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اإلخراج الفني

مصطفى علوان

اآلراء الواردة ىف هذا امللف تعرب عن آراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأى 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 



احملــــتويــــــــــــــــــــات:

دور القوى املتوسطة واإلقليمية في ظل حتوالت النظام الدولي                                                                                                                         د.  ريهام  باهي 

انعكست سياسات ترامب األحادية واحلامئية بالسلب عىل صورة الواليات املتحدة، وترسخ االنطباع لدى املجتمع الدويل بأن الواليات 
املتحدة أصبحت دولة ال يمكن االعتامد عليها يف تويل مسؤوليات قيادة النظام الدويل. وتزامًنا مع الرتاجع األمريكي يف قيادة النظام الدويل، 
تتبع  القائمة عىل هيمنة الواليات املتحدة كقوة عظمى. ويف مواجهة بكني،  القطبية  هناك صعود صيني صار مؤرًشا عىل هناية األحادية 
الواليات املتحدة اسرتاتيجية تسعى ملحارصهتا جتمع بني العقوبات االقتصادية، وتعزيز قوهتا العسكرية وقوهتا الناعمة عن طريق دعم 
النموذج القيمي األمريكي وجذب املجتمع الدويل إىل القيم الليربالية األمريكية مقابل القيم الصينية. ومن ثم، تدفع حالة تراجع اهليمنة 
األمريكية واالستقطاب الدويل، واجلمود االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة، والصني القوى املتوسطة واإلقليمية نحو انتهاج سياسات 
»التحوط االسرتاتيجي« عن طريق تقليل االعتامد عىل الواليات املتحدة أو التعاون مع القوى الصاعدة األخرى أو التعاون مع بعضها 
البعض. وهنا تأيت أمهية الدور الذي تضطلع به تلك الدول من أجل  إرساء أسس نظام عاملي جديد  قائم  عىل احرتام القانون واألطر الدولية.
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االضطراب العاملي والسعي إلى التكيف في عام 2022                                                                                                                                 د. علي الدين هالل

حرب أوكرانيا وحدود التغيير املنتظر في النظام الدولي                                                                                                                                     د.  حسن أبوطالب

يمكن النظر إىل ما حدث يف عام 2022 عىل أنه حلقة مهمة - وربام تكون فاصلة- يف مسلسل االضطراب العاملي؛ حيث شهد العام من ناحية 
تصاعد التوتر بني روسيا، والكتلة الغربية وصواًل إىل احلرب يف أوكرانيا. كام شهد أيًضا أربعة أنامط من استخدام القوة العسكرية والعنف 
يف إدارة العالقات السياسية. وفيام خيص انتظام العملية السياسية ودور املؤسسات، فإذا كانت بعض الدول شهدت حروًبا ورصاعات، فإن 
دواًل أخرى انتظم فيها عمل مؤسساهتا عىل النحو املنصوص عليه يف دساتريها. وعىل مستوى العالقات بني الدول العربية، فقد استمرت 
أنامط التفاعالت والتنافسات بينها. وبالنسبة لتأثريات التغريات املناخية، فقد تصاعدت حدهتا عىل العديد من أرجاء العامل. وإذا كانت 
الضغوط االقتصادية الناجتة عن احلرب يف أوكرانيا أثرت عىل معدالت النمو االقتصادي، وخدمات دولة الرفاهية يف الدول املتقدمة، فإن 
وقعها كان أكثر إيالمًا عىل الدول النامية ذات االقتصادات اهلشة؛ حيث تسببت هذه الضغوط ىف تعميق أزمتها االقتصادية واالجتامعية، 

وازدياد عبء الديون، وانتشار نسب الفقر، فضاًل عن تفاقم أزمة الغذاء. 

إن االستناد إىل نتائج احلرب يف أوكرانيا وحدها إلنشاء نظام دويل جديد وفًقا لألهداف الروسية بعيدة املدى، يبدو أمًرا متعذًرا؛ فالعوامل 
اهليكلية للقوة األمريكية تؤرش إىل أن إزاحتها كلًيا عن قيادة النظام الدويل ليس باألمر املتاح يف املدى القصري أو املتوسط، وأن التعديل الكامل 
للنظام الدويل الراهن يتطلب تغيريات كربى من قبل املنافسني الراغبني يف وضع قواعد جديدة للنظام الدويل، وعليهم تشكيل جمموعة من 
العوامل واهلياكل والنظم التي توفر آليات بديلة لآلليات التي تدعم اإلنفراد األمريكي، وبحيث توفر مساحة نفوذ دويل هلم خيصم من النفوذ 
األمريكي تدرجيًيا، وهي عملية تتطلب مساحة زمنية طويلة إىل حد بعيد. وعىل الرغم من اتفاق الصني مع روسيا بشأن رضورة تعديل 
مقومات النظام الدويل الراهن، واحلد من اهليمنة األمريكية إال أن الصني تؤكد عىل أال نية لدهيا لتحدي الدور القيادي األمريكي عاملًيا - يف 
الوقت الراهن عىل األقل - مع األخذ يف االعتبار أن الواليات املتحدة ستعمل عىل تعطيل بناء تلك اآلليات البديلة، أو خفض تأثرياهتا إىل 

أقل قدر ممكن.
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األزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها على مصر واإلقليم                                                                                                                    عبد  الفتاح  اجلبالي

تعود األزمة االقتصادية العاملية إىل عدد من التحديات املتزامنة من بينها احلرب يف أوكرانيا، خاصة وإهنا تقع بني دولتني غاية يف األمهية يف 
جمال السلع األساسية عموًما، واملنتجات الغذائية عىل وجه اخلصوص. ومن أبرز جتليات تلك احلرب إهنا تعد بمثابة إعالن عن اهنيار النظام 
احلايل، والقائم عىل أساس »توافق واشنطن« بآلياته ومؤسساته، وبدء البحث عن نظام جديد أكثر إنسانية، وإعادة االعتبار للدولة القومية. 
وقد تسببت األزمة االقتصادية العاملية، يف ارتفاع معدالت التضخم. كام شهدت حركة االستثامرات األجنبية تراجًعا ملحوًظا يف التدفقات 
القادمة إىل بلدان املنطقة. وقد أدت تلك العوامل ايل إعادة االعتبار مرة أخرى للسياسة املالية؛ باعتبارها األداة األهم يف سبيل حتقيق التنمية 
االحتوائية الشاملة. وتدفع تلك التحديات نحو رضورة البحث عن نموذج تنموي جديد، والذي يتطلب وضع اسرتاتيجية شاملة للعمل 

العريب املشرتك. 
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التحوالت في الشرق األوسط .. حدود الثبات والتغير في عام  2022                                                                                 د. جمال عبد اجلواد

مصر بني حتوالت الداخل وحتديات املستقبل                                                                                                                                                              د.  عمرو  الشوبكي

يتسم الرشق األوسط بعدد من السامت اهليكلية التي تتسبب يف عدم االستقرار، وزيادة التهديدات، تأيت يف مقدمتها؛ هشاشة الدولة العربية، 
وضعف آليات حل الرصاعات، وتفكك العامل العريب، واخرتاقه من جانب فواعل رشق أوسطية. فًضال عن غياب مؤسسات عمل مجاعي 
فعال، والتشتت وتباين األولويات . ويف إطار تلك التعقيدات اهليكيلية، تأثرت منطقة الرشق األوسط يف العام 2022 بعدد من املستجدات،  
تأيت يف مقدمتها احلرب يف أوكرانيا، والتداعيات الدولية واالقتصادية التي ترتبت عليها، والتي دفعت الواليات املتحدة إلعادة النظر يف 
سياستها الرشق أوسطية، كذلك حتولت جمموعة دول اخلليج إىل الفاعل األهم يف السياسات العربية، وباتت السياسات اخلارجية اخلليجية 
الراهنة تتسم بقدر أكرب من اجلرأة. وعىل الرغم من أن رصاعات املنطقة كانت أقل حدة يف 2022، لكنها ليست أقرب إىل احلل. وظل 
التنافس وعدم الثقة غالًبا عىل عالقات القوى اإلقليمية. ويمكن القول إن الوضع يف العام 2023 سوف يكون أكثر صعوبة حال تواصلت 

الضغوط القادمة من البيئة اخلارجية، ويف ظل حمدودية قدرة البيئة اإلقليمية يف التعاطي مع تلك الضغوط. 

هناك عدد من القضايا التي ُيثار بشأهنا جدل سيايس يف مرص، والتي الزلت تؤثر عىل خياراهتا؛ حيث تأيت يف مقدمتها جدلية الدولة الوطنية 
واالنتقال الديمقراطي؛ فاإليامن بالدولة الوطنية أمر ال بديل عنه إلنجاز حتول ديمقراطي يف مرص والعامل العريب برشط امتالك رؤية إلصالح 
مؤسساهتا. كام أن معادلة احلفاظ عىل الدولة الوطنية وإصالح مؤسساهتا هو األساس الذي ستواجه من خالله مرص حتدياهتا الداخلية 
واخلارجية. وهناك أيًضا قضية التحدي االقتصادي ودور القطاع اخلاص، ويمكن التنويه هنا إىل أن الرهان عىل دور القطاع اخلاص جيب أن 
يصاحبه إجراءات محاية اجتامعية للعاملني فيه، وأيًضا حضور للدولة يف وضع خطط ألولويات التنمية، وحتفيز القطاع اخلاص عىل التصدير 
واملنافسة اخلارجية. ومن القضايا األخرى التي مازالت حمل جدل ونقاش قضية اإلصالح السيايس وتفعيل احلقوق السياسية واملدنية، حيث 
يعد إطالق االسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان وانطالق احلوار الوطني فرصة حقيقية إلجراء إصالحات سياسية متدرجة بدوافع وطنية 

)داخلية( تعزز من مكانتها عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.    
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امللف املرصي - العدد  100 - ديسمرب 2022

االضـــــــــطـــــــــراب 
والسعي  العالمي 
في  التكيف  إلــى 

عام 2022

د. علي الدين هالل

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

عندما يسعى املرء إىل تقديم صورة إمجالية عام حدث يف عامل ميلء 
وحملًيا،  وإقليمًيا  دولًيا  املتوالية  واألزمات  الرسيعة  باألحداث 
وتفاصيلها،  األحداث  رصد  مستوى  يتجاوز  أن  عليه  ينبغي  فإنه 
وحياول استخالص االجتاهات العامة للتطور، وبالطبع مع عرض 

األحداث واألمثلة الدالة عىل هذه االجتاهات.
واملفهوم النظري الذي تستند إليه املقالة، من أجل حتليل وفهم ما 
 Turbulence »االضطراب«  مفهوم  هو  ظواهر،  من  بنا  حييط 
الذي اقرتحه عامل السياسة األمريكي »جيمس روزيناو« يف كتاب 
السياسة  يف  »االضطراب  عنوان  حتت   1990 عام  يف  صدر  له 
العامل  أن  فيه  كتب  حيث  واالستمرارية«؛  التغري  نظرية  العاملية: 
التقلبات املضطربة  يدخل مرحلة من االضطراب والتحوالت أو 
وعدم النظام، والتي تتضمن سامت الفوىض والتغيري غري املنضبط. 
سلوك  حتكم  التي  واملعايري  القيم  اهتزاز  يف  ذلك  مظاهر  وتتمثل 
الدول، وازدياد ممارساهتا املخالفة لقواعد القانون الدويل املستقرة 
واملتضمنة يف ميثاق األمم املتحدة. فضاًل عن انتشار عنارص القوة 
بني عدد أكرب من الدول مما يؤدي إىل دور أكرب للقوى اإلقليمية، 
املستوى  الدول عىل  وتراتبية )هرياركية(  القوة  اهتزاز هيكل  وإىل 

العاملي. 
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حتوالت العامل واإلقليم يف 2022
أسامه  ما  دور  بروز  أيًضا،  االضطراب  هذا  مظاهر  ومن 
إىل  يؤدي  والذي  الفرعية«،  »اجلامعات  مفهوم  »روزيناو« 
إضعاف مؤسسات الدول وعدم قدرهتا عىل الوفاء بمهامها. 
انترشت  التي  املتطرفة  التنظيامت  املفهوم مثاًل إىل  ويشري هذا 
واإلرهاب  العنف  سالح  واستخدمت  الدول  من  الكثري  يف 
لتحقيق أهدافها السياسية، وأيًضا إىل تنظيامت اجلريمة املنظمة 
وجتارة املخدرات واالجتار بالبرش، إىل غري ذلك من اجلامعات 
الدولة وحمارصهتا. وهو  دور  إىل حتجيم  نشاطها  يؤدي  التي 
ما ُسمي يف أدبيات علم السياسة بمفاهيم »الدولة الرخوة«، 

و»الدولة اهلشة«، و»الدولة الفاشلة«.
يف هذا اإلطار، يمكن النظر إىل ما حدث يف عام 2022 عىل 
أنه حلقة مهمة -وربام تكون فاصلة- يف مسلسل االضطراب 
أوروبا  ُكربى يف  حرب  نشوب  ناحية  من  فقد شهد  العاملي. 
العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  مثيلها  العجوز  القارة  تشهد  مل 
الثانية، وتصاعد لألزمات اإلنسانية احلادة املرتبطة بالنازحني 
وازدياد  واملجاعات،  الغذاء  نقص  من  واملعاناة  والالجئني، 
شهد  كام  املناخية.  التغريات  عىل  املرتتبة  السلبية  املظاهر 
عامة  لسياسات  الدول  اتباع  ُأخرى،  ناحية  من   2022 عام 
والتقليل من  للتكيف  والسعي  التطورات،  للتعاُمل مع هذه 

تداعياهتا السلبية واملدمرة يف بعض األحيان. 
التالية  املحاور  خالل  من  املقالة  تسعى  سبق  ما  سياق  ويف 
شهدها  التي  للتطورات  الرئيسية  العامة  االجتاهات  مناقشة 

العامل خالل العام 2022 دولًيا وإقليمًيا وحملًيا.

إلى  وصواًل  الغربية  والكتلة  روسيا  بني  التوتر  تصاعد  أواًل: 
احلرب الروسية في أوكرانيا

فرباير   24 يف  بوتني«  »فالديمري  الرويس  الرئيس  قرار  جاء 
2022 ببدء العمليات العسكرية ضد أوكرانيا نتيجة لتوترات 
وأزمات بني موسكو والدول الغربية عىل مدى شهور وسنني. 
فيها  وقع  الشهر  هذا  مطلع  يف  للصني  بزيارة  قيامه  وبعد 
الرئيسان الرويس والصيني بياًنا ُمشرتًكا أشار إىل بداية حقبة 
جديدة يف العالقات الدولية. متثلت هذه التوترات واألزمات 
باالعتداءات  للغرب  احلليفة  ألوكرانيا  موسكو  اهتام  يف 
يف  الروس  يسكنها  التي  األقاليم  عىل  املتتالية  العسكرية 
2014 والتي كانت قد أعلنت خروجها  الدونباس منذ عام 
عن سيطرة احلكومة األوكرانية وأقامت ُحكاًم ذاتًيا فيها بدعم 
األطلنطي  حلف  لتوسع  روسيا  معارضة  وكذلك،  رويس. 
رشًقا، وبالذات فكرة دعوة أوكرانيا لالنضامم للحلف، والتي 
رفضتها موسكو موضحة بأن ذلك يمثل خطًرا مبارًشا لألمن 

القومي الرويس، وهتديًدا لوجود الدولة الروسية. 

مستمرة-  مازالت  -واحلرب  الصعب  من  أنه  الرغم  وعىل 
األمر  أن  إال  عليها،  امُلرتتبة  واآلثار  انتهائها  بكيفية  التنبؤ 
املتحقق من أحداث عام 2022 تشري إىل أهنا حرب طويلة مل 
يكن من املمكن حسمها بعد فرتة قصرية، وأهنا حرب بالوكالة 
بني روسيا من ناحية، والكتلة الغربية وحلف األطلنطي من 
ناحية ُأخرى تتم عىل األرض األوكرانية. وأن االسرتاتيجية 
آلن  رويس؛  بانتصار  السامح  عدم  هي  الغرب  يتبناها  التي 
الروسية  الشهية  يفتح  سوف  دوله  اعتقاد  حسب  ذلك  
قاسية  جمموعة  الغربية  الدول  طبقت  فقد  ولذلك،  للتوسع. 
»خنق«  هبدف  واملالية  والتجارية  االقتصادية  العقوبات  من 
االقتصاد الرويس، وتقليل قدرته عىل دعم احلرب ومتويلها. 

أدت احلرب إىل إحياء دور حلف األطلنطي وانضامم السويد، 
التي متلك حدوًدا مع روسيا-  الدول  وفنلندا -وكالمها من 
إىل احللف، وتكريس الزعامة األمريكية للحلف ويف قيادهتا 
تقلصات  إىل  االقتصادية  العقوبات  أدت  وقد  ألوروبا. 
حادة يف أوروبا ودول العامل، سوف يتم التعرض هلا يف البند 

اخلامس أدناه.
وعىل صعيد الدعم العسكري ألوكرانيا، زود الغرب أوكرانيا 
القدرات  تقدًما وفتًكا، مما أدى إىل دعم  أكثر  نوعية  بأسلحة 
دفع  والذي  احلرب،  أمد  وإطالة  األوكرانية،  العسكرية 
باستخدام  التلويح  إىل   2022 سبتمرب  يف  الرويس  الرئيس 
السالح النووي إذا تعرض وجود روسيا للخطر، فضاًل عن 
أسلحة  بتطوير  تقوم  أوكرانيا  أن  من  أكتوبر  يف  العامل  حتذير 

إشعاعية، وهو ما سارعت الدول الغربية بنفيه.

ثانًيا: استخدام العنف في إدارة التفاعالت السياسية 
شهد العامل أربعة أنامط من استخدام القوة العسكرية والعنف 

يف إدارة العالقات السياسية وهي، كالتايل: 
1 - احلروب األهلية

أو  الواحدة  الدولة  أبناء  بني  االقتتال  إىل  تشري  التي  وهي 
أثيوبيا  يف  وذلك  أفريقيا؛  يف  احلال  هو  مثلام  الواحد  الوطن 
بني احلكومة املركزية وإقليم تيجراي، ويف تشاد بني السلطة 
ويف  تشاد،  يف  والوفاق  التغيري  جبهة  ومتمردي  املركزية 
الكونغو الديمقراطية التي حققت فيها القوات املتمردة تقدًما 
يف رشق البالد. ويف الدول العربية، مثل ليبيا وسوريا واليمن. 
الداخلية،  أو  األهلية  والرصاعات  باحلروب  تسميتها  ورغم 
فإن األطراف اإلقليمية والدولية تقوم بدور أسايس يف دعم 

األطراف املتحاربة عسكرًيا وسياسًيا.
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2 - أنشطة التنظيامت املتطرفة

بأعامل  وتقوم  أهدافها  لتحقيق  العنف  تستخدم  التي  وهي 
إرهابية بقصد ترويع الناس، وهز ثقة املواطنني يف قدرة الدولة 
الصومال،  يف  القاعدة  تنظيم  ذلك  أمثلة  ومن  محايتهم.  عىل 
وبالد املغرب العريب، واليمن، وتزايد وجود عنارص التنظيم 
يف أفغانستان بعد خروج القوات األمريكية يف عام 2021 مما 
وعنارص  طالبان  بقيادة  األمن  قوات  بني  مصادمات  إىل  أدى 
داعش، وتنظيم داعش يف سوريا والعراق، ومايل، والنيجر، 
والكونغو الديمقراطية وشامل موزمبيق، ومجاعة بوكو حرام 
الكامريون والنيجر،  امتد إىل  ُثم  نيجرييا  بدأ نشاطها يف  التي 

وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا. 
3 - االنقالبات العسكرية

إهنا  إال  العامل،  يف  فرتة  منذ  حدوثها  تراجع  من  الرغم  فعىل 
شهدت  حيث  2022؛  عام  يف  أفريقيا  يف  الظهور  إىل  عادت 
بوركينافاسو انقالًبا عسكرًيا يف يناير 2022، ثم تاله انقالب 
توىل  والذي  تراوري  إبراهيم  اجلنرال  بقيادة  أكتوبر  يف  آخر 
رئاسة اجلمهورية. ومل يكن هذا االنقالب بعيًدا عن التناُفس 
أمريكا  وحذرت  الروسية،  فاجنر  قوات  دعمته  فقد  الدويل 

قادة االنقالب من مغبة حتاُلفهم مع موسكو. 
ضد   2022 مايو  شهر  يف  انقالب  حُماولة  وقعت  مايل  ويف 
املجلس العسكري الذي وصل إىل احُلكم يف مايو 2021 عرب 
العسكري  انقالب عسكري. واستمرت تداعيات االنقالب 
بني  واملفاوضات   2021 سبتمرب  يف  حدث  الذي  غينيا  يف 
النظام العسكري، واملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

)منظمة االيكواس(. 
4 - احلروب بني الدول 

بني  واحلرب  أوكرانيا،  يف  الروسية  احلرب  مقدمتها  يف  تأيت 
أذربيجان وأرمينيا. كام حدثت توترات وهتديدات عسكرية مل 
وتايوان  الصني  مثلام حدث يف حالة  احلرب،  إىل درجة  تصل 
الشيوخ  جملس  رئيسة  بيلويس  نانيس  السيدة  زيارة  أعقاب  يف 
العسكري  الفعل  ورد  أغسطس،  يف  تايوان  إىل  األمريكي 
الصيني عليها. فضاًل عن إجراء كوريا الشاملية لتجارب إطالق 
صواريخ باليستية يف أكتوبر مما اعتربته اليابان وكوريا اجلنوبية 
هتديًدا ألمنها، واستمرارها يف إطالق املزيد من الصواريخ كرد 
فعل عىل امُلناورات اجلوية العسكرية التي جُترهيا كوريا اجلنوبية 
بالتعاون مع الواليات امُلتحدة. باإلضافة إىل التهديدات املتبادلة 
بني تركيا واليونان وقربص يف رشق البحر األبيض املتوسط، 

وكذلك التوترات بني اهلند وباكستان بشأن مشكلة كشمري. 

العام  هذا  من  أغسطس  شهر  شهد  تقدم،  ما  جانب  وإىل 
نشوب مواجهة مسلحة بني حركة اجلهاد اإلسالمي واجليش 
الذي  نفسه  الوقت  يف  مرصية،  بوساطة  انتهت  اإلرسائييل، 
ضد  املقاومة  عمليات  يف  تصاعًدا  الغربية،  الضفة  شهدت 
الكتائب  بروز  عن  فضاًل  اإلرسائيليني،  واملستوطنني  اجلنود 
نابلس يف شهر  برزت يف  املسلحة مثل عرين األسود، والتي 
سبتمرب، عىل غرار »كتيبة جنني« التي سبق وتشكلت يف عام 

.2021

ثالًثا: انتظام العملية السياسية ودور املؤسسات
إذا كانت بعض الدول شهدت حروًبا ورصاعات، فإن دواًل 
أخرى انتظم فيها عمل مؤسساهتا عىل النحو املنصوص عليه 
االنتخابات  أجريت  فقد  املثال،  سبيل  وعىل  دساتريها.  يف 
املستقرة،  الديمقراطيات  دول  من  عدد  دساتري  يف  الربملانية 

وتلك الناشئة. 

أجريت  املستقرة(،  الديمقراطيات  )دول  مستوى  فعىل 
وفرنسا  مارس،  يف  اجلنوبية  وكوريا  أسرتاليا  يف  االنتخابات 
يف أبريل، وإيطاليا يف سبتمرب، كام ُأجريت انتخابات التجديد 
امُلتحدة  الواليات  يف  والنواب  الشيوخ  ملجليس  النصفي 
تغيري  إىل  االنتخابات  هذه  بعض  نتائج  وأدت  نوفمرب.  يف 
نسبة  انخفضت  فرنسا،  ففي  دوهلا.  يف  السياسية  التوازنات 
وكان  ماكرون.  للرئيس  املؤيد  احلاكم  االئتالف  نواب  عدد 
الشعبوية  األحزاب  فازت  حيث  إيطاليا؛  يف  األكرب  التأثري 
ميالنو  جورجينا  السيدة  وتولت  الربملان  مقاعد  بأغلبية 
منصب رئيس الوزراء لتصبح أول سيدة تتوىل هذا املنصب 

يف إيطاليا.

اململكة  يف  السيايس  النظام  واجه  العام)2022(،  هذا  يف 
املتحدة حتدي وفاة امللكة اليزابيث الثانية بعد حكم دام نحو 
وخمالفة  الربيطانية  احلكومة  إدارة  سوء  وحتدي  سنة،  سبعني 
أثناء أزمة  رئيسها بوريس جونسون لقواعد احلظر املفروضة 
جائحة كوفيد 19، مما أدى إىل ُسخط الرأي العام واستقالته، 
ثم الفشل الرسيع خلليفته ليز تراس بعد أربعني يوًما، واختيار 

رئيس وزراء ثالث وهو رييش سوناك.

