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كثرية هي األزمات التي مرت بالعامل أمجع، وبالعامل العريب عىل وجه اخلصوص، ومرص بشكل أخص خالل العقود 
األخرية. التقرير االسرتاتيجي العريب الذي يصدر العام 2018 للسنة الرابعة والثالثني عىل التوايل يعطي قدًرا كبرًيا 
من الرتكيز عىل األزمات التي مرت هبا املعمورة خالل العام. فالبحث يف األزمات وجد أنه السمة الرئيسة التي يمكن 

من خالهلا معاجلة كثري من األمور التي ما فتيء العامل جيرت سمومها، أمال يف ترياق طال انتظاره. 
ترياق اليوم لعالج تلك األزمات هو بالتأكيد شأن نسبي، بمعنى ما هو حلول جذرية أو مؤقتة ألزمة ما، قد يراه 
البعض أزمة له. والعكس بالعكس، ما هو أزمة يعد يف ذهن آخرين خمرًجا أو متنفًسا، عسى أن جيد فيه مالًذا من أوجال 
عضال. هكذا توصف عالقات القوى واملصالح يف عامل اليوم وأمس وغد. عامل متالطم األنواء حتكمه رصاعات ما 

برحت تنهك باألمس قوى طرف ما، إىل أن تدور الدوائر عىل طرف آخر اليوم، فتتبدل املواقع وتتغري البوصلة.
يف كل هذه األزمات، جيد املرء ذاته أمام أطراف كثر، ليست بالرضورة دواًل، وإن كانت الدول هي الطرف الرئيسى 
واحلاكم لكل املتغريات، والفاعل املركزي املخاطب بأحكام القانون الدويل. هناك املنظامت الدولية واإلقليمية التي لن 
تربح، رغم كل الظروف، تصارع الوجود ندا بند للدولة وسط األزمات. األمم املتحدة وبعض مؤسساهتا كصندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل، وكذلك الناتو والربيكس، والربيكست، واالحتاد األفريقي، واليونيسكو، واليونيسيف، 
وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة الدولية للهجرة، وجتمع اآلسيان، واملحكمة اجلنائية الدولية، 
والوكالة الدولية للطاقة واألوبك...إلخ. كلها سواء كانت منظامت حكومية أو غري حكومية، تعنى بقضايا عامة أو 
خاصة، دولية أو إقليمية، تداخلت يف األزمات الدولية التي عصفت وتعصف بالعامل. جديد الفواعل الدولية الذي 
البيئة وحقوق اإلنسان  التي تشكلت لتحقيق أهداف حمددة، مجاعات محاية  برز يف نصف القرن األخري، واجلامعات 

وغريها، هي واحدة من تلك اجلامعات.
 لكن ما برق نجمه خالل العقدين األخريين ونيف مقابل أفول نجم مجاعات أخرى، هي مجاعات اإلرهاب العابر 
التي تأيت ضد مصالح دول،  الفواعل أمجع. وكاألزمات  التي سعت إىل أن يكون هلا مكان مميز وسط تلك  للحدود 
وتراها أخرى طوق نجاة، تلعب مجاعات اإلرهاب، سواء عرب التأسيس أو استمرار العمل، دوًرا بارًزا يف صريورة 
األزمات الدولية، بل إن تلك اجلامعات أصبحت رقاًم يعتد به وسط املناكفات واملكايدات التي حتكم العالقة بني الدول 
يف عامل اليوم، مما أدى إىل تفاقم األزمات واستعارها بشكل الفت، األمر الذى جعل حسيسها وجذوهتا تلهب األخرض 
وتزلزل  متيد  أن  لدرجة  دولية  أطرف  حسابات  وتربك  حتري  األقل-  عىل   - أو  فتدمر   ،2018 العام  خالل  واليابس 

األرض من حتت أقدامها، وحتقق مصالح وأهداف أطراف أخرى لدرجة أن تثبتها وتبقي نظمها. 
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يف العام 2018، استرشت التيارات اليمينية املتطرفة لتعصف بأوروبا، تصول وجتول من رشقها إىل غرهبا، ومن شامهلا 
إىل جنوهبا، غدوا وعشيا، وكأن بلدان أوروبا قد أفاقت بعد صدمة خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب وتداعيات 
هذا اخلروج. استرشاء أحزاب وقوى اليمني املتطرف يبدو أنه سيلقى بظالله عىل املشهد األورويب عام 2019، السيام 
أن تلك القوى مردت خالل الفرتة األخرية عىل ترمجة سياسة كراهية األجانب عىل األرض، وسعت الجتثاث تيارات 
ليربالية ويسارية معتدلة كانت هلا األغلبية داخـل االحتاد األورويب. وخارج هذا األخيــر وبلدانــه الـ 28 مل تكن الصورة 
أكثر أرشاقا، فقد استفحلت األزمة بني روسيا والصني من ناحية، والواليات املتحدة األمريكية من ناحية أخرى لتنذر 

