقـــة أن »الديمقراطيـــة« تمثـــل قيمـــة إنســـانية عامـــة 
ــتركة  ــا مهمـــة مشـ ــاع عنهـ ــا والدفـ ــازا لبعـــض الـــدول، ويمثـــل إحاللهـ وليســـت امتيـ
ـــبُل إحـــالل  ـــار ُس ـــدى كل شـــعب الحـــق فـــي اختي ـــه. ولكـــن »ل ـــي بأكمل للمجتمـــع الدول
الديمقراطيـــة«، و«ليـــس مـــن حـــق أحـــد ســـوى هـــذا الشـــعب تقييـــم مـــدى ديمقراطيـــة 
دولتـــه«، وأن »محـــاوالت بعـــض الـــدول فـــرض معاييـــر ديمقراطيـــة خاصـــة بهـــا علـــى 
بلـــدان أخـــرى تمثـــل إســـاءة للديمقراطيـــة، وتشـــكل خطـــرا ملموســـا علـــى الســـالم 

ـــن، وتقـــوض النظـــام العالمـــي«. ـــن واإلقليمييْ واالســـتقرار العالمييْ

كانـــت الدعـــوة للتغييـــر تقـــوم علـــى وجـــوب المشـــاركة مـــع دول العالـــم األخـــرى، 
وبالطبـــع القـــوى القائـــدة الجديـــدة التـــي منهـــا روســـيا، والتـــي تـــرى فـــي نفســـها 
ـــا،  ـــُد به ـــوة عســـكرية يُعت ـــا ق ـــار، وإنم ـــذي انه ـــد االتحـــاد الســـوفيتي ال ـــم تع ـــا ل أنه
ليـــس فقـــط بمـــا تمتلكـــه مـــن ترســـانة نوويـــة هائلـــة، وإنمـــا أكثـــر مـــن ذلـــك قـــدرات 
عســـكرية يمكـــن اســـتخدامها بـــاإلرادة السياســـية للدولـــة كمـــا هـــو حـــادث فـــي 

بــدت األزمــة الروســية 
بدايتهــا  فــي  األوكرانيــة 
فــي  تــدور  كانــت  لــو  كمــا 
الروســي  التنافــس  إطــار 
إذا  عمــا  حــول  األمريكــي 
ألوكرانيــا  ممكًنــا  كان 
حلــف  إلــى  االنضمــام 
معبــًرا  األطلســي،  شــمال 
عــن خــالف يبــدو من بقايا 

البــاردة.   الحــرب 
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ســـوريا. ومـــن ناحيتهـــا، تتمتـــع الصيـــن بقـــوة اقتصاديـــة هائلـــة، فضـــال عـــن القـــوة 
العســـكرية، وتمثـــل بذلـــك شـــريكا أساســـيا فـــي الســـوق العالميـــة، ال يمكـــن تجاهلـــه 
أو تجاهـــل مصالحـــه العالميـــة واإلقليميـــة فـــي بحـــر الصيـــن الجنوبـــي. الكلمـــة 
المفتـــاح فـــي البيـــان ومـــا تـــاله مـــن تصريحـــات هـــي ضـــرورة معاملـــة الواليـــات 
ـــدروس فـــي  ـــرام، وليـــس بإعطـــاء ال ـــن - باحت ـــا - روســـيا والصي المتحـــدة ألقرانه

ـــوق االنســـان. ـــة وحق الديمقراطي

ـــا إذا  ـــة عَمّ ـــاك شـــكوك قوي ـــت هن ـــة، كان ـــة الروســـية األوكراني ومـــع تصاعـــد األزم
كانـــت الصيـــن عالمـــة بالنوايـــا الروســـية التـــي قـــررت أن تنقـــل مراجعـــة النظـــام 
الدولـــي مـــن ســـاحة البيانـــات إلـــى أرض الواقـــع بتقييـــد قـــدرات حلـــف شـــمال 
األطلســـي فـــي التوســـع إلـــى أوكرانيـــا. ولكـــن الصيـــن رغـــم توافقهـــا مـــع فكـــرة 
المراجعـــة، فإنهـــا فـــي الواقـــع لـــم يحـــدث لهـــا انهيـــار بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة، 
ـــا مرموقـــا، كمـــا كان لديهـــا طريقهـــا الخـــاص  ـــا وعالمي ـــل حققـــت نمـــوا اقتصادي ب
لتحقيـــق العولمـــة ممثـــال فـــي مبـــادرة »الحـــزام والطريـــق«، فضـــال عـــن دورهـــا فـــي 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وفـــي كونهـــا أصبحـــت أكبـــر شـــريك تجـــاري فـــي العالـــم 
للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وكان ذلـــك فارقـــا مبدئيـــا بيـــن الصيـــن وروســـيا 
فـــي رؤيتهمـــا للمراجعـــة، والمرّجـــح كمـــا ظهـــر مـــن ســـلوكها بعـــد بـــدء األزمـــة أنهـــا 
ـــب روســـيا  ـــى جان ـــا إل ـــا الروســـية رغـــم وقوفه ـــة بالنواي ـــى كامـــل معرف ـــم تكـــن عل ل
فـــي رفـــض توســـع حلـــف شـــمال األطلنطـــي، فإنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه لـــم تكـــن تريـــد 
ألزمـــة الحشـــود الروســـية أن تمتـــد لكـــي تكـــون أزمـــة عالميـــة فـــي وقـــت يحتـــاج 
ــة، وليـــس  ــة ملحـ ــة أزمـــات عالميـ ــاون لمواجهـ ــم إلـــى مزيـــد مـــن التعـ ــه العالـ فيـ
مزيـــدا مـــن الشـــقاق. هنـــا بـــدأت المفارقـــة بيـــن روســـيا والصيـــن، فاألخيـــرة كقـــوة 
اقتصاديـــة عالميـــة لديهـــا أكثـــر األعـــداد مـــن بنـــي البشـــر، وترغـــب فـــي عالـــم 

ـــاق.  ـــاون والوف مســـتقر يســـوده التع

جـــاء موقـــف الصيـــن باالمتنـــاع عـــن التصويـــت فـــي جلســـة مجلـــس األمـــن 
الُمخصصـــة لبحـــث »األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة« فـــي شـــهر مـــارس ٢٠٢٢، 
مفاجئـــا لكثيريـــن، ولكنـــه فـــي الواقـــع معبـــر بشـــكل دقيـــق عـــن وجهـــة النظـــر الصينية 
التـــي أوضـــح »وانـــج يـــي« وزيـــر خارجيـــة الصيـــن أنهـــا تتســـق مـــع مبـــادئ الموقـــف 
الصينـــي فـــي السياســـة الخارجيـــة، وأولهـــا احتـــرام ســـيادة ووحـــدة وســـالمة 
أراضـــي جميـــع الـــدول، وهـــو مـــا ينطبـــق أيًضـــا علـــى القضيـــة األوكرانيـــة، وثانيهـــا 
تأييـــد الصيـــن لمفهـــوم األمـــن المشـــترك والشـــامل والتعاونـــي والُمســـتَدام، والـــذي 
ـــن، وثالثهـــا أن  ـــى حســـاب اإلضـــرار بأمـــن اآلخري ـــا عل ـــة آتي ال يجعـــل أمـــن أي دول
الصيـــن »تتابـــع تطـــورات القضيـــة األوكرانيـــة، والوضـــع الحالـــي هـــو شـــيء ال تريـــد 
للصيـــن أن تـــراه«. هنـــا يصبـــح للقضيـــة جوانبهـــا اإلنســـانية التـــي تدعـــو األطـــراف 

ـــة عـــن الســـيطرة. ـــع خـــروج األزم لمن

األزمـــة  تصاعـــد  مـــع 
األوكـرانـيــــــــة،  الـروســـيـــــــــة 
كانـــت هنـــاك شـــكوك قويـــة 
ـــا إذا كانـــت الصيـــن على  عَمّ
الروســـية  بالنوايـــا  علـــم 
تنقـــل  أن  قـــررت  التـــي 
مراجعـــة النظـــام الدولـــي 
مـــن ســـاحة البيانـــات إلـــى 
بتقييـــد  الواقـــع  أرض 
شـــمال  حلـــف  قـــدرات 
التوســـع  فـــي  األطلســـي 

أوكرانيـــا.   إلـــى 
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قضايا عالم ثالثي األقطاب 2023 

ـــج بينمـــا  ـــى مقاييـــس مكعـــب مـــن الثل ـــى اإلنســـان الكفيـــف أن يحصـــل عل يصعـــب عل

يـــذوب بيـــن أصابعـــه. وهكـــذا يكـــون موقـــف المحلليـــن إزاء الموقـــف الراهـــن فـــي 

النظـــام الدولـــي، حيـــث تجـــري المحاولـــة بينمـــا النظـــام يعانـــي مـــن عـــدم االســـتقرار 

ـــث إن  ـــص؛ حي ـــاج بعـــض التلخي ـــر يحت ـــا. األم ـــد القضاي ـــاس وتحدي ـــح القي ـــذي يتي ال

هنـــاك ثـــالث قـــوى رئيســـة فـــي النظـــام، وبينمـــا يوجـــد تناقـــض حـــاد بيـــن قوتيـــن 

-روســـيا والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة- فإنـــه ينحـــو إلـــى تآلـــف يقـــوم علـــى مراجعـــة 

ـــى »تعـــاون تنافســـي«  ـــه يقـــوم عل ـــي بيـــن روســـيا والصيـــن، ولكن قواعـــد النظـــام الدول

فـــي التعامـــل مـــع قضايـــا العولمـــة والمؤسســـات الدوليـــة التـــي تديرهـــا الواليـــات 

المتحـــدة األمريكيـــة والصيـــن. وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة المركبـــة مـــن القطبيـــة 

الثالثيـــة فإنـــه مـــن الممكـــن تحديـــد القضايـــا الدوليـــة التـــي تشـــغل العالـــم خـــالل 

عـــام ٢٠٢٣ فيمـــا يلـــي: 

أولـى القضايـا هـي أن األزمـة الروسـية األوكرانيـة سـوف تسـتمر اسـتناًدا إلـى أن 

سـقوف المطالـب األوكرانيـة والغربيـة أعلـى بكثيـر مـن قدرة روسـيا على االسـتجابة 

لهـا، خاصـة أن روسـيا ال تـزال تحتـل 1٥٪ مـن األراضـي فـي أوكرانيـا، وأنهـا نجحت 

خـالل عـام ٢٠٢٢ فـي مواجهـة العقوبـات االقتصاديـة الدوليـة. وثانيهـا أنـه رغـم 

وضـوح هـذه الحقيقـة، فـإن هنـاك تراجًعا في قيمة الدولة العظمي بالنسـبة لروسـيا 

بسـبب هزيمتهـا العسـكرية فـي عـدد مـن الواقـع، فضـلًا عـن تأثيرهـا االقتصـادي 

المتواضـع علـى السـاحة العالميـة. وهنـا فـإن روسـيا قـد تضطـر إلـى التراجـع عـن 

البقـاء العسـكري فـي سـوريا. وثالثهـا أن الصيـن علـى األرجـح سـوف تكـون هـي 

الفائـز األكبـر فـي هـذه المرحلـة مـن المراجعـة؛ حيـث إنـه سـوف تسـتقر بعدهـا 

حقيقـة كونهـا باتـت قـوة عظمـى تتقاسـم المكانـة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة. 

ورابعهـا أن العولمـة األمريكيـة سـوف تبـدأ أولـى خطـوات تراجعهـا علـى السـاحة 

العالميـة إلـى الداخـل األمريكـي مـع السـعي فـي الخـارج إلـى حالـة مـن التوافـق مـع 

الصيـن للتعامـل مـع قضايـا العولمـة، مـن التجارة إلـى المناخ إلى الترتيبـات العالمية 

الماليـة والنقديـة. وخامسـها مـع اسـتمرار الحـرب فـإن ضغـوط التباطـؤ والتضخـم 

فـي النظـام االقتصـادي العالمـي سـوف تكـون مؤلمـة للعالـم كلـه. 

أن  المرّجـــح  مـــن 
تبـــدأ العولمـــة األمريكيـــة 
تراجعهـــا  خطـــوات  أولـــى 
العالميـــة  الســـاحة  علـــى 
الداخـــل،  علـــى  للتركيـــز 
حالـــة  إلـــى  الســـعي  مـــع 
مـــع  التوافـــق  مـــن 
مـــع  للتعامـــل  الصيـــن 
مـــن  العولمـــة،  قضايـــا 
المنـــاخ  إلـــى  التجـــارة 
إلـــى الترتيبـــات العالميـــة 

والنقديـــة.   الماليـــة 
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يَُعـد نشـوب األزمـات سـمة لصيقـة بالعالقـات الدوليـة واإلقليميـة؛ فمـا دامـت هنـاك 
دول يسـعى كل منهـا إلـى تحقيـق مصالحهـا الوطنيـة مسـتخدمة فـي ذلـك مصـادر 
قوتهـا المختلفـة فـإن حـدوث النزاعات واألزمـات والحروب بينها يصبح أمًرا طبيعّيًا، 
خاصـة أنـه ال توجـد »حكومـة عالميـة« أو »سـلطة فـوق الـدول« تفـرض إرادتهـا عليهـا 
وتلزمهـا بسـلوك محـدد. كانـت هـذه هـي النتيجـة التـي توصـل إليهـا عالـم السياسـة 
الشـهير »هانـز مورجنثـاو« فـي كتابـه »السياسـة بيـن األمـم«، الـذي صـدرت طبعتـه 
األولـى فـي عـام 19٤٨. تبقـى هـذه النتيجـة صحيحـة فـي جوهرهـا اآلن. ورغم تطور 
قواعـد القانـون الدولـي العـام والقانـون اإلنسـاني وجهود عشـرات المنظمات الدولية 
واإلقليمية من أجل إقرار السـلم واألمن الدوليين، فإن ذلك لم يمنع نشـوب األزمات 

الدوليـة واسـتخدام القـوة المسـلحة مـن جانـب أطرافهـا.

فــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن أن نتنــاول موضــوع »٢٠٢٣.. أزمــات ُمنقضيــة وأخــرى 
ــر وتالحــق  ــن وســرعة التغيي ــم يتســم بعــدم اليقي مســتمرة«، ونحــن نعيــش فــي عال
األحــداث وتدافعهــا. فــي عــام ٢٠٢٢ عــاش العالــم حالــة مــن القلــق واالضطــراب؛ 
فقبــل أن يتعافــى مــن اآلثــار الســلبية التــي خلَّفتهــا جائحــة كوفيــد-19، تفاقمــت 
األزمــة السياســية بيــن روســيا والــدول الغربيــة بشــأن توســع حلــف شــمال األطلســي 
»الناتــو« شــرًقا واحتمــال انضمــام أوكرانيــا لــه، وتحولــت فــي ٢٤ فبرايــر إلــى حــرب 
ــة تحــوُّل هــذه الحــرب  ــم مــن هــذه الحال ــام، ودعَّ ــة الع ــى نهاي ــزال مســتمرة حت ال ت
إلــى مبــاراة عســكرية بيــن روســيا ودول الكتلــة الغربيــة، وامتــداد آثارهــا السياســية 
واالقتصاديــة إلــى أغلــب دول العالــم. هــذا فــي الوقــت الــذي اســتمر فيــه التنافــس 

ــة.  ــى التغيــرات المناخي ــة عل الصينــي األمريكــي، وازدادت المخاطــر المترتب

وفــي المقابــل، شــهد العــام عــدة أزمــات تــم احتواؤهــا كالحــرب بيــن أذربيجــان 
وأرمينيــا، والحــرب الداخليــة بيــن الجيــش اإلثيوبــي وقــوات مقاطعــة تيجــراي، 

واالشــتباكات المحــدودة بالهــراوات علــى الحــدود بيــن الهنــد والصيــن. 

 2023.. أزمات ُمنقضية 
وأخرى ُمستمرة

أ. د. عــلــّى الــديــن هــالل

أســـتـاذ الـعـلــــوم السـيـاســيـــة - جــامـعــــــة الـقــاهـــــــــرة
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تمثــل الحــرب فــي أوكرانيــا األزمــة الرئيســة التــي تمســك بخنــاق العالــم فــي عــام 
٢٠٢٣ وتهــدد أمنــه وســالمته، والتــي يمكــن أن تغيــر تأثيراتهــا الجيو-اســتراتيجية 

واالقتصاديــة مــن تــوازن القــوى فــي العالــم. ويرجــع ذلــك إلــى أربعــة اعتبــارات:

أولها: طول مدة الحرب؛ فقد استمرت لتسعة أشهر حتى نهاية عام ٢٠٢٢ وال تبدو 
ًما على تحسـين وضعه  لهـا نهايـة واضحـة، وكل مـن الطرفيـن المتحاربين يبدو ُمصمِّ
العسـكري علـى األرض قبـل وقـف إطـالق النـار وبدء عملية تفاوضية؛ فروسـيا تؤكد 
اسـتمرار عمليتهـا العسـكرية فـي أوكرانيـا حتـى تحقـق أهدافها، والواليـات المتحدة 
ا. وكال  والدول الغربية -حليفتا أوكرانيا- ال تقبالن بأن تحقق روسـيا نصًرا حاسـمً
الطرفيـن يسـتخدم أحـدث أسـلحته بمـا فـي ذلـك الهجمـات السـيبرانية والتلويـح 
باللجـوء إلـى األسـلحة النوويـة، مثـل تهديـد الرئيـس »فالديميـر بوتيـن« باسـتخدام 

األسـلحة النوويـة التكتيكيـة إذا مـا تعـرض وجـود الدولـة الروسـية للخطر.

ــا ودول  ــي أوروب ــا الحــرب ف ــي أوجدته ــرات الجيو-اســتراتيجية الت وثانيهــا: التغيي
ــدا والســويد  ــو، وقبــول فنلن ــة فــي حلــف النات ــل: بعــث الحيوي التحالــف الغربــي، مث
كعضوييــن جديديــن فيــه، وازديــاد الســيطرة األمريكيــة علــى قضايــا األمــن األوروبي، 
وزيــادة ميزانيــات الدفــاع فــي ألمانيــا واليابــان وعــدد مــن الــدول األوروبيــة األخــرى، 
وتدهــور العالقــات الروســية األمريكيــة، والعالقــات الروســية األوروبيــة إلــى أدنــى 

مســتوى لهــا منــذ عــام 1991. 

وثالثهـا: تغييـرات جيو-اسـتراتيجية أخـرى؛ فقـد زادت روسـيا مـن حجـم مبيعاتهـا 
»أردوغـان«  الرئيـس  والهنـد، وبحثـت مقتـرح  الصيـن  لـكل مـن  الطاقـة  مـن مصـادر 
بإنشـاء مركـز إقليمـي إلعـادة توزيـع الغـاز يكـون مقـره تركيـا. وأّيًـا كانت التسـمية، فإن 
هـذا المركـز هـو محاولـة للتحايـل علـى العقوبـات االقتصاديـة الغربيـة. ومـن ناحيـة 
أخـرى، تبـدو أهميـة تطـور العالقـات بيـن موسـكو وبكيـن فـي ضـوء البيـان المشـترك 
عـه رئيسـا البلديـن فـي فبرايـر ٢٠٢٢، والـذي أكـد العالقـة االسـتراتيجية بين  الـذي وقَّ
البلديـن، وإدراك الطرفيـن المصالـح المشـتركة بينهمـا في مواجهـة الواليات المتحدة 
الـذي يلحـق  بـأن تتطـور األمـور علـى النحـو  ، لـن تسـمح الصيـن  ثَـمَّ والغـرب. ومـن 
الهزيمـة بروسـيا، ومـن خـالل عالقتهـا بـكل مـن موسـكو وواشـنطن سـوف تسـعى فـي 

عـام ٢٠٢٣ لوقـف إطـالق النـار وبـدء عمليـة تفاوضيـة للوصـول إلـى حـل وسـط.

ورابعهــا: اآلثــار االقتصاديــة للحــرب والتــي ظهــرت فــي أكثــر من مجــال، لعل أبرزها: 
نقــص إمــدادات الحبــوب مــن روســيا وأوكرانيــا اللتيــن تمثــالن أهــم ُمَصّدريــن لهــا؛ 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعارها فــي العالــم، ونقــص إمــدادات النفــط والغــاز الروســي 
إلــى أوروبــا بســبب العقوبــات االقتصاديــة األحاديــة التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة 
والتــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة. وكان مــن شــأن ذلــك، موجــات مــن التضخــم 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي  وارتفــاع األســعار، وانخفــاض توقعــات 

ال يبدو أن للحرب في 
واضحـة؛  نهايـة  أوكرانيـا 
الطرفيـن  مـن  فـكل 
ًما  المتحاربيـن يبدو ُمصمِّ
وضعـه  تحسـين  علـى 
األرض  علـى  العسـكري 
النـار  إطـالق  وقـف  قبـل 
تفاوضيـة،  عمليـة  وبـدء 
أحـدث  يسـتخدم  وكالهمـا 
ذلـك  فـي  بمـا  أسـلحته 
السـيبرانية  الهجمـات 
إلـى  باللجـوء  والتلويـح 

النوويـة.   األسـلحة 
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لمعــدل نمــو االقتصــادي العالمــي واقتصــادات الــدول الغربيــة المتقدمــة، واحتمــال 
تعــرُّض بعضهــا لحالــة مــن الركــود. شــملت هــذه التأثيــرات الجميــع، ولكنهــا كانــت 

أكثــر وطــأة وأكبــر تكلفــة علــى الــدول الناميــة والفقيــرة. 

كل حـرب لهـا نهايـة تكـون علـى مائـدة المفاوضـات وهو ما ينطبق علـى حالة الحرب 
فـي أوكرانيـا، فمـن الواضـح أنهـا أنهكـت طرفيهـا؛ أنهكـت روسـيا بشـرّيًا وهـو مـا 
دعـا إلـى اسـتدعاء االحتياطـي وقبـول المتطوعيـن مـن غيـر الـروس للمشـاركة فـي 
ـر جـزء كبيـر من  الحـرب، واجتذابهـم بمنـح الجنسـية لهـم، وأنهكـت أوكرانيـا التـي ُدمِّ
بنيتهـا التحتيـة، واضطـرار مـا يزيـد علـى 1٣ مليـون أوكرانـي علـى مغـادرة مدنهـم 
وقراهـم مـا بيـن نـازح والجـئ، وأنهكـت الـدول الغربيـة التـي اتضـح نقـص مخزونهـا 
مـن األسـلحة والذخائـر؛ ممـا يؤثـر علـى جاهزيتهـا العسـكرية. وكان الفًتـا فـي هـذا 
الشـأن أن يصـدر تصريـح بـأن الرئيـس »بايـدن« مسـتعد للقـاء »بوتيـن« إذا انسـحبت 
قواتـه مـن أوكرانيـا، وأن يكـون رد الفعـل الروسـي أن »بوتيـن« مسـتعد للحـوار ولكـن 
تقديـم  الغـرب  علـى  بـأن  »ماكـرون«  الفرنسـي  الرئيـس  يصـرح  وأن  شـروط،  دون 
ضمانـات أمنيـة لروسـيا فـي المفاوضـات مسـتقبلًا، وأن يطـرح الرئيـس األوكرانـي 
»زيلينسـكي« مشـروًعا لمؤتمـر سـالم يُعقـد فـي فبرايـر ٢٠٢٣ وذلـك فـي أعقـاب 
زيارتـه لواشـنطن فـي ديسـمبر ٢٠٢٢. وداللـة هـذه التصريحـات أن وقـف القتـال 
والدعـوة إلـى المفاوضـات أصبحـت علـى األجنـدة، وأن الجميـع يُـدرك أهميـة ذلـك، 

ولكنهـم يبحثـون فـي أفضـل الظـروف والقواعـد الُمرضيـة للطرفيـن. 

وإذا كانـت الحـرب فـي أوكرانيـا تعبيـًرا عـن أزمـة العالقـات بيـن روسـيا والواليـات 
المتحـدة، فـإن هنـاك أزمـة أخرى تُدار سـلمّيًا بين الصيـن والواليات المتحدة أيًضا، 
وهـو مـا ُوِصـف أحياًنـا بتعبيـر »التعايـش التنافسـي«. فمـن وجهـة نظـر واشـنطن، 
فـإن الصيـن تمثـل أخطـر خصـم لهـا فـي العالـم كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تمتلـك 
عناصـر القـوة الشـاملة الالزمـة لتهديـد قيـادة الواليـات المتحـدة للنظـام الدولـي 
، فإنهـا تتتبَّـع التوسـع الصينـي فـي العالم وتسـعى إلـى إعاقته، وهو  الراهـن. ومـن ثَـَمّ
مـا ظهـر -مثـلًا- فـي خطـاب »بايـدن« فـي مؤتمـر جـدة يوليـو ٢٠٢٢ الـذي ورد فيـه 
أنـه ال يوجـد فـراغ فـي المنطقـة وأن الواليـات المتحـدة لـن تسـمح للصيـن وروسـيا 
بمـلء مثـل هـذا الفـراغ، وفـي شـعور الواليـات المتحدة بمخاطر التوسـع الصيني في 

إفريقيـا وانعقـاد القمـة اإلفريقيـة األمريكيـة فـي واشـنطن فـي ديسـمبر ٢٠٢٢. 

وتتبــع الواليــات المتحــدة فــي إدارة هــذا التناُفــس عــدة ســبل، تتضمــن: تحذيــر 
االتصــاالت  أجهــزة  مــن  الخامــس  الجيــل  منتجــات  شــراء  مــن  األخــرى  الــدول 
الصينيــة، ألن ذلــك يمثــل خطــًرا علــى أمنهــا القومــي؛ فهــذه األجهــزة -كمــا تقــول 
الواليــات المتحــدة- تقــوم بالتجســس علــى مــن يســتخدمونها، وتحذيرهــا أيًضــا مــن 
»فــخ« الديــون الصينيــة والتــي يمكــن أن تجعــل هــذه الــدول رهينــة لــدى الصيــن، هــذا 

الحـرب  كانـت  إذا 
عـن  تعبيـًرا  أوكرانيـا  فـي 
أزمـة العالقـات بيـن روسـيا 
المتحـدة،  والواليـات 
أخـرى  أزمـة  هنـاك  فـإن 
الصيـن  بيـن  ا  سـلمّيً ُتـدار 
وهـو  المتحـدة،  والواليـات 
بتعبيـر  أحياًنـا  ُوِصـف  مـا 
التنافسـي«،  »التعايـش 
فمـن وجهـة نظـر واشـنطن 
أخطـر  تمثـل  الصيـن  فـإن 

خصم لها في العالم.  
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باإلضافــة إلــى اإلعــالن عــن الكشــف عــن شــبكات تجســس صينيــة فــي المجاليــن 
الصناعــي والتكنولوجــي. 

وفــي المقابــل، فقــد شــهدت الصيــن انعقــاد المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
ــة الحفــاظ علــى معــدالت  الحاكــم فــي أغســطس ٢٠٢٢، والــذي أكــد بيانــه مواصل
عاليــة مــن النمــو االقتصــادي وتنفيــذ مبــادرة »الحــزام والطريــق«، واالســتمرار فــي 
توســيع عالقــات الصيــن مــع دول العالــم اســتناًدا إلــى مبــدأي »المنافــع المتبادلــة« 
ــة، وعــدم  ــكل دول ــة ل ــرام الســيادة الوطني ــى أســاس احت و«الكســب المشــترك«، وعل
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة. وهــذه المبــادئ تجعــل النهــج الصينــي أكثــر جاذبيــة 
للــدول الناميــة، التــي طالمــا عانــت مــن تدخــالت الــدول الغربيــة فــي شــؤونها 

الداخليــة تحــت ذرائــع مختلفــة.

تراهــن تقاريــر بعــض مراكــز البحــوث الغربيــة علــى عــدم قــدرة االقتصــاد الصينــي 
ــه  ــا بعــض قطاعات ــي تعــرَّض له ــى اســتكمال مســيرته فــي ضــوء المشــكالت الت عل
فــي عــام ٢٠٢٢، والقيــود التــي فرضتهــا اإلدارة األمريكيــة علــى تزويــد الصيــن 
ببعــض المنتجــات التكنولوجيــة المتقدمــة، وســوف يمثــل عــام ٢٠٢٣ اختبــاًرا لمثــل 
هــذه الرهانــات، وهــو العــام الــذي ســبقته فــي ديســمبر ٢٠٢٢ زيــارة مهمــة للرئيــس 
الصينــي إلــى الريــاض، عقــد فيهــا مباحثــات ثنائيــة مــع الســعودية، ولقــاءي قمــة مــع 
قــادة مجلــس دول التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة، والتــي فتحــت البــاب 
ــا اتخــذت  ــام. كم ــور فــي هــذا الع ــاون ســوف تتبل ــدة مــن مجــاالت التع ــاق جدي آلف
الصيــن قــرارات تشــير إلــى عدولهــا عــن سياســة »صفــر كوفيــد« والتــي أثَّــرت ســلًبا 
ــع  ــه م ــك أن ــى ذل ــا. أضــف إل ــي بعــض أقاليمه ــو االقتصــادي ف ــدالت النم ــى مع عل
ازديــاد اســتخدام الواليــات المتحــدة للــدوالر كســالح سياســي، فإنــه يــزداد البحــث 
عــن اســتخدام العملــة الصينيــة »اليــن« كأســاس للتبــادالت التجاريــة، وقــد أثيــر هــذا 

الموضــوع فــي مباحثــات الرئيــس الصينــي مــع القــادة العــرب.

مــن المتصــور أن يضغــط مجلــس النــواب األمريكــي الــذي يســيطر عليــه الجمهوريون 
ابتــداء مــن ينايــر ٢٠٢٣ علــى إدارة »بايــدن« التخــاذ مواقــف أكثــر صرامــة ضــد 
الصيــن، وخاصــة فــي مجــال المســاعدات األمنيــة لتايــوان، وزيــادة التعاون العســكري 
مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والفلبيــن وأســتراليا لموازنــة النفــوذ الصينــي فــي 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. 

فـي عـام ٢٠٢٣، تسـتمر أيًضـا أزمـة التغيـرات المناخيـة، ومـا أفرزتـه مـن مظاهـر 
الموسـمية،  التصحـر والجفـاف أحياًنـا، وازديـاد هطـول األمطـار  مختلفـة شـملت 
وخطـورة األعاصيـر أحياًنـا أخـرى، وارتفـاع درجـات الحـرارة وحرائـق الغابـات فـي 
أحيـان ثالثـة. لقـد نجحـت المباحثـات التـي جـرت فـي قمـة )كوب ٢7( بشـرم الشـيخ 
في إنشـاء صندوق الخسـائر والتعويضات للدول المتضررة من التغيرات المناخية. 

 2023 عـام  فـي 
التغيـرات  أزمـة  ستسـتمر 
أفرزتـه  ومـا  المناخيـة، 
مختلفـة  مظاهـر  مـن 
شـملت التصحر والجفاف 
هطـول  وازديـاد  أحياًنـا، 
الموسـمية،  األمطـار 
وخطـورة األعاصيـر أحياًنا 
درجـات  وارتفـاع  أخـرى، 
الغابـات  وحرائـق  الحـرارة 

ثالثـة.   أحيـان  فـي 
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ويبقـى أن تبـدأ المفاوضـات خـالل عـام ٢٠٢٣ لتمويـل هـذا الصنـدوق والبـدء فـي 
عملـه، وصـولًا إلـى اجتمـاع )كـوب ٢٨( القـادم فـي دولـة اإلمـارات. وتحـت وطـأة 
ارتفـاع أسـعار الطاقـة فـي أوروبـا سـوف تتحلـل بعـض الـدول مـن التزاماتهـا البيئيـة 
فـي هـذا العـام، مثلمـا حـدث فـي ألمانيـا التـي سـمحت بإعـادة اسـتخدام الفحـم فـي 

توليـد الكهربـاء ووافقـت علـى إعـادة العمـل فـي بعـض مناجـم الفحـم المغلقـة.

وأخيـًرا هنـاك أزمـة اإلرهـاب التـي تراجعـت أهميتهـا نسـبّيًا بعـد هزيمـة داعـش 
فـي سـوريا والعـراق عـام ٢٠17، وإن كانـت بقايـا هـذا التنظيـم قـد ظلَّـت فـي شـكل 
»خاليـا نائمـة« تقـوم ببعـض األعمـال المحـدودة في البلدين. وتسـتمر أعمـال الُعنف 
القاعـدة  الغـرب اإلفريقـي بواسـطة عناصـر مـن  واإلرهـاب فـي أفغانسـتان ودول 
وداعـش وبوكـو حـرام. والجديـد فـي هـذا الشـأن هـو تزايد مصادر العنـف واإلرهاب 
الداخلـي مثلمـا حـدث فـي الواليـات المتحـدة، أو القبـض علـى أعضـاء شـبكة يتبنون 

أفـكاًرا قوميـة متطرفـة كمـا حـدث فـي ألمانيـا. 

وإذا انتقلنـا إلـى المسـتوى العربـي، فـإن الصفـة العامـة ألزمـات المنطقة هـي الكثرة 
واالسـتمرار حتـى أنـه يُمكـن وصفهـا باألزمات الُمسـتدامة. فمن ناحيـة أولى، يوجد 
فيها الصراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي الذي يَُعد أحد أقدم الصراعات على مسـتوى 
العالـم، فـكان عـام ٢٠٢٢ أحـد أكثـر األعـوام دمويـة فـي الحقبـة األخيـرة، وذلـك فـي 
ضـوء اشـتعال المواجهـة فـي غـزة والضفـة الغربيـة وقيـام قـوات الجيش اإلسـرائيلي 
بمداهمات واسـتخدام الرصاص الحي، هذا في الوقت التي ال توجد فيه أي بوادر 
إلحيـاء لعمليـة السـالم أو أي مفاوضـات ومباحثـات لتطبيق قـرارات األمم المتحدة. 

ومـن ناحيـة ثانيـة، تشـهد المنطقـة مواجهات تجمع بيـن خصائص الحروب األهلية 
الداخليـة  األطـراف  تتنـوع  وفيهـا  واليمـن،  وليبيـا  سـوريا  فـي  بالوكالـة  والحـروب 
والخارجيـة؛ ممـا يعقـد مـن تسـوية الصراعـات. وتظـل هـذه األزمـات تـراوح مكانهـا؛ 
لعـدم اتفـاق األطـراف اإلقليميـة والدوليـة التـي تـزود المحاربيـن بالمـال والسـالح 

علـى حـل يضمـن مصالحهـا. 

عـام  فـي  تتبلـور  انفـراج سـوف  بدايـة  أزمـات شـهدت  توجـد  ثالثـة،  ناحيـة  ومـن 
٢٠٢٣ كنجـاح مجلـس النـواب العراقـي فـي انتخـاب رئيـس للجمهوريـة »عبد اللطيف 
للـوزراء،  رئيًسـا  السـوداني«  شـياع  »محمـد  وانتخـاب   ،٢٠٢٢ أكتوبـر  فـي  رشـيد«، 
وتشـكيل الحكومـة فـي الشـهر نفسـه، بعـد فتـرة مـن الجمـود السياسـي والبرلمانـي. 
وتوقيـع الطرفيـن العسـكري والمدنـي فـي السـودان اتفاًقـا بشـأن مرحلـة انتقاليـة، 

وسـوف يوضـح عـام ٢٠٢٣ مـدى االسـتمرار فـي حالـة االنفـراج فـي البلديـن.

فـي لبنـان، يسـتمر فشـل أعضـاء مجلـس النـواب فـي االجتمـاع النتخـاب رئيـس جديـد 
للجمهوريـة بعـد انتهـاء مـدة الرئيـس »ميشـيل عـون« فـي أول نوفمبـر ٢٠٢٢، وسـوف 
ـل إلـى تفاهـم بيـن  يسـتمر هـذا التحـدي فـي األسـابيع األولـى مـن عـام ٢٠٢٣ حتـى يُتوصَّ

تسـتمر أعمـال الُعنف 
أفغانسـتان  فـي  واإلرهـاب 
اإلفريقـي  الغـرب  ودول 
مـن  عناصـر  بواسـطة 
وبوكـو  وداعـش  القاعـدة 
هـذا  فـي  والجديـد  حـرام. 
مصـادر  تزايـد  هـو  الشـأن 
العنـف واإلرهـاب الداخلـي 
مثلمـا حـدث فـي الواليـات 
المتحـدة، أو القبـض علـى 
يتبنـون  شـبكة  أعضـاء 
أفـكاًرا قوميـة متطرفة كما 

ألمانيـا.   فـي  حـدث 
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األحـزاب والكتـل الكبيـرة وينعقـد المجلـس ويتخـذ قـراره. 
وفي تونس، أُجريت االنتخابات البرلمانية في ٢٥ ديسـمبر 
٢٠٢٢ ِبُمشـاركة انتخابيـة ضعيفـة للغايـة وإصـرار الرئيـس 
التونسـي علـى إجـراء المرحلـة الثانيـة منهـا فـي موعدهـا. 
الُمشـاركة،  مـن  الضعيفـة  النسـبة  تلـك  اسـتمرت  مـا  وإذا 
فإنها سـوف تؤثر على شـرعية مؤسسـات الُحكم الجديدة، 
وتُقلـل مـن ُقدرتهـا علـى ادعـاء تمثيـل المواطنيـن وإصـدار 
التشـريعات وتنفيذها. وتبقى اإلشـارة إلى اسـتمرار تراُجع 
الخالفـات العلنيـة بيـن الـدول العربيـة، باسـتثناء الخـالف 

بيـن الجزائـر والمغـرب الـذي اشـتعل فـي عـام ٢٠٢٢. 

أمـا عـن الدائـرة الشـرق أوسـطية والتـي تشـمل إيـران 
وتركيـا وإسـرائيل، فإنهـا تشـهد أيًضـا اسـتمراًرا لعـدد 
حركـة  شـهدت  التـي  إيـران  فـي  أبرزهـا  األزمـات،  مـن 
احتجاجـات شـعبية فـي عديـد مـن المـدن منـذ سـبتمبر 
لتفريـق  بالقـوة  األمـن  واجهتهـا سـلطات  والتـي   ،٢٠٢٢
وإجـراء  الحـركات  قـادة  علـى  والقبـض  المتظاهـرات 
محاكمـات سـريعة لهـم والحكـم علـى بعضهـم باإلعـدام. 
وخارجّيًـا، فقـد توقفـت مفاوضـات إحيـاء العمـل باتفـاق 
عـام  فيينـا  مباحثـات  انتهـت  حيـث  النـووي؛  البرنامـج 
٢٠٢٢ باإلخفـاق دون التوصـل إلـى صيغـة مقبولـة لـدى 
الطرفيـن األمريكـي واإليرانـي. وسـوف تسـتمر األزمـة 
بـدور  بالقيـام  األوروبـي  االتحـاد  ويسـتمر   ٢٠٢٣ عـام 
فـي  إسـرائيل  اسـتمرار  مـع  الطرفيـن،  بيـن  الوسـيط 
التلويـح باسـتخدام القـوة العسـكرية ضـد إيـران إذا مـا 
اقتربـت مـن »العتبـة النووية« وإقنـاع الكونجرس واإلدارة 

األمريكيـة بخطـأ العـودة إلـى االتفـاق. 

هـذا وتتنـوع عالقـات إيـران مـع الـدول العربيـة، مـا بيـن 
تحالـف مـع سـوريا، وصداقـة وتعاون مع الجزائر، وشـك 
وريبـة مـع السـعودية واإلمـارات. وعلـى سـبيل المثـال، 
كانـت هنـاك مفاوضـات سـرية بين الريـاض وطهران في 
بغـداد ولكنهـا لـم تسـفر عـن نتائـج محـددة، وصبَّ بعض 
اإلعـالم اإليرانـي جـام غضبـه علـى الواليـات المتحـدة 
جـت  وإسـرائيل والسـعودية باعتبارهـا األطـراف التـي أَجّ
المظاهـرات ضـد النظـام الحاكـم. وفـي البيـان العربـي 
الصينـي فـي ديسـمبر ٢٠٢٢ وردت فقـرة تنـص على حق 

دولـة اإلمـارات فـي الجـزر الثـالث التـي احتلتهـا إيـران، 
اسـتدعاء  إلـى  ودفعهـا  طهـران  غضـب  أثـار  مـا  وهـو 

السـفير الصينـي لديهـا لالحتجـاج.

العالمـي  دورهـا  تنامـي  يسـتمر  تركيـا،  وبخصـوص 
عقـد  فـي   ٢٠٢٢ عـام  فـي  نجحـت  فقـد  واإلقليمـي؛ 
ـرت تصديـر الحبـوب األوكرانيـة عبـر  االتفاقيـة التـي يَسّ
والتأكـد  تفتيشـها  يتـم  تركيـا حيـث  إلـى  البحـر األسـود 
مـن عـدم حملهـا أي مـواد أو سـلع أخـرى غيـر الحبـوب 
بواسـطة لجنـة تضـم أعضـاء من روسـيا وأوكرانيا وتركيا 
واألمـم المتحـدة، ومنهـا إلـى بقيـة دول العالـم. وقد طرح 
الرئيـس »أردوغـان« فـي ديسـمبر ٢٠٢٢ اقتراًحا بتوسـيع 
نطـاق هـذه االتفاقيـة لتشـمل مـواد أخـرى غيـر الحبـوب 
المقتـرح  هـذا  يكـون  وسـوف  وروسـيا،  أوكرانيـا  مـن 
محـل بحـث وجـدال فـي عـام ٢٠٢٣. كمـا تتباحـث تركيـا 
وروسـيا بشـأن إقامـة مركـز دولـي لتـداول الطاقـة فـي 
تركيا. ويسـتمر الخالف بين تركيا واليونان بشـأن بعض 
الجـزر فـي بحـر إيجة التابعة لليونـان، واتهام تركيا ألثينا 
بتسـليح الجـزر وإجـراء منـاورات عسـكرية فيهـا، وذلـك 
الجـزر  هـذه  ُسـلَِّمت  التـي  الدوليـة  للقواعـد  بالمخالفـة 

ـت علـى نـزع سـالحها.  لليونـان وفًقـا لهـا والتـي نَصّ

أمـا إسـرائيل فسـوف يحكمهـا فـي عـام ٢٠٢٣ حكومـة 
القـوة  مـن  مزيـًدا  تسـتخدم  سـوف  متطرفـة  يمينيـة 
فـي  وتتوسـع  الفلسـطينيين،  مواجهـة  فـي  العسـكرية 
يزيـد  ممـا  الغربيـة؛  الضفـة  فـي  االسـتيطان  أنشـطة 

العربيـة. الـدول  مـع  عالقاتهـا  توتـر  مـن  االحتمـال 

وختاًمــا، فــإن الِســمة العامــة لألزمــات هــي االســتمرار 
عشــية  بيــن  تظهــر  ال  فاألزمــات  وآخــر؛  عــام  بيــن 
وضحاهــا وال تنتهــي أيًضــا بهــذه الطريقــة. المؤكــد أنــه 
ال توجــد حلــول عســكرية ألغلــب هــذه األزمــات، وحتــى 
ــي  ــد ف ــة فــي شــكل حــروب فــال بُ ــا تنفجــر األزم عندم
النهايــة مــن الجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات، والمؤكــد 
أيًضــا أن األزمــات الدوليــة ليســت منفصلــة عــن بعضهــا 
بــل تتداخــل وتتشــابك وتطــرح كل منهــا تداعياتهــا علــى 
األخــرى، وفــي هــذا الصــدد تتداخــل أيًضــا عناصــر 

السياســة الداخليــة والخارجيــة للــدول. 
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١٠ قـضـــايــــــا  يجب مراقبتها فـي عام ٢٠٢٣

سوف تسعى روسيا إلى تأجيج 
الصراع خالل الفترة املقبلة، وهو 
ما يضع مزيًدا من الضغوط على 
الدول الغربية لتقويض الدعم 

الغربي ألوكرانيا.

األزمة
الروسية األوكرانية

١

٢
٣ركود االقتصاد العاملي

ع األزمة الروسية  من املتوقع أن تَُسرِّ
األوكرانية من حتول الدول إلى 

مصادر الطاقة املتجددة، مثل طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية، فضًال 

عن الطاقة النووية.

جهود مكافحة التغيرات املناخية

٤

سيواجه اقتصاد الصني 
العديد من التحديات خالل 

املقبلة. الفترة 

التحديات االقتصادية 
الصينية

٦

قد يُسهم اندالع األزمة الروسية 
األوكرانية فـي اتساع رقعة 
الصراع لتشمل دوًال أخرى.

مناطق صراع جديدة

٧

قد تؤدي األزمة الروسية األوكرانية 
إلى تغيير خريطة التحالفات العاملية؛      

حيث من املتوقع أن يرحب حلف
شمال األطلسي "الناتو" بانضمام 

أعضاء جدد إليه.
من املتوقع دخول اقتصادات دول 
العالم فـي حالة ركود، ال سيما 
مع رفع البنوك املركزية العاملية 
ألسعار الفائدة لكبح معدالت 

التضخم املرتفعة.

تغير خريطة
التحالفات العاملية

٥

من املرجح استمرار حالة االستقطاب 
التي يعاني منها ا�تمع األمريكي،

ال سيما فيما يتعلق بقضايا
مثل اإلجهاض وحيازة

السالح.

تنامي حالة االنقسام فـي 
الواليات املتحدة األمريكية

٨

من املتوقع أن يستعيد قطاع الطيران 
املدني عافيته إلى مستويات ما قبل 

جائحة كورونا.

استعادة حركة الطيران 
نشاطها إلى ما قبل الوباء ٩

سيقدم عام ٢٠٢٣ بعض اإلجابات حول 
التقدم الذي أُحِرز فـي االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس، ال سيما مع إطالق شركة 

"أبل" (Apple) أول سماعة
رأس خاصة بالواقع

االفتراضي.

االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس 

١٠

بسبب تصاُعد التنافس بني القوى 
العظمى، وتداعيات جائحة كورونا، 
واالضطرابات االقتصادية، والطقس 

القاسي، والتغير االجتماعي 
السريع. والتكنولوجي 

االجتاه نحو عالم متغير

Source: https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/14/ten-trends-to-watch-in-the-coming-year
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١٠ قـضـــايــــــا  يجب مراقبتها فـي عام ٢٠٢٣

سوف تسعى روسيا إلى تأجيج 
الصراع خالل الفترة املقبلة، وهو 
ما يضع مزيًدا من الضغوط على 
الدول الغربية لتقويض الدعم 

الغربي ألوكرانيا.

األزمة
الروسية األوكرانية

١

٢
٣ركود االقتصاد العاملي

ع األزمة الروسية  من املتوقع أن تَُسرِّ
األوكرانية من حتول الدول إلى 

مصادر الطاقة املتجددة، مثل طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية، فضًال 

عن الطاقة النووية.

جهود مكافحة التغيرات املناخية

٤

سيواجه اقتصاد الصني 
العديد من التحديات خالل 

املقبلة. الفترة 

التحديات االقتصادية 
الصينية

٦

قد يُسهم اندالع األزمة الروسية 
األوكرانية فـي اتساع رقعة 
الصراع لتشمل دوًال أخرى.

مناطق صراع جديدة

٧

قد تؤدي األزمة الروسية األوكرانية 
إلى تغيير خريطة التحالفات العاملية؛      

حيث من املتوقع أن يرحب حلف
شمال األطلسي "الناتو" بانضمام 

أعضاء جدد إليه.
من املتوقع دخول اقتصادات دول 
العالم فـي حالة ركود، ال سيما 
مع رفع البنوك املركزية العاملية 
ألسعار الفائدة لكبح معدالت 

التضخم املرتفعة.

تغير خريطة
التحالفات العاملية

٥

من املرجح استمرار حالة االستقطاب 
التي يعاني منها ا�تمع األمريكي،

ال سيما فيما يتعلق بقضايا
مثل اإلجهاض وحيازة

السالح.

تنامي حالة االنقسام فـي 
الواليات املتحدة األمريكية

٨

من املتوقع أن يستعيد قطاع الطيران 
املدني عافيته إلى مستويات ما قبل 

جائحة كورونا.

استعادة حركة الطيران 
نشاطها إلى ما قبل الوباء ٩

سيقدم عام ٢٠٢٣ بعض اإلجابات حول 
التقدم الذي أُحِرز فـي االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس، ال سيما مع إطالق شركة 

"أبل" (Apple) أول سماعة
رأس خاصة بالواقع

االفتراضي.

االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس 

١٠

بسبب تصاُعد التنافس بني القوى 
العظمى، وتداعيات جائحة كورونا، 
واالضطرابات االقتصادية، والطقس 

القاسي، والتغير االجتماعي 
السريع. والتكنولوجي 

االجتاه نحو عالم متغير

Source: https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/14/ten-trends-to-watch-in-the-coming-year
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مستقبل النظام الدولي بعد األزمة األوكرانية

ضـــوء  فـــي  األوســـط  الشـــرق  تجـــاه  األمريكيـــة  التوجهـــات  مســـتقبل 
الجديـــدة القومـــي  األمـــن  اســـتراتيجية 

الملف النووي اإليراني وآفاق التطور في ٢٠٢٣

مســـتقبل تعدديـــة األطـــراف فـــي ظـــل عالـــم متغيـــر: مـــن منظـــور األمـــم 
المتحـــدة فـــي مصـــر

مستقبل السياسة الروسية فـي الشرق األوسط فـي ظل األزمة األوكرانية

التكيف مع بيئة أمنية خطرة: االتحاد األوروبي والحرب األوكرانية

التوجــــه االســــتراتيجي األمريــــكي الجديــــد وتأثيـــره علـــى العالقـــات 
األمريكيـــة المصريـــة 

هل يشهد العالم حرًبا باردة جديدة؟
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جوهــر فكــرة النظــام الدولــي يتعلــق بالقــوى أو القــوة القــادرة علــى فــرض الســام 
فــي العالــم، وحيــن كان العالــم محصــوًرا فــي القــارات الثــاث: أوروبــا وإفريقيــا 
وآســيا، كان مــن يتحكــم فــي البحــر المتوســط هــو مــن يفــرض الســام العالمــي، ومن 
هــذا المنطلــق ظهــر مفهــوم Pax Romana، أي الســام الرومانــي الــذي فرضتــه 
اإلمبراطوريــة الرومانيــة، وبعدهــا ظهــر مفهــوم Pax Islamica؛ حيــث صــارت 
ــن كان  ــا الحالتي ــي كلت ــم، وف ــي اإلقلي ــوة اإلســامية هــي مــن تفــرض الســام ف الق
النظــام الدولــي يتحكــم فيــه قطــب واحــد. واســتمر هــذا الوضــع حتــى نهايــة القــرن 
الخامــس عشــر، ثــم بــرزت القــوى اإلســبانية والبرتغاليــة والهولنديــة والعثمانيــة، 
وبهــذا أصبــح العالــم متعــدد األقطــاب، وظــل كذلــك مــع صعــود وهبــوط القــوى 
المســيطرة؛ فتراجعــت القــوى الهولنديــة والبرتغاليــة واإلســبانية، وبــرزت اإلنجليزيــة 
والفرنســية. ومــع نهايــة الحــرب العالميــة األولــى خــرج العديــد مــن اإلمبراطوريــات 
مــن قيــادة النظــام الدولــي، ولــم تبــَق إال بريطانيــا وفرنســا، وبعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة حلـّـت محلهمــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد الســوفيتي. وفــي عــام 
ــم فــي عهــدة الســام  ــح العال ــة، وأصب 1991 خــرج االتحــاد الســوفيتي مــن المعادل
األمريكــي Pax Americana. ومــع انــدالع األزمــة األوكرانيــة فشــلت الواليــات 
ــي  ــور الشــرقية ف ــي يوغوســافيا وتيم ــا حــدث ف ــي فــرض الســام كم المتحــدة ف
التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وكمــا حــدث فــي أفغانســتان والعــراق والصومــال 
فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين. واليــوم يدخــل العالــم فــي مرحلــة جديــدة لــن 
تكــون هــي مرحلــة الســام األمريكــي، ولــن تكــون فيهــا الواليــات المتحــدة هــي القــوة 
العالميــة المســيطرة التــي تديــر نظــام القطــب الواحــد. وفــي هــذا اإلطــار، ســتلقي 
ــر  ــة، وتأثي ــة واألمريكي ــح األوروبي ــن المصال ــى التصــادم بي ــة الضــوء عل هــذه الورق
ذلــك علــى حلــف الناتــو، ومســتقبل االتحــاد األوروبــي فــي ظــل تنامــي النزعــات 
القوميــة، وتأثيــر الحــروب التجاريــة علــى هيــكل النظــام الدولــي، ومســتقبله، ومــآالت 

عــودة االتحــاد الســوفيتي تحــت عبــاءة القيصريــة الروســية.

مستقبل النظام الدولي بعد األزمة 
األوكرانية

عـــارف مــحــمــد  نــصــر  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهـــرة
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية

واألمريكيــة  األوروبيــة  المصالــح  بيــن  التصــادم  أوًلا: 
الناتــو حلــف  تماســك  علــى  وتأثيراتــه 

فــي البدايــة راهنــت أطــراف األزمــة األوكرانيــة علــى تحقيــق أهدافها فــي فترة زمنية 
قصيــرة، ومــع تطــور العمليــات العســكرية وتوســعها تضاربــت المصالــح، وتصادمــت 
األهــداف، وجــاءت النتائــج مخالفــة لمــا تــم التخطيــط لــه مــن البدايــة؛ فقــد أيقنــت 
القيــادة الروســية أن الهــدف مــن اســتفزاز حلــف شــمال األطلســي »الناتــو« لهــا هــو 
توريــط روســيا فــي حــرب اســتنزاف تحشــد لهــا روســيا كل طاقاتهــا، فتحــدث أزمــة 
اقتصاديــة تربــك الدولــة الروســية، فتفشــل خططهــا االســتراتيجية، وقــد تقــود إلــى 
ثــورة شــعبية تســقط الحــزب الحاكــم، وقــد أدركــت القيــادة الروســية ذلــك مبكــًرا؛ 

فآثــرت التريــث والتحــرك بخطــوات محســوبة دون التــورط فــي حــرب شــاملة. 

وفــي المقابــل راهنــت الــدول األوروبيــة علــى العقوبــات االقتصاديــة التــي تــم فرضهــا 
علــى روســيا فــي خطــوات متتاليــة، ومتســارعة كان الهــدف منهــا إحــداث شــلل كامــل 
وتــام فــي النظــام االقتصــادي الروســي، يجبــر القيــادة السياســية علــى التراجــع، 
ــي  ــرار ف ــع الق ــق؛ ليقظــة صان ــم يتحق ــا ل ــا، وهــو م ــي أوكراني ــة ف ــول بالهزيم والقب
موســكو، ونجاحــه فــي تحويــل العقوبــات االقتصاديــة إلــى ســاح تضــرب بــه أوروبــا 
مصالحهــا، وتدخــل مجتمعاتهــا فــي أزمــة حياتيــة غيــر مســبوقة، وفــي الوقــت ذاتــه 

تربــح روســيا مــن وراء هــذه العقوبــات مــا لــم يخطــر فــي حســبان َمــن فرضهــا.

ومــع اســتمرار الحــرب بوتيــرة منخفضــة، واســتمرار العقوبــات االقتصاديــة بوتيــرة 
متصاعــدة وشــاملة وقاســية، ومــع تحــول العقوبــات إلــى تحقيــق نتائــج عكســية علــى 
الــدول والمجتمعــات األوروبيــة، بحيــث صــارت وســيلة لعقــاب المجتمعــات األوروبيــة 
ــا لروســيا؛ ُفِقــَد األمــُل فــي تحقيــق حســم عســكري قريــب فــي األزمــة  وليــس عقاًب
ــدول  ــح ال ــا تصادمــت مصال ــن هن ــق، وم ــي األف ــول دبلوماســية ف ــة، أو حل األوكراني
األوروبيــة مــع المصالــح األمريكيــة، وشــهد حلــف الناتــو خافــات داخليــة غيــر معلنــة 

مــع اســتمرار الحــرب.

راهنـــت  البدايـــة  فـــي 
أطـــراف األزمـــة األوكرانيـــة 
أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى 
فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، 
العمليـــات  تطـــور  ومـــع 
وتوســـعها  العســـكرية 
المصالـــح،  تضاربـــت 
األهـــداف،  وتصادمـــت 
ــة  ــاءت النتائـــج مخالفـ وجـ
لمـــا تـــم التخطيـــط لـــه فـــي 

البدايـــة.  
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إن مــن مصلحــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة اســتمرار الحــرب، واســتنزاف روســيا 
إلــى أقصــى مــدى، وتوريــط الصيــن، كذلــك، بصــورة أكبــر مــع روســيا، وعلــى الجانــب 
ــة خانقــة، توشــك أن تعصــف  ــة اجتماعي ــا فــي أزمــة اقتصادي ــت أوروب اآلخــر، دخل
بحكومــات العديــد مــن دولهــا التــي تعتمــد علــى مصــادر الطاقــة الروســية بصــورة 
كبيــرة، فارتفعــت أســعار المحروقــات؛ بــل انعــدم وجودهــا فــي بعــض الــدول لفتــرات 
ــع ســوف تتوقــف لعــدم توفــر الطاقــة الازمــة؛  ــد مــن المصان ــل إن العدي ــة، ب طويل
ممــا ســيخلق أزمــة بطالــة شــديدة وقاســية، ولألســف الشــديد كلمــا تحــرك االتحــاد 
األوروبــي لتخفيــف األزمــة أتـَـْت قراراتــه بنتائــج عكســية؛ حيــث صــارت األزمــة أشــبه 

بلعبــة شــطرنج بيــن روســيا واالتحــاد األوروبــي.

ــا إنهــاءُ  ــد مــن الــدول األوروبيــة وخصوًصــا ألماني ــا أصبــح مــن مصلحــة العدي وهن
الحــرب األوكرانيــة بصــورة ســريعة، ولــم تعــد هزيمــة روســيا هدًفــا، ولكــن لألســف 
إنهــاء الحــرب اآلن ليــس فــي مصلحــة القيــادة األمريكيــة، ولــن تســتطيع أوروبــا 

ــة لهــذه األزمــة. منفــردة وضــع نهاي

يهــدد  أوروبــا  فــي  القوميــة  النزعــات  تصاعــد  ثانًيــا: 
األوروبــي االتحــاد  مســتقبل 

حيـن يتـم تهديـد الـذات، وحيـن تفشـل الصيـغ األخـرى للوجـود والتطـور والتقـدم، 
تنطلـق الـروح العنصريـة المتعصبـة فـي النفـوس، فيظهـر اليميـن المتطـرف بصـورة 
تلقائية، حدث هذا مرات كثيرة، فبعد فشـل الثورة الفرنسـية عام 1٧٨9 في تحقيق 
أهدافهـا وشـعاراتها مـن الحريـة والمسـاواة والمؤاخـاة، عـادت الحـركات القوميـة 
فـي أوروبـا فـي القـرن التاسـع عشـر، وبعـد الفشـل الذريـع الـذي ُمنيـت بـه التيـارات 
الرومانسـية والماركسـية والسـيريالية في بدايات القرن العشـرين، ظهرت التيارات 
القومية اليمينية الشـعبية، فظهر هتلر وموسـوليني، ومعهما النازية والفاشـية اللتان 

سـيطرتا علـى المشـهد األوروبـي فـي النصـف األول مـن القـرن الماضـي.

ــد  ــوع وفــي كل جهــة، تهدي ــد مــن كل ن ــي بالتهدي ــم الغرب ــوم بعــد أن شــعر العال والي
ديموغرافــي بانقــراض العــرق األبيــض علــى مســتوى األرض وتناقصــه مــن ٢٨٪ 
مــن ســكان العالــم عــام 191٦ إلــى 1٨٪ مــن ســكان العالــم عــام ٢٠1٦، وتهديــد 
نيــن والمســلمين إلــى أوروبــا وأمريــكا بصــورة تُفقدهــا هويتهــا البيضــاء  بزحــف الملوِّ
المســيحية، وتهديــد بفقــدان قيــادة العالــم علمّيًــا، وتكنولوجّيًــا أمــام تقــدم دول شــرق 
آســيا، وتهديــد بفقــدان الهيمنــة االقتصاديــة علــى العالــم أمــام التنيــن الصينــي 
الزاحــف ببــطء ليبتلــع اقتصــادات العالــم الثالــث، ويهــدد أوروبــا وأمريــكا فــي عقــر 
ــدان الســيطرة  ــد بفق ــل المنافســة، وتهدي ــن خــال ســلع رخيصــة ال تقب ــا م دارهم
العســكرية علــى األرض لصالــح روســيا التــي تســعى للثــأر مــن حلــف شــمال األطلســي 
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لــدوره فــي تفكيــك االتحــاد الســوفيتي وإذالل العــرق الســافي فــي روســيا والبلقــان، 
كل هــذا يوقــظ النزعــات الشــعبية اليمينيــة عنــد البيــض فــي أوروبــا وأمريــكا، 
واغتنــام  للتقــدم  الشــعبية  اليمينيــة  لألحــزاب  ســانحة  فرصــة  يعطــي  وبالتالــي 
ــة  ــا العنصري ــق أهدافه ــادة تشــكيل المشــهد السياســي بصــورة تحق الفرصــة، وإع

ــذات. ــزة حــول ال ــة المتمرك المتعالي

وهنــا نحتــاج إلــى تفكيــر عميــق رصيــن متــزن وفــي الوقــت ذاتــه بعيــد المــدى لقــراءة 
المشــهد، كمــا نحتــاج إلــى أن نحلــل األســباب فــي عمقهــا التاريخــي، وفــي أبعادهــا 
الفلســفية، وفــي دالالتهــا السياســية والمســتقبلية، ونحتــاج إلــى أن نقــرأ تطوراتهــا 
المســتقبلية بواقعيــة دون أمنيــات، وأخيــًرا نحتــاج إلــى أن نبلــور مواقــف وسياســات 

واقعيــة بعيــدة المــدى، تــدرك حقيقــة الواقــع، وتتعامــل معــه طبًقــا لمعطياتــه.

إن أوروبــا تواجــه روســيا التــي تدعــي أنهــا تحــارب النازيــة فــي أوكرانيــا، مســتندة فــي 
ذلــك إلــى مبــررات عرقيــة وعنصريــة أكثــر منهــا إنســانية وقانونيــة، لذلــك ســيكون 
مــن أهــم نتائــج هــذه الحــرب تعظيــم مكانــة األفــكار العنصريــة والعرقيــة البيضــاء 
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، ولعــل المبــرر الــذي قــاد المتطوعيــن للذهــاب إلــى 
أوكرانيــا كان عنصرّيًــا، مثلمــا كان مبــرر عناصــر داعــش للذهــاب إلــى ســوريا 

ــا.  والعــراق دينّيً

وفــي خضــم ذلــك، وفــي ظــروف مشــابهة لما كان في ألمانيا في بدايات العشــرينيات 
مــن القــرن الماضــي يســتيقظ المــارد األلمانــي ليعلــن أعظــم خطــة تســليح فــي 
تاريخــه؛ حيــث تــم تخصيــص مائــة مليــار يــورو لتســليح الجيــش األلمانــي، وهنــا 
يُْطــَرُح الســؤال المنطقــي: أال تخــاف أوروبــا أن يعــود الفكــر القومــي المتطــرف إلــى 
ألمانيــا فــي ظــل هــذه النزعــة العســكرية الجديــدة؟ أم أن القيــادات األوروبيــة هــي 
نســخة مــن القيــادات نفســها التــي تســامحت مــع ظهــور التيــارات القوميــة المتطرفــة 
ــة  ــى اشــتعال الحــرب العالمي ــي أدت إل ــات القــرن العشــرين، والت ذاتهــا فــي ثاثيني

الثانيــة؟ أســئلة تحتــاج إلــى تفكيــر عميــق وبصيــرة سياســية نافــذة.

ثالًثــا: الحــروب االقتصاديــة والتجاريــة ســتعيد تشــكيل 
النظــام الدولــي القــادم

يُجمـع العديـد مـن الخبـراء علـى أن الحـرب العالميـة الثالثـة قـد بـدأت فعـلًا، وأننـا 
اآلن فـي خضـم اندفاعاتهـا األولـى. وألننـا فـي عصـر تغلـب فيـه القـوة الناعمـة علـى 
القـوة الخشـنة، فـإن ميـدان هـذه الحـرب سـيكون االقتصـاد بـكل وسـائله وأدواتـه، 
فحيـن اندلعـت الحـرب األوكرانيـة وتحققت المواجهة المباشـرة بيـن الغرب مجتمًعا 
فـي حلـف الناتـو وبيـن روسـيا، واشـتعلت الحـرب االقتصاديـة بصـورة غيـر مسـبوقة 

التـي  التهديـدات 
الغربـي  العالـم  واجههـا 
الشـعبية  النزعـات  أيقظـت 
فـي  البيـض  عنـد  اليمينيـة 
وأعطـت  وأمريـكا،  أوروبـا 
اليمينيـة  لألحـزاب  فرصـة 
وإعـادة  للتقـدم  الشـعبية 
السياسـي  المشـهد  تشـكيل 
أهدافهـا  تحقـق  بصـورة 
المتعاليـة  العنصريـة 

المتمركزة حول الذات.  
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فـي التاريـخ الحديـث، التـي كان الهـدف منهـا تدمير االقتصاد الروسـي، ولكن نتيجة 
للتخطيـط االسـتراتيجي للقيـادة الروسـية كانـت آثـار تلـك الحـرب االقتصاديـة أكثـر 
تدميـًرا فـي اقتصاديـات أوروبـا وأمريـكا؛ ممـا قـاد إلـى سـقوط حكومـات، وتهديـد 
أخـرى بالمصيـر نفسـه فـي أول انتخابات قادمة، بـدأت المجتمعات األوروبية تعرف 
حقيقـة معنـى اقتصـاد الحـرب، من حيث تقنين اسـتهاك السـلع، وانقطاع الكهرباء، 
اقتصاديـة  أزمـات  معـه  الـذي حمـل  الشـتاء  قـدوم  مـع  للفحـم، خصوًصـا  والعـودة 

واجتماعيـة لـم تعرفهـا أوروبـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة.

وحيــث لــم تفلــح األزمــة األوكرانيــة فــي فــك االرتبــاط بيــن الصيــن وروســيا فــكان 
الخيــار االســتراتيجي هــو إشــعال أزمــة تايــوان لدفــع الصيــن للمواجهــة العســكرية، 
ــمَّ الدخــول فــي حالــة اقتصــاد حــرب، وبذلــك  أو التــورط فــي غــزو تايــوان، ومــن ثَ
يتــم إربــاك الخطــط الصينيــة فــي التفــوق االقتصــادي علــى الواليــات المتحــدة، وفــي 

الجعبــة الغربيــة الكثيــر الــذي ســيخرج فــي قــادم األيــام.

إن الحــرب العالميــة الثالثــة بــدأت بالفعــل بيــن الشــرق ممثــلًا فــي الصيــن وروســيا، 
وبيــن الغــرب ممثــلًا فــي أمريــكا ومــن ســيكمل المســار معهــا، وخصوًصــا بريطانيــا 
الفتــرة  فــي  تغييــر حكومــات  إمــا ستشــهد  أوروبــا  بقيــة  وأســتراليا؛ ألن  وكنــدا 
إلــى  للرجــوع  الشــعبية  الضغــوط  تحــت  تضطــر حكوماتهــا  ســوف  أو  القادمــة، 
االهتمــام باألوضــاع االقتصاديــة لشــعوبها. هــذه الحــرب تــدور فــي ميــدان االقتصــاد 
بــأدوات مختلفــة، إمــا عســكرية، أو مــن خــال األوبئــة والفيروســات، أو مــن خــال 
افتعــال األزمــات وفــرض العقوبــات والمقاطعــة االقتصاديــة، ومــا علــى شــعوبنا فــي 
العالــم العربــي إال أن تــدرك أن االقتصــاد هــو الميــدان الحقيقــي للمواجهــة فــي 
الزمــن القــادم، وأن القــوة العســكرية دون قــوة اقتصاديــة كافيــة لــن تكــون قــادرة علــى 

ــدول والمجتمعــات.  ضمــان األمــن القومــي لل

رابًعا: بداية االنتقال إلى عالم ما بعد الغرب
تشـــهد الـــدول الغربيـــة وخصوًصـــا الواليـــات المتحـــدة حالـــة نـــادرة مـــن االرتبـــاك 
والتشـــتت فـــي التعامـــل مـــع أزمـــة دوليـــة كبيـــرة توشـــك أن تتطـــور إلـــى حـــرب عالميـــة 
ثالثـــة، وأهـــم مامـــح هـــذه الحالـــة أنـــه يمكـــن توصيفهـــا بأنهـــا حالـــة ردود أفعـــال 
متســـرعة، وغاضبـــة، وانتقاميـــة، ومـــن ثـــّم، فهـــي قصيـــرة األمـــد فـــي تأثيرهـــا، 
ومشـــتتة فـــي نتائجهـــا، فكثيـــر مـــن القـــرارات التـــي صـــدرت عـــن الـــدول الغربيـــة 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة حلـــف الناتـــو، ومـــن دار فـــي فلكهـــا، كانـــت مرتبكـــة، وتأثيرهـــا 
ـــا مجتمعـــات  ـــَط عشـــواء فـــي كل اتجـــاه، بمـــا فيه ـــُط خب ـــل يخِب ـــب الهـــدف، ب ال يصي

هـــذه الـــدول واقتصاداتهـــا. 

العالميـــة  الحـــرب 
الثالثـــة بـــدأت بالفعـــل بين 
ـــًلا فـــي الصين  الشـــرق ممثَّ
الغـــرب  وبيـــن  وروســـيا، 
ومـــن  أمريـــكا  فـــي  ـــًلا  ممثَّ
معهـــا،  المســـار  ســـيكمل 
بريطانيـــا  وخصوًصـــا 
ألن  وأســـتراليا؛  وكنـــدا 
إمـــا ستشـــهد  أوروبـــا  بقيـــة 
تغيير حكومـــات في الفترة 
القادمـــة، أو ســـوف تضطـــر 
حكوماتها تحـــت الضغوط 
للتراجـــع  الشـــعبية 
باألوضـــاع  لالهتمـــام 

االقتصادية لشعوبها.  
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اتجاهات مستقبلية

ـــل الروســـي  ـــة الفع ـــي مواجه ـــاك ف هـــذا التشـــتت واالرتب
فـــي أوكرانيـــا بـــردود أفعـــال أقـــل فـــي القـــوة، وأضعـــف 
فـــي التأثيـــر، وليســـت مـــن جنـــس الفعـــل نفســـه، خلـــق 
ـــي تســـتفيد  ـــم ك ـــي العال ـــوى أخـــرى ف فرصـــة ســـانحة لق
ــادة، وأن  ــيطرة والقيـ ــد للسـ ــي الفاقـ ــع الدولـ ــن الوضـ مـ
تتحـــرك فـــي اتجـــاه االنتقـــال إلـــى عالـــم مـــا بعـــد الغـــرب. 
ولعـــل الوضـــع االســـتثنائي الـــذي تمـــر بـــه الواليـــات 
ــة،  ــاد الحســـم فـــي المواجهـ المتحـــدة، مـــن حيـــث افتقـ
والتـــردد، والبـــطء فـــي اتخـــاذ القـــرار قـــد أغـــرى القـــوى 
الدوليـــة الصاعـــدة بـــأن تتحـــرك فـــي اتجاهـــات مختلفـــة، 
الواليـــات  وخصوًصـــا  الغربيـــة،  الـــدول  جعـــل  ممـــا 
المتحـــدة، تتخـــذ مـــن القـــرارات مـــا ينـــال مـــن شـــرعية 
ـــي  ـــم الت ـــم، ومـــا يشـــكك فـــي منظومـــة القي ـــا للعال قيادته
ظلـــت تســـوقها ألكثـــر مـــن قرنيـــن مـــن الزمـــان، ومـــا يهـــز 
االســـتقرار القانونـــي الـــذي خلـــق حالـــة الثقـــة الدوليـــة 

فـــي قيـــادة الغـــرب للعالـــم.

فـي 3٠ مـن أبريـل عـام ٢٠٢٢، صـّرح وزيـر الخارجيـة 
شـينخوا  أنبـاء  لوكالـة  الفـروف«  »سـيرجي  الروسـي 
الصينيـة، مبـرًرا العمليـة الروسـية العسـكرية الخاصـة 
فـي أوكرانيـا بالقـول بأنهـا »تسـاهم فـي عمليـة تحريـر 
العالـم مـن االضطهـاد االسـتعماري الجديـد الـذي يقـوم 
بـه الغـرب«. هـذه اللغـة الجديـدة تسـتفيد مـن الوضـع 
موضـوع  فـي  الغربيـة  الـدول  بـه  تمـر  الـذي  المرتبـك 
وأضـاف  وتداعياتهـا،  أوكرانيـا  فـي  الروسـية  الحـرب 
فـي  مسـتقلًا  نهًجـا  ينتهجـون  الذيـن  »أولئـك  الفـروف: 
السياسـة الداخليـة والخارجيـة، يحـاول الغربيون قمعهم 
بأكثـر األسـاليب وحشـية... فنحـن نـرى كيـف يتـم فرض 
السـيطرة فـي منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، وكذلـك 
بـروح عقيـدة مونـرو القديمـة )التـي تنطـوي علـى أن أي 
محاولة الستعمار أو التدخل في شؤون دول األمريكتين 
سـتعتبرها واشـنطن عملًا عدائّيًا يتطلب تدخلها( تسـعى 
الواليـات المتحـدة إلـى إمـاء كيـف وبأيـة معاييـر يمكـن 
العيـش فـي أمريـكا الاتينيـة؟ كمـا أن الضغـط مسـتمر 

علـى بياروسـيا، هـذه القائمـة يمكـن أن تطـول.«

ــرب  ــأن محــاوالت »الغ ــه ب ــر الروســي ثقت ــد الوزي ــم أك ث
وحــل  للتاريــخ  الطبيعــي  المســار  لوقــف  الجماعيــة« 
مشــكاته علــى حســاب اآلخريــن محكوم عليها بالفشــل؛ 
ألن العالــم الحديــث متعــدد األقطــاب، حيــث »يتمتــع كل 
فــرد بحريــة حقيقيــة فــي االختيــار، بمــا فــي ذلــك طــرق 
التنميــة والمشــاركة فــي مشــروعات التكامــل. إن الغــرب 
ــر البشــرية،  ــا لمصي ــوا حكًم ــون أن يكون وأتباعــه يحاول
لقــد وصــل األمــر إلــى نقطــة أن األقليــة الغربيــة تحــاول 
أن تســتبدل بالقانــون الدولــي الــذي تــم االلتــزام بــه بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة نظاًمــا قائًمــا علــى قواعــد 
تكتبهــا واشــنطن وحلفاؤهــا بأنفســهم ثــم تفرضهــا علــى 
المجتمــع الدولــي باعتبارهــا ملزمــة بالقانــون الدولــي 

الــذي تــم االلتــزام بــه مــن قبــل«.

وهنــا يُطــَرح الســؤال الجوهــري.. هــل الحقائــق علــى 
األرض تشــير إلــى إمكانيــة االنتقــال إلــى عالــم مــا بعــد 
الغــرب؟ أم أن هــذا مجــرد شــعار ومداعبــة لعواطف دول 
العالــم غيــر الغربــي لحشــد تأييدهــا للموقــف الروســي 

فــي مواجهتــه الشرســة مــع حلــف الناتــو؟

ــة المباشــرة والســريعة  قــد ال يكــون مــن الســهل اإلجاب
عــن هــذا الســؤال االســتراتيجي الكبيــر، لكــن هنــاك 
إرهاصــات كثيــرة تجعــل مــن مجــرد التفكير فــي االنتقال 
ــا عقــلًا، وإن كان  ــم مــا بعــد الغــرب أمــًرا ممكًن إلــى عال
غيــر متــاح تحقيقــه بصــورة ســريعة فــي الواقــع الدولــي، 

وذلــك لألســباب اآلتيــة:

مـــن 	  واالتصـــاالت  المعلومـــات  ثـــورة  حققتـــه  مـــا 
ـــد  ـــا أفق ـــكار واالختراعـــات؛ مم ـــوم واألف انتشـــار العل
ـــا  ـــي كان يحققه ـــا النســـبية الت ـــي المزاي ـــم الغرب العال
واالبتـــكارات  لاختراعـــات  احتـــكاره  خـــال  مـــن 

والعلـــوم والمعـــارف.

التراجـــع الشـــديد لـــرأس المـــال البشـــري فـــي الـــدول 	 
ـــى العقـــول المهاجـــرة،  الغربيـــة، وتزايـــد االعتمـــاد عل
ـــي  ـــى روســـيا ف ـــة عل ـــوط األمريكي ـــى حـــد أن الضغ إل



 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

الفتـــرة األخيـــرة بعـــد األزمـــة األوكرانيـــة ترجـــع بعـــض أســـبابها إلـــى الرغبـــة فـــي 
ـــة  ـــات المتحـــدة، فقـــد بـــدأت اإلدارة األمريكي ـــى الوالي ـــر العلمـــاء الـــروس إل تهجي
فـــي األيـــام األخيـــرة دراســـة مشـــروع قانـــون يخفـــف قيـــود الهجـــرة والتجنيـــس؛ 
لتســـهيل اســـتقطاب العلمـــاء الـــروس فـــي التخصصـــات التكنولوجيـــة الدقيقـــة 

واالســـتراتيجية.

ظهــور منافســين اقتصادييــن مــن خــارج الغــرب، مثــل: الصيــن والهنــد وروســيا، 	 
حريصيــن علــى التمــرد علــى القيــادة الغربيــة للعالــم، يختلفــون كثيــًرا عــن اليابــان 
ــل  ــرب، ب ــع الغ ــع المنافســة م ــا فــي موق ــا يوًم ــم تكون ــن ل ــة اللتي ــا الجنوبي وكوري

ــا لــه. كانتــا امتــداًدا حضارّيً

ضعــف المؤسســات الدوليــة التــي صنعهــا الغــرب للتحكــم فــي العالــم وقيادتــه، 	 
مثــل األمــم المتحــدة وغيرهــا، التــي بــدأت تفقــد جاذبيتهــا وبريقهــا.

هــذه األســباب وغيرهــا قــد تمثــل إرهاصــات لانتقــال إلــى عالــم مــا بعــد الغــرب، 
إذا فقــد الغــرب قدرتــه علــى التصحيــح الذاتــي، واســتعادة القــوة، والتجــدد الذاتــي 

الــذي كان جوهــر فلســفة الحداثــة لعــدة قــرون.

ــاءة  ــت عبـ ــوفيتي تحـ ــاد السـ ــودة االتحـ ــا: عـ خامًسـ
القيصريـــة الروســـية

فـــي يـــوم األحـــد 3  مـــن يوليـــو عـــام ٢٠٢٢، فـــي عيـــد القـــوات البحريـــة الروســـية، 
ـــوان »القيصـــر  ـــار لســـيرته الذاتيـــة عن خـــرج الرئيـــس »فاديميـــر بوتيـــن«، الـــذي اخت
ــه »قلـــب  ــون لديـ ــه علـــى أن يكـ ــه حـــرص فـــي حياتـ ــه بأنـ ــد« ولخـــص تجربتـ الجديـ
ـــة الروســـية  ـــا العقيـــدة العســـكرية البحري ـــارد، ويـــد نظيفـــة« - معلًن ســـاخن، وعقـــل ب
الجديـــدة، والتـــي تتألـــف مـــن خمـــس نقـــاط، هـــي: أولًا يَُعـــد نهـــج الواليـــات المتحـــدة 
ــيا  ــا لألمـــن القومـــي لروسـ ــا رئيًسـ ــة تحدًيـ ــات العالميـ ــة فـــي المحيطـ ــو الهيمنـ نحـ
ــود  ــدم وجـ ــي عـ ــي الروسـ ــن القومـ ــى األمـ ــر علـ ــن الخطـ ــه مـ ــا: إنـ ــة، ثانًيـ االتحاديـ
ــة  ــية مخصصـ ــدود الروسـ ــارج الحـ ــز خـ ــاط التمركـ ــد، ونقـ ــن القواعـ ــدد كاٍف مـ عـ
ـــل،  ـــق الكوري ـــد مضاي ـــا: تَُع ـــة الروســـية، ثالًث ـــوات البحري ـــة للق ـــن الســـفن التابع لتموي
والبلطيـــق، والبحـــر األســـود، والجـــزء الشـــرقي مـــن البحـــر المتوســـط مهمـــة لضمـــان 
األمـــن القومـــي لروســـيا، رابًعـــا: ضـــرورة وجـــود نقـــاط ضمـــان لوجســـتية-فنية 
ـــاء أســـاطيل  ـــاج لبن ـــق اإلنت ـــر مراف ـــى تطوي ـــل عل ـــا: العم ـــر، خامًس ـــي البحـــر األحم ف

حامـــات طائـــرات حديثـــة للقـــوات البحريـــة. 

ومـــن يقـــارن بيـــن العقيـــدة العســـكرية البحريـــة الروســـية فـــي عـــام ٢٠٢٢، ونســـختها 
ــد  ــا؛ فقـ ــم بينهمـ ــارق الضخـ ــة الفـ ــورة قاطعـ ــدرك بصـ ــام ٢٠15 يـ ــي عـ ــابقة فـ السـ

ــي  ــا فـ ـ ــم دخـــل حًقّ العالـ
تســـتعيد  جديـــدة،  مرحلـــة 
االتحـــاد  دور  روســـيا  فيهـــا 
كانـــت  وإن  الســـوفيتي، 
اســـتدعاء  تفضـــل  قيادتهـــا 
الروســـية،  القيصريـــة 
بالصـــورة  تتعلـــق  ألســـباب 
الســـلبية لالتحـــاد الســـوفيتي 
وعلـــى  الجـــوار،  دول  فـــي 
داخـــل  القوميـــات  بعـــض 

الروســـي.   االتحـــاد 
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ركـــزت النســـخة الســـابقة علـــى أربعـــة أبعـــاد أساســـية 
وهـــي:  االتحاديـــة،  لروســـيا  البحريـــة  لاســـتراتيجية 
ـــا: الكشـــف عـــن  أولًا تعزيـــز نشـــاط النقـــل البحـــري، ثانًي
المـــوارد الطبيعيـــة فـــي الميـــاه الدوليـــة، ثالًثـــا: تكثيـــف 
البحـــوث العلميـــة البحريـــة، رابًعـــا: االهتمـــام بالنشـــاط 
النســـخة  أن  ومـــن هنـــا يظهـــر  البحـــري.  العســـكري 
ـــة، أمـــا  الســـابقة كانـــت تغلـــب عليهـــا الصبغـــة االقتصادي
ـــن  ـــة العســـكرية م ـــل الصبغ ـــي تحم ـــة فه النســـخة الحالي
جانـــب، وكل عناصـــر المواجهـــة علـــى المســـتوى الدولـــي 
ـــا  مـــن جانـــب آخـــر، وهـــذا يؤكـــد أن العالـــم قـــد دخـــل حّقً
ـــدة، وأن روســـيا تســـتعيد دور االتحـــاد  ـــة جدي ـــي مرحل ف
اســـتدعاء  تفضـــل  قيادتهـــا  كانـــت  وإن  الســـوفيتي، 
القيصريـــة الروســـية، ألســـباب تتعلـــق بالصـــورة الســـلبية 
لاتحـــاد الســـوفيتي فـــي دول الجـــوار، وعلـــى بعـــض 

ــاد الروســـي. القوميـــات داخـــل االتحـ

قــد  أننــا  نــدرك  أن  الضــروري  مــن  فإنــه  هنــا  ومــن 
ــة وســيطة بيــن الحــرب البــاردة،  ــا فــي مرحل ــا حّقً دخلن
والمواجهــة النوويــة، وأن التاريــخ يســتعيد تلــك المرحلــة 
العالميــة  الحــرب  بعــد  العالــم  علــى  ســيطرت  التــي 
الثانيــة، ولكــن بــأدوات جديــدة، وأدوار جديــدة للفاعليــن 

القدامــى، مــع إضافــة بعــض الفاعليــن الجــدد. 

لقــد بــدأت هــذه الحــرب بقــرار مــن حلــف الناتــو تحــت 
القيــادة األمريكيــة فــي أوكرانيــا، وكانــت روســيا فــي 
موقــع المنفعــل وليــس الفاعــل، وتمــت إعــادة المحاولــة 
مــع الصيــن فــي زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي 
ــوان، ولكــن الصيــن  الســابقة »نانســي بيلوســي« إلــى تاي
التزمــت ضبــط النفــس؛ ألنهــا لــم تكمــل العــدة والعتــاد 
بعــد، ولــم تصــل إلــى المســتهدفات االقتصادية، وســيظل 
الغــرب يحــاول مــع الصيــن مــرات ومــرات حتــى يتــم 
اســتفزازها أو إيجــاد مبــررات لتطبيــق عقوبــات عليهــا.

الحـرب البـاردة الحاليـة والتـي توشـك أن تكـون سـاخنة 
صـورة  فـي  كانـت  لـو  حتـى  النوويـة،  األدوات  ببعـض 
فـي  تشـرنوبل  مـع  حـدث  كمـا  نوويـة  مفاعـات  تفجيـر 

األول  وهدفهـا  جوهرهـا،  الحـرب  هـذه   ،19٨٦ عـام 
مجتمًعـا  الغـرب  يسـعى  حيـث  االقتصـاد؛  هـو  واألخيـر 
الحفـاظ  إلـى  وأسـتراليا  وأوروبـا  أمريـكا  فيـه  بمـا 
ومنـع  العالمـي،  االقتصـاد  علـى  الغربيـة  الهيمنـة  علـى 
المسـتوى،  هـذا  علـى  تنافـس  أن  مـن  تحديـًدا   الصيـن 
أو تسـتحوذ علـى جـزء مـن العالـم، هذه الحـرب جوهرها 
خلـق األزمـات السـتنزاف االقتصاديـات، ووضـع الـدول 
المسـتهدفة فـي حالـة »اقتصـاد حرب«، وهـذا ما نجحت 
السياسـة الروسـية فـي عـدم التـورط فيـه فـي أوكرانيـا؛ 
فلـم تلجـأ إلـى تسـريع العمليـات حتـى ال تؤثـر الحـرب 
علـى االقتصـاد القومـي الروسـي، والتـورط فـي الحـروب 
هـو التحـدي الحقيقـي الـذي يواجـه العديـد مـن الـدول 

العربيـة فـي هـذه اللحظـة.

األزمـــة  انتهـــاء  بعـــد  الدولـــي  النظـــام  إن  وختاًمـــا، 
األوكرانيـــة ســـوف يكـــون بالتأكيـــد مختلًفـــا عمـــا كان 
قبلـــه، وســـوف تفقـــد الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
ــا عليـــه، وســـوف تتراجـــع أهميـــة  ــا بـــه وهيمنتهـ تفردهـ
ودور حلـــف الناتـــو الـــذي كان يحتكـــر الشـــرعية الدوليـــة 
والعـــراق،  يوغوســـافيا،  فـــي  لمصالحـــه  ويوظفهـــا 
وســـوريا، وليبيـــا، وســـوف يكـــون لروســـيا والصيـــن دور 
ــؤال،  ــى السـ ــادم. ويبقـ ــي القـ ــام الدولـ ــي النظـ ــل فـ فاعـ
هـــل اســـتعد العـــرب لتحديـــد موقعهـــم فـــي النظـــام 

الدولـــي الجديـــد؟



 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

نســتهل هــذه المشــاركة برســم صــورة للمشــهد العالمــي فــي عــام ٢٠٢3، مــع تســليط 
الضــوء علــى الحاجــة إلــى العمــل العالمــي وتعدديــة األطــراف، ونوضــح النقــاط 
العريضــة لجــدول أعمــال األمــم المتحــدة حــول المســتقبل، ونســتعرض إســهامات 
مصــر فــي تعدديــة األطــراف، ونختتــم هــذه المقالــة بالنظــر عــن كثــب إلــى الــدور 

الــذي تلعبــه األمــم المتحــدة فــي مصــر علــى مــدار الســنوات الخمــس القادمــة.

وفــي هــذا الصــدد نشــير إلــى مــا صــرح بــه الســيد/ أنطونيــو جوتيريــش - األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة:

»إن ما نتخذه اليوم من خيارات أو ما نتقاعس عن اتخاذه يمكن أن يقود إلى االنهيار 
أو التعافي والمضي نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأفضل حاًلا وأكثر أماًنا.«

المشهد العالمي في عام ٢٠٢٣ 
مــع بدايــة عــام ٢٠٢3، نقتــرب ســريًعا مــن منتصــف رحلــة الخمــس عشــرة ســنة 
للوفــاء بالتزاماتنــا فــي جــدول أعمــال ٢٠٢3 للتنميــة المســتدامة. ويبقــى أمامنــا 
دنــا بعــدم  ثمانــي ســنوات للوفــاء بالتزاماتنــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة وتعُهّ
إغفــال أحــد. لــم يُْعــِط عــام ٢٠٢٢ فرصــة للعالــم ليتعافــى مــن جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، بــل وضــع أمامــه تحديــات جديــدة فــي صــورة 
نزاعــات عالميــة واضطرابــات اقتصاديــة وماليــة وكــوارث كبــرى. ففــي العــام األخيــر 
كان هنــاك 1٠٠ مليــون شــخص حــول العالــم فــي حالــة فــراٍر مســتمٍر مــن الحــروب، 
وحرائــق الغابــات، والجفــاف، والفقــر، والجــوع )*(. وفــي ظــل مواجهاتنــا المســتمرة 

مستقبل تعددية األطراف في 
ظل عالم متغير: من منظور األمم 

المتحدة في مصر

ــدة/ إيـــلـــيـــنـــا بـــانـــوفـــا ــيــ ــســ الــ

المنسق المقيم لألمم المتحدة في مصر

)*( فيديو رسالة األمين العام لألمم المتحدة في العام الجديد ٢٠٢3
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-12-28/secretary-generals-new-years-video-message-2023-scroll-
down-for-french-version
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لتداعيــات التغيــر المناخــي المتســارع، يناضــل العالــم مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 
بشــأن حلــول مشــتركة. فنحــن حالّيًــا بصــدد نقطــة تحــوُّل فــي التاريــخ: أفعالنــا 
ــا فــي مســتقبل أخضــر  ــا وأحفادن ــب أبنائن خــال الســنوات القادمــة ســتحدد نصي

أفضــل آمــن وحيــاة كريمــة. 

تعددية األطراف: خيارنا الوحيد
تعتمــد تعدديــة األطــراف علــى مــدى قدرتنــا علــى تعزيــز األهــداف المشــتركة 
والموازنــة بيــن المصالــح المتنافســة وتنظيمهــا، فهــي التــزاٌم بنظــام دولــي قائــم علــى 
القواعــد والتعــاون الدولــي، بمــا يتوافــق مــع أغــراض ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة 
ــأزم، وال تــزال  ــة مــن الت والقانــون الدولــي. وبــا شــك تمــر تعدديــة األطــراف بحال

تتعاظــم الحاجــة إلــى المنهــج متعــدد األطــراف أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ا حتـى إنـه ال تسـتطيع البلـدان  وتواجـه البشـرية اليـوم تحديـات كبيـرة ومعقـدة جـّدً
التعامـل معهـا بمفردهـا؛ حيـث جـاء على لسـان األمين العام لألمـم المتحدة أنطونيو 
جوتيريـش: »فـي ظـل هـذا االختبـار الكبيـر المشـترك بيننـا منـذ الحـرب العالميـة 
الثانية، تجد البشرية نفسها أمام اختيار صريح وعاجل: إما االندثار أو االنتصار«، 
وقد أردف قائلًا: »من أزمة المناخ إلى تعدد النزاعات، وال سـيما الحرب المسـتمرة 
فـي أوكرانيـا، وحوكمـة أسـلحة الدمـار الشـامل، والحـاالت الصحيـة الطارئـة مثـل 
فيـروس كورونـا المسـتجد، ونظـام الحمايـة الدوليـة لاجئيـن«، وال تـزال التحديـات 
خطيـرة. وفـي حيـن حطمـت تركيـزات غـازات االحتبـاس الحـراري، وارتفاع منسـوب 
البحـر، والمحتـوى الحـراري للمحيطـات، أرقاًمـا قياسـية جديـدة فـي عـام ٢٠٢٢، 
يواجـه نصـف البشـر مخاطـر الفيضانـات، والجفـاف، والعواصـف العاتيـة، وحرائـق 
الغابـات، ومـا مـن أمـة بمنـأى عـن ذلك؛ وهذا هو بالتحديد سـبب حاجتنا إلى العمل 
مًعـا، ولمـاذا نحتـاج إلـى تعدديـة األطـراف. إنهـا خيارنـا الوحيـد، ألنـه ال توجـد دولـة 

أو جهـة فاعلـة أخـرى يمكنهـا حـل التحديـات التـي تنتظرنـا بمفردهـا.

جدول األعمال العالمي ومستقبله
عـــام ينبغـــي أن نركـــز جهودنـــا متعـــددة األطـــراف؟ فـــي الوقـــت الـــذي يوجـــد فيـــه 
انشـــقاق كبيـــر فـــي المنتديـــات متعـــددة األطـــراف، مـــا زالـــت االتفاقـــات البـــارزة منـــذ 
ــل  ــا لتمويـ ــال أديـــس أبابـ ــدول أعمـ ــن جـ ــر كل مـ ــث يتضافـ ــة؛ حيـ ــام ٢٠15 قائمـ عـ
التنميـــة، وإطـــار ِســـنداي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، وجـــدول أعمـــال ٢٠3٠ 
للتنميـــة المســـتدامة الـــذي يشـــمل 1٧ هدًفـــا للتنميـــة المســـتدامة، واتفـــاق باريـــس 
ـــة،  ـــه للســـنوات القادم ـــا علي ـــلًا استرشـــادّيًا متفًق ـــا دلي ـــاخ لتشـــكل جميعه ـــر المن لتغي
وهـــي تمدنـــا بصفتهـــا جـــداول أعمـــال عالميـــة بقائمـــة مهـــام عالميـــة ينبغـــي علـــى 

جميـــع الـــدول تنفيذهـــا.

تعتمد تعددية األطراف 
علـــى مدى قدرتنـــا على تعزيز 
األهداف المشتركة والموازنة 
المتنافســـة  المصالـــح  بيـــن 
وتنظيمها. وهـــو التزام بنظام 
القواعـــد  علـــى  قائـــم  دولـــي 
والتعـــاون الدولي، بما يتوافق 
ومبـــادئ ميثـــاق  أغـــراض  مـــع 
والقانـــون  المتحـــدة  األمـــم 

الدولـــي.  
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

ـــا ال نســـتطيع  ـــى اإلقـــرار بأنن ـــة المســـتدامة واتفـــاق باريـــس عل تقـــوم أهـــداف التنمي
ــتدامة.  ــاخ واالسـ ــة بالمنـ ــراءات الخاصـ ــر واإلجـ ــى الفقـ ــاء علـ ــن القضـ ــل بيـ الفصـ
ويكمـــن المنظـــور اإلدراكـــي الـــذي رســـخه المجتمـــع العالمـــي فـــي هـــذه االتفاقـــات 
فـــي حصـــول جميـــع النـــاس علـــى حيـــاة كريمـــة مزدهـــرة؛ فعلينـــا أن نفكـــر فـــي 
الكوكـــب الـــذي نعيـــش عليـــه والبيئـــة التـــي حولنـــا. ففـــي الغالـــب، ال يقـــع الضـــرر 
الناجـــم عـــن التدهـــور البيئـــي واآلثـــار الســـلبية للتغيـــر المناخـــي فقـــط حيثمـــا كان 
المنشـــأ، بـــل فـــي واقـــع األمـــر نجـــد الفئـــات األكثـــر فقـــًرا واألكثـــر ضعًفـــا فـــي العالـــم 
ــا أي دور  ــن لهـ ــم يكـ ــا لـ ــن أنهـ ــي فـــي حيـ ــر المناخـ ــن التغيـ ــرًرا مـ ــد تضـ ــي األشـ هـ
ـــق أهـــداف  ـــود لتحقي ـــد الجه ـــى تجدي ـــاج إل ـــا نحت ـــمَّ فإنن فـــي هـــذه المســـألة. ومـــن ثَ
ـــاق  ـــذ اتف ـــي تنفي ـــع اإلســـراع ف ـــة المســـتدامة الســـبعة عشـــر فـــي كل مـــكان، م التنمي
باريـــس؛ ولذلـــك تَُعـــد خطـــوة االتفـــاق التاريخـــي بشـــأن إنشـــاء صنـــدوق الخســـائر 
واألضـــرار فـــي مؤتمـــر األطـــراف الســـابع والعشـــرين التفاقيـــة األمـــم المتحـــدة 
ـــا بهـــا لتحقيـــق  ًب اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ الـــذي اســـتضافته مصـــر خطـــوًة ُمَرحَّ
ــات التـــي  ــاخ علـــى المجتمعـ ــر المنـ ــار تغيـ ــة آثـ ــبيلًا لمعالجـ ــة، وسـ ــة المناخيـ العدالـ

تضـــررت فيهـــا األرواح وســـبل المعيشـــة.

ـــام لألمـــم المتحـــدة،  ـــن الع ـــا بإرشـــادات األمي ـــا نســـتعين فـــي منظـــور عملن كمـــا أنن
ــج  ــره »برنامـ ــي تقريـ ــة فـ ــة المقدمـ ــي الرؤيـ ــي وردت فـ ــو جوتيريـــش، والتـ أنطونيـ
العمـــل المشـــترك الخـــاص بنـــا« مـــن ســـبتمبر ٢٠٢1، وهـــذا التقريـــر قـــد أعـــده 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة ِبنـــاًء علـــى طلـــب الـــدول األعضـــاء فـــي اإلعـــان 
الـــذي يشـــكل الذكـــرى الخامســـة والســـبعين لألمـــم المتحـــدة. ويَُعـــد »برنامـــج 
ــة  ــيط تعدديـ ــم لتنشـ ــال مصمـ ــدول أعمـ ــو جـ ــا« هـ ــاص بنـ ــترك الخـ ــل المشـ العمـ
األطـــراف واإلســـراع مـــن تنفيـــذ االتفاقـــات القائمـــة، وال ســـيما أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة. وقـــد اقتـــرح األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة بعـــض التوصيـــات فـــي 
أربعـــة نطاقـــات واســـعة، هـــي: )1( اتفـــاق عالمـــي جديـــد إلعـــادة توزيـــع الطاقـــة 
والمـــوارد وتجديـــد العقـــد االجتماعـــي، )٢( التركيـــز علـــى المســـتقبل مـــع اتخـــاذ 
ـــد  ـــال القادمـــة فـــي الحســـبان عن بعـــض الخطـــوات لشـــمول الشـــباب وألخـــذ األجي
اتخـــاذ قـــرارات السياســـات، )3( بـــذل الجهـــود لتقديـــم الســـلع العامـــة وإدارة 
ـــث مـــن األمـــم المتحـــدة؛  ـــر، )4( تحدي ـــة أكث ـــة بفعالي الصدمـــات واألزمـــات العالمي
حتـــى نكـــون مجهزيـــن بشـــكٍل أفضـــل لدعـــم الحكومـــات فـــي إيجـــاد الحلـــول متعـــددة 
األطـــراف وتنفيذهـــا. لذلـــك، يســـعى »برنامـــج العمـــل المشـــترك الخـــاص بنـــا« إلـــى 
تصحيـــح المســـار، وفًقـــا إلرشـــادات ميثـــاق األمـــم المتحـــدة لبنـــاء العالـــم اآلمـــن 
ــال ٢٠3٠  ــدول أعمـ ــي جـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــموالً، كمـ ــر شـ ــوًدا واألكثـ ــر صمـ واألكثـ

وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة.

عـــن  الناجـــم  الضـــرر 
واآلثـــار  البيئـــي  التدهـــور 
المنـــاخ  لتغيـــر  الســـلبية 
حيثمـــا  فقـــط  يقعـــان  ال 
كان المنشـــأ، بـــل فـــي واقع 
األمر نجـــد الفئات األكثر 
فقـــًرا واألكثـــر ضعًفـــا فـــي 
العالـــم هـــي األشـــد تضرًرا 
من تغيـــر المناخ في حين 
أنهـــا لـــم يكـــن لهـــا أي دور 

فـــي هـــذه المســـألة.  
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اتجاهات مستقبلية

جديـر بالذكـر أن األميـن العـام لألمـم المتحـدة قـد دعا إلى عقد قمة عن المسـتقبل 
في سبتمبر ٢٠٢4 لتمثل »فرصة تأتي في كل جيل مرة واحدة فقط لتنشط حراك 
العمـل العالمـي وتجـدد االلتـزام بالمبـادئ األساسـية وتزيـد مـن تطويـر أُطـر تعدديـة 
األطـراف حتـى تكـون مائمـة للمسـتقبل«. وسـيقدم عـام ٢٠٢3 عـدًدا مـن فـرص 
تعدديـة األطـراف لوضـع أساسـات قمـة المسـتقبل، هـذا إلـى جانـب مؤتمـر األمـم 
ا في شـهر مارس،  المتحـدة للميـاه ومؤتمـر األمـم المتحـدة المعنـي بأقـل البلدان نمّوً
وتقييـم منتصـف المـدة إلطـار ِسـنداي للحـد مـن مخاطـر الكـوارث فـي شـهر مايـو. 
وسـيمثل كلٌّ مـن قمـة األمـم المتحـدة بشـأن أهداف التنمية المسـتدامة وقمة طموح 

المنـاخ فـي شـهر سـبتمبر لحظـات رئيسـة لإلسـراع مـن وتيـرة الحـراك العالمي.

إسهامات مصر في تعددية األطراف
بصفتـي الُمنسـق الُمقيـم لألمـم المتحـدة، فإنـه مـن دواعـي سـروري أن أعمـل فـي 
مصـر وهـي أحـد األعضـاء المؤسسـين لألمـم المتحـدة ولديهـا سـجل ُمَميَّـز حافـل 
باإلنجـازات علـى مـدار ٧٧ عاًمـا بصفتهـا شـريًكا ضمـن األطـراف المتعـددة يتسـم 
بالمسـؤولية وااللتـزام باإلضافـة إلـى دوره الجوهـري. ففي عام ٢٠٢٢، احتلت مصر 
المرتبـة السادسـة كأكبـر منسـق لألمـم المتحـدة فـي عمليات حفظ السـام. ويرجع 
الـدور الريـادي التاريخـي الـذي تلعبـه مصـر إلـى تأسـيس حركـة عـدم االنحيـاز عـام 
19٦1، وال يـزال هـذا الـدور يُـَرى إلـى يومنـا هـذا متمثـلًا فـي صـوت السـلطة الـذي 
تنهـض بـه مصـر فـي مجموعـة السـبع وسـبعين، وقـد َمثَّلتـه شـخصياٌت بـارزة مثل د. 
مصطفـى كمـال طلبـة، المديـر التنفيـذي لبرنامـج األمـم المتحـدة للبيئـة منـذ عـام 
19٧5 حتـى 199٢، ود. بطـرس بطـرس غالـي، األميـن العـام لألمـم المتحـدة منـذ 
عـام 199٢ حتـى 199٦، والسـيدة غـادة والـي، المديـر التنفيـذي الحالـي لمكتـب 
األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة. ويتمثـل التـزام مصـر المسـتمر فـي 
نجـاح اسـتضافتها للمؤتمـر السـابع والعشـرين لألطـراف في اتفاقيـة األمم المتحدة 
اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ (COP27) فـي شـرم الشـيخ؛ حيـث شـهدت توقيـع 
اتفـاق بـارز بشـأن إنشـاء صنـدوق للخسـائر واألضـرار. وِبنـاًء علـى هـذا النجـاح، 
سـتواصل مصـر تحملهـا مسـؤولية الرئاسـة حتـى مؤتمر األطراف الثامن والعشـرين 
التفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ (COP28)، وسـتلعب دوًرا 

ـا علـى سـاحة األطـراف المتعـددة. مهّمً

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت مصــر واحــدة مــن أولــى الــدول التــي تبنت جــدول أعمال 
٢٠3٠ للتنميــة المســتدامة ومــا يشــمله مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وينعكــس 
هــذا فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ويتــم تأكيــده بتقديــم مصــر 
لثاثــة تقاريــر وطنيــة طوعيــة إلــى منتــدى األمــم المتحــدة السياســي رفيــع المســتوى 

المعنــي بالتنميــة المســتدامة؛ ممــا لقــي إشــادة واســعة علــى النطــاق الدولــي.

 ٢٠٢٣ عـــام  ســـيأتي 
فـــرص تعدديـــة  مـــن  بعـــدٍد 
األطـــراف لوضـــع أساســـات 
هـــذا  المســـتقبل،  قمـــة 
إلـــى جانـــب مؤتمـــر األمـــم 
المتحـــدة للميـــاه ومؤتمـــر 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
فـــي  ا  نمـــّوً البلـــدان  بأقـــل 
وتقييـــم  مـــارس،  شـــهر 
إلطـــار  المـــدة  منتصـــف 
ِســـنداي للحد من مخاطر 
مايـــو.  شـــهر  فـــي  الكـــوارث 
وسُيمثل كلٌّ من قمة األمم 
أهـــداف  بشـــأن  المتحـــدة 
المســـتدامة  التنميـــة 
فـــي  المنـــاخ  وقمـــة طمـــوح 
لحظـــات  ســـبتمبر  شـــهر 
رئيســـة لإلســـراع مـــن وتيرة 

العالمـــي.   الحـــراك 
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األمم المتحدة في مصر: شريك ملتزم
ــد نطــاق تمثيــل األمــم المتحــدة فــي مصــر مــن أوســع النطاقــات فــي المنطقــة؛  يَُع
بمــا لديهــا مــن مكاتــب تمثيــل يبلــغ عددهــا 3٨ مكتًبــا، منهــا 1٨ مكتًبــا إقليمّيًــا. 
وبتتبــع مســار شــراكة األمــم المتحــدة مــع مصــر الــذي يرجــع إلــى عــام 195٢، نجــد 
أن هنــاك فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن ٢3٠٠ موظــف تابــع لألمــم المتحــدة بمصــر. 
كمــا يمثــل وجودنــا طويــل المــدى وواســع النطــاق مــدى قــوة ارتباطنــا بمصــر. هــذا 
ويُلَحــظ دور األمــم المتحــدة علــى ســاحة التنميــة فــي مصــر مــن خــال ثــاث ميــزات 

نســبية، وهــي كاآلتــي:

أواًل: تقدم األمم المتحدة كلًّا من المشورة المتعلقة بالسياسات والدعم البرامجي للوفاء 
بالتزامهـا فـي تنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة. وهنـاك بعـض وكاالت األمـم المتحـدة 
التـي تقـدم علوًمـا وخبـرات فنيـة قيَِّمـة القتـراح حلـول تنميـة مسـتدامة متكاملـة، مثـل: 
منظمـة األغذيـة والزراعـة )فـاو(، والصنـدوق الدولـي للتنمية الزراعيـة )إيفاد(، ومنظمة 
العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة )اليونسـكو(، ومنظمة 
للمسـتوطنات  المتحـدة  األمـم  وبرنامـج  )يونيـدو(،  الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  األمـم 
البشـرية )موئـل األمـم المتحـدة(، ومنظمـة الصحـة العالميـة. وِبناًء علـى معرفة وخبرات 
المنظومـة التنمويـة لألمـم المتحـدة بأكملهـا، نأتـي ببعـض المناهـج االبتكاريـة لتقديـم 
إثبـات مفهـوم يمكـن دعمـه مـن ِقبَـل الحكومـة وغيرهـا مـن شـركاء التنميـة. وهنـاك مثاٌل 
ُمَميَّز على ذلك في مجال التكيف مع الظروف المناخية، أال وهو مشـروع تطوير شـبكة 
سـدود فـي دلتـا النيـل فـي مواجهـة البحـر المتوسـط مـع االسـتعانة بحلـول تعتمـد علـى 
ـذه برنامـج األمـم المتحـدة للتنميـة، وقـدم  الطبيعـة وإشـراك المجتمـع المحلـي؛ حيـث نفَّ

صنـدوق المنـاخ األخضـر الدعـم المالـي للمشـروع.

ثانًيــا: تتمتــع األمــم المتحــدة فــي مصــر بقــدرة فريــدة مــن نوعهــا فــي مجــال الحشــد 
والتنظيــم بصفتهــا شــريًكا ذا موثوقيــة وجــدارة فــي الحكومــة والمجتمــع الدولــي 
والقطــاع  المدنــي،  المجتمــع  مثــل:  التنميــة،  فــي  المصلحــة  ومختلــف أصحــاب 
الخــاص. ونحــن نعــزز هــذه القــدرة؛ وذلــك لجمــع الجهــات الفاعلــة المختلفــة مــن 
ــم  ــرة، وتقدي ــات شــراكة مبتك ــي، وإنشــاء عاق ــاون اإلنمائ ــود التع أجــل تنســيق جه
ــاٌل  ــاك أيًضــا مث ــا االســتراتيجية الناشــئة. وهن ــادة فكــري بشــأن القضاي نمــوذج ري
توضيحــي جيــد علــى ذلــك، أال وهــو المنصــة المشــتركة للمهاجريــن والاجئيــن 
فــي مصــر التــي تــم إطاقهــا فــي شــهر نوفمبــر لعــام ٢٠٢1، كمبــادرة مــن الحكومــة 
الســامية لألمــم  للمفوضيــة  الفنيــة  الريــادة  تحــت  فــي مصــر  المتحــدة  واألمــم 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن ومنظمــة الهجــرة الدوليــة؛ حيــث جمعــت جهــات فاعلــة 
مختلفــة لتقديــم مســاعدة أفضــل للفئــات المســتضعفة مــن المهاجريــن والاجئيــن 

ــات المســتضيفة. ــدى المجتمع ــى الصمــود ل وتحســين القــدرة عل

تمثيـــل  نطـــاق  ُيَعـــد 
األمم المتحـــدة في مصر 
مـــن أوســـع النطاقـــات فـــي 
لديهـــا  بمـــا  المنطقـــة؛ 
مـــن مكاتـــب تمثيـــل يبلـــغ 
منهـــا  مكتًبـــا،   ٣8 عددهـــا 
ـــا، فضـــًلا  18 مكتًبـــا إقليمّيً
عـــن وجـــود أكثر مـــن ٢٣٠٠ 
لألمـــم  تابـــع  موظـــٍف 
فـــي  بمصـــر  المتحـــدة 

الحالـــي.   الوقـــت 
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ثالًثــا: تقــدم األمــم المتحــدة دعًمــا مباشــًرا مســتهدًفا ألشــخاص معينيــن فــي مصــر 
والذيــن هــم معرضــون لخطــر تغافلهــم. ويشــمل هــذا الدعــم تقديــم بعــض الخدمــات 
فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والطعــام والتغذيــة لــكٍلّ مــن المهاجريــن والاجئيــن 
وغيرهــم ممــن يعانــون مــن ضعــف أحوالهــم. وهكــذا تســعى وكاالت األمــم المتحــدة 
الرائــدة )مثــل: برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة مــرض نقــص المناعــة 
البشــرية )اإليــدز(، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، وصنــدوق الطــوارئ الدولــي 
للطفولــة )اليونيســف(، وكيــان األمــم المتحــدة المعنــي بالمســاواة بيــن الجنســين 
ــى  ــة العالمــي( إل ــم المتحــدة للمــرأة«، وبرنامــج األغذي ــة األم ــن المــرأة »هيئ وتمكي

االســتجابة لتعهــد أهــداف التنميــة المســتدامة بعــدم إغفــال أي أحــد.

ــع إلــى المســتقبل، ســتعمل األمــم المتحــدة فــي مصــر علــى تعزيــز  وختاًمــا، بالتطل
ــاون  ــم المتحــدة للتع ــل األم ــم إطــار عم ــد تقدي ــاث عن ــزات النســبية الث هــذه المي
فــي مجــال التنميــة المســتدامة )٢٠٢3 - ٢٠٢٧(، وهــي الوســيلة االســتراتيجية 
بيــن الحكومــة ومنظومــة األمــم المتحــدة فــي مصــر، مــع توجيــه األنشــطة التنمويــة 
لألمــم المتحــدة لدعــم تنفيــذ جــدول أعمــال ٢٠3٠. وســيأتي هــذا اإلطــار التعاونــي 
بثمــاره فــي خمســة مجــاالت تشــمل تقديــم خدمــات ذات جــودة لجميــع األفــراد، 
ونظــام اقتصــادي يتميــز بالشــمولية والمنافســة والتنــوع واالســتدامة، وإدارة المــوارد 
الطبيعيــة المســتدامة والقــدرة علــى الصمــود أمــام الظــروف المناخيــة، والشــفافية 
والحوكمــة الجيــدة وســيادة القانــون، والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 
وِبنــاًء علــى عاقــة شــراكة اســتمرت لســبعة عقــود، ســنواصل النضــال بصفتنــا 
شــريًكا موثوًقــا للحكومــة لكــي تخــرج اتفاقــات األطــراف المتعــددة إلــى النــور ولكــي 
نَِفــي بتعهدنــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة بعــدم إغفــال أي أحــد. وخــال هــذا 
ــن  ــا ل ــد »أنن ــذي أك ــم المتحــدة ال ــام لألم ــن الع ــن األمي ــام م المســار، نســتمد اإلله

ــا عــن عملنــا إلعــادة بنــاء حيــاة كريمــة للجميــع«. نتخلــى مطلًق

تتمتـــع األمـــم المتحدة 
فـــي مصـــر بقـــوة فريـــدة مـــن 
الحشـــد  مجـــال  فـــي  نوعهـــا 
شـــريًكا  بصفتهـــا  والتنظيـــم 
ذا موثوقيـــة وجدارة بالنســـبة 
للحكومة والمجتمع الدولي 
ومختلف أصحاب المصلحة 
مثـــل:  التنميـــة،  عمليـــة  فـــي 
المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع 

الخـــاص.  
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تكتســـب اســـتراتيجية األمـــن القومـــي األمريكـــي التـــي تصـــدر عـــادة عـــن اإلدارات 
األمريكيـــة أهميـــة كبيـــرة؛ حيـــث تتضمـــن رؤى وإدراكات الرئيـــس للمصالـــح 
األمريكيـــة علـــى مســـتوى العالـــم والتهديـــدات والمخاطـــر التـــي تواجـــه هـــذه 
المصالـــح وكيفيـــة مواجهتهـــا، لذلـــك فإنهـــا تعبـــر مـــن ناحيـــة عمـــا يمكـــن اعتبـــاره 
بــــ »اإلدراك الثابـــت« للمصالـــح األمريكيـــة التـــي تتمتـــع بقـــدر، ال بـــأس بـــه، مـــن 
الديمومـــة والثبـــات، كمـــا تعكـــس مـــن الناحيـــة األخـــرى مفاهيـــم الرئيـــس وإدراكاتـــه 
للمخاطـــر التـــي تهـــدد هـــذه المصالـــح وكيفيـــة مواجهتهـــا. هـــذه المفاهيـــم 
واإلدراكات تتغيـــر وتتبـــدل مـــن رئيـــس أمريكـــي آلخـــر، ومـــن هنـــا يأتـــي التمييـــز 

بيـــن كل وثيقـــة مـــن هـــذه الوثائـــق. 

ــي صــدرت فــي  ــت اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكــي الت ــي تضمن والوثيقــة الت
أكتوبــر ٢٠٢٢ عــن إدارة الرئيــس األمريكــي »جــو بايــدن« تأخــرت مــا يقــرب مــن عــام 
ونصــف العــام. هــذا التأخيــر لــه دالالتــه. فــإذا كان هنــاك مــن يبــرر هــذا التأخيــر 
باألزمــة األوكرانيــة وتداعياتهــا، فــإن هــذا التأخيــر مفعــم بالتــردد وتدنــي الثقــة 
فــي الــرؤى والسياســات، وضبابيــة مــا يمكــن اعتبــاره »خريطــة طريــق« إلدارة »جــو 
بايــدن« حــول أبــرز السياســات والتوجهــات التــي مــن المفتــرض أن تلــزم بهــا إدارة 

»بايــدن« نفســها أمــام الكونجــرس وأمــام الشــعب األمريكــي.

هــذا التأخيــر، أو التــردد فــي صياغــة ونشــر اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكــي 
إلدارة »جــو بايــدن« التــي يتولــى إعدادهــا كبــار المســؤولين والخبــراء والمستشــارين 
فــي اإلدارة، يعبــر عــن »غيــاب اليقيــن« لــدى هــذه اإلدارة فــي قــراءة الواقــع الدولــي 
ــر عــن رفــض الرئيــس وكبــار مستشــاريه لاعتــراف  بحقائقــه الجديــدة، وربمــا تُعبِّ
ــا  ــا أيًض ــر، ومــن هن ــا كان التأخي ــًرا، ومــن هن ــون مري ــا يك ــذي ربم ــع، ال ــذا الواق به
كان اإلصــرار علــى مواصلــة توجهــات »االســتعاء« األمريكيــة، وتكــرار الحديــث عــن 

»حاجــة العالــم للقيــادة األمريكيــة«.

مستقبل التوجهات األمريكية تجاه 
الشرق األوسط في ضوء استراتيجية 

األمن القومي الجديدة

إدريـــس السعيد  محمد  د. 

مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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فــي  وجــاءت   ،٢٠٢٢ أكتوبــر   1٢ فــي  نشــرت  التــي  االســتراتيجية  نّصــت  فقــد 
4٨ صفحــة علــى التركيــز علــى مــا أســمته بـــ »العقــد الحاســم« وتقصــد عقــد 
العشــرينيات مــن هــذا القــرن )٢٠٢٠- ٢٠3٠( »مــن أجــل تعزيــز المصالــح الحيويــة 
للواليــات المتحــدة وتمكينهــا مــن التفــوق علــى منافســيها الجيوسياســيين، والتصــدي 
للتحديــات المشــتركة، ووضــع العالــم بثبــات فــي طريــق يســير نحــو غــٍد أكثــر إشــراًقا 
وتفــاؤالً«. لكنهــا نصــت أيًضــا علــى أن »حاجــة العالــم للقيــادة األمريكيــة كبيــرة 
ــا منافســة  كمــا لــم تكــن فــي أي وقــت مضــى، وأن الواليــات المتحــدة تخــوض حالًي

ــي«. ــرة لتشــكيل النظــام الدول اســتراتيجية كبي

وإذا كانـت االسـتراتيجية قـد ركـزت بدرجـة كبيـرة علـى الداخـل األمريكـي وحـددت 
ثاثـة محـاور للنهـوض بهـذا الداخـل لخصتهـا فـي: حمايـة أمـن الشـعب األمريكـي، 
قلـب  فـي  الديمقراطيـة  القيـم  وتكريـس  والفـرص،  االقتصـادي  االزدهـار  وتوسـيع 
أسـلوب الحيـاة األمريكيـة والدفـاع عنهـا، فإنهـا وعلـى صعيـد السياسـة الخارجيـة 
اعتبـرت أن الصيـن هـي التحـدي األكبـر واألكثـر خطـورة »حيـث تمتلك النية، وبشـكل 
متزايـد، علـى إعـادة تشـكيل النظـام الدولـي لصالح نظام يميل لصالحها، أما روسـيا، 
فهـي، فـي منظـور هـذه االسـتراتيجية تحظـى بالمرتبـة الثانيـة كمركـز للخطـر مـن 
منظـور »تهديـداً لألمـن واالسـتقرار األوروبـي، واألمـن النـووي العالمـي«، ومـن هنـا 
التوجـه االسـتراتيجي األمريكـي لتأسـيس »شـبكة مـن التحالفـات والشـراكات  كان 
فـي أوروبـا ومنطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادي« لتضخيـم قـدرة الواليـات المتحـدة 
علـى مواجهـة التحديـات والتهديـدات. أمـا االهتمامـات األخـرى فقـد انحصـرت فـي 
التركيـز علـى ثاثـة تحديـات اعتبرتهـا االسـتراتيجية »عابـرة للحـدود« مثـل: األوبئـة، 
القومـي  األمـن  اسـتراتيجية  ركـزت  عـام  وبشـكل  واإلرهـاب.  المناخيـة،  والتغيـرات 
األمريكـي إلدارة الرئيـس »جـو بايـدن« علـى أولويـة الصيـن ودول منطقـة المحيطيـن 
الهنـدي والهـادئ، إلـى جانـب تسـليط الضـوء علـى السياسـة الصناعيـة بوصفهـا أداة 
أمـن قومـي محوريـة، وتضمنـت تفصيلّيًـا الموقف األمريكي من تايوان، وشـددت على 
التمييـز بيـن الحكومـة الصينيـة والشـعب الصينـي، وعلـى أن التشـديد المسـتمر على 
بلدان منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى الصين في شـتى أقسـام اسـتراتيجية 
األمـن القومـي يعتبـر عامـة فارقـة علـى أن اإلدارة األمريكيـة »لن تسـمح بأن تعصف 

أزمـات أخـرى بهـذه األولويـات االسـتراتيجية والتنافـس مـع الصيـن«.

وهكــذا نســتطيع أن نقــول إن اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكيــة تركــز علــى 
منطقتيــن محوريتيــن فــي العالــم هــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ وفــي القلــب 
ــد لألمــن  ــه مــن تهدي ــى روســيا ومــا تمثل ــد عل ــا وبالتحدي ــى أوروب ــن، وعل ــا الصي منه
واالســتقرار األوروبــي وخطــر التهديــدات النوويــة الروســية علــى األمــن العالمــي 

والتداعيــات المحتملــة لألزمــة األوكرانيــة علــى مســتقبل النظــام العالمــي.

التـــردد  أو  التأخيـــر، 
ونشـــر  صياغـــة  فـــي 
األمـــن  اســـتراتيجية 
القومـــي األمريكـــي إلدارة 
عـــن  يعبـــر  بايـــدن«  »جـــو 
لـــدى  اليقيـــن«  »غيـــاب 
قـــراءة  فـــي  اإلدارة  هـــذه 
الواقـــع الدولـــي بحقائقـــه 
ـــر  ُتعبِّ وربمـــا  الجديـــدة، 
عـــن رفـــض الرئيـــس وكبـــار 
لالعتـــراف  مستشـــاريه 

الواقـــع.   بهـــذا 
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أين إقليم الشرق األوسط في االستراتيجية األمريكية؟
ــى النحــو الســابق قــد يتبــادر إلــى الذهــن هامشــية إقليــم الشــرق األوســط فــي  عل
ــم تتضمــن نصوًصــا  اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكــي، فهــذه االســتراتيجية ل
واضحــة حــول مركزيــة أو أولويــة مــا إلقليــم الشــرق األوســط االســتراتيجية، لكــن 
التطــورات الجديــدة التــي فرضــت نفســها علــى إقليــم الشــرق األوســط أعــادت 

ــة. ــح األمريكي ــات والمصال ــة األولوي ــن منظوم ــة ضم ــه المهم ــم مكانت لإلقلي

ــران وبعــض  ــل إي ــة مــع بعــض األطــراف الشــرق أوســطية مث إن العــداءات األمريكي
فصائــل وتنظيمــات اإلســام السياســي، ومــا تصفــه الواليــات المتحــدة باإلرهــاب، 
ظلـّـت لســنوات تفــرض التزامــات وضمانــات أمريكيــة لهــؤالء الحلفاء االســتراتيجيين 
مــن ناحيــة، كمــا ظلـّـت تفــرض سياســات مواجهــة مــع مــن تعتبرهــم واشــنطن أعــداء 
مؤكديــن أو محتمليــن. وإذا كانــت أهميــة المنطقــة قــد تراجعــت جزئًيــا بســبب 
تراجــع أولويــة النفــط العربــي للواليــات المتحــدة فــي الســنوات األخيــرة بعــد أن 
ــدة،  ــإن التطــورات الجدي ــة مصــدرة للنفــط، ف ــى دول ــات المتحــدة إل ــت الوالي تحول
خاصــة ضمــن تداعيــات الحــرب األوكرانيــة ومــا يمثلــه النفــط والغــاز العربييــن 
مــن أســلحة مهمــة تريــد الواليــات المتحــدة توظيفهــا ضــد روســيا ولصالــح أوروبــا 
عــادت أهميــة المنطقــة مــرة أخــرى للدرجــة التــي أجبــرت الرئيــس األمريكــي »جــو 
بايــدن« للقيــام بجولــة شــرق أوســطية وزيــارة المملكــة العربيــة الســعودية بعــد دعــم 
الســعودية لقــرار تخفيــض إنتــاج النفــط الصــادر عــن منظمــة »أوبــك - بلــس« الــذي 

ــا للسياســة الروســية .  ــا ســعودًيا وخليجًي اعتبرتــه واشــنطن دعًم

هنــاك عامــان آخــران عظمــا مجــدًدا مــن أهميــة إقليــم الشــرق األوســط بالنســبة 
للسياســة والمصالــح األمريكيــة لــم تعيرهمــا اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكيــة 
الجديــدة األهميــة التــي يســتحقانها مــع العامــل األول: هــذان العامــان همــا الدخــول 
الصينــي القــوي إلــى الشــرق األوســط، وتوجهــات التحالفــات االســتراتيجية لبعــض 
الــدول الشــرق أوســطية مــع روســيا. فــإذا كان العامــل األول يلــزم الواليــات المتحــدة 
بتبنــي سياســات للمحافظــة علــى مصالحهــا االقتصاديــة وتحالفاتهــا وشــراكاتها 
الواليــات  يلزمــان  اآلخريــن  العامليــن  فــإن  األوســط  الشــرق  فــي  االســتراتيجية 
المتحــدة بتكثيــف تواجدهــا فــي الشــرق األوســط الحتــواء محــاوالت التغلغل وتوســيع 

مناطــق النفــوذ الصينيــة والروســية فــي اإلقليــم.

ــا جــاء ضمــن أصــداء  ــم الشــرق األوســط أخــذ يشــهد تحــوالت مهمــة بعضه فإقلي
الحــدث الهائــل المتمثــل فــي التحــدي الروســي غيــر المســبوق للواليــات المتحــدة 
بالدخــول عســكرًيا إلــى أوكرانيــا )٢٠٢٢/٢/٢4(، الــذي جــاء بمثابــة »انقــاب روســي 
علــى نظــام القطــب الواحــد، ومــن ثــم تزعــزع المكانــة األمريكيــة عنــد الحلفــاء فــي 

هنـــاك عامـــالن عظما 
مجـــدًدا مـــن أهميـــة إقليـــم 
الشـــرق األوســـط بالنســـبة 
والمصالـــح  للسياســـة 
األمريكيـــة ولـــم تعيرهمـــا 
األمـــن  اســـتراتيجية 
األمريكيـــة  القومـــي 
التـــي  األهميـــة  الجديـــدة 
وهمـــا  يســـتحقانها، 
الدخـــول الصينـــي القـــوى 
األوســـط،  الشـــرق  إلـــى 
التحالفـــات  وتوجهـــات 
لبعـــض  االســـتراتيجية 
أوســـطية  الشـــرق  الـــدول 

روســـيا.   مـــع 
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الشــرق األوســط، وبعضهــا اآلخــر جــاء نتيجــة تراجــع 
ثقــة الحلفــاء فــي وفــاء األمريكييــن بالتزاماتهــم األمنيــة 
نحوهــم، علــى نحــو مــا تكشــف مــن ضعــف رد الفعــل 
األمريكــي علــى التهديــدات التــي تعرضــت لهــا مصافــي 
أرامكــو النفطيــة الســعودية بســبب القصــف الصاروخــي 
مــن جانــب جماعــة أنصــار اللــه اليمنيــة )الحوثيــون(، 
ولذلــك شــهد عــام ٢٠٢٢ تمــرد عــدد مــن الــدول الشــرق 
التمــرد  مثــل   ، األمريكيــة  الزعامــة  علــى  أوســطية 
الســعودية  لدعــم  األمريكــي  الرفــض  الســعودي ضــد 
لقــرار منظمــة »أوبــك - بلــس«، بتخفيــض إنتــاج النفــط 
بمعــدل ٢ مليــون برميــل، ومثــل التمــرد اإليرانــي فــي 
إيــران  النــووي وتصعيــد تخصيــب  محادثــات االتفــاق 
يعنــى  مــا   ، للعــودة لاتفــاق  لليورانيــوم كخيــار بديــل 
ــة«  ــة نووي ــة حاف ــح »دول ــت تفضــل أن تصب ــران بات أن إي
ــم اتجــاه  ــة، ث عــن أن تعــود لاتفــاق بالشــروط األمريكي
إيــران لتوقيــع معاهــدة تحالــف طويــل المــدى مــع الصيــن 
وتكثيــف الشــراكة االســتراتيجية مــع روســيا، خاصــة فــي 
الحــرب األوكرانيــة، وامتــد التمــرد الشــرق أوســطى إلــى 
تركيــا حليــف واشــنطن فــي حلــف شــمال األطلســي التــي 
اتجهــت إلــى مزيــد مــن التعــاون مــع روســيا، خاصــة فــي 
ظــل تداعيــات األزمــة األوكرانيــة، وظهــر ذلــك واضًحــا 

فــي التعــاون الروســي مــع تركيــا فــي ســوريا.

نفسـها  تفـرض  أن  شـأنها  مـن  الثاثـة  العوامـل  هـذه 
علـى مخططـي السياسـة الخارجيـة األمريكيـة لتجديـد 
مركزيـة مكانـة إقليـم الشـرق األوسـط فـي اسـتراتيجية 
األمـن القومـي األمريكـي، وقـد عبـرت عـن هـذا التوجـه 
بوضـوح شـديد الدراسـة الصـادرة عـن معهـد واشـنطن 
مـع  »التعامـل  عنـوان  تحـت  األدنـى  الشـرق  لدراسـات 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي  للصيـن  األمنـي  الوجـود 
لثـاث  أهميـة  الدراسـة  هـذه  أعطـت  فقـد  إفريقيـا« 
مسـائل اعتبرتهـا محوريـة رأت أن الواليـات المتحـدة أن 
تعطيهـا أولويـة ضمـن أجنـدة مصالحهـا االسـتراتيجية. 
الواليـات  إن  تقـول  التـي  الدعـوة  سـيطرة  األولـى: 
األوسـط  »الشـرق  إقليـم  مـن  تنسـحب  باتـت  المتحـدة 

هـذه  بتكذيـب  الدراسـة  وطالبـت  إفريقيـا«  وشـمال 
فقـط.  باألقـوال  وليـس  باألفعـال  وتفنيدهـا  الدعـوة 
والثانية: التنامي العسـكري واألمني للصين في الشـرق 
األوسـط، والثالثة: تحول الشـركاء، وعلى رأسـهم حلفاء 
الواليـات المتحـدة بالمنطقـة نحـو التعاون العسـكري مع 
الصيـن )سـواء عبـر مبيعـات السـاح الصينـي المتطـور 
إلـى دول بالمنطقـة أو بالمنـاورات البحريـة المشـتركة(. 
وحـذرت الدراسـة مـن أن دول الشـرق األوسـط سـوف 
تسـعى إلـى تحقيـق التـوازن فـي عاقاتهـا مـع الواليـات 
المتحـدة والصيـن، وأن الوجـود األمنـي المتزايـد للصين 
فـي المنطقـة سـوف يشـكل معضلـة للواليـات المتحـدة 
فـي عاقاتهـا مـع شـركائها، األمـر الـذي يفـرض علـى 
الواليـات المتحـدة االجتهـاد فـي تبنـى سياسـات يكـون 
فـي مقدورهـا إعـادة كسـب الحلفـاء واحتـواء أي نفـوذ 

للصيـن أو روسـيا فـي الشـرق األوسـط.  

تحديات شرق أوسطية للسياسة األمريكية
الســؤال المباشــر لهــذه التوصيــة هــو: هــل تســتطيع 
الواليــات المتحــدة ذلــك؟ وهــل لديهــا العــزم واإلرادة 
الكافيــة لتبنــي سياســات يكــون مــن شــأنها اســتعادة 
كســب ثقــة الحلفــاء؟ وهــل يمكــن لواشــنطن التصــدي 
فــي  األمريكيــة  للسياســة  المنــاوئ  المتنامــي  للتيــار 
الشــرق األوســط الــذي تدعمــه روســيا والصيــن؟ وأيــن 
إســرائيل مــن هــذا كلــه؟ هــل تســتطيع الواليــات المتحــدة 
موازنــة سياســاتها مــع إســرائيل والعــرب فــي ظــل صعــود 
حكومــة إســرائيلية أكثــر راديكاليــة وأكثــر عدوانيــة ضــد 

الشــعب الفلســطيني؟

أمــام  ضخمــة  باتــت  التحديــات  أن  المؤكــد  األمــر 
ــى ضــوء  ــة فــي الشــرق األوســط عل السياســة األمريكي

عوامــل: ثاثــة 

ـــة  العامـــل األول: أن دول الشـــرق األوســـط ليســـت مغيب
ـــا  ـــة، وخاصـــة م ـــق التطـــورات العالمي عـــن الوعـــي بحقائ
يتعلـــق بالصـــراع الدائـــر علـــى قمـــة النظـــام العالمـــي بيـــن 
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كل مـــن الصيـــن وروســـيا مـــن ناحيـــة وبيـــن الواليـــات المتحـــدة مـــن ناحيـــة أخـــرى، 
ـــن-  ـــح محـــور الصي ـــن المؤشـــرات لصال ـــر م ـــق الكثي ـــذي يتجـــه، وف وهـــو الصـــراع ال
روســـيا الـــذي يكبـــر ويتأكـــد يوًمـــا بعـــد يـــوم علـــى نحـــو مـــا تكشـــف مـــن معلومـــات 
عـــن »القمـــة التليفزيونيـــة« التـــي عقـــدت بيـــن الرئيـــس الصينـــي »تشـــى جيـــن بينـــج« 
ــن  ــاق الزعيميـ ــة )٢٠٢٢/1٢/3٠(، واتفـ ــوم الجمعـ ــن« يـ ــر بوتيـ ــي »فاديميـ والروسـ
علـــى مواصلـــة تكثيـــف التعـــاون بينهمـــا وفًقـــا التفـــاق الشـــراكة االســـتراتيجية بينهمـــا، 
وقبـــول الرئيـــس الصينـــي دعـــوة نظيـــره الروســـي القيـــام بــــ »زيـــارة دولـــة« إلـــى موســـكو 
فـــي الربيـــع المقبـــل، وتأكيـــد الزعيميـــن عزمهمـــا علـــى »تعزيـــز التعـــاون بيـــن القـــوات 
المســـلحة لروســـيا والصيـــن، وإعـــان الصيـــن، عقـــب القمـــة، عبـــر إعامهـــا أنهـــا 
»مســـتعدة للعمـــل مـــع روســـيا وجميـــع القـــوى التقدميـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 

ـــب«. ـــة والترهي ـــكا( والحمائي ـــة القطـــب الواحـــد )أمري لمواجه

حقائــق التطــورات العالميــة عبــرت عنهــا بوضــوح شــديد صحيفة »لوبوان« الفرنســية 
بــأن »العالــم يميــل نحــو الشــرق، وســتحكمه آســيا )االســتبدادية( غــًدا أو بعــد غــد، 
ولــن يكــون أمــام الغــرب ســوى التكيــف، خاصــة أن األزمــة الحاليــة أدت إلــى ظهــور 
قطبيــن متعارضيــن همــا الواليــات المتحــدة، التــي ال تــزال ســيدة الغــرب المتداعــي، 

وآســيا التــي يجســدها محــور موســكو بكيــن الــذي أصبــح أقــوى«.

العامــل الثانــي: جديــة العــزم والمســاعي الصينيــة والروســية علــى توســيع مناطــق 
النفــوذ وتأســيس شــراكات اقتصاديــة واســتراتيجية مــع كبــرى الــدول اإلقليميــة 
ــة تكشــفت خــال القمــم الثــاث التــي شــارك فيهــا  الشــرق أوســطية. هــذه الجدي
الرئيــس الصينــي بالمملكــة العربيــة الســعودية )٨- ٢٠٢٢/1٢/9(: القمــة الصينيــة 

ــة. ــة- العربي ــة، والقمــة الصيني ــة - الخليجي - الســعودية، والقمــة الصيني

فقـــد اعتبـــر الرئيـــس الصينـــي »تشـــى جينـــج بينـــج« أن »قمـــة الريـــاض العربيـــة 
- الصينيـــة للتعـــاون والتنميـــة« هـــي حـــدث مفصلـــي فـــي تاريـــخ العاقـــات بيـــن 
الجانبيـــن، وأنهـــا ســـتقود العاقـــات والتعـــاون بيـــن الصيـــن والـــدول العربيـــة نحـــو 
ــة  ــتقالية وصيانـ ــك باالسـ ــها التمسـ ــة نفسـ ــي الكلمـ ــد فـ ــل«، وأكـ ــتقبل أجمـ مسـ
المصالـــح المشـــتركة، مشـــدًدا علـــى دعـــم جهـــود الـــدول العربيـــة »الستكشـــاف 
طـــرق التنميـــة التـــي تتماشـــى مـــع ظروفهـــا الوطنيـــة، والتحكـــم فـــي مســـتقبلها 
ــع  ــة مـ ــراكة الصينيـ ــن الشـ ــد مـ ــوذج الجديـ ــذا النمـ ــى أن هـ ــا يعنـ ــا« مـ ومصيرهـ
العـــرب ال يقـــوم علـــى فـــرض الوصايـــة والهيمنـــة، كمـــا هـــي الحـــال فـــي نمـــوذج 
الشـــراكة األمريكـــي خاصـــة والغربـــي عامـــة، ولكـــن هـــذا النمـــوذج الصينـــي 
ــى  ــوم علـ ــي - يقـ ــس الصينـ ــد الرئيـ ــا أكـ ــرب - كمـ ــع العـ ــة مـ ــراكة المقترحـ للشـ

احتـــرام اإلرادات والخصوصيـــات العربيـــة.

التطـــورات  حقائـــق 
عنهـــا  ـــرت  عبَّ العالميـــة 
شـــديد صحيفـــة  بوضـــوح 
الفرنســـية  »لوبـــوان« 
نحـــو  يميـــل  »العالـــم  بـــأن 
الشـــرق، وســـتحكمه آســـيا 
ولـــن  غـــد،  بعـــد  أو  غـــًدا 
يكـــون أمـــام الغـــرب ســـوى 

التكيـــف.  
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فـــي الوقـــت ذاتـــه الـــذي 
فـــي  الصيـــن  فيـــه  نجحـــت 
إقامة شـــراكات اســـتراتيجية 
مـــع إيـــران ومـــع الســـعودية 
التبـــادل  معـــدالت  وزيـــادة 
مـــع  الصينـــي  التجـــاري 
الـــدول العربيـــة اســـتطاعت 
روســـيا أن تحقـــق اختراقـــات 
مـــع  عالقاتهـــا  فـــي  مهمـــة 
أوســـطية  شـــرق  أطـــراف 
العالقـــات  أبرزهـــا  متعـــددة 

إيـــران.   مـــع 

وفــي كلمتــه أمــام القمــة الخليجيــة - الصينيــة كان الرئيــس الصينــي حريًصــا علــى 
الحديــث عــن التقــارب الحضــاري التاريخــي الصينــي - العربــي، وعــن تدعيــم 
»جوهــر الحضــارة الشــرقية« وليــس مــا يطرحــه الغــرب مــن »صراع بيــن الحضارات« 
واالســتعاء بالحضــارة الغربيــة علــى مــا عداهــا مــن الحضــارات األخــرى، ناهيــك 
عــن »فوبيــا العــداء لإلســام«. وجــاء »إعــان الريــاض« الــذي صــدر فــي ختــام القمــة 
العربيــة - الصينيــة ليؤكــد أوالً حــرص الجانبيــن علــى تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية 
القائمــة علــى التعــاون الشــامل والتنميــة المشــتركة لمســتقبل أفضــل، وااللتــزام 
بمبــادئ االحتــرام المتبــادل لســيادة ووحــدة األراضــي وســامتها اإلقليميــة ، وليؤكــد 
ثانًيــا أن القضيــة الفلســطينية تظــل قضيــة مركزيــة فــي الشــرق األوســط، وهــى التــي 
تتطلــب إيجــاد حــل عــادل ودائــم لهــا علــى أســاس )حــل الدولتيــن( مــن خــال إنهــاء 
االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي العربيــة، وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 

عــام 19٦٧ وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

وفــي الوقــت ذاتــه الــذي نجحــت فيــه الصيــن فــي إقامــة شــراكات اســتراتيجية 
مــع إيــران ومــع الســعودية )جــرى التوقيــع عليهــا خــال زيــارة الرئيــس الصينــي 
الــدول  التجــاري الصينــي مــع  التبــادل  للريــاض ٢٠٢٢/1٢/٨( وزيــادة معــدالت 
العربيــة، اســتطاعت روســيا أن تحقــق اختراقــات مهمــة فــي عاقاتهــا مــع أطــراف 
شــرق أوســطية متعــددة أبرزهــا العاقــات مــع إيــران التــي أثــارت غضــب اإلدارة 
األمريكيــة علــى نحــو مــا حــذر »جــون كيربــي« المتحــدث باســم األمــن القومــي فــي 
البيــت األبيــض فــي الوقــت الــذي كان فيــه الرئيــس الصينــي يجــري محادثاتــه مــع 
القــادة العــرب فــي الريــاض )٢٠٢٢/1٢/9( مــن »الشــراكات الدفاعيــة الكاملــة« 
بيــن موســكو وطهــران، واعتبــر أنهــا تلحــق أضــراًرا بأوكرانيــا والــدول المجــاورة 
إليــران والمجتمــع الدولــي«. التواجــد الروســي القــوى فــي الشــرق األوســط تجــاوز 
إيــران إلــى تركيــا وظهــر ذلــك فــي سياســات التنســيق الروســي- التركــي بخصــوص 
أوكرانيــا، وصــادرات الحبــوب واألســمدة مــن أوكرانيــا، كمــا ظهــر فــي تفعيــل مســار 
جديــد للتنســيق مــع تركيــا بخصــوص ســوريا، ربمــا يفضــي إلــى قمــة تركيــة - ســورية 
وعــودة الاجئيــن الســوريين مــن تركيــا إلــى ســوريا، ومــن ثــم تحريــك األزمــة الســورية 

ــًدا عــن التدخــات والتعقيــدات األمريكيــة.  نحــو الحــل بعي

هـــذه العاقـــة اإليرانيـــة مـــع روســـيا جعلـــت كًا مـــن الســـيناتورين الجمهورييـــن 
»تيـــد كـــروز« و«جيـــم ريـــش« يصفـــان إيـــران بأنهـــا »أكبـــر التحديـــات السياســـية 
الحاســـمة التـــي تواجههـــا الواليـــات المتحـــدة عـــام ٢٠٢3«. وأكـــد »نيـــد برايـــس« 
المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة )األربعـــاء ٢٠٢3/1/4( هـــذا التوصيـــف فـــي 
مؤتمـــر صحفـــي وقـــال إنـــه »ال يمكـــن إنـــكار أن إيـــران تمثـــل أحـــد أكثـــر التحديـــات 

التـــي نواجههـــا تعقيـــًدا«.
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الوجــود الروســي القــوى امتــد إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة فــي أشــكال متنوعــة 
مــن العاقــات االقتصاديــة والعســكرية وظهــر ذلــك بوضــوح فــي الموقــف الــذي 
اتخذتــه الســعودية، مــن قــرار »أوبــك- بلــس« علــى خــاف كل النــداءات والمطالــب 
ــا  األمريكيــة الــذي قــرر خفــض إنتــاج النفــط، األمــر الــذي اعتبرتــه واشــنطن دعًم
ســعودًيا لروســيا واعتبرتــه مجلــة »فوريــن أفيــرز« األمريكية أنه يكشــف أن الســعودية 
»لــم تعــد داعًمــا تلقائًيــا الســتراتيجية أمريــكا الكبــرى« وأن »العاقــة الحميمــة التــي 

ســادت بيــن البلديــن لعقــود لــن تعــود«.

أمــا العامــل الثالــث فهــو »العاقــة شــديدة الخصوصيــة والتفــرد« التــي تربــط 
الواليــات المتحــدة بالكيــان اإلســرائيلي، هــذه العاقــة تقــف حجــر عثــرة بيــن الــدول 
العربيــة والواليــات المتحــدة علــى ضــوء العامليــن الســابقين. كانــت الــدول العربيــة 
التجــاوزات  تتقبــل  أن  الخاصــة،  المصلحيــة  وحســاباتها  العتباراتهــا  مضطــرة، 
األمريكيــة فيمــا يتعلــق بدعــم السياســات العدوانيــة اإلســرائيلية ضــد الشــعب 
اإلســرائيلي  واإلنــكار  اإلســرائيلية،  الجرائــم  عــن  الطــرف  وغــض  الفلســطيني، 
ــة،  ــوق الشــرعية الدولي ــرام حق ــوق الشــعب الفلســطيني، وعــدم احت المســتمر لحق
والحيلولــة دون صــدور قــرارات إدانــة ضــد الجرائــم اإلســرائيلية بحــق الشــعب 
منافســة«  دوليــة  »قــوى  اعتبــاره  يمكــن  مــا  وجــود  ظــل  وفــي  اآلن  الفلســطيني. 
للواليــات المتحــدة ولديهــا االســتعداد الحتــرام المصالــح العربيــة واإلقــرار بالحقــوق 
الفلســطينية فــإن الــدول العربيــة الحليفــة لواشــنطن ســتجد لديهــا مســاحة معقولــة 

مــن التمــرد علــى السياســات األمريكيــة المنحــازة.

هــذا التطــور يضــع واشــنطن أمــام مــأزق يــزداد تأزًمــا يوًمــا بعــد يــوم. ففــي الوقــت 
الــذي بــدأت الــدول العربيــة الحليفــة لواشــنطن تــدرك أنــه بــات في مقدورهــا التمرد 
علــى السياســة األمريكيــة المنحــازة لكيــان االحتــال اإلســرائيلي، تجــئ إلــى الكيــان 
ــى  ــذي يتبن ــن نتنياهــو« ال ــي بزعامــة »بنيامي ــن التورات حكومــة متطرفــة تضــم اليمي
ــذ أســوأ سياســات  ــة وتنفي ــد األراضــي المحتل سياســة التوســع االســتيطاني وتهوي

القمــع ضــد الشــعب الفلســطيني.

وختاًمــا، هــذا المــأزق ســيبقى حائــًا دون نجــاح الواليــات المتحــدة فــي كســب 
المنافســة مــع الصيــن وروســيا فــي الشــرق األوســط، وســتبقى قــدرة الواليــات 
المتحــدة علــى اســتعادة النفــوذ فــي الشــرق األوســط غيــر محســومة، خاصــة فــي 
ظــل محدوديــة وربمــا غيــاب اكتــراث اســتراتيجية األمــن القومــي األمريكيــة بالشــرق 
األوســط، مقارنــة بمنطقتــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ علــى نحــو مــا ركــزت تلــك 

االســتراتيجية.  

اآلن وفـي ظـل وجود ما 
دوليـة  »قـوى  اعتبـاره  يمكـن 
منافسة« للواليات المتحدة 
الحتـرام  االسـتعداد  لديهـا 
واإلقـرار  العربيـة  المصالـح 
بالحقوق الفلسـطينية، فإن 
الحليفـة  العربيـة  الـدول 
لديهـا  سـتجد  لواشـنطن 
مسـاحة معقولـة مـن التمرد 
األمريكيـة  السياسـات  علـى 

إلسـرائيل.   المنحـازة 



4٢
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية
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إن التنبـؤ بمسـتقبل األحـداث والتوجهـات السياسـية يَُعـد أمـًرا فـي غايـة الصعوبـة، 
د وتشـعُّب المتغيـرات المؤثـرة عليهـا. وفـي هـذا اإلطـار، تأتـي السياسـة  بسـبب تعـدُّ
الخارجيـة الروسـية كِنتـاج لجملـة مـن المتغيـرات الداخليـة والخارجيـة التـي تتقاطع 
مـع بعضهـا؛ ممـا يعـوق الوصـول إلـى رؤيـة جازمـة لتطورهـا المسـتقبلي. وإذا أضفنا 
خاصيـة أخـرى وهـي ديناميكيـة بعض المحددات، مثل الحـرب، تزداد درجة التعقيد 
لمعرفـة مسـار السياسـة الروسـية بعـد انتهـاء الحـرب. لقد كانت الحـرب ليلة الرابع 
والعشـرين مـن فبرايـر ٢٠٢٢ وسـيلة لتحقيـق أهـداف السياسـة الروسـية، ولكن هذه 
ًدا جديـًدا ال يُمِكـن معرفـة أثـره النهائـي  الحـرب وبعـد أسـابيع قليلـة أصبحـت ُمحـدِّ

مـا دامت االشـتباكات مسـتمرة.

يمثِّـل اجتيـاح القـوات الروسـية األراضـي األوكرانيـة ومـا نتـج عنه مـن تداعيات أبرز 
ك االتحاد السـوفيتي، ويأتي في  حـدث واجـه السياسـة الخارجيـة الروسـية منـذ تفكُّ
مقدمـة اآلثـار المباشـرة لاجتيـاح علـى السياسـة الخارجيـة انشـغال الدبلوماسـية 
الروسـية بتبريـر ودعـم قـرار االجتيـاح علـى مسـتوى عاقـات روسـيا الثنائيـة وفـي 
األطـر الدوليـة المتعـددة، وكذلـك التعامـل مـع تداعياتـه خاصة فيما يتعلـق بمواجهة 

العقوبـات الغربيـة والحـد مـن آثارهـا علـى االقتصـاد الروسـي.

فخـال األشـهر األولـى لاجتيـاح، انشـغلت القيـادة الروسـية ووزارة الخارجيـة فـي 
بيـان أسـباب مـا وصفتـه موسـكو بـ«العمليـات الخاصـة« والزعـم بـأن هدفهـا هـو 
د حلـف شـمال األطلسـي »الناتـو«  حمايـة المصالـح القوميـة لروسـيا فـي وجـه تمـدُّ
نحـو حدودهـا الغربيـة ومـا يترتـب علـى التمـدد مـن تهديـد وجـودي لروسـيا. وقـد 
المجتمـع  أعضـاء  حيـاد  تقديـر  أقـل  علـى  أو  دعـم  كسـب  علـى  الكرمليـن  حـرص 
الدولي، خاصة في ظل منافسـة شـديدة مع مسـاٍع غربية متواصلة للتنديد بروسـيا 
ومعاقبتهـا والعمـل علـى عزلهـا سـواء مـن خـال صـدور قـرارات مـن أجهـزة األمـم 

المتحـدة أو بفـرض عقوبـات عليهـا.

مستقبل السياسة الروسية فـي الشرق 
األوسط فـي ظل األزمة األوكرانية

أ.د. صالح بن محمد اخلثالن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة الملك سعود - ومستشار مركز الخليج لألبحاث
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السياسـة الروسـية تجاه منطقة الشـرق األوسـط لم تكن بمعزل عن تلك التداعيات؛ 
فقـد بـادر الرئيـس الروسـي باالتصـال بزعمـاء دول المنطقة الطاعهم على أسـباب 
وأهـداف العمليـات الخاصـة، كمـا قـام وزيـر خارجيتـه بزيارة لعدد مـن دول المنطقة 
للهـدف ذاتـه. هـذه التحـركات بالطبـع لـم تكـن محصـورة فـي الشـرق األوسـط، وال 
يمكن االستدالل بها على تأثير الحرب في أوكرانيا على عاقات روسيا بالمنطقة، 
إال أن المؤكـد أن حدًثـا بهـذه األهميـة ال بـد أن يتـرك أثـًرا إّمـا بمنـح فرصـة وإّمـا 
بخلـق تحـٍد للسياسـة الروسـية. ولبيـان طبيعـة هذا األثر ال بـد أولًا من تحديد موقع 

الشـرق األوسـط في أولويات السياسـة الخارجية الروسـية.

يحتـل الشـرق األوسـط الترتيـب الرابـع فـي سـلم أولويـات السياسـة الخارجيـة الروسـية 
االتحـاد  دول  بعـد مجموعـة  يأتـي  حيـث   -٢٠1٦ الخارجيـة  السياسـة  وثيقـة  -حسـب 
والشـرق  فالصيـن  األمريكيـة،  المتحـدة  والواليـات  أوروبـا  تليـه  السـابق،  السـوفيتي 
األقصـى. ومنـذ منتصـف التسـعينيات تحـددت مامح السياسـة الروسـية تجـاه المنطقة 
بعـد تجاهـل اسـتمر عـدة سـنوات بسـبب االنشـغال بتداعيـات تفـكك االتحـاد السـوفيتي 
واالنصـراف التـام نحـو الغـرب علـى آمـل خـادع باالندمـاج فـي البيت األوروبـي. وفي عام 
199٦ أعـاد وزيـر الخارجيـة ورئيـس الـوزراء األسـبق »يفجيني بريماكـوف« توجيه بوصلة 
عـودة  وبعـد   ٢٠٠٠ عـام  ومنـذ  مكانتـه.  األوسـط  الشـرق  واسـتعاد  الروسـية  السياسـة 
االسـتقرار الداخلي اسـتأنفت السياسـة الروسـية نشـاطها في المنطقة مدفوعة بغايتين 
التبـادل  بزيـادة  اقتصاديـة  فـي تحقيـق مكاسـب  تتمثـل  براجماتيـة  األولـى  أساسـيتين: 
التجـاري مـع دول المنطقـة وجـذب االسـتثمارات مـن دولهـا الغنيـة، إضافـة إلـى زيـادة 
حصتهـا مـن مبيعـات األسـلحة لهـا. أمـا الغاية األخرى فهي التعامل مـع المنطقة كميدان 
لتعزيـز حضورهـا الدولـي والتنافـس االسـتراتيجي، وإثبـات قدرتهـا علـى المشـاركة فـي 

رسـم أجنـدة العمـل الدوليـة جنًبـا إلـى جنـب مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة.

حيـث  اإلنجـازات؛  مـن  الكثيـر  األخيـر  العقـد  خـال  الروسـية  السياسـة  حققـت  لقـد 
قـت عاقاتهـا الثنائيـة، وزاد حضورهـا بعـد تدخلهـا العسـكري فـي سـوريا في ٢٠15،  تعمَّ
فأصبحـت العًبـا رئيًسـا يحظـى باهتمـام دول المنطقـة.  وقـد أسـهم فـي تنامـي الحضور 
الروسـي تراجع أولوية الشـرق األوسـط في سـلم اهتمامات الواليات المتحدة األمريكية 
لتوجههـا نحـو الشـرق حيـث المنافسـة الكبـرى، وهـو مـا عـزز مـن إدراك دول المنطقـة 

ألهميـة تنويـع عاقاتهـا الدوليـة، ونجحـت روسـيا فـي اقتنـاص هـذه الفرصـة.

إذن حتـى نهايـة ٢٠٢1 حققـت روسـيا نجاحـات كبيـرة فـي المنطقـة لعل مـن أبرزها: 
اسـتطاعتها تثبيـت النظـام السـوري والقضـاء علـى مصادر التهديد لـه، والدخول مع 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي شـراكة اسـتراتيجية لتنسـيق السياسـة النفطيـة مـن 
خـال مجموعـة »أوبـك +«، إضافـة إلـى نجاحـات أخـرى منهـا نمـو التبـادل التجـاري 

بينهـا وبيـن دول المنطقـة، وزيادة االسـتثمارات والمشـروعات المشـتركة.

األوســـط  الشـــرق  يحتـــل 
ســــــلم  فـــي  الرابــــــع  الترتيــــــب 
الخارجيـــة  السياســـة  أولويـــات 
فـــي  ونـشــــــــــاطها  الروســـيــــــة، 
بغايتيـــن:  مدفـــوع  المنطقـــة 
مكاســـــــب  تـحـقـيــــــــق  األولـــى 
التبـــادل  بزيـــادة  اقتصاديـــة 
التجاري وحصتها من مبيعات 
تتمثـــل  والثانيـــة  األســـلحة، 
الدولـــي  تعزيـــز حضورهـــا  فـــي 
مـــع  االســـتراتيجي  والتنافـــس 

واشـــنطن.  



 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

مـن هنـا يأتـي السـؤال عـن أثـر الحـرب فـي أوكرانيـا علـى سـجل النجاحـات التـي حققتهـا 
السياسـة  مسـتقبل  علـى  وكذلـك  الماضيـة،  سـنوات  العشـر  خـال  الروسـية  السياسـة 
الروسـية فـي المنطقـة. وكمـا أشـرنا أعـاه فـإن تحديـد التأثيـر يعتمـد بدرجـة كبيرة على 

مسـار الحـرب، ويمكـن فـي هـذا اإلطـار طـرح ثاثـة سـيناريوهات علـى النحـو اآلتـي:

السـيناريو األول: انتصـار روسـيا وتحقيـق أهدافهـا بـأن تنتهـي الحرب بقبول كييف 
والحكومـات الغربيـة باألمـر الواقـع، والسـماح لروسـيا باالحتفـاظ باألراضـي التـي 
اسـتقطعتها شـرق أوكرانيـا، والتخلـي عـن مسـاعي انضمـام أوكرانيـا لحلـف الناتـو 
أو االتحـاد األوروبـي. ويبـدو هـذا السـيناريو بعيـد المنـال؛ حيـث يظهـر مـن عقيـدة 
الناتـو الجديـدة وكذلـك اسـتراتيجية إدارة الرئيـس »باديـن« لألمـن القومـي- إصـرار 
علـى مواجهـة روسـيا وجعـل إضعـاف قدراتهـا العسـكرية هدًفـا اسـتراتيجّيًا لهمـا 

باعتبارهـا تمثـل أكبـر تهديـد ألمـن أوروبـا.

السـيناريو الثانـي: هزيمـة كاملـة لروسـيا بإجبارهـا علـى االنسـحاب مـن األراضـي 
األوكرانيـة التـي احتلتهـا، وإلغـاء قـرار ضمهـا واالعتـراف بسـيادة كييـف علـى كامـل 
أراضيهـا واسـتقالها فـي قراراتهـا التـي تمـس سـيادتها. وهـذا السـيناريو مسـتبعد 
أيًضـا؛ فرغـم مـا تواجهـه القـوات الروسـية مـن صعوبـات فـي ميـدان المعـارك، ال 
تـزال متفوقـة وتحافـظ علـى مواقعهـا الرئيسـة، كمـا أكـد الكرمليـن عـدة مـرات عـن 

اسـتعداده السـتخدام األسـلحة كافـة لمنـع تعـرُّض قواتـه لهزيمـة قاسـية.

السـيناريو الثالـث: أن تسـتمر الحـرب لمـدة طويلـة وتتحـول إلـى حـرب اسـتنزاف، 
وهو ما يظهر من المؤشـرات الراهنة؛ فا يبدو أن روسـيا قادرة على إنهاء الحرب، 
كما يسـتمر الغرب في تزويد الجيش األوكراني باألسـلحة المتنوعة. هذا السـيناريو 
يعنـي أن الحـرب سـيكون لهـا تبعـات اقتصاديـة واجتماعيـة وربمـا سياسـية علـى 
روسـيا، وستشـكل عبًئـا قـد تتعايـش معـه، أو تضطـر لانكفـاء واالنشـغال بالداخـل، 
مـا يعنـي تراجـع دورهـا فـي المنطقـة. كمـا أن اسـتمرار فـرض العقوبـات يحـد مـن 
رغبـة دول المنطقـة فـي التعـاون معهـا، وقـد يترتـب علـى ذلـك تراجـع فـي مسـتوى 

العاقـات االقتصاديـة وفـي االسـتثمارات ومبيعـات األسـلحة.

وفي حال سـارت الحرب وفق هذا السـيناريو، فإن السياسـة الروسـية تجاه المنطقة 
خـال السـنوات القليلـة القادمـة لـن تختلـف كثيـًرا عـن حالهـا الراهنـة خاصـة بعـد 
األشـهر األولـى مـن الحـرب؛ حيـث طغـى زخـم الحـرب علـى الدبلوماسـية الروسـية. 
ولكـن منـذ شـهر مايـو وحتـى اآلن، تتسـم السياسـة الروسـية بدرجـة مـن االسـتقرار؛ 
فلـم تتغيـر األولويـات وال زالـت عاقاتهـا الثنائيـة علـى المسـتوى نفسـه الـذي كانـت 
عليـه قبـل الحـرب، كمـا تسـتمر الجهـود الروسـية لتثبيـت االسـتقرار في سـوريا التي 
تَُعـد أهـم قضيـة إقليميـة للسياسـة الروسـية. أمـا خـارج سـوريا فـإن الـدور الروسـي 

فــي  روســيا  انتصــار 
أوكرانيــا  مــع  حربهــا 
المنــال؛  بعيــد  ســيناريو 
الجديــدة  الناتــو  فعقيــدة 
وكذلــك اســتراتيجية إدارة 
لألمــن  »بايــدن«  الرئيــس 
إصــراًرا  يظهــران  القومــي 
روســيا  مواجهــة  علــى 
أكبــر  تمثــل  باعتبارهــا 

تهديــد ألمــن أوروبــا.  
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تجاه بقية قضايا المنطقة يبقى محدوًدا؛ كون هذه القضايا أكثر اسـتجابة للعوامل 
المحليـة واإلقليمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك متغيرات أخرى خارج إرادة روسيا تؤثر على سياستها 
تجاه المنطقة، من أبرزها: مدى اسـتمرار تماُسـك الموقف الغربي تجاهها، وتقييم 
دول المنطقـة لوضـع روسـيا فـي أوكرانيـا، وكذلـك للمواجهة بينهـا وبين الغرب، وأثر 

ذلـك علـى مصالح تلك الدول.

زت من درجة التنسـيق بين روسـيا والدول العربية المنتجة  وإذا كانت الحرب قد عزَّ
للنفـط وجعلـت هـذه األخيـرة تحـرص على التزام الحيـاد تجاه الحرب رغم عاقاتها 
التاريخيـة مـع الغـرب ومـا يترتـب علـى تلـك العاقـات من اسـتحقاقات، فـإن الحرب 
قـت العاقات بين روسـيا وإيران، خاصـة بعد دعم إيران القوات  مـن جهـة أخـرى عَمّ
زت الحـرب قناعـة الكرمليـن بـأن النظـام  الروسـية بالطائـرات المسـيَّرة. لقـد عـزَّ
الدولـي الراهـن يضـر بمصالحهـا بسـبب الهيمنـة الغربيـة؛ ولذلك تسـعى إلـى تغييره 
نحـو نظـام متعـدد األقطـاب، تلعـب فيـه جنًبـا إلـى جنـب مـع الصيـن أدواًرا أساسـية 
تعكـس مكانتهـا كقـوى كبـرى. وتشـترك إيـران مـع روسـيا فـي هـذه الرؤيـة وتعمـل 
علـى اإلسـهام فـي إحـداث التحـول، وهـو مـا قـد يترتـب عليـه مزيـد من التنسـيق بين 

موسـكو وطهـران فـي المنطقـة لتقليـص النفـوذ األمريكي.

هذا التوجه قد يترتب عليه آثار عكسية على عاقات روسيا ببقية الدول في المنطقة؛ 
فرغـم رغبـة الـدول العربيـة وكذلـك تركيـا فـي التحـول نحـو نظـام متعـدد األقطـاب، لـم 

تصـل هـذه الرغبـة إلـى قناعـات يترتـب عليهـا سياسـات فاعلة إلحداث هـذا التغيير.

إن األزمـة األوكرانيـة سـتجعل المواجهـة مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة والغـرب 
أهـم  أحـد  يَُعـد  األوسـط  الشـرق  ولكـون  الروسـية،  السياسـة  علـى  تطغـى  إجمـالًا 
تجاهـه  الروسـي  الدبلوماسـي  النشـاط  تكثيـف  ـع  فيُتوقَّ المواجهـة؛  هـذه  مسـارح 
فـي السـنوات القادمـة، ولكـن يظـل هـذا األمـر احتمـالًا محكوًمـا بمسـار الحـرب، 

المنطقـة. دول  وتوجهـات  وبحسـابات 

تتسـم بدرجـة عاليـة مـن عـدم االسـتقرار  الراهنـة  الدوليـة  البيئـة  بـأن  نقـول  وختاًمـا، 
بسـبب الحرب ومخاطر توسـع المواجهة، لذلك ليس سـهلًا الجزم بآثارها على السياسـة 
الروسـية تجـاه المنطقـة. كمـا أن تحليـل الخطـاب الدبلوماسـي الروسـي لـم يَُعـد مجدًيـا 
لفهـم السياسـة الروسـية تجـاه المنطقـة؛ فقـد طغت عليه لغـة المواجهة مع الغرب لدرجة 
أنـه لـم يَُعـد مـن الُمفيـد قـراءة بيانـات أو االسـتماع إلـى تصريحـات المسـؤولين الـروس 
الغـرب  المتكـررة مـن  الروسـية، باسـتثناء الشـكوى  لفهـم توجهـات السياسـة الخارجيـة 

وغطرسـته بشـكل شـبيه بخطـاب طهـران عـن مناهضـة قـوى االسـتكبار العالمـي.

الحــرب  زت  عــزَّ
بــأن  الكرمليــن  قناعــة 
الراهــن  الدولــي  النظــام 
بســبب  بمصالحهــا  يضــر 
الهيمنــة الغربيــة؛ ولذلــك 
نحــو  تغييــره  إلــى  تســعى 
األقطــاب،  متعــدد  نظــام 
إلــى  جنًبــا  فيــه  تلعــب 
أدواًرا  الصيــن  مــع  جنــب 
مكانتهــا  تعكــس  أساســية 

كبــرى.   كقــوى 
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مـع بدايـة ٢٠٢3 يبـدو الوضـع العالمـي مقلًقـا، ليـس فقـط بسـبب التوتـرات الناجمـة 
وانعكاسـاتها   ،٢٠٢٢ فبرايـر  فـي  بـدأت  التـي  األوكرانيـة  الروسـية  األزمـة  عـن 
االقتصاديـة علـى شـعوب األرض كافـة، والتـي كانـت تترنـح أصلًا من جـراء أزمة وباء 
كوفيـد-19، ولكـن أيًضـا ألن هـذه التوتـرات صبَّـت فـي بـؤرة اسـتراتيجية متصاعـدة 
تمـس بنيـان النظـام الدولـي ذاتـه، مـا يعنـي أن الوضـع المعقد الذي أربـك العالم في 

٢٠٢٢ قـد يـزداد تعقيـًدا هـذا العـام.

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

مـن عاميـن قادمين.

وفـي هـذا السـياق ناحـظ أن اسـتراتيجية األمـن القومـي األمريكيـة التـي صـدرت فـي 
أكتوبر ٢٠٢٢، تُعبِّر عن إدراك للتحوالت العميقة التي حدثت للنظام الدولي واإلقليمي، 
وتُِقـر بنهايـة نظـام مـا بعـد الحـرب البـاردة )الـذي اتسـم باألحاديـة القطبيـة(، وتؤكـد أن 
نظاًمـا عالمّيًـا جديـًدا سيتشـكل خـال السـنوات القليلـة القادمـة، وتضع تصـوًرا لكيفية 
إدارة التحول وهندسـة نظام دولي يحقق مصالحها في ظل التحديات المتنوعة، وذلك 
مـن خـال سياسـة احتـواء جديـدة للصين، واسـتنزاف ممنهـج لروسـيا، واعتبارهما )مع 
اختاف أشـكال التعامل مع كل منهما( كتلة اسـتراتيجية معادية، وتصوير هذا الصراع 

علـى أنـه قيمـي ووجـودي مـا بين األنظمـة الديمقراطية وتلك السـلطوية.

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

المحللـون حركـة العولمـة العكسـية

التوجـه االسـتراتيجي األمريـكي الجديـد 
وتأثيره على العالقات المصرية األمريكية

توفـيق السفـير/ محمد 

سفـير مصر األسبق بواشنطن

تتضمن اســـتراتيجية 
األمـــن القومـــي األمريكيـــة 
التـــي صـــدرت فـــي أكتوبـــر 
ـــا  اقتصادّيً ُبعـــًدا   ٢٠٢٢
تتصـــور  فهـــي  ا؛  أساســـّيً
للعالقـــات  جديـــًدا  شـــكًلا 
الدوليـــة،  االقتصاديـــة 

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

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

 .Global Investment and Infrastructure (PGII)

لكــن اســتراتيجية المنافســة مــع الصيــن ال تقتصــر علــى تخفيــض االعتمــاد عليهــا 
ــاج العالميــة فحســب، وإنمــا تتضمــن  وتقليــص دورهــا المركــزي فــي ساســل اإلنت
االقتصــادي  المجــال  فــي  خاصــة  عليهــا،  إحكامــه  فــي  متزايــد  فــْرض حصــار 
ــة  ــة التحتي ــق البني ــى مراف ــن اســتحواذ شــركاتها عل والتكنولوجــي، ســواًء بالحــد م
االســتراتيجية، كالموانــي فــي بلــدان مختلفــة، أو بمنـْـع الــدول مــن اســتخدام أنظمــة 
هــذه الشــركات فــي شــبكات اتصاالتهــا مــن الجيــل الخامــس، وصــولًا إلــى الحْظــر 
ــر ٢٠٢٢، مــا  ــن فــي أكتوب ــذي أُعل ــن، وال ــة للصي ــر الشــرائح الحديث ــي لتصدي العمل
ســيكون لــه تأثيــر عميــق علــى قــدرات األخيــرة الصناعيــة والبحثيــة المتطــورة علــى 
المــدى القريــب، فضــلًا عــن تشــديد المراقبــة بطبيعــة الحــال علــى نقــل التكنولوجيــا 

ــر المشــروعة. إليهــا، ســواًء بالوســائل المشــروعة أو غي

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

الحياديـة التقليديـة بطلـب االنضمـام للحلـف. 

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

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

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

وهـو مـا يؤكـد تصاُعـد أهميـة الهنـد المطـردة فـي االسـتراتيجية الجديـدة.

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

المخاطـر الجديدة.

وعلـى الصعيـد اإلقليمـي، يذهـب التوجـه األمريكـي إلـى اعتبـار كل مـن إيـران وكوريا 
الشـمالية دولتيْـن معاديتيْـن تهـددان االسـتقرار فـي إقليميهمـا، فـي حيـن تنظـر إلـى 
إفريقيـا بوصفهـا مسـرًحا للمنافسـة مـع النفوذ الصيني المتصاعـد، وموقًعا الحتواء 
النشـاط اإلرهابـي المتعاظـم فـي القـارة. وبمتابعـة نتائـج قمـة الواليـات المتحـدة - 
إفريقيـا الثانيـة التـي ُعِقـَدت فـي واشـنطن فـي الفتـرة مـن 13-15 ديسـمبر ٢٠٢٢ 
)القمـة األولـى كانـت فـي أغسـطس ٢٠14(، ال نجـد أن االهتمـام األمريكـي يتعـدى 
كثيًرا المواقف الرمزية، مثل تأييد تمثيل االتحاد اإلفريقي في مجموعة العشـرين، 
وبعـض برامـج المسـاعدات التـي ال ترقـى لمسـتوى التوقعـات اإلفريقيـة، وال تلبـي 

-ولـو بشـكل جزئـي- احتياجـات بلدانهـا. 

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

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

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

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

الهنـد  أهميـة  تصاُعـد 
المطردة في االستراتيجية 

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

المصريـة األمريكيـة. 

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

االنسـياق فـي حـرب بـاردة جديـدة.

ومـن المهـم فـي هـذا السـياق أن يكـون لـدى مصـر القـدرة علـى تطويـر السياسـات 
والمواقـف بشـكل مسـتمر بمـا يتيـح لهـا التفاعـل مـع الموضوعـات الجديـدة علـى 
الصعيـد الدولـي، مثـل البيئـة والطاقـة والصحـة والهجرة والتعليـم وحوكمة اإلنترنت 
وشبكات التواصل االجتماعي، بما يخدم المصالح المصرية، ويعزز الدور المصري 
كفاعـل إيجابـي فـي النظـام الدولـي، وقـد الحظنـا النجـاح الكبير الـذي حققته مصر 
فـي اسـتضافتها لمؤتمـر قمـة المنـاخ )كـوب ٢٧( الـذي ُعِقـد فـي شـرم الشـيخ، فـي 
نوفمبـر ٢٠٢٢، ومـن المهـم التحـرك النِشـط فـي هـذا المجـال خـال عـام ٢٠٢3، 

واالسـتفادة مـن الفـرص االقتصاديـة التـي تتيحهـا التقنيـات الصديقـة للبيئـة.

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

بمـا يمثـل خطـًرا حقيقّيًا على مسـتقبل البشـرية.

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

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

مـع ذلـك التهدئـة النسـبية فـي كل مـن اليمـن وسـوريا والعـراق.

وسيكون من ضمن مجاالت التنسيق المصري األمريكي خال ٢٠٢3 سبل الحفاظ 
علـى التهدئـة علـى الصعيـد اإلسـرائيلي الفلسـطيني إثـر تسـلم حكومـة »نتنياهـو« 
اليمينيـة المتطرفـة السـلطة فـي إسـرائيل، والحـد مـن األضـرار البالغـة التـي يمكـن 

أن تحدثهـا للقضيـة الفلسـطينية واالسـتقرار فـي المنطقـة.

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

أمريكيـة روسـية غير مباشـرة.

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

مصـر فـي الحفـاظ علـى مصالحهـا المشـروعة.

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

وأوروبّيًـا أيًضـا.

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

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

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

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

األمريكـي بـأن المسـاعدات جـزء مـن صفقـة أكبـر تخـدم مصالـح الطرفيـن.

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

توفرهـا مراحـل التحـول الكبـرى بالضـرورة. 

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

أخـرى.   ناحيـة 
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٩ ٨ ٧ ٦

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

انتهاء "عملية برخان" الفرنسية.

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

وتوقُّف املساعدات الغربية.

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

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

اإلرهابية.

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

مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

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

القارة اإلفريقية.

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

ومتديد الهدنة بني الطرفني.

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

اجلرمية، وتفشي الفساد.

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

حركة "٢٣ مارس" املسلحة.

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

على تزايد الصراعات.

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

١٠ تـحـديــــــات
على جدول أعمال األمم املـتـحـــدة 

فـي عام ٢٠٢٣
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٩ ٨ ٧ ٦

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

انتهاء "عملية برخان" الفرنسية.

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

وتوقُّف املساعدات الغربية.

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

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

اإلرهابية.

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

مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

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

القارة اإلفريقية.

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

ومتديد الهدنة بني الطرفني.

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

اجلرمية، وتفشي الفساد.

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

حركة "٢٣ مارس" املسلحة.

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

على تزايد الصراعات.

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

١٠ تـحـديــــــات
على جدول أعمال األمم املـتـحـــدة 

فـي عام ٢٠٢٣
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آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

عنـــد مطالعـــة بعـــض المواقـــف الرســـمية لألطـــراف المعنيـــة مباشـــرًة بالملـــف 
ـــرة  ـــف التصريحـــات المعِبّ ـــي تغلِّ ـــة الت ـــك الضبابي ـــت النظـــر تل ـــي، يلف ـــووي اإليران الن
ــاق  ــأن االتفـ ــو بايـــدن« بـ ح الرئيـــس األمريكـــي »جـ ــرِّ ــذه المواقـــف، كأن يصـ عـــن هـ
النـــووي مـــات، ثـــم يســـتدرك قائـــلًا لكـــن الواليـــات المتحـــدة ال تعلـــن عـــن ذلـــك بشـــكل 
رســـمي، أو كأن يقـــول وزيـــر الخارجيـــة اإليرانـــي »حســـين أميـــر عبـــد اللهيـــان« 
إن نافـــذة المفاوضـــات مفتوحـــة، ثـــم يســـتطرد قائـــلًا لكـــن ليـــس إلـــى األبـــد. مثـــل 
ــى  ــي علـ ــل السياسـ ــدرة المحلِـّ ــد قـ ــن تعقيـ ــد مـ ــات يزيـ ــن التصريحـ ــوع مـ ــذا النـ هـ
بنـــاء ســـيناريوهات لمســـتقبل االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي؛ ألنـــه إذا كانـــت اإلدارة 
ـــى  ـــاذا إذن تواصـــل الرهـــان عل ـــد مـــات، فلم ـــووي ق ـــاق الن ـــأن االتف ـــر ب ـــة تُق األمريكي
ـــت وال تعلـــن رســـمّيًا عـــن موتـــه؟ وإذا كان النظـــام اإليرانـــي  التفـــاوض علـــى اتفـــاق ميِّ
ال يـــزال يحتفـــظ بنوافـــذ التفـــاوض مفتوحـــة فلمـــاذا يضـــع العقبـــة تلـــو األخـــرى أمـــام 
ــي واإليرانـــي  ــن األمريكـ ــا أن التصريحيْـ ــاق نهائـــي؟ يُاحـــظ هنـ ــى اتفـ ــل إلـ ـ التوصُّ
ـــا إلـــى  ـــا لـــو عدن ـــة فـــي شـــهر ديســـمبر الماضـــي، لكنن تفصـــل بينهمـــا عـــدة أيـــام قليل
الـــوراء عـــدة شـــهور وأطلنـــا المـــدى الزمنـــي أكثـــر، ولـــو أضفنـــا المزيـــد مـــن األطـــراف 
قـــت أمامنـــا ضبابيـــة المشـــهد، وكأن  ذات الصلـــة كاألطـــراف األوروبيـــة مثـــلًا، لتعمَّ
ـــل السياســـي الـــذي يتصـــّدى لبنـــاء ســـيناريوهات المســـتقبل بالنســـبة لاتفـــاق  المحِلّ
النـــووي عليـــه أن يتعامـــل مـــع صعوبتيـــن أساســـيتين؛ إحداهمـــا الصعوبـــة التـــي 
تكتنـــف عمليـــة استشـــراف المســـتقبل بشـــكل عـــام، واألخـــرى الصعوبـــة المتعلقـــة 

بالتعامـــل مـــع كل مـــا لـــه صلـــة بإيـــران بشـــكل خـــاص.

أخــًذا فــي االعتبــار التحــوُّط المبدئــي الســابق، ســوف تنقســم هــذه الورقــة إلــى 
ــل أســباب عــدم التوصــل إلــى اتفــاق نــووي فــي عــام ٢٠٢٢  ين اثنيــن، شــق يحِلّ شــقَّ
بعــد الحديــث عــن قــرب توقيعــه فــي الربــع األول مــن العــام، وشــق يســتعرض 

الســيناريوهات المحتملــة لتطــوُّر الملــف النــووي اإليرانــي فــي عــام ٢٠٢3.

الملف النووي اإليراني وآفاق 
التطور في ٢٠٢٣

مــســعــد نــيــڤــن  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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أوًلا: عام ٢٠٢٢ من انتعاش اآلمال إلى انتكاستها
الســؤال الكبيــر الــذي طــرح نفســه فــي عــام ٢٠٢٢ مــن واقــع تأمــل مســار العمليــة 
التفاوضيــة، بــدًءا مــن التكهــن بقــرب توقيــع االتفــاق النــووي فــي غضــون أســبوعين، 
ــف المفاوضــات لعــدة أشــهر، وانتهــاًء باســتئنافها بصعوبــة شــديدة  مــروًرا بتوقُّ
وســط تعقيــدات ال صلــة لهــا بجوهــر القضيــة، هــذا الســؤال الكبيــر هــو: لمــاذا هــذا 
المخــاض العســير والتعثُّــر فــي إحيــاء خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بعــد أن كانــت 
كل األطــراف قــاب قوســين أو أدنــى مــن توقيعهــا؟ فــي رأيــي يوجــد ســببان أساســيان 
همــا: الرهــان علــى عامــل الوقــت، ومشــكلة ضعــف الثقــة بيــن األطــراف المختلفــة.

1. الرهان على عامل الوقت
شــهد عــام ٢٠٢٢ بعــض التطــورات غيــر المتوّقعــة التــي كانــت ســبًبا فــي إعطاء بعض 
األطــراف إحساًســا زائًفــا بأنهــا يمكــن أن توظفهــا لصالحهــا فــي العمليــة التفاوضيــة 
علــى قضيــة البرنامــج النــووي اإليرانــي. وبمــا أن هــذه التطــورات أتــت بشــكل مفاجئ 
ــن باتجاهاتهــا المســتقبلية، لــم يكــن أمــام األطــراف التــي  وبالتالــي كان يصعــب التكهُّ
تراهــن عليهــا إال أن تنتظــر لتــرى. ومــن هــذه التطــورات أخــصُّ بالذكــر الحــرب فــي 
ــل إلــى صانــع القــرار اإليرانــي أن  أوكرانيــا، واالحتجاجــات الشــعبية فــي إيــران. ُخِيّ
ز موقــف حلفــاء روســيا فــي المنطقــة، علــى  »الغــزو« الروســي ألوكرانيــا يمكــن أن يُعــزِّ
اعتبــار أن روســيا ســتحقق نصــًرا ســهلًا وســريًعا فــي الســاحة األوكرانيــة، كمــا كان 
ر أنــه بســبب أزمــة الطاقــة ســتتغلَّب المصالــح الوطنيــة للــدول الغربيــة  مــن المتصــوَّ
المســتوِردة للنفــط الروســي علــى التزامهــا المشــترك بوحــدة التحالــف الغربــي. 
لكــن بمــرور الوقــت بــدأت روســيا تواجــه مقاومــة حتــى فــي المناطــق الواقعــة شــمال 
نــت أوكرانيــا مــن اســتهداف  هــا إليهــا، كمــا تمكَّ شــرق أوكرانيــا التــي نجَحــت فــي ضمِّ

األراضــي الروســية بفضــل الدعــم العســكري الغربــي غيــر المســبوق لهــا.

ومــع أن العديــد مــن العواصــم األوروبيــة شــهد مظاهــرات احتجاجيــة علــى ارتفــاع 
األســعار وربــط القــرار األوروبــي بالقــرار األمريكــي، فــإن عــام ٢٠٢٢ انقضــى وقــد 

شهد عام ٢٠٢٢ بعض 
المتوّقعـة  غيـر  التطـورات 
فـي  سـبًبا  كانـت  التـي 
األطـراف  بعـض  إعطـاء 
إحساًسا زائًفا بأنها يمكن 
أن توظفهـا لصالحهـا فـي 
العمليـة التفاوضيـة علـى 
النـووي  البرنامـج  قضيـة 
هـذه  ومـن  اإليرانـي. 
فـي  الحـرب  التطـورات 
واالحتجاجـات  أوكرانيـا، 

إيـران.   فـي  الشـعبية 
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

اســتعاد حلــف شــمال األطلســي »الناتــو« قوتــه بعــد سلســلة مــن األزمــات المتتاليــة. 
بطبيعــة الحــال هــذا ال ينفــي أن إيــران قــد اســتفادت مــن ارتفــاع أســعار النفــط 
مــع معرفتنــا بقدرتهــا علــى المنــاورة الذكيــة وااللتفــاف علــى العقوبــات االقتصاديــة 
التــي تحظــر شــراء النفــط اإليرانــي، لكــن المقصــود أن المكاســب اإليرانيــة كانــت 
دون المتوّقــع أو لنقــل إنهــا كانــت فــي الشــق االقتصــادي أكثــر منهــا فــي الشــق 
العســكري، ولهــذا تداعياتــه المقلقــة، وذلــك بالنظــر إلــى الحاجــة اإليرانيــة إلــى 
ــة  ــي هــي ســاحة بالغ الوجــود العســكري القــوي لروســيا فــي الســاحة الســورية الت

ــران.  ــة بالنســبة إلي األهمي

ومــع هــذا وكعــادة إيــران فإنهــا قــادرة دائًمــا علــى التقــاط الفــرص الســانحة من داخل 
أي أزمــة، وهكــذا شــارَكت طائراتهــا المســيَّرة مــع روســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا 
كجــزء مــن تعــاون عســكري أوســع بيــن الدولتيــن، وأصبحــت هــذه القضيــة واحــدة 
مــن أهــم معوقــات العــودة إلــى االتفــاق النــووي كمــا ذكــر بعــض مســؤولي اإلدارة 
األمريكيــة فــي مطلــع ٢٠٢3، وزاد فــي تعقيــد األمــر مــا تبيَّنتــه تلــك اإلدارة مــن أن 
ــات  ن ــى مكوِّ ــوي عل ــا تحت ــِقَطت فــي أوكراني ــي أُْس ــة الت ــرات المســيَّرة اإليراني الطائ
مصنوعــة فــي 1٢ شــركة أمريكيــة وغربيــة، مــا يعنــي فشــلًا ذريًعــا لسياســة العقوبــات 
االقتصاديــة األمريكيــة. وال يمكــن االنتقــال مــن الجزئيــة الخاصــة بالحــرب الروســية 
األوكرانيــة دون اإلشــارة إلــى إحــدى مفارقاتهــا الطريفــة، وذلــك عندمــا وقَفــت إيــران 
مــع الواليــات المتحــدة فــي صــف واحــد ضــد رغبــة روســيا فــي ربــط توقيــع االتفــاق 
النــووي باســتثناء تجارتهــا مــع إيــران مــن العقوبــات القاســية المفروضــة عليهــا. 
ــر تأثيــر وحــدة الموقــف  لكــن ألن الحــرب كانــت لهــا آثــار متعارضــة ســرعان مــا تبخَّ
األمريكــي اإليرانــي، وتغلَّــب النمــط العدائــي المســتمر للعاقــة بيــن الطرفيــن علــى 

النمــط التعاونــي الطــارئ.

ـــذ  ـــران من ـــي اجتاحـــت إي ـــة الت ـــة االحتجاجـــات الشـــعبية العارم ـــى أزم ـــل اآلن إل ننتق
منتصـــف شـــهر ســـبتمبر وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذه الورقـــة فـــي ينايـــر ٢٠٢3، 
وذلـــك بســـبب مقتـــل الشـــابة الكرديـــة اإليرانيـــة »مهســـا أمينـــي« التـــي اقتيـــدت 
ـــات المتحـــدة  ـــدت للوالي ـــة ب ـــا. هـــذه األزم ـــا مخالًف ـــا حجاًب لقســـم الشـــرطة الرتدائه
ده فـــي المفاوضـــات حـــول الملـــف  فرصـــة إلنهـــاك النظـــام اإليرانـــي وتلييـــن تشـــدُّ
ــذا  ــول كان هـ ــة لمـــدى زمنـــي أطـ ت األزمـ ــتمرَّ ــا اسـ ــه كلمـ ــذا يعنـــي أنـ ــووي، وهـ النـ
يصـــبُّ فـــي المصلحـــة األمريكيـــة. وســـاعد علـــى تكويـــن هـــذا االنطبـــاع األمريكـــي 
ـــران منـــذ عـــام 1999، فـــإن  ـــرة االحتجاجـــات الشـــعبية التـــي عرفتهـــا إي ـــى كث ـــه عل أن
ـــا، وهـــي الوحيـــدة التـــي  احتجاجـــات عـــام ٢٠٢٢ كانـــت األكثـــر اتســـاًعا واألطـــول زمًن
ـــى كثرتهـــا وتنوُّعهـــا. لكـــن بعـــد مـــرور مـــا  ـــة عل عـــت القوميـــات واإلثنيـــات اإليراني جمَّ
ـــع لتطوُّرهـــا يلحـــظ  ـــى انـــدالع االحتجاجـــات فـــإن المتاب يقـــرب مـــن أربعـــة أشـــهر عل

طائـــرات  شـــارَكت 
إيـــران المســـّيرة مـــع روســـيا 
فـــي حربهـــا ضـــد أوكرانيـــا 
كجـــزء مـــن تعـــاون عســـكري 
الدولتيـــن،  بيـــن  أوســـع 
القضيـــة  هـــذه  وأصبحـــت 
ــات  ــن أهـــم معوقـ ــدة مـ واحـ
النـــووي  لالتفـــاق  العـــودة 
كمـــا ذكـــر بعـــض مســـؤولي 
فـــي  األمريكيـــة  اإلدارة 

  .٢٠٢٣ مطلـــع 
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اتجاهات مستقبلية

أن النظـــام اإليرانـــي انتقـــل مـــن الدفـــاع إلـــى الهجـــوم، وبعـــد الخطـــاب الناعـــم لقـــادة 
النظـــام عـــن الحاجـــة إلـــى االســـتماع للشـــباب الغاضـــب لجـــأ النظـــام إلـــى القـــوة 
الخشـــنة فـــي التعامـــل مـــع المحتجيـــن، ومثَّـــل اإلســـراع بمحاكمـــة المحتجيـــن مـــن 
جهـــة وإصـــدار أحـــكام باإلعـــدام علـــى البعـــض منهـــم وتنفيـــذ تلـــك األحـــكام مـــن 
ـــى إرهـــاب المتظاهريـــن. هـــذا  ـــًرا علـــى حـــرص النظـــام عل جهـــة ثانيـــة مؤشـــًرا خطي
ـــوري؛  ـــة فـــي قـــوام الحـــرس الث ـــة ممثَّل ـــه الضارب ـــم يســـتخدم النظـــام بعـــد قوت ـــه ول كل
ـــت  ـــه مـــن الممكـــن أن يفل ـــة للموقـــف. إال أن ـــه ال يستشـــعر خطـــورة عالي ـــي أن مـــا يعن
الزمـــام وتنقلـــب االحتجاجـــات العارمـــة إلـــى ثـــورة كتلـــك التـــي أطاحـــت بنظـــام حكـــم 
»آل بهلـــوي«، لكـــن حتـــى اآلن ال يبـــدو الرهـــان علـــى قـــوة االحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 

التأثيـــر علـــى المســـار التفاوضـــي متغيِّـــًرا ذا داللـــة.

٢. أزمة الثقة
توجــد أزمــة ثقــة عميقــة بيــن إيــران والــدول الغربيــة، صحيــح أن هــذه األزمــة هــي 
فــي ذروتهــا مــع الجانــب األمريكــي الــذي تســّبب فــي األزمــة الراهنــة برّمتهــا منــذ 
انســحاب »دونالــد ترامــب« مــن االتفــاق النــووي، فــي مايــو ٢٠1٨، لكنهــا أيًضــا أزمــة 
مــع الــدول األوربيــة التــي حاولـَـت تعويــض إيــران عــن العقوبــات األمريكيــة وفشــلت. 
وبالتالــي فــإن إلحــاح إيــران علــى ضــرورة الحصــول علــى ضمانــات بعــدم تكــرار مــا 
حــدث مــع »ترامــب« فــي حــال وصــول الجمهورييــن للحكــم بــدا أمــًرا منطقّيًــا تماًمــا. 
وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذا اإللحــاح كان مــن أهــم الُعَقــد فــي مســار التفــاوض علــى 
العــودة لاتفــاق النــووي؛ ألن الرئيــس »بايــدن« ال يملــك أن يُلــِزم اإلدارة التــي ســتعقبه 
باتفــاق تــم مــع إدارتــه، وهكــذا ظلَّــت هــذه النقطــة ال تــراوح مكانهــا منــذ بــدأت 
المفاوضــات فــي أبريــل عــام ٢٠٢1. لكــن عــام ٢٠٢٢ كان فيــه مــا يســتحق االهتمــام 
التجديــد النصفــي ألعضــاء  اتصــالًا بعقــدة الضمانــات، والمقصــود بذلــك هــو 
ــدة  ــرات عدي ــت تقدي ــات ذهبَ ــول موعــد االنتخاب ــل شــهور مــن حل الكونجــرس. فقب
فــي اتجــاه ترجيــح فــوز كبيــر أو حتــى مريــح للجمهورييــن، ال ســيما فــي مجلــس 
النــواب، وزادت التقديــرات أن هــذا الفــوز ســيكون جــزًءا مــن تغيُّــر أكبــر فــي المشــهد 
السياســي األمريكــي بانتقــال الســلطة مــن اإلدارة الديمقراطيــة لــإلدارة الجمهوريــة 

بــل وإلــى »دونالــد ترامــب« شــخصًيّا، ال ســيما مــع تواضــع أداء »جــو بايــدن«. 

ومــن المؤكــد أن هــذا الســيناريو كان يأخــذه صانــع القــرار اإليرانــي بعيــن االعتبــار؛ 
ألنــه يجعــل االتفــاق النــووي بــا مســتقبل بفــرض دخــول رئيــس جمهــوري إلــى البيــت 
األبيــض، بــل ويجعــل توقيــع االتفــاق فــي الحاضــر أمــًرا مشــكوًكا فيــه رغــم وجــود 
»بايــدن« علــى رأس الســلطة. ومــع أن نتائــج التجديــد النصفــي لــم تكــن بهــذا الســوء 
مــن وجهــة نظــر المصلحــة اإليرانيــة؛ حيــث فــاز الجمهوريــون بأغلبيــة طفيفــة فــي 
ــر أن النتائــج  ــون بمجلــس الشــيوخ، غي ــظ الديمقراطي مجلــس النــواب بينمــا احتف

ثقـــة  أزمـــة  توجـــد 
عميقـــة بيـــن إيـــران والـــدول 
الغربيـــة، صحيـــح أن هـــذه 
ذروتهـــا  فـــي  هـــي  األزمـــة 
األمريكـــي  الجانـــب  مـــع 
ب فـــي األزمـــة  الـــذي تســـبَّ
منـــذ  تهـــا  برمَّ الراهنـــة 
انســـحاب »دونالـــد ترامـــب« 
ــاق النـــووي، فـــي  مـــن االتفـ
مايـــو ٢٠18، لكنهـــا أيًضـــا 
أزمـــة مـــع الـــدول األوربيـــة 
تعويـــض  حاوَلـــت  التـــي 
العقوبـــات  عـــن  إيـــران 

األمريكيـــة وفشـــلت.  
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لــم تســهم كذلــك فــي تهدئــة شــكوك صانــع القــرار اإليرانــي حيــث يمكــن أن يواجــه 
»بايــدن« تعقيــدات فــي مســاعيه إلحيــاء االتفــاق النــووي.

ــا للجانــب اآلخــر، نجــد أن الــدول الغربيــة كان لديهــا هــي األخــرى مــا  فــإذا انتقلن
ــووي هــو  ــا الن ــن برنامجه ــدف م ــي أن اله ــران وف ــي إي ــة ف ــى عــدم الثق ــا إل يدعوه
ــى عــام ٢٠٠٢ مــع كشــف  ــر الطاقــة. تعــود جــذور أزمــة الثقــة هــذه إل محــض توفي
منظمــة مجاهــدي خلــق اإليرانيــة المعارضــة عــن وجــود أنشــطة نوويــة غيــر ُمعلَــن 
ــع نطنــز. ومــع توقيــع خطة العمل الشــاملة المشــتركة وتوالــي التقارير  عنهــا فــي مجمَّ
اإليجابيــة الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، بــدا أن إيــران نجحــت فــي 
اســتعادة ثقــة الغــرب فــي ســلمية برنامجهــا النــووي. ثــم مــع قيــام إســرائيل بســرقة 
ذهــا الموســاد فــي مطلــع عــام  األرشــيف النــووي اإليرانــي عبــر عمليــة مخابراتيــة نفَّ
٢٠1٨، فــإن هــذا التطــوُّر أحيــا الشــكوك الغربيــة فــي النوايــا اإليرانيــة. ســاعد علــى 
ــب فــي ثاثــة مواقــع نوويــة لــم يُعلَــن عنهــا،  ذلــك اكتشــاف آثــار لليورانيــوم المخصَّ

ومنهــا مــا هــو موجــود فــي األرشــيف وأعلنــه »نتنياهــو« علــى المــأل. 

ية الثاثــة المشــار  وهكــذا ومثــل كــرة الثلــج أخــذت تتدحــرج قضيــة المواقــع الســرِّ
إليهــا، فمــن جانبهــا تطالــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المســؤولين اإليرانييــن 
ــب، وتتمســك إيــران علــى  بتقديــم تفســيرات مقنعــة لوجــود آثــار اليورانيــوم المخصَّ
الجانــب اآلخــر بغلــق ملــف تلــك المواقــع كشــرط الســتئناف المفاوضــات، وحجتهــا 
ــب هــو نتــاج عمــل تخريبــي مــن الخــارج، وإمــا  فــي ذلــك إمــا أن اليورانيــوم المخصَّ
أن كميــة اليورانيــوم التــي تــم العثــور عليهــا محــدودة للغايــة بمــا ال يســتحق االلتفــات 
يــة بعــدم تعــاون  إليــه. وتســبَّب تنديــد مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
إيــران معهــا وتقديمهــا ردوًدا ال تتمتــع بمصداقيــة، فــي أمريــن؛ أحدهمــا: مزيــد مــن 
تعقيــد عاقــة الوكالــة مــع إيــران، واآلخــر: تشــّدد موقــف الــدول األوروبيــة الثــاث 
ــي ســبتمبر ٢٠٢٢،  ــا، ف ــران وإصدارهــا بياًن ــا وفرنســا( تجــاه إي ــا وبريطاني )ألماني

يعــرب عــن إحباطهــا مــن المطالبــة اإليرانيــة بغلــق ملــف المواقــع الســريَّة. 

ر الملــف النــووي  ــا: الســيناريوهات المحتملــة لتطــوُّ ثانًي
اإليرانــي فــي عــام ٢٠٢٣

حتـــى يمكـــن أن نرســـم ســـيناريوهات لمســـتقبل الملـــف النـــووي فـــي هـــذا العـــام ال بـــد 
دان اثنـــان؛  بدايـــة مـــن اســـتحضار مجموعـــة مـــن المحـــّددات المؤّثـــرة، وأبرزهـــا محـــدِّ
األول: أنـــه بعـــد أخـــذ ورد ومســـوّدات متبادلـــة قدمتهـــا األطـــراف المختلفـــة، فـــإن 
ـــل إليـــه هـــو اقتـــراح أوروبـــي قدمتـــه الـــدول األوربيـــة الثـــاث، فـــي  آخـــر مـــا تـــمَّ التوصُّ
ســـبتمبر ٢٠٢٢، قبيـــل إصدارهـــا البيـــان شـــديد اللهجـــة الـــذي أشـــير إليـــه عالًيـــا. 
ـــر عنـــه معلومـــات كثيـــرة، وكل المؤكـــد بخصوصـــه أن إيـــران  هـــذا االقتـــراح ال تتوَفّ

كان  الغربيـــة  الـــدول 
مـــا  األخـــرى  هـــي  لديهـــا 
يدعوهـــا إلـــى عـــدم الثقـــة 
فـــي إيـــران وفـــي أن الهـــدف 
النـــووي  برنامجهـــا  مـــن 
هـــو توفيـــر الطاقـــة فقـــط. 
الثقـــة  أزمـــة  جـــذور  تعـــود 
مـــع  عـــام ٢٠٠٢  إلـــى  هـــذه 
كشـــف منظمـــة مجاهـــدي 
خلـــق اإليرانيـــة المعارضـــة 
عـــن وجـــود أنشـــطة نوويـــة 
فـــي  عنهـــا  ُمعَلـــن  غيـــر 

نطنـــز.   ـــع  مجمَّ
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ـــات المتحـــدة  ـــاء، وقامـــت الوالي ـــر بّن ـــات المتحـــدة غي ـــه الوالي ا اعتبرت ـــه رّدً ردَّت علي
بدورهـــا بتســـجيل ماحظاتهـــا بخصوصـــه. وهـــذا معنـــاه أنـــه فـــي حـــال اســـتئناف 
المفاوضـــات فـــإن هنـــاك ورقـــة أوروبيـــة حديثـــة تفاَعـــل بخصوصهـــا الطرفـــان 
ـــى حـــد  ـــدة تحافـــظ عل ـــادرة جدي ـــا مب ـــن اســـتخاص منه ـــي ويمك ـــي واألمريك اإليران

ـــن. ـــى مـــن ماحظـــات الطرفي أدن

ــل  ــة بيــن تكلفــة التوصُّ ــاك جــدلًا مســتمًرا حــول الموازن د اآلخــر هــو أن هن المحــدِّ
إلــى اتفــاق والعائــد مــن ورائــه، وهــذا الجــدل قائــم فــي داخــل األطــراف المباشــرة 
لاتفــاق، لكنــه موجــود أيًضــا فــي داخــل الــدول التــي ســتتأثر بــه بالتأكيــد وإن لــم 
تكــن طرًفــا فيــه. فلــو أخذنــا إســرائيل علــى ســبيل المثــال، فــإن الكتلــة األكبــر فيهــا 
ــد »بنياميــن نتنياهــو« بعــد عودتــه لرئاســة الحكومــة  تفضــل عــدم االتفــاق، وقــد تعهَّ
بمحاربــة جهــود إحيــاء االتفــاق النــووي »ليــس فقــط خلــف أبــواب مغلقــة وإنمــا أمــام 
الــرأي العــام العالمــي«، ومــن المعلــوم أن »نتنياهــو« أصــلًا كان هــو الــذي مــارس 
ضغوًطــا مكثفــة علــى الرئيــس األمريكــي »دونالــد ترامــب« لانســحاب مــن االتفــاق. 
وهنــاك إســرائيليون ُكثُــر علــى شــاكلة »نتنياهــو« ويتبّنــون موقفــه ألســباب مختلفــة، 
ــه، وعــدم  ــق بتفاصيــل االتفــاق غيــر الُمرضيــة، مــن حيــث قصــر مدت منهــا مــا يتعلَّ
ـق بإضعــاف أثــر  شــموليته، وإتاحتــه ســيولة ماليــة كبيــرة إليــران، ومنهــا مــا يتعلَـّ
االتفاقــات اإلبراهيميــة فــي المنطقــة عندمــا تنجــح إيــران فــي تطبيــع عاقتهــا مــع 

المجتمــع الدولــي وفــي عــداده الــدول العربيــة.

وداخــل هــذا الفريــق َمــن يــرى توجيــه ضربــات عســكرية ســريعة ألهــداف إيرانيــة، 
ــي  ــه اللبنان ــوة حــزب الل ــر ق ــن تدمي ــم يك ــاف إن ل ــرى أن األجــدى هــو إضع ــن ي وَم
ــون االتجــاه  ــن يتبن ــة. ومم ــي المنطق ــي ف ــوذ اإليران ــة للنف ــاره أهــم رأس حرب باعتب
الرافــض لاتفــاق أشــخاص مثــل رئيــس الــوزراء األســبق »يائيــر البيــد« و«مئيــر بــن 
شــبات« الرئيــس الســابق لمجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي الــذي ظــل فــي منصبــه 
فــي الفتــرة مــن ٢٠1٧ إلــى ٢٠٢1. لكــن بجوار هذه الكتلة الكبيرة يوجد في إســرائيل 
ــل  ــل إلــى اتفــاق بخصــوص الملــف النــووي اإليرانــي، وعندمــا نتأمَّ َمــن يؤيــدون التوُصّ
وجهــة نظــر هــؤالء نجدهــا تتبّنــى فكــرة تجميــد القــدرات اإليرانيــة لبضــع ســنوات 
قادمــة ريثمــا تكمــل إســرائيل اســتعداها لضــرب إيــران، وتحصــل علــى ضــوء أخضــر 
أمريكــي لتنفيــذ هــذه الضربــة، أي إن قبــول االتفــاق هــو نــوع مــن التحــرُّك التكتيكــي 
متوســط المــدى، فــي حيــن يبقــى الهــدف االســتراتيجي هــو ضــرب إيــران. مــن أبــرز 
ــد«  ــورا آيان ــوزراء األســبق، و«جي ــس ال ــود أولمــرت« رئي ــدي هــذا االتجــاه »إيه مؤي
رئيــس مجلــس األمــن القومــي فــي الفتــرة مــن ٢٠٠4 إلــى ٢٠٠٦. وهــذه األمثلــة 
ــس األمــن القومــي؛  ــوزراء ورئاســة مجل ــا المؤسســتان أنفســهما: رئاســة ال اختارته
لبيــان مــدى صعوبــة التوافــق علــى رأي علــى األقــل فيمــا يتعلّــق بالمــدى المتوســط 

»بنياميـــن  ـــد  تعهَّ
عودتـــه  بعـــد  نتنياهـــو« 
الحكومـــة  لرئاســـة 
إحيـــاء  جهـــود  بمحاربـــة 
»ليـــس  النـــووي  االتفـــاق 
فقـــط خلـــف أبـــواب مغلقـــة 
العـــام  الـــرأي  أمـــام  وإنمـــا 
العالمـــي«، ومـــن المعلـــوم 
كان  أصـــًلا  »نتنياهـــو«  أن 
هـــو الـــذي مـــارس ضغوًطـــا 
»دونالـــد  علـــى  مكثفـــة 
مـــن  لالنســـحاب  ترامـــب« 

االتفـــاق.  
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فــي داخــل المؤسســة الواحــدة، وهــذا االختــاف الموجــود فــي إســرائيل يوجــد مثلــه 
فــي إيــران وفــي الواليــات المتحــدة طبًعــا وفــي الــدول األخــرى، ويوجــد أيًضــا فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبالتالــي فــإن أي تصــوُّر لســيناريوهات المســتقبل 
ال بــد أن يأخــذ بعيــن االعتبــار اإلدراكات المختلفــة لموضــوع االتفــاق النــووي. واآلن 

رة. ننتقــل إلــى الســيناريوهات المتصــوَّ

السيناريو األول: االتفاقات الجزئية
تقــوم فكــرة هــذا الســيناريو علــى أســاس أنــه طالمــا يوجــد اختــاف بيــن األطــراف 
د مــن القضايــا، فــإن تفكيــك تلــك القضايــا وحــل كلٍّ منهــا  المعنيــة حــول عــدد محــدَّ
علــى حــدة يمكــن أن يســاعد علــى توفيــر أجــواء إيجابيــة تســاعد علــى االســتمرار 
م لحــلِّ باقــي القضايــا، تماًمــا مثلمــا يحــدث فــي لعبــة الدومينــو. وإذا  فــي التقــدُّ
حصرنــا مــا يختلــف عليــه األطــراف فــي الوقــت الراهــن ألمكــن تحديــده فــي نقطتيــن 
ر خــروج  جوهريتيــن؛ النقطــة األولــى: الضمانــات التــي تطالــب بهــا إيــران كيْــلَا يتكــرَّ
الواليــات المتحــدة مــن االتفــاق، وهــذه الضمانــات يصعــب علــى »بايــدن« تقديمهــا؛ 
ية  ــع الســرِّ ــف المواق ــة: مل ــا. والنقطــة الثاني ــة به ــزام اإلدارة التالي ــك إل ــه ال يمل ألن
الثاثــة الــذي تطالــب إيــران بغلقــه بينمــا تصــر الــدول الغربيــة علــى التحقيــق فيــه. 
ومــن المعلــوم أيًضــا أن فكــرة االتفــاق الجزئــي أو المرحلــي ليســت جديــدة، فلقــد تــم 
ــل إليهــا فــي عــام ٢٠13 بحيــث تقلِّــل إيــران مــن أنشــطتها النوويــة مقابــل رفــع  التوصُّ
محــدود للعقوبــات المفروضــة عليهــا، وهــذا االتفــاق الجزئــي الــذي بــدأ تنفيــذه فــي 
مطلــع ٢٠14 ولمــدة ســتة أشــهر تــم تمديــده مرتيــن، وذلــك قبــل توقيــع خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة. وهــذا يعنــي أن هنــاك ممارســة جيِّــدة يمكــن إعــادة استنســاخها 

لتقليــل االحتقــان بيــن األطــراف المعنيــة.

وفــي هــذا الخصــوص وردت اقتراحــات مــن نوع أن يُجــرى التحقيق في ملف المواقع 
ــل إليهــا فريــق  ــد بطــّي الملــف نهائّيًــا أّيًــا كانــت النتائــج التــي يتوصَّ الثاثــة مــع التعهُّ
التحقيــق، ومقابــل ذلــك يُرَفــع جــزء مــن العقوبــات االقتصاديــة عــن إيــران، وتكــون 
هــذه الصفقــة موضوًعــا التفــاق قائــم بذاتــه. ومــن بيــن االقتراحــات األخــرى أن 
ــدة  ــد إيــران بعــض أنشــطتها النوويــة مقابــل اإلفــراج عــن بعــض أرصدتهــا المجمَّ تجمِّ
فــي الخــارج أو الســماح لهــا بتصديــر جــزء مــن مخزونهــا المســتخَرج مــن النفــط، 
وهــذا اتفــاق آخــر قائــم بذاتــه يتعامــل مــع مســألة الضمانــات. واســتطرد أصحــاب 
هــذا الســيناريو مقترحيــن أنــه قــد يكــون مــن المائــم لتيســير االتفاقــات الجزئيــة 
أن تبــادر األطــراف كافــة بإظهــار حســن نيتهــا، كأن تتوقــف الهجمــات المتبادلــة 
ــي  ــن ف ــاُدل ســجناء أمريكيي ــّم تب ــة واإلســرائيلية، أو أن يت ــى األهــداف األمريكي عل
إيــران بســجناء إيرانييــن فــي الواليــات المتحــدة. لكــن الواقــع أنــه فــي مقابــل وجــود 
ــى تكرارهــا  ــظ عل ــاك تحفُّ ــة هن ــدة ســابقة لمســألة االتفاقــات الجزئي ممارســة جيِّ

وردت اقتراحـات بشـأن 
االتفـاق النـووي تتضمـن أن 
التحقيـق فـي ملـف  ُيجـرى 
اإليرانيـة  النوويـة  المواقـع 
بطـيِّ  ـد  التعهُّ مـع  الثالثـة 
كانـت  ـا  ًأّيً ـا  نهائّيً الملـف 
ذلـك  ومقابـل  النتائـج، 
العقوبـات  مـن  جـزء  ُيرَفـع 
االقتصادية عن إيران. ومن 
األخـرى  االقتراحـات  بيـن 
بعـض  إيـران  ـد  تجمِّ أن 
مقابـل  النوويـة  أنشـطتها 
اإلفـراج عـن بعض أرصدتها 
أو  الخـارج  فـي  ـدة  المجمَّ
السـماح لهـا بتصديـر جـزء 
المسـتخَرج  مخزونهـا  مـن 

النفـط.   مـن 
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ألن الوضــع مختلــف؛ ففــي عــام ٢٠13 كان مــن المنطقــي إبــرام اتفــاق جزئــي علــى 
ــل إلــى اتفــاق شــامل، أمــا غيــر المنطقــي فهــو أن يكــون لدينــا بالفعــل  طريــق التوصُّ
اتفــاق كلــي وشــامل ثــم نســعى إلــى تجزئتــه إلــى اتفاقــات مرحليــة. يُضــاف إلــى ذلــك 
ــك  ــر تل ــة تطوي ــة ال يمنعهــا مــن مواصل ــران النووي أن التجميــد الجزئــي ألنشــطة إي
األنشــطة، وأخيــًرا َمــن الــذي يضمــن إليــران أن تلتــزم األطــراف الغربيــة بطــيِّ ملــف 

المواقــع الســرية الثاثــة بعــد التحقيــق فيــه؟

السيناريو الثاني: االتفاق الكّلي
ــى انطــاق  ــن عل ــة عامي ــرور قراب ــى أســاس أن م ــرة هــذا الســيناريو عل ــد فك تعتم
ــى  ــات وســاعد عل ــًرا مــن العقب ــل كثي ــران ودول االتفــاق قــد ذّل ــن إي المفاوضــات بي
تقريــب المواقــف بيــن األطــراف المختلفــة. فلــو أخذنــا مطلــب إيــران الخــاص 
ــة،  ــوري مــن قائمــة التنظيمــات اإلرهابي ــات المتحــدة اســم الحــرس الث برفــع الوالي
ــا، ألن الحــرس جــزء مــن القــوات  وهــو مطلــب كان يبــدو أليِّ محِلّــل سياســي منطقّيً
المســلَّحة اإليرانيــة، فكيــف تدخــل إيــران فــي اتفــاق يَعتِبــر طــرف فيــه أن أهــم 
نــات قواتهــا المســلَّحة اإليرانيــة تنظيًمــا إرهابّيًــا، دع عنــك التداعيــات  مكــوِّن مــن مكوِّ
االقتصاديــة الخطيــرة لهــذا التصنيــف بحكــم العــدد الضخــم مــن الشــركات التابعــة 
ــك برفــع  للحــرس الثــوري. لكــن الــذي حــدث أن إيــران عــادت لتنفــي أنهــا تتمسَّ
الواليــات المتحــدة اســم الحــرس الثــوري مــن قائمــة التنظيمــات اإلرهابيــة، بــل 

ــداًء. ــك ابت ــت بذل لتنفــي أنهــا طالبَ

وهــذا معنــاه أن االســتمرار فــي التفــاوض يمكــن أن يُحــِدث مرونــة فــي مواقــف 
األطــراف المختلفــة، ويعــارض أنصــار هــذا الســيناريو فكــرة تحقيــق إنجــازات 
ــف  جزئيــة متتاليــة مــن خــال توقيــع اتفاقــات مرحليــة، ألن هــذا يمكــن أن يخفِّ
ــل إلــى تفــاق شــامل. ومــن المهــم ماحظــة أنــه رغــم كل  مــن الشــعور بأهميــة التوصُّ
ــوزن »چوزيــف  ــة فــإن مســؤولًا ب ــة التفاوضي ــت مســار العملي ــي واكبَ اإلحباطــات الت
ــه ليــس  ــق السياســات الخارجيــة لاتحــاد األوروبــي ال يــزال يعتقــد أن بوريــل« منسِّ
ر إيــران  هنــاك بديــل أفضــل مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة لضمــان أاّل تَُطــِوّ
أســلحة نوويــة، وهــذا التصريــح الصــادر عنــه كان فــي ديســمبر ٢٠٢٢، أي ليــس عّنــا 

ــه. ــاء علي ــزال موجــوًدا ويمكــن البن ــي ال ي ــراح األوروب ــد، كمــا أن االقت ببعي

ع علــى هــذا الســيناريو هــو جاذبيــة الحــل الشــامل لواحــدة مــن أكثــر  إذن الــذي يشــجِّ
مشــكات الشــرق األوســط تعقيــًدا، وأنــه ال يــزال هنــاك مســؤولون دوليــون بــأوزان 
ثقيلــة يؤمنــون بأنــه الحــل الوحيــد، لكــن عيــب هــذا الســيناريو أنــه قــد يســتمر لفتــرة 
ــل إلــى االتفــاق المأمــول، وال ننســى أن إبــرام خطــة العمل الشــاملة  طويلــة دون التوصُّ
ت قرابــة اثنــي عشــر عاًمــا فهــل تحتمــل  المشــتركة تــم بعــد عمليــة تفاوضيــة اســتمرَّ

رغـــم كل اإلحباطـــات 
مســـار  واكَبـــت  التـــي 
العمليـــة التفاوضيـــة فـــإن 
»چوزيـــف  بـــوزن  مســـؤوًلا 
ـــق السياســـات  بوريـــل« منسِّ
لالتحـــاد  الخارجيـــة 
األوروبـــي ال يـــزال يعتقـــد 
بديـــل  هنـــاك  ليـــس  أنـــه 
أفضـــل مـــن خطـــة العمـــل 
المشـــتركة  الشـــاملة 
إيـــران  ر  ُتَطـــِوّ أال  لضمـــان 

نوويـــة.   أســـلحة 
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األطــراف المعنيــة المضــّي فــي ماراثــون تفاوضــي جديــد علــى الشــاكلة نفســها، 
خصوًصــا مــع بــروز قضايــا دوليــة أولــى باالهتمــام كالقضيــة األوكرانيــة مثــلًا؟ 
يُضــاف إلــى مــا ســبق ويرتبــط بــه أن عامــل الوقــت كمــا قــد يــؤدي إلــى تلييــن مواقــف 
ــًرا وألن الشــيطان يكمــن  ــؤدي إلــى تشــددها. وأخي ــه قــد ي األطــراف المختلفــة فإن
فــي التفاصيــل فــإن القضايــا الخافيــة الظاهــرة ليســت هــي وحدهــا المشــكلة، 
لكــن هنــاك مشــكلة أخــرى فــي أن مواصلــة التفــاوض لفتــرة غيــر معلومــة معناهــا 
أنــه عندمــا تحيــن لحظــة التوقيــع ســيكون الكثيــر مــن بنــود االتفــاق قــد فقــد معنــاه، 
ــف إيــران مــن  وكمثــال فإنــه رغــم ترنُّــح االتفــاق بعــد خــروج »ترامــب« منــه وتخفُّ
التزاماتهــا فيــه، فإنــه عندمــا حــلَّ موعــد رفــع القيــد الزمنــي علــى اســتيراد إيــران 
ــَع، وعندمــا ســيحلُّ هــذا العــام موعــد رفــع  ــة فــي عــام ٢٠٢٠ ُرِف األســلحة التقليدي
ــف  ــا ســيُرَفع، فكي ــه أيًض ــة فإن ــخ الباليســتية اإليراني ــى الصواري ــي عل ــد الزمن القي
يمكــن إطــاق زمــن التفــاوض علــى اتفــاق جديــد فــي حيــن أن هنــاك التزاًمــا باآلمــاد 

الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق ٢٠15؟ هــذا ســؤال كبيــر.

السيناريو الثالث: اإلعالن عن فشل المفاوضات  
يَُاَحــظ أننــي اختــرت هــذا العنــوان للســيناريو الثالــث ولــم أختــر عنــوان العمــل 
العســكري اإلســرائيلي/األمريكي  ضــد إيــران الــذي يبــدو وكأنــه نتيجــة حتميــة 
ــوان اإلعــان عــن فشــل  ــه تحــت عن ــي؛ ألن ــي أو كلّ ــاق جزئ ــى اتف ــل إل ــدم التوصُّ لع
المفاوضــات توجــد مجموعــة مــن الســيناريوهات الجزئيــة، منهــا -مثــلًا- انســحاب 
إيــران مــن معاهــدة انتشــار الســاح النــووي، أو مــن البروتوكــول اإلضافــي لتلــك 
المعاهــدة، أو رفــع نســبة التخصيــب مــن ٦٠٪ إلــى 9٠٪، علًمــا بــأن هــذا الرفــع 
ــل  ــة الازمــة لتحوي ــة إال إذا نجحــت فــي امتــاك التقني ــة نووي ــران دول ــل إي ال يجع
مــة. ومــن  اليورانيــوم عالــي التخصيــب إلــى قنبلــة نوويــة، وهــذه تكنولوجيــا متقدِّ
الســيناريوهات الجزئيــة األخــرى المرتبطــة بمــا ســبق تنشــيط األعمــال التخريبيــة 
اإلســرائيلية داخــل إيــران، وَمــن يتابــع وتيــرة هــذه األعمــال يُاحــظ أنهــا وتيــرة 
متســارعة ومتَّســعة النطــاق ومتنوِّعــة األهــداف، ويترافــق مــع التخريــب تعزيــز نظــام 
الدفــاع الصاروخــي اإلســرائيلي، واســتهداف النفــوذ اإليرانــي فــي ســاحاته العربيــة 
المواجهــة  والثانــي يؤجــان  الجزئيــان األول  الســيناريوهان  المختلفــة. وإذا كان 
العســكرية بيــن الواليــات المتحــدة مــن جانــب وإيــران مــن جانــب آخر، فإن الســيناريو 

ــر. ــدالع هــذه المواجهــة فــي المــدى القصي ــث يفتــرض ان ــي الثال الجزئ

يدعــم هــذا الســيناريو بجزأيــه األول والثانــي اســتنتاج األطــراف المعنيــة أنــه ال 
ــى  ــال مــن الدبلوماســية الناعمــة إل جــدوى مــن التفــاوض، وأن الوقــت حــان لانتق
ــة  ــدالع المواجه ــى حــدِّ ان ــى أال تصــل هــذه الخشــونة إل الدبلوماســية الخشــنة، عل
العســكرية المباشــرة الموجــودة فــي الســيناريو الجزئــي الثالــث بســبب تكلفتهــا 

المحتمـــل  مـــن 
األعمـــال  تنشـــيط 
اإلســـرائيلية  التخريبيـــة 
داخـــل إيـــران، وَمـــن يتابـــع 
األعمـــال  هـــذه  وتيـــرة 
وتيـــرة  أنهـــا  ُيالحـــظ 
ســـعة  ومتَّ متســـارعة 
عـــة  ومتنوِّ النطـــاق 
مـــع  ويترافـــق  األهـــداف، 
نظـــام  تعزيـــز  التخريـــب 
الصاروخـــي  الدفـــاع 
واســـتهداف  اإلســـرائيلي، 
فـــي  اإليرانـــي  النفـــوذ 
العربيـــة  ســـاحاته 

المختلفـــة.  
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الباهظــة. لكــن فــي واقــع األمــر فإنــه ال أحــد يضمــن أال تفلــت زمــام األمــور بحيــث 
ــد  نجــد أنفســنا إزاء هــذه المواجهــة العســكرية كأمــر واقــع. ومثــل هــذا التطــوُّر يَُع
ــع  ــوة دف ــا تكتســب ق ــي اســتخدام الدبلوماســية الخشــنة ِلئَ ــع ف ــح للتوسُّ هــو الكاب

ــة إلــى حــرب. ــة تقــود فــي النهاي ذاتي

ــح  وختاًمــا، رأيــي الشــخصي أن مزيًجــا مــن الســيناريوهين الثانــي والثالــث هــو المرشَّ
ــل إلــى اتفــاق  ألن يســود فــي عــام ٢٠٢3، بمعنــى اســتمرار التفــاوض أمــلًا فــي التوصُّ
شــامل، وفــي الوقــت ذاتــه اســتمرار توظيــف الدبلوماســية الخشــنة على نطــاق ضيق. 
ــع أســرى  ــل الجمي ــة تجع ــي المنطق ــة ف ــك أن التطــورات المفاجئ ــي ذل ــي ف ومنطق
متغيِّــرات يصعــب الرهــان علــى تأثيرهــا وعلــى تحديــد اتجــاه هــذا التأثيــر، وفــي ظــل 
ــك بالموجــود أفضــل. وال يمنــع هــذا مــن  حــال كهــذه مــن عــدم اليقيــن يكــون التمسُّ
أنــه فــي ظــل انتظــار االتفــاق الشــامل فــإن كل األطــراف تســعى إلــى تحســين مواقعهــا 

التفاوضيــة عــن طريــق الهجمــات وأعمــال التخريــب المتبادلــة.



 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة
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ــار قــاٍس منــذ انطلقــت  تعــرَّض االتحــاد األوروبــي لضغــوط شــديدة، وخضــع الختب
الحــرب األوكرانيــة، وســوف تتواصــل هــذه الضغــوط فــي العــام الجديــد، ألن نهايــة 
الحــرب فــي أوكرانيــا ال تبــدو قريبــة. اجتــاز االتحــاد األوروبــي العــام األول مــن 
ــدوان،  ــة الع ــي مواجه ــا ف ــا قوّيً ــى موقًف ــن النجــاح؛ فتبن الحــرب بدرجــة مناســبة م
مســاندة  فــي  التضامــن  مــن  مناســبة  درجــة  علــى  األوروبيــة  الــدول  وحافظــت 
أوكرانيــا، ونجحــت آليــات عمــل االتحــاد األوروبــي فــي إدارة الخافــات التــي ظهــرت 
ــا األزمــة. ولقــد نجــح االتحــاد  ــي وّلدته ــة نتيجــة الضغــوط الت ــدول األوروبي ــن ال بي
ــة  ــد مواجه ــام الجدي ــه فــي الع ــل تجــاه األزمــة، وعلي ــار رد الفع ــي فــي اختب األوروب
اختبــار الصمــود واالســتدامة؛ حيــث ســيكون عليــه التعامــل مــع التبعــات طويلــة 

ــا.  المــدى للحــرب فــي أوكراني

اختبــار الصمــود واالســتدامة لــه أهميــة مضاعفــة، بســبب رهــان روســيا علــى قدرتها 
علــى تحمــل ضغــوط ممتــدة، وأن هــذه القــدرة تمثــل القدرة النســبية المميزة لروســيا 
التــي تــرى أن الديمقراطيــات الغربيــة أكثــر هشاشــة مــن أن تحتمــل ضغوًطــا تهــدد 
الرفاهيــة االقتصاديــة ونمــط الحيــاة الغربيــة لفتــرة طويلــة، وأن اإلرهــاق االقتصادي 
واالجتماعــي الــذي يعانيــه المجتمــع ينتقــل بســرعة للمســتوى السياســي، فيتحــول 

إلــى إرهــاق سياســي، بســبب اآلليــات التــي يوفرهــا نظــام الحكــم الديمقراطــي. 

ــا اســتجابًة لظــرف الحــرب  ــة فــي أوروب ــرات الحادث ــإن التغي ــى مســتوى آخــر ف عل
ا عــن الظــروف التــي نشــأ  تخلــق فــي القــارة واقًعــا جديــًدا يختلــف إلــى حــد كبيــر جــّدً
ــذي يطــرح  ــي خــال العقــود الســابقة، األمــر ال ونمــا فــي إطارهــا االتحــاد األوروب
ــرات العميقــة  ــل مــع التغي ــى المــدى الطوي ــي عل أســئلة عــن تكيــف االتحــاد األوروب
ــا فــي عاقــات القــوى بيــن أطرافــه. فــي  ــا فــي بيئــة عملــه، وداخلّيً الحادثــة خارجّيً
هــذا اإلطــار يواجــه االتحــاد األوروبــي ثاثــة تحديــات رئيســة، هــي: تحــدي الطاقــة، 

وتحــدي األمــن، وتحــدي االنفصــال عــن روســيا.

التكيف مع بيئة أمنية خطرة: 
االتحاد األوروبي والحرب األوكرانية

د. جـــمـــال عــبــد اجلــــواد

مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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تحدي الطاقة
لقــد كشــفت الحــرب فــي أوكرانيــا عمــق وخطــورة اعتمــاد االتحــاد األوروبــي علــى 
روســيا كمصــدر للطاقــة؛ فلفتــرة طويلــة اعتمــد االتحــاد األوروبــي علــى روســيا 
كمصــدر رئيــس للطاقــة، خاصــة الغــاز. واألرجــح أن اعتمــاد أوروبــا الشــديد علــى 
مصــادر الطاقــة الروســية قــد شــجع القيــادة الروســية علــى الدخــول فــي المغامــرة 
األوكرانيــة؛ اعتقــاًدا منهــا بــأن تبعيــة أوروبــا للطاقــة الروســية ســتضع ســقًفا ال يمكن 
تجــاوزه لــردود الفعــل األوروبيــة، وبالتالــي الغربيــة، علــى »الغــزو« الروســي ألوكرانيــا، 
وأن األوربييــن ســوف يكــون لديهــم دوافــع قويــة الســتعجال اســتعادة الوضــع المعتــاد 
مــن أجــل الحفــاظ علــى دوران عجلــة االقتصــاد. وربمــا كانــت هــذه الحســابات هــي 
ــح البــدء بالحــرب فــي توقيــت كانــت فيــه االقتصــادات األوروبيــة  الســبب الــذي رَجّ
والعالميــة تترنــح مــن أثــر وبــاء كوفيــد-19، وتتعجــل التعافــي مــن وطأتــه الثقيلــة، بمــا 
يقلــل اســتعدادها للدخــول فــي مواجهــة مكلفــة مــع روســيا، ينتــج عنهــا إطالــة أمــد 
التــأزم االقتصــادي فــي القــارة. وأهــم مــا كشــفت عنــه الحــرب فــي أوكرانيــا هــو أن 
التبعيــة األوروبيــة لروســيا فــي مجــال الطاقــة هــي أكثــر بكثيــر مــن أن تكــون قضيــة 

اقتصاديــة، فهــي أيًضــا قضيــة أمنيــة تتعلــق بالحــرب والســام. 

لقــد فاقــم مــن مخاطــر االعتمــاد علــى روســيا تباطــؤ االســتثمارات األوروبيــة فــي 
مجــال الطاقــة األحفوريــة، انعكاًســا للتوجــه نحــو الحــد مــن اســتخدام أنــواع الوقــود 
التقليديــة، وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة غيــر الملوثــة للبيئــة. إن 
التوجــه نحــو مصــادر الطاقــة البديلــة هــو توجــه صحيــح تماًمــا، لكن المشــكلة هي أن 
قضيــة البيئــة وتغيــر المنــاخ وســامة الكوكــب قــد تحولــت إلــى قضيــة أيديولوجيــة، 
، أصبحــت قضيــة مبدئيــة مــن غيــر المقبــول طرحها لحوار حول السياســات  ومــن ثـَـَمّ
الفعالــة للوصــول إلــى الهــدف، وظهــرت فــي أوروبــا أحــزاب وجماعــات ضغــط قويــة 
تــرى قضيــة المنــاخ بمنظــور أخاقــي، وتُِعــد البحــث فــي األمــر بغيــر هــذه الطريقــة 
تنــازلًا مبدئّيًــا، فيمــا تنظــر لألنشــطة والشــركات والمصالــح المرتبطــة بالوقــود 
ــا. لكــن علــى الجانــب اآلخــر، فــإن النظــر  األحفــوري كمــا لــو كانــت نشــاًطا إجرامّيً
إلــى األمــر بهــذه الطريقــة قــد جعــل معــدالت التخلــص مــن الملوثــات التقليديــة 

للبيئــة أســرع مــن معــدالت بنــاء وتشــغيل مصــادر جديــدة للطاقــة. 

ــا تغيــر  المؤكــد أن االتحــاد األوروبــي قــد تحــول إلــى رائــد يقــود العالــم فــي قضاي
األحــزاب  بــه  قامــت  الــذي  الكبيــر  الــدور  بســبب  المتجــددة،  والطاقــة  المنــاخ 
ــي  ــد ف ــكل تأكي ــم ب ــه العال ــاج إلي ــة، وهــو دور يحت ــة عــن البيئ والجماعــات المدافع
مواجهــة النفــوذ الكبيــر الــذي تتمتــع بــه المصالــح الكبــرى فــي مجــاالت الصناعــة 
والطاقــة فــي المراكــز االقتصاديــة الكبــرى فــي الصيــن والواليــات المتحــدة واليابان. 
لكــن علــى الجانــب اآلخــر، فــإن زيــادة اعتمــاد أوروبــا علــى روســيا كمصــدر للطاقــة 

عنــه  كشــفت  مــا  أهــم 
الحــرب فــي أوكرانيا، هو أن 
التبعيــة األوروبيــة لروســيا 
هــي  الطاقــة  مجــال  فــي 
تكــون  أن  مــن  بكثيــر  أكثــر 
فهــي  اقتصاديــة،  قضيــة 
أيًضــا قضيــة أمنيــة تتعلــق 

والســالم.   بالحــرب 
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اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

األحفوريــة هــي إحــدى النتائــج التــي ترتبــت علــى عــدم التــوازن فــي أوروبــا بيــن 
التراخــي فــي االســتثمار فــي الطاقــة التقليديــة تطويــًرا وإنتاًجــا، والتقــدم فــي دمــج 

ــا.  ــج الطاقــة المســتخدم بالفعــل فــي أوروب مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مزي

بــدأ االتحــاد األوروبــي بعــد نشــوب الحــرب فــي أوكرانيــا فــي اتبــاع رؤيــة أكثــر 
واقعيــة وأقــل أيديولوجيــة. بمقتضــى هــذه الرؤيــة شــرعت أوروبــا فــي تســريع البحــث 
واالســتثمار فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، فــي الوقــت نفســه الــذي أخــذت تتعامــل 
فيــه بواقعيــة وروح عمليــة مــع مصــادر الطاقــة األحفوريــة. إن تنويــع قائمــة الشــركاء 
المزوديــن ألوروبــا بالطاقــة -بحيــث تقــل المخاطــر المترتبــة علــى اإلفــراط فــي 
التعامــل مــع مصــدر واحــد أو عــدد قليــل مــن المصــادر- هــو أهــم إجــراء قــام بــه 
األوروبيــون فــي العــام الماضــي. وســيتواصل هــذا الســعي فــي العــام الجديــد. فــإذا 
كان العــام الماضــي قــد شــهد جهــًدا أوروبّيًــا جبــاًرا لســد العجــز المتوقــع فــي المــدى 
القصيــر، خاصــة خــال شــتاء ٢٠٢٢، فــإن االتحــاد األوروبــي ســيواصل فــي العــام 

الجديــد تأميــن شــركاء متعدديــن كمصــادر للطاقــة الازمــة لدولــه. 

، فــإن البحــث عــن مصــادر جديــدة للطاقــة هــو أحــد اتجاهــات التطــور  ومــن ثَــمَّ
األوروبــي فــي عــام ٢٠٢3. لقــد نجــح االتحــاد األوروبــي فــي عــام ٢٠٢٢ فــي تعزيــز 
الصلــة بمصــادر جديــدة للغــاز فــي الواليــات المتحــدة وشــمال وغــرب إفريقيــا 
ووســط آســيا والخليــج. وتَُعــد الواليــات المتحــدة هــي المصــدر األهــم للغــاز البديــل 
المتجــه إلــى أوروبــا، بمــا يزيــد مــن الروابــط األمريكيــة األوروبيــة، وهــو ارتبــاط 
ــان مــن  ــة القادم ــة الكهربي ــاز والطاق ــا الغ ــاك أيًض ــات سياســية. هن ــاد وتبع ــه أبع ل
ــا، وهــي شــراكة لهــا تبعــات سياســية واســتراتيجية  ــا وتركي أذربيجــان عبــر جورجي
أيًضــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتركيــا. فتعطيــل أنابيــب خــط الشــمال يحــرر أوروبــا مــن 
ضغــوط روســيا، فيمــا تزيــد أهميــة خطــوط أخــرى فــي الجنــوب بتبعــات سياســية 

ــدة.  واســتراتيجية جدي

فــي عــام ٢٠٢3 ســتدخل سياســة تحديــد ســقف ســعري لشــراء النفــط الروســي 
ــوا قــد حققــوا أهدافهــم مــن وراء  ــز التطبيــق، وســيعرف األوروبيــون مــا إذا كان حي
هــذه السياســة، وقــد يكــون عليهــم التكيــف مــع نتائــج هــذه السياســة التــي قــد تأخــذ 
ــه رغــم أن خطــوة  ــر متوقعــة. ومــن المهــم ماحظــة أن ــق منعطفــات غي فــي التطبي
وضــع ســقف ســعري للنفــط الروســي تَُعــد فــي حــد ذاتهــا خطــوة راديكاليــة ليــس لهــا 
ســوابق فــي أســواق النفــط والعاقــات الدوليــة، فــإن محتــوى هــذه الخطــوة اتســم 
باالعتــدال؛ فســعر ٦٠ دوالًرا للبرميــل الــذي توافــق عليــه االتحــاد األوروبــي تنفيــًذا 
ا من  للتوصيــة الصــادرة مــن مجموعــة الــدول الســبع الصناعيــة، هــو ســعر قريــب جــّدً
الســعر الــذي يُبــاع بــه النفــط الروســي فــي األســواق العالميــة وقــت صــدور القــرار، 
ــاع النفــط الروســي بســعر أقــل مــن ٦٠ دوالًرا؛ ممــا  بــل إنــه فــي بعــض الحــاالت يُب

بـــدأ االتحـــاد األوروبي 
الحـــرب  نشـــوب  بعـــد 
اتبـــاع  فـــي  أوكرانيـــا  فـــي 
وأقـــل  واقعيـــة  أكثـــر  رؤيـــة 
بمقتضـــى  أيديولوجيـــة. 
شـــرعت  الرؤيـــة  هـــذه 
أوروبـــا فـــي تســـريع البحـــث 
مصـــادر  فـــي  واالســـتثمار 
فـــي  المتجـــددة،  الطاقـــة 
الوقـــت نفســـه الـــذي أخـــذت 
بواقعيـــة  فيـــه  تتعامـــل 
مـــع مصـــادر  وروح عمليـــة 

الطاقـــة األحفوريـــة.  
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يعنــي حــرص االتحــاد األوروبــي علــى توافــر النفــط الروســي فــي األســواق، وحرصهــا 
علــى إبقــاء إمكانــات التعــاون مفتوحــة مــع روســيا. أي إن االتحــاد األوروبــي يحــاول 
الموازنــة بيــن احتياجاتــه مــن الطاقــة مــن ناحيــة، وممارســة الضغــط علــى صــادرات 

النفــط الروســي مــن ناحيــة أخــرى.

ذ بهــا الســقف الســعري ال تــزال غيــر واضحــة ويكتنفهــا الكثيــر  الطريقــة التــي ســيُنفَّ
ذ  مــن الغمــوض، ومــن غيــر الواضــح كذلــك مــا إذا كان الســقف الســعري ســيُنفَّ
ــوارد  ــط ال ــى النف ــاز الروســي، وعل ــى ســلوك مســتهلكي الغ ــك عل ــر ذل د، وأث بتشــدُّ
ألوروبــا نفســها، ومــا إذا كانــت صعوبــة اســتيراد النفــط الروســي ستتســبب فــي 
رفــع أســعار النفــط القــادم مــن مصــادر أخــرى، وتضــع االقتصــادات األوروبيــة تحــت 

مزيــد مــن الضغــط. 

فــي هــذا العــام ســيكون علــى االتحــاد األوروبــي مراقبــة رد الفعــل الروســي علــى هــذه 
السياســة، ألنــه حتــى وإن لــم تتســبب فــي إلحــاق ضــرر فــادح بالصــادرات الروســية، 
الســوق، وتوجــه إهانــة لروســيا،  فإنهــا تمثــل تحدًيــا صارًخــا لقواعــد اقتصــاد 
ــة  ــا االقتصادي ــة مــن إدارة عاقاته ــوذة المحروم ــة المنب ــة الدول ــي مكان ــا ف وتضعه
بحريــة وفًقــا للقواعــد المعمــول بهــا فــي األســواق الدوليــة والعالــم. فــي الوقــت ذاتــه، 
ــذ بهــا  فإنــه ســيكون مــن الضــروري ألوروبــا وهــي تراقــب وتعــدل الطريقــة التــي تُنفَّ
هــذه السياســة أن تقــوم بالحفــاظ علــى وحدتهــا الداخليــة التــي تتعــرض لضغــوط 

شــديدة بالفعــل منــذ اشــتعلت الحــرب فــي أوكرانيــا. 

تحدي األمن
االتحـاد األوروبـي هـو أكبـر وأنجـح تجـارب التكامـل اإلقليمـي. وأهم ما ميـز االتحاد 
األوروبـي هـو ذلـك التكامـل االقتصـادي العميـق القائـم علـى إقامـة سـوق حـرة تنتقل 
فيهـا السـلع ورأس المـال واألشـخاص بحريـة، فـي إطـار تحكمـه المعاييـر والقوانيـن 
المسـتمدة مـن مبـادئ الليبراليـة وحقـوق اإلنسـان، والـذي أنتـج أحـد أكبـر الاعبيـن 
يحـول  أن  يسـتطع  لـم  األوروبـي  االتحـاد  أن  العالمـي. غيـر  االقتصـاد  فـي سـاحة 
قوتـه االقتصاديـة إلـى قـوة دوليـة متكاملـة، بسـبب فقدانـه لقـوة عسـكرية تـوازي 
قوتـه االقتصاديـة. فاالتحـاد األوروبـي هـو كيـان يعمـل فـي تناغـم فـي إطـار التحالف 
الغربـي، يعتمـد علـى الضمانـات األمنيـة التي يوفرها حلف شـمال األطلسـي »الناتو« 
بقيـادة الواليـات المتحـدة، وأغلـب الـدول أعضاء االتحـاد األوروبي هم أيًضا أعضاء 
فـي حلـف الناتـو، األمـر الـذي قلـل الحاجة إلـى بناء قوة عسـكرية لاتحاد األوروبي. 
أيًضـا، فـإن اسـتبعاد القـوة العسـكرية مـن اهتمامـات االتحـاد األوروبـي هـو سـبب 
التاريـخ  التـي حققهـا؛ وذلـك ألسـباب كثيـرة مـن بينهـا  الكبيـرة  رئيـس للنجاحـات 

العسـكري الدامـي للعاقـات بيـن الـدول األوروبيـة. 

ذ  الطريقــة التــي ســُينفَّ
ال  الســعري  الســقف  بهــا 
تــزال غيــر واضحــة ويكتنفها 
الغمــوض،  مــن  الكثيــر 
أيًضــا  الواضــح  غيــر  ومــن 
صعوبــة  كانــت  إذا  مــا 
الروســي  النفــط  اســتيراد 
أســعار  رفــع  فــي  ستتســبب 
القــادم مــن مصــادر  النفــط 
أخــرى، وتضــع االقتصــادات 
مــن  مزيــد  تحــت  األوروبيــة 

الضغــط.  
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وتتمثــل صيغــة األمــن والرفاهيــة األوروبيــة التــي عملــت بنجــاح لمــا يقــرب مــن 
ــة  ــة أمني ــي، وضمان ــة يوفرهــا االتحــاد األوروب ــة اقتصادي ــا فــي رفاهي ســبعين عاًم
يوفرهــا حلــف الناتــو وضمانــة أمريكيــة. وفــي األغلــب كانــت دول االتحــاد األوروبــي 
راضيــة عــن هــذه الصيغــة، باســتثناء اإلحســاس بالعجــز إزاء الصراعــات التــي قــد 
ــة فــي  ــا انفجــرت الحــرب األهلي ــارة، مثلمــا حــدث عندم ــى أطــراف الق تتفجــر عل
يوغوســافيا الســابقة، وأيًضــا بســبب الدوافــع الذاتيــة لبعــض الــدول األوروبيــة، 
خاصــة فرنســا، لتحقيــق درجــة عليــا مــن االســتقال إزاء الواليــات المتحــدة. غير أن 
هــذه االعتبــارات لــم تكــن تقــدم ســبًبا كافًيــا لتغييــر صيغــة أنتجــت الرفاهيــة واألمــن 
للقــارة األوروبيــة حتــى حــدث »الغــزو« الروســي ألوكرانيــا، والــذي يمكــن لــه أن يكــون 
م االتحــاد األوروبــي مســاعدات  نقطــة تحــول فــي مســار االتحــاد األوروبــي. لقــد قــدَّ
عســكرية ألوكرانيــا، وقــررت دول االتحــاد زيــادة إنفاقهــا العســكري، وقــررت ألمانيــا 
زيــادة اإلنفــاق الدفاعــي والوصــول بــه إلــى ٢٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ 
لتصبــح علــى الطريــق المتــاك جيــش قــوي يــوازي قوتهــا االقتصاديــة، كمــا تخلَّــت 
عــن سياســة االمتنــاع عــن تصديــر الســاح إلــى مناطــق الصــراع؛ اســتجابًة لتطــورات 

الحــرب فــي أوكرانيــا. 

ويأتــي الــدور الدفاعــي المتزايــد لاتحــاد األوروبــي، باإلضافــة إلــى الــدور المتزايــد 
لحلــف الناتــو فــي دعــم أوكرانيــا فــي الحــرب ضــد روســيا، يأتــي ومعــه مخاطــر 
متزايــدة للتصعيــد العســكري، واتســاع نطــاق الحــرب لتصــل إلــى دول أوروبيــة. 
الناتــو واالتحــاد األوروبــي يتبنيــان اســتراتيجية تقــوم علــى ركيزتيــن،  إن حلــف 
تتمثــل األولــى فــي تقديــم أقصــى دعــم عســكري ألوكرانيــا لتمكينهــا مــن التصــدي 
لروســيا، وتتمثــل الثانيــة فــي تجنــب التــورط المباشــر فــي الحــرب. ويحتــاج تطبيــق 
ــاع سياســة شــديدة الدقــة لتجنــب مخاطــر  هــذه االســتراتيجية المزدوجــة إلــى اتب
ــر هــذا التناقــض  التناقــض المحتمــل بيــن هاتيــن الركيزتيــن. وتزيــد احتمــاالت تفجُّ
بشــكل واضــح فــي برامــج نشــر أنظمــة الدفــاع الجــوي المتطــورة، ومنهــا صواريــخ 
باتريــوت، فــي البــاد المحيطــة بأوكرانيــا لمنــع وصــول المقذوفــات والمســّيرات 
بالقصــد أو بالخطــأ إلــى هــذه البــاد. فاالســتخدام الفعــال لهــذه األنظمــة قــد 
يســتلزم اســتهداف أهــداف معاديــة قبــل عبورهــا الحــدود األوكرانيــة، بمــا قــد يفســر 

علــى أنــه تدخــل مباشــر فــي الحــرب.

ــع الحــرب تزيــد كلمــا  ــة األوروبيــة فــي أن مخاطــر التصعيــد وتوسُّ ــل المعضل وتتمث
ر عليهــا الخــروج مــن الحــرب بطريقــة تحفــظ  ُدِفَعــت روســيا إلــى الزاويــة، وكلمــا تعــذَّ
مــاء الوجــه. فالضغــط المتزايــد علــى القيــادة الروســية قــد يفقدهــا القــدرة علــى 
التمســك بالحســابات العقانيــة، ويغريهــا للهــروب إلــى األمــام إذا انســدت ســبل 

الخــروج اآلمــن مــن هــذا الصــراع. 

تتمثـــل صيغـــة األمـــن 
األوروبيـــة  والرفاهيـــة 
التـــي عملـــت بنجـــاح لمـــا 
يقـــرب مـــن ســـبعين عاًمـــا 
اقتصاديـــة  رفاهيـــة  فـــي 
يوفرهـــا االتحـــاد األوروبـــي، 
يوفرهـــا  أمنيـــة  وضمانـــة 
وضمانـــة  الناتـــو  حلـــف 

أمريكيـــة.   أخـــرى 
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تحدي االنفصال عن روسيا
لقــد نجــح االتحــاد األوروبــي منــذ بــدء الحــرب فــي أوكرانيــا فــي تنفيــذ عمليــة 
انفصــال عميــق عــن روســيا االتحاديــة، لقــد كان تطــور كهــذا غيــر متخيــل قبــل 
الحــرب؛ حيــث كانــت أوروبــا شــديدة االعتمــاد علــى روســيا خاصــة فــي صــادرات 
الطاقــة. وقــد راهنــت روســيا بشــدة علــى عــدم قــدرة أوروبــا علــى احتمــال الشــتاء 
القــارس فــي ظــل النقــص فــي إمــدادات الطاقــة الروســية، وأنــه ســيكون علــى أوروبــا 
تبنــي سياســة معتدلــة تســمح لروســيا باالحتفــاظ بــكل أو بعــض مكاســبها فــي 

ــاء الصــراع العســكري.  الحــرب لتســهيل إنه

لقــد جــاء الشــتاء، وتبيَّــن أن القــارة األوروبيــة قــد نجحــت فــي مواصلــة الحيــاة بأقــل 
قــدر مــن الصعوبــات. فلقــد دبــرت دول االتحــاد األوروبــي مصــادر بديلــة الســتيراد 
الغــاز مــن الواليــات المتحــدة وشــمال إفريقيــا وشــرق المتوســط ووســط آســيا؛ 
ــرت شــحنات  ــه، وغيَّ ــا، وأنشــأت محطــات اســتقبال ل ــاز تماًم ــات الغ فمــألت خزان
ــم تكــن شــديدة  ــة -إن ل ــاز المســال فــي زمــن قياســي، واتخــذت إجــراءات فّعال الغ
القســوة- لترشــيد اســتهاك الطاقــة. ويمنــح هــذا النجــاح لاتحــاد األوروبــي ثقــة 
كبــرى فــي النفــس، وفــي قدرتــه علــى مواصلــة العمــل مــن أجــل دعــم أوكرانيــا 

ــى روســيا.  والضغــط عل

كذلــك نجــح االتحــاد األوروبــي فــي فــرض حــد أقصــى ألســعار النفــط والغــاز 
ــا فــي ســبيل ذلــك علــى عــدد كبيــر مــن الصعوبــات،  ــن روســيا، متغلًب القادَميْــن م
وعلــى مقاومــة بعــض الــدول األوروبيــة التــي قاومــت هــذه الخطــوة. فالــرأي الســائد 
فــي أوروبــا هــو أنــه علــى دول االتحــاد إنهــاء اعتمادهــا علــى روســيا، ال يشــذ عــن 
ذلــك ســوى بــاد قليلــة بســبب روابــط ثقافية/أيديولوجيــة )حالــة المجــر(، أو بســبب 
ــل تكلفــة التضحيــة بهــا )حالــة ســلوفينيا(،  مصالــح وروابــط اقتصاديــة ال تريــد تحمُّ

ــا.  أو األمريــن مًع

الماضــي،  ذكريــات  مــن  يصبــح  كاد  الطرفيــن  بيــن  للعاقــات  الســابق  الترتيــب 
واألرجــح أن تســتكمل أوروبــا االنفصــال عــن روســيا فــي العــام الجديــد. لكــن علــى 
الجانــب اآلخــر، فــإن مســتقبل العاقــات بيــن الطرفيــن هــو ســؤال كبيــر يتكــون 
مــن مجموعــة أســئلة صغيــرة تنتظــر اإلجابــة، وهــي: مــا شــروط عــودة العاقــات؟ 
ومــا شــكل العاقــات فــي المســتقبل؟ وهــل ســتعود أوروبــا لتصبــح زبوًنــا للصــادرات 
الروســية مــن الطاقــة؟ وكيــف ســيؤثر انتهــاء العاقــات التجاريــة بيــن الطرفيــن علــى 

ــة؟  ــات روســيا االســتراتيجية وسياســتها الخارجي توجه

ــة مــع روســيا،  ــه تصــور محــدد لمســتقبل العاق ــي لدي ــدو أن االتحــاد األوروب ال يب
ــة  ــم مواصل ــدى المباشــر، ســيكون عليه ــى الم ــم عل ــن أنه ــدون م ــون متأك فاألوروبي

االتحـــاد  نجـــح  لقـــد 
بـــدء  منـــذ  األوروبـــي 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا فـــي 
انفصـــال  عمليـــة  تنفيـــذ 
روســـيا  عـــن  عميـــق 
كان  لقـــد  االتحاديـــة، 
تطـــور كهـــذا غيـــر متخيـــل 
قبـــل الحـــرب؛ حيـــث كانـــت 
االعتمـــاد  شـــديدة  أوروبـــا 
فـــي  خاصـــة  روســـيا  علـــى 

الطاقـــة.   صـــادرات 



 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة

71

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

الضغــط وتعميــق االنفصــال عــن روســيا. أمــا فيمــا وراء الصــراع الراهــن، فــإن األمــر 
ــر الواضــح كيــف يمكــن لهــذا الصــراع أن  ــه مــن غي ا، خاصــة أن يبــدو غامًضــا جــّدً
ينتهــي، ومــا نــوع االتفــاق الــذي يمكــن لروســيا أن تقبلــه إلنهــاء الصــراع، وهــل يمكــن 
ــى  ــو اختف ــى ل ــول، وحت ــاق مقب ــى اتف ــن« التوصــل إل ــة »بوتي لروســيا فــي ظــل زعام
الرئيــس »بوتيــن« مــن المشــهد فهــل ســيكون مــن الممكــن إعــادة العاقــات بيــن 
روســيا واالتحــاد األوروبــي إلــى مــا كانــت عليــه قبــل نشــوب الحــرب، أم أن المخــاوف 
وعــدم الثقــة إزاء روســيا ســتُبقي العاقــات بيــن الطرفيــن فــي حدودهــا الدنيــا حتــى 
بعــد انتهــاء النــزاع، ومــا تبعــات هــذا علــى روســيا، ومــا إذا كان ســيدفعها بعيــًدا عــن 
ــا، والتقــارب أكثــر مــع الصيــن، فــي حيــن أن العاقــات بيــن الصيــن والغــرب  أوروب

تمــر بتحــول عميــق مجهــول األبعــاد. 

وختاًمــا، إن االرتبــاط بيــن االتحــاد األوروبــي وروســيا لــم يحــدث بســبب المصالــح 
ــذ  ــا من ــت ألماني ــه بعــد اســتراتيجي مهــم. لقــد تبنَّ ــة فقــط، ولكــن كان ل االقتصادي
الســبعينيات سياســة شــرقية لانفتــاح علــى روســيا بهــدف تخفيــف التوتــر، وخلــق 
حالــة مــن االعتمــاد المتبــادل تقلــل فــرص نشــوب الصــراع. لقــد أنتجــت هــذه 
السياســة أثرهــا بنجــاح طــوال نصــف قــرن، لكــن الحــرب فــي أوكرانيــا وضعــت 
ا لهــذه السياســة، وأصبحــت روســيا مصــدًرا أكيــًدا لتهديــد األمــن فــي القــارة،  حــّدً
ــاء قــوة عســكرية كبيــرة تعــزز بهــا دورهــا الدفاعــي. لقــد  واتجهــت ألمانيــا نحــو بن
دمجــت سياســة االنفتــاح علــى روســيا البُعديــن االقتصــادي واألمنــي األوروبــي فــي 
عقيــدة واحــدة، ولكــن اآلن أصبــح مطلوًبــا مــن أوروبــا أن تطــور عقيــدة جديــدة تخــدم 

ــا.  ــة له ــة واالقتصادي االحتياجــات األمني
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المتحــدة  الواليــات  جعلــت  التــي  القطبيــة  األحاديــة  تاشــي  مــن  ســنوات  بعــد 
ــة  ــوى الدولي ــن الق ــود عــدد م ــي، وصع ــى عــرش النظــام الدول ــع عل ــة تترب األمريكي
التــي تتبنــى رؤيــة تعديليــة أو تصحيحيــة (Revisionist power) ، تهــدف صراحــًة 
ــة  ــذ انتهــاء حقب إلــى تغييــر هيــكل موازييــن القــوى الســائد فــي النظــام الدولــي من
الحــرب البــاردة، والتــي اســتطاعت أن تجعــل مــن نفســها فاعــلًا مؤثــًرا ال يمكــن 
تجــاوزه فــي السياســة الدوليــة، أضحــى الحديــث عــن إمكانيــة نشــوب حــرب بــاردة 
جديــدة يتجــدد مــع كل أزمــة دوليــة تتفجــر بيــن طرفيــن، أحدهمــا مــن القــوى الدولية 
الصاعــدة المحســوبة تقليدّيًــا علــى المعســكر الشــرقي، كروســيا والصيــن، وثانيهمــا 
مــن القــوى الدوليــة المحســوبة تقليدًيّــا علــى المعســكر الغربــي الــذي تتصــدره 

ــة.)1( ــات المتحــدة األمريكي الوالي

وفــي ضــوء تصاعــد حــدة التوتــرات الجيوسياســية العالميــة مؤخــًرا نتيجة الســتمرار 
األزمــة الروســية األوكرانيــة، وتأجــج التنافــس فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ »اإلنــدو باســيفيك«، يســعى هــذا المقــال إلــى تفنيــد الجدليــة الخاصــة 
باحتماليــة نشــوب حــرب بــاردة جديــدة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن جهــة، 

والصيــن وروســيا مــن جهــة أخــرى.

أوًلا: الصين وروسيا.. مدى التحول في موازين القوى
إليهـا  أشـار  التـي   (Power Transition) القـوة  تحـول  نظريـة  علـى  قياًسـا 
»أورجانسـكي« (Organski) للمرة األولى عام 195٨ في كتابه »السياسـة العالمية« 
(World Politics))٢(، والتـي تقـدم عـدة معاييـر يمكـن علـى أساسـها اختبـار القـوة 
الكافيـة لدولـة صاعـدة فـي النظـام الدولـي، ومـدى قدرتهـا علـى إزاحـة دولـة أخـرى 
النظـر عمـا إذا كان ذلـك مـن خـال الصـدام  النظـام، بصـرف  مهيمنـة فـي هـذا 
والمواجهـة العسـكرية المباشـرة عبـر الحـرب، أو كان ذلـك مـن خـال تحـول سـلمي 
بشـكل أقـرب إلـى انتقـال القـوى خـال عصـر اإلمبراطوريـات. سـيتم التركيـز علـى 

هل يشهد العالم حرًبا باردة 
جديدة؟

مصطفى ـــــر  ـــ هــديـــ أ. 

رئيس فريق عمل - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عـــن  الحديـــث  أضحـــى 
إمكانيـــة نشـــوب حـــرب بـــاردة 
جديـــدة يتجدد مـــع كل أزمة 
دوليـــة تتفجـــر بيـــن طرفين؛ 
أحدهما من القـــوى الدولية 
المحســـوبة  الصاعـــدة 
المعســـكر  علـــى  ـــا  تقليدّيً
الشـــرقي، كروســـيا والصيـــن، 
القـــوى  مـــن  وثانيهمـــا 
ا  الدولية المحســـوبة تقليدّيً
على المعســـكر الغربي الذي 
تتصـــدره الواليـــات المتحدة 

األمريكيـــة.  
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فـــي  الصيـــن  ـــت  حلَّ
ضمـــن  الثالثـــة  المرتبـــة 
العســـكرية  القـــوة  مؤشـــر 
للمؤشـــر،  ووفًقـــا   ،٢٠٢٣
االتجاهـــات  اســـتمرت  إذا 
فإنهـــا  لبكيـــن،  الراهنـــة 
الخصـــم  ســـتصبح 
الرئيـــس  العســـكري 
ا،  للواليات المتحدة عالمًيّ
التطـــورات  إلـــى  بالنظـــر 
المتســـارعة فـــي مقدراتهـــا 
جانـــب  إلـــى  العســـكرية، 
ريـــادة  مـــن  بـــه  تتمتـــع  مـــا 
وإمكانيـــات  ديمغرافيـــة 

ضخمـــة.   اقتصاديـــة 

عـدة مؤشـرات يمكـن علـى أساسـها الكشـف عـن مقـدار التحـول فـي موازيـن القـوى 
لصالـح الصيـن وروسـيا، ومـا إذا كانتـا تمثـان »تحديـا حقيقيـا« لمكانـة الواليـات 

المتحـدة األمريكيـة ونفوذهـا علـى السـاحة الدوليـة، وذلـك علـى النحـو التالـي:

أ . مؤشرات تقليدية
المقصــود هنــا المؤشــرات الملموســة التــي يمكــن قياســها بصــورة كميــة، ومــن 
ــوات  ــة، وحجــم الق ــي الدول ــوة البشــرية ف ــى أساســها، كحجــم الق ــة عل ــمَّ المقارن ث

المســلحة، والناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

وللوقــوف علــى صــورة كليــة شــاملة فــي هــذا الصــدد بشــأن القــوى الثــاث الرئيســة 
ــج مؤشــر  ــى نتائ ــة بمــكان التطــرق إل ــل، فســيكون مــن األهمي ــا التحلي ــي يتناوله الت
القــوة العســكرية العالمــي »جلوبــال فايــر بــاور« (Global Fire Power)، وذلــك 
فــي نســخته األخيــرة للعــام الجــاري ٢٠٢3. إذ تكمــن أهميــة هــذا المؤشــر علــى 
ــه يقــدم نظــرة فاحصــة شــاملة بشــأن حجــم المقــدرات  وجــه الخصــوص فــي كون
العســكرية التــي تمتلكهــا الــدول حــول العالــم، وذلــك مــن خــال عــدة مؤشــرات 
ــة،  ــة )عــدد الســكان(، وحجــم قواتهــا البري ــة للدول ــة، هــي: القــوة الديمغرافي فرعي
ــة اســتراتيجية  ــوارد طبيعي ــة مــن م ــه الدول ــا تمتلك ــدار م ــة، ومق ــة، والبحري والجوي
)كالموقــع الجغرافــي، واالتصــال بالممــرات المائيــة الدوليــة(، إلــى جانــب المقــدرات 
الماليــة للدولــة، وبنيتهــا التحتيــة اللوجســتية. وبنــاًء علــى هــذه المؤشــرات مجتمعــة، 
د درجــة الدولــة النهائيــة وترتيبهــا فــي المؤشــر، بحيــث تكــون الدرجــة المثاليــة  تتحــدَّ
للدولــة هــي األقــرب إلــى الصفــر)3(. والجديــر بالذكــر أن المؤشــر ال يحتســب القــوة 

النوويــة ضمــن مؤشــرات القــدرات العســكرية للــدول المدرجــة فــي تصنيفــه.)4(

وحــول نتائــج المؤشــر، فقــد حافظــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى صدارتهــا 
فــي قمــة التصنيــف ضمــن أقــوى جيــوش العالــم لعــام ٢٠٢3، وذلــك مــن بيــن 145 
دولــة شــملها المؤشــر بدرجــة قدرهــا )٠.٠٧1٢( )5(، تلتهــا مباشــرًة روســيا التــي 
جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بالمؤشــر بدرجــة قدرهــا )٠.٠٧14( )٦(، وحلَّــت الصيــن 
للصيــن علــى وجــه  وبالنســبة  الثالثــة بدرجــة قدرهــا )٠.٠٧٢٢(.  المرتبــة  فــي 
ــح المؤشــر احتماليــة صعودهــا إلــى المرتبــة الثانيــة، بالنظــر  الخصــوص، فقــد رجَّ
إلــى التطــورات المتســارعة فــي مقدراتهــا العســكرية، البحريــة والجويــة والبريــة )٧(، 
إلــى جانــب مــا تتمتــع بــه البــاد مــن ريــادة ديمغرافيــة باعتبارهــا األولــى عالميــا مــن 
حيــث عــدد الســكان )نحــو 1.4 مليــار نســمة( )٨(، فضــلًا عــن اإلمكانيــات االقتصادية 
ــم )9(.   ــي العال ــة ف ــوة اقتصادي ــر ق ــي أكب ــا باعتبارهــا ثان ــي تحظــى به ــة الت الضخم
ووفًقــا للمؤشــر، فــإذا اســتمرت االتجاهــات الراهنــة لبكيــن، فإنهــا ســتصبح الخصــم 

ــا. )1٠( العســكري الرئيــس للواليــات المتحــدة عالمًيّ
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ب . مؤشرات غير تقليدية
هـــذه المؤشـــرات تنعكـــس فـــي حجـــم القـــوة الناعمـــة 
التـــي تحظـــى بهـــا الدولـــة، بمعنـــى مـــدى جاذبيـــة النمـــوذج 
األيديولوجـــي والثقافـــي الـــذي تتبنـــاه الدولـــة بالنســـبة 
للـــدول األخـــرى حـــول العالـــم، ومـــدى القبـــول الـــذي 
ـــدول األخـــرى. ورغـــم  ـــه سياســـاتها بالنســـبة لل تحظـــى ب
ـــن  ـــن بحجـــم الصي ـــن دوليتي ـــى أن قوتي ـــه ال خـــاف عل أن
وروســـيا تمتلـــكان -بـــا شـــك- مـــن التـــراث التاريخـــي 
والثقافـــي مـــا يجعلهمـــا محـــل تقديـــر وإعجـــاب مـــن 
ــم،  ــول العالـ ــة حـ ــت بالقليلـ ــعبية ليسـ ــدة شـ ــب قاعـ جانـ
فـــإن الوقـــوف علـــى تقديـــر دقيـــق فـــي هـــذا الصـــدد 
للدولتيـــن  واضـــح  تصنيـــف  إلـــى  اإلشـــارة  يســـتدعي 
مقارنـــة بالواليـــات المتحـــدة فـــي إحـــدى المؤشـــرات 

ــدول.  ــة للـ ــوة الناعمـ ــة بالقـ ــة الخاصـ الدوليـ

وعلــى هــذا النحــو، يمكــن اســتعراض نتائــج مؤشــر القــوة 
الصــادر   (Global Soft Power) العالميــة  الناعمــة 
  (Finance عــن مؤسســة »برانــد فايننــاس« البريطانيــة
(Brand فــي آخــر نســخة صــدرت عنهــا لعــام ٢٠٢٢، 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تمكــن  أبــرزت  والتــي 
بالمؤشــر  األول  المركــز  فــي  اســتعادة صدارتهــا  مــن 
)المركــز  بــه  منيــت  الــذي  التراجــع  بعــد  لعــام ٢٠٢٢ 
الســادس( خــال عــام ٢٠٢1، نتيجــة تأثــر تصــورات 
الــة  األفــراد عنهــا حــول العالــم باســتجابتها غيــر الفعَّ
للجــدل  المثيــرة  والسياســات  »كوفيــد-19«،  ألزمــة 
للرئيــس األمريكــي الســابق »دونالــد ترامــب«. غيــر أنهــا 
ــن ملحــوظ فــي تصنيــف الصيــن  كشــفت أيًضــا عــن تحسُّ
ــع )للمــرة  ــى المركــز الراب ــا إل بالمؤشــر؛ نتيجــة لتقدمه
األولــى علــى اإلطــاق( صعــوًدا مــن المركــز الثامــن فــي 
عــام ٢٠٢1، لتتجــاوز بذلــك قــوى آســيوية بــارزة مثــل 
اليابــان. يُضــاف إلــى ذلــك إحــراز بكيــن لتقــدم ملمــوس 
وجــه  علــى  المهمــة  الفرعيــة  المؤشــرات  بعــض  فــي 
ــي فــي مؤشــر  الخصــوص، منهــا مجيئهــا بالمركــز الثان
فــي مؤشــر  للمركــز األول  التأثيــر، وتصدرهــا  درجــة 
األعمــال والتجــارة، لتســبق بذلــك الواليــات المتحــدة 

وحتــى  واليابــان.  ألمانيــا  مثــل  لهــا،  بارزيــن  وحلفــاء 
بالنســبة لروســيا، فرغــم تأكيــد المؤشــر علــى تضــرر 
ــي إذكاء  ــم نتيجــة لدورهــا ف ــة حــول العال ــا الناعم قوته
ــف قــد  ــا فــي التصني ــإن ترتيبه ــا، ف األزمــة فــي أوكراني
ــن أيًضــا؛ إذ صعــدت مــن المرتبــة الـــ )13( خــال  تحسَّ
عــام ٢٠٢1 إلــى المرتبــة التاســعة لعــام ٢٠٢٢، لتصبــح 

بذلــك ضمــن مصــاف الــدول العشــر األولــى.)11(

وعلــى هــذا النحــو، نالحــظ وجــود تقارب كبير بين الدول 
الثــالث فــي مؤشــرات القــوة التقليديــة وغيــر التقليديــة، 
األمــر الــذي يعكــس وجــود تحــول واضــح فــي موازييــن 
القــوى الدوليــة لصالــح الصيــن وروســيا كمنافــس قــوي 
مــدار  علــى  نفســها  اعتبــرت  التــي  المتحــدة  للواليــات 

عقــوٍد المهيمــن الرئيــس علــى النظــام الدولــي. 



76

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية

توني بلير 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق

ثانًيا: كيف ينظر الغرب إلى الصعود الصيني والروسي؟ 
فــي خطــاب ألقــاه رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق »تونــي بليــر« فــي يوليــو ٢٠٢٢، 
خــال منتــدى لدعــم التحالــف بيــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا فــي ديتشــلي بــارك 
غربــي لنــدن، ضمــن محاضــرة بعنــوان »مــا بعــد أوكرانيــا: مــا الــدروس الحاليــة 
للقيــادة الغربيــة؟«، قــال »بليــر«: »إن حــرب أوكرانيــا أظهــرت أن نهايــة الهيمنــة 
ــة باتــت وشــيكة، بالتزامــن مــع صعــود الصيــن إلــى  ــة الغربي السياســية واالقتصادي
مصــاف القــوى العظمــى بالشــراكة مــع روســيا، فــي واحــدة مــن أهــم مراحــل التحــول 
بالمشــهد العالمــي منــذ قــرون«. وأضــاف قائــلًا: »إن العالــم يتجــه ليكــون ثنائــي 
القطبيــة أو ربمــا متعــدد األقطــاب... كمــا أن التغييــر الجيوسياســي األكبــر فــي هــذا 
القــرن ســيأتي مــن الصيــن وليــس مــن روســيا«. وفــي تبريــره ألســباب هــذا التحــول، 
أكــد »بليــر« أن التغييــر الــذي طــرأ علــى ميــزان القــوى الدولــي يرتبــط بـــ »تراجــع 
الغــرب« أكثــر مــن ارتباطــه بـــ »صعــود الصيــن«، موضًحــا أن الصــراع فــي أوكرانيــا 
فاقــم المشــكات التــي تختمــر داخــل الــدول الغربيــة، وكشــف عــن مــدى هشاشــة 
ــى  ــه ســيتعين عل ــى أن ــر« إل ــى هــذا النحــو، أشــار »بلي ــة. وعل وضعــف القــوى الغربي
القــوى الغربيــة أّلا تســمح لبكيــن بالتفــوق عســكريا عليهــا، داعًيــا إلــى زيــادة اإلنفــاق 

الدفاعــي للكتلــة الغربيــة بهــدف الحفــاظ علــى تفوقهــا العســكري«.)1٢(  

وعلــى صعيــد الوثائــق األمريكيــة الرســمية، فقــد أشــارت اســتراتيجية األمــن القومي 
األمريكــي لعــام ٢٠٢٢  (National Security Strategy) إلــى الصيــن باعتبارهــا 
»الدولــة الوحيــدة التــي لديهــا نيــة إلعــادة تشــكيل النظــام الدولــي، وتمتلــك بالفعــل 
القــوة االقتصاديــة والدبلوماســية والعســكرية والتكنولوجيــة التــي تؤهلهــا للقيــام 
بذلــك«. وبالنســبة لروســيا، فقــد رأت االســتراتيجية أن الحــرب الروســية األوكرانيــة 
أدت إلــى تقليــص مكانــة موســكو علــى الســاحة الدوليــة بشــكل كبيــر مقارنــة بقــوى 

أخــرى صاعــدة، ذكــرت منهــا الصيــن.)13(

 (National Defence األمريكيــة  الوطنــي  الدفــاع  اســتراتيجية  ووصفــت 
أهميــة  األكثــر  االســتراتيجي  المنافــس  بأنهــا  الصيــن   ٢٠٢٢ لعــام   Strategy)
ــا  بالنســبة للواليــات المتحــدة خــال العقــود القادمــة، معتبــرة مــا تصفــه بـــ »النواي
التعديليــة« لبكيــن إلعــادة تشــكيل منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ وكذلــك 
ــن  ــب مــع اتجــاه بكي ــى جن ــا إل ــا، جنًب ــا وتفضياته ــا لمصالحه ــي وفًق النظــام الدول
لتحديــث وتعزيــز قــدرات جيــش التحريــر الشــعبي، بمثابــة التحــدي »األكثــر شــمولًا 
وخطــورة« علــى األمــن القومــي األمريكــي. واســتغرقت االســتراتيجية بشــكل خــاص 
ــر الشــعبي  ــش التحري ــدرات جي ــى ق ــي طــرأت عل ــزات الت ــى التعزي ــي التطــرق إل ف
خــال الســنوات األخيــرة الماضيــة، موضحــة أنــه فــي إطــار اتجــاه بكيــن لتعويــض 
المزايــا العســكرية للواليــات المتحــدة، فإنهــا اتجهــت لتعزيــز وتحديــث قدراتهــا 

فـــي  الحـــرب  أظهـــرت 
أوكرانيـــا أن نهايـــة الهيمنة 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
وشـــيكة،  باتـــت  الغربيـــة 
صعـــود  مـــع  بالتزامـــن 
الصين إلـــى مصاف القوى 
مـــع  بالشـــراكة  العظمـــى 
روســـيا، في واحـــدة من أهم 
مراحـــل التحول بالمشـــهد 

العالمـــي منـــذ قـــرون.  
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العســكرية التقليديــة، فضــلًا عــن إحــراز تقــدم ملمــوس فــي دمــج قدراتهــا فــي مجــال 
الفضــاء إلــى جانــب قدراتهــا الســيبرانية والمعلوماتيــة فــي إطــار نهــج شــامل يدعــم 
ــز  ــوازي مــع تســريع وتيــرة تحديــث وتعزي ــه بالت فكــرة الحــرب المشــتركة، وذلــك كل
ــى الجانــب اآلخــر، وصفــت االســتراتيجية روســيا  ــة. وعل ــة الصيني القــدرات النووي
بأنهــا »تهديــد حــاد«، مشــيرة إليهــا باعتبارهــا تســعى الســتخدام القــوة لـــ »فــرض 
تغييــرات حدوديــة تســتهدف اســتعادة نفوذهــا اإلمبراطــوري«. وأكــدت االســتراتيجية 
أن روســيا ال تــزال تمثــل خطــرا حقيقيــا بالنســبة للواليــات المتحــدة وشــركائها فــي 
حلــف »الناتــو«، ال ســيَّما فيمــا يخــص التهديــدات النوويــة، وتهديــدات األســلحة 
الكيميائيــة والبيولوجيــة (CBW)، فضــلًا عــن التهديــدات الســيبرانية، ومخاطــر 

عســكرة الفضــاء الخارجــي، وتقويــض الديمقراطيــات الغربيــة. )14(

 (US Nuclear Posture وفــي المراجعــة الخامســة للموقــف النــووي األمريكــي
(Review التــي أصدرتهــا اإلدارة األمريكيــة للرئيــس »جــو بايــدن« فــي ٢٧ أكتوبــر 
ــة،  ــات المتحــدة األمريكي ــن للوالي ــن محتملي ــة أعــداء نوويي ــد أربع ــم تحدي ٢٠٢٢، ت
وهــم روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية وإيــران، غيــر أن الوثيقــة ركــزت بشــكل كبيــر 
ــان تحدًيــا رئيًســا لقــدرات الــردع النــووي  علــى روســيا والصيــن باعتبارهمــا يمث
األمريكيــة؛ نتيجــة للترســانة النوويــة الضخمــة التــي تمتلكهــا روســيا مــن جهــة، 
والتطــورات المتســارعة فــي قــدرات الترســانة النوويــة الصينيــة مــن جهة أخــرى )15(. 
ورغــم أن اعتبــار موســكو وبكيــن محــوًرا رئيًســا للتهديــد النــووي بالوثيقــة لــم يكــن 
مســتغرًبا، خصوًصــا أنــه ســبق التحذيــر مــن القــدرات النوويــة المتناميــة للصيــن فــي 
وثيقــة مراجعــة الوضــع النــووي األمريكــي لعــام ٢٠1٨ )1٦(،  فــإن الجديــد هــذه المــرة 
هــو اإلقــرار صراحــًة بــأن الواليــات المتحــدة - للمــرة األولــى فــي تاريخهــا - ســتكون 
ــن  مضطــرة لمواجهــة »قوتيــن نوويتيــن رئيســتين كمنافســيْن اســتراتيجييْن وخصميْ

محتمليْــن« بحلــول عــام ٢٠3٠، وهمــا الصيــن وروســيا )1٧(.   

فمــن ناحيــة، اعترفــت الوثيقــة بــأن الصيــن تُمثــل »تحدًيــا متزايــًدا« للتخطيــط 
الدفاعــي والــردع النــووي للواليــات المتحــدة، وذلــك فــي ضــوء مــا وصفتــه بـــ »اتجــاه 
بكيــن لتعزيــز وتحديــث وتنويــع قدراتهــا النوويــة«، بمــا فــي ذلــك إنشــاء »ثالــوث 
ــن البحــر  ــة م ــخ باليســتية نووي ــى إطــاق صواري ــدرة عل ــى الق ــووي« ناشــئ )بمعن ن
واألرض والجــو(. وتشــعر الواليــات المتحــدة بالقلــق علــى وجــه الخصــوص مــن أن 
ــة للصيــن  ــارات إضافي ــر خي ــة فــي توفي ــة المتنامي ــة الصيني تُســهم القــدرات النووي
لاســتفادة مــن أســلحتها النوويــة فــي أي أزمــة أو صــراع محتمــل مــع واشــنطن فــي 
المســتقبل، بمــا فــي ذلــك االســتفزازات العســكرية بيــن الجانبيــن فــي منطقــة بحــر 
الصيــن الجنوبــي؛ حيــث تؤكــد الوثيقــة اعتــزام الصيــن امتــاك مــا ال يقــل عــن 1٠٠٠ 

ــول نهايــة العقــد الحالــي.)1٨( رأس حربــي بحل

الجديد في المراجعة 
الخامســـة للموقـــف النووي 
األمريكـــي ٢٠٢٢ هو إقرارها 
الواليـــات  بـــأن  صراحـــًة 
األمريكيـــة  المتحـــدة 
األولـــى  للمـــرة  ســـتضطر 
فـــي تاريخهـــا إلـــى مواجهـــة 
»قوتيـــن نوويتيـــن رئيســـتين 
اســـتراتيجيْين  كمنافســـْين 
محتملْيـــن«  وخصمْيـــن 
وهمـــا   ،٢٠٣٠ عـــام  بحلـــول 

وروســـيا.   الصيـــن 
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ــانة  ــة أن الترسـ ــرت الوثيقـ ــرى، اعتبـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
النوويـــة الروســـية تُمثـــل تهديـــًدا وجودًيّـــا للواليـــات 
المتحـــدة وحلفائهـــا؛ إذ أكـــدت أن موســـكو اتبعـــت 
ـــا الماضيـــة برنامًجـــا واســـع  علـــى مـــدار العشـــرين عاًم
النطـــاق للتحديـــث العســـكري، تضمـــن تحديـــث األنظمـــة 
النوويـــة االســـتراتيجية القديمـــة التـــي تمتلكهـــا البـــاد، 
وتعزيـــز وتنويـــع األنظمـــة النوويـــة الروســـية، بمـــا جعلهـــا 

مصـــدر تهديـــد مباشـــر لحلـــف شـــمال األطلســـي ودول 
ـــى  ـــود المفروضـــة عل ـــا أن القي ـــا، خصوًص شـــرق أوروب
األســـلحة النوويـــة الروســـية بموجـــب معاهـــدة »ســـتارت 
الجديـــدة« (New START) ال تســـري ســـوى علـــى 
الـــرؤوس النوويـــة االســـتراتيجية، بمـــا يجعـــل عـــدًدا 
كبيـــًرا مـــن األســـلحة النوويـــة الروســـية غيـــر مقيـــد 

بأيـــة معاهـــدة.)19(

شكل رقم )1(

روسيا والواليات المتحدة األمريكية تمتلكان 9٠٪ من األسلحة النووية حول العالم

مخزون الرؤوس النووية حول العالم )وفًقا لتقديرات عام ٢٠٢٢(

Source: Federation of American Scientists, accessed: 

https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ 

وعلــى هــذا النحــو، نجــد أن ثمــة إقــراًرا غربًيــا واضًحــا ببــروز الصيــن وروســيا كقــوى دوليــة عظمــى يمكنهــا مناوئــة الهيمنــة 
التقليديــة للواليــات المتحــدة والقــوى الغربيــة علــى مختلــف األصعــدة، السياســية واالقتصاديــة والعســكرية. 

روسيـــا الواليات 
المتحدة 
األمريكية

الصيـــن فرنســـا المملكة 
المتحدة

باكستان الهنـــد إسرائيـــل كوريا 
الشمالية

59٧٧
54٢٨

35٠ ٢9٠ ٢٢5 1٦5 1٦٠ 9٠ ٢٠

أسلحة نووية منشورةاحتياطي نوويأسلحة نووية خارج الخدمة

رأس نووي
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آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

الصيــن  صعــود  أثــار 
كقــوة اقتصاديــة كبــرى -فــي 
ال  سياســي  نمــوذج  ظــل 
يؤمــن بقيــم الديمقراطيــة 
كثيــرة  شــكوًكا  الغربيــة- 
حــول مــدى صحــة فرضيــة 
الغربــي  »النمــوذج  هيمنــة 
أمثــل  كنمــوذج  للتنميــة« 
للحداثــة، بــل وطــَرح بديــال 
أكثــر  أضحــى  ربمــا  »آخــر« 
واقعيــة وجاذبيــة فــي نظــر 

الــدول.   بعــض 

ثالًثا: مالمح المستقبل 
يســتدعي  عدمــه  مــن  جديــدة  بــاردًة  حرًبــا  يشــهد  اليــوم  عالــم  بــأن  القــول  إن 
الوقــوف علــى أبــرز المحــددات التــي حكمــت حقبــة الحــرب البــاردة بيــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد الســوفيتي ســابًقا، ال ســيَّما فــي أوجهــا، ومــن ثــمَّ 
الكشــف عــن درجــة التقــارب بينهــا وبيــن الســياق الــذي يشــهده النظــام الدولــي فــي 
ــزان القــوى  ر االنقســام فــي مي ــى رأس هــذه المحــددات، تجــذُّ ــا الراهــن. وعل وقتن
العالمــي والنظــام الدولــي بيــن قطبيــن تقودهمــا قوتــان عظميــان متنافســتان، وهمــا: 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، واتحــاد الجمهوريــات االشــتراكية الســوفيتية )االتحاد 
الســوفيتي ســابًقا(، وبــروز حالــة مــن االســتقطاب الحــاد السياســي واأليديولوجــي 
ــن  ــى كســب الحلفــاء الذي ــن، فــي ظــل تســابق كل منهمــا عل ــن الكتلتي والعســكري بي

ــوا مضطريــن للوقــوف صراحــًة فــي صفــوف أحــد الجانبيــن. كان

وفــي حيــن كانــت العاصمــة األلمانيــة »برليــن« الســاحة األبــرز للحــرب البــاردة، فــإن 
ــت أرجــاء أوروبــا بأكملهــا، نتيجــة لجنــوح االتحــاد الســوفيتي  شــرارة الحــرب عمَّ
لتوســيع نفــوذه عبــر إنشــاء كتلــة شــرقية مــن الحكومــات الشــيوعية فــي دول الشــرق 
األوروبــي )مثــل: بولنــدا وتشيكوســلوفاكيا والمجــر(، األمــر الــذي ردت عليــه الواليات 
المتحــدة باتبــاع مــا ُعــِرف بـــ »سياســة االحتــواء«؛ لتطويــق هــذه الكتلــة الناشــئة 
آنــذاك، إلــى جانــب تقديــم حــزم مــن المســاعدات االقتصاديــة إلعــادة إعمــار دول 
أوروبــا الغربيــة. هــذا، وقــد امتــدت المواجهــات بيــن المعســكرين إلــى مناطــق أخــرى 
حــول العالــم، مثــل: الشــرق األوســط وآســيا وأمريــكا الاتينيــة وإفريقيــا، فــي إطــار 

مســاعي كل طــرف لفــرض ســيطرته واكتســاب الحلفــاء. )٢٠(  

وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى عــدة مامــح بــرزت مؤخــًرا فــي إطــار ســباق 
ــة تجــدد الحــرب  ــا دعــم فرضي ــن وموســكو، بم ــن واشــنطن وكل مــن بكي ــوذ بي النف

البــاردة، ومنهــا: 

أ . مواجهة مستعرة مع القوى الغربية
على مستوى األيديولوجيا 	

 أثــار صعــود الصيــن كقــوة اقتصاديــة كبــرى فــي ظــل نمــوذج سياســي ال يؤمــن بقيــم 
ــة »النمــوذج  ــة الغربيــة شــكوًكا كثيــرة حــول مــدى صحــة فرضيــة هيمن الديمقراطي
الغربــي للتنميــة« كنمــوذج أمثــل للحداثــة، بــل وطــَرح بديــا »آخــر« ربمــا أضحــى أكثــر 
واقعيــة وجاذبيــة فــي نظــر بعــض الــدول. وعلــى النقيــض مــن المســاعدات األمريكيــة 
والغربيــة المشــروطة عــادًة، ال يتــم تقييــد القــروض الصينيــة بأيــة شــروط سياســية، 
ــدول  ــة، ال ســيَّما تجــاه ال ورغــم المخــاوف المرتبطــة بسياســات اإلقــراض الصيني



8٠

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

اتجاهات مستقبلية

التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة، والتــي قــد تكافــح الحًقــا لســداد مــا حصلــت عليــه 
ــا  ــد مــن موانيه ــى العدي ــن فــرص واســعة للســيطرة عل ــح بكي مــن قــروض، بمــا يمن
البحريــة االســتراتيجية، فــإن حجــم االســتياء العالمــي مــن الممارســات الصينيــة 
ال يمكــن مضاهاتــه باالســتياء واســع النطــاق مــن سياســات »التبشــير األمريكــي« 
بقيــم الديمقراطيــة الليبراليــة حــول العالــم، خصوًصــا مــع تصاعــد حــدة الرفــض - 
ربمــا داخــل المجتمــع األمريكــي ذاتــه - لفكــرة »االســتثنائية األمريكيــة« أو »الســمو 

األخاقــي األمريكــي«.)٢1(

على صعيد التنافس الجيوسياسي 	

ــات  ــاردة بيــن الوالي ــة الحــرب الب ــان حقب ــا إب ــا أيديولوجًيّ ــم طابًع كمــا اكتســب العال
المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي ســابًقا، فقــد شــهد عالــم اليــوم أيًضــا توظيًفــا واســًعا 
أيًضــا لأليديولوجيــا فــي خضــم التنافــس المحتــدم بيــن الواليــات المتحــدة وكل مــن 

الصيــن وروســيا حــول المناطــق االســتراتيجية حــول العالــم. 

ففــي إطــار ســعي واشــنطن لمناهضــة النفــوذ الصينــي المتنامــي فــي بحــر الصيــن 
ــس لتفاعــات  ــن« هــي المحــرك الرئي ــواء الصي ــت اســتراتيجية »احت ــي، بات الجنوب
الواليــات المتحــدة وحلفائهــا إزاء منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. وبنــاًء عليــه، 
تــم الدفــع بالعديــد مــن المبــادرات االســتراتيجية واألمنيــة بيــن الواليــات المتحــدة 
ومــن تعتبرهــم »قــوى ديمقراطيــة« فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ لموازنــة 
النفــوذ الصينــي المتنامــي بالمنطقــة، وأبرزهــا: الحــوار األمنــي الرباعــي المعــروف 
باســم »كواد« (Quad)، والذي يشــمل الواليات المتحدة واليابان وأســتراليا والهند، 
واالتفــاق األمنــي الثاثــي بيــن الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا 
المعروف باســم »تحالف أوكوس« (AUKUS))٢٢(. ولمواجهة االســتثمارات الصينية 
المتناميــة فــي البنيــة التحتيــة البحريــة والبريــة وخطــوط الســكك الحديديــة حــول 
العالــم فــي ضــوء مبادرتهــا الرائــدة »الحــزام والطريــق«، والتــي تتهمهــا القــوى الغربية 
بعــدم الشــفافية، وتعتبرهــا مناهضــة للقيــم الديمقراطيــة، عملــت الواليــات المتحــدة 
وشــركاؤها علــى طــرح العديــد مــن المشــروعات المنافســة لتعزيــز البنيــة التحتيــة، 
أبرزهــا مبادرتــا »نحــو بنــاء عالم أفضــل« (Build Back Better World)، و البوابة 

  .)٢3((Global Gateway) »العالميــة

هــذا، وقــد كانــت األيديولوجيــا حاضــرة بقــوة أيًضــا منــذ الشــرارة األولــى النــدالع 
الحــرب فــي أوكرانيــا. فمــن ناحيــة، اســتخدم الرئيــس الروســي »فاديميــر بوتيــن« 
تعبيــر مناهضــة »النازييــن الجــدد« كتبريــر للبــدء فــي عمليتــه العســكرية ضــد كييــف 
فــي الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر ٢٠٢٢، ومــن ناحيــة أخــرى، اتجهــت القــوى الغربية 

لتأطيــر الصــراع علــى أنــه معركــة بيــن »الديمقراطيــة والســلطوية«.)٢4(  

ســـعي  إطـــار  فـــي 
واشـــنطن لمناهضـــة النفـــوذ 
فـــي  المتنامـــي  الصينـــي 
الجنوبـــي،  الصيـــن  بحـــر 
باتـــت اســـتراتيجية »احتـــواء 
المحـــرك  هـــي  الصيـــن« 
لتفاعـــالت  الرئيـــس 
المتحـــدة  الواليـــات 
منطقـــة  إزاء  وحلفائهـــا 
الهنـــدي  المحيطيـــن 

والهـــادئ.  
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ب . الصين وروسيا.. تكتل شرقي ناشئ 
علــى النقيــض مــن الخبــرات التاريخيــة الســلبية النعــدام الثقــة بيــن الصيــن وروســيا، 
والتــي تمتــد إلــى الحقبــة الســوفيتية، وتضمنــت تصعيــًدا فــي بعض مراحلهــا، وصولًا 
إلــى حــد االنخــراط فــي مواجهــات مســلحة حــول نــزاع حــدودي بينهمــا، فــإن البلديــن 
تمكنــا مــن تحقيــق دفعــة كبيــرة مــن التعــاون السياســي والعســكري بعــد نجاحهمــا 
فــي التفاهــم بشــأن النــزاع الحــدودي عــام ٢٠٠4. ومنــذ ذلــك الحيــن، ثمــة حالــة مــن 

التعزيــز المســتمر فــي العاقــات الصينيــة الروســية.)٢5(

ودعــم هــذا االتجــاه العديــد مــن عوامــل التقــارب التــي تجلت فيما بعد بيــن الدولتين، 
فرغــم التبايــن الملمــوس فــي هيــكل النظــام السياســي لــكل منهمــا، فإنهمــا يجتمعــان 
ــي الــذي  ــة النمــوذج الديمقراطــي الغرب ــة مشــتركة بشــأن معارضــة هيمن حــول رؤي
أرســته الواليــات المتحــدة األمريكيــة كمعيــار أوحــد للحداثــة يتعيــن علــى جميــع دول 
العالــم االقتــداء بــه. كمــا يتفقــان علــى تقييمــات متقاربــة لحجــم التهديــد الــذي تمثلــه 
واشــنطن وحلفاؤهــا مــن القــوى الدوليــة، ســواء فــي حلــف شــمال األطلســي »الناتــو« 
أو فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، علــى مصالــح كل منهمــا، ال ســيَّما مــا 
ــه  ــات المتحــدة باعتبارهــا تســعى لتطويقــه وعزل ــق بنظــر الجانبيــن إلــى الوالي يتعل
عســكريا، فضــلًا عــن تهديــد وحــدة أراضيــه واســتقراره السياســي. وهــذا كلــه إلــى 
ــة الغربيــة المفروضــة  ــان وطــأة العقوبــات االقتصادي ــون الدولتيــن تواجه جانــب ك

عليهمــا ألســباب مختلفــة. )٢٦(

ومؤخــًرا، اكتســب التقــارب بيــن الصيــن وروســيا زخًمــا إضافًيّــا مــع توقيــع الرئيســين 
الروســي »فاديميــر بوتيــن« والصينــي »شــي جيــن بينــج« إعاًنــا مشــترًكا قبــل 
أســابيع قليلــة مــن انــدالع شــرارة الصــراع الروســي األوكرانــي، حمــل اســم »اإلعــان 
المشــترك بخصــوص دخــول العاقــات الدوليــة عهــًدا جديــًدا والتنمية المســتدامة«. 
والافــت للنظــر فــي الوثيقــة أمــران؛ أولهمــا: االســم ومــا ينطــوي عليــه مــن دالالت؛ 
ــا هــو »حقبــة جديــدة مــن العاقــات الدوليــة ال تســود فيهــا  فــكأن المقصــود ضمنًيّ
الواليــات المتحــدة العالــم«، ال ســيَّما مــع انتقــاد الوثيقــة لواشــنطن فــي تســعة 
ــا الوثيقــة  ــي تطرقــت إليه ــاون الت ــا )٢٧(.  وثانيهمــا: تعــدد مجــاالت التع مواضــع به
ــدان لبعضهمــا  ــًدا، والتأكيــد علــى دعــم البل فــي بنودهــا التــي تجــاوزت الثاثيــن بن
بعضــا فــي حمايــة مصالحهمــا االســتراتيجية، ومناهضــة أيــة تدخــات أجنبيــة فــي 
ــة بيــن  شــؤونهما، فــي خطــوة تبعــث برســالة صريحــة مفادهــا أن العاقــات الثنائي
موســكو وبكيــن »ال حــدود لهــا«. وإذا مــا أضفنــا لذلــك وضــوح وِحــّدة اللهجــة التــي 
تــم اســتخدامها للتعبيــر عــن تكاتــف الدولتيــن إزاء التهديــدات التــي تمثلهــا الواليــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا مــن القــوى الغربيــة لــكل منهمــا، وتحديهــا الصريــح لهيمنــة قيــم 
ــد  ــر- خطــوة يُعت ــى أقــل تقدي ــار اإلعــان -عل ــة، فيمكــن اعتب ــة الغربي الديمقراطي

بيـــن  التقـــارب  اكتســـب 
زخًمـــا  وروســـيا  الصيـــن 
ا مع توقيع الرئيســـين  إضافًيّ
بوتيـــن«  »فالديميـــر  الروســـي 
والصينـــي »شـــي جيـــن بينـــج« 
إعالًنـــا مشـــترًكا قبل أســـابيع 
شـــرارة  انـــدالع  مـــن  قليلـــة 
الصـــراع الروســـي األوكرانـــي، 
»اإلعـــالن  اســـم  تحـــت 
بخصـــوص  المشـــترك 
الدوليـــة  العالقـــات  دخـــول 
والتنميـــة  جديـــًدا  عهـــًدا 

المســـتدامة«.  
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على الرغـــم من احتدام 
روســــــيــــــا  بــــين  المواجـهــــة 
أوروبـــا  فـــي  الغربيـــة  والقـــوى 
على خلفية الصراع الروســـي 
ـــح أن  األوكرانـــي، فمـــن الُمرجَّ
المحيطيـــن  منطقـــة  تكـــون 
الهنـــدي والهـــادئ هـــي مركـــز 
فـــي  الرئيـــس  المواجهـــة 
الحرب البـــاردة الجديدة بين 
الواليـــات المتحـــدة والصيـــن 
العقديـــن  أو  العقـــد  خـــالل 

المقبليـــن.  

بهــا إلرســاء اللبنــات األولــى لمعســكر شــرقي تتزعمــه موســكو وبكيــن فــي مواجهــة 
المعســكر الغربــي التقليــدي بقيــادة الواليــات المتحــدة وشــركائها فــي الناتــو.)٢٨(

م، ليـس هنـاك مـا ينفـي فرضيـة »تجدد الحـرب الباردة«، إذ تشـير  فـي ضـوء مـا تقـدَّ
المعطيـات التـي سـبق توضيحهـا بصـورة أو بأخـرى إلـى أننـا بصـدد »حـرب بـاردة 
جديـدة«، لكنهـا تأتـي هـذه المـرة بيـن الواليـات المتحـدة وحلفائها من جهـة والصين 
وحليفها الروسـي وشـركائهما من جهة أخرى، وتتسـم بطبيعة مغايرة، فعلى النقيض 
مـن سـياق مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حينمـا سـطع نجـم الواليـات المتحـدة 
األمريكيـة وعدوهـا اللـدود االتحـاد السـوفيتي )سـابقا( في ظل نظـام ثنائي القطبية 
يميـل كل الميـل لصالحهمـا بـا منـازع، فـي صـورة عـززت حـدة االسـتقطاب بينهمـا، 
تأتـي المواجهـات هـذه المـرة فـي ظـل تحول كبير في موازيين القـوى الدولية لصالح 
نظـام دولـي أقـرب إلـى التعدديـة القطبيـة منـه إلـى الثنائيـة، نظـًرا لوجـود العديـد 
مـن األقطـاب الدوليـة الصاعـدة علـى السـاحة الدوليـة، والتـي قـد ال تجـد نفسـها 
مضطـرة بالضـرورة للوقـوف فـي صـف أحـد المعسـكرين بصـورة حاسـمة. وبخاف 
مـا كان عليـه الحـال إبـان حقبـة الحـرب البـاردة بيـن الواليـات المتحـدة واالتحـاد 
السـوفيتي سـابًقا، مـن حيـث احتـدام االسـتقطاب األيديولوجـي بيـن الجانبيـن، ومـن 
ثـمَّ انعكاسـه علـى التنافـس الجيوسياسـي بينهمـا، نجـد أن التنافـس الجيوسياسـي 
أضحـى قائـد المشـهد اليـوم، وإن كانـت القـوى الدوليـة - مـن المعسـكرين إن صـح 
المحمـوم حـول  أيديولوجـي علـى سـباقها  التعبيـر - ال تتحـرج مـن إضفـاء طابـع 
مناطـق السـيطرة والنفـوذ، بهـدف توظيفـه كأداة ليـس أكثـر، إذ باتـت القـوى الدوليـة 
فـي عالـم اليـوم أكثـر حرًصـا وتجنًبـا للدخـول فـي منافسـات أيديولوجيـة محتدمـة.

وختاًمــا، فعلــى الرغــم مــن احتــدام المواجهــة بيــن روســيا والقــوى الغربيــة - وفــي 
صدارتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة - فــي أوروبــا علــى خلفيــة الصــراع الروســي 
ــح أن تكــون منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ هــي مركــز  األوكرانــي، فمــن الُمرجَّ
المواجهــة الرئيــس فــي الحــرب البــاردة الجديــدة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن 
ــع بشــكل كبيــر  وحلفــاء كل منهمــا خــال العقــد أو العقديــن المقبليــن، ومــن المتوقَّ
أن تُســهم المنافســة بيــن الجانبيــن فــي تشــكيل الديناميكيــات االســتراتيجية بهــذه 
المنطقــة الحيويــة التــي تُعــد موطًنــا ألكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، وتُســهم 
ــس مســتبعًدا  ــي العالمــي )٢9(. هــذا، ولي ــي اإلجمال ــج المحل ــي ٦٠٪ مــن النات بحوال
فــي مرحلــٍة مــا أن يجــد الحلفــاء التقليديــون للواليــات المتحــدة بالمنطقــة، وخاصــة 
أســتراليا وكوريــا واليابــان والفلبيــن وتايانــد، أنفَســهم مضطريــن لانحيــاز إلــى 
ــا بمــدى قــدرة  ــي، وســيكون المســتقبل محكوًم ــن األمريكــي أو الصين أحــد الجانبي
الجانبيــن علــى إدارة المنافســة االســتراتيجية بينهمــا، بمــا يقطــع الطريــق أمــام أي 

مواجهــة عســكرية مباشــرة قــد تفتــح البــاب أمــام ســيناريوهات غيــر معــدودة.
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فـــي بدايـــة عـــام 2022 ُعِقـــدت مقارنـــات بيـــن عشـــرينيات هـــذا القـــرن وعشـــرينيات 
ــى  ــة األولـ ــرب العالميـ ــة الحـ ــب نهايـ ــا عقـ ــهدت انتعاًشـ ــي شـ ــرين التـ ــرن العشـ القـ
وجائحـــة اإلنفلونـــزا اإلســـبانية التـــي قتلـــت فـــي الفتـــرة مـــن 1918 حتـــى 1920 
مـــا يُقـــدر بنحـــو 50 مليـــون إنســـان مـــن إجمالـــي ســـكان العالـــم حينهـــا الـــذي لـــم 
يتعـــد 2 مليـــار نســـمة، بمـــا يتضـــاءل بجانبهـــا مـــا ألحقتـــه جائحـــة كورونـــا مـــن 
ــا  ــمة تقريًبـ ــارات نسـ ــن 8 مليـ ــان مـ ــن إنسـ ــوت 6.7 مالييـ ــي مـ ــببت فـ أذى؛ إذ تسـ
ـــام الماضـــي عـــن  ـــة الع ـــث مقتضـــب فـــي بداي ـــوم. وبعـــد حدي ـــم الي يعيشـــون فـــي عال
انتعـــاش اقتصـــادي مأمـــول وأشـــكال التعافـــي مـــن تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
ومتحوراتـــه، جـــاءت حـــرب فـــي شـــهر فبرايـــر لـــم تشـــهدها أوروبـــا علـــى أرضهـــا منـــذ 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.

الواليـــات  المتقدمـــة -وخاصـــة  للبلـــدان  االقتصاديـــة  السياســـات  أدت  وقـــد 
ــي  ــى انفـــالت فـ ــة إلـ ــات الجائحـ ــع تداعيـ ــا مـ ــي تعاملهـ ــة- فـ ــدة األمريكيـ المتحـ
ـــادة الســـيولة النقديـــة بموجـــة إصـــدارات للنقـــود  التضخـــم المحلـــي والعالمـــي بزي
الرخيصـــة فـــي عامـــي 2020 و2021 علـــى التوالـــي. ثـــم تـــرددت البنـــوك المركزيـــة 
للبلـــدان المتقدمـــة فـــي التصـــدي للتضخـــم الناجـــم عـــن النقـــود الرخيصـــة وفائـــض 
الســـيولة النقديـــة عليهـــا مـــع بدايـــة عـــودة النـــاس إلـــى حياتهـــم الطبيعيـــة، كمـــا 
ــارة  ــداد للتجـ ــل اإلمـ ــكلة سالسـ ــالج مشـ ــي عـ ــدول فـ ــك الـ ــات تلـ ــرت حكومـ تعثـ
الدوليـــة. وفـــي محاولـــة لتـــدارك الخطـــأ الجســـيم بعـــدم التصـــدي المبكـــر 
ـــا، ســـارعت البنـــوك المركزيـــة  للتضخـــم، الـــذي لـــم تشـــهد مثلـــه منـــذ أربعيـــن عاًم
الرئيســـة بمـــا فـــي ذلـــك البنـــك الفيدرالـــي األمريكـــي برفـــع غيـــر مســـبوق فـــي 
ــا  ــابيع مـ ــي أسـ ــرة فـ ــال خاسـ ــواق المـ ــت أسـ ــدة؛ فتراجعـ ــعار الفائـ ــرعته ألسـ سـ
جمعتـــه فـــي ســـنين، وارتفعـــت تكلفـــة االســـتثمار وتراجعـــت أســـعار العقـــارات فـــي 
ـــر  ـــا إث ـــة لديونه ـــدان نامي ـــر ســـداد بل ـــاء عـــن تعث ـــت األنب ـــة، وتوال ـــدان المتقدم البل
زيـــادة تكلفـــة االقتـــراض مـــع زيـــادة الغـــالء فيهـــا، وأمســـى العالـــم مثقـــلًا بموجـــات 

وتخوفـــات مـــن الركـــود التضخمـــي.

االقتصاد العالمي: تنبؤات ومسارات 
في ظل الاليقين 

الـــــديـــــن ــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـ مـــــحـــــمـــــود  د.  أ. 

صدمـات  توالـي  بعـد 
عة على  عة وغير متوّقً متوقَّ
بعـد  العالمـي  االقتصـاد 
جائحـة صحيـة بتداعيـات 
واجتماعيـة  اقتصاديـة 
كلمـة  انتشـرت  وسياسـية 
باللغة اإلنجليزية اعُتِبرت 
األكثـر تعبيـًرا عـن األوضاع 
وهـي   ،2022 عـام  فـي 
»بيرماكرايسـيس« ومعناها 

المسـتمرة«.  »األزمـة 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

»بيرماكرايسيس« Permacrisis أو األزمة المستمرة
عــة علــى االقتصــاد العالمــي بعــد جائحــة  عــة وغيــر متوقَّ بعــد توالــي صدمــات متوقَّ
صحيــة بتداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية انتشــرت كلمــة باللغــة اإلنجليزية 
اعتُِبــرت األكثــر تعبيــًرا عــن األوضــاع فــي عــام 2022، وهــي »بيرماكرايســيس« 
ومعناهــا »األزمــة المســتمرة«. وهــي كلمــة مدمجــة بجمــع كلمتيــن باللغــة اإلنجليزيــة 
»بيرمينانــت« Permanent كصفــة تعنــي االســتمرار و »كرايســيس« Crisis بمعنــى 
رت هــذه الكلمــة عــدًدا مــن التقاريــر واإلصــدارات الســنوية لتلخــص  أزمــة. وتصــدَّ
ــه،  ــى خمــس صدمــات أربكت ــم إل ــه العال ــَرّض في ــذي تع ــام المنصــرم ال أحــداث الع
ــا، والتضخــم المرتفــع فــي  ــا، واألزمــة فــي أوكراني ــات جائحــة كورون تشــمل: تداعي
أســعار الطاقــة والغــذاء، والركــود أو التراجــع الحــاد فــي النمــو، وتحديــات الديــون 

فــي البلــدان الناميــة واألســواق الناشــئة.

رت منهــا االقتصاديــة األمريكيــة »آن كروجــر«-  ــة أزمــة اقتصاديــة سادســة حــذَّ وثمَّ
هــذه  التجاريــة«.  »الحــروب  وهــي  الدوليــة،  التجــارة  اقتصاديــات  فــي  الخبيــرة 
الحــروب الوشــيكة ستســببها الواليــات المتحــدة األمريكيــة باتباعهــا لإلجــراءات 
الحمائيــة الموروثــة منــذ إدارة الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب«، ومــا أضافتــه إدارة 
الرئيــس »جــو بايــدن« مــن إجــراءات متعلقــة بمبــادرات اتخذتهــا هــذا العــام، مثــل: 
قانــون تخفيــض التضخــم، وقانــون الرقائــق اإللكترونيــة. فهــذه اإلجــراءات الحمائيــة 
ــب  ــة ســيئة إذا ترت ــة، ولكــن آثارهــا النهائي ــح المنتجــات المحلي ــد الدعــم لصال تزي
عليهــا معامــالت بالمثــل مــن الشــركاء التجارييــن فــي الصيــن وأوروبــا، وســتفتح 
المجــال لحــرب تجاريــة تضــر بمكونــات الصناعــات وتنافســيتها، وتزيــد مــن األعبــاء 

فــي النهايــة علــى المســتهلكين.

تنبؤات عن النمو والتضخم والركود التضخمي
جديــر بالذكــر أنــه فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق مســتقبلية« الــذي صــدر فــي 
ر كاتــب هــذه الســطور مــن احتمــاالت الركــود التضخمــي  مطلــع العــام الســابق، حــذَّ

علــى هــذا النحــو:

ــاة مــن ركــود تضخمــي،  ــى المعان »فــإن احتمــال تزامــن الركــود مــع التضخــم، بمعن
لــن يزيــد إال مــع اإلخفــاق فــي مواجهــة التضخــم مبكــًرا. فمعــدالت النمــو رغــم 
انخفاضهــا وتفاوتهــا ال تشــير إلــى ركــود عــام بقــدر مــا تشــير إلــى أنــه ســيكون هنــاك 
ــا أو شــاملًا إلحــداث  تباطــؤ فــي بعــض القطاعــات واألقاليــم لكنــه لــن يكــون عميًق
ركــود عالمــي. ولكــن إذا لــم يُحَســن التعامــل مــع التضخــم باحتوائــه مبكــًرا فقــد 
ــح جمــاح التضخــم  ــى كب ــة إل ــة المصــدرة للعمــالت الدولي ــوك المركزي تضطــر البن
بشــدة برفــع أســعار الفائــدة بدرجــة كبــرى وبمزيــد مــن التقييــد االئتمانــي، بمــا يــؤدي 

ض العالـــم خـــالل  تعـــرَّ
العـــام المنصـــرم إلـــى خمـــس 
تشـــمل:  أربكتـــه،  صدمـــات 
كورونـــا،  جائحـــة  تداعيـــات 
أوكرانيـــا،  فـــي  واألزمـــة 
فـــي  المرتفـــع  والتضخـــم 
والغـــذاء،  الطاقـــة  أســـعار 
والركـــود أو التراجـــع الحـــاد 
وتحديـــات  النمـــو،  فـــي 
الديـــون فـــي البلـــدان الناميـــة 

الناشـــئة. واألســـواق 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

إلــى مزيــد مــن التباطــؤ وإثــارة مخــاوف الركــود. لــذا فــإن إجــراءات السياســات 
ــى مــن عــام 2022 ســتكون فــي  ــي ســتُتََّخذ فــي الشــهور األول ــة الت ــة والمالي النقدي

ــد مســارات التعافــي االقتصــادي.« ــة لتحدي ــة األهمي غاي

ونعلــم بطبيعــة الحــال مــا جــرى مــن تحــول مخــاوف الركــود التضخمــي إلــى واقــع. 
وقبــل اســتعراض التنبــؤات المتعلقــة باالقتصــاد العالمــي للعــام الجــاري، ينبغي تأكيد 
أنهــا تُجــرى وفًقــا لنمــاذج وطــرق فــي التقديــر والتنبــؤ تعوقهــا ظــروف الاليقيــن التــي 
ــواع  ــا مــن أن ــة نوًع ــي تجعــل احتمــال حــدوث التوقعــات المعلن ــم، والت يعيشــها العال
ــى  ــة عل ــز البحــث الدولي ــات المؤسســات ومراك ــن. ولنراجــع توقع التخــرُّص والتكهُّ
مــدار الســنوات الثــالث الماضيــة -منــذ انــدالع جائحــة كورونــا- عــن نمــو االقتصــاد 
ــم  العالمــي ومعــدالت التضخــم وأســعار الســلع الرئيســة كالنفــط ومــواد الطعــام، ث
نحــدد مــدى اقترابهــا مــن الواقــع المتحقــق بعدهــا. فظــروف الاليقيــن الراهنــة أكثــر 
صعوبــة فــي التعامــل معهــا مــن أحــوال المخاطــرة المحــدودة أو العاليــة التــي يمكــن 
التعــرف فيهــا علــى نســب احتمــال وقــوع الحــدث بقــدر عــاٍل مــن الدقــة. فالتوقعــات 
الجديــدة فــي هــذا العالــم شــديد التغيــر والــذي يعانــي مــن أزمــة فــي الثقــة وفوائــض 
فــي األزمــات، ليســت كســابقتها مــن توقعــات تصيــب وتخطــئ وتكتنفهــا تعقيــدات 
شــتى، وبالتالــي يجــب التعامــل مــع التوقعــات المتواتــرة بدرجــة كبــرى مــن الحــذر، 
كمــا يجــب الحــرص علــى عــدم اإلســراف فــي االحتفــاء بهــا إن جــاءت متفائلــة، وعلــى 

أال تصيــب مســتقبليها باإلحبــاط إن جــاءت متشــائمة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف المعقــدة حــري بمؤسســات صنــع القــرار القيــام بأمريــن 
متالزميــن؛ األول: االسترشــاد ببيانــات فعليــة ومعلومات تفصيلية محدثة باســتمرار، 
ــة،  ــا العام ــرى وتوجهاته ــة والسياســية الكب ــع الظواهــر االقتصادي ــو تتب ــي: ه والثان
ومــدى تأثيرهــا علــى األمــور الجاريــة، والتحســب لهــا بســيناريوهات بديلــة بقــدر عاٍل 

مــن المرونــة للتغيــرات المفاجئــة.

وبأخـــذ مـــا ســـبق فـــي االعتبـــار، تشـــير التقديـــرات والتنبـــؤات الصـــادرة عـــن 
ــام 2023  ــادي لعـ ــو االقتصـ ــدل النمـ ــى أن معـ ــة إلـ ــز بحثيـ ــة ومراكـ ــات دوليـ مؤسسـ
ســـيتراوح بيـــن 1.5% و2% بمـــا يقـــل عـــن تنبـــؤات ســـابقة بنحـــو 1% إلـــى 1.5%، بمـــا 
ا منـــذ عـــام 1990 باســـتثناء الفتـــرة التـــي أعقبـــت الجائحـــة  يجعلـــه العـــام األقـــل نمـــّوً
واألزمـــة الماليـــة العالميـــة. وكيـــف للعالـــم أن ينمـــو ومراكـــزه االقتصاديـــة الثالثـــة 
ـــات  ـــرة لالنكمـــاش فـــي الوالي ـــا، واحتمـــاالت كبي ـــود فـــي أوروب الرئيســـة تتعـــرض لرك
المتحـــدة األمريكيـــة، واســـتمرار انخفـــاض مؤشـــرات النمـــو علـــى نحـــو غيـــر معهـــود 
فـــي الصيـــن، أضـــف إلـــى هـــذا تداعيـــات ذلـــك كلـــه علـــى اقتصـــادات البلـــدان الناميـــة 
واألســـواق الناشـــئة -باســـتبعاد الصيـــن- التـــي لـــن يزيـــد متوســـط معـــدل نموهـــا عـــن 
ـــام الماضـــي. وبهـــذا يكـــون معـــدل النمـــو االقتصـــادي  3% بعدمـــا كان 3.7% فـــي الع

اقتصاديـة  أزمـة  ـة  ثمَّ
منهـا  رت  حـذَّ سادسـة 
األمريكيـة  االقتصاديـة 
الخبيـرة  كروجـر«  »آن 
التجـارة  اقتصاديـات  فـي 
»الحـروب  وهـي  الدوليـة 
الحـروب  هـذه  التجاريـة«. 
ستسـببها  الوشـيكة 
المتحـدة  الواليـات 
باتباعهـا  األمريكيـة 
الحمائيـة  لإلجـراءات 
إدارة  منـذ  الموروثـة 
»دونالـد  السـابق  الرئيـس 
ترامـب«، ومـا أضافتـه إدارة 
مـن  بايـدن«  »جـو  الرئيـس 

ت. ءا ا جـر إ
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العالمـــي قـــد بـــدأ هـــذا العقـــد بانكمـــاش قوامـــه %3.2 
فـــي عـــام 2020 بانـــدالع الجائحـــة، ثـــم ارتـــد مرتفًعـــا إلـــى 
5.8% فـــي عـــام 2021 بأثـــر اإلجـــراءات المقاومـــة ألثـــر 
الجائحـــة االقتصـــادي، ثـــم تهـــاوى النمـــو إلـــى النصـــف 
 تقريًبـــا ألقـــل مـــن 3% فـــي عـــام »البيرماكرايســـيس«
أو األزمـــة المســـتمرة، ثـــم تـــرى االقتصـــاد العالمـــي 
يتخبـــط بيـــن ركـــود فـــي بعـــض أركانـــه ومخـــاوف شـــديدة 

مـــن الوقـــوع فـــي هوتـــه فـــي أركان أخـــرى.

وفـــي هـــذه األثنـــاء يســـتمر معـــدل التضخـــم العالمـــي فـــي 
ارتفاعـــه مدفوًعـــا بعوامـــل طلـــب مغـــّذاة بفضـــالت النقـــد 
الرخيـــص فـــي عامـــي الجائحـــة، وعوامـــل صدمـــات 
وارتبـــاك  والخدميـــة،  الســـلعية  للمنتجـــات  العـــرض 
فـــي سالســـل اإلمـــداد. وجـــراء هـــذه العوامـــل مجتمعـــة 
وصـــل معـــدل التضخـــم العالمـــي إلـــى 7.6% فـــي عـــام 
2022 بعدمـــا كان ال يتجـــاوز متوســـط 2.3% عالمّيًـــا 
قبـــل الجائحـــة. وإن كان مـــن المتوّقـــع أن تميـــل معـــدالت 
التضخـــم العالمـــي لالنخفـــاض إلـــى مـــا يقتـــرب مـــن 
5% متأثـــرة بانخفاضـــه فـــي البلـــدان المتقدمـــة بتأثيـــر 
ــات  ــر السياسـ ــدة، إال أن أثـ ــة المقيـ ــات النقديـ السياسـ
ـــة ســـيئ بالنظـــر  ـــدان النامي ـــى اقتصـــادات البل ـــا عل عينه
إلـــى التدفقـــات الماليـــة الخارجـــة، واضطـــراب أســـعار 
ــذه  ــدد مـــن هـ ــرُّض عـ ــوى، وتعـ ــام دوالر أقـ الصـــرف أمـ
ــر فـــي ســـداد ديونهـــا مـــع  البلـــدان إلـــى مخاطـــر تعثُـّ
الماليـــة  لألســـواق  النفـــاذ  فـــي  فرصهـــا  انخفـــاض 
الدوليـــة بإصـــدارات جديـــدة. واألرجـــح أن تبـــدأ البنـــوك 
المركزيـــة الرئيســـة فـــي تخفيـــض حـــدة رفـــع أســـعار 
الفائـــدة قبـــل أن تتحـــول إلـــى تخفيضهـــا بعـــد فتـــرة مـــن 

تثبيتهـــا خـــالل هـــذا العـــام. 

حصيلــة األمــر أن هــذا المزيــج مــن الركــود وانخفــاض 
ــادة معــدالت التضخــم ســينعكس فــي تراجــع  النمــو وزي
الفــرص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع 
نهايــة هــذا العقــد؛ حيــث ســتزيد نســبة مــن يعانــون مــن 
ــن  ــي ســيتعرض الهــدف األول م ــع، وبالتال ــر المدق الفق

أهــداف التنميــة المســتدامة )القضــاء علــى الفقــر( إلــى 
الخطــر، وســتزداد كذلــك حــدة التفاوت فــي الدخول بين 
البلــدان وداخلهــا، بمــا ينــذر باضطرابــات جيوسياســية 
ــى االقتصــاد والســلم  ــات ســلبية عل ــة وتداعي واجتماعي

ــن.  العالمييْ

هــذا ويَُعــد تفاقــم أزمــة المديونيــة الدوليــة هــو أكثــر 
المســتدامة وتمويلهــا،  التنميــة  تأثيــًرا علــى  األزمــات 
وهــو مــا أشــار إليــه أيًضــا كاتــب هــذه الســطور فــي مقــال 
العــام الماضــي فــي مجلــة »آفــاق مســتقبلية« مشــيًرا إلــى 
خطــورة مــا أُطلــق عليــه فــخ الوســط والديــون الدوليــة:

ــه الــدول متوســطة  »يُقَصــد بفــخ الوســط مــا تتعــرض ل
الدخــل التــي تشــكل ثلــث اقتصــاد العالــم وتضــم 75% من 
ســكانه ويعيــش فيهــا أكثــر مــن 60% مــن فقــراء العالــم؛ 
الــدول المتقدمــة فــي  الــدول ال تتمتــع بمزايــا  فهــذه 
االقتــراض الرخيــص بالعمــالت المحليــة بــال مخاطــر 
فــي ســعر صــرف العمــالت الدوليــة المقتــرض بهــا، كمــا 
أن دول فــخ الوســط ال تســتفيد مــن مزايــا االقتــراض 
الرخيــص الميســر مــن المؤسســات التنمويــة الدوليــة 
دخــلًا؛  واألقــل  األفقــر  الــدول  منهــا  تســتفيد  والتــي 
وذلــك الفتــراض مبالــغ فيــه بــأن لديهــا قــدرات لتدبيــر 
احتياجاتهــا التمويليــة مــن خــالل اســتثمارات القطــاع 

ــة. ــة الدولي الخــاص المحلــي واألســواق المالي

فهنــاك أهميــة للــدول الواقعــة فــي فــخ الوســط للتحــوط 
المبكــر مــن أثــر تغيــرات مباغتــة فــي أســعار الفائــدة 
األجــل  قصيــرة  الماليــة  األوراق  تســتهدف  العالميــة 
الحتــواء توقعــات التضخــم، ومــا قــد يصحــب ذلــك مــن 
ــة  ــي التكلف ــي أســعار الصــرف وارتفاعــات ف ــرات ف تغي
تغيــرت  مــا  إذا  خاصــة  الدوليــة،  للقــروض  الفعليــة 

االئتمانيــة.« تصنيفاتهــا 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

قائمة المخاطر ومستجداتها
فـي بحثنـا عـن قائمـة أكثـر شـمولًا تُعيـن فـي التعامـل مـع ظاهـرة األزمـة المسـتمرة 
سـنقوم باالسـتعانة بأحـد التقاريـر التـي تتمتـع بقـدر نسـبي مـن الدقـة فـي اإلعـداد 
ومتابعـة المسـتجدات عـن المخاطـر ومسـتقبلها، وهـو مـا تصـدره مؤسسـة »أكسـا 
للتأمين« بالمشـاركة مع مجموعة »يوراسـيا«، وهي تعتمد على مسـوح واسـتقصاءات 
لـرأي الخبـراء مـن أرجـاء العالـم المختلفـة. وقد اعتمد التقريـر في ترتيب المخاطر 
علـى اسـتطالع رأي 4500 خبيـر مـن خبـراء المخاطـر مـن 58 دولـة باإلضافـة إلـى 
عينـة مـن 20 ألـف شـخص مـن 15 دولـة بالتعـاون مـع معهـد »إيبسـوس لألبحـاث«، 

وقـد جـاء تصنيفهـا للمخاطـر علـى النحـو اآلتـي:

تغيرات المناخ. 1

االضطرابات الجيوسياسية. 2

مخاطر األمن السيبراني . 3

تحديات الطاقة. 4

األوبئة واألمراض المعدية. 5

التوترات االجتماعية. 6

مخاطر متعلقة بالموارد الطبيعية والتنوع البيئي. 7

مخاطر مالية. 8

مخاطر االقتصاد الكلي . 9

مخاطر السياسات النقدية والمالية. 10

ونالحــظ أن تغيــرات المنــاخ قــد احتلــت المرتبــة األولــى فــي مقدمــة المخاطــر 
منــذ عــام 2018 باســتثناء عــام الجائحــة 2020، ثــم عــادت مخاطــر تغيــرات المنــاخ 
للصــدارة علــى المســتوى العالمــي. ففــي تقريــر العــام الماضــي الــذي قمنــا بعرضــه 
فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق مســتقبلية«، كانــت المخاطــر الخمســة األولــى 
الســيبراني،  األمــن  أو  المعلومــات  وأمــن  المنــاخ،  تغيــرات  هــي:  الترتيــب  علــى 
التذمــر  ومخاطــر  الجيوسياســية،  والمخاطــر  المعديــة،  واألمــراض  والجوائــح 
االجتماعــي ونشــوب صراعــات داخليــة. أي إن التغييــر قــد طــرأ بســبب األزمــة 
األوكرانيــة وتداعياتهــا؛ إذ رفعــت مــن مرتبــة المخاطــر الجيوسياســية فجعلتهــا فــي 
المرتبــة الثانيــة، ودفعــت بمخاطــر الطاقــة إلــى المرتبــة الرابعــة، هــذا مــع قــدر مــن 

ــم. ــم المختلفــة حــول العال ــن األقالي ــب بي التفــاوت فــي الترتي

التقديـرات  تشـير 
عـن  الصـادرة  والتنبـؤات 
ومراكـز  دوليـة  مؤسسـات 
معـدل  أن  إلـى  بحثيـة 
لعـام  االقتصـادي  النمـو 
 %1.5 بيـن  سـيتراوح   2023
تنبـؤات  عـن  يقـل  بمـا  و%2 
إلـى   %1 بنحـو  سـابقة 
العـام  يجعلـه  بمـا   ،%1.5
ا منـذ عـام 1990  األقـل نمـّوً
التـي  الفتـرة  باسـتثناء 
واألزمـة  الجائحـة  أعقبـت 

العالميـة.  الماليـة 
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الركـود  مزيـج 
وزيـادة  النمـو  وانخفـاض 
التضخـم  معـدالت 
تراجـع  فـي  سـينعكس 
تحقيـق  فـي  الفـرص 
التنميـة  أهـداف 
نهايـة  مـع  المسـتدامة 
هـذا العقـد؛ حيـث سـتزيد 
مـن  يعانـون  مـن  نسـبة 
وبالتالـي  المدقـع،  الفقـر 
األول  الهـدف  سـيتعرض 
التنميـة  أهـداف  مـن 
)القضـاء  المسـتدامة 
علـى الفقـر( إلـى الخطـر، 
حـدة  كذلـك  وسـتزداد 
التفـاوت فـي الدخـول بيـن 
البلـدان وداخلهـا، بما ينذر 
جيوسياسـية  باضطرابـات 
وتداعيـات  واجتماعيـة 
االقتصـاد  علـى  سـلبية 

العالمييـن.  والسـلم 

أهمية تعدد مصادر االستشراف
ــم  ــي عال ــي المخاطــر ف ــددة لالستشــراف؛ لتوق ــى مصــادر متع ــاد عل يجــب االعتم
تكتنفــه أزمــة مســتمرة تتنــوع مســبباتها، بمــا يجعــل االقتصــاد فــي حالــة دائمــة مــن 
ــى مــا تكــرر فــي عــدد مــن الدراســات المســتفيضة  ــا أشــير إل إدارة األزمــات. وهن
ل هــذا القــرن الحــادي والعشــرين. ففــي كتابــه عــن قــوة األزمــات  المهمــة عمــا سيُشــكِّ
أشــار المحلــل السياســي »إيــان بريمــر« إلــى أن هنــاك ثــالث أزمــات، بجانــب قــدرات 
التعامــل معهــا، مــن شــأنها أن تغيــر موازيــن القــوى فــي هــذا العالــم، وهــي: سياســات 

الجوائــح، والمربــكات التكنولوجيــة، وطــوارئ المنــاخ.

وفــي كتابــه الحديــث تحــت عنــوان التهديــدات العظمــى أورد االقتصــادي »نوريــل 
ــون  ــا »الدي ــي أوله ــا ف ــرة أورد منه ــة وظواهــر خطي ــي« عشــرة اتجاهــات عام روبين
الدوليــة« وهــي مــا أســماها بـــ »أُّم األزمــات«، كمــا تضمنــت القائمــة التحديــات 
ــن الحكومــي  ــة الســكانية، والركــود التضخمــي، وفشــل القطاعي المرتبطــة بالتركيب
والــذكاء  العولمــة،  ونهايــة  الماليــة،  العمــالت واالضطرابــات  وانهيــار  والخــاص، 
االصطناعــي، والحــرب البــاردة الجديــدة، ولــم تخــُل القائمــة مــن أزمــة المنــاخ التــي 

ــر عنهــا الكاتــب بـــ »أرض غيــر صالحــة للعيــش فيهــا«. عبَّ

ــت  ــس« فتناول ــا فين ــة »جاي ــا البيئ ــي قضاي ــة المتخصصــة ف ــة البريطاني ــا الكاتب أم
ــة، أال وهــي  ــدول المتقدم ــي تخشــاها ال ــاخ الت ــر المن ــا تغي ــرز قضاي واحــدة مــن أب
قضيــة الهجــرة المناخيــة، فــي كتابهــا الصــادر حديًثــا تحــت عنــوان »عصــر الرحــل: 
ــاخ  ــة مــن أن تدهــور المن ــا«. وتحــذر الكاتب ــة عالمن كيــف ستشــكل الهجــرة المناخي
ســيدفع بزيــادة حــاالت الهجــرة واللجــوء المناخــي مــن المناطــق التي تتزايــد حرارتها 
فــي الجنــوب فــي آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة إلــى دول الشــمال التــي عليهــا 
أن تســتعد لتدفقــات بشــرية غيــر مســبوقة مــن الجئــي المنــاخ، فــي حــال اســتمرار 

االنبعاثــات الضــارة بالمنــاخ بأنماطهــا الراهنــة دون تخفيــض جــذري. 

من االنشغال بالمقارنات الدورية إلى االهتمام بالمسارات طويلة األجل
ــا  ــوم وتبعاته ــة المشــهودة الي ــع الظواهــر االقتصادي ــل م ــم التعام ــن الخطــأ أن يت م
برؤيــة قصيــرة المــدى وبمعــزل عــن التطــورات االقتصاديــة والسياســية عالمّيًــا 
ومــدى تأثيرهــا علــى كل دولــة مســتقبلًا. فقــد انتهــى مــا يُســّمى بالعالــم الثانــي 
بعــد تهــاوي النظــم الشــيوعية فــي أوروبــا الشــرقية واالتحــاد الســوفيتي مــع ســقوط 
حائــط برليــن فــي عــام 1989. فقــد ذكــر »روبــرت زوليــك«، الرئيــس األســبق للبنــك 
الدولــي، فــي كلمــة ألقاهــا فــي مركــز وودرو ويلســون فــي عــام 2010، أن عــام 
2009، شــهد زوال مــا يُســّمى بالعالــم الثالــث بفضــل بــزوغ عــدد مــن الــدول الناميــة 
واالقتصــادات الناشــئة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة كقــوى اقتصاديــة مؤثــرة ومراكز 
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للنمــو المتصاعــد، بمــا يجعلنــا بصــدد عالــم متعــدد األقطــاب بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار سياســية. فالتحــوالت 
االقتصاديــة يترتــب عليهــا -حتًمــا- تحــوالت سياســية ترتبــط بهــا. وإذا اتبعنــا األســلوب الــذي تبنــاه »زوليــك« بإشــارته 
إلــى عــام 1989 كعــام نهايــة لمــا يُســّمى بالعالــم الثانــي، وبعــده بعقديــن جــاء عــام 2009 كعــام زوال لُمســّمى العالــم الثالــث، 
ومــع إدراج تأثيــر المربــكات الكبــرى فــي االعتبــار، فمــا الــذي يمنــع عــام 2029 مثــلًا مــن أن يكــون عــام بدايــة انقضــاء 

ُمســّمى العالــم األول علــى النحــو المتعــارف عليــه؟

وفــي كل األحــوال فإننــا بصــدد عالــم تتشــكل معالمــه وقواعــد ألعابــه السياســية واالقتصاديــة وفًقــا لقــدرات تعامــل دولــه 
مــع إرث قديــم يتشــبث بــه قدامــى الالعبيــن وإمكانــات جديــدة يكتســبها ذوو القــدرة علــى التعامــل مــع مســتجدات العصــر 
ومربكاتــه الكبــرى، ســواء كانــوا مــن الالعبيــن الجــدد القادميــن بعنفــوان للمنافســة أو بعــض القدامــى مــن دائمــي التطــور 
والمثابــرة. ولهــذا يجــب أن تأتــي قواعــد التعامــل مــع دورات االقتصــاد وأزماتــه فــي إطــار سياســة منضبطــة ال تقتصــر 

علــى إجــراءات متناثــرة قصيــرة األجــل لدفــع معــدالت النمــو، بــل وفًقــا لنهــج متكامــل للتقــدم والتنميــة. 

إن مــا يتعــرض لــه العالــم حالّيًــا ليــس مجــرد حالــة مــن حــاالت الركــود أو حتــى الركــود التضخمي كإحدى مراحــل الدورات 
ــق عليهــا »المربــكات الكبــرى« ســتؤدي إلــى تغيــرات  ــر أُطل ــه أعــراض لتغيــرات شــديدة األث ــادة، ولكن ــة المعت االقتصادي
مهمــة فــي األنشــطة االقتصاديــة وترتيبــات النظــام الدولــي المتعــارف عليــه منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وتتمثــل 
هــذه المربــكات الكبــرى فــي تغيــرات شــديدة األثــر االقتصــادي واالجتماعــي داخــل الــدول وبيــن بعضهــا وبعــض، ويتطلــب 
ــات السياســات  ــي أولوي ــا ف ــا مختلًف ــن، وتوجًه يْ ــاق واالســتثمار العامَّ ــي اإلنف ــات ف ــة وأولوي ــوارد ضخم ــا م التعامــل معه
ضــُت لهــذه المربــكات بالتفصيــل فــي كتــاب لــي بعنــوان »فــي التقــدم: مربــكات ومســارات«؛ وأوجــز هــذه  العامــة. وقــد تعرَّ

المربــكات وســبل التعامــل معهــا فــي ثمانــي نقــاط: 

تغيــرات فــي معــدالت زيــادة الســكان، مــع زيــادة فــي توقعــات األعمــار عنــد الــوالدة، مــع شــبابية التركيبــة الســكانية . 1
فــي بلــدان الجنــوب وميلهــا إلــى الشــيخوخة فــي بلــدان الشــمال. ويتطلــب هــذا اســتثماًرا فــي البشــر خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالتعليــم والرعايــة الصحيــة ونظــم الضمــان االجتماعــي.

آثــار شــديدة لتغيــرات المنــاخ علــى الحيــاة والنشــاط االقتصــادي والهجــرة واللجــوء المناخــي. ويســتلزم . 2  
ــوي آثارهــا، ســواء للتوقــي منهــا أو التوافــق معهــا فــي مجــاالت التخفيــف والتكيــف،  التصــدي لهــا اســتثمارات تحت

ــل األجــل واســتثمارات. ــل ميســر طوي ــا مــن تموي ــالزم له ــر ال ــف الخســائر واألضــرار مــع توفي والتعامــل مــع مل

ســرعة وتيــرة االنتقــال للحضــر ومتطلباتهــا التنظيميــة لمنــع العشــوائية وزيــادة البطالــة ومــا تســتلزمه مــن . 3
اســتثمارات ضخمــة فــي البنيــة األساســية والتكنولوجيــة. 