ُأجريت  فقد  الناشئة(،  )الديمقراطيات  بخصوص  أما 
االنتخابات الربملانية والرئاسية يف الفلبني وكولومبيا يف شهر 
شهر  يف  والربازيل  أغسطس،  شهر  يف  وأنجوال  وكينيا  مايو، 
أكتوبر، واالنتخابات النيابية يف املجر يف شهر أبريل، والبوسنة 

يف شهر أكتوبر.
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واتصااًل بذلك، فقد انعقد املؤمتر العرشين للحزب الشيوعي 
الصيني يف شهر أكتوبر؛ حيث تم إعادة انتخاب يش جينبينج 

أميًنا عاًما للحزب ورئيًسا للدولة للمرة الثالثة. 
مرشوع  عىل  االستفتاء  إجراء  تم  العريب(،  )املستوى  وعىل 
يف  سعيد  قيس  الرئيس  من  املقدم  اجلديد  التونيس  الدستور 
يوليو، وهو الدستور الرابع منذ االستقالل والذي غري شكل 
الدعوة  ومتت  الرئايس،  إىل  الربملاين  النظام  من  احلكم  نظام 

إلجراء االنتخابات الترشيعية يف ديسمرب. 
وانتهت األزمة السياسية يف العراق التي أعقبت االنتخابات 
فشل  يف  متثلت  والتي   2021 يف  أجريت  التي  الترشيعية 
التوافق عىل اختيار  املتناحرة يف  السياسية  األحزاب والكتل 
رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء، وراوحت األزمة مكاهنا 
اللطيف  عبد  انتخاب  تم  عندما  أكتوبر  حتى  العام  طوال 
رئيًسا  السوداين  شياع  وحممد  للجمهورية،  رئيًسا  رشيد 

للوزراء. 
)اجلمود وعدم  وهناك دول أخرى شهدت مظاهر شتى من 
االستقرار السيايس(، أبرزها حالة لبنان؛ حيث تعقدت األزمة 
السياسية والدستورية بعد انتهاء والية الرئيس ميشيل عون يف 
أول نوفمرب دون اختيار الربملان لرئيس جديد، مما أوجد حالة 
من » الشغور« الرئايس يف الوقت الذي ال توجد فيه حكومة 
التي  السودان  حالة  وكذلك  البالد.  شئون  إدارة  من  تتمكن 
تتوىل  التي  اجليش  قيادة  بني  الرصاع  حالة  استمرار  شهدت 
احلكم وقوى احلرية والتغيري. ومع أن الطرفني قد توصال إيل 
فإنه  جديدة  انتقالية  مرحلة  عن  واإلعالن  ديسمرب  يف  اتفاق 
ليس من الواضح بعد مدي وجود توافق سيايس عام بشأهنا 

أو التأكد من تنفيذها
 14 من  ابتداًءا  إيران  شهدت  اإلقليمي،  املستوى  وعىل 
الشعبية  واالضطرابات  املظاهرات  من  موجة  سبتمرب 
احتجازها  بعد  رشطة  خمفر  يف  أميني  مهسا  الفتاة  وفاة  بعد 
بواسطة رشطة األخالق بتهمة خمالفة قواعد الزي الرشعي. 
النووي  االتفاق  إحياء  مفاوضات  وصلت  وخارجًيا، 
طريق  إىل  العام  هذا  شهور  أغلب  تواصلت  التي  اإليراين 
تستطيع  وطهران  واشنطن  من  أًيا  أن  يبدو  وال  مسدود، 
بالدرجة  به  تثق  أهنا  أو  اآلخر،  الطرف  ملطالب  االستجابة 
يف  أجريت  إرسائيل،  ويف  االتفاق.  توقيع  إىل  تدفعها  التي 
يف  اخلامسة  للمرة  الكنيست  انتخابات  نوفمرب  من  األول 
املتطرف  اليمني  أحزاب  فوز  عن  وأسفرت  سنوات  أربع 

نتنياهو. بقيادة 

رابًعا: التفاعالت على مستوى العالقات بني الدول العربية
أنامط  استمرت  العربية،  الدول  بني  العالقات  مستوى  عىل   
التفاعالت والتنافسات بينها، وان كان أبرزها حدوث تدهور 
يف العالقات بني اجلزائر واملغرب. ويف املقابل، تبلور التنسيق 
التعاون اخلليجي ومرص واألردن والعراق،  بني دول جملس 
انعقد خالل  الذي  التي شاركت يف مؤمتر جدة  الدول  وهي 
زيارة الرئيس األمريكي بايدن إىل السعودية يف يوليو، والذي 
املوقف  عن  خمتلفة  مواقف  العرب  القادة  أغلب  فيه  اظهر 
يف  تأكد  الذي  األمر  وهو  املنطقة،  قضايا  جتاه  األمريكي 
الشهور التالية يف رد الفعل األمريكي عىل قرار جمموعة دول 
»أوبك +« عىل خفض اإلنتاج، وزيارة الشيخ حممد بن زايد 
رئيس دولة األمارات لروسيا يف أكتوبر. كام انعقد مؤمتر القمة 
نوفمرب،  شهر  مطلع  يف  اجلزائر  يف  والثالثني  احلادي  العريب 
التاريخ مع ذكرى عزيزة لدي اجلزائريني وهي  ويتوافق هذا 

انطالق الثورة اجلزائرية عام 1954.

خامًسا: غضب الطبيعة
مل تكن الطبيعة رحيمة بالبرش يف عام 2022، وتعددت مظاهر 
غضبها يف الفيضانات واألعاصري واحلرائق التي أصابت العديد 
من أرجاء العامل. وقد ربط الباحثون هذه الظواهر بالتغريات 

املناخية واالحتباس احلراري وارتفاع درجات احلرارة.
أكثر  هي  األسيوية  القارة  كانت  بالفيضانات،  يتعلق  ففيام 
عىل  املرتتبة  الفيضانات  ألخطار  تعرضت  التي  القارات 
من  جمموعة  أسرتاليا  شهدت  حيث  األمطار؛  هطول 
السواحل  عىل  يوليو(   - )فرباير  الشهور  خالل  الفيضانات 
الرشقية يف والية نيو ساويث ويلز التي تقع العاصمة سيدين 
من  شخص  ألف   50 من  يقرب  ما  إجالء  إىل  أدى  مما  فيها، 
إىل  مياجي  الفيضانات يف حمافظة  أدت  اليابان،  منازهلم. ويف 

إجالء نصف مليون شخص.
كام شهدت بنجالديش وواليات الشامل الرشقي يف اهلند يف 
شهور الصيف كوارث متالحقة بسبب األمطار والعواصف 
اجليش  بنجالديش  استخدمت حكومة  يونيو،  الرعدية. ويف 
ُأغرقت  أن  بعد  املياه  حارصهتم  شخص  مليون   2 ملساعدة 
أراضيهم ومنازهلم. ويف سبتمرب، قامت السلطات يف البلدين 
حارصهتم  شخص  مليون   9.5 إىل  للوصول  مضنية  بجهود 
يف  األمطار  وتسببت  هبم.  االتصال  سبل  وتقطعت  املياه 
يف  الصني  جنوب  يف  أرضية  واهنيارات  فيضانات  حدوث 

مقاطعات شانيس وسيتشوان وقانسو. 
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أما أكرب كارثة فيضانات شهدها العامل يف هذا العام فقد كانت 
يف باكستان التي واجهت كارثة إنسانية واقتصادية وعمرانية 
الصيف  شهور  خالل  املوسمية  األمطار  هطول  بسبب 
من  شاسعة  مساحات  إغراق  إىل  أدت  متوقع  غري  بكميات 
ألف   266 حواىل  أي  باكستان  مساحة  بثلث  تقدر  األرايض 
ما  أي   - إنسان  مليون   33 من  أكثر  وإجبار  مربع،  كيلومرت 
يقارب سبع عدد ُسكان باكستان الذي يصل إىل 220 مليون 
املياه.  أغرقتها  التي  وقراهم  منازهلم  من  النزوح  نسمة -عىل 

كام تسببت يف مرصع ما يقرب من 1500 شخص. 
املحاصيل  تدمري  إىل  الفيضانات  أدت  فقد  ذلك،  إىل  أضف 
تفاقم مشكلة األمن  إىل  أدى  فيها مما  املاشية  الغذائية ونفوق 
وطرق  جسور  من  التحتية  البنية  وتدمري  البالد،  يف  الغذائي 
األمراض  انتشار  أخطار  وازدياد  ورصف،  كهرباء  وحمطات 
املعدية بني النازحني يف املخيامت خصوًصا مع تدمري عرشات 
إىل  األوضاع  هذه  وأدت  الصحية.  واملراكز  املستشفيات 
إعالن حكومة باكستان حالة الطوارئ العامة للبالد وطلب 

املساعدة الدولية.
ولكن  فيضانات  اأُلخرى  العامل  أماكن  شهدت  العام  هذا  يف 
أورجواي،  بالد  مثل  آسيا،  يف  حدث  مما  أقل  بدرجات 
وباراجواي، واألرجنتني، والربازيل، والسلفادور، وكولومبيا، 
يف  أفريقيا  جنوب  يف  وكذلك  الالتينية،  أمريكا  يف  وفنزويال 
القارة السمراء. أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فلم 
تكن هناك فيضانات تذكر سوى ما حدث يف واليتي كنتاكي 
وميزوري، والفيضان الذي رضب الطريق الرسيع بني مدينتي 

لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا وفينيكس بوالية أريزونا. 
وبالنسبة للحرائق، فقد كان ألوروبا النصيب األوفر؛ حيث 
يف  احلرائق  عدد  متوسط  أمثال  أربعة  وبلغ  عددها،  ارتفع 
اآلالف  مئات  احلرائق  والتهمت  املاضية.  عاًما  عرش  الستة 
األبحاث  مركز  لتقدير  ووفًقا  الغابات،  يف  األشجار  من 
املشرتك التابع لالحتاد األورويب، فإنه حتى أغسطس 2022 
فإن احلرائق التهمت أشجار الغابات يف مليون و484 ألف 
فيها  انترشت  التي  الدول  أبرز  وكان  االحتاد.  دول  يف  فدان 
احلرائق هي: اململكة املتحدة، والربتغال، وفرنسا، وإسبانيا، 
إىل  احلرائق  هذه  وترجع  وإيطاليا.  وسلوفينيا،  واليونان، 
الصيف  شهور  يف  احلرارة  لدرجات  االستثنائي  االرتفاع 
والتي حققت أرقاًما مل تشهد أوروبا مثياًل هلا منذ وقت بعيد.
األمريكية سلسلة  كاليفورنيا  بذلك، شهدت والية  واتصاال 
من احلرائق بسبب اجلفاف ابتداًءا من شهر يناير. كام شهدت 

آسيا،  ويف  مدهنا.  بعض  يف  حرائق  الكندية  الربتا  مقاطعة 
درجة  ارتفاع  بسبب  احلرائق  بعض  وباكستان  اهلند  شهدت 
املغرب  يف  احلرائق  اندلعت  األفريقي،  الشامل  ويف  احلرارة. 

واجلزائر وبشكل أقل يف تونس.

أما بخصوص األعاصري، فقد شهدت أمريكا إعصارين مُها: 
فيونا يف والية بورتوريكو -والذي امتد تأثريه إىل مقاطعة نوفا 
اسكوشيا بكندا- وإعصار إيان الذي رضب شواطئ جنوب 
غرب والية فلوريدا وتأثرت به واليتا شامل وجنوب والية 
كارولينا. كام شهدت قارات العامل األخرى بعض األعاصري 
مثلام حدث يف الصني، واليابان يف آسيا، ومدغشقر يف أفريقيا، 
وجواتيامال وبنام وهندوراس ونيكارجوا واملكسيك يف أمريكا 

الالتينية. 

أضف إىل ُكل ما تقدم، جمموعة اهلزات األرضية والزالزل 
بلغت  التي  تِلك  بمعيار  أخذنا  وإذا  العامل  شهدها  التي 
زالزل  فحدثت  رخرت،  مقياس  عىل  وأكثر  درجات  مخس 
سومطرة  وجزيرة  والفلبني،  تايوان،  وغرب  الصني،  يف 
يف  يلامز  اردينج  وحمافظة  اجلنوبية،  وكوريا  بإندونيسيا، 
شيكوتان  وجزيرة  إيطاليا،  وجنوب  آسيا.  يف  تركيا  جنوب 
املكسيك  وغرب  أوروبا،  يف  روسيا  يف  بايكال  وبحرية 
ويف  املغرب،  يف  زلزاالن  حدث  كام  الالتينية.  أمريكا  يف 

السعودية شامل غرب تبوك.

سادًسا: الضغوط االقتصادية واالضطرابات االجتماعية

السلبية  اآلثار  من  التعايف  يف  تبدأ  العامل  اقتصادات  كادت  ما 
جلائحة كوفيد 19، حتى طرحت احلرب الروسية-األوكرانية 
التداعيات  وخاصة  االقتصادات،  هذه  عىل  الكئيبة  ظالهلا 
التي ترتبت عىل العقوبات االقتصادية القاسية التي فرضتها 
الِظالل،  هذه  أبرز  من  وكان  موسكو.  عىل  الغربية  الدول 
ارتفاع أسعار النفط والغاز وصواًل إىل وقف إمدادات الغاز 
الرويس إىل أوروبا، وموجة التضخم وارتفاع األسعار، وأزمة 
النقص يف تصدير احلبوب من روسيا  الغذائي بسبب  األمن 
ذلك،  شأن  من  وكان  اإلمداد.  سالسل  وتعثر  وأوكرانيا، 
الواليات  ففي  العامل؛  دول  عىل  االقتصادية  الضغوط  تزايد 
املتحدة مثاًل، ارتفعت أسعار الطاقة إىل الدرجة التي هدد فيها 
برضورة  األمريكية  النفط  رشكات  أكتوبر  يف  بايدن  الرئيس 
وأشارت  جتاهها.  إجراءات  يتخذ  سوف  وإال  إنتاجها  رفع 
التقارير إىل تدهور أوضاع االقتصاد الكيل األمريكي وتراجع 

الناتج املحيل اإلمجايل.  
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ويف أوروبا، ازدادت املخاوف بشأن شتاء قارص، وانخفضت 
ويف  عقود.  منذ  مستوى  أدنى  إىل  الدوالر  جتاه  اليورو  قيمة 
 ،2022 سبتمرب   8 بتاريخ  األورويب  املركزي  للبنك  تقرير 
توقع انخفاًضا كبرًيا يف ُمعدل النمو االقتصادي لدول االحتاد 
األورويب من نسبة 3.1 % عام 2022 إىل نسبة 0.9 % يف عام 
الدويل  النقد  صندوق  تقدير  كان  االجتاه  نفس  ويف   ،2023
النمو  بانخفاض معدل  وارتبط ذلك   .2022 أكتوبر   11 يف 
نمو  ُمعدل  حققت  التي  األورويب  االحتاد  لدول  االقتصادي 
5.3 عام 2021، انخفض إىل 2.8 يف عام 2022، لينخفض 

امُلعدل امُلتوقع إىل 2.3 عام 2023. 
نسبة  وصلت  أورويب،  اقتصاد  أكرب  ُتعترب  التي  أملانيا،  ويف 
التضخم إىل أعىل مستوى هلا منذ ربع قرن، وتم إعادة استخدام 
الفحم احلجري يف حمطات إنتاج الكهرباء، وقدمت احلكومة 
ملواجهة  والرشكات  للمستهلكني  كدعم  يورو  مليار   200
ارتفاع أسعار الطاقة، وأصدرت قواعد لتقنني استهالك الغاز 
الطبيعي. وتم تنشيط العمل بصندوق االستقرار االقتصادي 
املخصص ملواجهة األزمات، وهو الذي استخدم من قبل يف 
مواجهة األزمة املالية العاملية يف عام 2009، وجائحة كوفيد 
من  واخلرباء  املسئولني  من  الكثري  وحذر   .2020 عام   19
اقتصادية  أزمة  إىل  أملانيا  يف  الطاقة  أزمة  تتحول  أن  إمكانية 

واجتامعية. 
األورويب  االحتاد  دول  حكومات  سعت  السياق،  هذا  يف 
فرنسا  فأبرمت  الرويس،  الغاز  إمدادات  عن  بدائل  إجياد  إىل 
أيضًا  ولكن  للرشاء  فقط  ليس  اجلزائر  مع  اتفاقات  وإسبانيا 
أيضًا  وتواصلت  جديدة.  غاز  آبار  عن  والبحث  لالستثامر 
مع نيجرييا لرشاء الغاز منها ونقله عرب خط أنابيب يمر بعدة 
دول أفريقية ويصل طوله إىل أكثر من 2500 ميل وصواًل إىل 

املغرب، كام تم رشاء الغاز من مرص. 
الدول  شهدت  االقتصادية،  الضغوط  هذه  مواجهة  ويف 
من  عدد  يف  متثلت  احتجاجية  ُعاملية  حتركات  األوروبية 
املثال،  سبيل  عىل  فرنسا  ففي  واإلرضابات.  املظاهرات 
من  زاد  مما  توتال  لرشكة  التابعة  النفط  مصايف  ُعامل  أرضب 
سوداء  ُسرتات  ترتدي  جمموعات  ونظمت  الطاقة.  أزمة 
املحال واشتبكت  بتحطيم واجهات بعض  ُمظاهرات قامت 
مظاهرات  اليسارية  األحزاب  نظمت  كذلك،  الرُشطة.  مع 
140 ألف ُمتظاهر. ويف  يف سبتمرب شارك فيها ما يقرب من 
فيه  شارك  بإرضاب  العام  النقل  ُعامل  قام  امُلتحدة،  اململكة 
احلديدية  السكك  شبكة  توقف  إىل  أدى  عامل  ألف   115
واملرتو يف أغسطس. وأصدرت جمموعة من النقابات الُعاملية 

يف أملانيا وإسبانيا بيانات ُتطالب برفع األجور وقاموا بتعليق 
العمل يف عدد من امُلنشآت الصناعية. 

سابًعا: الفقر واملجاعات والالجئون 
إذا كانت الضغوط االقتصادية قد أثرت عىل معدالت النمو 
االقتصادي، وخدمات دولة الرفاهية يف الدول املتقدمة، فإن 
االقتصادات  ذات  النامية  الدول  إيالمًا عىل  أكثر  كان  وقعها 
اهلشة وخصوصًا مع ارتفاع أسعار احلبوب واألسمدة بسبب 
احلرب يف أوكرانيا. فقد أدت هذه الضغوط إىل تعميق أزمتها 
وتوقع  الديون  عبء  وازدياد  واالجتامعية،  االقتصادية 
انخفاض إنتاج حماصيل الذرة والقمح واألرز، وانتشار نسب 

الفقر، وتفاقم أزمة الغذاء. 
من  العديد  يف  التغذية  سوء  ظواهر  انتشار  إىل  أدى  ما  وهو 
البلدان النامية، والتي وصلت بعضها إىل شفا املجاعة. وأدت 
احلروب والرصاعات املحلية من ناحية، واجلفاف والتصحر 
الذين  والالجئني  النازحني  من  موجات  إىل  ثانية  ناحية  من 
اضطروا إىل ترك قراهم ومساكنهم ونزحوا إىل أماكن أخرى 

داخل الدولة أو جلأوا إىل دول أخرى.
الدويل  للبنك  تقرير  فحسب  الديون،  بموضوع  بدأنا  فإذ 
دوالر  تريليون   293 من  العامل  دول  ديون  إمجايل  ارتفع  فقد 
نشوب  بعد  شهور  عدة  غضون  يف  دوالر  تريليون   303 إىل 
النامية فقد ارتفعت إىل  الدول  أما ديون  احلرب يف أوكرانيا. 
من  منها  كثرًيا  وأن  قرن،  نصف  منذ  مسبوقة  غري  معدالت 
امُلتوقع أن يتعثر يف الوفاء بأقساط الديون ويلجأ إىل صندوق 

النقد الدويل للمساعدة.  
أضف ملا سبق، فقد أدت األوضاع امُلرتدية يف كثري من الدول 
النامية نتيجة جلائحة كوفيد 19 واحلرب يف أوكرانيا إىل انتشار 
نسب الفقر وعدد الُفقراء. ووفقًا لتقديرات البنك الدويل يف 
 100-75 بني  ما  يقع  أن  املحتمل  من  فإنه   ،2022 أبريل 
 2022 عام  وأن  العام.  هذا  املدقع  الفقر  هوة  يف  فرد  مليون 
قد يكون ثاين أسوأ عام )بعد 2020( يف جهود مكافحة الفقر 
األمم  أصدرته  الذي  البيان  وحسب  الفقراء.  عدد  وازدياد 
للفقر«،  العاملي  »اليوم  وهو   2022 أكتوبر   17 يوم  املتحدة 
نصفهم  فرد  مليار   1.3 إىل  وصل  العامل  يف  الفقراء  عدد  أن 
الساحقة تعيش  تقريبًا من األطفال والشباب، وأن غالبيتهم 

يف الدول النامية. 
الدول  من  كثري  يف  التغذية  بسوء  الفقر  نسب  ازدياد  وارتبط 
النامية. ويف أفريقيا حذر عدد من وكاالت األمم امُلتحدة من 
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تعرض  ومن  للمجاعة،  اليمن  يف  فرد  مليون   17.4 تعرض 

22 مليون فرد يف منطقة القرن األفريقي لنفس املصري. 

مساكنهم  ُمغادرة  إىل  الناس  من  ُمتزايدة  أعداد  اضطرت  كام 
احلروب  أو  والتصحر  اجلفاف  ظروف  بسبب  قرًسا  وُقراهم 
والرصاعات املحلية. وحسب تقرير املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشئون الالجئني يف مايو، فإن عدد الالجئني يف العامل 
ارتفع من 89.3 مليون يف 2021 إىل 100 مليون يف 2022 
وأن هذا هو أكرب عدد منذ هناية احلرب العاملية الثانية منذ أن 
بدأت املفوضية بتسجيل ورصد األرقام. وأضاف التقرير أن 
منهم 16 مليون يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وأن 
التي خرج منها الجئون هي سوريا، وأوكرانيا،  الدول  أكثر 

وأفغانستان، وجنوب السودان، وميانامر.

فضاًل عام سبق، ألقت أحداث عام 2022 العاملية واإلقليمية 
بتداعياهتا عىل مرص، فمن ناحية سعت مرص للتكييف وإعادة 
حتديد أولويات السياسات العامة عىل ضوئها؛ حيث استمرت 
حركة التشييد والبناء وتطوير البنية التحتية، واستمرت قدرة 

سلطات األمن عىل متابعة األنشطة اإلرهابية ووأدها. 

