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االفتتاحية

د. محمد عباس ناجى

يبــدو أن عــام ٢٠٢٢ ســوف يشــهد اســتحقاقات عديــدة علــى المســتويات المختلفــة، الســيما اإلقليميــة 
والدوليــة. فعلــى المســتوى اإلقليمــي، تبــدو األزمــات الرئيســية فــي الشــرق األوســط مقبلــة علــى مرحلــة 
جديــدة تتــراوح فيــه أنمــاط التفاعــالت بيــن التهدئــة والتصعيــد، وذلــك نتيجــة المؤشــرات العديــدة التــي 
بــرزت فــي النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠٢1، وتوحــي بــأن ثمــة محــاوالت لتحســين العالقــات بيــن قــوى رئيســية 
عديــدة بالمنطقــة، مــع اســتمرار التصعيــد والتوتــر بيــن القــوى المحليــة التــي تتأثــر بتلــك التفاعــالت، نتيجــة 
ارتبــاط معظمهــا بحســابات ومصالــح هــذه القــوى.  وتبــدو هــذه االنعكاســات جليــة فــي حــاالت مثل ســوريا 
ــويات  ــى تس ــول إل ــذل للوص ــي تب ــود الت ــت الجه ــا زال ــث م ــودان، حي ــس والس ــا وتون ــن وليبي ــراق واليم والع

ألزماتهــا تواجــه عقبــات ال تبــدو هينــة.

ــتوى  ــى المس ــية عل ــة رئيس ــد كقضي ــن جدي ــا م ــتعيد مكانته ــدأت تس ــطينية ب ــة الفلس ــم أن القضي ورغ
العربــي، خاصــة بعــد أن حظيــت باهتمــام خــاص، علــى الصعيــد الدولــي أيضــًا، فرضتــه الحــرب التــي دارت 
بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية فــي مايــو ٢٠٢1، فإنهــا مــا زالــت تواجــه تحديــات ال تبــدو هينــة، فــي 
ظــل جمــود عمليــة الســالم بســبب سياســات حكومــة نفتالــي بينيــت، والتركيــز علــى مــا يســمى بـ”الســالم 

االقتصــادي مقابــل التهدئــة” بــداًل مــن الســالم مقابــل تجميــد االســتيطان وعمليــات التهويــد.

ومــن دون شــك، فــإن اســتمرار تصاعــد حــدة تلــك األزمــات يمثــل بيئــة مواتيــة للتنظيمــات اإلرهابيــة، الســيما 
تنظيمــى “داعــش” و”القاعــدة”، اللذيــن يجريــان عمليــة إعــادة هيكلــة بنــاًء علــى المعطيــات الجديــدة التــي 
فرضتهــا التطــورات التــي طــرأت علــى خريطــة التنظيمــات اإلرهابيــة خــالل عــام ٢٠٢1، الســيما بعــد الضربــات 

القويــة التــي تعــرض لهــا التنظيمــان خــالل هــذا العــام.

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــن والوالي ــن الصي ــد بي ــوف يتصاع ــس س ــدو أن  التناف ــي، يب ــتوى الدول ــى المس وعل
ــام  ــالل الع ــة خ ــدو هين ــات ال تب ــة تحدي ــح لمواجه ــي مرش ــاد العالم ــا أن االقتص ــد. كم ــام الجدي ــالل الع خ
الجديــد، وفــي مقدمتهــا مخاطــر الركــود التضخمــي، حيــث أن تعافــي النمــو الــذي حــدث فــي العــام 
المنصــرم لــم يقتــرن بتعــاٍف فــي التشــغيل، بســبب اســتمرار االعتمــاد علــى حــزم التحفيــز التــي تقدمهــا 
الحكومــات، وهــو مــا يعنــي أن التعــرض لركــود مبكــر ســيؤدي بــدوره إلــى تقليــص احتمــاالت تعافــي 

ــد-19”. ــاء “كوفي ــار وب ــا انتش ــي فرضه ــة الت ــل األزم ــا قب ــتويات م ــى مس ــه إل ــغيل وعودت التش

ووســط هــذه البيئــة اإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن أن تفــرض ضغوطــًا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، 
مــا زال تأثيــر خطابــات اليميــن المتطــرف قائمــًا بقــوة رغــم التراجــع الملحــوظ فــي شــعبيتها على المســتوى 
السياســي، وهــو مــا ســيكون لــه دور، فــي الغالــب، فــي إنتــاج نمــط جديــد مــن “اإلرهابييــن” الذيــن ينتمــون 

إلــى اليميــن المتطــرف، ويمارســون مــا يســمى بـ”اإلرهــاب األبيــض”.



مسارات التحوالت الداخلية 
في المنطقة العربية 

د. محمد عز العرب
للدراسات  األهرام  مركز   - واإلقليمية  العربية  الدراسات  وحدة  رئيس 

السياسية واالستراتيجية
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تعكف مراكز األبحاث ووسائل اإلعالم يف العامل ككل 
مالمح  بشأن  توقعات  إصدار  عىل  عام  كل  هناية  يف 
خمتلفة،  جغرافية  مناطق  يف  حتدث  التي  التحوالت 
سواء داخليًا أو خارجيًا، ويف قطاعات متنوعة كاألمن 
توفري  هبدف  والتكنولوجيا،  واالقتصاد  والدبلوماسية 
بشكل  معها  التعامل  يمكن  القرار  لصانع  مداخل 
استباقي، سواء كفرصة أو كتهديد، بام يؤدي إىل حتقيق 
من  واحدة  العربية  املنطقة  وتعد  الوطنية.  املصلحة 
مرص،  مصالح  عىل  تؤثر  التي  اجلغرافية  املناطق  أبرز 
وتأثرياته  املنطقة  تلك  يف  جيري  بام  اإلحاطة  يستلزم  مما 
السياق،  هذا  ويف  »الدومينو«.  لنظرية  وفقًا  االنتشارية 
للتحوالت  احلاكمة  املسارات  وحتليل  رصد  يمكن 
النحو  عىل   ،2022 عام  العربية  املنطقة  يف  الداخلية 

التايل:

املتعثرة:  االنتقالية  للمراحل  املتواصلة  التعقيدات   -1
تواجه بعض الدول العربية خالل عام 2022، وحتديدًا 
بانتقال سيايس، حتديات ضاغطة عىل األمن  التي مرت 
والتوافق  الوطني  واالقتصاد  الداخيل  واالستقرار 
املجتمعي، فيام يطلق عليه يف األدبيات »املتاهة االنتقالية« 
أو »دراما االنتقال« ألهنا تشبه الدراما يف مساراهتا التي 
كل  عىل  وتضغط  اليقني،  وعدم  الغموض  عليها  يغلب 
األطراف سواء املنخرطة يف ترتيبات االنتقال أو املستبعدة 
من  كل  عىل  خمتلفة  بدرجات  ينطبق  ذلك  ولعل  منه. 
السودان وتونس واجلزائر. فالسودان، عىل سبيل املثال، 
العسكري  املكون  بني  التباينات  استمرار  تشهد  سوف 
احلالية،  املرحلة  يف  السلطة  رشكاء  ومها  املدين  واملكون 
وهو ما يفرس استمرار عدم االتفاق عىل مالمح تشكيل 
هناية  حتى  محدوك  عبداهلل  برئاسة  اجلديدة  احلكومة 
التظاهرات واالحتجاجات  ديسمرب 2021، فضاًل عن 
شبه اليومية، وتعثر توحيد قوى احلرية والتغيري احلاضنة 
السياسية للحكومة االنتقالية ومعضلة إصالح األجهزة 
ترتيبات  يف  املسلحة  احلركات  إدماج  وصعوبة  األمنية 
االشتباكات  وتزايد  »الرشق«  مشكلة  وتعقد  االنتقال 

القبلية يف غرب دارفور.

مسارات التحوالت الداخلية في المنطقة العربية

تونس  يف  السيايس  االنتقال  أزمة  استمرار  يرجح  كام 
قيس  التونيس  الرئيس  طرح  رغم   2022 عام  خالل 
للخروج  طريق  خريطة   ،2021 ديسمرب   13 يف  سعّيد، 
العام  منتصف  فرضها  تم  التي  االستثنائية  التدابري  من 
الفائت بحيث يتم مواصلة جتميد أو تعليق عمل جملس 
نواب الشعب )الربملان( حتى تنظيم انتخابات جديدة يف 
عرب   2022 يناير  من  بدءًا  وطني  حوار  وإجراء  البالد، 
تنتهي  أن  عىل  شعبية  استشارة  بعد  اإلعالمية  املنصات 
جلنة  ستتوىل  بحيث  القادم،  مارس   20 يف  املرحلة  هذه 
شعبي  استفتاء  إجراء  وأيضًا  املقرتحات،  خمتلف  تأليف 
قانون  فيها  بام  الدستورية  اإلصالحات  مرشوعات  عىل 
انتخابات  وإجراء  القادم،  يوليو   25 يف  االنتخابات 
ترشيعية مبكرة يف 17 ديسمرب 2022، عىل نحو يتزامن 
مع الذكرى السنوية للثورة التونسية. وسيتواصل اجلدل 

الواسع ما بني مؤيد هلذه القرارات ومعارض هلا. 
كام أن هناك حاالت أخرى يتعثر فيها االنتقال السيايس 
واحلراك  احلكومة  بني  اخلالف  نتيجة  العربية  املنطقة  يف 
تغيري يف  إحداث  بشأن قضايا جوهرية والسيام  الشعبي 
هيكل النظام السيايس. فعىل الرغم من االستقرار النسبي 
الرئيس  جمئ  بعد  ما  مرحلة  يف  اجلزائر  به  تتمتع  الذي 
عبداملجيد تبون إىل السلطة يف ديسمرب 2019، الزالت 
هناك أصوات داخل احلراك الشعبي تطالب بالدخول يف 
ترتيبات مرحلة انتقالية وحوار وطني خمتلف، مع األخذ 
نتيجة  احلراك  هبا  يمر  التي  اخلفوت  حالة  االعتبار  يف 
احلالية  املرحلة  تفاعالت  جتاه  صفوفه  داخل  االنقسام 
رموزه  مالحقة  يف  األمني  النهج  واستخدام  ناحية  من 
بعد  ما  مرحلة  وتداعيات  أخرى  ناحية  من  وعنارصه 
انتشار كوفيد-19 التي دعمت خيار التباعد االجتامعي 

تالفيًا لتمدد الوباء ومتحوراته املختلفة من ناحية ثالثة.
عام  من  األول  الُثلث  يف  يستمر  قد  آخر،  سياق  ويف 
يف  التغيري  مجود  بل  االنتقال  عملية  ليس  تعثر   2022
العراقية  الربملانية  االنتخابات  إجراء  بعد  السلطة  هيكل 
تتمثل  التي  نتائجها  قبول  وعدم   2021 أكتوبر   10 يف 
يف شغل التيار الصدري املرتبة األوىل من جانب اإلطار 
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الرئيسيةويضم  الشيعية  القوى  جيمع  )الذي  التنسيقي 
ورئيس  املالكي،  نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس 
النرص  حتالف  ورئيس  العامري،  هادي  الفتح  حتالف 
احلق  أهل  لعصائب  العام  واألمني  العبادي،  حيدر 
الفياض،  فالح  الوطني  العقد  ورئيس  اخلزعيل،  قيس 
ورئيس حتالف قوى الدولة الوطنية عامر احلكيم( وعدم 
تشكيل  إشكاليات  وحل  ذلك  بشأن  ملخرج  التوصل 
مواصفات  خاص  وبشكل  املقبلة  العراقية  احلكومة 
يؤثر  وقد  النظر عن هويته.  بغض  املقبل  الوزراء  رئيس 
امللفات  مع  التعامل  العراقية يف  احلكومة  أداء  ذلك عىل 
يف  واملتوسطة  الصغرية  األسلحة  انتشار  مثل  الضاغطة 
عدد من املحافظات العراقية وسطوة امليليشيات املسلحة 

ومواجهة املوجة احلالية من كوفيد-19.
لة للرصاعات املسلحة املمتدة: تشري  2- التسويات امُلؤجَّ
أنه ال يوجد يف األفق ما  تفاعالت هناية عام 2021 إىل 
يف  املشتعلة  الرصاعات  ملروحة  متدرجة  تسوية  يرجح 
اإلقليم عىل مدى العرشية املاضية، بل قد تزداد اشتعااًل 
يقني  يوجد  ال  الليبي،  للرصاع  البؤر.فبالنسبة  بعض  يف 
االنتخابية،  العملية  بمسار  اخلاص  الغموض  بشأن 
حماوالت  أية  يعيق  الذي  األمر  والربملانية،  الرئاسية 
يسود  ثم،  ومن  املتصدعة.  الدولة  مؤسسات  لرتتيب 
سوف   2022 عام  بأن  التحليالت  من  الكثري  يف  توقع 
يشهد تنازعًا حول رشعية احلكومة القائمة يف مرحلة ما 
الليبية،  العسكرية  املؤسسة  توحيد  وتعثر  التأجيل،  بعد 
الليبي،  اجلنوب  يف  االحتجاجية  املطالب  وتصاعد 
وتزايد التناحر املناطقي يف الغرب الليبي فضاًل عن قوة 

املليشيات املسلحة.
املتعذر  من  اليمن،  يف  للرصاع  بالنسبة  احلال  وكذلك 
زة  تسويته خالل عام 2022، نظرًا لتوافر السياقات امُلحفِّ
واستفادة أطراف متعددة من استمراره يف الوقت الذي 
تقرير عن  بحيث صدر  باليمن  متصاعدة  خسائر  تلحق 
احلرب  »تأثري  بعنوان  املتحدة  لألمم  اإلنامئي  الربنامج 
والنزاع يف اليمن« أعده مركز فريدريك باردي يف جامعة 
2021،إذ  نوفمرب  من  األخري  الُثلث  يف  األمريكية  دنفر 

بحلول  الرصاع  استمرار  حال  يف  اليمن  خسائر  يعدد 
عام 2022، وتتمثل تلك اخلسائر يف خسائر مالية تقدر 
بحوايل 126 مليار دوالر، وخسائر برشية تقدر بحوايل 
377 ألف شخص بسبب استمرار الرصاع عىل مدى سبع 
سنوات، وال توجد مؤرشات توحي بإهناك احلوثيني بل 
قدرهتم عىل توجيه رضبات بالطائرات املسرية ألهداف 

سعودية، ليست يف األطراف بل يف العمق. 

كام أن إيران تدفع احلوثيني الستمرار هتديداهتم للسعودية 
لتكون ورقة ضغط يف مسار التفاوض مع القوى الدولية 
وكذلك  ناحية  من  اإلقليم  يف  اإليراين  بامللف  املعنية 
والسعودية  إيران  بني  االستكشافية  املحادثات  خالل 
حيث تسعى األخرية إىل إجياد خمرج حلرب اليمن.عالوة 
هلذا  تسوية  بإجياد  األمريكي  االهتامم  تراجع  ذلك،  عىل 
الرصاع مقارنة بام كان عليه الوضع خالل الُثلث األول 
من عام 2021، بل بدأ احلديث يف الدوائر األمريكية عن 
توفري املساعدات اإلغاثية اإلنسانية، والبناء عىل اجلهود 
السياسية املبذولة من قبل املبعوثني السابقني دون بلورة 

اسرتاتيجية حمددة يقودها املبعوث األممي. 

أما فيام خيص الرصاع السوري، فقد دخل مرحلة اجلمود 
تفاعالت عام  استمرارها خالل  يف عام 2021 ويتوقع 
بني  مشتعلة  مواجهات  غياب  ظل  يف  السيام   2022
املسلحة،  واملعارضة  السوري  النظامي  اجليش  قوات 
بعد نجاح قوات النظام يف استعادة األرايض التي كانت 
املنضوية  اجلامعات  بعض  وتصوير  املعارضة،  بحوزة 
عن  فضاًل  إرهابية«.  »تنظيامت  بأهنا  املعارضة  حتت 
التوازنات اإلقليمية والدولية التي راعت مصالح تركيا 
أطراف غري عربية عىل نحو  وإيران وموسكو، وجمملها 
غري  »السيادة  وهى  التصاعد  يف  آخذة  ظاهرة  من  يعزز 

العربية يف املنطقة العربية«.

فرتكيا ستظل يف عام 2022 حمتفظة بنقاط عسكرية أمنية 
يف الشامل السوري، وهو ما يتفق مع مصالح روسيا يف 
وحيقق  ناحية،  من  السورية  الدولة  وتقسيم  جتزئة  منع 
مصلحة لرتكيا يف مواجهة مبارشة مع األكراد من ناحية 



8

مسارات التحوالت الداخلية في المنطقة العربية

ثانية. كام أن إيران ستواصل تعزيز تغلغلها، عىل املستوى 
السوري،  الداخل  يف  والثقايف  واالقتصادي  العسكري 
وإن كان أحد أنامط التحول هو االجتاه شاماًل كخيار بديل 
لرتاجع النفوذ يف اجلنوب السوري. يف حني أن موسكو 
ستظل الطرف املركزي يف تفاعالت األزمة السورية عرب 
الدفع بآليات العملية السياسية،من خالل آلية مباحثات 
دستورية  تعديالت  بصياغة  املعنية  الدستورية«  »اللجنة 
شاملة، وعرب آلية »التسويات املناطقية« لبؤر الرصاع التي 
الزالت املواجهات فيها مفتوحة بني النظام واملعارضة؛ 

والتي يعد من أبرزها ملفى درعا وإدلب.

ويف سياقات كتلك، ال يتوقع أن حتدث حتوالت يف مسار 
واليمن  ليبيا  يف  املسلحة  للرصاعات  السلمية  التسوية 
يف  االشتعال  بني  املراوحة  عليها  يغلب  بل  وسوريا، 
ليبيا واجلمود يف سوريا واملزج بني التصعيد والتهدئة يف 
لة إىل حد كبري يف عام 2022، ما مل  اليمن. فالتسوية ُمؤجَّ

حتدث حتوالت انقالبية غري متوقعة.

رغم  السيايس  اإلسالم  حلركات  املستمرة  التعثرات   -3
التي  األزمات  تتواصل  أن  املرجح  من  البقاء:  حماوالت 
عام  خالل  باملنطقة  السيايس  اإلسالم  قوى  تواجهها 
2022، وهو ما يمثل امتدادًا ملا حدث يف عام 2021، إذ 
األزمات وتصاعد اخلالفات بني أعضاء  يستمر تالحق 
اجلامعة،  إدارة  كيفية  حول  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
يونيو   30 ثورة  بعد  مرص  يف  اجلامعة  جتربة  انتهاء  بعد 
اجلامعة  تواجهها  التي  التعقيدات  تزايدت  كام   ،2013
الرتكية،  اخلارجية  السياسة  يف  األخرية  التحوالت  بعد 
والسعى إىل تقليل التوترات مع دول اإلقليم. هذا فضاًل 
»اتفاق  سياق  يف  وقطر  الرباعية  دول  بني  املصاحلة  عن 
العال« مما قلل من التعويل عىل الدعم والرعاية القطرية 

هلم مقارنة بفرتات سابقة.

بعد  مأزقًا  »النهضة«  حركة  احلال،تواجه  وكذلك 
سعّيد  قيس  الرئيس  اختذها  التي  االستثنائية  القرارات 
إىل  يعود  الذي  تونس،  يف  االنتقايل  املسار  لتصحيح 
»العدالة  إىل ذلك تعرض حزب  النظام اهلجني. يضاف 

املغرب،  السيايس يف  اإلسالم  تيار  املعرب عن  والتنمية«، 
يف  جرت  التي  الترشيعية  االنتخابات  يف  كبرية  هلزيمة 
مقعد   13 عىل  احلزب  حصل  حيث   ،2021 سبتمرب   8
السابقة  االنتخابات  يف   125 عىل  حاصاًل  كان  بعدما 
عام 2016، بحيث صار احلزب يف موقع املعارضة بعد 
الثوري يف  أن كان يف مقعد احلكم لسنوات بعد احلراك 
مدى  عن  كاشفًا   2022 عام  ويبقى   .2010 عام  هناية 
يف  مكاسب  حتقيق  عىل  والبناء«  »العدالة  حزب  قدرة 

االنتخابات الليبية الربملانية.

وتنظيامت  أحزاب  معظم  إن  القول  يمكن  ثم،  ومن 
اإلسالم السيايس من املغرب إىل البحرين سوف يستمر 
عام  يف  مظلوميتها  خطاب  مفعول  وانتهاء  تراجعها 
2022 من خالل رفض شعبي متزايد وليس عرب تضييق 
بام  قبل حراك 2011،  ما  كان حيدث يف حقبة  أمني كام 
إىل  تقل  املتاحة هلم  السياسية  الفرص  نافذة  أن  إىل  يشري 

حد كبري.

سوف  الوطنية:  الدولة  لبنى  الداعمة  املرشوعات   -4
مرص  مثل  الرئيسية،  العربية  القوى  بعض  تسعى 
عام  خالل  والعراق،  واألردن  واإلمارات  والسعودية 
وتقوية  بقاء  لدعم  مركزية  أمهية  إعطاء  إىل   ،2022
وسالمتها  الوطنية،  الدولة  ومؤسسات  أجهزة  أداء 
وسيطرهتا  سيادهتا  بسط  من  ومتكينها  اإلقليمية، 
بعضها  بناء  وإعادة  وإصالحها  أراضيها،  كامل  عىل 
التي  التحتية  البنى  إعامر  جديدة،وإعادة  أسس  عىل 
مواجهة  أو  املسلحة  الرصاعات  خالل  تدمريها  تم 
التنظيامت اإلرهابية، وتعزيز قدرات الدول للتعامل مع 
التهديدات القائمة واملخاطر املحتملة، السيام أن هناك 
مرشوعًا بدياًل موازيًا، وهو »الكيانات املسلحة ما دون 
والكتائب  املسلحة  امليليشيات  عنه  تعرب  التي  الدولة«، 
املناطقية والتنظيامت اإلرهابية من خالل تسليحها وفقًا 
مناطق  عىل  وسيطرهتا  العسكرية  التجهيزات  ألحدث 
جغرافية حمددة وامتالكها موارد مالية واستنادها لشبكة 

من العالقات اخلارجية.
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العراق،  يف  الدولة  دور  عىل  الطلب  يف  استمرارية  فثمة 
األهيل  السلم  يضمن  اجتامعي  عقد  إىل  تستند  التي 
اجلميع  عىل  القانون  الرشيدويطبق  احلكم  ويرسخ 
ويواجه شبكات الفساد بام يؤدي إىل استعادة ثقة املجتمع 
بالنظام السيايس، وهو ما يفرس االحتفال يف عام 2021 
يف  وكذلك   ،)2021-1921( العراقية  الدولة  بمئوية 
الداخل  لبنان بعد حتكم »حزب اهلل« يف تفاعالت  حالة 
التحقيق  إرجاء  يعكسه  الذي  األمر  اللبناين،  واخلارج 
يف انفجار مرفأ بريوت منعًا إلدانة احلزب. كام أن هناك 
جهودًا حملية وإقليمية تقود دواًل عربية ملواجهة اإلرهاب 
العابر للحدود الرخوة السيام أن اإلرهاب هيدم مفاهيم 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  لرؤية  وفقًا  الوطنية،  الدولة 
أجهزة  رؤساء  مع  خمتلفة  لقاءات  يف  طرحت  التي 

االستخبارات العربية واألفريقية.