انتشــار النزاعــات والصراعــات ومــا يترتــب عليهــا مــن خســائر إنســانية مروعــة ومتطلبــات منعهــا والتعامــل مــع . 	
تداعياتهــا بتمتيــن أســس الحوكمــة وإرســاء قواعــد العدالــة ونظــم الضمــان االجتماعــي.

تفشـــي األوبئـــة المعديـــة واألمـــراض المتوطنـــة والمزمنـــة، وأعبـــاء تدبيـــر تكلفـــة الوقايـــة والعـــالج، ولنـــا فـــي جائحـــة . 5
كورونـــا عبـــرة.
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ــا وتحولــه تجــاه . 	 التغيــر المســتمر فــي مركــز الجاذبيــة االقتصاديــة عالمّيً
ــل الثقــل النســبي للســكان وقطاعــات النشــاط االقتصــادي، وســبل  الشــرق بفع
التفاعــل مــع هــذا التغيــر بيــن شــد وجــذب مســتمريْن خاصــة فيمــا يتعلــق بتدفــق 

ــة التجــارة واالســتثمار والعمــل.  حرك

 اضطــراب أســواق الســلع الرئيســة كاألغذيــة والطاقــة والذهــب والخامــات . 7
والبورصــات الماليــة المرتبطــة بهــا وبأســهم الشــركات المتداولــة، وتقلــب أســواق 
ــل للسياســات  ــن تفعي ــك م ــا يســتلزمه ذل ــا وم ــد عليه ــون والعائ الســندات والدي

ــة العامــة والتنســيق بينهمــا. ــة والمالي النقدي

ــى . 8 مــا يترتــب علــى مــا ُيطلــق عليــه بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وتأثيرهــا عل
أســواق العمــل والتجــارة ورؤوس األمــوال، وتوزيــع الدخــول. وهــذا يســتلزم إتقــان 
علــوم الثــورة الصناعيــة الجديــدة والتواكــب معهــا ببنيــة متطــورة لالقتصــاد 
الرقمــي ومســتحدثات تكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء االصطناعــي. ويرتبــط 
بذلــك تبنــي سياســات متكاملــة للتعامــل مــع البيانــات والحقــوق وااللتزامــات 

ــة. ــوق الملكي ــة وحق ــق باألمــن والخصوصي ــا يتعل ــا خاصــة فيم المرتبطــة به

وختاًمــا، فــإن األزمــات -وإن تعــددت- مــا هــي إال معابــر مــن واقــع قديــم إلــى واقــع 
جديــد. ولهــذا نتعجــب مــن متخــوف فــي البلــدان الناميــة علــى مصيــر النظــام الدولي 
القائــم الــذي لــم تســتفد بلداننــا منــه إال الفتــات ممــا يفيــض مــن األغنيــاء المهيمنيــن 
فيــه مــن خــالل قنــوات التجــارة وبعــض االســتثمارات وتحويــالت المهاجريــن، ومــا 

قــد يقــدم مــن منــح وهبــات. 

هــذا نظــام دولــي أوشــك علــى نهايتــه، ومــن المراقبيــن مــن يــرى أن نهايتــه قــد 
حلـًّـت بالفعــل ونمــر فــي إطــار ترتيبــات جديــدة لنظــام جديــد لــم يســفر عــن معالمــه 
ألعابــه السياســية  بقــواه الجديــدة وقواعــد  بعــد، وحتــى يحيــن زمنــه  وقواعــده 
واالقتصاديــة تســير األمــور ببقايــا متوارثــة قانوًنــا وعرًفــا مــن النظــام الدولــي الــذي 
ســيصير بائــًدا وفــي ذمــة التاريــخ كمــا جــرى لنُُظــم ســابقة عليــه. مــا نرجــوه أن يكــون 
النظــام الجديــد أكثــر عــدلًا وكفــاءة مــن ســابقه، واألهــم أن يكــون لبلداننــا فيــه مــا 
يليــق بهــا. ولــن تأتــي لهــا جــدارة الســبق إال بالهمــة فــي االســتثمار فــي أهــم مواردهــا 
وأرفــع أصولهــا وأقيــم مــا لديهــا وهــم البشــر. قــد يكــون مــن أســباب التخــوف أن 
عمليــة االنتقــال مــن نظــام إلــى نظــام ال يعلــم أحــد مداهــا الزمنــي ومالبســات 
انتقالهــا ســواء كانــت ســلًما أو حرًبــا، وأن هنــاك خســائر ومكاســب محتملــة وحلفــاء 
وأعــداء جــدًدا، وهــو مــا يســتوجب االســتثمار فــي ســبل التعامــل مــع المربــكات 

المشــار إليهــا لتدعيــم فــرص التقــدم فــي ســباق األمــم. 

تغيـــرات  ـــت  احتلَّ
األولـــى  المرتبـــة  المنـــاخ 
المخاطـــر  مقدمـــة  فـــي 
ــام 2018 باســـتثناء  منـــذ عـ
عـــام الجائحـــة 2020، ثـــم 
تغيـــرات  مخاطـــر  عـــادت 
علـــى  للصـــدارة  المنـــاخ 
المســـتوى العالمـــي؛ حيـــث 
إن تدهـــور المنـــاخ ســـيدفع 
الهجـــرة  حـــاالت  بزيـــادة 
مـــن  المناخـــي  واللجـــوء 
تتزايـــد  التـــي  المناطـــق 
حرارتهـــا فـــي الجنـــوب إلـــى 
دول الشـــمال التـــي عليهـــا 
لتدفقـــات  تســـتعد  أن 
مســـبوقة  غيـــر  بشـــرية 
فـــي  المنـــاخ،  مـــن الجئـــي 
حـــال اســـتمرار االنبعاثـــات 

الضـــارة. 



95

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

تعــَرّض االقتصــاد العالمــي خــالل عقــود مــن الزمــان إلــى العديــد مــن األزمــات التــي 
تفاوتــت فــي حدتهــا ونتائجهــا، ومــا يشــهده العالــم اليــوم مــن أزمــة اقتصاديــة ليســت 
نســخة مصغــرة مــن أزمــة الكســاد الكبيــر الــذي أطــاح باقتصــادات معظــم الــدول فــي 
نهايــة العشــرينيات، والتــي مهــدت الطريــق لقيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا أنهــا 
ليســت تكــراًرا ألزمــة ماليــة عالميــة مثــل تلــك التــي أطاحــت بالنظــام المالــي العالمــي 
مــا بيــن 2008-2009، والتــي فتحــت الطريــق الحًقــا للدخــول فــي حــرب تجاريــة بيــن 
قطبــي االقتصــاد العالمــي )الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة(. إن خصوصيــة 
أزمــة االقتصــاد العالمــي اليــوم تكمــن فــي أنهــا جمعــت بيــن العديــد مــن مالمــح أهــم 
ــا، فضــلًا  ــى أزمــة كوفيــد-19 واألزمــة فــي أوكراني األزمــات الســابقة، باإلضافــة إل

عــن األزمــة البيئيــة ومعضلــة تحــول الطاقــة.

بإيجاز، إن أزمة االقتصاد العالمي منذ نهاية 2019 هي أزمة مالية نقدية اقتصادية 
جيوسياسـية عسـكرية وصحيـة، جمعـت بيـن متناقضـات االقتصـاد الكلـي مـا بيـن 
كسـاد تـارة وتضخـم تـارة أخـرى. فهـي أزمـة من نـوع جديد وقفت أمامهـا الحكومات 
والبنـوك المركزيـة فـي كل بلـدان العالـم شـبه عاجـزة ال تملـك سـوى أدوات تقليديـة 
ال تتناسـب مـع أزمـة غيـر تقليديـة. وهـذا مـا جعـل أكثـر من ثالثة أرباع سـكان العالم 
 ، يرتابـون اليـوم مـن المسـتقبل بالرغـم مـن أنهـم لـم يفقـدوا بعـد ثقتهـم فيـه. ومـن ثَمَّ
ثـار التسـاؤل هـل سـتكون 2023 نهايـة لعصـر زوال راحـة البـال والعيـش الرغيـد أم 

أنهـا سـتكون بدايـة لميـالد نظـام اقتصـاد عالمـي جديـد متعـدد القطبية؟

أزمة االقتصاد العالمي اليوم 
بعــد انفــراج أزمــة كورونــا واالنخفــاض الملحــوظ فــي أعــداد الوفيــات والمصابيــن 
بالفيــروس ســاد تفــاؤل عالمــي مــع بدايــة عــام 2021 بعــودة النمــو االقتصــادي 
ــن، والتحســن التدريجــي فــي سالســل  ــب والعــرض العالميي ــادة الطل مــن خــالل زي
ــى  ــودة إل ــن الع ــن االقتصاديي ــن المحللي ــر م ــع الكثي ــد توّق ــة. وق ــدادات العالمي اإلم

آفـــــاق االقتصــاد العالمي 2023: 
بين حلم النمو وكابوس الكساد

مــهــنــى عـــــــادل  د.  أ. 

أســـتاذ االقتصـــاد الدولـــي بالمدرســـة العليـــا للتجـــارة الدوليـــة فـــي باريـــس والجامعـــة الفرنســـية فـــي 
مصـــر



9	

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

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

المؤشــرات التــي كانــت ســائدة قبــل األزمــة. وكمــا يوضح 
الجــدول الالحــق أصبحــت معــدالت النمــو فــي كثيــر مــن 
الــدول إيجابيــة، بــل وتخطــت فــي بعــض الــدول مــا كانــت 
عليــه قبــل األزمــة الصحيــة. ومــع ذلــك كان يتســم هــذا 
التفــاؤل بالعشــوائية؛ حيــث طغــت المصلحــة الفرديــة 
علــى قــرارات الحكومــات، وتاهــت الرؤيــة المشــتركة 

بيــن االقتصــادات العالميــة.

بيــد أن تلــك الموجــة التفاؤليــة هــدأت كثيًرا بل وتالشــت 
مــع نشــوب األزمــة فــي أوكرانيــا )فبرايــر 2022(، تلــك 
ــن  ــن الذي ــؤالء االقتصاديي ــا له ــي أعطــت حّقً ــة الت األزم
ــو  ــي عــودة النم ــم المتشــائمة ف ــن توقعاته ــروا م ــم يغي ل
خاصــة  التضخــم،  معــدالت  وتراجــع  االقتصــادي، 
وجديــر  والطاقــة.  الغذائيــة  الســلع  ألســعار  بالنســبة 
بالذكــر أن التوقعــات المتشــائمة ال تســتند فقــط إلــى 
تُعــزى  لكنهــا  وحدهــا،  األوكرانيــة  األزمــة  تداعيــات 
االقتصــادي  النمــو  فــي  محتمــل  تباطــؤ  إلــى  كذلــك 

الصينــي بســبب سياســة القضــاء التــام علــى كورونــا 
)صفــر إصابــات(، وكذلــك ألســباب هيكلية فــي مقدمتها 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف شــيخوخة الســكان، وتباطــؤ اإلنتاجي
األزمــة العقاريــة التــي تواجــه الصيــن حالّيًــا، إضافــة إلى 
زيــادة حــدة النزاعــات التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات 

المتحــدة األمريكيــة. 

وبالرغم من أن االرتفاع المســتمر في معدالت التضخم 
األوكرانيــة،  باألزمــة  ارتباًطــا  األكثــر  المؤشــر  يمثــل 
فإنــه مــن الصعــب البحــث عــن حلــول لمواجهــة هــذا 
التضخــم اســتناًدا فقــط إلــى تلــك العالقــة الســببية. 
ففــي الحقيقــة إن التضخــم ومكوناتــه النقديــة )باعتبــاره 
وقبــل أي شــيء ظاهــرة نقديــة( يُعــزى إلــى أســباب أكثــر 
ــه فــي االقتصــاد  ــق علي ــا واســتدامة )وهــو مــا نطل عمًق
، فإن السياســات النقدية  »األســباب الهيكليــة«(. ومــن ثـَـمَّ
ــة فــي معظــم  ــة التــي تنتهجهــا البنــوك المركزي التقليدي

البلــدان لــم تَُعــد كافيــة لكبــح جمــاح هــذا التضخــم. 
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الــذي ســاد  المنخفــض  التضخــم  انتهــت حقبــة  لقــد 
الــدول األوروبيــة مــن أكثــر مــن ثالثيــن عاًمــا لندخــل فــي 
حقبــة أصبحــت فيهــا مكونات التضخم معقــدة، والحلول 
لمواجهتهــا أكثــر تعقيــًدا، وربمــا تكــون ذات كلفــة عاليــة؛ 
حيــث إن هنــاك معضلــة كبيــرة تواجــه الحكومــات وهــي 
بصــدد مكافحــة التضخــم؛ فمــن ناحيــة، يجــب الحفــاظ 
علــى القــوة الشــرائية دون تخفيــض التنافســية، وزيــادة 
الضغــوط التضخميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ال ينبغــي أن 
يــؤدي ارتفــاع أســعار الفائــدة التــي تفرضهــا البنــوك 
المركزيــة إلــى خلــق أزمــة مديونيــة خاصــة فــي منطقــة 

اليــورو والــدول الناشــئة.

ــتمر  ــي سيسـ ــد الدولـ ــدوق النقـ ــات صنـ ــا لتوقعـ وطبًقـ
ـــدالت تضخـــم  ـــع مع ـــي م ـــو االقتصـــاد العالم تباطـــؤ نم
ر  ويُقـــدِّ الســـنوات.  عشـــرات  منـــذ  مســـبوقة  غيـــر 
الصنـــدوق تراجـــع متوســـط معـــدل نمـــو االقتصـــاد 
)عـــام  إلـــى %3.2  )عـــام 2021(  مـــن %6  العالمـــي 
أقـــل  وهـــي   )2023 )عـــام   %2.7 إلـــى  ثـــم   ،)2022
معـــدالت نمـــو شـــهدها العالـــم منـــذ عـــام )2001( 
باســـتثناء ســـنوات األزمـــة الماليـــة العالميـــة )2008-
 .)2020-2019( الصحيـــة  األزمـــة  وكذلـــك   )2009
وتتفـــاوت توقعـــات النمـــو االقتصـــادى حســـب الـــدول 

كمـــا يوضـــح الجـــدول التالـــي:

جدول يوضح توقعات معدل النمو االقتصادي في بعض الدول والمناطق )%(

20192020202120222023الدولة

5.71.61.0-2.38.0الواليات املتحدة األمريكية

5.23.10.5-1.310.0منطقة اليورو

6.11.08.13.24.4الصني

8.76.86.1-4.24.5الهند

6.83.63.6-2.15.8الدول الناشئة ذات الدخل املتوسط

4.14.84.9-5.21.0 الدول النامية ذات الدخل احملدود

المصدر: صندوق النقد الدولي، توقعات االقتصاد العالمي، أكتوبر 2022.

إن مســتقبل االقتصــاد العالمــي يتوقــف علــى االختيــار الجيــد والمناســب للسياســات النقديــة مــن ناحيــة، وكيفيــة الوصــول 
إلــى حلــول مــن شــأنها إنهــاء األزمــة فــي أوكرانيــا مــن ناحيــة أخــرى. وكذلــك علــى توقعــات النمــو فــي الصيــن. وليــس مــن 
المســتبعد أن تنتهــج بعــض الحكومــات طريًقــا غيــر صحيــح وهــي بصــدد تحديــد اســتراتيجية مكافحــة التضخــم؛ حيــث 
يمكــن أن تــؤدي المبالغــة فــي التشــديد المالــي والنقــدي مــن خــالل رفــع ســعر الفائــدة، علــى ســبيل المثــال، إلــى زيــادة 
مديونيــة العديــد مــن البلــدان، وخاصــة الناشــئة كنتيجــة الرتفــاع تكلفــة القــروض. باإلضافــة إلــى أن التفاوتــات المتوّقعــة 
بيــن تلــك االســتراتيجيات يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة قيمــة الــدوالر، ناهيــك عــن أن األزمــة الحاليــة فــي القطــاع العقــاري 

فــي الصيــن يمكــن أن تــؤدي إلــى تعطيــل نموهــا االقتصــادي.
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تعزيــزات  تتمكــن  لــم 
السياسة المالية والنقدية 
مــن  الحاليــة  العالميــة 
خفــض معــدالت التضخــم، 
تلــك  تطبيــق  أن  كمــا 
واحــد  آن  فــي  السياســات 
قــد يفضــي إلــى مزيــد مــن 
الماليــة،  التدابيــر  حــدة 
يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  مــا 
النمــو  تباطــؤ  تعميــق  إلــى 

االقتصــادي العالمــي.  

سيناريوهات 2023
رغــم تعــدد الســيناريوهات حــول توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي عــام 2023، فــإن 
جميعهــا يتبنــى رؤيــة متشــائمة تُنــذر بكســاد عالمــي يتفــاوت فــي حدتــه حســب 
البلــدان واألقاليــم. ومــع ذلــك، هنــاك بصيــص مــن األمــل تحــاول أن تقدمــه بعــض 
التقاريــر، وإن كان البعــض يــراه بعيــد المنــال أو نوًعــا مــن التفــاؤل الحــذر. بدايــًة، 
دعنــا نتوقــع تراجًعــا فــي ارتفــاع معــدالت التضخــم خــالل 2023 لكنهــا لــن تتراجــع 
والمواقــف  الســبعينيات  حقبــة  خــالل  الماضيــة  الســنوات  تجــارب  إن  تماًمــا. 
السياســية واالقتصاديــة تجــاه الكســاد العالمــي عــام 1975، وكذلــك مــا شــهده 
ــة  ــه معــدالت التضخــم المرتفع ــذي تمثل ــم عــام 1982، يؤكــد مــدى الخطــر ال العال
والمســتدامة فــي ظــل نمــو اقتصــادي ضعيــف؛ ففــي أثنــاء أزمــة الديــون عــام 1982 
شــهدت اقتصــادات البلــدان الناميــة أقــل معــدل نمــو منــذ خمســين عاًمــا )وهــو مــا 
تشــهده فــي عــام 2022(. وقــد تمخــض هــذا الكســاد عمــا يزيــد علــى أربعيــن أزمــة 

ــدان.  ديــون تلتهــا ســنوات ضائعــة مــن النمــو االقتصــادي فــي العديــد مــن البل

هــذا ويبــدو أن تعزيــزات السياســة الماليــة والنقديــة الحاليــة لــم تنجــح فــي خفــض 
معــدالت التضخــم، كمــا أن تطبيــق تلــك السياســات فــي آن واحــد قــد يفضــي إلــى 
مزيــد مــن حــدة التدابيــر الماليــة، مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تعميــق تباطــؤ النمــو 
ــؤدي  ــار التســاؤل كيــف ســيمكن التحكــم فــي التضخــم دون أن ي ــا يث العالمــي. وهن
ذلــك إلــى انكمــاش االقتصــاد العالمــي؟ لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل يجــب أخــذ 

النقــاط التاليــة فــي الحســبان: 

ــن بوضــوح عــن  ــة أن تعل ــوك المركزي ــى البن ــن عل )1( دور البنــوك المركزيــة: يتعي
قراراتهــا االقتصاديــة -مــع االحتفــاظ بطبيعــة الحال باســتقالليتها- وهذا من شــأنه 
أن يســهم فــي اســتقرار توقعــات التضخــم، والتحقــق مــن درجــة التشــديد النقــدي 
العالمــي. أمــا بالنســبة للــدول الناشــئة والناميــة فإنــه يتعيــن عليهــا العمــل علــى تقويــة 
اإلجــراءات متعــددة األبعــاد الخاصــة بمتغيــرات االقتصــاد الكلــي )بمعنــى عــدم تبنــي 

نظــرة ضيقــة أحاديــة االتجــاه( مــع الســعي نحــو زيــادة احتياطياتهــا النقديــة.

)2( الســيطرة الماليــة: ونعنــي هنــا أن تدابيــر الميزانيــة يجــب أن تكــون متناغمــة 
مــع التدابيــر النقديــة، بحيــث ال يحــدث تضــاد بينهمــا يــؤدي إلــى التقليــل مــن فاعليــة 
كل منهمــا. ومــن المتوّقــع أن تقــوم حكومــات العديــد مــن الــدول بالتوســع فــي 
ميزانيتهــا بصــورة أكبــر ممــا شــهدته فــي التســعينيات؛ ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز آثــار 
ــات  ــن الضــروري أن تضــع الحكوم ــو االقتصــادي. وم ــى النم ــة عل السياســة النقدي
ــى الدعــم  ــة تتســم بالثقــة فــي األجــل المتوســط، مــع الحفــاظ عل ــا للميزاني خطًط

الموجــه ألكثــر الطبقــات فقــًرا. 
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)3( المســـؤولون عـــن وضـــع السياســـات االقتصاديـــة: ال شـــك أن دور االقتصادييـــن 
ــر  ــور التدابيـ ــم، وتصـ ــة التضخـ ــتراتيجيات مكافحـ ــع اسـ ــي وضـ ــا فـ ــى ضرورّيًـ يبقـ
ــل تحفيـــز العـــرض العالمـــي، وذلـــك مـــن خـــالل مـــا  ــة بالطاقـــة، مـــن أجـ الخاصـ

يقومـــون بـــه مـــن دراســـات حـــول: 

ــن 	  ــة، مـ ــة والطاقـ ــة الرئيسـ ــات الزراعيـ ــن المنتجـ ــي مـ ــتثارة العـــرض العالمـ اسـ
خـــالل التنســـيق العالمـــي الـــذي مـــن شـــأنه اإلســـهام فـــي زيـــادة العـــرض مـــن تلـــك 
المنتجـــات. أمـــا بالنســـبة لمنتجـــات الطاقـــة )خاصـــة البتـــرول والغـــاز( فيتعيـــن 
ـــا، باإلضافـــة  اإلســـراع فـــي مســـألة تحـــول الطاقـــة نحـــو مصـــادر طاقـــة أقـــل تلوًث
إلـــى حـــثِّ المســـتهلكين علـــى ترشـــيد اســـتخدام الطاقـــة التقليديـــة. هنـــا يبـــدو 
الفهـــم الخاطـــئ مـــن بعـــض المحلليـــن الذيـــن يقومـــون بعـــرض لعالقـــة ســـببية 
غيـــر صحيحـــة؛ حيـــث يعـــزون التضخـــم العالمـــي إلـــى تدابيـــر تحـــول الطاقـــة فـــي 
حيـــن أن العكـــس يبـــدو صحيًحـــا؛ حيـــث إن غيـــاب تحـــول الطاقـــة يَُعـــد مـــن أحـــد 

ـــدالت التضخـــم. ـــاع مع ـــة الرتف األســـباب الهيكلي

لقــد تســببت األزمــة فــي أوكرانيــا فــي عرقلــة جهــود تحــول الطاقــة فــي العديــد 	 
مــن دول العالــم، خاصــة فــي أوروبــا وأمريــكا؛ حيــث لــم تســتطع اتخــاذ القــرارات 
ــا ظهــرت توجهــات الســتخدام الفحــم،  ــة فــي هــذا المجــال؛ ففــي ألماني الكافي
ــا  وفــي أمريــكا تزايــد االهتمــام بزيــادة اإلنتــاج مــن البتــرول والغــاز األكثــر تلويًث
للبيئــة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن االرتفــاع المفاجــئ فــي معــدالت التضخــم أصبــح 
يمثــل تهديــًدا لتحــول الطاقــة؛ حيــث إن تزايــد الضغــوط االجتماعيــة جعــل مــن 
الصعــب لجــوء معظــم الحكومــات إلــى توظيــف فعــال للسياســات الماليــة خاصــة 
ــا للبيئــة، حتــى ال  فــي مجــال الضرائــب المفروضــة علــى األنشــطة األكثــر تلويًث

تضــرر القــوة الشــرائية لألفــراد. 

كذلك تتضح أهمية العمل على تقوية شــبكات اإلمداد؛ من أجل فك االختناقات 	 
التــي يعانــي منهــا العــرض العالمــي. إضافــة إلــى تقليــل حــدة السياســات التجارية 
الحمائيــة، ومواجهــة االنقســام والتفتــت الــذي يمكــن أن يضــر بحركــة التجــارة 
الدوليــة؛ حيــث إن الخطــر الراهــن يتمثــل فــي الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة والصيــن، والتــي لــو اســتمرت دون قيــود ســتصبح ثالثــة 

أربــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي مهــددة بالــزوال.

زيــادة مرونــة ســوق العمــل، أو بعبــارة أخــرى تخفيــض القيــود المفروضــة عليــه، 	 
وتعزيــز المشــاركة فيــه، والتقليــل مــن الضغــوط التضخميــة. 

األزمــة  تســببت  لقــد 
عرقلــة  فــي  أوكرانيــا  فــي 
جهــود تحــول الطاقــة فــي 
العالــم،  دول  مــن  العديــد 
خاصــة فــي أوروبا وأمريكا؛ 
اتخــاذ  تســتطع  لــم  حيــث 
ففــي  الكافيــة؛  القــرارات 
توجهــات  ظهــرت  ألمانيــا 
وفــي  الفحــم،  الســتخدام 
االهتمــام  تزايــد  أمريــكا 
مــن  اإلنتــاج  بزيــادة 
األكثــر  والغــاز  البتــرول 

للبيئــة.   تلويًثــا 
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فــي مواجهــة هــذا اإلعصــار االقتصــادي القــادم، هــل هنــاك بصيــص أمــل؟ نعــم ويقــوم 
هــذا الســيناريو المتفائــل علــى عــدة ركائــز، تتمثــل فــي ضــرورة عــودة وإدمــاج روســيا 
ــا  ــا اقتصادّيً ــا قوّيً فــي منظومــة االقتصــاد األوروبــي بشــكل أو بآخــر بصفتهــا حليًف
وعســكرّيًا وجيوسياســّيًا. هــذا االقتــراح ســبق أن قدمــه وزيــر الخارجيــة األمريكــي 
األســبق »هنــري كيســينجر« فــي أعقــاب انهيــار االتحــاد الســوفيتي فــي التســعينيات. 
كمــا اقترحــه حديًثــا وزيــر الداخليــة الفرنســي األســبق »جــون بييــر شــوفينيمو«، بيــد 
أن أوروبــا لــم تبــِد اهتماًمــا بهــذا االقتــراح، وظلَّــت تعمــل علــى اســتبعاد روســيا منــذ 
أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان ألســباب مبــررة وغيــر مبــررة. لــم تجــد روســيا ســوى 
أن تُلقــي بنفســها فــي أحضــان الصيــن حليفهــا التجــاري األول. ال شــك أن معظــم 
الــدول المســتقلة التــي كانــت تقــع تحــت حكــم االتحــاد الســوفيتي ولــم تجــد ترحيًبــا 
مــن جانــب االتحــاد األوروبــي حــذت حــذو روســيا، وهــو مــا جعلهــا كذلــك تبحــث عــن 

حلفــاء غيــر أوروبييــن.

ومــن خــالل هــذه الفرضيــة يمكــن التفــاوض علــى شــروط إنهــاء األزمــة؛ حيــث يقتــرح 
البعــض أن تحتفــظ روســيا بشــبه جزيــرة القــرم، بينمــا تصبــح »دونبــاس« مســتقلة 
ــا. وال شــك أن هــذا  ــن أوكراني ــوات الروســية م ــي، وأن تنســحب الق ــم ذات ذات حك
االقتــراح ســيصاحبه فــي الحــال رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى روســيا، ال 

ســيما األوروبيــة. 

وختاًمــا، ينطــوي الســيناريو المتفائــل علــى إعــادة النظــر فــي طريقــة عمل مؤسســات 
االتحــاد األوروبــي، واســتبعاد التوجهــات الفرديــة التــي بــدأ العديــد مــن دول االتحــاد 
فــي تبنيهــا، وفــي مقدمتهــا ألمانيــا، ومــن ناحيــة أخــرى، يفتــرض الســيناريو المتفائــل 
وقــف الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، وإعــادة التفكيــر فــي إنشــاء 
نظــام تجــاري عالمــي جديــد، يســعى إلــى تعضيــد حريــة التبــادل التجــاري والكســب 
المشــترك. إلــى جانــب إعــادة النظــر فــي دور البنــوك المركزيــة، والبحــث عــن تدابير 
نقديــة وماليــة متطــورة، تتســم بالتنســيق العالمــي لمواجهــة التضخــم دون اإلضــرار 

بالنمــو االقتصــادي العالمــي.

الســيناريو  يقــوم 
لالقتصــاد  المتفائــل 
العالمــي لعــام 2023 علــى 
فــي  يأتــي  ركائــز،  عــدة 
عــودة  ضــرورة  مقدمتهــا 
وإدماج روسيا في منظومة 
االقتصــاد األوروبــي بشــكل 
حليًفــا  بصفتهــا  بآخــر  أو 
ا  وعســكرّيً ــا  اقتصادّيً ــا  قوّيً

ا.   وجيوسياســّيً
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ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الركود االقتصادي يَُعد إحدى السمات المتكررة 
للنشـاط االقتصـادي خاصـة في ظل النظام الرأسـمالي. وتُولـي الحكومات االهتمام 
بتحفيـز النمـو االقتصـادي؛ لمـا للركـود مـن تأثيـرات سـلبية علـى االقتصـاد؛ حيـث 
يـؤدي إلـى انخفـاض عـرض النقـود، ومـن ثَـمَّ انخفـاض الطلـب )سـواء االسـتهالكي 
ومسـتوى  الدخـل  انخفـاض  ذاتـه  الوقـت  فـي  يعنـي  الـذي  األمـر  االسـتثماري(،  أو 
المركزيـة علـى  البنـوك  البطالـة. وعليـه، تحـرص  وارتفـاع معـدل  األفـراد  معيشـة 
اتبـاع مبـدأ التيسـير النقـدي )خفـض معـدل الفائـدة( لتحفيـز الطلـب الفعـال، ومـن 
ثَـمَّ خفـض معـدل البطالـة، وذلـك انطالًقـا مـن مبـادئ النظريـة الكنزيـة. ولكـن فـي 
حالـة اقتـران الركـود بمعـدالت مرتفعـة مـن التضخـم -وهـو مـا يُطلَـق عليـه الركـود 
التضخمـي )Stagflation(- يصبـح الشـغل الشـاغل للحكومـات فـي هـذه األثنـاء 
معالجـة التضخـم علـى حسـاب تحفيـز نمـو النشـاط االقتصـادي. وذلك علـى اعتبار 
أن التضخـم يَُعـد ضريبـة تفـرض علـى الجميـع دون اسـتثناء، فـي حيـن أن ارتفـاع 
معـدل البطالـة يمـس قطاعـات معينـة مـن األفـراد، وهـو مـا يعنـي محدوديـة تأثيـره 

مقارنـة بالتضخـم. 

ــة لالقتصــاد العالمــي إلــى مجموعــة مــن العوامــل، والتــي  هــذا وتــؤول األوضــاع الحاليَّ
نعرضهــا فــي اآلتــي:

أوًلا: التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19؛ فعلــى مــدار العاميــن الســابقين، 
تصــدرت اإلجــراءات الراميــة إلــى تحقيــق التعافــي االقتصــادي وتقديــم الدعــم 
المالــي المباشــر للفئــات المتضــررة مــن أزمــة كوفيــد-19 مقدمــة أولويــات متخــذي 
القــرار فــي مختلــف الــدول. وعلــى الرغــم مــن أهميــة اإلجــراءات الُمتخــذة آنــذاك 
لتعافــي االقتصــاد علــى األقــل فــي األجــل القصيــر، كانــت غيــر كفيلــة بنمــو االقتصاد 
بشــكل مســتدام فــي المدييــن المتوســط والبعيــد؛ فشــتان الفــارق مــا بيــن السياســات 

التــي تهــدف إلــى البقــاء وغيرهــا التــي تهــدف إلــى االرتقــاء. 

ثانًيــا: األزمــة الروســية األوكرانيــة وتداعياتهــا علــى االقتصــاد العالمــي، فمــا لبــث 
أن بــدأ االقتصــاد العالمــي فــي التعافــي -ولــو نســبًيّا- مــن أزمــة كوفيــد-19، لينزلــق 
ُمجــدًدا فــي سلســلة مــن االضطرابــات االقتصاديــة العالميــة وذلــك علــى إثــر انــدالع 
األزمــة الروســية - األوكرانيــة، والتــي ال تــزال ممتــدة حتــى اآلن. األمــر الــذي أدى 
ــة مــن عــدم االســتقرار فــي االقتصــادات المختلفــة نتيجــة تعطــل  ــى ســيادة حال إل
سالســل اإلمــدادات -فــي كثيــر مــن األحيــان-، وارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 
والطاقــة، واضطــراب األســواق الماليــة، وانخــراط االقتصــادات الناشــئة بشــكل 
متزايــد فــي االقتــراض الخارجــي لمواجهــة االلتزامــات الماليــة خاصــة فــي ظــل 
توقــف كل مــن التدفقــات الرأســمالية والمســاعدات الخارجيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، 

ــزت الــدول جهودهــا بشــكل مكثــف علــى تقليــص معــدالت التضخــم. ركَّ

تحــرص البنــوك المركزيــة 
الـتـيـســـيــــــــر  مـبــــــدأ  اتبـــــاع  علــى 
مـعـــــــــدل  )خـفـــض  الـنـقــــــــدي 
الـفـائـــــــدة( لـتــحـفـيــــــــــز الـطـلــــــــب 
خـفـــــــــــض  َثــمَّ  ومـــن  الـفـعـــــــال، 
معــدل البطالــة، وذلــك انطالًقــا 
الكنزيــة.  النظريــة  مبــادئ  مــن 
الركــود  اقتــران  فــي حالــة  ولكــن 
بمعــدالت مرتفعــة مــن التضخــم 
الركــود  عليــه  يطلــق  مــا  -وهــو 
 ،)Stagflation( الـتـضـخـمــــــي 
وهـــــو مــا يـشــــــهـــده اآلن مـعـظــــــم 
الــدول- يصبــح الشــغل الشــاغل 
للحـكـومــــــات معالجــة التضخــم 
نـمـــــــو  تـحـفـيــــــــــز  حـســــــــاب  علــى 

النشاط االقتصادي.   
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

ثالًثــا: اســتهداف خفــض معــدالت التضخــم كأولويــة أولــى فــي ظــل آثــاره الســلبية 
واســعة النطــاق والتأثيــر؛ حيــث عكفــت البنــوك المركزيــة علــى رفــع أســعار الفائــدة؛ 
لتقليــص الســيولة النقديــة وتخفيــض جانــب الطلــب، ومــن ثـَـمَّ إحــكام الســيطرة علــى 
ــع أن تســتمر الــدول علــى الوتيــرة نفســها مــن اتبــاع السياســة  األســعار. ومــن المتوقَّ
النقديــة المتشــددة خــالل عــام 2023 للســيطرة علــى معــدالت التضخــم المرتفعــة، 
وبالتالــي الحفــاظ علــى القيمــة الحقيقيــة للنقــود، وهــو مــا يعنــي اســتمرار التباطــؤ 
العالمــي؛ نظــًرا النخفــاض الطلــب باإلضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة رأس المــال، ومــن ثَمَّ 
انخفــاض االســتثمار المباشــر. ومــن ناحيــة أخــرى، يَُعــد ارتفــاع ســعر الفائــدة عامــلًا 
أساســّيًا جاذًبــا الســتثمارات الحافظــة الماليــة، والتــي تســعى وراء الربــح المرتفــع، 
ــاء  إال أنهــا اســتثمارات ال تُســمن وال تُغنــي مــن جــوع، وال يمكــن التعويــل عليهــا لبن
االقتصــادات. وفــي حقيقــة األمــر، أثــار الرفــع المســتمر لســعر الفائــدة حفيظــة 
عــدد مــن المعنييــن باقتصــادات التنميــة ال ســيما فــي الــدول الناميــة، والتــي عــادة مــا 
يكــون التضخــم فيهــا مدفوًعــا مــن جانــب العــرض وليــس مــن جانــب الطلــب، األمــر 
الــذي يســتدعي أهميــة تعزيــز المقومــات االقتصاديــة للتمويــل المســتدام للتنميــة، 
وضــرورة التنســيق بيــن مختلــف السياســات خاصــة الماليــة والنقديــة لتعظيــم األثــر 

المحــرز للسياســات.

وتشـــير توقعـــات البنـــك الدولـــي إلـــى تباطـــؤ النمـــو فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا إلـــى 3.5% هـــذا العـــام وإلـــى 2.7% فـــي عـــام 2024، وذلـــك مقارنـــة 
بنســـبة 5.7% المســـجلة فـــي عـــام 2022. إال أنـــه قـــد يتفـــاوت معـــدل النمـــو فيمـــا 
ــو  ــه للنمـ ــي توقعاتـ ــك الدولـ ــع البنـ ــر، راجـ ــبة لمصـ ــة. فبالنسـ ــدول المختلفـ ــن الـ بيـ
ـــي  ـــة بنســـبة 6.6% الت ـــك مقارن ـــدلًا مـــن 4.8% خـــالل عـــام 2023، وذل ـــى 4.5% ب إل
حققتهـــا مصـــر فـــي العـــام الســـابق. وقـــد أرجـــع التقريـــر الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى 
ارتفـــاع معـــدل التضخـــم، ال ســـيما مـــع تعويـــم قيمـــة الجنيـــه المصـــري؛ ممـــا أدى 
ـــة  ـــي. باإلضاف ـــاض االســـتهالك المحل ـــة لألجـــور وانخف ـــة الحقيقي ـــآكل القيم ـــى ت إل
ـــن  ـــد يحـــد م ـــذي ق ـــة، وال ـــى الســـلع المصري ـــب الخارجـــي عل ـــو الطل ـــف نم ـــى ضع إل
نشـــاط قطاعـــي الصناعـــة والســـياحة، فضـــلًا عـــن اســـتمرار اتبـــاع سياســـة تشـــددية 
لكبـــح جمـــاح التضخـــم؛ ممـــا يحـــد مـــن النشـــاط االســـتثماري ويحـــول دون تحفيـــز 
ـــى %3.5  ـــع أن يصـــل معـــدل النمـــو فـــي المغـــرب إل النمـــو االقتصـــادي. ومـــن المتوَقّ
ــع  ــبب تراجـ ــابقة بسـ ــات السـ ــن التوقعـ ــى مـ ــزال أدنـ ــه ال يـ ــام 2023، إال أنـ ــي عـ فـ
االســـتهالك المحلـــي مـــن جـــراء ارتفـــاع معـــدل التضخـــم، فضـــلًا عـــن الجفـــاف الـــذي 
ـــع أن تُحقـــق تونـــس معـــدل نمـــو 3.3% فـــي عـــام 2023  حـــلَّ بالبـــالد. ومـــن المتوقَّ
ـــع  ـــه مـــن المتوقَّ ـــي والتجـــاري، إال أن ـــلًا نســـبّيًا نتيجـــة العجـــز المال ـــد ضئي ـــذي يع وال

أن يرتفـــع إلـــى 3.6% فـــي عـــام 2024.

أن  ـــع  المتوقَّ مـــن 
علـــى  العالـــم  دول  تســـتمر 
مـــن  نفســـها  الوتيـــرة 
النقديـــة  السياســـة  اتبـــاع 
المتشددة خالل عام 2023 
معـــدالت  علـــى  للســـيطرة 
التضخـــم المرتفعـــة، ومن 
َثـــمَّ الحفاظ علـــى القيمة 
وهـــو  للنقـــود،  الحقيقيـــة 
ما يعني اســـتمرار التباطؤ 
العالمي؛ نظًرا النخفاض 
إلـــى  باإلضافـــة  الطلـــب 
ارتفـــاع تكلفـــة رأس المال، 
انخفـــاض  َثـــمَّ  ومـــن 

االستثمار المباشر.   
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ويُعـزى التباطـؤ االقتصـادي فـي منطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيـا بشـكل أساسـي إلـى تالشـي الطفـرة في 
ـع أن يتباطـأ  البلـدان المصـدرة للنفـط؛ حيـث مـن المتوَقّ
النمـو لتلـك البلـدان إلـى 3.3% و2.3% فـي عامـي 2023 
و2024 علـى التوالـي، نـزولًا مـن 6.1% فـي عـام 2022. 
إلـى 3.7% و%2.3  لهـا  النمـو  توقعـات  تعديـل  تـم  وقـد 
لعامـي 2023 و2024 علـى التوالـي؛ ممـا يعكـس التباطـؤ 
ع في الشركاء التجاريين الرئيسين، والتخفيضات  المتوقَّ
تشـديد  تأثيـرات  وتأخـر  النفـط،  إنتـاج  فـي  المحتملـة 
أن  ـع  المتوقَّ مـن  كذلـك  المحليـة.  النقديـة  السياسـة 
يتباطـأ النمـو فـي العـراق إلى 4% في عام 2023، و%2.9 
ـع أن تشـهد سـوريا مزيـًدا  فـي عـام 2024. ومـن المتوَقّ
يواجـه اقتصادهـا  مـن االنكمـاش فـي عـام 2023، وأن 
المناخيـة،  اآلثـار  ذلـك:  فـي  بمـا  متعـددة،  صدمـات 
السياسـات،  بشـأن  اليقيـن  وعـدم  المسـتمر،  والعنـف 
وتفشـي الكوليـرا، ونقـص الوقـود، هـذا بجانـب مـا عانته 
مـن جـراء انخفـاض الدخـل فيهـا إلى النصـف بين عامي 
2010 و2020، ومـا تواجهـه األسـر مـن مسـتويات غيـر 

مسـبوقة مـن الفقـر وانعـدام األمـن الغذائـي.

وقـد يـؤدي المزيـد مـن التدهـور فـي الظـروف الماليـة أو 
االقتصاديـة العالميـة والمحليـة إلـى وقـوع االقتصـادات 
التـي تعانـي مـن اختـالالت كبيـرة فـي االقتصـاد الكلـي 

فـي أزمـة اقتصاديـة.

تُبرز  العالمي،  االقتصاد  عثرات  إلقالة  محاولة  وفي 
المستفادة  الدروس  استيعاب  أهمية  الدولية  التقارير 
ل  من متابعة وتقييم السياسات السابق طرحها، والتوصُّ
الهيكلية  االقتصادية  لالختالالت  جذرية  حلول  إلى 
وتعمقه  االقتصادي  التباطؤ  فترة  طول  دون  للحيلولة 
إلى  باإلضافة  المختلفة،  االقتصاد  أنشطة  داخل 
ضرورة التحول من سياسات تركز على إنقاذ االقتصاد 
في  واستدامته  االقتصاد  تعافي  تضمن  سياسات  إلى 
شاملة  سياسات  وتطبيق  والطويل،  المتوسط  المديين 
لتعزيز النمو العادل والمتوازن، فضلًا عن الحاجة إلى 
تعزيز النشاط اإلنتاجي من خالل زيادة االستثمار لخلق 
فرص العمل؛ حيث إن ضعف مستويات االستثمار تحد 

التنمية.  أهداف  تحقيق  في  ملموس  تقدم  إحراز  من 
ومن المهم أن تكون سياسات تعزيز االستثمار متزامنة 
مع وضع أطر سليمة للسياسات المالية والنقدية وإجراء 
في  ويحضرني  االستثمار.  مناخ  في  إصالحات شاملة 
إلى  الرامية  المصرية  الحكومة  جهود  الموقف  هذا 
إصدار  خالل  من  الخاص  القطاع  استثمارات  تحفيز 
هناك  أن  إال  الدولة.  ملكية  ووثيقة  الذهبية  الرخصة 
وتقييم  الجهود  لهذه  الدورية  للمتابعة  ملحة  ضرورة 
فعاليتها في تعزيز االستثمارات وتحليل القطاعات التي 

شهدت رواًجا وعائد ذلك على المجتمع. 

هذه  وسط  في  إنه  أقول  أن  إال  يسعني  ال  وختاًما، 
األزمات المتالحقة، ال يزال هناك أمل في عودة النمو 
مع  كوفيد-19،  جائحة  قبل  معدالته  إلى  االقتصادي 
واالجتماعية  البيئية  الممارسات  اتباع  تأكيدي ألهمية 
توطين  على  والعمل  الشركات،  وحوكمة  السليمة 
الصناعات المغذية، وتعزيز التشابكات بين الصناعات 
القطاع  بمستوى  النهوض  لضمان  الحجم؛  مختلفة 
الصناعي. هذا مع تأكيدي أيًضا ألهمية القطاع الخاص 
كشريك أساسي في التنمية ال غنى عنه، خاصة لما له 
من دور في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات. هذا 
واالرتقاء  الفني  التعليم  تطوير  على  العمل  جانب  إلى 
من  عدد  إحياء  خالل  من  والمهني،  العلمي  بمحتواه 
تعزيز  عن  فضلًا  الدولية.  المؤسسات  مع  الشراكات 
التعاون بين دول الجنوب، والتي تتالقى في العديد من 
األهداف واإلمكانات والتحديات المشتركة، بما يمكنها 
أنها  سيما  ال  بحقوقها،  والمطالبة  صوتها  إيصال  من 
أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ. كذلك ال بد لي 
من اإلشارة إلى أهمية االستثمار في تنمية رأس المال 
بديل عن معالجة  أنه ال  إلى  البشري، واإلشارة كذلك 
االختالالت االقتصادية الرئيسة في االقتصاد لتمكين 
السياق،  هذا  وفي  بفعالية.  األزمات  إدارة  من  الدولة 
لألزمات  مبكر  إنذار  نظام  وتطوير  بناء  أهمية  يتبين 
االقتصادية والمالية، بما يُعين على استشراف األزمات 
المحتملة، ووضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع األزمة، 

ومن ثَمَّ االستعداد المسبق لها وإدارتها بفعالية. 
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آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

ــا  ــم يســبق له ــات اللوجســتية تحــوالت ل ــة والخدم ــد العالمي تشــهد سالســل التوري
مثيــل نتيجــة األحــداث المتالحقــة التــي بــدأت بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وانتهــت 
باألزمــة الروســية األوكرانيــة، فلــم تعــد حركــة التجــارة الدوليــة علــى ســابق عهدهــا؛ 
حيــث تغيــر شــكل التكتــالت االقتصاديــة والسياســية العالميــة، وكان نتــاج ذلــك تغيــر 
فــي خريطــة تجــارة العالــم وعمليــات التــداول بيــن الــدول. وفــي هــذا اإلطــار، تُلقــي 
هــذا المقــال الضــوء علــى مســتقبل الخدمــات اللوجســتية وسالســل التوريــد، ومــدى 

مســاهمتها فــي النمــو االقتصــادي الشــامل فــي االقتصــادات الناميــة والناشــئة.

انعـكاس األوضـاع العالمية على سالسـل التوريد العالمية 
اللوجستية والخدمات 

ــة، بظاللهــا  ــي انتهــت باألزمــة الروســية األوكراني ألقــت األحــداث المتالحقــة، والت
ــد  ــى سالســل التوري ــر عل ــث تســببت فــي ضغــط كبي ــم؛ حي ــات العال ــى اقتصادي عل
والخدمــات اللوجســتية، إذ ارتفــع مؤشــر الضغــط علــى سالســل اإلمــداد العالميــة 
ووصــل ذروة ارتفاعــه فــي ديســمبر 2021، واســتمر عنــد مســتويات مرتفعــة حتــى 
فبرايــر 2022، كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي. وتمثلــت هــذه الضغــوط فــي التالــي:

1. نقص اإلمدادات الغذائية وارتفاع األسعار
واألسـمدة  )الغـذاء  األوليـة  للسـلع  الرئيسـين  المورديـن  مـن  وأوكرانيـا  روسـيا  تَُعـد 
والطاقـة(. وقـد أدى تدميـر األراضـي والقيـود التجاريـة المفروضـة بسـبب األزمة إلى 
إثـارة القلـق بشـكل كبيـر بشـأن تصديـر هذه السـلع؛ حيث ارتفعت أسـعار فـول الصويا 
والـذرة والنفـط الخـام -الـذي تَُعـد روسـيا المنتـج الرئيـس لـه- منـذ بـدء األزمـة. كمـا 
كانـت تكلفـة األسـمدة، خاصـة المحاصيـل وعلـف الحيوانـات، مرتفعـة بالفعـل بسـبب 
زيـادة الطلـب فـي أثنـاء جائحـة كورونـا. ومـن شـأن زيـادة حـدة ارتفاع األسـعار هذه أن 

تدفـع إلـى زيـادة انعـدام األمـن الغذائـي فـي بعـض أنحـاء إفريقيـا والشـرق األوسـط.

مسـتقبل الخدمــات اللوجســتـيـة 
وسالسل التوريد في 2023

ــزار ــ اجلـ ســــــارة  د.  أ. 

عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات - األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري



10	

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

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

2. ارتفاع أسعار النفط والغاز

ـــب المخاطـــر الجيوسياســـية الناشـــئة  ـــى جان ـــاز إل ـــؤدي ارتفـــاع أســـعار النفـــط والغ ي
عـــن الصـــراع إلـــى شـــل سالســـل التوريـــد العالميـــة، ال ســـيما فـــي قطاعـــات الخدمـــات 
اللوجســـتية كثيفـــة االســـتهالك للطاقـــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أصبـــح البحـــر األســـود، 
ــد  ــل بعـ ــز للعمـ ــر جاهـ ــرى، غيـ ــرق األخـ ــرات والطـ ــن الممـ ــد مـ ــب العديـ ــى جانـ إلـ
األزمـــة؛ ممـــا أوقـــف توريـــد العديـــد مـــن المنتجـــات والســـلع، بمـــا فـــي ذلـــك معـــدات 
والمنتجـــات  واألســـمدة  والكيماويـــات  والمعـــادن  واإللكترونيـــات  واآلالت  النقـــل 
ـــى  ـــد إل ـــات سلســـلة التوري ـــي عملي ـــات المشـــاِركة ف ـــاج المنظم ـــك تحت ـــة. لذل الغذائي
اتخـــاذ تدابيـــر فعالـــة لتخفيـــف المخاطـــر، وتخفيـــف وطـــأة ارتفـــاع األســـعار ونقـــص 
الطاقـــة. وإن كان ارتفـــاع األســـعار قـــد يعـــود بالنفـــع علـــى بعـــض البلـــدان المصـــدرة 

ـــا.  ـــض دول الشـــرق األوســـط وإفريقي ـــل بع للنفـــط، مث

أســعار  ارتفــاع  يــؤدي 
النفــط والغــاز إلــى جانــب 
الجيوسياســية  المخاطــر 
األزمــة  عــن  الناشــئة 
إلــى  األوكرانيــة  الروســية 
التوريــد  سالســل  شــل 
فــي  ســيما  ال  العالميــة، 
الخدمــات  قطاعــات 
كثيفــة  اللوجســتية 
االستهالك للطاقة.   

 مـؤشـــر الضـغـط على ســـالســـل اإلمـــداد العـالمـيــــة
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

الحاويــات  ونقــص  الموانــي  ازدحــام   .3
اإلضافيــة والرســوم 

الموانـــي،  مـــن  العديـــد  إغـــالق  إلـــى  األزمـــة  أدت 
ــا  ــفن؛ ممـ ــه السـ ــادة توجيـ ــن إعـ ــد مـ ــي كان ال بـ وبالتالـ
تســـبب فـــي فوضـــى كبيـــرة فـــي ذروة موســـم الشـــحن، 
وحـــدوث تكـــدس للســـفن، وبالتالـــي تأخيـــر فـــي تدفـــق 
البضائـــع، وقـــد أدى تدفـــق الطلبـــات الملغـــاة والشـــحنات 
المتأخـــرة إلـــى ازدحـــام الموانـــي فـــي الواليـــات المتحـــدة 
ـــًدا عـــن الســـاحل  ـــل الشـــحنات بعي األمريكيـــة؛ حيـــث تُنَق
ســـفن  أعـــداد  فـــزادت  المتحـــدة،  للواليـــات  الغربـــي 
الحاويـــات التـــي ترســـو فـــي ســـافانا وهيوســـتن، ونتيجـــة 
الزدحـــام الموانـــي األمريكيـــة، قامـــت شـــركات النقـــل 
ـــاء الشـــحنات واإلبحـــار؛ ممـــا تتســـبب فـــي  البحـــري بإلغ
مشـــكالت تشـــغيلية كبيـــرة فـــي الموانـــي، األمـــر الـــذي 
أدى إلـــى تفاقـــم أزمـــة سلســـلة التوريـــد العالميـــة. أمـــا 
علـــى الســـواحل الشـــرقية والخليجيـــة، فقـــد ارتفـــع حجـــم 
تســـليم الحاويـــات؛ ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع األســـعار. 
ــاحل  ــى السـ ــات علـ ــادة الحاويـ ــر أن زيـ ــر بالذكـ والجديـ
الشـــرقي تؤثـــر علـــى قطـــاع المســـتودعات؛ ممـــا يـــؤدي 
إلـــى زيـــادة ســـريعة فـــي تكاليـــف التخزيـــن. باإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك، أدت العقوبـــات والقيـــود المفروضـــة إلـــى 
التحـــول مـــن النقـــل بالســـكك الحديديـــة إلـــى النقـــل 
البحـــري؛ ممـــا خلـــق مزيـــًدا مـــن الضغـــط وأدى إلـــى 
نقـــص كبيـــر فـــي عـــدد الحاويـــات، وبالتالـــي حـــدوث 
زيـــادات حـــادة فـــي أســـعار العديـــد مـــن الســـلع األساســـية، 

مثـــل الحبـــوب. 

وجديـــر بالذكـــر أنـــه قـــد أُطِلـــَق العديد من المشـــروعات 
الجديـــدة للمســـاعدة فـــي تســـهيل حركـــة قطـــاع النقـــل 
ـــول  ـــة كحل ـــات المتالحق واللوجســـتيات فـــي ظـــل األزم
ســـريعة لألزمـــة المتفاقمـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
ـــل  ـــن قطـــار الشـــحن الطوي ـــو 2022 أطلقـــت الصي يولي
بطـــول  وأوروبـــا  الصيـــن  بيـــن  »مينـــدو«  المســـمى 

9.900 كيلومتـــر. 

علـــى  العالميـــة  األوضـــاع  انعـــكاس 
المصـــري االقتصـــاد 

العالـــم-  دول  باقـــي  مثـــل  -مثلهـــا  مصـــر  تأثـــرت 
باألحـــداث األخيـــرة، والتـــي كان آخرهـــا األزمـــة الروســـية 
ــلع  ــن السـ ــا مـ ــي وارداتهـ ــد فـ ــر تعتمـ ــة، فمصـ األوكرانيـ
الغذائيـــة األساســـية -والتـــي يأتـــي علـــى رأســـها القمـــح- 
بشـــكل رئيـــس علـــى روســـيا وأوكرانيـــا، ألســـباب أبرزهـــا 
انخفـــاض أســـعار القمـــح األوكرانـــي والروســـي مقارنـــة 
بنظيـــره الغربـــي وذلـــك النخفـــاض تكاليـــف إنتاجـــه 
ـــه. وقـــد أدى نشـــوب األزمـــة الروســـية  وقصـــر طـــرق نقل
األوكرانيـــة إلـــى توقـــف جميـــع الـــواردات مـــن أوكرانيـــا 
إلـــى مصـــر، وارتفـــاع أســـعار األخـــرى اآلتيـــة مـــن روســـيا، 
والتـــي لـــم تغلـــق موانيهـــا واســـتمرت فـــي التصديـــر لكـــن 
مـــع زيـــادة أســـعار الشـــحن والنقـــل البحـــري والتأميـــن، 
ــا أدى  ــحن؛ ممـ ــفن الشـ ــى سـ ــر علـ ــدل مخاطـ ــادة بـ وزيـ
إلـــى ارتفـــاع أســـعار األغذيـــة، وحـــدوث ارتفـــاع كبيـــر فـــي 
تكاليـــف اإلنتـــاج المحليـــة فـــي قطـــاع الزراعـــة، وبالتالـــي 
التأثيـــر علـــى سالســـل التوريـــد. كمـــا كان الرتفـــاع أســـعار 
النفـــط العالمـــي تأثيـــر ســـلبي علـــى الصناعـــات المحليـــة 
ــمنت  ــة األسـ ــل: صناعـ ــة، مثـ ــى الطاقـ ــد علـ ــي تعتمـ التـ

والحديـــد وغيرهمـــا.
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

اللوجســتية  للخدمــات  المســتقبلية  االتجاهــات  أبــرز 
العالميــة التوريــد  وسالســل 

ـــى  ـــاد عل ـــي إدراك حجـــم مخاطـــر االعتم ـــم ف ـــدأت دول العال ـــا ســـبق، ب فـــي ضـــوء م
ـــك تســـعى  ـــى مســـتوى الســـلع األساســـية؛ ولذل ـــواردات، خاصـــة عل ـــد لل مصـــدر وحي
ـــالد  ـــع ب ـــي تنوي ـــر ف ـــن خـــالل االســـتثمار أكث ـــداد م ـــن سالســـل اإلم ـــى تأمي ـــدول إل ال
المنشـــأ لسالســـل التوريـــد، فاألمـــر ال يقتصـــر فقـــط علـــى الحاجـــة إلـــى المورديـــن، 
ولكـــن أيضـــا إلـــى التأكـــد مـــن أن المـــورد لديـــه العديـــد مـــن منشـــآت التصنيـــع 
فـــي مناطـــق مختلفـــة، أو أن هنـــاك العديـــد مـــن المورديـــن حيـــث يمكـــن التبديـــل 
واالنتقـــال مـــن واحـــد آلخـــر للحصـــول علـــى الســـلع التـــي تحتـــاج إليهـــا الـــدول، أو 

االحتفـــاظ بمخـــزون أكثـــر مـــن المعتـــاد. 

ـــر بالذكـــر أن ارتفـــاع أســـعار الغـــاز  ـــد االقتصـــاد المصـــري، فمـــن الجدي ـــى صعي وعل
الطبيعـــي الناتـــج عـــن هـــذه الحـــرب يَُعـــد عنصـــًرا مفيـــًدا لمصـــر ألنهـــا إحـــدى الـــدول 
ـــا  ـــى إيراداته ـــي عل ـــر إيجاب ـــا تأثي ـــادة األســـعار له ـــإن زي ـــي ف ـــاز، وبالتال المصـــدرة للغ
البتروليـــة. وتعـــد زيـــادة احتياجـــات أوروبـــا فـــي ظـــل ارتفـــاع أســـعار الغـــاز فرصـــة 
جيـــدة لمصـــر لزيـــادة صادراتهـــا مـــن الغـــاز المســـال، باإلضافـــة إلـــى أن الصناعـــات 
التـــي تعتمـــد علـــى الغـــاز فـــي التصنيـــع ســـتكون مـــن بيـــن القطاعـــات المســـتفيدة 
ـــدة لقطاعـــات األســـمدة  ـــة جدي ـــق فـــرص تصديري مـــن األزمـــة، بمـــا يســـاهم فـــي خل

والبتروكيماويـــات والحديـــد. 

وممـــا ال شـــك فيـــه أن لهـــذه التغيـــرات تأثيـــًرا علـــى حركـــة التجـــارة بيـــن مصـــر 
ودول العالـــم، فمـــن أجـــل تأميـــن إمـــدادات القمـــح فـــي األمـــد المتوســـط، تعمـــل 
ـــواردات، ســـواء مـــن فرنســـا أو غيرهـــا، دون  ـــع مصـــادر ال ـــز تنوي ـــى تعزي مصـــر عل
االعتمـــاد علـــى مصـــدر واحـــد فقـــط، باإلضافـــة إلـــى العمـــل علـــى التوســـع فـــي 
اســـتخدام العقـــود المســـتقبلية لشـــراء القمـــح وغيـــره مـــن الســـلع التموينيـــة. وهنـــا 
ال بـــد مـــن التنويـــه واإلشـــادة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء بتنويـــع وتعـــدد دول منشـــأ 
اســـتيراد القمـــح والحبـــوب ومختلـــف صنـــوف الغـــذاء، وعـــدم االعتمـــاد علـــى 
ـــة  ـــن 14 دول ـــح م ـــة اســـتيراد القم ـــة المصري ـــدرس الحكوم ـــث ت ـــد؛ حي منشـــأ وحي
ــدة  ــات المتحـ ــل الواليـ ــة، مثـ ــارة األوروبيـ ــارج القـ ــي ذلـــك دول خـ ــا فـ ــرى، بمـ أخـ
األمريكيـــة؛ حيـــث إن تنـــوع منشـــأ اســـتيراد الحبـــوب والغـــذاء لـــه فوائـــد اقتصاديـــة 
ـــي  ـــل الموان ـــى تنشـــيط عم ـــى األســـعار، أو عل ـــى المواطـــن أو عل ـــرة، ســـواء عل كبي
المصريـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه تجنـــب مخاطـــر الحـــروب والجفـــاف، أو تراجـــع 
اإلنتاجيـــة، والحفـــاظ علـــى عالقـــات متوازنـــة مـــع مختلـــف الـــدول المصـــدرة 

للغـــذاء فـــي العالـــم. 

العالــم  دول  بــدأت 
فــي إدراك حجــم مخاطــر 
مصــدر  علــى  االعتمــاد 
خاصــة  للــواردات،  وحيــد 
الســلع  مســتوى  علــى 
األساســية؛ ولذلــك تســعى 
الــدول إلــى تأميــن سالســل 
خــالل  مــن  اإلمــداد 
االســتثمار أكثــر فــي تنويــع 
لسالســل  المنشــأ  بــالد 

التوريــد.  
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زت التوترات التجارية األخيرة الشركات على إعادة التفكير في سالسل التوريد  حفَّ
ـح التقديـرات تسـاُرع ذلـك التوجـه، ومـن  والخدمـات اللوجسـتية الخاصـة بهـا، وترجِّ
ثَـمَّ عنـد النظـر إلـى سالسـل التوريـد فـي عـام 2023، فمـن المتوّقـع أن يكـون لهـا 
هيـكل مختلـف عـن الهيـكل الـذي رأينـاه خـالل عـام 2022، والـذي اختلـف بدوره عن 

الهيـكل الـذي كان قائًمـا خـالل السـنوات )5 - 10( الماضيـة.

مستقبل الخدمات اللوجستية وسالسل التوريد
وسالســل  اللوجســتية  الخدمــات  دعــم  أهميــة  المتســارعة  التطــورات  أظهــرت 
ــات تكامــل سالســل اإلمــداد  ــق آلي ــك مــن خــالل تطبي ــق ذل ــد، ويمكــن تحقي التوري
ــح مــن الضــروري االتجــاه نحــو  ــث أصب «Supply Chain Integration»، حي
ــا  ــة؛ لم ــع األطــراف ذات الصل ــا، وجمي ــا وعمالئه ــن الشــركات ومورديه التكامــل بي
لذلــك مــن دور فــي تعزيــز تنافســية المؤسســات االقتصاديــة فــي األســواق الدوليــة. 
 ،«Vertical Integration» فضــلًا عــن أهميــة انتهــاج سياســة للتكامــل الرأســي
 ،«Outsourcing» وذلــك مــن خــالل االســتعانة بمصــادر خارجيــة للقيــام بالمهــام
بهــدف تقييــم المخاطــر التــي يواجههــا المســؤولون عــن حركــة الشــحن فيمــا يتعلــق 
بالنقــل والخدمــات اللوجســتية، وتوجيــه االســتثمارات والمؤسســات لالعتمــاد علــى 
ــاج  ــي تســتخدم إلنت ــواد الوســيطة المســتوردة الت ــة للم ــة المماثل المنتجــات المحلي

الســلع النهائيــة المصــدرة إلــى دول العالــم، وتقديــم حوافــز لذلــك. 

كذلــك تظهــر أهميــة تطبيــق نمــاذج العمــل المســتحدثة، خاصــة نمــوذج االقتصــاد 
ــى مشــاركة األصــول البشــرية  ــوم عل ــذي يق التشــاركي Sharing economy، ال
التشــاركي للبضائــع  والماديــة، ويشــمل اإلنتــاج والتوزيــع واالتجــار واالســتهالك 
وتنظيميــة  وتشــريعية  مؤسســية  بيئــة  تهيئــة  ضــرورة  عــن  فضــلًا  والخدمــات. 
محفــزة لسالســل القيمــة اإلقليميــة والعالميــة، وداعمــة لممارســات األعمــال، حيــث 
ــة المختلفــة لمعالجــة أيــة مشــكالت لتعزيــز  ــى القطاعــات االقتصادي اإلشــراف عل
العمــل علــى تطبيــق السياســات االقتصاديــة  إلــى  ثقــة المســتهلكين، باإلضافــة 
ــة  ــز مواءم ــة بقطــاع الخدمــات اللوجســتية لتعزي ــات الرقمي ــل التقني ــة، وتفعي المرن

سالســل التوريــد العالميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي (AI) مثــل: النقــل الذكــي وتخطيــط الطــرق  	
ــة جمــع المعلومــات بشــأن  ــي تســهل عملي ــك، والت ــر ذل ــب وغي ــط للطل والتخطي
الفــرص  تحديــد  حتــى  ويمكنهــا  العمــالء،  فعــل  وردود  المنافســين،  نشــاط 
واالتجاهــات؛ ممــا يســاعد فــي عمليــات المتابعــة والمراقبــة وتحليــل البيانــات، 

فضــلًا عــن المســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات. 
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تقنيــة البلــوك تشــين وإنترنــت األشــياء (IoT) التــي تزيــد مــن نســبة الشــفافية، وســرعة وصــول المعلومــات بســرعة  	
ــع خــط ســير  ــات المخــزون، وتتب ــة كمي ــال معرف ــى ســبيل المث ــن أطــراف سالســل اإلمــداد، فتســتطيع عل ــة بي فائق
البضائــع فــي أي لحظــة، كمــا يمكــن أداء مهــام أخــرى، كصــرف واســتالم ومعاينــة المــواد مــن خــالل أجهــزة االستشــعار 

المرتبطــة باإلنترنــت، دون الحاجــة إلــى تدخــل العنصــر البشــري. 

الروبوتــات، خاصــة الروبوتــات المتنقلــة المســتقلة (Autonomous Mobile Robots -AMRs)؛ حيــث إن  	
ــًرا فــي مســتوى كفــاءة العمليــات.  توظيفهــا علــى نطــاق أوســع فــي العمليــات التشــغيلية اللوجســتية ســيُثِمر تحــولًا كبي

وختاًمــا، فــي ظــل زيــادة انتشــار سالســل التوريــد علــى مســتوى العالــم، فــإن جــودة الخدمــات اللوجســتية تعــد عامــلًا مهًمــا 
لتعزيــز مشــاركة الــدول فــي االقتصــاد العالمــي، ولــم يَُعــد توفيــر درجــة عاليــة مــن المرونــة وإدراك المتغيــرات المفاجئــة 
يجســدان ميــزة تنافســية لسالســل التوريــد أو الخدمــات اللوجســتية وحســب، بــل أصبحــا مطلًبــا حاســًما للشــركات 
لضمــان بقائهــا، وهــو مــا يتطلــب العمــل الدائــم لتطويــر وتفعيــل التقنيــات الرقميــة بقطــاع الخدمــات اللوجســتية لتعزيــز 

سالســل التوريــد العالميــة مســتقبلًا.
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حـول  المحليـة  السـاحة  فـي  والنقـاش  الجـدل  احتـدام  األخيـرة  السـنوات  شـهدت 
أهميـة االندمـاج فـي سالسـل القيمـة كأحـد المحـاور الرئيسـة التـي يجـب أن يقـوم 
المسـتدامة  الوطنيـة  التنميـة  واسـتراتيجية  االقتصـادي  اإلصـالح  برنامـج  عليهـا 
2030، وقـد اشـتد هـذا الجـدل مـا بيـن معـارض ومؤيـد لمـدى جـدوى هـذا االندماج 
الحـرب  فرضتهـا  وتحديـات  تغيـرات  مـن  العالميـة  السـاحة  تسـجله  مـا  ظـل  فـي 
التجاريـة بيـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة والصيـن منـذ أواخـر 2018، ثـم جائحـة 
كوفيـد-19 فـي نهايـة عـام 2019، ثـم تصاعد هذا الجدل مع اندالع األزمة الروسـية 
األوكرانيـة منـذ فبرايـر 2022؛ حيـث فرضـت هـذه الظـروف كثيـًرا مـن التحديـات 
والعقبـات المتراكمـة أمـام سالسـل اإلمـداد وتدفـق السـلع، األمـر الـذي أظهـر فئـة 
مـن المتحفظيـن والمعارضيـن لجـدوى االنضمـام إلـى سالسـل القيمـة العالميـة، أو 
علـى أقـل تقديـر تصاعـدت اآلراء بضـرورة أن يكـون هـذا االندمـاج وفًقـا لشـروط 
وقواعـد تسـمح بتعظيـم النفـع منـه وتحـد مـن آثـاره السـلبية. فقـد سـاهمت هـذه 
السالسـل -فـي ظـل التحديـات التـي واجههـا العالـم- في انتقال أزمـة تراجع الطلب 
وأزمـة عـدم توافـر السـلع مـن خـالل التجارة الدولية بسـبب االعتمـاد المتبادل الذي 
أوجدتـه تلـك السالسـل؛ إذ يـؤدي انخفـاض الطلـب النهائـي على السـلعة إلى حدوث 
تراجـع فـوري فـي كامـل حلقات السلسـلة، بما يجعل االقتصادات الناشـئة المندمجة 

فـي هـذه السالسـل شـديدة الحساسـية للتغيـرات فـي األسـواق األخـرى. 

وقــد مــّرت سالســل القيمــة بعــدة تطــورات منــذ الســتينيات ترتــب عليهــا إعــادة 
تشــكيل خريطــة اإلنتــاج والتجــارة الدولييــن مــع نمــو وتطــور ظاهــرة تفتيــت العمليــة 
اإلنتاجيــة، لينتشــر شــعار »صنــع فــي العالــم«. وتضاعفــت األنشــطة التــي شــملتها 
سالســل القيمــة العالميــة لتضــم مكونــات وأجــزاء اإلنتــاج بجانــب الســلع النهائيــة، 
وليدخــل االقتصــاد العالمــي مرحلــة جديــدة فــي تطــور دور وأهميــة سالســل القيمــة 
هــي  الناشــئة  الــدول  أضحــت  حيــث  2009/2008؛  عــام  العالميــة  األزمــة  بعــد 

التغيرات العالمية والمحلية ومدى 
جدوى انضمام مصــــر إلى سالسـل 

اإلمداد الدولية واإلقليمية

أ. د. منى اجلـــرف

أستاذ االقتصاد - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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المحــرك األساســي للنمــو والمحفــز لتعافــي االقتصــاد العالمــي مــن أزمتــه، األمــر 
الــذي صاحبــه تحــول فــي الســوق النهائيــة لسالســل القيمــة للــدول الناميــة، ومــن ثـَـمَّ 

بــات مــن الضــروري لمصــر وضــع رؤيتهــا فــي هــذا الســياق.

وقــد أثبتــت التجــارب المختلفــة، فــي دول مثــل تركيــا وماليزيــا وإندونيســيا وفيتنــام 
والمغــرب، اآلثــار اإليجابيــة الممكنــة للتكامــل فــي سالســل القيمــة؛ حيــث كان لهــا 
ــة، فضــلًا عــن  ــى النمــو الصناعــي، وتشــجيع الصــادرات الصناعي ــار واضحــة عل آث
توليــد فــرص العمــل والتطــور التكنولوجــي، وزيــادة تنافســية الدولــة. وبالرجــوع 
إلــى المؤشــرات المختلفــة لتقييــم دور مصــر فــي سالســل القيمــة العالميــة، يتضــح 
ــة بغيرهــا مــن الــدول الســابق ذكرهــا،  ــى التكامــل بالمقارن تواضــع قــدرة مصــر عل
ناهيــك عــن انخفــاض قدرتهــا علــى الترابــط األمامــي فــي سالســل القيمــة بالمقارنة 
ــر ذلــك -جزئّيًــا- بعــدم توافــر المنتــج المحلــي بالجــودة  بالترابــط الخلفــي، وقــد يُفسَّ
ــزام  ــة، أو عــدم االلت ــة العالمي ــل بسالســل القيم ــى التكام ــه إل ــي تؤهل ــة الت والنوعي
ــة، فــي الوقــت الــذي  ــة الدولي ــة والصحي ــة واالشــتراطات البيئي بالمواصفــات الفني
تتســم بــه مصــر بانخفــاض تكلفــة العمالــة األمــر الــذي أهلهــا للترابــط الخلفــي، أي 

فــي المراحــل النهائيــة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة مــن سالســل القيمــة.

كمــا جــاءت مشــاركة مصــر فــي سالســل إنتــاج الســلع الرأســمالية وأجــزاء معــدات 
النقــل، والتــي تمثــل قطاعــات يرتفــع بهــا مســتوى االســتثمار المــادي والبشــري 
ليمثــال 6% و3.6% علــى التوالــي مــن إجمالــي التجــارة فــي إطــار سالســل القيمــة، 

ــرة.  ــدول النظي ــة بغيرهــا مــن ال وهــي نســب شــديدة التواضــع بالمقارن

وقد تميزت السنوات األخيرة بتحديات عالمية ال تغير من مالمح »سالسل العرض 
العالميـة« فقـط، وإنمـا يمتـد تأثيرها إلى إعادة رسـم مسـتقبل تلك السالسـل؛ حيث 
تتصـارع قـوى متضـادة مـا بيـن داعمـة لمزيد من نمو »سالسـل العـرض« مثل »الثورة 
الصناعيـة الرابعـة«، وقـوى أخـرى دافعـة نحـو ارتـداد تلـك السالسـل أو علـى األقـل 
تغيـر طبيعتهـا مثـل: الحـرب التجاريـة بيـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة والصيـن، 

وأزمـة »جائحـة فيـروس كورونـا«، واألزمة الروسـية األوكرانية. 

فالثــورة الصناعيــة الرابعــة يمكنهــا أن تســاهم فــي مزيــد مــن التوســع ونمــو التجــارة 
ــمَّ »سالســل العــرض العالميــة«، مــن خــالل مــا تقدمــه مــن تقنيــات  الدوليــة، ومــن ثَ
ــع فــي  ــد مــن المصان ــة، وتدعــم ترابــط العدي ــع الفردي تفــرض زوال حــدود المصان
مناطــق جغرافيــة مختلفــة، والتعامــل مــن خــالل جيــل جديــد مــن شــبكات التوريــد 
الرقمــي بمســتوى مرونــة مرتفــع للمشــكالت اإلنتاجيــة، وبالتالــي يمكــن أن تســاهم 
فــي خفــض تكلفــة اإلنتــاج وزيادتــه، األمــر الــذي يترتــب عليــه ارتفــاع الطلــب علــى 
ــة«. جــاءت  ــرض العالمي ــن خــالل »سالســل الع ــة م ــدان النامي ــن البل المدخــالت م

الــدول  أضحــت 
المحــرك  هــي  الناشــئة 
األساســي للنمــو والمحفز 
االقتصــاد  لتعافــي 
العالمــي مــن أزمتــه، األمــر 
تحــول  صاحبــه  الــذي 
النهائيــة  الســوق  فــي 
للــدول  القيمــة  لسالســل 
الناميــة، ومــن َثــَمّ بــات مــن 
وضــع  لمصــر  الضــروري 
رؤيتهــا فــي هــذا الســياق.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
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2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن لتتبعهــا جائحــة كورونــا 
ــى سالســل  ــدة عل ــات عدي ــة تحدي ــة لتفــرض مجتمع ــم األزمــة الروســية األوكراني ث
التوريــد والقــدرة علــى تدفــق الســلع، وتثيــر عــدًدا مــن التحديــات أمــام جــدوى 

وأهميــة االندمــاج فــي سالســل القيمــة العالميــة. 

وقــد نتــج عــن الصــراع التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن العديــد 
مــن اآلثــار ليــس علــى اقتصاداتهمــا فقــط، وإنمــا امتــد إلــى االقتصــاد العالمــي 
مــن خــالل »سالســل التوريــد العالميــة«، مــن حيــث إعــادة توطيــن بعــض العمليــات 
اإلنتاجيــة المتعلقــة بتلــك السالســل إلــى بالدهــا األصليــة، أو تحويلهــا إلــى مواقــع 
جديــدة، وفــي هــذا اإلطــار، شــهد قطــاع الصناعــات التحويليــة، خاصــة المنتجــات 
الكهربائيــة واإللكترونيــة والســيارات، إعــادة لتنظيــم سالســل العــرض الخاصــة بــه، 
نتيجــة قيــام الواليــات المتحــدة بتحويــل االســتيراد مــن شــركاء آخريــن علــى حســاب 
وارداتهــا مــن الصيــن. ولتأتــي جائحــة كوفيــد-19 لتعمــق مــن أثرهــا االنكماشــي 
علــى سالســل العــرض، ومــا صاحبــه مــن تباطــؤ شــديد فــي النشــاط اإلنتاجــي 
لقطاعــي الصناعــة التحويليــة والخدمــات. ففــي مــارس 2020 كانــت أعلــى ســت دول 
إصابــة بالفيــروس هــي: الصيــن )مصنــع آســيا(، وكوريــا الجنوبيــة، وإيطاليــا )مصنــع 
الشــمالية(،  أمريــكا  )مصنــع  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات  واليابــان،  أوروبــا(، 
ــي كان  ــب العالمــي، وبالتال ــر مــن الطل ــب األكب ــدول النصي ــل هــذه ال ــا، وتمث وألماني
آلليــة »عــدوى سالســل العــرض« دور أساســي كقنــاة النتقــال اآلثــار االقتصاديــة 

للجائحــة عبــر جميــع اقتصــادات العالــم.

الســيارات فــي دول شــرق آســيا بتوقــف  تأثــرت صناعــة  المثــال:  فعلــى ســبيل 
»سالســل العــرض العالميــة«، نتيجــة لنقــص األجــزاء والمكونــات المســتوردة مــن 
الصيــن؛ ممــا أجبــر بعــض الشــركات علــى غلــق مصانعهــا بشــكل كلــي مثلمــا فعلــت 
شــركة هيونــداي لمصانعهــا فــي كوريــا، أو بشــكل مؤقــت كمــا صنعــت شــركة نيســان 
ــات- ــا فعلقــت شــركة في ــى أوروب ــت إل ــل إن األزمــة وصل ــان، ب ــا فــي الياب بمصانعه
كرايســلر العمــل بأحــد مصانعهــا. وكلمــا زاد اعتمــاد الــدول علــى »سالســل العــرض 
ــر  ــة تضخــم تأث ــرة مــن المســتلزمات الصناعي ــى نســبة كبي ــة« للحصــول عل العالمي
نشــاطها االقتصــادي بتلــك الصدمــات، والعكــس بالنســبة للهنــد التــي تُعتَبــر ســابع 
أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، إال أن ضعــف مشــاركاتها فــي »سالســل العــرض العالميــة« 
ــة«. وفــي  ــة بدرجــة مــا مــن »عــدوى سالســل العــرض العالمي ــا الحماي ــر له قــد وفَّ
هــذا اإلطــار، فــإن نمــط اندمــاج االقتصــاد المصــري وخاصــة قطــاع الصناعــة 
التحويليــة فــي االقتصــاد العالمــي، حيــث تمثــل مســتلزمات اإلنتــاج المســتوردة نحــو 
44% مــن إجمالــي واردات مصــر عــام 2019، أدى إلــى تعرضــه لمخاطــر انقطــاع 

ــة الصدمــات الخارجيــة.  تلــك السالســل فــي حال

الحــرب  جــاءت 
الواليــات  بيــن  التجاريــة 
األمريكيــة  المتحــدة 
والصيــن لتتبعهــا جائحــة 
كورونــا ثــم األزمة الروســية 
لتفــرض  األوكرانيــة 
مجتمعــة تحديــات عديــدة 
التوريــد  سالســل  علــى 
تدفــق  علــى  والقــدرة 
مــن  عــدًدا  وتثيــر  الســلع، 
جــدوى  أمــام  التحديــات 
فــي  االندمــاج  وأهميــة 
سالســل القيمــة العالمية.
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ثــم تأتــي األزمــة الروســية األوكرانيــة لتتــرك آثارهــا علــى سالســل التوريــد العالميــة 
فــي ضــوء ارتفــاع تكاليــف النقــل مــع إغــالق بعــض مــن الطــرق وارتفــاع المخاطــر 
فــي البعــض اآلخــر، فضــلًا عــن االرتفاعــات المتصاعــدة فــي أســعار الطاقــة، ومــن 
ثـَـَمّ تعطــل سالســل إمــداد تصديــر الســلع األساســية األوكرانيــة، والتــي تســتخدم فــي 
الغالــب النقــل البحــري؛ لتتوقــف فجــأة شــبكة مــن سالســل التوريــد الدوليــة للقمــح 
والشــعير والــذرة وبــذور عبــاد الشــمس والزيــت، وتنقطــع الروابــط بيــن أوكرانيــا 
والبلــدان التــي تحتــاج إلــى هــذه الســلع لتلبيــة اســتهالكها مــن الغــذاء. وقــد أدت هــذه 

الصدمــة إلــى موجــة مــن ارتفاعــات موجــات التضخــم العالميــة.

ــن  ــد مـ ــى الحـ ــل علـ ــى العمـ ــة إلـ ــآت اإلنتاجيـ ــات والمنشـ ــن الحكومـ ــعى كل مـ وتسـ
مخاطـــر التعطـــل المفاجـــئ »لسالســـل العـــرض العالميـــة« مـــن خـــالل عـــدة بدائـــل 
مـــن بينهـــا؛ أولًا: تعديـــل نمـــط اندماجهـــا فـــي االقتصـــاد العالمـــي واالتجـــاه نحـــو 
ـــة«،  ـــى »سالســـل العـــرض المحلي ـــادة االعتمـــاد عل ـــق زي ـــن«، عـــن طري »إعـــادة التوطي
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالســـلع االســـتراتيجية، مثـــل األدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة. 
ثانًيـــا: تنويـــع مصـــادر الحصـــول علـــى الســـلع الوســـيطة مـــن أكثـــر مـــن دولـــة حتـــى 
ولـــو بتكلفـــة ُعليـــا لتقليـــل مخاطـــر االعتمـــاد علـــى دولـــة واحـــدة، ثالًثـــا: تغييـــر طبيعـــة 
»سالســـل العـــرض العالميـــة« لتكـــون أقصـــر وأقـــرب أو مـــا يُعـــَرف »بالتقريـــب«، 
ـــادة االهتمـــام بالسالســـل اإلقليميـــة ويتوقـــف االختيـــار بيـــن العالميـــة  إلـــى جانـــب زي
ـــوع القطـــاع؛ فبعـــض القطاعـــات كالتـــي  ـــى ن واإلقليميـــة لطبيعـــة سلســـلة العـــرض عل
ــل:  ــة، مثـ ــل اإلقليميـ ــر السالسـ ــبها أكثـ ــل يناسـ ــحن والنقـ ــة الشـ ــا تكلفـ ــع فيهـ ترتفـ
صناعـــة الســـيارات، واألجهـــزة الكهربائيـــة، فـــي حيـــن أن قطاًعـــا مثـــل اإللكترونيـــات 
ــمَّ ليـــس هنـــاك حاجـــة  ــا أقـــل بكثيـــر، ومـــن ثَـ تكـــون تكلفـــة شـــحن منتجاتـــه ونقلهـ

ملحـــة إلـــى ربطـــه بسلســـلة إقليميـــة. 

وختاًمــا، فــي ضــوء كل مــا ســبق نجد أن مســتقبل »سالســل العــرض العالمية« يتحكم 
فــي رســمه تحديــات متضاربــة فــي التأثيــر، ولكــن مــن المرّجــح أن هــذا التعطــل فــي 
عمــل السالســل لــن يســتمر، وفــي األغلــب ســتتجه الــدول نحــو تنويــع »سالســل 
العــرض العالميــة« وتغييــر طبيعتهــا. وقــد أوضحــت تجــارب العديــد مــن الــدول أن 
ــى ثــالث  تعظيــم النفــع مــن االندمــاج بسالســل القيمــة العالميــة يتطلــب العمــل عل
مســتويات للسياســات، أولهــا: انتهــاج قائمــة مــن السياســات األفقيــة التــي تنعكــس 
علــى تنافســية االقتصــاد المحلــي وتســاعد علــى توفيــر البيئــة التنافســية والمالئمــة 
لالســتثمار بصفــة عامــة، وثانيهــا: انتهــاج قائمــة أخــرى مــن السياســات الصناعيــة 
المحليــة،  الصناعــة  بعــض قطاعــات  نمــو  اســتهدفت  التــي  االنتقائيــة  الرأســية 
ــة لتحســين دور  ــع الموجــه لسالســل القيم ــوم التصني ــر مفه ــة وتطوي ــا: تنمي وثالثه

الدولــة فــي إطــار سالســل القيمــة العالميــة أو اإلقليميــة.

األزمــة  ــرت  أثَّ
األوكرانيــة  الروســية 
التوريــد  سالســل  علــى 
ضــوء  فــي  العالميــة 
ارتفــاع تكاليــف النقــل مــع 
إغــالق بعــض مــن الطــرق 
فــي  المخاطــر  وارتفــاع 
البعــض اآلخــر، فضــًلا عــن 
المتصاعــدة  االرتفاعــات 
ومــن  الطاقــة،  أســعار  فــي 
َثــمَّ تعطــل سالســل إمــداد 
تصديــر الســلع األساســية 
والتــي  األوكرانيــة، 
الغالــب  فــي  تســتخدم 

البحــري. النقــل 
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األزمة االقتصادية العالمية
علـى الرغـم مـن المسـاعي الدوليـة للحفـاظ علـى البيئـة فـي العديـد مـن المجـاالت 
المـال  رأس  حسـابات  تطبيـق  فـي  والتوسـع  المحيطـات،  صحـة  اسـتعادة  مثـل 
للمتبقيـات  المتكاملـة  واإلدارة  االنبعاثـات،  منخفضـة  التنميـة  ودعـم  الطبيعـي، 
)للمخلفـات( والملوثـات، والتكيـف مـع التغيـرات المناخيـة، وإدارة أخطـار الكـوارث،  
فإنـه مـع تفاقـم األزمـة الماليـة واالقتصاديـة فـي عـام 2008 أصبـح جلًيّـا أن أنمـاط 
التنميـة المتبعـة لـم تـؤِت ثمارهـا فـي تحقيـق التنميـة المتوازنة مع إغفال الحسـابات 
واألراضـي  الغابـات،  مثـل:  الطبيعـي  المـال  لـرأس  المهمـة  لإلسـهامات  القوميـة 
فـي  سـيما  ال  طمسـها،  يتـم  وربمـا  االقتصـاد  فـي  الزراعيـة،  واألراضـي  الرطبـة، 
البلـدان منخفضـة الدخـل، حيـث يمثـل رأس المـال الطبيعـي نحـو 36% مـن إجمالـي 
الثـروة، كمـا تفقـد بعـض البلـدان مـا يعـادل 4% - 9% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي 
سـنوّيًا بسـبب قصـور فـي اإلجـراءات الالزمـة لمواجهـة تلـوث الهـواء والميـاه واآلثـار 
السـلبية علـى الصحـة والبيئـة الناجمـة عـن ذلـك )البنـك الدولـي، مـارس 2014(، 
وكذلـك ارتفـاع معـدالت التصحـر، ومعـدالت فقدان الغابات، وتدنـي خصوبة التربة، 
وتدهـور المـوارد المائيـة، والثـروة السـمكية، والتنـوع البيولوجـي. وتقـدر تكلفة تلوث 
العالـم طبًقـا لدراسـة قامـت بهـا  بــ 8 مليـارات دوالر يوميـا علـى مسـتوى  الهـواء 
مؤخًرا مؤسسـة السـالم األخضر )Greenpeace(، وهو ما يعادل 3,3% من الناتج 
المحلـي اإلجمالـي أو مـا يعـادل 2,9 تريليـون دوالر سـنوًيّا. هـذا باإلضافـة إلـى أن 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي ال يعكـس مسـتوى الفقـر وتحسـين جـودة التعليـم والصحـة 

والمسـاواة بيـن الجنسـين والعدالـة فـي توزيـع الثـروة.

ففــي عــام 2008، فــي أعقــاب األزمــة الماليــة واالقتصاديــة العالميــة بــدأت حكومــات 
كثيــرة بإعــادة النظــر فــي النمــاذج والمفاهيــم االقتصادية التقليديــة المتبعة، وخاصة 
ــر المنــاخ وتدهــور النظــام  ــاد االعتــراف بالمخاطــر التــي يســببها تغيُّ فــي ظــل ازدي
اإليكولوجــي. وفــي الســياق ذاتــه، تزايــد االهتمــام بمفهــوم االقتصــاد األخضــر 

.(Circular Economy( واالقتصــاد الدائــري )Green Economy(

 األزمـــة االقتصاديــــــة
واالقتصـــــــاد األخضر 

د. حــســن مــحــمــد أبــاظــة

ــبق  ــس األسـ ــر والرئيـ ــاد األخضـ ــة واالقتصـ ــة المستدامـــــــــ ــي للتنميـــــــ ــار دولـــــــــ مستشـــــــــــــ
)UNEP( لبرنامـــج االقتصـــاد والتجـــارة الدوليـــــــــة باألمـــم المتحــــــدة للبيئـــة
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ولقد قامت العديد من دول العالم بتغيير مسـاراتها التنموية والتحول لمسـار االقتصاد 
األخضـر مـن أجـل التحـول القتصـاد منخفـض الكربـون وتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
يسـمى صفقـة  مـا  أطلقـت  التـي  األوروبـي  االتحـاد  دول  إلـى  فباإلضافـة  والمتوازنـة، 
خضـراء جديـدة فـي عـام Green New Deal( 2020( شـملت المنطقـة العربيـة دولًا 
مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السـعودية )صفقة شـرق أوسـط 
أخضـر(، والمملكـة المغربيـة، والمملكـة األردنيـة الهاشـمية، وفي آسـيا كوريـا الجنوبية، 
وإندونيسيا، والصين، وماليزيا. أما في إفريقيا فبها كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وجنوب 
والمكسـيك،  كوسـتاريكا،  الالتينيـة  أمريـكا  وفـي  وغانـا.  وناميبيـا،  وروانـدا،  إفريقيـا، 
وبيـرو، وباربـادوس، والبرازيـل. أمـا بالنسـبة لـدول االتحـاد السـوفيتي السـابقة فقـد 
بـدأت العديـد مـن تلـك الـدول تبنـي سياسـة التحـول إلـى االقتصـاد األخضـر، ومنهـا: 

روسـيا، وروسـيا البيضـاء، وأوكرانيـا، ومونتينيجـرو، وأذربيجـان.

هــذا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه باإلضافــة إلــى المبــادرات الوطنيــة ومبــادرة الشــرق 
ــة  ــدة لمواجه ــي لصفقــة خضــراء جدي ــادرة االتحــاد األوروب األوســط األخضــر ومب
التغيــرات المناخيــة والتحــول القتصــاد منخفــض الكربــون، تــم إطــالق االســتراتيجية 
المتوســطية للتنميــة المســتدامة 2016-2025 أثنــاء مؤتمــر األطــراف للتغيــرات 

المناخيــة COP27 الــذي انعقــد مؤخــًرا فــي شــرم الشــيخ.

ويُقتــرح أن يتــم إطــالق صفقــة خضــراء علــى المســتوى الدولــي لمواجهــة األزمــات 
المتعــددة التــي يوجههــا العالــم، ســواء كانــت األزمــة االقتصاديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
زيــادة فــي أســعار الطاقــة، والغــذاء، واألســمدة، ومدخــالت اإلنتــاج، والتراجــع فــي 
سالســل اإلنتــاج والتجــارة الدوليــة، وزيــادة معــدالت التضخــم والمديونيــة، خاصــة 
للــدول الناميــة والناشــئة، ودخــول العالــم فــي حالــة كســاد اقتصــادي، أو األزمــة 
المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة، ومــا يصاحــب ذلــك مــن زيــادة فــي معــدالت األحــوال 
الجويــة المتطرفــة مــن عواصــف، وأمطار، ومعدالت التصحــر، والجفاف، والحرائق، 
ومــا اســتتبع ذلــك مــن التراجــع فــي معــدالت تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتراجــع معــدالت الفقــر والجــوع علــى المســتوى الدولــي. كمــا أن 
إطــالق مثــل هــذه المبــادرة مــن شــأنه التعامــل مــع وإصــالح اإلخفاقــات والثغــرات 
التــي تشــوب المؤسســات الماليــة الدوليــة والعالقــات الدوليــة وأجنــدات المنظمــات 

والمؤسســات الدوليــة اإلنمائيــة الحكوميــة، والمتعــددة األطــراف والثنائيــة.

ــح  ــي بمصطل ــرن الحال ــن الق ــر م ــد األخي ــي العق ــام خاصــة ف ــد االهتم ــد تزاي  ولق
 Closed( أو اقتصــاد الحلقــة المغلقــة )Circular Economy( االقتصــاد الدائــري
ــه  ــج عن ــة ينت ــع فــي مجــال األنشــطة الصناعي Loop Economy(، وهــو نمــط يُتب
تعظيــم اســتخدام واالســتفادة مــن الســلع والمــوارد مــع إعــادة اســتخدام مكوناتهــا 

مــرة أخــرى فــي العمليــة اإلنتاجيــة فــي نهايــة دورة حيــاة الُمنتــج.

المبـــادرات  إلـــى  باإلضافـــة 
الوطنية ومبادرة الشـــرق األوســـط 
االتحـــاد  ومبـــادرة  األخضـــر 
خضـــراء  لصفقـــة  األوروبـــي 
التغيـــرات  لمواجهـــة  جديـــدة 
القتصـــاد  والتحـــول  المناخيـــة 
إطـــالق  تـــم  الكربـــون،  منخفـــض 
المتوســـطية  االســـتراتيجية 
-201	( المســـتدامة  للتنميـــة 

2025( أثنـــاء مؤتمـــر األطـــراف 27 
للتغيـــرات المناخيـــة الـــذي انعقـــد 

مؤخًرا في شرم الشيخ. 
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ويعـــود توجـــه العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة وشـــمال أمريـــكا خاصـــة لتبنـــي هـــذا 
التوجـــه إلـــى نضـــوب والنـــدرة المتزايـــدة للمـــوارد الطبيعيـــة، وزيـــادة الطلـــب علـــى 
ــة،  ــة المختلفـ ــة والخدميـ ــطة اإلنتاجيـ ــات األنشـ ــة احتياجـ ــة لتلبيـ ــوارد الطبيعيـ المـ
ــاج. هـــذا  ــوارد الطبيعيـــة ومدخـــالت اإلنتـ ــادة فـــي معـــدالت االســـتهالك للمـ والزيـ
باإلضافـــة إلـــى أنمـــاط اإلنتـــاج واالســـتهالك غيـــر المســـتدامة مـــن ِقبـــل المؤسســـات 

ــراد)1(.  واألفـ

االهـتـمـــــــــــــــــام  تــزايــــــــــــد 
االقـتـصـــــــــــــــــــــاد  بـمـصـطـلـــــــح 
 (Circular الــدائــــــــــــــــــــــــــــري 
اقتصـــاد  أو   Economy)

 (Closed   الحلقة المغلقة
وهـــو   Loop Economy)

مجـــال  فـــي  ُيتبـــع  نمـــط 
ينتـــج  الصناعيـــة  األنشـــطة 
اســـتخدام  تعظيـــم  عنـــه 
الســـلع  مـــن  واالســـتفادة 
والموارد مع إعادة اســـتخدام 
فـــي  أخـــرى  مـــرة  مكوناتهـــا 
العمليـــة اإلنتاجية في نهاية 

الُمنتـــج. حيـــاة  دورة 

لهـذه  والداعمـة  المتسـقة  المنهجيـات  مـن  أيًضـا ظهـور عـدد  ذلـك  وقـد صاحـب 
اآلليات، مثل االقتصاد التشاركي )Sharing Economy(، والذي يعتبر من آليات 
 ،(Bio economy) البيولوجـي االقتصـاد  وكذلـك اصطـالح  الدائـري،  االقتصـاد 

 .(Nature-Based Solutions) واالقتصـاد المعتمـد علـى الحلـول البيئيـة

تتطلـب الفتـرة االنتقاليـة التـي تمـر بهـا مصر في الوقت الحالـي تكثيف الجهود نحو 
التحـول لمسـار التنميـة المسـتدامة واقتصـاد منخفـض الكربـون، وتبنـي المنهجيـات 
واآلليـات التـي تدعـم هـذا التوجـه الـذي مـن شـأنه أن يُمّكـن الدولـة مـن مواجهـة 
واسـتيفاء  البـالد  تواجههـا  التـي  والبيئيـة  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة،  التحديـات 
شـريفة  كريمـة  حيـاة  يضمـن  بمـا  الشـعب،  فئـات  لمختلـف  األساسـية  المتطلبـات 

شكل يوضح مراحل االقتصاد الدائري
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وعادلـة لمختلـف طوائفـه، فالمرحلـة الحاليـة بـكل مـا 
تحملـه مـن تحديـات تمنـح صانعـي القـرار فرصـة جيـدة 
لصياغـة تصـور ورؤيـة مسـتقبلية للتنميـة فـي مصر، بما 
يتفـق مـع األولويـات والمتطلبـات األساسـية وطموحـات 
العالميـة  االتجاهـات  وأيضـا  الشـعب  فئـات  مختلـف 

المسـتدامة. للتنميـة 

األمـم  برنامـج  بهـا  قـام  التـي  الدراسـات  أثبتـت  لقـد 
أصـدره  الـذي  بالتقريـر  ورد  كمـا  للبيئـة،  المتحـدة 
البرنامـج فـي فبرايـر 2011 والدراسـات التـي تلـت ذلـك 
مـن ِقبـل األمـم المتحـدة والمنظمات الدوليـة واإلقليمية 
يعـود  األخضـر  االقتصـاد  تبنـي  أن  بالتنميـة،  المعنيـة 
بنتائـج إيجابيـة بصفـة عامـة علـى مختلـف القطاعـات 
األمـد  فـي  مباشـرة  ونتائـج  االقتصاديـة  واألنشـطة 
والمواصـالت،  الزراعـة،  مجـال  فـي  خاصـة  القصيـر 
أثبتـت  فقـد  بالعمالـة  يتعلـق  وفيمـا  والتشـييد.  والبنـاء 
الدراسـات أن االسـتثمار فـي مجـال الطاقـة المتجـددة 
مثـلًا ينجـم عنـه خلـق فـرص عمـل أكثـر مـن االسـتثمار 

التقليديـة. الطاقـة  مجـاالت  فـي 

)Green Economy( االقتصاد األخضر
األمــم  برنامــج  أطلقهــا  مبــادرة  األخضــر  االقتصــاد 
المتحــدة للبيئــة فــي أكتوبــر عــام 2008 لمعالجــة األزمــة 
الماليــة واالقتصاديــة العالميــة التــي اندلعــت آنــذاك، 

والتــي ال تــزال تخيــم بظاللهــا علــى العالــم. 

االقتصـاد  للبيئـة  المتحـدة  األمـم  برنامـج  عـّرف  ولقـد 
األخضر بأنه »اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهة 
نفسـه  الوقـت  فـي  العنايـة  مـع  االجتماعـي،  واإلنصـاف 
بالحـّد علـى نحـو ملحـوظ مـن المخاطـر البيئيـة« )2(، 
فهـو اقتصـاد يعتمـد فـي األسـاس علـى االسـتثمار فـي 
إلـى  التحـول  ينتـج عنـه مـن  بمـا  الطبيعـي  المـال  رأس 
أنشـطة إنتاجيـة غيـر تقليديـة فـي كافـة المجـاالت مـع 
البيئيـة  األبعـاد  وتكامـل  ترابـط  االعتبـار  فـي  األخـذ 
اإلقـالل  علـى  يعمـل  بمـا  واالقتصاديـة،  واالجتماعيـة 

مـن المتبقيـات )المخلفـات(، والملوثـات، واسـتخدامات 
وخلـق  تحفيـز  علـى  يعمـل  كمـا  الطبيعيـة،  المـوارد 
التنافسـية  وزيـادة  جديـدة،  إنتاجيـة  وأنشـطة  مجـاالت 
جديـدة،  الئقـة  عمـل  فـرص  وخلـق  التجـارة،  وتنشـيط 
العدالـة  وتحقيـق  الفقـر،  مـن  الحـد  فـي  يسـاهم  ممـا 
االجتماعيـة، ويوفـر مسـتوى معيشـة أفضـل للمواطـن. 
وهـو منهـج يدعـم التحـول القتصـاد منخفـض الكربـون 
وتحقيـق تنميـة متكاملـة ومتوازنـة لألبعـاد االقتصاديـة 

اآلتـي:  تحقيـق  علـى  ويعمـل  والبيئيـة،  واالجتماعيـة 

تحفيز االقتصاد وتنويع مصادر اإلنتاج.	 

خلق مجاالت استثمار غير تقليدية جديدة.	 

خلق فرص عمل جديدة )الئقة(.	 

زيادة الكفاءة في استخدام الموارد.	 

األسـواق 	  فـي  الوطنيـة  للمنتجـات  التنافسـية  زيـادة 
والعالميـة. واإلقليميـة  المحليـة 

االسـتثمار فـي المـوارد البشـرية مـن خـالل تحسـين 	 
مسـتوى التعليـم والتدريـب )التدريـب المهنـي( ونشـر 

الوعي.

تحسين الصحة لمختلف فئات الشعب.	 

أفضـل 	  حيـاة  وتحقيـق  المعيشـة  مسـتوى  تحسـين 
للمواطـن. 

والكرامـة 	  والمسـاواة  االجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق 
اإلنسـانية لكافة الطوائف، بما في ذلك المرأة وذوو 

القـدرات الخاصـة.

والفئـات 	  والمـرأة  الشـباب  دور  وتفعيـل  تطويـر 
المسـتدامة  التنميـة  مسـار  دعـم  فـي  المهمشـة 
الحيـاة  فـي  الفـرص  وتكافـؤ  المسـاواة  خـالل  مـن 

واالجتماعيـة. واالقتصاديـة  السياسـية 
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القضـاء علـى الفقـر، بمـا فـي ذلـك دعـم شـبكات األمـان االجتماعـي وضمـان 	 
تغطيتهـا لألسـر الهشـة والتـي هـي تحـت خـط الفقـر. 

تحسـين صحـة المواطـن مـن خـالل رفـع مسـتوى وتوفيـر الخدمـات الصحيـة 	 
الشـعب. لكافـة فئـات 

األنشـطة 	  عـن مختلـف  الناتجـة  والملوثـات  )المخلفـات(  المتبقيـات  مـن  الحـد 
والخدميـة. اإلنتاجيـة 

الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.	 

ــا تمــت  ــة المســتدامة، كم ــة، خاصــة التنمي ــة تنموي إن الهــدف األساســي ألي عملي
اإلشــارة إليــه ســابًقا هــو تحســين مســتوى معيشــة المواطــن فــي ظــل نظــام اجتماعــي 
يضمــن الكرامــة اإلنســانية والعدالــة االجتماعيــة والمســاواة لكافــة طوائــف وفئــات 
الشــعب، وتحســين الصحــة وتوفيــر التعليــم الجيــد. ويأتــي الفقــر فــي مقدمــة 
ــه  ــا تضمنت ــه كم ــه والحــد من ــة خاصــة لمقاومت ــدول أهمي ــي ال ــي تول ــات الت األولوي
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة. ويمكــن 
تحقيــق ذلــك مــن خــالل إشــراك طوائــف الشــعب المختلفــة فــي اتخــاذ القــرار وفــي 
عمليــة التنميــة، والتوزيــع العــادل للثــروة والدخــل القومــي، والعدالــة فــي توفيــر 
الخدمــات األساســية مــن مســكن، وميــاه، وصــرف صحــي، ومواصــالت، وكذلــك 

ــم، وصحــة، وثقافــة. ــة مــن تعلي الخدمــات االجتماعي

إن التحـول لالقتصـاد األخضـر والتنميـة المسـتدامة مـن شـأنه تحقيـق األمـن فـي 
مجـال الميـاه، والطاقـة، والغـذاء، وهـي كلهـا أولويـات للدولـة، كمـا أن هـذا التحـول 
يسـهم فـي التحـول القتصـاد منخفـض الكربون ودعم مسـار التنميـة في مصر، حيث 
إن انتهـاج هـذا النمـط مـن االقتصـاد يعمل على ترشـيد وزيادة الكفاءة في اسـتخدام 
المـوارد ومدخـالت اإلنتـاج بمـا فيهـا المـوارد الطبيعيـة مـن ميـاه وطاقـة وأراٍض. 
كمـا أنـه مـن شـأنه اإلقـالل مـن الهـدر وإفـراز المتبقيـات )المخلفـات( التـي تنتـج 
عـن العمليـة اإلنتاجيـة فـي كافـة األنشـطة اإلنتاجيـة والخدميـة، ممـا يخفـض مـن 
تكاليـف اإلنتـاج ويزيـد مـن تنافسـية المنتجـات المصريـة وبالتالي الصـادرات وزيادة 
العائـد منهـا، ممـا يدعـم االقتصـاد والناتـج المحلـي اإلجمالـي. كمـا أن الترشـيد في 
اسـتخدامات المـوارد فـي حـد ذاتـه يعمـل علـى تحريـر تلـك المـوارد وإمـكان توجهها 
كمدخـالت لألنشـطة اإلنتاجيـة األخرى، ممـا يدعم العملية التنموية. هذا باإلضافة 
إلـى أن الترشـيد فـي اسـتخدامات المـوارد يخفـض مـن تكاليـف اسـتيراد مدخـالت 
وعناصـر  الطاقـة  وخاصـة  اإلنتاجيـة،  األنشـطة  مـن  العديـد  فـي  الالزمـة  اإلنتـاج 
اإلنتـاج األخـرى، ممـا ينتـج عنـه وفـورات في العملة الصعبة وزيـادة االحتياطي منها.

لالقتصـــاد  التحـــول  إن 
والـتـنـمـيـــــــــــــــــــــــة  األخـــضـــــــــــر 
المســـتدامة من شأنه تحقيق 
الميـــاه،  مجـــال  فـــي  األمـــن 
والطاقـــة، والغـــذاء، وهي كلها 
أولويـــات للدولـــة، كمـــا أن هذا 
التحـــول يســـهم فـــي التحـــول 
القتصـــاد منخفـــض الكربـــون 
فـــي  التنميـــة  مســـار  ودعـــم 

مصـــر. 
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إن التحـول لالقتصاد 
الدائـري  األخضـر/ 
يعتمـد علـى اتبـاع أسـاليب 
وأنمـاط مسـتدامة لإلنتاج 
واالسـتخدام  واالسـتهالك 
وتعظيـم  للمـوارد  األمثـل 
وعـدم  منهـا  االسـتفادة 
خفـض  وكذلـك  إهدارهـا، 
وحجـم  االنبعاثـات 
)المخلفـات(  المتبقيـات 
إعـادة  علـى  العمـل  مـع 
واإلقـالل  اسـتخدامها 
الضـارة  االنبعاثـات  مـن 

والبيئـة.   للصحـة 

ويعتمـــد التحـــول نحـــو االقتصـــاد األخضـــر والتنميـــة المســـتدامة علـــى انتهـــاج نمـــط 
ــة  ــة الحاليـ ــة العالميـ ــة االقتصاديـ ــروج مـــن األزمـ ــة للخـ ــر تقليديـ ــول غيـ وتبنـــي حلـ
مـــن زيـــادة فـــي معـــدالت التضخـــم، وارتفـــاع فـــي أســـعار الســـلع الغذائيـــة، والطاقـــة، 
واألســـمدة، ومدخـــالت اإلنتـــاج وتراجـــع فـــي سالســـل اإلنتـــاج. إن التحـــول لالقتصـــاد 
األخضـــر والدائـــري فـــي مختلـــف المجـــاالت يعمـــل علـــى خلـــق أنشـــطة ومجـــاالت 
اقتصاديـــة جديـــدة مثـــل الطاقـــة المتجـــددة، ويدعـــم مســـار الزراعـــة المســـتدامة 
والعضويـــة، وأســـاليب الصناعـــة المســـتدامة، والتنميـــة المجتمعيـــة المتكاملـــة 
والمســـتدامة، والنقـــل العـــام الصديـــق للبيئـــة، والمبانـــي الخضـــراء، ومـــواد البنـــاء 
التـــي تراعـــي االشـــتراطات والمعاييـــر البيئيـــة، والســـياحة البيئيـــة ومســـتلزماتها. 
وكل هـــذا مـــن شـــأنه الترشـــيد فـــي اســـتخدام المـــوارد وتعظيـــم االســـتفادة منهـــا، 
وبالتالـــي زيـــادة التنافســـية، وفتـــح أســـواق للتصديـــر، وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة.  
كمـــا أن التحـــول لالقتصـــاد األخضـــر يعمـــل علـــى تحويـــل الضـــرر إلـــى منفعـــة، ففـــي 
مجـــال الصـــرف الصحـــي يجـــب أن يكـــون التوجـــه نحـــو زيـــادة معـــدالت تدويـــر الميـــاه 
وتحويـــل الحمـــأة إلـــى طاقـــة وإلـــى ســـماد إذا كان مطابًقـــا لالشـــتراطات البيئيـــة، 
وفـــي مجـــال المتبقيـــات )المخلفـــات( البلديـــة يجـــب فرزهـــا وتدويرهـــا وإعـــادة 
اســـتخدامها وتحويلهـــا إلـــى ســـماد عضـــوي، وطاقـــة، والمتبقيـــات )المخلفـــات( 
المتبقيـــات  اســـتخدام  وإعـــادة  وفـــرز  إلـــى ســـماد عضـــوي وطاقـــة،  الزراعيـــة 

)المخلفـــات( الصناعيـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن الحلـــول. 

ــن  ــاد عـ ــز االقتصـ ــاج واألنشـــطة وتحفيـ ــادر اإلنتـ ــع مصـ ــأنه تنويـ وكل ذلـــك مـــن شـ
طريـــق خلـــق مجـــاالت وأنشـــطة اقتصاديـــة جديـــدة ومتنوعـــة، ممـــا يعمـــل علـــى زيـــادة 
صالبـــة االقتصـــاد المصـــري ومقاومتـــه للكـــوارث واألزمـــات االقتصاديـــة الدوليـــة 
ـــي دعـــم الدخـــل القومـــي.  ـــي تســـاهم ف ـــة الت ـــدد األنشـــطة اإلنتاجي ـــع تع ـــة، م الطارئ
ــاد  ــاالت وإيجـ ــة المجـ ــي كافـ ــدة فـ ــل جديـ ــرص عمـ ــق فـ ــه خلـ ــج عنـ ــا ينتـ ــذا مـ وهـ
مصـــدر دخـــل لفئـــات الشـــعب العاملـــة ممـــا يســـهم فـــي خفـــض معـــدالت البطالـــة 
وفـــي تحســـين المســـتوى المعيشـــي للشـــعب ومقاومـــة الفقـــر وتحقيـــق العدالـــة 

ــة.  االجتماعيـ

إن التحـــول لالقتصـــاد األخضـــر/ الدائـــري يعتمـــد علـــى اتبـــاع أســـاليب وأنمـــاط 
مســـتدامة لإلنتـــاج واالســـتهالك واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد وتعظيـــم االســـتفادة 
منهـــا وعـــدم إهدارهـــا وكذلـــك خفـــض االنبعاثـــات وحجـــم المتبقيـــات )المخلفـــات(، 
ــة  ــارة للصحـ ــات الضـ ــن االنبعاثـ ــتخدامها واإلقـــالل مـ ــادة اسـ ــى إعـ ــل علـ ــع العمـ مـ
والبيئـــة.  كمـــا يســـهم تبنـــي هـــذا التوجـــه فـــي انخفـــاض معـــدالت اإلصابـــة بالمـــرض 
والوفيـــات ومصاريـــف الصحـــة وتحقيـــق وفـــورات فـــي النفقـــات علـــى العـــالج والـــدواء 

ـــاء مستشـــفيات. وبن
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هذا، وتشمل آليات التحول لالقتصاد األخضر/ الدائري ما يلي:

إعداد البرمجيات التي توضح العالقة التبادلية )System Dynamics( بين محاور التنمية المستدامة الثالثة.	 

 	.)Integrated Policymaking( اتباع آلية إلعداد السياسات المتكاملة والشاملة

 	.)Sustainability Assessment( اتباع أدوات االستدامة في تقييم االستراتيجيات والخطط والبرامج

وضع آلية للمشاركة المجتمعية لكافة أصحاب المصلحة في عملية صياغة سياسات التنمية المستدامة والمشاركة 	 
فـي تنفيـذ الخطط والبرامج المنبثقة منها.

 	.(Precautionary Principle) ومبدأ الحيطة {Polluter Pays Principle (PPP)} »تطبيق مبدأ »الملوث يدفع

 	.(Decoupling) تحقيق تنمية اقتصادية بدون تدهور بيئي

تطوير االبتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول غير التقليدية.	 

 	 Multi والتحاليـل ذات المعاييـر المتعـددة ،(Life Cycle Assessment) تبنـي منهجيـات مثـل تقييـم دورة الحيـاة
(Criteria Analysis(، وتقييـم المخاطـر )Risk Assessment( بحيـث يضمـن االسـتخدام األمثـل للمـوارد وتجنب 

واإلقـالل مـن )المتبقيـات( المخلفـات واالنبعاثـات الضـارة.

 	.)Sustainable Consumption and Production - SCP( تشجيع أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامين
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

 	 {Extended Producer Responsibility (EPR) and Extended تطبيق مبدأ مسـؤولية الُمصّنع والمسـتهلك
.Consumer Responsibility (CR)}

 	.)Sustainable Indicators( تحديد مؤشرات االستدامة

ومــن المبــادئ األساســية لالقتصــاد األخضــر االســتثمار فــي المــوارد الطبيعيــة )ميــاه، وطاقــة، وأراٍض، وثــروات 
طبيعيــة...(، والمــوارد البشــرية، والنهــوض بالجوانــب التعليميــة والتوعويــة والصحيــة والثقافيــة لمختلــف فئــات الشــعب، 
خاصــة لــذوي الدخــل المحــدود والطبقــات الفقيــرة، ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة. وحتــى يتســنى إحــداث 
طفــرة نوعيــة فــي التنميــة فــي مصــر ال بــد أن يكــون االســتثمار فــي المــوارد البشــرية أساًســا لهــذه االنطالقــة، ممــا يســهم 

بــدوره فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتنميــة متوازنــة تحــدث الطفــرة التنمويــة المرجــوة للدولــة. 

وتعــد المشــاركة المجتمعيــة الفعالــة والحقيقيــة مــن اآلليــات الضروريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والعادلــة، حيــث إن 
إشــراك فئــات الشــعب المختلفــة وأصحــاب المصلحــة والفئــات ذات الصلــة فــي صنــع القــرار يعــد ركًنــا أساســًيّا لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة، إذ إن ذلــك يضمــن األخــذ فــي االعتبــار أولويــات واحتياجــات فئــات الشــعب المختلفــة؛ ممــا ينتــج 
عنــه خطــط وبرامــج أكثــر واقعيــة، تلبــي المتطلبــات األساســية للشــعب، مــع توطيد شــعور المواطنــة والمســؤولية واالنتماء 

لــدى المواطــن، ممــا يســهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة وفــرص نجــاح البرامــج والسياســات والخطــط وتحقيــق أهدافهــا.

ــا أنــه مــن الضــروري اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى إعــداد اســتراتيجية وبرنامــج طويــل األمــد  وختاًمــا، لقــد أصبــح جلًيّ
لدعــم التحــول القتصــاد أخضــر منخفــض الكربــون يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى تشــجيع وجــذب االســتثمارات الوطنيــة 
واألجنبيــة وليــس علــى القــروض الخارجيــة وتوجيــه االســتثمارات نحــو األنشــطة والمجــاالت اإلنتاجيــة وتشــجيع القطــاع 
الخــاص والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر للمســاهمة فــي العمليــة التنمويــة. كمــا يجــب أن تتضمــن 
االســتراتيجية برنامجــا وخطــة عمــل للبحــث العلمــي وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثــة بمــا يّمكــن مصــر مــن أن تكــون ُمنِتًجــا 
ــدرات  ــوادر والق ــا للنهــوض بالك ــك برنامجــا مكثف ــر، وكذل ــة وللتصدي ــة االحتياجــات المحلي ــة لتلبي ــا الحديث للتكنولوجي
المحليــة ولدعــم مســار التنميــة المســتدامة والخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة الحاليــة فــي ظــل نظــام حوكمــة جيــد يتســم 

بالشــفافية والمحاســبة، والمشــاركة المجتمعيــة، ومحاربــة الفســاد. 

قائمة المراجع
(1)  Ken Webster, The Circular Economy, A wealth of Flows, 2nd Edition, 2017

(2) Green Economy Report, United Nations Environment Programme (UNEP), 2011
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ــاض  ــة- ال بانخف ــم المتحــدة للبيئ ــج األم ــا لبرنام ــز االقتصــاد األخضــر -وفًق يتمي
مســتوى االنبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عنــه فقــط، بــل أيًضــا بارتفــاع مســتوى 
االجتماعيــة  باالســتدامة  وكذلــك  المتاحــة،  الطبيعــة  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة 
ــة والخاصــة لدعــم  ــه االســتثمارات الحكومي ــد يســتلزم توجي ــا ق ــة؛ مم واالقتصادي
األنشــطة االقتصاديــة، وشــبكات البنيــة التحتيــة والمرافــق، باإلضافــة إلــى األصــول 
اإلنتاجيــة التــي تدعــم خفــض مســتويات التلــوث واالنبعاثــات الكربونيــة، علــى النحــو 

ــوع اإليكولوجــي.  )1( ــة، والتن ــة االســتدامة البيئي ــهم فــي حماي ــد يُس ــذي ق ال

ـــح »االقتصـــاد األخضـــر«، إلـــى  هـــذا، وتُرِجـــع األدبيـــات تاريـــخ النقـــاش حـــول مصطل
ـــا االســـتدامة  ـــة عـــام 1989، بشـــأن قضاي ـــر الصـــادر مـــن الحكومـــة البريطاني التقري
االقتصاديـــة، والحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، وعلـــى البيئـــة بشـــكل عـــام)2(، 
مـــروًرا بــــ »قمـــة األرض« عـــام 1992)3(، ووصـــولًا إلـــى قمـــة »ريـــو +20« عـــام 2012)4(، 
التـــي ســـلطت الضـــوء بشـــكل واضـــح علـــى أهميـــة التحـــول لالقتصـــاد األخضـــر، وال 
ـــه مـــع  ســـيما فـــي إطـــار الضغـــوط المتصاعـــدة، التـــي يواجههـــا كوكـــب األرض. إال أنَّ
تزايـــد حـــدة التغيـــرات المناخيـــة المتســـارعة فـــي اآلونـــة األخيـــرة، واتســـاع نطـــاق 
تداعياتهـــا المتشـــابكة -لتتجـــاوز الجوانـــب البيئيـــة بمفهومهـــا الضيـــق، وتشـــمل 
د الزخـــم حـــول االقتصـــاد  مختلـــف مناحـــي الحيـــاة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة- تجـــدَّ
األخضـــر - كنهـــج تنمـــوي - ليعـــود إلـــى بـــؤرة اهتمـــام صانعـــي السياســـات، ومراكـــز 

ـــرة أخـــرى. األبحـــاث م

ــة ــه األزمــات المتعاقب ــا بمــا كشــفت عن  وقــد تضاعــف حجــم هــذا الزخــم، مدفوًع
- وبخاصــة جائحــة كورونــا - مــن هشاشــة النُظــم االقتصاديــة واالجتماعيــة للــدول 
الناميــة، وفــي إفريقيــا علــى وجــه الخصــوص. باإلضافــة إلــى اتســاع فجــوة التنميــة، 
كنتيجــة مباشــرة لعــدم قــدرة النهــج التقليــدي للتنميــة علــى تلبيــة تطلعــات الشــعوب 

اإلفريقيــة كمــا ترنــو إليهــا أجنــدة التنميــة إلفريقيــا لعــام 2063. 

االقتصاد األخضر وخيارات التنمية 
في القارة اإلفريقية 

صــقــر  مـــصـــطـــفـــى  د. 

مستشار اقتصادي بوكالة االتحاد اإلفريقي للتنمية
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ــيخ  ــرم الشـ ــة شـ ــتضافة مدينـ ــإنَّ اسـ ــه، فـ ــك فيـ ــا ال شـ ــل، وممـ ــياق متصـ ــي سـ وفـ
ــي  ــراف فـ ــدول األطـ ــر الـ ــرين لمؤتمـ ــابعة والعشـ ــدورة السـ ــات الـ ــة لفعاليـ المصريـ
ـــر  ـــي نوفمب ـــاخ (COP27) ف ـــر المن ـــة بشـــأن تغي ـــم المتحـــدة اإلطاري ـــة األم اتفاقي
2022، أضافـــت مزيـــًدا مـــن الزخـــم حـــول مســـتقبل االقتصـــاد األخضـــر فـــي إفريقيـــا 

وغيرهـــا مـــن دول العالـــم النامـــي.   

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، وفــي إطــار الســعي إلثــراء النقــاش حــول مســتقبل االقتصــاد 
األخضــر فــي إفريقيــا، فســيكون مــن األهميــة بمــكان إلقــاء الضــوء علــى واقــع 
االقتصــاد األخضــر فــي القــارة، ومقتضيــات اإلســراع فــي وتيــرة ونطــاق التحــول نحو 
االقتصــاد األخضــر، كـــأحد الخيــارات الرئيســة لدعــم مســيرة التنميــة فــي القــارة. 
وســعًيا لتذليــل العقبــات والتحديــات التــي قــد تعتــري هــذا المســعى، فســيكون مــن 
المفيــد أيًضــا مناقشــة السياســات المقترحــة فــي هــذا الصــدد؛ لتعزيــز مســيرة 

التنميــة فــي القــارة، مــع الحفــاظ علــى اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة الغنيــة.   

أوًلا: واقع االقتصاد األخضر في إفريقيا
تتعـــدد المؤشـــرات التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا تســـليط الضـــوء علـــى تزايـــد اهتمـــام 
ــد  ــى الصعيـ ــواء كان علـ ــر، سـ ــاد األخضـ ــو االقتصـ ــول نحـ ــة بالتحـ ــارة اإلفريقيـ القـ

ــو اآلتـــي:   ــد الوطنـــي، وذلـــك علـــى النحـ ــاري أو الصعيـ القـ

أ . على الصعيد القاري
 African Green األخضــر«  لالقتصــاد  اإلفريقيــة  »الشــراكة  اعتمــاد  يعكــس 
Economy Partnership، خــالل الــدورة الـــ )14( لمؤتمــر وزراء البيئــة األفارقــة 
AMCEN، تزايــد حجــم وطبيعــة الدعــم السياســي رفيــع المســتوى ألجنــدة التحــول 
ــى  نحــو االقتصــاد األخضــر فــي القــارة، والتــي شــهدت خطــوات جــادة للدخــول إل
 AFRICAN »حيــز النفــاذ، مــع تبنِّــي القــارة لـــ »برنامــج تحفيــز االقتصــاد األخضــر
علــى  القــارة  قــدرة  تعزيــز  بغيــة   ،GREEN STIMULUS PROGRAMME
االســتجابة المســتدامة للتداعيــات االجتماعيــة والبيئيــة الســلبية المترتبــة علــى 

ــا«.  جائحــة »كورون

ــم  ــى تقدي ــز االقتصــاد األخضــر« إل ــج تحفي ــلًا، يســعى »برنام ــر تفصي وبصــورة أكث
واالقتصــاد  المناخــي  بالتغيــر  المتعلقــة  المبــادرات  جميــع  لتنســيق  عــام،  إطــار 
ــة الالزمــة  ــة والفني ــة والتقني ــك حشــد المــوارد المالي ــا، وكذل األخضــر فــي إفريقي
لتنفيــذ هــذه المبــادرات، بالتزامــن مــع تشــجيع بنــاء الشــراكات والتحالفــات، علــى 
شــتى األصعــدة، ومــع الشــركاء المعنييــن كافــة. إلــى جانــب تحديــد المجــاالت التــي 
ــة،  ــارة اإلفريقي ــي االقتصــادي للق ــز التعاف ــدة لتعزي ــادرات جدي تســتدعي طــرح مب

الشـراكة  اعتمـاد  يعكـس 
اإلفريقية لالقتصاد األخضر، 
خـالل الـدورة الــ )	1( لمؤتمـر 
تزايـد  األفارقـة،  البيئـة  وزراء 
الدعـم  وطبيعـة  حجـم 
التحـول  ألجنـدة  السياسـي 
األخضـر  االقتصـاد  نحـو 
شـهدت  والتـي  القـارة،  فـي 
إلـى  للدخـول  جـادة  خطـوات 
القـارة  تبنـي  مـع  النفـاذ،  حيـز 
االقتصـاد  تحفيـز  »برنامـج  لــ 

األخضـر«..  
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آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

بمــا يتماشــى مــع مبــادئ االقتصــاد األخضــر. وعلــى النحــو الــذي يُســهم فــي تحقيــق 
ــك  ــام 2063، وكذل ــة لع ــدة التنمي ــي أجن ــة، المنشــودة ف ــات الشــعوب اإلفريقي تطلع

ــام 2030. )5(   ــة لع ــدة التنمي أجن

وفــي ســياق مشــابه، تجــدر اإلشــارة إلــى اســتفادة القــارة اإلفريقيــة أيًضــا مــن الدعــم 
ــة، لدعــم التحــول نحــو  م مــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــي الُمقــدَّ ــي والتقن المال
االقتصــاد األخضــر، مــن خــالل »مبــادرة االقتصــاد األخضــر« التــي تــم تدشــينها عــام 
2008، لتشــجيع صانعــي السياســات علــى مســاندة االســتثمارات الصديقــة للبيئــة. 
األمــر الــذي مــن شــأنه خلــق مزيــد مــن الزخــم الــالزم لإلســراع فــي وتيــرة تحــول 

القــارة اإلفريقيــة نحــو االقتصــاد األخضــر. )6(

ب . على الصعيد الوطني

واتســاًقا مــع تزايــد االهتمــام بقضايــا االقتصــاد األخضــر علــى المســتوى القــاري، 
ــي سياســات تدعــم االســتثمارات الخضــراء؛  ــارة لتبنِّ ــن دول الق ــد م ــت العدي اتجه
بهــدف خفــض حــدة الفقــر والجــوع، والتأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة المتســارعة، 
ــم مســارات  ــع تقدي ــن م ــة، بالتزام ــوارد الطبيعي ــدل اســتنفاد الم ــد مع ــك تزاي وكذل
جديــدة أكثــر اســتدامة لتحقيــق التنميــة والرفاهيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لجميع 

فئــات المجتمــع. 

وبصــورة أكثــر تحديــًدا، تمثلــت أهــم األدوات التــي تبنتهــا الــدول اإلفريقيــة لتشــجيع 
التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر فــي تبنِّــي االســتراتيجيات الوطنيــة، وكذلــك إدمــاج 
االقتصــاد األخضــر كمكــون رئيــس فــي خطــط التنميــة الوطنيــة، باإلضافــة إلــى 
إنشــاء صناديــق لتشــجيع االســتثمار فــي االقتصــاد األخضــر، بالتزامــن مــع االهتمــام 
برفــع كفــاءة الكــوادر البشــرية فــي مختلــف الجهــات الوطنيــة المعنيــة بالتخطيــط، 

وتنفيــذ هــذه النوعيــة مــن المشــروعات، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:  

ي االستراتيجيات القومية لتشجيع االقتصاد األخضر 	 تبنِّ

تأكيــًدا لريــادة مصــر فــي ســياق التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، اختارهــا برنامــج 
األمــم المتحــدة للبيئــة كإحــدى الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال، حيــث تبنــت 
الحكومــة المصريــة اســتراتيجية وطنيــة للتحــول األخضــر، جوهرهــا دمــج القضايــا 
البيئيــة فــي أجنــدة التنميــة القوميــة )7(. وفــي الســياق ذاتــه، قامــت اللجنــة الوطنيــة 
للتنميــة المســتدامة فــي مصــر بإعــداد إطــار وطنــي لدعــم االســتدامة البيئيــة، 
متضمًنــا أهداًفــا اســتراتيجية تتعلــق بتعزيــز معــدالت التنميــة، وخفــض معــدالت 

ــة.)8( ــة االجتماعي ــي، بالتزامــن مــع دعــم العدال ــوث البيئ التل

تزايـد  مـع  اتسـاًقا 
بقضايـا  االهتمـام 
علـى  األخضـر  االقتصـاد 
المسـتوى القـاري، اتجهـت 
القـارة  دول  مـن  العديـد 
تدعـم  سياسـات  لتبنـي 
الخضـراء؛  االسـتثمارات 
حـدة  خفـض  بهـدف 
والتأقلـم  والجـوع،  الفقـر 
المناخيـة  التغيـرات  مـع 
المتسـارعة، وكذلـك تزايـد 
المـوارد  اسـتنفاد  معـدل 

الطبيعيـة.  
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وفــي ســياق متصــل، قامــت الحكومــة البوركينيــة عــام 
األخضــر«،  االقتصــاد  »اســتراتيجية  بتطبيــق   ،2013
لدعــم تنميــة عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة 
فــي البــالد. كمــا قامــت روانــدا، عــام 2011، بإطــالق 
اســتراتيجيتها الوطنيــة للتغيــر المناخــي ودعــم التنميــة 
نحــو  التحــول  لتشــجيع  وذلــك  الكربــون،  منخفضــة 
االقتصــاد األخضــر بحلــول عــام 2050. وتحقيًقــا لهــذا 
الغــرض، تســعى دولــة روانــدا إلــى توجيــه السياســات 
والخطــط الوطنيــة نحــو ضمــان إدراج قضايــا التغيــر 
األولويــة،  ذات  القطاعــات  مختلــف  فــي  المناخــي 
باإلضافــة إلــى دعــم مســاعي البــالد للحصــول علــى 

التمويــل الدولــي المخصــص لهــذا التوجــه. )9(

إفريقيـا  جنـوب  حكومـة  قامـت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
واالتحـادات  األعمـال  قطـاع  منظمـات  مـع  بالتنسـيق 
العماليـة للتوقيـع علـى »اتفـاق االقتصـاد األخضـر« عـام 
2011، والـذي اسـتهدف خلـق مـا يقـرب مـن 300 ألـف 
فرصـة عمـل خضـراء فـي البالد بحلول عـام 2020. كما 
عكسـت كل من الخطة الوطنية للتنمية، واالسـتراتيجية 
حكومـة  اهتمـام  مـدى  المسـتدامة،  للتنميـة  الوطنيـة 

بالتحـول نحـو االقتصـاد األخضـر.  جنـوب إفريقيـا 

إدماج االقتصاد األخضر في خطط التنمية الوطنية 	

علــى ســبيل المثــال، ارتكــزت أجنــدة النمــو والتنميــة 
فــي غانــا للفتــرة )2014 - 2017(، علــى دعــم مبــادئ 
فــرص  مــن  لخلــق مزيــد  وذلــك  االقتصــاد األخضــر، 
العمــل، بالتزامــن مــع دعــم التنميــة المســتدامة، وهــو 
التنميــة  اســتراتيجية  عكســته  الــذي  ذاتــه  التوجــه 
متوســطة األجــل، والتــي حرصــت علــى إدمــاج مكونــات 
االقتصــاد األخضــر فــي مختلــف الخطــط الوطنيــة. )10(  

كما ركزت خطة التنمية متوسطة األجل في كينيا للفترة 
)2013 - 2017(، علـى التوسـع فـي اسـتغالل المـوارد 
المتجـددة، مـع تشـجيع زيـادة كفـاءة اسـتخدام المـوارد 
الطبيعيـة، باإلضافـة إلـى تطويـر نظـم اإلنتـاج النظيـف. 

ومـن ناحيـة أخـرى، وفـي إطـار تشـجيع النمـو األخضـر، 
تبنـت الخطـة أيًضـا، »نهـج الوظائـف الخضـراء«، وذلـك 
مـن خـالل تنميـة قطاعـات الزراعـة العضويـة والطاقـة 

المتجـددة، وكذلـك إدارة المخلفـات. )11( 

الوطنيــة  التنميــة  خطــة  أولــت  مشــابه،  ســياق  وفــي 
ــة االقتصــاد األخضــر  ــة خاصــة لتنمي ــس أهمي ــي تون ف
ــر اإلطــار  وخفــض معــدالت الفقــر، بالتزامــن مــع تطوي
المؤسســي والقانونــي الخــاص بالتنميــة المســتدامة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أعلنــت الحكومــة الزامبيــة عــام 
2012، التزامهــا بدمــج االقتصــاد األخضــر ضمــن خطــة 
التنميــة الوطنيــة للبــالد، بالتزامــن مــع توفيــر األطــر 

المؤسســية الالزمــة لدعــم هــذا التوجــه. 

بالتحــول  	 المختصــة  البشــرية  الكــوادر  تطويــر 
األخضــر االقتصــاد  نحــو 

للتحـــول  المصريـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  اهتمـــت 
نحـــو االقتصـــاد األخضـــر بتدريـــب الكـــوادر الحكوميـــة 
االســـتدامة  مجـــاالت  فـــي  لتأهيلهـــم  المتخصصـــة؛ 
البيئيـــة، وذلـــك بالتنســـيق مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
للبيئـــة )12(. وفـــي توجـــه مشـــابه، حرصـــت الحكومـــة 
الغانيـــة علـــى تنميـــة الكـــوادر البشـــرية فـــي مختلـــف 
الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة بتنـــاول قضايـــا التغيـــر 

المناخـــي ودعـــم االقتصـــاد األخضـــر)13(.

االقتصـــاد  	 فـــي قطاعـــات  االســـتثمارات  تشـــجيع 
األخضـــر 

»خطــة  بإطــالق   ،2013 عــام  فاســو  بوركينــا  قامــت 
االســتثمار الوطنيــة للبيئــة والتنميــة المســتدامة«، والتــي 
األخضــر،  االقتصــاد  إلــى  التحــول  دعــم  اســتهدفت 
مــن خــالل زيــادة التمويــل المتــاح لألنشــطة الداعمــة 
لالســتدامة البيئيــة، بقيمــة 100 مليــون دوالر أمريكــي. 
ولخدمــة الغــرض ذاتــه، قامــت الحكومــة فــي بوركينــا 
فاســو فــي إطــار مبــادرة الفقــر والبيئــة (PEI) بتدشــين 
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صنــدوق بقيمــة 10 مالييــن دوالر )14(، وذلــك بالتنســيق بيــن وزارة البيئــة ومختلــف 
الــوزرات القطاعيــة، مثــل وزارتــي الزراعــة والتعديــن، ال ســيما فــي ظــل اعتمــاد مــا 
يقــرب مــن 85% مــن الســكان علــى المــوارد الطبيعــة، والتــي تســهم بنحــو 31.5% مــن 

ــالد )15(. ــي للب ــي اإلجمال ــج المحل النات

كمـــا اهتمـــت خطـــة التنميـــة متوســـطة األجـــل فـــي كينيـــا للفتـــرة )2013 - 2017( بتوفيـــر 
ـــي  ـــي هـــذا الصـــدد. وف ـــالد ف ـــون؛ لدعـــم مســـاعي الب ـــل الخـــاص بخفـــض الكرب التموي
ســـياق متصـــل، وتنفيـــًذا التفـــاق االقتصـــاد األخضـــر فـــي جنـــوب إفريقيـــا، تـــم اســـتثمار 
مـــا يقـــرب مـــن 86 مليـــار دوالر فـــي مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة ذات الصلـــة، مـــع 
تخصيـــص 80 مليـــون دوالر أمريكـــي منهـــا إلنشـــاء صنـــدوق لدعـــم التحـــول لالقتصـــاد 
األخضـــر، وذلـــك لتمويـــل المشـــروعات ذات األولويـــة، علـــى النحـــو الـــذي يُســـهم فـــي 
ــة،  ــة ذات الصلـ ــات االقتصاديـ ــك كل القطاعـ ــروعات، وكذلـ ــذه المشـ ــي هـ ــع فـ التوسـ
باإلضافـــة إلـــى العمـــل علـــى جـــذب مزيـــد مـــن المـــوارد الماليـــة لدعـــم تحـــول البـــالد 

نحـــو االقتصـــاد األخضـــر.)16(

التوسع في تطبيقات االقتصاد األخضر في القطاع العائلي 	

ــا بالتوســع فــي اســتخدام  ــا خاًصّ ــة اهتماًم ــد مــن الحكومــات اإلفريقي ــت العدي أول
ــي  ــق الزخــم الُموات ــي، وذلــك لخل تطبيقــات االقتصــاد األخضــر فــي القطــاع العائل
ــت خطــة  ــال: تضمن ــى ســبيل المث ــي. فعل ــد الوطن ــى الصعي لدعــم هــذا التوجــه عل
»موريشــيوس« لدعــم التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، التوســع فــي اســتخدام 
ســخانات الميــاه الشمســية، حيــث تــم تقديــم منــح ماليــة لمســاعدة مــا يقــرب مــن 
40 ألــف أســرة علــى تركيــب واســتخدام الســخانات الشمســية، وهــو المنحــى ذاتــه 

ــة التونســية.)17( ــا الحكوم ــه أيًض ــذي اتبعت ال

االقتصاد  نحو  التحول  وتيرة  في  اإلسراع  دالالت  ثانًيا: 
األخضر في إفريقيا

تتزايــد أهميــة التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر- كنهــج تنمــوي- فــي الــدول الناميــة، 
بشــكل عــام، وفــي القــارة اإلفريقيــة، علــى وجــه الخصــوص، وال ســيما بالنظــر إلــى 

االعتبــارات اآلتيــة: 

أ . تعظيم االستفادة من رصيد القارة الضخم من الموارد الطبيعية:
تحـــوي القـــارة مـــا يقـــرب مـــن 30% مـــن احتياطـــات العالـــم مـــن المـــوارد المعدنيـــة، 
وكذلـــك 8% مـــن احتياطـــي الغـــاز الطبيعـــي العالمـــي، باإلضافـــة إلـــى 12% مـــن 
احتياطـــات النفـــط. أضـــف إلـــى ذلـــك، احتواءهـــا علـــى 65% مـــن األراضـــي القابلـــة 

مـن  العديـد  أولـت 
اإلفريقيـة  الحكومـات 
بالتوسـع  ـا  خاًصّ اهتماًمـا 
تطبيقـات  اسـتخدام  فـي 
فـي  األخضـر  االقتصـاد 
وذلـك  العائلـي،  القطـاع 
المواتـي  الزخـم  لخلـق 
علـى  التوجـه  هـذا  لدعـم 

الوطنـي.   الصعيـد 
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للزراعـــة، وكذلـــك 10% مـــن مصـــادر الميـــاه العذبـــة 
المتجـــددة علـــى كوكـــب األرض، وذلـــك وفًقـــا لتقديـــرات 
ـــة  ـــذي يعضـــد مـــن أهمي ـــر ال ـــم المتحـــدة )18(. األم األم
االســـتثمارات الخضـــراء، لزيـــادة المـــردود التنمـــوي 
مـــن هـــذه المـــوارد، مـــع الحفـــاظ علـــى اســـتدامتها 

لألجيـــال القادمـــة.

االســـتثمارات  شـــأن  مـــن  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
خفـــض  فـــي  تُســـهم  أن  الســـنغال  فـــي  الخضـــراء 
اإلنتاجيـــة  وزيـــادة  الكربونيـــة،  االنبعاثـــات  حـــدة 
الزراعيـــة، وكذلـــك اتســـاع رقعـــة الغابـــات. وتشـــير 
التقديـــرات إلـــى أنَّـــه مـــن المتوقـــع أن يُســـهم تحـــول 
القطـــاع الزراعـــي الكينـــي مـــن اســـتخدام المدخـــالت 
زيـــادة  فـــي  العضويـــة  نظيرتهـــا  إلـــى  الكيميائيـــة 
ــول  ــدار 15% بحلـ ــة بمقـ ــة الزراعيـ ــط اإلنتاجيـ متوسـ
عـــام 2030. وفـــي ســـياق مشـــابه، قـــد يســـاعد تطبيـــق 
ممارســـات إنتاجيـــة صديقـــة للبيئـــة فـــي القطـــاع 
الزراعـــي بجنـــوب إفريقيـــا -مـــن خـــالل اســـتخدام 
األســـمدة العضويـــة علـــى ســـبيل المثـــال- علـــى زيـــادة 
مقارنـــة   %5.5 بنحـــو  الهكتـــار  إنتاجيـــة  متوســـط 

التقليديـــة.)19( الزراعيـــة  بالممارســـات 

الـنـافـــــــــــــذة  مــن  اإلســـــتـفـــادة  تـعـظـيــــــــم  ب . 
الديموجرافية ووفرة األيدي العاملة الشابة: 

الثـــروات  مـــن  الضخـــم  المخـــزون  إلـــى  باإلضافـــة 
األكثـــر  بأنهـــا  اإلفريقيـــة  القـــارة  تتميـــز  الطبيعيـــة، 
شـــباًبا علـــى المســـتوى العالمـــي، وفًقـــا لتقديـــرات األمـــم 
المتحـــدة. إذ يقـــع مـــا يقـــرب مـــن 70% مـــن الســـكان 
تحـــت الفئـــة العمريـــة 30 عاًمـــا فأقـــل )20(،  كمـــا يُقـــدر 
المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي أنَّ أكثـــر مـــن 60% مـــن 
ســـكان القـــارة اإلفريقيـــة يقـــع تحـــت الفئـــة العمريـــة أقـــل 
ـــل  ـــع معـــه أن يمث ـــذي يُتوقَّ ـــى النحـــو ال ـــا، عل مـــن 25 عاًم
ــي  ــن إجمالـ ــا يقـــرب مـــن 42% مـ ــي مـ ــباب اإلفريقـ الشـ

ــام 2030.)21( ــول عـ ــم بحلـ ــباب العالـ شـ

وتأسيًســـا علـــى ارتفـــاع نســـبة الشـــباب فـــي الهيـــكل 
ــو  ــول نحـ ــع دخـ ـ ــن المتوقَّ ــي، فمـ الديموجرافـــي اإلفريقـ
11 مليـــون شـــاب إفريقـــي إلـــى ســـوق العمـــل ســـنوّيًا 
)22(، األمـــر الـــذي يعـــزز مـــن أهميـــة تحقيـــق اســـتدامة 

المـــوارد عبـــر التحـــول نحـــو االقتصـــاد األخضـــر؛ للعمـــل 
ال علـــى خفـــض حـــدة الفقـــر فقـــط، بـــل أيًضـــا علـــى 
ـــة الواعـــدة؛  ـــكارات التكنولوجي ـــر الصناعـــات واالبت تطوي
بمـــا يُلبـــي تطلعـــات األجيـــال الحاليـــة والمســـتقبلية، 
مـــع تعظيـــم االســـتفادة مـــن رصيـــد القـــارة الضخـــم 
مـــن المـــوارد الطبيعيـــة. وتأكيـــًدا ألهميـــة االقتصـــاد 
كفـــاءة  أكثـــر  تنمويـــة  حلـــول  توفيـــر  فـــي  األخضـــر 
للتصـــدي للمشـــكالت االجتماعيـــة وقضايـــا التوظيـــف، 
ــر-  ــال ال الحصـ ــبيل المثـ ــى سـ ـــرات -علـ ــير التقدي تشـ
إلـــى أنَّ التحـــول نحـــو االقتصـــاد األخضـــر سيُســـهم 
ـــق  ـــى خل ـــادة قـــدرة موريشـــيوس، عل بشـــكل فعـــال فـــي زي

وظائـــف جديـــدة بمعـــدل %25.)23(

ـــوب  ـــا مـــن خـــالل نجـــاح جن ـــة أيًض وتتضـــح هـــذه األهمي
إفريقيـــا خـــالل الفتـــرة مـــن 1995 حتـــى 2015، فـــي 
خلـــق مـــا يقـــرب مـــن 486 ألـــف فرصـــة عمـــل عـــن طريـــق 
»برنامـــج التكيـــف البيئـــي« فـــي مجـــال اإلدارة المســـتدامة 
للبيئـــة وحمايـــة األنـــواع البيئيـــة القابلـــة لالنقـــراض. 
ــع فـــي  ــا إلـــى أنَّ التوسـ ــرات أيًضـ ــير التقديـ ــذا، وتشـ هـ
)الطاقـــة  النظيفـــة  الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  االســـتثمار 
ـــهم فـــي  ـــاح( فـــي الســـنغال سيُس الشمســـية، وطاقـــة الري
خلـــق مـــا يتـــراوح بيـــن )7600 إلـــى 30000( وظيفـــة 

ــام 2035.  ــول عـ ــة بحلـ إضافيـ

االقتصاديــة  النظــم  اســتدامة  تعزيــز  جـــ. 
واالجتماعيــة بالقــارة فــي مواجهــة األزمــات 

المتكــررة: 
باإلضافة إلى المبررات السابقة، تتزايد أهمية االقتصاد 
األخضر أيًضا - كنهج تنموي - بالنظر إلى دوره المتوقع 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  النظـم  اسـتدامة  تعزيـز  فـي 
فضـلًا  المتكـررة،  واألوبئـة  األزمـات  ومواجهـة  بالقـارة، 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
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2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

عـن الحـد مـن فجـوات التنميـة المتراكمـة منـذ زمـن بعيـد. فباإلضافـة إلـى تحديـات 
جائحـة كورونـا، لـم تكـن القـارة اإلفريقيـة بمنـأى عـن التداعيـات متشـابكة األبعـاد 
العالمـي، وبخاصـة األزمـة  المتعاقبـة علـى الصعيـد  اء األزمـات الجيوسياسـية  جـرَّ
الروسـية - األوكرانيـة، والتـي أضحـت معهـا جهـود التعافـي االقتصـادي واسـتعادة 
معـدالت النمـو االقتصـادي المرتفعـة بالقـارة أكثـر تعقيـًدا ممـا هـو متوقـع، ال سـيما 
فـي ظـل عـدم تعافـي القـارة بعـد مـن التداعيـات السـلبية لجائحـة كورونـا، والتي أدت 
إلـى عرقلـة عجلـة النمـو االقتصـادي المتسـارعة فـي القـارة، ودخـول اقتصاداتهـا في 

مرحلـة مـن الكسـاد، للمـرة األولـى فـي تاريخهـا المعاصـر منـذ 25 عاًمـا.)24(  

األزمـات  بالقـارة، عكسـت  المتسـارع  االقتصـادي  النمـو  وتيـرة  إبطـاء  إلـى  وباإلضافـة 
المتعاقبة، بما فيها جائحة كورونا، مدى هشاشـة النظم االقتصادية واإلنتاجية بالقارة، 
فضـلًا عـن عـدم قدرتهـا علـى االسـتفادة من وفرة الموارد الطبيعيـة على النحو المطلوب 
فـي دعـم مسـيرة التنميـة بالقـارة. فعلـى سـبيل المثـال، رغـم امتـالك القـارة لألراضـي 
الخصبـة ومـوارد الميـاه العذبـة المتجـددة التي تؤهلها ألن تصبح سـلة غالل العالم، فقد 
بلغـت واردات الغـذاء اإلفريقيـة نحـو 35 مليـار دوالر عـام 2019، ومـن المتوقع أن تتزايد 

هـذه القيمـة لتصـل إلـى نحـو 90 مليـار دوالر بحلـول عـام 2030.)25(

وكنتيجــة مباشــرة لتزايــد اعتمادهــا علــى واردات الغــذاء، أضحــت القــارة تعانــي 
ــة، حيــث  اء األزمــات العالمي ــر مســبوقة فــي أســعار الغــذاء، جــرَّ مــن ارتفاعــات غي
ــة الرئيســة فــي  ــا فــي أســعار المــواد الغذائي ــي ارتفاًع ســجل صنــدوق النقــد الدول
إفريقيــا بمــا يقــرب مــن 24% خــالل عــام 2020، وهــو أعلــى معــدل تضخــم مســجل 
منــذ األزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008، ممــا تمخــض عنــه ارتفــاٌع فــي تكاليــف 
اســتهالك الغــذاء بالقــارة بنحــو 8.5% إضافيــة عــن الزيــادة الســنوية المتوقعــة.)26(

فقـد  القـارة،  فـي  المختلفـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  النظـم  بهشاشـة  واتصـالًا 
عكسـت جائحـة كورونـا أيًضـا مـدى ضعـف المنظومـة الطبيـة اإلفريقيـة، ال سـيما 
فـي ظـل اعتمـاد القـارة علـى الواردات بصورة رئيسـة لتلبية ما يتـراوح بين 70 و%90 

مـن احتياجاتهـا مـن المنتجـات الطبيـة والدوائيـة.)27(

وفــي ســياق متصــل، ورغــم رصيــد القــارة الضخــم مــن مــوارد الطاقــة، قامــت 
إفريقيــا باســتيراد 20% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن الخــارج عــام 2022، علًمــا 
بأنَّــه مــن المتوقــع أن يتزايــد طلــب القــارة علــى الطاقــة بنحــو 40% بحلــول عــام 
2030، مدفوًعــا بالنمــو المتســارع فــي أنشــطتها الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة، 
وفًقــا لتقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة )28(. وبالتالــي، فإنَّــه مــا لــم تتحــرك القــارة 
نحــو تطويــر قطاعــات الطاقــة الخضــراء بشــكل ملمــوس، فلــن يكــون هنــاك مفــر مــن 

ــة الطلــب المتســارع عليهــا.  زيــادة فاتــورة واردات القــارة مــن الطاقــة، لمقابل

األزمـــات  عكســـت 
فيهـــا  بمـــا  المتعاقبـــة، 
كورونـــا،  جائحـــة 
النظـــم  هشاشـــة  مـــدى 
واإلنتاجيـــة  االقتصاديـــة 
بالقـــارة اإلفريقيـــة، فضـــًلا 
علـــى  قدرتهـــا  عـــدم  عـــن 
وفـــرة  مـــن  االســـتفادة 
علـــى  الطبيعيـــة  المـــوارد 
فـــي  المطلـــوب  النحـــو 
التنميـــة  مســـيرة  دعـــم 

بالقـــارة.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

د. عدم كفاءة النهج التقليدي للتنمية في تحقيق تطلعات القارة
وفــي خضــم التطــورات التــي تعصــف بمســيرة التنميــة بالقــارة علــى النحــو ســالف 
الذكــر، لــم يعــد االســتمرار علــى نفــس النهــج التقليــدي للتنميــة خيــاًرا متاًحــا أمــام 
القــارة اإلفريقيــة، بــل علــى العكــس، أضحــى مــن الضــروري اتبــاع نهــج تنمــوي غيــر 
تقليــدي - كنهــج االقتصــاد األخضــر- بمــا يراعــي التطــورات المتالحقــة علــى 
الصعيديــن اإلفريقــي والعالمــي، وكذلــك التغيــرات المناخيــة المتواتــرة، فضــلًا عــن 
فجــوة التنميــة المســتمرة، وعجــز الشــعوب اإلفريقيــة عــن تحقيــق االســتفادة المثلــى 

مــن مواردهــا البشــرية والطبيعيــة. 

وتتزايـد أهميـة هـذا التوجـه، اسـتناًدا إلـى المـردود التنمـوي المرتفـع للتحـول نحـو 
القطاعـات  فـي  االسـتثمار  أنَّ  المختلفـة  التقاريـر  تؤكـد  حيـث  األخضـر،  االقتصـاد 
ذات الصلـة، مثـل: الطاقـة المتجـددة، وشـبكات النقـل العامـة منخفضـة االنبعاثـات 
الكربونية، والتقنيات اإلنتاجية النظيفة، له دالالت إيجابية عدة على النمو االقتصادي 
واسـتدامته علـى المـدى الطويـل، فضـلًا عـن مـردوده االجتماعـي اإليجابـي، مـن خـالل 
خفـض معـدالت الفقـر، وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل، وبخاصـة للفئات األكثـر فقًرا 
التـي تعتمـد بشـكل كبيـر علـى قطاعـات المـوارد الطبيعيـة فـي كسـب قوتهـا اليومـي. 
فعلـى سـبيل المثـال -ال الحصـر- تشـير التقديـرات إلـى أنَّ االنتقـال من االسـتثمار في 
القطاعـات التقليديـة إلـى القطاعـات الخضـراء فـي كينيا، سيُسـهم في إنقـاذ ما يقرب 

مـن 3.1 مالييـن نسـمة إضافيـة مـن دائـرة الفقـر بحلـول عـام 2030.)29( 

هـ. االلتزامات البيئية للقارة اإلفريقية
باإلضافــة إلــى االعتبــارات الســابقة، تتضاعــف جــدوى تحــول القــارة نحــو االقتصــاد 
األخضــر، بالنظــر إلــى طبيعــة االلتزامــات الملقــاة علــى كاهــل الشــعوب اإلفريقيــة 
فــي مجــال خفــض االنبعاثــات الكربونيــة علــى الصعيــد العالمــي، وذلــك علــى النحــو 

المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.

ثالًثــا: أبرز السياســات الداعمــة لتحول القــارة اإلفريقية 
نحــو االقتصــاد األخضر 

التحديـات  مـن  العديـد  األخضـر،  االقتصـاد  إلـى  اإلفريقيـة  القـارة  تحـول  يعتـري 
والعقبات، مما يسـتلزم تبني مجموعة متنوعة من السياسـات؛ لتذليل تلك العقبات، 
بـل وتحويلهـا إلـى فـرص إضافيـة لتعزيـز مسـيرة التنميـة فـي القـارة، مـع الحفـاظ 

علـى اسـتدامة مواردهـا الطبيعيـة الغنيـة، وفـي مقدمتهـا مـا يأتـي)30(: 

أهميـة  تتزايـد  إذ  الطبيعيـة:  الثـروات  الوطنيـة السـتنزاف  التكلفـة  أ . مراعـاة 

يعتـــري تحـــول القـــارة 
ــاد  ــة إلـــى االقتصـ اإلفريقيـ
مـــن  العديـــد  األخضـــر، 
والعقبـــات،  التحديـــات 
تبنـــي  يســـتلزم  ممـــا 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
ــات؛ لتذليـــل تلـــك  السياسـ
وتحويلهـــا  بـــل  العقبـــات، 
إضافيـــة  فـــرص  إلـــى 
التنميـــة  مســـيرة  لتعزيـــز 
فـــي القـــارة، مـــع الحفـــاظ 
مواردهـــا  اســـتدامة  علـــى 

الغنيـــة.   الطبيعيـــة 
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تكلفـة  الحتسـاب  الوطنيـة،  المحاسـبات  نظـم  تطويـر 
اسـتنزاف رأس المـال الطبيعـي عبـر الزمـن، بمـا يُسـهم 
فـي تقديـر القيمـة االقتصاديـة واالجتماعيـة الحقيقيـة 
وضمـان  عليهـا،  الحفـاظ  ثـم  ومـن  المـوارد،  لتلـك 

القادمـة.  لألجيـال  اسـتدامتها 

ب . معالجــة تشــوهات األســواق، مــع ضمــان اســتمرار 
إتاحــة الوصــول للخدمــات الرئيســة: تعانــي العديــد 
مــن الــدول - والســيما اإلفريقيــة - مــن تبعــات تبنــي 
نُظــم تســعير غيــر عادلــة للمــوارد الطبيعيــة النــادرة، 
وفــي مقدمتهــا التوســع فــي ممارســات األعمــال الضــارة 
كفــاءة  عــدم  مــن  عنهــا  يتمخــض  قــد  ومــا  بالبيئــة، 
ــي  ــك األضــرار، ينبغ ــوارد. ودرًءا لتل ــك الم اســتخدام تل
مراجعــة نظــم تســعير تلــك المــوارد، لتعكــس تكلفتهــا 
المجتمعيــة الحقيقيــة، ولكــن مــع ضــرورة مراعــاة ألَّا 
يؤثــر هــذا النهــج علــى مــدى إتاحــة الخدمــات الرئيســة، 
وبخاصــة للفئــات محــدودة الدخــل، والتــي غالًبــا مــا 
تعتمــد علــى المــوارد الطبيعــة -األنهــار والغابــات، علــى 

ــا. ــر دخله ــي توفي ــال- ف ســبيل المث

غيــر  واالســتهالك  اإلنتــاج  ألنمــاط  التصــدي  جـــ. 
المســتدام: والتــي غالًبــا مــا تســفر عن اســتنفاد الموارد 
الغابــات،  تقطيــع  مثــل:  المتجــددة،  غيــر  الطبيعيــة 

والصيــد الجائــر للمــوارد الســمكية.

د. تبنــي الحوافــز الماليــة المواتيــة: وفــي مقدمتهــا 
األحفــوري،  الوقــود  اســتخدام  علــى  رســوم  فــرض 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة النظــر فــي إلغــاء دعــم منتجــات 
تطويــر  دون  حائــلًا  يقــف  والــذي  األحفــوري،  الوقــود 
تكنولوجيــا قطاعــات الطاقــة النظيفــة، وكذلــك خفــض 
االنبعاثــات الضــارة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة. 
االقتصــاد  لقطاعــات  الماليــة  بالحوافــز  واتصــالًا 
األخضــر، يمكــن للــدول أيًضــا توجيــه عوائــد الرســوم 
المفروضــة علــى اســتخدام الوقــود األحفــوري، وكذلــك 
الوفــر الناتــج عــن إلغــاء الدعــم الخــاص بهــذا القطــاع، 
لتشــجيع نمــو قطاعــات الطاقــة النظيفــة، وال ســيما فــي 

ظــل ارتفــاع تكاليــف االســتثمار فــي هــذه القطاعــات، 
وانخفــاض عوائدهــا فــي األجــل القصيــر.

يمكــن  حيــث  الخضــراء:  التعاقــدات  تشــجيع  هـــ. 
القطــاع  لتشــجيع  الحكوميــة  التعاقــدات  اســتخدام 
والصناعــات  التكنولوجيــا  تطويــر  علــى  الخــاص 
ــر  ــف، وتطوي ــهم فــي خفــض التكالي ــا يُس الخضــراء، بم
اســتدامتها.  وتعزيــز  واإلنتــاج  االســتهالك  أنمــاط 

أحــد  التمويــل  توفيــر  يعــد  األخضــر:  التمويــل  و. 
التحــول نحــو االقتصــاد  الرئيســة لتشــجيع  الشــروط 
األخضــر، وتطويــر التكنولوجيــا النظيفــة. ويمكــن تحقيق 
الميســرة لخفــض  القــروض  مــن خــالل تقديــم  ذلــك 
الكربــون، باإلضافــة إلــى إنشــاء الصناديــق الخضــراء 
المتخصصــة فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن القــروض. 

ز. تدشــين األُطــر المؤسســية الداعمــة: وذلــك لرســم 
السياســات ذات الصلــة وتنفيذهــا، دعًمــا للتحــول نحــو 

االقتصــاد األخضــر. 

ح. االســتثمارات الخضــراء فــي البنيــة التحتيــة ذات 
الكهربــاء،  وشــبكات  والمــدارس،  كالطــرق،  الصلــة: 
والصــرف الصحــي، والتــي تعــد إحــدى االســتراتيجيات 
الرئيســة لتشــجيع التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، 
وذلــك مــن خــالل خفــض التكاليــف، وكذلــك الحــد مــن 
النتائــج الســلبية غيــر المرغــوب فيهــا التــي قــد تحــدث 

جــراء هــذا التحــول. 

ط. البحث والتطوير: يمكن أن يُسهم البحث والتطوير 
فــي توفيــر الحافــز لتشــجيع قطــاع األعمــال علــى تبنــي 
التكنولوجيــا الخضــراء فــي مختلــف القطاعــات. وممــا 
ال شــك فيــه أيًضــا أنَّ تطويــر الكــوادر الوطنيــة يســاعد 
لدعــم  الالزمــة  التكنولوجيــة  االبتــكارات  زيــادة  علــى 

تحــول االقتصــاد الوطنــي نحــو االقتصــاد األخضــر. 

ي. إشــراك مختلــف األطــراف المعنيــة: بمــا فــي ذلــك 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وقطــاع األعمــال، ومراكــز 
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التوقعات
االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠٢٣

ع  من املتوقَّ
أن تواجه غالبية 

دول الشرق األوسط 
حتديات اقتصادية بدرجات متفاوتة 

فـي ضوء تراجع معدالت النمو 
االقتصادي العاملي.

ح أن تظل  من املرجَّ
أسعار الغذاء والطاقة 

مرتهنة/متأثرة باألزمة الروسية 
األوكرانية.  من 

ع  املتوقَّ
استمرار معدالت 

اإلنفاق احلكومي املرتفعة فـي 
دول اخلليج العربي، فـي ضوء 

االحتياطات املالية القوية بفضل 
عائدات تصدير النفط 

من املستقرة نسبّيًا.
احملتمل أن تنطوي 

الظواهر املناخية املتطرفة 
التي قد يشهدها العالم على ُجملة 

من التداعيات على اإلمدادات الغذائية 
العاملية، مبا يفاقم الضغوط 

احملدقة بأسعار الغذاء 
العاملية.

من 
ح أن يفضي  املرجَّ

التضخم املستمر إلى زيادة 
انخفاض قيمة العملة، وارتفاع 

أسعار الفائدة؛ مما ينعكس بالسلب 
على مستويات املعيشة فـي 

جميع أنحاء املنطقة.

Source: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/middle-east-and-north-africas-2023-economic-outlook-36826 
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التوقعات
االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠٢٣

ع  من املتوقَّ
أن تواجه غالبية 

دول الشرق األوسط 
حتديات اقتصادية بدرجات متفاوتة 

فـي ضوء تراجع معدالت النمو 
االقتصادي العاملي.

ح أن تظل  من املرجَّ
أسعار الغذاء والطاقة 

مرتهنة/متأثرة باألزمة الروسية 
األوكرانية.  من 

ع  املتوقَّ
استمرار معدالت 

اإلنفاق احلكومي املرتفعة فـي 
دول اخلليج العربي، فـي ضوء 

االحتياطات املالية القوية بفضل 
عائدات تصدير النفط 

من املستقرة نسبّيًا.
احملتمل أن تنطوي 

الظواهر املناخية املتطرفة 
التي قد يشهدها العالم على ُجملة 

من التداعيات على اإلمدادات الغذائية 
العاملية، مبا يفاقم الضغوط 

احملدقة بأسعار الغذاء 
العاملية.

من 
ح أن يفضي  املرجَّ

التضخم املستمر إلى زيادة 
انخفاض قيمة العملة، وارتفاع 

أسعار الفائدة؛ مما ينعكس بالسلب 
على مستويات املعيشة فـي 

جميع أنحاء املنطقة.

Source: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/middle-east-and-north-africas-2023-economic-outlook-36826 
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فرضـــت التطـــورات األخيـــرة والمتســـارعة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا تحـــول االقتصـــاد 
العالمـــي أو جـــزء كبيـــر منـــه إلـــى مـــا يُعـــرف باالقتصـــاد الرقمـــي. وهـــو اقتصـــاد 
معتمـــد وبشـــكل رئيـــس علـــى نظـــام تحركـــه وتنظمـــه المعرفـــة والتكنولوجيـــا وتقنيـــات 
الحاســـب الرقميـــة. وقـــد أدت جائحـــة كوفيـــد-19 إلـــى تســـارع وتيـــرة نمـــو هـــذا 
ـــة فـــي تســـيير  ـــا والرقمن ـــى التكنولوجي ـــوع مـــن االقتصـــاد مـــع توســـع االعتمـــاد عل الن
ـــر صـــدر مؤخـــًرا  ـــه تقري ـــة خـــالل الجائحـــة. وهـــو مـــا أشـــار إلي األنشـــطة االقتصادي
عـــن البنـــك الدولـــي بـــأن االقتصـــاد الرقمـــي أصبـــح واحـــًدا مـــن أهـــم وســـائل تحقيـــق 

ـــم. ـــة حـــول العال االســـتدامة لألنشـــطة االقتصادي

ولـــم تكـــن القـــارة اإلفريقيـــة بأقاليمهـــا المختلفـــة بمعـــزل عـــن هـــذه التطـــورات 
ا فـــي مؤشـــرات االقتصـــاد الرقمـــي  االقتصاديـــة، فقـــد شـــهدت الســـنوات األخيـــرة نمـــّوً
فـــي إفريقيـــا ليشـــكل فرصـــة لتحقيـــق النمـــو والتنميـــة االقتصاديـــة المنشـــودة فـــي 
القـــارة اإلفريقيـــة. وتحـــاول هـــذه الورقـــة الوقـــوف علـــى مســـتقبل االقتصـــاد الرقمـــي 
فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل التعـــرف علـــى أهـــم مالمـــح االقتصـــاد 

ـــارة. ـــي الق ـــي ف ـــم محـــددات مســـتقبل االقتصـــاد الرقم ـــا، ث ـــي إفريقي ـــي ف الرقم

االقتصاد الرقمي في إفريقيا
ــي  ــة التـ ــطة االقتصاديـ ــى األنشـ ــي إلـ ــاد الرقمـ ــوم االقتصـ ــير مفهـ ــام يشـ ــكل عـ بشـ
ــر  ــا عبـ ــات يومّيًـ ــات والعمليـ ــزة والبيانـ ــركات واألجهـ ــراد والشـ ــن األفـ تربـــط مالييـ
ــة.  ــطة االقتصاديـ ــة لألنشـ ــدود ثابتـ ــود حـ ــدم وجـ ــك عـ ــي بذلـ ــو يعنـ ــت. وهـ اإلنترنـ
ــة  ــة المختلفـ ــاليب الرقمنـ ــت وأسـ ــتخدام اإلنترنـ ــي اسـ ــع فـ ــى التوسـ ــير إلـ ــا يشـ كمـ
فـــي القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة. وهـــو بذلـــك اقتصـــاد يقـــوم علـــى خمـــس 
ركائـــز أساســـية، وهـــي: البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة، والتعليـــم والمهـــارات، والخدمـــات 
الماليـــة، والبرامـــج، وريـــادة األعمـــال واالبتـــكار فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الرقميـــة.

مـســـتـقـبـل االقـتـصـــاد الـرقـمـي 
والتكنولوجي في إفريقيـــا

الباجوري ســـــــمر  د. 

أســـتاذ االقتصـــاد المســـاعد بكليـــة الدراســـات اإلفريقيـــة العليـــا - جامعـــة القاهـــرة، ومديـــر 
مركـــز دراســـات حـــوض النيـــل
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 Digital وقــد أطلقــت الــدول اإلفريقيــة المبــادرة اإلفريقيــة لالقتصــاد الرقمــي
Economy for Africa (DE4A)، وذلــك بالتعــاون مــع البنــك الدولــي فــي عــام 
2018. وهــي المبــادرة التــي تهــدف إلــى تعزيــز دور االقتصــاد الرقمــي فــي إفريقيــا 
باعتبــاره محــرًكا للنمــو، وذلــك من خالل تدشــين بنية تحتيــة مالئمة، وربط المناطق 
المختلفــة بالتكنولوجيــات الرقميــة، ورفــع مســتوى التعليــم والمهــارات الرقميــة. وفي 
ــق  ــا تتعل ــة أهداًف ــا التنموي ــدة فــي خططه ــة عدي هــذا اإلطــار، وضعــت دول إفريقي
باالقتصــاد الرقمــي؛ حيــث وضعــت الســنغال، علــى ســبيل المثــال، هدًفــا يتمثــل فــي 
أن تصــل مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى10% بحلــول 
عــام 2025. وأطلقــت روانــدا خطــة الجيــل الرابــع والربــط باألليــاف لتوفيــر خدمــات 
الحكومــة اإللكترونيــة وغيرهــا فــي مختلــف أنحــاء الدولــة. أمــا كينيــا فتَُعــد مــن 

الــدول الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة.

 -Endeavor Nigeria وقـد أشـار تقريـر صـدر فـي يونيـو 2022 -عـن مؤسسـة
لإلقـالع« يسـتعد  إفريقيـا  فـي  الرقمـي  االقتصـاد  االنطـالق:  »نقطـة   بعنـوان: 

 ،The Inflection Point: Africa’s Digital Economy is Poised to Take-off 
ا متسـارًعا، فمن  إلـى أنـه مـن المتوّقـع أن يشـهد االقتصـاد الرقمـي فـي إفريقيـا نمـّوً
عـام 2050  بحلـول  ليصـل  إفريقيـا  فـي  الرقميـة  السـوق  ينمـو حجـم  أن  المرّجـح 
إلـى  النمـو  إلـى 712 مليـار دوالر. وقـد أرجـع التقريـر ديناميـات أو أسـباب هـذا 
هيكل السـكان في إفريقيا، وارتفاع نسـبة الشـباب فيه؛ فبحلول عام 2050 سـتكون 
القـارة اإلفريقيـة موطًنـا لثلـث شـباب العالـم، بمـا ينطـوي عليـه ذلـك من التوسـع في 
االعتمـاد علـى الهواتـف الذكيـة واإلنترنـت، واسـتخدامها كمصـدر لتوليـد الدخـل. 

ـــز نمـــو  ـــار دوالر، ويترك ـــا نحـــو 115 ملي ـــغ حجـــم االقتصـــاد الرقمـــي فـــي إفريقي ويبل
هـــذا القطـــاع فـــي أربعـــة دول هـــي: نيجريـــا وجنـــوب إفريقيـــا ومصـــر وكينيـــا، تشـــكل 
مًعـــا نحـــو 32% مـــن ســـكان القـــارة اإلفريقيـــة، و51% مـــن تغطيـــة شـــبكة االتصـــاالت، 
و51% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، كمـــا يقطـــن بهـــا قرابـــة 50% مـــن العامليـــن 
ـــى نمـــو االقتصـــاد  ـــد-19 عل ـــا. وقـــد ســـاعدت أزمـــة كوفي فـــي البرمجـــة فـــي إفريقي
ــئة  ــركات الناشـ ــل الشـ ــم تمويـ ــع حجـ ــز دوره؛ إذ ارتفـ ــا وتعزيـ ــي إفريقيـ ــي فـ الرقمـ
الرقميـــة فـــي إفريقيـــا فـــي الفتـــرة مـــن ينايـــر 2020 إلـــى ديســـمبر 2021 مرتيـــن 

أســـرع مـــن المعـــدالت العالميـــة.

محددات مستقبل االقتصاد الرقمي في إفريقيا
ــي  ــه فـ ــي وإدراجـ ــاد الرقمـ ــة االقتصـ ــة ألهميـ ــدول اإلفريقيـ ــن إدراك الـ ــم مـ بالرغـ
خططهـــا التنمويـــة، فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات الهيكليـــة التـــي ال تـــزال تعـــوق 
هـــذه الـــدول عـــن تعزيـــز دوره ومســـاهمته فـــي النمـــو االقتصـــادي. ويمكـــن النظـــر 

مــن المرّجــح أن ينمــو 
حجــم الســوق الرقميــة فــي 
بحلــول  ليصــل  إفريقيــا 
عــام 2050 إلــى 712 مليــار 
ذلــك  ويرجــع  دوالر، 
فــي  الســكان  هيــكل  إلــى 
نســبة  وارتفــاع  إفريقيــا، 
فبحلــول  فيــه؛  الشــباب 
القــارة  ســتكون   2050 عــام 
لثلــث  موطًنــا  اإلفريقيــة 
شــباب العالــم، بمــا ينطــوي 
عليــه ذلــك مــن التوســع في 
الهواتــف  علــى  االعتمــاد 
واإلنترنــت،  الذكيــة 
كمصــدر  واســتخدامها 

الدخــل.   لتوليــد 
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ـــة  ـــدول اإلفريقي ـــا ال ـــز عليه ـــات يجـــب أن ترك ـــات باعتبارهـــا أولوي ـــى هـــذه التحدي إل
فـــي اســـتراتيجيتها المســـتقبلية للتحـــول الرقمـــي والتـــي تتمثـــل فـــي:

أوًلا: تطوير البنية التحتية الرقمية
فالوصــول إلــى اإلنترنــت ال يــزال محــدوًدا فــي كثيــر مــن المناطــق اإلفريقيــة وإلــى 
عــدد محــدود مــن األفــراد؛ ففــي 2021 كان هنــاك أربعــة فقــط مــن كل عشــرة أفــراد 
فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء لديهــم القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــة اإلنترنــت، 
وهــو معــدل أقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي الــذي يبلــغ نحــو 66%. وهــو مــا يَُعــد 
تحدًيــا كبيــًرا أمــام الــدول اإلفريقيــة لتفعيــل االقتصــاد الرقمــي. إال أن المتأمــل 
لوضــع الــدول اإلفريقيــة مــن عشــر ســنوات يالحــظ مــا حققتــه مــن تطــور كبيــر فــي 
هــذا الصــدد؛ فقــد ارتفــع عــدد مســتخدمي اإلنترنــت خــالل هــذه الفتــرة بنحــو ســتة 
أضعــاف ليصــل هــذا العــدد فــي عــام 2022 إلــى نحــو 565 مليــون فــرد. ولكــن ال 
تــزال هــذه الزيــادة أقــل مــن المطلــوب بكثيــر لتفعيــل دور االقتصــاد الرقمــي. كذلــك 
فبالرغــم مــن ســيطرة أجهــزة الهاتــف المحمــول علــى النســبة الكبــرى مــن اســتخدام 
اإلنترنــت فــي إفريقيــا، فــإن 25% فقــط مــن ســكان جنــوب الصحــراء قادريــن علــى 

الحصــول علــى هــذه التغطيــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ %50.

الــدول واألقاليــم  وفــي الســياق ذاتــه، تظهــر مؤشــرات اإلنترنــت علــى مســتوى 
اإلفريقيــة تبايًنــا أو تفاوًتــا كبيــًرا؛ ففــي حيــن يبلــغ معــدل الولــوج إلــى اإلنترنــت نحــو 
70% فــي إقليــم جنــوب إفريقيــا، ال تتجــاوز تلــك النســبة 30% فقــط في شــرق ووســط 
القــارة. ويظهــر هــذا التبايــن بشــكل أكثــر حــدة علــى مســتوى الــدول، فبينمــا تبلــغ 
نســبة الولــوج إلــى اإلنترنــت نحــو 84.1% فــي المغــرب، علــى ســبيل المثــال، نجدهــا 
ال تتجــاوز 7% فقــط فــي إريتريــا. كذلــك فنحــو 19% مــن ســكان إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء يعيشــون فــي مناطــق خــارج نطــاق تغطيــة شــبكات الهاتــف المحمــول. 

علـــى صعيـــد آخـــر، تتســـم الـــدول اإلفريقيـــة بارتفـــاع تكلفـــة خدمـــات اإلنترنـــت 
ــا بايـــت  ــة الجيجـ ــغ متوســـط تكلفـ ــة بالمتوســـط العالمـــي؛ حيـــث بلـ ــا مقارنـ فيهـ
الواحـــدة فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء نحـــو 4.47 دوالرات عـــام 2022، بـــل 
إنهـــا تصـــل فـــي ســـاوتومي وبرنســـيب، علـــى ســـبيل المثـــال، إلـــى 29.5 دوالًرا، 
وهـــي تمثـــل بذلـــك أعلـــى ســـعر لخدمـــة اإلنترنـــت ليـــس فـــي القـــارة اإلفريقيـــة 
ـــى ارتفـــاع  ـــم. وهـــو مـــا يرجـــع بصـــورة أساســـية إل ـــى مســـتوى العال ـــل عل وحدهـــا ب
الضرائـــب والرســـوم علـــى هـــذه الخدمـــات، باإلضافـــة إلـــى ضعـــف البنيـــة 
ــق،  ــى كل المناطـ ــا إلـ ــدم وصولهـ ــت وعـ ــاالت واإلنترنـ ــة باالتصـ ــة الخاصـ التحتيـ
ففـــي المتوســـط يســـكن 56% مـــن األفارقـــة فـــي نطـــاق 25 كيلومتـــًرا مـــن شـــبكة 

ــت.  ــة باإلنترنـ ــة الخاصـ ــاف الضوئيـ األليـ

مؤشــرات  تظهــر 
مســتوى  علــى  اإلنترنــت 
واألقاليــم  الــدول 
أو  تبايًنــا  اإلفريقيــة 
حيــن  ففــي  كبيــًرا؛  تفاوًتــا 
إلــى  الولــوج  معــدل  يبلــغ 
فــي   %70 نحــو  اإلنترنــت 
ال  إفريقيــا،  جنــوب  إقليــم 
تتجــاوز تلــك النســبة %30 
ووســط  شــرق  فــي  فقــط 
هــذا  ويظهــر  القــارة، 
التبايــن بشــكل أكثــر حــدة 

علــى مســتوى الــدول.  
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ثانًيا: معدالت الشمول المالي
ـــة،  ـــة أو التقني ـــات الفني ـــب اإلمكان ـــرة، بجان ـــط االقتصـــاد الرقمـــي وبصـــورة كبي يرتب
بارتفـــاع معـــدالت الشـــمول المالـــي والـــذي يســـاعد علـــى تعزيـــز دور هـــذا النـــوع مـــن 
االقتصـــاد فـــي النمـــو االقتصـــادي. وبالرغـــم مـــن محـــاوالت الـــدول اإلفريقيـــة تعزيـــز 
ـــة فـــإن انخفـــاض معـــدالت الشـــمول  ـــات المالي ـــر التكنولوجي ـــي وتطوي الشـــمول المال
المالـــي ال تـــزال مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه دول القـــارة. ويمكـــن تحديـــد أهـــم 
ـــى الوصـــول  المشـــكالت التـــي تعـــوق تحقيـــق الشـــمول المالـــي فـــي تدنـــي القـــدرة عل
إلـــى الخدمـــات الماليـــة، مثـــل انخفـــاض عـــدد الفـــروع والمنافـــذ البنكيـــة، خاصـــة 
ـــل الحصـــول  ـــة، مث ـــى الخدمـــات البنكي ـــاذ إل ـــة النف ـــة، ومحدودي فـــي المناطـــق الريفي
علـــى القـــروض أو التســـهيالت االئتمانيـــة. وبشـــكل عـــام فـــإن القطـــاع المالـــي فـــي 
إفريقيـــا ال يـــزال متأخـــًرا عـــن مثيلـــه فـــي األقاليـــم األخـــرى، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالبنيـــة التحتيـــة أو الماديـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن نســـبة الســـكان الذيـــن لديهـــم 
حســـابات بنكيـــة ال تـــزال محـــدودة، وكذلـــك عـــدد الفـــروع البنكيـــة مقارنـــة بالســـكان 
أو عـــدد ماكينـــات الصـــرف اآللـــي إلـــى الســـكان. كذلـــك ال تـــزال المدفوعـــات 
النقديـــة )الـــكاش( تســـتحوذ علـــى النصيـــب األكبـــر فـــي المعامـــالت بيـــن األفـــراد؛ 
ــادات  ــي االقتصـ ــات فـ ــي المدفوعـ ــن إجمالـ ــن 80% مـ ــر مـ ــو أكثـ ــكل نحـ ــث تشـ حيـ
اإلفريقيـــة الكبـــرى: 92.5% فـــي مصـــر، و92.3% فـــي نيجريـــا، و85.6% فـــي جنـــوب 
إفريقيـــا، و80.6% فـــي كينيـــا. كذلـــك ال يـــزال اســـتخدام الكـــروت البنكيـــة محـــدوًدا 
ـــروت  ـــزي الك ـــغ نســـبة حائ ـــال تبل ـــى ســـبيل المث ـــا؛ فعل ـــاض أعـــداد حائزيه ـــع انخف م
البنكيـــة فـــي مصـــر 28%، وفـــي كينيـــا 44%، وفـــي جنـــوب إفريقيـــا 19%، وفـــي 

نيجيريـــا %36.

ثالًثا: إعداد القوى العاملة لالقتصاد الجديد
ــي  ــباب فـ ــن الشـ ــو 45% مـ ــي، فنحـ ــول الرقمـ ــية للتحـ ــة أساسـ ــد أولويـ ــا يَُعـ ــو مـ وهـ
إفريقيـــا ال تـــزال مهاراتهـــم غيـــر كافيـــة لوظائفهـــم الحاليـــة. كذلـــك، وفًقـــا لهيـــكل 
ـــي  ـــون ف ـــون لحســـابهم الخـــاص والعامل ـــن يعمل ـــا، سيشـــكل الذي ـــي إفريقي ـــة ف العمال
أعمـــال تديرهـــا األســـرة 65% مـــن إجمالـــي العمالـــة فـــي إفريقيـــا بحلـــول عـــام 2045. 
وهـــو مـــا يســـتلزم اســـتحداث تشـــريعات وأطـــر تنظيميـــة جديـــدة وبرامـــج حمايـــة 
ـــاٍم  ـــع اعتمادهـــم بشـــكل متن ـــة، خاصـــة م ـــن العمال ـــوع م ـــذا الن ـــرة له ـــة مبتك اجتماعي

علـــى ترتيبـــات تعاقديـــة غيـــر مســـتقرة مـــع المنصـــات اإللكترونيـــة.

علـــى صعيـــد آخـــر، فـــإن تعزيـــز دور االقتصـــاد الرقمـــي فـــي إفريقيـــا فـــي التنميـــة 
االقتصاديـــة يســـتلزم بالضـــرورة تفعيـــل البرامـــج التدريبيـــة والتعليميـــة الموجهـــة 
للشـــباب، والتـــي تمكنهـــم مـــن االندمـــاج بصـــورة أكثـــر فاعليـــة فـــي هـــذا النـــوع 

مـــن االقتصـــاد.

دور  تعزيـــز  إن 
فـــي  الرقمـــي  االقتصـــاد 
التنميـــة  فـــي  إفريقيـــا 
يســـتلزم  االقتصاديـــة 
بالضـــرورة تفعيـــل البرامـــج 
والتعليميـــة  التدريبيـــة 
الموجهـــة للشـــباب، والتـــي 
االندمـــاج  مـــن  تمكنهـــم 
بصـــورة أكثـــر فاعليـــة فـــي 
هـــذا النـــوع مـــن االقتصـــاد.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــنمستقبل النظام العالمي
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023

رابًعا: دعم ومساعدة الشركات الناشئة ورواد األعمال
لتبنـــي األدوات الرقميـــة األكثـــر فاعليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قدرتهـــا علـــى المنافســـة 
ـــكار فـــي إطـــار االقتصـــاد الرقمـــي يجـــب دعـــم ومســـاعدة الشـــركات الناشـــئة  واالبت
ورواد األعمـــال؛ إذ إن نحـــو 31% فقـــط مـــن الشـــركات اإلفريقيـــة )فـــي القطـــاع 
الرســـمي( لديهـــا مواقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مقارنـــة بــــ 39% فـــي آســـيا، و48% فـــي 

أمريـــكا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي.

المتعلقــة  المجــاالت  فــي  والقــاري  اإلقليمــي  التنســيق  خامًســا: 
الرقمــي باالقتصــاد 

حيـــث يتعيـــن علـــى الـــدول اإلفريقيـــة التنســـيق فيمـــا بينهـــا علـــى المســـتويين اإلقليمـــي 
والقـــاري لتضميـــن االقتصـــاد الرقمـــي ضمـــن آليـــات منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
ـــة  ـــب الرقمي ـــاون والتنســـيق فـــي مجـــاالت الضرائ ـــا يتضمـــن التع ـــة، وهـــو م اإلفريقي
وأمـــن البيانـــات ومســـتويات الخصوصيـــة وتدفـــق البيانـــات ورقمنـــة المعامـــالت 
الماليـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 28 دولـــة إفريقيـــة فقـــط 
ــن  ــت قوانيـ ــط تبّنـ ــة فقـ ــخصية، و11 دولـ ــات الشـ ــة البيانـ ــريعات لحمايـ ــا تشـ لديهـ

ــة. ــم اإللكترونيـ ــق بالجرائـ تتعلـ

سادًسا: مواجهة المخاوف المرتبطة باألمن السيبراني
مـــع نمـــو االقتصـــاد الرقمـــي ومـــا يصاحبـــه مـــن نمـــو فـــي اســـتخدام اإلنترنـــت 
والتعامـــالت الرقميـــة تتزايـــد المخـــاوف المتعلقـــة بالجرائـــم اإللكترونيـــة واألمـــن 
ــن  ــد مـ ــرة العديـ ــرة األخيـ ــهدت الفتـ ــد شـ ــة، وقـ ــا االقتصاديـ ــيبراني وتداعياتهـ السـ
ــا  ــال مـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا علـ ــة منهـ ــركات اإلفريقيـ ــى الشـ ــيبرانية علـ ــات السـ الهجمـ
واجهتـــه شـــركة »ترانســـنت« الجنـــوب إفريقيـــة فـــي يوليـــو 2021 مـــن هجـــوم ســـيبراني 
ــتعادة  ــة اسـ ــط تكلفـ ــغ متوسـ ــد بلـ ــغ. وقـ ــكل بالـ ــا بشـ ــراب خدماتهـ ــى اضطـ أدى إلـ
البيانـــات فـــي جنـــوب إفريقيـــا جـــراء الهجمـــات الســـيبرانية نحـــو 447 ألـــف دوالر 
ـــون«  ـــس يوني ـــا شـــركة »تران ـــد آخـــر، أشـــارت دراســـة أصدرته ـــى صعي ـــي. وعل أمريك
إلـــى أن 68% مـــن الذيـــن أجريـــت عليهـــم الدراســـة المســـحية فـــي جنـــوب إفريقيـــا 
، تســـتلزم مخاطـــر  تعرضـــوا بشـــكل أو بآخـــر لمشـــكلة انتحـــال رقمـــي، ومـــن ثـــمَّ
األمـــن الســـيبراني بالضـــرورة إقامـــة أســـاس تكنولوجـــي آمـــن عبـــر القـــارة اإلفريقيـــة 
يســـاعد علـــى تحقيـــق الســـالمة الرقميـــة، ويعـــزز مـــن بنـــاء اقتصـــاد رقمـــي آمـــن. 
ــل  ــار عمـ ــل إطـ ــى بالفعـ ــد تبّنـ ــي قـ ــاد اإلفريقـ ــى أن االتحـ ــا إلـ ــارة هنـ ــدر اإلشـ وتجـ
ــي  ــو 2014، فـ ــي يونيـ ــخصية، فـ ــات الشـ ــة البيانـ ــيبراني وحمايـ ــن السـ ــأن األمـ بشـ
القمـــة الثالثـــة والعشـــرين لالتحـــاد، وهـــي اتفاقيـــة تغطـــي بالفعـــل نطاًقـــا واســـًعا مـــن 
األنشـــطة عبـــر اإلنترنـــت بحيـــث تتضمـــن: التجـــارة اإللكترونيـــة، وحمايـــة البيانـــات، 

الــدول  علــى  يتعيــن 
اإلفريقيــة التنســيق فيمــا 
المســتويين  علــى  بينهــا 
والـقــــــــــــــــــــاري  اإلقـلـيـــمــــــــي 
االقـتـصــــــــــــاد  لـتـضـمـيــــــــن 
آلـيـــــــات  ضـمــــن  الـرقـمــــــــي 
الحــرة  التجــارة  منطقــة 
اإلفريقية، وهو ما يتضمن 
فــي  والتنســيق  التعــاون 
الـضـــــــــــــــرائب  مـجـــــــــــاالت 
البيانــات  وأمــن  الرقميــة 
الخصوصيــة  ومـسـتـــــويات 
ورقمنــة  البيانــات  وتدفــق 

المعامــالت الماليــة.  
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والجرائـــم اإللكترونيـــة، واألمـــن الســـيبراني الوطنـــي، واســـتغالل األطفـــال. إال أن هـــذه االتفاقيـــة تســـتلزم بالضـــرورة بنـــاء 
أطـــر وطنيـــة فّعالـــة للتنفيـــذ، تتضمـــن الجوانـــب التشـــريعية واإلجرائيـــة لتحقيـــق األمـــن الســـيبراني، وهـــو األمـــر الـــذي ال 

يـــزال بعيـــًدا فـــي بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة.

وختاًمــا، تســعى الــدول اإلفريقيــة علــى قــدم وســاق إلــى تعزيــز دور االقتصــاد الرقمــي فيهــا، باعتبــاره واحــًدا مــن 
أهــم محــركات النمــو االقتصــادي والتنميــة فــي االقتصــاد الجديــد، إال أن نجــاح الــدول اإلفريقيــة فــي عمليــة التحــول 
ــاري  ــي واإلقليمــي والق ــى المســتوى المحل ــة عل ــي سياســات متســقة وفعال االقتصــادي الرقمــي يســتلزم بالضــرورة تبن

ــد. ــي االقتصــاد العالمــي الجدي ــة ف ــارة اإلفريقي ــج الق ــة التحــول، وتســريع دم ــوق عملي ــي تع ــات الت ــة التحدي لمواجه

قائمة المراجع

)1( محمد عبدالكريم: تهديدات األمن السيبراني ونمو قطاعات التكنولوجيا في إفريقيا 2022، أضواء للبحوث والدراسات، في: 
https://bit.ly/3CgHYSZ

(2) Unlocking the Digital Economy in Africa: Benchmarking the Digital Transformation Journey, 2020, at:

https://dial.global/wp-content/uploads/2020/10/SmartAfrica-DIAL_DigitalEconomyInAfrica2020-v7_ENG.pdf 

(3) Vladmir V. Korovkin: National Digital Economy Strategies: A Survey of Africa, ORF Issue Brief No.303, July 2019, at:

https://www.researchgate.net/publication/334646950_National_Digital_Economy_Strategies_A_Survey_of_Africa 

(4) Rob Floyd: Imagine Africa’s Digital Economy of the Future, African Center for Economic Transformation, February 2022, at:

https://acetforafrica.org/research-and-analysis/insights-ideas/commentary/imagine-africas-digital-economy-of-the-fu-
ture/ 

(5) Endeavor: The Inflection Point: Africa’s Digital Economy is Poised to Take off, June 2022, at:

https://endeavor.org/knowledge-center-events/thought-leadership/the-inflection-point-africas-digital-economy-is-
poised-to-take-off/#:~:text=%22%20Africa’s%20digital%20economy%20is%20large,urbanizing%20faster%20than%20
other%20regions. 

(6) Lars Kamer: Average Price for Mobile Data in Selected African Countries, Statistica, at:

https://www.statista.com/statistics/1180939/average-price-for-mobile-data-in-africa/ 

(7) Lars Kamer: Internet Penetration Rate Africa 2021 Compared to Global Rate, Statistica, at:

https://bit.ly/3GcHDlL 



مستقبل األمن والتحالفات 
اإلقليمية



مستقبل األمن القومي العربي في ضــوء التحــــــــوالت اإلقليميـــــة الراهنــــــــــة

تحديـــــــات األمـــــــن الخليجــــــي فـــي ظـــــــل احتماليــــــة تراجـــع الـــدور 
2023 األمريكـــي 

جنوب شرق آسيا.. نحو مزيد من التصعيــد وتوطيـــد التحالفــــــات

الفاعلون المسلحون من غير الدول في العالم العربي خالل عـــام 2023 

مستقبل األمن واالستقرار اإلقليمي في إفريقيـــا

العالقات العربية - الصينية.. ماذا بعد قمة الرياض؟

مستقبل األمن واالستقرار اإلقليمي في آسيا الوسطى

الصيـــن والـــدول العربيـــة.. مرحلـــة جديـــدة مـــن التعـــــــاون والتـــــــوازن 
االستراتيجــــــــي

منظمة الدول التركية.. بين الواقع والمستقبل



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

143

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

هنــاك شــبه إجمــاع علــى أن األمــن القومــي يعنــي قــدرة الدولــة علــى البقــاء وتحســين 
، يتأســس األمــن القومــي  ــمَّ ــاة لمواطنيهــا واإلعــاء مــن مكانتهــا. مــن ثَ جــودة الحي
علــى ثــاث قواعــد متماســكة: القــدرة العســكرية، والقــدرة االقتصاديــة، واإلجمــاع 
ــل يحــدث فــي إحداهــا ينتقــص  السياســي علــى األهــداف القوميــة العليــا. وأي خل
مــن القــدرة علــى تحقيــق األمــن. ولكــي تتمكــن الدولــة مــن صياغــة سياســة أمنيــة 
فاعلــة عليهــا أولًا تحديــد مصــادر التهديــد، ثــم تحديــد مصــادر القــوة وحشــد القــوة 
البشــرية لمواجهــة تلــك التهديــدات والتصــدي لهــا. ولمــا كان مــن العســير مواجهــة 
ــز بيــن التهديــدات الرئيســة التــي ال  التهديــدات -إن وجــدت- فــي جملتهــا، فإنــه يَُميَّ

يمكــن تأجيــل التصــدي لهــا، وتلــك الثانويــة التــي يمكــن التعامــل معهــا الحًقــا.

واألمــن القومــي العربــي هــو حاصــل جمــع أمــن الــدول العربيــة األعضــاء فــي جامعــة 
عــت الــدول العربيــة فــي عــام 1950 معاهــدة الدفــاع  الــدول العربيــة؛ ولهــذا وقَّ
القــدرات  ربطــت  والتــي  العربيــة،  الــدول  بيــن  االقتصــادي  والتعــاون  المشــترك 
ــي  ــم ف ــي عــام 1964، ث ــت المعاهــدة ف لَ ــد ُفعِّ ــة. وق ــوارد االقتصادي العســكرية بالم
ــي النظــام اإلقليمــي  مــرات عديــدة حينمــا كان يــزداد الخطــر اإلســرائيلي. وقــد بُن
العربــي علــى تحديــد أعضائــه، وأن مصــر هــي القــوة المركزيــة لــه، وتحديــد مصــادر 
تهديــده الرئيســة التــي تمثلــت فــي كل مــن: إســرائيل كدولــة معاديــة تحتــل أراضــي 
عربيــة، واإلرهــاب ســواء كان داخلّيًــا أو مرتبًطــا بالخــارج، ودول الجــوار غيــر العربيــة 

الطامعــة فــي الوطــن العربــي ومــوارده ســواء كانــت إيــران أو تركيــا أو إثيوبيــا. 

بيــد أن الظــروف الدوليــة واإلقليميــة تبدلــت وتعقــدت، خصوًصــا أن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة رأت أنــه مــن األهميــة بمــكان إعــادة تقســيم الــدول العربيــة علــى 
أســس عرقيــة أو دينيــة فيمــا أُطِلــق عليــه »الشــرق األوســط الكبيــر«، وقدمــت عــدة 
مشــروعات أمنيــة بديلــة لنظــام األمــن القومــي العربــي تضــم إســرائيل، بجانــب خلــق 
غمــوض بشــأن مصــادر تهديــد األمــن القومــي العربــي، ومــن ثَمَّ خلق تشــوهات ذهنية 

مستقبل األمن القومي العربي في ضــوء 
التحــــــــوالت اإلقليميـــــة الراهنــــــــــة

أ. د. عبد املنعم املشاط 

أستاذ العاقات الدولية واألمن القومي بجامعة القاهرة
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ــة  ــة قاصم ــت ضرب َه ــا ُوجِّ ــه واســتقراره. كم ــي بخصــوص أمن ــدى المواطــن العرب ل
للعــراق عــام 2003، وإلــى ســوريا بــدًءا مــن عــام 2011 بصــورة أدت فعلّيًــا إلــى انهيــار 
الجبهــة الشــرقية لألمــن العربــي، وانهــارت دول عربيــة، وباتــت أخــرى علــى أعتــاب 
الفشــل. أضــف إلــى ذلــك، توقيــع إســرائيل اتفاقيــات ســام مــع دول عربيــة؛ ممــا 
يعطــي إســرائيل أبعــاًدا غيــر مســبوقة مــن الشــرعية اإلقليميــة، والتــي ترفــع عنهــا 
لــدى بعــض الــدول العربيــة صفــة المصــدر الرئيــس لتهديــد األمــن القومــي العربــي. 

وترتيًبــا علــى مــا ســبق، فــإن التحــوالت اإلقليميــة الراهنــة تســتهدف باألســاس تغييــر 
مفهــوم النظــام اإلقليمــي العربــي؛ ليصيــر أكثــر انفتاًحــا علــى دول الجــوار غيــر 
ــد  ــن مصــادر تهدي ــدول م ــك ال ــدل الوضــع االســتراتيجي لتل ــمَّ يتب ــن ثَ ــة، وم العربي
إلــى دول متعاونــة. فالعاقــات اإلســرائيلية بــدول الخليــج العربــي والمغــرب تنعكــس 
ــل إيــران فــي اليمــن  بالضــرورة علــى رؤيــة العــرب المعاصريــن لألمــن القومــي، وتدخُّ
والعــراق ولبنــان وغيرهــا يشــير إلــى إصرارهــا علــى أن تكــون العًبــا إقليمّيًــا فاعــلًا، 
ــا الســافر  له ــة وتدخُّ ــدول العربي ــل مــن ال ــر قلي ــا بإســرائيل وعــدد غي ــة تركي وعاق
فــي دول أخــرى، مثــل ســوريا وليبيــا، يؤكــد رغبتهــا فــي أن تصيــر العًبــا ذا وزن فــي 
الشــأن العربــي. وإذا أردنــا توضيــح التعقيــد المتزايــد فــي المشــهد اإلقليمــي فعلينــا 
ــذي  ــي، وال ــي الوطــن العرب ــد ف ــن وروســيا المتزاي ــى دور الصي ــة إل أن ننظــر بجدي

يطــرح تحدًيــا سياســّيًا علــى صانعــي القــرار التعامــل معــه بعقانيــة.

التحـــوالت اإلقليميـــة 
تســـتهدف  الراهنـــة 
مفهـــوم  تغييـــر  باألســـاس 
النظـــام اإلقليمـــي العربـــي؛ 
انفتاًحـــا  أكثـــر  ليصيـــر 
غيـــر  الجـــوار  دول  علـــى 
العربيـــة، ومـــن َثـــمَّ يتبـــدل 
االســـتراتيجي  الوضـــع 
لتلـــك الـــدول مـــن مصـــادر 
تهديـــد إلـــى دول متعاونـــة.
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بيـــن  الفصـــل  يجـــب 
العربيـــة  الـــدول  جامعـــة 
وبيـــن  إقليميـــة  كمنظمـــة 
القومـــي  األمـــن  ترتيبـــات 
تتطلـــب  التـــي  العربـــي 
ا  رؤيـــة وآليـــات خاصـــة جـــّدً
عمًقـــا  أكثـــر  وتفاعـــالت 

منـــاورة. وأقـــل 

ــدول  ــة ال ــن جامع ــون؟ أولًا: يجــب الفصــل بي ــاذا نحــن فاعل ــك، م ــي ضــوء كل ذل ف
العربيــة كمنظمــة إقليميــة وبيــن ترتيبــات األمــن القومــي العربــي التــي تتطلــب رؤيــة 
ا وتفاعــات أكثــر عمًقــا وأقــل منــاورة. ثانًيــا: يجــب إحيــاء  وآليــات خاصــة جــّدً
معاهــدة الدفــاع المشــترك والتعــاون االقتصــادي؛ وذلــك باجتمــاع وزراء الدفــاع 
العــرب ورؤســاء األركان، والنظــر فــي تحويلهــا إلــى حلــف إقليمــي عربــي يضــم قــوات 
عســكرية متخصصــة وقيــادة موحــدة ومصــادر تســليح مشــترك -إن لــم يكــن تصنيًعــا 
ا يُتَفــق عليــه، ومــن ثَــمَّ تصيــر جامعــة الــدول العربيــة التنظيــم  عســكرّيًا- ومقــّرً
السياســي اإلقليمــي، ويصيــر الحلــف األمنــي العربــي الجنــاح العســكري لألمــن 
القومــي العربــي )علــى شــاكلة حلــف شــمال األطلنطــي(. ثالًثــا: يتفــق القــادة العــرب 
علــى مصــادر تهديــد األمــن القومــي العربــي، ويضــع وزراء الدفــاع اســتراتيجية 

ــا.  ــة وأدواته المواجه

كل مــا ســبق يســتلزم توافــر قــوة دافعــة تتولــى بلــورة رؤيــة عربيــة مســتقبلية، هــذه 
القــوة الدافعــة يمكــن أن نطلــق عليهــا »القــوة المركزيــة«، والتــي تقــوم بــدرء عوامــل 
التفــكك والحــد مــن احتمــاالت التجزئــة مــن ناحيــة، وحشــد عناصــر وقــوى التكامــل 
واالندمــاج بيــن العــرب مــن ناحيــة أخــرى. ومــن نافلــة القــول تأكيــد الــدور الحيــوي 
لــكل مــن مصــر والســعودية واإلمــارات والجزائــر فــي هــذا الشــأن؛ فهــي أكثــر الــدول 
ــة  ــن تعبئ ــا م ــا مًع نه ــا يُمكِّ ــع م ــوة والدف ــن مصــادر الق ــا م ــة اســتقراًرا ولديه العربي
األمــة العربيــة وحشــد المــوارد لحمايــة األمــن القومــي العربــي. والخطــوة العمليــة 
المهمــة فــي هــذا الشــأن تتمثــل فــي مبــادرة »لــم الشــمل« فــي الــدول العربيــة فريســة 
ــل أن األمــن القومــي العربــي هــو حاصــل  ــم نذكــر مــن قب ــة، أل الصراعــات الداخلي

جمــع األمــن القومــي لــكل الــدول العربيــة؟

م  وختاًمــا، إن مســتقبل األمــن القومــي العربــي هــو مســؤولية عربيــة بامتيــاز، وتُقــدِّ
لنــا حــرب أكتوبــر المجيــدة نموذًجــا عصرّيًــا لتعبئــة المــوارد العربيــة الطبيعيــة 
والبشــرية، بغيــة تحريــر األراضــي العربيــة مــن االحتــال اإلســرائيلي. وإذا كان 
النظــام الدولــي الراهــن ومــا يليــه يتســم بالغمــوض، فــإن األمــن القومــي العربــي 
يقتضــي مــن العــرب الوضــوح التــام فــي صياغتــه وتحديــد مصــادر تهديــده ورســم 

اســتراتيجية قوميــة لمواجهتهــا.
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القـــول  نافلـــة  مـــن 
تأكيـــد الـــدور الحيـــوي لـــكلٍّ 
والســـعودية  مصـــر  مـــن 
والجزائـــر؛  واإلمـــارات 
فهـــي أكثـــر الـــدول العربيـــة 
مـــن  ولديهـــا  اســـتقراًرا 
مصـــادر القـــوة والدفـــع مـــا 
تعبئـــة  مـــن  مًعـــا  نهـــا  ُيمكِّ
وحشـــد  العربيـــة  األمـــة 
األمـــن  لحمايـــة  المـــوارد 

العربـــي. القومـــي 
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تُعـد ظاهـرة الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر الـدول مـن أبـرز التحديـات التـي تواجـه 
العديـد مـن الـدول العربيـة فـي الوقـت الراهـن. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الظاهـرة 
لبنـان  مثـل:  عربيـة،  دول  عرفتهـا  حيـث  العربـي،  العالـم  فـي  بالجديـدة  ليسـت 
والصومـال والسـودان والعـراق وغيرهـا منـذ عقـود، فإنهـا تصاعـدت بشـكل حاد في 
أعقـاب أحـداث مـا يُعـرف بــ »الربيـع العربـي«، والتـي أدت إلـى انـزالق دول عديـدة، 
مثـل: ليبيـا وسـوريا واليمـن إلـى حـروب أهليـة وصراعـات ممتـدة، أفضـت إلـى حالة 

غيـر مسـبوقة مـن الضعـف والتصـدع التـي باتـت تعانـي منهـا هـذه الـدول. 

كيانـات  العربـي  العالـم  فـي  الـدول  غيـر  مـن  المسـلحين  الفاعليـن  قائمـة  وتشـمل 
التنظيمـات الجهاديـة اإلرهابيـة، مثـل: »داعـش«  وتنظيمـات عديـدة، مـن أبرزهـا: 
و«القاعدة« وفروعهما المنتشرة في عدد من دول المنطقة، والميليشيات المسلحة، 
مثل: الحوثيين في اليمن والميليشـيات في ليبيا، والتشـكيات شـبه العسـكرية على 
غـرار »الجيـش الوطنـي السـوري« المعـارض والمدعـوم مـن جانـب تركيـا، والمرتزقة 
التـي تنخـرط  ليبيـا، وعصابـات الجريمـة المنظمـة  األجانـب كمـا هـو الحـال فـي 
فـي أنشـطة االتجـار فـي البشـر والمخـدرات وتهريـب السـلع، فضـلًا عـن التنظيمـات 
الهجينـة علـى غـرار »حـزب اللـه« فـي لبنـان، فهـو مـن ناحيـة حـزب سياسـي يشـارك 
فـي االنتخابـات وتشـكيل الحكومـات، ومـن ناحيـة أخـرى تنظيـم مسـلح لديـه قـدرات 
عسـكرية ال تقـل عـن قـدرات الجيـش اللبنانـي إن لـم تكـن تفوقهـا. كمـا تصنفـه دول 

عديـدة علـى أنـه منظمـة إرهابيـة. 

ويُاحـظ أن الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر الـدول ينشـطون ويتمـددون فـي الـدول 
الضعيفـة والمتصدعـة، حيـث إنهـا تمثـل بيئـات مائمـة لظهورهـم، واسـتمراريتهم، 
وتصاعـد أدوارهـم. ولذلـك ليـس مـن قبيـل المصادفـة أن تكـون دول، مثل: الصومال 
الفاعليـن  والعـراق هـي األكثـر معانـاة مـن أنشـطة  واليمـن وليبيـا وسـوريا ولبنـان 
المسـلحين مـن غيـر الـدول. فالـدول الضعيفـة والمتصدعـة تعاني بدرجـات متفاوتة 

الفاعلون المسلحون من غير الدول 
في العالم العربي خالل عـــام 2023 

إبراهيم توفـيق  حسنني  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد - اإلمارات

الفاعلون المسلحون 
ينشطون  الدول  غير  من 
الدول  في  ويتمددون 
والمتصدعة؛  الضعيفة 
بيئات  تمثل  إنها  حيث 
لظهورهم،  مالئمة 
وتصاعد  واستمراريتهم، 

أدوارهم.  
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وأشـكال مختلفـة مـن غيـاب السـلطة المركزيـة أو ضعفهـا، وبالتالـي فهـي تفتقـر إلى 
واحـدة مـن أبـرز خصائـص الـدول بحكـم التعريـف، وهـي احتـكار حـق االسـتخدام 
المشـروع للقـوة. وفـي ظـل هـذا الوضـع تعجـز الدولـة عـن فـرض سـيطرتها علـى 
كامـل إقليمهـا، حيـث تبقـي مناطـق خـارج سـيطرتها. كمـا أنهـا ال تسـتطيع حمايـة 
حدودهـا، أو توفيـر األمـن لمواطنيهـا، ناهيـك عـن عجزهـا عـن توفيـر الحـد األدنـى 
مـن الخدمـات الرئيسـة للسـكان، مثـل: التعليـم والرعايـة الصحيـة واإلسـكان. وفـي 
ظـل حالـة الفـراغ األمنـي التـي تعانـي منهـا الـدول الضعيفـة والمتصدعـة ينشـط 

الفاعلـون المسـلحون مـن غيـر الـدول. 

والهـدف مـن هـذا المقـال هـو تسـليط الضوء على مسـتقبل الفاعلين المسـلحين من 
غيـر الـدول فـي العالـم العربـي خـال عـام 2023، وذلـك مـن خـال استشـراف أبـرز 
األنشـطة والتطـورات والتفاعـات المحتملـة ذات الصلـة بهـؤالء الفاعليـن، فضـلًا 
عـن استشـراف حـدود االسـتمرارية والتغييـر فـي أدوارهم. وفي حـدود هذا المقال، 
سـوف يتـم التركيـز علـى بعـض األمثلـة لفاعليـن رئيسـين كان -ومـا يـزال- ألدوارهـم 
وممارسـاتهم تأثيـرات كبيـرة علـى التطـورات السياسـية واألمنيـة فـي البلـدان التـي 
ينشـطون فيهـا. ومـن هـؤالء الفاعليـن: »جماعـة الحوثـي« فـي اليمـن، و»حـزب اللـه« 
فـي لبنـان، والميليشـيات المسـلحة فـي ليبيـا، وتنظيمـا »داعـش« و«القاعـدة«، فضـلًا 
عـن »قـوات سـوريا الديمقراطيـة« و«هيئـة تحريـر الشـام« فـي سـوريا. وبالطبـع، فـإن 
األحـداث والتفاعـات البـارزة التـي انخـرط فيهـا هـؤالء الفاعلـون خال عـام 2022 

تمثـل نقطـة انطـاق رئيسـة فـي استشـراف أدوارهـم خـال عـام 2023.

الهدنـة  تمديـد  فـي  الفشـل  اليمـن..  فـي  الحوثيـون 
الحـرب تجـدد  واحتمـاالت 

لقـد تَمّثـل التطـور األبـرز الـذي شـهده عـام 2022 علـى صعيـد الصـراع الدائـر فـي 
إيـران مـن ناحيـة،  بيـن الحوثييـن المدعوميـن مـن جانـب  اليمـن منـذ عـام 2014 
وقوات الحكومة المدعومة من جانب تحالف دعم الشـرعية بقيادة المملكة العربية 
السـعودية مـن ناحيـة أخـرى، فـي الهدنـة التي تـم التوصل إليها بواسـطة أممية لمدة 
شـهرين اعتبـاًرا مـن 2 أبريـل 2022، والتـي تـم تمديدهـا مرتيـن لمـدة مماثلـة، حيـث 
انتهـت فـي2 أكتوبـر 2022. وقبيـل انتهـاء الهدنـة قـّدم المبعـوث األممـي إلـى اليمـن 
»هانـس جروندبـرج« مقترًحـا لتمديدهـا لسـتة أشـهر أخـرى. وقـد تضّمـن المقتـرح 
عناصـر إضافيـة أخـرى، مثـل: »دفـع رواتـب موظفـي الخدمـة المدنيـة، وفتـح طـرق 
محـددة فـي »تعـز« ومحافظـات أخـرى، وتسـيير وجهـات إضافيـة للرحـات التجارية 
مـن مطـار صنعـاء وإليـه، ودخـول سـفن الوقـود إلـى مينـاء الُحديـدة دون عوائـق، 
وتعزيـز آليـات خفـض التصعيـد مـن خـال لجنـة التنسـيق العسـكرية، والشـروع فـي 
مفاوضـات لوقـف إطـاق النـار واسـتئناف عمليـة سياسـية شـاملة«. وعلـى الرغـم 

الـــدول  تعانـــي 
والمتصدعـــة  الضعيفـــة 
الســـلطة  غيـــاب  مـــن 
ضعفهـــا،  أو  المركزيـــة 
إلـــى واحـــدة مـــن  وتفتقـــر 
الـــدول،  خصائـــص  أبـــرز 
حـــق  احتـــكار  وهـــي 
المشـــروع  االســـتخدام 
عـــن  تعجـــز  كمـــا  للقـــوة. 
علـــى  ســـيطرتها  فـــرض 

إقليمهـــا.  كامـــل 
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مـن موافقـة مجلـس القيـادة الرئاسـي والحكومـة اليمنيـة علـى هـذا المقتـرح، فـإن 
التـزام الحكومـة  بـه، مثـل:  للقبـول  الحوثييـن رفضـوه، ووضعـوا شـروًطا تعجيزيـة 
الشـرعية بدفـع رواتـب الموظفيـن المدنييـن والعسـكريين فـي المناطـق الخاضعـة 

لسـيطرتهم، ورفـع جميـع القيـود عـن مطـار صنعـاء ومينـاء الُحديـدة. 

وبغـض النظـر عـن األسـباب التـي طرحهـا الحوثيـون لرفـض تمديـد الهدنـة، وفـي 
فـي  حقيقـي  لسـام  تؤسـس  ال  األمميـة  الجهـود  بـأن  المتكـرر  االدعـاء  مقدمتهـا 
اليمـن، فـإن الهـدف الحقيقـي مـن وراء الرفـض الحوثـي هـو الحصـول علـى مزيـد 
مـن التنـازالت مـن جانـب الحكومـة اليمنيـة، ومحاولـة انتـزاع اعتراف دولي بشـرعية 
الجماعـة، ناهيـك عـن فـرض األمـر الواقـع، حيـث يسـيطر الحوثيـون علـى معظـم 

محافظـات شـمال اليمـن، بمـا فـي ذلـك العاصمـة صنعـاء. 

وعلـى خلفيـة هـذه التطـورات، فإنـه مـا لـم يتـم تحقيق اختـراق يكون من شـأنه إحياء 
الهدنة وإطاق عملية سياسية تفاوضية بين الجانبين، فإنه من المتوّقع خال عام 
2023 أن تستمر المناوشات العسكرية بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية. وقد 
بـدأ الحوثيـون فـي أعقـاب رفضهـم تمديـد الهدنـة القيـام ببعـض األعمـال العدائيـة، 
كان مـن أبرزهـا اسـتهداف مينـاء الضبـة النفطـي فـي حضرمـوت بطائـرات مسـّيرة 
بهـدف تعطيـل عمليـة تصديـر النفـط. كمـا أطلـق الحوثيون تهديدات ضد الشـركات 
النفطيـة األجنبيـة العاملـة فـي اليمـن، وضـد بعـض دول تحالـف دعـم الشـرعية فـي 
اليمـن وفـي مقدمتهـا السـعودية. وفـي المقابـل، صـدرت تصريحـات عـن مسـؤولين 
فـي مجلـس القيـادة الرئاسـي والحكومـة اليمنيـة مفادها عدم اسـتبعاد خيار الحرب 
فـي حـال اسـتمرار تعنُّـت الحوثييـن، وعـدم تجاوبهـم مـع الجهـود الدوليـة واإلقليميـة 
إلنهـاء الحـرب وتحقيـق السـام فـي اليمـن. وفي ضوء ذلك، فإنه من غير المسـتبعد 
أن تندلـع حـرب مفتوحـة بيـن الجانبيـن مجـدًدا، وبخاصـة إذا مـا أقـدم الحوثيـون 
علـى عمليـة عسـكرية كبيـرة، وبالـذات فـي »مـأرب« أو »تعـز«. وممـا يسـاعد علـى 
ذلـك هـو أن هدنـة األشـهر السـتة قـد مّكنـت الحوثييـن مـن التقاط األنفـاس، وإعادة 
تعزيـز قدراتهـم العسـكرية. كمـا أنـه بمقتضـى تشـكيل مجلـس القيـادة الرئاسـي فـي 
التـي تحـارب  تـم وضـع جميـع الكيانـات السياسـية والعسـكرية  أبريـل 2022، قـد 
الحوثييـن تحـت هيـكل قيـادة موحـدة. وبالتالـي، فـإن الحـرب إذا مـا اندلعـت مجـدًدا 

بيـن الجانبيـن فإنهـا سـوف تكـون أكثـر حـدة وضـراوة مـن ذي قبـل. 

وممـا يعقـد مـن طبيعـة الصـراع في اليمن، أنه يرتبط في جانب مهم منه بالتطورات 
التي تشهدها إيران سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد سياستها الخارجية، 
وبخاصـة فيمـا يتعلـق بأزمـة برنامجهـا النـووي. ولذلـك، فقـد دأبـت علـى توظيـف 
ورقـة الحوثييـن وغيرهـم مـن الفاعليـن المسـلحين مـن غير الدول فـي العالم العربي 

تحقيــق  يتــم  لــم  مــا 
الحوثييــن  بيــن  اختــراق 
الحكومــة  وقــوات 
جانــب  مــن  المدعومــة 
الشــرعية  دعــم  تحالــف 
وإطــالق  الهدنــة  إلحيــاء 
عمليــة سياســية تفاوضيــة 
بيــن الجانبيــن، فإنــه مــن 
المتوّقــع خــالل عــام 2023 
المناوشــات  تســتمر  أن 
غيــر  ومــن  العســكرية، 
المستبعد أن تندلع حرب 
مفتوحــة مجــدًدا، ممــا قــد 
مــن  المزيــد  إلــى  يفضــي 
الشــعب  معانــاة  تفاقــم 

اليمنــي.  
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لخدمـة أهـداف سياسـتها الخارجيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، لـن تقبـل المملكـة العربية 
السـعودية بـأي تهديـد ألمنهـا الوطنـي ومصالحهـا االقتصاديـة والنفطيـة مـن جانـب 
الحوثييـن، ولذلـك سـوف تجـد نفسـها مضطـرة التخـاذ ما يلزم لحمايـة أمنها، ودعم 
قـوات الشـرعية فـي اليمـن فـي حالـة انـدالع الحـرب مجـدًدا. وفـي جميـع األحـوال، 
فـإن تجـدد الحـرب فـي اليمـن سـوف يفضـي إلـى المزيـد مـن تفاقـم معانـاة الشـعب 

اليمني. 

حزب الله في لبنان.. »دولة فوق الدولة« 
يُوصـف »حـزب اللـه« فـي لبنـان بأنـه بمثابـة »دولـة فـوق الدولـة«، فالحـزب ال يتـردد 
في اسـتخدام قدراته العسـكرية من أجل فرض سـيطرته على الفرقاء السياسـيين، 
وتحـدي الدولـة اللبنانيـة، حيـث إنـه كثيـًرا مـا اتخـذ قـرارات تتعـارض مـع توجهاتهـا 
إسـرائيل،  مـع  غيـر محسـوبة  مواجهـات  فـي  ورطتهـا  كونهـا  عـن  ناهيـك  المعلنـة، 
ومشـكات مـع عديـد مـن الـدول العربيـة. وقـد شـّكلت قضيـة سـاح »حـزب اللـه« 
-ومـا تـزال- معضلـة كبـرى علـى صعيـد السياسـة الداخليـة فـي لبنـان، حيث يرفض 
الترسـانة  باتـت  وقـد  المقاومـة«.  أنـه »سـاح  بدعـوى  المسـاس بسـاحه  الحـزب 
العسـكرية للحـزب تضـم منظومـات صواريـخ متطـورة، وطائـرات مسـّيرة. واسـتناًدا 
إلـى هـذه الترسـانة سـوف يظـل الحـزب القـوة المهيمنـة علـى السـاحة السياسـية 

اللبنانيـة. 

وقد تجسـد الملمح األبرز للدور السياسـي لحزب الله على السـاحة اللبنانية خال 
عـام 2022 فـي تعطيـل عمليـة انتخـاب رئيـس للجمهوريـة خلًفـا للرئيـس »ميشـال 
عـون« الـذي انتهـت واليتـه فـي 31 أكتوبـر 2022. وقـد أعلـن »حـزب اللـه« تمسـكه 
بانتخـاب رئيـس يتوافـق مـع توجهاتـه علـى غـرار الرئيـس »عـون«. وفـي هـذا اإلطـار، 
قـال »حسـن نصـر اللـه« األميـن العـام لــلحزب: »إن المقاومـة ليسـت بحاجـة إلـى 
غطـاء أو حمايـة، ومـا تريـده رئيًسـا ال يطعنهـا في ظهرها وال يبيعها، وهذا هو الحد 
األدنـى لمواصفـات رئيـس الجمهوريـة... فـي عهـد الرئيـس »عـون« كانـت المقاومـة 

آمنـة الظهـر؛ ألنـه كان فـي بعبـدا رجـل شـجاع«. 

وعلى خلفية ذلك، فقد أخفق مجلس النواب حتى تاريخ كتابة هذه السطور

)21 ديسـمبر 2022( لعشـر مـرات متتاليـة فـي انتخـاب رئيـس جديـد للبـاد، وذلـك 
بالمنصـب.  للفـوز  المطلـوب مـن األصـوات  العـدد  لعـدم حصـول أي مرشـح علـى 
ويُعزى السـبب الرئيس وراء ذلك إلى انقسـامات سياسـية عميقة تشـهدها السـاحة 
السياسـية اللبنانيـة، حيـث يفضـل الثنائـي الشـيعي متمثـلًا فـي »حـزب اللـه« و«حركة 
أمـل« اختيـار رئيـس تيـار »المـردة« »سـليمان فرنجيـة« رئيًسـا للبـاد، فيمـا يحجـم 

اللــه  حــزب  يرفــض 
المســاس  لبنــان  فــي 
أنــه  بدعــوى  بســالحه 
وقــد  المقاومــة«.  »ســالح 
باتــت الترســانة العســكرية 
منظومــات  تضــم  للحــزب 
متطــورة،  صواريــخ 
مســّيرة،  وطائــرات 
هــذه  إلــى  واســتناًدا 
يظــل  ســوف  الترســانة 
المهيمنــة  القــوة  الحــزب 
السياســية  الســاحة  علــى 

اللبنانيــة.  
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تدفـع  وبالمقابـل  دعـم فرنجيـة.  اللـه« عـن  »حـزب  الحـر« حليـف  الوطنـي  »التيـار 
فـي  و«الكتائـب« و«مسـتقلين«  و«التقدمـي االشـتراكي«  اللبنانيـة«  »القـوات  أحـزاب 
اتجـاه انتخـاب »ميشـال معـوض«. وعلـى خلفيـة هـذا االنقسـام، دأب نـواب »حـزب 
بورقـة  االقتـراع  علـى  الحـر«  الوطنـي  »التيـار  نـواب  وكذلـك  أمـل«،  و«حركـة  اللـه« 

بيضـاء، ومـن ثـّم، تعطيـل عمليـة انتخـاب الرئيـس.

وفـي ضـوء مـا سـبق، فإنـه مـن المتوّقـع أن تسـتمر معضلـة انتخـاب رئيـس جديـد 
للبـاد خـال عـام 2023، حيـث إن التوصـل إلـى تسـوية سياسـية بهذا الشـأن صعب 
ومعقـد، وبخاصـة فـي ظـل عـدم تبلـور توافـق إقليمـي دولـي يدفـع فـي اتجـاه حسـم 
هـذا الملـف. كمـا أن للبنـان سـوابق فـي مسـألة »الشـغور الرئاسـي«، حيـث اسـتمر 
منصـب رئيـس الجمهوريـة شـاغًرا لنحـو 29 شـهًرا قبـل أن يتـم انتخـاب »ميشـال 
عـون« رئيًسـا للجمهوريـة فـي أكتوبـر 2016. وقـد كان لــ »حـزب اللـه« دور رئيـس فـي 

تعطيـل عمليـة انتخـاب الرئيـس فـي ذلـك الوقـت. 

ومـن ناحيـة أخـرى، فإنـه مـن المتوّقـع فـي ظـل عـودة »نتنياهـو« كرئيـس لحكومـة 
يمينية في إسـرائيل أن يشـهد عام 2023 مزيًدا من التشـدد والتصعيد تجاه إيران، 
وبخاصـة فـي ظـل فشـل التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن برنامجهـا النـووي. وسـوف يكـون 
ألي تـأزم فـي العاقـة بيـن إسـرائيل وإيـران صـداه علـى السـاحة اللبنانيـة، حيـث 
دأبـت طهـران علـى توظيـف »حـزب اللـه« -الذي ال يخفي والءه لنظـام الولي الفقيه- 
في خدمة أهداف سياسـتها الخارجية، وبخاصة فيما يتعلق بالعاقة مع إسـرائيل. 
كمـا أن »نتنياهـو« لـم يخـف رفضـه التفاق ترسـيم الحدود البحريـة الُموّقع بين لبنان 

وإسـرائيل فـي أكتوبـر 2022. 

ليبيــا.. هيمنــة الميليشــيات المســلحة فــي ظــل اســتمرار 
حالــة االنســداد السياســي

منـذ عـام 2011 لـم تنعـم ليبيـا باألمـن واالسـتقرار، حيـث انزلقت فـي مرحلة ما بعد 
»القذافـي« إلـى حالـة مـن الفوضـى وعدم االسـتقرار، ال تزال فصولهـا تتواصل حتى 
اآلن. وقـد تمثلـت أبـرز تجليـات هـذه الحالـة، فـي: الحـرب األهليـة، وتفـكك أجهـزة 
الدولـة ومؤسسـاتها، وغيـاب سـلطة مركزيـة، ورسـوخ االنقسـام السياسـي والجهـوي 
بيـن شـرق ليبيـا وغربهـا. وقـد فشـلت جميـع جهـود ومحـاوالت إيجـاد حـل سياسـي 
للخـروج مـن هـذا الوضـع االنتقالـي الصعـب والمعقـد. كمـا اقترنـت هـذه األوضـاع 
بظهـور وتمـدد العشـرات مـن الميليشـيات المسـلحة، التـي باتـت تتحكـم فـي مفاصل 
األوضـاع السياسـية واألمنيـة فـي البـاد. ولذلـك أصبـح تفكيـك هـذه الميليشـيات 
مـن خـال عمليـات نـزع السـاح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج أحـد الشـروط الرئيسـة 

للخـروج مـن األزمـة الممتـدة والعميقـة التـي تعانـي منهـا ليبيـا. 

فــي  المتوّقــع  مــن 
»نتنياهــو«  عــودة  ظــل 
كرئيــس لحكومــة يمينيــة 
يشــهد  أن  إســرائيل  فــي 
مــن  مزيــًدا   2023 عــام 
التشــدد والتصعيــد تجــاه 
إيــران، وبخاصــة فــي ظــل 
فشــل التوصــل إلــى اتفــاق 
بشــأن برنامجهــا النــووي. 
تــأزم  ألي  يكــون  وســوف 
فــي العالقــة بيــن إســرائيل 
علــى  صــداه  وإيــران 

اللبنانيــة.   الســاحة 
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ومـن المفارقـات الكارثيـة للوضـع السياسـي فـي ليبيـا فـي مرحلة ما بعـد »القذافي« 
هـي أن الحكومـات المتعاقبـة اعتـادت أن تعتمـد علـى ميليشـيات مسـلحة، بمـا فـي 
ذلـك مرتزقـة أجانـب، مـن أجـل مواجهـة خصومهـا السياسـيين، ممـا ترتـب عليـه 
قيـام هـذه الحكومـة أو تلـك بتمويـل وتسـليح ميليشـيات مواليـة لهـا، ال سـيما وأن 
الميليشـيات ذات القوة والتأثير احترفت ابتزاز السياسـيين. ومما يزيد من خطورة 
الوضع هو أن جل هذه الميليشـيات تتمركز وتتقاسـم النفوذ داخل بعض المدن بما 
فـي ذلـك العاصمـة طرابلـس، األمـر الـذي يُلحـق أضـراًرا بالغـة بالسـكان المدنييـن 

فـي حـال حـدوث مواجهـات مسـلحة فيمـا بينهـا. 

وفـي ظـل حالـة االنقسـام السياسـي الحـاد بيـن حكومتيـن تتنازعـان علـى الشـرعية، 
وهمـا حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة »عبـد الحميـد الدبيبـة« ومقرهـا طرابلـس، 
والتـي يعتبرهـا مجلـس النـواب منتهيـة الواليـة، وحكومـة االسـتقرار برئاسـة »فتحـي 
باشـاغا«، والتـي انبثقـت عـن مجلـس النـواب فـي فبرايـر 2022، وتتخـذ مـن سـرت 
مقـًرا مؤقًتـا لهـا، فـي ظـل التنـازع بيـن هاتيـن الحكومتين شـهدت العاصمـة طرابلس 
خال عام 2022 مواجهات مسـلحة متفرقة بين ميليشـيات تابعة لحكومة »باشـاغا« 
وأخـرى مواليـة لحكومـة »الدبيبـة«. وقـد حدثـت أكثـر المواجهـات حـدة خـال شـهر 
وجـاءت  والجرحـى.  القتلـى  عشـرات  وقـوع  عليهـا  ترّتـب  حيـث   ،2022 أغسـطس 
هـذه المواجهـات علـى خلفيـة رفـض حكومـة »الدبيبـة« تسـليم السـلطة إال لحكومـة 
منتخبـة، األمـر الـذي دفـع حكومـة »باشـاغا« إلـى محاولـة دخـول العاصمـة طرابلـس 
بالقـوة اعتمـاًدا علـى بعـض الميليشـيات المسـلحة، إال أنهـا لـم تفلح فـي تحقيق هذا 

الهـدف بسـبب التصـدي لهـا مـن ِقبـل ميليشـيات مواليـة لحكومـة »الدبيبـة«. 

وعلـى خلفيـة تفاعـات عـام 2022، فإنـه مـن المرّجـح أن تسـتمر حالـة االنسـداد 
حكومـة  مـن  كل  تمسـك  ظـل  فـي  وذلـك   ،2023 عـام  خـال  ليبيـا  فـي  السياسـي 
القـادرة علـى  القـوى والضغـوط  »باشـاغا« بموقفهمـا، وغيـاب  »الدبيبـة« وحكومـة 
المتنازعتيـن،  الحكومتيـن  محـل  تحـل  جديـدة  تكنوقـراط  حكومـة  تشـكيل  فـرض 
وتعالـج القضايـا العالقـة وبخاصـة اإلطـار الدسـتوري إلجـراء انتخابـات تشـريعية 
فـي  حاضـرة  المسـلحة  الميليشـيات  تظـل  سـوف  السـياق،  هـذا  وفـي  ورئاسـية. 
المشهدين، السياسي واألمني، بقوة، حيث ستبقى الحكومتان المتنازعتان تعتمدان 
علـى هـذه الميليشـيات، ممـا يغـذي اسـتمرار حالـة االنقسـام. وهـي حالـة تصـب فـي 
مصلحـة الطبقـة السياسـية التـي تسـيطر علـى المشـهد السياسـي، حيـث إن إجـراء 
انتخابـات نزيهـة قـد يُفضـي إلـى إقصاء أغلب عناصر هـذه الطبقة. كما أن مصلحة 
الميليشـيات المسـلحة تكمـن فـي اسـتمرار حالـة الفوضـى واالنقسـام هـذه، حيـث 
تضمـن لهـا االسـتمرارية، وتمكنهـا مـن الحفـاظ علـى مكاسـبها ومناطـق نفوذهـا.

أن  المرّجــح  مــن 
االنســداد  حالــة  تســتمر 
ليبيــا  فــي  السياســي 
وذلــك   ،2023 عــام  خــالل 
مــن  كل  تمســك  ظــل  فــي 
حكومــة »الدبيبــة« وحكومــة 
»باشــاغا« بموقفهما، وغياب 
القــادرة  والضغــوط  القــوى 
علــى فــرض تشــكيل حكومــة 
محــل  تحــل  تكنوقــراط 
المتنازعتيــن،  الحكومتيــن 
العالقــة  القضايــا  وتعالــج 
وبخاصــة اإلطــار الدســتوري 
إلجــراء انتخابــات تشــريعية 

ورئاســية.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

وحتى بافتراض التوصل إلى حل سياسـي توافقي، من خال جهود دولية وإقليمية، 
ينهـي حالـة االنسـداد السياسـي، سـوف تظـل مسـألة تفكيـك الميليشـيات المسـلحة 
تمثـل عقبـة كبـرى، ال سـيما فـي ظـل عـدم وجـود جيـش وطنـي ليبـي موحـد، حيـث 
مـا تـزال المؤسسـة العسـكرية منقسـمة. كمـا أن الكثيـر مـن هذه الميليشـيات يمتلك 
مصـادر للتمويـل والتسـليح، فضـلًا عـن االرتباطـات الخارجيـة. ولذلـك فـإن عمليـة 

تفكيكهـا سـوف تكـون صعبـة ومعقـدة. 

التنظيمات الجهادية اإلرهابية: »داعش« و »القاعدة«
و«القاعـدة«  »داعـش«  تنظيمـي  وبخاصـة  اإلرهابيـة،  الجهاديـة  التنظيمـات  تُشـكل 
مصدًرا للخطر والتهديد في عديد من الدول العربية، وبخاصة في سـوريا والعراق 
والصومـال واليمـن وغيرهـا، وبخاصـة فـي ظـل تحـول كل مـن التنظيميـن إلـى شـبكة 
جهاديـة إرهابيـة عابـرة للحـدود. ومـن أبـرز التطـورات التي شـهدها عـام 2022 على 
صعيـد تنظيمـي »داعـش« و«القاعـدة« هـو مقتـل »أيمـن الظواهـري« زعيـم »تنظيـم 
القاعـدة« فـي يوليـو 2022، وكذلـك مقتـل اثنيـن مـن زعمـاء تنظيـم »داعـش« تباًعـا، 
هما: »أبو إبراهيم الهاشـمي القرشـي«، والذي ُقتل في فبراير 2022، وخليفته »أبو 
الحسـن الهاشـمي القرشـي«، وهـو ُقتـل -حسـب معلومـات أعلنتهـا القيـادة المركزيـة 
للجيـش األمريكـي- فـي منتصـف أكتوبـر 2022. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فقـد اعتـاد 
القيـادة، ال سـيما وأن فـروع  التكيـف بسـرعة مـع مسـألة غيـاب  التنظيمـان علـى 
التنظيميـن المنتشـرة فـي عديـد مـن الـدول باتت تعمل بقدر مـن الامركزية. ولذلك 
نّفـذت فـروع وخايـا تابعـة لهمـا العديـد مـن العمليـات اإلرهابيـة خـال عـام 2022. 
وخيـر دليـل علـى ذلـك هـو العمليـات الدمويـة التي نفذها »داعش« فـي العراق خال 

شـهر ديسـمبر 2022.

وتأسيًسـا علـى مـا سـبق، فإنـه مـن المتوّقـع خـال عـام 2023 أن تسـتمر عمليـات 
»داعش« و«القاعدة« في دول مثل سـوريا والعراق والصومال، ال سـيما وأن األزمات 
السياسـية واألمنيـة التـي تعانـي منهـا هـذه الـدول توفـر بيئـة مائمـة السـتمرارية 
وعـدم  الفوضـى  حالـة  اسـتمرار  فـإن  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  التنظيميـن.  أنشـطة 
االسـتقرار فـي كل مـن ليبيـا واليمـن سـوف يمكن التنظيمين علـى األرجح من التمدد 
فيهمـا مجـدًدا. وسـوف يكـون الوضـع أكثـر خطـورة فـي حـال انـدالع حـرب داخليـة 
مفتوحـة فـي البلديـن. ومـن المهـم فـي هـذا السـياق أخـذ التحذيـر الـذي أطلقـه 
مجلـس األمـن الدولـي فـي منتصـف ديسـمبر 2022 بعيـن االعتبـار، إذ أكـد فـي بيـان 
رئاسـي علـى تصاعـد اإلرهـاب، حيـث أصبـح أكثـر انتشـاًرا فـي مناطـق مختلفـة مـن 
العالـم، بمسـاعدة التكنولوجيـات الحديثـة. كمـا أدان المجلس بشـدة تدفق األسـلحة 
تنظيمـي  متطرفـي  إلـى  والمتفجـرات  المسـّيرة  والطائـرات  العسـكرية  والمعـدات 

»داعـش« و«القاعـدة« واألفـرع التابعـة لهمـا.

المتوّقــع  مــن 
أن   2023 عــام  خــالل 
»داعــش«  تســتمر عمليــات 
دول  فــي  و«القاعــدة« 
والعــراق  ســوريا  مثــل 
ســيما  ال  والصومــال، 
السياســية  األزمــات  وأن 
تعانــي  التــي  واألمنيــة 
توفــر  الــدول  هــذه  منهــا 
بيئــة مالئمــة الســتمرارية 
التنظيميــن،  أنشــطة 
حالــة  اســتمرار  أن  كمــا 
الفوضــى وعــدم االســتقرار 
فــي كل مــن ليبيــا واليمــن 
التنظيميــن  ســوف تمكــن 
علــى األرجــح مــن التمــدد 

مجــدًدا.   فيهمــا 
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ومـن ناحيـة أخـرى، فإنـه مـن المتوّقـع أن تسـتمر جهـود محاربـة تنظيمـي »داعـش« 
أو  التنظيمـان،  فيهـا  ينشـط  التـي  البلـدان  حكومـات  ِقبـل  مـن  سـواء  و«القاعـدة« 
أو  داعـش«،  »تنظيـم  لمحاربـة  الدولـي  و«التحالـف  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
فاعلين مسلحين من غير الدول مثل »قوات سوريا الديمقراطية« التي تسيطر على 
شـمال شـرقي سـوريا، وتحـارب »داعـش« فـي هـذه المناطـق. كما أنها تتولى حراسـة 
السـجون والمعسـكرات التـي تضـم مقاتلـي »داعش« وزوجاتهـم وأطفالهم في مناطق 
سـيطرتها. وفـي جميـع األحـوال، فـإن الحـرب ضد »داعش« و«القاعدة« سـوف تكون 
علـى األرجـح طويلـة وممتـدة، ال سـيما فـي ظـل اسـتمرار بعـض األزمـات والتحديات 
البنيويـة التـي يسـتفيد منهـا التنظيمـان فـي تعزيـز قدرتهمـا على االسـتمرار. كما أن 

الحلـول األمنيـة ال تكفـي بمفردهـا لتجفيـف منابـع التطـرف واإلرهـاب.

سوريا.. ساحة للفاعلين المسلحين من غير الدول
مـن  العديـد  وتمـدد  لظهـور  بيئـة مائمـة  فـي سـوريا  الممتـد  الصـراع  ل  لقـد شـكَّ
الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر الـدول. ويسـيطر النظـام السـوري فـي الوقـت الراهـن 
البالغـة نحـو 185 ألـف كيلـو متـر مربـع. ومـن  علـى حوالـي ثلثـي مسـاحة سـوريا 
النظـام  -وتسـاند-  إليـران سـاندت  تابعـة  وميليشـيات  اللـه«  »حـزب  أن  المعـروف 
السـوري. وبالمقابـل يسـيطر فاعلـون مسـلحون مـن غيـر الـدول علـى حوالـي ثلـث 
أبـرز  ومـن  الغربـي.  والشـمال  الشـرقي  الشـمال  فـي  وبالتحديـد  البـاد،  مسـاحة 
)جبهـة  الشـام«  تحريـر  و«هيئـة  الديمقراطيـة«،  سـوريا  »قـوات  الفاعليـن:  هـؤالء 
النصـرة سـابًقا(، و«الجيـش الوطنـي السـوري« المدعـوم مـن جانـب تركيـا، ناهيـك 
عـن اسـتمرار أنشـطة »تنظيـم داعـش« وتنظيمـات جهاديـة أخـرى. وكثيـًرا مـا وقعـت 

اشـتباكات مسـلحة فيمـا بيـن فاعليـن مسـلحين معارضيـن للنظـام السـوري. 

ومـن المتوّقـع أن تسـتمر هـذه األوضـاع خـال عام 2023، حيث إن الخبرة التاريخية 
للصـراع، والمعطيـات الراهنـة ترجـح صعوبـة التوافـق علـى حل سياسـي للخروج من 
األزمة الممتدة التي تعاني منها سـوريا على األقل خال المسـتقبل المنظور، وذلك 
بسـبب تعـدد أطـراف األزمـة، وتشـعب قضاياهـا. وممـا يفاقـم مـن خطـورة الوضـع 
فـي سـوريا هـو وجـود حالـة مـن التزامـن بيـن تمـدد أدوار الفاعليـن المسـلحين مـن 
غيـر الـدول مـن ناحيـة، واسـتمرار التدخـات الخارجية في الشـأن السـوري من ِقبل 
أطـراف إقليميـة ودوليـة مـن ناحيـة أخـرى. ومـن هـذه األطـراف: إسـرائيل وإيـران 
وروسـيا وتركيا والواليات المتحدة األمريكية وغيرها. ولذلك سـوف تسـتمر سـوريا، 
خال األجل القصير على األقل، سـاحة ألنشـطة مجموعة من الفاعلين المسـلحين 
مـن غيـر الـدول، وبخاصـة فـي المناطـق التـي ال تقـع تحـت سـيطرة النظـام السـوري 

مـن ناحيـة، والتدخـات الخارجيـة الكاسـحة مـن ناحيـة أخرى. 

ســوف تســتمر ســوريا، 
القصيــر  األجــل  خــالل 
ســاحة  األقــل،  علــى 
مــن  مجموعــة  ألنشــطة 
الفاعليــن المســلحين مــن 
غيــر الــدول، وبخاصــة فــي 
تقــع  ال  التــي  المناطــق 
النظــام  ســيطرة  تحــت 
ناحيــة،  مــن  الســوري 
الخارجيــة  والتدخــالت 
ناحيــة  مــن  الكاســحة 

أخــرى. 
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الفاعليـن  ظاهـرة  تُعـد  وختاًمـا، 
فـي  الـدول  غيـر  مـن  المسـلحين 
الوجـه اآلخـر  العربـي بمثابـة  العالـم 
حيـث  الوطنيـة،  الدولـة  بنـاء  ألزمـة 
ينتشـر الفاعلـون المسـلحون مـن غير 
ضعيفـة  دول  فـي  ويتمـددون  الـدول 
تسـتمر  سـوف  ولذلـك  ومتصدعـة. 
 2023 عـام  خـال  الظاهـرة  هـذه 
العوامـل  بقيـت  طالمـا  بعـده  ومـا 
والظـروف التـي تمثـل بيئـات مائمـة 
الستمراريتها. ومن هنا، فإن المدخل 
الرئيـس لمواجهة مخاطـر وتهديدات 
الفاعليـن المسـلحين مـن غيـر الـدول 
تاريخيـة  تسـويات  إلـى  التوصـل  هـو 
صراعـات  تشـهد  التـي  الـدول  فـي 
ممتـدة، وإعـادة بنـاء هـذه الـدول على 
فاعليتهـا،  مـن  تعـزز  جديـدة  أسـس 
وتحصنهـا  شـرعيتها،  مـن  وترسـخ 
ولكـن  الخارجيـة.  التدخـات  ضـد 
فـي  يتمثـل  هنـا،  األكبـر  التحـدي 
وإنضـاج  توفيـر  علـى  القـدرة  مـدى 
شـروط ومتطلبـات تحقيـق الهدفيـن 
التاريخيـة  )التسـويات  المذكوريـن 
تشـير  حيـث  الـدول(،  بنـاء  وإعـادة 
صعوبـة  إلـى  الواقعيـة  المعطيـات 
تحقيـق ذلـك فـي عديـد مـن الحـاالت 
على األقل خال المستقبل المنظور. 
وفـي ظـل هـذا الوضـع، فإنـه من غير 
المسـتبعد أن ينزلـق بعـض الدول إلى 
مـا  بـكل  »الصوملـة«  حالـة  تكريـس 
كارثيـة،  يترتـب عليهـا مـن تداعيـات 
ال سـيما وأن االنقسـامات السياسـية 
واقًعـا  باتـت  )المناطقيـة(  والجهويـة 

الحـاالت.  بعـض  فـي  قائًمـا 
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تحظــى منطقــة الخليــج بأهميــة اســتراتيجية فــي السياســة الدوليــة؛ نظــًرا الحتوائها 
علــى إمكانــات ضخمــة مــن مصــادر الطاقــة، فضــلًا عــن أهميتهــا الجيواســتراتيجية 
ــة يحظــى  ــوى بالمنطق ــوازن الق ــن وت ــان األم ــل ضم ــا جع ــة، م ــة الحيوي واالقتصادي
بأولويــة علــى أجنــدة السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة، خاصــة أن 
المنطقــة تتســم بواقــع جيواســتراتيجي شــديد التقلــب والتعقيــد. لــذا فــإن البحــث 
فــي معضلــة األمــن يســتلزم بالضــرورة تحديــد مصــادر التهديــد، وســبل مواجهتهــا، 
واســتراتيجيات الحمايــة؛ فعلــى الرغــم مــن تراجــع خطــر التنظيمــات اإلرهابيــة 
المتطرفــة، ال ســيما بعــد هزيمــة تنظيــم داعــش فــي العــراق وســوريا، وتحجيــم 
تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن ومناطــق أخــرى فــي الشــرق األوســط، فــإن خطــر 
ــا لــدول المنطقــة.  ــا، ويمثــل تهديــًدا فعلّيً اإلرهــاب والتطــرف الدينــي ال يــزال قائًم
فضــلًا عــن ذلــك، فهنــاك تهديــدات تتعلــق بحالــة عــدم االســتقرار فــي الــدول التــي 
شــهدت اضطرابــات إبــان مــا ُعــِرَف بثــورات »الربيــع العربــي« عــام 2011 ومــا بعدها، 
كمــا أن هنــاك خطــر عــدم االســتقرار فــي اليمــن، ناهيــك عــن اســتمرار حالــة عــدم 
االســتقرار السياســي فــي العــراق، واســتمرار انســداد األفــق حتــى اآلن أمــام ســبل 

إيجــاد تســوية للملــف النــووي اإليرانــي.

إيــران مصــدًرا رئيًســا لزعزعــة وتهديــد األمــن  وعلــى وجــه الخصــوص، تمثــل 
وتطويرهــا  اليورانيــوم،  تخصيــب  فــي  اســتمرارها  ظــل  فــي  خاصــة  اإلقليمــي، 
للصواريــخ الباليســتية والطائــرات الُمســيَّرة، وتوظيفهــا للطائفيــة، وتدخلهــا فــي 
شــؤون دول المنطقــة عبــر دعــم الميليشــيات المســلحة )مثــل: حــزب اللــه، والحشــد 

الشــعبي، والحوثييــن(، مــن حيــث التمويــل والتدريــب والتســليح.

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن طبيعــة التحديــات التــي تواجــه منطقــة الخليــج لــم 
تعــد تقليديــة مــن حيــث اســتمرار الحــروب بالوكالــة عبــر توظيــف الميليشــيات، 
والتهديــدات الســيبرانية، واســتهداف منشــآت الطاقــة، والقرصنــة، وعرقلة الماحة 
البحريــة. وفــي الســياق ذاتــه، فــإن اســتمرار األزمــات اإلقليميــة يؤثــر علــى أمــن 
دول الخليــج، ويــؤدي إلــى اإلخــال بميــزان القــوى بالمنطقــة. كل هــذه العوامــل أو 

تحديــــات األمــــن الخليجـــي في ظــــل 
احتماليـــة تراجع الدور األمريكي 2023

أ. د. أمين صالح البراسنة

نائب عميد كلية األمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية - الجامعة األردنية - عمان

التحديـــات  طبيعـــة 
التـــي تواجـــه منطقـــة الخليـــج 
لـــم تعـــد تقليديـــة مـــن حيـــث 
بالوكالـــة  الحـــروب  اســـتمرار 
الميليشـــيات،  توظيـــف  عبـــر 
الســـيبرانية،  والتهديـــدات 
واســـتهداف منشـــآت الطاقـــة، 
والقرصنـــة وعرقلـــة المالحـــة 

البحريـــة.
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مصــادر التهديــد أدت إلــى تعميــق مخــاوف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتزايــد 
ــة عــدم اليقيــن بشــأن التطــورات المســتقبلية فــي المنطقــة.  حال

وفــي هــذا الصــدد، تتجلـّـى أهميــة إدراك أن أمــن منطقــة الخليــج ضــروري لتحقيــق 
أمــن االقتصــاد العالمــي، ولذلــك فــإن عــبء حمايــة أمــن المنطقــة ال يقــع علــى 
عاتــق دول الخليــج بمفردهــا، بــل يعتبــر مســؤولية جماعيــة إقليميــة وعالميــة. لقــد 
أظهــرت األزمــة الروســية ــــ األوكرانيــة فــي اآلونــة األخيــرة أن النفــط والغــاز ســلعتان 
ــا للسياســة  ــج مهًم ــي الخلي ــى االســتقرار ف ــاظ عل ــك ســيظل الحف ــان، ولذل عالميت
ريــن األساســيين للنفــط والغــاز  الدوليــة؛ ألن دول الخليــج العربيــة ســتظل مــن الُمصدِّ

فــي االقتصــاد العالمــي.

أهميــة التعــاون العربــي الصينــي فــي تحقيــق التــوازن 
االســتراتيجي

ــج؛ بســبب  ــي الخلي ــي ف ــد المحل ــى الصعي ــوى عل ــوازن الق ــي ظــل عــدم جــدوى ت ف
اختــال توزيــع القــوة الماديــة بيــن القــوى المحليــة بعــد خــروج العــراق مــن معادلــة 
ــج ال  ــة الخلي ــة فــي حماي ــات المتحــدة األمريكي ــران، فــإن دور الوالي ــوازن مــع إي الت
ــر اإلدارات  ــدور عب ــران، حيــث اســتمر هــذا ال ــه كمــوازن خارجــي ضــد إي ــى عن غن
األمريكيــة المتعاقبــة منــذ االنســحاب البريطانــي مــن منطقــة الخليــج فــي عــام 

1971، وحتــى يومنــا هــذا. 

صحيــح أن هنــاك حالــة مــن التقلــب لــدى بعــض اإلدارات األمريكيــة بخصــوص 
طبيعــة السياســة األمنيــة المتبعــة تجــاه الخليــج، إال أن هــذا األمــر يتغيــر بتغيُّــر 
ــة  ــر فــي السياســة األمريكي ــج أن تتعامــل مــع بعــض التغي ــى دول الخلي اإلدارة. وعل
علــى هــذا األســاس. لقــد اعتبــر عــدة مراقبيــن إلــى جانب عــدد قليل من السياســيين 
األمريكييــن -بمــن فيهــم الرئيــس الســابق »ترامــب«- أن الزيــادة المذهلــة فــي إنتــاج 
النفــط األمريكــي خــال العقــد الماضــي، وتنويــع مصــادر التوريــد، أدت إلــى تقليــل 
األهميــة االســتراتيجية للخليــج بالنســبة للواليــات المتحــدة األمريكيــة. وبحســب 
ــات المتحــدة  ــف الوالي ــة يكل ــإن الوجــود األمريكــي فــي المنطق ــن، ف بعــض المحللي
ــه، ويُجــادل البعــض بــأن  مــن ناحيــة اإلنفــاق العســكري أكثــر مــن قيمــة النفــط ذات
ــت  ــة بنســبة 15٪ إذا تخلّ ــا الدفاعي ــن أن تخفــض ميزانيته ــات المتحــدة يمك الوالي
عــن وجودهــا العســكري فــي المنطقــة.             وبالمقابــل هنــاك اتجــاه آخــر يــرى أن أمــن 
ــب وجــوًدا عســكرًيّا  ــة يتطل ــر الممــرات البحري ــوره اآلمــن عب إمــدادات النفــط وعب

ــا كبيــًرا فــي المنطقــة.  أمريكًيّ

هــذا الجــدل يطــرح ســؤالًا محورًيّــا، وهــو هــل فعــلًا هنــاك تراجــع أمريكــي عــن 
ــي  ــل الت ــا البدائ ــك التراجــع إن وجــد؟، وم ــررات ذل ــا مب ــج؟، وم ــن الخلي ــة أم حماي

أمـــن منطقـــة الخليـــج 
أمـــن  لتحقيـــق  ضـــروري 
العالمـــي،  االقتصـــاد 
عـــبء  فـــإن  ولذلـــك 
المنطقـــة  أمـــن  حمايـــة 
دول  عاتـــق  علـــى  يقـــع  ال 
بـــل  بمفردهـــا  الخليـــج 
يعتبـــر مســـؤولية جماعيـــة 

وعالميـــة. إقليميـــة 
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يمكــن تصورهــا للحفــاظ علــى األمــن فــي الخليــج؟      فــا شــك أن عاقــات الواليــات 
ــج تعرضــت لصدمــات متعــددة خــال  ــة مــع شــركائها فــي الخلي المتحــدة األمريكي
العقــود األخيــرة، وهنــاك عــدة مواقــف ســاهمت بالفعــل فــي زيــادة شــكوك دول 
ــاون  ــس التع ــان أمــن دول مجل ــات المتحــدة بضم ــزام الوالي ــج حــول مــدى الت الخلي
الخليجــي، ال ســيَّما الرســائل المختلطــة، وتقلبــات سياســة الواليــات المتحــدة تجــاه 
الخليــج فــي الســنوات األخيــرة، والتــي أثــارت مزيــًدا مــن التســاؤالت والجــدل -الــذي 
لــم يحســم بعــُد داخــل الواليــات المتحــدة- حــول الــدور األمريكــي فــي المنطقــة. 

واإلجابــة عــن التســاؤالت الســابقة تســتدعي ابتــداًء وصــف حالــة األمــن فــي الخليــج، 
والتــي اتســمت بالهشاشــة فــي أحســن األحــوال، خصوًصــا فــي ظــل بعض السياســات 
األمريكيــة التــي عمقــت مــن مشــكلة األمــن بالمنطقــة، ال ســيَّما فــي أعقــاب الغــزو 
الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة ضــد العــراق فــي عــام 2003، ومــا نتــج 
عــن ذلــك مــن تعزيــز للنفــوذ اإليرانــي فــي العــراق، وزيــادة فــرص صعــود إيــران علــى 
المســتوى اإلقليمــي. ففــي حيــن ادعــت إدارة »بــوش االبــن« أن غزوهــا للعــراق عــام 
2003، ســيجلب الديمقراطيــة للعــراق وللمنطقــة برمتهــا، فــإن دول الخليــج اعتبــرت 
الغــزو هديــًة إليــران التــي تعاظــم نفوذهــا فــي العــراق عقــب الغــزو بشــكل كبيــر أدى 

إلــى اإلخــال بميــزان القــوى الســائد فــي المنطقــة. 

وفــي الوقــت ذاتــه، وعلــى الرغــم مــن العقوبــات التــي فرضتها إدارة الرئيــس »ترامب« 
علــى إيــران ضمــن سياســة »الضغــط األقصــى« والتــي أدت إلــى إضعــاف االقتصــاد 
اإليرانــي، فــإن ذلــك لــم يغيــر شــيًئا مــن ســلوك إيــران فــي المنطقــة مــن جهــة، 
كمــا لــم يُحفــز الشــعب اإليرانــي للمطالبــة بتغييــر حكومتــه كمــا تفتــرض الواليــات 
المتحــدة مــن جهــة أخــرى. فعلــى النقيــض مــن ذلــك، أدت الضغــوط األمريكيــة إلــى 
ــة لسياســة »أقصــى  ــة اإليراني ــي الحكوم ــي تبن ــد ف ــي معاكــس، تجسَّ ــل إيران رد فع
التكيــف مــع حــزم  ثــّم، تمكنهــا مــن  العقوبــات األمريكيــة، ومــن  مقاومــة« ضــد 

ــة.  ــات المتاحق العقوب

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــردود األمريكيــة علــى مــا ُعــِرَف بـ«ثــورات الربيــع 
العربــي« عــام 2011، فــي عهــد إدارة الرئيــس »بــاراك أوبامــا« قــد زادت مــن شــكوك 
ــا وشــركائها  ــى حلفائه ــاظ عل ــر للحف ــل واشــنطن الكثي ــم تفع ــث ل ــج، حي دول الخلي
ــا  ــن ارتيابه ــج، وعــزز م ــدول الخلي ــة ل ــر مطمئن ــث برســائل غي ــا بع ــن، مم اإلقليميي
حــول مــدى جديــة التــزام الواليــات المتحــدة بــأداء دورهــا »كضامــن« ألمــن الخليــج. 
هــذا اإلدراك لــدى دول الخليــج عززتــه سياســة الرئيــس األمريكــي »أوبامــا« بشــأن 
ــد مــن االهتمــام األمريكــي  ــي ســعت إليــاء المزي ــى آســيا«، والت ــوازن إل »إعــادة الت
لمنطقــة اإلندو-باســيفيك، وتكثيــف الوجــود العســكري األمريكــي فــي بحــر الصيــن 

ــز المواجهــة أو التنافــس مــع الصيــن. الجنوبــي؛ بهــدف تعزي

عالقـــات  تعرضـــت 
مـــع  المتحـــدة  الواليـــات 
الخليـــج  فـــي  شـــركائها 
لصدمـــات متعـــددة خـــالل 
العقـــود األخيـــرة، وهنـــاك 
ســـاهمت  مواقـــف  عـــدة 
دول  شـــكوك  زيـــادة  فـــي 
مـــدى  حـــول  الخليـــج 
التـــزام الواليـــات المتحـــدة 
بضمـــان أمـــن دول مجلـــس 

الخليجـــي. التعـــاون 
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ــذ عــام  ــران من ــة لواشــنطن تجــاه إي ــت الدبلوماســية النووي ــه، مّثل وفــي الســياق ذات
2012، تحدًيــا للعاقــات األمريكيــة الخليجيــة؛ حيــث أدى االتفــاق النــووي بيــن إدارة 
»أوبامــا« وإيــران عــام 2015، فيمــا عــرف باســم »خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة« 
)JCPOA(، إلــى زيــادة مخــاوف دول الخليــج بشــأن الســلوك اإليرانــي في المنطقة. 
وعلــى الرغــم مــن انســحاب »ترامــب« الحًقــا مــن االتفــاق فــي عــام 2018، فــا تــزال 
ــة مــع  ــة اســتمرار دبلوماســيتها النووي ــدن« تشــعر بأهمي ــي »باي إدارة الرئيــس الحال
اإليرانييــن؛ بغيــة الوصــول إلــى اتفــاق جديــد. وفــي المقابــل، تــرى دول الخليــج أن 
هــذه الدبلوماســية ســتؤدي فــي المجمــل إلــى إضفاء الشــرعية على النظــام اإليراني، 
وتجاهــل أو غــض الطــرف عــن تجــاوزات طهــران علــى المســتوى اإلقليمــي، وتعزيــز 
نفوذهــا فــي العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن. وعلــى هــذا األســاس، يتعيــن أن يكــون 
أي اتفــاق نــووي مســتقبلي مــع إيــران مصحوًبــا بمزيــد مــن الضمانــات األمنيــة 

األمريكيــة لطمأنــة دول الخليــج. 

ــق القــرار الــذي اتخذتــه إدارة الرئيــس األمريكــي »بايــدن« فــي فبرايــر  هــذا وقــد عمَّ
كمنظمــة  اليمــن  فــي  للحوثييــن  »ترامــب«  إدارة  تصنيــف  عــن  بالتراجــع   ،2021
إرهابيــة مــن شــكوك دول الخليــج تجــاه الواليــات المتحــدة؛ ففــي حيــن أكــدت اإلدارة 
األمريكيــة أن قرارهــا كان ضرورًيّــا لدعــم المســاعدات اإلنســانية الدوليــة فــي 
ــاره يدعــم التوســع العســكري  اليمــن، فقــد نظــرت دول الخليــج إلــى اإلجــراء باعتب

اإليرانــي فــي اليمــن. 

وقــد عــّزز مــن ارتيــاب دول الخليــج إزاء االلتــزام األمريكي بأمــن المنطقة تصريحات 
ســابقة أفــاد بهــا الرئيــس األمريكــي األســبق »أوبامــا« فــي مقابلــة لــه مــع مجلــة »ذا 
أتانتــك« األمريكيــة )The Atlantic( عــام 2016، والتــي أكد خالها أن الســعوديين 
بحاجــة إلــى »مشــاركة« الشــرق األوســط مــع أعدائهــم اإليرانييــن، حســب تعبيــره. 
ــة  ــي ســاعدت فــي تغذي ــن -والت ــن الســعوديين واإليرانيي وأضــاف »أن المنافســة بي
ــول  ــا أن نق ــب من ــراق واليمــن- تتطل ــي ســوريا والع ــة والفوضــى ف الحــروب بالوكال
ــة لمشــاركة  ــة فعال ــى إيجــاد طريق ــم بحاجــة إل ــن أنه ــك لإليرانيي ــا وكذل ألصدقائن
الجــوار، وإقامــة نــوع مــن الســام البــارد«. هــذه الشــكوك تجــاه مــدى التــزام الواليــات 
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــادت  الخليــج  بأمــن  المتحــدة 
المتحــدة إلــى االتجــاه نحــو توثيــق عاقاتهمــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية 

مــع الصيــن وروســيا.

وعلــى الرغــم ممــا تقــدم، فقــد بــات جلًيّــا أن الواليــات المتحدة ستســتمر على المدى 
المنظــور فــي لعــب دور رئيــس فــي حمايــة أمــن منطقــة الخليــج، واحتــواء الــدور 
اإليرانــي، ومواجهــة أي مصــادر محتملــة للتهديــد. ولكــن فــي الوقــت نفســه، ينبغــي 
لــدول الخليــج إدراك أن هنــاك نقاًشــا وجــدلًا واســًعا فــي الداخــل األمريكــي حــول 

أن  المرّجــح  مــن 
تســتمر الواليــات المتحدة 
علــى المــدى المنظــور فــي 
لعــب دور رئيــس فــي حماية 
الخليــج  منطقــة  أمــن 
ومواجهــة  إيــران  واحتــواء 
محتملــة  مصــادر  أي 

. يــد للتهد
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طبيعــة دور الواليــات المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة، وذلــك مــا بيــن تيــار يؤيــد »فــك 
االرتبــاط« عــن قضايــا المنطقــة، وتيــار آخــر يؤمــن بضــرورة الســعي للحفــاظ علــى 
التفــوق األمريكــي العالمــي عبــر الحفــاظ علــى »دور محــوري« فــي منطقــة الخليــج. 
وال شــك أن هــذا الجــدل -غيــر المحســوم- أســهم بصــورة أو بأخــرى فــي التــآكل 
المطــرد لمصداقيــة الواليــات المتحــدة بيــن شــركائها الخليجييــن. بيــد أن العاقــات 
األمنيــة والدفاعيــة بيــن الواليــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ال تــزال 
واســعة، فمــن الناحيــة العســكرية تُظهــر المؤشــرات الحاليــة أن الواليــات المتحــدة 
ال تــزال »شــريًكا أساســًيّا« لــدول الخليــج فــي ضمــان أمنهــا، حيــث بلــغ عــدد القــوات 
األمريكيــة الدائمــة والمؤقتــة بالخليــج والشــرق األوســط نحــو 34 ألــف جنــدي فــي 
عــام 2021، وكذلــك هنــاك اتفاقيــات دفــاع مشــترك بيــن الواليــات المتحــدة ودول 
ــات المتحــدة هــي المصــدر الرئيــس لمبيعــات  ــك أن الوالي ــى ذل ــج. أضــف إل الخلي

الســاح والمعــدات العســكرية المتطــورة للشــركاء الخليجييــن. 

وعموًمــا، فــإن الجــدل الدائــر فــي األوســاط السياســية األمريكيــة حــول طبيعــة 
التزامــات الواليــات المتحــدة األمريكيــة الخارجيــة قــد جــاء بفعــل انخــراط واشــنطن 
فــي غــزو أفغانســتان عــام 2001، وكذلــك انخراطهــا فــي غــزو العــراق عــام 2003، 
ــا مــن أي التزامــات أمريكيــة خارجيــة جديــدة، وأوجــد  األمــر الــذي خلــق نفــوًرا قوًيّ
رغبــة ُملحــة لضــرورة »االنخــراط المنضبــط«، وبمــا يتــاءم مــع المصالــح األمريكيــة 
ــا  ــاك اتجاًه ــن- أن هن ــض المحللي ــرض بع ــا يفت ــي -كم ــك ال يعن ــن ذل ــة. لك الحيوي
أمريكّيًــا جديــًدا نحــو العزلــة واالنكفــاء علــى الداخــل، أو عدم االنخراط في الشــؤون 
الدوليــة وشــؤون منطقــة الخليــج، كمــا أنــه علــى الجانــب اآلخــر، ال يوجــد لــدى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي أي خيــارات واقعيــة بديلــة عــن الحمايــة األمريكيــة فــي 

الوقــت الراهــن. 

ــا  ــي مقدمته ــارات، ف ــن خــال عــدة اعتب ــدم م ــا تق ــى صحــة م ــل عل ــن التدلي ويمك
ــي  ــة، وبالتال ــاكل عســكرية مشــتركة فعال ــم تتمكــن مــن إنشــاء هي ــج ل أن دول الخلي
فهــي غيــر قــادرة بمفردهــا -فــي الظــروف الحاليــة- علــى مواجهــة التهديــدات 
المحتملــة فــي بيئــة جيواســتراتيجية معقــدة ومتقلبــة. وقــد تــم تأكيــد هــذا الواقــع 
عــن طريــق الهجمــات التــي نفذهــا الحوثيــون بطائــرات بــدون طيــار وصواريــخ كــروز 
التــي اســتهدفت معمليــن تابعيــن لشــركة »أرامكــو« فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
عــام 2019، حيــث أدت لخفــض القــدرة التصديريــة للنفــط الســعودي إلــى النصــف 
لنحــو بضعــة أســابيع. كذلــك اســتهدف الحوثيــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
عــن طريــق شــن هجمــات بطائــرات مســيرة علــى صهاريــج لنقــل المــواد البتروليــة 
فــي مدينــة أبــو ظبــي فــي ينايــر 2022. وعلــى الرغــم مــن تشــكك قــادة دول الخليــج 
ــه ال توجــد  ــة، فإن ــة للمنطق ــر الحماي ــدور األمريكــي فــي توفي بشــأن اســتمرارية ال

وجـــدل  نقـــاش  هنـــاك 
الواليـــات  داخـــل  واســـع 
طبيعـــة  حـــول  المتحـــدة 
نقـــاش  العالـــم؛  فـــي  دورهـــا 
بين تيار يؤيد فك االرتباط 
مـــع قضايا المنطقـــة، وتيار 
آخـــر يؤمن بضرورة الســـعي 
التفـــوق  علـــى  للحفـــاظ 
عبـــر  العالمـــي  األمريكـــي 
الحفـــاظ علـــى دور محوري 

الخليـــج. منطقـــة  فـــي 
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قــوة عظمــى أخــرى مهتمــة حالّيًــا أو قــادرة علــى القيــام بالــدور األمريكــي فــي 
المنطقــة. ويترافــق ذلــك مــع إصــرار الواليــات المتحــدة علــى االســتمرار فــي لعــب 
دور مركــزي بالمنطقــة فــي المســتقبل المنظــور، حيــث ال تــزال تقــوم بمهــام حمايــة 
حلفائهــا وشــركائها فــي الخليــج، وردع أي حــروب إقليميــة محتملــة، والحــد مــن 
االنتشــار النــووي فــي المنطقــة، فضــلًا عــن مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، واإلبقــاء 
علــى الممــرات البحريــة مفتوحــة، خصوًصــا وأن نفــط الخليــج يظــل مصلحــة حيويــة 
لألمــن القومــي األمريكــي، حتــى مــع تحقيــق معــدالت مرتفعــة مــن اإلنتــاج النفطــي 

الداخلــي فــي الواليــات المتحــدة. 

لذلــك، فــإن القــول بــأن دور الواليــات المتحــدة »يتراجــع« فــي منطقــة الخليــج -كمــا 
يذهــب بعــض المراقبيــن- ال يعكــس تقييًمــا دقيًقــا للسياســة الخارجيــة األمريكيــة 
األولويــات  فــي  تؤثــر  التــي  المحــددات  أو  العوامــل  لطبيعــة  وال  المنطقــة،  فــي 
االســتراتيجية للواليــات المتحــدة، وعلــى رأســها الحفــاظ علــى المكانــة األمريكيــة 
علــى الســاحة الدوليــة، وضمــان أمــن الطاقــة العالمــي، وهــو مــا يتطلــب دوًرا أمريكّيًا 
أساســّيًا فــي منطقــة الخليــج. وهــذا الــدور قــد يتــم إعــادة ضبطــه ليتضمــن مشــاركة 
أمريكيــة »مقيــدة«، ولكنهــا مســتدامة وفاعلــة، وبمــا ينســجم مــع مصالــح الطرفيــن. 

ــح أن تشــتمل أي مراجعــة لوضعيــة الواليــات المتحــدة األمنيــة مســتقبلًا  ومــن الُمرجَّ
ــك  ــج، ولكــن دون أن يتضمــن ذل ــى تخفيــض االنتشــار العســكري فــي دول الخلي عل
انســحاًبا مــن المنطقــة أو تراجًعــا عــن توفيــر الــردع والحمايــة لــدول الخليــج. 
ــارة أخــرى، يمكــن أن يحــدث تقليــص لحجــم الوجــود العســكري األمريكــي إذا  بعب
ــة  ــر أنظم ــاون الخليجــي لتطوي ــس التع ــود دول مجل ــل جه عــززت واشــنطن بالمقاب
اإلنــذار المبكــر واالســتخبارات والمراقبــة واالســتطاع والدفاعــات الجويــة الحديثــة 
واألمــن البحــري. هــذا يتطلــب أيًضــا تعزيــز الدفاعــات الخليجيــة مــن خــال مبيعــات 
أنظمــة األســلحة المتطــورة؛ لضمــان ردع موثــوق بــه ضــد إيــران. وباعتبــار أن إعــادة 
الطمأنينــة قــد تكــون أكثــر كلفــة وصعوبــة مــن الــردع، فــإن دول الخليــج بحاجــة إلــى 
عــدة ضمانــات أمنيــة، ال ســيما وأنهــا ملتزمــة بعاقاتهــا األمنيــة والدفاعيــة مــع 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

نموذج شراكة أمنية جديدة: »األمن المنسق«
إن اســتعادة الثقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجيرانها عبر أســاليب الحوار 
والتفاهــم مطلــب أساســي للوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن ترتيبــات األمــن اإلقليمــي 
فــي المنطقــة، وتلبيــة االحتياجــات األمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. لكــن 
ذلــك يتطلــب وضــع تصــور لتحقيــق تقــارب فعلــي بيــن دول الخليــج الســت وكٍل 
ــد مواجهــة مصــادر  ــى صعي ــد، وباكســتان، عل ــران، واليمــن، والهن ــراق، وإي مــن: الع

دور  بـــأن  القـــول  إن 
المتحـــدة  الواليـــات 
منطقـــة  فـــي  »يتراجـــع« 
يعكـــس  ال  الخليـــج 
للسياســـة  دقيًقـــا  تقييًمـــا 
األمريكيـــة  الخارجيـــة 
وطبيعـــة  المنطقـــة  فـــي 
المحـــددات  أو  العوامـــل 
التـــي تؤثـــر فـــي األولويـــات 
للواليـــات  االســـتراتيجية 

. ة لمتحـــد ا
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التهديــد. وفــي هــذا الصــدد، ســيكون مــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى أن منطقــة 
الخليــج ال تكمــن أهميتهــا فقــط فــي كونهــا مصــدًرا تقليدًيّــا للنفــط، بــل لكونهــا أيًضا 
ــة  ــة، فضــًا عــن اســتثماراتها المالي ــزة أساســية ألمــن الممــرات البحري ــر ركي تعتب

الكبيــرة فــي الخــارج، ودورهــا اللوجيســتي خــال األزمــات. 

ومــن الناحيــة العمليــة، يصعــب الوصــول إلــى نمــاذج أمنيــة طموحــة فــي المنطقــة، 
ــة شــبيهة  ــة مكان ــة الخليجي ــث ليــس مــن المأمــول أن تحقــق الشــراكة األمريكي حي
ــا  ــي له ــا أن تتوصــل األطــراف الت ــوب أيًض ــس المطل ــف شــمال األطلســي، ولي بحل
مصلحــة فــي اســتقرار الخليــج إلــى صيغــة تحالــف علــى غــرار حلــف »الناتــو«. ولكــن 
ينبغــي أن تتوصــل األطــراف المســؤولة عــن األمــن فــي المنطقــة إلــى أطــر تفاهــم 
وتعــاون وشــراكة لتحقيــق األمــن اإلقليمــي الشــامل. أمــا بالنســبة لمصــادر التهديــد 
ــة  ــث تجــاوزت مســألة األســلحة التقليدي ــة؛ حي ــر تقليدي ــرة وغي فقــد أضحــت متغي
إلــى توظيــف التكنولوجيــا فــي مجــال الدفــاع )فــي ظــل التطــور فــي صناعــة طائــرات 
الدرونــز والصواريــخ وغيــر ذلــك(. باإلضافــة إلــى عوامــل التهديــد ضــد أمــن الطاقة، 
ســواء المنشــآت النفطيــة ذاتهــا، أو اســتهداف طــرق العبــور. هــذا النــوع مــن التهديــد 
يتطلــب، باإلضافــة إلــى اســتمرار الــدور األمريكــي، تعزيــز القــدرات الدفاعيــة لــدول 

الخليــج ذاتهــا. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، وبــدلًا مــن الحديــث عــن تراجــع الــدور األمريكــي، ربمــا يمكــن 
القــول إن هنــاك حاجــة ملحــة إلعــادة تعريــف وتكييــف الــدور األمريكــي فــي شــؤون 
ــك مــن الضــروري أن  ــة. ولذل ــدول الخليجي ــة لل ــج بمــا يبعــث برســائل مطمئن الخلي
يكــون هنــاك وجــود عســكري أمريكــي بالحــد األدنــى ألغــراض الــردع، وفــي الوقــت 
ذاتــه ينبغــي تفعيــل وممارســة الدبلوماســية الوقائيــة عبــر دعــم مبــادرات خفــض 
التوتــر والمصالحــة، ســواء بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي نفســها، أو بينهــا 

وبيــن وإيــران. 

وبمعنــى آخــر، فهنــاك حاجــة إلــى تحســين البيئــة الجيواســتراتيجية فــي النظــام 
اإلقليمــي الخليجــي الفرعــي، وتخفيــف حــدة العــداء والخــاف عبــر اتبــاع نهــج 
الدبلوماســية كخيــار أول؛ مــن أجــل أن تكــون المنطقــة أكثــر اســتقراًرا علــى المــدى 
الطويــل. وهــذا األمــر ربمــا يتطلــب أن تعيــد الواليــات المتحــدة - بالتنســيق مــع دول 
الخليــج - إشــراك إيــران فــي الحــوار مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتســهيل 
جهــود التوصــل إلــى تســوية بيــن الطرفيــن. كمــا يتطلــب أيًضــا وضــع جــدول أعمــال، 
بالتشــاور مــع الشــركاء فــي الخليــج، يُركــز علــى القضايــا اإلقليمية، ال ســيما القضايا 
ــدات، بمــا  ــاون، وتحــد مــن التهدي ــي تحفــز أشــكال التع ــة الت ــر التقليدي ــة غي األمني
قــد يجــذب المشــاركة اإليرانيــة. فهنــاك عــدد مــن القضايــا الملحــة التــي تتاقــى 
مصالــح جميــع دول المنطقــة لبحثهــا وإيجــاد الحلــول بشــأنها، بمــا فــي ذلــك معالجــة 

إن  القـــول  يمكـــن 
ملحـــة  حاجـــة  هنـــاك 
وتكييـــف  تعريـــف  إلعـــادة 
فـــي  األمريكـــي  الـــدور 
شـــؤون الخليـــج بمـــا يبعـــث 
دول  لـــدى  الطمأنينـــة 
الخليـــج بكلفـــة معقولـــة.
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القضايــا المتعلقــة بالبيئــة، وتغيــر المنــاخ، ومكافحــة اإلرهــاب والقرصنــة، وتعزيــز 
األمــن الســيبراني، والتصــدي لألزمــات الصحيــة. 

ومــن الناحيــة الواقعيــة، مــن غيــر المرّجــح أن تنجــح محــاوالت القــوى اإلقليميــة فــي 
ــات  ــدور المحــوري للوالي ــًدا عــن ال ــي مســتقر بعي ــي إقليمــي محل إيجــاد نظــام أمن
المتحــدة، خصوًصــا أن لــدى المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وجهــات نظــر 
ــق بمســألة ضمــان أمــن الخليــج، حيــث ينظــر كل منهمــا لآلخــر  ــة فيمــا يتعل متباين
بعيــن الشــك وعــدم اليقيــن، وهــو مــا ينعكــس ســلًبا علــى فــرص تحقيــق األمــن 
العاقــات  مســار  تصحيــح  اآلن  يجــدر  ربمــا  آخــر،  بمعنــى  الشــامل.  اإلقليمــي 
األمنيــة األمريكيــة الخليجيــة لتشــتمل علــى تطويــر منظومــة أمنيــة تتضمــن معاييــر 
وإجــراءات للتشــاور والتنســيق، بالنظــر إلــى أن أمــن الخليــج ال يمكــن أن يكــون 
مســؤولية واشــنطن وحدهــا، بــل يعــد مســؤولية جماعيــة لــكل القــوى التــي لهــا 
ــي  ــف فعل ــوب فــي هــذا الصــدد تشــكيل تحال ــح فــي المنطقــة. وليــس المطل مصال
بيــن الــدول التــي لهــا مصالــح فــي المنطقــة، ولكــن ينبغــي رســم خارطــة طريــق لرفــع 
مســتوى الشــراكة األمنيــة بيــن هــذه القــوى، آخذيــن بعيــن االعتبــار أن العديــد مــن 
المخــاوف األمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي قائمــة علــى مبــررات منطقيــة. 
لذلــك، فــإذا كانــت واشــنطن تســعى إلــى إيجــاد نظــام أمنــي أكثــر تعاوًنــا وشــمولية، 
بحيــث يســمح بتخفيــض حجــم مشــاركتها العســكرية فــي المنطقــة، فســيتعين عليهــا 
مراجعــة وتقييــم وجودهــا العســكري بالمنطقــة، وطمأنــة شــركائها فــي الخليــج فــي 

آٍن واحــد. 

ــت  ــا إذا كان ــج، وبغــض النظــر عم ــدول الخلي ــه بالنســبة ل ــول إن ــن الق وختاًمــا، يمك
خيــارات شــراء األســلحة الروســية والصينيــة تبــدو معقولــة وجذابــة، فــا يــزال مــن 
غيــر الممكــن بالنســبة لروســيا والصيــن تقديــم صفقــات مماثلــة لتلــك التــي توفرهــا 
الضمانــات  أو  التكنولوجيــا  أو  الســاح  يخــص  فيمــا  المتحــدة، ســواء  الواليــات 
األمنيــة. باإلضافــة إلــى أن دول الخليــج تــدرك أنــه رغــم جاذبيــة فــرص االزدهــار 
ــة تبقــى أفضــل طــرف يمكــن الرهــان  ــإن القــوى الغربي واالســتثمار فــي الشــرق، ف
عليــه لتعزيــز األمــن فــي منطقــة الخليــج. ولذلــك ال تســتطيع دول الخليــج االســتغناء 
ــر ببدائــل  عــن الدعــم االســتراتيجي األمريكــي فــي المســتقبل المنظــور، وأي تفكي
للــدور األمريكــي -مــن بــاب تنويــع الخيــارات- ســيظل محــدوًدا للغايــة فــي ظــل 

ــة. الظــروف الراهن

أن  المســـتبعد  مـــن 
القـــوى  محـــاوالت  تنجـــح 
إيجـــاد  فـــي  اإلقليميـــة 
إقليمـــي  أمنـــي  نظـــام 
محلـــي مســـتقر بعيـــًدا عـــن 
الـــدور المحـــوري للواليـــات 
أن  خصوًصـــا  المتحـــدة، 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى 
الســـعودية وإيـــران وجهـــات 
فيمـــا  متباينـــة  نظـــر 
ضمـــان  بمســـألة  يتعلـــق 

الخليـــج. أمـــن 
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والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

تواجه قارة إفريقيا كثيًرا من التحديات، فمن بين الدول اإلفريقية تشـتد النزاعات 
المسـلحة فـي 16 دولـة، وتواجـه دول أخـرى حـاالت مـن عـدم االسـتقرار، وينتشـر 
العنـف والجماعـات اإلرهابيـة المسـلحة التـي تمـارس أشـكالًا مختلفـة مـن الجريمـة 
والتهريـب واالتجـار بالبشـر والسـاح والقرصنـة، وغيرها مـن الصراعات التي تقف 
عائًقا في طريق التنمية والنمو االقتصادي واالسـتقرار السياسـي، وتقوض النسـيج 

االجتماعـي للمجتمعـات اإلفريقية.

وتَُعـد إفريقيـا ثانـي أكبـر قـارات العالـم مـن حيث المسـاحة 30.2 مليون كـم2، ويبلغ 
عدد سـكانها نحو 1.4 مليار نسـمة 55٪، منهم نحو 12 مليون شـاب إفريقي يخرج 
لسـوق العمـل سـنوّيًا، وال يجـد سـوى ثاثـة ماييـن فرصـة للعمـل، وفـي مواجهـة 
هـذه البطالـة السـافرة يتسـع نطـاق عـدم الرضـا عـن أداء الحكومـات اإلفريقيـة، 
ويتجـه الشـباب للعنـف والهجـرة غيـر الشـرعية خاصـة عندمـا تضيـق أمامهم فرص 
المشـاركة فـي بنـاء حياتهـم، ويضيـع أملهـم فـي مسـتقبل أفضـل، وتتعـدد التحديـات 
المدمـرة  اآلثـار  إليهـا  ليُضـاف  القـارة  فـي  واالسـتقرار  األمـن  تحقيـق  تعـوق  التـي 
للتغيـرات المناخيـة علـى األمـن واالسـتقرار وحـاالت انعـدام األمـن الغذائـي التـي 
ازدادت نتيجـة الحـرب الروسـية األوكرانيـة، والضغـوط الناتجـة عـن تزاحـم وتسـابق 
القـوى الدوليـة لاسـتئثار بمـوارد وإمكانـات القـارة ومواقفهـا السياسـية، وإضعـاف 
مؤسسـاتها القارية واندماجها اإلقليمي، وفي هذه الورقة سـيتم تناول أهم تحديات 

األمـن واالسـتقرار فـي القـارة، وسـبل تحقيـق أمنهـا واسـتقرارها.

غياب التماسك الوطني وفشل الدولة
ــة  ــة وديني ــة بنزاعــات إقليمي ــة عــن االســتعمار وهــي مثقل ــدول اإلفريقي اســتقلَّت ال
ــخ  ــة ترسِّ ــة حديث ــاء دول ــدرة بن ــن ق ــذي حــدَّ م ــر ال ــة، األم ــات العرقي ــي الهوي وتنام
ــا ســيًئا أضعــف  ــرك االســتعمار إرًث ــم العــدل واإلنصــاف وتحقــق األمــن. وقــد ت ِقي
مــن قــدرة النظــم، حيــث تجــاوز الخصوصيــات المحليــة والتركيبــة البشــرية واإلثنيــة 

مستقبل األمن واالستقرار اإلقليمي 
في إفريقيـــا

ســــعــــداوي عــــدلــــي  د.  أ. 

الفـيوم، جامعة   - النيل  حوض  لدول  االستراتيجية  والدراسات  البحوث  لمعهد  السابق   العميد 
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية
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والقبليــة المعقــدة، وبــدت الــدول عنــد اســتقالها نســخة مــن النظــام االســتعماري 
التســلطي وســيطرة نخبــة معينــة علــى الحكــم، وعجــزت بعــض دول القــارة عــن 
توحيــد الشــرعية السياســية حــول ســلطة مركزيــة تســتطيع بســط نفوذهــا وممارســة 
ســيادتها علــى كامــل إقليــم الدولــة، وبالتالــي عجــزت عــن القيــام بوظائفهــا األمنيــة 
والتنمويــة واإلداريــة. كمــا أن النزاعــات المحليــة المرتبطــة بالهويــة أو الســعي 
ــة  ــاج الدول ــى انتشــار الفســاد، وأســهمت كل هــذه العوامــل فــي إنت للســلطة أدت إل
الفاشــلة، وأضحــت ظاهــرة االنفــات األمنــي داخلّيًــا أو عبــر الحــدود، وغيــاب 
االســتقرار، مناًخــا مناســًبا لنمــو وتنامــي كل أنــواع الجريمــة المنظمــة وتجــارة 
ــارة  ــر الشــرعية داخــل الق ــى الهجــرة غي ــة إل الســاح والبشــر والمخــدرات، إضاف
أو خارجهــا، ومنحــت الدولــة الفاشــلة الفرصــة للتدخــات األجنبيــة؛ ممــا أضعــف 
ك الــدول، وأصبحــت دول إفريقيــة عديــدة  النظــام اإلقليمــي، وأســهم فــي زيــادة تفــكُّ
ــح السياســية  ــروات القــارة لخدمــة المصال ــت ث ــة، ونُِهبَ مســرًحا للصراعــات الدولي
والسياســيات  التوجهــات  وأصبحــت  المتصارعــة،  الدوليــة  للقــوى  واالقتصاديــة 

المحليــة واإلقليميــة تابعــة للقــوى الدوليــة، ومتأثــرة بسياســاتها.

األوضــاع االجتماعيــة والسياســية ودورهــا فــي تهديــد 
األمــن واالســتقرار

بنـاء  مـن  القـارة  تتمكـن  لـم  اإلفريقـي  االتحـاد  إطـار  فـي  المبذولـة  الجهـود  رغـم 
اسـتراتيجيات قويـة لمواجهـة تهديـدات األمن المتعلقة باسـتمرار النزاعات المحلية 
الداخليـة والحـركات اإلرهابيـة المسـلحة وقطـاع الطـرق والتهريـب واالتجار بالبشـر 
والقرصنـة. وتشـكل القضايـا اإلثنيـة، والحـدود الموروثـة عـن االسـتعمار، واسـتبداد 
النظـم الحاكمـة، وغيـاب العدالـة اإلنسـانية واالقتصاديـة، أسـباًبا قويـة السـتمرار 
اإلفريقيـة،  الـدول  مـن  لكثيـر  واضحـة  والتـي أصبحـت سـمة  المحليـة،  النزاعـات 
والتـي تتنـوع وتتـوزع فـي معظـم دول القـارة؛ حيـث كانـت التركيبـة اإلثنيـة، والحـدود 
الثـروة،  توزيـع  الحكـم االسـتبدادية، وغيـاب عدالـة  الموروثـة، ونظـم  االسـتعمارية 
إفريقيـا  غـرب  فـي  انتشـرت  التـي  المحليـة،  النزاعـات  النـدالع  الرئيـس  السـبب 
وليبيريـا  وسـيراليون  والصومـال  اإلفريقـي  والقـرن  والسـودان  وليبيـا  والسـاحل 

والجابـون ونيجيريـا وكـوت ديفـوار. 

وقـد حالـت تلـك النزاعـات دون اسـتتباب األمـن، واسـتقرار الحكـم، وتحقيـق حالـة 
االندمـاج الوطنـي فـي تلـك الـدول؛ فالتركيبـة اإلثنيـة واختـاف األعـراق والديـن، 
االختافـات  تلـك  جمعـت  التـي  االسـتعمارية  والحـدود  اللغـات  اختـاف  وكذلـك 
فـي نطـاق جغرافـي واحـد، مثَّلـت وقـوًدا للنزاعـات الداخليـة الناتجـة عـن أحقـاد 

وصراعـات قديمـة امتـدت إلـى مـا بعـد االسـتقال، وتتجـدد مـن وقـت آلخـر.

الجهــود  رغــم 
إطــار  فــي  المبذولــة 
لــم  اإلفريقــي  االتحــاد 
بنــاء  مــن  القــارة  تتمكــن 
قويــة  اســتراتيجيات 
لمواجهــة تهديــدات األمــن 
باســتمرار  المتعلقــة 
المحليــة  النزاعــات 
والحــركات  الداخليــة 

اإلرهابيــة المســلحة.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

كمـــا أن عمليـــات اإلقصـــاء والتهميـــش مـــن ِقبـــل النخـــب الحاكمـــة، وتبنِّـــي سياســـات 
تنمويـــة منحـــازة لمصلحـــة فئـــة علـــى حســـاب أخـــرى فـــي المجتمـــع، وغيـــاب 
العدالـــة فـــي تقاســـم عوائـــد التنميـــة واســـتخراج المـــوارد الطبيعـــة خلقـــت تنافًســـا 
شـــديًدا بيـــن المجموعـــات العرقيـــة ســـعًيا للحصـــول علـــى المنافـــع الخاصـــة بـــكل 
فئـــة دون النظـــر لمصلحـــة الوطـــن. ويمكـــن فهـــم أهـــم أســـباب النزاعـــات المحليـــة 
وانتشـــارها فـــي ضـــوء كـــون الحـــدود الجغرافيـــة مصطنعـــة مـــن ِقبـــل الـــدول 
التـــي اســـتعمرت القـــارة ولـــم تـــراِع التكويـــن االجتماعـــي؛ ممـــا خلـــق حالـــة مـــن 
ـــح  ـــي لصال ـــوالء الوطن ـــاع ال ـــي، وتســـبَّب فـــي ضي ز الصـــراع اإلثن ـــاف، وعـــزَّ االخت
ـــة  ـــة وصراعـــات حدودي ـــد الطريـــق لصراعـــات داخلي ـــة؛ ممـــا مهَّ االنتمـــاءات اإلثني
بيـــن دول القـــارة، ويبـــدو ذلـــك واضًحـــا فـــي الســـنغال وموريتانيـــا والجزائـــر 

والمغـــرب والنيجـــر والكاميـــرون وغانـــا.

كمـــا أن التوظيـــف السياســـي للتعـــدد اإلثنـــي أســـهم فـــي عجـــز الـــدول اإلفريقيـــة 
المســـتقلة عـــن تحقيـــق مفهـــوم الدولـــة الحديثـــة، نتيجـــة الفشـــل فـــي القضـــاء 
علـــى االختافـــات اإلثنيـــة والدينيـــة لصالـــح االنتمـــاء الوطنـــي، وظهـــور نمـــاذج 
مـــن التمـــرد والخـــروج علـــى الســـلطة، ســـواء بحًثـــا عـــن العدالـــة المرتبطـــة ببقـــاء 
التـــداول الديمقراطـــي للســـلطة أو عدالـــة توزيـــع الثـــروات، أو ســـعًيا للحصـــول 
أو الســـيطرة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تدنـــي األوضـــاع 
االقتصاديـــة فـــي كثيـــر مـــن الـــدول اإلفريقيـــة، وزيـــادة مديونيتهـــا الخارجيـــة لصالـــح 
القـــوى والمؤسســـات العالميـــة، وعـــودة التبعيـــة االســـتعمارية، وإضعـــاف قـــدرات 
ـــة المرتبطـــة  ـــم المشـــكات االقتصادي ـــة، وتفاق ـــة الذاتي ـــق التنمي ـــي تحقي ـــة ف الدول
بالبطالـــة واألمـــن الغذائـــي، وارتفـــاع مســـتويات الفقـــر، وتدنـــي النظـــم الصحيـــة، 
وتفاقـــم ظواهـــر الهجـــرة غيـــر الشـــرعية. وأوجـــد ذلـــك مناًخـــا مناســـًبا لنمـــو 
ــا مـــن مهـــددات األمـــن.  ــارة المخـــدرات، وغيرهـ حـــركات التمـــرد واإلرهـــاب وتجـ
وفـــي هـــذا الصـــدد، يشـــير مركـــز إفريقيـــا للدراســـات االســـتراتيجية إلـــى تضاُعـــف 
عـــدد المهاجريـــن داخـــل القـــارة اإلفريقيـــة وخارجهـــا خـــال الفتـــرة مـــن 2010 - 
2020، حيـــث يعيـــش 21 مليـــون إفريقـــي فـــي بلـــد إفريقـــي آخـــر. وتَُعـــد المناطـــق 
الحضريـــة فـــي نيجيريـــا وجنـــوب إفريقيـــا ومصـــر أهـــم الوجهـــات الرئيســـة لهـــذه 
الهجـــرة المدفوعـــة بالنزاعـــات المحليـــة والفـــرص االقتصاديـــة المحـــدودة. هـــذا 
وتشـــهد تســـع دول مـــن بيـــن 15 دولـــة إفريقيـــة يخـــرج منهـــا المهاجـــرون حـــاالت 
ـــا فـــي  ـــوا خـــارج القـــارة فيعيـــش منهـــم 11 مليوًن ـــن رحل ـــا المهاجـــرون الذي ـــزاع. أّم ن
أوروبـــا، وقرابـــة 5 ماييـــن فـــي الشـــرق األوســـط، وأكثـــر مـــن 3 ماييـــن فـــي أمريـــكا 
الشـــمالية، ويتعـــرض المهاجـــرون إلـــى االســـتغال واالتجـــار مـــن ِقبـــل الجماعـــات 

ــة.  ــات اإلجراميـ ــة والمنظمـ المتطرفـ

السياســي  التوظيــف 
للتعــدد اإلثنــي أســهم فــي 
اإلفريقيــة  الــدول  عجــز 
تحقيــق  عــن  المســتقلة 
مفهــوم الدولــة الحديثــة، 
فــي  الفشــل  نتيجــة 
القضــاء علــى االختالفــات 
اإلثنيــة والدينيــة لصالــح 
االنتمــاء الوطنــي، وظهــور 
التمــرد  مــن  نمــاذج 
الســلطة،  علــى  والخــروج 
العدالــة  عــن  بحًثــا  ســواء 
المرتبطــة ببقــاء التــداول 
للســلطة  الديمقراطــي 
أو عدالــة توزيــع الثــروات، 
علــى  للســيطرة  ســعًيا  أو 

الطبيعيــة.   المــوارد 
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التنظيمات المسلحة اإلرهابية
حســـب تقريـــر صنـــدوق الســـام فـــي عـــام 2021 -وهـــو مركـــز فكـــر أمريكـــي- هنـــاك 
15 دولـــة هشـــة حـــول العالـــم، منهـــا 11 دولـــه تقـــع فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، وتعانـــي 
ــار  ــتقرار المزمـــن، واالنهيـ ــا: عـــدم االسـ ــدة، منهـ ــذه الـــدول مـــن مشـــكات عديـ هـ
ـــع أعمـــال التمـــرد والعنـــف، وتصاُعـــد الحـــركات  البطـــيء لبعـــض دول الســـاحل، وتوسُّ
الجهاديـــة. وفـــي تقييـــم لموقـــع »االقتصـــاد العالمـــي« Global Economy، أوضـــح 
ترتيـــب 10 دول إفريقيـــة تواجـــه تهديـــدات أمنيـــة عاليـــة المســـتوى عـــام 2021؛ 
ـــد أفغانســـتان،  ـــا بع ـــة عالمّيً ـــا، والثاني ـــى إفريقّيً ـــة األول ـــا المرتب ـــث حصـــدت ليبي حي
تتبعهـــا مالـــي ثـــم الصومـــال، والـــدول الثـــاث تشـــترك فـــي تهديـــدات أمنيـــة، أبرزهـــا: 
هشاشـــة الدولـــة، وعـــدم وجـــود أدنـــى حـــد للخدمـــات األمنيـــة، وغيـــاب قيـــادة 
ـــز الخدمـــات  ـــة، وتمرُك ـــل المختلف ـــن الفصائ ـــال بي سياســـية موحـــدة، واســـتمرار القت
األمنيـــة حـــول العاصمـــة. وفـــي مالـــي أدى انتشـــار حـــركات التمـــرد واالنفصاليـــن 
إلـــى انتشـــار الجماعـــات اإلرهابيـــة، وفقـــدان الســـيطرة األمنيـــة فـــي شـــمال البـــاد، 
وعجـــز الســـلطة عـــن تأميـــن الحـــدود، ورغـــم االســـتعانة بقـــوات متعـــددة الجنســـيات 
لـــم يتحقـــق األمـــن المنشـــود. أمـــا الصومـــال الـــذي يعانـــي مـــن فوضـــى أمنيـــة ســـببتها 
الحـــروب األهليـــة التـــي اندلعـــت عـــام 1991 فقـــد انزلقـــت البـــاد فـــي أزمـــات أمنيـــة 
أفقـــدت الحكومـــة المركزيـــة الســـيطرة علـــي كامـــل حدودهـــا، وأعلنـــت مناطـــق 
مـــن الدولـــة االســـتقال )أرض الصومـــال(، كمـــا أعلنـــت )بونـــت النـــد( نفســـها 
دولـــة تتمتـــع بالحكـــم الذاتـــي. ويأتـــي بعـــد الـــدول الثـــاث ســـالفة الذكـــر بوركينـــا 
فاســـو لتحمـــل المركـــز الرابـــع، ثـــم تشـــاد والنيجـــر ونيجريـــا وجمهوريـــة الكونغـــو 
ـــن  ـــا بســـبب الصـــراع بي ـــة العاشـــرة إثيوبي ـــي المرتب ـــم ف ـــوي، ث ـــة وزيمباب الديمقراطي

الحكومـــة المركزيـــة وجبهـــة تحريـــر تيجـــراي.

ويُشير تقرير المركز اإلفريقي للدارسات االستراتيجية، الصادر في أكتوبر 2020، 
إلـى تنامـي نشـاط الجماعـات اإلسـامية المسـلحة فـي إفريقيـا فـي أربعـة مسـارح 
رئيسـة، هـي: الصومـال وحـوض بحيـرة تشـاد ومنطقـه السـاحل الغربـي وموزمبيـق. 
فـي  تتـوزع  المسـلحة  اإلرهابيـة  الجماعـات  مـن  أنـواع  ثاثـة  إلـى  اإلشـارة  ويمكـن 

منطقـة السـاحل وغـرب إفريقيـا:

النـوع األول: الجماعـات التـي تهتـم بقضايـا محليـة فـي إطـار عرقـي ودينـي، مثـل: 
المرابطـون، وكتيبـة ماسـينا، وأنصـار الديـن.

النـوع الثانـي: جماعـات إرهابيـة لهـا صـات بتنظيـم القاعـدة، منهـا القاعـدة فـي 
بـاد المغـرب اإلسـامي، وداعـش فـرع غـرب إفريقيـا، وتنظيـم داعـش بالصحـراء 

الكبـرى، وجماعـة نصـرة اإلسـام والمسـلمين.

إلــى  اإلشــارة  يمكــن 
ثالثة أنواع من الجماعات 
اإلرهابية المســلحة تتوزع 
الســاحل  منطقــة  فــي 
النــوع  إفريقيــا؛  وغــرب 
التــي  الجماعــات  األول: 
محليــة  بقضايــا  تهتــم 
ودينــي،  عرقــي  إطــار  فــي 
مثــل: المرابطــون، وكتيبــة 
الديــن.  وأنصــار  ماســينا، 
جماعــات  الثانــي:  والنــوع 
صــالت  لهــا  إرهابيــة 
بتنظيــم القاعــدة. والنــوع 
الثالــث: جماعــات تتحــرك 
نتيجــة ألحــداث ومواقــف 
رابطــة  مثــل  معينــة، 

الفوالنــي.  



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

169

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

رابطـة  مثـل:  معينـة،  ومواقـف  نتيجـة ألحـداث  تتحـرك  الثالـث: جماعـات  النـوع 
الفوالنـي: والتـي بـدأ ظهورهـا عـام 2016، وهـي أقلية عرقية مهمشـة يصل تعدادها 
إلـى نحـو 18 مليـون نسـمة، وتتـوزع بيـن موريتانيـا والكاميـرون والسـنغال والنيجـر 
ومالـي وبروكينـا فاسـو وتوجـو ونيجيريـا وتشـاد وإفريقيـا الوسـطى وغينيـا بيسـاو، 
وتواجـه منطقـة السـاحل والصحـراء أشـكالًا مـن الجريمة المنظمة واالتجار بالبشـر 
وتهريـب المخـدرات، وتحولـت المنطقـة إلـى منطقـة عبـور مثاليـة لمختلـف أشـكال 
التجارة المحظورة، وقد صّعبت أوضاعها الجغرافية والطبيعة من إمكانات الرقابة 
البحريـة،  والقرصنـة  الرهائـن  اختطـاف  عمليـات  أيًضـا  انتشـرت  كمـا  والتحكـم، 
خاصـة فـي خليـج غينيـا الـذي تطـل عليـه نيجيريا وأنجـوال المنتجتان للبتـرول. ومن 
الحـركات الدينيـة المسـلحة فـي إفريقيـا جيـش الرب في أوغندا، والـذي يَُعد أخطر 
التنظيمـات اإلرهابيـة؛ حيـث تـوَرّط فـي كثيـر مـن األعمـال اإلرهابيـة فـي جنـوب 
السـوادان وإفريقيـا الوسـطي، والتـي خلَّفـت مئـات اآلالف مـن القتلـى، وتسـببت فـي 

نـزوح نحـو2.5 مليـون شـخص.

وفـي نيجريـا يشـكل تنظيـم بوكـو حـرام تهديـًدا حقيقّيًـا خاصـة بعـد إعـان والئـه 
الكانـوري  عرقيـة  مـن  ينبثـق  التنظيـم  وهـذا  )داعـش(  اإلسـامية  الدولـة  لتنظيـم 

النيجـر والكاميـرون وتشـاد.  إلـى دول مجـاورة، هـي:  التـي تمتـد  المسـلمة 

وفـي الصومـال، حيـث عجـزت الحكومـة عـن بسـط سـيطرتها علـى كامـل التـراب 
الصومالـي والحـدود البريـة والبحريـة، يظهـر التنافس بيـن فصيلين إرهابيين: األول 
التـي تديـن بالـوالء لتنظيـم القاعـدة، والثانـي هـو  هـو حركـة الشـباب الصوماليـة 
تنظيـم الدولـة اإلسـامية الـذي يسـعى إلـى التمـدد فـي منطقـة القـرن اإلفريقـي.

ـــر المناخـــي ونـــدرة الميـــاه كأحـــد مهـــددات األمـــن  التغيُّ
فـــي إفريقيـــا 

تسـتمر المظالـم الواقعـة علـى القـارة اإلفريقيـة جـراء اسـتعمارها ونهـب ثرواتهـا مـن 
الـدول األوروبيـة ليـدق علـى األبـواب ظلـم آخـر ناتـج أيًضـا عـن الـدول االسـتعمارية، 
الـدول  تُسـِهم  لـم  والتـي  الحـراري،  واالحتبـاس  المناخـي  التغيُّـر  أزمـة  فـي  يتمثـل 
اإلفريقيـة فـي إحداثهـا، ولكـن بالرغـم مـن ذلـك فقـد أصبحـت القـارة أكثـر قـارات 
العالـم تأثـًرا بهـا، بمـا يُسـِهم فـي تنامـي اختـاالت األمن واالسـتقرار فـي القارة؛ حيث 
مـن المتوّقـع أن تشـهد المناطـق شـبه االسـتوائية فـي إفريقيـا ارتفاًعـا فـي درجـات 
ـع ارتفـاع  الحـرارة عـن المتوسـط العالمـي المسـتهدف عنـد 1.5 درجـة مئويـة؛ إذ يُتوقَّ
درجـات الحـرارة عـن هـذا المعـدل في شـمال وجنـوب إفريقيا، وتشـير التقديرات إلى 
فقـد حـوض الكونغـو نحـو1.2 مليـون هكتـار مـن الغابـات االسـتوائية، والتـي تَُعـد مـن 

أهـم أحـواض الكربـون األرضـي، ووسـيلة حيويـة للتخفيـف مـن آثـار االحتبـاس.

تســتمر المظالــم الواقعــة 
جــراء  اإلفريقيــة  القــارة  علــى 
اســتعمارها ونهــب ثرواتهــا مــن 
علــى  ليــدق  األوروبيــة  الــدول 
األبــواب ظلــم آخــر ناتــج أيًضــا 
عن الدول االســتعمارية، يتمثل 
المناخــي  ــر  التغيُّ أزمــة  فــي 
والتــي  الحــراري،  واالحتبــاس 
اإلفريقيــة  الــدول  ُتســِهم  لــم 
فــي إحداثهــا، ولكــن بالرغــم مــن 
ذلــك فقــد أصبحــت القــارة أكثــر 
بمــا  بهــا،  تأثــًرا  العالــم  قــارات 
اختــالالت  تنامــي  فــي  ُيســِهم 

واالســتقرار.   األمــن 
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كمــا أن نــدرة الميــاه والقلــق بشــأن القضايــا المتعلقــة بالوصــول إليهــا ومحاولــة 
توظيفهــا سياســّيًا ســتكون ســبًبا فــي زعزعــة األمــن واالســتقرار، واســتغالها مــن 
ِقبــل الجماعــات اإلرهابيــة، إضافــة إلــى آثارهــا فــي خفــض اإلنتاجيــة الزراعيــة 
وإنتاجيــة المراعــي والثــروة الحيوانيــة، كمــا ســتؤدي التغيــرات المناخيــة إلــى مزيــد 
مــن حــاالت الجفــاف والنــزوح، وفــي تقريــر للوضــع المائــي لبحيــرة تشــاد أشــار 
إلــى أن نحــو 30 مليــون شــخص فــي نيجيريــا وتشــاد والكاميــرون يتنافســون علــى 
إمــدادات الميــاه المتناقصــة، وأن جماعــة بوكــو حــرام يمكــن أن تســتغل هــذا الوضــع 
لتجنيــد مزيــد مــن اإلرهابييــن، أو المطالبــة بضريبــة للوصــول إلــى الميــاه، كمــا 
يمكــن أن يُســِهم نقــص الميــاه وفقــدان األمــن الغذائــي فــي تمــدد وانتقــال الجماعــات 
اإلرهابيــة إلــى مناطــق ودول أخــرى داخــل القــارة، وتمتــد تأثيــرات تغيُّــر المنــاخ 
إلــى حــدوث هجــرات بيئيــة؛ فبحلــول منتصــف القــرن يتوقــع البنــك الدولــي أن 
يصبــح 19 مليــون شــخص فــي شــمال إفريقيــا و86 مليــون شــخص فــي إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء مهاجريــن بســبب تفاقــم أزمــات المنــاخ التــي تؤثــر علــى ُســبل 
ــاع  ــل وارتف ــاف الطوي ــرة وموجــات الحــر والجف ــا أن العواصــف المدم عيشــهم، كم
مســتوى ســطح البحــر الــذي ســيحاصر المــدن الســاحلية فــي إفريقيــا ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة، ستتســبب فــي هجــرات داخليــة وخســائر اقتصاديــة كبيــرة، وقــد 
تمتــد األضــرار إلــى خســائر كبيــرة فــي قطــاع الصيــد والثــروة البحريــة والســياحة؛ 

ممــا يفاقــم مــن قضايــا األمــن واالســتقرار فــي القــارة.

كيف يتحقق االستقرار؟
ــد القــادة األفارقــة بإنهــاء الصراعــات العنيفــة، وتحقيــق ســام دائــم فــي  رغــم تعّه
القــارة، والتركيــز علــى القضايــا السياســية واالقتصاديــة، وتدبيــر التمويــل لقــوة 
ــى الســاح فــي  ــن مــن الوصــول إل ــة، وحرمــان المتمردي االنتشــار الســريع اإلفريقي
ــادة حــدة  ــى أرض الواقــع هــو زي ــادق، فــإن مــا حــدث عل ــادرة إســكات البن إطــار مب
الصراعــات؛ فقــد تمــدد العنــف والصــراع، وازدادت وتيرتــه خاصــة فــي الصومــال 
ــح  ــى منطقــة صــدام وتنافــس حــاد للمصال ــا إل ومنطقــة الســاحل، وتحولــت إفريقي
االســتراتيجية للقــوى الكبــرى فــي ظــل ما ظهر من أزمــات خطيرة في العالم، وتنامي 
االحتياجــات الســتخدام االحتياطيــات الهائلــة مــن المــوارد اإلفريقيــة، وأضحــى 
التنافــس بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن عامــلًا مؤثــًرا فــي مســتقبل 
القــارة اإلفريقيــة، األمــر الــذي يتطلــب قيــام االتحــاد اإلفريقــي بوضــع اســتراتيجية 
اقتصاديــة مشــتركة لــدول القــارة، والعمــل علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والديمقراطية، 
وزيــادة التمويــل للعمليــات غيــر العســكرية، وتطويــر البنيــة األساســية، واالســتثمار 
فــي التعليــم والتدريــب، ودعــم األنظمــة الصحيــة، واالتجــاه للتصنيــع، وتقويــة هيــاكل 
االتحــاد اإلفريقــي، ووضــع آليــات لاســتغال األمثــل للمــوارد والثــروات فــي إطــار 
مــن العدالــة واإلنصــاف داخــل كل دولــة، وتكثيــف الجهــود ضمــن مؤسســات العمــل 
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اإلفريقــي المشــترك، حتــى تســتطيع القــارة التــي ُحِرمــت مــن ثرواتهــا وعانــى أبناؤها 
مــن الظلــم أن تنعــم باالســتقرار والتنميــة.

التنمية ومستقبل القارة
أن  إال  فيـه،  يـزال مشـكوًكا  ال  والـذي  السياسـي  اسـتقالها  إفريقيـا  لقـد حققـت 
اسـتقالها االقتصـادي هـو الطريـق الحقيقـي للتنميـة وامتـاك المسـتقبل وتأكيـد 
اقتصادهـا  إفريقيـا  تمتلـك  أن  يجـب  الصـدد،  هـذا  وفـي  السياسـي.  االسـتقال 
الخـاص بهـا لتحقـق نموهـا واسـتقرارها، بعيـًدا عـن التبعيـة األجنبية، وارتـكاًزا على 
األمـن والحكـم الرشـيد كشـرطين أساسـيين لجميـع جوانـب التنميـة، ويمكـن أن يتـم 

ذلـك مـن خـال نهـج تتبنـاه الـدول اإلفريقيـة ويتـم الحـرص فيـه علـى:

التخلص من الظلم االجتماعي واالقتصادي والقضاء على الفساد في مؤسسات . 1
الحكـم والخـاص مـن جميـع أشـكال عـدم المسـاواة، واحترام الثقافـات المحلية 

باعتبارها أساًسـا لاسـتقرار وسـبيلًا لتحقيق األمن وإنهاء النزاعات المحلية.

تأكيـد المكاسـب الديمقراطيـة التـي تحققـت، وتعزيـز التحـول الديمقراطـي فـي . 2
الـدول اإلفريقيـة كافـة.

تجنـب التداعيـات الصارخـة للتدخـات األجنبيـة، مـن خـال تقويـة المؤسسـات . 3
اإلفريقيـة، وتعزيـز التكامـل اإلقليمـي.

االتحـاد . 4 لمسـاعدة  األمريكيـة  أو  األوروبيـة  أو  األمميـة  سـواء  الجهـود  تضافـر 
إفريقيـا. فـي  اإلرهابيـة  التهديـدات  لمواجهـة  إفريقيـة  قـوة  لبنـاء  اإلفريقـي 

لمواجهـة . 5 مسـتدام  دعـم  علـى  للحصـول  الدولـي  والتنافـس  التجـاذب  توظيـف 
الدولـة. سـلطة  وتقويـة  والصحيـة  والتعليميـة  االقتصاديـة  التحديـات 

المجتمعـات . 6 إشـراك  خـال  مـن  والصـراع،  االسـتقرار  عـدم  قضايـا  معالجـة 
المحليـة لبنـاء عاقـات إيجابيـة مـع السـكان المحليين في مناطق النزاع كوسـيلة 

إلضعـاف دور التنظيمـات اإلرهابيـة.

البنـــاء علـــى التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــال التكامـــل اإلقليمـــي والتجـــاري ومواصلـــة . 7
الدعـــم لتحقيـــق الوحـــدة االقتصاديـــة مـــن خـــال منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
القاريـــة، والتـــي يمكـــن أن تعـــزز قـــدرة الـــدول اإلفريقيـــة علـــى الصمـــود أمـــام 
ــة  ــة والدوليـ ــواق المحليـ ــاذ لألسـ ــة النفـ ــح إمكانيـ ــة، وتتيـ ــات االقتصاديـ الصدمـ

ــارة. وتخفيـــض تكاليـــف التجـ
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إعطـاء أهميـة السـتكمال البنيـة األساسـية للطـرق والسـكك الحديديـة؛ لربـط . 8
القـارة ببعضهـا، وكذلـك البنيـة المعلوماتيـة واالتصـاالت؛ لمـا لهـا مـن أهميـة 
الحصـول  والتركيـز علـى  القـارة،  بيـن دول  واالنتقـال  التجـارة  فـي دعـم  كبـرى 
علـى التمويـات الدوليـة لهـا، وتعبئـة المـوارد السـتكمالها مـن خـال الشـراكات 

والتعـاون بيـن القطاعيـن العـام والخـاص.

الدور المصري لبناء مستقبل أفضل للقارة
تنظـــر الـــدول اإلفريقيـــة للقاهـــرة باعتبارهـــا عاصمـــة لألمـــل اإلفريقـــي فـــي التنميـــة 
ووحـــدة القـــارة االقتصاديـــة، وتضـــع الدبلوماســـية الرئاســـية الشـــواغل والقضايـــا 
السيســـي«  »عبدالفتـــاح  الرئيـــس  فزيـــارات  اهتماماتهـــا؛  رأس  علـــى  اإلفريقيـــة 
لـــدول القـــارة المتعـــددة، ومطالبتـــه للشـــركاء الدولييـــن والمؤسســـات اإلنمائيـــة 
للتعـــاون والعمـــل واالســـتثمار فـــي إفريقيـــا، وتبنـــي قضيـــة منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
القاريـــة اإلفريقيـــة، ودعـــم المؤسســـات المصريـــة للعمـــل واالســـتثمار فـــي القـــارة 
مـــن خـــال إنشـــاء صنـــدوق لمخاطـــر االســـتثمار، ومطالبتـــه بدعـــم قضايـــا األمـــن 
ـــى  ـــق فيـــه عل ـــاب يُتف ـــر إفريقـــي لمواجهـــة اإلره واالســـتقرار، ومبادرتـــه لعقـــد مؤتم
تعريـــف اإلرهـــاب وســـبل مواجهتـــه والقضـــاء عليـــه، وتبنـــي إنشـــاء صنـــدوق للخســـائر 
ـــاخ، كل هـــذه  ـــة شـــرم الشـــيخ للمن ـــة بقم ـــرات المناخي ـــة عـــن التغي واألضـــرار الناجم

الجهـــود أعـــادت للـــدور المصـــري مكانتـــه التاريخيـــة فـــي القـــارة.

وختاًمـــا، يمكـــن للقاهـــرة أن تقـــدم تجاربهـــا فـــي مواجهـــة اإلرهـــاب لدعـــم الـــدول 
ــا  ــارة، كمـ ــع دول القـ ــكري مـ ــي والعسـ ــيق األمنـ ــادة التنسـ ــن خـــال زيـ ــة مـ اإلفريقيـ
تملـــك مصـــر تجربـــة رائـــدة فـــي اإلصـــاح االقتصـــادي والتنميـــة المســـتدامة فـــي 
الريـــف والحضـــر، وخبـــرات كبيـــرة فـــي مجـــال البنيـــة األساســـية واالتصـــاالت، 
ـــارة  ـــي الق ـــادي لمصـــر ف ـــدور الري ـــد ال ـــي تأكي ـــدرات ف ـــف كل هـــذه الق ـــن توظي ويمك
بمـــا يخـــدم قضاياهـــا السياســـية واالقتصاديـــة لتحقيـــق األمـــل اإلفريقـــي فـــي التنميـــة 
ـــي  ـــة، وهـــي الرســـالة الت ـــة اإلفريقي ـــدة 2063 للتنمي ـــى أجن ـــكاًزا عل واالســـتقرار، ارت

يوليهـــا الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي« أهميـــة كبـــرى.
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شــهد العــام المنصــرم )2022( تطــورات دراماتيكيــة علــى الســاحة الدوليــة، كانــت 
ــى رأس هــذه  ــا مباشــرة وغيــر مباشــرة فيهــا، وعل القــوى العظمــى والكبــرى أطراًف
ــوم فــإن روســيا الطــرف المباشــر  ــا. وكمــا هــو معل التطــورات الحــرب فــي أوكراني
فــي الحــرب تجــاور منطقــة آســيا الوســطى؛ فــكل مــن أوكرانيــا وجمهوريــات آســيا 
الوســطى الخمــس كانــت جــزًءا مــن االتحــاد الســوفيتي الســابق. فكيــف أثــرت تلــك 
الحــرب علــى منطقــة آســيا الوســطى؟ وكيــف ســيكون تأثيرهــا مســتقبلًا خاصــة أنــه 
لــم تظهــر بــوادر علــى نهايتهــا قريًبــا؟ علــى الجانــب اآلخــر، فــإن الواليــات المتحــدة 
مشــتبكة سياســّيًا واقتصادّيًــا بصــورة حــادة مــع الصيــن، ولعــل ذروة هــذا االشــتباك 
قــد تمثلــت فــي زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي »نانســي بيلوســي« إلــى 
تايــوان. أمــا الصيــن فجــار مهــم للمنطقــة موضــع االهتمــام أيًضــا. كمــا أن الواليــات 
المتحــدة التــي كانــت قــد انســحبت مــن أفغانســتان الجــار الثالــث آلســيا الوســطى 
فــي أغســطس مــن العــام 2021، ال تــزال عاقاتهــا مــع إيــران الجــار الرابــع للمنطقــة 
متوتــرة، ولــم يُحَســم أمــر العــودة إلــى االتفــاق النــووي رغــم كل جــوالت الحــوار. فهــل 
لهــذه التشــابكات والتعقيــدات فــي عاقــات واشــنطن بــدول الجــوار بالنســبة آلســيا 
ــات  ــف لجمهوري ــا؟ وكي ــى مســتقبل األمــن واالســتقرار فيه الوســطى انعكاســات عل

آســيا الوســطى أن تتعامــل معهــا؟

ــَرت كأحــد عوامــل  ــدول جــوار آســيا الوســطى ُذِك مــا دامــت واشــنطن وعاقاتهــا ب
ــا  ــر دور واشــنطن ذاته ــد مــن ذك ــى األمــن واالســتقرار اإلقليمــي، فــا ب ــر عل التأثي
وحلفائهــا فــي هــذا األمــن واالســتقرار. وهنــا تُطــَرح تســاؤالت مــن قبيــل: مــا نــوع 
ــب بــه مــن ِقبــل دول المنطقــة ذاتهــا؟ ومــاذا عــن ردود  هــذا الــدور؟ وهــل هــو مرحَّ

ــدور؟ ــال هــذا ال ــط اإلقليمــي آلســيا الوســطى حي ــال المحي أفع

األمــن واالســتقرار فــي آســيا الوســطى ال يتحــدد حاضــره ومســتقبله فقــط بمــا يأتــي 
مــن خــارج المنطقــة مــن تأثيــرات، وإنمــا هنــاك عوامــل أساســية وجوهريــة تنبــع مــن 

مستقبل األمن واالستقرار اإلقليمي 
في آسيا الوسطى

أ. السيد صدقي عابدين

خبير ومتخصص فـي الشؤون اآلسيوية
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ــا، أو مــا  ــن دوله ــا بالعاقــات فيمــا بي ــق منه ــا، ســواء مــا يتعل داخــل المنطقــة ذاته
يحــدث داخــل كل دولــة.

، فــإن ناتــج تفاعــات كل هــذه المعــادالت هــو مــا ســيؤدي إلــى تحديــد مســار  ومــن ثـَـَمّ
األمــن واالســتقرار اإلقليمــي فــي منطقــة آســيا الوســطى. وســوف يكــون التحليــل هنا 

بشــكل أساســي علــى المدييــن القريــب والمتوســط.

فــي  اإلقليمــي  واالســتقرار  األمــن  مســتقبل  محــددات 
الوســطى آســيا 

إن قضايــا األمــن واالســتقرار مــن القضايــا المطروحــة فــي كل مناطــق العالــم وعلــى 
مختلف المســتويات. لكن تبقى لكل منطقة خصوصيتها. وبالنســبة آلســيا الوســطى 
فــإن أســئلة مســتقبل األمــن واالســتقرار تصبــح أكثــر إلحاًحــا؛ نظــًرا لمجموعــة مــن 
ــات آســيا الوســطى  ــارات، مــن بينهــا قــرب العهــد مــع االســتقال. فجمهوري االعتب
الخمس، كازاخســتان وأوزبكســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان، مثلها 
ــة  ــى اســتقالها ســوى ثاث ــات االتحــاد الســوفيتي لــم يمــر عل ــل باقــي جمهوري مث
ــرة فــي أعمــار الــدول. وممــا جعــل هــذه الســنوات  ــرة زمنيــة قصي ــك فت عقــود، وتل
صعبــة أن تلــك الجمهوريــات كانــت عبــارة عــن أطــراف لمركــز، هــذا المركــز يخطــط 
مركزّيًــا. ومــن ثـَـَمّ فــإن هــذه الجمهوريــة أو تلــك قــد تتخصــص فــي إنتــاج ســلعة مــا؛ 
ــوع اقتصادهــا بعــد االســتقال. كمــا أن طريقــة التعامــل  ــى درجــة تن ــر عل ممــا يؤث
مــع المــوارد الطبيعيــة وعلــى رأســها الميــاه تركــت آثــاًرا ال تــزال تلــك الــدول تعانــي 
منهــا، ومــن أبــرز تجلياتهــا التراجــع الحــاد فــي ميــاه بحــر أرال. هــذه الجمهوريــات 
كانــت تعتمــد فيهــا اللغــة الرســمية للدولــة المركــز، ويعيــش علــى أراضيهــا الماييــن 
مــن الــروس، كمــا أن أبناءهــا يمكنهــم العيــش فــي روســيا؛ فالحديــث كان عــن دولــة 
واحــدة جامعــة. كمــا أن المركــز كان يغيــر مــن الحــدود التــي كانــت تَُعــد حــدوًدا 
إداريــة وليســت سياســية. وياحــظ هنــا أن الجانــب الروســي قــد أثــار هــذه المســألة 

فــي الصــراع مــع أوكرانيــا.

وهــذا ينقــل النقــاش إلــى اعتبــار ثــاٍن مــن االعتبــارات التــي تجعــل أســئلة األمــن 
الحدوديــة.  الخافــات  وهــو  أال  إلحاًحــا،  أكثــر  المنطقــة  تلــك  فــي  واالســتقرار 
فالتغييــرات التــي أُدخلــت علــى الحــدود التــي كانــت إداريــة فــي عشــرينيات القــرن 
الماضــي بيــن تلــك الجمهوريــات قــد خلفــت بعــد االســتقال مشــكات ال تلبــث أن 
ــاود  ــم تع ــث أن تهــدأ ث ــي ال تلب ــى حــد االشــتباكات المســلحة، الت تتفاقــم وتصــل إل
االشــتعال. وهــذه المســألة فضــلًا عــن خســائرها المباشــرة فــي األرواح والممتلــكات، 
فإنهــا تــؤزم العاقــات بيــن أطرافهــا، ومــن ثـَـَمّ تؤثــر بالســلب علــى الســير قدًمــا فــي 
ــإن االشــتباكات  ــال، ف ــى ســبيل المث ــاج اإلقليمــي. وعل ــاون واالندم مشــروعات التع

آلسيا  بالنسبة 
أسئلة  فإن  الوسطى 
مستقبل األمن واالستقرار 
تصبح أكثر إلحاًحا؛ نظًرا 
لمجموعة من االعتبارات، 
مع  العهد  قرب  بينها  من 
فجمهوريات  االستقالل؛ 
الخمس  الوسطى  آسيا 
مثلها مثل باقي جمهوريات 
االتحاد السوفيتي لم يمر 
سوى  استقاللها  على 
فترة  وتلك  عقود،  ثالثة 
أعمار  في  قصيرة  زمنية 

الدول.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

األخيــرة بيــن طاجيكســتان وقرغيزســتان فــي ســبتمبر 2022 قــد أوقعــت نحــو مائــة 
قتيــل، وفــي اشــتباكات يونيــو 2010 وصــل عــدد القتلــى إلــى نحــو أربعمائــة قتيــل.

يُضــاف إلــى مــا ســبق، أن التوتــرات الداخليــة والتــي تأخــذ شــكل احتجاجــات 
شــعبية، قــد تنقلــب إلــى أحــداث عنــف، ولهــذه االحتجاجــات أســباب متعــددة مــن 
بينهــا المطالبــة بتحســين الظــروف المعيشــية، واالعتــراض علــى بعــض السياســات 
ــم  ــر أوضــاع بعــض المناطــق ذات الحك ــق بتغيي ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف ــرارات، بم والق
الذاتــي، كمــا هــو الحــال فــي أوزبكســتان. وقــد كانــت بدايــة عــام 2022 عاصفــة فــي 
كازاخســتان إلــى درجــة اســتدعت معهــا الدولــة قــوات مــن منظمــة معاهــدة األمــن 
الجماعــي التــي تضــم فــي عضويتهــا كلًّا مــن روســيا وبياروســيا وأرمينيــا إلــى جانــب 
كل مــن طاجيكســتان وقرغيزســتان. وبعيــًدا عــن تفاصيــل مــا جــرى فــي كازاخســتان 
ومــا قامــت بــه قــوات منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي التــي عــادت مــن حيــث 
أتــت ســريًعا بعدمــا اســتتب الوضــع، فــإن ذلــك يُلقــي الضــوء علــى عامــل آخــر مهــم 

والمتمثــل فــي األدوار الخارجيــة فــي المنطقــة.

بحكــم األهميــة االســتراتيجية آلســيا الوســطى، وباعتبــارات الجغرافيــا السياســية، 
ــا موضــع تنافــس دولــي فيمــا ُعــرف بالمبــاراة الكبــرى  فــإن المنطقــة كانــت تاريخّيً
ســواء تلــك التــي كانــت بيــن روســيا وبريطانيــا فــي القــرن التاســع عشــر، أو تلــك التــي 
اســتجدت بعــد اســتقال جمهوريــات آســيا الوســطى. والتــي دخلــت فيهــا أيًضــا قــوى 
ــا إلــى جنــب مــع القــوى العالميــة. وبعيــًدا عــن تفاصيــل ذلــك وبالعــودة  إقليميــة جنّبً
إلــى الربــط بيــن مــا جــرى فــي كازاخســتان تحديــًدا، فإنــه ياحــظ مــدى عظــم الــدور 
الروســي، وقدرتــه علــى توظيــف كل األدوات تقريًبــا بمــا فيهــا األداة العســكرية. 
ففــور الطلــب الكازاخــي الرســمي كانــت روســيا قــد قامــت علــى وجــه الســرعة 
بــكل التســهيات لنقــل قــوات مــن باقــي دول المنظمــة إلــى كازاخســتان، فضــلًا عــن 
القــوات الروســية ذاتهــا والتــي كانــت الكبــرى، كمــا كانــت القيــادة فيهــا لقائــد روســي. 
وحتــى عندمــا اتُخــذ قــرار بعــودة القــوات قامــت روســيا بــكل الترتيبــات إلعادتهــا فــي 

الموعــد المحــدد.

أثيــر لغــط كبيــر فــي الغــرب عموًمــا حــول هــذه العمليــة. لكــن الرســالة القويــة التــي 
وجهتهــا تلــك العمليــة لتلــك القــوى الغربيــة هــي أن روســيا يمكنهــا التحــرك وبســرعة 
لنجــدة هــذه الــدول، وأن الزمــن الــذي ُســِمح فيه لهذه الجمهوريات بتقديم تســهيات 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إطــار حربهــا فــي أفغانســتان قــد وّلــى، ال ســيما 
وأن دول المنطقــة التــي تشــهد احتجاجــات مــن آن إلــى آخــر توجــه اتهامــات لــدول 
خارجيــة. كذلــك فــإن القــوى الغربيــة تثيــر قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
والحريــات فــي تفاعلهــا مــع تلــك الجمهوريــات، فــي حيــن أن دولــة مثــل الصيــن تؤكــد 
احترامهــا لمســار التنميــة الــذي تتخــذه كل دولــة، إلــى جانــب احترامهــا لســيادة 

األهميـــة  بحكـــم 
آلســـيا  االســـتراتيجية 
وباعتبـــارات  الوســـطى، 
السياســـية،  الجغرافيـــا 
كانـــت  المنطقـــة  فـــإن 
تنافـــس  موضـــع  ـــا  تاريخّيً
ُعـــِرف  فيمـــا  دولـــي 
ســـواء  الكبـــرى  بالمبـــاراة 
بيـــن  كانـــت  التـــي  تلـــك 
فـــي  وبريطانيـــا  روســـيا 
أو  عشـــر،  التاســـع  القـــرن 
تلـــك التـــي اســـتجدت بعـــد 
جمهوريـــات  اســـتقالل 
والتـــي  الوســـطى،  آســـيا 
قـــوى  أيًضـــا  فيهـــا  دخلـــت 
ــا إلـــى جنـــب  إقليميـــة جنًبـ

مـــع القـــوى العالميـــة.  
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واســتقال ووحــدة أراضــي الــدول، ناهيــك عــن المبــادرات التــي تطرحهــا مــن قبيــل 
مبــادرة الحــزام والطريــق واألمــن العالمــي. ولذلــك تُعِلــن هــذه الــدول أنهــا مــع هــذه 
المبــادرات وتأمــل االســتفادة منهــا. وبالفعــل فــإن معــدالت التجــارة البينيــة مــع 
الصيــن آخــذة فــي التزايُــد، وكذلــك االســتثمارات الصينيــة فــي تلــك الجمهوريــات.

ال يعنــي ذلــك أن جمهوريــات آســيا الوســطى باتــت علــى قطيعة مــع الواليات المتحدة 
ودول االتحــاد األوروبــي، أو أن هــذه الــدول ترهــن عاقاتهــا بتلــك الجمهوريــات 
بقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان. فهــذه األطــراف حريصــة علــى االســتفادة 
مــن الفــرص الكثيــرة الموجــودة فــي آســيا الوســطى، ومــن بينهــا مصــادر الطاقــة، 
وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة. وقــد شــهد عــام 2022 عقــد أول قمــة بيــن االتحــاد 
األوروبي ودول آســيا الوســطى، كما زارت وزيرة خارجية ألمانيا كلًّا من كازاخســتان 
وأوزبكســتان، وُعِقــدت اجتماعــات فــي إطــار صيغــة خمســة زائــد واحــد التــي بــدأت 
فــي عــام 2015، بيــن وزراء خارجيــة الجمهوريــات الخمــس ووزيــر خارجيــة الواليــات 

المتحــدة. وللعلــم فــإن هنــاك صيغــة مشــابهة بيــن تلــك الجمهوريــات والصيــن.

الطبيعيــة،  للكــوارث  المنطقــة  تعــرُّض  كثافــة  ذلــك  كل  إلــى  يُضــاف  أن  يمكــن 
والتأثيــرات الســلبية للتغيــرات المناخيــة، والتــي أثــرت كثيــًرا علــى مصــادر الميــاه 
ــد واحــدة مــن القضايــا التــي تعقــد الخافــات الحدوديــة؛  فــي المنطقــة، والتــي تَُع
ــاك  ــك، وإنمــا هن ــة أو تل ــى مجــرد ترســيم هــذه المنطق ــث ال يقتصــر األمــر عل حي
ــَمّ هنــاك انتقــاالت ســكانية خاصــة مــا يتعلــق  مصــادر ميــاه مختلــف حولهــا، ومــن ثَ
بالرعــي فــي ظــل وجــود امتــدادات إثنيــة علــى جانبــي الحــدود. هــذا وتشــير بعــض 
الدراســات إلــى أن الكــوارث الطبيعيــة والتغيــرات المناخيــة تكلــف منطقــة آســيا 
الوســطى نحــو 10 مليــارات دوالر ســنوّيًا، ويتأثــر بهــا نحــو ثاثــة ماييــن شــخص.

الوســطى..  آســيا  فــي  اإلقليمــي  واالســتقرار  األمــن 
مســتقبلية اتجاهــات 

ــة أبعــاد لألمــن واالســتقرار  ــى ضــوء هــذه المحــددات يمكــن الحديــث عــن ثاث عل
اإلقليمــي فــي آســيا الوســطى، أولهــا البعــد الداخلــي، وثانيهــا البعــد البينــي، وثالثهــا 

البعــد الخارجــي.

ــا ال تــزال دول آســيا الوســطى لــم تتعــاَف مــن تداعيــات جائحــة كورونــا بعــُد،  داخلّيً
شــأنها فــي ذلــك شــأن الكثيــر مــن دول العالــم. كمــا طالتهــا التداعيــات االقتصاديــة 
للحــرب فــي أوكرانيــا، ومــن بينهــا التضخــم المرتفــع. كمــا ال تــزال دول آســيا 
الوســطى تتحــدث عــن التحديــات الخاصــة بالتطــرف والتشــدد والعنــف فــي الداخــل 

حتــى لــو كان مــن بيــن مصــادره ومســبباته الخــارج.