املرتتبة  االقتصادية  الضغوط  برزت  أخرى،  ناحية  ومن 
فوائد  أقساط  سداد  عبء  واتضاح  أوكرانيا،  يف  احلرب  عىل 
الدين، والنقص الواضح يف حجم استثامرات القطاع اخلاص 
مسامهة  نسبة  وتراجع  املبارش،  األجنبي  واالستثامر  املرصي 
ازدياد  إىل  أدى  مما  املحيل،  القومي  الناتج  يف  اخلاص  القطاع 

واملالية  االقتصادية  السياسات  يف  النظر  إلعادة  الدعوات 
والنقدية. وجاء املؤمتر االقتصادي يف هناية أكتوبر ليربز اجتاه 
احلكومة نحو االستجابة للعديد من تلك الدعوات، والذي 
عىل  اخُلرباء  ُمستوى  عىل  االتفاق  عن  اإلعالن  ُمبارشة  تاله 
ذلك  وسبق  ملرص.  الدويل  النقد  صندوق  من  جديد  قرض 
لإلعداد  أبريل   26 يف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  دعوة 
املؤيدة  السياسية  والقوى  األحزاب  فيه  تشارك  حلوار وطني 
يمكن  التي  املشرتكة«  »املساحات  عن  للبحث  واملعارضة 

إبرازها والبناء عليها. 
ِختاًما، يمكن التساؤل أين يقع عام 2022 من أحداث العامل 
يف العرص احلديث؟ لقد توافق هذا العام مع أكثر من مناسبة 
طالسم  فك  تم  سنة  مائتي  من  العام  هذا  مثل  ففي  تارخيية، 
توت  مقربة  اكتشاف  تم  عام  مائة  ومن  اهلريوغليفية،  اللغة 
عنخ آمون، وإهناء احلامية الربيطانية عىل مرص وصدور إعالن 

28 فرباير 1922.
أن  األرجح  من  ُكربى  أحداًثا  أيًضا،   2022 عام  شهد  كام 
ُتسجلها ذاكرة التاريخ، والتي شملت دورة األلعاب الشتوية 
األوليمبية يف الصني يف شهر فرباير، وانتهاء املعرض العاملي 
20« يف ديب بدولة اإلمارات يف مارس والذي تأخر  »اكسبو 
املتحدة  األمم  مؤمتر  وانعقاد  اجلائحة،  بسبب  عاًما  انعقاده 
لكرة  العامل  وكأس  نوفمرب،  يف  مرص  يف   »27 »كوب  للمناخ 
التساؤل  يمكن  وأخرًيا  ديسمرب،  نوفمرب-  يف  قطر  يف  القدم 

ماذا سيبقى من عام 2022 للتاريخ؟
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حرب أوكرانيا وحدود 
في  المنتظر  التغيير 

النظام الدولي 

د. حسن أبو طالب

مستشار
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

بدء  منذ  واسًعا،  جدااًل  بشأهنا  ُطرح  التي  املهمة  األسئلة  أحد 
عن  تبحث  زالت  وما   ،2022 فرباير   24 يف  أوكرانيا  يف  احلرب 
مدى  أي  وإىل  الدويل   النظام  عىل  احلرب  بتأثري  تتعلق  إجابات، 
نتائج  كأحد  املتوسط  املدى  يف  جديد  دويل  نظام  يتشكل  سوف 
الغالبية  يرتيث  إجابات عدة، يف حني   السؤال جيد  تلك احلرب؟ 
يف تقديم إجابة حاسمة، السيام وأن احلرب بعد مرور ثامنية أشهر 
مل حُتسم بعد، واملعارك عىل األرض مازالت تشهد حتوالت ميدانية 
كربى متضاربة بني كر وفر وانسحابات أحياًنا وتقدم أحياًنا أخرى 
هلذا الطرف أو ذاك. فضاًل عن ما يرافق تلك املعارك التي ما زالت 
تتوىل  األوكرانية من محالت سياسية ودعائية  األرض  حمصورة يف 
قيادهتا الواليات املتحدة وحلفاؤها األوروبيون للتعريض بالرئيس 
الرويس بوتني شخصًيا، وحتميله مسئولية اندالع احلرب وما جلبته 
العسكرية  التحتية واملعدات  فادحة يف األرواح والبنية  من خسائر 
وغريها، مع إنكار دور السياسات الغربية املناهضة لروسيا، وحقها 

يف  الدفاع عن أمنها القومي يف التمهيد للحرب. 
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حتدثه  سوف  الذي  املتوقع  التغيري  حدود  فهم  أجل  ومن 
يف  حتاول  املقالة  فإن  الدويل،  النظام  يف  األوكرانية  احلرب 
يف  واألوروبية  األمريكية  الضغوط  طبيعة  مناقشة  البداية 
ثم حماولة  بالوكالة،  تشكله من حرب  وما  احلرب،  استمرار 
بخصوص  املطروحة  املتباينة  الغربية  املواقف  حقيقة  فهم 
لتسوية احلرب؟ مع  ُتعد مدخاًل  التفاوض مع روسيا، وهل 
حتليل أبرز املحفزات والعقبات اخلاصة بتغيري النظام الدويل. 
يمكن  وكيف  األمريكية،  للقوة  اهليكلية  العوامل  مناقشة  ثم 
ليس  الدويل  النظام  قيادة  كلًية عن  إزاحتها  أمر  أن جتعل من 
املتوسط، مع حتليل ركائز  أو  القصري  املديني  املتاح يف  باألمر 
روسيا  من  كل  جتاه  األمريكية  املتكامل«  »الردع  اسرتاتيجية 
والصني، وأخرًيا حتليل العوامل التي ترجح من إرجاء قيادة 

الصني للعامل.  

أواًل: الضغوط األمريكية واألوروبية .. احلرب بالوكالة
قبل  ومن  واألورويب،  األمريكي  العسكري  الضغط  يلعب 
ضغط  وهو  احلرب،  استمرار  يف  رئيسًيا  دوًرا  الناتو  حلف 
قبل  من  متوقًعا  يكن  مل  الروسية  القوات  عىل  مسبوق  غري 
املساعدات  تقديم  يف   يتمثل  والذي  الروس،  املخططني 
الصواريخ  شملت  والتي  مستمرة،  مازالت  التي  العسكرية 
املسرية،  والطائرات  املوجهة،  واملدفعية  املديات،  متعددة 
ما  ومنها  واملدرعات،  احلديثة  والتوجيه  الرصد  وأجهزة 
وخمزونات  األمريكي  اجليش  خمازن  من  مبارشة  ُجلب 
ومنها  وإيطاليا،  وبولندا  وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا  جيوش 
األمريكية  السالح  رشكات  من  مبارشة  تصديره  تم  ما 
التحقق  إجراءات  بدون  أوكرانيا  إىل  حتديًدا  والربيطانية 
بعض  ترسب  إىل  غربية  تقارير  وتشري  املعتادة.  والتدقيق 

تلك األسلحة إىل جهات غري معلومة.
وبالتايل، أسهمت تلك املساعدات العسكرية يف رفع قدرات 
اجليش األوكراين، والتعزيز من صموده أمام القوات الروسية، 
بل وتقدمه يف  بعض املحاور، يف  اجلنوب والشامل، وأبرزها 
بعد  خريسون،  مدينة  من  أجزاء  عىل  السيطرة  استعادته 
انسحاب القوات الروسية منها مطلع نوفمرب املايض. كام شمل 
الدعم الغريب تيسري التجنيد والدفع بعدة آالف من املتطوعني 
األوروبيني، وكثري منهم ذوي  خربات عسكرية العالية ملساندة 
العسكري   الغريب   الدعم  خيلو  ال  كذلك  األوكراين.  اجليش 
الروسية  التحركات  املعلومات االستخبارية حول  تقديم  من 
ميدانًيا، والنصائح واالستشارات العملية بكيفية الرد املضاد، 

وإدارة عمليات املواجهة عىل األرض.

املقدم إىل  املسبوق  الغريب غري  الدعم  أن  التنويه إىل  هنا جيب 
سواء  روسيا،  عليه  حصلت  قد  دعم  بأى  يقارن  ال  أوكرانيا 
ما ُيثار بشأن حصول القوات الروسية عىل عدد من الطائرات 
اإلعالم  وسائل  بعض  تزعمه  ما  أو  الصنع،  إيرانية  امُلسرية 
كوريا  توريد  حول  استخباراتية  مصادر  عن  نقاًل  األمريكية 
الرويس،  للجيش  املدفعية  قنابل  من  آالف  عدة  الشاملية 
جانب  من  حمددة  غري  عسكرية  بمساعدات  التلميحات  أو 
الصني. وعدا ما اعرتفت به إيران من تقديم عدد حمدود من 
الطائرات املسرية، فقد نفت كل من الصني، وكوريا الشاملية 
أدوات  كإحدى  تصنيفها  ُيسهل  والتي   الغربية،  التقارير 
روسيا  ضد  الغرب  يامرسها  التي  والنفسية  الدعائية  احلرب 

وجيشها.
ترتيًبا عىل ما سبق يمكن القول إن احلرب يف أوكرانيا، والتي 
ما زالت حمصورة يف أراضيها، جتسد حالة حرب بالوكالة بني 
وحلفائها  األمريكية،  املتحدة  والواليات  جانب،  من  روسيا 
الغربيني من جانب آخر، ما جيعل تطوراهتا ونتائجها املحتملة، 
األمر  مجود  أو  كاملة،  هزيمة  أو  جزئًيا،  أو  كليا  انتصاًرا  إما 
الواقع، من حيث السيطرة الروسية عىل أجزاء كبرية من شامل 
أوكرانيا، والتكيف الدويل معه. تلك املتغريات االسرتاتيجية 
سوف يتحدد عىل أساسها مكانة روسيا يف النظام الدويل  يف  
املرحلة املقبلة، ومن ثم اإلطار اجلديد الذي سيحكم عالقات 

القوى الكربى وحالة السالم الدويل ككل.

ثانًيا: أبعاد املوقف الغربي بشأن التفاوض مع روسيا 
وعىل الرغم من حدة اخلطاب الغريب ضد روسيا، واستمرار 
ومتسك  اهلائلة،  واالقتصادية  العسكرية  املساعدات  تقديم 
مع  التفاوض  بعدم  زيلينسكى  رئيسها  لسان  عىل  أوكرانيا 
وانسحاب  بوتني  الرئيس  اختفاء  وصفه  ما  بعد  إال  روسيا 
وفًقا  األوكرانية،  األرايض  من  الروسية  للقوات  كامل 
منتصف  مع  نسبًيا  اختلف  األمر  أن  يبدوا  فقد  لرشوطه، 
عن  أمريكيون  مسئولون  أملح  حني  املايض،  أكتوبر  شهر 
وذلك  احلرب،  إلهناء  املفاوضات  مبدأ  يتبنى  جديد  موقف 
يف صورة نصائح للرئيس األوكراين  بعدم التشدد يف املواقف 
وإبداء مرونة أكرب، مع التأكيد عىل أن الواليات املتحدة وإن 
استمرت يف دعم أوكرانيا مالًيا وتسليحًيا، فإهنا ال تفكر أبًدا 
يفعل  لن  الدخول يف حرب مبارشة مع روسيا، وكذلك  يف 
حرًبا  تعني  النوع  هذا  من  مواجهة  أي  أن  باعتبار  الناتو، 
الواليات  تتجنبه  ما  وهو  أحد،  فيها  يفوز  لن  مدمرة  نووية 

املتحدة.
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لتأييد  فرنسية  مواقف  رافقتها  بالتفاوض،  واشنطن  نصائح 
للقيام  ماكرون  الرئيس  من  شخيص  استعداد  وإبداء  املبدأ 
أبدى  ذاته  السياق  ويف  املفاوضات،  تلك  لتسهيل  ما  بدور 
من  بجهود  للقيام  بالده  استعداد  أردوغان  الرتكي  الرئيس 
والواضح  األوكرانية.  الروسية  املفاوضات  بدء  تيسري  أجل 
األوروبية،  البلدان  من  العديد  يف  الداخلية  الضغوط  أن 
سلبية  آثار  وبروز  االقتصادية،  األوضاع  تراجع  عن  الناجتة 
تراكمية نتيجة فرض العقوبات عىل روسيا، ووقف صادراهتا 
املتصاعدة  القلق  ومؤرشات  األوروبية،  الدول  إىل  الغاز  من 
وما  املقبل،  الشتاء  برد  ملواجهة  الالزمة  للطاقة  االفتقار  من 
فضاًل  رئيسية.  اقتصادية  ألنشطة  تام  توقف  من  حيدث  قد 
املساعدات  األوكراين، رغم  اجليش  قدرة  بعدم  اإلدراك  عن 
العسكرية اهلائلة التي  حصل عليها، من إحلاق هزيمة كربى 
للقوات الروسية، وعدم االستخفاف بالقدرات الروسية وما 
يمكن أن تسببه من دمار ألوكرانيا التي ينتظرها شتاء صعب 
األطليس  شامل  حللف  العام  األمني  تعبري  حسب  للغاية، 
وجوب  إىل  داعًيا   ،2022 نوفمرب   14 يف  ستولتربغ«  »ينس 
عدم ارتكاب خطأ االستخفاف بروسيا، رغم كل العقوبات 
ُيعد  ثم  ومن  عليها.  فرضت  التي  والتعقيدات  والصعوبات 
كل ما سبق عوامل شكلت يف النهاية رؤية خمتلفة، تدعو إىل 
القتال والبحث عن نقاط توافقية تقبل هبا  التفاوض ووقف 

روسيا إلهناء احلرب.
التي  األمريكية  املقاربات  بعض  هناك  سبق،  ما  إىل  أضف 
من  جزء  عن  التنازل  لقبول  أوكرانيا  عىل  الضغط  إىل  تدعو 
يف  التورط  ومنع  احلرب،  إلهناء  روسيا  لصالح  أراضيها 
متغرًيا  التحول  هذا  ويعد  بأرسه.  العامل  تدمر  نووية  مواجهة 
االعتبار  يف  األخذ  مع  ونتائجها،  احلرب  ملسار  بالنسبة  مهاًم 
لتباين  نظًرا  التعقيدات؛  من  العديد  ستواجه  املفاوضات  أن 
خلطأ  كبديل  مقبواًل  خياًرا  تظل  لكنها  طرف،  كل  منطلقات 

اإلنجرار حلرب نووية. 
جمموعة  قمة  يف  ماكرون  الفرنيس  الرئيس  ترصحيات  وتؤكد 
إندونيسيا يوم 15 نوفمرب 2022،  التي عقدت يف  العرشين 
بذل  مقبولية، مع رضورة  األكثر  احلل  التفاوض هو  أن  عىل 
يذكر  ومل  التفاوض،  طاولة  إىل  روسيا  جللب  املمكنة  اجلهود 
قبول  أال  عىل  زيلينسكي  رئيسها  أكد  التي  أوكرانيا  جلب 
التفاقيات جديدة عىل غرار اتفاق مينسك املوقعة يف سبتمرب 
ذات  األوكرانية  لألقاليم  ذايت  منح حكم  2014 بخصوص 
التنازل  الروسية، يف  إشارة إىل رفض رصيح لفكرة  الغالبية 
عن جزء من األرايض األوكرانية، واإلرصار عىل االنسحاب 

موسكو  ضمتها  التي  األقاليم  من  الروسية  للقوات  الكامل 
الرويس  اخلارجية  وزير  أكد  بينام  التفاوض.  يسبق  كرشط 
كممثل  العرشين  جمموعة  قمة  يف  شارك  الذي  الفروف 
أن  دون  للتفاوض،  مستعدة  بالده  أن  عىل  بوتني،  للرئيس 

حيدد رشوط أو مطالب معينة. 

التفاوض  أن  حقيقة  املتباينة  الدولية  املواقف  هذه  جتسد 
معامله  تتحدد  مل  ولكن  احلرب،  لتسوية  كمنهج  مطروح 
التي ستنتج عن  التعقيدات  بعد. ويظل األمر مرهوًنا بمدى 
من  ستمثله  وما  القارس،  الشتاء  فصل  يف  احلرب  استمرار 
مفاوضات  يف  للدخول  وأوكرانيا  الغرب  قادة  عىل  ضغوط 
لألزمة  املتوقعة  الكارثية  اآلثار  معاجلة  إىل  باإلضافة  جدية، 

الغذائية العاملية.

ثالًثا: محفزات وعقبات تغيير النظام الدولي 
املتفق عليه أن النظام الدويل الذي تشكل بعد احلرب العاملية 
األمريكية  الثنائية  القطبية  من  متعددة  مراحل  وشهد  الثانية 
الغربية يف مواجهة االحتاد السوفيتي، ثم اهنيار األخري يف عام 
1990، وما حلقه من هيمنة أمريكية منفردة عىل قمة النظام 
كربى،  وحتوالت  نقالت  بحدوث  أساًسا  يرتبط  الدويل، 
املتحكمة  الرئيسية  القوى  عالقات  يف  واسرتاتيجًيا  سياسًيا 
يف حالة األمن والسالم الدوليني. وهنا َيطرح التساؤل ذاته، 
إىل أي مدى يمكن أن تؤدي احلرب يف أوكرانيا إىل حدوث 
أي  أي  سياق، ونحو  الدويل، ويف  النظام  مهمة يف  تغيريات 

اجتاه؟ 

جديد  دويل  بنظام  تناديان  الصني  ومعها  روسيا  أن  الشاهد 
يف  ونفوذ  تأثري  مساحة  ويمنحهام  األمريكي،  اإلنفراد  ينهي 
القضايا الدولية، وجيسد رؤامها يف نظام دويل متعدد األقطاب 
بدون  الكبار  السيام  اجلميع  بني  السلمية  املنافسة  عىل  يقوم 
تفرقة، وال ُتفرض فيه صيغة معينة للحكم كام تسعى إىل ذلك 
شعار  حتت  الغربيون  وحلفاؤها  املتحدة  الواليات  قوة  بكل 
الغربية  للمدركات  وفًقا  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  نرش 
املعامالت  الدوالر عىل  هيمنة  احلد من  إىل  ويؤدي  وحدها، 
القرار  مراكز  فيه  وتتعدد  الدولية،  والتجارية  االقتصادية 

واملجموعات الدولية املختلفة. 

الرئيس بوتني بعض  ومنذ بدء احلرب يف أوكرانيا، فقد ربط 
اهليمنة  من  واحلد  الدويل  النظام  بتغيري  العملية  تلك  أهداف 
الرويس  القومي  األمن  حتصني  جنب  إىل  جنًبا  األمريكية، 
الروسية،  احلدود  ناحية  الناتو  حلف  متدد  وقف  خالل  من 
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يف  احلياد  وتثبيت  الناتو،  إىل  االنضامم  من  أوكرانيا  ومنع 
العازلة بني  املنطقة  يشبه  ما  إىل  اخلارجية، وحتويلها  سياستها 
املنظور  من  أوكرانيا  يف  احلرب  تبدو  ولذا  والغرب.  روسيا 
الرويس كخطوة نحو تفكيك املنظومة السياسية واالقتصادية 
بقمة  األمريكي  االنفراد  عليها  يتأسس  التي  واالسرتاتيجية 
النظام الدويل منذ اهنيار االحتاد السوفيتي هناية ثامنينات القرن 
املايض. ولكنها خطوة ثبت أهنا حتى اآلن ليست كافية يف حد 
ذاهتا لتغيري األسس التي يقوم عليها الدور األمريكي املهيمن 
السوق،  ومرونة  املتفوقة،  والتكنولوجيا  االقتصاد  يف  عاملًيا 
والقدرات العسكرية الفائقة، والنفوذ السيايس والقدرة عىل 

بناء التحالفات الدولية ضد روسيا والصني مًعا.

للهيمنة  املؤجلة  واإلزاحة  األمريكية  القوة  عناصر  رابًعا: 
األمريكية عاملًيا

احلرب  نتائج  إىل  االستناد  فإن  العملية  الناحية  فمن  وهكذا 
يف أوكرانيا وحدها إلنشاء نظام دويل  جديد وفًقا لألهداف 
الروسية بعيدة املدى، ويبدو أمًرا متعذًرا؛ فاإلنفراد أو اهليمنة 
القدرات  نتاج  ليست  الراهن  الدويل   النظام  عىل  األمريكية 
التي   العوامل  من  الكثري  فهناك  وحسب،  الذاتية  األمريكية 
تدعم هذا اإلنفراد عىل األقل لعقدين مقبلني، تأيت يف مقدمتها 

أربع عوامل رئيسية: 
الذي  الناتو  حللف  بالنسبة  تام  وقبول  توافق  هناك  أوهلم، 
بايدن  الرئيس  إدارة  متكنت  حيث  املتحدة؛  الواليات  تقوده 
كام  ومتاسكه،  احللف  دور  حول  الغموض  مرحلة  إهناء  من 
جاءت  ثم  ترامب،  السابق  الرئيس  مرحلة  يف  الوضع  كان 
قيادهتا،  حتت  للحلف  التامسك  لتعيد  بايدن  الرئيس  إدارة 
بل تنجح يف  توسعة جناحه الرشقي  من خالل قبول فنلندا 
عسكري  مقر  بإنشاء  وااللتزام  جديدين،  عضوين  والسويد 
دائم جديد يف بولندا، والبدء يف  إنشاء قوة الرد الرسيع للناتو 

بحجم 300000 جندي.
بايدن  إدارة  تربمها  التي   الوثيقة  التحالفات  تلعب  ثانيهم، 
مع قوى تشارك الواليات املتحدة الكثري من قيمها وأهدافها 
وكوريا  واليابان  األورويب  االحتاد  مقدمتها  ويف   وختوفاهتا، 
األمريكي  التأثري  يف  مهاًم  دوًرا  وغريهم،  وأسرتاليا  اجلنوبية 
عرب  إذ  روسيا.  الصني  السيام  ومنافسيها  مناوئيها  ضد  عاملًيا 
تلك التحالفات الدولية تستقطب واشنطن الكثري من املوارد 
احلليف  بريطانيا  عن  فضاًل  والعسكرية،  واملعنوية  السياسية 
األوثق والتي تقوم بأدوار عدة بالتنسيق الكامل مع واشنطن 
التحالفات  ومتتد  هلام.  املنافسة  الدول  تطلعات  ملحارصة 

األمريكية العاملية، منها التارخيي ، ومنها اجلديد الصاعد، إىل 
واملكسيك  اجلنوبية  وكوريا  وأسرتاليا  واهلند  اليابان  من  كل 
العديد  يف   ومقدر  مشهود  األمريكي  النفوذ  أن  كام  وكندا. 
الراهن،  الدويل  االقتصادي  النظام  يف  الرئيسية  املنظامت  من 
السيام البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ، ومنظمة التجارة 

العاملية. 
ثالثهم، تلعب العملة األمريكية دوًرا بارًزا يف  التجارة العاملية 
البنك  املائة منها، وتؤثر قرارات  ومتثل ما يقرب من 81 يف  
الفيدرايل األمريكي من خالل حتديد قيمة الفائدة دوًرا بارًزا 
ومبارًشا يف حتديد القيم املقابلة للدوالر من العمالت الوطنية 
لكل دول العامل، بام يف ذلك الروبل الرويس  واليوان الصيني  
نظام  واشنطن  وتوظف  األورويب.  واليورو  الياباين   والني 
يف  املبارشة  أدواهتا  كأحد  »سويفت«  البنوك  بني  التحويالت 
أو  تطبيق ما تفرضه من عقوبات عىل من تعتربهم أعداء هلا 
دول مارقة أو أشخاص سيئني جيب معاقبتهم وفرض العزلة 

عليهم ) انظر اجلدول رقم 1(.
الجدول رقم )1( 

ترتيب أكبر االقتصادات في العالم 
خالل عام 2022

الناتج المحلي اإلجماليالدول#
تريليون دوالر

25.346الواليات المتحدة االمريكية1
19.911الصين2
4.912اليابان3
4.256المانيا4
3.376المملكة المتحدة5
3.291الهند6
2.936فرنسا7
2.221كندا8
2.058إيطاليا9

1.833البرازيل10
1.829روسيا11
1.804كوريا الجنوبية12
1.748استراليا13
1.739ايران14
1.435اسبانيا15

المصـدر: بيانـات صندوق النقـد الدولى، تقرير آفـاق االقتصاد 
العالمـي، آخر تحديث فـي 19-04-2022
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رابعهم، كام تشمل أدوات القوة األمريكية قدراهتا العسكرية 
اهلائلة، وتطورها التكنولوجي الدائم واقتصادها املرن القابل 
للتوسع يف جماالت خمتلفة تقليدية وفوق تقليدية. ولدهيا القدرة 
اقتصاداهتم  عىل  والتأثري  دولًيا  وعزهلم  اآلخرين  معاقبة  عىل 
ونمط معيشتهم، بينام تنخفض كثرًيا قدرات اآلخرين يف معاقبة 
الواليات املتحدة، وحتى يف  حالة اختاذ قرارات عقابية من قبل 
أحد القوى الكربى، كام حدث من قبل الصني التي  حّدت من 
الواردات األمريكية وفرضت رسوًما إدارية عىل بعض أنواع 
السلع األمريكية؛ رًدا عىل العقوبات التجارية واالقتصادية التي 
اختذهتا واشنطن يف  فرتة الرئيس السابق ترامب، فتظل تأثرياهتا 

حمدودة عىل االقتصاد األمريكي. 
التي   الدول  جتاه  روسيا  اختذهتا  التي   العقوبات  فإن  كذلك 
كطرد  أوكرانيا،  يف  للحرب  مواكبة  الصديقة  بغري  وصفتها 
الدول  من  لعدد  الغاز  واردات  وخفض  الدبلوماسيني 
احلصول  يف  يرغب  ملن  بالروبل  التعامل  وفرض  األوروبية، 
عىل الغاز الرويس، وإن كانت ذات تأثري جزئي، لكنها تظل 
أقل بكثري جًدا من تداعيات العقوبات التي تفرضها الواليات 
املتحدة وحلفاؤها عىل الدول املناوئة هلم، ويف املقدمة روسيا 

وإيران وكوريا الشاملية وفنزويال.
املتحدة  الواليات  تزال  ال  العسكرية،  القوة  ملعايري  ووفًقا 
بفارق  روسيا  تليها  العامل،  يف  األكرب  القوة  وهي  املقدمة،  يف 
تبًعا  العاملية  اجليوش  أقوى  ترتيب  حسب  وذلك  حمدود، 
ملؤرش موقع »جلوبال فايرز باور«، والذي يعتمد عىل أكثر من 
واملعدات،  البرشية،  كالقوة  التقليدية،  للقوة  مؤرًشا  مخسني 
والتمويل، ومساحة البلد، والسكان، واملوقع. وكلها عوامل 
تؤثر يف  قدرة البلد املحتملة عىل شن احلرب عرب الرب والبحر 
يف  النووية  القوة  يستبعد  املؤرش  أن  االعتبار  يف  أخًذا  واجلو، 
هذا التصنيف. وكلام كان املؤرش أقل كلام كان تصنيف القوة 

أعىل )انظر اجلدول رقم 2(.
الجدول رقم )2(

ترتيب أقوى الجيوش في العالم أغسطس 2022

مؤشر القوةالدولةالمرتبة

0.0453  الواليات المتحدة1

0.0501  روسيا2

0.0511  الصين3

0.0979  الهند4

مؤشر القوةالدولةالمرتبة

0.1195 اليابان5

0.1261  كوريا الجنوبية6

0.1283  فرنسا7

0.1382  المملكة المتحدة8

0.1572باكستان9

0.1695  البرازيل10

Source: 2022 Military Strength Ranking, 
available at: (https://www.globalfirepower.
com/countries-listing.php(

من ثم يمكن القول إن العوامل اهليكلية للقوة األمريكية عىل 
النحو امُلشار إليه، تؤرش إىل أن إزاحتها كلًيا عن قيادة النظام 
الدويل  ليس باألمر املتاح يف املدى القصري أو املتوسط، وأن 
التعديل الكامل للنظام الدويل الراهن يتطلب تغيريات كربى 
للنظام  جديدة  قواعد  وضع  يف  الراغبني  املنافسني  قبل  من 
واهلياكل  العوامل  من  جمموعة  تشكيل  وعليهم  الدويل، 
التي  لآلليات  بديلة  آليات  توفر  التي  واملؤسسات  والنظم 
دويل  نفوذ  مساحة  توفر  وبحيث  األمريكي،  اإلنفراد  تدعم 
هلم خيصم من النفوذ األمريكي تدرجيًيا، وهي عملية تتطلب 

مساحة زمنية طويلة إىل حد بعيد.
ويالحظ أن اهلياكل البديلة التي تسعى إىل تنشيطها وتقويتها 
كل من روسيا والصني، ممثلة يف التعامل بنظام بديل لتحويل 
األموال بني البنوك بعيًدا عن نظام سويفت، وعقد صفقات 
إقليمية  منظامت  أدوار  وتقوية  الوطنية،  بالعمالت  جتارية 
الصني  فيهام  تلعب  -حيث  شنغهاي  ومنظمة  كالربيكس 
الوقت  من  املزيد  إىل  بحاجة  تظل  قيادًيا-  دورا  وروسيا 
لكي  تصبح بالفعل مؤسسات ذات طابع دويل عام، ينافس 

املؤسسات التي تدعم النفوذ األمريكي دولًيا.
 ويالحظ أن كل هذه اهلياكل واملؤسسات ذات طابع اقتصادي 
وتنسيقي يف بعض القضايا السياسية املشرتكة، ومل تتطور إىل 
مستوى بناء حلف عسكري / أمني ينافس حلف الناتو، الذي 
يتجه إىل مد نطاق عمله إىل املحيط اهلادئ تطبيًقا السرتاتيجية 
وعدد  املتحدة  الواليات  عليها  تعمل  التي  الصني  حمارصة 
من حلفائها. ونظرًيا فمن املحتمل أن تسعى كل من روسيا 
والصني بمشاركة دول أخرى، ويف مقدمتها كوريا الشاملية، 
لبناء منظومة عسكرية / أمنية صلبة، وتستقطب عضوية دول 
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أخرى مع مرور الزمن، ومن ثم تسهم يف تعديل قواعد النظام 
الدويل الراهن، وتدعم صيغة التعددية القطبية التي تطالب هبا 

بكني وموسكو حتديًدا. 