الرئيسية:  اإلقليمية  القوى  بني  لية  األوَّ املصاحلات   -5
التفاعالت  يف  التهدئة  سياسات  تبني  للنظر  الالفت 
اإلقليمية املتأزمة خالل عام 2021، إذ شهدت السياسة 
اخلارجية لعدد من دول اإلقليم، استدارة ملحوظة نحو 
خصومًا  متثل  والتزال  كانت  دول  مع  التقارب  تعزيز 
عنه  عربت  ما  نحو  عىل  متحركة،  جغرافيا  فوق  هلا، 
مؤرشات خمتلفة منها اتصاالت وزيارات وحمادثات بني 
متزامنة،  توقيتات  يف  معلنة،  وغري  معلنة  رسمية،  وفود 
العالقة  القضايا  بشأن  للنقاش  للمتابعة،  وتشكيل جلان 
التحديات  أو  الثنائية  العالقات  يف  اخلالفية  املسائل  أو 
تم  بل  اإلقليمي،  الوطني واألمن  األمن  الضاغطة عىل 
»املقاربات  وجتاوز  اقتصادية،  اتفاقيات  عىل  التوقيع 
الذي يشري إىل مقاربة خمتلفة قد تؤدي  الصفرية« األمر 
يف  األوسط  الرشق  يف  جديدة  اسرتاتيجية  أوضاع  إىل 

عام 2022.

املفرسة  العوامل  جمموعة  هناك  إن  القول  ويمكن 
و«تصفري  التصعيد  وخفض  التهدئة  نحو  التوجه  لتزايد 
األوسط،  الرشق  يف  اإلقليمية  القوى  بني  املشكالت« 

ومنها:

الداخلية  للرصاعات  املتصاعدة  التأثريات  أ- 
واضحة.  إقليمية  أبعاد  هلا  صارت  العربية:والتي 
فالرصاعات التي تشهدها كل من ليبيا واليمن ليست بني 
أطراف حملية، وهو ما يفرس أن هتدئتها أو تسويتها مرهونة 
يف املقام األول بتوافقات إقليمية السيام أنه مل يستطع أى 
طرف حسم الرصاع لصاحله عىل مدى السنوات املاضية. 
وبناًء عليه، ال يتوقع هتدئة الرصاع اليمني إال عرب توافق 
الليبي  أنه ال يمكن هتدئة الرصاع  إيراين، كام  سعودي- 
يمكن  اإلطار،  هذا  ويف  تركي.  مرصي-  بتوافق  إال 
تقاسم الفرص واألعباء فيام خيص ترتيبات »اليوم التايل« 
لوقف إطالق النار، ويأيت يف مقدمتها إعادة اإلعامر للبنية 
التحتية املدمرة من ناحية، وبدء مرحلة جديدة من البناء 
والتنمية واملصاحلة من ناحية أخرى، وهو ما ينطبق عىل 
املدافع  سكوت  بعد  ما  ملرحلة  رؤيتيهام  يف  وتركيا  مرص 
يف ليبيا، بل وربام قبلها حيث تسعى الدولتان إىل التفاهم 

املشرتك فيام يتعلق بعقود اإلعامر.
اإلقليمية:   املحاور  بني  احلادة  االستقطابات  ب- 
اإلمارايت-  السعودي-  املرصي-  املحور  يمثلها  والتي 
البحريني يف مواجهة املحور القطري- الرتكي، وكذلك 
املحور السعودي- البحريني يف مواجهة املحور اإليراين 
مثل  اإلقليم  يف  املسلحة  امليليشيات  من  ووكالئه 
»احلوثيني« يف اليمن و«حزب اهلل« يف لبنان وامليليشيات 
الشيعية يف سوريا و«احلشد الشعبي« يف العراق. وتشري 
املحاور  تنافس  أن  إىل  املاضية  العرش  السنوات  خربة 
أسهم يف املزيد من عدم االستقرار اإلقليمي. وقد تبني أن 
اجلمود أصاب تلك املحاور السيام يف ظل عدم حتقيقها 
داخل  خالفات  ظهرت  بل  أطرافها،  مصالح  من  ألى 
احللفاء  خلالف  إدارة  هناك  لتصبح  الواحد  املحور  دول 
مثلام هو احلال خلالف اخلصوم، وهو ما يتوقع استمراره 
يف عام 2022 وبصفة خاصة بني السعودية واإلمارات.

العربية والقوى  العالقة بني األطراف  القضايا  جـ- حل 
املتحدة  الواليات  خروج  فبعد  أوسطية:  الرشق 
األمريكية من اإلقليم، مل يعد هناك خيار للدول العربية 
إال احلوار املبارش مع القوى اإلقليمية غري العربية، إيران 
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جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  أن  وإرسائيل.كام  وتركيا 
ودعم  اإلقليم،  يف  التوترات  هتدئة  عىل  حريصة  بايدن 
فرص التوصل إىل تسويات للرصاعات هبا سواء يف ليبيا 

أو اليمن أو سوريا.

ختامًا، إن املعطيات القائمة تعزز من خيار التهدئة خالل 
تقود  املتخاصمة، ولكنها ال  األطراف  عام 2022، بني 
الثقة  فجوة  أن  حيث  كاملة،  مصاحلة  إىل  بالرضورة 
الزالت قائمة بني بعض تلك األطراف، وهو ما يتطلب 

إجراءات حمددة للتحول من اهنيار الثقة إىل استعادة وبناء 
القضايا  تعدد  عن  فضاًل  الثقة.  متتني  إىل  وصواًل  الثقة 
يف  وخالفًا  بعضها  يف  توافقًا  تشهد  قد  التي  اخلالفية 
وهو  املصاحلة،  مسار  يف  أيضًا  يؤثر  مما  اآلخر،  بعضها 
يستخدم  الذي  االستكشافية«  »املرحلة  تعبري  يفرس  ما 
لتوصيف املحادثات بني األطراف اإلقليمية. عالوة عىل 
تعدد األطراف املؤثرة يف صنع القرار داخل عدد من دول 
تعثر  إىل  تؤدى  الرؤى  تباينات يف  إىل  يؤدي  مما  اإلقليم، 

اجلهود التصاحلية، وخاصة مع إيران.



تطــورات »محتملــة« فــى نمــط التفاعــل 
وســوريا  العــراق   .. اإليرانــى  األمريكــى 

ــًا نموذج

صافيناز محمد أحمد
باحثة متخصصة فى الشئون السياسية العربية ورئيس تحرير دورية بدائل 

- مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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يبدو التفاعل اإلقليمى والدوىل بشأن أزمة الرصاع املسلح 
ىف سوريا، وأزمة الدولة الوطنية ىف العراق مفتوحًا عىل 
العديد من االحتامالت انطالقًا من »الثوابت والتغريات« 
التى شهدهتا طبيعة الرصاع املختلفة ىف الدولتني. فالرصاع 
خلفية  عىل  واملعارضة  النظام  بني  مسلح  سوريا  ىف 
مطالبات بتغيري األول. أما الرصاع ىف العراق فهو رصاع 
سياسى عىل النفوذ والسيطرة بني قوى وأحزاب العملية 
ميليشياوى  بمسار  كثرية،  أحياِن  ىف  ويرتبط،  السياسية 
تعمل  مسلحة  عسكرية  أذرع  وجود  نتيجة  مسلح؛ 
وتشهد  هيبتها.  وهتدد  للدولة  الرسمى  اإلطار  خارج 
للتفاعل بني مرشوعني متعارضني  األزمتان نمطًا حمددًا 
ومتنافسني أحدمها إقليمى متثله إيران، واآلخر دوىل متثله 
الواليات املتحدة، وكال املرشوعني فرضا وجودمها عىل 
ثمة  اإلطار،  هذا  ىف  أزمتيهام.  مع  الدولتني  تفاعل  نمط 
عدة »احتامالت« بشأن تطورات نوعية قد يشهدها نمط 
والعراق  سوريا  من  كل  ىف  األمريكى  اإليرانى  التفاعل 

خالل عام 2022، يمكن طرحها فيام يىل: 

التأثري اإليرانى ببعديه السياسى والعسكرى
النوعى«؛  »التواجد  من  حالة  إيران  نسجت  سوريا،  ىف 
فلم يقترص وجودها عىل االنتشار العسكرى فقط؛ وإنام 
وثقاىف  واجتامعى  اقتصادى  بانتشار  الوجود  هذا  ارتبط 
مكنها من خلق بيئة مواتية هلا داخل األراىض السورية، 
بام جيعلها رقاًم مهاًم يصعب جتاهله ىف أى تسوية حمتملة 
استمرار  إليران  ضمن  النوعى  التواجد  هذا  للرصاع. 
بقاء تأثريها وحضورها العسكرى واالجتامعى والثقاىف 
عىل وتريته املتصاعدة، مع استمرار حماوالهتا الدؤوبة ملد 
نفوذها داخل مناطق خاضعة لسيطرة غريها من القوى 
الواليات  متركزات  ضد  وحتديدًا  واإلقليمية،  الدولية 
حيث  سوريا؛  رشق  وشامل  رشق  ىف  وتركيا  املتحدة 
مدينة  عىل  ميليشياهتا  بسيطرة  فعليًا  ذلك  استطاعت 
بام  احلدودية  الزور  دير  حمافظة  ىف  السورية  البوكامل 
وبام  سوريا،  إىل  العراق  من  لنفوذها  آمنًا  ممرًا  هلا  ضمن 
القواعد  الستهداف  الدائم  استعدادها  من  ذلك  يعنيه 

تطورات »محتملة« فى نمط التفاعل األمريكى اإليرانى .. العراق وسوريا نموذجًا

العسكرية األمريكية سواء ىف العراق أو سوريا. هذا إىل 
القواعد  الستهداف  الدائمة  ميليشياهتا  جهوزية  جانب 
سوريا،  رشق  ىف  الدوىل  بالتحالف  اخلاصة  العسكرية 

انطالقًا من مناطق سيطرهتا ىف ريف دير الزور. 

من  املزيد  إقامة  ىف  إيران  تتوسع  أن  أيضًا  املحتمل  ومن 
من  القريبة  املحافظات  من  العديد  ىف  العسكرية  البنى 
الرئيسية  ملمراهتا  تأمينها  لضامن  العراق  مع  احلدود 
يفرس  وهذا  اإلقليمى.  مرشوعها  مسار  ىف  والبديلة 
داخل  التنف  ىف  الدوىل  التحالف  لقاعدة  استهدافها 
األردنى  السورى  العراقى  احلدودى  املثلث  منطقة 

ة خالل أكتوبر 2021. بطائرات ُمسريَّ

الربنامج  ملتغري  تأثريًا  أكثر  دورًا  نلحظ  أن  املمكن  ومن 
حتديد  ىف  بشأنه،  اجلارية  املفاوضات  ومسار  النووى، 
)مستوى ومدى وحجم( التفاعل اإليرانى بشأن الرصاع 
بني  املصالح  »تنافر«  احتامالت  تزداد  كذلك  السورى. 
للنظام؛  ودعمهام  حتالفهام  من  بالرغم  وروسيا  إيران 
القوات  كافة  خروج  برضورة  روسيا  دعوة  فالتزال 
األجنبية من سوريا بام فيها اإليرانية قائمة، هذا بخالف 
نفاد صربها جتاه مزامحة إيران الدائمة للنفوذ االقتصادى 
واالستثامرى الروسى ىف املناطق التى تشهد إعادة إعامر. 
اإليرانية  التعارضات  حدة  من  سيزيد  حتديدًا  وهذا 
إيران من  الروسى عىل  الضغط  أن  باب  من  األمريكية، 
شأنه أن خيلق متسكًا بمكتسبات األخرية ىف مناطق نفوذ 
للنفوذ  فعليًا  ختضع  التى  سوريا،  رشق  ىف  هلا  جديدة 
أمريكية  توافقات روسية  ب من أى  بام ُيصعِّ األمريكى، 
»حمتملة« قد تستهدف جتاهل النفوذ اإليرانى ىف التسوية.

تبني  ىف   2020 عام  خالل  نجح  فقد  العراق،  أما 
»االستقالل  من  قدٍر  عىل  وخارجية  داخلية  سياسات 
إيران  ظلت  وإن  اإليرانية،  السياسات  عن  النسبى« 
األمن  حلالة  دة  ُمهدِّ هلا  الوالئية  املسلحة  امليليشيات  عرب 
احلكومة  سياسات  برفضها  العراق؛  ىف  واالستقرار 
الرسمية،  األمنية  املؤسسات  ىف  السالح  بحرص  اخلاصة 
وتفكيك بعض فصائل »احلشد الشعبى« لتهديدها حالة 
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السنى  املكون  من  الوطن  رشكاء  مع  املجتمعى  السلم 
الترشيعية  االنتخابات  أنتجته  هذا فضاًل عام  والكردى. 
االنتخابى  املشهد  ىف  تغريات  من   -2021 -أكتوبر 
حالة  عن  نسبيًا  بعيدة  سياسية  تيارات  بفوز  التقليدى؛ 
االرتباط العضوى بإيران؛ فقد جاءت نتيجة االنتخابات 
التقليدية  السياسية  القوى  نفوذ  تراجع  لتؤكد  العراقية 
من صقور الشيعة املعروفة بوالئها إليران وأبرزهم تيار 
الفتح، لصالح القوى الشيعية التى كانت قريبة من حراك 
الشارع وأبرزها تيار الصدر، مع بروز فاعل للمستقلني 

من مرشحى حراك ترشين. 
مسار  احتامالت  تؤرش  املعطيات،  هذه  من  وانطالقًا 
 ،2022 عام  خالل  العراق  ىف  السياسى  التفاعل 
التوصل  تستبق  »حرجة«  سياسية  مرحلة  دخوله  إىل 
األكرب  الربملانية  الكتلة  تشكيل  بإمكاهنا  لتحالفات 
الوزراء وتشكيل احلكومة اجلديدة، عىل  الختيار رئيس 
االنتخابات  ىف  اخلارسة  السياسية  القوى  رفض  خلفية 
من  كام  عنها.  املتمخضة  النتائج  إيران  عىل  واملحسوبة 
املتوقع أن تتسم احلكومة اجلديدة، حال تشكيلها، بقدِر 
إيران،  بعيدًا عن  السيادية  قراراهتا  من »االستقاللية »ىف 
العراق  منها  يعانى  التى  احلادة  اإلشكاليات  وستظل 
خالل عام 2022 حمددًا رئيسيًا لشكل احلكومة القادمة 
وآلية تشكيلها؛ فإما أن تفىض تلك التحديات إىل تشكيل 
حكومة وطنية ذات غالبية سياسية، أو حكومة توافقية. 
عام  خالل  للتصاعد  املرشحة  التحديات  هذه  وأبرز 
واملتزايد  املتسارع  األمنى  التدهور  حالة  هو   ،2022
قوة  باتت  والتى  املسلحة  املليشيات  ملامرسات  نتيجة 
موازنة لقوة الدولة، ما حيد من قدرة األخرية عىل فرض 
مؤسستها  ىف  املنفلت  السالح  وحرص  أمنيًا  سيطرهتا 
هذه  دور  استمرار  بخالف  هذا  واألمنية.  العسكرية 
املليشيات ىف تنفيذ سياسات مرشوع إيران اإلقليمى عرب 

متددها خارج العراق. 
وتتوقف طبيعة احلكومة العراقية اجلديدة -قيد التشاور 
حتى كتابة هذه السطور- عىل عدة رشوط وضعها التيار 
الصدرى من أمهها: أن تكون احلكومة وطنية ذات غالبية 

املرجعية  تكون  وأن  توافقية،  حكومة  وليست  سياسية 
السياسية هى مرجعية النجف العراقية وليس قم اإليرانية. 
ىف هذا اإلطار فإن ثمة احتاملني لتشكيل احلكومة العراقية 
احلكومة  تكون  أن  األول،   :2022 عام  خالل  اجلديدة 
تتشكل  حكومة  أهنا  يعنى  وهذا  سياسية؛  غالبية  ذات 
االنتخابات  املتقدمة ىف  السياسية  من األحزاب والقوى 
)التيار الصدرى وتيار تقدم السنى والتحالف الكردى( 
باإلضافة إىل املستقلني واحلراكيني. ويعنى ذلك »تراجع« 
التأثري اإليرانى عىل مثل هذه احلكومة. والثانى، أن تكون 
حكومة توافقية، أى تشكيلها وفقًا للمحاصصة احلزبية 
السيطرة  عودة  يعنى  وهذا  سواء؛  حد  عىل  والطائفية 
الطائفية  باب  من  للعراق  السياسى  القرار  عىل  اإليرانية 
حكومة  تشكيل  أن  هنا  ويالحظ  والسياسية.  املذهبية 
ض العراق إىل مزيد من  حماصصة حزبية ومذهبية سُيعرِّ
العقوبات االقتصادية األمريكية، فضاًل عن القيود التى 
أحرزت  التى  العربية  العراق  توجهات  عىل  ستفرض 

حكومة الكاظمى بشأهنا نقالت نوعية إجيابية. 

ىف ضوء هذه املعطيات، من املحتمل أن نشهد »حتوالت 
ىف  خاصة  بإيران  العراق  عالقة  عىل  تطرأ  قد  نسبية« 
ستعمل  ألهنا  وطنية،  غالبية  ذات  حكومة  تشكيل  حالة 
ذلك  ىف  معتمدة  إيران،  مع  العالقة  صياغة  إعادة  عىل 
وحركاته  العراقى  للشارع  العام  املزاج  مساندة  عىل 
التى  الشيعية  النجف  مرجعية  دعم  وعىل  االحتجاجية، 
قراره  استقاللية  ىف  ومطالبه  الشعبى  احلراك  ساندت 
الداخىل واخلارجى. لكن هذه اخلطوة حتديدًا ستتعرض 
ملحاوالت إلرباكها من قبل املليشيات الوالئية إليران إذا 
حلرص  فعلية  إجراءات  باختاذ  اجلديدة  احلكومة  ترسع  مل 
سالح تلك املليشيات وتقنني وضعها أو تفكيكها. أيضًا 
بشأن  جديدة  تكتيكات  إىل  إيران  تلجأ  أن  املحتمل  من 
احلرس  الجتاه  رصد  فثمة  هلا؛  املوالية  املسلحة  الفصائل 
الثورى ىف ظل إدارة اسامعيل قاآنى إىل تشكيل مليشيات 
عن  وحجمها  عددها  ىف  ختتلف  جديدة  والئية  عراقية 
العمل  ساحة  عىل  املوجودة  التقليدية  املليشيات  تلك 
عددًا  »أقل  مليشيات  تكون  بحيث  العراقى؛  السياسى 



14

إىل  التوجه  هذا  أرجع  البعض  فعالية«.  وأكثر  وحجاًم 
انكشافًا حادًا ىف أدوار  سياسات قاآنى نفسه الذى يرى 
املليشيات العراقية الوالئية الضخمة بام قلل من فعاليتها 
عىل الساحة العراقية، فضاًل عن عدم قدرته التحكم ىف 

تلك املليشيات وفرض هيمنته عليها.

مستقبل الوجود العسكرى األمريكى
ىف  األمريكى  العسكرى  التواجد  وحالة  طبيعة  تتباين 
الغموض  من  حالة  فثمة  والعراقية؛  السورية  احلالتني 
تكتنف سياسات اإلدارة األمريكية جتاه طبيعة تواجدها 
إعادة  إىل  العراق  ىف  تتجه  بينام  سوريا،  ىف  العسكرى 

صياغة املهام العسكرية لقواهتا هناك.  

ففى سوريا؛ اختذ الرئيس األمريكى السابق دونالد ترامب 
خالل عام 2020، قرارًا بسحب القوات األمريكية من 
ومع  تركيا،  مع  احلدود  من  القريبة  سوريا  شامل  مناطق 
ضغوط املؤسسة العسكرية األمريكية تراجع ترامب عن 
وتوىل   ،2021 مطلع  ومع  االنسحاب.  عملية  استكامل 
الرئيس جو بايدن السلطة ظل الوضع يكتنفه الغموض 
جتاه عملية سحب أو إبقاء القوات العسكرية. بل ثمة من 
يرى أن سلوك الواليات املتحدة خالل عام 2021، جتاه 
واستثناء  اإلنسانية  املساعدات  تدفق  )استمرار  سوريا 
اإلماراتى  العراقى  املرصى  األردنى  التقارب  حالة 
أعطى  قيرص(  قانون  عقوبات  من  السورى  النظام  مع 
انطباعًا برغبة أمريكية ىف استكامل االنسحاب من سوريا 
سياسية  تسوية  ضامن  مهمة  روسيا  وحتميل  تدرجييًا، 
التحركات  جاءت  لكن  حمددة،  أمريكية  لرشوط  وفقًا 
األمريكية ىف رشق سوريا خالل نوفمرب 2021 لتعطى 
انطباعًا مغايرًا لذلك؛ ومن ثم فمن املتوقع أن يشهد عام 
السورى  امللف  مع  األمريكى  للتفاعل  بالنسبة   ،2022

التطورات التالية:

سوريا  ىف  األمريكى  العسكرى  الوجود  استمرار   -
العالقات  تفعيل  إىل  بايدن  الرئيس  اجتاه  عىل  تأسيسًا 
ميليشيا  من  املحليني  واشنطن  رشكاء  مع  األمريكية 

نوفمرب  ىف  أعلن  بعدما  الديمقراطية«،  سوريا  »قوات 
2021، استمرار محاية القوات األمريكية ملناطق اإلدارة 
الذاتية الكردية ىف شامل رشق سوريا، وترجم ذلك فعليًا 
)إقامة  النشطة هناك  العسكرية  التحركات األمريكية  ىف 
وتزويد  الغربى،  احلسكة  بريف  جديدة  جوية  قاعدة 
جديدة(  نوعية  عسكرية  بمساعدات  الذاتية  اإلدارة 
بالتوازى مع تفاعالت دبلوماسية نشطة )زيارة وفد من 
وزارة اخلارجية ملناطق اإلدارة الذاتية الكردية(، ما أربك 
مناطق  ىف  العسكرى  التواجد  صاحبة  تركيا  حسابات 

التامس بالقرب من منطقة النفوذ األمريكية نفسها. 

- إعادة تقييم مدى حتقق أهداف االسرتاتيجية األمريكية 
ىف سوريا؛ وهى مكافحة اإلرهاب، ومواجهة نفوذ إيران 
ومنع اقرتاهبا من مناطق الرشق السورى هبدف قطع ممراهتا 
عرب العراق إىل لبنان مرورًا بسوريا، وتسوية سياسية تنهى 
حكم األسد. فباستثناء النجاح ىف إهناء دولة »داعش«، مل 
حتقق االسرتاتيجية األمريكية أهدافها عىل أرض الواقع؛ 
فبالرغم من التواجد العسكرى األمريكى ىف رشق سوريا 
احلدود  منطقة  ىف  العاملة  اإليرانية  املليشيات  استطاعت 
دير  ىف  اسرتاتيجية  مدن  عىل  السيطرة  العراقية  السورية 
ملمرات  اسرتاتيجيًا  منفذًا  إيران  ضمنت  ثم  ومن  الزور، 
مرشوعها اإلقليمى، وأما التسوية السياسية فظلت غائبة 
»تغيري  مطلب  بني  بشأهنا  األمريكية  الرؤية  وتأرجحت 

النظام« ومطلب »تغيري سلوكه«. 