عقد   2022 عام  شهد 
االتحاد  بين  قمة  أول 
آسيا  ودول  األوروبي 
وزيرة  زارت  كما  الوسطى، 
من  ا  كّلً ألمانيا  خارجية 
وأوزبكستان،  كازاخستان 
في  اجتماعات،  وُعِقَدت 
زائد  خمسة  صيغة  إطار 
عام  بدأت  التي  واحد 
خارجية  وزراء  بين   ،2015
الخمس  الجمهوريات 
الواليات  خارجية  ووزير 

المتحدة.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

وعلــى صعيــد العاقــات البينيــة، فعلــى الرغــم مــن كل مــا شــهدته ســنوات مــا بعــد 
االســتقال مــن تطــورات، تســجل معــدالت التجــارة البينيــة انخفاًضــا كبيــًرا. وربمــا 
كان مــن بيــن أســباب ذلــك األمــر التشــابه فــي منتجــات تلــك الــدول، واعتمــاد 
اقتصاداتهــا باألســاس علــى المــواد الخــام وعلــى رأســها مصــادر الطاقــة والتعديــن. 
ــل  ــزال تطــل برأســها. وفــي مث ــى االشــتباكات ال ت ــي تصــل إل ــرات الت ــا أن التوت كم
هــذه األجــواء، يُاَحــظ أن االندمــاج أو التكامــل اإلقليمــي بيــن جمهوريــات آســيا 
ــى  ــث توجــد قمــة تشــاورية عقــدت للمــرة األول ــى اســتحياء، حي الوســطى يطــل عل
فــي عــام 2018، وفــي عــام 2022 ُعِقــدت القمــة الرابعــة التــي شــهدت توقيــع 
ــة  ــة الصداق ــى اتفاقي ــات آســيا الوســطى عل ــن جمهوري ــط م ــات فق ــاث جمهوري ث
وحســن الجــوار والتعــاون مــن أجــل التنميــة فــي وســط آســيا؛ حيــث امتنعــت كل مــن 
طاجيكســتان وتركمانســتان عــن التوقيــع. وال شــك أن لهــذا الموقــف خلفيــات أبعــد 

ــة فــي كا البلديــن. ــات داخلي ــه مرتبــط بإجــراءات وترتيب ــل إن ــر ممــا قي بكثي

القــوى  ُذِكــر عــن تفاعــات وأدوار  بمــا  فــإن األمــر ال يرتبــط فقــط  وخارجّيًــا، 
الخارجيــة، وإنمــا هنــاك قضايــا إجرائيــة علــى أرض الواقــع مــن قبيــل التهريــب 
عبــر الحــدود، ســواء كان للبشــر أو للمخــدرات، خاصــة فــي ظــل وعــورة المناطــق 
الحدوديــة ووجــود مناطــق رخــوة كتلــك التــي مــع أفغانســتان. وبالعــودة إلــى تأثيــرات 
ــا علــى آســيا الوســطى، فإنــه وإن كان يقــدم بدائــل وخيــارات فإنــه  مــا يجــري عالمّيً
فــي الوقــت ذاتــه قــد يفــرض قيــوًدا عليهــا، خاصــة أن هامــش حركــة هــذه الــدول 

ــرة.  ــات كثي ــي تراعــي توازن ــا فــي ظــل التزاماتهــا الت ليــس مطلًق

بنــاء علــى ذلــك، فــإن األمــن واالســتقرار اإلقليمــي فــي منطقــة آســيا الوســطى 
تحكمهمــا قــرارات داخليــة وتفاعــات خارجيــة. ومــن الواضــح أن عوامــل التوتــر ال 
، تُطــَرح أســئلة  تــزال كامنــة، كمــا أن ســبل دعــم األمــن واالســتقرار متوفــرة. ومــن ثـَـَمّ
مــن قبيــل: هــل يمكــن أن يشــهد عــام 2023 أو األعــوام القليلــة القادمــة احتجاجــات 
داخليــة جديــدة؟ وهــل يمكــن أن تكــون هنــاك اشــتباكات عســكرية أخــرى بيــن الــدول 
التــي لــم تحــل تلــك الخافــات بعــُد؟ وبالتبعيــة هــل يمكــن أن يكــون هنــاك تقــدم فــي 
طريــق التســويات والحلــول لتلــك الخافــات؟ وهــل يمكــن لعاقــات جمهوريــات آســيا 
الوســطى أو إحداهــا أن تتدهــور مــع أي مــن دول الجــوار؟ وهــل ستســتمر واشــنطن 
وحلفاؤهــا فــي تفهــم خيــارات جمهوريــات آســيا الوســطى أم أنهــم ســيضغطون أكثــر 

إلــى الدرجــة التــي قــد تــؤدي إلــى حــدوث قطيعــة بيــن الجانبيــن؟

التجربــة األخيــرة فــي كازاخســتان تشــير إلــى أن دروًســا كثيــرة قــد اســتُوِعبَت عنــد 
التعامــل مــع االحتجاجــات. فاألمــر لــم يقــف عنــد التعامــل األمنــي فقــط، وهــو 
ــة بفضــل االســتعانة بقــوات مــن دول منظمــة معاهــدة  ــه قــدرات هائل مــا توفــرت ل
ــرَّ  ــة، بعدمــا أُِق ــَدت سلســلة مــن اإلصاحــات الهيكلي األمــن الجماعــي، وإنمــا اعتُِم

مـــن  الرغـــم  علـــى 
ســـنوات  شـــهدته  مـــا  كل 
مـــن  االســـتقالل  بعـــد  مـــا 
تطـــورات، تســـجل معـــدالت 
التجـــارة البينيـــة بيـــن دول 
آســـيا الوســـطى انخفاًضـــا 
مـــن  كان  وربمـــا  كبيـــًرا، 
األمـــر  ذلـــك  أســـباب  بيـــن 
منتجـــات  فـــي  التشـــابه 
واعتمـــاد  الـــدول،  تلـــك 
باألســـاس  اقتصاداتهـــا 
علـــى المـــواد الخـــام، وعلـــى 
الطاقـــة  مصـــادر  رأســـها 

والتعديـــن.  
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بوجــود مخالفــات وبمشــروعية الكثيــر مــن المطالــب. ومــن ثــَمّ كانــت التعديــات 
الدســتورية واالنتخابــات الرئاســية وتقليــص نفــوذ عائلــة الرئيــس األســبق »نــور 
ســلطان نزارباييــف«، بمــا فــي ذلــك إلغــاء إطــاق اســمه علــى عاصمــة البــاد التــي 
عــادت الســمها القديــم أســتانة. لكــن كمــا هــو معلــوم فــإن عمليــة اإلصــاح تحتــاج 
إلــى اســتمرارية مــن ناحيــة أولــى، ومــن ناحيــة ثانيــة فإنهــا تســتتبع توســيع المجــال 
العــام، والســعي لتلبيــة متطلبــات عمليــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، فاألمــر 

ــد مجــرد اإلصــاح السياســي. ال يقــف عن

وإذا كانــت األمــور فــي كازاخســتان قــد اســتقرت علــى وقــع هــذه اإلصاحــات، فإنــه 
ال توجــد ضمانــات لعــدم عــودة االحتجاجــات ســواء فــي كازاخســتان أو فــي غيرهــا 
مــن الجمهوريــات، خاصــة فــي ظــل الصعوبــات االقتصاديــة المترتبــة علــى مــا يحدث 
علــى الســاحة الدوليــة. وتلــك مســألة كانــت حاضــرة فــي نقاشــات القمــة التشــاورية 
ــة، وفــي ظــل وقــوع بعــض االحتجاجــات فــي الماضــي دون  ــدول المنطق ــرة ل األخي

ســابق إنــذار.

لكــن بافتــراض حــدوث احتجاجــات أخــرى فــي أي مــن الجمهوريــات الخمــس، هــل 
يمكــن حــدوث اســتدعاء لقــوات خارجيــة كمــا حــدث فــي حالــة كازاخســتان؟ ربمــا 
ال يكــون األمــر بالساســة نفســها التــي ســار عليهــا فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2022 
بالنســبة للــدول األعضــاء فــي منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي، بحكــم االنشــغال 
ــا  ــدة بســبب م ــم المخــاوف المتزاي ــا بحك ــة، وربم ــن ناحي ــا م ــي أوكراني الروســي ف

تقــوم بــه روســيا فــي أوكرانيــا. 

بطبيعــة الحــال يمكــن أال يشــهد العــام القــادم أي احتجاجــات أو أنهــا تظــل فــي 
نطــاق ضيــق يســهل التعامــل مــع مطالبهــا. والواقــع أن الكثيــر مــن دول العالــم تشــهد 
احتجاجــات، لكــن يبقــى األمــر مرهوًنــا بنوعيــة هــذه االحتجاجــات وبقائهــا فــي 
اإلطــار الســلمي مــن ناحيــة، وطريقــة التعامــل معهــا مــن جانــب الســلطات مــن ناحيــة 
أخــرى. ففــي نهايــة المطــاف االحتجــاج هــو أحــد أنــواع الســلوك السياســي، وال 

ــأ إليــه إال بعــد اســتنفاد طــرق ووســائل كثيــرة. يُلَْج

وفيمــا يتعلــق بالخافــات الحدوديــة الممتــدة التــي اعتــادت علــى وقــوع اشــتباكات، 
ــادم. لكــن مــن  ــى يمكــن أن يحــدث االشــتباك الق ــع مت ــو محــدودة، ال يمكــن توقُّ ول
الواضــح أنــه حتــى لــو حدثــت اشــتباكات فإنــه علــى ضــوء التجــارب الســابقة يُجــرى 
تطويقهــا. وهــذا يعنــي أن هنــاك حرًصــا علــى أال يتحــول األمــر إلــى حــرب طويلــة، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه أمــر إيجابــي. ثــم إن تلــك الــدول التــي ال تــزال مختلفــة حدودّيًــا 
قطعــت أشــواًطا كبيــرة فــي ترســيم مســاحات شاســعة مــن الحــدود بينهــا، ومــا بقــي 
يمكــن أن تكــون هنــاك تســويات بخصوصــه. وربمــا كان مــن بيــن األفــكار التــي يمكــن 

فـــي  األمـــور  كانـــت  إذا 
اســـتقرت  قـــد  كازاخســـتان 
ــه  ــات، فإنـ ــع اإلصالحـ ــى وقـ علـ
لعـــدم  ضمانـــات  توجـــد  ال 
عـــودة االحتجاجـــات ســـواء فـــي 
كازاخســـتان أو فـــي غيرهـــا مـــن 
الوســـطى،  آســـيا  جمهوريـــات 
الصعوبـــات  ظـــل  فـــي  خاصـــة 
علـــى  المترتبـــة  االقتصاديـــة 
الســـاحة  علـــى  يحـــدث  مـــا 

الدوليـــة.  
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ــة  ــى مناطــق تنموي ــا إل ــازع عليه ــل المناطــق المتن ــى تحوي ــاق عل ــا االتف ــا هن طرحه
مشــتركة. لكــن يبقــى أن احتمــال تجــدد االشــتباكات أمــر قائــم، وهــذا فــي حــد ذاتــه 
ــرات  ــدالالت فــي حــال اســتمراره لفت ــك ال ــه دالالت ســلبية، ويمكــن أن تتفاقــم تل ل

أطــول ووقــوع ضحايــا أكثــر.

وفيمــا يخــص عاقــات جمهوريــات آســيا الوســطى مــع دول الجــوار، فــإن الحــرص 
علــى اســتمرارية زخــم العاقــات مــع كل مــن الصيــن وروســيا ســوف يســتمر، خاصــة 
فــي ضــوء التقــارب المتزايــد بيــن موســكو وبكيــن. كمــا أن جمهوريات آســيا الوســطى 
متفقــة مــع بكيــن وموســكو علــى أهميــة االســتقرار فــي أفغانســتان. وبطبيعــة الحــال 
ــن مــن الســير قدًمــا فــي رؤيــة دول  فــإن اســتقرار األوضــاع فــي أفغانســتان ســوف يمكِّ
آســيا الوســطى حــول الربــط بيــن منطقتهــا ومنطقــة جنوبــي آســيا التــي تضــم إلــى 
جانــب أفغانســتان كلًّا مــن باكســتان والهنــد وبنجاديــش. وكانــت جمهوريــات آســيا 
الوســطى الخمــس قــد تقدمــت بمشــروع قــرار للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 
دورتهــا السادســة والســبعين بهــذا الشــأن. مثــل هــذا الربــط لــه فوائــد كثيــرة، لكــن 
دونــه تحديــات كثيــرة أيًضــا، بعضهــا سياســي اســتراتيجي يخــص طبيعــة العاقــات 

بيــن تلــك األطــراف، وبعضهــا لوجســتي.

آســيا  علــى جمهوريــات  كثيــًرا  واشــنطن وحلفاؤهــا  لــن تضغــط  األغلــب  وعلــى 
الوســطى؛ فهــي تــدرك تماًمــا أن هــذه الــدول ال يمكنهــا أن تنضــم إلــى معســكرها، 
ال فيمــا يخــص الحالــة األوكرانيــة، وال فــي غيرهــا مــن الحــاالت. بــل إن الحالــة 
األوكرانيــة ذاتهــا، وإن لــم تجعــل واشــنطن وحلفاءهــا أكثــر حــذًرا حيــال مــا يمكــن 
أن يكــون ســبًبا فــي اســتثارة ليــس روســيا فقــط فــي هــذه الحالــة وإنمــا روســيا 
والصيــن، ســتجعل جمهوريــات آســيا الوســطى تحــاذر أكثــر وأكثــر. فهــا هــي أوكرانيــا 
التــي تجــاوزت الخطــوط الحمــراء الروســية قــد نالهــا مــا نالهــا. ومــن غيــر الواضــح 
هــل تشــهد الفتــرة القادمــة توقيــع كل مــن تركمانســتان وطاجيكســتان علــى معاهــدة 
الصداقــة وحســن الجــوار والتعــاون بيــن جمهوريــات آســيا الوســطى. لكــن الواضــح 
أن هــذه الــدول فــي حاجــة إلــى إطــار إقليمــي مؤسســي وليــس مجــرد قمــة تشــاورية. 
فهــذه الــدول بعضهــا أو كلهــا تقبــل باالنضمــام إلــى تجمعــات مؤسســية ُوســعى 
مــن قبيــل: منظمــة شــنغهاي، ومنظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي، ومنظمــة الــدول 

ــا. التركيــة، فــي حيــن ال توجــد منظمــة تجمعهــا مًع

وختاًمــا، تَُعــد منطقــة آســيا الوســطى مــن المناطــق الحبيســة فــي العالــم، والواقــع 
أن الجغرافيــا ليســت وحدهــا صاحبــة التأثيــر، وإنمــا هنــاك الخبــرات التاريخيــة، 
عالميــة  بقــوى  الخاصــة  والمصالــح  والحســابات  االســتراتيجية،  واالعتبــارات 
وإقليميــة، ولــكل هــذا تأثيــره علــى األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة. لكــن فــي الوقــت 
ذاتــه توجــد بيــد هــذه الــدول قــدرات وإمكانــات يمكــن توظيفهــا لتحقيــق أفضــل 

إن اســـتقرار األوضـــاع 
ســـوف  أفغانســـتان  فـــي 
قدًمـــا  الســـير  مـــن  ـــن  يمكِّ
آســـيا  دول  رؤيـــة  فـــي 
الربـــط  حـــول  الوســـطى 
ومنطقـــة  منطقتهـــا  بيـــن 
جنوبـــي آســـيا التـــي تضـــم 
أفغانســـتان  جانـــب  إلـــى 
باكســـتان  مـــن  ا  كّلً
وبنجالديـــش.  والهنـــد 
آســـيا  جمهوريـــات  وكانـــت 
قـــد  الخمـــس  الوســـطى 
قـــرار  بمشـــروع  تقدمـــت 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
دورتهـــا  فـــي  المتحـــدة 
السادســـة والســـبعين بهـــذا 

الشـــأن.  
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نتائــج لعمليــة التنميــة. وحتــى بعــض مــا قــد يُنظــر إليــه علــى أنــه يؤثــر بالســلب 
علــى خيــارات تلــك الــدول، قــد يكــون بمثابــة فتــح آلفــاق وخيــارات واســعة. وفــي كل 
الحــاالت يحتــاج األمــر إلــى موازنــات وحســابات دقيقــة فــي ظــل حالــة عــدم اليقيــن 
ــى ســباقات  ــد، واالنجــرار إل ــة التهدي ــى لغ ــر إل ــل أكث ــي، والمي ــد الدول ــى الصعي عل
تســلح تقليديــة وغيــر تقليديــة، ومــن ثَــَمّ تراُجــع منافــع االعتمــاد المتبــادل والعولمــة 
علــى ضــوء كثافــة اســتخدام العقوبــات، والبُعــد عــن آليــات الســوق واالنتقــال الحــر 
للســلع والخدمــات، ومــا يترتــب علــى كل ذلــك مــن تضخــم وركــود وتعثــر فــي ساســل 
ــص للتعامــل مــع  التوريــد؛ فتتراجــع قيمــة الجهــد والمــوارد التــي ينبغــي أن تُخَصّ
قضايــا الفقــر والتغيــر المناخــي وغيرهمــا. ودول آســيا الوســطى ليســت ببعيــدة عــن 
كل ذلــك. وربمــا كان عليهــا أن تعتمــد أكثــر علــى آليــات وبرامــج إقليميــة بينيــة؛ ممــا 

يجعــل مــن التعــاون اإلقليمــي ضــرورة ملحــة.

وعلــى الرغــم مــن أنــه ال يمكــن الجــزم بخصــوص مســارات العوامــل المؤثــرة علــى 
األمــن واالســتقرار فــي آســيا الوســطى، فــإن اإلدارة الرشــيدة للشــؤون الداخليــة 
والتعامــل بحــرص مــع القــوى الخارجيــة مــن شــأنهما أن يحــوال دون تدهــور األمــر، 
ومــن ثـَـمَّ يزيــدان مــن فــرص تحســنه علــى المــدى البعيــد. وعلــى هــذا المــدى يمكــن 
أن تظهــر معــادالت جديــدة تــؤدي إلــى نتائــج مغايــرة فــي ظــل أوضــاع تشــكلها 
تفاعــات تلــك المعــادالت. وممــا ال شــك فيــه أن مــن بيــن تلــك المعــادالت تراتبيــة 
القــوى فــي النظــام الدولــي؛ فجمهوريــات آســيا الوســطى عاشــت الكثيــر مــن ســنوات 
اســتقالها فــي ظــل نظــام دولــي أحــادي القطبيــة. تلــك األحاديــة التــي اهتــزت كثيــًرا 
ــى نظــام  ــال إل ــم بصــدد االنتق ــأن العال ــول ب ــى الق ــذ ســنوات إل ودفعــت البعــض من
دولــي تعــددي. لكــن وبغــض النظــر عــن المقــوالت والمقــوالت المضــادة، فــإن األمــور 
ــة  ــد نهاي ــة بع ــم الهيمن ــت له ــن كان ــا َم ــلِّم به ــم يُس ــل ل ــى األق ــُد أو عل ــم تســتقر بع ل
ــد عــادت،  ــاردة ق ــة الحــرب الب ــول إن عقلي ــاردة، خاصــة أن البعــض يق الحــرب الب
كمــا ال يجــب إغفــال أن منطقــة آســيا الوســطى فــي حينهــا قــد ال تكــون بمواصفاتهــا 

الحاليــة نفســها.
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أعلى ١٠ مخاطر محتملة فـي ٢٠٢٣

فصل التكنولوجيا العاملية: ١
االحتمالية

مرتفعة

االحتمالية
مرتفعة

االحتمالية
مرتفعة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

تساُرع االنفصال فـي قطاع التكنولوجيا بني بكني وواشنطن من 
حيث احلجم والنطاق.

هجمات سيبرانية كبرى: ٢
تزايُد وتيرة الهجمات اإللكترونية، وتعطيل دائم للبنية التحتية 

املادية والرقمية احليوية.

الصراع بني روسيا والناتو: ٣
تزايُد حدة التصعيد الروسي فـي أوكرانيا؛ مما يزيد من مخاطر 

حدوث تصعيد مقصود أو عرضي بني حلف الناتو وروسيا.  

هجمات إرهابية كبرى:٤
التي  املتحدة  الواليات  فـي  وخاصة  اإلرهاب،  مخاطر  تزايُد 

تشهد استقطاًبا سياسّيًا واسًعا.

زيادة التحديات أمام االقتصادات الناشئة: ٥
تفاُقم الضغوط السياسية واالقتصادية نتيجة استمرار األزمة 

األوكرانية.

املنافسة االستراتيجية بني الواليات املتحدة والصني: ٦
االحتمالية

متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
منخفضة

قد تطلق الصني عملية عسكرية فـي تايوان أو تزيد نفوذها فـي 
بحر الصني اجلنوبي.

توترات فـي منطقة اخلليج العربي: ٧
صراع  باندالع  يهدد  مما  اإليرانية؛  النووية  احملادثات  انهيار 

إقليمي.

أزمة كوريا الشمالية:٨
اتخاذ  عبر  النووي  برنامجها  تعزيز  قدًما يف  ياجن  بيوجن  متضي 

إجراءات تصعيدية كتجارب إطالق الصواريخ.

جمود فـي السياسات املناخية العاملية: ٩
اتخاذ  أو  العام  االستثمار  زيادة  فـي  املتقدمة  االقتصادات  فشل 

إجراءات لتحقيق هدف صافـي االنبعاثات الصفرية.

انقسامات سياسية فـي أوروبا:١٠
تنامي النزعة الشعبوية وسط تقلبات اقتصادية فـي أوروبا.

Source: https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/interactive-charts/g
eopolitical-risk-dashboard 
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أعلى ١٠ مخاطر محتملة فـي ٢٠٢٣

فصل التكنولوجيا العاملية: ١
االحتمالية

مرتفعة

االحتمالية
مرتفعة

االحتمالية
مرتفعة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

تساُرع االنفصال فـي قطاع التكنولوجيا بني بكني وواشنطن من 
حيث احلجم والنطاق.

هجمات سيبرانية كبرى: ٢
تزايُد وتيرة الهجمات اإللكترونية، وتعطيل دائم للبنية التحتية 

املادية والرقمية احليوية.

الصراع بني روسيا والناتو: ٣
تزايُد حدة التصعيد الروسي فـي أوكرانيا؛ مما يزيد من مخاطر 

حدوث تصعيد مقصود أو عرضي بني حلف الناتو وروسيا.  

هجمات إرهابية كبرى:٤
التي  املتحدة  الواليات  فـي  وخاصة  اإلرهاب،  مخاطر  تزايُد 

تشهد استقطاًبا سياسّيًا واسًعا.

زيادة التحديات أمام االقتصادات الناشئة: ٥
تفاُقم الضغوط السياسية واالقتصادية نتيجة استمرار األزمة 

األوكرانية.

املنافسة االستراتيجية بني الواليات املتحدة والصني: ٦
االحتمالية

متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
متوسطة

االحتمالية
منخفضة

قد تطلق الصني عملية عسكرية فـي تايوان أو تزيد نفوذها فـي 
بحر الصني اجلنوبي.

توترات فـي منطقة اخلليج العربي: ٧
صراع  باندالع  يهدد  مما  اإليرانية؛  النووية  احملادثات  انهيار 

إقليمي.

أزمة كوريا الشمالية:٨
اتخاذ  عبر  النووي  برنامجها  تعزيز  قدًما يف  ياجن  بيوجن  متضي 

إجراءات تصعيدية كتجارب إطالق الصواريخ.

جمود فـي السياسات املناخية العاملية: ٩
اتخاذ  أو  العام  االستثمار  زيادة  فـي  املتقدمة  االقتصادات  فشل 

إجراءات لتحقيق هدف صافـي االنبعاثات الصفرية.

انقسامات سياسية فـي أوروبا:١٠
تنامي النزعة الشعبوية وسط تقلبات اقتصادية فـي أوروبا.

Source: https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/interactive-charts/g
eopolitical-risk-dashboard 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

اتجهــت الصراعــات فــي إقليــم جنــوب شــرق آســيا نحــو التصعيــد، وذلــك عقــب 
األزمــة الروســية ـ األوكرانيــة التــي لّوحــت ببعديــن رئيَســيْن أثَّــرا علــى المنطقــة؛ 
وهمــا: انتقــال الصراعــات إلــى بــؤر التوتــر فــي آســيا، وتوطيد المزيد مــن التحالفات 
ــا  علــى إثــر تلــك الصراعــات، وهنــا يمكــن القــول إنَّ تلــك المنطقــة قــد تأثــرت فعلّيً
وازدادت فيهــا التوتــرات بشــكل خــاص فــي النصــف األخيــر مــن عــام 2022، وهــو مــا 
أثــار هنــاك العديــد مــن التســاؤالت حــول شــكل التحالفــات فــي إقليــم جنــوب شــرق 

آســيا ومــدى اســتمرارية الصراعــات فــي تلــك المنطقــة.

تحالفات 2022 والسلوك األمريكي في بيئة معقدة
بــرزت التحالفــات بشــكل كبيــر خــال فتــرة الصراعــات، وربمــا يســلط المشــهد 
الواليــات  أســهمت  التــي  األزمــة  أو  األوكرانيــة  األزمــة  علــى  األضــواء  العالمــي 
المتحــدة األمريكيــة فــي تصعيدهــا لتحقيــق مكاســب علــى المســتوى االقتصــادي، 
ومســتوى المكاســب الدوليــة حتــى تكشــف ضعــف الدفاعــات الروســية أمــام التســليح 
ــب  ــى جان ــرة- إل ــى الخســائر األخي ــة -باإلشــارة إل األمريكــي فــي األزمــة األوكراني
الخســائر االقتصاديــة لروســيا، األمــر الــذي يجعلهــا تحتــاج إلــى وقــت ليــس بالقصير 
لتعويــض الخســائر، وبالتالــي أصبحــت أحــد األقطــاب الدوليــة أضعــف ممــا كانــت 
عليــه ومــن ثـَـمَّ تتراجــع المنافســة الدوليــة. لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه ال تغــض الطــرف 
ــع  ــا تق ــن، خاصــة أنَّه ــو الصي ــي وه ــى المســتوى الدول ــي عل ــس الحقيق عــن المناف
أيًضــا فــي منطقــة توتــر مليئــة بالصراعــات. لكــن علــى إثــر األزمــة الروســية ـ 
األوكرانيــة بــدأت بــوادر المناوشــات واالســتفزازات تظهــر بوضــوح فــي شــرق آســيا 

بشــكل خــاص فــي النصــف األخيــر مــن عــام 2022.

ومــن المنطلقــات الســابقة فنحــن أمــام عامليــن رئيســيْن ســاعدا في بــروز التحالفات 
الدوليــة؛ العامــل األول: صعــود الصراعــات اإلقليميــة فــي آســيا وبشــكل خــاص 
فــي األقاليــم المجــاورة لألقطــاب الدوليــة، والثانــي: تحالــف الواليــات المتحــدة مــع 

جنوب شرق آسيا.. نحو مزيد من 
التصعيــد وتوطيـــد التحالفــــــات

أ. مروة أحمد سالم  

باحثة متخصصة في الشأن األمني والعسكري - زميل كلية الدفاع الوطني
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ــات المتحــدة  ــن الملحــوظ أنَّ سياســة الوالي ــك األقطــاب. فم ــدول المجــاورة لتل ال
تقــوم دائًمــا علــى المبــادأة بالســلوك الدولــي وليــس انتظــار الموقــف الدفاعــي فــي 
حــال الشــعور بالخطــر مــن جانــب األقطــاب الدوليــة. هنــا تعتمــد الواليــات المتحــدة 
فــي اختياراتهــا علــى الطريــق الــذي يحقــق أكبــر مكاســب بأقــل خســائر، ســواء أكان 
المبــادأة بهجــوم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ إقليــم شــرق 
ــا رئيًســا، وهــو مــا يدعــو للتوجــه نحــو تشــكيل مزيــد مــن  ــا أمريكّيً آســيا يعــد ملعًب

التحالفــات.

ســمحت القــوة العســكرية واالقتصاديــة للواليــات المتحــدة بتشــكيل شــبكة مــن 
ــل عاقــة منفعــة  ــل هــذه التحالفــات تمث ــا وشــرق آســيا، ومث التحالفــات فــي أوروب
متبادلــة للــدول، وإن بــدت الواليــات المتحــدة فــي موقــع المتكفــل بأمــن هــذه الــدول، 
فقــد أصبحــت التحالفــات التــي تقودهــا أســاس اســتراتيجيتها، وكانــت هيمنــة 
ــة الرئيســة لحافــة شــرق آســيا  ــى المنافــذ البحري ــاء عل ــات المتحــدة والحلف الوالي

ــة.  ــان( أســاس الوجــود فــي المنطق ــوان والياب ــن وتاي )ســنغافورة والفلبي

وفــي هــذا اإلطــار، تبــرز اليابــان كمركــز للقــوات الجويــة والبحريــة ومشــاة البحريــة 
األمريكيــة فــي آســيا، وإعانهــا العقيــدة العســكرية الجديــدة زاد تهديدهــا لألقطــاب 
األخــرى فــي ظــل تحالفهــا مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكذلــك األمــر بالنســبة 
ألســتراليا، التــي توفــر خلفيــة جيواســتراتيجية آمنــة. ومــن المرّجــح أن تصبــح ذات 
أهميــة متزايــدة بالنســبة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المنطقــة إذا اســتمرت 
القــدرات العســكرية الصينيــة فــي تهديــد الوجــود األمريكــي فــي شــمال وجنــوب 

شــرق آســيا.

وفــي ضــوء ذلــك، وبتحليــل اتجاهــات الســلوك الدولــي ســنجد أنَّ نظــام التحالفــات 
والقواعــد التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة يســاعد فــي الحفــاظ علــى تــوازن مائــم 
ــة هــو أفضــل طريقــة  ــع ظهــور قــوة إقليميــة مهيمن للقــوى فــي شــرق آســيا، وأنَّ منْ
لحمايــة هيمنــة الواليــات المتحــدة هنــاك، وبالتالــي فــإنَّ أي تحــول فــي ميــزان القــوى 
اإلقليمــي فــي أوروبــا أو شــرق آســيا ســيؤدي حتًمــا إلــى تحــرك الواليــات المتحــدة 

لتقويــة وضعهــا هنــاك.

ــة  ــى التحــركات األمريكي ــر عل ــي ـ الروســي يؤث ــاون الصين ــإنَّ التع ــل، ف ــي المقاب وف
فــي المنطقــة، ويزيــد مــن التعــاون مــع الــدول الحليفــة فــي المنطقــة لمناقشــة 
التهديــدات المشــتركة وكيفيــة معالجتهــا، وتبــادل المعلومــات االســتخباراتية ذات 
الصلــة، ووْضــع أســاس لتعــاون عســكري أكبــر. وفــي ضــوء ذلــك، ســتظل الواليــات 
المتحــدة تســتخدم تكتيــكات المهــددات اإلقليميــة، وربمــا علــى المــدى الطويــل قــد 
ــة لتفكيــك هــذا التحالــف،  تلجــأ الســتخدام الصــراع بيــن روســيا والصيــن كمحاول

القـــوة  ســـمحت 
واالقتصاديـــة  العســـكرية 
لواشـــنطن بتشـــكيل شـــبكة 
مـــن التحالفـــات فـــي أوروبـــا 
وشـــرق آســـيا، ومثـــل هـــذه 
التحالفـــات تمثـــل عالقـــة 
بيـــن  متبادلـــة  منفعـــة 
الـــدول، وإن بـــدت واشـــنطن 
بأمـــن  المتكفـــل  بموقـــع 
هـــذه الـــدول فقـــد أصبحـــت 
ــا  ــي تقودهـ ــات التـ التحالفـ

أساس استراتيجيتها. 
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ــك  ــى نطــاق واســع، فــإنَّ تل ــة عل ــة ـ الروســية تعاوني ــت العاقــة الصيني لكــن إذا ظل
ــة  ــات األمريكي ــع أن تســير التوجه ــن المتوّق ــن م ــوء بالفشــل، لك ــد تب المحــاوالت ق
إلــى تتبــع مســار هــذا التحالــف )لمعرفــة كيــف يمكــن أن تتطــور عاقــة الدولتيــن 
ببعضهمــا، والوقــوف علــى نقــاط خافهمــا(، وســيظل الحفــاظ علــى سياســتها هدًفــا 
دائًمــا؛ وذلــك ألنَّ محاولــة ربــط التحالفــات التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة وآســيا 

تســاعد فــي تحمــل الحــرب علــى الجبهتيــن.

هذا وقد يؤدي الصراع والتنافس بين الواليات المتحدة والصين في شرق وجنوب 
الواليات  تنوي  إطار مؤشرات واضحة حيث  وذلك في  التصعيد،  إلى  آسيا  شرق 
لنشر  األمريكية  القيادة  وتخطط  المنطقة،  في  حديثة  صواريخ  نشر  المتحدة 
صواريخ دقيقة أرضية قصيرة ومتوسطة المدى دون رؤوس حربية نووية في تايوان 

والفلبين وجزيرة أوكيناوا اليابانية في مواجهة التعزيز العسكري الصيني.

فمن الواضح أنَّ الواليات المتحدة األمريكية تمتلك عاقات وطيدة مع دول مثل 
والدعم  الشمالية  وكوريا  الصين  مواجهة  في  الجنوبية  وكوريا  واليابان  تايوان 
الروسي للدولتين، كما أنَّه من الملحوظ أنَّ القوتين الرئيستين في آسيا تمتلكان 
مقومات القوة الازمة -في حالة نقل الصراع األمريكي هناك- وفي هذه الحالة 
إلى الحفاظ  الدول اآلسيوية الصغيرة هي الخاسر األكبر، ولذلك تسعى  ستكون 

على استقالها، وتحقيق الردع.

الصـــراع  يـــؤدي  قـــد 
والتنافـــس بيـــن واشـــنطن 
شـــرق  فـــي  والصيـــن 
إلـــى  آســـيا  شـــرق  وجنـــوب 
التصعيـــد وذلـــك فـــي إطـــار 
حيـــث  واضحـــة  مؤشـــرات 
تنـــوي الواليـــات المتحـــدة 
نشـــر صواريـــخ حديثـــة فـــي 
مواجهـــة  فـــي  المنطقـــة، 
العســـكري  التعزيـــز 

. لصينـــي ا
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مسار الصراعات واتجاهات التحالفات اآلسيوية 
الدول  وسعت  التصعيدي،  االتجاه  نحو  آسيا  شرق  إقليم  في  الصراعات  اتجهت 
إلى توطيد التحالفات في إطار تعزيز موقف الردع، لكن الوضع في اإلقليم اتجه 
ظل  في  وشيكة  االشتباكات  باتت  حتى  وتيرتها  ارتفعت  تصعيدية  مؤشرات  إلى 
ومسار   ،2022 عام  في  الصراعات  مسار  التالي  الجدول  ويوضح  التصعيد،  هذا 

التحالفات على إثر تلك الصراعات، ومن خاله يمكن استنتاج ما يأتي:

انتهى عام 2022 بمزيد من التصعيد وتبادل االتهامات بين الهند وباكستان بأنَّهما . 1
مأوى لإلرهاب، خاصة بعد العنف الذي شهدته الحدود الهندية ـ الباكستانية؛ 
مما أسفر عن عدد من القتلى. كذلك العمليات اإلرهابية التي وقعت جنوب 
لت باكستان مسؤوليتها، باإلضافة إلى إطاق الهند صاروًخا باتجاه  الهند، وحمَّ
باكستان، وتصريح الهند بأنَّ هذا الصاروخ أطلق خطًأ. وبدأ عام 2023 بعملية 
لتبادل األسرى بين الهند وباكستان عبر القنوات الدبلوماسية، وعلى الرغم من 
أنَّه يبدو للوهلة األولى أنَّه نوع من التهدئة فهو التبادل الثاني والثاثون من 
نوعه لهذه القوائم بين البلدين، مما يعني استمرار منحنى الصراع في هذا 

الملف صعوًدا وهبوًطا حتى بروز متغير يحسم الصراع. 

شـهد الصـراع فـي بحـر الصيـن الجنوبـي بيـن الصيـن ودول الجنـوب )الفلبيـن . 2
وإندونيسـيا وماليزيـا... إلـخ( مزيـًدا مـن التصعيـد. كذلـك الحـال فـي صـراع 
اليابـان مـع روسـيا علـى جـزر الكوريـل. هـذه الملفـات شـهدت فتـرات تصعيدية 
بسـبب  الجنوبـي  الصيـن  بحـر  فـي  جيشـها  الفلبيـن  بتعزيـز   2022 عـام  فـي 
الصيـن  بـأّن  تفيـد  تقاريـر  نشـر  بعـد  ذلـك  ويأتـي  القريبـة،  الصيـن  أنشـطة 
بـدأت فـي تطويـر مناطـق غيـر مأهولـة فـي الميـاه المتنـاَزع عليهـا فـي بحـر 
الصيـن الجنوبـي، وأنَّ جـزًرا اصطناعيـة جديـدة شـوهدت حـول جـزر سـبراتلي 
ل وجـود سـفينة صينيـة بحفـارة هيدروليكيـة تعمـل  المتنـاَزع عليهـا، حيـث ُسـجِّ
منـذ سـنوات للتنقيـب عـن حقـول النفـط والغـاز. لكـن بـدأ عـام 2023 بالرغبـة 
فـي المفاوضـات بيـن الطرفيـن والترحيـب بالتنقيـب المشـترك بيـن الـدول، من 
هـذا المنطلـق بـرز التحالـف األمريكـي مـع اليابـان والفلبيـن، وكذلـك الحال بين 
روسـيا والصيـن. وربمـا نشـهد هنـا سياسـات تصعيديـة مشـوبة بالحـذر، أي إنَّ 
المراحـل التصعيديـة فـي األغلـب سـيعقبها مراحـل تهدئـة فـي محاولـة لـدرء 

التأجيـج األمريكـي للمنطقـة.

شـهدت أسـتراليا نوًعا من التوتر مع الصين في عام 2022، وذلك في محاولة . 3
لتأكيـد سـيطرتها علـى المنطقـة، خاصـة بعـد التحالف بين أسـتراليا والواليات 

المتحـدة وبريطانيـا، لكنهـا ذات وتيـرة أقل حدة من الصراعات السـابقة. 

الصراعـــات  اتجهـــت 
آســـيا  شـــرق  إقليـــم  فـــي 
نحـــو االتجـــاه التصعيـــدي، 
وســـعت الـــدول إلـــى توطيـــد 
إطـــار  فـــي  التحالفـــات 
تعزيـــز موقـــف الـــردع، لكـــن 
الوضـــع فـــي اإلقليـــم اتجـــه 
تصعيديـــة  مؤشـــرات  إلـــى 
حتـــى  وتيرتهـــا  ارتفعـــت 
باتـــت االشـــتباكات وشـــيكة 

في ظل هذا التصعيد. 
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ملـف الصيـن وتايـوان هـو ملـف يتسـم باسـتمرار التصعيـد؛ حيـث تعيـش تايـوان . 4
فـي ظـل تهديـد مسـتمر بغزوهـا مـن ِقبـل الصين التي تـرى أنَّ الجزيرة جزء من 
أراضيهـا وستسـتعيدها يوًمـا مـا، خاصـة فـي ظـل المنـاورات البحريـة الروسـية 
ا مـن مضيق تايوان، في إشـارة  ـ الصينيـة، والتـي جـرت علـى مسـافة قريبـة جـّدً
لكل من تايبيه وطوكيو، اللتين كشـفتا عن اسـتراتيجية أمنية جديدة. وأظهرت 
بيانـات وزارة الدفـاع التايوانيـة أنَّ المنـاورات األخيـرة هـي األكبر. وفي المقابل 
نشـرت الواليـات المتحـدة صواريـخ كنـوع مـن تأكيـد جاهزيتهـا فـي اإلقليـم، 
ا علـى ذلـك، وبـات الحديـث حـول توّقـع اشـتباكات  وعـززت الصيـن قواتهـا رّدً

وشيكة.

الصـراع بيـن كوريـا الشـمالية والجنوبيـة شـهد أيًضا نوًعا مـن التصعيد، خاصة . 5
بعـد التجـارب الباليسـتية والنوويـة التـي قامـت بها كوريا الشـمالية، والتي مّثلت 
خرًقـا لاتفـاق بينهـا وبيـن الواليـات المتحدة بشـأن إيقاف التجارب الباليسـتية 
وباتـت مخـاوف كوريـا  الجنوبيـة،  لكوريـا  الجـوي  المجـال  والنوويـة، واختـراق 
الجنوبيـة مـن الشـمالية أكثـر وضوًحـا، ومـن المرّجـح أن يسـتمر هـذا الملـف 

صعـوًدا وهبوًطا.

الســابقة،  فــي ملفــات الصــراع  التصعيــد  التوتــرات ومامــح  فــي ظــل  وختاًمــا، 
تكــرار  مــن  اإلقليميــة  المخــاوف  مــن  نوًعــا  األوكرانيــة  الروســية  األزمــة  أثــارت 
االختراقــات اإلقليميــة للواليــات المتحــدة، وبالتالــي يضعنــا المشــهد العــام أمــام 
محــاوالت لتقويــض كل مــن روســيا والصيــن كمنافــس إقليمــي دولــي، دون االنخــراط 
ــد  ــى تأكي ــا إل ــن وحلفاؤهم ــل ســعت روســيا والصي ــات أخــرى. فــي المقاب فــي جبه
ســيطرتهم اإلقليميــة، واســتعراض قوتهــم. فضــلًا عــن ذلــك يأتــي ملــف تايــوان الــذي 
ــن  ــى الرغــم مــن سياســة الصي ــف شــائك عل ــه مل ــًدا شــديًدا؛ حيــث إنَّ شــهد تصعي
المتبعــة التــي تتســم بقــدر مــن االنضبــاط حفاًظــا علــى تقدمهــا علــى المســتوى 

ــا. ــوان له ــة تاي ــن فــي فــخ اإليمــان بتبعي ــي لكــن ربمــا تقــع الصي الدول

وفيمــا يخــص الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فهــي تنتهــج المبــادأة كمــا ســبقت 
اإلشــارة، واســتفزاز الــدول للدخــول فــي حــروب وتحقيــق األهــداف المرجــوة، وهــو 
مــا تدركــه الصيــن. كمــا ستســتمر التحالفــات بيــن كوريــا الشــمالية والصيــن وروســيا 
فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة والفلبيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، وفــي ضــوء مــا 
تتمتــع بــه هــذه التحالفــات مــن طابــع عســكري، يظــل احتمــال وقــوع اشــتباكات أمــًرا 
ــات الصاعــدة والهابطــة،  ــات بشــكل المنحني ــب اســتمرار بعــض الملف ــا، بجان قائًم
باإلضافــة إلــى تشــابك التحالفــات والتعقيــدات الداخليــة التــي تعانــي منهــا دول 
المنطقــة، وبالتالــي فــإنَّ الســيناريو األقــرب والغالــب هــو اســتمرار التصعيــد، ومزيــد 

مــن التوطيــد فــي التحالفــات العســكرية.
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فــي التاســع مــن شــهر ديســمبر 2022، ُعِقــدت بالعاصمــة الســعودية الريــاض، أول 
ــا، كونهــا  قمــة عربيــة - صينيــة. وقــد اكتســبت القمــة أهميــة كبيــرة ومغــزى خاّصً
ــا  ــدة، فــي مقدمته ــد ألســباب عدي ــة شــديدة التعقي جــاءت فــي ظــل أوضــاع عالمي
تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 واألزمــة الروســية األوكرانيــة، وانعكاســاتهما علــى 
تباطــؤ االقتصــاد العالمــي وساســل اإلمــداد وارتفــاع معــدل التضخــم فــي معظــم 
بلــدان العالــم. كمــا أنهــا جــاءت بعــد مــرور شــهر ونصــف تقريًبــا علــى المؤتمــر 
الوطنــي العشــرين للحــزب الشــيوعي الصينــي الــذي ُعقــد فــي الفتــرة مــن الســادس 
عشــر إلــى العشــرين مــن أكتوبــر 2022، وهــو المؤتمــر الــذي حــدد مامــح سياســات 
الصيــن خــال الســنوات الخمــس المقبلــة ومــا بعدهــا. كمــا جــاءت القمــة فــي وقــت 
ــارة  ــذ زي ــرات شــديدة، وخاصــة من ــن وواشــنطن توت ــن بكي ــه العاقــات بي تشــهد في
رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي »نانســي بيلوســي« إلــى تايــوان فــي الثانــي مــن 

أغســطس 2022. 

ــاون  ــة للتع ــة - الصيني ــاض العربي ــوان »قمــة الري ــت عن ــي حمل أصــدرت القمــة، الت
والتنميــة«،  »إعــان الريــاض«، الــذي اتفــق فيــه قــادة الــدول العربيــة والصيــن علــى 
تعزيــز التعــاون والشــراكة االســتراتيجية العربيــة - الصينيــة. ونــَصّ اإلعــان علــى 
أن تلتــزم الــدول العربيــة والصيــن بتعميــق التعــاون العربــي - الصينــي فــي مختلــف 
المجــاالت مــن خــال اآلليــات فــي إطــار منتــدى التعــاون العربــي - الصينــي، وأكــد 
أن القضيــة الفلســطينية تظــل قضيــة مركزيــة فــي الشــرق األوســط وتتطلــب إيجــاد 
حــل عــادل ودائــم لهــا علــى أســاس »حــل الدولتيــن«، مــن خــال إنهــاء االحتــال 
اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية، وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى 
حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتأكيــد عدم شــرعية المســتوطنات 
اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية واألراضــي العربيــة المحتلــة. كمــا نــصَّ 
ــن الواحــدة، وتدعــم  ــدأ الصي ــة تتمســك بشــدة بمب ــدول العربي ــى أن ال اإلعــان عل
الصين في حماية ســيادتها ووحدة أراضيها، وتؤكد مجدًدا أن تايوان جزء ال يتجزأ 
مــن أراضــي الصيــن. كذلــك أكــد اإلعــان أهميــة إخــاء منطقــة الشــرق األوســط 

العالقات العربية - الصينية.. ماذا بعد 
قمة الرياض؟

أ. حسني إسماعيل

خبير في الشؤون الصينية
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مــن أســلحة الدمــار الشــامل. ونــصَّ اإلعــان علــى تكليــف الــوزارات والمؤسســات 
العربيــة والصينيــة بالعمــل علــى وضــع توجيهــات القمــة موضــع التنفيــذ، مــن خــال 
البرامــج التنفيذيــة لمنتــدى التعــاون العربــي - الصينــي ومختلــف اآلليــات األخــرى 
للمنتــدى. كمــا أكــد أهميــة مواصلــة التعــاون فــي المرحلــة المقبلــة فــي مختلــف 
المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة، بمــا فــي ذلــك مجــاالت: 
والطاقــة،  والمواصــات،  والنقــل  والصناعــة،  واالســتثمار  والتجــارة  االقتصــاد 
وحمايــة البيئــة، والزراعــة واألمــن الغذائــي، والســياحة، وتنميــة المــوارد البشــرية، 
والملكيــة الفكريــة والثقافــة وحــوار الحضــارات، والتعليــم والبحــث العلمــي والعلــوم 

ــة المســتدامة، والرياضــة وغيرهــا. ــا، واإلعــام، والصحــة، والتنمي والتكنولوجي

وكانــت وزارة الخارجيــة الصينيــة قــد أصــدرت قبــل أيــام مــن انعقــاد القمــة تقريــًرا 
حمــل عنــوان »التعــاون الصينــي - العربــي فــي العصــر الجديــد«، اختتــم بالقــول إنــه 
ــي -  ــدة، مــن المهــم أن يتطــور التعــاون الصين ــة الجدي فــي ظــل الظــروف التاريخي
ــى األمــام  ــار العالمــي للتطــور والتقــدم، ويتقــدم إل ــي باســتمرار فــي ظــل التي العرب
مواكًبــا لخطــوات تاريــخ البشــرية. إن الجانبيــن الصينــي والعربــي فــي حاجــة -أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى- إلــى تعزيــز التعــاون لتجــاوز الصعوبــات والتقــدم إلــى األمــام 

يــًدا بيــد.

وقــد ُوصفــت القمــة العربيــة - الصينيــة، وبخاصــة فــي وســائل اإلعــام الصينيــة، 
بأنهــا َمْعلـَـٌم جديــد فــي العاقــات بيــن الجانبيــن، كمــا نُِظــر إليهــا مــن جانــب وســائل 
إعــام ومراكــز بحــث غربيــة علــى أنهــا تحــول فــي اختيــارات المنطقــة العربيــة. 
وهنــاك حديــث صريــح مــن جانــب بعــض المحلليــن بــأن زيــارة الرئيــس الصينــي 
ــة،  ــدول العربي ــي اتجــاه ال ــج« للســعودية وانعقــاد القمــم الثــاث يعن ــن بين »شــي جي
والخليجيــة علــى نحــو خــاص، شــرًقا نحــو بكيــن، واالبتعــاد عــن واشــنطن. وتــم 
الربــط بيــن مــا يبــدو توتــًرا فــي العاقــات )األمريكيــة - الســعودية( وانعقــاد القمــة 
)العربيــة - الصينيــة(، برغــم أن األخيــرة اتُِفــق علــى عقدهــا خــال الــدورة التاســعة 
لاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون العربــي - الصينــي فــي العاصمــة األردنيــة 

ــان فــي شــهر يوليــو 2020.  عّم

ــاء وبعــد القمــة العربيــة  ركــزت التحليــات، وحتــى التصريحــات الرســمية، فــي أثن
- الصينيــة، علــى العاقــات الســعودية - الصينيــة، وهــذا لــه مبرراتــه، ليــس فقــط 
بســبب االختــاف الســعودي - األمريكــي عقــب قــرار تكتــل »أوبــك+« النفطــي فــي 

أكتوبــر 2022 بخفــض اإلنتــاج، وإنمــا أيًضــا لحقائــق موضوعيــة فــي العاقــات

الســعودية - الخليجيــة، والســعودية علــى نحــو خــاص؛ فالصيــن تحتــاج إلــى الطاقــة، 
وفــي عــام 2021، اســتوردت 17٪ مــن النفــط الســعودي. وقــد قــال الرئيــس »شــي 
جيــن بينــج« إن بكيــن ســتواصل اســتيراد كميــات كبيــرة مــن النفــط مــن دول الخليــج 
عــت الســعودية  العربيــة وستوســع وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال. كمــا وقَّ

القمـــة  ُوصفـــت 
الصينيـــة،   - العربيـــة 
وســـائل  فـــي  وبخاصـــة 
الصينيـــة،  اإلعـــالم 
فـــي  جديـــد  َمْعَلـــٌم  بأنهـــا 
العالقـــات بيـــن الجانبيـــن، 
مـــن  إليهـــا  ُنِظـــر  كمـــا 
إعـــالم  وســـائل  جانـــب 
ومراكـــز بحـــث غربيـــة علـــى 
أنهـــا تحـــول فـــي اختيـــارات 

المنطقة العربية. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ر  والصيــن العديــد مــن االتفاقــات االســتراتيجية واالقتصاديــة ضمــن صفقــات تُقــدَّ
بنحــو 30 مليــار دوالر أمريكــي، ال تقتصــر علــى مجــال الطاقــة، وإنمــا تشــمل قطاعي 
التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة، فــي إطــار عمــل الســعودية علــى الحوســبة الســحابية 

وبنــاء مجمعــات عاليــة التقنيــة فــي مدنهــا.

وإذا كان تحقيــق المصالــح الوطنيــة ظاهــرة ثابتــة فــي النظــام الدولــي، فــإن القمــة 
العربيــة - الصينيــة تمثــل نقلــة نوعيــة فــي سياســات الــدول العربيــة، وســتدعمها فــي 
ــر مــن خــال تحســين العاقــات االقتصاديــة  االســتفادة مــن النظــام العالمــي الُمتغيِّ
واالســتراتيجية مــع العمــاق االقتصــادي الصينــي، كمــا أنهــا توفــر للصيــن فرصــة 
لتلبيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة وتحســين صورتهــا الناعمــة فــي العالــم. فضــلًا عــن 
ذلــك، وكجــزء مــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة التــي انضمــت إليهــا عشــرون 
دولــة عربيــة، تقــوم الشــركات الصينيــة ببنــاء الموانــي ومناطــق التجــارة الحــرة فــي 
المنطقــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك فــي عمــان ومصــر والســعودية والكويــت والمغــرب 
والجزائــر إلــخ. كمــا زاد التعــاون بيــن الــدول العربيــة والصيــن ليشــمل التكنولوجيــا 
الرقميــة والطاقــة المتجــددة والســياحة والطيــران. وتَُعــد الصين أكبر شــريك تجاري 
للــدول العربيــة؛ ففــي عــام 2021 وصــل حجــم التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن إلــى 
نحــو 330 مليــار دوالر أمريكــي، بزيــادة بلغــت نســبتها أكثــر مــن 37٪ مقارنــة بعــام 
2020، مــن بينهــا نحــو 183 مليــار دوالر أمريكــي لــواردات الصيــن، ونحــو 147 
مليــار دوالر أمريكــي لصادراتهــا. وفــي الفتــرة بيــن ينايــر ويونيــو 2022، وصــل حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن إلــى207 مليــارات دوالر أمريكــي، بزيــادة بلغــت 

نســبتها 39٪ مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.

لقــد بــدا واضًحــا أن اإلطــار العــام للقمــة العربيــة - الصينيــة ينــم عــن رغبــة مشــتركة 
لــدى الطرفيــن، فــي إيجــاد حلــول أخــرى للمشــكات التــي تواجههــا الــدول العربيــة 
والصيــن، وبخاصــة فــي مجــال التنميــة. وبالتأكيــد يُنَظــر إلــى األمــر مــن زاويــة 
توازنــات القــوة الدوليــة الجديــدة؛ فالصيــن فــي صــراع حــاد مــع الغــرب، خصوًصــا 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأيًضــا هنــاك االنقســام الواضــح فــي العالــم؛ فمــن 
ــة  ــران، ومــن ناحي ــا الشــمالية وإي ــن وروســيا وحلفاؤهمــا: كوري ــاك الصي ــة هن ناحي
ــي  ــة مــع االتحــاد األوروب ــات المتحــدة األمريكي ــادة الوالي ــاك الغــرب بقي أخــرى هن
والــدول الحليفــة لهمــا فــي منطقــة جنــوب شــرقي آســيا، ومــن بينهــا أســتراليا 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة. وبالتالــي تبحــث الصيــن عــن شــركاء لهــا، يدعمــون 
مواقفهــا فــي المحافــل الدوليــة، فضــلًا عــن البحــث عــن منافــذ أخــرى لمنتجاتهــا. 
كمــا تتبنــى الصيــن اســتراتيجية طــرح المفاهيــم، أو القيــم الجديــدة، وهــذا هــو ربمــا 
أكثــر وأخطــر مــا يُزِعــج الغــرب الــذي كان متقبــلًا إلــى حــد كبيــر عمليــة اإلصــاح 
واالنفتــاح الصينــي حتــى العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، مراهًنــا علــى 

أن الصيــن ســوف تتبنــى فــي النهايــة القيــم واألنظمــة الغربيــة. 

تمثـــل القمـــة العربيـــة 
نوعيـــة  نقلـــة  الصينيـــة   -
الـــدول  سياســـات  فـــي 
العربيـــة، وســـتدعمها فـــي 
النظـــام  مـــن  االســـتفادة 
المتغيـــر  العالمـــي 
تحســـين  خـــالل  مـــن 
االقتصاديـــة  العالقـــات 
مـــع  واالســـتراتيجية 
االقتصـــادي  العمـــالق 
الصينـــي، كمـــا أنهـــا توفـــر 
لتلبيـــة  فرصـــة  للصيـــن 
احتياجاتهـــا مـــن الطاقـــة 
صورتهـــا  وتحســـين 

الناعمة في العالم. 
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ــا أن الصيـــن لـــن تكـــون نســـخة أخـــرى مـــن الواليـــات المتحـــدة  لقـــد بـــدا واضًحـ
األمريكيـــة؛ فهـــي تســـعى حثيًثـــا فـــي الوقـــت الراهـــن -وســـتظل هكـــذا بقـــدر 
ــل  ــي«، مثـ ــادرات »ذات نمـــط صينـ ــكار ومبـ ــج أفـ ــتقبل- لترويـ ــي المسـ ــرى فـ ــا نـ مـ
الديمقراطيـــة الفاعلـــة، وحـــق الـــدول فـــي اختيـــار نمـــط التنميـــة المائـــم لظروفهـــا، 
ــأت  ــا أنشـ ــة، كمـ ــة العالميـ ــي والتنميـ ــن العالمـ ــق واألمـ ــزام والطريـ ــادرات الحـ ومبـ
الصيـــن مؤسســـات دوليـــة، منهـــا بنـــك التنميـــة اآلســـيوي لاســـتثمار فـــي البنيـــة 
التحتيـــة، تـــكاد تكـــون موازيـــة للمؤسســـات التـــي أُنشـــئت وفًقـــا للمفاهيـــم والقواعـــد 
ـــرى  ـــة كب ـــوة صيني ـــاء ق ـــة لبن ـــدول العربي ـــى ال ـــاج إل ـــن تحت ـــي فالصي ـــة. وبالتال الغربي
لتتقـــدم علـــى المســـرح العالمـــي، وكذلـــك تحتـــاج الـــدول العربيـــة إلـــى الصيـــن 
ـــر  ـــدة تفتق ـــة عدي ـــزات فـــي مجـــاالت تكنولوجي ـــق قف ـــي تحق ـــا، والت ـــة اقتصادّيً القوي

إليهـــا الـــدول العربيـــة.

ـــات  ـــة، وهـــي عاق ـــة - الصيني ـــات العربي ـــى أن العاق كل هـــذا يعطـــي مؤشـــرات عل
تتســـم بالثبـــات والتطـــور منـــذ تأسيســـها، علـــى أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة قـــد ال تشـــهد 
ـــر  ـــن، ولكنهـــا ســـتكون أكث ـــارات االســـتراتيجية للطرفي ـــا فـــي االختي تحـــولًا دراماتيكّيً
عمًقـــا وشـــمولًا وخاصـــة فـــي مجـــال التجـــارة واالســـتثمار والتكنولوجيـــا والتبـــادل 
الجانبيـــن  بارتباطـــات  محكوًمـــا  ســـيظل  هـــذا  أن  غيـــر  واألكاديمـــي.  البحثـــي 
ومصالحهمـــا مـــع أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة. علـــى الجانـــب العربـــي، أولًا: ســـتظل 
التحالفـــات االســـتراتيجية للعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة عنصـــًرا محـــدًدا للمـــدى الـــذي يمكـــن أن تذهـــب إليـــه الـــدول العربيـــة 
فـــي عاقاتهـــا مـــع الصيـــن، باســـتثناء العاقـــات االقتصاديـــة. لقـــد راقـــب الغـــرب 
ـــد  ـــة، وال ب ـــة - الصيني ـــج« للســـعودية والقمـــة العربي ـــن بين ـــارة »شـــي جي عـــن كثـــب زي
ـــارة الرئيـــس األمريكـــي فـــي  ـــارة الرئيـــس الصينـــي وزي ـــة قـــد جـــرت بيـــن زي أن مقارن

يوليـــو 2022، والتـــي أكـــد خالهـــا أن بـــاده لـــن تبتعـــد عـــن الشـــرق األوســـط.

ــن  ــادس مـ ــي السـ ــر« فـ ــان بييـ ــن جـ ــت األبيـــض »كاريـ ــم البيـ ــة باسـ ــت المتحدثـ قالـ
ديســـمبر 2022: »نحـــن ال نملـــي علـــى أصدقائنـــا عاقاتهـــم الثنائيـــة الخارجيـــة«. 
وقبـــل ذلـــك قـــال »جـــون كيربـــي«، منســـق االتصـــاالت االســـتراتيجية فـــي مجلـــس 
األمـــن القومـــي بالبيـــت األبيـــض األمريكـــي، إن بـــاده ال تطلـــب مـــن الـــدول األخـــرى 
االختيـــار بينهـــا وبيـــن الصيـــن. وقـــال وزيـــر خارجيـــة الســـعودية »فيصـــل بـــن 
فرحـــان«، فـــي مؤتمـــر صحفـــي فـــي التاســـع مـــن ديســـمبر 2022، إن التعـــاون مـــع 
ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد ضـــروري، لكنـــه ال يعنـــي عـــدم التعـــاون مـــع االقتصـــاد األول. 
وأضـــاف أن »للمملكـــة مصالـــح مشـــتركة مـــع الصيـــن وأمريـــكا، وســـنواصل العمـــل 

علـــى تحقيقهـــا.«

وقـــد كان الفًتـــا عـــدم اســـتجابة الســـعودية لطلـــب الصيـــن تســـوية مدفوعاتهـــا 
النفطيـــة مـــع المملكـــة بالعملـــة الصينيـــة »الرنمينبـــي« وليـــس بالـــدوالر األمريكـــي، 

العالقـــات  إن 
العربيـــة - الصينيـــة تقـــف 
مرحلـــة  أعتـــاب  علـــى 
تشـــهد  ال  قـــد  جديـــدة 
فـــي  ـــا  دراماتيكّيً تحـــوًلا 
االختيارات االستراتيجية 
للطرفيـــن، ولكنهـــا ســـتكون 
وشـــموًلا  عمًقـــا  أكثـــر 
مجـــال  فـــي  وخاصـــة 
واالســـتثمار  التجـــارة 
والتبـــادل  والتكنولوجيـــا 
البحثـــي واألكاديمـــي. غيـــر 
أن هـــذا ســـيظل محكوًمـــا 
الجانبيـــن  بارتباطـــات 
ومصالحهمـــا مـــع أطـــراف 

ودوليـــة. إقليميـــة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ـــا: تعمـــل الـــدول العربيـــة علـــى تـــوازن مصالحهـــا مـــع دول فـــي شـــرق آســـيا لهـــا  وثانًي
ت  ـــرَّ ـــي أق ـــان الت ـــن، وخاصـــة الياب ـــع الصي ـــا أو بآخـــر م ـــة بشـــكل م ـــات جوهري خاف
حكومتهـــا فـــي الســـادس عشـــر مـــن ديســـمبر 2022، مراجعـــة جذريـــة لسياســـتها 
الدفاعيـــة »فـــي محاولـــة للتصـــدي للنفـــوذ العســـكري الصينـــي«، الـــذي وصفتـــه 
طوكيـــو بأنـــه »تحـــد اســـتراتيجي غيـــر مســـبوق« ألمـــن األرخبيـــل؛ ثالًثـــا: لـــن تكـــون 
ـــة، مندفعـــة  ـــع عاقاتهـــا وارتباطاتهـــا الدولي ـــة، فـــي ظـــل توجههـــا لتنوي ـــدول العربي ال
ـــع األطـــراف األخـــرى،  ـــا م ـــى عاقاته ـــر عل ـــع أي طـــرف بشـــكل يؤث ـــا م فـــي عاقاته
ـــا المنطقـــة؛ فالواليـــات المتحـــدة والعديـــد مـــن  ـــة فـــي قضاي وبخاصـــة القـــوى الفاعل
دول االتحـــاد األوروبـــي مثـــلًا منخرطـــة بدرجـــة أو بأخـــرى فـــي قضايـــا ليبيـــا وســـوريا 
واليمـــن، فـــي حيـــن ال تـــزال الصيـــن بعيـــدة إلـــى حـــد كبيـــر عـــن التأثيـــر فـــي تطـــورات 

تلـــك القضايـــا.

ـــي  ـــط العرب ـــي المحي ـــع دول ف ـــق م ـــن الوثي ـــاون بكي ـــي، يظـــل تع ـــب الصين ـــى الجان عل
ـــا وإســـرائيل  ـــران وإثيوبي ـــي -إي ـــن االســـتراتيجي العرب ـــى سياســـات تقـــوض األم تتبن
ــي  ــي الثانـ ــا. فـ ــي معهـ ــي التعاطـ ــة فـ ــة الصينيـ ــى الحكمـ ــاج إلـ ــة تحتـ ــلًا- معضلـ مثـ
عشـــر مـــن ديســـمبر 2022، قـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانيـــة »ناصـــر 
كنعانـــي« »نرفـــض االتهامـــات الـــواردة فـــي بيـــان قمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــع 
ـــة.« وأضـــاف:  ـــة بأنشـــطتنا النووي ـــي.. ال ســـيما االتهامـــات المتعلق المســـؤول الصين
»نرفـــض التدخـــل فـــي شـــؤوننا الداخليـــة واالدعـــاءات بشـــأن وحـــدة أراضينـــا، وال 
ا علـــى مـــا تضمنـــه  نســـمح ألحـــد بالتعليـــق علـــى هـــذه األمـــور«. وقـــد جـــاء ذلـــك رّدً

ـــان البي

التعـــاون مـــع الوكالـــة الدوليـــة  إلـــى  إيـــران  الســـعودي - الصينـــي، مـــن دعـــوة 
ــادئ  ــرام مبـ ــد احتـ ــار وتأكيـ ــع االنتشـ ــام منـ ــى نظـ ــة علـ ــة والمحافظـ ــة الذريـ للطاقـ
ـــان  ـــه البي ـــدول، ومـــا تضمن ـــة لل حســـن الجـــوار وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلي
الخليجـــي - الصينـــي بشـــأن جـــزر طنـــب الكبـــرى وطنـــب الصغـــرى وأبـــو موســـى؛ 
ـــد القـــادة دعمهـــم لكافـــة جهـــود الســـام، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرة وجهـــود  حيـــث أكَّ
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن أجـــل تحقيـــق الســـام وإجـــراء مفاوضـــات 

تتماشـــى مـــع قواعـــد القانـــون الدولـــي.

قـــد يكـــون انخـــراط بكيـــن فـــي مثـــل هـــذه القضايـــا، فـــي خـــروٍج علـــى النهـــج 
ـــا األمنيـــة فـــي  ـــع الصيـــن إلـــى لعـــب دور فـــي القضاي الصينـــي الســـابق، مؤشـــًرا لتطل
ــا، خاصـــة مـــع  ــادرة األمـــن العالمـــي التـــي طرحتهـ الشـــرق األوســـط، فـــي ظـــل مبـ
»االنســـحاب« األمريكـــي التدريجـــي مـــن المنطقـــة. ولكـــن الصيـــن ترتبـــط أيًضـــا مـــع 
إيـــران بعاقـــات قويـــة، تعكســـها تصريحـــات مســـؤولي البلديـــن وحجـــم المصالـــح 
االقتصاديـــة بينهمـــا. ففـــي الثالـــث عشـــر مـــن ســـبتمبر 2022، وفـــي أثنـــاء زيـــارة 
ـــع  ـــى م ـــران، التق ـــى طه ـــوا« إل ـــي »هـــو تشـــون ه ـــة الصين ـــس الدول ـــس مجل ـــب رئي نائ

العربيـــة،  الـــدول  إن 
ــع  ــا لتنويـ ــل توجههـ ــي ظـ فـ
وارتباطاتهـــا  عالقاتهـــا 
تكـــون  لـــن  الدوليـــة، 
مندفعـــة فـــي عالقاتهـــا مـــع 
أي طرف بشكل يؤثر على 
األطـــراف  مـــع  عالقاتهـــا 
األخـــرى، وبخاصـــة القـــوى 
قضايـــا  فـــي  الفاعلـــة 
فالواليـــات  المنطقـــة؛ 
مـــن  والعديـــد  المتحـــدة 
األوروبـــي  االتحـــاد  دول 
بدرجـــة  منخرطـــة  مثـــًلا 
قضايـــا  فـــي  بأخـــرى  أو 
واليمـــن،  وســـوريا  ليبيـــا 
فـــي حيـــن ال تـــزال الصيـــن 
بعيـــدة إلـــى حـــد كبيـــر عـــن 
التأثيـــر فـــي تطـــورات تلـــك 

. يـــا لقضا ا
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الرئيـــس اإليرانـــي »إبراهيـــم رئيســـي«، وقـــال المســـؤول الصينـــي الكبيـــر إن الصيـــن تنظـــر إلـــى عاقاتهـــا مـــع إيـــران مـــن 
ـــن  ـــا أن الصي ـــر شـــراكتهما االســـتراتيجية الشـــاملة، مضيًف ـــى تطوي ـــا عل ـــى عـــن تصميمه ـــن تتوان منظـــور اســـتراتيجي، ول
ـــة.  ـــا الوطني ـــا وكرامته ـــة ســـيادتها ووحـــدة وســـامة أراضيه ـــي معارضـــة التدخـــل الخارجـــي وحماي ـــوة ف ـــران بق تدعـــم إي
ـــج أن  ـــران ودول الخلي ـــج، وكيـــف ســـتتفهم إي ـــران ودول الخلي ـــا مـــع كل مـــن إي ـــن عاقاته الســـؤال هـــو كيـــف ســـتدير الصي

تكـــون الصيـــن شـــريًكا اســـتراتيجّيًا للطرفيـــن؟

وختاًمـــا، ســـتواصل العاقـــات العربيـــة - الصينيـــة تقدمهـــا بخطـــى ثابتـــة فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة والتجاريـــة والثقافيـــة، 
وفـــي مجـــال الطاقـــة التقليديـــة والجديـــدة ومشـــروعات البنيـــة التحتيـــة والنقـــل والتصنيـــع، وسيســـتمر التنســـيق بيـــن 
الجانبيـــن فـــي قضايـــا دوليـــة، مثـــل: حقـــوق اإلنســـان، وتعـــاون الجنـــوب - الجنـــوب، وتغيـــر المنـــاخ، وغيرهـــا مـــن القضايـــا 

التـــي تتشـــابه أو تتفـــق مواقفهمـــا بشـــأنها. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ــا فــي العاقــات العربيــة  أبــى عــام 2022 قبــل أن ينقضــي إال أن يرســم ملمًحــا مهّمً
الصينيــة، مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى العاقــات بيــن الجانبيــن ليــس 
ــك مــن خــال  ــا، وذل ــة أيًض فــي عــام 2023 فحســب، وإنمــا خــال األعــوام المقبل
القمــة العربيــة الصينيــة التــي اســتضافتها العاصمــة الســعودية الريــاض، والتــي 
جــاءت لتؤســس لمرحلــة جديــدة مــن التعــاون المشــترك، وتضــع عــدة أطــر لتعزيــز 
العاقــات البينيــة، بــل يمكــن القــول إنهــا يمكــن أن تُســِهم علــى المــدى الطويــل فــي 

ــوازن االســتراتيجي خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. تحقيــق قــدر مــن الت

ــر مــن  ــان الكثي ــن يواجه ــة، أن الجانبي ــة الصيني ــة القمــة العربي ــد مــن أهمي ــا يزي م
التحديــات المشــتركة التــي تجعــل مــن تعاونهمــا ضــرورة ملحــة لمواجهــة هــذه 
التحديــات بشــكل أفضــل، كمــا أن تعزيــز التعــاون المتبــادل، واالســتغال األمثــل 
إلمكاناتهمــا، والفــرص المتاحــة، مــن شــأنها أن تســاعدهما علــى امتــاك عناصــر 
القــوة والقــدرة وتحقيــق التــوازن االســتراتيجي الــازم للحفــاظ علــى االســتقرار 

واألمــن والســام، وتحقيــق األهــداف التنمويــة ورفاهيــة األمتيــن. 

تحديات مشتركة
تواجـــه الصيـــن والـــدول العربيـــة تحديـــات عديـــدة تتســـم بعالميـــة التأثيـــر؛ مـــا 
يجعـــل للتعـــاون المشـــترك فيمـــا بينهمـــا أهميـــة كبيـــرة لمواجهـــة هـــذه التحديـــات، 

ـــا: ـــن أهمه وم

1. تباطؤ معدالت نمو االقتصاد العالمي
يعانــي االقتصــاد العالمــي مــن تراجــع حــاد فــي معــدالت النمــو؛ إذ تشــير توقعــات 
صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي العالمــي مــن ٪6.0 
عــام 2021 إلــى 3.2٪ عــام 2022، ثــم 2.7٪ عــام 2023، مــا يمثــل أضعــف أنمــاط 
النمــو علــى اإلطــاق منــذ عــام 2001، باســتثناء فتــرة األزمــة الماليــة العالميــة 

الصين والدول العربية.. مرحلة جديدة 
من التعــــاون والتــــوازن االستراتيجـــــي

د. عمـــــاد األزرق 

رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث
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والمرحلــة الحرجــة مــن جائحــة »كوفيــد-19«، فضــلًا عــن ارتفــاع معــدالت التضخــم 
العالمــي مــن 4.7٪ عــام 2021 إلــى 8.8٪ عــام 2022، مــع التوقعــات بتراجعــه 

ــم 4.1٪ عــام 2024. ــى 6.5٪ عــام 2023، ث ــا إل الحًق

ــدالت  ــاض مع ــي انخف ــر ف ــرة بشــكل كبي ــة المؤث ــات الدولي ــر أن اســتمرار األزم غي
النمــو االقتصــادي العالمــي وارتفــاع معــدالت التضخــم العالميــة، مثــل اســتمرار 
تفشــي كوفيــد-19 أو ظهــور ســاالت جديــدة منــه، وكذلــك تفاقــم الحــرب الروســية 
األوكرانيــة، ودخــول أطــراف أخــرى علــى خــط المواجهــة، مــن شــأنه أن يزيــد الوضــع 
االقتصــادي ســوًءا خــال الســنوات المقبلــة، مــا يفــرض التعــاون متعــدد األطــراف 

باعتبــاره أداة ضروريــة لتســريع مســار التعــاون االقتصــادي والتنمــوي.

2. فيروس »كوفيد-19«
عانــى العالــم بمــا فيــه الصيــن والــدول العربيــة بشــدة خــال الســنوات الثــاث 
ــم  ــذي ل ــد-19«، ال ــا المســتجد »كوفي ــروس كورون ــرات تفشــي في ــن تأثي ــرة م األخي
تتوقــف تأثيراتــه علــى الجوانــب الصحيــة فقــط، وإنمــا امتــدت لتطــال النواحــي 

االقتصاديــة والتنمويــة بــل واالجتماعيــة أيًضــا.

وشــهدت أزمــة »كوفيــد-19« تعاوًنــا كبيــًرا بيــن الجانبيــن الصينــي والعربــي، ضاعــف 
ــن  ــه بكي ــي تســعى في ــر للدرجــة الت ــة بشــكل كبي ــة األزم ــى مواجه ــا عل مــن قدرتهم
ــا لتحقيــق هــدف »صفــر كورونــا«، ومــن جانبهــا قدمــت الصيــن أكثــر مــن 340  حالّيً
مليــون جرعــة مــن اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا إلــى الــدول العربيــة، األكثــر 
مــن ذلــك أنهــا أســهمت فــي توطيــن صناعــة لقاحــات كورونــا بعــدد من الــدول العربية 
مــن بينهــا مصــر، كمــا أجــرى الجانبــان تعاوًنــا فعــالًا فــي مجــاالت تطويــر اللقاحــات 
ــدوة يحتــذى بــه  واســتخدامها وتقاســم الخبــرات واألدويــة وغيرهــا؛ ممــا جعلــه ق

للتعــاون العالمــي فــي مكافحــة الجائحــة.

3. الحرب الروسية األوكرانية 
تسـتمر تأثيـرات الحـرب الروسـية األوكرانيـة خـال عـام 2023، ويـزداد انعكاسـها 
مـع الوقـت علـى األوضـاع األمنية واالقتصادية والتنموية، ويتسـع نطـاق تأثيراتها مع 
تزايـد فـرص اتسـاع الحـرب، وإمكانيـة دخـول أطـراف أخـرى، سـواء بشـكل مباشـر 
أو غيـر مباشـر، علـى خـط المواجهـة. وقـد تأثـرت الصيـن والـدول العربيـة مـن هذه 
الحرب، وإن كان بدرجات متفاوتة؛ فقد تسـببت الحرب في رفع معدالت التضخم، 
مـا انعكـس علـى معـدالت النمـو االقتصـادي وخطـط التنميـة. وإن كانـت الحـرب قـد 
انعكسـت إيجاًبـا علـى بعـض دول الشـرق األوسـط فيمـا يتعلـق بارتفـاع الطلـب علـى 
البتـرول والغـاز بعـد فـرض العقوبـات على روسـيا ووقف إمدادات الغاز الروسـي إلى 

أزمـــة  شـــهدت 
تعاوًنـــا  »كوفيـــد-19« 
الجانبيـــن  بيـــن  كبيـــًرا 
والعربـــي،  الصينـــي 
قدرتهمـــا  مـــن  ضاعـــف 
األزمـــة،  مواجهـــة  علـــى 
وقـــد قدمـــت الصيـــن أكثـــر 
جرعـــة  مليـــون   340 مـــن 
مـــن اللقاحـــات المضـــادة 
إلـــى  كورونـــا  لفيـــروس 
كمـــا  العربيـــة،  الـــدول 
توطيـــن  فـــي  أســـهمت 
صناعـــة لقاحـــات كورونـــا 
بعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة 

مصـــر.   بينهـــا  مـــن 
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مـت الصيـن نفسـها  أوروبـا، واعتبـار دول الشـرق األوسـط بديـلًا محتمـلًا لـه، فقـد قدَّ
أيًضـا لروسـيا كسـوق بديلـة للسـوق األوروبيـة فيمـا يتعلـق بالنفـط والغـاز، ووعـدت 
بشـراء كميـات ضخمـة مـن النفـط والغاز الروسـييْن وبناء مسـتودعات عماقة لهما، 

فـي ظـل اتجـاه بكيـن للتوقـف عـن اسـتخدام طاقـة الفحم.

هــذا ومــن المتوّقــع أن تــزداد األزمــة األوكرانيــة حــدة خــال فصــل الشــتاء، مــع 
ــا  ــاة أوكراني ــه، وتزايــد معان ارتفــاع وتيــرة تهديــدات موســكو بتكثيــف الهجــوم خال
والــدول األوروبيــة، مــا قــد يدفــع البعــض إلــى االنخــراط فــي األزمــة وتفاقمهــا، 
خاصــة بعــد إقــرار الرئيــس األمريكــي »جــو بايــدن« نهايــة 2022 قانــون تفويــض 
الدفــاع األمريكــي، والــذي أجــاز إنفاًقــا عســكرّيًا بلغــت قيمتــه 858 مليــار دوالر، 
ــن توفيــر 800 مليــون دوالر كمســاعدات عســكرية ألوكرانيــا، وتخصيــص 10  وتضَمّ
مليــارات دوالر لتأميــن منظومــات تســليح إلــى تايــوان، فضــلًا عــن تقييــد مشــتريات 

ــا. ــة بتصنيعه ــوم شــركات صيني ــة تق واشــنطن مــن شــرائح إلكتروني

الدور األمريكي الخارجي
تواجـه الصيـن والمنطقـة العربيـة حالتيـن متباينتيـن نتيجـة تغيـر توجهـات السياسـة 
الخارجيـة األمريكيـة التـي باتـت تولـي الملـف الصينـي والروسـي اهتماًمـا كبيـًرا على 
حسـاب الكثيـر مـن مناطـق العالـم بمـا فـي ذلـك منطقـة الشـرق األوسـط، خاصة بعد 
إعان واشنطن كلًّا من الصين وروسيا »التحدي الجيوسياسي األكثر أهمية للواليات 
المتحـدة«، بـل إن وثيقـة »التوجيـه االسـتراتيجي المؤقـت لألمـن القومـي األمريكـي« 
ـت علـى أن التحدي الـذي تمثله الصين مختلف،  التـي صـدرت فــي مـارس 2021، نصَّ
، تَُعـد  فـي ضـوء قوتهـا االقتصاديـة والدبلوماسـية والعسـكرية والتكنولوجيـة، ومـن ثَـَمّ

اإلدارة األمريكيـة الصيـن التحـدي األكبـر واألكثـر خطـًرا عليهـا حتـى من روسـيا.

هـذا االستشـعار األمريكـي ألهميـة خطـر تنامي النفوذ الصيني لمـا يمثله من تهديد 
المـدى  الدولـي علـى  النظـام  تبـوُّء مقعـد قيـادة  المتحـدة فـي  الواليـات  السـتمرار 
المتوسـط والطويـل، دفـع اإلدارة األمريكيـة إلـى تكثيـف تحركاتهـا بمناطـق الجـوار 
الصينـي وفـي مجالهـا الحيـوي، ال سـيما بمنطقـة »اإلندوباسيفـــيك«، بمـا يؤشـر 
إلـى مسـاٍع أمريكيـة لمحاصـرة الصيـن، ووقـف نفوذها السياسـي والعسـكري، وذلك 
مـن خـال تكويـن عـدد مـن األحـاف مثـل تجمـع الحـوار األمنـي الرباعـي »كـواد« 
الـذي يضـم الواليـات المتحـدة األمريكيـة والهند وأسـتراليا واليابـان، والذي يُوَصف 
بـ«الناتـو اآلسـيوي«، كمـا أنشـأت واشـنطن تحالـف »أوكـوس« والـذي يضـم الواليـات 
بتطويـر  كبيـًرا  اهتماًمـا  يولـي  والـذي  وأسـتراليا،  وبريطانيـا  األمريكيـة  المتحـدة 
األسـلحة الفـرط صوتيـة، وقـدرات الحرب اإللكترونية، وتبـادل المعلومات والمعرفة 

فـي المجـاالت األمنيـة والدفاعيـة والتكنولوجيـة والـذكاء االصطناعـي.
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وتسـتهدف الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن إثـارة المشـكات والتحديـات في مواجهة 
الدولـي  النظـام  قيـادة  فـي  المشـاركة  أو  لقيـادة  الطموحـة  الصيـن عرقلـة مسـيرتها 
والعمـل علـى خلـق نظـام دولـي جديـد، تـارة بإثـارة قضايـا االضطهـاد الدينـي والعرقـي 
فـي إقليـم شـينجيانج، وتـارة بقضايـا الحريـات فـي هونـج كونـج، وتـارة بحقوق اإلنسـان 
والديمقراطيـة، وتـارة ثالثـة بتحريـض الفلبيـن علـى اللجـوء لمحكمـة العـدل الدوليـة 
للمطالبـة بحقوقهـا فـي بحـر الصيـن الجنوبـي، وتـارة رابعة بتسـخين الوضـع في تايوان 
بزيارة رئيسـة مجلس النواب األمريكي »نانسـي بيلوسـي« وتقديم الوعود بمخصصات 
لمنظومـة التسـليح فـي تايـوان، فضـلًا عـن شـن حـرب تجاريـة، ومقاطعـة العديـد مـن 

الشـركات الصينيـة خاصـة التكنولوجيـة منهـا، والتحريـض ضـد الصيـن.

كل ذلـك، فضـلًا عـن الحـرب الروسـية األوكرانيـة، يجعـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
منشـغلة بشـكل كبيـر باألوضـاع فـي المحيـط الهـادئ وشـرق آسـيا وآسـيا الوسـطى 
وشـرق أوروبـا علـى حسـاب اهتمامهـا بمنطقـة الشـرق األوسـط والقضايـا واألزمـات 
المنطقـة، مـا قـد يخلـق فراًغـا  الـدور األمريكـي بشـكل كبيـر فـي  العربيـة؛ فتراجـع 
بالمنطقـة، وثـار التسـاؤل حـول قـدرة الصيـن علـى مـلء هـذا الفـراغ، أو مسـاعدة دول 
المنطقـة علـى ملئـه حـال حدوثـه، وسـبل تحقيـق ذلـك، ومـا إذا كان لـدى الجانبيـن 
اسـتراتيجية أو تصـور حـول آليـات عمليـة فاعلـة تجعـل مـن المنطقـة العربيـة شـريًكا 
يمتلـك القـدرة والقـوة الازمتيـن لمـلء هـذا الفـراغ، األمـر الـذي يؤكـد أهميـة التعـاون 
العربـي الصينـي المشـترك فـي هـذا التوقيـت وخـال الفتـرة المقبلـة. إن نجـاح الصين 
سـواء في ملء الفراغ الذي تركه الدور األمريكي بالشـرق األوسـط أو مسـاعدة الدول 
العربيـة علـى تجـاوز هـذا الوضـع بامتاك عناصر القوة والقدرة المختلفة، ال شـك أنه 
سـيحقق توازًنـا اسـتراتيجّيًا بالـغ األهميـة بالمنطقـة، وربمـا يبشـر ببـزوغ نظـام عالمـي 
جديـد وبـروز قـوى دوليـة جديـدة يمكنهـا تحقيـق التـوازن االسـتراتيجي فـي النظـام 

الدولـي والمفتقـد منـذ نهايـة الحـرب البـاردة وانهيـار االتحـاد السـوفيتي.

التعاون العربي الصيني 
التـي  األولـى  القمـة  أعقـاب  فـي  وزخًمـا  أهميـة  الصينـي  العربـي  التعـاون  اكتسـب 
اسـتضافتها الريـاض، والتـي كشـفت عـن تقـارب كبيـر فـي الـرؤى والتوجهـات والدعـم 
المتبـادل فـي القضايـا ذات االهتمـام المشـترك، بمـا يفـرض علـى الجانبيْـن الُمضـي 
قدًمـا فـي سـبيل تعزيـز هـذا التعـاون، بمـا يحقـق التـوازن االسـتراتيجي فـي المنطقـة 
يُعـَرف  مـا  لخلـق  المتكـررة  الصيـن  دعـوة  مـع  سـيما  ال  تقديـر،  أقـل  علـى  العربيـة، 
بـ«مجتمـع مصيـر مشـترك عربـي صينـي« الـذي اقترحـه الرئيـس الصينـي »شـي جيـن 
بينـج« ألول مـرة فـي عـام 2014 خـال االجتمـاع الـوزاري السـادس لمنتـدى التعـاون 
الصينـي العربـي، ومـا أعقـب ذلـك مـن تنـاول بشـيء مـن التفصيـل خـال زيارتـه لمقـر 
الجامعـة العربيـة بالقاهـرة فـي ينايـر 2016- لسياسـة الصيـن فـي الشـرق األوسـط 
فـي العصـر الجديـد بطريقـة شـاملة ومنهجيـة، ورسـم مخطـط للتنميـة المسـتقبلية 

للعاقـات الصينيـة العربيـة؛ مـا أدى إلـى تحسـين التعـاون الشـامل بيـن الطرفيـن.

واشـــنطن  تســـتهدف 
المشـــكالت  إثـــارة  مـــن 
للصيـــن عرقلـــة مســـيرتها 
لقيـــادة أو المشـــاركة فـــي 
الدولـــي،  النظـــام  قيـــادة 
قضايـــا  بإثـــارة  تـــارة 
الدينـــي  االضطهـــاد 
إقليـــم  فـــي  والعرقـــي 
شـــينجيانج، وتـــارة أخـــرى 
فـــي  الحريـــات  بقضايـــا 
هونـــج كونـــج، وتـــارة ثالثـــة 
بتحريـــض الفلبيـــن علـــى 
اللجـــوء لمحكمـــة العـــدل 
للمطالبـــة  الدوليـــة 
بحـــر  فـــي  بحقوقهـــا 
الصيـــن الجنوبـــي، وتـــارة 
الوضـــع  بتســـخين  رابعـــة 

تايـــوان.   فـــي 
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وفـي عـام 2018، أعلـن »شـي« اتفـاق الصيـن والـدول العربيـة علـى إقامـة »شـراكة 
والتنميـة  الشـامل  للتعـاون  المسـتقبل  نحـو  موجهـة  عربيـة  صينيـة  اسـتراتيجية 
المشـتركة« فـي االجتمـاع الـوزاري الثامـن لمنتـدى التعـاون الصينـي العربـي. وفـي 
يوليو 2020، توصلت الصين والدول العربية إلى توافق حول إدراج »البناء المشترك 
لمجتمـع مصيـر مشـترك صينـي عربـي فـي العصر الجديد« في إعـان عمان، الذي 

اعتُِمـد خـال االجتمـاع الـوزاري التاسـع لمنتـدى التعـاون الصينـي العربـي.

أهميــة التعــاون العربــي الصينــي فــي تحقيــق التــوازن 
االســتراتيجي

التـوازن االسـتراتيجي فـي منطقـة الشـرق األوسـط، وخاصـة فـي المنطقـة العربيـة، 
يمثـل هاجًسـا يـؤرق الكثيـر مـن صانعـي القـرار والمواطنيـن علـى حـد سـواء؛ لمـا 
لـه مـن تأثيـرات وانعكاسـات مختلفـة علـى العديـد مـن الجوانـب، سـواء األمنيـة أو 
السياسـية أو االقتصادية والتنموية. ويمكن للصين في إطار أهدافها االسـتراتيجية 
المعروفـة بالهدفيـن المئوييـن، والتـي احتفلت بالفعـل في عام 2021 بتحقيق الهدف 
األول منهمـا والمتمثـل فـي »بنـاء مجتمـع رغيـد الحيـاة علـى نحـو شـامل«، وسـعيها 
جاهدة وفق روح وتوجيهات المؤتمر الوطني العام الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني 
الثانـي عـام 2049  المئـوي  الهـدف  إلـى تحقيـق  أكتوبـر 2022-  ُعِقـد فـي  والـذي 
بمناسـبة االحتفـال بتأسـيس جمهوريـة الصيـن الشـعبية والمتمثـل فـي »بنـاء دولـة 
اشـتراكية حديثـة قويـة ومتحضـرة ومتناغمـة«، أن تكـون علـى قمـة النظـام الدولـي، 

سـواء منفـردة أو برفقـة قـوى أخـرى.

وفـي هـذا اإلطـار، تحـرص الصيـن فـي ظـل سـعيها لتحقيـق هـذا الهدف علـى تعزيز 
دورهـا الدولـي علـى مختلـف األصعـدة، وعـدم االقتصـار علـى الـدور االقتصـادي 
والتجـاري فحسـب، وهـو األمـر الـذي يتوقـف علـى تقديـر القيـادة الصينيـة لتوقيـت 
تدريجّيًـا وبحسـب  يحـدث  أن  ـع  يُتوقَّ والـذي  ولكيفيتـه وحـدوده،  الـدور  لعـب هـذا 
الحاجـة، والتـي تحددهـا بطبيعـة الحـال متطلبـات األمـن القومـي الصينـي علـى أقل 

تقديـر فـي مراحلـه األولـى.

ويمكـن للصيـن -التـي بلـغ حجـم تجارتهـا مـع العالـم العربـي نحـو 330 مليـار دوالر 
ع أن تصل خال عامين أو ثاثة إلى 430 مليار دوالر، والتي تبلغ اسـتثماراتها  ويُتوقَّ
ا في مسـاعدة الدول  فـي المنطقـة العربيـة نحـو 200 مليـار دوالر- أن تلعب دوًرا مهّمً
التنمويـة، مـن  التكنولوجيـا، وتنفيـذ الخطـط  بنـاء قدراتهـا، وتوطيـن  العربيـة علـى 
خـال التفاعـل بيـن الوفـورات االقتصاديـة والماليـة الخليجيـة واإلمكانـات والقدرات 
العربيـة، والخبـرات والتكنولوجيـا الصينيـة؛ حيـث يمكن للمنطقـة العربية التي تحتاج 
إلـى معـدالت تنمويـة واقتصاديـة ضخمـة أن تكـون محـرًكا قوّيًـا لاقتصـاد الصينـي، 
إلـى األسـواق  للولـوج  العربيـة  وفرصـة لتوطيـن الصناعـات الصينيـة فـي المنطقـة 
المختلفة، سواًء العربية أو اإلفريقية أو األوروبية أو حتى األمريكية، وكسر الحصار 

تحـــرص الصيـــن فـــي 
لتحقيـــق  ســـعيها  ظـــل 
دولـــة  »بنـــاء  هـــدف 
قويـــة  حديثـــة  اشـــتراكية 
ومتناغمـــة«،  ومتحضـــرة 
علـــى تعزيـــز دورها الدولي 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، 
علـــى  االقتصـــار  وعـــدم 
االقتصـــادي  الـــدور 
والتجـــاري فحســـب، وهـــو 
األمـــر الـــذي يتوقـــف علـــى 
ــادة الصينيـــة  تقديـــر القيـ
لتوقيـــت لعـــب هـــذا الـــدور 

ولكيفيتـــه وحـــدوده.  
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الـذي قـد يُفـرض علـى الصناعـات الصينيـة المنتَجـة داخـل الصيـن، كمـا أن ذلـك من 
التلـوث البيئـي، والتخلـص مـن  شـأنه أن يسـهم فـي جهـود الصيـن للسـيطرة علـى 
الكثيـر مـن الصناعـات التـي تَُعـد إعادة إنتاجهـا بتكنولوجيا متطورة أفضـل اقتصادّيًا 
ـن الـدول العربيـة مـن بناء اقتصـاد إنتاجي  وبيّئًـا مـن إعـادة هيكلتهـا، األمـر الـذي يُمكِّ

قـوي، بمـا يحقـق لهـا توازًنـا فـي الجانـب االقتصـادي مـع العالـم الخارجـي.

ويمكـن القـول بـأن هـذا التعـاون العربـي الصينـي ورغبـة الصيـن فـي لعـب دور فـي 
الشـرق األوسـط باإلضافـة إلـى الـدور الروسـي، ال شـك أنهمـا شـجعا المملكـة العربيـة 
السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى رفـض الطلبـات األمريكيـة بزيـادة 
ضـخ البتـرول والغـاز بدوافـع اقتصاديـة، والتزامهمـا بقـرار تحالـف »أوبـك بلـس«، رغـم 
التهديـدات األمريكيـة بـ«عواقـب وخيمـة«، وتأكيـد الخارجيـة السـعودية فـي المقابل أن 
»المملكة ال تقبل اإلماءات وترفض أي تصرفات أو مسـاٍع لتحوير األهداف السـامية 

التـي تعمـل عليهـا لحمايـة االقتصـاد العالمـي مـن تقلبـات األسـواق البتروليـة«.

هـذا التغيـر فـي الخطـاب السياسـي بيـن الدول العربية وواشـنطن لم يـأِت من فراغ، 
وإنمـا اسـتناًدا إلـى معطيـات عديـدة، أبرزهـا تراجـع الـدور األمريكـي فـي المنطقـة، 
بمـا يحقـق مصالـح  المشـترك،  للتعـاون  أكثـر اسـتعداًدا  أدوار قـوى أخـرى  وبـروز 

األطـراف المختلفـة، ويعـود بالنفـع علـى الجميـع.

كمــا أن الصيــن بمــا تمتلكــه مــن عاقــات قويــة مــع ضفتــي الخليــج العربــي يمكنهــا 
ــا فــي التقريــب مــا بيــن إيــران مــن جانــب ودول الخليــج والــدول  أن تلعــب دوًرا مهّمً
العربيــة مــن جانــب آخــر. ورغــم أنهــا نــأت بنفســها عــن الدخــول فــي هــذه الخافــات 
ــة، فإنــه يمكنهــا التدخــل بيــن الجانبيــن لتحقيــق مصالــح اقتصاديــة  لســنوات طويل
وتنمويــة مشــتركة بيــن األطــراف الثاثــة عبــر مبــادرة »الحــزام والطريــق«، وذلــك فــي 
ــات  ــى الوالي ــة منهــا لتبريــد األوضــاع فــي هــذه المنطقــة وقطــع الطريــق عل محاول
المتحــدة األمريكيــة الســتخدام الخافــات المذهبيــة واأليديولوجيــة فــي تحقيــق 

أهدافهــا السياســية وإشــعال المنطقــة مــن جديــد. 

وختاًمــا، ســبق وأكــد الرئيــس »شــي جيــن بينــج« فــي كلمته بجامعة الــدول العربية، أن 
التنميــة تَُعــد المفتــاح الســحري لحــل كل مشــكات وقضايــا المنطقــة، ويمكن للصين 
مــن خــال مبادراتهــا »الحــزام والطريــق« و«التنميــة العالميــة« و«األمــن العالمــي 
لتعزيــز األمــن للجميــع فــي العالــم«، ومــن خــال اتفاقــات الشــراكات االســتراتيجية 
الشــاملة التــي تربــط الصيــن بالــدول العربيــة، ومنتــدى التعــاون الصينــي العربــي، 
ــة  ــا مــن خــال التعــاون والتنســيق المشــترك، واســتخدام التنمي أن تلعــب دوًرا مهّمً
ــز التــوازن االســتراتيجي واألمنــي واالقتصــادي فــي  ــي تحقيــق االســتقرار وتعزي ف

المنطقــة العربيــة، بمــا يخــدم مصالــح الجانبيــن ويحقــق المكاســب المشــتركة.

بمـــا  للصيـــن  يمكـــن 
عالقـــات  مـــن  تمتلكـــه 
قويـــة مـــع ضفتـــي الخليـــج 
دوًرا  تلعـــب  أن  العربـــي 
مـــا  التقريـــب  فـــي  ـــا  مهّمً
جانـــب  مـــن  إيـــران  بيـــن 
والـــدول  الخليـــج  ودول 
العربيـــة مـــن جانـــب آخـــر. 
ورغـــم أنهـــا نـــأت بنفســـها 
هـــذه  فـــي  الدخـــول  عـــن 
لســـنوات  الخالفـــات 
يمكنهـــا  فإنـــه  طويلـــة، 
التدخـــل بيـــن الجانبيـــن 
مصالـــح  لتحقيـــق 
وتنمويـــة  اقتصاديـــة 
األطـــراف  بيـــن  مشـــتركة 
مبـــادرة  عبـــر  الثالثـــة 

ــق«.   ــزام والطريـ »الحـ
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

َســـت منظمـــة الـــدول التركيـــة فـــي عـــام 1992 بعـــد انهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي  أُسِّ
ـــت فـــي  عـــام 1990 تحـــت اســـم »مجلـــس التعـــاون للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة«، وضمَّ
ـــا - أذربيجـــان - كازاخســـتان - أوزبكســـتان -  ـــا خمـــس دول، هـــي: تركي عضويته
قيرغيزســـتان، وثـــاث دول بصفـــة مراقـــب، هـــي: المجـــر- تركمانســـتان - قبـــرص 
ـــة إســـطنبول، ويحتـــوي المقـــر  الشـــمالية التركيـــة. ويقـــع مقـــر المنظمـــة فـــي مدين
علـــى المؤسســـات التاليـــة: جمعيـــة البرلمانـــات للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة - مجلـــس 
ـــرف والبورصـــات  ـــة - اتحـــاد الغ ـــة للثقاف ـــة األكاديمي ـــة - المنظم ـــال المنظم أعم
ــي  ــتان، فـ ــمرقند بأوزبكسـ ــة سـ ــهدت مدينـ ــد شـ ــة. وقـ ــدول المنظمـ ــترك لـ المشـ
نوفمبـــر 2022، انعقـــاد القمـــة التاســـعة للمنظمـــة، تحـــت عنـــوان »عهـــد جديـــد 

ـــة المشـــتركة«. ـــة والرفاهي ـــة - نحـــو التنمي للحضـــارات التركي

األبعاد االستراتيجية لمنظمة الدول التركية
ــن  ــاون بيـ ــتقرار والتعـ ــام واالسـ ــز السـ ــى تعزيـ ــة إلـ ــدول التركيـ ــة الـ ــدف منظمـ تهـ
الـــدول األعضـــاء، والكشـــف عـــن إمكانـــات التنميـــة المشـــتركة بينهـــا، وذلـــك فـــي 
إطـــار الركائـــز الرئيســـة التـــي تجمـــع شـــعوب الـــدول الناطقـــة بالتركيـــة مـــن حيـــث 
ـــط  ـــث الرواب ـــا مـــن حي ـــم المشـــتركة، وأيًض ـــد والقي ـــة والتقالي ـــة والثقاف ـــة والهوي اللغ
ـــدد  ـــدول بع ـــز هـــذه ال ـــي. وتتمي ـــارب الجغراف ـــة المشـــتركة، والتق ـــة والتاريخي العرقي
مـــن المقومـــات يتمثـــل أولهـــا فـــي الموقـــع الجغرافـــي واالســـتراتيجي لـــدول المنظمـــة، 
ـــغ عـــدد ســـكان دول المنظمـــة نحـــو )150(  ـــة الســـكانية؛ حيـــث يبل إضافـــة إلـــى الكتل
ـــر  ـــو مت ـــا تتجـــاوز مســـاحتها )4.5( ماييـــن كيل مليـــون نســـمة، يعيشـــون فـــي جغرافي
مربـــع. هـــذا ويبلـــغ الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لـــدول المنظمـــة )1.5( تريليـــون 
ـــار  ـــي )536( ملي ـــي االقتصـــاد العالم ـــدول األعضـــاء ف ـــغ حجـــم تجـــارة ال دوالر، ويبل
دوالر، ويصـــل حجـــم التجـــارة المتبادلـــة بيـــن دولهـــا نحـــو )16( مليـــار دوالر، كمـــا 
تبلـــغ مســـاهمة االســـتثمار األجنبـــي فيهـــا نحـــو )460( مليـــار دوالر. وباإلضافـــة إلـــى 

ذلـــك تَُعـــد دول المنظمـــة مركـــًزا عالمّيًـــا للطاقـــة. 

منظمة الدول التركية.. بين 
الواقع والمستقبل

أ. د. محمود العــــــدل

أستاذ الدراسات التركية - كلية الدراسات اآلسيوية العليا - جامعة الزقازيق
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هـــذا وتتضمـــن اســـتراتيجية منظمـــة الـــدول التركيـــة للفتـــرة بيـــن عامـــي »2022 - 
2026« تنفيـــذ وثيقـــة »رؤيـــة العالـــم التركـــي 2040«، التـــي ُقِبلــَـت فـــي القمـــة األخيـــرة 
ــاون فـــي مجـــاالت  ــة بنـــد للتعـ ــا يزيـــد علـــى مائـ فـــي ســـمرقند، والتـــي تتضمـــن مـ
السياســـة الخارجيـــة، واالقتصـــاد، والمواصـــات، والجمـــارك، والســـياحة، والتعليـــم، 

ـــي: ـــا كاآلت ـــن تحليله واإلعـــام، والرياضـــة والشـــباب، يمك

األبعاد االقتصادية والتجارية
المبـــادرات  دعـــم  إلـــى  التركيـــة  الـــدول  بمنظمـــة  األعضـــاء  الـــدول  تســـعى 
االقتصاديـــة الهادفـــة إلـــى زيـــادة التعـــاون الثنائـــي ومتعـــدد األطـــراف فـــي مجـــاالت 
ــن  ــة بيـ ــارة المتبادلـ ــة وأن التجـ ــارك، خاصـ ــتثمار والجمـ ــل واالسـ ــارة والنقـ التجـ
ـــئ  ـــك أُنِش ـــة. لذل ـــي التجـــارة الخارجي ـــن إجمال ـــط م ـــغ )4٪( فق ـــة تبل دول المنظم
الصنـــدوق االســـتثماري التركـــي الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي 
بيـــن الـــدول األعضـــاء والـــدول المراقبـــة، ويســـاعد علـــى بنـــاء تكامـــل مالـــي لـــدول 
المنظمـــة، كمـــا ُكلَِّفـــت الـــوزارات المعنيـــة فـــي دول المنظمـــة بمواصلـــة المناقشـــات 
ــة  ــريعات الوطنيـ ــع التشـ ــى مـ ــا يتماشـ ــرة، بمـ ــارة الحـ ــة للتجـ ــرام اتفاقيـ ــول إبـ حـ
للـــدول األعضـــاء إللغـــاء الضرائـــب الجمركيـــة، وتعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي 

ــتثماري. واالسـ

اســـتراتيجية  تتضمـــن 
منظمة الدول التركية للفترة 
 »2026  -  2022« عامـــي  بيـــن 
العالـــم  »رؤيـــة  وثيقـــة  تنفيـــذ 
التركـــي 2040«، التي ُقِبَلت في 
القمـــة األخيـــرة في ســـمرقند، 
يزيـــد  مـــا  تتضمـــن  والتـــي 
علـــى مائـــة بنـــد للتعـــاون فـــي 
مجاالت السياســـة الخارجية، 
والمواصـــالت،  واالقتصـــاد، 
والســـياحة،  والجمـــارك، 
والتعليم، واإلعالم، والرياضة 

والشـــباب.  
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َعـت »اتفاقيـة النقـل الدولـي المشـترك للبضائـع بيـن الـدول األعضـاء فـي  كذلـك ُوِقّ
منظمة الدول التركية« كخطوة لتسـهيل عمليات النقل بين الدول األعضاء. وفي هذا 
اإلطـار، يأتـي االفتتـاح الوشـيك لممـر زانجيـزور، وزيـادة طاقـة نقـل خـط سـكة حديـد 
)باكـو - تبيليسـي - قـارس(، وتدشـين خـط سـكة حديـد )أوزبكسـتان - قيرغيزسـتان 
- الصيـن( وخـط سـكة حديـد )تيرميـز ومـزار شـريف - كابـول - بيشـاور( اللذيـن 
سيُسـهمان فـي تنويـع طـرق النقـل بيـن أوروبا وآسـيا. كما ُكلَِّفت الـوزارات المعنية لدى 
الـدول األعضـاء بتشـجيع سـلطات الطيـران المدنـي الوطنيـة علـى التعـاون وتعزيـز 
سياسـة النقـل الجـوي؛ لتوسـيع شـبكات النقـل والشـحن الجـوي والرحـات الجويـة 

منخفضـة التكلفـة بيـن الـدول األعضـاء؛ لزيـادة حجـم التجـارة وتنشـيط السـياحة.

األبعاد السياسية واألمنية والعسكرية
يَُعــد التعــاون السياســي مــن بيــن األهــداف والغايــات الرئيســة للمنظمــة؛ حيــث 
تهــدف المنظمــة إلــى تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الــدول األعضــاء، والحفــاظ 
ــا  ــز المواقــف المشــتركة تجــاه قضاي ــا، وتعزي ــى الســام فــي المنطقــة وخارجه عل
ــي والتطــرف،  ــة، وتنســيق اإلجــراءات لمكافحــة اإلرهــاب الدول السياســة الخارجي
ــز التعــاون اإلقليمــي والثنائــي فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك. كمــا  وتعزي
ــع  ــم م ــة حــوار دائ ــة إلقام ــادرة الرامي ــة بالمب ــي المنظم ــدول األعضــاء ف ــت ال رحب
الســلطات األفغانيــة مــن خــال بعثــات رفيعــة المســتوى؛ حيــث أعربــت الــدول عــن 
قلقهــا العميــق إزاء الحالــة االقتصاديــة واإلنســانية المترديــة فــي أفغانســتان، خاصــة 
ــا  ــا؛ مم ــف شــمال األطلســي منه ــة وحل ــات المتحــدة األمريكي ــد انســحاب الوالي بع

ــا مــن عــدم االســتقرار فــي المنطقــة.  ــا وخوًف أحــدث فراًغ

كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن ضمــن القــرارات السياســية للقمــة التاســعة 
للمنظمــة، تغييــر اســم مجلــس التعــاون للــدول الناطقــة بالتركيــة، إلــى منظمــة الــدول 
التركيــة OTS، وإكســابها صفــة »منظمــة دوليــة« لهــا هيــكل إداري وتنفيــذي؛ ممــا 
يعمــل علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي الذي يُلــِزم أعضاءه بااللتــزام بتنفيذ القرارات 
المتخــذة بشــكل مشــترك بمــا يحقــق أهــداف المنظمــة. كمــا أعلــن الرئيــس التركــي 
ــة  ــة( بصف ــرص التركي ــة شــمال قب ــام )جمهوري ــب أردوغــان« عــن انضم »رجــب طي
مراقــب إلــى المنظمــة، باعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن العالــم التركــي، األمــر الــذي 
يشــير إلــى اعتــراف ضمنــي مــن الــدول األعضــاء والــدول المراقبــة فــي منظمــة 
الــدول التركيــة بجمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة التــي ال يعتــرف بهــا المجتمــع 

الدولــي باســتثناء تركيــا.

علـى  ترتكـز  اسـتراتيجيتها  فـي  المعلنـة  المنظمـة  أهـداف  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
التعـاون االقتصـادي والتجـاري والثقافـي والسياسـي، فـإن مخرجـات القمة التاسـعة 

القــرارات  مــن ضمــن 
السياســية للقمة التاســعة 
اســم  تغييــر  للمنظمــة، 
للــدول  التعــاون  مجلــس 
إلــى  بالتركيــة،  الناطقــة 
التركيــة  الــدول  منظمــة 
صفــة  وإكســابها   ،OTS
لهــا  دوليــة«  »منظمــة 
وتنفيــذي؛  إداري  هيــكل 
إضفــاء  علــى  يعمــل  ممــا 
الــذي  المؤسســي  الطابــع 
بااللتــزام  أعضــاءه  ُيلــِزم 
القــرارات  بتنفيــذ 
المتخــذة بشــكل مشــترك 
أهــداف  يحقــق  بمــا 

المنظمــة.  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

204

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

شـملت بنـًدا تدعـو فيـه المنظمـة إلـى توثيـق التعـاون فـي مجـال التعـاون العسـكري 
والصناعـات الدفاعيـة، وحتـى اآلن ال توجـد اتفاقيـة للدفـاع المشـترك بيـن دول 
المنظمـة. ومـع ذلـك لوِحـظ تنامـي التعـاون الثنائـي بيـن دول المنظمـة فـي المجـال 
العسـكري والصناعـات الدفاعيـة، مثـل تعـاون تركيـا مـع أذربيجـان في حربهـا بإقليم 
كارابـاخ، ودعمهـا بالطائـرات المسـيرة التـي أظهـرت قدرتهـا على حسـم الصراع في 

كارابـاخ خـال )44( يوًمـا مـن الحـرب بيـن أذربيجـان وأرمينيـا.  

األبعاد االجتماعية والثقافية
تَُعـــد الثقافـــة واللغـــة والتاريـــخ المشـــترك للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة الركائـــز 
ــة؛ لذلـــك تســـعى إلـــى  ــاون بيـــن دول المنظمـ ــا التعـ ــوم عليهـ ــية التـــي يقـ األساسـ
تعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــاالت الثقافـــة والرياضـــة والتعليـــم والتكنولوجيـــا. ومـــن 
مخرجـــات قمـــة ســـمرقند فـــي هـــذا الصـــدد إنشـــاء مجلـــس يضـــم رؤســـاء 
المجالـــس الدينيـــة اإلســـامية تحـــت مظلـــة المنظمـــة؛ لتطويـــر التعـــاون بيـــن 
المجالـــس علـــى أســـاس أفـــكار التضامـــن اإلســـامي والقيـــم الوطنيـــة والدينيـــة 
واألخاقيـــة والثقافيـــة للشـــعوب التركيـــة، كمـــا أكـــدت القمـــة أهميـــة دعـــم 
البرامـــج والمشـــروعات المشـــتركة فـــي مجـــال الشـــباب والرياضـــة، واألنشـــطة 
التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــة الدوليـــة للثقافـــة التركيـــة )TÜRKSOY(، ومؤسســـة 
الثقافـــة والتـــراث التركيـــة )Türk Kültür Ve Miras Vakfı(، لتعزيـــز روابـــط 
اإلخـــاء والتضامـــن بيـــن الشـــعوب التركيـــة، ونقـــل التـــراث الثقافـــي المشـــترك إلـــى 

األجيـــال القادمـــة، وتعزيـــزه فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. 

المواقف الدولية من منظمة الدول التركية
تتبايـــن المواقـــف الدوليـــة إزاء منظمـــة الـــدول التركيـــة وفًقـــا لمصالـــح كل دولـــة 

ـــي: ـــا يل ـــا يتضـــح فيم ـــم، أو التحـــوط والحـــذر، كم ـــد والدع ـــن التأيي ـــا بي م

جمهوريـــات  خمـــس  التركيـــة  الـــدول  منظمـــة  تضـــم  الروســـي:  الموقـــف 
ــتان  ــتان وأوزبكسـ ــتان وقرغيزسـ ــان وكازاخسـ ــي: )أذربيجـ ــابقة، وهـ ــوفيتية سـ سـ
وتركمانســـتان(، وتُِعـــد روســـيا هـــذه الـــدول ضمـــن منطقـــة النفـــوذ الحيـــوي 
ـــده  ـــع موســـكو به ـــث تجم ـــًدا لروســـيا؛ حي ـــة تهدي ـــل المنظم ـــا، وال تمث الخاصـــة به

الـــدول مجموعـــة مـــن الروابـــط االقتصاديـــة المهمـــة.

الموقـــف الصينـــي: علـــى الرغـــم مـــن أن منظمـــة الـــدول التركيـــة قـــد تَُعـــد فرصـــة 
ـــر  ـــق«، تُثي ـــادرة »الحـــزام والطري ـــا ضمـــن مب ـــن لتوســـيع نطـــاق طـــرق تجارته للصي
رؤيـــة المنظمـــة التوتـــرات السياســـية بيـــن تركيـــا والصيـــن؛ نظـــًرا لدعـــم تركيـــا 

ـــن. ـــرك فـــي الصي ـــن مـــن اإليجـــور التُّ لمـــا يقـــرب مـــن عشـــرة مايي
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ل منظمـة الـدول التركيـة تهديـًدا إليـران؛ نظـًرا ألن »دعـم  الموقـف اإليرانـي: تُشـكِّ
مساعي الدول األعضاء الفتتاح ممر زانجيزور في أقرب وقت« يَُعد أحد مخرجات 
القمـة التاسـعة، والـذي يربـط بيـن جمهوريـة أذربيجـان وإقليـم ناخيتشـيفان التابـع 
لهـا والمتمتـع بالحكـم الذاتـي داخـل أرمينيـا، األمـر الـذي تعتبـره طهـران محاولـة 

لحصارهـا جغرافّيًـا، لذلـك تحـاول التصـدي إلنشـائه.

الموقـــف األمريكـــي: تخـــدم المنظمـــة بشـــكل غيـــر مباشـــر الواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة بســـبب دورهـــا الـــذي يحـــد مـــن تصاُعـــد النفـــوذ الصينـــي والروســـي 
فـــي المنطقـــة، خاصـــة مـــع تنامـــي الحركـــة الدبلوماســـية لتركيـــا وتصاُعـــد نفوذهـــا 

فـــي آســـيا.

موقـــف االتحـــاد األوروبـــي: يحتـــاج االتحـــاد األوروبـــي إلـــى دور هـــذه المنظمـــة 
ـــن مـــن  ـــع وصـــول الاجئي فـــي فـــرض األمـــن واالســـتقرار ومكافحـــة اإلرهـــاب ومن
ــدول  ــة لـ ــة الغنيـ ــوارد الطاقـ ــى مـ ــاج إلـ ــا يحتـ ــا، كمـ ــى أوروبـ ــرق األوســـط إلـ الشـ
المنظمـــة أيًضـــا، لكـــن قـــرار انضمـــام )جمهوريـــة شـــمال قبـــرص التركيـــة( بصفـــة 
مراقـــب إلـــى المنظمـــة أدى إلـــى حـــدوث توتـــرات سياســـية؛ حيـــث رفـــض االتحـــاد 
ـــي  ـــراف الدول ـــى تســـهيل االعت ـــأي عمـــل يهـــدف إل ـــدًدا بـ ـــي هـــذا القـــرار من األورب
بالكيـــان القبرصـــي التركـــي االنفصالـــي. وفـــي هـــذا الســـياق أعلنـــت الخارجيـــة 
التركيـــة رفضهـــا التـــام إلعـــان االتحـــاد األوروبـــي، مؤكـــدة أن القـــرار المتعلـــق 
بانضمـــام جمهوريـــة شـــمال قبـــرص التركيـــة كعضـــو مراقـــب تـــمَّ اتخـــاذه باإلجمـــاع 

ـــة.  ـــدول التركي ـــة ال ـــة منظم ـــي قم ف

مستقبل منظمة الدول التركية
تواجـــه دول المنظمـــة عـــدًدا مـــن التحديـــات األمنيـــة والتوتـــرات السياســـية، والتـــي 
يتمثـــل أبرزهـــا فـــي اإلرهـــاب مـــع اســـتمرار نشـــاط تنظيـــم داعـــش، كمـــا تَعتبـــر 
تركيـــا منظمـــة حـــزب العمـــال الكردســـتاني منظمـــة إرهابيـــة، وذلـــك إضافـــة 
إلـــى الصـــراع المســـتمر بيـــن أذربيجـــان وأرمينيـــا حـــول إقليـــم كارابـــاخ، والتوتـــر 
ــتان،  ــتان وطاجيكسـ ــتان، وبيـــن قيرغيزسـ ــتان وتركمانسـ الحـــدودي بيـــن أوزبكسـ
والـــذي يصاحبـــه تبـــادل دوري إلطـــاق النـــار. ولكـــن بالرغـــم مـــن هـــذه التحديـــات، 
ـــح أن تشـــهد منظمـــة الـــدول التركيـــة توطيـــد التعـــاون بيـــن دولهـــا  فإنـــه مـــن المرجَّ
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  المجـــاالت  فـــي  القادمـــة، خاصـــة  الســـنوات  خـــال 

والثقافيـــة والصناعـــات الدفاعيـــة، كمـــا يلـــي:

ـــا: يتضـــح مـــن خـــال مخرجـــات القمـــم التـــي تُعقـــد بصفـــة دوريـــة أن  اقتصادّيً
منظمـــة الـــدول التركيـــة تُمثـــل قـــوة صاعـــدة بفضـــل الروابـــط المشـــتركة التـــي 

الـدول  منظمـة  ل  ُتشـكِّ
إليـران؛  تهديـًدا  التركيـة 
مسـاعي  »دعـم  ألن  نظـًرا 
ممـر  الفتتـاح  األعضـاء  الـدول 
ُيَعـد  زانجيـزور فـي أقـرب وقـت« 
أحـد مخرجـات القمة التاسـعة، 
جمهوريـة  بيـن  يربـط  والـذي 
أذربيجـان وإقليـم ناخيتشـيفان 
بالحكـم  والمتمتـع  لهـا  التابـع 
األمـر  أرمينيـا،  داخـل  الذاتـي 
محاولـة  طهـران  تعتبـره  الـذي 
لذلـك  ـا،  جغرافّيً لحصارهـا 

تحاول التصدي إلنشائه.  
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ـــة  ـــد تشـــهد الســـنوات القادم ـــة، وق ـــدول المراقب ـــدول األعضـــاء وال ـــن ال ـــع بي تجم
تقدًمـــا ملحوًظـــا فـــي مســـتوى االســـتثمارات، وحجـــم التبـــادل التجـــاري، مـــن خـــال 
ـــن دول المنظمـــة؛  ـــة تجـــارة حـــرة بي ـــع اتفاقي ـــى توقي ـــة إل ـــادرات الرامي ـــذ المب تنفي
ــارك  ــر جمـ ــى صفـ ــل إلـ ــة لتصـ ــاء المنظمـ ــن أعضـ ــة بيـ ــوم الجمركيـ ــع الرسـ لرفـ
ــن  ــة مـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــة تطويـ ــهد دول المنظمـ ــا ستشـ ــام 2030، كمـ ــول عـ بحلـ
ـــي  ـــدول األعضـــاء والموان ـــن ال ـــل بي ـــة النق ـــة؛ لتســـهيل عملي طـــرق وســـكك حديدي

البحريـــة التركيـــة علـــى البحـــر المتوســـط. 

ا مـــع الـــدول  ـــح أن تشـــهد الصناعـــات الدفاعيـــة التركيـــة نمـــّوً ا: مـــن المرجَّ عســـكرّيً
األعضـــاء بالمنظمـــة، مـــع اســـتمرار التدريبـــات العســـكرية المشـــتركة بيـــن جيـــوش 
ــي  ــي فـ ــي وجماعـ ــكل ثنائـ ــا بشـ ــع إجراؤهـ ــن المتوقـ ــي مـ ــاء، والتـ ــدول األعضـ الـ
ــع  ــا مـ ــان فـــي حربهـ ــم التركـــي ألذربيجـ ــا أن نمـــوذج الدعـ ــة، كمـ ــوام القادمـ األعـ
أرمينيـــا عـــام 2020 قـــد يشـــكل نـــواة مســـتقبلية لتوقيـــع اتفاقيـــة للدفـــاع المشـــترك 

ـــدول األعضـــاء بالمنظمـــة. ـــن ال بي

ا: مـــن المتوقـــع لمنظمـــة الـــدول التركيـــة أن يكـــون لهـــا تأثيـــر فّعـــال  سياســـّيً
فـــي السياســـة الدوليـــة، خاصـــة أنهـــا تســـعى إلـــى توســـيع دائـــرة العضويـــة فيهـــا 

وإشـــراك دول كالصيـــن وروســـيا، ودول عربيـــة وإفريقيـــة بصفـــة مراقـــب.           

وختاًمـــا، تتمتـــع منظمـــة الـــدول التركيـــة بأهميـــة كبيـــرة بالنســـبة إلـــى تركيـــا التـــي 
ــكرية  ــة والعسـ ــية واألمنيـ ــة والسياسـ ــات االقتصاديـ ــد العاقـ ــى توطيـ ــدف إلـ تهـ
ــة  ــوى الدوليـ ــوذ القـ ــة نفـ ــاعيها لمواجهـ ــل مسـ ــيا الوســـطى، فـــي ظـ ــع دول آسـ مـ
ـــح معـــه زيـــادة دور المنظمـــة خـــال  واإلقليميـــة المتنامـــي بالمنطقـــة؛ ممـــا يُرجَّ

الفتـــرة القادمـــة. 

منظمــة  تمثــل 
قــوة  التركيــة  الــدول 
الروابــط  بفضــل  صاعــدة 
تجمــع  التــي  المشــتركة 
األعضــاء  الــدول  بيــن 
وقــد  المراقبــة،  والــدول 
القادمــة  الســنوات  تشــهد 
فــي  ملحوًظــا  تقدًمــا 
االســتثمارات،  مســتوى 
وحجــم التبــادل التجــاري، 
تنفيــذ  خــالل  مــن 
إلــى  الراميــة  المبــادرات 
تجــارة  اتفاقيــة  توقيــع 
حــرة بيــن دول المنظمــة؛ 
الجمركيــة  الرســوم  لرفــع 
المنظمــة  أعضــاء  بيــن 
لتصــل إلــى صفــر جمــارك 

  .2030 عــام  بحلــول 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

ــا  ــا، والسياســية منه ــة عموًم ــؤ بالمســار المســتقبلي للظواهــر االجتماعي ــد التنب يَُع
خصوًصــا، أكثــر مهــام التحليــل السياســي تعقيــًدا بســبب الصعوبــات العديــدة التــي 
تكتنــف هــذه المهمــة، ومــن أهــم هــذه الصعوبــات تعــدد المتغيــرات التــي تؤثــر فــي 
الظواهــر موضــوع التحليــل وتشــابكها وغيــاب التفاصيــل الدقيقــة الكافيــة عنهــا فــي 
أحيــان كثيــرة، وفــي إطــار استشــراف مســتقبل األزمــة اليمنيــة فــإن هــذه المتغيــرات 
تتمثــل فــي ثــاث مجموعــات داخليــة وإقليميــة وعالميــة، فلكــي تتوفر للمحلــل مقدرة 
ولــو نســبية علــى التنبــؤ بمســتقبل هــذه األزمــة ال بــد أن تتوفــر لــه معلومــات كافيــة 
عــن خريطــة القوى السياســية والعســكرية اليمنيــة المتناحرة والتحالفــات والجبهات 
المتصارعــة فــي داخلهــا وموازيــن القــوى فيمــا بينهــا، وكذلــك عــن مواقــف القــوى 
ــة وأوزان الدعــم وأشــكاله المختلفــة الــذي تقدمــه هــذه القــوى لألطــراف  اإلقليمي

المحليــة اليمنيــة المتناحــرة، واألمــر نفســه ينطبــق علــى القــوى العالميــة.

ونظــًرا لغيــاب المعلومــات الدقيقــة عــن هــذه المتغيــرات فــي كثيــر مــن األحيــان فــإن 
المحلليــن الذيــن يحاولــون استشــراف المســتقبل يســتعينون باالتجاهــات العامــة 
لتطــور الظواهــر التــي يحاولــون التنبــؤ بمســارها المســتقبلي، ومــا كشــفت عنــه هــذه 
االتجاهــات مــن نمــاذج لهــذا التطــور يمكــن أن تعيــن فــي عمليــة التنبــؤ، مــع التنبــه 
الكامــل ألي متغيــرات جديــدة يمكــن أن تُْحــِدث تعديــلًا أو تغييــًرا فــي هذه االتجاهات 
العامــة، وهــو مــا يتطلــب جهــًدا فائًقــا فــي متابعــة التطــورات وتدقيقهــا واالســتفادة 
مــن األخطــاء التــي تقــع فــي محــاوالت التنبــؤ لتحســين قدراتنــا التحليليــة فــي هــذا 
الصــدد، وتــزداد هــذه الصعوبــات تعقيــًدا فــي تنبــؤات المــدى القصيــر، وكذلــك 
الــذي تتصــدى لــه هــذه المقالــة؛ ألن أحداًثــا فجائيــة غيــر متوقعــة قــد تقــع لتغيــر 
مــن مســار ظاهــرة مــا مؤقًتــا علــى المــدى القصيــر، ككارثــة طبيعيــة أو اغتيــال زعيــم 
ــى مســارها  ــود إل ــة لتطــور الظاهــرة تع ــن االتجاهــات العام ــة، لك أو جائحــة صحي
الطبيعــي فــي المــدى المتوســط والطويــل، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الثــورة الثقافيــة 
الصينيــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي قــد عّطلــت صعــود الصيــن باتجــاه القمــة 

 األزمة اليمنية.. إلى أين
في عام 2023؟

أ. د. أحمد يوسف أحمد

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهـــرة
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العالميــة مؤقًتــا، لكنهــا اســتعادت توازنهــا الحًقــا، وهــي اآلن تحتــل المرتبــة الثانيــة 
فــي تسلســل القــوى الكبــرى فــي النظــام العالمــي.

وبتطبيـــق مـــا ســـبق علـــى استشـــراف مســـتقبل األزمـــة اليمنيـــة فـــي ٢٠٢٣ ســـوف 
يتـــم تحليـــل االتجاهـــات العامـــة للمتغيـــرات الداخليـــة واإلقليميـــة والعالميـــة المؤثـــرة 
علـــى الصـــراع الدائـــر فـــي اليمـــن بهـــدف التوصـــل إلـــى االستشـــراف المطلـــوب، 
واالفتـــراض الـــذي أطرحـــه فـــي هـــذا الصـــدد أن حالـــة المتغيـــرات الداخليـــة 
ـــام، وأن  ـــي مجـــرى هـــذا الع ـــة ف ـــرات ملموســـة محتمل ـــة ال تكشـــف عـــن تغي والعالمي
التغيـــر المحتمـــل خالـــه يمكـــن أن يترتـــب علـــى تطـــورات المتغيـــرات اإلقليميـــة، وإن 
كان هـــذا ال يعنـــي أن هـــذا التغيـــر المحتمـــل ســـوف يتـــم خـــال العـــام، وإنمـــا يمكـــن 
ـــا بأنـــه إن حـــدث ســـوف يكـــون أقـــرب إلـــى  أن توضـــع أسســـه وتبـــدأ خطواتـــه، علًم
ـــى آخـــر  ـــة وليـــس انتصـــاًرا لطـــرف عل ـــة أو شـــبه المتوازن ســـيناريو التســـوية المتوازن
أو اســـتبعاده، ولشـــرح هـــذا االفتـــراض يتعيـــن البـــدء بإمعـــان النظـــر فـــي المتغيـــرات 
ـــوى الشـــرعية  ـــن ق ـــى وجـــود اســـتقطاب حـــاد بي ـــى اآلن إل ـــي تشـــير حت ـــة الت الداخلي
ــن  ــاًرا مـ ــلطة، اعتبـ ــى السـ ــتولوا علـ ــن اسـ ــن الذيـ ــن الحوثييـ ــا مـ ــة وخصومهـ اليمنيـ
انقـــاب ســـبتمبر٢٠١٤، ولفهـــم هـــذا االســـتقطاب ال بـــد مـــن رده إلـــى جـــذوره 
السياســـية/ المذهبيـــة، فالمثاليـــة السياســـية للحوثييـــن هـــي نظـــام اإلمامـــة المنبثـــق 
ـــورة ٢٦ ســـبتمبر ١٩٦٢  ـــه ث ـــذي قضـــت علي ـــو النظـــام ال ـــدي، وه عـــن المذهـــب الزي
ــا  ــة نظاًمـ ــام اإلمامـ ــد نظـ ــا، ويَُعـ ــداًدا لهـ ــة امتـ ــرعية اليمنيـ ــوى الشـ ــر قـ ــي تُعتبـ التـ
ســـالًيّا، حيـــث إنـــه يحصـــر منصـــب اإلمامـــة فـــي ســـالة الحســـن والحســـين رضـــي 
اللـــه عنهمـــا، علـــى النقيـــض تماًمـــا مـــن المبـــادئ الجمهوريـــة التـــي قامـــت عليهـــا 

ثـــورة ســـبتمبر.

ولقــد تأّجــج الصــراع بيــن الطرفيــن قبــل انتفاضــة فبرايــر٢٠١١ بأربــع جــوالت 
عســكرية بيــن الحوثييــن ونظــام »علــي عبــد اللــه صالــح« فــي العقــد األول مــن هــذا 
القــرن، وازداد تأجًجــا بعــد انقــاب ســبتمبر ٢٠١٤، وخصوصــا بعــد العمليــات 
العســكرية للتحالــف العربــي ضــد الحوثييــن فيمــا ُعــرف بعاصفــة الحــزم، ولذلــك 
فشــلت كل محــاوالت التقريــب والوســاطة بينهمــا، ســواء برعايــة أمميــة كمــا تــم فــي 
مفاوضــات جنيــف ٢٠١٥ ومفاوضــات الكويــت ٢٠١٦ التــي ألقــى فيهــا أميــر الكويــت 
الراحــل بثقلــه الشــخصي، وهــو صاحــب الخبــرة التــي ال تُبــارى فــي الشــؤون الدوليــة 
وبصفــة خاصــة العربيــة واليمنيــة، أو بمبــادرات مــن دولــة بعينهــا كمــا فــي المبــادرة 
األمريكيــة ٢٠١٦ قبيــل نهايــة واليــة »بــاراك أوبامــا« أو المبــادرة العمانيــة فــي ٢٠٢١، 
وكان الســبب األصيــل لهــذا الفشــل هــو تشــدد الحوثييــن الذيــن يَــَرْون أنهــم فــي 
موضــع قــوة بعــد أن صمــدوا حتــى اآلن فــي وجــه قــوات الشــرعية اليمنيــة والتحالــف 

العربــي بــل وبــادروا بتوجيــه ضربــات لدولــه.

بيـن  الصـراع  تأّجـج 
الحوثييـن وقـوى الشـرعية 
قبل انتفاضة فبراير٢٠11، 
وازداد تأجًجـا بعـد انقـاب 
خاصـة   ،٢٠1٤ سـبتمبر 
العسـكرية  العمليـات  بعـد 
ضـد  العربـي  للتحالـف 
ُعـرف  فيمـا  الحوثييـن 
ولذلـك  الحـزم،  بعاصفـة 
فشـلت محـاوالت التقريـب 

بينهمـا.   والوسـاطة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

الــذي  الصــراع  كان 
منــذ  اليمــن  فــي  نشــب 
 ٢٠11 فبرايــر  انتفاضــة 
هــو أقــل الصراعــات التــي 
المنطقــة  فــي  تفجــرت 
انتفاضــات  بعــد  العربيــة 
بالعوامــل  تأثــًرا   ٢٠11
كانــت  إذ  العالميــة؛ 
هــي  اإلقليميــة  القــوى 
األكثــر تأثيــًرا بوضــوح فــي 

الصــراع.   مجريــات 

ــل الماضــي )٢٠٢٢(  ــي أبري ــة لســتة أشــهر ف ــى هدن ــم التوصــل إل ــا ت ــى عندم وحت
وصّعــدوا  )أكتوبــر٢٠٢٢(،  المحــدد  الموعــد  فــي  تجديدهــا  الحوثيــون  رفــض 
شــروطهم لقبــول التجديــد، ويُضــاف إلــى هــذا التشــدد الحوثــي، حــدوث ضْعــف 
وتفــكُّك نســبييْن فــي معســكر الشــرعية، ووجــود تمايــز بيــن سياســات أهــم طرفيــن 
فــي التحالــف العربــي المؤيــد للشــرعية، وقــد لوحــظ أن التغيــرات التــي طــرأت فــي 
معســكر الشــرعية فــي أبريــل ٢٠٢٢ بتنحــي الرئيــس »عبــد ربــه منصــور هــادي« 
وإحــال مجلــس رئاســي محلــه بغــرض تقويــة معســكر الشــرعية وزيــادة تماســكه لــم 

ــى اآلن. ــر آثارهــا حت تظه

أمـا فيمـا يتعلـق بالمتغيـرات العالميـة، فقـد كان الصـراع الـذي نشـب فـي اليمن منذ 
انتفاضـة فبرايـر ٢٠١١ هـو أقـل الصراعـات التـي تفجـرت فـي المنطقـة العربيـة 
بعـد انتفاضـات ٢٠١١ تأثـًرا بالعوامـل العالميـة؛ إذ كانـت القـوى اإلقليميـة المتمّثلـة 
فـي السـعودية واإلمـارات فـي معسـكر الشـرعية، وإيـران فـي الطـرف اآلخـر، هـي 
األكثـر تأثيـًرا بوضـوح فـي مجريـات الصـراع كمـا هـو واضـح مـن الـدور الخليجـي 
عامـة والسـعودي خاصـة فـي التوصـل للمبـادرة الخليجيـة التـي بُنيـت عليهـا تسـوية 
األوضـاع بعـد انتفاضـة فبرايـر ٢٠١١، وكذلـك فـي »عاصفـة الحـزم« التـي أوقفـت 
تمـدد السـيطرة اإليرانيـة علـى كامـل اإلقليـم اليمنـي، وإن لـم تنجـح فـي اجتثـاث 
هـذا التمـدد والـدور اإليرانـي فـي نجـاح االنقـاب الحوثـي فـي سـبتمبر ٢٠١٤، وال 
يعنـي هـذا أن تأثيـر المتغيـرات العالميـة غائـب فـي الصـراع اليمنـي، ولكنـه بالتأكيد 
ثانـوي إذا قـورن مثـلًا بالحضـور الروسـي فـي الصراعيْـن الدائريْن في سـوريا وليبيا، 
ويُضـاف إلـى هـذا بطبيعـة الحـال تراجـع أولويـة صراعـات المنطقـة لـدى القـوى 
الكبـرى؛ بالنظـر إلـى التطـورات الخطيـرة الراهنـة علـى السـاحة الدوليـة، كما تُظهر 
ذلـك الحـرب الحاليـة فـي أوكرانيـا، كمـا أن هـذه التطـورات قـد أّثـرت بالسـلب دون 

شـك علـى المـوارد التـي يمكـن أن تخصصهـا تلـك القـوى لصراعـات المنطقـة.

وتبقــى المتغيــرات اإلقليميــة التــي تُْظِهــر متابعــة تطوراتهــا أنهــا الفئــة الوحيــدة مــن 
المتغيــرات التــي شــهدت حــراًكا واضًحــا يمكــن أن يفضــي إلــى تغييــر فــي المشــهد 
الصراعــي فــي اليمــن، ذلــك أنــه يمكــن االفتــراض بــأن القــوى اإلقليميــة قــد اتجهــت 
ــة تطبيــع العاقــات فيمــا بينهــا فــي  بصفــة عامــة إلــى تخفيــف االحتقــان، ومحاول
أعقــاب تفاعــات صراعيــة انخرطــت فيهــا وإن لــم تتخذ الشــكل العســكري المباشــر 
كمــا حــدث بيــن التحالــف العربــي وإيــران فــي اليمــن، وبيــن مصــر وتركيــا فــي ليبيــا، 
ــدا وكأن هــذه  ــى األرض الســورية، وب ــر عل ــا وســوريا فــي الصــراع الدائ ــن تركي وبي
القــوى جميعهــا وإن كانــت بدرجــات متفاوتــة قــد توصلــت إلــى أن اســتمرار االحتقــان 
والحــروب بالوكالــة لــن يفضــي إلــى انتصــارات حاســمة فــي الوقــت الــذي يــؤدي فيــه 

ذلــك إلــى اســتنزاف للمــوارد.
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فــي  األمــل  يأتــي 
علــى  يطــرأ  قــد  تغييــر 
فــي  الصراعــي  المشــهد 
اليمــن متضمنــا اتصــاالت 
بموافقــة  الحوثييــن  مــع 
التوصــل  بهــدف  إيرانيــة 
مثــل  دارت  وقــد  لتســوية، 
هــذه االتصــاالت مــن قبــل، 
ســواء حول قضايا إنســانية 
األســرى  كتبــادل  جزئيــة 
تســوية  إلــى  للتوصــل  أو 

للصــراع.   شــاملة 

وفيمـــا يتعلـــق بالصـــراع فـــي اليمـــن، فقـــد شـــهدنا انفتاًحـــا إماراتًيّـــا كامـــلًا علـــى إيـــران، 
م خطـــوات معينـــة، وإن لـــم يصـــل إلـــى  وفـــي الوقـــت نفســـه حـــواًرا ســـعودًيّا معهـــا تقـــدَّ
خـــط النهايـــة بعـــد، وفـــي قمـــة جـــدة لألمـــن والتنميـــة، التـــي ُعقـــدت فـــي يونيـــو ٢٠٢٢ 
ـــرة تأســـيس  ـــة أن فك ـــي حضـــرت القم ـــة الت ـــدول العربي ـــن مواقـــف ال ـــا م كان واضًح
حلـــف عربـــي ضـــد إيـــران برعايـــة أمريكيـــة قـــد ُوِضَعـــت فـــي خزائـــن التاريـــخ، وال 
يعنـــي هـــذا أن التناقضـــات العربيـــة اإليرانيـــة قـــد ُحلّـــت، وإنمـــا المقصـــود أن البـــاب 
الدبلوماســـي لحـــل الخافـــات قـــد تـــم فتحـــه، ومـــن هنـــا يأتـــي األمـــل فـــي تغييـــر 
ـــن  ـــع الحوثيي ـــن اتصـــاالت م ـــن يتضم ـــي اليم ـــى المشـــهد الصراعـــي ف ـــد يطـــرأ عل ق
بموافقـــة إيرانيـــة بهـــدف التوصـــل لتســـوية، وقـــد دارت مثـــل هـــذه االتصـــاالت مـــن 
قبـــل، ســـواء حـــول قضايـــا إنســـانية جزئيـــة كتبـــادل األســـرى أو للتوصـــل إلـــى تســـوية 
شـــاملة للصـــراع، وقـــد تتـــم هـــذه االتصـــاالت بيـــن طرفـــي الصـــراع الداخلييـــن 
 أي الحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة والحوثييـــن، أو بيـــن الحوثييـــن والســـعودية أولًا،
 أو بوســـاطة ُعمانيـــة مثـــلًا، وفـــي هـــذه الحالـــة ســـوف يكـــون الســـيناريو المرّجـــح 
بيـــن ســـيناريوهات مســـتقبل الصـــراع اليمنـــي هـــو ســـيناريو التســـوية مـــع ماحظـــات 

ـــا. ـــى ذكره ـــل عل ـــي التحلي ـــة ســـوف يأت مهم

ذلــك أن إمعــان النظــر فــي ســيناريوهات مســتقبل الصــراع فــي اليمــن يكشــف عــن 
أنهــا تنطــوي علــى ثاثــة ســيناريوهات؛ أولهــا ســيناريو الحســم العســكري، وثانيهــا 
ســيناريو التســوية، وثالثهــا بقــاء األوضــاع علــى مــا هــي عليــه، أي اســتمرار حالــة 
التقســيم الفعلــي، وبالنســبة للســيناريو األول فمــن الصعــب تحققــه فــي ظــل التــوازن 
ــة  ــوازن تدعمــه األطــراف اإلقليمي ــن، وهــو ت ــن طرفــي الصــراع المحليي الراهــن بي
المســاندة لــكل منهمــا، كمــا أنــه ينطــوي علــى تكلفــة إنســانية فادحــة نظــًرا ألن 
معــارك الحســم العســكري ســوف تــدور فــي مــدن مكتظــة بالســكان كصنعــاء ومــأرب، 
وبطبيعــة الحــال يمكــن ألي مــن الطرفيــن أن يعــزز قوتــه الذاتيــة بمســاعدة حليفــه 
اإلقليمــي، لكــن النتيجــة ســتكون واحــدة ألن تعزيــز القــوة العســكرية ســيحدث لــدى 

الطرفيــن، اللهــم إال إذا حــدث انهيــار داخلــي مفاجــئ فــي أحدهمــا.

أمـــا ســـيناريو التســـوية فســـوف يكـــون ممكًنـــا فقـــط إذا اســـتمر جـــو التهدئـــة والحـــوار 
ـــى اآلن حـــدث تقـــدم ملحـــوظ فـــي هـــذا الصـــدد، وإن كان  وتخفيـــف االحتقـــان، وحت
ضمـــان اســـتمراره وتعـــززه تحوطـــه بعـــض الشـــكوك، لكـــن مـــا تحقـــق منـــه كاٍف 
لمباشـــرة اتصـــاالت بموافقـــة األطـــراف اإلقليميـــة الداعمـــة لطرفـــي الصـــراع 
الفتـــرة المعاصـــرة لتســـوية الصراعـــات األهليـــة فـــي  المحلييـــن، ولدينـــا فـــي 
المنطقـــة العربيـــة مـــا يطـــرح احتمـــاالت نجـــاح التســـوية، كمـــا فـــي خبـــرة الحـــرب 
األهليـــة اليمنيـــة فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي بيـــن المعســـكرين الجمهـــوري 
والملكـــي بعـــد ٨ ســـنوات مـــن الصـــراع تـــم التوصـــل فـــي أعقابهـــا لتســـوية لصالـــح 
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ـــذي  ـــام ال ـــر أســـرة اإلم ـــة -مـــن غي ـــا عناصـــر ملكي ـــوري، أُدمجـــت فيه النظـــام الجمه
أطاحـــت بـــه الثـــورة- فـــي مؤسســـات الســـلطة الجمهوريـــة، وكذلـــك خبـــرة الحـــرب 
ــبعينيات القـــرن الماضـــي وحتـــى  ــة التـــي دامـــت مـــن منتصـــف سـ ــة اللبنانيـ األهليـ

نهايـــة الثمانينيـــات حيـــن تـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق الطائـــف.

وثّمــة ماحظــات ثــاث بالغــة األهميــة فــي هــذا الصــدد؛ أوالهــا أن عــام ٢٠٢٣ 
ــا علــى طريــق التســوية وليــس الوصــول إلــى نقطــة النهايــة، ذلــك  قــد يشــهد تقدًم
أن ميــراث الصــراع وتفاصيــل التســوية تنطــوي علــى أمــور بالغــة التعقيــد يســتغرق 
ــة لتســوية  ــرة الماضي ــة أن الخب ــه، والثاني ــد ب ــا يعت ــا وقًت ــاق حوله ــى اتف التوصــل إل
الصراعــات األهليــة تشــير إلــى أن األطــراف المحليــة قــد تكــون قــادرة علــى إجهــاض 
ــم تحقــق التســوية  جهــود التســوية رغــم موافقــة أطــراف الصــراع اإلقليمييــن إذا ل
مصالــح هــذه األطــراف المحليــة، وتــزداد أهميــة هــذه الماحظــة بالنســبة لمعســكر 
الشــرعية بالــذات ألنــه علــى العكــس مــن المعســكر الحوثــي ينطــوي علــى درجــة مــن 
ــى تســوية الحــرب  ــاق المصــري الســعودي عل ــر أن االتف ــس، وقــد نذك عــدم التجان
األهليــة اليمنيــة فــي ١٩٦٥ قــد أُجهــض بســبب رفــض المعســكر الجمهــوري اليمنــي 
ــى نظــام الحكــم فــي  ــى اســتفتاء عل ــه بعــد أن تبيــن أن تنفيــذ االتفــاق ينطــوي عل ل
الدولــة وليــس تأكيــد النظــام الجمهــوري، أمــا الماحظــة األخيــرة فهــي أن التســوية 
التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذه التطــورات ســوف تكــون متوازنــة ال غلبــة فيهــا 
لطــرف علــى آخــر، وهــو مــا يثيــر الشــكوك حــول فاعليتهــا ومســتقبلها علــى المــدى 
المتوســط، علــى نحــو يذكرنــا بمــا يحــدث مــن جمــود فــي عمــل الحكومــات اللبنانيــة 

بعــد المعانــاة الطويلــة فــي التوصــل لتشــكيل متــوازن لهــا.

وختاًمــا، إذا أُجهــض ســيناريو التســوية لــن يبقــى لمســتقبل الصــراع فــي اليمــن 
ســوى ســيناريو بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه أي التقســيم الفعلــي إلــى شــمال 
يســيطر الحوثيــون علــى معظمــه وجنــوب يُفتــرض أنــه تابــع للشــرعية، غيــر أن ســلطة 
الشــرعية تواجــه تحديــات حقيقيــة فيــه مــن أنصــار االنفصــال فــي الجنــوب الذيــن 
يتمتعــون بدعــم خارجــي، فضــا عــن أن وحــدة جنــوب اليمــن ذاتــه ســوف تكــون ال 
ــي  ــة الت ــراث التجزئ ــق مــن مي ــدة تنبث ــه معرضــة لمخاطــر انقســامات جدي قــدر الل
ســادت الجنــوب حتــى تحقــق االســتقال فــي عــام ١٩٦٧ وتمــت العمليــة التاريخيــة 
لتوحيــده، وكذلــك مــن الخافــات بيــن الفصائــل الجنوبيــة، وهــي خافــات عرفتهــا 
ــم  ــب االنفصــال ث ــق مطل ــي تتوحــد عــادة مــن أجــل تحقي ــة الت الحــركات االنفصالي

تنقســم وتنخــرط فــي صراعــات فيمــا بينهــا بمجــرد تحقيقــه.

المحتملــة  التســوية 
متوازنــة  تكــون  ســوف 
لطــرف  فيهــا  غلبــة  ال 
يثيــر  مــا  وهــو  آخــر،  علــى 
الشــكوك حــول مســتقبلها 
المتوســط،  المــدى  علــى 
ســيناريو  ُأجهــض  وإذا 
يبقــى  لــن  التســوية 
فــي  الصــراع  لمســتقبل 
اليمن سوى سيناريو بقاء 
الحــال علــى مــا هــو عليــه، 
شــمال  إلــى  التقســيم  أي 
علــى  الحوثيــون  يســيطر 
معظمــه وجنــوب ُيفتــرض 

للشــرعية.   تابــع  أنــه 
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فـــي الذكـــرى الرابعـــة للثـــورة الســـودانية ثّمـــة دروس مســـتفادة لـــكل األطـــراف 
الداخليـــة والخارجيـــة تمـــت بلورتهـــا عبـــر عمليـــات معقـــدة مـــن التضاغـــط السياســـي 
بيـــن األطـــراف العســـكرية والمدنيـــة فـــي الســـودان، وذلـــك تحـــت مظلـــة احتجاجـــات 
شـــعبية متواصلـــة منـــذ ديســـمبر ٢٠١٨ وحتـــى اآلن. وقـــد أســـهمت هـــذه التفاعـــات 
ـــس علـــى  الطويلـــة فـــي التوصـــل فـــي مطلـــع ديســـمبر ٢٠٢٢ إلـــى اتفـــاق إطـــاري مؤسَّ
مشـــروع دســـتور انتقالـــي، ربمـــا يوفـــر توافًقـــا سياســـّيًا يســـفر عـــن تكويـــن حكومـــة 

ـــى عـــام. ـــد عل ـــرة تزي ـــت عـــن المشـــهد لفت ـــة ســـودانية غاب ـــة مدني تنفيذي

ــا،  ــا وخارجّيً وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا االتفــاق اإلطــاري والتعويــل عليــه داخلّيً
ــة تحديــات ال تــزال ماثلــة تجعــل الشــكوك قائمــة بشــأن إمكانيــة أن تســتقر  فــإن ثَمّ
انتخابــات  إلــى  لتقــود  الفتــرة االنتقاليــة الســودانية الجديــدة المحــددة بعاميــن 

ســة لنظــام سياســي مســتقر. مؤسِّ

وقــد يكــون أول الــدروس المســتفادة فــي المشــهد الشــائك الراهــن أنــه رغــم انقســام 
ــى الصمــود فــي وجــه محــاوالت نفيهــا مــن  ــة لكنهــا أثبتــت قــدرة عل القــوى المدني
المشــهد بشــكل نهائــي، واســتطاعت تعويــق تشــكيل حكومــة تقــع تحــت هيمنــة 

المكــون العســكري وحــده. 

ويقــع فــي قائمــة الــدروس أيًضــا أن الــدور الخارجــي والضغــوط الدوليــة واإلقليميــة 
قــد نجحــت حتــى اآلن فــي أمريــن: األول أن تحــرم المكــون العســكري مــن أن يكــون 
العًبــا قائــًدا فــي المعادلــة الســودانية، والثانــي تذليــل العقبــات الفنيــة أمــام االتفــاق، 
وهــو األمــر الــذي اســتغرق ثاثــة أشــهر تقريًبــا، ليتحــول مشــروع الدســتور االنتقالــي 
الُمَقــر فــي ســبتمبر ٢٠٢٢ مــن القــوى السياســية الســودانية إلــى اتفــاق بينهــا وبيــن 

المكــون العســكري فــي ديســمبر.

ــة قــد  ــة االنتقالي ــة فــي مجــال العدال ــإن االســتفادة مــن التجــارب الدولي ــًرا ف وأخي

مستقبل األزمة السودانية: هل من 
فرص للتوافق؟

الطويـــل أمانـــي  د. 

مسـتشار بمركز األهــرام للـدراســـــات الـســـيـاسـيـــة واالستراتيجية
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

أســهمت فــي إقــرار حصانــة قضائيــة ألعضــاء المؤسســات الدســتورية، وربــط 
محاكمتهــم بموافقــة المجلــس التشــريعي أو المحكمــة الدســتورية، وذلــك فضــلًا عــن 
ضمــان اســتقالية المكــون العســكري منفــرًدا داخــل مؤسســاته، وهــو مــا كان مطلوًبا 
مــن جانــب المكــون العســكري للقيــام بمهــام تنفيــذ سياســات اإلصــاح األمنــي، بمــا 
فــي ذلــك خطــة تشــكيل جيــش وطنــي قومــي موحــد، وقبــول قيــادة حكومــة مدنيــة 

للقــوات المســلحة الســودانية.

أمــا المعطيــات الســلبية فــي المشــهد ذاتــه فتتمثــل فــي أنــه رغــم التوقيــع علــى 
االتفــاق اإلطــاري فــإن هنــاك قضايــا حساســة مــن المتوّقــع أن تثيــر إشــكاالت كبيــرة، 
ســواء فــي االتفــاق عليهــا أو فــي خطواتهــا اإلجرائيــة للتنفيــذ، ويمكــن تفصيــل هــذه 

القضايــا فــي النقــاط التاليــة:

1. ترتيبــات إصــاح المنظومــة األمنيــة: ومــا يترتــب عليهــا مــن إدمــاج للفصائــل 
ــى  ــان األول ــا معضلت ــرز هن ــث تب ــش القومــي؛ حي ــي الجي والميليشــيات المســلحة ف
مرتبطــة باتفــاق جوبــا الموّقــع فــي أكتوبــر ٢٠٢٠؛ حيــث أقــّر االتفــاق اإلطــاري 
عــة  بتعديلــه، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة الخصــم مــن أوزان رمــوز سياســية وعســكرية موقِّ
ــة  ــل والي ــج مناطــق مث ــا لتأجي ــي تســعى حالّيً ــوز الت ــاق، وهــي الرم ــى هــذا االتف عل
النيــل األزرق علــى أســس قبليــة، أو أن تكــون حــوادث االقتتــال فــي دارفــور علــى وقــع 

مــدى تلبيــة مطالــب قائــد قــوات الدعــم الســريع »محمــد حمــدان دقلــو«. 

للكيانــات  الواقعــي  العســكري  القــوام  بتحديــد  الثانيــة فمرتبطــة  المعضلــة  أمــا 
العســكرية الســودانية الواقعــة خــارج إطــار المؤسســة العســكرية الرســمية، والتــي 

مــن المطلــوب أن تنخــرط تحــت لــواء األخيــرة.

ــا  ــه، فــي ضــوء م ــا، وحــذف بعــض المســارات في ــاق جوب ــل اتف ــق بتعدي ــا يتعل وفيم
أفــرزه مــن نتائــج سياســية ســلبية خصوًصــا فــي شــرق الســودان، تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن االتجــاه نحــو التعديــل قــد نتــج عــن مشــكات أفرزهــا االتفــاق مقارنــة بمــا قدمــه 
ــاق،  ــا لاتف ــا فنّيً ــات مســتقلة تقييًم ــث أجــرت جه ــول للوضــع المــأزوم؛ حي مــن حل
ــكل جــزء  ــا؛ ف ــر منظمــة مركزّيً ــا غي ــاق جوب ــي اتف ــة ف ــات األمني واتضــح أن الترتيب
مــن الســودان ســيكون لــه آلياتــه ومؤسســاته الخاصــة، حيــث ســيكون مــن الصعــب 
إدارة العاقــة بيــن هــذه اآلليــات المختلفــة، وفيمــا يخــص اللجنــة العســكرية العليــا 
المنــوط بهــا عمليــة التنفيــذ، فــإن صاحياتهــا وتكوينهــا طرحــا فــي بابيــن مــن أبــواب 
االتفــاق، ولكــن األحــكام المرتبطــة بهــا وإن كانــت متشــابهة لكنهــا غيــر متوافقــة 
بشــكل كامــل فيمــا بينهــا، كمــا أنــه ليــس مــن الواضــح كيــف ســيُعالَج ذلــك عنــد 
ــة عمــل  ــاف التصــورات بشــأن آلي ــق، ألن اختــاف الصياغــات يعكــس اخت التطبي

اللجنــة علــى أرض الواقــع.

علـى  التوقيـع  رغـم 
فـإن  اإلطـاري  االتفـاق 
هنـاك قضايـا حساسـة مـن 
المتوّقـع أن تثيـر إشـكاالت 
إصـاح  ترتيبـات  تتضمـن 
ومـا  األمنيـة،  المنظومـة 
إدمـاج  مـن  عليهـا  يترتـب 
والميليشـيات  للفصائـل 
الجيـش  فـي  المسـلحة 
والعدالـة  القومـي، 
ونوعيـة  االنتقاليـة، 
سـوف  التـي  اإلجـراءات 
وتكويـن  إليهـا،  ُيلَجـأ 
التشـريعي  المجلـس 

والقوى الممثلة فيه.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

أما المعضلة األخرى في مسألة اإلصاح األمني فترتبط 
بالمبالغة في تقدير قوات الدعم السـريع بقيادة »محمد 
المسـلحة،  الفصائـل  وباقـي  )حميدتـي(  دقلـو«  حمـدان 
وذلك بهدف تحقيق أمرين؛ األول: ضمان انتشـار واسـع 
ومؤثـر فـي األجهـزة األمنيـة والعسـكرية. والثاني: ضمان 
مخـزون بشـري مسـلح ومـدرب يكـون جاهـًزا فـي حـال 
جـرى تجميـد التوافقـات السياسـية أو انهيارهـا، وهـي 
حالـة معروفـة فـي كل مـن إفريقيـا والسـودان، ولعل حالة 
تمـرد »جـون قرنـق« علـى اتفـاق سـام أديـس أبابـا لعـام 
١٩٧٢، وذلـك بعـد عشـرة سـنوات مـن إبرامـه، تَُعـد مثـالًا 

ال يـزال حّيًـا فـي الذاكـرة السـودانية.

٢. العدالـة االنتقاليـة: ونوعيـة اإلجـراءات التـي سـوف 
يُلَجـأ إليهـا، سـواء مـن حيـث تحديـد األطـراف المسـؤولة 
عـن االنتهـاكات وقتـل المتظاهريـن وفـض االعتصامـات 
هـذه  إزاء  المتخـذة  اإلجـراءات  أو طبيعـة  الجماهيريـة، 
الممارسـات، وبشـكل مواٍز طبيعة إجراءات جبر األضرار 
لـذوي الضحايـا مـن الشـباب الذيـن فقدوا حياتهـم دفاًعا 
وهـي  السـودان.  فـي  ديمقراطـي  تحـول  تحقيـق  عـن 
مسـألة تَُعـد مـن أهـم قضايـا المزايـدات السياسـية التـي 
يسـتخدمها التحالـف الجـذري المعارض لاتفـاق، والذي 
يقوده الحزب الشـيوعي بقوام شـعبي أساسـه من الشباب 

الذيـن سـوف يدافعـون عـن حقـوق جيلهـم وقضايـاه.

الممثلـــة  والقـــوى  التشـــريعي  المجلـــس  تكويـــن   .٣
فيـــه والمقـــرة فـــي االتفـــاق اإلطـــاري: ســـوف يكـــون 
ـــا لمشـــكات كبيـــرة فـــي صفـــوف القـــوى المدنيـــة،  عنواًن
خصوًصـــا وأنهـــا قـــد عجـــزت عـــن تكويـــن هـــذا المجلـــس 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض أال تتجـــاوز فتـــرة تشـــكيله 
٣ أشـــهر مـــن تاريـــخ توقيـــع الوثيقـــة االنتقاليـــة فـــي 

أغســـطس ٢٠١٩.

وقــد قــاد العجــز عــن تشــكيل المجلــس التشــريعي إلــى 
توقيــع اتفاقيــة جوبــا؛ نظــًرا لرفــض الفصائــل المســلحة 
تشــكيل المجلــس التشــريعي أو تعييــن والة لألقاليــم دون 

التوقيــع علــى اتفــاق ســام.

وعلـى الرغـم مـن دعوة رئيس الوزراء السـوداني السـابق 
»عبـد للـه حمـدوك« فـي يونيـو ٢٠٢١ لضـرورة تشـكيل 
المجلـس التشـريعي تحـت عنـوان »مبـادرة دعـم قضايـا 
االنتقال«، فإن القوى السياسية السودانية لم تتمكن من 
إنجاز هذه الخطوة بسـبب االنقسـام على نسـب التمثيل 
عرقيـة  انقسـامات  مظلـة  تحـت  لألطـراف  البرلمانـي 
، سـيكون التحـدي  ثـمَّ وسياسـية وقبليـة وجهويـة. ومـن 
الشـبابية  المقاومـة  لجـان  اتجـاه  فـي  أهميـة  األكثـر 
وليـس  منتَخـب  تشـريعي  مجلـس  بتشـكيل  للمطالبـة 
معيًنـا مـن القـاع إلـى القمـة، اسـتناًدا إلـى وجـود واقعـي 
ومؤثـر للجـان المقاومـة في األحياء، سـواء في العاصمة 
امتـاك شـبكة  وكذلـك  األخـرى،  المـدن  أو  السـودانية 
أفقيـة مـن العاقـات يقـود بعضهـا الحـزب الشـيوعي، 

الـذي يَُعـد معارًضـا أساسـّيًا لاتفـاق اإلطـاري.

الســودانية  األزمــة  مســتقبل  يــزال  ال  فإنــه  وعليــه، 
غامًضــا، خصوًصــا فــي ضــوء بعــض القضايــا اإلشــكالية 
اإلطــاري،  االتفــاق  فــي  عنهــا  المســكوت  الداخليــة 
وموقــف األطــراف غيــر الموّقعــة علــى هــذا االتفــاق 
ــن المكــون  ــة التفاعــل بي ــك حال ــه، وكذل أو المضــارة من
العســكري وخصوًصــا الفريــق »عبــد الفتــاح البرهــان« 
رئيــس المجلــس الســيادي واألطــراف الخارجيــة الدافعة 

لاتفــاق اإلطــاري وخصوًصــا واشــنطن.

وعلـى الصعيـد الداخلـي، فإن الغمـوض المحيط بطبيعة 
السـلطة التأسيسـية التـي مـن المفتـرض أن يكـون منوًطا 
بها إصدار قرارات تشكيل مجلس السيادة الذي يترأسه 
رمـز سياسـي مدنـي مـن أهـم النقـاط التـي تحـوز علـى 
جـدل سياسـي عـام فـي السـودان، وتُسـتَغل ضـد تحالـف 
الحريـة والتغييـر )المركـزي( الذي انخـرط في التفاوض 
مـع المكـون العسـكري تحـت عنـوان أنه ال سـلطة للمكون 
العسـكري، بينمـا يبـدو أن هـذا المكـون قـد يكـون واقعّيًـا 
له سـلطة إصدار قرار تشـكيل مجلس السـيادة، وإن كان 
ال يملـك بالضـرورة تحديـد أطرافـه إال مـن خـال حالـة 

تشـاورية مـع تحالـف الحريـة والتغييـر )المركزي(. 
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األزمـة  مسـتقبل 
السودانية ال يزال غامًضا، 
خصوًصـا فـي ضـوء بعـض 
اإلشـكالية  القضايـا 
المسـكوت عنهـا  الداخليـة 
اإلطـاري،  االتفـاق  فـي 
غيـر  األطـراف  وموقـف 
هـذا  علـى  الموّقعـة 
منـه،  المضـارة  أو  االتفـاق 
التفاعـل  حالـة  وكذلـك 
العسـكري  المكـون  بيـن 
الخارجيـة  واألطـراف 
الدافعـة لاتفـاق اإلطـاري 

وخصوًصـا واشـنطن.  

ويمكــن القــول إن موقــف القــوى الرافضــة لاتفــاق اإلطــاري والمعروفــة بالكتلــة 
الديمقراطيــة يعتمــد علــى الرمــوز والحواضــن التــي تمركــز عليهــا المكــون العســكري 
فــي صعــوده بالمعادلــة السياســية الســودانية علــى حســاب المكــون المدنــي اعتبــاًرا 
ــون  ــي المك ــى نف ــه عل ــي اجترائ ــم ف ــا، ث ــة جوب ــر ٢٠٢٠ وبموجــب اتفاقي ــن نوفمب م
المدنــي مــن المعادلــة برمتهــا فــي ٢٥ أكتوبــر ٢٠٢١. ومــن هنــا، فــإن انســحاب 
المكــون العســكري مــن التحالــف مــع مــا يُطلــق عليــه تحالــف التوافــق الوطنــي يعنــي 
ببســاطة كســح مكاســبها فــي اتفاقيــة جوبــا المطروحــة للتعديــل، وربمــا يجعــل رمــوز 
هــذا التحالــف السياســية مثــل حاكــم دارفــور ووزيــر الماليــة »جبريــل إبراهيــم« فــي 

موقــف سياســي ضعيــف.

وإذا كان موقــف حــزب المؤتمــر الوطنــي المنحــل والــذي ترأســه الرئيــس »البشــير« 
منــذ مطلــع األلفيــة معادًيــا لاتفــاق اإلطــاري ولتحالــف الحريــة والتغييــر )المركــزي( 
ــع عليــه علــى اعتبــار أن االتفــاق اإلطــاري قــد نــّص علــى تفكيــك النظــام  الموقَّ
ــاء تمكنــه داخــل أجهــزة الدولــة، فــإن االســتمرار فــي محاولــة هــدم  القديــم، وإنه
هــذا االتفــاق علــى المســتوى اإلعامــي مــن جانــب رمــوز هــذا الحــزب وكّتابــه أمــر 
ال يجــب االســتهانة بــه، وذلــك فــي تشــويش بيئــة التوافــق النســبي الســوداني الــذي 
ــة األمــم  ــات التظاهــر ضــد بعث ــك بعــد أن فشــلت آلي أفــرزه االتفــاق اإلطــاري، وذل

ــة علــى المســتوى الشــعبي. المتحــدة، حيــث أظهــرت قــوى المؤتمــر الوطنــي هزيل

وختاًمــا، يبــدو أن االســتقرار علــى شــخص رئيــس الــوزراء ســيكون مــن المعــارك 
المشــهودة بيــن القــوى السياســية الســودانية خــال الفتــرة القادمــة، خصوًصــا أنــه 
مــن غيــر المعــروف عمــا إذا كان هــذا الشــخص ســيكون اختيــاره منوًطــا فقــط 
بقــوى الحريــة والتغييــر أم أن عمليــات التشــاور قــد تتســع فــي آفــاق مجمــل القــوى 
المدنيــة حتــى يتــم تحقيــق إجمــاع سياســي وزخــم شــعبي يبــدو ضرورّيًــا ليكــون 
قــوة دفــع أساســية للحكومــة المدنيــة، ال ســيما فــي المرحلــة األولــى. أمــا علــى 
الصعيــد الخارجــي، فتبــدو القــوى الخارجيــة الدافعــة لتحويــل االتفــاق اإلطــاري إلــى 
اتفــاق نهائــي واقعــة تحــت ضغــط مــن المكــون العســكري، فبعــد أن اســتُبِعد تمثيــل 
الســودان مــن القمــة اإلفريقيــة األمريكيــة علــى اعتبــار أن الســلطة فيهــا ســلطة 
انقابيــة مثيلــة لتلــك التــي فــي كل مــن غينيــا وبوركينــا فاســو ومالــي، فقــد تراجــع 
الفريــق »عبــد الفتــاح البرهــان« عــن اإلقــرار بالســلطة المطلقــة للحكومــة المدنيــة 
المرتقــب تشــكيلها علــى القــوات المســلحة الســودانية طبًقــا لاتفــاق اإلطــاري، 
مســتبدلًا بهــذا أن الحكومــة المنتخبــة بعــد الفتــرة االنتقاليــة هــي مــن تملــك وحدهــا 
ســلطة علــى القــوات المســلحة. وإجمــالًا يبــدو المشــهد السياســي الســوداني كعادتــه 
ــا بعامــات اســتفهام لــم تتــواَر حتــى اآلن  محافًظــا علــى قــدر مــن الضبابيــة، ورهًن

رغــم التوقيــع علــى اتفــاق إطــاري ورغــم طبيعــة الدعــم الدولــي لــه.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

ــًدا؛ نتيجــة  ــد األزمــة الليبيــة مــن األزمــات ذات الطبيعــة الممتــدة، واألكثــر تعقي تعـ
المراحــل التــي مــّرت بهــا عقــب ســقوط نظــام العقيــد »معمــر القذافــي« فــي عــام 
تلــت ذلــك، وانتشــار الســاح، وفشــل  التــي  ٢٠١١، وإخفــاق الحلــول السياســية 
ــع عــام ٢٠١٥، ويرجــع فشــل الحــل السياســي إلــى ســببين  اتفــاق الصخيــرات الُموقَّ
أساســيين؛ أولهمــا: فوضــى وانتشــار الميليشــيات المســلحة فــي الغــرب الليبــي، 
والســبب اآلخــر: التدخــل الخارجــي الدولــي واإلقليمــي بهــدف فــرض الهيمنــة 
ــى الثــروات النفطيــة مــن  ــى المواقــع االســتراتيجية مــن جانــب، واالســتحواذ عل عل
جانــب آخــر)١(. وضمــن هــذا الســياق، تطــرح هــذه المقالــة موضــوع »مســتقبل األزمــة 
الليبيــة فــي ظـــل ازدواجـــية السلطـــة«، ضمــن المحــاور األربعـــة التاليــة: أولًا: خلفيــة 
عـــامة حـــول االنقســـام السياســي في ليبيا، ثانًيا: الواقع الراهـــن لألزمة السياســية 
ًــا:  الليبيــة، ثالًثــا: إشــكاليات ومخاطــر االنقســـام السياســي وازدواجيــة الســلطة، رابعـ

مســتقبل األزمــة الليبيــة فــي ظـــل ازدواجـــية السلطـــة.

أوًلا: خلفية عـامة حـول االنقسـام السياسي في ليبيا
فــي ســياق متابعــة تطــورات األزمــة الليبيــة، ياحــظ أن االنقســام السياســي لــم يكــن 
وليــد هــذه اللحظــة، لكــن ثّمــة ســوابق يمكــن اإلشــارة إليهــا فــي هــذا اإلطــار، حيــث 
ــام ٢٠١٤، إذ كان  ــوح فــي األفــق عـ ــا تل بــدأت بــوادر الخافــات السياســية فــي ليبي
مــن المقــرر انتهــاء واليــة المؤتمــر الوطنــي العــام )المؤسســة التشــريعية( بحلــول ٧ 
فبرايــر مــن ذلــك العــام، وبــدأت تخــرج أصــوات مــن داخلــه تقتــرح التمديــد لــه حتــى 
نهايــة العــام، وذلــك لــم يكــن موضــع قبــول شــعبي، بــل خرجــت تظاهــرات رافضــة 
لــه فــي العديــد مــن المــدن الليبيــة، خاصــة مــع تواضــع أداء المؤتمــر الوطنــي علــى 
أصعـــدة مختلفــة، منهـــا الجـــانب األمنــي)٢(. ورغــم ذلك واصل المؤتمــر الوطني أداءه 
لمهامــه، بنــاًء علــى مقـــررات خارطــة الطريــق التــي تــم إقرارهـــا مــن المؤتمــر، والتــي 
تنتهــي بتســليم الســلطة إلــى هيــكل منتخــب آخــر بعــد عــام. وقــد جــرى التصويــت 
داخــل المؤتمــر، فــي ١١ مــارس ٢٠١٤، علــى تعديــل »اإلعــان الدســتوري« الصــادر 

مستقبل األزمة الليبية في ظـل 
ازدواجـية السلطـة

د. خالد خميس السحـاتي

أستاذ العلوم السياسية الُمساعـد - كلية االقتصاد - جامعة بنغـازي 

الحـل  فشـل  يرجـع 
ليبيـا  فـي  السياسـي 
أساسـيين؛  سـببين  إلـى 
وانتشـار  فوضـى  أولهمـا 
المسـلحة  الميليشـيات 
الليبـي،  الغـرب  فـي 
التدخـل  اآلخـر  والسـبب 
الدولـي  الخارجـي 
فـرض  بهـدف  واإلقليمـي 
المواقـع  علـى  الهيمنـة 
االسـتراتيجية مـن جانـب، 
واالسـتحواذ علـى الثـروات 
النفطيـة مـن جانـب آخـر.  
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فــي أكتوبــر ٢٠١١، وتــم إدمــاج هــذا التعديــل فــي ذلــك اإلعــان، ليصبح هــذا التعديل 
الســابع لــه، لينــص علــى مــا يلــي فــي المــادة )١( الفقــرة )١١(: »يُعَمــل بمقتــرح لجنــة 
ــس  ــواب المنتخــب بحســم مســألة انتخــاب الرئي ــس الن ــوم مجل ــى أن يق ــر عل فبراي
المؤقــت بنظــام انتخــاب مباشــر وغيــر مباشــر خــال مــدة ال تزيــد عـــن خمســة 

وأربعيــن يـــوًما مــن عـقـــد أول جلســة لــه«)٣(.   

ــن،  ــى ُمبرري ــه إل ــي ممارســة صاحيات ــام ف ــي الع ــر الوطن ــي، اســتند المؤتم وبالتال
أولهمــا: عــدم التــزام مجلــس النــواب باإلجــراءات الدســتورية لنقــل الســلطة، والثاني: 
خــروج تظاهـــرات تطالــب بعــودة المؤتمــر الوطنــي بصــورة مؤقتــة التخاذ التشــريعات 
الازمــة لتجــاوز األزمــة، وهــو بذلــك يشــكل طرًفــا سياســًيّا ودســتورًيّا فــي الترتيبــات 
السياســية القائمــة. وجــاء هــذا القــرار بعــد ســيطرة قــوات »فجــر ليبيــا« علــى 
ــة  ــرارات مصيري ــواب المنتخــب باتخــاذ قـ العاصمــة طرابلــس، وإســراع مجلــس الن

تتعلــق بهيكـــل الدولــة)٤(. 

وقــد أُجريــت انتخابــات مجلــس النــواب فــي أغســطس ٢٠١٤ وفــق قانــون االنتخــاب 
قبــل أن يتــم الطعــن فــي الفقــرة )١١( مــن المــادة الثاثيــن مــن التعديــل الدســتوري 
أمــام المحكمــة الليبيــة العليــا التــي حكمــت، فــي ٦ نوفمبــر ٢٠١٤، بعــدم دســتورية 
هــذه الفقــرة، وكل مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار. وبــررت المحكمــة هــذا الحكــم بــأن 
ــا مــن أعضــاء  ــدلًا مــن ١٣٢ صوًت ــا ب ــم بواقــع ١٢١ صوًت ــل ت ــى التعدي ــت عل التصوي
المؤتمــر، كمــا يقضــي النظــام الداخلــي. وتفجــر عقــب ذلــك جــدل دســتوري واســع 
النطــاق، فمــن جهــة تمســك المؤتمــر بإنفــاذ الحكــم وبالتالــي حــل مجلــس النــواب، 
ــا  مــع العلــم أن المؤتمــر حتــى قبــل حكــم المحكمــة العليــا كان قــد خلــق أمــًرا واقًع
وذلــك باســتئناف أعمالــه فــي ٢٥ أغســطس بطرابلــس وقيامــه بتكليــف »عمــر 
الحاســي« بتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي. وجــاءت هــذه الخطـــوة بعــد ســيطرة قــوات 
»فجــر ليبيــا« علــى مطــار طرابلــس العالمــي، رًدا علــى إطــاق اللــواء »خليفــة حفتــر« 
-آنــذاك- لعمليــة »الكرامــة«، فــي ١٦ مايــو ٢٠١٤، ومعــه العديــد مــن الضبــاط 
والجنــود مــن الجيــش الليبــي فــي المنطقــة الشــرقية. وارتبــط بعـــودة المؤتمــر 
الوطنــي العــام )الُمنتهيــة واليتــه( لانعقــاد إعانــه وقــف أعمــال مجلــس النــواب 

)الُمنتخــب(، واعتبــار كل مــا صــدر عنــه كأن لــم يكــن.

ومــن جهــة أخــرى، انبــرى مجلــس النــواب للتمســك بوصفــه الممثــل الوحيــد للســلطة 
التشــريعية، وجــرى تفنيــد حكــم المحكمــة علــى أســاس أن إلغــاء الفقــرة )١١( مــن 
المــادة )٣٠( ال يمــس وضعــه مــن قريــب أو بعيــد لكــون المجلــس يســتمد شــرعيته 
مــن قانــون االنتخــاب رقـــم )١٠( لســنة ٢٠١٤، وكذلــك ألن الحكــم صــدر تحــت 

ضغــط حصــار أنصــار جماعــة »فجــر ليبيــا« لمقـــر المحكمــة فــي طرابلــس)٥(.    

النهائيـة  النتيجـة 
القانونيـة  للخافـات 
والسياسـية هـي مزيـد مـن 
الليبيـة،  لألزمـة  التعقيـد 
هنـاك  أصبـح  حيـث 
وحكومتـان؛  برلمانـان، 
البيضـاء  فـي  إحداهمـا 
النـواب،  مجلـس  تتبـع 
طرابلـس  فـي  وأخـرى 
الوطنـي  المؤتمـر  تتبـع 

)الُمنتهيـة واليتـه(.   
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

وكانــت النتيجــة النهائيــة لهــذه الخافــات القانونيــة والسياســية مزيــًدا مــن التعقيــد 
لألزمــة الليبيــة فــي تلــك المرحلــة، حيــث أصبــح هنــاك برلمانــان؛ أحدهمــا فــي 
طبــرق برئاســة »عقيلــة صالــح«، وآخــر فــي طرابلــس برئاســة »نــوري بــو ســهمين«، 
وحكومتيــن إحداهمــا فــي البيضــاء تتبــع مجلــس النــواب برئاســة »عبــد اللــه الثنــي«، 
وأخــرى فــي طرابلــس تتبــع المؤتمــر الوطنــي )الُمنتهيــة واليتــه( برئاســة »عمــر 
ــة عســكرية واســعة، انطلقــت  ــرف لعملي ــي كل طـ ــك تبن ــى ذل ــب عل الحاســي«. وترتَّ
فــي البدايــة دون اســتناد إلــى شــرعية مؤسســية رســمية تشــريعية أو تنفيذيــة؛ حيــث 
أعلــن البرلمــان تبنيــه ودعمــه رســمًيّا لعمليــة »الكرامــة« بقيــادة »خليفــة حفتــر«، وفــي 
ــرب،  ــي الغـ ــا« ف ــة »فجــر ليبي ــه ودعمــه لعملي ــي تبني ــن المؤتمــر الوطن ــل أعل الُمقاب

والتــي تهــدف لمنــع ســيطرة »قـــوات القبائــل« المواليــة لحفتــر علــى العاصمــة.)٦(  

ثانًيا: الواقع الراهـن لألزمة السياسية الليبية
يمكــن وصــف الوضــع الحالــي لألزمــة الليبيــة بأنــه عــاد ليشــهد انقســاًما سياســًيّا 
واضًحــا، فبعــد أن كادت حالــة االنقســام السياســي تنتهــي بفعــل التوافــق علــى 
وحكومــة  الرئاســي  المجلــس  وانتخــاب  االنتقاليــة،  والمرحلــة  الطريــق،  خارطــة 
ــرات  ــات نتيجــة تصاعــد حــدة التوت ــك المعطي ــرت تل ــة«، تغي ــد الدبيب ــد الحمي »عب
ــى  ــة إل ــل الحكوم ــى خطــوة تحوي ــان عل ــدم البرلم ــث أق ــرة أخــرى، حي السياســية م
ــا عــاد  ــة فاقمــت الخــاف بيــن الجانبيــن)٧(. وُهن تصريــف األعمــال كخطــوة ُمفاجئ
االنقســام مــن جديــد، وأصبحــت هنــاك حكومتــان، األولــى: برئاســة »الدبيبــة« تعمــل 
مــن طرابلــس، وترفــض تســليم الســلطة للحكومــة الجديــدة التــي كلفهــا البرلمــان، 
برئاســة »فتحــي باشــاغا«، وهكــذا عــاد المشــهد الليبــي إلــى تلــك الصــورة القاتمــة)٨(، 
فنحــن هنــا -وفــق قــراءة مــن منظــور الجغرافيــا السياســية- بصــدد »ثنائيــة إقليميــة« 
تشــكل خطــًرا علــى الوحــدة الوطنيــة، مبعثهــا أن الشــريط الســاحلي الــذي يحتضــن 
هــذه الثنائيــة يحمــل فــوق ســطحه ُجــل المعمــور الليبــي، فأصبحــت هنــاك حكومتــان 
وبرلمانــان، ومــا يزيــد مــن حساســية هــذه الثنائيــة اإلقليميــة وقــوع آبــار النفــط 

والغــاز فــي الهــال النفطــي الــذي يتولــى الجيــش الوطنــي الليبــي حمايتــه)٩(. 

وخــال هـــذه المرحلــة تحديـــًدا )ســبتمبر- ديســمبر٢٠٢٢( شــهدت ليبيــا عــدًدا 
مــن التطــورات التــي مــن شــأنها أن ترســم مامــح المســتقبل، يأتــي فــي مقدمتهــا 
لقــاء رئيــس األركان العامــة للجيــش )التابــع لحكومــة الدبيبــة( الفريــق أول »محمــد 
الحــداد« نظيــَره بالمنطقــة الشــرقية »عبــد الــرازق الناظــوري« فــي تونــس يــوم 
٨ ديســمبر ٢٠٢٢ فــي إطــار اســتكمال جهودهمــا لتوحيــد الجيــش، حيــث كانــت 
هنــاك اجتماعــات جمعتهمــا رفقــة أعضــاء اللجنــة العســكرية المشــتركة كان آخرهــا 
ــو ٢٠٢٢، وكان اللقــاء األول فــي ١١ ديســمبر٢٠٢١، ليتكــرر  فــي طرابلــس فــي يولي
لقاؤهمــا عقــب ذلــك بشــهر واحــد، ويبحثــان عــدًدا مــن الملفــات العســكرية. وكان 

يمكـن وصـف الوضـع 
الليبيـة  لألزمـة  الحالـي 
بأنـه عـاد ليشـهد انقسـاًما 
فبعـد  واضًحـا؛  ا  سياسـّيً
االنقسـام  حالـة  كادت  أن 
بفعـل  تنتهـي  السياسـي 
خارطـة  علـى  التوافـق 
والمرحلـة  الطريـق، 
وانتخـاب  االنتقاليـة، 
الرئاسـي  المجلـس 
الحميـد  »عبـد  وحكومـة 
تلـك  تغيـرت  الدبيبـة«، 
المعطيات نتيجة تصاعد 
السياسـية  التوتـرات  حـدة 
وأصبـح  أخـرى،  مـرة 
»ثنائيـة  بصـدد  الوضـع 
خطـًرا  تشـكل  إقليميـة« 
الوطنيـة،  الوحـدة  علـى 
فـي ظـل وجـود حكومتيـن 

. نيـن لما بر و
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

اللقــاء الثالــث بالعاصمــة المصريــة القاهــرة، أواخــر يونيــو ٢٠٢٢، ضمــن اجتماعــات 
أعضــاء اللجنــة العســكرية )٥+٥(، اتفقــا فيــه علــى أهميــة بنــاء جيــش ليبــي قــوي 

ــًدا عــن الصراعــات السياســية. بعي

وفــي هــذا الصــدد، أكــد القائــد العــام للجيــش الليبــي، المشــير »خليفــة حفتــر«، 
فــي احتفــال بمناســبة الذكــرى الحاديــة والســبعين إلعــان اســتقال ليبيــا فــي ٢٤ 
ديســمبر ٢٠٢٢ فــي بنغــازي، أن »وحــدة ليبيــا خــط أحمــر، ولــن نســمح بالتعــدي 
عليــه أو المســاس بــه«. وأضــاف أن القيــادة العامــة للجيــش تعلــن عــن »فرصــة 
ــه  ــى أن ــات«، مشــيًرا إل ــرى االنتخاب ــٍق، لتُج ــرة ترســم مــن خالهــا خارطــة طري أخي
كان أول مــن نــادى »بانتخابــات ُحــرة ونزيهــة وشــفافة«. كمــا أضــاف »ندُعــو كل 
مــدن ومناطــق الغــرب الليبــي إلــى حــواٍر ليبــي ليبــي، ولــم شــمل الليبييــن«. و«ال 
يمكــن للشــعب أن يظــل صامًتــا علــى مــا يحــدث مــن إســاءة لليبييــن فــي ظــل تواُجــد 
ــوزيع  ــى ضــُرورة تـ ــد عل ــا أك ــات«، كم ــت االنتخاب ــي عرقل »األجســام السياســية« الت

ــادلًا دون تهميــش«. ًــا عـ ــائدات النفــط »توزيعــ عـ

ومــن ناحيــة أخــرى، تزايـَـد انخــراط الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الملــف الليبي، 
حيــث لوحــظ نشــاط ســفيرها فــي ليبيــا »ريتشــارد نورالنــد«، وتصريحاتــه ولقاءاتــه 
المتكــررة مــع بعــض الفرقــاء الليبييــن، بدعــوى الدفــع نحــو التهدئــة والحفــاظ علــى 

االســتقرار النســبي، وإجــراء االنتخابــات.

ـر المســار الدســتوري الليبــي )الــذي شــهد عــدة  كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى تعثُـّ
جــوالت(؛ بســبب وجــود عــدة نقــاط خافيــة بيــن البرلمــان والمجلــس األعلــى 
للدولــة، منهــا مثــلًا: كيفيــة انتخــاب رئيــس الدولــة، ومــن هــم المؤهلــون للترشــح لهــذا 
المنصــب. ومؤخــًرا علـّـق المجلــس األعلــى للدولــة تواصلــه مــع البرلمــان علــى خلفيــة 
إقــرار هــذا األخيــر لقانــون إنشــاء »محكمــة دســتورية« فــي بنغــازي، واشــترط رئيــس 
ــس للحــوار  ــود المجل ــى يع ــون حت ــان عــن هــذا القان ــة تراجــع البرلم ــس الدول مجل
معــه مــن جديــد، الســتكمال اللقــاءات المباشــرة بيــن رئيســي المجلســين الذيــن 
دعتهمــا كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وألمانيــا لاتفــاق علــى 
ــاد. وذكــرت واشــنطن  ــة لحــل األزمــة فــي الب ــة أممي أســاس دســتوري تحــت رعاي
فــي بيانهــا: »إذا لــم تتمكــن المؤسســتان )فــي إشــارة لمجلســي النــواب والدولــة( 
مــن التوصــل إلــى اتفــاق ســريع بشــأن خارطــة طريــق انتخابيــة نزيهــة، فيمكــن بــل 
ينبغــي اســتخدام آليــات بديلــة العتمــاد قاعــدة دســتورية لانتخابــات«، ممــا يعنــي أن 

ــة. المجتمــع الدولــي أصبــح اآلن يضغــط فــي اتجــاه إنهــاء األزمــة الليبي

ويبــدو أن هــذا المطلــب صعــب التحقــق، حيــث أعلــن الســيد »المشــري«، رئيــس 
المجلــس األعلــى للدولــة، »أن إجــراء االنتخابــات فــي شــهر أكتوبــر ٢٠٢٣، أمر ممكن 

المسـار  ـر  تعثُّ
)الـذي  الليبـي  الدسـتوري 
شهد عدة جوالت(؛ بسبب 
وجـود عـدة نقـاط خافيـة 
والمجلـس  البرلمـان  بيـن 
منهـا  للدولـة،  األعلـى 
انتخـاب  كيفيـة  مثـًلا 
هـم  ومـن  الدولـة،  رئيـس 
لهـذا  للترشـح  المؤهلـون 

المنصـب.    
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

»ولكــن بشــروط«، مؤكــًدا أنــه فــي حــال تــم إقــرار القاعــدة الدســتورية باالتفــاق بيــن 
ــدة ال  ــة خــال م ــن االنتخابي ــكان إصــدار القواني ــة، فباإلم ــواب والدول مجلســي الن
تتجــاوز منتصــف فبرايــر القــادم. وأشــار إلــى أن التجهيــز لانتخابــات ســيحتاج إلــى 
ــه  ــي أن ــي، وهــو مــا يعن ــاء مــن األســاس الدســتوري واالنتخاب ــا بعــد االنته ٢٤٠ يوًم

يمكــن إجراؤهــا بمــا ال يتجــاوز أكتوبــر القــادم.)١٠( 

ــدة  ــادرة جدي ــي مؤخــًرا )ديســمبر٢٠٢٢( إطــاق مب ــس الرئاســي الليب ــن المجل أعل
السياســي  االنســداد  لتجــاوز  الليبيــة  األطــراف  بيــن  الوطنــي  التوافــق  لتحقيــق 
بالبــاد عبــر لقــاء تشــاوري بيــن المجلســين األعلــى للدولــة والنــواب بالتنســيق مــع 
ــدم  ــه يق ــه: »إن ــان ل ــي بي ــس الرئاســي ف ــال المجل ــا. وق ــى ليبي ــوث األممــي إل المبع
مقاربــة لتجــاوز االنســداد السياســي لتحقيــق التوافــق الوطنــي، كمــا أّكــد البيــان أّن 
»المقاربــة تهيــئ لحــوار دســتوري كأولويــة إلنهــاء المراحــل االنتقاليــة، تضمــن فيــه 
المبــادرات واألفــكار والــرؤى التــي طرحتهــا األحــزاب والقــوى الوطنية علــى المجلس 
الرئاســي«)١١(. وفــي هــذا الصــدد، كانــت هنــاك دعــوات شــعبية للمجلــس الرئاســي 
بإســقاط الهيــاكل السياســية الحاليــة )البرلمــان ومجلــس الدولــة(، وكمــا هــو معلــوم 
فــإن المجلــس الرئاســي، وفــق االتفــاق السياســي، هــو مجــرد كيــان شــرفي ال يحمــل 
أي صاحيــات تمكنــه مــن أي خطــوة كهــذه، فضــا عــن ضعــف أداء شــخوصه، بــل 
وعــدم وجــود أي قــوة داعمــة لــه علــى األرض فــي مقابــل أنصــار البرلمــان ومجلــس 

الدولــة)١٢(.

ثالًثــا: إشــكاليات ومخاطر االنقســام السياســي وازدواجية 
لسلطة ا

تســبب االنقســام السياســي الليبــي فــي عــدد مــن التداعيــات التــي مــن المرّجــح أن 
ــل  ــي يتمث ــة الســلطة، والت ــرة القادمــة طالمــا اســتمرت ازدواجي تســتمر خــال الفت

أبرزهــا فيمــا يلــي: 

ــا، وفــي ظــل مامــح  ــل ليبي ــة مث ــة نفطي ــه فــي دول ــوارد: حيــث إن ــراع علــى المـ الصـ
الصــراع السياســي الحالــي، تنعكــس تلــك المعطيــات علــى الواقــع المعيــش فــي صورة 
أزمــات مســتمرة فــي متطلبــات الحيــاة اليوميــة للمواطــن، كالنقــص فــي المحروقــات 
ــة«  ــا، فــي ظــل توجهــات حكومــة »الدبيب ــاز الطهــي، وغيرهــ ــزل( وغـ ــن والدي )البنزي
لرفــع الدعــم عــن المحروقــات، واســتبداله بالدعــم النقــدي، وُهــو مــا ُقوبــل بموجــة 
مــن االنتقــادات الشــديدة مــن الشــارع المحلــي، طالبــت بتأجيــل مثــل هــذا القــرار لمــا 
لــُه مــن تداعيــاٍت ســلبية عديــدة علــى حياة المـواطـــن. وفي ٢٤ نوفمبــر ٢٠٢٢، أعلنت 
المؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنفــط حالــة »القــوة القاهــرة« علــى عمليــات االستكشــاف 

للنفــط والغــاز فــي األراضــي الليبيــة جــراء تدهــور األوضــاع األمنيــة. )١٣( 

نفطيـة  دولـة  فـي 
ظـل  وفـي  ليبيـا،  مثـل 
مامـح الصـراع السياسـي 
تلـك  تنعكـس  الحالـي، 
الواقـع  علـى  المعطيـات 
المعيـش فـي صـورة أزمـات 
متطلبـات  فـي  مسـتمرة 
الحياة اليومية للمواطن، 
كالنقـص فـي المحروقـات 
وغــاز  والديـزل(  )البنزيـن 

الطهـي. 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

وفــي ٥ ديســمبر ٢٠٢٢، أعلــن مجلــس وزراء حكومــة الوحــدة الوطنيــة المؤقتــة رفــع 
حالــة »القــوة القاهــرة« عــن عمليــات االستكشــاف إلنتــاج النفــط والغــاز، وقالت حكومة 
الوحــدة الوطنيــة: إن هــذا اإلعــان »يأتــي بعــد متابعــة وتقييــم موضوعــي مبنــي علــى 

تحليــل واقعــي ومنطقــي للوضــع األمنــي الــذي بــدأ يتحســن بشــكل كبيــر.)١٤(«

وفــي الســياق ذاتــه، قامــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة بتكليــف »فرحــات بــن قــدارة« 
رئيًســا لمجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط، خلًفا لـ »مصطفى صنع الله«، الذي 
رفــض هــذه الخطــوة، واتهــم رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة المؤقتــة »عبدالحميــد 
الدبيبــة« بالفســاد المالــي والسياســي، بعــد قــرار إطاحتــه مــن المؤسســة، ُمعتبــًرا أن 

تعييــن »بــن قــدارة« جــاء وفــق صفقــة سياســية)١٥(. 

وفــي تطــور بــارز علــى هــذا الصعيــد، شــهدت الســاحة الليبيــة حالــة مــن الجــدل علــى 
ــة إلــى ٢٠%،  ــة برفــع معــدل الربحي ــة شــركة »إينــي« للطاقــة اإليطالي ــة مطالب خلفي
وتعديــل اتفاقيــة »اإلبســا ٤« لحقــل الوفــاء البــري للقطعــة البحريــة )C41(. وقالــت 
وزارة النفــط بحكومــة الوحــدة الوطنيــة المؤقتــة »عبــد الحميــد الدبيبــة« المنتهيــة 
واليتهــا: إن »مطالبــات الشــركة اإليطاليــة غيــر مقبولــة، وال تســتند ألي أســاس، 
موضحــة أنهــا قــد تــؤدي إلــى زيــادة حصتهــا فــي المشــروع بخــاف التعاقــدات 
الســابقة«. مــن جانبــه، رفــض رئيــس الحكومــة المكلّــف مــن البرلمــان، »فتحــي 
باشــاغا«، تغييــر نســبة الُمشــاركة بيــن »المؤسســة الوطنيــة للنفــط« وشــركة »إينــي« 
اإليطاليــة فــي شــركة »مليتــة للنفــط والغــاز«، محــذًرا مــن صفقــات مشــبوهة«)١٦(.

وقالــت وزارة النفــط والغــاز، التابعــة لحكومــة »الوحــدة« الُمؤقتــة، إنــه »ال يُنصــح 
بإجــراء أي تعديــل علــى اتفاقيــات مســتقرة؛ ألن ذلــك قــد يفتــح البــاب أمــام مطالــب 
أخــرى بالتعديــل لحصــص اإلنتــاج مــع الشــركاء اآلخريــن، بمــا ســيربك النمــط 

التعاقــدي الليبــي«)١٧(.

ــة الحــال ســيكون هــذا  ارتبــاك المشــهد السياســي واإلداري فــي الدولــة: فبطبيع
اإلربــاك أحــد أبــرز نتائــج االنقســام السياســي؛ حيــث يوجــد تضــارب فــي القــرارات، 
ــوزارات فــي  ــد مــن ال ــت العدي وانقســام واضــح فــي بعــض المؤسســات، وقــد طالب
حكومــة »باشــاغا« المكلّــف مــن البرلمــان بعــدم التعامــل مــع الحكومــة المنتهيــة 
تقــوم  التــي  »الدبيبــة«، فــي حيــن أن هــذه األخيــرة هــي  واليتهــا فــي طرابلــس 
باإلنفــاق، وصــرف المرتبــات، فــي ظــل عــدم إصــدار قانــون للموازنــة العامــة، وغيــاب 
للمســاءلة والمحاســبة، فالحكومتــان تعمــان بــدون »ميزانيــة«، وقــد كشــف تقريــر 
ديــوان المحاســبة الليبــي األخيــر لســنة ٢٠٢١ تفاصيــل حــول حجــم الفســاد المالــي 

ــة، وإهــدار المــال العــام)١٨(.  فــي الدول

المشـهد  ارتبـاك 
فـي  واإلداري  السياسـي 
أبـرز  أحـد  يعـد  الدولـة 
نتائج االنقسام السياسي؛ 
تضـارب  يوجـد  حيـث 
وانقسـام  القـرارات،  فـي 
المؤسسـات،  بعـض  فـي 
مـن  العديـد  طالبـت  وقـد 
حكومـة  فـي  الـوزارات 
مـن  المكّلـف  »باشـاغا« 
التعامـل  بعـدم  البرلمـان 
المنتهيـة  الحكومـة  مـع 
طرابلـس  فـي  واليتهـا 

»الدبيبـة«.  برئاسـة 
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وال ننسى في السياق ذاته استمرار تردي وضعف بعض 
في  للدولة  الخارجي  التمثيل  وإشكاليات  الخدمات، 
بعض  تضارب  وكذلك  الدولية،  والمحافل  المنظمات 
الُمواطن  بتسليم  الُمتعلقة  والبيانات، كتلك  التصريحات 
األمريكية،  السلطات  إلى  المريمي«  عجيلة  »أبو  الليبي 
على خلفية اتهامه في قضية تفجير الطائرة األمريكية 
»بان آم« )حادثة لوكربي(، حيث قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية »عبد الحميد الدبيبة«: »إن المواطن الليبي« أبو 
عجيلة المريمي« الذي تم تسيلمه إلى الواليات المتحدة 
األمريكية لمحاكمته في تفجير »لوكربي«، إرهابي متهم 
 ٢٠٠ من  أكثر  بحياة  أودت  التي  المتفجرات  بتصنيع 

شخص بريء«)١٩(. 

من جهته، طالب رئيس الحكومة المكلّفة من البرلمان 
كيفية  بإيضاح  األمريكية  السلطات  باشاغا«  »فتحي 
إطار  في  واشنطن  إلى  عجيلة«  »أبو  مواطنه  وصول 
اإلطار  خارج  »ُخطف  أنه  ُمعتبًرا  لوكربي«،  »قضية 
»أمر  هذا  أن  مؤكًدا  والشرعي«،  والقضائي  القانوني 
المجلس  ل  حمَّ حين،  في  به«.  معترف  وغير  مرفوض 
المسؤولية  الوطنية  الوحدة  حكومة  للدولة  األعلى 
إلى  عجيلة«  »أبو  تسليم  بعد  واألخاقية  القانونية 
للنائب  وجهه  خطاب  في  البرلمان  وطالب  واشنطن، 
في  الضالعين  كل  ضد  جنائية  دعوى  بتحريك  العام 

»خطفه« )٢٠(.

للسفارة  بيان  خال  من  واضًحا،  األمريكي  الرد  وكان 
األمريكية في ليبيا أكدت فيه أن عملية نقل المواطن 
الليبي »أبو عجيلة« إلى الواليات المتحدة قانونية وتّمت 
بالتعاون مع سلطات طرابلس. وجاءت بعد نشر اإلنتربول 
أن  البيان  وأكد   .٢٠٢٢ يناير  في  بحقه  حمراء  بطاقة 
»الواليات المتحدة لن تعيد فتح االتفاقية المبرمة في 
والتي  »القذافي«،  وحكومة  واشنطن  بين   ٢٠٠٨ عام 
حسمت مطالبات أمريكا ومواطنيها بشأن التعويضات 
المالية عن حوادث إرهابية معينة، بما في ذلك حادثة 

»لوكربي«)٢١(.

رابًعا: مستقبل األزمة الليبية في ظـل 
ازدواجـية السلطـة

تخبرنا أدبيات التحول الديمقراطي أن عملية االنتقال 
بدرجة  تتسم  العالم  بلدان  كافة  في  الديمقراطية  إلى 
وبتعدد  ناحية،  من  األمد  وطـول  التعقيد  من  كبيرة 
ناحية  من  نتائجها  في  البيِّن  واالختاف  مساراتها 
أخرى. ويعتمد ذلك إلى حد كبير على مستوى التطور 
االجتماعي االقتصادي في البلد المعِني، وعلى الظروف 
اإلقليمية والعالمية السائدة في اللحظة التاريخية التي 

يحدث فيها هذا التحول)٢٢(.

األزمة  لهذه  الُمستقبل  مامح  عن  نتحدث  وعندما 
المعقدة في ظل المعطيات المشار إليها سلًفا، نستطيع 
القول: إن ثّمة توجهات معلنة للمجتمع الدولي والقوى 
الفاعلة فيه نحو ضرورة تسوية األزمة الليبية، التي طال 
أمدها، وتعّددت مساراتها، وتشعبت جوانبها كثيًرا، في 
أسرع وقت، غير أن الواقع على األرض يشير إلى وجود 
محلية  التسوية، سواء  لجهود  ومعرِقلة  معِطلة  أطراف 
أو إقليمية أو دولية، فكل طرف مستفيد من استمرار 
التوصل  بالتأكيد صاحب مصلحة في عدم  األزمة هو 

إلى تسوية قريبة لها. 

السياسي  االنقسام  يستمر  قد  أنه  إلى  نشير  وختاًما، 
االنتقالية،  الفترات  وتطول  السلطة،  وازدواجية 
أو  أممية  برعاية  توقف،  با  الحوار  جوالت  وتتواصل 
بدونها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يمكن أن 
يفعل المجتمع الدولي -سواء في إطار األمم المتحدة 
أو خارجها- إذا ما فشل الفرقاء الليبيون في الوصول 
إلى تسوية مائمة لألزمة، وأخفقت كل الجهود الرامية 
ليبيا؟  البرلمانية والرئاسية في  إلى إجراء االنتخابات 
لذلك، فإن السير قدًما نحو إيجاد تسوية مائمة لهذه 
األزمة، وحماية هذا البلد )الذي ال يزال يقع تحت مظلة 
تبعات  من  المتحدة(  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل 
هدًفا  يكون  أن  يُفترض  والتشظي،  الفوضى  من  مزيد 
رئيًسا ليس للفرقاء الليبيين فحسب، بل لدول الجوار 
وأعضاء المجتمع الدولي برمته؛ لحفظ األمن اإلقليمي 
منطقـة  في  األوضــاع  تدهــور  مخاطر  من  والعالمي 

شمـال إفـريقيــا والشــرق األوســــط.    
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قائمة المراجع
١( انظــر: خالــد خميــس الســحاتي وحســين يوســف القطرونــي، الصــراع الليبــي: التفــكك البنيوي للسلطـــة وآفـــاق التسـويـــة )٢٠١١ - ٢٠٢١(، 
ــا؟"،  ــون للنشــر، ٢٠٢١م، ص ص٤-٥. وكذلــك: مصطفــى كمــال، "دليــل استرشــادي.. مــاذا يحــدث فــي ليبي ــة الكــ طرابلس/القاهــرة: مكتب

 https://cutt.us/CzG9Z ،بتاريــخ: ٢٠٢٠/٦/١٦م

)٢( ناديــن ســعد، "تطــور األوضــاع الدســتورية والسياســية فــي بلــدان الثــورات واالنتفاضــات: تونــس- مصــر- ليبيــا- اليمــن"، علــي الديــن 
ــدول، بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة  ــى تفكيــك ال ــر النظــم إل ــة: ٢٠١٤- ٢٠١٥، اإلعصــار: مــن تغيي ــال األمــة العربي ــر(، حـ ــال )تحري هـ

العربيــة، ٢٠١٥، ص ٢١٠.   

)٣( المؤتمر الوطني الليبي العام، طرابلس، التعديـل الدستوري السـابع، المـادة: األولى، الفقرة: )١١(، بتاريخ:٢٠١٤/٣/١١.  

ــي  ــز العرب ــربية، المرك ــة: سياســات عـ ــاسية"، مجل ــونات السيـ ــن المكـ ــراع بي ــاد الصـ ــا: أبعـ ــي ليبي ــة الدســتورية ف ــري عمــر، "األزم )٤( خي
لألبحــاث ودراســة السياســات، العـــدد: ١٣، مــارس ٢٠١٥، ص ٣٦.

)٥( للمزيــد انظــر: ناديــن ســعد، "تطــور األوضــاع الدســتورية والسياســية فــي بلــدان الثــورات واالنتفاضــات: تونــس- مصــر- ليبيــا- اليمــن"، 
مرجــع ســبق ذكــره، ص ٢١٢-٢١٣. وكذلــك النــص الكامــل لُحكــم المحكمــة العليــا فــي: صحيفــة العدالــة، العــدد: ١١٠، ليبيــا، وزارة العــدل/ 

ولــي، بتـاريـــخ: ٢٠/ نوفمبــر/٢٠١٤، ص ٣.  إدارة العاقــات والتعـــاون الدَّ

)٦( انظــر: كامــل عبــد اللــه، "مصــر واألزمــة الليبيــة".. الملــف المصــري، القاهــرة، مركــز الدراســات السياســية واالســتراتيجية باألهـــرام، 
العـــدد: ٤، ديسمبر ٢٠١٤، ص ٢٠. وكذلك: خـــالد خميس السحـــاتي، "األزمـــُة الليبيَّة: هـــل من أُفـــٍق للتســـوية؟"، قـضـــايا ونظـــرات، القاهرة، 

مركـــز الحضـــارة للدراســـات السيـاسيــة، العــــدد: األول، مـــارس ٢٠١٦م، ص١٠٢-١٢١. 

)٧( انظــر: "ليبيــا: تقــدم جزئــي للتســوية ومعوقــات ثابتــة لحســم الصــراع"، فــي: مجموعــة باحثيــن، التقريــر االســتراتيجي العربــي: ٢٠٢١، 
القاهــرة: مركــز الدراســات السياســية واالســتراتيجية بمؤسســة األهــرام، ٢٠٢٢م، ص ٢٤٩.

"، مجلــة: آفــاق اســتراتيجية، القاهــرة،  ياســيِّ والعسكـــريِّ )٨( خـالـــد خميــس السـحـــاتي، "فـــرُص االنتخابــات فــي ليبيــا فــي ظــــلِّ االنقســام السِّ
مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء، العــــدد: ٦، أغســطس ٢٠٢٢م، ص ١٤٤. 

)٩( انظــر: محمــود توفيــق، "األزمــة الليبيــة بيــن الجغرافيــا والسياســة"، مجلــة: السياســة الدوليــة، القاهــرة، مؤسســة األهــرام، العــدد: ٢٣٠، 
المجلــد: ٥٧، أكتوبــر ٢٠٢٢م، ص ١١٦-١١٧.

   https://cutt.us/8ENtk ،١٠( رئيس مجلس الدولة: عقد االنتخابات في أكتوبر أمر ممكن"، موقع: أبعاد، ٢٠٢٢/١٢/٢٦( "

 https://cutt.us/sERaP ،١١( "المجلس الرئاسي الليبي يعلن مبادرة جديدة لحل االنسداد السياسي بالباد"، ٢٠٢٢/١٢/٨( 

  https://cutt.us/nuPrA ،١٢( جبريل العبيدي، "ليبيا ودعوات العصيان المدني"، موقع الشرق األوسط، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢(

)١٣( حالــة القــوة القاهــرة: هــي وضــع قانونــي يُْعفــي أطــراف التعاُقــد مــن أيِّ التزامــات تترتــُب علــى عــدم وفــاء أحــد األطــراف ببنــود العقــد 
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الُمبــرم؛ بســبب ظــروف تكــون خـــارجة عــن إرادتــه.

)١٤( "حكومة الوحدة تعلن رفع »القوة القاهرة« عن عمليات االستكشاف إلنتاج النفط والغاز في ليبيا"، بوابة الوسط، ٢٠٢٢/١٢/٥،

https://alwasat.ly/news/libya/381003

)١٥( "بن قدارة يرد على أنباء تعيينه بناء على صفقة سياسية"، بوابة الوسط، ٢٠٢٢/٧/١٧،

https://alwasat.ly/news/libya/365445 

)١٦(  "إيني اإليطالية تطالب بزيادة أرباحها من النفط الليبي.. كيف يستفيد الدبيبة؟"، قناة الغد الفضائية،٢٠٢٢/١٢/٢٣،

https://cutt.us/3P09U 

 https://cutt.us/iLLBJ ،ــع: الشــرق األوســط، ٢٠٢٢/١٢/٢٤ ــة"، موق ــات النفــط« تفاقــم خافــات أذرع الســلطة الليبي )١٧( اتفاقي
وانظــر: بيــان توضيحــي لموقــف وزارة النفــط والغــاز بشــأن مقتــرح المؤسســة الوطنيــة للنفــط بتعديــل االتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة إينــي، 

٢٠٢٢/١٢/٢٢م.

)١٨(  لمزيد من التفصيل انظر: التقرير العـام لسنة ٢٠٢١، طرابلس: ديـوان الُمحاسبة الليبي، ٢٠٢١م.

)١٩( منية غانمي، "الدبيبة يعترف بتسليم أبو عجيلة: إرهابي متهم بتفجير طائرة لوكربي"، العربية نت، ٢٠٢٢/١٢/١٦،

 https://cutt.us/LRdq3 

)٢٠( "كيف وصل المتهم بتفجير لوكربي ألمريكا؟.. باشاغا يطلب توضيحا"، العربية نت، ٢٠٢٢/١٢/١٣،

https://cutt.us/xNFsA 

(٢١( "أمريكا: عملية نقل أبو عجيلة قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية"، سبوتنيك العربي، ٢٠٢٢/١٢/٢١،

https://cutt.us/eLnj٧ 

)٢٢( انظــر: مجموعــة باحثيــن، المنتــدى الدولــي حــول مســارات التحــول الديمقراطــي، تقريــر موجــز حــول التجــارب الدوليــة، والــدروس 
ــي، ٢٠١١م، ص ٧. ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم المســتفادة، القاهــرة )٥-٢٠١١/٦/٦(، برنام
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ال ريــب فــي القــول إن الســاحة العراقيــة تزخــر بالكثيــر مــن األحــداث والتطــورات 
أكثــر مــن غيرهــا فــي باقــي الــدول، وتــكاد تكــون األزمــة السياســية فيهــا شــبه مزمنــة 
يصعــب عاجهــا، وإذا أردنــا تتبــع المشــهد العراقــي لوجدنــا فيــه مــن التعقيــد الكثيــر 

فــي مختلــف جوانبــه السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة وغيرهــا.

وحتـى ال نذهـب بعيـدا فـي تقصـي أحـداث المشـهد العراقـي ومـا يتطلبـه من سـرد لما 
مـر بـه، سـنحاول التركيـز علـى جـذور األزمـة السياسـية التـي سـبقت تشـكيل الحكومـة 
العراقية الجديدة؛ كونها االمتداد الدقيق الذي ترتكز عليه معطيات الواقع السياسـي 
الراهـن، وذلـك ابتـداًء مـن تزايـد السـخط الشـعبي علـى األداء الحكومـي الـذي تبلـور 
علـى شـكل احتجاجـات مّثلـت العامـل األساسـي فـي إقالة حكومة »عـادل عبد المهدي« 
وتشـكيل حكومـة »مصطفـى الكاظمـي«، ومـن ثـّم، الدعـوة إلـى انتخابـات مبكـرة ومـا 
تبعهـا مـن تطـورات تمثـل بدورهـا معطيـات أساسـية يتـم االعتمـاد عليهـا فـي وضـع 
إليـه المشـهد السياسـي  يـؤول  السـيناريوهات والمشـاهد المسـتقبلية لمـا يمكـن أن 

العراقـي. ومـن هنـا تثـار العديـد مـن التسـاؤالت حـول هـذا الموضـوع، لعـل أهمهـا: 

ما واقع المشهد السياسي في العراق؟ 	 

ما ملفات التحديات المستقبلية للمشهد العراقي؟	 

ما السيناريوهات المستقبلية التي يمكن طرحها بالنسبة للمشهد السياسي في العراق؟ 	 

واقع متأزم 
بعد عدة دورات انتخابية شــهدها العراق في مرحلة ما بعد عام ٢٠٠٣ كان الشــارع 
العراقــي يراقــب أداء الحكومــات المتعاقبــة، ولــم يغــب عنــه فشــل هــذه الحكومــات 
فــي تأديــة مــا هــو مطلــوب منهــا مــن واجبــات، ولــم تســتطع تلبيــة احتياجــات 
المجتمــع فــي توفيــر االســتقرار األمنــي، وإنهــاء التــأزم السياســي المزمــن، وال 

قراءة في مستقبل المشهد السياسي 
العراقي في ظل التطورات الراهنة

العبيدي مثنى  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - كـلـيـــة الـعـلـــوم الـسـيـاسـيـة - جـامـعـــة تـكـريـــت
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٢٣٠

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

معالجــة الملــف االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل والقضــاء علــى البطالــة، وتوفيــر 
الخدمــات األساســية المطلوبــة، فــكان كل ذلــك دافعــا لبروز الحراك الشــعبي وتزايد 
االحتجاجــات الجماهيريــة فــي بغــداد وعــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة منــذ أكتوبــر 
٢٠١٩، للمطالبــة بتوفيــر الخدمــات وإقالــة حكومــة »عــادل عبــد المهــدي« التــي 
تشــكلت عقــب االنتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢٠١٨ ولــم يمــر علــى وجودهــا ســوى عــام 
واحــد تقريبــا، وبالفعــل اســتقالت حكومــة »عبــد المهــدي« فــي نهايــة نوفمبــر ٢٠١٩، 
ودخــل المشــهد السياســي العراقــي فــي حالــة تــأزم أخــرى جــراء محــاوالت تشــكيل 

حكومــة جديــدة بــدال مــن الحكومــة المســتقيلة نــزوال علــى مطالــب المحتجيــن.

ونشــب الخــاف بيــن القــوى السياســية المختلفــة حــول اختيــار مرشــح جديــد 
لرئاســة مجلــس الــوزراء، وفشــلت عــدة محــاوالت لتولــي عــدة شــخصيات، مثــل 
»محمــد عــاوي«، وشــخصيات سياســية أخــرى تــم اإلعــان عنهــا فقــط ولــم تحــَظ 
بتوافــق القــوى السياســية وقــوى الحــراك الشــعبي عليهــا. إلــى أن حصــل اتفــاق 
علــى اختيــار »مصطفــى الكاظمــي« -الــذي كان رئيســا لجهــاز المخابــرات العراقيــة 
ــى  ــت عل ــم التصوي ــام ٢٠٢٠، وت ــل ع ــي أبري ــدة ف ــة الجدي ــا- لرئاســة الحكوم حينه
حكومتــه فــي مايــو ٢٠٢٠، وعلــى الرغــم مــن تشــكيل حكومــة جديــدة فــإن األزمــات 
المتفاقمــة فــي الســاحة العراقيــة لــم تنتــِه، بــل رافقتهــا أزمــة اقتصاديــة جــّراء أزمــة 
جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم وكانــت ســببا فــي انخفــاض أســعار النفــط مــع 
مــا لذلــك مــن انعكاســات ســلبية علــى الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي العــراق 
واضطــرار الحكومــة إلــى تبنــي قــرارات االقتــراض الداخلــي وخفــض قيمــة العملــة 
العراقيــة )الدينــار( أمــام الــدوالر األمريكــي مــن أجــل تغطيــة رواتــب الموظفين وســد 
االحتياجــات الحوميــة األخــرى، ممــا زاد األمــر تعقيــدا علــى المســتويين السياســي 

واالقتصــادي بشــكل خــاص.

ووفقـــا لمطالـــب الحـــراك الشـــعبي، تبّنـــت حكومـــة »الكاظمـــي« إجـــراء انتخابـــات 
برلمانيـــة مبكـــرة تَقـــرر أن يكـــون موعدهـــا فـــي ١٠ أكتوبـــر ٢٠٢١، وبالفعـــل تـــم 
إجـــراء هـــذه االنتخابـــات فـــي ظـــل مقاطعـــة شـــعبية كبيـــرة لهـــا، وكانـــت قـــد أظهـــرت 
تقـــدم العديـــد مـــن القـــوى السياســـية غيـــر التقليديـــة منهـــا: التيـــار الصـــدري 
الـــذي يقـــوده رجـــل الديـــن »مقتـــدى الصـــدر«، وحـــزب تقـــدم الـــذي يقـــوده »محمـــد 
الحلبوســـي«، رئيـــس مجلـــس النـــواب العراقـــي، فـــي مقابـــل تراجـــع القـــوى السياســـية 
التقليديـــة، مثـــل ائتـــاف دولـــة القانـــون الـــذي يقـــوده »نـــوري المالكـــي«، رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء األســـبق وتيـــار الحكمـــة وائتـــاف النصـــر، فكانـــت هـــذه النتائـــج 
قـــد قـــادت إلـــى دخـــول البـــاد فـــي أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، إال أن القـــوى 
السياســـية الفائـــزة بعـــدد مقاعـــد أعلـــى لـــم تســـتطع تشـــكيل الحكومـــة بعـــد ماراثـــون 
ــى  ــة علـ ــية الحاصلـ ــزاب السياسـ ــوى واألحـ ــن القـ ــات بيـ ــوارات والمفاوضـ ــن الحـ مـ

حكومـة  تشـكيل  رغـم 
»الكاظمي« في مايو ٢٠٢٠، 
المتفاقمـة  األزمـات  فـإن 
العراقيـة  السـاحة  علـى 
رافقهـا  بـل  تنتـِه،  لـم 
جـّراء  اقتصاديـة  أزمـة 
واضطـرت  كورونـا،  جائحـة 
الحكومـة إلـى تبني قرارات 
الداخلـي،  االقتـراض 
العملـة،  قيمـة  وخفـض 
لتغطيـة رواتـب الموظفين 

احتياجاتهـم.   وسـد 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

مقاعـــد فـــي البرلمـــان العراقـــي. واســـتمر التـــأزم علـــى وتيرتـــه حتـــى وصـــل األمـــر 
إلـــى إعـــان زعيـــم التيـــار الصـــدري والحاصـــل علـــى ٧٣ مقعـــدا فـــي البرلمـــان 
عـــن تقديـــم اســـتقالة أعضائـــه مـــن البرلمـــان العراقـــي واالنســـحاب مـــن العمليـــة 
السياســـية برمتهـــا وإعـــان اعتزالـــه النشـــاط السياســـي، وعـــدم المشـــاركة فيـــه، 
ليكـــون المجـــال متاحـــا لقـــوى »اإلطـــار التنســـيقي« المنافـــس الشـــيعي األقـــوى للتيـــار 
الصـــدري للمضـــي فـــي مفاوضـــات تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة بعيـــدا عـــن مشـــاركة 

التيـــار وتفكيـــك تحالفـــه مـــع القـــوى السياســـية الســـنية والكرديـــة.

ــذي راهــن زعيمــه  ــار الصــدري ال ــم يكــن األمــر ليمــر مــن دون تحــرك التي ولكــن ل
علــى قدرتــه فــي حشــد أتباعــه والنــزول إلــى الشــارع لرفــض أي محاولــة لتشــكيل 
الحكومــة، وتــم اقتحــام مقــرات الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
فــي المنطقــة الخضــراء لعــدة مــرات مــن أجــل تعطيلهــا، وتفاقــم األمــر عندمــا 
حصلــت اشــتباكات مســلحة بيــن محتجــي التيــار الصــدري مــن جهــة والقــوات 
األمنيــة ومحتجــي قــوى اإلطــار التنســيقي مــن جهــة أخــرى، راح ضحيتهــا العشــرات 
مــن القتلــى والمصابيــن مــن مختلــف األطــراف. وكادت هــذه األزمــة أن تُدِخــل البــاد 
فــي دوامــة العنــف واالقتتــال مــن جديــد. ولكــن كانــت نهايتهــا باالتفــاق علــى تكليــف 

رئيــس للجمهوريــة ورئيــس لمجلــس الــوزراء فــي أكتوبــر ٢٠٢٢.

التحديات المستقبلية
تواجــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة -التــي نالــت ثقــة البرلمــان فــي ٢٧ أكتوبــر ٢٠٢٢ 
بعــد التصويــت علــى رئيســها وأعضائهــا- ملفــات عديــدة يفرضهــا المشــهد العــام 
ــل، وتضــع  ــة للتأجي ــر قابل ــاج إلــى سياســات غي ــات وتحت فــي العــراق وتشــكل تحدي

هــذه الحكومــة علــى المحــك عنــد تقييــم أدائهــا، ويمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي: 

الملــف االقتصــادي والخدمــي: يوصــف النظــام االقتصــاد العراقــي بأنــه  	
»اقتصــاد أحــادي الجانــب«، كونــه يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــا يحصــل عليــه مــن 
ــاً لتقلبــات أســعار النفــط  واردات بيــع النفــط، ممــا يجعــل هــذا االقتصــاد رهين
العالميــة، فضــا عــن ضعــف القطــاع الصناعــي، وإهمــال القطــاع الزراعــي، 
وارتفــاع مســتويات البطالــة والفقــر وانخفــاض المســتوى المعيشــي للمواطــن 
العراقــي، وضعــف ملــف الخدمــات، األمــر الــذي يشــير إلــى أن هــذا الملــف 
سيشــكل تحديــات كبيــرة فــي المســتقبل القريــب للحكومــة العراقيــة، وســيكون 
أحــد معاييــر تقييمهــا وأحــد عوامــل اســتمرارها مــن عدمــه مســتقبا، ممــا 
يســتلزم ضــرورة وضــع السياســات الازمــة لتفعيــل القطاعيــن العــام والخــاص، 
وجــذب االســتثمار األجنبــي، واعتمــاد خطــوات حقيقيــة لتحقيــق التنمية الشــاملة 
ــا الملحــة. ــر فــرص العمــل وغيرهــا مــن القضاي ــع مصــادر الدخــل وتوفي وتنوي

الملــف  ينطــوي 
ُجملــة  علــى  االقتصــادي 
مــن التحديــات للحكومــة 
ــح  المرجَّ ومــن  العراقيــة، 
معاييــر  أحــد  يكــون  أن 
وعوامــل  تقييمهــا 
عدمــه  مــن  اســتمرارها 
يتطلــب  ممــا  مســتقبًلا، 
سياســات  وضــع  ضــرورة 
القطاعيــن  لتفعيــل 
وجــذب  والخــاص،  العــام 

االســتثمار األجنبــي.  
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خـروج  ـع  المتوقَّ مـن 
إلـى  مجـدًدا  المحتجيـن 
الشـارع العراقـي للمطالبة 
بالحصـول علـى الخدمـات 
وفـرص العمـل، هـذا فضـًلا 
مؤيـدي  احتجاجـات  عـن 
الذيـن  الصـدري  التيـار 
يتم اسـتخدامهم للضغط 
القـوى  مختلـف  علـى 
العمليـة  فـي  المشـاركة 
الحكومـة  أو  السياسـية 

العراقيـة.  

ملــف الفســاد: يعــد استشــراء الفســاد السياســي والمالــي واإلداري مــن أكثــر  	
ــراق،  ــة فــي الع ــي تواجــه المجتمــع والدول ــة والمســتقبلية الت ــات الواقعي التحدي
ــة  ــر منظمــة الشــفافية العالمي ــرة فــي تقاري ــدرج العــراق فــي الســنوات األخي وي
مــع الــدول األســوأ فــي مجــال األداء فــي مؤشــر الفســاد العالمــي، فمــا يقــرب مــن 
٤٥٠ مليــار دوالر أمريكــي مهربــة مــن إيــرادات العــراق النفطيــة، كمــا أن هنــاك 
ــه، ويضــاف هــذا  ــن ٦٠٠٠ مشــروع حكومــي وهمــي أهــدرت أموال ــرب م ــا يق م
التحــدي إلــى التحديــات الملحــة األخــرى التــي إن لــم تتــم مواجهتهــا فلــن تكــون 

حكومــة »الســوداني« قــادرة علــى أداء وتنفيــذ برنامجهــا الحكومــي مســتقبا.

التحديــات األمنيــة: علــى الرغــم مــن حســم ملــف اســتياء تنظيــم داعش على  	
مناطــق وأراٍض كبيــرة فــي عــدد مــن المحافظــات العراقيــة، ومنهــا محافظــات 
ــإن  ــوك، وغيرهــا مــن المناطــق، ف ــار وكرك ــي واألنب ــن وديال ــوى وصــاح الدي نين
التنظيــم لــم يتــم القضــاء عليــه بشــكل كامــل، فهنــاك خايــا وعناصــر للتنظيــم 
تتواجــد فــي المناطــق الجبليــة والوعــرة والصحراويــة، وتنفــذ عناصــره الهجمــات 
اإلرهابيــة بيــن الحيــن واآلخــر علــى األهــداف المدنيــة والعســكرية ومقــرات 
القــوات األمنيــة، ممــا يشــكل أزمــة مســتمرة بحاجــة إلــى وضــع سياســات أمنيــة 
لمعالجــة أســباب وعوامــل اإلرهــاب مــن جهــة، ومجابهــة مــا تبقــى مــن عناصــر 
التنظيــم بهــدف القضــاء عليهــم مــن جهــة أخــرى. يضــاف إلــى ذلــك أن الملــف 
ــاك  ــل هن ــى وجــود خطــر اإلرهــاب فحســب، ب ــه ال تقتصــر عل ــي وتحديات األمن
تحــٍد آخــر لــه تداعياتــه يتمثــل فــي وجــود الســاح المنفلــت خــارج ســيطرة 
الدولــة، والــذي تمتلكــه العشــائر والميليشــيات والفصائــل المســلحة، ممــا يجعلــه 
عرضــة لاســتخدام فــي أي نــزاع أو صــراع بيــن القــوى السياســية أو القبليــة.

عــودة االحتجاجــات: لــم ينتــِه الحــراك الشــعبي واالحتجاجــات المنبثقــة عنــه  	
بمجــرد إجبــار حكومــة »عــادل عبــد المهــدي« علــى االســتقالة، وعلــى الرغــم 
مــن تراجــع االحتجاجــات فــإن خروجهــا مــن جديــد للشــارع هــو أمــر متوقــع 
بشــكل كبيــر، ال ســيما أنهــا ال تــزال مســتمرة ومتجــددة فــي بعــض المحافظــات 
للمطالبــة بالخدمــات وفــرص العمــل. تضــاف إليهــا احتجاجــات أتبــاع ومؤيــدي 
التيــار الصــدري الذيــن يتــم اســتخدامهم للضغــط علــى مختلــف القــوى المشــاركة 
ــم  ــة اقتحامه ــرار تجرب ــل تك ــة، ولع ــة العراقي ــة السياســية أو الحكوم ــي العملي ف
ــا، واردة  ــة مــن أجــل تعطيله ــار الحكومي ــي تضــم المق ــة الخضــراء« الت »للمنطق
ــار والقــوى السياســية  ــم التي ــن زعي ــد سياســي بي جــدا فــي حــال حــدوث تصعي

المنافســة لــه.

أن  	 مـن  الرغـم  علـى  )اإليراني-التركـي(:  اإلقليمـي  التدخـل  تحديـات 
مشـكلة التدخل اإلقليمي في الشـأن العراقي في المرحلة الراهنة ليسـت وليدة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

الحاضـر بـل هـي متكـررة منـذ عـدة سـنوات، فـإن خـال المرحلة الراهنـة هنالك 
تدخـل عسـكري واسـتخدام للقـوة العسـكرية مـن ِقبـل القـوات اإليرانيـة والتركيـة 
علـى المناطـق الحدوديـة فـي السـليمانية، وفـي أربيـل ودهـوك، والمبـرر اإليراني 
لذلـك هـو وجـود جماعـات إيرانية-كرديـة معارضة تنطلق مـن األراضي العراقية 
لشـن هجمـات داخـل إيـران، وهـو مـا بـّرر الضربـة العسـكرية اإليرانيـة لمناطـق 
داخـل شـمال العـراق، أمـا الضربات السـابقة فقد عدتهـا إيران أنها ضد أهداف 
أمريكيـة وإسـرائيلية فـي أربيـل، وقـد اسـتخدمت إيـران فـي هجومهـا صواريـخ 
بالسـتية. أمـا تركيـا فتبـرر ضرباتهـا العسـكرية بأنهـا ضد أهـداف لحزب العمال 
الكردسـتاني الـذي يتخـذ مـن األراضـي العراقيـة منطلقـا لـه، وبالرغـم مـن كل 
ذلـك فليـس مـن حـق أي دولـة مـن دول الجـوار خـرق السـيادة العراقيـة وشـن 
ضرباتهـا ضـد أهـداف علـى األراضـي العراقيـة، مـن دون أن يكـون هنالك موقف 
مـن الحكومـات العراقيـة قـادر علـى إيقـاف هـذه التدخات، مما يجعـل الحكومة 
العراقيـة الجديـدة أمـام تحـٍد داخلـي وخارجـي يتطلـب منهـا قطـع الطريـق أمـام 
العراقيـة  األراضـي  مـن  تتخـذ  معارضـة  جماعـات  بوجـود  الـدول  هـذه  حجـج 
منطلقـا لتهديـد دول الجـوار وإبعـاد الجماعات المسـلحة واإلرهابيـة عن العراق، 
وعـدم السـماح لهـا بتهديـد مصالـح الـدول مـن جهـة، واتخاذ السـبل الكفيلة لمنع 

التدخـات اإلقليميـة والتهديـدات التـي يتعـرض لهـا العـراق مـن جهـة أخـرى.  

عة  سيناريوهات متوقَّ
تمثــل معطيــات الواقــع ومــا يمكــن أن يتحقــق مســتقبا األســاس الــذي ترتكــز 
ــا  ــف عم ــر ال يختل ــا، واألم ــات لســيناريوهات مســتقبلية لموضــوع م ــه أي توقع علي
يمكــن توقعــه مــن ســيناريوهات لمســتقبل الوضــع السياســي فــي العــراق، علــى أقــل 
تقديــر خــال المســتقبل القريــب، ومــن هنــا يمكــن توقــع ثاثــة ســيناريوهات للوضــع 

السياســي فــي العــراق: 

ســيناريو اســتمرار الوضــع الراهــن: يطرح هــذا الســيناريو احتمالية اســتمرار  	
الوضــع العراقــي كمــا عليــه الحــال، ويقــوم علــى افتــراض بقــاء المعطيــات التــي 
تشــكل المشــهد السياســي العراقــي الراهــن؛ كــون العديــد مــن األزمــات داخليــة 
والضغــوط الخارجيــة ال تــزال تحكــم الوضــع العراقــي وتشــكل مامحــه بالرغــم 
مــن حــركات االحتجاجــات الشــعبية والدعــوات الدوليــة لمعالجــة هــذه األزمــات، 
ولــم  وغيرهــا،  االقتصــادي  والتراجــع  والمحاصصــة  الفســاد  أزمــات  مثــل: 
تســتطع الحكومــات المتعاقبــة وضــع حــد لهــذه األزمــات، كذلــك الحــال بالنســبة 
للحكومــة الجديــدة؛ كونهــا ال تختلــف مــن حيــث تشــكيلتها القائمــة علــى أســاس 

المحاصصــة، وضــم العديــد مــن الشــخصيات الحزبيــة التقليديــة.

تحقـــق  المرجـــح  مـــن 
الوضـــع  اســـتمرار  ســـيناريو 
نظـــًرا  العـــراق،  فـــي  الراهـــن 
التـــي  المعطيـــات  الســـتمرار 
السياســـي  المشـــهد  تشـــكل 
العراقـــي الراهـــن، فضـــًلا عـــن 
ال  الجديـــدة  الحكومـــة  أن 
تختلـــف فـــي تشـــكيلها القائـــم 
عـــن  المحاصصـــة  علـــى 

الســـابقة.   الحكومـــة 
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ســيناريو التطــور النســبي: يتوقــع هــذا الســيناريو حصــول تطــور إيجابــي فــي المشــهد العراقــي مســتقبا علــى  	
افتــراض تحقــق عــدد مــن المعطيــات خــال المســتقبل القريــب، منهــا ارتفــاع النمــو االقتصــادي الــذي مــن المتوقــع 
أن يشــهده العــراق، ليصــل خــال عــام ٢٠٢٣ إلــى ٢.٥%، واســتمرار تزايــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي وصــل عــام 
٢٠١٩ إلــى ٦.٢%، وكذلــك التوقعــات بنمــو القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة وقطــاع الخدمــات، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 
عوامــل لتحقيــق االســتقرار السياســي، يضــاف إلــى ذلــك أنــه مــن المتوقــع أن تنجــح حكومــة »الســوداني« ولــو نســبيا 
فــي تنفيــذ العديــد مــن محــاور البرنامــج الحكومــي، ومنهــا: إعــادة اإلعمــار، ورفــع المســتوى المعيشــي والخدمــي فــي 
ظــل ارتفــاع أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة، ومــا يوفــره ذلــك مــن واردات ماليــة للخزانــة العراقيــة، فضــا عــن 
المقبوليــة التــي حققهــا تشــكيل الحكومــة لــدى المحيــط اإلقليمــي والمجتمــع الدولــي الــذي أعــرب عــن دعمــه لهــا فــي 

تحقيــق االســتقرار فــي العــراق، واحتماليــة تراجــع التدخــل اإلقليمــي فــي الســاحة العراقيــة.

سـيناريو التراجع: يتوقع هذا السـيناريو تراجع وتدهور األوضاع في المشـهد العراقي، ويقوم على احتمالية وقوع  	
عـدد مـن األحـداث والمعطيـات التـي تـؤدي إلـى هـذا التراجـع، ومنهـا: عـودة التـأزم بيـن القـوى السياسـية الفاعلـة، 
والتراجـع األمنـي، وعـدم اسـتطاعة الحكومـة معالجـة استشـراء الفسـاد، واسـتمرار انتشـار السـاح المنفلـت خـارج  
سـيطرة الدولـة، واسـتمرار تولـي المناصـب الوزاريـة والسياسـية وفقـا لنظـام المحاصصـة السياسـية علـى حسـاب 
الكفـاءة، واحتماليـة عـودة االحتجاجـات الشـعبية في حال عدم اسـتطاعة الحكومة الوفـاء بوعودها وتنفيذ برنامجها، 
كمـا أنـه مـن الممكـن أن يتكـرر مشـهد نـزول أتبـاع التيـار الصـدري إلـى الشـارع والدخـول فـي المقـرات الحكوميـة 
لتعطيلهـا كمـا حصـل فـي شـهري أغسـطس وسـبتمبر الماضييـن، ناهيـك عـن احتماليـة تزايـد التدخـات اإلقليميـة، 

ســـيناريو  ـــع  يتوقَّ
النســـبي  التطـــور 
إيجابـــي  تطـــور  حـــدوث 
العراقـــي  المشـــهد  فـــي 
مســـتقبا، يتضمـــن نمـــًوا 
 %٢.5 بنســـبة  ـــا  اقتصادًيّ
خـــال عـــام ٢٠٢٣، ونجـــاح 
»الســـوداني«  حكومـــة 
مـــن  العديـــد  تنفيـــذ  فـــي 
الحكوميـــة  المخططـــات 
الخاصـــة برفـــع المســـتوى 
للمواطنيـــن  المعيشـــي 

اإلعمـــار.   وإعـــادة 

وال سـيما اإليرانية والتركية، سـواء في مجال التأثير السياسـي أو األمني وحتى 
العسـكري، يضـاف إليهـا احتماليـة تكـرار اسـتخدام السـاحة العراقيـة فـي إدارة 
الصـراع األمريكـي اإليرانـي، ومـا يعنيـه كل ذلـك مـن التسـبب بتدهـور الوضـع 

العراقـي مسـتقبلًا فـي حـال تحققـه.

ــة، يمكــن القــول  ــة فــي ضــوء المعطيــات الراهن ــد النظــر للســيناريوهات الثاث وعن
ــا التطــور النســبي واســتمرار الوضــع  ــن ســيناريوهين، هم ــراوح بي ــد يت ــر ق إن األم
الراهــن؛ كــون مــا يرتكــزان عليــه مــن معطيــات مســتقبلية أقــرب للتحقــق مــن 
معطيــات ســيناريو التراجــع، مــن دون اســتبعاد إمكانيــة تحققــه مســتقبا إذا مــا 

وقعــت معطياتــه علــى أرض الواقــع.

باســتمرار  يتصــف  العــراق  فــي  السياســي  المشــهد  إن  القــول  يمكــن  وختاًمــا، 
التــأزم السياســي المزمــن، والــذي يتبعــه اضطرابــات أمنيــة وتدهــور اقتصــادي، 
ــة حركــة احتجاجــات  ــرة فقــد شــهدت الســاحة العراقي ــرة األخي وفيمــا يخــص الفت
واســعة انطلقــت فــي أكتوبــر ٢٠١٩ وكانــت ســببا فــي اســتقالة حكومــة واختيــار 
أخــرى مرحليــة وانتخــاب ثالثــة دائمــة. ولعــل توقــع مــا يمكــن أن يــؤول إليــه المشــهد 
العراقــي مســتقبا يرتكــز علــى إمكانيــة تحقــق عــدد مــن المعطيــات فــي المســتقبل 
القريــب، تتأرجــح مــا بيــن ســيناريو اســتمرار الوضــع العراقــي الراهــن، أو ســيناريو 

ــوع مــن التطــور النســبي مســتقبا. تحقــق ن
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

كان عــام ٢٠٢٢ بالنســبة للبنــان عاًمــا إضافًيــا مــن األزمــات السياســية واالقتصاديــة 
والدســتورية التــي لــم تجــد طريقهــا للحــل بــل تتفاقــم عاًمــا بعــد آخر؛ إذ يدخــل لبنان 
عــام ٢٠٢٣ بفــراغ دســتوري لــم يســبق أن حــدث فــي تاريخــه الحديــث، حيــث ال رئيس 
فــي موقــع الرئاســة وحيــث الحكومــة القائمــة حكومــة تصريــف أعمــال ال يمكــن لهــا 
أن تمــارس صاحيــات واســعة وال أن ينقــل لهــا صاحيــات رئيــس الجمهوريــة التــي 
عــادًة مــا تحــال للحكومــة فــي حــال غيــاب الرئيــس. وبالنظــر للوضــع االقتصــادي 
والمالــي المتــردي الــذي يســتدعي حكومــة قويــة التمثيــل وكاملــة الصاحيــات مــن 
ــان اآلن  ــة، نجــد أن مــا يتوافــر للبن أجــل اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة حاســمة وجريئ
هــو أقــل ممــا يحتاجــه كــي يعبــر عــام ٢٠٢٣ بســام دون تدهــور أمنــي أو اضطرابــات 

اجتماعيــة أو علــى أحســن تقديــر المزيــد مــن التعطيــل والفــراغ الدســتوري. 

مالمح األزمة االقتصادية
االحتياطــي  تناقــص  إثــر  عــام ٢٠١٩  منــذ  الحاليــة  االقتصاديــة  األزمــة  نشــأت 
الــدوالري لــدى مصــرف لبنــان وتخليــه عــن سياســة تثبيــت ســعر صــرف الليــرة 
مقابــل الــدوالر، ممــا أدى إلــى اهتــزاز الثقــة فــي االقتصــاد واإلقبــال المتزايــد علــى 
ــر بشــدة علــى  التحويــل للــدوالر أو التعامــل الســوقي بالــدوالر مباشــرة، وهــو مــا أّث
مســتوى التضخــم وانعكــس علــى نقــص المــواد األساســية. فلبنــان يســتورد أكثــر 
مــن ٨٠% مــن احتياجاتــه األساســية وكان حينهــا معتمــًدا علــى كونــه بــؤرة جــذب 
للفوائــض الماليــة فــي المنطقــة بحكــم المزايــا التــي يتمتــع بهــا نظامــه المصرفــي. 
ولكــن النظــام المصرفــي فقــد هــذه الميــزة فــور اهتــزاز ســعر الصــرف الــذي كان 
ثابًتــا لســنوات طويلــة، وأصبــح اإلقبــال علــى ســحب الودائــع مهــِدًدا لاســتقرار 
ــة، فحــرم  ــى وضــع ســقف للســحوبات البنكي ــان إل ــي، ممــا حــدا بمصــرف لبن المال

مئــات اآلالف مــن المودعيــن مــن الوصــول لمدخراتهــم البنكيــة. 

لبنان في عام 2023: االتجاهات 
المحتملة إلدارة األزمة

عام  سيف  رابحة  أ. 

خبيرة بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

تضخمــي  ركــود  حــدوث  إلــى  االقتصــاد  فــي  الثقــة  ضعــف  أدى  المقابــل،  فــي 
واضطــرار عــدد كبيــر مــن الشــركات للخــروج مــن الســوق وتســريح العمالــة أو علــى 
ــي  ــد الوضــع المال ــن تعقي ــا م ــر تخفيــض أجورهــم. زادت جائحــة كورون ــل تقدي أق
واالقتصــادي فــي لبنــان، وذلــك مــع التــزام الحكومــة اللبنانيــة بسياســة اإلغــاق 
شــبه الكامــل لفتــرات طويلــة، ممــا أضــر بالقطــاع الخدمــي وخاصــة الســياحي، 
وأدى إلــى مزيــد مــن االنكمــاش فــي االقتصــاد المتضــرر أصــًا. وقــد امتــدت آثــار 
هــذه األزمــة االقتصاديــة طــوال عــام ٢٠٢٢ وانعكســت أساًســا بتــردي ســعر الليــرة 
مقابــل الــدوالر وأصبــح لليــرة عــدة أســعار وفــق الســياق منهــا الســعر الجمركــي 
وســعر ســحب »الفريــش دوالر« وســعر منصــة »صيرفــة« باإلضافــة إلــى الســعر فــي 
الســوق الســوداء، ممــا أشــعل نشــاط المضاربــات بشــكل ملحــوظ. فضــًا عــن ذلــك، 
ــاء بعــض الســلع األساســية أو التزاحــم  ــاع األســعار واختف ــى ارتف ــك عل انعكــس ذل
عليهــا لســاعات طويلــة، وفــي مقدمتهــا الوقــود والطحيــن واألدويــة، باإلضافــة 
لنقــص األدوات والمســتلزمات الطبيــة. ورغــم أن انعقــاد االنتخابــات البرلمانيــة فــي 
موعدهــا فــي مايــو قــد أضفــى بعــض الثقــة علــى اســتقرار الوضــع العــام، وأدى إلــى 
موســم ســياحي مثمــر مــع عــودة المغتربيــن وانتعــاش تحوياتهــم الماليــة إلــى داخــل 
ــر انتخــاب الرئيــس  البــاد، فــإن الجمــود السياســي الحاصــل فيمــا بعــد بســبب تعثُّ
قــد أتــى علــى هــذه الثقــة وجعــل ســعر الليــرة يتــردى بشــكل غيــر مســبوق إلــى أعتــاب 

الخمســين ألفــاً مقابــل الــدوالر الواحــد فــي الســوق الســوداء.

مالمح األزمة السياسية والدستورية
مــن جانــٍب آخــر، شــهدت الســاحة السياســية عــدة أحــداث مفصليــة ولكــن دون أن 
ــة لألزمــة، بــل انتقلــت بلبنــان مــن أزمــة اقتصاديــة وسياســية إلــى  تثمــر عــن حلحل
أزمــة دســتورية؛ إذ نجــح لبنــان وبتشــجيع دولــي وإقليمــي فــي إقامــة االنتخابــات 
البرلمانيــة فــي موعدهــا المقــرر فــي مايــو ٢٠٢٢، ولكــن الكتــل النيابيــة المتنازعــة 
فشــلت فــي انتخــاب رئيــس جديــد فــي الموعــد الدســتوري المحــدد قبــل انتهــاء 
واليــة الرئيــس »عــون« وبالتالــي بقــي موقــع الرئاســة شــاغًرا. وكانــت الكتــل النيابيــة 
المنتخبــة حديًثــا قــد فشــلت أيًضــا فــي التوافــق علــى رئيــس وزراء جديــد ممــا أدى 
إلــى إعــادة تكليــف »نجيــب ميقاتــي« ولكــن هــذا األخيــر لــم يصــل إلــى صيغة لتشــكيل 
الحكومــة ترضــي رئيــس الجمهوريــة »ميشــال عــون« فــي الفتــرة بيــن مايــو وأكتوبــر 
ــازع الرجــان علــى صاحيــات تشــكيل الحكومــة، ويرغــب كل طــرف  ٢٠٢٢. إذ يتن
فــي توزيــع الحصــص الوزاريــة بمعــزل عــن اآلخــر، خاصــة أن »عــون« أراد أن يزيــد 
مــن الحقائــب الوزاريــة التابعــة لــه ليكــون لــه نفــوذ حكومــي بعــد رحيلــه مــن الرئاســة. 
وعندمــا تعــّذر االتفــاق علــى تشــكيل حكومــة جديــدة، رحــل رئيــس الجمهوريــة دون 
تســليم صاحياتــه إلــى مجلــس الــوزراء، بــل وصمــه بعــدم الصاحيــة لاجتمــاع 
واتخــاذ القــرارات الحكوميــة فــي غيــاب الرئيــس. فــي المقابــل، فشــلت الكتــل 

الثقـــة  ضعـــف  أدى 
اللبنانـــي  االقتصـــاد  فـــي 
تضخمـــي  ركـــود  حـــدوث  إلـــى 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  واضطـــرار 
الشـــركات للخـــروج مـــن الســـوق 
وتســـريح العمالـــة أو علـــى أقـــل 
أجورهـــم.  تخفيـــض  تقديـــر 
الوضـــع  تعقيـــد  إلـــى  أضـــاف 
المالـــي واالقتصـــادي جائحـــة 
الحكومـــة  والتـــزام  كورونـــا، 
اإلغـــاق  بسياســـة  اللبنانيـــة 
شـــبه الكامـــل لفتـــرات طويلـــة، 
ممـــا أضـــر بالقطـــاع الخدمـــي 

الســـياحي.   وخاصـــة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

البرلمانيــة وعلــى مــدار عشــر جلســات حتــى نهايــة ٢٠٢٢ فــي انتخــاب رئيــس جديــد 
للبــاد، إذ تعجــز كل كتلــة أن تنتخــب رئيًســا بشــكل منفــرد، وال تتوافــر أغلبيــة ٨٦ 
صوًتــا النتخــاب الرئيــس خــال الجولــة األولــى، ولــم ينعقــد النصــاب أبــًدا فــي 
ــا يســارع  ــا، إذ عــادًة م ــا االنتخــاب بنحــو ٦٥ صوًت ــي يجــوز فيه ــة الت ــة الثاني الجول

النــواب فــي الرحيــل مــن الجلســة بعــد أول جولــة انتخــاب.

يصطــدم ملــف انتخــاب الرئيــس بأكثــر مــن صخــرة، فــأوالً هنــاك تنــازع بــارز بيــن 
حلفــاء حــزب اللــه وخصومــه، فالخصــوم يــرون أن تولــي »عــون« الرئاســة -وهــو 
ــرى  ــى هــذا التدهــور. فيمــا ي ــاد إل ــه المقــرب- هــو مــا أدى بالب حليــف حــزب الل
حلفــاء حــزب اللــه أن انتخــاب رئيــس مــن »التيــار الســيادي« المنــاوئ للمقاومــة 
ســيؤدي ال محالــة الصطــدام الحــزب بمؤسســات الدولــة وخاصــة الجيــش، وبالتالــي 
فهــم يرفضــون »ميشــال معــوض« الــذي رشــحه التيــار الســيادي وحــاز نســبة معتبــرة 
مــن األصــوات وصلــت ذروتهــا ٤٥ صوًتــا فــي إحــدى الجلســات. وثانًيــا فــإن المشــكلة 
ليســت فقــط فــي خصــوم حــزب اللــه، بــل إن حلفــاءه أيًضــا متنازعــون حــول الرئاســة، 
فالتيــار الوطنــي الحــر يطمــح فــي إيصــال زعيمــه »جبــران باســيل« إلــى الموقــع 
البــاد، ويعتبــر أن الفرصــة مثاليــة كــي يخلــف »باســيل«  المســيحي األول فــي 
»عــون«، ويكمــل تدعيــم النفــوذ العونــي فــي مفاصــل الدولــة. ولكــن فــي المقابــل يميــل 
حــزب اللــه وحركــة أمــل إلــى ترشــيح »ســليمان فرنجيــة« زعيــم تيــار المــردة، وهــو 
أقــل إثــارة للجــدل مــن »جبــران باســيل« الــذي راكــم عــداءات سياســية مــع مختلــف 
الفرقــاء خــال ســنوات العهــد العونــي. ومــن ثــّم، فحلفــاء حــزب اللــه يقترعــون 
بالورقــة البيضــاء لمنــع تفتــت أصواتهــم ولحيــن االتفــاق فيمــا بينهــم علــى المرشــح 
المحتمــل. وفــي المقابــل، يطــرح التيــار المدنــي معاييــر الختيــار مرشــح مــن خــارج 
ــن  ــر المحازبي االصطفافــات السياســية وليكــن مــن التكنوقــراط أو السياســيين غي
وهــو مــا تكــرر باقتراعهــم لـــ »ســليم إدة« و«عصــام خليفــة«، ولكنهــا شــخصيات لــم 
ــان  ــت لشــعار »لبن ــراع ثاب ــى اقت ــد واســع، فيمــا يحافــظ المســتقلون عل تحــظ بتأيي

الجديــد«، بانتظــار طــرح اســم مرشــح يعتــد بــه. 

سيناريو الحل العاجل 
أو  الحــل  إلــى  ســواء  اللبنانيــة  األزمــة  لتطــور  المحتملــة  الســيناريوهات  تتعــدد 
ــة ربمــا قــد تتخــذ ثاثــة مســارات أساســية بيــن الحــل  ــول المحتمل التفاقــم، فالحل
العاجــل أو الحــل متوســط األجــل أو الحــل طويــل األجــل إذا مــا طــال وقــت الفــراغ 
الرئاســي. فالحــل العاجــل قــد يبــدأ بالنضــوج فــي األشــهر الثاثــة األولــى مــن عــام 
ــي الشــأن  ــة المنغمســة ف ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــن الق ــج عــن تفاهــم بي ٢٠٢٣، وينت
اللبنانــي والتــي تريــد التعجيــل باإلنقــاذ االقتصــادي مــن بوابــة تمهيــد الطريــق 
لاســتقرار السياســي. ونظــًرا ألن الحــل العاجــل ســيكون مهتًمــا باألســاس بتجنــب 

الســـيناريوهات المحتملـــة 
قـــد  اللبنانيـــة  األزمـــة  لتطـــور 
تتخـــذ ثاثـــة مســـارات أساســـية 
الحـــل  أو  العاجـــل  الحـــل  بيـــن 
متوســـط األجـــل أو الحـــل طويـــل 
األجـــل إذا مـــا طـــال وقـــت الفـــراغ 

الرئاســـي.  
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ســـيناريو الحـــل العاجـــل 
ســـيركز فقـــط علـــى انتخـــاب 
للبـــاد  جديـــد  رئيـــس 
تتوافـــق عليـــه أغلبيـــة الكتـــل 
البرلمانيـــة. وربمـــا قـــد يكـــون 
الســـيناريو األقـــرب للتحقـــق 
معتـــدل  رئيـــس  اختيـــار  هـــو 
توافقـــي مـــن داخـــل الطبقـــة 
السياســـية التقليديـــة ولكنـــه 
االصطفافـــات  خـــارج  مـــن 
المعتـــادة، ممـــا يجعلـــه أكثـــر 

للجميـــع.    قبـــوًلا 

المزيــد مــن التدهــور االقتصــادي، فإنــه لــن يفيــد فــي االســتفاضة فــي الحلــول، ومــن 
ثــّم، ســيركز فقــط علــى انتخــاب رئيــس جديــد للبــاد تتوافــق عليــه أغلبيــة الكتــل 
البرلمانيــة. وفــي هــذا الشــأن ربمــا قــد يكــون الســيناريو األقــرب للتحقــق هــو اختيــار 
ــه مــن خــارج  ــة ولكن ــدل توافقــي مــن داخــل الطبقــة السياســية التقليدي رئيــس معت
االصطفافــات المعتــادة، ممــا يجعلــه أكثــر قبــولًا للجميــع ســواء كانــوا مــن الفرقــاء 
السياســيين أو األطــراف الخارجيــة. ومــن إيجابيــات هــذا الســيناريو إذا مــا تحقــق 
ــي  بالفعــل هــو ســرعة ســد الفــراغ الدســتوري فــي لبنــان، بانتخــاب رئيــس، ومــا يل
ــة  ــى حزمــة اإلصاحــات اإلداري ــم االتفــاق عل ــدة، ث ذلــك مــن تشــكيل حكومــة جدي

والقانونيــة والماليــة فيمــا بعــد. 

ولكــن مــن المســاوئ الخطيــرة لهــذا الحــل أنــه يفتــت جوهــر المشــكلة ويؤجــل 
ــة، فــإن  ــة صعب ــه معضل ــك أن انتخــاب الرئيــس، ورغــم أن ــا، ذل ــا للحــل الحًق بعضه
األصعــب هــو االتفــاق علــى شــكل الحكومــة والبرنامــج الحكومــي، ومــا ســتتخذه 
ــة وتعويــض الخســائر  ــل الموازن ــة إلصــاح خل هــذه الحكومــة مــن قــرارات مصيري
المصرفيــة وإعــادة جدولــة الديــن العــام وغيرهــا مــن القضايــا الخافيــة. ومــن ثــّم، 
فــإن هــذا الســيناريو وإن كان ســيحل أزمــة الشــغور الرئاســي ســريًعا، فــإن أزمــة 
ــد،  ــا بع ــج اإلصاحــي فيم ــة والبرنام ــى الحكوم ــن الرئاســة إل ــل ســتنتقل م التعطي
بمعنــى أنــه حــل تبســيطي بشــكل مخــل، يؤجــل المشــكلة وال يحلهــا بشــكل جــذري. 
فــإذا مــا تحقــق هــذا الســيناريو، فعلــى األرجــح أن يتأخــر تشــكيل الحكومــة، ثــم 
يتأخــر إعــان البيــان الحكومــي ثــم تتشــرذم الحلــول االقتصاديــة ويتــم التعامــل مــع 
الملفــات الماليــة بشــكل مجتــزأ وتدريجــي يفقدهــا صفــة الحــل. وهنــا نكــون بصــدد 
إدارة لألزمــة بشــكل مجتــزأ بــدالً مــن حلهــا بشــكل متكامــل، ولكــن فــي نفــس الوقــت 
هــذا الحــل المجتــزأ قــد يكــون أفضــل مــن المضــي فــي التعطيــل والجمــود لوقــت 
أطــول. وفــي هــذا اإلطــار ســيكون هــذا الحــل برعايــة فرنســية ســعودية، وربمــا أيًضــا 
غطــاء سياســي إيرانــي خجــول، وقــد ال يتطلــب الكثيــر مــن التنســيق ولكنــه ســيكون 

هًشــا قابــًا للكســر واإلفشــال بســهولة. 

سيناريو الحل في األجل المتوسط
يُعتبــر ســيناريو الحــل فــي األجــل المتوســط هــو الســيناريو األقــرب للتحقــق، وهــو مــا 
قــد يســتلزم مــن أجــل إنضاجــه عــدة أشــهر قــد تصــل إلــى منتصــف العــام الجديــد. 
يشــمل هــذا الســيناريو تدخــًا دولًيــا بالوســاطة فــي الشــأن اللبنانــي بحيــث يكــون لــه 
غطــاء أوروبــي وعربــي وأمريكــي، فضــًا عــن توافــق مــع اإليرانيين الذين ســيتعاونون 
فيــه طمًعــا فــي إحــراز بعــض المكاســب فــي ســياق االتفــاق النــووي مــع الغــرب 
ــاء  ــردات هــذا الحــل فــي إدارة حــوار بّن ــا تجــددت المفاوضــات. تتلخــص مف إذا م
بيــن الفرقــاء اللبنانييــن برعايــة أوروبيــة وعربيــة قــد تشــمل جامعــة الــدول العربيــة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

والدبلوماســية الفرنســية، بمــا يرتقــي إلــى اتفــاق يشــبه اتفــاق الدوحــة الــذي أُبرم في 
مايــو ٢٠٠٨. وقــد يُســفر هــذا الحــوار عــن اتفــاق يتضمــن خمســة محــاور أساســية: 
اســم الرئيــس، واســم رئيــس الــوزراء، ومعادلــة تشــكيل الحكومــة توزيًعــا علــى الكتــل 
البرلمانيــة، واســم حاكــم مصــرف لبنــان، وتفاصيــل حزمــة اإلصاحــات اإللزاميــة 
التــي لــن يتمكــن لبنــان مــن االتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي بدونهــا. ونظــًرا 
ــات السياســية  ــن الترتيب ــرة وتنقســم بي ــاق كثي ــي ســيتضمنها االتف ألن المحــاور الت
والترتيبــات االقتصاديــة التقنيــة، ســيتطلب هــذا االتفــاق مزيــًدا مــن الوقــت مــن أجــل 

صياغــة بنــوده المختلفــة وتســويقها بيــن الفرقــاء اللبنانييــن للموافقــة عليهــا. 

وبحكــم أن األطــراف الضالعــة فــي هــذا االتفــاق كثيــرة ومتعــددة، منهــا حلفــاء 
حــزب اللــه وخصومــه، ومنهــا أيًضــا الطبقــة السياســية التقليديــة والكتــل البرلمانيــة 
الجديــدة ســواء المدنيــة أو المســتقلة، فــإن االتفــاق ســيكون متعــدد المنافــع لكافــة 
ــا قــد نشــهد رئيًســا مــن الطبقــة التقليديــة ولكــن رئيــس وزراء مــن  األطــراف. وهن
التيــار المســتقل أو المدنــي ثــم حاكــم مصــرف مــن الطبقــة الماليــة المتمرســة فــي 
صفقــات التمويــل الدولــي. ورغــم أن هــذا االتفــاق ســيكون بحاجــة لوقــت أطــول 
إلنضاجــه كــي يكــون متماســًكا وقابــًا للتحقيــق، غيــر أن ضلــوع عــدة أطــراف فــي 
الداخــل والخــارج فيــه قــد يكــون كفيــًا بتهديــد إتمامــه فــي أي لحظــة. فإيــران مثــًا 
ربمــا تتأرجــح فــي التقــدم أو التعطيــل وفــق مفــردات مفاوضاتهــا النوويــة مــع الغــرب، 
وكذلــك الحــال فــإن االهتمــام الدولــي إلبــرام اتفــاق كهــذا ربمــا يتشــتت بســبب أي 
حــدث دولــي آخــر -مثلمــا كان الحــال مــع األزمــة األوكرانيــة- ولــذا فــإن اســتثمار 
بعــض الوقــت فــي إنضــاج هــذا الحــل متوســط األجــل قــد يكــون مفيــًدا لجعلــه أكثــر 
ــه مــن  ــة، ولكن ــى أســس ثابت ــق واالســتمرار عل ــًا للتحقي ــي يكــون قاب ــة، وبالتال متان
جهــة أخــرى يجعــل لبنــان أكثــر ُعرضــة للتأثــر بالهــزات الدوليــة والتغيــر المســتمر 
فــي معــادالت القــوة فــي العاقــة بيــن إيــران والغــرب علــى خلفيــة التحالــف مــع 

روســيا، والمســتجدات التــي فرضتهــا األزمــة األوكرانيــة علــى المشــهد العالمــي.

سيناريو الحل الجذري 
يتضمــن ســيناريو الحــل الجــذري مقاربــة أكثــر راديكاليــة لحــل األزمــة اللبنانيــة مــن 
جذورهــا وبشــكل ينظــر بعمــق ألســبابها الكامنــة ســواء االقتصاديــة أو السياســية. 
ــي بالحــل السياســي للصــراع الســوري  ــة ســترهن الحــل اللبنان ــل هــذه المقارب ولع
بحيــث تقطــع الســبيل علــى عمليــات التهريــب المســتمرة للمــواد األساســية والوقــود 
مــن األراضــي اللبنانيــة إلــى الســورية. بالمثــل، فــإن هــذا الحــل قــد يمهــد الطريــق 
لتســوية سياســية تشــمل كلًا مــن ســوريا ولبنــان بحيــث تصبــح العــودة الطوعيــة 
المعــروف  آمنــة وغيــر مكلفــة اقتصادًيــا. فمــن  لبنــان  فــي  الســوريين  لاجئيــن 
ـر االقتصــاد الســوري فــي العاميــن األخيريــن مرتبــط بشــكل وثيــق بتعثــر  أن تعثُـّ

الحـــل  ســـيناريو  ُيعتبـــر 
هـــو  المتوســـط  األجـــل  فـــي 
ــق،  ــيناريو األقـــرب للتحقـ السـ
هـــذا  مفـــردات  وتتلخـــص 
بنـــاء  حـــوار  إدارة  فـــي  الحـــل 
البنانييـــن  الفرقـــاء  بيـــن 
وعربيـــة  أوروبيـــة  برعايـــة 
الـــدول  جامعـــة  تشـــمل  قـــد 
والدبلوماســـية  العربيـــة 

الفرنســـية.   
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ســـيناريو  يتضمـــن 
مقاربـــة  الجـــذري  الحـــل 
أكثـــر راديكاليـــة لحـــل األزمـــة 
اللبنانيـــة مـــن جذورهـــا ولعـــل 
ســـترهن  المقاربـــة  هـــذه 
بالحـــل  اللبنانـــي  الحـــل 
الســـوري  للصـــراع  السياســـي 
بحيـــث تقطـــع الســـبيل علـــى 
عمليـــات التهريـــب المســـتمرة 
والوقـــود  األساســـية  للمـــواد 
مـــن األراضـــي اللبنانيـــة إلـــى 
الســـورية. بالمثـــل، فـــإن هـــذا 
الطريـــق  يمهـــد  قـــد  الحـــل 
لتســـوية سياســـية تشـــمل كًلا 

ولبنـــان.    ســـوريا  مـــن 

االقتصــاد اللبنانــي، فمــا أن قّننــت المصــارف اللبنانيــة الســحب الــدوالري مــن 
ــة اللبنانيــة  ــر االقتصــاد الســوري، ومــا أن هــوت العمل أرصــدة المودعيــن حتــى تعثَّ
حتــى هــوت بدورهــا العملــة الســورية بشــكل غيــر مســبوق طــوال ســنوات الحــرب. 
ـر االقتصــاد الســوري الحصــار المفــروض علــى  وربمــا قــد ضاعــف مــن أثــر تعثُـّ
دمشــق مــن القــوى الغربيــة لحيــن إتمــام تســوية سياســية، وبالتالــي يلجــأ الســوريون 
إلــى توفيــر أغلــب المســتلزمات مــن الســوق اللبنانيــة عبــر طــرق التهريــب غيــر 
الشــرعية بيــن البلديــن. ولعــل هــذه المقاربــة الجذريــة ســتضمن عــدم تســرب أيــة 
ــز المدعــم أو  ــر الخب ــي لتوفي ــان مــن المجتمــع الدول مســاعدات يحصــل عليهــا لبن
الوقــود أو الــدواء ثــم تختفــي مــن األســواق اللبنانيــة لتظهــر فــي األســواق الســورية 

بأســعار باهظــة. 

ورغــم ذلــك، فــإن هــذا الحــل وإن كان متكامــًا وينظــر بعيــن الجديــة للتداخــل 
والتكامــل بيــن االقتصاديــن الســوري واللبنانــي، فإنــه يُعتبــر أصعــب الســيناريوهات 
فــي التحقيــق وربمــا يســتغرق أكثــر مــن عــام إذا مــا توافــرت لــه الظــروف الازمــة. 
فهــذا الســيناريو يُصعــب مــن بلــوغ الحــل اللبنانــي عبــر طــرق أيســر ويرهــن الحــل 
اللبنانــي بحــل الصــراع الســوري، وهــو أمــر غايــة فــي التعقيــد ويتطلــب دائــرة أوســع 
مــن الفاعليــن وقــدًرا أكبــر مــن النفــوذ الدولــي واإلقليمــي لتمريــره فــي البلديــن علــى 
حــد ســواء. ولكــن فــي كل األحــوال ربمــا يتــم طــرح بعــض القضايــا المتشــابكة للحــوار 
بشــأنها، ومنهــا مثــًا ضبــط الحــدود بيــن البلديــن لمنــع تهريــب المــواد األساســية 
مــن لبنــان إلــى ســوريا، ومنــع تهريــب المــواد المخــدرة والممنوعــات مــن ســوريا إلــى 
لبنــان. فضــًا عــن االتفــاق علــى ضبــط الحــدود مــن أجــل رفــع الحصيلــة الجمركيــة 
ــى أســعار الســلع فــي  ــات عل ــى المضارب ــق عل ــة، وقطــع الطري ــة اللبناني فــي الخزين

الســوق.

أمــا مــن الناحيــة السياســية فــإن هــذا االتفــاق ربمــا يشــمل إرســاء معادلــة جديــدة 
لتنصيــب الرؤســاء فــي لبنــان، ليــس مــن وجهــة النظــر الدســتورية ولكــن مــن وجهــة 
نظــر الاعبيــن الدولييــن واإلقليمييــن الضالعيــن فــي اختيــار الرؤســاء. ومــن هــذا 
المنطلــق فالرعــاة المعتــادون النتخابــات الرئاســة اللبنانيــة ســيُضاف لهــم الفاعــل 
الروســي، ألن ال حــل فــي ســوريا إال عبــر الــروس، ومــن ثــّم، فــإن توســيع دائــرة 
الفاعليــن كفيــل بجعــل هــذا الســيناريو قابــًا إلفشــاله والتاعــب بــه بحســب مصالــح 
كل دولــة. ورغــم أهميــة المقاربــة الجذريــة للنظــر لألزمــة االقتصاديــة والسياســية 
اللبنانيــة، فإنــه ال بــد مــن االعتــراف بــأن توســيع دائــرة الفاعليــن فــي حــل األزمــة 
يعقدهــا ويجعــل الحــل أصعــب، وبالتالــي فهــذا الســيناريو يبــدو مســتبعًدا، خاصــة 
أن هشاشــة الوضــع االجتماعــي والمعيشــي ربمــا لــن تجعــل لبنــان يصمــد عاًمــا آخــر 

دون حــل وإال ســقط فــي براثــن االضطرابــات االجتماعيــة واألمنيــة الخطيــرة. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

سيناريو االنفجار االجتماعي 
إلــى جانــب ســيناريوهات الحــل المختلفــة ســابقة الذكــر، مــن المهــم إبــراز ســيناريو 
االنفجــار المجتمعــي الــذي ربمــا يــؤدي وقوعــه إلــى التعجيــل بلفــت االهتمــام الدولــي 
إلــى لبنــان وتأميــن الظــروف المائمــة لحــل أزماتــه. يعتمــد تحقــق هــذا الســيناريو 
ــردي  ــي وجــه الت ــود ف ــى الصم ــي عل ــع اللبنان ــدرة المجتم ــى مــدى ق ــه عل مــن عدم
المتســارع للوضــع المعيشــي واالقتصــادي، فضــًا عــن درجــة التضامــن التــي يبديهــا 
المغتربــون بالخــارج لذويهــم مــن خــال إرســال التحويــات الماليــة لدعــم أســرهم 
وعائاتهــم الممتــدة فــي الداخــل. ورغــم أن تحويــات المغتربيــن وبعــض االنتعــاش 
فــي القطــاع الســياحي همــا مــا مّكنــا لبنــان مــن الصمــود خــال األشــهر األولــى مــن 
٢٠٢٢ بمــا حقــق بعــض النمــو بعــد عاميــن مــن االنكمــاش، فــإن المســتقبل القريــب 
يوحــي بــأن اســتمرار هــذا الوضــع ليــس مضموًنــا. إذا مــا تقــرر تنفيــذ سياســة 
توحيــد ســعر العملــة اللبنانيــة، فــإن هــذا ســيتطلب المزيــد مــن دعــم الليــرة مقابــل 
الــدوالر حتــى يســتقر ســعرها، وهــو مــا قــد يرهــق خزينــة مصــرف لبنــان ويســتنزف 
مــا تبقــى مــن االحتياطــي الــدوالري المتناقــص أصــًا. ولمــا كان مصــرف لبنــان هــو 
المســؤول عــن ضــخ الــدوالر الــازم لشــراء الوقــود والــدواء والطحيــن مــن الخــارج، 
فــإن هــذا يعنــي أن لحظــة نفــاد هــذا االحتياطــي قــد تكــون أقــرب ممــا يبــدو. 
فتناقــص المــواد الغذائيــة والمحروقــات أو ربمــا اختفاؤهــا بالكليــة أمــر وارد للغايــة 
وبالتالــي تزايــد الســخط الشــعبي واالحتجاجــات فــي الشــارع ســيكون بوتيــرة أســرع 

ممــا كان فــي العــام الماضــي. 

ولعــل صمــام األمــان المتمثــل فــي الجيــش اللبنانــي والقــوى األمنيــة ســيكون علــى 
المحــك، إذ مــن الصعــب للغايــة ضبــط الشــارع ومنــع االحتجاجــات مــن التحــول 
ــس الظــروف  ــن نف ــة م ــوى األمني ــراد الق ــي العســكريون وأف ــا يعان ــف فيم ــى العن إل
المعيشــية التــي يعانــي منهــا المحتجــون. ففــي معــرض الخــاف السياســي بيــن 
رئيــس الــوزراء نجيــب ميقاتــي ورئيــس التيــار الوطنــي الحــر »جبــران باســيل«، تــم 
رفــض إصــدار قــرارات بإعانــات اجتماعيــة للعســكريين مــن ِقبــل وزيــر الدفــاع التابــع 
للتيــار الوطنــي الحــر بدعــوى أن الحكومــة الراهنــة غيــر مخّولــة التخــاذ مثــل هــذه 
القــرارات فــي غيــاب الرئيــس. وبالمثــل فــإن عــدًدا مــن القــادة العســكريين شــارفت 
مــدد خدمتهــم علــى االنتهــاء، ورفــض وزيــر الدفــاع تمديــد عملهــم لحيــن مــرور أزمــة 
الفــراغ الرئاســي بســام، وهــو مــا يعنــي أن المجلــس العســكري األعلــى ســيكون 
غيــر قــادر علــى االجتمــاع فــي حــال شــغور مواقــع هــؤالء القــادة. وفــي ظــروف 
الجمــود السياســي والتــردي االقتصــادي وإضــراب أغلــب قطاعــات القضــاء، ســيكون 
ًحــا للتصعيــد، ولكــن إمكانيــة حــدوث اهتــزاز فــي المؤسســة  الســخط الشــعبي مرجَّ
العســكرية بســبب األزمــة المعيشــية للعســكريين وشــغور المواقــع القياديــة قــد يؤثــر 
علــى قــدرة الجيــش فــي ضبــط الشــارع ومنــع تفاقــم االحتجاجــات وتحولهــا للعنــف.

تحويـــات  أن  رغـــم 
المغتربيـــن وبعـــض االنتعـــاش 
فـــي القطـــاع الســـياحي همـــا 
مـــا مّكنـــا لبنـــان مـــن الصمـــود 
مـــن  األولـــى  األشـــهر  خـــال 
٢٠٢٢ بمـــا حقـــق بعـــض النمـــو 
بعـــد عاميـــن مـــن االنكمـــاش، 
القريـــب  المســـتقبل  فـــإن 
هـــذا  اســـتمرار  بـــأن  يوحـــي 

الوضـــع ليـــس مضموًنـــا.  
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وختاًمــا، فــإن ســيناريوهات الحــل قــد تتقاطــع مــع ســيناريو االنفجــار االجتماعــي، فمتــى تأخــر الحــل وطــال أمــد التعطيــل 
السياســي والتــردي االقتصــادي، أصبــح ســيناريو عــودة الجماهيــر الغاضبــة إلــى الشــارع أكثــر قابليــة للتحقيــق، وعليــه 

قــد تدخــل البــاد فــي نفــق شــل البــاد فعلًيّــا وأمنّيًــا وليــس فقــط دســتورًيّا ومالّيًــا. 



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

٢٤٣

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

انقضــى عــام ٢٠٢٢ وال تــزال األزمــة الســورية مــن أبــرز األزمــات العربيــة التــي تعــد 
محــط اهتمــام القــوى اإلقليميــة والدوليــة، وتســتهل األزمــة الســورية عــام ٢٠٢٣ 
بالعديــد مــن المعطيــات المتجــددة الناتجــة عــن المتغيــرات المتاحقــة التــي تبــرز 
علــى الســاحة الســورية بشــكل خــاص، والســاحة العربيــة والدوليــة بشــكل عــام، وهــي 
مــا تعبــر عنــه العديــد مــن المؤشــرات حــول مســتقبل األزمــة فــي عامهــا الثالــث 
عشــر، ممــا جعــل المشــهد الســوري معقــدا عمــا كان عليــه فــي األعــوام الســابقة.

جديــر بالذكــر أن األزمــة الســورية منــذ اندالعهــا عــام ٢٠١١ كانــت مدخــا للعديــد 
مــن األطــراف اإلقليميــة والدوليــة التــي تبحــث عــن تحقيــق أطماعهــا وأجندتهــا مــن 
خالهــا، ويتمثــل الطــرف اإلقليمــي األول فــي تركيــا التــي تواصــل ســعيها للســيطرة 
علــى الشــمال الســوري مــن خــال المنطقــة اآلمنــة، ويتمثــل الطــرف اإلقليمــي الثانــي 
فــي إيــران التــى تســعى للحفــاظ علــى ســيطرتها علــى مــا تســميه الهــال الخصيــب، 
ــان، اليمــن(، أمــا  ــة تضــم )العــراق، ســوريا، لبن ــر منطقــة نفــوذ إيراني وهــو مــا يعتب
الطــرف اإلقليمــي الثالــث فيتمثــل فــي إســرائيل التــي تقــوم دائمــا بالتلويح باســتخدام 
القــوة العســكرية فــي التعامــل مــع األزمــة الســورية مــن خــال اســتهداف التواجــد 

العســكري اإليرانــي فــي ســوريا. 

وفيمـا يتعلـق باألطـراف الدوليـة، يُاحـظ أن كل طـرف دولي يوظف األزمة السـورية 
قاعدتـه  للحفـاظ علـى  يسـعى  الروسـي  فالطـرف  المنطقـة،  فـي  لمصالحـه  وفقـا 
العسـكرية فـي الميـاه الدافئـة، ويترتـب علـى ذلـك زيـادة نفـوذه فـي المنطقـة، أمـا 
الطـرف األمريكـي فيتعامـل مـع األزمـة السـورية مـن منطلـق الحفـاظ علـى مصلحـة 
إسـرائيل وتأمينها من أي قوة قد تهدد أمنها وسـامتها، وبالنسـبة للطرف األوروبي 
فيتمثـل فـي االتحـاد األوروبـي الـذي يعمل على توطيد حضـوره في المنطقة ومكانته 
كطـرف مـن أطـراف التحكـم فـي مصيـر األزمـة السـورية، أمـا الطـرف الصينـي فهـو 

يسـعى إلـى تنفيـذ مشـروعه القومـي )الحـزام والطريـق(.

 آفـــاق المشــهد الســوري
عــام 2023

حمادي أحمد  أ. 

باحـــث سياسي واستراتيجي وسـفيـــر منـــاخ

تســـتهل األزمـــة الســـورية 
مـــن  بالعديـــد   ٢٠٢٣ عـــام 
المتجـــددة  المعطيـــات 
المتغيـــرات  عـــن  الناتجـــة 
تبـــرز علـــى  التـــي  المتاحقـــة 
بشـــكل  الســـورية  الســـاحة 
العربيـــة  والســـاحة  خـــاص، 

عـــام.   بشـــكل  والدوليـــة 
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مستقبل الرئيس بشار األسد السياسي
الدولـة  مسـتقبل  األسـد«  »بشـار  الرئيـس  ربـط  يقينـا، 
وبالتالـي  الحكـم،  فـي  اسـتمراره  بمسـتقبل  السـورية 
يحاول دائما تقديم نفسه أمام الشعب السوري على أنه 
الخيـار األوحـد لحكـم وقيـادة سـوريا مـن أجـل الحفـاظ 
علـى المقـدرات الوطنيـة السـورية وحمايـة وحدتهـا مـن 
اجتماعـات  أغلـب  فـي  التوجـه  ذلـك  ويتجلّـى  التفتـت، 
السـورية  المؤسسـات  فـي  األسـد«  »بشـار  الرئيـس 
والعسـكرية،  واإلعاميـة  واالقتصاديـة  )السياسـية 
وغيرهـا(، كمـا أمـر بتبنـي كافـة أجهـزة الدولـة الرسـمية 
ليصبـح  داخليـا وخارجيـا،  العـام  القومـي  التوجـه  هـذا 

السـورية. للدولـة  الرسـمي  التوجـه 

األســد«  »بشــار  الرئيــس  يبــذل  النحــو،  هــذا  وعلــى 
جهــوده مــن أجــل كســب مزيــد مــن الشــعبية فــي ســوريا، 
وذلــك مــن خــال القيــام ببعــض اإلصاحــات فــي كافــة 
المجــاالت، حيــث أصــدر توجيهاتــه بإعفــاء المنشــآت 
ــة مــن كافــة الضرائــب  وأصحــاب الفعاليــات االقتصادي
والرســوم الماليــة والمحليــة التــي تشــمل أعمــال الترميــم 
باإلضافــة  عــام ٢٠٢٣،  نهايــة  التأهيــل حتــى  وإعــادة 
إلــى اإلعفــاء مــن ضريبــة الدخــل علــى كل المســتحقات 
الماليــة التــي يتقاضهــا العاملــون فــي هــذه المؤسســات 
حتــى نهايــة عــام ٢٠٢٧، كمــا ألغــى الضرائــب العقاريــة 

ــة عــام ٢٠٢٧. ــى نهاي حت

يـزال  ال  األسـد«  »بشـار  الرئيـس  أن  لانتبــاه  الافــت 
يقـدم العديـد مـن الوعـود بتطويـر سـوريا، حيـث وّجـه 
أن  المقـرر  مـن  والتـي  التحتيـة،  البنيـة  تشـييد  بإعـادة 
تبلـغ تكلفتهـا مـا يقـرب مـن ٤٠٠ مليـار دوالر على األقل، 
وتسـتغرق وقًتـا يتـراوح مـن ١٠ إلـى ١٥ عاًمـا، كمـا وّجـه 
الرئيـس »بشـار األسـد« بتحسـين خدمـات الكهربـاء فـي 
سـوريا فـي عـام ٢٠٢٣، مشـيًرا إلـى أن خدمات الكهرباء 
سـتصبح أفضـل ممـا كانـت عليـه قبـل عـام ٢٠١١، كمـا 
أمـر بتعديـل القانـون رقـم )٤٣(، والـذي يرتبـط بتنظيـم 
الجامعـات، ورفـع سـن التقاعـد ألعضـاء هيئـة التدريـس 

التعييـن بعـد اإلحالـة  بالجامعـات، مـع إمكانيـة تمديـد 
علـى التقاعـد لمـدة خمـس سـنوات علـى األكثـر.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، أصبـــح مســـتقبل ســـوريا مرهوًنـــا 
بمســـتقبل الرئيـــس »بشـــار األســـد« فـــي الحكـــم، لتنفيـــذ 
مـــا وعـــد بـــه الشـــعب الســـوري مـــن تحقيـــق متطلباتـــه 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وتوحيـــد كافـــة 
طوائـــف الشـــعب تحـــت رايـــة ســـورية واحـــدة بقيادتـــه، 
والعمـــل علـــى إعـــادة بنـــاء مؤسســـات الدولـــة، وتفعيـــل 
ـــة الســـورية، كمـــا قـــام  ـــة للدول ـــد الهيب دورهـــا بشـــكل يعي
بصياغـــة جديـــدة لسياســـة ســـوريا الخارجيـــة بحيـــث 
تصبـــح أكثـــر قـــوة وتوازًنـــا فـــي التعامـــل مـــع الضغـــوط 
ـــى إعـــادة مقعـــد ســـوريا فـــي  ـــة، مـــع التركيـــز عل الخارجي
جامعـــة الـــدول العربيـــة، مـــن أجـــل عـــودة دمشـــق إلـــى 

أحضـــان الوطـــن العربـــي. 

مســـتقبل األزمـــة الســـورية فـــي 
العربيـــة الجامعـــة 

ــا  ــة الســورية بحًث ــي حــول األزم تضامــن الموقــف العرب
عــن حلــول مرضيــة تحافــظ علــى وحــدة الدولــة الســورية 
مــن التقســيم، وتعمــل علــى حمايــة الشــعب الســوري، 
وبالتالــي تصاعــدت دعــوات مــن أطــراف عربيــة فــي 
الفتــرة األخيــرة، مــن بينهــا مصــر واإلمــارات والجزائــر 
واألردن، إلعــادة النظــام الســوري إلــى الجامعة، وضرورة 
مناقشــة األزمــة الســورية داخــل أركان الجامعــة العربيــة 

وتطبيــق الحلــول الازمــة فــي عــام ٢٠٢٣.

وفــي هــذا اإلطــار، تبّنــت العديــد مــن الــدول -وعلــى 
رأســها الدولــة المصريــة- مســألة عــودة تمثيــل منــدوب 
ســوريا بجامعــة الــدول العربيــة، حيــث شــّددت مصــر 
علــى ضــرورة االســتمرار فــي التشــاور مــع قــادة الــدول 
العربيــة بشــأن هــذه الخطــوة التــي تعتبــر هــي األهــم 
فــي هــذه المرحلــة لوحــدة الصــف العربــي، كمــا تعــد 
الســورية  الدولــة  علــى  للحفــاظ  حقيقيــة  انطاقــة 
ترتــب  وقــد  والدوليــة،  اإلقليميــة  االســتقطابات  مــن 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

ــة الســعودية،  ــة العربي ــة المتحــدة، والمملك ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــك تبن ــى ذل عل
ــا مــع الموقــف المصــري القائــد  والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ذات التوجــه تضامن

لهــذا المقتــرح.

وفــي الســياق ذاتــه، فــإن العمــل علــى توطيــد العاقــات بيــن الــدول العربيــة وســوريا 
يعــد الحــل األمثــل لألزمــة، مــن خــال تبــادل الزيــارات، وفــي هــذا الصــدد جــاءت 
زيــارة وزيــر خارجيــة اإلمــارات »عبــد اللــه بــن زايــد« إلــى ســوريا مــع عــدد مــن وزراء 
الخارجيــة العــرب، باإلضافــة إلــى زيــارة الرئيــس »األســد« إلــى اإلمارات عــام ٢٠٢٢، 
والهــدف مــن هــذه الزيــارات هــو تمهيــد الســاحة العربيــة والدوليــة لعــودة ســوريا إلــى 
الجبهــة العربيــة، وإذابــة الخافــات العربيــة الســورية، وللعمــل مــن منطلــق واحــد ال 
بديــل عنــه وهــو حمايــة مصلحــة الشــعب والدولــة الســورية، والحفــاظ علــى المســار 

الوطنــي الســوري مــن أي تدخــات خارجيــة غيــر عربيــة. 

مســتقبل  فــي  العربيــة  غيــر  اإلقليميــة  األطــراف  دور 
الســورية األزمــة 

فـــي هـــذا الصـــدد، نجــد أن الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« يســعى دائمــا 
للتلويــح بورقــة الملــف الســوري كنقطــة قــوة تدعمــه فــي االنتخابــات الرئاســية 
التركيــة فــي عــام ٢٠٢٣، وذلــك لمنــع المعارضــة التركيــة مــن اســتخدام الدعايــة ألي 
ملفــات تنتقــص مــن شــعبية الحــزب الحاكــم )حــزب العدالــة والتنميــة(، حيــث يدفــع 
ــن  ــف الاجئي ــة الســتغال مل ــات المعارضــة التركي ــراب موعــد إجــراء االنتخاب اقت
ــم وعــود إلعــادة  ــى الرئيــس التركــي تقدي ــم عل ــا، وهــو مــا يحت الســوريين فــي تركي
توطيــن مــا يقــرب مــن مليــون الجــئ ســوري، وفتــح قنــوات اتصــال رفيــع المســتوى 
ــد االنتقــادات الموجهــة للحــزب  ــك مــع تزاي ــن الرئيســين التركــي والســوري، وذل بي
الحاكــم بســبب أزمــة الاجئيــن، حيــث تُعتبــر قضيــة الهجــرة واللجــوء مــن أهــم 

ــا. ــات الرئاســية فــي تركي ملفــات االنتخاب

فــي الســياق ذاتــه، يظهــر موقــف الجانــب اإليرانــي مــن خــال تدعيــم إيــران لقدراتها 
العســكرية والمدنيــة فــي المؤسســات الســورية بشــكل أكثــر عمقــا ممــا ســبق، فبرغــم 
مــا تعانيــه إيــران مــن أزمــات اقتصاديــة واضطرابــات اجتماعيــة تهــدد شــرعية 
النظــام اإليرانــي ككل -حيــث ترجــح تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي انخفــاض 
معــدل النمــو االقتصــادي اإليرانــي مــن ٣% فــي عــام ٢٠٢٢ إلــى ٢% فــي عــام ٢٠٢٣، 
ووصــول معــدل التضخــم إلــى ٤٠% عــام ٢٠٢٣- لكنهــا تســعى لتصديــر أزمــات 
خارجيــة بهــدف إضفــاء الشــرعية علــى النظــام الحالــي، وتوجيــه الشــعب نحــو 
ــف الســوري  ــن خــال اســتخدام المل ــك بوضــوح م ــر ذل ــة، ويظه ــات الخارجي األزم
بهــدف تخفيــف الضغــط الداخلــي والخارجــي علــى إيــران مــن خــال تحريــك هــذا 

الرئيــس  يلــوح 
طيــب  »رجــب  التركــي 
الملــف  بورقــة  أردوغــان« 
قــوة  كنقطــة  الســوري 
االنتخابــات  فــي  تدعمــه 
فــي  التركيــة  الرئاســية 
لمنــع  وذلــك   ،٢٠٢٣ عــام 
مــن  التركيــة  المعارضــة 
اســتغال ملــف الاجئيــن 

الســوريين فــي تركيــا.  
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الموقــف  يتحــرك 
األزمــة  تجــاه  الروســي 
منطلــق  مــن  الســورية 
النظــام  بقــاء  تعزيــز 
كمنظومــة  الســوري 
عــن  النظــر  بغــض  عمــل، 
شــخص الرئيــس الســوري 
الحكــم،  يتولــى  الــذي 
ســعي  ظــل  فــي  ســيما  ال 
وجودهــا  لتعزيــز  موســكو 
ســوريا  فــي  العســكري 

لتحقيــق مصالحهــا.  

ــي، وذلــك باســتخدام القــوة العســكرية  ــى المجتمــع الدول ــف كورقــة ضغــط عل المل
بالقــرب مــن إســرائيل، بهــدف تقليــل الضغــط علــى برنامجهــا النــووي، وهــو مــا 

ــب اإلســرائيلي. يســتفز الجان

وبالنســبة إلســرائيل، يمتلئ المشــهد السياســي بالتنافســات السياســية؛ حيث ســعت 
األحــزاب اإلســرائيلية الســتغال األزمــة الســورية فــي تحقيــق اكتســاح انتخابــي لهــا، 
وذلــك بعــد انطــاق انتخابــات الكنيســت الخامســة فــي نوفمبــر ٢٠٢٢، والمقــرر 
انعقــاد الكنيســت فــي عــام ٢٠٢٣، وبذلــك تشــتد المنافســة بيــن أحــد عشــر قائمــة 
حزبيــة فــي تشــكيل الحكومــة، وتعــد األزمــة الســورية مــن أبــرز القضايــا الخارجيــة 
المعنية بها األحزاب اإلســرائيلية، خاصة مع تصدر المشــهد السياســي اإلســرائيلي 
صعــود األحــزاب اليمينيــة القوميــة، والتــي تنــادي بضــرورة تصفيــة حــزب اللــه وأيــة 

قــوة مســلحة تتبــع إيــران فــي ســوريا قــد تهــدد أمــن وســامة إســرائيل.

دور األطراف الدولية في مستقبل األزمة السورية
ــى وجودهــا العســكري فــي  ــى الحفــاظ عل ــة عل بشــكل عــام، تعمــل روســيا االتحادي
ســوريا، وتســعى لحمايــة مصالحهــا فــي البــاد مــن أي عوائــق تحــول دون وجودهــا 
فــي الدولــة الســورية، حتــى لــو كلفهــا األمــر تغييــر الرئيــس »بشــار األســد« والترحيب 
برئيــس ســوري جديــد يحافــظ علــى وجودهــا فــي البــاد، لذلــك يتحــرك الموقــف 
الروســي تجــاه األزمــة الســورية مــن منطلــق تعزيــز بقــاء النظــام الســوري كمنظومــة 
عمــل، بغــض النظــر عــن شــخص الرئيــس الســوري الــذي يتولــى الحكــم، وهــو مــا 
يوضــح أن روســيا ليســت متمســكة بشــخص الرئيــس بقــدر تمســكها بالحفــاظ علــى 
نفوذهــا فــي المنطقــة، خاصــة لمــا تمثلــه مــن أهميــة لدعــم القــوات الروســية فــي 
أوكرانيــا، باإلضافــة إلــى قربهــا مــن مناطــق التواجــد العســكري األمريكــي في ســوريا 

ومنطقــة الخليــج العربــي.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنظــر إلــى ســوريا باعتبارها 
المــاذ األخيــر للــدب الروســي فــي المنطقــة، وبالتالــي تســعى إلــى الضغــط بكامــل 
قوتهــا علــى الوجــود العســكري الروســي فــي ســوريا مقابــل تراجــع موســكو ووقــف 
عملياتهــا العســكرية فــي أوكرانيــا، وذلــك مــن خــال زيــادة نفوذهــا وتواجدهــا 
العســكري فــي ســوريا،  حيــث كشــفت وثيقــة ماليــة تــم نشــرها ضمــن تقريــر مشــروع 
ميزانيــة وزارة الدفــاع األمريكيــة لعــام ٢٠٢٣، أن وزارة الدفــاع األمريكيــة تســعى إلــى 
زيــادة عــدد الســوريين الذيــن يتلقــون الدعــم األمريكــي فــي عــام ٢٠٢٣ إلــى ١٩.٥٠٠ 
مواطــن ســوري تحــت برنامــج »التدريــب والتســليح لمكافحــة داعــش«، ليصــل اإلنفــاق 

األمريكــي علــى الســوريين إلــى مــا يقــارب ١٨٤ مليــون دوالر فــي عــام ٢٠٢٣.
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ومـــن ناحيـــة أخـــرى، مـــن المقـــرر اســـتمرار تقديـــم الدعـــم المـــادي األوروبـــي للشـــعب 
الســـوري فـــي عـــام ٢٠٢٣، الـــذي يقـــدر بــــ ١.٥٦ مليـــار يـــورو، وســـيخصص هـــذا 
التمويـــل لصالـــح الســـوريين فـــي ســـوريا، والاجئيـــن والمجتمعـــات الُمضيفـــة فـــي 
دول المنطقـــة، وبالتالـــي يعـــزز االتحـــاد األوروبـــي مـــن وجـــوده كطـــرف دولـــي فـــي 

األزمـــة الســـورية.

وفيمــا يخــص الصيــن، فهــي تنظــر إلــى األزمــة الســورية نظــرة تــكاد تكــون متقاربــة 
مــع الطــرف الروســي ولكــن مــع اختــاف الهــدف؛ حيــث تســعى الصيــن إلــى ضــم 
ســوريا كمحطــة بــارزة الســتكمال مشــروعها القومــي »الحــزام والطريــق«، وذلــك بعــد 
توقيــع رئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي الســوري مذكــرة تفاهــم مــع الســفير 
ــر ٢٠٢٢،  ــق فــي يناي ــادرة الحــزام والطري ــي بهــدف ضــم ســوريا رســميا لمب الصين
وعلــى إثرهــا تخطــط بكيــن إلــى تقديــم كافــة أنــواع الدعــم فــي عــام ٢٠٢٣، والــذي 

يصــل لمليــارات الــدوالرات لتأهيــل الموانــي الســورية.

سيناريوهات األزمة السورية عام 2023
ــوى  ــة الســورية بتنافــس الق ــر الدول ــاط مصي ــدم، يتضــح ارتب ــا تق ــى م تأسيســا عل
اإلقليميــة والدوليــة التــي تســعى جاهــدة لتحقيــق مصالحهــا فــي الدولــة الســورية، إذ 
إنهــا محاطــة بالعديــد مــن المواءمــات والتحالفــات السياســية الداخليــة والخارجيــة 
ــة تحــوالت  ــة والدولي ــث تشــهد الســاحة اإلقليمي ــة، حي ــى حــل األزم ــر عل ــي تؤث الت
متســارعة فــي ظــل تحــُوّل المنافســة االســتراتيجية بيــن القــوى واســتخدام كل 
طــرف مــن األطــراف الســابق ذكرهــا األزمــة الســورية لتحقيــق مصالحــه. ومــن هــذا 
المنطلــق، يمكــن القــول إن مســتقبل األزمــة الســورية فــي عــام ٢٠٢٣ ينحصــر فــي 

ــة كاآلتــي:  ــة ســيناريوهات محتمل ثاث

الســيناريو األول: بقــاء الرئيــس الســوري بشــار األســد مــع تقديــم 
إصاحــات

يتحقق هذا السيناريو من خال تقديم الرئيس السوري »بشار األسد« نفسه كمخلص 
لسـوريا مـن أزمتهـا والحامـي لهـا مـن التقسـيم، وذلك بتقديم ضمانـات مكتوبة وخطط 
لتنفيـذ إصاحـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، وعـدم التجديـد لفتـرة رئاسـية 
جديـدة، وتعييـن نائـب، واتخـاذ الحكومـة السـورية اإلجـراءات التـي تسـهل عودة سـوريا 

للجامعـة العربيـة، ويتحقـق كل ذلـك بضمانـات عربيـة وإقليميـة ودولية.

السيناريو الثاني: تقديم رئيس سوري جديد
ــة  ــة والعربي ــة واإلقليمي يتحقــق هــذا الســيناريو مــن خــال توافــق األطــراف الدولي
 علــى تدعيــم خطــوة تقديــم رئيــس ســوري جديــد إمــا بتوافــق األطــراف الداخليــة،

يرتبط مصير الدولة 
القــوى  بتنافــس  الســورية 
اإلقليميــة والدوليــة التــي 
لتحقيــق  جاهــدة  تســعى 
الدولــة  فــي  مصالحهــا 
الســورية، إذ إنهــا محاطــة 
المواءمــات  مــن  بالعديــد 
السياســية  والتحالفــات 
والخارجيــة  الداخليــة 
حــل  علــى  تؤثــر  التــي 

األزمــة.  
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ــة الســلطات الثــاث الســورية  أو مــن خــال إجــراء انتخابــات نزيهــة، وإعــادة هيكل
بمــا ال يضمــن تغــول ســلطة علــى باقــي الســلطات، مــع وضــع دســتور ســوري جديــد 
ينظــم الدولــة الســورية يضمــن الفصــل بيــن الســلطات، مــع ضمــان الخــروج اآلمــن 

للرئيــس »بشــار األســد«، بــدون أي محاكمــات أو ماحقــات.

السيناريو الثالث: بقاء الوضع كما هو عليه
يتحقـق هـذا السـيناريو مـن خـال تزايـد الصراعـات العسـكرية داخـل سـوريا، وخاصة 
المنظمـات اإلرهابيـة والميليشـيات الطائفيـة وتدخـات الـدول جميعهـا، ممـا يترتـب 
عليـه انسـداد سياسـي فـي األزمـة، والوصـول إلـى النتيجـة الطبيعيـة، وهـي تعثـر كافـة 
الجهـود األمميـة لحـل األزمـة، وبالتالـي زيـادة االنقسـامات وتفكيـك الدولـة السـورية.

وفــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن الدولــة الســورية أمــام خياريــن ال بديــل لهمــا 
للوصــول باألزمــة لحــل يرضــي كل األطــراف المحليــة والعربيــة واإلقليميــة والدوليــة، 
ــام بإصاحــات دســتورية  ــم والقي ــي الحك ــس »بشــار األســد« ف ــا اســتمرار الرئي إم
وسياســية وغيرهــا، أو تولــي رئيــس ســوري جديــد حكــم البــاد وإعــادة هيكلــة 

أجهــزة الدولــة.

وختاًمـــا، فإنـــه مـــن المرّجـــح أن تواجـــه األزمـــة الســـورية العديـــد مـــن المتغيـــرات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة التـــي ســـتنعكس علـــى مصيرهـــا، نظـــرا لتنافـــس 
القـــوى واألطـــراف الداخليـــة والخارجيـــة علـــى تحقيـــق مصالحهـــا وأهدافهـــا، مـــن 
ـــر  ـــي تتحقـــق عب ـــا الت ـــا وطموحاته ـــق مـــع أجندته ـــا يتواف ـــة بم خـــال اســـتغال األزم

هـــذه األزمـــة.
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ال يبــدو أن إيــران قبــل يــوم ١٦ ســبتمبر ٢٠٢٢ ســوف تكــون هــي إيــران فيمــا بعــده؛ إذ 
فرضــت االحتجاجــات التــي اندلعــت فــي هــذا اليــوم وال تــزال مســتمرة حتــى اآلن - 
بســبب التنديــد بوفــاة الفتــاة الكرديــة العشــرينية »مهســا أمينــي« علــى أيــدي عناصــر 
شــرطة األخــاق الذيــن اتهموهــا بعــدم االلتــزام بقواعــد ارتــداء الحجــاب- معطيــات 
جديــدة علــى األرض، ســوف يكــون لهــا تأثيــر مباشــر ســواء علــى العاقــة بيــن نظــام 
ــات القــوى داخــل النظــام  ــى توازن ــة والشــارع، أو عل ــة اإلســامية اإليراني الجمهوري
نفســه، أو علــى مســتوى السياســة الخارجيــة اإليرانيــة، ال ســيما إزاء القضايــا 
الرئيســة التــي تحظــى باهتمــام خــاص مــن جانــب القــوى اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة 

بتلــك القضايــا العتبــارات اســتراتيجية وأمنيــة عديــدة.

ا  صحيــح أن النظــام الحاكــم يبــدو متماســًكا حتــى اآلن، فضــلًا عــن أنــه ال يــزال ُمِصــّرً
علــى عــدم تقديــم تنــازالت للمحتجيــن مــن أجــل احتــواء االحتجاجــات ودفعهــم إلــى 
العــودة إلــى منازلهــم. لكــن الصحيــح أيًضــا أن النظــام، كغيــره مــن األطــراف المعنيــة 
ــا، فوجــئ بمســتوى وتأثيــر تلــك االحتجاجــات، التــي  بمــا يحــدث داخــل إيــران حالّيً
اســتمرت حتــى وصلــت إلــى شــهرها الرابــع، رغــم كل اإلجــراءات التــي اتخذهــا 
للتعامــل معهــا، بمــا فيهــا فــرض قيــود علــى شــبكة اإلنترنــت، وخاصــة وســائل 
التواصــل االجتماعــي، واعتقــال عــدد كبيــر مــن المحتجيــن، فضــلًا عــن تنفيــذ أحــكام 
إعــدام بحــق بعــض المحتجيــن علــى نحــو أدى إلــى ارتفــاع عــدد قتلــى االحتجاجــات 

حتــى اآلن إلــى نحــو ٥٠٠ شــخص.

وربمــا يمكــن القــول إن النظــام تعامــل بـ«اســتخفاف« فــي البدايــة مــع االحتجاجــات. 
ــاد علــى مواجهــة تلــك الظاهــرة، حيــث إن  ــه اعت وبالطبــع، فــإن مبعــث ذلــك هــو أن
ــى نمــط  ــة وسياســية، إل ــة واجتماعي االحتجاجــات تحولــت، بفعــل عوامــل اقتصادي
شــبه يومــي فــي تعامــل الشــارع مــع الســلطات، لدرجــة أن بعــض الدراســات قــدرت، 
علــى ســبيل المثــال، عــدد االحتجاجــات التــي شــهدتها إيــران فــي عــام ٢٠٢١ بنحــو 

االحتجاجات في إيران: األبعاد 
والتداعيات المستقبلية

د.محمد عباس ناجي

رئيس تحرير دورية مختارات إيرانية - مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام
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المتأخــرة  الرواتــب  بدفــع  تتصــل  اقتصاديــة  مطالــب  تضمنــت  احتجــاج،   ٤٠٠٠
وكبــح التضخــم، ومطالــب اجتماعيــة تتعلــق بعــدم التمييــز بيــن القوميــات اإليرانيــة 
المختلفــة، وعــدم تحويــل مجــاري األنهــار العذبــة مــن مناطــق تقطنهــا قوميــات كردية 

أو عربيــة إلــى مناطــق تقطنهــا القوميــة الفارســية.

أبعاد عديدة
يمكـن القـول إن ثّمـة أبعـاًدا عديـدة تضفـي خصوصيـة علـى تلـك االحتجاجـات، ال 
سـيما عند مقارنتها بغيرها من االحتجاجات الرئيسـة التي شـهدتها إيران في الفترة 

الماضيـة، خاصـة احتجاجـات أعـوام ٢٠٠٩ و٢٠١٧ و٢٠١٩، ويتمثـل أبرزهـا فـي:

1. احتجاجات بدون قيادة: على غرار ما حدث في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، وعلى 
عكـس مـا حـدث فـي عـام ٢٠٠٩، افتقـدت االحتجاجـات الحاليـة فـي إيـران قيـادة 
تسـتطيع تنظيمهـا وتحديـد مطالبهـا وبرنامجهـا السياسـي. وتكمـن المفارقـة في أن 
افتقـاد االحتجاجـات للقيـادة بقـدر مـا أفقدها ميزة التنظيم وفرصة الضغط بشـكل 
أكبـر علـى النظـام، بقـدر مـا وفـر لهـا قـدرة على االسـتمرار رغم القمع الذي مارسـه 
األخيـر. وقـد كان وجـود قيـادة لاحتجاجـات التـي اندلعـت فـي إيـران فـي منتصـف 
عـام ٢٠٠٩ بسـبب االعتـراض علـى نتائـج االنتخابـات الرئاسـية التـي أسـفرت فـي 
ثانيـة،  الرئيـس األسـبق »محمـود أحمـدي نجـاد« بفتـرة رئاسـية  النهايـة عـن فـوز 
وتمثلـت فـي »ميـر حسـين موسـوي« رئيـس الـوزراء األسـبق و«مهـدي كروبـي« رئيـس 
ي إعامّيًا بـ«الحركة الخضراء«ـــ سـبًبا  مجلس الشـورى األسـبق، اللذين قادا ما ُسـمِّ
فـي تراجـع الزخـم واألهميـة التـي حظيـت بها في البدايـة، خاصة بعد أن قام النظام 
بفـرض قيـود علـى تحـركات »موسـوي« و«كروبـي«، لدرجـة دفعتـه فـي النهايـة إلـى 

إخضاعهمـا لإلقامـة الجبريـة، التـي ال تـزال مسـتمرة حتـى اآلن.

وهنــا، فــإن عــدم قــدرة النظــام الحالــي علــى تحديــد قيــادة للمحتجيــن وفــرض قيــود 
شــديدة عليهــا، كان لــه دور فــي فشــل اآلليــات التــي اســتخدمها فــي التعامــل معهــا، 
مــن أجــل إنهائهــا خــال فتــرة وجيــزة. لكــن هــذه الســمة قــد ال تســتمر طويــلًا، 

خاصــة فــي حــال مــا إذا تواصلــت االحتجاجــات.

تســميته  يمكــن  مــا  بتشــكيل  تتعلــق  جديــدة  ظاهــرة  بــروز  الماحــظ  مــن  إذ 
بـ«تنســيقيات« االحتجاجــات، يقودهــا طــاب وناشــطون يقومــون بتحديــد أماكــن 
وأوقــات االحتجاجــات، وهــي »تنســيقيات« يمكــن أن تتطــور فــي مرحلــة الحقــة، 
وتبــدأ فــي التوســع بشــكل أكبــر عبــر الوصــول إلــى محــاور توافــق مــع »التنســيقيات« 
األخــرى الموجــودة فــي المحافظــات المختلفــة، علــى نحــو قــد يــؤدي إلــى تشــكيل 

أول تنظيــم سياســي يتبنــى برنامًجــا يُعبِّــر عــن حركــة االحتجاجــات الحاليــة.

افتقدت االحتجاجات 
إلـى  إيـران  فـي  الحاليـة 
تنظيمهـا  تسـتطيع  قيـادة 
مطالبهـا  وتحديـد 
السياسـي.  وبرنامجهـا 
أن  فـي  المفارقـة  وتكمـن 
االحتجاجـات  افتقـاد 
أفقدهـا  مـا  بقـدر  للقيـادة 
وفرصـة  التنظيـم  ميـزة 
علـى  أكبـر  بشـكل  الضغـط 
لهـا  وفـر  مـا  بقـدر  النظـام، 

قـدرة علـى االسـتمرار.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

2. سياســة حكوميــة مســتقرة: رغــم أن االحتجاجــات وصلت إلى شــهرها الرابع، 
ــر إلــى أنهــا نجحــت فــي تجــاوز كل القيــود التــي فرضهــا النظــام، فــإن  بشــكل يؤشِّ
األخيــر لــم يتراجــع عــن السياســة الكاســيكية التــي يتبناهــا مــن البدايــة، والقائمــة 
علــى محدديــن رئيســين؛ أولهمــا: إنــكار األســباب الحقيقيــة لهــذه االحتجاجــات، التي 
تتعلــق بفــرض قيــود شــديدة علــى الحريــات االجتماعيــة، وتصاعــد حــدة الضغــوط 
التــي تفرضهــا األزمــة االقتصاديــة الحــادة التــي لــم تنجــح اإلجــراءات الحكوميــة فــي 

التعامــل معهــا أو تقليــص تداعياتهــا.

وثانيهمــا: الربــط بيــن االحتجاجــات والضغــوط الخارجيــة التــي تتعــرض لهــا إيــران، 
ــر عــن مخطــط خارجــي تدعمــه قــوى مناوئــة  عبــر الترويــج إلــى أن مــا يحــدث يُعبِّ
للنظــام اإليرانــي، وتقــوم بتنفيــذه أطــراف داخليــة مواليــة لهــا؛ بهــدف تقويــض دعائــم 

النظــام، ونشــر الفوضــى وعــدم االســتقرار فــي إيــران. 

وقــد انعكــس ذلــك بشــكل واضــح فــي التصريحــات التــي أدلــى بهــا كبــار المســؤولين 
فــي النظــام؛ إذ اعتبــر المرشــد األعلــى للجمهوريــة اإلســامية »علــي خامنئــي« أن 
االحتجاجــات مــن تدبيــر قــوى خارجيــة تســعى إلــى منــع إيــران مــن مواصلــة تقدمهــا، 
وهــو مــا ســار علــى نهجــه مســؤولون إيرانيــون آخــرون، مــن بينهــم الرئيــس »إبراهيــم 
رئيســي«. ولــم يكتــف المســؤولون العســكريون بذلــك، بــل بــدأوا فــي توجيــه تهديــدات 
بإمكانيــة الــرد علــى الدعــم الــذي زعمــوا أن قــوى عديــدة، إقليميــة ودوليــة، تقدمــه 

للمحتجيــن، علــى المســتويات المختلفــة. 

كمــا بــدا هــذا التوجــه جلّيًــا فــي العمليــات العســكرية المتعــددة التــي شــّنها الحــرس 
الثــوري فــي شــمال العــراق ضــد الجماعــات الكرديــة اإليرانيــة المســلحة الموجــودة 
فــي تلــك المنطقــة، والتــي اتهمهــا بتهريــب أســلحة إلــى الداخــل الســتخدامها فــي 
تأجيــج االحتجاجــات، واســتهداف قــوات األمــن والحــرس الثــوري. وكان آخــر تلــك 
العمليــات فــي ٢١ نوفمبــر ٢٠٢٢؛ حيــث أعلــن الحــرس الثــوري في بيان أنه اســتهدف 
»قواعــد تدريــب الجماعــات اإلرهابيــة االنفصاليــة المناهضــة إليــران، وبقيــة مقرات 
مرتزقــة االســتكبار العالمــي بسلســلة جديــدة مــن الهجمــات بالصواريــخ والطائــرات 

المســّيرة مــن ِقبــل القــوات البريــة للحــرس الثــوري«.

علـى أن إصـرار النظـام علـى مواصلـة اتبـاع هـذه السياسـة يعـود فـي المقـام األول 
إلـى أنـه يَعتبـر المواجهـة مـع المحتجيـن بمثابـة مبـاراة صفريـة ال يوجـد فيهـا مجال 
للوصـول إلـى حلـول وسـط يمكـن أن تسـاعد فـي تهدئـة األزمـة الحاليـة، بدليـل أنـه 
لـم يسـَع إلـى تحويـل إعـان المدعـي العـام »محمـد جعفـر منتظري«، في ٤ ديسـمبر 

٢٠٢٢ عـن إلغـاء شـرطة األخـاق، إلـى خطـوات إجرائيـة علـى األرض. 

النظــام  يتراجــع  لــم 
عــن السياســة الكاســيكية 
التــي يتبناهــا مــن البدايــة، 
محدديــن  علــى  والقائمــة 
إنــكار  أولهمــا:  رئيســين؛ 
الحقيقيــة  األســباب 
لاحتجاجات، التي تتعلق 
بفــرض قيــود شــديدة علــى 
االجتماعيــة،  الحريــات 
الضغــوط  حــدة  وتصاعــد 
وثانيهمــا:  االقتصاديــة، 
الترويــج إلــى أن مــا يحــدث 
ــر عــن مخطــط خارجي  ُيعبِّ
مناوئــة  قــوى  تدعمــه 

اإليرانــي.   للنظــام 
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3. رفــع ســقف مطالــب المحتجيــن: لــم يعــد المحتجــون يركــزون خــال الفتــرة 
الحريــات  علــى  النظــام  يفرضهــا  التــي  بالقيــود  التنديــد  مجــرد  علــى  الحاليــة 
تلــك االحتجاجــات، وإنمــا  الرئيــس النــدالع  العنــوان  االجتماعيــة، والتــي كانــت 
تعمــدوا رفــع ســقف مطالبهــم إلــى الحــد الــذي وصل إلــى اإلطاحة بنظــام الجمهورية 
ــا فــي الشــعار الرئيــس فــي االحتجاجــات  اإلســامية اإليرانيــة. وقــد بــدا ذلــك جلّيً
وهــو »مــرگ بــر ديكتاتــور« أو »المــوت للديكتاتــور«، فــي إشــارة إلــى المرشــد األعلــى 
للجمهوريــة »علــي خامنئــي«. وتعّمــد المحتجــون التعبيــر عــن اســتيائهم مــن سياســات 
النظــام عبــر آليــات عديــدة، منهــا إحــراق صــور »خامنئــي«، والقائــد األســبق لفيلــق 
القــدس التابــع للحــرس الثــوري »قاســم ســليماني«، الــذي ُقِتــل فــي عمليــة عســكرية 
أمريكيــة فــي ٣ ينايــر ٢٠٢٠، إلــى جانــب اســتهداف رجــال الديــن فــي الشــارع عبــر 

نــزع عماماتهــم.

تداعيات محتملة
ــه االحتجاجــات  ــي إلي ــن أن تنته ــذي يمك ــن بالســيناريو ال ــن التكهُّ ــى اآلن، ال يمك إل
الحاليــة؛ إذ إن ثّمــة متغيــرات عديــدة ســوف يكــون لها دور في تحديد الســيناريوهات 
ــة  ــي أن االحتجاجــات الحالي ــك ال ينف ــإن ذل ــا كان الســيناريو، ف ــن أّيً ــة. لك المحتمل
ســوف تفــرض تداعيــات مباشــرة خــال المرحلــة القادمــة، يمكــن تنــاول أبــرز 

مؤشــراتها علــى النحــو التالــي:

ع العالقــة بيــن النظــام والشــارع: يبدو أن النظــام اإليراني فقد، بســبب  1. تصــدُّ
تعاملــه مــع االحتجاجــات الحاليــة، قســًما يعتــد بــه مــن الشــارع اإليرانــي. صحيــح 
أن النظــام ال يــزال يمتلــك قاعــدة شــعبية ال يمكــن تجاهلهــا، خاصــة أنــه يجمــع بيــن 
ــون  ــه ال يتبع ــن ل ــإن الموالي ــي ف ــت نفســه، وبالتال ــي الوق ــة ف أســس سياســية وديني
ــط بالتماهــي األيديولوجــي  ــق سياســي فقــط يرتب ــا مــن منطل سياســاته ويدعمونه
ــى  ــار أن المرشــد األعل ــي أيًضــا باعتب ــق دين ــك السياســات، وإنمــا مــن منطل مــع تل
للجمهوريــة هــو فــي الوقــت نفســه الولــي الفقيــه ومرجــع التقليــد الــذي يتبعــه آالف 
مــن المواطنيــن الشــيعة. لكــن الصحيــح أيًضــا أن الممارســة التعســفية التــي مارســها 
ــاداة  ــة فــي المن ــة، بــدت جلي ــى تلــك المعادل النظــام فرضــت ارتــدادات مباشــرة عل

بـ«المــوت للديكتاتــور« وفــي نــزع عمامــات رجــال الديــن فــي الشــوارع. 

ويعنــي ذلــك فــي المقــام األول، أنــه حتــى لــو نجــح النظــام فــي احتــواء االحتجاجــات 
الحاليــة، فــإن تراكماتهــا ســوف تســتمر، وبالتالــي قــد تنطلــق مــن جديــد وربما بشــكل 
أكبــر وأكثــر قــوة، علــى نحــو قــد ال يســتطيع النظــام التعامــل معهــا باآلليــات النمطيــة 

نفســها التــي يتبعهــا فــي الوقــت الحالــي.

النظـــام  أن  يبـــدو 
قســـًما  فقـــد  اإليرانـــي 
الشـــارع  مـــن  بـــه  يعتـــد 
أن  صحيـــح  اإليرانـــي، 
يمتلـــك  يـــزال  ال  النظـــام 
يمكـــن  ال  شـــعبية  قاعـــدة 
تجاهلهـــا، لكـــن الممارســـة 
مارســـها  التـــي  التعســـفية 
فرضـــت ارتـــدادات مباشـــرة، 
بـــدت جليـــة فـــي المنـــاداة 
للديكتاتـــور«  بـ«المـــوت 
وفـــي نـــزع عمامـــات رجـــال 

الديـــن فـــي الشـــوارع.  
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2. تصاعــد حــدة التوتــر فــي العالقــة مــع القوميــات: رغــم أن التوتــر كان 
ســمة رئيســة لتلــك العاقــات خــال المرحلــة الماضيــة، غيــر أنــه لــم يصــل إلــى هــذا 
المســتوى مــن االحتقــان علــى غــرار مــا يحــدث اآلن. وهنــا، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى 
ــة،  ــة الكردي ــا القومي ــي تقطنه ــة انطلقــت مــن المناطــق الت أن االحتجاجــات الحالي
ــة المحافظــات  ــم انتشــرت فــي بقي ــي«، ث ــاة العشــرينية »مهســا أمين بعــد وفــاة الفت
ــى غــرار  ــات األخــرى، عل ــا القومي ــي تقطنه ــا المحافظــات الت ــة، ومــن بينه اإليراني
أعنــف  وشــهدت  البلــوش،  قوميــة  تقطنهــا  التــي  بلوشســتان  محافظــة سيســتان 

ــن.  ــن الســلطات والمحتجي ــات بي المواجه

ــة القادمــة فــي  ــات قــد ال تنحصــر خــال المرحل ــب هــذه القومي ــإن مطال ــا، ف وهن
مجــرد تحســين األوضــاع المعيشــية بســبب انهيــار البنيــة التحتيــة وعــدم تقديــم 
الخدمــات الحياتيــة، وممارســة سياســات اإلقصــاء والتهميــش، وإنمــا قــد تمتــد 
ــك  ــات والحقــوق الممنوحــة لتل ــى مطالــب سياســية خاصــة برفــع مســتوى الحري إل
القوميــات، أو علــى األقــل تفعيــل البنــود الخاصــة بتلــك الحقــوق والمنصــوص عليهــا 

ــر النظــام الحاكــم نفســه. ــة بتغيي فــي الدســتور، وربمــا المطالب

3. اتســاع نطــاق عــدم الثقــة فــي العالقــات مــع الــدول الغربيــة: ســوف 
ــدول  ــران وال ــن إي ــى العاقــات بي ــات مباشــرة عل تفــرض هــذه االحتجاجــات تداعي
ههــا األولــى للثانيــة  الغربيــة تحديــًدا، خاصــة فــي ظــل االتهامــات المســتمرة التــي توجِّ
بدعــم االحتجاجــات، فضــلًا عــن محاوالتهــا اســتغال تلــك االحتجاجــات لممارســة 
ضغــوط علــى إيــران مــن أجــل انتــزاع تنــازالت مــن جانبهــا فــي الملفــات الخافيــة 

ــة.  المتعــددة، وفــي مقدمتهــا المفاوضــات النووي

وهنــا، فــإن إيــران ربمــا تبــدي مزيــًدا مــن التشــدد فــي االســتجابة لتلــك الضغــوط، 
خاصــة أنهــا ال تــزال تــرى أن الــدول الغربيــة ليــس لديهــا النيــة فــي إعــادة تطبيــع 
العاقــات معهــا حتــى لــو تــم التوصــل إلــى صفقــة نوويــة جديــدة، بدليــل حرصهــا فــي 
ــا لرؤيــة إيــران، علــى منــح األولويــة لدعــم االحتجاجــات علــى  الوقــت الحالــي، وفًق
مواصلــة المفاوضــات النوويــة أو دعــم الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة مــن أجــل تســوية الخافــات العالقــة والتــي تعرقــل إبــرام تلــك الصفقــة حتــى 

اآلن.

ــران ســوف  ــدو أن إي ــوار: يب ــض دول الج ــع بع ــات م ــتقرار العالق ــدم اس 4. ع
ًدا إزاء العاقــات مــع بعــض دول الجــوار، ال ســيما المملكــة  تتبنــى سياســة أكثــر تشــدُّ
العربيــة الســعودية. ورغــم أن هنــاك محــاوالت لتحســين هــذه العاقــات، خاصــة بعــد 
انعقــاد خمــس جــوالت مــن الحــوار بيــن الدولتيــن فــي العــراق، منذ أبريــل ٢٠٢١، فإن 
ههــا إيــران إلــى الســعودية بدعــم االحتجاجــات ســوف تفــرض  االتهامــات التــي توجِّ

تبــدي  ربمــا  إيــران 
فــي  التشــدد  مــن  مزيــًدا 
للضغــوط  االســتجابة 
أنهــا  خاصــة  الخارجيــة، 
الــدول  أن  تــرى  تــزال  ال 
لديهــا  ليــس  الغربيــة 
تطبيــع  إعــادة  فــي  النيــة 
لــو  حتــى  معهــا  العاقــات 
صفقــة  إلــى  التوصــل  تــم 
بدليــل  جديــدة،  نوويــة 
لرؤيــة  وفًقــا  حرصهــا، 
إيــران، علــى منــح األولويــة 
لدعــم االحتجاجــات علــى 
المفاوضــات  مواصلــة 

النوويــة.  
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بدورهــا تبعــات ال يمكــن إغفالهــا علــى تلــك العاقــات خــال المرحلــة القادمــة، وهــو 
مــا أشــارت إليــه التهديــدات التــي وجههــا بعــض المســؤولين العســكريين اإليرانييــن 

إلــى الريــاض فــي الفتــرة الماضيــة.

5. اإلصــرار علــى تطويــر البرنامــج الصاروخي وتعزيز الــدور اإلقليمي: وهو 
مــا يمكــن أن يكــون إحــدى أدوات الــرد اإليرانــي علــى الدعــم الغربــي لاحتجاجــات، 
إذ ال تــزال إيــران تتبنــى مقاربــة تقــوم علــى أن الهــدف مــن هــذا الدعــم هــو ممارســة 
ــدو أنهــا ســوف  ــازالت فــي هــذه الملفــات، وهــو مــا ال يب ــم تن ضغــوط عليهــا لتقدي
تقبلــه بــأي حــال مــن األحــوال، خاصــة أنهــا تعتبــر أن البرنامــج الصاروخــي والــدور 
اإلقليمــي هــي »أدوات الــردع« الحقيقيــة التــي تمتلكهــا فــي الوقــت الحالــي، طالمــا 

أنهــا لــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة امتــاك القنبلــة النوويــة.

وختاًمــا، يمكــن القــول إن االحتجاجــات الحاليــة أدخلــت إيــران مرحلــة جديــدة، 
ســوف تكــون مختلفــة فــي محدداتهــا ومعالمهــا عــن العقــود األربعــة الماضيــة. وإذا 
لــم ينجــح النظــام اإليرانــي فــي التعامــل مــع األزمــات المختلفــة التــي تواجههــا إيــران 
فــي الوقــت الحالــي، علــى غــرار األزمتيــن االقتصاديــة واالجتماعيــة، فضــلًا عــن 
األزمــة الجديــدة التــي فرضتهــا االحتجاجــات، فــإن قدرتــه علــى احتــواء التهديــدات 

ــا خــال المرحلــة القادمــة. التــي يتعــرض لهــا ســوف تتراجــع تدريجّيً
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ــث يمكــن  ــن، بحي ــن المتحاربي ــرة بي ــا تنشــأ فجــوة كبي ــي الحــروب عــادة عندم تنته
ألحدهمــا فــرض شــروطه علــى اآلخــر، أو عندمــا يــدرك كا الجانبيْــن صعوبــة 
ــاء بتكلفــة أقــل مــن تكلفــة االســتمرار فــي  ــي يقــرران االكتف إحــراز النصــر، وبالتال
الحــرب. وفــي كلتــا الحالتيــن، قــد تُوثَّــق نهايــة الحــرب فــي معاهــدات قانونيــة تتنــاول 
مســائل األراضــي والحــدود والترتيبــات األخــرى المتفــق عليهــا، أو أن ينتهــي الصراع 

بحكــم األمــر الواقــع دون ســام رســمي.

وكان الرئيــس األمريكــي »جــو بايــدن« قــد كتــب فــي مقــال لــه بصحيفــة »نيويــورك 
تايمــز«، فــي ٣٠ مايــو ٢٠٢٢، أن المســاعدات العســكرية األمريكيــة ألوكرانيــا تهــدف 
إلــى وضــع قــادة البــاد فــي »أقــوى موقــف ممكــن علــى طاولــة المفاوضــات«. ونقــل 
»بايــدن« عــن الرئيــس األوكرانــي »زيلينســكي« قولــه »إن الحــرب فــي نهايــة المطــاف 
ــر مــن تســعة أشــهر  ــك، وبعــد أكث ــن تنتهــي إال مــن خــال الدبلوماســية«. ومــع ذل ل
علــى بــدء الحــرب، لــم تفعــل األطــراف أي شــيء لتمكيــن الدبلوماســية. ومــع نجاحات 
أوكرانيــا فــي ســاحة المعركــة، تتمســك واشــنطن وحلفاؤهــا بمقاربــة تقــوم علــى 
وجــوب االســتمرار فــي تقديــم جميــع أشــكال الدعــم لـ«كييــف«، مــع إدارة مخاطــر 
التصعيــد بمــا يضمــن عــدم توســيع نطــاق الحــرب؛ ممــا قــد يقــود فــي النهايــة روســيا 

إلــى قبــول الهزيمــة.

وتشــمل وجهــة النظــر هــذه ضــرورة عــدم االكتــراث بتهديــدات روســيا النوويــة مــن 
خــال وقــف دعــم أوكرانيــا أو الضغــط عليهــا لبــدء عمليــة تفاوضيــة. وتُاِحــظ 
النوويــة  بتهديداتهــا  تلــوِّح  موســكو  أن  الشــأن  هــذا  فــي  الغربيــة  التحليــات 
عندمــا تتراجــع قواتهــا فــي ميــدان المعركــة، كمــا أنــه مــن منظــور بعضهــا تُمثِّــل 
ــا مــن أشــكال  ــًدا مــن أشــكال الغضــب، وشــكلًا ضمنّيً هــذه التهديــدات شــكلًا متزاي
المســاومة، وأنــه مهمــا بــدت سياســة »حافــة الهاويــة« صادمــة اليــوم، فقــد تصرفــت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــكل مماثــل تماًمــا عندمــا واجهــت الهزيمــة فــي 

هل ستنتهي األزمة الروسية 
األوكرانية في عام 2023؟

ســـــعـد عـــــــزت  د.  السفـير/ 

مديـر المجلس المصــري للشــؤون الخارجيـــة
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ــام، قبــل أن تُخــِرج نفســها مــن مســتنقعها فــي نهايــة المطــاف. ويضيــف هــذا  فيتن
البعــض أنــه مــن المرّجــح أن تفعــل روســيا ذلــك، إذا بــدت جميــع خياراتهــا األخــرى 
أســوأ، وأنــه لــو كانــت لديهــا خيــارات جيــدة لتغييــر الوضــع لصالحهــا، لكانــت قــد 
اســتخدمتها بالفعــل. وبالتالــي يتعيــن علــى واشــنطن وحلفائهــا األوروبييــن تجاهــل 
ــب تشــتيت انتباههــم عــن مهمتهــم  هــذه التهديــدات واالســتفزازات الروســية، وتجنُّ

ــى الفــوز فــي الحــرب.  ــا عل ــة فــي مســاعدة أوكراني الرئيســة المتمثل

وفــي ضــوء اســتعراض العديــد مــن التحليــات الغربيــة يمكــن اســتخاص عــدد مــن 
الســيناريوهات المحتملــة النتهــاء الحــرب، علــى النحــو التالــي: 

1. دعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر:
يمكــن القــول بــأن هــذا الســيناريو هــو المقاربــة التــي تتبناهــا إدارة »بايــدن«؛ ففــي 
ضــوء الحقائــق العســكرية الحاليــة وتواُصــل الدعــم العســكري الغربــي المكثــف 
ألوكرانيــا، يجــب اســتبعاد أي اتفــاق تســوية مــع روســيا، وتجنُّــب ممارســة أي ضغــط 
مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا إلقنــاع أوكرانيــا بقبــول صفقــة 

ــى تنــازالت إقليميــة، ألن مثــل هــذا الضغــط هدفــه إنقــاذ روســيا.  تنطــوي عل

ــث  ــة؛ حي ــة اللعب ــرى نهاي ــف ت ــد كي ــة عــن تحدي ــع اإلدارة األمريكي ــى اآلن، تمتن وحت
ينصــب تركيزهــا علــى فــرض عقوبــات واســعة النطــاق علــى روســيا، وتقديــم المزيــد 
ــة، بمــن  ــًرا مــا تؤكــد أركان اإلدارة األمريكي ــة لـ«كييــف«. وكثي مــن األســلحة الحديث
فيهــم وزيــر الدفــاع »لويــد أوســتن«، أن هــدف واشــنطن يتمثــل فــي إضعــاف روســيا 
حتــى ال تتمكــن فــي المســتقبل مــن تكــرار مــا فعلتــه فــي أوكرانيــا، مــع تأكيد الســامة 

اإلقليميــة ألوكرانيــا وضمــان ســيادتها. 

ز هــذا الســيناريو بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي لمجلســي الكونجــرس  وقــد تعــزَّ
األمريكــي فــي نوفمبــر ٢٠٢٢؛ حيــث تُشــير أغلــب التقديــرات إلــى أن سياســة إدارة 
»بايــن« تجــاه روســيا وأوكرانيــا ستســتمر علــى طــول المســار الــذي تــم تحديــده خال 
األشــهر التســعة الماضيــة. وســيكون هنــاك المزيــد مــن المســاعدات ألوكرانيــا، 
ليــس فقــط مــن حيــث الكــم، ولكــن أيًضــا مــن حيــث نوعيــة المســاعدات العســكرية 
وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة. كذلــك يتواصــل فــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى 
ــف شــمال األطلســي حجــر  ــا. وســيبقى حل ــا دولّيً ــوط لعزله ــد الضغ روســيا وتتزاي

الزاويــة فــي السياســة األمريكيــة فــي أوروبــا.

ومــع ذلــك، يتوقــع بعــض المحلليــن، مــع ســيطرة الحــزب الجمهــوري علــى مجلــس 
ــا حــول مســار الحــرب.  ــر صخًب ــد جلســات اســتماع وطــرح أســئلة أكث ــواب، عْق الن
ر هــذا الــرأي أنــه ال يجــب اعتبــار اســتمرار المعونــة والدعــم  وفــي هــذا الســياق، يُقــدِّ

دعـم  سـيناريو  ُيَعـد 
تحقيـق  حتـى  أوكرانيـا 
التـي  المقاربـة  النصـر هـو 
تتبناها إدارة »بايدن«؛ ففي 
العسـكرية  الحقائـق  ضـوء 
الدعـم  وتواُصـل  الحاليـة 
العسـكري الغربـي المكثف 
ألوكرانيا، يتم اسـتبعاد أي 
روسـيا،  مـع  تسـوية  اتفـاق 
أي  ممارسـة  وتجنـب 
الواليـات  ِقبـل  مـن  ضغـط 
األمريكيـة  المتحـدة 
أوكرانيـا  إلقنـاع  وحلفائهـا 
تنطـوي  صفقـة  لقبـول 
علـى تنـازالت إقليميـة، ألن 
هدفـه  الضغـط  هـذا  مثـل 

روسـيا.   إنقـاذ 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

العســكري المقــدم ألوكرانيــا بمليــارات الــدوالرات أمــًرا مفروًغــا منــه؛ بــل يجب إياء 
المزيــد مــن االهتمــام إلــى ديناميكيــات ســاحة المعركــة، فــإذا تحولــت الحــرب إلــى 
طريــق مســدودة، أو إذا حققــت روســيا مكاســب مســتدامة، أو إذا تمتعــت أوكرانيــا 
بنجــاح ملحــوظ يزيــد مــن خطــر تحــول الصــراع إلــى حــرب نوويــة أو التوســع ليشــمل 
ــر المســار. كمــا أن  ــوه تغيي ــدة، فقــد يفضــل الجمهــور األمريكــي وممثل ــا جدي بلداًن
انكمــاش االقتصــاد األمريكــي قــد يجعــل تبريــر النفقــات الخارجيــة الضخمــة وغيــر 
النظاميــة أمــًرا أكثــر صعوبــة. ويمكــن أن تُحــِدث هــذه التطــورات تحــولًا فــي موقــف 
الجمهورييــن والديمقراطييــن علــى الســواء. غيــر أنــه فــي غيــاب هــذه العوامــل، 
ــا، بهــدف الدخــول فــي  ــا قوّيً ــح أن يظــل الدعــم واســع النطــاق ألوكراني مــن المرّج

مفاوضــات مــن موقــع قــوة فــي نهايــة المطــاف.

٢. سيناريو انتصار روسيا:
ــوم  ــادة الروســية يق ــاه القي ــة ســيناريو آخــر تتبن ــل الســيناريو الســابق، ثمَّ ــي مقاب ف
علــى ثقــة الرئيــس »فاديميــر بوتيــن« فــي الخــروج مــن المعركــة منتصــًرا، خاصــة 
فــي ضــوء الدعــم الشــعبي للحــرب داخــل روســيا، ونتائــج اســتطاعات الــرأي التــي 
ــع  ــت م ــل عــن ٨٠%، وهــي نســبة ارتفع ــن« بنســبة ال تق ــاع شــعبية »بوتي ــر ارتف تظه
تواُصــل الدعــم العســكري الغربــي ألوكرانيــا؛ ممــا جعــل أغلبيــة المواطنيــن تتماهــى 
ــد  ــادة الروســية وااللتفــاف حولهــا، خاصــة مــع تصاُع مــع الخطــاب السياســي للقي
الخطــاب العدائــي الغربــي ضــد روســيا والعقوبــات األشــد واألكبــر فــي تاريــخ الدولة، 
والتــي لــم تنتــج آثارهــا المرجــوة علــى االقتصــاد الروســي الــذي ال يــزال متماســًكا. 
بــل إن بعــض النخبــة، ممــن عــارض الحــرب فــي البدايــة، بــات مــن أكثــر المتحمســين 
لهــا دفاًعــا عــن وحــدة البــاد وتماســكها. ووفًقــا لتقديــرات غربيــة فــإن غالبيــة 

الــروس يدعمــون مــا يقــوم بــه النظــام، بمــا فــي ذلــك الضربــات النوويــة.

وفــي الســياق ذاتــه، يذهــب تحليــل آخــر إلــى القــول بــأن القيــادة الروســية تُعــوِّل علــى 
ــة للحــرب مــع  ــادة المعارضــة الغربي ــى فصــل الشــتاء؛ حيــث تتوقــع زي الصمــود حت
ــى  ــا لموســكو، يمكــن أن يمهــد كل ذلــك إل ــدة والتضخــم. ووفًق ارتفــاع أســعار الفائ
تجميــد الصــراع علــى نحــو مســتدام، أو لتســوية تفاوضيــة مرضيــة، بمــا يســمح 
يقبــل  أن  إمكانيــة  تحليــات غربيــة عديــدة  وتســتبعد  النصــر.  بادعــاء  لروســيا 
الرئيــس »بوتيــن« بــأي حــل وســط مــن شــأنه أن يتــرك أوكرانيــا كدولــة مســتقلة ذات 
، تعتقــد أن الحــل األمثــل هــو التخلــص مــن  ــَمّ ســيادة، مهمــا كانــت حدودهــا، ومــن ثَ

»بوتيــن« والعمــل علــى إيجــاد نظــام بديــل يمكــن التفاهــم معــه. 