بعودة مناخ احلرب الباردة التي مل تربح تستقطب بلدان املعمورة يف النصف الثاين من القرن املايض. 
امتدت األزمة خالل العام 2018 لتطول ختوم روسيا، وتتجه إىل كافة األنحاء ىف الرشق األدين واألقىص واألوسط، 
بني  األزمة  هتدئة  يف  الرئيسني  بني  املميزة  والعالقات   ،2018 يوليو  يف  وبوتني  ترامب  بني  هلسنكي  قمة  تشفع  ومل 
بني  احلرب  وبرجينيف.  رجيان  حلقبة  نعود  وكأننا  معه  بدا  الذي  احلد  إىل  جديد،  عاملي  نظام  رسم  ثم  ومن  البلدين، 
روسيا والواليات املتحدة مل تصل هذه املرة ملجرد نرش أنظمة صواريخ، وبناء قواعد أمريكية عىل ثغور روسيا الغربية 

واجلنوبية، بل امتدت لفرض عقوبات اقتصادية، وبزوغ قضايا شائكة متس التجارة والطاقة ونظم املعلومات. 
فرض السياسات احلامئية كان هو النمط السائد يف عالقات الواليات املتحدة، ليس فقط مع الصني، بل مع االحتاد 
األورويب وكندا، وإن كانت الصني قد نالت نصيب األسد منها. وحدها األزمة بني كوريا والواليات املتحدة، والتي مل 
تكن روسيا والصني وحلفائهام بعيدين عنها هي التي شهدت بعض التحسن خالل العام 2018، لكن هذا التحسن مل 

يفلح يف حلحلة أزمات أخرى بني الواليات املتحدة ودول أخرى. 
أصابتها  طهران،  عىل  الوطأة  شديدة  عقوبات  عرب  لتصعيدها  واشنطن  سعت  التي  األزمات  من  واحدة  إيران 
إيران  التعامل مع  الكبري بني أوروبا واإلدارة األمريكية عىل كيفية  وأصابت كل من وقف يف وجهها، رغم اخلالف 
وملفها النووي. كذلك املكسيك بسبب سياسات اهلجرة والقوانني التي فرضتها الواليات املتحدة ملنع اهلجرة منها، 

ومن بلدان إسالمية معينة، توترت العالقات بينها بشدة وبني جارهتا الشاملية الكربى.
يف املنطقة العربية بقت األزمات الرئيسة دون حل، سوريا واليمن وليبيا، كام بقت فلسطني قضية القضايا دون حل، 
وكيف هلا أن حتل، وقد شهد العام تطبيًعا جزئًيا خليجًيا صهيونًيا غري معلن، وتأييد أمريكي لسياسات اليمني املتطرف 
يف إرسائيل، ترافقه ضغوط أمريكية عىل الطرف الفلسطيني. جدير بالذكر أن التطبيع بني إرسائيل وجرياهنا العرب 
ا من أهم أوراق الضغط التي تواجه إرسائيل حلل الرصاع العريب -  كان عىل مدى أكثر من أربعة عقود ونيف واحدً

اإلرسائييل عامة، والقضية الفلسطينية خاصة. 
وعود ألزمات املنطقة العربية اجلديدة، فقد شهدت األزمة السورية، عىل سبيل املثال، استمرارية يف مشاهدها. فرغم 
املعارك الثالث البارزة حامية الوطيس عام 2018 يف عفرين، وإدلب، والغوطة، استمر الرصاع بني القوى اإلقليمية 
والدولية املختلفة، واتسم بالتبدل والتذبذب الكبري يف مواقف خمتلف أطرافه. لكن ما ميز العام هو إقرار بعض القوى 
العربية املعادية لنظام األسد باستحالة تغيري رأس السلطة يف دمشق بالقوة، مما دفعها إىل عودة فتح بعثاهتا الدبلوماسية 
داعش يف سوريا، حيث حلق  بسبب دحر  اإلرهاب،  احلرب عىل  تراجعت  ذلك،  ديسمرب 2018. ىف خضم كل  يف 

وضعها وحاهلا بوضعها وحاهلا يف العراق. 
لقد أدت حالة االستقطاب التي برزت بني القوى العربية واإلقليمية، وعىل رأسها السعودية وإيران، لبقاء أزمات 
عربية كثرية دون حل. مل يكن تشكيل احلكومة اللبنانية )رغم إجراء االنتخابات النيابية يف مايو 2018 بقانون انتخايب 
الرياض  بني  الشائك  املناخ  هذا  عن  املعربة  األزمات  أبرز  كان  اليمن  األزمات.  تلك  ضمن  وحده  الطائفية(  عمق 
يلوح يف األفق مع مفاوضات استكهومل يف ديسمرب 2018، وهي  بدا  بداية حلحلة لألزمة قد  وطهران، وإن كانت 
املفاوضات التي مل تكن لتبدأ لوال شعور أطراف الرصاع كافة بحالة شديدة الوطأة من إهناك القوى، يف رصاع ثبتت 