املفروضة  فالعقوبات  قيرص؛  بقانون  العمل  استمرار   -
إحدى  تعد  املدنني  محاية  هبدف  السورى  النظام  عىل 
النظام  مواجهة  ىف  األمريكية  االسرتاتيجية  أدوات  أهم 

وحماوالت إعادة تدويره.

- استمرار التوتر ىف تفاعالت الواليات املتحدة وتركيا 
املحتمل  املتحدة  الواليات  فرفع  السورى،  امللف  بشأن 
سوريا  لـ«قوات  النوعى  العسكرى  دعمها  ملستوى 
أمريكية  تطمينات  بوجود  والتلويح  الديمقراطية«، 
كفيلة  حمتملة،  تركية  عسكرية  عملية  أى  ضد  لألكراد 

بتصعيد املوقف بني اجلانبني.

تطورات »محتملة« فى نمط التفاعل األمريكى اإليرانى .. العراق وسوريا نموذجًا
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املتحدة  الواليات  بني  التفاعل  من  قدر  عىل  اإلبقاء   -
وكل من روسيا وتركيا بام يضمن استمرار مسار خفض 
التصعيد ىف شامل رشق سوريا بني األكراد وتركيا قائاًم، 
إىل حني التوصل إىل اتفاق للتسوية بني األكراد والنظام 

برعاية روسيا.  

فكرة  مع  األمريكى  التعاطى  فيبدو  العراق،  ىف  أما 
االنسحاب العسكرى أكثر وضوحًا وواقعية؛ فبعد أربعة 
جوالت من احلوار االسرتاتيجى مع الواليات املتحدة، 
استطاع الطرفان التوصل إىل توقيت حمدد إلهناء الوجود 
وحتويل   ،2021 ديسمرب  بحلول  األمريكى  العسكرى 
أخرى  إىل  قتالية  مهام  من  التواجد  هذا  ومهام  صفة 
األمنية  األجهزة  عمل  كفاءة  لرفع  وتدريبية  استشارية 
الدوىل  التحالف  أعلن  وبالفعل  العراقية،  والعسكرية 
بدءًا من  العراق  إهناء مهامه ىف  املتحدة  الواليات  بقيادة 
9 ديسمرب 2021، وهذا يعنى أن العراق سيدخل خالل 
االسرتاتيجية  العالقات  ىف  جديدة  مرحلة   ،2022 عام 

مع الواليات املتحدة أهم مالحمها:

مع  األمريكية  القوات  ومهام  صفة  ىف  التغيري  تزامن   -
متغريات داخلية مهمة؛ منها التفاعالت احلادة بني القوى 
واألحزاب السياسية العراقية بشأن تشكيل احلكومة، ىف 
املرتبطة  الشيعية  السياسية  التيارات  حظوظ  تراجع  ظل 
اعتدااًل.  أكثر  أخرى  شيعية  قوى  لصالح  بإيران  والئيًا 
األمريكى  العسكرى  التواجد  متغري  خروج  يعنى  وهذا 

تأثريه عليها، ألن  الداخلية وتراجع  التفاعل  من معادلة 
»توظيفًا حادًا«،  املتغري  لن توظف هذا  السياسية  القوى 
أو  تتشكل عىل أساسه احلكومة،  لنمط حمدد  الدعاية  ىف 
لشخص حمدد لتوىل رئاستها سواء كان مستقاًل أو حزبيًا.

األمريكية  العالقات  متغري  بني  االرتباط  استمرار   -
متعدد  االسرتاتيجى  »التعاون  ملعطى  وفقًا  العراقية، 
فكلام  اإليرانى،  النووى  الربنامج  ومتغري  األبعاد«، 
أبدت  كلام  بشأنه،  املفاوضات  ىف  تقدمًا  إيران  أحرزت 
العراقى  التعاون  نمط  تفاعالهتا مع  مرونة واضحة جتاه 

األمريكى ىف مفهومه االسرتاتيجى اجلديد. 

»التعاون  حالة  لتفعيل  املتحدة  الواليات  اجتاه   -
والتى  الواسع،  بمفهومها  العراق  مع  االسرتاتيجى« 
البنية  قطاعات  منها:  متعددة  اقتصادية  جماالت  تغطى 
الطاقة، والتعليم والثقافة، إىل جانب  األساسية، وقطاع 

املساعدات اإلنسانية،...إلخ. 

-  مساندة أمريكية أكثر فعالية ىف دعم قوات »البيشمركة« 
ترفض حكومته  الذى  العراق،  كردستان  التابعة إلقليم 
مهامه،  تغيري  حتى  أو  األمريكى  العسكرى  االنسحاب 
استهدفت  التى  املسلحة  الشيعية  امليليشيات  من  ختوفًا 
طوال عام 2021 املصالح الكردية واألمريكية ىف أربيل 
فصائل  لسياسات  الرافض  الكردى  املوقف  خلفية  عىل 

»احلشد الشعبى« الشيعية حتديدًا.    



مستقبل القضية الفلسطينية 

عبير ياسين
باحثة -  مركز األهرام  للدراسات  السياسية  واالستراتيجية.
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القضايا  العديد من  إىل جذور  العودة  شهد عام 2021 
والعالقات  الفلسطيني  الداخل  صعيد  عىل  األساسية 
تم  التي  القضايا  وتنوعت  اإلرسائيلية.  الفلسطينية- 
التسوية  ومستقبل  واقع  عن  التساؤل  من  عليها  الرتكيز 
السياسية، والسالم االقتصادي مقابل السالم السيايس، 
املنتصف  ويف  التسوية.  مقابل  املقاومة  عن  احلديث  إىل 
ظلت العديد من القضايا مفتوحة للنقاش دون حل من 
املصاحلة إىل فك احلصار وإعادة إعامر قطاع غزة وصفقة 
تبادل األرسى. ويف حني ارتبطت العديد من التطورات 
األمريكي  الرئيس  بعد  ما  عامل  برتتيبات  العام  بداية  يف 
إدارة  مع  للتعامل  واالستعداد  ترامب،  دونالد  السابق 
التطورات  ارتبطت  بايدن،  جو  برئاسة  جديدة  أمريكية 
بحرب  القادمة،  الفرتة  خالل  تأثريها  واملستمر  التالية، 
غزة الرابعة واحلكومة اإلرسائيلية اجلديدة برئاسة نفتايل 
التهدئة  أمهية  عىل  وبايدن  بينيت  بني  واالتفاق  بينيت، 

دون التسوية.

ويف الوقت الذي أثارت فيه حرب غزة الرابعة، يف مايو 
بام  الفلسطينية  الساحة  القضايا عىل  العديد من   ،2021
أعادت  السياسية،  التسوية  أفق  عن  املتكرر  اجلدل  فيها 
إىل  القضايا  من  الكثري  يونيو،  منذ  بينيت،  حكومة 
ونتائجها  للتسوية  الرافض  موقفه  ظل  يف  البداية  نقطة 
وساهم  املستقلة.  الفلسطينية  الدولة  فيها  بام  املفرتضة، 
وحرب  والقدس  األقىص  املسجد  يف  األحداث  تصعيد 
القضية  عىل  والعاملي  اإلقليمي  االهتامم  تركيز  يف  غزة 
الفلسطينية بعد غياب وهتميش. ورأى البعض يف ردود 
الرأى  وتدفع  التفاؤل  تثري  إجيابية  خطوة  الدولية  الفعل 
وعاماًل  ضغط  قوة  بوصفه  الواجهة  إىل  العاملي  العام 
مؤثرًا عىل مراكز صنع القرار يف الدول الغربية، وخاصة 
التصورات  املتحدة األمريكية. وزاد من تلك  الواليات 
ترامب  فرتة  وحتميل  األمريكية  اإلدارة  تغري  اإلجيابية 
القضية  شهدهتا  التي  السلبية  التطورات  من  بالكثري 
بالقدس  األمريكي  االعرتاف  فيها  بام  الفلسطينية، 
املوحدة بوصفها عاصمة إرسائيل. ورغم هذا مل ترتاجع 
ترامب، ومل تدعم  العديد من خطوات  بايدن عن  إدارة 

مطالب السلطة اخلاصة بالضغط عىل إرسائيل من أجل 
عودة املباحثات السياسية.

إىل  القضية  لعودة  ثمينة  فرصة  احلرب  مّثلت  حني  ويف 
الواجهة، وإبراز حجم معاناة غزة والثمن الذي يتم دفعه 
إنسانيًا وماديًا يف كل حرب، مل يغري التعاطف الدويل من 
القطاع، وارتبط قرار إهناء احلرب بدور األطراف  واقع 
إيقاف  جهود  قاد  الذي  املرصي  بالدور  وخاصة  املعنية 
ومن  التحديات.  رغم  التهدئة  عىل  واحلفاظ  احلرب 
خالل اخلطوات التي قامت هبا مرص من أجل توفري البيئة 
الرضورية للتفاوض غري املبارش بني الفصائل وإرسائيل، 
امللفات األكثر أمهية  تناول  تم  السلطة والفصائل،  وبني 
عىل  األقل،  عىل  القريب،  املستقبل  شكل  يتوقف  والتي 
ما يرتتب عليها من نتائج. وشملت تلك امللفات كاًل من 
صفقة تبادل األرسى، واحلصار، وإعادة إعامر غزة- عىل 
واملصاحلة  وإرسائيل-  الفصائل  بني  العالقات  صعيد 
الصعيد  عىل  الوطنية  الوحدة  وحكومة  واالنتخابات 

الفلسطيني.

غادرت القضية الفلسطينية عام 2021 مثقلة باألزمات 
حكومة  هبا  وحييط  واإلنسانية،  واالقتصادية  السياسية 
أو  سياسية  حلول  تقديم  يف  ترغب  ال  يمينية  إرسائيلية 
جتميد االستيطان، وإدارة أمريكية ال ترغب يف التصعيد 
وأطراف  التسوية،  أجل  من  الضغط  إيل  هتدف  وال 
إىل  تسعى  وقد  حلول،  تقديم  يف  ترغب  قد  إقليمية 
دون  وأزماهتا  القضية  عرب  التواجد  أو  القضية  هتميش 
بالرضورة.  هنائية  حلول  إىل  الوصول  يف  ترغب  أن 
عىل  وقدرته  أمهيته  يف  متفردًا  املرصي  املوقف  ويظل 
البيئة الرضورية للتواصل والتفاوض، يف وقت مل  توفري 
يتم فيه استثامر التعاطف العاملي وحلظة احلرب بالشكل 
يغري  جديد  فلسطيني  واقع  تشكيل  أجل  من  املفرتض 
املعادالت القائمة ويفرض املسار السيايس عىل اجلميع. 

يتناول هذا  القائمة  واملشكالت  التطورات  وعىل خلفية 
املوضوع مالمح التطور يف أبرز املحاور املؤثرة عىل مسار 
األحداث يف املستقبل، وما يرتبط هبا من عوامل من شأهنا 
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أو  السياسية  التسوية  أو احلضور،  التهميش  أن تقود إىل 
اإلعامر  التصعيد،  أو  التهدئة  الفرص،  من  املزيد  ضياع 
وفك احلصار عن غزة أو املزيد من التقييد، املصاحلة أو 
استمرار االنقسام اجلغرايف والفكري بكل ما يرتتب عليه 
امللفات  تلك  بني  التشابك  إدراك  مع  انعكاسات،  من 
وصعوبة التقدم يف بعض امللفات دون التقدم يف ملفات 

أخرى.

املصاحلة مقابل االنقسام
مسار  عىل  اإلجيايب  بالتحرك  بدأ   2021 عام  أن  رغم 
خالل  االنتخابية  الطريق  خريطة  تأكيد  مع  املصاحلة، 
حوار الفصائل الذي عقد يف القاهرة يف فرباير، تطورت 
األوضاع مع قرار السلطة تأجيل االنتخابات الترشيعية 
االنتخابات  حول  باالنقسام  العام  وانتهى  أبريل،  يف 
الفصائل  وبعض  السلطة  بني  املواقف  تغري  مع  املحلية 
إنجاز  حتقيق  عدم  ومع  واملقاطعة.  التأييد  حيث  من 
بتأجيل  أحاط  الذي  اجلدل  أظهر  املصاحلة،  صعيد  عىل 
االختالفات  حجم  والفصائل  فتح  بني  االنتخابات 
ملف  ومنها  امللفات  من  عدد  يف  ظهرت  والتي  القائمة 
القطاع  بإدارة  السلطة  طالبت  حني  ويف  القطاع.  إعامر 
إجراء  أمهية  وأكدت  محاس  رفضت  اإلعامر،  وأموال 
تشارك  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  أو  االنتخابات 
فيها الفصائل ويتم من خالهلا وضع إطار أوسع للعمل 

الفلسطيني. 

عىل  الفصائل  تؤكد  إرسائيل،  مع  العالقة  صعيد  وعىل 
يتم االلتزام  أن  الذي يفرتض  الطريق  املقاومة بوصفها 
به للتحرر، وخاصة مع احلديث عن االنتصار يف حرب 
غزة، وتطالب برضورة تغيري القواعد القائمة يف تعامل 
مساحة  يقيد  الذي  التصور  وهو  إرسائيل،  مع  السلطة 
باملفاوضات  امللتزمة  والسلطة  الفصائل  بني  االتفاق 
نوفمرب  الصادر يف  الربيطاين  القرار  د  ُيعقِّ كام  السياسية. 
السيايس  بجناحيها  محاس،  حركة  باعتبار   2021
والعسكري، منظمة إرهابية، املوقف، وهيدد بالوصول 
الفلسطينية  احلكومات  مقاطعة  فيه  يمكن  وضع  إىل 

التي يمكن أن  الفصائل  التي تضم محاس، وغريها من 
تصنف بوصفها إرهابية من بريطانيا وغريها من الدول 
التي قد تتبع السياسات نفسها، يف املستقبل. ومن شأن 
اخلارجية،  الفلسطينية  العالقات  تعقيد  الوضع  هذا 
تشكيل  فرص  يقيد  سيايس  حصار  حالة  يف  والدخول 
واالنتامءات  للفصائل  عابرة  وطنية  وحدة  حكومة 

السياسية.

االنتخابات  إجراء  يتصور  ال  جديد،  عام  بداية  مع 
بدون  الوطني  املجلس  وانتخابات  والرئاسية  الترشيعية 
التأكيد عىل صعوبة  التوافق عىل املصاحلة السياسية، مع 
مثل هذا االتفاق بعد التطورات التي شهدها عام 2021 
إىل  باإلضافة  االنتخابية.  الطريق  خريطة  صعيد  عىل 
سلبيات وأسباب التأجيل التي جعلت االنتخابات رهنًا 
القدس،  يف  االنتخابات  إجراء  من  اإلرسائييل  باملوقف 
وهو املوقف غري القابل للتغيري وفقًا للمعطيات القائمة. 
االتفاق عىل  بدون  التحقق  بعيدة عن  املصاحلة  كام تظل 
من  وإرسائيل  الفصائل  بني  اإلعامر  وملف  التهدئة 
الفلسطيني  للمسار  األساسية  اخلطوط  وحتديد  جانب، 
املطلوب للتعامل مع التطورات التي شهدها عام 2021 

من جانب آخر. 

السالم السيايس مقابل السالم االقتصادي
أكد رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت خالل 2021 
رفض التسوية السياسية أو الدخول يف حوار سيايس مع 
جمموعة  بينيت  حكومة  وتتبع  حكومته.  خالل  السلطة 
والقدس  الفلسطينية،  الدولة  متس  التي  »الالءات«  من 
الرشقية، واملسجد األقىص. ومع تأكيد بينيت عىل أولوية 
عىل  السيايس  احلراك  يف  الرغبة  ترتاجع  إيران،  مواجهة 
السيايس  املسار  من  وبداًل  الفلسطينية،  القضية  صعيد 
الدول  من  املزيد  مع  التطبيع  جهود  عىل  إرسائيل  تركز 
أو  االقتصادي  السالم  وتطرح  واإلفريقية،  العربية 
االقتصاد مقابل التهدئة يف الضفة والقطاع. وتؤيد إدارة 
تشري  خمتلفة  ترصحيات  عرب  اإلرسائييل  املوقف  بايدن 
للمسار  فرصة  وجود  وعدم  احلكومة،  تركيبة  تفهم  إىل 
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اإلرسائيلية  احلكومة  عىل  احلفاظ  تقديم  مع  السيايس 
والتهدئة الفلسطينية بوصفها أولويات املرحلة. 

املسار االقتصادي قيمته من  الذي يكتسب  الوقت  ويف 
لإلعامر،  غزة  وحاجة  للسلطة،  املأزوم  املايل  الوضع 
التعامل  ويتم  للقضية،  اقتصادي  بحل  القبول  يصعب 
ويتوقف  للتهدئة.  مؤقتة  فرتة  بوصفها  الفكرة  مع 
عىل  القصري  املدى  يف  االقتصادي  الطرح  مستقبل 
األرسى  تبادل  صفقة  إىل  التوصل  أبرزها  عوامل  عدة 
لإلعامر  خطة  ضمن  محاس  مع  طويلة  هتدئة  أو  وهدنة 
وفك احلصار عن القطاع. ويف حني تؤكد الفصائل عىل 
يتمثل  املدة،  حمددة  هتدئة  أو  هدنة  إىل  التوصل  رفض 
للعودة  الرضورية  الظروف  توفري  يف  املمكن  اهلدف 
إىل حالة تقرتب من الوضع ما قبل حرب غزة الرابعة، 
امللفات  جممل  يف  التقدم  عىل  يتوقف  الذي  األمر  وهو 

املطروحة لالتفاق بني الفصائل وإرسائيل.

بعض  تنفيذ  عىل  بالقدرة  التبادل  صفقة  ترتبط  بدورها، 
من  ممكن  عدد  أكرب  حترير  وخاصة  العلنية  محاس  وعود 
األرسى، وكل النساء واألطفال وكبار السن، والسجناء 
الفارين من سجن جلبوع اإلرسائييل يف سبتمرب. ورغم 
تطورات  تؤكد  محاس،  بمطالب  إرسائيل  قبول  صعوبة 
قضية األرسى خالل 2021، والتهديد الفلسطيني بأن 
تقود أوضاع السجون إىل حرب جديدة، عىل أمهية امللف 
التوصل  خالل  ومن  الفلسطيني.  وللشعب  للفصائل 
حتقق  أخرى  قضايا  عىل  التوافق  يمكن  تبادل  صفقة  إىل 

التهدئة، عىل األقل يف املدى القصري.

التي تواجه فكرة السالم االقتصادي  التحديات  ورغم 
هتدئة  عىل  القصري  املدى  يف  التوافق  يمكن  فلسطينيًا، 
الفلسطينية  املطالب  من  حزمة  مقابل  املدة  مقيدة  غري 
عىل صعيد الضفة والقطاع، والضغط عىل إرسائيل من 
هتويد  وجهود  االستيطان  بتجميد  التهدئة  ربط  أجل 
فرص  عىل  واحلفاظ  التصعيد  جتنب  أجل  من  القدس 

إعالن الدولة الفلسطينية يف املستقبل. 

التسوية السياسية مقابل املقاومة املسلحة
اخليار األمثل لضامن احلقوق  املستمر حول  رغم اجلدل 
الفلسطينية بني املسار السيايس واملقاومة، إال أن مساحة 
وسياسات  الرابعة  غزة  حرب  مع  زادت  اجلدل  هذا 
حكومة بينيت. ويف الوقت الذي قدمت محاس واجلهاد 
نفسها  القطاع  يف  الفصائل  من  وغريها  اإلسالمي 
بوصفها املدافع عن املسجد األقىص، وتكرر اسم حممد 
الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام -اجلناح 
الفلسطينية  اهلتافات  يف  محاس-،  حلركة  العسكري 
املطالبة برد الفصائل عىل التصعيد اإلرسائييل، استمرت 
جهود السلطة يف طرح القضية سياسيًا واملطالبة بالدعم 

اإلقليمي والدويل. 

وإرسائيل  السلطة  بني  األمني  التنسيق  استمرار  وأظهر 
خالل وبعد احلرب حجم االختالف القائم بني السلطة 
ما  وكل  اإلرسائيلية  السياسات  وسامهت  والفصائل، 
السلطة  إضعاف  يف  واملستوطنني  باالستيطان  يرتبط 
وخيار التسوية السياسية. ويف هذا السياق، أكدت محاس 
عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  الفصائل  من  وغريها  واجلهاد 
حكومة  إىل  بالتوصل  السلطة  وطالبت  املقاومة،  خيار 
يف  املقاومة.  أساس  عىل  برناجمها  يقوم  وطنية  وحدة 
الفلسطيني حممود عباس  الرئيس  الوقت الذي هدد فيه 
)أبو مازن(، باللجوء إىل مراجعة العالقات واالتفاقيات 
السياسات  استمرار  حال  يف  إرسائيل  مع  املوقعة 
يف  أعلنها  التي  املبادرة  وتنفيذ  تغيري،  دون  اإلرسائيلية 
خطابه يف األمم املتحدة يف سبتمرب 2021،  والتي منح 

فيها إرسائيل مهلة حمددة بعام من أجل إهناء االحتالل.

ورغم مطالبة األمم املتحدة بتجنب التحركات األحادية، 
السلطة، حيد من  الفلسطيني عن إمكانية حل  واحلديث 
فاعلية مثل هذا اإلعالن تكراره والرتاجع عنه يف مرات 
سابقة، ومنها قرار وقف كافة أشكال التنسيق مع إرسائيل 
الضفة  يف  أراٍض  ضم  خطط  عىل  ردًا   ،2020 مايو  يف 
من  نوفمرب  يف  القرار  عن  والرتاجع  واألغوار،  الغربية 
العام نفسه. ومع عدم حدوث حترك من جانب إرسائيل، 



20

مستقبل القضية الفلسطينية

تم اإلعالن يف ديسمرب عن اقرتاح السلطة ترسيم احلدود 
مع إرسائيل عىل أن يتم التفاوض عىل القضايا األخرى 
بعد ذلك، أو تنفيذ هتديدات السلطة بالتحرك األحادي، 
تظل فرص التسوية السياسية احلقيقية أو ترسيم احلدود 
خطط  عن  إرسائيل  أعلنت  وقت  يف  التحقق  عن  بعيدة 

استيطانية جديدة حتى عام 2025.  

ويظل حسم اجلدل بني التسوية السياسية واملقاومة قضية 
مؤجلة عىل الساحة الفلسطينية وال يتصور أن يتم التطرق 
للمشهد  احلاكمة  املعطيات  تغري  دون  هنائي  بشكل  هلا 
التسوية.  الرصاع/  تعريف  تكييف  وإعادة  الفلسطيني 
السلطة  بني  قائاًم  اخلالف  يظل  أن  هلذا،  وفقًا  واملتصور 
والفصائل حول التسوية السياسية واملستهدف فلسطينيًا 
تتغري األوضاع بدرجة كبرية  ما مل  اللحظة واملستقبل  يف 
جترب السلطة عىل إسقاط اخليار السيايس، أو تعيد تشكيل 
يف  التطور  ويرتبط  الرصاع.  تعريف  أو  الفصائل  رؤية 
إبقاء خيار  2022 بالسياسات اإلرسائيلية والقدرة عىل 
التسوية السياسية حيًا. وبشكل عام، ال يتصور حدوث 
تغري جذري يف مواقف السلطة أو إسقاط كل ما حتقق يف 
ظل أوسلو، بام فيه االعرتاف بإرسائيل وحدود 1967. 
من  للضغط  وسيلة  مازن  أبو  هتديدات  متثل  أن  ويمكن 
االقتصادي  بالسالم  ترتبط  التي  املكتسبات  بعض  أجل 
وخاصة  به  للقبول  واملوضوعية  الالزمة  والرشوط 
استمرت  حال  يف  واقع  إىل  تتحول  أو  السيايس،  الشق 
املسجد  يف  وخاصة  تغيري  دون  اإلرسائيلية  السياسات 
يف  والدخول  التصعيد  إىل  يؤدي  بام  والقدس  األقىص 

حرب جديدة الزالت فرصها قائمة. 