خامًسا: استراتيجية »الردع املتكامل« األمريكية
 12 يف  صدرت  التي  األمريكية  االسرتاتيجية  وثيقة  جتسد 
أكتوبر 2022 األساليب واملنهج الرئييس  للواليات املتحدة 
الصني  من  كل  مواجهة  يف  بايدن  الرئيس  إدارة  لرؤية  وفًقا 
وروسيا، وتضمنت الوثيقة مفهوم »الردع املتكامل« باعتباره 
االسرتاتيجية األمريكية للتعامل مع أي هتديدات، من خالل 
واملعنوية،  املادية  األمريكية  القوة  أدوات  دمج وتوظيف كل 
مهام  أي  تنفيذ  عىل  األمريكي  اجليش  قدرة  عىل  التأكيد  مع 
لضامن الريادة األمريكية سواء بصورة منفردة أو مع احللفاء، 

وتنسيق السياسات واجلهود معهم بأفضل صورة ممكنة. 

وتتضمن الوثيقة عدًدا من األهداف من قبيل تعديل العوملة بام 
يضمن مصالح العامل األمريكيني، واحتواء اخلصوم، السيام 
الصني من خالل توظيف حقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية 
يف هونج كونج، ومنع الصني من ضم تايوان التي يصل ناجتها 
القومي إىل 850 مليار دوالر وفًقا لبيانات عام 2020. ومع 
بعض  يف   الصني  مع  التعاون  إمكانية  إىل  الوثيقة  تشري  ذلك 
املناخي  التغري  مثل  عاملًيا  اإلنساين  الطابع  ذات  القضايا 
والصحة العامة العاملية. ويالحظ أن الوثيقة تتحدث بوضوح 
هدف  حيقق  وبام  الصينية،  الداخلية  الشئون  يف  التدخل  عن 
املدافع عن  الطرف  دائاًم يف  وضع  الصني، ووضعها  احتواء 
نظام حكمه يف مواجهة الضغوط األمريكية والغربية، وبام حيد 

من امتداد نفوذ بكني عاملًيا.

الوثيقة  فإن  الروسية«،  »اإلمربيالية  احتواء  خيص  وفيام 
األمريكية تشري إىل روسيا باعتبارها قوة إمربيالية، تستهدف 
تعديل النظام الدويل القائم عىل القواعد التي  حترص عليها 
الواليات املتحدة لعمل النظام الدويل، ولكن ال متثل روسيا 
الوثيقة  وتضمنت  للصني.  بالنسبة  احلال  هو  كام  كبرًيا  حتدًيا 
والتي  الروسية،  اإلمربيالية  أسمته  ما  كاحتواء  حمددة  أهداًفا 
والتدخل  أوكرانيا،  ضد  احلرب  يف  الوثيقة  حسب  جتسدت 
دول  يف  أخرى  وتدخالت  سوريا،  يف  املبارش  العسكري 
العملية  التدخل يف  أسيا الوسطى املجاورة هلا، باإلضافة إىل 

االنتخابية األمريكية عام 2016.

»اإلمربيالية  من  للحد  أساليب  ثالثة  الوثيقة  وأوضحت   
الروسية«: أوهلا، الدعم املستمر ألوكرانيا سياسًيا، وعسكرًيا، 

واقتصادًيا؛ بغرض حتويل احلرب إىل فشل اسرتاتيجي لروسيا، 
من  روسيا  منع  وثالثها،  الرويس  االقتصاد  استنزاف  وثانيها، 
استخدام األسلحة النووية أو التهديد هبا. ومل ُترش الوثيقة إىل 
طبيعة الرد األمريكي إذا ما استخدمت روسيا بالفعل سالًحا 
نووًيا تكتيكًيا يف أوكرانيا، ما يعكس احلرص عىل اتباع سياسة 
الغموض االسرتاتيجي التي ترتك اخلصوم يف حالة من احلرية، 
تقدمه  أن  يمكن  الذي  الدعم  لطبيعة  بالنسبة  ذاته  األمر  وهو 
بعمل  القيام  الصني  قررت  ما  إذا  لتايوان  املتحدة  الواليات 

عسكري هبدف توحيد اجلزيرة مع الرب الرئييس. 
االسرتاتيجي  التفكري  من  حيًزا  األوسط  الرشق  نال  وقد 
الوثيقة، شمل: تعزيز الرشاكات مع  األمريكي كام أوضحته 
القواعد«  عىل  القائم  الدويل  النظام  يف  »تشرتك  التي  الدول 
أي  التي  تؤمن بمنظومة قيم الواليات املتحدة عىل الصعيد 
اإلقليمية،  املائية  املمرات  يف  املالحة  حرية  ومحاية  الدويل، 
واحلد من التوترات اإلقليمية من خالل الدبلوماسية، ودفع 
التكامل اإلقليمي، وتعزيز حقوق اإلنسان، وتعميق عالقات 
إرسائيل مع الدول العربية، وااللتزام بحل الدولتني للرصاع 
لتحقيق  حمددة  وسائل  حتديد  دون  ولكن  اإلرسائييل،  العريب 

ذلك اهلدف.
عالقات  من  للحد  املتحدة  الواليات  سياسة  سياق  ويف 
وإجياد  وروسيا،  الصني  بني  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون 
مساندة  بعدم  بكني  وإقناع  أمكن،  إن  وتعميقها  بينهام  فرقة 
روسيا يف حرهبا يف أوكرانيا، جاءت قمة الرئيسني األمريكي 
بايدن، والصيني تيش يف إندونيسيا بطلب أمريكي وذلك عىل 
يوم 14  التي ُعقدت يف   العرشين  هامش قمة دول جمموعة 
البلدين،  بني  مفتوح  رصاع  إىل  االنزالق  منع  هبدف  نوفمرب 
نقاط  وحتديد  املختلفة،  املجاالت  يف  بينهام  املنافسة  وتنظيم 
توافقية هتم مصلحتهام الثنائية بالدرجة األوىل، ونقاط أخرى 
تتوافق مع املصالح الدولية العامة كالتعاون يف جمال التكيف 
الرتفاع  املسببة  االنبعاثات  من  واحلد  املناخية  التغريات  مع 

درجة حرارة األرض، والصحة العاملية. 
وتظهر نتائج القمة أن الطرفني اتفقا عىل هتدئة التوترات بينهام 
ملا لذلك من نتائج شديدة الوطأة عليهام وعىل االقتصاد الدويل 
يف آن واحد، وعىل أمن منطقة املحيط اهلادئ مبارشة، وإدانة 
استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية يف أوكرانيا يف 
إشارة إىل روسيا، مع تأييد وقف القتال والتفاوض، والدعوة 
إىل مراعاة األمن الغذائي العاملي عىل أن تستمر املباحثات بني 
املزيد  للتوافق عىل  البلدين يف بكني الحًقا،  وزيري خارجية 

من تفاصيل التحرك املقبل. 
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الرئيس  تايوان نقطة خالفية؛ حيث أرص  ولكن ظلت قضية 
التزاًما  املعهود، واملتضمن  الضبايب  املوقف  بايدن عىل تكرار 
نظرًيا بسياسة صني واحدة، ويف الوقت ذاته رفض توحيدها 
قدراهتا  ورفع  عنها  الدفاع  عىل  واإلرصار  الصيني،  الرب  مع 
تايوان.  مع  الوحدة  بأحقية  الصني  تتمسك  فيام  العسكرية، 
أن  من  املنظور  املدى  يف  القضية  تلك  جتنيب  تم  أنه  ويبدو 
اخلاصة  برؤيته  احتفاظ كل طرف  انفجارية، مع  بؤرة  تكون 

واالتفاق عىل االختالف حوهلا.

سادًسا: الصني وقيادة العالم املؤجلة
حرجة  مرحلة  تواجه  أهنا  الصني  خيص  فيام  السائد  التقييم 
واشنطن  متارسه  ملا  نظًرا  املتحدة؛  الواليات  مع  عالقتها  يف 
الصيني،  التنموي  الصعود  تكبح  سياسات  من  بالفعل 
دول  مع  باملشاركة  العسكري  واحلصار  االحتواء  وعمليات 
كربى يف املحيط اهلادي ورشق آسيا، األمر الذي يدفع الصني 
التكنولوجيا  قطاع  يف  السيام  نفسها  عىل  أكثر  االعتامد  إىل 
املتالطمة  واألمواج  العاتية  للرياح  و«االستعداد  املتقدمة، 
الصيني  الرئيس  لتعبريات  العواصف اخلطرية«، وفًقا  وحتى 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  العرشين  املؤمتر  أعامل  ختام  يف 
توحي  عبارات  وهي   .2022 أكتوبر   16 يف  ُعقد  الذي 
يف  كربى  مواجهات  أو  عسكري  لعمل  اجلدي  باالستعداد 
املستقبل، وعىل األقل االستعداد اجلاد ألي حتدي  يستهدف 

أمن الصني القومي. 
وترص الصني بحسم عىل حتقيق أكرب مستوى ممكن من القوة 
وإعداد  املنظور،  الزمني  املدى  يف  والعسكرية  االقتصادية 
التورط  جتنب  مع  الصعود  من  القدر  هذا  مع  للتكيف  العامل 
يف مواجهات عسكرية حتى بالنسبة لتايوان التي متثل هلا قيمة 
اسرتاتيجية وقومية كربى. وهو ما عرب عنه الرئيس »تيش« يف 
مؤمتر احلزب العرشين بقوله إن بالده »ستظل حازمة يف اتباع 
عدم  يضمن  بام  السالم  عىل  قائمة  مستقلة  خارجية  سياسة 

السعي إىل اهليمنة أو التوسع. 
رضورة  بشأن  روسيا  مع  الصني   اتفاق  من  الرغم  وعىل 
اهليمنة  من  واحلد  الراهن،  الدويل  النظام  مقومات  تعديل 
تؤكد  أهنا  إال  قطبية،  تعددية  أمام  املجال  وإفساح  األمريكية 
القيادي  األمريكي عاملًيا يف  الدور  نية لدهيا لتحدي  عىل أال 
التي  اجلوهرية  األسباب  ومن  األقل.  عىل  الراهن  الوقت 
تدفع بكني إىل ضبط العالقة مع الواليات املتحدة، وخفض 
االقتصادي  التشابك  من  الكبري  احلجم  فيها،  التوتر  مستوى 
احلليفة  األوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  مع  والتجاري 

دوالر،  مليار   120 إىل  روسيا  مع  التجارة  تصل  فبينام  هلا. 
دوالر  مليار   200 إىل  هبا  الوصول  الطرفان  ويستهدف 
التجاري بني الصني  التبادل  بحلول عام 2024، فإن حجم 
العام  لبيانات  وفًقا  مليار  إىل 555  يصل  املتحدة  والواليات 
2020، ومع الدول األوروبية يصل إىل 586 مليار دوالر، 
وبالتايل يبدو مستحياًل بالنسبة للصني أن تضحي هبذا احلجم 
اهلائل من التجارة مع واشنطن وحلفائها األوروبيني. كام أن 
 800 من  يقرب  بام  األمريكية  اخلزانة  سندات  متتلك  الصني 
حال  يف   للعقوبات  ختضع  أن  يمكن  وبالتايل  دوالر،  مليار 

وصلت العالقات إىل مرحلة صدام مبارش.
العسكرية  القوى  ميزان  أن  تدرك  بكني  أن  أيًضا  ويالحظ 
الصني  ختيل  أن  عن  فضاًل  املتحدة،  الواليات  لصالح  هو 
سيايس  مردود  إىل  سيؤدي  سلًميا  تايوان  توحيد  سياسة  عن 
ومعنوي واقتصادي سيرضب يف الصميم الصورة العامة التي 
والتنمية  للسالم  تسعى  كدولة  دولًيا،  الصني  عليها  حترص 

ولدهيا مسئوليات جتاه استقرار العامل وأمنه.
من جممل ما سبق يمكن القول، إن مواقف القوى الثالثة األكرب 
أوهلا،  رئيسية:  نتائج  إىل ثالث  الراهن تشري  الدويل  النظام  يف 
احلرب  بنتائج  جزئًيا  مرهوًنا  ُيعد  الدويل  النظام  مستقبل  إن 
التي ستنتهي هبا، وحجم املكاسب إن  يف أوكرانيا، والطريقة 
حمددات  سيشكل  ما  روسيا،  عليها  ستحصل  التي  وجدت 
رئيسية لطبيعة الدور الرويس املحتمل يف املرحلة املقبلة كقوة 
عظمى ذات تأثري مبارش عىل قواعد النظام الدويل، وبام يؤدي 
الواليات  إزاحة  إن  ثانيها،  القطبية.  التعددية  مبدأ  تعزيز  إىل 
من  الكثري  يتطلب  الدويل  للنظام  القيادة  موقع  عن  املتحدة 
اجلهود، ليس فقط من قبل الصني وروسيا، بل من عدد كبري 
من دول العامل تتفق معهام عىل رضورة تغيري القواعد التي يبني 
ومؤسسًيا.  وجتارًيا  واقتصادًيا  سياسًيا  الدويل  النظام  عليها 
متكنها  املتحدة،  الواليات  هبا  تتمتع  التي  القدرات  إن  ثالثها، 
من مواجهة واحتواء حماوالت وعمليات تعديل قواعد النظام 
يتغري  فقد  األبعد  املدى  عىل  أما  املتوسط،  املدى  عىل  الدويل 
األمر بدرجة ما ال سيام إن استمرار الصعود الصيني اقتصادًيا 
وعسكرًيا، وترسخ  قدر من التحالف الوثيق مع روسيا حال 

خروجها منترصة بشكل أو بآخر.
الدويل  النظام  هيكل  يف  كبري  تعديل  إىل  االجتاه  فإن  ثم  ومن   
يتطلب جهوًدا متعددة، ومساحة زمنية طويلة نسبًيا، ومشاركة 
أكرب عدد ممكن من الدول، مع األخذ يف االعتبار أن الواليات 
بناء  تعطيل  عىل  وستعمل  األيدي،  مكتوفة  تقف  لن  املتحدة 

تلك اآلليات البديلة، أو خفض تأثرياهتا إىل أقل قدر ممكن.
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دور القوى المتوسطة 
ظل  فــي  واإلقليمية 
تــــحــــوالت الـــنـــظـــام 

الدولي    

د. ريهام  باهي 

أستاذ العالقات الدولية المساعد
كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

تستدعي حالة الصعود الصيني- اقتصادًيا وعسكرًيا وتكنولوجيًا- 
مع  القوى  توازن  عىل   الصعود  هذا  تأثري  حول  التساؤالت  طرح 
  )Satisfaction( ومدى رضاء ،)الواليات املتحدة )القوة القائمة
النظام  يف  القائمة  واألطر  القواعد  عن  الصاعدة(  )القوة  الصني 
شكل  عىل  تأثرًيا  األكثر  العوامل  باعتبارمها  الراهن،   الدويل 
التغريات  التساؤالت يف ظل  تلك  وتأيت  الدويل وحتوالته.   النظام 
ومنها  األخرية،  األعوام  يف  الدويل  النظام  شهدها  التي  اجلوهرية 
املتحدة، وقدرهتا  الواليات  نفوذ  وتراجع  الغريب،  املعسكر  تراجع 
عىل تشكيل األحداث الدولية أو التعامل مع األزمات الدولية مثل 
أزمة وباء كورونا، والتي أثرت كثرًيا عىل سمعة الواليات املتحدة. 
العظمى  القوة  إىل مكانة  الصني  فيه  الذي صعدت  ذاته  الوقت  يف 
يف النظام الدويل الرافضة للهيمنة األمريكية، والساعية إىل توسيع 
تفوق  إلظهار  الدويل  النظام  أزمات  استغالل  خالل  من  نفوذها 
املصري  »جمتمع  مثل  جديدة  دولية  مفاهيم  ونرش  الصيني  النموذج 
املشرتك«، و»املنفعة املتبادلة«. ثم جاءت احلرب األوكرانية، والتي 
اهناء  أجل  من  الدويل  النظام  مراجعة  يف  روسيا  رغبة  عن  عربت 

االنفراد األمريكي.  
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التحوالت  أبرز  تناول  املقالة  هذه  حتاول  سبق  ما  سياق  يف 
والتي  الدويل،  النظام  داخل  القوى  بتوازنات  تعصف  التي 
تسري نحو إهناء االنفراد األمريكي بقيادة العامل، مع الصعود 
املقالة  تناقش  ثم  وتكنولوجيًا،  وعسكرًيا  اقتصادًيا  الصيني؛ 
التحدي،  تعاطيها مع هذا  األمريكي وكيفية  اإلدراك  حدود 
ثم تتناول املقالة دور القوى املتوسطة واإلقليمية، كوهنا العًبا 
الراهن،  الدويل  االستقطاب  لالنفكاك عن حالة  يسعى  مهاًم 
ومساعيها إلرساء أسس نظام عاملي جديد  قائم  عىل احرتام 

القانون واألطر الدولية. 

أواًل: تراجع الدور األمريكي في قيادة النظام الدولي
ُيعرف النظام الدويل بأنه »التوزيع القائم للقوة بني الفاعلني 
الدوليني يف  فرتة زمنية معينة«. ويعرب النظام الدويل عن نمط 
تعكس  الدولية،  الوحدات  بني  للتفاعالت  سائدة  أنامط  أو 
هذه التفاعالت عالقات تأثري وتأثر بني الوحدات. وتتكون 
حيدده  وهيكل  الدوليني  الفاعلني  من  الدويل  النظام  عنارص 
اهليكل  هذا  الدويل.  النظام  داخل  واملقدرات  القوة  توزيع 
حيدد ترتيب الوحدات املكونة للنظام  الدويل من حيث القوة 
واملكانة. ويؤثر هذا اهليكل عىل سلوك الفاعلني الدوليني من 
ذلك  إىل   ويضاف  هلم.  املتاحة  والفرص  التحديات  حيث 
سلوك  تنظم  التي  واملنظامت  واإلجراءات  القواعد  جمموعة 
تتم  التي  األنشطة  أو  العمليات  وكذلك  الدوليني.  الفاعلني 
داخل النظام الدويل مثل احلرب الباردة  والعوملة. ومنذ انتهاء 
االقتصادي  شقيه  يف  الدويل  النظام  اعتمد  الباردة  احلرب 
للواليات  حقق  والذي  األمريكية   القيادة  عىل  واألمني 
املتحدة تفرًدا بقيادة تفاعالت النظام الدويل واستطاعت من 
خالله تأمني مصاحلها وحتقيق أهدافها من خالل مؤسسات 
والقيم  املعايري  وفق  تعمل  وإقليمية  دولية  وأمنية  اقتصادية 

األمريكية. 
قائمة عىل مدار  األمريكية  اخلارجية  السياسة  أن كانت  فبعد 
نحو  املتحدة حللفائها  الواليات  قيادة  أمهية  عاًما عىل  سبعني 
سياسات  شكلت  املشرتكة،  العاملية  للقضايا  مشرتكة  حلول 
ومواقف ترامب قطيعة مع انخراط الواليات املتحدة يف النظام 
الدويل الذي قامت الواليات املتحدة بإرساء قواعده القائمة 
العاملية  احلرب  بعد  الديمقراطية  ونرش  التجارة  حرية  عىل 
واحلامئية  األحادية  ترامب  سياسات  أدت  ثم  ومن  الثانية.  
إىل رضب قواعد الليربالية املؤسسية الدولية، وتراجع الدور 
بالسلب  انعكست  والتي  الدويل،  النظام  قيادة  يف  األمريكي 
عىل الرشعية الدولية وعىل صورة الواليات املتحدة، وترسخ 

االنطباع لدى املجتمع الدويل بأن الواليات املتحدة أصبحت 
دولة ال يمكن االعتامد عليها يف تويل مسؤوليات قيادة النظام 
الدويل، كام شككت مواقف ترامب يف مدى التزام الواليات 

املتحدة جتاه حلفائها.