ــف  ــاع حل ــض وزراء دف ــة، تســاندها تصريحــات لبع ــة حديث ــرات غربي وتشــير تقدي
الناتــو، إلــى أن روســيا يمكنهــا اســتعادة قوتهــا مــع تراجــع العمليــات العســكرية حالّيًا، 

آخــر  ســيناريو  ــة  ثَمّ
الروســية  القيــادة  تتبنــاه 
الرئيــس  ثقــة  علــى  يقــوم 
»بوتيــن« فــي الخــروج مــن 
المعركــة منتصــًرا، خاصــة 
فــي ضــوء الدعــم الشــعبي 
روســيا،  داخــل  للحــرب 
اســتطاعات  ونتائــج 
تظهــر  التــي  الــرأي 
»بوتيــن«  شــعبية  ارتفــاع 
 ،%8٠ عــن  تقــل  ال  بنســبة 
مــع  ارتفعــت  نســبة  وهــي 
تواُصــل الدعــم العســكري 
ممــا  ألوكرانيــا؛  الغربــي 
جعــل أغلبيــة المواطنيــن 
الخطــاب  مــع  تتماهــى 
للقيــادة  السياســي 
وااللتفــاف  الروســية 

حولهــا.  
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بعــض  يتحــدث 
األمريكييــن،  المحلليــن 
حــرب  تجربــة  واقــع  مــن 
إمكانيــة  عــن  فيتنــام، 
القــوة  منطــق  تبنــي 
آن  فــي  والدبلوماســية 
الصــراع  لتســوية  واحــد 
فــي أوكرانيــا. وإذا تمكنــت 
مواصلــة  مــن  أوكرانيــا 
العســكري  الضغــط 
روســيا  فســتبدأ  الكافــي، 
فــي  مــا-  مرحلــة  -فــي 
مخــرج،  عــن  البحــث 
اللعبــة  ســتبدأ  وبالتالــي 
الحــرب  لهــذه  النهائيــة 
ذلــك  وبعــد  بجديــة. 
-وليــس قبــل ذلــك- ســوف 
التنــازالت  وقــت  يحيــن 
مفــر  ال  التــي  الضروريــة 
منها من جميع األطراف، 
وهــو مــا يســتوجب إجــراء 

صعبــة.   مقايضــات 

وأن البحريــة الروســية وســاح الجــو الروســي ال يــزاالن بالحجــم نفســه الــذي كانــا 
عليــه قبــل الحــرب. وتضيــف هــذه التقديــرات أنــه مــن المؤكــد أن روســيا ســتتعلم مــن 

أخطائهــا فــي ســاحة المعركــة، وأنهــا ستســعى إلــى تافــي هــذه األخطــاء.

٣. سيناريو دمج القوة والدبلوماسية:
يتحــدث بعــض المحلليــن األمريكييــن، مــن واقــع تجربــة حــرب فيتنــام، عــن إمكانيــة 
تبنــي منطــق القــوة والدبلوماســية فــي آن واحــد لتســوية الصــراع فــي أوكرانيــا. 
ووفًقــا لهــذا الســيناريو، مــن المتوّقــع أن تــزداد حــدة الحــرب مــع اقتــراب التســوية، 
وأنــه مــن الممكــن تصــور قيــام روســيا بتغطيــة تراجعهــا بموجــة مــن العنــف والعمــل 
ــى  ــى إظهــار قوتهــا المتبقيــة. وقــد حــدث مثــل هــذا النمــط فــي رد »بوتيــن« عل عل
تفجيــر أوكرانيــا لجســر مضيــق كيرتــش. وإذا تمكنــت أوكرانيــا مــن مواصلــة الضغــط 
العســكري الكافــي، فســتبدأ روســيا -فــي مرحلــة مــا- فــي البحــث عــن مخــرج، 
وبالتالــي ســتبدأ اللعبــة النهائيــة لهــذه الحــرب بجديــة. وبعــد ذلــك -وليــس قبــل 
ذلــك- ســوف يحيــن وقــت التنــازالت الضروريــة التــي ال مفــر منهــا مــن جميــع 

ــة. األطــراف، وهــو مــا يســتوجب إجــراء مقايضــات صعب

ــا  وكان قــد أُعِلــن فــي وقــت ســابق أن المفاوضيــن الــروس واألوكرانييــن اتفقــوا مبدئّيً
- فــي إســطانبول فــي أبريــل ٢٠٢٢- علــى الخطــوط العريضــة لتســوية مؤقتــة عــن 
طريــق التفــاوض، تقــوم علــى انســحاب روســيا إلــى حــدود مــا قبــل ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٢ 
مــع الســيطرة علــى »جــزء« مــن منطقــة دونبــاس، واالعتــراف بتبعيــة شــبه جزيــرة القــرم 
ــف  ــة حل ــى عضوي ــا عــن الســعي للحصــول عل ــى أوكراني ــل تتخل ــي المقاب لروســيا، وف
الناتــو، علــى أن تحصــل علــى ضمانــات أمنيــة مــن عــدد مــن الــدول بمــا فيهــا روســيا. 
ــة مــع وســائل  ــة الروســي »ســيرجي الفــروف«، أكــد فــي مقابل ــر الخارجي ــر أن وزي غي
إعــام حكوميــة روســية فــي يوليــو ٢٠٢٢، أن هــذا الحــل الوســط لــم يعــد خيــاًرا، حتــى 
لــو حصلــت روســيا علــى »كل إقليــم دونبــاس«، موضًحــا: »اآلن الجغرافيــا مختلفــة... 

إنهــا أيًضــا مناطــق خيرســون وزابوراجيــا وعــدد مــن األقاليــم األخــرى«. 

ويخلـــص تحليـــل آخـــر إلـــى القـــول بـــأن أي نصـــر إقليمـــي يجـــب أن يقتـــرن باتفـــاق 
ـــى  ـــة عل ـــادة الروســـية الحالي ـــح أن توافـــق القي ـــر المرجَّ ـــه مـــن غي ـــاء الحـــرب، وأن إلنه
اقتـــراح الســـام الـــذي طرحتـــه مجموعـــة الســـبع، فـــي ١١ يوليـــو ٢٠٢٢، والـــذي 
يقـــوم علـــى موافقـــة روســـيا علـــى اســـتعادة أوكرانيـــا حدودهـــا الدوليـــة المعتـــرف بهـــا، 
ـــي  ـــا الت ـــى النتيجـــة ذاته ـــل إل ـــرة القـــرم. ويصـــل هـــذا التحلي ـــك شـــبه جزي بمـــا فـــي ذل
ذهبـــت إليهـــا تحليـــات أخـــرى والمتمثلـــة فـــي أنـــه ربمـــا تكـــون هنـــاك حاجـــة إلـــى 
تغييـــر النظـــام فـــي موســـكو، حتـــى تتجنـــب أوكرانيـــا العيـــش تحـــت التهديـــد المســـتمر 

لجارتهـــا الكبـــرى بإعـــادة غزوهـــا.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

احتماالت المستقبل:
تشـــير السياســـات الحاليـــة للتحالـــف الغربـــي إلـــى تمســـكه بمقاربتـــه الحاليـــة، 
ـــى اســـتعادة  ـــا بالوســـائل كافـــة لمســـاعدتها عل ـــة دعـــم أوكراني ـــة فـــي مواصل والمتمثل
أراضيهـــا أّيًـــا كان الوقـــت الـــذي سيســـتغرقه ذلـــك، وهـــو مـــا ســـيقابله تواُصـــل 
للتصعيـــد مـــن جانـــب روســـيا؛ ممـــا يعنـــي صراًعـــا غيـــر محـــدد المـــدة. وبعـــد 
االنســـحاب الروســـي مـــن خيرســـون والتمركـــز شـــرق نهـــر »دينبـــرو«، يعتقـــد بعـــض 
الخبـــراء أن االســـتراتيجية الروســـية تحـــت قيـــادة الجنـــرال »ســـيرجي ســـوروفيكين« 
تهـــدف إلـــى وضـــع حـــد للقتـــال المكثـــف قبـــل حلـــول فصـــل الشـــتاء، وتجميـــد 
ـــا واالحتفـــاظ بالمكاســـب اإلقليميـــة التـــي حققتهـــا موســـكو حتـــى اآلن.  الصـــراع فعلّيً
ويضيـــف هـــذا التحليـــل أن األوامـــر صـــدرت إلـــى »ســـوروفيكين« لجعـــل األهـــداف 
السياســـية لـــ«العمليـــة الخاصـــة« تتماشـــى مـــع القـــدرات العســـكرية واالقتصاديـــة 
الفعليـــة لروســـيا، وذلـــك بالنظـــر إلـــى أن الدعـــم اللوجســـتي والعملياتـــي للعـــدو 
يجـــري توفيـــره مـــن ِقبـــل حلـــف الناتـــو بكامـــل دولـــه، وبتكلفـــة عشـــرات المليـــارات 

مـــن الـــدوالرات.

أمــا الهــدف السياســي الجديــد لموســكو فهــو الحفــاظ علــى ممــر بــري روســي إلــى 
ــة اليســرى  ــى طــول الضف ــى طــول شــاطئ بحــر آزوف وعل ــرم عل ــرة الق شــبه جزي
لنهــر »دينبــرو«؛ لضمــان عــدم ســيطرة كييــف علــى إمــدادات الميــاه إلــى شــبه جزيــرة 
ر هــذا التحليــل أن العنصــر اآلخــر فــي اســتراتيجية »ســوروفيكين«  القــرم. ويُقــدِّ
هــو إجبــار أوكرانيــا علــى وقــف المرحلــة النشــطة مــن الحــرب، وتجميــد الخطــوط 
األماميــة، والدخــول فــي مباحثــات بشــروط روســية معدلــة تعكــس »الهــدف الجديــد 
الواقعــي« لــ«العمليــة الخاصــة«، وهــذا هــو الســبب فــي أن روســيا تســتهدف البنيــة 
وهجمــات  الجويــة  الغــارات  خــال  مــن  أوكرانيــا  فــي  والميــاه  للطاقــة  التحتيــة 
ــل مــن  ــاء تقل ــار؛ فاالنقطاعــات الواســعة فــي إمــدادات الكهرب الطائــرات بــدون طي
ــى اإلمــدادات  قــدرة كييــف علــى شــن الحــرب، وســوف تؤثــر -عاجــلًا أم آجــلًا- عل

للقــوات، وبالتالــي إبطــاء التقــدم األوكرانــي.

ــار  ــن إجبـ ــا مـ ــيا حالّيًـ ــع روسـ ــل تمنـ ــة عوامـ ــاك ثاثـ ــر أن هنـ ــذا التقديـ ــد هـ ويعتقـ
ــة  ــيا بــــ«الحقائـــق اإلقليميـ ــميه روسـ ــا تسـ ــول مـ ــع الســـام وقبـ ــا علـــى صنـ أوكرانيـ
ـــا  ـــي أن موســـكو ليســـت مســـتعدة لوقـــف عملياته ـــل العامـــل األول ف ـــدة«؛ يتمث الجدي
بالكامـــل بعـــد تجميـــد الخطـــوط األماميـــة، فـــي حيـــن يتعلـــق العامـــل الثانـــي بتقديـــر 
روســـيا أن كييـــف مســـتمرة فـــي القتـــال، علـــى األقـــل خـــال األســـابيع الســـتة 
ـــول ظـــروف الشـــتاء القـــارس دون المزيـــد مـــن تقـــدم قواتهـــا،  القادمـــة، وقبـــل أن تَُح
ــن  ــد مـ ــرَّض للمزيـ ــية، وتتعـ ــات الروسـ ــف بالدفاعـ ــدم كييـ ــح أن تصطـ ـ ــن المرجَّ ومـ
ـــى أن روســـيا ال يجـــب  ـــي عل ـــق باإلجمـــاع الغرب ـــث فيتعل الخســـائر. أمـــا العامـــل الثال

السياســات  تشــير 
للتحالــف  الحاليــة 
تمســكه  إلــى  الغربــي 
الحاليــة،  بمقاربتــه 
مواصلــة  فــي  والمتمثلــة 
بالوســائل  أوكرانيــا  دعــم 
علــى  لمســاعدتها  كافــة 
ــا كان  اســتعادة أراضيهــا أّيً
الــذي سيســتغرقه  الوقــت 
ســيقابله  مــا  وهــو  ذلــك، 
مــن  للتصعيــد  تواُصــل 
جانــب روســيا؛ ممــا يعنــي 
محــدد  غيــر  صراًعــا 

المــدة.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

ل إلى  ال يمكن التوصُّ
للصــراع  دبلوماســي  حــل 
إقليميــة  تنــازالت  دون 
الطرفيــن،  ِقبــل  مــن 
علــى  واضــح  اتفــاق  مــع 
الحــدود وضمانــات أمنيــة 
ألوكرانيــا بعــدم تحريكهــا 
فــي المســتقبل باســتخدام 
ومــن  أخــرى.  مــرة  القــوة 
كمــا  المشــهد  فــإن   ، َثــمَّ
علــى  يبعــث  ال  اآلن  نــراه 
بــأن  يوحــي  وال  التفــاؤل، 
ســوف  الصــراع  حــدة 
العــام  إطالــة  مــع  تخــف 
وإنمــا   ،)٢٠٢٣( الجديــد 
علــى العكــس باتــت مســألة 
إطالــة أمــد الحــرب بمثابــة 

األرجــح.   الســيناريو 

أن تحصـــل علـــى مكاســـب إقليميـــة نتيجـــة لحربهـــا فـــي أوكرانيـــا، وأن هـــذه الحـــرب 
يجـــب أن تنتهـــي بخســـارة شـــاملة للكرمليـــن، بمعنـــى عودتهـــا لحـــدود مـــا كانـــت عليـــه 

قبـــل ٢٤ فبرايـــر ٢٠٢٢، وهـــو أمـــر لـــن تقبـــل بـــه موســـكو بـــأي حـــال.

وفيمــا يتعلــق بأوكرانيــا، تشــير التقديــرات إلــى أن »زيلينســكي« يعتقــد أن أمامــه 
ــي: ــن الوضــع الحال ــن للخــروج م ــن ممكني طريقي

األول: التعجيــل باالنضمــام إلــى حلــف الناتــو، وهــو مــا حــدث مــن الناحيــة العمليــة؛ 
حيــث ازدادت المخاطــر بالنســبة للناتــو فــي هــذا الصــراع لدرجــة أنــه قريــب مــن 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة ٥ مــن معاهــدة واشــنطن الُمنِشــئة للحلــف، 
وإن كان ذلــك بــدون العامــل النــووي. وبالرغــم مــن ذلــك، ال يبــدو الحلــف فــي عجلــة 
مــن أمــره إلضفــاء الطابــع الرســمي علــى وضــع أوكرانيــا، وهــو مــا تؤكــده تصريحــات 
أميــن عــام الحلــف، الــذي ذكــر مؤخــًرا أن األهــم هــو أن تبقى أوكرانيا دولة متماســكة 

ذات ســيادة علــى أرضيهــا، وليــس انضمامهــا للحلــف.

ــى األســنان« باألســلحة الخاصــة بهــا  ــا »مســلحة حت ــح أوكراني ــي: هــو أن تصب الثان
ــي  ــة االســتعداد لحــرب واســعة النطــاق. ويعن ــى أهب ــا عل ــة، وأن تظــل دائًم والغربي
ذلــك ضــرورة امتاكهــا قــوة جويــة قويــة للغايــة، وأنظمــة دفــاع صاروخــي، ومجمعــات 
صواريــخ بعيــدة المــدى. ومــن المنطقــي القــول بــأن موســكو لــن تقبــل بوجــود 

ــا المباشــر. ــي جواره ــة« ف »إســرائيل األوكراني

ــل إلــى حــل دبلوماســي للصــراع دون تنــازالت  والحــال علــى مــا تقــدم، ال يمكــن التوصُّ
إقليميــة مــن ِقبــل هــذا الطــرف أو ذلــك، مــع اتفــاق واضــح علــى الحــدود وضمانــات 

أمنيــة ألوكرانيــا بعــدم تحريكهــا فــي المســتقبل باســتخدام القــوة مــرة أخــرى.

وختاًمـــا، فـــإن المشـــهد كمـــا نـــراه اآلن ال يبعـــث علـــى التفـــاؤل، وال يوحـــي بـــأن حـــدة 
الصـــراع ســـوف تخـــف مـــع إطالـــة العـــام الجديـــد )٢٠٢٣(، وإنمـــا علـــى العكـــس 
ــن  ــا أُعلـ ــم مـ ــح، ورغـ ــيناريو األرجـ ــة السـ ــرب بمثابـ ــد الحـ ــة أمـ ــألة إطالـ ــت مسـ باتـ
عنـــه مؤخـــًرا حـــول اتصـــاالت تجـــري بيـــن واشـــنطن وموســـكو، والتـــي تتعلـــق أساًســـا 
بمســـألة اســـتخدام الســـاح النـــووي والتهديـــدات النوويـــة الروســـية عموًمـــا، وفـــرص 
إحيـــاء محادثـــات االســـتقرار االســـتراتيجي، ومـــد العمـــل بمعاهـــدة ســـتارت الجديـــدة 
عنـــد انتهـــاء العمـــل بهـــا فـــي فبرايـــر ٢٠٢٦، فإنـــه مـــن الواضـــح أن الطرفيـــن، 
الروســـي والغربـــي، غيـــر راغبيـــن فـــي إجـــراء مفاوضـــات مباشـــرة أو القبـــول بصيغـــة 
ـــات العســـكرية القائمـــة  مـــا إلنهـــاء الحـــرب، مـــا دامـــت الظـــروف السياســـية والتوازن
ـــى األرض وفـــرض أمـــر  ـــم مكاســـبه عل ـــى تعظي ـــذا يســـعى كل طـــرف إل ـــر؛ ول ـــم تتغي ل

ـــاوض. ـــن وقـــت التف ـــا يحي ـــا عندم ـــد العلي ـــه الي ـــد يعطي ـــع جدي واق
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

وإذا كان مــن المنطقــي القــول بــأن هــذه التطــورات التصعيديــة تشــير إلــى الحاجــة الملحــة إلــى المفاوضــات، فــإن قــادة 
ــال  ــى ســبيل المث ــة. وعل ــن التســوية مســألة صعب ــة تجعــل م ــون ضغوًطــا داخلي ــدول المنخرطــة فــي الصــراع يواجه ال
يتعــرض »بوتيــن« لهجــوم علنــي مــن ِقبــل القومييــن الذيــن يحثونــه علــى اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات التصعيديــة، وفــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة يشــعر الرئيــس »بايــدن« بارتيــاح يشــجعه علــى المضــي قدًمــا فــي تصعيــد لهجتــه المناهضــة 
ــم أن المعارضــة  ــي يعل ــس األوكران ــإن الرئي ــا، ف ــا داخــل أوكراني ــة األساســية الســتراتيجيته. أم لروســيا، وهــي الدعام
ــي ســاحة  ــا ف ــة وصموده ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي ــل م ــع الدعــم الهائ ــازالت. وم ــع أي تن ــن تتســامح م ــة ل القومي

المعركــة، ال تبــدو كييــف فــي حالــة مزاجيــة لتقديــم تنــازالت. 

وهكــذا فــإن النتيجــة المســتخلصة مــن كل ذلــك هــي أن الحــرب ستســتمر، وهــو مــا يعنــي أن كلًّا مــن طرفيهــا فــي حاجــة 
ــا فــي  ــًرا جوهرّيً إلــى اســتراتيجية إلدارة صــراع مفتــوح، مــا دام أنــه ال توجــد نيــة حتــى اآلن للحــل، الــذي يتطلــب تغيي
ســلوك موســكو مــن المنظــور الغربــي. ومثــل هــذا التغييــر الجوهــري لــن يحــدث  -وفًقــا لهــذا المنظــور - إال بســقوط 
نظــام الرئيــس »بوتيــن« وظهــور زعيــم روســي جديــد مســتعد لقبــول أوكرانيــا كدولــة ذات ســيادة حقيقيــة. وبمــا أن كل ذلــك 
يتجــاوز قــدرة الغــرب علــى تحقيقــه، فــإن البديــل الممكــن هــو الحفــاظ علــى الدعــم العســكري الغربــي ألوكرانيــا وزيــادة 

مــة للتعامــل مــع الحــرب بــدلًا مــن إنهائهــا. الضغــط االقتصــادي علــى روســيا، وهــي سياســة مَصمَّ

سيناريوهات مستقبل
األزمة الروسية األوكرانية ٢٠٢٣

استمرار األزمة الروسية األوكرانية على مدار عام ٢٠٢٣ وما بعدها.١

أي ٢ إحداث  أو  املعلنة،  أهدافهما  حتقيق  فـي  وأوكرانيا  روسيا  فشل 
مكاسب إقليمية كبيرة.

احتماالت ضئيلة فـي التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بني اجلانبني ٣
خالل العام املقبل.

استمرار الدعم العسكري الدولي ألوكرانيا بشكل قوي فـي عام ٢٠٢٣، ٤
مبا يدعم قدرة كييف على مواصلة القتال. 

من املستبعد قبول روسيا بشروط أوكرانيا إلجراء مفاوضات التسوية؛ ٥
نظًرا إلصرار موسكو على االحتفاظ بالسيطرة على شبه جزيرة القرم. 

من املستبعد حدوث أي تصعيد نووي فـي األزمة الروسية - األوكرانية. ٦

٥٪ نسبة الركود الذي تشهده روسيا فـي عام ٧.٢٠٢٣

فرض الدول الغربية مزيًدا من العقوبات االقتصادية على موسكو فـي ٨
محاولة الستنزافها.

استمرار عزلة روسيا عن الغرب على الصعيد الدبلوماسي واملالي؛ مما ٩
سيعزز اعتمادها االقتصادي بشكل أكبر على الصني.

Source: https://www.fitchsolutions.com/country-risk/russia-ukraine-war-scenario-fighting-continue-through-202
3-ceasefire-still-distant-prospect-22-11-2022
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

سيناريوهات مستقبل
األزمة الروسية األوكرانية ٢٠٢٣

استمرار األزمة الروسية األوكرانية على مدار عام ٢٠٢٣ وما بعدها.١

أي ٢ إحداث  أو  املعلنة،  أهدافهما  حتقيق  فـي  وأوكرانيا  روسيا  فشل 
مكاسب إقليمية كبيرة.

احتماالت ضئيلة فـي التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بني اجلانبني ٣
خالل العام املقبل.

استمرار الدعم العسكري الدولي ألوكرانيا بشكل قوي فـي عام ٢٠٢٣، ٤
مبا يدعم قدرة كييف على مواصلة القتال. 

من املستبعد قبول روسيا بشروط أوكرانيا إلجراء مفاوضات التسوية؛ ٥
نظًرا إلصرار موسكو على االحتفاظ بالسيطرة على شبه جزيرة القرم. 

من املستبعد حدوث أي تصعيد نووي فـي األزمة الروسية - األوكرانية. ٦

٥٪ نسبة الركود الذي تشهده روسيا فـي عام ٧.٢٠٢٣

فرض الدول الغربية مزيًدا من العقوبات االقتصادية على موسكو فـي ٨
محاولة الستنزافها.

استمرار عزلة روسيا عن الغرب على الصعيد الدبلوماسي واملالي؛ مما ٩
سيعزز اعتمادها االقتصادي بشكل أكبر على الصني.

Source: https://www.fitchsolutions.com/country-risk/russia-ukraine-war-scenario-fighting-continue-through-202
3-ceasefire-still-distant-prospect-22-11-2022
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٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

منــذ انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة ودخــول القوات الروســية منطقــة »دونباس« 
ــا فــي فبرايــر ٢٠٢٢، وقــد تأثــرت العاقــات الدوليــة بشــكل كبيــر،  شــرقي أوكراني
ــى  ــا أو كادت تتحــول إل ــت أوروب ــي، وتحول وتفاقمــت أزمــات الطاقــة واألمــن الغذائ
الوقــود األحفــوري كبديــل للطاقــة فــي ظــل التهديــدات الروســية المتتاليــة. وقــد 
جلبــت الحــرب تحديــات بيئيــة غيــر مســبوقة وطويلــة األمــد، ومــع اســتمرارها، 
ــن  ــا بشــكل دقيــق، ولك ــة عنه ــة الناجم ــه تقييــم األضــرار البيئي ــن الســابق ألوان فم
ــام  ــوم مــن أي ــد مــع كل ي ــذي يتزاي ــة مؤشــرات مقلقــة لطبيعــة ونطــاق الضــرر ال ثّم
الحــرب، فقــد تضخمــت التأثيــرات المباشــرة علــى الموائــل البيئيــة واألنــواع الحيــة؛ 
فضــلًا عــن تلــوث الهــواء واألرض والميــاه والمــوارد الطبيعيــة األخــرى. وقبــل الحــرب 
كان العالــم يواجــه تحديــات بيئيــة كبيــرة، علــى رأســها أزمــة تغيــر المنــاخ وفقــدان 
التنــوع البيولوجــي، وارتفــاع درجــة حــرارة األرض بنحــو ١.٥ درجــة مئويــة علــى 
مــدار الثاثيــن عاًمــا الماضيــة، وربمــا تصــل الزيــادة الراهنــة فــي متوســط درجــات 
ــول عــام ٢٠٥٠،  ــة بحل ــى ٣ درجــات مئوي ــؤر النزاعــات المســلحة إل ــي ب الحــرارة ف
وتتجلــى آثــار هــذا التغيــر بشــكل متزايــد فــي انخفــاض المحصــول العالمــي للغــال 

الــذي يمثــل محــور األمــن الغذائــي العالمــي.

الحرب والتغير المناخي
فضــلًا عــن تدميــر بيئــة الموائــل الطبيعيــة، فــإن النزاعــات المســلحة تقف حائــلًا دون 
الجهــود المبذولــة لمعالجــة إجهادهــا، فهــا هــي الحرب تعطل اســتثمارات اســتعادتها 
وتعرقــل جهــود الحفــاظ علــى أنواعهــا الحيــة، وتحســين إدارة محمياتهــا الطبيعيــة، 
ــى  ــه. وبالنظــر إل ــف مع ــى التكي ــا عل ــاخ وقدرته ــر المن ــوط تغي ــن ضغ ــف م والتخفي
أوكرانيــا وموقعهــا الجغرافــي ومــا تمتلكــه مــن تنــوع حيــوي هائــل وموائــل طبيعيــة، 
فــإن أهميتهــا بالنســبة ألوروبــا وللعالــم بأســره يجــب أن تكــون علــى رأس أولويــات 
اهتمــام المجتمــع الدولــي؛ فأوكرانيــا لديهــا تنــوع كبيــر فــي الموائــل واألنــواع الحيــة، 
وهــي جــزء رئيــس مــن »القلــب األخضــر ألوروبــا« الــذي يمتــد عبــر أوروبــا الوســطى 

الحـــرب الروسـيـــة األوكرانيـــة 
وانعكاساتها على األمن البيئي

أ. د. سيد أمني عامر

وكيل مركز البحوث األمنية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية - المملكة العربية السعودية

منـــذ انـــدالع الحـــرب 
األوكرانيـــة  الروســـية 
وقـــد   ،٢٠٢٢ فبرايـــر  فـــي 
ــة  ــات الدوليـ ــرت العاقـ تأثـ
وتفاقمـــت  كبيـــر،  بشـــكل 
واألمـــن  الطاقـــة  أزمـــات 
الغذائـــي، وتحولـــت أوروبـــا 
إلـــى  تتحـــول  كادت  أو 
الوقـــود األحفـــوري كبديـــل 

للطاقـــة.  
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والشــرقية، ويحتضــن النظــم البيئيــة النــادرة، واألراضــي الرطبــة الســاحلية، والمروج 
األلبيــة، وغابــات الــزان القديمــة، واألراضــي الزراعيــة الواســعة، ويشــترك فــي دلتــا 
الدانــوب ثانــي أكبــر دلتــا نهريــة فــي أوروبــا، كمــا يضــم غابــات شاســعة مــن أشــجار 
الصنوبــر والبلــوط، ويمتلــك بمفــرده ٣٥% مــن التنــوع البيولوجــي فــي أوروبــا، وبــه ٧٠ 

ألــف نــوع نباتــي وحيوانــي، أغلبهــا نــادر أو مهــدد باالنقــراض.

لقــد هــدد التدخــل العســكري الحالــي فــي أوكرانيــا المــوارد الطبيعيــة لكوكب األرض 
ــل  ــات العســكرية والمتفجــرات الموائ بشــكل مباشــر، فقــد أتلفــت تحــركات المركب
الطبيعيــة، ودمــرت الحرائــق الناجمــة عــن الهجمــات أكثــر مــن ١٠٠ ألــف هكتــار 
ــة كانــت تســتفيد مــن  ــل أغلبهــا مســاحات زراعي ــة، تمث ــة الطبيعي مــن النظــم البيئي
غالهــا المنطقــة العربيــة بشــكل مباشــر. ووفًقــا لــوزارة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة 
األوكرانيــة، فقــد تأثــر مــا ال يقــل عــن ٩٠٠ منطقــة محميــة تغطــي ٣٠% مــن جميــع 
ــاورات  ــوث النفطــي والمن ــن جــراء القصــف والتل ــاد م ــي الب ــة ف المناطــق المحمي
العســكرية، هــذا باإلضافــة إلــى التدميــر الكبيــر الواقــع علــى الكنــوز الطبيعيــة التــي 
تمتلكهــا البــاد، واألراضــي الرطبــة المعتــرف بهــا دولّيًــا فــي اتفاقيــة »رامســار« 
التــي تتميــز بحقولهــا الزراعيــة الضخمــة واألنظمــة البيئيــة النــادرة. كمــا اعترضــت 
الحــرب الروســية األوكرانيــة مســارات هجــرة آالف األنــواع مــن الطيــور؛ حيــث 
يدخــل أكثــر مــن ٣٠ ألــف مــن طائــر اللقلــق األبيــض، و١٠٠٠ مــن طائــر اللقلــق 
األســود النــادر البــاد كل عــام خــال مواســم تزاوجهــا؛ ممــا يشــكل تدهــوًرا هائــلًا 

فــي النظــم البيئيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد انعكســت آثــار النزاعــات المســلحة ســلًبا علــى نظــم إدارة 
المحميــات الطبيعيــة وســبل حفظهــا، حيــث لــم يعــد موظفــو المحميــات الطبيعيــة 
متاحيــن إلدارتهــا؛ إذ يتأثــر أولئــك القائمــون علــى حراســتها وإدارتهــا بإنــذارات 
أداء  مــن  يمنعهــم  ممــا  الغــذاء،  ونقــص  الكهربائــي  التيــار  وانقطــاع  الصواريــخ 
وظائفهــم بشــكل صحيــح. كمــا تتعــرض مناطــق المحميــات الطبيعيــة فــي بــؤر النــزاع 
لضغــوط أعــداد كبيــرة مــن الاجئيــن، الذيــن يشــكلون عبًئــا علــى مرافــق المحميــات 

ــر واالحتطــاب.  ــد الجائ ــادة الصي ــا مــن زي ومواردهــا، وصونه

رؤية مستقبلية
سيســتمر إرث الحــروب والنزاعــات المســلحة فــي تلويــث الميــاه واألرض والهــواء إذا 
لــم تتــم معالجتهــا، وســتكون مهمــة إزالــة هــذه الملوثــات، ناهيــك عــن التخلــص منهــا 
بأمــان، مهمــة كبيــرة، وضروريــة. ولســوء الحــظ، ســتتطلب إعــادة بنــاء البنيــة التحتية 
المتضــررة كميــات هائلــة مــن المــوارد التــي ينبعــث علــى إثرهــا كميــات هائلــة مــن 

غــازات االحتبــاس الحــراري وأشــكال التلــوث األخــرى. 

آثـار  انعكسـت 
سـلًبا  المسـلحة  النزاعـات 
علـى نظـم إدارة المحميات 
الطبيعيـة وسـبل حفظهـا، 
المحميـات  إن موظفـي  إذ 
يعـدوا  لـم  الطبيعيـة 
كمـا  إلدارتهـا،  متاحيـن 
المحميـات  مناطـق  أن 
النـزاع  بـؤر  فـي  الطبيعيـة 
أعـداد  لضغـوط  تتعـرض 
الاجئيـن،  مـن  كبيـرة 
عبًئـا  يشـكلون  الذيـن 
المحميـات  مرافـق  علـى 

ومواردهـا.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

اإلعمــار  إعــادة 
االقتصــاد  باســتخدام 
أمــٌر  للكربــون  الدائــري 
فــي غايــة األهميــة، وتقــع 
فقــط  ليــس  مســؤوليته 
مناطــق  عاتــق  علــى 
المســلحة،  النزاعــات 
عاتــق  علــى  أيًضــا  ولكــن 
الدولييــن  المانحيــن 

ومؤسســاتها المالية.  

هــذا، وتعــد إعــادة اإلعمــار باســتخدام االقتصــاد الدائــري للكربــون لتحديــد مــا 
ــات صارمــة  ــه، مــن خــال ضمان ــاؤه ب ــم بن ــذي يت ــه، ومــا ال ــة بنائ ــاؤه، وكيفي ــم بن يت
بشــأن المنــاخ والتنــوع البيولوجــي، وتخصيــص دعــم كاٍف مــن أجــل تدابيــر قصيــرة 
وطويلــة األجــل لرصــد واســتعادة التنــوع وموائلــه، أمــًرا فــي غايــة األهميــة، وســتقع 
مســؤوليته ليــس فقــط علــى عاتــق مناطــق النزاعــات المســلحة، ولكــن أيًضــا علــى 
ــت النزاعــات المســلحة  ــد كان ــة. لق ــن ومؤسســاتهم المالي ــن الدوليي ــق المانحي عات
بالفعــل كارثــة علــى الطبيعــة والبيئــة وعندمــا تتوقــف، ســيكون العالــم بحاجــة إلــى 
إعــادة البنــاء بشــكل يضمــن عــدم التركيــز فقــط علــى إعــادة بنــاء مــا تهــدم، ولكــن 

ــر اســتدامة. االســتثمار أيًضــا فــي مســتقبل أفضــل وأكث

ــة  ــدول العربي ــى مخــزون ال ــل عل ــة بالفع ــد انعكســت الحــرب الروســية األوكراني لق
مــن القمــح الروســي األوكرانــي الــذي يعتمــد عليــه أغلبهــا فــي أمنهــا الغذائــي بمــا 
يتــراوح مــا بيــن ٨٠% و٤٠% بشــكل قــد تتفاقــم آثــاره بنفــاد المخــزون مــن الغــال لــدى 
هــذه الــدول، فــي ظــل ارتفــاع أســعار القمــح العالمــي، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
ــم االســتقرار. لذلــك  ــل دعائ ــآكل الطبقــة الوســطى التــي تمث ــة بت هشاشــة مجتمعي
يمكــن للــدول العربيــة أن تلعــب مســتقبلًا دوًرا محورّيًــا بمــا تملكــه مــن إمكانــات فــي 
أن توجــه سياســاتها الزراعيــة لمواجهــة هــذه األزمــة، بحيــث تمكــن إتاحــة الفرصــة 
للقطــاع الخــاص باالســتثمار فــي زراعــة مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة 
التــي تســتقبل كميــات كبيــرة مــن الميــاه ال يســتفاد منهــا بشــكل أمثــل كمــا هــو الحــال 
ــة أن تقــوم بهــذا الــدور بشــكل فاعــل  فــي الســودان، ويمكــن لجامعــة الــدول العربي

ومســؤول.

وفــي ســياق متصــل، رصــد التقريــــــــر العــــــــالمي ألزمــات الغــذاء لعـــام ٢٠٢٢ زيــادة 
بمقدار ٢٠% في عدد السكان الذين يعانون من أزمـــــــة انعـــــــدام األمــــــن الغــــــذائي 
فــي عــام ٢٠٢١ عــن عــام ٢٠٢٠. وال ريــب أن هــذه النســبة قــد تضاعفــت بعــد تفاقــم 
األزمة الروسية األوكرانية، وقـــــد أطلـــــق مؤشـــــر األمن الغذائي العالمي فـــي هـــذا 
الســـياق إشـــارات إنـــذار للعديد مــــن البلــــدان -منها العربيــــة- بعـــدم القـــدرة علـــى 

تلبيـــــة احتياجاتهــا الغذائية. 

وختاًمــا، تأسيًســا علــى مــا ســبق، فــإن آليــات تعزيــز مســار األمــن الغذائــي فــي ظــل 
المخاطر التي عمقتها الحرب الروســـية األوكرانيـــة فـــي المـــدى الزمنـي المتوسـط، 
ــيل  ــدادات المحاصـ ــى المعــروض مــن إمـ ــا عل ــى تداعياته ــى الوقــوف عل تعتمــد عل
الزراعيـــة الرئيســة، والمخاطــر التــي يعانــي منهــا قطاع الزراعــة العالمي، والمخاطر 

األخــرى التــي تؤثــر ســلًبا علــى النظــام الغذائــي.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

٢66

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

٢67

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية
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فــي صيــف ٢٠٢١ وهــي أفغانســتان  إلــى حكــم  أن عــادت حركــة طالبــان   منــذ 
ال تــزال تواجــه تحديــات كثيــرة تفاقمــت فــي نهايــات العــام الماضــي بعــد قرارهــا منع 
تعليــم الفتيــات فــي المراحــل الثانويــة والجامعيــة، كمــا أن تفاقــم األزمــة االقتصاديــة 
واســتمرار التحديــات األمنيــة جعــل قــدرة الحركــة علــى تحقيــق كثيــر مــن وعودهــا 

الســابقة بجلــب األمــن واالســتقرار محــل شــك.

ويمكــن القــول إن حصيلــة حكــم طالبــان وضــع األزمــة فــي أفغانســتان علــى أعتــاب 
مرحلــة جديــدة ســتؤدي إلــى مزيــد مــن الصعوبــات الداخليــة وقــد تعــزز أيًضــا مــن 

التدخــات والضغــوط الخارجيــة. 

أزمة البناء العقائدي 
تَُعــد حركــة طالبــان مــن أكثــر التنظيمــات اإلســامية محافظــة وتشــدًدا؛ فلديهــا بنيــة 
عقائديــة فيهــا كثيــر مــن الديــن وقليــل مــن السياســة، والمقصــود هنــا التفســيرات 
المغلوطــة والمتشــددة للنصــوص الدينيــة، فالحركــة مقارنــة بالنمــوذج اإلســامي 
اإليرانــي ســنجد أنهــا تنطلــق ممــا تتصــور أنــه يمثــل صحيــح الديــن حتــى لــو أضرهــا 
سياســّيًا، فــي حيــن أن إيــران تنطلــق مــن تحقيــق مصالــح األمــة اإليرانيــة حتــى لــو 
جــاءت علــى حســاب كثيــر مــن قناعاتهــا الدينيــة، وهنــاك كثيــر مــن التنظيمــات 
والجماعــات الدينيــة تُعلــي مــن مصالحهــا السياســية علــى حســاب أي شــعارات 
دينيــة ترفعهــا، أمــا طالبــان فــا تــزال تمثــل نموذًجــا »للســذاجة الدينيــة« حتــى لــو 

جــاءت علــى حســاب مصالحهــا السياســية ومصالــح أفغانســتان.   

وقــد مثَّــل قــرار الحركــة األخيــر بمنــع تعليــم الفتيــات فــي المراحــل الثانويــة ثــم 
الجامعيــة والــذي أعقبــه قــرار آخــر بمنــع النســاء مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص، 
ســابقة غيــر متكــررة فــي تاريــخ النظــم والجماعــات المتشــددة؛ فجميعهــا لــم تمنــع 
تعليــم النســاء إنمــا منعــت االختــاط فــي فصــول الدراســة، وســمحت للنســاء بالتعلــم 

 األزمة األفغانية أمام
تحديــــات جديـــدة

د. عمرو الشوبكي

مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

حركـــة  قـــرار  يمثـــل 
بمنـــع  األخيـــر  طالبـــان 
فـــي  الفتيـــات  تعليـــم 
ثـــم  الثانويـــة  المراحـــل 
الجامعيـــة والـــذي أعقبـــه 
النســـاء  بمنـــع  آخـــر  قـــرار 
القطـــاع  فـــي  العمـــل  مـــن 
غيـــر  ســـابقة  الخـــاص، 
متكـــررة فـــي تاريـــخ النظـــم 
المتشـــددة؛  والجماعـــات 
تمنـــع  لـــم  فجميعهـــا 
تعليـــم النســـاء إنمـــا منعـــت 
فصـــول  فـــي  االختـــاط 

الدراســـة.  
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فــي كليــات تضمهــن فقــط، ومنعــت الرجــال طاًبــا ومدرســين مــن دخول أي مؤسســة 
تعليميــة تخصهــن.

والحقيقــة أن مســألة منــع النســاء مــن التعليــم فــي ٢٠٢٣ لــم تقــدم عليــه أكثــر 
النظــم والتنظيمــات محافظــة وتشــدًدا، وال عاقــة لــه بــأي قيــم دينيــة أو إنســانية 
ســوية. وقــد رفــض األزهــر الشــريف بشــدة هــذا القــرار وأعلــن شــيخه اإلمــام »أحمد 
الطيــب« أن »قــرار طالبــان منــع النســاء األفغانيــات مــن التعليــم الجامعــي يتعــارض 

مــع الشــريعة اإلســامية«.

والحقيقــة أن حركــة طالبــان تحكــم أفغانســتان منــذ أكثــر من عام وفق نســق عقائدي 
شــديد االنغــاق، وقامــت بخيــار وحيــد شــجعه العالــم وهــو فصــل الحركــة عــن 
جماعــات التطــرف العنيــف العالميــة، وتصــورت أنهــا تحتــاج فقــط إلــى مســاعدات 
اقتصاديــة مــن المجتمــع الدولــي بــدون شــروط سياســية واجتماعيــة، وأصــرت علــى 
التمســك بنظــام يخنــق المجتمــع ويقهــر المــرأة وال توجــد فيــه أي ســلطة منتخبــة ولو 
شــكلية، فهنــاك حكومــة تديــر أفغانســتان، وهنــاك أميــر المؤمنيــن أو قائــد الحركــة 

»هبــة اللــه أخونــد زادة« يحكــم البــاد.

وقــد اســتمرت حركــة طالبــان فــي التمســك بمجموعــة مــن المفاهيــم والتفســيرات 
ــوق اإلنســان،  ــم حق ــة« ومفاهي ــا ترفــض »الديمقراطي ــا جعلته ــة الخاصــة به الديني
ألنهــا تمنــح حــق التشــريع للشــعب، مؤكــدة أن »الحاكميــة للــه«؛ ولذلــك لــم تحــرص 
الحركــة طــوال ســنوات حكمهــا الســابقة والحاليــة علــى وضــع دســتور ينظــم شــؤون 
البــاد، واحتفظــت بالشــعار العــام البــراق الــذي يــردده -عــادة- معظــم التنظيمــات 

الدينيــة وهــو »القــرآن والســنة همــا دســتورنا«.

والعقــد«، وحتــى  الحــل  »أهــل  يختــاره  باالنتخــاب؛ فأميرهــا  الحركــة  تؤمــن  وال 
هــا  هــا غيــر ملزمــة إنمــا هــي لاسترشــاد، كمــا ترفــض األحــزاب وتَُعدُّ الشــورى تَُعدُّ

نوًعــا مــن »العصبيــة الجاهليــة«.

ويمكــن القــول إنــه بعــد أن اقتــرب حكــم طالبــان ألفغانســتان مــن عاميــن، فــإن أزمــات 
البــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية تفاقمــت، وإن أحــد األســباب الرئيســة 
لتفاقمهــا هــو تمســكها ببنــاء عقائــدي بعيــد تماًمــا عــن صحيــح الديــن؛ ممــا تســبب 

بشــكل مباشــر فــي ارتبــاك أدائهــا السياســي محلّيًــا ودولّيًــا.

حركـــة  اســـتمرت 
التمســـك  فـــي  طالبـــان 
بمجموعـــة مـــن المفاهيـــم 
الدينيـــة  والتفســـيرات 
جعلتهـــا  بهـــا  الخاصـــة 
»الديمقراطيـــة«  ترفـــض 
ومفاهيـــم حقـــوق اإلنســـان، 
هـــذا بجانـــب أنهـــا ال تؤمـــن 
فأميرهـــا  باالنتخـــاب؛ 
الحـــل  »أهـــل  يختـــاره 
والعقـــد«، وحتـــى الشـــورى 
هـــا غيـــر ملزمـــة، كمـــا  َتُعدُّ
هـــا  ترفـــض األحـــزاب وَتُعدُّ
»العصبيـــة  مـــن  نوًعـــا 

الجاهليـــة«.  
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طالبــان  رســالة  إن 
التشــدد  نمــاذج  مــن  تعــزز 
حســاب  علــى  المحليــة 
العالميــة،  نظيرتهــا 
»روشــتة«  تعتبرهــا  ألنهــا 
انتصارهــا  وأن  نجاحهــا، 
علــى االحتــال األمريكــي 
يرجــع إلــى اعتمادهــا علــى 
وعلــى  المحليــة  البيئــة 
العرقيــة األفغانيــة األكثــر 

)البشــتون(.    عــدًدا 

اإلمارة المحلية 
ــى التمســك  ــان نتيجــة إصرارهــا عل ــم تســتغلها حركــة طالب ــي ل إحــدى الفــرص الت
ببنــاء عقائــدي شــديد االنغــاق- هــي أنهــا »حركــة محليــة« باتــت منفصلــة عــن 
تحــركات تنظيــم القاعــدة العابــر للحــدود، وفــي عــداء مــع تنظيــم داعــش »المتعولــم«.

ورغــم أنهــا أعطــت مــاًذا آمًنــا ألفــراد مــن تنظيــم القاعــدة داخــل أفغانســتان، فإنهــا 
ــى فــي حكــم  ــى خــاف خبرتهــا األول ــة عل ــات إرهابي ــورط معــه فــي أي عملي ــم تت ل
أفغانســتان مــن ١٩٩٦ وحتــى ٢٠٠١ حيــن تحالفــت مــع تنظيــم القاعــدة، وكانــت 
جــزًءا مــن عملياتــه اإلرهابيــة وعلــى رأســها اعتــداءات ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ داخــل 

ــة. ــات المتحــدة األمريكي الوالي

ــا دون  ــن القاعــدة داخــل أراضيه ــراد م ــا عــن وجــود أف ــان عينه ــد تغمــض طالب وق
ــة  ــح الغربي ــة تســتهدف المصال ــات إرهابي ــي أي عملي ــم بالمشــاركة ف أن تســمح له
واألمريكيــة، كمــا أنهــا فــي عــداء ســافر مــع تنظيــم داعــش الــذي ال يــزال يقــوم 
بعمليــات إرهابيــة تســتهدف عناصــر الحركــة والمدنييــن واألقليــات العرقيــة وخاصــة 

الشــيعة.

وقــد نجحــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي اســتهداف وقتــل زعيــم القاعــدة 
»أيمــن الظواهــري« فــي قلــب العاصمــة األفغانيــة كابــول فــي منــزل كان قــد أعطــاه 
لــه أحــد قــادة شــبكة حقانــي -المشــاركة فــي الحكــم مــع حركــة طالبــان- لاختبــاء 

ــَمّ نفــذت عمليتهــا. فيــه رصدتــه االســتخبارات األمريكيــة ومــن ثَ

نظيرتهــا  علــى حســاب  المحليــة  التشــدد  نمــاذج  مــن  تعــزز  طالبــان  رســالة  إن 
العالميــة، ألنهــا تعتبرهــا »روشــتة« نجاحهــا، وأن انتصارهــا علــى االحتــال األمريكــي 
يرجــع إلــى اعتمادهــا علــى البيئــة المحليــة وعلــى العرقيــة األفغانيــة األكثــر عــدًدا 
)البشــتون(، فــي حيــن أن تحالفهــا مــع نمــوذج القاعــدة العابــر للحــدود أســفر عــن 

ــي للبــاد.  ــع واحتــال أجنب فشــل ذري

والحقيقــة أن فصــل أفغانســتان عــن خريطــة جماعــات التطــرف العالمــي مثَّــل 
فرصــة حقيقيــة إلعــادة تأهيــل حركــة طالبــان لكــي تدمــج أفغانســتان فــي المجتمــع 
ــا بعــد قــرار منــع تعليــم المــرأة، وهــو  الدولــي، ولكنهــا أضاعــت الفرصــة ولــو مؤقًت
قــرار قــد يــؤدي التراجــع عنــه إلــى مراجعــة وضــع أفغانســتان علــى الســاحة الدوليــة.
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المجتمــع  أدان 
طالبــان  قــرار  الدولــي 
النســاء،  تعليــم  بمنــع 
مجلــس  خبــراء  وأصــدر 
التابــع  اإلنســان  حقــوق 
بياًنــا  المتحــدة  لألمــم 
أن مــا تفعلــه  أعلنــوا فيــه 
طالبــان يصــل إلــى جريمــة 
ضــد اإلنســانية تســتوجب 
اتهــام  وهــو  المحاســبة، 
خطيــر قــد يــؤدي إلى وقف 
المســاعدات اإلنســانية أو 
تقليصهــا وفــرض عقوبــات 
علــى  قاســية  اقتصاديــة 

طالبــان.   حكومــة 

البيئة المحيطة 
الميــزة الكبــرى فــي االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان ال تتمثــل فقــط فــي فشــله 
ــة  ــر فــي خطــاب حرك ــوة والتأثي ــال، إنمــا فــي ســحب أحــد مصــادر الق ــوة احت كق
طالبــان القائــم علــى مواجهــة »المحتليــن األمريكييــن«، ووضعهــا أمــام اســتحقاقات 

الحكــم وكشــف قدراتهــا علــى إدارة شــؤون البــاد.

صحيــح أن طالبــان قامــت ببعــض المواءمــات مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والمجتمــع الدولــي، وأبــدت مرونــة تجــاه بعــض القضايــا الخارجيــة، وفصلــت نفســها 
عــن تنظيــم القاعــدة وحاربــت داعــش، إال أنهــا اســتمرت فــي التمســك بمجموعــة 
مــن المفاهيــم والتفســيرات الدينيــة الخاصــة بهــا التــي عزلتهــا عــن العالــم، إال فيمــا 

يتعلــق بطلــب المســاعدات االقتصاديــة واإلنســانية.

وقــد أدان المجتمــع الدولــي قــرار طالبــان بمنــع تعليم النســاء، وأصــدر خبراء مجلس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بياًنــا أعلنــوا فيــه أن مــا تفعلــه طالبــان بحــق 
المــرأة فــي أفغانســتان يصــل إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية تســتوجب المحاســبة، وهــو 
اتهــام خطيــر وغيــر معتــاد أن تصــدره بســهولة لجنــة تابعــة لألمــم المتحــدة، وقــد 
ــة  يــؤدي إلــى وقــف المســاعدات اإلنســانية أو تقليصهــا وفــرض عقوبــات اقتصادي

قاســية علــى حكومــة طالبــان. 

ــن اشــتباك حــدودي  ــر م ــع باكســتان وحــدث أكث ــة أفغانســتان م ــرت عاق ــا توت كم
مســلح بيــن الجانبيـْـن، فــي حيــن ظلـَّـت تتمتــع بعاقــة طيبــة مــع كل مــن قطــر وتركيــا، 
اللتيــن أعلنتــا رفضهمــا لقــرار الحركــة بمنــع تعليــم النســاء دون أن يــؤدي ذلــك إلــى 

ســحب دعمهمــا وحضورهمــا االقتصــادي والسياســي داخــل أفغانســتان.

ــرار  ــة مســاعدتها ألفغانســتان عقــب ق ــت بعــض المؤسســات الدولي ــن علَّق فــي حي
ــة  ــل ورق ــا مثَّ ــو م ــي، وه ــم الجامع ــل والتعلي ــن العم ــع النســاء م ــان من ــة طالب حكوم
ضغــط كبيــرة علــى الحركــة قــد تدفعهــا إلــى مراجعــة موقفهــا مــن هاتيــن القضيتيــن.

تحدي المراجعة العقائدية 
مشــكلة طالبــان هــي جــزء مــن مشــكلة كبــرى عرفهــا العالَمــان العربــي واإلســامي 
علــى مــدار أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان وهي دخــول تنظيمات دينية للمجال السياســي 
بشــروط الجماعــة الدينيــة، مثلمــا شــهدنا مؤخــًرا مــع كثيــر مــن التنظيمــات الدينيــة 
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حكــم  أزمــة  إن 
الدينيــة  التنظيمــات 
علــى  فقــط  تقتصــر  ال 
حيــاة  هندســة  محاولــة 
فــي  والتدخــل  األفــراد 
ومأكلهــم  ملبســهم 
المــرأة  ضــد  والتمييــز 
واألقليــات وكراهيــة الفــن 
واإلبــداع، بــل تشــمل أيًضــا 
القهــر السياســي والفشــل 
إقامــة  ألن  االقتصــادي، 
علــى  قائــم  حكــم  نظــام 
الديــن  باســم  »الحصانــة« 
تعنــي  اإللهــي  الحكــم  أو 
واعتبــاره  نقــد  أي  رفــض 
أو  الهرطقــة  مــن  نوًعــا 

الكفــر.  

فــي العــراق، وحــزب اللــه فــي لبنــان، وكمــا جــرى مــع حركــة طالبــان فــي أفغانســتان، 
وجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر، وهــي كلهــا جماعــات دينيــة، ورغــم مــا 
بينهــا مــن فروقــات عقائديــة ومذهبيــة ينطبــق عليهــا القاعــدة نفســها وهــي »تداخــل 

الدينــي والسياســي«.

الدينيــة  التنظيمــات  أمــا تجربــة حركــة طالبــان فتمثــل وجًهــا آخــر فــي قافلــة 
التــي دخلــت المجــال السياســي والعمــل المســلح كجماعــة دينيــة عقائديــة ترفــض 
الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وال تؤمــن بدولــة القانــون، وتؤمــن بــأن الحاكميــة للــه 

وليســت للشــعب. 

والحقيقــة أن فكــرة التنظيــم الدينــي النقــي والمحصــن الــذي يَِعــد أنصــاره بمجتمــع 
مثالــي علــى األرض وجنــة فــي الســماء، وفــي ســبيل ذلــك يرفــض محاســبته أو نقــده 
باعتبــاره ظــل اللــه فــي األرض، فشــلت وكانــت نتائجهــا كارثيــة علــى كل المجتمعــات 

شــرًقا وغرًبــا.

إن أزمــة حكــم هــذه التنظيمــات الدينيــة ال تقتصــر علــى محاولــة هندســة حيــاة 
األفــراد والتدخــل فــي ملبســهم ومأكلهــم والتمييــز ضــد المــرأة واألقليــات وكراهيــة 
الفــن واإلبــداع فقــط، بــل تشــمل أيًضــا القهــر السياســي والفشــل االقتصــادي، ألن 
إقامــة نظــام حكــم قائــم علــى »الحصانــة« باســم الديــن أو الحكــم اإللهــي تعنــي رفض 

أي نقــد واعتبــاره نوًعــا مــن الهرطقــة أو الكفــر.

ولــذا فإنــه رغــم الضغــوط التــي ُموِرســت علــى أفغانســتان طــوال العاميــن الماضييــن 
مــن أجــل مراجعــة مواقفهــا العقائديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة، لــم تصــل 
بعــد لنتيجــة بــل تراجعــت الحركــة عمــا ســبق أن وعــدت به فــور وصولها إلى الســلطة 
بأنهــا ستســمح للنســاء بالتعلــم، وهــو يرجــع لكونهــا تنطلــق مــن أطروحــة عقائديــة 
تضفــي قداســة علــى قراراتهــا االجتماعيــة والسياســية، التــي هــي بحكــم طبيعتهــا 
قــرارات غيــر مقدســة ويجــب أن تقبــل النقــاش والنقــد، وهــو مــا لــم تقبلــه طالبــان 
حتــى اللحظــة. ومــع ذلــك، فرغــم وجــود صعوبــة فــي مراجعــة طالبــان مواقفهــا 
العقائديــة، فإنــه ليــس مســتحيلًا إذا ُطِرحــت تفســيرات دينيــة أخــرى مســتنيرة تعمــل 

علــى تفكيــك المفاهيــم الطالبانيــة المغلوطــة والمتشــددة.

ويمكــن القــول إن دفــع حركــة طالبــان لمراجعــة توجهاتهــا علــى المســتوى العقائــدي 
ســيحتاج إلــى ضغــوط مؤسســات إســامية كبــرى تُعبِّــر عــن اإلســام الوســطي، 
ــم  ــع تعلي ــان الخــاص بمن ــرار طالب ــذي رفــض ق ــى رأســها األزهــر الشــريف، ال وعل
الفتيــات، وأوضــح أن الشــريعة تدعــو الرجــال والنســاء إلــى الســعي وراء التعليــم 
»مــن المهــد إلــى اللحــد«، ووصــف الحظــر بأنــه صــادم للمســلمين وغيــر المســلمين 
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ــك بــه ويزهــو  ومــا كان ينبغــي وال يليــق أن يصــدر عــن أي مســلم، فضــلًا عــن أن يتمسَّ
بإصــداره، كمــا حــثَّ قــادة طالبــان علــى التراجــع عــن القــرار.

وقــال اإلمــام »أحمــد الطيــب«: أحيلهــم إلــى كتــاب اإلمــام »الحافــظ ابــن حجــر« 
»تهذيــب التهذيــب« ليعلمــوا -إن كانــوا ال يعلمــون- أنــه ذكــر نحــو ١٣٠ امــرأة مــا بيــن 
ــى  ــن أت ــات وممَّ ــات والتابعي ــة مــن الصحابي ــة ومؤرِّخــة وأديب ــث وفقيه ــة للحدي راوي
بعدهــن. وكذلــك كتــاب معجــم أعــام النِّســاء لـ«زينــب العاملــي«. واعتبــر »الطيــب« 
ــا مــع دعــوة القــرآن. وحــذر فــي  ــل شــريعة اإلســام، ويتناقــض جذرّيً القــرار ال يمثِّ
ختــام رســالته مــن تحريــم تعليــم النســاء والفتيــات وســلب المــرأة حقهــا الشــرعي؛ 

فاإلســام فــرض طلــب العلــم علــى كل مســلٍم ومســلمٍة.

والحقيقــة أن هــذا الموقــف المســتنير الــذي اتخــذه األزهــر ورفضــه القاطــع لقــرار 
ز بفتــح قنــوات اتصــال  طالبــان بمنــع الفتيــات األفغانيــات مــن التعلــم يجــب أن يُعــزَّ
ــن دون التدخــل فــي األمــور السياســية،  ــون فــي الدي ــن يفت ــان الذي مــع شــيوخ طالب
خاصــة أن العالــم كلــه لديــه قنــوات اتصــال مــع الحركــة فــي المجــاالت األمنيــة 

واالقتصاديــة واإلنســانية. 

تواجــه  التــي  التحديــات  إن  القــول  يمكــن  وختاًمــا، 
أفغانســتان فــي مطلــع العــام الجديــد يتمثــل أبرزهــا فــي 

التاليــة:  النقــاط 
أوًلا: قــدرة البــاد علــى بنــاء نمــوذج سياســي قابــل لاســتمرار؛ فــا يمكــن أن تـُـدار 
البــاد وفــق أيديولوجيــة تنظيــم دينــي يقــوده زعيــم مــن وراء الســتار وهــو »هبــة اللــه 
أخونــد زادة« الــذي يُعــرف بأميــر المؤمنيــن، وحكومــة تضــم عناصــر دينيــة عقائديــة 
ــن محــدوًدا فــي صياغــة  ــراء والمتخصصي ــزال دور الخب ــان، وال ي ــاء طالب مــن حلف

القــرار السياســي واالقتصــادي داخــل الحكومــة األفغانيــة.

ثانًيــا: هــل يمكــن أن تقبــل طالبــان بوجــود مجلــس شــورى منتخــب أو معيــن أو خليــط 
مــن االثنيــن يمثــل الســلطة التشــريعية؟ وهــل ســتقبل باألحــزاب السياســية؟ أو علــى 
ــو تمســكت  ــى ل ــوع الفكــري والسياســي داخــل المجتمــع حت األقــل بدرجــة مــن التن
بمبــادئ الشــريعة اإلســامية كمحــدد وإطــار للنظــام السياســي؟ هــذه كلهــا تحديــات 
لــم تحلهــا طالبــان ولــم تناقشــها وال تــزال تحكــم أفغانســتان وفــق عقيــدة دينيــة 

وتفســيرات فقهيــة ال عاقــة لهــا بالواقــع السياســي واالقتصــادي المحيــط بهــا.

ثالًثــا: هنــاك ضغــوط تمارســها كل مــن تركيــا وقطــر القريبتيــن مــن حركــة طالبــان 
مــن أجــل التراجــع عــن قرارهــا بمنــع تعليــم المــرأة، وكلتاهمــا تمتلــك حضــوًرا 
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ــا كبيــًرا فــي أفغانســتان، كمــا أن هنــاك دوًرا لمؤسســات  ــا وأمنّيً سياســّيًا واقتصادّيً
ــى األراضــي األفغانيــة، وهــو حضــور فــي مجــاالت  ــة الموجــودة عل ــة القطري اإلغاث
معظمهــا بعيــد عــن الجانــب الدينــي والعقائــدي، وهــو الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه 
األزهــر الشــريف الــذي قــد يكــون بوابــة لحضــور مصــري داخــل المعادلــة األفغانيــة.

رابًعــا: ســيبقى تحــدي إعــادة بنــاء الجيــش األفغانــي نقطــة تحــول فــي البــاد، 
خاصــة بعدمــا تــم دمــج كثيــر مــن عناصــر طالبــان بيــن صفوفــه وتغييــر زيهــم مــن 
زي مقاتلــي الحركــة المعــروف إلــى زي جنــود نظامييــن فــي جيــش يســعى لكــي يكــون 
نظامّيًــا، وهــو أمــر قــد يُدِخــل فــي المعادلــة األفغانيــة متغيــًرا جديــًدا يقــوم علــى بنــاء 
مؤسســات الدولــة المهنيــة، مثــل: الجيــش والشــرطة والقضــاء والجهــاز اإلداري، 
وهــي مؤسســات فــي حــال تنامــي دورهــا ومســاعدة الداعميــن ألفغانســتان لهــا )كمــا 
ــح هــذه  ــا- أن تصب ــا ونموه ــإن هــذا ســيعني -فــي حــال تطوره ــا( ف يحــدث جزئّيً
المؤسســات داعمــة لحداثــة محكومــة بالشــريعة اإلســامية، ولكنهــا تختلــف تماًمــا 

عمــا تطرحــه طالبــان مــن تفســيرات متشــددة للشــريعة.

ولــذا لــم يكــن غريًبــا أن يعلــن بعــض قــادة المؤسســات الوليــدة فــي أفغانســتان، 
خاصــة الذيــن يتعاملــون مــع المؤسســات الدوليــة، رفضهــم لقــرار منــع تعليــم النســاء، 

ومنــع عملهــم فــي المؤسســات الخاصــة.

ــح تراُجــع حكومــة طالبــان عــن قرارهــا بمنــع تعليــم النســاء؛  خامًســا: مــن المرجَّ
بســبب ضغــوط المجتمــع الدولــي، وهــو أمــر لــن يكــون ســهلًا، ولكــن فــرص تحقيقــه 

ــزال راجحــة.  ال ت

ــة هــي  ــا فــي عاقتهــا الدولي سادًســا: ســتبقى أهــم ورقــة تمتلكهــا أفغانســتان حالّيً
ــق بفــض تحالفهــا التنظيمــي مــع القاعــدة، وانفصالهــا عــن  ــي تتعل ــك الورقــة الت تل
ــارة إســامية  ــا إم ــم نفســها باعتباره ــة، وتقدي ــف العالمي جماعــات التطــرف العني
محليــة فــي مواجهــة مفتوحــة وعنيفــة مــع تنظيــم داعــش الــذي يســتهدف عناصرهــا 

وبنيتهــا التحتيــة.

والحقيقــة أن هنــاك جانًبــا رئيًســا وراء اســتمرار الدعــم الدولــي ألفغانســتان يرجــع 
هــذا الجانــب إلــى درء خطــر عــودة تحالفهــا مــع تنظيمــات التطــرف العنيــف العالمية 
وتحديــًدا القاعــدة، وهــو تحــول ال تــزال حكومــة طالبــان حريصــة على عدم الســقوط 
ــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة أفغانســتان  فيــه، ألنــه بســبب هــذا التحالــف احتلَّ
٢٠ عاًمــا وأســقطت حكــم طالبــان، وهــو مــا يجعــل الحركــة حتــى اللحظــة ال تســعى 

إلــى الذهــاب لهــذا االختيــار.
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تمهيد:
تشهد إسرائيل العديد من التطورات على مدار السنوات والتي تحمل في طياتها 
وهويتها  االحتال  دولة  جذور  في  تضرب  التي  الجذرية  التحوالت  من  العديد 
ومؤسساتها ومجتمعها، وال تقتصر تلك التحوالت على االنتخابات ونتائجها؛ فهي 
لم تكن سوى مؤشر لتلك التحوالت والتغيرات اآلخذة في التشكل والنشوء والتغلغل 

على مدار السنوات.

ومن شأن تلك التحوالت أنها قد تلقي بظالها على مستقبل كيان الدولة العبرية 
والتي باتت مهددة بفعل تلك التغيرات التي أسهمت في تنامي التهديدات من داخل 
إسرائيل وليس من خارجها فقط، وبما ال يقتصر على التهديدات العسكرية واألمنية 
التي من شأنها أن  المخاوف والتهديدات  العديد من  التقليدية وحدها، فقد برز 
تسهم في تغير هوية الدولة ومامحها وأسسها، األمر الذي سيكون له تأثير على 

مستقبل الدولة العبرية ومؤسساتها ومجتمعها جراء تداعيات تلك التحوالت. 

ومن خال هذه الورقة يمكن تبيان تلك التحوالت والتغيرات التي تشهدها إسرائيل 
مع تبيان جذورها، ومظاهرها من مختلف األبعاد وعلى مختلف األصعدة، مع تناول 

تداعياتها المحتملة على اآلفاق المستقبلية لكيان الدولة اليهودية.

أوًلا جذور التحوالت 
لـــم تكـــن تلـــك التهديـــدات واالضطرابـــات الداخليـــة وليـــدة اللحظـــة، فقـــد كشـــفت نتائـــج 
االنتخابـــات والتغيـــر الدراماتيكـــي بأنمـــاط التصويـــت عـــن تنامـــي بعـــض التيـــارات 
والتوجهـــات الدينيـــة المتطرفـــة مقابـــل تراجـــع التيـــارات العلمانيـــة واليســـارية، إذ ال 
يقتصـــر األمـــر علـــى أزمـــة الحكـــم ومعضلـــة النظـــام السياســـي اإلســـرائيلي، بـــل يمتـــد 

األمـــر لمـــا هـــو أعمـــق مـــن ذلـــك. 

 مشهد مضطرب وتهديدات من الداخل:
 إسرائيل على حافة الهاوية

أ. آيـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــدر 

باحثة سياسية - اإلدارة العامة للمكتب الفني - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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قبل  من  مؤخًرا  التحوالت  تلك  إدراك  تنامى  وقد 
مختلف الدوائر خصوًصا الدوائر والمؤسسات األمنية 
التحديات  باتت  فقد  لتقديراتهم،  فوفًقا  اإلسرائيلية، 
الداخلية تمثل تهديًدا للدولة العبرية على نحو ال يقل 
عن التهديدات العسكرية الخارجية المحيطة بإسرائيل 
على حدودها وعمقها االستراتيجي، فالخطر الداخلي 
بات يقوض الدولة وركائزها من الداخل على نحو قد 
ينذر بتفاقم االضطرابات والصراعات إلى حد نشوب 
حرب أهلية، بما يهدد بسقوط الدولة حال استفحال تلك 
التهديدات الداخلية وتكاملها مع التهديدات الخارجية، 
الداخلية  التهديدات  وتنامي  واالنقسام  الضعف  إن  إذ 
يؤثر بالسلب على قوة إسرائيل ومكانتها وقدرتها على 
بيئة  خضم  في  الخارجية  التهديدات  إزاء  الصمود 

إقليمية صعبة ومضطربة باألساس.)١( 

Source: Fragile State Index, The Fund for Peace, 2022, available at: https://fragilestatesindex.org/excel/

 شكل رقم )1( 
قيم المؤشرات الفرعية لمؤشر الدولة الهشة في إسرائيل خالل عام 2022

المخاوف  من  العديد  إسرائيل  لدى  أن  بالذكر  جدير 
األمنية التي تُعد بمثابة تهديدات وجودية تعود بجذورها 
األمنية  قوتها  تنامي  من  برغم  احتال  كدولة  لنشأتها 
والعسكرية)٢(، إال أن األمر قد بلغ في اآلونة األخيرة حد 
التخوف من اندالع حرب أهلية داخل إسرائيل جراء تنامي 
حالة الهشاشة على مختلف األصعدة وتوغلها داخل أروقة 
بين  الفجوة  اتساع  إثر  على  الدولة،  مؤسسات  مختلف 

الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه المتباينة باألساس)٣(.

وفي هذا اإلطار يمكن إلقاء نظرة على الوضع الراهن 
الذي  الهشة  الدولة  مؤشر  تناول  خال  من  بإسرائيل 
يوضحه الشكل رقم )١(، ويتبين منه أن إسرائيل تواجه 
النخبة  انقسام  مثل  المتنامية  المخاطر  من  العديد 
الحاكمة والمظالم الجماعية والضغوط الديموجرافية، 
وقد جاءت إسرائيل في المرتبة ١٤٦ عالمًيا في هذا 
المؤشر خال عام ٢٠٢٢ بمجموع نقاط ٤٢.٦ نقطة.)٤(
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ب. العلمانية في مواجهة الحريديم:
واتصــاالً بالتحــوالت الديموجرافيــة علــى أســاس العــرق 
ــن، فــإن إســرائيل تشــهد تحــولًا آخــر ليــس بأقــل  والدي
خطــورة مــن التحــول الســابق، وذلــك بفعــل تنامــي عــدد 
اليهــود الحريديــم)١٠( بســبب تزايــد معــدالت المواليد في 
أوســاطهم، ومــن المتوقــع أن يشــكل الحريديــم نحــو ٣.٨ 
ماييــن نســمة مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي إســرائيل، 
أي مــا يقــارب نحــو ربــع عــدد الســكان ســيكونون مــن 
اليهــود األرثوذكــس المتطرفيــن، األمــر الــذي ســيكون لــه 
تداعياتــه علــى هويــة الدولــة وســيعمق إشــكالية التــوازن 

بيــن التوجهــات الدينيــة والعلمانيــة إلســرائيل)١١(. 

وقــد وجــد التيــار اليهــودي المتطــرف ســبيله للتغلغــل 
بمختلــف أجهــزة الدولــة العبريــة، خاصــة فــي ظــل عهــد 
فــي صفوفهــا  تضــم  التــي  األخيــرة  نتنياهــو  حكومــة 
العديــد مــن ممثلــي األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، وقــد 
تزايــدت المخــاوف الشــعبية خصوًصــا لــدى العلمانييــن 

ــد مــن  ــى العدي ــم وســيطرتهم عل ــود الحريدي جــراء صع
قطاعــات الدولــة مثــل اإلســكان والماليــة ومســاعيهم 
لتغييــر توجهــات التعليــم. ومــن شــأن حالــة التخــوف مــن 
ــي حــدة  ــي تنام ــة أن تســهم ف ــاة االجتماعي ــد الحي تهوي
الكراهيــة واالرتيــاب بيــن مكونــات المجتمــع اإلســرائيلي 
للحــد الــذي قــد تزيــد معــه درجــة االغتــراب وانفصــال 
فــي  للهجــرة  وميلهــم  المجتمــع  عــن  الفئــات  بعــض 
ظــل ازديــاد فــرص الصــراع واالســتقطاب بيــن التيــار 

العلمانــي والدينــي المتطــرف)١٢(. 

كمــا أن تصاعــد التيــار الدينــي المتطــرف ســيكون لــه 
تأثيــره علــى القانــون، فــي ظــل الســعي نحــو إخضــاع 
الــذي  األمــر  اليهوديــة،  والشــريعة  للقانــون  إســرائيل 
ينــذر بإمكانيــة تحــول إســرائيل لنمــوذج دولــة الشــريعة 
والحكــم الدينــي الثيوقراطــي. هــذا فضــًا عــن تهديــد 
مختلــف  فــي  الليبراليــة  وتوجهاتــه  المجتمــع  هويــة 
ــات  ــد مــن التوجه ــد العدي ــب تقيي ــى جان القطاعــات، إل

الليبراليــة مثــل دعــم المثليــة الجنســية)١٣(. 

بيانات عن سكان إسرائيل، ٢٠٢٢، المكتب المركزي لإلحصاء بإسرائيل )ُمترجمة من خال الباحثة عن اللغة العبرية(

 شكل رقم )2( 
 تطور عدد سكان إسرائيل وفًقا للعرق والدين خالل الفترة 2006 - 2021 
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علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يشــهد قطــاع التعليــم اإلســرائيلي تحــوالت هيكليــة 
فــي ظــل تنامــي التوجهــات الدينيــة المتطرفــة، وذلــك عبــر اســتهداف تعزيــز الهويــة 
الدينيــة بموجــب مشــروع قانــون تعليــم التــوراة الــذي يقتضــي إلزاميــة تعليــم الشــريعة 
اليهوديــة بــكل المــدارس دون إلزاميــة تعليــم العلــوم والتاريــخ واللغــات والدراســات 
المختلفــة، وهــو التوجــه الــذي ســيتفاقم بُعيــد تســليم صاحيــات ملــف التعليــم 
للقيــم  الرافضــة  المحافظــة  التوجهــات  ذي  ماعــوز«  »آفــي  المتطــرف  لليمينــي 
الليبراليــة التعليميــة الحديثــة التــي يصفهــا بأنهــا مســتقاة مــن أجنــدات أجنبيــة)١٤(. 

جـ. العاقة والتوازن بين سلطات الدولة الثاثة: 
تفاقمــت فــي إســرائيل علــى مــدار الســنوات الماضيــة معضلــة الحكــم وأزمــة النظــام 
تنامــي حــدة عــدم االســتقرار السياســي  إلــى  البرلمانــي والتــي أدت  السياســي 
ــة فــي تشــكيل الحكومــات وتأليــف حكومــات  ــرات المتوالي والمؤسســي جــراء التعث
السياســي  االســتقطاب  تزايــد  بفعــل  مســتقرة  وغيــر  متجانســة  غيــر  ائتافيــة 
ــن تصاعــد  ــا م ــا صاحبه ــاة السياســية وم ــذي أصــاب الحي ــاك ال ــي واالرتب والحزب
ــا،  ــة وقيمه ــي تتناقــض مــع جوهــر الديمقراطي للتوجهــات العنيفــة والمتطرفــة والت
وتنــذر بإمكانيــة تحــول التنافــس السياســي بيــن مختلــف التيــارات المتنافســة إلــى 

ــة)١٥(.  ــى حــرب أهلي ــة مــن االســتقطاب قــد تجــر إســرائيل إل حال

ونتيجــة للتحــوالت السياســية التــي تشــهدها إســرائيل، فقــد انعكــس ذلــك علــى 
العاقــة بيــن ســلطات الدولــة وخصوًصــا الســلطة القضائيــة التــي تتعــرض للعديــد 
مــن الممارســات الراميــة نحــو إفقادهــا اســتقاليتها عبــر العمــل علــى إحــكام هيمنــة 
ــا، وذلــك فــي إطــار مزاعــم إصــاح  ــى المحكمــة الُعلي ــار الدينــي المتطــرف عل التي
ــح  ــرات مــن شــأنها أن تمن ــن« تغيي ــف ليفي ــر العــدل »ياري ــرح وزي القضــاء، وقــد اقت
الحكومــة وحلفاءهــا الســيطرة علــى تعييــن القضــاة وتســمح عبــر التعويــل علــى 
ــا، وهــو أمــر مــن  ــرارات المحكمــة العلي ــاء ق ــة البســيطة فــي البرلمــان بإلغ األغلبي
شــأنه اإلخــال بتــوازن العاقــة بيــن الســلطات القضائيــة، والتشــريعية والتنفيذيــة، 
بمــا ســيكون لــه تداعياتــه الســلبية علــى مســتقبل دولــة االحتــال ونظامهــا الــذي كان 

يتســم بســيادة قيــم الديمقراطيــة)١٦(.  

د. صعود المد القومي اليميني
المتنافســة  التيــارات  أوصلــت  والتــي  إســرائيل  فــي  الحكــم  بإشــكالية  واتصــاالً 
بالســاحة السياســية إلــى طريــق مســدود، فقــد ترافــق ذلــك مــع صعــود تيــار اليميــن 
الدينــي والتيــارات القوميــة المتطرفــة وتغلغلهــا فــي الشــارع اإلســرائيلي؛ إذ إنــه 
وفًقــا لنتائــج مؤشــر الديمقراطيــة اإلســرائيلية فــي نســخته العشــرين الصــادرة 
فــي ينايــر ٢٠٢٣، فــإن نحــو ٦٢% مــن اليهــود اإلســرائيليين يعّرفــون أنفســهم بأنهــم 
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يمينييــن وأكثرهــم مــن فئــة الشــباب)١٧(، بينمــا يُعــرف 
٢٤% فقــط أنفســهم بأنهــم وســطيين مقابــل ١١% فقــط 
يُعرفــون أنفســهم باعتبارهــم منتميــن لليســار. كمــا أن 
ــن والتوجــه السياســي،  ــن التدي ــًرا بي ــاك تداخــلًا كبي هن

األغلبيــة  تُعــّرف  الدينيــة  المجموعــات  جميــع  ففــي 
نفســها علــى أنهــا يمينيــة، باســتثناء المجموعــة العلمانية 
والتــي تنقســم بالتســاوي إلــى حــد مــا بيــن المعســكرات 

ــل. ــن مــن الشــكل المقاب ــا يتبي ــة، كم السياســية الثاث

الديمقراطيــة  باتــت  فقــد  التوجــه،  لذلــك  ونتيجــة 
اإلســرائيلية وقيمهــا ُمهــددة تحــت وطــأة تنامــي المــد 
القومــي الدينــي وتغلغلــه،)١٨( وقــد اتضــح ذلــك جلًيــا فــي 
نتيجــة انتخابــات الكنيســت األخيــرة والتــي شــهدت غلبــة 
التيــارات اليمينيــة خصوًصــا الدينيــة منهــا، فــي مقابــل 
ــس  ــل فــي أحــزاب ميرت ــار اليســاري المتمث هزيمــة التي
والعمــل وغيرهمــا، بمــا يعكــس التحــوالت التــي تشــهدها 
الســاحة السياســية اإلســرائيلية.)١٩( هــذا إلــى جانــب 
تراجــع ثقــة العــرب فــي الدولــة العبريــة وديمقراطيتهــا 

المتطــرف،  والدينــي  القومــي  المــد  تنامــي  ظــل  فــي 
والــذي اتضــح مــن تصاعــد الدعــوات لمقاطعــة العــرب 
المشــاركة،)٢٠(  عــن  وعزوفهــم  األخيــرة  لانتخابــات 
فبالنظــر لنتائــج االنتخابــات األخيــرة يتبيــن أنــه مــن 
أصــل ١٢٠ مقعــًدا، فثمــة ١١٠ مقاعــد تشــغلها أحــزاب 
الفصــل  نظــام  واســتمرار  اليهــودي  التفــوق  تؤيــد 
العنصــري فــي إســرائيل، والمقاعــد العشــرة المتبقيــة 
هــي لممثلــي األحــزاب غيــر الصهيونيــة، بمــا فــي ذلــك 

األحــزاب العربيــة الثاثــة)٢١(. 

Source: 20th Edition of the Israeli Democracy Index, The Israel Democracy Institute, 2023, available at: 
https://en.idi.org.il/articles/47344 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

هـ. العاقات المدنية العسكرية:
ــة العســكرية  ثمــة تطــور مهــم تشــهده العاقــات المدني
الواقعــة  التحــوالت  تلــك  إثــر  علــى  إســرائيل  فــي 
بمختلــف األصعــدة، والتــي ألقــت بظالهــا علــى الجيــش 
اإلســرائيلي ذاتــه وأســهمت فــي اتســاع الفجــوة بيــن 
اإلطــار  هــذا  وفــي  اإلســرائيلي،  والمجتمــع  الجيــش 
القومــي  إلــى تقديــرات معهــد األمــن  يمكــن اإلشــارة 
ســلطت  والتــي  الماضــي  ديســمبر  فــي  اإلســرائيلي 
الضــوء علــى تراجــع ثقــة الجمهــور اإلســرائيلي بجيشــه، 
بيــن  االحتــكاكات  بشــأن  الُمتداولــة  لألخبــار  كنتيجــة 
عناصــر الجيــش اإلســرائيلي والفلســطينيين خصوًصــا 
مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  الغربيــة،  الضفــة  مــدن  فــي 
ــى  ــر بالســلب عل ــد تؤث ــش ق ــوف الجي ــي صف خســائر ف
حثيًثــا  تراجًعــا  تشــهد  والتــي  فيــه  الشــعبية  الثقــة 
بالرغــم مــن اســتمرارية الثقــة فــي قدراتــه ومكانتــه إلــى 
األحــزاب  مثــل  األخــرى  بالمؤسســات  بالمقارنــة  اآلن 
السياســية والكنيســت، األمــر الــذي يتُوقــع أن يتفاقــم 
فــي ظــل العهــد الجديــد، حيــث قــد تســفر سياســات 
الحكومــة اليمينيــة عــن تفاقــم أزمــة الثقــة الشــعبية فــي 
الجيــش ومكانتــه، وقــد تســهم كذلــك فــي اتســاع الفجــوة 
ــادات العســكرية بشــأن  ــادات السياســية والقي ــن القي بي
العديــد مــن القضايــا األمنيــة والعســكرية، مثــل األوضــاع 
فــي الضفــة الغربيــة، مــا لــم يتــم التوافــق بشــأن أولويــات 

ونمــط التوجهــات خــال الفتــرة المقبلــة)٢٢(. 

ومن ناحية أخرى، أبدت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية 
العسكرية  المدنية  العاقات  نمط  اختال  تململها من 
عناصر  توغل  ظل  في  بصاحياتها  التاعب  بموجب 
وقد  األمنية،  الدوائر  داخل صفوف  المتطرف  اليمين 
بشأن  وتحذيراته  اإلسرائيلي  الجيش  تخوفات  تنامت 
مغبة تصاعد التحركات المتطرفة للحكومة اإلسرائيلية 
الجديدة والتي قد تسفر عن تأجيج األوضاع األمنية في 
الضفة الغربية، وتنامي الخطورة التي تمثلها تلك الجبهة 
على نحو يفوق الخطر اإليراني وخطر اندالع مواجهة 
مع حزب الله. يأتي ذلك في ظل التحوالت التي شهدتها 

الدوائر األمنية اإلسرائيلية نتيجة للصفقات السياسية 
التي عقدها رئيس الحكومة »بنيامين نتنياهو« مع رموز 
»بتسلئيل  مقدمتهم  وفي  المتطرفة  الدينية  التيارات 
عليها  ترتب  والتي  غفير«  بن  و»إيتمار  سموتريتش« 
تعزيز الصاحيات األمنية لهما في الضفة الغربية على 
نحو سيتسبب في إضعاف وتهديد أمن إسرائيل وفًقا 
ورئيس  جانتس«  »بيني  السابق  الدفاع  وزير  لتقديرات 

أركان الجيش اإلسرائيلي »أفيف كوفاخي«)٢٣(.  

المدنيــة  العاقــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  هــذا 
العســكرية كانــت تخضــع لنمــط الســيطرة الديمقراطيــة، 
االعتبــارات  بعــض  اإلســرائيلي  للجيــش  يجعــل  بمــا 
الدولــة  عــن  الدفــاع  فــي  تتمثــل  والتــي  لــه  الحاكمــة 
عــن  فضــًا  تهديــدات،  أيــة  وإحبــاط  واســتقاليتها 
التــزام الجنــود بالقتــال وبــذل كل الجهــود للحيلولــة دون 
تعطيــل الحيــاة الطبيعيــة بإســرائيل، فــي إطــار االلتــزام 
بقيــم الجيــش اإلســرائيلي وااللتــزام بالقانــون واحتــرام 

قيــم إســرائيل ككيــان يهــودي ديمقراطــي)٢٤(. 

و. الهجرة: 

أســفرت التحــوالت بالســياق العــام اإلســرائيلي علــى 
للهجــرة.  أنمــاط مختلفــة  نمــو  عــن  األصعــدة  جميــع 
فمــن ناحيــة، تســبب صعــود التيــارات القوميــة واليمينيــة 
المتطرفــة فــي تزايــد معــدالت الهجــرة من قبــل التيارات 
الليبراليــة والعلمانيــة لخــارج إســرائيل خوًفــا مــن تطبيــق 
وقــد  صارمــة،  دينيــة  لسياســات  الحاليــة  الحكومــة 
ظهــرت مجموعــات أطلقــت دعــوات لتشــجيع الهجــرة 
الجماعيــة للخــارج عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، 
مثــل  معينــة  لوجهــات  للهجــرة  تــروج  دعــوات  وبــرزت 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة)٢٥(. 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

٢8٢

مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب ٢7المشهد االنتخابي ٢٠٢٣ اتجاهات مستقبلية

وفــي المقابــل، تضمنــت الخطــوط العريضــة لبرنامــج 
الحكومــة االئتافيــة الحاليــة بقيــادة نتنياهــو الســعي 
وهــو   - اإلســرائيلي)٢٦(  العــودة  قانــون  تعديــل  نحــو 
القانــون المنظــم للهجــرة - األمــر الــذي يترتــب عليــه 
اإلضــرار بعاقــة إســرائيل مــع يهــود الشــتات، إذ ينتمــي 
الماييــن منهــم إلــى تيــارات يهوديــة غيــر أرثوذكســية 

باألســاس)٢٧(. 

قــد  إلســرائيل  الهجــرة  معــدالت  أن  بالذكــر  جديــر 
شــهدت طفــرة خــال عــام ٢٠٢٢ نتيجة لألزمة الروســية 
األوكرانيــة، فوفًقــا لتقديــرات الوكالــة اليهوديــة، فقــد 
هاجــر أكثــر مــن ٧٠ ألــف شــخص إلــى إســرائيل خــال 
ذلــك العــام، بمــا يمثــل أكثــر مــن ضعــف معــدالت الهجــرة 
هــؤالء  يــزال  ال  لكــن   )٢٠٢١.)٢٨ فــي  تحققــت  التــي 
المهاجــرون يواجهــون صعوبــة فــي االندمــاج بالمجتمــع 
ــي  ــة والت ــة العبري ــم اللغ اإلســرائيلي بســبب عــدم تعلمه
تُعــد ضروريــة لتعزيــز إدماجهــم بمجتمعهــم الجديــد؛ 
تعليــم  بمراكــز  اللغــة  معلمــي  أعــداد  لتناقــص  وذلــك 

البالغيــن)٢٩(. 

ز. الجريمة والعنف: 
أحــد المؤشــرات الدالــة علــى تفاقــم حــدة االســتقطاب 
والصراعــات بالســاحة اإلســرائيلية تتمثــل فــي معــدالت 
العنــف  أعمــال  تزايــدت  حيــث  والعنــف،  الجريمــة 
والجرائــم داخــل األوســاط والمجتمعــات العربيــة، األمــر 
الــذي ســبق أن وصفــه الرئيــس اإلســرائيلي »إســحاق 
هرتســوج« باإلرهــاب المدنــي الــذ يهــدد أمــن إســرائيل 
قضيــة  القــت  وقــد  المجتمــع.)٣٠(  ســلمية  ويقــوض 
تنامــي العنــف ضــد المكــون العربــي إهمــاالً علــى مــدار 
بيــن  داخلــي  عنــف  بأنهــا  توصــف  وكانــت  الســنوات، 
العــرب وبعضهــم ال شــأن للدولــة بــه، فضــًا عــن خطــأ 
التعامــل مــع العنــف وتفســير دوافعــه علــى أســس دينيــة 
أو سياســية، فهــو ظاهــرة معقــدة تســتحق التعامــل معهــا 
بشــكل منهجــي لمواجهتهــا ولَكيْــا يكــون هنــاك تســامح 
الحقوقيــة  التقديــرات  تشــير  كمــا  معهــا.)٣١(  حكومــي 

إلــى تقاعــس األمــن اإلســرائيلي عــن اجتثــاث مســببات 
العنــف والجرائــم والســيطرة علــى انتشــار الســاح فــي 
تلــك المجتمعــات.)٣٢( ووفًقــا للتقديــرات اإلســرائيلية، 
فــإن جرائــم القتــل فــي المجتمــع العربــي تشــكل نحــو 
الســنوات  فــي  بإســرائيل  القتــل  جرائــم  أربــاع  ثاثــة 

األخيــرة)٣٣(. 

كمــا لــم تقتصــر تلــك التهديــدات علــى العــرب وحدهــم، 
بــل طالــت جميــع العناصــر التــي تمثــل »اآلخــر« فــي نظــر 
أســاس  علــى  ليــس  المتطرفــة  اإلســرائيلية  التيــارات 
قومــي فقــط بــل أيًضــا علــى أســاس دينــي،  وفــي هــذا 
الصــدد يمكــن اإلشــارة إلى المخــاوف المتعلقة بالتطهير 
العرقــي للمكــون المســيحي باألراضــي المقدســة، فبعــد 
أن كانــت نســبة الســكان المســيحيين إلجمالــي ســكان 
القــدس تمثــل نحــو )٢٠%(، أصبحــت ال تمثــل ســوى 
)٢%( بنهايــة ٢٠٢١، ويواجهــون العديــد مــن التهديــدات 
بســبب ممارســات الجماعــات المتطرفــة التــي تســعى 
لتحريــر القــدس مــن الوجــود المســيحي، وبلــغ األمــر حد 
تعــُرض المقدســات والكنائــس لاعتــداءات والتخريــب، 
وكذلــك الحــال للرهبــان والكهنــة، بمــا يهــدد التنــوع الذي 

اتســمت بــه القــدس علــى مــدار التاريــخ)٣٤(. 

وقــد ســجلت حــوادث العنــف والجريمــة بيــن العــرب 
واليهــود معــدالت متزايــدة، حيــث إن بعــض التقديــرات 
األمنيــة تشــير إلــى أن إســرائيل علــى شــفا الوقــوع فــي 
حــرب أهليــة فــي المــدن المختلطــة مثــل عــكا والخليــل 
ــه  ــزم إســرائيل معالجت ــذي تعت ــر ال ــد، األم ــب والل والنق
عبــر عــدد مــن اإلجــراءات مــن بينهــا تعزيــز التــوازن 
الديموجرافــي وترجيــح كفــة اليهــود ضــد العــرب بتلــك 
وتشــهد  هــذا  واالســتيطان.)٣٥(  الهجــرة  عبــر  المــدن 
والجرائــم  العنــف  مــن  مألــوف  غيــر  نمًطــا  إســرائيل 
يتمثــل فــي ظاهــرة الذئــاب المنفــردة)٣٦( والتــي زادت 
المشــهد األمنــي تعقيــًدا، إذ تواجــه األجهــزة األمنيــة 
صعوبــة بالغــة للتصــدي لتلــك التهديــدات غيــر النظاميــة 

التــي يصعــب رصدهــا وتتبعهــا والتنبــؤ بهــا)٣٧(. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية ٢٠٢٣االقتصـــاد العالمي ٢٠٢٣ مستقبل النظام العالمي

فــي  واألوضــاع  الفلســطينية  القضيــة  ح. 
األقصــى:   المســجد 

حل  مستقبل  بات  المتطرف،  السياق  هذا  مثل  وفي 
الدولتين وإرساء السام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
ُمهدًدا في ظل تقوض أركانه وأسسه التي يستند إليها 
وممارساتها  الحالية  نتنياهو  حكومة  توجهات  بفعل 
المتطرفة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والداعمة 
وطردهم  الفلسطينيين  وتهجير  االستيطاني  للتوسع 
العديد  وإطاق  غزة  قطاع  ومحاصرة  أراضيهم  من 
والهوية  للقومية  الداعمة  والسياسات  التشريعات  من 
اليهودية على حساب العرب والفلسطينيين)٣٨( كما هو 
في  فلسطين  علم  رفع  منع  قانون  مشروع  في  الحال 
تمديد  على  المصادقة  نحو  السعي  وكذا  إسرائيل،)٣٩( 
على  إسرائيل  تفرضها  التي  الطوارئ  أنظمة  سريان 
يُعرف مجاًزا  الغربية، والذي  المستوطنات في الضفة 

باسم »قانون األبارتهايد«.)٤٠(

وتشــير التقديرات إلى تنامي المســتوطنات اإلســرائيلية 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  مختلــف  فــي 
الشــرقية)٤١(. فيمــا تتزايــد المخــاوف مــن التداعيــات 
ــل مســتوطنين جــدد  ــد تنجــم عــن نق ــي ق ــة الت المحتمل
بهــا؛  االســتيطان  تمديــد  المســتهدف  المناطــق  إلــى 
ــه كجريمــة حــرب ســتجر إســرائيل  ــك ســيُنظر ل ألن ذل
لخــوض معــارك بالمحكمــة الدوليــة، كمــا ســيكون لذلــك 
ــد  ــل فــي تزاي ــة تتمث األمــر تكلفــة دبلوماســية واقتصادي
االســتياء مــن قبــل حلفــاء إســرائيل الذيــن ســيقلصون 

دعمهــم لهــا ومــا يقدمونــه لهــا مــن اســتثمارات.)٤٢(

القدس  في  األوضاع  شهدت  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 
محاوالت  فثمة  الدراماتيكية،  التحوالت  من  العديد 
مصطلح  ترسيخ  عبر  القدس  بشأن  السردية  لتغيير 
وكنتيجة  المقدسي،)٤٣(  الحرم  عن  عوًضا  الهيكل  جبل 
تنتهجها  التي  المتطرفة  االستفزازية  للممارسات 
األقصى  المسجد  اقتحام  جانب  إلى  نتنياهو  حكومة 
»إيتمار بن غفير« في  من قبل وزير األمن اإلسرائيلي 

التقديرات لإلشارة  يناير ٢٠٢٣، فقد اتجهت بعض   ٣
إلى إمكانية وقوع انتفاضة ثالثة وشيكة كما كان عليه 
الحال في السابق خال عهد رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
في  تسببت  والتي   ٢٠٠٠ عام  شارون«  »أرييل  األسبق 

اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية حينها)٤٤(. 

األقصى  المسجد  على  الهاشمية  الوصاية  أن  كما 
ظل  في  ُمهددة  باتت  للقدس  التاريخية  واألوضاع 
على  اإلسرائيلية  السيادة  لتعزيز  الدعوات  تصاعد 
الحرم القدسي سواء من قبل الرموز الدينية المتطرفة 
ذلك  ترى  التي  بإسرائيل  الحكم  دوائر  في  المنخرطة 
األمر باعتباره ذا أهمية وطنية)٤٥( أو من قبل منظمات 
الهيكل التي ال تتوقف عن مطالبها بفرض السيادة على 
وهو  الهيكل  لبناء  مزاعمها  لتحقيق  األقصى  المسجد 
الهدف الذي تسعى إلنجازه في عهد وزير األمن الحالي 
»إيتمار بن غفير«،)٤٦( مما أثار حفيظة األردن)٤٧(، ومن 
ثم، فقد دعا البيان الختامي للقمة الثاثية التي انعقدت 
ومصر  األردن  بين   ٢٠٢٣ يناير  شهر  في  القاهرة  في 
اإلسرائيلية  اإلجراءات  وقف  ضرورة  إلى  وفلسطين 
األوضاع  وتنتهك  الدولتين  حل  تقوض  التي  األحادية 
وحماية  ومقدساتها،  بالقدس  والقانونية  التاريخية 
الحفاظ  عبر  المقدسات  تلك  على  الهاشمية  الوصاية 
على دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية 

األردنية)٤٨(. 

ـًا مستقبل الكيان اإلسرائيلي  ثالث
يمكــن القــول بــأن إســرائيل تشــهد العديــد مــن التحــوالت 
التــي مــن شــأنها أن تضــع إســرائيل وديمقراطيتهــا علــى 
مفتــرق طــرق لمــا لهــا مــن تداعيــات قــد تؤثــر علــى 
مســتقبل الســام وحــل الدولتيــن، بــل قــد تدفــع نحــو 
داخلهــا  أهليــة  حــرب  انــدالع  جــراء  إســرائيل  انهيــار 
الداخلــي  واالســتقطاب  العنــف  حــدة  لتنامــي  نتيجــة 
واالنقســامات ليــس بيــن العــرب واليهــود فقــط، بــل حتــى 

داخــل صفــوف التيــار السياســي الواحــد.
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 .( )

 

 .( )
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Source: 20th Edition of the Israeli Democracy Index, The Israel Democracy Institute, 2023, available at: 
https://en.idi.org.il/articles/47344 
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وبشــكل عــام، فقــد أبــدى نحــو ٤٩% مــن اإلســرائيليين تفاؤلهــم بشــأن مســتقبل 
ــي  ــي عــام ٢٠١٢ والت ــاؤل ف ــدالت التف ــا عــن مع ــل انخفاًض ــا يمث إســرائيل، وهــو م
بلغــت نحــو ٧٦% مــن اإلســرائيليين، وتظهــر المتوســطات متعــددة الســنوات أن نســبة 
المتفائليــن فــي الجمهــور اليهــودي تمثــل نحــو ٦٧.٦%، وهــي أعلــى بكثيــر مقارنــة 

ــت ٤٨%.)٥٣( ــي مثل ــي والت ــدى الجمهــور العرب ــا ل بمثيلته

خاتمة: 

تشــهدها  التــي  والتغيــرات  التحــوالت  مــن  العديــد  وجــود  إلــى  الورقــة  خلصــت 
إســرائيل والتــي لــم تكــن وليــدة اللحظــة بــل هــي متناميــة علــى مــدار الســنوات 
ولــم تكــن انتخابــات الكنيســت األخيــرة إال كاشــفة لهــا، إال أن إســرائيل قــد بلغــت 
منعطًفــا حرًجــا جــراء تلــك التحــوالت وبــات ُمســتقبلها ُمهــدًدا بفعــل تداعيــات تلــك 
التحديــات الداخليــة علــى مختلــف األصعــدة، والتــي قــد تصــل بإســرائيل إلــى نشــوب 

حــرب أهليــة أو مــا يُمكــن وصفــه بـــ »حــرب اإلخــوة«.

ــذي تأسســت إســرائيل  ــر العقــد االجتماعــي ال ــك التحــوالت فــي تغيي وأســهمت تل
ــم  ــة وقي ــان حــق المواطن ــود وضم ــكل اليه ــودة ل ــا حــق الع ــى أساســه، وخصوًص عل
الديمقراطيــة التــي طالمــا تباهــت بهــا إســرائيل. لكنهــا باتــت ُمهــددة فــي ظــل مــا 
يشــهده النظــام السياســي مــن عثــرات وصلــت بــه إلــى طريــق مســدود فــي الكثيــر 
ــى داخــل  ــف حت ــان، فــي ظــل تنامــي حــدة االســتقطاب واالنقســام والعن مــن األحي
صفــوف التيــار السياســي أو الدينــي الواحــد، وفــي ظــل توجــه الدولــة نحــو الحكــم 
الثيوقراطــي عوًضــا عــن العلمانيــة، واالحتــكام للشــريعة اليهوديــة بــدالً مــن القوانيــن 

ــة.  الليبرالي

وإجمــاالً، قــد تكلــف الحكومــة الحاليــة إســرائيل الكثيــر، وقــد تســهم فــي وقــوع 
إســرائيل فيمــا يمكــن وصفــه بـــ »كعــب أخيــل«، بمعنــى أن تضــع نهايتهــا بنفســها 
نتيجــة لسياســتها المتطرفــة والعنصريــة، والتــي ستســهم فــي تنامــي التهديــدات 
األمنيــة علــى صعيــد الجبهــة الداخليــة وتنامــي الخافــات واتســاع الفجــوة بيــن 
مؤسســات الدولــة السياســية واألمنيــة والدينيــة، وقــد تســهم فــي تأجيــج المواجهــات 
مــع الفلســطينيين وتعزيــز روح المقاومــة لديهــم، فضــًا عــن إمكانيــة إطــاق شــرارة 
أيًضــا علــى مســتقبل  التطــورات تداعياتهــا  لتلــك  الثالثــة، وســيكون  االنتفاضــة 
القضيــة الفلســطينية وحــل الدولتيــن والســام الــذي تقوضــت أسســه وبــات يتطلــب 
تكثيــف الجهــود الدوليــة للتصــدي للممارســات اإلســرائيلية المتطرفــة مــن أجــل 

ــح.  اســتعادة المســار الصحي
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ــر »التحــول  ــح تعبي ــة، أصب ــى مــدى الســنوات الماضي ــة هــذا القــرن، وعل ــذ بداي من
اســتوعبه  المســتويات،  المختلفــة علــى جميــع  القطاعــات  فــي  يتــردد  الرقمــي« 
البعــض وتفهمــه؛ فأصــاب فــي تقديــره وقــرر المشــاركة فيــه، والبعــض اآلخــر 
ده كنــوع مــن إظهــار التحضــر ومواكبــة التطــور الــذي يحــدث فــي العالــم، وعلــى  ردَّ
مســتوى الحكومــات ومجــاالت األعمــال والصناعــة ُرِصــدت الميزانيــات، واعتُِمــدت 
االســتثمارات؛ حيــث أصبــح حقيقــة واقعــة ال بــدَّ للجميــع التعامــل معهــا، فلــن يكــون 

ــل لهــا. ــار آخــر أو بدي ــاك َخي هن

وقــد بــدأت »الرقمنــة« فــي الظهــور فــي أواخــر القــرن الماضــي، وتزامــن ذلــك مــع 
بدايــات انتشــار أجهــزة الكمبيوتــر واســتخدام اإلنترنــت.

ــا  ــة وتقنياته ــة الذكي ــات المحمول ــزة التليفون ــإن تطــور أجه ــب اآلخــر، ف ــى الجان عل
ى إلــى تســارع الطلــب علــى الرقمنــة تســارًعا ملحوًظــا، وانعكــس ذلــك  وتطبيقاتهــا، أدَّ
فــوًرا علــى مجــاالت األعمــال والصناعــة والخدمــات؛ مّمــا أدى إلــى تزايــد الحاجــة 

إلــى التحــول الرقمــي.

دعونــا أولًا نَُعــرِّف مــاذا يعنــي هــذا التعبيــر، فـــ »التحــول الرقمــي« هــو اعتمــاد 
ــي  ــة المنتجــات أو الخدمــات الت ــة لرقمن واســتخدام األدوات والوســائل التكنولوجي
تقدمهــا القطاعــات المختلفــة، ويتــم ذلــك بتحويــل البيانــات الخاصــة بهــا إلــى هيئــة 
رقميــة )صفــر/1(، وبالتالــي يمكــن التعامــل معهــا إلكترونّيًــا باســتخدام الحواســيب، 
ســواء بالتصنيــف أم بالتخزيــن، ثــم اســتدعائها وتبادلهــا واســتنباط المعلومــات 
المفيــدة منهــا بهــدف زيــادة قيمتهــا وســهولة تســويقها، وبالتالــي تحســين الخدمــات 
والمنافســة وخلــق الفــرص. واتفــق الجميــع علــى أن ركائــز التحــول الرقمــي الثــاث 
هــذا  فــي  بهمــا  المرتبطــة  والعمليــات  والتكنولوجيــا،  البشــري،  العنصــر  هــي: 

الخصــوص.

اتجاهات التحول الرقمي 2023

ســــالــــم ــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ د. 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األسبق
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ــا عــن تحديــات التحــول الرقمــي، فقــد وجــد تقريــر »Gartner« لعــام 2020 أنــه  أمَّ
فــي حيــن أن 91٪ مــن المؤسســات تشــارك فــي شــكل مــن أشــكال التحــول الرقمــي 
ــة، فــإن 40٪ فقــط  ــل أولوي ــة تمث ــون إن الرقمن ــار قــادة األعمــال يقول و87٪ مــن كب
مــن المؤسســات قــد اعتمــدت المبــادرات الرقميــة علــى نطــاق واســع. كمــا وجــدت 
مجموعــة »إيفرســت« أن 78٪ مــن الشــركات تفشــل فــي مبــادرات التحــول الرقمــي 
الخاصــة بهــا. ومــع ذلــك توافقــت جميــع تنبــؤات التحــول الرقمــي علــى شــيء واحــد، 
وهــو أن الرقمنــة تخلــق فرًصــا أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 

تتطلــب عقليــة جديــدة واســتعداًدا الحتضــان التغييــر. 

وســوف نتعــرض فــي هــذا المقــال لخمســة اتجاهــات للتحــول الرقمــي، نعتبرهــا هــي 
األهــم فــي عــام 2023، باإلضافــة إلــى ارتبــاط بعضهــا ببعــض، وهــذه االتجاهــات 
علــى التوالــي هــي: التركيــز علــى البيانــات أولًا، ثــم مراكــز البيانــات والحوســبة 
البيانــات ويتعامــل  الــذي ســوف يســتقبل هــذه  المــكان  ثانًيــا؛ كونهــا  الســحابية 
ــات، واتجــاه  ــي ســوف توفــر وســائل المــرور لهــذه البيان ــة الت ــة التحتي ــا، والبني معه
ــل  ــن تطــور التعام ــر اســتفادة م ــة األكث ــاره التقني ــا؛ باعتب ــذكاء االصطناعــي رابًع ال
مــع البيانــات، ثــم أخيــًرا عــرض نمــوذج ألحــدث -وفــي رأيــي أخطــر- تطبيــق لهــذا 

ــة. ــا العصبي ــات التكنولوجي ــي وهــو تطبيق التحــول الرقم

أهم اتجاهات التحول الرقمي في 2023

1. التركيز على البيانات:
ــات هــي »الســلعة«  ــادة انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــت البيان مــع زي
األهــم واألكثــر قيمــة للشــركات العماقــة، وبالــذات شــركات تكنولوجيــا المعلومــات 
مثــل »فيســبوك، وجوجــل، وتويتــر«. ونســتدل علــى ذلــك بمــا جــاء فــي تقريــر لشــركة 
»Statista« األلمانيــة المتخصصــة فــي أبحــاث الســوق والمســتهلكين، والــذي أفــاد 
ى رقــم ملياريــن وثاثمائــة مليــون مســتخدم،  أن عــدد مســتخدمي »فيســبوك« تعــدَّ
المليــار  ونصــف  المليــار  نحــو  و»إنســتجرام«  مســتخدم،  مليــاري  و«الواتســاب« 
مســتخدم )هــذه التطبيقــات الثاثــة الســابقة يملكهــا شــخص واحــد فقــط وهــو 

ــرج« مؤســس فيســبوك(. »مــارك زوكربي

وفي تقرير آخر صدر من الشركة نفسها في منتصف شهر يونيو 2022 أفاد أن عدد 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي عام 2021 تعدى 4 مليارات و260 مليون 
مستخدم، مثَّلوا )54٪( من عدد سكان العالم، ولكن المعلومة األهم أن هذه الشركة 
وسائل  مستخدمي  عدد  يصبح  سوف   2027 عام  بحلول  أنه  تتوقع  المتخصصة 
التواصل االجتماعي نحو 6 مليارات مستخدم، يمثلون )72٪( من عدد سكان العالم، 

بما يعني: أن عدد المستخدمين سوف يزداد بمقدار الثلث في 6 سنوات فقط!

ـــع بحلـــول  مـــن المتوقَّ
يصبـــح  أن   2027 عـــام 
وســـائل  مســـتخدمي  عـــدد 
االجتماعـــي  التواصـــل 
نحـــو 6 مليـــارات مســـتخدم، 
عـــدد  مـــن   )%72( يمثلـــون 
ســـكان العالـــم، بمـــا يعنـــي: 
المســـتخدمين  عـــدد  أن 
ســـوف يـــزداد بمقـــدار الثلـــث 

فـــي 6 ســـنوات فقـــط!  
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ــة  ــات الوســائل االجتماعي ــادة عــدد مســتخدمي تطبيق ــة زي ــى أهمي ــف عل وال نختل
للشــركات العماقــة مــن حيــث تأثيرهــا اإليجابــي علــى قيمتها التســويقية والســوقية، 
ــادة فــي حجــم  ــلًا هــو الزي ــه هــذه الشــركات فع ــا ومــا تســعى إلي إلَّا أن األهــم حالًيّ
ــا  ــا تجارًيّ ــا مــن هــؤالء المســتخدمين لاســتفادة منه ــي تتحصــل عليه ــات الت البيان
واجتماعًيّــا وحتــى سياســًيّا. فتطبيقــات التواصــل االجتماعــي تتحصــل علــى كميــات 
كبيرة من البيانات من مســتخدميها، ويكفي أن نعلم أن تطبيق »الواتســاب« يتحصل 
مــن أي مســتخدم علــى عــدد مــن البيانــات والمعلومــات قــد يصــل حتــى 16 معلومــة، 
مثــل: كــود تعريــف الجهــاز، وهويــة المســتخدم، وبيانــات الدعايــة، وتاريــخ تعامــات 
الشــراء، والموقــع، ورقــم الهاتــف، والبريــد اإللكترونــي، وقائمــة المســجلين علــى 
التليفــون، ومعلومــات عــن المدفوعــات. وقــد يتحصــل تطبيــق »فســبوك ماســينجر« 
علــى بيانــات تصــل حتــى 39 بياًنــا أو معلومــة، مثــل: االســم، وُهويــة الجهــاز، وُهويــة 
المســتخدم، وتاريــخ تعامــات الشــراء، وأي معلومــات ماليــة أخــرى، باإلضافــة إلــى 
ــون،  ــى التليف ــة المســجلين عل ــي، وقائم ــد اإللكترون ــف، والبري ــم الهات ــوان، ورق العن

ومعلومــات عــن المدفوعــات، والصــور والفيديوهــات.

وعطًفــا علــى مــا ســبق، فليــس مــن المســتغرب أن نعلــم أن شــركة »Meta« أو 
»فيســبوك ســابًقا« لديهــا 18 مركــًزا عماًقــا لحفــظ البيانــات بمســاحات علــى 
األرض تتجــاوز الـــ 40 مليــون قــدم مربــع، واســتثمارات ماليــة تتعــدى الـــ 20 مليــار 

دوالر.

ــا ســبق يتضــح أن التعامــل مــع بيانــات وســائل التواصــل االجتماعــي مــن حيــث  وممَّ
تجميــع الكميــات الهائلــة منهــا وتصنيفهــا وتخزينها، ثم تحليلها باســتخدام األســاليب 
ــم أنمــاط  ــك، هــو األســاس لفه ــات المخصصــة لذل ــة واألنظمــة والخوارزمي العلمي
ــات  ــل هــذه البيان ــج تحلي ــم االســتفادة مــن نتائ ــع أفكارهــم، ث المســتخدمين وتجمي
فــي العديــد مــن االتجاهــات، مثــل: حمــات التســويق الرقميــة فــي مجــال األعمــال، 
ودعــم مرشــحين بعينهــم فــي االنتخابــات بمختلــف مســتوياتها، وصــولًا إلــى التنبــؤ 

باألحــداث المســتقبلية فــي مجــال الحوكمــة واإلدارة. 

ــا  ــات مــن حيــث التعامــل معه ــى البيان ــز عل ــأن التركي ونخلُــص فــي هــذا االتجــاه، ب
واالســتفادة منهــا، ســيكون هــو أحــد االتجاهــات الرئيســة فــي العــام القــادم لمجــال 

التحــول الرقمــي مــن حيــث االهتمــام بهــا وزيــادة اســتثماراتها. 

2. مراكز البيانات والحوسبة السحابية:
تعتمــد معظــم المؤسســات بشــكل كبيــر علــى البيانــات إلدارة عملياتهــا اليوميــة، 
بغــض النظــر عــن الصناعــة، أو مجــال األعمــال، أو حتــى طبيعــة البيانــات التــي يتــم 
ــى مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات  ــوي عل ــات يمكــن أن تحت ــا. هــذه البيان تداوله

مـع  التعامـل 
التواصـل  وسـائل  بيانـات 
حيـث  مـن  االجتماعـي 
الهائلـة  الكميـات  تجميـع 
منها وتصنيفها وتخزينها، 
باسـتخدام  تحليلهـا  ثـم 
العلميـة  األسـاليب 
والخوارزميـات  واألنظمـة 
هـو  لذلـك،  المخصصـة 
أنمـاط  لفهـم  األسـاس 
وتجميـع  المسـتخدمين 
االسـتفادة  ثـم  أفكارهـم، 
هـذه  تحليـل  نتائـج  مـن 
مـن  العديـد  فـي  البيانـات 

االتجاهـات.  
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التــي تســاعد فــي اتخــاذ قــرارات العمــل، وتحديــد األنمــاط والنماذج بغرض تحســين 
الخدمــات المقدمــة. وارتباًطــا باالتجــاه الســابق بــأن البيانــات ســوف تحصــل علــى 
ــات  ــز البيان ــع أن يكــون إنشــاء مراك اهتمــام ملحــوظ فــي عــام 2023، فمــن المتوقَّ
ــا؛  ــز عليه ــم التركي ــي ســوف يت ــز الحوســبة الســحابية ضمــن االتجاهــات الت ومراك

الرتباطهــا الوثيــق بالبيانــات نفســها.

وتتمحــور فكــرة مراكــز البيانــات أو الحوســبة الســحابية حــول مفهــوم »التعهيــد« 
الــذي يعنــي: »نقــل أعبــاء أعمــال الحوســبة المعقــدة -مــن تــداول البيانــات وتصنيفها 
وتخزينهــا، وإجــراء العمليــات الحســابية- خــارج أماكــن العمــل، وإســنادها لجهــة أو 

كيــان متخصــص«.

يوفــر  افتراضّيًــا«  »ِمرفًقــا  اعتبارهــا  يمكــن  بأنــه  الســحابية  الحوســبة  وتتميــز 
الخدمــات الحوســبية للشــركات أو األفــراد وتشــغيلها بكفــاءة، وتتوقــف تكلفــة هــذه 
ــا مثــل التعامــل مــع مرفقــي:  الخدمــات علــى نوعيــة الخدمــة ومــدة تشــغيلها، تماًم
ــى  ــاج إل ــة التوســع فــي الحوســبة الســحابية تحت ــأن قابلي ــا ب ــاء والمــاء. علًم الكهرب

ــات. ــز البيان ــل مــن االســتثمار عــن مراك ــدر أق ق

ومــع انتشــار مفهــوم وتقنيــات التحــول الرقمــي، وزيــادة كميــات البيانــات الُمنْتَجــة، 
باإلضافــة إلــى تطــور تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي والتوســع فــي اســتخداماته فــي 
معظــم القطاعــات ومجــاالت العمــل، فــإن حجــم البيانــات المتداولــة أصبــح يتزايــد 
بصــورة لوغاريتميــة؛ مّمــا جعــل فكــرة تعهيــد التعامــل معهــا لكيانــات متخصصــة 
ــز  ــي إنشــاء مراك ــع أن االســتثمار ف ، نتوق ــمَّ ــن ثَ ــا. وم ــا وفنّيً ــرة أفضــل اقتصادّيً فك
البيانــات والحوســبة الســحابية ســوف يكــون أحــد اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي 

العــام القــادم.

3. الشبكات:
ــة  ــى بني ــاج إل ــا يحت ــات وتداوله ــإن التطــور فــي حجــم البيان ــى مــا ســبق، ف ــاًء عل بن
البيانــات،  مــن  الحجــم  هــذا  وتبــادل  نقــل  ــل  تحمُّ تســتطيع  لاتصــاالت  تحتيــة 
وأتحــدث عــن الجيــل الخامــس لاتصــاالت -الحالــي- الــذي أقــره االتحــاد الدولــي 
لاتصــاالت أواخــر عــام 2020، والــذي يَُعــد مناســًبا -حتــى اآلن- لتحمــل عــبء 
ــة لاتصــاالت.  ــة تحتي ــدوره كبني ــام ب ــا، والقي ــات بأنواعه ــات والمعلوم ــرور البيان م
ولكــن مّمــا ال شــك فيــه أن األبحــاث تُجــَرى حالّيًــا العتمــاد التطــور القــادم فــي مجــال 

االتصــاالت الاســلكية.

وفــي هــذا الخصــوص، نتوقــع أن الجيــل القــادم مــن االتصــاالت -الســادس- ســوف 
يكــون هــو المعيــار القياســي الجديــد ألنظمــة الهاتــف المحمــول، فهــو قيــد التطويــر 

ــز  ــرة مراكـ ــور فكـ تتمحـ
الحوســـبة  أو  البيانـــات 
مفهـــوم  حـــول  الســـحابية 
يعنـــي:  الـــذي  »التعهيـــد« 
أعمـــال  أعبـــاء  »نقـــل 
المعقـــدة  الحوســـبة 
البيانـــات  تـــداول  -مـــن 
وتخزينهـــا  وتصنيفهـــا 
العمليـــات  وإجـــراء 
أماكـــن  خـــارج  الحســـابية- 
العمـــل، وإســـنادها لجهـــة أو 

متخصـــص«.    كيـــان 
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ــح أن  حالًيّــا وهــو الخليفــة المخطــط لــه أن يحــل محــل الجيــل الخامــس. ومــن المرجَّ
يكــون الجيــل الســادس أســرع بشــكل ملحــوظ مــن ســابقه، ومــن المحتمــل أن تكــون 

شــبكاته عبــارة عــن شــبكات خلويــة عريضــة النطــاق.

هــذا وقــد أظهــرت العديــد مــن الشــركات العماقــة مثــل: »أبــل، ونوكيــا، إريكســون، 
وهــواوي، وسامســونج« اهتماًمــا بشــبكات الجيــل الســادس، باإلضافــة إلــى معاهــد 
ــات المتحــدة،  ــل »الوالي البحــوث والحكومــات فــي البــاد والتكتــات المختلفــة، مث
واالتحــاد األوروبــي، والصيــن، والهنــد، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، 

ــة المتحــدة«. واإلمــارات العربي

ــع أيًضــا أن تكــون شــبكات الجيــل الســادس أكثــر تنوًعــا مــن ســابقاتها،  ومــن المتوقَّ
ــح أن تدعــم التطبيقــات التــي تتجــاوز ســيناريوهات اســتخدام الهاتــف  ومــن المرجَّ
المحمــول الحاليــة، مثــل: الواقــع االفتراضــي، والواقــع المعــزز، وإنترنــت األشــياء، 

واالتصــاالت الفوريــة مــن أي مــكان فــي العالــم.

لُو شــبكات الهاتــف المحمــول نمــاذج أعمــال ال  ــى ُمَشــغِّ ومــن المتوّقــع أيًضــا أن يتبنَّ
 Cloud( ــة، المدعومــة بحوســبة الحافــة ــة الذكي ــل: اإلدارة اآللي ــة، مث ــة مرن مركزي
 .)Blockchain( ــوك تشــين ــات البل ــذكاء االصطناعــي، وتقني to the Edge(، وال
ومــع ذلــك، فحتــى اآلن ال يوجــد معيــار حكومــي أو غيــر حكومــي مقبــول عالمًيّــا ِلَمــا 

يمكــن اعتبــاره تقنيــة للجيــل الســادس لاتصــاالت.

4. الذكاء االصطناعي:
ــم  ــا العال ــن عنه ــي أعل ــة الت ــذكاء االصطناعــي، هــذه التقني ــا عصــر ال ــش حالّيً نعي
صيــف  فــي  »دارتمــوث«  بكليــة  عمــل  ورشــة  أثنــاء  ماكارثــي«  »جــون  األمريكــي 
ــذكاء  1956 بواليــة »نيــو هامبشــير« األمريكيــة، فكانــت هــي الحــدث التأسيســي لل
االصطناعــي واعتمــاده ألول مــرة كمجــال علمــي وبحثــي. ثــم عاصــر هــذا المجــال 
َي بـ«شــتاء الــذكاء االصطناعــي AI Winter« لوجــود ثاثــة معوقــات أساســية  مــا ُســمِّ
آنــذاك: عــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة لاتصــاالت، والنقــص الشــديد فــي عــدد 
خبــراء التعامــل مــع البيانــات الضخمــة، وعــدم توفــر القــدرة الحاســوبية المناســبة 
التــي تســتطيع التعامــل مــع هــذا الحجــم مــن البيانــات فــي الوقــت الــذي تكــون تكلفــة 

هــذه القــدرة فــي متنــاول مــن يعمــل فــي هــذا المجــال.

ثــم جــاء القــرن الحــادي والعشــرون ليعلــن بدايــة انفــراج األزمــة، وأصبــح كل شــيء 
جاهــًزا ليمهــد الطريــق النطــاق الــذكاء االصطناعــي. فالجيل الخامــس لاتصاالت 
ــل اآلالف مــن خبــراء البيانــات  ــل التعامــل مــع حجــم بياناتــه، كمــا تأهَّ يســتطيع تحمُّ

الضخمــة، والقــدرات الحاســوبية الكبيــرة أصبحــت فــي متنــاول الجميــع.

ـع أن تكـون  مـن المتوقَّ
السـادس  الجيـل  شـبكات 
تنوًعـا مـن سـابقاتها،  أكثـر 
تدعـم  أن  ـح  المرجَّ ومـن 
تتجـاوز  التـي  التطبيقـات 
اسـتخدام  سـيناريوهات 
المحمـول  الهاتـف 
الواقـع  مثـل:  الحاليـة، 
والواقـع  االفتراضـي، 
األشـياء،  وإنترنـت  المعـزز، 
مـن  الفوريـة  واالتصـاالت 

أي مـكان فـي العالـم.   
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وإذا نظرنــا إلــى بعــض البيانــات الخاصــة بمجــال الــذكاء االصطناعــي، ســوف نجــد 
ــار دوالر أمريكــي، فــي الوقــت الــذي  أن حجــم الســوق الحالــي يقــدر بنحــو 86 ملي
ــع أن يصــل حجــم هــذا الســوق بعــد أربــع ســنوات )2027( إلــى أكثــر مــن 400  يُتوقَّ
مليــار دوالر أمريكــي بنســبة نمــو تتعــدى 36٪. هــذه االســتثمارات تتســابق شــركات 
ــا المعلومــات العماقــة مثــل: شــركات »جوجــل، وميكروســوفت، وأوراكل،  تكنولوجي
وميتــا« األمريكيــة، و«هــواوي« الصينيــة، و«سامســونج« الكوريــة الجنوبيــة، و«إس إيــه 

بــي« األلمانيــة فــي توفيرهــا؛ اقتناًعــا منهــا بأهميــة االســتثمار فــي هــذا المجــال.

ــة محــل اإلنســان فــي  ــذكاء االصطناعــي فــي أبســط صــوره هــو أن تحــل اآلل إن ال
أداء عملــه، فاآللــة إذا أُحِســن تدريبهــا و«تعليمهــا« تســتطيع أن تــؤدي معظــم األعمــال 
التــي يقــوم بهــا اإلنســان بجــودة أكبــر، وبتكلفــة أقــل. ففــي الوقــت الــذي يحتــاج 
فيــه اإلنســان إلــى األكل والشــرب والراحــة والنــوم بجانــب باقــي مظاهــر حياتــه 
االجتماعيــة، فــإن اآللــة تســتطيع أن تعمــل 24 ســاعة فــي اليــوم وال تحتــاج إال 
 Dark« ــع المظلمــة ــه انتشــر اآلن مفهــوم المصان ــى إن ــى بعــض مــن الطاقــة، حت إل
Factories« وهــي المصانــع التــي تعمــل فيهــا اآلالت فقــط بــدون وجــود أي عناصــر 
بشــرية، وبالتالــي فهــي ليســت بحاجــة إلــى الضــوء لتأديــة عملهــا. فبعــد أن كان 
اإلنســان قبــل أربــع ســنوات يقــوم بأكثــر مــن 70٪ مــن األعمــال واآللــة تنفــذ النســبة 
ــذ اآللــة أكثــر  ــع بعــد ثــاث ســنوات فقــط مــن اآلن أن تُنفِّ الباقيــة، فإنــه مــن المتوقَّ
مــن 50٪ مــن األعمــال، وســوف يكتفــي اإلنســان بــأداء الباقــي، وال يعلــم أحــد متــى 

ســوف تقــوم اآللــة بــكل شــيء وتتــرك اإلنســان بــا عمــل.

عليــه  ســيترتب   »Machine Learning« أو  اآللــة«  »تعلــم  تقنيــات  تطــور  إن 
مخاطــر اجتماعيــة مــن قبيــل: فقــدان الوظائــف، واالســتغناء عــن العامليــن فــي 
ــا مــع  ــد تلقائًيّ ــي ســوف تتول ــك عــن المخاطــر األخــرى الت معظــم المجــاالت، ناهي
تغلغــل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتطــور األبحــاث فيهــا مثــل ظاهــرة التفــرد 
»Singularity« والتــي تعنــي: اســتغناء اآللــة عــن اإلنســان، فتتصــرف مــن تلقــاء 
ــه مــن مدربهــا. ومــع ذلــك نتوقــع أن يكــون الــذكاء  لمت ــى مــا تعَّ نفســها؛ اعتمــاًدا عل
االصطناعــي وتطويــر تقنياتــه مــن أهــم اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي العــام القــادم، 

بــل واألعــوام القادمــة وال أقــول العقــود القادمــة. 

الـذكاء  يعنـي 
أبسـط  فـي  االصطناعـي 
صـوره: أن تحـل اآللـة محـل 
عملـه،  أداء  فـي  اإلنسـان 
انتشـر  اإلطـار  هـذا  وفـي 
مفهـوم المصانـع المظلمة 
وهـي   »Dark Factories«
تعمـل  التـي  المصانـع 
بـدون  فقـط  اآلالت  فيهـا 
بشـرية،  عناصـر  أي  وجـود 
ليسـت  فهـي  وبالتالـي 
بحاجـة إلـى الضـوء لتأديـة 

عملهـا.  
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5. التكنولوجيا العصبية:
»نيورالينك«  شركة  إنشائه  عن  ماسك«  »إيلون  األمريكي  الملياردير  إعان  منذ 
المتخصصة في مجال التقنيات العصبية عام 2016، والتي يتركز نشاطها في تطوير 
شرائح إلكترونية قابلة للزرع في المخ البشري؛ لكي تعمل كواجهات اتصال بينه 
وبين الحواسيب، والجدل ُمثَار حولها، وال يزال العاملون في هذا المجال يتساءلون 
عن الهدف الحقيقي من وراء إنشاء هذه الشركة. ثم جاء رد السيد »ماسك« وأفاد 
أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في دراسة االضطرابات العصبية التي تصيب 
اإلنسان وعاجها، مضيًفا أن الشركة قد تمنح ذوي اإلعاقة القدرة على الحركة 
والتواصل من جديد، واستطرد بأنه في األعوام القليلة الماضية أجرت هذه الشركة 
التنظيمية  الجهات  الحيوانات، وتسعى حالّيًا للحصول على موافقة  تجاربها على 

األمريكية لبدء التجارب على البشر.

ثــم جــاء إعــان الســيد »إيلــون ماســك« األخيــر، فــي 30 نوفمبــر 2022، بالقــول إن 
ــع بــدء تجــارب زرع »شــريحة داخــل المــخ البشــري« باســتخدام جهــاز  مــن المتوقَّ
تطــوره شــركة »نيورالينــك« المتخصصــة فــي صنــع هــذه النوعيــة مــن الشــرائح فــي 

غضــون ســتة أشــهر. 

وقــال »ماســك« إن: »أول تطبيقيــن مســتهدفين فــي التجــارب علــى البشــر باســتخدام 
أدوات »نيورالينــك« ســيكونان اســتعادة البصــر، وإتاحــة الحركة لعضات األشــخاص 
العاجزيــن عــن ذلــك«. واســتطرد قائــلًا: »حتــى لــو لــم يكــن الشــخص مبصــًرا أبــًدا، 

كأن يولــد أعمــى، فنحــن نعتقــد أنــه ال يــزال باســتطاعتنا إعــادة البصــر لــه«.

وختاًما، فإن عاقة ما ســبق بالتحول الرقمي هو أن شــركة »نيورالينك« اســتخدمت 
تقنيــات الرقمنــة والقــدرة علــى التواصــل بيــن الحاســب والخايــا العصبيــة فــي 
المــخ البشــري، وذلــك باســتخدام جهــاز يشــبه »ماكينــة الخياطــة« يقــوم بــزرع خيــوط 
ا فــي المــخ البشــري، قطرهــا يتــراوح بيــن 4 و6 ميكــرون )الميكــرون جــزء  رفيعــة جــّدً
مــن ألــف مــن المليمتــر(. هــذا التواصــل أتــاح لهــذه الخيــوط اســتقبال كميــة هائلــة 
ــا يمكــن اســتنباطه مــن معلومــات،  ــات مــن المــخ البشــري، واســتنباط م مــن البيان

وتحليــل كل هــذا للوصــول إلــى طبيعــة عمــل هــذه الخايــا بــكل دقــة، هــذا أولًا.

ومــن المنطقــي أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي محاولــة توجيــه عمــل هــذه الخايــا 
بدعــوى معالجــة التالــف منهــا، وتعويــض عملهــا عــن طريــق الشــرائح أو »الخيــوط 

اإللكترونيــة« التــي تــم زرعهــا.

ثَمَّ  ومن  وتوجيهه،  البشري  العقل  على  السيطرة  واألخطر-  األهم  -وهو  ثالًثا  ثم 
التحكم في حياة اإلنسان بأكملها.

أعلـن »إيلـون ماسـك«، 
أنـه   2022 نوفمبـر   30 فـي 
تجـارب  بـدء  ـع  المتوقَّ مـن 
المـخ  داخـل  »شـريحة  زرع 
البشـري« باسـتخدام جهـاز 
»نيورالينـك«  شـركة  تطـوره 
صنـع  فـي  المتخصصـة 
هـذه النوعيـة مـن الشـرائح 

في غضون ستة أشهر.  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

298

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



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

299

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

االقتصادي  الصعيد  على  نوعية  قفزات  الماضية  الفترات  خال  العالم  شهد 
والمعرفي والتكنولوجي والعلمي وحتى االجتماعي، فضلًا عن طرق التواصل بين 
ست  البشري، وأسَّ السلوك  تغييًرا ملحوًظا على  القفزات رسخت  تلك  البشر، كل 
لدخولنا إلى عوالم جديدة لم نكن نعرفها من قبل. وكما شهدت البشرية ثورات 
صناعية وتكنولوجية غيرت وجه العالم، نشهد حالّيًا ثورة رقمية هائلة ستغير الكثير 
على كوكب األرض. هذه الثورة قد أسست لدخولنا عصًرا جديًدا نحن على بوابته 
حالّيًا؛ حيث إن القادم أكبر وأعمق وأكثر مما نتصور. كل ذلك سيغير في مفاهيم 
تغيُّرات  في  سندخل  أننا  أكد  الواقع  لكن  ماضية،  كثيرة  لسنوات  راسخة  كانت 
نفسه ال محالة  المتسارع سيفرض  فالتطور  لنستوعبها؛  الوقت  يكفي  لن  جديدة 
على الصعيد العالمي، وأيًضا على صعيد الدول النامية التي ستضطر إلى مواكبة 
يسمى  ما  واقتصاد  الرقمي  االقتصاد  الجديد؛  باالقتصاد  سيرتبط  الذي  التغيُّر 
بالميتافيرس، الذي أصبح حديث الساعة بالنسبة للشركات الكبرى وعلى رأسها 
شركة ميتا التي تضم فيسبوك وغيره من المواقع التي غيرت وجه العالم القديم، 
وأدخلتنا عوالم جديدة في طرق تواصل البشر. واآلن نستعد لدخول عصر عالم 
الميتافيرس والواقع االفتراضي الذي يستلزم استعداًدا اقتصادّيًا لمواكبته. وعند 
الحديث عن كل ذلك التطور والتغيُّر فا بد من تناول دور العمات الرقمية ودورها 

الكبير في مواكبة عوالم الميتافيرس والواقع االفتراضي.

بدايًة، تمثل العمات الرقمية ثورة جديدة في عالم االقتصاد الحديث، وتعبر بوضوح 
عن مواكبتنا له. وتخضع هذه العمات االفتراضية، التي يتداولها األشخاص على 
الخاصة بأسواقها،  المنصات  إلكترونية وعبر  مواقع اإلنترنت من خال محافظ 
إلى عمليات معقدة من التشفير. وتختلف العمات الرقمية عن العمات التقليدية 
التي يتم تبادلها واالحتفاظ بها في البنوك، والتي لها كيان مادي وسوق قانونية. 
كما تفتقر هذه العمات المشفرة إلى تنظيم كاٍف وتشريعات تحمي المستثمرين أو 
المتداولين؛ حيث تخشى بعض الحكومات من طريقة استخدام تلك العمات التي 

عوالم الميتافيرس ونمو 
العمالت الرقمية

حــمــيــد ــم  ــالــ ســ د. 

المفكر والكاتب اإلماراتي

العمـــالت  ـــل  ُتمثِّ
الرقميـــة ثـــورة جديـــدة فـــي 
عالـــم االقتصـــاد الحديـــث، 
ــذا  ــا لهـ ــن مواكبتنـ ــر عـ ـ وُتعبِّ
ويتداولهـــا  االقتصـــاد، 
مواقـــع  علـــى  األشـــخاص 
خـــالل  مـــن  اإلنترنـــت 
إلكترونيـــة  محافـــظ 
وعبـــر المنصـــات الخاصـــة 
أنهـــا  كمـــا  بأســـواقها، 
معقـــدة  لعمليـــات  تخضـــع 

التشـــفير.   مـــن 
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يتعامل بها األشخاص فيما بينهم بشكل مباشر؛ فهي ال تخضع إلى قيود العمات 
التقليدية وال إلى تنظيمها الخاص. وتعمل العمات الرقمية عن طريق ما يُسّمى 
بـ«البلوك تشين« أو تكنولوجيا ساسل الكتل. وتخضع هذه العمات إلى ما يُعَرف 
بتعدين العمات، أو ما يُسّمى بخلق عمات جديدة، وقد بدأ هذا األسلوب مع ُعملة 

البيتكوين وعبر أجهزة كمبيوتر ضخمة مخصصة للتعدين. 

الازمة  بالتشريعات  تتعلق  كبيرة  تحديات  تواجه  الرقمية  العمات  تزال  وال  هذا 
لحماية المستخدمين؛ حيث أدى حظر بعض العمات في عدة دول إلى انخفاض 
قيمة العمات بشكل كبير، فضلًا عن مخاوف من تشريعات قد تحد من العمل في 
العمات المشفرة حول العالم. كما أن هناك قلًقا متزايًدا من استخدام أو شراء 
العمات المشفرة؛ حيث إن البنوك المركزية في العديد من الدول تقوم بحماية 
المشفرة  العمات  على عكس  أموالك  أن  يعني  وهذا  البنوك،  في  األفراد  أموال 
تكون محمية وقابلة لاسترجاع حتى في حال إفاس البنك أو إغاق المصرف 
الذي تحتفظ بأموالك فيه. أما في حالة العمات المشفر الموجودة على منصات 
فعلى  متقلبة؛  العمات  تلك  أسعار  ألن  كبير،  بشكل  مهددة  فهي  العمات  تبادل 
مهددة  إنها  حتى  قيمتها،  من  كبيرة  نسبة  البيتكوين  عملة  فقَدت  المثال،  سبيل 
باالنهيار، وليست البيتكوين وحدها بل الكثير من العمات األخرى، مثل: اإلثيريوم 

والدوجكوين. 

وقد سبق أن أصدرت األمم المتحدة تقارير تحذر من مخاطر العمات الرقمية 
في دول العالم الثالث أو البلدان النامية، وتطرقت إلى ضرورة الحد من توسع هذه 
العمات في تلك الدول عن طريق خلق عمات مشفرة مرتبطة بالبنوك المركزية 
في الدول النامية حسب احتياج كل دولة، بهدف االستفادة من العمات المشفرة 
والحد من المخاطر على الدولة ككل وعلى األفراد أيًضا، ومنع التهرب الضريبي 
واستخدام العمات بطرق غير شرعية أو لخدمة كيانات تهدد االستقرار واألمن 
التنظيم المالي للعمل في قطاع العمات  في تلك الدول. ونّوهت كذلك بضرورة 
المشفرة وفرض قوانين خاصة بالعمات الرقمية وآلية عملها، وتقييد الترويج لتلك 
العمات. وهو ما يعني االستفادة من التطور الحاصل في المجال الرقمي لكن مع 

تأمين الحماية الكافية في مجال العمات الرقمية. 

ومع أن العمات المشفرة تَُعد مستقبل العمات العالمية، وستكون أساًسا للتبادل 
النقدي في عالم الميتافيرس، فإنها تشهد حالّيًا تقلبات واسعة قد تقود إلى مزيد 
من التنظيم في عمل هذه العمات، أو تقود إلى تغيير شامل بعد انهيار محتوم؛ 
فقرارات البنك الفيدرالي األمريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة وأيًضا القيود التي 
فرضتها بنوك عالمية، تسببت في تخفيض سعر العمات الرقمية األساسية، وربما 
تحتاج إلى وقت طويل لتعود إلى سابق عهدها حتى تعود السوق للعمل كما كانت 

العمـــالت  تفتقـــر 
تنظيـــم  إلـــى  المشـــفرة 
تحمـــي  وتشـــريعات  كاٍف 
المســـتثمرين أو المتداوليـــن؛ 
بعـــض  تخشـــى  حيـــث 
طريقـــة  مـــن  الحكومـــات 
العمـــالت  تلـــك  اســـتخدام 
التـــي يتعامـــل بهـــا األشـــخاص 
بشـــكل مباشـــر،  بينهـــم  فيمـــا 
كمـــا أنهـــا ال تخضـــع إلـــى قيـــود 
العمـــالت التقليديـــة وال إلـــى 

الخـــاص.   تنظيمهـــا 
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قبل رفع سعر الفائدة على أقل تقدير. هذا ومن غير المعلوم -حتى هذه اللحظة- 
توجه السوق فيما يتعلق بالعمات الرقمية ومستقبلها، وفيما إذا كانت ستُعتََمد في 
نهاية المطاف أو سيُخلَق شكل جديد لتلك العمات وتنهار الحالية تماًما، وهذا 
وهذا  دوالر.  تريليون  بأكثر من  ر  تُقدَّ الدوالرات في سوق  بمليارات  يعني خسائر 
يقودنا إلى سبب وجود كيانات كبيرة تسعى الستمرار هذه العمات التي باتت جزًءا 
من االقتصاد العالمي، وأنه ليس غريًبا وجود مستثمرين كبار في العالم يحاولون 

جهدهم لدعم هذه العمات ومنع انهيارها بشكل كامل.   

تجاوز  في  فإذا نجحت  المحك؛  على  الرقمية  العمات  إن مستقبل  الحقيقة  في 
محنتها العالمية واستمرت من خال ثقة المتداولين، فإنها من دون شك ستستمر 
وستكون محرًكا اقتصادّيًا كبيًرا في المستقبل، وهذا هو جوهر العملية. فإذا كانت 
تخضع  كانت  إذا  أما  فستنجو،  العمات  هذه  في  المتداولين  ِقبل  من  ثقة  هناك 
فقط للعرض والطلب وتتأثر بالتغيرات االقتصادية بشكل مفرط فإن المستثمرين 
سيسعون في نهاية المطاف للتخلص منها، وستنهار هذه العمات، وقد تتاشى 
مع عدم وجود قوانين تحميها، وقبل كل ذلك غطاء بنكي يحمي مقتنيها. لكن على 
الرغم من كل ذلك، فإن العصر الجديد على أبواب عالم الميتافيرس يفرض على 

دول العالم تقبُّل العمات الرقمية التي ستكون المحرك األساسي في االقتصاد. 

ستكون  التي  االقتصادات  من  جديًدا  شكلًا  سيفرض  الميتافيرس  اقتصاد  إن 
العالم  التبحر في هذا  وعند  معهودة.  ليست  وأشكال  اقتصادية  محرًكا ألساليب 
سنجد أن العمات الرقمية جزء أساسي وال يمكن النظر لها بتشكك؛ ألن فكرة 
الميتافيرس كلها تتاءم مع الشكل الرقمي للعمات االفتراضية أو المشفرة، ومن 
عن  الحديث  وعند  العمات.  لتلك  ومشجًعا  حامًيا  سيكون  الميتافيرس  فإن  ثَمَّ 
الميتافيرس والطفرة التي سيشكلها سنجد أننا نتجه نحو الطريق الصحيح؛ فعوالم 
الذكاء االصطناعي والعالم االفتراضي ستفتح آفاًقا جديدة، وقد تسهم في هذا 
االقتصاد بأكثر من تريليون دوالر خال العشر سنوات المقبلة، وقد دخلت شركات 
في  الكثير  وغيرهما  ومايكروسوفت،  لفيسبوك(،  األم  )الشركة  ميتا  مثل:  كبرى، 
التكنولوجية  بالتقنيات  مباشرة  لها عاقة  ليس  التي  الشركات  أما  العوالم.  هذه 
فهي حريصة على توفير منصات خاصة في عوالم الميتافيرس؛ فالشكل الجديد 
عا  الذي فرضته األعوام األخيرة وانتشار أوبئة غيرت أساليب العمل القديمة سرَّ
من االنتقال إلى طرق جديدة في التواصل والعمل. وقد أصبح الميتافيرس موازًيا 
للعالم الواقعي؛ فحضور اجتماع افتراضي أو االلتقاء بعمائك عن طريق الواقع 
المعزز سيكون جزًءا أصيلًا من العمل، وليس مجرد نظريات أو رفاهيات، بل هو 

الواقع بحد ذاته. 

يتـــالءم  الميتافيـــرس 
مـــع الشـــكل الرقمـــي للعمـــالت 
المشـــفرة،  أو  االفتراضيـــة 
حامًيـــا  ســـيكون  أنـــه  كمـــا 
العمـــالت؛  لتلـــك  ومشـــجًعا 
فعوالـــم الـــذكاء االصطناعـــي 
والعالـــم االفتراضـــي ســـتفتح 
ُتســـِهم  وقـــد  جديـــدة،  آفاًقـــا 
فـــي هـــذا االقتصـــاد بأكثـــر مـــن 
تريليـــون دوالر خـــالل العشـــر 

المقبلـــة.   ســـنوات 
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حين نتحدث عن الميتافيرس فنحن نتحدث عن التجارة اإللكترونية؛ حيث سيكون 
البحث  ومتنوعة، فعصر  إلكترونية مفتوحة  بمثابة متاجر  االفتراضي  الواقع  هذا 
يناسبك،  ما  واختيار  افتراضية  أسواق  إلى  دخولك  إلى  يتغير  الويب  طريق  عن 
وهذا قد يغير أيًضا من طرق التسويق التي ستغدو افتراضية بما في ذلك مراكز 
والمؤتمرات  االجتماعات  مراكز  عن  نتحدث  وأيًضا  التجزئة،  وأسواق  التسوق 
االفتراضية على صعيد محلي أو عالمي، وبما يتناسب مع جميع الشركات، فضلًا 
عن مراكز التدريب والتدريس وربما الجامعات التي ال بد أن تتيح مراكز لها في 
العالم االفتراضي. أما إذا تحدثنا عن الترفيه واأللعاب وأيًضا التواصل االجتماعي 
ذلك  وكل  الميتافيرس،  عصر  دخول  مع  تماًما  ستختلف  الحالية  مفاهيمها  فإن 
بالطبع سيتيح العمل لعدة قطاعات فاعلة، وسيعزز العمات الرقمية التي سيكون 

لها فرصة للنمو الهائل مع التطور الكبير في العوالم االفتراضية. 

التطورات  ومواكبة  الميتافيرس  عالم  دخول  فإن  العربية  للدول  بالنسبة  وختاًما، 
عليه  وعملت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أدركته  ما  وهو  منه؛  بد  ال  أمر  هو 
خال الفترة الماضية. وعلى الرغم من أن التشريعات أو حتى تنظيم العمل في 
عالم الميتافيرس في دولنا العربية لم ينطلق بعد، فإن اإلمارات ستكون رائدة في 
التحويات  والرقابة على  لتنظيم  ليكون هناك مركز خاص  الشأن  بهذا  المنطقة 
المادية، أي العمات المشفرة التي ستُستَخَدم في هذا العالم. وقد كان لوزارات 
الميتافيرس، مثل وزارة  لها مقر في منصات  اإلمارات اهتمام كبير في أن يكون 
الواقع االفتراضي لتفِعّل فرًصا جديدة في  ا لها على  االقتصاد التي أطلقت مقّرً
االقتصاد الرقمي. كما تسعى اإلمارات ألن تكون ضمن المساهمين العشرة األَُول 
في الميتافيرس؛ لتوفر فرًصا اقتصادية جديدة للدولة والشركات العاملة فيها عبر 
طرق أبواب العالم االفتراضي والدخول من أوسع هذه األبواب، وتوفر أيًضا فرص 
عمل آلالف الشباب عبر وسائل مختلفة تضمن تنوع مصادر االقتصاد في الباد 

في عوالم الميتافيرس التي هي ببساطة ستكون مستقبل اإلنترنت. 

للـــدول  بالنســـبة 
العربيـــة فـــإن دخـــول عالـــم 
بـــد  ال  أمـــر  الميتافيـــرس 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  منـــه، 
حتـــى  أو  التشـــريعات  أن 
عالـــم  فـــي  العمـــل  تنظيـــم 
دولنـــا  فـــي  الميتافيـــرس 
العربيـــة لـــم ينطلـــق بعـــد، 
ســـتكون  اإلمـــارات  فـــإن 
رائـــدة فـــي المنطقـــة بهـــذا 

الشـــأن.   
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أبرز ١٠ اجتاهات تقنية فـي عام ٢٠٢٣

)AI) الذكاء االصطناعي
من املتوقع أن يتنامى دور الذكاء االصطناعي 
فـي العديد من املؤسسات والشركات التجارية 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  وستعمل  العاملية، 

كحلقة وصل بني املنتج واملستهلك. 

١

٣

)Metaverse) التحول إلى ميتافيرس
إلى  دوالر  تريليونات   ٥ "ميتافيرس"  سيضيف 
أن  ح  ويرجَّ  .٢٠٣٠ عام  بحلول  العاملي  االقتصاد 

يرسم عام ٢٠٢٣ هذا االجتاه للعقد املقبل.

٢

)Web3) "تقنية "ويب٣
الالمركزية  تكنولوجيا  تتقدم  أن  ح  املرجَّ من 
فـي  الكبير  التقدم  على  اعتماًدا  العام  هذا 
تشني"  "البلوك  الكتل  سلسلة  تقنية 

 .(Blockchain)

٥
)Gene editing) التحرير اجليني

من املتوقع تسارع تقنيات حترير اجلينات التي 
اجلينات  تعديل  على  القدرة  البشر  ستمنح 
طفرات  فـي  التحكم  خالل  من  الوراثية 

.(DNA) احلمض النووي

بناء اجلسور بني العالم الرقمي والواقعي
العاملني  بني  الفجوة  تضييق  مواصلة  ح  املرجَّ من 
بني  الدمج  خالل  من  والواقعي،  االفتراضي 
 ،(Digital twin) الرقمية"  "التوأمة  تكنولوجيا 

.(3D printing) "و"الطباعة ثالثية األبعاد

٤

التقدم فـي احلوسبة الكمومية 
)Quantum computing)

هناك سباق عاملي لتطوير احلوسبة الكمومية؛ إذ 
املتحدة،  الواليات  مثل:  الكبرى،  الدول  متول 
لتطوير  برامج  وروسيا،  والصني،  وبريطانيا، 

تكنولوجيا احلوسبة الكمومية.

٦

النظام املستقل 
)Autonomous System)

إنشاء  إحراز  فـي  التقدم  األعمال  رواد  سيواصل 
اخلدمات  مجال  فـي  خاصة  مستقلة،  أنظمة 
استخدام  فـي  التوسع  وسيتم  اللوجستية، 
إلى  باإلضافة  القيادة،  ذاتية  والسفن  الشاحنات 

روبوتات التوصيل.

٩

التقدم فـي التكنولوجيا اخلضراء 
)Green Technology)

الهيدروجني  قطاع  فـي  التقدم  مواصلة 
الطاقة  شبكات  تطوير  جانب  إلى  األخضر 

الالمركزية. 

٧

٨
الروبوتات 

املظهر  فـي  بالبشر  أشبه  الروبوتات  ستصبح 
والقدرة، ومن املتوقع أن تقوم الروبوتات بأداء 
واملصانع  املستودعات  فـي  تعقيًدا  أكثر  مهام 
التصنيع  فـي  البشر  مع  جنب  إلى  جنًبا 

واخلدمات اللوجستية.

١٠
تنامي التكنولوجيا املستدامة

الدفع نحو جعل سالسل التوريد أكثر شفافية، 
للطاقة  موفرة  واخلدمات  املنتجات  وستكون 

ومدعومة بتكنولوجيا أكثر استدامة.
Source: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/11/21/the-top-10-tech-trends-in-2023-everyone-must-be

-ready-for/?sh=42ab86257df0 
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فـي العديد من املؤسسات والشركات التجارية 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  وستعمل  العاملية، 

كحلقة وصل بني املنتج واملستهلك. 

١

٣

)Metaverse) التحول إلى ميتافيرس
إلى  دوالر  تريليونات   ٥ "ميتافيرس"  سيضيف 
أن  ح  ويرجَّ  .٢٠٣٠ عام  بحلول  العاملي  االقتصاد 

يرسم عام ٢٠٢٣ هذا االجتاه للعقد املقبل.

٢

)Web3) "تقنية "ويب٣
الالمركزية  تكنولوجيا  تتقدم  أن  ح  املرجَّ من 
فـي  الكبير  التقدم  على  اعتماًدا  العام  هذا 
تشني"  "البلوك  الكتل  سلسلة  تقنية 

 .(Blockchain)

٥
)Gene editing) التحرير اجليني

من املتوقع تسارع تقنيات حترير اجلينات التي 
اجلينات  تعديل  على  القدرة  البشر  ستمنح 
طفرات  فـي  التحكم  خالل  من  الوراثية 

.(DNA) احلمض النووي

بناء اجلسور بني العالم الرقمي والواقعي
العاملني  بني  الفجوة  تضييق  مواصلة  ح  املرجَّ من 
بني  الدمج  خالل  من  والواقعي،  االفتراضي 
 ،(Digital twin) الرقمية"  "التوأمة  تكنولوجيا 

.(3D printing) "و"الطباعة ثالثية األبعاد

٤

التقدم فـي احلوسبة الكمومية 
)Quantum computing)

هناك سباق عاملي لتطوير احلوسبة الكمومية؛ إذ 
املتحدة،  الواليات  مثل:  الكبرى،  الدول  متول 
لتطوير  برامج  وروسيا،  والصني،  وبريطانيا، 

تكنولوجيا احلوسبة الكمومية.

٦

النظام املستقل 
)Autonomous System)

إنشاء  إحراز  فـي  التقدم  األعمال  رواد  سيواصل 
اخلدمات  مجال  فـي  خاصة  مستقلة،  أنظمة 
استخدام  فـي  التوسع  وسيتم  اللوجستية، 
إلى  باإلضافة  القيادة،  ذاتية  والسفن  الشاحنات 

روبوتات التوصيل.

٩

التقدم فـي التكنولوجيا اخلضراء 
)Green Technology)

الهيدروجني  قطاع  فـي  التقدم  مواصلة 
الطاقة  شبكات  تطوير  جانب  إلى  األخضر 

الالمركزية. 

٧

٨
الروبوتات 

املظهر  فـي  بالبشر  أشبه  الروبوتات  ستصبح 
والقدرة، ومن املتوقع أن تقوم الروبوتات بأداء 
واملصانع  املستودعات  فـي  تعقيًدا  أكثر  مهام 
التصنيع  فـي  البشر  مع  جنب  إلى  جنًبا 

واخلدمات اللوجستية.

١٠
تنامي التكنولوجيا املستدامة

الدفع نحو جعل سالسل التوريد أكثر شفافية، 
للطاقة  موفرة  واخلدمات  املنتجات  وستكون 

ومدعومة بتكنولوجيا أكثر استدامة.
Source: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/11/21/the-top-10-tech-trends-in-2023-everyone-must-be

-ready-for/?sh=42ab86257df0 
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فــي ظــل تزايُــد الطلــب فــي دول الشــرق األوســط علــى تكنولوجيــا االتصــاالت 
والمعلومــات وعلــى خدمــات اإلنترنــت، أصبحــت تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن مســتقبل الهيــاكل األمنيــة الوطنيــة، وأصبــح مــن الضــروري أن 
تعتمــد مؤسســات الــدول علــى هــذه التكنولوجيــا التــي أصبحــت جزًءا من المســتقبل، 
الفّعــال؛ لتحســين  الســيبراني  التشــديد علــى تطويــر األمــن  لكــن تحــت شــرط 
ــروف أن  ــي والهجمــات الســيبرانية، فمــن المع الدفاعــات ضــد اإلرهــاب اإللكترون

ــة الســيبرانية ترســم مامــح الحــروب فــي القــرن القــادم.  الهيمن

إن األمــن الســيبراني مــن أهــم مجــاالت األمــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين ، 
ــة  ــة التــي تســتخدمها الــدول لحماي ــة الحديث ــه مجموعــة األنظمــة التقني ويُقَصــد ب
الشــبكات وأجهــزة الحاســب اآللــي وكل مــا هــو موجــود علــى الشــبكة الدوليــة 
للمعلومــات. وهــو أمــر ضــروري وحيــوي فــي ظــل انتشــار الهجمــات الســيبرانية، 
وهــي عمليــات فــي الفضــاء اإللكترونــي تســتخدم وســائل وأســاليب قتــال ترقــى 
إلــى مســتوى النــزاع المســلح أو تُجــرى فــي ســياقه، ضمــن المعنــى المقصــود فــي 
القانــون الدولــي اإلنســاني. ويثــور القلــق بشــأنها بســبب ضعف الشــبكات اإللكترونية 
ــا تتعــرض  ــة مــن جــراء الهجمــات الســيبرانية. فعندم ــة اإلنســانية المحتمل والتكلف
الحواســيب أو الشــبكات التابعــة لدولــة مــا لهجــوم أو اختــراق أو تعطيــل، فقــد 
يُعــرِّض ذلــك المدنييــن لخطــر الحرمــان مــن الحصــول علــى االحتياجــات األساســية، 

ــاء وغيرهــا. ــة والكهرب ــة الصحي ــاه الشــرب والرعاي ــل: مي مث

ومــع التطــور الســريع فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ظهــرت تقنيات 
جديــدة، منهــا تقنيــة الميتافيــرس، والتــي أثــار ظهورهــا مخــاوف خاصــة فيمــا يتعلــق 

باألمــن الســيبراني، وأمــن األفــراد علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات. 

ويتكــون مصطلــح Metaverse مــن شــقين األول (Meta=beyond) أي مــا بعــد 
أو مــا وراء، والثانــي (verse=universe) أي الكــون، وبالتالــي يعنــي المصطلــح 

 مســتقبل األمـن الســـيبراني
في عصر الميتافيرس

د. نــانــيــس عــبــد الــــرازق فهمي

خبيرة في شـــؤون األمـــن اإلقـلـيـمي

مصطلـح  يتكـون 
شـقين  مـن   Metaverse

 (Meta=beyond) األول 
أي ما بعد أو ما وراء، والثاني 
أي   (verse=universe)

يعنـي  وبالتالـي  الكـون، 
وراء  »مـا  المصطلـح 
تعريفـه  ويمكـن  الكـون«. 
على أنه مساحة افتراضية 
خـال  مـن  التفاعـل  تتيـح 
ثاثيـة  افتراضيـة  صـور 
تحاكـي  بطريقـة  األبعـاد 

الحقيقـي.   الواقـع 
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»مــا وراء الكــون«. ويمكــن تعريفــه علــى أنــه مســاحة افتراضيــة تتيــح التفاعــل مــن 
ــة األبعــاد بطريقــة تحاكــي الواقــع الحقيقــي، ويجــب  ــة ثاثي خــال صــور افتراضي
علــى المســتخدم امتــاك أدوات خاصــة كســماعات ونظــارات، فضــلًا عــن البرامــج 
إعــان  بعــد  العلــن  إلــى  الميتافيــرس  ظهــرت  وقــد  بهــا.  المرتبطــة  التطبيقيــة 
شــركة فيســبوك أنهــا ســتقوم بتطويــر هــذه التقنيــة لكــي تضفــي تجــارب مميــزة 
للمتعامليــن فــي البيئــة االفتراضيــة، وذكــر مؤســس فيســبوك »مــارك زوكربيــرج« »إن 
ميتافيــرس عبــارة عــن مجموعــة مــن المســاحات االفتراضيــة، حيــث يمكــن إنشــاؤها 

واستكشــافها مــع أشــخاص آخريــن ليســوا فــي المســاحة الماديــة نفســها«. 

وعلـى الرغـم مـن أن الميتافيـرس -وفًقا للخبراء- سـتكون التقنية القادمة للحوسـبة 
المسـتخدمة فـي البنـاء واألنشـطة الرقميـة التـي تحاكي العالـم الحقيقي؛ مما يدعم 
سـرعة األداء واالتصـال فـي مجـال األعمـال، فـإن لها آثارها السـلبية، خاصة عندما 

يتعلـق األمـر بمسـألة الخصوصية واألمن السـيبراني، علـى النحو التالي: 

التأثيــر علــى صحــة األفــراد؛ مــن خــالل افتقــاد حقيقة اإلنســان والمجتمع؛  	
حيــث ال يوفــر الواقــع االفتراضــي المســتوى نفســه مــن الســعادة والرضــا كمــا 
ــى تصــور اإلنســان للوقــت والمــكان الحقيقييــن،  ــر عل فــي الواقــع؛ ممــا قــد يؤث
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعكاســات قــد تكــون غيــر معروفــة اآلن، لكــن تشــير 
الدراســات إلــى أنــه كلمــا عــاش األفــراد فــي العوالــم االفتراضيــة ابتعــدوا عــن 
ن الميتافيرس  الحقيقــة أو التفاعــل مــع أشــخاص أو أصدقــاء حقيقيين. كمــا تمكَّ
األشــخاص مــن إنشــاء هويــات افتراضيــة مزيفــة؛ وقــد يكــون للشــخص هويــات 
متعــددة؛ ممــا يؤثــر علــى صحتــه النفســية، فضــلًا عــن إمكانيــة امتــاك أصــول 

افتراضيــة ال يتطلــب امتاكهــا إجــراءات قانونيــة.

تتطلبهــا  	 التــي  البيانــات  مــن  الهائــل  الكــم  تأميــن  علــى  القــدرة  افتقــاد 
الميتافيــرس؛ حيــث تحــول الميتافيــرس العالــم الحقيقــي إلى عوالــم افتراضية؛ 
ممــا يتطلــب كميــة كبيــرة مــن المحتــوى الثنائــي والثاثــي األبعــاد، األمــر الــذي 
ــة  ــد مــن إمكاني ــا؛ ممــا يزي ــا ونقله ــات وتخزينه ــى إنشــاء البيان ــب عل ــد الطل يزي
ســرقة بيانــات األفــراد المخزنــة فــي ملفــات تعريــف المســتخدمين فــي حســاب 
الميتافيــرس الخــاص بهــم، أو انتحــال شــخصياتهم، أو ســرقة بياناتهــم الماليــة، 

فضــلًا عــن صعوبــة حمايــة الملكيــة الفكريــة للمســتخدمين. 

المعلومــات  	 تُســتَخدم  قــد  حيــث  المســتخدمين؛  خصوصيــة  محدوديــة 
الشــخصية التــي تُجَمــع مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي للتشــهير أو االبتــزاز، 
أخــًذا فــي االعتبــار أن الميتافيــرس يعتمــد علــى بيانــات شــخصية أكثــر تفصيــلًا 
عــن مســتخدميه.  باإلضافــة إلــى زيــادة وتعقيــد الهجمــات اإللكترونيــة وهجمــات 

مـــن  الرغـــم  علـــى 
-وفًقـــا  الميتافيـــرس  أن 
للخبـــراء- ســـتكون التقنيـــة 
للحوســـبة  القادمـــة 
المســـتخدمة فـــي البنـــاء 
واألنشـــطة الرقميـــة التـــي 
ـــم الحقيقـــي؛  تحاكـــي العال
ممـــا يدعـــم ســـرعة األداء 
مجـــال  فـــي  واالتصـــال 
األعمـــال، فـــإن لهـــا آثارهـــا 
ــا  ــة عندمـ ــلبية، خاصـ السـ
بمســـألة  األمـــر  يتعلـــق 
واألمـــن  الخصوصيـــة 

الســـيبراني.  
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الهندســة االجتماعيــة وهجمــات الفديــة وهجمــات حجــب الخدمــة؛ ففــي العالــم 
الحقيقــي، يمكــن منــع اســتراق النظــر أو التعقــب أو التحــرش من خــال العقوبات 
ــق اإلجــراءات نفســها فــي الميتافيــرس؛ ممــا يجعــل وقــوع  الرادعــة، لكــن ال تُطبَّ

مثــل هــذه الجرائــم أكثــر احتمــالًا.

يُضـاف إلـى مـا سـبق، أن حـروب المعلومـات فـي عالـم الميتافيـرس سـتمثل تهديـًدا 
حقيقّيًا يمكن استخدامه لنشر المعلومات والبيانات والمضللة؛ إذ تشير الترجيحات 
الميتافيـرس، وسـتصبح  فـي عالـم  إقناًعـا  أكثـر  الكاذبـة سـتصبح  األخبـار  أن  إلـى 
التغطيـة اإلخباريـة أكثـر ترويًعـا، فـي حيـن سـتصبح الرياضـة والترفيـه أكثـر واقعيـة. 
كمـا سيشـهد هـذا العالـم االفتراضـي زيـادة المؤثـرات العاطفيـة، األمـر الـذي يمكـن 

لبعـض الجهـات أن تسـتغله، مثـل التنظيمـات اإلرهابيـة والجماعـات المتطرفـة.

ما الذي يمكن فعله حيال هذه المخاطر؟
فــي ضــوء اســتعراض المخاطــر الســابقة، وفــي إطار المحاوالت المبدئية الســتخدام 
الميتافيــرس، يمكــن حمايــة الخصوصيــة فــي العالــم ثاثــي األبعــاد فــي الميتافيــرس 
مــن خــال ثــاث طــرق تتضمــن: إنشــاء أفاتــار معيــن يعكــس أنشــطة المســتخدم، 
ــره مــن المســتخدمين،  ــد غي وإنشــاء نســخة خاصــة لمــكان خــاص للمســتخدم تبع
وإمكانيــة اختفــاء أو تنكــر المســتخدم. علــى أن تكــون هــذه الطــرق متاحــة فــي قائمــة 
الخصوصيــة، وهــو مــا تشــير التقديــرات إلــى إمكانيــة تطبيقــه حتــى اآلن، لكــن قــد 

يختلــف األمــر إذا تطــورت الميتافيــرس وأصبحــت أكثــر تعقيــًدا.

وبشــكل عــام، كلمــا زادت تعقيــدات اإلنترنــت زادت الهجمــات اإللكترونيــة. وفــي 
ظــل عــدم إدراك المســتخدمين لحجــم التهديــدات اإللكترونيــة بعــد تبنــي تقنيــة 
الميتافيــرس، فمــن المرّجــح أن تــزداد الســرقة اليوميــة للهويــات وبيانــات بطاقــات 
الخبيثــة  البرمجيــات  هجمــات  عــن  فضــلًا  وغيرهــا،  المــرور  وكلمــات  االئتمــان 
واالحتيــال بســبب افتقــار الجاهزيــة لــدى العديــد مــن الــدول وعــدم وجــود خطــط 

فعالــة للحمايــة اإللكترونيــة.

األمــن  أولويــات  رأس  علــى  اآللــي  الحاســب  أجهــزة  حمايــة  أن  بمــا  وختاًمــا، 
الميتافيــرس  اســتخدام  معــدالت  فــي  المتوقعــة  الزيــادة  مــع  فإنــه  الســيبراني، 
مــن المرّجــح ارتفــاع معــدالت اختــراق المنصــات واألجهــزة، وتفاقــم التهديــدات 
واالنتهــاكات التــي تســتهدف البيانــات، ويمكــن أن يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة فــي 
العالــم الواقعــي. هــذا ويظــل الميتافيــرس إحــدى التقنيــات المبهــرة فــي الوقــت 
الراهــن وفــي المســتقبل، لكــن المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة غيــر محــدودة؛ ممــا 

يعــرض األمــن الشــخصي واألمــن الســيبراني لخطــر دائــم. 

فـي إطـار المحـاوالت 
السـتخدام  المبدئيـة 
الميتافيـرس، يمكـن حماية 
العالـم  فـي  الخصوصيـة 
خـال  مـن  األبعـاد  ثاثـي 
تتضمـن:  طـرق  ثـاث 
إنشـاء أفاتـار معيـن يعكـس 
أنشطة المستخدم، وإنشاء 
لمـكان  خاصـة  نسـخة 
تبعـد  للمسـتخدم  خـاص 
المسـتخدمين،  مـن  غيـره 
تنكـر  أو  اختفـاء  وإمكانيـة 
المسـتخدم. علـى أن تكـون 
فـي  متاحـة  الطـرق  هـذه 

الخصوصيـة.   قائمـة 
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 (Humanoid ــات الشــبيهة بالبشــر ــى الرغــم مــن تعــدد المخــاوف مــن الروبوت عل
(Robots في الشــكل والتصرفات وردود الفعل، شــهدت الســنوات القليلة الماضية 
اســتثمارات مكثفــة فــي هــذا المجــال، ال ســيما أن شــكلها البشــري قــد يكــون هــو 
المفتــاح لدمجهــا فــي حيــاة البشــر اليوميــة، وبخاصــة مــع تزايــد قبولهــم لهــا جــراء 
البشــرية الســلوكيات  لبعــض  الروبــوت  واستنســاخ  ناحيــة،  مــن  بينهمــا   التشــابه 
أو الحيوانيــة مــن خــال برمجتــه التــي تمكنــه مــن تنفيــذ أوامــر مباشــرة بمســاعدة 

أحــد المحــركات الــذي يعتمــد علــى مصــدر بعينــه للطاقــة مــن ناحيــة ثانيــة. 

أوًلا: اآلمال المعقودة
تتعــدد اآلمــال المعقــودة علــى الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر بالنظــر إلــى جملــة مــن 

النقــاط التــي يمكــن الوقــوف عليهــا علــى النحــو التالــي:

1. تفضيــالت المســتخدمين: يفضــل البشــر -بصــورة عامــة- الروبوتــات الشــبيهة 
بالبشــر لقدرتهــا علــى التفكيــر بعواطــف مســتقلة، وهــو مــا يحــدث عندمــا يتصــرف 
الروبــوت -فيمــا يبــدو- وفًقــا لمعتقداتــه ورغباتــه، ال وفًقــا لمــا هــو مبرمــج للقيــام 
بــه. ومــا يدلــل علــى ذلــك النتائــج التــي توصــل لهــا المعهــد اإليطالــي للتكنولوجيــا 
عقــب تجربــة أجراهــا علــى مجموعــة مــن المســتجيبين لروبــوت مجســم مبرمــج 
ــص المســتجيبون  ــد خل ــرف باســم (iCub)، وق ــع البشــر بشــكل ودي يُع ــل م للتعام
إلــى أن تصرفــات الروبــوت كانــت مقصــودة مــن جانبــه. وهــو مــا يعنــي اعتقــاد البشــر 
ــل  ، التصــرف مث ــمَّ ــر المســتقل، ومــن ثَ ــى التفكي ــذكاء االصطناعــي عل فــي قــدرة ال
البشــر مــن ناحيــة، وإحســاس البشــر بمزيــد مــن الراحــة عنــد التفاعــل مــع روبــوت 
يشــبههم مــن ناحيــة ثانيــة، ووجــود عاقــة بيــن الشــكل المجسم/الســلوك الشــبيه 
ــى الروبــوت مــن  ــل إلــى إســناد الفكــر المستقل/الســلوك المتعمــد إل بالبشــر والمي

ناحيــة ثالثــة.

الروبوتات الشـبيهة بالبشـــر: 
المخـــاوف واآلمـــال

الــــبــــهــــي رغــــــــــــــدة  د. 

مدرس العلوم السياسية - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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2. اســتخدامات متعــددة: تتعــدد مجــاالت اســتخدام الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر 
والوظائــف التــي يمكنهــا االضطــاع بهــا لتشــمل: موظفــي االســتقبال )علــى شــاكلة 
ــم، وإجــراء  ــع والمطاعــم، والتعلي ــي المصان ــل ف ــي(، والعم ــكا« اليابان ــوت »إري الروب
 «NAO» الجراحــات، واإلرشــاد الســياحي، والعنايــة بكبــار الســن، مثــل: روبــوت
وروبــوت «Pepper» فــي دار رعايــة مينيســوتا لرعايــة مرضــى ألزهايمــر فــي 
مراحلــه المبكــرة، وكــذا الروبــوت »ناديــن« الــذي طورتــه مديــرة معهــد اإلبــداع 

المرئــي بســنغافورة »ناديــة تالمــان«.

وعلى صعيد مواٍز، صّممت شــركة »هانســون« الروبوت »صوفيا« لترافق كبار الســن 
فــي شــكل مــن أشــكال التمريــض المنزلــي، وقّدمــت شــركة »بوســطن دينامكــس« عــدة 
روبوتــات أبرزهــا »أطلــس« ليقــدم خدمــات البحــث واإلنقــاذ ونقــل اإلمــدادات الثقيلــة 
فــي الحــاالت الطارئــة، كمــا قّدمــت شــركة »هونــدا« الروبــوت »أســيمو« للتفاعــل مــع 

البشــر بصــورة طبيعيــة كمــا تفعــل روبوتــات الدردشــة التفاعليــة.

ــة بشــكل مضطــرد  ــة والخدمي ــات الصناعي ــد عــدد الروبوت 3. نمــو مضطــرد: تزاي
فــي مناطــق عديــدة حــول العالــم؛ ففــي عــام 2021، بــدأ تشــغيل أكثــر مــن 517 ألــف 
روبــوت صناعــي بزيــادة تصــل إلــى 31٪ مقارنــة بعــام 2020، ليصــل إجمالي الرصيد 
العالمــي مــن الروبوتــات إلــى 3.5 ماييــن روبــوت، وإن اســتحوذت القــارة اآلســيوية 
علــى 74٪ مــن عمليــات توظيــف الروبوتــات فــي عــام 2021، وتصــدرت الصيــن هــذا 
المجــال بزيــادة تقــدر بنحــو 51٪، تليهــا اليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة. أمــا 
ــى الصعيــد األوروبــي، فقــد وّظفــت صناعــة الســيارات األلمانيــة 1500 روبــوت  عل
ــا  لــكل عشــرة آالف موظــف. ويأتــي تزايــد الطلــب علــى اســتخدام الروبوتــات عالمّيً
ــة، وتعطــل ساســل  ــا العالي ــى المنتجــات ذات التكنولوجي ــب عل ــد الطل نتيجــة تزاي
التوريــد العالميــة جــراء جائحــة كورونــا واألزمــة األوكرانيــة، ونقــص األيــدي العاملــة 

التــي تتطلــب مهــارات يدويــة.

4. اســتثمارات مكثفــة: تتعــدد الشــركات الراميــة إلــى تطويــر الروبوتــات الشــبيهة 
بالبشــر لتشــمل: شــركة »هيونــداي« و »بوســطن دايناميكــس« )اللتيــن تســتثمران 
أكثــر مــن 400 مليــون دوالر فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات(، وشــركة 
»هونــدا« )التــي تســتثمر وبقــوة فــي الروبــوت المعــروف باســم »أفاتــار«(، وشــركتي 
»جنــرال موتــورز« و »ناســا« )اللتيــن تتعاونــان فــي مجــال تطويــر الجيــل التالــي مــن 
الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر الســتخدامها علــى ســطح القمر/المريــخ(، وشــركة 

ــازل العمــاء(. »فــورد« )التــي تختبــر روبوتــات يمكنهــا تســليم طــرود إلــى من

وفـــي ســـياق متصـــل، كشـــف »إيلـــون ماســـك« النقـــاب عـــن أول روبـــوت بشـــري مقـــدم 
مـــن شـــركة »تســـا« تحـــت اســـم »أوبتيمـــوس« (Optimus)، مصحوًبـــا بمقطـــع 

تزايَـد عـدد الروبوتات 
والـخـدمـيـــة  الـصـنـاعـيــــــة 
بشـكل مضطرد فـي مناطق 
ففـي  العالـم؛  عديـدة حـول 
تشـغيل  بـدأ   ،2021 عـام 
أكثـر مـن 517 ألـف روبـوت 
إلـى  بزيـادة تصـل  صناعـي 
 ،2020 بعـام  مقارنـة   ٪31
الرصيـد  إجمالـي  ليصـل 
العالمـي مـن الروبوتات إلى 

روبـوت.   3.5 ماييـن 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

مصـــور لـــه حامـــلًا أحـــد الصناديـــق، ناقـــلًا بعـــض القضبـــان فـــي مصنـــع الشـــركة، 
ليعكـــس ذلـــك كيـــف تتطـــور صناعـــة الروبوتـــات علـــى المســـتوى العملـــي علـــى يـــد 
إحـــدى الشـــركات الرائـــدة التـــي تأمـــل فـــي التوســـع إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن الســـيارات 
ــًرا مـــن الروبوتـــات متعـــددة الوظائـــف علـــى  ــا مبتكـ ــادة، لتطـــور نموذًجـ ــة القيـ ذاتيـ
ـــا  ـــى م ـــك إل ـــق البشـــر ليتحـــول بذل ـــة، ويراف ـــى مشـــكلة نقـــص العمال ـــب عل نحـــو يتغل

يشـــبه »الحيـــوان األليـــف«. 

ــا مــن  ــد ضرًب ــم تع ــات الشــبيهة بالبشــر ل ــا ســبق، يتضــح أن الروبوت وفــي ضــوء م
ضــروب الخيــال العلمــي، بــل أضحــت صناعــة عالميــة رائــدة بمليــارات الــدوالرات 
ــا، ال ســيما وأنــه مــن المتوّقــع مســتقبلًا أن  ومعيــاًرا لقــوة الــدول وتقدمهــا تكنولوجّيً
تمتلــك الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر قــدرات ماديــة ومهــارات معرفيــة تعالــج مشــكلة 
شــيخوخة بعــض المجتمعــات، وتغيــر مــن طبيعــة الوظائــف المتاحــة، وتحلــل كميــات 
ضخمــة مــن البيانــات، وذلــك فــي إطــار قدرتهــا علــى التعلــم مــن خــال الصــور 
والفيديوهــات والتســجيات الصوتيــة، وصــولًا إلــى قدرتهــا علــى التفكيــر المســتقل. 
ويمكــن فــي هــذا اإلطــار الدفــع بــأن الروبوتــات الذكيــة باتــت هــي محــور التركيــز 
الرئيــس فــي مجــال أبحــاث الروبوتــات بشــكل عــام، ألن شــكلها البشــري يُمكــن أن 
ــي  ــاة البشــر، وهــي النتيجــة الت ــا الســريع والمباشــر فــي حي ــا لدمجه يكــون مفتاًح

خلُــص لهــا المؤتمــر الدولــي الســنوي حــول الروبوتــات الذكيــة فــي عــام 2022.

ثانًيا: مخاوف مشروعة
تواجــه الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر جملــة مــن التحديــات التــي أجملهــا »ماســك« فــي 
مقولتــه: »إن الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر حالّيًــا تفتقــد إلــى دمــاغ، وال تمتلــك الــذكاء 
للتجــول فــي العالــم بمفردهــا، كمــا أنهــا باهظــة الثمــن، وتُصنــع بكميــات منخفضــة«. 
، فإنهــا تُثيــر جملــة مــن اإلشــكاالت والمخــاوف التــي يمكــن الوقــوف عليهــا  ومــن ثَــمَّ

فــي النقــاط التاليــة: 

1. التطــور البطــيء ومحدوديــة المهــام: علــى الرغــم مــن حجــم االســتثمارات 
الضخمــة الموجهــة إلــى الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر، فإنهــا ال تشــهد تطــورات 
مضطــردة تتناســب مــع حجــم تلــك االســتثمارات؛ إذ يمكنهــا حتــى اآلن أداء بعــض 
ــام متعــددة، كمــا تتعــدد األعطــال  ــدة عــن أداء مه ــزال بعي ــام المحــدودة، وال ت المه
التــي تعانــي منهــا. وقــد ســبق أن قالــت الروبــوت »صوفيــا« إنهــا ستســعى إلــى قتــل 
ــات  ــرى، ألن القواعــد الحاكمــة للروبوت ــذي ُوصــف بالســقطة الكب البشــر، األمــر ال
ــا لســد  ــودة عليه ــال المعق ــدد اآلم ــى الرغــم مــن تع ــؤذي البشــر. وعل تقتضــي أال ت
ــة  ــي أهمي ــا يعن ــال، م ــد المن ــزال بعي ــك ال ي ــإن ذل ــة، ف ــوى العامل ــي الق الفجــوات ف
ــف االســتثمارات  ــة، وتكثي ــة بشــكل مضطــرد مــن ناحي ــود األتمت وضــرورة دفــع جه

علـى الرغم من حجم 
الضخمـة  االسـتثمارات 
الروبوتـات  إلـى  الموجهـة 
الشـبيهة بالبشـر، فإنهـا ال 
تشـهد تطـورات مضطـردة 
تلـك  حجـم  مـع  تتناسـب 
يمكنهـا  إذ  االسـتثمارات؛ 
بعـض  أداء  اآلن  حتـى 
وال  المحـدودة،  المهـام 
أداء  عـن  بعيـدة  تـزال 
مهـام متعـددة، كمـا تتعـدد 
تعانـي  التـي  األعطـال 

منهـا.  
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الدوليــة فــي هــذا المجــال علــى الرغــم مــن طــول أمــد الوقــت الــازم لجنــي ثمــار 
ــة. ــة ثاني ــك االســتثمارات مــن ناحي تل

2. صعوبــات التواصــل: قــد تتمكــن الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر مــن التحــدث بلغــة 
ــة لتعقــد  ــرات طويل ــة التواصــل لفت ــرات محــدودة، وهــو مــا يعنــي صعوب البشــر لفت
الخوارزميــات والنمــاذج المطلوبــة لذلــك، ال ســيما أنهــا تتطلــب ذاكــرة ضخمــة 
باســتخدام  البشــرية  واالنفعــاالت  العواطــف  لمحــاكاة  للطاقــة  دائمــة  ومصــادر 
خوارزميــات تســيطر علــى حــركات الوجــه والصــوت ولغــة الجســد. وفــي المقابــل، 
فــإن تطــور تلــك الروبوتــات يثيــر مخــاوف أخاقيــة واجتماعيــة كبــرى، ال ســيما إن 
تمكنــت مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة تتعــدى برمجتهــا، مــا يعنــي أن تجــاوز صعوبــات 
التواصــل تلــك قــد يقــود إلــى إشــكال أكبــر يحتــم تغليــف عمليــة برمجتهــا بضوابــط 
أخاقيــة صارمــة. فــا شــك أن الروبوتــات فــي طريقهــا إلــى امتــاك بنيــة عاطفيــة 
وســيكولوجية تحاكــي تلــك التــي يمتلكهــا البشــر فــي ظــل الطفــرة التكنولوجيــة 
الهائلــة التــي يشــهدها الــذكاء االصطناعــي، وهــو مــا يســتلزم جملــة مــن الضوابــط 

ــات -رغــم تطورهــا المســتمر- الخــروج عنهــا. والقواعــد التــي ال يمكــن للروبوت

3. تفــوق الروبوتــات المحتمــل: تفوقــت الروبوتــات الشــبيهة بالبشــر علــى البشــر 
أنفســهم علــى صعيــد القــدرات البدنيــة مــع فــوارق شاســعة علــى صعيــد القــدرات 
العقليــة؛ فالروبوتــات الراهنــة ال تعــدو كونهــا منفــذة لألوامــر وال يمكنهــا االبتــكار، 
وال تــزال بحاجــة إلــى عمليــات برمجــة معقــدة لتنفيــذ األوامــر وتخزيــن البيانــات، 
بيــد أن قدرتهــا علــى التعلــم تثيــر المخــاوف مــن التطــور بمفردهــا بمعــزل عــن 
لتطويــر  الوعــي  مــن  إلــى مســتويات مرتفعــة  إن وصلــت  ُمصّنعيهــا ومبرمجيهــا 
ــار المخــاوف مــن  برمجتهــا والتحــدث بلغــة مشــتركة. ومــع تطورهــا المســتقبلي، تُث
االبتعــاد عــن الجــذور البيولوجيــة للبشــر، وتاشــي ســلطتهم لصالــح تقنيــات الــذكاء 

ــًدا لهــم. ــل تهدي ــي تمث االصطناعــي الت

4. فقدان الوظائف: ال شك في تأثير الروبوتات الشبيهة بالبشر على مستويات 
بصفة  السيارات  صناعة  في  حادة  بصورة  يتضح  ما  وهو  المستقبلية،  التوظيف 
اآلالف  دبليو« سلًفا  إم  و«بي  و«تويوتا«  موتورز«  »جنرال  استخدمت  خاصة؛ حيث 
من عمال اللحام والميكانيكيين، بيد أنها لم تعد بحاجة إلى هذا العدد الضخم في 
الوقت الراهن، لتعمل قطاعات شاسعة من صناعة السيارات دون أي تدخل بشري. 
إذ يمكن للروبوتات أن تتفوق على العمالة البشرية لتعمل لعدد أكبر من الساعات 
العمليات  آالف  الروبوتات  تعالج  وقد  رواتب؛  دون  متناهية  وبدقة  فائقة  وبسرعة 
الحسابية في الثانية الواحدة، وهو ما يفوق بمراحل ما يمكن للبشر القيام به. وقد 
خلصت  «Gartner Research»إلى زوال 1.8 مليون وظيفة جراء األتمتة بحلول 
عام 2030، بيد أن ذلك سيستتبعه في المقابل ظهور 2.3 مليون وظيفة جديدة، ما 

يعني بالضرورة إعادة هيكلة سوق العمل، لتتراجع وظائف وتظهر أخرى.

ال شـك أن الروبوتات 
إلـى  طريقهـا  فـي 
عاطفيـة  بنيـة  امتـاك 
وسـيكولوجية تحاكـي تلـك 
فـي  البشـر  يمتلكهـا  التـي 
التكنولوجيـة  ظـل الطفـرة 
يشـهدها  التـي  الهائلـة 
االصطناعـي،  الـذكاء 
جملـة  يسـتلزم  مـا  وهـو 
والقواعـد  الضوابـط  مـن 

الحاكمـة للروبوتـات.  
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5. انعــدام الراحــة فــي التعامــل مــع الروبوتــات: قــد يشــعر بعــض البشــر بعــدم 
راحتهــم عنــد التعامــل مــع الروبوتــات حتــى وإن أخــذت صــورة بشــرية ألن الروبوتــات 
ليســت بشــًرا علــى نحــو يعكــس االنفصــال بيــن كليهمــا، بيــد أن الروبوتــات هــي نتــاج 
ــزى انعــدام الراحــة إلــى  المصمميــن والمبرمجيــن والمهندســين والفنييــن. وقــد يُع
إمكانيــة حــدوث خطــأ تقنــي مــا مــن ِقبــل الروبوتــات انطاًقــا مــن قانــون »مورفــي« 
الــذي يقضــي بــأن »أي شــيء يمكــن أن يحــدث بشــكل خاطــئ ســوف يســير علــى نحــو 
خاطــئ«، مــا يعنــي أن وجــود مفاتيــح اإليقــاف فــي حــاالت الطــوارئ وأزرار التوقــف 

وأنظمــة أخــرى -مــن هــذا القبيــل علــى نطــاق واســع- بــات ضــرورة حتميــة.

ختاًمـــا، تَُعـــد الروبوتـــات الشـــبيهة بالبشـــر ســـاًحا ذا حديـــن؛ فـــا شـــك فـــي قدرتهـــا 
ــاة البشـــر والتخفيـــف مـــن أعبائهـــم وأداء وظائفهـــم  ــتقبلية علـــى تيســـير حيـ المسـ
ـــل مـــن حجـــم  ـــى محـــاكاة ســـلوكهم، دون التقلي ـــا عل ـــب قدرته ـــك بجان ـــة، وذل المختلف
ـــن  ـــن م ـــة البشـــر، ودون التهوي ـــم لغ ـــي تحـــول دون فه ـــة الت ـــة الهائل ـــات التقني الصعوب
مخاطـــر تصميـــم آالت تشـــبههم وتفكـــر مثلهـــم لتأثيرهـــا المحتمـــل فـــي هيـــكل 
ـــك. وبصـــرف النظـــر عـــن اآلمـــال المعقـــودة  ـــر ذل العمـــل واالقتصـــاد والمجتمـــع وغي
ــا أن  ــا، ال بـــد مـــن الوقـــوف علـــى حقيقـــة مفادهـ ــا والمخاطـــر الناجمـــة عنهـ عليهـ
ـــى  ـــي دفعـــت إل ـــات بشـــكل عـــام هـــي الت ـــى الروبوت االنتقـــادات المتعـــددة الموجهـــة إل
تغييـــر شـــكلها كـــي تشـــبه البشـــر، وكـــي تتصـــرف بشـــكل قريـــب مـــن ســـلوكهم كـــي 
ـــل فـــي  ـــي يجـــب اإلشـــارة إليهـــا- فتتمث ـــة -الت ـــوا وجودهـــا. أمـــا الحقيقـــة الثاني يتقبل
تحـــول مجـــال الروبوتـــات الشـــبيهة بالبشـــر إلـــى ســـاحة جديـــدة للتنافـــس الدولـــي 
ـــى  ـــات حكـــًرا عل ـــي ذلـــك أن هـــذا المجـــال ب ـــة، دون أن يعن ـــة الدولي ـــر فـــي المكان تؤث
الـــدول الصناعيـــة الكبـــرى؛ إذ ينخـــرط فـــي تلـــك المنافســـة شـــركات الســـيارات، 
والشـــركات التكنولوجيـــة الكبـــرى، والشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال الفضـــاء، وغيـــر 

ذلـــك مـــن الشـــركات مـــن مختلـــف دول العالـــم. 

 1.8 زوال  احتمـال 
جـراء  وظيفـة  مليـون 
األتمتة بحلول عام 2030، 
سيسـتتبعه  ذلـك  أن  بيـد 
 2.3 ظهـور  المقابـل  فـي 
مليـون وظيفـة جديـدة، مـا 
إعـادة هيكلـة سـوق  يعنـي 
وظائـف  لتتراجـع  العمـل، 

أخـرى.   وتظهـر 
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علـــى الرغـــم مـــن أن تطويـــر التكنولوجيـــا النوويـــة االندماجيـــة لـــن يحـــدث علـــى األقـــل 
ـــرا مـــن المنتظـــر أن  ـــاك تطـــورا كبي خـــال النصـــف األول مـــن هـــذا القـــرن، فـــإن هن
ــي  ــي تجريبـ ــووي اندماجـ ــل نـ ــدأ أول مفاعـ ــا يبـ ــام 2023، عندمـ ــال عـ ــدث خـ يحـ
   International Thermonuclear Experimental Reactor العالـــم  فـــي 
ـــاج قـــدر ضئيـــل جـــدا مـــن الطاقـــة ولمـــدة  )المعـــروف اختصـــارا بــــ ITER ( فـــي إنت
ـــا  ـــواة األولـــى فـــي مســـار تطويـــر التكنولوجي ـــة الن ـــواٍن معـــدودة، وهـــو مـــا يعـــد بمثاب ث

النوويـــة الحراريـــة.

وإذا حـــدث ذلـــك، فإنـــه ســـيتم الحصـــول علـــى مـــورد دائـــم ال نهائـــي مـــن الطاقـــة 
إشـــعاعية مســـتمرة، أو أضـــرار  انبعاثـــات كربونيـــة  والمتجـــددة، دون   النظيفـــة 
أو بعبـــارة أخـــرى، تغييـــر معادلـــة الطاقـــة علـــى كوكـــب األرض تمامـــا، بمـــا تشـــمله 
مـــن وقـــود تقليـــدي كالفحـــم والبتـــرول والغـــاز الطبيعـــي، أو مصـــادر متجـــددة كطاقـــة 
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية والهيدروجيـــن األخضـــر، أو حتـــى الطاقـــة النوويـــة 
االنشـــطارية، بـــل قـــد يتعـــدى األمـــر إلـــى تطويـــر بطاريـــات ومســـتودعات للطاقـــة 
تعمـــل بالتفاعـــل االندماجـــي النـــووي يمكـــن أن تعمـــل لماييـــن الســـنين دون أن 
تنضـــب، فيظهـــر لدينـــا طائـــرات وســـيارات وســـفن عماقـــة ومصانـــع تعمـــل عبـــر 
ـــات الســـنين. ـــة تســـتمر لمئ ـــة حراري ـــووي، ومفاعـــات طاق ـــاج الن ـــا االندم تكنولوجي

هــذا األمــر وإن كان يبــدو مرغوبــا فيــه وبشــدة، خاصــة بعــد أن بــدأ كوكــب األرض 
يعانــي وبشــدة مــن انبعاثــات الطاقــة غيــر النظيفــة، غيــر أنــه أمــر شــديد التعقيــد 
وغايــة فــي الصعوبــة، ألنــه ببســاطة عبــارة عــن عمليــة محــاكاة حقيقيــة للشــمس، 
أي محاولــة توليــد طاقــة كتلــك التــي تنتــج فــي قلــب الشــمس والنجــوم، وهــو أمــر لــن 
يحــدث علــى األقــل فــي حيــاة عــدد كبيــر مــن األفــراد الموجوديــن علــى كوكــب األرض 
ــون  ــن يعمل ــا، ومــع ذلــك فقــد اســتطاع مجموعــة مــن العلمــاء األوروبييــن الذي حالي
  (JET) Joint European Torus النــووي االندماجــي  المفاعــل  فــي مشــروع 

مشروع إيتير: ماذا لو تطورت 
التكنولوجيا النووية االندماجية؟

ــفــة ـــ ـــ خــلــيـــ ــاب  ــــ ــــ ــــ ــهـ ــــ إيـ د. 

رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

من المنتظر أن يشهد 
عـام 2023 بـدء أول مفاعـل 
تجريبـي  اندماجـي  نـووي 
)المعـروف  العالـم  فـي 
فـي   (ITER بــ  اختصـارا 
جـدا  ضئيـل  قـدر  إنتـاج 
ثـواٍن  ولمـدة  الطاقـة  مـن 
يعـد  مـا  وهـو  معـدودة، 
فـي  األولـى  النـواة  بمثابـة 
مسـار تطويـر التكنولوجيـا 

الحراريـة.   النوويـة 
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فــي المملكــة المتحــدة، مــن تنفيــذ تفاعــل اندماجي/حــراري تكتيكــي، وقــد أمكــن 
الســيطرة عليــه ألول مــرة لمــدة 5 ثــواِن، ولَّــد خالهــا 59 ميجاجــول مــن الطاقــة، أي 
مــا يعــادل 11 ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة، وذلــك فــي فبرايــر 2022، وهــذا 

الكــم مــن الطاقــة قــد يكــون كافيــا لطهــي وجبــة شــهية فقــط!

ــة  ــات نظـــري إلمكانيـ ــه إثبـ ــة، لكنـ ــل للغايـ ــواٍن ضئيـ ــر خمـــس ثـ ــدو أن عمـ ــا يبـ وكمـ
الســـيطرة علـــى الطاقـــة المتولـــدة مـــن تفاعـــل اندماجـــي ولـــو مؤقتـــا، كمـــا أنـــه ضاعـــف 
ــام  ــة عـ ــة مماثلـ ــي تجربـ ــه فـ ــول إليـ ــاء الوصـ ــتطاع العلمـ ــذي اسـ ــي الـ ــر الزمنـ العمـ
  (JET) 1997، حيـــث تمكـــن العلمـــاء مـــن الحصـــول علـــى طاقـــة متولـــدة مـــن مفاعـــل
 ،EUROfusion مقدارهـــا 22 ميجاجـــول. ويقـــول »تونـــي دونيـــه«، رئيـــس برنامـــج
»بمـــا أننـــا تمكنـــا مـــن االســـتمرار فـــي االندمـــاج الحـــراري خمـــس ثـــواٍن، فإننـــا 
ســـنتمكن مـــن االســـتمرار خمـــس دقائـــق أيًضـــا، وبعدهـــا خمـــس ســـاعات، ممـــا يزيـــد 

مـــن إمكانيـــة العمـــل علـــى األجهـــزة المســـتقبلية«.

االنشـــطارية  النوويـــة  التكنولوجيـــا  مـــن  التطـــور 
االندماجيـــة للتكنولوجيـــا 

خـال العقـود الماضيـة تطـورت التكنولوجيـا النوويـة بصـورة كبيرة، مدفوعة بسـباق 
التسـلح بيـن االتحـاد السـوفيتي السـابق والواليـات المتحـدة األمريكيـة، ومـن قبلهـم 
األلمـان، حيـث يعتبـر اكتشـاف االنشـطار النـووي علـى يـد األلمـان عـام 1938هـو 
المحـرك الرئيـس لتوليـد الطاقـة النوويـة مـن تفاعـل انشـطاري وصناعـة أول قنبلـة 
ذريـة فـي التاريـخ، حتـى تـم اكتشـاف آليـة لحـدوث اندمـاج نـووي عـام 1955 على يد 
الـروس واألمريـكان، وقـد كانـت بمثابـة تطـور كبيـر للغايـة فـي مجـال القـوة النوويـة 
العسـكرية، وعلـى الرغـم مـن االسـتخدامات المدنيـة والعسـكرية لعمليـة االنشـطار 
النـووي، فـإن عمليـة االندمـاج النـووي ال تـزال قاصـرة علـى القـوة العسـكرية فقـط، 
وذلـك ألنـه يصعـب التحكـم فـي حجـم القـوة الناجمـة عـن عمليـة االندمـاج النـووي، 
وهـو مـا جعلهـا قاصـرة علـى التطبيقـات العسـكرية دون أن يتـم اسـتخدامها بالفعـل 

فـي المعـارك.

ــاج  ــة االندمـ ــن عمليـ ــدة مـ ــة المتولـ ــى الطاقـ ــيطرة علـ ــاء السـ ــتطاع العلمـ ــإذا اسـ فـ
ــلمية  ــراض سـ ــتخدم ألغـ ــراري يُسـ ــووي حـ ــل نـ ــن مفاعـ ــدد الحديـــث عـ ــن بصـ فنحـ
 ومدنيـــة، وإن لـــم نســـتطع فإننـــا بصـــدد الحديـــث عـــن قنبلـــة نوويـــة اندماجيـــة
ــذا  ـــة، وهـ ــة الحراري ــة النوويـ ــة أو القنبلـ ــة الهيدروجينيـ ــم القنبلـ ــة باسـ أو المعروفـ

النـــوع مـــن القنابـــل قـــادر علـــى محـــو مـــدن كاملـــة مـــن علـــى الخريطـــة.



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

317

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ـــا  ـــي ألقته ـــة الت ـــة الذري ـــم أن القنبل ـــن، يكفـــي أن نعل ـــن القنبلتي ولمعرفـــة الفـــرق بي
ـــا  ـــا تقريب ـــت قوته ـــى هيروشـــيما عـــام 1945 كان ـــة عل ـــات المتحـــدة األمريكي الوالي
ـــادة  ـــف طـــن مـــن م ـــادل 15 أل ـــا تع ـــج عنه ـــوة االنفجـــار النات 15 كيلوطـــن )أي أن ق
تـــي إن تـــي TNT المتفجـــرة(، بينمـــا القنبلـــة االندماجيـــة أو الهيدروجينيـــة تصـــل 
قوتهـــا التفجيريـــة إلـــى أكثـــر مـــن 10 ميجاطـــن )أي مـــا يعـــادل 10 ماييـــن طـــن 

.)TNT ـــادة مـــن م

التفاعل االنشطاري: 	
يقـــوم التفاعـــل االنشـــطاري علـــى مبـــدأ إحـــداث تفاعـــل انشـــطاري نـــووي متسلســـل 
عبـــر شـــطر نـــواة ذرة اليورانيـــوم 235 )مثـــل قنبلـــة Little Boy التـــي تـــم إلقاؤهـــا 
تـــم  التـــي   Fat man البولوتونيـــوم 239 )مثـــل قنبلـــة علـــى هيروشـــيما( أو 
إلقاؤهـــا علـــى نجازاكـــي( عبـــر صدمهـــا بنيتـــرون، فيتولـــد عـــن هـــذا االنشـــطار 
 Critical Mass نيترونـــات أخـــرى تصطـــدم بغيرهـــا مـــن ذرات الكتلـــة الحرجـــة
مـــن العنصـــر غيـــر المســـتقر )ســـواء اليورانيـــوم 235 أو البلوتونيـــوم 239( فينتـــج 
عنهـــا تفاعـــل متسلســـل ال نهائـــي، يتولـــد عنـــه قـــدر مـــن الطاقـــة أكبـــر بمقـــدار 

200 مليـــون مـــرة مـــن األول النيتـــرون المســـتخدم فـــي تفعليهـــا.

وللعلـــم فـــإن العناصـــر غيـــر المســـتقرة مثـــل اليورانيـــوم 235 تعتبـــر عناصـــر نـــادرة 
جـــدا فـــي الطبيعـــة، وتمثـــل حوالـــي 0.72٪ مـــن اليورانيـــوم الخـــام، والباقـــي 
يورانيـــوم 234 أو يورانيـــوم 238، وهنـــا تأتـــي أهميـــة عمليـــة تخصيـــب اليورانيـــوم 
الخـــام حتـــى تصـــل فيـــه نســـبة اليورانيـــوم 235 إلـــى 3٪ وهـــي النســـبة التـــي تمثـــل 
الحـــد األدنـــى المســـتخدم فـــي مفاعـــات إنتـــاج الطاقـــة، ولكـــي يمكـــن اســـتخدامه 

ـــي ٪80. ـــى حوال ـــب إل ـــة يجـــب أن تصـــل نســـبة التخصي ـــة ذري ـــاء قنبل فـــي بن

هـــذا، وقـــد تمكنـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، فـــي األول مـــن نوفمبـــر عـــام 
ــة  ــي قنبلـ ــم، وهـ ــي العالـ ــة فـ ــة هيدروجينيـ ــار لقنبلـ ــراء أول اختبـ ــن إجـ 1952، مـ
»كاســـل برافـــو« Castle Bravo ذات قـــدرة تفجيريـــة تبلـــغ 15 ميجاطـــن، أي 
ـــد  ـــرة، وق ـــف م ـــي أل ـــى هيروشـــيما بحوال ـــا عل ـــم إلقاؤه ـــي ت ـــة الت ـــن القنبل ـــر م أكب
ـــر،  ـــا للتفجي ـــة بجـــزر مارشـــال لتكـــون مكان ـــاك« المرجاني ـــرة »إنيويت ـــرت جزي اختي
فـــي إطـــار التجربـــة التـــي أُطلـــق عليهـــا اســـم »مايـــك«، وُوصـــف تفجيـــر القنبلـــة 
ـــغ  ـــث بل ـــف شـــمس«، حي ـــوى مـــن وهـــج »أل ـــه أق ـــا بأن ـــا نحـــو 82 طن ـــغ وزنه ـــي بل الت
اللهـــب ميليـــن عرضـــا، وألـــف قـــدم ارتفاعـــا، وأحـــرق أرض الجزيـــرة تمامـــا، فيمـــا 

أحـــدث االنفجـــار كـــرة ناريـــة تعـــادل ربـــع مســـاحة مانهاتـــن.

وقـــد ســـاهم التطـــور الـــذي شـــهدته التكنولوجيـــا النوويـــة االنشـــطارية فـــي إنشـــاء 
مفاعـــات نوويـــة أكثـــر مرونـــة واســـتدامة وتتميـــز باألمـــان، ســـواء كانـــت مخصصـــة 
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لألبحـــاث وإنتـــاج النظائـــر المشـــعة، أو مخصصـــة إلنتـــاج الطاقـــة والكهربـــاء 
وتحليـــة الميـــاه واســـتخدامها فـــي تشـــغيل الغواصـــات النوويـــة وكاســـحات الجليـــد 
ـــدأ،  ـــة لكـــي يب ـــة ذري ـــب قنبل ـــة، لكـــن ألن التفاعـــل االندماجـــي أصـــلًا يتطل العماق
ويســـتحيل الســـيطرة علـــى الطاقـــة المتولـــدة عنـــه، فـــكان مـــن المســـتحيل أن يتطـــور 
خـــال العقـــود الماضيـــة أو أن تتـــم االســـتفادة منـــه ألغـــراض ســـلمية، لكـــن مـــع 
ـــوح فـــي األفـــق. ـــات يل مشـــروع جيـــت JET يبـــدو أن هنـــاك بصيصـــا مـــن األمـــل ب

التفاعل االندماجي: 	

عـــادة مـــا يحـــدث التفاعـــل النـــووي االندماجـــي أو الحـــراري داخـــل الشـــمس، وهـــو 
مـــا يجعلهـــا مصـــدرا دائمـــا ال ينضـــب مـــن الطاقـــة لمليـــارات الســـنين، حيـــث يتولـــد 
ــره  ــن ونظائـ ــر الهيدروجيـ ــمح  لعناصـ ــة، يسـ ــر للغايـ ــل الشـــمس ضغـــط كبيـ داخـ
والهيليـــوم والليثيـــوم التـــي تتواجـــد فـــي حالـــة بازمـــا مرتفعـــة الحـــرارة والضغـــط 
بتفاعـــل أيوناتهـــا فتحـــدث عمليـــة االندمـــاج بيـــن ذراتهـــا، وعـــادة مـــا يحـــدث ذلـــك 
عنـــد درجـــة حـــرارة 10 ماييـــن درجـــة مئويـــة، ولكـــن هـــذا فـــي قلـــب الشـــمس، 
حيـــث الضغـــط المرتفـــع للغايـــة، ولكـــي يحـــدث علـــى األرض فـــي ظـــل درجـــة أقـــل 
ــدوث  ــة لحـ ــرارة الازمـ ــات الحـ ــون درجـ ــب أن تكـ ــة، يجـ ــط والجاذبيـ ــن الضغـ مـ
ــاج النـــووي أعلـــى بكثيـــر، بحيـــث تصـــل إلـــى 100 مليـــون درجـــة مئويـــة،  االندمـ
بالطبـــع ال توجـــد مـــواد يمكنهـــا تحمـــل التامـــس المباشـــر مـــع هـــذه الحـــرارة فـــي 
الظـــروف العاديـــة، وهـــو مـــا جعـــل التفاعـــل االندماجـــي قاصـــرا علـــى التطبيقـــات 

ـــة. ـــي التجـــارب النووي ـــى اآلن إال ف ـــم تســـتخدم إل ـــي ل ـــرة، والت العســـكرية المدم

ويتـــم االندمـــاج النـــووي الحـــراري عبـــر مـــزج ذرتيـــن خفيفتيـــن أو أكثـــر داخـــل ذرة 
أكبـــر تحـــت تأثيـــر درجـــة حـــرارة عاليـــة للغايـــة ينتجهـــا انفجـــار انشـــطاري، فتتـــم 
عمليـــة االندمـــاج النـــووي مخلفـــة وراءهـــا قـــوة تفجيـــر هائلـــة، أي أنـــه لكـــي تبـــدأ 
عمليـــة االندمـــاج النـــووي تتطلـــب درجـــة حـــرارة عاليـــة يحدثهـــا تفجيـــر انشـــطاري 
ذري محـــدود، فيحـــدث تفاعـــل مســـتدام ذاتـــي غيـــر خاضـــع للســـيطرة، وتســـتخدم 
فـــي هـــذه العمليـــة نظائـــر عناصـــر كيميائيـــة لعنصـــر الهيدروجيـــن وباألخـــص 
ـــج مـــن اتحـــاد  ـــوم Deuterium، حيـــث ينت ـــوم Tritium والدوتري ـــن التريتي النظيري
هذيـــن النظيريـــن للهيدروجيـــن ذرة هيليـــوم مـــع نيوتـــرون إضافـــي ويكـــون الهيليـــوم 
الناتـــج مـــن هـــذه العمليـــة أثقـــل كتلـــة مـــن الهيليـــوم الطبيعـــي، وقـــد شـــهد عـــام 1961 
ــر«  ــة القيصـ ــو »قنبلـ ــى اإلطـــاق، وهـ ــره علـ ــم تفجيـ ــووي يتـ ــاح نـ ــر سـ ــة أكبـ تجربـ
بمحصلـــة تقديريـــة بلغـــت 50 ميجاطـــن، وقـــد أُجريـــت هـــذه التجربـــة فـــي موقـــع 

تجـــارب »نوفايـــا زيمليـــا« بالقـــرب مـــن المنطقـــة القطبيـــة الشـــمالية.
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ولكـــي يســـتطيع العلمـــاء التحكـــم فـــي الطاقـــة المتولـــدة عـــن عمليـــة االندمـــاج الحـــراري لاســـتفادة منهـــا فـــي أغـــراض 
ـــى  ـــا، داخـــل مجـــال مغناطيســـي عل ـــق التســـخين، أو بازم ـــاز فائ ـــاظ بغ ـــه االحتف ـــم في ـــاء حـــلًّا يت ـــر العلم ســـلمية، ابتك
شـــكل كعكـــة دائريـــة، تســـتطيع توليـــد ضغـــط كبيـــر للغايـــة فـــي قلـــب المفاعـــل فتدفـــع نظائـــر الهيدروجيـــن )التريتيـــوم 

والدوتريـــوم( لاندمـــاج، وهـــو مـــا مهـــد إلنشـــاء أول مفاعـــل نـــووي حـــراري تجريبـــي فـــي العالـــم.

إيتير: المفاعل النووي الحراري التجريبي األول
مشروع إيتير ITER هو أول مشروع في العالم إلنتاج طاقة بنفس الطريقة التي تعمل بها الشمس والنجوم. انطلق 
المشروع في جنوب فرنسا بموجب معاهدة أُبرمت عام 2006 ضّمت 35 دولة، أبرزها: االتحاد األوروبي والصين 
والهند واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والواليات المتحدة األمريكية، بتكلفة قدرها 15 مليار يورو )20.3 مليار 

دوالر أمريكي(، ومن المتوّقع أن يبدأ المفاعل في إنتاج الطاقة بحلول عام 2028.

و«إيتيـــر« عبـــارة عـــن جهـــاز مغناطيســـي عمـــاق، ومفاعـــل نـــووي مـــن نـــوع توكامـــاك، حيـــث يحتفـــظ بالوقـــود النـــووي 
)بازمـــا مـــن نظيريـــن ثقيليـــن للهيدروجيـــن همـــا: الديوتيريـــوم، والتريتيـــوم( فـــي وعـــاء علـــى شـــكل دونـــات يتوســـطها 
ــات  ــددة وموجـ ــعة متعـ ــات أشـ ــر حاقنـ ــووي عبـ ــود النـ ــخين الوقـ ــا تسـ ــم فيهـ ــة، ويتـ ــية عماقـ ــذب مغناطيسـ ــوة جـ قـ
كهرومغناطيســـية بتـــرددات راديويـــة حتـــى تصـــل درجـــة حـــرارة البازمـــا إلـــى مـــا يصـــل 150 مليـــون درجـــة، وفـــي 
نفـــس الوقـــت تقـــوم عشـــرة آالف طـــن مـــن المغناطيســـات فائقـــة التوصيـــل بتوليـــد مجـــال مغناطيســـي تبلـــغ شـــدته 
ــر  ــكيلها ودمـــج ذرات نظائـ ــا وتشـ ــواء البازمـ ــال المغناطيســـي األرضـــي الحتـ ــة بشـــدة المجـ 200 ألـــف مـــرة مقارنـ
الهيدروجيـــن، مـــع بطانـــة يصـــل وزنهـــا إلـــى 4 أطنـــان تقـــوم بحمايـــة قلـــب المفاعـــل مـــن االنصهـــار، وأرضيـــة مـــن بـــاط 
التنجســـتن تقـــوم بســـحب الحـــرارة والغـــازات بعيـــدا عـــن قلـــب المفاعـــل، كل ذلـــك يحيـــط بـــه ثاجـــة ضخمـــة لحمايـــة 

ـــة. ـــن الحـــرارة العالي ـــدات م ـــن المع ـــا م ـــل وغيره ـــة التوصي المغناطيســـات فائق

المشـــكلة الرئيســـة التـــي ال تـــزال تواجـــه العلمـــاء أن البازمـــا ال تســـتقر أكثـــر مـــن خمـــس ثـــواٍن -كمـــا ســـبقت 
اإلشـــارة- حتـــى تبـــدأ فـــي التفتـــت وينتهـــي التفاعـــل االندماجـــي، لذلـــك يهـــدف المشـــروع بشـــكل أساســـي إلـــى زيـــادة 
المـــدة التـــي تســـتقر فيهـــا البازمـــا تدريجيـــا حتـــى تصـــل إلـــى حالـــة ثبـــات واســـتقرار كامـــل تصلـــح معهـــا لاســـتخدام 

الصناعـــي.

ومـــن المخطـــط أن يبـــدأ مفاعـــل إيتيـــر فـــي إنتـــاج عشـــرة أضعـــاف الطاقـــة المســـتخدمة فـــي تشـــغيله لبضـــع ثـــوان كمرحلـــة 
أوليـــة، ثـــم لمـــدة تتـــراوح مـــن 300 إلـــى 500 ثانيـــة، والعمـــل علـــى مـــدى العقـــد التالـــي علـــى تحقيـــق طاقـــة مخرجـــة تبلـــغ 30 
ـــي  ـــدف النهائ ـــى اله ـــم الوصـــول إل ـــة المطـــاف يت ـــي نهاي ـــا. وف ـــك لمـــدة تســـتمر ســـاعة تقريًب ـــة، وذل ـــة المدخل ضعـــف الطاق

المتمثـــل فـــي تطويـــر بازمـــا ثابتـــة ومســـتقرة، ممـــا يـــؤدي إلـــى توليـــد الطاقـــة عـــن طريـــق االندمـــاج النـــووي الحـــراري.

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول إنـــه علـــى الرغـــم مـــن الســـمعة الســـيئة للتكنولوجيـــا النوويـــة، فإنهـــا ســـاهمت بصـــورة كبيـــرة 
فـــي تحســـين نمـــط الحيـــاة البشـــرية، وألنهـــا تكنولوجيـــا، فمثلهـــا مثـــل أي تكنولوجيـــا أخـــرى، تتمتـــع بوجـــه حســـن 
وآخـــر قبيـــح، األمـــر يتوقـــف علـــى كيفيـــة توظيـــف البشـــر لهـــذا النـــوع مـــن التكنولوجيـــا، وإذا أســـاء البشـــر اســـتخدامها 
فـــي تطويـــر قـــدرات عســـكرية مرعبـــة، حيـــث تـــم اســـتخدامها مـــرة واحـــدة تاريخيـــا، فـــي هيروشـــيما وناجازاكـــي، 
لقتـــل مئـــات اآلالف مـــن البشـــر، فهـــذا ليـــس عيبـــا فـــي التكنولوجيـــا نفســـها، بـــل فـــي إســـاءة اســـتخدامها، لكنهـــا 
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ـــاة البشـــر إذا أحســـن البشـــر اســـتخدامها فيمـــا يحقـــق  ـــى تحســـين نمـــط حي تبقـــى محتفظـــة بوجـــه إيجابـــي قـــادر عل
رفاهيتهـــم وســـعادتهم، وإن كان انشـــطار الـــذرة تنتـــج عنـــه نفايـــات مشـــعة لعشـــرات اآلالف مـــن الســـنين، فـــإن انصهـــار 

ـــة. ـــا للطاق ـــا ودائم ـــا ونظيف ـــا آمن ـــه بدي ـــا يجعل ـــر، مم ـــة العم ـــات طويل ـــد نفاي ـــن ال يول الهيدروجي
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يحاول  العالم،  حول  اإلعام  صناعة  تواجه  التي  الكبيرة  الصعوبات  ظل  في 
والتقنيات  التطبيقات  استغال  اإلعامية  المؤسسات  في  باالتصال  القائمون 
التكنولوجية الحديثة؛ لتطوير آلية عرض محتواهم، وضمان الوصول إلى قطاع 
عريض من المواطنين. ومع انتشار تطبيق تيك توك انتشاًرا واسًعا بين الجمهور، 
االعتماد  إمكانية  لدراسة  التطبيق  إلى  المختلفة  اإلعام  أنظار وسائل  اتجهت 

عليه كمنصة إخبارية مستقبلًا، وهو ما سنحاول اإلجابة عنه في هذا المقال.

 مستقبل االعتماد على
»تيك توك« كمنصة إخبارية

د. مــحــمــد عــبــد الــغــفــار

متخصص في شؤون اإلعام الرقمي 

التواصل  منصات  على  اإلعالمية  الوسائل  اعتماد  أوًلا: 
االجتماعي

يولــي القائــم باالتصــال فــي المؤسســات اإلعاميــة بمختلــف أشــكالها اهتماًمــا 
كبيــًرا برجــع الصــدى Feedback، وهــو اآلثــار وردود الفعــل الناتجــة مــن الجمهــور 
عنــد تلقــي الرســالة اإلعاميــة، باإلضافــة إلــى مــدى انتشــارها بيــن الجمهــور؛ حيــث 
ــاس مــدى  ــة، والســبيل األهــم لقي ــة االتصالي ــة مــن مراحــل العملي ــد آخــر مرحل تُع

نجــاح القائــم باالتصــال فــي تحقيــق أهــداف رســالته وتأثيرهــا فــي المتلقــي.
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ــة؛  ــة الحديث ــة والتكنولوجي ــات اإلعامي ــم باالتصــال التقني ــا وانتشــاًرا؛ يســتخدم القائ ــر عمًق ــر أكث ــح التأثي ولكــي يصب
حتــى يضمــن مــردوًدا إيجابّيًــا لرســالته اإلعاميــة، وهــو مــا يفســر اتجــاه وســائل اإلعــام المتزايــد نحــو اســتخدام مواقــع 
التواصــل االجتماعــي التــي شــهدت طفــرة كبيــرة فــي عدد مســتخدميها مع اإلغــاق الناتج عن انتشــار جائحة كوفيد-19، 
باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى جــذب جيــل الشــباب أكثــر مــن الطــرق اإلعاميــة التقليديــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة.

ويمكــن لمتابــع وســائل اإلعــام، ســواء أكانــت محليــة أو ناطقــة بالعربيــة أو أجنبيــة، أن ياحــظ أن بعــض هــذه الوســائل 
أصبحــت تميــل لاهتمــام بالصفحــات الرســمية التابعــة لهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن اهتمامــه 
بالمواقــع اإللكترونيــة الرســمية؛ حيــث تتميــز هــذه الصفحــات بالســرعة فــي العــرض ووجودهــا أمــام أعيــن المســتخدم 
فــي أثنــاء تصفحــه للمواقــع بصــورة دائمــة؛ لذلــك تــزداد احتماليــة تعــرض الجمهــور للرســالة اإلعاميــة خصوًصــا فــي 

حالــة اســتخدام رســائل محــددة وتصميمــات وفيديوهــات جذابــة ومناســبة.

وتشــير إحصائيــة تقريــر (Digital Report 2022( الصــادر عــن مؤسســة We Are Social بتاريــخ ينايــر 2022، إلــى 
 أن عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي ارتفــع ليصــل إلــى 4.62 مليــارات شــخص فــي ينايــر 2022 مقارنــة

بـ 1.48 مليار شخص في يناير من عام 2012، أي أن نسبة الزيادة تضاعفت لما يزيد على ثاث مرات.)1(
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 شكل رقم )1(
عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي )بالمليون( في يناير من كل عام

(Source: We Are Social – Digital Report, Jan. 2022) 

وبصــورة أدق، زادت نســبة المســتخدمين لمواقــع التواصــل االجتماعــي فــي صفــوف المواطنيــن بالمقارنــة بيــن عامــي 
2012 و2022، وعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة اليابانييــن فــي عــام 2012 الُمســتخِدمين لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــى 67٪، وبلغــت فــي  ــل أن ترتفــع إل ــى 75٪ فــي عــام 2022، وبلغــت النســبة فــي فرنســا 39٪ قب ــل أن ترتفــع إل 30٪ قب

بولنــدا 40٪ قبــل أن ترتفــع إلــى 66٪، وفــي الواليــات المتحــدة 50٪ قبــل أن ترتفــع إلــى ٪75.)2(
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وعندمــا يطالــع القائمــون باالتصــال والمتخصصــون فــي 
اقتصاديــات وســائل اإلعــام هــذه األرقــام، يكتشــفون 
لزيــادة  اســتغالها  يمكــن  خصبــة  ســوق  أمــام  أنهــم 
لمؤسســاتهم، خصوًصــا  واإلعانــي  المالــي  المــردود 
مــع وجــود اتجــاه عالمــي إلغــاق أو تقليــص العمالــة 
بالمؤسســات اإلعاميــة التقليديــة؛ نظــًرا لعــدم قدرتهــا 
علــى الصمــود أمــام التغيــرات العالميــة، وهــو مــا يفســر 
التواصــل  لمواقــع  اإلعــام  وســائل  اتجــاه  بوضــوح 
االجتماعــي كمنصــات جديــدة لانطــاق نحــو الجمهور.

ثانًيا: أسباب انتشار تطبيق تيك توك
أطلقــت شــركة ByteDance الصينيــة، فــي عام 2016، 
 »Douyin« يســمى  القصيــرة  للفيديوهــات  تطبيًقــا 
 ،2017 عــام  وفــي  الصيــن،  فــي  المحلــي  للجمهــور 
أطلقــت الشــركة تطبيــق تيــك تــوك كنســخة عالميــة مــن 
 ByteDance وحافظــت ،Douyin التطبيــق المحلــي
علــى التطبيقيــن، ثــم اســتحوذت بعــد ذلــك علــى تطبيــق 
Musical.ly، والــذي كان منتشــًرا بيــن الشــباب فــي 
ذلــك الوقــت، وقامــت بدمجــه مــع التطبيقيــن اآلخريــن 

)3(.TikTokو  Douyin
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شكل رقم )2(: نسبة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في بعض دول العالم 

(Source: Pew Research Center, December 2022)

وأدى هــذا التداخــل مــا بيــن التطبيقــات الثاثــة إلــى 
وجــود اختــاف مــا بيــن الباحثيــن حــول البدايــة الفعليــة 
لتطبيــق تيــك تــوك، ســواء أكانــت بدايــة التطبيــق المحلي 
أو إطــاق النســخة العالميــة منــه أو حيــن ُدِمجــا مــع 
التطبيــق األشــهر فــي ذلــك الوقــت، ولكــن ال أعتقــد أن 
المهــم هــو تأريــخ بدايــة التطبيــق بقــدر معرفــة أســباب 
انتشــاره ســواء أكانــت أســباًبا ذاتيــة أو أســباًبا خارجيــة.

وبالنظر إلى أسباب االنتشار، نجد أن التطبيق استفاد 
هذا  في   Musical.ly لتطبيق  الواسعة  الشهرة  من 
منصات  على   »Trend« رائًجا  كان  حيث  التوقيت، 
 »Android »أندرويد  نظامي  في  التطبيقات  تحميل 
إلى  مستخدميه  عدد  وصل  كما   ،»iOS إس  أو  و«آي 
200 مليون شخص بينهم 60 مليون شخص يستخدمونه 
يومّيًا خال أول عامين إلطاقه )ما بين 2014 و2016(، 
وهو معدل استخدام أعلى من معدل تطبيقي فيسبوك 

وتويتر في المدة الزمنية نفسها منذ انطاقهما.)4(

التي  الحظر  فترة  من  توك  تيك  تطبيق  استفاد  كما 
كوفيد-19؛ حيث  انتشار جائحة  العالم خال  شهدها 
عانى الناس من الشعور بالملل نتيجة الحجر الصحي، 
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وللتغلب على هذا الشعور اتجه المستخدمون إلى مواقع التواصل االجتماعي، ومن 
ضمنها تيك توك؛ حيث استطاع تيك توك أن يغير من الحالة المزاجية لمستخدميه 
التوتر  التخلص من مشاعر  في  استطاع مساعدتهم  كما  إيجابية،  إلى  من سلبية 

والقلق والتعب والخسارة. )5(

في  أسهم  توك  تيك  لتطبيق  البسيط  التصميم  فإن  الداخلي،  المستوى  وعلى 
أنه  إلى  باإلضافة  هذا  التطبيق.  استخدام  من  الفئات  جميع  ن  مكَّ مما  انتشاره؛ 
أسهم في ظهور العديد من التحديات بين مستخدمي التطبيق خال فترة انتشار 
كورونا، والتي أثارت الحماس والفضول لدى الشباب الصغير الذي بحث عن شيء 
ما لقتل ملل البقاء في المنزل، وأسهمت التطبيقات األخرى في انتشار فيديوهات 

هذه التحديات، وهو ما دفع هؤالء الشباب إلى التطبيق.

كما أن الخوارزميات التي استخدمها تيك توك في فهم سلوك المستخدمين كانت فعالة 
 »For You« َص القسم األول َمت الشاشة الرئيسة إلى قسمين، وُخصِّ للغاية؛ حيث ُقسِّ
للفيديوهات التي يقوم التطبيق بترشيحها، والتي يرى أنها مثيرة الهتمام الُمستخِدم، 
وتختلف هذه الفيديوهات من شخص آلخر وفًقا لنتائج دراسته من ِقبل الخوارزميات، 
دفعه  إلى  باإلضافة  للتطبيق،  ُمستخِدًما  طويلة  لساعات  البقاء  إلى  يدفعه  ما  وهو 
إلى إضافة العديد من الشخصيات التي يرى أنهم يشاركونه االهتمام نفسه، وتنتقل 

.»Following« فيديوهات هؤالء الُمستخِدمين إلى المنطقة الثانية

شكل رقم )3(: عدد مستخدمي »تيك توك« بصورة ربع سنوية من 2018 حتى 2022 )بالمليون(

Source: Tiktok Revenue and Usage Statistics - Businessofapps – Nov. 2022

تطبيــق  اســتفاد 
فتــرة  مــن  تــوك  تيــك 
شــهدها  التــي  الحظــر 
انتشــار  خــالل  العالــم 
كوفيــد-19؛  جائحــة 
مــن  كثيــرون  عانــى  حيــث 
نتيجــة  بالملــل  الشــعور 
الحجــر الصحــي والبقــاء 
وللتغلــب  المنــازل،  فــي 
اتجــه  الشــعور  هــذا  علــى 
المســتخدمون إلــى مواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل 
ومن ضمنها تيك توك.   
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وتَُعــد الزيــادة المتتاليــة فــي أعــداد المســتخدمين للتطبيــق دليــلًا علــى نجــاح الخوارزميــات فــي إبقائهــم بداخلــه. ووفًقــا 
إلحصائيــات موقــع Businessofapps، فــإن عــدد مســتخدمي تطبيــق تيــك تــوك ارتفــع مــن 133 مليوًنــا فــي الربــع األول 

مــن عــام 2018 إلــى مليــار و466 مليوًنــا فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2022)6(.

 واســتطاع التطبيــق وفًقــا إلحصائيــات Sensor Tower Consumer Intelligence أن يتخطــى موقــع فيســبوك
فــي عــدد الُمســتخِدمين النشــطين خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2022؛ حيــث وصلــت نســبة الُمســتخِدمين النشــطين إلــى 
29٪ فــي تيــك تــوك، مقارنــة بـــ27٪ فــي فيســبوك فــي الفتــرة ذاتهــا، وذلــك اعتمــاًدا علــى االســتخدام العالمــي للتطبيقــات 

علــى نظــام التشــغيل أندرويــد.)7(

شكل رقم )4(: نسبة المستخدمين النشطين بصورة يومية في الربع الثاني من عام 2022

Source: Sensor Tower Consumer intelligence – July 2022
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ثالًثا: وضع وسائل اإلعالم على تطبيق تيك توك
تظهر اإلحصائية التالية من Press Gazette عدد المتابعين Followers ألبرز وسائل اإلعام على تطبيق تيك توك)8(:

ــا أن وســائل  ــج، منه ــة عــدة نتائ ــر هــذه اإلحصائي وتُظِه
ــوك  ــك ت ــق تي ــة تطبي ــى أهمي ــا إل ــت تباًع اإلعــام انتبه
كمنصــة رقميــة حديثــة تحظــى بثقــة وشــغف الشــباب 
لذلــك  واضحــة؛  بصــورة  مســتخدميها  نســبة  وتــزداد 
ــق؛  ــر التطبي ــدأت فــي إطــاق حســاباتها الرســمية عب ب
ــور الُمســتهَدف، وضمــان وصــول  ــرة الجمه لتوســيع دائ

ــن. ــن المتابعي ــر م ــى عــدد كبي ــة إل رســالتها اإلعامي

كمــا أن زيــادة عــدد المتابعيــن لهــذه الحســابات، والتــي 
وصلــت إلــى أكثــر مــن 4 ماييــن متابــع فــي حســاب 
ABC NEWS، دليــل علــى أن الجمهــور الُمســتخِدم 
لــم يَُعــد يتعامــل مــع التطبيــق علــى أنــه تطبيــق ترفيهــي 
ــم. ــار بالنســبة له ــح مصــدًرا لألخب ــه أصب ــط، ولكن فق

شكل رقم )5(: عدد متابعي بعض الوسائل اإلعالمية على تيك توك

Source: Press Gazette- June 2022

الدراســة  فــي  وضوًحــا  أكثــر  بصــورة  ذلــك  ويتجلّــى 
يوليــو  فــي  لألبحــاث   Jigsaw مركــز  أجراهــا  التــي 
فــي  »متابعــة األخبــار  الماضــي، تحــت عنــوان   2022
 News Consumption(  »2022 المتحــدة  المملكــة 
in the UK: 2022(، والتــي تظهــر أن نســبة اعتمــاد 
البالغيــن فــي المملكــة المتحــدة علــى تيــك تــوك كمصــدر 
لألخبــار ارتفعــت بنســبة 15٪ فــي عــام 2022، مقارنــة 
بعــام 2021، وهــو التطبيــق الوحيــد الــذي شــهد ارتفاًعــا 
كبيــًرا خــال عــام 2022، ورغــم أن تطبيــق فيســبوك 
احتــل صــدارة التطبيقــات التــي يعتمــد المســتخدمون 
عليهــا كمنصــة إخباريــة، فإنــه شــهد تراجًعــا ملحوًظــا 
خــال عــام 2022 إلــى 69٪، مقارنــة بـــ76٪ خــال عــام 
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تطبيق  على  والغربية  العربية  اإلعام  وسائل  حسابات  بين  المقارنة  خال  ومن 
تيك توك حتى ديسمبر 2022، يتضح وجود فارق كبير في عدد المتابعين وطبيعة 
الفيديوهات لصالح المنصات اإلعامية الغربية على حساب المنصات اإلعامية 

العربية بالتطبيق.

 Washington Post المتابعين في جريدة  المثال وصل عدد  إنه على سبيل  إذ 
 68.8 إلى  فيديوهاتها  على  اإلعجابات  وعدد  متابع  مليون   1.5 إلى  األمريكية 
مليوًنا، وفي صحيفة Le Monde الفرنسية وصل عدد المتابعين إلى 694.6 ألًفا 
واإلعجابات على فيديوهاتها إلى 9.6 مايين، وقناة NBC NEWS وصل عدد 
المتابعين إلى 3.9 مايين واإلعجابات على فيديوهاتها إلى 158.9 مليوًنا، وفي 
BBC وصل عدد المتابعين إلى 3.4 مايين وعدد اإلعجابات على فيديوهاتها إلى 

80.7 مليوًنا.

أما في حالة وسائل اإلعام العربية فعلى سبيل المثال وصل عدد المتابعين لقناة 
تلفزيون عمان إلى 792.9 ألًفا وعدد اإلعجابات على فيديوهاتها إلى 4.2 مايين، 
وعدد المتابعين لصحيفة اليوم السابع 1.6 مليون وعدد اإلعجابات على فيديوهاتها 
إلى 9.3 مايين، وفي قناة LBC اللبنانية وصل عدد المتابعين إلى 78.8 ألًفا وعدد 
عدد  وصل  المصرية   TEN وقناة  ألًفا،   298.9 إلى  فيديوهاتها  على  اإلعجابات 

المتابعين إلى 159.1 ألًفا وعدد اإلعجابات على فيديوهاتها إلى 609.1 آالف.

تعالج جميع  األجنبية  اإلعام  وسائل  أن  اتضح  الفيديوهات،  وعلى مستوى طبيعة 
الموضوعات والقضايا عبر منصاتها الرقمية في تطبيق تيك توك، حتى إن بعض 
المنصات، مثل واشنطن بوست، قامت بتوظيف صحفيين متخصصين في هذا الشأن 

كنوع من أنواع معالجة المضمون كي يتاءم مع التطبيق.

شكل رقم )6(:  اعتماد البالغين في المملكة المتحدة على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار 

(Source: Jigsaw- 2022)(10)
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المقارنـة  خـالل  مـن 
اإلعـالم  وسـائل  حسـابات  بيـن 
العربيـة والغربيـة علـى تطبيـق 
ديسـمبر  حتـى  تـوك  تيـك 
2022، يتضـح وجـود فـارق كبيـر 
وطبيعـة  المتابعيـن  عـدد  فـي 
الفيديوهات لصالح المنصات 
علـى  الغربيـة  اإلعالميـة 
اإلعالميـة  المنصـات  حسـاب 

بالتطبيـق.   العربيـة 
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لدى  واضحة  تأطير  أزمة  هناك  أن  فنجد  العربية،  اإلعام  وسائل  يخص  وفيما 
ما  وهو  فقط،  ترفيهية  كمنصة  توك  تيك  تطبيق  مع  تعامله  في  باالتصال  القائم 
بالتطبيق؛  الرقمية  بالمنصات  معالجتها  تتم  التي  المضامين  طبيعة  على  انعكس 

حيث تميل إلى الترفيه والرياضة وأخبار الفنانين.

رابًعا: مستقبل تطبيق تيك توك كمنصة إخبارية
ـع أن يتزايـد االعتمـاد علـى تيـك تـوك كمنصـة إخباريـة فـي المسـتقبل  مـن المتوَقّ
القريب، وتظهر مؤشـرات ذلك في تزايد أعداد المؤسسـات اإلعامية التي أطلقت 
صفحاتهـا الرسـمية عبـر التطبيـق منذ انطاقه، باإلضافـة إلى تزايُد االعتماد عليه 

مـن ِقبـل المسـتخدمين للتعـرف علـى أبـرز المسـتجدات عالمّيًا.

وسـوف يـؤدي ذلـك إلـى إحـداث تغييـر فـي تصنيـف التطبيـق فـي المسـتقبل مـن 
ترفيهـي إلـى إخبـاري، خصوًصـا أن التطبيـق يعتمـد علـى ظهـور الفيديوهـات أمـام 
مـا يجعـل  ِقبـل مسـتخدمين آخريـن، وهـو  مـن  المشـاهدين مـن خـال مشـاركتها 
مضاميـن الصفحـات اإلخباريـة أكثـر عرضـة لانتشـار نظـًرا لعـدد المشـتركين بهـا.

إال أن هـذا التغييـر فـي تصنيـف التطبيـق مسـتقبلًا سـوف يتبعـه تغيـرات أخـرى على 
عـدة مسـتويات، سـواء علـى مسـتوى التطبيـق، مثل: السـرد والمدة الزمنيـة واألخبار 
الزائفـة، أو علـى مسـتوى الجهـات اإلعاميـة، مثـل تعييـن أشـخاص متخصصين في 

تقديـم القصـص الخبريـة علـى تيك توك.

أكان  سـواء  التقليديـة،  بصورتـه  التلفزيونـي  السـرد  فـإن  تحديـًدا،  أكثـر  وبصـورة 
معتمـًدا علـى التتبـع الزمنـي أو االنتقـال مـا بيـن األزمنـة لألمـام وللخلـف أو غيرهـا 
مـن األسـاليب الفنيـة، ال يتناسـب مـع طبيعـة تطبيـق تيـك تـوك، الـذي يعتمـد علـى 

السـرعة فـي األداء.

وعلـى الرغـم مـن أن تطبيـق تيـك تـوك حـاول -مثـل غيـره مـن تطبيقـات التواصـل 
االجتماعـي- أن يتـاءم مـع توجـه المنصـات اإلخباريـة تجاهـه عـن طريـق زيادة مدة 
الفيديوهـات مـن 15 ثانيـة إلـى 60 ثانيـة ثـم وصـولًا إلـى 10 دقائـق كاملـة، فـإن هـذا 
التغيير ال يتوقع أن يجذب الجمهور المسـتخدم، مثلما هو الحال في إطاق تطبيق 

.IGTV إنسـتجرام لخاصيـة

لذلـك؛ فـإن التوجـه المسـتقبلي المحتمـل يتمثـل فـي أن تحـذو المنصـات اإلخباريـة 
حذو صحيفة واشـنطن بوسـت األمريكية، وذلك من خال تعيين أفراد متخصصين 
فـي بنـاء قصـص إخباريـة شـديدة الِقصـر بصـورة ال تخـل بالمعنـى وال بالسياسـات 

التحريريـة لجهـة البـث، ومـن جهـة أخـرى تتـاءم مـع طبيعـة الجمهور المسـتهدف.

المسـتقبلي  التوجـه 
تحـذو  أن  هـو  المحتمـل 
اإلخباريـة  المنصـات 
واشـنطن  صحيفـة  حـذو 
وذلـك  األمريكيـة،  بوسـت 
أفـراد  تعييـن  خـالل  مـن 
بنـاء  فـي  متخصصيـن 
شـديدة  إخباريـة  قصـص 
تطبيـق  علـى  القصـر 
تيـك تـوك بصـورة ال تخـل 
بالسياسـات  وال  بالمعنـى 
البـث  لجهـة  التحريريـة 
جهـة  ومـن  جهـة،  مـن 
أخـرى تتـالءم مـع طبيعـة 

الجمهور الُمستهَدف.   
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وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التوجــه قد ال يكون مناســًبا لبعض المؤسســات اإلعامية، 
ألنــه يزيــد مــن التكلفــة الماليــة فــي وقــت تعانــي فيــه هــذه المؤسســات مــن أزمــات 
ــع مــن تطبيــق تيــك تــوك يمكــن أن يغطــي  اقتصاديــة حــادة، فــإن العائــد المتوقَّ
هــذه التكلفــة، خصوًصــا أن عمليــة تدويــر الفيديــو علــى كل تطبيقــات التواصــل 

االجتماعــي أمــر ال يتناســب مــع طبيعــة كل تطبيــق.

كمــا أن األزمــات التــي واجهتهــا تطبيقــات التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك 
وتويتــر علــى مســتوى انتشــار األخبــار الكاذبــة Fake News، أســهمت بصــورة 
غيــر مباشــرة فــي اعتمــاد األفــراد علــى تطبيــق تيــك تــوك كمصــدر لألخبــار، بســبب 

ــات األخــرى. ــي التطبيق ــم ف ــاض ثقته انخف

إال أن التســاؤل األبــرز هــو مــدى قــدرة التطبيــق علــى مواجهــة األخبــار الكاذبــة، أو 
األخبــار ذات األيديولوجيــا المتحيــزة بشــدة فــي المســتقبل، خصوًصــا أنــه ال يمتلــك 
خبــرة كافيــة -مثــل التطبيقــات األخــرى- فــي هــذا المجــال، وكونــه يعتمــد منــذ 

انطاقــه علــى الترفيــه فقــط.

ــة؛ إذ  وال يجــب إغفــال دور صحافــة المواطــن فــي مســتقبل تيــك تــوك كمنصــة إخباري
ــن  ــة فقــط، ولكــن يُمكــن للمواطني ــاَرس مــن خــال المؤسســات اإلعامي اإلعــام ال يُم
العمــل كمنصــات إخباريــة مســتقلة، ســواء مــن خــال تصويــر األحــداث فــي الحيــاة العامة 

وتوزيعهــا، أو مــن خــال تحليــل األحــداث وعرضهــا مــن خــال صفحاتهــم الخاصــة.

هــذا ومــن الممكــن أن يتزايــد ظهــور صحافــة المواطــن خــال الفتــرة المقبلــة فــي 
تيــك تــوك؛ إمــا رغبــة فــي نشــر أفــكار المتحــدث أو رغبــة فــي الحصــول علــى عوائــد 
ماديــة مــن خــال البــث المباشــر؛ وهــو مــا يزيــد مــن إمكانيــة نشــر أخبــار زائفــة عبــر 
التطبيــق، أو زيــادة الجــدل والخــاف بيــن المســتخدمين؛ نظــًرا الختــاف توجهاتهــم 

الشخصية.

وعلــى جانــب آخــر، فــإن التطبيــق يمتلــك قــدرات تســويقية كبيــرة بدأ االعتمــاد عليها 
ــع أن تتزايــد فــي المســتقبل  بصــورة طفيفــة خــال الفتــرة األخيــرة، ومــن المتوَقّ
القريــب، منهــا وجــود بــث مباشــر لبعــض القنــوات الفضائيــة خــال أبــرز األحــداث 
أو أبــرز األعمــال الدراميــة، وهــو مــا قــد يجــذب الجمهــور إلــى االشــتراك فــي هــذه 

القنــوات فــي حالــة تشــفيرها أو متابعتهــا عبــر التلفزيــون.

كما أن بعض اإلجراءات التي اتخذها التطبيق في الفترة األخيرة، مثل دائرة اإلعان 
عن فيديوهات كأس العالم 2022، تشير إلى إمكانية إحداث تغييرات مستقبلية في 
بناء الشاشة الرئيسة للتطبيق لإلشارة إلى األحداث الرئيسة أو األكثر إثارة حول 

العالم.

هـو  األبـرز  التسـاؤل 
تـوك  تيـك  قـدرة  مـدى 
األخبـار  مواجهـة  علـى 
ذات  األخبـار  أو  الكاذبـة 
المتحيـزة  األيديولوجيـا 
المسـتقبل،  فـي  بشـدة 
يمتلـك  ال  أنـه  خصوًصـا 
-مثـل  كافيـة  خبـرة 
األخـرى-  التطبيقـات 
وكونـه  المجـال،  هـذا  فـي 
يعتمـد منـذ انطالقـه على 

فقـط.   الترفيـه 
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في  خصوًصا  الرئيسة،  األحداث  انتقاء  عملية  أن  إال 
على  تؤثر  أن  يمكن  واالقتصادي،  السياسي  المجال 
مصداقية التطبيق، خصوًصا في حالة اختاف اآلراء 
حالة  في  غالًبا  يحدث  ال  ما  وهو  األمر،  هذا  حول 
المضمون الترفيهي الذي يشهد اختاًفا طفيًفا من ِقبل 

الجمهور.

الصفحة الرسمية لقناة ART عبر تطبيق تيك توك
عامة ترويجية لكأس العالم 2022 ظهرت خال فترة البطولة 

عبر الفيديوهات المختلفة

انتشاًرا فيما يخص  التوقع األكثر  الرغم من أن  وعلى 
تعديل في طبيعة  إلى حدوث  يميل  تيك توك  مستقبل 
التطبيق، فإنه ال يمكن إغفال الرأي اآلخر الذي يشير 
وقًتا  تأخذ  التطبيق سوف  تغيير طبيعة  أن عملية  إلى 
التعديل،  هذا  للتطبيق  المؤسسون  يتقبل  حتى  طويلًا 

ويساعد المستخدمون على حدوث ذلك.

جدول يوضح عدد مرات البحث عن طريق الهاشتاج في تطبيق تيك توك عام 2022

البحث عن طريق الهاشتاج )مليار(التصنيف
535الترفيه
181الرقص
79المزاح

57اللياقة البدنية/الرياضة
33الجمال/العناية بالبشرة

27الموضة
18الوصفات/الطهي

13نصائح الحياة
10الحيوانات األليفة

2 التصوير باألماكن المفتوحة

Source: Demand Sage 2022(11)
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ويدلــل أصحــاب هــذا االتجــاه علــى موقفهــم بإحصائيات 
عــام 2022، والتــي شــهدت أحداًثــا اســتثنائية بمختلــف 
االتجاهــات السياســية واالقتصاديــة واألمنية والرياضية 
كذلــك، لكــن عمليــات البحــث والوســوم أو الهاشــتاجات 
المتعلقــة بتلــك األحــداث، والتــي تَُعــد األكثــر تــداولًا فــي 

التطبيــق، كانــت مــن نصيــب المــواد الترفيهيــة. 

موقــع  نشــرها  التــي  اإلحصائيــة  هــذه  مــن  ويتضــح 
بصورهــا  الخبريــة  المــواد  أن   Demand Sage
البحــث  عمليــات  فــي  مطلًقــا  تظهــر  لــم  المختلفــة 
والهاشــتاجات المتعلقــة بذلــك مــن ِقبــل المســتخدمين، 
وهــو مــا يوضــح أن عمليــة تحــول التطبيــق إلــى تطبيــق 
خبــري أو تقبُّــل المتابعيــن للمــواد الخبريــة ربمــا يحتــاج 
إلــى مزيــد مــن الوقــت والمجهــود مــن ِقبــل القائميــن 

اإلعاميــة.)12( المؤسســات  فــي  باالتصــال 

وختاًمــا، ســوف يصبــح تطبيــق تيك تــوك منصة إعامية 
فــي المســتقبل، ســواء أكان قريًبــا أو بعيــًدا، والطــرق 
ــرة، وإن  ــك كثي ــى ذل ــي يمكــن اســتغالها للوصــول إل الت
كانــت تحتــاج إلــى دراســات وقياســات لطبيعــة الجمهــور 
المســتخدم، واآلليــة األفضــل لبنــاء المضمــون اإلعامي 

المقــدم إليهــم بمــا يتناســب مــع طبيعــة التطبيــق.

ِقبــل  مــن  مختلفــة  رؤيــة  إلــى  يحتــاج  األمــر  وهــذا 
القائميــن باالتصــال فــي المؤسســات اإلعاميــة، مثــل 
أن  ســيما  ال  المجــال،  هــذا  فــي  تعييــن متخصصيــن 
عمليــة إعــادة رفــع الفيديــو أو المــادة اإلعاميــة المرئيــة 
علــى جميــع المنصــات الرقميــة لهــذه المؤسســات قــد ال 
ــى  ــق. حت ــة جمهــور كل تطبي ــا؛ نظــًرا لطبيع تجــدي نفًع
وإن ســمح التطبيــق بذلــك وأجــرى تعديــات جوهريــة 
فــي مضمونــه، فــإن هــذه العمليــة تقلــل مــن فاعليــة 

المضمــون وجــودة الرســالة المقدمــة.

كمــا يحتــاج األمــر إلــى النظــر مــن ِقبــل اإلعــام فــي 
وطننــا العربــي خاصــة؛ فنحــن بحاجــة إلــى اإلســراع 
وفهمهــا  الحديثــة  والتطبيقــات  التقنيــات  هــذه  نحــو 
طابــع  ذات  عربيــة  إعاميــة  حالــة  لنخلــق  وإتقانهــا؛ 
نحــو  ورؤيتنــا  أفكارنــا  نشــر  فــي  تســاعدنا  عالمــي 

األحــداث. مختلــف 
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اكتســبت الحيــاة السياســية المصريــة زخًمــا كبيــًرا منــذ إطــاق الســيد الرئيــس 
الدعــوة للقــوى السياســية المصريــة إلجــراء حــوار وطنــي، فالمقصــود بالحــوار 
الوطنــي هــو تــداول اآلراء واألفــكار ووضــع الحلــول للمشــكات المختلفــة التــي 
تواجــه الوطــن ســواء مــن الناحيــة السياســية، أو االقتصاديــة، أو االجتماعيــة، وربمــا 
يكتســب الحــوار أهميتــه أيًضــا مــن مشــاركة مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن 
-إضافــة إلــى مشــاركة القــوى السياســية المختلفــة- الذيــن يضعــون خبراتهــم فــي 
خدمــة الوطــن وحــل مشــكاته المختلفــة، وبعبــارة أخــرى فــإن الحــوار يهــدف إلــى 
ــذ عبــر المحــاور األساســية للحــوار،  وضــع اســتراتيجية أو أجنــدة مســتقبلية تُنفَّ

ــي. وهــي: المحــور السياســي، والمحــور االقتصــادي، والمحــور المجتمع

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن أهميــة وفوائــد الحــوار الوطنــي تتمثــل بصفــة أساســية 
ــى التصــدي للمشــكات  ــذ مخرجــات هــذا الحــوار مســتقبلًا، والقــدرة عل فــي تنفي
والتحديــات المختلفــة التــي تواجــه الوطــن، خصوًصــا فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة 
التــي يمــرُّ بهــا العالــم نتيجــة للتداعيــات المترتبــة علــى األزمــات العالميــة المختلفــة، 
وتطــرح آثارهــا علــى مختلــف دول العالــم ومنهــا مصــر، ســواء كانــت هــذه المشــكات 
صحيــة )األوبئــة(، أو أزمــات سياســية حــادة تُلقــي بتداعياتهــا علــى الــدول المختلفــة 
)األزمــة األوكرانيــة(؛ حيــث تفــرض هــذه األزمــات العالميــة تحديــات خطيــرة يتطلــب 
األمــر مواجهتهــا والتصــدي لهــا بنجــاح لتجنــب آثارهــا الســلبية، أو تقليلهــا إلــى 
أدنــى حــد ممكــن، ويترتــب علــى ذلــك أن قيمــة الحــوار وأهميتــه ونتائجــه قــد ال 
تقتصــر علــى اآلونــة الراهنــة فقــط، بــل إن قيمتــه الحقيقيــة تظهــر فيمــا يطرحــه 
مــن آثــار إيجابيــة مســتقبلية تدعــم قــدرة الوطــن علــى مواجهــة المشــكات واألزمــات 
والتحديــات المختلفــة والتغلــب عليهــا)1(، ويمكــن فــي هــذا اإلطــار تنــاول اآلفــاق 
والتطــورات المســتقبلية للحــوار اعتمــاًدا علــى المحــاور األساســية التــي يســتند 

إليهــا، وأهــم التطــورات المتوقعــة فــي كل محــور، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الحـــوار الوطني وآفـــاق 
المســتقبل

الــديــن ــدر  بــ إكـــــرام  د.  أ. 

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

الــــــــحــــــــوار الــــوطــــنــــي 
يـــــــــــهـــــــــــدف إلـــــــــــــــــى وضـــــــــع 
أجنـــــــــدة  أو  استراتيجية 
ــذ  ـــــة ُتــنــفَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــســتــقــبــلــيـــ
المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  عبــــــــــــــر 
السياسية، واالقتصـــــادية، 
والمجتمعيــــــــة، وتتمــثــــــــــل 
الحقيقيـــــــــــــــــــــــة  قيمتـــــــــه 
مخرجــــــــــــــــــــاته  تنفيذ  في 
مستقبًلا، بما يدعم قدرة 
مواجهـــــــــــــــة  على  الوطن 
واألزمــــــــــــــات  المشكـــــــــــالت 
والتحديـــــــــــات المختلفـــــــة 

والتغلب عليها.  
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أوًلا: مستقبل المحور السياسي
إن المحــور السياســي مــن المحــاور المهمــة للحــوار الوطنــي، ويمكــن أن يشــمل هــذا 
ــة،  ــق بالسياســة الخارجي ــة، وأخــرى تتعل ــق بالسياســة الداخلي ــا تتعل المحــور قضاي

بحيــث تكــون مخرجــات الحــوار قابلــة للتنفيــذ مســتقبلًا.

أ . السياسة الداخلية:
قــد يكــون مــن األمــور اإليجابيــة تدعيــم المؤسســات السياســية، وخصوًصــا األحزاب 
السياســية، باعتبارهــا تمثــل حلقــة االتصــال بيــن النخبــة والشــعب، وزيــادة ثقــل 
ــن  ــا بي ــث توجــد درجــة مــن التناقــض حالّيً األحــزاب داخــل النظــام السياســي؛ حي
ــف بالنســبة لألحــزاب السياســية، ويُقَصــد بعامــل الكــم العــدد  ــي الكــم والكي عامل
ــغ عددهــا 105 أحــزاب، وال  الكبيــر مــن األحــزاب السياســية الموجــودة، والتــي يبل
يعــرف منهــا المواطــن ســوى عــدد محــدود  للغايــة، وال يمثــل مــن هــذا الكــم الكبيــر 
مــن األحــزاب السياســية فــي مجلــس النــواب ســوى عــدد محــدود يقــل عــن 20 حزًبــا، 
ــة بعــدد محــدود  ــي تكــون ممثل ــة فــي المجلــس النياب وبعــض هــذه األحــزاب الممثل
ــى الســاحة  ــة 90% مــن األحــزاب الموجــودة عل مــن المقاعــد، ويعنــي ذلــك أن قراب
السياســية المصريــة غيــر ممثلــة فــي البرلمــان، ومجهولــة بالنســبة للمواطــن العــادي 
الــذي ال يعــرف أســماء هــذه األحــزاب وال يعــرف برامجهــا أو نخبتهــا، وبالتالــي هــي 
ــد  ــك ق ــر؛ ولذل ــا تأثي ــة، أي توجــد دون أن يكــون له ــا خفي ــا أحزاًب ــى كونه أقــرب إل
يكــون مــن المفيــد بالنســبة لمســتقبل التجربــة الحزبيــة المصريــة إحــداث تعديــات 
فــي قانــون األحــزاب ونشــأتها، بمعنــى أال ينشــأ أي حــزب سياســي يكــرر فــي أفــكاره 

وبرامجــه أفــكار وبرامــج أحــزاب قائمــة.

ــه اشــتراط حــد أدنــى مرتفــع مــن األعضــاء المؤسســين  وكذلــك مــن المرغــوب في
لقيــام أي حــزب، ألن بعــض األحــزاب تحولــت إلــى أحــزاب عائليــة ليــس لهــا مقــار 
فــي محافظــات كثيــرة، وال يعكــس ذلــك تقييــًدا للنشــاط الحزبــي بــل هــو نــوع مــن 
ــر األحــزاب السياســية، وربمــا يكــون مــن  ــادة قــدرة وتأثي ــة لزي الضوابــط التنظيمي
ــه أيًضــا مســتقبلًا أن تتجــه األحــزاب السياســية ذات األيديولوجيــات  المرغــوب في
المتشــابهة إلــى االنضمــام أو التكتــل مًعــا؛ فاأليديولوجيــات السياســية فــي علــم 
ــك ليــس مــن المرغــوب  ــخ(، ولذل ــن - وســط - يســار... إل السياســة معروفــة )يمي
فيــه أن يُعبِّــر عــدد كبيــر مــن األحــزاب السياســية عــن األيديولوجيــة الواحــدة، بمعنــى 
أنــه ال يوجــد احتيــاج كبيــر لعــدد كبيــر مــن األحــزاب يُعبِّــر عــن اليميــن مثــلًا، أو عــدد 

بالنسبة  المفيد  من 
ــة  ــربــ ــجــ ــتــ ــبــــل الــ ــتــــقــ لــــمــــســ
الـــــحـــــزبـــــيـــــة الــــمــــصــــريــــة 
إحــــــــــــداث تـــــعـــــديـــــالت فــي 
ونشأتها؛  األحـــزاب  قانون 
ــأة أي  ــشــ ــان عــــــدم نــ ــمـ لـــضـ
ــرر فــي  ــكـ ــــزب ســـيـــاســـي يـ حـ
األحــزاب  وبرامجه  أفكاره 
القائمة، فضًلا عن ضرورة 
السياسية  اتجاه األحزاب 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ األيـ ذات 
إلى االنضمام  المتشابهة 

أو التكتل مًعا.  
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ُتَعد قضية الوعي من 
األهمية  شديدة  القضايا 
في اآلونة المعاصرة التي 
يواجه فيها العالم أنماًطا 
مــســتــحــدثــة مـــن الــحــروب 
ــة يـــطـــلـــق  ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــا حـــــــــروب الـــجـــيـــل  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
المواجهة  وتكمن  الرابع، 
التحدي  لــهــذا  الــنــاجــحــة 
في رفع وعي المواطنين؛ 
حيث يمكن اعتبار الوعي 
بمثابة خط الدفاع األول 

ضد هذه الحروب.  

ــي ال  ــرة الت ــك فــي مصلحــة األحــزاب الصغي ــر عــن اليســار، ويصــب ذل ضخــم يُعبِّ
تحصــل علــى أي مقعــد انتخابــي؛ حيــث ســتزداد فرصهــا فــي الحصــول علــى مقاعــد 
نيابيــة إذا انضمــت إلــى تكتــل مــن األحــزاب التــي تنتمــي إلــى األيديولوجيــة نفســها.

كمــا يصــبُّ ذلــك أيًضــا فــي مصلحــة الناخــب الــذي لــن يجــد صعوبــة فــي الُمفاضلــة 
ــر عــن االتجاهــات السياســية المختلفــة، فــي  ــة تُعبِّ ــل حزبي ــع أو خمــس كت ــن أرب بي
حيــن يواجــه -فــي ظــل النظــام الحزبــي الحالــي- صعوبــة كبيــرة فــي االختيــار 
والُمفاضلــة بيــن أكثــر مــن مائــة حــزب سياســي، وربمــا يكــون مــن المفيــد أيًضــا أن 
يتضمــن قانــون األحــزاب أن الحــزب الــذي ال يحصــل علــى أي مقعــد فــي االنتخابــات 
خــال فتــرة زمنيــة معينــة أو خــال انتخابيــن متعاقبيــن ال يســتمر كحــزب، ألنــه 
يفقــد بذلــك أحــد الشــروط المهمــة المرتبطــة بتعريــف الحــزب فــي علــم السياســة 
باعتبــاره تنظيًمــا سياســّيًا لــه إطــار فكــري أو برنامــج ويســعى للوصــول إلــى الســلطة 
بالطــرق المشــروعة، أي مــن خــال الحصــول علــى أغلبيــة المقاعــد فــي االنتخابــات 
التشــريعية؛ ولذلــك فــإن الحــزب الــذي ال يحصــل علــى أي مقعــد يفقــد صفتــه 

كحــزب، ويصبــح أقــرب إلــى كونــه جماعــة مصلحيــة، أو جماعــة ضاغطــة.

ويمكــن أن يترتــب علــى األخــذ بهــذه المقترحــات فــي المســتقبل تدعيــم األحــزاب 
ــة، وقيمــة  السياســية والمشــاركة السياســية باعتبارهــا قيمــة لصيقــة بالديمقراطي
مهمــة مــن قيــم الثقافــة السياســية فــي النظــم الديمقراطيــة، وإيجــاد نمــط مؤسســي 
ــى  ــة إل ــة والعامــة، بمعنــى توصيــل سياســات وتوجيهــات النخب ــن النخب للتواصــل بي
ــم فــي  ــا هــو قائ ــى نحــو م ــة عل ــى النخب ــات العامــة إل ــل طلب ــا توصي العامــة، وأيًض

ــة )2(. النظــم الديمقراطي

أيًضــا وفــي إطــار السياســة الداخليــة، تبــرز قضيــة الوعــي وهــي من القضايا شــديدة 
األهميــة فــي اآلونــة المعاصــرة التــي يواجــه فيهــا العالــم أنماًطــا مســتحدثة مــن 
الحــروب يُطلـَـق عليهــا حــروب الجيــل الرابــع، والتــي تختلــف عــن الحــروب التقليديــة 

وإن كانــت أكثــر خطــورة فيمــا تحدثــه مــن تداعيــات وآثــار ســلبية.

فإذا كانت الحروب التقليدية تعتمد على المواجهة المسلحة بين الجيوش النظامية، 
وتُسـتخَدم فيهـا األسـلحة المختلفـة الحديثـة والمتطـورة، ويكـون االنتصـار فيهـا لمـن 
يملـك قـدرات بشـرية وتسـليحية أفضـل مـن اآلخـر، فـإن حـروب الجيـل الرابـع ال 
تعتمـد علـى الصـدام العسـكري المباشـر بـل تعتمـد علـى أدوات ووسـائل أخرى، مثل: 
فئـات  بيـن  ووقيعـة  انقسـام  إحـداث  المغلوطـة، ومحاولـة  بـث اإلشـاعات واألخبـار 
والمؤسسـات،  المواطنيـن  بيـن  تباُعـد  وإحـداث  المجتمـع،  مـن  وقطاعـات مختلفـة 
اليـأس واإلحبـاط  إنجـازات ونشـر مشـاعر  والتشـكيك فـي أهميـة مـا يتحقـق مـن 
ـه إليـه، وتعزيـز االختافـات واالنقسـامات الداخليـة لديـه،  داخـل الطـرف الـذي تَُوجَّ
بحيـث تتحقـق أهـداف الطـرف الذي يقوم باسـتخدام هذا النمـط من الحروب. ولعل 
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ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  يـــــمـــــكـــــن 
دعــــــــم الــــــــــــدور الــــمــــصــــري 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــــن ضــمــن  واإلقـــلـــيـــمـــيـــة مـ
مخرجات الحوار الوطني، 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــم الـ ــتـ ــي يـ ــتــ الــ
المستقبل،  فــي  تنفيذها 
بــمــعــنــى اســـتـــمـــراريـــة هــذا 
ــتــــه؛ حــيــث  الـــــــــدور وتــــقــــويــ
قـــــــــامـــــــــت مـــــــصـــــــر خـــــــالل 
الــســنــوات الــمــاضــيــة بــدور 
ــوى  ــتــ ــســ نــــــشــــــط عــــــلــــــى مــ
السياسة الخارجية، سواء 
فــي مــجــال الــدبــلــومــاســيــة 
دبلوماسية  أو  التقليدية، 

القمة.  

المواجهـة الناجحـة لهـذا التحـدي تكـون مـن خال رفع الوعي لـدى المواطنين؛ حيث 
يمكـن اعتبـار الوعـي بمثابـة خـط الدفـاع األول ضد هذه الحـروب، فهو الذي يحصن 
المجتمـع ضـد اآلثـار السـلبية المترتبـة عليهـا؛ فالمواطـن الـذي يتمتـع بالوعي الازم 
يسـتطيع التمييـز بيـن األخبـار الصحيحـة والمغلوطـة، ويسـتطيع مواجهـة الحمـات 
التـي تهـدف إلـى غـرس مشـاعر اليـأس واإلحبـاط فـي إطـار هـذه الحـرب النفسـية.

ويتطلــب األمــر إيجــاد جهــاز أو مجلــس متخصــص يتولــى وضــع اســتراتيجية خاصــة 
بمواجهــة هــذا النمــط مــن الحــروب المســتحدثة، ويتولــى التنســيق بيــن أجهــزة 
ــة  ــي هــذه المواجه ــم ف ــاك دور مه ــون هن ــث يك ــة، بحي ــة المختلف ومؤسســات الدول
لألحــزاب السياســية، ووســائل اإلعــام، ومؤسســات المجتمــع المدني، والمؤسســات 
ــادة  ــة، ووزارة الشــباب والرياضــة، ولق ــة، ووزارة الثقاف ــة والديني ــة والبحثي التعليمي
الــرأي. وتكــون مهمــة هــذا المجلــس أو الجهــاز الخــاص بالوعــي هــي التصــدي 
الناجــح للحــروب النفســية، ورفــع مســتوى وعــي المواطــن، واإلشــراف علــى تنفيــذ 
االســتراتيجية الموضوعــة للمواجهــة، مــع ماحظــة أن الوعــي قــد ال يتعلــق بالجانــب 
السياســي وحــده، وإنمــا يمكــن أن يشــمل أيًضــا الجوانــب االقتصاديــة، واالجتماعيــة، 

والثقافيــة، أي قضيــة الوعــي فــي مجملهــا وبشــكلها العــام )3(.

ب. السياسة الخارجية:
يمكـن أن يكـون دعـم الـدور المصـري فـي السياسـة الخارجيـة واإلقليميـة مـن ضمـن 
مخرجـات الحـوار الوطنـي، التـي يتـم العمـل علـى تنفيذهـا فـي المسـتقبل، بمعنـى 
اسـتمرارية هـذا الـدور وتقويتـه؛ حيـث قامـت مصـر خـال السـنوات الماضيـة بـدور 
نشـط علـى مسـتوى السياسـة الخارجيـة، سـواء فـي مجـال الدبلوماسـية التقليديـة، 
أو دبلوماسـية القمـة، وعبَّـر هـذا الـدور النشـط عـن نفسـه فـي االهتمـام الشـديد 
بالقضايا العربية والملفات السـاخنة في المنطقة، وأيًضا في مجال تقوية الروابط 
والتنمويـة،  والسياسـية  االقتصاديـة   بقضاياهـا  واالهتمـام  اإلفريقيـة  القـارة  مـع 
والعاقـات المتميـزة مـع دول العالـم المختلفـة والقـوى الكبـرى، إضافـة إلـى اهتمـام 
مصـر بالقضايـا التـي تهـم العالـم ككل والـدور المصـري فـي هذا الشـأن، مثل مؤتمر 

قمـة التغيـرات المناخيـة COP 27، الـذي ُعِقـد فـي شـرم الشـيخ.

وذلـــك إلـــى جانـــب االهتمـــام بقضايـــا اإلرهـــاب والهجـــرة غيـــر المشـــروعة واالتجـــار 
بالبشـــر؛ ولذلـــك فمـــن المرغـــوب فيـــه مســـتقبلًا اســـتمرارية هـــذا الزخـــم فـــي السياســـة 
الخارجيـــة المصريـــة، بحيـــث يتحقـــق مزيـــد مـــن التـــوازن والمرونـــة واالســـتقالية 
ـــي إيجـــاد  ـــز ف ـــون لمصـــر دورهـــا الممي ـــة، وأن يك ـــة المصري ـــي السياســـة الخارجي ف
الحلـــول السياســـية فـــي مختلـــف األزمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة. ويمكـــن اإلشـــارة فـــي 
هـــذا الصـــدد إلـــى المبـــادرة التـــي أطلقهـــا الســـيد الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي« 
فـــي مؤتمـــر COP 27 إليجـــاد تســـوية سياســـية لألزمـــة األوكرانيـــة التـــي انعكســـت 
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تداعياتهـــا الســـلبية االقتصاديـــة والسياســـية علـــى العالـــم 
ـــى كونهـــا أُطلقـــت  ـــادرة إل ـــة هـــذه المب ـــه، وترجـــع أهمي كل
فـــي حضـــور هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن قـــادة وزعمـــاء 

ـــن. ـــا الدوليَيْ ـــم، بمـــا يعكـــس دور مصـــر وثقله العال

ثانًيا: مستقبل المحور االقتصادي
تَُعــد القضايــا االقتصاديــة ومواجهــة التحديــات المترتبة 
أن  يمكــن  التــي  األهميــة  شــديدة  األمــور  مــن  عليهــا 
يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الجوانــب السياســية؛ 
فقــد تأثــرت مصــر -مثلهــا فــي ذلــك مثــل مختلــف دول 
العالــم- بالتداعيــات واآلثــار الســلبية المترتبة على أزمة 
جائحــة كورونــا واألزمــة الروســية األوكرانيــة؛ ولذلك من 
المرغــوب فيــه أن يســفر الحــوار الوطنــي عمــا يمكــن 
أن نطلــق عليــه أجنــدة اقتصاديــة للمســتقبل، تتضمــن 
المتســارع،  النمــو  إلــى  االقتصــاد  دفــع عجلــة  كيفيــة 
والتغلــب علــى التحديــات االقتصاديــة، وتحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة بمفهومهــا الشــامل، فــي أســرع وقــت ممكن. 
ويُقصــد بالتنميــة الشــاملة النواحــي الماديــة للتنميــة، 
إضافــة إلــى تنميــة العنصــر البشــري باعتبــار أن البشــر 
هــم أداة التنميــة ووســيلتها، وهــم أيًضــا - وفـــي الوقــت 
نفســه- الهــدف مــن التنميــة والمتمتعــون بثمارهــا )4(، 
ويمكــن فــي إطــار المحــور االقتصــادي اإلشــارة إلــى 

ــة: ــا التالي القضاي

ـــد الزراعـــة مـــن األعمـــدة  أ . التنميـــة الزراعيـــة: حيـــث تَُع
األساســـية للنشـــاط االقتصـــادي فـــي مصـــر، ويعمـــل بهـــا 
أغلبيـــة الســـكان. ولمصـــر أهميتهـــا الزراعيـــة منـــذ فجـــر 
ـــا  ـــاء حضارته ـــي بن ـــى الزراعـــة ف ـــخ، واعتمـــدت عل التاري
والتـــي تأثـــر بهـــا العالـــم؛ ولذلـــك يتطلـــب األمـــر وضـــع 
والتـــي  الزراعـــة،  مجـــال  فـــي  المســـتقبلية  الخطـــط 
ـــى الرقعـــة الزراعيـــة وحمايتهـــا  تهـــدف إلـــى الحفـــاظ عل
مـــن التـــآكل نتيجـــة البنـــاء العشـــوائي، إضافـــة إلـــى 
ــة  ــتصاح أراٍض صحراويـ ــة اسـ ــي سياسـ ــتمرار فـ االسـ
بهـــدف زيـــادة المســـاحة المنزرعـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع 
الزيـــادة الســـكانية، إضافـــة إلـــى األخـــذ باألســـاليب 
الحديثـــة والعلميـــة فـــي مجـــال الزراعـــة، بهـــدف زيـــادة 

إنتاجيـــة الفـــدان إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، واألخـــذ 
باألســـاليب الحديثـــة فـــي الـــري لتوفيـــر الميـــاه، واختيـــار 
المحاصيـــل ذات األهميـــة االســـتراتيجية والتوســـع فيهـــا، 
مثـــل المحاصيـــل الغذائيـــة األساســـية التـــي أظهـــرت 
القصـــوى.  أهميتهـــا  األوكرانيـــة  الروســـية  األزمـــة 
ــة  ــي زراعـ ــع فـ ــا التوسـ ــد أيًضـ ــن المفيـ ــون مـ ــا يكـ وربمـ
المحاصيـــل التـــي تفيـــد الصناعـــة أو تعتمـــد عليهـــا 
ــر،  ــال للتصديـ ــح المجـ ــا يتيـ ــو مـ ــة، وهـ ــات معينـ صناعـ
ــي  ــِهم فـ ــا يُسـ ــة بمـ ــات األجنبيـ ــى العمـ ــول علـ والحصـ
ـــادة الصـــادرات،  دعـــم االقتصـــاد القومـــي مـــن خـــال زي
الزراعيـــة  المحاصيـــل  لزيـــادة  اســـتراتيجية  ووضـــع 
ـــى أدنـــى حـــد ممكـــن،  المختلفـــة، وتقليـــص االســـتيراد إل
ـــن الزراعـــة والصناعـــة،  ـــي بي ـــاط اإليجاب ـــق االرتب وتحقي
ـــذ وفـــق توقيتـــات زمنيـــة  وفًقـــا الســـتراتيجية متكاملـــة تُنفَّ
محـــددة، مـــع توفيـــر أســـاليب وأدوات للرقابـــة ومتابعـــة 
مـــن  ممكنـــة  فائـــدة  أكبـــر  تتحقـــق  بحيـــث  التنفيـــذ، 
ــاه. ــوارد الميـ ــة ومـ ــة الزراعيـ ــل للرقعـ ــتغال األمثـ االسـ

مــن األعمــدة  الصناعــة  تَُعــد  التنميــة الصناعيــة:  ب. 
فيــه  المرغــوب  ومــن  الــدول،  القتصــاد  المهمــة 
تحديــد أولويــات الصناعــة، بمعنــى: هــل يُعتَمــد أكثــر 
المتوســطة  الصناعــات  أم  الثقيلــة  الصناعــات  علــى 
والخفيفــة. وربمــا يكــون مــن األمــور اإليجابيــة االعتمــاد 
علــى الصناعــات التــي تحتــاج إلــى كثافــة فــي العمالــة، 
وذلــك لاســتفادة مــن المــورد االقتصــادي األساســي 
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المتوافــر فــي مصــر وهــو العنصــر البشــري أو األيــدي 
ــة، وهــو مــا يســاعد إلــى حــد كبيــر فــي مواجهــة  العامل
البطالــة، وخصوًصــا إذا أُِخــذ ببرامــج تهــدف إلــى رفــع 

كفــاءة العنصــر البشــري وتدريبــه ومهارتــه.

وترجـــع أهميـــة الصناعـــة أيًضـــا إلـــى إمكانيـــة التعـــاون 
فـــي هـــذا المجـــال مـــع دول أو مســـتثمرين خارجييـــن 
لتنفيـــذ مشـــروعات مشـــتركة، وهـــو مـــا يتطلـــب وضـــع 
اســـتراتيجية تتعلـــق بالصناعـــة وتحديـــد الـــدول والجهـــات 
التعـــاون معهـــا، وتوجيـــه درجـــة كبيـــرة  التـــي يمكـــن 
ــة  ــرة ومتناهيـ ــروعات الصغيـ ــى المشـ ــام إلـ ــن االهتمـ مـ
بالنســـبة لاقتصـــاد  لهـــا مـــن أهميـــة  لمـــا  الصغـــر، 
اآلســـيوية،  النمـــور  دول  اســـتطاعت  لقـــد  القومـــي. 
ـــرة  ـــة كبي ـــة اقتصادي ـــال، أن تحقـــق دفع ـــى ســـبيل المث عل
والصناعـــات  اليدويـــة،  الصناعـــات  علـــى  اعتمـــاًدا 
ـــى األســـواق  ـــر إل ـــي فتحـــت مجـــالًا للتصدي ـــرة الت الصغي
الخارجيـــة، ويمكـــن اتبـــاع هـــذا النمـــوذج فـــي مصـــر، 
ــة  ــا إلـــى مواجهـــة مشـــكلة البطالـ ــا يـــؤدي أيًضـ ــو مـ وهـ
مـــن جانـــب، وزيـــادة الصـــادرات الخارجيـــة والحصـــول 
علـــى العمـــات األجنبيـــة مـــن جانـــب آخـــر، بمـــا ينعكـــس 
إيجاًبـــا علـــى االقتصـــاد؛ فالصناعـــة، وخصوًصـــا إذا 
ـــة  تضافـــرت مـــع الزراعـــة مـــن خـــال اســـتراتيجية علمي
ــنوات  ــي سـ ــر وفـ ــن مصـ ــل مـ ــن أن تجعـ ــة، يمكـ ومتوازنـ

ــيوية. ــور اآلسـ ــرار النمـ ــى غـ ــا علـ ــًرا إفريقّيًـ ــة نمـ قليلـ

في  المصريين  تحويالت  وجذب  السياحة  تنشيط  جـ. 
هذا  في  ويمكن  الوطني،  االقتصاد  دعم  بهدف  الخارج 
تهدف  المصرية  للسياحة  متطورة  سياسة  وضع  اإلطار 
السياحية  بالمقاصد  المختلفة  العالم  دول  تعريف  إلى 
المصرية، والسياحة العاجية، والشاطئية، ويتطلب ذلك 
المنتج  لتقديم  المعنية  الدولة  مؤسسات  جهود  تنسيق 
السياحي المصري للخارج، ويمكن أن تتضافر في ذلك 
جهود وزارة السياحة من خال المكاتب السياحية لمصر 
في الخارج، وكذلك المكاتب اإلعامية، والبعثات التمثيلية 
تروج  التي  اإلعامية  الحمات  عن  فضلًا  والقنصلية، 
للمنتج السياحي المصري، وأال يقتصر األمر على الدول 
الغربية فقط، بل من المرغوب فيه تكثيف عملية الترويج 
المثال،  سبيل  على  كاليابان،  آسيوية  دول  في  السياحي 
الاتينية،  أمريكا  ودول  والصين،  اآلسيوية  النمور  ودول 
أن  يمكن  كذلك  واإلسامية،  العربية  الدول  إلى  إضافة 
تكون السياحة الدينية، سواء اإلسامية أو المسيحية، من 

مجاالت االهتمام في عملية جذب السياحة إلى مصر.

بـه  تقـوم  أن  يمكـن  مـا  إلـى  أيًضـا  اإلشـارة  تجـدر  كمـا 
الدولـة المصريـة من تقديم خدمات وتسـهيات مختلفة 
للعمالـة المصريـة فـي الخـارج لتشـجيعهم علـى تحويـل 
مزيـد مـن العملـة الصعبـة إلـى مصـر، بمـا يُسـِهم فـي 
دعـم االقتصـاد المصـري؛ حيـث يَُعـد المـورد البشـري 
والعمالـة المصريـة فـي الخـارج مـن أكبـر مـوارد العملـة 

الصعبـة، إضافـة إلـى قنـاة السـويس والسـياحة.
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ثالًثا: مستقبل المحور المجتمعي
يمكــن أن يكــون لمخرجــات الحــوار الوطنــي المرتبطــة بالجوانــب االجتماعيــة دور 
مهــم عندمــا تجــد مجــالًا للتطبيــق فــي المســتقبل، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 
عــاج المشــكات والظواهــر االجتماعيــة الســلبية والتــي شــهدت ارتفاًعــا فــي 
مؤشــراتها فــي بعــض األحيــان، مثــل: العنــف األســري، والعنــف المجتمعــي، وتزايــد 
نســب الطــاق، أو تقليــد لبعــض الســلوكيات التــي قــد تكــون غريبــة علــى مجتمعنــا، 
ويمكــن أن تلعــب أدوات التنشــئة االجتماعيــة دوًرا فــي غــرس القيــم االجتماعيــة 
اإليجابيــة والتخلــص مــن القيــم والســلوكيات الســلبية؛ حيــث إن للمدرســة واألســرة 
واإلعــام بوســائله المختلفــة دوًرا بــارًزا فــي هــذا الصــدد، إلــى جانــب دور الــوزارات 
المعنيــة بالثقافــة والشــباب والتربيــة والتعليــم، إضافــة إلــى المؤسســات الدينيــة 
ومؤسســات  والمثقفيــن  والفكــر  الــرأي  قــادة  دور  وكذلــك  والكنيســة،  كاألزهــر 
المجتمــع المدنــي، فــي غــرس القيــم االجتماعيــة اإليجابيــة التــي تؤثــر بالضــرورة 
ــة.  ــى ســلوك الشــباب بطريقــة إيجابي ــى ســلوك المواطنيــن، وبصفــة خاصــة عل عل
ويُضــاف إلــى ذلــك أيًضــا دور الدولــة فــي تنشــيط السياســات االجتماعيــة الموجهــة 

ــا.  ــر احتياًج بصفــة خاصــة إلــى الفئــات االجتماعيــة األكث

وختاًمـــا، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الفصـــل بيـــن هـــذه الجوانـــب المختلفـــة: السياســـية 
واالقتصاديـــة والمجتمعيـــة، هـــو أقـــرب إلـــى الفصـــل التحليلـــي أو النظـــري، أمـــا مـــن 
الناحيـــة الواقعيـــة فـــإن هـــذه المكونـــات توجـــد مًعـــا فـــي مركـــب واحـــد، وتحقيـــق 
ـــا بالضـــرورة علـــى المكونـــات األخـــرى؛ فتدعيـــم  إنجـــاز فـــي أي مكـــون ينعكـــس إيجاًب
ـــر  ـــب السياســـي يمكـــن أن تؤث ـــة المشـــاركة فـــي الجان المؤسســـات السياســـية وعملي
إيجاًبـــا علـــى المكـــون االقتصـــادي، كذلـــك فـــإن اإليجابيـــات التـــي تتحقـــق فـــي الجانـــب 
ــة  ــة والثقافيـ ــية واالجتماعيـ ــا علـــى الجوانـــب السياسـ ــادي تنعكـــس بدورهـ االقتصـ
والســـلوكية؛ ولذلـــك فـــإن الحـــوار الوطنـــي يتمتـــع بدرجـــة كبيـــرة مـــن األهميـــة لمـــا 
ــذ  ــو تنفيـ ــم هـ ــة، واألهـ ــاوره المختلفـ ــي محـ ــات فـ ــج ومخرجـ ــن نتائـ ــه مـ ــل إليـ يصـ
ــة تكـــون  ــار تشـــكيل لجنـــة خاصـ ــوار، ويمكـــن فـــي هـــذا اإلطـ مخرجـــات هـــذا الحـ
مهمتهـــا تنفيـــذ المخرجـــات وفًقـــا الســـتراتيجية معينـــة، وجـــدول زمنـــي محـــدد، بحيـــث 
تشـــمل مهمـــة اللجنـــة مراقبـــة ومتابعـــة عمليـــة التنفيـــذ فـــي التوقيتـــات المحـــددة، 
ـــر  ـــا غي ـــدة، أي أن أعضاءه ـــة محاي ـــون هـــذه اللجن ـــن األنســـب أن تك ـــون م ـــا يك وربم
مشـــاركين فـــي الحـــوار، بـــل يمكـــن أن تضـــم مســـؤولين مـــن وزارات ومؤسســـات 
مختلفـــة، وخبـــراء متخصصيـــن؛ وذلـــك لضمـــان التنفيـــذ الناجـــح، ومعالجـــة مـــا قـــد 
يظهـــر مـــن ســـلبيات فـــي التطبيـــق، وإدخـــال مـــا يلـــزم مـــن تعديـــات تهـــدف إلـــى 
ـــى االكتمـــال، بمـــا يحقـــق  ـــى درجـــة أقـــرب إل ـــج ومخرجـــات الحـــوار إل الوصـــول بنتائ

مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن فـــي ظـــل الجمهوريـــة الجديـــدة )5(.

الفصل بين الجوانب 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
ــوار  ــلـــحـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـ
ـــرب إلـــى  ــ الـــوطـــنـــي هــــو أقــ
ــي ــلــ ــيــ ــلــ ــحــ ــتــ  الــــــفــــــصــــــل الــ

مــن  أمــــــــا  ــظــــــري،  الــــــنــــ أو 
الـــنـــاحـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة فـــإن 
هذه المكونات توجد مًعا 
في مركب واحد، وتحقيق 
ــكــــون  مــ أي  فـــــــي  إنـــــــجـــــــاز 
بالضرورة  إيجاًبا  ينعكس 
على المكونات األخرى.  
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قائمة المراجع
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بيرغهوف،2017(، ص ص 36-17.

)2( إكرام بدر الدين،" المحور السياسي في الحوار الوطني "، مجلة الديمقراطية، العدد 88، أكتوبر 2022، ص ص 147-142.
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)4( إكرام بدر الدين، الحوار الوطني وقضية التنمية، صحيفة األهرام، 13 يوليو 2022.

)5( إكرام بدر الدين، آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في إصدارة "قضايا ملحة" التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء، العدد األول يوليو 2022، ص ص 21-18.
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تزايـــد اهتمـــام العالـــم باالقتصـــاد الرقمـــي مـــع االنتشـــار الواســـع لتكنولوجيـــا 
اإلحصائيـــات  وتشـــير  لإلنترنـــت،  الســـريع  والنمـــو  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الحديثـــة إلـــى أن االقتصـــاد الرقمـــي اســـتطاع تحقيـــق نجاحـــات ســـريعة فـــي 
العديـــد مـــن اقتصـــادات العالـــم؛ حيـــث طرقـــت المنظومـــات التكنولوجيـــة مختلـــف 
القطاعـــات االقتصاديـــة والخدميـــة وأســـهمت فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن المزايـــا 
ــا  ــاج إليهـ ــي يحتـ ــول التـ ــكارات والحلـ ــر االبتـ ــا وتطويـ ــات وكفاءتهـ ــودة الخدمـ وجـ
ــاليب العمـــل اإلداري والحكومـــي، ومـــن المتوّقـــع أن يتـــم  المجتمـــع لتحســـين أسـ
تحويـــل أكثـــر مـــن 65% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي العالمـــي إلـــى الرقمنـــة فـــي 

أقـــرب وقـــت ممكـــن.

الرقمنة والتحول الرقمي العالمي
تَُعـــد الرقمنـــة مـــن المؤهـــات األساســـية لتطـــور الـــدول، كمـــا أنهـــا تتطلّـــب توّفـــر 
العديـــد مـــن الوســـائل واإلمكانـــات لضمـــان االســـتدامة، وفـــي ظـــل التحـــوالت 
المســـتجدة عـــززت الـــدول مـــن مشـــروعاتها لتســـريع االنتقـــال الرقمـــي، حيـــث 
أطلقـــت الـــوزارات المعنيـــة بمجـــاالت االقتصـــاد والطاقـــة والنقـــل والخدمـــات 
ــة  ــة الرقميـ ــة التحتيـ ــال والبنيـ ــة األعمـ ــي تنميـ ــب فـ ــي تصـ ــا التـ ــم مبادراتهـ والتعليـ
ــة  ــة الرقميـ ــيس البيئـ ــة، وتأسـ ــوالت اإللكترونيـ ــة التحـ ــة لمواكبـ ــات الرقميـ والخدمـ
ـــى معامـــات  ـــة إل ـــد تحـــّول المعامـــات الورقي ـــال أســـهل بع ـــح األعم ـــدة لتصب الجدي
ـــرة مـــن  ـــة وســـعة كبي ـــز بمعـــدالت أمـــن ســـيبراني عالي ـــة تتمي ـــة فـــي ظـــل بيئ إلكتروني
التخزيـــن؛ الســـتقبال المعلومـــات واالتصـــاالت والبيانـــات واســـتيعاب نظـــم اإلدارة 

ــة. ــام المطلوبـ والمهـ

رؤية هواوي نحو دعم االقتصاد 
الرقمي في مصر

ـــــــــــــن د. مـابـِ

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للعاقات الحكومية واالتصال االستراتيجي - شركة هواوي مصر
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رؤية هواوي لالقتصاد الرقمي
ــة  ــا الرقميـ ــة بالتكنولوجيـ ــات المتعلقـ ــي المناقشـ ــهام فـ ــى اإلسـ ــواوي إلـ ــعى هـ تسـ
ــار رؤيـــة مصـــر  ــا واســـتخدامها علـــى المســـتوى الوطنـــي -فـــي إطـ والتخطيـــط لهـ
2030- بمـــا يدعـــم عجلـــة التنميـــة والتحـــول نحـــو اقتصـــاد رقمـــي شـــامل قوامـــه 

ــة. ــة النظيفـ الطاقـ

ـــز اســـتخدام  ـــة هـــواوي لاقتصـــاد الرقمـــي بشـــكل عـــام مـــن خـــال تعزي ـــل رؤي وتتمث
التقنيـــات الرقميـــة ودفـــع التحـــول اإلنتاجـــي، وذلـــك مـــن خـــال خمســـة عناصـــر: 
)1( بنـــاء اقتصـــاد ومجتمـــع رقمـــي شـــامل. )2( اعتمـــاد ودمـــج التقنيـــات الرقميـــة 
ــحابية،  ــات السـ ــياء، والخدمـ ــت األشـ ــي(، وإنترنـ ــل التالـ ــبكات الجيـ ــة )شـ المتقدمـ
والـــذكاء االصطناعـــي، وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك. )3( تطويـــر 
البنيـــة التحتيـــة ومشـــروعات تعميـــم االســـتفادة للجميـــع. )4( بنـــاء القـــدرات البشـــرية 
والمؤسســـية. )5( تحديـــث األطـــر التنظيميـــة والمؤسســـية لتعزيـــز التعـــاون الرقمـــي 

العالمـــي )الشـــكل 1(.

تــســعــى هــــــــواوي إلـــى 
اإلســـهـــام فــي الــمــنــاقــشــات 
بالتكنولوجيا  المتعلقة 
ــيــــة والـــتـــخـــطـــيـــط  ــمــ الــــرقــ
لـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا عــلــى 
الــمــســتــوى الــوطــنــي -فــي 
ــة مــصــر 2٠٣٠-  ــ ــار رؤيـ ــ إطـ
التنمية  يدعم عجلة  بما 
ــول نــحــو اقــتــصــاد  ــتـــحـ والـ
رقــــــمــــــي شــــــامــــــل قـــــوامـــــه 

الطاقة النظيفة.  

 الشكل )1(
رؤية هواوي لالقتصاد الرقمي
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هــذا وتمثــل البنيــة التحتيــة الرقميــة -والتــي تشــمل فــي تطبيقاتهــا الشــبكات والســحابة وأجهــزة المســتخدم ومراكــز 
البيانــات والبــث اإلذاعــي- البدايــة لتحقيــق التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــي. فقــد شــهد قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت فــي مصــر بعــض التغيــرات المهمــة علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة؛ حيــث حقــق معــدالت نمــو عاليــة 
مــن حيــث اإليــرادات وعــدد المشــتركين فــي أســواق الهاتــف المحمــول واإلنترنــت. ويعــد قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت هــو المحــرك الرئيــس للتحــول نحــو االقتصــاد الرقمــي، ويتطلــب تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
علــى النمــو وجــود بنيــة تحتيــة رقميــة وقــدرات تكنولوجيــة بيــن أصحــاب المصلحــة فــي المنظومــة، وكذلــك مــوارد ماليــة 
لتغطيــة تكاليــف التحــول الرقمــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة فــي الطلــب والتصديــر. وال يــزال اســتيعاب تقنيــات 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مصــر يتطلــب مزيــًدا مــن االســتثمار لتوفيــر دعــم أكبــر لزخمــه االقتصــادي فــي 

المنطقــة.

تتميــز ســوق االتصــاالت المصريــة، التــي تَُعــد إحــدى أكبــر أســواق االتصــاالت فــي كٍل مــن إفريقيــا والعالــم العربــي، بوجود 
ــز بوجــود قطــاع رقمــي مبتكــر  منافســة شرســة فــي قطاعــي الهاتــف المحمــول وخدمــات النطــاق العريــض، كمــا تتمي
ــة والخطــوط  ، فــإن انتشــار الهواتــف المحمول ــَمّ ــوى الرقمــي. ومــن ثَ ــع المحت ــدة لتوزي ــك نمــاذج أعمــال رائ وناشــئ يمل

الهاتفيــة الثابتــة فــي مصــر أكثــر مــن انتشــارها فــي البلــدان اإلفريقيــة وبعــض الــدول العربيــة.

كمــا أنــه مــن الضــروري -بجانــب البنيــة التحتيــة- تعزيــز اســتيعاب تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وترويــج تطبيقاتهــا 
فــي مختلــف قطاعــات االقتصــاد، فبالنظــر إلــى قطــاع الصناعــة علــى ســبيل المثــال، فإنــه يمكــن االســتفادة مــن التحــول 
الرقمــي، والشــبكات والــذكاء االصطناعــي كأســاس للتصنيــع الذكــي، مــن خــال الربــط بيــن األنظمــة الصناعيــة لتســهيل 
التشــغيل البينــي وتحســين الكفــاءة، وذلــك باســتخدام الــذكاء االصطناعــي والخدمــات الســحابية، وغيرهــا مــن التقنيــات 

لتحســين عمليــات اإلنتــاج، وتبنــي نهــج اتخــاذ القــرار الذكــي لمعــدات وأنظمــة التصنيــع. 

. الربط البيئي بني معدات اإلنتاج

. الربط البيئي بني املعدات و املنتجات

. التوأم الرقمي

. معاجلة بيانات 
اإلنتاج الضخمة

. حوسبة النماذج 
الصناعية املعقدة

. حساب بيانات ا�ال 
فـــــــــــي الوقـــــــــــت الفعلي

. االبتكار التكنولوجي
. ابتكار املنتجات
. ابتكار النماذج

. حتليل بيانات املنتج
. حتليل البيانات التشغيلية

. حتليل بيانات سلسلة القيمة

تكنولوجيا املعلومات 
و االتصاالت

إنترنت األشياء

البيانات 
الضخمة 
و الذكاء 

االصطناعي
السحابة

 الشكل )2(
البنية التحتية الرقمية
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وال يمكــن ضمــان نجــاح هــذه المنظومــة دون التخطيــط الوطنــي للصناعــات االســتراتيجية الناشــئة، بمــا فــي ذلــك 
الجيــل القــادم مــن تكنولوجيــا المعلومــات، والتصنيــع الذكــي، والصناعــات الخاصــة بتوفيــر الطاقــة وحمايــة البيئــة، 
وكذلــك تحفيــز تنفيــذ المشــروعات التجريبيــة لتســريع وتيــرة التصنيــع الذكــي، ووضــع آليــات للمكافــآت والتعويــض عــن 

ــى الســحابة.  ــل األعمــال إل ــى تحوي ــة، وتشــجيع الشــركات عل ــاء مجموعــات ســحابية صناعي المخاطــر، وبن

كمــا أن ضمــان اســتمرار البحــث والتطويــر مهــم لنجــاح عمليــة التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــي، ويمكــن ذلــك مــن خــال 
إقامــة تحالــف للمعلوماتيــة الصناعيــة لتعزيــز التعــاون بيــن قطــاع الصناعــة والجامعــات والدراســات البحثيــة، باإلضافــة 
إلــى تدريــب الجيــل القــادم مــن العمــال، واســتخدام الشــبكات بشــكل فعــال لتعزيــز اســتئناف العمــل واإلنتــاج، علــى ســبيل 
ــة، ومــا  ــر البرامــج، ووضــع النمــاذج والمحــاكاة، والمشــاركة الصناعي ــال: التصميــم التعاونــي عبــر اإلنترنــت )تطوي المث
ــة الجــودة، ومــا  ــة المهــام، ومراقب ــد )اســتهاك الطاقــة، وتكييــف المــواد، وجدول إلــى ذلــك(، واإلدارة والتحكــم عــن بُع
إلــى ذلــك(، والمكاتــب المتنقلــة )إدارة التوريــد، وإدارة المبيعــات، وغيرهمــا(، والتشــغيل والصيانــة عــن بُعــد )خدمــات 
المنتجــات، ومراقبــة ظــروف العمــل، ومــا إلــى ذلــك(، والربــط بيــن العــرض والطلــب )اإلمــدادات الطبيــة، وإدارة األوبئــة، 

وغيرهمــا(.
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خطوات سريعة نحو تحقيق الرقمنة الشاملة
لقــد وضعــت مصــر التحــول الرقمــي علــى رأس أولوياتهــا فــي اســتراتيجية التنميــة 
المســتدامة 2030؛ حيــث تأتــي مصــر فــي صــدارة الــدول العربيــة المســتثمرة فــي 
قطــاع التكنولوجيــا؛ إيماًنــا منهــا بأهميــة التحــول الرقمــي الــذي ترتكــز اســتراتيجيته 
لبنــاء مصــر الرقميــة علــى ثاثــة محــاور أساســية، هــي: التحــول الرقمــي، والمهارات 

والوظائــف الرقميــة، واإلبــداع الرقمــي.

ولذلــك بذلــت مصــر خــال الفتــرة الماضيــة جهــوًدا كبيــرة فــي تفعيــل التحــول 
الرقمــي فــي مختلــف المجــاالت، ونجحــت فــي تأســيس وتطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة 
قويــة؛ ممــا أســهم فــي اســتيعاب الطلــب خــال جائحــة كورونــا واســتخدام التقنيــات 
التكنولوجيــة فــي مختلــف القطاعــات لضمــان اســتمرارية األعمــال. وفــي هــذا 
ــر األطــر  ــة تشــمل تطوي ــاء مصــر الرقمي ــة لبن ــة خطــة متكامل ــذ الدول اإلطــار، تنف
التشــريعية والتنظيميــة الداعمــة للتحــول الرقمــي والتــي تضمــن بيئــة أعمــال آمنــة 
وفعالــة، مســتهدفة ربــط جميــع المبانــي الحكوميــة التــي يبلــغ عددهــا نحــو 32 ألــف 
مبنــى علــى مســتوى الجمهوريــة بشــبكة األليــاف الضوئيــة؛ ممــا يعــزز الخدمــات 

ــن.  ــة للمواطني الرقمي

التحتيــة  البنيــة  فــي  مســبوقة  غيــر  اســتثمارات  بضــخ  أيًضــا  الدولــة  وقامــت 
التكنولوجيــة والتحــول الرقمــي بأنحــاء الجمهوريــة كافــة وليــس فــي المــدن الجديــدة 
الطــرق  إلدارة  الرئيســة  المتطلبــات  أحــد  التكنولوجيــا  أصبحــت  بعدمــا  فقــط، 
وجميــع المرافــق األخــرى. كمــا تضمنــت اســتراتيجية التنميــة المســتدامة 2030 
رؤيــة مصــر لبنــاء اإلنســان حتــى تتكامــل منظومــة التطــور عبــر خلــق أجيــال واعيــة 
وقــادرة علــى تحقيــق مســتقبل رقمــي واعــد ومســتدام مــن خــال بنــاء الوعــي الكافــي 
حــول كيفيــة التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة، وهــو مــا جعــل الدولــة تســعى إلــى 
توصيــل البنيــة األساســية لجميــع فئــات المجتمــع فــي ربــوع الجمهوريــة كافــة عبــر 

ــاة كريمــة«. ــادرة الرئاســية »حي المب

ولــم تتوقــف الجهــود الحكوميــة لبنــاء مصــر الرقميــة عنــد هــذا الحــد؛ حيــث 
لعبــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات دوًرا محورّيًــا مــن خــال إطــاق 
عــدد مــن المبــادرات والمشــروعات التــي تســتهدف بنــاء قاعــدة مــن الكفــاءات فــي 
تخصصــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت؛ منهــا مبــادرة بنــاة مصــر الرقميــة، 
ــات الهندســة والحاســبات  ــن الشــباب المصــري خريجــي كلي ــي تســتهدف تمكي الت
االصطناعــي،  والــذكاء  البيانــات  علــوم  مثــل:  مجــاالت،  عــدة  فــي  والمعلومــات 
واألمــن الســيبراني، وعلــوم الروبوتــات واألتمتــة، والفــن المعمــاري الرقمــي، والفنــون 
الرقميــة، والتكنولوجيــا الماليــة؛ وذلــك لاســتفادة مــن الثــروة البشــرية وتأهيــل 
ــى  ــل مصــر إل ــى مســتوى، بمــا يدعــم جهــود الحكومــة فــي تحوي ــى أعل الشــباب عل

وضــــــــــــــعــــــــــــــت مــــــصــــــر 
التحول الرقمي على رأس 
أولوياتها في استراتيجية 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
مصر  تــأتــي  حــيــث  2٠٣٠؛ 
في صدارة الدول العربية 
ــي قـــطـــاع  ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــرة فـ
التكنولوجيا؛ إيماًنا منها 
بأهمية التحول الرقمي.  
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مركــز إقليمــي لاتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، فــي ظــل التطــور والنمــو الســريع 
ــذي يشــهده هــذا القطــاع. والمتواصــل ال

جهود هواوي في دعم التحول الرقمي في مصر 
ــة  لــم يكــن القطــاع الخــاص فــي مصــر بمعــزل عــن هــذه الرؤيــة التــي تؤســس لبيئ
اقتصاديــة رقميــة تدعــم النمــو والتطــور؛ حيــث يركــز العديــد مــن شــركات القطــاع 
الخــاص علــى التعــاون مــع الحكومــة وضــخ اســتثمارات ضخمــة تدعــم تحقيــق 
رؤيــة مصــر 2030 التــي تســاعد بدورهــا هــذه الشــركات علــى تحقيــق المزيــد مــن 

النجاحــات فــي ســوق واعــدة.

ــرز شــركات القطــاع الخــاص الداعمــة للتحــول  ــد شــركة هــواوي مصــر مــن أب وتَُع
الرقمــي فــي مصــر، وذلــك علــى مــدار الـــ 23 عاًمــا الماضيــة، وتفخــر بكونهــا شــريًكا 
اســتراتيجّيًا لخطــة الدولــة فــي التحــول الرقمــي مســتهدفة نقلــة نوعيــة عالميــة فــي 
مجــال التحــول الرقمــي مــن خــال العمــل علــى تطوير البنيــة التحتية وتنميــة وتطوير 
قــدرات الشــباب، كمــا تحــرص علــى دعــم جهــود الحكومــة المصريــة لتحقيــق الريــادة 
الرقميــة المتميــزة فــي قطاعــات اســتراتيجية، علــى رأســها: الصحــة، والنقــل، 
والطاقــة، والقطــاع المالــي، وغيرهــا، بمــا يُســِهم فــي جهــود تحويــل مصــر إلــى مركــز 
ــا المعلومــات، وذلــك بمــا يتماشــى مــع رؤيــة مصــر  إقليمــي لاتصــاالت وتكنولوجي

االســتراتيجية 2030.

وتوفــر هــواوي أحــدث الحلــول التكنولوجيــة المبتكــرة التــي تســاعد القطاعــات 
المختلفــة علــى تنفيــذ التحــول الرقمــي وتضمــن تصميــم بنيــة تحتيــة مؤمنــة، اعتماًدا 
علــى أحــدث تقنيــات إنترنــت األشــياء، والحوســبة الســحابية. وقامــت هــواوي مصــر 
بتأســيس معمــل »Cairo OpenLab« الــذي يهــدف بشــكل أساســي إلــى دعــم 
اســتراتيجية الدولــة المصريــة فــي التحــول الرقمــي والتســريع مــن وتيرتهــا؛ حيــث 
يَُعــد األول مــن نوعــه فــي شــمال إفريقيــا؛ ليخــدم مصــر وشــمال إفريقيــا مــن خــال 
ــة، والصحــة،  ــة فــي شــتى المجــاالت: المــدن الذكي ــول الرقمي ــر الحل ــة وتطوي تنمي
والتعليــم، والطاقــة، والنقــل الذكــي، وتقديــم حلــول صناعيــة فريــدة ومبتكــرة مواِكبــة 

ألحــدث التقنيــات العالميــة.

ــا علــى رأس أولوياتهــا، وتبــذل  كمــا تضــع هــواوي تنميــة المواهــب الشــابة تكنولوجّيً
جهودهــا المســتدامة لتمكيــن الشــباب بالتعــاون مــع الحكومــة وشــركات تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ حيث دّشــنت 
نموذًجــا متكامــلًا بــدًءا مــن تعزيــز قــدرات موظفيهــا وتقديــم كل ســبل المســاندة مــن 
تدريبــات لتمكينهــم فــي مجــال التكنولوجيــا واإلدارة والمهــارات التــي تحتــاج إليهــا 
بيئــة العمــل بشــكل دوري، وصــولًا إلــى نقــل خبراتهــا إلــى الهيئــات المختلفــة، وشــباب 

ــد شـــركـــة هـــــواوي  ــ ــَع ــ ُت
ــات  ــركـ ــر مــــن أبـــــــرز شـ مـــصـ
الداعمة  الخاص  القطاع 
ــي فــي  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــتــــحــــول الـ ــلــ لــ
مصر، وذلك على مدار الـ 
2٣ عاًما الماضية، وتفخر 
ا  بكونها شريًكا استراتيجّيً
لخطة الدولة في التحول 
نقلة  مستهدفة  الــرقــمــي، 
مجال  في  عالمية  نوعية 
التحول الرقمي من خالل 
العمل على تطوير البنية 
وتطوير  وتنمية  التحتية 

قدرات الشباب.  
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ــا،  ــنقل وتوطيــن التكنولوجي الجامعــات، وذلــك فــي إطــار اســتراتيجيتها الخاصــة بـ
والتــي جــاءت متوافقــة مــع رؤيــة مصــر 2030 الخاصــة بالتحــول الرقمــي. 

وعلــى مســتوى الشــركاء عملــت اســتراتيجية هــواوي علــى تمكينهــم مــن خــال 
ــا المعلومــات  ــا يخــص تكنولوجي ــة فيم ــة فــي مجــاالت مختلف ــر برامــج تدريبي توفي
واالتصــاالت، والتحــول الرقمــي، والتقنيــات المتقدمــة، مثــل: الــذكاء االصطناعــي، 

والســحابة، والبيانــات الضخمــة، واألمــن، والشــبكات. 

وقــد أطلقــت هــواوي عــدًدا مــن البرامــج والمبــادرات، والتــي مــن أبرزهــا منظومــة 
هــواوي لبنــاء القــدرات، التــي أُطِلَقــت فــي عــام 2019 بهــدف تدريــب الشــباب ورفــع 
كفاءتهــم؛ بمــا يُســِهم فــي ربــط الدراســة النظريــة بالواقــع العملــي، وبالتالــي تأهيــل 
الشــباب وتجهيزهــم لســوق العمــل، وهــو مــا يُســِهم فــي تحويــل مصــر لمركــز إقليمــي 

للمواهــب المتميــزة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

ــر  ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي أكث ــة لتكنولوجي وقــد أنشــأت هــواوي 79 أكاديمي
ــا الذيــن قامــوا  مــن 45 جامعــة، ونجحــت فــي تأهيــل واعتمــاد أكثــر مــن 950 مدرًب
بدورهــم بتدريــب أكثــر مــن 27 ألــف طالــب، باإلضافــة إلــى حصــول 9 آالف طالــب 
ــر فــرص عمــل للشــباب مــن  ــى توفي ــة إل ــة مــن هــواوي، باإلضاف ــى شــهادة دولي عل

.Hire خــال ملتقــى هــواوي التوظيفــي

وقــد فــاز فريــق مصــري فــي نهائــي مســابقة هــواوي العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــث  ــو الماضــي؛ حي ــا فــي يوني ــي اختتمــت فعالياته واالتصــاالت 2021 - 2022، الت
ــا حصــل  ــي مجــال »الشــبكات«، كم ــرى« ف ــزة الكب ــق المصــري »الجائ حصــد الفري
ــى المركــز الثالــث فــي مجــال »الســحابة«، وذلــك بعــد  الفريــق المصــري اآلخــر عل

التفــوق علــى 130 فريًقــا مــن 43 دولــة مــن كل أنحــاء العالــم.

أطلقت هــواوي عدًدا 
مــن الــبــرامــج والــمــبــادرات، 
والتي من أبرزها منظومة 
ــقــــدرات،  هــــــواوي لــبــنــاء الــ
بــــهــــدف تــــدريــــب الـــشـــبـــاب 
ورفـــــــع كـــفـــاءتـــهـــم؛ لــربــط 
بالواقع  النظرية  الدراسة 
تأهيل  وبالتالي  العملي، 
ــيــــزهــــم  ــهــ ــاب وتــــجــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
ــو مــا  ــ لــــســــوق الـــعـــمـــل، وهــ
ُيــســِهــم فـــي تــحــويــل مصر 
للمواهب  إقليمي  لمركز 
تكنولوجيا  فــي  المتميزة 
المعلومات واالتصاالت.  
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 "Huawei Cloud Startups" ولدعــم الشــركات الناشــئة؛ نظمــت هــواوي مســابقة
التــي تهــدف إلــى النهــوض بريــادة األعمــال فــي مصــر، ومســاعدة رواد األعمــال 
علــى إنجــاح مشــروعاتهم التــي تســتند إلــى التكنولوجيــا عــن طريــق إتاحــة صاحيــة 
وصــول مجانيــة إلــى أحــدث الحلــول الســحابية مــن هــواوي، وتســريع نمــو الشــركات 

الناشــئة مــن خــال التوجيــه والدعــم الازميــن.

وختاًمــا، فباعتبارهــا شــركة رائــدة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت علــى 
االقتصاديــة،  التنميــة  لتحقيــق  جهودهــا  هــواوي  ســتواصل  العالمــي،  المســتوى 
ــن التحــول الرقمــي فــي مصــر، كمــا ســتوفر هــواوي  ــر فــرص العمــل، وتمكي وتوفي
الدعــم لألنظمــة اإليكولوجيــة التقنيــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وســتواصل 

ــة المســتدامة. ــة التنمي ــة مــن أجــل دفــع عجل ــة المواهــب الرقمي تنمي
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رغـــم القلـــق المتزايـــد فـــي المنطقـــة بســـبب أزمـــة المنـــاخ، ال يـــزال هنـــاك مجـــال 
ـــك  ـــى االســـتجابة الحاســـمة لتل ـــد الوعـــي بالحاجـــة الملحـــة إل ـــث يتزاي ـــاؤل؛ حي للتف
األزمـــة علـــى جميـــع المســـتويات؛ ممـــا يجعـــل تغيـــر المنـــاخ والتدهـــور البيئـــي قضيـــة 
ـــد  ـــى التعه ـــذي دعـــا مصـــر إل ـــر ال ـــة، األم ـــد فـــي السياســـة العام ـــارزة بشـــكل متزاي ب
ـــى المشـــروعات  ـــز عل ـــة والتركي ـــة الوطني ـــاخ فـــي سياســـات التنمي ـــر المن ـــاج تغي بإدم
الخضـــراء فـــي ميزانيتهـــا بالعديـــد مـــن القطاعـــات وفـــق رؤيـــة مصـــر 2030 

واســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة.

ــابع والعشـــرين )COP27( فـــي  قدمـــت اســـتضافة مصـــر لمؤتمـــر األطـــراف السـ
نوفمبـــر 2022 قـــوة دفـــع إضافيـــة إلبـــراز قضيـــة تغيـــر المنـــاخ وتكاملـــه فـــي الهيئـــات 
الحكوميـــة؛ حيـــث تمكنـــت يونيســـف مـــن المشـــاركة والتفاعـــل  مـــع مختلـــف األطـــراف 
المعنيـــة فـــي المجاليـــن العـــام والخـــاص لضمـــان إبـــراز أزمـــة المنـــاخ كأزمـــة لحقـــوق 
الطفـــل مـــن خـــال ثـــاث نقـــاط مهمـــة للدفـــاع؛ أولًا: مـــن الضـــروري أن نتصـــدى 
لمخاطـــر المنـــاخ الواقعـــة علـــى الفئـــات واألشـــخاص األكثـــر ضعًفـــا )ومـــن بينهـــم 
األطفـــال( مـــن خـــال اســـتثمار واضـــح ومـــدروس فـــي القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع 
الخدمـــات االجتماعيـــة الضروريـــة لهـــم. ثانًيـــا: شـــاركت يونيســـف فـــي مؤتمـــر 
األطـــراف الســـابع والعشـــرين لتعزيـــز مشـــاركة األطفـــال والشـــباب فـــي المفاوضـــات 
التـــي تشـــكل جوهـــر المؤتمـــر ولضمـــان أن يكونـــوا فـــي قلـــب المناقشـــات التـــي تركـــز 
علـــى مســـتقبل الكوكـــب الـــذي ســـيرثون قيادتـــه. ثالًثـــا: مـــن المهـــم أن يؤخـــذ رأي 
األطفـــال بعيـــن االعتبـــار فـــي جميـــع المناقشـــات حـــول االســـتثمار فـــي تغيـــر المنـــاخ، 
والغـــذاء، والمـــاء والطاقـــة، خاصـــة مـــع وجـــود مناقشـــات مهمـــة للغايـــة حـــول تمويـــل 

ـــك الخســـائر واألضـــرار.  ـــا فـــي ذل ـــاخ بم المن

تُظِهـــر مجموعـــة األدلـــة المتزايـــدة علـــى الصعيديـــن المصـــري والعالمـــي بوضـــوح أن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة لحمايـــة األطفـــال والشـــباب مـــن آثـــار 

تغير المناخ في مصر: الدور 
الحاسم للتعليم في بناء القدرة 

على الصمود
هــــوبــــكــــنــــز جـــــــيـــــــرميـــــــي  أ. 

ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في مصر
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تغيـــر المنـــاخ مـــن خـــال تكييـــف الخدمـــات االجتماعيـــة المهمـــة مـــن أجـــل مســـتقبل 
أكثـــر دفًئـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يجـــب مراعـــاة بيئـــة االحتـــرار عنـــد التخطيـــط 
طويـــل األمـــد لسلســـلة التبريـــد؛ لضمـــان الحفـــاظ علـــى بـــرودة اللقاحـــات، ويجـــب أن 
ـــن  ـــال الذي ـــد مـــن حـــاالت األطف ـــة جاهـــزة الســـتقبال المزي تكـــون الخدمـــات الصحي
يعانـــون مـــن موجـــات الحـــرارة أو األمـــراض المرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء، ويجـــب أن 
تكـــون المـــدارس جاهـــزة لضمـــان بيئـــة آمنـــة للتعلـــم فـــي منـــاخ أكثـــر حـــرارة، ومـــا 

ـــك.  ـــى ذل إل

الجديـــر بالذكـــر أن إعـــداد األطفـــال والشـــباب مـــن خـــال التثقيـــف المناخـــي 
سيســـاعدهم علـــى التكيـــف اآلن، باإلضافـــة إلـــى إعدادهـــم كمدافعيـــن وقـــادة 
للمشـــاركة مـــع الحكومـــات والشـــركات إلحـــداث تغييـــر فـــي األمـــور التـــي تؤثـــر 
عليهـــم، وضمـــان ســـماع أصواتهـــم واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة، ولكـــي نفعـــل ذلـــك؛ 
يجـــب أن نعطـــي األولويـــة لألطفـــال فـــي تمويـــل المنـــاخ والسياســـات وتخصيـــص 

المـــوارد.

هـــذا وقـــد نشـــرت يونيســـف مصـــر فـــي العـــام الماضـــي »مؤشـــر مخاطـــر المنـــاخ 
لألطفـــال: تقريـــر مصـــر«- الـــذي قـــدم أول نظـــرة عامـــة شـــاملة حـــول كيفيـــة تأثيـــر 
تغيـــر المنـــاخ علـــى حقـــوق األطفـــال فـــي مصـــر واستكشـــاف مســـتويات التعـــرض 
وهشاشـــة وضـــع  األطفـــال تجـــاه تغيـــر المنـــاخ، ويعتمـــد التقريـــر علـــى مؤشـــر 
ـــب  ـــال )CCRI(، وهـــو مؤشـــر مرك ـــى األطف ـــاخ عل ـــي لمخاطـــر المن يونيســـف العالم
يعتمـــد علـــى نمـــوذج الصدمـــات المتعـــددة الـــذي يلتقـــط تعـــرض األطفـــال لصدمـــات 
وضغـــوط مناخيـــة وبيئيـــة متعـــددة ، ويغطـــي المؤشـــر مجـــاالت متعـــددة مرتبطـــة 
ــل  ــد تُســـهم فـــي ســـلب الطفـ ــى الجوانـــب التـــي قـ ــال، ويركـــز علـ برفاهيـــة األطفـ

رفاهيتـــه فـــي إطـــار الصدمـــات والضغـــوط البيئيـــة المرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ.

يتميـــز مؤشـــر يونيســـف العالمـــي لمخاطـــر المنـــاخ علـــى األطفـــال بخصائـــص 
ــر علـــى  ــز المؤشـ ــأولًا: يركـ ــة؛ فـ ــرات األخـــرى المماثلـ ــن المؤشـ ــا عـ ــه مختلًفـ تجعلـ
القـــدرات وعوامـــل الضعـــف الخاصـــة باألطفـــال مثـــل: الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
ــل،  ــة الطفـ ــة وحمايـ ــة االجتماعيـ ــة والحمايـ ــة والتغذيـ ــم والصحـ ــة والتعليـ والنظافـ
ـــا: يســـتخدم المؤشـــر بيانـــات محدثـــة عـــن مخاطـــر الفيضانـــات الهيدرولوجيـــة  وثانًي
والســـاحلية مـــن معهـــد المـــوارد العالميـــة؛ ممـــا يســـمح لنـــا بقيـــاس التعـــرض 
ـــا: ال يشـــمل  للصدمـــات والضغـــوط بدقـــة عليـــا وبدرجـــة كبـــرى مـــن التفصيـــل، وثالًث
ــن  ــوم بتضميـ ــل يقـ ــط، بـ ــاخ فقـ ــر المنـ ــاخ وتغيـ ــة بالمنـ ــر المتعلقـ ــر المخاطـ المؤشـ
ـــة  ـــى رفاهي ـــر المباشـــر عل ـــا ذات التأثي ـــة األوســـع نطاًق الصدمـــات والضغـــوط البيئي

األطفـــال مثـــل تلـــوث الهـــواء.
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يمكـــن أن يمثـــل التعـــرض لـــكل مـــن المخاطـــر الثمانيـــة 
الموضحـــة أعـــاه سلســـلة مـــن المخـــاوف الصحيـــة 
ــر،  ــي مصـ ــش فـ ــذي يعيـ ــل الـ ــبة للطفـ ــرة بالنسـ الخطيـ
ــال فـــي مصـــر  ــع ذلـــك يتعـــرض العديـــد مـــن األطفـ ومـ
فـــي وقـــت واحـــد للكثيـــر مـــن المخاطـــر المتداخلـــة، 
إثـــارة  إلـــى  المتداخلـــة  المخاطـــر  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
وتعزيـــز بعضهـــا بعًضـــا؛ ممـــا ينتـــج عنـــه تأثيـــر ســـلبي 

ــه. ــوع أجزائـ ــن مجمـ ــر مـ ــب أكبـ مركـ

إن التأثيـــر األكبـــر للمخاطـــر المتداخلـــة يجعـــل مـــن 
الصعـــب علـــى العائـــات والمجتمعـــات التعافـــي مـــن 
ــا  ــة والتكيـــف، كمـ ــاء المرونـ ــوط وبنـ ــات والضغـ الصدمـ
تفاقـــم  إلـــى  المتداخلـــة  المخاطـــر  تـــؤدي  أن  يمكـــن 
التفاوتـــات الحاليـــة؛ حيـــث إن األســـر الفقيـــرة لديهـــا 
قـــدرة  وبالتالـــي  الصمـــود  علـــى  منخفضـــة  قـــدرة 

المتعلقـــة  للصدمـــات  االســـتجابة  علـــى  منخفضـــة 
ـــع إلـــى مزيـــد مـــن الفقـــر المدقـــع  ـــَمّ تُْدَف بالمنـــاخ، ومـــن ثَ

وزيـــادة هشاشـــة اوضاعهـــم.

يشـــير تقييـــم مؤشـــر مصـــر إلـــى درجـــة فـــي فئـــة »عاليـــة 
ــات( فـــي  ــات إلـــى 10 درجـ ــة« )أي مـــن 7.2 درجـ للغايـ
أربعـــة مخاطـــر، وهـــي: الفيضانـــات الســـاحلية، وتلـــوث 
ــاه، وتلـــوث الهـــواء، وموجـــات الحـــر، فـــي  التربـــة والميـ
حيـــن تقـــع درجـــة مصـــر فـــي فئـــة »عاليـــة« )أي مـــن 5.5 
درجـــات إلـــى 7 درجـــات( فـــي خطـــر )نـــدرة الميـــاه(، 
كمـــا يقـــع أحـــد المخاطـــر فـــي الفئـــة »متوســـطة - 
عاليـــة« وهـــو: األمـــراض المنقولـــة بواســـطة الحشـــرات، 
فيمـــا يتبقـــى اثنـــان ذوا درجـــة تعـــرض ضئيلـــة، وهمـــا: 

فيضانـــات النهـــر، واألعاصيـــر.

مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

الركيزة األولى: التعرض للمخاطر البيئية 
الركيزة  الثانية: ضعف الطفلواملناخيــــــة والصدمـــــــــات واإلجهــــــــاد

ندرة املياه

فيضانات األنهار

الفيضانات الساحلية

األعاصير املدارية

األمراض املنتقلة عن طريق احلشرات

موجات احلر

تلوث الهواء

تلوث التربة واملياه

صحة وغذاء األطفال

التعليم

املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

الفقر واالتصاالت واحلماية االجتماعية

الشكل )1(
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توجـــد عاقـــة قويـــة بيـــن مســـتوى تعليـــم الطفـــل وقدرتـــه 
علـــى التكيـــف مـــع الصدمـــات والضغـــوط المناخيـــة 
ـــف  ـــى التكي ـــل عل ـــدرة الطف ـــم ق ـــزز التعلي ـــة؛ إذ يع والبيئي
فـــي الحاضـــر والمســـتقبل، وهـــو مـــا يقلـــل الحساســـية 
ـــا مـــا يكـــون األطفـــال واألســـر  ـــاخ، وغالًب ـــر المن تجـــاه تغي
والمجتمعـــات المتعلمـــة أكثـــر تمكًنـــا وقـــدرة علـــى تكييـــف 
ــا،  ــي منهـ ــات والتعافـ ــتجابة للصدمـ ــتعدادهم واالسـ اسـ
أمـــا األطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـــي أســـر ذات مســـتويات 
ـــرك المدرســـة  ـــر عرضـــة لت ـــة منخفضـــة فهـــم أكث تعليمي
ــا  ــات، كمـ ــر الصدمـ ــع تأثيـ ــل مـ ــرة والتعامـ ــم األسـ لدعـ

أنهـــم أكثـــر عرضـــة للنـــزوح.

ســـجلت مصـــر فـــي مؤشـــر يونيســـف العالمـــي لمخاطـــر 
المنـــاخ علـــى األطفـــال مـــن حيـــث الضعـــف بســـبب عـــدم 
كفايـــة التعليـــم والتعلـــم 2.3 درجـــة؛ ممـــا يضـــع البـــاد 
فـــي فئـــة الخطـــورة »المنخفضـــة والمتوســـطة«، ووفًقـــا 
للشـــكل أدنـــاه فمصـــر هـــي الخامســـة فـــي المنطقـــة 
ـــر مـــن الســـودان )9.5  ـــة، وهـــي أقـــل بكثي فـــي هـــذه الفئ
ــات(  ــي )7 درجـ ــات( وجيبوتـ ــن )8 درجـ ــات( واليمـ درجـ

واألردن )4.7 درجـــات(.

ا" بشكل عام من المخاطر لألطفال. تشير درجات المؤشر العالية في عوامل الخطر المتعددة إلى مستوى "مرتفع جّدً

كيف يرتبط التعليم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ؟
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 الشكل )2(
ض األطفال للمخاطر المناخية والبيئية: ملخص حسب المخاطر تعرُّ
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ــة نظــام  ــاء مرون ــى مــا ســبق، يجــب أن يظــل بن ــاء عل بن
التعليــم بالتنســيق مــع األحــداث المتعلقــة بالمناخ أولوية؛ 
حيــث تســتثمر مصــر فــي برنامــج طموح إلصــاح التعليم 
لاســتفادة مــن التقــدم المهــم الــذي أُحــِرز فــي الســنوات 

الماضيــة والتصــدي للتحديــات المتبقيــة.

ويوجــد فــي مصــر  أكثــر مــن 21 مليــون طالــب مســجلين 
)باســتثناء التعليــم العالــي(؛ ممــا يعنــي اقتــراب صافــي 
معــدالت االلتحــاق مــن الوصــول الشــامل بنســبة %100 
لي،  فــي التعليــم االبتدائــي، و81% في التعليم الثانوي األوَّ
يأتــي ذلــك مــع عــدم وجود فجــوات بين الجنســين تقريًبا 
فــي االلتحــاق. وتظــل الفــوارق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والجغرافيــة مــن بيــن المحــددات الرئيســة للوصــول إلــى 
التعليــم فــي مصــر، وبالفعــل فــإن عــدد األطفــال الذيــن 
يتركــون التعليــم األساســي )االبتدائــي واإلعــدادي( يزيــد 
علــى 200 ألــف طالــب ســنوًيّا، معظمهــم مــن األســر 

الفقيــرة وفــي المناطــق النائيــة.

ال تـزال جـودة التعليـم تمثـل تحدًيـا يُسـهم فـي انخفـاض 
العالميـة  لاتجاهـات  وفًقـا  التعليـم  إتمـام  معـدالت 

والعلـوم  للرياضيـات  الدوليـة  الدراسـة  فـي   2019 لعـام 
)TIMSS( -التي تتعقب كفاءات المتعلم في الرياضيات 
والعلـوم فـي الصفيـن الرابـع االبتدائـي والثانـي اإلعدادي 
باسـتخدام معاييـر قياسـية-؛ إذ يظـل متوسـط درجـات 
 2019 العـام  ففـي  الوقـت؛  بمـرور  منخفًضـا  الطـاب 
مشـاركة  دولـة   39 بيـن  مـن   34 المرتبـة  مصـر  احتلـت 
فـي الرياضيـات بمتوسـط 413 درجـة، فـي حيـن احتلـت 
المرتبـة 37 مـن بيـن 39 دولـة فـي العلـوم بمتوسـط 389 
درجـة، وبالتالـي فهـي أقل من مؤشـر اإلنجـاز المنخفض؛ 
الدرجـة  المشـاركين  الطـاب  مـن   %27 سـجل  حيـث 
المعيارية المتوسـطة )475( في الرياضيات، وفي العلوم 

سـجل تلـك الدرجـة 24% فقـط مـن الطـاب.

ولكـن ال يـزال التعليـم قبـل االبتدائـي مجـالًا يمكـن فيـه 
تحقيق مكاسب كبيرة من حيث معدالت االلتحاق ونوعية 
التعليم. وتشير األدلة العالمية بقوة إلى أهمية االستثمار 
فـي التعليـم قبـل االبتدائي كوسـيلة لضمان معدالت إتمام 
عليـا فـي التعليـم االبتدائـي والثانـوي، فضـلًا عـن درجـات 

أفضـل فـي الدراسـة الدولية للرياضيـات والعلوم.
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أثَّـــر الوبـــاء األخيـــر وعقبـــات التعلـــم العالمـــي علـــى مصـــر كغيرهـــا مـــن بلـــدان 
ـــاء  ـــي أثن ـــد ف ـــم عـــن بع ـــارات التعل ـــى اللجـــوء لخي ـــال إل ـــث اضطـــر األطف ـــم؛ حي العال
إغـــاق المـــدارس، وفـــي بعـــض الحـــاالت لـــم يكـــن األطفـــال قادريـــن علـــى اســـتخدام 
المحتـــوى المتـــاح علـــى منصـــات مختلفـــة بســـبب مشـــكات االتصـــال أو نقـــص 
ــتطيعون  ــم ال يسـ ــرد أن آباءهـ ــاالت أو لمجـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــزة تكنولوجيـ أجهـ
ـــا دعـــا  تحمـــل المدفوعـــات المنتظمـــة لباقـــات اإلنترنـــت، وقـــد مّثـــل ذلـــك درًســـا مهّمً

إلـــى النظـــر فـــي مرونـــة النظـــام.

التعليمية لتقليل تعرض األطفال  التزامات يونيسف  ما 
للمخاطر البيئية؟

ــاركة  ــة المشـ ــى مواصلـ ــة إلـ ــي باإلضافـ ــل المناخـ ــى العمـ ــز علـ ــادة التركيـ يجـــب زيـ
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لزيـــادة توافـــر الخدمـــات األساســـية والوصـــول إليهـــا 
ـــل تعرضهـــم للصدمـــات والضغـــوط  ـــة األطفـــال، ويقل واســـتخدامها؛ ممـــا يزيـــد مرون

المناخيـــة والبيئيـــة.

تُســـهم مشـــاركة يونيســـف فـــي التعليـــم المصـــري وشـــراكتها القويـــة طويلـــة األمـــد 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي -مـــن بيـــن قطاعـــات حيويـــة أخـــرى- 
فـــي أولويـــات إصـــاح التعليـــم الوطنـــي مـــن خـــال معالجـــة الحواجـــز التـــي تعـــوق 
ــة  ــة تعليميـ ــي بيئـ ــارات فـ ــر المهـ ــم وتطويـ ــي التعلـ ــن فـ ــال والمراهقيـ ــوق األطفـ حقـ
آمنـــة، وتقـــدم يونيســـف المســـاعدة الفنيـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي 
فـــي بـــدء تنفيـــذ إصـــاح التعليـــم مـــن الســـنة األولـــى فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال 
ـــم وتعـــزز  إلـــى الصـــف الثالـــث اإلعـــدادي، كمـــا تدعـــم يونيســـف تحســـين نتائـــج التعل

مشـــاركة اآلبـــاء والمجتمعـــات.

تولـــي يونيســـف أهميـــة كبيـــرة لتنفيـــذ األنظمـــة القائمـــة علـــى األدلـــة لرصـــد المشـــاركة 
فـــي التعليـــم ومنـــع تـــرك المـــدارس وتعزيـــز إعـــادة التســـجيل والوصـــول العـــادل إلـــى 
التعلـــم الرقمـــي، كمـــا تعطـــي األولويـــة لنشـــر االبتـــكارات الرقميـــة منخفضـــة التقنيـــة 

فـــي المناطـــق المحرومـــة لضمـــان اســـتمرارية التعلـــم الجيـــد.

تعمـــل يونيســـف أيًضـــا علـــى زيـــادة قـــدرة المعلميـــن علـــى دعـــم األطفـــال والمراهقيـــن 
والشـــباب فـــي تطويـــر الكفـــاءات المطلوبـــة لاســـتعداد للمدرســـة وإلكمـــال 12 عاًمـــا 
ـــي  ـــرات ف ـــم الثغ ـــك تقيي ـــوي(، ويشـــمل ذل ـــي واإلعـــدادي والثان ـــم )االبتدائ مـــن التعلي
المهـــارات التأسيســـية، وتصميـــم حلـــول مبتكـــرة لصقـــل مهـــارات القـــوى العاملـــة 
فـــي التعليـــم لتســـريع التعلـــم، وتعزيـــز تدريـــب المعلميـــن قبـــل الخدمـــة وفـــي 
أثنائهـــا، وتحســـين الجـــودة، ونشـــر برامـــج التعلـــم وتنميـــة المهـــارات التـــي تســـاعد 
 المراهقيـــن والشـــباب علـــى تطويـــر مهـــارات تتماشـــى مـــع الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة،

مسابقة فنية 
لتغير المناخ

إدراًكــا ألهمية الوعي 
بـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، قـــدمـــت 
التربية  ووزارة  يــونــيــســف 
الفني  والتعليم  والتعليم 
لــــ 17٠٠ طــالــب  الــفــرصــة 
لعرض  محافظة   27 مــن 
آرائــهــم حــول تغير المناخ 
الصلة من  ذات  والــحــلــول 
ــال الــفــنــيــة  ــ ــمـ ــ خـــــالل األعـ
ــلـــفـــة. تـــــم عـــرض  ــتـ الـــمـــخـ
فــي  قـــطـــعـــة   2٠٠ أفــــضــــل 
معرض بالمتحف القومي 
المصرية تحت  للحضارة 
شــعــار: رســالــة مــن أطفال 

مصر إلى العالم.  
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بمـــا فـــي ذلـــك المهـــارات الرقميـــة والمهـــارات الخضـــراء. هـــذا باإلضافـــة إلـــى دمـــج 
عناصـــر تغيـــر المنـــاخ فـــي المناهـــج لبنـــاء الوعـــي فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، ولتحقيـــق 
ـــر  ـــي لتطوي ـــم الفن ـــم والتعلي ـــة والتعلي ـــت يونيســـف مـــع وزارة التربي ـــة؛ عمل هـــذه الغاي
ـــة  ـــة فـــي المـــدارس الحكومي ـــوى العامل ـــاخ للق ـــر المن ـــى تغي ـــب عل ونشـــر حزمـــة تدري
علـــى المســـتوى الوطنـــي، فتلقـــى أكثـــر مـــن 300 ألـــف معلـــم التدريـــب حتـــى اآلن؛ 
ممـــا يعنـــي الوصـــول إلـــى 23 مليـــون طفـــل ومراهـــق فـــي نظـــام التعليـــم وتوعيتهـــم 
بتغيـــر المنـــاخ، ويَُعـــد ذلـــك حجـــر األســـاس لضمـــان مشـــاركة األطفـــال والشـــباب 
ــارات  ــد بالمهـ ــادة الغـ ــد قـ ــي تزويـ ــدء فـ ــك البـ ــاخ، وكذلـ ــر المنـ ــات تغيـ ــي مناقشـ فـ
األساســـية التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ وضمـــان مركزيتـــه 

فـــي صنـــع السياســـات.

وختاًمـــا، أدى بـــروز تغيـــر المنـــاخ إلـــى خلـــق نقـــاط تقـــارب تســـهل الحـــوار المهـــم علـــى 
مســـتوى السياســـات بدعـــم مـــن يونيســـف، والـــذي يوفـــر نمـــاذج للحكومـــة إلدخـــال 
السياســـات التـــي تعمـــل علـــى تمكيـــن أنظمـــة التعلـــم المرنـــة لدعـــم البرامـــج الوطنيـــة، 
مثـــل: حيـــاة كريمـــة، وتكافـــل وكرامـــة، فضـــلًا عـــن سياســـات معالجـــة مخاطـــر األذى 
والعنـــف فـــي مرافـــق التعلـــم، بمـــا فـــي ذلـــك المنصـــات الرقميـــة. وبالتالـــي، فـــإن مثـــل 
هـــذه االســـتثمارات فـــي التعليـــم هـــي عنصـــر حاســـم للغايـــة فـــي تحقيـــق رؤيـــة مصـــر 

2030 واســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة.
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يرتبـــط موضـــوع الحديـــث بمتغيريـــن، أولهمـــا: دور مصـــر القومـــي، والثانـــي: التغيـــرات 
ــا يتصـــل بالمتغيـــر األول، أي دور مصـــر القومـــي، فـــإن المقصـــود  المناخيـــة. فيمـ
بـــه هـــو الـــدور الوطنـــي الـــذي تقـــوم بـــه مصـــر نحـــو قضيـــة التغيـــرات المناخيـــة. 
بعبـــارة أخـــرى، أنـــه ليـــس المقصـــود هنـــا، مـــا درج عليـــه العمـــل مـــن اعتبـــار كلمـــة 
قومـــي تشـــير إلـــى الـــدور العربـــي لمصـــر نحـــو قضيـــة مـــا. أمـــا مـــا يتصـــل بالمتغيـــر 
ــا مـــن احتـــرار، وحـــدوث  الثانـــي، فهـــو يرتبـــط باالنبعاثـــات الصناعيـــة ومـــا يعقبهـ
تغيـــرات بيئيـــة جســـيمة فـــي البيئـــة، وكل ذلـــك أضحـــى مـــن أكثـــر العوامـــل التـــي 
ســـببت الجفـــاف فـــي مناطـــق لـــم تعتـــد الجفـــاف، وســـببت الســـيول والفيضانـــات 
واألعاصيـــر فـــي أماكـــن مـــردت علـــى أن تكـــون أكثـــر أمًنـــا وأماًنـــا، وســـببت مشـــكات 
ثقـــب طبقـــة األوزون وارتفـــاع حـــرارة الجـــو، ومـــا لذلـــك مـــن أثـــر ســـلبي علـــى صحـــة 
ـــة  ـــل الزراعي ـــى المحاصي ـــر عل ـــى األث ـــع إل ـــوث، باإلضافـــة بالطب اإلنســـان نتيجـــة التل
وعلـــى الحيـــوان وعلـــى التربـــة مقابـــل الوفـــرة، وكذلـــك تـــآكل الشـــواطئ والمبانـــي 

والمنشـــآت.