التهدئة مقابل التصعيد
رغم تأثري األحداث التي شهدهتا القضية يف 2021 عىل 
فكرة التهميش، ودور اخلسائر البرشية واملادية، واحلراك 
الشعبي  الزخم  أن  إال  القضية،  إحياء  يف  الفلسطيني 
جهود  الفرتة  بتلك  وارتبط  العنف.  تراجع  مع  تراجع 
بايدن  إدارة  الفلسطينية ورغبة  القضية  بينيت يف هتميش 
يف الرتكيز عىل قضايا أخرى. ومع أن احلرب سامهت يف 

الفلسطينية، وتأكيد أمهية  القضية  احلضور األمريكي يف 
الدور األمريكي يف الدفع لصالح التهدئة وتقييد حدود 
التصعيد، إال أن العامل املؤثر بعد انتهاء احلرب متثل يف 
التهدئة  عىل  احلفاظ  رضورة  عىل  إرسائيل  مع  التوافق 
مستوى  عىل  حقيقي  إنجاز  حتقيق  ودون  االقتصاد  عرب 
عىل  القائمة  السياسات  خماطر  رغم  السياسية،  التسوية 
والضفة  القدس  يف  التصعيد  وفرص  السيايس  الوضع 

واحلرب يف غزة. 

بدورها، تظل فرص التصعيد قائمة ومعها فرص التطور 
إىل حالة احلرب التي يرتدد احلديث عنها من قبل الفصائل 
وإرسائيل بوصفها حتمية تنتظر اللحظة املناسبة. ورغم 
املقيد  التصعيد  مساحة  عىل  وإرسائيل  الفصائل  حفاظ 
 ،2021 مايو  يف  احلرب  إهناء  وقف  إىل  التوصل  بعد 
القائمة،  اهلشة  التهدئة  عىل  احلفاظ  يف  املرصية  واجلهود 
احلرب  فرص  زيادة  يف  التطورات  من  العديد  سامهت 
زيادة  يف  التطورات  تلك  أبرز  ومتثلت  العام.  هناية  مع 
صعيد  عىل  والتطورات  املستوطنني،  وعنف  االستيطان 
الضفة الغربية، وعدم التحرك يف امللفات املرتبطة بقطاع 

غزة وصفقة التبادل بالشكل الذي تقبله الفصائل.

إرسائييل  أمريكي-  تنسيق  إىل  التهدئة  تؤدي  حني  ويف 
أكرب يف جمال الدعم االقتصادي، يؤدي التصعيد إىل عودة 
أكثر فاعلية للدور األمريكي يف النطاق السيايس من أجل 
احلفاظ عىل حدود التصعيد واحليلولة دون الوصول إىل 
يرتبط باحلرب  أو اإلقليم، بكل ما  حالة احلرب يف غزة 
الفاعلية  من تعقيدات يراد جتنبها. رغم هذا، تظل تلك 
مؤقتة بالتصعيد وال تؤرش بالرضورة للتوصل إىل حلول 
التصعيد  يزيد  كام  السياسية.  التسوية  صعيد  عىل  أفضل 
ويدفع  السياسية،  التسوية  وخيار  السلطة  ضعف  من 
عنف  تزايد  مع  حدث  كام  املقاومة  خيار  دعم  اجتاه  يف 
ديسمرب  شهر  هناية  مع  الغربية  الضفة  يف  املستوطنني 
والذي دفع السلطة وفتح إىل احلديث عن غياب فرص 
التسوية وتثوير املقاومة الشعبية واملطالبة بالتدخل الدويل 

من أجل محاية الشعب الفلسطيني.
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إرسائيل  حفاظ  يتصور  القائمة  املعطيات  ظل  ويف 
إىل  الساعية  مواقفها  عىل  األمريكية  املتحدة  والواليات 
حماولة  مع  اإلمكان  بقدر  الفلسطينية  القضية  هتميش 
احلفاظ عىل التهدئة واالستقرار عرب االقتصاد. ويف حني 
عالقاهتا  األمريكية  املتحدة  الواليات  حتسن  أن  يمكن 
املكاسب  بعض  تقديم  عرب  الفلسطيني  اجلانب  مع 
عىل  احلفاظ  يصعب  والسياسية،  املادية  والتسهيالت 
مستوى  عىل  تغيريات  إحداث  دون  االستقرار  حالة 
مع  طويلة  هتدئة  إىل  والوصول  اإلرسائيلية،  السياسات 
الفصائل يف القطاع، وضامن االحتياجات املالية للسلطة، 
املستوطنني  حركة  عىل  والسيطرة  االستيطان  وجتميد 

وكل ما يمكن أن تقود إليه من تصعيد وحرب.

تزايد أمهية الدور املرصي
للقضية  املرصي  الدور  أمهية  العام  تطورات  أبرزت 
غزة  قطاع  قضايا  مع  وللتعامل  عامة  بصفة  الفلسطينية 
الدور املرصي وتزايد خالل عام  بصفة خاصة. واستمر 
كافة  يف  ومشاركتها  ملرص  القضية  قيمة  ظل  يف   2021
امللفات املهمة، بام فيها تقديم 500 مليون دوالر لإلعامر 
من  املرصية  اجلهود  ورغم  مرصية.  رشكات  بمشاركة 
حوارات الفصائل إىل قرار وقف احلرب وجهود الوساطة، 
شهد العام يف هنايته تصعيد خطاب الفصائل ضد جهود 
متزامنا مع احلديث عن  الفصائل  التهدئة. وجاء تصعيد 
خالل  والفصائل  للسلطة  مؤمتر  لعقد  اجلزائر  استعداد 
الفصائل  موقف  وأثار  ديسمرب.  شهر  يف  مازن  أبو  زيارة 
إدارة  لكيفية  تصورها  حول  التساؤالت  من  العديد 
الدور املرصي  اإلقليمية وموقفها من  الرصاع وعالقاهتا 
حتديدًا. ومع تزايد احلديث عن موقف الفصائل من الدور 
للتعنت  النقد موجه  لتؤكد أن  الفصائل  املرصي، عادت 
اإلرسائييل الذي يقيد اجلهود اإلقليمية دون إسقاط حقها 
يف التصعيد يف حال استمرار األوضاع القائمة. ومع أمهية 
احلفاظ عىل عالقات جيدة مع مرص وغريها من األطراف 
اإلقليمية، تواجه الفصائل بمعضلة االعتامد عىل التصعيد 
بوصفه أداة أساسية يف التأثري عىل إرسائيل. وعىل الفصائل 
يف 2022 التعامل مع تزايد أمهية تقليل مساحة الصدام 

مع الدول املعنية، وخاصة يف ظل السياسات اإلرسائيلية 
والقرار الربيطاين حول محاس وما حيمله من انعكاسات 

وخماطر مستقبلية حمتملة. 
بوصفه   2022 خالل  املرصي  الدور  يستمر  أن  يتوقع 
للحقوق  الداعم  القومي  املرصي  املوقف  من  جزءًا 
الفلسطينية  املصالح  أجل  من  واملهم  الفلسطينية، 
املبارشة، ويف ظل قيمة وخربة مرص يف التعامل مع تلك 
القضايا وخاصة صفقة التبادل وجهود اإلعامر. ويتوقف 
نجاح اجلهود املرصية عىل حتقيق درجة أكرب من التوافق 
احلصول عىل مكاسب  أجل  من  والفصائل  السلطة  بني 
سياسية من اجلانب اإلرسائييل يف امللفات املعنية، وتقليل 
جلهود  العلني  والنقد  التصعيد  عىل  الفصائل  اعتامد 
التي  الوعود  وترشيد  الوساطة،  يف  املشاركة  األطراف 
عىل  ضغوط  من  متثله  ما  بكل  علنًا  الفصائل  تقدمها 

خمرجات عملية التفاوض وشعبية تلك املخرجات.
لقد محل عام 2021 بعض اآلمال والكثري من اخلسائر 
من  العديد  وفرض  الفلسطينية،  للقضية  والتحديات 
والقابلة  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  فكرة  عىل  املخاطر 
تلك  عاصمة  بوصفها  الرشقية  القدس  وعىل  للحياة، 
يف  املرصية  اجلهود  تساهم  حني  ويف  املنتظرة.  الدولة 
املمتدة  التهدئة  أو  اهلدنة  متثل  التهدئة،  عىل  احلفاظ 
البيئة  حوهلا،  التفاوض  يتم  التي  امللفات  يف  واالتفاق 
أمهية  إدراك  ومع  األوضاع.  استقرار  أجل  من  الالزمة 
والواليات  إرسائيل  وخاصة  املعنية،  لألطراف  التهدئة 
الرتكيز  إىل  السلطة والفصائل  املتحدة األمريكية، حتتاج 
عىل ربط التهدئة والسالم االقتصادي، املطروح بوصفه 
واملامرسات اإلرسائيلية  السيايس  بالواقع  املرحلة،  خيار 

عىل األرض بام فيها االستيطان والتهويد. 
يف النهاية، تدخل القضية العام اجلديد حتت عنوان كبري 
أن  والتحدى  التهدئة،  مقابل  االقتصادي  السالم  هو 
حيول اجلانب الفلسطيني هذا ويصبح االقتصاد والتهدئة 
فرص  عىل  واحلفاظ  والتهويد  االستيطان  جتميد  مقابل 
القدس  وعاصمتها  املنتظرة  الفلسطينية  الدولة  إعالن 

الرشقية.



محاور الجذب العربى لدول األزمات فى المشرق 
العربى )سوريا والعراق(

صافيناز محمد أحمد
باحثة متخصصة فى الشئون السياسية العربية ورئيس تحرير دورية بدائل 

- مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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شهدت هنايات عام 2021 حالة من التحول ىف مواقف 
اللتني  العربية جتاه كل من سوريا والعراق  الدول  بعض 
وإقليمية؛  دولية  أبعاد  ذات  داخلية  أزمات  تواجهان 
 ،2011 عام  منذ  مسلح  رصاع  أزمة  من  سوريا  فعانت 
عىل وقع مطالبات بتغيري النظام، تداخلت فيها قوى دولية 
وإقليمية أبقت معادلة تفاعل الرصاع املسلح فيها رهينة 
أزمة  من  العراق  معاناة  استمرت  بينام  مصاحلها.  لتوازن 
رصاع سياسى عىل السلطة والنفوذ بني القوى السياسية 
واحلزبية، ارتبطت بمتغريات العالقة مع الواليات املتحدة 
عىل وقع وجودها العسكرى، ومتغريات العالقة مع إيران 
صاحبة التأثري اإلقليمى األقوى واألوسع انتشارًا داخل 

معادلة التفاعل السياسى العراقى الداخىل. 

السياسية  امليول  شكلت  هذه  التأزم  حالة  وسط 
ملسار  بداية   ،2021 عام  خالل  الدولتني  جتاه  العربية 
من  مزيد  نحو  الدولتني  يدفع  جديد  إقليمى  تفاعىل 
السياسى  بعديه  ىف  العربى  اإلقليمى  بالعمق  االرتباط 

واالقتصادى.

حماور اجلذب العربى للنظام السورى
السياسى  املستوى  العربية عىل  تطورت عالقات سوريا 
خالل العامني املاضيني بعد أن استقرت أوضاع الرصاع 
التقارب  من  حالة  فثمة  النظام،  لصالح  هبا  الداخىل 
مرص  هى:  عربية  دول  عدة  أبدهتا  السورى  النظام  مع 
واألردن  والعراق  واجلزائر  عامن  وسلطنة  واإلمارات 
ولبنان؛ وذلك ىف سياق حماوالهتا إعادة سوريا إىل عمقها 
أو عىل  اإليرانى،  النفوذ  تأثريات  وإبعادها عن  العربى، 
للتأثري  »موازن«  عربى  إقليمى  بديل  طرح  تقدير  أقل 

اإلقليمى اإليرانى. 

ىف  واالقتصادى  السياسى  الوضع  معطيات  وتشري 
نوعية  تطورات  يشهد  أن عام 2022 سوف  إىل  سوريا 
العربى  اإلقليمى  حميطها  إىل  السورية  العودة  حالة  ىف 
هذه  تأخذ  وربام  االنفتاح؛  هذا  بوابات  كافة  عرب 
اجلذب  مستوى  عىل  »متسارعة«  خطوات  التطورات 

إحلاحًا  األكثر  املستوى  باعتباره  االقتصادى  العربى 
ختطو  بينام  املرتدية،  واالجتامعية  االقتصادية  بإشكاليته 
عىل  السياسى  املستوى  صعيد  عىل  »متأنية«  بخطوات 
خلفية استمرار التصلب ىف مواقف بعض الدول العربية 
فإن  النهاية  ىف  لكن  كالسعودية،  النظام  جتاه  الرئيسية 
خطوات هذا االنفتاح بمحوريه السياسى واالقتصادى 
التفاعل  مستوى  وتصاعد«  »تزايد  إىل  جمملها  ىف  تشري 

السورى العربى خالل عام 2022 املقبل.
1- عودة دمشق »املحتملة« للجامعة العربية: عىل هامش 
بنظرائه  السورى  اخلارجية  وزير  مجعت  التى  اللقاءات 
اجلمعية  اجتامعات  فعاليات  خالل  العربية  الدول  من 
العمومية لألمم املتحدة خالل عام 2021، رصح وزير 
العربية  القمة  الذى تستضيف بالده  اجلزائرى  اخلارجية 
ملقعدها  سوريا  عودة  برضوة  املقبل،   2022 مارس  ىف 
ىف اجلامعة العربية بعد جتميد عضويتها منذ أحداث عام 
2011. فثمة من يرى أن عودة سوريا للجامعة العربية 
تعاون  مسارات  لدمشق  يفتح  أن  شأنه  من  إجيابى  أمر 
الداخىل،  الوضع  صعوبات  جتاوز  من  متكنها  جديدة 
الناجتة عن حالة الرصاع املسلح التى دامت عرش سنوات 
كاملة، كام أن التفاعل العربى مع دمشق من شأنه حتفيز 
اجلهود العربية عىل املستوى اإلقليمى إلجياد حل لألزمة 

السورية.
بينام يرى اجتاه آخر أن عودة سوريا للجامعة، ىف ظل نظام 
األسد، من شأنه أن يزيد حدة االنقسام العربى. وبغض 
العودة  جدوى  تفسري  ىف  الرأيني  نجاح  مدى  عن  النظر 
عام  خالل  العودة  هذه  فإن  العربية،  للجامعة  السورية 
بحدوث  حمكومة  التزال  العربية،  اجلامعة  عرب   2022
التوافق  بشأهنا، وغالبًا سريتبط هذا  »توافق عربى عام« 
املباحثات  مستوى  عىل  تقدم  إحراز  ىف  النجاح  بمدى 
وإيران  السعودية  بني  العالقات  تشهدها  التى  »الرسية« 
حيدث  مل  فإن  وبالتاىل  العراق.  برعاية  آلخر  حني  من 
الدولة  قبل  من  وليس  القمة  مؤسسة  )من  عريب  إمجاع 
القمة  خالل  مقعدها  سوريا  استعادة  حول  هلا(  املضيفة 
املتوقع  فمن   ،2022 مارس  قبل  أى  املقبلة؛  العربية 
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السورى  النظام  مع  العربى  التقارب  مستوى  يبقى  أن 
حمصورًا ىف بعض جماالت التعاون االقتصادية، وحمصورًا 
كذلك ىف بعض مستويات التعاون األمنى والسياسى بني 
إعادة  ىف  فعلية  رغبة  أبدت  التى  العربية  والدول  دمشق 
العالقات الثنائية معها، إىل حني حدوث التوافق العربى 

العام املنشود.
2- االنفتاح األردنى عىل النظام: يعترب االنفتاح األردنى 
العربى  اجلذب  حماور  أهم  من  السورى  النظام  عىل 
بإعادة  األردن  قامت  لسوريا خالل عام 2021، حيث 
فتح معرب »جابر - نصيب« احلدودى مع سوريا، بعد أن 
النظام واملعارضة  املسلح بني  تم تسوية أوضاع الرصاع 
احلدود  من  القريبة  السورى  باجلنوب  درعا  حمافظة  ىف 
اجلنوب  تنقية  تم  كام   ،2021 سبتمرب  خالل  األردنية 
لصفقة  روسيا  بضامن  اإليرانية  املليشيات  من  السورى 
اجلنوب، والتى سمحت بدخول قوات النظام السورى 
إبعاد  السورى مقابل  الروسية ملناطق اجلنوب  والرشطة 
مع  احلدود  عن  كيلومرت   80 مسافة  املليشيات  تلك 

األردن وإرسائيل. 
الروسية  التسويات  أوجدته  الذى  اجلديد  الوضع  هذا 
جنوب سوريا مهد حلالة من االستقرار األمنى الذى دفع 
األردن إىل إعادة فتح املعرب بعد غلقه عدة مرات، حيث 
والنقل  والسياحة  التجارة  حركة  رواج  ىف  املعرب  يساهم 
بام  البلدين  بني  االقتصادى  والنشاط  التجارى  والتبادل 
هذا  للطرفني،  االقتصادية  املصلحة  مستوى  من  يرفع 
باإلضافة إىل أن املعرب يمثل رشيانًا للصادرات السورية 
البضائع  تصدير  ويسهل  اخلليج،  ودول  األردن  إىل 
األردنية إىل تركيا ولبنان، وهذا يضمن لألردن وسوريا 
أزمتيهام االقتصادية؛ هذا  اقتصاديًا رائجًا ىف ظل  نشاطًا 
اللبنانى  السورى  األردنى  املرصى  التوافق  جانب  إىل 
نقل  يتم  وبمقتضاها  الغاز،  تدفق  تسهيل  صفقة  بشأن 
أن  كام  وسوريا،  األردن  عرب  لبنان  إىل  املرصى  الغاز 
ىف  املرصى  الغاز  من  معينة  كمية  عىل  ستحصل  األردن 
الغاز  أنابيب  الغاز عرب خط  الصفقة، وسيتم ضخ  إطار 

العربى، بطول 1200 كيلومرت.

وسوريا  األردن  بني  التقارب  حلالة  املؤرشات  هذه 
من  كام  املقبل،   2022 عام  خالل  للتزايد  مرشحة 
أخرى  إقليمية  عربية  خلطوات  ممهدة  تكون  أن  املحتمل 
ستكون  لكنها  املنظور.  القريب  ىف  حدوثها  يرجح 
حمكومة بعدة متغريات أمهها املوقف األمريكى من حالة 
االنفتاح العربى عمومًا، واألردنى خصوصًا عىل النظام 
التزال  جوبايدن  األمريكى  الرئيس  فإدارة  السورى؛ 
تنظر إىل نظام األسد باعتباره نظامًا هدد املاليني من حياة 
املدنيني السوريني، لكنها ىف الوقت نفسه تتفهم جدوى 
بقاء النظام رشيطة أن يتم تغيري سلوكه، ومن ثم فإهنا مع 
استمرار العمل بقانون العقوبات االقتصادية عىل النظام 
النظام  يغري  حني  إىل  قيرص،  بقانون  املعروف  السورى 
قانون  أن  هنا  ويبدو  شعبه.  جتاه  سلوكه  من  السورى 
األكرب  الكابح  هو  سيكون  به  العمل  واستمرار  قيرص 
األردن وسوريا،  بني  الكاملة  االقتصادى  التعاون  حلالة 
توجهات  وغموض  لتأرجح  سيخضع  استمراره  ألن 
السياسة اخلارجية األمريكية حيال النظام السورى خالل 
العام املقبل، بالرغم من تغاىض واشنطن وربام موافقتها 
عىل إعادة فتح األردن ملعرب نصيب خالل زيارة العاهل 
األردنى لواشنطن أواخر عام 2021، باعتباره قد يتيح 
عىل  االعتامد  تقليل  من  يمكنها  اقتصاديًا  بدياًل  لدمشق 
إيران. أيضًا من املحتمل أن تستفيد األردن من انفتاحها 
عىل النظام السورى باستعادة دورها السياسى ىف املنطقة؛ 
السيام وأهنا تتمتع بعالقات إجيابية مع كل من الواليات 

املتحدة وروسيا.

اإلماراتى  املوقف  دمشق:  عىل  اإلماراتى  االنفتاح   -3
أبوظبى  قرار  منذ  نوعيًا  السورى شهد حتواًل  النظام  من 
اخلاص بإعادة فتح السفارة السورية ىف ديسمرب 2018، 
ثم جاءت الزيارة التى قام هبا وزير اخلارجية اإلماراتى 
 ،2021 سبتمرب   9 ىف  السورى  الرئيس  ولقائه  لدمشق 
النظام  العربى من  التقارب  املزيد من حماوالت  لتضيف 
السورى، وتزيد من احتامالت عودة سوريا إىل اجلامعة 
دول  سياسات  ملسار  خرقًا  الزيارة  وتشكل  العربية. 
الرافضة للنظام عىل خلفية املساندة اإليرانية له،  اخلليج 

محاور الجذب العربى لدول األزمات فى المشرق العربى )سوريا والعراق(
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اإلقليم والعالم في ٢٠٢٢: سيناريوهات التهدئة والتصعيد

اإلقليمى  املرشوع  إطار  ضمن  سوريا  وضعت  والتى 
ترقية  تؤدى  أن  املتوقع  فمن  أمنها.  هيدد  الذى  اإليرانى 
دمشق  مع  الدبلوماسية  العالقات  ملستوى  أبوظبى 
التى  العربية  اإلقليمية  العزلة  حالة  تقليص  إىل  مستقباًل 
يعيشها النظام السورى، مقابل إضعاف موقف املعارضة 
السورية السياسية ىف أى مسار تفاوىض جديد مع النظام.
وثمة تساؤالت بشأن وترية التقارب اإلماراتى مع النظام 
السورى خالل املرحلة املقبلة؛ هل سيتجه إىل الثبات أم 
سيشهد تزايدًا نوعيًا، وهل بإمكانه إحداث تغيري فعىل ىف 
عالقة النظام بإيران؟. لقد تعددت الرؤى التى تسترشف 
خالل  السورى  النظام  عىل  اإلماراتى  االنفتاح  مستقبل 
هذا  استمرارية  إىل  يؤرش  معظمها  لكن  2022؛  عام 
االنفتاح، السيام وأن البعد االقتصادى يلعب دورًا مهاًم 
التفعيل؛  من  مزيد  نحو  البلدين  بني  العالقات  دفع  ىف 
فاإلمارات تعد أحد أهم رشكاء سوريا التجاريني، حيث 
تأتى ىف املرتبة األوىل عربيًا والثالثة دوليًا ىف حجم التبادل 

التجارى مع سوريا. 
هذا بخالف نمط السياسة اخلارجية اإلماراتية التى تتسم 
مع  عالقات  أقامت  حيث  »الربامجاتية«،  من  كبري  بقدر 
اخلليجى  بحليفها  عالقتها  عن  بمعزل  السورى  النظام 
بشأن  »مرتددة«  التزال  التى  السعودية،  اململكة  األول 
اختاذ خطوات تقارب فعلية مع النظام السورى. كام أهنا 
تقيم عالقات »متوازنة« مع إيران من الناحية السياسية، 
بخالف العالقات االقتصادية الثنائية الفعالة بينهام. هذه 
املؤرشات تدفع إىل »استمرار« مسار التقارب اإلماراتى 
املرحلة  خالل  املتنامية  وتريته  عىل  السورى  النظام  مع 
الرشوط  أمهية  تتقلص  أن  أيضًا  املتوقع  ومن  املقبلة، 
كمدخل  وإيران  سوريا  بني  االرتباط  بفك  اخلليجية 
عىل  سوريا  مع  اخلليجى  التقارب  حالة  الستكامل  مهم 
وكذلك  دمشق،  جتاه  األخري  اإلماراتى  املوقف  خلفية 
فثمة  النظام؛  مع  ككل  العربى  التقارب  مستوى  عىل 
وسائل عملية عىل األرض كفيلة بتقليص اعتامد سوريا 
عىل إيران، وليس بفك االرتباط بينهام كلية؛ ألن هذا لن 

حيدث ىف الواقع. 