الوقائع عىل األرض أن صيغة ال غالب وال مغلوب هي السائدة فيه. 
تصدع جملس التعاون اخلليجي، عرب املجالس التنسيقية الثنائية التي زاد عددها، عىل ضوء األزمة بني قطر والسعودية 
ودول عربية أخرى، هو أيضا جمال آخر ألزمة بقت دون حل عام 2018، وإن بدأت تتجه للتهدئة مع هناية العام، رغم 
بقاء أسباب األزمة قائمة. وقد ارتبط كل ذلك بضغوط أمريكية عىل أطراف األزمات العربية، ومل يكن ملف مقتل 
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صحفي سعودي يف تركيا ببعيد عن ذلك، كام مل تكن سياسة هنب الثروات بشكل معلن ورصيح وفج من قبل البيت 
األبيض، مقابل ما يسمونه احلامية مقابل أجر، بعيد هو اآلخر عن كل ذلك. 

أما مرص، فقد بدأ نظام احلكم فيها بعد عقد االنتخابات الرئاسية يف مارس 2018، وفوز الرئيس عبد الفتاح السييس 
بأغلبية 97% يف انتخابات خلت من املنافسة، يف التعامل بشكل أكثر ثقة مع املعطيات االقتصادية واالجتامعية التي 
السلع  أسعار  رفع  بسبب  واالجتامعية  االقتصادية  الضغوط  بعض  شهدت  والتي  األوىل،  الرئاسية  الفرتة  حكمت 
داخلية وخارجية  بقت رغم ذلك مشكالت  لكن  الرصف،  الطاقة، وكذلك حترير سعر  واخلدمات، خاصة مصادر 

سعى النظام حلل بعضها بطرق شتى، بينام بقت أخرى دون حل. 
استكامل البنية التحتية خاصة يف جمال الطرق، وافتتاح العديد من املشاريع االقتصادية، خاصة يف جمال توفري األمن 
الغذائي، واخلوض يف جمال أوضاع اجتامعية متس املواطن كمرشوع 100 مليون صحة، كلها من األمور التي سعى 
هلا النظام للتعامل معها بجدية. لكن بقى املجال العام، والعمل عىل فتح أفقه، واحًدا من األمور التي تشغل أذهان 
الدولة واملجتمع. القضاء عىل إرهاب مجاعة اإلخوان املسلمني، أو عىل األقل ختفيف وطأهتا، واحدا من األسباب التي 
ستعجل عام 2019 بإعادة النظر يف ذلك، كون الضغوط التي كانت اجلامعة ومجاعات العنف األخرى متارسها هي 

أحد األسباب أمام هذا االنغالق. 
عىل ما يبدو أن النظام بدا يف هناية العام 2018 يستشعر رضورة حلحلة املجال العام. واحدة من أبرز تلك الشواهد 
هى مطالبة رئيس الدولة بتعديل القانون احلاكم لعمل اجلمعيات األهلية. أمور أخرى ينتظر أن يشهدها عام 2019: 
حلحلة األحزاب السياسية والنقابات املهنية والعاملية واملحليات واإلعالم، كلها أماكن لزرع التغيري املنشود، وغرس 

بذور حقوق اإلنسان. 
عىل الصعيد اخلارجي، مل يشأ القدر يف اللحظات األخرية أن يضع مرص يف موقف ال حتسد عليه قبل أن ينتهي العام 
2018، إذ أثرت مشاكل فنية ومالية عيل سري العمل ىف سد النهضة االثيوبى. أما امللف الفلسطيني، فقد سعت مرص 
للمصاحلة والتهدئة عىل حٍد سواء، ورغم نجاحها يف امللف الثاين، فإن امللف األول بقى معلًقا للعام التايل. وبالنسبة 
لألزمات العربية األخرى، فقد سعت مرص لتبنى عديد من املواقف التي حتقق أمنها القومي والعريب، ومل حيدث جديد 
خالل العام فيام يتصل بموقفها القائم عىل عدم االنحياز اجلارف لرؤية طرف عىل طرف آخر، ورفض سياسات احلسم 

العسكري، وتبنى حلول إنسانية ملواجهة أزمة الالجئني. 
انتهى العام وأبرق عام جديد، عسانا أن نشهد خالله حلوال أو بوارق آمال حللحلة أزمات ما فتئت تقطع أوصال 

أمة، يسعى البعض للنيل منها كي تبقى عاجزة، ال ذكر ألجمادها إال يف الرتاث.