فـــي هـــذا الصـــدد، فقـــد انتهينـــا منـــذ أيـــام قليلـــة مـــن مؤتمـــر المنـــاخ - 27 الـــذي 
أقيـــم فـــي شـــرم الشـــيخ، حيـــث تســـلمت مصـــر رئاســـة الـــدورة 27 للمؤتمـــر، مـــن 
المهـــم الولـــوج لمعرفـــة أبـــرز المحـــددات التـــي يمكـــن لهـــا أن تتحكـــم فـــي دور مصـــر 
القومـــي فـــي المســـتقبل المنظـــور، ومجـــاالت العمـــل الممكنـــة فـــي هـــذا اإلطـــار، 

وذلـــك فيمـــا يتصـــل بمواجهـــة الدولـــة المصريـــة لتلـــك القضيـــة المهمـــة. 

أوًلا: محددات مستقبل دور مصر القومي بعد كوب- 27
ترتبــط محــددات تحــرك مصــر بعــد قمــة المنــاخ األخيــرة، بثاثــة أمــور رئيســة 
تتصــل بمــدى مســؤوليتها عــن االنبعاثــات الحراريــة، والمــوارد الماليــة المتاحــة 

أمامهــا، ومجــاالت العمــل القطاعيــة.  

 مستقبل دور مصر القومي
ما بعد كوب -27

ربــيــع  د/ عـــمـــرو هـــاشـــم 

نائب مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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أول تلــك المحــددات هــي معرفــة مكانــة مصــر فــي منظومــة تواكــب االنبعاثــات 
الحراريــة والتلــوث البيئــي العالمــي، وهــذا المحــدد مهــم للغايــة ألن بموجبــه يمكــن 
ــا  ــه مصرًي ــام ب ــن القي ــذي يمك ــة النشــاط ال ــّم، مقارن ــن ث ــد المســؤوليات، وم تحدي
بحجــم التســبب فــي التلــوث، وهــو بالتأكيــد حجــم ال يمكــن مقارنتــه بعشــرات الــدول 
التــي تتســبب فــي تلــك األنشــطة الصناعيــة المدمــرة للبيئــة. وفــي هــذا المضمــار 
تشــير العديــد مــن البيانــات واإلحصــاءات التــي تصــدر مــن مؤسســات ومراكــز 
بحثيــة مختلفــة إلــى أن دولًا ومناطــق بعينهــا تتصــدر وحدهــا نصــف حجــم انبعاثــات 
وأكســيد  والميثــان  الكربــون  أكســيد  ثانــي  وهــي  الحــراري،  االحتبــاس  غــازات 
النيتــروز وغيرهــا. وهــذه البلــدان هــي الصيــن وتنتــج 27% مــن تلــك الغــازات بســبب 
االســتخدام المفــرط للفحــم، ثــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة 11%، فالهنــد %3.4، 
فبلــدان االتحــاد األوروبــي 3.3%، فإندونيســيا 1.8%، فروســيا 1.6%، فالبرازيــل 
1.5%، فاليابــان 1.1%، وإيــران 0.9% والســعودية 0.7%، وذلــك وفًقــا لتقريــر صــادر 
عــن مؤسســة Rhodium Group البحثيــة المســتقلة. وهكــذا يتبيــن أن مصــر 
ليســت علــى خريطــة االنبعاثــات الكربونيــة مثــل تلــك البلــدان المذكــورة، وأنهــا بعيــدة 

للغايــة مــن أن توصــف بأنهــا دولــة ملوثــة للبيئــة، أو مصــدًرا لاحتــرار.     

ثاني تلك المحددات يرتبط بضعف الموارد المالية التي يمكن أن تُخصص للعب دور 
مستقبلي لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري، هنا من المهم اإلشارة إلى أن هذا 
الضعف في الموارد، ال يقابله بالضرورة غياب الدور، أو قصوره، بل العمل الدؤوب 
لكون  اإلمكان،  قدر  القومي  المستوى  على  الحرارية  االنبعاثات  آثار  تافي  على 
تلك االنبعاثات مؤثرة بشكل بالغ على الدولة المصرية، رغم كونها من أقل الدول 
التي تصدر عنها انبعاثات حرارية. وفي هذا الصدد تقوم مصر باتخاذ إجراءات 
اإلمكانات  االنبعاثات في حدود  لمواجهة  الذي سيرد توضيحه  النحو  كثيرة على 
المرتبطة باالستغال األمثل للموارد المحلية، مع االستعانة بالمنح الخارجية. وفي 
هذا الشأن سعت مصر إلى االستفادة من رئاستها لمؤتمر المناخ كوب- 27، لتعزيز 
الجهود الهادفة إلى دعم الدول النامية األكثر تأثًرا باالنبعاثات، وخاصة تلك التي 

ال تصدر منها انبعاثات نسبًيا. 

تـــقـــوم مــصــر بــاتــخــاذ 
لمواجهة  كثيرة  إجـــراءات 
االنــــبــــعــــاثــــات فـــــي حـــــدود 
اإلمـــــكـــــانـــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــــــاالســــــتــــــغــــــالل األمـــــثـــــل 
لـــلـــمـــوارد الــمــحــلــيــة، وقــد 
سعت إلــى االســتــفــادة من 
المناخ  لمؤتمر  رئــاســتــهــا 
كوب- 27، لتعزيز الجهود 
الــهــادفــة إلـــى دعـــم الـــدول 
ــــثـــــر تــــأثــــًرا  الـــنـــامـــيـــة األكـ
ــات، وخـــاصـــة  ــاثــ ــعــ ــبــ ــاالنــ بــ
منها  تصدر  ال  التي  تلك 

انبعاثات نسبًيا.  
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ثالــث تلــك المحــددات، هــي حــدود الدور الذي ســتلعبه مصر مــن الناحية القطاعية، 
أي مجــاالت الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه مصــر فــي المســتقبل المنظــور. هنــا مــن 
المهــم تركيــز صانــع القــرار والمعنييــن بالشــأن البيئــي علــى مجــال تأثيــر االنبعاثــات 
الحراريــة علــى مصــر. وقــد حــددت تلــك المجــاالت مســبًقا فيمــا يلــي: الميــاه، 
والطاقــة، واألمــن الغذائــي. وكافــة تلــك القضايــا تتأثــر بالتغيــرات المناخيــة بشــكل 
مباشــر، وفــي الحالــة المصريــة يكــون التأثيــر كبيــًرا بســبب المشــكات المحيطــة 
بتلــك القضايــا الثــاث، عنــد تحييــد التغيــرات المناخيــة، فمــا بالنــا لــو أدخلنــا 
موضــوع المنــاخ! بعبــارة أخــرى، فــإن شــح الميــاه الناتــج عــن زيــادة الســكان، وقلــة 
حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل الــذي يشــكل أكثــر مــن 92% مــن مــوارد مصــر المائيــة، 
واألزمــات المتصلــة بالتعامــل مــع بلــدان المنبــع وعلــى رأســها إثيوبيــا التــي أمعنــت 
ــى رأســها ســد النهضــة،  ــاه، وعل ــد مــن الســدود لحجــز المي ــاء عدي مؤخــًرا فــي بن
ــا  ــًرا جيولوجًي ــد تســبب تغيي ــي ق ــة الت ــات الحراري ــه االنبعاث ــف ل ــك إذا أُضي كل ذل
فــي المــورد المائــي الضخــم، التضــح الحجــم الكبيــر للخســارة التــي قــد تنجــم عــن 
انخفــاض نصيــب مصــر )دولــة المصــب( الــوارد مــن الميــاه مــن دول المنبــع. هنــا كان 
لزاًمــا علــى مصــر التحــرك منــذ ســنوات قليلــة وفــي المســتقبل المنظــور لمواجهــة 

تلــك المشــكلة. 

ــا  ــكل مــا حوله ــر مصــر ب ــي باألســاس تأث ــي متصــل بالطاقــة، وهــو يعن األمــر الثان
ــوري  ــود األحف ــم للوق ــل والعال ــم ب ــي اإلقلي ــا ف ــور تتصــل باســتخدام جيرانه ــن أم م
ــات  ــى النحــو الــذي ب ــى الغــاف الجــوي، عل ــا عل بكثافــة، مــا يجعــل التأثيــر ضخًم
يؤثــر علــى كــم األمطــار والجفــاف والســيول والمــد البحــري وتــآكل الشــواطئ خاصــة 

فــي الدلتــا. 

األمــر الثالــث مرتبــط باألمــن الغذائــي، حيــث يُاحــظ أنــه رغــم الــدور الســلبي 
لزيــادة الســكان والزحــف العمرانــي فــي مســألة توافــر الغــذاء، فــإن االنبعاثــات 
الحراريــة التــي تعبــث بالتــوازن البيئــي قــد تأتــي بمــا هــو أكبــر، ألنهــا قــد تؤثــر 
ــى االســتزراع  ــري، وعل ــاه الازمــة لل ــى توافــر المي ــى التركيــب المحصولــي، وعل عل
الســمكي والمصايــد، ومــن ثــّم، أماكــن الُســكنى والمجتمعــات العمرانيــة، وصحــة 
اإلنســان، والتنــوع البيولوجــي، واألهــم واألوضــح علــى الطبيعــة الطقســية والحراريــة 
لفصــول العــام، ومــن ثــّم، نــوع وكــم وجــودة إنتــاج المحاصيــل، خاصــة مــع زيــادة 
ملوحــة التربــة نتيجــة انخفــاض مســتواها عــن ســطح البحــر، ال ســيما فــي الدلتــا 

الشــمالية...إلخ. والســواحل 
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ــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــــــمــــــجــــــلــــــس الــ
ــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة؛  ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ لـ
ــم الــســيــاســات  ــ بـــهـــدف رسـ
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة فــيــمــا 
يـــــخـــــص الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
ــة،  ــيـ ــاخـ ــنـ ــمـ الــــتــــغــــيــــرات الـ
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــلــــــى وضــــــع 
االستراتيجيات  وتحديث 
ــيـــة  ــــط الـــقـــطـــاعـ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
فــي ضــوء  الــمــنــاخ،  لتغير 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــدولــــيــــة 
والــــمــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة، 
ــى صـــيـــاغـــة  ــلــ والــــعــــمــــل عــ
وتـــحـــديـــث اســتــراتــيــجــيــة 
ــة لــتــغــيــر  ــلــ ــامــ ــة شــ ــيــ ــنــ وطــ

المناخ.  

لمواجهـــة  والمســـتقبلية  الراهنـــة  الخطـــط  ثانًيـــا: 
المناخيـــة  التغيـــرات 

ــد مــن األمــور  ــى إعمــال العدي ــى مصــر أن تتجــه إل ــا عل فــي هــذا اإلطــار كان حتًم
فــي  فــي مواجهــة أي نقــص محتمــل  أمــلًا  الكربونيــة،  فــي مواجهــة االنبعاثــات 
المخرجــات الماديــة والمعنويــة المتصلــة بالغــذاء والطاقــة والميــاه وغيرهــا مــن 
المــوارد المتصلــة بالســكان والســياحة إلــخ. وفــي هــذا الصــدد قامــت بتأســيس 
المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة، عــام 2019، ووفًقــا لقــرار تأســيس المجلــس 
)الجريــدة الرســمية ع 18 مكــرر فــي 2019/5/7 صــص 2-3(، فــإن هــدف المجلــس 
هــو رســم السياســات العامــة للدولــة فيمــا يخــص التعامــل مــع التغيــرات المناخيــة، 
ــاخ،  ــر المن ــة لتغي ــى وضــع وتحديــث االســتراتيجيات والخطــط القطاعي والعمــل عل
فــي ضــوء االتفاقيــات الدوليــة والمصالــح الوطنيــة، والعمــل علــى صياغــة وتحديــث 
السياســات واالســتراتيجيات  المنــاخ. وربــط  لتغيــر  اســتراتيجية وطنيــة شــاملة 
المســتدامة.  التنميــة  باســتراتيجية  المنــاخ  بتغيــر  الخاصــة  الوطنيــة  والخطــط 
ومتابعــة ملــف المفاوضــات الخاصــة باالتفاقيــة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ، ومــا ينبثــق 
عنهــا مــن بروتوكــوالت أو اتفاقيــات، ومــا يتعلــق بالباغــات الوطنيــة، ودمــج مفاهيــم 
ــة المســتدامة والخطــط  ــة للتنمي ــن االســتراتيجية الوطني ــة ضم ــرات المناخي التغي
القطاعيــة، والعمــل علــى توفيــر التمويــل الــازم لتنفيــذ تلــك الخطــط مــن الموازنــات 

العامــة أو أيــة فــرص تمويليــة دوليــة أو إقليميــة.

بالتغيــرات  المرتبطــة  المنشــورة  والبحــوث  العلميــة  المعــارف  زيــادة  فضــلًا عــن 
المناخيــة، ومتابعــة تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ. ورفــع 
وعــي المســؤولين ومتخــذي القــرار والجمهــور بــكل مــا يتعلــق بالتغيــرات المناخيــة، 
كل فيمــا يخصــه. ودمــج المفاهيــم والمعــارف المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة داخــل 
ــة الازمــة للتعامــل  ــاء القــدرات المؤسســية والفردي مراحــل التعليــم المختلفــة. وبن
مــع التغيــرات المناخيــة. وضــم مهــام واختصاصــات المكتــب المصــري والمجلــس 
المصــري آلليــة التنميــة النظيفــة لمهــام واختصاصــات المجلــس الوطنــي للتغيــرات 

ــة. المناخي

كمــا تلقــت الدولــة منًحــا مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر وصنــدوق التكيــف؛ بغــرض 
التكيــف أو تغييــر األعبــاء أو الجاهزيــة أو البنــاء المؤسســي إلــخ. وذلــك فــي عــدة 

مجــاالت متصلــة بحمايــة الدلتــا وبنــاء أنظمــة مرنــة للغــذاء إلــخ.  
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آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

مشروعات مصر من صندوق المناخ األخضروصندوق التكيف

الجهة الممولةالموازنة المخصصةمجال المشروعاسم المشروع

31.4 مليون دوالر تكيفحماية دلتا نهر النيل )منحة + تمويل إضافي( بوزارة الري
منحة

صندوق المناخ 
األخضر

إطار تمويل الطاقة المتجددة )منحة + قرض + تمويل 
4.7 مليون دوالر منحةتخفيفإضافي(

36.046.511 مليون متعددتحول نظم التمويل من أجل المناخ )إقليمي ألكثر من دولة(
دوالر منحة

تسهيات تمويل الطاقة المستدامة من خال البنك األوروبي 
34 مليون دوالر منحةمتعددإلعادة اإلعمار والتنمية

299.2 مليون دوالراإلجمالي

االستعداد الخطة الوطنية للتكيف بوزارة البيئة 
2.9 مليون دوالروالجاهزية

صندوق المناخ 
األخضر

300 ألف دوالربناء مؤسسيدعم وحدة المناخ األخضر بوزارة البيئة 

3.3 مليون دوالراإلجمالي

6.904.318 مليون بناء أنظمة مرونة الغذاء في صعيد مصر - المرحلة األولى
دوالر

صندوق التكيف
3.094.962 مليون بناء أنظمة مرونة الغذاء في صعيد مصر - المرحلة الثانية

دوالر

1.1.280 مليون دوالراإلجمالي

المصــدر: صابــر عثمــان، تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى مصــر وآليــات المواجهــة، موقــع الملــف المصــري اإللكترونــي، مركــز األهــرام للدراســات 

ع99.  واالســتراتيجية،  السياســية 
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ولكــن رغــم كل تلــك المنــح، فإنــه ال يــزال القيــد الرئيــس هــو عــدم كفايتهــا، كذلــك 
االســتراتيجية  بإطــاق  مايــو 2022  فــي 19  الدولــة  قيــام  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة حتــى عــام 2050، وقــد تضمنــت تلــك االســتراتيجية 
التصــدي آلثــار تغيــر المنــاخ، بمــا يســهم فــي تحســين حيــاة المواطــن، وتحقيــق 
النمــو االقتصــادي المســتدام، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، مــع تعزيــز ريــادة 
مصــر دولًيــا فــي مجــال تغيــر المنــاخ. وقــد تضمنــت االســتراتيجية أيًضــا تخفيــض 
االنبعاثــات فــي مختلــف القطاعــات، عبــر إدراج العمــل المناخــي، وإدارة انبعاثــات 
ــة المســتدامة،  ــة االقتصادي ــن خطــط التنمي ــاس الحــراري كجــزء م ــازات االحتب غ
وذلــك كلــه مــن خــال زيــادة نســبة مصــادر الطاقــة المتجــددة والبديلــة إلــى إجمالــي 
مصــادر الطاقــة األخــرى، وخفــض االنبعاثــات الناتجــة عــن الوقــود األحفــوري، وتبني 
اتجاهــات االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس 

الحــراري مــن األنشــطة األخــرى غيــر المتعلقــة بالطاقــة)1(.  

هذا، وقد تضمنت االستراتيجية الجديدة 26 مشروًعا حتى عام 2050، ضمنها 9 
مشروعات في قطاع المياه والغذاء والطاقة، بتكلفة نحو 14.7مليار دوالر، منها 
مشروع يتصل بالطاقة بتكلفة 10 مليارات دوالر، وثاثة تخص المياه بتكلفة 1.35 

مليار دوالر، وخمسة تخص الزراعة والغذاء بتكلفة 3.35 مليارات دوالر.)2(  

وعلــى األرض قامــت الدولــة بتنفيــذ أو التخطيــط مســتقبلًا للقيــام بالعديــد مــن 
الخطــوات لمواجهــة الجفــاف وشــح الميــاه، وكثــرة الســيول فــي بعــض المناطــق، 
وملوحــة التربــة، وارتفــاع متوســط ســطح البحــر فــي الســواحل الشــمالية، وقلــة 
هطــول األمطــار، وزيــادة معــدالت التصحــر، وانخفــاض كــم وجــودة المحاصيــل، 
وتلــوث المصــادر األحفوريــة للطاقــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
ــا، وكان آخــر  ــاء عليه ــة مــن البن ــة األرض الزراعي ــة لحماي إصــدار تعديــات قانوني
ــم 1 لســنة 2020، ويفــرض هــذا  ــون رق ــم 7 لســنة 2019 بالقان ــون رق ــل القان تعدي
ــم  ــة. ويت ــى األراضــي الزراعي ــة كبيــرة للمتعديــن عل التشــريع الســجن وغرامــة مالي
ذلــك كلــه عبــر المحاكــم العســكرية فــي قضايــا تُرفــع أمــام النيابــة العســكرية، بغرض 
تســريع اإلجــراءات. وإضافــة إلــى كل مــا تقــدم مــن عقوبــات، تحكــم المحاكــم بإزالــة 
المبانــي المخالفــة. وجديــر بالذكــر قيــام الحكومــة بمنــح مهلــة زمنيــة للتصالــح لــكل 

ــة.)3( ــى األرض الزراعيــة وغيــر الزراعي ــاء عل مــن تجــاوز وقــام بالبن

ــع  ــر المناخــي فــي جمي ــة ضمــن اســتراتيجية »دمــج عامــل التغي ــك تعمــل الدول كذل
البرامــج والمشــروعات التنمويــة« علــى تطويــر منظومــة إلدارة المخلفــات الصلبــة 
وتحســين البيئــة وتطهيــر المجــاري المائيــة، وتشــغيل وســائل النقــل العــام بالغــاز 
الطبيعــي، ومتابعــة مكاميــر الفحــم النباتي لاشــتراطات، والتصــدي لحرق المخلفات 

الزراعيــة والعمــل علــى إعــادة تدويرهــا، وتوريــد كشــافات موفــرة للطاقــة.)4(

بإطالق  مصر  قامت 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
المناخية حتى  للتغيرات 
عام 2٠5٠، وقد تضمنت 26 
عــام 2٠5٠،  مشروًعا حتى 
في  مــشــروعــات   9 ضمنها 
ــاه والــــغــــذاء  ــيــ ــاع الــــمــ ــطــ قــ
ــة، بــتــكــلــفــة نــحــو  ــاقــ والــــطــ
منها  دوالر،  14.7مـــلـــيـــار 
مـــشـــروع يــتــصــل بــالــطــاقــة 
بتكلفة 1٠ مليارات دوالر، 
ــاه  ــيـ ــمـ وثـــــالثـــــة تــــخــــص الـ
بتكلفة 1.٣5 مليار دوالر، 
وخــمــســة تــخــص الـــزراعـــة 
 ٣.٣5 بــتــكــلــفــة  والـــــغـــــذاء 

مليارات دوالر.  
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ــة  ــومــ ــكــ ــحــ قــــــامــــــت الــ
 2٠22 عــــــــام  الــــمــــصــــريــــة 
ــإعــــداد »االســتــراتــيــجــيــة  بــ
الــوطــنــيــة لــلــهــيــدروجــيــن« 
ــــى اســتــكــشــاف  وتــــهــــدف إلـ
ــاج واســـتـــخـــدام  ــتـ فــــرص إنـ
ونـــــــقـــــــل الـــــهـــــيـــــدروجـــــيـــــن 
وخاصة  للطاقة،  كمصدر 
األزرق  ــن  ــ ــيـ ــ ــدروجـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ

واألخضر.  

أمــا بالنســبة لمشــكات التقــاوي والبــذور، فكانــت الحكومــة قــد أعلنــت مؤخــًرا 
ــاج  ــس إلنت ــة مصــر كمصــدر رئي ــف، عــودة مكان ــة الري ــه ضمــن مشــروعات تنمي أن
التقــاوي والبــذور، مــع األخــذ فــي االعتبــار العمــل علــى تنميــة المنتــج وفــق قواعــد 
الهندســة الوراثيــة ممــا يزيــد مــن اإلنتــاج، ويصــل إلــى الفــاح بأســعار مناســبة بــدلًا 
مــن االعتمــاد علــى االســتيراد، مــا يجعــل أســعار البــذور تصــل إلــى عشــرات أضعــاف 
المنتــج منهــا محلًيــا. بعبــارة أخــرى، أُعلــن أنــه تــم التخطيــط بالفعــل لدعــم وتشــغيل 
البحثيــة  المعاهــد  مــع  بالمشــاركة  والبــذور،  التقــاوي  إلنتــاج  الوطنــي  البرنامــج 
ــاج  والشــركة الوطنيــة للزراعــات المحميــة، وتشــجيع مركــز البحــوث الزراعيــة إلنت
أصنــاف جيــدة مــن تقــاوي الــذرة والقمــح. وجديــر بالذكــر أن مصــر اســتطاعت 
ــة بشــأن  ــي األســواق العربي ــر ف ــر للتصدي ــض كبي ــع فائ ــا م ــي ذاتًي مؤخــًرا أن تكتف
تقــاوي وبــذور البرســيم والفراولــة. كمــا تكتفــي مصــر ذاتًيــا مــن تقــاوي القمــح منــذ 

وقــت قليــل.)5(

الوطنيــة  »االســتراتيجية  بإعــداد   2022 عــام  المصريــة  الحكومــة  قامــت 
للهيدروجيــن« وتهــدف تلــك االســتراتيجية إلــى استكشــاف فــرص إنتــاج واســتخدام 
ونقــل الهيدروجيــن كمصــدر للطاقــة، وخاصــة الهيدروجيــن األزرق واألخضــر، كمــا 
توســعت الحكومــة فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي بوســائل النقــل، وبــدأت فــي تشــجيع 
اســتخدام الســيارات بالطاقــة الكهربائيــة، ودشــنت مشــروعي المونوريــل والقطــار 
الكهربــي، واألتوبيــس التبادلــي، ومشــروعات الطاقــة المتجــددة كمحطــة بنبــان 
بأســوان ومحطــة جبــل الزيــت، وتعــد محطــة بنبــان هــي أكبــر مزرعــة طاقــة شمســية 

ــاح.   ــا وتخــص طاقــة الري ــر عالمًي ــل الزيــت هــي األكب ــم، ومحطــة جب فــي العال

وفــي ضــوء جهــود الحكومــة المصريــة فــي الســنوات الماضيــة إلــى دمــج مواجهــة 
التغيــر المناخــي ضمــن خططهــا التنمويــة، فإنهــا تســعى إلــى الوصــول بالمشــروعات 
الخضــراء الممولــة منهــا إلــى 50% بحلــول عــام 2025 و100% عــام 2030. وفــي 
ســبيل تمويــل ذلــك طرحــت الحكومــة »الســندات الخضــراء« بقيمــة 750 مليــون 

ــف.)6( ــة المتجــددة والنقــل النظي ــة بالطاق ــل األمــور المتصل دوالر لتموي

وباالنتقــال إلــى قضيــة ميــاه الــري، يذكــر أنــه فــي نهايــة عــام 2020 أطلقــت مصــر 
اســتراتيجية إلدارة المــوارد المائيــة حتــى عــام 2050، ضمــن محــاور الخطــة القوميــة 
للمــوارد المائيــة )2017/2037( بتكلفــة 50 مليــار دوالر، ومــن أهــم المشــروعات 
التــي تقــوم وزارة الــري والمــوارد المائيــة بتنفيذهــا حالّيًــا ضمــن هــذه الخطــة، 
المشــروع القومــي لتأهيــل )تبطيــن( التــرع، ومشــروع التحــول مــن نُظــم الــري بالغمــر 
إلــى نُظــم الــري الحديــث، وبرامــج التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، والحمايــة مــن 
ارتفــاع منســوب ســطح البحــر، ومشــروعات حصــاد األمطــار. وهنــا تجــدر اإلشــارة 
إلــى أنــه تــم بالفعــل، تبطيــن 8226 كيلومتــًرا مــن التــرع فــي إطــار المرحلــة األولــى 
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قائمة المراجع
)1( وائل فرج، جهود الدولة المصرية للحد من االنبعاثات الكربونية، موقع الملف المصري اإللكتروني، مركز األهرام للدراسات السياسية 

واإلستراتيجية، ع99.

)2( أحمد قنديل، الخطاب المصري بشأن تغير المناخ وتحليل مخرجات مؤتمر كوب- 27، بحث غير منشور.

)3( التقرير االستراتيجي العربي 2021، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 2022.

)4( أحمد قنديل، مرجع سبق ذكره.

)5( التقرير االستراتيجي العربي لعام 2021، مرجع سبق ذكره.

)6( أحمد قنديل، مرجع سبق ذكره.

التــي انتهــت منتصــف عــام 2022 بتكلفــة 18 مليــار جنيــه. كذلــك تضمــن المخطــط الحكومــي أيًضــا تدريــب الفاحيــن 
علــى أعمــال تشــغيل وصيانــة أنظمــة الــري الحديــث، وتوعيتهــم إعامًيــا للتعريــف بفوائــد نظــم الــري الحديــث والذكيــة. 
وفــي هــذا اإلطــار، أعلنــت مصــر، فــي 7 مايــو 2021، تحويــل نحــو 285 ألــف فــدان لنظــام الــري الحديــث. وبطبيعــة الحــال، 
ــاه،  ــن المي ــارات م3 م ــر 7 ملي ــي لتوفي ــاة جونجل ــاء مشــروع قن ــادة إحي ــى رأســها إع ــة، عل ــة مهم ــاك خطــوات خارجي هن
ومشــروع بحــر الغــزال لتوفيــر 7 مليــارات م3 أخــرى، وكذلــك مشــروع موشــار بجنــوب الســودان لتوفيــر 4 مليــارات م3.

وختاًمــا، تتواصــل الجهــود المصريــة فــي المســتقبل، ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي، مــن أجــل تجــاوز 
مخاطــر االنبعاثــات الكربونيــة، وتســعى للتغلــب علــى مشــكلة عجــز المــوارد الماليــة مــن خــال مــا توفــره المنــح الدوليــة، 

وذلــك كلــه أمــلًا فــي التخلــص مــن اآلثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى الميــاه والطاقــة والغــذاء.
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العمراني،  الحيز  س  بتكدُّ ترتبط  عمرانية  تحديات  من  تواجهه مصر  ما  ظلِّ  في 
وعجزه عن استيعاب الزيادة السكانية المتسارعة، فضلًا عن انتشار أنماط البناء 
العشوائي، فقد احتلت قضايا التنمية العمرانية المستدامة صدارة اهتمام الحكومة 
المصرية منذ عام 2014، وهو ما تجلَّى في تبنِّي مصر استراتيجية متكاملة للتنمية 
العمرانية، تنبع من إيمانها بأن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ باالرتقاء بجودة حياة 
المواطنين على مختلف األصعدة، ال سيما فيما يخص توفير المسكن المناسب، 

وتأهيل الحيز المعمور الستيعاب الزيادة السكانية المطردة.

مدار  على  جهودها  الدولة  كثفت  المستدامة؛  العمرانية  التنمية  لتحقيق  وسعًيا 
االرتقاء  يتضمن  أنه  أحدهما:  متوازيين؛  مسارين  على  بالعمل  الماضية  األعوام 
على  والحضر  الريف  في  التحتية  البنية  وتطوير خدمات  القائم،  العمران  بجودة 
السواء، فضلًا عن مواجهة ظاهرة انتشار العشوائيات، في حين أن المسار الثاني 
القائمة  للمدن  كامتدادات  جديدة  عمرانية  مجتمعات  إنشاء  في  التوسع  يتضمن 
استيعاب  يستهدف  ومستدام،  متطور  عمراني  مخطط  وفق  صحراوي(  )ظهير 
النمو  القائم، فضلًا عن تحفيز  العمران  الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على 
االقتصادي بالنظر إلى محورية دور قطاع التشييد والبناء في التنمية االقتصادية 

بالدولة، مع جذب االستثمارات الخارجية، وتوفير فرص للعمل.

 مدن الجيل الرابع ومستقبل التنمية
العمرانيــــة المستدامـــة في مصـــــر

ــاوي ــ ــشـ ــ ــنـ ــ املـ رانــــــــــــــدة  م. 

مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة

ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ احـــــــتـــــــلـــــــت قـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
المستدامة صدارة اهتمام 
ــة  ــريــ ــمــــصــ الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ
ما  وهــــو  عــــام 2٠14،  مــنــذ 
ـــي مــصــر  ــنِّ ــبـ ــّلـــى فــــي تـ تـــجـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــ
المسكن  توفير  تستهدف 
الحيز  وتأهيل  المناسب، 
ــاب  ــعــ ــيــ ــتــ الـــــمـــــعـــــمـــــور الســ
الــــــــــــزيــــــــــــادة الــــســــكــــانــــيــــة 

المطردة. 
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مدن الجيل الرابع كمحفز للتنمية العمرانية المستدامة
ــاء مجتمعــات عمرانيــة  ــة المصريــة علــى عاتقهــا منــذ عــام 2018 بن وضعــت الدول
ــاء مــدن  ــًزا لانطــاق صــوب بن ــا كان محف ــة، وهــو م ــة حضاري ــة معماري ــق رؤي وف
الجيــل الرابــع بهــدف تعزيــز الرفاهــة االجتماعيــة، ال ســيما فــي ظــل كونهــا وســيلة 
إلحــداث تنميــة شــاملة فــي كافــة أرجــاء الجمهوريــة، والتوســع فــي بنــاء ظهيــر 
عمرانــي وخدمــي وتجــاري وســياحي جديــد يســتوعب الزيــادة الســكانية المطــردة، 

ــدة. ــة الجدي ــم الجمهوري ــل دعائ بمــا يســهم فــي تأصي

وبالرغم من أن بناء المدن الجديدة ليس وليد اليوم، فهو حصاد جهود امتدت على 
مـدار عقـود ماضيـة، وهـو مـا تجلّـى في بناء مدن الجيل األول التي بدأ تدشـينها في 
فتـرة السـبعينيات كالعاشـر مـن رمضـان، والصالحيـة والنوباريـة والسـادات، ومـدن 
الجيـل الثانـي، والثالـث كالعبـور وبـدر والشـيخ زايـد؛ فـإن مـدن الجيـل الرابـع التـي 
تعمـل الدولـة علـى التوسـع فـي إنشـائها علـى مدار السـنوات الخمـس الماضية تمثل 
طفـرة غيـر مسـبوقة فـي مجـال العمـران، فهـي مـدن متعـددة األنشـطة، تعمـل علـى 
جذب االسـتثمارات، وتعزيز األنشـطة االقتصادية بها، وتوفير فرص أكبر لمشـاركة 
القطـاع الخـاص، مـع إتاحـة خدمـات التنقـل والربـط مـع المـدن األخـرى، إلـى جانب 

مراعـاة تكيـف تصميماتهـا مـع التغيـرات المناخية.

ــادة مســاحة المناطــق الخضــراء، واســتغال  ــع بزي ــل الراب ــز مــدن الجي هــذا وتتمي
مــوارد الطاقــة المتجــددة، وتوفيــر حيــاة صحيــة، إلــى جانــب توفيــر إمكانيــة وصــول 
الجميــع إلــى نظــم نقــل آمنــة ومســتدامة ومنخفضــة التكلفــة، مــع تطبيــق كافــة 
معاييــر االســتدامة مــن تدويــر المخلفــات، والحــرص علــى تنفيــذ معاييــر البنــاء 
األخضــر، وإتاحــة جميــع الخدمــات إلكترونّيًــا، فضــلًا عــن إنجــاز بعــض المشــروعات 
ــد مــن الشــباب وكذلــك تحقيــق النمــو  ــر فــرص عمــل للعدي التــي تســاهم فــي توفي

االقتصــادي.

ولــم يقتصــر التخطيــط لتلــك المــدن علــى المزايــا الســابقة فقــط، بــل امتــد ليُــدِرَج 
فــي صــدارة أولوياتــه وضــع مصــر علــى خريطــة االســتثمارات العالميــة؛ حيــث 
ــع  ــا: الموق ــر؛ منه ــق عــدة معايي ــدن وف ــع هــذه الم ــار مواق ــة باختي اهتمــت الحكوم
ــا، وأن تكــون علــى المحــاور التنمويــة  ــا وإقليمّيً المتميــز الــذي يجعلهــا تنافــس عالمّيً
المحــددة لمضاعفــة الرقعــة الســكانية، إضافــًة إلــى ارتباطهــا بالمشــروعات الكبــرى 
التــي تعمــل الدولــة علــى تنفيذهــا؛ لتصبــح مــدن الجيــل الرابــع مركــًزا لريــادة المــال 

واألعمــال علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي.

وتضمنــت مــدن الجيــل الرابــع 37 مدينــًة فــي جميــع محافظــات الجمهورية، اشــتملت 
المرحلــة األولــى منهــا علــى 15 مدينــة، مــن بينهــا )مدينــة العلميــن الجديــدة، ومدينــة 

مـــدن الــجــيــل الــرابــع 
تمثل طفرة غير مسبوقة 
فهي  العمران؛  مجال  في 
مـــدن مــتــعــددة األنــشــطــة، 
تـــــــعـــــــمـــــــل عــــــــلــــــــى جــــــــذب 
ــارات، وتـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــشــــطــ األنــ
ــة خــدمــات  ــاحـ ــع إتـ بـــهـــا، مـ
التنقل والربط مع المدن 
ــرى، ومـــراعـــاة تكيف  ــ األخـ
التغيرات  مع  تصميماتها 

المناخية.  
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المنصــورة الجديــدة، وشــرق بورســعيد، ومدينــة الجالــة، واإلســماعيلية الجديــدة، 
ــا،  ــة غــرب قن ــة ناصــر غــرب أســيوط، ومدين ــد، ومدين ــة الشــيخ زاي ــداد مدين وامت
وتوشــكى الجديــدة، وحدائــق أكتوبــر، ومدينــة ملــوي الجديــدة(، وغيرهــا مــن المــدن.

ــة مشــروًعا  ــة المتكامل ــة العمراني ــق التنمي ــا لتحقي ــة ضمــن رؤيته ــت الدول ــد تبنَّ وق
ــة المــدن، مــن خــال  ــة، مــن أجــل تحفيــز اســتدامة ومرون ــة الحضري ــا للتنمي قومّيً
التوســع فــي البنــاء األخضــر، والمســاحات الخضــراء المفتوحــة، واســتثمار الطاقــات 
المتجــددة، مــع تعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة التــي تعتمــد بشــكل أكبــر علــى وســائل 
ــل: المشــي، وركــوب الدراجــات، ومنظومــة النقــل الجماعــي  ــة، مث ــر اآللي النقــل غي
الصديقــة للبيئــة، مــع تطبيــق معاييــر اســتدامة الطاقــة، وإعــادة تدويــر المخلفــات، 
وهــو مــا تجلَّــى فــي إنشــاء مدينــة العلميــن الجديــدة، و20 مدينــة أخــرى، يتــم بناؤهــا 

جميًعــا فــي وقــت واحــد.

وفــي ضــوء ذلــك، تَُعــد مــدن الجيــل الرابــع مدًنــا متكاملــًة ومســتدامًة؛ فهــي تحــوي 
إلــى جانــب المناطــق الســكنية مناطــق خدميــة، وترفيهيــة، ودور عبــادة، ومناطــق 
اســتثمارية، وصناعيــة ولوجســتية، كمــا توفــر اآلالف مــن فــرص العمــل لســكان هــذه 
المــدن، بخــاف شــبكة الطــرق والكبــاري والمحــاور الرئيســة وشــبكة المواصــات 
الجماعيــة التــي تربــط المــدن الجديــدة بكافــة المناطــق المحيطــة وبــكل ربــوع 

الدولــة فــي ســهولة ويســر وبتكلفــة مناســبة.

العاصمة اإلدارية الجديدة.. مدينة رقمية مستدامة
ــا وإنســانّيًا لبيئــة حياتيــة بمفهــوم  تُقــدم العاصمــة اإلداريــة الجديــدة نســًقا حضارّيً
ــد خطــة الدولــة المصريــة للتحــول  مبتكــر، وتنميــة عمرانيــة متكاملــة، كمــا تجسِّ
ــة«، وذلــك فــي  ــة المســتدامة والصديقــة للبيئ ــد مــن »المــدن الذكي نحــو جيــل جدي
إطــار توجــه الدولــة إلنشــاء العديــد مــن مــدن الجيــل الرابــع، وتتميــز العاصمــة 
ــدة، وشــبكة مرافــق ذكيــة، كمــا تســتضيف  اإلداريــة الجديــدة ببنيــة رقميــة موحَّ
ــا يتــم مــن خالــه دعــم البحــوث  ــا رقمّيً مدينــة المعرفــة التــي تَُعــد مجتمًعــا معلوماتّيً
واالبتــكار والتدريــب علــى التقنيــات المتقدمــة، مــن أجــل إعداد أجيال مــن المبدعين 
والموهوبيــن تقنّيًــا؛ لتقــدم بذلــك نموذًجــا رائــًدا للعاصمــة الرقميــة فــي العالــم 
ــى فــي اختيارهــا كعاصمــة رقميــة عربيــة لعــام 2021 خــال  العربــي، وهــو مــا تجلَّ
أعمــال الــدورة )24( لمجلــس الــوزراء العــرب لاتصــاالت والمعلومــات المنعقــدة 
فــي ديســمبر عــام 2020، باعتبارهــا مــن أفضــل المشــروعات العربيــة التنمويــة 
والعمرانيــة التــي تســتهدف تحقيــق التنميــة المســتدامة، ونموذًجــا عربّيًــا يحتــذى بــه 

للمشــروعات االســتثمارية والتطويريــة.

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ُتــــــــقــــــــدم الــ
الــجــديــدة نسًقا  اإلداريـــــة 
ــا لبيئة  ــا وإنــســانــًيّ حــضــارًيّ
مبتكر،  بــمــفــهــوم  حــيــاتــيــة 
وتنمية عمرانية متكاملة، 
الدولة  خطة  د  تجسِّ كما 
الــمــصــريــة لــلــتــحــول نحو 
جــيــل جــديــد مــن »الــمــدن 
ــة  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــذكــ ــ الــ

والصديقة للبيئة«.  
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العمرانية  التنمية  نموذج  الجديدة..  المنصورة  مدينة 
المتكاملة

تَُعد مدينة المنصورة الجديدة التي تم افتتاحها في ديسمبر 2022 أول مدن الجيل الرابع 
بالسكان، فضلًا  المزدحمة  الدلتا  امتداًدا قوّيًا لمدن  الدلتا، وتتميز بكونها تمثل  في 
عن توسطها لتجمعات ذات ثقل سكاني وقاعدة اقتصادية؛ مما يحقق التوازن والتنمية 
الشاملة لمنطقة الدلتا. ومن هذا المنطلق، تم التخطيط ألن تستوعب تلك المدينة 
التعليمية  الخدمات  بدًءا من  الخدمات  توفير مختلف  ألف نسمة، مع  أكثر من 600 
عبر إنشاء جامعة أهلية وهي جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، إضافًة 
إلى عدد من المدارس العامة والدولية أيًضا، ويضم مخطط المدينة عدة مشروعات 
سكنية مختلفة الفئات كـ: )إسكان سياحي، وإسكان الفيات، وإسكان متوسط، وإسكان 

اجتماعي(، فضلًا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العاجية.

مدينة العلمين الجديدة.. طفرة في العمران المصري 
الشمالي  تقع على ساحل مصر  بموقع متميز؛ حيث  الجديدة  العلمين  تحظى مدينة 
الغربي، وتتميز بقربها من القاهرة واإلسكندرية، فضلًا عن قربها من العديد من مواقع 
استخراج  ومشروع  الزراعي،  الجديدة  الدلتا  كمشروع  الواعدة  االقتصادية  التنمية 
الرمال السوداء، إضافًة إلى توسطها بين مختلف مشروعات التنمية والتطوير العمراني 
واقتصادّيًا  ما يجعلها مركًزا حضارًيّا  الغربي، وهو  الشمالي  الساحل  بنطاق  القائمة 

لتلك المشروعات.

وتمثل مدينة العلمين نمًطا متطوًرا في مسيرة العمران المصري؛ إذ تجمع بين األبعاد 
السكنية واالقتصادية والثقافية، وهو ما يضعها في منافسة متكافئة مع كافة المدن 
في  سيما  ال  واإلسكندرية،  القاهرة،  مدينتي  مثل  الجمهورية  بعموم  الكبرى  القديمة 
ظل ما شهدته من طفرة في تطوير البنية التحتية؛ لتكون واحدة من أهم التجمعات 
تقوية  من خال  وذلك  المتوسط،  البحر  على ساحل  المطلة  واالقتصادية  العمرانية 
وتطوير شبكات الطرق المحيطة بالعلمين الجديدة، وتحويل وتوسعة الطريق الدولي 
الساحلي، ليلتف هذا األخير جنوب العلمين الجديدة، ويمثل بذلك خط حدود يحيط 
ناحية  من  المدينة  ربط  إلى  إضافًة  والغربية،  والجنوبية  الشرقية  المدينة  بجوانب 
الجنوب بمحور الضبعة الجديد والذي يتصل مع أغلب شبكات الطرق المحيطة بإقليم 

القاهرة الكبرى، فضلًا عن تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون-العلمين.

الجديدة  العلمين  المصرية لمدينة  الحكومة  بأن دعم  القول  وفي هذا اإلطار، يمكن 
بشبكة واسعة من البنى التحتية سيكون لها أثر قوي في إعادة تموضع المدينة على 
واالقتصادية  العمرانية  التجمعات  أهم  من  واحدة  تكون  كي  القادمة؛  السنوات  مدار 

المطلة على ساحل البحر المتوسط. 

دعـــــــــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة لــــمــــديــــنــــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الجديدة بشبكة  العلمين 
واسعة من البنى التحتية 
ــر قــــوي في  ســيــكــون لـــه أثــ
ــادة تــمــوضــع الــمــديــنــة  ــ إعــ
ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــى مـــــــــــدار الـ ــ ــلـ ــ عـ
القادمة؛ كي تكون واحدة 
ــعــــات  ــتــــجــــمــ مـــــــن أهـــــــــم الــ
الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــــى ســــاحــــل  ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــطــ ــمــ الــ

البحر المتوسط.  



٣71

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

وختاًمــا، فــإن الجهــود المصريــة المســتمرة للتوســع فــي إنشــاء مــدن الجيــل الرابــع 
وتطويــر العمــران المصــري القائــم تُعــد ركيــزة أساســية لتحقيــق اســتراتيجية التنمية 
العمرانية )مصر 2052(، التي ال تقتصـــــر علـــــى إنشـــــاء المـــــدن فقط، بـــــل تمتـــــد 
لتشـــــمل تحقيـــــق التنميـــــة المســـــتدامة بمختلــف أبعادهــا، وهــو مــا تجلَّــى في إدراج 
مــدن جديــدة ضمــن مــدن الجيــل الرابــع بخطــة عــام 2023/2022 منهــا: بنــي مــزار 
الجديــدة، والســويس الجديــدة، ورأس الحكمــة، فضــلًا عــن اســتهداف االنتهــاء مــن 
نقــل جميــع قاطنــي المناطــق العشــوائية فــي مصــر بنهايــة عــام 2023، بمــا يكفــل 

االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري.
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ــة مــا قبــل التاريــخ -التــي ال نعــرف عــدد ســنواتها-  عاشــت المحروســة فــي مرحل
حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي، ولكــن مــع توحيــد قطــري البــاد، 
ــة مــن النضــج السياســي اســتوجبت وحدتهــم  ــوا إلــى حال كان المصريــون قــد وصل
ــة« مــن جهــة أخــرى،  السياســية مــن جهــة، ودفعتهــم إلــى إبــداع »ثقافــة قويــة فاعل
والتــي مّثلــت الحًقــا خــط الدفــاع الرئيــس فــي المواجهــات العســكرية التــي تعرضــت 
لهــا البــاد مــن جانــب الغــزاة. وإن لــم يأبــه المؤرخــون كثيــًرا بتســجيل »الهزائــم 
الثقافيــة« التــي ألحقتهــا مصــر بالغــزاة الذيــن كانــوا يضطــرون فــي النهايــة إلــى 
»االنقيــاد الثقافــي« لشــعب المحروســة رغــم نجاحهــم فــي الســيطرة العســكرية 
عليهــا، فقــد فرضــت الثقافــة المصريــة علــى الغــزاة أن يتحدثــوا لغــة المصرييــن، 
ويمارســوا عاداتهــم، إلــى أن يتمكــن المصريــون مــن تحريــر األرض، فيخــرج المحتــل 

وقــد فقــد مامحــه الثقافيــة، وذاب فــي ثقافــة المحروســة.

الثقافة في القرن التاسع عشر
ــذ القــرن التاســع عشــر قــد  ــا من إن التعريــف التقليــدي الســائد للثقافــة فــي أوروب
قامــت بصياغتــه تلــك الفئــة التــي أتاحــت لهــا أوضاعهــا الطبقيــة واالجتماعيــة أن 
، االطــاع علــى التــراث المعرفــي المكتــوب،  تحظــى بتعلُّــم القــراءة والكتابــة، ومــن ثــمَّ
فتنوعــت مصــادر المعرفــة لديهــا. وهنــا بــدأ تعريــف الثقافــة بأنهــا »االســتنارة 
الفكريــة« )Light(، وتزايــدت رغبــة هــؤالء المثقفيــن فــي اإلنتــاج الثقافــي الكتابــي، 
والــذي حاولــوا مــن خالــه إفــراز »العســل الثقافــي« الــذي كانــوا يتبــارون فــي 
ــا  إنتاجــه كالنحــل الــذي يســعى دون كلــل المتصــاص رحيــق الكتــب والمعــارف. ولمَّ
ــد انشــغلوا  ــدوي، فق ــل الي ــن العم ــرزق م ــى كســب ال ــن إل ــر مضطري كان هــؤالء غي
بتســجيل مــا اكتســبوه مــن أفــكار فــي شــكل قصــص وروايــات وأشــعار، يســتعرضون 
فيهــا مخزونهــم اللغــوي والمعرفــي. فكانــت أهــم صفــة يحلــم المثقــف باكتســابها أن 

يوصــف بـــ »المســتنير«.

بين التماسك الثقافي وآليات التفكيك.. 
إشكالية الفاعل والمفعول به

زكــــــريــــــا هــــــــــــدى  د.  أ. 

أستاذ علم االجتماع السياسي - جامعة الزقازيق

لـــم يـــأبـــه الــمــؤرخــون 
»الهزائم  بتسجيل  كثيًرا 
ألحقتها  التي  الثقافية« 
ــزاة، والـــذيـــن  ــغــ ــالــ مـــصـــر بــ
كــــــانــــــوا يـــــضـــــطـــــرون إلــــى 
»االنقياد الثقافي« لشعب 
الـــمـــحـــروســـة، والـــتـــحـــدث 
ــم، ومــــــمــــــارســــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
يتمكن  أن  إلـــى  عــاداتــهــم، 
الـــمـــصـــريـــون مــــن تــحــريــر 
المحتل  فيخرج  األرض، 
ــه  ــ ــــحـ ــــالمـ وقـــــــــــــد فـــــــقـــــــد مـ
الثقافية، وذاب في ثقافة 

المحروسة.  



٣74

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

ثــم بــرزت ســمة جديــدة أُضِيفــت للتعريــف التقليــدي الســابق؛ تأكيــًدا على ما اكتســبه 
المثقفــون ممــن ســبقوهم، وهــي: »حــاوة الكلمــات« Sweetness، و«جمــال اللغــة«. 
فكانــت »حــاوة اللفــظ« الــذي يســتخدمه المثقفــون فــي تلــك الفتــرة ســمة أساســية 
ال بــد أن تتســم بهــا كتاباتهــم. وقــد صاحــب هــذا بالطبــع شــعور تقليــدي بالتعالــي 
علــى لغــة البســطاء والعامــة مــن النــاس، والتــي حــرص هــؤالء، وبخاصــة المؤرخــون 
منهــم، علــى اســتبعاد الجماهيــر - ومــا تمارســه مــن أنشــطة، وأنمــاط إنتــاج، وســعي 
لكســب الــرزق - مــن دائــرة االهتمــام. بــل ومضــى أولئــك الذيــن ســموا أنفســهم بـــ 
»الصفــوة المثقفــة«، فــي التعالــي أكثــر وأكثــر، حتــى صــار الحاجــز الفاصــل بينهــم 

وبيــن الجماهيــر يصُعــب تخطيــه.

الحالة المصرية
إذا عدنــا إلــى مصــر -آنــذاك- فســناحظ أن قدرهــا التاريخــي قــد دفعهــا إلــى 
ــد أن ســقط  ــال، بع ــا الجب ــوء بحمله ــة بهمــوم تن ــرن التاســع عشــر، وهــي محمل الق
أكثــر مــن ربــع ســكانها شــهداًء برصــاص »الجنــد الفرنســيين«، وفتــك الطاعــون الــذي 
انتشــر بيــن الفرنســيين بعــدد هائــل مــن المصرييــن، والذيــن عانــى الباقــون منهــم 

ــة العثمانيــة، وحكــم المماليــك الباطــش. مــن التبعيــة للدول

ــى مصــر،  ــة الفرنســية عل ــي« -وهــو مــؤرخ مصــري عاصــر الحمل ويُســجل »الجبرت
ووصــف تلــك الفتــرة بالتفصيــل فــي كتابــه »عجائــب اآلثــار فــي التراجــم واألخبــار«- 
»فوجــئ  بقولــه:  القديمــة،  القاهــرة  علــي«  »محمــد  لدخــول  التاريخيــة  اللحظــة 
الضابــط األلبانــي بالمشــهد الــذي أثــار فزعــه، وهــو يصطــدم مــع جنــود فرقتــه 
بجثــث المصرييــن المتناثــرة فــي شــوارع القاهــرة القديمــة، لكــن المشــهد المفــزع لــم 
يمنــع الضابــط الطمــوح مــن الصعــود إلــى القلعــة، حامــلًا حلمــه بالنهضــة، واثًقــا فــي 

قــدرة مــن بقــي مــن المصرييــن علــى قيــد الحيــاة علــى تحقيــق الحلــم«.

وعنــد بنائــه مشــروع النهضــة، اتجــه »محمــد علــي« لحشــد الجيش والصفــوة المثقفة 
بمبــدأ »أن تتكــون الصفــوة االجتماعيــة مــن »ذوي النجابــة« مــن أبنــاء الفاحيــن 
والفقــراء، فتقــدم الموهوبــون -مــن القــاع االجتماعــي- الصفــوف األولــى إلدارة 
الدولــة الصاعــدة فــي كافــة المجــاالت، فكانــت النهضــة غيــر المســبوقة، والتــي 

ــا لمطــاردة مشــروع النهضــة المصــري. ــا بالفــزع، ممــا دفعه ــت دول أوروب أصاب

وهنــا، ســيكون مــن الضــروري التوقــف للكشــف عــن الموقــف الثقافــي للنخبــة 
ــى  ــى جــذب المجتمــع المصــري بأكملــه إل ــة الوطنيــة، والتــي حرصــت عل المصري
»األعلــى الثقافــي«. وقــد أتمــت النخبــة مهمتهــا العظيمــة تلــك مــع الحــرص البالــغ 
علــى التماهــي مــع الثقافــة الشــفاهية الراقيــة للعامــة، وعــدم الترفــع عليهــا، فنجــد 
»الطهطــاوي« يســتخدم األلفــاظ العاميــة فــي ســياق حديثــه باللغــة العربيــة الفصحــى 

ــبــــة  ــنــــخــ حـــــــرصـــــــت الــ
الــمــصــريــة الــوطــنــيــة على 
جذب المجتمع المصري 
ــه إلــــــــى »األعـــــلـــــى  ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
النخبة  وأتمت  الثقافي«، 
مــهــمــتــهــا الــعــظــيــمــة تلك 
مــع الــحــرص الــبــالــغ على 
ــع الـــثـــقـــافـــة  ــ الـــتـــمـــاهـــي مـ
الشفاهية الراقية للعامة، 

وعدم الترفع عليها.  
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فــي كتابــه الشــهير »تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص باريــز«، فيبــدأ تشــخيصه لحالــة 
ــى بـــ  ــذي أت ــلًا: إن ال ــل النهضــة، قائ ــع قبي ــي ســادت المجتم ــري الت ــاك الفك االرتب

ــا العفــة بالملبــس فــي المشــرق.  ــا ربطن »اللخبطــة« أنن

وال يفوتنــا هنــا أن نســجل أن االهتمــام البالــغ بالثقافــة وإنتاجهــا قــد مارســه جميــع 
مــن نــال فرصــة التعليــم، حتــى تلــك الفئــة التــي لــم تعتــد االنشــغال بالمعرفــة 
والثقافــة فــي معظــم المجتمعــات، أقصــد ضبــاط الجيــش الذيــن لــم يكتفــوا بإتقــان 
فنــون القتــال، فســعوا إلتقــان فنــون الثقافــة، فــكان منهــم: »محمــود ســامي البــارودي« 

ــم(، والشــاعر »حافــظ إبراهيــم«. )رب الســيف والقل

الدين والثقافة
ــة  ــارة بليغ ــي عب ــي المصــري، وف ــن الثقاف ــي التكوي ــن عنصــًرا أساســًيا ف ــل الدي مثَّ
كاشــفة، هتــف الزعيــم الوفــدي »مكــرم عبيــد«، قائــلًا: »أنــا مســيحي الديانــة لكنــي 
مســلم الثقافــة«. وقــد حــرص الزعيــم »ســعد زغلــول« علــى ضــم لجنــة الدســتور 
ألعضــاء ينتمــون إلــى األديــان الثاثــة، فــكان منهــم 21 مســلًما، و7 مســيحيين، و3 
يهــود، ممــا رســخ لمبــدأ »الديمقراطيــة الدينيــة« الــذي لــم تعرفــه مجتمعــات تلــك 

ــة.  ــت بالصراعــات المذهبي ــي حفل ــة الت ــة الزمني الحقب

موقف المثقف في مواجهة المحتل 
هنــا ينبغــي علينــا أن نســجل الــدور الوطنــي للمثقــف المصــري -علــى تنــوع إنتاجــه 
الثقافــي- فــي معالجــة األزمــة البنائيــة التــي نجمــت عــن االحتــال البريطانــي، ومــا 
تســبَّب فيــه مــن انهيــار اقتصــادي، أّدى بــدوره إلــى تداعيــات اجتماعيــة خطيــرة؛ إذ 
أشــهر المثقــف »الشــاعر« و»صانــع األلحــان« و»المطــرب« ســاح األغنيــة الوطنيــة 
الــة للمقاومــة، فاســتلهم »ســيد درويــش« العبــارات الناريــة للزعيــم  كآليــة مهمــة وفعَّ
»مصطفــى كامــل« فــي نشــيده »بــادي«، وتجــاوز المثقــف وســائل القمــع واإلســكات 
التــي مارســها المحتــل، فصــرخ »عبــد الوهــاب« بشــعر »علــي محمــود طــه«، قائــلًا: 
ــدا«. وخاطــب المواطــن  ــاد وحــق الف ــون المــدى.. فحــق الجه »أخــي جــاوز الظالم
بقولــه: »كنــت فــي صمتــك مرغــم.. كنــت فــي حبــك مكــره.. فتكلــم.. وتألــم.. وتعلــم 

كيــف تكــره«

كمــا ســّجلت األغنيــة الوطنيــة التفــاف المثقفيــن الوطنييــن حــول القيــادة الوطنيــة 
لثــورة يوليــو، فتغنــى »عبــد الحليــم« بالمبــادئ الســتة للثــورة، قائــلًا: »ثورتنــا المصريــة 
أهدافهــا الحريــة وعدالــة اجتماعيــة ونزاهــة ووطنيــة«. كمــا أنعشــت األغنيــة الوطنية 
الذاكــرة التاريخيــة عنــد تأميــم قنــاة الســويس، فغنــي »عبــد المطلــب«، قائــلًا: »قولــوا 

لعرابــي أخدنــا بتــارك مــن اللــي خانــوك«. 
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كــــــــــــــــــان الــــــمــــــثــــــقــــــف 
ثقافة  يستلهم  المصري 
الفالحين  مــن  الــبــســطــاء 
الشعبية،  األحـــيـــاء  وأهــــل 
ــادة األشــــعــــار  ــ ــ فــصــيــغــت مـ
ــمــــات األغــــنــــيــــات مــن  ــلــ وكــ
البسطاء.  وشجون  أفــراح 
ولــــم تــعــد بــطــلــة األغــنــيــة 
الــعــاطــفــيــة أرســتــقــراطــيــة 
ناعمة، وإنما صارت عاملة 
الـــحـــقـــل،  ــي  ــ فـ ــة  فــــالحــ أو 
كــمــا صــــار بــطــل األغــنــيــة 
العاطفية صياًدا أو عامًلا 

للتراحيل.  

وعندمــا واجهــت مصــر العــدوان الثاثــي مــن إنجلتــرا وفرنســا وإســرائيل عــام 
1956، جّســد المثقــف الشــاعر روح المقاومــة الشــعبية، فهنــاك صــوت »فايــدة 
كامــل«، والتــي هتفــت قائلــة: »دع ســمائي.. فســمائي محرقــة.. دع مياهــي.. فمياهــي 

مغرقــة.. واحــذر األرض.. فأرضــي صاعقــة..«.

وكان المثقــف يســتلهم ثقافــة البســطاء مــن الفاحيــن وأهــل األحيــاء الشــعبية، 
فصيغــت مــادة األشــعار وكلمــات األغنيــات مــن أفــراح وشــجون البســطاء. فوجدنــا 
»شــادية« تتغنــى بكلمــات »عبــد الرحمــن األبنــودي« حــول موســم جنــي محصــول 
العنــب والبرتقــال، فهنــاك أغنيتهــا الشــهيرة للعنــب: »واللــه إن مــا اســمريت يــا عنــب 
بلدنــا.. ألجــري وأندهلــك عيــال بلدنــا«. وكذلــك أغنيتهــا للبرتقــال: »طــاب واســتوى 

علــى الشــجر برتقالنــا ياولــه«.

ولــم تعــد بطلــة األغنيــة العاطفيــة أرســتقراطية ناعمــة، وإنمــا صــارت عاملــة أو 
فاحــة فــي الحقــل، فغّنــت الجماهيــر لفتيــات تســمى »عدويــة«، و»وهيبــة«، و»نجــاة«، 
كمــا صــار بطــل األغنيــة العاطفيــة صيــاًدا أو عامــلًا للتراحيــل. ومــع ذلــك، فقــد 
رصــدت »الدرامــا التلفزيونيــة« أيًضــا ازدهــار ونمــو الطبقــة المتوســطة، ومــا يصــدر 
عنهــا مــن ثقافــة راقيــة، فحفلــت المرحلــة بمسلســات ترســخ لحلــم الصعــود القومي 
واالجتماعــي الــذي يتحقــق فــي ظــل مبــدأ »تكافــؤ الفــرص« و»العدالــة االجتماعيــة«، 
ــه والرقــص  ــدة متنوعــة، كالبالي ــون جدي كمــا ازدهــر المســرح القومــي، وظهــرت فن

الشــعبي.

عودة إلى المفهوم التقليدي للثقافة
إذا رجعنــا إلــى التعريــف التقليــدي للثقافــة، والــذي رصدنــاه فــي البداية، فســناحظ 
ــوا يقتصــرون فــي تســميتهم  أن علمــاء »االجتمــاع الثقافــي« قــد اكتشــفوا أنهــم كان
ــعون فــي المفهــوم التقليــدي  للمثقــف علــى فئــة »الصفــوة« المحــدودة، ثــم بــدأوا يُوسِّ
ــام  ــرز االهتم ــا، فب ــدد ثقافاته ــي تتع ــة الت ــات االجتماعي ــة الفئ ــق ليشــمل كاف الضي
بثقافــة الفاحيــن، وثقافــة العمــال، بــل وبــرز االهتمــام بثقافــة األمييــن الشــفاهية، 

وازدهــرت دراســة » الفولكلــور«.

الثقافة وانكماش الطبقة المتوسطة
ــا كان المجتمــع المصــري قــد شــهد فــي نهايــة الســبعينيات تدهــوًرا واضًحــا فــي  لمَّ
أوضــاع الطبقــة الوســطى بفعــل هبــوط نســبة كبيــرة منهــا إلــى القــاع االجتماعــي، 
ــز الثــروة  فضــلًا عــن اســتقطاب رأس المــال نحــو قمــة الهــرم االجتماعــي، وتركُّ
ــاء  ــي إنم ــن مارســوا دورهــم ف ــاء الجــدد، والذي ــن األغني ــة م ــد حفن ــي ي ــة ف القومي
»الرأســمالية الرثــة«، والتــي اســتهدفت جنــي الربــح مــن أنشــطة اقتصاديــة غيــر 
مشــروعة )كالسمســرة، وتجــارة العملــة، والتهريب...إلــخ(، كان مــن الطبيعــي أن 
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مــن  مجموعــة  استشــراء  عــن  األوضــاع  تلــك  تُســفر 
يعانــون  مــن  لممارســتها  يضطــر  التــي  الرثــة  المهــن 

البطالــة ويفتقــدون لفــرص العمــل المنتــج.

ــة  ــة المصري ــة الثقافي ــت الحال ــى هــذا النحــو، دخل وعل
ــر فيهــا المثقــف الوطنــي عــن صدمتــه وخيبــة  أزمــة، عبَّ
حــرص  والممنــوع«،  »المشــروع  ديوانــه  ففــي  أملــه. 
آنــذاك،  المجتمــع  حالــة  تشــخيص  علــى  »األبنــودي« 
ــى شــعوبنا فــي صفايــح.. تتْحــزم األوطــان  بقولــه: »تتعّب
والعالــم  تتبــاع..  شــواالت..  فــي  تنــدّك  بــاالت..  فــي 
األمــراض  التلفزيونيــة  الدرامــا  ســوق«. كمــا رصــدت 
االجتماعيــة الناجمــة عــن تلــك الحالــة الجديــدة فــي 
مسلســل »ســفر األحــام«، وفيلــم »البيــه البــواب«. وقــد 
ي بأفــام »المقــاوالت«. ــة مــا ُســمِّ ــك المرحل أفــرزت تل

فــي  ســبًبا  يكــن  لــم  -إن  الحالــة  هــذه  مــع  وتزامــن 
مفاقمتهــا- هجــرة مئــات اآلالف مــن المصرييــن إلــى 
شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث كان الخطــاب الوهابــي 
الهــادف  المصــري  الُمهاجــر  يــدرك  ولــم  مســيطًرا. 
ــادر موقعــه  ــه كان يغ ــه المعيشــية أن ــى تحســين أحوال إل
»الثقافــي الفاعــل« الذي احتلتــه الثقافة المصرية آلالف 
الســنين، ليقيــم تحــت الهيمنــة الثقافيــة لمجتمــع البــداوة 
التــي اســتطاعت بقــوة المــال والمقــدس الثقافــي البدوي 
أن تنفــذ إلــى عقــول المهاجريــن المصرييــن وقلوبهــم، 
كنــا  الــذي  الجمعــي«  »الضميــر  عناصــر  إلــي  ومنهــم 
نباهــي األمــم بصابتــه الثقافيــة التــي حفظــت الثقافــة 
ــب نحــو 40  ــن جان ــي م ــراق الثقاف ــن االخت ــة م المصري
أمــة نجحــت فــي غــزو البــاد عســكرًيا، وفشــلت تماًمــا 
ــة  ــة الثقافي ــة البني ــا«، بفضــل صاب ــي غزوهــا »ثقافًي ف

الفاعلــة للمصرييــن.

وهنا سيكون علينا أن نشير إلى أن عمليات »التثاقف« 
التي تّمت بين المهاجرين المصريين وبين سكان شبه 
الجزيرة العربية، كانت تتم على أرضية مشتركة من حيث 
الفاعل«  »التثاقف  لكن  اإلسامي،  الدين  إلى  االنتماء 
بالمال  المدعومة  البدوية  الثقافة  لصالح  يتم  كان 

السلفية  التيارات  تلك  تسربت  وقد  الديني.  والنفوذ 
إلى مصر عبر العائدين من رحلة جمع المال، والذين 
فقدوا خالها  ثقافي«،  »تشكيل  إعادة  لعملية  تعرضوا 
يتشككون في  أن صاروا  بعد  المعهودة  الثقافية  قوتهم 
نتيجة  أعطافها؛  من  خرجوا  التي  الثقافية  األرضية 
الجمعية،  ذاكرتهم  في  للتشكيك  المستمر  تعرضهم 
معادية  رؤية  يعتنقون  ممن  وذلك  القومي،  وتاريخهم 
لهذا التاريخ الذي صار نهًبا للعبث والتخريب والتجزؤ. 
، تمّكن »الفاعل الثقافي الجديد«، باسم التدين،  ومن ثمَّ
من السيطرة على عقول البسطاء وأنصاف المتعلمين 
امة استهدفت قلب منظومة القيم في  في اتجاهات هدَّ
اتجاه إحال الشعور بالعار والخجل مما كانوا مصدًرا 

لشعورهم بالفخر والعزة.

الغربي في دعم  المشروع  يمكننا تجاهل دور  هذا وال 
إشاعة فيروس »التفكيك الثقافي«، ففي كتابه الشهير 
»إن   :)Štefan Lux  (ٍ لوكس«  »ستيفن  يقول  »القوة«، 
أفضل ممارسات للقوة هي تلك التي ال تستدعي العنف 
للقوة  الحديث  االتجاه  صار  أن  بعد  وذلك  العسكري، 
هو العمل على تشكيل أفكار الشعوب المستهدف جرها 
الموزايكا  »نظرية  يتأمل  ومن  التبعية«.  عاقات  إلى 
السياسية« يكتشف »النزعة التآمرية« لدي المتربصين 
»الديمقراطية  بدعوى  لتمزيقها  الواحدة  بثقافتنا 

التعددية«.

هذا فضلًا عن المشروع الصهيوني الذي ال يتواَن عن 
حربه الثقافية، عبر مطاردة الذاكرة الجمعية لشعوبنا 
القيادة  حرص  في  واضًحا  ذلك  بدا  وقد  العربية. 
»كامب  اتفاقية  خال  -من  التحايل  على  الصهيونية 
ديفيد«- على دفع القيادة المصرية نحو إغاق أرشيف 
واألناشيد  األغاني  من  ثروتنا  على  والتلفزيون  اإلذاعة 
الوطنية التي تجاوز عددها 1250 أغنية؛ مما أدى إلى 
حرمان األجيال الشابة من االستمتاع بها والتعلم منها، 
الثقافي  »االغتراب  من  حالة  استشراء  في  أسهم  مما 

الوطني« التي نسعى في وقتنا الراهن لعاجها.
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نحو نظرة مستقبلية

لقــد اســتغرقنا فــي تشــخيص ماضــي القــوة الثقافيــة والتماســك البنائــي لمجتمعنــا 
المصــري، وبقــي أن نتجــه الســتدعاء مســتقبل نكــون فيــه قــد اســترددنا موقعنــا 
ــن داء  ــي م ــي، والتعاف ــداع التماســك البنائ ــى إب ــن عل ــن قادري ــن ثقافيي ــه كفاعلي في

ــري«. ــراب الفك »االغت

وفــي هــذا الســياق، ســيكون مــن الضــروري، إن لــم يكــن مــن الُملــح، إقامــة حــوارات 
ــعة، تشــمل كافــة المعنييــن بشــئون التعليــم والثقافــة إلــى جانــب صنــاع  ثقافيــة موسَّ
القــرار السياســي، يتــم مــن خالهــا االســتماع الجيــد، والمناقشــة الهادئــة، وتســجيل 

الــرؤى المتباينــة لــكل مــن يهمــه األمــر دون تعجــل للحلــول المؤقتــة. 

هــذا، وســيتوجب علينــا أيًضــا خــوض غمــار الموضوعــات الثقافيــة التــي ســبق 
للمثقفيــن تجنــب مناقشــتها منًعــا إلثــارة الجــدل والصــراع، ال ســيَّما مع ظــن الكثيرين 
ــو  ــع ه ــة للمجتم ــرة الجمعي ــدى الذاك ــة اإلشــكالية ل ــا الثقافي ــأن مناقشــة القضاي ب
شــأن تاريخــي ال يهــم ســوى المؤرخيــن، وال ينشــغل بــه الباحــث »السســيولوجي« 
إال فــي األبحــاث األكاديميــة. وذلــك رغــم أن الذاكــرة الجمعيــة للشــعوب ال تتواجــد 
فقــط فــي الوثائــق المكتوبــة، وإنمــا تتشــكل عبــر التعليــم إلــى جانــب الحكايــات 

ــا.  ــة أيًض ــاة المادي الشــعبية واألســاطير والحي

وختاًمــا، تبــرز الحاجــة للعمــل علــى تأســيس علــوم اجتماعيــة وطنيــة دقيقــة ال 
تســتهدف االنغــاق علــى الــذات باســتدعاء الماضــي البعيــد، مــع الحــرص علــى 
عــدم االنجــذاب للنمــاذج الثقافيــة التــي تدفعنــا لاغتــراب الثقافــي، واالعتماديــة، 
ــن  ــن والمثقفي ــد مــن الباحثي ــك العدي ــى ذل ــة، خاصــة وقــد ســبقنا إل وعــدم الفاعلي
إلــى مجتمعــات لديهــا أيًضــا إرث ثقافــي متميــز، كالصيــن، وأمريــكا  المنتميــن 

الاتينيــة، واليابــان... إلــخ.

سيكون من الضروري، 
إن لــــم يـــكـــن مــــن الـــُمـــلـــح، 
ــة حـــــــــوارات ثــقــافــيــة  ــامــ إقــ
ــة  ــافـ ـــــعـــــة، تـــشـــمـــل كـ مـــــوسَّ
المعنيين بشئون التعليم 
والثقافة إلى جانب صناع 
السياسي، يتم من  القرار 
الجيد،  االستماع  خاللها 
ــة،  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ والــــمــــنــــاقــــشــــة الـ
وتسجيل الرؤى المتباينة 
لكل مــن يهمه األمــر دون 

تعجل للحلول المؤقتة.
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الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة - تحــوالت 
حاكمــة

تحتــل الحمايــة االجتماعيــة موقًعــا مركزّيًــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث 
تتقاطــع مــع الهــدف 1.3 الخــاص باســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة 
ــة  ــا لهــا، وتحقيــق تغطيــة صحي ــى الصعيــد الوطنــي، ووضــع حــدود دني مائمــة عل
واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول 2030. وعلــى صعيــد مــواٍز، وضــح االهتمــام 
الكبيــر فــي هــدف القضــاء علــى الجــوع بتغذيــة األطفــال والقضــاء علــى جميــع 
أشــكال ســوء التغذيــة. وعلــى المنــوال نفســه، كانــت اإلشــارة إلــى التغطيــة الصحيــة 
ــق  ــل الائ ــن العم ــة بي ــت العاق ــاه. كان ــدة والرف ــي هــدف الصحــة الجي الشــاملة ف
والحمايــة االجتماعيــة جليــة فــي الهــدف الثامــن، حيــث تــم التأكيــد علــى ضــرورة 
تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة، والتــي تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة وفــرص 
ــق  ــر العمــل الائ ــة والمنتجــة وتوفي ــة الكامل ــق العمال ــك تحقي ــق، وكذل العمــل الائ
لجميــع النســاء والرجــال. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد لمــس الهــدف الثامــن فئــة مــن 
ــم  ــن فــي العمــل والتعلي ــر المنخرطي ــة الهشــة وهــي الشــباب غي ــات االجتماعي الفئ
والتدريــب وذلــك بتأكيــد ضــرورة العمــل علــى الحــد مــن نســبتهم بحلــول 2020. أمــا 
الهــدف العاشــر، فقــد أكــد الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا 
واعتمــاد سياســات، وال ســيما السياســات الماليــة وسياســات األجــور والحمايــة 

ــا. )1( ــر مــن المســاواة تدريجّيً ــق قــدر أكب ــة وتحقي االجتماعي

وفــي هــذا اإلطــار، وفــي وقــت مبكــر قليــلًا عــن صــدور أهــداف التنميــة المســتدامة، 
طــرأت تحــوالت جوهريــة علــى فلســفة الحمايــة االجتماعيــة وبرامجهــا، وكذلــك 
الفئــات المســتهدفة منهــا، حيــث تــم التحــرك مــن التوجــه اإلغاثــي الــذي كان يقتصــر 
علــى مجــرد مســاعدة الفئــات الهشــة فــي المجتمــع إلــى التوجــه الحقوقــي، والــذي 
ــا إنســانّيًا مــن حقــوق اإلنســان، يتوجــب كفالتــه لــكل  يعتبــر الحمايــة االجتماعيــة حًقّ

تعزيز دور الحماية االجتماعية في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

د. هــويــدا عــدلــي رومـــان

 أستاذ العلوم السياسية - المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

طـــــــــــــــــرأت تـــــــحـــــــوالت 
ــة عــــلــــى فــلــســفــة  ــريــ ــوهــ جــ
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ ــحـ الـ
وبـــــــــرامـــــــــجـــــــــهـــــــــا قــــبــــيــــل 
ــدور أهـــــــداف الــتــنــمــيــة  ــ صــ
ــث تــم  ــيـ الـــمـــســـتـــدامـــة؛ حـ
ــن الـــتـــوجـــه  ــ الــــتــــحــــرك مــ
ــان  ــ اإلغــــــــــاثــــــــــي الـــــــــــــذي كــ
يــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى مــــجــــرد 
مــســاعــدة الــفــئــات الــهــشــة 
في المجتمع إلى التوجه 

الحقوقي. 
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ــا  ــي طرحته ــة الت ــة االجتماعي ــة أن منصــة الحماي ــم. والحقيق البشــر طــوال حياته
منظمــة العمــل الدوليــة فــي 2012 بموجــب القــرار 202 كانــت تعبيــًرا جلّيًــا عــن هــذا 
التحــول فــي توجــه الحمايــة االجتماعيــة، حيــث تــم اعتبــار الحمايــة االجتماعيــة 
أحــد مســارات تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. فقد أشــار 
تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة عــن الحمايــة االجتماعيــة 2017 إلــى أن الحمايــة 
االجتماعيــة حــق، وهــي تعــرف علــى أنهــا مجموعــة السياســات والبرامــج المصممــة 
للحــد مــن/ أو منــع الفقــر والهشاشــة علــى مــدار دورة حيــاة اإلنســان ككل.)2( تشــمل 

منصــة الحمايــة االجتماعيــة أربعــة ضمانــات علــى األقــل)3(:

الحصول على الرعاية الصحية األساسية بما فيها رعاية األمومة.. 1

الغـذاء والتعليـم . 2 ضمـان الدخـل األساسـي لألطفـال بمـا فيـه الحصـول علـى 
وسـلع ضروريـة. وأي خدمـات  والرعايـة 

ضمان الدخل األساسـي لألشـخاص في سـن العمل وغير القادرين على كسـب . 3
دخـل كاٍف، خاصـة فـي حاالت المـرض والتعطل واألمومة واإلعاقة.

ضمان الدخل األساسي لألشخاص األكبر سّنًا.. 4

ــا لهــذا التحــول فــي مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة، تعــددت وتدرجــت وظائــف  ووفًق
ــي)3(:  ــة لتشــمل التال ــة االجتماعي الحماي

عبـر 	  بالحرمـان  الشـعور  تخفيـف  خـال  مـن   protective الحمائيـة  الوظيفـة 
تقديـم الدعـم النقـدي والعينـي للفئـات التـي تعانـى مـن الحرمـان، وتقتـرب هـذه 

الوظيفـة مـن فكـرة اإلغاثـة.

الوظيفـة الوقائيـة preventive مـن خـال تجنـب الوقـوع فـي أسـر الحرمان من 	 
خـال توسـيع شـبكات التأمينـات االجتماعيـة وأنظمة وصناديـق االدخار.

الوظيفـة التعزيزيـة promotive مـن خـال تعزيـز القـدرات والتمكيـن بمـا يؤدي 	 
إلـى الحصـول علـى عمـل الئـق ودخـل عـادل مـن خـال برامـج العمل.

الوظيفة التحويلية transformative حيث يتم التدرج نحو اإلنصاف والشـمول 	 
والتمكين. 

وتضم خريطة الحماية االجتماعية ثاثة نظم فرعية كبرى)5(: 

1 . contributory الحمايـة االجتماعيـة التـي تسـتند إلـى اشـتراكات المسـتفيدين
 social مثـل التأمينـات االجتماعية/الضمان االجتماعي social protection

 .universal health insurance والتأميـن الصحـي الشـامل insurance

تــــــــشــــــــمــــــــل مـــــنـــــصـــــة 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ ــحـ الـ
أربــــــعــــــة ضـــــمـــــانـــــات عــلــى 
األقـــــــل، وهــــــي: الــحــصــول 
عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
األساسية، وضمان الدخل 
األســـــــــاســـــــــي لـــــأطـــــفـــــال، 
األساسي  الدخل  وضمان 
لأشخاص في سن العمل 
وغير القادرين على كسب 
دخل كاٍف، وضمان الدخل 
األســـــــاســـــــي لــــأشــــخــــاص 

ا.   األكبر سّنً
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2 .non- الحمايـة االجتماعيـة التـي ال تسـتند إلـى اشـتراكات المسـتفيدين منهـا
الفئـات  إلـى  باألسـاس  تتوجـه  والتـي   ،contributory social protection

الفقيـرة والهشـة فـي المجتمـع مثـل شـبكات األمـان االجتماعـي وغيرهـا مـن 
أشـكال المسـاعدات االجتماعيـة سـواء أكانـت تأخـذ شـكل تحويـات نقديـة 
غيـر مشـروطة أو مشـروطة، وكذلـك المسـاعدات الدوريـة والمؤقتـة في أوقات 
التأميـن  أنـه جـزء مـن  بأنواعهـا. كمـا  الغـذاء  برامـج دعـم  األزمـات، وأخيـًرا 
الصحـي قـد يتـم دون مسـاهمات المسـتفيدين للفئـات األكثـر فقـًرا وهشاشـة 

فـي المجتمـع.

برامج سـوق العمل النشـطة وغير النشـطة labor market programs وهي . 3
البرامـج التـي تهـدف فـي العمـوم إلـى تسـهيل إدمـاج الباحثيـن عـن عمـل فـي 
سـوق العمـل، مـع السـعي إلـى إدارة مخاطـر هـذه السـوق مـن خـال توفيـر دخل 
فـي فتـرات البطالـة أو التوقـف عـن العمـل. وتتمثَّـل برامج سـوق العمل النشـطة 
فـي التدخـات والمبـادرات التـي تسـاعد األفـراد فـي الحصول علـى وظيفة إذا 
ـن سياسـات العمـل  كانـوا بـا عمـل، أو االنتقـال إلـى عمـل أفضـل. وقـد تتضمَّ
النشـطة: المسـاعدة فـي البحـث عـن عمـل، وتوفيـر مشـروعات كثيفـة العمالـة 
مثل األشـغال العامة، والتدريب وإعادة التدريب، وتنمية المشـروعات الصغيرة 
ومتناهيـة الصغيـرة، وإعانـات دعـم األجور. كما توجد السياسـات غير النشـطة 

والتـي تتمثَّـل فـي إعانـات البطالـة والتقاعـد المبكر)6(.  

وفــي ضــوء مــا ســبق، يهــدف هــذا المقــال إلــى فحــص إلــى أي مــدى يمكــن توســيع 
نطــاق الحمايــة االجتماعيــة بحيــث يمكــن شــمول الفئــات األكثــر هشاشــة واحتياًجــا 
للشــمول بالحمايــة االجتماعيــة، وهــم األطفــال والمســنون والعمالــة غيــر الرســمية 
ــر باإلشــارة أن  ــب. وجدي ــم والتدري ــل والتعلي ــي العم ــن ف ــر المنخرطي والشــباب غي
النســاء واألشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة تتقاطــع مــع هــذه الفئــات، بــل 
وتعانــي مــن تهميــش مضاعــف بســبب وضعهــا االجتماعــي أو حالتهــا الجســمانية. 
يتــم االنطــاق فــي هــذا المقــال مــن فحــص أوضــاع هــذه الفئــات االجتماعية الهشــة، 
ــادرة  ــا، وق ــة تناســب احتياجاته ــة اجتماعي ــى شــمولها بنظــم حماي ــاج إل ــي تحت والت
ــك مــآالت مســتقبلها.  ــة، وكذل ــا الراهن ــى إحــداث تحــول جوهــري فــي أوضاعه عل
ومــن ثــّم، يتــم تنــاول كل فئــة مــن هــذه الفئــات مــن حيــث مبــررات ضــرورة شــمولها 
حمايــة  إنفــاذ  أجــل  مــن  المطلوبــة  التدخــات  وماهيــة  االجتماعيــة،  بالحمايــة 

اجتماعيــة عموميــة. 
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تــــشــــمــــل الــــحــــمــــايــــة 
االجــتــمــاعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــيــــة  وفـــــًقـــــا لــــأطــــر الــــدولــ
التغطية  جـــوانـــب:  ثــالثــة 
العمومية لكل األشخاص، 
الحماية،  مــنــافــع  وكــفــايــة 
والــحــمــايــة الــشــامــلــة من 
الــمــخــاطــر، وأصبحت  كــل 
ــوانـــب  األخـــــيـــــرة مــــن الـــجـ
المهمة في ضوء األزمات 
يشهدها  الــتــي  المتتالية 

العالم. 

عموميــة الحمايــة االجتماعيــة للفئــات االجتماعيــة 
محــل الدراســة: المعطيــات والتدخــالت المرغوبــة

 universal شــمول اإلنســان بالحمايــة االجتماعيــة العموميــة علــى مدار دورة حياتــه
social protection هــو المفهــوم الرئيــس فــي هــذا المقــال، حيــث تشــمل الحمايــة 
االجتماعيــة العموميــة وفًقــا لألطــر الدوليــة ثاثــة جوانــب: التغطيــة العموميــة لــكل 
األشــخاص universal coverage، والحمايــة الشــاملة مــن كل المخاطــر، وكفايــة 
منافــع الحمايــة)adequacy of protection )7. والحقيقــة أن الحماية الشــاملة من 
كل المخاطــر أصبحــت مــن الجوانــب المهمــة بعــد األزمــات المتتاليــة التــي يشــهدها 
العالــم بأكملــه ســواء أكانــت اقتصاديــة أو صحيــة أو ذات صلــة بالمنــاخ. وربمــا 
كان هــذا ســبًبا رئيًســا لبــروز مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة المســتجيبة للصدمــات 

.shocks responsive social protection

وربمــا يطــرح تبنــي مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة العموميــة ســؤالًا مفــاده، لمــاذا 
يــزداد االهتمــام فــي الســنوات األخيــرة بتطبيــق الحمايــة االجتماعيــة العموميــة؟ 
ــة شــاملة  ــة اجتماعي ــم نظــم حماي ــى أن تصمي ــرة تشــير إل ــة معتب ــة علمي توجــد أدل
بشــكل جيــد، وكذلــك تنفيذهــا مــن الممكــن أن يكــون أساًســا لتنميــة اجتماعيــة 
ــد األفــراد واألســر والمجتمعــات وكذلــك االقتصــادات،  ــة مســتدامة، تفي واقتصادي
وذلــك لعــدة أســباب أولهــا: أنهــا تحــد مــن الفقــر وتضمــن كرامــة الفئــات الســكانية 
الهشــة، ثانيهــا: أنهــا تســهم فــي النمــو االقتصــادي مــن خــال رفــع دخــل الفقــراء 
ممــا يزيــد مــن قدراتهــم االســتهاكية واالدخاريــة؛ ممــا يــؤدى إلــى زيــادة الطلــب علــى 
ــم  ــاذ للتعلي ــة فــي تســهيل النف ــات النقدي ــا: تســهم التحوي ــي، وثالثه المســتوى الكل
والصحــة والغــذاء؛ ممــا يؤثــر إيجاًبــا علــى رأس المــال البشــري، حيــث تتحســن 
ــم، ويقــل التســرب المدرســي  ــزداد االلتحــاق بالتعلي ــة لألطفــال، وي ــج الصحي النوات
ــًرا:  ــال. وأخي ــر األجي ــوارث الفقــر عب ــة األطفــال ممــا يكســر حلقــة ت ــك عمال وكذل

تعزيــز االســتقرار السياســي واالندمــاج االجتماعــي.)8(

الفئات االجتماعية محل الشمول بالحماية االجتماعية 
العمومية

األطفال: 
ــر الفئــات هشاشــة ســواء علــى مســتوى الفقــر المــادي أو الفقــر  يعــد األطفــال أكث
متعــدد األبعــاد. أشــار تقريــر الفقــر متعــدد األبعــاد لألطفــال فــي مصــر عــام 2017 
إلــى أن 29.4% مــن األطفــال أو مــا يقــرب مــن 10 ماييــن طفــل يعانــون مــن الفقــر 
متعــدد األبعــاد. وعلــى الرغــم مــن أن انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد للطفــل قــد يكــون 
مســاوًيا للفقــر النقــدي لألطفــال، فــإن الرقــم يخفــي أكثــر ممــا يبــدي شــأنه فــي ذلك 
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شــأن جميــع المتوســطات. كمــا أبــرز التقريــر نتائــج مهمــة مثــل أنــه مــن بيــن األطفــال 
ــون شــكلًا  ــل يواجه ــن طف ــاك 3 مايي ــاد هن ــدد األبع ــر متع ــن الفق ــون م ــن يعان الذي
أكثــر حــدة مــن الفقــر متعــدد األبعــاد، هــذا الشــكل يتمثــل فــي الحرمــان الشــديد فــي 
ثاثــة أبعــاد أو أكثــر. كمــا أنــه عنــد مقارنــة األطفــال تحــت خمــس ســنوات بالفئــات 
ــدد  ــدل النتشــار الفقــر متع ــر عرضــة ألعلــى مع ــال نجــد أنهــم أكث األخــرى لألطف
األبعــاد، حيــث يعانــي )37.1%( مــن الفئــة العمريــة مــن صفــر إلــى أربــع ســنوات مــن 
فقــر متعــدد األبعــاد، وهــم يمثلــون النســبة الكبــرى مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
الفقــر متعــدد األبعــاد 41.2%، كمــا تبلــغ نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد بيــن 
األطفــال فــي الفئــة العمريــة 5-11 ســنة والفئــة العمريــة مــن 12-17 ســنة %27.2 
و23.8% علــى التوالــي، كمــا يوجــد اختــاف كبيــر فــي انتشــار وحجــم الفقــر متعــدد 
األبعــاد للطفــل حســب الموقــع الجغرافــي، حيــث يعيــش أربعــة أطفــال مــن كل خمســة 

أطفــال فــي فقــر متعــدد األبعــاد فــي المناطــق الريفيــة.)9(

إن شــمول األطفــال بالحمايــة االجتماعيــة هــو بمثابــة اســتثمار فــي البشــر مــن 
ــر. إن  ــة تــوارث الفق ــى كســر حلق ــؤدي إل ــا ي ــال البشــري، مم ــاء رأس الم خــال بن
ــى مــدى  ــى الحــد مــن التفــاوت االجتماعــي عل االســتثمار فــي األطفــال ســيؤدي إل
متوســط، حيــث ســيتيح حيــًزا للفقــراء منهــم لتطويــر قدراتهــم الجســمانية والعقليــة 
واإلدراكيــة بمــا يفســح مســاحة للحــراك االجتماعــي الصاعــد لهــم. كمــا أن االهتمــام 
باألطفــال معنــاه العمــل علــى القــدرة اإلنتاجيــة للمجتمــع مســتقبلًا. المعطــى الثانــي 
الــذي يفــرض مزيــًدا مــن االهتمــام باألطفــال هــو عــدم حساســية برامــج الحمايــة 
االجتماعيــة لــكل احتياجــات الطفــل منــذ مولــده، وفــي كل مقومــات رأس المــال 
البشــري: الصحــة والتغذيــة والتعليــم. فبالفعــل، البرامــج الراهنــة تهتــم بالطفــل فــي 
ســن المدرســة وتوفــر منًحــا للتعليــم، ولكنهــا تهمــل األطفــال مــن ســن يــوم إلــى خمــس 
ســنوات، كمــا أنهــا ال تولــي اهتماًمــا كبيــًرا بالصحــة والتغذيــة باســتثناء التطعيمــات 
ــى هــذا، فــإن فجــوات الشــمول  ــا. وعل ــا إنجــاًزا رفيًع ــي يعــد إنجــاز مصــر فيه والت
جليــة فــي حالــة األطفــال قبــل خمــس ســنوات، وكذلــك فــي مجــاالت الصحــة 
والتغذيــة، وهمــا مــن المجــاالت المحــددة بشــكل حاســم لمســتقبل أي طفــل فــي 

مســاره التعليمــي والمهنــي فيمــا بعــد. 

إن تبنــي حمايــة اجتماعيــة عموميــة لألطفــال يتطلــب التخلــي عــن طــرق االســتهداف 
المســتندة إلــى معادلــة تحديــد الفقــراء، والتــي يشــوبها الكثيــر والكثيــر من مشــكات 
االســتبعاد إلــى حمايــة عموميــة تشــمل الطفــل منــذ مولــده حتــى عمــر 18 ســنة. كمــا 
ــاء رأس المــال البشــري وهــي  ــة لبن ــرى الثاث ــات الكب ــا يجــب أن تغطــي المكون أنه
ــم  ــدان العال ــه مــن بل ــد ب ــر أن عــدًدا يعت ــر بالذك ــم. وجدي ــة والتعلي الصحــة والتغذي
 ،universal children grants يتبنــى مــا يُطلــق عليــه منــح عموميــة لألطفــال
حيــث يتــم شــمول كل األطفــال بالحمايــة االجتماعيــة مــن ســن صفــر إلــى 18 عاًمــا، 

إن شـــمـــول األطـــفـــال 
بالحماية االجتماعية هو 
بمثابة استثمار في البشر 
الــــمــــال  رأس  بــــنــــاء  ــبــــر  عــ
ــر حــلــقــة  ــســ الــــبــــشــــري، وكــ
تـــوارث الفقر، والــحــد من 
التفاوت االجتماعي على 
يتيح  بما  متوسط،  مــدى 
ــًزا لــلــفــقــراء لــتــطــويــر  ــيـ حـ
قدراتهم، ويفسح المجال 
ــتــــمــــاعــــي  ــراك االجــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ

الصاعد لهم.  
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ــن  ــى فقــط م ــات األغن ــال الطبق ــد تســتثني أطف ــدان األخــرى ق ــا أن بعــض البل كم
الشــمول. وفــي بلــدان أخــرى، يتــم تبنــي حمايــة اجتماعيــة شــبه شــمولية لألطفــال 
quasi universal children grants )QUCGs(، وهــو نظــام قــد يقــوم بتغطيــة 
مرحلــة عمريــة محــددة مــن الطفولــة مثــلًا مــن صفــر إلــى ثاثــة أعــوام)10(. وفيمــا 
يتعلــق بالصحــة والتغذيــة، قــد يكــون مائًمــا التفكيــر فــي توفيــر كــروت الغــذاء، التــي 
تســاعد فــي التغلــب علــى األنيميــا وســوء التغذيــة وغيرهــا مــن المخاطــر الصحيــة 
ــة بالفقــر ونقــص الغــذاء خاصــة فــي ظــل انخفــاض الوعــي االجتماعــي  ذات الصل
والصحــي والتعليمــي لكثيــر مــن األســر الفقيــرة. توجــد هــذه النوعيــة مــن البرامــج 
ــدان  ــه فــي البل ــم، ســواء المتقــدم أو النامــي، ومــن أمثلت ــدان العال ــر مــن بل فــي كثي
 Special Supplemental Nutrition Programme for Women, المتقدمــة
(Infants and Children )WIC فــي الواليــات المتحــدة، وهــو برنامــج يوفــر 
إمــدادات غذائيــة صحيــة ترافقهــا مشــورة فــي التغذيــة ونظــام إحالــة لخدمــات 
الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة بغيــة تأميــن الصحــة للنســاء المهمشــات واألطفــال 
مــن ســن 1 إلــى 4 ســنوات. وعلــى نفــس المنــوال، يوجــد فــي المملكــة المتحــدة 
برنامــج Healthy Start وهــو برنامــج بــدأ فــي 2006 مهمتــه تقديــم قســائم غــذاء 
صحيــة لألمهــات الحوامــل واألســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال. وقــد أوضحــت 
أثــره  المتحــدة  المملكــة  فــي    Healthy Start لبرنامــج  التقييميــة  الدراســات 
اإليجابــي علــى صحــة األطفــال؛ حيــث أشــارت األمهــات إلــى أن هنــاك تغيــًرا فــي 
عاداتهــم الغذائيــة؛ حيــث اســتطعن شــراء نوعيــة غــذاء فضلــى.)11( كمــا توجــد هــذه 
النوعيــة مــن البرامــج فــي بلــدان فقيــرة مثــل هاييتــي، والحقيقــة أن هــذه النوعيــة 
مــن البرامــج لعبــت دوًرا فــي تحســين الحالــة التغذويــة لألطفــال، ومــن ثــّم، الصحيــة، 
كمــا كان لهــا دور فــي تنشــيط وتقويــة األســواق المحليــة، وكذلــك دعــم القطــاع 
الزراعــي.)12( وعلــى هــذا، فــإن الحمايــة العموميــة لألطفــال ال بــد أن تشــمل منًحــا 
ماليــة ومنافــع عينيــة مثــل الوجبــات المدرســية وقســائم الغــذاء لألطفــال أقــل مــن 
خمــس ســنوات والرعايــة الصحيــة، وأخيــًرا المعرفــة والمعلومــات بشــأن أســس 
التربيــة الســليمة شــاملة التغذيــة والصحــة والنظافــة. بالطبــع، مــن الممكــن أن يتــم 
ــن  ــة م ــة المصري ــة الحال ــا لخصوصي ــع وفًق ــات والمناف ــن الخدم ــة م ــم حزم تصمي
حيــث مناطــق تركــز الفقــر، وكذلــك إمكانــات توســيع الحيــز المالــي لتمويــل برامــج 
الحمايــة االجتماعيــة ســواء عبــر تخصيــص مزيــد مــن المــوارد أو بنــاء الشــراكات 
مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بغيــة تعبئــة مــوارد إضافيــة والتنســيق فــي 

توزيــع الخدمــات والمنافــع.  

المسنون
المســنون هــم فئــة اجتماعيــة فــوق الســتين ســواء أكانــت تتمتــع بتغطيــة التأمينــات 
االجتماعيــة، ومــن ثــّم، تحظــى بمعــاش تقاعــدي، أو ال تتمتــع بذلــك بســبب عملهــا 
ــه  ــد ب ــر الرســمي أو العمــل غيــر مدفــوع األجــر بالنســبة لقــدر يعت فــي القطــاع غي

ــصـــــاءات  تـــشـــيـــر اإلحـــ
الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــجـــهـــاز 
العامة  للتعبئة  المركزي 
واإلحــــصــــاء إلــــى أن عــدد 
الــمــســنــيــن فـــي مــصــر )6٠ 
بــــلــــغ 6.8  ــر(  ــثــ ــأكــ ســــنــــة فــ
لعام 2٠22،  ماليين مسن 
إجمالي  من   %6.7 بنسبة 
ــن  ــ عـــــــــــدد الـــــــســـــــكـــــــان، ومــ
النسبة  تصل  أن  ع  المتوقَّ
إلى 17.9% في عام 2٠52. 
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ــه:  ــه مبررات ــة ل ــة االجتماعي ــة بالحماي مــن النســاء. والحقيقــة أن شــمول هــذه الفئ
أولهــا: توقــع زيــادة أعــداد المســنين فــي الســنوات القادمــة، فوفًقــا للجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء يبلــغ عــدد المســنين فــي مصــر 60 ســنة فأكثــر 6.8 
ماييــن مســن مــن إجمالــي الســكان فــي 2022 بنســبة 6.7% مــن إجمالــي الســكان 
فــي 2022، ومــن المتوقــع أن تصــل النســبة إلــى 17.9% فــي عــام 2052، كمــا ارتفــع 
ــي  ــى 74.3 ســنة ف ــاة مــن 73.9 ســنة فــي 2019 إل ــد الحي ــى قي ــاء عل ــدل البق مع
2021)13(. وثانيهــا: تراجــع نســب التغطيــة بالتأمينــات االجتماعيــة نتيجــة اتســاع 
القطــاع غيــر الرســمي منــذ عقــود؛ ممــا يجعــل مــن المتوقــع أن تتزايــد فــي الســنوات 
القليلــة القادمــة نســبة المســنين الذيــن ال يتمتعــون بشــمول التأمينــات االجتماعيــة. 
أمــا بالنســبة لقطــاع المســنين الذيــن يتمتعــون بمعاشــات تقاعدية نتيجة اشــتراكاتهم 
التأمينيــة فــي حياتهــم الوظيفيــة، فإنهــم يعانــون مــن عــدم كفايتهــا فــي ضــوء ارتفــاع 

معــدالت التضخــم بشــكل متزايــد.)14(

إن الحمايــة االجتماعيــة العموميــة للمســنين تتفــرع إلــى قســمين؛ األول: يركــز علــى 
قطاعــات المســنين غيــر المغطــاة بالمعاشــات التقاعديــة المســتندة الشــتراكات، 
ــى  ــة المســتندة إل ــر نظــم المعاشــات التقاعدي ــة تطوي ــى بكيفي ــي: يعن والقســم الثان
اشــتراكات المســتفيدين. فيمــا يتعلــق بالقســم األول، يوجــد نظامــان علــى مســتوى 
العالــم لضمــان دخــل آمــن وكاف لتغطيــة الفئــات التــي ال تتمتــع بمعاشــات تقاعديــة 
تقــدم  اســتهدافية.  وأنظمــة  شــاملة  أنظمــة  ســنوات:  مــدار  علــى  عملهــا  نتــاج 
المعاشــات الشــاملة كمــا هــو واضــح مــن اســمها تحويــات نقديــة لكبــار الســن بغــض 
النظــر عــن الوضــع الوظيفــي أو الدخــل أو النــوع. الشــرطان الوحيــدان لاســتحقاق 
همــا الســن ومحــل اإلقامــة. أمــا المعاشــات االســتهدافية هــي التــي يتــم توفيرهــا 
لمجموعــات بعينهــا عــادة مــا تكــون ذات خصائــص دخــل محــددة. هنــا يأتــي الســؤال 
ــة تشــمل  ــم خطــط حماي ــن المناقشــات هــل يستحســن تقدي ــد م ــار العدي ــذي أث ال
الجميــع باختــاف مســتويات دخولهــم؟ أم أن األفضــل توجيــه تلــك المــوارد للفقــراء 
فقــط أو لفئــات بعينهــا؟ يوجــد كا النهجيــن علــى مســتوى التطبيــق، فمنــذ 2014، 
هنــاك 36 دولــة تقــدم خطــط المعاشــات الشــاملة منهــا األرجنتيــن وبوليفيــا والصيــن 
ــى االســتهداف.  ــة تعتمــد الخطــط القائمــة عل ــا وغيرهــا، فــي مقابــل 53 دول وكيني
وجديــر بالذكــر أن طبيعــة النظــم الشــاملة مــن حيــث إنهــا تقــدم معاًشــا ثابًتــا لجميــع 
مــن بلغــوا ســًنّا معيًنــا وال تتطلــب شــروًطا أخــرى، تجعلهــا تســاهم فــي تحقيــق 
تغطيــة أوســع خصوصــا للنســاء والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي؛ ممــا يجعلهــا 
قــادرة علــى تفــادي فجــوات التغطيــة التــي تنتــج عــادة مــن النظــم االســتهدافية. 
وعلــى صعيــد ثــاٍن، فإنــه رغــم كــون النظــم الشــاملة أســهل وأبســط فــي طريقــة 
ــى النقيــض،  ــا، وعل ــد األصعــب فــي تمويله ــة تع ــة المالي ــا مــن الناحي ــا، فإنه إدارته
ــر مــن أخطــاء  ــي مــن كثي ــا تعان ــة األنظمــة االســتهدافية، فإنه رغــم انخفــاض تكلف
ــي نظــم المعاشــات الشــاملة هــو مســار يضمــن اعتمــاد  ــع إن تبن االســتبعاد. بالطب

الــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة  إن 
االجــتــمــاعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــفــــرع إلــــى  ــتــ لـــلـــمـــســـنـــيـــن تــ
على  يركز  األول  قسمين: 
قــطــاعــات الــمــســنــيــن غير 
ــعـــاشـــات  ــالـــمـ ــاة بـ ــغــــطــ الــــمــ
ــة الــمــســتــنــدة  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
الشـــــــتـــــــراكـــــــات، والــــقــــســــم 
ــنـــى بــكــيــفــيــة  ــعـ الــــثــــانــــي يـ
تــطــويــر نــظــم الــمــعــاشــات 
إلى  المستندة  التقاعدية 

اشتراكات المستفيدين. 
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ــار الســن ويســاهم فــي  ــا مــن الدخــل لجميــع كب معــاش شــيخوخة يكفــل حــًدا آدمّيً
تأميــن عيــش كريــم للمتقاعديــن ممــن كانــوا يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، كمــا 
يســاعد فــي تأميــن حيــاة كريمــة للنســاء اللواتــي لــم يشــاركن فــي ســوق العمــل وفــي 
كســر حلقــة عــدم المســاواة والتمييــز التــي يعانيــن منهــا طــوال حياتهــن، وذلــك مــن 
خــال االعتــراف بمســاهماتهن غيــر المدفوعــة ألســرهن ومجتمعاتهــن.  أمــا فيمــا 
يتعلــق بالمعاشــات التقاعديــة الناتجــة عــن اشــتراكات، فإنهــا تحتــاج إلــى إعــادة نظــر 
فــي المنافــع الماديــة المترتبــة عليهــا والتــي تتــآكل يوًمــا بعــد يــوم بفعــل التضخــم، 
فأحــد أبعــاد الشــمول كفايــة المنافــع وقدرتهــا علــى مجابهــة المخاطــر التــي يتعــرض 
لهــا كبــار الســن. كمــا ال بــد أن يصاحبهــا حزمــة متكاملــة مــن خدمــات الصحــة 

والرعايــة والتنقــل وغيرهــا مــن الخدمــات الضروريــة لهــذه الفئــة.

إن تبنــي تطبيــق الشــمول يتطلــب اإلقــرار القانونــي بذلــك الحــق العمومــي، مــع 
ضمــان تفصيــل حزمــة الحقــوق المترتبــة علــى ذلــك، وكيفيــة ضمــان شــموليتها، 
ــق بيــن المعاشــات  ــل وثي ــة فــي إحــداث تكام ــر تحقيــق العمومي ويتمثــل أحــد معاب
التــي تســتند إلــى مســاهمات المســتفيدين والتــي ال تســتند إلــى ذلــك، ويتطلــب ذلــك 
التنســيق علــى المســتوى المؤسســي بشــكل واضــح. كمــا يتطلــب األمــر علــى المــدى 
الطويــل معالجــة تحــدي اتســاع القطــاع غيــر الرســمي بشــكل كبيــر، والذي لو اســتمر 
علــى هــذا المنــوال ســيفضي إلــى جيــوش مــن المســنين بــا أي حمايــة اجتماعيــة. 
عــاوة علــى ضمــان حزمــة متكاملــة مــن الخدمــات: نقديــة وعينيــة وخدمــات صحيــة 
وغيرهــا، والتــي تعــد أحــد ضمانــات الشــمول. ومــن ثــّم، ال بــد أن يتــم توفيــر هــذه 
ــى أرض الواقــع  ــى توفيرهــا عل الخدمــات للمســنين مــن خــال تقنينهــا والعمــل عل
ممــا يحافــظ علــى قيمــة الدخــل النقــدي المتولــد عــن المعــاش بدرجــة أو بأخــرى. 
فضــلًا عــن التعديــل الــدوري للمعاشــات؛ لضمــان الحفــاظ علــى قيمتهــا بمــا يتوافــق 

مــع تغيــر مســتويات المعيشــة ومعــدالت التضخــم.

العمالة غير الرسمية
توجــد جملــة مــن األســباب وراء اتســاع القطــاع غيــر الرســمي فــي الســنوات األخيــرة 
منهــا الحــد مــن التوظيــف الحكومــي، واألعــداد الكبيــرة للداخليــن إلــى ســوق العمــل 
ســنوّيًا، وعــدم توافــق مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل الرســمية، 
وأخيــًرا تحــوالت ســوق العمــل والتــي تســارعت بعــد كوفيــد-19، حيــث بــدأ الترويــج 
ألنمــاط توظيــف مرنــة مثــل العمــل جــزء مــن الوقــت أو بالقطعــة وغيرهــا مــن أنمــاط 
العمــل التــي ال تتمتــع بالحمايــة االجتماعيــة. تكمــن مشــكلة العمالــة غيــر الرســمية 
فــي أنهــا بمثابــة وســط مفقــودmissing middle بمعنــى أنهــا تعمــل بــا عقــود وال 
أجــر عــادل وال تأمينــات اجتماعيــة وصحيــة. وعلــى الجانــب اآلخــر، فإنهــا تعتبــر مــن 
وجهــة نظــر شــبكات األمــان االجتماعــي ال تســتحق الدعــم ألنهــا تعمــل وتتكســب. 
ولهــذا الســبب، تــم إطــاق مصطلــح الوســط المفقــود عليهــا، بحكــم اســتبعادها 

تـــــــكـــــــمـــــــن مــــشــــكــــلــــة 
العمالة غير الرسمية في 
أنها بمثابة وسط مفقود، 
أي أنــهــا تــعــمــل بــال عقود 
وال أجر عادل وال تأمينات 
ــة،  ــيــ ــحــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة وصــ
وتستبعدها شبكات األمان 
االجــتــمــاعــي بــدعــوى أنها 
ألنها  الــدعــم؛  تستحق  ال 

تعمل وتتكسب. 
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مــن نظــم الحمايــة االجتماعيــة التــي تســتند إلــى اشــتراكات والتــي ال تســتند إلــى 
اشــتراكات)16(.

ــة  ــى أن 60% مــن مجمــوع القــوى العامل ــة إل ــرات منظمــة العمــل الدولي تشــير تقدي
فــي مصــر يقــع فــي إطــار القطــاع غيــر الرســمي والعمالــة غيــر الرســمية)17(. يشــير 
التعــداد االقتصــادي إلــى أن عــدد المنشــآت العاملــة فــي القطــاع غيــر الرســمي بلــغ 
2 مليــون منشــأة بنســبة 53% مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي مصــر 2017-

2018، وعلــى الجانــب اآلخــر يشــير بحــث القــوى العاملــة إلــى أن نســبة المشــتغلين 
ــي المشــتغلين بالمجتمــع عــام 2020،  ــى 44% مــن إجمال خــارج المنشــآت تصــل إل
وترتفــع هــذه النســبة بالريــف لتصــل إلــى 60%، فغالبيــة هــذه العمالــة مــن الفقــراء؛ 
حيــث يشــير بحــث الدخــل واإلنفــاق إلــى أن 51% مــن الفقــراء المشــتغلين يعملــون 

فــي القطــاع غيــر الرســمي.)18(

تتعــدد أســباب افتقــار هــذه النوعيــة مــن العمالــة للحمايــة االجتماعيــة، مثــل: عــدم 
التأمينــات االجتماعيــة بشــكل منتظــم بســبب  القــدرة علــى تســديد اشــتراكات 
ــة لاشــتراك  ــات اســتيفاء الشــروط اإلداري ــر المنتظمــة، وصعوب ــة العمــل غي طبيع
فــي نظــم التأمينــات، كمــا توجــد عوامــل ذات صلــة بعــدم وجــود تشــريع مائــم 
ينظــم أوضاعهــم وينــص علــى شــمولهم بالحمايــة االجتماعيــة. وتجــدر اإلشــارة 
ــر  ــة غي ــكل العمال ــي هي ــر ف ــة هــي القطــاع األكب ــة والزراعي ــة الريفي ــى أن العمال إل
ــر بشــدة عــن الفجــوة التنمويــة وغيــاب  الرســمية مــن جانــب، كمــا أن أوضاعهــا تُعبِّ
ــر  ــا لتقري ــب آخــر. فوفًق ــة مــن جان ــح المناطــق الريفي ــر صال ــة لغي ــة المكاني العدال
ــاك  ــا« هن ــى وشــمال إفريقي ــة فــي منطقــة الشــرق األدن ــة االجتماعي الفــاو »الحماي
عاقــة ارتباطيــة بيــن الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق 
األدنــى وشــمال إفريقيــا، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 70% مــن الفقــراء يعيشــون 
فــي المناطــق الريفيــة. تهيمــن الحيــازات الصغيــرة علــى القطــاع الزراعــي )تشــكل 
80% مــن اإلنتــاج(، وتشــكل الزراعــة األســرية الجــزء األكبــر مــن هــذه النســبة، كمــا 
تعــد األســر الزراعيــة ذات الحيــازات الصغيــرة هــي األســر األكثــر فقــًرا فــي جميــع 

دول المنطقــة. )19(

إن المدخــل لتبنــي حمايــة اجتماعيــة عموميــة للعمالــة غيــر الرســمية هــو تغييــر 
فلســفة حمايــة الحــق فــي العمــل مــن رهنهــا بوجــود عاقــة عمــل قانونيــة وتعاقديــة 
مــع صاحــب عمــل إلــى عاقــة بيــن المواطــن والدولــة. إن منطــق عموميــة الحمايــة 
االجتماعيــة للقطــاع غيــر الرســمي هــو منطــق حقوقــي، ومــن ثــّم، تأتــي ضــرورة فــك 
االرتبــاط بقضيــة العاقــة التعاقديــة؛ ألن هــذا سيســمح لمــد الحمايــة االجتماعيــة 
ــذي  ــة أو القطــاع االقتصــادي ال ــه الوظيفي ــكل مــن يعمــل بغــض النظــر عــن حالت ل
ــة فــي هــذا الصــدد ترتبــط بإصــاح تشــوهات  ــة الثاني ــة الكلي ــه. القضي ينتمــي إلي

لتبني  الـــمـــدخـــل  إن 
اجتماعية  حــمــايــة  نــظــام 
عـــمـــومـــيـــة لــلــعــمــالــة غــيــر 
الرسمية هو تغيير فلسفة 
حــمــايــة الــحــق فــي العمل 
مــن رهــنــهــا بــوجــود عالقة 
عــمــل قــانــونــيــة وتــعــاقــديــة 
ــل إلــــى  ــمــ ــــب عــ ــاحـ ــ مـــــع صـ
ــن  ــواطــ ــمــ ــن الــ ــيــ ــة بــ ــ ــالقـ ــ عـ

والدولة.   
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ــن الجــدد لســوق  ــى عــدم اســتيعاب الداخلي ــؤدي إل ــي ت ســوق العمــل الرســمية والت
العمــل، كمــا ترتبــط -علــى صعيــد مــواٍز- بحتميــة إصــاح التعليم من أجــل مخرجات 
مائمــة الحتياجــات ســوق العمــل. وأخيــًرا، فــي إطــار القضايــا الكليــة الحاكمــة، ال 
بــد مــن اســتعادة دور الدولــة التنظيمــي والتدخلــي مــن أجــل حمايــة حقــوق العمــل 
فــي القطاعــات كافــة، وباألخــص فــي القطــاع الخــاص الرســمي، والــذي يميــل إلــى 

تشــغيل عمالــة غيــر رســمية هروًبــا مــن تطبيــق معاييــر العمــل الائــق.

تتعــدد التدخــات المطلــوب انتهاجهــا فــي شــمول الحمايــة االجتماعيــة للقطــاع غيــر 
الرســمي، والتي تشــمل:

فـي 	  تأخـذ  الرسـمية  غيـر  العمالـة  عـن  ودقيقـة  متكاملـة  بيانـات  قاعـدة  بنـاء 
اعتبارهـا األنمـاط الجديـدة مـن العمـل، والتـي انتشـرت انتشـاًرا كبيـًرا بسـبب 

مسـتمرة. تـزال  وال  »كوفيـد-19« 

القطـاع، بحيـث 	  الكبيـر فـي هـذا  التجانـس  لعـدم  وضـع أطـر قانونيـة مائمـة 
تناسـب ظـروف عمـل مختلفـة ومتفاوتـة مثـل طبائـع العمـل فـي قطـاع الزراعـة، 
والتي تشـهد مواسـم ازدهار وانكماش، فضا عن احتمالية التعرض للصدمات. 
بمعنـى آخـر، وضـع أطـر قانونيـة وتنظيميـة للحمايـة تأخـذ فـي اعتبارهـا طبيعـة 
العمـل فـي هـذا القطـاع، خاصـة مـا يتعلـق بالدخـل وتذبذبـه، تضمـن المرونة في 
دفـع االشـتراكات وفًقـا لمواسـم الحصـاد أو االزدهـار االقتصـادي، حيـث تتوافـر 
المـوارد الماليـة بشـكل أكبـر، وكذلـك مراعـاة ظـروف االنقطـاع عـن السـداد فـي 

حالـة الصدمـات. 

الجمـع بيـن النظـم الحمائيـة التـي تسـتند إلـى اشـتراكات، والتـي ال تسـتند إلـى 	 
اشـتراكات من أجل تسـهيل شـمول العمالة كلها بالحماية االجتماعية مع ضمان 

الحيطـة مـن الحوافـز المتناقضـة.

تسـهيل التسـجيل عبـر وسـائل متعـددة مثـل المكاتـب المتنقلة والحـد من األوراق 	 
المطلوبـة وتبسـيط اإلجـراءات، ومـن الممكن توفيـر مكاتب خدمة متكاملة، تقوم 

بـكل اإلجـراءات دفعة واحدة. 

تقديم المعلومات ورفع الوعي بأهمية التأمينات االجتماعية.	 

تنظيـم العمالـة غيـر الرسـمية فـي اتحادات ونقابـات وروابط أمر ذي أهمية، كما 	 
يجـب علـى النقابـات العمالية أن تسـعى لتنظيم هـذه النوعية من العمال.

ــار الــقــضــايــا  ــ ــ فــــي إطـ
الــكــلــيــة الـــحـــاكـــمـــة، ال بد 
مــن اســتــعــادة دور الــدولــة 
التنظيمي والتدخلي من 
أجل حماية حقوق العمل 
ــة،  ــافــ ــي الــــقــــطــــاعــــات كــ ــ فــ
ــــص فــــي الـــقـــطـــاع  ــاألخـ ــ وبـ
والــذي  الرسمي،  الخاص 
عمالة  تشغيل  إلــى  يميل 
غـــيـــر رســـمـــيـــة هــــروًبــــا مــن 
تــطــبــيــق مــعــايــيــر الــعــمــل 

الالئق.  
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 NEETالشباب غير المنخرطين في العمل والتعليم والتدريب
ـــن  ـــب هـــؤالء الذي ـــم والتدري ـــي العمـــل والتعلي ـــن ف ـــر المنخرطي يُقصـــد بالشـــباب غي
يقعـــون فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 15-24، ويبحثـــون عـــن عمـــل وال يجدونـــه، وكذلـــك 
ـــون منهـــم وغيـــر النشـــطين والذيـــن انســـحبوا مـــن ســـوق العمـــل يأًســـا. وقـــد  الخامل
تمـــت إضافـــة التعليـــم والتدريـــب مـــع العمـــل ألنهـــا فـــي النهايـــة أنشـــطة إنتاجيـــة، 
ومـــن أســـباب تعطـــل هـــؤالء الشـــباب تدنـــي مســـتوى التعليـــم وتـــردي جـــودة المهـــارات. 
والحقيقـــة أن مـــا يترتـــب علـــى هـــذا الوضـــع مـــن آثـــار ســـلبية للغايـــة علـــى الشـــباب 
ــة  ــن البطالـ ــة مـ ــن حالـ ــون مـ ــم يعانـ ــر، فهـ ــر خطيـ ــا أمـ ــًيّا ووجدانًيّـ ــدّيًا ونفسـ جسـ
المزمنـــة والفقـــر تصاحبهـــا مشـــاعر إحبـــاط. بالطبـــع، كان لتحـــوالت ســـوق العمـــل 
علـــى مســـتوى العالـــم كلـــه تأثيراتهـــا الســـلبية؛ ممـــا أدى إلـــى مزيـــد مـــن تدهـــور 
أوضـــاع هـــؤالء الشـــباب. فقـــد حـــدث تدهـــور فـــي جـــودة العمـــل وظهـــرت أعمـــال 
gig and temp jobs، ممـــا نتـــج عـــن ذلـــك تغييـــر جـــذري فـــي عاقـــات العمـــل، أدى 
لظهـــور مـــا يطلـــق عليهـــم precariat وهـــي طبقـــة اجتماعيـــة مـــن العمـــال ينقصهـــا 
األمـــان الوظيفـــي والقـــدرة علـــى التنبـــؤ والهويـــة المهنيـــة وحقـــوق العمـــل. إن شـــمول 
هـــذه الفئـــة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة دليـــل علـــى إدراك مـــدى المعانـــاة 
التـــي يعيشـــها الشـــباب فـــي أســـواق العمـــل اليـــوم. هـــذا وقـــد أكـــدت الدراســـات 
ــباب وبعـــض الخصائـــص  ــن الشـ ــة مـ ــذه الفئـ ــن هـ ــة بيـ ــة ارتباطيـ ــاك عاقـ أن هنـ
الديمغرافيـــة، مثـــل انخفـــاض المســـتوى التعليمـــي، والعيـــش فـــي مناطـــق محرومـــة، 
وتدنـــي الحالـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، فضـــلًا عـــن الحواجـــز المانعـــة للمشـــاركة 

ـــة.    ـــل الحمـــل واإلعاق مث

وفًقــا لتقديــرات 2020، تبلــغ نســبة هــذه الفئــة عالمّيًــا نحــو 22.4% مــن شــباب 
العالــم، ترتفــع لــدى الفتيــات لتصــل إلــى 32.2% مقابــل 14% للشــباب الذكــور، 
تتركــز باألكثــر فــي إفريقيــا: شــمالها وجنوبهــا، وجنــوب آســيا،)20( كمــا أشــار تقريــر 
االتجاهــات العالميــة لتوظيــف الشــباب فــي المنطقــة العربيــة 2022 إلــى أن المعــدل 
العالمــي يبلــغ 23.3%، يقفــز هــذا المعــدل إلــى 35.6% فــي المنطقــة العربيــة، 
كمــا تتجلــى الفجــوة بيــن الذكــور واإلنــاث بشــكل شــديد الحــدة فــي هــذا الصــدد، 
حيــث تبلــغ النســبة بيــن للفتيــات 51.4% مقابــل 21% للشــباب، وتبلــغ نســبة الشــباب 
غيــر المنخرطيــن فــي العمــل والتعليــم والتدريــب فــي مصــر فــي 2020 30،2% مــن 
جملــة الشــباب،)21( تتســم هــذه الفئــة مــن الشــباب بأنهــا مجموعــة متنوعــة للغايــة، 
ذات خبــرات واحتياجــات مختلفــة، حيــث تشــمل مــن يعانــون مــن بطالــة ممتــدة 
ا فــي ســوق العمــل، واللواتــي يرعيــن األطفــال أو يرعــون  وكذلــك الفئــة المنخرطــة تــّوً
األقــارب، ومــن يعانــون مــن اعتــال صحــي أو إعاقــات، أو هــؤالء الذيــن انقطعــوا عــن 
التعليــم أو التدريــب، وكذلــك الخاملــون. والمشــكلة أن هــذا التنــوع يفتــرض تنوًعــا 

فــي االســتراتيجيات التــي تناســب كل فئــة وتتعامــل مــع مشــكاتها .)22(

أدى تدهور في جودة 
الـــعـــمـــل وظــــهــــرت أعـــمـــال 
 ،gig and temp jobs

تغيير  ذلــك  عــن  نتج  مما 
جذري في عالقات العمل، 
يــطــلــق  مـــــا  لـــظـــهـــور  أدى 
وهي   precariat عليهم 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن  ــقـ ــبـ طـ
األمـــان  ينقصها  الــعــمــال 
الــوظــيــفــي والــــقــــدرة على 
المهنية  والــهــويــة  الــتــنــبــؤ 

وحقوق العمل. 
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والحقيقــة أن قســًما كبيــًرا مــن مشــكلة هــذه الفئــة تتضــح فــي فشــل برامــج ســوق 
العمــل النشــطة فــي التعامــل معهــا مــن خــال برامــج التدريــب والتوظيــف وغيرهــا 
ــة لانخــراط فــي ســوق العمــل؛ ألســباب متعــددة  مــن البرامــج المســاعدة والمؤهل
منهــا: ضعــف نظــم المعلومــات المتوافــرة عــن الخدمــات المقدمــة فــي إطــار برامــج 
ســوق العمــل النشــطة، وضعــف نظــم إدارتهــا والتجزئــة الشــديدة واالســتهداف غيــر 

الدقيــق، وكذلــك نقــص المتابعــة والتقييــم. )23(

نظــًرا لخصوصيــة هــذه الفئــة والحاجــة إلــى دمجهــا فــي ســوق العمــل وفــي الحيــاة 
بضــرورة  تبــدأ  ودامجــة،  احتوائيــة  حمايــة  إلــى  تحتــاج  الفئــة  هــذه  فــإن  العامــة، 
إصــاح أســواق العمــل ونظــم التعليــم فــي المنطقــة مــن جانــب، ومعالجــة األســباب 
الهيكليــة للفقــر والتهميــش االجتماعــي مــن جانــب آخــر. إن الهــدف مــن المعالجــات 
ــق  ــي وآخــر عاجــي. فيمــا يتعل ــه شــقان: شــق وقائ ــة ل المطروحــة تجــاه هــذه الفئ
بالشــق الوقائــي، تــدور المعالجــات حــول تجنــب وصولهــم إلــى حالــة عــدم االنخــراط 
والخمــول مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات الوقائيــة مثــل ضمــان إلزاميــة التعليــم 
ــة بالتســرب مــن الدراســة أو الفشــل الدراســي،  والتعامــل مــع المخاطــر ذات الصل
والتــي تعــد مــن العوامــل المحتملــة للبطالــة والخمــول االقتصــادي فيمــا بعــد. كمــا أن 
التدخــات المدرســية ال بــد أن تضــع فــي اعتبارهــا أيًضــا الفجــوات فــي المهــارات 

اإلدراكيــة وغيــر اإلدراكيــة؛ ألنهــا أحــد محــددات الفشــل فــي الدراســة.

كمــا أن هنــاك أدلــة علميــة علــى أن األطفــال الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة مهمشــة يكــون تحصيلهــم التعليمــي أقــل، ومــن ثــّم، تــزداد احتمــاالت 
التســرب؛ ممــا يقتضــي التعامــل مــع مشــكات الفقــر علــى المســتوى األســري 
وعلــى مســتوى المجتمعــات المحليــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتدخــات العاجيــة، فهــي 
ــد التعطــل  ــن الشــباب وتخاطــب بالتحدي ــة م ــذه الفئ تســتهدف الوضــع الراهــن له
والخمــول unemployment and inactive الــذي حــدث. تضمــن هــذه التدخــات 
عــدًدا كبيــًرا مــن اإلجــراءات ومجــاالت العمــل، مثــل التدخــل المبكــر ســواء عبــر 
اإلعــادة للتعليــم أو التدريــب بالنســبة لمــن يناســبهم ذلــك، وتنشــيط االندمــاج فــي 
ســوق العمــل لمــن هــم قــادرون علــى ذلــك. إن بنــاء شــراكات بيــن المؤسســات العامــة 
علــى المســتوى الوطنــي والمســتوى المحلــي ومــع الشــركاء مثــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص ضــروري للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الشــباب وفًقــا لتنــوع 
احتياجاتهــم. وقــد تــم طــرح بعــض االقتراحــات فــي هــذا الشــأن مثــل تأســيس نظــام 
لخدمــات الدعــم عبــر شــباك واحــد، حيــث تتوافــر كل الخدمــات فــي هــذا الشــباك  

one stop shopsممــا يســهل التنســيق ويجعــل تقديــم الخدمــة يتســم باليســر.

ربمـــا تتمثـــل مشـــكلة هـــذا االقتـــراح فـــي أنـــه ينتظـــر أن يأتـــي إليـــه الشـــباب، وقـــد 
ال يكـــون ذلـــك مناســـًبا؛ نظـــًرا لحالـــة الخمـــول واإلحبـــاط التـــي تَِســـم البعـــض فـــي 

الــذيــن  ــفــــال  األطــ إن 
ــون إلــــــى خــلــفــيــات  ــمـ ــتـ ــنـ يـ
ــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ اقـ
تحصيلهم  يكون  مهمشة 
ــل، ومـــن ثــّم  الــتــعــلــيــمــي أقــ
تسربهم  احتماالت  تـــزداد 
من التعليم؛ مما يقتضي 
ــع مــشــكــالت  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
الـــفـــقـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
األســـــــري وعـــلـــى مــســتــوى 

المجتمعات المحلية. 
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ـــة. فـــي  ـــك بالنســـبة للنســـاء المنخرطـــات بشـــدة فـــي أدوار الرعاي ـــة، وكذل هـــذه الفئ
ـــات شـــاملة عـــن هـــذه  ـــاج لقواعـــد بيان ـــذي يحت ـــي، وال ـــي النمـــوذج الثان ـــل، يأت المقاب
الفئـــة وخصائصهـــا وتنوعاتهـــا علـــى أصغـــر المســـتويات اإلداريـــة والمحليـــة كشـــرط 
ـــة  ـــن لمؤسســـات حكومي ـــوا منتمي ـــن ســـواء أكان ـــن االجتماعيي ـــام الفاعلي أساســـي لقي
ذات صلـــة أو جمعيـــات أهليـــة بالتوجـــه مباشـــرة إلـــى هـــذه الفئـــات، وإعـــادة توجيههـــم 
ـــة لذلـــك، والحقيقـــة  ـــم الخدمـــات المطلوب ـــاة العامـــة وتقدي نحـــو االندمـــاج فـــي الحي
ـــي ينتمـــي  ـــة األســـرة الت ـــه يتعامـــل مـــع حال ـــة خاصـــة أن ـــر إيجابي ـــل أكث أن هـــذا البدي
لهـــا الشـــاب محـــل االســـتهداف ككل. إن رســـم خرائـــط جغرافيـــة وديموغرافيـــة 
ــتوى  ــوع والمسـ ــر والنـ ــم الجغرافـــي والعمـ ــة توزيعهـ ــتلزم معرفـ ــباب تسـ لهـــؤالء الشـ
ـــط  ـــل هـــذه الخرائ ـــا أن مث ـــر واالســـتبعاد االجتماعـــي، كم التعليمـــي ومؤشـــرات الفق
تـــؤدي إلـــى فهـــم عوائـــق االنخـــراط فـــي ســـوق العمـــل أو التعليـــم أو التدريـــب، وإلـــى 

ـــود.)24( أي أســـباب تع

ــل  ــة يمث ــة العمومي ــة االجتماعي ــه أن التحــول نحــو الحماي وختاًمــا، ممــا ال شــك في
ــة؛ ممــا يســتدعي إجــراء تعديــات  ــة االجتماعي ــا فــي فلســفة الحماي ــًرا جذرًيّ تغيي
تشــريعية ومؤسســية واســعة النطــاق، وتأســيس قواعــد بيانــات دقيقــة وشــاملة، 
وكذلــك تصميــم وتنفيــذ آليــات إجرائيــة موائمــة. وهنــاك عــدد مــن التحديــات 
المســتقبلية التــي يجــب التعامــل معهــا فــي هــذا الصــدد، مثــل: القــدرة علــى توفيــر 
الحيــز المالــي لتحقيــق حمايــة اجتماعيــة عموميــة، والتعــارض بيــن توســيع التغطيــة 
علــى المســتوى الكمــي، ومــدى كفايــة المنافــع فــي إطــار المــوارد النــادرة أو محــل 
الصــراع والتنافــس، ولذلــك تثــور إشــكالية بشــأن كيفيــة التوفيــق بيــن التوســع فــي 
التغطيــة وضمــان منافــع كافيــة تحقــق الغــرض مــن الحمايــة. والتجزئــة فــي منظومــة 
ــر  ــة ســواء المســتندة الشــتراكات أو غي ــا الثاث ــن مكوناته ــة بي ــة االجتماعي الحماي
المســتندة الشــتراكات وبرامــج ســوق العمــل النشــطة؛ ممــا يعرقــل الشــمول، فإحــدى 
آليــات الشــمول األساســية هــو تحقيــق التكامــل بيــن المكونــات الكبــرى للمنظومــة، 
وكذلــك تســهيل الحــراك داخلهــا. وأخيــًرا توفيــر قواعــد بيانــات شــاملة ودقيقــة عــن 
كل فئــات المجتمــع أفــراًدا وأســًرا؛ لتحديــد نطاقــات الشــمول بدقــة وشــفافية وبنــاء 

علــى أدلــة علميــة.

ــتـــحـــديـــات  تـــتـــعـــدد الـ
ــي تـــــــواجـــــــه تـــطـــبـــيـــق  ــ ــتــ ــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــمــــــايــــــة اجـ
ــة، وأبـــــــــرزهـــــــــا:  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــمــ ــ عــ
الحيز  توفير  القدرة على 
حماية  لتحقيق  الــمــالــي 
ــة عـــمـــومـــيـــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
والـــتـــعـــارض بــيــن تــوســيــع 
المستوى  عــلــى  التغطية 
ــة  ــايـ ــفـ الــــكــــمــــي ومــــــــــدى كـ
الموارد  المنافع في إطــار 
ــنـــادرة أو مــحــل الــصــراع  الـ

والتنافس. 
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لقــد مــرَّ تاريــخ الحركــة النســائية فــي مصــر منــذ القــرن التاســع عشــر بعــدة مراحــل 
حتــى تمكنــت المــرأة المصريــة مــن الخــروج مــن ســجن التقاليــد البالية التــي حرمتها 
ــل  ــة والسياســية، ب ــم والعمــل والمشــاركة المجتمعي ــا الطبيعــي فــي التعلي مــن حقه
حرمتهــا مــن أن تكــون إنســاًنا فــي المقــام األول. ونديــن بالفضــل للكثيــر مــن النســاء 
ا  ــا جــّدً الائــي حاربــن بــل ومنهــن -مثــل »د. دريــة فهمــي«- مــن دفعــن الثمــن غالًي
لتغييــر نظــرة المجتمــع للمــرأة وتمكينهــا فــي المســتويات كافــة. تكللــت هــذه الجهــود 
ــن الجيــل الــذي أنتمــي إليــه واألجيــال الســابقة والاحقــة أن  بالنجــاح وبفضلهــا تمَكّ
تنعــم بالكثيــر مــن الحقــوق، ومنــذ عــام 1956 أصبــح مــن حــق المــرأة المشــاركة فــي 

االنتخابــات والتمثيــل السياســي فــي البرلمــان والــذي تــم عــام 1957.

ــل  ــة، ب ولكــن ظــل دور المــرأة محــدوًدا فــي المجــال السياســي والمناصــب القيادي
وكانــت هنــاك مجــاالت بعينهــا مغلقــة أمامهــا مثــل القضــاء، وقــد حاولــت »د. عائشــة 
راتــب« أســتاذة القانــون الدولــي وأول امــرأة مصريــة تشــغل منصــب ســفيرة الحصــول 
علــى منصــب قاضيــة فــي مجلــس الدولــة وُرفــض طلبهــا رغــم حصولهــا علــى أعلــى 
ــة  ــس الدول ــذي عقــده رئيــس مجل ــن ال ــا فــي امتحــان المتقدمي ــن زمائه ــر بي تقدي
آنــذاك »عبــد الــرزاق الســنهوري«. فقامــت برفــع دعــوى ضــد الحكومــة -وهــي األولى 
مــن نوعهــا فــي مصــر- النتهــاك حقوقهــا الدســتورية، ولكنهــا خســرتها ألســباب 
سياســية وثقافيــة »لعــدم ماءمــة تعيينهــا ألنوثتهــا« ولألســف لــم يســمح لهــا القــدر 
أن تــرى المــرأة عندمــا التحقــت بمجلــس الدولــة والنيابــة العامــة فــي أكتوبــر 2021. 

ظلـَّـت المــرأة المصريــة تســير بخطــوات حثيثــة فــي مجــاالت العمــل العــام المختلفــة، 
وباألخــص فــي الحيــاة السياســية ولعبــت دورهــا الــذي ال يمكــن أن ينســاه التاريــخ 
فــي عــودة االســتقرار لهــذا الوطــن بمشــاركتها الفعالــة فــي ثــورة يونيــو 2013 ومــا 
تاهــا مــن بنــاء الدولــة المصريــة الحديثــة. وعــادة مــا تلعــب المــرأة الــدور المطلــوب 
منهــا ثــم يتــم تهميشــها، ولكــن لــم يحــدث هــذا فــي مصــر بــل تعاظــم دورهــا وُخصــص 
عــام 2017 لهــا، وفــي ضــوء هــذا كان خــروج »االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة 
2030«، وهــي بــا شــك خطــوة غيــر مســبوقة إلعطائهــا الفرصــة الحقيقيــة إلثبــات 
وتفعيــل قدراتهــا أو »تحريــر طاقاتهــا للعطــاء ودعــم مشــاركتها بيســر وأمــان« )كمــا 

مستقبل تمكين المرأة في ضوء 
االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 

2٠3٠ )رؤية ثقافية واجتماعية(

شــــاروبــــيــــم هــــبــــة  د.  أ. 
عضو مجلس الشيوخ - أستاذ األدب اإلنجليزي جامعة اإلسكندرية
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ــن  ــا ولك ــق نجــاح شــخصي له ــط تحقي ــس فق ــن شــأنه لي ــة(، وهــذا م ورد بالمقدم
أيًضــا إثــراء ودفــع عجلــة التنميــة للوطــن.

واالقتصــادي  السياســي  التمكيــن  األربعــة:  االســتراتيجية  محــاور  وتتضمــن 
واالجتماعــي وتحقيــق الحمايــة، وهــي كلهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض. ويســتند 
تعريــف االســتراتيجية لتمكيــن المــرأة علــى خمســة عناصــر، وهــي: تقديــر المــرأة 
لذاتهــا والثقــة بإمكاناتهــا، توفيــر الخيــارات لهــا والحــق فــي تحديــد هــذه الخيــارات، 
وحقهــا فــي الوصــول والحصــول علــى الفــرص والمــوارد، وأيًضــا القــدرة علــى 
التحكــم فــي مقــدرات حياتهــا، وأخيــًرا علــى التأثيــر فــي اتجــاه التغييــر االجتماعــي 
إيجابًيــا. وتهــدف االســتراتيجية أن تصبــح المــرأة المصريــة بحلــول عــام 2030 
»فاعلــة رئيســة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي وطــن يضمــن لهــا كافــة حقوقهــا 
التــي كفلهــا الدســتور، ويحقــق لهــا حمايــة كاملــة ويكفــل لهــا - دون أي تمييــز- 
الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية التــي تمكنهــا مــن االرتقــاء بقدراتهــا 

ــام بدورهــا فــي إعــاء شــأن الوطــن«. ــّم، القي ــا، ومــن ث ــق ذاته وتحقي

إذا مــا قمنــا بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى مــا حــدث منــذ إطــاق االســتراتيجية، 
ــة، فقــد  ــن الثاث ــا لبعــض األهــداف فــي مجــاالت التمكي ــد تحقيًق فســنجد بالتأكي
تبــوأت المــرأة المصريــة تقريًبــا كل المناصــب القياديــة التــي كانــت فــي الســابق 
حكــًرا علــى الرجــال وأثبتــت كفاءتهــا، بــل واســتطاعت الدخــول -كمــا ســبق الذكــر- 
إلــى مجــاالت كانــت مغلقــة أمامهــا مــن قبــل. فنحــن، وأشــير هنــا إلــى المفكــر »د. 
عبــد المنعــم ســعيد«، نــرى »حقــوق المــرأة تســير فــي عصــر مزدهــر قــدم المــرأة 
للــوزارة بأكثــر مــن أي عهــد مضــى، وكذلــك فــي الســفارات المصريــة فــي الخــارج، 
وعضويــة مجلــس النــواب )وأيًضــا الشــيوخ( ومناصــب المحافــظ وأخــرى لــم تتولهــا 
مصريــات مــن قبــل«. وهــذا مــا يوضحــه باألرقــام التقريــر الــذي أصــدره المنتــدى 
االســتراتيجي للسياســات العامــة ودراســات التنميــة تحت عنوان »المــرأة المصرية.. 
بيــن التمكيــن والتهميــش«، فقــد أشــار إلــى أن تمثيــل المــرأة بلــغ نحــو 29% مــن 
إجمالــي النــواب، وهــي أعلــى نســبة تحظــى بهــا المــرأة فــي تاريــخ البرلمــان، متفوقــة 
ــًزا  ــذي يقــدر بـــ 25.6%، لتتقــدم مصــر 72 مرك ــى المتوســط العالمــي ال ــك عل بذل
ــا فــي نســبة تمثيــل المــرأة بمجلــس النــواب خــال 9 ســنوات؛ حيــث احتلــت  عالمًي

المركــز 66 عــام 2021، مقارنــة بـــ 138 عــام 2012.

كمــا احتلــت المركــز الثانــي علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي نســبة 
ــي«  تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان لعــام 2021، ممــا جعــل »االتحــاد البرلمانــي الدول
»بالمســتويات  فــي 2020  المصــري  البرلمــان  فــي  المــرأة  تمثيــل  نســب  يصــف 
ــاء نظــر قانــون مجلــس  التاريخيــة«. وقــد وقفــت البرلمانيــات المصريــات بقــوة أثن
الشــيوخ لرفــع نســبة تمثيــل المــرأة بــه مــن 10% إلــى 25% وانتهــى القانــون بــأال تقــل 
النســبة عــن 10% ووعــد بعــض النــواب مــن الرجــال بتشــجيع زيــادة تمثيــل المــرأة فــي 
مجلــس الشــيوخ الــذي وصــل فــي 2020 إلــى 13.3%، كمــا تــم تعييــن امــرأة ألول مــرة 

بـــلـــغ تــمــثــيــل الـــمـــرأة 
إجـــمـــالـــي  مــــن   %29 نـــحـــو 
الــنــواب، وهــي أعــلــى نسبة 
ــرأة فــي  ــ ــمـ ــ تــحــظــى بـــهـــا الـ
متفوقة  البرلمان،  تــاريــخ 
ــلـــى الــمــتــوســط  بــــذلــــك عـ
ــذي يـــقـــدر بـــ  ــ الـــعـــالـــمـــي الــ
 72 مصر  لتتقدم   ،%25.6
ــا فــي نسبة  مـــركـــًزا عــالــمــّيً
بمجلس  ــرأة  ــمــ الــ تــمــثــيــل 
الـــنـــواب خـــالل 9 ســنــوات؛ 
حــيــث احــتــلــت الــمــركــز 66 
عــام 2٠21 مــقــارنــة بـــ 1٣8 

عام 2٠12. 
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فــي منصــب وكيــل مجلــس الشــيوخ. ومــن الناحيــة التشــريعية، فكمــا ذكــرت النائبــة 
»جليلــة عثمــان« فــإن »مشــروعي قانونــي مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ تضمنــا 

مبــدأ التمييــز اإليجابــي بزيــادة تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان«. 

لكــن مــن وجهــة نظــري وممــا تؤكــده األبحــاث وأيًضــا القــراءة الوثيقــة للواقــع يظــل 
ــة،  ــا وبقــوة فيمــا يخــص مجــال التمكيــن االجتماعــي ومحــور الحماي التحــدي قائًم
فلألســف لــم نســتطع بعــد »منــع الممارســات التــي تكــرس التمييــز ضــد المــرأة أو 
ــم نحقــق  ــي ل ــي تضــر بهــا، ســواء فــي المجــال العــام أو داخــل األســرة«، وبالتال الت
لهــا بعــد خمــس ســنوات مــن صــدور االســتراتيجية الحمايــة المطلوبــة. وهنــا ال بــد 
أن نعتــرف بالفجــوة الكبيــرة بيــن مــا حققتــه المــرأة مــن نجاحــات ومكاســب علــى 
المســتوى العــام والصــورة الذهنيــة الســلبية بــل والنظــرة الدونيــة التــي نتجــت عــن 
ثقافــة مجتمعيــة وخطــاب إعامــي ودينــي رّســخ لســنوات لهــذه الصــورة والنظــرة. 
ــت أحــد مظاهرهــا  ــم الســلبية تجــاه المــرأة، تمثل ــج منظومــة مــن القي ــي أنت وبالتال
ليــس فقــط فــي تزايــد العنــف ضدهــا، بــل وظهــور نــوع آخــر وهــو العنــف الرقمــي 
ــل إن األمــم المتحــدة  ــم، ب ــى مســتوى العال ــه 85% مــن النســاء عل ــذي تعرضــت ل ال
أعلنــت عمــا أطلقــت عليــه جائحــة الظــل الموازيــة لجائحــة كورونــا فــي إشــارة إلــى 

العنــف المتزايــد ضــد المــرأة إبــان وبــاء كوڤيــد-19. 

وتتعــدد أشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا المــرأة مــن عنــف جســدي ونفســي وجنســي 
ورقمــي، باإلضافــة إلــى زواج القاصــرات والتحــرش الجنســي وختــان اإلنــاث. ورغــم 
ــت  ــي صــدرت فــي عــام 2015، أثبت ــف ضــد المــرأة الت اســتراتيجية مناهضــة العن
دراســة أجراهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء حــول ظاهــرة ممارســة 
العنــف ضــد المــرأة -وتــم نشــرها فــي يونيــو 2017- أن 90% مــن النســاء تــم ختانهن، 
ــي،  ــف البدن ــل أزواجهــن، و35.1% يتعرضــن للعن ــف مــن ِقب و42.5% يتعرضــن للعن
و47.5% للعنــف النفســي، و14.5% للعنــف الجنســي، و86% مــن النســاء الاتــي 
تعرضــن للعنــف يعانيــن مشــكات نفســية، باإلضافــة إلــى زواج أكثــر مــن ربــع النســاء 

المصريــات )27.4%( قبــل بلوغهــن ســن 18 عاًمــا.

وفــي تقريرهــا الســنوي لرصــد جرائــم العنــف ضــد النســاء لعــام 2021، كشــفت 
مؤسســة إدراك للتنميــة والمســاواة »عــن ارتفــاع ملحــوظ فــي جرائــم العنــف مدفوعة 
بتزايــد العنــف المنزلــي«، فقــد تــم تســجيل 813 جريمــة عنــف خــال عــام 2021، 
مقارنــة بـــ 415 جريمــة فــي عــام 2020، و100 واقعــة انتحــار للنســاء، غالبيتهــن 
انتحــرن بســبب عنــف ومشــكات أســرية وابتــزاز جنســي وتعنيــف علــى التحصيــل 

الدراســي.

ــه؛ نظــًرا  ــع بأكمل ــة فقــط وال تعكــس الواق ــات هــي المعلن ــام واإلحصائي هــذه األرق
ألنهــا ال تــزال تمــس تابوهــات فــي المجتمــع، باإلضافــة إلــى ثقافــة الخــوف مــن 
ــن المــرأة فــي  ــق والتســاؤل حــول مســتقبل تمكي ــر القل ــد تثي اإلبــاغ، لكنهــا بالتأكي
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مصــر رغــم كل الظــروف الخارجيــة المواتيــة وأهمهــا وجــود قيــادة سياســية داعمــة 
ومجــاالت عمــل كثيــرة متنوعــة ومتجــددة، باإلضافــة إلــى كفــاءة كثيــر مــن الســيدات 
الائــي حصلــن علــى أعلــى الدرجــات العلميــة وأثبتــن جــدارة ونجاًحــا فــي وظائفهــن 
ــي  ــي وثقاف ــواٍز مجتمع ــق دعــم م ــذا، يظــل التحــدي الحقيقــي فــي خل ــة. ل المختلف
ونفســي، وهــو مــا يتطلــب الجديــة والعمــل الــدؤوب والمتكامــل بيــن أجهــزة ومحركات 
الفكــر الثقافــي والمجتمعــي والتــي تبــدأ مــن األســرة وتتواصــل مــع المدرســة وغيرها 
مــن المؤسســات التعليميــة وتتشــكل شــعورّيًا والشــعورّيًا بمــا تقدمــه وســائل اإلعــام 

المتعــددة والخطــاب الدينــي بأنواعــه المختلفــة.

لدينــا ســبع ســنوات حتــى يحــل عــام 2030 وهــي مــدة قصيــرة إلعــادة تشــكيل مــا 
ــة  ــاء. وأرى البداي ــم هدمــه، ولألســف الهــدم عــادة أســرع وأســهل مــن إعــادة البن ت
ــي تشــكيل وعــي اإلنســان/ المواطــن  ــة ف ــزال حجــر الزاوي ــي ال ت ــن األســرة والت م
الــذي ســيكون، فــي بــذر الثقــة فــي نفــس الطفــل -الفتــى والفتــاة- وترســيخ مبــادئ 
وقيــم إيجابيــة تتمثــل فــي االنتمــاء إلــى الوطــن واحتــرام وقبــول التعــدد واالختــاف. 
ــي أول  ــادل فه ــرام المتب ــى االحت ــة عل ــة المبني ــة الزوجي ــة العاق ــر أهمي ــا تظه وهن
ــك التنشــئة الســوية  ــس اآلخــر، وكذل ــع الجن ــل م ــي التعام ــل/ة ف ــاه الطف درس يتلق
التــي تعــزز باألخــص مــن ثقــة الطفلــة/ امــرأة المســتقبل فــي نفســها وتعــزز -كمــا 
تنــص االســتراتيجية- مــن »تقديــر المــرأة لذاتهــا والثقــة بإمكاناتهــا«، فلألســف 
يعمــق المجتمــع الذكــوري -والــذي تســاهم فــي ترســيخه المــرأة نفســها )ســواء 
األم أو الجدة...الــخ(- مــن النظــرة الدونيــة للمــرأة تجــاه نفســها، ويحــدث نــوع مــن 
ــة Internalization وهــو مــا جعــل نســبة ال بــأس بهــا مــن  ــق لهــذه الدوني التصدي
النســاء تقبلــن العنــف األســرى بأنواعــه وتستســلمن ألشــكال التمييــز المختلفــة فــي 
العمــل والحيــاة، وتتنازلــن عــن الكثيــر مــن الطموحــات الشــخصية والمهنيــة، وهــذا 

ــة للوطــن. ــة والمجتمعي ــة االقتصادي ــى التنمي مــن شــأنه التأثيــر الســلبي عل

ومــن هنــا تنشــأ حتميــة توعيــة المقبليــن علــى الزواج والوالدين أو أي من المســؤولين 
عــن تربيــة األطفــال والنــشء، ومــن مظاهــر التفــاؤل فــي هــذا الصــدد انتشــار برامــج 
ــة حضــور  ــت الكنيســة القبطي ــل وجعل ــزواج، ب ــل ال ــة قب المشــورة األســرية والتوعي
ــن  ــن الخطيبي ــا انفصــال بي ــزواج، ويحــدث أحيان ــام ال ــدورات شــريطة إلتم هــذه ال
فــي هــذه الفتــرة وهــو أمــر محمــود. كذلــك »أطلقــت مشــيخة األزهــر الشــريف 
برنامــج التوعيــة األســرية والمجتمعيــة، الــذي ينفــذه مركــز األزهــر العالمــي للفتــوى 
اإللكترونيــة، بالتعــاون مــع قطاعــات األزهــر المختلفــة، لمواجهــة التفــكك األســري 
والحــد مــن ظاهــرة الطــاق وتأهيــل المقبليــن علــى الــزواج«، هــذا باإلضافــة إلــى 
ــد مــن  ــي فــي هــذا المجــال. ولكــن ال ب مشــاركة بعــض مؤسســات المجتمــع المدن
المتابعــة الدقيقــة لهــذه البرامــج وتطويرهــا بمــا يتجــدد ويطفــو علــى الســطح مــن 
مشــكات وظواهــر مجتمعيــة وثقافيــة وغيرهمــا، وأيًضــا تتــم المتابعــة وتقييــم أثرهــا 

وفعاليتهــا فــي إنجــاح األســرة المصريــة والتربيــة الســوية ألطفالهــا. 

ــروف  ــ ــظـ ــ ــل الـ ــ رغـــــــم كــ
ــة  ــيــ ــواتــ ــمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
وأهـــــمـــــهـــــا وجــــــــــود قــــيــــادة 
ســـيـــاســـيـــة داعـــــمـــــة، يــظــل 
الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي في 
خلق دعم مــواٍز مجتمعي 
وثــقــافــي ونــفــســي، وهــو ما 
والعمل  الــجــديــة  يتطلب 
ــدؤوب والــمــتــكــامــل بين  ــ الـ
الفكر  ومــحــركــات  أجـــهـــزة 

الثقافي والمجتمعي.   
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مــن  أي  أو  الجامعــة  الحضانــة وحتــى  مــن  -بــدًءا  التعليميــة  المؤسســة  وتســير 
المعاهــد الدراســية- جنًبــا إلــى جنــب مــع األســرة فــي قدرتهــا الفعالــة علــى ترســيخ 
منظومــة القيــم اإليجابيــة فــي النظــر إلــى والتعامــل مــع المــرأة. وهنــا تبــرز أهميــة 
تعليــم المــرأة، فــا تــزال نســبة األميــة لإلنــاث ضعــف الرجــال، وأحياًنــا أكثــر حســب 
الفئــة العمريــة، وقــد تبّيــن أنــه مــن بيــن 42.5% مــن النســاء الاتــي يتعرضــن للعنــف 
مــن ِقبــل أزواجهــن، فــإن 37% منهــن مــن األميــات، والتعليــم هنــا ال يســعى فقــط إلــى 
محــو األميــة الكتابيــة والرقميــة، ولكــن ال بــد أن يأخــذ بقــوة أهميــة إعــداد القائميــن 
ــي  ــي والتثقيف ــوى العلم ــك المحت ــا وكذل ــة مراحله ــي كاف ــة ف ــة التعليمي ــى العملي عل
الــذي يتلقــاه المتعلــم/ة. ال بــد أن تحتــوي برامــج كليــات التربيــة التــي تقــوم بإعــداد 
المعلميــن علــى محتــوى يؤكــد المســاواة الجندريــة، ولتكــن جــزًءا مــن مقــرر حقــوق 
اإلنســان الــذي يـُـَدرَّس فــي الكثيــر مــن الجامعــات المصريــة حالًيــا. والشــيء نفســه 
ــة  ــة مــن اللغ ــواد المختلف ــي الم ــب/ة ف ــذي يدرســه الطال ــوى ال ــى المحت ــق عل ينطب
العربيــة واللغــات األجنبيــة والتاريــخ واالجتمــاع وغيرهــا. وهنــا أثمــن علــى المراجعــة 
التــي حدثــت لبعــض المناهــج الدراســية والتــي ال تــزال فــي حاجــة إلــى تطويــر أكبــر، 
ولكــن علــى األقــل تــم اتخــاذ بعــض الخطــوات ويتبقــى العنصــر البشــري، القائــم علــى 

العمليــة التعليميــة نفســها.

ويتشــابك مــع األســرة والمؤسســة التعليميــة اإلعــام المقــروء والبصــري والســمعي 
ــي  ــة الت ــة الهائل ــد تعاظــم دوره مــع الطفــرة التكنولوجي ــر بالتحدي والرقمــي، واألخي
شــهدها العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثالثــة ومــع جائحــة كورونــا. وتؤكــد الدراســات أن 
وســائل اإلعــام تؤثــر علــى الفــرد مــن خــال: »إدراكــه، أو علــى اعتقاداتــه، أو علــى 
ســلوكه، أو علــى عاطفتــه، أو علــى مواقفــه ووجهــات نظــره، وتكمــن أهميــة وســائل 
ــه فقــط علــى اســتقبال المعلومــات  اإلعــام فــي أّن العقــل البشــري ال يتوّقــف عمل
ــوم  ــا يق ــب، وإّنم ــع الوي ــة، أو مواق ــار التليفزيوني ــب، أو األخب ــن الصحــف، أو الكت م
بتحويــل كّل مــا يحصــل عليــه مــن معلومــات إلــى معرفــة، واســتنتاجات ألمــور أخــرى، 
ومعــاٍن جديــدة، ومبــادئ جديــدة تتعلّــق بالحيــاة مــن حولــه«. وتــزداد أهميــة وتأثيــر 
ــة  ــي بصف ــم العرب ــراءة عــن العال ــة الق ــاب ثقاف ــع غي ــي والبصــري م اإلعــام المرئ
عامــة، فمؤشــرات القــراءة فــي العالــم العربــي، الصــادرة عــن عــدد مــن المؤسســات 
المعنيــة مثــل منظمــة اليونســكو ومنظمــة الفكــر العربــي تبيــن »أن المعــدل العربــي 
 لســاعات القــراءة ســنوّيًا 35.24 ســاعة، وتأتــي مصــر فــي المقدمــة كأعلــى معــدل

بـ 63.85 ساعة، بواقع 40 دقيقة يومّيًا، وهي أرقام هزيلة للغاية«. 

القومــي  المجلــس  فيهــا  ســاهم  مــا  ومنهــا  الدراســات،  مــن  العديــد  نُشــر  لقــد 
للمــرأة، عــن كــم مشــاهد العنــف ضــد المــرأة باألخــص والتــي تزخــر بهــا األفــام 
والمسلســات المصريــة مــع تعظيــم صــورة الرجــل الــذي يمــارس العنــف ضــد المرأة 
ــن بعــض النجــوم ذوي الشــعبية بصــورة  ــل هــذا. ولألســف قّن ــا مــا تتقب ــي أحياًن الت
أو أخــرى للتحــرش وأصبــح عمــلًا للتباهــي بــه بــدلًا مــن التنفيــر منــه، كمــا ُقدمــت 
ــى المناصــب إلرضــاء  ــن مــن اســتقالت مــن أعل ــة ومنه ــرأة العامل صــور ســلبية للم

األســرة  مــع  يتشابك 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
اإلعـــــــــــــــــــــــالم الــــــــمــــــــقــــــــروء 
والــــــبــــــصــــــري والــــســــمــــعــــي 
والــــــــرقــــــــمــــــــي، واألخـــــــيـــــــر 
دوره  تــعــاظــم  بــالــتــحــديــد 
التكنولوجية  الطفرة  مع 
ــلــــة الــــتــــي شـــهـــدهـــا  الــــهــــائــ
العقد الثاني من األلفية 
ــة ومـــــــع جـــائـــحـــة  ــثــ ــالــ ــثــ الــ

كورونا.   
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ــارت  ــي أث ــة الت ــال الدرامي ــن األعم ــل م ــا أق ــة أخــرى، نجــد كًم ــن ناحي الرجــل. وم
قضايــا اجتماعيــة مختلفــة -خاصــة بمــا يتعلــق بالمــرأة- وخلقــت قــدًرا ال بــأس بــه 
ــد  ــن ال ب ــداع، ولك ــى اإلب ــة عل ــأي حــال لوضــع رقاب ــق أو أروج ب ــن الوعــي. ال أتف م
مــن ميثــاق شــرف -إن أمكــن التعبيــر- لمراعــاة القيــم اإليجابيــة وعــدم تجميــل أي 
صــورة مــن العنــف والتوعيــة بالبرامــج والخدمــات التــي تســاعد المــرأة فــي حالــة 
تعرضهــا للعنــف، وأيًضــا تعظيــم إســهامها المجتمعــي واالقتصــادي المرتبــط بدفــع 

ــاج. ــة اإلنت عجل

وبنفــس القــوة والتأثيــر ســواء الشــعوري أو الاشــعوري نجــد الخطــاب الدينــي، 
ومــع تبايــن المســتوى التعليمــي واالجتماعــي يظــل الديــن لــه تأثيــره الخــاص علــى 
المصرييــن بصفــة عامــة، وقــد أوضحــت إحــدى الدراســات التي صدرت عــن المركز 
الديمقراطــي العربــي، فــي ديســمبر 2017، »تداخــل العامــل الدينــي والخطــاب 
ــرة.  ــرة األخي ــات واحتياجــات المجتمــع«، خاصــة فــي الفت ــة متطلب ــي مــع كاف الدين
وهنــا ال بــد مــن االعتــراف أنــه لســنوات كان هنــاك خطــاب دينــي يتســم بالرجعيــة 
واالســتناد علــى أحاديــث -البعــض مشــكوك فيهــا- وتأويلهــا بطريقــة ترســخ لدونيــة 
ــل واإلســاءة إليهــا ممــا دفــع  ــق األيــدي فــي التغاضــي عــن حقوقهــا، ب المــرأة وتطل
ــب،  ــي أحــد أهــم المطال ــح الخطــاب الدين ــول: »تصحي ــى الق ــادة السياســية إل القي
ــى اإلطــاق«. وإن  ــم اإلســامي عل ــا بحاجــة إليهــا، فــي مصــر والعال التــي نــرى أنن
»اإلشــكالية الموجــودة فــي عالمنــا اإلســامي حالًيــا هــي القــراءة الخاطئــة ألصــول 
ديننــا«. ولكــي نخطــو خطــوة مهمــة نحــو هــذا الهــدف ال بــد مــن تطويــر التعليــم 
الدينــي فــي مصــر، وهنــاك أكثــر مــن دراســة بهــذا الشــأن، حيــث تــرى أن هــذا اللــون 
ــة  ــرز حتمي ــّم، تب ــن ث ــم األخــرى، وم ــروع التعلي ــة ف ــه كاف ــدى أهميت ــم تتع ــن التعلي م
تطويــره الــذي »ال يتعلــق فحســب بتقــدم الــدول ونموهــا وتطورهــا بــل تتعــدى أهميتــه 
إذ يضمــن بقــاء الدولــة مــن عدمــه«. ويشــمل هــذا التطويــر »التشــجيع علــى االبتــكار 
ــر  ــة وتطوي ــر والعنــف والطائفي ــي وإبعــاده عــن مناهــج التكفي ــم الدين وأنســنة التعلي
ســبل التعامــل مــع قيــم األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فضــلًا عــن محــو 

ــة..«. ــة الديني األمي

إن تصحيــح الخطــاب الدينــي لــن يتأتــى فقــط مــن خــال تطويــر التعليــم الدينــي، 
م فــي مختلــف وســائل اإلعــام  ولكــن أيًضــا مــن خــال البرامــج الدينيــة التــي تُقــدَّ
ومــن خــال الخطــب والفتــاوى التــي تقدمهــا المؤسســات الدينيــة. وهــذا يؤكــد أن 
الدعــم المجتمعــي والثقافــي والنفســي المــوازي للدعــم السياســي للمــرأة، وأيًضــا 
تحقيــق الحمايــة لهــا، مبنــي علــى التداخــل والترابــط الوثيــق بيــن األســرة والتعليــم 
واإلعــام والمؤسســات الدينيــة، وعلــى ضــرورة التعــاون المنظــم والمســتمر بينهــم، 
وأال يكونــوا جــزًرا منعزلــة. ولكــن هــذا التشــارك يجــب أن يُبنــى علــى دراســات 
وإحصــاءات حديثــة توضــح مــا تــم إنجــازه مــن المحــاور األربعــة لاســتراتيجية 
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــع قيــاس األثــر التشــريعي لبعــض القوانيــن 

مثــل تجريــم ختــان اإلنــاث. 

إن الدعم المجتمعي 
والنفســــــــــــــــي  والثقافــــــــــــــي 
الموازي للدعم السياسي 
تحقيق  ــا  ــًضــ وأيــ ــلـــمـــرأة،  لـ
مبني  للمــــــرأة،  الحمايـــــة 
على الــتــداخــل والــتــرابــط 
األســـــــــــــــرة  بين  الوثيــــــــــــق 
واإلعـــــــــــــــــــــــالم  والتعليــــــــم 
الدينيـــــــة،  والمؤسســــــــــــات 
التعــــــاون  ضــــــــــرورة  وعلى 
والمستمـــــــــــــــــر  المنظــــــــــــم 

بينهم.  
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وختاًمــا، فــإن هــذا التعــاون مــن شــأنه المســاهمة فــي إنجــاح أهــداف االســتراتيجية 
الوطنيــة لتمكيــن المــرأة والتــي ترتبــط بدورهــا بتحقيــق التنميــة المســتدامة ورؤيــة 
ــة نفســها  ــز بنفســها وتســتطيع تنمي ــي تنشــئ امــرأة تعت مصــر 2030. فاألســرة الت
ــى تعليمهــا وتتعــاون مــع المؤسســة  ــى كافــة المســتويات، ســتحرص بالتأكيــد عل عل
التعليميــة فــي هــذا الشــأن وتوفــر لهــا التنشــئة الدينيــة الوســطية المعتدلــة، وهــذا 
مــن شــأنه أن يخلــق لديهــا الوعــي الكافــي فــي تعاملهــا مــع وســائل اإلعــام، والقــدرة 
ــى أي مــن أفــراد األســرة.  ــق عل ــن الغــث والســمين، وهــو مــا ينطب ــز بي ــى التميي عل
ولــذا يظــل التحــدي والضــرورة الملحــة فــي أن تجتمــع الجــزر المنعزلــة لوضــع آليــة 
ــة  ــق التنمي ــة رئيســة فــي تحقي ــح فاعل ــرأة لتصب ــن الم ــم نحــو تمكي واضحــة المعال
المســتدامة فــي وطــن يضمــن لهــا علــى أرض الواقــع وفــي الحيــاة اليوميــة وفــي 
مختلــف مجــاالت الدراســة والعمــل كافــة حقوقهــا الدســتورية ممــا يحقــق لهــا حمايــة 
كاملــة ويكفــل لهــا- دون أي تمييــز- الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
التــي تســتحقها، والتــي مــن شــأنها االرتقــاء بقدراتهــا وتحقيــق ذاتهــا، ومــن ثــّم، 
ــه يســتحق  ــل وشــائك، ولكن ــق طوي ــام بدورهــا فــي إعــاء شــأن الوطــن. الطري القي

المضــي فيــه بخطــى ثابتــة ومســتدامة. 
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فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 2003 اعتمــدت الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة 
ــام  ــن كل ع ــن شــهر ديســمبر م ــوم التاســع م ــة مكافحــة الفســاد، وحــددت ي اتفاقي
يوًمــا دولّيًــا لمكافحــة الفســاد؛ وذلــك لنشــر الوعــي بأهميتــه. ودخلــت تلــك االتفاقيــة 
حيــز التنفيــذ فــي ديســمبر مــن عــام 2005، ووصــل عــدد الــدول التــي صادقــت 
علــى أحكامهــا 189 دولــة، وكانــت مصــر مــن أوائــل تلــك الــدول التــي صادقــت علــى 
االتفاقيــة وشــاركت فــي صياغتهــا. وعقــب نجــاح ثــورة 30 يونيــو 2013، وفــي ضــوء 
رغبــة شــعبية جارفــة لبــدء مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ وطننــا العزيــز مصــر، دعــت 
ــق  ــد أطل ــة لمكافحــة الفســاد. وق ــي اســتراتيجية وطني ــى تبن ــادة السياســية إل القي
الســيد رئيــس الجمهوريــة تلــك الدعــوة خــال االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحــة 
الفســاد، والــذي ُعقــد بمقــر هيئــة الرقابــة اإلداريــة فــي 9 ديســمبر 2014. وجــاءت 

ــت علــى مــا يلــي: ــا للمــادة 218 مــن الدســتور، والتــي نَصّ الدعــوة تطبيًق

»تلتــزم الدولــة بمكافحــة الفســاد، ويحــدد القانــون الهيئــات واألجهــزة الرقابيــة 
ــا  ــة المختصــة بالتنســيق فيم ــزة الرقابي ــات واألجه ــزم الهيئ ــك، وتلت المختصــة بذل
بينهــا بمكافحــة الفســاد، وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية؛ ضماًنــا لحســن إدارة 
الوظيفــة العامــة والحفــاظ علــى المــال العــام، ووضــع ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بالمشــاركة مــع غيرهــا مــن الهيئــات واألجهــزة المعنيــة، 
وذلــك علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون«. وتضمنــت اســتراتيجية مكافحــة الفســاد 

التــي تبنتهــا مصــر ثاثــة محــاور رئيســة، وهــي:

المحور األول: إصدار القوانين واللوائح التي من شأنها تحقيق مكافحة الفساد.

المحـور الثانـي: تمكيـن الجهـات الرقابيـة والقضائيـة القائمـة مـن العمل على إنفاذ 
تلك االستراتيجية.

المحـور الثالـث: توافـر اإلرادة الحقيقيـة لـدى القيـادة السياسـية لمكافحـة الفسـاد 
دون تسـتر علـى الفسـاد والمفسـدين أّيًـا كانـت مناصبهـم أو مواقعهـم.

قراءة في االستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد )2٠23/2٠3٠(

رفــعــت قمصان ــواء/  ــلـ الـ

مستشار رئيس مجلس الوزراء سابًقا
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وقــد جــاء قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 493 لســنة 2014 معــدلًا للقــرار رقــم 
2890 لســنة 2010 ليضــع تلــك االســتراتيجية موضــع التنفيــذ؛ ليبــدأ تنفيــذ المرحلة 
األولــى منهــا )2018/2014(، وذلــك مــن خــال تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء، وعضويــة وزراء: العــدل، والتنميــة المحليــة، 
والتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، والتضامــن االجتماعــي، ورئيســي هيئــة الرقابــة 
اإلداريــة وهيئــة النيابــة اإلداريــة، وممثليــن عــن وزارتــي الداخليــة والخارجيــة، وعــن 
كل مــن جهــاز المخابــرات العامــة، والجهــاز المركــزي للمحاســبات، ووحــدة مكافحــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والنيابــة العامــة، وجهــاز الكســب غيــر المشــروع.

ــة األمــم المتحــدة بالجهــد المصــري المبــذول فــي هــذا الشــأن،  وقــد أشــادت هيئ
وأُدِرَجت االستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد كإحدى أهم الممارسات 
الناجحــة لمصــر فــي مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. وقــد عملــت األجهــزة 
المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــكل جــد وإخــاص؛ لتطبيــق االســتراتيجية وتنفيــذ 
أهدافهــا وتفعيــل محاورهــا؛ حيــث أُصــِدَرت مجموعــة مــن التشــريعات القانونيــة 
الهادفــة إلــى تنظيــم الجهــاز اإلداري للدولــة ومحاربــة الفســاد، مثــل: قانــون الخدمــة 
المدنيــة، وقانــون منــع تضــارب المصالــح للموظفيــن الحكومييــن، وميكنــة قــرارات 
الذمــة الماليــة. وتوالــت مراحــل تنفيــذ تلــك االســتراتيجية؛ حيث أطلق الســيد رئيس 
الجمهوريــة فــي ختــام فعاليــات منتــدى إفريقيــا 2018 )الكوميســا(، بشــرم الشــيخ، 
المرحلــة الثانيــة )2022/2019( فــي 9 ديســمبر 2018، والتــي اســتهدفت: تطويــر 
جهــاز اإلدارة بالدولــة ليكــون ُكفًئــا وفّعــالًا، وتقديــم خدمــات عامــة ذات جــودة عاليــة، 
وتفعيــل آليــات الشــفافية بالوحــدات الحكوميــة، وتطويــر البيئــة التشــريعية الداعمــة 
لمكافحــة الفســاد، وتحديــث اإلجــراءات القضائيــة تحقيًقــا للعدالــة الناجــزة، ودعــم 
ــادة الوعــي المجتمعــي  ــه، وزي ــة مــن الفســاد ومكافحت ــون للوقاي ــاذ القان جهــات إنف
بأهميــة مكافحــة الفســاد، ومشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي بالقطــاع الخــاص 

فــي منــع الفســاد.

وفــي 15 ديســمبر 2022، أُطِلَقــت المرحلــة الثالثــة مــن االســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد )2030/2022( فــي احتفــال كبيــر ُعِقــد بمقــر هيئــة الرقابــة 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  وبحضــور:  الجمهوريــة،  رئيــس  رعايــة  تحــت  اإلداريــة 
والســادة الــوزراء، وكل ذي صلــة بتلــك االســتراتيجية، وممثلــي بعــض المنظمــات 
الدوليــة المعنيــة، وعــدد مــن الســفراء؛ وذلــك بالتزامــن مــع احتفــال العالــم باليــوم 
العالمــي لمكافحــة الفســاد. وتمثلــت الرؤيــة الُمعلَنــة فــي ضــرورة الوصــول إلــى 
مجتمــع يـُـدِرك مخاطــر الفســاد ويرفضــه، ويُعلــي قيــم النزاهــة والشــفافية، وكذلــك 
ضــرورة اشــتراك كل فئــات المجتمــع فــي مكافحــة الفســاد والتعــاون مــع الجهــات 

المعنيــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة؛ تحقيًقــا لرؤيــة مصــر الشــاملة 2030.

ــادت »هــيــئــة األمــم  أشــ
ــالــــجــــهــــد  الــــــمــــــتــــــحــــــدة« بــ
ــمـــصـــري الـــمـــبـــذول فــي  الـ
مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد، 
»االستراتيجية  ــت  ــ وُأدِرَجــ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــمــــصــــريــــة 
لمكافحة الفساد« كإحدى 
أهم الممارسات الناجحة 
الوقاية  في مجال  لمصر 

من الفساد ومكافحته.  
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ــد رئيــس مجلــس الــوزراء فــي كلمتــه خــال ذلــك المؤتمــر أهميــة وجــود رؤيــة وطنيــة واضحــة لتوفيــر بيئــة وطنيــة  وقــد أَكّ
نزيهــة تكافــح الفســاد، وأن الحكومــة ماضيــة فــي العمــل علــى مبادئهــا األساســية المتمثلــة فــي النزاهــة والشــفافية 
ــد غايــات ال بــد مــن الســعي لتحقيقهــا؛ وذلــك  والمســاواة والمشــاركة والمســاءلة وســيادة القانــون، وأن تلــك األمــور تَُع
ألن آثــار الفســاد ليســت مجــرد أضــرار ماديــة واقتصاديــة، إنمــا تمتــد للجوانــب االجتماعيــة واإلنســانية المؤثــرة علــى 
المجتمــع كلــه. كمــا أكــد أن الحكومــة ســتعمل علــى تدعيــم النتائــج التــي حققتهــا المرحلتــان الســابقتان )األولــى والثانيــة( 
مــن تحســين تصنيــف مصــر بغالبيــة التصنيفــات التــي يصدرهــا البنــك الدولــي، إلــى تطويــر بوابــة مصــر الرقميــة 
التــي تتيــح التحصيــل اإللكترونــي وتقديــم الخدمــات العامــة إلكترونّيًــا، مشــيًرا فــي الوقــت نفســه إلــى أن المرحلــة 
الثالثــة مــن هــذه االســتراتيجية تأتــي متزامنــة مــع تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة يواجههــا العالــم أجمــع ال مصــر 
 وحدهــا، وأن هــذه التحديــات قــد تفتــح البــاب النتشــار ممارســات فاســدة؛ ممــا يســتوجب التعامــل معهــا بــكل حســم؛ 
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تــــــــأتــــــــي الـــــمـــــرحـــــلـــــة 
الثالثة من االستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد 
ــع تـــحـــديـــات  ــ مـــتـــزامـــنـــة مـ
ــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  ــتـــصـ اقـ
التحديات  وهــذه  عالمية، 
قــد تــفــتــح الــبــاب النــتــشــار 
مـــمـــارســـات فــــاســــدة؛ مــمــا 
معها  التعامل  يستوجب 
بكل حسم؛ وذلك لما لها 
من أثر سلبي على عملية 

التنمية.  

وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر ســلبي علــى عمليــة التنميــة، وضــرورة العمــل علــى تحقيــق 

الرؤيــة الواضحــة لتلــك االســتراتيجية فــي هــذه المرحلــة، وهــي: خلــق بيئــة وطنيــة 

النزاهــة  فــي  المتمثلــة  األساســية  بمبادئهــا  وااللتــزام  الفســاد،  تكافــح  نزيهــة 

َدت خمســة  والشــفافية والمشــاركة وســيادة القانــون والمســاواة والمســاءلة. وقــد ُحــدِّ

ــة مــن االســتراتيجية، وهــي: أهــداف فــي هــذه المرحل

الهــدف األول: ضــرورة أن يكــون الجهــاز اإلداري للدولــة علــى مســتوى عــاٍل مــن 

الكفــاءة والفاعليــة ويقــدم خدمــات متميــزة للمواطــن والمســتثمر.

الهــدف الثانــي: إتمــام البيئــة التشــريعية والقضائيــة الداعمــة لمكافحــة الفســاد 

قــة للعدالــة الناجــزة. والُمحقِّ

الهدف الثالث: ضرورة وجود جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

ــه، ونشــر  ــى مكافحت ــادر عل ــق مجتمــع واٍع بمخاطــر الفســاد وق الهــدف الرابــع: خل

ثقافــة رافضــة لــه.

الهــدف الخامــس: ضــرورة وجــود تعــاون دولــي وإقليمــي فّعــال فــي مجــال مكافحــة 

الفســاد.

ــع رئيــس  وعلــى هامــش مؤتمــر إطــاق المرحلــة الثالثــة مــن تلــك االســتراتيجية، وَقّ

هيئــة الرقابــة اإلداريــة اتفاقيتيــن للتعــاون فــي مجــاالت ذات صلــة مــع وزارة الشــباب 

والرياضــة، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

وختاًمــا، ال تــزال الدولــة المصريــة تعمــل بجميــع أجهزتهــا المعنيــة وذات الصلــة 

بهــذا األمــر بــكل جهــد وإخــاص لتحقيــق متطلبــات المرحلــة الحاليــة مــن تلــك 

ــول عــام 2030، وبمــا يتفــق مــع  ــى الهــدف المنشــود بحل االســتراتيجية، وصــولًا إل

ــز مصــر.  ــا العزي ــدم لوطنن ــر والتق ــق الخي ــة، ويحق ــة الوطني الرؤي
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لماذا خلت بابل من األطباء؟ 
كأول  الفريد  بشغفه  القوانين  وضع  في  يتشدد  »حمورابي«  البابلي  الملك  كان 
وكان  والنار،  بالحديد  عظمى  إمبراطورية  ببناء  ولحلمه  التاريخ،  في  المشرعين 
للطب في ممارسته نصيب من تشدده، فمن يخطئ من األطباء كان يُعَدم حتى لو 
كان الخطأ بسيًطا، إلى أن أحجم األطباء عن ممارسة هذه المهنة في ذلك العصر؛ 
خوًفا من قوانين »حمورابي«، وقد قال »هيرودوت« في ذلك بعد ثمانية عشر قرًنا: 
التي  بابل، وتُِرك المرض لحكمة »حمورابي« المتشددة  »لم يكن هناك أطباء في 
لم تدرك أن الطب ليس سحًرا وإنما ممارسة لمساعدة الطبيعة، قد تصيب وقد 
وفّنًا  متقدًما  علًما  الطب  يصبح  أن  قبل  البعيد  الماضي  في  هذا  وكان  تخطئ«. 
عظيًما له أصوله وقواعده التي ينبغي للطبيب االلتزام بها، ومعايير جودة مقننة ال 
يُقبَل التهاون فيها، ومن يخرج عليها يُعاَقب ولكن ليس باإلعدام أو السجن، وإنما 
بالوقف عن العمل والممارسة، والتعويض المالي للمريض إذا ثبت خطؤه بالتحقيق 

الفني المحايد النزيه.

الخطأ الطبي
يمثل خروج الطبيب أو مساعديه عن األصول العلمية الثابتة في أثناء أداء عملهم 
سواء كان جراحّيًا أو غير جراحي إهمالًا أو رعونة أو عدم احتياط أو عدم التزام 
المحايد  المشرع  ويرى  المرشدة،  اإلكلينيكية  الدالئل  أو  للعمل  المنظمة  باللوائح 
أن  يجب  بل  اليسير،  الخطأ  مساعديه  أو  الطبيب  مسؤولية  لتقدير  يكفي  ال  أنه 
يكون خطًأ جسيًما مسبًِّبا لضرر شديد، والحجة هنا أن الخطأ اليسير جائز على 
كل إنسان، ولكن لكي تقوم المسؤولية عن الخطأ ال بد أن يحدث ضرر مؤكد في 
أو حدث  عنه ضرر  ينتج  لم  كان هناك خطأ  فإذا  بينهما،  مباشرة  عاقة سببية 
ضرر لم يكن بينه وبين الخطأ عاقة سببية مباشرة انتفت المسؤولية عن الطبيب، 
وخاصة الجنائية، ويقع على عاتق جهة علمية متخصصة مهمة تقدير الخطأ، من 
خال فحص كل حال بنزاهة وحيادية، وتقدير العقوبات المدنية، سواًء كانت إلغاء 
جميعهما  أو  المناسب،  المالي  التعويض  أو  المؤقت،  الوقف  أو  العمل،  ترخيص 
مًعا وليس لجهة أخرى اللجوء إلى إجراءات جنائية كالحبس إال في حالة الجرائم 
المعروفة حصًرا، مثل جرائم السرقة أو االتجار في األعضاء البشرية، أو العمل في 

مكان غير مرخص أو معتمد أو في تخصص غير التخصص.

إشكالية المسؤولية الطبية

ــام ــنــ غــ عـــــــــالء  د. 
خبير سياسات صحية وعضو لجنة كتابة قانون التأمين الصحي الشامل
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المسؤولية ليست فردية
قاصًرا  فْهًما  فقط  بالمريض  الطبيب  عاقة  في  الطبية  المسؤولية  حْصر  يمثل 
المؤسسي  اإلطار  مسؤولية  تشمل  ألنها  ذلك،  من  وأعمق  أكبر  فهي  للمسؤولية، 
ومحددات  وأخاقياته  تقديمه  ومنافذ  وإدارته  تمويله  وطبيعة  بمجمله  الطبي 
رقابته وجودته. وتبدأ المسؤولية من رأس هرم النظام الطبي، وتنتهي عند قواعده 
المسؤولة هنا مسؤولية مؤسسية تعاقدية شاملة، فهل نصلح النظام الصحي أولًا 
ا! ال جدوى من ذلك في ظل غياب  قبل أن نسجن آخر جندي يحترق فيه تعًبا وكّدً

مؤسسية معتمدة وأخاقية وجادة وحديثة. 

حقوق المرضى واألطباء
ومساعديهم،  األطباء  في  المتمثلة  الطبية،  المؤسسة  على  المريض  حقوق  من 
أن يتم قيد وتسجيل نماذج معتمدة وثابتة لوثائق طبية، ومنها إقرارات العمليات 
والتدخات الجراحية وغير الجراحية، ويتم صياغة هذه اإلقرارات بالشكل الذي 
له  بديل آخر  أنه حتمي، وال  بما سيتم، ومتأكًدا  يكون عالًما  أن  للمريض  يضمن 
متاح، ويجب أيًضا أن تنص أوراق العمليات الجراحية بمحضر ثابت وموثَّق لمقابلة 
كل  توثيق  يشمل  والذي  العاجلة،  غير  العمليات  في  التخدير  طبيب  مع  المريض 
الفحوصات المطلوبة قبل العملية، وإطاع طبيب التخدير على كل ما يخص التاريخ 
المرضي للمريض، وهذه النماذج يجب أن تكون ثابتة مقننة وموحدة في كل األنظمة 
الصحية، حكومية أو خاصة، ويكون لها صيغة قانونية لاحتكام إليها عند اللجوء 

للفصل في أي مشكلة. 

ويكون اإلقرار من نسختين نسخة يحتفظ بها المريض، ونسخة تحتفظ بها المنشأة 
الطبية، ويمكن إلحاق ذلك بقاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالدولة يكون للطبيب 
المؤهل حق الدخول إليها بكود خاصة به بتسجيل العملية كخطوة نحو وجود قاعدة 
بيانات حقيقية ومفيدة للبحث العلمي والنظام الصحي بكل أشكاله، وال تكون أي 
جهة خاصة مستثناة من ذلك. كذلك فإن التذكرة الطبية للعاج داخل المستشفيات 
يجب أن يتم تقنين بنودها وشكلها؛ ألنها تُعتبر وثيقة قانونية لما تم عمله للمريض، 
وأن يلتزم الطبيب أو المستشفى بإعطاء بيان محاسبي مفصل، وتسعير للخدمات 
والمستلزمات واألدوية التي تم إعطاؤها للمريض، وتطبيق نسب الخدمات وأسعار 

الخدمات الطبية التي تم تقديمها، خصوًصا في المستشفيات الخاصة. 

وفي السياق ذاته، يتضمن حق المريض تطبيًقا شاملًا لنظام التأمين الصحي العادل، وال 
يُسمح بدفع أي أموال مباشرة من ِقبل المواطن في كل األحوال، خاصة حاالت الطوارئ 
المهِددة للحياة في القطاع الخاص الطبي واالستثماري. وكذلك حق المواطن في تفعيل 
والعيادات على حقه في  الخاصة  الطبية  المؤسسات  تغوُّل  مواجهة  القانون في  دولة 
العاج التأميني، وحق المريض في تفرغ األطباء للعمل في مكان محدد إلمكانية التأكد 
لمتابعة شكواه  آليات واضحة  المواطن في وجود  أدائهم ومحاسبتهم عليه، وحق  من 

الخاصة بانتهاك حقوقه في الخدمات الصحية، سواء الخاصة أو العامة. 

يـــــــــمـــــــــثـــــــــل حــــــــْصــــــــر 
ــة الـــطـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــب  ــبــ فــــــــي عـــــــالقـــــــة الــــطــ
بـــالـــمـــريـــض فـــقـــط فــْهــًمــا 
فهي  للمسؤولية؛  قــاصــًرا 
ــك؛  ــن ذلــ ــق مــ ــمــ أكـــبـــر وأعــ
ألنــــهــــا تـــشـــمـــل مــســؤولــيــة 
الطبي  المؤسسي  اإلطــار 
تمويله  وطبيعة  بمجمله 
تقديمه  ومــنــافــذ  وإدارتـــــه 
ــددات  ــحــ وأخـــالقـــيـــاتـــه ومــ

رقابته وجودته.  
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ومن ناحية أخرى، تتضمن حقوق األطباء ومساعديهم في النظام الصحي حماية 
الفريق الصحي كله من أي عنف أو اعتداءات بدنية أو معنوية أثناء تأدية عملهم، 
خاصة الفريق المساعد، من تمريض وخافه، وتشديد العقوبة على من يرتكب مثل 
هذه االعتداءات. وحق األطباء ومساعديهم في التدريب المستمر والتعليم، وإتاحته 
بدون تكلفة، بما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم وخبراتهم، فضلًا عن حق األطباء في 
لمكان  باالنتماء  بما يجعلهم يشعرون  المناسب، مادًيّا ومعنوّيًا،  العمل  توافر مناخ 

العمل من خال التمتع بأجور كريمة.

الرؤية المستقبلية للمسؤولية الطبية
تشريعية  فجوة  وجود  إزاء  واضحة  تنبيهات  وهناك  عاًما  عشرين  من  أكثر  منذ 
صحية فيما يخص عاقة المؤسسة الطبية باألطباء والمرضى، ومدى توافر عنصر 
والطبية  النقابية  القيادات  من  العديد  ظهر  وقد  المسؤولية،  هذه  على  المحاسبة 
واستنكرت  الطبية،  المسؤولية  بشأن  قانون  تشريع  إلى  تدعو  اإلعام  وسائل  في 
إصدار عقوبات جنائية لألخطاء المهنية الطبية، وقالت إنه من غير المقبول وصف 
أي خطأ طبي بأنه جريمة قتل، وإنه ال ينبغي محاسبة األطباء جنائًيّا في حاالت 
األخطاء المهنية بموجب قانون العقوبات؛ نظًرا إلى وجود العديد من األسباب في 
العمل الطبي التي قد تؤدي إلى وفاة المريض، على سبيل المثال، مضاعفات المرض 
يعاني  ذلك  إلى  باإلضافة  المهني،  الخطأ  أو  الطبي  التدخل  ومضاعفات  نفسه، 
القيادات  هذه  وحذرت  العاج،  خيارات  نقص  من  مصر  في  المستشفيات  معظم 
من استمرار توصيف األخطاء الطبية التي تؤدي إلى الوفاة بالقتل؛ مما قد يدفع 
المراكز الطبية في  المعقدة. ففي أكبر  التوقف عن معالجة الحاالت  إلى  األطباء 
العالم يحدث أن يموت المرضى؛ مما يحتم تأسيس قانون المسؤولية الطبية بشكل 
دقيق ومتوازن، كوسيلة لحماية حقوق المرضى، وحماية الفريق الطبي أيًضا، وتنظيم 
عملية المساءلة فيما يتعلق باألخطاء الطبية؛ حيث إنه يضع المسؤولية على المنشأة 
الطبية ككل، وليس الطبيب شخصًيّا، ولطالما كان ذلك مطلًبا لألطباء، ويمكن أن 

يصبح مكسًبا لكٍلّ من األطباء والنظم الصحية ككل؛ ألنهم سيشعرون بالحماية.

لهذا السبب أقّرت النقابة العامة ألطباء مصر بوجود أخطاء يرتكبها األطباء، وأن 
نسبة األخطاء قد تكون أكثر من المعدالت العالمية؛ مما يدعو صانعي القرار إلى 
محاولة فهم أسباب حدوث هذه األخطاء، وتوفير ظروف عمل أفضل لألطباء تقلل 
من هامش الخطأ، ويشمل ذلك التعليم الطبي المستمر، والتدريب، وتحسين بيئة 
بأنه في  أقّرت  العامة، كما  الطبية  المؤسسات  العمل، وزيادة األجور، خاصة في 

حاالت اإلهمال الطبي الجسيم ال بد من تطبيق عقوبات رادعة.

وختاًما، ليس كل خطأ طبي يعكس وجود إهمال جسيم، وقد تّمت صياغة مسودة 
عدة  بصياغة  البرلمان  قام  كما  األهداف،  هذه  يحقق  بالفعل  النقابة  من  قانون 
إلى  الوصول  يحتم  مما  للجدل؛  محلًا  القضية  تزال  وال  نفسه،  القانون  من  نسخ 
نقاط توافق حول قانون واحد يقره البرلمان وأصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلو 
المرضى؛ فالهدف االستراتيجي األساسي هو سن هذا التشريع المهم والحيوي في 

أقرب وقت، لتنظيم العاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها. 

حقوق  أبـــرز  تتضمن 
في  ومساعديهم  األطــبــاء 
الــصــحــي حماية  الــنــظــام 
من  كله  الصحي  الــفــريــق 
اعـــــتـــــداءات  أو  ــنـــف  عـ أي 
بــدنــيــة أو مــعــنــويــة أثــنــاء 
ــهـــم، خـــاصـــة  ــلـ ــمـ ــة عـ ــ ــأديـ ــ تـ
ــاعـــد، مــن  ــمـــسـ ــق الـ ــريـ ــفـ الـ
تمريض وخالفه، وتشديد 
يرتكب  مــن  على  العقوبة 
مثل هذه االعتداءات.   
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العلـوم  أسـتاذ   Joseph Nye نـاي«  »جوزيـف  إلـى  يرجـع  كمفهـوم  الناعمـة  القـوة 
السياسـية بجامعـة هارفـارد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، والـذي صاغـه عـام 
1990 فـي كتـاب لـه بعنـوان »وثبـة نحـو القيـادة: الطبيعـة المتغيـرة للقـوة األمريكيـة« 
)Bound to Lead.. The Changing Nature of American Power( لوصف 
القـدرة علـى التأثيـر واإلقنـاع، فضـلًا عن الجذب واالسـتحواذ دون إكراه أو اسـتخدام 

للقـوة والتهديـد، كوسـيلة لتحقيـق األهـداف المطلوبـة. 

وقـد قـام »جوزيـف نـاي« بتطويـر المفهـوم الحًقـا فـي كتـاب صـدر لـه عـام 2004، 
 Soft Power: The( »بعنـوان »القـوة الناعمـة: وسـائل النجاح في السياسـة الدوليـة
Means to Success in World Politics(، متطرًقـا إلـى مزيـد مـن التفاصيـل 
األهـداف  لتحقيـق  اسـتخدامها  يمكـن  التـي  الناعمـة  القـوة  وأدوات  بشـأن مصـادر 

المرجـوة دون حـروب أو تدميـر أو صراعـات أو أٍيّ مـن أدوات اإلكـراه. 

تعريف القوة الناعمة 
ف »نـاي« القـوة الناعمـة بأنهـا: »القـدرة علـى الحصـول علـى مـا تريـد عـن طريـق  عـرَّ
الجـذب واإلقنـاع، بـدلًا مـن القسـر واإلرغـام واإلكـراه«. وفـي الوقـت الحالـي، اكتسـب 
مفهـوم القـوة الناعمـة زخًمـا كبيـًرا؛ إذ بـات يسـتخدم علـى نطـاق واسـع فـي الشـؤون 
والدبلوماسـيين،  والسياسـيين،  المحلليـن  ِقبَـل  مـن  الدوليـة  والعاقـات  السياسـية 
السياسـي،  االجتمـاع  علـم  ومتخصصـي  المـدى،  طويلـة  االسـتراتيجيات  وواضعـي 

والقيـادات األمنيـة.

وفـي ضـوء ذلـك، يمكـن تعريـف القـوة الناعمة بأنها: »عكس القوة الصلبة أو الخشـنة 
أو الصلـدة«، بمعنـى القـدرة علـى اإلقنـاع والتأثيـر فـي بعـض األطـراف حتـى تتـم 
االسـتجابة لرغبـات الطـرف/ الدولـة التـي تمـارس القـوة الناعمـة. ويمكـن فـي هـذا 
الصـدد االسـتفادة مـن أدوات عديـدة؛ منهـا: الثقافـة، والفنـون، والرياضـة، فضلًا عن 

القوة الناعمة لمصر.. آفاق 
مستقبلية

أ. د. مدحت محمد أبو النصر

أستاذ تنمية وتنظيم المجتمع - كلية الخدمة االجتماعية - جامعة حلوان

القوة  تعريف  يمكن 
الـــنـــاعـــمـــة بـــأنـــهـــا الـــقـــدرة 
ــاع والـــتـــأثـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــلـــى اإلقـ عـ
فــي بعض األطـــراف حتى 
تــتــم االســتــجــابــة لــرغــبــات 
ــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ ــرف/ الـ ــ ــطـ ــ الـ
تمارس القوة الناعمة.   
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الدبلوماسـية، والمسـاعدات الخارجيـة. ويضطلـع بهـذه األدوات كٌل مـن مؤسسـات 
الدولـة، ومنظمـات المجتمـع المدنـي، ووسـائل اإلعـام، إلـى جانـب إمكانيـة توظيـف 

وسـائل التواصـل االجتماعـي أيًضـا فـي هـذا الشـأن. 

القوة الناعمة لمصر
اسـتخدم الرئيـس المصـري »جمـال عبـد الناصـر« القـوة الناعمـة المصريـة ببراعـة 
شـديدة خـال خمسـينيات وسـتينيات القـرن العشـرين، وذلـك مـن خـال توظيـف 
أدوات السـينما، والفن، فضلًا عن االسـتفادة من مكانة مؤسسـة األزهر، واسـتقطاب 
الطـاب مـن الخـارج للدراسـة فـي مصـر، بمـا أضـاف للقـوة الناعمة المصريـة مكانة 

كبيـرة تـكاد تماثـل األهميـة االسـتراتيجية لحجـم البـاد وموقعهـا الجغرافـي. 

ومـع ذلـك، فـإن القـوة الناعمـة لمصـر لـم تسـتمر علـى الوتيـرة نفسـها؛ إذ أصابهـا 
تراجـع ألسـباب عديـدة، غيـر أنهـا سـرعان مـا اسـتعادت صحوتهـا خـال السـنوات 
األخيـرة، وهـو مـا تجلّـى بوضـوح فـي عـدة مظاهـر، منهـا علـى سـبيل المثـال: زيـادة 
سـد  بنـاء  فـي  والمسـاهمة  اإلفريقيـة،  الـدول  معظـم  مـع  الدبلوماسـية  العاقـات 
المتحـف  العاقـات مـع دولـة قطـر، وافتتـاح  بتنزانيـا، وإعـادة  نيريـري«  »جوليـوس 
القومـي للحضـارة المصريـة بالفسـطاط، وافتتـاح طريـق الكباش فـي مدينة األقصر، 
وبيئيـة  وتكنولوجيـة  معاييـر معماريـة  علـى  بنـاء  الجديـدة  اإلداريـة  العاصمـة  وبنـاء 
عالميـة، وعْقـد العديـد مـن المؤتمـرات العالميـة واإلقليميـة والعربيـة، مثـل مؤتمـر 
شـهر  خـال   )COP27( الشـيخ  شـرم  فـي  المنـاخ  بتغيـر  المعنـّي  المتحـدة  األمـم 

 .2022 نوفمبـر 

مالمح القوة الناعمة لمصر 
إن دور الثقافـة كقـوة ناعمـة ال يمكـن أن يعمـل بمعـزل عـن القـوى األخـرى؛ فالثقافـة 
يجـب أن تشـارك بـأدوار فـي تعزيـز النمـو االقتصـادي، كمـا يجـب أن تكـون ظهيـًرا 
لـكل عمليـات التنميـة وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة.  وإذا كنـا نبحـث عـن اسـتعادة 
الرائـد فـي المنطقـة، فسـيتعين علينـا أن نبحـث عـن الصناعـات  الـدور المصـري 
الثقافة، مثل صناعة النشـر والسـينما، وهذا يتطلب دخول القطاع الخاص بقوة في 
هـذه الصناعـات؛ إلعادتهـا إلـى سـابق عهدهـا، بمـا يُسـهم فـي تعزيـز الـدور المصري 

اإلقليمـي والدولـي.

البحـر  دول  لـدى  بجاذبيـة  تحظـى  مصـر  أن  سـنجد  المصريـة،  للحالـة  وبالنظـر 
المتوسـط والـدول العربيـة؛ بسـبب مـا تحظـى بـه مـن قيـم التسـامح والديمقراطيـة، 
فضـلًا عـن موقعهـا الجغرافـي االسـتراتيجي، وأيًضـا سياسـتها الخارجيـة المتزنـة، 
وهـي عوامـل تتسـم بقبـول لـدى اآلخريـن، األمـر الـذي ينعكـس علـى اسـتمرار جاذبية 

مصـر فـي محيطهـا اإلقليمـي، وعلـى المسـتوى الدولـي. 

عــن  نـــبـــحـــث  ــا  ــنـ كـ إذا 
المصري  الــــدور  اســتــعــادة 
ــد فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــرائــ ــ الــ
عن  نــبــحــث  أن  فسيتعين 
والسينما،  النشر  صناعة 
ـــول  ــ ــلــــب دخــ وهـــــــــــذا يــــتــــطــ
القطاع الخاص بقوة في 
الصناعات؛ إلعادتها  هذه 

إلى سابق عهدها.   
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وعلـى الجانـب اآلخـر، نجـد أنـه حتـى لـو تمكنـت بعـض دول الجـوار الجغرافـي مثـل: 
تركيـا أو إسـرائيل مـن امتـاك أفضـل وأقـوى األسـلحة والتكنولوجيـات المتعلقـة بها، 
ودعـم قدرتهـا العسـكرية المتنوعـة، وتعزيـز تحالفاتهـا الدوليـة، فإنهـا ال يمكـن أن 
تنافـس مصـر فـي قوتهـا الناعمـة ذات األبعـاد الثاثيـة المتمثلـة فـي التاريـخ واللغـة 

والثقافـة، وال أن تحظـى حتـى بقبـول فـي المنطقـة.

لقـد صاغـت الثقافـة المصريـة فـي العصـر الحديـث جانًبـا كبيـًرا مـن وعـي ووجـدان 
الفكريـة،  ورموزهـا  والثقافـة،  والفنـون  األدب  فـي  أعامهـا  عبـر  العربيـة  الشـعوب 
ونوابغهـا فـي العلـوم الطبيعيـة واإلنسـانية، بمـا يجعـل مـن العسـير عْقـد مقارنـة بينها 

وبيـن تركيـا أو إسـرائيل فـي إمكانـات قوتهـا الناعمـة. 

هـذا، وتمتلـك مصـر بفضـل قوتهـا البشـرية أكثريـة عناصر القوة الناعمـة في اإلقليم 
حتـى اآلن، حيـث ال تـزال اللهجـة المصريـة هـي أوسـع اللهجـات العربيـة انتشـاًرا، 
وتنتـج البـاد أكبـر عـدد مـن األفـام السـينمائية والمسلسـات التلفزيونيـة، وتصـدر 
أكبـر عـدد مـن الكتـب والمقـاالت العلميـة، وينتمـي أغلـب الحائزيـن علـى الجوائـز 
األدبيـة والفنيـة والعلميـة فـي المنطقـة إلـى مصـر، كمـا تجتـذب البـاد سـنوًيّا عـدًدا 

كبيـًرا مـن السـياح العـرب.

وكذلـك يُنَظـر إلـى األزهـر كمركـز إشـعاع روحـي لشـعوب العالـم اإلسـامي، سـواًء 
مـن خـال الوفـود الكثيـرة التـي يُرسـلها إلـى البلـدان الشـقيقة، أو من خـال الطاب 
اآلسـيويين واألفارقـة واألوروبييـن الذيـن يفـدون إلـى جامعة األزهر فـي مصر لينهلوا 
مـن علومهـا. هـذا عـاوًة علـى الـدور الذي يلعبه المجلس األعلى للشـؤون اإلسـامية 
فـي نشـر المعرفـة اإلسـامية، ومـا يقدمـه مـن ِمنَـح للطـاب الوافديـن مـن مختلـف 

بـاد العالم. 

ال شـك أن ممارسـة القـوى الناعمـة، بمعنـى القـدرة على الجـذب والتأثير دون إجبار، 
تتوقـف علـى جـودة المؤسسـات السياسـية بالدولـة، ودرجـة احتـرام حقـوق اإلنسـان، 
ومقـدار االنتشـار الثقافـي للدولـة، وقدرتهـا علـى تقديـم أعمـال أدبيـة متميـزة، فضلًا 
عـن مسـتوى التعليـم بالبـاد، والسـمعة الجيـدة لمؤسسـاتها التعليميـة. وعلـى هـذا 
النحـو، وفـي ظـل األوضـاع المضطربـة التـي يشـهدها عـدد ليـس بالقليـل مـن دول 
المنطقـة العربيـة، مثـل: العـراق وسـوريا وليبيـا واليمـن ولبنـان، فإنـه ثّمـة مسـؤولية 
ملقـاة علـى عاتـق الدولـة المصريـة للنهـوض بدورهـا فـي المنطقة العربية، واسـتعادة 

ريادتهـا الثقافيـة، ومـن ثـمَّ عناصـر قوتهـا الناعمـة.

ـــر  ــ ــى األزهـ ــ ــَظــــر إلــ ــنــ ــ ُي
كــــمــــركــــز إشــــــعــــــاع روحــــــي 
لشعوب العالم اإلسالمي، 
ســـــواًء مـــن خــــالل الـــوفـــود 
إلى  ُيرسلها  التي  الكثيرة 
من  أو  الشقيقة،  البلدان 
خالل الطالب اآلسيويين 
واألفـــــــارقـــــــة واألوربــــيــــيــــن 
الذين يفدون إلى جامعة 
لينهلوا  فــي مصر  األزهـــر 

من علومها.  
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آفاق مستقبلية
آن األوان أن تسـتعيد مصـر قوتهـا الناعمـة؛ فهـي أول وأهـم مـا تحتـاج إليـه مصر في 
الفتـرة القادمـة، وينطـوي ذلـك علـى االضطـاع بعـدد مـن الركائـز التـي تسـهم فـي 
تعزيـز قـوة مصـر الناعمـة، يأتـي فـي مقدمتهـا االهتمـام بالثقافـة األصيلـة، وتبنَّـي 
أجنـدة وطنيـة فـي هـذا الصـدد. عـاوًة علـى تسـليط الضـوء علـى الفـن الحقيقـي، 
واالهتمـام بنشـر األعمـال األدبيـة الثريـة )ذات الفكـرة واإلبـداع(، ودعمهـا لتكـون فـي 
كل بيـت مصـري، ويكـون الكتـاب فـي يـد كل شـاب وطفـل. وكذلـك االهتمـام بإنتـاج 
أعمـال فنيـة مسـرحية هادفـة، وتعزيـز دور قصـور الثقافـة والمسـارح القوميـة، ودعم 
فـرق الفنـون الشـعبية ومهرجاناتهـا؛ حتـى يتعـرف العالم علـى فلكلور كل محافظة من 
محافظـات مصـر. فضـلًا عـن إيـاء اهتمـام أكبـر إلنتاج المزيد من األعمـال الدرامية 

التـي تتنـاول السـير الذاتيـة لعظمـاء مصـر، وماحـم بطـوالت شـعب مصـر.

يُضـاف لمـا سـبق، تنشـيط حمـات الدعايـة لآلثـار المصريـة والسـياحة فـي مصـر 
بمختلف أنواعها في كل شبر على أرضها، إلى جانب االهتمام اإلعامي باإلنجازات 
والمبـادرات التـي تحـدث فـي الوقـت الحالـي والمخططـة مسـتقبلًا علـى أرض مصـر، 
وتسـليط الضـوء علـى علمـاء مصـر البارزيـن والمبدعيـن والمبتكريـن والمخترعيـن، 

واالهتمـام بصناعـة الرياضـة، وخاصـة كـرة القدم.

وختاًما، فإن التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم تقتضي مواصلة مصر تبنِّي 
النهج الدبلوماسـي الهادئ والرشـيق والمؤثر؛ لكسـب مزيد من الدول الصديقة على 
مسـتوى العالـم، واالسـتمرار فـي تدشـين عاقـات قويـة ودائمـة مـع الـدول اإلفريقية، 
خاصـة المطلـة علـى نهـر النيـل، وكذلـك مـع الـدول العربيـة، وتصحيـح دور الثقافـة 
ًقـا، والتوجـه نحـو تحقيـق مزيـد مـن  ًعـا وليـس مفرِّ والفـن بحيـث يكـون هادًفـا ومجمِّ
التعـاون العربـي فـي مختلـف المجـاالت، وعلـى رأسـها المجـال السياسـي. فضـلًا عـن 
مواصلـة الجهـود المبذولـة فـي سـبيل إعـادة بنـاء العامـل البشـري المصـري، وتأهيله 
ع  وتطويـر مهاراتـه، واالسـتفادة مـن جاذبيـة النموذج المصـري، والنظر في إحياء تجمُّ
دول محـور عـدم االنحيـاز، مـع تطويـر هـذه الفكـرة لتتـاءم مـع التطـورات الدوليـة 
الراهنـة، فاالسـتثمار فـي مجـاالت القـوة الناعمـة يمثـل اسـتراتيجية رابحـة لمصـر 

خـال السـنوات القادمة.

تستعيد  أن  األوان  آن 
ــة،  ــمــ ــاعــ ــنــ مــــصــــر قــــوتــــهــــا الــ
ــلــــى  ويــــــــنــــــــطــــــــوي ذلـــــــــــــك عــ
االضــــــــــطــــــــــالع بـــــــعـــــــدد مـــن 
الــــــــمــــــــحــــــــددات، يــــــأتــــــي فـــي 
مقدمتها االهتمام بالثقافة 
ــنـــدة  ـــي أجـ ــة، وتـــبـــنِّ ــلــ ــيــ األصــ

وطنية في هذا الصدد.  
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  Joseph Nye »فــي عــام 1990 صــكَّ عاِلــم السياســة األمريكــي »جوزيــف نــاي
ــا لممارســة  ــاك طرًق ــا أن هن ــدول، موضًح مفهــوم القــوة الناعمــة Soft Power لل
القــوة بيــن الــدول أهــم وأكثــر تأثيــًرا مــن القــوى الصلبــة العســكرية واالقتصاديــة؛ 
والعلــم ومختلــف وســائل  والثقافــة  القيــم  الناعمــة وباســتخدام  القــوة  إن  حيــث 
الجــذب تســاعد الــدول علــى تحقيــق أهدافهــا بالجاذبيــة واإلقنــاع، بــدلًا عــن القهــر 
واإلجبــار. ويَُعــد التقــدم العلمــي والتكنولوجــي للــدول إحــدى أهــم أدوات القــوى 
الناعمــة المتعــارف عليهــا، والنشــر العلمــي للبحــوث -مــن حيــث الكــم والكيــف- يَُعــد 
ــدرج تحــت مفهــوم  أيًضــا واحــًدا مــن أهــم أوجــه التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وين
»دبلوماســية العلــوم« Science Diplomacy، والتــي تنظــر إلــى التعــاون الدولــي من 
خــال التبــادل العلمــي والتكنولوجــي بيــن الــدول، والتعــاون البحثــي بيــن مؤسســاتها 
ــوع مــن التعــاون يبنــي  ــا هــي أن هــذا الن ــة. والفكــرة األساســية هن ــة والبحثي العلمي
الثقــة والشــفافية خــارج مجــاالت السياســة، ويمكــن أن يُســِهم فــي حــل األزمــات 

الدوليــة عندمــا تتعــرض العاقــات الدبلوماســية بيــن الــدول للتهديــد.  

وقـــد بزغـــت فكـــرة النشـــر العلمـــي للبحـــوث فـــي عـــام 1665، عندمـــا أّســـس »هنـــري 
أولدنبـــورج« Henry Oldenburg مـــن الجمعيـــة الملكيـــة البريطانيـــة فـــي المملكـــة 
 Philosophical الملكيـــة«  للجمعيـــة  الفلســـفية  »المعامـــات  دوريـــة  المتحـــدة 
ــي  ــدة فـ ــة الوليـ ــجعت الدوريـ ــد شـ Transactions of the Royal Society. وقـ
ـــي ربمـــا كانـــت ســـتبقى ســـرية  ـــى الكشـــف عـــن المعرفـــة الت هـــذا الوقـــت العلمـــاء عل
لـــو لـــم تنشـــأ هـــذه الدوريـــة ولـــم يكـــن ممكًنـــا البنـــاء علـــى هـــذه المعرفـــة فـــي تطويـــر 
العلـــوم. منـــذ ذلـــك التاريـــخ أُنِشـــئَت مئـــات اآلالف مـــن الدوريـــات والمجـــات العلميـــة 
فـــي التخصصـــات كافـــة، وأســـهمت هـــذه الدوريـــات بقـــوة فـــي ازدهـــار العلـــوم والتقـــدم 
ـــرن الحـــادي والعشـــرين. ويمكـــن  ـــم فـــي الق ـــذي يشـــهده العال ـــل ال التكنولوجـــي الهائ
النظـــر لفكـــرة »الدوريـــة العلميـــة« فـــي هـــذه اللحظـــة المفصليـــة مـــن التاريـــخ كداللـــة 
ــة التـــي شـــهدت  ــور الوســـطى األوروبيـ ــخ العصـ ــع تاريـ ــة مـ ــة الحداثيـ علـــى القطيعـ

مستقبل النشر الدولي كأداة 
لتعزيز قوة مصر الناعمة

أ. د. محمود السعيد محمود

عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
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 هيمنـــة الكنيســـة علـــى إنتـــاج وتقديـــم وتـــداول العلـــوم وممارســـة احتكاريـــة العلـــوم
.Obscuratinism أو مفهوم الـ

ــة فــي مجــات  ــة األكاديمي ــألوراق البحثي ــه نشــر ل ــى أن ــي عل ــَرف النشــر الدول ويُع
العلميــة  المجــات  المختصــة بتصنيــف  الدوليــة  البيانــات  فــي قواعــد  مدرجــة 
والمرموقــة فــي مجــال النشــر العلمــي الدولــي، وأهمهــا علــى اإلطــاق قاعدتــا 
بيانات Scopus )ســكوبس( و Clarivate Analytics )كاريفت أنالتكس(، وذلك 
بغــرض جعلهــا متاحــة عالمّيًــا بهــدف تبــاُدل المعرفــة بيــن الباحثيــن علــى المســتوى 
الدولــي، و حجــز مقاعــد للباحثيــن فــي المجتمــع العلمــي الدولــي. وقــد يتســاءل 
البعــض لمــاذا تهتــم الجامعــات والمراكــز البحثيــة حــول العالــم بهاتيــن القاعدتيــن 
تحديــًدا؟ واإلجابــة هــي أن ســكوبس وكاريفــت يضعــان معاييــر صارمــة إلدراج أي 
مجلــة فــي قواعــد البيانــات الخاصــة بهمــا، وتــدور معظــم المعاييــر المعمــول بهــا فــي 

ــة، وجــودة محتواهــا. هــذه القواعــد حــول السياســة التحريريــة للمجل

ــى  ــا علـ ــل أيًضـ ــث بـ ــى الباحـ ــط علـ ــع فقـ ــود بالنفـ ــوث ال يعـ ــي للبحـ ــر الدولـ والنشـ
ــا، وعلـــى الدولـــة التـــي يقيـــم  المؤسســـة األكاديميـــة أو البحثيـــة التـــي ينتمـــي إليهـ
فيهـــا، ويَُعـــد مـــن أهـــم أدوات »دبلوماســـية العلـــوم«، ومعيـــاًرا لتقـــدم الـــدول علمّيًـــا 
ـــدول تعطـــي  ـــات/ لل ـــة للجامع ـــوم أن كل التصنيفـــات الدولي ـــا. فمـــن المعل وتكنولوجّيً
الـــوزن األكبـــر فـــي مؤشـــر التصنيـــف الخـــاص بهـــا لعـــدد األبحـــاث الدوليـــة المنشـــورة 
مـــن الباحثيـــن فـــي الجامعـــة/ الدولـــة فـــي مجـــات مصنفـــة دولّيًـــا فـــي قاعدتـــي 
ــر فـــي  ــا للنشـ ــن المزايـ ــدد مـ ــاك عـ ــر، هنـ ســـكوبس وكاريفـــت. وعلـــى جانـــب آخـ
مجـــات مصنفـــة فـــي قواعـــد بيانـــات ســـكوبس وكاريفـــت تجعـــل الجامعـــات فـــي كل 
ـــم بـــا اســـتثناء تتمســـك بالنشـــر فـــي هـــذه المجـــات وتفرضهـــا كضـــرورة  دول العال
لترقيـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس لديهـــا، وللحصـــول علـــى درجـــات الماجســـتير 
والدكتـــوراة؛ حيـــث إن عمليـــة نشـــر األبحـــاث فـــي مجـــات عالميـــة مفهرســـة )أي 
مدرجـــة فـــي قواعـــد مرموقـــة لتصنيـــف المجـــات( تضمـــن اّطـــاع الباحثيـــن حـــول 
، تزيـــد مـــن نطـــاق انتشـــار البحـــث،  العالـــم علـــى نتـــاج أبحـــاث بعضهـــم، ومـــن ثَـــمَّ
وترفـــع مـــن قيمـــة معامـــل تأثيـــر الباحـــث، وكـــذا تُطلـــع الباحثيـــن الدولييـــن علـــى 
طبيعـــة الموضوعـــات البحثيـــة التـــي تـــدور فـــي المجتمـــع األكاديمـــي المحلـــي، وذلـــك 
أفضـــل بكثيـــر مـــن أن يكتفـــي الباحثـــون فـــي المجتمـــع األكاديمـــي المحلـــي باالنغـــاق 
ـــم، وال  ـــة فيمـــا بينه ـــة والنقـــاط البحثي ـــادل اآلراء العلمي ـــاء بتب ـــى أنفســـهم واالكتف عل

يطلـــع علـــى أعمالهـــم الباحثـــون اآلخـــرون.

ومـن هنـا، وفـي هـذا المقال نتناول أهمية النشـر الدولـي للباحث والجامعة والدولة، 
وكذلـك مسـتقبل النشـر الدولـي المصـري، ويُختَتَـم المقال بمجموعـة من التوصيات 

لتعزيـز النشـر الدولـي؛ كونـه واحـًدا من أهم أدوات القـوة الناعمة للدول.

الدولي  النشر  ُيعَرف 
ــر لـــــــأوراق  ــشـ ــى أنــــــه نـ ــلـ عـ
الـــبـــحـــثـــيـــة األكــــاديــــمــــيــــة 
فـــي مـــجـــالت مـــدرجـــة في 
الدولية  الــبــيــانــات  قــواعــد 
ــة بـــتـــصـــنـــيـــف  ــتــــصــ ــمــــخــ الــ
ــة  ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الـــــــمـــــــجـــــــالت الــ
ــال  ــي مـــجـ ــ الــــمــــرمــــوقــــة فــ
الــنــشــر الــعــلــمــي الـــدولـــي، 
ــا عـــلـــى اإلطــــــالق  ــهــ ــمــ وأهــ
بيانات )سكوبس(  قاعدتا 
و )كـــالريـــفـــت أنــالــتــكــس(، 
وذلـــــــــك بـــــغـــــرض جــعــلــهــا 
ـــا بــهــدف  مـــتـــاحـــة عـــالـــمـــّيً
تــــــبــــــادل الــــمــــعــــرفــــة بــيــن 
مقاعد  وحجز  الباحثين 
لهم في المجتمع العلمي 

الدولي.  
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أهمية النشر الدولي
بالنســـبة للباحـــث، يقـــدم الباحـــث فـــي بحثـــه خاصـــة جهـــده اإلبداعـــي بغـــرض 
ـــه األكاديمـــي،  ـــة فـــي عمل ـــى ترقي ـــة وفرصـــه فـــي الحصـــول عل ـــه العلمي ـــز مكانت تعزي
أو تحقيـــق شـــروط الحصـــول علـــى الدرجـــات العلميـــة األعلـــى -مثـــل الماجســـتير 
والدكتـــوراة- التـــي تفرضهـــا معظـــم الجامعـــات. وقـــد أعـــدت بعـــض مؤسســـات 
ـــي تقيـــس  ـــل قاعـــدة ســـكوبس، بعـــض المؤشـــرات الت ـــة مؤخـــًرا، مث التصنيـــف الدولي
مـــدى تأثيـــر الباحـــث فـــي المجتمـــع األكاديمـــي الدولـــي، ومـــن ضمنهـــا مؤشـــر 
 Jorge  »وهـــو مؤشـــر وضعـــه عالـــم الفيزيـــاء األرجنتينـــي »جـــورج هيـــرش H-index
ـــي،  ـــي للباحـــث، وحجـــم إنجـــازه البحث ـــاس مخرجـــات البحـــث العلم E. Hirsch لقي
ــى  ــا علـ ــم تأثيرهـ ــة، وحجـ ــوث علميـ ــن بحـ ــث مـ ــة الباحـ ــدى إنتاجيـ ــو يقيـــس مـ وهـ
الباحثيـــن اآلخريـــن مـــن خـــال عـــدد االقتباســـات المأخـــوذة مـــن أبحاثـــه فـــي أبحـــاث 
 H-index دوليـــة أخـــرى. ومـــن المعلـــوم أن الجامعـــات فـــي دول العالـــم تضـــع معيـــار
ـــة عضـــو  ـــى وظيف ـــن للحصـــول عل ـــن المتقدمي ـــن بي ـــا م ـــي اختياره ـــر ف كأول المعايي

هيئـــة تدريـــس أو باحـــث بالجامعـــة.

بالنســبة للجامعــات، تهتــم الجامعــات والمراكــز البحثيــة حــول العالــم بنشــر أبحــاث 
الباحثيــن المنتميــن لهــا فــي مجــات دوليــة مرموقــة ومصنفــة، كونــه أحــد الشــروط 
المؤسســات  كبريــات  مــن  العلمــي  البحــث  تمويــل مشــروعات  فــي  تُعتَمــد  التــي 
التجاريــة والماليــة والــدول. وهــو أيًضــا واحــد مــن أهــم الركائــز التــي يقــوم عليهــا 
ترتيــب الجامعــات الدوليــة، خاصــة فــي أهــم أربــع تصنيفــات عالميــة، وهــي: تصنيف 
ــف  ــة، والتصني ــات العالمي ــو إس للجامع ــف كي ــة، وتصني ــات العالمي التايمــز للجامع
األكاديمــي لجامعــات العالــم )تصنيــف شــنغهاي(، وتصنيــف اليــدن للجامعــات. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن التصنيفــات األربعــة األكثــر أهميــة للجامعــات تعتمــد فــي جــزء 
ــى كميــة ونوعيــة األبحــاث العلميــة المنشــورة فــي المجــات  كبيــر مــن تقييمهــا عل
لهــا؛ لذلــك تحــرص  التابعــة  العلميــة  الدوليــة تحــت اســم الجامعــة والوحــدات 
جامعــات ومؤسســات تعليميــة كثيــرة علــى دعــم طابهــا وكادرهــا التدريســي للنشــر 
ــن ترتيــب الجامعــات المصريــة فــي هــذه  فــي المجــات الدوليــة. وتأتــي أهميــة تحسُّ
التصنيفــات انطاًقــا مــن كونهــا أحــد مصــادر القــوة الناعمــة للدولــة، وداللــة علــى 
جــودة وكفــاءة البحــث العلمــي فيهــا؛ ممــا يعطــي للمؤسســات الدوليــة عموًمــا ولصانع 

القــرار المحلــي صــورة عــن إمكانيــة االعتمــاد عليهــا فــي صياغــة سياســاته.

بالنسـبة للـدول، فـي الحقيقـة إن النشـر الدولـي للبحـوث العلميـة ال يعـود باألهميـة 
فقط على جامعاتنا من حيث تحسـين مؤشـرات ترتيبها وفًقا لمعيار النشـر العلمي، 
ا فـي ترتيـب الـدول حسـب األبحـاث المنشـورة فـي مجـات دوليـة  بـل إنـه مهـم جـّدً
وحسـب معامـات التأثيـر البحثيـة للباحثين في جامعاتهـا ومراكزها البحثية، وتأتى 
أهميـة وجـود عـدد مـن الجامعـات فـي دولـة مـا فـي قائمـة أفضـل 500 جامعـة مـن 

ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــم الــ ــتــ ــهــ تــ
حــول  البحثية  والــمــراكــز 
ــنــــشــــر أبــــحــــاث  ــم بــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
لها  المنتمين  الباحثين 
في مجالت دولية مرموقة 
ومــــصــــنــــفــــة، كـــــونـــــه أحــــد 
في  ُتعتَمد  التي  الشروط 
البحث  مشروعات  تمويل 
ــات  ــريــ ــبــ الــــعــــلــــمــــي مـــــــن كــ
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــات الـ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
والـــمـــالـــيـــة والــــــــدول. وهــو 
أيــــــًضــــــا واحـــــــــد مــــــن أهــــم 
ــوم  ــقــ ــز الــــــتــــــي يــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــركـ ــ ــ الـ
الجامعات  تــرتــيــب  عليها 

الدولية.  
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كونهـا تمثـل أحـد مصـادر القـوة الناعمة للدولة، مثلها فـي ذلك مثل الفنون، وبراءات 
االختـراع، والتقـدم التكنولوجـي... إلـخ. وحصول الجامعـات على مراكز متقدمة في 
هـذا التصنيفـات يـؤدي إلـى جـذب مزيـد مـن الطـاب الوافديـن مـن الـدول األخـرى 
للتقـدم لبرامجهـا الدراسـية كمـا يشـجع المزيـد مـن األسـاتذة والباحثيـن األجانـب 
للعمـل فيهـا فـي مجـاالت التدريـس والبحـث العلمـي، وهـو مـا يعنـي زيـادة كبيـرة فـي 
رصيـد القـوة الناعمـة للدولـة؛ حيـث إن هـؤالء الطـاب واألسـاتذة يكونـون داعميـن 

لصـورة ومكانـة الدولـة المضيـف فـي بلدانهـم بعـد عودتهـم ألوطانهـم.  

ويعمــق  عالمّيًــا،  الدولــة  يحســن صــورة  الدولــي  فالنشــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
مــن فــرص التعــاون معهــا بحثّيًــا، ودمجهــا فــي مختلــف المبــادرات االقتصاديــة 
كبــرى  لفــرص  البــاب  يفتــح  ممــا  األطــراف؛  متعــددة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
ــة فــي  ــواب واســعة للدول ــح أب ــة متعــددة األطــراف، وفت لاســتثمار ولشــراكات دولي

واإلقليمــي.  الدولــي  المجــال 

ــد مــن شــارات الثقــة التــي يضعهــا  ــا ككفــاءة االقتصــاد- يَُع فالنشــر الدولــي -تماًم
المجتمــع الدولــي فــي اعتبــاره عنــد التعامــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك لمــا يعكســه 
مــن كفــاءة الكــوادر البحثيــة واألكاديميــة فــي الدولــة، ويوحــي بقــدرة وإمكانــات تلــك 

الدولــة بالمقارنــة مــع نظيراتهــا األقــل فــي المجــال ذاتــه.

الوضع الحالي والمستقبلي للنشر الدولي المصري
دأب العديــد مــن األفــراد والجهــات المعاديــة للدولــة المصريــة علــى بــثِّ معلومــات 
مغلوطــة حــول ترتيــب مصــر فــي مؤشــرات البحــث العلمــي، وذهــب البعــض منهــم إلى 
ا بنــاء علــى مــا ورد فــي تقاريــر التنافســية  االدعــاء بــأن هــذا الترتيــب متأخــر جــّدً
الصــادرة عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي خال الســنوات الســابقة؛ حيث أظهرت 
نتائــج أحــد التقاريــر أن ترتيــب مصــر طبًقــا لمؤشــر جــودة مؤسســات البحــث العلمــي 

هــو المركــز 135 مــن بيــن 144 دولــة شــملها التقريــر. 

ــه  ــى علي ــح ألن يُبنَ ــر التنافســية العالمــي ال يصل ــا يقيســه تقري ــة، إن م فــي الحقيق
ــل هــو مــدى  ــاس بالفع ــا يُق ــث جــودة البحــث العلمــي، ألن م ــدول مــن حي ــب ال ترتي
رضــا رجــال األعمــال فــي الدولــة عــن مخرجــات البحــث العلمــي، وليــس جــودة 
البحــث العلمــي فيهــا، فكمــا هــو موضــح فــي منهجيــة الدراســة فــي تقريــر التنافســية 
ــي:  ــة فــي هــذا المحــور؛ يُســأل المشــارك فــي المســح الســؤال التال ــم الدول ولتقيي
كيــف تُقيِّــم جــودة مؤسســات البحــث العلمــي فــي بلــدك؟ ويُاِحــظ القارئ أن الســؤال 
ــي يمكــن للمشــارك أن  ــر جــودة البحــث العلمــي الت ــد واضــح لمعايي ــه تحدي ليــس ب
يُقيِّــم علــى أساســها. وبالتالــي ال يمكــن االعتمــاد علــى نتائجــه فــي ترتيــب الــدول مــن 

حيــث جــودة البحــث العلمــي.

ــر الــــــــدولــــــــي  ــ ــ ـــشـ ــ ــنــ ــ ــ الـ
-تماًما ككفاءة االقتصاد- 
ــن شــــــــارات الــثــقــة  ــد مــ ــ ــَع ــ ُي
الـــتـــي يــضــعــهــا الــمــجــتــمــع 
الــدولــي فــي اعــتــبــاره عند 
الــدولــة  التعامل مــع هــذه 
من  يعكسه  لــمــا  تــلــك؛  أو 
البحثية  ــكــــوادر  الــ كـــفـــاءة 
واألكــاديــمــيــة فــي الــدولــة، 
ويــوحــي بــقــدرة وإمــكــانــات 
ــة بــالــمــقــارنــة  تــلــك الــــدولــ
مـــع نــظــيــراتــهــا األقــــل في 

المجال ذاته.  
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ــي  ــة لجــودة مؤسســات البحــث العلم ــات الدولي ــع التصنيف ــر أن جمي ــر بالذك وجدي
ــة،  ــي الدول ــراع ف ــراءات االخت ــل: عــدد ب ــة )مث ــر موضوعي ــى معايي ــي تعتمــد عل الت
وعــدد رســائل الماجســتير والدكتــوراة الصــادرة عــن مؤسســاتها البحثيــة، وعــدد 
ــا ثــم  األبحــاث الدوليــة المنشــورة مــن باحثيــن بالدولــة( تضــع دولــة جنــوب إفريقي
مصــر فــي المركزيــن األول والثانــي مــن بيــن دول إفريقيــا. وإذا أردنــا أن ننظــر إلــى 
ــي  ــي الدول ــث النشــر العلم ــن حي ــة م ــات والمجــات العلمي ــدول والجامع ــب ال ترتي
فيُمِكــن العــودة إلــى ترتيــب ســكيماجو SCImago Rank وهــو مقيــاس دولــي 
معتــرف بــه لمكانــة المجــات العلميــة والجامعــات والــدول بحثّيًــا، والــذي يمثــل عــدد 
االستشــهادات التــي تتلقاهــا إحــدى )المجــات أو الجامعــات أو الــدول( ومكانــة 
ــا لترتيــب ســكيماجو لحجــم النشــر  المجــات التــي تأتــي منهــا االقتباســات. وطبًق
الدولــي وتأثيــره عــن الفتــرة مــن 1996 - 2021 فــإن ترتيــب مصــر يأتــي فــي المركــز 
36 مــن بيــن دول العالــم أجمــع مــن حيــث النشــر الدولــي وعــدد االستشــهادات 
الدوليــة باألبحــاث المنشــورة مــن باحثيهــا، ويســبقها فــي الترتيــب مباشــرة فــي 
المركــز 35 جنــوب إفريقيــا، وال يوجــد أي دولــة إفريقيــة أخــرى تســبقهما. كمــا أنــه 
وفــي التصنيــف نفســه تأتــي مصــر فــي المركــز الرابــع فــي منطقــة الشــرق األوســط 

ــي(. ــى التوال ــران وإســرائيل )فــي المراكــز 20 و21 و25 عل ــا وإي بعــد تركي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــا يــزال وضــع الجامعــات المصريــة فــي التصنيفــات 
الدوليــة ال يليــق بمكانــة دولــة رائــدة كدولتنــا فــي الشــرق األوســط فــي مجــاالت 
التعليــم والبحــث العلمــي. فهنــاك جامعــات دول عربيــة وشــرق أوســطية ســبقتنا 
بمراحــل فــي الســنوات األخيــرة فــي عــدد مــن التصنيفــات الدوليــة، رغــم أننــا كنــا 
نســبقها فــي الماضــي؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــإن الســعودية واإلمــارات ســبقتا مصــر 
فــي ترتيــب ســكيماجو خــال الســنوات الماضيــة، وإذا اســتمر هــذا األمــر فــإن 
ترتيــب مصــر مــن حيــث معيــار النشــر الدولــي مهــدد فــي المســتقبل بالتدهــور إذا 

ــه.  ــى األقــل للحفــاظ علي ــم يكــن لتحســينه فعل ــة إن ل ــَذل الجهــود المطلوب ــم تُب ل

وبالنظــر للمســتقبل، فــإن تحســين ترتيــب مصــر فــي مؤشــرات البحــث العلمــي 
يمثــل تحدًيــا قوّيًــا كونــه إحــدى أدوات القــوى الناعمــة، ويتطلــب ذلــك التحــدي بــذل 
الجهــود المشــتركة لتقويــة مهــارات البحــث العلمــي واللغــات األجنبيــة لــدى باحثينــا؛ 
فواقــع األمــر يحتــم علينــا عــدم العــودة للخلــف أو االكتفــاء بالنشــر العلمــي فــي 
مجــات محليــة. فالجامعــات يجــب أن تســتمر فــي حــث وتأهيــل منتســبيها للنشــر 
فــي المجــات العلميــة الدوليــة المفهرســة، مــع التركيــز علــى مجموعــة منتقــاة مــن 
هــذه المجــات فــي مجــال التخصــص. وعلــى رجــال األعمــال دور كبيــر فــي رعايــة 
عــدد مــن المجــات المحليــة المرموقــة ذائعــة الصيــت، مــن خــال التعاقــد مــع دور 
ل عمليــة إدراجهــا فــي  نشــر عالميــة لكــي تكــون الناشــر لهــذه المجــات؛ ممــا يُســهِّ
قواعــد البيانــات الدوليــة. وكذلــك عليهــم كرجــال أعمــال وكجــزء مــن مســؤوليتهم 

جــمــيــع الــتــصــنــيــفــات 
مؤسسات  لجودة  الدولية 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي الـــتـــي  الــ
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــــى مـ ــلـ ــ تــــعــــتــــمــــد عـ
ــثــــل: عـــدد  مـــوضـــوعـــيـــة )مــ
بــــــــــــراءات االخـــــــتـــــــراع فــي 
ـــة، وعــــــــدد رســــائــــل  ــ ــ ـــدول ــ الــ
الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراة 
مؤسساتها  عــن  ــادرة  الـــصـ
األبــحــاث  وعـــدد  البحثية، 
الـــدولـــيـــة الـــمـــنـــشـــورة مــن 
بــاحــثــيــن بـــالـــدولـــة( تضع 
ــة جــنــوب إفــريــقــيــا ثم  دولــ
مصر في المركزين األول 
من  التوالي  على  والثاني 

بين دول إفريقيا.  
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االجتماعيــة أن يســهموا فــي مشــروعات بنــاء قــدرات الباحثيــن، وتمويــل مصروفــات 
نشــر بحوثهــم دولّيًــا، وتشــجيع أبحاثهــم المشــتركة مــع الجامعــات المرموقــة. ويجــب 
ــة  ــة المصري ــا القوميــة فــي هــذا الصــدد هــو أن تعــود الدول أن يكــون أحــد أهدافن
إلــى مركــز الصــدارة فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي مجــال إنتــاج ونشــر البحــوث 

العلميــة كمــا كانــت فــي الماضــي قبــل أن تســبقنا بعــض دول المنطقــة.

وختاًمـا، فـإن النشـر الدولـي هـو أداة مهمـة مـن أدوات القـوى الناعمـة للـدول فيمـا 
ينعكـس  الدولـي  النشـر  مؤشـرات  فـي  الـدول  وترتيـب  العلـوم،  دبلوماسـية  يُسـمى 
بالضـرورة علـى موازيـن القـوى. وال يمكـن إنـكار حقيقـة صعوبة النشـر فـي المجات 
المصنفـة فـي قواعـد البيانـات الدوليـة خاصـة سـكوبس وكاريفـت؛ حيـث تفـرض 
المجـات الدوليـة المدرجـة بهمـا شـروًطا صعبـة للغايـة للنشـر. هـذه الصعوبات كان 
لهـا دور فـي إحجـام الكثيـر مـن الباحثيـن فـي مصـر عـن السـعي نحـو النشـر دولّيًـا. 
بالتأكيـد تلـك صعوبـات يجـب وضعهـا في االعتبار ولكن يجب النظر إليها من منظور 
ا من روافـد تعزيز قوة الدولة،  التحـدي فهـذا يجعـل النشـر العلمـي الدولـي رافًدا مهّمً
وبنـاء أسـس المجتمـع وصناعـة المكانـة. فاألمـر ال يتلخـص فقـط فـي منافسـات 
المكانـة والصـورة )وهمـا بـا شـك أداة مهمـة لدعـم وتفعيـل القـوة الناعمـة( بـل إنـه 
يرتبـط أيًضـا بقـدرة الدولـة ووضعهـا، ومـا يرتبـط بذلك من كفاءة فـي صنع وصياغة 
السياسـة العامـة وتقويمهـا وتوجيههـا، وهـذا عمـاد إدارة الـدول ومواردهـا ومسـتقبل 
مواطنيها. ليس هذا فحسـب بل إن السـعي نحو تحسـين تصنيفات جامعاتنا وكفاءة 
باحثينـا يؤثـر فـي جاذبيـة دولتنـا فـي عيـن دوائـر صنـع القـرار الدوليـة وأمـام فـرص 
االسـتثمار والتعـاون متعـدد األطـراف مـن ِقبـل المؤسسـات األجنبية مختلفـة الطابع. 
فالنشـر الدولـي وتصنيـف جامعاتنـا وكفـاءة باحثينـا هـو رهـان مهـم للدولـة ال بـد أن 
تكسـبه إذا أرادت قيادة مسـتقبل تنموي كفء، وإذا عزمت على تحويل نفسـها لنقطة 
جـذب اقتصاديـة وثقافيـة واسـتثمارية مهمـة، فالهدفـان مرتبطـان وهمـا جسـر لعبور 

الدولـة نحـو مسـتقبل أفضـل لمواطنيهـا.

ــر الــــــــدولــــــــي  ــ ــ ـــشـ ــ ــنــ ــ ــ الـ
أدوات  مـــــن  ــة  ــمـ ــهـ مـ أداة 
الــــقــــوى الـــنـــاعـــمـــة لـــلـــدول 
دبلوماسية  ُيــســمــى  فــيــمــا 
العلوم، وترتيب الدول في 
ــرات الــنــشــر الــدولــي  ــؤشـ مـ
يــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة على 

موازين القوى. 
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أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي صــدور القــرار الجمهــوري بالجريــدة 
ــون رقــم 72 لســنة 2019  ــو 2019 والخــاص بإصــدار القان ــخ 3 يوني الرســمية بتاري

بإنشــاء الجامعــات التكنولوجيــة.

ــي فــي  ــم الفن ــد للتعلي ــة مهمــة فــي اســتحداث مســار جدي ــد هــذه الخطــوة نقل وتَُع
ــي  ــي، والت ــم الفن ــداًدا لمســار طــاب التعلي ــات امت ــد هــذه الجامع ــث تَُع مصــر؛ حي
ــات ســوق العمــل  ــة متطلب ــة لمواكب ــة والعملي ــى إكســابهم المهــارات العلمي تعمــل عل
ــذ بالكليــات  المحليــة والدوليــة، وذلــك مــن خــال البرامــج التكنولوجيــة التــي تُنفَّ
التــي تتبــع الجامعــة، والتــي ُوِضَعــت وفًقــا لمتطلبــات المشــروعات القوميــة والنطــاق 

ــات. ــي للجامع الجغراف

وقــد شــهدت المرحلــة األولــى للمشــروع تأســيس ثــاث جامعــات تكنولوجيــة، وهــي: 
)جامعــة القاهــرة التكنولوجيــة الجديــدة - جامعــة الدلتــا التكنولوجيــة - جامعــة بنــي 

ســويف التكنولوجيــة(، وانطلقــت الدراســة بهــا فــي العــام الدراســي 2020/2019. 

ــاح السيســي« بإنشــاء عــدد إضافــي مــن الجامعــات  ــه الرئيــس »عبــد الفت وقــد وجَّ
التكنولوجيــة الجديــدة فــي عــدد مــن المحافظات المختلفة على مســتوى الجمهورية، 
وذلــك بالنظــر إلــى األهميــة المتناميــة لتلــك الجامعــات مــن حيــث القيمــة العلميــة 
واالحتيــاج مــن خريجــي التعليــم الفنــي المؤهليــن الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، 
وكذلــك لتغييــر الثقافــة المجتمعيــة تجــاه التعليــم الفنــي برســم مســار جديــد للتعليــم 
التكنولوجــي مغايــر عــن التعليــم الجامعــي التقليــدي، ويحــد مــن الضغــط عليــه 
بمــا يتــاءم مــع متطلبــات العصــر وســوق العمــل الحاليــة، بمــا يمثــل قيمــة مضافــة 

للمــوارد البشــرية المصريــة. 

األمـــر الـــذي دعـــا الحكومـــة خـــال الفتـــرة الماضيـــة إلـــى التحـــرك بشـــكل ســـريع 
مـــن أجـــل تدشـــين المرحلـــة الثانيـــة مـــن الجامعـــات التكنولوجيـــة، والتـــي تمثلـــت 
ـــة الســـادس مـــن  ـــة - جامع ـــة التكنولوجي ـــة الغربي ـــات، وهـــي: )جامع فـــي ســـت جامع

الجامعات التكنولوجية 
وتخصصاتها الجديدة

»نظرة مختلفة للمستقبل«
عــيـــــــــــاد جــرجـــــس  هـــــانــي  د.  أ. 

خبير في علم االجتماع



42٠

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

أكتوبـــر التكنولوجيـــة - جامعـــة بـــرج العـــرب التكنولوجيـــة - جامعـــة شـــرق بورســـعيد 
التكنولوجيـــة - جامعـــة أســـيوط الجديـــدة التكنولوجيـــة - جامعـــة طيبـــة الجديـــدة 
التكنولوجيـــة(. تضـــاف هـــذه الجامعـــات الســـت إلـــى الجامعـــات الثـــاث التـــي 
أُنِشـــئَت بالفعـــل وتضـــم )8( كليـــات تكنولوجيـــة و45 معهـــًدا فنّيًـــا فـــوق المتوســـط؛ 
ــكل  ــط لـ ــي المتوسـ ــج فـ ــة برامـ ــو خمسـ ــم نحـ ــات تضـ ــع جامعـ ــدد تسـ ــح العـ ليصبـ
ـــا  ـــف تخصصاته ـــا بمختل ـــة المتجـــددة والتكنولوجي ـــا بالطاق ـــق جميعه ـــة، وتتعل جامع
ضمـــن خطـــة الدولـــة للنهـــوض بالتعليـــم الفنـــي والتكنولوجـــي كمدخـــل رئيـــس لتعزيـــز 

الصناعـــة الوطنيـــة. 

وســعًيا للربــط بيــن المجاليــن الصناعــي واألكاديمــي، وال ســيَّما فــي ضــوء التطــورات 
المتســارعة في قطاع التكنولوجيا وتطبيقاتها، واللحاق بركب الثورات التكنولوجية؛ 
يبــرز دور الجامعــات التكنولوجيــة الــذي شــهده التعليــم العالــي المصــري علــى مــدار 
القــادر علــى إنجــاح  البشــري  المــورد  الســنوات األخيــرة، وذلــك بهــدف إعــداد 
المنظومــة الصناعيــة التــي تعتمــد بشــكل رئيــس علــى هــذا المــورد كعنصــر أساســي 
ــا فــي العمــل علــى  فــي تحقيقهــا؛ حيــث تلعــب هــذه النوعيــة مــن الجامعــات دوًرا مهّمً
تحســين جــودة المنتجــات الصناعيــة، عبــر تدريســها لتخصصــات صناعيــة جديــدة 
ــة  ــات الســوق المصري ــة متطلب ــا، تســتهدف مواكب ــداع والتكنولوجي ــى اإلب قائمــة عل
والعالميــة، مــع دورهــا فــي البحــث عــن وســائل لتحفيــز القطاعــات الصناعيــة، هــذا 
إلــى جانــب إســهامها فــي تدريــب الطــاب وتأهيــل الخريجيــن، ليعــود ذلــك بالنفــع 

علــى القطــاع الصناعــي والمجتمــع مًعــا. 

وال شــك أن العمليــة التعليميــة تشــكل المفتــاح الرئيــس لتنميــة أي دولــة تبحــث عــن 
تجربــة صعــود اقتصاديــة واجتماعيــة فــي العصر الحديث، ويَُعــد التعليم التكنولوجي 
هــو »الجوهــر« الــذي يمكــن التحــدث عنــه فــي خطــط الحكومــات وتصــور الخبــراء 
فــي ظــل معطيــات عمــل تتعلــق بالتكنولوجيــات المتقدمــة وفاعليتهــا فــي القطاعــات 
مخرجــات  وإعــداد  الرقمــي  التحــول  عمليــات  تســريع  مــع  خاصــة  االقتصاديــة 
ــة  ــة وتنمي ــز اإلنتاجي ــة بغــرض تعزي ــع الذكــي والتجــارة اإللكتروني لمســتقبل التصني
االقتصــاد، ومنهــا: إنترنــت األشــياء، واألنظمــة الســيبرانية، والــذكاء االصطناعــي، 

والحوســبة الســحابية، والبلــوك تشــين، والتعلــم اآللــي. 

وفـي حقيقـة األمـر فـإن ذلـك التوجـه يـؤدي إلـى ترويـج قيمـة التكنولوجيـا الحقيقيـة 
واالتجاهـات المبتكـرة الناتجـة عـن الثـورة التكنولوجيـة الرابعـة، وخلـق فـرص عمـل 
لشباب الخريجين وتمكين األجيال القادمة من التعامل الناجح مع اقتصاد المستقبل 
وإعـداد جيـل قـادر علـى توظيـف أحـدث مجـاالت تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت 
فـي القطاعـات كافـة؛ لتحقيـق المزيـد مـن التنميـة والتنافسـية، فضـلًا عـن تحقيـق 

نجاحاتهـم الشـخصية وأحامهـم بالثـراء المرتبـط بأهـداف حقيقيـة.   

ــة  ــومــ ــكــ ــحــ قــــــامــــــت الــ
بــتــدشــيــن تــســع جــامــعــات 
تــكــنــولــوجــيــة تـــضـــم نــحــو 
ــي  خــــــمــــــســــــة بــــــــــرامــــــــــج فــ
الــمــتــوســط لــكــل جــامــعــة، 
بالطاقة  جميعها  وتتعلق 
والتكنولوجيا  المتجددة 
بــمــخــتــلــف تــخــصــصــاتــهــا 
ضـــــمـــــن خـــــطـــــة الــــــدولــــــة 
الفني  بالتعليم  للنهوض 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي كــمــدخــل 
رئــيــس لــتــعــزيــز الــصــنــاعــة 

الوطنية.  
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدولــة المصريــة تهتــم بشــكل رئيــس بهــذا التوجــه خــال 
ــا  ــات المتخصصــة فــي التكنولوجي ــادة عــدد الكلي ــل فــي زي ــة، المتمث ــرة الحالي الفت
علــى مســتوى الحكومــة والقطــاع الخــاص، وأيًضــا مــدارس التكنولوجيــا التطبيقيــة، 
فــي خطــة منهــا لســد فجــوة التوظيــف فــي الدولــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة وفًقــا 
لرؤيــة مصــر 2030 التــي تهــدف بشــكل رئيــس إلــى تعزيــز المهــارات التكنولوجيــة 
والمهــارات الازمــة للعمــل عبــر دراســة تخصصــات حديثــة، باإلضافــة إلــى تلبيــة 
االحتياجــات الفعليــة للســوق المحليــة والعالميــة، وتوفير الموارد البشــرية الضرورية 

لتوطيــن الصناعــات الكبــرى. 

، يَُعـد توجـه الدولـة نحـو إنشـاء الكليـات التكنولوجيـة بشـكل خـاص توجًهـا  ومـن ثَـَمّ
إلـى  الملحـة  العمـل  سـوق  حاجـة  ظـل  فـي  وخاصـة  الحالـي  الوقـت  فـي  إيجابّيًـا 
الجديـد  التعليـم  مـع  بالتـوازي  تتطلـب  التـي  المتطـورة  التكنولوجيـة  التخصصـات 
التدريـب والتطبيـق لهـذه العلـوم، وهـو مـا توفـره هـذه الكليـات؛ ممـا يسـهم فـي سـد 
الهوة التي عانت منها السوق لفترات طويلة، والمتمثلة في تراجع مستوى مخرجات 

المـوارد البشـرية المتخصصـة فـي قطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات.

وينبغـي اإلشـارة هنـا إلـى أن الجامعـات التكنولوجيـة تباشـر جميـع االختصاصـات 
الازمـة لتحقيـق أهدافهـا، وخاصـًة مـا يأتـي: 

توفيــر برامــج تدريبيــة ودراســية حديثــة تراعــي تحقيــق التــوازن بيــن الدراســات 	 
ــد  ــاء المزي ــع إي ــع م ــة المجتم ــز لخدم ــة، وتأســيس مراك ــة واألكاديمي التطبيقي
الجــدارات  وتطويــر  المعمليــة،  األنشــطة  طريــق  عــن  بالتعلــم  االهتمــام  مــن 
الوظيفيــة والقــدرات الفنيــة العمليــة للخريجيــن، باإلضافــة إلــى إتقــان اللغــة 
ــة  ــة؛ لمواكب ــا الحديث ــة ووســائل االتصــال والتكنولوجي ــات األجنبي ــة واللغ العربي
التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، بجانــب العمــل علــى الحصــول علــى اعتمــاد 
البرامــج والشــهادات مــن الجهــة المختصــة ومــن الجهــات األجنبيــة التــي يحددها 
المجلــس األعلــى للتعليــم التكنولوجــي، وذلــك مــن أجــل رفــع القــدرة التنافســية 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي للخريجيــن فــي األســواق المحلي

ــي 	  ــي المجــال التكنولوجــي ودوره ف ــي ف ــي والمهن ــم الفن ــة التعلي ــة بأهمي التوعي
تحقيــق التنميــة بمفهومهــا الشــامل، باإلضافــة إلــى إقامــة المؤتمــرات والنــدوات 
والحمــات التوعويــة، وإصــدار المجــات والمطبوعــات والدوريــات المتخصصــة 

ســواء داخــل مصــر أو فــي الخــارج.

توقيـع البروتوكـوالت واالتفاقيـات المتعلقـة بالتعليم والتدريـب التكنولوجي من أجل 	 
دعـم عمليـات التواصـل وتبـادل الخبـرات، فضلًا عن التنسـيق مـع الجهات الداخلية 

والخارجيـة، علـى جميـع األصعـدة سـواء كانت بحثيـة أو تمويلية أو علمية.

تـــــــــــولـــــــــــي الـــــــــــدولـــــــــــة 
ــا  ــ ــاًمـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــصـــــريـــــة اهـ
ــتـــعـــزيـــز عـــدد  ــًدا بـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
الـــكـــلـــيـــات الــمــتــخــصــصــة 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى 
الـــــمـــــســـــتـــــويـــــيـــــن الــــــعــــــام 
والــخــاص، بــاإلضــافــة إلى 
مـــــــــدارس الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
التطبيقية، وذلك في إطار 
الفجوة  لتجسير  خطتها 
بــيــن الــتــعــلــيــم األكــاديــمــي 
وســــــوق الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق 
وفًقا  المستدامة  التنمية 

لرؤية مصر 2٠٣٠.  
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االنضمام إلى المنظمات والهيئات والمؤسسات اإلقليمية والدولية المتخصصة 	 
فـي مجـال التعليـم الفنـي، والتدريـب المهنـي التكنولوجـي، وذلـك بعـد اسـتيفاء 

اإلجـراءات الازمة.

فــي تطويــر  برامــج دراســية تســهم  تقــدم  الجديــدة  التكنولوجيــة  الجامعــات  إن 
قطــاع الصناعــة بالمناطــق الجغرافيــة المحيطــة بهــا، بمــا يخــدم أهــداف التنميــة 
المســتدامة مــن خــال تخريــج كــوادر تكنولوجيــة مؤهلــة علمّيًــا وعملّيًــا لســوق 
العمــل، فضــلًا عــن أن هــذه الجامعــات ســتعمل علــى ربــط المنظومــة بالصناعــة 
والصناعــات المحيطــة بالنطــاق الجغرافــي، لذلــك تختلــف التخصصــات مــن جامعــة 

ــن الطــاب.  ــرى م ــا لشــرائح كب ــب قبوله ألخــرى، بجان

ولكـن يجـب أال نغفـل وجـود العديـد مـن التحديـات التـي تواجـه هـذا المسـار وتتمثـل 
بشـكل رئيـس فـي ارتفـاع تكاليـف التعليـم التكنولوجـي، وهـو مـا نحتـاج معـه إلى قدر 
مـن التـوازن عبـر تخفيـض الرسـوم الدراسـية مـع تحقيـق أفضـل هامـش ربـح. هـذا 
وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه ال بـد مـن توفيـر جميـع متطلبـات الجامعـة التكنولوجيـة 
مـن أثـاث وأجهـزة وتجهيـزات المعامـل والـورش، بجانـب مقومـات البنيـة التحتيـة 
بأحـدث  وتجهيزهـا  بهـا،  الخاصـة  الدراسـية  البرامـج  مـع  لتتناسـب  المعلوماتيـة؛ 
األجهـزة الازمـة للمعامـل والمراكـز البحثيـة، والتـي تتاءم مع المتطلبـات الوظيفية 

م بالجامعـة.    والتعليميـة للبرامـج الجديـدة التـي سـتُقدَّ

األمـــر الـــذي يتطلـــب ضـــرورة إتاحـــة المجـــال للقطـــاع الخـــاص فـــي هـــذا المســـار 
التعليمـــي الحديـــث، مـــن خـــال تقديـــم المزيـــد مـــن الحوافـــز، مـــع مراعـــاة حاجـــة 
الكليـــات الحكوميـــة فـــي هـــذا التخصـــص إلـــى مـــوارد ماليـــة كبيـــرة مـــن الدولـــة، 
باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز الشـــراكة مـــع مؤسســـات التمويـــل الدوليـــة المعنيـــة، والدخـــول 
فـــي شـــراكات محليـــة ودوليـــة قويـــة لتطويـــر النظـــم التعليميـــة، والمتمثلـــة فـــي 
الهيئـــات واالتحـــادات الصناعيـــة والتكنولوجيـــة، فضـــلًا عـــن الشـــركات المتخصصـــة 
المحليـــة والعالميـــة العاملـــة فـــي مصـــر، األمـــر الـــذي يســـهم فـــي تهيئـــة منظومـــة 
ـــات،  متطـــورة تســـاعد فـــي جـــذب معلميـــن وأكاديمييـــن مؤهليـــن للتدريـــس فـــي الكلي
ومناهـــج متطـــورة، ومـــوارد دائمـــة، ومســـتوى مميـــز مـــن الخريجيـــن يتناســـب مـــع 

احتياجـــات ســـوق العمـــل.

وختاًمـــا، فـــإن نجـــاح التجربـــة يتجلـــى فـــي أعـــداد الطلبـــة المتقدميـــن ســـنوّيًا لالتحـــاق 
بالجامعـــات التكنولوجيـــة، هـــذه األعـــداد تبرهـــن علـــى أن المجتمـــع يتغيـــر، وأن 
ـــي  ـــدأت تتضـــح للمواطـــن المصـــري، وبالتال ـــدة ب ـــف المســـتقبل الجدي خريطـــة وظائ
كان لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى اختياراتـــه وتفضياتـــه المســـتقبلية خاصـــة فـــي مجـــال 

العمـــل والدراســـة. 

ـــر الــــجــــامــــعــــات  ــ ـــوفـ ــ تـ
الــتــكــنــولــوجــيــة الــجــديــدة 
بــرامــج دراســيــة تسهم في 
تــطــويــر قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
ــنــــاطــــق  ــع الــــمــ ــيــ ــمــ فـــــــي جــ
ــة الــمــحــيــطــة  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
بــــــهــــــا، بـــــمـــــا يــــســــهــــم فـــي 
خـــدمـــة أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــة مــــن خـــالل  ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
تكنولوجية  كــوادر  تخريج 
ــا  ـــا وعــمــلــّيً مـــؤهـــلـــة عـــلـــمـــّيً

لسوق العمل.  
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تُمثِّل العاقات بين مصر والواليات المتحدة األمريكية أفضل نموذج للعاقة بين 
قوة عظمى وقوة متوسطة، وفي الحالة المصرية قوة تاريخية، نهضوية وحضارية، 
يمتد تأثيرها إلى خارج حدود الجغرافيا، وبالتالي تُمثِّل قوة عربية وإقليمية يُعتَد 
إلى  األطلنطي  المحيط  الواسع من  الجغرافي  إقليمها  القوى في  موازين  بها في 
الخليج العربي وما وراءه إذا أخذنا في الحسبان انتماءها اإلسامي؛ فمصر قوة 
متوسطة متعددة االنتماءات، ما بين العربي والشرق أوسطي واإلفريقي واإلسامي.

أما الواليات المتحدة األمريكية فهي تُمثِّل القوة العظمى بمصادرها المتعددة، والتي 
تمتلك القدرة على تجديد وترسيخ مصادر قوتها مقارنة بالقوى الكبرى األخرى، 
وهو الوضع الذي يضفي على دورها في المشهد الدولي وتأثيرها على مجريات 
األحداث العالمية تأثيًرا مضاعًفا يصعب على قوة كبرى أخرى أن تنافسها، على 

األقل حتى اآلن.

إضافة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قوة عظمى فهي ذات توجه أيديولوجي 
واضح يرتبط بالفكر والممارسة الليبرالية سياسّيًا واقتصادّيًا. وقد أثبتت التطورات 
التي شهدها النظام الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والمراحل المختلفة 
التي مر بها هذا النظام، أن هذا النموذج الليبرالي استطاع أن يخرج من الحرب 
انتشارها  على  وعمل  التي جسدها  الشيوعية  األيديولوجية  على  منتصًرا  الباردة 
عالمّيًا االتحاد السوفيتي السابق. لكن الواليات المتحدة -بالرغم من أيديولوجيتها 
الليبرالية- هي في الوقت ذاته قوة إمبريالية، أي أنها -على غرار اإلمبراطورية 
الرومانية في زمانها- ترى أن مصالحها تحتم عليها االنتشار، والسعي للهيمنة على 
العالم؛ لضمان تلك المصالح المتعددة من جانب، ومن جانب آخر للحيلولة دون 

صعود قوى كبرى أخرى تنافسها، وتنازعها في تلك الهيمنة.

ولتحقيق ذلك؛ تدخل الواليات المتحدة في تحالفات وشراكات استراتيجية تغطي 
العالم، وهي تختار في هذا اإلطار مجموعة من الدول على امتداد العالم بالرغم 
لضمان  متفاوتة  بدرجات  عليها  تعتمد  حيث  السياسية؛  أنظمتها  في  التباين  من 

استمرارية الدور والتأثير األمريكي عالمّيًا.

 مستقبـل العالقـــات
المصرية األمريكية

الــــســــفــــيــــر/ حــــســــن هــــريــــدي
مساعد وزير الخارجية األسبق
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ــا، وبالتحديــد بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت منطقــة الشــرق  وتاريخّيً
األوســط مــن أكثــر األقاليــم التــي اضطلعــت فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــدور 
مؤثــر للغايــة، وذلــك فــي إطــار مواجهــات مرحلــة الحــرب البــاردة خــال الصــراع مــع 
ــدور بصــورة  ــة. وتعاظــم هــذا ال ــة الثنائي ــة القطبي االتحــاد الســوفيتي، وهــي مرحل
غيــر مســبوقة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، ومــا صاحــب ذلــك مــن عالــم أحــادي 
القطبيــة، والخطــاب السياســي األمريكــي بنشــوء نظــام دولــي جديــد، أضحــت فيــه 
ــة  ــازع، وهــذه مرحل ــدة دون من ــوة العظمــى الوحي ــة الق ــات المتحــدة األمريكي الوالي
امتــدت لثاثــة عقــود حتــى بــزوغ الصيــن كقــوة كبــرى تســارع الخطــى لتصبــح هــي 
األخــرى قــوة عظمــى أقــوى ممــا كان عليــه االتحــاد الســوفيتي فــي المرحلــة األولــى 

للحــرب البــاردة.

وفــي الشــرق األوســط ارتكــزت المصالــح األمريكيــة علــى ثاثــة محــاور: األول 
كان النفــط، والثانــي أمــن الدولــة العبريــة والعمــل الحثيــث علــى دمجهــا فــي إقليــم 
الشــرق األوســط والعالــم العربــي وكذلــك اإلســامي، أمــا الثالــث والــذي ال يقــل 
ــا- عــن المحوريــن الســابقين، فهــو ضمــان أمــن  فــي أهميتــه االســتراتيجية -أمريكّيً
ــاة الســويس ومضيــق بــاب المنــدب  الممــرات البحريــة الدوليــة االســتراتيجية، كقن

ومضيــق تيــران ومضيــق هرمــز ومضيــق جبــل طــارق.

ــاء الحــرب  ــذ انته ــة من ــة األمريكي ــات المصري ــي مســار العاق ــرء ف ــن الم وإذا تمعَّ
العالميــة الثانيــة، فســيجد أن تلــك العاقــات أديــرت ســواء مــن جانــب مصــر أو مــن 
جانــب الواليــات المتحــدة فــي إطــار التفاعــل والتداخــل والتشــابك فــي ضــوء هــذه 
المحــاور الثاثــة. فعلــى المســتوى االســتراتيجي تَُعــد قنــاة الســويس ومضيقــا تيــران 
وبــاب المنــدب أول المحــددات الرئيســة فــي جوهــر العاقــات المصريــة األمريكيــة. 
د اآلخــر فيرتبــط بــاألول بصــورة وثيقــة وهــو أمــن الدولة العبريــة ودمجها  أمــا الُمحــدِّ

فــي محيطهــا الجغرافــي.

ومــن يتابــع ويرصــد مســارات وتطــورات العاقــات بيــن مصــر والواليــات المتحــدة  
منــذ عــام 1945، ويتطلــع فــي إطــار ذلــك الستشــراف مســتقبلها، فمــا عليــه إال 
أن يحكــم علــى مســارها المســتقبلي فــي هــذا الســياق االســتراتيجي؛ فالتفاعــل 
بيــن االســتراتيجية الشــرق أوســطية والعربيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع 
السياســة الخارجيــة المصريــة تــم فــي هــذا الســياق، فعندمــا كانــت تتوافــق توجهــات 
وسياســات الطرفيــن فــي دائــرة الثاثــة محــاور أعــاه، كانــت العاقــات الثنائيــة 
بينهمــا تصــل إلــى الــذروة، مثلمــا كان الوضــع فــي الفتــرة مــن مــارس 1979 -تاريــخ 
ــى قــدوم اإلدارة  ــة- وحت ــة العبري ــن مصــر والدول ــى معاهــدة الســام بي ــع عل التوقي
الجمهوريــة للرئيــس »جــورج بــوش« االبــن فــي عــام 2001، والغــزو األمريكــي للعــراق 
 فــي مــارس 2003، ومــا تبــع ذلــك مــن جهــود أمريكيــة لنشــر الديمقراطيــة األمريكيــة

ارتـــــكـــــزت الـــمـــصـــالـــح 
ــي الـــشـــرق  ــ ــيــــة فـ ــكــ ــريــ األمــ
ــة  األوســــــــــــــط عـــــلـــــى ثــــالثــ
محاور؛ األول كان النفط، 
ــة  ــ ـــدولـ والـــــثـــــانـــــي أمــــــــن الــ
الحثيث  والعمل  العبرية 
عـــلـــى دمـــجـــهـــا فــــي إقــلــيــم 
الــشــرق األوســــط والــعــالــم 
العربي وكذلك اإلسالمي، 
أمــــا الـــثـــالـــث فــهــو ضــمــان 
ــن الـــمـــمـــرات الــبــحــريــة  أمــ
الـــدولـــيـــة االســتــراتــيــجــيــة 
الــســويــس ومضيق  كــقــنــاة 
بـــــــاب الــــمــــنــــدب ومـــضـــيـــق 
ــق هـــرمـــز  ــيــ ــران ومــــضــ ــ ــيــ ــ تــ

ومضيق جبل طارق.  
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المتحــدة  والواليــات  بيــن مصــر  مــا أحــدث صداًمــا  العربــي، وهــو  العالــم  فــي 
ــه اإلدارة الجمهوريــة للرئيــس »بــوش« االبــن لحــل  ــل مــن تأثيــره توجُّ األمريكيــة، قلَّ
الدولتيــن مــن أجــل حــل النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي، وموافقتهــا علــى »خريطــة 
الطريــق« واالنضمــام إلــى »الرباعيــة الدوليــة« التــي ضّمت روســيا واالتحــاد األوروبي 

ومنظمــة األمــم المتحــدة إلــى جانــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

هــذا وقــد مثلــت أحــداث مــا أُطلــق عليــه »الربيــع العربــي« مرحلــة فــي العاقــات بيــن 
ــر والمواجهــة بســبب التدخــل  ــة اتســمت بالتوت ــات المتحــدة األمريكي مصــر والوالي
األمريكــي الســافر فــي الشــؤون الداخليــة المصريــة، ثــم ازدادت توتــًرا بعــدم اعتراف 
-دون التصريــح بذلــك- إدارة »أوبامــا« بالثــورة التــي قــام بهــا الشــعب المصــري 
فــي 30 يونيــو 2013 ضــد اســتبداد ودكتاتوريــة حكــم جماعــة اإلخــوان المســلمين، 

وفرضهــا عقوبــات علــى مصــر.

هــذه التحــوالت فــي مســار العاقــات المصريــة األمريكيــة فــي أكثــر مــن نصــف 
القــرن، فــي المرحلــة الناصريــة، ثــم الســاداتية، ثــم مرحلــة حكــم الرئيــس األســبق 
»محمــد حســني مبــارك«، ومرحلــة »الربيــع العربــي« وثــورة 30 يونيــو، والمرحلــة 
الحاليــة لحكــم الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي«، هــذه التحــوالت جســدت خطــورة 
ــوة متوســطة  ــة، وق ــات المتحــدة األمريكي ــوة عظمــى كالوالي ــن ق ــات بي إدارة العاق
-مصــر فــي هــذه الحالــة- لهــا مصالحهــا االســتراتيجية التــي ال تتطابــق فــي أحــوال 
عديــدة مــع المصالــح والتوجهــات االســتراتيجية األمريكيــة، وذلــك بخــاف تقلبــات 
السياســات األمريكيــة فــي قضايــا عربيــة وإقليميــة تقــع فــي صلــب األمــن القومــي 
المصــري )المواقــف األمريكيــة منــذ 2011 ســواء بالنســبة إلــى ســوريا أو ليبيــا، 
والقضيــة الفلســطينية، والمــدى الــذي تذهــب فيــه السياســة األمريكيــة فــي مســاندة 
السياســات اإلســرائيلية تجــاه فلســطين، والممارســات القمعيــة للجيــش اإلســرائيلي 

ضــد الشــعب الفلســطيني(. 

وال شــك أن ذلــك يؤثــر علــى مســار العاقــات المصريــة األمريكيــة، وخصوًصــا 
عندمــا تــزداد وتيــرة التدخــل األمريكــي فــي الشــأن الداخلــي المصــري ونظــام الحكم 
فــي مصــر كمــا شــاهدنا فــي الفتــرة مــن يونيــو 2013 وحتــى اآلن فــي قضايــا حقــوق 
الــذي تنتهجــه مصــر.  اإلنســان والحريــات والديمقراطيــًة والنظــام االقتصــادي 
ــا ومؤثــًرا فــي تطــور العاقــات  ويمكــن القــول إن هــذه القضايــا ســتظل عامــلًا مهّمً

بيــن الجانبيــن المصــري واألمريكــي فــي المســتقبل المنظــور.

بالمقابــل هنــاك مجــاالت للتعــاون الثنائــي بيــن البلديــن ســواء فــي إطــار المحــاور 
فــي مجــاالت  أو  واألمنــي،  العســكري  التعــاون  فــي مجــاالت  أو  أعــاه،  الثاثــة 
التنســيق والتشــاور بالنســبة للقضايــا اإلقليميــة المرتبطــة باألمــن القومــي المصــري 
فــي الشــرق األوســط والخليــج والبحــر األحمــر وشــمال إفريقيــا. وكذلــك هنــاك 

ــلــــت أحـــــــــــداث مــا  ــ ــثَّ مــ
ــيــــه »الــــربــــيــــع  ــلــ ُأطــــــلــــــق عــ
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ الــــــعــــــربــــــي« مـ
ــن مـــصـــر  ــ ــيـ ــ الــــــعــــــالقــــــات بـ
والـــــــــواليـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
األمريكية اتسمت بالتوتر 
والمواجهة بسبب التدخل 
ــي فــــي الــــشــــؤون  ــكــ ــريــ األمــ
الــداخــلــيــة الــمــصــريــة، ثم 
ازدادت توتًرا بعدم اعتراف 
إدارة »أوباما« بالثورة التي 
المصري  الشعب  بها  قــام 

في ٣٠ يونيو 2٠1٣.  
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ــم  ــة األم ــا منظم ــب فيه ــدد األطــراف، تلع ــع متع ــاون ذات طاب مجــاالت أخــرى للتع
المتحــدة والمنظمــات العربيــة واإلقليميــة األخــرى، كاالتحــاد اإلفريقــي أو االتحــاد 
األوروبــي، دوًرا بــارًزا، مثــل قضايــا تغيــر المنــاخ، وكان ذلــك واضًحــا فــي إطــار 
مؤتمــر شــرم الشــيخ COP27 فــي نوفمبــر الماضــي، وكذلــك التعــاون فــي مجــال 

مكافحــة اإلرهــاب، وضمــان أمــن الممــرات البحريــة االســتراتيجية.

الفــرص  مــن  العديــد  بــه  يحيــط  األمريكيــة  المصريــة  العاقــات  مســتقبل  إن 
والتحديــات مــن وجهــة نظــر المصالــح المصريــة، وإن كانــت التحديــات تســبق 
الفــرص، وهــو مــا ســيمثل فــي حــد ذاتــه تحدًيــا لصانــع القــرار المصــري للدفــاع عــن 
ــا،  ــا وخارجّيً المصالــح المصريــة فــي ممارســة الســيادة علــى القــرار الوطنــي داخلّيً
دون الدخــول فــي مواجهــة علنيــة مــع اإلدارات األمريكيــة الديمقراطيــة والجمهوريــة 
ــة  ــة الراهن ــى حــد ســواء. والتحــدي األهــم المتوقــع هــو االســتراتيجية األمريكي عل
والمســتقبلية لتحقيــق مــا تســميه اإلدارة األمريكيــة باالندمــاج اإلقليمــي، وهــي تعنــي 
بذلــك تعميــم مــا يُعــَرف باســم »االتفاقيــات اإلبراهيميــة«، أي دفــع الــدول العربيــة 
ــن  ــاط م ــة إنشــاء أنم ــة، ومحاول ــة العبري ــع الدول ــى معاهــدات ســام م ــع عل للتوقي
ــاع جــوي تغطــي الشــرق  ــال: شــبكة دف ــى ســبيل المث ــاون العســكري معهــا، عل التع
م فــي جهــود تنفيــذ حــل  األوســط والخليــج، دون أن يصاحــب مــا ســلف ذكــره تقــدُّ
الدولتيــن فــي الواقــع العملــي، وفــي ظــل غيــاب تصــدي أمريكــي للتوســع االســتيطان 
اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، مــع اســتمرار  الحصــار  الــذي تضربــه الدولــة 

ــة علــى قطــاع غــزة منــذ يونيــو 2007. العبري

ويتمثــل التحــدي اآلخــر فــي محاولــة الضغــط علــى مصــر للتجاوب مع االســتراتيجية 
األمريكيــة تجــاه الصيــن، ومســايرتها فــي سياســاتها فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ الهادفــة إلــى احتــواء الصيــن. ويكمــن التحــدي الثالــث فــي مــدى اقتــراب 
أو ابتعــاد مصــر عــن التحالفــات األمريكيــة، والتــي تكتســب طابًعــا أمنّيًــا وعســكرّيًا، 
وهــذا بالطبــع ســيخضع لرؤيــة صانــع القــرار المصــري، ومــدى توافــق ذلــك مــع 
المصالــح االســتراتيجية المصريــة فــي عــدم تعارضــه مــع مقتضيــات األمــن القومــي 

المصــري.

وختاًمــا، تتمثــل أكبــر التحديــات أمــام مســتقبل العاقــات بيــن مصــر والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــي عاقــات مصــر الخارجيــة مــع القــوى الكبــرى التــي تعــارض 
محــاوالت وسياســات فــرض الهيمنــة األمريكيــة الغربيــة علــى العالــم، وبصفــة خاصة 
مــع الصيــن، وبدرجــة أقــل روســيا، وفــي منطقــة الـــ Indo-Pacific بصفــة عامــة؛ 
وهــو مــا ســيقتضي إدارة رشــيدة للسياســة الخارجيــة المصريــة تجــاه جميــع القــوى 
الكبــرى فــي عالــم الغــد، بعيــًدا عــن االنحيــاز بصــورة أو بأخــرى ألي منهــا، حتــى ولــو 

كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــيـــط بــمــســتــقــبــل  يـــحـ
ــة  ــريــ ــمــــصــ ــات الــ ــ ــ ــالقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــعـــديـــد مــن  ــيـــة الـ األمـــريـــكـ
الــفــرص والــتــحــديــات من 
وجــــهــــة نــــظــــر الـــمـــصـــالـــح 
ــانـــت  كـ وإن  الــــمــــصــــريــــة، 
التحديات تسبق الفرص، 
وهــــو مـــا ســيــمــثــل فـــي حد 
ذاتـــــــــــه تـــــحـــــدًيـــــا لـــصـــانـــع 
الـــقـــرار الــمــصــري لــلــدفــاع 
المصرية  الــمــصــالــح  عــن 
ــادة  ــيــ ــســ ــي مــــمــــارســــة الــ ــ فــ
عــــلــــى الـــــــقـــــــرار الـــوطـــنـــي 
ــا، دون  ــ ــّيً ــارجــ ـــا وخــ داخـــلـــّيً
الــــــدخــــــول فـــــي مـــواجـــهـــة 
اإلدارات  مــــــــع  ــة  ــيــ ــنــ ــلــ عــ
الديمقراطية  األمريكية 
ــة عـــلـــى حــد  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ والـ

سواء.   
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يتفـــق خبـــراء وأســـاتذة العاقـــات الدوليـــة علـــى أن المصلحـــة الوطنيـــة هـــي الركيـــزة 
األهـــم للعاقـــات والسياســـات الخارجيـــة للـــدول مـــع بعضهـــا البعـــض؛ حيـــث 
ـــي  ـــا والت ـــي تســـتهدف تحقيقه ـــة الت ـــح القومي ـــن المصال ـــة مجموعـــة م تضـــع كل دول
ـــاء وهـــي المصلحـــة  ـــح رئيســـة هـــي: مصلحـــة البق ـــاث مصال ـــا فـــي ث يمكـــن إجماله
األساســـية للدولـــة، ومصلحـــة تعظيـــم القـــوة العســـكرية التـــي تعـــد أداة الدولـــة 
ـــة والقـــوة  ـــم المكان ـــن، ومصلحـــة تعظي األساســـية للدفـــاع عـــن نفســـها ضـــد الطامعي
السياســـية علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي وتعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة، 

باالهتمـــام بالبعـــد االقتصـــادي والتجـــاري فـــي العاقـــات مـــع الـــدول األخـــرى.

وتوضـــح العديـــد مـــن المؤشـــرات تنامـــي المصالـــح الدوليـــة المتبادلـــة، وتصاعـــد 
ـــة وروســـيا  ـــات المتحـــدة األمريكي ـــى جانـــب كل مـــن الوالي ـــن إل ـــدور العالمـــي للصي ال
والهنـــد واالتحـــاد األوروبـــي، بمـــا يرســـخ منظومـــة التعدديـــة القطبيـــة عالمًيـــا، وارتفـــاع 
حجـــم الترابـــط  الصينـــي فـــي المصالـــح الدوليـــة، وهـــي التطـــورات التـــي تدفـــع إلـــى 
تعزيـــز وترســـيخ الروابـــط الثقافيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة فـــي األمديـــن المتوســـط 
والطويـــل، خاصـــة مـــع طـــرح وتنفيـــذ الصيـــن مبـــادرة »الحـــزام والطريـــق«، وتدشـــين 
مصـــر نظاًمـــا سياســـّيًا ذا توجهـــات تنمويـــة داخلًيـــا، وتبنـــي سياســـة »التوجـــه شـــرًقا« 
ـــى المســـتوى الخارجـــي، وهـــو مـــا يســـهم فـــي تأســـيس عاقـــات مصريـــة صينيـــة  عل
مســـتقبلية تتجـــاوز األطـــر التقليديـــة، السياســـية واالقتصاديـــة والتجاريـــة، وتؤســـس 

لشـــراكة أكثـــر شـــموالً وتوســـًعا.

آفاق العالقات المصرية الصينية 
في عصر التعددية القطبية

هـــــــالل  مــــــحــــــمــــــد  رضــــــــــــــا  د. 

أستاذ العلوم السياسية المساعد - معهد أكتوبر العالي لاقتصاد



428

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

عـــدة  علـــى  الصينيـــة  المصريـــة  العاقـــات  تســـتند 
مرتكـــزات فـــي تطورهـــا لألفضـــل فـــي المســـتقبل؛ أولهـــا: 
ــن،  ــن البلديـ ــي بيـ ــم السياسـ ــي والتفاهـ ــل التاريخـ العامـ
وهـــو مـــا انعكـــس علـــى تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن 
الجانبيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت علـــى مـــدى مـــا يقـــرب 
ــة الصيـــن  ــا؛ حيـــث دعمـــت مصـــر عضويـ مـــن 65 عاًمـ
فـــي األمـــم المتحـــدة فـــي منتصـــف ســـبعينيات القـــرن 
ــا  ــدة«، كمـ ــن الواحـ ــدأ »الصيـ ــكت بمبـ ــرين، وتمسـ العشـ
أيـــدت مبـــدأ »دولـــة واحـــدة ونظامـــان« فـــي منطقـــة 

ــن.  ــة للصيـ ــة الخاضعـ ــة الخاصـ ــج اإلداريـ ــج كونـ هونـ

ــة  ــي مواجهـ ــر فـ ــن مصـ ــاندت الصيـ ــل، سـ ــي المقابـ وفـ
ـــرار مصـــر  ـــدت ق ـــاد؛ وأي ـــي تشـــهدها الب ـــات الت التحدي
بتأميـــم شـــركة قنـــاة الســـويس، وأدانـــت العـــدوان الثاثـــي 
علـــى مصـــر عـــام 1956. كمـــا دعمـــت جهـــود مصـــر فـــي 
مكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف، وتبنـــت موقًفـــا داعًمـــا 
لخيـــارات الشـــعب المصـــري خـــال ثورتـــي 25 ينايـــر 
2011، و30 يونيـــو 2013، وأعربـــت عـــن رفضهـــا ألي 

تدخـــات خارجيـــة فـــي الشـــأن الداخلـــي المصـــري.

ــم  ــى تعظيـ ــدان علـ ــق البلـ ــبق، يتفـ ــا سـ ــى مـ ــاوة علـ وعـ
التـــي  والطريـــق«  »الحـــزام  مبـــادرة  مـــن  االســـتفادة 
أطلقهـــا الرئيـــس الصينـــي »شـــي جيـــن بينـــج« عـــام 
2013، ال ســـيما فـــي ظـــل دعـــم مصـــر المتواصـــل لتلـــك 
المبـــادرة وحرصهـــا علـــى المشـــاركة فيهـــا، كمـــا توطـــدت 
الزيـــارات  نتيجـــة  أكبـــر  بشـــكل  الثنائيـــة  العاقـــات 
فـــي  السياســـيين  والمســـؤولين  للقيـــادات  الدوريـــة 
الدولتيـــن؛ حيـــث زار الرئيـــس »عبـــد الفتـــاح السيســـي« 
منـــذ توليـــه منصبـــه فـــي عـــام 2014 الصيـــن ســـت مـــرات، 
ـــر  ـــج« أكث ـــن بين ـــي »شـــي جي واجتمـــع مـــع الرئيـــس الصين
مـــن ثمانـــي مـــرات آخرهـــا أثنـــاء حضورهمـــا القمـــة 
العربيـــة الصينيـــة فـــي الســـعودية فـــي 9 ديســـمبر 2022.

عاقاتهما  بتطوير  الدولتين  لقيام  دوافع  عدة  وهناك 
في المستقبل، من أبرزها: رفض الدولتين التدخل في 
أية  ممارسة  تتجنبان  حيث  لكلتيهما؛  الداخلي  الشأن 
حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  عليهما  داخلية  ضغوط 
االقتصادي  النمو  وتيرة  تسارع  إلى  إضافة  اإلنسان، 
المستهدف  العالمي  النموذج  تراه مصر  الذي  الصيني 
تحويل  في  الصين  نجحت  حيث  التنمية،  تحقيق  في 
وهو  كبرى،  اقتصادية  قوة  إلى  نامية  دولة  من  نفسها 
ما يستدعي بالتالي ضرورة السعي الحثيث إلى إقامة 
مكانة  تعزيز  في  أمًا  معها  وثيقة  اقتصادية  عاقات 
األوسط  الشرق  في  واللوجستية  االقتصادية  مصر 
وشمال إفريقيا؛ ويتيح للصين فتح أسواق مصر الكبيرة 
أمام منتجاتها في المنطقة التي قد تمنح بدورها بكين 
األهداف  وهذه  وإفريقيا؛  العربي  العالم  لباقي  نافذة 
 65 من  أكثر  توقيع  إلى  الحكومتين  دفعت  وغيرها 
و2022،  بين عامي 2014  الفترة  ثنائية خال  اتفاقية 
ومن أبرزها اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة في 

عام 2014.

التطور  في  نظرنا  وجهة  من  األهم  العامل  ويبقى 
في  والمتمثل  والصين،  مصر  بين  للعاقات  اإليجابي 
تزايد النظرة اإليجابية المصرية تجاه الصين؛ بالنظر 
لما تمثله الصين في أذهان قطاع واسع من المصريين، 
الكثير  ولديها  عريقة«،  حضارة  »ذات  دولة  باعتبارها 
المصرية. عاوة  الحضارة  مع  المشتركة  المامح  من 
على أن الصين دولة ليس لها تاريخ استعماري مع دول 
المنطقة، وال تُملي شروًطا سياسية على دول المنطقة 
في مقابل ما تقدمه من مساعدات للدول النامية، فضلًا 
عن كونها إحدى القوى االقتصادية العظمى التي تتبنى 

نظاًما اشتراكًيا فريًدا وفًقا لنهجها الخاص.

أوًلا: أسس ومحددات تعزيز العالقات الثنائية حالًيا ومستقبًلا
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ثانًيــا: التوافــق والتعــاون المشــترك والمثمــر فــي القضايا 
السياسية

علـــى الرغـــم مـــن اشـــتراك الجانبيـــن الصينـــي والمصـــري فـــي تأســـيس وعضويـــة 
ـــرام  ـــة فـــي عـــام 2004؛ وإب ـــدول العربي منتـــدى التعـــاون العربـــي الصينـــي بجامعـــة ال
بيانـــات وإعانـــات  عـــدة  اتفاقـــات وإصـــدار  عـــدة  الجانبيـــن  فـــي  المســـؤولين 
مشـــتركة خـــال هـــذه الفتـــرة الممتـــدة بيـــن عامـــي 2004 و2022 - والتـــي مـــن 
ــن  ــتراتيجي بيـ ــاون االسـ ــات التعـ ــة عاقـ ــول إقامـ ــترك حـ ــان المشـ ــا: اإلعـ أبرزهـ
ـــق عـــام  ـــذي أطل ـــدى ال ـــن الشـــعبية فـــي إطـــار المنت ـــة الصي ـــة وجمهوري ـــدول العربي ال
ـــي  ـــاون العرب ـــدى التع ـــة العشـــرية لمنت ـــن، والخطـــة التنموي ـــة تيانجي ـــي مدين 2010 ف
الصينـــي للمـــدة مـــن 2014 - 2024 التـــي تـــم التوقيـــع عليهـــا عـــام 2014، واتفـــاق 
المشـــاركة والتعـــاون االســـتراتيجي بيـــن البلديـــن فـــي عـــام 2014؛ وإعـــان بكيـــن 
واإلعـــان التنفيـــذي العربـــي الصينـــي الخـــاص بمبـــادرة »الحـــزام والطريـــق« اللذيـــن 
ـــة  ـــرى للدبلوماســـية المصري ـــع عليهمـــا عـــام 2018- فـــإن المســـاهمة الكب ـــم التوقي ت
ــق  ــا يتعلـ ــة فيمـ ــدول العربيـ ــر والـ ــع مصـ ــي مـ ــق الصينـ ــم والتوافـ ــزاع الدعـ ــي انتـ فـ
بالقضايـــا السياســـية الثنائيـــة ومتعـــددة األطـــراف؛ حيـــث حرصـــت الصيـــن علـــى 
ـــا  ـــة إيماًن ـــة والعالمي ـــا السياســـية اإلقليمي ـــي القضاي ـــب التدخـــل ف ـــود تجن ـــدار عق م
ــا  ــدول تدعيًمـ ــض الـ ــاوف بعـ ــارة مخـ ــع دون إثـ ــع الجميـ ــق مـ ــرورة التوافـ ــا بضـ منهـ
للمكاســـب االقتصاديـــة والسياســـية الخاصـــة بهـــا؛ عـــاوة علـــى رفضهـــا سياســـة 
ـــا خســـارة شـــركاء  ـــن أن تكلفه ـــي يمك ـــة الت ـــات السياســـية واألمني المحـــاور واالئتاف

اقتصادييـــن مهميـــن فـــي المنطقـــة. 

ومـــن أهـــم القضايـــا السياســـية التـــي تـــم االتفـــاق الصينـــي والمصـــري بشـــأنها -كمـــا 
وردت فـــي البيانـــات الختاميـــة للقمـــم واالجتماعـــات الثنائيـــة ومتعـــددة األطـــراف 
للقمـــة- تعزيـــز الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت مـــن 
ـــا يحقـــق  ـــادل الدعـــم بم ـــة التشـــاور السياســـي وتب ـــات القائمـــة، ومواصل خـــال اآللي
المصالـــح المشـــتركة لـــكا الجانبيـــن، وتعزيـــز روح التضامـــن بينهمـــا فـــي مختلـــف 
المحافـــل الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بالقضايـــا العالميـــة ذات االهتمـــام المشـــترك، 
ـــف  ـــي مختل ـــن ف ـــن الجانبي ـــاون المســـتقبلي بي ـــة التع ـــى ضـــرورة مواصل ـــد عل والتأكي
المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتنمويـــة. هـــذا إلـــى جانـــب 
الشـــراكة فـــي إطـــار تنفيـــذ مبـــادرة »الحـــزام والطريـــق« الصينيـــة، والتوفيـــق بيـــن 
هـــذه المبـــادرة والرؤيـــة المصريـــة التنمويـــة 2030، بمـــا يحقـــق المصلحـــة المشـــتركة 

والمنفعـــة المتبادلـــة للدولتيـــن.

مـــــن أهــــــم الـــقـــضـــايـــا 
السياسية التي تم االتفاق 
ــن  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــر والـ ــ ــصــ ــ ــن مــ ــ ــيــ ــ ــ ب
عــلــيــهــا، تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة فـــي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، من 
ــات الــقــائــمــة،  ــيـ خــــالل اآللـ
ــاورات  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، والــــــدفــــــع 
المصالح  تحقيق  باتجاه 

المشتركة للطرفين.  



4٣٠

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء
ص

ـــا
خــ

ف 
مل

 ..
ل 

قبـ
ــت

سـ
مـ

وال
ـر 

صــ
مـ

عـــاوة علـــى التنســـيق بيـــن الجانبيـــن فيمـــا يخـــص 
القضيـــة الفلســـطينية، مـــن خـــال دعـــم الجهـــود الدوليـــة 
الراميـــة إلـــى التوصـــل لحـــل دائـــم وعـــادل للقضيـــة 
إلـــى  يفضـــي  وبمـــا  الدولتيـــن«،  حـــل  »أســـاس  علـــى 
إنهـــاء االحتـــال اإلســـرائيلي، وإقامـــة دولـــة فلســـطينية 
ــا القـــدس  مســـتقلة علـــى حـــدود عـــام 1967، عاصمتهـ

الشـــرقية.   

ــن  ــدأ الصيـ ــا بمبـ ــر التزامهـ ــدت مصـ ــل أكـ ــي المقابـ وفـ
الواحـــدة، ودعمهـــا لســـيادة الصيـــن ووحـــدة أراضيهـــا، 
وأن تايـــوان جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األراضـــي الصينيـــة. 
فضـــلًا عـــن دعـــم الموقـــف الصينـــي فيمـــا يخـــص »هونـــغ 
كونـــج« فـــي إطـــار مبـــدأ »دولـــة واحـــدة ونظاميـــن«. أخـــًذا 
ـــة  ـــن لنشـــر الســـام والتنمي ـــار مســـاعي بكي ـــن االعتب بعي
الدولييـــن، عبـــر مبادرتـــي »األمـــن العالمـــي« و«التنميـــة 
العالميـــة« اللتيـــن تســـتهدفان تشـــجيع المجتمـــع الدولـــي 
علـــى االهتمـــام بقضايـــا التنميـــة حـــول العالـــم، واحتـــرام 
حقـــوق الشـــعوب فـــي تبنـــي نهجهـــا الخـــاص لتعزيـــز 
الديمقراطيـــة بمـــا يتســـق مـــع ظروفهـــا الوطنيـــة، ورفـــض 
التدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول الداخليـــة بدعـــوى »الحفـــاظ 

علـــى الديمقراطيـــة«. 

الدولـــي  التعـــاون  يقـــوم  أن  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان علـــى أســـس المســـاواة 
واالحتـــرام المتبـــادل، دون تســـييس هـــذا الملـــف، أو 
والتدخـــل  الـــدول  علـــى  للضغـــط  كأداة  اســـتخدامه 
فـــي شـــؤونها الداخليـــة. إلـــى جانـــب تعزيـــز الجهـــود 
الدوليـــة المبذولـــة لمجابهـــة التغيـــرات المناخيـــة، ودعـــم 
المبـــادرات الهادفـــة إلـــى تعزيـــز التنميـــة الخضـــراء 
المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك »المبـــادرة المصريـــة للشـــرق 
ــق  ــأن »طريـ ــن بشـ ــادرة الصيـ ــر«، ومبـ ــط األخضـ األوسـ
الحريـــر األخضـــر«، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة خلـــو منطقـــة 
ـــز  الشـــرق األوســـط مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وتعزي
ــاب بمختلـــف  ــة اإلرهـ ــاب، وإدانـ ــة اإلرهـ ــود مكافحـ جهـ

أشـــكاله ودوافعـــه، وتجفيـــف منابعـــه.

المصريـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 
متســـارعة قفـــزات  الصينيـــة.. 

اتخـــذت  الصينـــي:  المصـــري  التجـــاري  التبـــادل  أ( 
مـــن  العديـــد  والصيـــن  مصـــر  الدولتيـــن  حكومـــات 
والتجـــاري  االقتصـــادي  التعـــاون  لتعزيـــز  الخطـــوات 
بينهمـــا علـــى مـــدار الســـنوات الســـابقة، ممـــا أســـفر 
ــات  ــم العاقـ ــة لتنظيـ ــن 63 اتفاقيـ ــر مـ ــع أكثـ ــن توقيـ عـ
االقتصاديـــة والتجاريـــة بيـــن الجانبيـــن، منهـــا توقيـــع 
الجانبيـــن فـــي ينايـــر 2016 علـــى مذكـــرة تفاهـــم حـــول 
كيفيـــة تعزيـــز التعـــاون فـــي إطـــار مبـــادرة »الحـــزام 
دخـــول  المذكـــرة  هـــذه  عـــن  نتـــج  وقـــد  والطريـــق«، 
ـــال  ـــة كالبرتق ـــة المصري ـــن المنتجـــات الزراعي ـــد م العدي
والعنـــب للســـوق الصينيـــة بشـــكل تدريجـــي، وتـــم إطـــاق 
مشـــروعات تعاونيـــة كبـــرى لتحســـين المرافـــق وشـــبكات 

توزيـــع الكهربـــاء. 

ووفًقـــا إلحصـــاءات صـــادرة مـــن وزارة التجـــارة والصناعـــة 
المصريـــة ومكتـــب اإلحصـــاء الصينـــي، شـــهدت معـــدالت 
التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن نمـــًوا متواصـــلًا، مـــا 
يعكـــس قـــوة اقتصادهمـــا؛ حيـــث بلـــغ حجـــم التبـــادل 
التجـــاري بينهمـــا فـــي عـــام 2021 نحـــو 12 مليـــاًرا و863 
مليـــون دوالر، إذ بلغـــت قيمـــة الـــواردات المصريـــة مـــن 
ــاًرا و225 مليـــون دوالر فـــي عـــام  الصيـــن نحـــو 12 مليـ
2021، مقارنـــة بنحـــو 11 مليـــاًرا و965 مليـــون دوالر 
ـــة  ـــدَرت الصـــادرات المصري خـــال عـــام 2020. بينمـــا ُق
إلـــى الســـوق الصينيـــة خـــال عـــام 2021 بنحـــو 638 
ـــون دوالر خـــال عـــام  ـــًة بــــ 373 ملي ـــون دوالر، مقارن ملي

2020، بنســـبة زيـــادة ســـنوية بلغـــت %71.

وفـــي عـــام 2022 اتســـم حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن 
ــح الصيـــن، حيـــث بلغـــت  ــغ لصالـ البلديـــن باختـــال بالـ
ـــار دوالر،  ـــة عـــام 2021 نحـــو 19.7 ملي ـــي نهاي ـــه ف قيمت
منهـــا واردات مصريـــة مـــن الصيـــن بقيمـــة 18.026 
مليـــار دوالر، وصـــادرات مصريـــة بقيمـــة 1.706 مليـــار 
علـــى  للرقابـــة  العامـــة  للهيئـــة  تقريـــر  دوالر، حســـب 
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الصـــادرات والـــواردات المصريـــة، ووفًقـــا لـــذات التقريـــر 
تمثلـــت أهـــم بنـــود الصـــادرات المصريـــة إلـــى الصيـــن 
فـــي: منتجـــات البرتقـــال والفراولـــة وأحجـــار الرخـــام 
وخرائـــط األلومنيـــوم وبولـــي إيثيليـــن. وتعتبـــر مصـــر 
أولـــى دول منطقـــة الشـــرق األوســـط التـــي حصلـــت 
علـــى ترخيـــص لتصديـــر المنتجـــات الزراعيـــة الطازجـــة 
للصيـــن، وثانـــي دول المنطقـــة فـــي اســـتيراد البرتقـــال 
مـــن الصيـــن، حيـــث تصـــل نســـبته إلـــى نحـــو 20% مـــن 

ــة.  ــواق الصينيـ ــروض باألسـ ــال المعـ ــم البرتقـ حجـ

ــة  ــوق المصريـ ــى السـ ــة إلـ ــواردات الصينيـ ــم الـ ــا أهـ أمـ
فتتمثـــل فـــي: أجهـــزة التليفـــون المحمـــول، والســـيارات 
والدراجـــات  واألقمشـــة،  ولعـــب األطفـــال،  الخفيفـــة، 
البنـــاء،  ومـــواد  والصلـــب،  والحديـــد  الهوائيـــة، 
والمنتجـــات الكيماويـــة، والســـلع الهندســـية واإللكترونيـــة، 

الجاهـــزة. والمابـــس  والمنســـوجات 

وفًقـــا  مصـــر:  فـــي  الصينيـــة  االســـتثمارات  حجـــم  ب( 
لإلحصـــاءات الرســـمية الصـــادرة عـــن وزارة التجـــارة 
المباشـــرة  الصينيـــة  االســـتثمارات  بلغـــت  الصينيـــة، 
فـــي مصـــر نحـــو 238 مليـــون دوالر فـــي عـــام 2021، 
بزيـــادة ُقـــدَرت بــــنحو 150.6% عـــن عـــام 2020. واحتلـــت 
مصـــر المرتبـــة الرابعـــة بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي جـــذب 
االســـتثمارات الصينيـــة خـــال الفتـــرة مـــن 2005 حتـــى 
ــبته  ــا نسـ ــكل مـ ــارات دوالر، تشـ ــو 8.8 مليـ 2021، بنحـ
12% مـــن إجمالـــي االســـتثمارات الصينيـــة فـــي الـــدول 
ـــر  ـــي توفي ـــك االســـتثمارات ف ـــد ســـاهمت تل ـــة. وق العربي
مـــا يقـــرب مـــن 40 ألـــف فرصـــة عمـــل للمواطنيـــن فـــي 

مصـــر. 

ـــة  وتشـــير إحصـــاءات وزارة التجـــارة والصناعـــة المصري
إلـــى تركـــز االســـتثمارات الصينيـــة فـــي مصـــر فـــي قطـــاع 
البتـــرول بنحـــو 46.3%، يليـــه قطـــاع التصنيـــع بنحـــو 
31.5%، بينمـــا يحتـــل قطـــاع اإلنشـــاءات المركـــز األخيـــر 
بنحـــو 5.8% مـــن إجمالـــي االســـتثمارات الصينيـــة فـــي 

مصـــر. 

وتشـــمل قائمـــة الشـــركات الصينيـــة المســـتثمرة فـــي 
مصـــر شـــركات: »ســـينو ثـــروة« للحفـــر، و»شـــمال للبتـــرول 
مصـــر  و»جوشـــي  لاســـتثمار«،  و»تيـــدا  الدوليـــة«، 
لصناعـــة األليـــاف الزجاجيـــة«، و»هـــواوي للتكنولوجيـــا«، 
 Angel Yeastو  ،EGE MAC و   ،»XD Group«و
Egypt، و NewHope Liuhe المحـــدودة، و»مصـــر 
للتكنولوجيـــا«.  و»كونكـــو  والتكييفـــات«،  للثاجـــات 
عـــاوة علـــى عـــدد مـــن المشـــروعات التـــي تنفذهـــا 
باألمـــر  التعاقـــد  بنظـــام  الصينيـــة  الشـــركات  بعـــض 
ــاري  ــة الجـ ــروعات الصينيـ ــرز المشـ ــن أبـ ــر، ومـ المباشـ
تنفيذهـــا: مشـــروع حـــي المـــال واألعمـــال بالعاصمـــة 
اإلداريـــة الجديـــدة؛ ومنطقـــة »تيـــدا الســـويس« للتعـــاون 
القطـــار  ومشـــروع  المصـــري  الصينـــي  االقتصـــادي 
ـــى  ـــن رمضـــان؛ عـــاوة عل ـــة العاشـــر م ـــي بمدين الكهربائ
تمويـــل بنـــك إكســـيم الصينـــي تنفيـــذ مشـــروع خـــط ســـكة 
ــدة  ــة الجديـ ــة اإلداريـ ــرة بالعاصمـ ــط القاهـ ــد لربـ حديـ
بتكلفـــة تصـــل إلـــى 1.2 مليـــار دوالر. كمـــا ســـاهمت 
ـــع الكمامـــات  ـــة فـــي مشـــروع تصني االســـتثمارات الصيني
الطبيـــة بالمنطقـــة الحـــرة بمدينـــة نصـــر فـــي مواجهـــة 
ـــز التعـــاون بيـــن شـــركة  ـــا، مـــن خـــال تعزي جائحـــة كورون
الصينيـــة  والتصديـــر  لاســـتيراد   Ningbo A Plus
وشـــركة Euromed المصريـــة لتأســـيس 5 خطـــوط 
ــف  ــو 300 ألـ ــاج نحـ ــر، إلنتـ ــي مصـ ــات فـ ــاج للكمامـ إنتـ

كمامـــة فـــي اليـــوم.

ونجحـــت مصـــر والصيـــن فـــي دمـــج شـــبكة الطـــرق 
والموانـــي المصريـــة ضمـــن مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، 
وهـــو األمـــر الـــذي دفـــع لتطويـــر وتشـــغيل المنطقـــة 
الصناعيـــة فـــي العيـــن الســـخنة قـــرب قنـــاة الســـويس، 
وتبلـــغ  الصينيـــة،  الصناعيـــة  تيـــدا  منطقـــة  وتســـمى 
مســـاحتها اإلجماليـــة 7.34 كـــم مربـــع، وتربـــط المنطقـــة 
ـــق« باالســـتراتيجية  ـــادرة »الحـــزام والطري مشـــروعات مب
المصريـــة لتنميـــة محـــور قنـــاة الســـويس؛ وهـــو مـــا 
ــركة تكنولوجيـــة  أســـهم فـــي تدفـــق اســـتثمارات 20 شـ
جديـــدة تســـتهدف نقـــل صناعـــات تكنولوجيـــة كبيـــرة 
مـــن الصيـــن إلـــى مصـــر فـــي مجـــاالت أجهـــزة المحمـــول، 
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والمنســـوجات، وصناعـــة إنتـــاج مـــراوح  طواحيـــن الهـــواء المســـتخدمة فـــي توليـــد 
ـــزة  ـــاج األجه ـــة، فضـــًا عـــن التوســـع فـــي إنت ـــك الســـيارات الكهربائي ـــاء، وكذل الكهرب

الكهربائيـــة.

وفـــي مجـــال االســـتثمار فـــي الموانـــي المصريـــة، وّقعـــت الحكومـــة المصريـــة مـــع 
الشـــركة الصينيـــة »موانـــي هتشيســـون« مذكـــرة تفاهـــم مـــن أجـــل بنـــاء محطـــة 
حاويـــات فـــي البحـــر المتوســـط فـــي أبـــو قيـــر وفًقـــا ألعلـــى المعاييـــر الدوليـــة، لديهـــا 
القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع قرابـــة المليـــون حاويـــة ســـنوًيا عنـــد االنتهـــاء مـــن إنجازهـــا 

فـــي نهايـــة عـــام 2025. 

وتنـــوي الصيـــن زيـــادة اســـتثماراتها فـــي الفتـــرة القادمـــة فـــي منطقـــة قنـــاة الســـويس 
ـــي  ـــة ف ـــرى أســـواقها التجاري ـــن تجـــاه كب ـــق الشـــحن األساســـي للصي ـــا طري باعتباره
ــا؛ وتشـــير كافـــة الترتيبـــات المصريـــة الصينيـــة إلـــى قيـــام شـــركة تيانجيـــن  أوروبـ
الصينيـــة الحكوميـــة باإلشـــراف علـــى تطويـــر المنطقـــة االقتصاديـــة الخاصـــة بقنـــاة 

الســـويس. 

ـــر حزمـــة مـــن القـــروض والمســـاعدات  ـــن بتوفي ـــى مـــا ســـبق، قامـــت الصي عـــاوة عل
الماليـــة -تتـــراوح قيمتهـــا بيـــن 4 و5 مليـــارات دوالر- لتمويـــل تنفيـــذ عـــدة مشـــروعات 
كبـــرى فـــي إقامـــة وتشـــييد البنيـــة التحتيـــة فـــي مصـــر، مـــن بينهـــا: العاصمـــة اإلداريـــة 
الجديـــدة التـــي تقـــع خـــارج القاهـــرة، والمنطقـــة الصناعيـــة لقنـــاة الســـويس، ومناطـــق 
التجـــارة الحـــرة، والقطـــار الكهربائـــي الـــذي يربـــط بيـــن مدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان 

والعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة.

وختاًمـــا، علـــى الرغـــم مـــن القفـــزات المتواصلـــة التـــي حققتهـــا العاقـــات المتناميـــة بيـــن مصـــر والصيـــن، ال يـــزال أمامهـــا 
ـــى الطرفيـــن االهتمـــام بهـــا فـــي األمديـــن القصيـــر والمتوســـط مـــن  الكثيـــر مـــن المجـــاالت أو القطاعـــات التـــي يتعيـــن عل
أجـــل إنجـــاز المزيـــد مـــن النجـــاح والتنميـــة والتقـــدم لشـــعوبهما؛ ومـــن أبـــرز المقترحـــات فـــي هـــذا الشـــأن قيـــام وزارة 
الماليـــة بســـرعة إنهـــاء اإلجـــراءات الخاصـــة بعمليـــة إصـــدار الســـندات المصريـــة باليـــوان الصينـــي فـــي إطـــار خطتهـــا 
لتنويـــع مصـــادر وأدوات التمويـــل وجـــذب مســـتثمرين جـــدد وخفـــض تكلفـــة تمويـــل االســـتثمارات التنمويـــة، واســـتئناف 
ــام 2016 باســـتخدام »اليـــوان«  ــاق الـــذي وّقعـــه الطرفـــان عـ الخطـــط والمباحثـــات بيـــن الجانبيـــن بشـــأن تفعيـــل االتفـ
كعملـــة متداولـــة فـــي البنـــوك المحليـــة مـــن خـــال وديعـــة بالبنـــك المركـــزي تبلـــغ قيمتهـــا 18 مليـــار يـــوان بمـــا يعـــادل 
ـــال ومســـتدام بيـــن مجتمـــع األعمـــال بالبلديـــن  )2.62 مليـــار دوالر( لتحفيـــز التعـــاون والتبـــادل الثنائـــي، وإجـــراء حـــوار فَعّ
الصديقيـــن؛ بهـــدف استكشـــاف المزيـــد مـــن فـــرص االســـتثمار فـــي المجـــاالت الواعـــدة والداعمـــة للتحـــول األخضـــر، بمـــا 
ـــاق  ـــى اتف ـــة. والتوصـــل إل ـــا الصناعـــات الدوائي ـــل تكنولوجي ـــة المتجـــددة، وأنشـــطة البحـــث العلمـــي، ونق ـــك الطاق ـــي ذل ف
ـــة  ـــن إقام ـــة الصي ـــي عـــن ني ـــس الصين ـــد إعـــان الرئي ـــي خاصـــة بع ـــاج الصين يضمـــن لمصـــر الدخـــول فـــي ساســـل اإلنت

ـــة.  ـــة واإلفريقي ـــن العربي ـــرى بالمنطقتي ـــة الكب ـــروع لشـــركاتها الصناعي ـــز لوجســـتية وف مراك

تــنــوي الــصــيــن زيـــادة 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــفــتــرة 
قناة  منطقة  في  القادمة 
السويس باعتبارها طريق 
الشحن األساسي للصين 
تـــــجـــــاه كـــــبـــــرى أســــواقــــهــــا 
ــة فـــــي أوروبــــــــــا؛  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
وتــشــيــر كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 
الــمــصــريــة الــصــيــنــيــة إلــى 
ــة تـــيـــانـــجـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــام شـ ــ ــيـ ــ قـ
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــة الـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــراف عـــلـــى تــطــويــر  ــ ــاإلشـ ــ بـ
ــاديـــة  ــتـــصـ الــمــنــطــقــة االقـ
الخاصة بقناة السويس.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

مقدمة: مفاهيم أساسية
يثيــر مفهــوم الحداثــة قــدًرا كبيــًرا مــن الخلــط لــدى الباحثيــن. ويرجــع الســبب فــي 
ــوم  ــع مفه ــري اإلبســتومولوجي م ــى الفك ــة بالمعن ــوم الحداث ــى تداخــل مفه ــك إل ذل
الحداثــة بالمعنــى األنطولوجــي، أي الحداثــة كمــا هــي مجســدة فــي الواقــع فــي 
ــا يقــع  المشــروع الحداثــي للحضــارة الغربيــة. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن هنــاك خلًط
ــا بيــن مفهــوم التحديــث ومفهــوم الحداثــة؛ ولذلــك فإننــا ســوف نبــدأ بتقديــم  دائًم

ــة. ــم الثالث ــذه المفاهي تعريفــات محــددة له

ــة مــن . 	 الحداثــة Modernity بالمعنــى اإلبســتومولوجي الفكــري: هــي حال
التفتــح الدائــم والتجــدد الدائــم، وذلــك انطالًقــا مــن تعريــف فرانكليــن والتــر 
بنياميــن )1892-1940( بأنهــا حالــة تــؤدي إلــى أن يــذوب كل شــيء صلــب فــي 
ــى االنطــالق  ــة عل ــة هــي قــدرة هائل ــي هــذا الوصــف أن الحداث ــواء )1(. ويعن اله
الجامــدة  التقاليــد  ذلــك  فــي  بمــا  صلــب،  شــيء  كل  يذيــب  الــذي  والتجــدد 
والتراثــات غيــر المتكلســة. إنهــا حالــة مســتمرة مــن التفتــح الخــلّاق، وإعــادة 
النظــر، واالنطــالق إلــى المســتقبل دون نظــر إلــى الــوراء. والحداثــة بهــذا المعنــى 

ال تســتجلب دالالت ماضويــة، وإنمــا تســتجلب رؤيــة تطــل علــى المســتقبل.

الحداثـة بالمعنـى األنطولوجـي: يظـل المعنـى اإلبسـتومولوجي للحداثـة معنـى . 2
مطلًقـا مثالّيًـا، يعبـر عـن حالـة فكريـة ومعنويـة وأخالقيـة، ولكـن عندمـا ننتقـل إلـى 
الوجـود الحـي، فبإمكاننـا أن نصـف الحداثـة في ضوء مشـروعها الحداثي العمالق 
بمرحلـة  ومـروًرا  الوسـطى،  العصـور  أواخـر  مـن  بـدًءا  الغـرب  فـي  تأسـس  الـذي 
الكشـوف الجغرافيـة واالسـتعمار، وانتهـاًء بالعالـم الُمَعْولَـم الـذي نعيـش فيـه اآلن. 
علـى هـذه الخلفيـة التاريخيـة تُفَهـم الحداثـة بالمعنـى األنطولوجـي علـى أنهـا تُعبِّـر 
عـن التحـول نحـو المجتمـع الذي يتسـم باالعتماد على االقتصـاد الحر، والعقالنية، 
واإلدارة البيروقراطية الرشـيدة، والحياة السياسـية الديمقراطية، والقيم الحديثة، 

مثـل: التسـامح واالحتـرام والثقـة، والشـفافية والتقمـص الوجدانـي.)2( 

الـحـداثـــة الـمـصــريــة: نظـرة إلى 
الماضي وتطلع إلى المستقبل

زايـــــــــــد ــد  ــــ ــمـ أحـ د.  أ. 

أستاذ علم االجتماع - مدير مكتبة اإلسكندرية - عضو مجلس الشيوخ
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أمــا التحديــث Modernization: فهــو عمليــة يتــم بمقتضاهــا تكوين المجتمع . 3
الحديــث. وتمثــل عمليــة التحديــث إضافــات كميــة ومعنويــة. تتصــل اإلضافــات 
الكميــة بالجوانــب الماديــة فــي المجتمــع، مثــل: التصنيــع )إدخــال األســاليب 
الحديثــة فــي الصناعــة والتكنولوجيــا الحديثــة(، والتحضــر )تحــول المــدن إلــى 
ــي العمــران  ــة ف ــف والخدمــات(، ونشــر األســاليب الحديث ــددة الوظائ مــدن متع
والتجــارة، والتطبيقــات العلميــة والتقنيــة والمخترعــات. أمــا الجوانــب المعنويــة 
الحديــث ومؤسســات  التعليــم  الحداثيــة ونشــرها عبــر  القيــم  بنقــل  فتتصــل 
المجتمــع المدنــي والعمــل النقابــي والحزبــي. وغالًبــا مــا يحــدث التحديــث عبــر 
عمليــة مســتمرة ذات طابــع تقدمــي ينقــل المجتمــع مــن حالــة المجتمــع التقليــدي 

القديــم إلــى حالــة المجتمــع الحديــث.)3( 

أوًلا: حداثة واحدة أم حداثات متعددة
مــاذا عســى أن يكــون الســؤال الــذي نخــرج بــه مــن عــرض هــذه المفاهيــم الثالثــة. 
ال شــك فــي أن هــذا الســؤال ســيكون علــى درجــة مــن األهميــة ومفــاده: هــل يــؤدي 
التحديــث بالضــرورة إلــى حداثــة؟ وهــل توجــد الحداثــة - إن ُوِجــَدت - بوجههــا 
اإلبســتومولوجي أم بوجههــا األنطولوجــي؟ هــذا ســؤال مهــم؛ فالحداثــة بالوجــه 
ــا، وفــي صــور  ــة العلي الفكــري اإلبســتومولوجي قــد ال توجــد إال فــي األطــر المثالي
األفــكار والفنــون والمنتجــات الثقافيــة والفكريــة التــي تشــكل اختراًقــا حقيقّيًــا نحــو 
عالــم االنطــالق والتجــدد. أمــا الحداثــة بالمعنــى األنطولوجــي التحــول الهائــل نحــو 
التصنيــع والتحضــر والركــون إلــى العقالنيــة والنزعــة العلميــة واإلدارة البيروقراطيــة 
المشــروع  فــي  واضــح  بشــكل  تتجســد  فإنهــا  الديمقراطيــة،  والنظــم  الحديثــة 
الحداثــي الغربــي الــذي ســيطر علــى العالــم بــدًءا مــن الكشــوف الجغرافيــة ومــروًرا 
باالســتعمار وانتهــاًء بالنظــام العالمــي الُمَعْولَــم الــذي يعمــل تحــت ســيطرة واحتــكار 

ــرى. ــة الكب القــوى االقتصادي

الحداثـة بعموميـة  يتعلـق  آخـر  سـؤالًا  المعاصـر  الحداثـي  الظـرف  هـذا   ويثيـر 
أو خصوصيتهـا - يُذكـر أن ثمـة إجمـاع فـي هـذا الصـدد علـى عموميـة التحديـث -؛ 
فقـد أدى االنتشـار الواسـع للنمـوذج الغربـي فـي الحداثـة إلـى دفـع حركـة التحديـث 
المـادي والمعنـوي فـي شـتى أنحـاء العالـم، ولكـن الصـور المختلفة مـن الحداثة التي 
أنتجهـا هـذا التحديـث تمايـزت بشـكل كبيـر مـن مجتمـع إلـى آخـر أو مـن منطقة إلى 
أخـرى. ولقـد دفـع هـذا الوضـع منظـري الحداثـة إلـى القـول بـأن هنـاك حداثـات 
 Multiple متعـددة وليـس حداثـة واحـدة. لقـد أصبـح مفهـوم الحداثـات المتعـددة
Modernities واحـًدا مـن أهـم المفاهيـم التـي كشـفت عـن وجههـا فـي السـنوات 
العشـر األخيـرة مـن القـرن المنصـرم. ولقـد كان مفهوًمـا مفيـًدا يلفـت النظـر إلـى 
المسـارات المختلفة التي سـارت فيها الثقافات المحلية عند تلقيها نظم التحديث، 

يتــم  عمليــة  التحديــث 
بمقتضاهــا تكويــن المجتمــع 
عمليــة  تمثــل  الحديــث، 
كميــة  إضافــات  التحديــث 
اإلضافــات  تتصــل  ومعنويــة. 
الماديــة  بالجوانــب  الكميــة 
فــي المجتمــع، أمــا الجوانــب 
بنقــل  فتتصــل  المعنويــة 
القيــم الحداثيــة ونشــرها عبر 
التعليــم الحديــث ومؤسســات 
والعمــل  المدنــي  المجتمــع 

والحزبــي.   النقابــي 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

بحيـث ال يمكـن القـول بـأن أنمـاط الحداثـة تتشـابه فـي العالـم كلـه، بـل العكـس هـو 
الصحيـح حيـث يمكـن تمييـز أنمـاط مختلفـة من الحداثة في روسـيا والصين والهند 
أنتجـت  لقـد  وإفريقيـا.  الشـمالية  وأمريـكا  الالتينيـة  وأمريـكا  اإلسـالمي  والعالـم 
عمليـات التحديـث فـي هـذه األماكـن وغيرهـا أشـكالًا متباينـة مـن الحداثـة في ضوء 
كل منطقـة،  فـي  الخـاص  الطابـع  ذات  المحليـة  الثقافـات  مـع  االنصهـار  عمليـات 

وطبيعـة النظـم السياسـية القائمـة، واأليديولوجيـات المسـيطرة.)4(

ثانًيا: نظرة على الخبرة الحداثية المصرية
وإذا كنـا ننشـغل بقضيـة الحداثـة فـي المجتمـع المصـري، فإننـا ننطلـق مـن هـذه 
الخلفيـة النظريـة بأننـا هنـا بصـدد نـوع خـاص مـن الحداثـة، أو قـل طبيعـة خاصـة 
مـن الحداثـة صنعـت عبـر عمليـات مسـتمرة - وربمـا متناقضـة - مـن التحديـث 
اسـتغرقت أكثـر مـن مائتـي عـام. ولقـد ولدت هـذه العمليات المجتمـع الحديث الذي 
نعيـش فيـه اآلن. ورغـم مـرور كل هـذا الزمـن إال أن سـؤال الحداثـة ال يـزال سـؤالًا 
ـا، ألن الحداثـة التـي تخلقـت عبـر هـذا الزمـن لـم تصـل بعـد إلـى نسـق واحـد  ُملّحً
مسـتقر طويـل األمـد يدفـع النسـق إلـى االنطـالق والتجـدد الذاتـي مـن خـالل قـوة 
دفـع اقتصاديـة وإداريـة واجتماعيـة وثقافيـة. وعلـى هذه الخلفية فقـد وصفناها في 
كتابـات سـابقة بأنهـا حداثـة طرفيـة برانيـة؛ فهـي طرفيـة ألنهـا أُنِْتَجـت علـى أطراف 
النظـام الرأسـمالي العالمـي وفـي إطار عالقات تبعية خضـع المجتمع فيها لعالقات 
اسـتعمارية مباشـرة أو غيـر مباشـرة، أجهـدت قـواه واقتصـت فوائـض إنتاجـه، وهـي 
برانيـة ألنهـا لـم تبـن علـى جـذر حداثـي داخلـي )فكـرة حداثيـة داخليـة( وإنمـا بنيـت 
بالضـرورة  تصاحبهـا  كميـة ال  تحديـث  عمليـات  عبـر  الغربيـة  الحداثـة  نقـل  علـى 

تغيـرات ثقافيـة تحـدث تبـدلًا بالجملـة فـي التكويـن العقلـي والوجدانـي للبشـر.)5(

ــة  ــا لعوامــل ضاعفــت مــن تناقضــات الحداث ــث ذاته ــات التحدي لقــد خضعــت عملي
ومشــكالتها، مــن ذلــك مثــلًا أنهــا كانــت عمليــات قســرية فرضتهــا نخــٌب لهــا توجهــات 
مختلفــة، تناقضــت عبــر الزمــن وفًقــا لنظــم الحكــم الســائدة، كمــا أنهــا كانــت 
ــا،  ــة وأهوائه ــارات النخب ــة بقــدر مــا تخضــع الختي ــة ال تخضــع لخطــة معين انتقائي
وكثيــًرا مــا كانــت تلتبــس مــع أيديولوجيــات ال تتطــور هــي األخــرى فــي إطــار تكوينــات 
حزبيــة رصينــة بقــدر مــا تعبــر عــن تطلعــات نخــب صاعــدة مــن الطبقــة الوســطى، 
وفضــلًا عــن ذلــك فقــد كان جــل مكونــات التحديــث هــي مكونــات ماديــة اســتهالكية. 
حقيقــة أن مشــروع الحداثــة قــد بــدأ بالتعليــم، كمــا صاحبــه فــي مســيرته التاريخيــة 
أشــكال مــن التحديــث فــي المؤسســات الثقافيــة والمدنيــة، وإدخــال للنظــم الحديثــة 
ــة وتشــريعية  ــح، وســلطات تنفيذي ــن ولوائ ــى دســتور وقواني فــي الحكــم تتأســس عل
ــر مــن زخــم  ــة أقــل بكثي ــة تحديثي ــت فــي حال ــات ظل ــة. ولكــن هــذه المكون وقضائي

ــم. الســوق الرأســمالية والتدفقــات الهائلــة للنظــام العالمــي الُمَعْولَ

عمليــات  خضعــت 
ضاعفــت  لعوامــل  التحديــث 
الحداثــة  تناقضــات  مــن 
مثــًلا  ذلــك  مــن  ومشــكالتها، 
قســرية  عمليــات  كانــت  أنهــا 
توجهــات  لهــا  نخــٌب  فرضتهــا 
مختلفــة، تناقضــت عبر الزمن 
وفًقــا لنظــم الحكــم الســائدة، 
انتقائيــة كانــت  أنهــا   كمــا 
ال تخضــع لخطــة معينــة بقــدر 
مــا تخضــع الختيــارات النخبــة 

وأهوائهــا.  
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وفضـــلًا عـــن ذلـــك، فلـــم تكـــن عمليـــات التحديـــث عمليـــات مســـتمرة متراكمـــة ذات 
ــة تختلـــف كل  ــرات تحديثيـ ــكل طفـ ــذ شـ ــت تتخـ ــل كانـ ــن، بـ ــر دائميـ ــهيق وزفيـ شـ
ـــات السياســـية للنخـــب الحاكمـــة، ضمـــن  واحـــدة عـــن ســـابقتها فـــي ضـــوء التوجه
تحديـــث تشـــريعي واقتصـــادي وتعليمـــي وسياســـي تدبـــره نخبـــة ناشـــئة مـــن الطبقـــة 
ـــل  ـــا قب ـــار مـــالك األرض فيم ـــة الحكـــم الملكـــي وســـيطرة كب الوســـطى تحـــت مظل
عـــام 1952، ومـــروًرا بتحديـــث تحتكـــره أجهـــزة الدولـــة فـــي ظـــل مـــا عـــرف 
باالشـــتراكية العربيـــة فـــي حقبـــة الســـتينيات، وهـــو تحديـــث انشـــغل بالصناعـــة مـــن 
ناحيـــة والثقافـــة والتعليـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــي ظـــل إدارة نخبـــة جديـــدة مـــن أبنـــاء 
الطبقـــة الوســـطى التـــي كان لهـــا صـــدارة الحكـــم والعمـــل واحتـــكار السياســـة فـــي 
هـــذه الفتـــرة، وانتهـــاًء بالتحديـــث االنفتاحـــي الـــذي تـــرك لقـــوى الســـوق أن تتحكـــم 
فـــي نمـــط االختيـــارات التحديثيـــة فيمـــا بعـــد عـــام 1975. وإذا كان التحديـــث فـــي 
بداياتـــه األولـــى كان وئيـــًدا ومنضبًطـــا، وكان فـــي المرحلـــة االشـــتراكية موجًهـــا 
وانتقائّيًـــا، فقـــد كان فـــي المرحلـــة األخيـــرة تحديًثـــا عشـــوائًيّا يخضـــع لقـــوى 
الســـوق وتوجهـــات النخـــب الجديـــدة مـــن رجـــال األعمـــال )وهـــي نخـــب صعـــدت 
مـــن قلـــب الطبقـــة الوســـطى ولـــم تكـــن تملـــك مـــن األرصـــدة الماديـــة إال النـــْزر 
اليســـير، ولكنهـــا امتلكـــت رصيـــًدا كبيـــًرا مـــن الجـــرأة والمغامـــرة غيـــر المحســـوبة 
ــة  والقـــدرة الهائلـــة علـــى االســـتحواذ(. ولقـــد تراكبـــت هـــذه التجـــارب التحديثيـ
ـــأدت  ـــان أخـــرى، ف ـــي أحي ـــوق بعـــض ف ـــا ف ـــا، وبعضه ـــب بعـــض أحياًن ـــا بجان بعضه
ـــع خـــاص، أدى  ـــة ذات طاب ـــث، أو قـــل حداث ـــن مجتمـــع حدي ـــى تكوي ـــة إل فـــي النهاي

ـــة. ـــة أو طرفي ـــة براني ـــا حداث ـــا بأنه ـــى أن نصنفه إل

وال يمكــن أن ننكــر اإلنجــازات التــي تحققــت عبــر هــذا المشــروع التحديثــي الــذي 
ــي المجــاالت  ــة ف ــن أطــر حداثي ــى تكوي ــد أدى إل ــي عــام. فق ــر مــن مائت ــد ألكث امت
والبنــوك(،  واالســتثمار  واالدخــار  واالســتهالك  واألســواق  )اإلنتــاج  االقتصاديــة 
بمســتوياته  والقضــاء  الحديثــة  والقوانيــن  المتعاقبــة  )الدســاتير  والتشــريعية 
المختلفــة(، واإلداريــة )نظــم البيروقراطيــة الحديثــة(، والتعليمية )المدارس الحديثة 
ــة  ــات(، واالجتماعي ــة(، والسياســية )األحــزاب والنقاب والجامعــات والمراكــز البحثي
)مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة والتأســيس القانونــي للنــوادي والجمعيــات األهليــة 
والمؤسســات المدنيــة(، هــذا فضــلًا عــن نشــر العــادات وأســاليب الحيــاة الحديثــة 
بيــن الشــرائح االجتماعيــة العليــا والوســطى، التــي قامــت بنشــرها فــي أوســاط 

ــا. ــر الشــرائح الدني الريــف وعب

ورغــم ذلــك، فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان الحديــث عــن مشــروع حداثــي مكتمــل. فمــا 
تــزال الحداثــة هنــا حداثــة طرفيــة - برانيــة تعانــي مــن مشــكالت تطورهــا غيــر 

ــا المتناقضــة. ومــن أهــم هــذه المشــكالت: المتســق وتحديثاته

إنـكـــــــــــــــار  يـمـكــــــــــــن  ال 
اإلنجـــازات التي تحققت عبر 
التحديثـــي  المشـــروع  هـــذا 
الـــذي امتد ألكثر مـــن مائتي 
تكويـــن  إلـــى  أدى  فقـــد  عـــام. 
أطـــر حداثيـــة فـــي المجاالت 
والتشـــريعية،  االقتصاديـــة، 
والتعليميـــة،  واإلداريـــة، 
واالجتماعيـــة،  والسياســـية، 
العـــادات  نشـــر  عـــن  فضـــًلا 
الحديثـــة  الحيـــاة  وأســـاليب 
االجتماعيـــة  الشـــرائح  بيـــن 
العليا والوسطى، التي قامت 
بنشـــرها فـــي أوســـاط الريـــف 

وعبـــر الشـــرائح الدنيـــا.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

أنهــا حداثــة تعتمــد علــى صيغتهــا التحديثيــة الماديــة، دون أن يكــون لهــا عمــق في . 1
العقــل والوجــدان وأنمــاط الفعــل. لذلــك فإنهــا حداثــة تقــوم علــى تناقــض كبيــر 
بيــن الداخــل والخــارج، بيــن المظهــر والجوهــر، بيــن القنــاع الحداثــي الخارجــي 

والبنيــة التقليديــة العميقــة التــي يصبهــا تغييــر كبيــر.

تقــوم الحداثــة علــى عالقــات متصلــة غيــر منتهيــة بيــن التحديــث والتقليــد. وهــي . 2
ــا أن  ــدة، كم ــا بأشــكال عدي ــد إنتاجه ــن تعي ــد ولك ــع التقالي ــة م ال تحــدث قطيع
ــر شــيوًعا هــي  ــة األكث ــح العملي ــة، وتصب ــب الحديث ــاج الجوان ــد إنت ــد تعي التقالي
عمليــة متصلــة مــن قلدنــة الحداثــة )صياغــة الجوانــب الحداثيــة فــي صيــغ 
تقليديــة واتخــاذ التقاليــد مرجعيــة للفعــل والممارســة( وحدثنــة التقاليد )صياغة 

التقاليــد فــي أشــكال حديثــة وإعــادة إنتاجهــا عبــر ممارســات حداثيــة(.

ال تقــوم عمليــات التغيــر فــي المجتمــع الحديــث علــى عمليــات متســقة مــن التباين . 3
والتكامــل كمــا تقــرر النظريــات الوظيفيــة فــي القيــم، ولكنهــا تقــوم علــى عمليــات 
تفتــت وتكاثــر غيــر منتظــم )ثمــة فــرق بيــن التكاثــر غيــر المنتظــم والتبايــن 
المنظــم(. وتحــدث عمليــات التفتــت والتكاثــر فــي الجوانــب الحديثــة مــن ناحيــة، 
وفــي الجوانــب التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى. وتكــون النتيجــة تكاثــًرا وتعــدًدا بغيــر 
ناظــم تكاملــي. يتعايــش القديــم هنــا مــع الجديــد تعايًشــا هجيًنــا، كل يعيــد إنتــاج 
اآلخــر علــى طريقتــه، وتكــون النتيجــة مجتمًعــا يظهــر وكأنــه خليــط مــن عناصــر 
ــى أي حــال،  ــا متعايشــة عل ــا فوضــى ولكنه ــدو مــن الخــارج وكأنه متناقضــة، تب

تســيطر عليهــا انعكاســية ماضويــة.

يــؤدي ذلــك إلــى أن يخضــع الســلوك لمرجعيــات متعــددة تســيطر فيــه الرجعيــة . 4
التقليديــة، فــكل شــيء تقليــدي صلــب ال يــذوب فــي الهــواء بــل يبقــى صلًبــا، 
وتــزداد صالبتــه كلمــا تكاثــرت عناصــره وتعــددت. وكل شــيء حديــث يتكاثــر ال 
بشــكل ســائل متدفــق، بــل بشــكل لــزج ال تكتمــل فيــه انطالقــة الحداثــة وتدفقهــا 

إلــى غاياتهــا الكبــرى.

مــن خصائــص حداثيــة أصليــة . 5 أنمــاط  إنتــاج  علــى  الحداثــة قدرتهــا  تفقــد 
ــة: ــة العمومي ــذات المســتقل )ة(، والثق ــرد - ال ــة، والف ــم العمومي ــة، والقي كالعقالني

أ .  وال أود أن أذهــب مذهًبــا متطرًفــا إلــى القــول بــأن العقالنيــة قــد غابــت 
تماًمــا مــن حياتنــا، فثمــة عقالنيــة تمكــن النــاس مــن العيــش المشــترك 
والحيــاة المســتمرة. ولكــن هــذه العقالنيــة تُختــَرق علــى مســتويين: األول 
هــو الركــون إلــى الفكــر الخرافــي حتــى بيــن بعــض المتعلميــن تعليًمــا جامعّيًــا 
)االعتقــاد المفــرط فــي الحســد والســحر والقــدرات الخارقــة للجــان إلــخ(، 

ال تقــوم عمليــات التغيــر 
فــي المجتمــع الحديــث علــى 
عمليــات متســقة مــن التبايــن 
والتكامــل كمــا تقــرر النظريــات 
الوظيفيــة فــي القيــم، ولكنهــا 
تفتــت  عمليــات  علــى  تقــوم 
فــي  منتظــم  غيــر  وتكاثــر 
الجوانــب الحديثــة من ناحية، 
وفــي الجوانــب التقليديــة مــن 
ناحيــة أخــرى. وتكــون النتيجــة 
ناظــم  بغيــر  وتعــدًدا  تكاثــًرا 

تكاملــي.  
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والثانــي هــو رجحــان الغريــزة علــى العقــل فــي التفاعــالت الحياتيــة وفــي رؤيــة 
العالــم )يتجلــى ذلــك بشــكل واضــح فــي الرغبــة الشــديدة فــي اإلنجــاب دون 
النظــر فــي نوعيــة الحيــاة، وتفــوق الجســد علــى العقــل فــي الســلوك اليومــي 
ــه  ــى أن ــن عل ــم الدي ــف واإلقصــاء الجســدي، وفه المشــحون بصــور مــن العن

رقابــة علــى الجســد وليــس انفتاًحــا للعقــل إلــخ(.

ــرة مــن  ــة قصي ــة، فقــد شــهدت مصــر حقب ــم العمومي ب . أمــا عــن انتشــار القي
الزمــن ســادت فيهــا بعــض العموميــة بحيــث كان األفــراد يختــارون بنــاء علــى 
الكفــاءة واإلنجــاز فــي ضــوء قيــم عامــة )قانونيــة وغيــر قانونيــة( تطبــق علــى 
جميــع النــاس. ومــا لبــث هــؤالء الذيــن خضعــوا لهــذه القيــم وحققــوا مــا هــم 
فيــه مــن قــوة ونفــوذ وجــاه عبــر هــذه القيــم، أن تنكــروا للمبــادئ التــي رفعتهــم 
وعــادوا مــرة أخــرى إلــى قوانيــن الدفعــة والشــلة والقرابــة والعشــيرة، وبــات 
النــاس يتحمســون ألقاربهــم وعصبتهــم وأصحابهــم وشــلتهم ومعارفهــم أكثــر 
مــن تحمســهم للقيــم العامــة )ولــن أتحــدث هنــا عــن حجــم الحنــق واالمتعــاض 

المخــزون فــي نفــوس النــاس مــن جــراء هــذا التوجــه(.

جــ. ولقـد تـرك هـذا تأثيـًرا علـى تعريـف الفـرد، وغيـاب مفهوم المواطنـة. فليس 
هنـاك مـن تعريـف واضـح وجلـي للفـرد، يترتـب عليـه تصـور للفـرد بوصفـه 
إنسـاًنا ذا وجـود مسـتقل. فالفـرد لصيـق بجماعتـه القرابيـة وزمـرة رفاقـه 
فـي  الطـوق ويدخـل  إذ يشـب عـن  وإقليمـه ومحـل والدتـه. وهـو  وعصبيتـه 
النظـام الحديـث عبـر التعليـم ال يغـادر هـذه التعريفات ويميـل إليها كل الميل، 
وال يقاومهـا، وال يحـاول أن يسـتغني عنهـا، وإن حـاول فإنـه يسـتبدل العصبيـة 
والشـللية فـي العمـل بالعالقـات القانونيـة الموضوعيـة، وينسـج مـع مـن تحتـه 
أو فوقـه عالقـات اسـتزالم يحبهـا ويدافـع عنهـا ويعمـل علـى إعـادة إنتاجهـا.

د. ويعمـل هـذا الوضـع علـى خلـق »تقوقعـات« اجتماعية تجعل العالقات تتأسـس 
علـى الشـك أكثـر مـن الثقـة، حيـث تتسـع دوائـر الشـك كلمـا خـرج الفـرد مـن 
زمرتـه وعشـيرته، وتتسـع دوائـر الثقـة كلمـا دخـل إلـى »قوقعتـه« االجتماعيـة. 

هــ. ويؤثـر ذلـك علـى المفهـوم االجتماعـي للمواطنـة. فالمواطنـة ليسـت انتمـاًء 
التحليـل  بـل هـي طاقـة اندمـاج وشـحنة وجـود، تعبـر فـي  قانونًيّـا فحسـب، 
األخيـر عـن انصهـار اجتماعـي وتعددية ثقافية وثقة وإجماع. ليسـت المواطنة 
مجـرد انتمـاء إلـى األرض، بـل هـي انتمـاء إلـى الجماعـة، تتحـول فيهـا الـذات 
الفرديـة إلـى ذات جماعيـة تأخـذ فـي اعتبارهـا أهـداف اآلخريـن ومصالحهـم 
فـي حيـاة اجتماعيـة تعيـش فيهـا األنـا مـع اآلخـر مـن أجـل هـدف عـام هـو 

المحافظـة علـى روح الجماعـة وتماسـكها وهويتهـا وصالحهـا العـام.