بالكيفية  املتعددة  العربى  اجلذب  حماوالت  فإن  وبالتاىل 
التى جرت هبا األمور ستفتح مسارًا »موازيًا وليس بدياًل« 
للتأثري اإليرانى الضخم عىل دمشق، بإمكانه دفع سوريا 
العربى  متوازن ىف عالقتها بني عمقها  نحو ممارسة دور 
بل  أخرى.  ناحية  من  اإليرانى  حليفها  وبني  ناحية،  من 
ىف  سوريا  مع  العربى  التقارب  يساهم  أن  املتوقع  من 
»تفاوض«  حمل  هبا  اإليرانية  املليشيات  مستقبل  وضع 
الدول  تستبدل  أن  بمعنى  السورى؛  النظام  مع  مستقبىل 
عىل  اإليرانية  السياسية  السيطرة  إلغاء  فكرة  العربية 
وعدد  حجم  تقليص  بفكرة  السورى،  النظام  توجهات 
ونشاط وسالح املليشيات التابعة إليران داخل األراىض 

السورية عىل األقل ىف املدى املنظور.  

حماور اجلذب العربى للعراق
العراق عىل صياغة  املاضيني، عملت  العامني  عىل مدى 
جتاه  »التوازن«  من  كبرٍي  بقدٍر  تتسم  خارجية  سياسة 
تفاعالهتا مع عمقها العربى، أو مع جوارها اإلقليمى بام 
يشمل العالقات مع إيران وتركيا، أو ىف عالقاهتا بالقوى 
لدى  وتولدت  املتحدة.  الواليات  وحتديدًا  الدولية 
حكومته رغبة واضحة وقوية إلعادة االرتباط مع العديد 
عىل  اإليرانى  التأثري  معادلة  هبدف  العربية؛  الدول  من 
القرار العراقى الذى متارسه إيران عرب األحزاب العراقية 
سيادهتا  فرض  من  العراق  يمكن  بام  الوالئية،  الشيعية 
الداخلية،  شئوهنا  ىف  اخلارجية  التدخالت  مواجهة  ىف 
ومواجهة حالة االستقواء التى تبدهيا املليشيات املسلحة، 
العديد من  إقليمى له ىف ظل  وكلها أمور تعيق أى دور 

األزمات التى يواجهها. 

فرتة  املنتهية  الكاظمى  حكومة  حتركت  السياق،  هذا  ىف 
واليتها انتظارًا لتشكيل احلكومة اجلديدة عىل وقع نتائج 
 .2021 أكتوبر  ىف  أجريت  التى  الترشيعية  االنتخابات 
واستطاعت بالفعل النأى بالعراق ولو نسبيًا عن املحاور 
العراق نحو قدر من االستقاللية ىف  اإلقليمية، وجذب 
صياغة قرارها السيادى داخليًا وخارجيًا، ومن املحتمل 
خالل عام 2022، وىف حالة تشكيل حكومة وطنية ذات 
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غالبية سياسية تضم القوى الفائزة ىف االنتخابات والتى 
تتسم بقدٍر من االعتدال، أن تستمر حالة جذب العراق 
خالل  من  قائمة  العربى  اجليواسرتاتيجى  عمقها  نحو 

املحاور التالية:
العام  خالل  كوسيط:  العراق  لدور  العربى  الدعم   -1
الكاظمى  برئاسة  العراقية  احلكومة  استضافت  املاىض، 
الكاظمى  قدرة  عكس  ما  إيرانية،  سعودية-  مباحثات 
عىل  النقيضني  مجع  بإمكاهنا  كوسيط  دولته  طرح  عىل 
التقارب  حلالة  أمثل  بتوظيف  يقوم  ناحية  فمن  أرضها؛ 
إيران  مع  باجللوس  إقناعها  عرب  والسعودية  العراق  بني 
ملناقشة اخلالفات البينية، ومن ناحية أخرى حياول إقناع 
إيران بأن ثمة بدائل أخرى يمكنه )أى الكاظمى( توفريها 
بعيدًا عن حلفائها من األحزاب األيديولوجية املوجودة 
أمهها  مكاسب  حتقيق  وبإمكاهنا  السياسية،  الساحة  عىل 
قناة  فتح  خالل  من  منها،  تعانى  التى  العزلة  حالة  كرس 

للتواصل السياسى مع العامل العربى عرب العراق. 
وىف حالة اختيار الكاظمى جمددًا -كمرشح مستقل حظى 
األخرية-  االنتخابات  ىف  الفائز  الصدرى  التيار  بدعم 
كرئيس للحكومة اجلديدة فمن املتوقع أن تلعب العراق 
دور الوسيط الفعىل بني كل من السعودية وإيران خالل 
املرحلة املقبلة، وهو ما حيتاج مزيدًا من املساندة العربية 
للعراق هبدف توفري ظهري إقليمى يمكنها من لعب هذا 

الدور بفعالية.
التعاون  حالة  به  ويقصد  اجلديد:  الشام  حتالف   -2
الناحية  فمن  املشرتك،  األردنى  العراقى-  املرصى- 
يسعى  حتالف  وكأهنا  التعاون  هذا  حالة  تبدو  السياسية 
عربى  مسار  خلق  إىل  هيدف  إقليمى  اصطفاف  لتحقيق 
عن  النامجة  التداعيات  مواجهة  ىف  بالتوازن  يتسم 
بني  يتوافر  كام  العديدة،  واإلقليمية  الدولية  التحوالت 
ىف  املصالح  وحدة  عىل  القائم  التضامن  من  قدر  دوله 
ضمن  مرص  وجود  واالقتصادية.  السياسية  أبعادها 
العربية،  املنطقة  قلب  بني  وصل  حلقة  جيعلها  التحالف 
مع  تتامس  التى  الشام،  ىف  اخلصيب  اهلالل  منطقة  وبني 

تعد  التى  العراق  عرب  اإليرانى  اإلقليمى  املرشوع  مسار 
أداة  أيضًا  التحالف  ويعد  املرشوع.  مرتكزات هذا  أحد 
دبلوماسية مهمة ىف موازنة حالة التأثري اإليرانى والرتكى 

عىل ملفات األزمات العربية.

هذا  فعالية  تزداد  أن   2022 عام  خالل  املتوقع  ومن 
عىل  مبارش  تأثري  هلا  التى  القضايا  ىف  حتديدًا  التحالف 
كاحلالة  التحالف؛  هذا  لدول  واإلقليمى  القومى  األمن 
الليبية بالنسبة ملرص، وحالة تبديل دوائر التأثري اإلقليمى 
تعدد  عرب  حتقيقها  حتاول  التى  العراق  بالنسبة  والدوىل 
حلقات ارتباطاهتا اخلارجية بعيدًا عن سياسات املحاور 
تأثريات  مواجهة  وحالة  واستقرارها،  أمنها  يدعم  بام 
التفاعل اإلرسائيىل- األمريكى بخصوص مسار الرصاع 

الفلسطينى- اإلرسائيىل عىل أمن األردن. 

أما من الناحية االقتصادية، فتبدو صيغة التحالف الثالثية 
البنية  بتدشني  األرض  عىل  تنفيذًا  وأرسع  فعالية  أكثر 
ولبنان؛  األردن  إىل  املرصى  الغاز  نقل  خط  ملد  الالزمة 
للمرشوع.  املواكب  الكهربائى  باملد  العراق  واستفادة 
ومن املتوقع كذلك أن تنعكس حالة هذا التحالف عىل 
كالتأثري  العربى  اإلقليم  ىف  النوعية  التحالفات  من  غريه 
اإلجيابى املتوقع عىل أمن دول اخلليج العربى عرب األردن 
والعراق؛ فكلام استقرت األوضاع األمنية والسياسية ىف 
البلدين القريبتني من دول اخلليج جغرافيًا، كلام انعكس 

ذلك عىل استقرار منظومة األمن فيها.

العربى  اجلذب  حماور  إن  القول  يمكن  السابقة  بالكيفية 
العراق وسوريا  السياسى واالقتصادى لكل من  ببعديه 
اإليرانى  باملرشوع  ارتباطهام  فك  باألساس  استهدفت 
اإلقليمى لصالح االنخراط ىف تفاعل إقليمى عربى مغاير 
الدولية،  ارتباطاته  وطبيعة  والتفاعل  التأثري  حيث  من 
وهو ما يؤرش إىل تغريات حمتملة بشأن مسارات تفاعلية 
تستهدف  مستقبلية  عراقية   - وعربية  سورية،   - عربية 
تطبيع العالقات مع الدولتني املأزومتني ىف حماولة جادة 
جلذهبام بعيدًا عن التأثري اإليرانى ىف سياسات كلتامها.    

محاور الجذب العربى لدول األزمات فى المشرق العربى )سوريا والعراق(
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الصعيد  عىل  للصني،  بالنسبة  مهم  عام  هو   2٠22 عام 
مسار  يف  حتول  نقطة  األغلب  يف  وسيمثل  الداخيل، 

العالقات الصينية- األمريكية. 
أبرزها  املهمة،  األحداث  من  سلسلة  هناك  داخليًا، 
ثم  فرباير،  يف  األوليمبية  األلعاب  دورة  بكني  استضافة 
يف  )الربملان(  الشعب  لنواب  الوطني  املجلس  اجتامع 
مارس، ثم املؤمتر العرشين للحزب الشيوعي يف نوفمرب 
2022، الذي سيكون احلدث الداخيل األهم يف الصني 
خالل ذلك العام، والذي يتوقع أن يأخذ مساحة كبرية 
واحلكومة  الصيني  الرئيس  جانب  من  االهتامم  من 
انتخاب  إعادة  هبدف  للحزب،  الداخلية  واملؤسسات 
ثالثة،  ملدة  للحزب  عام  كأمني  بينج  جني  يش  الرئيس 
حوايل  منذ  مستقرة  لقاعدة  استثناء  أول  هذا  وسيكون 
ثالثني عامًا تقريبًا، جرى العرف بموجبها تنحي األمناء 
داخليًا  سنوات(.  مخس  فرتة  كل  )مدة  فقط  فرتتني  بعد 
أيضًا، من املتوقع أن يشهد عام 2022 تركيزًا كبريًا عىل 
تعزيز عملية اإلصالح االجتامعي هبدف القضاء عىل ما 

تبقى من مظاهر الفقر. 
يف هذا السياق، قد يتم إجراء بعض التغيريات السياسية 
عن  اإلعالن  ذلك  يف  بام  القيادة،  هيكل  داخل  املهمة 
تشكيل حكومة جديدة يف الصني، تتسم بدرجة أكرب من 
االلتزام األيديولوجي، وقدرة أكرب عىل إدارة التحديات 
األمريكية  الرسديات  ذلك  يف  بام  واخلارجية،  الداخلية 
السيايس  والنظام  الشيوعي  احلزب  حول  والغربية 

الصيني، وسباق التسلح املتوقع بني اجلانبني. 
األمريكية- العالقات  خاصة  اخلارجي،  املستوى  عىل 
أن  يتوقع  األساسية  امللفات  من  هناك جمموعة  الصينية، 
تكون هي العناوين األبرز يف مسار التفاعل بني القوتني. 
الدولية  التفاعالت  من  جزءًا  شكلت  امللفات  هذه 
واإلقليمية خالل النصف الثاين من عام 2021، ويتوقع 

أن تستحوذ عىل تفاعالت 2022. 
1- توسيع حتالفات اإلندوباسيفيك

حلفائها  من  وثالثة  املتحدة  الواليات  نجحت 

السنوات  خالل  أسرتاليا(  اهلند،  )اليابان،  اآلسيويني 
»اإلندو- استحداث  يف  ترامب  إدارة  من  األخرية 
احتواء  الرئييس  هدفه  مهم  دويل  كمرسح  باسيفيك« 
من  »اإلندوباسيفيك«  وحتويل  الصيني،  الصعود 
جانب  من  بشأنه  كثرية  نقاشات  جرت  مفهوم  جمرد 
إىل  األخرية،  السنوات  خالل  واألكاديميني  السياسيني 
بعد إحياء »احلوار األمني  واقع سيايس وأمني، خاصة 
اليابان(  اهلند،  أسرتاليا،  املتحدة،  )الواليات  الرباعي« 
وإعالن  »كواد«  باسم  املعروف   ،2017 نوفمرب  يف 
حمددة  اسرتاتيجيات  عدة  إقليمية  ومنظامت  دول 
إيطاليا،  )إندونيسيا،  اجلديد  األمني  املرسح  هذا  بشأن 
باإلضافة  األورويب،  االحتاد  آسيان،  هولندا،  أملانيا، 
وأسرتاليا(،  واليابان،  واهلند،  املتحدة،  الواليات  إىل 
بايدن، يف سبتمرب 2021، حتالف  إدارة جو  ثم تدشني 
اململكة  أسرتاليا،  املتحدة،  )الواليات  »أوكوس« 

املتحدة(. 

هيمنت تفاعالت اإلندوباسيفيك عىل سياق التفاعالت 
األمريكية- الصينية خالل الربع األخري من عام 2021، 
تشهد  العام 2022، وأن  تستمر خالل  أن  املتوقع  ومن 
هو  املحتملة  التطورات  هذه  بني  من  مهمة.  تطورات 
توسيع »أوكوس« ليتحول من جمرد صفقة عسكرية بني 
الدول الثالث إىل »حتالف دويل«. هناك دولتان مرشحتان 
أن  فرغم  فرنسا؛  هي  األوىل،  التحالف.  إىل  لالنضامم 
العالقات  يف  كبري  تدهور  تبعه  »أوكوس«  عن  اإلعالن 
من  وفرنسا  ناحية،  من  وأسرتاليا  املتحدة  الواليات  بني 
الفعل  ردود  بني  هنا  نميز  أن  جيب  لكن  أخرى،  ناحية 
مالية  خسائر  كبدهتا  والتي  الصفقة  عىل  لفرنسا  األوىل 
بني  املوقع  االتفاق  إلغاء  )بسبب  ضخمة  وعسكرية 
أسرتاليا وفرنسا يف 2016 والذي كان من املقرر بموجبه 
رشاء أسرتاليا 12 غواصة تعمل بالوقود التقليدي بقيمة 
66 بليون دوالر أمريكي( واملصالح الفرنسية يف منطقة 
املنطقة،  دول  إحدى  فرنسا  باعتبار  اإلندوباسيفيك، 
وحرصها من ثم أن تكون جزءًا من التفاعالت الدولية 

اجلارية هبا. 
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الدولة الثانية، هي الفلبني، فعىل العكس من موقف رابطة 
إندونيسيا،  بقيادة  الرابطة،  داخل  تيار  ووجود  »آسيان« 
يف  ويرى  و«أوكوس«،  »كواد«  من  حذرًا  موقفًا  يتبنى 
وهتديدًا  اآلسيان«،  »مركزية  ملفهوم  قوية  رضبة  األخري 
ومصدرًا  املنطقة،  يف  النووي  االنتشار  عدم  لسياسة 
إلمكانية بدء سباق تسلح، فقد تبنت الفلبني وجهة نظر 
مرحبة بالتحالف، استنادًا إىل أنه يف ظل وجود خلل يف 
الكبرية  اجلغرافية  واملسافة  اآلسيان،  لدول  املتاحة  القوة 
التي تفصل املنطقة عن »املوازن« الدويل الرئييس ملصادر 
التهديد )الواليات املتحدة(، فإنه يصبح من املهم تعزيز 
قدرة »حليف قريب« من املنطقة لديه القدرة عىل حتقيق 
هذا التوازن، وأنه رغم التقدم العسكري، ال يزال الوقت 
عامل  عديدة،  فنية  أمور  من  بذلك  يرتبط  وما  واملسافة 
مناسب  بشكل  االستجابة  عىل  القدرة  حتديد  يف  مهم 
وجار  حليف  وجود  فإن  ثم،  ومن  األمنية.  للتهديدات 
قوي، مثل أسرتاليا، لديه القدرة عىل االستجابة الرسيعة 
لرابطة  العسكرية  القدرات  من  يعزز  األمنية  للتحديات 
اآلسيان. كام أكدت الفلبني أن امتالك أسرتاليا غواصات 
انتشار  عىل  تأثريه  له  يكون  لن  النووي  بالوقود  تعمل 
التزام  ضوء  يف  خاصة  املنطقة،  يف  النووي  السالح 
عىل  األمر  يقترص  ومل  االنتشار.  عدم  بمعاهدة  أسرتاليا 
يف  اجلارية  التحوالت  أن  إىل  الفلبني  ذهبت  فقد  ذلك، 
للمنطقة،  الواسع  اجلغرايف  والنطاق  اإلندوباسيفيك، 
باملرونة  تتسم  األطراف  متعددة  جمموعات  يتطلب 
واألهداف  العضوية  حيث  من  التكيف،  عىل  والقدرة 
للتغريات  لالستجابة  املناسبة  واألدوات  االسرتاتيجية 
الفلبني  العسكري اإلقليمي. وكانت  التوازن  اجلارية يف 
أكثر رصاحة يف التأكيد عىل أن انضامم أسرتاليا لتحالف 
اآلسيان  »رؤية  مع  تناقض  عىل  ينطوي  ال  »أوكوس« 
الوقت  يف  تتعارض  ال  والتي  اإلندوباسيفيك«،  حول 
نفسه مع تعزيز قدرة أسرتاليا عىل االستجابة للتحديات 

القائمة يف املنطقة. 

لكن هذا ال ينفي أن القرار الفرنيس والفليبيني باالنضامم 
عدد  عىل  سيعتمد   2022 العام  خالل  »أوكوس«  إىل 

الواليات  موافقة  أبرزها  املهمة،  األخرى  املتغريات  من 
قرار  وهو  »أوكوس«،  عضوية  توسيع  عىل  املتحدة 
أن  يمكن  الذي  التدهور  مستوى  عىل  بدوره  سيعتمد 
عام  خالل  الصينية  األمريكية-  العالقات  إليه  تصل 
من  كل  مع  الصينية  العالقات  تطور  ومسار   ،2022
تكاليف  لدفع  استعدادمها  ومدى  والفلبني،  فرنسا 
اختاذ  حالة  يف  الصني  مع  عالقاهتام  يف  املتوقع  التدهور 
قرار االنضامم إىل التحالف، وحجم الضغوط األمريكية 

عليهام يف حالة وجود قرار أمريكي بتوسيع التحالف.
توسيع  حماولة  عىل  األمريكية  اجلهود  تقترص  ولن 
»أوكوس«، فقد تعمل أيضًا عىل توسيع »احلوار األمني 
الرباعي«، الذي قد يلقى قبواًل من جانب بعض الدول، 
خاصة يف ظل طابعه املرن باملقارنة بتحالف »أوكوس«. 
املرشحة  الدول  من  وسنغافورة  وفيتنام  الفلبني  وتظل 

هلذه اجلهود األمريكية. 
بتشكيل  الصني  تقوم  أن  املتوقع  من  ليس  املقابل،  يف 
احلضور  ذات  التحالفات  لشبكة  مضادة  حتالفات 
اإلدراكات  يعمق  أن  ذلك  شأن  من  إذ  األمريكي، 
إىل  االنضامم  عىل  أخرى  دول  ويشجع  للصني  السلبية 
أن  أيضًا  ذلك  شأن  األمريكية.ومن  التحالفات  شبكة 
الصني يف  العسكرية واألمنية عىل  الضغوط  يزيد حجم 

املنطقة.
2- سباق تسلح أمريكي- صيني 

والتزام  »أوكوس«،  عضوية  توسيع  سيناريو  عن  بعيدًا 
ينفي  ال  هذا  فإن  مضادة،  حتالفات  بناء  عدم  الصني 
دخول املنطقة إىل مرحلة من سباق التسلح بني الصني، 
هذا  يف  املتوقع  ومن  وحلفائها.  املتحدة  والواليات 
والواليات  الصني  بني  التسلح  سباق  اشتداد  السياق، 
املتحدة يف ثالثة جماالت أساسية، حترز فيها الصني تقدمًا 

باملقارنة بالواليات املتحدة. 
للواليات  بالنسبة  وأمهية  خطورة  األكثر  وهو  األول، 
املتحدة، »الصواريخ الفرط صوتية«، والتي قطعت فيها 
الصني شوطًا مهاًم، بينام ال متتلك الواليات املتحدة حتى 
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مع  التعامل  بإمكاهنا  فعالة  صاروخية  دفاع  أنظمة  اآلن 
الصواريخ، ومن ثم عليها رسعة تطوير  النمط من  هذا 
هذا النمط من التسليح، وتطوير أنظمة دفاع متخصصة 

للتعامل معه. 

تأيت  فبينام  االسرتاتيجية؛  النووية  الرتسانة  هو  الثاين، 
الصني يف الرتتيب الثالث بعد الواليات املتحدة وروسيا 
النووية االسرتاتيجية،  الرؤوس احلربية  يتعلق بعدد  فيام 
باليستية  بصواريخ  مزودة  غواصات  حاليًا  تبني  لكنها 
والعديد   ،Ballistic Missile Submarines متقدمة 
الرؤوس  متعددة  املدى  الباليستية طويلة  الصواريخ  من 
وعابرة القارات. والزالت الصني ترفض الدخول يف أية 
مفاوضات للحد من ترساناهتا العسكرية االسرتاتيجية، 
وليس من املرجح أن تدخل يف أية مفاوضات هبذا الشأن 

خالل عام 2022.