االستقطاب  وانعكاسات  األمريكي  الصيني  التنافس  ثانًيا: 
الدولي 

ُيعد التنافس الصيني األمريكي تنافًسا تقليدًيا بني قوة )قائمة( 
الصعود  خلفية  وعىل   الدويل،  النظام  يف  )صاعدة(  وقوة 
مستقبل  حول  مناقشات  األكاديمية  الدوائر  تشهد  الصيني، 
هناية  اجتاه  يف  يسري  العامل  أن  عىل  تؤكد  حيث  الدويل؛  النظام 
املتحدة كقوة  الواليات  القائمة عىل  هيمنة  القطبية  األحادية 

عظمى،  مع تزايد االستقطاب والتوتر الدويل.  
ومن أبرز مؤرشات التوتر الدويل التصعيد األمريكي- الصيني 
حول تايوان، والذي ُيعد هتديًدا أمنًيا عاملًيا يأيت بالتزامن مع 
االقتصادي،  الصعيد  وعىل  األوكرانية.  األزمة  استمرار 
تصاعدت التوترات بني الصني والواليات املتحدة األمريكية 
شاملة  تصدير  ضوابط  األمريكية  اإلدارة  فرض  خلفية  عىل 
والتي  األمريكية،  املوصالت  أشباه  تصنيع  تكنولوجيا  عىل 
والعسكرية.  التكنولوجية  الصني  خلطط  كبرية  انتكاسة  متثل 
كذلك تصاعدت التوترات الدبلوماسية واألمنية بني اجلانبني 
األمريكي  النواب  جملس  رئيسة  زيارة  عقب  تايوان  بشأن 

»نانيس بيلويس« إىل تايوان يف أغسطس 2022.  
تراجع  عىل  والتوتر  االستقطاب  حالة  تصاعد  انعكس  وقد 
التي  الكونية  التحديات  مواجهة  يف  الدولية  احلوكمة  جهود 
تسود  حيث  واألوبئة؛  املناخ  تغري  مثل  الدويل  النظام  تواجه 
عىل  القدرة  وعدم  االسرتاتيجي  واجلمود  التنافس  من  حالة 
التنافسية،  الطبيعة  ذات  اجليوسياسية  القضايا  بني  الفصل 
ال  التي  املناخ  وتغري  األوبئة  مثل  امللحة  العاملية  والقضايا 
تعاونية  مجاعية  أطر  خالل  من  إال  معها  التعامل  يصلح 
تعليق  حدث  فمثاًل  األطراف.  جلميع  ملزمة  واتفاقات 
التغري  قضية  بشأن  والصني  املتحدة  الواليات  بني  التعاون 
النواب  جملس  رئيسة  بيلويس«  »نانيس  زيارة  عقب  املناخي 
األمريكي إىل  تايوان؛ حيث تصاعدت عىل إثرها االهتامات 
أكرب  بني  التعاون  تعليق  فإن  وبالتأكيد  الطرفني.  بني  املتبادلة 
سلبًيا  ينعكس  احلراري  االحتباس  لغازات  منتجتني  دولتني 
عىل  اجلهود الدولية ملكافحة التغري املناخي. يف حني ترفض 
يقوض  التعاون  تعليق  بأن  األمريكية  االهتامات  الصني 
قدمت  أهنا  وتقول  املناخي،  التغري  ملكافحة  الدولية  اجلهود 
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دعمها للمساعي املناخية للدول النامية يف إطار آلية التعاون 

بني دول اجلنوب. 
  وترتيًبا عىل ما سبق،  فإن اخلرباء يؤكدون أن مستقبل النظام 
التنافس  عنه  يسفر  سوف  ما  عىل   بناء  يتحدد  سوف  الدويل 
املجاالت  يف  والصني  املتحدة  الواليات  بني  األبعاد  متعدد 

االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

مكانتها  استعادة  ومساعي  األمريكي  اإلدراك  حدود  ثالًثا: 
الدولية

 تدرك اإلدارة األمريكية أن الصني أخطر منافس للواليات 
املتحدة؛ نظًرا لسعيها نحو تغيري القواعد الليربالية التي يقوم 
الصيني  النفوذ  تنامي  إىل  باإلضافة  الدويل،  النظام  عليها 
اإلدراك  ذلك  انعكس  وقد  امللفات،  من  العديد  يف  املتزايد 
اسرتاتيجية  أكدت  حيث  األمريكية؛  اخلارجية  السياسة  عىل 
عىل   2022 أكتوبر  يف  ُنرشت  التي  األمريكية  القومي  األمن 
أن تركيز اإلدارة األمريكية عىل املدى الطويل سينصب عىل 
منافسة الصني.ويف ضوء اإلدراك األمريكي لتلك التطورات 
التي تعصف بتوازنات القوى داخل النظام الدويل، والساعية 
الواليات  تسعى  العامل،  بقيادة  األمريكي  االنفراد  إلزاحة 
اهنيار  بعد  ترسخ  الذي  النظام  استعادة هذا  إىل  اآلن  املتحدة 
االحتاد السوفيتي وانتهاء احلرب الباردة، فضاًل عن  استعادة 
مكانتها الدولية التي تراجعت بشدة بسبب سياسات الرئيس 
السابق »دونالد ترامب« األحادية القائمة عىل إعالء املصالح 

الوطنية وفًقا ملبدأ »أمريكا أواًل«.
ويف مواجهة بكني، تتبع الواليات املتحدة اسرتاتيجية تسعى 
وتعزيز  االقتصادية،  العقوبات  بني  جتمع  الصني  ملحارصة 
النموذج  دعم  طريق  عن  الناعمة  وقوهتا  العسكرية  قوهتا 
القيمي األمريكي وجذب املجتمع الدويل إىل القيم الليربالية 

األمريكية مقابل القيم الصينية. 
الدول  مع  التعاون  تعزيز  عىل  املتحدة  الواليات  تعمل  كام 
حتقيق  سبيل  يف  الديمقراطيات  وتوحيد  القيم  يف  الرشيكة 
خالل  من  أنه  املتحدة  الواليات  ترى  حيث  اجلامعي؛  األمن 
أن حيقق  الدويل  للمجتمع  يمكن  األمريكية  الليربالية  اهليمنة 

السالم واالستقرار. 
رسائل  توجيه  املتحدة  الواليات  تواصل  سبق  ما  إىل  أضف 
تتعرض  احلمراء  خطوطها  ترى  عندما  حللفائها  التحذير 
 ،2022 أبريل عام  تقارهبم مع الصني. ففي  نتيجة  لالنتهاك 
تشرتي  كبرية  صفقة  لوقف  املتحدة  الواليات  تدخلت 

عام  ويف  صينية.  أسلحة  السعودية  العربية  اململكة  بموجبها 
ملنع  ظبي  أبو  عىل  للتأثري  املتحدة  الواليات  تدخلت   2021
الواليات  قالت  بحري  موقع  يف  العمل  استكامل  من  الصني 

املتحدة إنه خمطط صيني لبناء قاعدة عسكرية.

التحوط  وسياسات  واإلقليمية  املتوسطة  القوى  رابًعا: 
االستراتيجي 

يف  الدول  من  العديد  الصيني  األمريكي-  التنافس  وضع 
االستقطاب  حلالة  ورفًضا  اجلانبني«،  بني  »اختيار  وضع 
الدويل، هناك دول عديدة ترفض أن ختتار ما بني عامل بقيادة 
أمريكية أوعامل بقيادة صينية أو أن تنحاز لطرف عىل حساب 
اآلخر أو أن تعيش يف عاملني بمجموعتني خمتلفتني من القيم. 
خطابه  يف  ماكرون«  »إيامنويل  الفرنيس  الرئيس  حذر  فمثاًل 
اهلادئ  واملحيط  آلسيا  االقتصادي  املنتدى  قادة  قمة  خالل 
نوفمرب   18 بتاريخ  بانكوك  التايالندية  العاصمة  يف  )أبيك(، 
2022 من أن عددًا متزايدًا من الدول توضع يف موقف يتعني 
»خُطأ  ذلك  أن  معتربًا  وواشنطن،  بكني  بني  االختيار  عليها 
فادًحا«. وأضاف ماكرون  »نحن ال نؤمن باهليمنة واملواجهة. 
عىل  ماكرون  وشدد  باالبتكار«،  ونؤمن  باالستقرار  نؤمن 
عىل  العامل  قادة  شجع  كام  واحد«،  عاملي  »نظام  بناء  رضورة 

جتنب تقسيم العامل بني الواليات املتحدة والصني.
وتربز هنا أمهية القوى املتوسطة واإلقليمية يف النظام الدويل يف 
رفض مناخ االستقطاب والتوتر الذي ساد يف الفرتة األخرية 
املحللون  بات  حيث  الصيني.   - األمريكي  التنافس  نتيجة 
عامل  أو  األقطاب  متعدد  بعامل  احلايل   الدويل  النظام  يصفون 
بال أقطاب نتيجة لصعود قوى دولية وإقليمية جديدة تلعب 
أدواًرا متزايدة يف جمايل السياسة واالقتصاد العامليني، وكذلك 
نتيجة انتقال مركز الثقل السيايس  واالقتصادي  من الغرب 
ويف  الصاعدة.  الدول  إىل   املتقدمة  الدول  ومن  الرشق،  إىل 
هذا الشأن   يتحدث املتخصصون أيًضا عن دور دبلوماسية 
الدول املتوسطة )Middle Power Diplomacy(  يف الدفع 
الدويل  والقانون  الدولية  واألطر  املؤسسات  تقوية  اجتاه  يف 
وآليات التعاون املتعددة األطراف، خاصة جمموعة العرشين 
)G20( ، من أجل التخفيف من حدة التنافس الدويل الناجم 

عن الصعود الصيني.
واالستقطاب  األمريكية  اهليمنة  تراجع  حالة  تدفع  ثم   ومن 
املتحدة،  الواليات  بني  االسرتاتيجي  واجلمود  الدويل، 
سياسات  انتهاج  نحو  واإلقليمية  املتوسطة  القوى   والصني 
عىل   االعتامد  تقليل  طريق  عن  االسرتاتيجي«  »التحوط 
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الواليات املتحدة أو التعاون مع القوى الصاعدة األخرى أو 
تفكري  منها  كثرية  ذلك  وأمثلة  البعض.   بعضها  مع  التعاون 
االسرتاتيجي  االستقالل  حتقيق  يف  للبرتول  املصدرة  الدول 
مستقل  موقف  اختاذ  طريق  عن   Strategic Autonomy
من احلرب األوكرانية، ورفض  االنحياز لطرف ضد الطرف 

اآلخر. 

األطر  عىل  احلفاظ  يف  الرغبة  إطار  ويف  سبق،  ما  إىل  أضف 
zero-(  التعاونية واملؤسسية الليربالية من التفكري الصفري
sum thinking( للتنافس األمريكي الصيني، فقد قامت كل 
أجل  من  حتالف  بإنشاء   2019 عام  يف  وأملانيا    ، فرنسا  من 
  ،Alliance for Multilateralism األطر متعددة األطراف 
إىل   تسعى  التي  الدول  الرسمي  غري  التحالف  هذا  ويضم 
املتعددة  واألطر  املنظامت،  وتقوية  الدويل،  القانون  احرتام 
ويقوم  العاملي.  والسالم  االستقرار  دعم  بغرض  األطراف 
هذا التحالف عىل مبدأ أن التعاون الدويل هو السبيل ملواجهة 

التحديات العاملية. 

ويرى جيفري جاريت Geoffrey Garrett أنه يمكن اخلروج 
إىل  أدت  التي  من حالة االستقطاب، واجلمود االسرتاتيجي 
مع  التعامل  عىل  القدرة  وعدم  الدويل،  النظام  استقرار  عدم 
األزمات عن طريق إدماج العالقات األمريكية الصينية داخل 
األطر متعددة األطراف مثل جمموعة العرشين؛ حيث تلعب 
باقي دول املجموعة دوًرا مهاًم  يف التخفيف من حدة التنافس، 
كام توفر جمموعة العرشين اإلطار املناسب الذي جيعل الصني 
الدولية دون  أدواًرا دولية متصاعدة يف حل األزمات  تلعب 
املتحدة  الواليات  لتهديد اآلخرين، خاصة  أن تكون مصدر 
الدولية  التحوالت  إن  القول  يمكن  فإنه  وبالتايل  وحلفائها. 
الصاعدة  الدول  واستقاللية  فعالية،  عىل  أكدت  األخرية 
واملتوسطة يف النظام الدويل، خاصة دول اجلنوب التي ترفض 
مناخ االستقطاب الدويل احلايل الذي يقف حائاًل أمام جهود 
بناء عامل مستدام وشامل. ومن أجل جتاوز مناخ االستقطاب 
اجلسور   بناء  مثل  األدوار  من  بمجموعة  الدول  هذه  تقوم 
)bridge( وحتقيق االستقرار )stabilizer(  وحتديد األجندة 

الدولية  )agenda-setting(، ومحاية القيم و املعايري الدولية 
عن طريق التشبيك والتعاون مع الدول ذات الفكر املشرتك. 
عدد  مستغلة  األهداف  هذه  بتحقيق  املتوسطة  الدول  وتقوم 
وما  الطبيعية،  واملوارد  اجلغرايف،  املوقع  منها:  املقومات  من 
فضاًل  ديمقراطية،  وقيم  تكنولوجية،  قدرات  من  به  حتظي 
عن قدرهتا عىل التشبيك مع دول تشبهها يف القيم واألهداف.  
ويساعدها يف ذلك أيًضا انتشار القوة power diffusion يف 
واملتوسطة  الصاعدة  الدول  يمكن  عاملي  ليربايل  نظام  إطار 
أجندة  عىل  التأثري  من  اجلنوب-  يف  -خاصة  واإلقليمية 
القضايا يف النظام الدويل خاصة يف القضايا الكونية مثل تغري 

املناخ. 
األحادية  القطبية  نظام  إن  القول  يمكن  سبق،  ما  جممل  من 
تغري  بسبب  وخاصة  للعودة،  قابل  غري  وهو  انتهى،  قد 
عن  الدول  رضاء  وعدم  والتكنولوجي،  السيايس،  السياق 
غياب استقاللية احلركة، وعدم احرتام خياراهتا ، باإلضافة 
اجلديدة  العاملية  للتحديات  املصاحب  االستقرار  عدم  إىل 
فإن  ثم  معها. ومن  التعامل  يف  الدويل  النظام  فشل  الذي 
عىل  القدرة  لديه  جديد  عاملي  نظام  إىل  حاجة  يف  بات  العامل 
التعامل مع املشكالت واألزمات غري التقليدية مثل األوبئة 
إىل  تلجأ  سوف  الدول  فإن  ذلك  ضوء  ويف  املناخ.  وتغري 
البحث عن بدائل من أجل االستقرار وفًقا للقواعد واألطر 
أمهية  تأيت  وهنا  متغرية.   اسرتاتيجية  بيئة  ظل  يف  الدولية 
الدول املتوسطة واإلقليمية التي تلعب دوًرا مهاًم  يف إرساء 
القانون واألطر  قائم  عىل احرتام  نظام عاملي جديد   أسس 
الدولية. فالنظام الدويل هو »من صنيعة الدول وتفاعالهتا« 
تفعيل  يف  مجاعية  ورغبة  مناسب  دويل  سياق  وجود  ظل  يف 
أجل  من  الذكية   الدبلوماسية  باستخدام  املؤسسية  األطر 
أن  الرضوري  من  كذلك  املنشود.  الدويل  التغيري  إحداث 
عىل   املستجدة   التحديدات  ظل  يف  اجلديد  النظام  يعمل 
حتقيق التوازن بني املفهوم التقليدي لألمن )األمن اخلشن(،  
واملفهوم اجلديد لألمن )الناعم( القائم عىل األمن اإلنساين، 
وارتباطه بمفهوم االستقرار مثل األمن الصحي، ومكافحة 

األوبئة، واألمن البيئي. 
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الشرق  في  التحوالت 
ــدود  ــ األوســـــــــط.. ح
في  والتغير  الثبات 

عام 2022

د. جمال عبد اجلواد

مستشار 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 

يتسم الوضع اإلقليمي يف الرشق األوسط برسعة التغري، فبعد عقود من 
االستقرار الركودي، دخلت املنطقة خالل العقد األخري يف مرحلة تغري 
عميق، وهي موجة طويلة املدى مازالت متواصلة، وُيعد العام 2022 
جزًءا من هذه املوجة. ويأيت التغري احلادث يف الرشق األوسط مصحوًبا 
بعدم االستقرار وزيادة التهديدات، فال يكاد يوجد يف الرشق األوسط 
إزاء  بالتهديد  تشعر  املنطقة  دول  فجميع  باألمن؛  تشعر  واحدة  دولة 
التطورات احلادثة يف اإلقليم، وإزاء سياسات وحتركات دول أخرى من 

داخل اإلقليم، وخارجه. 
احلالة الراهنة يف الرشق األوسط ُتعد حمصلة خلصائص هيكلية، وهي 
فشكلت  طويلة،  فرتة  منذ  املنطقة  يف  استقرت  املدى  طويلة  ظواهر 
األوضاع اجليوسرتاتيجية والسياسية يف املنطقة. هناك عىل اجلانب اآلخر 
ظواهر أخرى ديناميكية متغرية، متثل اجتاهات دول اإلقليم، والقوى 
الدولية املعنية باملنطقة، يف التعامل مع أوضاع اإلقليم، وطريقتها يف محاية 
مصاحلها وحتقيق أهدافها يف بيئة التهديد، وعدم االستقرار السائدة فيه. 
يف سياق ما سبق حترص املقالة عىل حتليل أبرز اخلصائص اهليكلية التي 
يتسم هبا الرشق األوسط، والدول العربية والتي ُتعد مسببات لتعميق 
عدم االستقرار. ثم مناقشة أبرز تفاعالت الرشق األوسط خالل هذا 
العام، وإن كان كثرًيا من التطورات التي يتم مناقشتها ضمن مستجدات 
أن  أو  مضت،  أعوام  يف  بدأت  تطورات  احلقيقة  يف  هي   2022 العام 
عناوين  صناعة  يف  نجحت  لكنها  سابقة،  فرتات  إىل  ترجع  جذروها 

األخبار خالل العام.
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أواًل: خصائص هيكلية تعمق عدم االستقرار
يتسم الرشق األوسط بعدد من السامت اهليكلية التي تتسبب يف 
عدم االستقرار، وزيادة التهديدات، تأيت يف مقدمتها: هشاشة 
الدولة العربية، وضعف آليات حل الرصاعات، وتفكك العامل 
فًضال  أوسطية.  رشق  فواعل  جانب  من  واخرتاقه  العريب، 
وتباين  والتشتت  فعال،  مجاعي  عمل  مؤسسات  غياب  عن 

األولويات. يمكن توضيح أبرز اخلصائص فيام ييل: 
1 - هشاشة الدولة العربية

تتسم الدولة العربية بدرجة عالية من اهلشاشة؛ فالدول العربية 
إما إهنا يف حالة تفكك ورصاع وحتارب أهيل، مثلام هو احلال يف 
سوريا واليمن وليبيا، أو أهنا يف حالة رصاع ممتد عىل السلطة 
تعجز فيه مؤسسات الدولة عن ممارسة السلطة وقيادة املجتمع 
والعراق  لبنان  يف  احلال  هو  مثلام  والتقدم،  التنمية  طريق  عىل 
والسودان. أما يف أغلب البالد العربية األخرى التي تتمتع بقدر 
مناسب من االستقرار وانتظام وفعالية مؤسسات احلكم، فإن 

ذلك يتحقق غالًبا باللجوء إىل قدر كبري من آليات الضبط. 
مؤسسية  أطر  وغياب  اجلامعي  العمل  تقاليد  ضعف   -  2

متعددة األطراف إلدارة اإلقليم
 ال يوجد يف منطقة الرشق األوسط مؤسسات فعالة للتعاون 
اإلقليمي، تزيد من فرص التعاون، وحتد من خماطر الرصاع. 
االعتامد  للدول  يمكن  راسخة  حتالفات  فيها  يوجد  ال  كام 
تترصف  األوسط  الرشق  فدول  التهديدات؛  ملواجهة  عليها 
اإلقليم  للدول األخرى يف  الفردية، وتنظر  بدرجة عالية من 
كمصدر حمتمل للتهديد. كذلك، ُتعد منطقة الرشق األوسط 
التي حتد  األمان  الكوابح، وشبكات  فيها  تقل  بيئة رصاعية، 
من املخاطر، وال يوجد فيها ما يمكن االعتامد عليه كمصدر 

موثوق للدعم واألمن.
3 - حمو احلدود بني العامل العريب والرشق األوسط

حتى وقت ليس بعيد مل يكن من املمكن فهم وحتليل النظام 
اإلقليمي يف الرشق األوسط بدون التمييز بني نظام إقليمي 
الوقت  هذا  يف  أوسطي.  رشق  إقليم  نظام  داخل  يقع  عريب 
تكن  ومل  له،  املميزة  اخلاصة  تفاعالته  العريب  للعامل  كان 
أثر  ذات  األوسع  األوسط  الرشق  من  القادمة  التأثريات 
التأثريات  هذه  مفاعيل  كانت  وإن  املنطقة،  دول  عىل  كبري 
العريب  العامل  ختوم  عىل  الواقعة  العربية  الدول  يف  حمسوسة 
بني  احلال  كان  مثلام  أوسطية،  رشق  لدول  وجارة  مالصقة 

العراق وإيران، وسوريا وتركيا. 

حتدث  العربية  التفاعالت  كانت  السابقة  املرحلة  هذه  يف 
بدرجة كبرية من االستقالل عن التفاعالت مع دول الرشق 
األوسط غري العربية، باستثناء إرسائيل؛ فلم يعد هذا الوضع 
العربية  غري  األوسط  الرشق  دول  عززت  لقد  اآلن.  قائاًم 
من  كان  وبينام  تدرجيًيا،  واخرتقته  العريب  العامل  يف  نفوذها 
ورشق  عريب  إقليميني،  نظامني  عن  احلديث  سابًقا  املمكن 
Nested، فإن هذا مل يعد ممكًنا اآلن، إال  أوسطي متداخلني 
بشكل جمازي؛ حيث مل يعد من املمكن فهم العالقات العربية 

العربية خارج إطارها الرشق أوسطي.

4 - تباين األولويات وغياب قضية مركزية

إن لدول الرشق األوسط أولويات متباينة وأجندات خمتلفة، 
فبينام  التعاون.  من  احتامال  أكثر  والرصاع  التنافس  جيعل  بام 
وحدة  واستعادة  بقائها  عىل  للحفاظ  الدول  بعض  تكافح 
اإلقليم والسلطة فيها، فإن البعض اآلخر ينفذ خطًطا لتوسيع 
النفوذ. وبينام تكافح دول عربية من أجل توفري احلد األدنى 
من متطلبات البقاء املادي واالحتياجات األساسية للسكان، 
ما  بأحدث  التمتع  ألهله  تتيح  وفرة  اآلخر  بعضها  لدى  فإن 
أن  ومنذ  العامل.  يف  االستهالكي  االقتصاد  ماكينات  أنتجته 
يف  املركزية  القضية  تكون  أن  عن  الفلسطينية  القضية  كفت 
قضية  استحداث  يف  تنجح  مل  اإلقليم  دول  فإن  العريب  العامل 

واهتامم جديد جيمع بينها. 

5 - ضعف آليات التعاون الوظيفي متعدد األطراف

التعاون  من  هبا  بأس  ال  درجة  األوسط  الرشق  يف  يوجد 
والتجارة؛  املال  ورأس  العمل  قضايا  يف  املتبادل  واالعتامد 
العاملني  وحتويالت  العمل  قوة  انتقال  يمثل  حيث 
واالستثامرات والسلع بني بعض دول املنطقة مصلحة حيوية 
لألطراف املرسلة واملستقبلة عىل السواء. جيري التعاون بني 
ثنائية يف  دول الرشق األوسط يف هذه املجاالت عىل أسس 
رؤية  غياب  ويف  التفاعالت،  هذه  تنظم  إقليمية  أطر  غياب 
الوظيفية  املجاالت  يف  التعاون  لتوظيف  مشرتكة  ومصلحة 
والتنمية  األمن  من  أرقى  مرحلة  إىل  املنطقة  تنقل  كأداة 
تفضل  الوفرة،  دول  خاصة  املنطقة،  فدول  واالستقرار. 
من  فيها  يكون  قد  ملا  األطراف  متعددة  االلتزامات  جتنب 
تقييد حلرية الترصف املنفرد، األمر الذي يضعف من آليات 
من  االستفادة  فرصة  ويفوت  الوظيفي،  اإلقليمي  االندماج 
هكذا آليات لتحقيق مصالح مجاعية مشرتكة لدول اإلقليم، 

خاصة العربية منها. 
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 ثانًيا: مستجدات العام 2022
عىل خلفية األنامط الراسخة التي تم تناوهلا يف القسم السابق، 
فإن منطقة الرشق األوسط تأثرت يف العام 2022 بعدد من 
املستجدات،  تأيت يف مقدمتها احلرب يف أوكرانيا، والتداعيات 
املتغري  ُتعد  والتي  عليها،  ترتبت  التي  واالقتصادية  الدولية 
األهم الذي وجه تفاعالت الرشق األوسط خالل هذا العام. 
من  لعدد  مكثفة  حتليلية  قراءة  ييل  فيام  تقديم  يمكن  ثم  ومن 
بالرشق  األمريكي  االهتامم  جتدد  أمهها:  التطورات،  هذه 
األوسط، والتداعيات االقتصادية للحرب األوكرانية، وجتدد 
االضطرابات االجتامعية والسياسية، وتعميق األداء اخلارجي 
العريب،  املغرب  يف  االنقسام  وتعميق  اخلليج،  لدول  النشط 

وانعقاد القمة العربية يف اجلزائر.
1 - جتدد االهتامم األمريكي بالرشق األوسط

شهدت األعوام املنقضية منذ رئاسة الرئيس األمريكي باراك 
بالرشق  املتحدة  الواليات  اهتامم  يف  تدرجيًيا  تراجًعا  أوباما 
تورطها  جراء  من  األمريكي  اإلرهاق  خلفية  عىل  األوسط 
أمريكا  وحتول  املنطقة،  يف  »اختيارية«  حروب  يف  فيه  املبالغ 
ووصول  اهلادي،  واملحيط  الصني  نحو  جهودها  لرتكيز 
الواليات املتحدة إىل مرحلتي االكتفاء الذايت، وفائض إنتاج 
الطاقة األحفورية، والزيادة املتسارعة يف استثامرات ونصيب 
الطاقة املتجددة غري امللوثة للبيئة يف استهالك الطاقة العاملي. 
وقد عكس رد الفعل األمريكي »املحدود« إزاء هجامت إيران 
الرئيس  2019، يف عهد  نفطية سعودية يف عام  عىل منشآت 
ترامب األكثر قرًبا من اململكة، اجتاه الواليات املتحدة للتخيل 

عن التزاماهتا الدفاعية جتاه حلفائها يف الرشق األوسط. 
الترصحيات التي أطلقها الرئيس األمريكي »جو بايدن« أثناء 
وقيادهتا  السعودية  اململكة  عن  الرئاسية  االنتخابات  محلة 
الواليات  إليه  الذي وصلت  املزيد من عدم االهتامم  تعكس 
املتحدة يف نظرهتا إىل املنطقة، واستهانتها بحلفائها اإلقليميني. 
غري أن نشوب احلرب يف أوكرانيا، وما صاحبها من نقص يف 
ترتب  وما  أسعارها،  وارتفاع  األحفورية،  الطاقة  إمدادات 
عىل ذلك من تسارع معدالت التضخم وصعوبات اقتصادية 
املتحدة  الواليات  دفع  هذا  كل  الغريب،  التحالف  دول  يف 
منها  القلب  ويف  أوسطية،  الرشق  سياستها  يف  النظر  إلعادة 
سياستها جتاه اململكة العربية السعودية. وجتىل ذلك يف الزيارة 
العربية  للملكة  بايدن«  »جو  األمريكي  الرئيس  هبا  قام  التي 
التي مجعته مع زعامء  واللقاءات   ،2022 يوليو  السعودية يف 
جمموعة دول االعتدال العريب، فرادى وجمموعة، والتي مثلت 
بدورها حتواًل جوهرًيا يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية 

جتاه املنطقة. 