ليـســــــــت  الـمـواطـنــــة 
ا فحســـب، بل  انتماًء قانونًيّ
هـــي طاقـــة اندماج وشـــحنة 
انصهـــار  عـــن  تعبـــر  وجـــود، 
اجتماعـــي وتعددية ثقافية 
ليســــــت  وإجـمـــــــــاع.  وثـقــــة 
انتمـــاء  مجـــرد  المواطنـــة 
إلى األرض، بـــل هي انتماء 
تتحـــول  الجماعــــــــة،  إلـــى 
إلـــى  فيهـــا الـــذات الفرديـــة 
أجـــل  مـــن  جماعيـــة  ذات 
هـــدف عـــام هـــو المحافظة 
الـجـمـاعــــــــــــة  روح  علـــى 

وتماســـكها وهويتهـــا.  
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ثالًثا: الطموحات الحداثية في مصر المستقبل
لقــد ظــل الطمــوح الحداثــي مالصًقــا للحالــة الفكريــة منــذ البدايــات؛ وتجســد ذلــك فــي النصــف األول مــن القــرن التاســع 
عشــر فــي إشــراقات رفاعــة الطهطــاوي، وفــي النصــف الثانــي منــه تجســد فــي إشــراقات محمــد عبــده وعبــد اللــه النديــم، 
ــر  ــه فك ــي، صاحب ــى زخــم حداث ــة مؤشــًرا عل ــة واألحــزاب والصحاف ــرن العشــرين كان تأســيس الجامع ــة الق ــع بداي وم
حداثــي يتطلــع إلــى حداثــة أصيلــة. ولقــد كانــت إســهامات مثــل التــي قدمهــا طــه حســين فــي »األدب الجاهلــي« و«مســتقبل 
الثقافــة فــي مصــر«، أو التــي قدمهــا علــي عبــد الــرازق فــي »اإلســالم وأصــول الحكــم«، كانــت هــذه اإلســهامات الفكريــة 
تحمــل تطلعــات حداثيــة كبــرى. ولقــد ظلــت هــذه التكلفــات الحداثيــة تــراوح الفكــر المصــري عنــد كثيــر مــن المفكريــن 
المصرييــن مــن الذيــن انشــغلوا بنشــر الفكــر الوضعــي العلمــي )مــن أمثــال زكــي نجيــب محمــود(، أو فكــر النهضــة )لويــس 
عــوض(، أو محاولــة التوفيــق بيــن قضايــا التــراث والتجديــد )حســن حنفــي(. ولــم ينقطــع هــذا الطمــوح الحداثــي فــي 
كل صــور اإلبــداع األدبــي )شــعًرا ونثــًرا(، واإلبــداع الفنــي )الســينما والمســرح والفنــون التشــكيلية(. ولكــن هــذا الطمــوح 
الحداثــي الــذي لــم ينقطــع كان يتطــور بشــكل مســتقل، ولقــد ُووِجــَه بحوائــط مــن النبــذ والمقاومــة فــي بعــض األحيــان، 

نتجــت عــن التطــورات المتناقضــة للحداثــة الهجينــة التــي وصفنــا معالمهــا آنًفــا.

ويظـل هـذا الطمـوح الحداثـي قائًمـا أمامنـا اآلن ونحـن نتطلـع إلـى بنـاء مجتمـع مدنـي حديـث. إن المجتمـع المصـري هو 
مجتمـع حديـث، ولكنـه - كمـا أوضحنـا- هـو مجتمـع حديـث بخصائـص معينة تسـتلزم أن نقرأها قـراءة متأنية، وأن نعمل 
علـى إعـادة بنـاء األمـة وتنضيـد مظاهرهـا الحداثيـة علـى أسـس جديـدة. ويتحقـق ذلـك بالعمـل علـى تفكيـك معضـالت 
الحداثـة البرانيـة الهجينـة، وإعـادة بنائهـا لكـي تكـون حداثة منطلقة، ومتجددة، وناظرة إلى المسـتقبل، حداثة غير مكبلة 

بأصفـاد الماضـي. يتحقـق ذلـك وفًقـا لعـدد مـن الشـروط التـي نحـدد بعضهـا فيما يلي:

الحداثـة بالوجـه اإلنسـاني المدنـي، وهـي الحداثـة التـي يكـون الفـرد - اإلنسـان- هـو محورهـا األساسـي. باإلنسـان . 1
تكـون الحداثـة، وبـه ترقـى وتتقـدم. وال يتـم ذلـك إال فـي ضـوء النظـر إلـى الفـرد علـى أنـه كيـان حـر قـادر علـى الفعـل 
والعطـاء، ولـه الحـق فـي أن يحيـا حيـاة كريمـة، وأن يحصـل علـى حقوقـه كاملـة، شـريطة أن يـؤدي واجباتـه كاملـة أيًضـا.

البحــث عــن جــذر )أو جــذور( حداثيــة فــي مجتمعنــا، ويتــم العثــور علــى هــذا الجــذر )الجــذور( فــي التاريــخ، وفــي الفكر . 2
المعاصــر. يشــكل هــذا الجــذر الحداثــي »النــواة« التــي تُبنــى عليهــا القيــم المركزيــة الموجهــة لمشــروع الحداثــة. ولقــد 
طرحــت مــن قبــل مفهــوم »العــدل« علــى أنــه جــذر حداثــي أصيــل فــي الثقافــة المصريــة منــذ قصائــد الفــالح الفصيــح 
ــرام واإلنجــاز والجــدارة  ــل: الثقــة واالحت ــة، مث ــم الحداث ــا كل قي ــي تتشــكل حوله ــى الت )6(. والعــدل هــو القيمــة األول

والشــفافية واالســتحقاق إلــخ، وإذا مــا تحــول إلــى قيمــة مركزيــة فإنــه ســوف ينســرب إلــى توجيــه كل القــرارات 
وأســاليب الســلوك، فضــلًا عــن العالقــات بيــن المواطنيــن وبيــن الفئــات االجتماعيــة والقطاعــات االجتماعيــة.

ومــن الضــروري أن يحقــق الفعــل الحداثــي شــروط االتســاق والديمومــة، ومن ذلك مثلًا االتســاق بيــن التحديث ونتائجه . 3
الحداثية، واالتســاق بين العمران وبناء اإلنســان، واالتســاق بين المظهر والجوهر، وبين الماضي والحاضر.

يجب أال تكون المرجعية الحداثية مرجعية ماضوية، بل يجب أن تكون مرجعية تتواصل مع الحاضر ومع المستقبل. . 4
فـال سـبيل إلـى تكويـن هويـة بغيـر تاريـخ مـاٍض يُحتـَرم ويُفَهـم فهًمـا علمًيّـا صحيًحـا وموضوعًيّـا، ولكنه أيًضـا يجب أال 
يتحكم في الحاضر. إن الحاضر الحداثي المدني يؤسـس مرجعياته على أسـس دسـتورية وقانونية، ويسـتمد مبادئه 
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مـن كل مـا هـو فاضـل وداٍع إلـى التقـدم والرقـي واالنطـالق إلـى األمـام دون قيـود. وإذا مـا اتخـذت الحداثـة من مفهوم 
العـدل جـذًرا حداثّيًـا، فإنهـا تبحـث فـي كل صنـوف الفكـر األخالقـي اإلنسـاني وفي الدين عما يؤسـس لمفهوم العدل، 

وينسـج حولـه فكـًرا حداثّيًا مدنّيًا.

كمــا يجــب أن تكــون الحداثــة حداثــة مصقولــة مبهجــة ال تعمــل علــى تصفيــد اإلنســان والمجتمــع بقيــود المــادة . 5
واالســتهالك، وال تحاصــره بأشــكال الوصايــة والقهــر والغمــوض الــذي يشــل الحركــة الحداثيــة ويجعلهــا حداثــة لزجــة 
متوقفــة تنظــر إلــى األرض فــال تعــرف كيــف تحصنهــا وتنظــر إلــى الســماء لتطلــب المــدد، وتجلــس فــي حالــة انتظــار 

طويــل. 

تحتــاج الحداثــة إلــى رجــال ونســاء يؤمنــون بهــا ويقومــون عليهــا. فالحداثــة ال تتأســس بالنخــب الالقطــة وال بالنخــب . 6
المهرولــة أو المتطلعــة إلــى الجمــع وااللتقــاط، إنمــا تتأســس بالنخــب األصيلــة التــي تتكــون فــي رحــم التميــز والجــدارة 

والعمــل الشــاق والتوحــد مــع أهــداف الوطــن وتطلعاتــه.

وأخيــًرا فــإن الحداثــة ال بـُـد أن تتعــرف علــى كوابحهــا ومصداتهــا، وعلــى رأس هــذه الكوابــح: الميــل والهــوى، والذهــول . 7
عــن المقاصــد، والفســاد بــكل صــوره، وكســر مبــادئ العــدل الــذي نفتــرض أنــه جــذر الحداثــة األول.
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كان مــن الخطــأ أن تتصــور بعــض المجتمعــات أن ريــاح العولمــة التــي هبطــت عليهــا 
رســالة إنســانية حضاريــة تســعى إلــى مواجهــة أمــراض التخلــف فــي الــدول الفقيــرة، 
للجميــع.  أمًنــا واســتقراًرا ورخــاًء  أكثــر  مــن أجــل حيــاة  نبيلــة  وتحمــل أهداًفــا 
وانطلقــت أصــوات كثيــرة تشــيد بهــذا المــد الحضــاري الــذي يســعى إلــى تخليــص 
األمــم والشــعوب الفقيــرة مــن أمــراض التخلــف وعصــور القهــر واالســتبداد وبقايــا 
العبوديــة. لقــد تصــورت تيــارات سياســية وفكريــة أن الغــرب أهــدى لشــعوب العالــم 
المتخلــف منظومــة إلنســان جديــد أكثــر انفتاًحــا وحريــة ووعًيــا. وخرجــت جماعــات 
كثيــرة فــي عــدد كبيــر مــن الشــعوب تبــارك هــذا المــد الحضــاري الــذي أهــداه العالــم 

المتقــدم للعالــم الفقيــر تحــت شــعار التقــدم والتحضــر والفكــر المســتنير.

ت عواصــف كثيــرة، وتبدلــت ميــاه األنهــار، وبــدأت مواكــب العولمــة تتدفــق نحــو  مــرَّ
شــعوب وأوطــان كثيــرة، وكانــت ذاكــرة الشــعوب الفقيــرة ال تــزال تحفــظ صــور 
الماضــي القديــم مــع شــعوب اســتباحت مقــدرات وأحــالم شــعوب أخــرى تحــت 
رايــة االحتــالل واالســتعمار والتبعيــة، وانقســمت الشــعوب الفقيــرة علــى نفســها؛ 
فهنــاك مــن تحمــس بشــدة لهــذا الصديــق القــادم وخرجــت أبــواق كثيــرة تدعــو لهــذا 
الكائــن الحضــاري الجديــد، بينمــا تحفظــت أصــوات أخــرى ألنهــا ال تحســن الظــن 
ــدة وال أحــد يعــرف أطماعــه  ــاب عصــر جدي ــدي ثي ــذي يرت ــم ال ــدو القدي ــذا الع به
الحقيقيــة. لقــد اقتحمــت عواصــف العولمــة شــعوًبا كثيــرة وأخــذت أشــكالًا متعــددة، 

ــت بعــض مظاهرهــا فيمــا يلــي: تجلَّ

أوًلا: بــدأت بهجــوم ضــاٍر علــى األديــان والعقائــد مــن خــالل التشــكيك فــي  	
ثوابتهــا وكتبهــا الســماوية وســلوكيات شــعوبها، وقــد أخــذت هــذه المحــاوالت 
ــروِّج لهــا. أشــكالًا كثيــرة مــا بيــن اســتخدام أبــواق تهاجــم وتشــوه وتســتقطب مــن يُ

ــه شــعوب  	 ضــت ل ــى اللغــات مــن أخطــر مــا تعرَّ ثانًيــا: كان العــدوان الســافر عل
ــا  ــال ال تعــرف لغته ــق أجي ــرة، أخطرهــا خل ــك أهــداف كثي ــم، وكان وراء ذل العال

هـل كانت العولمة استعماًرا 
جديًدا؟

جـــــــويـــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــاروق  أ. 

الـشـــــاعـر والمـفـكــــــــر

كان العــدوان الســافر 
أخطــر  مــن  اللغــات  علــى 
شــعوب  لــه  ضــت  تعرَّ مــا 
العولمــة،  بســبب  العالــم 
أهــداف  ذلــك  وراء  وكان 
خلــق  أخطرهــا  كثيــرة، 
لغتهــا  تعــرف  ال  أجيــال 
أمــام طوفــان مــن التعليــم 
تعــرف  وال  األجنبــي، 
ثوابتهــا  وتنســى  دينهــا، 
واألخــالق  الســلوك  فــي 

والحــوار.   والفكــر 
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أمــام طوفــان مــن التعليــم األجنبــي، وال تعــرف دينهــا، 
والفكــر  واألخــالق  الســلوك  فــي  ثوابتهــا  وتنســى 
والحــوار. وال شــك أن حالــة االغتــراب التــي تعيشــها 
لغتنــا العربيــة بيــن أجيالنــا الجديدة تؤكد أن مشــروع 

العولمــة حقــق بعــض أهدافــه.

ثالًثــا: كانــت دعــوات الشــذوذ والمثليــة مــن أســوأ  	
رتــه العولمــة للشــعوب اآلمنــة المســتكينة،  مــا صدَّ
والغريــب أن هــذه الدعــوات القــت صــدى لــدى بعــض 
دعــاة الفكــر ممــن رَوّجــوا لهــذه األفــكار القبيحــة بيــن 
شــعوب لهــا ثوابتهــا الدينيــة واألخالقيــة. وقــد واكبت 
هــذه الدعــوات الشــاذة محــاوالت لتغييــر أســلوب 
األســرة،  منظومــة  خاصــة  والمعامــالت،  الحيــاة 
هــذا التــراث اإلنســاني الــذي يميــز بعــض الشــعوب 
ويمنحهــا هيبــة وجــاللًا. وقــد تصــور بعــض ُكّهــان 
العولمــة أن األســرة مــن أهــم العوائــق التــي تقــف 
أمــام برامــج االختــراق التــي تســعى إليهــا العولمــة 
أمــام مكونــات الترابــط االجتماعــي والســلوكي التــي 
تمثلهــا األســرة، فكانــت دعــوات العالقــات المفتوحــة 
التــي ترفــض منظومــة األســرة والــزواج ألنهــا تَُعــد 
مــن بقايــا المجتمعــات المتخلفــة، وأن هــذه الثوابــت 
تمثــل عائًقــا لنشــر دعــوات العولمــة التــي تســعى إلــى 

ــد. ــم جدي تشــكيل عال

رابًعــا: لــم تكــن العولمــة تحمــل أفــكاًرا سياســية فقط  	
ولكنهــا كانــت تســعى إلــى تشــويه الثقافــات واألديــان 
واللغــات؛ بحًثــا عــن إنســان جديــد مختلــف العقائــد 

واللغــات والثقافــات واألخــالق والســلوك.

خامًســـا: كان الســـؤال الـــذي دار فـــي رأســـي عـــن أول  	
صـــدام بيـــن حشـــود العولمـــة وثوابـــت شـــعوب تتمســـك 
ــا فـــي  ــا، وقـــد ظهـــر ذلـــك واضًحـ ــا وتراثهـ بجذورهـ
ـــن  ـــن الذي ـــة قطـــر أمـــام الماليي ـــم فـــي دول كأس العال
تدفقـــوا إلـــى الدوحـــة فـــي مهرجـــان دولـــي كبيـــر، 
فقـــد جـــاءت حشـــود العولمـــة وكان وراءهـــا أكثـــر 
مـــن هـــدف؛ تمثـــل أولهـــا فـــي محاولـــة التشـــكيك فـــي 

قـــدرات دولـــة عربيـــة علـــى إقامـــة هـــذا المهرجـــان، 
ــم  ــاء كأس العالـ ــوا بإلغـ ــادى البعـــض وطالبـ وقـــد تمـ
ــدوان  ــويه والعـ ــاوالت التشـ ــت محـ ــر، وتوالـ ــي قطـ فـ
حينمـــا ظهـــرت مطالـــب شـــواذ العالـــم بالســـماح 
لهـــم بممارســـة حقهـــم فـــي عالقـــات مرفوضـــة، 
ــذي  ــا الـ ــر وأميرهـ ــة قطـ ــن دولـ ــدام بيـ وكان أول صـ
أصـــر علـــى رفـــض وجـــود هـــذه الحشـــود وتوابعهـــا 
ـــده ومقدســـاته  ـــه تقالي ـــة إســـالمية وشـــعب ل فـــي دول
التـــي ترفـــض هـــذه الســـلوكيات التـــي تتعـــارض مـــع 

ــان. األخـــالق واألديـ

تمثَّلت جوانب الخالف األخرى في الســماح للمشــاركين 
بتناولهــا،  الســماح  قطــر  دولــة  ورفضــت  بالخمــور، 
وتجــددت المواجهــة بيــن قطــر ومواكــب العولمــة مــرة 
ــى مواقفهــا.  ت قطــر عل أخــرى بســبب الخمــور، وأصــرَّ
، ســقطت مواكــب العولمــة فــي هــذا المهرجــان  ومــن ثَــمَّ
الدولــي الكبيــر حيــن رفضــت دولــة قطــر أن تخضــع 
لمطالــب تتعــارض مــع ثوابــت دينهــا وأخــالق شــعبها. 
لقــد اكتشــف دعــاة العولمــة وحواريوهــا أن المواجهــة 
ليســت ســهلة، وأن اختــراق الثقافــات وتشــويه اللغــات 
وإهــدار حــق الشــعوب -حتــى ولــو كانــت فقيــرة- فــي 
الخالــق  وأن  ثوابتهــا حــق مشــروع،  علــى  تحافــظ  أن 
- ســبحانه وتعالــى - خلــق البشــر متعــددي األجنــاس 
ــًة َواِحــَدًة َولَا  ــاَس أُمَّ ــَل النَّ ــَك لََجَع ــْو َشــاَء َربُّ واللغــات »َولَ

يََزالُــوَن ُمْختَِلِفيــَن«.

ــة هــي أول  كان شــيًئا مشــرًفا أن تكــون الشــعوب العربي
مــن تحــدى مواكــب العولمــة حينمــا تصــدت لمــن حــاول 
فــرض وصايــة أخالقيــة وســلوكية عليهــا. إن درس كأس 
ــا، ألن شــعوب العالــم  العالــم فــي قطــر كان درًســا عالمّيً
كانــت شــاهدة عليــه، ولــم يكــن بعيــًدا عــن الشاشــات 

والمشــاركين مــن كل بــالد الدنيــا.

إن العولمــة لــن تتراجــع عــن أهدافهــا فــي رســم صــورة 
واحــدة لشــعوب العالــم فــي الفكــر والســلوك واألخــالق 
تتصــدى  أن  العالــم  شــعوب  علــى  ولذلــك  والثقافــة؛ 
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تحافــظ  وأن  الســلوكي،  الفكــري  الغــزو  وهــذا  المقصــودة،  التشــويه  لمحــاوالت 
ــة  ــي إقام ــة قطــر ف ــا. هــذا وقــد حمــل نجــاح دول ــا وأخالقياته ــا ودينه ــى ثوابته عل
كأس العالــم أكثــر مــن رســالة، تمثلــت فــي أن العــرب ليســوا خــارج العصــر، قــدرة 
وتخطيًطــا وإنجــاًزا، وأن العالــم قــد شــهد تجربــة فريــدة بشــهادة دول العالــم، وأن 
العولمــة -هــذا الشــبح الــذي يهــدد شــعوًبا كثيــرة لــم ينجــح فــي مواجهــة دولــة عربيــة 

ــت شــعوبها. ــا وثواب ــا وأخــالق أمته ــى دينه حافظــت عل

هــل كانــت الصدفــة أم األقــدار التــي جعلــت أول مواجهــة بيــن حشــود العولمــة 
وثوابــت الشــعوب فــي دولــة عربيــة فــي تحــٍد ســافر لمقدســات أمــة، وفــي مهرجــان 
عالمــي جمــع المالييــن علــى أرض قطــر، لتقــدم تجربــة فريــدة فــي اإلدارة والصالبــة 
ــان واإلصــرار  ــا مــن اإليم ــم أن الشــعوب تســتمد صالبته ــت للعال ــط، وتثب والتخطي

والحــرص علــى جذورهــا وثوابتهــا.

رغــم أن المواجهــة بيــن العولمــة والثوابــت الدينيــة واألخالقيــة جــاءت فــي مناســبة 
رياضيــة، وخرجــت منهــا العولمــة ولم تحقق أي مكاســب في تغييــر األفكار والثوابت، 
فقــد كشــفت عــن أهدافهــا الحقيقيــة وهــي اقتــالع جــذور الشــعوب وتشــويه هويتهــا. 
إن هــذه المواجهــة قــد تفــرض علــى الحوارييــن مــن ُكّهــان العولمــة أن يعيــدوا النظــر 
، فقــد تتخلــى عــن أهدافهــا وبرامجهــا  فــي أهدافهــا المعلنــة وغيــر المعلنــة، ومــن ثـَـمَّ
فــي تشــويه ثقافــات الشــعوب ولغاتهــا وعقائدهــا ومقدســاتها وتنظــر إلــى مكونــات 
شــعوب العالــم بصــورة تنطــوي علــى التقديــر واإليمــان بــأن لــكل أمــة ثوابتهــا التــي 

تعتــز وتحــرص عليهــا.

قــد تكــون أمــام العولمــة فرصــة لكــي تكــون أكثــر إنســانية، بحيــث تفتــح أبــواب 
ــادة  ــة األمــراض، وزي ــا، ومقاوم ــوم والتكنولوجي ــي مجــاالت العل ــاون ف الحــوار والتع
الوعــي، والتعليــم، وقضايــا الحريــات، وأن تســاعد الشــعوب فــي توفيــر وســائل 
البحــث العلمــي ألجيالهــا القادمــة، حتــى تلحــق بركــب الحضــارة والتقــدم، وهنــا 
يجــب أن تتخلــى عــن أهدافهــا فــي اقتــالع الشــعوب مــن جذورهــا، وتشــويه هويتهــا، 
ألن الخالــق -جــل وعــال- جعلنــا شــعوًبا وقبائــل ولــم يخلقنــا جنًســا ولوًنــا ولغــة 

ــادر. ــل وهــو الق ــك لفع ــو شــاء ذل واحــدة، ول

وختاًمــا، فــإن العولمــة ســقطت علــى مالعــب الكــرة فــي دولــة عربيــة تمســكت 
هــذا  فــي  الضحايــا  أول  تكــون  أن  ورفضــت  وعقيدتهــا،  ومقدســاتها  بأعرافهــا 

الدولــي. المحفــل 

أمــام  تكــون  قــد 
العولمــة فرصــة لكــي تكون 
بحيــث  إنســانية،  أكثــر 
الحــوار  أبــواب  تفتــح 
مجــاالت  فــي  والتعــاون 
والتكنولوجيــا،  العلــوم 
األمــراض،  ومقاومــة 
والتعليــم،  الوعــي،  وزيــادة 
وأن  الحريــات،  وقضايــا 
تســاعد الشــعوب في توفير 
العلمــي  البحــث  وســائل 

القادمــة.   ألجيالهــا 
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رغـم كـره اإلنسـان للحـرب، فـإن الطبيعـة البشـرية والتفاعـالت المختلفـة بين الدول 
تـؤدي  قـد  والتـي  المصالـح،  تضـارب  مـن  العديـد  تفـرز  والحضـارات  والثقافـات 
بدورهـا إلـى الحـرب التـي تَُعـد مـن الظواهـر المعقـدة التـي تحتـاج إلـى عمـق كبيـر 
فـي الدراسـة والتحليـل، ألنهـا تتأثـر وتتبـدل أدواتهـا ووسـائلها بمتغيـرات كثيرة، وقد 
عبَّـر المفكـر االسـتراتيجي »كارل كالوزفيتـز« عـن ذلـك بعبارتـه الشـهيرة »كل عصـر 
لـه نوعـه الخـاص مـن الحـرب، وظروفـه المحـددة، وأفـكاره الخاصة«. ويتأثـر التغير 
فـي شـكل الحـرب بعـدد كبيـر مـن العوامـل، مـن أهمهـا التطـور التكنولوجـي، خاصـة 
مـع اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي، وستسـعى هـذه الورقـة إلـى استشـراف الشـكل 
المسـتقبلي للحـروب فـي ضـوء التطـور التكنولوجـي فـي منظومـات التسـليح، وأيًضـا 
مـع تنامـي التكنولوجيـا فـي القطاعـات المدنيـة، والتي أصبحـت أهداًفا للحرب، لما 

لهـا مـن تأثيـر كبيـر علـى الدولـة المسـتهَدفة.

أوًلا: تأثير التكنولوجيا على التطور في منظومات التسليح
يَُعـــد التطـــور فـــي منظومـــات التســـليح مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى التغيـــر فـــي 
شـــكل الحـــرب علـــى المســـتوى االســـتراتيجي، وأيًضـــا علـــى أســـلوب المنـــاورة فـــي 
مســـرح العمليـــات، وتَُعـــد تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي علـــى اختـــالف أنواعهـــا، 
ــا علـــى  ــافات كبيـــرة -منهـ ــتهداف عـــن بُعـــد مـــن مسـ ــور أســـلحة االسـ وكذلـــك تطـ
ســـبيل المثـــال األســـلحة الفـــرط صوتيـــة (Hypersonic)- مـــن أهـــم المتغيـــرات 

التـــي يجـــب دراســـتها فـــي هـــذا الســـياق.

	. تأثير الذكاء االصطناعي على التسليح

المدنيــة  المجــاالت  فــي  كبيــر  بشــكل  االصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا  تطــورت 
ــلًا حاســًما فــي حــروب المســتقبل، وفــي ضــوء  ــك أصبحــت عام والعســكرية؛ ولذل

تأثير التكنولوجيا على التطور 
في أشكال الحروب

لــــواء طـــيـــار/ د. هــشــام احلــلــبــي

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

يتأثر التغير في شـــكل 
مـــن  كبيـــر  بعـــدد  الحـــروب 
العوامـــل من أهمهـــا التطور 
خاصـــة  التكنولوجـــي، 
الـــذكاء  اســـتخدام  مـــع 
وســـيتحدد  االصطناعـــي، 
المســـتقبلي  الشـــكل 
ضـــوء  فـــي  للحـــروب 
التطـــورات التكنولوجية في 

التســـليح.   منظومـــات 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ذلــك تســتطيع الهجمــات المخططــة والمنفــذة وفــق هــذه األنظمــة إطــالق أســلحة 
ــا، واتخــاذ قــرار الهجــوم قبــل أن ترصــده المنظومــات  حقيقيــة أو إلكترونيــة تلقائّيً
التقليديــة، وتســتطيع أنظمــة الــذكاء االصطناعــي رصــد وتتبــع األهــداف أســرع 
مــن مقــدرة اإلنســان، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن ألنظمــة الــذكاء االصطناعــي 
شــن هجــوم بطائــرة بــدون طيــار علــى هــدف معيــن، ومتابعــة ومراقبــة ردود أفعــال 
الهجمــات المضــادة مــن طائــرات العــدو، وإطــالق هجــوم علــى تلــك الطائــرات فــي 
ــى  ــة عل ــى القــدرة العالي ــة، باإلضافــة إل ــر مــن المنظومــات التقليدي زمــن أقــل بكثي
ا مــن األهــداف فــي وقــت واحــد، وتحديــد أولويــات ضربهــا. تحليــل عــدد كبيــر جــّدً

 Lethal ومــن المتوّقــع مســتقبلًا انتشــار األســلحة المدمرة/الفتاكــة ذاتيــة التحكــم
المســتقلة،  العســكرية  الروبوتــات  مثــل   ،Autonomous Weapons-LAWs
ــى  ــة عل ــا مــن القطــع البحري ــار المتطــورة، وأيًضــا مــا يماثله ــدون طي ــرات ب والطائ
ــى األرض،  ــي تعمــل عل ــف األســلحة الت ــل الغواصــات، ومختل ــا، مث ــالف أنواعه اخت
وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة التحديــات القانونيــة واألخالقيــة فــي الحــرب فــي حالــة 
تفويــض قــرار التدميــر إلــى أنظمــة الــذكاء االصطناعــي )ســواء أكانــت منظومــات 
القيــادة والســيطرة واتخــاذ القــرار، أو األســلحة ذاتيــة الحركــة نفســها، أو كلتيهمــا(؛ 
ال ســيما وأن التطــور فــي أســلحة الــذكاء االصطناعــي يســبق التشــريعات والقوانيــن 

الدوليــة )خاصــة القانــون الدولــي اإلنســاني(.

ســيعمل الــذكاء االصطناعــي أيًضــا علــى زيــادة ســرعة تطويــر منظومــات التســليح 
البشــر  وليــس  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  الســالح  مصانــع  تعتمــد  قــد  )حيــث 
والحاســبات التقليديــة(، وفــي ضــوء ذلــك، فــإن امتــالك الــدول منظومــات تســليح 
ــب  ــى الجان ــن عل ــة، ولك ــوة ردع ضــد أي هجمــات معادي ــبها ق ســريعة التطــور يُكِس
اآلخــر مــن الممكــن أن تصبــح أنظمــة الــذكاء االصطناعــي ذاتهــا هــي األطــراف 

ــي حــرب ضــد البشــر. ــا ف ــا قوّيً ــون طرًف ــن أن تك ــن الممك ــل وم ــة، ب المتحارب

 (Hypersonic) 2. تأثير التكنولوجيا على تطور األسلحة الفرط صوتية
ـم نطاقـات السـرعات طبًقـا لرقـم المـاخ )النسـبة بيـن سـرعة الصـاروخ أو الطائرة  تُقسَّ
وبين سرعة الصوت( إلى سرعات أقل من الصوت  (Subsonic)وهى تقل عن )0.8( 
مـاخ، وسـرعات (Transonic) وهـي التـي تتـراوح بيـن )0.8( و)1.2( مـاخ، وأعلـى من 
 (Hypersonic) وهي بين )1.2( و)5( ماخ، والفرط صوتية (Supersonic) الصوت
مـن )5( إلـى )10( مـاخ، والفـرط صوتيـة العالية (High-hypersonic) وهي من )10( 
إلـى )25( مـاخ، وأكبـر مـن )25( مـاخ يطلـق عليها (Re-entry speeds) )1(، وقد ظهر 
سـباق التسـلح فـي هـذا المجـال واضًحـا ومتنامًيـا بشـكل كبيـر بيـن الـدول المتـالك 

األسـلحة الفـرط صوتيـة (Hypersonic)، وأبرزهـا الدول اآلتية:

من المتوّقع مستقبًلا 
انتشـــار األسلحة المدمرة/ 
التحكـــم  ذاتيـــة  الفتاكـــة 
 Lethal Autonomous

 ،Weapons-LAWs

ظهـــور  فـــي  والمتمثلـــة 
العســـكرية  الروبوتـــات 
والطائـــرات  المســـتقلة، 
المتطـــورة،  طيـــار  بـــدون 
مـــن  يماثلهـــا  مـــا  وأيًضـــا 
علـــى  البحريـــة  القطـــع 
ومنهـــا  أنواعهـــا  اختـــالف 

الغواصـــات.  
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الواليات المتحدة األمريكية

الفـرط  األسـلحة  بتطويـر  المهتمـة  الـدول  مـن  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  تَُعـد 
العالميـة  الضربـة  األمريكـي منظومـة  الجيـش  المثـال، طـور  فعلـى سـبيل  صوتيـة، 
الفوريـة )Prompt Global Strike -PGS(، وهـذه المنظومـة تعتمد على األسـلحة 
الفـرط صوتيـة، خاصـة الصواريـخ والطائـرات التـي تحمـل هـذه األنـواع لضـرب أي 
َرت لتُطلَق مـن األرض أو الطائرات  مـكان فـي العالـم فـي أقـل مـن سـاعة واحدة، وُطـوِّ
أو بعـض القطـع البحريـة )2(، وتتزايـد المخـاوف األمريكيـة بشـكل كبيـر مـع تطويـر 
روسـيا والصيـن لألسـلحة الفـرط صوتيـة، وإمكانيـة دمجهـا مـع القـدرات النوويـة.

روسـيـــــــا

كشـف الرئيـس الروسـي، فـي مـارس 2018، عـن 6 أسـلحة اسـتراتيجية جديـدة منهـا 
الصـاروخ الفـرط صوتـي (AVANGARD)، وأعلـَن وزيـر الدفـاع الروسـي دخولـه فـي 
 (Kinzhal) الخدمة في ديسمبر 2019 )3(، وقد نُِشر قبل ذلك الصاروخ الفرط صوتي
بسـرعة أكثـر مـن 10 مـاخ )4(. ومـن المنتظـر أن تسـتمر روسـيا فـي تطويـر األسـلحة 

الفـرط صوتيـة؛ لمواجهـة التقـدم األمريكـي والحفـاظ علـى الـردع النـووي.

الصـــيــــــــن

تمتلــك الصيــن الصــاروخ الفــرط صوتــي (Dong Feng-17) والــذي يمكنــه حمــل 
ــذت ســبعة اختبــارات بيــن عامــي 2014 و2016  رؤوس تقليديــة أو نوويــة، كمــا نفَّ
لــرادار الدفــاع الصاروخــي علــى االرتفاعــات المنخفضــة )5(، وتمتلــك أيًضا الصاروخ 
ــغ 25 مــاخ، ويتــراوح مــداه  ــن فــإن ســرعته تبل ــا لمــا أُعِل (Dong Feng-41) وطبًق
بيــن 12 ألــف كــم و15 ألــف كــم، وبالتالــي يمكنــه أن يصــل إلــى الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة خــالل 30 دقيقــة )6(. 

ثانًيا: تأثير التكنولوجيا على األشكال المستقبلية للحروب 

	. التأثير على الحروب التقليدية
ــى ســهولة  ــة إل ــادئ الحــرب: ســيؤدي اســتخدام األســلحة الفــرط صوتي ــق مب تطبي
تطبيــق مبــادئ الحــرب، وأهمهــا االقتصــاد فــي القــوى؛ حيــث توفــر قــوة للدولــة 
التــي تمتلكهــا أقــل تكلفــة مقارنــة بغيرهــا مــن مصــادر القــوة، وكذلــك توفــر األســلحة 
الفــرط صوتيــة للــدول القــدرة علــى االســتعداد بشــكل مســتمر، فضــلًا عــن توفيــر 
ــب مخاطــر حشــد حجــم كبيــر مــن  مســتويات عاليــة مــن القيــادة والســيطرة، وتجنُّ
ــل حامــالت  ــات خاصــة القطــع العســكرية الضخمــة مث ــوات فــي مســرح العملي الق

تطبيقـــات  اســـتخدام 
مـــن  االصطناعـــي  الـــذكاء 
خريطـــة  يغيـــر  أن  شـــأنه 
الدوليـــة  التحالفـــات 
واإلقليميـــة نتيجـــة احتمال 
للقواعـــد  الـــدول  خفـــض 
الحـــدود  خـــارج  العســـكرية 
أو تقليـــص حجمهـــا، وأيًضـــا 
خطـــط  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
انتشـــار الصواريخ التقليدية 
توفيـــًرا  وذلـــك  العالـــم؛  فـــي 
ولصعوبـــة  للنفقـــات 
األســـلحة  مـــن  حمايتهـــا 

صوتيـــة.   الفـــرط 
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الطائــرات، إلــى جانــب التمتــع بالمرونــة فــي المــزج بيــن الضربــات باألســلحة الفــرط 
صوتيــة مــع األســلحة األخــرى، باإلضافــة إلــى إمكانيــة تطبيــق مبــادئ الحــرب 
المبــادأة - خفــة الحركــة(؛ نظــًرا لتميــز هــذه األســلحة  األخــرى )المفاجــأة - 
بالجمــع بيــن الســرعة الكبيــرة والمنــاورة العاليــة وزيــادة القــدرات التدميريــة. كذلــك 
ــِهم فــي تقليــص دور األســلحة  ــة ســوف يُس فــإن اســتخدام األســلحة الفــرط صوتي
ــات  ــد اســتخدام تطبيق ــى العنصــر البشــري، خاصــة عن ــي تعتمــد عل ــة الت التقليدي
ــة، حيــث الســرعات والتطبيقــات  ــذكاء االصطناعــي فــي األســلحة الفــرط صوتي ال

أكبــر مــن إمكانــات العنصــر البشــري.

التأثيــر علــى مفهــوم الــردع: ســيؤدي اســتخدام األســلحة الفــرط صوتيــة إلــى تنامــي 
مســتوى الــردع باألســلحة التقليديــة، نتيجــة القــدرة العاليــة علــى ضــرب مراكــز الثقل 
ا، باإلضافــة إلــى زيــادة القــدرات  ــا كان مكانهــا، فــي زمــن قصيــر جــّدً المعاديــة، أّيً
التدميريــة لهــذا النــوع مــن األســلحة، ليــس فقــط بســبب حجــم الحمولــة المتفجــرة، 
ــى  ــذي ســيؤدي إل ــة، األمــر ال ــة العالي ولكــن للصدمــة الناتجــة عــن الطاقــة الحركي
ــة بقــرار  ــة أمــام متخــذ القــرار مقارن ــارات اســتخدام األســلحة التقليدي توســيع خي
اســتخدام الســالح النــووي. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ارتفــاع مســتوى الــردع النــووي 
إلمكانيــة حمــل الصواريــخ الفــرط صوتيــة للــرؤوس النوويــة، وأيًضــا المــزج بيــن 
الضربــات التقليديــة والنوويــة فــي وقــت واحــد. وفــي ضــوء ذلــك، فقــد يتســبب 
امتــالك األســلحة الفــرط صوتيــة فــي صعوبــة ردع بعــض القــوى اإلقليميــة، فضــلًا 
ــدول  ــال خفــض ال ــة نتيجــة احتم ــة واإلقليمي ــات الدولي ــر خريطــة التحالف عــن تغي
للقواعــد العســكرية خــارج الحــدود أو تقليــص حجمهــا، وإعــادة النظــر فــي خطــط 
انتشــار الصواريــخ التقليديــة فــي العالــم؛ وذلــك توفيــًرا للنفقــات، ولصعوبــة حمايتهــا 

مــن األســلحة الفــرط صوتيــة.

2. التأثير على الحروب غير التقليدية

مــن المنتظــر امتــالك الفاعليــن مــن غيــر الــدول بعــض األســلحة التــي تعتمــد علــى 
الــذكاء االصطناعــي؛ نظــًرا لتقلــص الحــدود الفاصلــة بيــن التكنولوجيــا المدنيــة 
والعســكرية، وإمكانيــة االســتفادة مــن تطبيقــات تجاريــة فــي مجــاالت أخــرى غيــر 
ــذكاء  ــة تطــورات ال ــى اآلن يقــود القطــاع التجــاري غالبي ــة. فحت ــر مدني تجارية/غي
االصطناعــي، وال تــزال غالبيــة التطــورات المرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي تتــم فــي 
معامــل األبحــاث والمختبــرات المدنيــة، ويمكــن انتقــال هــذه التطبيقــات لخدمــة 
األغــراض العســكرية مــن جهــات غيــر حكوميــة أو فاعليــن مــن غيــر الــدول، وســيغير 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــدول؛ مم ــا ال ــي تواجهه ــدات الت ــة التهدي ــر طبيع ــك بشــكل كبي ذل

المزيــد مــن التعقيــدات فــي الحــروب غيــر التقليديــة.

مـــن المنتظر امتالك 
الفاعليـــن مـــن غيـــر الدول 
التـــي  األســـلحة  بعـــض 
الـــذكاء  علـــى  تعتمـــد 
نظـــًرا  االصطناعـــي؛ 
لتقلـــص الحـــدود الفاصلة 
بيـــن التكنولوجيا المدنية 
وإمكانيـــة  والعســـكرية، 
تطبيقـــات  مـــن  االســـتفادة 
مجـــاالت  فـــي  تجاريـــة 
تجارية/غيـــر  غيـــر  أخـــرى 

مدنيـــة.  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

450

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

3. التأثير على تطور الحرب السيبرانية وزيادة تعقيداتها

الحــرب  تكــون  أن  المتوّقــع  ومــن  للحــروب،  ميداًنــا  الســيبراني  المجــال  أصبــح 
ــم تكــن الرئيســة- للحــروب المســتقبلية. وتكمــن  ــة -إن ل الســيبرانية الســمة الغالب
خطــورة هــذا الشــكل مــن الحــروب فــي أنه يســتخدم اإلنترنت والشــبكات التي أصبح 
العالــم يعتمــد عليهــا وعلــى الفضــاء الســيبراني (Cyber Space) بصــورة متناميــة، 
ال ســيما البنــى التحتيــة المعلوماتيــة العســكرية والمدنيــة الحكوميــة والمؤسســات 
والشــركات العامــة والخاصــة. وال شــك أن زيــادة الهجمــات الســيبرانية التــي نشــهد 
جــزًءا بســيًطا منهــا يرتبــط أيًضــا بزيــادة االعتمــاد علــى شــبكات اإلنترنــت فــي البنية 
ــة تطــور الهجمــات الســيبرانية  ــي إمكاني ــة األساســية، وهــو مــا يعن ــة الوطني التحتي
ــا بــأن كل  لتصبــح ســالًحا حاســًما فــي النزاعــات بيــن الــدول فــي المســتقبل، علًم
أبعــاد الحــروب الســيبرانية ال تــزال غيــر مفهومــة لــدى شــريحة واســعة مــن العامــة؛ 

ــب مــن المواجهــة.  ممــا يُصعِّ

هــذا ويــزداد التعــرض للهجمــات الســيبرانية ألن الفضــاء الســيبراني أصبــح جــزًءا 
ــا مــن منظومــة أمــن الــدول، وغالًبــا مــا يكــون الفضــاء الســيبراني خــارج أقاليــم  مهّمً
ــاع  فــت وزارة الدف ــد عَرّ ــا. وق ــارف عليه ــة( المتع ــة والجوي ــة والبحري ــة )البري الدول
األمريكيــة الفضــاء الســيبراني بأنــه »مجــال يتميــز باســتخدام اإللكترونيــات والطيف 
الكهرومغناطيســي لتخزيــن وتعديــل وتبــادل البيانــات عبــر أنظمــة اإلنترنــت والبنــى 
ــَئ مــن خــالل  ــي هــو مجــال بــال حــدود واضحــة، أُنِش ــة« )7(، وبالتال ــة المادي التحتي
ربــط مالييــن أجهــزة الكمبيوتــر بشــبكة عالميــة مثــل اإلنترنــت؛ حيــث تتيــح العناصــر 
الماديــة إطــاًرا للتوصيــل البينــي الــذي يســمح بمعالجــة المعلومــات واســتغاللها 
ــات  ــن الجه ــة والتفاعــل بي ــز الفضــاء الســيبراني بالالمركزي ــا. هــذا ويتمي وتفاعله
الفاعلــة والدوائــر والمصالــح. وفــي ضــوء ذلــك، تســتهدف الحــروب الســيبرانية 
جميــع مجــاالت األمــن القومــي السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتكنولوجيــة 

والعســكرية.

الــذكاء االصطناعــي  بيــن  المــزج  نتيجــة  التعقيــدات  زيــادة  ــح  المرجَّ هــذا ومــن 
والحــروب الســيبرانية؛ فاألســلحة التــي تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي ليســت 
ــي ســتكون  ــز والتالعــب؛ وبالتال ــج الضــارة والتحي ــة ضــد األخطــاء والبرام محصن
ــا أن الحــروب  ــم التشــفير. كم ــراق نُظ ــن الســيبراني واخت ــدات األم معرضــة لتهدي
ــة  ــدات هائل ــات وتهدي ــذكاء االصطناعــي المختلفــة ســتفرز تحدي ــن تطبيقــات ال بي
ــب ســيطرة البشــر عليهــا، خاصــة مــع  فــي مجــال األمــن الســيبراني؛ ممــا قــد يُصعِّ
انتشــار األســلحة ذات التحكــم الذاتــي. وســيعمل ذلــك علــى تداخــل األمن الســيبراني 

ــة. مــع األمــن اإلنســاني ويتجــاوز النطــاق الجغرافــي ألي دول

أن  المتوّقـــع  مـــن 
تكـــون الحروب الســـيبرانية 
لـــم  -إن  الغالبـــة  الســـمة 
للحـــروب  الرئيســـة-  تكـــن 
وتكمـــن  المســـتقبلية، 
مـــن  الشـــكل  هـــذا  خطـــورة 
الحـــروب فـــي أنه يســـتخدم 
اإلنترنـــت والشـــبكات التـــي 
أصبح العالم يعتمد عليها 
وعلـــى الفضـــاء الســـيبراني 
بصـــورة   )Cyber Space(

متناميـــة.  
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وفــي هــذا اإلطــار، مــن المتوّقــع أن يغيــر الــذكاء االصطناعــي مفهــوم ســباق التســلح، 
ــذكاء االصطناعــي أقــل تكلفــة  ــردع، خاصــة أن اســتخدام تطبيقــات ال ــم ال ومفاهي
مــن الــردع النــووي، باإلضافــة إلــى أنهــا ال تواجــه القيــود الكثيــرة المفروضــة علــى 
امتــالك الســالح النــووي، وكذلــك مــن المنتظــر أن يغيــر الــذكاء االصطناعــي مفاهيم 

التــوازن االســتراتيجي عموًمــا، وخاصــة التــوازن العســكري.

 - الهجينــة  )الحــرب  الحــروب  أشــكال  بيــن  والمــزج  التداخــل   .4
)Hybrid Warfare

مــن المنتظــر أن تتداخــل أســاليب وأدوات الحــروب لتفــرز شــكلًا جديــًدا وهــو الحرب 
»اســتراتيجية  بأنهــا  الهجينــة  الحــرب  وتُعــَرّف   ،)Hybrid Warfare( الهجينــة 
عســكرية تمــزج بيــن الحــروب التقليديــة، والحــروب غيــر التقليديــة، والحــروب 
ــا  ــا أيًض ــتخَدم فيه ــة، وتُس ــة واإلجرامي ــب واألنشــطة اإلرهابي الســيبرانية، والتخري
ــة، ويتالشــى  ــة والعرقي ــات المذهبي ــات النفســية، والتجســس، وحشــد األقلي العملي
فيهــا التمييــز بيــن الحــرب والســالم« )8(، وتُســتخَدم فيهــا القــوات المســلحة النظامية 

ــة )9(.  ــر النظامي والجماعــات المســلحة غي

الــدول،  تواجههــا  التــي  التهديــدات  مــن أعقــد  الهجينــة  التهديــدات  وتَُعــد  هــذا 
ألنهــا تتكــون مــن دمــج غيــر نمطــي لألســاليب القتاليــة التقليديــة وغيــر التقليديــة 
ــق  ــة لتحقي ــال والوســائل اإللكتروني ــون القت ــدات وفن والســيبرانية، واســتخدام المع
النتائــج االســتراتيجية المخططــة، وال تخضــع هــذه الحــروب لشــكل معيــن أو قواعــد 
ثابتــة، ابتــداء مــن التخطيــط والقيــادة والســيطرة وانتهــاء بالعمليــات المنفــذة. وفــي 
ضــوء ذلــك، فإنــه يصعــب التنبــؤ بشــكل واضــح لــكل حــرب هجينــة؛ نظــًرا ألن انتقــاء 
ومــزج األســاليب القتاليــة التقليديــة وغيــر التقليديــة والســيبرانية يتــم بصــورة غيــر 
نمطيــة تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى، ويتطلــب ذلــك الفهــم الدقيــق لــكل تطــور 
وتحديــث فــي الحــروب التقليديــة وغيــر التقليديــة والســيبرانية. ومــن المنتظــر أن 
يصبــح االســتعداد لمواجهــة التهديــدات الهجينــة والتصــدي لهــا والــرد عليهــا، ســواء 
كانــت مــن جهــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة، أولويــة قصــوى بالنســبة لــدول العالــم.

وختاًمــا، فــإن القفــزات التكنولوجيــة الهائلــة غيَّــرت أشــكال الحــروب، ونمــا دور 
األســاليب غيــر العســكرية لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية، وفــي حــاالت عديــدة 
فاقــت هــذه األســاليب قــوة وفاعليــة األســلحة التقليديــة. ويَُعــد عــدم وضــوح الحــدود 
الفاصلــة بيــن أشــكال الحــروب المختلفــة أحــد التهديــدات الرئيســة التــي ســتواجهها 
الــدول المســتهدفة، ويُســتخَدم ضمــن وســائل متعــددة لتقويــض أســس الــدول، 
ــى تفســير واســتيعاب التحــوالت  ــادرة عل ــد ق ــم تَُع ــات الســائدة ل خاصــة أن النظري
الســريعة فــي أشــكال الحــروب، وتحتــاج إلــى فكــر اســتباقي مــرن غيــر نمطــي لفهــم 

أن  المتوّقـــع  مـــن 
يغيـــر الـــذكاء االصطناعي 
التســـلح،  ســـباق  مفهـــوم 
خاصـــة  الـــردع،  ومفاهيـــم 
تطبيقـــات  اســـتخدام  أن 
أقـــل  االصطناعـــي  الـــذكاء 
تكلفـــة مـــن الـــردع النـــووي، 
ال  أنهـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
الكثيـــرة  القيـــود  تواجـــه 
امتـــالك  علـــى  المفروضـــة 

النـــووي.   الســـالح 
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ــا  ــة له ــا والمصاحب ــرة عليه ــل المؤث ــي أشــكال الحــروب والصراعــات، والعوام ــر ف ــد دراســة التغي ــك تَُع ــا؛ لذل متغيراته

بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة، هــي األســاس الصحيــح الــذي يبنــي اســتراتيجيات المواجهــة.
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كشـــفت الحـــرب الروســـية ـ األوكرانيـــة عـــن دور األقمـــار الصناعيـــة فـــي الصـــراع 
المســـلح، حيـــث تـــم توجيـــه اتهامـــات متبادلـــة بيـــن روســـيا والواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة بالمســـؤولية عـــن اختـــراق األقمـــار الصناعيـــة، ووصـــل األمـــر إلـــى اعتبـــار 
روســـيا ذلـــك بمثابـــة »ســـبب آخـــر لخـــوض الحـــرب«. ويكشـــف ذلـــك عـــن توظيـــف 
عســـكري غيـــر مســـبوق للفضـــاء الخارجـــي، حيـــث أصبحـــت »القـــوة الفضائيـــة« مـــن 
مرتكـــزات الهيمنـــة الجديـــدة، وفـــي ظـــل التطـــور بيـــن القـــوى الدوليـــة فـــي إنتـــاج 
أســـلحة فضائيـــة ســـرية وعلنيـــة، والســـيطرة علـــى المـــوارد والكواكـــب فـــي الفضـــاء، 
وإقامـــة قواعـــد عســـكرية بـــه، دخـــل الفضـــاء فـــي الفكـــر االســـتراتيجي العالمـــي، 
ســـواء علـــى مســـتوى التطبيقـــات أو السياســـات، وهـــو مـــا ســـيكون لـــه تأثيـــر فـــي 
مســـتقبل األمـــن الفضائـــي كرافـــد مـــن األمـــن الجماعـــي الدولـــي، وبخاصـــة فـــي 
ظـــل حالـــة االندمـــاج الوظيفـــي »المتصاعـــد« بيـــن الفضـــاء الخارجـــي والمجـــاالت 

الدوليـــة األخـــرى.

ويطـــرح ذلـــك العديـــد مـــن التســـاؤالت حـــول ماهيـــة المتغيـــرات الجديـــدة نحـــو 
عســـكرة الفضـــاء الخارجـــي فـــي ظـــل الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، ومـــا األنمـــاط 
والهيمنـــة  الســـيطرة  أجـــل  مـــن  المســـلح  المســـلح وغيـــر  للصـــراع  الجديـــدة 
ــة  ــلحة الفضائيـ ــا خصائـــص األسـ ــة؟ ومـ ــوارد الفضائيـ ــروة والمـ ــب الثـ ــى جانـ إلـ
وتأثيرهـــا فـــي األمـــن الفضائـــي؟ ومـــا طبيعـــة التحديـــات التـــي يفرضهـــا تنامـــي 
الصـــراع المســـلح فـــي الفضـــاء الخارجـــي؟ ومـــا فـــرص احتـــواء العســـكرة؟ ومـــا 
ـــة لحظـــر األســـلحة  ـــة دولي ـــى اتفاقي ـــم التوصـــل إل ـــي؟ وكيـــف يت ـــون الدول دور القان
ـــز  فـــي الفضـــاء؟ ومـــا فـــرص دعـــم االســـتخدام الســـلمي للفضـــاء الخارجـــي وتعزي

األمـــن الجماعـــي الدولـــي؟

الصراع المسلح في الفضاء الخارجي 
بين التطبيقات والسياسات والمستقبل

د. عادل عبد الصادق

رئيس مجلس أمناء مؤسسة المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني 
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خصائـــص وأنمـــاط عمـــل األســـلحة الفضائيـــة فـــي 
الدوليـــة المجـــاالت 

	. خصائص األسلحة الفضائية والتغير في المدلول

إن تطويــر مــا يطلــق عليــه »األســلحة الفضائيــة« جــاء تحــت تأثيــر دور المتغيــر 
التكنولوجــي فــي الشــؤون العســكرية، ورقمنــة األقمــار الصناعيــة، والتطــور فــي 
اإلطــالق والتشــغيل، وانتقــال بعــض منهــا مــن األبحــاث العســكرية الســرية إلــى 
التجريــب ثــم االســتخدام الفعلــي، وهــو األمــر الــذي دفــع وتيــرة التســابق بيــن القــوى 
الكبــرى، وال تعتمــد تلــك األســلحة بالضــرورة علــى قــوة النيــران بــل تعتمــد علــى 
القــدرات فــي مجــال التشــويش والتعميــة والســيطرة والتحكــم واالختــراق. ومــن ثــّم، 
قــد ال تتضمــن القــدرات التدميريــة بالضــرورة »تفجيــر األقمــار الصناعيــة«، بــل يتــم 
االعتمــاد علــى الوســائل األقــل عدوانيــة، مثــل الهجمــات الســيبرانية التــي تعتــرض 

ــة. ــة والمحطــات األرضي ــن األقمــار الصناعي ــات بي تدفــق البيان

ــا باالصطــدام  ــي« طبيعــة متحركــة تكتســب قوته هــذا وقــد أخــذ »الســالح الفضائ
بالهــدف وتدميــره، أو بتوظيــف أشــعة الليــزر أو الموجــات الكهرومغناطيســية، أو 
بتدميــر األلــواح الشمســية لألقمــار الصناعيــة المعاديــة، أو بتوظيــف الظواهــر 
الطبيعيــة كالرعــد والعواصــف واألعاصيــر  والــزالزل كأســلحة غيــر تقليديــة إلــى 

ــاز الكيمتريــل«. جانــب أخــرى اصطناعيــة مثــل »غ

ونشــر  تطويــر  مــع  الفضــاء  فــي  التســلح  ســباق  مــن  الجديــد«  »الجيــل  وتطــور 
واســتخدام األســلحة الدفاعيــة والهجوميــة التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة الفضائيــة 
لــدول أخــرى، ومواجهــة خطــر األســلحة الباليســتية، أو للمســاعدة فــي عمــل حربــي 
علــى األرض، أو ضمــان حريــة المالحــة الفضائيــة، إلــى جانــب التوظيــف فــي العمــل 

االســتخباراتي والحــروب النفســية واإلعالميــة بيــن القــوى الدوليــة.

مـــا  تطويـــر  إن 
»األســـلحة  عليـــه  يطلـــق 
تحـــت  جـــاء  الفضائيـــة« 
المتغيـــر  دور  تأثيـــر 
التكنولوجـــي فـــي الشـــؤون 
ورقمنـــة  العســـكرية، 
الصناعيـــة،  األقمـــار 
اإلطـــالق  فـــي  والتطـــور 
وانتقـــال  والتشـــغيل، 
بعـــض منهـــا مـــن األبحـــاث 
إلـــى  الســـرية  العســـكرية 
التجريـــب ثـــم االســـتخدام 
الفعلـــي، وهـــو األمـــر الـــذي 
دفـــع وتيـــرة التســـابق بيـــن 

الكبـــرى.   القـــوى 
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ويمكــن تعطيــل وتدميــر األقمــار الصناعية دون تفجيرها 
أن  فضائيــة  لمركبــة  ويمكــن  الصواريــخ،  باســتخدام 
تقتــرب وتــرش الطــالء علــى أجهــزة األقمــار الصناعيــة 
البصريــة، وتدميــر هوائيــات االتصــال الخاصــة بهــا، 
األقمــار  لتعطيــل  كســالح  الليــزر  اســتخدام  ويمكــن 
الحساســة،  االستشــعار  أجهــزة  إتــالف  أو  الصناعيــة 
الميكروويــف  موجــات  أو  الراديــو  موجــات  وتوظيــف 
اإلرســال  موجــات  علــى  االســتيالء  أو  للتشــويش 

األرضيــة.  التحكــم  مــن محطــات  واالســتقبال 

الصناعيـة  لألقمـار  مضـاد  مباشـر  سـالح  وهنـاك 
ASAT، يكـون فـي شـكل قطعـة مـن المعـدن بهـا نظـام 

باليسـتي،  صـاروخ  قمـة  علـى  ومثبتـة  خـاص،  توجيـه 
وتنفصـل عنـه بعـد مغـادرة الغـالف الجـوي لـألرض، ثـم 
تقـوم بتصحيـح مسـارها لالقتـراب مـن الهـدف وحـدوث 
االصطـدام عنـد السـرعات المداريـة، وهـو األمـر الـذي 
يتسـبب فـي إنتـاج طاقـة هائلـة تـؤدي إلـى االنفجـار. 

وتشــكل األســلحة المضــادة لألقمــار الصناعيــة، والتــي 
تحطــم أهدافهــا خطــًرا علــى الفضــاء مــن خــالل تكويــن 
ســحابة مــن الشــظايا، التــي يمكــن أن تصطــدم بأجســام 
أخــرى، والتــي بدورهــا يمكــن أن تطلــق سلســلة مــن ردود 

الفعــل مــن المقذوفــات عبــر مــدار األرض.

شكل رقم )1(: عدد الدول التي تمتلك أقماًرا صناعية في الفضاء
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2. اتجاهات أنماط نظم التسلح الفضائي بين القوى الدولية
تتفـاوت األسـلحة المضـادة فـي الفضـاء مـن حيـث أنـواع اآلثـار التـي تحدثهـا، ومسـتوى التطـور التكنولوجـي المطلـوب، 
ومسـتوى المـوارد الالزمـة لتطويرهـا ونشـرها، مثـل امتـالك نظـم عسـكرية أو قواعـد فـي الفضـاء أو أقمـار صناعيـة 
تسـتخدم كأسـلحة. هـذا وقـد ظهـرت وفًقـا العتبـارات مـكان وجـود الهدف أو مكان وجود السـالح أنماط جديدة، تشـمل:

نظام تسـلح »أرض - فضاء«: يتميز بالحركية في شـكل اسـتخدام صواريخ أو أجسـام أخرى تم إطالقها من األرض بغية 
إسـقاط أهـداف فضائيـة، وآخـر غيـر حركـي يعتمـد علـى أنظمـة مثـل أجهـزة تشـويش وأجهـزة كمبيوتـر يتـم نشـرها علـى 

األرض يكـون بمقدورهـا التأثيـر علـى األهـداف الفضائيـة تضمـن التدخـل فـي عمل األقمـار الصناعية. 

ــي  ــة فـ ــار صناعيـ ــدرة أقمـ ــر قـ ــى تطويـ ــز علـ ــي يرتكـ ــاء«: حركـ ــاء - فضـ ــام »فضـ ــو نظـ ــلح هـ ــن التسـ ــي مـ ــط الثانـ والنمـ
ـــوع آخـــر  ـــة، ون ـــر نووي ـــة أو غي ـــا نووي ـــخ رؤوًس ـــك الصواري ـــة أخـــرى، ويمكـــن أن تحمـــل تل ـــر أقمـــار صناعي ـــراض وتدمي اعت
ـــة والموجـــات  ـــي تســـتخدم الموجـــات المايكروي ـــة وغيرهـــا مـــن الوســـائل الت ـــي مـــع عـــدم وجـــود أقمـــار صناعي ـــر حرك غي

األخـــرى لتعطيـــل عمـــل أقمـــار صناعيـــة أخـــرى.

والنمـــط الثالـــث هـــو ســـالح » فضـــاء - أرض«: يتميـــز بأنـــه نظـــام حركـــي يســـتهدف تدميـــر منشـــآت أرضيـــة مـــن الفضـــاء، 
وال يـــزال يخضـــع للبحـــوث العســـكري، ونظـــام آخـــر غيـــر حركـــي يعتمـــد علـــى وســـائل الـــدرع الصاروخيـــة الفضائيـــة.

وهنـــاك نمـــط رابـــع يرتبـــط بتطويـــر القـــدرات فـــي مجـــال إدارة الصـــراع والحـــرب بتبنـــي نظـــم تســـليح متقدمـــة يمكـــن لهـــا 
أن تقـــود عمليـــات حربيـــة أو عدائيـــة فـــي نطـــاق »أرض- أرض« )عبـــر الفضـــاء(.

شكل رقم )2(: الدول التي تقود الجيل الثاني من سباق التسلح في الفضاء - االستثمار في الشركات 
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صعود اقتصاد الفضاء كمحرك جديد للتنافس الدولي
تأتــي المصالــح االقتصاديــة فــي الفضــاء إلــى جانــب األهــداف األمنيــة والعســكرية، 
ــا فــي النمــو االقتصــادي للعديــد  وقــد بــرز اقتصــاد الفضــاء باعتبــاره يلعــب دوًرا مهّمً
مــن الــدول التــي توفــر منصــات اإلطــالق أو تصديــر التقنيــات الالزمــة للــدول 
األخــرى، وبــات مــا يعــرف بـ«اقتصــاد الفضــاء« مدخــلًا اســتراتيجّيًا لالســتحواذ علــى 
ــه »أي نشــاط  ــة بأن ــاون االقتصــادي والتنمي ــه منظمــة التع ــة، وتعرف ــوة الفضائي الق
يتضمــن استكشــاف وفهــم وإدارة واســتخدام الفضــاء«، ويعنــي اقتصــاد الفضــاء 
كذلــك باســتخدام المــوارد الفضائيــة وفهمهــا وإدارتهــا وتوظيفهــا فــي شــكل منتجــات 
وخدمــات ذات صلــة بالمعرفــة والبحــث والتطويــر، والتطبيقــات التــي توفرهــا البنيــة 

التحتيــة الفضائيــة«.

الفضــاء مقابــل  بـ«اقتصــاد  يرتبــط  األول،  نمطيــن؛  الفضــاء«  »اقتصــاد  ويشــمل 
ــى األرض،  ــة فــي الفضــاء لالســتخدام عل األرض«، أي الســلع أو الخدمــات المنتَج
ويشــمل ذلــك االتصــاالت الســلكية والالســلكية والبنيــة التحتيــة لإلنترنــت وقــدرات 
بـ«اقتصــاد  الثانــي، فيرتبــط  النمــط  أمــا  الصناعيــة.  واألقمــار  مراقبــة األرض، 
الفضــاء مقابــل الفضــاء«، أي الســلع والخدمــات المنتَجــة فــي الفضــاء الســتخدامها 
فــي الفضــاء، مثــل تعديــن القمــر والكويكبــات الســتخراج مــواد يمكــن اســتخدامها 

ــاء فــي الفضــاء.  للبن

وقـــد شـــهدت الســـنوات األخيـــرة ازدهـــار وتنامـــي فـــرص وإمكانـــات االســـتثمارات 
فـــي صناعـــة الفضـــاء مـــن ِقبـــل الحكومـــات أو الشـــركات متعديـــة الجنســـيات؛ ففـــي 
النصـــف األول مـــن عـــام 2022 تـــم إطـــالق نحـــو 72 صاروًخـــا فضائًيّـــا و1022 
مركبـــة فضائيـــة، وقـــد دعمـــت الشـــركات التجاريـــة نحـــو 90% مـــن عمليـــات اإلطـــالق، 
والتـــي بلغـــت نحـــو 958 مركبـــة فضائيـــة، وتجـــاوز تمويـــل القطـــاع الخـــاص للشـــركات 
العاملـــة فـــي قطـــاع الفضـــاء عشـــرة مليـــارات دوالر فـــي عـــام 2021، وهـــو أعلـــى 
مســـتوى لـــه علـــى اإلطـــالق، كمـــا أنـــه زاد بمقـــدار عشـــرة أضعـــاف علـــى مـــدار العقـــد 
ـــم ونحـــو خمســـة آالف  ـــر مـــن عشـــرة آالف شـــركة حـــول العال الماضـــي، ويوجـــد أكث
مـــن كبـــار المســـتثمرين يشـــاركون فـــي صناعـــة الفضـــاء، بقيمـــة إجماليـــة وصلـــت 
إلـــى 469 مليـــار دوالر فـــي عـــام 2021، بارتفـــاع نســـبته 9% مقارنـــة بعـــام 2020، مثـــل 
 «SpaceX» التـــي أطلقتهـــا شـــركة «Starlink» األقمـــار الصناعيـــة لإلنترنـــت

ـــون ماســـك«.  ـــي »إيل ـــر األمريك ـــا الملياردي ـــي يملكه والت

كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى زيـــادة االســـتثمارات المدعومـــة مـــن الـــدول فـــي مشـــروعات 
الفضـــاء حـــول العالـــم؛ ففـــي 2021 كان هنـــاك ارتفـــاع 19% فـــي اإلنفـــاق الحكومـــي 
ـــو  ـــم، وه ـــى مســـتوى العال ـــة عل ـــج الفضـــاء العســـكرية والمدني ـــى برام ـــي عل اإلجمال

»اقتصـــاد  يشـــمل 
الفضـــاء« نمطيـــن؛ األول، 
يرتبـــط بـ«اقتصـــاد الفضاء 
مقابل األرض«، أي الســـلع 
أو الخدمـــات المنَتجـــة فـــي 
الفضـــاء لالســـتخدام علـــى 
األرض، والثانـــي، فيرتبـــط 
بـ«اقتصـــاد الفضـــاء مقابـــل 
الســـلع  أي  الفضـــاء«، 
والخدمـــات المنَتجـــة فـــي 
الســـتخدامها  الفضـــاء 

فـــي الفضـــاء.  
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أســـرع معـــدل نمـــو منـــذ 2014. ورفعـــت الهنـــد، علـــى ســـبيل المثـــال، إجمالـــي إنفاقهـــا علـــى الفضـــاء إلـــى 36%، والصيـــن 
ــن  ــادل 12% مـ ــا يعـ ــا 18%، وبمـ ــادة قدرهـ ــتثمارات بزيـ ــة اسـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــت الواليـ ــا ضخـ ــو 23%، بينمـ بنحـ

ـــى الفضـــاء. اإلنفـــاق العالمـــي عل

ومــن المتوقــع أن ينمــو اقتصــاد الفضــاء بمــا يتجــاوز 640 مليــار دوالر بحلــول عــام 2026، وبحلــول 2030 يُتوّقــع أن ينمــو 
اقتصــاد الفضــاء العالمــي بنســبة 75%، ليصــل إلــى 642 مليــار دوالر أمريكــي، ثــم إلــى تريليــون دوالر بحلــول 2040. كمــا 

أنــه مــن المرجــح أن تصــل قيمــة ســوق الســفر والســياحة الفضائيــة إلــى 23 مليــار دوالر بحلــول 2030.

شكل رقم )3(: الدول الصاعدة في الفضاء نماذج مختارة
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تصاعد اإلنفاق واالهتمام العالمي بعسكرة الفضاء 
طالبـت إدارة »بايـدن«، فـي 28 مـارس 2022، تخصيـص ميزانيـة لوزارة الدفاع تقدر 
بــ773 مليـار دوالر عـام 2023، منهـا 24.5 مليـار دوالر لقـوة الفضـاء األمريكيـة، 
وهـو مـا يزيـد بمقـدار 5 مليـارات دوالر علـى مـا تـم اعتمـاده مـن ِقبـل الكونجـرس 
عـام 2022، حيـث تـم تخصيـص 1.5 مليـار دوالر لوكالـة تطويـر الفضـاء إلـى جانـب 
18.05 مليـار دوالر للقـوة الفضائيـة، والتـي تـم تدشـينها فـي 20 ديسـمبر 2019، 
وهـي القـوة المسـؤولة عـن تنظيـم وتدريـب وتجهيـز القـوات للقيـام بعمليـات فضائية 
عالميـة، وكفـرع جديـد للقـوات المسـلحة منـذ تأسـيس القـوات الجويـة عـام 1947. 
ويعكـس ذلـك اتجـاه البيـت األبيـض العتبـار الفضـاء أمـًرا حيوّيًـا لألمـن القومـي، 
كونـه جـزًءا مـن أدوات الحـرب الحديثـة، وفـي ظـل محاولـة الحفـاظ علـى الهيمنـة 
الفضائيـة، وتحسـين القـدرة علـى مواجهـة التحديـات المتصاعـد فـي الفضـاء، وردع 

األعـداء، والمرونـة أثنـاء العمليـات العدائيـة.

وتركـز الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي مواجهـة النزاعـات المسـتقبلية فـي الفضاء 
أجهـزة  تطويـر  مجـال  فـي  واالسـتثمارات  الدفاعيـة  القـدرات  تطويـر  كيفيـة  علـى 
االستشـعار، وتحقيـق التكامـل بيـن الجهـد الحكومـي والتجـاري وبيـن الحلفـاء، وفـي 
هـذا الصـدد، قـام الجيـش األمريكـي بتصميـم هيـاكل فضائيـة منتشـرة فـي مـدارات 
متنوعـة، وذلـك للحـد مـن مهاجمـة األنظمـة الفضائيـة األخـرى، كمـا يتـم تطويـر 
توظيـف الـذكاء االصطناعـي فـي االسـتيالء علـى األجسـام المضـادة فـي الفضـاء، 
وال ينفصـل هـذا الجهـد عـن تحفيـز المشـغلين التجارييـن -وبخاصـة مـن جانـب 
الشـركات األمريكيـة- لتطويـر دفاعـات متقدمـة ألنظمتهـا الفضائيـة بشـكل يجعلهـا 

أكثـر مقاومـة للتشـويش أو الهجمـات السـيبرانية.

ويشـكل الصعـود الفضائـي مـن ِقبـل كل مـن الصيـن وروسـيا تحدًيا للتفـوق األمريكي 
التقليـدي، وذلـك عبـر تبنـي البرامج الفضائية العسـكرية إلى جانب البرامج األخرى 
ذات األبعـاد المدنيـة، ويشـمل ذلـك تهديـًدا السـتقرار عمل البنيـة التحتية الفضائية 
مـن وجهـة النظـر األمريكيـة، وهـو مـا يدفعهـا لالسـتثمار فـي بنـاء أنظمـة فضائيـة 
متقدمـة، وحمايـة البنيـة الفضائيـة عـن طريـق األقمـار الصناعيـة الخاصـة باإلنـذار 
المبكـر التـي تسـتخدم أجهـزة استشـعار تعمـل باألشـعة تحـت الحمـراء؛ للكشـف عن 

القذائـف الباليسـتية والصوتيـة التـي تفـوق سـرعتها سـرعة الصوت.

ويأتـي التخـوف األمريكـي مـن خسـارة سـباق الفضـاء مـع الصيـن فـي ظـل تطويـر 
األخيـرة لقدراتهـا الفضائيـة بوتيـرة متسـارعة، وذلـك بالرغـم مـن تقـدم الواليـات 
المتحـدة، فمـن بيـن أكثـر مـن 4500 قمـر صناعـي، تمتلـك أمريـكا أكثـر مـن النصـف 
بمقـدار 2700 قمـر صناعـي، أي مـا يقـرب مـن سـبعة أضعـاف مـا تمتلكـه الصيـن، 
لكـن بكيـن حققـت رقًمـا قياسـًيّا فـي عمليـات اإلطـالق الفضائيـة خـالل العاميـن 
الماضييـن. ودفعـت تلـك التطـورات إلـى تنبـي اسـتراتيجية األمـن القومـي األمريكـي 
مبـدأ الصيـن كمنافـس اسـتراتيجي رئيـس وروسـيا كتهديد خطيـر لمصالح الواليات 

المتحـدة وحلفائهـا فـي الفضـاء.

الصعــود  يشــكل 
كل  ِقبــل  مــن  الفضائــي 
وروســيا  الصيــن  مــن 
تحدًيــا للتفــوق األمريكــي، 
البرامــج  تبنــي  عبــر  وذلــك 
إلــى  العســكرية  الفضائيــة 
جانــب البرامــج ذات األبعــاد 
ذلــك  ويشــمل  المدنيــة، 
عمــل  الســتقرار  تهديــًدا 
البنيــة التحتيــة الفضائيــة 
النظــر  وجهــة  مــن 
األمريكيــة، وهــو مــا يدفعهــا 
لالســتثمار فــي بنــاء أنظمــة 

متقدمــة.   فضائيــة 
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ومـن أهـم مؤشـرات السـباق نمـو مجـال االستكشـاف الدولـي للفضـاء ورغبـة الصيـن فـي الوصـول للمريـخ بحلـول عـام 
2020، وأن تصبـح »قـوة فضائيـة كبـرى« بحلـول عـام 2030، إلـى جانـب دول أخـرى، مثل: روسـيا وإسـرائيل والهند وكوريا 
الجنوبيـة والبرازيـل، كمـا ظهـرت قـوى صاعدة، مثل: المكسـيك وجنوب إفريقيا وإيران وسـنغافورة ونيجيريا واألرجنتين. 
ويشـهد الفضـاء اآلسـيوي حالـة غيـر مسـبوقة مـن التنافـس انعكاًسـا لحالـة التوتـر حـول الحـدود والمصالـح بيـن القـوى 

اإلقليميـة، مثـل الهنـد وباكسـتان، أو بيـن إيـران والغـرب، أو بيـن إسـرائيل والعـرب.

شكل رقم )4(: أكثر الدول التي تنتج مخلفات فضائية والتي تتحول إلى مهددات لألمن الفضائي

اتجاهات تنامي العسكرة بين األسلحة والهيمنة
فـــرض امتـــالك دول ألســـلحة فضائيـــة زيـــادة فـــرص تعـــرض أي دولـــة تمتلـــك »بنيـــة فضائيـــة« لخطـــر الهجـــوم، أو أن تصبـــح 
هدًفـــا فـــي حـــال انـــدالع نـــزاع مســـلح علـــى األرض، واحتمـــال تجـــاوز تأثيـــر ذلـــك طرفـــي أو أطـــراف الصـــراع المفترضيـــن ليصيـــب 

ـــى المجتمـــع الدولـــي. ـــه تداعيـــات مختلفـــة عل ـــة الكونيـــة كافـــة، وهـــو مـــا قـــد يكـــون ل ـــة المدني ـــة الفضائي أنظمـــة البني

كذلـك فـإن دخـول دول جديـدة النـادي الفضائـي الدولـي فضـلًا عن الزيادة في عدد الفاعلين أو األنشـطة الفضائية سـيعمل 
مـن جهـة علـى صعوبـة السـيطرة علـى السـلوك الدولـي، ومـن جهـة أخـرى علـى زيـادة احتماليـة التعـرض للمخاطـر؛ إمـا 
المرتبطـة بالصراعـات الدوليـة أو تلـك الناتجـة عـن عـدم التوصـل إلـى اتفاقيـة للحـد مـن التسـلح فـي الفضـاء، خاصـة مـع 
تصاعـد اتجاهـات عسـكرة الفضـاء، بسـبب محاولـة القـوى الكبـرى االسـتحواذ أو الحفـاظ علـى القـوة الفضائيـة مـن خـالل 
تعزيز قدرتها في مجال األسـلحة الفضائية أو إطالق الصواريخ أو األقمار الصناعية حول األرض، أو باسـتخدام مقدرات 

الفضـاء لتعزيـز العمـل العسـكري علـى األرض.
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علــى الرغــم مــن عــدم القــدرة علــى تحويــل الفضــاء كمنصــة إلطــالق النيــران علــى 
ــى  ــك بســبب تحــول الفضــاء إل ــك تتصاعــد، وذل ــإن المخــاوف بشــأن ذل األرض، ف
مرفــق دولــي مشــاع لالســتخدام مــن ِقبــل الفاعليــن كافــة، ســواء مــن الــدول أو مــن 
غيرهــا، ومحاولــة الــدول الكبــرى الحفــاظ علــى مركزهــا وهيمنتهــا وإقامــة قواعــد 

عســكرية ثابتــة علــى القمــر أو أي مــن األجــرام الســماوية.

إن حالـة الاليقيـن المرتبطـة بمـدى مـا وصلـت إليـه الـدول مـن أبحـاث فـي مجـال تطويـر 
أسـلحة فضائيـة يدفـع البقيـة إلـى االسـتثمار فيهـا؛ لتحقيـق ردع مفتـرض ضـد احتمـاالت 
التعـرض لهجمـات. هـذا وقـد تحـول سـباق الفضـاء مـن الجانـب العلمـي إلـى العسـكري، 
ومـن النشـاط العسـكري السـري إلـى العلنـي عبـر تأسـيس جيـوش فضائيـة، بمـا يعنـي 
اإلقـرار بتحـول المجـال لــ »سـاحة حربيـة«، وفـي ظـل تصاعـد أهميـة »القـوة الفضائيـة« 
علـى حسـاب »القـوة الجويـة »، والتحـول مـن حالـة االستكشـاف المـداري حـول األرض إلى 

السـعي إلقامـة قواعـد ومركبـات ثابتـة علـى القمـر أو غيـره مـن األجـرام السـماوية.

وعلــى الرغــم مــن تصاعــد االســتخدامات العســكرية للفضــاء، فــإن المجتمــع الدولــي 
يتجــه إلــى زيــادة االعتمــاد عليــه فــي األنشــطة المدنيــة التجاريــة، بخاصــة فــي مجال 
اإلنترنــت واالتصــاالت، وفــي تعزيــز القــدرات فــي مجــال اقتصــاد الفضــاء، وهــو مــا 
يزيــد فــي الوقــت نفســه مــن التنافــس والصــراع حــول مقدراتــه، وفــي هــذا الصــدد، 
بــرزت تحديــات االلتــزام بســلطة الدولــة والقانــون الدولــي فــي ظــل اختــالف الدوافــع 

ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو تجاريــة.

مناطـق  فـي  للفضـاء  العسـكرية  االسـتخدامات  دور  تنامـي  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 
الصراعـات، عبـر تعزيـز عمـل منصـات إطـالق الطائـرات بـدون طيـار، وهـو األمـر 
الـذي يغـذي الصراعـات الدوليـة، ولـم يقتصـر تحـدي األمـن الفضائـي علـى البعـد 
العسـكري فقـط بـل بـرزت تحديات جديدة، مثل تحديـات التغير المناخي، مع تفاقم 
مشـكلة النفايـات الفضائيـة، والتـي يمكـن اسـتخدامها كسـالح غيـر مباشـر مـن ِقبـل 

دولـة مـا لتدميـر قمـر صناعـي للعـدو، وذلـك دون مسـاءلة دوليـة.

القانون الدولي وفرص تعزيز األمن الفضائي
األمـن  وقائيـة لحمايـة  وتدابيـر  إجـراءات  الدوليـة التخـاذ  الجهـود  أهـم  مـن  كان   
الفضائـي التوصـل التفاقيـة الفضـاء الخارجـي واألجرام السـماوية عام 1967، وهي 
المعنية بتنظيم االسـتخدام السـلمي، ومرور الرحالت والمركبات الفضائية، وحرية 
استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجـي دون تمييـز وعلـى قـدم المسـاواة، وعـدم 
جـواز التملـك القومـي للفضـاء أو ادعـاء السـيادة أو وضـع اليـد أو االحتـالل أو أي 
وسـيلة أخـرى، والتـزام الـدول فـي مباشـرة نشـاطها بالقانـون الدولـي بمـا فـي ذلـك 

ميثـاق األمـم المتحـدة بغيـة صيانـة السـلم واألمـن الدولـي.

نشـرها  مجـال  فـي  التطـور  مـع  الفضائيـة  األسـلحة  االتفاقيـة  تذكـر  لـم  ولكـن 
العسـكرية  االختبـارات  يمنـع  دولـي  اتفـاق  وجـود  عـدم  جانـب  إلـى  واسـتخدامها، 

مـــن  الرغـــم  علـــى 
عـــدم القـــدرة علـــى تحويـــل 
الفضـــاء كمنصـــة إلطـــالق 
النيـــران علـــى األرض، فـــإن 
ذلـــك  بشـــأن  المخـــاوف 
بســـبب  وذلـــك  تتصاعـــد، 
تحـــول الفضـــاء إلـــى مرفـــق 
دولـــي مشـــاع لالســـتخدام 
مـــن ِقبـــل الفاعليـــن كافـــة، 
مـــن  أو  الـــدول  مـــن  ســـواء 

غيرهـــا.  
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للقـدرات الصاروخيـة فـي الفضـاء. وعلـى الرغـم مـن حظـر المعاهـدة أسـلحة الدمـار الشـامل، فإنهـا ال تتطرق لألسـلحة 
التقليديـة األخـرى. ورغـم ذلـك يمكـن تكييـف ذلـك وفـق روح ومبـادئ ميثـاق األمـم المتحـدة إلـى جانـب معاهـدة األمـم 
المتحـدة للقمـر )اتفـاق القمـر( عـام 1979. والتـي تؤكـد أن القمـر جـزء مـن التـراث المشـترك للبشـرية، وأن مـوارده »ال 
تخضـع لالسـتيالء الوطنـي مـن خـالل المطالبـة بالسـيادة، أو عـن طريـق االسـتخدام أو االحتـالل، أو بأي وسـيلة أخرى«.

وتواجـه عمليـة التحكـم أو السـيطرة علـى سـباق التسـلح فـي الفضـاء تحديـات ترتبـط باختـالف طبيعتـه عـن غيـره مـن 
المجـاالت الدوليـة األخـرى، والتـي يمكـن إخضاعهـا للسـيطرة الماديـة وسـهولة المراقبـة والتفتيـش، وصعوبـات تتعلق بكون 
الفضاء مشـاًعا ال يسـتطيع أحد ادعاء تملكه أو ممارسـة سـيادة الدولة عليه. ومن ثّم، فإن االتجاه نحو استكشـاف الفضاء 
قـد يـؤدي إلـى إعـادة التاريـخ االسـتعماري علـى األرض والحفـاظ علـى هيمنـة الـدول الكبـرى فـي الفضـاء كسـاحة جديـدة 
للصـراع، ولذلـك فـي عـام 2008 اقترحـت روسـيا والصيـن خـالل مؤتمـر نـزع السـالح توقيـع معاهـدة لمنع وضع أسـلحة في 
الفضـاء، أو اسـتخدامها أو التهديـد بهـا، لكـن ترفـض الواليـات المتحـدة بـدء مباحثـات حـول التسـلح فـي الفضـاء بدعـوى 
أنهـا سـتعمل علـى الحفـاظ علـى القـدرات الفضائيـة لكل من روسـيا والصين في تطوير أسـلحة فضائيـة وتحد من قدراتها.

ويواجـه مقتـرح االتفـاق ثـالث مشـكالت رئيسـة؛ األولـى: غيـاب آليـات التحقـق والمراقبـة، والثانيـة: أن االتفـاق المقتـرح 
لـم يذكـر قضيـة األسـلحة األرضيـة المضـادة لألقمـار الصناعيـة، والثالثـة: لـم يتنـاول االتفـاق المقتـرح تعريـف ماهيـة 

السـالح فـي الفضـاء الخارجـي.

وفـي مـارس 2019 اجتمـع خبـراء حكوميـون بجينيـف مـن 25 دولـة بمكتـب األمـم المتحدة لعقد مباحثـات حول كيفية منع 
تحـول الفضـاء لسـاحة حربيـة، وتـم وضـع عـدة بنـود يمكـن تضمينهـا فـي المسـتقبل فـي معاهـدة لألمـم المتحـدة، بحيـث 
تأخـذ التدابيـر الدوليـة علـى أسـاس قانونـي غيـر ملـزم، ويـرى اتجـاه مـن المراقبيـن أن ذلـك يعـد أكثر فعالية مـن اتفاقية 
ملزمـة. بينمـا يفضـل االتحـاد األوروبـي تعزيـز إجـراءات الشـفافية وبنـاء الثقـة لمنـع التسـلح الفضائـي، وتسـعى روسـيا 

والصيـن إلـى إعـادة تقديـم معاهـدة دوليـة محدثـة لحظـر نشـر األسـلحة فـي الفضاء.

وتطالـب الواليـات المتحـدة بالربـط بيـن مـا ورد فـي ميثاق األمم المتحدة بأنه »يمكن لدولة ما اسـتخدام القوة العسـكرية 
الدولـي  القانـون  »أن  ينـص علـى  الـذي  مـن معاهـدة 1967  الثالـث  والفصـل  العدائيـة«،  األعمـال  مـن  نفسـها  لحمايـة 
وميثـاق األمـم المتحـدة يمتـدان ليشـمال استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجـي«، وهـو مـا يعنـي أنـه بإمـكان أي دولـة 
القيـام بمهـام مراقبـة الفضـاء وتطبيـق القـوة الفضائيـة لحمايـة ممتلكاتهـا فـي الفضـاء، ومـن ثـّم، تتضـح أهميـة ترسـيخ 
قواعـد لحمايـة البنيـة الفضائيـة مـن خطـر القصـف أو التدميـر، وكذلـك مواجهـة األخطـار الكونيـة مثـل التغيـر المناخـي 

والمخلفـات الفضائيـة.

وتسـاند الواليات المتحدة مبادرة أخرى بقيادة أوروبية إلرسـاء »معايير« للسـلوك السـليم من خالل إنشـاء مدونة طوعية 
دوليـة للقواعـد السـلوكية للفضـاء الخارجـي، سـتكون بمنزلـة خطـوة أولـى، يعقبهـا اتفـاق ملـِزم، والتـي تطالـب بالمزيـد 
مـن الشـفافية و«بنـاء الثقـة« بيـن الـدول المرتـادة للفضـاء كوسـيلة لتعزيـز »االستكشـاف واالسـتخدام السـلمي للفضـاء 
الخارجـي«. يمكـن لهـذا -كمـا هـو مأمـول- أن يمنـع توليـد المزيـد مـن الحطـام وتطويـر األسـلحة الفضائيـة. ومـع ذلـك، 
وكحـال المعاهـدة الروسـية-الصينية، لـم تضـع المسـودة تعريًفـا دقيًقـا لمـا هـو مقصـود بمصطلـح »السـالح الفضائـي«.

وختاًما، باتت التطورات المتسـارعة في مجال الفضاء تكشـف عن تنامي عسـكرة الفضاء الخارجي من جهة، وعن انتقال 
التوتـر الدولـي بيـن القـوى الدوليـة مـن األرض إلـى الفضـاء الخارجـي مـن جهـة أخرى، وهـو األمر الذي يحمـل معه تأثيرات 
سـلبية علـى األمـن الفضائـي كرافـد أساسـي مـن األمـن الجماعـي الدولـي، ويهـدد التوجهـات العالميـة بتحـول الفضـاء إلـى 

سـاحة حربيـة وتهديـد أطـر التعـاون والتكامـل والبحـث العلمـي، وحقيقـة كونـه مرفًقا دولًيّا وتراًثا مشـترًكا لإلنسـانية.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

حظيــت اســتضافة دولــة قطــر لبطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 باهتمــام 
إقليمــي ودولــي واســع النطــاق تجــاوز الرياضة ليطال السياســة وقضايا وموضوعات 
أخــرى. ومــع انتهــاء فعاليــات البطولــة ومــا حققتــه مــن نجــاح تنظيمــي، تُطــرح 
تســاؤالت تتمحــور فــي مجملهــا حــول: مــاذا بعــد؟ وهــل تصــب تلــك االســتضافة فــي 
خانــة المصالــح االســتراتيجية لقطــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المدييــن 
القريــب والبعيــد، أم ســيكون لهــا أبعــاد وتداعيــات أخــرى؟ وتســتعرض هــذه المقالــة 
جوانــب تحليليــة فــي حــدث عالمــي فريــد جــذب االهتمــام العالمــي بقــوة إلــى منطقــة 

الخليــج العربــي علــى مــدار شــهر كامــل.

بداية جدلية
فــي ديســمبر عــام 2010، أعلــن االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا« فــوز ملــف قطــر 
ــة الشــرق  ــخ منطق ــى فــي تاري ــام 2022 للمــرة األول ــم لع ــة كأس العال ــم بطول بتنظي
األوســط منــذ انطــالق البطولــة قبــل 92 عاًمــا؛ حيــث فــاز ملــف قطــر بأعلــى عــدد 
مــن األصــوات بيــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للفيفــا، بعــد منافســة مــع أربعــة ملفــات 
أخــرى هــي: الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأســتراليا وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، 
وجــرى التصويــت بيــن 22 عضــًوا باللجنــة التنفيذيــة للفيفــا بعــد قــرار لجنــة القيــم 
باالتحــاد الدولــي للعبــة بإيقــاف عضويــن مــن اللجنــة، وحرمانهمــا مــن المشــاركة فــي 
عمليــة التصويــت إثــر كشــف صحيفــة »صنــداي تايمــز« البريطانيــة فــي أكتوبر 2010 
عــن عــرض صوتــي العضويــن للبيــع لمصلحــة ملــف بعينــه بدعــوى اســتغاللهما فــي 
إقامــة منشــآت ومرافــق رياضيــة فــي بلديهمــا، وأســفرت الجولــة األولــى للتصويــت 
عــن خــروج الملــف األســترالي الــذي كان أحــد أبــرز المرشــحين لالســتضافة، وتبعــه 
ــي  ــف اليابان ــم المل ــت، ث ــة مــن التصوي ــة الثاني ــي فــي الجول ــف الكــوري الجنوب المل
مــن الجولــة الثالثــة للتصويــت؛ ليشــتعل الصــراع بيــن قطــر والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة علــى حــق االســتضافة بوصولهمــا إلــى الجولــة الرابعــة واألخيــرة. 

ماذا بعد كأس العالم قطر 2022؟

أ. يوسف جمعة احلداد

كاتـــب وإعالمـــي إماراتـــي
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ــاول  ــة عــن تن ــر اإلعالمي ــف التقاري ــم تتوق ــة ل ــوز قطــر باســتضافة البطول ــذ ف ومن
الموضــوع وخلفياتــه ومــا حــدث وراء الكواليــس قبــل التصويــت. 

وأّيًــا كانــت مجريــات األحــداث وخلفياتهــا، فقــد نجحــت قطــر فــي عبــور تلــك 
المرحلــة الصعبــة، وانقضــت البطولــة التــي ُعقــدت بشــكل تنظيمــي أبهــر العالــم 
أجمــع، وأثــارت الكثيــر مــن اآلمــال والتفــاؤل فــي منطقــة تخيــم عليهــا الصراعــات 

والحــروب واألزمــات منــذ زمــن طويــل.

عة بالنسبة لقطر ماذا بعد البطولة: نتائج متوقَّ
ــة  ــذ البدايـ ــون منـ ــن يأملـ ــؤولين القطرييـ ــرج« إلـــى أن المسـ ــة »بلومبيـ ــارت وكالـ أشـ
فـــي أن تســـاعد البنيـــة التحتيـــة التـــي تـــم تطويرهـــا كجـــزء مـــن اســـتعدادات قطـــر 
لـــكأس العالـــم فـــي تعزيـــز االقتصـــاد غيـــر القائـــم علـــى الطاقـــة. هـــذا، وقـــد توقعـــت 
قطـــر أن يُـــدر تنظيـــم بطولـــة كأس العالـــم نحـــو 9 مليـــارات دوالر مـــن األربـــاح، 
ــة  ــة المصاحبـ ــطة االقتصاديـ ــياحي واألنشـ ــاق السـ ــن اإلنفـ ــا مـ ــي معظمهـ ــي فـ تأتـ
ــدر  ــر. وتجـ ــي لقطـ ــج المحلـ ــن الناتـ ــو 1% مـ ــل نحـ ــا يمثـ ــو مـ ــال، وهـ ــذا المونديـ لهـ
اإلشـــارة إلـــى أن االســـتثمارات الكرويـــة غيـــر المربحـــة تمثـــل إشـــكالية للـــدول 
التـــي اســـتضافت بطـــوالت كأس العالـــم. وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـتعمل قطـــر علـــى 
إبقـــاء ثالثـــة مـــن المالعـــب فيمـــا ســـيُجرى تفكيـــك المالعـــب الخمســـة المتبقيـــة أو 
ـــة. ويـــرى خبـــراء أن قطـــر ستســـتخدم هـــذه المرافـــق  إعـــادة تحويلهـــا ألغـــراض بديل
ــة،  ــات بطـــوالت أوروبيـ ــول علـــى حـــق اســـتضافة نهائيـ ــة للحصـ والمالعـــب الكرويـ
ــرى؛  ــرى كبـ ــوالت أخـ ــي، وبطـ ــدوري األوروبـ ــا، والـ ــال أوروبـ ــي دوري أبطـ ــل نهائـ مثـ
لمواصلـــة البقـــاء فـــي دائـــرة الضـــوء، وجـــذب الســـياحة واالســـتثمارات، وتوظيـــف كل 

ذلـــك فـــي تعزيـــز قوتهـــا الناعمـــة متعـــددة الروافـــد. 

ــا  ــى عالمّيً ــة الشــعبية األول ــى هــذا النحــو، تحظــى كــرة القــدم باعتبارهــا اللعب وعل
ــة هــؤالء قــد  ــم، وال شــك أن غالبي ــارات شــخص حــول العال بمتابعــة نحــو 3.5 ملي
تابعــوا فعاليــات بطولــة كأس العالــم بغــض النظــر عــن كــون منتخباتهــم تشــارك أم 
ال، كونهــا البطولــة األكثــر شــهرة وتضــم أفضــل العبــي العالــم. وقــد تعــرف غالبيــة 
هــؤالء المشــاهدين علــى قطــر عبــر وســائل اإلعــالم المطبوعــة وشــبكات اإلذاعــة 
والتلفزيــون، ومــن منشــورات التواصــل االجتماعــي التــي تناقلهــا المشــجعون والفــرق 

المشــاركة واإلعالميــون الموجــودون فــي قطــر.

ـــة  ـــة قطـــر الوطني ـــل جـــزًءا مـــن رؤي ـــم تمث ـــد الشـــواهد أن اســـتضافة كأس العال وتؤك
2030، وهـــي مبـــادرة حكوميـــة لتحويـــل قطـــر إلـــى مجتمـــع عالمـــي وتوفيـــر مســـتوى 
معيشـــة أعلـــى، وهـــو مـــا يبـــرر هـــذا اإلنفـــاق الســـخي علـــى إنجـــاح البطولـــة، وصـــولًا 

 ستستخدم قطر المرافق
 والمالعب الكروية التي دشنتها

للحصـــول علـــى حق اســـتضافة 
أوروبيـــة،  بطـــوالت  نهائيـــات 
أبطـــال  دوري  نهائـــي  مثـــل: 
األوروبـــــــــي،  والــــدوري  أوروبــــــــا، 
كـبـــــــــرى،  أخـــــــــــرى  وبـطــــــــــوالت 
دائـــرة  فـــي  البقـــاء  لمواصلـــة 
الســـــــــياحة  وجــــــــــذب  الضـــــــــوء، 
كل  وتوظيـــف  واالســـتثمارات، 
ذلـــك فـــي تعزيز قوتهـــا الناعمة 

الروافـــد.   متعـــددة 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ــتراتيجية، التـــي تشـــمل مشـــروعات ذات  ــة االسـ ــذه الرؤيـ ــق أهـــداف هـ إلـــى تحقيـ
صلـــة مباشـــرة بتنظيـــم بطولـــة كأس العالـــم، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز االســـتمرارية لمـــا 
بعـــد البطولـــة؛ حيـــث قامـــت قطـــر ببنـــاء المرافـــق األساســـية الضروريـــة الســـتضافة 
ـــي اســـتغرقت شـــهًرا، وهـــو  ـــة الت ـــات البطول ـــاء فعالي ـــي أثن ـــر ف ـــون زائ نحـــو 1.3 ملي
ــع أن تعمـــل قطـــر علـــى  ـ ــو نصـــف عـــدد ســـكان قطـــر. ومـــن المتوَقّ ــغ نحـ ــم يبلـ رقـ
تعزيـــز مصـــادر قوتهـــا الناعمـــة، وإعـــادة تنشـــيط تأثيرهـــا ونفوذهـــا ومكانتهـــا 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وتحديـــد أهـــداف جديـــدة أكثـــر طموًحـــا لسياســـتها الخارجيـــة، 
ـــا مـــن دراســـة العوائـــد االســـتراتيجية التـــي حققتهـــا اســـتضافة بطولـــة كأس  انطالًق
ـــع أن  العالـــم. وفـــي هـــذا اإلطـــار، ذكـــرت وكالـــة األنبـــاء القطريـــة أنـــه مـــن المتوَقّ
تصـــل اإليـــرادات االقتصاديـــة طويلـــة المـــدى فـــي الفتـــرة مـــن 2022 إلـــى 2035 إلـــى 

2.7 مليـــار دوالر.

وتنطلــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 مــن خطــط تســعى إلــى إقامــة اقتصــاد متنــوع 
يقــوم فيــه القطــاع الخــاص بــدور بــارز، وتحويــل قطــر إلــى مركــز إقليمــي لألعمــال. 
وقــد عــززت بطولــة كأس العالــم فــرص تحقيــق هــذا الهــدف، ووضعــت قطــر علــى 
خريطــة األعمــال والســياحة العالميــة، ويــرى خبــراء أن مثــل هــذا الحــدث العالمــي 
الضخــم يحقــق عوائــد اســتراتيجية ضخمــة للــدول المســتضيفة ودول الجــوار عــن 
طريــق مكاســب تتحقــق علــى المــدى البعيــد، كتنشــيط االقتصــاد الراكــد، وتحســين 

وتنويــع االقتصــاد وتنفيــذ برامــج التنميــة المســتدامة. 

مخاوف مستقبلية محتملة
رغـــم المكاســـب المحتملـــة مـــن وراء كأس العالـــم، فـــإن الفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة 
الكبـــرى تحقـــق مـــردودات محـــدودة بالنســـبة الســـتثمارات الدولـــة المضيفـــة لها؛ حيث 
ـــى أن اقتصـــاد قطـــر ســـينمو بنســـبة 3.4% عـــام 2023، بفضـــل  ـــات إل تشـــير التوقع
ـــول عـــام 2024؛ حيـــث يتوقـــع  ـــم، ولكنـــه ســـينخفض إلـــى 1.0% بحل زخـــم كأس العال
معظـــم االقتصادييـــن تباطـــؤ النشـــاط التجـــاري القطـــري غيـــر المتعلـــق بالطاقـــة 
ــم.  ــى بالدهـ ــم إلـ ــم وعودتهـ ــل زوار كأس العالـ ــبب رحيـ ــة؛ بسـ ــاب البطولـ ــي أعقـ فـ
ـــى  ـــا عل ـــل أيًض ـــرة القـــدم، ب ـــى مالعـــب ك لقـــد أنفقـــت قطـــر بســـخاء ليـــس فقـــط عل
عشـــرات الفنـــادق الفخمـــة، والقطـــارات الســـريعة، وشـــبكة متـــرو األنفـــاق، وعلـــى 
مينـــاء ومطـــار ضخـــم، وبالتالـــي يخشـــى الكثيـــرون أن تصبـــح هـــذه المبانـــي الجديـــدة 
خاويـــة بعـــد انتهـــاء البطولـــة، مـــع رحيـــل الـــزوار وانخفـــاض الطلـــب المحتمـــل وتباطـــؤ 
النشـــاط االقتصـــادي غيـــر المعتمـــد علـــى الطاقـــة. ويتطلـــب تشـــغيل هـــذه المرافـــق 
ــى  ــاظ علـ ــة للحفـ ــوالًا ضخمـ ــًرا وأمـ ــًدا كبيـ ــا وجهـ ــًرا دقيًقـ ــا تفكيـ ــاظ عليهـ والحفـ

ـــا لخدمـــة أغـــراض أخـــرى مســـتقبلية. ـــة األساســـية، وتأهيله البني

رغم المكاسب المحتملة 
فـــإن  العالـــم،  كأس  وراء  مـــن 
الفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة 
مـــردودات  تحقـــق  الكبـــرى 
محدودة بالنســـبة الســـتثمارات 
حيـــث  لهـــا؛  المضيفـــة  الدولـــة 
تشـــير التوقعات إلى أن اقتصاد 
 %3.4 بنســـبة  ســـينمو  قطـــر 
كأس  زخـــم  بفضـــل  عـــام 2023، 
العالـــم، ولكنـــه ســـينخفض إلى 

0.	% بحلـــول عـــام 2024.  
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مستقبل سوق الطاقة العالمي قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27المشهد االنتخابي 2023 اتجاهات مستقبلية

عوائد استراتيجية نوعية
ــل  ــط، ب ــق فق ــن خــالل المراف ــد ال م ــي تســويق نفســها بشــكل جي نجحــت قطــر ف
ــا  ــى نشــرها عالمّيً ــي ســعت إل ــخ و«الرســائل« الت ــة والتاري ــا مــن خــالل الثقاف أيًض
لترتبــط بهــا وبصورتهــا الذهنيــة فــي أذهــان الشــعوب. ويمكــن االســتدالل علــى 
ذلــك ببســاطة مــن انتشــار الــزي الخليجــي التقليــدي بألــوان وأشــكال مختلفــة لــدى 
معظــم زوار قطــر خــالل فتــرة البطولــة التــي أســهمت فــي إحــداث تحــول نوعــي فــي 
ــا، وأســهمت  ــن خصوًص ــا والخليجيي ــرب عموًم ــة الشــائعة عــن الع الصــورة النمطي
أيًضــا فــي انتقــال الــزي الخليجــي التقليــدي مــن صورتــه النمطيــة التــي روجــت لهــا 
ــا محبًبــا ومرغوًبــا لــدى  أفــالم ودرامــا غربيــة فــي الســابق بشــكل ســلبي ليصبــح زّيً
الجمهــور والمتلقيــن، بالنظــر إلــى ارتباطــه بســلوكيات عامــة قطريــة شــاعت خــالل 
فتــرة البطولــة، منهــا حســن االســتضافة والكــرم والتعبيــر عــن الســخاء العربــي، 
وغيــر ذلــك مــن قيــم إيجابيــة تــم تداولهــا ونشــرها عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
ووســائل اإلعــالم التقليديــة، وســيكون تأثيرهــا اإليجابــي ممتــًدا ليشــمل بقيــة الــدول 

الخليجيــة والعربيــة، وال يقتصــر علــى قطــر فقــط.

ــى دول مجــاورة؛  ــا إل ــل تعدته ــة فقــط، ب ــة المضيف ــي الدول ــد ف ــم تنحصــر الفوائ ل
حيــث نشــطت حركــة خطــوط الطيــران والفنــادق، وفــي هــذا العــام حققــت كل مــن 
ــادق،  ــر اإلقامــة فــي الفن اإلمــارات والســعودية وســلطنة عمــان عوائــد ســياحية عب
وكثافــة رحــالت الطيــران، كذلــك حقــق األردن وتركيــا وباكســتان ودول أخــرى فوائــد 
جانبيــة مــن تنظيــم كأس العالــم قطــر التــي تعاقــدت مــع تلــك الــدول لتوفيــر أفــراد 

الحمايــة األمنيــة للمالعــب والفنــادق.

طغــت اإلشــادات بالتنظيــم ومســتوى اإلبهــار الــذي تميــزت بــه البطولــة علــى كل 
االنتقــادات التــي تراجعــت وكادت تختفــي تماًمــا، بــل وجدنــا مــن بيــن وســائل اإلعالم 
الغربيــة مــن يــرد علــى االنتقــادات ويعتبرهــا نوًعــا مــن ازدواجيــة المعاييــر والكيــل 
بمكياليــن. وقــد أســهم خــروج بعــض الفــرق األوروبيــة الكبــرى مــن المنافســات فــي 
توجيــه األنظــار نحــو أســباب الخســارة وخلــط السياســة بالرياضــة، وعــدم التركيــز 
علــى كــرة القــدم، وشــغل الالعبيــن بالحديــث عــن أمــور خــارج المســتطيل األخضــر 

كمــا حــدث بالنســبة للمنتخــب األلمانــي وغيــره.

جـاءت شـهادات السـائحين والـزوار الذيـن قـال بعضهـم إنهـم كانـوا يشـعرون بالخجـل 
قبـل زيـارة قطـر بسـبب الحمـالت اإلعالميـة التـي اسـتهدفتها، نقطـة إيجابيـة مهمـة 
لقطـر؛ حيـث حفلـت التقاريـر اإلعالميـة بشـهادات إيجابيـة للجمهـور والصحفيين عن 
قطر والتنظيم والحفاوة وأجواء األمان. كما جاء موقف قطر حيال ارتداء المشجعين 

اإلنجليـز شـعار الحمـالت الصليبيـة إيجابّيًـا لـوأد مشـاعر التحريـض والكراهية. 

فـــي  قطـــر  نجحـــت 
تســـويق نفســـها بشـــكل جيـــد 
ال مـــن خـــالل المرافـــق فقط، 
بـــل أيًضـــا مـــن خـــالل الثقافة 
التـــي  و«الرســـائل«  والتاريـــخ 
ـــا.  عالمّيً نشـــرها  إلـــى  ســـعت 
علـــى  االســـتدالل  ويمكـــن 
انتشـــار  مـــن  ببســـاطة  ذلـــك 
التقليـــدي  الخليجـــي  الـــزي 
مختلفـــة  وأشـــكال  بألـــوان 
قطـــر  زوار  معظـــم  لـــدى 
التـــي  البطولـــة  فتـــرة  خـــالل 
تحـــول  إحـــداث  فـــي  أســـهمت 
نوعـــي فـــي الصـــورة النمطيـــة 
الشـــائعة عـــن العـــرب عموًمـــا 

والخليجيين خصوًصا.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ا؟ ماذا بعد؟ هل ستكون االستضافة في مصلحة قطر ودول مجلس التعاون دولّيً
ال شــك أن محصلــة اســتضافة قطــر لبطولــة كأس العالــم 2022 اســتراتيجّيًا ســتكون إيجابيــة إلــى حــد كبيــر على المديين 
القريــب والبعيــد بالنســبة للدولــة المنظمــة نفســها؛ حيــث تُعــد الرابــح األبــرز مــن هــذا الحــدث العالمــي الرياضــي الكبيــر، 
وكذلــك بقيــة جيرانهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وال ســيما المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، وهــو مــا يمكــن اســتعراضه مــن خــالل النقــاط التاليــة:

مــن الثابــت أن اســتضافة البطــوالت وأي حــدث عالمــي مهــم تضــع الدولــة المســتضيفة فــي بــؤرة االهتمــام اإلعالمــي، 	 
والــذي قــد يصــل إلــى االنتقــاد العنيــف للدولــة، وهــو أمــر ال يرتبــط بقطــر أو غيرهــا، بــل ســبق أن حــدث فــي 
مناســبات عديــدة؛ فالبحــث عــن القصــص اإلخباريــة يقــع فــي صميــم العمــل اإلعالمــي، ومــع ذلــك تبــدو قطــر حالــة 
اســتثنائية فريــدة بالنســبة لإلعــالم الدولــي بالنظــر إلــى كونهــا العًبــا فــي مجــال اإلعــالم اإلقليمــي والدولــي. وقــد 
خففــت جــودة التنظيــم وإبهــار المالعــب واألجــواء بشــكل عــام مــن هــذا االنتقــاد العنيــف، حتــى استشــعر المنتقــدون 
تراجًعــا فــي االهتمــام وآثــروا االنحســاب الطوعــي فــي مواجهــة حملــة دعايــة قطريــة منظمــة للغايــة، تحققــت علــى 

أرض الواقــع وحــازت رضــا الجمهــور والمشــاهدين.

رغــم أن االنتقــادات الحقوقيــة التــي طالــت قطــر قــد اســتمرت منــذ اإلعــالن عــن تنظيــم البطولــة ولمــدة عقــد كامــل، 	 
فــإن بعــض هــذه االنتقــادات طــال أيًضــا دول مجلــس التعــاون المجــاورة؛ حيــث جــذب الحــدث األنظــار لــدول المنطقــة 

جميعهــا، ولكــن هــذا األمــر ال يعنــي الشــيء الكثيــر.

لقـد كشـفت اسـتضافة قطـر لبطولـة كأس العالـم 2022 عـن مشـاعر عربيـة تضامنيـة؛ حيث جاء االصطفـاف العربي 	 
الجماعـي وراء المنتخبـات الخليجيـة والعربيـة )السـعودية والمغـرب وتونـس وقطـر(، كمـا عكسـت رغبـة الشـعوب 
بهـم بسـبب  المحيطـة  أمـل تخرجهـم مـن أجـواء اإلحبـاط  بارقـة  العربيـة والشـرق أوسـطية واإلفريقيـة فـي رؤيـة 
تداعيـات أزمـة كورونـا والغـالء والتضخـم وغيـر ذلـك مـن تبعـات األزمـات العالميـة التـي طالت جميع شـعوب العالم، 

ولكنهـا كانـت أكثـر وأشـد تأثيـًرا علـى الشـعوب التـي تضـم غالبيـة مـن محـدودي الدخـل والفقـراء؛ حيـث باتـت 
كـرة القـدم متنفًسـا للشـعوب جميعهـا: الغنيـة والفقيـرة علـى حـد سـواء، وهـو مـا عكسـه تصـرف الرئيـس 

األمريكـي »جـو بايـدن« الـذي قطـع اجتماًعـا يحضـره ليشـارك الشـعب األمريكـي فرحـة الفـوز علـى 
المنتخـب اإليرانـي قائـلًا: »لقـد انتصرنـا... الـرب يحبكـم« وسـط تصفيـق مـن الحضـور. 

ال شـك أن نجـاح التنظيـم القطـري وفـر دفعة قويـة للغاية لدول مجلس التعاون الخليجي 	 
األخـرى، األكثـر قـدرة وإمكانـات وتقدًمـا، مثـل السـعودية واإلمـارات، لخـوض غمـار 

وتعزيـز  الرياضـات،  فـي مختلـف  الدوليـة  البطـوالت  تنظيـم  المنافسـة علـى 
توجـه هـذه الـدول إلـى شـراء فرق كـرة قدم عالمية واالسـتفادة مما يوفره 

اقتصـاد الرياضـة عالمّيًـا، وبمـا يعكسـه كل ذلـك علـى القـوة الناعمة 
فـي  الكبيـر  النوعـي  التحـول  ظـل  فـي  سـيما  ال  الـدول،  لهـذه 

الصـورة الذهنيـة أو النمطيـة للشـعوب والـدول الخليجيـة 
عقـب المشـاهد التـي انتقلـت مـن قطـر طيلـة شـهر 

كامـل إلـى مختلـف دول العالـم وشـعوبه.
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وتؤكـــد الرســـالة التـــي حرصـــت قطـــر علـــى بثهـــا خـــالل فعاليـــات البطولـــة 	 
علـــى هويـــة قطـــر وشـــعبها وتراثهـــا الثقافـــي، وهـــو مـــا تعتقـــد القيـــادة القطريـــة 
أنـــه يمثـــل تحصيًنـــا للدولـــة فـــي مواجهـــة أي تحديـــات خارجيـــة؛ حيـــث يمثـــل 
الدفـــاع عـــن الوجـــود أحـــد أهـــم نقـــاط التركيـــز فـــي اســـتراتيجيات قطـــر 
األمنيـــة والسياســـية. كمـــا نجحـــت قطـــر فـــي توظيـــف الحـــدث فـــي تأكيـــد 
دورهـــا السياســـي اإلقليمـــي كوســـيط ناجـــح بيـــن الـــدول؛ حيـــث نجحـــت فـــي 
ــب  ــب طيـ ــي »رجـ ــي« والتركـ ــاح السيسـ ــد الفتـ ــري »عبـ ــين المصـ ــع الرئيسـ جمـ
أردوغـــان« فـــي قمـــة مصالحـــة مهمـــة، وحظيـــت مصافحـــة الرئيســـين خـــالل 
افتتـــاح كأس العالـــم بأهميـــة إعالميـــة كبـــرى، وكأن قطـــر لـــم تنـــس وســـط 
الحـــدث الرياضـــي دورهـــا وطموحهـــا السياســـي كوســـيط إقليمـــي مهـــم. كمـــا 
يالحـــظ أيًضـــا غيـــاب القيـــادات األوروبيـــة عـــن حفـــل االفتتـــاح رغـــم عالميـــة 
الحـــدث ومشـــاركة منتخبـــات بالدهـــم، حيـــث بـــدا انعـــكاس االنتقـــادات الخاصـــة 
بمعاملـــة العمـــال األجانـــب فـــي أوروبـــا مؤثـــرة علـــى مواقـــف الساســـة، حيـــث 
ـــس االتحـــاد  ـــو« رئي ـــي إنفانتين ـــا لدرجـــة أن »جيان ـــي ملحوًظ ـــاب األوروب كان الغي
ــر  ــا لألوروبييـــن النتقادهـــم ســـجل قطـ ــه توبيًخـ ـ ــرة القـــدم قـــد وجَّ الدولـــي لكـ
الحقوقـــي، قائـــلًا: »إنهـــم ليســـوا فـــي وضـــع يســـمح بإلقـــاء محاضـــرات أخالقيـــة 

ــم«. ــًرا لتاريخهـ نظـ

لت أجــواء البطولــة، وال ســيما مشــاركة المنتخــب الســعودي وفــوزه علــى 	  شــَكّ
األرجنتيــن، أجــواء أزالــت أي رواســب فــي النفــوس، وســمحت بالتعبيــر عــن 
مشــاعر اإلخــوة الحقيقيــة بيــن القــادة والشــعوب. فقــد نجحــت سياســة تقاســم 
المكاســب والعوائــد بيــن قطــر وجيرانهــا الخليجييــن فــي إرضــاء الجميــع؛ حيــث 
تغلبــت قطــر علــى محدوديــة قدرتهــا علــى اســتضافة نحــو مليونــي مشــجع لكــرة 
القــدم خــالل البطولــة، رغــم كل الجهــود الجبــارة التــي نفذتها والتــي طالت توفير 
ــَمّ كان التقاســم  ــد، ومــن ث ــاء الجدي ــة ترســو فــي المين غــرف فــي ســفن عمالق
والتشــارك هــو الحــل المثالــي، وإنشــاء خدمــة نقــل إقليميــة تربــط الدوحــة بدبــي 
ومســقط والريــاض وجــدة والكويــت وغيرهــا؛ حيــث كان هنــاك 40 رحلــة قادمــة 
مــن اإلمــارات، مــن بيــن 90 رحلــة طيــران يوميــة لقطــر، وكانــت دبــي التــي تبعــد 

45 دقيقــة عــن الدوحــة، بوابــة رئيســة للبطولــة.

ـــة 	  ـــة وخليجي ـــة فـــرص دول عربي ـــم البطول ـــي تنظي ـــزز نجـــاح قطـــر ف ـــن أن يع يمك
ــة  ــوالت عالميـ ــم بطـ ــتقبلًا، أو تنظيـ ــة مسـ ــتضافة البطولـ ــب اسـ ــي طلـ ــرى فـ أخـ
ـــب  ـــى أن الســـعودية ومصـــر تعتزمـــان طل ـــر إل أخـــرى؛ حيـــث تشـــير بعـــض التقاري
اســـتضافة البطولـــة فـــي إطـــار خطـــط المملكـــة الطموحـــة لتعزيـــز القطـــاع 

الترفيهـــي وتنويـــع االقتصـــاد.

نجحت سياســـة تقاســـم 
بيـــن  والعوائـــد  المكاســـب 
قطـــر وجيرانهـــا الخليجييـــن 
حيـــث  الجميـــع؛  إرضـــاء  فـــي 
تغلبـــت قطـــر علـــى محدوديـــة 
قدرتهـــا علـــى اســـتضافة نحـــو 
مليونـــي مشـــجع لكـــرة القـــدم 
خـــالل البطولة، ومـــن ثمَّ كان 
التقاســـم والتشارك هو الحل 
المثالـــي، وإنشـــاء خدمة نقل 
إقليمية تربـــط الدوحة بدبي 
وجـــدة  والريـــاض  ومســـقط 

والكويـــت وغيرهـــا.  
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البشت الخليجي
جاء مشهد وضع أمير قطر »البشت« الخليجي على أكتاف قائد الفريق األرجنتيني 
لحظـة التتويـج بـكأس العالـم، ليثيـر جـدلًا كبيـًرا حـول العالـم؛ حيـث تصـدر الـزي 
الخليجـي أهـم صـورة فـي المسـيرة الكرويـة للنجـم األسـطورة »ليونيـل ميسـي«، بكل 
مـا يعنيـه ذلـك مـن معـاٍن ودالالت تجـاوزت الرياضـة لتطـال السياسـة وتتمـاس معهـا 
بشـكل مباشـر. وقـد اتخـذ بعـض المنتقديـن مـن تغطيـة قميـص األرجنتيـن منطلًقـا 
لوصـم الصـورة بالمهينـة، فـي حيـن اعتبرهـا معظـم العـرب عبـر »السوشـيال ميديا« 

لقطـة »ذكيـة ورائعة«. 

وبشـكل عـام يمكـن القـول إن الصـورة لـم تحـظ بإجمـاع كمـا كانـت تريدهـا قطـر، بـل 
حولـت المشـهد إلـى لغـط وتبـادل اتهامـات بالعنصريـة والكراهيـة، ولم توحـد كما ُقِصد 
منهـا بـل فرقـت الكثيريـن ممـن التفـوا علـى البطولـة وأشـادوا بتنظيمهـا. لقـد كانـت 
الصـورة نوًعـا مـن الدعايـة وإضفـاء اللمسـة القطرية على مشـهد نهايـة البطولة، ولكنها 
لـم تصـب فـي سـلة الرسـائل التـي حرصـت قطـر علـى بثهـا طيلـة أيـام البطولـة. ورغـم 
أن البعـض حـاول تشـبيه الصـورة بمشـهد ارتـداء األسـطورة البرازيلـي »بيليـه« للقبعـة 
المكسـيكية فـي مونديـال 1970، فـإن كثيريـن رأوا أن هنـاك فـوارق كثيـرة فـي التوقيـت 
واألهداف، فضلًا عن ارتباط المشهد ببعد سياسي اكتسبه من أمير قطر نفسه وليس 
شـخصية رياضيـة أو عاديـة. وفـي مجمـل األحـوال وبحسـابات الربـح والخسـارة، فـإن 
المشـهد يمثـل إجمـالًا مكسـًبا دعائّيًـا ومعنوّيًـا لقطر التي وضعت بصمتهـا تاريخّيًا على 
مشـهد ختـام البطولـة، حيـث سـتبقى صـور »ميسـي« بالـزي الخليجـي علـى مـر األجيـال 
فـي أقـوى رسـالة تعريـف بـدور قطـر والعـرب فـي البطولـة، ال سـيما أن االنتقـادات فـي 
معظمهـا جـاءت مـن بعـض األوروبييـن الذيـن لـم يتوقفـوا عـن انتقـاد قطـر منـذ بدايـة 
البطولـة وقبلهـا، ولـم تصـدر انتقـادات مـن البلـد الفائز نفسـه، األرجنتيـن، التي احتفلت 

بنجمهـا وبطولتهـا مـن دون التوقـف كثيـًرا عنـد دالالت المشـهد وتأويالتـه.

وختاًمـا، فـإن نجـاح قطـر فـي تنظيـم بطولـة رياضيـة عالميـة بحجـم كأس العالـم 
الـذي يتابعـه نحـو 3.5 مليـارات مشـاهد فـي جميـع أنحـاء العالـم، وقدرتهـا علـى 
التغلـب علـى االنتقـادات بهـدوء، وتجاوز المواقف الصعبـة التي أرادت بعض الدوائر 
القطريـة  للدبلوماسـية  تُحسـب  َقيِّمـة  نوعيـة  إضافـة  هـو  فيهـا،  وضعهـا  الغربيـة 
والخليجيـة، وتعـزز الصـورة الذهنيـة لـدول وشـعوب المجلـس عالمّيًـا، بمـا يفـوق فـي 
تأثيـره الهائـل أي حملـة عالقـات عامـة لدعـم صـورة وسـمعة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي فـي مواجهـة الدعايـات واالنتقـادات الغربيـة مختلفـة األسـباب، حيث يظل 
مـردود االسـتضافة أكبـر مـن تأثيـر أي حملـة عالقـات عامـة مهمـا كانـت تكلفتهـا 
ومهمـا كانـت الجهـود المبذولـة فيهـا. أضـف إلـى ذلـك أن تأثيـر تحسـين الصـورة 
الذهنية لدول مجلس التعاون ونشـر ثقافتها عالمّيًا، يمتد ليشـمل تعزيز جهود دول 
مثـل اإلمـارات علـى صعيـد نشـر قيـم التسـامح والتعايـش عالمّيًـا، كمـا يمتـد ليشـمل 

تعزيـز فـرص تهدئـة الصراعـات اإلقليميـة.

نجـــاح  يعـــزز  أن  يمكـــن 
البطولـــة  تنظيـــم  فـــي  قطـــر 
فـــرص دول عربيـــة وخليجيـــة 
اســـتضافة  طلـــب  فـــي  أخـــرى 
البطولة مســـتقبًلا، أو تنظيم 
أخـــرى؛  عالميـــة  بطـــوالت 
حيـــث تشـــير بعـــض التقاريـــر 
ومصـــر  الســـعودية  أن  إلـــى 
اســـتضافة  طلـــب  تعتزمـــان 
تنويـــع  إطـــار  فـــي  البطولـــة 

االقتصـــاد.  
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لــم يكــن العــام الُمنصــرم 2022 اعتيادّيًــا فيمــا يخــص ظاهــرة »اإلرهــاب« ونشــاطها 
التقليديــة  النمطيــة  الصــورة  اختــالف  مــع  الخطــر  ناقــوس  دق  العالمــي، حيــث 
لإلرهــاب، وانتشــار ظاهــرة إرهــاب مــا بعــد التنظيمــات، وتصاعــد نشــاط إرهــاب 
جماعــات اليميــن المتطــرف، عــالوًة علــى ســيطرة حركــة طالبــان علــى مقاليــد 
الحكــم فــي أفغانســتان، وانتقــال مركــز ثقــل الجماعــات الجهاديــة إلــى إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء، هــذا فضــلًا عــن مقتــل زعمــاء الجماعــات اإلرهابيــة األكثــر شــهرة 
ــك  ــا تل ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــم التحدي ــا يفاق ــم »القاعــدة« و«داعــش«، بم ــي العال ف

التنظيمــات فــي المســتقبل.

وفـي هـذا اإلطـار، يسـلِّط المقـال الضـوء علـى االتجاهـات العالمية الجديـدة لظاهرة 
اإلرهـاب فـي ضـوء تنـوع المرجعيـات األيديولوجيـة المحفـزة للهجمـات اإلرهابيـة، 
ومسـتقبل الجماعـات اإلرهابيـة فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء، والمعوقات التي تقف 
كحجـر عثـرة أمـام مكافحتهـا، باإلضافـة إلـى الوقـوف علـى مقـدار التهديـد اإلرهابي 
الـذي تمثلـه حركـة طالبـان، ال سـيَّما المـالذ اآلمـن الـذي باتـت توفـره للجماعـات 
اإلرهابيـة علـى األراضـي األفغانيـة، عالوًة على محاولة استشـراف مسـتقبل تنظيمي 

القاعـدة وداعـش بعـد مقتـل زعمائهمـا خـالل العـام الماضـي.

»إرهاب ما بعد التنظيمات«.. اتجاهات عالمية جديدة
ــد االقتصــاد  ــام 2022 (GTI)، الصــادر عــن معه ــد مؤشــر اإلرهــاب العالمــي لع أكَّ
ــًكا فــي الوقــت  والســالم الدولــي (IEP)، أن الهجمــات اإلرهابيــة أصبحــت أقــل فت
الراهــن، فرغــم ارتفــاع نســبة الهجمــات اإلرهابيــة بمعــدل 17% خــالل عــام 2021، 
انخفضــت نســبة الوفيــات الناجمــة عنهــا بمعــدل 1.2%، عــالوًة علــى ذلــك، لــم 
ــرة  ــا ألول م ــة به ــات ذات صل ــة أو وفي ــات إرهابي ــم أي هجم ــا دول العال تســجل ثلث
منــذ عــام 2007، وشــهدت 86 دولــة حــول العالــم تحســًنا ملحوًظــا فــي درجتهــا علــى 

مؤشــر اإلرهــاب العالمــي.)1( 

مستقبل اإلرهاب العالمي في 2023

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ورغـم أن المعـدالت سـالفة الذكـر تشـير إلـى تراجع خطـورة ظاهرة اإلرهاب، غير أن 
التحديـات المسـتقبلية التـي تواجـه العالـم فـي هـذا الشـأن ال ترتبـط بعـدد الهجمات 
اإلرهابيـة أو شـدة فتكهـا، بقـدر مـا تتعلـق بتنـوع المرجعيـات األيديولوجيـة والمظالـم 
االجتماعية التي تحفز األفراد والجماعات لشـنّ هجمات إرهابية. وفي هذا اإلطار، 

تبـرز جملـة مـن االتجاهـات الجديـدة يمكـن التطـرق ألبرزهـا فيما يلي:

أ . إرهاب ما بعد التنظيمات
(post- التنظيمــات«  بعــد  مــا  وإرهــاب  العنيــف  »التطــرف  مفهــوم  يشــير 

إلــى   ،organizational violent extremism and terrorism) (POVET)
أن الهجمــات اإلرهابيــة لــم تعــد ذات صلــة بجماعــة أو تنظيــم لديــه أيديولوجيــة 
محــددة أو هيــكل تنظيمــي واضــح علــى غــرار الجماعــات اإلرهابيــة التقليديــة مثــل 
»القاعــدة« و«داعــش«، وإنمــا مجموعــة مــن الخاليــا النشــطة التــي تتنــوع وفًقــا 
لدوافعهــا الفرديــة ومرجعيتهــا األيديولوجيــة، وتبرهــن الهجمــات اإلرهابيــة التــي 
شــهدتها الــدول الغربيــة فــي اآلونــة األخيــرة، والتــي تــؤول إلــى جرائــم الكراهيــة ذات 

الدوافــع العنصريــة، علــى اســتمرار تصاعــد هــذا االتجــاه.

وفـــي هـــذا الســـياق، أفـــاد مؤشـــر اإلرهـــاب العالمـــي لعـــام 2022، بـــأن 73% مـــن 
ـــع سياســـية  ـــراد وجماعـــات ذات دواف ـــرب تُنســـب ألف ـــي شـــهدها الغ ـــات الت الهجم
وعنصريـــة، ويُعـــد هجـــوم »بوفالـــو« (Buffalo) -والـــذي وصفـــه المحللـــون بالهجـــوم 
ـــرز فـــي هـــذا الصـــدد؛ حيـــث  ـــة فـــي التاريـــخ األمريكـــي الحديـــث- األب ـــر دموي األكث
ـــو«  ـــي متجـــر بحـــي »بوفال ـــار ف ـــا بإطـــالق الن ـــر 18 عاًم ـــن العم ـــغ م ـــام مســـلح يبل ق
ــو 2022،  ــي مايـ ــورك، فـ ــي نيويـ ــي فـ ــل إفريقـ ــن أصـ ــون مـ ــه أمريكيـ ــذي يقطنـ الـ
ــة ــاة 10 أشـــخاص وإصابـ ــن وفـ ــفر عـ ــا أسـ ــر اإلنترنـــت، ممـ ــه عبـ ــوم بثـ  فـــي هجـ

ـــة أن الهجـــوم »جريمـــة كراهيـــة« وعمـــل مـــن  ـــدت الشـــرطة األمريكي 3 آخريـــن، وأكَّ
ـــي اســـتلهم  ـــى  أن الجان ـــة«، مشـــيرة إل ـــع عنصري ـــف »بدواف ـــال التطـــرف العني أعم
جريمتـــه مـــن منفـــذ هجـــوم مســـجدي مدينـــة كرايستشـــيرش فـــي نيوزيلنـــدا فـــي 

مـــارس عـــام 2019.)2(  

وفــي هــذا اإلطــار، فــإن هنــاك ُجملــة مــن االتجاهــات التــي تشــكل مســتقبل »إرهــاب 
مــا بعــد التنظيمــات«، أبرزهــا تنــوع المرجعيــات األيديولوجيــة، وال مركزيــة شــّن 
ــل هــذه  الهجمــات، ونشــر المعلومــات المضللــة عبــر اإلنترنــت لبــث الكراهيــة، وتمثِّ
االتجاهــات تحدّيًــا واضًحــا لــوكاالت إنفــاذ القانــون واالســتخبارات، وذلــك فــي ضــوء 
ــى غــرار  ــم محــدد يمكــن اســتهدافه عل ــه مقــر وزعي ــي لدي ــم فعل عــدم وجــود تنظي
الجماعــات اإلرهابيــة التقليديــة، هــذا فضــلًا عــن الصعوبــات المحدقــة بمناهضــة 

الدوافــع الســيكولوجية لإلرهابييــن الُجــدد.)3( 

كشـــفه مؤشـــر  مـــا  رغـــم 
لعـــام  العالمـــي  اإلرهـــاب 
2022 بشـــأن تراجـــع خطـــورة 
التحديـــات  فـــإن  اإلرهـــاب، 
المســـتقبلية فـــي هذا الشـــأن 
الهجمـــات  بعـــدد  ترتبـــط  ال 
أو شـــدة فتكهـــا، وإنمـــا بتنـــوع 
األيديولوجيـــة  المرجعيـــات 
االجتماعيـــة  والمظالـــم 
هجمـــات  لشـــّن  المحفـــزة 

إرهابيـــة.  
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وتشــير التقديــرات إلــى محدوديــة حجــم الضــرر الناجــم عــن »إرهــاب مــا بعــد 
الدعــم  إلــى  واألفــراد  الحــركات  هــذه  افتقــار  ضــوء  فــي  وذلــك  التنظيمــات«، 
ــة، هــذا فضــلًا عــن  ــة التقليدي ــة الجماعــات اإلرهابي ــر فــي مظل اللوجســتي المتوف
نهــا مــن القيــام بحمــالت عنــف مســتمرة  ضآلــة قدرتهــا علــى حشــد المــوارد التــي تمكِّ

مقارنــة بالجماعــات اإلرهابيــة التقليديــة. )4( 

ب . تصاعد إرهاب جماعات اليمين المتطرف
فـي ظـل تأرجـح اإلرهـاب الجهـادي العالمـي مـا بين االنتشـار في مناطق واالنحسـار 
فـي مناطـق أخـرى، تصاَعـد خطـر تمـدد اإلرهـاب اليمينـي المتطـرف الـذي يسـتمر 
في ترسـيخ روابطه عبر الحدود، وتتفاقم المخاطر الُمحدقة بانتشـار هذا االتجاه؛ 
نظـرا لكونـه يضـم أيديولوجيـات متنوعـة ومتشـابكة، مثـل: اإلرهابييـن ذوي الدوافـع 
والنازييـن   ،(white supremacists) البيـض  والمتعصبيـن  والعرقيـة،  العنصريـة 
عـن  فضـلًا  هـذا  للحكومـات،  المناهضيـن  والمتطرفيـن   ،(neo-Nazis) الجـدد 
الحـركات المتنوعـة التـي تدخـل فـي إطـار مظلـة اإلرهـاب اليمينـي المتطـرف، علـى 
غـرار حركـة »Incels« التـي تُِكـن الكراهيـة العنيفـة للنسـاء، هـذا فضـلًا عـن جماعـة  
 (technophobes) »الجـدد أو مـا يعرفـون بـ«مناهضـي التكنولوجيـا  »Luddites«
الذين يشـنون هجمات تسـتهدف شـبكات الجيل الخامس، واألبراج الخلوية، والبنية 

التحتيـة التكنولوجيـة، باإلضافـة إلـى جماعـات الفاشـية البيئيـة. )5(  

ـح أن تتصاعـد التهديـدات اإلرهابيـة لجماعـات اليميـن المتطـرف، وأن  ومـن المرجَّ
تسـتمر تلـك الجماعـات فـي شـّن المزيـد مـن الهجمات في المسـتقبل؛ حيث إن تأزم 
األوضـاع االقتصاديـة واالجتماعيـة علـى الصعيـد العالمـي مـن شـأنه تحفيـز بعـض 

األيديولوجيـات والحـركات واألفـراد للتخطيـط لهجمـات إرهابيـة جديـدة.)6(

جـ. عودة اإلرهاب الذي ترعاه الدول
تشـير بعـض التقديـرات الغربيـة إلـى تفاقـم المخاطـر الُمحدقـة بعـودة »اإلرهـاب 
الذي ترعاه الدولة« ( State-sponsored terrorism)، وتُعد إيران المثال األبرز 
فـي هـذا الصـدد؛ حيـث إن حجـر الزاويـة لسياسـية طهـران الخارجيـة واإلقليميـة 
يتمثـل فـي دعـم شـبكة دوليـة مـن وكالئهـا مـن الجماعـات المسـلحة، كمـا يتخـوف 
المراقبـون مـن أن تُفضـي األزمـة الروسـية األوكرانيـة إلى عـودة الصراعات بالوكالة 
التـي انتشـرت إبَّـان حقبـة الحـرب البـادرة، وذلـك فـي ضـوء نشـاط جماعـات مـن 
الـوكالء الـروس، مثـل: مجموعـة »فاجنـر« شـبه العسـكرية، وفرقـة العمـل »روسـيش« 
(Rusich)، وهـي مجموعـة شـبه عسـكرية للنازييـن الجـدد فـي أوكرانيـا، إلى جانب 
وذلـك  الغـرب،  فـي  إرهـاب وكالء روسـيا  بتنامـي  الصلـة  ذات  المراقبيـن  توقعـات 
فـي ظـل االدعـاءات الغربيـة بـأن موسـكو تقـف وراء حملـة الطـرود المفخخـة التـي 

تأرجـــح  ظـــل  فـــي 
اإلرهـــاب الجهـــادي العالمي 
ما بين االنتشـــار في مناطق 
مناطـــق  فـــي  واالنحســـار 
خطـــر  تصاَعـــد  أخـــرى، 
اليمينـــي  اإلرهـــاب  تمـــدد 
يســـتمر  الـــذي  المتطـــرف 
عبـــر  روابطـــه  ترســـيخ  فـــي 
الحدود، وتتفاقم المخاطر 
بانتشـــاره؛ نظـــرا  الُمحدقـــة 
لكونـــه يضـــم أيديولوجيـــات 

ومتشـــابكة.   متنوعـــة 
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اسـتهدفت السـفارات األوكرانيـة فـي أوروبـا، والسـفارة األمريكيـة فـي مدريـد فـي 
ـح أن يفضـي اسـتمرار بعـض الـدول فـي دعـم  اآلونـة األخيـرة. هـذا، ومـن المرجَّ
الـوكالء مـن الجماعـات المسـلحة إلـى ارتفـاع حـاد فـي عـدد الجماعـات التـي تشـن 

هجمـات بدافـع القوميـة العرقيـة أو االنفصاليـة. )7(  

إفريقيا جنوب الصحراء.. مركز ثقل للجماعات اإلرهابية 
ال تــزال إفريقيــا جنــوب الصحــراء تبــرز باعتبارهــا مركــز ثقــل للجماعــات اإلرهابيــة؛ 
ــأن 48% مــن إجمالــي الوفيــات  حيــث أفــاد مؤشــر اإلرهــاب العالمــي لعــام 2022 ب
العالميــة الناجمــة عــن الهجمــات اإلرهابيــة وقعت في دول إفريقيــا جنوب الصحراء، 
فضــلًا عــن ذلــك، فــإن أربــع دول مــن البلــدان التســعة التــي شــهدت أكبــر زيــادة فــي 
ــوب الصحــراء، وهــي:  ــا جن ــات الناجمــة عــن اإلرهــاب تقــع فــي إفريقي عــدد الوفي
بوركينــا فاســو، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ومالــي، والنيجــر، وتجــدر اإلشــارة 

إلــى أن ثــالث دول مــن هــذه الــدول تقــع بمنطقــة الســاحل اإلفريقــي.)8( 

وفــي هــذا اإلطــار، أفــاد مؤشــر اإلرهــاب العالمــي بــأن منطقــة الســاحل اإلفريقــي 
ــات الناجمــة عــن الهجمــات  ــث ارتفــع عــدد الوفي ــؤرة ســاخنة لإلرهــاب؛ حي ــد ب تُع
ــن عامــي 2007 و2021،  ــرة بي ــة فــي المنطقــة بمعــدل 10 مــرات فــي الفت اإلرهابي
ويــؤول هــذا األمــر فــي المقــام األول إلــى األزمــات التــي تعصــف بالمنطقــة، ال ســيما 
عــدم االســتقرار السياســي واالنقالبــات المتالحقــة التــي تشــهدها دول الســاحل 
اإلفريقــي، هــذا فضــلًا عــن النمــو الســكاني المرتفــع، واحتــدام التنافــس علــى مــوارد 

الميــاه والغــذاء الشــحيحة بفعــل تداعيــات التغيــر المناخــي.)9(

وبالنظــر إلــى اســتمرار العوامــل ســالفة الذكــر علــى الصعيد الداخلــي، باإلضافة إلى 
انحســار جهــود القــوى العظمــى، ال ســيما فرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، في 
مكافحــة اإلرهــاب، لصالــح تركيــز جهودهــم نحــو منافســة القــوى العظمــى مع روســيا 
ــع أن يفضــي تضافــر هــذه العوامــل  ــد العالمــي، فمــن المتوقَّ ــى الصعي ــن عل والصي
إلــى خلــق منــاخ مالئــم للجماعــات اإلرهابيــة لترســيخ نفوذهــا فــي إفريقيــا، وتعزيــز 
ــى رقعــة واســعة مــن األراضــي، وفــي حــال نجــاح إحــدى الجماعــات  ســيطرتها عل
ــح  اإلرهابيــة اإلفريقيــة فــي حشــد األمــوال والمجنديــن المأموليــن لهــا، فمــن المرجَّ

أن تضــع مهاجمــة األهــداف الغربيــة فــي صــدارة أولوياتهــا.

هذا، وتعد حركة الشـباب أبرز الجماعات اإلرهابية التي تشـكل تهديًدا في المنطقة، 
ـح الخبـراء أنهـا تتطلـع إلـى توسـيع نطـاق عملياتهـا خـارج الصومـال ومنطقـة  ويرجِّ
السـاحل اإلفريقـي، وذلـك فـي ضـوء إلقـاء القبـض علـى اثنيـن من مقاتلـي الحركة في 

الفلبيـن، واتهامهمـا بالتخطيـط لهجمـات مماثلـة لهجـوم 11 سـبتمبر 2001.)10( 

ـــح أن يفضي  مـــن المرجَّ
فـــي  الـــدول  بعـــض  اســـتمرار 
دعـــم الـــوكالء مـــن الجماعات 
حـــاد  ارتفـــاع  إلـــى  المســـلحة 
التـــي  الجماعـــات  عـــدد  فـــي 
تشن هجمات بدافع القومية 

العرقية أو االنفصالية.  
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الســاحل  منطقــة  فــي  اإلرهــاب  لمكافحــة  المســتقبلية  الجهــود  يخــص  وفيمــا 
اإلفريقــي، فــإن هنــاك ُجملــة مــن العوامــل المتشــابكة التــي تعرقــل جهــود مناهضــة 

اإلرهــاب فــي المنطقــة، والتــي يمكــن التطــرق ألبرزهــا فيمــا يلــي:

أوًلا: احتــدام التوتــرات بيــن مالــي وفرنســا؛ حيــث تدهــورت العالقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن، ال ســيما علــى الصعيــد العســكري، بمــا دفــع المجلــس العســكري 
الحاكــم فــي مالــي، إلــى إلغــاء جميــع االتفاقيــات الدفاعيــة التــي وّقعتهــا باماكــو مــع 
فرنســا وشــركائها األوروبييــن، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات وضــع القــوات »ســوفا« فــي 
مطلــع مايــو 2022، بمــا يؤثــر علــى عمليــة حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة 
»مينوســما«(MINUSMA) . وفــي ضــوء التوقعــات ذات الصلــة بانســحاب القــوات 
الفرنســية مــن مالــي بصــورة كاملــة بحلــول فصــل الصيــف المقبــل، فــإن القــوى 

ــى اإلرهــاب.)11( ــة ســتفقد شــريكها الرئيــس فــي الحــرب عل الفرنســية واألوروبي

ثانًيــا: تــردد القــوى األوروبيــة فــي االنتشــار العســكري واألمنــي الخارجــي فــي 
المســتقبل؛ حيــث عمــدت فرنســا فــي الماضــي إلــى اتبــاع سياســة تقاســم األعبــاء 
ــة  ــن لمكافحــة اإلرهــاب فــي منطق ــة مــع الشــركاء األوروبيي السياســية واالقتصادي
الســاحل اإلفريقــي، ال ســيما فــي مالــي، ولكــن فــي اآلونــة األخيــرة، انســحبت العديــد 
مــن القــوى األوروبيــة مــن المنطقــة، وأعلــن نائــب رئيــس المفوضيــة األوروبيــة 
»جوزيــب بوريــل«، فــي 11 أبريــل 2022، وقــف جميــع برامــج التدريــب العســكري 
لالتحــاد األوروبــي فــي مالــي، ورغــم أن بعــض المحلليــن أكــدوا أن هــذا القــرار ال 
يعــدو كونــه تهديــًدا بمخاطــر ســحب الدعــم الغربــي رًدا علــى تزايــد الوجــود الروســي 
)مجموعــة فاجنــر( فــي البــالد، فــإن البعــض اآلخــر يــرى أنــه يأتــي فــي إطــار تــردد 
القــوى األوروبيــة فــي االنخــراط فــي خطــط طويلــة األمــد لمكافحــة اإلرهــاب فــي 
الخــارج، خاصــة فــي الــدول التــي تعانــي غيــاب االســتقرار السياســي؛ تجنًبــا لتكــرار 

ســيناريو االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان.

ثالًثــا: تصاعــد العنــف ضــد المواطنيــن يســهم فــي زيــادة القــدرة التجنيديــة 
للجماعــات اإلرهابيــة، فــي ضــوء التقاريــر األمميــة والرســمية المختلفــة بشــأن 
انتهــاكات الســلطات ضــد المدنييــن فــي دول منطقــة الســاحل اإلفريقــي، واالفتقــار 
ــا لالســتقرار السياســي  ــل تحدّيً ــة للمســاءلة، فــإن هــذا األمــر ال يمثِّ ــى أداة فعال إل
واحتــرام حقــوق اإلنســان فــي تلــك الــدول فحســب، وإنمــا يخلق بيئة مواتيــة النضمام 
الســكان إلــى صفــوف الجماعــات اإلرهابيــة، بمــا يزيــد مــن قدرتهــا التجنيديــة فــي 

المســتقبل بــدلًا مــن مكافحتهــا. 

رابًعــا: تصاعــد التوتــرات بيــن دول المنطقــة يعرقــل جهــود مكافحــة اإلرهــاب، 
حيــث تصاعــدت حــدة التوتــرات بيــن دول منطقــة الســاحل اإلفريقــي فــي أعقــاب 

مـــن  ُجملـــة  هنـــاك 
التـــي  المتشـــابكة  العوامـــل 
مناهضـــة  جهـــود  تعرقـــل 
الســـاحل  فـــي  اإلرهـــاب 
اإلفريقـــي، أبرزهـــا: احتـــدام 
مالـــي  بيـــن  التوتـــرات 
القـــوى  وتـــردد  وفرنســـا، 
االنتشـــار  فـــي  األوروبيـــة 
واألمنـــي  العســـكري 
المســـتقبل،  فـــي  الخارجـــي 
وتصاعـــد التوترات بين دول 

المنطقـــة.  
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قــرار المجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا(ECOWAS)  فــرَض عقوبــات 
ــى مالــي جــراء تأجيلهــا للعمليــة االنتخابيــة، وتشــير التقديــرات إلــى  اقتصاديــة عل
ــي والنيجــر يعرقــل جهــود  ــدام المنافســة السياســية والدبلوماســية بيــن مال أن احت

مكافحــة اإلرهــاب عبــر الحــدود.)12(

آمًنـــا  مـــاًذا  أفغانســـتان  مـــن حكـــم طالبـــان..  عـــام 
اإلرهابيـــة للجماعـــات 

تصــدرت أفغانســتان قائمــة الــدول األكثــر تضــرًرا مــن اإلرهــاب فــي مؤشــر اإلرهــاب 
العالمــي لعــام 2022، للعــام الثالــث علــى التوالــي؛ حيــث ســّجلت أكبــر عــدد مــن 
الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب فــي العالــم بواقــع 1426 حالــة وفــاة فــي عــام 
2021، بمــا يعــادل 20% مــن الوفيــات الناجمــة عــن اإلرهــاب علــى الصعيــد العالمــي، 
وشــهدت البــالد زيــادة فــي عــدد الهجمــات اإلرهابيــة بمعــدل 33%، وزيــادة فــي عــدد 

الوفيــات الناجمــة عنهــا بمقــدار 14% مقارنــة بعــام 2020.

وتجــدر اإلشــارة إلــى انحســار النشــاط اإلرهابــي لحركــة طالبــان بعــد صعودهــا إلــى 
ســدة الحكــم فــي أغســطس 2021، وقــد بــرز هــذا األمــر بصــورة جليــة فــي انخفــاض 
الوفيــات المنســوبة إلــى هجمــات الحركــة بنســبة 32%، وتراجــع عــدد التفجيــرات 
االنتحاريــة التــي تبنتهــا خــالل عــام 2021 إلــى تفجيــر واحــد لــم يســفر عــن ســقوط 
قتلــى، فــي مقابــل 10 هجمــات أســفرت عــن وقــوع 55 ضحيــة فــي عــام 2020، وفــي 
ــى  ــة المنســوبة إل ــى انخفــاض الهجمــات اإلرهابي هــذا اإلطــار، تشــير التوقعــات إل

طالبــان فــي المســتقبل. )13( 

ورغــم ذلــك، أفــاد تقريــر لألمــم المتحــدة يســتند إلــى معلومــات اســتخباراتية، فــي 
يونيــو 2022، بــأن طالبــان ال تبــذل جهــوًدا جــادة للحــد مــن أنشــطة الجماعــات 
اإلرهابيــة التــي وجــدت فــي أفغانســتان مــالًذا آمًنــا لهــا بعــد تولــي طالبــان مقاليــد 
الحكــم، مؤكــًدا أن تلــك الجماعــات تتمتــع بهامــش كبيــر مــن حريــة الحركــة والحشــد 

مقارنــة بــأي وقــت مضــى فــي التاريــخ الحديــث.

الجماعــات؛ حيــث  فــي صــدارة هــذه   (ISKP) تنظيــم داعــش خراســان ويأتــي 
ــي  ــل ف ــى 4000 مقات ــي أغســطس 2021، إل ــل ف ــن 2000 مقات ــه م تضاعــف حجم
2022، ويُعــد المســؤول األول عــن أكبــر عــدد مــن ضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة التــي 
شــهدتها أفغانســتان عــام 2021، بواقــع 518 ضحيــة، فضــلًا عــن مســؤوليته عــن 
ــان انســحاب القــوات الغربيــة مــن  الهجــوم االنتحــاري علــى مطــار كابــول الدولــي إبَّ
ــك  ــد بذل ــن، ليُع ــة 200 آخري ــلًا وإصاب ــذي أســفر عــن ســقوط 170 قتي ــالد، وال الب

ــذ عــام 2007. )14(  ــخ البــالد من ــة فــي تاري ــر دموي الهجــوم األكث

أفغانســـتان  تصـــدرت 
قائمـــة الـــدول األكثـــر تضـــرًرا 
مؤشـــر  فـــي  اإلرهـــاب  مـــن 
اإلرهـــاب العالمي لعام 2022، 
الوفيـــات  مـــن   %20 بواقـــع 
عـــن  الناجمـــة  العالميـــة 
اإلرهـــاب، وشـــهدت زيـــادة فـــي 
اإلرهابيـــة  الهجمـــات  عـــدد 
بمعـــدل 33%، وزيـــادة فـــي عدد 
الوفيـــات بمقـــدار 4	% مقارنة 

  .2020 بعـــام 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ولــم يقتصــر األمــر علــى تنظيم داعش 
األمــم  تقريــر  ــد  أكَّ وإنمــا  خراســان، 
المتحــدة أن حكومــة طالبــان وفــرت مــالًذا 
آمًنــا لقيــادة القاعــدة فــي أفغانســتان، وتجلــى هــذا 
األمــر بصــورة واضحــة فــي أعقــاب الضربــة األمريكيــة 
ــم القاعــدة »أيمــن الظواهــري«  ــم تنظي ــي اســتهدفت زعي الت
ــة حكومــة  ــر داخلي ــار مســاعدي وزي ــوك ألحــد كب ــزل ممل فــي من

ــول. )15( ــة كاب ــي« بالعاصم ــن حقان ــان »ســراج الدي طالب

ومـــن الُمســـتبعد أن تشـــن تلـــك الجماعـــات هجوًمـــا ضـــد الغـــرب مـــن األراضـــي 
األفغانيـــة فـــي المســـتقبل، ال ســـيما تنظيـــم القاعـــدة الـــذي يعانـــي تراجعـــا لقدراتـــه 
ــالًا  ــدة مجـ ــح القاعـ ــان تمنـ ــة طالبـ ــم أن حركـ ــك، فرغـ ــن ذلـ ــلًا عـ ــة، فضـ الهجوميـ
ـــح أنهـــا ســـتعارض أي هجـــوم مـــن شـــأنه  للمنـــاورة فـــي أفغانســـتان، فمـــن المرجَّ
إثـــارة عـــداء الغـــرب، بمـــا يفضـــي إلـــى مصيـــر مماثـــل لمـــا حـــدث عقـــب هجمـــات 

11 ســـبتمبر حينمـــا أطاحـــت قـــوات التحالـــف بقيـــادة طالبـــان للبـــالد. )16(

وفـــي ضـــوء مســـاعي حركـــة طالبـــان للحصـــول علـــى االعتـــراف الدولـــي والمســـاعدات 
ـــح أن  الماليـــة لمواجهـــة األزمـــات التـــي تعصـــف باقتصـــاد البـــالد، فمـــن المرجَّ
ـــان الخاصـــة  ـــد بسياســـات طالب ـــم داعـــش خراســـان هـــذا األمـــر للتندي يســـتغل تنظي
باالندمـــاج مـــع المجتمـــع الدولـــي وإقامـــة إمـــارة إســـالمية علـــى أســـاس حدودهـــا 
الوطنيـــة بمـــا يتنافـــى مـــع أيديولوجيتـــه ورؤيتـــه للخالفـــة العالميـــة، ومـــن ثـــّم، جـــذب 
المزيـــد مـــن المقاتليـــن لصفوفـــه، ال ســـيما مـــن ســـوريا والعـــراق، وشـــّن هجمـــات 
إرهابيـــة أشـــد فتـــًكا وأكثـــر انتشـــاًرا، وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن قـــدرة تنظيـــم 
ـــي  ـــرز المحـــددات الت ـــن أب ـــان ســـتظل ضم ـــة طالب ـــة ضـــد حكوم ـــى التعبئ داعـــش عل

تشـــكل مســـتقبل اإلرهـــاب فـــي أفغانســـتان. )17(

ـــام  ـــى الحكـــم -ع ـــان عل ـــا طالب ـــراء أن المـــدة التـــي ســـيطرت فيه ـــض الخب ويـــرى بع
واحـــد- قـــد ال تكـــون كافيـــة للحكـــم علـــى نشـــاط حركـــة طالبـــان اإلرهابـــي، ال 
ســـيما مـــا يتعلـــق بشـــّن هجمـــات عبـــر الحـــدود؛ وذلـــك فـــي ضـــوء قصـــر هـــذه المـــدة 
لبنـــاء المرافـــق وشـــبكات التهريـــب والتجنيـــد الالزمـــة لشـــن مثـــل هـــذه الهجمـــات، 
ــة  ــن قائمـ ــرب ضمـ ــون الغـ ــون أن يكـ ــتبعد المراقبـ ــوال يسـ ــع األحـ ــي جميـ ــن فـ ولكـ
المســـتهدفين، خاصـــة أن الضربـــة األمريكيـــة التـــي اســـتهدفت »الظواهـــري« فـــي 
أفغانســـتان مؤخـــًرا أثبتـــت أن واشـــنطن ال تـــزال تتمتـــع بالقـــدرة علـــى إجـــراء 

عمليـــات ناجحـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب فـــي البـــالد.)18(

رغـــم أن طالبـــان تمنـــح 
القاعدة مجاًلا للمناورة في 
ـــح  المرجَّ فمـــن  أفغانســـتان، 
هجـــوم  أي  ســـتعارض  أنهـــا 
من شـــأنه إثارة عداء الغرب، 
مصيـــر  إلـــى  يفضـــي  بمـــا 
عقـــب  حـــدث  لمـــا  مماثـــل 
هجمات 		 ســـبتمبر حينما 
التحالـــف  قـــوات  أطاحـــت 

بقيادة طالبـــان للبالد.  
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مقتل الزعماء.. أي مستقبل ينتظر القاعدة وداعش؟
فقــد تنظيمــا »القاعــدة« و«داعــش« زعماءهمــا خــالل عــام 2022، ومــن ثــّم، تشــير 
التقديــرات إلــى أن ثّمــة تداعيــات محتملــة علــى مســتقبل التنظيميــن يمكــن التطــرق 

إليهــا بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يلــي: 

أ . تنظيم داعش.. األكثر دموية في العالم

رغــم مــا تكبــده تنظيــم »داعــش« مــن خســائر خــالل عــام 2022، تمثَّلــت فــي فقدانــه 
اثنيــن مــن زعمائــه، همــا »أبــو إبراهيم القرشــي« و »أبو الحســن الهاشــمي القرشــي«، 
ــر األمــم المتحــدة  ــد تقري ــى الترتيــب، وتأكي ــر 2022 عل ــر وأكتوب فــي شــهري فبراي
الصــادر فــي يونيــو 2022 أن »داعــش« فقــد نحــو نصــف مقاتليــه -بالقتــل أو األســر- 
وأصبــح قوامــه يتــرواح مــن 6 إلــى 10 آالف مقاتــل، غيــر أنــه ال يــزال يحظــى بلقــب 
»التنظيــم األكثــر دمويــة فــي العالــم« فــي مؤشــر اإلرهــاب العالمــي لعــام 2022، 
ــد أن التنظيــم كان المســؤول عــن أكبــر عــدد مــن الوفيــات الناجمــة عــن  والــذي أكَّ
الهجمــات اإلرهابيــة خــالل عــام 2021، بواقــع 29% مــن إجمالــي عــدد الوفيــات 

الناجمــة عــن اإلرهــاب علــى الصعيــد العالمــي.)19(

وفــي هــذا اإلطــار، انقســم المحللــون بشــأن تداعيــات مقتــل الزعمــاء علــى مســتقبل 
التنظيــم، ففــي حيــن يــرى البعــض أن هــذا األمــر يمثِّل ضربة قاصمــة للعمود الفقري 
للتنظيــم فــي وقــت حــرج يســعى فيــه الســتعادة نفــوذه، ويؤكــد نيــة الواليــات المتحــدة 
ــد البعــض اآلخــر أن التنظيــم لــن  األمريكيــة مواصلــة اســتهداف قيــادات التنظيــم، أكَّ
يتالشــى بمــوت زعيمــه، ومــن المســتبعد تقويضــه فــي المســتقبل القريــب، وذلــك فــي 

ضــوء قدرتــه المســتمرة علــى التّكيــف وإعــادة تشــكيل نفســه. )20(

ــم داعــش ســلَّط الضــوء علــى سالســة  ــل زعمــاء تنظي وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مقت
ــو  ــد »أب ــن التنظيــم تعييــن زعيمــه الجدي ــادة داخــل التنظيــم؛ حيــث أعل انتقــال القي
الحســن الهاشــمي القرشــي« بعــد 40 يوًمــا فقــط )فتــرة الحــداد( مــن مقتــل زعيمــه 
»أبــو إبراهيــم القرشــي«، وأكَّدت مديــرة المركز الوطني لمكافحة اإلرهاب -والمعني 
ــم المشــورة للواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــأن اإلرهــاب- » كريســتين أبــي  بتقدي
األمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  أمــام  إحاطتهــا  فــي   (Christine Abizaid) زيــد« 
أن »أعضــاء داعــش قبلــوا الزعيــم الجديــد بســهولة«، وأن مجتمــع االســتخبارات 
األمريكيــة »لــم يرصــد أي عالمــات علــى حــدوث انشــقاقات أو انقســامات بيــن 
فــروع التنظيــم وشــبكاته المختلفــة بشــأن الزعيــم الجديــد«، وقــد تكــرر الســيناريو 
ذاتــه فــي أعقــاب مقتــل »أبــو الحســن الهاشــمي« وإعــالن »أبــو الحســين الحســيني« 

ــم. )21( ــًدا للتنظي ــا جدي زعيًم

رغـــم مـــا تكبـــده تنظيـــم 
»داعـــش« مـــن خســـائر خـــالل 
فـــي  لـــت  تمثَّ  ،2022 عـــام 
فقدانـــه اثنيـــن مـــن زعمائـــه، 
فإنـــه ال يـــزال يحظـــى بلقـــب 
»التنظيـــم األكثـــر دمويـــة فـــي 
العالـــم« فـــي مؤشـــر اإلرهـــاب 

  .2022 لعـــام  العالمـــي 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ـــه وأنشـــطته  ـــة رئيســـة فـــي قدرات ـــف بصف ـــى التّكي ـــة عل ـــم العالي ـــرز قـــدرة التنظي وتب
العملياتيـــة، حيـــث إن هنـــاك نوعـــان مـــن الجهـــاد الـــذي يتبنـــاه، همـــا: »جهـــاد 
التمكيـــن« الـــذي تســـعى الجماعـــة فيـــه للســـيطرة علـــى منطقـــة جغرافيـــة محـــددة 
لحكمهـــا وفـــرض تفســـيرها المغلـــوط لإلســـالم، و »جهـــاد النكايـــة« الـــذي يتمثـــل فـــي 
إلحـــاق الضـــرر بمصالـــح العـــدو مـــن خـــالل تكتيـــكات الكـــر والفـــر التـــي تتناســـب مـــع 
افتقـــار التنظيـــم إلـــى األراضـــي والقـــوى البشـــرية، والـــذي يشـــمل شـــّن تفجيـــرات 
انتحاريـــة واغتيـــاالت لشـــخصيات قياديـــة معاديـــة. وقـــد نجـــح التنظيـــم منـــذ تشـــكيله 
ـــل  ـــه المتاحـــة، فانتق ـــا لقدرات ـــر وفًق ـــاد ســـالفي الذك ـــن نوعـــي الجه ـــال بي ـــي االنتق ف
مـــن »النكايـــة« إلـــى »التمكيـــن« فـــي عـــام 2014 حينمـــا أعلـــن عـــن إقامـــة مـــا يســـمى 
بدولـــة الخالفـــة اإلســـالمية التـــي امتـــدت بيـــن شـــرق ســـوريا وغـــرب العـــراق، ثـــم عـــاد 
بشـــكل تدريجـــي إلـــى »جهـــاد النكايـــة« مـــع بـــدء خســـارته لألراضـــي التـــي ســـيطر 

ـــي عـــام 2016. )22( ـــا ف عليه

الوقــت  فــي  بــأن تنظيــم »داعــش« ال يســعى  أفــاد محللــون  وفــي هــذا اإلطــار، 
ــى مســاحات واســعة مــن األراضــي أو إعــالن الخالفــة،  ــى الســيطرة عل الراهــن إل
وإنمــا يســتمر فــي تكتيــكات »جهــاد النكايــة«، وذلــك عبــر اتبــاع نمــاذج مختلفــة مــن 
الهجمــات، بمــا يفاقــم الصعوبــات المحدقــة باحتــواء التهديدات التــي يمثلها التنظيم 

ــه.)23( ــة لمكافحت ــود الرامي فــي المســتقبل، ويعرقــل الجه

ورغــم أن الحــرب الدوليــة ضــد التنظيــم والتشــديد علــى الحــدود اإلقليميــة للمناطــق 
التــي يســيطر عليهــا قــد حــاال دون انضمــام مزيــد مــن المقاتليــن األجانــب -الذيــن 
ــى صفــوف »داعــش«، ممــا  ــة- إل ــم القتالي ــم األيديولوجــي وخبراته يتســمون بتعنته
دفــع األخيــر إلــى االعتمــاد علــى المقاتليــن المحلييــن، الذيــن ال يؤمنــون بالضــرورة 
ــة الناتجــة  ــم المحلي ــن بالمظال ــون مدفوعي ــا يكون ــا م ــم، وغالًب ــة التنظي بأيديولوجي
عــن عــدم المســاواة االجتماعيــة واإلقصــاء السياســي، غيــر أن التنظيــم ال يــزال 

لديــه العديــد مــن الفــرص لتعزيــز قدراتــه التجنيديــة فــي المســتقبل.)24(

فــي  »داعــش«  لـــ  البشــرية  القــوى  مــن  األكبــر  االســتراتيجي  المخــزون  ويقبــع 
المخيمــات الواقعــة شــمال شــرق ســوريا والســجون التــي تســيطر عليهــا قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، وتشــير التقديــرات إلــى أن عددهــم يبلــغ نحــو 120 ألــف 
شــخص، بينهــم 30 ألــف طفــل دون ســن 12 عاًمــا، ويعمــل التنظيــم جاهــًدا لتنشــئة 
هــؤالء األطفــال علــى أيديولوجيتــه المتطرفــة، وبــث أفــكاره بينهــم لجذبهــم إلــى 

صفوفــه فــي المســتقبل.

عــالوًة علــى ذلــك، فإنــه يســعى إلطــالق ســراح مقاتليــه مــن ســجون قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وقــد بــرز ذلــك فــي اقتحامــه »ســجن الصناعــة«، والــذي يضــم مــا بيــن 

ـــح أن يظـــل  مـــن المرجَّ
يشـــكله  الـــذي  التهديـــد 
ـــا  وإقليمّيً ـــا  محلًيّ »داعـــش« 
احتمـــال  كان  وإن  مســـتمًرا، 
إعادة تأســـيس دولة الخالفة 
ولكـــن  المنـــال،  بعيـــد  أمـــًرا 
التنظيـــم يحتفـــظ بالعديد 
مـــن الخاليـــا النائمـــة التـــي 
االســـتقرار  زعزعـــة  يمكنهـــا 
الظـــروف  تهيئـــة  فـــور 
فـــي  لنشـــاطها  المواتيـــة 

المســـتقبل.  
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3500 و5000 مقاتــل داعشــي، وزعــم التنظيــم أنــه أطلــق ســراح 800 مــن مقاتليــه، 
فيمــا تشــير بعــض التقاريــر إلــى أنــه نجــح فــي إطــالق ســراح نحــو مائتــي مقاتــل، 
ــح انضمــام أولئــك الفاريــن إلــى صفــوف »داعــش«  بينهــم قــادة عراقيــون، ومــن المرجَّ
ومواصلــة عملياتــه  البشــرية،  قــواه  تجديــد  ثــّم،  ومــن  القريــب،  المســتقبل  فــي 

الهجوميــة فــي إطــار »جهــاد النكايــة«.)25(

ــح المراقبــون أن التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم »داعــش« ســيظل محلًيّــا  وإجمــالًا، يرجِّ
ــة الخالفــة  ــأن احتمــال إعــادة تأســيس دول ــون ب ــا، كمــا يقول ــا، وليــس دولّيً وإقليمًيّ
اليــزال أمــًرا بعيــد المنــال، إال أنــه فــي الوقــت ذاتــه، يحتفــظ التنظيــم بالعديــد مــن 
الخاليــا النائمــة التــي يمكنهــا زعزعــة االســتقرار فــور تهيئــة الظــروف المواتيــة 

لنشــاطها فــي المســتقبل.)26(

ب . القاعدة.. مستقبل يكتنفه الغموض
فـي إطـار الزخـم الـذي تمتـع بـه تنظيم القاعدة بعد صعود حركة »طالبان« إلى سـدة 
الحكم في أفغانسـتان، والتي وفرت بدورها مالًذا آمًنا للتنظيم وقياداته، وسـاهمت 
في دعم جهوده ذات الصلة بتعبئة الموارد الالزمة لتجنيد مقاتلين جدد، واسـتعادة 
قدراتهـا لشـّن عمليـات خارجيـة، عمـدت المخابـرات األمريكيـة إلـى توجيـه ضربـة 
قاصمـة للتنظيـم باسـتهداف زعيمـه »أيمـن الظواهـري« فـي 31 يوليـو 2022، بمـا 

يضـع التنظيـم فـي فتـرة حرجـة الختيـار خليفة لـ »الظواهـري«. )27(

ــم  ــإن تنظي ــم »داعــش«، ف ــادة داخــل تنظي ــال القي ــى النقيــض مــن سالســة انتق وعل
»القاعــدة« لــم يختــر زعيمــا -حتــى لحظــات كتابــة هــذه الســطور- رغــم مــرور نحــو 
6 أشــهر علــى مقتــل »الظواهــري«، ويــرى بعــض المحلليــن أن هــذا األمــر يــؤول 
بصفــة رئيســة إلــى أن القاعــدة ليــس لديهــا خطــة خالفــة راســخة لتســهيل عمليــة 
ــن  ــه المخضرمي ــد مــن قادت ــم للعدي ــى فقــدان التنظي ــة إل ــادة، باإلضاف ــال القي انتق
فــي عمليــات مكافحــة اإلرهــاب خــالل الســنوات األخيــرة، مثــل: زعيــم التنظيــم فــي 
شــبه القــارة الهنديــة »عاصــم عمــر«، وعضــو مجلــس شــورى التنظيــم »أبــو محســن 

المصــري« فــي عــام 2019. )28(

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن هنـــاك عـــدة منافســـين محتمليـــن لخالفـــة »الظواهـــري«، 
وأبرزهـــم »ســـيف العـــدل«؛ حيـــث احتـــل المرتبـــة الرابعـــة فـــي قيـــادة القاعـــدة خلـــف 
ــبتمبر،  ــات 11 سـ ــان هجمـ ــري« إبَّـ ــو حفـــص المصـ ــري« و«أبـ ــن الدن« و«الظواهـ »بـ
ــر  ــن صهـ ــلًا عـ ــذا فضـ ــاة، هـ ــد الحيـ ــى قيـ ــزال علـ ــذي ال يـ ــم الـ ــد بينهـ ــو الوحيـ وهـ
»الظواهـــري« »عبـــد الرحمـــن المغربـــي«، والـــذي يتمتـــع بخبـــرة واســـعة فـــي إدارة 
وســـائل اإلعـــالم الخاصـــة بالتنظيـــم، وتوجيـــه فروعـــه المختلفـــة حـــول العالـــم 

وإرســـال الرســـائل إليهـــا. )29( 

غالبيـــة  أن  رغـــم 
تولـــي  ـــح  ترجِّ التوقعـــات 
قيـــادة  العـــدل«  »ســـيف 
فـــإن  القاعـــدة،  تنظيـــم 
الخاصـــة  المزاعـــم 
قـــد  إيـــران  مـــع  بتواطئـــه 
األعضـــاء  دعـــم  ُتفقـــده 
المعاديـــن للشـــيعة، فضًلا 
قـــد  التنظيـــم  أن  عـــن 
يرشح شـــخصا أصغر سًنا 
لجـــذب جيـــل جديـــد مـــن 

المقاتليـــن.  
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عــالوًة علــى ذلــك، فــإن هنــاك بعــض القــادة المحتمليــن لخالفــة »الظواهــري«، مثــل: 
الزعيــم الحالــي للقاعــدة فــي بــالد المغــرب العربــي »أبــو عبيــدة يوســف العنابــي«، 
ــا  وزعيــم حركــة الشــباب »أحمــد الدرعــي«، ورغــم أن اختيــار أحدهــم ســيمثل حدًث
ــة الباكســتانية،  ــم مــن خــارج المنطقــة األفغاني ــم التنظي ــار زعي ــر مســبوق الختي غي
فإنــه ســيكون بمثابــة اعتــراف باألهميــة المتزايــدة التــي تلعبها هذه الفــروع اإلقليمية 

فــي مســتقبل التنظيــم. )30(

ــح تولــي »ســيف  ــارة بشــأن مســتقبل القاعــدة ترجِّ ــة التوقعــات الُمث ورغــم أن غالبي
العــدل« قيــادة التنظيــم، غيــر أن المزاعــم الخاصــة بتواطئــه مــع إيــران التــي أمضــى 
بهــا فتــرة طويلــة خــالل العقديــن الماضييــن، قــد تُفقــده دعــم الجيــل الجديــد فــي 
التنظيــم، واألعضــاء المعاديــن للشــيعة، هــذا فضــلًا عــن أن مجلــس قيــادة التنظيــم 
ــى جــذب جيــل  ــه القــدرة عل قــد يميــل إلــى ترشــيح شــخص أصغــر ســًنا يكــون لدي

جديــد مــن المقاتليــن. )31(

وفيمــا يخــص انعكاســات مقتــل »الظواهــري« علــى تنظيــم القاعــدة العالمــي وفروعــه 
اإلقليميــة، تشــير التقديــرات إلــى أن التداعيــات العملياتيــة والتكتيكيــة علــى فــروع 
القاعــدة اإلقليميــة ســتظل محــدودة النطــاق، ومــن المســتبعد حــدوث أي تغييــر فــي 
ــح المراقبــون أال يؤثــر مقتــل »الظواهــري«  أنماطهــا العملياتيــة فــي المســتقبل، ويرجِّ
مــن  المنتشــرة  المختلفــة  قــدرات فروعهــا  أو  للقاعــدة  اليوميــة  العمليــات  علــى 
منطقــة الســاحل إلــى المحيــط الهــادئ؛ نظــًرا ألن »الظواهــري« لــم يكــن منخرًطــا 
فــي القــرارات اليوميــة للجماعــات التابعــة للتنظيــم، مثــل: جماعــة نصــرة اإلســالم 
ــن، وإنمــا اعتمــد  ــو ســياف« فــي الفلبي ــة الشــباب، وجماعــة »أب والمســلمين، وحرك
مســؤولية  وتفويــض  القــرارات،  اتخــاذ  فــي  »الالمركزيــة«  مبــدأ  علــى  التنظيــم 

ــه.  التخطيــط العملياتــي بشــكل منهجــي إلــى المنتســبين إلي

ــل التحــدي األبــرز أمــام التنظيــم فــي اختيــار شــخصية تتمتــع بتأييــد زعمــاء  ويتمثَّ
ــح المحللــون أن  الجماعــات التابعــة للقاعــدة حتــى يبايعــوه علــى قيــادة التنظيــم، ويرجِّ
يــؤدي المنتســبون اإلقليميــون البيعــة -قســم الــوالء- للزعيــم الجديــد فــور اختيــاره، 

مثلمــا حــدث بعــد مقتــل »أســامة بــن الدن«. )32(

مـن  ُجملـة  القاعـدة  لتنظيـم  الجديـد  الزعيـم  يواجـه  أن  المراقبـون  ويتوّقـع  هـذا، 
التحديـات، فـي صدارتهـا تحسـين الـروح المعنويـة للمقاتليـن، وتجنيـد المزيـد مـن 
األعضـاء الجـدد، وفـي حـال نجاحـه فـي تحقيـق هـذه األهداف، مع اسـتمرار المالذ 
ـح أن تتمّكـن القاعـدة مـن  اآلمـن الـذي توفـره طالبـان فـي أفغانسـتان، فمـن المرجَّ
إعـادة بنـاء قدراتهـا الهجوميـة الخارجيـة، عـالوًة علـى ذلك، تشـير بعـض التقديرات 
إلـى أن القاعـدة قـد تسـتغل مقتـل »الظواهري« لتحريض الجماعات التابعة لها على 

تشـــير التقديـــرات إلـــى 
أن القاعدة قد تستغل مقتل 
لتحريـــض  »الظواهـــري« 
الجماعـــات التابعة لها على 
شـــّن هجمـــات ضـــد الواليات 
واألهـــداف  المتحـــدة 
فـــي  الغربيـــة، مثلمـــا حـــدث 
الدن«،  »بـــن  مقتـــل  أعقـــاب 
ـــز  تركِّ أن  ـــع  المتوقَّ ومـــن 
الســـفارات  اســـتهداف  علـــى 
الســـياحية  والوجهـــات 

التجـــاري.   والطيـــران 
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شـّن هجمـات ضـد الواليـات المتحـدة واألهـداف الغربيـة، مثلمـا حـدث فـي أعقـاب 
ـز القاعـدة فـي المسـتقبل علـى اسـتهداف  ـع أن تركِّ مقتـل »بـن الدن«، ومـن المتوقَّ

السـفارات والقنصليـات، والوجهـات السـياحية والطيـران التجـاري. )33(

وختاًمـــا، ســـتظل ظاهـــرة اإلرهـــاب أبـــرز التهديـــدات الدوليـــة العابـــرة للحـــدود خـــالل 
ـــى  ـــم معالجـــة العوامـــل المحفـــزة النضمـــام األفـــراد إل ـــم تت ـــن المقبليـــن، مـــا ل العقدي
صفـــوف الجماعـــات اإلرهابيـــة، ال ســـيَّما أن األخيـــرة ستســـتمر فـــي اســـتغالل 
التشـــرذم المجتمعـــي، والنزاعـــات اإلقليميـــة، والضغـــوط الديمغرافيـــة، وتداعيـــات 
التغيـــر المناخـــي، ومـــا يتمخـــض عنهـــا مـــن تفاقـــم المظالـــم السياســـية، واالقتصاديـــة، 
ــن،  ــن المقاتليـ ــد مـ ــذب المزيـ ــة وجـ ــا المتطرفـ ــر أيديولوجياتهـ ــة؛ لنشـ واالجتماعيـ

وإحـــكام الســـيطرة علـــى مســـاحات واســـعة مـــن األراضـــي فـــي المســـتقبل.

ــع أن تســتمر الجماعــات اإلرهابيــة ذات الهيــاكل التنظيميــة القويــة  هــذا، ومــن المتوقَّ
والمرجعيــة األيديولوجيــة المتماســكة فــي الصعــود فــي إفريقيــا، والشــرق األوســط، 
وجنوب آســيا، وذلك في مقابل اســتمرار تصاعد إرهاب اليمين واليســار المتطرف 

ذي الدوافــع العنصريــة فــي أوروبــا، وأمريــكا الالتينيــة، وأمريكا الشــمالية.

الصغيـرة  األسـلحة  اسـتخدام  فـي  اإلرهابيـة  الجماعـات  تسـتمر  أن  ـح  المرجَّ ومـن 
والمتفجـرات اليدويـة، التـي تعتمـد عليهـا فـي الوقت الراهن، وذلـك في ضوء كفايتها 
لتحقيـق أهدافهـا وسـهولة الوصـول إليهـا، وذلـك بجانـب اسـتغالل تقنيـات الـذكاء 
االصطناعي، لتطوير أسـاليب هجومية جديدة، كما أنها قد تسـعى المتالك أسـلحة 

دمـار شـامل بمـا يُنـذر بشـّن هجمـات مروعـة تسـفر عـن خسـائر جسـيمة. )34(

ع أن تستمر  من المتوقَّ
ذات  اإلرهابيـــة  الجماعـــات 
الهيـــاكل التنظيمية القوية 
والمرجعيـــة األيديولوجيـــة 
الصعـــود  فـــي  المتماســـكة 
والشـــرق  إفريقيـــا  فـــي 
آســـيا،  وجنـــوب  األوســـط 
وذلـــك فـــي مقابـــل اســـتمرار 
اليميـــن  إرهـــاب  تصاعـــد 
ذي  المتطـــرف  واليســـار 
فـــي  العنصريـــة  الدوافـــع 
الالتينيـــة  وأمريـــكا  أوروبـــا 

الشـــمالية.   وأمريـــكا 

الهوامش والمراجع
(1) “Global Terrorism Index 2022: Key findings in 6 Charts”, Vision of Humanity, available on the following link: https://bit.

ly/3H4iMSK, accessed at 10 Jan 2023.

(2) - Ibid.

- Colin P. Clarke, “Trends in Terrorism: What’s on the Horizon in 2023?”, Foreign Policy Research Institute, 3 Jan 2023, 
available on the following link: https://bit.ly/3iyUua9, accessed at 10 Jan 2023.

(3) - Ibid.

- Colin P. Clarke, “Five Trends Driving the Future of Terrorism”, Foreign Policy Research Institute, 2 Sep 2022, available 
on the following link: https://bit.ly/3CT26ej, accessed at 2 Jan 2023.

(4) Colin P. Clarke, Op.cit.



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

483

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

(5) Ibid.

(6)  - Ibid.

- BRUCE HOFFMAN, JACOB WARE, “The Terrorist Threats and Trends to Watch Out for in 2023 and Beyond”, Combat-
ing Terrorism Center, Dec 2022, available on the following link: https://bit.ly/3QIn9Ge, accessed at 11 Jan 2023.

(7) Colin P. Clarke, Op.cit.

(8) - Ibid.

-” Global Terrorism Index 2022: Key findings in 6 Charts”, opcit.

(9) - Ibid.

(10) Colin P. Clarke, Op.cit.

)11( “إعالن مالي إلغاَء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا”، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، 17 مايو 2022، متاح على الرابط التالي: 
https://bit.ly/3IKDvfA، تاريخ الدخول 15 يناير 2023.

(12) Silvia D’Amato, Edoardo Baldaro, “Counter-Terrorism in the Sahel: Increased Instability and Political Tensions”, Interna-
tional Centre for Counter-Terrorism – ICCT, 7 Jul 2022, available on the following link: https://bit.ly/3H6hnec, accessed 
at 11 Jan 2023.

(13) GLOBALTERRORISM INDEX 2022: MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM, Institute for Economics & Peace, 
available on the following link: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.
pdf, accessed at 11 Jan 2023.

(14) - Ibid. 

- Teun van Dongen, Joshua Farrell-Molloy, “ One Year of Taliban Rule in Afghanistan: A Predictable Disaster”, Interna-
tional Centre for Counter-Terrorism – ICCT, 26 Aug 2022, available on the following link: https://bit.ly/3iyCiNS, accessed 
at 11 Jan 2023.

(15) Jake Harrington, “ Zawahiri’s Death and What’s Next for al Qaeda”, Center for Strategic and International Studies, Au-
gust 4, 2022, available on the following link: https://bit.ly/3H6jJd2, accessed at 11 Jan 2023.

(16) Teun van Dongen, Joshua Farrell-Molloy, Op.cit.

(17) GLOBALTERRORISM INDEX 2022: MEASURING THE IMPACT OF TERRORISM, Op.cit

(18) - Teun van Dongen, Joshua Farrell-Molloy, opcit. 

- Jake Harrington, opcit.

(19) - “Global Terrorism Index 2022: Key findings in 6 Charts”, Op.cit.

- BRUCE HOFFMAN, JACOB WARE, Op.cit.

- Orwa Ajjoub, “ ISIS has a new leader. It’s important to understand their operational capacity”, Atlantic council, March 
18, 2022, available on the following link: https://bit.ly/3IOQv3E, accessed at 11 Jan 2023.

(20) Medlir Mema, “What is the future of ISIS following the death of their leader?”, Middle East Policy Council, 2 Oct 2022, 
available on the following link: https://bit.ly/3wosU2F, accessed at 13 Jan 2023.

(21) BRUCE HOFFMAN, JACOB WARE, Op.cit.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

484

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

(22) Orwa Ajjoub, Op.cit.

(23) Medlir Mema, Op.cit.

(24) Orwa Ajjoub, Op.cit.

(25) - Ibid.

- BRUCE HOFFMAN, JACOB WARE, Op.cit.

(26) - Ibid.

- Orwa Ajjoub, Op.cit.

(27) Jake Harrington, Op.cit.

(28) Ibid. 

(29) Colin P. Clarke, “The Age of Zawahiri Ends in Kabul”, Foreign Policy Research Institute, 4 AUG 2022, available on the 

following link: https://bit.ly/3kmKLUU,  accessed at 12 Jan 2023.

(30) Jake Harrington, Op.cit.

https://bit. :31( “بعد مقتل الظواهري.. فترة حرجة لتنظيم القاعدة الختيار زعيم جديد”، يورونيوز، 4 أغسطس 2022، متاح على الرابط التالي(

ly/3IMjDc1، تاريخ الدخول 15 يناير 2023.

-Colin P. Clarke, Op.cite.

(32) - Ibid.

- Jake Harrington, Op.cit.

(33) -Ibid.

- Colin P. Clarke, Op.cit.

(34) “THE FUTURE OF TERRORISM: DIVERSE ACTORS, FRAYING INTERNATIONAL EFFORTS”, Global trends, MARCH 

2021, available on the following link: https://bit.ly/3XPsqOL,  accessed at 12 Jan 2023.



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

485

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

توســعت األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة بشــكٍل كبيــر فــي أوروبــا علــى مــدى العقــود 
األربعــة الماضيــة، فمنــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي ومــا تالهــا مــن بــروز مظاهــر 
العولمــة وتزايــد تدفقــات المهاجريــن والالجئيــن إلــى الــدول األوروبيــة، بــرزت 
فــت هــذه  أحــزاب سياســية جديــدة فــي المشــهد السياســي األوروبــي، وقــد عَرّ
ــة  ــة الصامت ــل الحقيقــي الوحيــد وصــوت األغلبي األحــزاب نفســها باعتبارهــا البدي
التــي تتجاهلهــا النخــب الحاكمــة، كمــا تُلقــي بالالئمــة علــى األحــزاب التقليديــة فيمــا 
تُطلــق عليــه »العواقــب الوخيمــة للهجــرة«، هــذا باإلضافــة إلــى انتقادهــا سياســات 
التعدديــة الثقافيــة التــي تتبعهــا الحكومــات األوروبيــة، وإصرارهــا علــى تأكيــد أهميــة 

القيــم الثقافيــة والهويــة الوطنيــة.  

وقـد تجلّـت خـالل السـنوات القليلـة الماضيـة، ال سـيَّما منـذ أزمـة الالجئيـن فـي 
عـام 2015، ثـم انـدالع األزمـة الروسـية األوكرانيـة فـي أواخـر فبرايـر 2022،  عـدة 
مؤشـرات علـى تنامـي شـعبية اليميـن المتطـرف أو الراديكالـي فـي أوروبـا بشـكل 
متزايـد؛ حيـث شـهدت صعـوًدا ملحوًظـا لألحـزاب واالئتالفـات اليمينيـة المتطرفـة 
فـي بعـض البرلمانـات األوروبيـة، مثـل: ألمانيـا وفرنسـا وهولنـدا وبولنـدا والمجـر 
والنمسـا وإسـبانيا والدنمـارك، ومؤخـًرا فـي السـويد وإيطاليـا، فضـلًا عـن الوصـول 
إلـى قمـة السـلطة فـي كل مـن بولندا والمجـر وإيطاليا.  هذا باإلضافة إلى صعودها 
داخـل البرلمـان األوروبـي الحالـي؛ إذ يشـكل مؤيـدو اليميـن المتطـرف مـا يقـرب من 
ـة اتجاًهـا بـارًزا للتطبيـع مـع الظاهـرة  ثلـث األعضـاء، األمـر الـذي يُشـير إلـى أن ثمَّ

وانتقالهـا مـن الهامـش إلـى التيـار الرئيـس فـي معظـم الـدول األوروبيـة. 

وجديــر بالذكــر أن خــروج بريطانيــا مــن االتحاد األوروبي أو ما يُعَرف بـ »البريكســت« 
(Brexit) جــاء نتيجــة تزايــد نزعــة »التشــكك فــي االتحــاد األوروبــي« أو مــا يُســمى 
»الشــكوكية األوروبيــة« (Euroscepticism)، ونمــو األصــوات اليمينيــة المتطرفــة 
فــي المملكــة المتحــدة، خاصــة بعــد أزمــة الالجئيــن فــي عــام 2015. وقــد اســتغل 

مستقبل اليمين المتطرف 
وتداعياته على االتحاد األوروبي

أ. أحمد ياســـر عبد العظيم

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ــن  ــن الناخبي ــا تنامــي النزعــات المناهضــة للهجــرة بي ــن المتطــرف فــي أوروب اليمي
األوروبييــن، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة؛ ممــا أدى إلــى تعزيــز شــعبيته وحصــده 

المزيــد مــن األصــوات االنتخابيــة. 

وقـد أثـار هـذا الصعـود المالَحـظ ألحـزاب اليميـن المتطـرف فـي أوروبـا العديـد 
مـن المخـاوف والتسـاؤالت بشـأن تداعياتهـا علـى مسـتقبل التكامـل األوروبـي. ومـن 
هـذا المنطلـق، يسـعى هـذا المقـال إلى تسـليط الضـوء على أبرز مظاهر ومؤشـرات 
صعـود اليميـن المتطـرف فـي أوروبا، باإلضافة إلـى محددات وعوامل هذا الصعود، 

وأخيـًرا مسـتقبل اليميـن المتطـرف فـي أوروبـا وتداعياتـه علـى االتحـاد األوروبـي.

أبرز مظاهر الصعود
اســتطاعت أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي بعــض الــدول األوروبيــة حصــد العديــد 
مــن األصــوات والمواقــع المتقدمــة، ســواء فــي االنتخابــات التشــريعية أو الرئاســية 

التــي جــرت خــالل الســنوات األخيــرة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

فــي االنتخابــات التشــريعية المجريــة التــي أجريــت فــي أبريــل 2022، حقــق  	
الــوزراء »فيكتــور أوربــان« أعلــى  حــزب »فيــدس« (Fidesz) بزعامــة رئيــس 
نســبة مقاعــد لحــزب يمينــي متطــرف علــى مســتوى البرلمانــات األوروبيــة كافــة،  

ليصبــح ذلــك الفــوز الرابــع لــه علــى التوالــي منــذ عــام 2010. 

وفــي فرنســا، علــى الرغــم مــن عــدم انتصــار اليميــن المتطــرف فــي االنتخابــات  	
الرئاســية والتشــريعية، فإنــه أحــرز اختراًقــا ملحوًظــا فــي الســنوات األخيــرة منــذ 
نشــأته فــي مطلــع الســبعينيات ؛ حيــث حققــت »ماريــن لوبــان« -مرشــحة حــزب 
التجمــع الوطنــي اليمينــي المتطــرف (National Rally) المناهــض للهجــرة فــي 
فرنســا- رقًمــا قياســّيًا فــي االنتخابــات، بلــغ نحــو 13.3 مليــون صــوت، بمــا 
يتجــاوز 42% مــن إجمالــي األصــوات، رغــم خســارتها فــي ســباق االنتخابــات 
الرئاســية التــي أُجريــت فــي أبريــل ويونيــو مــن عــام 2022 أمام الرئيــس »إيمانويل 
ــاب  ــى أعت ــا عل ــات 2017؛ ممــا جعله ــة بنحــو 34% فــي انتخاب ماكــرون« ، مقارن
قصــر اإلليزيــه.  وقــد انعكــس األمــر فيمــا بعــد بشــكل إيجابــي علــى حــزب 
التجمــع الوطنــي اليمينــي المتطــرف؛ حيــث حقــق فــوًزا تاريخّيًــا فــي االنتخابــات 
ــًدا، ليحصــل  ــى 89 مقع ــه عل ــو 2022، بحصول ــي جــرت فــي يوني التشــريعية الت

بذلــك علــى أعلــى مقاعــد لــه فــي الجمعيــة الوطنيــة منــذ عــام 1986. 

وفــي الســويد، حقــق حــزب »ديمقراطيــو الســويد« بزعامــة »أولف كريستيرســون«  	
فــي االنتخابــات التشــريعية التــي أُجريــت فــي ســبتمبر 2022 ثانــي أعلــى نســبة 
تصويــت بيــن األحــزاب الســويدية بعــد الحــزب الديمقراطــي االجتماعــي، وأعلــى 

أحـــــــزاب  اســـتـطـاعــــت 
فـــي  المـتـطــــــرف  اليميـــــــن 
األوروبيـــة  الـــــــدول  بعـــض 
مـــن  الـعـديــــــــــد  حــصــــــــد 
والـمـواقــــــــــع  األصــــــــــــــــــــوات 
فـــي  ســــــــــواء  المتقدمـــــــــة، 
االنتخـــــابات التشــــــــريعية أو 
الرئاســـية التـــي جرت خالل 

األخيـــرة.   الســـنوات 
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نســبة تصويــت بيــن ائتــالف اليميــن، حيــث حصــد نحــو 20.9% مــن المقاعــد، 
بواقــع 73 مقعــًدا مــن أصــل 349 مقعــًدا، ليحصــل بذلــك علــى 20.5 مــن 

األصــوات بزيــادة نحــو 3% مقارنــة بعــام 2018. 

وفـي االنتخابـات التشـريعية اإليطاليـة التـي أُجريـت فـي سـبتمبر 2022، فـاز  	
حـزب »إخـوان إيطاليـا« (Fratelli D'italia) بزعامـة »جورجيـا ميلونـي« بأغلبيـة 
مـن  بواقـع 237 مقعـًدا  المقاعـد،  مـن  المقاعـد، حيـث حصـل علـى %59.22 
أصـل 400 مقعـد، ليصعـد اليميـن المتطـرف إلـى رئاسـة الحكومـة ألول مـرة 
منـذ عـام 1945 أي منـذ عهـد الزعيـم الفاشـي »بينيتـو موسـوليني«.  وفـي هـذا 
الصـدد، أشـار تقريـر لمركـز »بيـو« لألبحـاث (Pew Research Center) إلـى 
أنـه فـي االنتخابـات اإليطاليـة هـذا العـام أدلـى نحـو أربعـة من كل عشـرة ناخبين 
بأصواتهـم ألحـد األحـزاب الشـعبوية اليمينيـة الرئيسـة الثالثـة: إخـوان إيطاليـا 
، وفـورزا إيطاليـا، وليجـا نـورد، وذلـك بزيـادة بنحـو الثلـث مقارنـة بعـام 2018. 

وفـي ألمانيـا، فـاز حـزب »البديـل مـن أجل ألمانيا« (AfD) اليميني المتطرف ألول  	
مـرة فـي عـام 2017 بعـدة مقاعـد بالبرلمـان األلمانـي »البوندسـتاج«، ليصبـح ثالث 
أكبـر حـزب سياسـي فـي البـالد، حيـث حقق تقدًما غير مسـبوق بواقـع 12.6% من 
األصوات. وفي االنتخابات البرلمانية األخيرة التي جرت في سبتمبر عام 2021، 

حصـل الحـزب علـى 10% مـن األصـوات ليحل في المرتبة الخامسـة بالبرلمان. 

	  (Party وفــي هولنــدا، حصــل حــزب »مــن أجــل الحريــة« اليمينــي المتطــرف
ــدرز«  ــرت فيل  (for Freedom -Partij voor de Vrijheid بزعامــة »فــون خي
فــي االنتخابــات النيابيــة التــي أجريــت فــي مــارس مــن عــام 2017 علــى نحــو 20 
مقعــًدا مــن أصــل 150 مقعــًدا، ليحــل فــي المركــز الثانــي بعــد »حــزب الشــعب 
مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة« الليبرالــي المحافــظ.  وفــي انتخابــات 2021 
تراجــع الحــزب إلــى المركــز الثالــث بواقــع 17 مقعــًدا ليخســر ثالثــة مقاعــد فــي 
البرلمــان الهولنــدي.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن األحــزاب اليمينيــة الشــعبوية فــي 
هولنــدا حصلــت علــى نحــو 16% مــن األصــوات فــي عــام 2021، وهــي زيــادة لــم 

تشــهدها منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن االنتخابــات البرلمانيــة. 

أمــا فــي بولنــدا، حصــل حــزب »القانــون والعدالــة« (PiS) اليميني المتطرف الحاكم  	
ــات  ــذ عــام 2015  بزعامــة »ياروســالف كاتشينســكي« فــي االنتخاب ــدا من فــي بولن
التشــريعية التــي أُجريــت فــي 12 أكتوبــر 2019 علــى أغلبيــة ضئيلــة؛ حيــث حصــل 
علــى 51% مــن األصــوات بواقــع 235 مقعــًدا مــن أصــل 460 مقعــًدا؛ لتتضاعــف 
بذلــك حصتــه مــن التصويــت قرابــة أربــع مــرات بيــن عامــي 2001 و2019، مــن نحــو 

واحــد مــن كل عشــرة أصــوات إلــى نحــو أربعــة مــن كل عشــرة. 

إن األحـــزاب اليمينية 
هولنـــدا  فـــي  الشـــعبوية 
 %	6 نحـــو  علـــى  حصلـــت 
عـــام  فـــي  األصـــوات  مـــن 
لـــم  زيـــادة  وهـــي   ،202	
يقـــرب  مـــا  منـــذ  تشـــهدها 
مـــن عقـــد مـــن االنتخابـــات 

البرلمانيـــة.  
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وفـي إسـبانيا، حقـق حـزب »فوكـس«  (Vox) اليمينـي المتطـرف فـي نوفمبـر  	
2019 نحـو 15% مـن األصـوات، بحصولـه علـى 52 مقعـًدا مـن أصل 350 مقعًدا؛ 
حيـث حصـد نحـو 15% مـن األصـوات مقارنـة بنحـو 10% فـي انتخابـات عـام 
2015.  وجديـر بالذكـر أن األحـزاب اليمينيـة الشـعبوية فـي إسـبانيا تضاعفـت 
حصتهـا مـن األصـوات مـن 13% فـي عـام 2015 إلـى نحو 25% فـي انتخابات عام 

 .2019

فــي ألمانيــا  التــي شــهدتها  االنقــالب  إلــى محاولــة   هــذا وتجــدر اإلشــارة هنــا 
7 ديســمبر 2022؛ حيــث ألقــت الســلطات األلمانيــة القبــض علــى 25 يمينّيًــا متطرًفــا 
علــى األقــل لتنظيمهــم مخطًطــا القتحــام البرلمــان األلماني، وتعطيل شــبكة الكهرباء 
األلمانيــة، واإلطاحــة بالحكومــة األلمانيــة، فضــلًا عــن وجــود اتهامــات لمــا ال يقــل 
عــن 25 شــخًصا آخريــن بتورطهــم فــي المؤامــرة. وكان المتآمــرون أعضــاء فــي حركة 
تُعــرف باســم »مواطنــو الرايــخ« (Reichsbürger movement)، والتــي تؤمــن 
بعــدم شــرعية الحكومــة األلمانيــة، وقــد أشــار رئيــس المخابــرات األلمانيــة فــي هــذا 
الصــدد إلــى نمــو الحركــة بشــكل كبيــر فــي الفتــرة األخيــرة بمــا يجعلهــا خطــًرا علــى 
الديمقراطيــة األلمانيــة. وقــد عكســت هــذه المحاولــة االنقالبيــة المســتوى المتقــدم 
الــذي وصلــت إليــه الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة فــي ألمانيــا، ال ســيَّما فيمــا يتعلــق 
بقدراتهــا علــى التواصــل مــع أشــخاص مؤثريــن وحصولهــا علــى الســالح واألمــوال؛ 
حيــث أشــارت التحقيقــات إلــى أن الحركــة تمتلــك مخزوًنــا مــن األســلحة فضــلًا عــن 
معرفتهــا كيفيــة اســتخدامها، كمــا حاولــت الحركــة تجنيــد أعضــاء حالييــن وســابقين 
فــي الجيــش األلمانــي، إلــى جانــب هــذا فــإن كثيــًرا مــن األشــخاص الذيــن تــم القبــض 

عليهــم هــم قضــاة ومحامــون ومعلمــون. 

أبرز محددات الصعود
ــة ســمات رئيســة تشــترك فيهــا جميــع األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي أوروبــا؛  ثمَّ
وهــي: رفــض المســاواة، والنزعــة القوميــة (Nativism) فــي مواجهــة العولمــة النيــو 
ليبراليــة، وكراهيــة األجانــب (Xenophobia)، ومعــاداة المهاجريــن، والتشــكيك 
فــي االتحــاد األوروبــي (Euroscepticism)، باإلضافــة إلــى الدفــاع عــن القيــم 
التقليديــة المحافظــة، واإلســالموفومبيا، وإيــالء قضيــة األمــن القومــي وحمايــة 
الهويــة الثقافيــة والمصلحــة الوطنيــة مــن خطــر األجانــب واألقليــات أولويــة كبــرى، 
فضــلًا عــن النزعــة الشــعبوية، والنهــج الســلطوي ومعارضــة الديمقراطيــة التمثيليــة. 
وقــد عكــس شــعار »جيورجيــا ميلونــي« )الــرب، الوطــن، األســرة( هــذه المبــادئ، 
باإلضافــة إلــى وعودهــا بشــأن مناهضــة الهجــرة، وزيــادة معــدل المواليــد، وتعزيــز 

ــا«. ــة المســيحية ألوروب »الهوي

ثمة عدد من الســـمات 
تجمـــع  التـــي  المشـــتركة 
اليمينيـــة  األحـــزاب  بيـــن 
المتطرفة فـــي أوروبا؛ ومن 
المســـاواة،  رفـــض  أبرزهـــا: 
وكراهيـــة األجانب، ومعاداة 
والتشـــكيك  المهاجريـــن، 

فـــي االتحاد األوروبي.  
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وفــي ضــوء ذلــك، تتعــدد أســباب بــروز اليميــن المتطــرف، وترجــع فــي مجملهــا إلــى 
العولمــة، والنظــر إلــى التعدديــة الثقافيــة باعتبارهــا تهديــًدا للهويــة الثقافيــة، وتزايــد 
معــدالت الجريمــة مــن ِقبــل بعــض المهاجريــن، باإلضافــة إلــى مناهضــة الهجــرة؛ 
حيــث تســتغل األحــزاب اليمينيــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا مخــاوف الناخبيــن بشــأن 
ــى أن هــذه المخــاوف نجمــت  ــى بالدهــم. وتجــدر اإلشــارة إل ــن إل ــق المهاجري تدف
ــة  ــات الليبرالي ــن الديمقراطي ــي نشــأت بي ــة الت ــة الوطني ــة الهوي باألســاس عــن أزم
فــي أوروبــا فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة الصناعيــة، والتــي نتجــت عــن تحولهــا إلــى 
مجتمعــات متعــددة الثقافــات نتيجــة لعمليــات العولمــة. وبالتالــي رّوجــت أحــزاب 
الثقافيــة  الهويــة  اليميــن المتطــرف لنفســها باعتبارهــا الخيــار األمثــل لحمايــة 
ــرز العوامــل التــي دفعــت إلــى صعــود  ــى أب ــي يمكــن اإلشــارة إل للمجتمــع. وفيمــا يل

اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا:

أحــزاب  	 صعــود  عوامــل  أبــرز  مــن  التقليديــة:  واألحــزاب  القــوى  انحســار 
ــآكل الثقــة بيــن األوروبييــن فــي  اليميــن المتطــرف تزايــد االســتياء الشــعبي، وت
أداء األحــزاب والحكومــات التقليديــة والنخــب الحاكمــة؛ وذلــك نتيجــة إخفاقهــا 
فــي حــل العديــد مــن المشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل: انعــدام األمــن، 
وتراجــع التمثيــل السياســي، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة وأســعار الطاقــة، وانتشــار 

الجريمــة والعنــف، وموجــات الهجــرة. 

العولمـــة: أدت مظاهـــر العولمـــة المتزايـــدة فـــي العقـــود األخيـــرة إلـــى زيـــادة  	
ــروز  ــة، وبـ ــة العاملـ ــن الطبقـ ــة بيـ ــتوى المعيشـ ــور مسـ ــة، وتدهـ ــدل البطالـ معـ
أزمـــة الهويـــة، فضـــلًا عـــن تزايـــد معـــدالت الهجـــرة إلـــى الـــدول الغربيـــة 
إلـــى خلـــق حالـــة مـــن االســـتقطاب  الصناعيـــة. وقـــد أدى هـــذا الوضـــع 
ــات  ــة والسياسـ ــن العولمـ ــن« مـ ــن »المنتفعيـ ــة بيـ ــات األوروبيـ ــل المجتمعـ داخـ
ـــن للعولمـــة  ـــن« والمعارضي ـــة مـــن جانـــب، و«المتضرري ـــة النيوليبرالي االقتصادي
والنيوليبراليـــة والذيـــن يتبنـــون مواقـــف حمائيـــة مـــن جانـــب آخـــر. ووفًقـــا 
ـــى  ـــد شـــعبيته إل ـــن المتطـــرف وتزاي ـــود اليمي ـــون صع لهـــذا الطـــرح أرجـــع محلل
تبنيـــه خطابـــات شـــعبوية مناهضـــة للعولمـــة، يصورهـــا باعتبارهـــا مســـبًبا 
رئيًســـا لألزمـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وتزايـــد المهاجريـــن والالجئيـــن 
ــة  ــكن والرعايـ ــف والسـ ــل والوظائـ ــرص العمـ ــن فـ ــاركون األوروبييـ ــن يشـ الذيـ
الصحيـــة والتعليـــم. كمـــا يصورونهـــا علـــى أنهـــا تهديـــد للهويـــة والخصوصيـــة 
ـــه هـــذه األحـــزاب خطابهـــا باألســـاس إلـــى »المتضرريـــن«  الثقافيـــة. هـــذا وتوجِّ
ــزاب  ــن األحـ ــعبي مـ ــخط الشـ ــر السـ ــى وتـ ــًة علـ ــة، العبـ ــات العولمـ ــن عمليـ مـ
الديمقراطيـــة االجتماعيـــة الســـائدة، وعـــدم الثقـــة المتزايـــد فـــي قدرتهـــا علـــى 

ــاوف.  ــذه المخـ ــتجابة لهـ االسـ

بـــروز  أســـباب  تتعـــدد 
اليميـــن المتطرف، وترجع 
فـــي مجملها إلـــى العولمة، 
التعدديـــة  إلـــى  والنظـــر 
الثقافية باعتبارها تهديًدا 
وتزايـــد  الثقافيـــة،  للهويـــة 
مـــن  الجريمـــة  معـــدالت 
المهاجريـــن،  بعـــض  ِقبـــل 
مناهضـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

الهجـــرة.  
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الهجـرة: تعـد أبـرز أسـباب صعـود اليميـن المتطـرف في أوروبا؛ إذ شـهدت أوروبا  	
فـي عـام 2015 زيـادة حـادة فـي تدفـق الالجئيـن، وفـي هـذا الصـدد تُشـير عـدة 
دراسـات إلـى تزايـد القلـق بيـن المواطنيـن األوروبييـن بشـأن تأثيـرات الهجرة على 
مجتمعاتهـم، وقـد أظهـر اسـتطالع رأي لمؤسسـة (Betz) أن 71% مـن الناخبيـن 
األلمـان حـددوا المهاجريـن علـى أنهـم أخطـر التحديـات التـي تواجـه المجتمـع 
األلماني، كما تم اعتبار قضية المهاجرين في فرنسـا ثاني أبرز العوامل الرئيسـة 
نظـر  وجهـة  بحسـب  المتطـرف،  اليميـن  أحـزاب  ودعـم  للتصويـت  دفعـت  التـي 
الناخبين الفرنسـيين. وكشـفت دراسـة أجرتها مؤسسـة (Ipsos) في سـبتمبر من 
عـام 2017، أن 5% فقـط مـن المجرييـن، و15% مـن البولنديين يعتقدون أن الهجرة 
كان لهـا تأثيـر إيجابـي علـى بالدهـم، فـي حيـن أن 67% مـن المجرييـن، و51% مـن 

البولندييـن يعتقـدون أنـه يتعيَّـن إغـالق حـدود بالدهـم أمـام الالجئيـن تماًمـا. 

واتصــالًا بقضيــة المهاجريــن، بــرز مــا يُعــَرف بنظريــة »االســتبدال العظيــم« 
(Great Replacement)، والتــي يتبناهــا قطــاع عريــض مــن أحــزاب اليميــن 
المتطــرف، والتــي طرحهــا الكاتــب »رينــو كامــو« فــي عــام 2010، وتــرى هــذه 
النظريــة أنــه ســيتم اســتبدال العــرب والشــرق أوســطيين ومواطنــي الشــمال 
الهجــرة  بفعــل موجــات  األوروبييــن األصلييــن  بالســكان  اإلفريقــي  والجنــوب 
محــو  أو  بالدهــم،  فــي  أقليــة  إلــى  األوروبييــن  يحــوِّل  قــد  ممــا  الجماعيــة؛ 
ــى  ــر الهجــرة عل ــم تصوي ــي بشــكل كامــل. وفــي هــذا اإلطــار يت العنصــر األوروب
أنهــا مؤامــرة نظمتهــا النخــب العالميــة الليبراليــة الســتبدال األجانــب بالســكان 
األصلييــن فــي الــدول الغربيــة،  األمــر يؤجــج فكــرة الخــوف مــن اآلخــر، ويدعــو 
إلــى تبنــي خطابــات عنصريــة وعدائيــة ومعاديــة لألجانــب.  وقــد بــرز مضمــون 
ــان«،  ــور أورب ــي »فيكت ــة فــي تصريحــات رئيــس وزراء المجــر الحال هــذه النظري
ــا مــا ينتقــد الهجــرة ومــا ينتــج عنهــا مــن اختــالط األوروبييــن وغيــر  الــذي دوًم

األوروبييــن، وذلــك فيمــا يُعــَرف بفكــرة »اختــالط األعــراق«.

المتطرفـــة  	 اليمينيـــة  الشـــعبوية  األحـــزاب  تســـتخدم  اإلســـالموفوبيا: 
»اإلســـالموفوبيا« بشـــكل واســـع النطـــاق فـــي عـــدة بلـــدان أوروبيـــة، وخاصـــة فـــي 
فرنســـا وبريطانيـــا التـــي يوجـــد بهمـــا عـــدد كبيـــر مـــن المهاجريـــن المســـلمين؛ 
ـــي  ـــة للمســـلمين والت ـــد مـــن الحمـــالت المعادي حيـــث تشـــن هـــذه األحـــزاب العدي
ـــز العنصـــري ضـــد األفـــراد والمجتمعـــات المســـلمة. وقـــد أشـــارت  تدعـــو للتميي
دراســـة منشـــورة فـــي مجلـــة (Geopolitics Quarterly) فـــي أبريـــل عـــام 2021 
ــي  ــلمة فـ ــة المسـ ــأن األقليـ ــن بشـ ــن األوروبييـ ــًدا بيـ ــا متزايـ ــاك قلًقـ ــى أن هنـ إلـ
أوروبـــا، وأن 40% علـــى األقـــل مـــن المواطنيـــن فـــي إيطاليـــا وبريطانيـــا وهولنـــدا 
ـــا  ـــرط.  كم ـــد مف ـــي تزاي ـــي بالدهـــم ف ـــدون أن عـــدد المســـلمين ف ـــا يعتق وألماني

صعـــود  محللـــون  أرجـــع 
وتزايـــد  المتطـــرف  اليميـــن 
شـــعبيته إلـــى تبنيـــه خطابات 
شـــعبوية مناهضـــة للعولمـــة، 
مســـبًبا  باعتبارهـــا  يصورهـــا 
رئيًســـا لألزمـــات االقتصاديـــة 
وتـزايـــــــــــــــد  واالجـتـمـاعـيـــــــــــــة، 

المهاجرين والالجئين.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

 (European Islamophobia »2020 كشـــف »تقرير اإلســـالموفوبيا األوروبي
بـــل  تتحســـن  لـــم  أوروبـــا  فـــي  اإلســـالموفوبيا  أن حالـــة   Report 2020) 
تفاقمـــت، ووصلـــت إلـــى نقطـــة تحـــول، مشـــيًرا إلـــى أنـــه فـــي ألمانيـــا وحدهـــا 
ــلمين،  ــد المسـ ــري ضـ ــز عنصـ ــة وتمييـ ــة كراهيـ ــو )901( جريمـ ــق نحـ ــم توثيـ تـ
وفـــي فرنســـا تـــم تســـجيل 235 جريمـــة كراهيـــة وتمييـــز ضـــد المســـلمين.  كمـــا 
كشـــفت دراســـة أجراهـــا المجلـــس اإلســـالمي البريطانـــي فـــي ينايـــر 2021 أن 
التعـــرض للصـــور الســـلبية للمســـلمين فـــي وســـائل اإلعـــالم يزيـــد مـــن احتماليـــة 
ـــى  ـــي تضـــر بالمســـلمين وتُفضـــي إل ـــة الت ـــن للسياســـات الحكومي دعـــم المواطني
تـــآكل حقوقهـــم. كمـــا كشـــف تقريـــر لهيئـــة لنـــدن الكبـــرى لعـــام 2021 أنـــه 
خـــالل تغطيـــة اســـتمرت لمـــدة أســـبوع مـــن ِقبـــل وســـائل اإلعـــالم البريطانيـــة، 
ــلمين.  ــن المسـ ــلبية عـ ــة سـ ــت ذات طبيعـ ــن القصـــص كانـ ــادت أن )91%( مـ أفـ
ـــى أن  ـــر 2021، إل ـــي أكتوب ـــة ف ـــة البريطاني ـــات وزارة الداخلي هـــذا وأشـــارت بيان
نحـــو )50%( مـــن ضحايـــا جرائـــم الكراهيـــة والتمييـــز العنصـــري فـــي إنجلتـــرا 
ـــى وجـــود نحـــو )2703(  ـــا إل ـــوا مـــن المســـلمين، منبًه ـــز فـــي عـــام 2020 كان وويل
 (The Swedish جرائـــم كراهيـــة ضـــد المســـلمين. وأوضـــح بحـــث لمؤسســـة
(National Council for Crime Prevention Brå فـــي مايـــو 2021 أن 
ـــة  ـــد مـــن األشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي الســـويد لديهـــم تصـــورات نمطي العدي
وســـلبية عـــن المســـلمين، وأن هـــذه التصـــورات واألفـــكار تُســـِهم فـــي توفيـــر تربـــة 

خصبـــة لجرائـــم الكراهيـــة والتمييـــز. 

وفـــي هـــذا الســـياق، كشـــف »تقريـــر اإلســـالموفوبيا األوروبـــي« لعـــام 2021 
ارتُِكـــب  النمســـا  فـــي  أن   (European Islamophobia Report 2021)
أكثـــر مـــن )1000( جريمـــة كراهيـــة وتمييـــز عنصـــري ضـــد المســـلمين، وفـــي 
بجرائـــم  الخاصـــة  الرســـمية  األرقـــام  أحـــدث  أظهـــرت  المتحـــدة  المملكـــة 
ــرة )2020-2021( أن  ــالل الفتـ ــالد خـ ــي البـ ــري فـ ــز العنصـ ــة والتمييـ الكراهيـ
45% مـــن هـــذه الجرائـــم كانـــت ضـــد المســـلمين، وأن هـــذه الجرائـــم شـــهدت 
زيـــادة خـــالل الســـنوات العشـــر األخيـــرة بنســـبة 291%، كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى 
أنـــه خـــالل عـــام 2021 ارتُِكبـــت فـــي ألمانيـــا وحدهـــا نحـــو )732( جريمـــة تتعلـــق 
ــتهداف )54( مســـجًدا و)43(  ــلمين تشـــمل اسـ ــاداة المسـ باإلســـالموفوبيا ومعـ
فـــرًدا مســـلًما، الفًتـــا االنتبـــاه إلـــى أن أغلـــب هـــذه الجرائـــم ارتكبهـــا أشـــخاص 
مـــن خلفيـــات يمينيـــة متطرفـــة. وفـــي فرنســـا ســـجل التقريـــر نحـــو )213( عمـــلًا 
ــال فـــي  ــذه األعمـ ــام 2021، وتمثلـــت نصـــف هـ ــلمين خـــالل عـ ــا للمسـ مناهًضـ
ــا  ــة اإلســـالمية، و22% منهـ ــز الثقافيـ ــادة والمراكـ ــن العبـ ــرار بأماكـ ــاق أضـ إلحـ

هجمـــات علـــى األشـــخاص. 

العديد من األشخاص 
الذين يعيشـــون في السويد 
نمطيـــة  تصـــورات  لديهـــم 
المســـلمين،  عـــن  وســـلبية 
واألفـــكار  التصـــورات  وهـــذه 
تربـــة  توفيـــر  فـــي  ُتســـِهم 
الكراهيـــة  لجرائـــم  خصبـــة 

والتمييـــز.  
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»الهويـــة  أفـــكار  تعـــد 
»القوميـــة« و   الـوطـنـيـــــــة« 
و »القيـــم الوطنيـــة« والتـــي 
تتناقـــض فـــي المقابل مع 
الثقافـــي  التعـــدد  قضايـــا 
وعملية التكامل األوروبي، 
القضايـــا  وأبـــرز  أهـــم  مـــن 
والمفاهيـــم الرئيســـة التي 
اليميـــن  أحـــزاب  يســـتغلها 
جـــذب  فـــي  المتطـــرف 

األصوات االنتخابية.  

النزعـة القوميـة: أو مـا يُعـَرف بــ »Nativism« وهـي أيديولوجية تتمسـك بفكرة أن  	
الـدول يجـب أن يقطنهـا فقـط أفـراد مـن المجموعـة العرقيـة نفسـها أو مـا يُسـمى بـ 
»األمة« (The Nation)، وترى أن السـكان غير األصليين يشـكلون تهديًدا أساسـّيًا 
الوطنيـة« و«القوميـة« و«القيـم  »الهويـة  أفـكار  تعـد  لـذا  القوميـة.  الدولـة  لتجانـس 
الوطنيـة« والتـي تتناقـض فـي المقابـل مـع قضايـا التعـدد الثقافـي وعمليـة التكامـل 
أحـزاب  يسـتغلها  التـي  الرئيسـة  والمفاهيـم  القضايـا  وأبـرز  أهـم  مـن  األوروبـي، 
اليميـن المتطـرف فـي جـذب األصـوات االنتخابيـة؛ حيـث كشـفت دراسـة منشـورة 
فـي أبريـل عـام 2021 مـن ِقبـل مجلـة (Geopolitics Quarterly) أن المخـاوف 
المتعلقـة بفقـدان »التكامـل الثقافـي« فـي نحو 18 دولة أوروبية مثَّلت تسـعة أضعاف 
المخـاوف االقتصاديـة. وفـي هـذا السـياق، تنامـت فكـرة »التشـكيك فـي االتحـاد 
األوروبـي« (Euroscepticism) بيـن تيـار اليميـن المتطـرف، حيـث تعتقـد أحـزاب 
اليمين المتطرف أن االتحاد األوروبي تسـبب في انتهاك السـيادة الوطنية، وتذويب 
الهويـات الوطنيـة لصالـح الهويـة األوروبيـة الموحـدة، مـن خـالل إزالـة الحـدود بيـن 
دول االتحـاد وتوسـيعها، كمـا تسـببت العولمـة واألزمـات االقتصاديـة فـي منطقـة 
اليـورو (Eurozone crises) فـي تنامـي االنتقـادات الموجهة إلى االتحاد األوروبي 
بيـن أنصـار اليميـن المتطـرف، ومـن ثـّم، أصبـح التشـكيك فـي االتحـاد األوروبـي 
إحـدى السـمات الرئيسـة ألحـزاب اليميـن المتطـرف، التـي تـرى أن توسـع التكتـل 
األوروبـي يشـكل تهديـًدا لهويتهـا الثقافيـة والوطنية، كما تحمله المسـؤولية الرئيسـة 
عـن مشـكالت ارتفـاع معـدالت الجريمـة، وعـدم السـيطرة علـى الحـدود، وإهـدار 

األمـوال، فضـلًا عـن وضـع العقبـات والعراقيـل البيروقراطيـة. 

وتجـدر اإلشـارة فـي هـذا اإلطـار إلـى أن األزمـة األوكرانيـة األخيـرة تعـد مـن أهـم 
األزمـات التـي تقـوض ثقـة المواطـن األوروبـي فـي قـدرة االتحاد األوروبـي على توفير 
األمن والسـالم للقارة؛ حيث إنه منذ ضم روسـيا لجورجيا في عام 2008، ثم قيامها 
بضـم شـبه جزيـرة القـرم فـي عـام 2014، لـم يتمكـن االتحـاد األوروبـي مـن اتخـاذ أي 
إجـراء حاسـم إليقـاف ذلـك، األمـر الـذي يعزز مـن ثقة المواطـن األوروبي في خطاب 
األحـزاب اليمينيـة المتطرفـة المشـككة فـي االتحـاد األوروبـي، وفـي طرحهـا الـذي 
يؤكـد أن المشـروع األوروبـي ال يوفـر الضمانـات الكافيـة لتحقيـق األمـن والسـالم 
قـدرة  عـدم  إلـى  باإلضافـة  المختلفـة،  والتحديـات  التهديـدات  هـذه  مواجهـة  فـي 
االتحـاد علـى توفيـر الرفاهيـة االقتصاديـة، وخاصـة فـي وقـت تعانـي فيـه القـارة مـن 
ارتفـاع معـدالت البطالـة والتضخـم والديـن الخارجـي، وانخفـاض النمـو االقتصـادي، 
والتفـاوت االقتصـادي الكبيـر بيـن الـدول األعضـاء، وال سـيَّما بعـد جائحـة فيـروس 
كورونـا، ومنـذ أزمـة تدفـق الالجئيـن، واألزمـة الماليـة العالميـة التـي اندلعـت في عام 
2008 ؛ لذلـك وجـد الناخـب األوروبـي مـالًذا فـي مفهـوم الدولـة القوميـة والخطـاب 
ـح -بشـكل كبيـر- أن يشـكل تهديـًدا قوّيًـا  الحمائـي االنعزالـي. األمـر الـذي مـن المرجَّ

لذلـك الكيـان اإلقليمـي، ويقـوض المشـروع األوروبـي فـي المسـتقبل القريـب. 



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

493

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

مستقبل اليمين المتطرف وتداعياته على االتحاد األوروبي
ــح أن يســتمر تصاعــد أحــزاب اليميــن المتطــرف، وأن تــؤدي اســتراتيجية  مــن المرجَّ
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  القضايــا  بيــن  الجمــع  علــى  وقدرتهــا  األحــزاب  هــذه 
مــن  المزيــد  تعزيــز شــعبيتها وتحقيــق  إلــى  الذكــر  المختلفــة ســالفة  والثقافيــة 
االنتصــارات اليمينيــة فــي جميــع أنحــاء القــارة األوروبيــة؛ حيــث يقــدم اليميــن 
ــة لألزمــات المختلفــة الناجمــة عــن العولمــة، مــع  ــة وحمائي ــولًا قومي المتطــرف حل
معاداتــه الشــديدة لقضيــة الهجــرة التــي تمثــل الهاجــس الرئيــس للشــعوب األوروبيــة، 
باإلضافــة إلــى تكثيــف جهــوده فــي اســتغالل تراجــع ثقــة الناخــب األوروبــي فــي 
ــة،  النخــب الحاكمــة، وفشــل أحــزاب اليســار والوســط فــي إدارة األزمــات المختلف

ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي. 

وفي ضوء ذلك، تتباين االتجاهات حول التداعيات والسيناريوهات المستقبلية لصعود 
أحزاب اليمين المتطرف على االتحاد األوروبي، وتمثلت أبرز هذه االتجاهات في:

االتجــاه األول )تفــكك االتحــاد األوروبــي(: يــرى احتماليــة أن يــؤدي صعــود  	
ــار  ــى »تفــكك أو انهي ــة إل ــى مســتوى القــارة األوروبي ــن المتطــرف عل قــوى اليمي
االتحــاد األوروبــي« خــالل الســنوات القادمــة، إذ قــد تدفــع االنتقــادات الحــادة 
الموجهــة لــه الــدول األعضــاء بــه إلعــادة النظــر فــي عضويتــه، وقــد يــؤدي هــذا 
الصعــود المالحــظ لقــوى اليميــن المتطــرف، ال ســيَّما فــي االتحــاد والبرلمــان 
األوروبــي، إلــى زيــادة الضغــوط والمطالبــات بإعــادة هيكلــة االتحــاد، وإلغــاء 
ــة الوطنيــة  ــا، وإعــادة تعريــف الهوي ــة اليــورو، ووقــف تدفــق الالجئيــن نهائًيّ عمل
لشــعب كل دولــة علــى حــدة، األمــر الــذي يشــكل تهديــًدا مباشــًرا علــى مشــروع 
أوروبــا الموحــدة. كمــا يــرى مراقبــون أن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوربــي، 
قــد يدفــع المزيــد مــن الــدول لإلقــدام علــى هــذه الخطــوة، وقــد تــؤدي هــذه 

الظاهــرة إلــى تفــكك االتحــاد. 

وفــي هــذا اإلطــار، مــن المتوّقــع أن تتراجــع القيــم الليبراليــة والديمقراطيــة 
علــى مســتوى القــارة، وأن تحــل محلهــا أفــكار وســلوكيات التحيــز والعنــف تجــاه 

ــن. ــام الالجئي ــات، وإغــالق الحــدود أم ــب واألقلي األجان

االتجــاه الثانــي )محدوديــة التأثيــر(: يــرى محدوديــة تأثيــر صعــود اليميــن  	
المتطــرف علــى مســتقبل االتحــاد األوروبــي، ومــا يشــكله مــن تهديــدات محتملــة؛ 
ــار اليميــن المتطــرف فــي  ويعــزو هــذا االتجــاه إلــى وجــود انقســامات داخــل تي
ــن المتطــرف فــي شــرق وغــرب  ــن أحــزاب اليمي ــات، خاصــة بي ــرؤى والتوجه ال
ــي  ــا، ويتبــدى هــذا الخــالف فــي نمــط التصويــت داخــل البرلمــان األوروب أوروب
فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن القضايــا السياســية واالقتصاديــة والتنمويــة، ممــا يشــير 

ح أن يستمر  من المرجَّ
اليميـــن  أحـــزاب  تصاعـــد 
تـــؤدي  وأن  المتطـــرف، 
اســـتراتيجية هـــذه األحـــزاب 
الجمـــع  علـــى  وقدرتهـــا 
االقتصاديـــة  القضايـــا  بيـــن 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 
المختلفة ســـالفة الذكر إلى 
وتحقيـــق  شـــعبيتها  تعزيـــز 
االنتصـــارات  مـــن  المزيـــد 
اليمينيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 

األوروبيـــة.   القـــارة 
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إلــى صعوبــة تبنــي أحــزاب اليميــن المتطــرف علــى مســتوى القــارة األوروبيــة 
لموقــف موحــد حيــال العديــد مــن هــذه القضايــا، ومــن ثــّم، ال يمثــل هــذا التيــار 

كتلــة تصويتيــة موحــدة داخــل البرلمــان األوروبــي.  

وفــي هــذا الســياق، فإنــه علــى الرغــم مــن وجــود أفــكار وتوجهــات مشــتركة بيــن 
أحــزاب اليميــن المتطــرف، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة الهجــرة، فــإن هنــاك 
خالفــات واضحــة فيمــا يتعلــق بقضيــة االعتبــارات القومية وأطروحــات المصالح 
الوطنيــة الضيقــة مــن جانــب، وقضيــة االندمــاج والتكامــل األوروبــي مــن جانــب 
ــا فكــرة »التكامــل  آخــر، إذ تعــارض أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي غــرب أوروب
األوروبــي« وتُعلــي مــن المصالــح الوطنيــة والنزعــة القوميــة، فــي حيــن ال تعــارض 
ــز  ــا أفــكار التكامــل األوروبــي وتعزي أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي شــرق أوروب
مؤسســاته؛ نظــًرا إلــى أن أغلــب دول شــرق أوروبــا ليســت عضــًوا فــي االتحــاد، 

كمــا أنهــا تســتفيد منــه دون أن تتحمــل عــبء تمويلــه. 

وهــو  	 )تراجــع ســلطة االتحــاد األوروبــي وعرقلــة عملــه(:  الثالــث  االتجــاه 
اتجــاه يتبنــى موقًفــا وســًطا؛ حيــث يــرى أن صعــود أحــزاب اليميــن المتطــرف فــي 
أوروبــا بجانــب تغلغلهــا داخــل مؤسســات االتحــاد األوروبــي لــن يــؤدي إلــى تفكيــك 
االتحــاد أو تهديــد وحــدة الصــف األوروبــي، أو خــروج المزيــد مــن أعضائــه علــى 
ــي داخــل  ــى ســير العمــل بشــكل طبيع ــًدا عل ــه يشــكل تهدي ــا، لكن غــرار بريطاني
مؤسســات االتحــاد األوروبــي، وخاصــة داخــل البرلمــان األوروبــي، األمــر الــذي 
قــد يــؤدي إلــى تغييــر موازيــن القــوى السياســية داخلــه. باإلضافــة إلــى ذلــك يــرى 
هــذا االتجــاه أن صعــود اليميــن المتطــرف ســيؤدي إلــى الحــد مــن ســلطة وتدخــل 
ــق  ــا يتعل ــدول االتحــاد، خاصــة فيم ــة ل ــي الشــؤون الداخلي ــي ف االتحــاد األوروب

بملــف الهجــرة والسياســات االقتصاديــة.

وختاًمــا، نخلــص ممــا ســبق أن ثّمــة اتجاًهــا مالحًظــا في الســنوات األخيــرة لتصاعد 
اليميــن المتطــرف علــى مســتوى عــدة دول أوروبيــة، األمــر ترجــع أســبابه بشــكل 
رئيــس إلــى زيــادة تدفقــات الهجــرة والالجئيــن، وتــآكل الثقــة فــي النخــب الحاكمــة 
والتيــارات الليبراليــة واالجتماعيــة، وعجزهــا عــن حــل العديــد من األزمــات الداخلية 
والخارجيــة، باإلضافــة إلــى العولمــة ومــا تبعهــا مــن أزمــات اقتصاديــة وثقافيــة 
واجتماعيــة يعانــي منهــا المواطــن األوروبــي، وتنامــي النزعــة القوميــة المشــككة 
ــة الروســية  ــدالع األزم ــا، وان ــي، ال ســيما عقــب جائحــة كورون فــي االتحــاد األوروب
األوكرانيــة، واللتيــن كانــت لهمــا تداعيــات ســلبية عديــدة علــى الــدول األوروبيــة، 
لــذا فــإن هــذه الظاهــرة مرشــحة للتوســع فــي دول أوروبيــة أخــرى فــي المســتقبل 
القريــب، األمــر الــذي ســيكون لــه تداعيــات مختلفــة علــى االتحــاد األوروبــي، كمــا 

ــا الموحــدة.  سيشــكل حجــر عثــرة أمــام مســاعي تحقيــق مشــروع أوروب

على الرغـــم من وجود 
مشـــتركة  وتوجهـــات  أفـــكار 
اليميـــن  أحـــزاب  بيـــن 
فيمـــا  خاصـــة  المتطـــرف، 
الهجـــرة،  بقضيـــة  يتعلـــق 
فإن هناك خالفات واضحة 
بقضيـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
القوميـــة  االعتبـــارات 
المصالـــح  وأطروحـــات 
مـــن  الضيقـــة  الوطنيـــة 
االندمـــاج  وقضيـــة  جانـــب، 
مـــن  األوروبـــي  والتكامـــل 

آخـــر.   جانـــب 
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وســط انشــغال العالــم بمــا يجــري علــى الســاحة األوكرانيــة، أقــرَّ الرئيــس الروســي 
»فالديميــر بوتيــن« فــي الخامــس مــن ســبتمبر 2022، وثيقــة جديــدة للسياســة 
الخارجيــة تحــت مســمى »السياســة اإلنســانية« (Humanitarian Policy)، تقــوم 
ــى الرغــم مــن  ــم الروســي« (Russian World). وعل ــوم »العال ــج لمفه ــى التروي عل
ــن،  ــة الواســعة للكرملي ــة الوثيقــة الروســية لفهــم توجهــات السياســة الخارجي أهمي
فإنهــا لــم تلــق رواًجــا كبيــًرا فــي وســائل اإلعــالم العالميــة. وتنــص الوثيقــة المكونــة 
مــن 31 صفحــة علــى أنــه يتعيــن علــى روســيا »حمايــة وصــون وتعزيــز القيــم والُمثــل 

العليــا للعالــم الروســي«. 

وقـــد أكـــدت الوثيقـــة حاجـــة موســـكو إلـــى تعميـــق عالقاتهـــا مـــع المواطنيـــن الـــروس 
فـــي الخـــارج، ال ســـيما فـــي دول االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق، مـــن أجـــل الحفـــاظ 
علـــى اللغـــة والثقافـــة والهويـــة الروســـية. كمـــا أبـــرزت أهميـــة تعزيـــز التعـــاون 
ـــب  ـــى جن ـــا إل ـــا، جنًب ـــة وإفريقي ـــكا الالتيني الروســـي مـــع دول الشـــرق األوســـط وأمري
مـــع الـــدول الســـالفية، والـــدول اآلســـيوية كالصيـــن والهنـــد. ودعـــت أيًضـــا إلـــى تقويـــة 
الروابـــط مـــع جمهوريتـــي دونيتســـك ولوهانســـك االنفصاليتيـــن فـــي شـــرق أوكرانيـــا. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أكـــدت الوثيقـــة ســـعي روســـيا لتعزيـــز صورتهـــا العالميـــة 
ـــاظ  ـــدد األقطـــاب والحف ـــى تشـــكيل نظـــام عالمـــي متع ـــة تســـعى إل ـــة ديمقراطي كدول

علـــى التنـــوع الثقافـــي والحضـــاري. 

وتركــز الوثيقــة علــى 4 أهــداف رئيســة لرســم مســار سياســات روســيا فــي »المجــال 
الروســية  واألخالقيــة  الروحيــة  القيــم  حمايــة  حــول  يــدور  األول:  اإلنســاني«؛ 
التقليديــة، والثانــي: يتمحــور حــول تعريــف المجتمــع العالمــي بالتــراث التاريخــي 
والثقافــي للشــعب الروســي، والثالــث: يقــوم علــى اإلثــراء المتبــادل فيمــا بيــن ثقافــات 
شــعوب االتحــاد الروســي والــدول األجنبيــة، والرابــع: ينطــوي علــى تطويــر التعــاون 

الدولــي علــى أســاس عــادل وغيــر تمييــزي. 

»العالـــم الروســـي«.. أيديولوجيا 
جديدة للسياسة الخارجية الروسية

اهلل عبـــد  فيصـــل  أ. 

باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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أوًلا: مفهوم »العالم الروسي« بين األصل والتأصيل
تســعى عقيــدة السياســة الخارجيــة الروســية الجديــدة إلعــادة إحيــاء مفهــوم »العالــم 
الروســي« أو »روســكي ميــر« ، وهــو مصطلــح ليــس بجديــد؛ إذ ِصيــَغ ألول مــرة فــي 
األوســاط السياســية الروســية بعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي، فــي محاولــة إلصباغه 
بالهويــة الوطنيــة التاريخيــة لروســيا. ويتمحــور المفهــوم المذكــور حــول فكــرة مفادها 
أن علــى موســكو واجًبــا مقدًســا بالدفــاع عــن الناطقيــن باللغــة الروســية فــي أرجــاء 
د الحضــارة الروســية، كمــا يتــالءم مفهــوم »العالــم  العالــم كافــة، فضــلًا عــن تأكيــد تفــرُّ
الروســي« مــع االتجــاه األوســع للمفكريــن وصنــاع السياســات الــروس الذيــن يتطلَّعــون 

لرســم دور مســتقبلي لالتحــاد الروســي الجديــد. 

وقد ظَلّ الرئيس الروسـي »فالديمير بوتين« على مدى سـنوات يسـلط الضوء على ما 
رأى أنه يمثل مصيًرا مأسـاوّيًا لنحو 25 مليون فرد من أصول روسـية وجدوا أنفسـهم 
يعيشـون خـارج أراضـي روسـيا فـي دول مسـتقلة حديًثـا فـي أعقـاب انهيـار االتحـاد 
الجيوسياسـية«.   بالـ«كارثـة  الـذي وصفـه  الحـدث  وهـو  عـام 1991،  فـي  السـوفيتي 
هـذا وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الرئيـس »بوتيـن« سـبق أن كشـف عـن رؤيـة مماثلـة فيمـا 
روسـكي  »مؤسسـة  بإنشـاء  لمرسـوم  بتوقيعـه  عملّيًـا  الرؤيـة  هـذه  وتُرِجَمـت  مضـى، 
ميـر« (Russkiy Mir Foundation) فـي يونيـو 2007؛ بهـدف تعزيـز اللغـة والثقافـة 
الروسـية إقليمّيًا ودولّيًا. ويُذَكر أن مقاربة هذه المؤسسـة اليوم بشـأن مفهوم »العالم 

الروسـي« تشـمل أي شـخص يتحـدث اللغـة الروسـية فـي العالـم. 

بعــد ذلــك كيَّــف الكرمليــن مفهــوم »العالــم الروســي« كـــ »فكــرة إرشــادية«، والتــي 
اســتهدفت تأصيــل األفــكار القوميــة وربطهــا بعقيــدة السياســة الخارجيــة الروســية 
الجديــدة، مــن خــالل تعظيــم الــدور التاريخــي لروســيا فــي محيطهــا الجغرافــي 
بهــدف إعــادة توحيــد المجتمعــات الروســية.  باإلضافــة إلــى ذلــك، يُغــذي هــذا 
المفهــوم اعتقــاد القيــادة السياســية الروســية بأنهــا تمتلــك مناطــق نفــوذ شــرعية فــي 
ــى موســكو مســؤولية االســتمرار  دول االتحــاد الســوفيتي الســابق؛ ممــا يفــرض عل
فــي الحفــاظ علــى مــا تَُعــده مجالهــا الحيــوي مــن البلطيــق إلــى آســيا الوســطى، مــن 
ــدول  ــع ال ــة والسياســية والعســكرية م ــة واالقتصادي ــط الثقافي ــز الرواب خــالل تعزي

الواقعــة فــي هــذا النطــاق الجغرافــي.  

تســـعى عقيـــدة السياســـة 
الخارجيـــة الروســـية الجديـــدة 
إلعـــادة إحيـــاء مفهـــوم »العالـــم 
 )Russian World( »الروسي
أو »روسكي مير«، وهو مصطلح 
ألول  ِصيـــَغ  إذ  بجديـــد؛  ليـــس 
مـــرة فـــي األوســـاط السياســـية 
الروســـية بعـــد تفـــكك االتحـــاد 
محاولـــة  فـــي  الســـوفيتي، 
الوطنيـــة  بالهويـــة  إلصباغـــه 

لروســـيا.   التاريخيـــة 
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ثانًيا: قراءة تحليلية للوثيقة الروسية
ــن  ــن مـ ــض المحلليـ ــاوف بعـ ــانية« مخـ ــة اإلنسـ ــة »السياسـ ــن وثيقـ ــف عـ ــار الكشـ أثـ
احتمـــال توجـــه موســـكو لتوســـيع مجـــال نفوذهـــا وهيمنتهـــا فـــي المنطقـــة، فضـــلًا عـــن 
ـــن  ـــدم لروســـيا م ـــن موطـــئ ق ـــم تك ـــة ل ـــي مناطـــق جغرافي ـــر ف ـــب دور خارجـــي أكب لع
قبـــل، فـــي حيـــن ينظـــر تيـــار آخـــر للوثيقـــة باعتبارهـــا تهـــدف لتعزيـــز القـــوة الناعمـــة 
لروســـيا إلـــى جانـــب تحســـين صورتهـــا الخارجيـــة. وفيمـــا يلـــي يمكـــن اســـتعراض 
أبـــرز هـــذه الـــرؤى، ومـــا تســـتند إليـــه مـــن أفـــكار فـــي تحليـــل مالمـــح عقيـــدة السياســـة 

الخارجيـــة الروســـية الجديـــدة.

	. إحياء اإلمبراطورية الروسية 
يجــادل البعــض بــأن عقيــدة السياســة الخارجيــة الروســية الجديــدة تقــوم علــى 
بهــدف  »الســوفيتية«  روســيا  اســتعادة  إلــى  تهــدف  »توســعية«  سياســات  أســاس 
تحقيــق الهيمنــة »األوراســية« ، كمحاولــة عمليــة مــن جانــب القيــادة الروســية إلعــادة 
الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة إلــى الفلــك الروســي عبــر اســتعادة الهيمنــة علــى 
دول حلــف وارســو الُمنهــار. ويقــوم ذلــك علــى فكــرة مفادهــا أن حضــارة الدولــة 
الروســية منخرطــة فــي حالــة صــراع دائــم مــع الغــرب، ممــا يفــرض عليهــا ضــرورة 
أن تكــون متفوقــة علــى األصعــدة كافــة، ســواء علــى المســتوى الفكــري والثقافــي عبــر 
دعــم القوميــة الروســية فــي الخــارج، أو علــى المســتوى السياســي والعســكري عبــر 

ــا والغــرب. االنتصــار فــي الصــراع ضــد أوكراني

وفــي هــذا الســياق، يــرى بعــض المحلليــن أن رؤيــة »بوتيــن« للحضــارة الروســية 
باعتبارهــا حضــارة ذات طبيعــة متفــردة تَُعد األســاس األيديولوجي للعملية العســكرية 
فــي أوكرانيــا، والتــي تطبــق مفهــوم تفــوق »الجوهــر الروحــي« لألمــة الروســية الممتدة 

لعقــود وحتــى قــرون مــن الزمــن علــى »الغــرب المتدهــور«.  

وتتفــق هــذه التوجهــات مــع رؤى الُمفكريــن والنخبــة السياســية فــي روســيا، وفــي مقدمتهــم 
ــن«  ــل الُمنظــر لبوتي ــب »العق ــه لق ــق علي ــذي أُطل ــن« ال الفيلســوف الروســي »ألكســندر دوجي
والــذي يُنَظــر إليــه علــى أنــه مــن وضــع األســاس الفكــري واأليديولوجــي لألوراســية الجديــدة 
فــي كتابــه »النظريــة السياســية الرابعــة« ؛ حيــث اعتبــر أن روســيا ليســت شــرقية وال غربيــة، 
ــة أوراســية  ــاء إمبراطوري ــى أن إحي ــة، مشــيًرا إل ــة الغربي ــة الهيمن ــا مواجه ــي عليه ــه ينبغ وأن
روســية يبــدأ بفــرض الهيمنــة علــى الفضــاء الســوفيتي الســابق، وأن ذلــك يمثــل حجــر األســاس 

الســتعادة أمجــاد روســيا.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، يـــرى محللـــون غربيـــون أن الرئيـــس »بوتيـــن« بـــات مقتنًعـــا بـــأن دوره 
التاريخـــي ال يقتصـــر فقـــط علـــى الســـعي الســـتعادة أمجـــاد اإلمبراطوريـــة الروســـية، 

»تقـــوم عقيـــدة السياســـة 
الخارجيـــة الروســـية الجديدة 
سياســـات  أســـاس  علـــى 
روســـيا  اســـتعادة  إلـــى  تهـــدف 
تحقيـــق  بهـــدف  »الســـوفيتية« 
الهيمنـــة »األوراســـية«، وتتفـــق 
رؤى  مـــع  التوجهـــات  هـــذه 
الُمفكرين والنخبة السياســـية 
مقدمتهـــم  وفـــي  روســـيا،  فـــي 
الفيلسوف الروســـي »ألكسندر 
عليـــه  ُأطلـــق  الـــذي  دوجيـــن« 
الُمنظـــر  »العقـــل  لقـــب 

لبوتيـــن«.  
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ــام  ــت أســـس نظـ ــي أرسـ ــة التـ ــات القوميـ ــة تقويـــض النزعـ ــمل محاولـ ــد ليشـ ــل يمتـ بـ
ـــى أن  ـــة المعاصـــر فـــي منطقـــة أوراســـيا.  وفـــي هـــذا اإلطـــار، تجـــدر اإلشـــارة إل الدول
الرئيـــس »بوتيـــن« ســـبق أن أصـــدر مقـــالًا مطـــولًا عـــن أوكرانيـــا فـــي أواخـــر عـــام 2021، 
ـــد خاللـــه الـــدور اإلقليمـــي القيـــادي لروســـيا، كمـــا اســـتنكر فكـــرة الدولـــة واألمـــة  أَكّ
ـــي شـــعب واحـــد  ـــى أن الشـــعبين الروســـي واألوكران ـــة، مـــن خـــالل اإلشـــارة إل األوكراني

ـــه الوطـــن نفســـه.   ينبغـــي أن يجمع

2. »العالم الروسي« كأداة للقوة الناعمة
ســعت روســيا إلــى دفــع مشــروعها الخــاص للقــوة الناعمــة لتعزيــز تأثيرهــا الثقافــي 
مــن خــالل طــرح مفهــوم »العالــم الروســي« ، والــذي برغــم طرحــه كإطــار اســتراتيجي 
لتعزيــز القــوة الناعمــة، فــإن البعــض -خاصــة فــي الغــرب- ينظــر إليــه كوســيلة مــن 
ســه هــذا  ــة، لمــا يكِرّ ــدول اإلقليمي ــة لل جانــب موســكو للتدخــل فــي الشــؤون الداخلي
المفهــوم مــن أفــكار اســتخدمها البعــض لتبريــر ســيطرة الجيــش الروســي علــى أجــزاء 

مــن أوكرانيــا. 

إذ يُشــار إلــى األجنــدة التــي وضعهــا الكرمليــن لتبريــر العمــل العســكري فــي أوكرانيــا 
علــى أنهــا تُمثــل تتويًجــا لسلســلة مــن الــرؤى والتصــورات المســتقبلية، وتجــدر اإلشــارة 
إلى أنه بالرغم من تأكيد وســائل اإلعالم الروســية أن وثيقة السياســة اإلنســانية أداة 
للقــوة الناعمــة تهــدف إلــى تعزيــز مكانــة روســيا الدوليــة وتحييــد النزعــات السياســية 
ــم،  ــي مفاهي ــر أن عــودة روســيا لتبن ــإن البعــض اعتب ــة لروســيا، ف ــة المعادي والثقافي
الجيوسياســي  الســياق  فــي  الروســي«  و«العالــم  التقليديــة«  القيــم  »حمايــة  مثــل: 
الراهــن، قــد تنبــئ باحتماليــة عــدم توقــف موســكو عنــد حــد مســاعيها لضــم األراضــي 
ــة، بــل يمكــن أن تواصــل خطــط دمــج بيالروســيا، ومولدوفــا، ودول جنــوب  األوكراني
القوقــاز وآســيا الوســطى؛ حيــث ســتكون جميعهــا عرضــة للتوســع الروســي إذا نجحــت 

العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا. 

ثالًثــا: مســتقبل الــدور الروســي فــي ضــوء عقيدة السياســة 
الخارجيــة الجديدة

تشــير العديــد مــن التقديــرات إلــى أن عقيــدة السياســة الروســية الخارجيــة الجديــدة 
تمثــل إعالًنــا عــن ظهــور نســخة جديــدة مــن النظــام العالمــي، ال ســيما فــي ظــل 
إشــارة الوثيقــة إلــى دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ باعتبارهــا المهيمــن الثقافــي 
واالقتصــادي والتكنولوجــي الجديــد علــى النظــام الدولــي، األمــر الــذي يفتــح المجــال 
ــى  ــم عل ــي تحــدي النظــام القائ ــم متعــدد األقطــاب«، وبالتال أمــام التحــول »نحــو عال
القواعــد الــذي يقــوده الغــرب ؛ ممــا يحــوِّل نمــوذج الصــراع بيــن كٍلّ مــن روســيا والغرب 
مــن لغــة المصالــح الجيوسياســية واالقتصاديــة إلــى لغــة القيــم الحضاريــة؛ إذ تتحــدى 

بيـــن  الصـــراع  بـــات 
موســـكو والغرب يتجاوز حد 
الجيوسياســـي،  التنافـــس 
صـــراع  إلـــى  ليتحـــول 
وحضـــاري  أيديولوجـــي 
ُيمهد الطريق لشـــكل جديد 
من الحرب الباردة، ويكشـــف 
الســـتار عـــن نمـــوذج جديـــد 

الدولـــي.   النظـــام  مـــن 
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ــة، مــن خــالل طــرح منظومــة  ــة فــي العولمــة والليبرالي ــة ممثَّل ــم الغربي روســيا القي
بديلــة مــن القيــم الحضاريــة.

ــذر التمــدد الروســي المحتمــل فــي الفضــاء األوراســي، والــذي  ــع أن يُن ومــن المتوقَّ
ــة القــوى األطلســية فــي  ــود روســيا كقــوة أوراســية فــي مواجه ــه صع قــد ينجــم عن
نظــام عالمــي ذي طبيعــة جيوسياســية جديــدة، بمواجهــة مســتقبلية حتميــة بيــن 

ــو. ــف النات روســيا وحل

وختاًمـــا، يُمكـــن القـــول إن عقيـــدة السياســـة الخارجيـــة الروســـية الجديـــدة التـــي 
ـــا مماثـــلًا أال وهـــو »عقيـــدة  تعتمـــد مفهـــوم »العالـــم الروســـي« تتحـــدى مبـــدأ أمريكّيً
الدفـــاع  وزارة  وكيـــل  أطلقهـــا  التـــي   )Wolfowitz Doctrine( وولفويتـــز« 
األمريكيـــة لشـــؤون السياســـة »بـــول وولفويتـــز« بعـــد تفـــكك االتحـــاد الســـوفيتي فـــي 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي، والتـــي تقـــول بـــأن »الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة هـــي 
القـــوة العظمـــى الوحيـــدة المهيمنـــة فـــي العالـــم، وتســـعى لتكريـــس هـــذا الوضـــع 
علـــى الســـاحة الدوليـــة«. لقـــد بـــات الصـــراع بيـــن موســـكو والغـــرب يتجـــاوز حـــد 
التنافـــس الجيوسياســـي، ليتحـــول إلـــى صـــراع أيديولوجـــي وحضـــاري يُمهـــد 
الطريـــق لشـــكل جديـــد مـــن الحـــرب البـــاردة، ويكشـــف الســـتار عـــن نمـــوذج جديـــد 

مـــن النظـــام الدولـــي.  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

500

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



المشـهد االنتخابي 2023



االنتخابات المبكرة وإشكاليات الديمقراطية التركية

مستقبل حكومة نتنياهو الجديد

خريطة االنتخابات في إفريقيا 2023.. الفرص والتحديات

هندسة االنتخابات التونسية: سياسة بال أحزاب

مستقبل الداخل األمريكي في ظل نتائج انتخابات الكونجرس

نتائـــج انتخابـــات التجديـــد النصفـــي للكونجـــرس ومســـتقبل السياســـة 
الخارجيـــة األمريكيـــة فـــي 2023
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االنتخابــات  السياســية،  محطاتهــا  أهــم  عــن  تركيــا  تفصــل  فقــط  أشــهر  ســتة 
ــي بالتزامــن  ــو 2023، وتأت ــي ماي ــي ســتعقد ف ــرة، والت ــة المبك الرئاســية والبرلماني
مــع مــرور مائــة عــام علــى نشــأة تركيــا الراهنــة، بموجــب معاهــدة لــوزان 1923، 
بعــد انهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة علــى أيــدي الــدول الغربيــة آنــذاك. وجديــر 
ــن بشــهر، وفــق مــا ألمــح  ــات تعقــد  مبكــًرا عــن موعدهــا المعل بالذكــر أن االنتخاب
إليــه الرئيــس »أردوغــان«، بحجــة تجنــب تفــادي تأثيــر اإلجــازات الصيفيــة ســلًبا 
علــى المشــاركة فــي التصويــت، ال ســيما إذا تطلــب األمــر إجــراء جولــة ثانيــة بعــد 
شــهرين مــن الجولــة األولــى. وأًيّــا كان الموعــد، فاالنتخابــات الرئاســية تحديــًدا تعــد 
بمثابــة اختبــار لشــخص الرئيــس »أردوغــان« وللنظــام الرئاســي الــذي تــم العمــل بــه 
منــذ 2018، وأتــاح صالحيــات واســعة للرئيــس علــى حســاب البرلمــان والقضــاء 
ــات  ــا إلــى جنــب مــع إهــدار التوازن ل هيــكل رئاســي مركــزي، جنًب ــا، حيــث ّتشــكَّ مًع
والــدور  العامــة  الحريــات  ســيما  ال  الديمقراطــي،  التعــددي  بالحكــم  المرتبطــة 

المســتقل للقضــاء.

وهــو النظــام الــذي تَِعــد المعارضــة -إذا مــا فــازت بأغلبيــة برلمانيــة- بتغييــره، 
والعــودة مــرة أخــرى إلــى النظــام البرلمانــي، حيــث تتقلــص فيــه صالحيــات الرئيــس 
ويســتعيد البرلمــان صالحيــات أوســع فــي إدارة البــالد وتشــكيل الحكومــة، ومــن 
ثــّم، اســتعادة حالــة الديمقراطيــة التــي ُفقــدت فــي ظــل المفاســد السياســية التــي 
صاحبــت النظــام الرئاســي، والتــي وصفتهــا كثيــر مــن التحليــالت العلمية والسياســية 

»باالســتبداد التنافســي«.

ــة التــي تُجــرى فيهــا انتخابــات  ــح »االســتبداد التنافســي« إلــى الحال ويشــير مصطل
بيــن أحــزاب عديــدة، ولكنهــا تفتقــد الشــفافية والنزاهــة، وتكــون ُمعرضــة لالنتهاكات 
مــن الحــزب الحاكــم، فضــال عــن قيــود مختلفــة تحــد مــن حريــة اإلعــالم بشــكل عــام، 
وتــزداد فيهــا حــاالت محاكمــة الصحفييــن والسياســيين المعارضيــن، والــزج بكثيــر 

االنتخابات المبكرة وإشكاليات 
الديمقراطية التركية

د. حسن أبو طالب

عضو اللجنة االستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
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منهــم إلــى الســجون، وهــو مــا حــدث بأشــكال متنوعــة فــي الفتــرة التــي تولــى فيهــا 
الرئيــس »أردوغــان« حكــم البــالد بموجــب النظــام الرئاســي منــذ 2018، والــذي 

تُجــرى فــي ظلــه االنتخابــات المبكــرة المقــررة لعــام 2023. 

ــل  ــام 2022 الصــادر عــن وحــدة األبحــاث والتحلي ــة للع ــا لمؤشــر الديمقراطي ووفًق
ــة  ــي المرتب ــا ف ــت تركي ــت« )EIU(، ُصنف ــس يوني ــة »إيكونومســت إنتليجن البريطاني
ــدَرج  ــة بعــام 2020، كمــا تُ ــة، مرتفعــًة بمرتبــة واحــدة مقارن 103 مــن بيــن 167 دول
»النظــام  بعــد  أدنــى  درجــة  تمثــل  والتــي  الهجينــة«،  »النظــم  فئــة  تركيــا ضمــن 
االســتبدادي«. وتتركــز غالبيــة االنتقــادات للنظــام الرئاســي التركــي فــي كونــه ســمح 
للرئيــس بممارســة الســلطة التنفيذيــة وإلغــاء منصــب رئيــس الــوزراء، وصالحيــات 
تعييــن القضــاة وكبــار قيــادات الجهــاز اإلداري بــدون الرجــوع للبرلمــان، ممــا أتــاح 

ــادة القــوات المســلحة. ــار ق ــن وكب ــن القضــاة المقربي للرئيــس تعيي

ــا،  ــا وخارجّيً وإجمــالًا، تســتقطب االنتخابــات التركيــة المبكــرة اهتماًمــا كبيــًرا داخلًيّ
نظــًرا لمــا ســتحمله مــن نتائــج علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي، ال ســيما 
ــا  ــن القضاي ــد م ــي العدي ــا ف ــه تركي ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور ال ــة ال اإلقليمــي، وطبيع
العالميــة، ســواء فــي ظــل رئاســة »أردوغــان« حــال فــوزه، أو رئاســة فائــز آخــر مــن 

ــي: ــى النحــو التال ــه عل المعارضــة، وهــو مــا ســتتم معالجت

أوًلا: السمات العام للبيئة المحيطة باالنتخابات
مــن المقــرر أن تُجــرى االنتخابــات فــي ظــل بيئــة داخليــة متحركــة مليئــة بالضغــوط، 

تبــرز أهــم قضاياهــا كالتالــي:

أزمــة اقتصاديــة تتجلّــى عناصرهــا فــي تراجــع قيمــة العملــة التركيــة مقابــل . 	
الــدوالر مــن 11 ليــرة تركيــة منتصــف نوفمبــر 2022، إلــى مــا يقــرب مــن 19 ليــرة 
نهايــة عــام 2022، وتجــاوز معــدل التضخــم فــي تركيــا حاجــز 80%، وهــو مســتوى 
ــى  ــًرا عل ــا كبي ــا اقتصادًيّ ــذ عــام 1998، ممــا يشــكل ضغًط ُوصــف بالقياســي من
الوضــع االقتصــادي والمعيشــي للمواطنيــن األتــراك، ويثيــر قــدًرا مــن الغضــب 
وعــدم الرضــاء عــن سياســات الحكومــة والرئيــس مًعــا، حيــث انخفــض نصيــب 
ــر مــن 12000 دوالر فــي  ــي التركــي مــن أكث ــي اإلجمال ــج المحل الفــرد مــن النات
عــام 2014، وهــو بدايــة حكــم »أردوغــان« كرئيــس للبــالد، إلــى 8500 دوالر فــي 

عــام 2020، وأقــل مــن 8000 دوالر فــي نهايــة عــام 2022.

 تراجــع الحريــات العامــة، حيــث شــهدت تركيــا تقلًصــا شــديًدا فــي الحريــات . 2
اإلعالميــة، وضعًفــا فــي اســتقالل القضــاء، حيــث ســّجل مؤشــر ســيادة القانــون 
لعــام 2021 تراجــع تركيــا إلــى المرتبــة 117 مــن بيــن 139 دولــة وفًقــا لمشــروع 

تسـتقطب االنتخابـات 
اهتماًمـا  المبكـرة  التركيـة 
ـا،  وخارجًيّ ـا  داخلًيّ كبيـًرا 
مـن  سـتحمله  لمـا  نظـًرا 
الصعيديـن  علـى  نتائـج 
ال  والخارجـي،  الداخلـي 
وطبيعـة  اإلقليمـي،  سـيما 
الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه 
مـن  العديـد  فـي  تركيـا 
سـواء  العالميـة،  القضايـا 
»أردوغـان«  رئاسـة  ظـل  فـي 
فائـز  رئاسـة  أو  فـوزه،  حـال 

المعارضـة.   مـن  آخـر 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

العدالــة العالميــة »World Justice Project«. فبعــد حالــة الطــوارئ التــي 
حكمــت البــالد لعاميــن بعــد محاولــة االنقــالب الفاشــلة عــام 2016، تمــت إضافــة 
مــادة إهانــة الرئيــس لقانــون »مكافحــة اإلرهــاب« بــدال مــن قانــون العقوبــات، ممــا 
أفســح المجــال أمــام تطبيــق العديــد مــن حمــالت االعتقــال والقيــود للقطاعــات 
األمنيــة والتربويــة واإلعالميــة. ووفًقــا لعــدد مــن اســتطالعات الــرأي، فقــد 
تراجــع التأييــد للنظــام الرئاســي إلــى 34%، بينمــا ارتفعــت نســبة تأييــد النظــام 

البرلمانــي الســابق إلــى %57.7.

ُتجـــرى االنتخابـــات المبكـــرة فـــي ظـــل تغيـــر جيلـــي مهـــم، حيـــث يصـــل عـــدد . 3
ـــون ناخـــب،  ـــة 13 ملي ـــا، قراب ـــى 25 عاًم ـــة مـــن 18 إل ـــة العمري ـــن فـــي الفئ الناخبي
مـــن أصـــل 62 مليـــون تركـــي لهـــم حـــق التصويـــت، منهـــم 6 مالييـــن ينتمـــون 
إلـــى الجيـــل المســـمى بجيـــل )زد( األكثـــر تأثـــًرا بوســـائل االتصـــال االجتماعـــي 
واإلعـــالم الرقمـــي والهواتـــف الذكيـــة، وهـــم الذيـــن ســـيصوتون للمـــرة األولـــى، 
وهـــم جميًعـــا نشـــؤوا فـــي ظـــل حكـــم الرئيـــس »أردوغـــان« وحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة. ويعـــدون مجـــالًا رحًبـــا للتنافـــس الحزبـــي مـــن أجـــل جذبهـــم إمـــا 

ــة. ــات المقبلـ ــي االنتخابـ ــه فـ ــت لـ ــزب أو للتصويـ ــة الحـ لعضويـ

ــا بهــؤالء الناخبيــن الجــدد، مــن  ــا خاًصّ ويُظهــر حــزب العدالــة والتنميــة اهتماًم
ــي أّسســها الحــزب ســابًقا لمــد  ــا« الت ــة »وقــف شــباب تركي خــالل توســيع حرك
جســور التواصــل مــع العناصــر الشــبابية، كمــا تنظــم أحــزاب المعارضــة مؤتمرات 
ومهرجانــات خاصــة بالشــباب فــي محافظــات مختلفــة، يتــم فيهــا شــرح برامــج 
ــة، فمــن  ــة الواقعي ــة المبكــرة. ومــن الناحي ــة االنتخابي ــوع مــن الدعاي الحــزب كن
ــا لتقاريــر تركيــة معرفــة التوجهــات الحقيقيــة لهــذا العــدد الكبيــر  الصعــب وفًق
مــن الناخبيــن الشــباب، ولمــن ســيصوتون مــن األحــزاب والمرشــحين. وكمــا 
أظهــر اســتطالع أجــراه مركــز »ORC« لألبحــاث، شــارك فيــه أكثــر مــن ألفــي 
مشــارك فــي 51 مقاطعــة، فــي الفتــرة مــن 24 إلــى 29 يوليــو 2022، نــال حــزب 
الشــعب الجمهــوري 22.5% مــن نوايــا التصويــت، وحــزب العدالــة والتنميــة %12، 
بينمــا جــاء المتــرددون بنســبة 27%. وتعكــس النتائــج قــدًرا مــن عــدم رضــا الجيــل 

الجديــد علــى أداء الحــزب الحاكــم.

الجــدل حــول طبيعــة »معاهــدة لــوزان«، وإلــى أي مــدى تمثــل هزيمــة لتركيــا . 4
وانتقاًصــا لحقوقهــا البحريــة. ويتزعــم الرئيــس »أردوغــان« وعــدد مــن المؤرخيــن 
األتــراك حملــة علــى المعاهــدة باعتبارهــا أّدت إلــى ســلخ مســاحات واســعة مــن 
األراضــي واألقاليــم مــن »تركيــا«، كمــا قّيــدت حقوقهــا البحريــة، ال ســيما فــي بحــر 
إيجــة، وتعــد إجمــالًا بمثابــة هزيمــة كاملــة، وفــي المقابــل ثّمــة معارضــون يــرون 
أن المعاهــدة هــي التــي أّسســت تركيــا الحديثــة وحــددت حدودهــا علــى  النحــو 

أزمـة  مـن  تركيـا  تعانـي 
اقتصادية تتجّلى عناصرها 
العملـة  قيمـة  تراجـع  فـي 
التركيـة مقابـل الـدوالر مـن 
منتصـف  تركيـة  ليـرة   		
نوفمبـر 2022، إلـى مـا يقـرب 
من 9	 ليرة نهاية عام 2022، 
التضخـم  معـدل  وتجـاوز 
يشـكل  ممـا   ،%80 حاجـز 
كبيـًرا  ـا  اقتصادًيّ ضغًطـا 
االقتصـادي  الوضـع  علـى 

والمعيشـي.  



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

506

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

ــا، وليــس بهــا أي قيــود تحــد مــن قــدرة البــالد علــى اكتشــاف النفــط  القائــم حالًيّ
والغــاز فــي أي مــن حدودهــا البحريــة وفًقــا للقانــون الدولــي، كمــا أنهــا ال تتضمــن 
أي بنــد يتعلــق بمــدة ســريانها، وإن كانــت تضمنــت تقليًصــا برّيًــا للدولــة العثمانيــة، 

فمــن الصعوبــة بمــكان الحديــث حــول تغييــر واقــع مــّر عليــه قــرن كامــل.

ويشــير مثــل هــذا الجــدل إلــى إدراك الرئيــس »أردوغــان« للمعاهــدة باعتبارهــا 
هزيمــة للدولــة العثمانيــة، وأن مــن حــق تركيــا الوريثــة لهــا أن تســعى لتصحيــح 
بعــض التنــازالت، ال ســيما الحــدود البحريــة مــع اليونــان، خاصــة فــي بحــر إيجــة، 

واســتعادة بعــض الجــزر إلــى الســيادة التركيــة، وهــو مــا يبــدو مســتحيلًا. 

تحــول الالجئيــن الســوريين مــن الترحيــب بهــم إلــى قضيــة انتخابيــة حــادة؛ . 5
ــن الســوريين  ــة الشــعبية تجــاه الالجئي ــع معــدالت المشــاعر العدائي ــث ترتف حي
ــه إليهــم اتهامــات بالحصــول علــى فــرص عمــل  بيــن عمــوم الشــعب التركــي، وتُوجَّ
ــة. ووفــق آخــر إحصــاء رســمي صــدر فــي  الشــباب األتــراك الغــارق فــي البطال
أغســطس 2022، بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين 3 مالييــن و701 ألــف و584 
فــرًدا، وال يزيــد عــدد الســوريين المقيميــن فــي مخيمــات داخــل تركيــا عــن 52 
ألــف الجــئ، بينمــا يقيــم أكثــر مــن نصــف مليــون الجــئ ســوري فــي إســطنبول تــم 

تســجيلهم تحــت وضــع »الحمايــة المؤقتــة«.

وثّمــة تنافــس حزبــي حــول كيفيــة إعــادة العــدد األكبــر مــن هــؤالء الالجئيــن إلــى 
ديارهــم فــي الفتــرة الســابقة لالنتخابــات؛ فــي محاولــة لجذب أصــوات الناخبين. 
وتبــدو توجهــات الرئيــس فــي إعــداد مشــروع تحــت اســم العــودة الطوعيــة، مــن 
ــا، مــن  خــالل ترتيــب مجموعــة مــن الحوافــز إلعــادة مليــون الجــئ ســوري طوعًيّ
قبيــل الوعــد بعودتهــم إلــى مناطــق آمنــة فــي الشــمال الســوري، وإســكانهم فــي 

منــازل مــن الطــوب ســيتم بناؤهــا لهــذا الغــرض.

أمـا حـزب الشـعب الجمهـوري، أكبـر أحـزاب المعارضـة، فقـد بدأ بحملـة دعائية 
بعنـوان »سنرسـل إخواننـا وأخواتنـا السـوريين فـي غضـون عاميـن«، مـع التركيـز 
على الواليات األكثر اسـتقباالً للسـوريين، وهي: غازي عنتاب، وكيليس، وهاتاي، 
وإزميـر.  وأنقـرة  إسـطنبول  الكبـرى:  الواليـات  إلـى  إضافـة  وأورفـا،  ومارديـن 
الحكومـة  مـع  بالحـوار  تعنـى  األولـى:  مراحـل،  ثـالث  الحـزب  خطـة  وتتضمـن 
السـورية وتطبيـع العالقـات معهـا، والثانيـة: التوصـل إلى ضمانات بشـأن سـالمة 
أرواح وممتلكات السـوريين العائدين الذين سـتتم عودتهم بإشـراف مشـترك بين 
الجيشـين السـوري والتركـي وقـوات أمميـة، والثالثـة: سـتهتم بتوفيـر فـرص عمـل 
للعائديـن فـي الداخـل السـوري، مـن خـالل إقنـاع رجـال األعمـال األتـراك مـن 

واليـة غـازي عنتـاب ببنـاء مصانعهـم الجديـدة فـي سـوريا.

حـول  الجـدل  يشـير 
إلـى  لـوزان«  »معاهـدة 
»أردوغـان«  الرئيـس  إدراك 
للمعاهدة باعتبارها هزيمة 
للدولـة العثمانيـة، وأن مـن 
أن  لهـا  الوريثـة  تركيـا  حـق 
بعـض  لتصحيـح  تسـعى 
التنازالت، ال سـيما الحدود 
اليونـان،  مـع  البحريـة 
إيجـة،  بحـر  فـي  خاصـة 
واسـتعادة بعـض الجـزر إلـى 
مـا  وهـو  التركيـة،  السـيادة 

مسـتحيًلا.   يبـدو 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

وتـــدل مثـــل هـــذه الخطـــط علـــى أن إعـــادة الالجئيـــن الســـوريين طواعيـــة ليســـت 
بالمســـألة اليســـيرة، طالمـــا أن الصـــراع الســـوري لـــم يُحســـم بعـــد. ومـــن ثـــّم، 
تبـــدو األفـــكار والمشـــروعات المطروحـــة حزبيـــا ليســـت إال مزايـــدات سياســـية 
وانتخابيـــة، هدفهـــا الرئيـــس امتصـــاص الغضـــب الشـــعبي ال أكثـــر وال أقـــل. كمـــا 
أن تطبيقهـــا عمليـــا يتطلـــب أوال تســـوية التوتـــرات مـــع الحكومـــة الســـورية، وإنهـــاء 
األوضـــاع المناهضـــة للســـيادة الســـورية الفعليـــة علـــى كامـــل األراضـــي الســـورية، 
مـــع شـــرط ال غنـــى عنـــه يتمثـــل فـــي إشـــاعة األمـــان لـــكل الالجئيـــن الراغبيـــن 

ـــة. ـــودة الطوعي فـــي الع

تحـــركات خارجيـــة نشـــطة، حيـــث ينشـــط الرئيـــس »أردوغـــان« فـــي أكثـــر مـــن . 6
اتجـــاه إقليمـــي لتأكيـــد مـــا يعتبـــره مصالـــح تركيـــا العليـــا وحمايـــة أمنهـــا القومـــي 
مـــن ارتـــدادات التطـــورات الدوليـــة واإلقليميـــة، فعلـــى صعيـــد العالقـــة مـــع ســـوريا 
ولغـــرض اإلســـراع بعـــودة العـــدد األكبـــر مـــن الالجئيـــن الســـوريين أظهـــر الرئيـــس 
ــد«  ــار األسـ ــع الرئيـــس »بشـ ــات بـــالده مـ ــين عالقـ ــة فـــي تحسـ ــان« رغبـ »أردوغـ
بالتنســـيق مـــع روســـيا، كمـــا اتخـــذ عـــدًدا مـــن اإلجـــراءات الجزئيـــة لتأكيـــد توجـــه 
ــس  ــر الرئيـ ــرائيل. ويُظهـ ــع إسـ ــه مـ ــط عالقتـ ــا نّشـ ــر، كمـ ــاه مصـ ــي تجـ تصالحـ
»أردوغـــان« رغبـــة فـــي القيـــام بـــدور وســـاطة بيـــن الرئيـــس الروســـي »بوتيـــن« 
ونظيـــره األوكرانـــي »زيلينســـكي« بهـــدف تيســـير مفاوضـــات تنهـــي الحـــرب. 
ـــدف  ـــا يدعـــم اســـتمرار االنقســـام الليبـــي به ـــن جانـــب آخـــر يتخـــذ موقًف لكنـــه م
ترســـيخ الوجـــود العســـكري التركـــي فـــي غـــرب ليبيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الميليشـــيات 
الســـورية التـــي نُِقلـــت إلـــى محيـــط طرابلـــس لمناصـــرة حكومـــة »عبـــد الحميـــد 

دبيبـــة« ضـــد المكونـــات الليبيـــة األخـــرى. 

ترتبـــط معظـــم هـــذه التحـــركات الرئاســـية بإعـــادة تقييـــم العديـــد مـــن المواقـــف 
ــا  ــل تدخالتهـ ــة بفعـ ــا اإلقليميـ ــور عالقاتهـ ــى تدهـ ــا إلـ ــادت تركيـ ــي قـ ــابقة التـ السـ
ـــا جماعـــات سياســـية تتصـــف  ـــة، ومناصرته ـــدول العربي ـــن ال ـــد م ـــي شـــؤون العدي ف
باإلرهابيـــة فـــي بلدانهـــا األم، ممـــا أدى إلـــى حالـــة مـــن العزلة السياســـية واالقتصادية 
ـــة، أخـــذت عالقـــات  ـــة. ومـــع تغييـــر التوجهـــات التركي مـــع الكثيـــر مـــن الـــدول العربي
ـــا وال  ـــت تركي ـــا كان ـــى األمـــام، وشـــهدت انفتاحـــا اقتصادي ـــة إل ـــة دفع ـــا الخليجي تركي
تـــزال فـــي أمـــس الحاجـــة إليـــه، فلعـــل االســـتثمارات الخليجيـــة وغيرهـــا تُحســـن 
ـــد الشـــعبي فـــي  ـــر لجـــذب التأيي ـــي، وتُفســـح مجـــالًا أكب الوضـــع االقتصـــادي الداخل

االنتخابـــات المقبلـــة.

إعـادة  خطـط  تعـد  ال 
الالجئين السـوريين طواعية 
طالمـا  اليسـيرة،  بالمسـألة 
لـم  السـوري  الصـراع  أن 
تبـدو  ثـّم،  ومـن  بعـد،  يُحسـم 
ـا  حزبّيً المطروحـة  األفـكار 
ليسـت إال مزايـدات سياسـية 
الرئيـس  هدفهـا  وانتخابيـة، 
الشـعبي،  امتصـاص الغضـب 
ـا  عملّيً تطبيقهـا  أن  كمـا 
يتطلـب تسـوية التوتـرات مـع 

السـورية.   الحكومـة 
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ثانًيا: الرئيس »أردوغان«.. الفرص والقيود
كمـا سـبق القـول، تعـد هـذه االنتخابـات المبكـرة بمثابـة اختبـار لمـدى كفـاءة النظـام 
الرئاسـي وكيفيـة تطبيقـه فـي السـنوات الخمـس الماضيـة، وهـو مـا يضع عبًئـا معنوًيّا 
كبيـًرا علـى الرئيـس »أردوغـان« إلثبـات العكـس وتأكيـد دوره المحـوري فـي حمايـة 
تركيـا ومصالحهـا مـن جانـب، وإثبـات فعاليـة النظام الرئاسـي من جهة ثانية، وإفشـال 
المعارضة التي تتوعد بتغييره إلى آخر برلماني أكثر فعالية من جهة ثالثة. والواضح 

أن حركـة الرئيـس »أردوغـان« تتمحـور حـول عـدة مسـارات رئيسـة كالتالـي: 

المســار األول: تعزيــز التحالــف مــع حليفــه الرئيســي حــزب الحركــة القومية برئاســة 
»دولــت بهشــلي«، والمعــروف بتوجهاتــه القوميــة التركيــة المتطرفــة والمناهضــة 
للمكونــات العرقيــة األخــرى فــي البــالد، وتشــكيل مــا يعــرف بتحالــف الشــعب؛ بهــدف 

تعزيــز فــرص الفــوز بالرئاســة واالحتفــاظ بالســيطرة علــى البرلمــان.

ويواجــه هــذا التحالــف إشــكالية هيكليــة تتجلّــى فــي أنــه أدى إلــى الحــد مــن قــدرة 
حــزب العدالــة والتنميــة علــى المنــاورة السياســية تجــاه المكونــات الحزبيــة األخــرى، 
كمــا أبعــد الحــزب تماًمــا عــن تحقيــق أي تقــارب مــع األكــراد ككل وليــس فقــط حــزب 
الشــعوب الديمقراطــي الممثِّــل لألكــراد األتــراك، وحَصــر القاعــدة المجتمعيــة 
المؤيــدة للرئيــس »أردوغــان« فــي التشــكيالت االجتماعيــة العرقيــة التركيــة ذات 

التوجهــات الدينيــة التــي يمثلهــا الرئيــس »أردوغــان«.

المسـار الثانـي: يتمثـل فـي إفشـال تحالـف المعارضـة فـي تقديـم مرشـح منافـس 
يمكنـه أن يُعـد تحدًيـا شـخصًيّا لـه وتتوافـر لـه فرصـة أكبـر فـي الفـوز باالنتخابـات، 
الشـعب  الرئيـس »أردوغـان« فكـرة ترشـيح »كليجـدار أوغلـو« رئيـس حـزب  ويؤيـد 
يسـتند  الـذي  الرئيـس  والمركـز  المعارضـة  أحـزاب  أكبـر  يعـد  الـذي  الجمهـوري، 
إليـه تحالـف المعارضـة المكـون مـن سـتة أحـزاب. ويعتقـد »أردوغـان« أن منافسـة 
»كليجـدار« سـوف تقـوده إلـى الفـوز، نظًرا لتقدمـه، أي »كليجدار«، في العمر وضعف 
القاعـدة الشـعبية التـي يمثلهـا. كمـا يأمـل »أردوغان« في أن يقـدم تحالف المعارضة 

الرئيسـي مرشـًحا رئاسـًيّا توافقًيّـا يتسـم بالضعـف وعـدم الجماهيريـة. 

المســار الثالــث: يتمثــل فــي العمــل علــى تخفيــف أعبــاء األزمــة االقتصاديــة علــى 
المواطنيــن األتــراك، ويبــرز فــي هــذا الســياق المشــروع الهــادف لمســاعدة األســر 
ذات الدخــل المحــدود مــن خــالل توفيــر مســاكن مناســبة بقيمــة تبلــغ 50 مليــار دوالر 
بدعــم مــن الدولــة. ومــن المتوّقــع أن يقــرر »أردوغــان« زيــادة أخــرى هــي الثالثــة فــي 
غضــون عــام لرفــع الحــد األدنــى لألجــور، وزيــادة رواتــب القطــاع العــام، وزيــادة 
أخــرى ألصحــاب المعاشــات التقاعديــة، وقــروض رخيصــة للمنــازل والشــركات؛ فــي 

محاولــة الســتعادة دعــم المؤيديــن الســابقين المتردديــن. 

تعـد االنتخابـات المبكرة 
كفـاءة  لمـدى  اختبـار  بمثابـة 
وكيفيـة  الرئاسـي  النظـام 
تطبيقـه فـي السـنوات الخمـس 
عبًئـا  يضـع  ممـا  الماضيـة، 
الرئيـس  علـى  كبيـًرا  ـا  معنوًيّ
العكـس  إلثبـات  »أردوغـان« 
فـي  المحـوري  دوره  وتأكيـد 
ومصالحهـا  تركيـا  حمايـة 
فعاليـة  وإثبـات  جانـب،  مـن 
جهـة  مـن  الرئاسـي  النظـام 
المعارضـة  وإفشـال  ثانيـة، 
التـي تتوعـد بتغييـره إلـى آخـر 
برلمانـي أكثـر فعاليـة مـن جهة 

ثالثـة.  
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لـن تعانـي مـن مشـكلة الطاقـة خـالل  إلـى أن بـالده  وكثيـًرا مـا يشـير »أردوغـان« 
الشـتاء، بعـد أن أّمـن إمـدادات مـن روسـيا بالتوافـق مـع الرئيـس »بوتيـن«، فضـال 
عـن الوعـد بخفـض نسـبة التضخـم فـي عـام 2023، وخفـض الفوائـد علـى القـروض 
البنكيـة. ويشـمل المسـار االقتصـادي لجـذب تأييـد الغالبيـة الشـعبية حزًما من دعم 

الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، وجدولـة للديـون، وخفـض بعـض الضرائـب.

ووفًقــا لمشــروع ميزانيــة تركيــا لعــام 2023، فثّمــة زيــادات كبيــرة فــي دعــم الطاقــة، 
بنســبة تصــل إلــى 80% مــن الغــاز الطبيعــي، و50% مــن الكهربــاء التــي تســتخدمها 
األســر، بإجمالــي يصــل إلــى 32 مليــار دوالر. كمــا ســترتفع مخصصــات المســاعدة 
االجتماعيــة بنســبة 73% المخصصــة لدعــم الفئــات الفقيــرة، وزيــادة اإلنفــاق علــى 

الدفــاع واألمــن بنســبة %159.

المســار الرابــع: العمــل علــى إضافــة إنجــازات جديــدة إلــى السياســة الخارجيــة 
تصديــر  اتفــاق  لتمديــد  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  التوســط  قبيــل  مــن  التركيــة، 
الحبــوب األوكرانيــة، وتبــادل األســرى، وتوقيــع مذكــرة التفاهــم بخصــوص المــوارد 
الهيدروكربونيــة مــع ليبيــا، ومســاعي المصالحــة مــع العديــد مــن الــدول الرئيســة فــي 
اإلقليــم. وقــد بــدت أهميــة التركيــز علــى مــا يعــد نجاحــات فــي السياســة الخارجيــة 
التركيــة عندمــا طــرح الرئيــس »أردوغــان« مــا يعــرف بـــ »رؤيــة تركيــا للقــرن المقبــل«، 
والتــي ركــزت علــى أن المئويــة الجديــدة لتركيــا ســوف تنطلــق مــن المكتســبات التــي 
تحققــت خــالل العقديــن الماضييــن فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة والتقنيــات 
والمســّيرات، واالكتشــافات فــي مجــال الغــاز الطبيعــي ومواصلــة جهــود االكتشــاف 
شــرقي المتوســط، والحمــالت الدبلوماســية، والعالقــات الدوليــة، والمشــروعات 
المســتقبلية. كمــا تضمنــت الرؤيــة ثالثــة جوانــب تعــد فــي إدراك الرئيــس »أردوغــان« 
أســاس التفــوق التركــي؛ أولهــا: إعــداد دســتور مدنــي جديــد يحــل مــكان دســتور 
1982 المعمــول بــه، وثانيهــا: تعزيــز كل عناصــر القــوة الماديــة، ال ســيما العلــم 
والصناعــة والصحــة العامــة والســالح المتقــدم. وثالثهــا: التــزام تركيــا بمنهــج التفــوق 

األخالقــي وانتصــار الحــق وليــس القــوة.

والجديــر بالمالحظــة أن طــْرح هــذه الرؤيــة وإن جــاء كأحــد محفــزات الجــذب 
يمثــل  فإنــه  شــخصيا،  »أردوغــان«  وللرئيــس  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  الشــعبي 
طموحــات لمــدى زمنــي طويــل للغايــة، وليــس خطــة محــددة بأهــداف واضحــة ومــدى 

زمنــي يقبــل المتابعــة والتقييــم.

طرح الرئيس »أردوغان« 
تركيـا  »رؤيـة  بــ  يعـرف  مـا 
للقـرن المقبـل«، والتـي ركـزت 
الجديـدة  المئويـة  أن  علـى 
مـن  تنطلـق  سـوف  لتركيـا 
تحققـت  التـي  المكتسـبات 
الماضييـن  العقديـن  خـالل 
الصناعـات  مجـال  فـي 
والتقنيـات  الدفاعيـة 
واالكتشـافات  والمسـّيرات، 
الطبيعـي  الغـاز  مجـال  فـي 
االكتشـاف  جهـود  ومواصلـة 
شرقي المتوسط، والحمالت 
والعالقـات  الدبلوماسـية، 
والمشـروعات  الدوليـة، 

المسـتقبلية.  
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ثالًثا: المعارضة ومشكالتها
تتكــون كتلــة المعارضــة الرئيســة لحــزب العدالــة والتنميــة مــن ثالثــة تحالفــات 
ل مــن ســتة أحــزاب ذات خلفيــات مختلفــة، مــن  رئيســة؛ أولهــا تحالــف األمــة الُمشــكَّ
الديمقراطييــن االجتماعييــن، والقومييــن، والليبرالييــن المحافظيــن، إلــى المســلمين 

المتدينيــن. 

ــل تحالــف األمــة الرقــم األصعــب فــي مواجهــة الرئيــس »أردوغــان«، ال ســيما  ويمث
بعــد االتفــاق علــى رؤيــة موحــدة تلتــزم فيهــا كل أحــزاب التحالــف بالعمــل علــى العودة 
إلــى النظــام البرلمانــي فــي حــال الفــوز باألغلبيــة فــي االنتخابــات البرلمانيــة، ودعــم 
ــة  ــد ديمقراطــي تعــددي تشــاركي، يضمــن الســالم والمســاواة والمواطن نظــام جدي

المتســاوية لــكل األتــراك. 

ويضــم هــذا التحالــف أحــزاب: »الشــعب الجمهــوري«، و«الجيــد«، و«الســعادة«، إلــى 
جانــب »الديمقراطيــة والتقــدم« برئاســة »علــى بابــا جــان« وزيــر االقتصــاد األســبق، 
و«المســتقبل« برئاســة »أحمد داود أوغلو« وزير الخارجية األســبق، و«الديمقراطي« 
برئاســة »جولتكيــن أويصــال«، وتطالــب هــذه األحــزاب الســتة بإجــراء تعديــالت علــى 
ــذ عــام 1982، بهــدف إلغــاء  ــه من ــي المعمــول ب 84 مــادة مــن مــواد الدســتور الحال
ــة  ــزه وإعطــاء األولوي ــي، بعــد تعزي ــى النظــام البرلمان ــودة إل النظــام الرئاســي، والع
للحريــات. وبشــكل عــام تعــد »طاولــة الســتة« تحالفــا سياســيا علــى أســاس المبــادئ، 

وليســت تحالفــا انتخابيــا. 

ــي  ــف، ف ــي التحال ــة ف ــادة األحــزاب الســتة المنضوي ــا ق ــي وّقعه ــة الت ــا للوثيق ووفًق
28 فبرايــر 2022، بعنــوان »اتفاقيــة النظــام البرلمانــي المعــزز«، فثّمــة تأكيــد علــى 
أهميــة االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، بمــا يعنــي توجًهــا يهــدف إلــى تحســين 

العالقــات مــع االتحــاد األوروبــي فــي حالــة الفــوز فــي االنتخابــات. 

ولتعزيــز فــرص الفــوز فــي االنتخابــات الرئاســية، يســعى التحالــف إلــى االتفــاق 
علــى مرشــح توافقــي يحظــى بدعــم كل مكوناتــه. بيــد أن اختيــار هــذا المرشــح 
التوافقــي ال يــزال يشــكل نقطــة ضعــف كبــرى؛ إذ يطمــح »كليجــدار أوغلــو«، رئيــس 
حــزب الشــعب الجمهــوري ذو الـــ 72 عامــا فــي الحصــول علــى مباركــة كافــة أحــزاب 
التحالــف كمرشــح رئاســي توافقــي، وهــو مــا يواجــه معارضــة مــن الحــزب الصالــح 
»أو الجيــد« والمعــروف بتوجهاتــه القوميــة، بزعامــة »ميــرال أكشــنار«، والتــي تؤيــد 
ــا، باعتبــاره  بدورهــا ترشــيح »إمــام أوغلــو« رئيــس بلديــة إســطنبول مرشــًحا توافقّيً
مرشــًحا شــاًبا يحظــى بدعــم جماهيــري كبيــر، ولديــه مهــارات ذاتيــة فــي التحــدث 
إلــى كافــة التيــارات والفئــات االجتماعيــة والدينيــة والعرقيــة فــي عمــوم تركيــا، ورغــم 
ــول  ــه قب ــة فلدي ــات القومي ــوري ذي التوجه ــى حــزب الشــعب الجمه ــي إل ــه ينتم كون

األمـة  تحالـف  يمثـل 
مواجهـة  فـي  األصعـب  الرقـم 
سـيما  ال  »أردوغـان«،  الرئيـس 
رؤيـة  علـى  االتفـاق  بعـد 
موحـدة تلتـزم فيهـا كل أحـزاب 
التحالـف بالعمـل علـى العـودة 
فـي  البرلمانـي  النظـام  إلـى 
فـي  باألغلبيـة  الفـوز  حـال 
االنتخابـات البرلمانيـة، ودعـم 
ديمقراطـي  جديـد  نظـام 
يضمـن  تشـاركي،  تعـددي 
والمواطنـة  والمسـاواة  السـالم 

المتسـاوية لـكل األتـراك.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ــة  ــه رؤي ــن، ولدي ــن الدينيي ــراد والمحافظي ــل األك مــن ِقب
واضحــة فيمــا يجــب عملــه فــي حــال فــوزه باالنتخابــات 
الرئاســية، ويمكنــه أن يحقــق انتصــاًرا كبيــًرا في مواجهة 

الرئيــس »أردوغــان«، وفًقــا لـــ »ميــرال أكشــنار«.

وقـــد جـــاء الحكـــم القضائـــي الصـــادر فـــي 14 ديســـمبر 
2022، مـــن إحـــدى محاكـــم إســـطنبول الجنائيـــة بإدانـــة 
»أكـــرم إمـــام أوغلـــو« وحبســـه لمـــدة ســـنتين و7 أشـــهر 
ــي،  ــاطه السياسـ ــى نشـ ــر علـ ــْرض حظـ ــاً، وفـ و15 يومـ
إلدانتـــه بإهانـــة الرئيـــس الســـابق للمجلـــس األعلـــى 
لالنتخابـــات، ليثيـــر الكثيـــر مـــن التحليـــالت واالتهامـــات 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم وللرئيـــس »أردوغـــان« 
ـــزه  ـــه، فـــي حـــال تعزي ـــأن الحكـــم مقصـــود ب شـــخصًيّا، ب
ـــو« مـــن  ـــَرم »إمـــام أوغل مـــن محكمـــة االســـتئناف، أن يُح
ممارســـة العمـــل السياســـي، ومـــن ثـــّم، يُمنـــع مـــن الترشـــح 
فـــي االنتخابـــات كمنافـــس قـــوي للرئيـــس »أردوغـــان«، 
الـــذي نفـــى أي دور لـــه فـــي الحكـــم القضائـــي. وال يـــزال 
هنـــاك أمـــل فـــي أن تنقـــض محكمـــة االســـتئناف هـــذا 
ــل  ــض يمثـ ــذا النقـ ــار هـ ــد أن انتظـ ــا. بيـ ــم الحًقـ الحكـ
ــن فـــرص  ــد مـ ــو« ويحـ ــام أوغلـ ــة »إمـ ــى حركـ ــًدا علـ قيـ

ـــا. ترشـــحه فعلًيّ

كمـــا أن مشـــكلة اختيـــار المرشـــح التوافقـــي تصاحبهـــا 
نقطـــة ضعـــف أخـــرى، تتمثـــل فـــي أن الجماهيريـــة 
التـــي تتمتـــع بهـــا أحـــزاب التحالـــف ليســـت كبيـــرة 
بمـــا يكفـــي للفـــوز فـــي االنتخابـــات، وهـــو مـــا يتطلـــب 
»الشـــعوب  حـــزب  مـــع  والتنســـيق  األكـــراد  تأييـــد 
الفـــوز  عتبـــة  كســـر  إلـــى  وصـــوال  الديمقراطـــي«، 
المتمثلـــة فـــي 50% زائـــد 1. وهـــذا التنســـيق الضـــروري 
تحديـــًدا يجـــد معارضـــة شـــديدة مـــن الحـــزب الصالـــح 
بزعامـــة »ميـــرال أكشـــنار«، إذ إن إنـــكار حقـــوق األكـــراد 
األتـــراك واألقليـــات بشـــكل عـــام يعـــد نقطـــة مركزيـــة 
فـــي أيديولوجيـــة الحـــزب، فضـــلًا عـــن أن الكثيريـــن 
يعـــادون حقـــوق  الشـــعب الجمهـــوري  داخـــل حـــزب 

األقليـــات عامـــة، والقضيـــة الكرديـــة خاصـــة.

كيـف  التحليـل،  هـذا  كتابـة  حتـى  الواضـح  غيـر  ومـن 
الضعـف  نقطتـي  لمعالجـة  األمـة  تحالـف  سـيتصرف 
عمليـة،  حلـول  إيجـاد  فـي  الفشـل  حـال  وفـي  هاتيـن. 
الفـوز  فـي  »أردوغـان«  الرئيـس  فرصـة  تـزداد  فسـوف 

الرئاسـي. بالمنصـب 

التحالـــف الثانـــي: لـــم يتوصـــل إلـــى اســـم معيـــن لـــه، 
المرشـــح  يترأســـه  الـــذي  »البلـــد«  أحـــزاب:  ويضـــم 
الشـــعب  حـــزب  عـــن  المنشـــق  الســـابق  الرئاســـي 
اليمينـــي  و»النصـــر«  إينجـــه«،  »محـــرم  الجمهـــوري 
برئاســـة »أوميـــت أوزداغ«، و»العدالـــة« برئاســـة »وداد 
أوغلـــو«،  »رفعـــت ســـردار  برئاســـة  و»اليميـــن«  أوز«، 
ويرتكـــز علـــى مبـــادئ الجمهوريـــة التركيـــة ومؤسســـها 
ـــة  ـــادئ العلماني ـــورك«، خاصـــة مب »مصطفـــى كمـــال أتات

والتنميـــة الوطنيـــة.

التحالـــف الثالـــث: ويدعـــى »تحالـــف العمـــل والحريـــة«، 
ويضـــم 6 أحـــزاب ذات توجـــه يســـاري، هـــي: »الشـــعوب 
الديمقراطيـــة« )المؤيـــد لألكـــراد(، وحـــزب »الحركـــة 
العماليـــة«، و »حـــزب العمـــال« و »اتحـــاد الجمعيـــات 
وحـــزب  التركـــي«،  »العمـــال  وحـــزب  االشـــتراكية«، 
ــدودة  ــرة محـ ــزاب صغيـ ــي أحـ ــة«. وهـ ــة المدنيـ »الحريـ
الجماهيـــر، فيمـــا عـــدا »حـــزب الشـــعوب الديمقراطيـــة«، 
ويحظـــى  اليســـارية،  األحـــزاب  بيـــن  نشـــاًطا  األكثـــر 
ـــا للتشـــويه  ـــر تعرًض ـــراد، وهـــو الحـــزب األكث بدعـــم األك
ـــة التركيـــة  السياســـي، ويُتَّهـــم مـــن ِقبـــل مؤسســـات الدول
الكردســـتاني  العمـــال  بحـــزب  الصلـــة  وثيـــق  بأنـــه 
المحظـــور، وهـــو مـــا ينكـــره الحـــزب بشـــدة. وكثيـــًرا 
ــم  ــة، ولكنهـ ــات البلديـ ــي االنتخابـ ــحوه فـ ــاز مرشـ ــا فـ مـ
ــات  ــل حكومـ ــن ِقبـ ــي مـ ــر القانونـ ــر غيـ ــوا للتغييـ تعرضـ

ــة. ــة والتنميـ ــزب العدالـ حـ

وتبــدي هــذه المجموعــة مــن األحــزاب اليســارية قبــولًا 
لمبــدأ التنســيق االنتخابــي مــع تحالــف األمــة لتعزيــز 
فــرص هزيمــة »أردوغــان« فــي االنتخابــات الرئاســية، 
غيــر أن التوجهــات األيديولوجيــة الســائدة لــدى أكبــر 
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المرشـح  اختيـار  مشـكلة 
نقطـة  تصاحبهـا  التوافقـي 
أن  فـي  تتمثـل  ضعـف، 
بهـا  تتمتـع  التـي  الجماهيريـة 
ليسـت  األمـة  تحالـف  أحـزاب 
فـي  للفـوز  يكفـي  بمـا  كبيـرة 
يتطلـب  مـا  وهـو  االنتخابـات، 
مـع  والتنسـيق  األكـراد  تأييـد 
حـزب »الشـعوب الديمقراطي«، 
الفـوز  عتبـة  كسـر  إلـى  وصـوًلا 
المتمثلـة فـي 50% زائـد 	، وفـي 
حـال الفشـل فـي إيجـاد حلـول 
فرصـة  تـزداد  فسـوف  عمليـة، 
الفـوز  فـي  »أردوغـان«  الرئيـس 

االنتخابـات.   فـي 

حزبيــن فــي تحالــف األمــة تحــول دون تحقيــق ولــو الحــد األدنــى مــن هــذا التنســيق 
ــولًا. ــزال مجه ــذي ال ي ــي، ال ــوز المرشــح التوافق ــق ف ــوب لتحقي المطل

رابًعا: سيناريوهات مستقبلية.. ماذا يمكن أن يحدث؟
مـــع غمـــوض طـــرح المرشـــح التوافقـــي المنافـــس للرئيـــس »أردوغـــان«، يبـــدو 
ـــع كيـــف  مـــن الصعوبـــة بمـــكان تحديـــد طبيعـــة المنافســـة، ومـــن ثـــّم، غمـــوض توقُّ
ســـتكون نتائـــج االنتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة المقبلـــة. ومـــع ذلـــك توجـــد بعـــض 
االجتهـــادات المســـتندة إلـــى نتائـــج اســـتطالعات الـــرأي التـــي أجريـــت قبـــل نهايـــة 
ـــع ديســـمبر 2022، حـــول  ـــه مؤسســـة »فيتـــش« مطل العـــام الماضـــي، منهـــا مـــا طرحت
ــبة %55  ــة؛ أولهـــا: ويحظـــى بنسـ ــات المقبلـ ــة لالنتخابـ ــيناريوهات محتملـ ــة سـ ثالثـ
مـــن تقديـــرات المراقبيـــن، حيـــث يفـــوز الرئيـــس »أردوغـــان«، ولكنـــه يفقـــد أغلبيـــة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي البرلمـــان، ممـــا يتطلـــب الســـعي إلـــى توســـيع تحالفاتـــه 
ـــى  البرلمانيـــة مـــع أحـــزاب أخـــرى، األمـــر الـــذي ســـيقيد أســـلوب عملـــه المنفـــرد إل

ـــر. حـــد كبي

أمـــا الســـيناريو الثانـــي: فيحظـــى بنســـبة 22.5%، حيـــث يفـــوز الرئيـــس ويحتفـــظ 
الحـــزب الحاكـــم باألغلبيـــة، مـــن خـــالل التالعـــب بالنتائـــج، ممـــا يشـــوه مكانـــة 
ـــا. وهـــو الســـيناريو األمثـــل للرئيـــس »أردوغـــان«، بصفتـــه يؤكـــد علـــى  الحكومـــة الحًق
نجـــاح النظـــام الرئاســـي وزعامـــة »أردوغـــان« الشـــخصية، ويطلـــق لـــه العنـــان فـــي 

ممارســـة صالحياتـــه الرئاســـية بـــدون قيـــود.

والســيناريو األخيــر: يتضمــن خســارة كل مــن الرئيــس وحزبــه، بمــا يعنــي فــوز 
ــدة  ــة جدي ــا حقب ــن، وبالتالــي دخــول تركي المعارضــة فــي االســتحقاقين االنتخابيي
تتولــى فيهــا األحــزاب الفائــزة إعــادة هيكلــة النظــام السياســي التركــي حســبما تــم 
ــة مختلفــة  ــي المعــزز، وسياســة اقتصادي ــه فــي وثيقــة النظــام البرلمان االتفــاق علي

بهــدف جــذب االســتثمارات الخارجيــة.

وختاًمــا، فــإن كل االحتمــاالت تتضمــن تغيــرات كبــرى سياســًيّا واقتصادّيًــا، وســيكون 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى تركيــا داخلّيًــا وخارجّيًــا.
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شــهدت االنتخابــات التونســية التــي جــرت فــي 17 ديســمبر 2022، مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه »سياســة بــال أحــزاب«، وذلــك اتســاًقا مــع فلســفة اإلجراءات االســتثنائية 
التــي اتخذهــا الرئيــس »قيــس ســعيد« فــي 25 يوليــو 2021، وتســتهدف بنــاء نظــام 
سياســي يتمحــور حــول منصــب رئيــس الدولــة، ال يكــون فيــه موضــع للسياســات 
الحزبيــة، وهــو مــا جســده الدســتور الجديــد الــذي جــرى التصويــت عليــه فــي 25 

يوليــو عــام 2022.

تعديالت قانون االنتخاب
أصدر الرئيس قيس سعيد في 15 سبتمبر 2022 المرسوم رقم )55( بتعديل قانون 
االنتخـاب، والـذي أجـرى تعديـالت جوهريـة علـى قانـون االنتخاب الـذي كان معمولًا 
بـه منـذ عـام 2014. وتتسـق هـذه التعديـالت مـع التوجـه العـام المتشـكك والرافـض 
للسياسـات الحزبيـة، وقـد نحـا الدسـتور التونسـي الجديـد صـوب النظـام الرئاسـي، 
وقلّص كثيًرا من صالحيات البرلمان، أو ما يسـمى بمجلس نواب الشـعب التونسـي. 

ومـن أبـرز مالمـح قانـون االنتخـاب الـذي أجريـت في ظله االنتخابـات األخيرة:

إلغــاء القوائــم الحزبيــة، واالعتمــاد علــى النظــام الفــردي، وذلــك خالًفــا لمــا . 	
كان معمــولًا بــه فــي انتخابــات عــام 2014، ويُعــزى ذلــك فــي جانــب منــه إلــى أن 
الرئيــس التونســي ذاتــه خــاض االنتخابــات الرئاســية عــام 2019 مســتقلًا خــارج 
إطــار األحــزاب السياســية، وقضــى عاميــن فــي خالفــات مــع األحــزاب القائمــة، 
التــي كانــت تهيمــن علــى البرلمــان، وال ســيما حركــة النهضــة، وهــو مــا جعلــه يتجه 
فــي تعديــالت قانــون االنتخــاب صــوب النظــام الفــردي الــذي يعنــي صعــود أســهم 

المرشــحين المســتقلين، وتهميــش األحــزاب السياســية. 

اتسـاع نطـاق الدوائـر االنتخابيـة، حيـث اعتمـد النظـام االنتخابـي الجديـد علـى . 2
»المعتمديـات«، وهـي المسـتوى التالـي للواليـات )المحافظات(، وعلى هذا النحو 

هندسة االنتخابات التونسية: 
سياسة بال أحزاب

فــــوزي ســـــامح  د. 

كبير الباحثين بمكتبة اإلسكندرية

مالمـح  أبـرز  ـل  تتمثَّ
الـذي  االنتخـاب  قانـون 
أجريـت فـي ظله االنتخابات 
فـي:  األخيـرة  التونسـية 
الحزبيـة،  القوائـم  إلغـاء 
النظـام  علـى  واالعتمـاد 
نطـاق  واتسـاع  الفـردي، 
الدوائر االنتخابية، وسـحب 
الثقـة مـن النـواب، وصعوبـة 
لعضويـة  الترشـح  شـروط 

البرلمـان.  
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فـي  انتخابيـة  دوائـر  انتخابيـة، وحـددت 10  دائـرة  تونـس تشـكل 151  صـارت 
الخـارج، وياُلحـظ أن التكويـن الديمغرافـي للمعتمديات ليس متسـاوًيا؛ مما جعل 
هنـاك دوائـر كبـرى تُمثَّـل نيابّيًـا علـى المسـتوى نفسـه مـع دوائـر أصغـر منهـا فـي 
حجـم السـكان. وياُلحـظ أنـه وفـق القانون االنتخابي الجديـد زادت عدد الدوائر 
االنتخابيـة فـي حيـن تقلَّـص عـدد المقاعـد فـي البرلمـان. فـي السـابق بلـغ عـدد 
الدوائـر االنتخابيـة 33 دائـرة، 6 منهـا بالخـارج، وكان عـدد أعضاء البرلمان 217 
عضـًوا، أمـا فـي ظـل القانـون الجديـد صـار إجمالـي عـدد الدوائـر 161 دائـرة 

-مـن بينهـا 10 بالخـارج- وأصبـح عـدد نـواب البرلمـان 161 نائًبـا فقـط. 

سـحب الثقـة مـن النـواب، حيـث جـاءت التعديـالت القانونيـة التـي أجريـت علـى . 3
قانـون االنتخـاب تنـص علـى أنـه يجـوز سـحب الثقة من النائـب المنتخب إذا أخل 
بواجباتـه، أو حـاد عـن النزاهـة، أو لـم يـِف ببرنامجـه االنتخابـي. وطبًقـا للقانـون 
الجديـد يحـق لنحـو 10% مـن أعضـاء الدائـرة االنتخابيـة التـي يمثلهـا النائـب في 
البرلمـان أن تقـدم طلًبـا لسـحب الثقـة منـه، ممهـوًرا بتوقيـع المواطنيـن الراغبين 
فـي ذلـك، شـاملًا األسـباب التـي دفعتهـم إلى تبني هذا االتجـاه. وإذا ُقبل الطلب، 
يُعـرض للتصويـت علـى الناخبيـن فـي الدائـرة، فإذا وافقت األغلبيـة على الطلب، 
ُسـحبت الثقـة مـن النائـب، وصـار مقعـد الدائـرة فـي البرلمـان شـاغًرا، وتُجـرى 
انتخابـات جديـدة الختيـار نائـب آخـر. ورغـم أن التعديـالت القانونيـة صاحبهـا 
وضـع بعـض القيـود علـى ممارسـة المواطنيـن حقهم في سـحب الثقة من النائب، 
مـن بينهـا ال يجـوز مباشـرة هـذا اإلجـراء قبـل مضـي عـام كامـل علـى عضويـة 
النائـب فـي البرلمـان، أو فـي خـالل األشـهر السـتة األخيـرة مـن مدتـه النيابيـة، 
أن  غيـر  النيابيـة،  مدتـه  نفسـه خـالل  النائـب  مـرة حيـال  مـن  أكثـر  تكـراره  أو 
المبـدأ فـي حـد ذاتـه يمثـل إضعاًفا ألعضاء البرلمان، رغـم أنه -ظاهرّيًا- يعطي 

الدائـرة االنتخابيـة حـق متابعـة أداء النائـب الـذي يمثلهـا. 

صعوبــة شــروط الترشــح لعضويــة البرلمــان، فقــد حظــرت التعديــالت القانونيــة . 4
ترشــيح مزدوجــي الجنســية فــي الدوائــر االنتخابيــة داخــل تونــس، ممــن يحملــون 
جنســية دولــة أخــرى بجــوار الجنســية التونســية، مــع إقــرار حــق المهاجريــن 
التونســيين مزدوجــي الجنســية فــي الترشــح علــى المقاعــد العشــرة المخصصــة 
لهــم. ونّصــت التعديــالت القانونيــة أيًضــا علــى ضــرورة إقامــة المرشــح فــي 
ــو  الدائــرة االنتخابيــة التــي تقــدم للترشــح عنهــا، كمــا أضيــف شــرط إثبــات خل
المرشــح مــن الســوابق الجنائيــة فــي جرائــم العمــد. وينــص القانــون علــى أن 
مواطــن،   400 مــن  وتذكيــة  االنتخابــي،  لبرنامجــه  موجــًزا  مرشــح  كل  يقــدم 
مناصفــة بيــن الرجــال والنســاء، علــى أن يكــون ربعهــم مــن الشــباب مــن كل 
مــن الرجــال والنســاء المســجلين فــي الدائــرة االنتخابيــة علــى حــدة. ومــن 

النظــام  اعتمــد 
علــى  الجديــد  االنتخابــي 
وهــي  »المعتمديــات«، 
المســتوى التالــي للواليات 
وُيالحــظ  )المحافظــات(، 
الديمغرافــي  التكويــن  أن 
ليــس  للمعتمديــات 
متســاوًيا؛ ممــا جعــل هناك 
ــا  نيابّيً ــل  ُتمثَّ كبــرى  دوائــر 
علــى المســتوى نفســه مــع 
فــي  منهــا  أصغــر  دوائــر 

الســكان.   حجــم 
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ناحيــة أخــرى شــملت تعديــالت قانــون االنتخــاب حظــر ترشــح أعضــاء الحكومــة 
ورؤســاء الدواويــن وأئمــة المســاجد ورؤســاء الجمعيــات الرياضيــة إال بعــد مــرور 
ــن أن هــذا الحظــر كان يشــمل فــي الســابق  ــرك وظائفهــم، فــي حي ــى ت عــام عل
فقــط القضــاة ورؤســاء البعثــات والمراكــز الدبلوماســية والقنصليــة، باإلضافــة 

لمحافظــي الواليــات والمســؤولين المحلييــن فيهــا.

وممـــا يذكـــر أن فـــي 10 مايـــو 2022، أعلـــن الرئيـــس »قيـــس ســـعيد« عـــن تشـــكيل 
جديـــد للهيئـــة العليـــا المســـتقلة لالنتخابـــات، التـــي يترأســـها »فـــاروق بوعســـكر«، 

وتضـــم 6 أعضـــاء آخريـــن.

ــات  ــى االنتخابـ ــرفت علـ ــي أشـ ــة التـ ــي للهيئـ ــون األساسـ ــل القانـ ــك تعديـ ــبق ذلـ سـ
ـــد  ـــى 7 أعضـــاء. وبع ـــن 9 إل ـــا م ـــص أعضائه ـــه تقلي ـــذ عـــام 2011، جـــرى بموجب من
ـــن، صـــار  ـــة الثلثي ـــة مـــن المســـتقلين بأغلبي ـــان ينتخـــب أعضـــاء اللجن أن كان البرلم
ـــة  ـــَر تشـــكيل الهيئ ـــع تغيي ـــس. وقـــد رافـــق بالطب ـــل الرئي ـــن مـــن ِقب اختيارهـــم بالتعيي
نقـــاٌش حـــول مـــدى اســـتقالليتها ومصداقيتهـــا، خاصـــة وأن أعضاءهـــا جميعهـــم 
ــعيد«  ــس سـ ــس »قيـ ــم أن الرئيـ ــك رغـ ــة، وذلـ ــس الجمهوريـ ــل رئيـ ــن ِقبـ ــون مـ معينـ
شـــّدد فـــي لقاءاتـــه مـــع »فـــاروق بوعســـكر«، علـــى مواصلـــة هيئـــة االنتخابـــات عملهـــا 

باســـتقاللية تامـــة.

انتخابات بال منافسة سياسية 
أجريـــت االنتخابـــات البرلمانيـــة فـــي أجـــواء غـــاب عنهـــا التنافـــس، والحـــرارة 
السياســـية، والجـــدل الحزبـــي، حيـــث تنافـــس 1058 مرشـــًحا علـــى 161 دائـــرة، 
مـــن بينهـــم 122 امـــرأة فقـــط. وُدعـــي أكثـــر مـــن 9 مالييـــن ناخـــب ممـــن لهـــم حـــق 

االنتخـــاب لـــإدالء بأصواتهـــم. 

قاطــع 12 حزًبــا -كانــت لهــا حصــص نيابيــة فــي البرلمــان الســابق- االنتخابــات 
البرلمانيــة، وهــي: )النهضــة، وقلــب تونــس، وائتــالف الكرامــة، وحــراك تونــس، 
اإلرادة واألمــل، والجمهــوري، والعمــال، والقطــب، والتيــار الديمقراطــي، والتكتــل 
الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحريــات، والدســتوري الحــر، وآفــاق تونــس(. وهــذه 
األحــزاب لــم تكــن علــى توافــق فيمــا بينهــا فــي التجربــة البرلمانيــة الســابقة، ولكنهــا 

وجــدت نفســها فــي خنــدق المعارضــة لسياســات الرئيــس »قيــس ســعيد«.

وتُعــد الســمة األساســية لهــذه االنتخابــات هــي أن معظــم المشــاركين فيهــا مــن 
المســتقلين، إضافــة إلــى أحــزاب »لينتصــر الشــعب«، وحركــة الشــعب )قوميــة(، 

وحــراك 25 يوليــو، وحركــة تونــس إلــى األمــام.

كان  أن  بعــد 
البرلمــان ينتخــب أعضــاء 
العليــا  الهيئــة  لجنــة 
لالنتخابــات  المســتقلة 
بأغلبيــة  المســتقلين  مــن 
اختيارهــم  صــار  الثلثيــن، 
ِقبــل  مــن  بالتعييــن 
رافــق  وقــد  الرئيــس. 
تشــكيل  تغييــَر  بالطبــع 
حــول  نقــاٌش  الهيئــة 
اســتقالليتها  مــدى 

ومصداقيتهــا.  
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وقــد رفــض االتحــاد العــام التونســي للشــغل وهــو أكبــر النقابــات العماليــة فــي تونــس 
االنتخابــات النيابيــة، ووصفهــا بأنهــا بــدون »طعــم وال لــون«. وقــال األميــن العــام 
لالتحــاد »نــور الديــن الطبوبــي« فــي خطــاب فــي العاصمــة تونــس أمــام اآلالف مــن 
أنصــار النقابــة قبــل أيــام مــن انعقــاد االنتخابــات: »نحــن مقدمــون علــى انتخابــات 
بــال لــون وال طعــم، جــاءت وليــدة دســتور لــم يكــن تشــاركًيّا وال محــّل إجمــاع وموافقــة 

األغلبيــة وصيــغ علــى قانــون ُمســقط احتــوى ثغــرات وخلــلًا«.

فــي المقابــل اتهــم الرئيــس التونســي »قيــس ســعيد« المعارضــة بعقــد تحالفــات 
مــع الخــارج، والســعي وراء الســلطة، وعــدم المبــاالة بمطالــب المواطنيــن، ودعــا 
ــخ  ــع تاري ــت هــذه الفرصــة مــن أجــل صن ــة، وتفوي ــت بكثاف ــى التصوي التونســيين إل

ــره.  ــى حــد تعبي ــالد، عل ــوا الب ــن نهب ــى م ــق عل ــد، وقطــع الطري جدي

ــا للمرشــحين فــي 7 دوائــر  ــا كلًيّ وشــهدت االنتخابــات التشــريعية فــي الخــارج غياًب
انتخابيــة مــن أصــل 10 دوائــر خصصهــا قانــون االنتخــاب الجديــد للمقيميــن خــارج 
ــا،  ــر فرنســا 2، وفرنســا 3، وإيطالي تونــس، وُســجلت 3 ترشــحات فــي كل مــن دوائ
بمعــدل مرشــح عــن كل دائــرة، مــا جعــل فوزهــم آلّيًــا طبًقــا للقانــون، فيمــا لــم يســجل 
وآســيا،  العربيــة،  والــدول  واألمريكيتيــن،  وألمانيــا،   ،)1( فرنســا  دوائــر  مــن  كل 

ــا، أي مرشــح. وأســتراليا، وإفريقي

وشــهدت الجولــة األولــى مــن االنتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت فــي 17 ديســمبر 
انخفاًضــا فــي عــدد الذيــن أدلــوا بأصواتهــم بلــغ 8.8% مــن إجمالــي عــدد المواطنيــن 
الذيــن لهــم حــق التصويــت، وهــو مــا أعلنتــه الهيئــة المســتقلة العليــا لالنتخابــات فــي 
البدايــة ثــم عــادت وأعلنــت أن نســبة التصويــت بلغــت 11.2%، وقــد انتقــدت وســائل 
اإلعــالم الغربيــة انخفــاض نســبة التصويــت فــي االنتخابــات علــى نحــو لــم تعرفــه 
تونــس فــي االســتحقاقات االنتخابيــة منــذ عــام 2011، وُعــدت أيًضــا ثانــي أكبــر 
انتخابــات عامــة علــى مســتوى العالــم تشــهد انخفاًضــا فــي عــدد المصوتيــن منــذ 
عــام 1945، ســبقتها علــى هــذا الــدرب انتخابــات جاميــكا عــام 1983 بنســبة تصــل 

إلــى 2.73% مــن أعــداد الناخبيــن. 

هنـــاك عـــدة عوامـــل تفســـر االنخفـــاض الشـــديد فـــي أعـــداد المواطنيـــن الذيـــن أدلـــوا 
ــو  ــا أن نحـ ــية، مـــن بينهـ ــة األولـــى مـــن االنتخابـــات التونسـ ــم فـــي المرحلـ بأصواتهـ
ـــات عـــام  ـــات. فـــي انتخاب ـــت فـــي االنتخاب ـــم التصوي ـــم يســـبق له نصـــف التونســـيين ل
ــف  ــت، نصـ ــق التصويـ ــم حـ ــن لهـ ــو 55% ممـ ــّوت نحـ ــددة صـ ــا المتعـ 2019 بجوالتهـ
ـــى أحـــزاب  ـــس »قيـــس ســـعيد«، وانضمـــوا إل ـــوا يعارضـــون سياســـات الرئي هـــؤالء بات
المعارضـــة. يفســـر ذلـــك أن نســـبة التصويـــت علـــى الدســـتور الجديـــد، الـــذي ُوصـــف 
بأنـــه دســـتور الرئيـــس »قيـــس ســـعيد« بلغـــت 30.5%. ومـــن بيـــن نحـــو 2.6 مليـــون 

الجولــة  شــهدت 
االنتخابــات  مــن  األولــى 
أجريــت  التــي  البرلمانيــة 
فــي 7	 ديســمبر انخفاًضــا 
أدلــوا  الذيــن  عــدد  فــي 
 ،%8.8 بلــغ  بأصواتهــم 
عــدة  إلــى  ذلــك  ويــؤول 
أســباب مــن بينهــا أن نحــو 
لــم  التونســيين  نصــف 
يســبق لهــم التصويــت فــي 

االنتخابــات.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

تونســـي صوتـــوا بنعـــم للدســـتور الجديـــد، شـــارك فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة مليـــون 
واحـــد فقـــط، أي أن قاعـــدة التأييـــد األساســـية للرئيـــس التونســـي أخـــذت فـــي 
ـــا  ـــارات أخـــرى ينبغـــي وضعه ـــاك اعتب التقلـــص. هـــذا هـــو ظاهـــر األرقـــام، ولكـــن هن
فـــي االعتبـــار أهمهـــا أن الرئيـــس التونســـي »قيـــس ســـعيد« لـــم يكـــن مرشـــًحا فـــي 
االنتخابـــات، ولـــم يكـــن لـــه حـــزب أو مرشـــحون بعينهـــم يخوضـــون االنتخابـــات، 
وبالتالـــي فـــإن نســـب التصويـــت ال تعكـــس انخفاًضـــا فـــي مســـتوى تأييـــد الرئيـــس، 
بـــل قـــد تعـــود فـــي األســـاس إلـــى عـــدم االكتـــراث بالسياســـة ذاتهـــا، وال ســـيما أن 
الدســـتور الجديـــد ينحـــو فـــي اتجـــاه النظـــام الرئاســـي، ولـــم يعـــد يكتـــرث المواطنـــون 

ببرلمـــان بـــال أنيـــاب، أو منـــزوع الدســـم السياســـي.

ــاع  ــًرا فــي إقن ــم يبــذل جهــًدا كبي وقــد الحــظ البعــض أن الرئيــس »قيــس ســعيد« ل
ــي ســبقت  ــرة الت ــة، فقــد قضــى الفت ــات النيابي ــر بالمشــاركة فــي االنتخاب الجماهي
االنتخابــات فــي زيــارات خارجيــة، إحداهــا للمشــاركة فــي القمــة العربيــة الصينيــة 
التــي ُعقــدت فــي الريــاض، وثانيهــا لحضــور القمــة األمريكيــة اإلفريقيــة التــي 
ُعقــدت فــي واشــنطن. وإذا كان أكثــر مــن 30% مــن الناخبيــن شــاركوا فــي االســتفتاء 
ــى الدســتور، فهــذا يرتبــط فــي األســاس باقتناعهــم بالنظــام الرئاســي، ووجــود  عل
صالحيــات واســعة للرئيــس فــي النظــام السياســي، وبالتالــي لــم تكــن لديهــم رغبــة 
فــي المشــاركة فــي انتخابــات برلمانيــة، لــن تنتــج -فــي رأيهــم- مؤسســة سياســية 

ــة. ــوازي أو تنافــس ســلطة رئيــس الجمهوري ــة ت قوي

وقــد أدى تهميــش األحــزاب السياســية فــي النظــام االنتخابــي الجديــد إلــى انخفــاض 
معــدالت التصويــت، فلــم يكــن هنــاك تنافــس جــاد بيــن مرشــحين ينتمــون إلــى تيارات 
ــة، وغــاب المــال السياســي عــن المشــهد الــذي يعطــي االنتخابــات  سياســية متباين
زخًمــا، ويدفــع الجماهيــر إلــى االنشــغال بهــا، وهــو مــا يثبــت أن األحــزاب والتمويــل 
مــن القضايــا األساســية وراء إضفــاء طابــع تنافســي، وجــدل سياســي فــي االنتخابات 
العامــة. ويشــير البعــض إلــى أن هنــاك عزوًفــا مــن جانــب المــرأة والشــباب عــن 
المشــاركة فــي االنتخابــات ألن الرئيــس التونســي أراد االبتعــاد عــن نظــام »الكوتــة« 
الــذي كان معمــولًا بــه )50% للمــرأة، و25% للشــباب علــى قوائــم األحــزاب(، والتركيــز 

علــى النظــام الفــردي؛ ممــا قلــل مــن الحافــز علــى المشــاركة.

وقــد خــاض االنتخابــات التونســية نحــو 1055 مرشــًحا، لــم تتعــدَّ نســبة النســاء 
المرشــحات 11%، والشــباب تحــت ســن 35 ســنة نحــو 4% مــن إجمالــي تعــداد 
المرشــحين، وهــي نســبة منخفضــة، خاصــة إذا أخذنــا فــي االعتبــار أن غالبيــة 
ــة انتخابيــة واســعة للتعريــف  المرشــحين ليســوا معروفيــن، ولــم تكــن هنــاك دعاي
بهــم. وســوف تجــرى الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات التشــريعية فــي 29 يناير 2023.

مــن  عــزوف  هنــاك 
والشــباب  المــرأة  جانــب 
فــي  المشــاركة  عــن 
الرئيــس  االنتخابــات، ألن 
عــن  ابتعــد  التونســي 
الــذي كان  »الكوتــة«  نظــام 
للمــرأة،   %50( بــه  معمــوًلا 
و25% للشــباب علــى قوائــم 
األحــزاب(، والتركيــز علــى 
ممــا  الفــردي؛  النظــام 
علــى  الحافــز  مــن  قلــل 

المشــاركة.  
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سياسة بدون مشاركة 
قــد يكــون مــن ضمــن رهانــات الرئيــس »قيــس ســعيد« تحفيــز المواطنيــن علــى 
النظــام  يرتبــط مباشــرة بشــرعية  ذلــك  اإلعــادة، ألن  انتخابــات  فــي  المشــاركة 
ــات انخفــاض المشــاركة  السياســي، حيــث فســر المعارضــون المقاطعــون لالنتخاب
الشــعبية فــي االنتخابــات بأنــه خيبــة أمــل مــن جانــب الجماهيــر فــي األوضــاع 
ــة والسياســية، وهــو مــا يســلب النظــام الشــرعية، وطالــب  ــة واالجتماعي االقتصادي

بعضهــم الرئيــس التونســي باالســتقالة. 

بالتأكيــد، فــإن إنتــاج نظــام سياســي علــى قاعــدة »سياســة بــال أحــزاب«، قــد يــؤدي 
فــي نهايــة المطــاف إلــى »سياســة بــدون مشــاركة«، ويصبــح النظــام السياســي ذاتــه 

ال يســتند إلــى قاعــدة شــعبية داعمــة لــه. 

ــد  ــا يريـ ــن أن الرئيـــس التونســـي ربمـ ــرى بعـــض المحلليـ ــر، يـ وعلـــى الجانـــب اآلخـ
برلماًنـــا ال يتمتـــع بتفويـــض شـــعبي قـــوي، أو يكـــون منافًســـا لـــه، ويتســـق هـــذا 
ــده  ــزاب، وتنديـ ــه لألحـ ــن رفضـ ــع مـ ــي تنبـ ــية، والتـ ــه السياسـ ــع تصوراتـ ــاه مـ االتجـ
الدائـــم بالمـــال السياســـي، ومـــا ســـماه البحـــث عـــن المصالـــح الحزبيـــة علـــى حســـاب 

ــيين.  ــح التونسـ صالـ

وختاًمــا، فــي كل األحــوال فقــد تهــدأ نبــرة االنتقــادات الغربيــة التــي واجهــت النظــام 
التونســي منــذ اإلجــراءات االســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس »قيــس ســعيد« فــي 25 
يوليــو 2021، عندمــا يســتوفي النظــام هياكلــه السياســية، إيذاًنــا باســتئناف الدعــم 
الخارجــي للنظــام التونســي، وال ســيما القــرض الــذي تتطلــع الحكومــة التونســية 
إلــى الحصــول عليــه مــن صنــدوق النقــد الدولــي لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة 
ــى  ــر إل ــي دفعــت الجماهي ــا أحــد العوامــل الت ــي قــد تكــون فــي ذاته الشــديدة، والت

االنشــغال باحتياجاتهــا المعيشــية، واالنصــراف عــن الشــأن السياســي.
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ت إســرائيل بخمســة انتخابــات عامة، كانت  علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة مــرَّ
نتائــج كل منهــا تقــود إّمــا إلــى فشــل فــي تشــكيل حكومــة تحظــى بثقــة الكنيســت ومــن 
، يتــم الذهــاب إلــى انتخابــات جديــدة، وإّمــا إلــى تشــكيل ائتالفــات تتمتــع بأغلبيــة  ثــمَّ
هشــة ال تتجــاوز 61 مقعــًدا مــن أصــل مقاعــد الكنيســت البالغــة 120 مقعــًدا، والتــي 

تظــل مهــددة بالســقوط فــي حالــة فقدانهــا تأييــد صوتيــن فقــط داخــل الكنيســت.

هــذا الوضــع جعــل مــن الســؤال حــول مســتقبل االئتالفــات الحكوميــة فــي إســرائيل 
أمــًرا منطقّيًــا ومطروًحــا للبحــث علــى الــدوام. ورغــم أن نتائــج االنتخابــات األخيــرة 
التــي جــرت فــي مطلــع نوفمبــر الماضــي أســفرت عــن فــوز تحالــف اليميــن بقيــادة 
»بنياميــن نتنياهــو« بأربعــة وســتين مقعــًدا، بمــا يجعــل االئتــالف المحتمــل مســتقًرا 
إلــى حــد مــا، فــإن الســؤال عــن مســتقبله ومــدى قدرتــه علــى االســتمرار يبقــى 
حاضــًرا، بســبب طبيعــة تكويــن االئتــالف الــذي يتشــكل مــن أحــزاب تنتمــي إلــى 
اليميــن العلمانــي، وأخــرى تنتمــي إلــى اليميــن الدينــي بشــقيه الصهيونــي والحريــدي؛ 
حيــث توجــد خالفــات فــي وجهــات نظــر كل منهــا حيــال القضايــا االجتماعيــة 
واألمنيــة؛ ممــا قــد يتســبب حــال الفشــل فــي التوافــق علــي السياســات والقــرارات 

التــي ســيتم اتخاذهــا، إلــى تعريــض االئتــالف للخطــر. 

مالحظات على تشكيل االئتالف 
يضم االئتالف الجديد ستة أحزاب:

الليكـــود بزعامـــة »بنياميـــن نتنياهـــو« )يمثـــل اليميـــن العلمانـــي(، ويتمتـــع بــــ 32 . 1
مقعـــًدا.

شــاس )يمثــل الحريديــم الشــرقيين( بزعامــة »أرييــه درعــي«، ويتمتــع بـــ 11 . 2
مقعــًدا.

مستقبل حكومة نتنياهو 
الجديد

أ. ســـعيد عكاشـــة

الخبير في الشؤون اإلسرائيلية بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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يهــودت هتــوراة )يمثــل الحريديــم االشــكناز( بزعامــة »موشــيه جافنــي«، ويتمتــع . 3
بـــ 7 مقاعــد.

»بتســلئيل . 4 بزعامــة  الدينيــة(  الصهيونيــة  إلــى  )ينتمــي  اليهوديــة  الوحــدة 
مقاعــد.  7 بـــ  ويتمتــع  ســموتريتش«، 

ــة )ينتمــي إلــى الصهيونيــة الدينيــة( بزعامــة »إيتمــار بــن غفيــر«، . 5 القــوة اليهودي
ويتمتــع بـــ 6 مقاعــد. 

حــزب نوعــام )ينتمــي إلــى الصهيونيــة الدينيــة( بزعامــة »آفــي ماعــوز«، ويتمتــع . 6
بمقعــد واحــد. 

وفـي ضـوء تبايُـن توجهـات وبرامـج هـذه األحـزاب، يمكـن توقـع نـوع الصراعـات التـي 
يمكـن أن تنشـب فيمـا بينهـا داخل الحكومة والكنيسـت بشـأن القضايـا المختلفة، خاصة 
ر  االجتماعيـة واألمنيـة، ومـن ثَـَمّ يمكـن لهـذه الصراعـات أن تهـدد بقـاء االئتـالف إذا تعـذَّ
تهدئتهـا. فاألحـزاب المنتميـة إلـى الصهيونيـة الدينيـة تركـز جـل اهتمامهـا علـى دعـم 
االسـتيطان، وترفـض حـل الدولتيـن، وتسـعى إلـى ضـم الضفة الغربية المحتلة إلسـرائيل 
بشـكل رسـمي، وتريـد تطبيـق سياسـة حازمـة نحـو عـرب إسـرائيل، وأي حـزب عربـي 
يرفـض االعتـراف بيهوديـة الدولـة. أمـا األحـزاب الحريديـة، فتركـز اهتمامهـا علـى دعـم 
المظاهـر الدينيـة للدولـة، وتريـد تطبيـق الشـريعة اليهوديـة فـي المجـال الخاضـع لهـا 
علـى األقـل، مثـل: منـع االختـالط بيـن الجنسـين فـي المواقـع والمؤسسـات التـي تديرهـا 
الدولـة، وااللتـزام بحرمـة يـوم السـبت، وتشـريع قوانيـن مضـادة لحركات الشـواذ. واألهم 

أن هـذه األحـزاب ترفـض إجبـار شـبابها علـى الخدمـة فـي الجيـش. 

ــا علــى طــرف نقيــض  وفــي المقابــل، فــإن التوجهــات العلمانيــة لليكــود تجعلــه نظرّيً
ــم  ــة فــي الحك ــه الطويل ــالف، ولكــن وجــود »نتنياهــو« بخبرت مــن شــركائه فــي االئت
ــة التــي يمكــن أن تهــدد بقــاء االئتــالف.  ــواء الخالفــات المحتمل ــى احت تســاعده عل

دالالت تأجيل إعالن تشكيل االئتالف 
ت األسـابيع الثالثة التي كانت ممنوحة إلى »نتنياهو« لتشـكيل الحكومة  كانت قد مرَّ
دون أن يتمكـن مـن إخراجهـا للعلـن بسـبب الخالفـات مـع األحـزاب الشـريكة لليكـود 
علـى توزيـع الحقائـب الوزاريـة، ورئاسـة اللجـان البرلمانيـة، وأيًضـا حـول عـدد مـن 
القوانين المطروحة على الكنيسـت لتمريرها. وبمقتضى القانون َمنح رئيس الدولة 
»إسـحاق هرتسـوج« »نتنياهو« مهلة إضافية لمدة عشـرة أيام لالنتهاء من مهمته، أو 
نقـل تفويـض تشـكيل الحكومـة إلـى حـزب »يـش عتيد« بزعامة »يائيـر البيد« صاحب 

ثانـي أكبـر عـدد مـن المقاعـد فـي الكنيسـت بعد الليكـود )24 مقعًدا(.

تباُيـــن  ضـــوء  فـــي 
توجهـــات وبرامـــج األحـــزاب 
لالئتـــالف  المكونـــة 
الجديـــد، يمكـــن توقـــع نـــوع 
الصراعـــات التـــي يمكـــن أن 
تنشـــب فيمـــا بينهـــا داخـــل 
والكنيســـت  الحكومـــة 
بشـــأن القضايـــا المختلفة، 
االجتماعيـــة  خاصـــة 
ــمَّ يمكـــن  ــن َثـ ــة، ومـ واألمنيـ
لهـــذه الصراعـــات أن تهـــدد 
ر  تعـــذَّ إذا  االئتـــالف  بقـــاء 

تهدئتهـــا.  
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وعلــى الرغــم مــن أن »نتنياهــو« قــد تمّكــن مــن تشــكيل الحكومــة، غيــر أن المشــكلة 
الرئيســة التــي ســتواجهه ســتدور حــول مــدى قــدرة التشــكيل الحكومــي الجديــد 
ــع حدوثهــا بســبب السياســات التــي ســيجري تطبيقهــا، أو  علــى إدارة األزمــات المتوقَّ

بســبب محــاوالت تمريــر التشــريعات المثيــرة للجــدل فــي الكنيســت.

وفيمــا يتعلــق بالخالفــات حــول المناصــب الوزاريــة، كان أصعبهــا علــى اإلطــالق 
بتولــي منصــب  اليهوديــة  الوحــدة  »بتســلئيل ســموتريتش« زعيــم حــزب  مطالبــة 
وزيــر الدفــاع، ولــم يكــن »نتنياهــو« مســتعًدا لقبــول الطلــب؛ العتبــارات عديــدة منهــا 
المواقــف المعروفــة لـــ »ســموتريتش«، الــذي دعــا صراحــة فــي الماضــي لرفــض 
تنفيــذ أوامــر الجيــش بإخــالء مســتوطنات غــزة، وإعالنــه المتكــرر أيًضــا عــن قناعتــه 
بضــرورة ضــم الضفــة الغربيــة إلســرائيل مهمــا كانــت تكلفــة القــرار، وهــي المواقــف 
ــى اتفاقــات  ــة عل ع ــدول الُموقِّ ــة وبعــض ال ــات المتحــدة األمريكي ــت الوالي ــي جعل الت
ــن عــن نيتهــا فــي عــدم التعامــل معــه إذا مــا  الســالم اإلبراهيمــي مــع إســرائيل تُعِل

ــى مناصــب حساســة فــي الحكومــة اإلســرائيلية.  تول

المشــكلة األخــرى  تمثلــت فــي إقالــة »نتنياهــو« لزعيــم حــزب شــاس »أرييــه درعــي« 
ــًذا لقــرار المحكمــة  مــن منصــب وزيرالصحــة والداخليــة فــي 22 ينايــر 2023 تنفي

اإلســرائيلية العليــا بشــأن إلزاميــة إقالتــه.

ــن هــو وحلفــاؤه مــن  تعامــل »نتنياهــو« مــع كل هــذه المشــكالت بســرعة؛ حيــث تمكَّ
تمريــر تشــريعات بالقــراءة األولــى ألربعــة قوانيــن ذات صلــة بتشــكيل االئتــالف، 

ــي: تضمنــت مــا يل

قانــون يقضــي بتوســيع صالحيــات منصــب وزيــر األمــن الداخلــي فــي إســرائيل، 	 
ــات  ــع بمقتضــاه بصالحي ــث يتمت ــاز الشــرطة، حي ــي جه ــا ف ــه متحكًم ــا يجعل بم
توجيــه السياســة العامــة للشــرطة، وتحديــد المبــادئ العامــة لعملهــا، وذلــك تحــت 
مســمى جديــد هــو »وزيــر األمــن القومــي«. وقــد مــرَّ القانــون بالفعــل فــي القــراءة 
األولــى بأغلبيــة 61 صوًتــا. وكانــت التســوية التــي توصــل إليهــا »نتنياهــو« آنــذاك 
هــي اختــراع هــذا المنصــب الجديــد )وزيــر األمــن القومــي( ومنحــه لزعيــم حــزب 
القــوة اليهوديــة »إيتمــار بــن غفيــر« الــذي كان يُطالــب بتولــي وزارة األمــن الداخلي 
مــع نقــل بعــض صالحيــات رئيــس الشــرطة إلــى وزارتــه، بمــا يمكنــه مــن التعامــل 

مــع االعتــداءات التــي تتــم ضــد المســتوطنين مــن ِقبــل الفلســطينيين.