خلفية  عىل  البحرية،  العسكرية  القدرات  هو  الثالث، 
متقدمة.  حربية  سفن  لبناء  املتسارع  الصيني  الربنامج 
احلربية  السفن  من  أكرب  عددًا  بالفعل  متتلك  الصني 
من  تقدمًا  أقل  تظل  لكنها  املتحدة،  بالواليات  باملقارنة 
هذه  معاجلة  إىل  الصني  تسعى  لذا  األمريكية.  مثيالهتا 
بناء حامالت طائرات نووية  النوعية من خالل  الفجوة 
عمالقة Nuclear Supercarriers، باإلضافة إىل بناء 
 Higher-Quality مقاتالت متقدمة من اجليل اخلامس 

 .Fifth-Generation Fighters

3- تصاعد املنافسة مع احلزام والطريق 

املتحدة وحلفائها األوروبيني  الواليات  قلق  عىل خلفية 
وتداعياهتا  والطريق  احلزام  مبادرة  من  واآلسيويني 
االسرتاتيجية يف خمتلف األقاليم، طرح هؤالء مبادرات 
إلضعاف  أو  الصينية  املبادرة  احتواء  ملحاولة  عدة 
الواليات  إعالن  املبادرات  هذه  بني  من  كان  جاذبيتها. 
املتحدة بالتعاون مع أسرتاليا واليابان يف نوفمرب 2018 
عن تشكيل »الرشاكة الثالثية لالستثامر يف البنية التحتية 
 Trilateral Partnership For يف اإلندو-باسيفيك« 
Infrastructure Investment In The Indo-

Pacific. من ذلك أيضًا دعم اليابان لعدد من املبادرات 
داخل بعض دول اإلندوباسيفيك، مثل مبادرة »املحور 
الشاميل« الذي يربط دول رشق أفريقيا، و»ممر ناكاال« يف 
باهلند، و»ممر  موزمبيق، و»ممر دهلي-مومباي الصناعي« 
خليج البنغال للنمو الصناعي« يف بنجالدش، ومرشوع 
و»ممر  ميانامر،  يف  بانجون-مانداالي«  حديد  »سكك 
الرشق-الغرب االقتصادي« الذي يربط فيتنام والوس 
وميانامر، و»املمر االقتصادي اجلنويب« الذي يربط فيتنام 

بكمبوديا. 
يف  التنافسية  القدرات  تفتقد  املبادرات  هذه  ظلت  لكن 
بضعف  تتعلق  عدة،  ألسباب  والطريق  احلزام  مواجهة 
قدرات  تعبئة  عىل  واعتامدها  هلا،  املخصص  التمويل 
التي  الصينية  املبادرة  من  العكس  عىل  اخلاص  القطاع 
عن  فضاًل  مبارشة،  حكومية  متويل  آليات  عىل  تعتمد 
باملقارنة  املبادرات  هلذه  اجلغرايف  النطاق  حمدودية 
تغطي  التي  الصينية  للمبادرة  الضخم  اجلغرايف  بالنطاق 
جانب  إىل  وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا  قارات  أقاليم  معظم 
طابعها املركب )سكك حديدية، موانئ بحرية، خطوط 
خدمات  تصنيع،  مناطق  غاز،  نقل  خطوط  نفط،  نقل 

لوجيستية.... إلخ(. 
املنافسة األمريكية- األوروبية مع احلزام والطريق  لكن 
من  الثاين  النصف  خالل  وضوحًا  أكثر  مستوى  دخلت 
السبع  جمموعة  أعلنت   2021 يونيو  ففي  2021؛  عام 
 Build Back Better »الصناعية مبادرة »بناء عامل أفضل
التحتية  البنية  تنمية  تستهدف  التي   ،World (B3W(
ومنخفضة  متوسطة  النامية،  الدول  يف  اجلودة  عالية 
الدخل، من خالل توفري 40 تريليون دوالر بحلول عام 
املبادرة عىل تعبئة االستثامرات اخلاصة  2035. وتعتمد 
يف قطاعات البنية التحتية، والتغريات املناخية، والصحة 
والعدالة،  الرقمية،  والتكنولوجيا  الصحي،  واألمن 
عىل  باألساس  املبادرة  وتعمد  اجلنسني.  بني  واملساواة 
التي   Blue Dot Network الزرقاء«  النقطة  »شبكة 
نوفمرب  يف  واليابان  وأسرتاليا  املتحدة  الواليات  دشنتها 
لألعامل«،  اإلندوباسيفيك  »منتدى  اجتامع  أثناء   2019

احتدام التنافس األمريكي - الصيني
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اإلقليم والعالم في ٢٠٢٢: سيناريوهات التهدئة والتصعيد

ويقف ورائها ثالثة مؤسسات مالية من الدول الثالث، 
 ،DFC التنمية الدولية األمريكية«  هي: »مؤسسة متويل 
»بنك اليابان للتعاون الدويل«، ووزارة الشئون اخلارجية 

والتجارة األسرتالية. 

االحتاد  مفوضية  أعلنت  نفسه،  العام  من  سبتمرب  ويف 
 ،Global Gateway »األورويب مبادرهتا »البوابة العاملية
والتي تستهدف هي األخرى -حسبام أعلنت املفوضية- 
الرتكيز عىل االستثامر يف البنية التحتية والسكك احلديدية 
والتغريات  والصحة،  الطرق،  وشبكة  الرسيعة  والطرق 

املناخية، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي. 

املبادرة  عن  متايزمها  تأكيد  إىل  املبادرتني  سعي  ورغم 
االلتزام  أوهلام،  رئيسني:  عنرصين  خالل  من  الصينية، 
املستهدفة.  التحتية  البنية  تنفيذ  بمعايري جودة مرتفعة يف 
وثانيهام تضمني التنمية البرشية جنبًا إىل جنب مع تنمية 
البنية التحتية، لكن الزالت املبادرتان تتسامن بدرجة كبرية 
من الغموض وعدم الوضوح، خاصة فيام يتعلق بمدى 
قدرهتام عىل تعبئة املوارد املالية املستهدفة، وقواعد عمل 
املستفيدة.  واألقاليم  الدول  اختيار  ومعايري  منهام،  كل 
أهنا  املايض  ديسمرب  يف  األوروبية  املفوضية  أعلنت  وقد 
تستهدف تعبئة 300 مليار يورو خالل الفرتة )2022- 
2027( من االحتاد والدول األعضاء واملؤسسات املالية 
بنك  املستدامة،  للتنمية  األورويب  )الصندوق  األوروبية 
اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  األورويب،  االستثامر 
يتسم  للمبادرتني  املايل  الشق  الزال  لكن  والتنمية(، 

بدرجة كبرية من الغموض. 

وجمموعة  األوروبية  املفوضية  تكشف  أن  املتوقع  من 
املبادرتني  هاتني  مضمون  من  املزيد  الصناعية  السبع 
خالل العام 2022، األمر الذي سيزيد من حدة املنافسة 
عىل  عديدة  نجاحات  حققت  التي  الصينية  املبادرة  مع 
األرض. من املتوقع أن تزداد حدة املنافسة واالستقطاب 
بني املبادرة الصينية وهاتني املبادرتني، خاصة يف ظل عدم 
خلو األخريتني من حمتوى وأبعاد سياسية، يعكسه -عىل 
مبادرة  التزام  األوروبية  املفوضية  تأكيد  املثال-  سبيل 

»البوابة العاملية« باحرتام حقوق اإلنسان، والتزام »شبكة 
النقطة الزرقاء« بمبادئ الشفافية واملساءلة، والسيادة عىل 
وسيادة  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  واملوارد،  املمتلكات 
احلكومية  املامرسات  وشفافية  البيئة،  ومحاية  القانون، 
قرارات  يف  حاكمة  كقواعد  والتمويل،  املشرتيات  يف 
االستثامر. أضف إىل ذلك القواعد احلاكمة لعمل االحتاد 
األورويب وجمموعة السبع الصناعية يف جماالت االستثامر 

والتمويل واالئتامن بشكل عام. 

الرشق  إىل  الصيني  األمريكي-  التنافس  انتقال   -٤
األوسط

أحد التطورات املهمة التي شهدها عام 2021 هو إعالن 
مسودة  عىل  موافقتها   2020 يونيو  يف  الصينية  احلكومة 
»اتفاق التعاون الشامل« ملدة 25 عامًا مع إيران، كجزء 
يف  بينهام  املوقعة  الشاملة«  اإلسرتاتيجية  »الرشاكة  من 
مارس 2016. ويف 27 مارس 2021 تم توقيع االتفاق 

رسميًا من جانب وزيري خارجية البلدين.

هذا  مستقبل  حول  الغموض  من  حالة  هناك  الزالت 
ومستقبل  لطبيعة  رئيسيان  تكييفان  هناك  االتفاق. 
االتفاق. وجهة النظر األوىل، ترى أنه اتفاق اسرتاتيجي 
الصينية يف الرشق  السياسة  املدى يعكس حتواًل يف  بعيد 
األوسط، بينام ترى وجهة النظر الثانية أن عوامل عديدة 
ستحول دون حتول االتفاق إىل اتفاق اسرتاتيجي، ومن 
ثم لن يرتتب عليه حتوالت اسرتاتيجية ضخمة يف املنطقة. 

سيعتمد  وطابعه  االتفاق  مستقبل  إن  األمر،  واقع 
باألساس عىل مستقبل املفاوضات اجلارية حول االتفاق 
فشل  حالة  يف   .2015 عام  يف  املوقع  إيران  مع  النووي 
املفاوضات يف العودة إىل اتفاق 2015، أو فشل الوصول 
إىل اتفاق جديد بديل، الشك ستكون هناك فرصة كبرية 
طابع  ذي  اتفاق  إىل  اإليراين  الصيني-  االتفاق  لتحول 
نقطة  إىل  احلالة  هذه  يف  إيران  تتحول  وقد  اسرتاتيجي، 
ارتكاز صينية مهمة يف الرشق األوسط. وستكون هناك 
تكريس  أبرزها  لالتفاق،  مهمة  اسرتاتيجية  تداعيات 
األوسط،  الرشق  يف  واإلقليمية  الدولية  املحاور  سياسة 
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السياق،  املحاور. يف هذا  ودخول الصني عىل خط هذه 
كام  »صيني-رويس-إيراين«.  حمور  تشكل  تصور  يمكن 
وذلك  املحور،  هذا  مع  باكستان  تقارب  توقع  يمكن 
الصينية-الباكستانية، بشكل عام،  العالقات  عىل خلفية 
والدور الذي توليه الصني لكل من باكستان وإيران عىل 
قد  املقابل،  يف  خاص.  بشكل  والطريق،  احلزام  مسار 
تدفع هذه التطورات إىل تبلور حمور »أمريكي-خليجي-

إرسائييل« مواجه. 

وبشكل عام، من املتوقع أن حتظى السياسات الصينية يف 
الرشق األوسط بموقع أكثر وضوحًا يف الرصاع الصيني- 
األمريكي، كان أهم مؤرشاته تصاعد اجلدل األمريكي- 
األخري  الشهر  خالل   F-35 صفقة  حول  اإلمارايت 
املفاوضات  تعليق  اإلمارات  وقرار   ،2021 العام  من 
عالقة  وجود  عدم  ورغم  الصفقة.  هذه  بشأن  اجلارية 
تشري  عدة  مؤرشات  لكن  القضيتني،  بني  معلنة  مبارشة 
إىل دخول العالقات اإلماراتية- الصينية كمتغري مهم يف 
القراراألمريكي بشأن تنفيذ الصفقة. من ذلك عىل سبيل 
اخلارجية  وزير  مساعدة  ريزنيك،  مريا  ترصيح  املثال، 
األمريكية   CNN لشبكة  اإلقليمي،  لألمن  األمريكي 
التاج  درة  إن »إف-35 هي  قالت  التي  ديسمرب(،   15(
لذلك  األمريكي،  اجلو  ولسالح  املتحدة  للواليات 
نحتاج حلامية أمن التكنولوجيا لدى مجيع حلفائنا«، وردًا 

عىل سؤال: هل اإلمارات مضطرة لالختيار بني هواوي 
أو إف-35؟، قالت ريزنيك:«هذه هي املحادثات التي 
أن  عليهم  التي  اخليارات  بشأن  اإلماراتيني  مع  نجرهيا 
يتخذوها اآلن لضامن أن يكونوا جزءًا من برنامج إف-

.”35

املنافسة  وما يكشف عن دخول منطقة اخلليج عىل خط 
املستشار  قرقاش،  أنور  تأكيد  األمريكية-الصينية 
املايض  ديسمرب  يف  اإلمارات،  دولة  لرئيس  الدبلومايس 
العمل  أوقفت  قد  اإلماراتية  السلطات  أن  عىل  أيضًا 
الواليات  من  بطلب  اإلمارات  داخل  صينية  بمنشأة 
املتحدة، بناًء عىل مزاعم أمريكية بأن الصني كانت ختطط 

الستخدام املنشأة يف أغراض عسكرية.

خالصة القول، إن عام 2٠22 سيمثل نقطة حتول مهمة 
ليس  الصينية،  األمريكية-  التفاعالت  وأنامط  سياق  يف 
األقاليم،  باقي  يف  لكن  فقط،  اإلندوباسيفيك  منطقة  يف 
األدوات  وأفريقيا.  األوسط  والرشق  أوروبا  ذلك  يف  بام 
األساسية ستدور حول ترسيع سباق التسلح األمريكي- 
»اإلندوباسيفيك«،  حتالفات  نطاق  وتوسيع  الصيني، 
و«بناء  العاملية«  »البوابة  مبادريت  أمام  الطريق  وإفساح 
عامل أفضل«، وحتويل املوقف من الصني وتكنولوجيات 
تفاعل  مسار  يف  مهم  حمدد  إىل  الصينية  اخلامس  اجليل 

القوى اإلقليمية مع الواليات املتحدة.
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التنظيامت  أكثر  و»القاعدة«  »داعش«  تنظيام  كان 
عام  خالل  العامل  دول  بعض  يف  انتشارًا  اإلرهابية 
2021. فقد مثلت العمليات اإلرهابية لكال التنظيمني، 
ورشق  إندونيسيا  من  املنترشة  املختلفة  أفرعهام  عرب 
ُثلثى  من  أكثر  أفريقيا،  وغرب  وسط  إىل  وصواًل  آسيا 
ارتكاز  بدول  وقعت  التي  اإلرهابية  العمليات  جممل 
التي  اإلرهابية  العمليات  إىل  باإلضافة  التنظيمني، 
وقعت ببعض دول أوروبا عرب ما يطلق عليهم »الذئاب 
واملسارات  التحركات  فتحليل  ثم  ومن  املنفردة«، 
خالل  و»القاعدة«  »داعش«  التنظيمني  لكال  املحتملة 
اجتاهات  حتليل  من  كبرية  نسبة  يشكل   ،2022 عام 

العمليات اإلرهابية املحتملة بشكل عام. 

االجتاهات الرئيسية ملسارات حترك 
تنظيم »داعش« خالل 2021

من  العديد   2021 عام  خالل  »داعش«  تنظيم  شهد 
التنظيمية  البنية  هيكلة  إعادة  من  بداية  التحوالت، 
عىل  أو  املركزي  املستوي  عىل  سواء  للتنظيم  واهليكلية 
العامل،  دول  بعض  يف  املختلفة  التنظيم  أفرع  مستوى 
مرورًا بإعادة صياغة االسرتاتيجية اإلعالمية والعملياتية 

للتنظيم، وصواًل إلعادة التوجه غربًا باجتاه أفريقيا. 

لتحركات  ثالثة  رئيسية  اجتاهات  ثمة  إن  القول  ويمكن 
وعمليات تنظيم »داعش« خالل عام 2021، تتمثل يف:

1- إعادة اهليكلة للمستويات التنظيمية: منذ مقتل زعيم 
التنظيم السابق أبو بكر البغدادي يف 27 أكتوبر 2019، 
التنظيم، هناك حالة  القريش مسئولية  إبراهيم  أبو  وتويل 
من االرتباك التنظيمي التي يشهدها التنظيم بدت جلية 
مركز  مستوى  عىل  جرت  التي  اهليكلة  إعادة  عملية  يف 
قامت   ،2021 عام  فخالل  املختلفة.  التنظيم  وأفرع 
والتي  النوعية  اللجان  من  العديد  بدمج  التنظيم  قيادة 
يطلق عليها التنظيم مصطلح »الدواوين«، باإلضافة إىل 
التنظيم  يطلق عليها  التي  األفرع  العديد من  إعادة دمج 

مصطلح »واليات«.

اتسم  املركزي:  واملسئول  األفرع  قيادة  بني  الفصل   -2
تنظيم »داعش« منذ نشأته عام 2014 بحالة من املركزية 
الشديدة والتبعية التنظيمية واإلعالمية بني أفرع التنظيم 
نشأة  مع  األخري  قام  حيث  املركزي،  والتنظيم  املختلفة 
التنظيم بتسمية قيادات األفرع بل وصل األمر إىل تعيني 
خالف  عىل  أخرى  جنسيات  من  التنظيم  أفرع  قيادات 
عراقية  قيادات  األكرب  النسبة  وكانت  املحلية  البيئة  مع 

اجلنسية.

لكن يف املرحلة األخرية، بدأ التنظيم يف االنتقال النسبي 
البينية  العالقة  مستوى  عىل  الالمركزية  علية  يطلق  ملا 
الفصل بني مسميني:  املركزي، مع  بني األفرع والتنظيم 
من  اختياره  يتم  الذي  الشخص  وهو  الفرع،  مسئول 
يتم  الذي  و«الوىل«  املحلية،  البيئة  من  التنظيم  عنارص 
اختياره من املستوى املركزي للتنظيم، مع منح مساحات 
للحركة لكل فرع حسب البيئة املحلية لكل تنظيم ووضع 
التكتيكات احلركية والعملياتية حسب طبيعة املستهدف 

ونطاق االرتكاز لكل فرع. 

3- تراجع أداء بعض أفرع التنظيم: شهدت العديد من 
أفرع تنظيم »داعش« خالل عام 2021، تراجعًا تراوح 
دول  بعض  يف  وخصوصًا  والشديد،  النسبي  بني  ما 
الرشق األوسط، وهو ما يرتبط بمستوى كثافة عمليات 
والقوات  األمن  أجهزة  قبل  من  تتم  التي  االستهداف 
بعض  يف  متكنت،  التي  اإلرهاب،  بمكافحة  املكلفة 
األول  الصف  قيادات  من  العديد  قتل  من  احلاالت، 

والوسيط بفرع التنظيم بدولة االرتكاز.

حدة  تصاعدت  »العراق«:  املقر  دولة  عىل  الرتكيز   -٤
خالل  العراق  يف  »داعش«  لتنظيم  اإلرهابية  العمليات 
العام املنرصم، خصوصًا يف مناطق التامس بني احلكومة 
إلعادة  التنظيم  قبل  من  حماولة  يف  واألكراد،  االحتادية 
االخرتاق والتموضع مستغاًل حالة عدم التنسيق األمني 

بني أجهزة األمن االحتادية وقوات األمن الكردية. 

إىل  العراقية  الدولة  عىل  الرتكيز  عرب  التنظيم  ويسعى 
حماولة حتقيق بعض األهداف ومنها:

تحركات ومسارات محتملة  للتنظيمات االرهابية
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أ- حماولة إعادة السيطرة والتمكني: يسعى تنظيم »داعش« 
عرب الرتكيز عىل الساحة العراقية وخصوصًا مدن التامس 
بني العاصمة واملناطق الكردية، إىل إعادة فرض السيطرة 
يف  التنظيم  افتقدها  التي  اجلغرافية  املناطق  بعض  عىل 
اجتياح  يونيو 2017 بجانب  املوصل يف  أعقاب هزيمة 
النفوذ  إثبات  بالعراق، كنوع من  اجلديدة  املناطق  بعض 

بعد حالة فقدان السيطرة الفعلية عىل األرض.

األمريكية:  املتحدة  للواليات  عدة  رسائل  توجيه  ب- 
العراقية  الساحة  عىل  الرتكيز  خالل  من  التنظيم  حياول 
املتحدة  والواليات  األوروبية  الدول  إىل  رسائل  توجيه 
أنه  مفادها  داعش«،  ضد  الدويل  »التحالف  األمريكية 
قتل  بعد  وخصوصًا  العراقي  بالداخل  متواجدًا  مازال 
األول  الصف  مستوى  عىل  التنظيم  قيادات  من  العديد 
النوعية  اللجان  الكثري من مسئويل  والثاين والقبض عىل 

عىل يد قوات األمن العراقية خالل عام 2021.

5- نشاط مكثف لفرع التنظيم يف أفغانستان »خراسان«: 
أفغانستان  يف  »داعش«  تنظيم  فرع  نشاط  تزايد 
العمليات  من  العديد  بتنفيذ  قام  الذي  »خراسان«، 
»طالبان«،  حركة  وضد  األفغاين  بالداخل  اإلرهابية 
وهى العمليات التي تنامت بشكل كبري منذ االنسحاب 
منتصف أغسطس 2021،  أفغانستان يف  األمريكي من 

حيث سعى التنظيم لتحقيق هدفني مها: 

تصعيد  عرب  »داعش«  يسعى  اجلهادية:  السيطرة  أ- 
من  »القاعدة«  تنظيم  منع  إىل  أفغانستان  داخل  عملياته 
االنسحاب  بعد  األفغاين  الداخل  يف  نفوذه  استعادة 
األمريكي، ملا يمكن أن يمثله من هتديد لتنظيم »داعش« 
الذي يعترب تنظيم »القاعدة« مصدر التهديد األول لكون 
أفرع  جممل  يف  للتنظيم  األوحد  املنافس  هو  »القاعدة« 
وإلظهار  باإلقليم،  املختلفة  االرتكاز  بدول  التنظيم 
تنظيم »القاعدة«  الزعامة من  التفوق والريادة واقتناص 
ساحة  يف  األقوى  التنظيم  هو  »داعش«  تنظيم  باعتبار 
البنية  العنيفة سواء من حيث متاسك  التنظيامت املتطرفة 
من  بالعديد  القيام  عىل  القدرة  حيث  من  أو  التنظيمية 

املركز  فيها  بام  العامل  دول  بعض  يف  اإلرهابية  العمليات 
احلليف  وضد  أفغانستان  يف  »القاعدة«  لتنظيم  الرئييس 
مواجهة  جيعل  ما  وهو  »القاعدة«،  لتنظيم  االسرتاتيجي 
لتنظيم  األوىل  املرتبة  يف  تأيت  وحلفائه  »القاعدة«  تنظيم 

»داعش«.  

يف  البغدادي  مقتل  مع  العكيس:  االستقطاب  ب- 
حماولة  يف  »القاعدة«  تنظيم  بدأ   ،2019 أكتوبر   27
»داعش«  تنظيم  ومقاتيل  عنارص  من  العديد  استقطاب 
استغالاًل حلالة التشتت واهلزائم يف إعقاب سقوط دولة 
اخلالفة »الداعشية«، ومن ثم سعى تنظيم »داعش« عرب 
إىل  أفغانستان،  يف  »طالبان«  حرك  ضد  بعمليات  القيام 
ومن  »طالبان«،  حركة  من  الغاضبة  العنارص  استقطاب 
اتفاق  عىل  املعرتضني  أفغانستان  يف  »القاعدة«  تنظيم 
الذي  االمريكية  املتحدة  والواليات  احلركة  بني  السالم 

أبرم يف فرباير 2020. 