إحياء  إعادة  الزيارة  هذه  يف  األمريكي  الرئيس  حاول  وقد 
العالقات  عليها  قامت  التي  النفط«  مقابل  »األمن  صيغة 
العرشين، بغرض  القرن  أربعينيات  السعودية منذ  األمريكية 
األسواق  يف  النفط  من  املزيد  بضخ  السعودية  القيادة  إقناع 

لتعويض النقص يف صادرات الطاقة الروسية. 
يبدو أن الواليات املتحدة أدركت اخلطأ الذي ارتكبته عندما 
أن  دون  األوسط  الرشق  يف  وجودها  عن  التخيل  قررت 
إعادة  يف  راغبة  فهي  وبالتايل  لذلك،  فعاًل  الظروف  تنضج 
التحول  أن  يبدو  ال  لكن  املنطقة.  يف  ودورها  وجودها  بناء 
فعدم  أهدافه؛  حقق  قد  املنطقة  جتاه  األمريكية  السياسة  يف 
السياسة  جراء  املنطقة  قادة  لدى  تولدت  التي  العميقة  الثقة 
زيارة  متحوه  أن  من  أعمق  السابقة  السنوات  يف  األمريكية 
الرئيس األمريكي. ويمكن القول إنه مازال من املهم ترقب 
املنطقة،  إىل  العودة  يف  األمريكية  الرغبة  بني  التفاعل  حمصلة 

وعدم ثقة دول املنطقة يف احلليف األمريكي. 
2 - حركية أكثر ومتاسك أقل يف اخلليج

حتولت جمموعة دول اخلليج إىل الفاعل األهم يف السياسات 
قوى  أخرجت  التي  العريب  الربيع  اضطرابات  منذ  العربية 
عربية رئيسية من جمال القيادة اإلقليمية. وقد ترافق مع ذلك 
رئيسية؛  خليجية  دول  يف  القيادة  مستوى  عىل  مهمة  تغريات 
تقليدية  غري  ومعها تصورات  جديدة،  قيادات  حيث جاءت 
لسياسات بالدها. ونتج عن تلك التفاعالت بروز اجتاهات 
جديدة يف السياسات اخلليجية، يمكن حتليل اجتاهني رئيسيني 

منها، عىل النحو التايل:
املجموعة  داخل  التنافس  حدة  زيادة  يتمثل يف  األول،  االجتاه 
إىل  اخلليجية  الدول  بني  التنافس  وصل  حيث  اخلليجية؛ 
ذروة رصاعية عالية عندما اختذت ثالث دول خليجية، هي: 
السعودية، واإلمارات، والبحرين، باإلضافة إىل مرص يف عام 
2017 قراًرا بمقاطعة قطر. استمرت املقاطعة حتى مطلع العام 
2021 عندما حتققت مصاحلة خليجية، شاركت فيها مرص، يف 
كاملة  تصفية  املصاحلة عن  تسفر هذه  مل  اخلليجية.  العال  قمة 
اخلليج،  دول  بني  التنافس  إهناء  أو عن  اخلليجية،  للخالفات 
ولكنها أسفرت عن هتدئة اخلالفات؛ حيث تم إهناء املقاطعة 
العدائي  الطابع  من  قطر  خففت  فيام  لقطر،  الرسمية  العربية 
للسياسة التحريرية ألذرعها اإلعالمية، وقيدت حرية احلركة 

التي متتعت هبا مجاعة اإلخوان انطالًقا من أراضيها. 
مازالت رشوط مصاحلة قمة العال سارية يف جمملها، وإن كان 
العام األخري شهد تزايد املنافسة بني دول خليجية، ورغم أن 
للدول  التابعة  التقليدي  اإلعالم  منصات  يف  يظهر  مل  ذلك 
اخلليجية، إال أنه بات ملحوًظا عىل منصات وسائل التواصل 
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استنتاج  السهل  من  كان  وإن  االستقالل،  تدعي  االجتامعي 

تبعيتها هلذه الدولة أو تلك. 
بدرجة  للترصف  اخلليج  دول  اجتاه  يف  يتمثل  الثاين،  االجتاه 
السياسة  ميز  الذي  احلذر  النهج  عن  فعوًضا  الثقة،  من  أكرب 
اخلارجية اخلليجية لعقود، فإن السياسات اخلارجية اخلليجية 
خلوض  واالستعداد  اجلرأة  من  أكرب  بقدر  تتسم  الراهنة 
العميقة  التغريات  قبل.  من  جتربتها  يتم  مل  جديدة  مسارات 
يف الوضعني الدويل واإلقليمي، وما يرتتب عليهام من زيادة 
فرض  اخلليجية  الدول  تواجه  التي  والتحديات  املخاطر 
أمنها  حلامية  جديدة  أساليب  عن  البحث  اخلليج  دول  عىل 
الوقت  التهديدات اإليرانية، يف  ومصاحلها. فقد زادت حدة 
التزاماهتا  يف  النظر  املتحدة  الواليات  فيه  تعيد  الذي  نفسه 
اخلليج  دول  عىل  فرض  الذي  األمر  اخلليج،  جتاه  األمنية 
خالل  من  وذلك  أمنها.  لتحقيق  جديدة  صيغ  عن  البحث 
الترصف بدرجة أعىل من االستقاللية جتاه الواليات املتحدة 
واحللفاء الغربيني، وتطوير العالقات مع حلفاء جدد، بام يف 
ذلك روسيا والصني، وكذلك إقامة عالقات دبلوماسية بني 
توسيع  عن  فضاًل  والبحرين.  اإلمارات  من  وكل  إرسائيل 
يف  والتحالفات  العسكري  والوجود  السيايس  النفوذ  نطاق 

اجلوار البعيد، وصواًل إىل شامل أفريقيا والقرن األفريقي. 
املستجدة  واألمنية  االسرتاتيجية  املقرتبات  بعض  هي  هذه 
مع  واتساًقا  العام2022،  هذا  ويف  اخلليجية.  للدول 
للدول  اخلارجية  السياسات  يف  املستحدثة  االجتاهات 
اململكة  فيها  تلعب  التي  بلس،  أوبك  قرار  فإن  اخلليجية، 
السعودية دورا قيادًيا، بخفض إنتاج النفط بام مقداره مليونا 
برميل يومًيا، يمثل نوًعا من إدارة الظهر للواليات املتحدة، 
اململكة  تأكيد  من  الرغم  وعىل  روسيا.  ملصلحة  وخدمة 
العربية السعودية عىل الطبيعة االقتصادية البحتة للقرار، إال 
التي  الطريقة  عىل  كثرًيا  أثر  قد  التأكيد  هذا  أن  يبدو  ال  أنه 
جرى هبا فهم القرار يف واشنطن والعواصم الغربية، حتى أن 
التعاون  عالقات  بتحجيم  مطالبة  خرجت  أمريكية  أصواًتا 
تصل  ال  قد  أو  األمور،  تصل  قد  السعودية.  مع  العسكري 
إىل هذا احلد، لكن تطور األمور يف هذا االجتاه قد يرسع من 
السعودية، بكل ما  السياسة اخلارجية  التحوالت اجلارية يف 

هلذا من آثار اسرتاتيجية كربى تطال املنطقة كلها.
3 - تعثر مفاوضات النووي اإليراين

الوعود  أحد  هو  إيران  مع  النووي  االتفاق  إحياء  إعادة 
يتحقق  مل  والذي  بايدن،  جو  األمريكي  للرئيس  االنتخابية 
امللف هو  الصعوبات. اجلديد يف هذا  للعديد من  نظًرا  بعد؛ 
املوقف االنتقادي ضد إيران الذي اختذته حكومات إنجلرتا 
بتجسري  الدول  اعتادت حكومات هذه  فقد  وأملانيا،  وفرنسا 

الفجوة بني إيران والواليات املتحدة، وتقديم احللول الوسط 
التي يمكن التوافق حوهلا، بام قد يعني أن انتقال هذه الدول 
إىل موقع االنتقاد يشري إىل صعوبات حقيقية تواجه التوصل 
حل  صيغة  قدمت  الثالث  األوروبية  الدول  كانت  التفاق. 
والتي  إيران،  تقبلها  مل  التي  الصيغة  وهي  اخلالفية،  للقضايا 
اختارت طرح قضايا جديدة مل تكن مطروحة من قبل تتعلق 
الدول األوروبية  الذرية. تعترب  الطاقة  بالتزاماهتا إزاء منظمة 
املرونة يمكن  التي تقدمت هبا متثل أعىل قدر من  أن الصيغة 
التحيل به، وأن الرفض اإليراين يعكس عدم جدية طهران يف 

التوصل إىل اتفاق. 
وهناك  اإليراين،  النووي  الربنامج  مصري  يلف  الغموض 
تقديرات متزايدة تشري إىل أن إيران غري جادة يف املفاوضات، 
أن  عن  غربًيا،  معزولة  نووية  دولة  إىل  التحول  تفضل  وأهنا 
عالقاهتا  يف  التسهيالت  ببعض  تتمتع  نووية  غري  دولة  تكون 
الذي  العامل  نفس  هو  يعد  مل  فالعامل  الغرب.  مع  االقتصادية 
ألول  االتفاق  توقيع  تم  عندما   2015 عام  يف  موجوًدا  كان 
مرة؛ حيث أصبحت هناية النظام الدويل للعوملة، واجتاه النظام 
الدويل نحو االنقسام بني الواليات املتحدة والصني اجتاهات 
شبه مؤكدة، وهي تطورات ال تشجع إيران عىل اختيار التخيل 
عن طموحها النووي، خاصة يف ظل اجتاه إيراين متزايد لتعزيز 
روابطها بالقوى املناوئة للغرب، خاصة الصني وروسيا. ويعد 
فوز إيران بعضوية منظمة شنغهاي، وقيام إيران بتزويد روسيا 
بطائرات مسرية جرى استخدامها يف العمليات العسكرية يف 

أوكرانيا هو أحدث التطورات يف هذا االجتاه. 
وفيام خيص موقف دول الرشق األوسط إزاء الربنامج النووي 
اإليراين، فإهنا تعاين من حرية اسرتاتيجية؛ حيث ترفض حتول 
إيران إىل قوة نووية، كام ترفض أيًضا االتفاق النووي املطروح 
عىل إيران بسبب عدم تضمينه بنوًدا تتعلق بتطوير الصواريخ 
عرب  املنطقة  لدول  الداخلية  الشئون  يف  اإليراين  والتدخل 
امليليشيات التابعة هلا. وسوف يكون عىل دول املنطقة التكيف 
مع أي نتيجة تسفر عنها املفاوضات مع إيران، إال أن إطالة 
املفاوضات بغري حسم يزيد من صعوبة حتديد اجتاهات  أمد 

التحرك التي جيب عىل دول املنطقة السري فيها.
4 - تراجع االهتامم الرويس بسوريا

تواجه روسيا حتديات صعبة يف حرهبا يف أوكرانيا أجربهتا عىل 
سحب بعًضا من قواهتا يف سوريا لنقلها إىل أوكرانيا. مازال 
من الصعب تقديم تقدير دقيق ألثر تقليص القوات الروسية 
يف سوريا، وتراجع أمهيتها عىل جدول األولويات الروسية. 
املؤكد هو أن املوقف يف أوكرانيا خيلق وضًعا جديًدا يف عالقة 
روسيا بكل من إيران وتركيا، أهم الفاعلني املؤثرين يف األزمة 
خدمات  عىل  اعتامًدا  أكثر  روسيا  أصبحت  لقد  السورية. 
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مقابل  تقديم  روسيا  عىل  وسيكون  وأنقرة،  طهران  تقدمها 
فيه  الذي تقدم  املكان  هلذه اخلدمات، وقد تكون سوريا هي 
روسيا هذه التنازالت، خاصة مع تراجع القدرات العسكرية 
تنظيم وجود  لقد لعبت روسيا دوًرا مهاًم يف  الروسية هناك. 
وهي  هناك،  أطامعهام  مجاح  وكبح  سوريا،  يف  البلدين  هذين 
هذه  يف  اجتاهها  حتديد  يصعب  لتغريات  املرشحة  املعادلة 

املرحلة. 
5 - تعميق ثنائية اليرس والعرس

دخل العامل يف أزمة اقتصادية ترتبت عىل مصاعب التعايف من 
األزمة من  لقد عمقت هذه  19 واحلرب األوكرانية.  كوفيد 
ثنائية اليرس والعرس، أو الوفرة والفقر يف العامل العريب، فبينام 
حققت الدول املنتجة للنفط عوائد كبرية بسبب ارتفاع أسعار 
األسعار  ارتفاع  من  األخرى  الدول  عانت  والغاز،  النفط 
وهروب االستثامرات ونقص السلع الغذائية األساسية. لقد 
داخلًيا  الطموحة  السياسات  اهلائلة  النفطية  العائدات  غذت 
وخارجًيا للدول النفطية قليلة السكان، فيام تتسبب يف تأجيل 
كثيفة  النفطية  الدول  يف  الرضورية  اهليكلية  اإلصالحات 
السكان، وتسببت يف صعوبات مجة للدول غري النفطية التي 
تزايدت فيها احتامالت وقوع اضطرابات اجتامعية وسياسية، 
توفري  ملواصلة  مستعدة  الوفرة  دول  فيه  تبدو  ال  وقت  يف 

شبكات أمان ومحاية للدول املتعثرة. 
6 - قمة عربية ال تضيف للتعاون العريب

انعقد يف شهر نوفمرب من هذا العام يف اجلزائر مؤمتر قمة عريب 
جديد. القمة العربية يف تونس يف مارس 2019 هي آخر قمة 
انعقاد قمة عربية جديدة يف  عربية تم عقدها، هلذا كان جمرد 
حد ذاته حدًثا يستحق االحتفاء، ملا له من دالالت رمزية، وملا 
يعنيه من اإلبقاء عىل األمل يف إحياء العمل العريب املشرتك، 
لكن فيام عدا ذلك فإن القمة العربية يف اجلزائر مل تقدم أسباًبا 

إضافية للتفاؤل. 
العالقات  فيه  قطعت  وقت  يف  العربية  القمة  انعقدت 
جتد  أن  دون  اجلزائر،  وجارهتا  املغرب  بني  الدبلوماسية 
القمة مربًرا الستعادة  انعقاد  العربية يف  للقمة  املضيفة  الدولة 
العالقات مع جارهتا املغاربية تعزيزا للتضامن العريب. مل تقدم 
قدمت  وإن  العربية،  األزمات  من  ألي  واقعية  معاجلة  القمة 
أجواء  القمة  جددت  العرب.  مشكالت  لكل  بالغية  حلواًل 
االنقسام بني املعتدلني والراديكاليني يف العامل العريب، بعد أن 
دور  تراجع  بعد  الراديكالية  الكتلة  تتصدر  اجلزائر  أصبحت 
قمة  تواجه  مل  العربية.  للراديكالية  التقليديني  املرشقيني  القادة 
املعتدل  الفريقني  بني  اخلالفات  بسبب  حادة  أزمات  اجلزائر 
والراديكايل، ليس بسبب التوافق الذي تم حتقيقه بني الفريقني، 

ولكن بسبب ظهور نمط جديد يف العالقات العربية، تراجعت 
بمقتضاه الطبيعة املؤسسية للقمة العربية، لتصبح القمة رصيًدا 
وملًكا للدولة املضيفة، تعكس فيه سياساهتا واختياراهتا، أكثر 
اإلعالن  بني  املقارنة  العريب.  اجلامعي  املوقف  فيه  تعكس  مما 
للقمة  اخلتامية  واإلعالنات  ناحية،  من  اجلزائر  لقمة  اخلتامي 
االجتامعات  عن  الصادرة  للبيانات  أو  تونس،  يف  السابقة 
الدورية ملجلس اجلامعة عىل مستوى وزراء اخلارجية يف مقر 
اجلامعة بالقاهرة تبني األثر الكبري للدولة املضيفة عىل املواقف 
الصادرة عن االجتامعات العربية، يف تعارض واضح مع تقاليد 

العمل اجلامعي املؤسيس. 
العالقات  يف  املتشددة  املواقف  تلني  الغاز  اكتشافات   -  7

العربية اإلرسائيلية 
أمام  املتوسط  مياه  حتت  املكتشف  الغاز  استثامر  استلزم 
السوحل اللبنانية التوصل إىل اتفاق لرتسيم احلدود البحرية 
اتفاق  األمهية.  شديد  تطور  وهو  وإرسائيل،  لبنان  بني 
العالقات  تطبيع  اتفاق  مستوى  إىل  يرقى  ال  احلدود  ترسيم 
مرحلة  إىل  بينهام  العالقات  انتقال  يعكس  لكنه  البلدين،  بني 
وإقرارمها  الواقع،  باألمر  الضمني  اإلقرار  عىل  تقوم  جديدة 
األمنية.  التوترات  جتنب  تقتيض  مشرتكة  مصالح  بوجود 
يرسي هذا عىل حزب اهلل وإيران الذي مل يكن اتفاق ترسيم 

احلدود ليمر عىل اجلانب اللبناين بغري موافقتهام.
يف سياق مشابه، توصلت مرص والسلطة الفلسطينية إىل اتفاق 
املتوسط قبالة ساحل غزة.  إطاري لتطوير حقل غاز يف مياه 
التطورات يف هذا املجال تتم بعلم من حركة محاس التي متثل 
يف  استخراجه  املنتظر  الغاز  يسد  القطاع.  يف  الفعلية  السلطة 
عىل  يرتتب  وسوف  البلدين،  يف  جوهرية  حاجة  وغزة  لبنان 
الوضع الناشئ حقائق اقتصادية واسرتاتيجية جديدة ختتلف 

عن املنطلقات اإليديولوجية حلزب اهلل وحركة محاس. 
يف  تواصلت  األوسط  الرشق  يف  املتأزمة  األوضاع  إن  إمجااًل 
هذا العام )2022(، وعىل الرغم أن رصاعات املنطقة كانت 
أقل حدة، لكنها ليست أقرب إىل احلل. وظل التنافس وعدم 
هذه  كانت  وإن  اإلقليمية،  القوى  عالقات  عىل  غالًبا  الثقة 
القوى تدير رصاعاهتا بأساليب أقل فجاجة وإن مل تكن أقل 
دهاء. ويمكن القول إن الوضع يف العام التايل)2023( سوف 
الدولية،  البيئة  التدهور يف  استمرار  أكثر صعوبة حال  يكون 
البيئة  فيام  اخلارجية،  البيئة  من  القادمة  الضغوط  وتواصل 
اإلجيابية  الطاقات  من  يكفي  ما  إلنتاج  مؤهلة  غري  اإلقليمية 

الالزمة للتعامل مع هذه الضغوط.
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ــوالت  ــح ــن ت ــي ــر ب ــص م
ــات  ــدي ــح ــل وت ــداخـ الـ

المستقبل

د. عمرو الشوبكي

مستشار 
مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

شهدت مرص حتوالت كبرية يف السنوات العرشة املاضية، وال زالت 
تداعيات  ثم  كورونا  جائحة  أزمة  عززهتا  كثرية  حتديات  تواجه 
احلرب األوكرانية، وصار من املهم بحث أبرز هذه التحوالت من 
أجل استرشاف املستقبل، وإلقاء الضوء عىل أبرز التحديات التي 

تواجهها. 
حتاول هذه املقالة مناقشة أبرز قضايا اجلدل السيايس الدائر يف مرص 
أبرزها سبل تدعيم أركان  والتي الزلت تؤثر عىل خياراهتا، ومن 
الدولة واحلفاظ عىل مؤسساهتا بجانب عملية اإلصالح السيايس، 
والتهديدات  اإلرهاب  مواجهة  مرحلة  يف  تفهمه  يمكن  أمر  وهو 
تالية،  ولسنوات   2012 عام  منذ  البالد  عرفتها  التي  الوجودية 
الوقت احلايل بعد كرس شوكة اإلرهاب وترسيخ  وهو ما تغري يف 
دعائم الدولة، وأصبح مطلوب وضع مسار اإلصالح االقتصادي 

والسيايس بشكل متكامل إلحداث التقدم املطلوب.
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أواًل: الدولة الوطنية واالنتقال الدميقراطي 

الديمقراطي يف النصف قرن األخري  التحول  أدبيات جتارب 
كتابات  وخرجت  الديمقراطي،  التحول  عملية  عىل  ركزت 
واإلصالح  الديمقراطي،  االنتقال  عن  تتحدث  كثرية 
النظام  بني  والتفاوض   )Institutional Reform( املؤسيس 
املطلوب  اجلرس  عن  وكذلك  الديمقراطية،  والقوى  القديم 
رموز  عىل  والرهان  واجلديد،  القديم  النظام  قوى  بني 
آمن  جرس  بمثابة  تكون  القديم  النظام  داخل  من  إصالحية 
املتأخر  التحول  القديم  واجلديد. وكانت معظم جتارب  بني 
أمريكا اجلنوبية وأوروبا الرشقية وكثري  الديمقراطية يف  نحو 
هذه  من  لكثري  امللهمة  هي  واألفريقية  اآلسيوية  البالد  من 

الكتابات يف جمال النظم السياسية واالنتقال الديمقراطي.

الدولة«،  »اهنيار  جتارب  العريب  عاملنا  يف  مؤخًرا  شهدنا  وقد 
وكانت ليبيا واليمن وقبلهام الصومال، والعراق نامذج لتلك 
الديمقراطي  التحول  ألدبيات  ُيذكر  غياب  ظل  ويف  احلالة 
من  مؤسساهتا  واهنيار  الدولة  غياب  حاالت  تعالج  التي 
كفاءهتا  عن  النظر  برصف  وإدارة  وقضاء  ورشطة  جيش 

وديمقراطيتها. 

وقد أضفت تلك اخلربات أسئلة جديدة مل ُتطرح من قبل عىل 
التجارب السابقة التي عرفت عملية انتقال مؤسسات الدولة 
القائمة إىل الديمقراطية، وليس بناء ديمقراطية يف »العراء« بال 
دولة، وطرح سؤال: هل يمكن أن نتكلم عن حتول ديمقراطي 
دون دولة؟ وهل يمكن أن نتجاهل أن السبب الرئييس وراء 
وطنية  دولة  وجود  هو  الفوىض  براثن  يف  مرص  سقوط  عدم 
عىل  واعتمدت   ،1805 عام  منذ  عيل  حممد  أسسها  حديثة 
وجهاز  طائفة،  أو  نظام  جيش  وليس  وشعب  دولة  جيش 

رشطة وليس ميليشيات، وسلطة قضائية، وجهاز إداري.

كرشط  الوطنية  الدولة  وجود  مفهوم  تبنينا  إذا  واحلقيقة 
قطع  يعني  هذا  فإن  ديمقراطي  حتول  عملية  إلنجاز  رئييس 
القانون، ويبقى حتدي إصالح  بناء دولة  نصف الطريق نحو 
سيايس  إصالح  عملية  عىل  واإلقدام  الدولة،  مؤسسات 

واقتصادي جريئة وجراحية هو النصف اآلخر.