تمريــر تشــريع بأغلبيــة 62 صوًتــا يقضــي بجــواز تولــي أي شــخص منصــب وزاري 	 
حتــى لــو حصــل علــى حكــم قضائــي بإدانتــه، مــا دامــت العقوبــة تــم وقفهــا، وهــو 

مــا ينطبــق علــى حالــة زعيــم حــزب شــاس »أرييــه درعــي«. 
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تمريــر تشــريع طالــب فيــه الليكــود علــى وجــه التحديــد بمعاقبــة األعضــاء الذيــن 	 
ينشــقون عــن كتلهــم البرلمانيــة التــي نجحــوا مــن خاللهــا فــي دخــول الكنيســت، 

بأغلبيــة 61 صوًتــا.

عبــر تمريــر هــذه القــرارات أو التشــريعات حتــى لــو كانــت بالقــراءة األولــى فقــط 	 
)حيــث يقضــي القانــون بــأن تمــر التشــريعات عبــر ثــالث قــراءات تتبعهــا عمليــة 
ــن »نتنياهــو« مــن إزالــة عوائــق مهمــة  تصويــت لتصبــح نافــذة أو مرفوضــة(، تمَكّ

كانــت تحــول دون تشــكيل االئتــالف. 

المخاطر التي تتهدد االئتالف مستقبًلا 
ال يمكــن اعتبــار نجــاح »نتنياهــو« فــي إعــالن تشــكيل حكومتــه ضماًنا لبقــاء االئتالف 
ــي  ــوع األزمــات الت ــى ن ــاء عل ــك بن ــى عــام 2026، وذل ــة، أي حت ــه القانوني ــى مدت حت

يمكــن أن يختلقهــا وزراء اليميــن الدينــي بشــقيه الصهيونــي والحريــدي. 

ـــة تخوفـــات مـــن جانـــب بعـــض قطاعـــات الشـــعب  وعلـــى الصعيـــد االجتماعـــي، ثَمّ
علـــى  المحســـوبون  االئتـــالف  وزراء  ينـــوي  التـــي  األجنـــدات  مـــن  اإلســـرائيلي 
الصهيونيـــة الدينيـــة واألحـــزاب الحريديـــة، تنفيذهـــا، وعلـــى رأســـها احتمـــال 

المســـاس باآلتـــي:

	. علمانية الدولة

ــي  ــات الشــخصية ف ــى الحري ــود عل ــب بعــض هــذه األحــزاب بوضــع قي ــث تطال حي
المجــال العــام بمــا يتوافــق مــع الشــريعة اليهوديــة، كمــا تطالــب بحصــر حــق تعريــف 
َمــن هــو اليهــودي بموجــب تفســيرها الخــاص للشــريعة، وإبعــاد التيــارات اإلصالحيــة 

والليبراليــة عــن هــذا الملــف تماًمــا. 

ل األعباء   2. المساواة في تحمُّ

ـــع صـــدور  ـــًرا فـــي من ـــة دوًرا كبي ـــت األحـــزاب الحريدي ـــع قـــرن، لعب ـــر مـــن رب ـــذ أكث من
تشـــريعات تُجِبـــر أعضاءهـــا علـــى الخدمـــة فـــي الجيـــش، أو إدمـــاج مؤسســـات 
التعليـــم الخاصـــة بهـــا فـــي التعليـــم العـــام، أو التحـــاق شـــبابها بســـوق العمـــل. وهـــو 
مـــا اعتبرتـــه القطاعـــات العلمانيـــة التـــي تمثـــل أغلبيـــة المجتمـــع اإلســـرائيلي 
تدميـــًرا لمبـــدأ المســـاواة، واإلخـــالل بمبـــدأ العدالـــة فـــي توزيـــع األعبـــاء، خاصـــة 
، فـــإن التمثيـــل القـــوي للحريديـــم فـــي الكنيســـت  ـــمَّ عـــبء الدفـــاع عـــن الدولـــة. ومـــن ثَ
الجديـــدة قـــد يمنـــع أي محـــاوالت لحرمـــان الجمهـــور الحريـــدي مـــن تلـــك االمتيـــازات 

التـــي يتمتـــع بهـــا. 

مـــع  »نتنياهـــو«  ر  مـــرَّ
حلفائـــه تشـــريعات بالقراءة 
صلـــة  ذات  فقـــط،  األولـــى 
رغـــم  االئتـــالف،  بتشـــكيل 
بـــأن  يقضـــي  القانـــون  أن 
تمـــر التشـــريعات عبـــر ثـــالث 
عمليـــة  تتبعهـــا  قـــراءات 
نافـــذة  لتصبـــح  تصويـــت 
أو مرفوضـــة، وعبـــر تمريـــر 
ـــن  تمَكّ التشـــريعات  هـــذه 
»نتنياهـــو« مـــن إزالـــة عوائـــق 
دون  تحـــول  كانـــت  مهمـــة 

االئتـــالف.   تشـــكيل 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

3. العالقات العربية اليهودية 
 تمـــرُّ العالقـــات بيـــن اليهـــود والعـــرب فـــي إســـرائيل بتوتـــرات حـــادة فـــي الســـنوات 
األخيـــرة، علـــى خلفيـــات عديـــدة، مثـــل رفـــض الوســـط العربـــي القانـــون الـــذي 
د هويـــة الدولـــة  صـــدر عـــام 2018 تحـــت مســـمى قانـــون القوميـــة، والـــذي يُحـــدِّ
ــي  ــة فـ ــاع الحياتيـ ــة األوضـ ــى خلفيـ ــك علـ ــودي، وكذلـ ــعب اليهـ ــة الشـ ــا دولـ بأنهـ
المجتمعـــات العربيـــة التـــي تعانـــي مـــن التمييـــز ضدهـــا فـــي الميزانيـــات المحليـــة 
وأخيـــًرا  والبنـــاء وغيرهـــا،  التملـــك  بالعمـــل وحريـــة  الخاصـــة  والتشـــريعات 
توتـــرت العالقـــات بيـــن الجانبيـــن بشـــكل أكثـــر حـــدة بســـبب ممارســـات الشـــرطة 
ـــال  ـــود باالحتف ـــن اليه ـــي تســـمح للمتطرفي ـــدس، والت ـــة الق ـــي مدين اإلســـرائيلية ف
ــات  ــزع ملكيـ ــرارات بنـ ــدار قـ ــى، وإصـ ــجد األقصـ ــاحة المسـ ــي سـ ــم فـ بأعيادهـ
خاصـــة بالعـــرب فـــي الشـــطر الشـــرقي للمدينـــة، كمـــا حـــدث فـــي حـــي الشـــيخ 

جـــراح فـــي عـــام 2021.

وكانـــت هـــذه الممارســـات قـــد أدت إلـــى انـــدالع صدامـــات عنيفـــة بيـــن اليهـــود والعـــرب، 
امتـــد تأثيرهـــا باســـتغالل حركتـــي حمـــاس والجهـــاد لهـــا، والقيـــام بشـــنِّ هجمـــات 
ـــن  ـــح المتطـــرف »ب ـــد من ـــن قطـــاع غـــزة. وبع ـــدن اإلســـرائيلية م ـــى الم ـــة عل صاروخي
غفيـــر« زعيـــم حـــزب القـــوة اليهوديـــة حقيبـــة األمـــن القومـــي فـــي حكومـــة »نتنياهـــو« 
نـــه مـــن التدخـــل فـــي قـــرارات جهـــاز الشـــرطة، يمكـــن أن تـــزداد  الجديـــدة والتـــي تُمكِّ
ـــة  ـــى مـــا يشـــبه الحـــرب األهلي ـــؤدي إل ـــة اإلســـرائيلية ســـوًءا، وقـــد ت العالقـــات العربي
ـــن  ـــم يتمك ـــر« بشـــكل اســـتباقي. وإذا ل ـــن غفي ـــن لجـــم »ب ـــو« م ـــن »نتنياه ـــم يتمك إذا ل
»بـــن غفيـــر« مـــن تطبيـــق أفـــكاره المتطرفـــة فقـــد يبـــادر بالخـــروج مـــن االئتـــالف؛ 

ـــة. ـــى هـــذه الخلفي ـــد أول أزمـــة تنشـــب عل ممـــا ســـيعني ســـقوطه عن

4. مكانة القضاء 
ـــة مخـــاوف متناميـــة مـــن ســـعي »نتنياهـــو« وحلفائـــه لتمريـــر حـــزم لإصـــالح  ثَمّ
القضائـــي تنطـــوي علـــى الحـــد مـــن اســـتقاللية النظـــام القضائـــي واســـتغالله 
ألغـــراض سياســـية، وقـــد أعلـــن عنهـــا بالفعـــل وزيـــر العـــدل بالحكومـــة اإلســـرائيلية 
ــي  ــا فـ ــة العليـ ــات المحكمـ ــد صالحيـ ــن تقييـ ــن«، وتتضمـ ــف ليفيـ ــدة »ياريـ الجديـ
غيـــر  أو  تمييزيـــة  تعتبرهـــا  التـــي  الحكوميـــة  والقـــرارات  التشـــريعات  عرقلـــة 
ديمقراطيـــة، ومنـــح الكنيســـت )البرلمـــان( ســـلطة النقـــض ضـــد أحـــكام المحكمـــة، 
ـــن الحكومـــة مـــن تمريـــر أي تشـــريع دون الخشـــية مـــن إســـقاطه. األمـــر  بمـــا يُمكِّ
ــو«  ــعي »نتنياهـ ــن سـ ــلًا عـ ــاء، فضـ ــات القضـ ــي صالحيـ ــكيك فـ ــي التشـ ــذي يعنـ الـ
ـــا  ـــة، وأهمه ـــة المختلف ـــات القضائي ـــي الهيئ ـــه ف ـــن ل ـــن قضـــاة موالي شـــخصّيًا لتعيي

المحكمـــة العليـــا ذاتهـــا. 

بيـن  العالقـات  تمـرُّ 
اليهـود والعـرب فـي إسـرائيل 
بتوتـرات حـادة فـي السـنوات 
خلفيـات  علـى  األخيـرة، 
عديـدة، مثـل: رفض الوسـط 
العربـي القانـون الـذي صـدر 
مسـمى  تحـت   20	8 عـام 
والـذي  القوميـة،  قانـون 
بأنهـا  الدولـة  هويـة  يحـدد 

دولـة الشـعب اليهـودي.  
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نتنياهو ومآالت الحكومة الجديدة
فــي أعقــاب نجــاح »نتنياهــو« فــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــإن التهديــدات األربعة 
المشــار إليهــا ســابًقا ســتبقى هــي فقــط مــن يهــدد بقــاء االئتــالف، باإلضافــة إلــى 
تهديــد آخــر يصعــب فحصــه حالّيًــا، وهــو مصيــر االئتــالف فــي حــال أُديــن »نتنياهــو« 
قضائّيًــا فــي تهــم الفســاد واســتغالل النفــوذ التــي يُحاَكــم بســببها منــذ ثالثــة أعــوام. 
ــل، إصــدار حكــم ضــده مــع إيقــاف  ــى األق ــه، أو عل ــم تبرئت ويأمــل »نتنياهــو« أن تت
ــا لمــاذا يســعى إلصــدار تشــريع  التنفيــذ، وفــي هــذه الحالــة األخيــرة، يبــدو مفهوًم
يســمح لمــن تلقــوا أحكاًمــا قضائيــة نهائيــة -ولكــن مــع إيقــاف التنفيــذ- باالســتمرار 

فــي مناصبهــم والترشــح لهــا مســتقبلًا أيًضــا. 

وحتــى فــي حالــة اضطــرار »نتنياهــو« لالســتقالة إذا مــا ُحِكــم عليــه بعقوبــة واجبــة 
التنفيــذ، فيمكــن لحزبــه »الليكــود« ترشــيح بديــل مــن داخلــه لالســتمرار فــي قيــادة 
االئتــالف، وهــو مــا يعنــي اســتمرار االئتــالف، بــل أيًضــا تعزيــز قوتــه إذا مــا انضــم 
إليــه التحالــف الــذي يجمــع بيــن »بينــي جانتــس« )زعيــم حــزب أبيــض أزرق( وحــزب 
»جدعــون ســاعر« )أمــل جديــد( والــذي يمتلــك 12 مقعــًدا فــي الكنيســت الجديــد؛ 
ــي وجــود  ــط ف ــكاد ينحصــر فق ــود، ي ــع الليك ــف م ــن للتحال ــث إن رفــض الحزبي حي
»نتنياهــو« علــى رأس الحكومــة، وبرحيلــه لــن يمانــع الحزبــان بشــكل كبيــر فــي 

االنضمــام إلــى االئتــالف. 

وتبقــى اإلشــارة إلــى أن أحــزاب المعارضــة، والتــي لديهــا 56 مقعــًدا، مشــتتة بيــن 
أحــزاب يســارية )العمــل 4 مقاعــد(، وأحــزاب عربيــة )القائمــة المشــتركة 5 مقاعــد، 
القائمــة الموحــدة 5 مقاعــد أيًضــا(، وحــزب وســط كبيــر )يوجــد مســتقبل ولــه 24 
مقعــًدا(، وتحالــف »أبيــض أزرق« مــع »أمــل جديــد« اللذيــن يُعــّدان أقــرب لليميــن رغــم 
تصنيفهمــا حالّيًــا كأحــزاب وســط، ولهمــا 12 مقعــًدا فــي الكنيســت الحالــي. وأخيــًرا 
حــزب »إســرائيل بيتنــا« بزعامــة »أفيجــدور ليبرمــان« وهــو حــزب يمينــي متشــدد فــي 
علمانيتــه، ويرفــض االنضمــام إلــى حكومــات تشــارك فيهــا األحــزاب الحريديــة، كمــا 

أن »ليبرمــان« ال يقبــل بالعمــل تحــت أي إغــراءات مــع »نتنياهــو«. 

وختاًمــا، فــإن تشــكيلة المعارضــة تلــك، وتوجهاتهــا السياســية المتناقضــة، ســيجعلها 
ضعيفــة للغايــة، خاصــة لــو انضــم تحالــف »جانتــس - ســاعر« إلــى الحكومــة، حــال 
اختفــاء »نتنياهــو« مــن الســاحة السياســية، إذا مــا تّمــت إدانتــه فــي القضايــا التــي 
ــة  ــم بســببها؛ لذلــك يمكــن القــول إن حكــم اليميــن مرشــح للبقــاء لفتــرة طويل يُحاَك
مــا لــم تنشــب أزمــات عنيفــة بيــن مكوناتــه حتــى موعــد االنتخابــات المقبلــة والتــي 

يفتــرض إجراؤهــا عــام 2026.

هنـــاك قلـــق متنـــاٍم من 
ســـعي »نتنياهـــو« وحلفائـــه 
صالحيـــات  لتقييـــد 
العليـــا  المحكمـــة 
عـــن  فضـــًلا  اإلســـرائيلية، 
ا  ســـعي »نتنياهـــو« شـــخصّيً
لتعييـــن قضـــاة مواليـــن لـــه 
القضائيـــة  الهيئـــات  فـــي 
وأهمهـــا  المختلفـــة، 
ذاتهـــا،  العليـــا  المحكمـــة 
مبـــدأ  علـــى  يقضـــي  بمـــا 

اســـتقاللية القضـــاء.  



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

525

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

أثــارت نتائــج انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريكــي التــي أُجِريــت 
فــي 8 نوفمبــر 2022، العديــد مــن التكهنــات بشــأن مســتقبل إدارة »بايــدن« خــالل 
العاميــن القادميــن، ال ســيما فــي ظــل فــوز الحــزب الجمهــوري بأغلبيــة بســيطة فــي 
مجلــس النــواب، مقابــل فــوز الحــزب الديمقراطــي بأغلبيــة مجلــس الشــيوخ بفــارق 
مقعــد واحــد عــن الحــزب الجمهــوري، وهــو مــا خالــف التوقعــات بتحقيــق الحــزب 

الجمهــوري لموجــة حمــراء يكتســح بهــا الكونجــرس األمريكــي بمجلســيه.

هــذا وقــد جــاء فــوز زعيــم األغلبيــة الجمهوريــة »كيفيــن مكارثــي« برئاســة مجلــس 
النــواب فــي الجولــة الخامســة عشــرة بعــد 14 جولــة مــن التصويــت ، ليعكــس حالــة 
الفوضــى واالنقســام التــي يعانــي منهــا الحــزب الجمهــوري، ال ســيما فــي ظــل رفــض 
لـــ »ترامــب« التصويــت لصالحــه فــي الجــوالت  مجموعــة مــن النــواب المواليــن 

الســابقة؛ ممــا حملــه علــى تقديــم تنــازالت كبيــرة ســعًيا لكســب تأييدهــم.

وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن الوقــوف علــى انعكاســات انتخابــات التجديــد النصفــي 
علــى الداخــل األمريكــي، يقتضــي التطــرق لمــا تحملــه نتائــج هــذه االنتخابــات 
مــن دالالت، مــع إلقــاء الضــوء علــى مــا تواجهــه الحكومــة األمريكيــة مــن تحديــات 
داخليــة يفاقمهــا تزايــد حــدة االســتقطاب السياســي بيــن الحزبيــن الجمهــوري 
والديمقراطــي، فضــلًا عــن االنقســامات داخــل الحــزب الجمهــوري، مــع اســتعراض 
ــات  ــة التحدي ــن فــي مواجه ــن الحزبي ــة بي ــة العالق ــة لطبيع الســيناريوهات المحتمل

الداخليــة، ومســتقبل إدارة »بايــدن« حتــى االنتخابــات الرئاســية لعــام 2024.

أوًلا: دالالت نتائج انتخابات التجديد النصفي 
كشــفت نتائــج انتخابــات الكونجــرس بمجلســيه وكذلــك فــوز »مكارثــي« برئاســة 
مجلــس النــواب عــن مجموعــة مــن الــدالالت التــي قــد تشــكل مســتقبل العالقــة بيــن 

ــى النحــو التالــي: الحزبيــن خــالل العاميــن القادميــن، وذلــك عل

مستقبل الداخل األمريكي في ظل 
نتائج انتخابات الكونجرس

أ. أمانــي عاطـــف

مدير تنفيذي - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

انتخابـات  نتائـج  أثـارت 
التجديـد النصفـي للكونجـرس 
األمريكي العديد من التكهنات 
»بايـدن«  إدارة  مسـتقبل  بشـأن 
خـالل الفتـرة المقبلة، ال سـيما 
الحزبيـن  كال  عجـز  ظـل  فـي 
عـن تأميـن أغلبيـة مريحـة ألي 
النـواب  مجلسـي  فـي  منهمـا 

والشـيوخ.  
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عجز كال الحزبين عن تأمين أغلبية مريحة ألي منهما في مجلسي النواب والشيوخ، . 1
بما يعكس استمرار تفاقم حدة االستقطاب في المشهد السياسي األمريكي. 

ــد واحــد عــن الحــزب . 2 ــارق مقع ــس الشــيوخ بف ــوز الحــزب الديمقراطــي بمجل ف
الجمهــوري ســيتطلب حفــاظ الديمقراطييــن علــى توحدهــم عنــد التصويــت فــي 
ــا واحــًدا علــى أي قــرار يصــدره  القضايــا الخالفيــة؛ إذ إن اعتراًضــا ديمقراطّيً
المجلــس ســوف يفقدهــم األغلبيــة، وهــو مــا ســيصب فــي صالــح الجمهورييــن.

ــن توقــع اســتطالعات . 3 ــان الجمهورييــن علــى االقتصــاد؛ فبالرغــم م إخفــاق ره
الــرأي قبــل إجــراء االنتخابــات حصــاد الجمهورييــن فــوًزا غيــر مســبوق فــي 
ظــل الرهــان علــى تراجــع معــدالت التأييــد للرئيــس »بايــدن« جــراء األزمــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها البــالد، فــإن نتائــج االنتخابــات كشــفت 
عــن أن ارتفــاع معــدالت التضخــم وتضــرر االقتصــاد لــم يشــكال العوامــل الوحيــدة 
المؤثــرة علــى ســلوك الناخــب األمريكــي؛ حيــث دفعــت عوامــل أخــرى الناخبيــن 
اإلجهــاض  قضايــا  مــن  الحــزب  موقــف  مثــل  الديمقراطــي،  الحــزب  لتأييــد 
والهجــرة وتغيــر المنــاخ والعنصريــة، وذلــك فــي ظــل المواقــف المتشــددة للحــزب 

ــا. الجمهــوري تجــاه هــذه القضاي

تقديــم »كيفيــن مكارثــي« لتنــازالت غيــر مســبوقة للفــوز برئاســة مجلــس النــواب . 4
يكشــف االنقســام داخــل الحــزب الجمهــوري؛ فقــد تضمنــت هــذه التنــازالت وضــع 
قاعــدة جديــدة تســمح لعضــو واحــد مــن الحــزب الجمهــوري بالتصويــت فــي 
ــع الحريــة  أي وقــت لعزلــه مــن منصبــه، مــع وضــع المزيــد مــن أعضــاء تجمُّ
»Freedom Caucus« والمعــروف أيًضــا بـ«كتلــة الحريــة فــي مجلــس النــواب« 
ــة مــن الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب« تُشــكل أقصــى  -وهــي مجموعــة مقرب
ــواب ، والتــي  ــة قواعــد مجلــس الن اليميــن داخــل الحــزب الجمهــوري- فــي لجن
ــذي  ــس، األمــر ال ــت فــي قاعــة المجل ــا للتصوي ــل طرحه تُناقــش التشــريعات قب
ينــذر بتعطيــل العمليــات العاديــة لمجلــس النــواب، وتقويــض قدرتــه علــى إقــرار 
القوانيــن، وذلــك بالنظــر إلــى تمتــع النــواب الجمهورييــن المتشــددين بصالحيــات 

كبيــرة مقارنــة بنظائرهــم مــن المعتدليــن.

تراجــع فــرص »ترامــب« فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة وتصاعــد فــرص . 5
منافســه الرئيــس »رون ديســانتيس« حاكــم واليــة فلوريــدا الــذي ينتمــي أيًضــا إلــى 
تيــار اليميــن الشــعبوي داخــل الحــزب الجمهــوري؛ حيــث يُنَظــر إليــه كشــخصية 
ــد  ــى حشــد تأيي ــدرة عل ــر ق ــه أكث ــن »ترامــب«، فضــلًا عــن كون ــة م ــر عقالني أكث
الكتــل المختلفــة داخــل الحــزب الجمهــوري، وأكثــر قابليــة للتعــاون مــع الحــزب 

ــة. ــق المصلحــة الوطني الديمقراطــي لتحقي

كشفت نتائج انتخابات 
أن  عـــن  النصفـــي  التجديـــد 
االقتصاديـــة  المشـــكالت 
العامـــل الوحيـــد  ُتشـــكل  لـــم 
ســـلوك  علـــى  المؤثـــر 
حيـــث  األمريكـــي؛  الناخـــب 
دفعـــت عوامـــل أخـــرى، مثـــل 
قضايـــا اإلجهـــاض والهجـــرة 
والعنصريـــة،  المنـــاخ  وتغيـــر 
الحـــزب  لتأييـــد  الناخبيـــن 

الديمقراطـــي.  
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نجـاح الجنـاح المعتـدل فـي الحـزب الديمقراطي في حشـد التأييد داخل الحزب، . 6
ح اسـتمرار سـيطرة هذا التيار  وأيًضا في أوسـاط الناخبين المسـتقلين؛ مما يُرجِّ

علـى الحـزب فـي مواجهـة الجناح التقدمي في االنتخابات الرئاسـية القادمة.

وفــي ضــوء التطــورات الســابقة، يمكــن القــول إن انتخابــات التجديــد النصفــي، وإن 
شــهدت انحســاًرا لفــوز الجمهورييــن، فــإن ذلــك ال يعنــي أن الرئيــس األمريكــي 
ــن مــن إدارة الفتــرة المقبلــة المتبقيــة مــن حكــم إدارتــه  »جــو بايــدن« ســوف يتمكَّ
دون مواجهــة معارضــة واســعة مــن الجمهورييــن، خاصــة مــع إصرارهــم علــى تبنــي 

ــدن«. ــي يتبناهــا »باي ــك الت ــرة لتل مواقــف سياســية مغاي

ثانًيا: تحديات الداخل األمريكي 2023
كشــف اســتطالع رأي أجــراه موقــع USA TODAY بالتعــاون مــع جامعــة ســوفولك 
ــرة مــن 7 - 11 ديســمبر 2022، عــن عــدد مــن  Suffolk University، خــالل الفت
التحديــات الداخليــة الرئيســة التــي يــرى األمريكيــون ضــرورة تصدرهــا ألجنــدة 

ــي : ــك كالتال ــة والكونجــرس بمجلســيه فــي عــام 2023، وذل اإلدارة األمريكي

األزمــة االقتصاديــة وارتفــاع معــدالت التضخــم: تصــدرت األزمــة االقتصاديــة . 	
التــي تشــهدها واشــنطن جــراء األزمــة الروســية األوكرانيــة صــدارة اهتمامــات 
االقتصــاد  طالــت  التــي  الســلبية  تداعياتهــا  ظــل  فــي  ســيما  ال  األمريكييــن، 
األمريكــي، حيــث ارتفــاع معــدالت التضخــم، وارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 
والكهربــاء؛ إذ أكــد 35% مــن المواطنيــن األمريكييــن الذيــن شــملهم االســتطالع 
ضــرورة أن تكــون هــذه األزمــات علــى صــدارة أولويــات الحكومــة والكونجــرس؛ 

ــاة المواطنيــن. لوضــع حــد لمعان

تهديــد الديمقراطيــة: جــاءت إشــكالية تصاعــد حــدة االســتقطاب السياســي . 2
بيــن الحزبيــن فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 12%؛ إذ يــرى المواطنــون أن ذلــك 
مــن شــأنه تقويــض الديمقراطيــة فــي البــالد، ال ســيما فــي ظــل تراجــع اهتمــام 
الحــزب الجمهــوري بالحفــاظ علــى النمــوذج الديمقراطــي األمريكــي؛ ممــا ينــذر 
بتراجــع النمــوذج الديمقراطــي األمريكــي فــي الداخــل والخــارج علــى الســواء. 

إشــكالية الهجــرة غيــر الشــرعية: احتلــت المرتبــة الثالثــة بنســبة 10% مــن . 3
المســتطلع آراؤهــم، ال ســيما فــي ظــل تزايــد معــدالت الهجــرة غير الشــرعية عبر 
حــدود واشــنطن الجنوبيــة مــع المكســيك، وتَُعــد هــذه اإلشــكالية إحــدى القضايــا 
ــون  ــث ينتقــد الجمهوري ــوري والديمقراطــي؛ حي ــن الجمه ــن الحزبي ــة بي الخالفي
سياســات »بايــدن« لمعالجــة هــذا الملــف الــذي يعتبرونــه إحــدى القضايــا التــي 

سيُســاَءل »بايــدن« بشــأنها.

إخفـاق  مـن  بالرغـم 
تحقيـق  فـي  الجمهورييـن 
موجـة حمـراء بالكونجرس 
ال  ذلـك  فـإن  األمريكـي، 
يعنـي أن الرئيـس األمريكي 
سـوف  بايـدن«  »جـو 
الفتـرة  يديـر  أن  يسـتطيع 
دون  مـن  لـه  المتبقيـة 
واسـعة  معارضـة  مواجهـة 

الجمهورييـن.   مـن 
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ملـف تغيـر المنـاخ: جـاء فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة 9%، ال سـيما فـي ظـل مـا . 4
تشـهده الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن ظـروف مناخيـة متطرفـة، كان آخرهـا 
موجة الطقس السـيئ التي شـهدتها البالد قبل عطالت الكريسـماس؛ حيث دخلت 
أكثـر مـن 10 واليـات فـي حالـة تأهـب للفيضانـات واالنهيـارات الطينيـة والجليديـة . 

التحقيقــات مــع إدارة »بايــدن«: أكــد 8% مــن الجمهورييــن الذيــن شــملتهم العينــة . 5
تصــدر هــذه التحقيقــات ألولوياتهــم؛ حيــث تعهــد الحــزب الجمهوري ببدء سلســلة 
مــن التحقيقــات بشــأن االنســحاب مــن أفغانســتان، وسياســات إدارة »بايــدن« 
للســيطرة علــى الحــدود الجنوبيــة، فضــلًا عــن تــورط نجلــه »هانتــر« فــي مخالفات 
تجاريــة. وحــول الهــدف مــن هــذه التحقيقــات أكــد 51% مــن األمريكييــن أن هــذه 
التحقيقــات تســتهدف باألســاس إحــراج إدارة »بايــدن« سياســّيًا، فــي حيــن يــرى 

38% أهميــة مســاءلته عــن تلــك التجــاوزات.

حصــل كلٌّ مــن إشــكالية الســيطرة علــى الســالح وقضيــة اإلجهــاض علــى %8 . 6
ــى 5%، وانتشــار المخــدرات %3،  ــف انتشــار الجريمــة عل ــا، وحــاز مل ــكل منهم ل
فيمــا جــاءت جائحــة كورونــا فــي موخــرة التحديــات التــي تواجههــا واشــنطن وفــق 

االســتطالع بنســبة %1.

وبالنظــر إلــى تفاقــم التحديــات الداخليــة التــي تواجــه واشــنطن، فــإن مواجهــة تلــك 
التحديــات تتوقــف علــى مســتقبل العالقــة بيــن إدارة »بايــدن« ومجلــس النــواب الــذي 
يســيطر عليــه الحــزب الجمهــوري بأغلبيــة بســيطة، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي ثالثــة 

ســيناريوهات محتملــة كالتالــي:

السيناريو األول: رئيس محدود الصالحيات )البطة العرجاء(
ــن  ــن الحزبي ــا فــي ظــل انقســام الكونجــرس بي ــر ترجيًح ــد هــذا الســيناريو األكث يَُع
الديمقراطــي والجمهــوري، ويقــوم علــى فرضيــة توحــد الحــزب الجمهــوري إلعاقــة 
عمــل »بايــدن«، لتشــهد الفتــرة القادمــة حالــة مــن الشــلل السياســي نتيجــة إخفــاق 
»بايــدن« وحزبــه فــي تمريــر أي قوانين أو موازنات بدون مســاندة الحزب الجمهوري، 
وهــو مــا يصعــب تحققــه فــي ظــل التوجهــات الحاليــة للحــزب الجمهــوري، وبذلــك 
 Lame Duck President ســيتحول »بايــدن« إلــى رئيــس محــدود الصالحيــات

حتــى انعقــاد االنتخابــات الرئاســية القادمــة فــي 2024.

الناخبيــن،  أوســاط  فــي  شــعبيته  »بايــدن«  ســيفقد  الســيناريو  هــذا  وفــي ضــوء 
نتيجــة إخفــاق إدارتــه فــي مواجهــة التحديــات التــي تتصــدر أولويــات المواطــن، 
كمــا ســيكثف الحــزب الجمهــوري سلســلة التحقيقــات تجــاه »بايــدن« ونجلــه بشــأن 
ــا، وســيفقد النمــوذج الديمقراطــي بريقــه فــي الخــارج، وهــو مــا  عــدد مــن القضاي
ينــذر بحــدوث شــلل سياســي برلمانــي داخــل الكونجــرس نتيجــة لهــذه االنقســامات؛ 

الداخــل  يواجــه 
مــن  العديــد  األمريكــي 
رأســها  علــى  التحديــات 
األزمــة االقتصاديــة وارتفــاع 
معــدالت التضخــم، وتهديــد 
الديمقراطية، والهجرة غير 
المنــاخ،  وتغيــر  الشــرعية، 
وملــف التحقيقــات مــع إدارة 
علــى  والســيطرة  »بايــدن«، 
الســالح، وقضيــة اإلجهــاض، 
الجريمــة  وانتشــار 
والمخــدرات، باإلضافــة إلــى 

كورونــا.   جائحــة 
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ممــا يــؤدي إلــى فشــل عــام، ويؤثــر علــى االســتقرار داخــل مؤسســات الدولــة. وربمــا 
يصــل األمــر إلــى تجــدد الدعــوات بتنحــي »بايــدن«، وظهــور مرشــح ديمقراطــي آخــر 

يخــوض ســباق الرئاســة فــي عــام 2024.

السيناريو الثاني: انقسام الجمهوريين في مجلس النواب
يُرجـح بعـض المحلليـن تحقـق هذا السـيناريو في ظـل تزايد المخاوف من أن تفضي 
التنـازالت التـي قدمهـا »مكارثـي« العتـالء منصـب رئيس مجلس النواب إلى سـيطرة 
الجنـاح الموالـي لــ« ترامـب« داخـل الحـزب الجمهـوري علـى مقاليـد السـلطة فـي 
مجلـس النـواب، وتحكمـه فـي تمريـر القوانين، ال سـيما أن تلك التنـازالت تَُعد بمثابة 

موافقـة ضمنيـة علـى السـماح لليميـن بتعطيـل عمـل مجلـس النواب.

ح أن يســتغل الحزب الديمقراطي االنقســامات  وفي ضوء هذا الســيناريو، من المرَجّ
ــم  ــن كتلته ــق هــوة الخــالف، بمــا يفقــد الجمهوريي ــوري لتعمي داخــل الحــزب الجمه
التصويتيــة داخــل المجلــس، ويصــب فــي صالــح إدارة »بايــدن«، مــع توظيــف ســيطرة 
الديمقراطييــن علــى مجلــس الشــيوخ للدفــع بمزيــد مــن القضــاة ومرشــحي الســلطة 
التنفيذيــة، ال ســيما فــي ظــل تمتــع المجلــس بصالحيــة الموافقــة علــى قضــاة 

المحاكــم المحليــة والدوريــة، والمحكمــة العليــا.

السيناريو الثالث: تعاون حذر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري
يَُعــد هــذا الســيناريو األقــل ترجيًحــا؛ حيــث يفتــرض نجــاح الحزبيــن فــي تنحيــة 
الداخــل  فــي  المتفاقمــة  التحديــات  مواجهــة  فــي  والتعــاون  جانًبــا،  خالفاتهمــا 
والخــارج، ال ســيما فــي ظــل تراجــع فــرص »ترامــب« فــي االنتخابــات الرئاســية 
المقبلــة لصالــح منافســه »رون ديســانتيس«، فضــلًا عــن نجــاح الجنــاح المعتــدل داخل 
الحــزب الديمقراطــي، غيــر أن ذلــك التعــاون لــن يخلــوا مــن مســاحات للتناقــض فــي 

ــا. ــة بينهم ــا الخالفي ــا يخــص القضاي ــن، ال ســيما فيم ــات الحزبي توجه

وفــي ضــوء هــذا الســيناريو قــد يكــون هنــاك ضغــط مــن الجمهورييــن األكثــر اعتــدالًا 
داخــل الكونجــرس للتراجــع عــن بعــض التحقيقــات المزمــع إجراؤهــا مــع »بايــدن«، 

والتركيــز بــدلًا مــن ذلــك علــى القضايــا التــي تهــم الناخبيــن بصــورة كبــرى.

وختاًمـا، يمكـن القـول بأنـه علـى الرغـم من تباين السـيناريوهات المتوّقعة لمسـتقبل 
الداخـل األمريكـي خـالل الفتـرة المقبلـة، فـإن الجـزم بتحقـق أيٍّ منهـا يظـل رهًنـا 
بطبيعـة العالقـة بيـن إدارة »بايـدن« والكونجـرس األمريكـي، وهـو مـا سـيتبلور فـي 
ضوء أحد خيارين رئيسـين، هما: إما نجاح الحزبين في تنحية خالفاتهما والتعاون 
فـي مواجهـة التحديـات الداخليـة والخارجيـة، وإمـا أن يكـون الشـقاق واالنقسـام هـو 
المحـدد لتلـك العالقـة، وهـو مـا سـيفاقم حـدة االسـتقطاب السياسـي فـي البـالد، 

وينعكـس سـلًبا علـى إدارة الملفـات الداخليـة والخارجيـة لواشـنطن.

هنـاك ثالثـة سـيناريوهات 
أحدهـا  خـالل  مـن  يتحـدد 
إدارة  بيـن  العالقـة  مسـتقبل 
الـذي  النـواب  ومجلـس  »بايـدن« 
يسيطر عليه الحزب الجمهوري 
السـيناريو  بسـيطة؛  بأغلبيـة 
محـدود  رئيـس  هـو  األول 
العرجـاء(،  )البطـة  الصالحيـات 
انقسـام  هـو  الثانـي  والسـيناريو 
مجلـس  فـي  الجمهورييـن 
الثالـث  السـيناريو  أمـا  النـواب، 
الحزبيـن  بيـن  حـذر  تعـاون  فهـو 

الديمقراطي والجمهوري.  
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لــم تكــن قضايــا السياســة الخارجيــة المحــرك لتصويــت الناخبيــن األمريكييــن فــي 
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس التــي أجريــت فــي الثامــن مــن نوفمبــر 
2022، علــى الرغــم مــن العمليــات العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، منــذ 24 فبراير 
2022، وتهديــد موســكو لألمــن األوروبــي للمــرة األولــى منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وتقديــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة النســبة الكبــرى مــن المســاعدات 
الدوليــة لكييــف؛ لتعزيــز دفاعاتهــا ضــد الهجمــات الروســية. فمــع وجــود عــدد قليــل 
مــن القــوات األمريكيــة فــي مناطــق الصراعــات واألزمــات الدوليــة، يصبــح معظــم 
ــة اإلجهــاض بعــد  ــة )1(، وال ســيما قضي ــا الداخلي ــر اهتمامــا بالقضاي ــن أكث الناخبي
ــا صــدر فــي عــام 1973 يكــرس حــق  إلغــاء المحكمــة العليــا األمريكيــة قــراًرا تاريخًيّ
األمريكيــات فــي اإلجهــاض، وأزمــة التضخــم مــع ارتفــاع معدالتــه لمســتويات غيــر 

معهــودة منــذ أربعــة عقــود، والعنــف المســلح، وأزمــة الديمقراطيــة األمريكيــة. 

بيــد أن انقســام األغلبيــة فــي الكونجــرس بيــن الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري 
-حيــث حصــل الحــزب الديمقراطــي علــى األغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ بعــد فــوزه 
بـــ 51 مقعــًدا، وحصــل الحــزب الجمهــوري علــى األغلبيــة فــي مجلــس النــواب بالفــوز 
بـــ 222 مقعــًدا- ســتكون لــه تداعيــات متعــددة علــى مقاربــة إدارة الرئيــس »جــو 
بايــدن« لقضايــا السياســة الخارجيــة، وال ســيما مــع تركيــز »بايــدن« عليهــا لتحقيــق 
إنجــاز قبــل االنتخابــات الرئاســية القادمــة المقــرر إجراؤهــا فــي نوفمبــر 2024 
ليعــزز فرصــه للفــوز بفتــرة رئاســية ثانيــة -إذا قــرر الترشــح رســمًيّا- أو فــوز مرشــح 
الحــزب فــي تلــك االنتخابــات، وكذلــك لتصميــم الجمهورييــن بعــد فوزهــم بأغلبيــة 
ــن  ــن المتبقيي ــدة الرئيــس التشــريعية خــالل العامي ــى وقــف أجن ــواب عل ــس الن مجل
لــه فــي البيــت األبيــض. ولهــذا الســبب يميــل الرؤســاء األمريكيــون تاريخيــا فــي 
حــال فقــدان حزبهــم األغلبيــة بأحــد مجلســي الكونجــرس أو كليهمــا للتركيــز علــى 

ــا الخارجيــة. القضاي

نتائج انتخابات التجديد النصفي 
للكونجرس ومستقبل السياسة 
الخارجية األمريكية في 2023

أ. عمـــرو عبـــد العاطـــي

ـــة"  ـــة "السياســـة الدولي ـــر مجل ـــس تحري ـــة، ومســـاعد رئي ـــي الشـــؤون األمريكي باحـــث متخصـــص ف
- مؤسســـة األهـــرام
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التأثيرات المتوقعة
ســيؤثر انقســام الكونجــرس بشــكل كبيــر علــى نهــج الرئيــس »جــو بايــدن« فــي إدارة 
قضايــا السياســة الخارجيــة األمريكيــة، ال ســيما مــع احتــدام األزمــات الدوليــة، فــي 
ضــوء اســتمرار األزمــة الروســية األوكرانيــة، وتشــابك ملفــات التنافــس االســتراتيجي 
مــع الصيــن فــي منطقــة اإلندو-باســيفيك، وتعــدد األزمــات والصراعــات فــي منطقــة 
الشــرق األوســط، وتنامــي التهديــدات األمنيــة غيــر التقليديــة، والتــي تفــرض نفســها 

بقــوة علــى األجنــدة الدوليــة. وتتمثــل أبــرز تلــك التأثيــرات فيمــا يلــي:

ــوز  أوًلا- مزيــد مــن التدقيــق فــي المســاعدات األمريكيــة ألوكرانيــا: ســيكون لف
الجمهورييــن باألغلبيــة فــي مجلــس النــواب تأثيــر علــى اســتمرارية المســاعدات 
ــى  األمريكيــة ألوكرانيــا، حيــث أكــد النائــب الجمهــوري »كيفيــن مكارثــي«، الــذي تولَّ
رئاســة مجلــس النــواب، أن الحــزب الجمهــوري لــن يناقــش أي طلبــات إضافيــة مــن 
المســاعدات األمريكيــة ألوكرانيــا، بحيــث ال يكــون الدعــم األمريكــي لكييــف بمثابــة 
»شــيك علــى بيــاض«، بينمــا تُواجــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة تباطــؤا اقتصادًيــا، 
ــون  ــث تك ــى حي ــة تذهــب إل ــن أن المســاعدات األمريكي ــد م ــن التأك ــد م ــن ال ب ولك
هنــاك حاجــة إليهــا، مــع التشــديد علــى أن الكونجــرس لديــه القــدرة علــى مناقشــتها 
عالنيــة )2(. وقــد ذهبــت النائبــة الجمهوريــة »مارجــوري تايلــور جريــن« إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، حيــث أكــدت أنــه مــع ســيطرة الجمهورييــن علــى مجلــس النــواب »لــن يذهــب 

فلــس آخــر إلــى أوكرانيــا«)3(.

ــد دعــم إدارة  ــكا أوال« تزاي ــار »أمري ــن أنصــار تي ــون م ــط المشــرعون الجمهوري يرب
الرئيــس »جــو بايــدن« ألوكرانيــا بتقاعســها عــن معالجــة التحديــدات الداخليــة 
الملحــة، فيثيــر بعضهــم اهتمامهــا بحــدود أوكرانيــا مــع روســيا أكثــر مــن قلقهــا بشــأن 
حــدود الواليــات المتحــدة األمريكيــة الجنوبيــة. ويــرون أن اإلدارة األمريكيــة تنفــق 
مليــارات الــدوالرات فــي الخــارج، بينمــا الداخــل األمريكــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا. 
ــة،  ــة األمريكي ــح الوطني ــط بالمصال ــا ال يرتب ــر أوكراني فضــلًا عــن ذكرهــم أن مصي
ولذلــك يدعــون الــدول األوروبيــة الحليفــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى تقديــم 
الحصــة الكبــرى مــن األســلحة والمســاعدات األخــرى لكييــف؛ ألن الحــرب الروســية 

ضــد أوكرانيــا تمثــل تهديــدات لألمــن األوروبــي وليــس األمريكــي.)4(

وال يقتصــر تراُجــع الدعــم الجمهــوري الســتمرارية المســاعدات األمريكيــة ألوكرانيــا 
ــى القاعــدة  ــد أيضــا إل ــه امت ــواب، ولكن ــس الن ــن بمجل ــى المشــرعين الجمهوريي عل
الــرأي تراجعــا فــي نســب  االنتخابيــة الجمهوريــة، حيــث أظهــرت اســتطالعات 
تأييدهــا لنهــج إدارة »بايــدن« تجــاه أوكرانيــا، وقلقــا أقــل بشــأن هزيمــة روســيا 
ألوكرانيــا وامتــداد الحــرب لــدول أخــرى )5(. وهنــاك معارضــة داخــل حــزب الرئيــس 

لفـــوز  ســـيكون 
باألغلبيـــة  الجمهورييـــن 
النـــواب  مجلـــس  فـــي 
اســـتمرارية  علـــى  تأثيـــر 
األمريكيـــة  المســـاعدات 
أكـــد  حيـــث  ألوكرانيـــا، 
النائـــب الجمهـــوري »كيفين 
ـــى  تولَّ الـــذي  مكارثـــي«، 
النـــواب،  مجلـــس  رئاســـة 
أن الحـــزب الجمهـــوري لـــن 
يناقـــش أي طلبـــات إضافيـــة 
األمريكيـــة  للمســـاعدات 

ألوكرانيـــا.  
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الدعــم األمريكــي  التقدمــي الســتمرار  التيــار  ِقبــل  الديمقراطــي( مــن  )الحــزب 
ألوكرانيــا، حيــث أرســل 30 مشــرعا ديمقراطيــا فــي مجلــس النــواب -قبــل انتخابــات 
التجديــد النصفــي للكونجــرس- رســالة للرئيــس »بايــدن« لحثــه علــى التفــاوض 
المباشــر مــع روســيا إلنهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا، قبــل ســحبهم لهــا بعــد أن أثــارت 
ردود فعــل عنيفــة لــدى العديــد مــن الديمقراطييــن؛ لتأثيرهــا علــى فــرص الحــزب 

ــات. )6( ــي االنتخاب ف

وفــي مقابــل التيــار الجمهــوري الســاعي لفــرض مزيــد مــن القيــود علــى الدعــم 
األمريكــي ألوكرانيــا، تُمــارس قيــادات داخــل الحــزب الجمهــوري، مــن أبرزهــا زعيــم 
األقليــة الجمهــوري فــي مجلــس الشــيوخ الســيناتور »ميتــش ماكونيــل«، ضغوًطــا 
للحفــاظ علــى تدفــق األمــوال واألســلحة األمريكيــة ألوكرانيــا، حيــث حــث إدارة 
»بايــدن« علــى تقديــم المزيــد مــن المســاعدات العســكرية ألوكرانيــا ضــد »الهجــوم« 
الروســي، وتعهــد بمواصلــة دعــم كييــف التــي مزقتهــا الحــرب؛ لكــون رد الفعــل 
السياســي لتوقــف الدعــم األمريكــي ألوكرانيــا، وخســارتها الحــرب وخــروج روســيا 
منتصــرة منهــا، ســيكون لــه تأثيــرات علــى المســتقبل السياســي للحــزب الجمهــوري.

وقــد تدفــع معارضــة العديــد مــن الجمهورييــن، وعــدد مــن أنصــار التيــار التقدمــي 
داخــل الحــزب الديمقراطــي، لمقاربــة اإلدارة األمريكيــة لألزمــة الروســية األوكرانيــة 
إلــى إحــداث تحــوالت فــي السياســة األمريكيــة تجــاه كييــف، والدفــع نحــو وســاطة 
أمريكيــة لحــل األزمــة الروســية األوكرانيــة، وال ســيما أنــه مــع ســيطرة الجمهورييــن 
علــى مجلــس النــواب بدايــة مــن ينايــر 2023، فمــن المرّجــح قيامهــم بزيــادة التدقيــق 
فــي دعــم الرئيــس »بايــدن« ألوكرانيــا مــن خــالل جلســات االســتماع لمســؤولي اإلدارة 
حــول تقييــم المســاعدات األمريكيــة ألوكرانيــا وتشــريعات الميزانيــة، لكــن ذلــك ال 
يعنــي وقــف المســاعدات األمريكيــة لكييــف، ولكــن ســتكون هنــاك موافقــة علــى 
مســاعدات جديــدة، ولكــن بمبالــغ أقــل، ومــن خــالل فــرض مزيــد مــن الرقابــة عليهــا. 

ثانًيا- انتهاج سياســة متشــددة تجاه الصين: يتفق الجمهوريون والديمقراطيون، 
أكثــر ممــا يتفقــون علــى شــيء آخــر تقريبــا، علــى ضــرورة مواجهــة الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة للصيــن، ومــن ثــّم، يدعمــون اتبــاع إدارة الرئيــس »جــو بايــدن« نهجــا 
متشــددا تجــاه بكيــن. ولذلــك ســتمثل ســيطرة الجمهورييــن على مجلــس النواب دفعة 
قويــة للسياســة الخارجيــة لــإدارة األمريكيــة تجــاه بكيــن، ألن القــادة الجمهورييــن 
المحتمليــن للجــان الرئيســة والفرعيــة بالمجلــس التــي ســتناقش قضايــا السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة والدفــاع، مــن الجمهورييــن المؤيديــن لمزيــد مــن اإلنفــاق 
الدفاعــي لتعزيــز القــدرات العســكرية األمريكيــة، والتركيــز علــى بنــاء تحالفــات 
وفــرض  الصينــي)7(،  الصعــود  لمواجهــة  اإلندو-باســيفيك  منطقــة  فــي  أمريكيــة 
المزيــد مــن القيــود علــى قطــاع التكنولوجيــا الصينــي، وهــو أحــد المجــاالت القليلــة 

تدفـــع معارضـــة العديـــد 
وعـــدد  الجمهورييـــن،  مـــن 
مـــن أنصـــار التيـــار التقدمـــي 
داخـــل الحـــزب الديمقراطـــي، 
األمريكيـــة  اإلدارة  لمقاربـــة 
ــة الروســـية األوكرانيـــة  لألزمـ
فـــي  تحـــوالت  إحـــداث  إلـــى 
تجـــاه  األمريكيـــة  السياســـة 
كييـــف، والدفـــع نحـــو وســـاطة 
األزمـــة  لحـــل  أمريكيـــة 

األوكرانيـــة.   الروســـية 
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ــة  ــى آلي التــي يمكــن أن تشــهد مفاوضــات مثمــرة بيــن الحزبيــن، وربمــا االتفــاق عل
جديــدة لمراجعــة االســتثمار األجنبــي األمريكــي فــي قطــاع التكنولوجيــا الصينــي.

بيــد أنــه ال يتوقــع أن يشــهد الكونجــرس المنقســم تمريــر مشــروع قانــون مثــل قانــون 
الرقائــق والعلــوم، المدعــوم مــن الحزبيــن، والذي يخصص 280 مليار دوالر لتنشــيط 
صناعــة أشــباه الموصــالت األمريكيــة، وجــذب االســتثمارات إلــى الواليــات المتحدة، 
والحفــاظ علــى التفــوق التكنولوجــي األمريكــي، والســيطرة علــى التقنيــات الناشــئة 
مثــل الــذكاء االصطناعــي، فقــد يكــون وجــود أي تشــريع مــن هذا القبيــل يقره مجلس 
النــواب الــذي يســيطر عليــه الجمهوريــون أضيــق نطاقــا، أو يحتــوي علــى بعــض 
االســتثناءات لحمايــة مصالــح الشــركات األمريكيــة، بالنظــر إلــى أن الجمهورييــن 
اتخــذوا عمومــا مواقــف تتوافــق بشــكل أوثــق مــع مواقــف الشــركات األمريكيــة. 
ومــن غيــر المرّجــح أن يحظــى دفــع »بايــدن« للحــد مــن اعتمــاد الواليــات المتحــدة 
االقتصــادي األكبــر علــى الصيــن -مــن خــالل تعزيــز الدعــم األمريكــي للتصنيــع 
المحلــي- بدعــم الحزبيــن؛ حيــث انتقــد العديــد مــن الجمهورييــن المحافظيــن قانــون 
»بايــدن« للحــد مــن التضخــم، وقانــون الرقائــق والعلــوم، باعتبارهمــا مثــاال علــى 
ــدوالرات  ــارات ال ــان ملي ــن يتضمن ــه، ألن القانوني ــذي يعارضون إنفــاق »الحكومــة« ال

لدعــم صناعــة أشــباه الموصــالت والقطاعــات األخــرى. )8(

ومــن المتوّقــع زيــادة الدعــم األمريكــي العســكري لتايــوان، التي تعتبرهــا الصين جزًءا 
ــن  ــد »كيفي ــواب الجدي ــس الن ــارة رئيــس مجل ــا، خــالل عــام 2023، وزي مــن أراضيه
مكارثــي« للجزيــرة، كزيــارة رئيســة مجلــس النــواب الســابقة »نانســي بيلوســي« فــي 

أغســطس 2022، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه اســتفزاز الصيــن.

النــووي  االتفــاق  إحيــاء  إلعــادة  األمريكيــة  الجهــود  لوقــف  ضغــوط  ثالًثــا- 
اإليرانــي: كانــت قضيــة عــودة طهــران لاللتــزام باالتفــاق النــووي الــذي انســحب منــه 
الرئيــس األمريكــي الســابق »دونالــد ترامــب«، فــي مايــو 2018، علــى أجندة السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة إلدارة »جــو بايــدن« تجــاه منطقــة الشــرق األوســط. ولكــن مــع 
تغيــر تركيبــة الكونجــرس األمريكــي، واإلخفاقــات المتتاليــة لجــوالت المباحثــات غير 
المباشــرة فــي فيينــا، والتعنــت اإليرانــي، فضــال عــن الدعــم العســكري اإليرانــي 
لروســيا فــي عملياتهــا العســكرية ضــد أوكرانيــا، بإمدادهــا بطائــرات بــدون طيــار، 
ــاء  ــا الدبلوماســي إلعــادة إحي ــة عــن نهجه ــع أن تتراجــع اإلدارة األمريكي ــه يتوق فإن
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. أمــا فــي حــال اســتئناف واشــنطن المباحثــات 
غيــر المباشــرة مــع إيــران، فمــن المرّجــح أن يُطالــب الجمهوريــون فــي مجلــس 
النــواب بمنــح الكونجــرس ســلطة مراجعــة أو التصويــت علــى أي اتفــاق يخــرج عــن 

ــة بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران. المحادثــات النووي

زيـــادة  المتوّقـــع  مـــن 
الدعـــم األمريكـــي العســـكري 
تعتبرهـــا  التـــي  لتايـــوان، 
الصيـــن جـــزًءا مـــن أراضيهـــا، 
وزيـــارة   ،2023 عـــام  خـــالل 
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس 
الجديـــد، »كيفيـــن مكارثـــي« 
رئيســـة  كزيـــارة  للجزيـــرة، 
الســـابقة  النـــواب  مجلـــس 
فـــي  بيلوســـي«  »نانســـي 
أغســـطس 2022، وهـــو األمـــر 
اســـتفزاز  شـــأنه  مـــن  الـــذي 

الصيـــن.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ويتوقــع أن تفــرض اإلدارة األمريكيــة المزيــد مــن العقوبــات علــى إيــران، وقــد يعمــل 
ــدة،  ــات الجدي ــك العقوب ــا لصياغــة تل ــون مًع ــون والديمقراطي المشــرعون الجمهوري
ولكــن مــن المرّجــح أن يحــاول الصقــور فــي الحــزب الجمهــوري إضافــة المزيــد مــن 
البنــود التــي تجعــل مــن الصعــب علــى أي اتفــاق نــووي مســتقبلي تعليــق العقوبــات 

مقابــل تنــازالت نوويــة مــن جانــب النظــام اإليرانــي.

وقـــد بـــرز هـــذا النهـــج المتشـــدد بمطالبـــة قانـــون تفويـــض الدفـــاع الوطنـــي للســـنة 
الماليـــة 2023 بإنشـــاء فرقـــة عمـــل تقودهـــا وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة لرصـــد 
وتقديـــم تقاريـــر منتظمـــة إلـــى الكونجـــرس فيمـــا يتعلـــق باألســـلحة النوويـــة 
ـــاع األمريكـــي، بالتشـــاور  ـــر الدف ـــب وزي ـــة. وطال ـــة اإليراني والقـــدرات الصاروخي
بتقديـــم  الوطنيـــة،  الخارجيـــة األمريكـــي ومديـــر االســـتخبارات  وزيـــر  مـــع 
ــط  ــرق األوسـ ــي الشـ ــركاء فـ ــاء والشـ ــع الحلفـ ــاون مـ ــادة التعـ ــتراتيجية لزيـ اسـ
بشـــأن إمكانيـــة تحســـين مســـتوى التعـــاون الدفاعـــي الجـــوي والصاروخـــي 
المتكامـــل لمواجهـــة التهديـــدات التـــي تفرضهـــا طهـــران والميليشـــيات العســـكرية 

المرتبطـــة بهـــا. )9(

ـــا:  رابًعـــا- دعـــم جهـــود اإلدارة األمريكيـــة للدفـــاع عـــن الديمقراطيـــة خارجًيّ
فـــي أعقـــاب ظهـــور  أزمـــة غيـــر مســـبوقة  الديمقراطيـــة األمريكيـــة  واجهـــت 
نتائـــج االنتخابـــات الرئاســـية لعـــام 2020، وتشـــكيك الرئيـــس األمريكـــي الســـابق 
»دونالـــد ترامـــب« فـــي نزاهـــة العمليـــة االنتخابيـــة، ودعـــم أنصـــاره القتحـــام 
ــح  ــوز المرشـ ــى فـ ــق علـ ــف التصديـ ــر 2021؛ لوقـ ــي 6 ينايـ ــرس، فـ ــى الكونجـ منبـ
ـــل عـــدم فـــوز  ـــات. وقـــد مثَّ ـــك االنتخاب ـــدن« فـــي تل ـــآنذاك- »جـــو باي الديمقراطـــي ـ
المرشـــحين الجمهورييـــن مـــن منكـــري نتائـــج االنتخابـــات الرئاســـية لعـــام 2020، 
والذيـــن دعمهـــم »ترامـــب« فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفـــي للكونجـــرس، دفعـــة 
ـــة  ـــزال قوي ـــة )10(، بمـــا دعـــا البعـــض للقـــول بأنهـــا ال ت ـــة األمريكي ـــة للديمقراطي قوي
ـــة  ـــة الديمقراطي ـــي وضعـــت قضي ـــدن« -الت ـــن إدارة »جـــو باي ـــا يمكِّ فـــي الداخـــل بم
علـــى أجندتهـــا منـــذ اليـــوم األول لهـــا فـــي البيـــت البيـــض- مـــن االســـتمرار فـــي 

الدفـــاع عنهـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي. 

خامًسا- قيود على جهود »بايدن« لمواجهة التغيرات المناخية: ستكون قضية 
ــن  ــن والجمهوريي ــن المشــرعين الديمقراطيي ــرة للجــدل بي ــة مثي ــاخ قضي ــر المن تغي
داخــل الكونجــرس خــالل عــام 2023، ال ســيما مــع رفــض العديــد مــن الجمهورييــن 
سياســات »بايــدن« البيئيــة، حيــث تعهــد بعضهــم قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي 
ــوا مــن  ــاخ إذا تمكن ــر المن ــدة الرئيــس األمريكــي بشــأن تغي للكونجــرس بوقــف أجن

الســيطرة علــى الكونجــرس.)11(

تفـــرض  أن  يتوقـــع 
المزيـــد  األمريكيـــة  اإلدارة 
إيـــران،  علـــى  العقوبـــات  مـــن 
المشـــرعون  يعمـــل  وقـــد 
الجمهوريون والديمقراطيون 
مًعـــا لصياغـــة تلـــك العقوبـــات 
الجديـــدة، ولكـــن مـــن المرّجـــح 
أن يحـــاول الصقـــور في الحزب 
المزيـــد  إضافـــة  الجمهـــوري 
مـــن البنـــود التـــي تجعـــل مـــن 
الصعـــب علـــى أي اتفـــاق نـــووي 
العقوبـــات  تعليـــق  مســـتقبلي 
مـــن  نوويـــة  تنـــازالت  مقابـــل 

جانـــب النظـــام اإليرانـــي.  
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تحقيقات في االنسحاب من أفغانستان  
أحـد  فـي  باألغلبيـة  فوزهـم  حـال  فـي  سـيقودون  الجمهورييـن  أن  »مكارثـي«  ذكـر 
مجلسـي الكونجـرس حملـة مـن الرقابـة والتحقيقـات حول قضايا داخليـة وخارجية، 
وفـي مقدمتهـا عمليـة االنسـحاب األمريكـي الفوضـوي مـن أفغانسـتان قبـل الذكـرى 
العشـرين ألحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 2001، وأصـول جائحـة كوفيـد-19. 
وكذلـك نيتهـم إجـراء تحقيقـات لبـدء إجـراءات عزل الرئيس »جو بايـدن«، والتي بدأ 
أعضـاء الحـزب فـي الدعـوة إليهـا خـالل حمالتهم االنتخابية؛ فـي رٍد على محاوالت 
الديمقراطييـن بمجلـس النـواب عـزل الرئيـس السـابق »دونالـد ترامـب« مرتيـن فـي 
عامـي 2019 و2021. بجانـب التحقيـق مـع نجـل الرئيـس، »هانتـر بايـدن«، بشـأن 
ببيـان كاذب بشـأن شـراء سـالح، وتعامـالت »هانتـر«  انتهـاكات ضريبيـة، واإلدالء 
التجاريـة فـي الخـارج أثنـاء تولـي والـده منصـب نائـب الرئيـس خالل فترتـي الرئيس 
األسـبق »بـاراك أوبامـا«، والتحقيـق فـي تفتيـش مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي لمقـر 
إقامـة »ترامـب« فـي ماراالجـو بواليـة فلوريـدا. ويـرى الديمقراطيـون أن تحقيقـات 
الجمهورييـن ليسـت أكثـر مـن أعمـال انتقاميـة ذات دوافـع سياسـية تهـدف إللحـاق 
الضـرر بــ »بايـدن« قبـل االنتخابـات الرئاسـية القادمـة المقـررة فـي نوفمبـر 2024، 
ممـا سـتكون لـه تداعيـات سياسـية مـن شـأنها التأثيـر علـى فرص »بايـدن« في الفوز 

بفتـرة رئاسـية ثانيـة إذا مـا قـرر رسـميا خـوض االنتخابـات.

وختاًمـا، مـن المرّجـح أال يـؤدي انقسـام األغلبيـة فـي مجلسـي النـواب والشـيوخ بيـن 
الديمقراطيين والجمهوريين في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، 
السياسـة  إلـى تحـوالت حاسـمة فـي  نوفمبـر 2022،  الثامـن مـن  التـي أجريـت فـي 
الخارجيـة لـإدارة الرئيـس »جـو بايـدن«، لكـن مـع سـيطرة الجمهورييـن علـى مجلـس 
النـواب، فإنـه سـيكون هنـاك تدقيـق جمهـوري فـي مقاربـات اإلدارة للقضايـا واألزمات 
الدوليـة، ممـا سـيفرض تحديـدات أمـام مقاربـة اإلدارة األمريكيـة لقضايـا السياسـة 
ألوكرانيـا  األمريكـي  الدعـم  اسـتمرارية  بشـأن  الشـكوك  سـتزداد  حيـث  الخارجيـة، 
علـى نفـس المسـتوى الـذي كانـت عليـه فـي أعقـاب »الهجـوم« الروسـي علـى أوكرانيـا، 
فـي 24 فبرايـر 2022. وسـيمنح انشـغال اإلدارة األمريكيـة بممارسـات الجمهورييـن 
لعرقلة سياسـاتها الداخلية والخارجية، مسـاحة أكبر للقوى الدولية األخرى لتشـكيل 
السياسـة الدولية، بما في ذلك خصوم الواليات المتحدة األمريكية، ال سـيما الصين 

وروسـيا وإيـران، وكذلـك الحلفـاء، مثـل: فرنسـا وألمانيـا واليابـان. 

قضيـــة  ســـتكون 
قضيـــة  المنـــاخ  تغيـــر 
بيـــن  للجـــدل  مثيـــرة 
الديمقراطييـــن  المشـــرعين 
داخـــل  والجمهورييـــن 
عـــام  خـــالل  الكونجـــرس 
رفـــض  مـــع  ســـيما  ال   ،2023
الجمهورييـــن  مـــن  العديـــد 
البيئيـــة،  »بايـــدن«  سياســـات 
قبـــل  بعضهـــم  تعهـــد  حيـــث 
انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 
أجنـــدة  بوقـــف  للكونجـــرس 
»بايـــدن« بشـــأن تغيـــر المنـــاخ 
الســـيطرة  مـــن  تمكنـــوا  إذا 

الكونجـــرس.   علـــى 
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رغـــم أن االنتخابـــات أصبحـــت القاعـــدة أو المبـــدأ العـــام للممارســـة السياســـية 
فـــي إفريقيـــا، فإنـــه ال يمكـــن النظـــر إلـــى التجـــارب االنتخابيـــة فـــي القـــارة 
اإلفريقيـــة علـــى أنهـــا انعـــكاس أو تعبيـــر حقيقـــي للديمقراطيـــة والتعدديـــة الحزبيـــة 
ـــارة مـــن  ـــة بالق ـــب االســـتحقاقات االنتخابي ـــا يُصاِح ـــع م ـــا م والسياســـية، خصوًص
أحـــداث عنـــف أو مواجهـــات أو اقتتـــال بيـــن الفائزيـــن والخاســـرين، وأحياًنـــا وقـــوع 
انقالبـــات، وهـــو مـــا يعكـــس المنـــاخ السياســـي المعقـــد الـــذي يعيشـــه كثيـــر مـــن 

دول القـــارة حتـــى اآلن.

ومنــذ بدايــة التاريــخ االنتخابــي بإفريقيــا فــي بدايــة القــرن العشــرين، وتطــوره 
لنمــوذج غيــر تنافســي فــي الفتــرة التــي تلــت التحــرر مــن االســتعمار فــي ســتينيات 
ــت  ــي تل ــرة الت ــة فــي الفت ــة الحزبي ــى نظــام التعددي ــم االتجــاه إل القــرن الماضــي، ث
الحــرب البــاردة، نجــد أن هنــاك نمــاذج عديــدة للتحــوالت السياســية والعمليــات 
ــوى، ويمكــن مالحظــة عــدم اســتقرار  ــي المضمــون والمحت ــة ف ــة المتباين االنتخابي

النمــوذج االنتخابــي بــدول القــارة علــى مســتوى الممارســة والنتائــج.

ــد مــن  ــا العدي ــي حققه ــال المكاســب الت ــكار أو إغف ــه، ال يمكــن إن وفــي الوقــت ذات
الــدول اإلفريقيــة مــن الممارســة االنتخابيــة، حتــى ولــو لــم تكــن كاملــة بصــورة 
النمــوذج الغربــي، أو جــاءت فــي صــورة »ديمقراطيــة هشــة«، فــال شــك أنــه مــع نهايــة 
القــرن العشــرين كان نحــو ثالثــة أربــاع الــدول اإلفريقيــة خاضعــة لنظــم حكــم تحتكــم 
إلــى آليــات ديمقراطيــة تتضمــن إجــراء انتخابــات دوريــة، كمــا أن دولًا إفريقيــة 
ــى ممارســة  ــوري باالتجــاه إل ــم الديكتات ــة الحك ــرة اســتطاعت أن تتجــاوز مرحل كثي
االنتخابــات، مــع الوضــع فــي االعتبــار مــا يــدور فــي المحيــط الداخلــي واإلقليمــي 

ــه بعــدم االســتقرار. لكثيــر مــن دول القــارة، والــذي يتســم فــي غالب

خريطة االنتخابات في إفريقيا 
2023.. الفرص والتحديات

أ. أحمـــد إمبابـــي

ـــا -  ـــة العليـــ ـــات اإلفريقي ـــة الدراســـ ـــر روز اليوســـف - باحـــث ماجســـتير - كلي نائـــب رئيـــس تحري
جامعـــة القاهـــــــرة
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مــن منطلــق هــذا الواقــع السياســي والعديــد مــن التحديــات واألزمــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تعانــي منهــا دول القــارة، اســتطاعت بعــض الــدول 
جماعــات  بيــن  والمواجهــات  السياســي  االنقســام  واقــع  تتجــاوز  أن  اإلفريقيــة 
ــات خــالل عــام 2022، كمــا حــدث فــي الصومــال  ــددة، بإنجــاز مهمــة االنتخاب متع
وكينيــا وأنجــوال، رغــم مــا صاحــب نتائــج تلــك االنتخابــات مــن تشــكيك واعتراضــات، 
لكنهــا فــي النهايــة اســتطاعت أن تحقــق التحــول السياســي مــن معادلــة االنتخابــات، 
بــل ووصــول المعارضــة إلــى الحكــم، كمــا حــدث فــي كينيــا بفــوز »وليــام روتــو«، فــي 
حيــن ال تــزال هنــاك دول أخــرى تتحســس طريــق االنتخابــات؛ أمــلًا فــي إنهــاء فتــرة 

الحكــم االنتقالــي، كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا والســودان وتشــاد.

سياســية  بأجــواء   2023 الجديــد  العــام  اإلفريقيــة  القــارة  تســتقبل  حيــن  وفــي 
شــديدة التعقيــد وضغــوط اقتصاديــة شــديدة القســوة تُضــاف إلــى مــوروث األزمــات 
والتحديــات التــي تعانــي منهــا القــارة، تترقــب الــدول الســت: نيجيريــا والكونغــو 
اســتحقاقات  تنظيــم  وســيراليون،  ومدغشــقر  وليبيريــا  والجابــون  الديمقراطيــة 
انتخابيــة خــالل العــام الجديــد، مــع دول أخــرى تأمــل أن تنهــي حالــة االنقســام 

الداخلــي بإجــراء اســتحقاق انتخابــي طــال انتظــاره مثــل ليبيــا والســودان.

ومــن هــذا المنطلــق، تناقــش هــذه الورقــة وضــع المنافســة المرتقبــة بالعمليــات 
االنتخابيــة التــي ستشــهدها 6 دول إفريقيــة خــالل عــام 2023 والتحديــات التــي 
تواجههــا، إلــى جانــب فــرص عــودة المســار الديمقراطــي ببعــض الــدول التــي ال تــزال 
تشــهد فتــرات حكــم انتقالــي، والــدور الخارجــي والدولــي لدعــم مســار االنتخابــات 
بإفريقيــا هــذا العــام خصوًصــا مــن جانــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتركــز 
ــي 2023، والدعــم  ــة ف ــع المنافســة االنتخابي ــة محــاور هــي: واق ــى ثالث ــة عل الورق

ــي. ــم االنتقال ــرات الحك ــاء فت ــة، وفــرص إنه ــات والديمقراطي األمريكــي لالنتخاب

أوًلا: واقع المنافسة االنتخابية في 2023
تأتــي حالــة الترقــب اإلقليمــي والدولــي لِســت تجــارب انتخابيــة خــالل العــام الجديد، 
تحيطهــا مخــاوف بســبب طبيعــة المنافســة التــي تتداخــل فيهــا اعتبــارات عديــدة، 
منهــا: االنتمــاء العرقــي، وطبيعــة الواقــع األمنــي الداخلــي بســبب وجــود تنظيمــات 
ــي  ــا هــو الحــال ف ــدول كم ــدرات بعــض هــذه ال ــى مق ــة تســعى للســيطرة عل إرهابي
نيجيريــا، وتهديــدات مــن ِقبــل المرشــحين وأتباعهــم؛ لذلــك مــن المهــم التوقــف عنــد 

المنــاخ الــذي ســيُجرى فيــه كل عمليــة انتخابيــة مرتقبــة خــالل العــام.

	. انتخابات نيجيريا:
فــي نيجيريــا تكتســب االنتخابــات الرئاســية المقــررة فــي فبرايــر 2023 أهميــة 

تســـتقبل  حيـــن  فـــي 
العـــام  اإلفريقيـــة  القـــارة 
بأجـــواء   2023 الجديـــد 
سياســـية معقـــدة، وضغـــوط 
شـــديدة  اقتصاديـــة 
الـــدول  تترقـــب  القســـوة، 
الســـت: نيجيريـــا والكونغـــو 
والجابـــون  الديمقراطيـــة 
ومدغشـــقر  وليبيريـــا 
تنظيـــم  وســـيراليون، 
انتخابيـــة  اســـتحقاقات 

خـــالل العـــام الجديـــد.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

كبيــرة؛ ذلــك أنهــا تجــري فــي أكبــر دولــة إفريقيــة مــن حيــث عــدد الســكان، )بواقــع 
219.5 مليــون نســمة فــي 2021(، كمــا أنهــا أكبــر اقتصاديــات دول القــارة؛ إذ بلــغ 
حجــم ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي 510 مليــارات دوالر، وفًقــا لبيانــات صنــدوق النقــد 
ــي الــذي تشــهده البــالد مــن ســيطرة تنظيمــات  الدولــي، فضــلًا عــن الواقــع الداخل
إرهابيــة علــى بعــض المناطــق كمــا هــو الحــال مــع جماعــة بوكــو حــرام فــي الشــمال.

مــن هــذا المنطلــق، يتنافــس فــي االنتخابــات النيجيريــة 18 مرشــًحا، ويأتــي االنتمــاء 
الدينــي والعرقــي مــن أكثــر العوامــل المؤثــرة فــي اتجاهــات التصويــت؛ ذلــك أن 
نيجيريــا يتقاســم فيهــا المســلمون والمســيحيون النفــوذ، ونظــًرا ألن الرئيــس الحالــي 
»محمــد بخــاري« -الــذي حكــم البــالد ثمانــي ســنوات- مســلم ينحــدر مــن الشــمال؛ 
ــرون أن الرئيــس المقبــل يجــب أن يكــون  ــه ي فــإن الجنوبييــن المســيحيين فــي حزب

ــا مســيحّيًا. جنوبّيً

ــح  ويبــدو التعقيــد فــي المشــهد االنتخابــي بنيجيريــا فــي صــور عديــدة؛ ففــي حين رشَّ
ــح حــزب الشــعب  ــا مســلًما هــو »بــوال تينوبــو«، رشَّ الحــزب التقدمــي الحاكــم جنوبّيً
ــو  ــو أب ــم شــمالّيًا مســلًما هــو »أتيك ــس للحــزب الحاك الديمقراطــي المنافــس الرئي
بكــر« الــذي ينتمــي إلــى القوميــة الفوالنيــة األكثــر نفــوًذا فــي الشــمال الغربــي، وهــو 
ــى الجانــب  ــًرا فــي اتجاهــات التصويــت. وعل مــا قــد يجعــل العامــل الجغرافــي مؤث
اآلخــر، تتزايــد حظــوظ حــزب العمــال، ثالــث أكبــر األحــزاب فــي البــالد، مــن خــالل 
مرشــحه »بيتــر أوبــي« الــذي ينتمــي إلــى إثنيــة اإليبــو، ثالــث أكبــر مجموعــة فــي 

نيجيريــا.

ومــن المتوّقــع أن يحشــد »أوبــي« اصطفاًفــا أكبــر مــن ِقبــل ناخبــي الشــرق النيجيــري 
الذيــن لــم يقدمــوا ســوى رئيــس واحــد منــذ اســتقالل البــالد عــام 1960، وهــو 
الجنــرال »آجــي إيرونســي«، الــذي حكــم البــالد لمــدة 6 أشــهر فقــط بعــد انتخابــات 
عــام 1966 قبــل أن يطيــح بــه انقــالب عســكري قــاده »يعقــوب جــون« المنتمــي إلــى 

واليــة بالتــو المحســوبة علــى الشــمال.

ومـن الالفـت للنظـر أيًضـا فـي االنتخابـات النيجيريـة المقبلة، انخفـاض أعمار عدد 
ـح خمسـة مرشـحين تحت سـن الخمسـين عاًما بالسـباق  من المرشـحين؛ حيث ترَشّ
الرئاسـي، وهـم: »أموايـن كريسـتوفر« )39 عاًمـا(، و«أوبيـج برنسـبي« )44 عاًمـا(، 
و«كاشـيكو دومبـي« )48 عاًمـا(، و«نوميـدو شـارلس« )49 عاًمـا(، و«أدونيجا صنداي« 
ـا فإنـه مـن المتوّقـع أن  )48 عاًمـا(، وعلـى الرغـم مـن انتمائهـم ألحـزاب أقـل حّظً
يحصلـوا علـى تأييـد معقـول مـن الناخبيـن الشـباب، خصوًصـا أنـه منـذ عـام 1999 
لـم يسـبق أن تولـى الحكـم فـي نيجيريـا رئيـس مـن جيـل الشـباب، لكـن قـد يصطـدم 
طموحهـم بواقـع االنتخابـات فـي نيجيريـا الـذي يميل إلى غلبة كبار السـن واألثرياء.

فـــي  يتنافـــس 
االنتخابـــات النيجيريـــة 8	 
االنتمـــاء  ويأتـــي  مرشـــًحا، 
مـــن  والعرقـــي  الدينـــي 
المؤثـــرة  العوامـــل  أكثـــر 
التصويـــت،  اتجاهـــات  فـــي 
الرئيـــس  ألن  ونظـــًرا 
الحالـــي الـــذي حكـــم البـــالد 
مســـلم  ســـنوات  ثمانـــي 
ينحـــدر مـــن الشـــمال، فـــإن 
المســـيحيين  الجنوبييـــن 
فـــي حزبـــه يـــرون أن الرئيـــس 
يكـــون  أن  يجـــب  المقبـــل 

ا.   مســـيحّيً ـــا  جنوّبً
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تحديــات  ســيواجه  فإنــه  المقبلــة،  االنتخابــات  فــي  الفائــز  عــن  النظــر  وبغــض 
اقتصاديــة وأمنيــة كبيــرة، ويســعى المرشــحون باالنتخابــات لترجمتهــا فــي برامجهــم 

ــي: ــا يل ــات م ــك التحدي ــرز تل ــن أب ــة، وم االنتخابي

رت فــي يونيــو 2022  	 علــى المســتوى االقتصــادي: تعانــي البــالد مــن ديــون ُقــدِّ
بنحــو 103 مليــارات دوالر، بجانــب ارتفــاع معــدالت البطالــة إلــى 35%، والتضخــم 
إلــى 15.6%، فضــلًا عــن تقلبــات أســعار النفــط وإنتاجــه ومــا يحــدث مــن ســرقة 

لــه وبيــع فــي األســواق غيــر الشــرعية.

ــة  	 ــى الجماعــات اإلرهابي ــزال مســألة القضــاء عل علــى المســتوى األمنــي: ال ت
تشــكل تحدًيــا كبيــًرا أمــام مؤسســات الدولــة فــي نيجيريــا، خصوًصــا المواجهــات 
ــث تنتشــر جماعــات الجريمــة  ــوب حي ــو حــرام فــي الشــمال، وفــي الجن مــع بوك

المنظمــة والســطو علــى آبــار النفــط.

حــول شــرعية  	 والنزاعــات  االنقســامات  تســتمر  السياســي:  المســتوى  علــى 
الدولــة الفيدراليــة النيجيريــة، مــا بيــن رغبــة الحكومــة الفيدراليــة فــي توســيع 
اختصاصاتهــا، ورغبــة حــكام األقاليــم فــي الحفــاظ علــى اختصاصاتهــم، أو 
محــاوالت االنفصــال، خصوًصــا فــي ظــل اســتمرار دعــوات النفصــال كل مــن 
واليــة بيافــرا وأودودوا، وتصاعدهــا إلــى مواجهــات عنيفــة بيــن االنفصالييــن 

وقــوات األمــن والمواطنيــن العادييــن.

ومــن هــذا المنطلــق تحظــى االنتخابــات فــي نيجيريــا باهتمــام دولــي وإقليمــي كبيــر، 
يدفــع المنظمــات األمميــة واإلقليميــة للعمــل لضمــان تأميــن ســير االنتخابــات، وهــو 
ــا )اإليكــواس(،  ــدول غــرب إفريقي ــة ل ــلًا- الجماعــة االقتصادي ــه -مث ــرت عن مــا عبَّ
والتــي تعهــدت بالتعــاون المســتمر مــع السياســيين النيجيرييــن، مــن أجــل إجــراء 
انتخابــات عامــة ونزيهــة فــي فبرايــر ومــارس 2023، مــن خــالل الحــوار والوســاطة 

لمعالجــة النزاعــات المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة.

2. انتخابات الكونغو الديمقراطية:
تدخــل الكونغــو الديمقراطيــة العــام الجديــد وهــي مقبلــة علــى عــام سياســي محتــدم؛ 
ذلــك أنهــا تســتعد إلجــراء االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة فــي ديســمبر 2023، 
فــي واحــدة مــن أكبــر الــدول اإلفريقيــة مــن حيــث المســاحة، والخامســة مــن حيــث 
عــدد الســكان )بواقــع 92.38 مليوًنــا فــي 2021(، وســط تحديــات عديــدة، مــن 
بينهــا: تحديــات لوجســتية كنقــل مــواد االقتــراع آلالف األميــال، والمخــاوف المتعلقــة 
بالصحــة فــي ضــوء انتشــار إيبــوال وكوفيــد-19، باإلضافــة إلــى االضطرابــات التــي 

أجبــرت مئــات اآلالف علــى الفــرار مــن منازلهــم.

مســـألة  تـــزال  ال 
الجماعـــات  علـــى  القضـــاء 
تحدًيـــا  تشـــكل  اإلرهابيـــة 
مؤسســـات  أمـــام  كبيـــًرا 
نيجيريـــا،  فـــي  الدولـــة 
خصوًصـــا المواجهـــات مـــع 
الشـــمال،  فـــي  حـــرام  بوكـــو 
حيـــث  الجنـــوب  وفـــي 
تنتشـــر جماعـــات الجريمـــة 
علـــى  والســـطو  المنظمـــة 

النفـــط.   آبـــار 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

هــذا وقــد بــدأت المنافســة االنتخابيــة بشــكل مبكــر بإعــالن عــدد مــن الشــخصيات 
كاتومبــي«  »مويــس  أعلــن  حيــث  لالنتخابــات؛  الترشــح  واالقتصاديــة  السياســية 
ــة« ورجــل األعمــال والسياســي الكونغولــي  ــا مــن أجــل الجمهوري -زعيــم حــزب »مًع
وحليــف الرئيــس »فيليكــس تشيســكيدي« منــذ عــام 2020 والحاكــم الســابق إلقليــم 
كاتانجــا- ترشــحه للرئاســة. وقــد أعلــن إنهــاء تحالفــه مــع الرئيــس الحالــي للترشــح 
فــي االنتخابــات المقبلــة، معتبــًرا أن لديــه رؤيــة وبرنامًجــا مختلًفــا إلعــادة بنــاء 

الجيــش وتحقيــق األمــن فــي البــالد.

ـــات  ـــك االنتخاب ـــي تل ـــح المنافســـة ف ـــث عـــن مالم ـــر الحدي ـــن المبك ـــه م ورغـــم أن
التـــي مـــن المتوّقـــع أن يخوضهـــا الرئيـــس الحالـــي »فيليكـــس تشيســـكيدي« 
لواليـــة ثانيـــة، فـــإن هنـــاك مخـــاوف مـــن تكـــرار ســـيناريو االنتخابـــات الســـابقة 
التـــي أجريـــت عـــام 2018، بعـــد أن تأجلـــت ثـــالث مـــرات، وتأخـــر إجراؤهـــا 
عاميـــن؛ حيـــث إن إجـــراء انتخابـــات شـــاملة )رئاســـية وتشـــريعية ومحليـــة( يمثـــل 
تحدًيـــا فـــي ضـــوء كـــون الكونغـــو الديمقراطيـــة تَُعـــد مـــن الـــدول األكثـــر اضطراًبـــا 
فـــي القـــارة، فـــي ظـــل انتشـــار الجماعـــات المســـلحة بمناطـــق عديـــدة، خصوًصـــا 
فـــي شـــرق البـــالد، إلـــى جانـــب فقـــدان بعـــض المناطـــق للبنيـــة التحتيـــة الالزمـــة 
ــرات،  ــق إال بالطائـ ــض المناطـ ــى بعـ ــول إلـ ــدرة للوصـ ــدم القـ ــرق، وعـ ــل الطـ مثـ
وتفشـــي اإليبـــوال. يُضـــاف إلـــى ذلـــك حجـــم المنافســـة الواســـعة المتوّقعـــة 
ــو  ــا نحـ ــارك فيهـ ــي شـ ــابقة التـ ــات السـ ــرار االنتخابـ ــى غـ ــات، علـ ــي االنتخابـ فـ
ــح  ــف مرشـ ــة، و15 ألـ ــات المحليـ ــي االنتخابـ ــح فـ ــف مرشـ ــزب، و19 ألـ 600 حـ
فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة، إضافـــة إلـــى 21 مرشـــًحا لرئاســـة الجمهوريـــة 
خلًفـــا للرئيـــس الســـابق »جوزيـــف كابيـــل«، لكـــن يبقـــى الدعـــم الدولـــي لمســـار 
ـــة  ـــم المتحـــدة، لتجـــاوز مرحل ـــن األم ـــا م ـــا، خصوًص ـــًرا ضرورّيً ـــة أم الديمقراطي

الحـــرب التـــي شـــهدتها البـــالد لســـنوات طويلـــة.

3. انتخابات الجابون:

تدخـــل دولـــة الجابـــون العـــام الجديـــد بتحـــدي تنظيـــم االنتخابـــات الرئاســـية فـــي 
أغســـطس 2023، وســـط أجـــواء مـــن الحـــذر؛ خوًفـــا مـــن تكـــرار ســـيناريو االنتخابـــات 
ــات  ــات واضطرابـ ــهدت مواجهـ ــي 2016، وشـ ــت فـ ــي أجريـ ــابقة التـ ــية السـ الرئاسـ
عنيفـــة علـــى خلفيـــة نتائجهـــا، خصوًصـــا بيـــن الرئيـــس الحالـــي »علـــي بونجـــو« 
ـــدأت المنافســـة  ـــد ب ـــج«. وق ـــن منافســـه »جـــان بين ـــات، وبي ـــك االنتخاب ـــي تل ـــز ف الفائ
ــي  ــح فـ ــا الترشـ ــخصية عزَمهـ ــو 50 شـ ــالن نحـ ــًرا، بإعـ ــات مبكـ ــك االنتخابـ ــي تلـ فـ
ـــاري ســـيلفي«- مديـــرة االتصـــاالت  ـــك جوكتـــان«، و«م ـــن بينهـــم: »ماي االنتخابـــات، م

فـــي وزارة العـــدل ســـابًقا.

تدخـــل دولـــة الجابـــون 
بتحـــدي  الجديـــد  العـــام 
االنتخابـــات  تنظيـــم 
أغســـطس  فـــي  الرئاســـية 
مـــن  أجـــواء  وســـط   ،2023
تكـــرار  مـــن  خوًفـــا  الحـــذر؛ 
االنتخابـــات  ســـيناريو 
الســـابقة التـــي أجريـــت فـــي 
مواجهـــات  وشـــهدت   ،20	6

واضطرابـــات عنيفـــة.  
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وتعيــش دولــة الجابــون -الغنيــة بالنفــط- أوضاًعا اقتصادية صعبة، بســبب انخفاض 
مواردهــا نظــًرا لعــدم اســتقرار أســعار النفــط، إلــى جانــب ارتفــاع الكثافــة الســكانية 
وصغــر مســاحتها. هــذا ويســعى الرئيــس الجابونــي الحالــي، »علــي بونجــو«، للفــوز 
بفتــرة واليــة جديــدة فــي تلــك االنتخابــات؛ للســير علــى خطــى والــده »عمــر بونجــو« 

الــذي حكــم البــالد لنحــو 41 عاًمــا قبــل وفاتــه فــي 2009، وتبــدو فرُصــه قويــة؛

ال ســيما أن حزبــه الحاكــم قــد حقــق فــوًزا عريًضــا فــي االنتخابــات البرلمانيــة التــي 
أجريــت العــام الماضــي.

4. انتخابات ليبيريا:
فــي ليبيريــا ال يــزال تحــدي الفقــر والفســاد مــن أكثــر المشــكالت التــي تعانــي منهــا 
الدولــة التــي تصنَّــف ضمــن أفقــر دول العالــم؛ حيــث يعيــش أكثــر مــن 80% مــن 
ســكانها تحــت خــط الفقــر. وفــي الوقــت الــذي اتجهــت األنظــار فيــه للرئيــس الحالــي 
-ونجــم كــرة القــدم الســابق- »جــورج ويــاه«، بعــد فــوزه فــي انتخابــات الرئاســة عــام 
2017 عــن حــزب »المؤتمــر مــن أجــل التغييــر الديمقراطــي«، لتحقيــق مــا وعــد بــه 
مــن مكافحــة الفقــر والفســاد، كان تحــدي الفقــر المدقــع ال يــزال يعانــي منــه غالبيــة 

الشــعب الليبيــري.

ومــن المقــرر أن تُجــرى االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي ليبيريــا فــي أكتوبــر 
2023، ومــن المتوّقــع أن يخــوض »جــورج ويــاه« االنتخابــات مــرة أخــرى بعــد أن 
رشــحه حزبــه لواليــة ثانيــة، لكنــه يواجــه معارضــة وموجــة غضــب داخليــة، تجلَّتــا فــي 
المظاهــرات التــي تدعــو لهــا المعارضــة احتجاًجــا علــى ســوء األوضــاع المعيشــية.

ــنت األحــزاب السياســية فــي ليبيريــا تحالًفــا لمعارضــة  وفــي هــذا اإلطــار، دشَّ
سياســيات الرئيــس الحالــي، وحّملتــه المســؤولية عــن تدهــور األوضــاع المعيشــية؛ 
حيــث يواجــه الســكان موجــات مــن التضخــم ونقــص المــواد والخدمــات األساســية، 
ــات  ــْرض الوالي ــك ف ــى ذل ــل الشــاهد عل فضــلًا عــن اســتمرار انتشــار الفســاد. ولع
الفســاد  ليبيرييــن كبــار بتهمــة  المتحــدة األمريكيــة عقوبــات علــى 5 مســؤولين 
ر الســفير األمريكــي فــي مونروفيــا »مايــكل مكارثــي«  خــالل 3 ســنوات، كمــا حــذَّ
مــن أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي انتظــار انتخابــات »حــرة وذات مصداقيــة 
وســلمية«، ويمكنهــا أن تفــرض عقوبــات إضافيــة خــالل األشــهر المقبلــة فــي حــال 

عــدم تحقــق ذلــك.

ويبــدو أن قــادة هــذا التحالــف الحزبــي المعــارض ســيكونون علــى رأس المنافســين 
للرئيــس الحالــي فــي االنتخابــات المقبلــة، وخصوًصــا »ألكســندر كامينجــز«، الــذي 
يتهــم الرئيــس »ويــاه« بعــدم الكفــاءة والالمبــاالة تجــاه وضــع الليبيرييــن، خاصــة عقب 

األحـــزاب  ـــنت  دشَّ
ليبيريـــا  فـــي  السياســـية 
لمعارضـــة  تحالًفـــا 
الرئيـــس  سياســـيات 
لتـــه  وحمَّ الحالـــي، 
تدهـــور  عـــن  المســـؤولية 
األوضـــاع المعيشـــية؛ حيـــث 
يواجـــه الســـكان موجـــات مـــن 
المـــواد  ونقـــص  التضخـــم 
األساســـية،  والخدمـــات 
فضـــًلا عـــن اســـتمرار انتشـــار 

الفســـاد.  
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ســفره خــارج بــالده منــذ 31 أكتوبــر 2022 وحتــى النصــف الثانــي مــن ديســمبر، 
شــارك خاللهــا فــي العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة، مثــل: مؤتمــر المنــاخ فــي شــرم 
الشــيخ، والقمــة األمريكيــة اإلفريقيــة فــي واشــنطن، وكأس العالــم فــي قطــر لدعــم 

نجلــه الــذي كان يلعــب مــع المنتخــب األمريكــي.

هــذا وتَُعــد االنتخابــات المقبلــة هــي الرابعــة فــي ليبيريــا منــذ نهايــة الحــرب األهليــة 
التــي اســتمرت لنحــو 20 عاًمــا، وتواجــه العمليــة االنتخابيــة صعوبــات فــي التنظيــم.

5. انتخابات سيراليون:
حــددت مفوضيــة  فقــد  هــدوًءا؛  أكثــر  االنتخابــات  أجــواء  تبــدو  ســيراليون  فــي 
والتشــريعية  الرئاســية  االنتخابــات  يونيــو 2023 إلجــراء  االنتخابــات موعــد 24 
بعــد تأجيلهــا لمــدة عــام ألســباب لوجســتية؛ لذلــك جــاء إعــالن موعــد االنتخابــات 
ليحســم الجــدل بشــأن احتماليــة تأجيلهــا مــرة أخــرى. هــذا وينافــس فــي االنتخابــات 
الرئيــس الحالــي للبــالد »جوليــوس مــادا بيــو«؛ للفــوز بفتــرة رئاســية ثانيــة لمــدة 
5 ســنوات كمرشــح ألكبــر أحــزاب المعارضــة وهــو حــزب الشــعب، علــى حســاب 

الرئيــس الســابق »ســامورا كامــارا« ممثِّــل حــزب المؤتمــر الشــعبي.

ويتنــاوب الحزبــان الرئيســان فــي البــالد: حــزب الشــعب وحــزب المؤتمــر الشــعبي، 
علــى الســلطة فــي ســيراليون منــذ اســتقاللها فــي 1961، وتواجــه تحديــات عديــدة، 
علــى رأســها الفقــر، وانتشــار األوبئــة؛ ذلــك أنهــا شــهدت انتشــار وبــاء إيبــوال الــذي 
ــات  ــن عامــي 2014 و2016، وهــي تحدي ــاة نحــو 4 آالف شــخص بي تســبب فــي وف

دائًمــا مــا تُتَْرَجــم فــي برامــج المرشــحين فــي االنتخابــات.

6. انتخابات مدغشقر:
فــي مدغشــقر يترقــب المواطنــون إجــراء االنتخابــات الرئاســية المقبلــة فــي نوفمبــر 
2023، وســط أجــواء تنافســية كبيــرة، وال تختلــف تحديــات مدغشــقر عــن تحديــات 
كثيــر مــن الــدول اإلفريقيــة، مــن حيــث انتشــار الفقــر والفســاد، فهــي جزيــرة تقــع 
فــي الجــزء الغربــي مــن المحيــط الهنــدي، يعيــش بهــا كثيــر مــن العرقيــات، وتواجــه 
مشــكلة كبيــرة بســبب ارتفــاع معــدالت الجفــاف التــي تهدد نحو 1.14 مليون شــخص 
مــن الســكان، وفًقــا لبرنامــج الغــذاء العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة؛ ذلــك أن موجــة 

الجفــاف دفعــت الســكان لتنــاول الصبــار األحمــر الخــام وأوراق الشــجر والجــراد.

تأتــي تلــك االنتخابــات بيــن الرئيــس الحالــي »أنــدري راجولينــا«، الــذي فــاز فــي 
االنتخابــات الماضيــة، وســط منافســة كبيــرة بيــن اثنيــن ســبق لهمــا أن تقلــدا منصــب 
الرئيــس فــي مدغشــقر، وهمــا: »هيــري راجاوناريمامبيانينــا« الرئيــس الســابق، 
و«مــارك رافالومانانــا« الرئيــس األســبق، ورغــم أن هنــاك مرشــحين آخريــن لخــوض 

ســـيراليون  تواجـــه 
علـــى  عديـــدة،  تحديـــات 
وانتشـــار  الفقـــر،  رأســـها 
األوبئـــة؛ ذلـــك أنهـــا شـــهدت 
انتشـــار وبـــاء إيبـــوال الـــذي 
نحـــو  وفـــاة  فـــي  تســـبب 
بيـــن  شـــخص  آالف   4
وهـــي  و6	20،   20	4 عامـــي 
تحديـــات دائًمـــا مـــا ُتَتْرَجـــم 
فـــي برامـــج المرشـــحين فـــي 

االنتخابـــات.  
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االنتخابــات، فــإن المنافســة مــن المتوّقــع أال تخــرج مــن بيــن هــذه الشــخصيات 
ــارزة. الثــالث الب

ــا )2021(-  وتعانــي مدغشــقر -التــي يصــل تعــداد ســكانها إلــى نحــو 28.43 مليوًن
مــن عــدم اســتقرار سياســي منــذ اســتقاللها عــن فرنســا عــام 1960؛ فقــد شــهدت 
ــن  ــا حــدث م ــي كان آخرهــا م ــات الت ــي االنتخاب ــازع ف ــة، وتن ــات عنيف ــوع انقالب وق
ــة  ــات فــي محاول ــك االنتخاب ــار تل ــت آث ــات 2018، وتجل ــر فــي انتخاب اتهامــات تزوي
ــو 2021،  ــا« فــي يولي ــدري راجولين ــي »أن ــي تعــرض لهــا الرئيــس الحال ــال الت االغتي
ــة عــدم االســتقرار  ــد مــن خطــر تجــدد حال ــا يزي ــا فرنســيون؛ مم ــم فيه ــي اتُِّه والت

ــة. ــات المقبل السياســي مــع إجــراء االنتخاب

ثانًيا: الدعم األمريكي لالنتخابات والديمقراطية
ــة فــي  ــع المنافســة االنتخابي ــة مــن واق ــة وإقليمي ــاك مخــاوف داخلي ال شــك أن هن
بعــض تلــك الــدول، ال ســيما نيجيريــا والكونغــو الديمقراطيــة فــي ظــل األجــواء 
التنافســية الصعبــة بيــن المرشــحين لالنتخابــات، والتهديــدات المتبادلــة، وعلــى 
هــذا األســاس يأتــي دور الدعــم الخارجــي، وخصوًصــا مــن الغــرب؛ لضمــان الحــد 
األدنــى مــن الممارســة الديمقراطيــة، وضمــان عــدم خــروج المواجهــات االنتخابيــة 

عــن الســيطرة.

وعلــى هــذا األســاس، انتهــز الرئيــس األمريكــي »جــو بايــدن« فرصــة اســتضافة 
واشــنطن قــادة نحــو 49 دولــة إفريقيــة فــي القمــة األمريكيــة اإلفريقيــة التــي ُعِقــَدت 
ــات المتحــدة  ــك الوالي ــد تمسُّ فــي منتصــف ديســمبر 2022 بالبيــت األبيــض، لتأكي
ــة والتحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان  ــا لدعــم الديمقراطي ــة بمبادئه األمريكي
فــي القــارة اإلفريقيــة، وتعهــد باســتثمار بــالده 75 مليــون دوالر لمواجهــة مــا أســماه 
بـ«التراجــع الديمقراطــي«، وتعزيــز الســلطات االنتخابيــة والمجتمــع المدنــي بالقــارة 

اإلفريقيــة.

واجتمــع »بايــدن« علــى هامــش القمــة مــع قــادة الــدول الســت التــي ستشــهد إجــراء 
انتخابــات؛ حيــث تعهــد بــأن يكــون عــام 2023 عاًمــا ديمقراطّيًــا فــي القــارة الســمراء، 
وأشــار بيــان للبيــت األبيــض إلــى أن واشــنطن »ســتضغط مــن أجــل تصويــت حــر« 

فــي تلــك الــدول.

ــت المجموعــة التــي اجتمــع معهــا »بايــدن« ومســاعدوه كلًّا مــن: الرئيــس  وقــد ضَمّ
ــة  ــن يخــوض غمــار المنافســة االنتخابي ــذي ل ــواء »محمــد بخــاري« ال ــري الل النيجي
المقبلــة نظــًرا النتهــاء واليتــه الثانيــة ونــصِّ الدســتور النيجيــري علــى عــدم أحقيــة 
الترشــح لواليــة ثالثــة، ورئيــس الكونغــو الديمقراطيــة »فيليكــس تشيســكيدي« الــذي 

تعانـــي مدغشـــقر مـــن 
سياســـي؛  اســـتقرار  عـــدم 
وقـــوع  شـــهدت  حيـــث 
وتنـــازع  عنيفـــة،  انقالبـــات 
التـــي  االنتخابـــات  فـــي 
حـــدث  مـــا  آخرهـــا  كان 
فـــي  تزويـــر  اتهامـــات  مـــن 
انتخابـــات 8	20، ومحاولـــة 
الحالـــي  الرئيـــس  اغتيـــال 

  .202	 يوليـــو  فـــي 
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تولــى منصبــه فــي عــام 2019، والرئيــس الجابونــي »علــى بونجــو أونديمبــا« الــذي 
ــا ومدغشــقر  ــده، وزعمــاء ليبيري تولــى الرئاســة منــذ عــام 2009 بعــد أن خلــف وال

وســيراليون.

ثالًثا: فرص إنهاء فترات الحكم االنتقالي
بالتزامــن مــع العمليــات االنتخابيــة المرتقبــة خــالل العــام الجديــد فــي القــارة 
اإلفريقيــة، يترقــب المجتمــع الدولــي الوضــع السياســي لعــدد آخــر مــن الــدول 
اإلفريقيــة التــي تعطلــت فيهــا إجــراءات الحكم الدســتوري، والعمليــات الديمقراطية، 
ألســباب تتعلــق بانقالبــات أو ثــورات شــعبية أو رحيــل رأس الدولــة كمــا هــو الحــال 
فــي ليبيــا والســودان وتشــاد، وأيًضــا دولــة مثــل مالــي والتــي شــهدت أكثــر مــن 
محاولــة انقــالب خــالل األشــهر األخيــرة. ورغــم الضغــوط الدوليــة واإلقليميــة 
إلجــراء االنتخابــات فــي تلــك الــدول، فــإن الواقــع السياســي فيهــا يشــير إلــى صعوبــة 
ــي كان مــن المقــرر  ــات -الت ــت االنتخاب ــا تعطل ــام؛ ففــي ليبي ــا فــي هــذا الع إجرائه
إجــراء االنتخابــات بهــا نهايــة 2021- وســط انقســامات سياســية حــادة وتدخــالت 
خارجيــة، لكــن الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا »عبــد 
اللــه باتيلــي«، دعــا إلجــراء االنتخابــات الليبيــة خــالل عــام 2023، وإحيــاء المســار 

ــم 2656. ــن رق ــس األم ــرار مجل ــا لق ــي وفًق االنتخاب

ــاق  ــى اتف ــاء الســودانيين عل ــع الفرق ــة عــام 2022 توقي وفــي الســودان شــهدت نهاي
إطــاري لحلحلــة األزمــة السياســية التــي تشــهدها البــالد بيــن المكونيــن العســكري 
ــر  ــذ اإلطاحــة بنظــام »عم ــالد من ــر الب ــي تدي ــة الت ــي الســلطة االنتقالي ــي ف والمدن
ــة  ــة انتخابي ــم عملي ــى تنظي ــاق إل ــا هــذا االتف ــد دع ــل 2019، وق ــي أبري البشــير« ف
شــاملة بنهايــة فتــرة انتقاليــة مدتهــا 24 شــهًرا، علــى أن تحــدد تفاصيلهــا فــي دســتور 
انتقالــي يُجــرى إعــداده. ونــّص االتفــاق اإلطــاري علــى تســليم الســلطة االنتقاليــة إلى 
ســلطة مدنيــة كاملــة دون مشــاركة القــوات النظاميــة »المكــون العســكري«، علــى أن 
تتكــون مــن مســتوى ســيادي مدنــي محــدود بمهــام شــرفية يمثــل رأًســا للدولــة ورمــًزا 
للســيادة وقائــًدا أعلــى لألجهــزة النظاميــة، ومســتوى تنفيــذي يرأســه رئيــس وزراء 
عــة علــى االتفــاق، إضافــة إلــى مجلــس تشــريعي، وآخــر  مدنــي تختــاره القــوى الموقِّ
لألمــن والدفــاع يرأســه رئيــس الــوزراء ويضــم قــادة األجهــزة النظاميــة و6 حــركات 

عــة علــى اتفــاق ســالم جوبــا. مــن الحــركات المســلحة الموقِّ

ــاة  ــه »محمـــد ديبـــي« منـــذ وفـ ــا مجلـــس عســـكري يرأسـ ــاد، التـــي يديرهـ وفـــي تشـ
ـــت  ـــة، تأجل ـــرة انتقالي ـــل 2021 لفت ـــي« فـــي أبري ـــده الرئيـــس الســـابق »إدريـــس ديب وال
االنتخابـــات بهـــا بنـــاء علـــى قـــرار مـــن المجلـــس العســـكري بمـــد الفتـــرة االنتقاليـــة 

لمـــدة عاميـــن.

مـــع  بالتزامـــن 
االنتخابيـــة  العمليـــات 
العـــام  خـــالل  المرتقبـــة 
القـــارة  فـــي  الجديـــد 
يترقـــب  اإلفريقيـــة، 
الوضـــع  الدولـــي  المجتمـــع 
مـــن  آخـــر  لعـــدد  السياســـي 
فيهـــا  تعطلـــت  التـــي  الـــدول 
إجـــراءات الحكـــم الدســـتوري، 
الديمقراطيـــة،  والعمليـــات 
ليبيـــا  فـــي  الحـــال  هـــو  كمـــا 
وأيًضـــا  وتشـــاد،  والســـودان 

مالـــي.   مثـــل  دولـــة 
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وختاًمــا، لــن تكــون العمليــات االنتخابيــة والتطــورات السياســية فــي الــدول التــي 
ال تــزال تُــدار بســلطة انتقاليــة محــل التنافــس السياســي الوحيــد، لكــن خــالل 
هــذا العــام ستشــهد القــارة اإلفريقيــة اســتعدادات عــدد مــن الــدول الكبــرى، علــى 
رأســها مصــر وتونــس والجزائــر والســنغال وجنــوب إفريقيــا، لتنظيــم االســتحقاقات 
االنتخابيــة فــي عــام 2024، إال أن هــذه دول لديهــا تاريــخ طويــل مــن الممارســة 
السياســية واالنتخابيــة، بمــا يعنــي أن أجــواء االنتخابــات ســتبدأ مبكــًرا خــالل العــام 

ــي. ــم التال ــات فــي العال ــي، قبــل إجــراء االنتخاب الحال



مستقبل سوق الطاقة 
العالمي



مستقبل األدوار الخليجية في ظل أزمة الطاقة العالمية

االقتصاد األزرق ومستقبل االستثمار في قناة السويس

مستقبل أزمة الطاقة في أوروبا والدور المصري

الطاقة المتجددة وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية

أزمة الطاقة العالمية ومستقبل الوصول إلى الحياد الكربوني
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

كان العـــام المنصـــرم 2022 مليًئـــا باألحـــداث واألزمـــات االقتصاديـــة التـــي أثَّـــرت 
علـــى أداء االقتصـــاد العالمـــي فـــي مجملـــه، ونزلـــت بمعـــدالت نمـــو الناتـــج العالمـــي 
لحـــدود 3.3% وفـــق أحـــدث تقاريـــر منظمـــة مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة 
والتنميـــة. ولقـــد كانـــت ســـوق الطاقـــة العالميـــة فـــي القلـــب مـــن هـــذه األزمـــات؛ 
فبعـــد تراجـــع تاريخـــي ألســـعار النفـــط فـــي ذروة جائحـــة كورونـــا العالميـــة، عـــاودت 
برامجهـــا االقتصاديـــة  العالـــم  مـــع تدشـــين دول  الصاعـــد  األســـعار لالتجـــاه 
للتعافـــي وتنشـــيط الطلـــب. وعلـــى وْقـــع األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة فـــي فبرايـــر 
2022، وصلـــت أســـعار الطاقـــة العالميـــة إلـــى ذروتهـــا كنتيجـــة منطقيـــة لتأثـــر 

ســـوق الطاقـــة بهـــذه الحـــرب.

ومــن المعلــوم أن منطقــة الخليــج العربــي تتمتــع بمكانــة مرموقــة فــي ســوق النفــط 
العالميــة، ســواء لقدراتهــا اإلنتاجيــة المتناميــة أو لمكانتهــا التنظيميــة فــي التأثيــر 
ــع »أوبــك بلــس«، كمــا أن لهــا المكانــة ذاتهــا فــي ســوق  علــى منظمــة »أوبــك« وتجمُّ
الغــاز الطبيعــي العالميــة؛ لذلــك كلــه كان مــن الطبيعــي أن تثيــر هذه المكانــة العالمية 
عديــًدا مــن األســئلة حــول حــدود الــدور الخليجــي فــي ظــل األزمــة الراهنــة لســوق 

الطاقــة، والتوجهــات المســتقبلية، ومحــاوالت الخــروج مــن هــذه األزمــة.

ــة مــن هــذه  ــة عــن هــذه األســئلة، تحــاول الفقــرات التالي ــا فــي اإلجاب ومشــاركة مّن
المقالــة تســليط الضــوء ابتــداًء علــى المكانــة الخليجيــة فــي ســوق الطاقــة العالميــة، 
لتنطلــق منهــا فــي اســتعراض مالمــح األزمــة الراهنــة لهــذه الســوق، والكيفيــة التــي 
تتفاعــل بهــا هــذه األزمــة مــع األدوار الخليجيــة الحاليــة والمســتقبلية، ثــم محاولــة 
تقديــم رؤيــة استشــرافية لــأدوار الخليجيــة المتوّقعــة فــي ســوق الطاقــة العالميــة، 
بمــا فــي ذلــك تعزيــز دورهــا التنظيمــي ودعــم قضايــا الطاقــة المتصلــة بالعمــل 
المناخــي الدولــي، ودورهــا أيًضــا فــي التحــول نحــو الطاقــة الجديــدة فــي ظــل تســارع 

وتيــرة التطــور والتحــول فــي ســوق الطاقــة العالميــة.

مستقبل األدوار الخليجية في 
ظل أزمة الطاقة العالمية

د. محمد عبد اهلل العلي

الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث واالستشارات - اإلمارات
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العالميــة..  الطاقــة  ســوق  فــي  الخليجيــة  المكانــة 
والريــادة الفاعليــة 

يمكـــن أن تظهـــر الريـــادة الخليجيـــة فـــي ســـوق الطاقـــة العالميـــة مـــن التأمـــل 
-كمّيًـــا- فيمـــا تملكـــه مجموعـــة هـــذه الـــدول مـــن احتياطيـــات مؤكـــدة مـــن الوقـــود 
األحفـــوري، وقدراتهـــا اإلنتاجيـــة، ومســـاهمتها فـــي صـــادرات النفـــط والغـــاز للســـوق 
ـــى حجـــم  ـــا إال النظـــر إل ـــا علين ـــة، م ـــة عـــن هـــذه المكان ـــاء صـــورة كمي ـــة. ولبن الدولي
االحتياطيـــات النفطيـــة المؤكـــدة التـــي يمتلكهـــا كل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وقطـــر وســـلطنة ُعمـــان والكويـــت؛ فلقـــد بلغـــت هـــذه 
ــو  ــة BP- نحـ ــركة النفـــط البريطانيـ ــاءات لشـ ــق أحـــدث إحصـ ــات - وفـ االحتياطيـ
ـــة  ـــات العالمي ـــث االحتياطي ـــة عـــام 2020، وبنســـبة ثل ـــل فـــي نهاي ـــار برمي 527.4 ملي
تقريًبـــا )نحـــو 30.4%(. وعلـــى صعيـــد القـــدرات اإلنتاجيـــة، بلغـــت الطاقـــة اإلنتاجيـــة 
اليوميـــة للنفـــط الخليجـــي نحـــو 20 مليـــون برميـــل أي مـــا يعـــادل 22.3% مـــن اإلنتـــاج 
العالمـــي يومّيًـــا فـــي العـــام 2020. أمـــا علـــى صعيـــد الصـــادرات، فتشـــير البيانـــات 
الدوليـــة إلـــى أن الحصـــة الكبـــرى مـــن اإلنتـــاج الخليجـــي تتجـــه للتصديـــر. ففـــي عـــام 
ـــا،  2021 ناهـــزت الصـــادرات الخليجيـــة مـــن النفـــط نحـــو 14.7 مليـــون برميـــل يومّيً
وهـــو مـــا يزيـــد علـــى ُخمـــس الصـــادرات العالميـــة اليوميـــة مـــن النفـــط )نحـــو %21.9 

ـــي العالمـــي(. مـــن اإلجمال

وفــي قطــاع الغــاز يظهــر التميــز الخليجــي بصــورة أكثــر وضوًحــا؛ فمجمــوع مــا 
تحــوزه الــدول الخليجيــة الســت مــن احتياطيــات مؤكــدة مــن الغــاز وصــل -وفــق 
إحصــاءات شــركة النفــط البريطانيــة أيًضــا- إلــى نحــو 39 تريليــون متــر مكعــب فــي 
آخــر عــام 2020، ويمثــل ذلــك االحتياطــي نحــو 20.8% مــن االحتياطيــات العالميــة 
المؤكــدة فــي الســنة نفســها. وبالنســبة لإلنتــاج الســنوي مــن الغــاز، فالــدول الخليجية 
أنتجــت فــي عــام 2021 فــي حــدود 427.7 مليــار متــر مكعــب وبحصــة عالميــة تزيــد 
علــى ُعشــر اإلنتــاج العالمــي )10.6%(. وقــد بلغــت الصــادرات اإلماراتيــة والقطريــة 
والعمانيــة مــن الغــاز المســال فــي عــام 2021 نحــو 129.7 مليــار متــر مكعــب وبنســبة 

25.1% مــن الصــادرات العالميــة فــي العــام نفســه.

االحتياطيات  بلغت 
النفطية المؤكدة التي تمتلكها 
العربية  المملكة  من  كل 
العربية  واإلمارات  السعودية 
ُعمان  وسلطنة  وقطر  المتحدة 
والكويت -وفق أحدث إحصاءات 
 -BP لشركة النفط البريطانية
في  برميل  مليار   527.4 نحو 
تمثل  بنسبة   ،2020 عام  نهاية 
العالمية  االحتياطيات  ثلث 

تقريًبا )نحو %30.4(.  
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وليسـت المكانـة الخليجيـة فـي سـوق الطاقـة العالميـة مقصـورة علـى هـذه السـمات 
الكميـة فـي اإلنتـاج والتصديـر العالمـي للنفـط والغـاز؛ فلهـذه الـدول مكانـة نوعيـة 
وتنظيميـة ال تقـل أهميـة عـن ذلـك. فالـدول الخليجيـة، بمـا تملكـه مـن احتياطيـات 
وبمـا تتمتـع بـه حالّيًـا مـن مرونـة إنتاجيـة ملحوظـة، صـارت تلعـب دوًرا حاسـًما فـي 
قـرارات منظمـة »أوبـك« للـدول المصـّدرة للنفـط، وتتمتـع بالـدور ذاتـه فـي تجّمـع 
»أوبـك بلـس«. كمـا أن خريطـة التجـارة العالميـة للنفط والغـاز تعكس عمق العالقات 
االقتصاديـة الخليجيـة فـي سـوق الطاقـة العالمية. فمصنع العالـم المتركز حالّيًا في 
إقليـم شـرق وجنـوب شـرق آسـيا يعتمـد بصفـة أساسـية على سالسـل إمـداد الطاقة 
القادمـة مـن منطقـة الخليـج العربـي. كمـا أن مصـادر الطاقة الخليجيـة باتت مؤخًرا 
ذات مكانـة متعاظمـة فـي السـوق األوروبيـة، وخصوًصـا مـع انقطـاع الغـاز الروسـي 

عـن هـذه السـوق ضمـن تبعـات الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا.

مالمــح األزمــة الراهنــة لســوق الطاقــة العالميــة: أزمــة 
عارضــة أم هيكليــة؟

علــى امتــداد العــام المنصــرم 2022، شــهدت ســوق الطاقــة العالميــة عــدة تغيــرات 
علــى جانبــي العــرض والطلــب، وتقلبــت األســعار الدوليــة للنفــط والغــاز بيــن صعــود 
ــاٍل  ــدة والمتجــددة لموضــع ت ــة الجدي ــي أحــوال الطاق ــل ف ــوط. وبإرجــاء التأم وهب
مــن هــذه المقالــة، فــإن النقــاط الثــالث التاليــة توضــح العالمــات البــارزة فــي هــذه 

الســوق الدوليــة والتــي شــهدها العالــم خــالل عــام 2022:

فــي جانــب العــرض، ونتيجــة لسلســلة مــن العقوبــات الغربيــة علــى االقتصــاد 	 
الروســي، تراجعــت القــدرات الروســية علــى النفــاذ إلــى أســواق النفــط الدوليــة، 
مــع معاناتهــا مــن ســقف أســعار بحاجــز 60 دوالًرا للبرميــل. كما توقفــت إمدادات 
ــي نــورد  الغــاز الروســية عبــر خطــوط األنابيــب للســوق األوروبيــة، وخصوًصــا َخطَّ
ســتريم 1 ونــورد ســتريم 2. وقــد دفــع ذلــك إلــى زيــادة الطلــب علــى النفــط والغــاز 
ــاز  ــى النفــط والغ ــر عل ــر فأكث ــاد أكث ــع االعتم ــة، م ــة البديل مــن األســواق الدولي
ــر مــن عــام  ــاز المســال. وفــي أكتوب ــن بحــًرا فــي حامــالت النفــط والغ المنقولَي
ــع »أوبــك بلــس« علــى تخفيــض اإلنتــاج النفطــي العالمــي نظرّيًــا  2022، اتفــق تجمُّ

ــا. ــا بواقــع مليــون برميــل يومّيً ــا، وعملّيً بواقــع مليونَــي برميــل يومّيً

ب أداء االقتصـاد الصيني تقلَّب طلبـه على الطاقة في 	  وفـي جانـب الطلـب، ومـع تقلُـّ
ظـل تبعـات اإلغـالق ثـم تخفيـف القيـود مـرة أخـرى فـي غمـار المواجهـة الصينيـة 
لجائحـة كورونـا. وفـي االقتصـاد األوروبـي، ترتـب علـى انقطـاع الغـاز الروسـي أن 
كبحت السياسات األوروبية الطلب الكلي على الغاز بنحو 50 مليار متر مكعب في 
عام 2022. وقد تسـبب أيًضا التوسـع في بناء المخزونات االسـتراتيجية للغاز في 

الـــدول الخليجيـــة، بمـــا 
ــا  تملكـــه مـــن احتياطيـــات وبمـ
ـــا مـــن مرونـــة  تتمتـــع بـــه حالّيً
صـــارت  ملحوظـــة،  إنتاجيـــة 
تلعـــب دوًرا حاســـًما فـــي قـــرارات 
للـــدول  »أوبـــك«  منظمـــة 
وتتمتـــع  للنفـــط،  رة  المصـــدِّ
ـــع »أوبـــك  بالـــدور ذاتـــه فـــي تجمُّ

بلـــس«.  
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أوروبـا واليابـان فـي زيـادة الطلـب الدولـي علـى الغـاز 
المسـال مـن مصـادر عالميـة مختلفـة. لكـن تباطـؤ نمو 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي العالمـي ووصـول معدله إلى 
نحو 3.3% خالل العام 2022 مقارنة بنحو 5.7% في 
العـام 2021، قـد سـاهم فـي كبـح الطلـب الكلـي علـى 

مصـادر الطاقـة األحفورية.

ــي العــرض 	  ــة للتفاعــل المســتمر بيــن جانب وكمحصل
ــاز خــالل عــام  ــت أســعار النفــط والغ ــب، تقلب والطل

ــي: ــى النحــو التال 2022 عل

- كانــت أســعار النفــط )خــام أوبــك( فــي بدايــة عــام 
2022 تبلــغ نحــو 85 دوالًرا للبرميــل، ثم تصاعدت 
ــت  ــى وصل ــة، حت ســريًعا نتيجــة لأزمــة األوكراني
إلــى نحــو 117 دوالًرا فــي شــهر يونيــو. لكنهــا 
الســريع حتــى  التراجــع  بعــد ذلــك فــي  أخــذت 
وصلــت إلــى نحــو 78 دوالًرا للبرميــل فــي أثنــاء 

كتابــة هــذه الســطور )16 ديســمبر 2022(.

- بالنســبة لســوق الغــاز، اســتهل عــام 2022 بأســعار 
وحــدة  للمليــون  دوالرات   4 حــول  تــدور  عقــود 
ثــم تضاعفــت أســعار هــذه  حراريــة بريطانيــة. 
العقــود فــي نهايــة شــهر مايــو لنحــو 8.8 دوالرات، 
منتصــف  فــي  عكســية  صدمــة  شــهدت  لكنهــا 
يونيــو بوصولهــا إلــى نحــو 5.8 دوالرات. ثــم عــاد 
االتجــاه الصاعــد مــرة أخــرى حتــى وصلــت أســعار 
عقــود الغــاز إلــى أعلــى قيمــة لهــا فــي أغســطس 
ــت مــن حاجــز 10  ــا اقترب ــه، عندم ــام ذات ــن الع م
ــة بريطانيــة. لكــن  دوالرات للمليــون وحــدة حراري
هــذه األســعار أخــذت فــي التراجــع مــرة أخــرى 
أواخــر  فــي  دوالرات   5.8 نحــو  إلــى  لتصــل 

.2022 ديســمبر 

ــي  ــات ف ــكل هــذه التقلب ــن اتســم عــام 2022 ب ــي حي وف
أزمــات  مــن  مــا شــهده  فــإن  الدوليــة،  الطاقــة  ســوق 
ومــا عانــاه مــن تقلبــات مــا هــي إال حلقــة واحــدة فــي 

ــا هــذه الســوق  ــة مــن أزمــات تتعــرض له سلســلة متصل
باســتمرار. فانتقــال الســيطرة والتأثيــر وزمــام األمــور 
إلــى جانــب الطلــب أحياًنــا وانتقالهــا إلــى جانــب العــرض 
أحياًنــا أخــرى مــا هــو إال دليــل علــى أن أزمــات هــذه 
بــل  المؤقــت،  أو  العــارض  النــوع  مــن  ليســت  الســوق 
الســوق  بهــذه  تحيــط  التــي  المفرطــة  الحساســية  إن 
واآلتيــة مــن المتغيــرات الدوليــة -االقتصاديــة وغيــر 
تعانــي  ســوق  إنهــا  القــول  معهــا  يصــح  االقتصاديــة- 
خصائــص هيكليــة نابعــة مــن طبيعــة المنتجــات المبيعــة 
فيهــا، ولصيقــة بآليــات عملهــا فــي النظــام االقتصــاد 

المعاصــر. الدولــي 

ــل  ــي ظ ــة ف ــتقبل األدوار الخليجي مس
أزمــة الطاقــة العالميــة

ــة فــي ســوق  ــة المرتفع ــة الخليجي ــى المكان ــا عل تأسيًس
ــا ممــا شــهدته هــذه الســوق  الطاقــة العالميــة، وانطالًق
فــي عــام 2022 مــن أحــداث وأزمــات، فمــن المتوّقــع أن 
تتركــز األدوار الدوليــة لمنطقــة الخليــج خــالل األعــوام 
القليلــة القادمــة علــى تحقيــق األهــداف األربعــة اآلتيــة:

لإلطــار 	  والتطويــر  التفعيــل  مــن  مزيــد  ضمــان 
الطاقــة  ســوق  فــي  العــرض  لجانــب  التنظيمــي 
الدوليــة. فمــن الواضــح تماًمــا، وفــق دروس العــام 
المنصــرم 2022، أنــه كلمــا زاد التنســيق والتعــاون 
بيــن الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز، انعكــس ذلــك 
لســوق  الدوليــة  التنظيميــة  األطــر  فاعليــة  علــى 
النفــط، وانعكــس كذلــك علــى تطويــر هــذه األطــر 
لخدمــة الســوق بمــن فيهــا مــن بائعيــن ومشــترين. 
ــاون هــي الســمة  ــا كان التنســيق والتكامــل والتع ولم
القائمــة دائًمــا بيــن الــدول الخليجيــة تحــت مظلــة 
إقليميــة هــي منظمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، صــارت هنــاك ضمانــة واضحــة الســتمرار 
التنســيق علــى الصعيــد الدولــي المطلــوب مســتقبلًا 

فــي ســوق الطاقــة العالميــة.
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ـــه األدوار، فمـــن 	  ـــة وتتطـــور في ـــه الفاعلي ـــزداد في ـــا مـــن إطـــار تنظيمـــي ت وانطالًق
الطبيعـــي أن تســـتهدف الـــدول الخليجيـــة وأن تعمـــل علـــى تعزيـــز مؤشـــرات 
الكفـــاءة والفاعليـــة فـــي األســـواق الدوليـــة للطاقـــة. فاالســـتقرار والتـــوازن 
المســـتدامان ألســـعار الوقـــود األحفـــوري، واالرتقـــاء المســـتمر لمرونـــة اإلنتـــاج 
ـــة  ـــة واالتصـــال فـــي سالســـل اإلمـــداد الدولي ـــة واالعتمادي ـــر، والموثوقي والتصدي
للطاقـــة، كلهـــا مؤشـــرات بالغـــة األهميـــة تحتـــاج إليهـــا ســـوق الطاقـــة العالميـــة 
علـــى المـــدى الطويـــل، وبالتالـــي ســـتعمل دول الخليـــج العربيـــة علـــى ضمـــان 

تطويرهـــا فـــي هـــذه األســـواق فـــي المســـتقبل المنظـــور.

ــًرا ألن ملـــف  دعـــم العمـــل المناخـــي المتقاطـــع مـــع ســـوق الطاقـــة العالميـــة؛ فنظـ
المنـــاخ صـــار مـــن الملفـــات ذات األولويـــة فـــي المنطقـــة الخليجيـــة، ال ســـيما أن دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة قـــد حملـــت لـــواء العمـــل المناخـــي لعـــام 2023 وأنهـــا 
تتجهـــز الســـتضافة مؤتمـــر COP28، فمـــن المتوّقـــع أن تدعـــم الـــدول الخليجيـــة، 
بـــكل وســـائل الدعـــم الممكنـــة، الجهـــود والبرامـــج واألنشـــطة الدوليـــة التـــي تســـتهدف 
تقليـــل االنبعاثـــات الكربونيـــة مـــن اســـتهالك الطاقـــة األحفوريـــة لتنخفـــض البصمـــة 
الكربونيـــة لهـــذه الطاقـــة بالتدريـــج. كمـــا ســـيكون الدعـــم الخليجـــي المتوقـــع فـــي 
ـــرر  ـــي بخـــط األســـاس المق ـــاد الكربون ـــى الحي ـــة للوصـــول إل إطـــار األهـــداف األممي

ـــام 2050. ـــي الع ف

وبمـــا أن التحـــول للطاقـــة المتجـــددة بـــات ضمـــن المتغيـــرات عاليـــة التأثيـــر فـــي 	 
مســـتقبل أســـواق الطاقـــة العالميـــة، ســـواء بســـبب تأثيـــره علـــى اتجاهـــات الطلـــب 
المســـتقبلي أو نتيجـــة ألن هـــذا النـــوع مـــن الطاقـــة يراعـــي االلتزامـــات البيئيـــة 
الدوليـــة، فمـــن الطبيعـــي أن تـــزداد االســـتثمارات الخليجيـــة فـــي التحـــول إلـــى 
ـــة أدواًرا  ـــدول الخليجي ـــب ال ـــة بمـــكان أن تلع ـــه مـــن األهمي ـــا أن ـــة. كم هـــذه الطاق
ـــا  متناميـــة فـــي دعـــم البرامـــج الدوليـــة للتحـــول إلـــى هـــذا النـــوع مـــن الطاقـــة محلّيً
ـــج مـــن  ـــن تمكـــن دول الخلي ـــك أن هـــذه األدوار المتوقعـــة مســـتقبلًا ل ـــا؛ ذل وعالمّيً
أن تحافـــظ فقـــط علـــى مكانتهـــا الدوليـــة المرموقـــة فـــي ســـوق الطاقـــة العالميـــة، 
بـــل إنهـــا ســـتضمن فـــي الوقـــت نفســـه لهـــا فرًصـــا عاليـــة الربحيـــة لالســـتثمارات 

الخليجيـــة فـــي ســـوق رأس المـــال الدولـــي فـــي المســـتقبل.

ولعلــه مــن الضــروري التأكيــد هنــا أن مــا يُنــاط بــدول الخليــج مــن أدوار مســتقبلية 
مأمولــة ومتوّقعــة يرجــع إلــى رؤيتهــا الواضحــة أن تتمتــع ســوق الطاقــة العالميــة 
بالتــوازن واالســتقرار المســتدامين، فضــلًا عــن أن يصبــح أداء هــذه الســوق محفــًزا 

ــا عليــه. ــا إضافّيً للنمــو االقتصــادي العالمــي وليــس عبًئ

إطـــــــــــار  مـــن  انطالًقـــا 
فـيــــــــــــه  تــــــــزداد  تـنـظيـمــــــي 
فيـــــــه  وتتطــــــــور  الفاعليـــــــة 
أن  الطبيعـــي  فمـــن  األدوار، 
تســـتهدف الدول الخليجية 
الكفـــاءة  مؤشـــرات  تعزيـــز 
األســـواق  فـــي  والفاعليـــة 

للطاقـــة.   الدوليـــة 
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وختاًما، إن المكانة الخليجية المهمة في ســوق الطاقة العالمية ســتفرض عليها أن 
تمــارس أدواًرا متنوعــة تبتغــي مــن خاللهــا دعــم االقتصــاد العالمــي بمــا يعــود بالنفــع 
علــى قــدرات النمــو الســنوي. وإذا كان هنــاك مــن التوقعــات مــا يشــير إلــى اســتمرار 
االختناقــات بســوق الطاقــة العالميــة حتــى العــام 2026، فــإن الجهــود الراميــة لعــودة 
االســتقرار إلــى هــذه الســوق ومعالجــة مســببات االختنــاق ســيحالفها النجــاح فقــط 
ــة  ــح األطــراف الدولي ــا تراعــي مصال ــا، وعندم ــا بينه ــل فيم ــا تتناغــم وتتكام عندم
واإلقليميــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مصالــح جانبــي العــرض والطلــب فــي الســنوات 

القليلــة القادمــة.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

كان عـام 2022 عاًمـا صعًبـا بالنسـبة لقطـاع الطاقـة األوروبي بسـبب الحرب الروسـية 
األوكرانيـة، التـي اندلعـت فـي 24 فبرايـر 2022؛ حيـث قـرر معظـم الـدول األوروبيـة 
مقاطعة الغاز والنفط الروسيين اللذين يشكالن عماد إمدادات الطاقة ألوروبا بهدف 
حرمـان موسـكو مـن عائـدات تصديرهمـا؛ عقاًبـا لهـا علـى شـن عملياتهـا العسـكرية 
فـي أوكرانيـا، ومـن ثـّم، جـاء رد فعـل روسـيا بقطـع بعـض مـن إمداداتهـا الطاقويـة عـن 
أوروبـا، فـي اسـتخدام عنيـف لمـا يعـرف بــ »سـالح الطاقـة«. وقـد تسـبب كل ذلـك فـي 
مواجهـة األوروبييـن أخطـر أزمـة طاقـة منـذ »صدمـة البتـرول األولى« في عـام 1973. 
فبعـد سـنوات مـن أسـعار الطاقـة المنخفضـة، ال سـيما بيـن عامـي 2014 و2020، 
شـهدت دول االتحـاد األوروبـي الــ 27 ارتفاًعـا »تاريخّيًـا« فـي فواتيـر منتجـات الطاقـة 
المختلفـة )خاصـة الكهربـاء وغـاز التدفئـة ووقـود المواصالت وغيرهـا(، مما أدى إلى 
مسـتويات »غيـر مسـبوقة« مـن التضخـم، تسـببت فـي زيـادة معـدالت البطالـة والفقـر 
بشـكل مؤلـم، حيـث اضطـر عـدد مـن المصانـع والشـركات إلى تقليص اإلنتـاج أو حتى 
اإلغـالق الكامـل. وقـادت هـذه التطـورات المتسـارعة إلـى تباطـؤ النمـو االقتصـادي 
األوروبـي لدرجـة أن بعـض الـدول اتجهـت نحـو ركـود حـاد فـي العـام الماضـي. بـل، 
وتشـير التقديـرات، فـي بدايـة عـام 2023، إلـى أن عـدًدا مـن الـدول األوروبيـة، التـي 
تتعـرض إمداداتهـا مـن الغـاز الطبيعـي للخطـر بشـكل فريد بسـبب اعتمادها الطاقوي 

الكبيـر علـى روسـيا، قـد تلجـأ إلـى تقنيـن الغـاز فـي شـتاء 2023/2022. 

ــر مســبوق فــي أســعار الغــاز  ــون، خــالل عــام 2022، مــن ارتفــاع غي ــى األوروبي عان
الطبيعــي، والتــي تحــدد إلــى حــد كبيــر أســعار الكهربــاء وباقــي منتجــات الطاقــة فــي 
القــارة األوروبيــة، ممــا جعلهــم أكثــر األطــراف المتضــررة مــن التداعيــات الســلبية 
للحــرب الروســية األوكرانيــة، خاصــة وأنهــم يعتبــرون أكبــر مســتوردي الغــاز الطبيعــي 
فــي العالــم، ويعتمــدون بصــورة مفرطــة علــى الغــاز الروســي )نحــو 155 مليــار متــر 
مكعــب فــي عــام 2021( )أي نحــو 41% مــن إجمالــي وارداتهــم مــن الغــاز(، وفًقــا 

لبيانــات إدارة الطاقــة بالمفوضيــة األوروبيــة. 

مستقبل أزمة الطاقة في أوروبا 
والدور المصري

أحمـــد قنديــــــل د. 

رئيس وحدة الدراسات الدولية ودراســـات الـطـاقة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

عاًما   2022 عام  كان 
صعًبا بالنسبة لقطاع الطاقة 
لتداعيات  نتيجة  األوروبي، 
األوكرانية؛  الروسية  الحرب 
الدول  معظم  قرر  حيث 
الغاز  مقاطعة  األوروبية 
اللذين  الروسيين  والنفط 
إمدادات  عماد  يشكالن 
روسيا  وردت  ألوروبا،  الطاقة 
إمداداتها  من  بعض  بقطع 

الطاقوية عن أوروبا.  
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ووصلــت أســعار الغــاز الطبيعــي المبــاع فــي األســواق األوروبيــة إلــى ذروتهــا فــي 26 أغســطس 2022، عندمــا بلغــت 349 
ــة هــذه الســطور، فــي 14 ديســمبر 2022، تراجعــت هــذه  ــى كتاب ــن، وحت ــك الحي ــذ ذل ــورو / ميجــاوات ســاعة(. ومن )ي
األســعار إلــى نحــو 137 )يــورو / ميجــاوات ســاعة(، لكنهــا مــا تــزال مرتفعــة بنحــو الضعــف مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي 

ديســمبر 2021، حســبما يوضــح الشــكل التالــي: 

 شكل رقم )1(
 مؤشر »تي تي إف« الهولندي ألسعار الغاز الطبيعي 
)في الفترة من ديسمبر 2021 إلى ديسمبر 2022(

األوروبيون  يواجه  وقد 
منذ  طاقة  أزمة  أخطر 
في  األولى«  البترول  »صدمة 
من  سنوات  فبعد   .1973 عام 
أسعار الطاقة المنخفضة، ال 
سيما بين عامي 2014 و2020، 
شهدت دول االتحاد األوروبي 
في  ا«  »تاريخّيً ارتفاًعا   27 الـ 
الطاقة  منتجات  فواتير 

المختلفة.  

Source:  https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5477499&span=2

ومــن الجديــر بالذكــر أن أســعار الغــاز الطبيعــي فــي أوروبــا )فــي الفتــرة مــن أبريــل 
ــورو / ميجــاوات ســاعة(  ــن 9 و32 )ي ــراوح بي ــت تت ــى ديســمبر 2019( كان 2005 إل
ــارت هــذه األســعار  ــم انه ــورو / ميجــاوات ســاعة(. ث ــط، بمتوســط نحــو 20 )ي فق
خــالل جائحــة )كوفيــد -19( فــي منتصــف عــام 2020، قبــل أن تعــاود االرتفــاع مــرة 
أخــرى فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021، حيــن بــدأت االقتصــادات األوروبيــة فــي 
االنتعــاش بشــكل كبيــر، نتيجــة لخطــط التعافــي االقتصــادي الهائلــة التــي أطلقتهــا 
ــرة ارتفــاع أســعار الغــاز  ــم تزايــدت وتي ــاء. ث ــة فــي أعقــاب الوب الحكومــات األوروبي
الطبيعــي فــي األســواق األوروبيــة، بعــد األزمــة الروســية األوكرانيــة، حتــى وصلــت 
فــي ديســمبر عــام 2022 عنــد مســتوى أكثــر مــن 6 أضعــاف عــن متوســط مــا كانــت 

عليــه تقريًبــا فــي الفتــرة مــن 2005 إلــى 2019. 
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الـــدول  سياســـات  تفاوتـــت 
الطاقـــة  أزمـــة  لحـــل  األوروبيـــة 
الصعبـــة خـــالل العـــام الماضـــي. 
حاولـــت  الحكومـــات  فبعـــض 
تخفيـــف حـــدة األزمـــة مـــن خـــالل 
والشـــركات،  المواطنيـــن  دعـــم 
ولكـــن نظـــًرا لالرتفـــاع الكبيـــر فـــي 
بالعديـــد  التضخـــم  مســـتويات 
فقـــد  األوروبيـــة،  الـــدول  مـــن 
المســـاعدات  هـــذه  تأثيـــر  كان 

محـــدوًدا بشـــكل ملحـــوظ.  

سياسات الطاقة األوروبية عقب األزمة األوكرانية
تفاوتــت سياســات الــدول األوروبيــة لحــل أزمــة الطاقة الصعبة خــالل العام الماضي، 
فبعــض الحكومــات حاولــت تخفيــف حــدة هــذه األزمــة مــن خــالل دعــم المواطنيــن 
والشــركات، إمــا مــن خــالل المســاعدات المباشــرة، أو عــن طريــق الحــد مــن أســعار 
منتجــات الطاقــة المختلفــة للمســتهلكين، ثــم دفــع الفــرق لمــزودي ومنتجــي الطاقــة. 
ــا  ــة كان مرتفًع ــدول األوروبي ــد مــن ال ولكــن نظــًرا ألن مســتوى التضخــم فــي العدي
للغايــة، فقــد كان تأثيــر هــذه المســاعدات محــدوًدا بشــكل ملحــوظ، األمــر الــذي أدى 
إلــى حــدوث عــدة مظاهــرات شــعبية غاضبــة احتجاًجــا علــى ارتفــاع أســعار الطاقــة 
ــا وغيرهــا. وفــي  ــا وفرنســا وإيطالي ــة كألماني ــة الغني فــي عــدد مــن الــدول األوروبي
ــار  ــة اســتخدام مــا يقــرب مــن 40 ملي ــة األوروبي مواجهــة ذلــك، اقترحــت المفوضي
ــي لدعــم األفــراد والشــركات  ــة االتحــاد األوروب ــار دوالر( مــن ميزاني ــورو )39 ملي ي

المتضــررة مــن أزمــة الطاقــة.

ــوان  ــي، فــي 8 مــارس 2022، خطــة بعن ــن االتحــاد األوروب ــة أخــرى، أعل ومــن ناحي
»العمــل األوروبــي المشــترك مــن أجــل طاقــة أكثر أماًنا واســتدامة وبأســعار معقولة«، 
أطلــق عليهــا اســم »REPowerEU«. وقــد حــددت هــذه الخطــة التزاًمــا سياســّيًا 
قوًيّــا لتقليــل اعتمــاد أوروبــا المفــرط علــى واردات الطاقــة الروســية مــن خــالل 
تنويــع اإلمــدادات، وكفــاءة الطاقــة، وتعزيــز مصــادر الطاقــة المتجــددة، وغيرهــا مــن 
ــان الحيــوي(. وقــد تضمنــت  ــول منخفضــة الكربــون )مثــل الهيدروجيــن والميث الحل

هــذه الخطــة ركيزتيــن أساســيتين، وهمــا:

الركيــزة األولــى: التخلــي الكامــل عــن واردات الطاقــة الروســية بحلــول عــام 2027، 
ويشــتمل ذلــك علــى خفــض واردات الغــاز الطبيعــي مــن روســيا بمقــدار الثلثيــن 
بحلــول نهايــة عــام 2022 )أي نحــو 101.5 مليــار متــر مكعــب مــن إجمالــي 155 
مليــار متــر مكعــب فــي عــام 2021(. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، اقترحــت الخطــة عــدة 

إجــراءات فــي عــام 2022، لعــل مــن أبرزهــا:

زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب.	 

رفع واردات الغاز عبر خطوط األنابيب بمقدار 10 مليارات متر مكعب.	 

زيادة إنتاج الميثان الحيوي بمقدار 3.5 مليارات متر مكعب.	 

توفيــر اســتهالك الطاقــة لخفــض الطلــب علــى الغــاز بمقــدار 14 مليــار متــر 	 
مكعــب.
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الطاقـــة  وزراء  أيـــد 
األوروبيـــون، فـــي 9 ســـبتمبر 
سلســـلة  اتخـــاذ   ،2022
إجـــراءات عاجلـــة للحد من 
اســـتهالك  أســـعار  تصاعـــد 
وصـــوًلا  والكهربـــاء،  الغـــاز 
اقتـــراح وضـــع ســـقف  إلـــى 
الغـــاز  واردات  ألســـعار 
الروســـي فـــي دول االتحـــاد 
تضـــرًرا  األكثـــر  األوروبـــي 
إمـــدادات  انقطـــاع  مـــن 

روســـيا.   مـــن  الغـــاز 

تقليــل الطلــب علــى الغــاز مــن خــالل زيــادة قــدرات الطاقــة الشمســية علــى 	 
أســطح المنــازل بمقــدار 2.5 مليــار متــر مكعــب، وتوفيــر مضخــات حراريــة 
ــة الشمســية مــن  ــاح والطاق ــة الري ــر مكعــب، ونشــر طاق ــار مت بمقــدار 1.5 ملي

أجــل توليــد الكهربــاء بمقــدار 20 مليــار متــر مكعــب.

الركيـــزة الثانيـــة: تســـريع تحـــول الطاقـــة بشـــكل كبيـــر مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف 
ـــول عـــام 2030. وللقيـــام بذلـــك، اقترحـــت المفوضيـــة  ـــى للطاقـــة المتجـــددة بحل أعل
زيـــادة الحصـــة المســـتهدفة مـــن الطاقـــة المتجـــددة فـــي مزيـــج الطاقـــة األوروبـــي 
 Fit for« اإلجمالـــي لتصبـــح 45% بحلـــول عـــام 2030، ارتفاًعـــا مـــن 40% فـــي حزمـــة
55« المقترحـــة فـــي عـــام 2021. ويعنـــي هـــذا االقتـــراح أن يصـــل إجمالـــي قـــدرة 
توليـــد الطاقـــة المتجـــددة إلـــى 1236 جيجـــاوات بحلـــول عـــام 2030 )مقارنـــة بــــ 1067 
جيجـــاوات حســـبما ورد فـــي حزمـــة Fit for 55(، منهـــا 320 جيجـــاوات مـــن الطاقـــة 
الشمســـية الكهروضوئيـــة )أكثـــر مـــن ضعـــف المســـتوى الحالـــي( علـــى أن تصـــل إلـــى 
ـــادة  ـــزة أيًضـــا زي ـــول عـــام 2030. كمـــا تتضمـــن هـــذه الركي نحـــو 600 جيجـــاوات بحل
ـــان الحيـــوي، خاصـــة فـــي القطاعـــات المعروفـــة  ـــى الهيدروجيـــن والميث االعتمـــاد عل
ــا عـــن  باســـم القطاعـــات »الصلبـــة«، أو التـــي يصعـــب أن تتـــم إزالـــة الكربـــون منهـ
ـــة )كالصلـــب واألســـمنت  ـــاء، مثـــل: قطـــاع الصناعـــات الثقيل طريـــق اســـتخدام الكهرب

والزجـــاج(، وقطـــاع النقـــل )كالشـــاحنات وســـفن الشـــحن البحـــري(. 

ـــا، خـــالل عـــام 2022، بمســـألة  ـــي أيًض ـــم االتحـــاد األوروب ـــك، اهت ـــى ذل ـــة إل باإلضاف
مخزونـــات الغـــاز؛ حيـــث صاغـــت المفوضيـــة األوروبيـــة الئحـــة جديـــدة، اعتمدهـــا 
المجلـــس األوروبـــي فـــي يوليـــو 2022، تنـــص علـــى ضـــرورة مـــلء الخزانـــات األوروبيـــة 
تحـــت األرض بنســـبة 80% علـــى األقـــل مـــن ســـعتها، بحلـــول أوائـــل نوفمبـــر 2022، 
علـــى أن تصـــل هـــذه النســـبة إلـــى 90% فـــي أول أكتوبـــر مـــن الســـنوات الالحقـــة. 
ـــار  ـــغ نحـــو 100 ملي ـــي تبل ـــن الغـــاز فـــي االتحـــاد األوروب ـــى أن ســـعة تخزي وبالنظـــر إل
متـــر مكعـــب )1110 تيـــراوات ســـاعة(، فـــإن هـــذا يعنـــي ضمًنـــا ضـــرورة امتـــالك دول 
االتحـــاد األوروبـــي لنحـــو 90 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن مخـــزون الغـــاز بحلـــول 1 أكتوبـــر 
ـــا  ـــة دعًم ـــق هـــذا الهـــدف، قـــدم عـــدد مـــن الحكومـــات األوروبي مـــن كل عـــام. ولتحقي

ـــة فـــي هـــذا المجـــال. ـــا للشـــركات العامل مالّيً

وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أيَّـــد وزراء الطاقـــة األوروبيـــون، فـــي 9 ســـبتمبر 2022، اتخـــاذ 
سلســـلة إجـــراءات عاجلـــة للحـــد مـــن تصاعـــد أســـعار اســـتهالك الغـــاز والكهربـــاء، 
وصـــولًا إلـــى اقتـــراح وضـــع ســـقف ألســـعار واردات الغـــاز الروســـي فـــي دول االتحـــاد 
األوروبـــي األكثـــر تضـــرًرا مـــن انقطـــاع إمـــدادات الغـــاز مـــن روســـيا. كمـــا القـــت فكـــرة 
فـــرض ضرائـــب علـــى »األربـــاح الهائلـــة« للشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز 
بهـــدف إعـــادة توزيعهـــا ترحيًبـــا أوروبّيًـــا كبيـــًرا. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اتفـــق هـــؤالء 
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الـــوزراء أيًضـــا علـــى خفـــض طوعـــي فـــي اســـتخدام الغـــاز 
ـــارس  ـــى م ـــاًرا مـــن أغســـطس 2022 إل بنســـبة 15% اعتب
2023، مقارنـــة بمتوســـط االســـتهالك الســـنوي خـــالل 
الفتـــرة مـــن 2017 إلـــى 2021. كمـــا طـــرح الفرنســـيون 
واأللمـــان أهداًفـــا علـــى مســـتوى االتحـــاد األوروبـــي 
للحصـــول  مشـــترك  بشـــكل  وشـــرائه  الغـــاز  لتخزيـــن 
ـــة  ـــة األلماني ـــى أســـعار »أرخـــص«. وأصـــدرت الحكوم عل
مجموعـــة مـــن التعليمـــات والقوانيـــن، مثـــل مـــلء خزانـــات 
ـــن  ـــى األول م ـــا بنســـبة 95% حت ـــي ألماني ـــاز الــــ 23 ف الغ
شـــهر نوفمبـــر 2022، وإعـــادة تشـــغيل محطـــات توليـــد 
الطاقـــة االحتياطيـــة التـــي تعمـــل بالفحـــم اعتبـــاًرا مـــن 
بدايـــة شـــهر أكتوبـــر 2022. كمـــا اســـتأنفت العديـــد مـــن 
ـــاء  ـــد الكهرب ـــدول )أو وســـعت( اســـتخدام الفحـــم لتولي ال
)مثـــل بريطانيـــا(، ولجـــأت دول أخـــرى إلـــى إطالـــة عمـــر 
المحطـــات النوويـــة المقـــرر إيقـــاف تشـــغيلها )مثـــل 

فرنســـا وألمانيـــا(.

وعلــى الصعيــد الدبلوماســي الخارجــي، ســارع معظــم 
الــدول  مــن  كثيــر  زيــارة  إلــى  األوروبيــة  الــدول  قــادة 
ــع  ــا، وتوقي ــة لكســب وده ــي محاول ــة ف ــة والغازي النفطي
عقــود إمــدادات فوريــة أو مســتقبلية، مــن أجــل تخفيــف 
ــم  ــة. وفــي هــذا الســياق، ت حــدة أزمــة الطاقــة األوروبي
التوصــل إلــى كثيــر مــن االتفاقــات مــع دول مثــل: مصــر 

وقطــر والجزائــر وأذربيجــان وإســرائيل. 

مستقبل غامض لألزمة
رغم االســتراتيجيات والسياســات واإلجراءات المختلفة 
التــي طبقتهــا دول االتحــاد األوروبــي فــي قطــاع الطاقــة 
لمواجهــة أزمــة الطاقــة المتفاقمــة فــي عــام 2022، فإنــه 
ــع انفــراج هــذه األزمــة فــي المســتقبل  ليــس مــن المتوّق
مــن  لعــل  لوجــود عــدة تحديــات أساســية،  المنظــور؛ 

أهمهــا مــا يلــي:

بشـــكل   REPowerEU خطـــة  نجـــاح  صعوبـــة  أوًلا: 
كامـــل، حتـــى مـــع افتـــراض تجاهـــل المشـــكالت المتعلقـــة 
واردات  لخفـــض  والتعاقديـــة  القانونيـــة  بالمســـائل 
ــو  ــيا بمقـــدار الثلثيـــن، وهـ ــاد األوروبـــي مـــن روسـ االتحـ
مـــا قـــد ينجـــم عليهـــا تعويضـــات بمليـــارات الـــدوالرات 
للجانـــب الروســـي نتيجـــة عـــدم التـــزام الجانـــب األوروبـــي 
بالتعاقـــدات طويلـــة األجـــل مـــع موســـكو. ويمكـــن تفهـــم 

هـــذه الصعوبـــة مـــن خـــالل االعتبـــارات التاليـــة:

بينمـــا تبـــدو زيـــادة واردات الغـــاز األوروبيـــة مـــن . 1
ـــر روســـية  ـــن مصـــادر غي ـــب م خـــالل خطـــوط األنابي
بمقـــدار 10 مليـــارات متـــر مكعـــب ممكنـــة مـــن خـــالل 
حفـــز التعـــاون األوروبـــي مـــع دول مثـــل: النرويـــج 
والجزائـــر وأذربيجـــان وليبيـــا، فـــإن زيـــادة واردات 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال بمقـــدار 50 مليـــار متـــر 
مكعـــب تبـــدو غيـــر محتملـــة وغيـــر قابلـــة للتحقيـــق، 
حتـــى مـــع افتـــراض توفـــر هـــذه اإلمـــدادات فـــي 
ــك  ــال، ال تمتلـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة. فعلـ ــوق العالميـ السـ
الـــدول األوروبيـــة قـــدرات كافيـــة لــــ »تغويـــز« الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال، أو حتـــى شـــبكة متطـــورة مـــن 
خطـــوط األنابيـــب لنقلـــه مـــن موانـــي االســـتقبال إلـــى 
الداخـــل األوروبـــي. صحيـــح أنـــه يوجـــد الكثيـــر مـــن 
الســـعة االحتياطيـــة المتاحـــة فـــي االتحـــاد األوروبـــي 
كان  حيـــث  المســـال،  الطبيعـــي  الغـــاز  الســـتيراد 
ـــي لهـــا نحـــو 50% فـــي عـــام 2021،  االســـتخدام الفعل
حســـبما يوضـــح الجـــدول التالـــي، إال أنـــه يوجـــد كثيـــر 
مـــن العقبـــات التـــي تواجـــه اســـتخدام هـــذه الســـعة، 
وعلـــى رأســـها عـــدم وجـــود شـــبكة خطـــوط أنابيـــب 
ــال،  ــبيل المثـ ــي. فعلـــى سـ ــل األوروبـ ــورة للداخـ متطـ
ـــرة  ـــا فوائـــض كبي ـــال لديهم رغـــم أن إســـبانيا والبرتغ
فـــي مرافقهمـــا الســـتقبال الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
ـــر  ـــار مت المســـتورد مـــن الخـــارج )نحـــو 35 و1.5 ملي
مكعـــب علـــى التوالـــي(، فإنهمـــا ال تملـــكان شـــبكة 

ا إلـــى فرنســـا. أنابيـــب كافيـــة لنقـــل الغـــاز بـــّرً
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 شكل رقم )2( 
 واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال وقدرات مرافق االستقبال األوروبية في عام 2021

ا( )بالمليار متر مكعب سنوّيً

وازدادت األمــور تعقيــًدا مــع عــدم وجــود إنتــاج كاٍف أو فوائــض كافيــة للتصديــر مــن أجــل مســاعدة االتحــاد األوروبــي 

ــر مكعــب فــي عــام 2022  ــار مت ــدار 50 ملي ــي المســال بمق ــاز الطبيع ــادة واردات الغ ــط بزي ــه المرتب ــق هدف ــى تحقي عل

مقارنــة بعــام 2021، وذلــك ألســباب متعــددة منهــا الفنيــة والتجاريــة. وفــي هــذا الصــدد، يشــار إلــى أن كميــة تصديــر الغــاز 

الطبيعــي المســال فــي عــام 2021 قــد تراجعــت بنحــو 10 مليــارات متــر مكعــب، خاصــة مــن دول مثــل: ترينيــداد وتوباغــو 

ونيجيريــا وقطــر وإندونيســيا وبيــرو والنرويــج. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

 شكل رقم )3(
 القدرة العالمية على تصدير الغاز الطبيعي المسال في عامي 2021 و2022

ا(  )بالمليار متر مكعب سنوّيً

صعوبـــة تحقيـــق االتحـــاد األوروبـــي لهـــدف خفـــض 38 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن . 2
الطلـــب علـــى الغـــاز )فـــي قطاعـــي الكهربـــاء والمنـــازل(، مثلمـــا نّصـــت عليـــه 
ـــى  ـــب عل ـــي عـــام 2021، وصـــل الطل ـــي هـــذا المجـــال. فف ـــة ف الخطـــة األوروبي
ــر مكعـــب،  ــار متـ ــي الــــ 27 إلـــى 412.5 مليـ ــاد األوروبـ ــي دول االتحـ ــاز فـ الغـ
ــام  ــن عـ ــبة 1.4% عـ ــى بنسـ ــام 2020 وأعلـ ــة بعـ ــبته 4.2% مقارنـ ــاع نسـ بارتفـ
2019. وفـــي هـــذا الســـياق، يســـتبعد المراقبـــون إمكانيـــة خفـــض هـــذا الطلـــب 
بنســـبة 9% خـــالل عـــام 2022، فـــي ظـــل إمكانـــات االنتعـــاش االقتصـــادي 
واحتمـــال الشـــتاء البـــارد، وارتفـــاع عـــدد محطـــات الكهربـــاء التـــي تعمـــل بالغـــاز 
فـــي مزيـــج الطاقـــة باالتحـــاد األوروبـــي. ومـــع ذلـــك، يـــرى عـــدد مـــن الخبـــراء أن 
اســـتمرار »االرتفـــاع التاريخـــي« فـــي أســـعار الغـــاز األوروبيـــة ســـيخلق حافـــًزا 
الكهربـــاء وحتـــى  توليـــد  للمســـتهلكين )الصناعييـــن ومحطـــات  اقتصادًيّـــا 
ـــواع  ـــى أن ـــاز و/أو التحـــول إل ـــل اســـتخدامهم للغ ـــن( لتقلي المســـتهلكين النهائيي

الوقـــود األخـــرى كالفحـــم أو الطاقـــة النوويـــة. 

»االرتفــــاع  اســـتـمـــــــرار 
التاريخـــي« في أســـعار الغاز 
حافـــًزا  ســـيخلق  األوروبيـــة 
للمـسـتـهـلـكـيـــــن  ا  اقـتـصــــادّيً
ومـحـطـــــات  )الصـنـاعيـيــــن 
وحتـــى  الكهربــــــــاء  توليــــد 
النهائييـــن(  المســـتهلكين 
لتقليل استخدامهم للغاز، 
أنـــواع  إلـــى  التحـــول  و/أو 
كالفحـــم األخـــرى   الوقـــود 

أو الطاقة النووية.  
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Source: Data from Eurostat

األزمـــة  اســـتمرار  يمثـــل 
زمنيـــة  لفتـــرة  األوكرانيـــة 
علـــى  كبيـــًرا«  »خطـــًرا  طويلـــة 
انفـــراج أزمـــة الطاقـــة األوروبية 
في المســـتقبل المنظور. نظًرا 
لالرتفـــاع الجنونـــي فـــي أســـعار 
الروســـيين  والغـــاز  النفـــط 
وكذلـــك  األوروبيـــة،  باألســـواق 
الكامـــل الوقـــف   إلمكانيـــة 
الطاقـــة  لصـــادرات  الجزئـــي  أو 

الروســـية إلـــى أوروبـــا.  

 شكل رقم )4( 
 الطلب السنوي على الغاز في دول االتحاد األوروبي الـ 27 )في الفترة من 2014 إلى 2022(

ا( )بالمليار متر مكعب سنوّيً

ثانًيـــا: يمثـــل »احتمـــال« اســـتمرار األزمـــة األوكرانيـــة لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة 
)مـــا بيـــن خمـــس وعشـــر ســـنوات( »خطـــًرا كبيـــًرا« علـــى انفـــراج أزمـــة الطاقـــة 
األوروبيـــة فـــي المســـتقبل المنظـــور؛ حيـــث تعنـــي إطالـــة أمـــد األزمـــة األوكرانيـــة 
أمريـــن أساســـيين: األمـــر األول هـــو زيـــادة نســـبة النفـــط والغـــاز الروســـيين 
ــإن  ــدادات، فـ ــاض اإلمـ ــع انخفـ ــة، ومـ ــة األوروبيـ ــواق الفوريـ ــي األسـ ــن فـ المباعيـ
األســـعار باألســـواق قـــد ترتفـــع بشـــكل »جنونـــي« بفعـــل المضاربـــات، خصوًصـــا 
ــا  ــعر. أمـ ــى سـ ــدم أعلـ ــن يقـ ــم لمـ ــي العالـ ــكان فـ ــي أي مـ ــاع فـ ــن أن تبـ ــا يمكـ أنهـ
األمـــر الثانـــي فهـــو إمكانيـــة وقـــف صـــادرات الطاقـــة الروســـية إلـــى معظـــم الـــدول 
األوروبيـــة بشـــكل كامـــل أو جزئـــي فـــي إطـــار »انتقـــام الـــدب الروســـي« مـــن الســـقف 
الســـعري الـــذي فرضـــه األوروبيـــون علـــى النفـــط الروســـي فـــي 5 ديســـمبر 2022، 
ومـــن الهجـــوم علـــى خطـــي أنابيـــب »نـــورد ســـتريم«، اللذيـــن كانـــا ينقـــالن الغـــاز 
الروســـي إلـــى ألمانيـــا، وهـــو مـــا اتهمـــت موســـكو فيـــه بريطانيـــا صراحـــة بأنهـــا 

تقـــف وراءه.
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أزمـــة الطاقـــة األوروبية 
المتفاقمـــة فـــي عـــام 2022، 
فـــي  المتوقـــع  واســـتمرارها 
ُتمثـــل  المنظـــور،  المـــدى 
لوضـــع  ذهبيـــة«  »فرصـــة 
مصـــر علـــى خريطـــة أســـواق 
مـــن  األوروبيـــة،  الطاقـــة 
صادراتهـــا  زيـــادة  خـــالل 
الغازيـــة إلـــى أوروبـــا، أو عـــن 
الكهربـــاء  تصديـــر  طريـــق 
مـــن  المنتجـــة  »الخضـــراء« 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، 
الهيدروجيـــن  مـــن  أو 

األخضـــر، إلـــى أوروبـــا.  

الدور المصري
فـــي ضـــوء أزمـــة الطاقـــة األوروبيـــة المتفاقمـــة فـــي عـــام 2022 واســـتمرارها 
ــدول  ــم الـ ــن أهـ ــدة مـ ــر كواحـ ــة مصـ ــرز أهميـ ــور تبـ ــدى المنظـ ــي المـ ــع فـ المتوّقـ
ــة،  ــا مـــن أجـــل حـــل هـــذه األزمـ ــاد عليهـ ــاد األوروبـــي االعتمـ التـــي يمكـــن لالتحـ
بســـبب قربهـــا الجغرافـــي مـــن أســـواق الطاقـــة األوروبيـــة، فضـــلًا عـــن مواردهـــا 
الهيدروكربونيـــة الهائلـــة )خاصـــة الغـــاز الطبيعـــي( وامتالكهـــا للبنيـــة التحتيـــة 
لتصديـــر الغـــاز الطبيعـــي المســـال، إلـــى جانـــب مواردهـــا الهائلـــة مـــن مصـــادر 
الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح. وبالتالـــي، يمكـــن أن تكـــون هـــذه األزمـــة 
ــن  ــة، مـ ــة األوروبيـ ــواق الطاقـ ــة أسـ ــر علـــى خريطـ ــع مصـ ــة« لوضـ ــة ذهبيـ »فرصـ
خـــالل زيـــادة صادراتهـــا الغازيـــة إلـــى أوروبـــا، أو عـــن طريـــق تصديـــر الكهربـــاء 
»الخضـــراء« المنتجـــة مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة كالطاقـــة الشمســـية وطاقـــة 
الريـــاح، أو مـــن خـــالل تســـريع مشـــروعاتها الطموحـــة إلنتـــاج الهيدروجيـــن األخضـــر 

وتصديـــره إلـــى أوروبـــا. 

وبالفعـــل، تـــم التوصـــل إلـــى مذكـــرة تفاهـــم بيـــن مصـــر واالتحـــاد األوروبـــي، فـــي 
ــة. ونّصـــت هـــذه المذكـــرة  ــاع الطاقـ ــاون فـــي قطـ ــز التعـ 15 يونيـــو 2022، لتعزيـ
علـــى أن هـــذا التعـــاون ســـيركز بشـــكل خـــاص علـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 
إلـــى أن مصـــر واالتحـــاد األوروبـــي  والهيدروجيـــن وكفـــاءة الطاقـــة، مشـــيرة 
 Mediterranean Hydrogen متوســـطية  هيدروجيـــن  شـــراكة  ســـيطوران 
Partnership لتشـــجيع االســـتثمارات فـــي توليـــد الكهربـــاء المتجـــددة، وتعزيـــز 
وتوســـيع شـــبكات الكهربـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك الربـــط الكهربائـــي عبـــر البحـــر 
المتوســـط، وإنتـــاج مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجيـــن منخفـــض الكربـــون، 

ــع. ــل والتوزيـ ــن والنقـ ــة للتخزيـ ــة التحتيـ ــاء البنيـ وإنشـ

كمـــا توصلـــت القاهـــرة أيًضـــا إلـــى مذكـــرة تفاهـــم مـــع االتحـــاد األوروبـــي وإســـرائيل، 
ـــي،  ـــى االتحـــاد األوروب ـــي إل ـــاز الطبيع ـــادة صـــادرات الغ ـــو 2022، لزي فـــي 15 يوني
مـــن خـــالل التعـــاون بيـــن األطـــراف الثالثـــة فـــي مجـــال تجـــارة ونقـــل وتصديـــر الغـــاز 
الطبيعـــي. وبموجـــب هـــذا االتفـــاق، ســـيُنقل الغـــاز اإلســـرائيلي إلـــى مصـــر -التـــي 
ـــر إلـــى  ـــاد التصدي ـــم يُع تتلقـــى الجـــزء األكبـــر مـــن صـــادرات الغـــاز اإلســـرائيلية- ث
أوروبـــا. وفـــي 8 نوفمبـــر 2022، وخـــالل مؤتمـــر كـــوب 27 فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 
ـــع الرئيـــس »السيســـي« مـــع الســـيدة »أورســـوال فـــون ديـــر اليـــن«،  المصريـــة، وقَّ
رئيســـة المفوضيـــة األوروبيـــة، مذكـــرة تفاهـــم تحـــدد ركائـــز التعـــاون بيـــن االتحـــاد 
األوروبـــي ومصـــر فـــي مجـــال الهيدروجيـــن المتجـــدد. ونّصـــت هـــذه المذكـــرة علـــى 
اتخـــاذ كل التدابيـــر الالزمـــة لتســـريع توليـــد الطاقـــة المتجـــددة كعنصـــر حاســـم 
فـــي إنتـــاج الهيدروجيـــن المتجـــدد وعنصـــر أساســـي لالنتقـــال نحـــو أنظمـــة 
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أن  مصـــر  أرادت  إذا 
تعـــزز مكانتهـــا المســـتقبلية 
ومســـتدام  حقيقـــي  بشـــكل 
الطاقـــة  خريطـــة  فـــي 
األوروبيـــة، فمـــن الضـــروري 
أن تتطلـــع القاهـــرة ألبعـــد 
مـــن تصديـــر الغـــاز المســـال 
ذلـــك  ويتطلـــب  ألوروبـــا، 
الشـــديد  االهتمـــام  األمـــر 
بمشـــروعات إنتـــاج الكهربـــاء 
»الخضـــراء« و »الهيدروجين 

األخضـــر«.  

الطاقـــة الخاليـــة مـــن الكربـــون، بمـــا فـــي ذلـــك تســـهيل وتشـــجيع االســـتثمارات 
لتعزيـــز إنتـــاج وتخزيـــن وتوزيـــع ونقـــل الهيدروجيـــن المتجـــدد ومشـــتقاته، وتصميـــم 
ـــي تعـــزز صناعـــة الهيدروجيـــن المتجـــدد، وال ســـيما فيمـــا  ـــذ السياســـات الت وتنفي

ـــاه. ـــق باســـتخدام المي يتعل

ــتقبلية  ــا المسـ ــز مكانتهـ ــر تعزيـ ــه إذا أرادت مصـ ــد أنـ ــة، يجـــب تأكيـ ــي النهايـ وفـ
بشـــكل حقيقـــي ومســـتدام فـــي خريطـــة الطاقـــة األوروبيـــة، فمـــن الضـــروري أن 
ــود »ســـقف«  ــا )لوجـ ــال ألوروبـ ــاز المسـ ــر الغـ ــد مـــن تصديـ ــرة ألبعـ ــع القاهـ تتطلـ
ــاز الطبيعـــي، والتـــي  ــة للغـ ــييل المصريـ علـــى القـــدرة التصديريـــة لمرافـــق التسـ
تبلـــغ قدرتهـــا القصـــوى 12 مليـــون طـــن متـــري، فضـــلًا عـــن االرتفـــاع المتوّقـــع فـــي 
الطلـــب علـــى الغـــاز الطبيعـــي فـــي مصـــر نتيجـــة النمـــو االقتصـــادي والســـكاني فـــي 
ـــاج  ـــك األمـــر االهتمـــام الشـــديد بمشـــروعات إنت ـــب ذل الســـنوات القادمـــة(. ويتطل
الكهربـــاء »الخضـــراء«، خاصـــة مـــن المصـــادر المتجـــددة كالشـــمس والريـــاح، 
فضـــلًا عـــن مشـــروعات إنتـــاج وتصديـــر الهيدروجيـــن األخضـــر )المنتـــج مـــن 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة(، الـــذي يمثـــل أهـــم أســـلحة المســـتقبل التـــي تمتلكهـــا 
مصـــر، وتحتـــاج إليهـــا القـــارة األوروبيـــة لتحقيـــق انفراجـــة حقيقيـــة فـــي أزمتهـــا 
الطاقويـــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، مـــن الضـــروري أن يقـــوم االتحـــاد األوروبـــي، 
ـــا«  ـــق أوروب ـــادرات »فري ـــة )مـــن خـــالل مب ـــة المختلف ـــة واإلنمائي ومؤسســـاته المالي
Team Europe( بدعـــم مصـــر مالًيـــا لنشـــر مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة، 

وتســـريع الربـــط الكهربائـــي بيـــن مصـــر واليونـــان وقبـــرص. 

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول إن اســـتمرار أزمـــة الطاقـــة األوروبيـــة فـــي المســـتقبل 
القريـــب ســـوف يعـــزز مـــن دور مصـــر فـــي أســـواق الطاقـــة األوروبيـــة ســـواء مـــن 
خـــالل زيـــادة تصديـــر الغـــاز الطبيعـــي فـــي المـــدى القصيـــر، أو مـــن خـــالل تصديـــر 

الكهربـــاء الخضـــراء أو الهيدروجيـــن األخضـــر فـــي المـــدى الطويـــل.
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وفًقــا لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، يعــد نمــوذج االقتصــاد األزرق خطــوة 
طبيعيــة تاليــة فــي التصــور الشــامل وتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة، فهــو 
يعكــس تعريفنــا المقبــول منــذ فتــرة طويلــة للتنميــة المســتدامة علــى أنهــا تلبــي 
احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم 
الخاصــة. ببســاطة، هــو اســتخدام مــوارد المحيطــات لمنفعــة اإلنســان بطريقــة 

ــد. ــى األب ــط الشــاملة إل ــوارد المحي ــى قاعــدة م تحافــظ عل

نظـًرا لكـون المـاء أكبـر األصـول الطبيعيـة علـى هـذا الكوكـب والـذي يمثـل حوالي %99 
مـن الحجـم الحـي لكوكـب األرض، فـإن المحيطـات والبحـار تقـدم العديـد مـن الفوائـد 
للبشـرية. فالبحـار والمحيطـات واألنهـار والسـواحل ممكـن أن تقدم خدمات ال تعد وال 
تحصى للبشـرية إذا تّمت إدارتها على نحو مسـتدام، من خالل إدارة فعالة للمحيطات 
والسـاحل. لـذا، يعمـل برنامـج إدارة المحيطات التابـع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
علـى مسـاعدة دول العالـم علـى تحقيـق ذلـك، سـواء علـى المسـتوى المحلـي، من خالل 
مبـادرات مثـل برنامـج المنـح الصغيـرة التابـع لمرفـق البيئـة العالميـة (GEF)، أو علـى 
المسـتوى اإلقليمـي، مثـل برنامـج النظـم اإليكولوجيـة البحريـة الكبيـرة التابـع لبرنامـج 
األمـم المتحـدة اإلنمائـي، وذلـك إلـى جانـب الجهـود العالمية بشـأن الشـحن المسـتدام 

بالتعـاون مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة (IMO) ومرفـق البيئـة العالمي.

يرتبطـان  عنصريـن  هنـاك  فـإن  األزرق،  االقتصـاد  لفهـم  أكثـر  الضـوء  وبتسـليط 
باالقتصـاد األزرق؛ األول: هـو ضـرورة حمايـة قاعـدة مـوارد المحيطـات الحاليـة، 
والثاني: اسـتعادتها عند الحاجة، ال سـيما أنها توفر الغذاء وسـبل العيش لمليارات 
البشـر. فمثـلًا، الحفـاظ علـى األرصـدة السـمكية يسـمح بتوفير الغـذاء وخلق العديد 
مـن األنشـطة االقتصاديـة المصاحبـة، وانخفـاض أرصـدة األسـماك يمكـن أن يهـدد 
باختفاء أو تقليص تلك األنشـطة. والحفاظ على الشـعاب المرجانية يمكن أن يوفر 

حمايـة سـاحلية متزايـدة مـن هبـوب العواصـف وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر. 

االقتصاد األزرق ومستقبل االستثمار 
في قناة السويس

أ. د. خالد الســـقطي

عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات - األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المـــاء  لكـــون  نظـــًرا 
الطبيعيـــة  األصـــول  أكبـــر 
علـــى هـــذا الكوكـــب والـــذي 
مـــن   %99 نحـــو  يمثـــل 
لكوكـــب  الحـــي  الحجـــم 
المحيطـــات  فـــإن  األرض، 
فوائـــد  تقـــدم  والبحـــار 
تحصـــى  وال  تعـــد  ال 
للبشـــرية، ولكـــن فـــي حـــال 
نحـــو  علـــى  إدارتهـــا  تمـــت 

مســـتدام.  
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تعريف االقتصاد األزرق
وفًقــا للبنــك الدولــي، فــإن االقتصــاد األزرق هــو »االســتخدام المســتدام لمــوارد 
المحيطــات للنمــو االقتصــادي وتحســين ســبل العيــش والوظائــف مــع الحفــاظ علــى 
صحــة المحيطــات والنظــام البيئــي.« ووفًقــا للمفوضيــة األوروبيــة فهــو يعنــي »جميــع 
األنشــطة االقتصاديــة المتعلقــة بالمحيطــات والبحــار والســواحل، والتــي تغطــي 

ــة الراســخة والناشــئة«. ــا واســًعا مــن القطاعــات االقتصادي نطاًق

االقتصاد األزرق وفرص االستثمار
يضــم االقتصــاد األزرق خمســة قطاعــات رئيســة، وهــي: تربيــة األحيــاء المائيــة، 
والســياحة الســاحلية والبحريــة، والتكنولوجيــا الحيوية البحريــة، والطاقة المتجددة، 
والمــوارد المعدنيــة. إضافــة إلــى قطاعــات أخــرى علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة 
مــن حيــث القيمــة والوظائــف التــي يمكــن أن توفرهــا، والتــي تتمثــل فــي: النقــل 

البحــري، ومصايــد األســماك، وبنــاء وإصــالح الســفن، والنفــط والغــاز البحــري.

ــز أي  ــه الفــرص لتعزي ــر في ــد تتواف ــذي ق ــا أن االقتصــاد األزرق هــو المــكان ال وبم
نشــاط اقتصــادي مســتدام جديــد مســتمد مــن المحيــط، يتولــد العديــد مــن الفــرص 
االســتثمارية، والتــي تشــمل: فرًصــا اســتثمارية متعلقــة بالطاقــة بالمحيطــات، مثــل: 
الريــاح البحريــة وطاقــة المــد والجــزر. وبدعــم مــن مرفــق البيئــة العالميــة وبرنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي، تتخــذ المنظمــة البحريــة الدوليــة وقطــاع الشــحن العالمــي 
خطــوات اســتباقية لتقليــل مســاهمة القطــاع فــي تغيــر المنــاخ مــن خــالل تحســين 
كفــاءة الطاقــة، والتــي بدورهــا يمكــن أن تعــزز ربحيــة النقــل البحــري، وهــو نهــج 
حقيقــي لالقتصــاد األزرق. كذلــك توجــد أيًضــا فــرص الســتثمار قيمــة مخــزون 
الكربــون الســاحلي عالــي الفعاليــة، مثــل أشــجار المانجــروف واألعشــاب البحريــة، 
فــي أســواق تمويــل الكربــون، أو »الكربــون األزرق«. وعلــى الصعيــد العالمــي، تنمــو 
تربيــة األحيــاء المائيــة بمعــدل يقــارب 9% منــذ عــام 1980، واآلن يوفــر مــا يقــرب 

مــن نصــف بروتيــن األســماك المســتهلكة فــي العالــم. 

أهمية االقتصاد األزرق 
إن المحيطــات مســؤولة عــن األكســجين فــي كل نفــس نأخــذه، كمــا توفــر 15% مــن 
احتياجــات البروتيــن البشــرية. كذلــك تســاعد علــى إبطــاء تغيــر المنــاخ مــن خــالل 
ــدة  ــون، و90% مــن الحــرارة الزائ ــي أكســيد الكرب ــات ثان امتصــاص 30% مــن انبعاث
التــي تحبســها غــازات االحتبــاس الحــراري. فهــي تعــد بمثابــة الطــرق الســريعة لنحــو 

90% مــن البضائــع المتداولــة دولًيــا، عبــر قطــاع الشــحن.

وفًقا للبنك الدولي، 
فـــإن االقتصـــاد األزرق هو 
الـمســـتدام  »االســـتـخــــدام 
الـمـحـيـــــطــــــــــــات  لـمـــــــوارد 
االقتصـــادي،  النمـــو  فـــي 
العيـــش  ســـبل  وتحســـين 
والوظائـــف، مـــع الحفاظ 
علـــى صحـــة المحيطـــات 

والنظـــام البيئـــي«.   
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

وإذا كان المحيــط دولــة، مــع عــدة تريليونــات مــن الــدوالرات من النشــاط االقتصادي 
ســنوًيّا، فــإن المحيــط ســيحتل المرتبــة الســابعة فــي قائمــة أكبر الدول حســب الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، كمــا تعــد المحيطــات مصــدًرا لمئــات المالييــن مــن الوظائــف 
فــي مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة والشــحن والســياحة وإنتــاج الطاقــة 

وغيرهــا مــن القطاعــات.

كذلــك تمثــل المحيطــات مصــدًرا لنحــو 30% مــن مــوارد النفــط والغــاز فــي العالــم، 
لكــن هــذه المعادلــة يجــب أن تتغيــر إذا أردنــا أن ننجــح فــي االنتقــال الضــروري إلــى 
مســار تنميــة منخفــض الكربــون. هــذا، ويعتمــد المالييــن مــن أفقــر ســكان العالــم 
اعتمــاًدا كبيــًرا علــى المحيطــات والمــوارد الســاحلية مــن أجــل معيشــتهم وســبل 
عيشــهم. وفــي هــذا اإلطــار، يوفــر الصيــد علــى نطــاق صغيــر نحــو نصــف المأكــوالت 
البحريــة المحصــودة فــي العالــم، ولكنــه يوفــر 44 ضعــف فــرص العمــل لــكل طــن مــن 

األســماك كمــا تفعــل المصايــد الصناعيــة.

لتحقيــق  ــا  حيوّيً أمــًرا  األزرق  االقتصــاد  يعــد  لمــاذا 
المســتدامة؟ التنميــة 

فــي الخامــس مــن ديســمبر 2017، أعلنــت األمــم المتحــدة »عقــد علــوم المحيطــات 
ــك؟ الهــدف هــو وضــع إطــار عمــل  ــي ذل ــاذا يعن ــة المســتدامة«. م مــن أجــل التنمي
مشــترك لضمــان دعــم علــوم المحيطــات إلجــراءات البلــدان إلدارة المحيطــات علــى 

نحــو مســتدام وتحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

األنشــطة  جميــع  عــن  نتحــدث  فإننــا  األزرق،  االقتصــاد  عــن  نتحــدث  عندمــا 
ــى الطاقــة  ــد إل ــة بالمحيطــات والبحــار والســواحل، مــن الصي ــة المتعلق االقتصادي
البحريــة المتجــددة، إلــى الســياحة الســاحلية. إنــه قطــاع ضخــم، تبلــغ قيمتــه نحــو 
1.5 تريليــون دوالر ســنوّيًا، وفًقــا للبنــك الدولــي. وقــد أشــار التقريــر الخــاص للهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ بشــأن المحيطــات والغــالف الجليــدي 
ــد  ــث أك ــاخ، حي ــن المحيطــات والمن ــة بي ــى العالق ــر (SROCC) إل ــاخ متغي ــي من ف
أن التخفيضــات الســريعة لالنبعاثــات الملوثــة للبيئــة أمــر بالــغ األهميــة؛ حيــث إن 
المعــدل األبطــأ لتغيــر المحيــط يوفــر فرًصــا كبــرى للتكيــف. وشــدد التقريــر علــى 
دور المحيطــات والنظــم اإليكولوجيــة الســاحلية فــي مســاعدة المجتمعــات علــى 

ــاخ.  ــرات المن التكيــف مــع تغي

وتعــد اســتراتيجيات تنفيــذ االقتصــاد األزرق جــزًءا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
لأمــم المتحــدة (SDGs)، فــي الهــدف رقــم 14 »الحيــاة تحــت المــاء 4« الــذي 
يهــدف، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى الوقايــة بشــكل كبيــر والحــد مــن التلــوث البحــري، 

عندمـــا نتحـــدث عـــن 
فإننـــا  األزرق،  االقتصـــاد 
جميـــع  عـــن  نتحـــدث 
االقتصاديـــة  األنشـــطة 
بالمحيطـــات  المتعلقـــة 
والســـواحل،  والبحـــار 
مـــن الصيـــد إلـــى الطاقـــة 
البحريـــة المتجـــددة إلـــى 
الســـاحلية.  الســـياحة 
تبلـــغ  ضخـــم،  قطـــاع  إنـــه 
قيمتـــه نحـــو 1.5 تريليـــون 

ا.   ســـنوّيً دوالر 
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وإدارة وحمايــة النظــم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية علــى نحــو مســتدام، وتقليــل 
ومعالجــة آثــار تحمــض المحيطــات، والصيــد الجائــر، والحفــاظ علــى المناطــق 
الســاحلية والبحريــة، وزيــادة المعرفــة العلميــة ونقــل التقنيــات البحريــة المســتدامة.

وفــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة إلــى مفهــوم االقتصــاد األزرق الدائــري؛ وهــو 
نمــوذج لإلنتــاج واالســتهالك، يتضمــن إعــادة اســتخدام المــواد والمنتجــات الحاليــة 
وإصالحهــا وتجديدهــا وإعــادة تدويرهــا قــدر المســتطاع. بهــذه الطريقــة، يتم تمديد 
دورة حيــاة المنتجــات. ويعتمــد االقتصــاد األزرق الدائــري علــى ثالثــة مبــادئ، هــي: 
التخلــص مــن النفايــات والتلــوث، وتــداول وإعــادة اســتخدام المنتجــات والمــواد، 

وتوليــد الطاقــة مــن الطبيعــة. 

االقتصاد األزرق ومستقبل االستثمار في قناة السويس
تركــز فــرص االســتثمار فــي االقتصــاد األزرق بالنســبة لقنــاة الســويس علــى كيفيــة 
تعظيــم االســتفادة مــن المجــرى المالحــي، ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ 
األنشــطة اللوجســتية لالقتصــاد األزرق للقنــاة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن إلقــاء 

الضــوء علــى عــدد مــن القطاعــات التــي تمثــل فرًصــا اســتثمارية:

ــق  ــث كان يُطل ــاة: حي ــة بالقن ــة البحري ــة القمام ــي مواجه ــتثمار ف االس
فــي الماضــي علــى المحيــط اســم »المتجــر الكبيــر« وكان يعــد مكاًنــا للتخلــص مــن 
النفايــات. وفــي الوقــت الحاضــر، أصبحــت مصــادر التلــوث كثيــرة ومتنوعــة، مثــل: 
التســريبات النفطيــة مــن الســفن، ســواء كانــت عرضيــة أو متعمــدة داخــل الموانــي، 
أو أثنــاء اإلبحــار بالقنــاة، وميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة الخاصــة بالســفن، 

والنفايــات الكيميائيــة مــن ناقــالت المــواد الكيميائيــة. 

ــة مصــادر رئيســة  ــاك ثالث ــة: هن ــواع الغازي ــض األن ــي تخفي ــتثمار ف االس
لأنــواع الغازيــة فــي مصــر؛ أولًا: األنــواع التــي تنتقــل مــن المحيــط الهندي إلى شــرق 
البحــر المتوســط مــن خــالل قنــاة الســويس. ثانًيــا: األنــواع الغازيــة القادمــة مــن ميــاه 
الصابــورة )ميــاه االتــزان غيــر النظيفــة المســتخدمة لتوفيــر االســتقرار للمركــب أو 
الهيــكل( وعمليــات التنظيــف الســفن. ثالًثــا: أنــواع غازيــة مــن مــزارع األســماك. هــذا 

وتســبب األنــواع الغازيــة تأثيــرات ســلبية علــى قطــاع مصايــد األســماك.

االســتثمار فــي الســياحة عبــر القنــاة: حيــث تَعبـُـر القنــاة أكثــر مــن 22 ألــف 
ســفينة ســنوًيّا، منهــا ســفن الــركاب )كــروز(، وأيًضــا أطقــم الســفن والعاملــون عليهــا، 
فيمكــن للقنــاة توفيــر نقــاط ســياحية تبادليــة، ســواء للمتجهيــن إلــى مصــر أو محطــة 
ترانزيــت والتوجــه إلــى مــكان آخــر. ويمكــن للموانــي البحريــة الســتة التابعــة للمنطقة 

االقتصاديــة لقنــاة الســويس أن تلعــب دوًرا محورّيًــا فــي هــذا المجــال.

اســـتراتيجيات  تعـــد 
األزرق  االقتصـــاد  تنفيـــذ 
جـــزًءا مـــن أهـــداف التنميـــة 
لألمـــم  المســـتدامة 
فـــي   ،(SDGs) المتحـــدة 
بشـــأن   )14( رقـــم  الهـــدف 
المـــاء«،  تحـــت  »الحيـــاة 
بيـــن  مـــن  يهـــدف  والـــذي 
أمـــور أخـــرى إلـــى الوقايـــة 
بشـــكل كبيـــر مـــن التلـــوث 
وحمايـــة  وإدارة  البحـــري، 
اإليكولوجيـــة  النظـــم 
البحريـــة والســـاحلية علـــى 

مســـتدام«.    نحـــو 
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االســتثمار الســمكي فــي ميــاه القنــاة: حيــث يمكــن االســتثمار فــي المــزارع 
ــاة الســويس مــن خــالل 4440 حــوض  ــة قن ــل هيئ ــذه بالفع ــا تنف الســمكية، وهــي م

اســتزراع ســمكي عالــي الجــودة علــى ميــاه القنــاة.

ــا  ــود األخضــر توجًه ــد االســتثمار فــي الوق ــث يع ــة: حي ــي الطاق ــتثمار ف االس
المنــاخ،  علــى  الســلبي  التأثيــر  وتخفيــض  الكربونيــة  االنبعاثــات  لتقليــل  عالمّيًــا 
ســواء كان االســتثمار فــي الهيدروجيــن األخضــر أو الطاقــة النظيفــة مــن الريــاح أو 
الشــمس أو األمــواج. وتعــد قنــاة الســويس نقطــة محوريــة ليــس فقــط لتوليــد الطاقــة 

الخضــراء، بــل لنقلهــا أيًضــا لســد الطلــب العالمــي عليهــا.

االســتثمار فــي القنــاة الخضــراء: وذلــك مــن خــالل تعميــم اســتخدام األنظمــة 
الهجينــة )الخاليــا الشمســية - توربينــات الريــاح( لتوليد الكهرباء لمحطات اإلرشــاد 
للســفن علــى طــول قنــاة الســويس، ممــا يحافــظ علــى اســتدامة عمــل األجهــزة 
الضروريــة للمالحــة، ويســاهم فــي الحفــاظ علــى البيئــة مــن انبعاثــات مكافــئ ثانــي 
ــاة  ــة قن ــة لهيئ ــة التابع ــل محــركات الوحــدات البحري ــا تحوي ــون. أيًض أكســيد الكرب
الســويس لتعمــل بالغــاز الطبيعــي؛ وذلــك لتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة. ووفًقــا لموقــع 
قنــاة الســويس، فقــد ســاهمت القنــاة فــي خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
بنحــو 31 مليــون طــن خــالل عــام 2021 مقارنــًة بالمســارات البديلــة، وتوفيــر الوقــود 
بنحــو 10.3 مالييــن طــن، كمــا ســاهمت قنــاة الســويس الجديــدة فــي توفيــر 53 

مليــون طــن مكافــئ لثانــي أكســيد الكربــون.

فــي  االســتثمار  يعــد 
توجًهــا  األخضــر  الوقــود 
ــا لتقليــل االنبعاثــات  عالمًيّ
وتخفيــض  الكربونيــة، 
الســلبية  التأثيــرات 
كان  ســواًء  المنــاخ،  علــى 
االســتثمار فــي الهيدروجيــن 
مصــادر  فــي  أو  األخضــر، 
الطاقة النظيفة. وتعد قناة 
محوريــة،  نقطــة  الســويس 
ليــس فقــط لتوليــد الطاقــة 
الخضــراء، بــل لنقلهــا أيًضــا 
العالمــي  الطلــب  لســد 

عليهــا.  
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فــي  االســتثمار  نجــاح  ومتطلبــات  الزرقــاء  التحديــات 
األزرق االقتصــاد 

يواجـــه االقتصـــاد األزرق عـــدًدا مـــن التحديـــات، يتمثـــل أبرزهـــا فـــي توفيـــر فـــرص 
ــرة  ــركات الصغيـ ــل الشـ ــن ِقبـ ــة مـ ــاد األزرق، خاصـ ــات االقتصـ ــر قطاعـ ــل عبـ العمـ
ومتوســـطة الحجـــم، التـــي تمثـــل شـــريان الحيـــاة للمجتمعـــات الســـاحلية. فضـــلًا عـــن 
المصايـــد التقليديـــة وتربيـــة األحيـــاء المائيـــة الملوثـــة، والصيـــد الجائـــر، والنفايـــات 
البالســـتيكية؛ حيـــث تعصـــف بالســـياحة والصحـــة البحريـــة، وتضـــر النفايـــات 
والمجتمعـــات  اإليكولوجيـــة  بالنظـــم  والصحيـــة  والصناعيـــة  الزراعيـــة  الســـائلة 
ــار  ــتوى البحـ ــاع مسـ ــع ارتفـ ــواحل مـ ــاخ السـ ــر منـ ــة. وذلـــك إلـــى جانـــب تغيـ البحريـ
ـــة  ـــام بالقطاعـــات ذات األولوي ـــى ضعـــف االهتم ـــادة شـــدة العواصـــف، عـــالوة عل وزي

ــاد األزرق. لتحقيـــق أقصـــى منفعـــة مـــن االقتصـ

وختاًمــا، فــي ضــوء مــا ســبق، يتطلــب نجــاح االســتثمار في االقتصــاد األزرق االهتمام 
بتربيــة األحيــاء المائيــة وتربيــة األحيــاء البحريــة وتربيــة الطحالــب، التــي تعــد مــن 
أكثــر المجــاالت الواعــدة مــن حيــث الفوائــد االقتصاديــة واألمــن الغذائــي، وتنســيق 
خطــط الصيــد المحليــة ووضــع خطــة إلدارة مصايــد األســماك لتنســيق سياســات 
الحصــص المســتدامة. إلــى جانــب توفيــر ضمانــات لجــذب المســتثمرين، )الحيــازة 
اآلمنــة، والحصــص المتوقعــة، وشــهادات االســتدامة علــى المصــادر، وتأثيــرات 
ــي  ــاس الت ــات القي ــى تقني ــوث باالعتمــاد عل العمــل / المجتمــع(. والتحكــم فــي التل

تمنــع، وتجمــع، وتعيــد تدويــر النفايــات مــن المصــادر البريــة والبحريــة. 
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لطالمــا كان واضًحــا لصنــاع القــرار فــي مختلــف دول العالــم أن الطاقــة تَُعــد محــرًكا 
ــا للشــؤون الخارجيــة، وتاريخّيًــا كان التقاطــع بيــن الطاقــة والجغرافيا السياســية  مهّمً
يتركــز حــول الوقــود األحفــوري، أمــا اآلن فقــد أصبــح لمصــادر الطاقــة المتجــددة 
تأثيــر مهــم علــى الجغرافيــا السياســية. وفــي هــذا الصــدد، تشــير الترجيحــات إلــى 
أن نظــام الطاقــة العالمــي الــذي تهيمــن عليــه الطاقــة المتجــددة ســيصبح علــى 
المــدى الطويــل أكثــر اســتقراًرا وســالمة وعــدلًا مقارنــة بالنظــام الــذي كان يهيمــن 
عليــه الوقــود األحفــوري. ومــع ذلــك، فــإن المســار الجيوسياســي نحــو هــذا التطــور 
يتســم بعــدم اليقيــن؛ إذ إن اعتمــاد الــدول علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة قــد 
يســمح لبعضهــا بالتمتــع بدرجــة عاليــة مــن االكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة؛ ممــا يــؤدي 
إلــى تحــول تركيزهــا مــن جهــود تأميــن اإلمــدادات الخارجيــة للوقــود األحفــوري إلــى 
إدارة اإلنتــاج الداخلــي للطاقــة المتجــددة. كذلــك ســيكون مــن الصعــب علــى الــدول 
منفــردة التحكــم فــي إمــدادات الطاقــة المتجــددة أو الحــد منهــا، أو التالعــب بســعر 

الســوق؛ نظــًرا لتوافــر هــذه المصــادر فــي العديــد مــن الــدول.)1(

التداعيات األمنية لتطور استخدام الطاقة المتجددة 
مصـادر  علـى  االعتمـاد  لتزايـد  األمنيـة  بالتداعيـات  المتعلقـة  اآلراء  انقسـمت 
االتجـاه األول »الصـراع  المتجـددة، وفـي هـذا اإلطـار، يوجـد اتجاهـان:  الطاقـة 
المتجـدد«، والـذي يسـتبعد أنصـاره أن يُسـِهم التحـول نحـو االعتمـاد علـى مصـادر 
الطاقـة المتجـددة فـي الحـد مـن مخاطـر انـدالع الصراعـات المتعلقـة بالطاقـة؛ إذ 
يـرون أنـه يمكـن أن يـؤدي إلـى أنـواع الصراعـات نفسـها التـي يسـببها االعتمـاد علـى 
الوقـود األحفـوري، أو إلـى نشـوب أنـواع جديـدة من الصراعات. فقـد تصبح مصادر 
الطاقـة المتجـددة محـرًكا لتوتـرات جيوسياسـية جديـدة؛ ففي حيـن يُنظر إليها على 
ا لحـروب البتـرول، فإنهـا قـد تـؤدي إلـى نشـوء صراعـات اقتصاديـة  أنهـا تضـع حـّدً
المطلوبـة  الحيويـة  المـوارد  توافـر  يـؤدي  تجاريـة؛ حيـث  فـي شـكل حـروب  دوليـة 
لتوليـد الطاقـة المتجـددة، أو توزيعهـا، أو توافـر تكنولوجيـا التخزيـن إلـى خلـق ميـزة 

الطاقة المتجددة وإعادة تشكيل 
الجغرافيا السياسية

إســـراء أحمد إسماعيل د. 

مدير إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الترجيحـــات  تشـــير 
الطاقـــة  نظـــام  أن  إلـــى 
تهيمـــن  الـــذي  العالمـــي 
عليـــه الطاقـــة المتجـــددة 
المـــدى  علـــى  ســـيصبح 
اســـتقراًرا  أكثـــر  الطويـــل 
مقارنـــة  وعـــدًلا  وســـالمة 
كان  الـــذي  بالنظـــام 
الوقـــود  عليـــه  يهيمـــن 

األحفـــوري.  
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تنافسـية لبعـض الـدول علـى حسـاب غيرهـا؛ مما يتسـبب فـي زيادة االعتمـاد عليها، 
ـح المراقبـون  واحتـدام التنافـس الدولـي للسـيطرة عليهـا )2(. وفـي ضـوء ذلـك، يُرجِّ
أن تسـعى الـدول التـي تحظـى بوفـرة فـي مصـادر الطاقـة المتجـددة، أو دول العبـور، 
إلـى االسـتفادة مـن الميـزة االسـتراتيجية لموقعهـا الجغرافـي، ال سـيَّما فـي حالـة 
انـدالع أي صـراع، بمـا فـي ذلـك إمكانيـة التهديـد بقطع إمدادات الطاقـة. باإلضافة 
إلـى ذلـك، فـإن مسـتقبل الجغرافيـا السياسـية المرتبطـة بتوافـر مصـادر الطاقـة 
المتجـددة يتسـم بعـدم اليقيـن، ويـؤول ذلـك إلـى أن انتقـال الطاقـة سـيدفع العديـد 
مـن الـدول ذات الكفـاءة التكنولوجيـة المنخفضـة إلـى اتخـاذ قـرارات قـد يكـون لهـا 
تداعيـات جيوسياسـية خطيـرة، ال سـيَّما وأنـه لـم يتضـح بعـد كيفيـة تحقيـق التحـول 

إلـى مصـادر الطاقـة المتجـددة، وتأثيـر ذلـك التحـول علـى أسـواق الطاقـة )3(.   

وعلــى النقيــض، يــرى االتجــاه الثانــي »الصــراع المنخفــض« أن تحقــق االكتفــاء 
الذاتــي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة ســيحد مــن الصراعــات المتعلقــة بالطاقــة 
ــه مــن الصعــب التحكــم فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة،  ــدول، خصوًصــا أن ــن ال بي
أو خفــض العــرض أو التالعــب بأســعارها مقارنــة بالوقــود األحفــوري؛ ألنهــا أكثــر 
انتشــاًرا جغرافّيًــا، وبالتالــي يمكــن أن تتراجــع االختــالالت االقتصاديــة بيــن الشــمال 
والجنــوب عبــر خلــق أســواق عالميــة لتقنيــات الطاقــة دون الحاجــة إلــى الخــوف مــن 
النزاعــات علــى المــوارد الشــحيحة لمصــادر الطاقــة التقليديــة. وفــي ضــوء ذلك، من 
ــح أن تصبــح احتياطيــات النفــط فــي دول مثــل: البرازيــل ونيجيريــا وروســيا  المرجَّ
وفنزويــال، »أصــولًا جيوسياســية عالقــة« Stranded geopolitical assets، فــي 
ــات  ــدم فــي مجــال التقني ــق تق ــي ســتتمكن مــن تحقي ــدول الت ــن ســيبرز نجــم ال حي

النظيفــة وبــراءات االختــراع ذات الصلــة. )4(

تداعيات جيوسياسية رئيسة
قـد يتسـبب التحـول إلـى مصـادر الطاقـة المتجـددة، وانخفـاض الطلـب العالمـي على 
الوقود األحفوري إلى تغير خريطة التفاعالت السياسية الدولية؛ إذ قد يتعرض نفوذ 
بعـض التحالفـات والمنظمـات للتراجـع، مثل منظمة البلـدان المصدرة للنفط )أوبك( 
OPEC، والتـي تختـص بتبـادل المعلومـات وتنسـيق التفاعـالت بيـن الـدول وشـركات 
النفـط العالميـة فـي مواجهـة الصدمـات، سـواء أزمـات األسـعار أو الصراعـات بيـن 
ح أن  الـدول األعضـاء. ففـي عالـم بـه مجموعـة متزايـدة من بدائل الطاقة، مـن المرَجّ
تتراجـع أهميـة تلـك المنظمـات، كمـا سـتخضع العالقـات الثنائيـة بيـن الـدول أيًضـا 
للتغييـر. وفـي هـذا الصـدد، تجـدر اإلشـارة إلـى مفهـوم دبلوماسـية الطاقـة؛ إذ مـن 
ـح أن تعمـل مصـادر الطاقـة المتجددة على إعادة تشـكيل الجغرافيا السياسـية  المرجَّ
مـن خـالل ظهـور سـياق جديـد مـن العالقـات والتحالفـات، ينطـوي علـى تحـوُّل مركـز 
ثقـل االعتمـاد علـى الطاقـة مـن األسـواق العالمية إلـى الشـبكات اإلقليمية، من خالل 

انقســـمت اآلراء المتعلقـــة 
لتزايـــد  األمنيـــة  بالتداعيـــات 
االعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة 
اتجاهيـــن؛  إلـــى  المتجـــددة، 
أولهمـــا هـــو »الصـــراع المتجـــدد« 
ـــح اســـتمرار الصراعات  الـــذي يرجِّ
المتعلقـــة بالطاقـــة، والثانـــي هـــو 
ويرجـــح  المنخفـــض«  »الصـــراع 
المتعلقـــة  الصراعـــات  تراجـــع 

بالطاقـــة.   
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

سـْعي الـدول المسـتوردة للنفـط إلـى تطويـر مصـادر الطاقـة المتجـددة لديهـا، ودْمـج 
شـبكاتها مـع تلـك الموجـودة فـي الـدول المجاورة. 

ومــع إعــادة رســم طــرق تجــارة الطاقــة، ســتتخذ الخريطــة الجيوسياســية أشــكالًا 
جديــدة؛ ففــي عالــم يمكــن فيــه إنتــاج الطاقــة النظيفــة فــي كثيــر مــن الــدول، مــن 
المقــرر أن تصبــح القــوى المهيمنــة أقــل قــدرة علــى ممارســة نفوذهــا التقليــدي 
ــك  ــة االســتراتيجية؛ لذل ــي البحــار والممــرات البحري مــن خــالل التحكــم فــي أعال

ــة نســبّيًا. )5(    ــل أهمي ــة أق ســتصبح بعــض طــرق التجــارة البحري

 )BRI( الصينية  والطريق«  الحزام  »مبادرة  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 
التي تَُعد بمثابة خطة استراتيجية عالمية مع وجود مشروعات فيما يقرب من 80 
دولة، تشمل إنشاء شبكات من المواني والسكك الحديدية والطرق وخطوط األنابيب 
والمجمعات الصناعية التي ستربط الصين بدول عديدة حول العالم. تُضاف إلى ذلك 
خطة شركة State Grid - التي تَُعد أكبر شركة مملوكة للدولة في الصين - إلنشاء 
والتي   Global Energy Interconnection (GEI)  تُسّمى فائقة  عالمية  شبكة 
ستربط كل قارة بكابالت نقل تحت سطح البحر لتزويد العالم بالكهرباء الخضراء. 
، قد تصبح دبلوماسية البنية التحتية الصينية عاملًا مؤثًرا في الجغرافيا  ومن ثَمَّ
لهيمنة  بالنسبة  البحرية  الممرات  كحماية  والعشرين،  الحادي  للقرن  السياسية 
الواليات المتحدة في القرن العشرين. ورغم تبّني العديد من الدول مبادرة الحزام 
والطريق، فإنها تسببت في إثارة القلق لدى بعض الدول بشأن النفوذ المتنامي للصين، 
وما يتعلق بالمديونية، واالستدامة البيئية لهذه المشروعات. وفي ضوء ذلك، سعى 
بعض القوى الدولية الكبرى إلى تعزيز خطط البنية التحتية لمناهضة مبادرة الحزام 
والطريق، فقامت الواليات المتحدة األمريكية واليابان والهند بتطوير استراتيجياتها 
 Free and Open Indo-Pacific الحرة والمفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ
strategies، والتي بموجبها ستستثمر الواليات المتحدة نحو 113.5 مليون دوالر 
أمريكي في مشروعات البنية التحتية والطاقة. كذلك طورت دول رابطة دول جنوب 
 Master Plan on ASEAN أو MPAC  2025 استراتيجية )ASEAN( شرق آسيا
Connectivity 2025، بينما كشف االتحاد األوروبي مؤخًرا عن استراتيجية »البوابة 

العالمية« Global Gateway، لمواجهة مبادرة الحزام والطريق.)6(

ــات  ــة االســتراتيجية للمناطــق ذات االحتياطي ــة أخــرى، ســتزداد األهمي ــن ناحي وم
ــي،  ــن الجنوب ــل: القطــب الشــمالي وبحــر الصي ــة، مث ــروات المعدني ــرى مــن الث الكب
وســيكون هنــاك تحــول نحــو البلــدان التــي تتحكــم فــي التقنيــات المرتبطــة بمجــال 
اســتخراج المعــادن والطاقــة المتجــددة، خاصــة الــدول ذات اإلنفــاق المرتفــع علــى 
البحــث والتطويــر فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، مثــل: اليابــان والصيــن وألمانيــا، 

ــة. )7(   والتــي ستكتســب قــوة جيوسياســية إضافي

ـــح أن تعمـــل  مـــن المرجَّ
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 
تــشـــــــكيل  إعــــــــادة  علـــى 
الجــغــرافــيـــــــــا السـيــــاســيـــــة 
ســـياق  ظهـــور  خـــالل  مـــن 
الـعــالقــــــات  مـــــــن  جـديـــــــــد 
يـنـطــــــــوي  والتـحـالـفـــــــــات، 
ثقـــل  مركـــز  ل  تحـــوُّ علـــى 
االعتمـــاد علـــى الطاقـــة مـــن 
إلـــى  العالميـــة  األســـواق 

الشـــبكات اإلقليميـــة.  
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الطاقة المتجددة والسياسة الخارجية
ممارسة  وهي  الخارجية،  للسياسة  كأدوات  الطاقة  موارد  الدول  استخدمت  لطالما 
تُعرف باسم فن إدارة الطاقة Energy Statecraft، وفي ضوء ذلك، ستكون إحدى 
تقليل  هي  المتجددة  الطاقة  مصادر  على  االعتماد  نحو  للتحول  المحتملة  النتائج 
فقد شهدت  الخارجية،  للسياسة  كأدوات  والغاز  للنفط  الجيواستراتيجية  األهمية 
النفط والغاز الستخدام  الدول في أسواق  ِقبل بعض  التاريخية تدخلًا من  الخبرات 
سالح الطاقة كأداة ضغط وردع لتعزيز أهداف سياستها الخارجية، من خالل فرض 
حظر على توريد النفط والغاز. ففي أكتوبر 1973، على سبيل المثال، أعلنت الدول 
األعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط )أوابك( حظًرا نفطّيًا على بعض 
الدول الغربية في خضم الصراع العربي اإلسرائيلي، كذلك ُفِرض حظر لتوريد النفط 
على جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري. ومن األمثلة الحديثة على ذلك، 
إعادة فرض الحكومة األمريكية عقوبات نفطية على إيران بعد قرار الرئيس األمريكي 

السابق »دونالد ترامب« االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني عام 2015. )8(  

ــس  ــا، لي ــا- لممارســة نفوذه ــدول تلجــأ -أحياًن ــض ال ــإن بع ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
فقــط مــن خــالل حجــب إمــدادات النفــط والغــاز -والــذي مــن شــأنه أن يتســبب 
فــي رْفــع أســعارها- ولكــن أيًضــا مــن خــالل القيــام بالعكــس بهــدف إعاقــة تطويــر 
ــة  ــم تتحــرك دول منظم ــال، ل ــى ســبيل المث ــي المســتقبل، فعل ــة ف ــة اإلنتاجي الطاق
أوبــك لخفــض اإلنتــاج بعــد انخفــاض أســعار النفــط فــي عــام 2014؛ ألنهــا فضلــت 
الحفــاظ علــى حصتهــا فــي الســوق فــي مواجهــة تزايــد إنتــاج النفــط الصخــري فــي 

ــة.)9( ــات المتحــدة األمريكي الوالي

لمكافأة  كأداة  ولكن  فقط،  ردع  أو  كأداة ضغط  والغاز  النفط  يُستخَدم  ولم  هذا 
تحالف  عبر  فنزويال  منحت  المثال،  سبيل  فعلى  أيًضا؛  والئهم  وضمان  الحلفاء 
»بيتروكاريب« )Petrocaribe( -وهو تحالف يختص بالنفط يشمل دول الكاريبي 
النفطية لدول  النفط الخام والمنتجات  وفنزويال- خصومات كبيرة على شحنات 
الكاريبي الصغيرة، في محاولة لمواجهة النفوذ األمريكي في المنطقة. ومن ناحية 
أخرى، لم تكن موارد الطاقة نفسها هي محور المنافسة فقط، ولكن طرق عبورها 
أيًضا؛ ففي التسعينيات -على سبيل المثال- روجت الواليات المتحدة لخط أنابيب 
باكو - تبيليسي - جيهان )BTC( لتعزيز نفوذها االستراتيجي على حساب روسيا 
وإيران. كذلك سعى االتحاد األوروبي لمد خط لنقل الغاز جنوًبا لتقليل االعتماد 
على الغاز الروسي. وفي الوقت ذاته، فإن تحول الطاقة سيولد تحديات جديدة؛ 
حيث قد تواجه الدول المصدرة للوقود األحفوري إشكالية كبرى في حال لم تتمكن 
من التكيُّف مع عصر الطاقة المتجددة، وقد يؤدي التحول السريع عن استخدام 
الوقود األحفوري إلى صدمة مالية لها عواقب وخيمة على االقتصاد العالمي )10(. 

النتائـج  إحـدى  سـتكون 
نـحـــو  للتـحــــــول  المـحـتـمـلـــــة 
االعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة 
المتجـددة هـي تقليـل األهمية 
للنفـط  الـجـيــواســتـراتـيـجـيـــة 
للـســــيـــاســــة  كــأدوات  والـغــــــاز 
كـســـــالح  ســــــــــواء  الخـارجـيـــــة، 
كــــــــــأداة  أو  والــــردع  للـضـغــط 

الحلفـاء.    لمكافـأة 
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وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يمكن 
أن يؤدي إلى أنماط جديدة من العالقات، سواء التعاونية أو التنافسية، في النظام 

الدولي، وهو ما سوف يؤثر بدوره على السياسات الخارجية للدول.

الديمقراطية والطاقة المتجددة
أشــارت بعــض التقديــرات إلــى أن تراجــع الــدول النفطيــة ســتكون لــه عواقــب معقــدة 
ــة قــد  ــدول الريعي ــي لل ــي؛ ألن انخفــاض مصــادر الدخــل األجنب ــى النظــام الدول عل
يــؤدي إلــى تغييــر بعــض األنظمــة، وظهــور حكومــات أكثــر ديمقراطيــة. وإذا ُطبَِّقــت 
نظريــة الســالم الديمقراطــي التــي تفتــرض أن الــدول الديمقراطيــة ال تشــارك فــي 
ــة  ــن األنظم ــر م ــور عــدد أكب ــإن ظه ــة األخــرى، ف ــدول الديمقراطي حــروب ضــد ال

الديمقراطيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى عالقــات دوليــة أكثــر ســلمية. 

باإلضافـة إلـى ذلـك، يُعتقـد أن التحـول نحـو الطاقـة المتجددة سـيؤدي إلى ما يمكن 
تسـميته »ديمقراطيـة الطاقـة« Energy Democracy؛ نظـًرا ألن إنتـاج مصـادر 
الوقـود  بإنتـاج  المتجـددة ينطـوي علـى عمليـات أكثـر ديمقراطيـة مقارنـة  الطاقـة 
األحفـوري، سـواء فـي إدارتهـا أو توزيعهـا أو اسـتخدامها. ومـن ثـّم، فـإن العالـم الذي 

يتسـم بنظـام طاقـة »ديمقراطـي«، سـيتمتع باسـتقرار جيوسياسـي متزايـد. 

كمــا أن الطاقــة المتجــددة مــن شــأنها أن تضفــي الطابــع الديمقراطــي علــى إمدادات 
الطاقــة العالميــة، مــن خــالل إيجــاد هيــاكل شــبكية جديــدة فيمــا يمكــن تســميته بـــ 
»إنترنــت الطاقــة« Internet of Energy)11(. باإلضافــة إلــى ذلــك، قد يؤدي التحول 
العالمــي إلــى الطاقــة المتجــددة إلــى تعزيــز عمليــات األقلمــة فــي نظــام الطاقــة 
 Regional »الدولــي، وفــي هــذا الصــدد، ظهــر مفهــوم »محــاور الطاقــة اإلقليميــة
اللــذان   ،Grid Communities الشــبكة«  Energy Hubs ومفهــوم »مجتمعــات 
ينطويــان علــى إنشــاء تحالفــات إقليميــة مــن شــأنها تعزيــز الترابــط بيــن الــدول بمــا 

لذلــك مــن آثــار إيجابيــة علــى االســتقرار الجيوسياســي )12(.  

فـي ظـل التحـول نحـو الطاقـة المتجـددة سـتتمكن الـدول مـن ممارسـة نفوذهـا مـن 
خـالل ثـالث طـرق؛ أوًلا: تصديـر الكهربـاء أو الوقـود األخضـر؛ حيـث يمكـن للـدول 
التـي لديهـا وفـرة فـي مصـادر الطاقـة المتجـددة منخفضـة التكلفـة أن تصبح منتجة 
للهيدروجيـن األخضـر، وثانًيـا: مـن خـالل التحكم في المواد الخام المسـتخدمة في 
تقنيـات الطاقـة النظيفـة، مثـل: الليثيـوم والكوبالت. وثالًثا: من خالل اكتسـاب ميزة 
فـي تقنيـات تكنولوجيـة متقدمـة، مثـل بطاريات السـيارات الكهربائية )13(. وفي ضوء 
ذلـك يـرى اتجـاه مـن المراقبيـن أن الطاقـة المتجـددة سـتضفي طابًعـا ديمقراطّيًـا 
علـى خريطـة إمـدادات الطاقـة العالميـة، وبـدلًا مـن التعايـش فـي ظـل نظـام عالمـي 

الــــــــــــــــــــدول  تـراجـــــــــع 
لـــه  ســــــتـكــــون  النـفـطـيـــــــــة 
علـــى  مـعـقــــــــدة  عـواقــــــــب 
ألن  الـدولــــــــــي؛  الـنـظــــــــام 
انخفـــاض مصـــادر الدخـــل 
الريعيـــة  للـــدول  األجنبـــي 
قـــد يـــؤدي إلـــى تغييـــر بعـــض 
األنظمـــة، وظهـــور حكومـــات 

ديمقراطيـــة.   أكثـــر 
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أحـادي القطبيـة أو ثنائـي القطبيـة بقيـادة الواليـات المتحـدة األمريكيـة والصيـن، 
فقـد يتسـبب التحـول إلـى االعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة المتجـددة إلى ميـالد عالم 
جديـد متعـدد األقطـاب؛ إذ إنـه سـيؤدي -حتًمـا- إلـى ظهـور محـاور جديـدة للقـوة 
الجيوسياسـية حـول العالـم؛ ممـا يجعـل عمليـة إدارة الطاقـة المتجـددة تعتمـد علـى 
العديـد مـن األطـراف، وتتسـم بالالمركزيـة مقارنـة بعـدد محـدود مـن الالعبيـن فـي 

النظـام الدولـي التقليـدي الـذي يعتمـد علـى الوقـود األحفـوري )14(.   

وستكون  السياسية،  الجغرافيا  تشكيل  إعادة  في  المتجددة  الطاقة  ستُسِهم  وختاًما، 
إنتاج كميات  التي ستتمكن من  الدول  تلك  التغيير- هي  الفائزة -في ظل هذا  الدول 
كبيرة من الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة، وسيقود هذا المشهد الجديد إلى ظهور 
كوكبة جديدة من األسواق والعالقات التجارية الثنائية، وسوف يشهد العالم ظهور فئة 

جديدة من مصدري الطاقة، بما لذلك من تأثير على تشكيل النظام الدولي مستقبلًا.

سُتسـِهم الطاقة المتجددة 
الجغرافيـا  تـشــــــكيل  إعــــــادة  فـي 
الـدول  وســـــــتكون  السـيـاســـيـــــــة، 
التـي  الـدول  تلـك  هـي  الفائـزة  
سـتتمكن مـن إنتـاج كميـات كبيرة 
مـن الطاقـة الخضـراء منخفضة 
المشـهد  هـذا  وسـيقود  التكلفـة، 
كـوكـبـــــــة  ظـهـــــــور  إلـى  الجديــــــــد 
جديـدة مـن األسـواق والعالقـات 

التجاريـة الثنائيـة.   
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تفاقمت أزمة الطاقة العالمية بصورة كبيرة خالل عام 2022 عقب األزمة الروسية 
األوكرانيـة، والتـي أثَّـرت بالسـلب علـى سالسـل التوريـد الخاصـة بمـوارد الطاقـة 
التقليديـة، خاصـة إلـى أوروبـا، األمـر الـذي أثـار المخـاوف بشـأن ُمسـتقبل الوصـول 
إلـى الحيـاد الكربونـي فـي ظـل سـعي بعـض الدول إلـى تعزيز اإلنتـاج المحلي لموارد 
الطاقـة التقليديـة، ومـع ذلـك بـدأت بعـض الـدول فـي البحـث عـن بدائـل لمـوارد 
الطاقـة التقليديـة بالتحـول نحـو اسـتخدام مـوارد الطاقـة النظيفـة، ومـن ثَـمَّ تسـعى 
هـذه الورقـة لإلجابـة عـن تسـاؤل رئيـس وهـو: إلـى أي مـدى يُمكـن ألزمـة الطاقـة 

العالميـة التأثيـر علـى مسـتقبل الوصـول إلـى الحيـاد الكربونـي العالمـي؟

األزمة الروسية األوكرانية وأثرها على أزمة الطاقة العالمية
ــر 2022؛  ــة فــي فبراي ــة األزمــة الروســية األوكراني تفاقمــت أزمــة الطاقــة مــع بداي
حيــث ترتَّــب عليهــا حــدوث تقلبــات ســعرية كبيــرة فــي أســواق الطاقــة العالميــة، 
ًرا مــن تلــك األزمــة العتمادهــا الرئيــس  وكانــت الــدول األوروبيــة هــي األكثــر تضــرُّ
ــر بالســلب علــى  علــى روســيا فــي اســتيراد الغــاز الطبيعــي والفحــم ، األمــر الــذي أثَّ

حركــة التجــارة العالميــة فــي مجــال الطاقــة. 

ـــر الُمتجـــددة إلـــى مســـتويات  وفـــي هـــذا اإلطـــار، ارتفعـــت أســـعار مـــوارد الطاقـــة غي
غيـــر مســـبوقة؛ حيـــث كان الرتفـــاع أســـعار الفحـــم والغـــاز الطبيعـــي تأثيـــر ســـلبي علـــى 
تكلفـــة اســـتخدام الكهربـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بنســـبة تصـــل إلـــى 90%، األمـــر 
ـــة  ـــار م3( إضافي ـــرار باســـتيراد )50 ملي ـــى اتخـــاذ ق ـــة إل ـــدول األوروبي ـــع ال ـــذي دف ال
مـــن الغـــاز الطبيعـــي الُمســـال فـــي عـــام 2022 مقارنـــة بعـــام 2021، ورغـــم انخفـــاض 
ــات  ــق السياسـ ــة تطبيـ ــي نتيجـ ــب الصينـ ــاض الطلـ ــد انخفـ ــر بعـ ــك التأثيـ ــدة ذلـ حـ
الخاصـــة بمواجهـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا فـــي البـــالد، فـــإن ارتفـــاع الطلـــب 
ــات  ــة احتياجـ ــص تلبيـ ــى نقـ ــد أدى إلـ ــال قـ ــي المسـ ــاز الطبيعـ ــى الغـ ــي علـ األوروبـ

المســـتوردين اآلخريـــن فـــي آســـيا. 

أزمة الطاقة العالمية ومستقبل 
الوصول إلى الحياد الكربوني

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

رئيس فريق عمل - إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ـــع وكالـــة الطاقـــة  تتوقَّ
مضاعفـــة   )IEA( الدوليـــة 
الطاقـــة  اســـتخدام  نمـــو 
الســـنوات  فـــي  المتجـــددة 
الخمـــس الُمقبلـــة، ُمتجـــاوًزا 
اســـتخدام الفحـــم باعتبـــاره 
لتوليـــد  مصـــدر  أكبـــر 
الوقـــت  فـــي  الكهربـــاء 

الحالـــي.  
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ــه نحــو الطاقــة المتجــددة لتلبيــة احتياجاتهــا المســتمرة مــن مــوارد الطاقــة،  ونتيجــة لذلــك، بــدأت بعــض الــدول فــي التوجُّ
ــع مضاعفــة نمــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي الســنوات  ــة الطاقــة الدوليــة )IEA( إلــى توقُّ األمــر الــذي دفــع وكال

الخمــس الُمقبلــة، ُمتجــاوًزا اســتخدام الفحــم باعتبــاره أكبــر مصــدر لتوليــد الكهربــاء فــي الوقــت الحالــي. 

 شكل )1(
 تطور إجمالي إمدادات مصادر الطاقة العالمية منخفضة االنبعاثات

خالل الفترة من )2010 - 2050(

ــات الصفــري،  ــا لســيناريو صافــي االنبعاث ــات وفًق ــي إمــدادات مصــادر الطاقــة منخفضــة االنبعاث ــة، إجمال ــة الطاقــة الدولي المصــدر: وكال

ــر 2022.  ــرة مــن )2010 - 2050(، الصــادر فــي 26 أكتوب خــالل الفت

ــة تجــاه  ــة قــد تكــون نقطــة تحــول محوري ــة الحالي ــة العالمي ــى أن أزمــة الطاق ــرات إل ــير التقدي ــه، تُش وفــي الســياق ذات
تســريع تحقيــق الحيــاد الكربونــي عالمّيًــا ، خصوًصــا فــي ظــل التوقعــات بارتفــاع االســتثمارات فــي مجــال إنتــاج الغــازات 
ــذي ســتتخطى  ــن األخضــر ال ــة القادمــة، وباألخــص الهيدروجي منخفضــة االنبعــاث بشــكل حــاد خــالل الســنوات القليل
مســتويات إنتاجــه الســنوية فــي منطقــة المحيــط الهــادئ نحــو 30 مليــون طــن بحلــول عــام 2030، أي مــا يعــادل أكثــر مــن 

)100 مليــار م3( مــن الغــاز الطبيعــي. 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

أزمة الطاقة العالمية والتحول نحو الطاقة المتجددة
ـه دول العالـم نحـو اسـتخدام مـوارد الطاقـة الُمتجـددة فـي ظـل ارتفـاع  فـي ضـوء توجُّ
أسعار موارد الطاقة التقليدية من نفط وغاز طبيعي جّراء األزمة الروسية األوكرانية، 
ـع أن ينمـو إنتـاج الكهربـاء عالمّيًـا باالعتمـاد علـى  تُشـير التقديـرات إلـى أنـه مـن المتوقَّ
مـوارد الطاقـة الُمتجـددة بمقـدار 2400 جيجـاوات خـالل الفترة مـن 2022 إلى 2027، 
ل الطاقـة المتجـددة ما  عـات عـام 2021، ومـن ثـمَّ تُشـكِّ بزيـادة قدرهـا 30% مقارنـة بتوقُّ

عات.  يزيـد علـى 90% مـن اإلنتـاج العالمـي للكهربـاء خـالل فتـرة التوقُّ

ــر دول  ــن أكث ــد م ــة المتحــدة تَُع ــى أن المملك ــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة إل وف
ــول عــام 2050؛  ــات بحل ــر انبعاث ــزام بسياســة صف ــق االلت ــم ســعًيا نحــو تحقي العال
حيــث بــدأت فــي الســعي لخفــض االنبعاثــات بنســبة 50% علــى المــدى المتوســط، 
مــن خــالل إنتــاج 50 جيجــاوات مــن الكهربــاء اعتمــاًدا علــى طاقــة الريــاح، و10 
جيجــاوات اعتمــاًدا علــى الهيدروجيــن األخضــر، بمــا يُمهــد لخفــض انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون بقيمــة تتــراوح بيــن 20 و30 مليــون طــن ســنوّيًا بحلــول عــام 2030. 

وبعيـًدا عـن أوروبـا، تعمـل الواليـات المتحدة األمريكية مـن خالل قانون خفض التضخم 
األمريكي -الذي تم التصديق عليه في أغسطس 2022- على تعزيز قدراتها اإلنتاجية 
اعتمـاًدا علـى الطاقـة النظيفـة، وعلـى رأسـها الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح، بقيمـة 
تمويـل تصـل إلـى 391 مليـار دوالر أمريكـي، بمـا يُضاعـف قـدرة اإلنتـاج بمعـدل 2.5 
ـح أن ينعكـس فـي رفـع قيمة  ضعـف القـدرات اإلنتاجيـة الحاليـة، األمـر الـذي مـن المرجَّ

مبيعـات السـيارات الكهربائيـة إلـى 7 أضعـاف بحلـول عـام 2030. 

هــذا وتعمــل اليابــان مــن خــالل برنامــج التحــول األخضــر اليابانــي )GX( علــى 
توفيــر دفعــة تمويليــة كبيــرة لالســتثمار فــي التكنولوجيــا الخاصــة بالطاقــة النوويــة 
والطاقــة منخفضــة االنبعاثــات، وهــو األمــر ذاتــه الــذي تتطلَّــع كوريــا الجنوبيــة إلــى 
تحقيقــه مــن خــالل تعزيــز دور كل مــن الطاقــة النوويــة والمتجــددة فــي إنتــاج مزيــج 
الطاقــة لديهــا، كمــا بــدأت الهنــد فــي إحــراز تقــدم واضــح فــي هــذا الســياق عبــر 
ســعيها لتحقيــق هــدف الوصــول إلــى إنتــاج 500 جيجــاوات مــن الطاقــة المتجــددة 
بحلــول عــام 2030، واالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي تلبيــة مــا يقــرب 

مــن ثُلثــي الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء فــي البــالد. 

ورغـم الجهـود التـي تبذلهـا دول العالـم ال تـزال الصيـن هـي الالعـب المهيمـن فـي 
مجـال الطاقـة المتجـددة؛ حيـث تُهيمـن علـى أكثـر مـن 80% مـن اإلمـدادات العالميـة 
ع الوكالة الدوليـة للطاقة أن ترتفع تلك  الالزمـة لصناعـة األلـواح الشمسـية، كمـا تتوقَّ
النسـبة إلـى 95% بحلـول عـام 2025،  وبالتالـي فقـد تسـتحوذ الصيـن علـى مـا يقـرب 
مـن نصـف إضافـات الطاقـة المتجـددة العالميـة خـالل الفتـرة مـن 2022 - 2027. 

التقديـــرات  ُتشـــير 
ـــع  المتوقَّ مـــن  أنـــه  إلـــى 
الكهربـــاء  إنتـــاج  ينمـــو  أن 
علـــى  باالعتمـــاد  ـــا  عالمّيً
ــة المتجـــددة  ــوارد الطاقـ مـ
جيجـــاوات   2400 بمقـــدار 
 2022 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 

   .2027 إلـــى 
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المتجــددة )تحقيــق  الطاقــة  التحــول نحــو  تحديــات 
الكربونــي( الحيــاد 

عــات اإليجابيــة ســالفة الذكــر بشــأن تســارع وتيــرة التحــول نحــو  بالرغــم مــن التوقُّ
ــه ال  ــي، فإن ــاد الكربون ــق الحي ــا وتحقي اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة عالمّيً
ــق تلــك التوقعــات،  ــر علــى تحقُّ تــزال هنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــي قــد تؤثِّ

ومــن أبرزهــا:

ُمعانــاة االقتصــادات الناشــئة والناميــة مــن ضعف السياســات التنظيمية الخاصة 	 
باســتخدام الطاقــة المتجــددة، وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة مؤهلــة، فضــلًا عــن 
االفتقــار إلــى التمويــل الُميســر لالســتثمار فــي المشــروعات الجديــدة للطاقــة.

ــة، 	  ــؤدي التراجــع االقتصــادي العالمــي وارتفــاع معــدالت التضخــم العالمي قــد ي
إلــى إعاقــة االســتثمارات الالزمــة لتســريع تطويــر التكنولوجيــا الجديــدة فــي 

ــة المتجــددة.  مجــال اســتخدام الطاق

ارتفــاع تكلفــة بعــض مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي ظــل زيــادة الطلــب العالمــي 	 
عليهــا فــي ضــوء المســاعي األوروبيــة لوقــف االعتمــاد علــى الغــاز الروســي. 

فــي حــال عــدم الُقــدرة علــى تســريع االســتثمارات فــي الطاقــة النظيفــة، ســيكون 	 
هنــاك حاجــة إلــى زيــادة االســتثمار فــي النفــط والغــاز لتجنُّــب المزيــد مــن 
ــر بالســلب علــى المخططــات  التقلبــات فــي أســعار الوقــود، األمــر الــذي قــد يؤثِّ

ــاد الكربونــي.  ــة للوصــول إلــى الحي العالمي

وفــي ضــوء تلــك التحديــات، قــد تلجــأ دول العالــم إلــى تقديــم الدعــم المالــي 
للشــركات واألســر لضمــان انخفــاض أســعار الطاقــة واســتقرارها، ورغــم ذلــك فــإن 
ــا للغايــة، خصوًصــا فــي ظــل التضخــم العالمــي المتســارع،  هــذا الخيــار يعــد مكلًف

ــى قطــاع الطاقــة.  ــد مــن الضغــوط عل ــى مزي ــدوره إل ــؤدي ب ــذي قــد ي وال

مستقبل الوصول إلى الحياد الكربوني
فــي ضــوء مــا تــم تناولــه مــن تداعيــات لأزمــة الروســية األوكرانيــة على أزمــة الطاقة 
العالميــة، والسياســات التــي اتبعتهــا بعــض الــدول تجــاه توفيــر بدائــل لمــوارد الطاقــة 
التقليديــة، وذلــك مــن خــالل التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة، تُشــير التقديــرات إلــى 

وجــود ثالثــة ســيناريوهات رئيســة لمســتقبل الوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي:

الوفــاء  	 مــن  ن  العالــم ســتتمكَّ يفتــرض أن جميــع دول  الســيناريو المتفائــل: 
ــي؛ وذلــك نتيجــة تحولهــا نحــو  ــاد الكربون ــق بالحي ــة فيمــا يتعلَّ بتعهداتهــا الُمعلن

عـــات  بالرغـــم مـــن التوقُّ
تســـاُرع  بشـــأن  اإليجابيـــة 
نحـــو  التحـــول  وتيـــرة 
ـــا،  الطاقـــة المتجـــددة عالمّيً
هنـــاك  تـــزال  ال  فإنـــه 
التحديـــات  مـــن  مجموعـــة 
ـــق  ـــر علـــى تحقُّ التـــي قـــد تؤثِّ

التوقعـــات.    تلـــك 
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ــي  ــة ف ــة األجــل المتمثل ــى األهــداف طويل ــة المتجــددة، وصــولًا إل ــوارد الطاق م
تحقيــق صافــي صفــر انبعاثــات بحلــول عــام 2050. 

الســيناريو المعتــدل: يــرى أنــه بمجــرد عــودة أســواق الطاقــة للعمــل بشــكل  	
طبيعــي ســتنمو مصــادر الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر؛ ممــا ســيدفع دول العالــم 
إلــى تخفيــض الطلــب علــى المصــادر غيــر الُمتجــددة للطاقــة، ومع ذلك ستســتمر 
بعــض المناطــق فــي اســتخدام تلــك المصــادر، وعلــى رأســها الهنــد وجنــوب شــرق 

آســيا وإفريقيــا والشــرق األوســط. 

السـيناريو المتشـائم: يُشـير إلـى أنـه فـي حـال تسـارع وتيـرة االعتمـاد علـى  	
مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير ستزداد الفجوة بين االقتصادات المتقدمة 
والناشـئة؛ حيـث ستسـعى االقتصـادات المتقدمـة إلـى تقليـل اسـتخدامها للنفـط 
والغـاز الطبيعـي وتفضيـل مصـادر الطاقـة المتجـددة، فـي حيـن سـيزيد الطلـب 
علـى الغـاز الطبيعـي فـي االقتصـادات الناشـئة، وهـو مـا قـد يؤثِّـر بالسـلب علـى 
تحقيـق الحيـاد الكربونـي العالمـي، لـذا يجـب التعامـل بحـذر مـع تسـارع وتيـرة 

التحـول نحـو الطاقـة المتجـددة لمنـع حـدوث ذلـك السـيناريو. 

ــم نحــو  ــي تواجــه تحــول العال ــات الت ــه رغــم التحدي ــا ســبق، نجــد أن ــي ضــوء م وف
ــا فــي طريقهــا  ــم تســير حالّيً ــأن دول العال ــه يُمكــن القــول ب الطاقــة المتجــددة، فإن
لتحقيــق الســيناريو المعتــدل؛ حيــث إنــه رغــم اســتمرار بعــض الــدول فــي االعتمــاد 
ــا  ــر إنتاًج علــى مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، فــإن بعــض الــدول الكبــرى -األكث
للغــازات الُمســببة لالحتبــاس الحــراري- قــد بــدأت فــي اســتبدال مصــادر الطاقــة 
المتجــددة بأخــرى غيــر متجــددة؛ وذلــك مــن خــالل تخفيــض اســتخدام الفحــم 
بالتزاُمــن مــع تناُقــص الطلــب علــى النفــط والغــاز الطبيعــي، وذلــك فــي الوقــت الــذي 
ــح انخفــاض مســتويات  ترتفــع فيــه مبيعــات الســيارات الكهربائيــة، األمــر الــذي يُرجِّ

ــول منتصــف عــام 2030.  الطلــب علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة بحل

 Climate Change( 2023 لعــام وجديــر بالذكــر أن مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ 
Performance Index 2023(، والصــادر فــي نوفمبــر 2022، قــد أشــار إلــى 

مــدى التــزام دول العالــم باســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة فــي ظــل أزمــة الطاقــة 
العالميــة الحاليــة، والالفــت فــي المؤشــر هــو اســتمرار فــراغ المرتبــة األولــى والثانية 
والثالثــة فيــه؛ إذ لــم تتمكــن أي دولــة مــن دول العالــم مــن تحقيــق المعاييــر المطلوبــة، 
ــاخ 2023  ــا فــي مؤشــر أداء تغيــر المن ــح الشــكل التالــي أفضــل 5 دول عالمّيً ويوضِّ

ــا: بــدًءا مــن المرتبــة الرابعــة عالمّيً

قـــد تلجـــأ دول العالـــم 
إلـــى تقديـــم الدعـــم المالي 
للشـــركات واألســـر؛ لضمان 
الطاقـــة  أســـعار  انخفـــاض 
ذلـــك  ورغـــم  واســـتقرارها، 
ُمكلًفـــا  يظـــل هـــذا الخيـــار 
التضخـــم  ضـــوء  فـــي 

العالمـــي المتســـارع.   
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 شكل )2(
ا من حيث مؤشر أداء تغير المناخ 2023 أفضل 5 دول عالمّيً

المصدر: مؤشر أداء تغير المناخ CCPI 2023، 14 نوفمبر 2022 

ومــن الشــكل الســابق، نجــد أن الدنمــارك والســويد مــا زالتــا محتفظتيــن بالمرتبــة 
ذاتهــا مــن العــام الماضــي، فــي حيــن ارتفعــت تشــيلي 3 مرتبــات، والمغــرب مرتبــة 

واحــدة، والهنــد مرتبتيــن مقارنــًة بنتائــج مؤشــر العــام الســابق 2022. 

وختاًمــا، فــي ضــوء مــا ســبق نجــد أن األزمــة الروســية األوكرانيــة ومــا ترتــب عنهــا 
ــم للتحــول  ــدول العال ــدة ل ــة جي لت دفع ــد شــكَّ ــة ق ــة العالمي ــة الطاق ــم أزم مــن تفاُق
ــاد  ــى الحي ــرة الوصــول إل ــة المتجــددة، وتســريع وتي نحــو اســتخدام مصــادر الطاق
الكربونــي، ولتحقيــق ذلــك ســيتعين علــى الحكومــات التركيــز بشــكل أكبــر علــى 
األهــداف والسياســات الخاصــة بتعزيــز االســتثمار فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، 
وهــو مــا يســتدعي وضــع نمــوذج جديــد ألمــن الطاقــة يضمــن الكفــاءة فــي اســتخدام 
الطاقــة مــع تقليــل االنبعاثــات والتكلفــة، وذلــك بالتزاُمــن مــع الســعي إلــى حــل أزمــة 
سالســل إمــداد الطاقــة العالميــة، وبالتالــي يُمكــن لــدول العالــم الصمــود أمــام أزمــة 
الطاقــة العالميــة وتغيــر المنــاخ مًعــا بمــا ال يُخــل بالجــدول الزمنــي الُمحــدد لتحقيــق 

الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2050. 

ـــع وكالـــة الطاقـــة  تتوقَّ
الدولية اســـتمرار استخدام 
منتجات الوقود األحفوري 
بـاألســــــــــــــــاس(  )الـــفـــحــــــــم 
القريـــــــــب،  المــــــدى  علـــى 
األمـــر  ســـيختلف  ولكـــن 
الثمانـــي الســـنوات   خـــالل 

الُمقبلة.   
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»كوب- 27« ومستقبل خيارات التمويل

»كوب 27« ومستقبل سياسات التكيف المناخي في إفريقيا

قمة شرم الشيخ للمناخ »أبرز 10 إنجازات«

زمـــن التدهـــور المناخـــي الخطـــر الداهـــم منـــذ نصـــف قـــرن )1972 ـــــ 2022( 
مقاربـــة متعددة المســـتويات

اللجوء البيئي في القارة اإلفريقية: مالمح وتوقعات

المجتمع المدني وقضايا تغير المناخ
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جــاءت قيــادات وحكومــات دول العالــم إلــى شــرم الشــيخ لحضــور مؤتمــر المنــاخ 
COP27، وحضــر معهــا المنظمــات الدوليــة واألمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع 
التجمعــات  مــن  وعــدد  الخــاص  القطــاع  وممثلــو  العلميــة،  والجمعيــات  المدنــي 
الشــبابية والمهتمــة بشــؤون البيئــة فــي العالــم؛ وذلــك لمجابهــة مشــكلة تغيــر المنــاخ 
التــي باتــت قضيــة حياتيــة للعالــم أجمــع. ولنــا أن نســأل: مــاذا أُنِجــز فــي هــذا 
اللقــاء الــذي دام أكثــر مــن أســبوعين مــن المناقشــات والمفاوضــات؟ إننــي أرى أن 
المؤتمــر يُحســب لــه عشــرة إنجــازات مهمــة ستســتمر آثارهــا علــى مــا ســيتبعه مــن 
ــزز االتجاهــات الســليمة مــن العمــل  مؤتمــرات، كمــا أن هــذه اإلنجــازات ســوف تع
م مــا كان  الدولــي للتعامــل مــع مشــكلة االحتبــاس الحــراري فــي المنــاخ، وســوف تقــوِّ

ــدة الســتكمال مــا كان ناقًصــا. ــادرات جدي ــذ مب ــى تنفي ــا، وتســاعد عل منحرًف

أوًلا: االعتراف »باألضرار والخسائر« التي يعاني منها الفقراء
إقــراًرا بــأن الــدول الفقيــرة التــي ســاهمت بشــكل أقــل فــي التســبب فــي مشــكلة تغيــر 
المنــاخ، هــي تلــك التــي تعانــي مــن معظــم عواقبهــا الســلبية، وأن الــدول الصناعيــة 
الغنيــة -التــي تَُعــد الملــوث الرئيــس مــن خــال انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
خــال 100 - 150 ســنة الماضيــة- تديــن للفقــراء والضعفــاء بتعويــض خــاص، 
خاصــة عــن األضــرار التــي ال يمكنهــم فعــل شــيء حيالهــا، مثــل ارتفاع مســتوى ســطح 
البحــر، فــأول مــرة تعتــرف الــدول الصناعيــة الغنيــة بالتزامهــا تجــاه »األضــرار 
ــخ  والخســائر«، وهــو مصطلــح ظهــر ألول مــرة فــي نتائــج مؤتمــر COP27، وسيُرسَّ

بقــوة فــي صميــم مفاوضــات المنــاخ المســتقبلية.)1(

ــق المفاوضــون  ــة، واف ــه ماهــر مــن الرئاســة المصري ــك، وبتوجي ــى ذل ــة إل باإلضاف
أيًضــا علــى إنشــاء صنــدوق خــاص لمثــل هــذا التعويــض. ومــع ذلــك، ال تــزال 
التفاصيــل بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل عليهــا فــي المفاوضــات المســتقبلية، بمــا 
ــك  ــدوق، وكذل ــن ســيتلقى مــن هــذا الصن ــن ســيقوم بالدفــع وَم فــي ذلــك معرفــة َم

 قمة شرم الشيخ للمناخ
»أبرز 10 إنجازات«

أ.د. إســـماعيل ســـراج الديـــن

مدير مكتبة اإلسكندرية السابق

الصناعية  الدول  اعترفت 
بالتزامها  مرة  ألول  الغنية 
تجاه »األضرار والخسائر«، وهو 
األولى  للمرة  ظهر  مصطلح 
 ،COP27 مؤتمر  نتائج  في 
صميم  في  بقوة  خ  وسيُرسَّ
المستقبلية.  المناخ  مفاوضات 
وبتوجيه  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المصرية،  الرئاسة  من  ماهر 
على  أيًضا  المفاوضون  وافق 
إنشاء صندوق خاص لمثل هذا 

التعويض.  
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آليــات عمــل الصنــدوق، لكــن االتفاقيــة تمثــل تقدًمــا كبيــًرا للــدول الفقيــرة، وقــد ورد 
ــورو لهــذا الصنــدوق. ــر مــن 300 مليــون ي ــم التعهــد بالفعــل بأكث ــه ت أن

ثانًيــا: تحويــل الحــوار نحــو تبنــي »التكيــف« و »المرونــة« 
باإلضافــة إلــى »التخفيــف«

ــات  ــن انبعاث ــي الحــد م ــذي يعن ــف« ال ــة »التخفي ــر أهمي ــه ال أحــد ينك ــن أن ــي حي ف
غــازات االحتبــاس الحــراري والقضــاء النهائــي عليهــا، لــم يَُعــد مــن الممكــن تجاهــل 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى الفقــراء والضعفــاء. وأعيــد تأكيــد الهــدف المتمثــل فــي 
ــد  ــا تأكي ــد أيًض ــام 2050، وأعي ــول ع ــات« بحل ــر انبعاث ــي صف ــى »صاف الوصــول إل
احتياجــات الدعــم التقنــي والمالــي للفقــراء والضعفــاء للتكيــف وتعزيــز قدرتهــم 
ــدول  ــت ال ــذي كان ــار دوالر، وال ــه 100 ملي ــغ قيمت ــك مبل ــى الصمــود، ويشــمل ذل عل
المتقدمــة قــد تعهــدت بــه فــي المؤتمــر الخامــس عشــر لأطــراف (COP15) فــي 
كوبنهاجــن فــي عــام 2009 كهــدف جماعــي يُرَصــد ســنوّيًا بحلــول عــام 2020 للعمــل 

ــذ بالكامــل. ــم يُنفَّ ــدان الناميــة ول المناخــي فــي البل

ثالًثــا: الحاجــة إلــى تســريع عمليــة التحــول فــي الطاقــة 
إذا أردنــا تحقيــق انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2050

ــق  ــا لتحقي ــا موثوًق ــرى طريًق ــه ال ي ــة صراحــًة إن قــال برنامــج األمــم المتحــدة للبيئ
نتيجــة عالميــة أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة، مــا لــم تكــن هنــاك تخفيضــات جذريــة 
فــي االنبعاثــات بــدًءا مــن اآلن. وبالتالــي، فــإن تحــول الطاقــة هــو فــي صميــم العديــد 
مــن المناقشــات الوطنيــة والدوليــة. ومــع ذلــك، أشــارت مجلــة اإليكونوميســت إلــى 
»أنــه علــى الرغــم مــن االســتثمار القياســي فــي تحــول الطاقــة العــام الماضــي، يتطلب 
األمــر 2.1 تريليــون دوالر ســنوّيًا بيــن عامــي 2022 و2025، ومضاعفــة ذلــك ســنوّيًا 
ــى هــذا المســار« )2(. وخــارج نطــاق مؤتمــر األطــراف،  ــاء عل ــى عــام 2030 للبق حت
     (JET-P) ــة لتحــول الطاقــة ــل الشــراكة العادل قــد تســاعد الصفقــات الناشــئة، مث
)بيــن حكومــة جنــوب إفريقيــا وحكومــات المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وفرنســا وألمانيــا واالتحــاد األوروبــي(، فــي تســريع انتقــال الطاقــة الــذي 

نحــن فــي أمــس الحاجــة إليــه.

تحتاج اآلليات التقليدية 
الدولي  والتمويل  للمساعدات 
كانت  إذا  شامل  إصالح  إلى 
العالم  تحويل  في  ستساعد 
المستدام،  غير  المسار  من 
المخاطر  مع  بجدية  والتعامل 
نحن  المناخ.  لتغير  الوجودية 
التفكير  إعادة  إلى  بحاجة 
ووسائل  التمويل،  هياكل  في 
المشاركة  وآليات  التطبيق، 
لتعظيم فاعلية األموال العامة 
قيامها  لضمان  المستخدمة 
القطاع  مشاركة  وتسريع  بدعم 

الخاص.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

رابًعا: احتياجات التمويل التحويلي
إذا  شـامل  إصـاح  إلـى  الدولـي  والتمويـل  للمسـاعدات  التقليديـة  اآلليـات  تحتـاج 
كانـت ستسـاعد فـي تحويـل العالـم مـن المسـار غيـر المسـتدام، والتعامـل بجديـة 
مـع المخاطـر الوجوديـة لتغيـر المنـاخ. فنحـن بحاجـة إلـى إعـادة التفكيـر فـي هياكل 
العامـة  األمـوال  فاعليـة  لتعظيـم  المشـاركة؛  وآليـات  التطبيـق،  ووسـائل  التمويـل، 
المسـتخدمة لضمـان قيامهـا بدعـم وتسـريع مشـاركة القطـاع الخـاص. وعلينـا أن 
نتذكـر أنـه فـي عـام 2020، بلغـت أصـول المؤسسـات الماليـة في جميـع أنحاء العالم 
، فـإن اسـتخدام األدوات الجديـدة، مثـل:  468.7 تريليـون دوالر أمريكـي )3(. ومـن ثَـمَّ
الضمانـات، والتأميـن، واألدوات األخـرى، يمكـن أن تفيـد بشـكل كبيـر فـي التمويـل 
من أجل زيادة األموال المتاحة للمشـروعات التي تسـرع تحول الطاقة، والمسـاعدة 
فـي تمويـل مشـروعات التكيـف والمرونـة. وقـد رأينـا ثمـرات هـذه المناقشـات فـي 
ظهـور اتفاقيـة الشـراكة العادلـة لتحـول الطاقـة (JET-P))4(، وذلك فـي أثناء اجتماع 

مجموعـة العشـرين فـي جاكرتـا الـذي تـا اجتمـاع شـرم الشـيخ.

خامًســا: أدوار جديــدة أو موســعة للمؤسســات الماليــة 
(IFIs) الدوليــة 

ونقصــد هنــا بالمؤسســات الماليــة الدوليــة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف؛ حيــث إن إعــادة تصميــم كيفيــة تفاعــل هــذه 
ــز  ــان لتعزي ــق العن ــة مــع القطــاع الخــاص يمكــن أن يطل ــة الدولي المؤسســات المالي
التمويــل، مــن خــال تقليــل تعــرض المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لمخاطــر تغيُّــر 
 أســعار العمــات. وفــي هــذا الصــدد، كان هنــاك بعــض النقــاش حــول »إصــاح«
أو »توســيع نطــاق صاحيــات« المؤسســات الماليــة الدوليــة حتــى تتمكــن مــن لعــب 
دور أكبــر فــي زيــادة التدفقــات الماليــة إلــى الــدول الناميــة، كمــا كان هنــاك حديــث 
عــن اســتخدام »مقايضــات الديــون« فــي الحــاالت التــي يمكــن أن تســاعد فيهــا 
هيكلــة مقايضــات الديــون المبتكــرة الحكومــات التــي يصعــب عليهــا الحصــول علــى 

المنــح التقليديــة أو تخفيــف الديــون.)5(

سادًسا: المياه
ونحــن مجتمعــون فــي COP27 كانــت التداعيــات المتعلقــة بتأثيــر تغيــر المنــاخ 
علــى الميــاه تتســبب فــي تدميــر البلــدان الفقيــرة وكذلــك الغنيــة؛ حيــث كانــت هنــاك 
الفيضانــات الهائلــة فــي باكســتان، والجفــاف الــذي ضــرب جنــوب غــرب الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة )وهــو األكثــر شــدة منــذ 1200 عــام(، وتَُعد هذه األحــداث بمثابة 
تذكيــر صــارخ بــأن مخاطــر التقاعــس المســتمر عــن التعامــل مــع قضايــا الميــاه شــيء 
غيــر مقبــول. نحــن بحاجــة إلــى تغيــر جــذري وتعــاون جــاد ولدينــا األدوات والمعرفــة 

الشيخ  شرم  مؤتمر  شهد 
نقاًشا حول »إصالح« أو »توسيع 
المؤسسات  صالحيات«  نطاق 
تتمكن  حتى  الدولية  المالية 
زيادة  في  أكبر  دور  لعب  من 
الدول  إلى  المالية  التدفقات 
حديث  هناك  كان  كما  النامية، 
»مقايضات  استخدام  عن 
التي  الحاالت  في  الديون« 
هيكلة  فيها  تساعد  أن  يمكن 
المبتكرة  الديون  مقايضات 
عليها  يصعب  التي  الحكومات 
الحصول على المنح التقليدية 

أو تخفيف الديون.  
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للقيــام بذلــك، باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك وعــي متزايــد بــأن الــدورة الهيدرولوجيــة 
التــي تحكــم تدفــق الميــاه علــى الكوكــب مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا باألنمــاط المتطــورة 
لتغيــر المنــاخ. إن التــوازن بيــن احتياجــات النظــم البيئيــة واحتياجــات البشــر معــرض 
لخطــر االضطــراب، ولهــذا األمــر عواقــب وخيمــة. وفــي الواقــع، الحــظ عــدد مــن 
المتخصصيــن البارزيــن فــي مجــال الميــاه )6( أن COP27 كان المــرة األولــى التــي 
يعتــرف فيهــا اإلعــان النهائــي للمؤتمــر بالــدور الحاســم للميــاه، كمــا حــثَّ اإلعــان 
الختامــي مختلــف األطــراف علــى إدراج الميــاه فــي خطــط التكيــف، وممــا جــاء فيــه: 
»نشــدد علــى أهميــة حمايــة وحفــظ واســتعادة الميــاه والنظــم اإليكولوجيــة ذات 
الصلــة بالميــاه، بمــا فــي ذلــك أحــواض األنهــار وطبقــات الميــاه الجوفيــة والبحيرات، 
ونحــثُّ األطــراف علــى زيــادة دمــج الميــاه فــي جهــود التكيــف«. وأشــار خبــراء الميــاه 
أيًضــا إلــى أن شــرم الشــيخ اســتضافت »جنــاح الميــاه والمنــاخ« الــذي ضــمَّ أكثــر مــن 
40 منظمــة دوليــة، باإلضافــة إلــى قــادة الســكان األصلييــن والشــباب واألكاديمييــن؛ 

لدفــع ملــف الميــاه علــى جــدول أعمــال المنــاخ.

سابًعا: نظام األغذية والزراعة 
ألول مــرة يلعــب قطــاع األغذيــة والزراعــة دوًرا رئيًســا فــي مفاوضــات تغيــر المنــاخ، 
كمــا كانــت هــذه هــي المــرة األولــى منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــن المحادثــات المناخيــة 
ــث  ــة؛ حي ــروات الطبيعي ــن الث ــة كجــزء م ــا هــذه األنظم ــي نوقشــت فيه ــة الت الدولي
يُنظــر اليــوم إلــى قطــاع األمــن الغذائــي والزراعــة )الــذي يُعــَرّف علــى نطــاق واســع 
ليشــمل الغابــات وصيــد األســماك( علــى أنــه مســاهم فــي انبعاثات غــازات االحتباس 

الحــراري )بمــا فــي ذلــك ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وأكســيد النيتــروز(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يعانــي هــذا القطــاع مــن كميــات كبيــرة مــن الهــدر، ســواء 
ــة  ــي نهاي ــل ف ــدر الهائ ــرة، أو اله ــدان الفقي ــي البل ــد الحصــاد ف ــا بع ــن خســائر م م
ــدان الغنيــة، وتقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى الصعيــد  االســتهاك فــي البل
العالمــي رقًمــا يتــراوح بيــن 14% و30%. ويُعتقــد أن هــذا القطــاع يمكــن أن »ينقلــب« 
مــن كونــه مســاهًما فــي مشــكلة االنبعاثــات إلــى مســاهم فــي الحــل للحــد منهــا، 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال عــزل الكربــون علــى نطــاق واســع، وتخفيــض كبيــر 
فــي اســتخدام غــاز الميثــان؛ حيــث ظهــرت ابتــكارات علميــة حديثــة فــي هــذا الصــدد 

ــاخ.  ــر المن ــد الوجــودي لتغي لمواجهــة التهدي

فــي غضــون ذلــك، تظــل أســعار المــواد الغذائيــة مــن العناصــر المهمــة للغايــة التــي 
تؤثــر علــى األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول)7(، وتتأثــر هــذه بالمحاصيــل 
وبالحــروب واألنمــاط غيــر المنتظمــة لســقوط األمطــار التــي تخلــق دورات الجفــاف 

والفيضانــات التــي تضــر باإلنتــاج الغذائــي.

المـواد  أسـعار  تظـل 
العناصـر  مـن  الغذائيـة 
تؤثـر  التـي  للغايـة  المهمـة 
فـي  الغذائـي  األمـن  علـى 
العديـد مـن الـدول، وإدراًكا 
الغـذاء  توافـر  ألهميـة 
أصـدر  أسـعاره،  واعتـدال 
النقـد  صنـدوق  مـن  كل 
الدولـي  والبنـك  الدولـي 
ومنظمـة التجـارة العالميـة 
وبرنامـج األغذيـة العالمـي 
حـول  مشـترًكا  إعالًنـا 
أبريـل  فـي  الموضـوع  هـذا 
2022، دعـت فيـه إلـى اتخـاذ 
بشـأن  عاجلـة  إجـراءات 
هـذا  وكان  الغذائـي،  األمـن 
الموقف حاضًرا في مؤتمر 

  .COP27
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وإدراًكا منهــا بالفعــل ألهميــة توافــر الغــذاء واعتــدال أســعاره، أصــدر كل مــن صندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي 
إعاًنــا مشــترًكا حــول هــذا الموضــوع فــي أبريــل 2022، دعــت فيــه إلــى اتخــاذ 
إجــراءات عاجلــة بشــأن األمــن الغذائــي )8(، وكان ذلــك فــي بــدء اجتماعــات الربيــع 
ــدول  ــم الدعــم الســريع لل ــم تقدي ــن المه ــه م ــت: »إن ــون وودز، وقال لمؤسســات بريت
التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي بطريقــة منســقة ونحــن علــى اســتعداد للعمــل 
مــع شــركائنا لمســاعدة الــدول علــى معالجــة هــذه األزمــة الملحــة »، وكان هــذا 

.COP27 الموقــف حاضــًرا أيًضــا فــي مؤتمــر

ثامًنــا: التــزام الشــركات بالعمــل علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه تصفيــر االنبعاثــات بصــورة مســتدامة 

ـــات، مـــع  ـــة مـــن االنبعاث ـــة خالي ـــر مـــن 12000 شـــركة عـــن أهـــداف مناخي أعلنـــت أكث
اســـتمرار تزايـــد عـــدد هـــذه الشـــركات. ومـــع ذلـــك، فـــإن العديـــد مـــن هـــذه التصريحـــات 
ال يصاحبهـــا خطـــط دقيقـــة يمكـــن مراجعتهـــا لتقييـــم جديـــة المشـــروعات، أو لمتابعـــة 
تقدمهـــا فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجيات المعلنـــة، ويمثـــل ذلـــك إشـــكالية كبيـــرة دعـــت 
ـــا،  ـــم المتحـــدة إلنشـــاء مجموعـــة خاصـــة لمعالجـــة هـــذه القضاي ـــام لأم ـــن الع األمي
وتجنُّـــب التصريحـــات التـــي تهـــدف إلـــى »تجميـــل« الشـــركات، دون مضمـــون حقيقـــي، 
كمـــا أطلقـــت األمـــم المتحـــدة أيًضـــا »Race to Zero« وهـــو تحالـــف عالمـــي كبيـــر 
برئاســـة المصـــري الدكتـــور »محمـــود محيـــي الديـــن« وزميلـــه »نايجـــل توبينـــج«)9(، 
ُمكـــرَّس لحشـــد القيـــادة والدعـــم مـــن الشـــركات والمـــدن والمناطـــق والمســـتثمرين 
مـــن أجـــل الحـــد مـــن الكربـــون لمنـــع التهديـــدات المســـتقبلية، وخلـــق وظائـــف صحيـــة 

الئقـــة، وإطـــاق العنـــان للنمـــو الشـــامل والمســـتدام.

تاسًعا: ماذا عن شركات النفط والغاز؟
إن العديــد مــن الــدول المشــاركة فــي مؤتمــر شــرم الشــيخ تَُعــد دولًا منتجــة ومصــدرة 
للنفــط والغــاز، وقــد أكــد الكثيــر منهــا عملــه فــي مجــال الطاقــات المتجــددة والحلول 
المســتدامة، لكــن مجموعــات الممثليــن للمصالــح التجاريــة لشــركات النفــط والغــاز 
كانــت نشــطة كمــا كانــت دائًمــا، ووفًقــا لمجلة اإليكونوميســت، كان هنــاك 636 عضًوا 
مــن أعضــاء جماعــات الضغــط مــن صناعــات النفــط والغــاز مســجلين فــي مؤتمــر 
COP27، مقارنــة بـــ503 أعضــاء مســجلين فــي COP26، وقــد فــاق عددهــم عــدد 

أعضــاء وفــد أي بلــد بمفــرده )10(، وبالتالــي ال ينبغــي االســتهانة بالتأثيــر المحتمــل 
لمصالــح النفــط والغــاز.

مصر  مبادرات  كانت 
في  تماًما  واضحة  الخضراء 
وقد   ،COP27 اجتماعات 
الطاقة  مشروعات  شملت 
تدوير  وإعادة  المتجددة، 
والهيدروجين  الصرف،  مياه 
ِفق على العديد  األخضر، وقد اتُّ
مصر  بين  المشروعات  من 
وفي  المنطقة  في  والشركاء 

أماكن أخرى من العالم.  
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قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد االنتخابي 2023اتجاهات مستقبلية

عاشًرا: مشروعات مصر والدول العربية 
ــد  ــي اجتماعــات COP27، وق ــا ف ــادرات مصــر الخضــراء واضحــة تماًم ــت مب كان
شــملت مشــروعات الطاقــة المتجــددة، وإعــادة تدويــر ميــاه الصــرف، والهيدروجيــن 
األخضــر، وقــد اتُِّفــق علــى العديــد مــن المشــروعات بيــن مصــر والشــركاء فــي 
كبيــر  تمويــل  علــى  العالــم، وحصلــت مصــر  مــن  أخــرى  أماكــن  وفــي  المنطقــة 
لمبادراتهــا العديــدة فــي مجــال المشــروعات الخضــراء، كمــا ســلطت دول أخــرى فــي 
المنطقــة الضــوء علــى مشــروعاتها العديــدة، وقــد ســاعد هــذا أيًضــا فــي الضغــط 
علــى الــدول الغنيــة علــى جبهــات أخــرى، وأبرزهــا صنــدوق »الخســائر واألضــرار« 
ــة« مــع االســتمرار فــي االهتمــام  ــى »التكيــف« و«المرون ــة إل ــة إضافي وإعطــاء أهمي

ــول عــام 2050. ــات بحل ــر االنبعاث ــات« لنتجــه نحــو تصفي بخفــض »االنبعاث

وختاًمـــا، مـــن الواضـــح أن الجهـــود الهائلـــة التـــي بذلتهـــا مصـــر مـــن أجـــل مؤتمـــر 
COP27 أحدثـــت تحـــولًا كبيـــًرا فـــي طبيعـــة الخطـــاب حـــول تغيـــر المنـــاخ، بـــدًءا 
مـــن »صنـــدوق التعويضـــات والخســـائر«، إلـــى التركيـــز علـــى »التكيـــف« و »المرونـــة«، 
ـــاخ مـــن اآلن  ـــة حـــول المن ـــف«، وستســـير المناقشـــات الدولي ـــى »التخفي ـــة إل باإلضاف
فصاعـــًدا فـــي اتجـــاه جديـــد وأفضـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، تَُعـــد المناقشـــات الصريحـــة 
حـــول ملفـــات »الميـــاه« و »الغـــذاء والزراعـــة« إنجـــاًزا رئيًســـا أيًضـــا، ولكـــن الموضـــوع 
الـــذي لـــم يحـــظ بـــأي نقـــاش مهـــم هـــو إمكانيـــة اســـتخدام مشـــروعات الهندســـة 
المســـتمر.  العالمـــي  االحتـــرار  مـــن  للحـــد   Geo-engineering الجيولوجيـــة 
فـــي الوقـــت الحالـــي، ال يـــزال هـــذا األمـــر قيـــد المناقشـــة بيـــن العلمـــاء لمحاولـــة 
تقييـــم المخاطـــر المحتملـــة )11(. ومـــع ذلـــك، وعلـــى المـــدى القريـــب، فـــإن القـــدرة 
ــول  ــن األصـ ــات مـ ــات التريليونـ ــن مئـ ــتفادة مـ ــة لاسـ ــات الماليـ ــل اآلليـ ــى تحويـ علـ
ـــى  ـــا إل ـــل آمالن ـــا أن تســـاعد فـــي تحوي ـــة يمكـــن حًق ـــة فـــي المؤسســـات المالي العالمي
حقيقـــة. إن المناقشـــات التـــي جـــرت فـــي مؤتمـــر شـــرم الشـــيخ ومـــا صـــدر عنهـــا 
ـــي لخصناهـــا فـــي هـــذه اإلنجـــازات العشـــرة،  ـــورة األفـــكار واالهتمامـــات، والت مـــن بل
ـــه  ـــي خطت ـــا ف ـــم ُقدًم ـــث يمضـــي العال ـــة حي ـــة المقبل ســـوف توجـــه التحـــركات الدولي

الطموحـــة لمواجهـــة المخاطـــر الوجوديـــة لتغيـــر المنـــاخ.

الهوامش والمراجع
ب بهذا دولّيًا باعتباره نقطة حتول عاملية... انظر: "ألول مرة توافق البلدان الغنية على دفع تعويضات األضرار املناخية فـي الدول الفقيرة"  )1( وقد ُرحِّ

بقلم براد بلومر وليزا فريدمان وماكس بيراك وجيني جروس نُشر فـي )نيويورك تاميز( 20/ 11/ 2022.

)2( انظر COP27  "خمس ماحظات رئيسة من محادثات املناخ لأمم املتحدة"، نُشرت فـي )17 نوفمبر 2022( فـي مجلة اإليكونوميست - التأثير 
.EY مع تعليق من كبار خبراء -
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)3( راجع "أصول املؤسسات املالية فـي جميع أنحاء العالم 2002 - 2020"، نشره: Statista Research Department ، 31 مايو 2022. موجود 
 https://www.statista.com/statistics/421060/global-financial-institutions-assets/ :على

)4( راجع "إندونيسيا والشركاء الدوليون يؤمنون أهداًفا مناخية رائدة والتمويل املرتبط بها"، نشرت فـي )15 نوفمبر 2022(، ومتاح على:

https://bit.ly/3IqHrlg 

)5( انظر املناقشة فـي مدونة صندوق النقد الدولي: "مبادلة الديون بالتعهدات املتعلقة باملناخ أو الطبيعة ميكن أن تساعد فـي مرونة الصندوق"، بقلم 
كريستالينا جورجيفا، ماركوس شامون، وفيمال ثاكور - مدونة صندوق النقد الدولي - نُشرت فـي )14 ديسمبر 2022(.

)6( انظر "تقدم املياه فـي جدول أعمال املناخ العاملي فـي"COP27 ، مدونة بقلم د. أماندا بياوسكي وجيسون موريسون من معهد احمليط الهادئ، 
https://pacinst.org/water-advances-on-global-climate-agenda-at-cop27/ :نُشرت فـي )9 ديسمبر 2022(، ومتاح على

)7( انظر مدونة صندوق النقد الدولي حول أسعار املواد الغذائية املنشورة فـي 09 12 2022: كريستيان بوجمانز ، أندريا بيسكاتوري ، إرفني بريفيتي ، 
content@updates.imf.org أسعار الغذاء العاملية تظل مرتفعة وسط احلرب ، الطاقة املكلفة ، النينيا" ، فـي صندوق النقد الدولي"

)8( أصدر رؤساء مجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) وبرنامج األغذية العاملي لأمم املتحدة  (WFP) ومنظمة التجارة 
https://bit.ly/3WY4Kad :بياًنا مشترًكا: انظر (WTO) العاملية

)9( بقيادة األبطال رفيعي املستوى - محمود محيي الدين ونايجل توبينج - السباق إلى الصفر يحشد حتالًفا من مبادرات صايف الصفر الرائدة، والتي 
متثل 11309 جهات فاعلة غير حكومية مبا فـي ذلك 8307 شركة، و595 مؤسسة مالية، و1136 مدينة، و52 والية ومنطقة، و1125 مؤسسة تعليمية، 
و65 مؤسسة للرعاية الصحية )اعتباًرا من سبتمبر 2022(. ينضم هؤالء الفاعلون فـي "االقتصاد احلقيقي" إلى أكبر حتالف على اإلطاق ملتزم 
بتحقيق صافـي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. انظر السباق إلى الصفر حملة | اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ.

)10( انظر: COP27 خمس ماحظات رئيسة من محادثات املناخ لأمم املتحدة"، نُشرت فـي )17 نوفمبر 2022( فـي مجلة اإليكونوميست - التأثير 
.EY مع تعليق من كبار خبراء -

الهندسة اجليولوجية )25 مارس  NASEM حول إطاق تقرير  للعلوم والهندسة والطب، نشرة صحفية  الوطنية األمريكية  )11( انظر األكادمييات 
2021(، متاح على: 

https://www.nationalacademies.org/news/2021/03/new-report-says-u-s-should-cautiously-pursue-solar-geoengineering-
research-to-better-understand-options-for-responding-to 

وانظر كذلك افتتاحية Nature حول هذا املوضوع بتاريخ )12 مايو 2021(:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01243-0؟WT.ec_id=NATURE-20210513&utm_source=nature_etoc&utm_
medium=email&utm_campaign=20210513&sap-outbound-id=176C0B55DCE72B5A31D843AF



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

594

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

ـــر المـــوارد المناســـبة لمواجهـــة ظاهـــرة  ـــل وتوفي مثَّلـــت اإلشـــكاليات المتعلقـــة بالتموي
التغيـــرات المناخيـــة، وكيفيـــة تقســـيم األعبـــاء بيـــن الـــدول فـــي هـــذا الشـــأن تحديـــات 
أساســـية أمـــام الجهـــود الدوليـــة الراميـــة للتصـــدي لهـــذه الظاهـــرة، وإنقـــاذ كوكـــب 
األرض مـــن التبعـــات الخطيـــرة التـــي يمكـــن أن تترتـــب عليهـــا مســـتقبًا، والتـــي 
بـــدأت مؤشـــرات خطورتهـــا فـــي الظهـــور والتنامـــي بالفعـــل خـــال الســـنوات األخيـــرة، 
ــم،  ــن دول العالـ ــر مـ ــهدتها كثيـ ــات« التـــي شـ ــق الغابـ ــات »حرائـ ــي ذلـــك موجـ ــا فـ بمـ
ــات  ــرى، وموجـ ــق أخـ ــي مناطـ ــات فـ ــر والفيضانـ ــببتها األعاصيـ ــي سـ ــوارث التـ والكـ
الجفـــاف والحـــر غيـــر المســـبوقة، التـــي شـــهدتها بلـــدان عـــدة، وفـــي مقدمتهـــا الـــدول 

األوروبيـــة وغيرهـــا الكثيـــر.

ورغـــم الجهـــود الدوليـــة التـــي بُذلـــت فـــي الســـابق لحـــل هـــذه اإلشـــكالية، واالختـــراق 
ــيخ  ــرم الشـ ــة شـ ــتضافتها مدينـ ــي اسـ ــوب- 27« التـ ــة »كـ ــه قمـ ــذي حققتـ ــم الـ المهـ
المصريـــة فـــي نوفمبـــر 2022، باإلعـــان عـــن االتفـــاق علـــى مـــا يســـمى بــــ »صنـــدوق 
ــكات  ــات المشـ ــي تبعـ ــي تعانـ ــرة التـ ــدول الفقيـ ــرار« لتعويـــض الـ ــائر واألضـ الخسـ
ـــي  ـــع الدول ـــام المجتم ـــل التحـــدي األهـــم أم ـــزال هـــذه اإلشـــكالية تمث ـــة، ال ت المناخي
للتعاطـــي بشـــكل فاعـــل وجـــدي مـــع التهديـــدات المتناميـــة التـــي تفرضهـــا ظاهـــرة 
التغيـــرات المناخيـــة. فمـــن دون توفيـــر التمويـــل الـــازم والمتناســـب مـــع حجـــم 
ــي  ــم فـ ــدم مهـ ــن تقـ ــث عـ ــن الحديـ ــن يمكـ ــرة، لـ ــا الظاهـ ــي تفرضهـ ــدات التـ التهديـ
التصـــدي لهـــا، ومـــن هنـــا يصبـــح البحـــث فـــي مســـتقبل خيـــارات التمويـــل أمـــًرا مهًمـــا 

لمســـتقبل البشـــرية كلهـــا.

»كوب- 27« ومستقبل خيارات 
التمويل

ــكـــل ــــ ــيـ هـ فـــــــتـــــــوح  د. 

المستشار السياسي ورئيس قطاع البحث العلمي - مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اإلشـــكاليات  تمثـــل 
بالتمويـــل  المتعلقـــة 
وتوفيـــر المـــوارد المناســـبة 
لمواجهـــة ظاهـــرة التغيـــرات 
المناخيـــة، وكيفيـــة تقســـيم 
فـــي  الـــدول  بيـــن  األعبـــاء 
تحديـــات  الشـــأن  هـــذا 
الجهـــود  أمـــام  أساســـية 
الدوليـــة الراميـــة للتصـــدي 

الظاهـــرة.   لهـــذه 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

أواًل: جهود تمويل العمل المناخي: الفجوة بين التعهدات والتنفيذ
حظيــت قضيــة تمويــل جهــود مواجهــة التغيــرات المناخيــة باهتمام دولــي متزايد منذ 
توقيــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ عــام 1992 ودخولهــا 
حيــز التنفيــذ فــي عــام 1994، حيــث تنــص هــذه االتفاقيــة فــي مادتهــا الرابعــة علــى 
مســؤولية البلــدان المتقدمــة عــن توفيــر مــوارد ماليــة جديــدة وإضافيــة للبلــدان 
الناميــة. ولكــن هــذه المــادة لــم تحــظ بــأي اهتمــام جــدي حتــى انعقــاد المؤتمــر 
الـــ 15 للــدول األطــراف فــي االتفاقيــة »كــوب-15« عــام 2009، عندمــا توافقــت 
الــدول علــى تعبئــة 100 مليــار دوالر ســنويا مــن المــوارد الماليــة الجديــدة واإلضافيــة 
للبلــدان الناميــة مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، والتكيــف معهــا 
بحلــول عــام 2020، وهــو الهــدف الــذي تــم التأكيــد عليــه رســمًيا فــي مؤتمــر »كــوب-

16« الــذي عقــد فــي المكســيك فــي نوفمبــر- ديســمبر عــام 2010، كمــا تــم تأكيــده 
ضمــن الهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة لأمــم المتحــدة، وال 

ســيما المقصــد 13-أ. 

كمـا شـهد مؤتمـر »كـوب-21« الـذي عقـد فـي العاصمـة باريـس عـام 2015 تعهـًدا 
جديـًدا تضمنـه اتفـاق باريـس الـذي أقّرتـه القمـة، والـذي تضّمـن تعهـًدا مـن البلـدان 
المتقدمـة بتقديـم دعـم مالـي يحقـق األهـداف التـي رسـمها هـذا االتفـاق، وهـي: 1( 
هـدف التخفيـف، وينـص علـى اإلبقـاء علـى ارتفـاع متوسـط درجـة الحـرار العالميـة 
فـي حـد ال يتجـاوز 1.5 درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الحقبـة الصناعيـة. 
2( هـدف التكيُّـف، وهـو تعزيـز القـدرة علـى التكيـف مـع اآلثـار الضـارة لتغيـر المنـاخ 
وتعزيـز القـدرة علـى تحمـل تبعاتـه. 3( جعـل التدفقـات الماليـة متماشـية مـع مسـار 
يـؤدي إلـى انخفـاض انبعاثـات الغـازات الدفيئـة. ويقضـي االتفـاق بـأن تقـدم البلدان 
األطـراف فيـه مسـاهمات محـددة وطنًيـا، تبّيـن فيهـا تدابيـر العمـل المناخـي التـي 
تلتـزم بتنفيذهـا بموجـب االتفـاق. وتضمنـت آليـات االتفـاق دعـوة البلـدان األطـراف 
التـي تلتـزم بهـا وتحديـد مـا إذا كان  إلـى وضـع تقديـرات لتكلفـة تنفيـذ التدابيـر 
دولـي  دعـم  علـى  بالحصـول  مشـروط  أو  مشـروط  غيـر  التدابيـر  بهـذه  التزامهـا 
لتنفيذهـا، سـواء أكان ذلـك مـن خـال التمويـل أم نقـل التكنولوجيـا أم بناء القدرات.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التعهــدات التــي قطعهــا المجتمــع الدولــي، وال ســيما الــدول 
المتقدمــة، علــى نفســها فــإن االلتــزام العالمــي بتخصيــص 100 مليــار دوالر ســنوًيا 
ــًدا عــن التحقــق رغــم  ــزال بعي ــة ال ي ــدان النامي ــل العمــل المناخــي لدعــم البل لتموي
ــي مــا  ــام 2020. وكان إجمال ــه والمحــدد بع ــم وضع ــذي ت ــي ال تجــاوز اإلطــار الزمن
قّدمتــه البلــدان المتقدمــة مــن تمويــل مناخــي فــي عــام 2019 هــو 79.6 مليــار 
دوالر، وفــق تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، قبــل أن تأتــي جائحــة 
»كوفيــد-19« واألزمــة األوكرانيــة ومــا تســببتا فيــه مــن تداعيــات كبيــرة علــى العالــم 

العالمـــي  االلتـــزام  إن 
مليـــار   100 بتخصيـــص 
لتمويـــل  ســـنوًيا  دوالر 
لدعـــم  المناخـــي  العمـــل 
يـــزال  ال  الناميـــة  البلـــدان 
رغـــم  التحقـــق  عـــن  بعيـــًدا 
الزمنـــي  اإلطـــار  تجـــاوز 
الـــذي تـــم وضعـــه والمحـــدد 

  .2020 بعـــام 
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ــى  ــدول المتقدمــة عل ــز ال ــل المناخــي، مــع تركي ــد مــن تفاقــم أزمــة التموي ــه لتزي كل
ــة عليهــا. ــات هــذه التطــورات العالمي مواجهــة تداعي

كمـا تجـب ماحـظ أنـه حتـى إذا التزمـت الـدول المتقدمـة بهـدف تمويـل المائـة مليـار 
دوالر، فـإن الواقـع يشـير إلـى أن هـذا الرقـم يظـل بعيـًدا جـًدا عـن تغطيـة االحتياجـات 
التمويليـة الازمـة للـدول الناميـة لمسـاعدتها علـى التخفيـف والتكيـف، حيـث تشـير 
التقديـرات إلـى أن العالـم سـيحتاج إلـى مـا بيـن 4 و7 تريليونـات دوالر سـنوًيا، للتحـول 
نحـو التنميـة المسـتدامة وتحقيـق أهـداف اتفاقية باريس المناخية، فيما تشـير بيانات 
البنك الدولي لشـهر أكتوبر 2019، أي قبل انتشـار جائحة »كوفيد-19«، إلى أن العالم 
سـيحتاج إلـى اسـتثمارات كبيـرة فـي البنيـة التحتيـة لدعم جهود التخفيـف والتكيف مع 

ظاهـرة التغيـرات المناخيـة تقـدر بنحـو 90 تريليـون دوالر بحلـول عـام 2030.

واالجتماعيـة  االقتصاديـة  المتحـدة  األمـم  لجنـة  أعـدت  العربـي،  المسـتوى  وعلـى 
لغـرب آسـيا   )اإلسـكوا( فـي عـام 2019، تقريـًرا فنًيـا بعنـوان »تمويـل العمـل المناخـي 
المنطقـة  إلـى  المناخـي  العمـل  تمويـل  تدفقـات  فيـه  قّيمـت  العربيـة«،  المنطقـة  فـي 
واحتياجاتهـا التمويليـة وفًقـا للتقاريـر الوطنيـة التـي رفعتهـا الـدول العربيـة بموجـب 
اتفـاق باريـس. وبلـغ مجمـوع هـذه التقديـرات )التي حددتها 11 دولة( 378 مليار دوالر، 
91% منها كان مشـروًطا بالدعم المالي الدولي العام، وهو رقم ال يُقارن بحجم الدعم 

الدولـي الـذي تلقتـه هـذه الـدول بالفعـل.

ويعنــي مــا ســبق أن العالــم ال يــزال بعيــدا جــًدا عــن توفيــر االحتياجــات التمويليــة 
المناخيــة  التغيــرات  فــي مواجهــة ظاهــرة  المنشــودة  أهدافــه  لتحقيــق  الازمــة 
ــم إحــرازه فــي  ــذي يت واالحتبــاس الحــراري، وذلــك بالرغــم مــن التقــدم البطــيء ال
هــذا المجــال، ومــن هنــا كان هــذا الملــف حاضــًرا وبقــوة علــى أجنــدة قمــة »كــوب-

ــة. ــة شــرم الشــيخ المصري ــي مدين 27« ف

ثانًيا: قمة كوب 27.. اختراق مهم في ملف التمويل
اســتناداً لمــا ســبق، رفعــت قمــة »كــوب-27« بشــرم الشــيخ شــعار »مًعــا مــن أجــل 
التنفيــذ«، مركــزة بصــورة خاصــة علــى تنفيــذ التعهــدات الســابقة أكثــر مــن إعــان 
مزيــد مــن التعهــدات غيــر المطبقــة، فالمشــكلة دائًمــا تكمــن فــي التنفيــذ ووضــع 
اآلليــات المحــددة لتطبيــق مــا يتــم التوصــل إليــه مــن تعهــدات والتزامــات. ومــن هنــا 
ــذ  ــق مــن أجــل تنفي ــة للتطبي ــة قابل ــات واقعي ــم مقارب ــى تقدي ــز القاهــرة عل جــاء تركي
التعهــدات الســابقة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بملــف التمويــل، ألن التمويــل هــو الركيــزة 
األساســية لتنفيــذ االلتــزام، والتحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، كمــا ذكــر رئيــس الوزراء 
ــه خــال إحــدى جلســات المؤتمــر. ــي« فــي كلمت ــور »مصطفــى مدبول المصــري الدكت

العالـــم  يـــزال  ال 
توفيـــر  عـــن  جـــًدا  بعيـــدا 
التمويليـــة  االحتياجـــات 
أهدافـــه  لتحقيـــق  الالزمـــة 
مواجهـــة  فـــي  المنشـــودة 
التغيـــرات  ظاهـــرة 
واالحتبـــاس  المناخيـــة 
بالرغـــم  وذلـــك  الحـــراري، 
البطـــيء  التقـــدم  مـــن 
الـــذي يتـــم إحـــرازه فـــي هـــذا 

المجـــال.  
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ضمـن هـذا السـياق تصـدرت قضيـة تمويـل المنـاخ مناقشـات قمـة »كـوب-27«، حيـث 
ُطرحـت الكثيـر مـن القضايـا للحـوار البنـاء بما في ذلك: أهمية تعزيز دور القطاع المالي 
فـي تحفيـز التحـول إلـى االقتصـاد المسـتدام، وسـبل الوصـول إلـى التمويـل منخفـض 
التكلفـة، واسـتخدام أدوات التمويـل المبتكـر والديـون السـيادية مـن أجل االسـتدامة، كما 
تـم تسـليط الضـوء علـى التمويـل الخـاص كضـرورة مهمـة لتقديـم التمويـل الـازم للحـد 
مـن االحتبـاس الحـراري، إلـى جانـب بحـث سـبل زيـادة القـدرة علـى التعامـل المصرفـي 
وجاذبيـة المسـتثمرين لمشـروعات التكيـف مـع التحديـات المناخيـة، وغيـر ذلـك الكثيـر 
مـن القضايـا التـي تمـت مناقشـتها، وخاصـة فـي »يـوم التمويـل«. وكانـت الفكـرة الرئيسـة 
التـي ركـز عليهـا المؤتمـر فـي هـذا اليـوم تتمثـل في الدعـوة إلى مضاعفـة التمويل بحلول 
عـام 2050، مقارنـة بمسـتويات عـام 2019 مـن خـال التـزام البلـدان المتقدمـة بزيـادة 

التمويـل حتـى تطمئـن البلـدان الناميـة إلـى أنـه لـن يتخلـف أحـد عـن الركـب.

كمــا تــم طــرح العديــد مــن المبــادرات المهمــة فــي هــذا المؤتمــر، ومــن أبرزهــا 
مبــادرة »خفــض تكلفــة االقتــراض األخضــر والمســتدام« فــي البلــدان المعرضــة 
لتغيــر المنــاخ، التــي أطلقتهــا الرئاســة المصريــة لمؤتمــر »كــوب- 27« و«اللجنــة 
االقتصاديــة الخاصــة بإفريقيــا« التابعــة لأمــم المتحــدة، والتــي مــن المتوّقــع أن 
تســاعد فــي بنــاء تمويــل أعمــق وأكثــر مرونــة واســتدامة لتســريع التعافــي األخضــر 
بعــد »كوفيــد-19« مــن خــال آليــات مختلفــة. مــن بينهــا »الســندات الخضــراء 
واالجتماعيــة والمســتدامة« لســد الفجــوات الماليــة ألهــداف التنميــة المســتدامة.

لكــن االختــراق األهــم والنجــاح األبــرز لمؤتمــر »كــوب-27« تمثــل فــي إدراج مقتــرح 
بنــد الخســائر واألضــرار فــي جــدول أعمــال المؤتمــر، والــذي يشــير إلــى دعــوة 
الــدول الصناعيــة لتقديــم تمويــات إلــى البلــدان األقــل نمــًوا والتــي تواجــه كــوارث 
بســبب تغيــر المنــاخ، وإعــان المفاوضيــن فــي القمــة عــن االتفــاق علــى مــا يســمى 
مســبوق«،  غيــر  »اختــراق  بأنــه  وصــف  فيمــا  واألضــرار«،  الخســائر  بـ«صنــدوق 
لتعويــض الــدول الفقيــرة التــي تعانــي تبعــات المشــكات المناخيــة، وذلــك بالرغــم 
مــن أن هــذه الخطــوة لــم تكتمــل، حيــث لــم تتمكــن أطــراف القمــة مــن االتفــاق علــى 
ملفــات أخــرى تفصيليــة، ســيتم ترحيلهــا إلــى قمــة العــام المقبــل المقــرر إقامتهــا فــي 
ــة اإلمــارات، ومــن بينهــا آليــات تنفيــذ الصنــدوق، والخطــوات الــازم اتخاذهــا  دول

نحــو تحقيــق المزيــد مــن خفــض االنبعاثــات.

وأهميــة هــذا اإلنجــاز الــذي يحســب للدبلوماســية المصريــة، أنــه تــم فــي ظــل 
ــث  ــي، حي ــاون الدول ــف التع ــي مل ــق أي إنجــاز ف ــة لتحقي ــر مواتي ــة غي ظــروف دولي
عقــدت قمــة »كــوب-27« فــي وقــت تشــهد فيــه العاقــات الصينيــة- األمريكيــة توتــًرا 
كبيــًرا علــى خلفيــة أزمــة تايــوان انعكــس علــى التعــاون بينهمــا فــي ملــف المنــاخ، وفــي 
ــة الحــرب  ــى خلفي ــة توترهــا عل ــة- الروســية قم ــات الغربي ــه العاق ــت في وقــت بلغ

ــة التـــي  ــرة الرئيسـ الفكـ
»كـــوب-  مؤتمـــر  عليهـــا  ركـــز 
الدعـــوة  فـــي  تمثلـــت   »27
التمويـــل  مضاعفـــة  إلـــى 
بحلـــول عـــام 2050، مقارنـــة 
مـــن   2019 عـــام  بمســـتويات 
البلـــدان  التـــزام  خـــالل 
المتقدمـــة بزيـــادة التمويـــل 
البلـــدان  تطمئـــن  حتـــى 
الناميـــة إلـــى أنـــه لـــن يتخلـــف 

الركـــب.   عـــن  أحـــد 
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فــي أوكرانيــا، والتــي اســتنزفت عشــرات مليــارات الــدوالرات  مــن الجانبيــن أنفقــت 
لتمويــل الحــرب، ناهيــك عــن التداعيــات األخــرى التــي خلفتهــا هــذه الحــرب ومــن 
قبلهــا تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتعطــل ساســل اإلمــداد 
والتوريــد العالميــة وتراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي وارتفــاع معــدالت التضخــم 
والبطالــة، ونشــوء أزمــة طاقــة غيــر مســبوقة، وهــي عوامــل كان مــن المتوقــع أن تدفع 
بأجنــدة العمــل المناخــي إلــى الخلــف فــي قائمــة أولويــات الــدول الكبــرى المعنيــة. 
ومــن ثــم فــإن تحقيــق هــذا اإلنجــاز فــي مثــل هــذه الظــروف، لــم يكــن باألمــر الهيــن.

ثالًثا: مستقبل خيارات التمويل
رغـم النجـاح الـذي أحرزتـه قمـة »كـوب -27« فـي ملـف التمويـل، فـإن تحقيـق اختراق 
مهـم وذي تأثيـر كبيـر فـي هـذا الجانـب ال يـزال يحتـاج إلـى جهـود ضخمـة وكبيـرة، 
الحالـي  التمويـل  حجـم  بيـن  الفجـوة  ضخامـة  أولهـا:  اعتبـارات؛  ثاثـة  ضـوء  فـي 
واالحتياجـات التمويليـة المطلوبـة لتحقيـق أهـداف التخفيـف والتكيـف المقـررة فـي 
اتفـاق باريـس. وثانيهـا: تراجـع أولويـة قضايـا المنـاخ فـي قائمـة اهتمامـات كثيـر مـن 
الـدول، وال سـيما فـي أوقـات األزمـات الدوليـة كمـا هـو الحـال فـي الوقـت الراهـن 
الـذي تواجـه فيـه مختلـف دول العالـم ضغوطـات اقتصاديـة كبيـرة تؤثـر بالسـلب علـى 
خططهـا التمويليـة الموجهـة للتصـدي لظاهـرة االحتبـاس الحـراري، بمـا فـي ذلـك 
أزمـة الطاقـة التـي دفعـت بعـدة دول للعـودة إلـى إنتاج واسـتخدام الفحـم في محطات 
توليـد الطاقـة. وثالثهـا: عـدم وضـوح المكاسـب المحتملـة مـن عوائـد المشـروعات 
االسـتثمارية الموجهـة لدعـم جهـود التصـدي للتغيـرات المناخيـة فـي الـدول الناميـة، 
الكبيـرة لهـذه االسـتثمارات، حيـث ذكـر  التـي تؤكـد الجـدوى  التقاريـر  بالرغـم مـن 
تقريـر للبنـك الدولـي عـام 2018 أن العمـل المناخـي الجـريء يمكـن أن يوفر مكاسـب 
اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دوالر حتى عام 2030، مقارنة بالعمل المعتاد.

ورغــم الصحــوة العالميــة فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة فــي الســنوات األخيــرة مــع 
تفاقــم خطــورة التداعيــات الناجمــة عنهــا، فــإن قــراءة الواقــع فــي ضــوء االعتبــارات 
ــى وإن تقلصــت  ــل ستســتمر فــي المســتقبل حت ــى أن أزمــة التموي الســابقة تشــير إل
الفجــوة التمويليــة بعــض الشــيء. ومــع ذلــك فــإن هنــاك بعض الجوانــب اإليجابية التي 
يمكــن رصدهــا، والتــي يمكــن أن تتعــزز مســتقبا، لعــل أبرزهــا زيــادة االســتثمارات 
الموجهــة لاقتصــاد األخضــر، ســواء علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، حيــث تشــير 
بعــض التقديــرات إلــى أن حجــم االقتصــاد األخضــر فــي العالــم بلــغ نحــو ثمانيــة 
تريليونــات دوالر، ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 12 تريليــون دوالر بحلــول عــام 2030، 
ــن عامــي 2009  ــوة بي ــا بق ــى أن هــذا القطــاع نم ــرات المتاحــة إل ــا تشــير التقدي كم
و2018 بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر بـــ 8%، متجــاوًزا بكثيــر االرتفــاع فــي إجمالــي الناتــج 

المحلــي العالمــي الــذي ارتفــع خــال الفتــرة نفســها بنحــو %2.6.

الـــذي  النجـــاح  رغـــم 
 »27- »كـــوب  قمـــة  أحرزتـــه 
فـــإن  التمويـــل،  فـــي ملـــف 
مهـــم  اختـــراق  تحقيـــق 
وذي تأثيـــر كبيـــر فـــي هـــذا 
يحتـــاج  يـــزال  ال  الجانـــب 
ضخمـــة  جهـــود  إلـــى 

وكبيـــرة.  
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وبالتوازي مع ذلك، شـهد التمويل األخضر نموا متزايًدا أيضا على المسـتويين الوطني والدولي، وذلك من خال تطوير 
العديـد مـن األدوات الماليـة الموجهـة لتمويـل العمـل المناخـي ومشـروعات التنميـة المسـتدامة، مثـل السـندات المصنفـة 
باعتبارهـا خضـراء، والقـروض الخضراء، وصناديق االسـتثمار الخضـراء، والتأمين األخضر، والصكوك الخضراء. فعلى 
سـبيل المثـال تشـير بيانـات شـركة »تومسـون رويتـرز«، إلـى أنـه تـم إصـدار ما مجموعـه 185.4 مليار دوالر من السـندات 
الخضـراء، فـي عـام 2019. كمـا حظـي موضـوع القـروض الخضـراء باهتمـام خـاص خـال مناقشـات قمـة »كـوب-27«، 
فيمـا تشـير البيانـات الوطنيـة المتاحـة إلـى تنـام كبيـر فـي حجـم هـذه القـروض كمصـدر للتمويـل األخضـر. ففـي الصيـن 
علـى سـبيل المثـال، بلغـت القـروض الخضـراء غيـر المسـددة حتـى نهايـة يونيـو 2022 نحـو 2.9 تريليـون دوالر أمريكـي 
بزيـادة 40% عـن العـام السـابق عليـه. وفـي اليابـان، قـدم البنـك المركـزي قروضـا ميسـرة بنحـو 26 مليـار دوالر لنحـو 63 

مؤسسـة ماليـة تعـزز القـروض الخضراء والمسـتدامة.

ومـن الجوانـب اإليجابيـة أيًضـا تزايـد الـدور الـذي تلعبـه الصناديـق الماليـة واالسـتثمارية الدولية في تمويل المشـروعات 
التـي تسـتهدف الحـد مـن االنبعاثـات والصديقـة للبيئـة، كالصنـدوق العالمـي للبنيـة التحتيـة، وصنـدوق االسـتثمار فـي 
األنشـطة المناخيـة، وصنـدوق سـد فجـوة التمويـل المناخـي فـي المـدن، الصنـدوق األخضـر للمنـاخ، وبرنامج التسـهيات 
االستشارية للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، وصندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات وصندوق 
المنافـع العامـة العالميـة التابـع للبنـك الدولـي لإلنشـاء والتعميـر. ورغـم أن هـذا التمويـل اليـزال دون المسـتوى المأمـول، 

فـإن التوجـه هـو نحـو زيـادة هـذا الـدور في المسـتقبل.

يُضـــاف إلـــى ذلـــك تعـــدد المبـــادرات المطروحـــة علـــى المســـتوى الدولـــي واإلقليمـــي لدعـــم االســـتثمارات المســـتقبلية 
الموجهـــة للعمـــل المناخـــي، ومـــن بيـــن هـــذه المبـــادرات المهمـــة توقيـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والواليـــات 
المتحـــدة األمريكيـــة العـــام الماضـــي شـــراكتهما االســـتراتيجية الســـتثمار 100 مليـــار دوالر فـــي تنفيـــذ مشـــروعات للطاقـــة 
النظيفـــة تبلـــغ طاقتهـــا اإلنتاجيـــة 100 جيجـــاوات فـــي كل مـــن دولـــة اإلمـــارات والواليـــات المتحـــدة ومختلـــف أنحـــاء 
العالـــم بحلـــول عـــام 2035؛ وذلـــك بهـــدف تعزيـــز أمـــن الطاقـــة ونشـــر تطبيقـــات التكنولوجيـــا النظيفـــة ودعـــم العمـــل 
المناخـــي، وإطـــاق تحالـــف االســـتجابة المســـبقة للصمـــود فـــي وجـــه الجفـــاف مـــن 25 دولـــة و20 هيئـــة خـــال قمـــة 
كـــوب-27، وإطـــاق الســـعودية مبـــادرة الشـــرق األوســـط األخضـــر وتقديـــم دعـــم لهـــا بقيمـــة 2.5 مليـــار دوالر، والمبـــادرة 
التـــي أعلنتهـــا منظمـــة التجـــارة العالميـــة إلزالـــة الحواجـــز التجاريـــة أمـــام الصناعـــات منخفضـــة الكربـــون، وغيرهـــا الكثيـــر 
مـــن المبـــادرات التـــي تؤكـــد تزايـــد االهتمـــام العالمـــي بقضيـــة تمويـــل العمـــل المناخـــي، كأســـاس لمواجهـــة التهديـــدات 

ـــا هـــذه الظاهـــرة. ـــي تفرضه الت

ـــم تصـــل إلـــى توافقـــات بشـــأن بعـــض تفاصيـــل وآليـــات  ـــاخ التـــي ُعقـــدت فـــي شـــرم الشـــيخ ل وختاًمـــا، رغـــم أن قمـــة المن
عمـــل »صنـــدوق الخســـائر واألضـــرار« الـــذي توافقـــت عليـــه الـــدول األطـــراف فـــي هـــذه القمـــة، فـــإن االهتمـــام الـــذي 
توليـــه دولـــة اإلمـــارات لقضيـــة التغيـــر المناخـــي، وســـعيها مـــن اآلن إلنجـــاح الـــدورة المقبلـــة لمؤتمـــر األطـــراف فـــي 
اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ »كـــوب-28« التـــي تســـتضيفها، يعـــزز التفـــاؤل بإمكانيـــة اســـتكمال 
ـــل العمـــل المناخـــي  ـــه قمـــة شـــرم الشـــيخ واســـتكماله باتجـــاه حـــل اإلشـــكالية المتعلقـــة بتموي ـــذي حققت هـــذا اإلنجـــاز ال

ـــي المســـتقبل. ـــة ف ـــرات المناخي ـــة لظاهـــرة التغي ـــة فاعل كأســـاس ألي مواجه
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مقدمة
ننطلــق فــي هــذه الدراســة التــي تتنــاول المســألة المناخيــة الراهنــة وتداعياتهــا 
الضــارة علــى الكوكــب ومواطنيــه مــن مقاربــة اقتصاديــة ــــ سياســية تحــاول أن تفســر 
االنهيــار الــذي طــال البيئــة ومــن ثــم التدهــور الــذي لحــق بالمنــاخ مــن زاويــة رؤيــة 
أوســع مــن الزاويــة العلمية/التقنيــة المحضــة. ولمــاذا بتنــا نعيــش زمــن التدهــور 

Climate Change Deterioration Era Degradation؟ المناخــي 

أي أننــا ســوف نتعاطــى مــع ملــف التغيــر المناخــي )*( ليــس باعتبــاره ملفــا فنيا/تقنيــا 
محضــا، وإنمــا باعتبــاره محصلــة لنظــام اقتصــادي عالمــي أدى التنافــس بين أقطابه 
ــة االقتصــاد  ــر عجل ــة مــن أجــل »تدوي ــروات والمــوارد الطبيعي ــى الث ــود ــــ عل ــــ لعق
العالمــي« إلــى حــدوث تغيــرات مناخيــة دراميــة أوصلــت البشــرية أن تعيــش »صيفــا 
طويــا«)**( كنايــة عــن دخــول العالــم زمنــا حــارا، فــاق المعــدالت الطبيعيــة بامتيــاز، 
بفعــل ظاهــرة »االحتــرار« التــي مــن شــأنها إحــداث تغييــر جــذري فــي دورة الميــاه 
علــى األرض، ترتــب عليهــا اإلخــال الفــادح بالتوازنــات اإليكولوجيــة؛ ممــا أدى إلــى 
»تصــادم الحضــارة اإلنســانية مــع العالــم الطبيعــي« والتســبب فــي أضــرار جســيمة 
ــر الكوكــب  ــة تدمي ــة والبشــرية، ممــا ضاعــف مــن احتمالي ــة والبيئي للنظــم الطبيعي

وانقــراض نســبة قــد تصــل إلــى 40% مــن الكائنــات الحيــة التــي تعيــش عليــه.

زمن التدهور المناخي
الخطر الداهم منذ نصف قرن )1972 ــ 2022(

مقاربة متعددة المستويات

مــرقــــــــــــــص ســمــيـــــــــــر  أ. 

كاتب ومفكر سياسي - وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر

أدى التنافـــس بيـــن أقطاب 
العالمـــي  االقتصـــادي  النظـــام 
-لعقـــود- علـــى الثـــروات والموارد 
»تدويـــر  أجـــل  مـــن  الطبيعيـــة 
عجلـــة االقتصـــاد العالمـــي« إلـــى 
حـــدوث تغيـــرات مناخيـــة دراميـــة 
أوصلـــت البشـــرية إلـــى أن تعيـــش 

طويـــال«..   »صيفـــا 

)*( مصطلـح تغيـر المنـاخ يشـير إلـى تغيـر فـي حالـة المنـاخ يمكـن تحديـده (عـن طريـق اسـتخدام اختبـارات إحصائيـة مثـا )بتغيـرات فـي متوسـط 
خصائصـه و/أو تقلبهـا، ويـدوم لفتـرة متطاولـة تـدوم عمومـا عقـودا أو فتـرات أطـول مـن ذلـك. وقـد يعـزى تغير المنـاخ إلى عمليات داخليـة طبيعية أو 
تأثيرات خارجية، أو تغييرات مسـتمرة بشـرية المنشـأ في تركيب الغاف الجوي واسـتخدام األراضي. وياحظ أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشـأن تغيـر المنـاخ (UNFCCC) تعّرفـه فـي المـادة األولـى منهـا التغيـر فـي المنـاخ الـذي يعـزى بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة إلى النشـاط البشـري 

الـذي يغيـر مـن تكويـن الغـاف الجـوي للعالـم، والـذي يكـون إضافـة إلـى التقلبيـة فـي المنـاخ الطبيعـي الماحظـة خـال فتـرات زمنيـة متماثلة.
)**( تعبيـر صكـه عالـم األنثروبولوجيـا وتاريـخ الحضـارة فـي جامعـة سـانتا باربـارة بكاليفورنيـا »برايـان فاجـان«، وجعلـه عنوانـا لكتابه: »الصيـف الطويل: 

دور المنـاخ فـي تغييـر الحضـارة«، ترجمـة مصطفـى إبراهيـم فهمـي، سلسـلة عالـم المعرفـة رقـم 340 يونيـو 2007. 
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وفـــي مطلـــع العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن الراهـــن، تـــم 
ــة  ــة، االقتصاديـ ــوان الطيـــف األكاديميـ ــن ألـ ــق بيـ التوافـ
واالجتماعيـــة، علـــى أن النظـــام االقتصـــادي الســـائد 
ــا  ــا جوهريـ ــه تناقضـ ــل بتوجهاتـ ــود يمثـ ــدى عقـ ــى مـ علـ
مـــع ســـامة وصحـــة المنـــاخ، حيـــث يجـــور بخياراتـــه 
الصناعيـــة علـــى البيئـــة والطبيعـــة، ممـــا يُحـــدث تغيـــرات 
مناخيـــة مدمـــرة للكوكـــب ومواطنيـــه. فارتفـــاع درجـــة 
ـــم يكـــن نتيجـــة  ـــا الطبيعـــي ل حـــرارة الكوكـــب عـــن معدله
لتحـــوالت طبيعيـــة محضـــة، وإنمـــا هـــو نتـــاج أفعـــال 
بشـــرية المنشـــأ »Anthropogenic«، وبتتبـــع طبيعـــة 
ــاس -  ــن - باألسـ ــا يكمـ ــن أن جذرهـ ــال تبيـ ــذه األفعـ هـ
فـــي الرغبـــة الجامحـــة للرأســـمالية العالميـــة فـــي تعظيـــم 

ــارات.  ــة اعتبـ ــر أليـ ــا النظـ ــا دونمـ أرباحهـ

حـــرارة  درجـــة  ارتفـــاع 
معدلهـــا  عـــن  الكوكـــب 
الطبيعـــي لـــم يكـــن نتيجـــة 
لتحوالت طبيعية محضة، 
أفعـــال  نتـــاج  هـــو  وإنمـــا 
وتكمـــن  المنشـــأ،  بشـــرية 
باألســـاس  األفعـــال  هـــذه 
الجامحـــة  الرغبـــة  فـــي 
للرأســـمالية العالميـــة فـــي 
دونمـــا  أرباحهـــا  تعظيـــم 

النظـــر ألية اعتبارات.  

ومـــن ثـــّم، عملـــت علـــى اســـتخدام طاقـــة ســـوداء رخيصـــة 
ـــة« فـــي أجـــواء  فـــي الصناعـــات المختلفـــة تبعـــث »الكربن
العالـــم: شـــماله وجنوبـــه، الغنـــي والصاعـــد والفقيـــر، 
غربـــه القديـــم وشـــرقه، الصاعـــد، الجديـــد)*(؛ ممـــا أدى 
فـــي النهايـــة إلـــى أن يواجـــه العالـــم - ليـــس فقـــط - 
كارثـــة اقتصاديـــة وسياســـية وصحيـــة وإنمـــا حضاريـــة 
وإنســـانية شـــاملة. وهـــو مـــا نبـــه إليـــه مبكـــرا فـــي عـــام 
2009 أحـــد أهـــم علمـــاء االجتمـــاع المعاصريـــن »أنتونـــي 
ــات  ــون: »سياسـ ــه المعنـ ــي كتابـ ــا( فـ ــز« )84 عامـ جيدنـ
 ،The Politics of Climate Change »تغيـــر المنـــاخ
حيـــث تنـــاول األزمـــة التـــي لحقـــت بالمنـــاخ العالمـــي ومـــا 
ــل  ــوارث«، مقابـ ــس« و«كـ ــن »كوابيـ ــك مـ ــن ذلـ ــينتج عـ سـ
للحيلولـــة  المطلوبـــة  الازمة/السياســـات  »األحـــام« 

دون نهايـــة العالـــم.)1(

)*( سـمير مرقـص، ورقـة غيـر منشـورة قدمـت عـام 2013 لمجموعـة العمـل المعنيـة بوضـع رؤيـة اسـتراتيجية مصريـة للمجتمـع الدولـي 2030 إلـى وزارة 
الخارجيـة المصريـة. وقمـت بتطويرهـا مـن خـال أوراق متعـددة ومقـاالت باألهـرام، حيـث وصفـت الصـراع الراهـن مبكـرا بأنـه صراع الغـرب القديم 

والشـرق الجديـد البـازغ أو صـراع اإلمبرياليـات الجديدة.

أوًلا: العالم والتدهور المناخي: من االنتباه إلى التحذير 
إلى النداءات بعد األخيرة

1( االنتباه:
أدرك اإلنسـان منـذ وقـت مبكـر أن هنـاك تغيـرا يطـرأ علـى المنـاخ ولكـن لـم يعلـم ما 
سـوف تحدثـه هـذه التغيـرات مـن أضـرار علـى الكوكـب ومواطنيـه. ومع مـرور الوقت 
اسـتطاع العقـل اإلنسـاني أن يرصـد انطـاق انبعاثـات مـن الطبيعـة هـي المسـؤولة 
عـن هـذه األضـرار. وفـي مرحلـة الحقـة، أثبـت العلمـاء أن هنـاك عاقـة وثيقـة بيـن 
االكتشـافات المتناميـة للفحـم والنفـط وحديثـا الغـاز، واالسـتخدام المتزايد من قبل 
ـ للوقود الحفـري في صناعاتها. ويمكن  ــ خاصـة دول المركـزـ  دول العالـم المعاصـرـ 
القـول إن العالـم السـويدي Svante Arrhenius، فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، 
لـه السـبق فـي التنبيـه بوضـوح إلـى أن حـرق الفحـم والبتـرول يزيـد مـن كميـة غـاز 
ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الجـو، ممـا يزيد مـن ارتفاع حرارة الجو. وفي سـنة 1963 
بـات معلومـا أن ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الجـو تـزداد كميتـه سـنة بعـد سـنة بفضـل 

القياسـات الجويـة لـه التـي قـام بهـا العالـم Charles Keeling فـي سـنة 1958.)2(
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ـ هـو: »إنقاذ  ــ آنـذاكـ  األهـم الـذي حمـل عنوانـا صادمـاـ 
كوكبنـا: التحديـات واآلمـال«، وهـو التقريـر الـذي أُعـد 
تحـت إشـراف العالـم البيئي المصـري الرائد »مصطفى 
كمـال طلبـة« )1922ـــ 2016(، حيـث تضمـن فـي فصلـه 

الثانـي والعشـرين، واألخيـر، نصـا مـا يلـي: 

ــ ممـا سـبقت اإلشـارة إليه  »إن مـا يثيـر القلـق أنـه بعـد عقـدـ 
ـــ مـا يـزال هـذا القـول سـاريا ومـا يـزال كثيـر مـن الشـواغل 
التـي حـددت فـي تقريـر سـابق باقيـة علـى حالهـا. فهنـاك 
فجـوات خطيـرة فـي فهمنـا للبيئـة، وفـي قدرتنـا علـى تقديـر 
تكلفـة إصـاح األضـرار التـي ألحقناهـا بهـا، وفـي تقديرنـا 
تبعـات اإلخفـاق فـي اتخـاذ إجـراء سـريع لوقـف تدهورهـا. 
وبعـد عشـرين عامـا مـن مؤتمـر اسـتكهولم ليس فـي اإلمكان 
تقديـم وصـف شـامل لحالـة البيئـة العالميـة أو القـول بثقـة 
السياسـية  اإلرادة  أو  المعرفـة  لديهـا  العالـم  حكومـات  إن 
لمعالجـة المشـاكل العالميـة التـي نعلم بوجودهـا بالفعل«. )6(

3( النداءات ما بعد األخيرة:
تقاريـر  تضمنتهـا  التـي  المبكـرة  التحذيـرات  فـي ضـوء 
نـادي رومـا )1972(، واألمـم المتحـدة )1982 و1992(، 
أخـذ يتبلـور، مـع مـرور الوقـت، وعلـى مـدى نصـف قـرن، 
تبنـي  أجـل  مـن  القصـوى  األهميـة  حيـال  كونيـا  وعيـا 
الكوكـب ومواطنيـه؛  سياسـات عالميـة ومحليـة لحمايـة 
البيئـي)**( االنهيـار  عصـر  عليـه:  يُطلـق  بـات   ممـا 
The Age of Environmental Breakdown، ومـا 
ــ بالتبعيـةـ  أن نطلـق عليه زمـن التدهور المناخي،  يمكـنـ 
مصيريـة  أليمـة  تداعيـات  مـن  عليهمـا  سـيترتب  ومـا 
ووجوديـة. وقـد هدفـت هـذه النـداءات إلـى سـرعة العمل 
الكونـي المشـترك ليـس مـن أجـل حمايـة الحاضـر فقـط 
وإنمـا لضمـان مسـتقبل مزدهر ومنتعـش في ضوء األخذ 

بسياسـات إنسـانية تنمويـة مسـتدامة. 

وفــي ضــوء هــذا التطــور، عملــت الجهــات األكاديميــة 
علــى بحــث أســباب هــذه االنبعاثــات وتداعياتهــا علــى 
الطبيعــة واإلنســان لوقــف التدهــور المناخــي وتخفيــف 

ــر.)3( ــذا التغي ــة له ــار الضــارة المواكب اآلث

2( التحذير:
يرجــع ألســتاذ اســتراتيجية المنــاخ بالنرويــج »يورجــن 
إلــى  النظــر  لفــت  فــي  الفضــل  عامــا(   77( رانــدرز« 
ــد  ــة. فق ــرات المناخي ــات التغي ــم تداعي أخطــار، ومــن ث
حــذر العالــم فــي دراســته ـ التــي تضمنهــا كتــاب »حــدود 
النمــو« الصــادر فــي ســنة 1972)*(، فيمــا عــرف بتقريــر 
ــذ 50 ســنة بالتمــام والكمــال ــــ مــن  ــادي رومــا، أي من ن
»إنهــاك البيئــة«، والــذي »ســيؤدي إلــى اختــاالت مناخية 

ــر الكوكــب«.  ــا تدمي ســيكون مــن نتيجته

ويأتـي التحذيـر فـي سـياق مـا وصفـه ـــ آنـذاك ـــ التقريـر 
)4( .Predicament of Mankind »بمـأزق البشـرية«

ولـم يمـر وقـت طويـل حتـى صـدر تقريـر األمـم المتحـدة 
حـول: »حالـة البيئـة العالميـة 1972 ـــ 1982«، حيـث نص 
فـي خاتمتـه بصـورة واضحـة علـى مـا يلي: »خـال مؤتمر 
النظـام  بـأن  افتـراض  هنـاك  كان   )1972( اسـتكهولم 
اإلقليميـة  والمجموعـات  الوطنيـة  للحكومـات  العالمـي 
والوكاالت الدولية لديه السـلطة للقيام بعمل فعال... في 
بدايـة الثمانينيـات، قلـت الثقـة فـي مقدرة النظـم اإلدارية 
والتقنيـات  المبـادئ،  تطبيـق  علـى  والدوليـة  الوطنيـة 
المعروفـة، وفـي فعاليـة المناقشـات الدوليـة التـي تـؤدي 
إلـى العمـل... وتمثـل إعـادة الثقة واإلجمـاع في الرأي في 
هـذه المجـاالت أكبـر تحـٍد يواجـه مـن يحاولـون تحسـين 

البيئـة فـي العالـم خـال الثمانينيـات«. )5(

وبعـد عشـر سـنوات )1992(، صـدر التقريـر التاريخـي 

)*( طبع من هذا الكتاب التاريخي خمس طبعات في السنة األولى لطبعه.
 Mathew Lawrence & Laurie Laybourn – Langton, Planet on Fire: A Manifesto for the Age of :ورد هـذا المصطلـح فـي كتـاب )**(

.Environmental Breakdown, (London & N.Y.: Verso, 2021). منـه اسـتلهمنا عنـوان هـذه الورقـة: »زمـن التدهـور المناخـي«.
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ومــن ثــم واكــب هــذه النــداءات نقلــة نوعيــة فــي الحقــل 
تأســس  الــذي  اإليكولوجيــا  أو  البيئــة  لعلــم  المعرفــي 
ــم فلســفة  ــة القــرن التاســع عشــر فيمــا عــرف بعل بنهاي
البيئــة. فلقــد كان علــم البيئــة باألســاس معنيــا بالدراســة 
ــا كوكــب األرض،  ــي يتشــكل منه الوصفيــة للعناصــر الت
ــة  ــة، الظواهــر المناخي ــة المختلف ــل: عناصــر الطبيع مث

المتعددة،...إلــخ.

ومـن ثـّم، تطـور علـم اإليكولوجيـا وبات يُعـرف بأنه العلم 
الـذي يـدرس العاقـات المتبادلـة بيـن الكائنـات الحيـة 
والبيئـة التـي تعيـش فيهـا، ويتخـذ موضوًعـا لـه كل مـن:

المنظومات البيئية: النهر والبحر والغابة والصحراء.  	

النطاقات: الجوية والمائية واليابسة والحيوية. 	

النطـــاق  	 تُعـــد  التـــي  ككل:  األرضيـــة  الكـــرة 
الشـــامل. اإليكولوجـــي 

وتطــور هــذا الحقــل المعرفــي لدراســة مــا اعتــرى البيئــة 
مــن أزمــة مركبــة تعبــر عــن مــدى مــا طــال العاقــات 
الداخليــة الكليــة لإليكولوجيــا بمنظوماتهــا الرئيســية 

ــاالت.  ــة مــن اخت والفرعي

أصبــح  مركبــا  علمــا  اإليكولوجيــا  أصبحــت  ثــّم،  ومــن 
ثالثــة  بيــن  المتبادلــة  العالقــات  فــي  يبحــث  أن  عليــه 

متداخلــة: مســتويات 

المستوى المادي )العناصر المادية في الطبيعة(.	 

المستوى الحي )الكائنات الحية(.	 

مستوى اإلنسان. 	 

وفــي ضــوء مــا ســبق، بــدأت موجــة معرفيــة عرفــت 
الطبيعيــة  العلــوم  تلــون  تعكــس  العلــوم  باخضــرار 
ــا، كمــا  ــم واألفــكار المســتعارة مــن اإليكولوجي بالمفاهي
الخضــراء  اإلنســانية  العلــوم  لحقــل  الطريــق  فتحــت 
واإلنســانية  والفكريــة  والقيميــة  الفلســفية  بأبعادهــا 

المعاصــرة.)7(

ويأتــي اخضــرار الدراســات اإلنســانية ليســتكمل تحليــل 
البيئــي  النفــس  علــم  تأســس  وعليــه  البيئــة.  األزمــة 
واالقتصــاد البيئــي والتاريــخ البيئــي والدراســات الدينيــة 
بــن  العاقــة  وكذلــك  البيئــي،  والنقــد  اإليكولوجيــة 

والبيئــة. السياســة 

الثــري  األفــكار  وعالــم  األدبيــات  فــي  التطــور  واكــب 
يلــي: كمــا  الفعاليــات،  مــن  العديــد 

أوًلا: لقــاءات القمــة العالميــة المتعلقــة بالتنميــة أوال 
فالتنميــة المســتدامة الحقــا )جوهانســبرج 2002(.

ثانيــا: القمــم والبروتكــوالت التــي تتعلق بالمناخ والبيئة 
مثــل: بروتوكــول كيوتــو )1997(، وتعدياتــه التــي جــرت 
فــي )2007(، واتفــاق باريــس )2015(، إلــخ. ويشــير أحد 
الباحثيــن إلــى أنــه فــي الفتــرة مــا بيــن ســنتي 1997 
كيوتــو و2007  اتفاقيــة  توقيــع  فيهــا  تــم  التــي  الســنة 
الكوكــب  أوصــل  ممــا   .%35 بنســبة  االنبعاثــات  زادت 
إلــى: حالــة مناخيــة واقتصاديــة وتنمويــة مرضيــة رهيبــة 
المرضيــة  الحالــة  هــذه  دفعــت  وقــد   )8(  »morbid«
للكوكــب، والتــي باتــت حــادة ومزمنــة، إلــى أن تصبــح 
فعاليــات اللقــاءات المذكــورة بمثابــة نــداءات متأخــرة 
ــرا ــــ عــن الموعــد  ــق فــي ســاعة متأخــرة )9( ــــ كثي تنطل

ــه.  ــق في ــذي يجــب أن تنطل ال

وأكــد هــذه الحالــة البائســة »رانــدرز« الــذي انكــب منــذ 
أن أطلــق صرختــه قبــل 50 ســنة علــى المتابعــة العلميــة 
لأثــر الكارثــي للتغيــرات المناخيــة، فتوصــل مــن خــال 
بحــث علمــي جماعــي إلــى أن كوكــب األرض قــد وصــل 
»ارتفــاع درجــة حــرارة  إلــى نقطــة الاعــودة؛ بســبب 
األرض نتيجــة انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
أن  كمــا  للبيئــة.  الُمنهكــة  البشــرية«  األنشــطة  بفعــل 
اســتمرار درجــات الحــرارة فــي االرتفــاع يعنــي تنامــي 
االنبعاثــات الضــارة التــي تتكــون مــن مركبــات الكربــون 
الضــارة، وهــي حالــة أطلقنــا عليهــا« الكربنــة« التــي لهــا 
ــه. وال  ــب ومواطني ــر الكوك ــى مصي ــة عل ــات كارثي تداعي
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يمكــن مواجهــة هــذه التداعيــات مــا لــم يتــم التوقــف الفــوري عــن اســتخدام الوقــود 
ــون مــن  ــي أكســيد الكرب ــص ســنويا مــن 33 جيجــا طــن مــن ثان ــوري، والتخل األحف
ــون  ــي أكســيد الكرب ــات مســتدامة الحتجــاز غــاز ثان ــكار تقني الغــاف الجــوي، وابت
مــن الغــاف الجــوي، وهــي عمليــة تعنــي لزوميــة إحــداث تغيــرات شــاملة فــي أنمــاط 

النشــاطات البشــرية االقتصاديــة الكبــرى. 

وبلغــة أخــرى، إجــراء تحــوالت جذريــة فــي النظــام االقتصــادي القائــم ذي الطبيعــة 
الرأســمالية، ممــا يعنــي أن ملــف التغيــر المناخــي ليــس ملفــا تقنيــا محضــا بــل هــو 

اقتصــادي فــي المقــام األول واجتماعــي وإنســاني أيضــا. )10(

ويلخــص الشــكل التالــي رقــم )1( مراحــل ردة فعــل العالــم حيــال المنــاخ وتغيــره وأثــره 
علــى الكوكــب ومواطنيه. 

خـــالل الفترة ما بين 
ســـنتي 1997 -السنة التي 
تـــم فيهـــا توقيـــع اتفاقيـــة 
زادت  و2007،  كيوتـــو- 
 ،%35 بنســـبة  االنبعاثـــات 
الكوكـــب  أوصـــل  مـــا  وهـــو 
مناخيـــة  حالـــة  إلـــى 
وتنمويـــة  واقتصاديـــة 

رهيبـــة.   َمَرضيـــة 

وبعــد، وممــا ســبق، ســوف نســتعرض فــي دراســتنا التدهــور المناخــي مــن زاويتيــن همــا مــا يلــي:  أوال: االقتصــاد العالمــي، 
وثانيــا: النظــام العالمــي، وباألخيــر نطــرح تصورنــا المســتقبلي فيمــا أطلقنــا عليــه اإليكولوجيا المواطنية/اإلنســانية. 

)1( االنتباه العلمي 

مطلع الستينيات

)3( النداءات ما بعد األخيرة

)انطاق فعاليات التنمية، والتنمية المستدامة، وقمم األرض والبيئة والمناخ، مع نهاية األلفية الثانية ومطلع األلفية الثالثة(

)2( التحذير من التدهور 

المناخي )1972(
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مـــن  كثيـــر  تتفـــق 
باختـــالف  الدراســـات 
علـــى  توجهـــات أصحابهـــا 
مـــن  المنـــاخ  طـــال  مـــا  أن 
ـــا،  تاريخًيّ يرجـــع  تدهـــور 
إلـــى  األول،  المقـــام  وفـــي 
االقتصـــادي  النظـــام 
التوجـــه  ذي  العالمـــي 
ســـاد  الـــذي  الرأســـمالي 
الحـــرب  عقـــب  العالـــم 

الثانيـــة.   العالميـــة 

ثانًيــا: النظــام االقتصــادي الرأســمالي العالمــي والتدهــور 
المناخــي أو الرأســمالية الجائــرة: رأســمالية االصطــدام - 

رأســمالية المنــاخ - رأســمالية الكــوارث

)1( المنعطف التاريخي الذي لفت النظر إلى المسؤول:
تتفـق كثيـر مـن الدراسـات باختـاف توجهـات أصحابهـا علـى أن مـا طـال المنـاخ مـن 
تدهـور يرجـع تاريخيـا، وفـي المقـام األول، إلـى النظام االقتصـادي العالمي ذي التوجه 
الرأسـمالي الـذي سـاد العالـم عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة، وفاقم من مسـؤولية هذا 
النظـام ميلـه إلـى األخـذ بالليبراليـة الجديـدة منذ سـنة 1980. وال شـك أن التحذيرات 
المتتاليـة التـي أطلقتهـا المنتديـات التنموية األممية مثل: نـادي روما)*( )1972(، ولجنة 
الجنـوب )**( )1990(، وكذلـك التـي أطلقتهـا مؤتمـرات األمـم المتحـدة المتعاقبـة منـذ 
سـتوكهولم 1972 إلـى يومنـا هـذا، كان لهـا األثـر الكبيـر فـي جعـل ملـف البيئة/المنـاخ 
علـى مائـدة البحـث الكوكبيـة. إال أنـه فـي أبريـل مـن عـام 1986، وقعـت كارثـة انفجـار 
الوحدة الرابعة من المفاعل النووي في محطة »تشـرنوبيل« )التي تقع شـمال أوكرانيا 
باالتحـاد السـوفيتي قبـل تفكيكـه(. وشـكلت هـذه الكارثة حالة من الهلـع الكوكبي، ليس 
فقـط بسـبب مـا يحدثـه التلـوث اإلشـعاعي مـن تدميـر لإلنسـان والطبيعـة. ولكـن ألن 
االنفجـار قـد كشـف عـن أن إنسـان/ مواطـن هـذا العصـر فـي خطـر دائـم. وأن وعـود 
الرفاهـة واالسـتقرار واألمـان التـي وعـدت بها اإلنسـانية عقب الحـرب العالمية الثانية 
- ناهيـك عـن أنهـا لـم تتحقـق إال للقلـة - باتـت عرضـة للضيـاع فـي أي وقـت دون أيـة 
قـدرة علـى المقاومـة الحقيقيـة مـن قبـل المواطـن/ اإلنسـان وحكومتـه فـي أي مـكان 

علـى ظهـر الكوكـب، خاصـة مـع عجـز المنظومـة الدوليـة وجـور الرأسـمالية.

)2( سلطة الخطر:
فـي ضـوء مـا سـبق، تبلـورت حقيقـة مؤلمـة خاصتهـا أن »هنـاك خطـرا دائمـا محدقا 
باإلنسـان/المواطن فـي كل مـكان يعطـل كل منظومـات الحمايـة التـي بنتهـا اإلنسـانية 
على مدى العصور، وأنه مهما تضاعفت المعرفة العلمية ونمت القوة المالية وتزايدت 
القدرة البشـرية فإن كل ما سـبق يظل عاجزا أمام الخطر الكارثي«، وأن لهذا الخطر 

)*( نـادي رومـا: مركـز أبحـاث، غيـر حكومـي، ُعنـي بالقضايـا واإلشـكاليات التـي تهـدد الجنـس البشـري وباتـت تمثـل تحديـات وجوديـة لمواطنـي الكوكـب، 
مثـل: النمـو الحضـري، واالنفجـار السـكاني، والتنميـة، واألوضـاع الماليـة العالميـة، وفقـدان القيـم، وسـوء اإلدارة الدولية لاقتصـاد العالمي، إلخ. أما 
فيمـا يتعلـق بالبيئـة فقـد أُفـرد لهـا قسـم خـاص، ويعـود لـه الفضـل والسـبق فـي التحذيـر مـن ظاهرة تسـخين سـطح األرض وانعكاسـاتها علـى الطاقة، 

ومـن ثـم التأكيـد علـى توفيـر بيئـة صالحة لبناء البشـرية.
)**( تأسسـت لجنـة الجنـوب عـام 1987 ورأسـها الرئيـس التنزانـي الراحـل جوليـوس نيريـري )1922 ـــ 1999(، وكانـت تضـم 27 عضـوا مـن النخبـة 
االقتصاديـة والسياسـية لـدول الجنـوب، وكان منهـم االقتصـادي المصـري الكبيـر إسـماعيل صبـري عبد الله. وقد عنيت لجنـة الجنوب بتقييم تجارب 
التنميـة المختلفـة لـدول الجنـوب، ولمـاذا آلـت هـذه التجـارب إلـى اإلخفـاق، ممـا جعـل عقـد الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي يوصـف بأنـه عقد ضائع 

بالنسـبة للتنميـة. صـدر التقريـر فـي 1990.
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سـلطة تديـره وتحركـه لمصالحهـا، حسـب عالـم االجتمـاع األلمانـي األشـهر بجامعـة 
ـــ 2015( فـي سـنة 1986)11(، حيـث كشـف العاقـة  ميونيـخ »أولريـخ بيـك« )1944 
والبيئـة  الجديـد  الليبرالـي  الرأسـمالي  االقتصـادي  النظـام  بيـن  )الخطـرة(  الضـارة 

والمنـاخ، والتـي تتسـم باالنتهازيـة فـي اسـتباحة انتهـاك الطبيعـة، وإنضـاب البيئـة. 

)3( رؤى متنوعة تدين النظام االقتصادي العالمي وتسلط الضوء 
على مســؤوليته في تدهور المناخ:

3. 1. رؤى راديكالية:)*( 

رؤية ناعومي كالين ورأسمالية الكوارث: 

تعكس المؤلفات)**( والجهود الميدانية للباحثة الكندية ناعومي كاين رؤية شاملة تربط 
ربطا وثيقا بين الرأسـمالية والتدهور المناخي، لذا تعد هي أول من وصف الرأسـمالية 
بأنهـا »رأسـمالية الكـوارث«، وهـو الوصف/المصطلـح الـذي بـات شـائعا ومنتشـرا فـي 
أدبيـات الحـركات البيئيـة والخضـراء. وتـرى »كايـن« أن التشـدد فـي التمسـك باقتصـاد 
السـوق المفتوح قد أدى إلى اشـتعال الكوكب مجتمعيا وبيئيا. ويتجلى هذا االشـتعال في 
التعاطـي الرأسـمالي »االسـتباحي«، عبـر الشـركات، للبيئـة والطبيعـة مـن جهة اسـتنزاف 
مواردهـا وطاقاتهـا الكامنـة وتدويرهـا بوسـائل رخيصة لتعظيم العائـد بأقصى ما يمكن، 
ممـا أدى فـي النهايـة إلـى ارتفـاع درجـات الحـرارة عـن معدالتهـا قبـل الثـورة الصناعيـة 
فـي القـرن الثامـن عشـر. فمنـذ عرفـت البشـرية القيـاس الـدوري لحـرارة األرض فـي 
عـام 1895، وجـد المعنيـون أنـه منـذ انطـاق سياسـات الليبراليـة الجديـدة المتوحشـة 
والشرسـة )سـنة 1980( حدث ما بات يُعرف باالختال الكوني الكبير اجتماعيا وبيئيا. 
فمـن جهـة، زادت درجـة حـرارة الجـو. ممـا نتـج عنـه الجفـاف، والحرائـق، واألعاصيـر، 
وانتشـار األمـراض، والتلـوث، والفيضانـات، إلخ. ولعل االحتـراق الممتد لغابات األمازون 
ــ المعروفة باسـم رئة العالم ــ في البرازيل التي تنتج ما يقرب من ربع نسـبة األكسـجين 
للعالم ليس بعيدا. ومن جهة أخرى تفاقمت الامسـاواة بين البشـر بفعل الضرر الفائق 
الـذي لحـق بالمناطـق الفقيـرة، ومـن ثـم الفقـراء الذين يقطنون بها، وهـو ما دفع »كاين« 
إلـى أن تُطلـق مصطلحهـا العبقـري »منـاخ الامسـاواة«، في كتابهـا قبل األخير »ال لم تعد 

كافيـة« )272 صفحـة ــ 2017(.  

أنـــه  المعنيـــون  وجـــد 
سياســـات  انطـــالق  منـــذ 
الجديـــدة  الليبراليـــة 
 )1980 )ســـنة  المتوحشـــة 
ُيعـــرف  بـــات  مـــا  حـــدث 
باالختالل الكوني الكبير، 
فمـــن  وبيئيـــا.  اجتماعيـــا 
حـــرارة  درجـــة  زادت  جهـــة، 
الجـــو، ومـــن جهـــة أخـــرى، 
الالمســـاواة  تفاقمـــت 
بيـــن البشـــر بفعـــل الضـــرر 
لحـــق  الـــذي  المتفاقـــم 

بالمناطـــق الفقيـــرة.  

)*( فـي الورقـة الكاملـة عرضنـا لـرؤى الكاتـب والصحفـي الفرنسـي »هيرفـي كيمـف« )65 عامـا( صاحـب مصطلـح »األثريـاء يدمـرون الكوكـب«، والكاتبـة 
والناشـطة والصحفيـة الكنديـة »ناعومـي كايـن« )52 عامـا( صاحبـة مصطلـح رأسـمالية الكـوارث. وسـنكتفي لظـروف المسـاحة برؤيـة األخيـرة.

)**( من هذه المؤلفات نذكر:
1) This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate (N.Y. & London: Simon & Schuster,2014
2) No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics & Winning The World We Need, (U.S.A.: Haymarket Books: 2017).
3) On Fire: The Burning Case for a Green New Deal (Canada: Alfred A. Knopf,2019).
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فـي ضـوء مـا سـبق، وضعـت »كايـن« فـي كتابهـا األخيـر »فـي قلـب الحريـق: القضيـة 
المشتعلة من أجل صفقة جديدة خضراء« )260 صفحة ــ 2019( إطارا واضحا للمعركة 
التـي يجـب أن تخوضهـا البشـرية فـي الوقـت الراهـن ـــوفوراــ مـن أجـل حمايـة مسـتقبل 
األجيـال القادمـة. وتنطلـق »كايـن« مـن رؤيـة مفادهـا أن »خصمـي المعركـة التاريخيـة 
الراهنة هما »الرأسـمالية والمناخ«، وأنه لم يعد هناك بد من هزيمة الرأسـمالية لصالح 
»مواطنـي الكوكـب ومسـتقبلهم«، وأنهـا لـم تعـد معركـة سياسـية أو علميـة محضـة. وإنمـا 
هـي معركـة مجتمعيـة شـاملة. وعلـى جميـع المتضرريـن - وهـم فـي هـذه الحالـة غالبيـة 
سـكان كوكـب األرض - أن يخوضـوا غمارهـا. ومـن ثـم هـي مشـكلة »جمعيـة«، وال بـد 
مـن التضامـن الجمعـي - العابـر للطبقـات واأليديولوجيـات والثقافـات والمناطـق والـدول 
والمؤسسـات - لمواجهـة »األزمـة المناخيـة التـي تمتـد كوكبيا بفعل الخيارات الرأسـمالية 
التـي تخـدم القلـة الثريـة«... إنهـا فـي واقـع الحـال معركـة الغالبيـة المواطنيـة القاعديـة 
مـع »شـبكات المصالـح الماليـة الُمغلقـة«. وتؤكـد »كايـن« علـى ضـرورة »إحيـاء أو اختـراع 
أو إعـادة اختـراع المجـال العـام« كمسـاحة وحيـدة قادرة على اسـتيعاب المتضررين الذين 

سـيمثلون - بطبيعـة الحـال أغلبيـة ألـوان الطيـف المواطنية/اإلنسـانية.

3. 2. رؤى نقدية من داخل المعسكر الرأسمالي :)*( 

أ ( آل جور وحالة الحافة:

ــث  ــي مــن داخــل المعســكر الرأســمالي، حي ــد الذات ــدم آل جــور)**( نموذجــا للنق يق
ينــص بحســم فــي عبــارة دقيقــة ودالــة علــى أن ظاهــرة االحتــرار المتزايــدة فــي 
العالــم ناتجــة عــن حرقنــا المســتمر للوقــود األحفــوري الغنــي بالكربــون الــذي يوفــر 

ــة لتشــغيل: ــة الازم ــن الطاق 85% م

شـركة األرض )Earth Inc )12: ويعكـس الوصـف األخيـر كيـف تحـول كوكـب األرض 
الثـورة  منـذ  الكبـرى  العالميـة  الشـركات  تديـره  االقتصاديـة  للعمليـات  مسـرح  إلـى 
الصناعيـة. فنتيجـة لعمليـات الحـرق ينتـج يوميـا مـا يقـرب مـن 100 مليـون طـن مـن 
ناتـج االحتـراق الـذي يتسـرب إلـى الطبقـة الرقيقـة - بصـورة غيـر طبيعيـة - للغاف 
الجـوي الـذي يحيـط بكوكبنـا، ممـا عرضـه إلـى تغيـرات فـي تركيبتـه الكيميائية بفعل 
التلـوث اآلخـذ فـي التضاعـف - خاصـة فـي الخمسـين سـنة الماضيـة - ومـن ثـم 
تعطيـل قـدرة الغـاف الجـوي علـى القيـام بعمليـة التـوازن اإلشـعاعي بيـن األرض 

لعمليـــات  نتيجـــة 
الحرق للوقـــود األحفوري 
ـــا مـــا يقرب من  ينتـــج يومًيّ
100 مليـــون طـــن مـــن ناتج 
يتســـرب  الـــذي  االحتـــراق 
الرقيقـــة  الطبقـــة  إلـــى 
طبيعيـــة-  غيـــر  -بصـــورة 
الـــذي  الجـــوي  للغـــالف 
ممـــا  بكوكبنـــا،  يحيـــط 
فـــي  تغيـــرات  إلـــى  عرضـــه 
تركيبتـــه الكيميائية بفعل 

التلـــوث المتضاعـــف.  