االجتاهات املحتملة لتنظيم »داعش« خالل عام 2022
شهدها  التي  والتحوالت  املسارات  حتليل  من  انطالقًا 
تنظيم »داعش« خالل عام 2021، يمكن استنتاج بعض 
االجتاهات املحتملة التي ربام حتدث خالل عام 2022، 
التنظيم  وأفرع  املركزي  املستوى  عىل  التنظيم  قبل  من 

املختلفة، وذلك عىل النحو التايل: 

1- التوسع يف أفريقيا: بتحليل مسار العمليات اإلرهابية 
هناك  أن  يتضح   ،2021 عام  خالل  »داعش«  لتنظيم 
تركيزًا كبريًا من قبل التنظيم عىل أفريقيا، سواء من حيث 
عدد العمليات التي نفذها التنظيم، أو من حيث حماوالت 
التنظيم املستمرة إلنشاء نقاط ارتكاز جديدة ببعض دول 
القارة األفريقية، باإلضافة إىل سيطرة التنظيم عىل ما تبقى 
من تنظيم »بوكوحرام« بعد قتل »داعش« لقائد التنظيم 
أبو بكر شيكاو، ومن ثم يمكن اعتبار عام 2022، هو 
تنامي  حيث  من  »داعش«،  لتنظيم  بالنسبة  أفريقيا  عام 
نشاط أفرع التنظيم الثالثة بنطاق التمركز )غرب ووسط 
أفريقيا والصومال(، عىل نحو دفع التحالف الدويل ضد 
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»داعش« إىل إعالن تشكيل جمموعة أزمة خاصة بأفريقيا، 
ملكافحة تنامي نشاط التنظيم بالقارة األفريقية.

شهدت  الغاضبة:  الذئاب  استقطاب  يف  التوسع   -2
اإلرهابية  العمليات  من  العديد  األوروبية  الدول  بعض 
تنظيم  بأفكار  تؤمن  متطرفة  عنارص  يد  عىل  العشوائية 
 ،2021 عام  خالل  التنظيم  اعتمد  حيث  »داعش«، 
عىل استهداف العنارص الغاضبة من املسلمني يف أوروبا 
لتنفيذ  والالجئني،  املهاجرين  أوساط  يف  وخصوصًا 

عمليات إرهابية عشوائية بالداخل األورويب. 

الغربية:  القوات  استهداف  عىل  الرتكيز  من  مزيد   -3
املختلفة-  »داعش«  تنظيم  خطابات  مضمون  بتحليل 
وبشكل   2021 عام  خالل  التنظيم  عن  صدرت  والتي 
ارتفاع  يتضح  العام-  من  األخري  الربع  خالل  خاص 
العسكرية  القوات  استهداف  عىل  التحريض  خطاب 
الغربية يف بعض دول متركز التنظيم وبشكل خاص جتاه 
والقوات  األفريقي  الساحل  منطقة  الفرنسية يف  القوات 
ترتفع  أن  املتوقع  فمن  وسوريا.  العراق  يف  األمريكية 
قبل  من  الغربية  العسكرية  القوات  استهداف  نسبة 
املصالح  استهداف  بجانب  املنطقة  يف  »داعش«  تنظيم 
حتديد  يمكن  ما  وهو  باملنطقة،  واملدنيني  االقتصادية 

مساره عىل النحو التايل:

باملنطقة:  األوروبية  العسكرية  القوات  استهداف  أ- 
خاص  وبشكل  األوروبية،  العسكرية  القوات  تنترش 
اإلقليم،  مناطق  من  العديد  يف  والربيطانية  الفرنسية 
شامل  يف  الفرنسية  العسكرية  القوات  تتمركز  حيث 
تواجد  بجانب  الرتكي،  النفوذ  بمناطق  سوريا  رشق 
القوات العسكرية الفرنسية بمنطقة الساحل األفريقي، 
الفرنسية  للقوات  انتشارًا  واألكثر  األهم  التواجد  وهو 
نقاط  أهم  املنطقة  هذه  وتعترب  اجلوية،  أو  الربية  سواء 
احتامل  من  يزيد  ما  وهو  »داعش«،  تنظيم  ارتكاز 
يف  خاص  وبشكل  املتواجدة  القوات  تلك  استهداف 
والنيجر ومايل وبوركينا  األفريقي )تشاد  الساحل  دول 

فاسو(، والصحراء الكربى.

التنظيم  يركز  ربام  األوروبيني:  املدنيني  استهداف  ب- 
عىل تنفيذ عمليات إرهابية ضد املدنيني األوروبيني، نظرًا 
األوروبية  للجاليات  سواء  االستهداف  عملية  لسهولة 
أو  عاملني(،  أو  )سياح-  سواء  العامل  دول  يف  املنترشة 
يطلق  أن  يمكن  ما  عرب  األورويب  الداخل  يف  املواطنني 

عليهم »الذئاب املنفردة«.

األوروبية:  االقتصادية  الرشكات  استهداف  جـ- 
األهداف  أحد  األوروبية  االقتصادية  الرشكات  تعترب 
تنظيم  جانب  من  خاص  باهتامم  حتظى  أن  يمكن  التي 
نقل  وخطوط  النفط  رشكات  خاص  وبشكل  »داعش« 
األوروبية  الرشكات  من  العديد  تعمل  حيث  النفط، 
وبشكل خاص الربيطانية والفرنسية يف جمال النفط بدول 
الفرنسية  االتصاالت  رشكات  بجانب  األوسط  الرشق 
الرشق  دول  من  العديد  يف  تتواجد  والتي  والربيطانية 

األوسط ومنها بعض دول الساحل والصحراء. 

االجتاهات الرئيسية ملسارات حترك تنظيم »القاعدة« خالل 
عام  2021

مل ختتلف االجتاهات الرئيسية لتنظيم »القاعدة« خالل عام 
2021، عام كان عليه التنظيم خالل عام 2020، سواء 
املركزي  التنظيم  لنشاط  »املقصود«  االختفاء  حيث  من 
نشاط  يف  الشديد  الرتاجع  حيث  من  أو  أفغانستان،  يف 
اليمن والساحل األفريقي وسوريا.  التنظيم بدول  أفرع 
ويتمثل املتغري الرئييس يف عام 2021 يف الرتاجع يف عدد 
التي  املجاهدين«-  »شباب  حلركة  اإلرهابية  العمليات 

تتبع »القاعدة«- يف الصومال مقارنة باألعوام السابقة.

لتنظيم  اإلرهابية  العمليات  عدد  رصد  عن  وبعيدًا 
أو عىل مستوى  املركزي  املستوى  »القاعدة«، سواء عىل 
التنظيم املختلفة، فإن هناك بعض االجتاهات التي  أفرع 
جوهريًا  متغريًا  شكلت   ،2021 عام  خالل  ظهرت 
قبول  يف  تتمثل  »القاعدة«  تنظيم  واسرتاتيجية  أداء  يف 
تنظيم »نرصة اإلسالم واملسلمني« يف الساحل االفريقي 
املسار  وهو  املالية،  احلكومة  مع  حوار  يف  االنخراط 

تحركات ومسارات محتملة  للتنظيمات االرهابية
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الذي يمكن أن يطلق عليه »املسار الطالباين«، عىل نحو 
يف  اإلرهابية  التنظيامت  خريطة  صياغة  يعيد  أن  يمكن 
املنطقة، فضاًل عن تكتيكات املواجهة والتعامل مع هذه 

التنظيامت يف العديد من دول العامل. 

هذا املسار يأيت يف ظل حرص الواليات املتحدة االمريكية 
سواء  »القاعدة«،  تنظيم  قيادات  استهداف  عىل  وفرنسا 
أفرع  قيادات  مستوى  عىل  أو  املركزي  املستوى  عىل 
وبشكل  أثر  ما  وهو  اإلقليم،  بدول  املختلفة  التنظيم 
كبري عىل فاعلية ونشاط بعض أفرع تنظيم »القاعدة« كام 
العريب  واملغرب  اليمن  يف  التنظيم  ألفرع  بالنسبة  حدث 

ومنطقة الساحل وسوريا. 

االجتاهات املحتملة لتنظيم »القاعدة« خالل عام 2022
عىل  رئيسية  تداعيات  التطورات  هذه  تفرض  قد 
اجلديد،  العام  يف  »القاعدة«  لتنظيم  املحتملة  االجتاهات 

وتتمثل أبرز تلك التداعيات يف:

»القاعدة«  تنظيم  شهد  حمتملة:  انشقاقات  حدوث   -1
من  األمريكي  االنسحاب  أعقاب  يف  عدة  خالفات 
يف  السلطة  إىل  »طالبان«  حركة  ووصول  أفغانستان 
للواليات  »طالبان«  حركة  تعهدات  نتيجة  كابول، 
بتهديد  »القاعدة«  تنظيم  قيام  بمنع  األمريكية  املتحدة 
العديد  رفضته  ما  وهو  األمريكية،  املصالح  واستهداف 
الرفض  هلذا  الرتويج  وتم  »القاعدة«،  تنظيم  قواعد  من 
من قبل بعض أعضاء تنظيم »حراس الدين« يف سوريا، 

تنظيم  أفرع  قيادات  بعض  سارعت  الذي  الوقت  يف 
بسيطرهتا  »طالبان«  حلركة  التهنئة  تقديم  إىل  »القاعدة« 
عىل احلكم يف كابول كام حدث من فرع التنظيم يف اليمن 
الذي دفع العديد من عنارص التنظيم إىل االنسحاب منه، 
 ،2022 عام  خالل  يتكرر  أن  يمكن  الذي  املشهد  وهو 
فك  عرب  كاملة  أفرع  انسحاب  إىل  يؤدي  أن  يمكن  بل 
أفغانستان،  يف  »القاعدة«  تنظيم  مع  التنظيمي  االرتباط 
وخصوصًا وأن حالة الرفض تتزامن مع حالة الغموض 
املحيط بمصري زعيم التنظيم أيمن الظواهري، مع توقف 
بياناته اإلعالمية  التنظيم املركزي سواء عرب  كامل ألداء 

أو من خالل نشاطه العمليايت. 

2- انخراط بعض أفرع التنظيم يف حوار مع احلكومات 
لبعض  انخراطًا   2022 عام  يشهد  أن  يمكن  املركزية: 
أفرع تنظيم »القاعدة« يف بعض دول اإلقليم، وخصوصًا 
احلكومات  مع  مبارش  بشكل  سواء  حوار  يف  أفريقيا، 
املركزية أو بطرق غري مبارشة مع قوى دولية، اعتامدًا عىل 

نجاح النموذج الطالباين خالل عام 2021. 

واجلامعات  التنظيامت  خريطة  تشهد  سوف  املجمل،  يف 
حيتمل  التي  التحوالت  من  العديد  اإلقليم  يف  اإلرهابية 
بعض  تصاعد  عرب  سواء   ،2022 عام  خالل  حدوثها 
التنظيامت اإلرهابية، أو من خالل االنخراط يف جوالت 
أن  ما يمكن  املركزية، وهو  الدول  من احلوار مع بعض 
اإلقليم  يف  اإلرهابية  التنظيامت  خريطة  صياغة  يعيد 

والعامل خالل الفرتة املقبلة. 
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يمثل احلديث عن اليمني املتطرف يف أوروبا أمرًا شائكًا 
للغاية، ألهنا مساحة رمادية ختتلط فيها ثالث مستويات: 
اليمني  أحزاب  يف  املتمثلة  الرشعية  السياسية  املامرسة 
الفكرى  والتطرف  الشعبوية،  واألحزاب  املتطرف 
عىل  به  مسموح  ولكنه  للقانون  املخالف  واللفظى 
دون  االجتامعى  التواصل  ووسائل  االنرتنت  منصات 
حد  إىل  تصل  التي  العنيفة  واهلجامت  ندر،  ما  إال  منعه 

الوصف باإلرهاب.

إن اخلط الفاصل ال يكون دائاًم هبذا الوضوح، حيث أن 
مفردات اخلطاب الشعبوى والعنرصى الذى يستخدمه 
ممثلو األحزاب اليمينية املتطرفة يف أوروبا تتشابه إىل حد 
اليمينية  اجلامعات  وقواعد  قيادات  خطابات  مع  كبري 
بعضها مؤخرًا،  بدأت احلكومات بحظر  والتي  املتطرفة 
اإلرهاب  عمليات  منفذى  منشورات  مع  تتقاطع  كام 

األبيض، الذى بات األخطر واألكثر عددًا يف أوروبا.

الفرتة  هي  ترامب  لدونالد  الرئاسية  الفرتة  كانت 
يف  املتطرف  اليمني  وتنظيامت  مجاعات  لنمو  الذهبية 
االنرتنت  استخدام  يف  التوسع  ظل  ىف  خاصة  أوروبا، 
من  أكرب  عدد  حشد  يف  االجتامعى  التواصل  ووسائل 
منها  والتي  العديدة،  املتطرف  اليمني  ألفكار  املؤيدين 
نظرية »سمو العرق األبيض« ونظرية املؤامرة عىل نقاءه 
يف  واالعتقاد  العظيم«  »اإلحالل  نظرية  يف  تتبلور  التي 
وإعادهتم  والالجئني  املهاجرين  من  التخلص  حتمية 
للتعدد  رافضة  مواقف  واختاذ  األصلية  أوطاهنم  إىل 
الدينية  املامرسات  قبول  فيه  بام  الثقايف  والتسامح 
احلركات  معاداة  عن  فضاًل  اإلسالمية،  وخاصة 
جانب  إىل  واحلريات.  املرأة  بحقوق  املطالبة  واألفكار 
املتطرف  اليمني  خطاب  من  كبري  جزء  تركز  ذلك  كل 
الدول وتقويض دور  مبدأ سيادة  إعالء  أوروبا عىل  يف 

االحتاد األوروبى. 

املتطرف  اليمني  متدد  املاضية  الست  السنوات  وخالل 
الربملانية،  أو  الرئاسية  االنتخابات  مستوى  عىل  سواء 
االنرتنت  عىل  أفكاره  نرش  مستوى  عىل  صوته  عال  كام 

ووسائل اإلعالم، وأيضًا من خالل تنفيذ عمليات عنف 
أو  الالجئني  من  أو  األوروبية  األقليات  مواطني  ضد 

طالبى اللجوء.

إىل وجود دعم  واألوروبية  األمريكية  التقارير  تشري  كام 
روسى قوى جلامعات وتنظيامت اليمني املتطرف، ودور 
األوروبى  املزاج  هتيئة  عىل  تساعد  التى  األخبار  نرش  يف 
العام لتقبل تلك األفكار والتصويت لألحزاب الشعبوية 
واملتطرفة بداًل من أحزاب اليمني واليسار التقليدية، بل 
أساس  عىل  إرهابية  عمليات  الرتكاب  املربر  وإعطاء 

تلك األفكار.

وعىل الرغم من هذا التقدم، إال أن عددًا من استطالعات 
تشهد  منذ 2020  بدأت  التي  الفرتة  أن  إىل  تشري  الرأى 
بالتصويت  االنتخابى  املزاج  يف  طفيف  ولو  تراجعًا 
لألحزاب الشعبوية. لكن يظل خطر تداعيات االنتشار 
الكبري ألفكار اليمني املتطرف العنرصية والتي حتض عىل 
ألن  وذلك  القادمة،  الفرتة  خالل  وكبريًا  قائاًم  الكراهية 
بدراسة  مهتمة  لسنوات  ظلت  الغربية  األمنية  األجهزة 
وتتبع ظاهرة التطرف اإلسالمى العنيف ضاربة بعرض 
أخطر  أمنى  هتديد  تنامى  من  التحذيرات  كافة  احلائط 

ناشئ من الداخل.

اليمني املتطرف واملزاج االنتخابى األوروبى
ألحزاب  الالفت  الصعود  عام  هو   ،2019 عام  كان 
انتخابات االحتاد األوروبى  املتطرف وخاصة يف  اليمني 
يف  فازت  حيث  مقعد،   105 عىل  فيها  حصلت  التى 
الربملانية لالحتاد يف ثالث دول كربى وهى  االنتخابات 
ثمة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  وإيطاليا.  وبريطانيا  فرنسا 
اليمني  ألحزاب  السياسية  املكاسب  يف  حدث  تراجعًا 
انتهى حكم رئيسني  املتطرف خالل عام 2021، حيث 
بويكو  البلغارى  الرئيس  األول،  أوروبا:  يف  شعبويني 
يف  منصبه  من  إلقالته  التصويت  تم  الذي  بوريسوف، 
بابيس  أندريه  التشيكى  الرئيس  والثانى،  أبريل 2021. 

بعد خسارته يف االنتخابات األخرية.



40

قبل  من   2021 نوفمرب  يف  ُنرش  استطالع  أظهر  وقد 
أن   You Gov الربيطانية  الرأى  استطالع  مؤسسة 
عىل  أوروبية  دول   10 يف  انخفض  قد  الشعبوي  الدعم 
املاضية، مما يشري إىل أن اجلاذبية  الثالث  السنوات  مدى 
يف  ذروهتا  بلغت  قد  تكون  ربام  للشعبوية  االنتخابية 

2019، ثم أخذت يف االنخفاض تدرجييًا. 

التي  الرأى  استطالعات  أشارت  ذاته،  السياق  وىف 
أيضًا  أملانيا  ومقرها   Europe Elects مؤسسة  مجعتها 
أقىص  من  الشعبويني،  دعم  يف  انخفاض  حدوث  إىل 
األحزاب  شعبية  تراجع  مع  املتطرف،  واليسار  اليمني 
الشعبوية يف 10 دول أوروبية وزيادة يف ثالث دول فقط 

هى هولندا والربتغال وقربص.)1(

والشعبوية  املتطرف  اليمني  أحزاب  أن  يبدو  املقابل،  يف 
يف  صفوفها  توحيد  باجتاه  خطوات  تأخذ  األوروبية 
برملان االحتاد األوروبى، فقد شهدت العاصمة البولندية 
األحزاب  لتلك  مؤمترًا   ،2021 ديسمرب   4 يف  وارسو 
يف  التصويت  بشأن  والتنسيق  صفوفها  توحيد  هبدف 
يف  الدول  سيادة  محاية  مثل  هلا  بالنسبة  اهلامة  القضايا 
غري  اهلجرة  من  واملوقف  األوروبى  االحتاد  مواجهة 

النظامية.

فكتور  املجري  الوزراء  رئيس  املحادثات  يف  وشارك 
اليميني  الوطني  التجمع  حزب  وزعيمة  أوربان، 
القانون  حزب  ورئيس  لوبن،  مارين  فرنسا  يف  املتطرف 
ياروسال  بولندا  يف  احلاكم  اليميني  الشعبوي  والعدالة 
بني  نزاع  خضم  يف  املؤمتر  هذا  جاء  وقد  فكاتشينسكي. 
بولندا واملجر من جهة، واالحتاد األورويب الذي يتحفظ 
»كوفيد-19«  آثار  من  للتعايف  خمصصة  أموال  عىل 

االقتصادية للبلدين، من جهة أخرى.

بتقويض  األوروبى  االحتاد  وبودابست،  وارسو  وتتهم 
سيادهتام، بينام أكد االحتاد األوروبى أن البلدين يشهدان 

تراجعًا يف احلريات والديمقراطية.)2(

الدور الروسى يف دعم اليمني املتطرف
الذى  الدور  عن  مطواًل  تقريرًا  سرتاتفور  مركز  أصدر 
املتطرف  اليمني  تيارات  به روسيا مؤخرًا من دعم  تقوم 
املثال،  سبيل  عىل  الغربية.  الديمقراطيات  يف  والعنيف 
جمموعة   (RIM( الروسية  اإلمرباطورية  احلركة  ُتعد 
قومية عنرصية متطرفة شبه عسكرية تسعى إىل العودة إىل 
الدولة اإلمرباطورية الروسية القيرصية. وعىل الرغم من 
ذلك، ال يزال الكرملني يسمح هلذه احلركة بإدارة مرافق 
معها  املتشاهبة  املجموعات  مع  والتواصل  التدريب 
السلطات  سمحت  املايض،  العقد  وخالل  اخلارج،  يف 
الروسية أيضًا للجهات اليمينية املحلية الفاعلة باستضافة 

اجتامعات داخل البالد مع نظرائِها األجانب.
الواليات  صنَّفت   ،2020 عام  يف  أنه  التقرير  وأوضح 
باعتبارهم  الروسية وقادهتا  املتحدة حركة اإلمرباطورية 
العنيفة  باألنشطة  اتصال احلركة  إرهابيني عامليني بسبب 
للمتطرفني اليمينيني يف اخلارج. وتضمنت هذه األنشطة 
توفري تدريب شبه عسكري لعنارص يمينية أجنبية، بام يف 
ذلك النازيون اجلدد الذين نفذوا سلسلة من التفجريات 

ضد الالجئني يف السويد. 
كام جاء يف التقرير أن األمن السويدي قد وجه اهتامات 
التي  السويد  انتخابات  يف  بالتدخل  روسية  لشخصيات 
أجريت يف عام 2018 – والتي حصل فيها حزب سيايس 
املقاعد  من  قيايس  عدد  عىل  جديدة  نازية  أصول  من 
الترشيعية – من خالل استغالل خماوف اهلجرة والرتويج 

للمشاعر املعادية لألجانب عىل شبكة اإلنرتنت.)3(
اجلنوبى الفقر  قانون  مركز  نرش  ذاته،  السياق  وىف 
يف  األمريكى   Southern Poverty Law Center
»يبدو  اسم  حتت  صوتية  وثائقية  سلسلة   2020 أكتوبر 
مثل الكراهية« )Sound Like Hate( تشمل 83 ساعة 
مؤسس  نازارو  رينالدو  بني  املرسبة  التسجيالت  من 
أحد  يف  جاء  حمتمل.  جمند   100 ونحو  بيز«  »ذا  مجاعة 
نازارو اهلارب واملقيم يف روسيا: »مهمتنا  أجزاءها قول 
الشبكات  عىل  والسيطرة  التدريب  إهنا  للغاية.  بسيطة 
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واالستعداد لالهنيار. نريد أن نكون جاهزين ومستعدين 
متامًا لالستفادة من أى فوىض أو فراغ ىف السلطة«.)4(

اليمني املتطرف وممارسة العنف
مجاعات  بسبب  خطريًا  أمنيًا  هتديدًا  أوروبا  تواجه 
وحركات اليمني املتطرف العنيف. ذلك الفكر املتطرف 
ارتكاب عنف شديد يصل إىل درجة  أصبح معتادًا عىل 
أو  عشوائي  قتل  عمليات  خالل  من  اهلوية  عىل  القتل 
اغتياالت لشخصيات مدنية غري مسلحة ومنهم أطفال، 
وبات الوجه األخطر للتطرف العنيف يف أوروبا وأمريكا 

الشاملية بال منازع يف اآلونة األخرية.

 ،2021 لعام  أوروبا  يف  اإلرهاب  مؤرش  لتقرير  ووفقًا 
مكافحة  لدراسات  األوروبى  املركز  عن  الصادر 
متكنت  قد  الربيطانية  األمنية  األجهزة  فإن  اإلرهاب، 
خالل السنوات األربع املاضية من تعطيل 10 عمليات 
وزير  أعلن  فيام  عملية.   29 أصل  من  إرهابية  يمينية 
 23 أحبطت  أملانيا  أن  هيوفر  هورستز  األملاين  الداخلية 
هجومًا إرهابيًا خالل السنوات املاضية. وأعلنت الوزارة 
بني  ما  لإلسالم  معادية  جريمة   212 شهدت  أملانيا  أن 
النصف  خالل  عبادهتم  أماكن  أو  املسلمني  عىل  هجوم 
األول من عام 2021. لكن الرقم يمثل نصف احلوادث 

التي متت يف نفس الفرتة خالل عام 2020.