لبناء  ورشط  انطالق  نقطة  متثل  الوطنية  الدولة  وجود  إن 
هدًفا،  ذاته  يف  ليس  الدولة  عىل  احلفاظ  ألن  القانون  دولة 
وإنام هو وسيلة جللب التقدم والرخاء والتنمية، وإن إصالح 
مؤسساهتا وبناء دولة القانون أمر مطلوب ملواجهة التحديات 

الداخلية واخلارجية.    

حتول  إلنجاز  عنه  بديل  ال  أمر  الوطنية  بالدولة  اإليامن  إن 
رؤية  امتالك  برشط  العريب  والعامل  مرص  يف  ديمقراطي 
الوطنية  الدولة  أن  يتصور  من  إلصالح مؤسساهتا، ألن كل 
يف العامل العريب سقطت فقط بسبب مؤامرات اخلارج خمطئ؛ 
ألن احلقيقة تشري إىل أن سوء األداء والفشل الداخيل والعجز 
عن جماهبة التحديات كانت ضمن العوامل الرئيسية وراء هذا 
ليس  وإصالحها  الوطنية  الدولة  عىل  احلفاظ  إن  السقوط. 
دولة  لبناء  رئيسًيا  رشًطا  يعد  إنام  مطلوًبا،  حيوًيا  أمًرا  فقط 
القانون والتقدم، أما البالد التي تغيب عنها الدولة فهي حتتاج 
إىل جهد مضاعف أشبه »باملعجزات« لكي خترج من أزماهتا 
بناء  إعادة  ليبيا  حال  يف  كام  منها  فاملطلوب  األهيل،  واقتتاهلا 
الدولة الوطنية، وبالتوازي معها احلوار واملصاحلة بني فرقاء 
بناء  يمكن  إنه  يتصور  من  فإن  ثم،  ومن  السياسية.  الساحة 
مثل  متاًما  العميل  بالدليل  خمطئ  وطنية  دولة  بال  ديمقراطية 
الوطنية دون إصالح  الدولة  إنه يمكن أن تنجح  من يتصور 
مؤسساهتا وأدائها العام يف حل مشاكل شعوهبا. واحلقيقة إن 
هي  مؤسساهتا  وإصالح  الوطنية  الدولة  عىل  احلفاظ  معادلة 
الداخلية  حتدياهتا  مرص  خالله  من  ستواجه  الذي  األساس 

واخلارجية.

ثانًيا: التحدي االقتصادي ودور القطاع اخلاص 

التحدي  مرص،  تواجهها  التي  التحديات  مقدمة  يف  تأيت 
يف  كبرية  أمهية  اخلاص  القطاع  حيتل  حيث   االقتصادي؛ 
االقتصاد املرصي؛ فهو يسهم بنحو 72 % من الناتج املحيل، 
وتصل تلك النسبة إىل أكثر من 90 % يف بعض األنشطة مثل: 
التحويلية، والتشييد، والبناء، والتجارة  الزراعة، والصناعة 
العقارية،  واألنشطة  واملعلومات،  والسياحة،  الداخلية، 
االستثامرات  حلجم  بالنسبة  أما  االجتامعية.  واخلدمات 
الكلية  االستثامرات  إمجايل  من   %  23 سجلت  فقد  اخلاصة 
25 % يف خطة  2021/2020، وارتفعت إىل  يف خطة عام 
القطاع اخلاص يف  استثامرات  2022/2021. وترتكز  عام 
مثل  التكيف  عىل  والقادرة  النمو  رسيعة  الواعدة  األنشطة 
العقارات، وبصفة خاصة يف املجمعات السكنية، والصناعة 
واالتصاالت،  الطبيعي،  الغاز  واستخراجات  التحويلية، 
يف عدد  اخلاصة  االستثامرات  حجم  أن  وُيالَحظ  والزراعة. 
التحويلية،  الصناعة  قطاع  مثل  الواعدة،  القطاعات  من 
حتفيز  يتطلب  الذي  األمر  املطلوبة،  للمعدالت  يصل  ال 
وفًقا  القطاعات  لبعض  وتوجيهها  اخلاصة  االستثامرات 

ملتطلبات االقتصاد الكيل. 
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مشاركة  لتعزيز  اإلجراءات  من  العديد  الدولة  اختذت  وقد 
القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي؛ حيث فتحت أسواق 
قطاع  رأسها  عىل  يأيت  اخلاص،  للقطاع  جديدة  وجماالت 
اخلاص  القطاع  بمشاركة  سمحت   حيث  الطبيعي؛  الغاز 
البيئة  تم هتيئة  التداول والتوزيع. كام  أنشطة  للمرة األوىل يف 
لسنة   72 رقم  االستثامر  قانون  صدور  خالل  من  الترشيعية 
وتعديل  اجلديدة،  الواردة  االستثامرات  لتشجيع   2017
رشكات  بتأسيس  للسامح   1981 لسنة   159 رقم  القانون 
الشخص الواحد ولتدعيم محاية املسامهني أصحاب حصص 
الرشكات  لطرح  برنامج  عن  الدولة  أعلنت  كام  األقلية. 

احلكومية يف البورصة منذ عام 2018. 
 كام يمثل برنامج الطروحات احلكومية أحد أشكال الرشاكة 
بني القطاعني العام واخلاص، والذي يتم بمقتضاه طرح جزء 
أو كل أسهم الرشكات العامة يف البورصة، وبذلك فإما تظل 
الدولة حتتفظ بجزء من حصتها يف الرشكات التي تم طرح جزء 
من أسهمها يف البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع 
اخلاص يف حالة طرح كل أسهم الرشكة. وقد تضمنت خطة 
التي تستثمر فيها مع الرتكيز  التخارج من القطاعات  الدولة 

عىل القطاعات األكثر جذًبا لالستثامر اخلاص. 
من  الدولة«  »ختارج  بعملية  تتعلق  أمور  هناك  وتبقي 
حمل  قضايا  كلها  وهي  وحدودها  وآلياهتا  األنشطة  بعض 
اخلاص  القطاع  دور  عىل  الرهان  وأن  ودراسة،  بحث 
فيه  للعاملني  اجتامعية  محاية  إجراءات  يصاحبه  أن  جيب 
التنمية  ألولويات  خطط  وضع  يف  للدولة  حضور  وأيًضا 
قادًرا  اخلاص  القطاع  فيها  يكون  أن  جيب  التي  واملجاالت 
أيًضا عىل  إنام  املحيل،  السوق  متطلبات  تلبية  فقط عىل  ليس 

التصدير واملنافسة اخلارجية.
ثالًثا: حتدي الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

من  واحدة  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الديمقراطية  قضية  متثل 
النظر إىل هذه  التي تواجهها مرص. ويمكن  املهمة  التحديات 
القضية من خالل ثالثة أبعاد رئيسية: أوهلا،  يتعلق باالشتباك 
احلادث بني اخلطاب الرسمي الذي تتبناه الدولة يف هذه القضية 
واخلطاب العاملي املتعلق بحقوق اإلنسان، ومها خطابان لدهيام 
منطلقات خمتلفة أدت إىل مواجهات كثرية بينهام. ثانيها، وهو 
 )The Facts( األهم، يتعلق بالواقع أو احلقائق عىل األرض
أي أوضاع حقوق اإلنسان احلقيقية دون مبالغة أو إنكار ودون 
أي توظيف سيايس، والتي جيب مواجهة بعض أوجه القصور 
أخذت  لو  حتى  داخلية  وطنية  تفامهات  عرب  والسلبيات 

دوافع  تكون  أن  وجوب  مع  العاملي،  اخلطاب  االعتبار  بعني 
وآليات هذه املراجعة حملية. ثالثها، معادلة احلقوق االجتامعية 
املدنية  باحلقوق  االهتامم  حتقيقها  يتطلب  حيث  واالقتصادية، 
اجلوانب  بعض  مواجهة  بدورها  تتطلب  والتي  والسياسية، 
السلبية يف ملف حرية الرأي واحرتام حقوق اإلنسان. وفيام ييل 

يمكن توضيح هذه األبعاد الثالثة. 
1 - اخلطاب الرسمي وإشكالية عاملية حقوق اإلنسان  

لدى اخلطاب الرسمي املرصي أوجه قوة وجوانب ضعف يف 
ملف حقوق اإلنسان. جوانب القوة تتمثل يف إيامنه باملفهوم 
االجتامعية  األبعاد  يشمل  الذي  اإلنسان  حلقوق  الشامل 
واالقتصادية والتنموية، وهو جانب أصيل من حقوق اإلنسان 
ال خالف عليه، إنام اخلالف يتعلق بعدم اإلشارة لفرتة طويلة 
حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية حتى صدور االسرتاتيجية 
بشكل  القضية  مع  اشتبكت  التي  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
املوجودة  والثغرات  السلبيات  بعض  عن  وحتدثت  جريء، 
يف الواقع. ويبقى حتدي ترمجة كثري مما تضمنته االسرتاتيجية 
يف شكل إصالحات ترشيعية وقانونية، ولعل أبرزها تعديل 

قانون احلبس االحتياطي. 
واملؤكد أن أولوية حماربة اإلرهاب واحلفاظ عىل الدولة من أي 
هتديدات وجودية تعرضت هلا منذ عام 2012 وحتى سنوات 
داخلًيا  كامل  بشكل  املرصية  الدولة  ربحتها  قد  ماضية  قليلة 
وخارجًيا، واعرتف العامل بحق الشعوب يف حماربة اإلرهاب 
حتى لو جاء ذلك عىل حساب بعض جوانب احرتام حقوق 
أو  بالتحريض  فيهم  باملشتبه  يتعلق  فيام  وخاصة  اإلنسان، 
ممارسة العنف واإلرهاب. واملؤكد أن التهديدات التي كانت 
عام  يف  املوجودة  نفسها  هي  تعد  مل   2012 عام  يف  موجودة 
دعائم  وترسخت  اإلرهاب  شوكة  انكرست  فقد   ،2022
الدولة وأصبحت مرص تواجه حتديات »غري وجودية« تتعلق 
والتنموية،  السياسية  وباألولويات  االقتصادية،  بالتحديات 
واإلصالح السيايس ومواجهة وطنية داخلية لبعض السلبيات 

فيام يتعلق بملف حقوق اإلنسان. 
للخارج  املوجه  الرسمي  اخلطاب  إن  إمجااًل  القول  ويمكن 
احلقوقية  املنظامت  خطاب  مع  معركته  يف  صعوبات  واجه 
بيانات  يف  متكرر  هلجوم  تتعرض  مرص  وباتت  العاملية، 
منظمة العفو الدولية وغريها؛ بسبب ما تعتربه هذه املنظامت 
نجح  فقد  باملقابل،  اإلنسان.  حقوق  جمال  يف  انتهاكات 
اخلطاب الرسمي املرصي أن يصل إىل قطاع من الرأي العام 
الغريب، خاصة التيار املؤيد للخطاب اليميني القومي والذي 
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بات رقاًم ال ُيستهان به يف معادلة السياسة هناك. إذ أصبح هذا 
اإلرهابية  تركيزا عىل خماطر اإلرهاب واجلامعات  أكثر  التيار 
بعض  عىل  جاءت  لو  حتى  صارمة  إجراءات  تتطلب  التي 

جوانب حقوق اإلنسان.
واملؤكد أن هناك تيار يف مرص الزال يرى أن للمنطقة العربية 
وأن  واحلضارية،  الثقافية  خصوصيته  املرصي  والواقع 
أولوياته هي يف حتقيق التنمية واالستقرار حتى لو كان ذلك 
عىل حساب تأجيل الديمقراطية، وهو تصور مفهوم وموجود 
فال  عليا؛  كقيمة  اإلنسان  حقوق  بمبدأ  املساس  عدم  برشط 
اخلصوصية  أن  البعض  يتصور  ألن  باب  أي  نفتح  أن  جيب 
تتناقض مع قضية حقوق اإلنسان، فقد أكدت مجيع  الثقافية 
تقبل  ال  املختلفة  والثقافات  واحلضارات  الساموية  الكتب 
اهلل  قول  يف  جاء  كام  اإلنسان،  وحقوق  كرامة  عىل  االعتداء 

ْمَنا َبنِي آَدَم«.  تعاىل: »َلَقْد َكرَّ
ومبادئ  بقيم  يؤمن  مرص  يف  واسع  تيار  هناك  أن  واملؤكد 
أداة  تكون  أن  يرفض  نفسه  الوقت  ويف  اإلنسان  حقوق 
الوطنية  اإلرادة  لكرس  أداة  أو  اخلارجي  السيايس  للتوظيف 
بني  متكررا  خالفا  سنجد  وهنا  اخلارجية،  الرشوط  وإمالء 
السياسية  نظمها  يف  متاًما  خمتلفة  أوسطية  ورشق  عربية  دول 
والسعودية،  وإيران  وتركيا  مرص  مثل  التحديثية،  وخرباهتا 
الرفض  ونفس  اإلنسان.  حقوق  ملف  حول  الغرب  وبني 
يف  العامل  دول  من  كثري  تقوله  املرصية  احلكومة  تقوله  الذي 
مواجهة أي انتقادات غربية مللف حقوق اإلنسان، فالرد يكاد 
الوطنية  السيادة  وقيمة  مبدأ  إعالء  عىل  وقائاًم  واحًدا  يكون 

ورفض التدخل يف الشئون الداخلية للدول.
احلريات  وتعزيز  القانون  دولة  بناء  عىل  العمل  أن  واملؤكد 
العامة واحرتام حقوق اإلنسان يف مرص والعامل العريب سيعزز 
اخلارجية،  الضغوط  مواجهة  يف  الوطني  املرشوع  قوة  من 
املتعلق  الشق  عىل  مقصورا  اخلارج  مع  االشتباك  وجيعل 
أو  املبدأ  وليس  اإلنسان  حقوق  مللف  السيايس  بالتوظيف 

القيمة العليا حلقوق اإلنسان. 
2 - االنطالق من الواقع ومواجهة السلبيات 

ربام أهم التطورات التي جرت يف ملف حقوق اإلنسان بدأت 
ويف  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  يف  العلني  بالنقاش  بالسامح 
إغالق  برضورة  تتعلق  اجلمهورية  رئيس  حرضها  مؤمترات 
ذاته،  يف  عقوبة  إيل  حتويله  وعدم  االحتياطي،  احلبس  ملف 
احتياطًيا، واستبرش  املحبوسني  مئات من  اإلفراج عن  أعقبه 

كثريون خرًيا بقرب إغالق هذا امللف. 

وقد عرب كثريون عن قدر كبري من التفاؤل والرتحيب عقب 
دعوة عدد من قيادات املعارضة إىل إفطار العائلة املرصية، ثم 
الدعوة إىل حوار وطني بني قوى »الداخل«، أسفر -دون أي 
املحبوسني  من  أعداد  عن  اإلفراج  عن  خارجية-  تدخالت 
احتياطيا، ومحل رسالة قوية مفادها أن مرص قادرة عىل التقدم 
هنا،  ومن  داخلية.  وطنية  لدوافع  اإلنسان  حقوق  ملف  يف 
تدخالت  من  سيقوي  الداخل«  »لتحالف  إضعاف  أي  فإن 
اخلارج، وأن خطورة البطء يف ملف اإلفراج عن املحبوسني 
السيايس،  للنظام  نقد  توجيه  عىل  اخلارج  ساعد  احتياطيا 
ليقول  البعض  أمام  الباب  وفتح  احلقوقي،  امللف  يف  خاصة 
الضغوط  نتيجة  هو  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  حتسن  أي  إن 
يقول  الواقع  أن  حني  يف  الداخل،  مطالب  وليس  اخلارجية 
إننا قد بدأنا خطوات من أجل حتسني أوضاع حقوق اإلنسان 
بإرادتنا الداخلية وبمشاركة قوى الداخل ومطلوب تطورهيا 

يف أرسع وقت بعيًدا عن أي تدخالت خارجية.
إن قضية احرتام حقوق اإلنسان ال جيب أن تقوم هبا أي دولة 
وطنية  قناعة  تعكس  أن  جيب  إنام  اخلارج،  لضغوط  نتيجة 
الوطنية  تدافع عن سيادهتا  أن  أن من حق مرص  حقيقية. كام 
اخلطاب  حق  من  كذلك،  الثقافية.  خصوصيتها  حترتم  وأن 
منظامت  تقوله  مما  كثري  أو  بعض  عىل  يعرتض  أن  الرسمي 
حقوق اإلنسان، مع احرتام مبدأ حقوق اإلنسان كقيمة عليا.

3 - معادلة احلقوق االجتامعية واالقتصادية 
امللف احلقوقي إىل مراجعة ليس فقط من  التعامل مع  حيتاج 
قانون  عىل  ترشيعية  بتعديالت  والقيام  اإلجراءات،  زاوية 
حيكم  الذي  املفهوم  زاوية  من  أيًضا  إنام  االحتياطي،  احلبس 
اخلطاب  أن  املتداولة  الفكرة  ألن  امللف،  هذا  يف  الدولة  أداء 
عىل  الدولة  تواجهها  التي  التحديات  بحكم  يركز  الرسمي 
والتعليم  الصحة  وقضايا  واالقتصادية،  االجتامعية  احلقوق 

والسكن وغريها، أكثر من احلقوق املدنية والسياسية. 
احلقوق  ملفات  يف  كبرية  حتديات  تواجه  مرص  أن  ورغم 
االقتصادية، وخاصة يف جمايل الصحة والتعليم كام أشار رئيس 
 ،)2022 أكتوبر   25-23( االقتصادي  املؤمتر  يف  اجلمهورية 
وأكدهتا تقارير رسمية وغري رسمية حني أشارت للصعوبات 
التي تواجه البالد يف حتقيق املطلوب يف هذين امللفني. ويبدو أن 
فرص حتقيق مرص إلحداث حتسن كبري يف ملف احلقوق املدنية 
والسياسية أسهل وأقل كلفه من باقي امللفات االقتصادية، وهو 
ما سيعني حتسني صورة مرص اخلارجية وتفعيل قوهتا الناعمة يف 

الثقافة والصحافة واإلعالم بأقل تكلفة ممكنة.
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ختاًما، يتضح من جممل القضايا اجلدلية التي تم مناقشتها، أن ملف حقوق اإلنسان يأيت يف مقدمتها، وحيظى بأمهية كبرية، كونه 
مل يعد ملفا حملًيا، إنام أصبح ملًفا إنسانًيا وعاملًيا يتبناه البعض ألهداف نبيلة تتعلق بالدفاع عن قيمة عليا تتمثل يف احرتام حقوق 
تؤمن  أن  والشعب  والنخب  احلكومة  من  املطلوب  فإن  مرص  حالة  ويف  سياسية.  ألهداف  اآلخر  البعض  ويوظفه  اإلنسان، 
بحقوق اإلنسام كقيمة عليا، حتى لو اختلفنا يف تقييم الواقع احلايل واألولويات وطبيعة التحديات التي متر هبا مرص،  وجتعل 
تعاملها مع خمتلف امللفات السياسية بحذر مطلوب وليس ببطء، ألن أمامها فرصة حقيقية عقب إطالق االسرتاتيجية الوطنية 
تعزز من مكانتها عىل  داخلية  بدوافع وطنية  أن جتري إصالحات سياسية متدرجة  الوطني  اإلنسان وانطالق احلوار  حلقوق 

الساحتني اإلقليمية والدولية.   
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االقتصادية  ــة  األزم
العالمية وتداعياتها 

على مصر واإلقليم

عبدالفتاح اجلبالي

الخبير االقتصادي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام 
األسبق، ورئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمي

حيث  والتعقيد؛  الصعوبة  شديدة  بمرحلة  العاملي  االقتصاد  يمر 
مثلها؛  العامل  شهد  ما  نادًرا  التي  التحديات  من  جمموعة  يواجه 
الصناعات  وتراجع  لإلنتاج،  الرئيسية  املدخالت  لنقص  نتيجة 
إىل  اإلمدادات،  نقص  مع  البلدان  من  العديد  لدى  التحويلية 
األولية،  السلع  أسعار  وانتعاش  املكبوت  الطلب  إطالق  جانب 
وتراجع  التضخم  معدالت  يف  مسبوقة  غري  زيادات  إىل  أدى  مما 
املرصفية  غري  املالية  املؤسسات  هشاشة  وتزايد  النمو،  معدالت 
 226 إىل  ووصوهلا  قياسية،  مستويات  إىل  الديون  ارتفاع  ظل  يف 
الفائدة  أسعار  ارتفاع  أن  كام  املايض.  العام  هناية  دوالر  تريليون 
تكلفة  وارتفاع  املالية،  األسواق  اضطراب  إىل  يؤدي  العاملية 

التمويل، ومن ثم زيادة املخاطر املالية.
التي  الشحن  حلاويات  املرورية  االختناقات  عن  فضاًل  هذا 
أصبحت غري قادرة عىل السري عرب الطرق املعتادة، األمر الذي أثر 

عىل مرصوفات الشحن بصورة كبرية.
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وإهنا  خاصة  أوكرانيا،  يف  احلرب  املوقف  تعقيد  من  زاد  ومما 
االقتصادية؛  الناحية  من  األمهية  يف  غاية  دولتني  بني  تقع 
حيث إهنام من الدول املهمة يف جمال السلع الزراعية عموًما، 
أكثر من  إذ متثالن  الغذائية عىل وجه اخلصوص.  واملنتجات 
من   % و80  الذرة  مبيعات  ومخس  العاملية  القمح  جتارة  ربع 
معادن  من  متلكه  عام  فضاًل  الشمس،  عباد  زيت  صادرات 
وخامات ناهيك عن كون روسيا تعد املورد األسايس للغاز 

الطبيعي والطاقة إىل أوروبا.
اجلارية  األحداث  أن  إىل  تشري  وغريها  املؤرشات  هذه  كل 
ستؤجج نار التضخم من جهة، وتؤدي إىل انخفاض معدالت 
النمو العاملي من جهة أخرى. وقد توقع صندوق النقد الدويل 
تراجع معدل النمو العاملي من 5.9 % إىل 3.2 % خالل عام 
2022، كام توقع أن يصل إىل 2.7 % العام 2023؛ وذلك يف 
والتي  أوكرانيا   يف  احلرب  وآثار  احلايل،  املوقف  ضبابية  ظل 
يف  يأيت  مسائل  عدة  عىل  عمقها  وحدود  حجمها،  يتوقف 
مقدمتها املدى الزمني  للعمليات العسكرية، وآليات التعامل 

معها دولًيا وإقليمًيا. 
بعد  ما  النهاية حلقبة  كتبت  قد  احلرب  أن هذه  هنا  وما هيمنا 
احلرب الباردة، وتعد بمثابة اإلعالن عن اهنيار النظام احلايل، 
ومؤسساته،  بآلياته  واشنطن«  »توافق  أساس  عىل  والقائم 
وحشية.  وأقل  إنسانية،  أكثر  جديد  نظام  عن  البحث  وبدء 
السوق  من  بداًل  القومية،  للدولة  االعتبار  إعادة  وهكذا 
أخرى  مرة  العودة  املحتمل  غري  من  أصبح  ثم  ومن  العاملية. 
للحديث عن العوملة املفيدة لألطراف، والتي بني عىل أساسها 
النظام االقتصادي احلايل -حيث تم تقويض املبادئ األساسية 
للتصنيع العاملي من خالل سالسل القيمة املرتبطة بعدة دول، 
ازدادت  كام  أواًل-  الوطنية  مصلحتها  دولة  كل  ووضعت 
درجة عدم اليقني فالتغيريات اجلارية واملتالحقة عىل الساحة 
العاملية، مل تعد تدور، كام كانت من قبل، وفًقا لقواعد وأسس 

حمسوبة أو يمكن توقعها. 
بل عىل العكس من ذلك متاًما، إذ زادت بشدة كمية األحداث 
الفجائية، والتي خترج عن أي توقعات ممكنة. وهكذا حتولت 
العوملة  من  فبداًل  متاًما،  لنقيضها  املرحلة  شعارات  كافة 

أضحت الدولة القومية 
أبرز  وتفسري  حتليل  املقالة  هذه  حتاول  سبق،  ملا  وترتيًبا 
العاملية  االقتصادية  األزمة  انعكاسات  عىل  الدالة  املؤرشات 
الراهنة عىل مرص واإلقليم، وكيف يمكن حتفيز عوامل جذب 
االستثامرات للمنطقة، وخاصة بالنسبة ملرص؟ وكيف سامهت 

أخرى  مرة  االعتبار  إعادة  يف  العاملية  االقتصادية  األزمة 
للسياسة املالية، باعتبارها األداة األهم يف سبيل حتقيق التنمية 
االقتصادي  للنظام  السلبية  اآلثار  تاليف  وسبل  االحتوائية، 