)*( فـي الورقـة الكاملـة، عرضنـا لـرؤى المفكـر الليبرالـي االجتماعـي »جيريمـي ريفكيـن« صاحـب كتـاب »الصفقـة الجديـدة الخضـراء«، والـذي صـك 
مصطلـح »حالـة الطـوارئ العالميـة«، ورؤيـة »بيـل جيتـس«، الـذي ألـف كتابـا بعنـوان: كيـف نتجنـب كارثـة مناخيـة؟ طرح إعـداد ما أسـماه حزمة طوارئ 

لتجنـب الكارثـة، إضافـة لرؤيـة »آل جـور«.
)**( شغل منصب نائب الرئيس األمريكي بيل كلينتون في فترتيه الرئاسيتين من 1993 إلى 2001.:



آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

609

 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

والشـمس. والمحصلـة »تختـزن الطبقـة الدنيـا مـن الغـاف الجـوي طاقـة حراريـة 
تعـادل مئـات اآلالف مـن القنابـل الذريـة« )13(، وتعـادل كل قنبلـة منهـا تلـك التي ألقيت 

علـى هيروشـيما. 

وعليـه، سـاهمت شـركة األرض ”Earth Inc“؛ حسـب تعبيـر آل جـور إلـى »حالـة 
الحافـة« Edge State؛ أي حافـة الخطـر الداهـم بحسـب الوصـف المعتمـد فـي 
»األدبيـات الخضـراء«، أو بلغـة أخـرى أكثـر وضوحـا تسـببت الرأسـمالية العالميـة 
ــ ثاني أكسـيد الكربـون تحديداـ  فـي »كربنـة« العالـم ومواطنيـه، حيـث يمثـل الكربـونـ 
العنصـر الرئيـس المختـزن فـي الغـاف الجـوي والمسـؤول عـن االرتفـاع الافـت 
والخِطـر فـي درجـات الحـرارة عـن معدالتهـا الطبيعيـة، ومـن ثـم اإلضـرار المباشـر 
للبيئـة، والمتمثـل فيمـا يلـي: التجريف، وحرق المسـاحات الخضراء، والجفاف، إلخ. 
ولعـل أخطـر مـا سـيتعرض لـه العالـم - وقـد بـدأ هـذا التهديـد بالفعـل - هـو ذوبـان 
الجليـد القطبـي واألنهـار المتجمـدة الـذي أدى إلـى ارتفـاع مسـتويات أسـطح البحار 

ومـن ثـم غـرق المـدن. وفـي مواجهـة مـا سـبق ال بـد مـن عمـل الـازم كمـا يلـي:

أوًلا: تبنــي نمــوذج صناعــي جديــد يقــوم علــى اســتخدام الطاقــة المتجــددة بأنواعهــا 
المختلفــة، أو باألحــرى التحــرر مــن الرأســمالية البربريــة التــي أخفــت عــن مواطنــي 

الكوكــب كثيــرا مــن األمــور التــي تتعلــق بالســامة البيئيــة للكوكــب. 

ثانًيـا: تغييـر نمـط الحيـاة السـائد بمـا يتوافـق مـع حيـاة خضـراء صديقـة ورفيقـة 
بالبيئـة مـن خـال رأسـمالية اجتماعيـة، فهنـاك إجـراءات فوريـة يجـب اسـتهدافها 
تبـدأ مباشـرة بإيقـاف 51 مليـار طـن مـن الغـازات الدفيئـة أو مـا يعـرف باالنبعاثـات 
الكربونيـة لتصبـح »صفـر %«؛ لوقـف ارتفاع درجـات الحرارة، والذي يتراوح اآلن بين 
درجة ونصف ودرجتين مئويتين، وهي عملية إن بدأت اآلن فإنها لن تتحقق بالتمام 
إال بحلـول سـنة 2050 فـي المتوسـط، وتتحمـل قطاعـات الصناعـة )خاصـة الصلـب 
واألسـمنت(، والنقل، وإنتاج األسـمدة، والطاقة، المسـؤولية الكبرى في إطاق أكثر 
مـن نصـف انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون المسـببة لاحتبـاس الحـراري، إضافـة 
للعـوادم البيئيـة الناتجـة عـن اسـتخدام الفريـون وغيـره مـن الغـازات فـي التبريـد 
والتدفئـة فـي الحيـاة اليوميـة، األمـر الـذي يسـتوجب التوقـف عـن اسـتخدام الطاقـة 
التقليديـة فـي الصناعـة عمومـا وفـي صناعتـي الصلـب واإلسـمنت خاصـة، وكذلـك 
اسـتخدام بدائـل نظيفـة للفريـون ومـا شـابه، ومـن ثـم سـرعة ابتـكار خطـوط اإلنتـاج 
الريـاح،  كطاقـة  البديلة/النظيفـة  الطاقـة  مـن  المختلفـة  األنـواع  مـع  تتوافـق  التـي 
واألمواج، والطاقة الشمسية، والكهربية، والنووية، والحرارية المتولدة من الصخور 
الجيولوجيـة السـاخنة... إنهـا مهـام تحتـاج إلـى تخصيـص ميزانيات فائقـة تقدر بما 

ال يقـل عـن 100 مليـار دوالر سـنويا.

الرأســـمالية  تســـببت 
»كربنـــة«  فـــي  العالميـــة 
العالـــم ومواطنيـــه، حيـــث 
ثانـــي  ـــــ  الكربـــون  يمثـــل 
أكســـيد الكربـــون تحديـــدا 
الرئيـــس  العنصـــر  ـ 
الغـــالف  فـــي  المختـــزن 
عـــن  والمســـؤول  الجـــوي 
االرتفـــاع الالفـــت والخِطر 
فـــي درجـــات الحـــرارة عـــن 
الطبيعيـــة،  معدالتهـــا 
ومن ثم اإلضرار المباشـــر 

للبيئـــة.  
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ويوضــح شــكل رقــم )2( موقــف الــرؤى المتنوعــة التــي تديــن النظــام االقتصــادي العالمــي عــن مســؤوليته فــي التدهــور 
المناخــي مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى اليســار.

نمـاذج لـرؤى رسـمية ومدنيـة وفكريـة، وأكاديميـة، وصحفيـة، وفنيـة، واقتصاديـة، وسياسـية حزبيـة وحركيـة.. إلـخ 
مـن جميـع االتجاهـات والتيـارات

رؤى رأسمالية نقدية

جيريمي ريفكين: 
حالة الطوارئ 

أولريخ بيك: 
سلطة الخطر. 

آل جور: 
 .Earth Inc حالة الحافة

هيرمي كيمف: 
األثرياء يدمرون الكوكب. 

ناعومي كالين: رأسمالية الكوارث. بيل جيتس: حزمة طوارئ ضد الكارثة. 

رؤى راديكاليـــــة

)4( رأسمالية المناخ:
فـي ضـوء هـذه الـرؤى النقديـة بتوجهاتهـا المختلفـة حـول دور النظـام االقتصـادي العالمـي فـي التدهـور المناخـي تبلورت 
أدبيـات معتبـرة، تحـت عنـوان »رأسـمالية المنـاخ« Climate Capitalism، عملـت - وتعمـل - علـى تشـريح هـذا الـدور 
ومسـؤولية كل من الرأسـمالية التاريخية أوال، وتجليها الليبرالي الجديد الحاكم للنظام االقتصادي العالمي في النصف 
قـرن األخيـر ثانيـا، وهـو مـا أسـميناه »زمـن التدهـور المناخـي«، حيـث تشـير هـذه األدبيات إلـى أن ظاهـرة »االحترار« هي 
محصلـة عمليـة اقتصاديـة غايـة فـي التركيـب، جوهرهـا التراكـم الرأسـمالي)14( الشـره، وقـد أدت إلـى إغضـاب الطبيعـة 
وتدهـور المنـاخ ووصـول نسـبة االنبعاثـات السـامة فـي الجـو إلـى مـا يزيـد عـن 60%. ونشـير فـي هـذا المقـام إلـى أن 
النظـام االقتصـادي الراهـن - لـم يـزل - يعتمـد علـى مـا يعـرف بطاقـة الوقـود األحفـوري )النفـط والغـاز والفحـم( بنسـبة 
تـكاد تقتـرب مـن 80% مـن الطاقـة المسـتخدمة فـي العمليـات اإلنتاجيـة الصناعيـة فـي العالـم، وهـو االعتمـاد الـذي جعل 
 A Fossil Energy )15( ـ بنظام الطاقة األحفورية البعـض يصـف النظـام االقتصـادي العالمـي الراهـن - مـع مرور الوقتـ 

Regime؛ حيـث تقـوده دول المركز/الشـمال الصناعيـة )*(. 

)*( الواليـات المتحـدة األمريكيـة ودول االتحـاد األوروبـي الصناعيـة، إضافـة إلـى الصيـن والهنـد وروسـيا )الـدول الخمـس األكثـر تلويثـا( وغيرهـا، حيـث 
تتحمـل مسـؤولية مباشـرة فـي إطـاق النسـبة الكبـرى مـن االنبعاثـات السـامة؛ كونهـا األكثـر اسـتهاكا للوقـود األحفـوري وتقتـرب هـذه النسـبة مـن %60..
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ويوضح الشكل رقم )3( مسؤولية الدول الكبار عن إنهاك البيئة وتدهور المناخ.

ثالًثا: المنظومة الدولية والتدهور المناخي.. العجز 

)1( المنظومة الدولية وااللتفات المتأخر للتدهور المناخي:

لـم تنتبـه المنظومـة الدوليـة إلـى اإلشـكاليات البيئيـة مـن تغيـر مناخـي، وتلـوث، وخـرق لطبقـة األوزون، واختـال فـي 
التـوازن البيئـي، وتـآكل التنـوع البيولوجـي... إلـخ، إال متأخـًرا، وتحديـًدا فـي العقـود الثاثـة األخيـرة من القرن العشـرين. 
فلقـد أعطـت المنظومـة الدوليـة األولويـة فـي العاقـات الدوليـة على ما يتعلق باإلشـكاليات الصراعية بيـن الدول، وفض 
المنازعـات اإلقليميـة، إلـخ. وبـدأت العنايـة باإلشـكاليات البيئيـة مـع إطـاق نـادي رومـا تحذيـره المبكـر حولهـا، ومـن هنا 
بـدأت المنظومـة الدوليـة تخصـص قـدرا مـن االهتمـام »للتعـاون البيئـي الدولـي«)16(، وذلـك بإعطـاء »األولويـة لمـا يتعلـق 
 .)17(»common pool resources بتنظيـم إدارة األنهـار والمحيطـات والغـاف الجـوي بيـن الـدول، وهـو مـا يعـرف بــ

وفـــي هـــذا اإلطـــار، ولـــد مـــا بـــات يعـــرف فـــي أدبيـــات العاقـــات الدوليـــة »النظريـــة الخضـــراء« أو »Green Theory« ؛ 
 «Skewed distribution of )18( »التـــي ســـاهمت فـــي إنجـــاز قـــراءة نقديـــة تكشـــف »التوزيـــع المختـــل لأخطـــار البيئيـــة

ecological risks»  .
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ـــي بضـــرورة مواجهـــة المـــأزق البيئي/المناخـــي بعـــد مـــا  نعـــم تنامـــى االهتمـــام الدول
ـــاس الحـــراري للكوكـــب، فتعـــددت اللقـــاءات  تكشـــفت األخطـــار الناجمـــة عـــن االحتب
واالتفاقيـــات بدايـــة مـــن: ســـتوكهولم )1972(، وقمـــة األرض فـــي ريـــو)1992(، 
ـــة لأمـــم المتحـــدة بشـــأن  ـــة اإلطاري ـــى االتفاقي ـــدول الموقعـــة عل واالجتمـــاع األول لل
تغيـــر المنـــاخ )1995(، وإطـــاق أول معاهـــدة منـــاخ ملزمـــة لـــدول المنظومـــة الدوليـــة 
فـــي كيوتـــو )1997(، ولقـــاء بـــون فـــي غيـــاب الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة )2001(، 
وإعـــان اتفـــاق كيوتـــو بأنـــه صـــار موضـــع التنفيـــذ العملـــي )2005(، وانطـــاق 
مفاوضـــات كيوتـــو 2 )2007(، واالتفـــاق الدولـــي فـــي كانكـــون علـــى تحديـــد درجـــة 
الحـــرارة التـــي يجـــب أن يكـــون عليهـــا الكوكـــب وكيفيـــة منعهـــا مـــن االرتفـــاع )2010(، 
والتوافـــق الدولـــي علـــى مواجهـــة تغيـــر المنـــاخ وتداعياتـــه فيمـــا ُعـــرف باتفـــاق 
باريـــس )2015(، وقمـــة المنـــاخ باألمـــم المتحـــدة فـــي نيويـــورك)2019(، وجاســـجو 
)2021(، وبالرغـــم مـــن الجهـــود الســـابقة فـــإن آليـــات المنظومـــة الدوليـــة واتفاقياتهـــا 
ـــر  ـــي حســـب تعبي ـــة بالقـــدر الكافـــي لحســـم المـــأزق البيئ ـــم تســـتطع أن تكـــون فاعل ل
نـــادي رومـــا، ممـــا يدفعنـــا إلـــى التســـاؤل: لمـــاذا أخفقـــت المنظومـــة الدوليـــة فـــي 

إحـــراز تقـــدم ملمـــوس فـــي حمايـــة الشـــأن البيئي/المناخـــي؟

تشـير دراسـة هامـة علـى مهادنـة االتفاقيـات البيئية/المناخيـة لمصالـح األقطـاب 
الكبيـرة خاصـة فيمـا يتعلـق بالطاقـة، حيث أشـارت دراسـة تحليليـة التفاقية »كيوتو« 
)1997(، وما تاها من نقاشات على مدى عقد من الزمان، إلى ما يلي)19(: »حرص 
االتفاقيـة علـى تفـادي أي تشـكيك بالنظـام االقتصادي العالمي، وأن تكون منسـجمة 
ـــ أي غيـر متعارضـة ـــ معـه«، ومـن ثـم تبيـن العجـز عـن إلـزام العناصـر المؤثـرة فـي 
النظـام االقتصـادي بأيـة التزامـات فنيـة وماليـة فـي عمليـة المكافحـة. كمـا أنـه فـي 
اتفاقيـة »كيوتـو« وتوابعهـا لـم تنـص علـى »أي قيـود أو عقوبـات في حـال عدم احترام 
مـا ورد بهـا مـن نصـوص«، والنتيجـة هي تمادي الدول الثرية في ممارسـات تُضاعف 
مـن حجـم االنبعاثـات الغازيـة، واألخطـر تسـببها فـي انفجـار االنبعاثـات فـي الـدول 
الناشـئة والناميـة نتيجـة إلعـادة تنظيـم اإلنتـاج والتجـارة على المسـتوى الدولي، مما 
أتـاح نقـل النشـاطات الصناعيـة ذات النسـب العاليـة مـن التلوث إلى الـدول النامية/
الناشـئة. وهـي الرؤيـة التـي اتفقـت عليهـا شـبكات المصالـح الصناعيـة فـي الـدول 
الثريـة باعتبـار هـذه النشـاطات الصناعيـة الملوثـة تقليديـة ويمكـن التنـازل عنهـا 

للدول النامية/الناشـئة.

إذن، عجـزت المنظومـة الدوليـة عـن تغييـر المصيـر اآلخـذ فـي االنهيار/التدهـور 
االقتصاديـة  المصلحـة  لصالـح  البيئي/المناخـي  بالشـأن  يتعلـق  فيمـا  المتفاقـم 
المنظومـة  فـي  بقـوة  اللتيـن حضرتـا  والهنـد  الصيـن  إلـى  إضافـة  المركـز،  لـدول 
الحـادي والعشـرين. واألخطـر أن ظاهـرة  القـرن  العالميـة مـع مطلـع  االقتصاديـة 

الـمـنـظـومـــــــة  عـجــــــــزت 
الدوليـــة عـــن تغييـــر المصيـــر 
االنـهـيــــــــــــار/  فـــي  اآلخــــــذ 
فيمـــا  المتفاقـــم  التدهـــور 
البيئـــي/  بالشـــأن  يتعلـــق 
المناخـــي لصالح المصلحة 
االقتصاديـــة لـــدول المركـــز، 
إضافـــة إلـــى الصيـــن والهنـــد 
فـــي  بقـــوة  حضرتـــا  اللتيـــن 
االقتصاديــــــة  الـمـنـظــومــــــــة 
العالميـــة مـــع مطلـــع القـــرن 

والعشـــرين.   الحـــادي 
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المناخـي قـد الزمهـا »تباينـات مجتمعيـة« حـادة فـي كل  البيئي/التدهـور  االنهيـار 
دول المنظومـة العالميـة دون اسـتثناء بدرجـة أو أخـرى، وهـي الظاهـرة التـي سـميت 
»بمنـاخ الامسـاواة« أو Climate Inequality، وتأكـد مـدى التناقـض بيـن التراكـم 

المنـاخ. الرأسـمالي وحمايـة 

)2( التدهور المناخي في مواجهة ثالثية الرأسمالية الجائرة والجائحة 
الفيروسية والحرب الجامحة:

يمكـن القـول بـأن سـنة 2020، ومـا بعدهـا، كانـت بدايـة لمرحلـة فارقـة مـن تاريـخ 
اإلنسـانية، حيـث ُقـدر لمواطنـي الكوكـب اكتشـاف كيـف تضافـرت ثـاث حقائـق/
عمليـات كارثيـة: اقتصاديـة وصحيـة وعسـكرية، فـي تهديد الوجود اإلنسـاني عموما 
ومضاعفـة االنهيـار البيئـي وفـي القلـب منـه التدهـور المناخي خصوصـا. ففي البدء 
حطـت الجائحـة الفيروسـية، والتـي أوضحـت إخفاقـا في منظومة الصحـة العالمية، 
ممـا أدى إلـى تفاقـم األزمـة االقتصاديـة التـي كان العالـم يحـاول أن يتعافـى منهـا 
أصـا منـذ 2008، تاريـخ األزمـة االقتصاديـة األسـوأ فـي التاريخ البشـري، والكشـف 
عـن الوجـه الجائـر للرأسـمالية العالميـة بتجليهـا الليبرالـي الجديـد الحاكـم للنظـام 
التحرشـات  مـن  مجموعـة  انطـاق  وأخيـًرا   .)20(1980 منـذ  العالمـي  االقتصـادي 
العسـكرية عكسـت حدة الصراعات بين الغرب القديم والشـرق الجديد حول قيادة 
العالـم ةرطيـسلاو علـى مقدراتـه وفـي القلـب منهـا الطاقـة، وهـي التحرشـات التـي 
وصلـت إلـى ذروتهـا مـع اشـتعال الحـرب الروسـية األوكرانيـة نهايـة فبرايـر 2022 
الماضـي، والتـي أكـدت جموحـا ماديـا عـن مسـار النظـام الدولـي الـذي تـم تمهيـده 

عقـب نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة فـي عـام 1945.

لقــد شــكلت ثاثيــة: الجائحة الفيروســية، والرأســمالية الجائــرة، والحرب الجامحة، 
معــا تهديــدا حقيقيــا مركبــا لعناصــر الحيــاة اإلنســانية وفــي مقدمتهــا النظــام البيئــي 
والحالــة المناخيــة، حيــث يشــكل بالتالــي االنهيــار البيئــي والتدهــور المناخــي تهديــدا 

مدمــرا علــى صحــة وتنميــة وأمــن الكوكــب ومواطنيه. 

ـ الجامحة« إلى إحداث  ـ الجائحةـ  وقد أدى هذا التضافر الثاثي لمتازمة »الجائرةـ 
مـا يمكـن تسـميته »انقـاب العالـم« ـــ وهـو المصطلـح الـذي صكـه عالـم االجتمـاع 
ـــ لتأسـيس مرحلـة مـا بعـد، الحـرب البـاردة)21(  السياسـي الفرنسـي برتـران بـادي 
أو حسـب المصطلـح الـذي تـم إطاقـه فـي ضـوء حـرب روسـيا مـع األطلسـيين عبـر 
أوكرانيا بأنها مرحلة: Post – Post – Cold War، أو مرحلة الحرب الساخنة إن 
جـاز التعبيـر، تمييـزا عـن الحربيـن البـاردة والحرب الهادئة المتعاقبتيـن. وما الحرب 
الصعـود  مـع  الثالثـة  األلفيـة  الثانـي مـن  العقـد  انطلقـت مـع مطلـع  التـي  السـاخنة 
الصينـي إال تجسـيدا القتصـاد احتـكاري للطاقـة والثـروات والتكنولوجيـا والرقميـات 

الَزم ظاهـــرة االنهيـــار 
البيئي/التدهـــور المناخي 
»تباينـــات مجتمعية« حادة 
المنظومـــة  دول  كل  فـــي 
اســـتثناء  دون  العالميـــة 
وهـــي  أخـــرى،  أو  بدرجـــة 
ســـميت  التـــي  الظاهـــرة 
الالمـســــــــــــاواة«،  »بـمـنــــــــــاخ 
التناقـــض  مـــدى  وتأكـــد 
الرأســـمالي  التراكـــم  بيـــن 

المنـــاخ.   وحمايـــة 
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مـن جانـب، وتوسـيع عضويـة النـادي األوليجاركـي للقادميـن إلـى قمـة النظـام الدولـي 
العالمي ــ اإلمبرياليين الجدد ــ والتي وصلت إلى ذروة تجسـدها مع اشـتعال الحرب 

الروسـية األوكرانيـة، والتـي أوصلـت العالـم إلـى حافـة الخطـر المتمثلـة فـي: 

أولًا: فجوة ضخمة بين القلة الثرية واألكثرية الفقيرة.

ثانًيا: أخطار بيئية ومناخية مدمرة للكوكب.

ثالًثا: نزاعات في كل مكان. 

فاألزمـة الروسـية األوكرانيـة الراهنـة ليسـت أزمـة حدوديـة بيـن دولتيـن جارتيـن، أو أزمـة 
إقليميـة لـن تتعـدى تداعياتهـا حـدود اإلقليـم، أو قاريـة تـدور تفاعاتهـا فـي إطـار البيـت 
األوروبي، وإنما هي صراع كوكبي يسـعى ــ بوعي ــ إلى تغيير قواعد اللعبة األممية جذريا. 

بلغـة أخـرى، مـا الحـرب الدائـرة رحاهـا اآلن إال انعـكاس لمـا يمكـن تسـميته بصـدام 
اإلمبرياليـات: بيـن اإلمبرياليـات التاريخيـة الغربيـة واألطلسـية القديمـة )الواليـات 
المتحـدة األمريكيـة وأوروبـا( وبيـن اإلمبرياليات الجديدة الشـرقية )الصين وروسـيا( 
ومعهـا اإلمبرياليـات القادمـة مـن الكتلـة الحياديـة )الهنـد( )22(، هكـذا نـرى كيـف أن 
بعضـا مـن قـوى الشـرق التاريخيـة التـي كانـت تلعـب دورا مضـادا لإلمبرياليـة أو مـا 
 ،Alt – Imperialism قد باتت العبا إمبرياليا بديا ،Anti  Imperialism يُعرف بـ
مثـل روسـيا والصيـن، عبـر اسـتنفاذ الثـروات الطبيعيـة كمـا تفعـل الصيـن أو احتـكار 
الطاقـة كمـا تفعـل روسـيا، وكذلـك ممارسـة مـا يعـرف باالسـتثمار اإلمبريالي، خاصة 
في المجاالت التقنية والعسـكرية والتسـوقية الرقمية، األمر الذي يدعونا إلى إعادة 
النظـر لمـا يحـدث فـي الحـرب الدائـرة بيـن روسـيا وأوكرانيـا، فهـي ليسـت حربـا بين 
شـرق وغـرب بالمعنـى القديـم وإنمـا هـي حـرب تـدور بيـن أخـوة ولكـن أعـداء تعبـر 
عـن صـدام اإلمبرياليـات فـي منطقـة أوراسـيا. نحـن أمـام مواجهـة مباشـرة فـي بـؤرة 
جيـو ـــ سياسـية مفصليـة، ومركزيـة، ومحوريـة بيـن الغـرب األطلسـي القديـم وبيـن 
الشـرق اإلمبراطـوري الجديـد، أخـذا فـي االعتبـار أن هـذه المواجهـة ال تقـوم علـى 
أسـاس التناقـض األيديولوجـي كمـا كانـت بيـن المعسـكرين الرأسـمالي واالشـتراكي 
زمـن الحـرب البـاردة، أو علـى أسـاس التنافـس علـى المناطـق الحيويـة وقـت الحـرب 
الهادئـة بيـن قطـب وحيـد وقـوة أطلسـية وبيـن قـوى صاعـدة هنـا وهنـاك، وإنمـا هـو 
تزاحـم علـى لعـب دور فاعـل فـي إطـار نظـام عالمـي جديـد متعـدد األقطـاب، تحـت 
مظلـة العولمـة الماليـة واحتـكار المـوارد والثـروات. إن مـا يجـري اليـوم فـي أوكرانيـا 
هـو إعـادة تشـكيل للنظـام العالمـي يتيـح ترسـيخ تموضـع األقطـاب العالميـة القديمـة 
فيـه مـن جهـة، وإيجـاد موضـع لأقطـاب البازغـة والصاعـدة فـي هـذا النظـام مـن 
جهـة أخـرى، ممـا يمكـن األقطـاب، قديمهـا وجديدها، مـن التمـدد الجغرافي لضمان 
حصولهـا علـى الثـروات والمـوارد األوليـة، وحمايـة االقتصاد الذي تديـره القلة الثرية 
فـي كل قطـب علـى حـدة وفـق سياسـات الخصخصـة والسـوق بمـا يؤمـن مصالحهـا.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ـ مرحلة ما  نحـن، إذن، أمـام لعبـة أمـم مغايـرة تمامـا. وتعـد حـرب المرحلة الجديـدةـ 
بعـد الحـرب البـاردة ـــ أو الحـرب السـاخنة؛ ذات تكلفـة فائقـة، مـن أجـل مـا تصفـه 
األدبيـات بــ »االقتصـاد االحتـكاري للطاقـة الـذي ال يعـود بالفائـدة إال علـى القلـة 

الثريـة فـي األقطـاب المتصارعـة: القديمـة والجديـدة والصاعـدة. 

ــة  ــانية: المقاوم ــة/ اإلنس ــة المواطني ــا: اإليكولوجي رابًع
ــز  ــمالية والعج ــة الرأس ــة الممانع ــي مواجه ــة ف الوجودي

ــي  الدول

)1( الزمن األخضر:
أدى تنامــي الوعــي بأزمــة المنــاخ المتفاقمــة إلــى تعزيــز شــعبية الحــركات واألحــزاب 
الخضــراء الداعيــة إلــى تأســيس مــا يُطلــق عليــه: »الزمــن األخضــر« )23(، وقدرتهــا 
علــى التأثيــر علــى الــرأي العــام والحكومــات لتغييــر السياســات االقتصاديــة والبيئيــة 
ومعالجــة التدهــور المناخــي الــذي بيــن لقــاء المنــاخ الــذي عقدتــه األمــم المتحــدة 
فــي ســبتمبر 2019عــن تخلــي الــدول الغنيــة )الغربيــة والصيــن( الموقعــة علــى اتفــاق 
باريــس عــن الوفــاء بتعهداتهــا كاملــة حيــال معالجــة ســوء التعاطــي مــع الطبيعــة 
ــان  ــل: أوال: ذوب ــة؛ مث ــم أضــرار بيئي ــن ث ــة وم ــر ات مناخي ــن تغي ــه م ــا ينجــم عن وم
ــرة.  ــات المدم ــاه وحــدوث الســيول والفيضان ــاع مســتوى المي ــا: ارتف ــد. وثاني الجلي
وثالثــا: احتــراق الغابــات. ورابعــا: األضــرار الصحيــة المميتــة والبيئيــة المدمــرة التــي 
يحدثهــا االنبعــاث المتزايــد لغــاز الكربــون. وخامســا: التصحــر. وسادســا: خســارة 
التنــوع البيولوجــي. وبلغــة أخــرى، لــم تنتبــه قــوى الســوق إلــى أن عمليــة الهيمنــة 
التــي تــؤدي إلــى إنضــاب الطبيعــة وإنهــاك البيئــة، والتــي تتضمــن ــــ بطبيعــة الحــال 
ــــ اســتغاال لإلنســان فــي المحصلــة، إنمــا تعنــي فــي حقيقتهــا ــــ بحكــم اســتمرارها 
 ،ridden crisis ــا ــة تعصــف به ــي أزم ــا ف ــود ــــ دخــول رأســمالية الســوق ذاته لعق

إضافــة لكارثــة تلحــق بالمجتمــع والبيئــة.

)2( التخفيف ــ التكيف.. والتحول:
ـــة سياســـية مـــع تنامـــي  ـــى مقارب ـــورت الحاجـــة إل وفـــي مواجهـــة الخطـــر الداهـــم، تبل
الحـــركات البيئيـــة ـــــ المواطنيـــة القاعديـــة ـــــ والتـــي عنيـــت بمـــا ُعـــرف بــــ: »بالعدالـــة 
البيئيـــة« environmental justice؛ نظـــرا لوضـــوح الظلـــم البيـــن الناتـــج مـــن 
الصـــراع بيـــن اقتصـــاد الشـــركات العالميـــة الـــذي يتوســـع باطـــراد وبيـــن اإلنســـان/
ــم تأسســـت  ــة. ثـ ــة والبيئـ ــوب والطبيعـ ــمال أو الجنـ ــي دول الشـ ــواء فـ ــن، سـ المواطـ
حـــركات »اإليكولوجيـــا السياســـية« أو التـــي اصطلـــح علـــى تســـميتها ـــــ فـــي األدبيـــات 

ـــــ »بالحركـــة الخضـــراء«.

لم تنتبه قوى الســـوق 
الهيمنـــة  عمليـــة  أن  إلـــى 
إنضـــاب  إلـــى  تـــؤدي  التـــي 
البيئـــة،  الطبيعـــة وإنهـــاك 
والتـــي تتضمـــن اســـتغالًلا 
المحصلـــة،  فـــي  لإلنســـان 
إنمـــا تعنـــي فـــي حقيقتهـــا 
الســـوق  رأســـمالية  دخـــول 
تعصـــف  أزمـــة  فـــي  ذاتهـــا 
بهـــا؛ إضافة لكارثـــة تلحق 

بالمجتمـــع والبيئـــة.  
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تعددت المقاربات األخاقية فالسياسـية/االجتماعية للشـأن البيئي في عاقته باإلنسـان والنظام االقتصادي العالمي السـائد. 
ويمكـن تصنيـف هـذه المقاربـات بيـن مقاربـات ليبراليـة ومحافظـة نقديـة بـرزت مـن داخـل المعسـكر الرأسـمالي مـن جهـة 

ومقاربـات راديكاليـة مـن جهـة أخـرى. وتتـراوح رؤى المقاربـات النقديـة والراديكاليـة بيـن رؤى: 

أولى تسعى للتكيف.
وثانية تعمل على التخفيف.

وثالثة تناضل من أجل حلول جذرية تحقق التحول.
وتتجســد الــرؤى الســابقة علــى أرض الواقــع مــن خــال االنتظــام كجماعــات ضغــط، أو كحــركات احتجاجيــة، أو كحــركات 

مطالبيــة، أو كحــركات تمــارس العمــل السياســي الحزبــي وتخــوض االنتخابــات النيابيــة أو كأحــزاب صريحــة، إلــخ.

ــاوز العاجـــات والتدخـــات التقنيـــة الفنيـــة  ــا تتجـ والمتابـــع لحركيـــة وأدبيـــات الحـــركات المذكـــورة ســـوف يـــدرك أنهـ
البيئيـــة إلـــى مـــا هـــو أعمـــق وأعقـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر، حيـــث تمتـــد إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته باإليكولوجيـــة المواطنيـــة 
ــي  ــز الدولـ ــمالية والعجـ ــة الرأسـ ــه الممانعـ ــة تواجـ ــة ومصيريـ ــة وجوديـ ــى نضاليـ ــوم علـ ــي تقـ ــراء، التـ ــانية الخضـ اإلنسـ

ــر.  وتؤســـس لزمـــن أخضـ

ونظــام  وتقنياتــه  وعاقاتــه  اإلنتــاج  ونمــط  الســائد  االقتصــادي  النظــام  فــي  النظــر  إعــادة  تعنــي  مهمــة  وهــي 
االقتصاديــة/ العدالــة  يؤمــن  بمــا  الراهنــة  الدوليــة  المنظومــة  هيكلــة  إعــادة  وكذلــك  المطلــوب،  الطاقــة 
،)24( طــازج  ومنــاخ  نضــرة  وطبيعــة  آمنــة  ببيئــة  وعاقتــه  اإلنســان،  للمواطــن/  البيئيــة  السياســية/   االجتماعيــة/ 

أو التأسيس »للزمن األخضر«.

وقــد كان مــن المتفــق عليــه فــي اتفــاق باريــس ــــ 2015 أن يتــم تفعيــل الكثيــر مــن المقترحــات بحلــول 2019؛ مثــل: 
أوًلا: التحكــم فــي ضبــط االرتفــاع فــي درجــات الحــرارة. ثانًيــا: دفــع الــدول نحــو االلتــزام بالتحــول مــن اســتخدام 
الطاقــة القديمــة التقليديــة إلــى مــا يعــرف بالطاقــة المتجــددة )الريــاح، والشمســية(. ثالًثــا: خفــض االنبعاثــات الغازيــة 
الضــارة -والتــي تــؤدي إلــى االحتبــاس الحــراري- إلــى الصفــر. رابًعــا: تعميــم اإلدارة وفــق التنميــة المســتدامة للغابــات 
والمســاحات المائيــة مــن محيطــات وبحــار وأنهــار. خامًســا: اتبــاع مــا بــات يُعــرف باالقتصــاد األخضــر الــذي يراعــي إلــى 
حــد كبيــر عــدم إحــداث أضــرار بيئيــة قــدر اإلمــكان. بيــد أن القليــل جــدا ممــا تــم االتفــاق عليــه تحقــق. ويبــدو أن الحــرب 
الراهنــة بيــن روســيا وأوكرانيــا التــي هــي فــي حقيقتهــا حــرب بيــن الغــرب القديــم والشــرق الجديــد مــا هــي إال حــرب 

طاقــة جديــدة حســب مــا باتــت تتداولــه بوضــوح األروقــة السياســية العالميــة.

وفـــي هـــذا اإلطـــار، طرحـــت القـــوة الخضـــراء أطروحـــة نقديـــة شـــاملة للنظـــام االقتصـــادي العالمـــي الســـائد وممارســـات 
 Environmental »ــة ــية البيئيـ ــدة للحساسـ ــة »الفاقـ ــدول الغنيـ ــة للـ ــدود المملوكـ ــيات والحـ ــرة للجنسـ ــركات العابـ الشـ
Sensitivity واالجتماعيـــة وضـــرورة إدراك أهميـــة التخلـــي عـــن الممارســـة االقتصاديـــة الشرســـة حيـــال الطبيعـــة والبيئـــة 
ـــة  ـــث بمقـــدرات الطبيع ـــة دون العب ـــن أجـــل الحيلول ـــك م ـــن المســـؤولية إزاء المســـتقبل، وذل ـــدر م ـــي بق واإلنســـان، والتحل
ــا مـــن ثرواتـــه وجمالـــه »الربانـــي« وتوازنـــه  ــليمه لأجيـــال القادمـــة خاليـ والبيئـــة، وإنضـــاب الكوكـــب مـــن مـــوارده وتسـ
ــادي ذي حـــس اجتماعـــي،  ــكار اقتصـ ــاد، وابتـ ــزام سياســـي متعـــدد األبعـ ــاج إلـــى التـ ــر الـــذي يحتـ ــو األمـ الطبيعـــي، وهـ

وشـــراكة مواطنيـــة فاعلـــة. )25(
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ومـن ثـم، تدعـو القـوة الخضـراء إلـى التوقـف عـن المعالجـات القديمـة التقليديـة التـي دأب النظـام االقتصـادي العالمـي 
علـى ممارسـتها دفاعـا عـن تعظيـم الربـح للقلـة االحتكاريـة العالميـة ودعمـا لإلفـراط االسـتهاكي فـي مجتمعاتنـا ومـا 

يخلـف عنهمـا مـن ال مسـاواة غيـر مسـبوقة تاريخيـا، وتدهـور بيئـي مدمـر.

)3( نحو واقع جديد.. شبكة أمان بيئي كونية:

ــز بيــر«)26( الــذي  ــا المعاصريــن »هان فــي هــذا المقــام، نشــير إلــى كتــاب مرجعــي هــام ألحــد أهــم علمــاء األنثروبولوجي
تطــرق لتأســيس نظــرة تحليليــة اقتصاديــة ــــ اجتماعيــة لكارثــة التغيــر المناخــي تتكــون مــن مســتويين كمــا يلــي: 

أولًا: تحليل كمي وكيفي لمسؤولية النظام الرأسمالي لأضرار التي سببها للمناخ على مستوى قارات العالم.

ثانًيا: اآلثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ على البيئة والمجتمعات اإلنسانية. 

ويمكـن القـول إنـه مـن خـال هـذه النوعيـة مـن الكتابـات قـد تـم فـرض منطـق جديـد فـي تنـاول مسـألة التغيـر المناخـي 
 Grassroots Citizenship« سـاهم فـي بلـورة وعـي دفاعـي تجسـد فـي تشـكل اسـتجابات حركيـة قاعديـة مواطنيـة
Responses« ـــ خاصـة فـي الغـرب الرأسـمالي ـــ ضـد الرأسـمالية المتناقضـة مـع بيئـة آمنـة وصحيـة والمسـؤولة عـن 

اإلخـال بتوازنـه الطبيعـي واإلضـرار بالمنـاخ ومـن ثـم التسـبب فـي تدميـر العالـم. كمـا أنـه ال منـاص مـن إيجـاد نظـام 
عالمـي جديـد يقـوم علـى أمريـن همـا: العدالـة االجتماعيـة، واالسـتدامة البيئية. وهـو ما معه يلزم ابتـكار نظام اقتصادي 
جديـد جوهـره تنميـة مسـتدامة لجميـع مواطنـي الكوكـب دون تمييـز، وإحـداث ثـورة بيئيـة كونيـة يترتـب عليهـا تأسـيس 

نظـام طاقـة جديـد.

الخضـــراء  القـــوة  تدعـــو 
المعالجـــات  عـــن  التوقـــف  إلـــى 
دأب  التـــي  التقليديـــة  القديمـــة 
العالمـــي  االقتصـــادي  النظـــام 
عـــن  دفاعـــا  ممارســـتها؛  علـــى 
تعظيـــم الربح للقلة االحتكارية 
لإلفـــراط  ودعمـــا  العالميـــة 
مجتمعاتنـــا  فـــي  االســـتهالكي 
وما يخلف عنهما من المســـاواة 
ـــا، وتدهور  غيـــر مســـبوقة تاريخًيّ

مدمـــر.   بيئـــي 
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ولنا في ذلك سابقة ترجع للفترة التي أعقبت حرب أكتوبر 1973. 

وختاًمــا، إذا مــا أردنــا مواجهــة جــادة وجديــة، فعلــى دول النظــام العالمــي أن تتبنــى تفكيــرا جمعيــا يعمــل علــى بنــاء بديــل 
تاريخــي جديــد، اقتصــادي ودولــي يقــوم علــى معياريــات جديــدة تضمــن واقعــا أكثــر أمانــا وإنســانية. ومــن ثــّم، علــى جميــع 

الــدول أن تفكــر معــا فــي تأســيس شــبكة أمــان بيئي/مناخــي شــاملة عابــرة للحــدود والقــارات ذات طابــع إنســاني.

ونقدم في الشكل التالي )4( خاصة رؤيتنا لبلوغ نظام بيئي/مناخي آمن ومستدام

وفــي ضــوء مــا ســبق، ترفــع الحــركات البيئيــة المواطنية/اإلنســانية)27( شــعارها: »لــم يعــد هنــاك خيــار آخــر«؛ لــذا ال مفــر 
مــن الربــط بيــن األزمــة البيئيــة الضاغطــة بقــوة ــــ ليــس علــى جيلنــا وإنمــا علــى األجيــال القادمــة ــــ بالعدالــة االجتماعيــة 
ــى  ــة إل ــاذ الكوكــب. فزمــن ســعي الرأســمالية التاريخي ــوري إلنق ــازم الف ــب السياســة التخــاذ ال ــا فــي قل ــا مع ووضعهم
تحويــل انتبــاه المواطنيــن عــن الكارثــة البيئيــة المحدقــة وحصرهــا فــي المســاحة التقنيــة لضمــان بقــاء القلــة المنتفعــة 
قــد ولــى. ويبــدو لــي أن هنــاك حاجــة ماســة لكــي تتضامــن دول الجنــوب الصاعــدة والناشــئة معــا لتصويــب النظاميــن 
االقتصــادي والعالمــي علــى المســتويات الحكوميــة بالشــراكة مــع حــركات البيئــة المواطنية/اإلنســانية القاعديــة، وذلــك 
للضغــط فــي اتجــاه »ترتيــب« جديــد لاقتصــاد والسياســة وللعاقــات االجتماعيــة إلنقــاذ الكوكــب ومواطنيــه مــن الشــره 

الرأســمالي، واإلفــراط االســتهاكي، والتخــاذل الدولــي.
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)25( راجع سـمير مرقص ونادية رفعت، المدونة العربية للتنمية المسـتدامة: منظومة القيم والسـلوكيات والمهارات، الشـبكة العربية للمنظمات األهلية 
ـ أجفند، 2020، ص 31 و32. وبرنامـج الخليـج العربـي للتنميـةـ 

)26( أعـد دراسـة غايـة فـي األهميـة عنوانهـا: ”الرأسـمالية العالميـة والتغيـر المناخـي: الحاجـة إلـى نظـام عالمـي جديـد“ )2012(، وأخـذ يطـور فـي هذه 

الدراسـة التأسيسـية أكثـر مـن مـرة علـى مـدى العقـد المنصـرم مواكبـا كل جديـد فـي هـذا المقـام مـن خـال الكتـب التاليـة: ”االحتـرار العالمـي وعلـم 
بيئـة سياسـي للصحـة“ )2016(، و“اشـتراكية بيئيـة ديمقراطيـة كيوتوبيـا حقيقيـة لانتقـال إلـى نظـام عالمـي جديـد“ )2017(، و“التغيـر المناخـي 

والرأسـمالية فـي أسـتراليا“ )2021(.

)27( لمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة:

- The Routledge Handbook on Ecosocialism, (London & N.Y.: Routledge earthscan, 2022).

- The Routledge Handbook of The Climate Change Movement, (London & N.Y.: Routledge earthscan,2014).

- Peter Gelderloos, The Solutions Are Already Here: Strategies For Ecological Revolution From Below, (London: 
Pluto Press,2022).
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يجـادل »أولريـش بيـك« فـي أن تغيـر المنـاخ يمثـل »تغييـًرا فـي التغيـر«، وأنـه سـيغير 
العالـم كمـا نعرفـه علـى نحـو غيـر متوّقـع، وهـذا حقيقي إلـى حد كبيـر، فتغير المناخ 
سـوف يغيـر بالفعـل النظـم البيئية وسـبل العيـش والتصورات العامة حـول المخاطر؛ 
ولذلك كله أصبح تغير المناخ قضية سياسـية مركزية في عصرنا الراهن، وبالرغم 
مـن هـذا كلـه فإنـه فـي حيـن أنـه مـن السـهل القـول بـأن تغير المناخ سـيغير كل شـيء 

تقريًبـا، فإنـه مـن الصعـب تحديـد كيـف يمكـن أن يكـون األمر كذلك.

وبالرغـم مـن أن تغيـر المنـاخ يلمـس كل مـكان، يبـدو أن العمـل الناجـح فـي مكافحتـه 
والتقليـل مـن تأثيراتـه ليـس علـى النحو المأمـول، كما يبدو أن الحالة الراهنة للوعي 
وللسياسـات المتعلقـة بمواجهـة تغيـر المنـاخ تشـهد »شـيًئا مـن التناقـض«؛ فكلمـا 
أصبحنـا أكثـر وعًيـا بمسـتويات التهديـد المناخـي الناتج عن األنشـطة البشـرية، بدا 

أننـا أقـل قـدرة علـى التصـرف لمنعـه أو التخفيـف مـن تداعياتـه.

ولذلــك يجــادل هــذا المقــال بأنــه ينبغــي تعزيــز دور المجتمــع المدنــي بمؤسســاته 
المختلفــة للتعامــل مــع قضايــا تغيــر المنــاخ ومشــكاته، خاصــة أن المجتمــع المدنــي 
قــادر علــى تدعيــم الحكومــات علــى المســتوى الوطنــي فــي جهودهــا لمكافحــة 
تغيــر المنــاخ واســتراتيجياتها الوطنيــة للتكيــف المناخــي، وســتحاول هــذه المقالــة 
استكشــاف كيــف يكــون ذلــك ممكًنــا، والوظائــف التــي يمكــن أن تقــوم بهــا مؤسســات 

المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال.

أوًلا: المجتمع المدني ووظائفه: إطار تحليلي
ــن المجــال الخــاص )األســرة(  ــة الوســطى بي ــي المنطق ــي ف ــع المدن ــل المجتم يعم
ومؤسســات الدولــة، ويقيــم شــبكات مــن الروابــط المتنوعــة فــي المجتمــع، ويســهل 
عمليــة االتصــال بالمواطنيــن، ويجمعهــم علــى أهــداف عامــة ومشــتركة، ويتيــح 
لهــم الفرصــة للمشــاركة والتطــوع والمبــادأة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المجتمــع 

المجتمع المدني وقضايا 
تغير المناخ

دوح أبـــــو  كـــاظـــم  خـــالـــد  د. 

أستاذ علم االجتماع السياسي المساعد - جامعة سوهاج

التغيـــرات  تمّثـــل 
جديـــًدا  تحدًيـــا  المناخيـــة 
اللجـــوء  يخـــص  فيمـــا 
أجبـــرت  إذ  والنـــزوح؛ 
المناخيـــة  التغيـــرات 
والكـــوارث البيئيـــة العديـــد 
الـــدول  مواطنـــي  مـــن 
النـــزوح  علـــى  اإلفريقيـــة 
واللجـــوء؛ بعـــد أن أصبحـــت 
ـــا  هـــذا التغيـــرات ســـبًبا مهّمً
فـــي تغييـــر هيـــكل االقتصـــاد 
فـــي  اإلنتـــاج  وطبيعـــة 

الـــدول.   مـــن  العديـــد 
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ــه يقــدم لهــا  ــة، فإن المدنــي إذ يوجــه نفســه تلقــاء الدول
تطويــر  فــي  ــا  مهّمً دوًرا  ويــؤدي  والمســاندة،  الدعــم 
النقــد  عبــر  وبرامجهــا،  وسياســاتها  اســتراتيجياتها 
البنــاء والتعبيــر الحــر عــن مطالــب األفــراد وحاجاتهــم.

ويمكـن أن نصـف المجتمـع المدنـي بأنه مؤسسـات وجهات 
المنظمـات  مـن  كبيـًرا  تشـكل عـدًدا  فاعلـة غيـر حكوميـة 
والجمعيات التطوعية المختلفة والمتنافسة أحياًنا، وتحدد 
مسـتقل،  بشـكل  وتنظمهـا  مصالحهـا  المجموعـات  هـذه 
وبالرغـم مـن هـذه االسـتقالية، فـإن مؤسسـات المجتمـع 
المدنـي ال تعمـل بعيـًدا عـن الدولـة بشـكل مطلـق، بـل يَُعـد 
المجتمـع المدنـي مكمـلًا للدولـة ومسـانًدا لهـا، وعلـى هـذا 
النحـو، يتحـول الصـراع والمنافسـة بيـن الدولـة والمجتمـع 
المدنـي إلـى تعـاون وشـراكة ديمقراطيـة، مـن أجـل حمايـة 
المجتمـع والدولـة، ومواجهة المشـكات العامة المشـتركة، 

وتغليـب المصالـح العامـة للمواطنيـن.

ووفًقــا لـــ »ميــركل والوث«، فــإن المجتمــع المدنــي يمكــن 
ــاد  ــن االعتم ــي يمك ــف الت ــد مــن الوظائ ــوم بالعدي أن يق
عليهــا كنمــوذج تحليلــي لــدور المجتمــع المدنــي فــي 
ــف باختصــار هــي: ــاخ، وهــذه الوظائ ــر المن ــا تغي قضاي

الحماية: على المجتمع المدني واجب توفير الحرية  	
التعسـفية،  اإلجـراءات  مـن  وحمايتهـم  للمواطنيـن 

وحمايـة حقوقهـم مـن صـور االنتهـاكات كافـة.

يجــب  	 هنــا  الدولــة والمواطنيــن:  بيــن  الوســاطة 
علــى المجتمــع المدنــي ضمــان التــوازن بيــن الســلطة 
المركزيــة والشــبكات االجتماعيــة، هــذا التــوازن هــو 

شــرط ســابق لحمايــة حكــم القانــون.

هـذه  	 تشـير  التشـاركية:  االجتماعيـة  التنشـئة 
علـى  القائمـة  االجتماعيـة  التنشـئة  إلـى  الوظيفـة 
المشـاركة الديمقراطيـة للمواطنيـن، وتتضمـن العمـل 
على زيادة االهتمام بالسياسة وزيادة الحافز والقدرة 

السياسـية. األحـداث  فـي  المشـاركة  علـى 

المجتمــع  	 إلــى  يُنَظــر  وتكاملــه:  المجتمــع  بنــاء 
الفرديــة  لمخاطــر  عاًجــا  باعتبــاره  المدنــي 
واألنانيــة، والتراجــع إلــى األســرة واالنفصــال عــن 
المجتمــع  مؤسســات  فــي  فالمشــاركة  المجتمــع، 
المدنــي باختافهــا تســاعد علــى عــاج االنقســامات 
حيــث  االجتماعــي؛  التماســك  وتعزيــز  المجتمعيــة 
روابطهــم  تطويــر  إلــى  المواطنيــن  حاجــات  يلبــي 

وتبادالتهــم. تفاعاتهــم  وزيــادة  باآلخريــن 

الوظائــف  	 مــن  العــام  االتصــال  يَُعــد  االتصــال: 
األساســية للمجتمــع المدنــي، وترتبــط هــذه الوظيفــة 
الحــر،  العــام  المجــال  أهميــة  علــى  بالتشــديد 
والمســتقل عــن ســيطرة الدولــة واالقتصــاد؛ حيــث 
يكــون للنــاس فضــاءات للنقــاش والمشــاركة وبنــاء 
المدنــي  المجتمــع  ويــؤدي  الديمقراطــي،  القــرار 
مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  رئيًســا  دوًرا  ومؤسســاته 
هــذه  لتأســيس  والبرلمانــات  السياســية  األحــزاب 
الرقيــب. بــدور  والقيــام  الديمقراطيــة،  الفضــاءات 

ثانًيا: المجتمع المدني وتغير المناخ
ــار ضــارة  ــه فــي حــدوث آث ــاخ وتقلبات ــر المن يتســبب تغي
واســعة النطــاق، ومــا يرتبــط بهــا مــن خســائر وأضــرار 
التقلبــات  يتجــاوز  بمــا  والبشــر،  بالطبيعــة  تلحــق 
الطبيعيــة للمنــاخ، وبالرغــم مــن بعــض جهــود التنميــة 
والتكيــف وتقليــل القابليــة للتأثــر عبــر جهــود العديــد 
مــن القطاعــات، يُاَحــظ أن اإلنســان واألنظمــة األكثــر 

ضعًفــا يتأثــران بشــكل غيــر متناســب.

فمثلمـــا يـــؤدي تغيـــر المنـــاخ إلـــى تـــآكل الفـــرص طويلـــة 
ـــآكل  ـــة، وت ـــض اإلنتاجي ـــة اإلنســـانية، وتقوي األجـــل للتنمي
القـــدرات البشـــرية، فقـــد يـــؤدي أيًضـــا إلـــى تصعيـــد 
تواجـــه  التـــي  الضعـــف  نقـــاط  وتكثيـــف  المخاطـــر 
اإلنســـان، خاصـــة الـــذي يعيـــش فـــي مناطـــق تتســـم 
ـــي ظـــل ظـــروف  ـــر. وف ـــة للتأث ـــة العالي ـــف والقابلي بالضع
اقتصاديـــة واجتماعيـــة ضعيفـــة، فإنـــه يضـــع مزيـــًدا مـــن 
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ــف.  ــان والضعـ ــن الحرمـ ــود مـ ــراد بقيـ ــل األفـ ــم، ويكبـ ــات التأقلـ ــى آليـ ــط علـ الضغـ
وبهـــذا تعمـــل تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ علـــى تقييـــد قـــدرة تحـــرر األفـــراد مـــن الفقـــر 

ــاني. ــن اإلنسـ ــدف األمـ ــي هـ ــي هـ ــان، التـ والحرمـ

ـــاخ  ـــث تتفاعـــل مخاطـــر المن ـــاخ فـــي حـــدوث أزمـــات إنســـانية؛ حي ـــر المن ويســـهم تغي
مـــع درجـــة عاليـــة مـــن الضعـــف، وتـــؤدي الظـــروف المناخيـــة المتطرفـــة بشـــكل 
ــتويات  ــادة مسـ ــرة، وزيـ ــة الصغيـ ــدول الجزريـ ــرر الـ ــع تضـ ــزوح، مـ ــى النـ ــد إلـ متزايـ
انعـــدام األمـــن الغذائـــي وســـوء التغذيـــة الحـــاد المرتبـــط بالفيضانـــات والجفـــاف 

فـــي عـــدد مـــن مناطـــق العالـــم.

ونظـــًرا لـــكل هـــذه المخاطـــر المحتملـــة لتغيـــر المنـــاخ؛ اتجهـــت حكومـــات العالـــم إلـــى 
اتخـــاذ التدابيـــر والسياســـات المناخيـــة التـــي تكافـــح وتخفـــف مـــن حـــدة التهديـــدات 
ـــي بعـــد  ـــاخ. ويأت ـــر المن ـــة تغي ـــة مواجه ـــى حتمي ـــة، وتنامـــى اتفـــاق عالمـــي عل المناخي
ذلـــك دور المجتمـــع المدنـــي واســـتعداده للشـــراكة مـــع الحكومـــات ومؤسســـات 
الدولـــة المختلفـــة فـــي دعـــم السياســـات المناخيـــة التـــي تتخذهـــا الـــدول، وتنفيـــذ 
هـــذه السياســـات وفًقـــا لقواعـــد العمـــل المناخـــي وحقـــوق اإلنســـان. وباإلضافـــة إلـــى 
ذلـــك، فـــإن مهمـــة إقنـــاع النـــاس بـــأن تغيـــر المنـــاخ يحتمـــل أن يكـــون لـــه تهديـــدات 
المســـلحة  والنزاعـــات  الفقـــر  مثـــل:  أنفســـها،  األخـــرى  المشـــكات  وخطـــورة 
ــاخ؛ حيـــث  ــر المنـ ــع تغيـ ــتراتيجيات التكيـــف مـ ــًرا السـ ــا كبيـ ــل تحدًيـ ــاد، تمثـ والفسـ
ـــة  ـــرات البيئي ـــن التغي ـــدى األفـــراد العادييـــن بشـــأن وجـــود عاقـــة بي ـــار الشـــكوك ل تُث
ـــق العـــام  والمخاطـــر المختلفـــة؛ ولذلـــك نحـــن بحاجـــة دائمـــة إلـــى رفـــع مســـتوى القل
ـــي يمكـــن أن  ـــأن المجتمـــع المدن ـــاخ. وفـــي هـــذا الســـياق، نجـــادل ب ـــر المن بشـــأن تغي
ـــاس وتصوراتهـــم  ـــر فـــي وعـــي الن ـــة فـــي إحـــداث التغيي ـــة للغاي يكـــون الوســـيلة الفاعل
للمخاطـــر البيئيـــة، خاصـــة فـــي المجتمعـــات المحليـــة، التـــي يعمـــل خالهـــا ويمتلـــك 
ـــا  ـــا، كم ـــة دوره فيه ـــد مـــن فاعلي ـــن أن تزي ـــي يمك ـــة الت ـــط المدني شـــبكات مـــن الرواب
يمكـــن لمؤسســـات المجتمـــع المدنـــي الوصـــول إلـــى صانعـــي السياســـات والمســـؤولين 
ــر مـــن مقومـــات الفعـــل  ــع المدنـــي يمتلـــك الكثيـ ــا يجعـــل المجتمـ الحكومييـــن؛ ممـ

المناخـــي الفعـــال.

ويمكـــن قبـــل اإلســـهاب فـــي ســـرد وظائـــف المجتمـــع المدنـــي فيمـــا يتصـــل بـــدوره 
ــات  ــاركة المؤسسـ ــة مشـ ــول أهميـ ــج حـ ــاخ، تصنيـــف الحجـ ــر المنـ ــا تغيـ فـــي قضايـ

والجمعيـــات المدنيـــة فـــي فئتيـــن عريضتيـــن:

األولــى: مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحوكمــة العامــة، توفــر زيــادة  	
المعرفــة لتعزيــز القــدرات علــى حــل المشــكات؛ ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تنفيــذ 
سياســة مناخيــة أكثــر فاعليــة وكفــاءة، وتــزداد أهميــة هــذا الــدور علــى وجــه 

المنـــاخ  تغيـــر  يســـهم 
أزمـــات  حـــدوث  فـــي 
تتفاعـــل  حيـــث  إنســـانية؛ 
مـــع  المنـــاخ  مخاطـــر 
درجـــة عاليـــة مـــن الضعـــف، 
وتـــؤدي الظـــروف المناخيـــة 
المتطرفـــة بشـــكل متزايـــد 
تضـــرر  مـــع  النـــزوح،  إلـــى 
ــرة،  ــة الصغيـ الـــدول الجزريـ
انعـــدام  مســـتويات  وزيـــادة 
وســـوء  الغذائـــي  األمـــن 
المرتبـــط  الحـــاد  التغذيـــة 
والجفـــاف  بالفيضانـــات 
مناطـــق  مـــن  عـــدد  فـــي 

العالـــم.  
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الضعيفــة  القــدرات  ذات  البلــدان  فــي  الخصــوص 
ــرز دور  ــن أن يب ــا يمك ــة، وهن ــي نظــم اإلدارة العام ف
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحديــد المشــكات 
ــا  ــة وبحــوث السياســات؛ مم ــات العلمي ــع البيان وجم
فــي صنــع  المحليــة  المعرفــة  إدراج  أيًضــا  يســهل 

السياســات المناخيــة العامــة.

الثانيــة: مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي تدعــم  	
القيــم الديمقراطيــة مــن خــال تعزيــز شــكل أكثــر 
السياســة  فــي  القــرار  لصنــع  وتداوليــة  شــمولية 
ــام للسياســة  ــزز الدعــم الع ــدوره يع ــة، وهــذا ب العام

ويقلــل مــن التضــارب بيــن السياســات.

فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  دور  ثالًثـــا: 
المنـــاخ مكافحـــة تغيـــر 

نحـاول فـي هـذا الجـزء تطبيـق النمـوذج الوظيفـي الـذي 
سـبق سـرده باختصـار علـى سـياق معالجـة تغيـر المنـاخ 
علـى المسـتويين المحلـي والوطنـي، خاصـة أن آثار تغير 
)الريفيـة  المحليـة  المجتمعـات  فـي  محسوسـة  المنـاخ 
فـإن  ذلـك  مـن  وبالرغـم  والحضريـة( علـى حـد سـواء، 
ر وتُعتََمـد بشـكل عـام علـى  السياسـات ذات الصلـة تُطـوَّ
المسـتوى الحكومي الوطني، وبالتالي فإن أحد األسـئلة 
الرئيسـة التـي تجـب معالجتهـا هـو كيفيـة ضمـان وجـود 
المسـتويين  بيـن  مناسـبين  متبادليـن  ووسـاطة  اتصـال 
المجتمـع  أدوار  استكشـاف  ويمكـن  والوطنـي.  المحلـي 

المدنـي فـي هـذا السـياق، علـى النحـو التالـي:

الحمايــة: يمكــن لتغيــر المنــاخ أن يخلــق العديــد مــن  	
المخاطــر واألضــرار بالنســبة للســكان بطرق مختلفة 
الطبيعيــة،  والكــوارث  الرئيســة  المخاطــر  تشــمل: 
ونــدرة الغــذاء التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى ســوء التغذية 
والظــروف  العالمــي  االحتــرار  وبســبب  ونقصهــا. 
والعواصــف  الجفــاف  مثــل:  القاســية  المناخيــة 
وال  األفــراد،  مــن  العديــد  ســيواجه  والفيضانــات، 
ســيما فــي المناطــق الريفيــة، تهديــدات فــي ســبل 

العيــش المســتدامة، فضــلًا عــن تضــرر األراضــي 
الزراعيــة والمحاصيــل وغيــر ذلــك. وفــي مثــل هــذا 
الوضــع، يمكــن لمؤسســات المجتمــع المدنــي العمــل 
مــع المجتمعــات المحليــة والجماعــات المتضــررة من 
ناحيــة، والدولــة ومؤسســاتها مــن الناحيــة الثانيــة، 
الدعــم  صــور  وتقديــم  األفــراد،  هــؤالء  لحمايــة 
المناســبة للتكيــف وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي 

مواجهــة األزمــات المناخيــة وتداعياتهــا.

الوسـاطة بيـن الدولـة والمواطنيـن: من التوجهات  	
تأثـر حقـوق اإلنسـان  التحقيـق فـي كيفيـة  الواعـدة 
االسـتجابة  فـي  الحكومـات  بعـض  فشـل  نتيجـة 
وغيرهـا  واالقتصاديـة  الماديـة  التحديـات  لجميـع 
المنـاخ، ومـدى  تغيـر  التـي يفرضهـا  التحديـات  مـن 
المسـؤولية السياسـية عنـد اكتشـاف تضـرر حقـوق 
فـإن  الدراسـات،  مـن  للعديـد  ووفًقـا  اإلنسـان. 
للحقـوق  خطيـًرا  تهديـًدا  تشـكل  المنـاخ  تغيـر  آثـار 
األساسـية فـي العيـش الكريـم، والحـق فـي المـوارد، 
وتسـتطيع المؤسسـات المدنيـة هنـا بنـاء حجـة قويـة 
على هذه األسس، في حالة تعرض الحق في الحياة 
والحـق فـي األمـن الشـخصي وغير ذلك مـن الحقوق 
إلـى الخطـر مـن جـراء تغيـر المنـاخ، كمـا تسـتطيع 
لفـت انتبـاه الحكومـة إلـى هـذه المشـكات والعمـل 
معهـا مـن أجـل دعـم األفـراد والجماعـات المحليـة 
المتضـررة، وبنـاء قـدرات هـذه الفئـات االجتماعيـة 
للتأثـر  قابليتهـم  مسـتويات  مـن  للتقليـل  المتضـررة 

وأضـراره. المنـاخ  بتغيـر 

خـال  	 مـن  التشـاركية:  االجتماعيـة  التنشـئة 
المشـاركة فـي مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ، مثـل: 
العمـل علـى تغييـر األنمـاط العامـة لاسـتهاك، أو 
تطوير تدابير تكيفية في المجتمعات المحلية، يمكن 
والمؤسسـات  عامـة  المدنـي  المجتمـع  لمؤسسـات 
البيئيـة خاصـة، العمـل علـى زيـادة وتعزيـز مشـاركة 

المواطنيـن فـي مختلـف قضايـا تغيـر المنـاخ.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

المؤسســات  	 فــي  المشــاركة  تســاعد  أن  يمكــن  والتكامــل:  المجتمــع  بنــاء 
المدنيــة فــي مكافحــة االنقســامات المجتمعيــة، وتعزيــز األخاقيــات والفضائــل 
األفــراد  احتياجــات  تلبيــة  وكذلــك  االجتماعــي،  التماســك  وتعزيــز  المدنيــة 
ــر  ــات مكافحــة تغي ــة مــن متطلب ــد هــذه الحال ــط واالندمــاج، وتَُع ــر الرواب لتطوي
المنــاخ وإجــراءات التكيــف؛ فالمســتويات العاليــة مــن التضامــن االجتماعــي بيــن 
جماعــات المجتمــع المختلفــة تضمــن القــدرة العاليــة علــى الصمــود المناخــي، 
ــة تضمــن  ــة والمؤسســات المدني ــى االجتماعي ــي البن ــاج ف ــادة االندم ــا أن زي كم
مســتويات عاليــة مــن المعلومــات الموثوقــة حــول طبيعــة المشــكات والمخاطــر؛ 

ــدى األفــراد والجماعــات. ــة ل ممــا يرفــع مــن القــدرات التكيفي

ــام  	 ــي تأســيس الفضــاء الع ــي دوًرا أساســّيًا ف ــع المدن ــؤدي المجتم االتصــال: ي
الديمقراطي حول مشــكات تغير المناخ، والتعبير عن االهتمامات والمشــكات 
المناخيــة المحليــة، ووضعهــا علــى جــداول األعمــال السياســية، والدعــوة نيابــة 
عــن األشــخاص المتضرريــن مــن غيــر المنــاخ، والعمــل مــع المجتمعــات المحليــة 
وتحقيــق التشــبيك بينهــا وبيــن الجماعــات والمؤسســات الحكوميــة؛ ممــا يوفــر 
ــدات  ــح التهدي ــاخ، وتوضي ــر المن ــق بمخاطــر تغي ــا يتعل ــا فاعــلًا فيم ــاًء اتصالّيً بن
التــي يشــكلها المنــاخ وبعــض االســتجابات النموذجيــة للسياســات علــى رفاهيــة 

المجتمعــات وغيــر ذلــك مــن قضايــا تتشــابك مــع تغيــر المنــاخ.

رابًعا: كيف يمكن للمجتمع المدني مساعدة المجتمعات 
على التكيف مع تغير المناخ في المسـتقبل؟

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تحــدد وتمثــل المصالــح والقواعــد المحليــة 
وحشــد وتأميــن المــوارد لهــا، ولكونهــا قريبــة مــن النــاس وأصحــاب المصلحــة؛ يمكن 
لهــذه المنظمــات المســاعدة فــي تحديــد مــدى تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المجتمعــات 
المحليــة، وكذلــك اســتجابتها. كمــا يمكــن أن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
تــؤدي وظائــف الحوكمــة والتنميــة كحلقــة اتصــال بيــن المؤسســات علــى المســتوى 
الوطنــي وصانعــي السياســات مــن ناحيــة، ودوائرهــم اإلقليميــة والمحليــة مــن ناحيــة 
ثانيــة، وذلــك فــي أثنــاء التوســط وتنفيــذ السياســات واللوائــح الوطنيــة؛ ممــا يعــزز 

الوعــي العــام لــدى مختلــف القطاعــات.

كمــا أن مؤسســات المجتمــع المدنــي يمكــن أن تــؤدي دوًرا محفــًزا فــي بنــاء الوعــي 
المجتمعــي بتغيــر المنــاخ وتأثيــره المحتمــل، والمســاعدة فــي بنــاء القــدرات التكيفيــة 
ــاء القــدرة  ــة، وبن ــر بالمخاطــر المناخي ــة للتأث الازمــة للحــد مــن الضعــف والقابلي
ــة فــي رســم خرائــط  ــى الصمــود، وأيًضــا يمكــن أن تســاعد المجتمعــات المحلي عل
ــة الخاصــة بهــا، بهــدف الحفــاظ عليهــا  ــوع البيولوجــي المحلي ــد مــوارد التن وتحدي

المنـــاخ  تغيـــر  يســـهم 
أزمـــات  حـــدوث  فـــي 
تتفاعـــل  حيـــث  إنســـانية؛ 
مـــع  المنـــاخ  مخاطـــر 
درجـــة عاليـــة مـــن الضعـــف، 
وتـــؤدي الظـــروف المناخيـــة 
المتطرفـــة بشـــكل متزايـــد 
تضـــرر  مـــع  النـــزوح،  إلـــى 
ــرة،  ــة الصغيـ الـــدول الجزريـ
انعـــدام  مســـتويات  وزيـــادة 
وســـوء  الغذائـــي  األمـــن 
المرتبـــط  الحـــاد  التغذيـــة 
والجفـــاف  بالفيضانـــات 
مناطـــق  مـــن  عـــدد  فـــي 

العالـــم.  
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االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  المســتدامة  وإدارتهــا 
الغذائيــة والطبيــة واحتياجــات المعيشــة، وال ســيما فــي 

ــة. أوقــات األزمــات المناخي

وأخيــًرا، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة المختصــة 
وذات الخبــرة، المســاعدة فــي تطويــر ونشــر اســتجابات 
ــى فــي التكيــف مــع  ــي إجــراءات مثل ــا، وتبن ــة مناخّيً ذكي
ــاخ، فــي ضــوء الخبــرات المدنيــة والمجتمعيــة فــي  المن
ــة  ــكار اســتراتيجيات تكيــف تقني ــدول األخــرى، أو ابت ال

ــة للتبنــي والتنفيــذ. ــة قابل واجتماعي

النـزوح نحـو بنـاء إطـار  باإلضافـة إلـى مـا سـبق، يجـب 
أصحـاب  غالبيـة  ويجمـع  المسـتويات  متعـدد  مؤسسـي 
المصلحـة مـن مؤسسـات حكوميـة ومؤسسـات المجتمـع 
المدنـي علـى المسـتويات الوطنيـة والعالميـة، وفئـات مـن 
المواطنيـن؛ فتعقيـد حجـم التحـدي الـذي يفرضـه تغيـر 
المناخ، يتطلب تبادل المعرفة والجهود المنسقة بمشاركة 
الجميـع وعبـر القطاعـات والمسـتويات المختلفـة؛ بـدًءا 
مـن األسـرة والمجتمـع المحلـي، وتمتـد إلـى المسـتويات 
الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، وهـذا لـن يتـم بفاعلية دون 
مشـاركة واسـعة مـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وذلـك 

فـي النهايـة يضمـن التكيـف الفعـال والتخفيـف الحقيقـي 
مـن آثـار الكـوارث المناخيـة المحتملـة.

وختاًمــا، تَُعــد قضايــا تغيــر المنــاخ مــن القضايــا المهمــة 
والتهديــدات  عــام،  بشــكل  البشــر  لحيــاة  والمحوريــة 
ــدات يجــب العمــل بهــدف  ــاخ هــي تهدي المرتبطــة بالمن
ذلــك  يتــم  ولــن  تداعياتهــا،  مــن  والتقليــل  مكافحتهــا 
بــل يجــب التضافــر  مــن خــال الحكومــات فحســب، 
الخــاص،  القطــاع  وجهــود  الحكوميــة  الجهــود  بيــن 
وكذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي بمختلــف أشــكالها 
ــي  ــة المجتمــع المدن ــا. ولكــي تتحقــق فاعلي واهتماماته
علــى الحكومــة أن توفــر لــه كل الظــروف التمكينيــة، التي 
تســهل علــى المؤسســات المدنيــة أداء دورهــا المتوقــع، 
ســواء أكانــت هــذه الظــروف مرتبطــة بالســياق القانونــي 
أو التشــريعي، أو الســياق المالــي والدعــم الــازم. كمــا 
يجــب تحريــر العمــل المدنــي مــن جميــع صــور التضييــق 
أو الماحقــة؛ حتــى يتمكــن مــن أداء دوره الفعــال، هــذا 
المناخيــة،  المســاءلة  تعزيــز  العمــل علــى  فضــلًا عــن 
لمشــاركة  والشــفافية  الجــودة  لضمــان  كاســتراتيجية 

الجهــات الفاعلــة بتنــوع صورهــا.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

تُعــد إفريقيــا، مــن بيــن القــارات األخــرى، المنطقــة األكثــر عرضــة لتغيــر المنــاخ فــي 
العالم، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منســوب مياه البحر، وتفاوت نســب 
هطــول األمطــار إلــى زيــادة تواتــر الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها، كمــا يُفضــي ذلــك كلــه 
إلــى تغييــر جغرافيــا المنطقــة بشــكل ملحــوظ. وتشــمل الكــوارث الطبيعيــة األخيــرة 
اإلعصاريــن المدمريــن إيــداي وكينيــث فــي موزمبيــق، وهجــوم الجــراد المســتمر فــي 
ــة الســاحل  ــا، وتصحــر منطق ــوب وشــرق إفريقي ــا، والجفــاف فــي جن شــرق إفريقي
الــذي يســهم فــي زيــادة حــدة الصراعــات العنيفــة والهجــرة الجماعيــة. واســتجابة 
لهــذه التأثيــرات المدمــرة لتغيــر المنــاخ التــي تؤثــر علــى األشــخاص المعرضيــن 
للخطــر فــي إفريقيــا وجميــع أنحــاء العالــم، أطلقــت قمــة كــوب 27 أجنــدة شــرم 

الشــيخ للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة.

وحــددت أجنــدة شــرم الشــيخ للتكيــف ثاثيــن عنصــًرا مــن عناصــر التكيــف المناخــي 
لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود لـــنحو أربعــة مليــار شــخص يعيشــون فــي المجتمعــات 
األكثــر عرضــة للتأثــر بالمنــاخ بحلــول عــام 2030. ويقــدم كل عنصــر حلــوال عالميــة 
للســياقات واالحتياجــات  المحلــي لاســتجابة  المســتوى  اعتمادهــا علــى  يمكــن 
النظــم المطلوبــة لحمايــة  التحــول فــي  المناخيــة المحليــة والمخاطــر، وتقديــم 
ــاخ المتزايــدة، مثــل: الحــرارة الشــديدة أو  المجتمعــات الضعيفــة مــن مخاطــر المن
الجفــاف أو الفيضانــات أو الطقــس حــاد التغيــر. يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي تحــذر 
فيــه األبحــاث مــن أن مــا يقــرب مــن نصــف ســكان العالــم ســيكونون فــي خطــر شــديد 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ بحلــول عــام 2030.  وبشــكل عــام، تمثــل أجنــدة شــرم الشــيخ 
أول خطــة عالميــة شــاملة لحشــد كل مــن الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول 
لدعــم مجموعــة مشــتركة مــن إجــراءات التكيــف المطلوبــة بحلــول نهايــة هــذا العقــد 
ــة، والمناطــق  ــاه والطبيع ــذاء والزراعــة، والمي ــر هــي: الغ ــة تأثي ــر خمســة أنظم عب
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة التحتي الســاحلية والمحيطــات، والمســتوطنات البشــرية، والبني

الحلــول التمكينيــة للتخطيــط والتمويــل. 

»كوب- 27« ومستقبل سياسات 
التكيف المناخي في إفريقيا

أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد

شـــرم  أجنـــدة  حـــددت 
ثالثيـــن  للتكيـــف  الشـــيخ 
عناصـــر  مـــن  عنصـــًرا 
التكيـــف المناخـــي لتعزيـــز 
القدرة على الصمود لــــنحو 
شـــخص  مليـــارات  أربعـــة 
يعيشـــون فـــي المجتمعـــات 
للتأثـــر  عرضـــة  األكثـــر 
بتغيـــر المنـــاخ بحلـــول عـــام 
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ونظًرا لدور الرئاسـة المصرية لقمة شـرم الشـيخ ونجاحها في وضع قضايا المناخ 
فـي إفريقيـا علـى قائمـة جـدول األعمـال التـي تـم التفـاوض عليهـا، فقـد أُطلـق علـى 
القمة اسـم »كوب إفريقيا«. ويحاول هذا المقال مناقشـة أهم موضوعات ومسـتقبل 

سياسـات التكيـف المناخـي فـي إفريقيـا انطاًقا من أجندة شـرم الشـيخ.

تحديد مفهوم التكيف مع التغير المناخي
ــا  ــي إفريقي ــر المناخــي ف ــع التغي ــف م ــث عــن مســتقبل سياســات التكي ــل الحدي قب
علــى ضــوء أجنــدة شــرم الشــيخ، يمكــن تحديــد مفهــوم ومقومــات سياســات التكيــف 

فــي إفريقيــا علــى النحــو التالــي: 

ــرِّف إطــار سياســة التكيــف لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )2005( التكيــف  يُع
بأنــه عمليــة يســعى مــن خالهــا األفــراد والمجتمعــات والبلــدان إلــى التخفيــف 
مــن عواقــب تغيــر المنــاخ وتقلباتــه والتعامــل معهــا. وتكمــن فــي قلــب هــذه العمليــة 
ــات مــن  ــع القــرار كــي تتمكــن الحكومــات والمجتمع ــة صن ــى دعــم عملي الحاجــة إل
ــل  ــن خــال تعدي ــرة، م ــى الخب ــاًء عل ــك بن ــات الطقــس، واالســتجابة لذل ــع تقلب توق
الخطــط واســتراتيجيات االســتثمار الضروريــة. ويمكــن متابعــة التكيــف علــى أربعــة 

ــف المســتقبلي، وهــي: ــات الســتراتيجية التكي ــي اعتبارهــا مكون مســتويات ينبغ

تحســـين القـــدرة األساســـية علـــى الصمـــود فـــي وجـــه التقلبـــات المناخيـــة . 1
الحاليـــة: وهـــو مـــا يعنـــي بـــذل جهـــود التنميـــة علـــى نطـــاق أوســـع مـــن خـــال 
ــة  ــاط المتوقعـ ــتجابة لأنمـ ــة؛ اسـ ــبل العيـــش القائمـ ــة سـ ــتثمار فـــي أنظمـ االسـ
ـــر  ـــن تغي ـــة م ـــك درجـــة معين ـــع ذل ـــن م ـــي تتضم ـــاخ )والت ـــب المن ـــة لتقل أو المعروف

المنـــاخ بفعـــل مـــا اقترفتـــه يـــد اإلنســـان(.

األصـول . 2 فـي  اسـتثمارات  ذلـك  ويتطلـب  المنـاخ:  تغيـر  التكيـف مـع مخاطـر 
البشـرية واالجتماعية والمادية والطبيعية والمالية، وإمكانيات التمكين وقدرات 
التكيـف. وال يتعلـق التكيـف بـإدارة االنتقـال إلـى حالـة مسـتقبلية محـددة يمكـن 
التنبـؤ بهـا، بـدال مـن ذلـك، يتعلـق األمـر بـإدارة عـدم اليقيـن؛ حيـث تعـد تنميـة 

القـدرة التكيفيـة أمـًرا بالـغ األهميـة.

المؤسســية . 3 التجــارب  تقويــم  ذلــك  يعنــي  والميزانيــات:  السياســات  تعديــل 
والسياســية بهــدف تكــرار طــرق التكيــف الناجحــة، وكذلــك تعزيــز االبتــكار. 
ويمكننــا التمييــز بيــن تنميــة القــدرات األساســية التــي تشــمل إجــراءات لتحســين 
فعاليــة وكفــاءة المؤسســات الحكوميــة، والقــدرة علــى التكيــف التــي تشــير إلــى 
التخطيــط لتغيــر المنــاخ. ومــن المتوّقــع أن يصــل تمويــل التكيــف المناخــي إلــى 
100 مليــار دوالر أمريكــي ســنوًيّا للبلــدان الناميــة، وهنــاك جهــود متزايــدة إلعداد 

مـــن المتوّقـــع أن يصـــل 
المناخـــي  التكيـــف  تمويـــل 
دوالر  مليـــار   100 إلـــى 
للبلـــدان  ا  ســـنوًيّ أمريكـــي 
جهـــود  وهنـــاك  الناميـــة، 
أنظمـــة  إلعـــداد  متزايـــدة 
الحكوميـــة  التخطيـــط 
حتـــى  التكيـــف  لتمويـــل 
اســـتيعاب  مـــن  تتمكـــن 
سياســـات  تمويـــل  وتتبـــع 
التكيـــف مـــن خـــالل أنظمـــة 
الحكوميـــة  الميزانيـــة 
فوائـــد  وتقديـــم  األساســـية 

التكيـــف.  
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أنظمــة التخطيــط الحكوميــة لتمويــل التكيــف حتــى 
تتمكــن مــن اســتيعاب وتتبــع تمويــل سياســات التكيــف 
مــن خــال أنظمــة الميزانيــة الحكوميــة األساســية 

وتقديــم فوائــد التكيــف.

ــل أن . 4 ــن المحتم معالجــة المخاطــر المتبقيــة: فم
ــة،  ــاخ حتمي تكــون الخســائر الناجمــة عــن تغيــر المن
حيــث ال يمكــن تقليــل المخاطــر إلــى الصفــر، بالنظــر 
إلــى األنمــاط الديناميكيــة لتقلبــات المنــاخ، وعليــه 
ــن المجتمعــات  ــم المســاعدة الازمــة يمكِّ فــإن تقدي

ــل تكاليــف هــذه الخســائر المؤكــدة، ويزيــد  مــن تحمُّ
للتكيــف  وبالنســبة  الصمــود.  علــى  قدرتهــا  مــن 
كذلــك، يجــب تقديــم الدعــم لتعزيــز التنظيــم الذاتــي 

ــة.   ــم والفاعلي والتعل

هــذا، وتتضمــن االســتجابة لتغيــر المنــاخ بشــكل عــام 
المنــاخ،  فــي  التغيــرات  مــع  التكيــف  همــا:  نهجيــن، 
والتخفيــف مــن أو تقليــل أو تثبيــت غــازات االحتبــاس 
الحــراري فــي الغــاف الجــوي )وقــد تتداخــل إجــراءات 
التخفيــف والتكيــف فــي بعــض الحــاالت( كمــا يلــي: 

ما الفرق بني التكيف والتخفيف؟
تشمل تدابير التكيف:التكيف

)1( بناء القدرة على الصمود )الحد من التعرض والتأثر بتغير المناخ(.

)2( تحســين آليــات المواجهــة )التدابيــر التــي تســاعد علــى مواجهــة تأثيــر تغيــر المنــاخ، مثــل 
اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث(.

يمكن تحقيق التخفيف من خالل:التخفيف

)1( تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري )تشــمل األمثلــة االنتقــال إلــى مصــادر الطاقــة 
الخضــراء، وفــرض رســوم علــى انبعاثــات الكربــون مــن الوقــود األحفــوري مــن خــال فــرض 

ضرائــب علــى الكربــون أو تــداول االنبعاثــات(.

)2( إخــراج الغــازات الدفيئــة الحاليــة مــن الغــاف الجــوي مــن خــال التشــجير، والممارســات 
الزراعيــة التــي تحبــس الكربــون فــي التربــة، وتطويــر التكنولوجيــا التــي تلتقــط وتحبــس ثانــي 

أكســيد الكربــون مــن الهــواء )ال تــزال فــي المراحــل األولــى مــن التطــور(.

أهمية سياسات التكيف في إفريقيا
يمكــن أن تقــوم اســتراتيجيات التكيــف بــدور كبيــر ومهــم فــي إفريقيــا مــن عــدة 
زوايــا؛ أوًلا: ســيؤدي التنفيــذ الســريع الســتراتيجيات التكيــف )التــي ســتحفز أيًضــا 
التنميــة االقتصاديــة( إلــى توفيــر المزيــد مــن الوظائــف لدعــم االنتعــاش االقتصــادي 
مــن جائحــة كوفيــد-19. ثانًيــا: تعتمــد اقتصــادات إفريقيــا جنــوب الصحــراء بشــكل 
خــاص علــى القطاعــات ذات الحساســية البالغــة لتغيــرات وتقلبــات المنــاخ. ثالًثــا: 
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تمـارس إفريقيـا تأثيـًرا 
المنـاخ  تغيـر  علـى  محـدوًدا 
مقارنة باقتصادات األسـواق 
الناشئة الكبيرة والمتقدمة 
الجـزء  منهـا  ينبعـث  التـي 
األكبـر مـن غـازات االحتباس 
للهيئـة  فوفًقـا  الحـراري، 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة 
)أكتوبـر  المنـاخ  بتغيـر 
هـي  إفريقيـا  فـإن   )2021
بتغيـر  تأثـًرا  األكثـر  القـارة 
المنـاخ علـى الرغـم مـن أنهـا 
مسـؤولة عـن أقـل مـن 4% من 

االنبعاثـات.  

تمــارس المنطقــة تأثيــًرا محــدوًدا علــى تغيــر المنــاخ مقارنــة باقتصــادات األســواق 
الناشــئة الكبيــرة والمتقدمــة التــي ينبعــث منهــا الجــزء األكبــر مــن غــازات االحتبــاس 
الحــراري، فوفًقــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )أكتوبــر 2021(، 
فــإن إفريقيــا هــي القــارة األكثــر تأثــًرا بتغيــر المنــاخ علــى الرغــم مــن أنهــا مســؤولة 
عــن أقــل مــن 4% مــن االنبعاثــات مقابــل الصيــن )27%( واالتحــاد األوروبــي )%17( 
والواليــات المتحــدة )15%(. وتؤكــد معظــم الدراســات أن أكثــر مــن مائــة مليــون 
إفريقــي ســوف يتعرضــون للتهديــد مــن جــراء االحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 
2030. وعليــه فــإن كيفيــة التعامــل مــع التكيــف ومســتقبله فــي إفريقيــا أضحــت علــى 
رأس جــدول األعمــال والمناقشــات السياســية المتزايــدة فــي جميــع أنحــاء القــارة 
ــا متزايــدة  ــاع السياســات يواجهــون ضغوًط ــة، وهــو األمــر الــذي جعــل صن اإلفريقي

التخــاذ إجــراءات أكثــر حســًما وفاعليــة.

كوب 27 وتحديد أولويات التكيف اإلفريقية 
أقــّر تقريــر تنفيــذ أجنــدة إفريقيــا 2063 الصــادر فــي فبرايــر 2022 بــأن سياســات 
ــا. ولعــل أحــد  ــا بالمعنــى الــذي ذكرنــاه آنًف وأطــر التكيــف مــع المنــاخ لــم تكــن تكيًف
ــا مــا تكــون قائمــة علــى  األســباب يكمــن فــي أن السياســات واألطــر المناخيــة غالًب
ــا وراء  ــى م ــة إل ــة واألصــول الطبيعي ــد األنظمــة المناخي أســاس قطــري، بينمــا تمت
الحــدود، وتدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات منســقة علــى أســس إقليميــة وجماعيــة. 
وعليــه، فــإن موقــف المجموعــة اإلفريقيــة فــي قمــة  COP27 يمثــل تحــولًا فارًقــا 
نحــو مســتقبل سياســات التكيــف اإلفريقيــة؛ حيــث تــم االتفــاق علــى أن تشــمل 

ــي: ــا يل ــة م ــات الرئيســة للمجموعــة اإلفريقي األولوي

زيـادة التمويـل المتعلـق بالمنـاخ لمواكبـة الحاجة إلى التكيف فـي البلدان النامية. 	 
عـاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يكـون تمويـل المنـاخ مختلًفـا بوضـوح عـن المسـاعدة 

اإلنمائيـة الرسـمية، كمـا يجـب تخصيـص نصف أموال المنـاخ للتكيف.

تشغيل مرفق تمويل الخسائر واألضرار للبلدان األكثر ضعًفا. 	 

االعتــراف بالظــروف الخاصــة إلفريقيــا مــن أجــل التحــول العــادل للطاقــة، أي 	 
تعديــل وتيــرة التخفيــض التدريجــي الســتخدام الوقــود األحفــوري مــع تطــور 
احتياجــات الطاقــة فــي إفريقيــا. ومــع ذلــك، أقــرت المجموعــة اإلفريقيــة بــأن 
ــى المــدى  ــون هــي وحدهــا التــي ســتكون مســتدامة عل التنميــة منخفضــة الكرب

ــل.   المتوســط والطوي

ــدم 	  ــة التق ــاس لمراجع ــة للقي ــى وســائل قابل ــوب 27 عل ــي ك ــق المشــاركون ف اتف
ــف. ــي الخــاص بالتكي ــدف العالم ــه باتجــاه اله ــم تحقيق ــذي يت ال
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وعلـى الرغـم مـن نقـاط الضعـف الهيكليـة التـي يواجههـا االتحـاد اإلفريقـي، فقـد نجـح في توجيـه تعاون الـدول اإلفريقية 
فـي عـدد مـن المبـادرات والبرامـج التـي أطلقهـا أو دعمهـا كجـزء مـن اسـتراتيجيته الخاصة بالمنـاخ، ومن ذلك:

برنامج المناخ من أجل التنمية في إفريقيا (ClimDev-Africa) لتعزيز أنظمة مراقبة المناخ.	 

 	 .(PIDA) برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا

 	 .(AfCFTA) منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية

 	 .(CAADP) البرنامج اإلفريقي الشامل للتنمية الزراعية

 	 .GGWSSI مبادرة الجدار األخضر العظيم للصحراء والساحل

 	 .(AREI) مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا

استراتيجية االقتصاد اإلفريقي األزرق.	 

كوب 27 وأزمة تمويل التكيف في إفريقيا
وفًقـــا لاتحـــاد اإلفريقـــي، تنفـــق الحكومـــات اإلفريقيـــة 3.4% مـــن ناتجهـــا المحلـــي اإلجمالـــي علـــى التكيـــف مـــع تأثيـــرات 
تغيـــر المنـــاخ؛ ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه النســـبة ال تفـــي باالحتياجـــات. وقـــد أعـــادت قمـــة التكيـــف اإلفريقيـــة فـــي 5 ســـبتمبر 
2022 التأكيـــد علـــى هـــدف جمـــع 25 مليـــار دوالر أمريكـــي مـــن االســـتثمارات بحلـــول عـــام 2025، والتـــي ســـاهم بنـــك 
ر برنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة أن التمويـــل الـــذي تحتاجـــه البلـــدان  التنميـــة اإلفريقـــي فـــي توفيـــر نصفهـــا بالفعـــل. ويُقـــدِّ
الناميـــة لتنفيـــذ برامـــج التكيـــف مـــع آثـــار تغيـــر المنـــاخ ســـيرتفع إلـــى 300 مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنوًيّا بحلـــول عـــام 2030، 
ـــول عـــام 2050. وعليـــه فـــإن كـــوب 27 الـــذي أُطلـــق عليـــه اســـم »كـــوب  ويصـــل إلـــى 500 مليـــار دوالر أمريكـــي ســـنوًيّا بحل
إفريقيـــا« نتيجـــة نجـــاح الرئاســـة المصريـــة فـــي تركيـــز االهتمـــام علـــى قضايـــا المنـــاخ اإلفريقيـــة يمثـــل نقطـــة تحـــول 

فارقـــة للعوامـــل التاليـــة:
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قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد االنتخابي 2023اتجاهات مستقبلية

أثناء كوب 27 تم إبرام اتفاقية تاريخية إلنشاء صندوق مخصص لمساعدة البلدان 	 
الناميـة فـي االسـتجابة »للخسـائر واألضـرار« المتعلقـة بتغيـر المنـاخ، باإلضافـة 
إلـى لجنـة انتقاليـة لتقديـم توصيـات حـول كيفية تفعيل ترتيبـات التمويل الجديدة 
الخسـائر  المعـروف أن تعويـض  القـادم. ومـن  العـام  يعقـد  الـذي  فـي كـوب 28 
واألضـرار يعتبـر جهـًدا مكمـلًا لتمويـل التكيـف والتخفيـف لمسـاعدة إفريقيا على 
االسـتعداد للتغييـرات المناخيـة المتوّقعـة. وقـد دعـا األمين العـام لأمم المتحدة 
»أنطونيـو جوتيريـش« إلـى فـرض ضريبـة عالميـة جديـدة علـى شـركات الوقـود 

األحفـوري تسـاعد علـى توفيـر المـوارد الازمـة لصنـدوق الخسـائر واألضـرار.

وفًقــا لمعهــد المــوارد العالميــة، ترتبــط الخســائر واألضــرار بالتكيــف والتخفيف، 	 
ألنهــا تحــدث عندمــا ال تكــون جهــود تقليــل االنبعاثــات طموحــة بدرجــة كافيــة، 

وعندمــا تكــون جهــود التكيــف غيــر ناجحــة أو مســتحيلة التنفيــذ.

وفــي مجــال التكيــف والتخفيــف، فشــلت الــدول الغنيــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، 	 
حيــث لــم يتــم التوصــل إلــى التــزام ســابق مــن جانــب الــدول الغنيــة بدفــع 100 
مليــار دوالر ســنوّيًا بحلــول عــام 2020 لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى التكيــف 

مــع آثــار تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتهــا.

أعلنت الرئاسـة المصرية لمؤتمر شـرم الشـيخ عن إطاق خطة لضخ ما يزيد عن 	 
150 مليـون دوالر أمريكـي لدعـم مسـاعي التكيـف فـي القـارة اإلفريقيـة، بالتعـاون 
مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة. كمـا ضاعفـت الواليـات المتحـدة تعهداتهـا لدعم 
التكيـف، كجـزء مـن خطـة الطـوارئ األمريكيـة للتكيـف والمرونـة. ولعـل ذلـك كلـه 
يعكـس الـدور الكبيـر الـذي قـام بـه كل مـن المفاوضيـن األفارقـة ورئاسـة كـوب 27.

مــن أبــرز اآلثــار اإليجابيــة لكــوب 27 تصميــم العديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة 	 
علــى تنفيــذ المرونــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ بشــروطها الخاصــة، بنــاًء علــى 
المــوارد التــي لديهــا، ســواء مــن حيــث تبنــي مســارات للطاقــة تكــون أكثــر مرونــة 

واســتدامة، أو تســتثمر بالفعــل فــي التكيــف مــع المنــاخ.

يتعلـق فقـط بجمـع 	  الكربـون ال  ائتمـان  بأسـواق  أن االهتمـام  أيًضـا  بـات واضحـا 
التمويل، بل أيًضا بالمطالبة بالموارد التي يجب استثمارها في مشروعات حقيقية 
تفيـد المواطنيـن)*(. وينظـر عـدد مـن البلـدان إلـى هـذا األمر على وجـه التحديد من 
خـال منظـور المنفعـة المزدوجـة، إذ ال يتعلـق األمر فقط بالمال الذي يمكن جمعه، 

بـل يتعلـق بتوجيـه المـوارد إلـى األشـخاص الذيـن هـم فـي أمـس الحاجـة إليها.

 27 كـوب  علـى  ُأطلـق 
نتيجـة  إفريقيـا«  »كـوب  اسـم 
الرئاسـة المصريـة فـي  نجـاح 
قضايـا  علـى  االهتمـام  تركيـز 
وأعلنـت  اإلفريقيـة،  المنـاخ 
لمؤتمـر  المصريـة  الرئاسـة 
شـرم الشـيخ عـن إطـالق خطة 
لضخ ما يزيد عن 150 مليون 
أمريكـي لدعـم مسـاعي  دوالر 
التكيـف فـي القارة اإلفريقية، 
الواليـات  مـع  بالتعـاون 
ولعـل  األمريكيـة.  المتحـدة 
الـدور  يعكـس  كلـه  ذلـك 
مـن  كل  بـه  قـام  الـذي  الكبيـر 
المفاوضيـن األفارقـة ورئاسـة 

  .27 كـوب 

)*( يعـد »ائتمـان الكربـون« بمثابـة وثيقـة تمثـل طًنـا واحـًدا مـن ثانـي أكسـيد الكربـون تمـت إزالتـه مـن الغـاف الجـوي )عـن طريـق زراعـة أشـجار جديـدة، 
علـى سـبيل المثـال(. وفـي أسـواق الكربـون االئتمانيـة، يقـوم المشـترون -عادة الشـركات- بشـراء مثل هذا االئتمـان للتعويض عـن انبعاثاتهم، وبالتالي 
تمويـل مشـاريع خفـض انبعاثـات الكربـون. وال يخفـى أن هـذه السـوق تمثـل فرصـة كبيـرة لتسـريع التنميـة االقتصاديـة المسـتدامة، سـواء مـن خـال 

جـذب المزيـد مـن التمويـل المتعلـق بالمنـاخ إلـى القـارة، أو عـن طريـق الحـد مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

تحديات التكيف في إفريقيا بعد كوب 27
لعــل مــن أبــرز التحديــات التــي تنبغــي مواجهتهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والوطنــي 

فــي إفريقيــا بعــد قمــة كــوب 27 مــا يلــي:

أوًلا- أزمـــة الطاقـــة وتحـــول االقتصـــادات اإلفريقيـــة: ليـــس فقـــط مـــن حيـــث  	
التزامـــات األفارقـــة بموجـــب اتفاقيـــة باريـــس، ولكـــن أيًضـــا مـــا يعنيـــه ومـــا 
ـــب مـــن  ـــة، ويكمـــن فـــي القل ـــدول اإلفريقي ـــه تحـــول االقتصـــادات مـــن ال يتطلب
ذلـــك الحصـــول علـــى الطاقـــة. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه يوجـــد فـــي إفريقيـــا 
ـــة مـــن أصـــل 54 يعانـــي أقـــل مـــن 50% مـــن ســـكانها مـــن عـــدم توافـــر  24 دول
الكهربـــاء. وعليـــه تتمثـــل الخطـــوة األولـــى لتحويـــل هـــذه االقتصـــادات فـــي 
ـــوم تعـــد الطاقـــة المتجـــددة فـــي الواقـــع أرخـــص  ـــى الطاقـــة .والي الوصـــول إل
أشـــكال الطاقـــة. ومـــع ذلـــك، يجـــب أن يكـــون التركيـــز علـــى خطـــط االســـتثمار 
الواقعيـــة، والتـــي تتيـــح الوصـــول إلـــى الطاقـــة والتصنيـــع المســـتدام للـــدول 

ـــة.  اإلفريقي

ــدان  	 ــمح للبلـ ــا يسـ ثانًيـــا- ضـــرورة توجيـــه االســـتثمارات إلـــى التكيـــف: ممـ
بالتعامـــل مـــع مســـائل المرونـــة ودعـــم الســـكان فـــي الخطـــوط األماميـــة 
لتغيـــر المنـــاخ. ويتضمـــن ذلـــك التركيـــز علـــى قطاعـــات معينـــة، مثـــل الزراعـــة 
ـــن ساســـل  ـــر بتأمي ـــق األم ـــا يتعل ـــذاء. كم ـــد األســـماك الســـاحلية والغ ومصاي
التوريـــد المرتبطـــة بإنتـــاج الغـــذاء داخـــل القـــارة. علـــى ســـبيل المثـــال، 
تتنـــوع أنظمـــة المعيشـــة للعديـــد مـــن المجتمعـــات اإلفريقيـــة، ولكـــن غالبيـــة 
ــم  ــمل نظـ ــة، وتشـ ــاف البعليـ ــة الكفـ ــى زراعـ ــد علـ ــة تعتمـ ــات الريفيـ المجتمعـ
زراعـــة الكفـــاف إنتـــاج المحاصيـــل وتربيـــة الحيوانـــات مـــع تطبيـــق محـــدود 
للتقنيـــات الزراعيـــة الحديثـــة وأنظمـــة اإلنـــذار المبكـــر. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه 
ــك  ــع ذلـ ــاخ، ويرجـ ــر المنـ ــر بتغيـ ــة للتأثـ ــبل العيـــش معرضـ ــادات وسـ االقتصـ
جزئيـــا إلـــى محدوديـــة توفيـــر معلومـــات تنبـــؤ دقيقـــة ومحـــددة الســـياق. 
ــة  ــق المعرفـ ــى طرائـ ــاة علـ ــن والرعـ ــم المزارعيـ ــد معظـ ــك، يعتمـ ــة لذلـ نتيجـ

ــة. ــطتهم الزراعيـ ــي أنشـ ــة فـ التقليديـ

ـــا- ضـــرورة النظـــر فـــي كيفيـــة اســـتخدام روافـــع منطقـــة التجـــارة الحـــرة  	 ثالًث
القاريـــة اإلفريقيـــة: لتحقيـــق ترابـــط أفضـــل بيـــن منتجـــي األغذيـــة والمســـتهلكين 
فـــي القـــارة، والحصـــول علـــى نمـــوذج مســـتدام إلنتـــاج الغـــذاء واســـتهاكه، 
يتماشـــى مـــع مبـــادئ االقتصـــاد الدائـــري الـــذي يقضـــي علـــى الهـــدر، ويضمـــن 
االســـتخدام المســـتمر للمـــوارد. ولعـــل ذلـــك يجعـــل االقتصـــادات اإلفريقيـــة أكثـــر 

ـــش. ـــى تحســـين ســـبل العي ـــا سيســـاعد عل ـــاخ، كم ـــث المن ـــن حي اســـتدامة م
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رابًعـــا- ضـــرورة تعبئـــة المـــوارد: يجـــب أن يكـــون هنـــاك دعـــم مســـتمر مـــن  	
ـــا  ـــدت به ـــي تعه ـــات الت ـــاء بااللتزام ـــي الضـــرر للوف ـــي تســـببت ف ـــدان الت ـــل البل ِقب
بموجـــب اتفاقيـــة باريـــس وتوفيـــر المـــوارد، كمـــا ينبغـــي حشـــد المـــوارد المحليـــة، 
ــة  ــن كيفيـ ــث عـ ــون، والبحـ ــان الكربـ ــواق ائتمـ ــن أسـ ــتفادة مـ ــك االسـ ــمل ذلـ ويشـ
إعـــادة تمويـــل الديـــون الحاليـــة، وفـــي بعـــض الحـــاالت كيفيـــة تعليـــق الديـــون أو 
ـــل:  ـــاك مـــن جهـــة أخـــرى طـــرق اســـتخدام التســـهيات الناشـــئة، مث ـــا. وهن إلغائه
صنـــدوق المرونـــة واالســـتدامة التابـــع لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، وتعبئـــة فـــرص 
التنميـــة، أي الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن المـــوارد مـــن خـــال البنـــوك، مثـــل بنـــك 

التنميـــة اإلفريقـــي.

وختاًمـــا، فـــإن نجـــاح كـــوب 27 فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن صنـــدوق الخســـائر 
ـــا  واألضـــرار للـــدول األكثـــر ضعًفـــا، بتمويـــل مـــن الـــدول الغنيـــة، يمثـــل انتصـــاًرا تاريخًيّ
إلفريقيـــا والـــدول األخـــرى )مثـــل مجموعـــة الــــ 77 والصيـــن(. ومـــن المعـــروف 
ــاخ  ــتراتيجية المنـ ــر اسـ ــال تُقـ ــة حـ ــى أيـ ــوب 26. وعلـ ــي كـ ــي فـ ــد أُلغـ ــذا البنـ أن هـ
الخاصـــة باالتحـــاد اإلفريقـــي بالحاجـــة إلـــى معالجـــة القضايـــا الهيكليـــة المتعلقـــة 
ــكات  ــدى المشـ ــل إحـ ــة. وتتمثـ ــدان اإلفريقيـ ــب البلـ ــن جانـ ــف مـ ــات التكيـ بسياسـ
الكبـــرى فـــي فشـــل العديـــد مـــن البلـــدان اإلفريقيـــة فـــي تقييـــم الكفـــاءة فـــي نفقاتهـــا 
المتعلقـــة بالمنـــاخ، بســـبب عـــدم وجـــود آليـــة مناســـبة للقيـــاس واإلبـــاغ والتحقـــق. 
وهنـــاك مشـــكلة أخـــرى تتمثـــل فـــي االفتقـــار إلـــى آليـــات الســـامة لتقليـــل الخســـائر 
واألضـــرار، مثـــل أنظمـــة اإلنـــذار المبكـــر، واألنشـــطة االجتماعيـــة لتعزيـــز تنويـــع ســـبل 
العيـــش، أو آليـــات التأميـــن المائمـــة. وطبًقـــا للرؤيـــة اإلفريقيـــة الجامعـــة، هنـــاك 
ــاب  ــل لمختلـــف أصحـ ــكل أفضـ ــي« بشـ ــن المناخـ ــم »التمكيـ ــى دعـ ــا إلـ ــة أيًضـ حاجـ
ـــة  ـــر الحكومي ـــة والقطـــاع الخـــاص والمنظمـــات غي المصلحـــة -المؤسســـات التعليمي
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي- باإلضافـــة إلـــى نقـــل التكنولوجيـــا وتطويـــر التقنيـــات 
المحليـــة لمســـاعدة البلـــدان اإلفريقيـــة علـــى التكيـــف والتخفيـــف بشـــكل أفضـــل مـــن 

ـــاخ. ـــر المن ـــات تغي تداعي

هنـــاك  يكـــون  أن  يجـــب 
ِقبـــل  مـــن  مســـتمر  دعـــم 
فـــي  تســـببت  التـــي  البلـــدان 
بااللتزامـــات  للوفـــاء  الضـــرر 
بموجـــب  بهـــا  تعهـــدت  التـــي 
وتوفيـــر  باريـــس  اتفاقيـــة 
حشـــد  ينبغـــي  كمـــا  المـــوارد، 
المـــوارد المحليـــة اإلفريقيـــة، 
االســـتفادة  ذلـــك  ويشـــمل 
ــون،  ــان الكربـ ــواق ائتمـ ــن أسـ مـ
إعـــادة  كيفيـــة  عـــن  والبحـــث 
الحاليـــة،  الديـــون  تمويـــل 
وفـــي بعـــض الحـــاالت تعليـــق 

إلغائهـــا.   أو  الديـــون 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

الالجئون والنازحون في إفريقيا
شـهد العالـم زيـادة غيـر عاديـة فـي أعـداد الاجئين والنازحين خال عـام 2022؛ إذ 
ارتفـع عـدد الاجئيـن والنازحيـن علـى مسـتوى العالـم مـن نحـو 89.3 مليوًنـا بنهايـة 
عـام 2021 إلـى أكثـر مـن مائـة مليـون الجـئ ونـازح بنهايـة عـام 2022. وأدت الحـرب 
الروسـية األوكرانيـة إلـى لجـوء نحـو 7.8 ماييـن أوكرانـي لـدول الجـوار، بينمـا نـزح 
مـا يقـدر بنحـو 6.9 ماييـن شـخص لمناطـق بخـاف محـال إقامتهـم المعتـادة فـي 
الداخـل األوكرانـي)1(. بالنسـبة لقـارة إفريقيـا، ارتفعـت أعـداد الاجئيـن مـن نحـو 
6.6 ماييـن الجـئ بنهايـة عـام 2020 إلـى نحـو 7 ماييـن الجـئ بنهايـة عـام 2021، 
بزيـادة تجـاوزت 400 ألـف الجـئ فـي عـام واحـد. مثَّلـت الزيادة في أعـداد الاجئين 
التـي حدثـت فـي منطقـة شـرق إفريقيـا والقـرن اإلفريقـي والبحيـرات العظمـى أكثـر 

مـن نصـف الزيـادة التـي شـهدتها القـارة خـال الفتـرة المذكـورة.

هــذا وإذا انتقلنــا للحديــث عــن النازحيــن فــي إفريقيــا، وعلــى الرغــم مــن أن أعــداد 
النازحيــن قــد ارتفعــت فــي أنحــاء العالــم كافــة، فــإن المعطيــات الحاليــة تشــير إلــى 
أن أكثــر مــن ثاثــة أربــاع الزيــادة التــي حدثــت فــي أعــداد النازحيــن علــى مســتوى 
العالــم عــام 2021 قــد حدثــت فــي قــارة إفريقيــا. يُاحــظ أيًضــا أن أكبــر عــدد مــن 
النازحيــن الجــدد قــد حــدث فــي منطقــة شــرق إفريقيــا والقــرن اإلفريقــي ومنطقــة 
البحيــرات العظمــى، مــع أكثــر مــن أربعــة ماييــن نــازح ُرِصــدوا فــي كٍلّ مــن إثيوبيــا، 
والصومــال، وجنــوب الســودان، والســودان. يُعــزى أكثــر مــن نصــف هــذه الزيــادة فــي 
أعــداد النازحيــن إلــى النــزوح اإلثيوبــي فــي منطقــة التيجــراي، والــذي طــال مــا ال 

يقــل عــن 2.5 مليــون شــخص داخــل البــاد عــام 2021.)2(

باإلضافــة إلــى الصراعــات والنزاعــات المســلحة التــي يشــهدها العديــد مــن مناطــق 
ــا يخــص اللجــوء  ــًدا فيم ــا جدي ــة تحدًي ــرات المناخي ــل التغي ــة، تمّث ــارة اإلفريقي الق
والنــزوح؛ إذ أجبــرت التغيــرات المناخيــة والكــوارث البيئيــة العديــد مــن مواطنــي 

اللجوء البيئي في القارة اإلفريقية: 
مالمح وتوقعات

ُزْهـــــــــــــــــــــــــــــري ــن  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــ ـــ أيــ د. 

خبيـــر الســـكان ودراســـات الهـجـــرة

التغيـــرات  تمّثـــل 
جديـــًدا  تحدًيـــا  المناخيـــة 
اللجـــوء  يخـــص  فيمـــا 
أجبـــرت  إذ  والنـــزوح؛ 
المناخيـــة  التغيـــرات 
والكـــوارث البيئيـــة العديـــد 
الـــدول  مواطنـــي  مـــن 
النـــزوح  علـــى  اإلفريقيـــة 
واللجـــوء؛ بعـــد أن أصبحـــت 
ـــا  هـــذا التغيـــرات ســـبًبا مهّمً
فـــي تغييـــر هيـــكل االقتصـــاد 
فـــي  اإلنتـــاج  وطبيعـــة 

الـــدول.   مـــن  العديـــد 
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الــدول اإلفريقيــة علــى النــزوح واللجــوء؛ بحًثــا عن األمان 
وســعًيا وراء الــرزق، بعــد أن أصبحــت هــذه التغيــرات 
ــا فــي تغييــر هيــكل االقتصــاد وطبيعــة اإلنتــاج  ســبًبا مهّمً

فــي العديــد مــن الــدول. 

ــة الموجــزة  ــي هــذه الورق ــي هــذا اإلطــار، نحــاول ف وف
إلقــاء الضــوء علــى قضايــا اللجــوء والنــزوح فــي إفريقيــا 
وارتباطهــا بالتغيــرات المناخيــة والكــوارث البيئيــة. كمــا 
نحــاول أيًضــا استشــراف المســتقبل واالنتهــاء إلــى بعض 
التوقعــات قصيــرة األجــل لتلــك الظاهــرة فــي الســنوات 

القليلــة المقبلــة.

التغيرات المناخية واللجوء البيئي
مـن  بـد  ال  البيئـي  والنـزوح  اللجـوء  عـن  الحديـث  قبـل 
المجتمـع  يقـف  اللحظـة  هـذه  حتـى  أنـه  إلـى  اإلشـارة 
الاجئيـن  علـى  حمايتـه  بسـط  عـن  عاجـًزا  الدولـي 
البيئييـن نظـًرا لعـدم وجـود تعريف محـدد للجوء البيئي؛ 
لاجئيـن)3(  المتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تعريـف  يخلـو  إذ 
لعـام 1967 مـن  لهـا  لعـام 1951 والبروتوكـول المكمـل 
أيـة إشـارة للعوامـل المناخيـة أو البيئيـة كأحـد أسـباب 
إسـباغ صفـة الاجـئ علـى مـن اضطـر لمغـادرة محـل 
إقامتـه المعتـاد لطلـب اللجـوء فـي بلـد آخـر بسـبب تلـك 
العوامـل. ويـؤدي هـذا الموقـف الدولي إلـى تمييع قضية 
الاجئيـن -والنازحيـن- البيئييـن ويجعلنـا نتحـدث عـن 
البيئييـن«  »الاجئيـن  مـن  بـدلًا  البيئييـن«  »المهاجريـن 
وكأنهـم هـم وحدهـم الذين اختـاروا الرحيل كالمهاجرين 
المفاهيـم  فـي  الخلـط  هـذا  االقتصاديين/الطوعييـن. 
يـؤدي فـي الحقيقـة إلـى تفاقم معاناة الاجئيـن البيئيين 
ويحرمهـم مـن حـق الحمايـة المكفـول للفئـات األخـرى 
فـي  الاجـئ  تعريـف  فـي  صراحـة  عليهـا  المنصـوص 

لعـام 1951.  الاجئيـن  اتفاقيـة 

ـعت االتفاقيـة اإلفريقيـة لاجئيـن لعـام 1969 فـي  توسَّ
ـت علـى أن »لفظ )الجئ( ينطبق  تعريـف الاجـئ؛ إذ نصَّ
نفسـه مضطـًرا، بسـبب  يجـد  كذلـك علـى كل شـخص 

عدوان، أو احتال خارجي أو سيطرة أجنبية، أو بسبب 
أحـداث تهـدد بشـكل خطيـر األمـن العـام فـي جـزء مـن 
البلـد األصلـي أو فـي أراضيـه كلهـا أو البلـد الـذي يحمل 
جنسـيته، إلـى أن يتـرك محـل إقامتـه العادية ليبحث عن 
مـاذ فـي مـكان آخـر خـارج بلـده األصلـي أو البلـد الـذي 
يحمـل جنسـيته«، إال أنهـا لـم تُِشـر صراحـة إلـى حالـة 

اللجـوء البيئـي التـي نحـن بصددهـا. 

ــم، يضطــر  ــى مســتوى العال ــاخ عل ــم أزمــة المن مــع تفاق
عــدد متزايــد مــن النــاس إلــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب 
الطقــس  وظواهــر  والجفــاف،  الطبيعيــة،  الكــوارث 
األخــرى. ضمــن هــذا الســياق يمكننــا تعريــف اللجــوء 
البيئــي أو الاجئيــن البيئييــن بأنهــم هــؤالء األشــخاص 
الذيــن أُجِبــروا علــى تــرك منازلهــم ومحــال إقامتهــم 
علــى  المناخيــة  التغيــرات  لتأثيــرات  نتيجــًة  المعتــادة 
البيئــة التــي يعيشــون فيهــا. وعلــى الرغــم مــن نــدرة 
ببيانــات  مقارنــة  البيئــي  باللجــوء  الخاصــة  البيانــات 
اللجــوء الناتــج عــن الصراعــات المســلحة، فــإن البيانــات 
المتاحــة والتوقعــات المســتقبلية تشــير إلــى أن عــدد 
المليــار نســمة علــى  البيئييــن قــد يتجــاوز  الاجئيــن 
العــدد  هــذا   .)4(  2050 عــام  بحلــول  العالــم  مســتوى 
المتوّقــع ال بــد أن يــؤدي إلــى تفاقــم ظاهــرة اللجــوء 

والنــزوح فــي العقــود القليلــة المقبلــة.
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الوضع الحالي
مـن المعلـوم أن مسـاهمة قـارة إفريقيـا فـي ظاهـرة االحتبـاس الحـراري هـي األدنـى 
علـى مسـتوى العالـم. ومـع ذلـك، ستشـهد القـارة أكثـر آثـار تغيـر المنـاخ تدميـًرا. 
وبعيـًدا عـن التقديـرات المتشـائمة ألثـر التغيرات المناخية على الهجرة والتي تشـير 
إلـى أن أعـداد المهاجريـن المناخييـن بقـارة إفريقيـا سـوف يصـل عددهـم إلـى 86 
مليوًنـا بحلـول عـام 2050 )5(، ال بـد مـن األخـذ فـي االعتبـار أن الهجـرات المناخيـة 
فـي إفريقيـا سـابقًة لهـذه التقاريـر األمميـة؛ إذ إنـه يمكـن اعتبـار تحـركات الرعـاة 
واحـدة مـن أهـم ميكانيزمـات التكيـف التـي تُمـاَرس فـي أنحـاء عديـدة مـن القارة في 
مواجهـة الجفـاف والتصحـر الناتجيـن عـن التغيـرات المناخيـة والكـوارث البيئيـة. 

مــن المهــم أيًضــا التذكيــر بــأن النشــاط الرئيــس فــي القــارة اإلفريقيــة هــو الزراعــة، 
ــث إن القطــاع  ــم اســتيعابها فــي قطــاع الزراعــة؛ حي ــا يت ــة تقريًب وأن نصــف العمال
الزراعــي هــو األكثــر تأثــًرا بالتغيــرات المناخيــة، ربمــا يــؤدي هــذا إلــى ارتفــاع وتيــرة 
الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة للتجمعــات الســكانية الكبيــرة فــي المــدن وعواصــم 
ــم  ــى تفاق ــة إل ــة الحضري ــؤدي الهجــرة الريفي ــة الشــباب. ت ــن فئ ــدول، خاصــة بي ال
مشــكات المــدن والعواصــم وانتشــار العشــوائيات وتضخــم االقتصاد غير الرســمي. 
وفــي الوقــت ذاتــه، يــؤدي هــذا الميــل للهجــرة الريفيــة الحضريــة -بمــرور الوقــت- 
إلــى إهمــال القطــاع الزراعــي وعــدم االكتفــاء الذاتــي مــن المحاصيــل األساســية؛ مــا 
يــؤدي إلــى اللجــوء لاســتيراد لســد الحاجــات المتزايــدة للســكان فــي ظــل اســتمرار 
الضغــوط الســكانية المتمثلــة فــي حقيقــة أن معــدل الخصوبــة فــي القــارة اإلفريقيــة 
)4.6 مولــود لــكل أنثــى فــي ســن الحمــل(، هــو األعلــى فــي العالــم مقارنــة بالمتوســط 
العالمــي البالــغ 2.4 مولــود حــي لــكل أنثــى فــي ســن الحمــل )6(. فــي ظــل هــذه 
الظــروف تتجلــى هشاشــة موقــف العديــد مــن الــدول واألقاليــم فــي إفريقيــا فيمــا 
ــى القطاعــات  ــل التغيــرات المناخيــة ومقاومــة آثارهــا عل يخــص القــدرة علــى تحمُّ

االقتصاديــة المختلفــة، وباألخــص قطــاع الزراعــة. 

بعيــًدا عــن قلــب القــارة، تتجلــى الهشاشــة مــرة أخــرى فــي المناطــق الســاحلية األكثــر 
تعرًضــا لأثــر المباشــر الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر بســبب ذوبــان الجليــد الناتــج 
ــرة مــن المناطــق  ــج عــن ذلــك مــن غمــر أجــزاء كبي ــرار العالمــي ومــا ينت عــن االحت
ــل  ــى إزاحــة ســكانية للداخــل فــي هــذه المناطــق؛ ممــا يمث ــؤدي إل الســاحلية، مــا ي
ضغًطــا ســكانّيًا متزايــًدا علــى المناطــق القريبــة مــن تلــك المناطــق الســاحلية. وقــد 
تــؤدي ظاهــرة غمــر الميــاه للمناطــق الســاحلية إلــى هجــرة قســرية للخــارج أيًضــا. 
وباإلضافــة إلــى غمــر الميــاه للمناطــق الســاحلية، تواجــه تلــك المناطــق أيًضــا تغلغــل 
ميــاه البحــر فــي التربــة؛ ممــا يــؤدي إلــى ملوحــة التربــة وعــدم صاحيتهــا للزراعــة، 
األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى الهجــرة مــن هــذه المناطــق أو فــي كثيــر مــن األحيــان 

أن  من  الرغم  على 
في  إفريقيا  مساهمة 
هي  المناخية  التغيرات 
األقل على مستوى العالم، 
فإن تأثر القارة بالتغيرات 
األكبر  هو  المناخية 
وخاصة  القارات،  ضمن 
الزراعي  القطاع  في 
ل عصب الحياة  الذي ُيمثِّ
نصف  من  ألكثر  بالنسبة 

السكان.  
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مـــن  الرغـــم  علـــى 
بأثـــر  المتزايـــد  االعتـــراف 
المناخيـــة  التغيـــرات 
علـــى  البيئيـــة  والعوامـــل 
فـــي  واللجـــوء  الهجـــرة 
مصـــادر  فـــإن  إفريقيـــا، 
التمويـــل محـــدودة، وال تفي 
للتعاطـــي  األدنـــى  بالحـــد 
المباشـــرة  اآلثـــار  مـــع 
للتغيـــرات المناخيـــة علـــى 

البشـــري.   الحـــراك 

التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة مــن خــال تغييــر األنشــطة االقتصادية من األنشــطة 
الزراعيــة إلــى أنشــطة تجاريــة وخدميــة. 

باإلضافـة إلـى المناطـق السـاحلية الزراعيـة، نجـد أن التغيـرات المناخيـة وارتفـاع 
منسـوب ميـاه البحـر قـد يطـاالن أيًضـا المـدن الشـاطئية اإلفريقيـة المزدهـرة، مثل: 
مدينـة اإلسـكندرية فـي مصـر، والجـوس في نيجيريا، ومابوتـو وماتوال في موزمبيق، 
وغيرهـا مـن المـدن السـاحلية اإلفريقيـة. وعلـى الرغـم مـن أن هنـاك العديـد مـن 
المشـروعات المعنيـة بالتكيـف مـع التغيـرات المناخيـة فـي هـذه المدن، فـإن التكلفة 
الباهظـة لتلـك المشـروعات مـع اسـتمرار أثـر التغيـرات المناخيـة يجعل من العسـير 
االسـتمرار فـي تلـك الجهـود بمـا يكفي لوقف التحركات البشـرية بعيًدا عن المناطق 
المتضـررة. كمـا ال يمكـن اإلشـارة للتغيـرات المناخيـة بمعـزل عـن العوامـل األخـرى 
المؤثـرة علـى نمـو المـدن فـي إفريقيـا والتـي مـن أهمهـا ارتفـاع معـدالت الزيـادة 

السـكانية واسـتمرار الهجـرة الداخليـة باتجـاه المـدن الكبـرى.

عدم كفاية الجهود المبذولة
علـى الرغـم مـن االعتـراف المتزايـد بأثـر التغيـرات المناخيـة والعوامـل البيئيـة علـى 
الهجـرة واللجـوء فـي إفريقيـا، فـإن مصـادر التمويـل محـدودة، وال تفـي بالحـد األدنى 
للتعاطـي مـع اآلثـار المباشـرة للتغيـرات المناخيـة علـى الحـراك البشـري، ناهيك عن 
عـت الـدول األعضـاء فـي  المعالجـة الجذريـة للتغيـرات المناخيـة. فـي يوليـو 2022 وقَّ
منظمة اإليجاد ومجموعة دول شـرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إعان كامباال بشـأن 
عة على هذا اإلعان بشـكل عاجل  الهجـرة والبيئـة وتغيـر المنـاخ. ودعـت الـدول الموقِّ
العالـم إلـى االسـتجابة لتأثيـر المنـاخ علـى الحـراك البشـري فـي القـارة اإلفريقيـة 
تَُعـد مـن بيـن أكثـر الفئـات المعرضـة لخطـر  ودعـم المجتمعـات المتضـررة والتـي 
التغيـرات المناخيـة فـي العالـم للتكيـف مـع التغيـرات المناخيـة. وأقـر إعـان كمبـاال 

أيًضـا بالحاجـة إلـى دعـم االسـتثمار فـي االقتصـاد األخضـر فـي إفريقيـا.)7(

ــة شــرم  ــد فــي مدين ــذي ُعِق ــاخ COP27 ال ــة أخــرى، شــهد مؤتمــر المن ومــن ناحي
ــى  ــث تــم التركيــز عل ــر مســبوق؛ حي ــا غي ــا إفريقّيً ــر 2022 زخًم ــي نوفمب الشــيخ ف
األضــرار التــي تعرضــت لهــا القــارة اإلفريقيــة بســبب التغيــرات المناخيــة، وضــرورة 
ــى  ــة حت ــرات المناخي ــا مــن أضــرار نتيجــة التغي ــا حــاق به ــارة عّم ــض دول الق تعوي
تســتطيع التأقلــم مــع هــذه التغيــرات ومواجهــة آثارهــا. وال شــك أن غالبيــة الــدول 
اإلفريقيــة لديهــا خطــط واســتراتيجيات للتعامــل مــع التغيــرات المناخيــة، إال أن هذه 
الخطــط واالســتراتيجيات تفتقــر إلــى التمويــل فــي كثيــر مــن األحيــان، بمــا يجعــل 

االســتجابة للتغيــرات المناخيــة بطيئــة وغيــر متكاملــة فــي غالبيــة الــدول.
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إقامته املعتادة السابق نتيجة ملثل هذه األحداث، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف أن يعود إلى ذلك البلد."

(4) World Economic Forum (2021) Climate refugees – the world’s forgotten victims, WEF, https://www.weforum.org/agen-
da/2021/06/climate-refugees-the-world-s-forgotten-victims/, 14.12.2021.

هل ستتفاقم أزمات اللجوء البيئي في إفريقيا؟
ال شــك أن الكــوارث البيئيــة والتغيــرات المناخيــة، كانــت وال تــزال أحــد المحــركات 
الرئيســة للنــزوح واللجــوء. وبــكل أســف، مــن المتوّقــع أن تســتمر الضغــوط البيئيــة 
والمناخيــة فــي دفــع الماييــن مــن ســكان إفريقيــا للجــوء والنــزوح مــا لــم يقــف العالــم 
ــع  ــوط والتكّيــف م ــة هــذه الضغ ــة فــي مواجه ــدان اإلفريقي ــة جــادة لدعــم البل وقف
التغيــرات المناخيــة. وبالرغــم مــن أن الــدول الصناعيــة الكبــرى هــي المتســبب األول 
فــي احتــرار الكوكــب وتفاقــم أثــر التغيــرات المناخيــة، فــإن اآلثــار تطــال الجميــع؛ 
ــا نحــو  ــاك تحــولًا حقيقّيً ــون هن ــة جــادة، وأن يك ــاك وقف ــون هن ــد أن تك ــك ال ب لذل
ــب مســتقبل ال  ــة، لتجن ــة النظيف ــل االقتصــاد األخضــر والطاق ــة، مث ــول البيئي الحل
يمكــن احتمالــه. ال يوجــد حــل ســحري لمشــكات المنــاخ، إال أن العمــل الجماعــي 
العاجــل لدعــم التنميــة الخضــراء والشــاملة والمرنــة يمكــن أن يقلــل مــن حجــم 

الهجــرة المناخيــة فــي قــارة إفريقيــا بنســبة كبيــرة.

وختاًمــا، فــإن عــدم االعتــراف الدولــي -حتــى اآلن- بمصطلــح الاجئيــن البيئييــن، 
وغيــاب العدالــة فيمــا يخــص توزيــع األعبــاء لمكافحــة التغيــرات البيئيــة على مســتوى 
ــا.  ــة فــي قــارة إفريقي ــا أمــام الجهــود المبذول ــا، يمثــان عائًق ــم معه ــم والتأقل العال
وبالنســبة لتوقعــات الهجــرة واللجــوء والنــزوح، يمكــن القــول -بكثيــِر مــن التأكــد- إن 
الحــراك البشــري داخــل قــارة إفريقيــا ومــن القــارة للخــارج ســوف يســتمر؛ مدفوًعــا 
بالعديــد مــن العوامــل وليــس العوامــل المناخيــة والبيئيــة فقــط. بــل إن العوامــل 
االقتصاديــة والحــروب والنزاعــات المســلحة ربمــا تكــون هــي الســبب الرئيــس فــي 
ــا  التحــركات الســكانية فــي إفريقيــا، ومــع ذلــك تمثــل التغيــرات المناخيــة عامــلًا مهّمً

مــن دوافــع الهجــرة فــي القــارة اإلفريقيــة اآلن وإلــى أجــٍل غيــر مســمى.

أن  المتوّقـــع  مـــن 
البيئيـــة  الضغـــوط  تســـتمر 
دفـــع  فـــي  والمناخيـــة 
ســـكان  مـــن  المالييـــن 
إفريقيـــا للجـــوء والنـــزوح مـــا 
لـــم يقـــف العالـــم وقفـــة جـــادة 
اإلفريقيـــة  البلـــدان  لدعـــم 
فـــي مواجهـــة هـــذه الضغـــوط 
التغيـــرات  مـــع  ـــف  والتكيُّ

المناخيـــة.  
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)5( يورجن فوجيل )2021( مايني من الناس يرحتلون من مكان آلخر: ما الذي ميكن أن يعنيه تغير املناخ للهجرة الداخلية، مدونات البنك الدولي، البنك 
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/mlayyn-mn-alnas-yrthlwn-mn-mkan-lakhr-ma-aldhy-ymkn-ynyh- واشنطن.  الدولي، 

tghyr-almnakh-llhjrt-aldakhlyt, 17.12.2022.

(6) United Nations Department of Social Affairs (2022) World Population Prospects 2022, https://population.un.org/wpp/, 
18.12.2022.

(7) Kampala Ministerial Declaration (2022) Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment, and Climate Change, 
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/Kampala%20Ministerial%20Declara-
tion%20on%20MECC_English%20signed.pdf, 12.12.2022.



قـادة عالميـــون



تحديـــات بريطانيـــة متناميـــة.. هـــل ينجـــح »ســـوناك« فـــي مواجهتهـــا 
فـــي عـــام 2023؟

إيطاليا.. ملفات وأزمات أمام رئيسة الحكومة »جورجيا ميلوني«

»لوال دا سيلفا« والعودة إلى الساحة الدولية

تحدٍّ ال تهديد.. بريطانيا والصيـن في عهد »ريشي سوناك«
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أســفرت االنتخابــات التشــريعية التــي أجريــت فــي إيطاليــا فــي 25 ســبتمبر 2022 
عــن فــوز أحــزاب اليميــن اإليطالــي، وعلــى رأســها حــزب »إخــوة إيطاليــا« الــذي 
تترأســه »جورجيــا ميلونــي«،  التــي تولــت تشــكيل الحكومــة اإليطاليــة، لتصبــح هــذه 
الحكومــة هــي األولــى مــن نوعهــا التــي يســيطر عليهــا اليميــن المتطــرف منــذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، وفــي الوقــت ذاتــه، تُعــد أول حكومــة ترأســها ســيدة فــي إيطاليــا، 
وذلــك فــي إطــار نظــام سياســي يتســم بعــدم االســتقرار الحكومــي؛ حيــث يصــل 
متوســط عمــر الحكومــة لمــا يقــارب 14 شــهًرا تقريًبــا،  وهــو مــا جعلهــا تشــير فــي 
أول حديــث لهــا أمــام البرلمــان إلــى مجموعــة مــن التحديــات واألزمــات التــي مــن 

المتوقــع أن تواجههــا حكومتهــا ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.

وفــي هــذا الســياق، يفتــرض المقــال أن نجــاح حكومــة »ميلونــي« فــي التعامــل مــع 
ــى طبيعتهــا وحدتهــا، وإنمــا يتوقــف  ــات ال يتوقــف فقــط عل ــك األزمــات والتحدي تل
ــق  ــى تحقي ــا عل ــرة رئيســة الحكومــة، وقدرته ــى الســمات الشــخصية وخب أيًضــا عل
التــوازن فــي عاقتهــا مــع حلفائهــا فــي ائتــاف اليميــن مــن جانــب، وحلفائهــا 
الدولييــن فــي إطــار كل مــن االتحــاد األوروبــي ومنظمــة حلــف شــمال األطلســي 
)الناتــو( مــن جانــب آخــر، ومــن ثـَـمَّ تنقســم الورقــة إلــى ثــاث نقــاط، تتنــاول األولــى 
ســياق االنتخابــات التشــريعية اإليطاليــة عــام 2022 وعوامــل فــوز اليميــن، وتغطــي 
الثانيــة أبعــاد شــخصية »ميلونــي«، فــي حيــن تحلــل الثالثــة التحديــات الداخليــة 

ــي: ــى النحــو التال ــا، عل ــي تواجــه حكومته ــة الت والخارجي

 :2022 التشـريعية  لالنتخابـات  الداخلـي  السـياق  أوًلا: 
اليميـن فـوز  عوامـل 

ــد لفــوز أحــزاب  جــرت االنتخابــات التشــريعية اإليطاليــة عــام 2022 فــي جــوٍّ مهَّ
ــي: ــا يل ــك فيم ــع مؤشــرات ذل ــن تتب ــن، ويمك اليمي

إيطاليا.. ملفات وأزمات أمام رئيسة 
الحكومة »جورجيا ميلوني«

أ. د. سعاد محمود أبو ليلة

أستاذ العلوم السياسية المساعد - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

حكومــة  نجــاح 
»ميلونــي« فــي التعامــل مع 
أزمــات  مــن  يواجههــا  مــا 
وتحديــات ال يتوقــف فقط 
وحدتهــا،  طبيعتهــا  علــى 
وإنمــا يتوقــف أيًضــا علــى 
الشــخصية  الســمات 
الحكومــة،  رئيســة  وخبــرة 
تحقيــق  علــى  وقدرتهــا 
التــوازن فــي عالقتهــا مــع 

حلفائهــا.  
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بالنســبة لحــزب »إخــوة إيطاليــا« ياحــظ تطــور رصيــده االنتخابــي مــن حصوله  	
علــى 9 مقاعــد فــي انتخابــات 2013 بنســبة 2% فقــط إلــى الحصــول علــى 32 
مقعــًدا بنســبة 4.4% مــن األصــوات فــي انتخابــات 2018، ليحصــل فــي انتخابــات 
ــى 26% مــن األصــوات، أي مــا يعــادل 119 مقعــًدا، وهــو مــا يعنــي أن  2022 عل
فــوز الحــزب ليــس مفاجًئــا؛ حيــث اســتطاع تطويــر أدائــه ومضاعفــة رصيــده 

االنتخابــي بمقــدار ســتة أضعــاف عبــر أربــع ســنوات.

وبالنســبة ألحــزاب اليميــن األخــرى، فبالرغــم مــن تراجــع أرصدتهــا االنتخابيــة  	
مقارنــة باالنتخابــات الســابقة أي انتخابــات عــام 2018، فــإن مــا حصلــت عليــه 
ــث حصــل »حــزب  ــن؛ حي ــاف اليمي ــى ائت ــام إل ــن االنضم ــا م ــن مقاعــد مّكنه م
الرابطــة« بقيــادة »ماتيــو ســالفيني« (Matteo Salvini) فــي انتخابــات 2022 
علــى 9% مــن األصــوات، وهــو مــا يعــادل نصــف مــا حصــل عليــه فــي انتخابــات 

2018، والتــي أحــرز فيهــا نحــو 17% مــن األصــوات.

ن مــن حــزب »إخــوة  	 بلــغ إجمالــي مــا حصــل عليــه ائتــالف اليميــن المكــوَّ
المتطــرف  اليمينــي  »الرابطــة«  بقيــادة »جورجيــا ميلونــي«، وحــزب  إيطاليــا« 
بقيــادة »ماتيــو ســالفيني«، وحــزب »فــورزا إيطاليــا« المحافــظ بقيــادة »ســيلفيو 
برلســكوني«، علــى مــا يقــارب 44% مــن أصــوات الناخبيــن،  وهــو مــا يخــول لــه 
ــة المطلقــة فــي البرلمــان اإليطالــي، أي مــا يعــادل 237  ــى األغلبي الحصــول عل

ــد. ــن أصــل 401 مقع ــًدا م مقع

وارتباًطــا بمــا ســبق، يصبــح مــن المنطقــي التســاؤل عــن العوامــل المفســرة لهــذا 
الفــوز، والتــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

التحـول فـي نظـرة المجتمـع اإليطالـي للفاشـية، ومؤشـر ذلـك نجاح حـزب »إخوة . 1
الدوائـر  الكثيـر مـن  التأييـد فـي  تترأسـه »ميلونـي« فـي كسـب  الـذي  إيطاليـا« 
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 Sesto San االنتخابيـة التـي كانـت تقليدًيّـا تصـوت لصالـح اليسـار، مثل مدينـة
Giovanni في إقليم لومبارديا؛ حيث استطاعت »ميلوني« سواء بسبب سماتها 
الشـخصية أو مواقفهـا مـن القضايـا المحليـة جـذب قطـاع عريـض مـن الناخبين 
المحافظيـن، وهـو مـا ظهـر بوضـوح فيمـا يتعلـق بقضيـة اإلجهـاض التـي تثيـر 
الجـدل داخـل المجتمـع اإليطالـي، حيـث رفعـت شـعار )اللـه، الوطـن، العائلـة(، 
خاصـة وأن تلـك القضيـة ترتبـط أيًضـا بمخـاوف المواطـن اإليطالـي مـن الهجرة 

أو قـدوم الاجئيـن إلـى البـاد. 

قــدرة اليميــن علــى اســتغال االســتياء الداخلــي مــن األزمــة االقتصاديــة، خاصــة . 2
إلــى حالــة  انــزالق إيطاليــا  ارتفــاع أســعار الطاقــة والتضخــم والخــوف مــن 
ــر عنــه اإليطاليــون بالعديــد  مــن الركــود خــال العاميــن القادميــن، وهــو مــا عبَّ
مــن التظاهــرات واالحتجاجــات، والتــي اســتطاع اليميــن خالهــا الربــط بيــن 
ــو  ــل »ماتي ــة؛ إذ حمَّ ــا السياســة الخارجي ــة وبعــض قضاي ــات الداخلي ــك األزم تل
ســالفيني« -زعيــم »حــزب الرابطــة«- فــي تصريحاتــه مســؤولية ارتفــاع أســعار 

ــى روســيا. ــات عل ــذي فــرض عقوب ــي ال ــة لاتحــاد األوروب الطاق

الديناميكية التي اتســم بها ســلوك اليمين مقابل تحركات اليســار اإليطالي التي . 3
اتســمت باإلخفــاق والقصــور، وقــد تجلــى ذلــك خــال اســتراتيجيته االنتخابيــة؛ 
حيــث أخفــق اليســار فــي تحقيــق تحالــف مــع الوســط لمنــع اليميــن مــن الوصــول 
إلــى الحكــم، وفــي هــذا اإلطــار، رفــض الحــزب الديمقراطــي اليســاري )الحــزب 
الشــيوعي ســابًقا( التحالــف مــع حركــة النجــوم الخمســة المعبــرة عــن الوســط، 
ــى  ــات 2022، لتحصــل عل ــي فــي انتخاب ــي تراجــع أيًضــا رصيدهــا االنتخاب والت
15% مــن األصــوات مقابــل 32% فــي انتخابــات 2018، وإن كان -بالرغــم مــن 
هــذا التراجــع- نصيبهــا فــي انتخابــات 2022 يعــادل 32 مقعــًدا؛ نظــًرا الســتمرار 

التعاطــف معهــا فــي الجنــوب اإليطالــي.

وبذلــك يمكــن القــول إن فــوز أحــزاب اليميــن بـــ44% مــن أصــوات الناخبيــن فــي 
ــدت لــه عوامــل  االنتخابــات التشــريعية عــام 2022 لــم يكــن مفاجًئــا، وإنمــا مهَّ
مرتبطــة بالبيئــة الداخليــة لانتخابــات، فضــلًا عــن قــدرة أحــزاب اليميــن، خاصــة 
حــزب ميلونــي »إخــوة إيطاليــا«، مــن تطويــر أدائهــا االنتخابــي منــذ انتخابــات 2013.

ثانًيا: ميلوني كرئيسة للحكومة: السمات الشخصية والخبرة
تشــير أدبيــات العلــوم السياســية إلــى أن الســمات الشــخصية وأبعــاد الخبــرة التــي 
يتمتــع بهــا القائــد السياســي )أي الفــرد الــذي يجلــس علــى قمــة هــرم الســلطة( تؤثــر 
علــى أســلوب تعاملــه مــع القضايــا التــي يواجههــا، مهمــا كانــت التحديــات والقيــود 

فـــــــــــــــــــــوز أحـــــــــــــــــــــزاب 
اليمين بـــ44% من أصــوات 
االنتخابات  في  الناخبين 
لم   2022 عــام  التشريعية 
دت  يكن مفاجًئا وإنما مهَّ
له عوامل مرتبطة بالبيئة 
الـــداخـــلـــيـــة لــالنــتــخــابــات، 
فـــضـــًلا عـــن قـــــدرة أحــــزاب 
الـــيـــمـــيـــن، خــــاصــــة حـــزب 
إيطاليا«،  ــوة  »إخـ ميلوني 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــر أدائـ
انتخابات  االنتخابي منذ 

  .2013
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ــمَّ يتعــرض هــذا الجــزء مــن الورقــة  ــع السياســة، ومــن ثَ ــي يتضمنهــا ســياق صن الت
ــا  ــى إدارتهــا وقدرته ــر عل ــي يمكــن أن تؤث ــا والت ــي« وخبرته ألبعــاد شــخصية »ميلون
ــع أن تواجههــا حكومتهــا،  ــي مــن المتوّق ــا الت ــات والقضاي ــى التعامــل مــع التحدي عل

ويمكــن إجمــال هــذا فــي النقــاط اآلتيــة:

تنتمــي »ميلونــي« إلــى أســرة متواضعــة؛ حيــث نشــأت فــي جنــوب إيطاليــا،  	
وبالتالــي تأثــرت بالتقاليــد المتجــذرة هنــاك، حيــث تولَّــت رعايتهــا أم عزبــاء، ولــم 
تمكنهــا ظروفهــا مــن الحصــول علــى درجــة جامعيــة، األمــر الــذي جعــل البعــض 
ــا برؤســاء الحكومــة ســواء  يــرى أنهــا ال تتمتــع بالخصائــص التــي ترتبــط تقليدّيً

فــي إيطاليــا أو علــى المســتوى األوروبــي. 

تمتعــت ميلونــي بالعديــد مــن الخبــرات العمليــة قبــل دخولهــا مجــال العمــل  	
السياســي فــي التســعينيات، واســتطاعت عــام 1998 أن تُنتخــب كنائــب فــي 
الحكومــة المحليــة؛ ولذلــك مــن المتوّقــع أن تفيدهــا هــذه الخبــرة فــي التعامــل 

ــا.  ــات حكومته مــع تحدي

ــة وقــوة الشــخصية؛ حيــث  	 مــن أهــم الســمات الشــخصية لميلونــي المصداقي
يــرى البعــض أن هاتيــن الســمتين همــا مــا ســمح لهــا بتكويــن قاعــدة انتخابية، كما 
أن هــذه المصداقيــة مــن المتوّقــع أن تؤخــذ فــي االعتبــار بالنظر إلــى تصريحاتها 
المســتمرة، والتــي تؤكــد فيهــا التمســك بالتزامــات إيطاليــا إزاء حلفائهــا، ســواء 
فــي إطــار االتحــاد األوروبــي أو منظمــة حلــف شــمال األطلســي، يضــاف إلــى ذلــك 
أيًضــا تأكيدهــا أن وجــود حكومــة يمينيــة ال يعنــي أنهــا حكومــة فاشــية )وذلــك 
علــى الرغــم مــن احتــرام ميلونــي وحزبهــا للزعيــم الفاشــي موســوليني(، وذلــك 
ــى »وصــول  ــا يشــير إل ــا م ــت عناوينه ــي حمل ــن الصحــف الت ــر م ــى الكثي ا عل رّدً

حكومــة فاشــية للســلطة فــي إيطاليــا«.

تشــير المعلومــات المتاحــة عــن »ميلونــي« إلــى أنهــا علــى إلمــام كامــل بقواعــد  	
اللعبــة السياســية، وهــو مــا يعنــي قدرتهــا علــى إدارة عاقتهــا مــع حلفائهــا داخــل 
ــا،  ــي بعــض القضاي ــا ف ــا بينه ــات فيم ــع وجــود تباين ــن، خاصــة م ــاف اليمي ائت
ــى كســر قاعــدة عــدم االســتقرار  فــي الوقــت نفســه قــد يعنــي ذلــك قدرتهــا عل
الحكومــي فــي إيطاليــا، أو بمعنــى آخــر قدرتهــا ونجاحهــا فــي اســتمرار حكومتهــا 
ــا إلــى أســلوب تعاملهــا مــع  طــوال الــدورة البرلمانيــة. وربمــا يمكــن اإلشــارة هن
حلفائهــا داخــل ائتــاف اليميــن؛ حيــث حرصــت علــى إشــراكهم معهــا فــي التعامل 
مــع القضايــا الملحــة داخلّيًــا وخارجّيًــا؛ إذ تؤمــن بمقولــة »مــن الجميــل أن تحتفظ 
بأصدقائــك بالقــرب منــك، وإن كان مــن األفضــل أن تجعــل عــدوك علــى مســافة 
أقــرب«. وفــي هــذا الســياق، فهــي تحــرص -علــى ســبيل المثــال- علــى إشــراك 

تــشــيــر الــمــعــلــومــات 
ــن »مــيــلــونــي«  الــمــتــاحــة عـ
إلى أنها على إلمام كامل 
بقواعد اللعبة السياسية، 
وهو ما يعني قدرتها على 
إدارة عالقتها مع حلفائها 
ــتــــالف الــيــمــيــن،  داخــــــل ائــ
فــــضــــًلا عــــن كـــســـر قـــاعـــدة 
الحكومي  عدم االستقرار 

في إيطاليا.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ــي  ــر نشــاًطا مــن حليفهــا الثان ــاره أكث ــم »حــزب الرابطــة« باعتب »ســالفيني« زعي
ــا - فــي شــؤون  ــغ مــن العمــر 86 عاًم ــذي يبل ــاف »برلســكوني« - وال فــي االئت
اإلدارة، خاصــة مــع حرصــه الدائــم وســعيه الســتعادة األصــوات التــي فقدهــا 
حزبــه، ومــن ثــمَّ حصــل علــى مراكــز وزاريــة مهمــة مثــل التعليــم واالقتصــاد، 
بالرغــم مــن أن ذلــك قــد يفــرض عليهــا الدخــول معــه فــي عمليــة مســاومة معقــدة 

إذا أرادت الحفــاظ علــى تماســك االئتــاف.

ثالًثـا: التحديـات الداخلية والخارجيـة التي من المتوّقع 
أن تواجـه حكومة ميلوني

مـن المتوّقـع أن تواجـه الحكومـة اإليطاليـة الجديـدة برئاسـة »ميلونـي« عـدًدا مـن األزمـات 
والتحديـات الداخليـة والخارجيـة؛ حيـث يتوقـف نجاحهـا فـي التعامـل معهـا علـى تحقيـق 
التـوازن سـواء فـي عاقتهـا مـع حلفائها في ائتاف اليميـن والفواعل الداخلية في المجتمع 
اإليطالي من جانب، وكذلك العاقة مع الحلفاء الدوليين سواء في إطار االتحاد األوروبي، 

أو منظمـة حلـف شـمال األطلسـي، وتتمثـل تلـك التحديـات فيمـا يلي:

1. التحديات الداخلية:
تتمثل أهمها في:

أ( تحويل نظام الحكم في إيطاليا إلى نظام رئاسي:

يرتبــط هــذا الملــف برؤيــة وتوقعــات بعــض الفواعــل فــي السياســة اإليطاليــة، 
والمرتبطــة بتخوفهــم مــن اتجــاه ائتــاف اليميــن إلــى إجــراء تعديــات دســتورية 
تســمح بــأن يُنتَخــب رئيــس الجمهوريــة مباشــرة عــن طريــق الشــعب وليــس مــن جانــب 
البرلمــان، وترتكــز تلــك المخــاوف علــى تصريحــات ســابقة صــدرت عــن »ميلونــي« 
ــرت فيهــا عــن أن »ديمقراطيــة الشــعب يجــب أن تحــل محــل ديمقراطيــة  والتــي عّب
البرلمــان«، وهــو مــا أثــار قلــق قطــاع عريــض مــن اإليطالييــن مــن عــودة الفاشــية، 

حيــث تركيــز الســلطات فــي يــد القائــد السياســي. 

ــك أمــر  ــن أن حــدوث ذل ــق آخــر مــن السياســيين اإليطاليي ــرى فري ــل، ي ــي المقاب ف
مســتبعد، ألنــه يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى تماســك ائتــاف اليميــن، وهــو أمــر 
ــمَّ يــرون االنتظــار إلــى مــا بعــد انتهــاء فتــرة  مشــكوك فــي أن يســتمر طويــلًا، ومــن ثَ
»شــهر العســل« وهــو تعبيــر تســتخدمه أدبيــات العلــوم السياســية لإلشــارة إلــى الفتــرة 
التاليــة مباشــرة لتشــكيل الحكومــة حيــث التوافــق يكــون الســمة المميــزة للحكومــة، 
والتــي تســتمر عــادة مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة، يبــدأ بعدهــا االختــاف والتبايــن بيــن 

الشــركاء فــي الظهــور نتيجــة للتعامــل الواقعــي مــع المشــكات واألزمــات.
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ب( األزمة االقتصادية:

يقــع علــى عاتــق الحكومــة الجديــدة التعامــل مــع الوضــع االقتصــادي اإليطالــي 
المتــردي، والــذي يرتبــط بعــدة عوامــل، بعضهــا متداخــل مــع متغيــرات خارجيــة 
أهمهــا العاقــة مــع االتحــاد األوروبــي وروســيا والحــرب الروســية ـ األوكرانيــة، وهــو 

ــق فــي التعامــل معهــا. ــوازن الدقي مــا يفــرض عليهــا الت

وفــي هــذا الســياق يعانــي االقتصــاد اإليطالــي مــن تباطــؤ معــدل النمــو االقتصــادي؛ 
ــي ســينكمش بنســبة %0.7  ــى أن االقتصــاد اإليطال ــش إل ــة فيت ــث أشــارت وكال حي
عــام 2023، بســبب ارتفــاع أســعار الطاقــة والتضخــم المصاحــب لهــا، فــي حيــن 
وصــل الديــن العــام إلــى نحــو 145.4% مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي، ويُاَحــظ أن 
ــي«، والتــي  ــة التــي قدمتهــا »ميلون ــى تحقيــق الوعــود االنتخابي ــًدا عل ــل قي ذلــك يمث
تمثلــت فــي خفــض معــدل الضرائــب لتحفيــز النمــو االقتصــادي، ألن تنفيــذ ذلــك مــن 

شــأنه أن يرفــع معــدل العجــز فــي الميزانيــة اإليطاليــة لمســتويات عليــا. 

فــي الســياق ذاتــه، يتحتــم علــى حكومــة »ميلونــي« القيــام بإصاحــات جوهريــة 
وفًقــا لخطــة التعافــي االقتصــادي بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي، وذلــك إذا أرادت 
الحصــول علــى باقــي المســاعدات الماليــة التــي تتضمنهــا الخطــة التــي تبلــغ قيمتهــا 
220 مليــار يــورو، منهــا 191 مليــار يــورو مقدمــة مــن االتحــاد األوروبــي تُدَفــع علــى 
مــدار أربــع ســنوات؛ وهــو مــا يعنــي ضــرورة إقنــاع االتحــاد األوروبــي بــأن الحكومــة 

الجديــدة تســتطيع أن تقــود بكفــاءة ثالــث أكبــر اقتصــاد داخــل االتحــاد.

وارتباًطـــا بذلـــك ســـيكون علـــى الحكومـــة الجديـــدة، إذا أرادت االلتـــزام بإرشـــادات 
لهـــا آثارهـــا  االتحـــاد األوروبـــي، عـــبء تبنـــي إجـــراءات تقشـــفية قـــد يكـــون 

االجتماعيـــة الوخيمـــة.

جـ( قضايا حقوق اإلنسان:

ــع أن تواجــه الحكومــة الجديــدة،  ترتبــط قضايــا حقــوق اإلنســان، التــي مــن المتوَقّ
ــة تعرضهــا  بملفــات عديــدة، مــن أهمهــا ملــف الهجــرة؛ حيــث تتبنــى »ميلونــي« رؤي
للصــدام ليــس فقــط مــع االتحــاد األوروبــي ولكــن أيًضــا مــع منظمــة األمــم المتحــدة؛ 
فهــي تــرى أن المخــرج لهــذا الملــف هــو فــرض حصــار بحــري إلرجــاع المهاجريــن 
إلــى بادهــم، وطرحــت تنفيــذ ذلــك بالتعــاون مــع الســلطات الليبيــة خاصــة مــع 
تصاُعــد الصــراع فــي ليبيــا وتدفــق الهجــرة غيــر الشــرعية للســواحل اإليطاليــة؛ إذ 
بلــغ عــدد المهاجريــن غيــر الشــرعيين خــال األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2022 

نحــو 71 ألــف فــرد. 

حكومـة  علـى  يتحتـم 
»ميلونـي« القيـام بإصالحـات 
جوهرية وفًقا لخطة التعافي 
مـع  بالتعـاون  االقتصـادي 
وذلـك  األوروبـي،  االتحـاد 
علـى  الحصـول  أرادت  إذا 
الماليـة  المسـاعدات  باقـي 
الخطـة  تتضمنهـا  التـي 
 220 قيمتهـا  تبلـغ  التـي 
يـورو، وحينهـا سـيكون  مليـار 
تبنـي  عـبء  الحكومـة  علـى 
يكـون  قـد  تقشـفية  إجـراءات 
االجتماعيـة  آثارهـا  لهـا 

الوخيمـة.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

يُضــاف إلــى مــا ســبق الملــف الخــاص بحقــوق األقليــات الدينيــة واإلثنيــة فــي 
المجتمــع اإليطالــي؛ فبالرغــم مــن تصريحــات »ميلونــي« بــأن »حكومتهــا مــن أجــل 
الجميــع Govern for all Italians«، فــإن هنــاك مخــاوف وشــكوًكا حــول التطبيــق 
الدقيــق لتلــك المقولــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة بالمثليــة الجنســية، 
 ،Sex-Education المــدارس  فــي  الجنســي  التعليــم  وبرامــج  المثلييــن،  وزواج 
ــات الســابقة، مــن حيــث  ــي« فــي البرلمان ــك بســلوك حــزب »ميلون ــى ذل ــن عل مدللي
رفــض مشــروعات قوانيــن كانــت تســعى إلــى تجديــد جريمــة الكراهيــة لتشــمل 

 .Identity أو الهويــة ، Gender أو النــوع ،Sex التمييــز بنــاء علــى الجنــس

2. التحديات الخارجية:
ــع أن تواجههــا الحكومــة اإليطاليــة  تضــم التحديــات الخارجيــة، التــي مــن المتوقَّ
الجديــدة، قضايــا ترتبــط بالعاقــة مــع االتحــاد األوروبــي مــن جانــب، وقضايــا 

السياســة الخارجيــة واألمنيــة مــن جانــب آخــر، وذلــك كمــا يلــي:

أ( العالقة مع االتحاد األوروبي:

أعلنــت »ميلونــي« عــن تأييدهــا الســتمرار بقــاء إيطاليــا فــي االتحــاد األوروبــي، وهــو 
ــك بالرغــم مــن تحفظهــم  ــن، وذل ــه البرنامــج السياســي الئتــاف اليمي ــر عن مــا عبَّ
علــى بعــض األبعــاد المرتبطــة بمؤسســات االتحــاد؛ حيــث لــم يَُعــد أطــراف االئتــاف 
يجاهــرون بتلــك التحفظــات فــي الوقــت الراهــن؛ لتجنــب المواجهــة مــع المفوضيــة 
ــع أن تظهــر المطالــب المتعلقــة بذلــك أو حتــى  األوروبيــة، ومــن ثَــمَّ مــن المتوقَّ
ــة  ــف مــع األحــزاب اليميني ــك بالتحال ــر الوقــت، وذل ــك االتحــاد عب ــة بتفكي المطالب
فــي الــدول األوروبيــة األخــرى، مثــل: حــزب القانــون والعدالــة البولنــدي، أو حــزب 

فوكــس(Vox) اإلســباني، أو الحــزب الديمقراطــي الســويدي.

بالحكومة  األوروبية  الدول  قادة  ترحيب  من  فبالرغم  األوروبي،  المستوى  على  أما 
اإليطالية وترحيبهم بميلوني، فإننا يمكن أن نطلق على ذلك بأنه ترحيب ُمتحفِّظ؛ إذ 
يمكننا -في هذا اإلطار- اإلشارة إلى ترحيب الرئيس الفرنسي »إيمانويل ماكرون« 
بفوز اليمين في إيطاليا باعتباره اعتراًفا بنتائج الديمقراطية، إال أنه أشار في الوقت 
ذاته إلى أنه فقد حليًفا على المستوى األوروبي، وهو »ماريو دراجي« رئيس الوزراء 
يرى  »ماكرون«  أن  إلى  الفرنسية«  »لوموند  صحيفة  أشارت  وقد  السابق.  اإليطالي 
دول  إلى  الظاهرة  امتداد  على  يشجع  قد  إيطاليا  في  المتطرف  اليمين  انتصار  أن 
أوروبية أخرى، بل قد يشجع على فوز »مارين لوبان« برئاسة الجمهورية الفرنسية، 
وهو ما يعني أن هناك مخاوف أوروبية من صعود األحزاب اليمينية للسلطة في الدول 
بعد  الباردة  الحرب  فترة  في  ازدهرت  والتي  »الدومينو«،  لنظرية  تطبيًقا  األوروبية 
الثانية مباشرة، وإن ارتبطت وقتها بالشيوعية والخوف من وصول  العالمية  الحرب 
األحزاب الشيوعية للحكم في دول غرب أوروبا، مثل: إيطاليا وفرنسا واليونان وتركيا.

ـــع  وارتباًطـــا بمـــا ســـبق، سيُشـــير المقـــال إلـــى قضيـــة واحـــدة فقـــط مـــن المتوقَّ
أن تحـــدث مواجهـــة بشـــأنها بيـــن الحكومـــة الجديـــدة واالتحـــاد األوروبـــي، وهـــي 
الحـــرب الروســـية - األوكرانيـــة ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن قضايـــا، مثـــل: االســـتمرار 

هـــــــنـــــــاك مــــــخــــــاوف 
أوروبية من صعود األحزاب 
الــيــمــيــنــيــة لــلــســلــطــة فــي 
تطبيًقا  األوروبـــيـــة  الـــدول 
ــو«،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــدومـ ــ لـــنـــظـــريـــة »الـ
والـــتـــي ازدهــــــرت فـــي فــتــرة 
الحرب الباردة بعد الحرب 
مباشرة،  الثانية  العالمية 
ــا  ــهــ ــتــ وقــ ارتــــــبــــــطــــــت  وإن 
من  والــخــوف  بالشيوعية 
وصول األحزاب الشيوعية 
ــرب  غــ دول  ــي  ــ فــ ــكـــم  ــلـــحـ لـ

أوروبا.  
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ــيا، والعقوبـــات  ــا، والتقـــارب اإليطالـــي مـــع روسـ ــا مـــن جانـــب إيطاليـ فـــي تقديـــم األســـلحة والمعـــدات إلـــى أوكرانيـ
األوروبيـــة المفروضـــة علـــى روســـيا؛ حيـــث ثـــار جـــدل فـــي األوســـاط األوروبيـــة حـــول تلـــك القضايـــا وموقـــف الحكومـــة 
الجديـــدة، وذلـــك بالرغـــم مـــن تأكيـــد »ميلونـــي« إدانتهـــا للغـــزو العســـكري الروســـي ألوكرانيـــا، والتزامهـــا إلـــى جانـــب 

حلفائهـــا بتقديـــم األســـلحة والمعـــدات ألوكرانيـــا وفًقـــا لمـــا تعهـــدت بـــه إيطاليـــا.

ـــى إدراكات ســـابقة  ـــة يرجـــع إل ـــأن الشـــكوك حـــول موقـــف الحكومـــة مـــن هـــذه القضي ويمكـــن فـــي هـــذا الصـــدد القـــول ب
حـــول اليميـــن اإليطالـــي واتهامـــه بالحصـــول علـــى تمويـــل مـــن روســـيا، والدليـــل علـــى ذلـــك التصريحـــات الصـــادرة مـــن 
ح »كـــورت فولكـــر« (Kurt Volker) ممثـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  عناصـــر رســـمية أوروبيـــة وأمريكيـــة؛ حيـــث صـــرَّ
الســـابق فـــي حلـــف الناتـــو لصحيفـــة »ال ريبوبليـــكا« )La Repubblica( اإليطاليـــة بـــأن حـــزب »إخـــوة إيطاليـــا« مـــن بيـــن 
ل مـــن جانـــب موســـكو فـــي إطـــار مـــا يُطلَـــق عليـــه العمليـــات الســـرية، إال أنـــه ختـــم تصريحاتـــه بقولـــه  األحـــزاب التـــي تُمـــوَّ

ـــات ذلـــك«.  »ال أســـتطيع إثب

وهـــذا مـــا جعـــل فريًقـــا داخـــل االتحـــاد األوروبـــي يـــرى أن أنـــه يجـــب التخلـــي عـــن أي تصـــورات مســـبقة عـــن أحـــزاب 
ـــراب  ـــي اقت ـــى دفـــع الحكومـــة لتبن ـــة أو تجاهلهـــا ســـيؤدي إل ـــة لتهميـــش الحكومـــة اإليطالي االئتـــاف؛ حيـــث إن أي محاول

قائـــم علـــى المواجهـــة مـــع االتحـــاد األوروبـــي لـــن يكـــون الرابـــح فيهـــا ســـوى الرئيـــس الروســـي »فاديميـــر بوتيـــن«.

ب( قضايا السياسة الخارجية:

السياســة الخارجيــة اإليطاليــة سياســة نشــطة تغطــي معظــم أجــزاء العالــم تقريًبــا؛ حيــث تأتــي الدائــرة المتوســطية فــي 
المرتبــة الثانيــة فــي اهتمــام إيطاليــا بعــد الدوائــر األوروبيــة، ومــن ثـَـَمّ يقــع علــى عاتــق الحكومــة الجديــدة عــبء التعامــل 
ــا  ــل فرنســا وتركي ــة، مث ــة واإلقليمي ــرة خاصــة فــي ظــل التنافــس مــع القــوى الدولي ــك الدائ ــا المرتبطــة بتل مــع القضاي

ومصــر، فضــلًا عــن الصــراع فــي ليبيــا لمــا يرتبــط بــه مــن قضايــا فرعيــة أهمهــا الهجــرة غيــر الشــرعية. 

مــن جانــب آخــر تشــارك إيطاليــا فــي العديــد مــن البعثــات الدوليــة لقــوات حفــظ الســام التابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة 
أو منظمــة حلــف شــمال األطلســي؛ حيــث تتولــى إيطاليــا قيــادة بعثــة الناتــو فــي العــراق بعــد عــام 2022،  والجديــر 
ــى النشــاط اإليطالــي فــي هــذا المجــال نظــًرا  بالذكــر أن هــذا الــدور يتطلــب تحويــات ضخمــة قــد تفــرض قيــوًدا عل
لألزمــة االقتصاديــة اإليطاليــة. يضــاف إلــى مــا ســبق، التنافــس االقتصــادي والعســكري مــع كل مــن الصيــن فــي كل مــن 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، فضــلًا عــن التنافــس العســكري مــع روســيا فــي ســوريا، حيــث القواعــد العســكرية الروســية، 
وهــو مــا يعنــي أن النشــاط اإليطالــي فــي مجــال السياســة الخارجيــة مــن المتوّقــع أن يفــرض تحديــات أمــام الحكومــة 

الجديــدة، خاصــة فــي ظــل ظــروف األزمــة االقتصاديــة اإليطاليــة.

ــع أن تواجههــا الحكومــة اإليطاليــة الجديــدة  وختاًمــا، يمكــن القــول إن هنــاك تحديــات داخليــة وخارجيــة مــن المتوَقّ
ــات: ــك التحدي ــع تل ــل م ــاك ســيناريوهان للتعام ــمَّ هن ــن ثَ ــي«، وم برئاســة »ميلون

السـيناريو األول: أن تنجـح رئيسـة الحكومـة اإليطاليـة فـي التعامـل مـع تلـك التحديـات؛ اعتمـاًدا علـى خبرتهـا العمليـة  	
نها أولًا من الحفاظ على تماسـك ائتاف اليمين من جانب، والتوازن الدقيق في عاقتها  وسـماتها الشـخصية بما يمكِّ
بحلفائهـا داخـل حلـف شـمال األطلسـي واالتحـاد األوروبـي مـن جانـب آخـر، واألهـم مـن ذلـك إقنـاع الناخـب اإليطالـي 
أنهـا حكومـة مـن أجـل الجميـع، ومـن ثـمَّ النجـاح فـي كسـر التقليـد اإليطالـي المتمثـل فـي قصـر متوسـط عمـر الحكومة.

الســيناريو الثانــي: أن تفشــل »ميلونــي« فــي إدارة عاقتهــا مــع حلفائهــا فــي ائتــاف اليميــن، وبالتالــي يتفــكك  	
ــة،  ــة والخارجي ــات الداخلي ــة التحدي ــمَّ الفشــل فــي مواجه ــة، ومــن ثَ ــى أزمــة حكومي ــؤدي إل ــا ي ــه م وينســحب أطراف

وســقوط الحكومــة تطبيًقــا للتقليــد اإليطالــي المعتــاد.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

تَِصــل المصروفــات الدراســية للطــاب الصينييــن فــي بريطانيــا إلــى مليــاري دوالر 
ســنوّيًا، وإْذ يزيــد عــدد الطــاب كل عــام - والذيــن يمثِّلــون أكبــر قســم مــن الطــاب 

األجانــب - فــإن إجمالــي المصروفــات تزيــد باضطــراد.

الجامعــات  علــى  األرقــام  هــذه  تمثلهــا  التــي  الضغــوط  مــن  بريطانيــا  تخشــى 
البريطانيــة؛ فحــدوث أزمــة ماليــة بالجامعــات أمــر محتمــل بقــوة، إذا مــا قــررت 
الصيــن منــع طابهــا. لكــن ذلــك القلــق المالــي قــد يكــون األقــل أهميــة؛ فالقلــق 
ــة،  ــة البريطاني ــاد النفــوذ الصينــي فــي المؤسســات التعليمي ــى مــن ازدي ــر يتأّت األكب
وقــد انتقــد حــزب المحافظيــن وزعيمــه األســبق »بوريــس جونســون« تصاعــد النفــوذ 

الصينــي فــي جامعــات كبــرى، وال ســيما جامعــة كامبريــدج.

فمــن الجامعــات إلــى االتصــاالت، ومــن البنيــة األساســية إلــى الرقائــق اإللكترونيــة 
والمحطــات النوويــة، ومــن ملفــات تايــوان وهونــج كونــج إلــى اإليجــور، تتشــّكل معالــم 

أزمــة كبيــرة تواجــه العاقــات البريطانيــة الصينيــة.

وتتنــاول هــذه الســطور جوانــب مــن تلــك األزمــة التــي باتــت تفــرض نفســها كواحــدة 
مــن القضايــا الحاســمة بشــأن اختيــار رئيــس الــوزراء فــي بريطانيــا.

صعود وسقوط أطروحة العصر الذهبي
شـغل زعيـم حـزب المحافظيـن »ديفيـد كاميـرون« رئاسـة الحكومـة البريطانيـة مـا بين عامي 
2010 و2016، وقـد مثَّلـت حقبتـه »العصـر الذهبـي« للعاقـات البريطانيـة الصينيـة. كان 
وزيـر الخزانـة البريطانـي »جـورج أوزبـورن« هـو مـن أطلـق وصـف »العصـر الذهبـي« علـى 
العاقـات  زيـادة  أن  أوزبـورن«  »كاميـرون -  وبكيـن. وكانـت أطروحـة  لنـدن  بيـن  العاقـات 
االقتصاديـة والتجاريـة مـع الصيـن سـتؤدي إلـى نشـر الديمقراطيـة والحرية هنـاك، وأن هذا 

هـو الطريـق األنسـب لمزيـد مـن الليبراليـة السياسـية واالقتصاديـة لـدى الجانـب اآلخـر.

تحدٍّ ال تهديد.. بريطانيا والصيـن 
في عهد »ريشي سوناك«

املــــســــلــــمــــانــــي أحـــــــمـــــــد  أ. 

ـــوم السياســـية  ـــة االقتصـــاد والعل ـــس كلي ـــز القاهـــرة للدراســـات االســـتراتيجية - وعضـــو مجل ـــس مرك رئي
ـــة القاهـــرة - جامع

ــــــــــل الـــــــــطـــــــــالب  ُيــــــــــمــــــــــثِّ
ــون أكـــــبـــــر قــــســــم مــن  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الطالب األجانب في الجامعات 
البريطانية، وتصل المصروفات 
ــى مـــلـــيـــاري  ــ ــهـــم إلــ الــــدراســــيــــة لـ
بريطانيا  ا، وتخشى  دوالر سنوّيً
ــي تــمــثــلــهــا  ــتــ ــغــــوط الــ ــــن الــــضــ مـ
هــــذه األرقـــــــام عــلــى الــجــامــعــات 
البريطانية؛ فحدوث أزمة مالية 
بالجامعات أمر محتمل، إذا ما 

قررت الصين منع طالبها.  
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قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد االنتخابي 2023اتجاهات مستقبلية

فـــي تلـــك األثنـــاء كانـــت العاقـــات متميـــزة للغايـــة، ولّمـــا جـــرى االســـتفتاء بشـــأن 
انفصـــال أســـكتلندا، قـــال رئيـــس الـــوزراء الصينـــي »لـــي كـــي تشـــيانج« فـــي يونيـــو 
2014: »إن بكيـــن تؤيـــد بقـــاء المملكـــة المتحـــدة موحـــدة، وترفـــض اســـتقال 
ـــا العالمـــي: »يجـــب أن تبقـــى المملكـــة المتحـــدة  ـــم امتـــدح دور بريطاني أســـكتلندا«، ث
ــتقرار  ــق االسـ ــي تحقيـ ــم، وفـ ــي العالـ ــة فـ ــو والتنميـ ــادة النمـ ــي قيـ ــة فـ ــي الطليعـ فـ

ــي«. ــام العالمـ ــي والسـ اإلقليمـ

مــا إن تولــى »ريشــي ســوناك« رئاســة الحكومــة البريطانيــة فــي خريــف 2022 حتــى 
قــال: »إن العصــر الذهبــي بيــن بريطانيــا والصيــن قــد انتهــى«، ووصــف القــول بــأن 
التجــارة الحــرة ســتؤدي إلــى اإلصــاح السياســي وظهــور الديمقراطيــة فــي الصيــن 

بأنهــا ليســت ســوى »فكــرة ســاذجة«.

المفارقــة فــي هــذا الصــدد أن »ديفيــد كاميــرون« كان من أوائــل الداعمين لطموحات 
»ريشــي ســوناك« السياســية، ولكــن أبــرز تصريحــات »ســوناك« بشــأن الصيــن بــدت 

وكأنهــا موجهــة إلــى »كاميــرون« وحكومتــه.

حيـن جـرى انتخـاب »ريشـي سـوناك« زعيًمـا لحـزب المحافظين ورئيًسـا للـوزراء في 
بريطانيـا كتـب »ديفيـد كاميـرون«: »تهانينـا الكبـرى لريشـي سـوناك لقيادتنـا خـال 
األوقـات الصعبـة، لقـد توقعـت قبـل عقـد مـن الزمان أن المحافظين سـيختارون أول 

رئيـس وزراء هنـدي بريطانـي، وأنـا فخـور بذلـك، ريشـي يحظـى بدعمـي الكامـل«.

ة مفارقة أخرى في هذا الصدد، فصاحب وصف »العصر الذهبي« وزير الخزانة  ثمَّ
»جـورج أوزبـورن« توقـع فـي عـام 2015 أن بريطانيـا سـتكون عـام 2030 أكثـر الـدول 
ثـراًء، وحسـب صحيفـة »التليجـراف« فـإن »أوزبـورن« قـال فـي كلمـة أمـام الجمعيـة 
االقتصاديـة الملكيـة: »المملكـة المتحـدة تمتلـك االنضبـاط والطمـوح لتصبـح أكثـر 

دول العالـم ازدهـاًرا أكثـر مـن أي اقتصـاد كبيـر آخـر، بحلـول عـام 2030«.
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وهكــذا انهــزم »أوزبــورن« مرتيــن؛ األولــى: حيــن أطــاح »ريشــي ســوناك« بأطروحتــه 
حــول »العصــر الذهبــي«، والثانيــة: حيــن تأكــد فشــله فــي التوقعــات، وخطــأ تقديراته 
بشــأن مســتقبل االقتصــاد؛ إْذ تواجــه بريطانيــا اليــوم أصعــب أزمــة اقتصاديــة منــذ 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

ليز تراس.. ما بعد ديفيد كاميرون
ــا- »العصــر  ــت -خطابّيً ــن أنه ــراس« هــي م ــز ت ــوزراء الســابقة »لي ــت رئيســة ال كان
الذهبــي« بيــن بريطانيــا والصيــن؛ إْذ مّثلــت مواقفهــا ضــد الصيــن وهــي وزيــرة 

للخارجيــة ثــم رئيســة للــوزراء إنهــاًء لحقبــة »ديفيــد كاميــرون«. 

فـــي أبريـــل 2022، قالـــت وزيـــرة الخارجيـــة »ليـــز تـــراس«: »صعـــود الصيـــن ال 
يَُعـــد أمـــًرا حتمّيًـــا، وهـــي لـــن تســـتمر بالنمـــو إذا لـــم تلعـــب حســـب القواعـــد؛ 
فالصيـــن تحتـــاج إلـــى التجـــارة مـــع الـــدول الســـبع، ونحـــن نمثـــل نصـــف االقتصـــاد 
العالمـــي، وبإمكاننـــا أن نختـــار«، والحًقـــا وصفـــت »ليـــز تـــراس« الصيـــن بأنهـــا 

أكبـــر تهديـــد لبريطانيـــا.

تعاملــت الصيــن مــع »تــراس« بمزيــج مــن الهــدوء واالســتعاء؛ ففــي أثنــاء االنتخابــات 
الداخليــة لحــزب المحافظيــن التــي فــازت فيهــا »تــراس«، قالــت الخارجيــة الصينيــة: 
ـق علــى الشــؤون الداخليــة لبريطانيــا، وال نهتــم بهــا، بمــا فــي ذلــك  »نحــن ال نعلِـّ
انتخابــات قيــادة حــزب المحافظيــن«، وتابعــت: إن تضخيــم مــا يُســّمى »التهديــد 

الصينــي« هــو أمــر غيــر مســؤول«.

ــل  ــة: ستُرَسـ ــة الصينيـ ــت الخارجيـ ــة قالـ ــة الحكومـ ــراس« برئاسـ ــز تـ ــوز »ليـ ــد فـ بعـ
ــبتمبر 2022  ــي سـ ــا. وفـ ــول بهـ ــية المعمـ ــات الدبلوماسـ ــق الممارسـ ــا وفـ ــة لهـ تهنئـ
هـــت صحيفـــة »جلوبـــال تايمـــز« الرســـمية الصينيـــة رســـالة عبـــر افتتاحيـــة  وجَّ
الصحيفـــة التـــي كتبهـــا فريـــق التحريـــر، وجـــاء فـــي الرســـالة: »لكـــي تصبـــح »ليـــز 
ــاه  ــى اتجـ ــرف علـ ــى التعـ ــاج إلـ ــا تحتـ ــدة، فإنهـ ــة« الجديـ ــرأة الحديديـ ــراس« »المـ تـ
التطـــور الســـائد فـــي العصـــر، يجـــب أن تركـــز علـــى التنميـــة المحليـــة، بـــدلًا مـــن 

تحويـــل التناقضـــات االنتهازيـــة باتجـــاه الصيـــن«.

ــادرت  ــراس« عــن رئاســة الحكومــة ومجــيء »ريشــي ســوناك«، ب ــز ت ــل »لي بعــد رحي
العاقــات  تعزيــز  علــى  العمــل  بضــرورة  »ســوناك«  بدعــوة  الصينيــة  الخارجيــة 
ــى المســار الصحيــح. وقــد رّد »ســوناك«  الثنائيــة، والعمــل علــى دفــع العاقــات عل
فــي منتصــف نوفمبــر 2022 فــي أثنــاء حضــوره قمــة العشــرين فــي إندونيســيا: يجــب 

ــاءة بيــن لنــدن وبكيــن.  إقامــة عاقــة بن
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قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد االنتخابي 2023اتجاهات مستقبلية

براجماتية قوية ال خطاب عظيم
ــد »ريشــي ســوناك«  فــي أول خطــاب لــه بشــأن السياســة الخارجيــة البريطانيــة تعهَّ
بتحجيــم الصيــن، ورأى أنــه يجــب الدفــاع عــن رؤيــة بعيــدة المــدى فــي مواجهــة 
طموحــات الصيــن. كمــا رأى أن االقتصــاد هــو الحــل؛ فاالقتصــاد القــوي هــو أســاس 
قــوة بريطانيــا فــي الخــارج، وأنــه يجــب الوقــوف فــي وجــه المنافســين ببراجماتيــة 

قويــة ال بخطــاب عظيــم.

انتقــد صقــور حــزب المحافظيــن تراجــع »ســوناك« عــن اعتبــار الصيــن مصــدر 
تهديــد لألمــن القومــي البريطانــي. فمــا قالــه فــي المناظــرة قبــل الفــوز برئاســة 
ــه بعــد  ــد«، لكــن مــا قال ــر الصيــن مصــدر »تهدي الحكومــة كان حاســًما؛ حيــث اعتب
ذلــك كان تراجًعــا كبيــًرا؛ إْذ اعتبرهــا »تحدًيــا ممنهًجــا« فحســب، ووصــف حــزب 
العمــال موقــف »ســوناك« بأنــه تحــول عــن نهــج حــزب المحافظيــن المتشــدد تجــاه 

الصيــن وتهديدهــا األمــن القومــي البريطانــي.

إن »ريشــي ســوناك« ليــس »ليــز تــراس« كمــا أنــه ليــس »ديفيــد كاميــرون«؛ فقــد انتقــد 
ــة،  ــا لــم ينــِه ذلــك العصــر الذهبــي مــن الناحيــة الفعليَّ العصــر الذهبــي، لكنــه عملّيً
فهــو يؤمــن بالحــوار والتجــارة مــع الصيــن، وهــو مــع دعــم أوكرانيــا ضــد روســيا، لكنــه 
رفــض إرســال مقاتليــن بريطانييــن إلــى أوكرانيــا، ثــم إنــه ضــد السياســة الصينيــة 
فــي تايــوان، لكنــه رفــض رؤيــة »ليــز تــراس« بشــأن إرســال أســلحة إلــى تايــوان. 
ــي  ــات ف ــض التعدي ــس جونســون«، أو هــو »جونســون« ببع ــو بوري ــه ببســاطة »ني إن

الخطــاب.

هواوي.. والرقائق اإللكترونية
فـي عـام 2005 بـدأت شـركة هـواوي الصينيـة العماقـة لاتصـاالت باالسـتثمار فـي 
بريطانيا، وفي عام 2020 قام »بوريس جونسـون« بحظر مشـاركة هواوي في أعمال 
البـاد. اعتبـرت حكومـة »جونسـون« أن وجـود الصيـن  5G فـي  الجيـل الخامـس 
ر  فـي مجالـي الطاقـة النوويـة واالتصـاالت يهـدد األمـن القومـي البريطانـي، وحـَذّ
مديـر االسـتخبارات البريطانيـة »جيرمـي فليمينـج« مـن تزايُـد الهيمنـة التكنولوجيـة 

الصينيـة التـي باتـت تمثـل مشـكلة كبيـرة تهـدد القيـم والنفـوذ البريطانييْـن.

أجــرت حكومــة »بوريــس جونســون« تحقيقــات بشــأن اســتحواذ الصيــن علــى أكبــر 
مصنــع للرقائــق اإللكترونيــة فــي بريطانيــا، وفــي عهــد »ريشــي ســوناك« ُمِنَعــت 
ــة واالســتثمار  ــر الطاقــة: »نرحــب بالتجــارة الخارجي ــة االســتحواذ. وقــال وزي عملي
الــذي يدعــم النمــو والوظائــف، لكــن عندمــا نــرى وجــود خطــر علــى األمــن القومــي، 

ســنتصرف بحســم«.

فــي أول خطــاب لــه 
بشــأن السياســة الخارجية 
البريطانيــة، تعهــد »ريشــي 
بتحجيــم  ســوناك« 
أن  إلــى  وأشــار  الصيــن، 
الحــل،  هــو  االقتصــاد 
االقتصــاد  أن  باعتبــار 
قــوة  أســاس  هــو  القــوي 
الخــارج،  فــي  بريطانيــا 
مؤكــًدا أنــه يجــب الوقــوف 
المنافســين  وجــه  فــي 
ال  قويــة  ببراجماتيــة 

عظيــم.   بخطــاب 
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تُســـتخَدم الرقائـــق اإللكترونيـــة فـــي تشـــغيل أجهـــزة الكمبيوتـــر ومعـــدات الـــذكاء 
االصطناعـــي، والتجهيـــزات العســـكرية، وقـــد كشـــفت اضطرابـــات ساســـل التوريـــد 
عـــن اعتمـــاد الغـــرب علـــى الصيـــن بشـــكل كبيـــر فـــي »أشـــباه الموصـــات«، فكانـــت 
قـــرارات بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بمنـــع االســـتحواذ، ثـــم وقـــف 
ـــي  ـــا للشـــركات الصينيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك شـــركة »عل بيـــع التصميمـــات األكثـــر تقدًم

ـــة. ـــا« العماق باب

وصفـــت الصيـــن القـــرارات البريطانيـــة األمريكيـــة بأنهـــا »إرهـــاب تكنولوجـــي«، 
ـــة  ـــأن المنظم ـــة، وردَّت واشـــنطن ب ـــة التجـــارة العالمي ـــدى منظم وتقدمـــت بشـــكوى ل
ليســـت المـــكان المناســـب لمعالجـــة المخـــاوف المتعلقـــة باألمـــن القومـــي. وفيمـــا 
ـــاء الرســـوم  ـــذ حكـــم المنظمـــة بإلغ ـــة تنفي ـــات المتحـــدة األمريكي ـــل رفضـــت الوالي قب
الحديـــد  علـــى  ترامـــب«  »دونالـــد  الســـابق  الرئيـــس  فرضهـــا  التـــي  األمريكيـــة 
واأللومنيـــوم، والتـــي قضـــت المنظمـــة -بنـــاًء علـــى دعـــوى صينيـــة- بأنهـــا تنتهـــك 

ــة. ــارة الدوليـ ــد التجـ قواعـ

أزمة الطيارين
اتصـــالًا بالمخـــاوف البريطانيـــة مـــن التهديـــد الصينـــي ألمنهـــا القومـــي، تحـــاول لنـــدن 
وضـــع تعديـــات علـــى قانـــون األمـــن الوطنـــي، يقضـــي بمنـــع الطياريـــن الحربييـــن 
البريطانييـــن مـــن العمـــل فـــي مجـــاالت التدريـــب واالستشـــارات بســـاح الجـــو 
الصينـــي. حســـب موقـــع بـــي بـــي ســـي، فـــي 18 أكتوبـــر 2022، فـــإن أكثـــر مـــن 
)30( طيـــاًرا حربّيًـــا متقاعـــًدا فـــي بريطانيـــا قـــد ذهـــب -بمبالـــغ كبيـــرة- لتدريـــب 
الطياريـــن الصينييـــن ونقـــل خبراتهـــم لســـاح الجـــو الصينـــي. وقـــد ســـبق لهـــؤالء 
الطياريـــن -الذيـــن تعاقـــدوا مـــع بكيـــن عبـــر شـــركات فـــي جنـــوب إفريقيـــا- أن عملـــوا 
علـــى طائـــرات نفاثـــة ومروحيـــات، كمـــا ســـبق لبعضهـــم العمـــل علـــى طائـــرات تايفـــون 

وجاجـــوار وهارييـــر وتورنيـــدو.

مـا لـم تحـدث التعديـات المطلوبـة علـى قانـون األمـن الوطنـي، فـإن ذلـك األمر سـوف 
يسـتمر -علـى الرغـم مـن تحذيـرات وزارة الدفـاع- ألنـه ال يخالـف القانـون البريطاني.

ـــي  ـــون ف ـــن ال يزال ـــن، ســـواء الذي ـــن البريطانيي ـــن المقاتلي ـــن الطياري تســـتهدف الصي
الخدمـــة أو الذيـــن تقاعـــدوا، كمـــا أنهـــا تســـعى الســـتقطاب طياريـــن عملـــوا علـــى 
ـــة  ـــة مـــن طـــراز »إف 35«. فـــي حيـــن تشـــعر وزارة الدفـــاع البريطاني ـــرة المقاتل الطائ
بالقلـــق، وحســـب بـــي بـــي ســـي: يمكـــن للصيـــن االســـتفادة مـــن الطياريـــن فـــي 
ل بهـــا الغـــرب طائراتـــه، لإلفـــادة  الحصـــول علـــى معلومـــات عـــن الطريقـــة التـــي يشـــِغّ

منهـــا فـــي أيـــة مواجهـــة مـــع الغـــرب فـــي تايـــوان أو بحـــر الصيـــن الجنوبـــي.

تشــعر وزارة الدفــاع 
بالقلــق  البريطانيــة 
الطياريــن  عمــل  مــن 
البريطانييــن  المقاتليــن 
لــدى الصيــن؛ إذ تتخــوف 
هــؤالء  اســتغالل  مــن 
الحصــول  فــي  الطياريــن 
عــن  معلومــات  علــى 
ل بهــا  الطريقــة التــي يشــِغّ
لإلفــادة  طائراتــه،  الغــرب 
منهــا فــي أيــة مواجهــة مــع 
الغــرب فــي تايــوان أو بحــر 

الجنوبــي.   الصيــن 
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اإليجور وقنصلية مانشستر
يتمتــع إقليــم شــينجيانج شــمال غــرب الصيــن بالحكــم الذاتــي، وهــو إقليــم تســكنه 
غالبيــة مــن المســلمين مــن قوميــة »اإليجــور« ونســبة كبيــرة مــن قوميــة »الهــان«، 
وتقــدر بعــض المصــادر الغربيــة نســبة المســلمين بنحــو )45%( ونســبة الهــان بنحــو 
ــرى بحــق المســلمين اإليجــور،  ــم كب ــكاب جرائ ــن بارت ــا الصي )40%(. تتهــم بريطاني
مــن اســتخدام العنــف، إلــى العقــم القســري، إلــى االعتقــال الجماعــي فــي معســكرات 
مغلقــة بحجــة إعــادة التأهيــل. ومــن ناحيتهــا، تنتقــد الصيــن االتهامــات البريطانيــة، 
وتقــول إنــه ال توجــد انتهــاكات حقوقيــة بحــق قوميــة اإليجــور، وأن عددهــم زاد 
عمــا كان عليــه فــي الســابق، وال تســتهدف الســلطات الصينيــة ســوى الحــركات 
االنفصاليــة، والجماعــات المتطرفــة، ال ســيما أن اإلقليــم يجــاور أفغانســتان، ويتأثــر 

بأوضــاع التطــرف الدينــي فــي المنطقــة.

الصحــف  واتهمــت  كونــج،  هونــج  ســكان  مــع  الصيــن  تعامــل  بريطانيــا  تنتقــد 
البريطانيــة الصيــن بعمــل مراكــز شــرطة ســرية صينيــة فــي قلــب مدينــة جاســكو 
عاصمــة أســكتلندا؛ وذلــك لترهيــب المعارضيــن. وقبــل نهايــة عــام 2022 وقعــت 
أزمــة دبلوماســية بيــن لنــدن وبكيــن، علــى إثــر اتهــام متظاهــر مــن هونــج كونــج، كان 
قــد شــارك فــي مظاهــرة ضــد الحكومــة الصينيــة أمــام القنصليــة الصينيــة فــي 

مانشســتر، ألعضــاء القنصليــة بســحبه إلــى الداخــل وضربــه وتعذيبــه.

طالبــت لنــدن برفــع الحصانــة الدبلوماســية عــن )6( أفــراد مــن أعضــاء الســلك 
الدبلوماســي الصينــي فــي مانشســتر بمــن فيهــم القنصــل العــام؛ حتــى يتســنى 
للشــرطة التحقيــق معهــم، ولكــن بكيــن قامــت بســحب الدبلوماســيين الســّتة قبــل 

المهلــة المحــددة لرفــع الحصانــة والتحقيــق.

مستقبل بريطانيا يحتاج إلى االقتصاد أكثر من السياسة
ال يســمح االقتصــاد البريطانــي فــي عهــد رئيــس الــوزراء »ريشــي ســوناك« بفعــل 
الكثيــر إزاء الصيــن، وباســتثناء الهجــوم السياســي واإلعامــي المتعلــق بالملفــات 
المذكــورة وغيرهــا، فــإن لــدى لنــدن جــدول أعمــال صعــب للغايــة، وهــو جــدول 
ال يســمح لهــا بممارســة نفــوذ دولــي كبيــر، أو إيقــاف الصيــن، أو تحجيــم دورهــا 
العالمــي. تــدرك بريطانيــا أن الصيــن هــي مصــدر تهديــد لهــا، ولكنهــا مــع ذلــك 
تواصــل توثيــق عاقاتهــا التجاريــة معهــا؛ فبعــد أن كانــت الصيــن تحتــل المرتبــة 
)26( فــي أســواق صــادرات بريطانيــا عــام 1999، أصبحــت بعــد ربــع قــرن مــن ذلــك 
تحتــل المرتبــة السادســة. واليــوم تتجــاوز صــادرات بريطانيــا إلــى الصيــن )30( 
مليــار جنيــه إســترليني، وتتجــاوز صــادرات الصيــن لبريطانيــا )50( مليــار جنيــه 
إســترليني. وفضــلًا عــن االســتثمار فــي التعليــم والبنيــة األساســية، تمتلــك الصيــن 
)8.7%( مــن أســهم شــركة الميــاه البريطانيــة »تيمــز ووتــر«، وكذلــك )10%( مــن 

ــرو، وحصــة فــي شــركة نفــط بحــر الشــمال. ــة لمطــار هيث أســهم الشــركة المالك

وختاًمـــا، فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، وإزاء الحجـــم الهائـــل للعاقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة 
بيـــن لنـــدن وبكيـــن، وإزاء األزمـــة االقتصاديـــة الكبيـــرة التـــي تواجههـــا لنـــدن، فـــإن 
ـــه فـــي السياســـة الدوليـــة؛ ذلـــك أن  حكومـــة »ريشـــي ســـوناك« ال تملـــك الكثيـــر لفعل
االقتصـــاد المحلـــي يضـــع قيـــوًدا طائلـــة علـــى فاعليـــة لنـــدن فـــي النظـــام الدولـــي، 

وعلـــى فاعليتهـــا فـــي مواجهـــة الصيـــن.

ال يســمح االقتصــاد 
البريطاني في عهد رئيس 
ســوناك«  »ريشــي  الــوزراء 
بفعــل الكثيــر إزاء الصيــن، 
الهجــوم  وباســتثناء 
واإلعالمــي  السياســي 
بالملفــات  المتعلــق 
فــإن  وغيرهــا،  الحقوقيــة 
لــدى لنــدن جــدول أعمــال 
يســمح  ال  للغايــة  صعــب 
لهــا بممارســة نفــوذ دولــي 
الــدور  تحجيــم  أو  كبيــر، 

للصيــن.   العالمــي 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

ــا(،  ــرة مــن الفوضــى الحزبيــة والسياســية تولــى »ريشــي ســوناك« )42 عاًم بعــد فت
ــك بعــد دعــوة  ــر 2022، وذل منصــب رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة، فــي 25 أكتوب
ــد لحــزب المحافظيــن صاحــب  ــم الجدي ــه الزعي ــه -كون ــث« ل ــك »تشــارلز الثال المل
األغلبيــة فــي البرلمــان- ليتولــى رئاســة الــوزراء خلًفــا لـ«ليــز تــراس« بعــد اســتقالتها. 
وقــد تولــى »ســوناك« مهــام منصبــه فــي ظــل ظــروف صعبــة تمــر بهــا بريطانيــا، 
يعلمهــا هــو جيــًدا بحكــم منصبــه الســابق كوزيــر للماليــة، فهنــاك تحديــات اقتصاديــة 
خطيــرة، قــد ينتــج عنهــا تحديــات اجتماعيــة أكثــر خطــورة، فضــلًا عــن التحديــات 
السياســية التــي تواجــه بريطانيــا فــي الداخــل والخــارج. وعلــى هــذا النحــو، تتعــدد 
ــن  ــى المســتويين االقتصــادي والسياســي؛ بي ــات فــي مواجهــة »ســوناك« عل التحدي
حــزب المحافظيــن الــذي يمــر بحالــة فوضــى، وأزمــة اقتصاديــة متصاعــدة، وحــرب 
فــي أوروبــا بــا نهايــة، فضــلًا عــن تحديــات السياســة الخارجيــة، والحاجــة إلــى 
تحديــد عاقــات بــاده بالحلفــاء والمنافســين، وقــد أشــار »ســوناك« فــي أول خطــاب 
لــه بوجــود تحديــات تحتــاج إلــى خيــارات صعبــة، وأن لديــه عمــلًا يجــب أن يقــوم بــه 
الســتعادة الثقــة بعــد كل مــا حــدث )1(. ومــن ثــم تتنــاول هــذه الورقــة أبــرز التحديــات 

التــي تشــكل مامــح مســتقبل حكومــة »ســوناك«.

أوًلا: التحديات االقتصادية
تتعــدد التحديــات االقتصاديــة وتتداخــل؛ ممــا قــد يجعــل الحكومــة مضطــرة التخــاذ 

قــرارات صعبــة، ومــن أبــرز هــذه التحديــات: 

التضخــم: فقــد تخطــى معــدل التضخــم 10%، ومــن المتوّقــع أن يصــل إلــى %15  	
ليصبــح األعلــى بيــن دول مجموعــة الســبع، فــي الوقــت نفســه الــذي ترتفــع فيــه 
أســعار الطاقــة وأســعار المــواد الغذائيــة، األمــر الــذي يترتــب عليــه زيــادة تكلفــة 
ــون  ــه المراقب ــذي يتخــوف في ــي الوقــت ال ــة، ف ــى األســر البريطاني المعيشــة عل
مــن ســيادة الركــود وهبــوط اإلنفــاق االســتثماري الــذي يشــكل القــدر األكبــر مــن 

تحديات بريطانية متنامية.. هل ينجح 
»سوناك« في مواجهتها في عام 2023؟

الـــدســـوقـــي بـــكـــر  أبـــــو  د. 

مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة األهرام
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ــا مــن عجــز  ــي اإلجمالــي البريطانــي )2(. كمــا تعانــي بريطاني نمــو الناتــج المحل
الحســاب الجــاري للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 8.4%؛ وذلــك بعــد اإلنفــاق 
الهائــل علــى جائحــة كورونــا، وااللتزامــات التــي تُقــدم حتــى اآلن والمرتبطــة 

بضمــان اســتقرار أســعار الطاقــة )3(.

ارتفــاع الديــن العــام: فكثيــًرا مــا يُقابـَـل ارتفــاع التضخــم والفائــدة بزيــادة كبيــرة  	
فــي التزامــات الحكومــة بمدفوعــات خدمــة الديــن العــام الــذي ارتفــع إلــى نحــو 
81 مليــار دوالر، كمــا ســتضطر الحكومــة إلــى مزيــد مــن االقتــراض لتمويــل 

العجــز الناجــم عــن مدفوعــات خدمــة الديــن.)4( 

يتراجــع  	 ســوف  التضخــم  الرتفــاع  فنتيجــة  المعيشــة:  مســتوى  انخفــاض 
ــع مكتــب مســؤولية الميزانيــة انخفــاض  مســتوى معيشــة المواطنيــن، حيــث توقَّ
الدخــل الحقيقــي بنســبة 2.2% خــال الســنة الماليــة 2022 /2023؛ ممــا يشــير 
إلــى اســتمرار الضغــوط علــى القــدرة الشــرائية لألســر، ويُنــِذر بمزيــد مــن 

االجتماعيــة.)5( االضطرابــات 

وفــي هــذا اإلطــار ســيكون التحــدي الرئيــس بالنســبة لــه هــو ضمــان أســعار الطاقــة 
وتقديــم الدعــم لمســاعدة األســر والشــركات فــي التعامــل مــع ارتفــاع فواتيــر الغــاز 
والكهربــاء، فقــد بلغــت فاتــورة اســتخدام الطاقــة المنزليــة حالّيًــا 2500 جنيــه 
إســترليني، وقــد ترتفــع إلــى أكثــر مــن 4000 جنيــه إســترليني فــي الربيــع المقبــل؛ 
ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم)6(، كمــا تواِجــه الحكومــة ضغوًطــا لمســاعدة 
األســر الضعيفــة فــي ظــل ارتفــاع تكاليــف الرهــن العقــاري، إضافــة إلــى ارتفــاع 

ــا.)7( ــة والوقــود بســبب الحــرب فــي أوكراني أســعار الغــذاء والتدفئ

مواجهة اإلضرابات: فمع تحدي التقشف قد تنخفض المعاشات التقاعدية)8(،  	
مــع ارتفــاع األعــداد فــي قوائــم انتظــار العــاج فــي المستشــفيات، إلــى جانــب أن 
ثبــات األجــور فــي ظــل ارتفــاع األســعار يزيــد مــن الضغــوط الواقعــة علــى كاهــل 
المواطنيــن، ولــذا تظــل احتمــاالت اإلضــراب قائمــة بشــكل كبيــر، وقــد تطالــب 
ــد يســعى  ــوزراء الجدي ــا، لكــن رئيــس ال ــد مــن األمــوال ألعضائه ــات بمزي النقاب

إلــى تجنــب تصاعــد اإلضرابــات العماليــة.)9(

الركــود: فقــد بــات محتمــلًا بشــكل كبيــر أن يدخــل االقتصــاد البريطانــي مرحلــة  	
مــن الركــود فــي عــام 2023، وذلــك بالنظــر إلــى مرحلــة االنكمــاش االقتصــادي؛ 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن االقتصــاد البريطانــي ســينمو بنســبة 1% فقــط 

خــال عــام 2023، وأنــه ســيصبح األســوأ أداًء فــي مجموعــة العشــرين.)10(

التضخم  الرتفاع  نتيجة 
المرّجح  من  بريطانيا  في 
معيشة  مستوى  تراُجع 
مكتب  توّقع  حيث  المواطنين؛ 
انخفاض  الميزانية  مسؤولية 
 %2.2 بنسبة  الحقيقي  الدخل 
 2022 المالية  السنة  خالل 
/2023؛ مما يشير إلى استمرار 
الضغوط على القدرة الشرائية 
من  بمزيد  وينذر  لألسر، 

االضطرابات االجتماعية.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

سياسات مرتقبة
فــي ضــوء التحديــات االقتصاديــة الســابقة، فــإن حكومــة »ســوناك« ســتجد نفســها 

مضطــرة التبــاع عــدد مــن السياســات، يمكــن اســتعراض أبرزهــا فيمــا يلــي:

خفــض الضرائــب وتخفيــض اإلنفــاق: تشــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة  	
البريطانيــة الجديــدة ســيكون لديهــا اســتعداد أكبــر لخفــض الضرائــب مــن أجــل 
إنعــاش االقتصــاد وتشــجيع االســتثمار، وتحفيــز الطلــب المحلــي، لكــن قــد يــؤدي 
ــى  ــن عل ــون )11(. ويتعي ــاع مســتويات الدي ــي، وارتف ــادة العجــز المال ــى زي ــك إل ذل
الحكومــة البريطانيــة هنــا أن تســتعيد مصداقيتهــا الماليــة الدوليــة لتحقيــق 
ــة الــذي تفاقــم بســبب ارتفــاع تكاليــف الديــون )12(.  ــوازن فــي عجــز الميزاني الت
وفــي هــذا الصــدد، أعلــن »ســوناك« عــن بقــاء »جيريمــي هانــت«، وزيــر الماليــة 
الــذي عينتــه »تــراس« فــي منصبــه، والــذي حــاول أن يصلــح سياســاتها الخاطئــة 
قبــل اســتقالتها عــن طريــق اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر مثــل خفــض النفقــات 
ومحاربــة التضخــم والركــود، مؤكــًدا أن حكومتــه لــن تتــرك لألجيــال القادمــة 
إرًثــا ثقيــلًا مــن الديــون كــي يســددوه، متعهــًدا بخفــض الديــن العــام ووضعــه علــى 

ــدة.  ــات الحكومــة الجدي قائمــة أولوي

ويبـــدو أن »ســـوناك« ســـيتبنى سياســـة تميـــل إلـــى التقشـــف، ولكـــن تُثـــار تســـاؤالت 
حـــول المصـــدر الـــذي ســـتحاول منـــه الحكومـــة توفيـــر أمـــوال لتخفيـــف عـــبء الديـــن 
العـــام الـــذي يقتـــرب مـــن نســـبة 100% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، كمـــا ســـتبقى 
هنـــاك حزمـــة دعـــم فواتيـــر الغـــاز والكهربـــاء التـــي ســـتكلف مبلًغـــا مماثـــلًا تقريًبـــا 
ـــى  ـــون إل ـــك يشـــير المراقب فـــي ظـــل ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة فـــي فصـــل الشـــتاء. كذل
أن الحكومـــة ســـتعمل علـــى اإلبقـــاء علـــى ضريبـــة القيمـــة المضافـــة والزيـــادة فـــي 
مســـتقطعات التأميـــن االجتماعـــي مـــن الشـــركات والعامليـــن، وألن ذلـــك لـــن يكـــون 
كافًيـــا لســـد فجـــوة العجـــز وتخفيـــف عـــبء الديـــن، فقـــد تلجـــأ الحكومـــة إلـــى 
إجـــراءات تقشـــف كبيـــرة لخفـــض اإلنفـــاق العـــام، عبـــر مطالبـــة الـــوزارات واإلدارات 
 الحكوميـــة بتخفيـــض بنـــود اإلنفـــاق، وعلـــى رأســـها وزارة الدفـــاع التـــي تطلـــب

3% من الموازنة.)13(

اســتمرار تشــديد السياســة النقديــة: ستســعى الحكومــة البريطانيــة الجديــدة  	
إلــى اتخــاذ سياســات محــددة لمواجهــة التضخــم وارتفــاع األســعار، وتحفيــز 
االقتصــاد، مثــل خفــض الضرائــب، فــي مســعى قــد يعمــل علــى إعــادة بنــاء الثقــة 
ــى االســتمرار  ــرا إل ــك إنجلت ــذا ســيضطر بن ــن)14(؛ وله ــن الحكومــة والمواطني بي
فــي تشــديد السياســة النقديــة برفــع ســعر الفائــدة األساســية وســحب الســيولة 
ببيــع مــا لديــه مــن ســندات )15(. ومــا يشــجع علــى التفــاؤل بشــأن سياســات 

إلى  الترجيحات  تشير 
أن »سوناك« سيتبنى سياسة 
ولكن  التقشف،  إلى  تميل 
ُتثار تساؤالت حول المصدر 
الذي ستحاول منه الحكومة 
توفير أموال لتخفيف عبء 
يقترب  الذي  العام  الدين 
الناتج  من   %100 نسبة  من 
كما  اإلجمالي،  المحلي 
دعم  حزمة  هناك  ستبقى 
فواتير الغاز والكهرباء التي 
ستكلف مبلًغا مماثًلا تقريًبا 
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة 

في فصل الشتاء.  
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قادة عالميونالعالم ما بعد كوب 27مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد االنتخابي 2023اتجاهات مستقبلية

»ســوناك« أنــه عندمــا كان وزيــًرا للماليــة بيــن فبرايــر 2020 ويوليــو 2022، وضــع 
ــل أكبــر عــبء ضريبــي لهــا منــذ الخمســينيات، كمــا  بريطانيــا فــي طريقهــا لتحمُّ
ــه لــن يخفــض  ــى، ووعــد بخفــض الهــدر، كمــا أكــد أن حــدد اإلنفــاق العــام األعل
الضرائــب إال بعــد الســيطرة علــى التضخــم، وأعلــن عــن خطــة لخفــض ضريبــة 
الدخــل مــن 20% إلــى 16% بحلــول عــام 2029، كمــا دعــم »ســوناك« اســتقالية 
بنــك إنجلتــرا، وشــدد علــى أهميــة عمــل سياســة الحكومــة جنًبــا إلــى جنــب مــع 
البنــك المركــزي لترويــض التضخــم وليــس تفاقمــه )16(. وفــي هــذا اإلطــار، 
ســيتعين علــى »ســوناك« أن يمنــح ضمانــات لألســواق والمســتثمرين؛ إلعــادة 
الثقــة مجــدًدا إلــى االقتصــاد البريطانــي، وســط مخــاوف مــن أن ينالــه قســط مــن 
غضــب الشــعب غيــر الراضــي دائًمــا عــن األداء، وال يفكــر إال بتكلفــة المعيشــة 

وارتفــاع األســعار.)17(

ثانًيا: التحديات السياسية
الداخليــة  التحديــات  وهمــا  التحديــات،  مــن  نوعيــن  »ســوناك«  حكومــة  تواجــه 
والخارجيــة، واللتــان فــي ضــوء اســتعراض مــا بــرز منهمــا يمكــن استشــراف مامــح 

مســتقبل الحكومــة البريطانيــة كمــا يتضــح فــي التالــي: 

تتمثــل أبــرز التحديــات الداخليــة فــي حالــة االنقســام الحزبــي، وضعــف موقــف 
»ســوناك«، وقــد ذكــر »ماثيــو جودويــن«- أســتاذ السياســة فــي جامعــة »كينــت«، أن 
»ســوناك« يــرث حزًبــا منقســًما بــه عــدد كبيــر مــن أعضــاء البرلمــان الذيــن يعتقــدون 
أنــه ليــس لديــه تفويــض شــرعي، وقــد شــرع »ســوناك« فــي تشــكيل حكومــة موحــدة، 
مؤكــًدا أنــه سيشــكل مجلــس وزراء يضــم جميــع المواهــب )18(. وفــي هــذا الصــدد، 
فقــد احتفــظ »ســوناك« بعــدد مــن الــوزراء الســابقين، منهــم »جيرمــي هانــت« وزيــر 
م خطــة ماليــة أكثــر تفصيــلًا، وكذلــك  الماليــة، الــذي أســهم فــي تهدئــة األســواق، وقــدَّ
»بــن واالس« وزيــر الدفــاع، و«جيمــس كليفرلــي« وزيــر الخارجيــة، و«بينــي موردونــت« 
كزعيــم لمجلــس العمــوم، علــى الرغــم مــن أن كل هــؤالء لــم يدعمــوه فــي ســباق 
الفــوز بالقيــادة، ويبــدو أن »ســوناك« فــي طريقــه إلنهــاء الخطــوط الفاصلــة فــي 
الحــزب، والعمــل علــى ربطــه بالقواعــد االنتخابيــة؛ حيــث تشــير اســتطاعات الــرأي 
إلــى تخلــف المحافظيــن عــن حــزب العمــل بأكثــر مــن 30 نقطــة مئويــة. ولــذا نجــد 
ــون  ــم يدرك ــي دعــم »ســوناك«، ألنه ــدأوا ف ــد ب ــن ق ــان المحافظي أن أعضــاء البرلم
أنــه مــن المحتمــل أن يكــون أملهــم األخيــر فــي تجنُّــب الهزيمــة فــي االنتخابــات 
ر »ســوناك« أعضــاء الحــزب بأنــه يجــب  العامــة المقبلــة بعــد عاميــن، وقــد حــذَّ
عليهــم »االتحــاد أو المــوت«، مــن أجــل اســتعادة ثقــة البريطانييــن بهــم مجــدًدا عقــب 

ــرة.)19( األزمــات األخي

تتمثل أبرز التحديات 
في  البريطانية  الداخلية 
الحزبي،  االنقسام  حالة 
»سوناك«،  موقف  وضعف 
وقد ذكر »ماثيو جودوين«- 
أستاذ السياسة في جامعة 
يرث  »سوناك«  أن  »كينت«، 
عدد  به  منقسًما  حزًبا 
البرلمان  أعضاء  كبير من 
ليس  أنه  يعتقدون  الذين 

لديه تفويض شرعي.  
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كمــا تواجــه حكومــة »ســوناك« مشــكلة أيرلنــدا الشــمالية؛ إذ ال يوجــد حتــى اآلن 
ســلطة تنفيذيــة فيهــا، وال يمكــن للجمعيــة التشــريعية أن تعمــل، وال تــزال المحادثــات 
ــذي تضمــن  ــدا الشــمالية، ال ــي حــول بروتوكــول أيرلن مســتمرة مــع االتحــاد األوروب
27 مســألة مختلفــة تتعلــق بالترتيبــات التجاريــة المتنــازع عليهــا بخصــوص أيرلنــدا 

الشــمالية بعــد »بريكســت«.

تحديــات السياســة الخارجيــة: تأتــي فــي أولويــات أجنــدة السياســة الخارجيــة 
ــي،  ــع االتحــاد األوروب ــا م ــدة مســألة تحســين عاقاته ــة الجدي ــة البريطاني للحكوم
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة الجديــدة ســتكون أكثــر حرًصــا علــى ذلــك؛ 
لتعزيــز معــدالت االســتثمار، وتحســين فــرص الصــادرات البريطانيــة إلــى األســواق 
األوروبيــة )20(. وتظــل سياســة بريطانيــا الخارجيــة متســقة تجــاه حلفائهــا، كــون 
بريطانيــا حليًفــا للواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــريًكا موثوًقــا بــه فــي إطــار األمــن 
ــن  ــان. لك ــدا وأســتراليا والياب ــا، وهــم كن ــي حلفائه ــب باق ــى جان ــي، هــذا إل األوروب
هنــاك تأرجــح فــي موقــف »ســوناك« تجــاه الصيــن بيــن الصرامــة التــي يطالــب 
ــه ال يمكــن تجاهــل  ــى أن ــي تشــير إل ــه الت ــن توجهات ــن)21(، وبي ــا حــزب المحافظي به
الصيــن علــى مســتوى الشــؤون الدوليــة، وأهميتهــا لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي، 

ــر المناخــي. ــل التغي ــة مث ــا عالمي أو بالنســبة لقضاي

وفيمــا يتعلــق بالهجــرة، فقــد وضــع »ســوناك« خطــة أســماها »مواجهــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية فــي بريطانيــا«، تقــوم علــى جعــل المســاعدات والتجــارة والتأشــيرات 
»مشــروطة« باســتعداد الــدول األخــرى لقبــول عــودة مواطنيهــا مــن طالبــي اللجــوء 
ومتجــاوزي القانــون )22(. كمــا أكــد موقــف بريطانيــا الداعــم ألوكرانيــا، متعهــًدا 
باالســتمرار فــي تقديــم المســاعدات العســكرية لهــا، والعمــل علــى زيادتهــا فــي عــام 
2023، باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم الجــوي لحمايــة المدنييــن والبنيــة التحتيــة 
الضروريــة، وإن كانــت توجهــات حكومــة »ســوناك« بتخفيــض اإلنفــاق الدفاعــي قــد 

تحــد مــن هــذا الدعــم.)23(

وختاًمــا، فــإن حكومــة »ريشــي ســوناك« ُمطالَبــة ليــس فقــط بمواجهة هــذه التحديات 
غيــر المســبوقة، لكــن أيًضــا بالنجــاح فــي ذلــك بشــكل كبيــر؛ حفاًظــا علــى مســتقبل 
الحكومــة ومســتقبل حــزب المحافظيــن، بــل ومســتقبل بريطانيــا ذاتهــا.. فهــل ينجــح 
»ريشــي ســوناك« فــي تحقيــق ذلــك؟ أمــا يَلقــى مصيــر ســابقيه: »بوريــس جونســون« 

و«ليــز تــراس«؟ هــذا مــا سيكشــف عنــه العــام الجديــد.

»ســـوناك«  وضـــع 
»مواجهـــة  أســـماها  خطـــة 
الشـــرعية  غيـــر  الهجـــرة 
تقـــوم  بريطانيـــا«،  فـــي 
المســـاعدات  جعـــل  علـــى 
والتأشـــيرات  والتجـــارة 
باســـتعداد  »مشـــروطة« 
لقبـــول  األخـــرى  الـــدول 
مواطنيهـــا  عـــودة 
اللجـــوء  طالبـــي  مـــن 

ومتجـــاوزي القانـــون.  
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عــاد »لــوال دا ســيلفا« مــن جديــد لرئاســة البرازيــل منــذ األول مــن ينايــر 2023، ليبدأ 
فتــرة رئاســته الثالثــة بعــد 12 عاًمــا مــن غيابــه، و6 أعــوام مــن غيــاب تيــار اليســار 
عــن رئاســة البرازيــل، فــي ظــل حالــة حــادة مــن االســتقطاب الداخلــي جعلتــه يفــوز 
ــى اإلطــاق؛  ــة عل ــات البرازيلي ــخ االنتخاب ــن خصمــه فــي تاري ــه وبي ــارق بين بأقــل ف
حيــث حصــل علــى 50.9% فــي مقابــل 49.1% للرئيــس اليمينــي الشــعبوي الســابق 
ا فــي شــعبية تيــار اليســار  »جاييــر بولســونارو«. وهــو األمــر الــذي يعنــي تراجًعــا حــاّدً
بــل وتراجــع فــي ثقــة جــزء كبيــر مــن البرازيلييــن فــي األحــزاب السياســية التقليديــة 
ــا الفســاد  ــن واليســار بســبب ســنوات مــن المحاكمــات فــي قضاي ــاري اليمي مــن تي
الكبــرى التــي طالــت العديــد مــن السياســيين وأصحــاب الســلطة فــي الدولــة، فضــلًا 

عــن األزمــات الكبــرى التــي يعانــي منهــا االقتصــاد البرازيلــي.

ومــن جهــة أخــرى شــهدت األعــوام الســابقة حالــة مــن التراجــع علــى مســتوى التكامل 
االقتصــادي والتنســيق السياســي اإلقليمــي بيــن دول أمريــكا الاتينيــة؛ وذلــك نظــًرا 
لغيــاب األقطــاب اليســارية الرئيســة الداعمــة لهــذا المســار، وهــم: »لــوال دا ســيلفا« 
فــي البرازيــل، و«شــافيز« -راعــي وممــول التحالــف البوليفــاري- فــي فنزويــا، 

وعائلــة« كريشــنر« فــي األرجنتيــن. 

وعلــى هــذا األســاس يجــب تأكيــد أن المعطيــات المحليــة واإلقليميــة التــي يمتلكهــا 
ــي  ــك الت ــا عــن تل ــف تماًم ــة تختل ــه الثالث ــرة واليت ــي فت ــوال دا ســيلفا« ف ــس »ل الرئي
امتلكهــا فــي الفترتيــن األولــى والثانيــة )2003-2010(. وهــو األمــر الــذي ســيكون 
لــه أثــر واضــح علــى تفاعــل البرازيــل فــي الســاحة الدوليــة، لكــن فــي الوقــت ذاتــه 
ال يمكــن إغفــال أهميــة عــودة »لــوال« إلــى رئاســة البرازيــل ُمحّمــلًا بتوجهــات اليســار 
الاتينــي الُمطاِلــب بمواجهــة الهيمنــة األمريكيــة األحاديــة للنظــام الدولــي، وفــي ظــل 
وصــول اليســار إلــى رئاســة عــدد كبيــر مــن دول أمريــكا الاتينيــة، وأيًضــا فــي ظــل 

تغيــرات كبــرى فــي شــكل النظــام الدولــي. 

»لوال دا سيلفا« والعودة إلى 
الساحة الدولية

ــار ــتـ مـــخـ أمــــــــل  د. 

خبيرة بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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أوًلا: السياسة الخارجية في برنامج »لوال« الرئاسي 
أعلــن »لــوال دا ســيلفا« فــي حملتــه الرئاســية فــي انتخابــات أكتوبــر 2022، أنــه يســعى 
ــل فــي ذلــك موضًحــا  الســتعادة السياســة الخارجيــة »Orgullosa الفخــورة«، وفصَّ
أنــه ال مفــر مــن اســتعادة التعــاون مــع بقيــة دول أمريــكا الاتينيــة، وتقويــة الوجــود 
البرازيلــي فــي المنظمــات متعــددة األطــراف، مثــل: »ميركوســور« )الســوق المشــتركة 

الجنوبيــة(، و«أوناســور« )اتحــاد دول أمريــكا الجنوبيــة(، وتجمــع دول »بريكــس«. )1(

قــّدم »لــوال« نفســه كمرشــح رئاســي وبجانبــه »جيرالــدو ألكميــن« Alckmin نائًبــا لــه، 
وقــد تــم تعييــن »ألكميــن« - المنافــس السياســي الســابق لـ«لــوال« - فــي إطــار تحالــف 
بيــن حــزب العمــال (PT) والحــزب االشــتراكي البرازيلــي (PSB)، الــذي انضــم إليــه 
»ألكميــن« مؤخــًرا، بعــد أن كان منافًســا أمــام »لــوال« فــي االنتخابــات الرئاســية 2006 
عــن يميــن الوســط. وعلَّــق »لــوال« علــى اختيــار منافــس األمــس ليكــون شــريك اليــوم 
فــي االنتخابــات بقولــه: »يمكــن لقوتيــن لهمــا خطــط مختلفــة، ولديهمــا المبــادئ 

أنفســها، أن يجتمعــا فــي وقــت يحتــاج فيــه النــاس إليهمــا«.)2( 

ــم  ــد رق ــي البن ــن«، دعــا ف ــه »ألكمي ــوال« ونائب ــس »ل ــي للرئي ــي البرنامــج االنتخاب وف
)100( إلــى اســتئناف مفهــوم PEI -السياســة الخارجيــة المســتقلة- وفًقــا للشــعار 
ــت صياغتــه بالفعــل »سياســة خارجيــة فخــورة ذات ســيادة«. هــذا ولــم يــرد  الــذي تمَّ
ذكــر الشــرق األوســط أو الــدول العربيــة فــي السياســة الخارجيــة البرازيليــة، لكــن 
South- ا إلــى مفهــوم »تعــاون الجنــوب - الجنــوب اإلشــارة كانــت واضحــة جــّدً
South Cooperation«. وقــد جــاء نــص المــادة رقــم )100( كمــا يلــي: »إن الدفــاع 
عــن ســيادتنا يتطلــب اســتعادة السياســة الخارجيــة النشــطة والفخــورة التــي رفعتنــا 
إلــى مرتبــة البطــل العالمــي. فقــد كانــت البرازيــل دولــة ذات ســيادة ومحترمــة فــي 
ــرة مــن  ــدان الفقي ــة البل ــه أســهمت فــي تنمي ــم، وفــي الوقــت ذات ــع أنحــاء العال جمي
ــن  ــي بي ــاون الدول ــاء التع ــا. ســنعيد بن ــاون واالســتثمار ونقــل التكنولوجي خــال التع
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

بلــدان الجنــوب، مــع أمريــكا الاتينيــة وإفريقيــا، وســندافع عــن توســيع مشــاركة 
البرازيــل فــي مقاعــد المنظمــات متعــددة األطــراف«.)3( 

ثانًيا: التعامل مع القوى الكبرى
قــد يعتقــد البعــض أن فــوز »بايــدن« ممثــل الحــزب الديمقراطــي علــى نظيــره اليميني 
الشــعبوي »ترامــب«، وكذلــك فــوز »لــوال دا ســيلفا« اليســاري علــى منافســه اليمينــي 
الشــعبوي »بولســونارو«، يعنــي تقارًبــا أمريكّيًــا برازيلّيًــا مرتقًبــا، ويدلــل البعــض علــى 
ذلــك بــأن »لــوال« اســتخدم مقولــة »بايــدن« نفســها »اليــوم عــادت أمريــكا«، بعــد فــوزه 

بالرئاســة حينمــا قــال: »اليــوم عــادت البرازيــل«.

لكــن فــي واقــع األمــر تقــوم السياســة الخارجيــة لــدى »ســيلفا« وحزبــه اليســاري علــى 
أســاس يختلــف كليــة مــع توجــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو إيمانــه بالتعدديــة 
القطبيــة، ورفــض تقســيم العالــم إلــى عالــم حــر ديمقراطــي تقــوده الواليــات المتحــدة 
فــي مواجهــة »الخصــوم«، وفــي مقدمتهــم الصيــن وروســيا. فعلــى ســبيل المثــال، 
عندمــا دعــت إدارة »بايــدن« العالــم لانضمــام إلــى حملــة العقوبــات الشــاملة ضــد 
روســيا، دعــا حــزب العمــال البرازيلــي إلــى توخــي الحــذر؛ حيــث قــال وزيــر خارجيتــه 
األســبق »سيلســو أموريــم«: »أنــا ضــد العقوبــات... لــن تســاعد العقوبــات فــي حــل 

أي شــيء ولكنهــا ســتخلق مشــكات للعالــم بأســره.«

ـــوال«  ـــي عـــام 2008، أشـــرف »ل ـــًدا ف ـــة، وتحدي ـــرة رئاســـته الثاني ـــى فت وبالرجـــوع إل
علـــى تأســـيس تجمـــع دول البريكـــس باعتبـــاره كتلـــة عالميـــة جديـــدة تتخطـــى 
»االنقســـام الحضـــاري« بيـــن العالـــم الديمقراطـــي والعالـــم غيـــر الديمقراطـــي 
-وفًقـــا للتعريـــف األمريكـــي- وتجمـــع البرازيـــل مـــع روســـيا والهنـــد والصيـــن وجنـــوب 
إفريقيـــا. واآلن بعـــد عودتـــه إلـــى منصـــب الرئاســـة، أعلـــن »لـــوال« بالفعـــل دعمـــه 
لمقترحـــات توســـيع البريكـــس وتطويـــر نظـــام مالـــي جديـــد لتســـهيل زيـــادة التجـــارة 

غيـــر الدوالريـــة بيـــن أعضائهـــا.)4(

ثالًثا: العودة إلى التكامل اإلقليمي
ـــة للتكامـــل  ـــرة الذهبي ـــوال«، الفت ـــة للرئيـــس »ل ـــى والثاني ـــرة الرئاســـية األول ـــت الفت مثَّل
االقتصـــادي اإلقليمـــي والتنســـيق السياســـي بيـــن دول أمريـــكا الاتينيـــة، حتـــى 
ــع  ــة تجمـ ــي أول منظمـ ــياك CELAC وهـ ــة سـ ــكيل منظمـ ــى تشـ ــر إلـ ــل األمـ وصـ
ــة وكنـــدا. ووصـــل  ــات المتحـــدة األمريكيـ ــدا الواليـ ــا عـ ــة فيمـ دول األمريكتيـــن كافـ
التنســـيق بيـــن الـــدول الاتينيـــة إلـــى أعلـــى درجاتـــه. ولكـــن مـــن الجديـــر بالذكـــر 
اإلشـــارة إلـــى أن الســـبب فـــي ذلـــك التكامـــل والتنســـيق لـــم يكـــن فقـــط السياســـة 
الخارجيـــة النشـــطة للرئيـــس »لـــوال دا ســـيلفا«، بـــل كذلـــك الـــدور المحـــوري الـــذي 

تـــــــــــقـــــــــــوم الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
وحزبه  »سيلفا«  لدى  الخارجية 
ــاس يختلف  الــيــســاري عــلــى أســ
ــه الـــــــواليـــــــات  ــ ــوجــ ــ ــة مـــــــع تــ ــيــ ــلــ كــ
ــو  ــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة، وهــ ــمــ الــ
إيـــمـــانـــه بــالــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، 
ــم إلـــى  ــالــ ــعــ ورفــــــــض تـــقـــســـيـــم الــ
ــر ديـــمـــقـــراطـــي تـــقـــوده  عـــالـــم حــ
مواجهة  في  المتحدة  الواليات 
»الـــــخـــــصـــــوم« وفــــــي مــقــدمــتــهــم 

الصين وروسيا.  
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قـــام بـــه الرئيـــس الفنزويلـــي الراحـــل »شـــافيز«؛ حيـــث أنفـــق »شـــافيز« أمـــوالًا طائلـــة 
لدعـــم حلفائـــه مـــن الحكومـــات الاتينيـــة اليســـارية؛ ممـــا أســـفر عـــن ازدهـــار التعـــاون 
ـــة  ـــة الطاحن ـــات االقتصادي ـــد األزم ـــا بع ـــد متاًح ـــم يع ـــذي ل ـــر ال ـــي، وهـــو األم اإلقليم
التـــي حولـــت فنزويـــا إلـــى دولـــة ُمفِلســـة وعاجـــزة عـــن توفيـــر أبســـط أنـــواع الخدمـــات 

والســـلع األساســـية لمواطنيهـــا.

وخـــال فتـــرة رئاســـته، شـــقَّ »بولســـونارو« طريقـــه للخـــروج مـــن جميـــع التحالفـــات 
ــارية،  ــات اليسـ ــض الحكومـ ــه ببعـ ــع عاقاتـ ــى قطـ ــأ إلـ ــة، ولجـ ــات اإلقليميـ والكيانـ
وعلـــى رأســـها حكومـــة »مـــادورو« فـــي فنزويـــا. لكـــن »لـــوال دا ســـيلفا« يعـــود إلـــى 
الرئاســـة فـــي ظـــل عـــودة اليســـار إلـــى رئاســـة بعـــض الـــدول الاتينيـــة المهمـــة 
ــا وتشـــيلي، ويعلـــن فـــي برنامجـــه الرئاســـي  ــا واألرجنتيـــن وبوليفيـ ــا: كولومبيـ ومنهـ

ــي. ــل اإلقليمـ ــار التكامـ ــتعادة مسـ ــه السـ عزمـ

وعلـــى هـــذا النحـــو، جـــاء البنـــد رقـــم )101( فـــي البرنامـــج االنتخابـــي للرئيـــس »لـــوال 
دا ســـيلفا«، ليشـــير إلـــى اســـتعادة االهتمـــام بالتكامـــل اإلقليمـــي بيـــن دول أمريـــكا 
الاتينيـــة، فضـــلًا عـــن اإلشـــارة إلـــى اســـتعادة االهتمـــام بتحالـــف البريكـــس. وقـــد 
جـــاء نـــص البنـــد )101( كالتالـــي: »إن الدفـــاع عـــن ســـيادتنا يعنـــي الدفـــاع عـــن تكامـــل 
أمريـــكا الجنوبيـــة وأمريـــكا الاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي، بهـــدف الحفـــاظ 
علـــى األمـــن اإلقليمـــي وتعزيـــز التنميـــة المتكاملـــة لمنطقتنـــا، علـــى أســـاس أوجـــه 
 MERCOSUR التكامـــل اإلنتاجيـــة المحتملـــة بيـــن بلداننـــا. وتعزيـــز تحالفـــات 
وUNASUR وCELAC وBRICS؛ مـــا يعنـــي إنشـــاء الشـــراكات األفضـــل لبلداننـــا 
ـــاء نظـــام عالمـــي جديـــد  ـــى بن ـــة، والعمـــل عل ـــة دون الخضـــوع لتوجهـــات أي دول بحري
ملتـــزم بالتعدديـــة واحتـــرام ســـيادة الـــدول والســـام واإلدمـــاج االجتماعـــي واالســـتدامة 
ـــة، مـــع مبـــادئ توجيهيـــة  ـــدان النامي ـــح البل ـــة، والـــذي يعالـــج احتياجـــات ومصال البيئي

جديـــدة للتجـــارة الخارجيـــة والتكامـــل التجـــاري والشـــراكات الدوليـــة«. )5(

رابًعـــا: قضايـــا علـــى األجنـــدة البرازيليـــة فـــي الســـاحة 
الدوليـــة

من الممكن التنبؤ بأن تكتسـب موضوعات مثل البيئة وحقوق اإلنسـان أهمية كبرى على 
األجنـدة الخارجيـة البرازيليـة فـي السـنوات األربـع المقبلـة، ومـن المؤكـد أننـا سنشـهد 
تحـولًا عـن نهـج »بولسـونارو« االنعزالـي لقضايـا مثـل المنـاخ، فقـد كان لألجنـدة البيئيـة 

مكانـة بـارزة فـي خطابـات »لـوال«، فضـلًا عـن التعـاون الدولـي حـول هـذا الموضـوع.

وقــال »لــوال« عقــب نجاحــه فــي االنتخابــات: »البرازيــل مســتعدة الســتئناف دورهــا 
الريــادي فــي مكافحــة أزمــة المنــاخ«، وأن الحكومــة المقبلــة »ســتكافح مــن أجــل 

ح أن تكتسب  من المرجَّ
وحقوق  البيئة  مثل  موضوعات 
ــرى عــلــى  ــبــ اإلنـــــســـــان أهـــمـــيـــة كــ
البرازيلية  الــخــارجــيــة  األجــنــدة 
المقبلة،  ــع  ــ األربـ الــســنــوات  فـــي 
ــثـــل تــــــحــــــوًلا عـــــن نــهــج  ــمـ بــــمــــا يـ

»بولسونارو« االنعزالي.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة االقتصـــاد العالمي 2023 اتجاهات تكنولوجية 2023مستقبل النظام العالمي

منطقــة  فــي  الغابــات  إزالــة  علــى  التــام  القضــاء 
الدولــي  التعــاون  علــى  منفتحــون  نحــن  األمــازون... 
اســتثمار شــكل  فــي  ســواء  األمــازون،  علــى   للحفــاظ 
أو بحــث علمــي، ولكــن دائًمــا تحــت قيــادة البرازيــل، دون 

التخلــي عــن ســيادتنا«.

هـذا وقـد عـززت البرازيـل خـال فتـرة رئاسـته السـابقة 
مـن مكانتهـا فـي مؤتمـرات المنـاخ الدوليـة، والتـي تهدف 
إلى تنفيذ اإلجراءات العالمية الحتواء ظاهرة االحتباس 
اقتـراح  االجتماعـات، ظهـر  هـذه  أحـد  وفـي  الحـراري. 
صنـدوق األمـازون، وتـم تنفيـذه فـي عـام 2008 بتمويـل 
مـن النرويـج وألمانيـا لتشـجيع مشـروعات مكافحـة إزالة 

الغابـات، واالسـتخدام المسـتدام للغابـات.

وبعــد انتخابــه، أعــرب العديــد مــن قــادة العالــم عــن 
هــذا  فــي  البرازيــل  مــع  التعــاون  زيــادة  فــي  رغبتهــم 
المجــال، وهــو مؤشــر آخــر علــى أن البيئــة يجــب أن 
تكتســب مســاحة كبيــرة فــي أجنــدة السياســة الخارجيــة 

المقبلــة.)6( للحكومــة 

»لـوال«  لعمـل حكومـة  األبـرز  الجـزء  أن  يبـدو  وختاًمـا، 
الحاليـة سـينصب علـى اإلصـاح االقتصـادي وتحسـين 
مـن  طويلـة  فتـرة  بعـد  للبرازيلييـن  المعيشـية  الحالـة 
جائحـة  بسـبب  تفاقمـت  التـي  االقتصاديـة  المشـكات 
ا  الواضـح جـّدً ذاتـه، مـن  الوقـت  لكـن فـي  كوفيـد-19. 
أن إدارة »لـوال« الحاليـة ستسـعى بقـوة إلعـادة تعريـف 
البرازيـل كفاعـل إقليمـي ودولـي مهم فـي الفترة المقبلة، 
هـذا  بربـط  الخارجيـة  السياسـة  سـتقوم  الغالـب  وفـي 

كبيـرة. بصـورة  االقتصـادي  بالجانـب  الـدور 

ــح أن تشــهد الفتــرة  فعلــى المســتوى الدولــي مــن المرجَّ
المقبلــة تنســيًقا اقتصادّيًــا كبيــًرا مــع كل مــن روســيا 
والصيــن، مــن خــال اســتعادة دور تجمــع البريكــس. 
وعلــى المســتوى اإلقليمــي هنــاك توجــه لاســتفادة مــن 
الخســائر بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة للدفــع 
نحــو االســتثمار بشــكل أكبــر فــي التعــاون اإلقليمــي، 
بمعنــى تنظيــم ساســل اإلمــداد الاتينيــة، واالســتفادة 
مــن قــرب المســافة، وتقليــل االعتمــاد علــى مصــادر 

الغــذاء أو الطاقــة البعيــدة )روســيا وأوكرانيــا(.

وتكمــن الفرصــة العظيمــة الثانيــة أمــام البرازيــل فــي 
الحلــول  الحاليــة؛ فبعــد فشــل كل  الفنزويليــة  األزمــة 
»مــادورو« نظــام  تغييــر  فــي  األمريكيــة   والمســاعي 
أو حتــى التعامــل معــه، وكذلــك عجــز دول المنطقــة عــن 
القيــام بــدور لحــل األزمــة الفنزويليــة، يصبــح أمــام »لــوال 
دا ســيلفا« فرصــة للقيــام بــدور إقليمــي مهــم إلقامــة 
حــوار مــع »نيكــوالس مــادورو« والمعارضــة فــي فنزويــا، 
ومحاولــة اســتخدام الثقــل الدبلوماســي البرازيلــي لبنــاء 

بديــل لمــا بعــد »مــادورو«.

إذن يبــدو أن الفتــرة الرئاســية الحاليــة ستشــهد تحــوالت 
كبــرى فــي التوجهــات الخارجيــة للبرازيــل علــى الســاحة 
الدوليــة واســتعادة لمســار السياســة الخارجيــة النشــطة 
ــة  ــا ســتظل مرهون ــوال«، لكنه ــا »ل ــا يصفه والفخــورة كم
وإقليميــة  محليــة  حلــول  وضــع  فــي  حكومتــه  بنجــاح 
ــر  ــة بكثي ــا رهين ــة، وأيًض ــة للمشــكات االقتصادي ودولي

ــة. مــن العمــل الدبلوماســي فــي الفتــرة المقبل

الهوامش والمراجع
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كيف يمكن للقارة األوروبية المساعدة في إنهاء الصراع في اليمن؟

تغير المناخ ومستقبل األمن اإلنساني في إفريقيا

سياسات الطاقة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مصــــر وسياســات »التحـول األخضـر«

الجغرافيا السياسية للطاقة المتجددة في إفريقيا
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

 (European الخارجيــة  للعالقــات  األوروبــي  المجلــس  أصــدره  تقريــر  أشــار 
(Council on Foreign Relations إلــى تفاقــم حــدة األزمــات اإلنســانية فــي 

اليمــن جــراء الصــراع بيــن الحكومــة والحوثييــن، مســلًطا الضــوء بشــكل رئيــس علــى 
الــدور المنــوط بالــدول األوروبيــة، ال ســيما االتحــاد األوروبــي فــي إنهــاء األزمــة 
ــاع  ــع اتب ــي مفاوضــات، م ــى الدخــول ف ــة عل ــة، وتشــجيع األطــراف المتحارب اليمني

نهــج طويــل األمــد لمعالجــة المشــكالت الهيكليــة التــي يعانــي منهــا اليمــن.

أوًلا: األزمات الداخلية الملحة في اليمن
يعاني اليمن من العديد من األزمات، على النحو التالي: 

1. تنامــي االنقســامات الداخليــة: فــي ظــل مــا تشــهده البــالد مــن حــرب أهليــة، 
فضــلًا عــن تزايــد حــدة االنقســامات الداخليــة بيــن أنصــار جماعــة الحوثــي، وقمعهــم 
للمواطنيــن فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرتهم، ممــا أســهم بشــكل مباشــر فــي 
تزايــد حــدة الصــراع، وتنامــي االنقســامات فــي البــالد، وذلــك علــى الرغــم مــن أن 
التوصــل إلــى هدنــة برعايــة األمــم المتحــدة، فــي أبريــل 2022، بين الحكومــة اليمنية 
والحوثييــن، أدى إلــى خفــض معــدالت العنــف بالبــالد علــى نحــو غيــر مســبوق منــذ 

بــدء الحــرب فــي عــام 2014.

ــاعدة  ــة المسـ ــارة األوروبيـ ــن للقـ كيـــف يمكـ
فـــي إنهـــاء الصـــراع فـــي اليمـــن؟ )*(

عــــرض:
ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــاســ يــ ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ أ. 

Helen Lacknerm, Fragmentation nation: How Europeans can help end the conflict in Yemen, ECFR Alumni, 
Visiting Fellow,12 December 2022

https://ecfr.eu/publication/fragmentation-nation-how-europeans-can-help-end-the-conflict-in-yemen/

)*(

معظم  لدى  رغبة حقيقية  وجود  إلى  اليمن  في  األخيرة  الهدنة  ُتشير 
األطراف اليمنية في إنهاء األزمة الحالية واستئناف المفاوضات، ما يفرض 
على الدول األوروبية تفعيل الحوار بين مختلف األطراف المتصارعة، فضًلا 
عن توسيع نطاق التمويل والتدريب لدعم قدرات منظمات المجتمع المدني، 

للحد من معدالت العنف في البالد، وإنهاء األزمة الحالية.  
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2. أزمـــة اقتصاديـــة طاحنـــة: أشـــار التقريـــر إلـــى أن 
األزمـــة اليمنيـــة أدت إلـــى عواقـــب اقتصاديـــة وخيمـــة 

ـــن  ـــى م ـــة العظم ـــت الغالبي ـــث عان ـــي؛ حي ـــى الشـــعب اليمن عل
المواطنيـــن مـــن تدهـــور هائـــل فـــي ظروفهـــم المعيشـــية، ال ســـيما 

ـــم  ـــه األم ـــذي تقدم ـــة الدعـــم ال ـــاض قيم ـــي عـــام 2022، نتيجـــة انخف ف
المتحـــدة، والـــذي يمثـــل 55% مـــن المســـاعدات التـــي يحصـــل عليهـــا اليمـــن، 

وزيـــادة تكلفـــة واردات القمـــح والوقـــود جـــراء انـــدالع األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة، 
فضـــلًا عـــن تراجـــع دور الهدنـــة فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة تدهـــور الوضـــع اإلنســـاني 

داخـــل البـــالد.

3. محدوديــة المــوارد المتاحــة: ترجــع األزمــة االقتصاديــة فــي جــزء منهــا إلــى محدوديــة المــوارد 
ــى ــون إل ــاج اليمني ــث يحت ــاه، حي ــدرة فــي مصــادر المي ــالد مــن ن ــي الب ــث تعان ــالد؛ حي ــي الب ــة ف  الطبيعي

3.5 مليارات متر مكعب من المياه سنوًيّا، بينما يتوفر لهم 2.1 مليار متر مكعب فقط من المياه. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أدت األزمــة اليمنيــة إلــى انخفــاض متوســط إنتــاج النفــط فــي عــام 2021 إلــى نحــو 55 ألــف برميــل 
ــا قبــل بــدء األزمــة عــام 2014، فضــلًا عــن توقــف مشــروع الغــاز  ــا، مقارنــة بنحــو )150 - 200( ألــف برميــل يومّيً يومّيً
الطبيعــي الوحيــد فــي البــالد عــن العمــل فــي عــام 2015، وذلــك إثــر إعــالن الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي الُمســال 

وقــف أنشــطتها.

ثانًيا: ما الذي يمكن أن تقدمه الدول األوروبية لليمن خالل الفترة المقبلة؟

1. تكثيف المشاركة الدبلوماسية مع جميع األطراف

فــي ظــل مــا يمثلــه اليمــن مــن أهميــة لــدول القــارة األوروبيــة بالنظــر إلــى موقعــه االســتراتيجي الُمطــل علــى مضيــق »بــاب 
المنــدب«، وبالتالــي الوصــول إلــى قنــاة الســويس، لــذا فــإن عــدم اســتقرار األوضــاع فــي اليمــن يُمثــل تهديــًدا مباشــًرا ألمــن 
وســالمة المالحــة العالميــة، فضــلًا عــن الوضــع اإلنســاني المتدهــور والــذي يحفــز دول أوروبــا علــى اتخــاذ مزيــد مــن 
الخطــوات إلنهــاء األزمــة الحاليــة، إلرســال رســالة مفادهــا تمســك قــارة أوروبــا بالقيــم اإلنســانية العالميــة التــي أقرتهــا 

األمــم المتحــدة، مثــل احتــرام حقــوق اإلنســان، واالعتــراف بحــق كل فــرد فــي حريــة التعبيــر والــرأي.

ـــة، ُمشـــيًرا  ـــدول األوروبي ـــة القصـــوى لل ـــل األولوي ـــة يجـــب أن يحت ـــر أن حـــل األزمـــة اليمني ـــرى التقري وفـــي هـــذا اإلطـــار، ي
إلـــى أن التقـــارب الـــذي حـــدث بيـــن الـــدول األوروبيـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي أعقـــاب األزمـــة الروســـية 
األوكرانيـــة وتقلـــب أســـعار الطاقـــة قـــد يوفـــر فرصـــة حقيقيـــة لحـــل األزمـــة اليمنيـــة، فضـــلًا عـــن التوصـــل إلـــى هدنـــة 

دائمـــة بيـــن مختلـــف األطـــراف.
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وقـــد أكـــد التقريـــر أهميـــة أن تعمـــل الـــدول األوروبيـــة 
علـــى إعـــادة الحـــوار بيـــن األطـــراف اليمنيـــة ومنـــع 
اســـتئناف القتـــال، ال ســـيما وأن الهدنـــة األخيـــرة التـــي 
اســـتمرت لمـــدة ســـتة أشـــهر تُشـــير إلـــى وجـــود رغبـــة 
حقيقيـــة لـــدى معظـــم األطـــراف فـــي إنهـــاء األزمـــة 
ـــة ممارســـة  واســـتئناف المفاوضـــات، ُمشـــيًرا إلـــى أهمي
الـــدول األوروبيـــة مزيـــًدا مـــن الضغـــوط علـــى جميـــع 
األطـــراف -بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الموجـــودة داخـــل اليمـــن 
وكذلـــك فـــي دول الجـــوار- للتوصـــل إلـــى اتفـــاق تحـــت 

ــدة.  ــم المتحـ ــة األمـ رعايـ

2. زيادة الدعم المالي األوروبي الُمقدم لليمن
الـــدول األوروبيـــة  أنـــه يتعيـــن علـــى  التقريـــر  يـــرى 
تقديـــم الدعـــم المالـــي الـــالزم لليمـــن، وذلـــك بهـــدف 
التـــي  مســـاعدته علـــى معالجـــة العوامـــل الهيكليـــة 
تُعمـــق حـــدة االنقســـام والصـــراع وعـــدم االســـتقرار 
فـــي البـــالد، ُمشـــيًرا إلـــى أن التركيـــز علـــى تقديـــم 
اليمنـــي  للشـــعب  العاجلـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات 
ال يجـــب أن يأتـــي علـــى حســـاب الدعـــم المتوســـط 
وطويـــل األمـــد لتحســـين األداء االقتصـــادي للبـــالد، 
بمـــا يكُفـــل خلـــق مســـاحة مشـــتركة للتفـــاوض بيـــن 

مختلـــف األطـــراف اليمنيـــة.

وفــي هــذا اإلطــار، أوضــح التقريــر أنــه بالرغــم مــن 
اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تقديــم 
دوالر  مليــار   2 بقيمــة  مســاعدات  المتحــدة  العربيــة 
لدعــم البنــك المركــزي اليمنــي، فــإن البنــك مــا يــزال 
بحاجــة إلــى دعــم إضافــي لتمكينــه مــن العمــل بمعاييــر 
تشــغيلية ُمحســنة، لــذا فــإن الــدول األوروبيــة قــد تُســاهم 
فــي هــذا األمــر مــن خــالل توفيــر التدريــب الــالزم الــذي 
فــي  والوســطى  العليــا  اإلدارة  إليــه مســتويات  تحتــاج 

البنــك المركــزي اليمنــي.

وفـــي ســـياق متصـــل، أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه بالرغـــم 
عجلـــة  لدفـــع  األوروبيـــة  المســـاعدات  أهميـــة  مـــن 
التنميـــة فـــي اليمـــن، فـــإن االتحـــاد األوروبـــي ُمقيـــد 

رئيســـين:  بعامليـــن 

أوًلا: أن مشـــروعات التنميـــة التـــي ينفذهـــا االتحـــاد  	
ــر  ــدة أقصـ ــي مـ ــنوات، وهـ ــا 3 سـ ــي مدتهـ األوروبـ
مـــن أن تســـمح بتحقيـــق تنميـــة اقتصاديـــة شـــاملة 

داخـــل اليمـــن.

ثانًيــا: أن جميــع اإلجــراءات التــي يتخذهــا االتحــاد  	
األوروبــي لتعزيــز التنميــة فــي مختلــف الــدول تعانــي 
مــن البيروقراطيــة إلــى حــد كبيــر، مــا مــن شــأنه 

ــة داخــل اليمــن. ــة التنمي ــل حرك تعطي

3. إعادة إعمار اليمن

يــرى التقريــر أنــه يتعيــن علــى دول االتحــاد األوروبــي 
توجيــه االهتمــام فــي الفتــرة المقبلــة نحــو إعــادة إعمــار 
اليمــن مــرة أخــرى، وذلــك مــن خــالل مواصلــة العمــل 
مــع وكاالت التمويــل الدوليــة علــى غــرار البنــك الدولــي 
لتكثيــف المســاعدات الدوليــة المقدمــة للبــالد فــي هــذا 
الشــأن، فضــلًا عــن دعــم المبــادرات المحليــة، والتــي 
تهتــم بإجــراء إصالحــات فوريــة للطــرق والجســور التــي 

ــات. ــال أو الفيضان تضــررت، ســواء مــن القت

4. إدارة المياه والقطاع الزراعي

أوضـــح التقريـــر أنـــه لطالمـــا شـــاركت الـــدول األوروبيـــة، 
ــا، فـــي تنميـــة قطـــاع الزراعـــة  ال ســـيما هولنـــدا وألمانيـ
فـــي اليمـــن، ُمشـــيًرا إلـــى أهميـــة أن تعمـــل مختلـــف الـــدول 
ــر  ــج أكثـ ــي نهـ ــي تبنـ ــن فـ ــاعدة اليمـ ــى مسـ ــة علـ األوروبيـ
ــتخدام  ــة لالسـ ــاء األولويـ ــاه، وإعطـ ــتدامة إلدارة الميـ اسـ
ـــع  ـــي، فضـــلًا عـــن االتجـــاه بشـــكل موســـع نحـــو تنوي المنزل
بيـــن الجوفيـــة والســـطحية. وفـــي  الميـــاه مـــا  مـــوارد 
ـــد التقريـــر أنـــه يمكـــن للـــدول األوروبيـــة  ســـياق متصـــل، أَكّ
ـــي  ـــة الت ـــة القيم ـــل عالي ـــر المحاصي ـــي تطوي المســـاعدة ف
ــاعدة  ــدف المسـ ــك بهـ ــار، وذلـ ــاه األمطـ ــى ميـ ــد علـ تعتمـ
علـــى إبقـــاء قطـــاع الزراعـــة كمكـــون رئيـــس فـــي الحيـــاة 

الريفيـــة اليمنيـــة.
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5. تطوير التعليم 
نبَّــه التقريــر إلــى أن ارتفــاع مســتوى األميــة فــي اليمــن قــد وصــل علــى األرجــح إلــى 45%، ُمشــيًرا إلــى أن الغالبيــة العظمــى 
مــن الوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل البالــغ عددهــم 400 ألــف يمنــي ســنوًيّا يتمتعــون بمهــارات غيــر مناســبة لســوق 
ــد التقريــر حاجــة نظــام التعليــم فــي اليمــن إلــى تحــول جــذري وهــو األمــر الــذي يُحتــم علــى  العمــل. وفــي هــذا اإلطــار، أَكّ
الــدول األوروبيــة التركيــز بشــكل أكبــر علــى تقديــم المشــورة الفنيــة الالزمــة لتطويــر نظــام التعليــم فــي البــالد، فضــلًا عــن 

تقديــم التمويــل والتدريــب الفنــي الــالزم لبنــاء نظــام تعليمــي يســتجيب الحتياجــات األجيــال القادمــة.

6. الرعاية الصحية
يــرى التقريــر أن األزمــة اليمنيــة قــد أدت إلــى تضــرر القطــاع الصحــي بشــكل كبيــر فــي البــالد، ســواء فيمــا يتعلــق بالبنيــة 
التحتيــة الخاصــة بالقطــاع أو بالعامليــن بــه، ُمشــيًرا إلــى أنــه يتعيــن علــى دول االتحــاد األوروبــي العمــل علــى إعــادة بنــاء 
المرافــق الطبيــة، فضــلًا عــن دعــم المجتمــع اليمنــي لتعزيــز الرعايــة الوقائيــة، ال ســيما وأن دول االتحــاد األوروبــي تمتلــك 

الخبــرة الالزمــة لتحديــد متطلبــات مختلــف القطاعــات بالدولــة.

7. إعطاء األولوية لقضايا حقوق اإلنسان 
يــرى التقريــر أنــه يتعيــن علــى الــدول األوروبيــة إيــالء مزيــد مــن االهتمــام لمواجهــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الحتــواء 
الغضــب الشــعبي المتنامــي فــي المجتمــع اليمنــي والناجــم عــن إفــالت مرتكبــي هــذه االنتهــاكات مــن العقــاب، ُمشــيًرا إلــى 
إمكانيــة أن ينشــئ االتحــاد األوروبــي لجنــة مراقبــة فــي اليمــن، تختــص بشــكل رئيــس بمناقشــة أوضــاع حقــوق اإلنســان 

فــي البــالد. وأشــار التقريــر إلــى ضــرورة تكثيــف الجهــود األوروبيــة إلنهــاء االنقســامات الحاليــة بيــن مختلــف 
األطــراف اليمنيــة مــن خــالل فهــم الديناميكيــات الجديــدة التــي يمكــن أن تظهــر علــى الســاحة وتأثيرهــا علــى 

الســعي للتوصــل إلــى حــل سياســي مســتدام، هــذا فضــلًا عــن دراســة الدعــم األمثــل الــذي يمكــن أن تقدمــه 
الجهــات الدوليــة الفاعلــة مثــل: االتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة إلنهــاء األزمــة الحاليــة، والتوصــل 

إلــى حــل سياســي يُخــرج البــالد مــن أزمتهــا الراهنــة.

ــف  ــي عــام 2023، لتكثي ــا فرصــة ف ــة أمامه ــدول األوروبي ــر أن ال ــد التقري وختاًمــا، أكَّ
مشــاركتها فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه اليمــن، ال ســيما مــع تولــي الســويد 

رئاســة االتحــاد األوروبــي فــي النصــف األول مــن عــام 2023، والتــي لطالمــا 
كانــت تســعى بشــكل متزايــد خــالل الســنوات الماضية إلــى التوصل لحل 

ــة  ــدول األوروبي ــة مســاهمة ال ــى أهمي ــة، ُمشــيًرا إل ــة اليمني لألزم
فــي توفيــر الخدمــات األساســية للمواطنيــن فــي جميــع أنحــاء 

اليمــن، بــدًءا مــن التعليــم وصــولًا إلى إمــدادات المياه، ال 
ســيما وأن أي مســار مســتدام للخــروج مــن األزمــة 

معالجــة  علــى  باألســاس  يعتمــد  الحاليــة 
فضــلًا  األمــد،  طويلــة  التنميــة  قضايــا 

عــن تفعيــل اتفاقــات الســالم بيــن 
مختلــف األطــراف اليمنيــة
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

عــــرض:
أ. ابتهال أحمد عبد الغني

ســلّط تقرير بعنوان »سياســات الطاقة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا: 
مــن الطاقــة الهيدروكربونيــة إلــى الطاقــة المتجــددة« الّضــوء علــى تداعيــات األزمــة 
الروســية ـ األوكرانيــة علــى أمــن الطاقــة فــي أوروبــا، ال ســيما فــي ظــل مــا نتــج عنهــا 
ــا أن  ــا مــا يقــرب مــن 85% مــن تدفقــات الغــاز الروســي، موضًح مــن خســارة أوروب
تحــرك القــارة للتغلــب علــى األزمــة، ووْضــع أمــن الطاقــة علــى قمــة أولوياتهــا، هــّدد 
بتثبيــط جهــود التحــول للطاقــة النظيفــة، مشــيًرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى الفــرص التــي 
أتاحتهــا أزمــة الطاقــة األوروبيــة لــدول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ 
نظــًرا المتالكهــا كميــات كبيــرة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، فضــلًا عمــا تتمتــع بــه 

مــن قــدرات إلنتــاج مصــادر الطاقــة المتجــددة.

ــة  ــارة األوروبي ــد اهتمــام الق ــه فــي ظــل تزاي ــر أن ــى هــذا النحــو، أوضــح التقري وعل
ــا  ــاز الطبيعــي مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ري النفــط والغ بمصــدِّ
لســد احتياجاتهــا مــن الطاقــة علــى المــدى القصيــر، فإنــه يظــل مــن األهميــة 
بمــكان معرفــة دور المنطقــة فــي عمليــة التحــول األخضــر، وتحقيــق هــدف االتحــاد 
األوروبــي فــي تصفيــر انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وهــو الهــدف الــذي أكــدت عليــه 
خطــة REPowerEU التــي اقترحتهــا المفوضيــة األوروبيــة فــي مايــو 2022، والتــي 
تقــوم باألســاس علــى ركيزتيــن؛ أوًلا: التخلــص الكامــل مــن الــواردات الروســية للنفــط 
بحلــول عــام 2027، وثانًيــا: تســريع  االنتقــال إلــى الطاقــة النظيفــة لتحقيــق أهــداف 

2030 مــن زيــادة حصــة المصــادر المتجــددة فــي عمليــة إنتــاج الطاقــة. 

األوســـط  الشـــرق  فـــي  الطاقـــة  سياســـات 
)*( إفريقيـــا  وشـــمال 

إلى  األوروبية  الدول  سعت  األوكرانية،  الروسية  األزمة  بدء  أعقاب  في 
تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على 
واردات الطاقة الروسية، وهو ما ظهر معه الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه 

دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سوق الطاقة األوروبية.  

Valeria Talbot, “Energy Politics In the MENA Region: From Hydrocarbons to Renewables”, ISPI, Nov 2022 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/energy-politics-mena-region-hydrocarbons-renew-
ables-36797#download

)*(
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وفــي هــذا اإلطــار، أّكــد التقريــر الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن تلعبــه منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي 
ــر  ــن القصي ــى المديي ــدور عل ــي قــد تعرقــل لعــب هــذا ال ــات الت ــى بعــض التحدي ــا إل ــة، متطرًق أســواق الطاقــة األوروبي
والطويــل، ســواء فيمــا يتعلــق بالطاقــة التقليديــة أو المتجــددة، موضًحــا أهميــة قيــام االتحــاد األوروبــي بزيــادة انخراطــه 
فــي المنطقــة، بمــا يضمــن ســد حاجتــه مــن الطاقــة، وتأميــن المزيــد مــن االســتثمارات فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة. 

وفــي ضــوء ذلــك، تطــّرق المقــال إلــى ثــالث نقــاط رئيســة؛ هــي: تحديــات تحقيــق أمــن الطاقــة فــي أوروبــا، وســبل توفيــر 
إمــدادات الطاقــة فــي المــدى القصيــر، وأخيــًرا مــدى إمكانيــة التوفيــق بيــن أمــن الطاقــة واألهــداف المناخيــة، كالتالــي:

أوًلا: تحدٍّ ثنائي أمام أوروبا
أوضــح التقريــر أنــه برغــم التوقعــات باكتمــال التخلــص التدريجــي مــن واردات الطاقــة الروســية بحلــول عــام 2027، فــإن 
االنتقــال الكامــل إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة وتحقيــق كفــاءة ووفــرة اســتخدامها -كبديــل عــن الــواردات مــن النفــط 
والغــاز- لــن يتحقــق إال بحلــول عــام 2030، وهــو مــا يخلــق فجــوة تُلــزم االتحــاد األوروبــي بالعمــل علــى ســدها، وتعويــض 
تراجــع صــادرات النفــط والغــاز الروســي، مشــيًرا إلــى أن قــدرة االتحــاد األوروبــي علــى ســد هــذه الفجــوة يرتبــط بشــكل 

كبيــر بقــدرة الــدول األخــرى المنتجــة للطاقــة علــى تلبيــة احتياجــات أوروبــا مــن النفــط والغــاز. 

وفــي هــذا الســياق، لفــت التقريــر االنتبــاه إلــى محدوديــة قــدرة الُمصدريــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
ــادة  ــى زي ــدول إل ــاج بعــض ال ــي ظــل احتي ــر، ال ســيما ف ــى المــدى القصي ــاز عل ــن النفــط والغ ــروض م ــادة المع ــى زي عل
االســتثمارات لتحديــث بنيتهــا التحتيــة، أو اقتــراب وصــول إنتاجهــم مــن الطاقــة إلــى حــدوده القصــوى، فضــلًا عــن وجــود 

ر  عقــود طويلــة األجــل ال تســمح بتحويــل تدفقــات الطاقــة إلــى أوروبــا، مســتدلًا علــى ذلــك بحالــة قطــر -أكبــر ُمصــدِّ
للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم- والتــي ترتبــط بعقــود طويلــة األجــل، خاصــة مــع الــدول اآلســيوية، فضــلًا عــن 

توقيعهــا مؤخــًرا صفقــة غــاز مدتهــا 27 عاًمــا مــع الصيــن، وهــو األمــر الــذي ال يعرقــل فقــط قــدرة قطــر علــى 
تحويــل الغــاز مــن آســيا إلــى أوروبــا علــى المــدى القصيــر، بــل إنــه  يجعــل مــن غيــر المحتمــل أيًضــا أن 

يتوفــر فائــض مــن الغــاز للتصديــر قبــل عــام 2024.

باإلضافــة إلــى ذلــك، أوضــح التقريــر أن تزامــن ســعي االتحــاد األوروبــي لتأميــن إمداداتــه 
مــن النفــط والغــاز مــع اســتهدافه فــي المقابــل تحقيــق الحيــاد الكربونــي ســيعد 

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الــدول األوروبيــة، مضيًفــا أنــه فــي الوقــت 
ــه مــن الطاقــة  ــن إمدادات ــى تأمي ــي عل ــه االتحــاد األوروب ــذي ســيعمل في ال

التقليديــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ســيتوجب 
ــى اســتدامة اســتثماراته فــي المنطقــة لدعــم  ــه الحفــاظ عل علي

وتعزيــز عمليــة التحــول األخضــر، مؤكــًدا أن الديناميكيــات 
ــة فــي المنطقــة  ــة والطاقوي الجيوسياســية واالقتصادي

ممــا  أوروبــا؛  علــى  مباشــر  تأثيــر  لهــا  ســيكون 
يجعــل االســتثمارات التــي تهــدف إلــى تحقيق 

بمثابــة  المنطقــة  وازدهــار  اســتقرار 
اســتثمار فــي مســتقبل أوروبــا. 
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ثانًيا: دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأمن الطاقة األوروبية 
اســتعرض التقريــر مقــدرات النفــط والغــاز التــي تمتلكهــا دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، موضًحــا االحتياطــات 
الهيدروكربونيــة الهائلــة فــي المنطقــة، فضــلًا عمــا تتمتــع بــه مــن بنيــة تحتيــة قويــة للتصديــر، إلــى جانــب موقعهــا القريــب 
ًحــا أن تلعــب بعــض دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا دوًرا فعــالًا فــي تحقيــق  مــن أســواق الطاقــة األوروبيــة، مرجِّ

أمــن الطاقــة األوروبــي.

وعلـى صعيـد آخـر، تطـّرق التقريـر إلـى بعـض التحديـات التـي تُشـكل عائًقـا أمـام دول المنطقـة للعب دور أكبـر في تأمين 
أمـن الطاقـة األوروبـي؛ ففـي الحالـة الجزائريـة، أوضـح التقريـر أنه بالرغم مما تملكه الجزائر مـن احتياطات للغاز وبنية 
تحتيـة قويـة، فـإن زيـادة طاقتهـا اإلنتاجيـة سـيتطلب وقًتـا، ال سـيما فـي ظل تزايد الطلب المحلي، وهـو ما يعكس الحاجة 
إلـى ضـخ مزيـد مـن االسـتثمارات لتعزيـز اإلنتـاج المحلـي مـن الطاقة، الفًتا االنتباه إلى أن الزيادة التي شـهدتها صادرات 
الجزائـر مـن الغـاز إلـى إيطاليـا فـي عـام 2021 لـم ترتبـط باألسـاس بزيـادة إنتاجهـا، ولكنهـا نتجـت عـن انقطـاع تدفقـات 
الغـاز الجزائـري إلـى إسـبانيا فـي العـام نفسـه عبـر خـط أنابيـب الغـاز المغربـي األوروبـي )GME( مـع انتهـاء العقـد بيـن 

الجزائر والمغرب، وفشـل البلدين في تجديده بسـبب اسـتمرار الخالفات السياسـية بينهما.

وأضـاف التقريـر أن تزايـد اهتمـام أوروبـا باحتياطـات الطاقـة فـي منطقـة شـرق المتوسـط دفـع االتحـاد األوروبـي نحـو 
توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع مصـر وإسـرائيل لضمـان اسـتقرار إمـدادات الغـاز الطبيعـي مـن البلديـن، موضًحـا أن أوروبـا 
أصبحـت الوجهـة األولـى للغـاز الطبيعـي المسـال المصـري، مرجًحـا أن يقـدم الغـاز المصـري مسـاهمة حاسـمة لتعويض 
خسـائر الغـاز الروسـي فـي عـام 2023. ومـع ذلـك، أشـار التقريـر إلـى التحديـات المحليـة التـي تواجـه مصـر، مثـل ارتفاع 
الطلـب المحلـي علـى الطاقـة، وتحديـات إنتـاج الغـاز، والتـي قـد تعرقـل جهـود زيـادة صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال. 

وأشـار التقريـر إلـى هـدف إسـرائيل توسـيع إنتاجهـا فـي حقـول الغـاز الرئيسـة، مثـل: حقـل ليفياثـان وكاريـش وتانيـن، 
ـم بطـول  الفًتـا االنتبـاه إلـى دعـم االتحـاد األوروبـي لمشـروع خـط أنابيـب غـاز »إيسـت ميـد« )EastMed( -والـذي ُصمِّ
2000 كيلومتـر تقريًبـا لنقـل الغـاز مـن حقـل ليفياثـان بإسـرائيل إلـى أوروبـا عبـر قبـرص واليونـان وإيطاليـا- وذلـك 
بعدمـا عارضـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة جـدواه االقتصاديـة والبيئيـة، ال سـيما فـي ظـل هـدف االنتقـال 
إلـى الطاقـة النظيفـة، موضًحـا أن الخـط مـن المقـرر أن يتـم بنـاؤه ليتناسـب مـع عمليـة نقـل الهيدروجين 

األخضـر فيمـا بعـد بمـا يتوافـق مـع الخطـط األوروبيـة إلزالـة الكربـون. 

ولفـــت التقريـــر االنتبـــاه إلـــى توجـــه دول المنطقـــة إلـــى تصديـــر إنتاجهـــا مـــن الطاقـــة 
ـــاون فـــي  ـــإن التع ـــه، ف ـــى األســـواق اآلســـيوية، ولكـــن فـــي الوقـــت ذات بشـــكل أساســـي إل
مجـــاالت الطاقـــة بيـــن دول الخليـــج وأوروبـــا يمكـــن أن يوفـــر إمكانـــات كبيـــرة علـــى 
المـــدى الطويـــل، وهـــو مـــا دفـــع المفوضيـــة األوروبيـــة إلـــى اإلعـــالن عـــن قيـــام 
 A Strategic Partnership( »شـــراكة اســـتراتيجية مـــع الخليـــج«
ـــا  ـــل أحـــد أهدافه ـــي تمث ـــو 2022، والت ـــي ماي with the Gulf(، ف
فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن الطاقـــة بشـــكل مســـتدام مـــن خـــالل 
تعميـــق التعـــاون فـــي مجـــال الوقـــود األحفـــوري التقليـــدي 

ـــة المتجـــددة.   وقطاعـــات الطاق
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ثالًثا: التوفيق بين أمن الطاقة واألهداف المناخية: الطاقة المتجددة والهيدروجين 
تطّرق التقرير إلى األهمية التي تمثلها بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة 
في ظل ما تملكه من قدرات إلنتاج الطاقة من الشمس والرياح، مشيًرا إلى أهداف دول المنطقة في زيادة إنتاج الطاقة 

النظيفة لتلبية االحتياجات المحلية من الطاقة، وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز للتصدير. 

وفي هذا اإلطار، أوضح التقرير الفرص المتوفرة أمام دول المنطقة لتصدير الكهرباء النظيفة، واكتساب دور رئيس في 
مستقبل الطاقة المتجددة، الفًتا االنتباه إلى بعض التحديات التي تقف حائلًا أمام تصدير الكهرباء، ال سيما المتعلقة 
بضعف الشبكات الكهربائية التي تربط المنطقة باالتحاد األوروبي، موضًحا أن الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب 
)سعة 1400 ميجاوات( هو الربط الكهربائي الوحيد بين شمال إفريقيا واالتحاد األوروبي، وهو األمر الذي جعل االتحاد 
األوروبي يضع على قائمة مشروعاته إنشاء خط كهربائي يربط بين إيطاليا وتونس تحت سطح البحر بقدرة 600 ميجاوات، 

كما أحيت إيطاليا مناقشاتها مع الجزائر بشأن تدشين خط ربط كهربائي بينهما تحت سطح البحر. 

أما فيما يخص منطقة شرق المتوسط، فقد تطّرق التقرير إلى نجاح مصر في تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء يقدر 
بنحو 15 جيجاوات، فضلًا عما تملكه إسرائيل من تكنولوجيا متقدمة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، الفًتا االنتباه 
إلى الموصالت الكهربائية التي تسعى كل من مصر وإسرائيل إلنشائها تحت سطح البحر بقدرة 2 جيجاوات لبيع فائض 

الطاقة ألوروبا، وهو األمر الذي يجذب المزيد من االستثمارات لتطوير قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في البلدين.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الزخم الجديد حول التعاون بين االتحاد األوروبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 
مجال الهيدروجين، والذي يرجع أسبابه إلى انخفاض تكاليف إنتاجه وسهولة نقله عبر خطوط األنابيب الحالية بعد إدخال بعض 
التعديالت على بنيتها التحتية، باإلضافة إلى أن إنتاج أوروبا من الهيدروجين لن يمّكنها من الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي، 

وهو األمر الذي جعل االتحاد األوروبي يضع هدف استيراد 10 ماليين طن من واردات الهيدروجين بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن مصر تُعد بمثابة المحرك الرئيس لتطوير إنتاج الهيدروجين األخضر )الذي يتم إنتاجه باستخدام 
الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة( في منطقة شرق المتوسط، كونها تمتلك طاقة إنتاج هيدروجين أخضر واسعة 
الهيدروجين  توسيع قدراتها إلنتاج  تعمل فيه مصر على  الذي  الوقت  أنه في  إلى  االنتباه  اإلنشاء، الفًتا  النطاق قيد 
األخضر، فمن المرّجح أن تطور قدراتها في إنتاج الهيدروجين األزرق )إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي(، بما يعني 

أن الغاز الطبيعي سيظل العًبا محورّيًا في الجغرافيا السياسية للطاقة في منطقة شرق المتوسط خالل هذا العقد. 

المنطقة؛ حيث تهدف  الهيدروجين في  الرائدين في مجال  بين الالعبين  المغرب تعد من  أن  إلى  التقرير  كما أشار 
إلى استخدام إمكاناتها الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتطوير إنتاج الهيدروجين للتصدير، كما تسعى دول 
الخليج إلى استغالل مواردها الهيدروكربونية والمتجددة لتطوير إنتاج الهيدروجين، موضًحا أنه في ظل ما تمتلكه دول 
الخليج من قدرات مالية تساعدها على االستثمار في تطوير اقتصاد الهيدروجين، وذلك مقارنة بدول شمال إفريقيا، 
فإن أرخص وسيلة لنقل الهيدروجين األخضر إلى أوروبا تتم من خالل دول شمال إفريقيا عبر خطوط األنابيب تحت 

سطح البحر، ما يضع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أقل تنافسية من دول شمال إفريقيا في هذا المجال. 

وختاًما، خلص التقرير إلى أهمية انتقال دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا من االعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية 
إلى مصادر الطاقة المتجددة، ال سيما وأنها تُعد من بين أكثر المناطق تضرًرا من تغير المناخ واالحتباس الحراري وندرة المياه، 
مرجًحا أن تساهم احتياجات أوروبا من الطاقة في تغيير طبيعة تدفقات الطاقة العالمية من منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا في المستقبل، مشدًدا على ضرورة توفيق االتحاد األوروبي بين أهدافه األمنية والمناخية، وذلك من خالل االتفاق على 

عقود طويلة األجل لزيادة الواردات من مصادر الطاقة التقليدية مع زيادة االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. 



679

آفاق مستقبلية - العدد )3( - ينايـــر 2023

باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

عــــرض:
أ. فاروق حسني أبو ضيف

ــي  ــة فـ ــم كافـ ــه دول العالـ ــي تواجـ ــدات التـ ــرز التهديـ ــاخ أبـ ــر المنـ ــرة تغيُّـ ــد ظاهـ تَُعـ
ـــد تقتصـــر علـــى مجـــرد  اآلونـــة األخيـــرة؛ حيـــث إن التداعيـــات الناجمـــة عنهـــا لـــم تَُع
تصاعـــد وتيـــرة الطقـــس الســـّيئ، وموجـــات الجفـــاف والتصحـــر، وأزمـــات ُشـــّح 
الميـــاه، وإنمـــا أصبحـــت تنطـــوي علـــى ُجملـــة مـــن التداعيـــات المتشـــابكة التـــي تهـــدد 
األمـــن اإلنســـاني بأبعـــاده المختلفـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء تأثيـــر الكـــوارث المناخيـــة 
التـــي باتـــت أكثـــر تواتـــًرا وحـــّدة علـــى األمـــن الغذائـــي والمائـــي، بمـــا يفاقـــم الضغـــوط 
ـــى  ـــم، ويؤثـــر ســـلًبا عل ـــة التـــي تتعـــرض لهـــا بعـــض دول العال ـــة واالجتماعي االقتصادي

االســـتقرار السياســـي.

 ،)ISS( »وفـــي هـــذا اإلطـــار، ســـلَّط التقريـــر الصـــادر عـــن »معهـــد الدراســـات األمنيـــة
 Understanding( »بعنـــوان »فهـــم مخاطـــر المنـــاخ واألمـــن اإلنســـاني فـــي إفريقيـــا
Africa’s climate and human security risks( الضـــوء علـــى تأثيـــر تغيُّـــر 

المنـــاخ علـــى مســـتقبل األمـــن اإلنســـاني فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، باعتبارهـــا المنطقـــة 
ـــر المنـــاخ، وتتزايـــد خطـــورة  األكثـــر عرضـــة للمخاطـــر والتهديـــدات ذات الصلـــة بتغيُّ
ــي  ــة التـ ــية المتفاقمـ ــة والسياسـ ــات االقتصاديـ ــوء األزمـ ــي ضـ ــدات فـ ــك التهديـ تلـ
ـــر المنـــاخ أولويـــة قصـــوى  يشـــهدها العديـــد مـــن دول القـــارة، بمـــا يجعـــل مواجهـــة تغيُّ

فـــي القـــارة الســـمراء.

تغيـــر المنـــاخ ومســـتقبل األمـــن اإلنســـاني 
ــا )*( ــي إفريقيـ فـ

غازات  انبعاثات  إجمالي  بـ3.1% فقط من  إال  ُتسِهم  ال  إفريقيا  أن  رغم 
ر المناخ؛  االحتباس الحراري، فإنها ُتَعد المنطقة األكثر عرضة لمخاطر تغيُّ
األمطار،  هطول  معدالت  واضطراب  الجفاف،  موجات  انتشار  تعاني  حيث 

ل تحدًيا كبيًرا لألمن اإلنساني في القارة.   والتصحر، بما يمثِّ

Dheigen Naidoo and Manisha Gulati, “Understanding Africa’s climate and human security risks”, Institute 
for Security Studies, NOV 2022, available on the following link: https://bit.ly/3XpFiuC, accessed at 16 
January 2023.

)*(
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ر المناخ إفريقيا.. األكثر عرضة لعواقب تغيُّ
رغــم أن القــارة اإلفريقيــة ال تســهم إال بــــ 3.1% فقــط مــن إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري علــى الصعيــد 
العالمــي، فإنهــا تَُعــد المنطقــة األكثــر عرضــة لمخاطــر تغيُّــر المنــاخ؛ حيــث تعانــي القــارة الســمراء مــن ُجملــة مــن 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة، تأتــي فــي صدارتهــا موجــات الجفــاف، واضطــراب معــدالت هطــول األمطــار، والتصحــر، 

ــل تحدًيــا كبيــًرا لألمــن اإلنســاني فــي القــارة. وموجــات الطقــس الســّيئ، بمــا يمثِّ

وأشـار التقريـر إلـى أن تغيُّـر المنـاخ ال يمثِّـل أزمـة بحـد ذاتـه، وإنمـا تتفاقـم المخاطـر المحدقـة بـه فـي ظل ارتباطهـا الوثيق 
باألوضـاع االقتصاديـة واالجتماعيـة والسياسـية فـي دول القـارة؛ حيـث إن الصـراع علـى مـوارد الميـاه والغـذاء الشـحيحة 
يفضـي إلـى زيـادة حـدة التوتـرات وأعمـال العنـف علـى الصعيـد المحلـي، فضـلًا عـن أن انعـدام األمـن الغذائـي، وفقـدان 
سـبل العيـش التـي تعتمـد فـي المقـام األول علـى مهنـة الزراعـة، يـؤدي إلـى تصاعـد موجـات النـزوح والهجـرة القسـرية، بمـا 
يزيـد الضغـوط علـى البنيـة التحتيـة الضعيفـة فـي بعـض المناطـق، باإلضافـة إلى أن انتشـار بعض األمـراض واألوبئة يفاقم 
الضغـوط علـى أنظمـة الرعايـة الصحيـة المتهالكـة، األمـر الـذي يفضـي إلـى سلسـلة ممتـدة مـن األزمـات فـي جميـع أنحـاء 

إفريقيـا، خاصـة فـي السـودان، والصومـال، وحـوض بحيـرة تشـاد، ومالـي، وغـرب إفريقيـا، ودول السـاحل اإلفريقـي. 

ــر المنــاخ ال تقتصــر علــى الصعيــد المحلــي فحســب، وإنمــا قــد تــؤدي إلــى  وأوضــح التقريــر أن التداعيــات الســلبية لتغيُّ
توتــر العالقــات بيــن دول القــارة، ال ســيَّما فيمــا يتعلــق باألنهــار واألحــواض العابــرة للحــدود، ويَُعــد الصــراع فــي حــوض 

بحيــرة تشــاد المثــال األبــرز علــى ذلــك فــي هــذا الصــدد.

ـح التقريـر اسـتمرار األمـن المائـي كأحـد أبـرز التحديات ذات الصلة بعواقب تغيُّر المنـاخ في القارة اإلفريقية، وذلك  ويرجِّ
فـي ضـوء تشـابك التداعيـات الناجمـة عنـه، وارتباطـه الوثيق باألمن الغذائي ومسـتقبل معدالت الهجرة القسـرية والنزوح، 

ج النزاعات علـى الصعيد اإلقليمي. فضـلًا عـن أنـه ُمحـدد رئيـس النـدالع أعمـال العنف على الصعيـد المحلي، وتأجُّ

ر المناخ واحتدام الصراع في حوض بحيرة تشاد  تغيُّ
تضم منطقة حوض بحيرة تشاد أجزاًء من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، وتمتد حتى الجزائر وليبيا والسودان، 

وتواجـه البحيـرة فـي الوقـت الراهـن خطـر الفنـاء؛ حيـث تقلَّصـت مسـاحتها السـطحية بنسـبة 90% منـذ سـتينيات 
القـرن الُمنصـرم، نتيجـة تداعيـات تغيُّـر المنـاخ، واإلفـراط فـي اسـتخدام مـوارد الميـاه، وضعـف التشـريعات 

البيئيـة، وغيـاب أوجـه التنسـيق واإلدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه على المسـتويين الوطنـي واإلقليمي بين 
الـدول المشـاطئة لحـوض بحيرة تشـاد.

هــذا وقــد أشــار التقريــر إلــى تفاقــم حــّدة وتواتــر الظواهــر المناخيــة التــي تشــهدها 
منطقــة حــوض بحيــرة تشــاد فــي اآلونــة األخيــرة، وفــي مقدمتهــا ارتفــاع معــدالت 

الجفــاف والتصحــر وتدهــور األراضــي الزراعيــة؛ ممــا أســفر عــن تدهــور األمــن 
الغذائــي؛ حيــث يتصــارع نحــو 30 مليــون شــخص فــي نيجيريــا وتشــاد 

والنيجــر والكاميــرون علــى إمــدادات الميــاه المتضائلــة فــي البحيــرة؛ 
ممــا أفضــى إلــى انــدالع أعمــال العنف، وخلق بيئة مواتية لنشــاط 

الجماعــات اإلرهابيــة، ال ســيَّما جماعــة »بوكــو حــرام« التــي 
اتخــذت مــن المنطقــة مــالًذا آمًنــا لهــا منــذ عــام 2013. 
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وفــي هــذا الســياق، أفــاد التقريــر أن الظواهــر المناخيــة المتطرفــة التــي شــهدتها المنطقــة أفضــت إلــى نــزوح مــا يقــرب 
مــن 3 مالييــن شــخص مــن حــوض بحيــرة تشــاد عــام 2021، هــذا فضــلًا عــن معانــاة أكثــر مــن 3 مالييــن شــخص مــن 

انعــدام األمــن الغذائــي، وقرابــة نصــف مليــون شــخص مــن ســوء التغذيــة.

ــر المنــاخ قــد يــؤدي إلــى اســتمرار تقويــض االســتقرار بمنطقــة بحيــرة تشــاد نتيجــة زيــادة حــدة  وأوضــح التقريــر أن تغيُّ
الصراعــات، ســواًء كانــت صراعــات خارجيــة بيــن دول المنطقــة، أو داخليــة علــى المــوارد الشــحيحة، علــى غــرار الصــراع 

القائــم فــي نيجيريــا بيــن المزارعيــن والرعــاة مــن القبائــل المختلفــة علــى بعــض األراضــي الزراعيــة.

ــع التقريــر أن يعــزز اســتمرار هــذه الصراعــات مــن فــرص الجماعــات اإلرهابيــة الســتقطاب مزيــد مــن الشــباب  ويتوقَّ
لالنضمــام إلــى صفوفهــا، وجــذب المزيــد مــن المقاتليــن، مشــيًرا إلــى أن الجفــاف ومــا ترتــب عليــه مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي فــي الصومــال، علــى ســبيل المثــال، وّفــر بــدوره لتنظيــم حركــة الشــباب مناًخــا مالئًمــا لزيــادة قدرتــه التجنيديــة. 

ر المناخ وآفاق التنمية في القارة اإلفريقية تغيُّ
فــي ضــوء التداعيــات المتشــابكة لتغيُّــر المنــاخ وتأثيراتهــا الســلبية علــى األمــن اإلنســاني، فــال يمكــن معالجــة الظواهــر 
ــن إدراج أهــداف مكافحــة التغيــر المناخــي ضمــن مخططــات التنميــة  المناخيــة مــن المنظــور البيئــي فقــط، وإنمــا يتعيَّ
ــاخ مــن شــأنها دعــم االســتقرار االجتماعــي والسياســي،  ــر المن الشــاملة فــي القــارة، ال ســيَّما وأن معالجــة عواقــب تغيُّ
ــواء الصراعــات وأعمــال العنــف التــي تشــهدها  ــِهم فــي احت ــة فــي القــارة الســمراء، بمــا يُس ــة االقتصادي ــز التنمي وتعزي

القــارة فــي المســتقبل. 

ــذي  ــة، وفــي قطــاع الزراعــة ال ــة التحتي ــي البني ــة لالســتثمار ف ــة إعطــاء األولوي ــر أهمي ــد التقري ــي هــذا اإلطــار، أكَّ وف
ــي قطــاع  ــز االســتثمار ف ــى تعزي ــة إل ــة، باإلضاف ــدول اإلفريقي ــات ال ــن اقتصادي ــد م ــري للعدي ــود الفق ــة العم ــد بمثاب يَُع
الســياحة، ودعــم جهــود التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الســاحلية، مشــيًرا إلــى أن محدوديــة حجــم التصنيــع داخــل 
الــدول اإلفريقيــة قــد تمثــل فرصــة لتعزيــز مســارات التنميــة المســتدامة وتحســين البنيــة التحتيــة لدعــم جهــود التكيــف 

ــر المنــاخ. مــع عواقــب تغيُّ

ــاخ مــن منظــور  ــة المن ــج قضي ــذي يعال ــة«، ال ــة المناخي ــوم العدال ــى »مفه ــر الضــوء عل ــة أخــرى، ألقــى التقري ومــن ناحي
أخالقــي وسياســي، وليــس كقضيــة بيئيــة فقــط، وذلــك فــي ضــوء االرتبــاط الوثيــق بيــن تداعيــات تغيُّــر المنــاخ ومفاهيــم 
العدالــة األخــرى، ال ســيَّما العدالــة البيئيــة، واالجتماعيــة، التــي تتضمــن قضايــا المســاواة وحقــوق اإلنســان والمســؤولية 

ــر المنــاخ، مــع تأكيــد أهميــة توزيــع المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ.  التاريخيــة عــن تغيُّ

ــر المنــاخ، وتركيــز جهــود دول القــارة  ــد التقريــر أهميــة تبنــي منهــج العدالــة المناخيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة تغيُّ وأكَّ
اإلفريقيــة علــى التخفيــف مــن حجــم انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، وتقليــل نســبة اعتمــاد اقتصــاد الــدول 
ــى  ــى مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، باإلضافــة إل ــبُل االعتمــاد عل ــى الوقــود األحفــوري، ودعــم ُس ــة عل اإلفريقي
دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة؛ لتحقيــق االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي فــي ربــوع القــارة الســمراء.

كذلــك ســلَّط التقريــر الضــوء علــى مفهــوم »حوكمــة المنــاخ«، والــذي يُعــرف بأنــه »الدبلوماســية واآلليــات وتدابيــر 
ــاخ أو  ــر المن ــا تغيُّ ــي يفرضه ــع المخاطــر الت ــة نحــو من ــة والدولي ــه النظــم االجتماعي ــى توجي ــي تهــدف إل االســتجابة الت
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التخفيــف منهــا أو التكيــف معهــا«، مشــيًرا إلــى أهميــة إعــادة بلــورة ُســبل إدارة مواجهــة تغيُّــر المنــاخ، مــع إيــالء االهتمــام 
بتعزيــز دبلوماســية المنــاخ فــي إفريقيــا فــي المســتقبل، ال ســيَّما وأن سياســات المنــاخ الوطنيــة واإلقليميــة الراهنــة فــي 
القــارة اإلفريقيــة تعانــي العديــد مــن عوامــل الضعــف، باإلضافــة إلــى عــدم اتســاقها مــع التوجهــات الدوليــة فــي هــذا 

الصــدد.

د التقريــر علــى أهميــة وجــود هيــكل منظــم ونهــج واضــح إلدارة دبلوماســية المنــاخ فــي القــارة  وفــي هــذا اإلطــار، شــدَّ
ــر المنــاخ  اإلفريقيــة، وأشــار إلــى أن القــارة اإلفريقيــة بحاجــة إلــى التحــول مــن مجــرد االقتصــار علــى معالجــة آثــار تغيُّ

إلــى اعتمــاد نهــج شــامل لالســتثمار فــي العمــل المناخــي.

ر المناخ في القارة اإلفريقية ُسُبل مكافحة تداعيات تغيُّ
إن مواجهــة تداعيــات تغيُّــر المنــاخ فــي القــارة اإلفريقيــة تســتلزم تعزيــز التعــاون بيــن دول القــارة لتحقيــق األمــن المناخــي، 
األمــر الــذي يتطلــب التوعيــة بشــأن مخاطــر تغيُّــر المنــاخ وآثارهــا المحتملــة علــى مســتقبل األمــن اإلنســاني، هــذا فضــلًا 
عــن ضــرورة إيــالء االهتمــام ببنــاء القــدرات فــي العمــل المناخــي المحلــي بإفريقيــا، وتعزيــز جهــود التكيــف واالســتجابة 
للمخاطــر األمنيــة التــي يفرضهــا تغيُّــر المنــاخ. ويمكــن فــي هــذا الصــدد، التطــرق إلــى أبــرز ُســبُل مكافحــة تداعيــات تغيُّــر 

المنــاخ بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يلــي:

ر المناخ  1. التوعية بمخاطر تغيُّ
ــر المنــاخ، ال ســيَّما التهديــدات  ــد التقريــر أن الــدول اإلفريقيــة بحاجــة إلــى زيــادة الوعــي بالمخاطــر المتشــابكة لتغيُّ أكَّ
األمنيــة المتفاقمــة التــي تواجــه القــارة فــي هــذا الشــأن، والتــي تقــف كحجــر عثــرة أمــام إقــرار سياســات وطنيــة وإقليميــة 

فعالــة لمجابهــة المخاطــر المحدقــة باألمــن المناخــي. 

وأشــار التقريــر إلــى أهميــة تســليط الضــوء علــى التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية المتشــابكة لظاهــرة 
تغيُّــر المنــاخ وعــدم االقتصــار علــى التداعيــات البيئيــة فقــط؛ وذلــك للوقــوف علــى مقــدار التهديــد الــذي تمثلــه ظاهــرة 

تغيــر المنــاخ، وفهــم درجــة وطبيعــة المخاطــر المرتبطــة بهــا.

ولفــت التقريــر االنتبــاه إلــى اختــالف درجــة الوعــي بشــأن مخاطــر تغيُّــر المنــاخ مــن منطقــة ألخــرى داخــل القــارة 
اإلفريقيــة، مثــل التفــاوت بيــن منطقــة الســاحل والقــرن اإلفريقــي وبيــن المنطقــة الجنوبيــة بالقــارة.

2. بناء وتعزيز القدرات في العمل المناخي بإفريقيا 
شــدد التقريــر علــى أهميــة بنــاء قــدرات األفــراد والمجتمعــات اإلفريقيــة علــى إدارة أو الحــد مــن أو تقويــض المخاطــر 
المتعلقــة بالظواهــر المناخيــة المســتمرة، مثــل التصحــر، أو تلــك التــي تطــرأ بصــورة مفاجئــة كحرائــق الغابــات، مؤكــًدا 
ــة فــي  ــارة اإلفريقي ــة فــي الق ــة واالقتصادي ــق األهــداف االجتماعي ــة أداة لتحقي ــة أن يكــون العمــل المناخــي بمثاب أهمي

المســتقبل.

ر المناخ 3. تمويل جهود مكافحة تغيُّ
ســلَّط التقريــر الضــوء علــى ضــرورة إيــالء االهتمــام بتمويــل جهــود مكافحــة تغيُّــر المنــاخ فــي القــارة اإلفريقيــة، وضمــان 
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وصــول التمويــل الكافــي إلــى الــدول والمناطــق األكثــر عرضــة لعواقــب تغيُّــر المنــاخ، مــع تركيــز هــذه الــدول فــي المســتقبل 
علــى حمايــة القطاعــات األكثــر تضــرًرا، وفــي صدارتهــا قطــاع الزراعــة، فضــلًا عــن التركيــز علــى تمويــل جهــود التكيــف 

مــع تغيُّــر المنــاخ علــى المــدى الطويــل، وعــدم اقتصــار التمويــل علــى جهــود التخفيــف.

4. تعزيز دبلوماسية المناخ 
ــي  ــى المشــاركة ف ــز عل ــر التركي ــك عب ــا، وذل ــي إفريقي ــاخ ف ــز دبلوماســية المن ــى تعزي ــر الحاجــة الملحــة إل ــد التقري أكَّ
المحافــل الدوليــة واإلقليميــة؛ إللقــاء الضــوء علــى التداعيــات الكارثيــة لتغيُّــر المنــاخ فــي القــارة، وعــدم اقتصــار مناقشــة 
األزمــة داخــل أروقــة األمــم المتحــدة أو مجلــس األمــن فحســب، وإنمــا توســيع نطاقهــا ليشــمل مجموعــة الــدول الصناعيــة 
الســبع، ومجموعــة العشــرين، ومنظمــة التجــارة العالميــة، ووضــع تداعيــات تغيُّــر المنــاخ علــى رأس أولويــات المحادثــات 

التــي تشــارك بهــا دول القــارة علــى الصعيــد العالمــي.

وختاًمــا، يتعيَّــن علــى الــدول اإلفريقيــة أن تنظــر إلــى ظاهــرة تغيُّــر المنــاخ باعتبارهــا متغيــًرا ديناميكًيّــا ينطــوي علــى ُجملــة 
مــن االنعكاســات علــى نمــاذج األمــن واالقتصــاد والتنميــة فــي القــارة؛ حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن ظاهــرة تغيُّــر المنــاخ 
والتداعيــات الكارثيــة المصاحبــة لهــا، ال ســيَّما الجفــاف والتصحــر والُشــح المائــي، ســتؤدي إلــى تقويــض األنشــطة 
الزراعيــة واألمــن الغذائــي، ومــن ثـَـمَّ نــزوح مالييــن األشــخاص، بمــا يفاقــم النزاعــات واألزمــات فــي القــارة، ويخلــق بــدوره 

بيئــة خصبــة لنمــو وانتشــار الجماعــات اإلرهابيــة.
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باحـــث سياســـي - إدارة القضايـــا 
االســـتراتيجية - مركـــز المعلومـــات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

عــــرض:
اخلطيـب عمـر  جهـاد  أ. 

 Green Transition »وفـــي هـــذا الصـــدد، اكتســـبت مفاهيـــم »التحـــول األخضـــر 
Green Energy »أو »الطاقة الخضراء Energy Transition »أو »تحول الطاقة 

ـــا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وهـــي مفاهيـــم - وإن تعـــدّدت - يظـــل جوهرهـــا  زخًمـــا حقيقًيّ
واحـــًدا؛ أال وهـــو تحـــوُّل قطـــاع الطاقـــة العالمـــي مـــن االعتمـــاد علـــى الوقـــود 
ــة المتجـــددة  ــادر الطاقـ ــاز الطبيعـــي، إلـــى مصـ ــم والنفـــط والغـ األحفـــوري، كالفحـ
ــي  ــاد الكربونـ ــولًا للحيـ ــة، وصـ ــات الكربونيـ ــل االنبعاثـ ــن تقليـ ــا يضمـ ــة، بمـ والنظيفـ

بحلـــول منتصـــف القـــرن الحالـــي.

وبيــن المغــاالة فــي اتبــاع سياســات واســتراتيجيات »التحــول األخضــر«، وحاجــة 
الــدول الناميــة لالســتثمار بكثافــة فــي قطاعــات الوقــود األحفــوري باعتبــاره ركيــزة 
أساســية للتنميــة، ظهــر اتجــاه ثالــث يســعى للمواءمــة بيــن االســتثمار فــي مصــادر 
الطاقــة المتجــددة وغيــر المتجــددة علــى حــد ســواء فــي اســتراتيجية متكاملــة 
ــه  انطالًقــا مــن كونهمــا هدفيْــن ال يتعارضــان مطلًقــا. وتُمثِّــل مصــر هــذا التوجُّ
األخيــر؛ فالمتأمــل للتحــركات المصريــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة فــي 

ــر. ــن بوضــوح هــذا األم ــة يتبيَّ قطــاع الطاق

مصــــر وسياســات »التحـول األخضـر« )*(

لم َيُعد مفهوم »األمن المناخي« محض رفاهية، وإنما ضرورة فرضتها 
الكوارث المناخية من أعاصير وحرائق غابات وموجات حر أو صقيع، وأوبئة 
سابق  دون  معها  موعد  على  العالم  بات  التي  األزمات  من  وغيرها  وجوائح 
إنذار. وهو األمر الذي استلزم أخذ البعد البيئي بعين االعتبار عند بلورة أية 
»التحول األخضر«،  أو اتخاذ أي إجراء؛ فانتشرت مفاهيم من قبيل  سياسة 
استراتيجيات  وصيغت  الخضراء«،  و«االستثمارات  األخضر«،  و«االقتصاد 
طموحة غايتها تسريع النمو االقتصادي وبناء اقتصادات أكثر صالبة -جنًبا 
باعتبار  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  الموارد  الحفاظ على  إلى جنب- مع 

ا أصيًلا لألجيال القادمة.   ذلك حًقّ

Michaël Tanchum, “Egypt’s Synergy Between Natural Gas and Green Energy Transition: Cairo’s Advances in 
LNG and Green Hydrogen Are Shaping the COP 27 Agenda”, Middle East Institute, Available on:

https://www.mei.edu/publications/egypts-synergy-between-natural-gas-and-green-energy-transition-cai-
ros-advances-lng-and

)*(
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ــي  ــى الطــرح اإلفريق ــد الشــرق األوســط  الضــوء عل ــة الصــادرة عــن معه ــة البحثي ــلِّط الورق ــك، تُس ــى ذل ــا عل وتأسيًس
بشــأن اســتراتيجيات التحــول األخضــر، والتحــركات المصريــة علــى طريــق التحــول لمركــز إقليمــي للطاقــة فــي شــرق 
 Cop« المتوســط، ســواء فيمــا يخــص الغــاز الطبيعــي أو الهيدروجيــن األخضــر، خاصــة عقــب اســتضافة مصــر لمؤتمــر

ة بيــن إفريقيــا والغــرب فيمــا يخــص السياســات المناخيــة. ــوَّ 27«، والفــرص التــي وفرهــا المؤتمــر بغيــة تجســير الُه

مؤتمر »Cop 27«: نافذة إليصال الصوت اإلفريقي بشأن التحول األخضر 
َشــّكل مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ »Cop 27«، والــذي اســتضافته مصــر فــي نوفمبــر 2022، فرصــة مهمــة لفتــح 
بــاب النقــاش العالمــي بشــأن سياســات التحــول األخضــر، وتوضيــح المنظــور اإلفريقــي إزاء تلــك القضيــة. وهــو منظــور 
ــي  ــا نحــو تبن ــة والُمضــي قدًم ــورة السياســات المناخي ــد بل ــر مــن المواءمــة -عن ــه ال ضيْ ــى أن يســتند بصــورة رئيســة إل
سياســات تســتهدف التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة النظيفــة- بيــن تعزيــز االســتثمارات فــي تنميــة مــوارد الغــاز الطبيعــي 

وتطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة؛ ذلــك ألنــه ال مجــال للتعــارض بيــن الهدفيْــن. 

ــه العالمــي الســائد بشــأن  وفــي هــذا الســياق، فقــد ســعت مصــر إلــى قيــادة الجهــود اإلفريقيــة الراميــة لدحــض التوجُّ
سياســات التحــول األخضــر، والخــاص بضــرورة خفــض االســتثمارات الغربيــة فــي مجــال تطويــر الغــاز الطبيعــي، والــذي 

ــا للطاقــة فــي إفريقيــا وركيــزة رئيســة للعمليــة التنمويــة بالقــارة.  يُعــد مصــدًرا حيوّيً

وتشــير التقديــرات فــي هــذا الصــدد إلــى انخفــاض معــدل االســتثمارات األوروبيــة فــي مشــروعات الغــاز باالقتصــادات 
ــة الخضــراء«  ــة األوروبي ــي إطــار »الصفق ــك ف ــه، وذل ــام الســابق علي ــًة بالع ــي عــام 2020 مقارن الناشــئة بنســبة 10% ف
European Green Deal، والتــي تصبــو إلــى وصــول أوروبــا لتصفيــر االنبعاثــات الكربونيــة »الحيــاد الكربونــي«، كمــا 

ــا. تُلـْـِزم الــدول األوروبيــة بخفــض اســتثماراتها فــي مجــال الغــاز الطبيعــي عالمّيً

ر بحوالـــي 1.13  ـــدَّ وفـــي هـــذا الصـــدد، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الســـنغال التـــي لديهـــا احتياطـــات غـــاز تُق
ـــي بشـــأن خفـــض االســـتثمارات فـــي مجـــال  ـــه األوروب ـــا للتوجُّ ـــدت معارضته ـــر مكعـــب، أب ـــون مت تريلي

ـــة  ـــص االســـتثمارات األوروبي ـــي ســـال« أن تقلي ـــس الســـنغالي »ماك ـــد الرئي ـــي؛ إذ أكَّ غـــاز الطبيع
فـــي مجـــاالت التنقيـــب عـــن الغـــاز الطبيعـــي يَُعـــد بمثابـــة ضربـــة قاصمـــة لالقتصـــادات 

اإلفريقيـــة الصاعـــدة. 

ــة دليــل واضــح علــى إمكانيــة المواءمــة بيــن تنميــة مــوارد الغــاز الطبيعــي  وثمَّ
تــمَّ  التــي  االتفاقيــة  وهــو  أال  األخضــر  التحــول  سياســات  وتعزيــز 

توقيعهــا بيــن مصــر واالتحــاد األوروبــي، فــي 10 أبريــل 2022، فــي 
مجــال الغــاز الطبيعــي الُمســال )LNG(، وكــذا الهيدروجيــن 

األخضــر. ولعــل الجمــع بيــن المجاليـْـن مًعــا يَُعــد اعتراًفــا 
مــن دول التكتــل األوروبــي أنــه ليــس باإلمــكان فــي 

الوقــت الراهــن تنحيــة الغــاز الطبيعــي جانًبــا، 
والتحــّوًل كلًيّــا نحــو الهيدروجين األخضر 

ومصــادر الطاقــة المتجــددة.
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ــا  ــة فيم ــك االتفاقي فضــلًا عــن دالالت تل
ــة مــوارد  ــوازن بيــن تنمي ــة الت يخــص إمكاني
سياســات  وتعزيــز  جهــة،  مــن  الطبيعــي  الغــاز 
تعكــس  فإنهــا  أخــرى،  مــن جهــة  التحــول األخضــر 
ز  بشــكل جلــّي نجــاح مصــر فــي تدشــين نمــوذج ريــادي يُعــزِّ
ــود  ــارض مــع الجه ــاز الطبيعــي بمــا ال يتع ــة اكتشــافات الغ تنمي
المبذولــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ؛ ولــذا حــازت مصــر علــى الدعــم 
األوروبــي لتصبــح دولــة رائــدة فــي إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر ومشــتقاته، 
مثــل األمونيــا الخضــراء، واالضطــالع بــدور جوهــري علــى طريــق التحــول 

األخضــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 

ــد االتحــاد األوروبــي مطلــع فبرايــر 2022 أن الغــاز الطبيعــي ال يتعــارض  إضافــًة لمــا ســبق، أكَّ
ــه يدعــم  ــا أن ــر المناخــي، كم ــن أجــل مكافحــة التغي ــا م ــي يتبنَّاه ــة الت ــع االســتراتيجيات البيئي م
التحــوُّل مــن الوقــود األحفــوري الصلــب أو الســائل نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة، وخفــض االنبعاثــات 

الكربونيــة وصــولًا للحيــاد الكربونــي. 

ــا  ــا منطقًي ــل نتاًج ــة، ب ــداءات اإلفريقي ــز التحــول األخضــر اســتجابًة للن ــي لتعزي ــي الرام ــف األوروب ــن الموق ــم يك ول
للقفــزات الهائلــة فــي أســعار الغــاز الطبيعــي التــي شــهدتها أوروبــا فــي عــام 2021 بمعــدل وصــل إلــى 400%، وانــدالع 
األزمــة الروســية األوكرانيــة، ومــا رافقهــا مــن نقاشــات وسياســات بشــأن تقليــص االعتمــاد علــى الغــاز الروســي، والبحــث 

عــن بدائــل أخــرى مــن بينهــا الغــاز الطبيعــي الُمســال مــن إفريقيــا والشــرق األوســط. 

ل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة: نموذج تكاملي للطاقة المتجددة وغير المتجددة تحوُّ
مــع اكتشــاف حقــل »ظهــر« فــي أغســطس 2015 مــن ِقبــل شــركة إينــي اإليطاليــة، وهــو االكتشــاف األضخــم مــن نوعــه 
ــا للطاقــة، ال ســيما فــي ظــل الخطــوات  ــل مصــر بجــدارة لتكــون مركــًزا إقليمّيً فــي شــرق البحــر المتوســط، والــذي يؤهِّ
ــع فــي تدشــين مصانــع لتســييل  والتحــركات المصريــة الجــادة مــن أجــل تطويــر البنيــة التحتيــة فــي مجــال الطاقــة، والتوسُّ
الغــاز، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بحلــول عــام 2020، كان حقــل ظهــر قــد اســتحوذ علــى 40% مــن إجمالــي إنتــاج الغــاز 

الطبيعــي اليومــي فــي مصــر. 

وبالتــوازي مــع اكتشــافات حقــل ظهــر، قامــت شــركة »ســيمنز« Siemens األلمانيــة ببنــاء ثــالث محطــات »ذات الــدورة 
المركبــة« لتوليــد الطاقــة بالغــاز فــي مصــر، بســعة إجماليــة قدرهــا 14.4 جيجــاوات بيــن عامــي 2016 و2018 بمــا يكفــي 
لتزويــد 40 مليــون مصــري بالكهربــاء. فضــلًا عــن ذلــك، أُْعِلــن عــن تدشــين محطــة بنبــان للطاقــة الشمســية بأســوان، وهــي 
أكبــر محطــة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي العالــم بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي 1.8 جيجــاوات بتكلفــة قدرهــا 
رتهــا أكثــر مــن 30 شــركة أجنبيــة مــن 12  4 مليــارات دوالر، ويتألَّــف هــذا المشــروع مــن حوالــي 40 محطــة شمســية طوَّ
ل دفعــة قويــة لسياســات  ــة، ويســتهدف تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة بنحــو 2 مليــون طــن ســنوًيا، األمــر الــذي يُشــكِّ دول

مصــر لمواجهــة التغيــر المناخــي. 
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وفـي نوفمبـر 2019، تـمَّ تشـغيل مزرعـة ريـاح رأس غـارب بقـدرة إنتاجيـة تصـل إلـى 262.5 ميجـاوات بالقـرب مـن خليـج 
السـويس، وهـي أكبـر مجمـع لتوليـد الكهربـاء مـن طاقـة الريـاح فـي مصـر بمـا يكفـي لتزويـد 500 ألـف أسـرة بالكهربـاء. 

ــاز الطبيعــي  ــي وتصديــر الغ ــاز الطبيع ــاء الذاتــي مــن الغ ــن تحقيــق االكتف ــن مصــر م ــم يُمكِّ ــر ل ــل ظه إن اكتشــاف حق
ــة تعــارض بيــن تنميــة مــوارد الغــاز الطبيعــي  الُمســال فحســب، بــل أثبــت أيًضــا بمــا ال يــدع مجــالًا للشــك أنــه ليــس ثمَّ
مــن جهــة وتعزيــز اســتراتيجيات التحــول األخضــر مــن جهــة أخــرى؛ فاكتشــافات الغــاز الطبيعــي فــي مصــر، وتحركاتهــا 
لتطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة خلقتــا فائًضــا فــي الطاقــة الكهربائيــة بــدأت مصــر فــي تصديــره بالفعــل عــن طريــق 

مشــروعات الربــط الكهربائــي مــع عــدد مــن الــدول اإلفريقيــة واألوروبيــة.

وتماشـًيا مـع مـا تـمَّ ذكـره، أعلـن الرئيـس »عبـد الفتـاح السيسـي«، فـي ديسـمبر 2019، اعتـزام مصـر تصديـر20% مـن فائـض 
الكهربـاء إلـى الـدول اإلفريقيـة، وقـد بـدأت بالفعـل مشـروعات الربـط الكهربائـي بيـن مصـر والسـودان فـي أبريـل 2020، ومـن 
المتوّقـع أن تصـل القـدرة اإلنتاجيـة لتلـك المشـروعات إلـى 300 ميجـاوات عنـد بدء التشـغيل الفعلي بكامـل قدرتها. ومن خالل 
الربـط الكهربائـي بيـن مصـر وليبيـا والسـودان، يصبـح باسـتطاعة مصـر تصديـر الكهربـاء إلـى الـدول األخـرى المجـاورة، مثـل 
ز هـذا  تشـاد، والتـي تعانـي ضعـف معـدالت وصـول مواطنيهـا للكهربـاء لتصـل إلـى 12% فقـط، وفـي المسـتقبل القريـب، سـيتعزَّ

الفائـض مـن الكهربـاء لـدى مصـر بصـورة مطـردة مـع دخـول الكثيـر مـن مبـادرات الطاقـة المتجـددة والنوويـة حيـز التنفيـذ.

مصر مركز إقليمي إلنتاج الهيدروجين األخضر
تســتهدف اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة فــي مصــر لعــام 2035 رفــع معــدالت إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر 
المتجــددة بنحــو عشــرة أضعــاف، وزيــادة إمــدادات الكهربــاء المولَّــدة مــن المصــادر المتجــددة بحلــول عــام 2035. وقــد 
أظهــرت االســتراتيجيات التــي تتبنَّاهــا مصــر وتحركاتهــا علــى أرض الواقــع أن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي واالســتثمارات 
فــي تعزيزهــا وتطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتســييل الغــاز دفعــت باالتجــاه نحــو التوســع فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
وتعزيــز الجهــود المصريــة لالســتفادة مــن حالــة الزخــم المتزايــدة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي والبنــاء عليهــا لتطويــر قطــاع 

الطاقــة المتجــددة، وتحديــًدا فيمــا يخــص تحقيــق الريــادة فــي إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر ومشــتقاته. 

عــت الحكومــة المصريــة، فــي مــارس 2021، اتفاقيــة مــع تحالــف »ديمــي« البلجيكــي -وهــو الــذي  وفــي هــذا الصــدد، وقَّ
يضطلــع بأعمــال توســعة وتطويــر مينــاء خليــج أبــو قيــر علــى البحــر المتوســط- إلجــراء دراســات جــدوى إلنتــاج وتصديــر 

الهيدروجيــن األخضــر، فضــلًا عــن تحديــد المواقــع المثلــى لمراكــز إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر. 

ومـن المقـرر تدشـين أحـد مشـروعات الهيدروجيـن األخضـر الواعـدة في مصر على السـاحل الغربي لخليج السـويس؛ إذ 
عقـدت شـركة »أوراسـكوم« المصريـة والصنـدوق السـيادي المصـري شـراكة مـع »سـكاتيك« Scatec النرويجيـة للطاقـة 
المتجددة، وشـركة »فرتيجلوب« Fertiglobe الهولندية اإلماراتية إلنتاج األسـمدة عقدت شـراكة مع الصندوق السـيادي 

المصـري لبنـاء منشـأة هيدروجيـن خضـراء فـي المنطقـة الصناعيـة بميناء العين السـخنة علـى البحر األحمر. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصــر تَُعــد ســابع أكبــر منتــج لألمونيــا علــى مســتوى العالــم، وتُعــد عمليــة تخزيــن الهيدروجيــن 
األخضــر فــي صــورة أمونيــا خضــراء أحــد أرخــص الخيــارات المتاحــة، وتُســتخدم األمونيــا فــي عــدد مــن الصناعــات 
ل ركيــزة أساســية الســتراتيجية  المصريــة، أبرزهــا: صناعــة األســمدة، والبالســتيك، والمنســوجات، واألصبــاغ، كمــا تُشــكِّ

الهيدروجيــن منخفضــة الكربــون فــي مصــر لالســتخدام المحلــي وتعزيــز الصــادرات. 
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وتأسيًســا علــى مــا ســلف، أثبتــت مصــر أن تطويــر احتياطاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي لالســتخدام المحلــي وتحقيــق االكتفــاء 
الذاتــي، وكــذا تصديــر الغــاز الطبيعــي الُمســال لــم يمنعهــا البتَّــة مــن تطويــر مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
ــي  ــط الكهربائ ــز الرب ــة الواعــدة لتعزي ــادرات المصري ــن المب ــى عــدد م ــه، عــالوة عل ــي الوقــت ذات ــى نطــاق واســع ف عل
بأوروبــا وإفريقيــا والشــرق األوســط، وتعزيــز إنتــاج مصــر مــن الكهربــاء بمــا يســمح بتحقيــق فائــض يمكــن تصديــره، وهــذا 

ــز تنميــة المــوارد المتجــددة فــي مصــر. بــدوره يَُحفِّ

وختاًمــا، فــإن اســتضافة مصــر لمؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ »Cop 27« جــاء فــي وقــت بالــغ األهميــة؛ حيــث 
المغــاالة مــن ِقبــل الــدول األوروبيــة فــي تقليــص اعتمادهــا علــى الغــاز الطبيعــي، وتنفيــذ اســتراتيجيات التحــول األخضــر، 
هــة لتطويــر البنيــة التحتيــة فــي مجــال الطاقــة  ومــا رافــق ذلــك مــن توجهــات نحــو تقليــص االســتثمارات األوروبيــة الموجَّ
-الغــاز الطبيعــي علــى وجــه الخصــوص- فــي عــدد مــن الــدول اإلفريقيــة، وهــو األمــر الــذي تــراه دول القــارة باعتبــاره 
ضربــة قاصمــة لمســاعيها التنمويــة. وجــاءت اســتضافة مصــر لمؤتمــر »Cop 27« تتويًجــا لجهــود وتحــركات مصــر 
ــة فــي ظــل مســاعيها إليصــال صــوت  ــاخ المصري ــة لدبلوماســية المن ــة، ودفعــة حقيقي ــة الســنوات الماضي ــة طيل الدؤوب
ة بيــن إفريقيــا والــدول الغربيــة بشــأن سياســات التحــول األخضــر، وتقديــم الطــرح  القــارة، ومحــاوالت تجســير الُهــوَّ
ــع فــي الطاقــة  اإلفريقــي فــي هــذا الشــأن، وجوهــره أنــه ليــس باإلمــكان التعامــل مــع تنميــة مــوارد الغــاز الطبيعــي والتوسُّ
المتجــددة واســتراتيجيات التحــول األخضــر باعتبارهمــا طرفــي النقيــض، بــل علــى أســاس تكاملــي، وهــو النمــوذج الــذي 

ــد لمشــروعات ربــط واعــدة مــع دول الجــوار اإلقليمــي.    ــق نتائــج إيجابيــة وفائــض طاقــة مهَّ تبنَّتــه مصــر، وحقَّ
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إدارة   - عمـــل  فريـــق  رئيـــس 
القضايـــا االســـتراتيجية - مركـــز 
المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار

عــــرض:
شوقـــــي ألبيـــــر  أنــــدرو  أ. 

والباحث:
أ.  أحمد ياسر عبد العظيم

أعلنت المفوضية األوروبية، في ديسمبر 2021، عن إطالق مبادرة »البوابة العالمية« 
االتحـاد  خـارج  التحتيـة  البنيـة  مشـروعات  فـي  لالسـتثمار   ،Global Gateway
ما فـي مجـال الطاقـة المتجـددة، وذلـك باعتبارهـا خطـة ُمناِفسـة  األوروبـي، ال سـيَّ
لمبـادرة »الحـزام والطريـق« الصينيـة )Belt and Road(. وفـي السـياق ذاتـه، أعلنت 
مجموعـة الـدول الصناعيـة السـبع )G7( فـي ينايـر 2021 عـن مشـروع »إعـادة بنـاء 
عالـم أفضـل« Build Back Better World، وذلـك عبـر حشـد مالييـن الـدوالرات 

لالسـتثمار فـي مجـاالت البنيـة التحتيـة فـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل.

 (European التنميـة  سياسـة  إلدارة  األوروبـي  المركـز  أصـدر  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
(Centre for Development Policy Management، تقريًرا بعنوان »الجغرافيا 
فـي  والصينيـة  األوروبيـة  االسـتثمارات  إفريقيـا:  فـي  المتجـددة  للطاقـة  السياسـية 
 (The geopolitics of African renewable energy: »مجـال التحـول األخضـر

الجغرافيـــا السياســـية للطاقـــة المتجـــددة 
فـــي إفريقيـــا )*(

ع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة  إن اتجاه الدول األوروبية للتوسُّ
عملية  إطار  في  يأتي   ،Energy Transition الطاقة«  »تحول  بـ  ُيعرف  ما  أو 
ر أجندة السياسة الخارجية  التحول األخضر)Green transition( التي تتصدَّ
لالتحاد األوروبي، وُتمثل عنصًرا حاسًما في الُبعد الخارجي للصفقة األوروبية 
غازات  انبعاث  تقليل  إلى  تهدف  والتي   ،)European Green Deal( الخضراء 
تعزيز  عن  فضًلا  الكربوني،  الحياد  تحقيق  إلى  وصوًلا  الحراري،  االحتباس 
المتجددة، الطاقة  قطاع  في  الخارجية  األوروبية  والمشروعات   االستثمارات 
ما في القارة اإلفريقية؛ حيث تحتدم المنافسة العالمية على سوق الطاقة  ال سيَّ
)االتحاد  في  الُمتمثلة  الرئيسة  الدولية  القوى  بين  إفريقيا  في  المتجددة 
ضوء  في  ذلك  يأتي  كما  األمريكية(،  المتحدة  الواليات   - الصين   - األوروبي 

تنامي الخطط والمشروعات الصينية في مجاالت البنية التحتية بالقارة.  

Alfonso Medinilla, Katja Sergejeff and Ennatu Domingo, The geopolitics of African renewable energy: Euro-
pean and Chinese investments in a global green transition, European Centre for Development Policy Man-
agement (ECDPM), 2022.

)*(



690

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

(European and Chinese investments in a global green transition، والذي يبحث في طبيعة وواقع المنافسة 
الجيوسياسـية بين دول االتحاد األوروبي والصين على سـوق الطاقة المتجددة بالقارة اإلفريقية، وذلك عبر تسـليط الضوء 
علـى نمـاذج وأنـواع الخطـط والمشـروعات االسـتثمارية للجانبيـن فـي قطـاع الطاقـة المتجـددة بإفريقيـا، ومسـتقبل التنافس 
بينهمـا فـي هـذا المجـال، وأخيـًرا يُقـدم التقريـر بعـض التوصيـات مـن أجـل تعزيـز التعـاون بيـن االتحـاد األوروبـي والـدول 

اإلفريقيـة فـي مجـال الطاقـة النظيفة.

أوًلا: االستثمارات األوروبية والصينية في إفريقيا
مثَّــل قطــاع الطاقــة أولويــة للشــراكة بيــن االتحــاد األوروبــي واالتحــاد اإلفريقــي، وذلــك ُمنــذ إطــالق االســتراتيجية 
المشــتركة بيــن الجانبيــن )JAES( فــي عــام 2007، والتــي تأســس بموجبهــا مشــروع شــراكة الطاقــة بيــن إفريقيــا 
واالتحــاد األوروبــي )AEEP(، ويأتــي ذلــك فــي ضــوء اعتمــاد االتحــاد األوروبــي علــى النفــط والغــاز مــن عــدة دول 

إفريقيــة، أبرزهــا نيجيريــا والجزائــر وليبيــا وأنجــوال.

ولكــن فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، ومــع بــروز تحــدي التغيـُـر المناخــي، تغيــرت أولويــات االتحــاد األوروبــي للعمــل نحــو 
ــي الصفقــة األوروبيــة الخضــراء للعمــل علــى تحقيــق التحــول األخضــر واالعتمــاد  تلبيــة أولويــات العمــل الُمناخــي، وتبنِّ
، اتجــه إلــى تمويــل مشــروعات الطاقــة النظيفــة وتوســيع نطــاق  علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة والمســتدامة، ومــن ثــمَّ
اســتثماراته بالســوق اإلفريقيــة فــي هــذا المجــال، وذلــك بــدلًا مــن الوقــود األحفــوري، وقــد تــم ذلــك مــن خــالل مجموعــة 

واســعة مــن المبــادرات واالســتثمارات العامــة والخاصــة.

وفــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة إلــى تجــاوز المســاعدات اإلنمائيــة لالتحــاد األوروبــي فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة فــي 
القــارة اإلفريقيــة بيــن عامــي )2014 و2019( 11 مليــار يــورو، بمــا يُشــكل ُقرابــة نصــف إجمالــي المســاعدات اإلنمائيــة 

الرســمية فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة بإفريقيــا.

أمـا علـى الجانـب الصينـي، فقـد أشـار التقريـر إلـى مـرور االسـتثمارات الصينيـة فـي إفريقيـا بمراحل رئيسـة 
خـالل العقديـن الماضييـن، حيـث كان االنخـراط الصينـي فـي القـارة اإلفريقيـة ُمنـذ عـام 1999 مدفوًعا 

بشكل أساسي بزيادة طلبها المحلي على النفط الخام، وذلك لدفع النمو االقتصادي داخل الصين. 
وعقـب إطـالق مبـادرة الحـزام والطريـق فـي عـام 2013، تضاعفـت مشـروعات البنيـة التحتيـة 

الصينيـة فـي إفريقيـا، وذلـك حتـى عـام 2018؛ حيـث ركـزت معظم هذه المشـروعات على 
الوقـود األحفـوري، باإلضافـة إلـى الطاقة الكهرومائيـة، وقطاع االتصاالت. 

مــع  التكيــف  نحــو  الصيــن خطــوات جــادة  تتخــذ  اآلونــة األخيــرة،  وفــي 
المعاييــر العالميــة للحفــاظ علــى البيئــة، وذلــك عبــر زيــادة اســتثماراتها 

فــي  النظيفــة  الطاقــة  وتوليــد  الخضــراء،  التحتيــة  البنيــة  فــي 
قــارة إفريقيــا؛ تمهيــًدا للوصــول إلــى »حــزام وطريــق« أكثــر 

ــح أن تتجــه بكيــن نحــو توســيع  اخضــراًرا؛ لــذا مــن المرجَّ
نطــاق مشــروعاتها فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة 

بالقــارة اإلفريقيــة خــالل الســنوات المقبلــة.
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هــذا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد مشــروعات البنيــة التحتيــة الصينيــة لتوليــد الطاقــة والكهربــاء فــي قــارة إفريقيــا بلــغ 
خــالل الفتــرة مــن عــام 2000 إلــى 2020 نحــو 89 مشــروًعا، بإجمالــي 53.1 مليــار دوالر فــي هيئــة قــروض تمويليــة، وقــد 

تركــز الجــزء األكبــر منهــا علــى الطاقــة الكهرومائيــة والوقــود األحفــوري. 

ثانًيا: مستقبل التنافس بين االتحاد األوروبي والصين في إفريقيا
تشــير الروايــة الســائدة فــي دوائــر صنــع القــرار األوروبــي إلــى تنافــس الصيــن واالتحــاد األوروبــي علــى االســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي إفريقيــا، غيــر أن التقريــر يــرى أن هــذا التصــور مبالــغ فيــه؛ حيــث يمكــن القــول إن 

ــا. ــة بإفريقي ــة التحتي ــه نموذجــه الخــاص لالســتثمار فــي البني ــواٍز، فــكل منهمــا ل ــن يعمــالن بشــكل مت الجانبي

وعلــى الرغــم مــن أن النمــوذج األوروبــي يتميــز بأنــه ذو أبعــاد تنمويــة، وال ســيَّما أنــه يقــدم حلــولًا المركزيــة، فــإن تعــدد 
مؤسســات االتحــاد األوروبــي جعــل النمــوذج األوروبــي أقــل وضوًحــا وأكثــر تعقيــًدا مقارنــة بالنمــوذج الصينــي، الــذي يبــدو 
أنــه أكثــر وضوًحــا وتماســًكا فــي رؤيتــه، وهــو األمــر الرئيــس الــذي أســهم فــي تنامــي االســتثمارات الصينيــة فــي الفتــرة 

)2013-2018( فــي إفريقيــا بشــكل عــام. 

وفـــي الســـنوات القادمـــة، مـــن المحتمـــل أن تشـــهد القـــارة اإلفريقيـــة تقارًبـــا متزايـــًدا بيـــن النموذجيـــن األوروبـــي 
والصينـــي، مدفوًعـــا بالـــرؤى المتشـــابهة للجانبيـــن إزاء قطـــاع الطاقـــة المتجـــددة فـــي إفريقيـــا، ويمكـــن توضيـــح ذلـــك 

مـــن خـــالل اآلتـــي:

ــة . 1 مبـــادرة الحـــزام والطريـــق فرصـــة واعـــدة نحـــو االســـتثمار فـــي الطاقـــة المتجـــددة: قدمـــت الشـــركات الصينيـ
ــاالت  ــي مجـ ــة فـ ــركات متخصصـ ــا شـ ــادرة، ومنهـ ــار المبـ ــن إطـ ــارج ضمـ ــي الخـ ــل فـ ــي تعمـ ــة، والتـ ــة للدولـ المملوكـ
ـــاح،  ـــة والطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الري ـــدة فـــي الطاقـــة الكهرومائي ـــاء واللوجســـتيات، اســـتثمارات عدي الهندســـة والبن
ممـــا يجعلهـــا أكثـــر تكيًُّفـــا مـــع الهـــدف الصينـــي المنشـــود فـــي إيجـــاد بيئـــة »أكثـــر اخضـــراًرا«، وقـــد تســـعى خـــالل 
ـــدة  ـــة لتكـــون رائ ـــاج هـــذه األنمـــاط مـــن الطاق ـــا فـــي إنت ـــى االســـتفادة مـــن ريادته ـــد إل الســـنوات القادمـــة بشـــكل متزاي

فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة. 

مزيــد مــن التعــاون والشــراكة األوروبيــة الصينيــة: قــد يخلــق التعــاون بيــن شــركات االتحــاد األوروبــي والصيــن . 2
علــى األرض فرًصــا ال غنــى عنهــا فــي تطويــر مجــال الطاقــة المتجــددة، فعلــى الرغــم مــن االدعــاءات الغربيــة بــأن 
االســتثمارات الصينيــة غيــر مســتدامة، وذات قيمــة مضافــة منخفضــة، فــإن الحقيقــة تؤكــد أن الشــركات الصينيــة 
أصبحــت أكثــر مرونــة، وتتمتــع بميــزة واضحــة فــي توفيــر التكنولوجيــا، وخاصــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية. ومــن 
ناحيــة أخــرى، تمتلــك الشــركات األوروبيــة خبــرة واســعة فــي كيفيــة البحــث عــن حلــول للتمويــل، ولديهــا قــدرة عاليــة 
ــا لتســريع االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة،  ، ســيكون كل هــذا ضرورًيّ علــى التطويــر التقنــي والتنظيمــي، ومــن ثــمَّ

وتوســيع نطاقهــا فــي مختلــف أنحــاء القــارة اإلفريقيــة. 

زيــادة الطلــب اإلفريقــي علــى االســتثمارات فــي الطاقــة المتجــددة: مــن المتوّقــع أن تواصــل الحكومــات اإلفريقيــة . 3
التطلــع نحــو الصيــن للحصــول علــى عقــود لبنــاء ســدود للطاقــة الكهرومائيــة، وتُظهــر التقديــرات أن الحكومــات 

اإلفريقيــة تميــل إلــى رؤيــة الصيــن كشــريك »مفضــل« لتطويــر الِبنــى التحتيــة اإلفريقيــة.
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هذا، ويشير التقرير إلى عاملين لنجاح عملية التحول األخضر في القارة اإلفريقية، هما: 

صناعــة الهيدروجيــن األخضــر فــي إفريقيــا: اقترحــت اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي للهيدروجيــن لعــام 2020 . 1
ــاج الهيدروجيــن األخضــر، بحيــث  ــا لتطويــر تقنيــات إنت )The EU’s 2020 Hydrogen Strategy( نهًجــا مرحلًيّ
يمكــن إنتاجــه بالطاقــة الشمســية فــي شــمال إفريقيــا بديــلًا عــن الكربــون و«الهيدروجيــن األزرق«. وبينمــا يــرى البعــض 
أن الهيدروجيــن األخضــر يعــد بمثابــة فرصــة للُمصدريــن األفارقــة لتنشــيط حركــة تجارتهــم مــع األوروبييــن، يــرى 
البعــض اآلخــر أن االعتمــاد عليــه يمثــل إشــكاليتين للقــارة اإلفريقيــة؛ األولــى: هــي أنــه يعــد شــكلًا مــن أشــكال مــا 
يُســمى بـــ »االســتعمار األخضــر« )Green Neocolonialism(. والثانيــة: هــي أنــه ال يــزال قيــد التطويــر إلــى حــد 
كبيــر، واســتخدامه ال يــزال مكلًفــا، وبالتالــي، ال يوجــد طلــب كبيــر عليــه، األمــر الــذي يتطلــب قيــام المؤسســات العلميــة 

وكيانــات البحــث والتطويــر بممارســة مزيــد مــن الجهــود للبحــث عــن آليــات جديــدة لتخفيــض تكلفــة اســتخراجه.

توافــر المــواد الخــام اإلفريقيــة: ال شــك فــي أن عمليــة التحــول األخضــر مــن شــأنها تغييــر خريطــة العــرض . 2
والطلــب علــى المــواد الخــام فــي جميــع أنحــاء العالــم، ونظــًرا المتــالك البلــدان اإلفريقيــة مــوارد ضخمــة، ال ســيَّما 
مــن المعــادن، فإنــه مــن المتوّقــع أن تقــوم الشــركات الصينيــة واألوروبيــة باســتخراج الليثيــوم والكوبالــت، وهــي معــادن 
ومــواد خــام تُســتخدم فــي إنتــاج البطاريــات واأللــواح الكهروضوئيــة، وبالتالــي، سيســهم اســتخراج المعــادن والمــواد 

ــا.  الخــام فــي البلــدان اإلفريقيــة فــي تعزيــز سالســل قيمــة التكنولوجيــا الخضــراء عالمًيّ

يتضــح ممــا ســبق أنــه مــن المتوّقــع أن تشــهد القــارة اإلفريقيــة حتــى عــام 2030 توســًعا كبيــًرا فــي مجــال الطاقــة 
ــح أن يســعى  المتجــددة، األمــر الــذي قــد يكــون مدفوًعــا بالمصالــح االقتصاديــة فــي أوروبــا والصيــن. وبالتالــي، مــن المرجَّ
االتحــاد األوروبــي إلــى تطويــر تقنيــات خضــراء جديــدة لتســريع عمليــة االنتقــال لألخضــر. ومــن جهتهــا، ســتبذل الصيــن 
قصــارى جهدهــا الســتمرار ريادتهــا فــي مجــال سالســل اإلمــداد وإنتــاج البطاريــات. ولــذا، يُنظــر اآلن إلــى إفريقيــا علــى 
أنهــا فرصــة لتعزيــز االســتثمارات األوروبيــة والصينيــة وفتــح أســواق جديــدة لهــا، أكثــر مــن كونهــا تمثــل »تحدًيــا إنمائًيّــا«. 

وختاًمــا، قــّدم التقريــر عــدًدا مــن التوصيــات إلــى االتحــاد األوروبــي لضمــان تعزيــز التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي 

وإفريقيــا فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، مــن أبرزهــا: التركيــز علــى جوهــر العــروض التــي ســتُقدم، وتجنــب االنشــغال بـــ 
»المنافســة الجيوسياســية« مــع الصيــن، والتأكيــد علــى »االنتقــال العــادل« نحــو االقتصــاد األخضــر )Just Transition)؛ 
حيــث يتعيــن التأكيــد علــى أن الصفقــة األوروبيــة الخضــراء ليســت مشــروًعا عقابّيًــا إلفريقيــا، مــن شــأنه اإلضــرار 
ــات  ــب وجه ــم الدبلوماســية لتقري ــف القم ــى توظي ــة إل ــوري، هــذا باإلضاف ــود األحف ــى الوق ــدة عل باالقتصــادات المعتم
النظــر بيــن القارتيــن األوروبيــة واإلفريقيــة، ورفــع شــعار »التكامــل بــدلًا مــن المنافســة«، ممــا ســيخلق فرًصــا للتعــاون بيــن 
مختلــف المســتثمرين األجانــب ومؤسســات التنميــة الماليــة الدوليــة، بمــا يحقــق فــي النهايــة المنفعــة المتبادلــة لجميــع 
األطــراف، مــع توفيــر المزيــد مــن الوظائــف الخضــراء التــي مــن شــأنها تشــجيع األفارقــة علــى فتــح بلدانهــم لالســتثمارات 

األجنبيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والتحــول األخضــر.
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وفي الختام:
القوى العسكرية في ظل التحوالت العالمية

د. خديجـــة عرفــــــة
رئيس محور التواصل المجتمعي

 )GLOBAL FIREPOWER( »صدر مؤخًرا مؤشر القوى العسكرية لعام 2023 عن الموقع األمريكي »جلوبال فاير باور
د حجم القوة العســكرية ألقوى 145 جيًشــا حول العالم.  المتخصص في الشــؤون العســكرية، والذي ُيحدِّ

ــا. وفيمــا يتعلــق  ر الجيــش المصــري ترتيــب أقــوى الجيــوش فــي المنطقــة العربيــة، واحتــل المركــز الـــ 14 عالمّيً وقــد تصــَدّ
ــت فــي  بالقــوة البحريــة، فقــد جــاءت مصــر فــي المرتبــة األولــى علــى مســتوى الشــرق األوســط والمنطقــة العربيــة، وحلَّ

ــا. المركــز الـــ 13 عالمّيً

ــا واألولــى  وحــول تصنيــف الــدول مــن حيــث قــوة أســطول الطائــرات العســكرية، جــاءت مصــر فــي المرتبــة الـــ 8 عالمّيً
ــا، يتبعهــا علــى التوالــي كل مــن: تركيــا، والســعودية، وإســرائيل، واإلمــارات. فــي حيــن جــاءت الواليــات  ا وعربًيّ شــرق أوســطًيّ
المتحدة على رأس القائمة، يليها كل من: روســيا، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية. أما فيما يخص أســطول الدبابات 
ــا بعــد كل مــن: روســيا، وكوريــا الشــمالية، والواليــات المتحــدة، والصين. القتاليــة فقــد جــاءت مصــر فــي المرتبــة الـــ 5 عالمّيً

وتعكــس نتائــج المؤشــر حــرص الــدول علــى اســتمرار تعزيــز قدراتهــا العســكرية، وذلــك فــي ظــل الــدور المحــوري للقــوة 
العســكرية فــي حمايــة الــدول وتعزيــز أمنهــا القومــي فــي مواجهــة التهديــدات الحاليــة والمســتقبلية. 

وفــي هــذا الصــدد، تجــدر اإلشــارة إلــى المراجعــة الفكريــة للمفهــوم التقليــدي لألمــن فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة، 
والتــي انصبــت علــى محاولــة توســيع مفهــوم األمــن وتعميقــه مــن خــالل إضافــة وحــدات جديــدة للتحليــل، كاألفــراد 
واإلقليــم والنظــام الدولــي؛ بمــا يجعــل مفهــوم األمــن أكثــر اتســاًعا وشــموًلا لقضايــا أخــرى، مثــل: االقتصــاد والبيئــة 
والمجتمــع. فكانــت النتيجــة طــرح قائمــة طويلــة مــن المفاهيــم األمنيــة الجديــدة، مــن بينهــا: األمــن البيئــي، واألمــن 
االجتماعــي، واألمــن االقتصــادي، إضافــة إلــى األمــن الســيبراني وأمــن الفضــاء، وغيرهــا، وبــروز أهميــة التركيــز علــى بحــث 
العالقــة بيــن تلــك المفاهيــم األمنيــة الجديــدة ومفهــوم األمــن التقليــدي؛ لبحــث مــا إذا كانــت العالقــة بينهــا تكامليــة أم 

أن تلــك المفاهيــم ُتشــكل تحــوًلا عــن المنظــور التقليــدي لألمــن.

ورغـم أهميـة تلـك المراجعـة الفكريـة ومـا أسـفرت عنـه مـن طـرٍح لمفاهيـم أمنيـة جديـدة، فـإن التطـورات المتسـارعة التي 
يشـهدها النظـام العالمـي، ليـس أقلهـا الصـراع الروسـي األوكرانـي الراهـن وتصاعـد حـدة االسـتقطاب الدولـي فـي منطقـة 
المحيطيـن الهنـدي والهـادئ، تؤكـد محوريـة الـدور الـذي ال تـزال تلعبـه القـوة العسـكرية فـي تعزيـز األمـن القومي للدول. 
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