أملانيا،  يف  الدستور«  حلامية  االحتادية  »اهليئة  أعلنت  كام 
ارتفاع عدد  يونيو 2021، عن  يوم 15  تقرير نرشته  يف 
املتطرف  اليميني  للتيار  انتامئهم  املحتمل  األشخاص 
شخص.  و300  ألف   33 إىل  ووصل   ،%3.8 بنسبة 
وجاء يف تقييم اهليئة أن 40% تقريبًا من هؤالء األشخاص 
مروجون  أو  بالعنف  »يتسمون  أهنم  عىل  اهليئة  تصنفهم 

للعنف أو داعمون للعنف أو مؤيدون للعنف«.

وىف هذا السياق، كشف تقرير لالستخبارات البلجيكية 
نمط  بتغيري  بدأ  الغربية  أوروبا  يف  املتطرف  اليمني  أن 
أنشطته، وأن قيادات بعض جمموعاته املتطرفة بدأت بأمر 
بطرق  أسلحة  وحيازة  الرماية  عىل  بالتدريب  عنارصها 

قانونية أو غري قانونية، باإلضافة إىل تغيريات جذرية يف 
التواصل االجتامعي  التقرير إىل أن وسائل  بنيته. وأشار 
ومواقع االنرتنت صّعدت من خطابات اليمني املتطرف، 
وباتت وسائط مهمة يف الدعاية وكسب مؤيدين جدد.)5(

تأثريات عىل مسلمى أوروبا وطالبى اللجوء 
تأتى مسألة احلفاظ عىل اهلوية وتصدير فكرة اخلوف من 
تكاثر أعداد املسلمني يف أوروبا عىل تغري اهلوية والطابع 
األوروبى عىل قائمة أولويات أحزاب وحركات اليمني 
لقبول  ورافضة  متشددة  مواقف  تتبنى  التى  املتطرف، 
طلبات اللجوء بل والدعوة إىل إعادة الالجئني إىل دوهلم 
حتى وإن مثل هذا خطرًا عليهم. ويكمن اخلطر احلقيقى 
املشهد  متابعة  ألن  األفكار  تلك  وترديد  وجود  يف 
حتى  أنه  تكشف  أوروبا  دول  يف  واالنتخابى  السياسى 
السلطة إال أهنا ختلق  اليمينية إىل  وإن مل تصل األحزاب 
تلك  للمزايدة عليها يف  مناخًا حمفزًا لألحزاب األخرى 
النزعات  ذوى  الناخبني  أصوات  كسب  هبدف  امللفات 

القومية واليمينية. 

عىل  وخاصة   19 كوفيد-  جائحة  تداعيات  ظل  وىف 
تصبح  احلكومية،  السياسات  يف  األوروبى  املواطن  ثقة 
الفرصة سانحة لرواج الدعاية االلكرتونية املناهضة لتيار 
الوسط الذى حتكم يف مقاليد احلكم يف دول أوروبا خالل 
بطرفيه  ظل  الذى  التيار  ذلك  املاضية،  الطويلة  العقود 
الديمقراطية  لقيم  الرئيسى  الضامن  واليمينى  اليسارى 
مناخ  الثقافية وقبول اآلخر وتوفري  والتعددية  والليربالية 
آمن لألقليات املسلمة وقبول املهاجرين من دول اجلنوب، 

وكذلك الدافع وراء نجاح جتربة االحتاد األوروبى.

لكن تدهور األوضاع االقتصادية وارتفاع نسب البطالة 
املالئم  املناخ  كان  النمو  معدالت  وتراجع  والتضخم 
وأيضًا  بل  األوروبى  واالحتاد  العوملة  قيم  بريق  خلفوت 
التقليدية، ومن ثم  السياسية  الثقة من األحزاب  سحب 
املتطرف  اليمني  أفكار  وخاصة  املتطرفة  األفكار  رواج 
احلدود  وغلق  القومية  الدولة  إىل  العودة  إىل  تدعو  التي 
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والالجئني  املهاجرين  وحتميل  بل  الالجئني  ورفض 
أسباب األزمات االقتصادية. 

تزايد  إىل   2021 يف  الصادرة  التقارير  تشري  ثم  ومن 
نظريات  وأنصار  األبيض  العرق  تفوق  دعاة  استغالل 
املؤامرة من أتباع اليمني املتطرف استمرار تلك الظروف 
لتوسيع عمليات جتنيد  السياسية واالقتصادية والصحية 
أتباع جدد وتوسيع نطاق عملياهتم اإلرهابية، مما قد جيعله 
التحدى األهم واألخطر للدول األوروبية ويشكل هؤالء 
أجريت  التي  والتحقيقات  االعتقاالت  عدد  بحسب   -
اإلسالميني  املتطرفني  من  أكرب  داخليًا  هتديدًا  مؤخرًا- 
أهنم  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  األمنية،  لألجهزة  بالنسبة 
بإمكاهنم العمل بشكل أكثر سهولة داخل منظامت أوروبية 

هلا ثقافات وقيادات أكثر تقباًل لبعٍض من أفكارهم.)6(

خامتة
استطالعات  كانت  إذا  حتى  إنه  القول  يمكن  وأخريًا، 
التصويت  نسب  يف  طفيف  ولو  تراجع  إىل  تشري  الرأى 

لتلك األحزاب، إال أن املناخ الذى هيأته تلك األحزاب 
من  أو  السياسى  العمل  دوائر  إىل  منها  وصل  من  سواء 
بوصفها  واخلطب  بالترصحيات  اإلدالء  فرصة  له  كانت 
كبريًا  دعاًم  قدم  املناخ  ذلك  رشعية،  معارضة  أحزاب 
لنمو احلركات اليمينية املتطرفة العنيفة وساهم يف توجيه 
الثقافة السياسية يف الدول األوروبية نحو رفض األقليات 
الثقايف والدينى وكذلك اختاذ مواقف عدائية  والتسامح 
جتاه الالجئني وخاصة املسلمني منهم، والتشكيك الدائم 
يف االحتاد األوروبى واإلعالء من النزاعات القومية التي 
طاملا كانت سببًا يف حروب وعنف واسع النطاق شهدته 

أوروبا خالل النصف األول من القرن العرشين.
زيادة  هو   2022 توقعات  يف  األخطر  يظل  ثم  ومن 
»اإلرهابيني  اسم  األوروبية  الدول  عليه  تطلق  ما  عدد 
املحتملني«، ولكن هذه املرة من طرف اليمينيني املتطرفني 
احتامالت  زيادة  وأيضًا  املتطرفني.  اإلسالميني  وليس 
ضد  وخاصة  أوروبا  يف  أبيض  إرهاب  عمليات  وقوع 

الالجئني أو طالبى اللجوء.

مستقبل اليمين المتطرف في أوروبا
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بتقلبات  األخريين  العامني  خالل  العاملي  االقتصاد  مر 
عام  يف  كوفيد-19  وباء  تفيش  نتيجة  ورسيعة،  حادة 
لالقتصاد  إغالق  إجراءات  من  صاحبه  وما   ،2020
منذ  األسوأ  من  هو  انكامش  يف  تسببت  ألشهر،  العاملي 
عام  يف  األنشطة  أغلب  فتح  إعادة  أعقبه  طويلة،  عقود 
عقود.  منذ  كذلك،  األقوى  هو  نموًا  أنتج  بام   ،2021
جديدة  متحورة  سالالت  ظهرت  الفرتة  هذه  وخالل 
من فريوس كوفيد-19، تسببت يف موجات متتالية من 
للسيطرة  العامل  حول  متفرقة  ومدن  بلدان  يف  اإلغالق، 
عىل انتشارها، ومع ظهور ساللة أوميكرون قبل أسابيع، 

تبنت العديد من البلدان إجراءات احرتازية مشددة.

ويف حماولة استرشاف أداء االقتصاد العاملي خالل العام 
اجلديد، 2022، فإن هذه البيئة التي يشوهبا عدم اليقني، 
كان  ولو  حتى  املتكرر،  اإلغالق  احتاملية  بسبب  خاصة 
يف مناطق جزئية، جتعل من توقع مسار االقتصاد العاملي 
بوضوح  متيل  التوقعات  كانت  أن  بعد  معقدة،  مهمة 
للتفاؤل قبل أشهر، بخصوص امتداد التعايف الذى شهده 

عام 2021 املنتهي، إىل األعوام القليلة املقبلة.

مسار التعايف
العاملي نموًا قويًا يف عام 2021، وصل  حقق االقتصاد 
القيايس  االنكامش  بعد   ،%5.9 إىل  للتقديرات  وفقًا 
ومساعدة  حتفيز  بحزم  مدفوعًا   ،2020 عام  خالل 
دوالر  تريليون   20 إىل  وصلت  مسبوقة،  غري  حكومية 
قبل   2019 عام  يف  العاملي  الناتج  ربع  أي  تقريبًا)1(، 
الطلب،  نمو  واستمرار  الزخم  هبذا  ومدفوعة  األزمة، 
وتشري أحدث توقعات صندوق النقد الدويل إىل استمرار 

النمو اإلجيايب القوي يف العام اجلديد  2022، من خالل 
معدل نمو للناتج العاملي قد يصل إىل 4.9% تقريبًا، وهو 
إن كان أقل من العام املنقيض، إال أنه يظل املعدل األعىل 

خالل عقد عىل األقل.)2(

باألسعار  العاملي  الناتج  فإن  التوقعات،  هلذه  ووفقًا 
الثابتة، من املفرتض أن يتعاىف يف عام 2022، ويستعيد 
املستوى الذي كان من املرجح أن يصل إليه خالل العام، 
إن  ذلك  ويعد  باألساس.  كوفيد-19  أزمة  تقع  مل  إن 
يف  العاملية  املالية  باألزمة  باملقارنة  خاصة  إنجازًا،  حتقق 
عام 2008، والتي مل يستعد االقتصاد العاملي حتى اآلن، 
مستويات الناتج املحتملة التي كان من املرجح أن يصل 

إليها إذا مل تندلع األزمة.

التعايف بني  التايل هذا الفارق يف مسار   ويوضح الشكل 
أزمة كوفيد-19، واألزمة املالية العاملية، من خالل توقع 
القيمة املحتملة للناتج العاملي باألسعار الثابتة يف األعوام 
من 2020 وحتى 2022، قياسًا عىل خط اجتاه الفرتة بني 
منذ  للناتج  املحتملة  القيمة  وكذلك  و2019،   2009
عام 2008، قياسًا عىل خط االجتاه خالل العقد ونصف 
تقريبًا السابقني لألزمة املالية العاملية. وكام هو واضح من 
الشكل، فإن خط اجتاه الناتج العاملي منذ األزمة العاملية 
كوفيد-19،  جائحة  بسبب   2020 عام  يف  انكرس  قد 
اجلديد،  العام  يف  املنحى  هذا  يستعيد  أن  املتوقع  ومن 
الذي  امُلحتمل  اخلط  دون  العاملي  الناتج  يستمر  يف حني 
انكرس مع األزمة املالية قبل أكثر من عقٍد، والذي يشري 
األزمة  منذ  الفعيل  الناتج  خط  وبني  بينه  الفارق  بالتايل 
الناتج املحتمل،  الرتاكمية يف  العاملية، إىل اخلسارة  املالية 

منذ ذلك احلني.
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عام  خالل  العامل  حول  االنكامش  حدة  تباينت  وكام 
2020، ذروة أزمة كوفيد-19، فقد تباين كذلك التعايف 
ذلك  يستمر  أن  أيضًا  املتوقع  ومن  املنقيض،  العام  خالل 
خالل العام اجلديد. فمن امُلتوقع عىل سبيل املثال أن حتقق 
يصل   2022 عام  يف  نموًا  الدخل  مرتفعة  االقتصادات 
انكمشت  كانت  أن  بعد  وذلك   ،%4.5 إىل  املجمل  يف 
بالنسبة ذاهتا خالل عام 2020. وعىل اجلانب اآلخر، فإن 
وفقًا  تنمو  قد  الدخل،  ومنخفضة  متوسطة  االقتصادات 
لتوقعات صندوق النقد الدويل، بـ 5.1% يف العام اجلديد، 

يف حني كانت قد انكمشت بـ -2.1% يف عام 2020. 

الواليات  اقتصاد  فإن  اجلامعة،  التصنيفات  وضمن هذه 
املتحدة، من امُلتوقع أن ينمو يف عام 2022، بـ 5.2%، يف 
حني ُيتوقع أن يصل معدل نمو منطقة اليورو إىل %4.3، 
واليابان إىل 3.2%، واململكة املتحدة إىل 5%. ويف الوقت 
العام  يف  الصيني  االقتصاد  ينمو  أن  امُلتوقع  فمن  ذاته، 
االقتصادات  من  واحد  وهو   ،%5.6 بمعدل  اجلديد 
املعدودة حول العامل، التي مل تنكمش خالل عام 2020، 
أن  امُلتوقع  فمن  وكذلك،  فحسب.  نموها  تباطأ  ولكن 
حيقق االقتصاد اهلندي نموًا يصل إىل 8.5%، وأن ينمو 

اقتصاد الربازيل بـ 1.5%، خالل عام 2022.)3(

شكل )1( :الناتج اإلمجايل العاملي باألسعار الثابتة )مليار دوالر أمريكي(
القيم احلقيقية وخطوط االجتاه )خالل الفرتة 1٩٨٩ - 2022(

املصدر: أعده الباحث باستخدام االنحدار اخلطي، بناًء عىل بيانات قاعدة بيانات البنك الدويل، وتوقعات صندوق النقد الدويل.

تحديات معقدة  لالقتصاد العالمي
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للناتج  القوي  للنمو  امُلتوقع  االستمرار  مع  وبالتزامن 
امُلتوقع أيضًا أن تستمر  العاملي خالل عام 2022، فمن 
حركة التجارة العاملية يف التعايف الذي بدأته عام 2021، 
بسبب  التجارة،  عىل  تأثريًا  األسوأ  من  كانت  أزمة  بعد 
إجراءات اإلغالق التي عطلت تدفق السلع واخلدمات 
واألفراد حول العامل. ففي حني انكمشت حركة التجارة 
العاملية يف عام 2020، بمعدل -8.2%، إال أهنا حققت 
نموًا إجيابيًا بمعدل 9.7% يف عام 2021، ومن امُلتوقع 

خالل العام اجلديد، أن تنمو بـ %6.7.)4(

املخاطر املحتملة
من  عددًا  إليها،  امُلشار  املتفائلة  التوقعات  هذه  تواجه 
املخاطر التي هتدد االقتصاد العاملي خالل العام اجلديد، 
واستمرار  العاملي،  التعايف  تباطؤ  إىل  تؤدي  قد  والتي 
ُطبقت  التي  والسياسات  كوفيد-19،  أزمة  تبعات 
أوىل  فإن  اإلشارة،  متت  وكام  ثالث.  عام  إىل  ملواجهتها، 
من  اجلديدة  والسالالت  املوجات  هي  املخاطر  هذه 
فرض  إعادة  إىل  تؤدي  قد  والتي  كوفيد-19،  فريوس 
بالفعل  حيدث  ما  وهو  العامل،  حول  إغالق  إجراءات 
حاليًا يف عدد من البلدان، خاصة يف أوروبا، وسط تفيش 
ساللة أوميكرون املكتشفة حديثة، وإن كانت إجراءات 
اإلغالق ما تزال أخف وطأة وأصغر نطاقًا مما تم تطبيقه 

يف عام 2020، مع بداية تفيش الوباء.

العام  إىل  امتد  إذا  اإلغالق،  إجراءات  جتدد  وسيؤدي 
اإلمداد  وسالسل  التوريد  أزمات  تفاقم  إىل  اجلديد، 
الوسيطة  والسلع  اخلام  للمواد  نقص  من  العاملية، 
واخلدمات. وسيضعف ذلك بصورة أساسية من حركة 
التجارة العاملية ونمو االقتصاد العاملي، كام حدث خالل 
عام 2020، ولكن عالوة عىل ذلك، فإنه سيؤدي أيضًا 
إىل استمرار الزيادة الرسيعة يف معدل التضخم، بام هيدد 
تضخمي  ركود  مرحلة  إىل  العاملي  االقتصاد  بدخول 

.(Stagflation(

العاملي  الطلب  استمرار  خلفية  عىل  اخلطر  ذلك  ويأيت   

بحزم  مدفوعًا  العائيل،  القطاع  من  خاصة  املرتفع، 
حتفز  والتي  املسبوقة،  غري  احلكومية  والتحفيز  املساعدة 
اإلنفاق، يف ظل نقص املعروض بسبب أزمات التوريد. 
وخالل العام 2021، فقد وصل معدل التضخم بالفعل 
إىل 4.3%، وهو أعىل معدل منذ عقد تقريبًا، بسبب هذه 
العوامل، وكان من امُلتوقع أن يرتاجع إىل 3.8% خالل 
هتدد  باتت  إليها  امُلشار  املخاطر  ولكن  اجلديد،  العام 

باستمرار صعود معدل التضخم العاملي.)5(

الطاقة  بأزمة  اجلديد،  العام  يف  التضخم  خماطر  وترتبط 
هناية  مع  خاصة  العامل،  حول  عدة  مناطق  رضبت  التي 
زيادة  من  حيتمه  وما  الشتاء  فصل  ودخول  احلايل،  العام 
األجواء،  باردة  البلدان  يف  للتدفئة  الطاقة  استهالك  يف 
االرتفاع  بسبب  ذلك  حدث  وقد  األوروبية.  خاصة 
الرسيع يف الطلب عىل الطاقة خالل عام 2021، بسبب 
إعادة فتح االقتصادي العاملي، والتي مل تستطع إمدادات 
وترية  تسارع  بسبب  خاصة  جماراهتا،  واملخزون  الطاقة 
بام  امللوثة،  الكربونية  الطاقة  مصادر  استخدام  من  احلد 
يشمل إغالق حمطات الكهرباء العاملة بالفحم، والعاملة 
بالطاقة النووية، وتقليص االستثامرات اجلديدة يف حقول 

النفط والغاز، وذلك خالل األعوام األخرية. 

الطاقة خالل  أسعار مصادر  إىل وصول  ذلك  أدى  وقد 
العام املنتهي إىل مستويات قياسية، فقد ارتفع سعر النفط 
إىل أعىل مستوى منذ 7 سنوات، خالل األسابيع األخرية، 
إىل أعىل  الطبيعي والفحم  الغاز  يف حني وصلت أسعار 
التوقعات باستمرار أزمة  مستوياهتا عىل اإلطالق. ومع 
االستجابة  بسبب  أيضًا،  املقبل  العام  خالل  هذه  الطاقة 
سنوات  بضعة  تستغرق  قد  التي  لإلمدادات،  املتأخرة 
القيود  استمرار  مع  جديدة،  استثامرات  الحتياجها 
خالل  حتى  الكربونية  الطاقة  عىل  البيئية  اإلجرائية 
يف  التضخمية  الضغوط  من  يعزز  قد  هذا  فإن  األزمة، 
التضخمي  الركود  شبح  من  وجيعل  الدويل،  االقتصاد 

أكثر واقعية.

وملواجهة خماطر التضخم خالل العام املقبل، فمن امُلتوقع 
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الغنية عىل وجه  البنوك املركزية، يف االقتصادات  أن تبدأ 
الطلب، وهو  الفائدة، إلبطاء  اخلصوص، يف رفع أسعار 
األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  عليه  يقدم  أن  ُينتظر  ما 
يلجأ  بأن  احتاملية  مع  اجلديد،  العام  خالل  مرة  من  أكثر 
البنك املركزي األورويب خلطوة مماثلة، بعد أن كان أشار 
وقبل  عام 2023.  قبل  الفائدة  أسعار  رفع  نيته  عدم  إىل 
اإلنجليزي  املركزي  البنك  أقدم  أيام، يف خطوة مفاجئة، 
بالفعل عىل رفع سعر الفائدة إىل 0.25% ملواجهة ارتفاع 
التضخم، وهو ما قد ُينبِئ برفعه جمددًا خالل العام اجلديد.
ومن شأن خطوات كهذه، أن ُتبِطئ نمو االقتصاد العاملي 
يف العام اجلديد، ولكن نجاحها يف هدفها األسايس، إبطاء 
مقدمتها  ويف  األخرى،  باإلشكاليات  سريتبط  التضخم، 
عىل  عالوة  ولكن  اإلغالق.  وموجات  التوريد  أزمات 
ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يف االقتصادات الغنية، من 
املالية إىل هذه  شأنه أيضًا أن يوجه تدفقات االستثامرات 
الدخل.  ومتوسطة  منخفضة  عن  عوضًا  االقتصادات، 
وتعتمد االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل عىل هذه 
التدفقات يف الوفاء باحتياجاهتا من النقد األجنبي، لسداد 
أزمة  بسبب  تسارعت  التي  اخلارجية،  ديوهنا  مدفوعات 
واخلدمات.  السلع  من  وارداهتا  متويل  ويف  كوفيد-19، 
لذا، فإن تراجع هذه التدفقات من شأنه أن يعزز من خماطر 
أزمات الديون يف هذه االقتصادات خالل العام اجلديد، 

إن مل يتم معاجلة هذا الوضع من قبل األطراف الدائنة.

خامتة
خالل األشهر األخرية من العام 2021، تراجع التفاؤل 
عىل  اجلديد،  العام  إىل  العاملي  االقتصاد  تعايف  بامتداد 

خلفية خماطر الركود التضخمي وأسبابه املتشابكة املشار 
إليها بإجياز. ويكمن اخلطر األكرب يف تباطؤ النمو العاملي 
خالل عام 2022، يف كون تعايف النمو الذى شهده العام 
بسبب  التشغيل،  يف  مماثل  بتعاٍف  يقرتن  مل  له،  السابق 
اعتامده عىل حزم املساعدة والتحفيز، وليس األجور، فقد 
استمر نقص عدد ساعات العمل يف عام 2021، عنها يف 
عام 2019 قبل األزمة، بام يساوي 100 مليون وظيفة 
العاملي  االقتصاد  دخول  فإن  وبالتايل،  كامل.)6(  بدوام 
العام اجلديد، سيقلص من فرص  يف ركود مبكر خالل 
التشغيل إىل مستويات ما قبل األزمة، وهو ما لن  تعايف 
يتم قبل عام 2023 عىل األقل وفقًا للتقديرات املعتمدة 

عىل السيناريوهات املتفائلة للنمو. )7(

العاملي عامًا جديدًا بتحديات  ولذلك، يواجه االقتصاد 
معقدة. وإلدارة مثل هذه املخاطر املتشابكة بأقل أرضار، 
من  فإنه  إليه،  املشار  التضخمي  الركود  شبح  لتجنب 
من  جديدة  موجات  جتنب  األول،  املقام  يف  الرضوري 
اللقاحات  تغطية  تعزيز  خالل  من  أمكن،  إن  اإلغالق 
املثبت فعاليتها، أو األدوية اجلديدة قيد التجربة. سيؤدي 
ذلك إىل ختفيف أزمات التوريد وزيادة املعروض، وبالتايل 
تقليص الضغوط التضخمية عىل االقتصاد العاملي، وهو 
ما سيقلل بدوره من التأثري السلبي املبارش وغري املبارش 
املركزية  البنوك  حاجة  طريق  عن  النمو،  عىل  للتضخم 
بام  الغنية،  االقتصادات  يف  خاصة  الفائدة،  أسعار  لرفع 
سيخفف أيضًا من خماطر الديون السيادية يف االقتصادات 
منخفضة ومتوسطة الدخل، ويسهم يف وضع االقتصاد 

العاملي عىل مسار تعاىٍف أكثر توازنًا واستقرارًا.

تحديات معقدة  لالقتصاد العالمي
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