الدويل الراهن. 
أواًل: ارتفاع معدل التضخم

لالقتصاد  احلايل  الوضع  عىل  املرتتبة  اآلثار  مقدمة  يف  تأيت 
العاملي االرتفاع الكبري يف معدالت التضخم العاملي واملحيل. 
باألساس  ترجع  التضخم  مشكلة  بأن  الكامل  تسليمنا  ومع 
للمنطقة،  القومية  االقتصادات  بنية  يف  هيكلية  أسباب  إىل 
املستورد؛  التضخم  إىل  باألساس  تعود  احلالية  املوجة  فإن 
من  العديد  إنتاجية  وانخفاض  اإلنتاج  تراجع  بسبب  وذلك 
القطاعات. األمر الذي أدى إىل تزايد احلاجة لالسترياد لتغطية 
ومستلزمات  الغذائية  املواد  من  خاصة  املحيل،  االستهالك 
بعد  لألسعار،  العام  املستوى  عىل  بدوره  ينعكس  مما  اإلنتاج 
رأسها  وعىل  الغذائية  املنتجات  أسعار  يف  الكبري  االرتفاع 
املنطقة بصورة كبرية يف ضوء  تعتمد عليه دول  الذي  القمح 
حيث  الزراعية؛  السلع  من  الذايت  االكتفاء  نسبة  انخفاض 
تصل إىل 37 % من احلبوب والقمح، ويف السكر إىل 45 %، 
للسلع  مستورد  أكرب  أصبحت  حتى   %  51 إىل  الزيوت  ويف 

الغذائية حجاًم وقيمة عىل الصعيد العاملي. 
بآثارها  ستنعكس  التضخم  معدالت  ارتفاع  فإن  وبالتايل 
السلبية عىل القطاعات األكثر فقًرا باملنطقة، مما يؤدي إىل تفاقم 
أوجه عدم املساواة احلالية، وارتفاع عدد الفقراء. كام يسهم يف 
التعايف احلالية،  الفائدة مما يقوض من سياسات  زيادة أسعار 
بمخاطر  ينذر  مما  العام،  الدين  مستويات  ارتفاع  إىل  ويؤدي 
املالية  االستدامة  احلفاظ عىل  وحتديات عديدة أمهها صعوبة 
واالستقرار املايل أو االستثامر يف املستقبل. وكلها أمور تدفعنا 
وكام  حمددة.  آليات  عرب  هلا  السلبية  اآلثار  تدارك  عىل  للعمل 
ذكرت »كريستينا جورجييفا« املدير التنفيذي لصندوق النقد 
الدويل: إن صانعي السياسات عىل مستوى العامل بحاجة إىل 
تقدير سياساهتم املالية والنقدية بعناية لضامن أن إهناء برامج 
الدعم املايل آلثار كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة لن يقوضا 

االنتعاش االقتصادي. 
ثانًيا- انخفاض االستثمار األجنبي املباشر 

يف  ملحوًظا  تراجًعا  األجنبية  االستثامرات  حركة  تشهد 
العاملي  املنطقة بل وعىل الصعيد  بلدان  القادمة إىل  التدفقات 
وصل إىل 1.3 تريليون دوالر يف عام 2021، بنسبة انخفاض 
13 % عن العام السابق. وذلك بعد أن انسحبت العديد من 
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اإلصالحات  من  لالستفادة  األمريكية  الدولية  الرشكات 
السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  هبا  قامت  التي  الرضيبية 
دونالد ترامب هناية عام 2017 وجتنب إعادة استثامر األرباح 
املحققة من مشاريعها يف االقتصادات األخرى، خاصة خالل 
تراجع  امتد  وقد   .2019 عام  من  والثاين  األول  الربعني 
أدنى  إذ هبطت إىل  املتقدمة،  التدفقات إىل االقتصادات  هذه 

مستوى هلا منذ عام 2004، وانخفضت بنسبة 27 %.
بينام ظلت معدالت االستثامر األجنبي املبارش يف الدول النامية 
مستقرة تقريًبا، فارتفعت بنسب ال تتجاوز 2%، وتركز أغلبها 
يف البحث عن املعادن خاصة يف جنوب أفريقيا، كام أن الدول 
االستثامرات  من  كثرًيا  جذبت  منها  النامية  خاصة  اآلسيوية 
املبارشة وزادت نسبة االستثامر املبارش فيها بنحو 4 % ويبدو 
ظل  يف  القادمة  الفرتة  خالل  يستمر  سوف  الرتاجع  اجتاه  أن 
إيل  أدت  التي  التجارية  واحلروب  العاملية  االقتصادية  األزمة 

ازدياد النزاعات احلامئية. 
الربيق  إعادة  يمكن  كيف  هو  التساؤل  أصبح  هنا  من 
وخاصة  لالستثامرات،   جاذب  كسوق  للمنطقة  االستثامري 
الدور  ضوء  يف  التساؤل  هذا  أمهية  وتأيت  ملرص؟  بالنسبة 
يف  واألجنبية(  واخلاصة  )العامة  االستثامرات  تلعبه  الذي 
إذ  للنمو.  األسايس  املحدد  ألهنا  نظًرا  اإلنتاجية؛  العملية 
التنموية  العملية  أن  عىل  العلمية  الدراسات  كافة  أمجعت 
حتقيق  تتطلب  الفقر،  من  واحلد  البطالة  المتصاص  املطلوبة 
8 % سنوًيا، وهو بدوره حيتاج ملعدل  معدل نمو ال يقل عن 
25 % و30 %. ونظًرا لضعف معدل  ما بني  استثامر يرتاوح 
هناك  تظل  لذا   ،% يتجاوز10  ال  والذي  املحيل،  االدخار 
خالل  دوالر  مليار   22 بنحو  تقدر  كبرية،  موارد  فجوة 
مليار  مليار و26   24 إىل  ترتفع   ،2020/2019 املايل  العام 
االستثامر  طريق  عن  إال  سدها،  يمكن  ال  التاليني،  للعامني 
عىل  العمل  ورضورة  أمهية  تأيت  هنا  من  املبارش.  األجنبي 
للحد  وذلك  وتنميتها؛  وتشجيعها  االستثامرات  هذه  جذب 
طريق  عن  وذلك  الدولية؛  البيئة  يف  السلبية  التحركات  من 
يعتمد  اجلاد  فاملستثمر  االقتصادية،  السياسات  اتساق  ضامن 

باألساس عىل قدرته يف تقدير العوائد واملخاطر املتوقعة- 
املناخ  حتسني  استكامل  عىل  العمل  أمهية  تأيت  السياق  هذا  يف 
توفري  عىل  والعمل  الشفافية  مبدأ  وإرساء  االستثامري، 
القومية  الكلية  واملتغريات  االقتصادي  النشاط  عن  البيانات 
ونرشها، واإلعالن عن توجهات احلكومة وسياساهتا بشكل 
واضح. جنًبا إىل جنب مع حرص الترشيعات املعوقة لالستثامر 
وإعداد الترشيعات الالزمة لتعديلها ورسعة حسم املنازعات 

االستثامرية. فضاًل عن رضورة توحيد املفاهيم واملصطلحات 
أمور  وكلها  عاملًيا.   للمتبع  وفًقا  املجال،  هذا  يف  املستخدمة 
بني  املساواة  ومراعاة  اجلاد،  لالستثامر  البيئة  هتيئة  إىل  هتدف 
سيادة  مبدأ  إرساء  يضمن  بام  واألجنبي  املحيل   االستثامر 
واألحكام،  العقود  وتنفيذ  امللكية  حقوق  ومحاية  القانون 
إزالة  عىل  يساعد  مما  الدولية.  باالتفاقيات  االلتزام  وكذلك 
عىل  املؤسسات  بعض  قدرة  من   وتعيق  حتد  التي  املعوقات 

االضطالع بمهامها. 
ثالًثا - التغير املناخي واالقتصاد األخضر

احتل احلديث عن التغري املناخي وآثاره املدمرة مكان الصدارة 
خالل العاميني املاضيني، وذلك مع ازدياد القلق بشأن الظواهر 
ارتفاع  من  عنها  ينتج  وما  املناخي،  بالتغري  املرتبطة  الطبيعية 
كبري يف درجات احلرارة؛  حيث ُصنف شهر يوليو املايض بأنه 
عليه  ترتب  الذي  األمر  األرض،  كوكب  عىل  ارتفاًعا  األكثر 
انتشار العديد من احلرائق التي التهمت مساحات شاسعة من 
من  العديد  يف   األشخاص  من  املئات  ووفاة  املناطق،  بعض 
البلدان مثل تركيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ولبنان والربازيل 
والساحل الغريب يف  الواليات املتحدة األمريكية وغريهم. وهو 
ما حذر منه التقرير الصادر مؤخًرا عن اهليئة احلكومية الدولية 
املتحدة  العام لألمم  اعتربه األمني  املناخ، والذي  بتغري  املعنية 
بأنه إنذار أمحر للبرشية ككل وأن أجراس اإلنذار تصم اآلذان، 
ووصفه خرباء البيئة بأنه خييف أي شخص يقرأه. وهو ما دفع 
اإلنامئي  الربنامج  عن  مؤخًرا  الصادر  البرشية  التنمية  تقرير 
لألمم املتحدة للقول »نحن نمعن يف  زعزعة االستقرار للنظام 

األريض رغم إننا ال يمكن أن نحيى بدونه«.
إىل  يرجع  حيدث  ملا  األسايس  السبب  أن  عىل  اخلرباء  وجيمع 
االحتباس احلراري الناجم عن االنبعاثات الكربونية، وحرق 
وحرق  احلرضي  التوسع  عن  فضاًل  اإلحفوري،  الوقود 
الغابات، والتي ترجع باألساس إىل أنامط التنمية املعمول هبا، 
خاصة لدى البلدان املتقدمة والتي ركزت عىل حتقيق نموها 
القيمة االجتامعية  االقتصادي بأي  ثمن، والتي أمهلت متاًما 
للبيئة، وكذلك قيام احلكومات بتشجيع النمو امللوث للبيئة، 

وتدمري الغابات، وسوء استخدام األرايض العامة.
كلها أمور أدت إىل تغيري النظرة السرتاتيجية التعامل مع الطاقة، 
والتي بدوهنا لن حتدث أي عملية تنموية يف أي جمال زراعي 
السيادية  السيطرة  أصبحت  وبالتايل  خدمي،  أو  صناعي  أو 
عىل الطاقة النظيفة قليلة التكلفة رشًطا أساسًيا لألمن القومي 
هذه  وتتضح  وتنموية.  اقتصادية  مسألة  فقط  وليس  للدولة، 
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املسألة بشدة من تتبع ما حيدث يف البحر املتوسط من أحداث، 
خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر وتوقيع مرص عىل العديد من 
اليونان  خاصة  املنطقة،  بلدان  بعض  مع  املهمة  االتفاقات 

وقربص، ومها من الالعبني اإلقليمني الرئيسيني يف املنطقة.
التوليفة  يتمثل يف  البحث أصبح  فإن  التنموي  املنظور   ومن 
حتقيق  يضمن  بام  للمجتمع  املناسبة  الطاقة  لتشكيلة  املثىل 
يسمى  ما  تطوير  عىل  والعمل  املستدامة.  التنمية  أهداف 
من  احلد  عىل  يقوم  اقتصاد  وهو  األخرض«،  »باالقتصاد 
استخدامها  إعادة  أو  منها  والتخلص  الكربونية  االنبعاثات 
التناغم  التوازن بني اإلنسان واألرض، وحتقيق  هبدف إعادة 
يف  دورة الكربون بام يضمن احلد من املخاطر البيئية. عىل أن 
نوعية  احلفاظ عىل  يمكن  البيئة حتى  كله مع محاية  يتم ذلك 

احلياة لألجيال القادمة. 
للبيئة  السليمة  املستدامة واإلدارة  التنمية  وبعبارة أخرى فإن 
العملية  البيئة ستنهار  فبدون محاية  ُيعدان جانبان متكامالن، 
البيئة، وهو ما يتطلب  التنمية ستفشل محاية  التنموية وبدون 
تعديل األوضاع، وإعالء القيم املجتمعية عىل تعظيم الربحية. 

رابًعا- إعادة االعتبار للسياسة املالية
جدير بالذكر أن األزمة االقتصادية العاملية قد أعادت االعتبار 
األزمة  قبل  الرتكيز  كان  حيث  املالية؛  للسياسة  أخرى  مرة 
احلالية، يتجه إىل السياسة النقدية باعتبارها القادرة عىل حتقيق 
أن  احلالية  التغريات  أثبتت  بينام  االقتصادي واملايل.  االستقرار 
السياسة املالية هي األداة األهم يف سبيل حتقيق التنمية االحتوائية 
الشاملة. األمر الذي يتطلب زيادة اإلنفاق العام عىل اجلوانب 

االجتامعية حتى لو أفضت إىل حتريك العجز يف املوازنة مؤقًتا. 
وتكتسب السياسة املالية خصوصيتها من كوهنا أحد أدوات 
سياساهتا  تنفيذ  من  الدولة  متكن  التي  االقتصادية  السياسة 
االقتصادية واالجتامعية اهلادفة إىل رفع مستوى معيشة ورفاهة 
يمكن  والتي  املتاحة  املالية  املوارد  تعكس  أهنا  كام  املواطنني. 
استخدامها يف متويل اخلدمات التي عادة ال يقبل عىل توفريها 
السياسة  دور  يف  النظر  أعيد  فقد  ولذلك  اخلاص.  القطاع 
والظروف  األحداث  إثر  عىل  األخري  العقد  يف  العامة  املالية 
العاملية  املالية  األزمة  وأبرزها  العاملى،  االقتصاد  هبا  مر  التي 
2008، جائحة كوفيد 19. وأصبح ُينَظر إىل اليسياسة املالية 
النمو االحتوائي  أداة فعالة لتشجيع  باعتبارها  العامة عموًما 
فرتات  أثناء  والسيام  الكيل،  االقتصاد  استقرار  يف  واملسامهة 
الركود، وحني تصبح السياسة النقدية أقل فعالية. ويف نفس 
ارتفاع  مع  السليمة  العامة  املالية  اإلدارة  أمهية  تزداد  الوقت، 

األجل  طويلة  ديمجرافية  حتديات  ووجود  الدين  مستويات 
وزيادة املخاطر.

وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أن ترتكز السياسات عىل إطار 
يمكن  حدود  يف  الدين  بقاء  يضمن  املتوسط  للمدى  موثوق 
أثناء  أمان  هوامش  وبناء  بكفاءة،  املخاطر  وإدارة  حتملها، 
فرتات الصعود الدوري وعىل وجه اإلمجال. وبعبارة أخرى 
وذلك  للنمو،  مواتية  تكون  أن  ينبغي  املالية  السياسة  فإن 
كأدوات  العام  واإلنفاق  الرضيبية  اإلجراءات  باستخدام 
هنا  والتزال  األجل،  طويل  النمو  حمركات  لدعم  هيكلية 
الضعف  ملواطن  نظرا  العام  االستثامر  لزيادة  قوية  كدواع 
املرشوعات  اختيار  دقة  كانت  وان  التحتية،  البنية  يف  الكبرية 
االستثامر  كفاءة  تضمن  أن   املفرتض  من  والتقييم  واإلدارة 

أيًضا.
يتوقف  العامة  املالية  إدارة  حسن  فإن  املنطلق  هذا  من 
أن  كام  هلا،  الرئيسية  األهداف  حتقيق  يف  فعاليتها  مدى  عىل 
باحلالة  باألساس  ترتبط  عدمه  من  العجز  خطورة  حتديد 
أو  واملتوسط  القصري  اآلجل  يف   سواء  للبالد،  االقتصادية 
السياسة  يف  باألولوية  حيظى  التنمية  هدف  أن  أي  الطويل. 
إذ  املايل.  التوازن  حساب  عىل  جاء  ولو  حتى،  االقتصادية 
للقوى  زيادة  ما يرتتب عليه من  العام مع  اإلنفاق  زيادة  إن 
تصبح  االقتصادي  لالنتعاش  كوسيلة  للمجتمع  الرشائية 
لإلنفاق  األمثل  احلجم  حتديد  فكرة  تناقش  هنا  من  مطلوًبا.  أمًرا 
طبيعة  عىل  يتوقف  ما  وهو  به.  املنوطة  األهداف  حيقق  الذي  العام 
األوضاع االقتصادية واالجتامعية السائدة. األمر الذي يتيح للمجتمع 
والفاعلية  الكفاءة  من  قدر  بأكرب  املحدودة  املوارد  إنفاق  كيفية  حتديد 
كفاءة  حتسني  فإن  هذا  من  العام.  التدخل  إىل  حتتاج  التي  املجاالت  يف 
أن  جيب  التي  للمجاالت  دقيًقا  حتديًدا  يتطلب  العام،  اإلنفاق  وفعالية 
يكون للحكومة دور واسع فيها، وتلك التي ال ينبغي أن يكون هلا فيها 

دور عىل اإلطالق. 
خامًسا: البحث عن منوذج تنموي جديد

العالقات  جمموعة  يف  تغيريات  إجراء  رضورة  ذلك  يتطلب 
املواطنني والدولة والبحث عن  االقتصادية واالجتامعية بني 
الثقة  عىل  ويبني  اجلديد،  الواقع  مع  يتالءم  تنموي  نموذج 
مع  أفضل  بصورة  ويتعامل  واملساءلة.  والشفافية  واالحتواء 
املرحلة اجلديدة القائمة عىل االقتصاد الرقمي والتكنولوجيا 
عمل  فرص  توفري  عىل  ويساعد  واالبتكار  اإلبداع  ويشجع 
احتواء  أكثر  النمو  العمل، وجيعل  إىل سوق  للداخلني  جيدة 
لكل الرشائح االجتامعية، وقادًرا عىل االستدامة. وهي بعبارة 
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واحلكومة  املجتمع  بني  جديد  اجتامعي  عقد  صياغة  أخري 
يقوم عىل الرشعية والعدالة والنفع للجميع ومضمون بالقوة 
كتابه  يف  روسو  جاك  جان  ذكر  كام  العليا،  والسلطة  العامة 
العقد االجتامعي. وتأيت أمهية هذه املسألة يف ضوء ما أشار إليه 
»أمارتيا  نوبل  جائزة  عىل  واحلائز  اهلندي  االقتصادي  املفكر 
هي  التنمية  أن  إىل  حرية«  »التنمية  بـ  املعنون  كتابه  يف  صن« 
عملية توسيع يف احلريات احلقيقية للناس وبالتايل فهي ليست 
باألساس  ولكنها  الدخول،  يف  زيادة  أو  الناتج  يف  نمًوا  فقط 
إىل جنب  األفراد جنًبا  يتمتع هبا  التي  احلريات  نطاق  توسيع 

مع احلقوق االقتصادية واالجتامعية.
دور  عىل  اجلديد  االجتامعي  العقد  يقوم  أن  ينبغي  ولذلك 
العدالة  وحتقيق  النمو  بتعزيز  يتعلق  فيام  خاصة  للدولة،  أكرب 
لكوهنا  وذلك  املالية،  السياسة  أدوات  باستخدام  االجتامعية، 
املساواة.  عدم  معاجلة  يف  كبرية  فروق  إحداث  عىل  القادرة 
وأصبح اإلنفاق العام يلعب دوًرا أكرب عن ذي قبل يف تعزيز 
النمو االحتوائي واملستدام وأصبح ينَظر إليه باعتباره أداة فعالة 
النمو االحتوائي وحتقيق االستقرار االقتصادي. كام  لتشجيع 
أن اإلنفاق العام عىل الصحة والتعليم يسهم مبارشة يف حتسني 
املال  رأس  من  ويزيد  النمو،  جودة  إىل  ويؤدي  احلياة  نوعية 
بتغطية  يقوم  جيد  قومي  استثامر  بمثابة  يعد  وبالتايل  البرشي، 

تكاليفه من خالل زيادة اإلنتاجية وزيادة الدخول.
عىل  والرتكيز  كربى  أمهية  إعطاء  عىل  العمل  جيب  هنا  من 
فعالية  من  حتد  التي  املعوقات  وإزالة  احلايل،  اهليكل  تعديل 
بناء  وتسهيل  بمهامها.  االضطالع  عىل  املؤسسات  وقدرة 
أفضل  املحلية واستخدامها  املوارد  اإلنتاجية وتعبئة  القواعد 
بناء  يف  والفعال  املنظم  التوسع  خالل  من  ممكن  استخدام 
القواعد اإلنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز االستثامر 
الصناعى) اخلاص والعام(. وبعبارة أخرى وضع اسرتاتيجية 
تنموية للصناعة تضمن التنسيق التام والكامل بني القطاعات 

املختلفة لالقتصاد القومي.
العمل  تعزيز  إعادة  عىل  العمل  أمهية  تأيت  املنطلق  هذا  من 
العريب املشرتك بغية تقليص االعتامد عىل اخلارج لصالح املزيد 
اإلمكانيات  متلك  املنطقة  وإن  خاصة  العريب.  التعاون  من 
 431 عن  يزيد  السكان  عدد  أن  الرغم  فعىل  لذلك،  املؤهلة 
مليون نسمة، ويمثلون 5.5 % من سكان العامل، إال إن التجارة 
التجارة  إمجايل  من   %  12 حدود  يف  مازالت  العربية  البينية 
العربية، حيث حيتل النفط حصة ملموسة فيها. مع مالحظة 
أهنا ترتكز يف دول اجلوار اجلغرايف، فعىل سبيل املثال فإن 88 
والسعودية  اإلمارات  إىل  تذهب  البحرين  صادرات  من   %

والكويت، وباملثل فإن 62 % من صادرات اإلمارات تذهب 
إىل السعودية وعامن، و79 % من صادرات تونس تذهب إىل 

اجلزائر واملغرب وليبيا. 
األساسية  املبادئ  يف  كلية  النظر  إعادة  رضورة  إن  ختاًما، 
ظل  يف  خاصة  احلايل،  االقتصادي  النظام  عليها  يعتمد  التي 
اهليكلية  التحوالت  جانب  إىل  احلالية  السياسية  اجلغرافية 
حجم  زيادة  عىل  العمل  أمهية  من  الرغم  وعىل  هبا.  املرتبطة 
هذه  بني  واملبادالت  املعامالت  وتكثيف  البينية،  التجارة 
األطراف وبعضها البعض، إال أن املشكلة تكمن يف الرتكيب 
السلعي للتجارة العربية، واخلصائص اهليكلية التي تتميز هبا، 
وتنوعه،  تطوره  ومدى  اإلنتاج  طبيعة  حتديًدا  هبا  واملقصود 
القواعد اإلنتاجية. هذا فضاًل عن كون  والتامثل والتشابه يف 
العريب  التجاري  التبادل  تشجيع  إىل  اهلادفة  املحاوالت  كل 
والبريوقراطية،  اإلدارية  املعوقات  إزالة  من  انطالًقا  متت  قد 
ومل هتتم عىل اإلطالق بالقضية األساسية وهي تطوير اهلياكل 

اإلنتاجية مع العمل عىل زيادهتا وتنويعها. 
وهكذا أصبح من الرضوري العمل عىل تاليف اآلثار السلبية 
للنظام االقتصادي الدويل الراهن، وهو ما لن يتأتى، إال عن 
طريق تبني مفهوم تنموي جديد، ووضع اسرتاتيجية شاملة 
وأسسها  أهدافها  حتديد  مع  املشرتك،  العريب  للعمل  وعامة 
التكامل  حيقق  نحو  عىل  وآلياهتا،  ووسائلها  واجتاهاهتا 
والرتابط داخل كل قطاع من القطاعات اإلنتاجية، وفيام بني 
أوهلا،  القطاعات، وذلك عىل ثالثة حماور للعمل:  مجيع هذه 
الدويل، ويركز عىل عالقة البلدان العربية، فرادى أو جمتمعة، 
بباقي بلدان العامل خاصة يف صورة جتمعات اقتصادية، ثانيها، 
وبعضها  العربية  الدول  عالقات  عىل  يركز  حيث  القومي، 
التوجه  طبيعة  عىل  يركز  والذي  القطري،  وثالثها،  البعض، 
التنموي داخل كل قطر عريب. فإذا ما تم ترمجة هذه األهداف 
عملًيا فإن املنطقة العربية ينبغي أن تعمل عىل الصعيد الدويل 
بكل رضاوة، وإرصار من أجل احلصول عىل حقوقها التجارية 
العاملية، هذا مع رضورة  التجارة  منظمة  مواجهة طغيان  يف  
البحث عن آليات جديدة، وسبل حمددة للتعامل اإلجيايب مع 

التطورات اجلارية عىل الساحة الدولية.
وعىل الصعيد اإلقليمي فإنه ينبغي تطوير منطقة التجارة احلرة 
العوائق  وإزالة  االتفاقية،  لبنود  الكامل  التطبيق  مع  العربية 
التي حتول دون انتقال السلع ورؤوس األموال واألشخاص 
وحل مشكالت قاعدة املنشأ، ووضع سياسة جتارية مشرتكة 
التعاون  وتطوير  وغريها  والوقاية  اإلغراق  حاالت  ملواجهة 

اجلمركي.
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