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 1 العربية التنميةالتطورات الدولية االخرية واثرها على 

 2د. منري احلمش

 : مقدمة

يشهد العامل يف السنوات االخرية ، تطورات هامة من شأهنا إحداث تغريات و حتوالت 
توجهات  يفيف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، فضاًل عما ستحدثه 

املبادئ والقواعد اليت حتكم العالقات الدولية والنظام العاملي القائم حالياً على العوملة 
 وهيمنة الوالايت املتحدة األمريكية .

وسيكون للجانب االقتصادي مكان ابرز يف جمال التغريات خاصة يف اقتصادات 
تياجات تلبية احالدول الطاحمة اىل بناء اقتصاد تنموي مستقل وفعال وقادر على 

املساواة على اقتصاد حيقق العدالة و  إلقامةالتقدم والنهوض ويليب التطلعات اجملتمعية 
 حنو مستمر و مستقر .

 

 

 

 

 

                                                           
الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع االكااديمية العربية للعلوم  مهتقيورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السادس عشر الذي  1

 مصر . –القعلمين  –والتكنولوجيا والنقل البري 
 باحث اقتصادي عربي سوري .  –رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية  2
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 ستتوىل هذه الورقة عرض هذا املوضوع اهلام من خالل احملاور التالية : 

ر وستتوجه اىل القاء ضوء على حنو خمتص اهم التطورات الدولية الراهنة : –أواًل 
 اىل الظواهر التالية : 

 كوروان .   19جائحة كوفيد  – 1

 العملية العسكرية الروسية يف اوكرانيا وتداعياهتا . – 2

 االمريكية .  –الصينية  والعالقاتجزيرة اتيوان  – 3

 تغريات املناخ و البعد البيئي .  – 4

 ربية . التطورات يف املنطقة الع – 5

 الغربية .األمريكية  اثنياً : النظام العاملي القائم و مستقبل اهليمنة

 العربية .  التنميةاثلثاً : أثر التطورات على 

*  * * * * * 
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 أواًل : أهم التطورات الدولية الراهنة 

اود االشارة يف البداية اىل ان التطورات املبحوثه حتمل يف جنباهتا بعضًا من ماضيها  
كما تتضمن مالمح عن مستقبلها فهي سلسلة متصلة وعزهلا يف ُحقب معينة هو 

 الدراسة فقط  ألغراض

  19جائحة كوفيد  – 1

صدر عن منظمة الصحة العاملية بيااًن صنفت  2020مارس / آذار عام  11يف 
( جائحة عاملية بعد ان ظهر هذا الفريوس يف مدينة 19مبوجبه فريوس كوروان )كوفيد 

وانتشاره السريع واملخيف يف مجيع دول العامل مبا  2019ووهان الصينية اواخر عام 
 ها الوالايت املتحدة االمريكية . فيها الدول الصناعية املتقدمة وعلى رأس

ة من االرابك اىل حالوقد تسبب تصاعد حاالت االصابة وتزايد حاالت الوفاة ابلتايل 
يف الوسط الصحي واالداري على مستوى الدولة واالقليم والعامل وانعكس االرابك يف 

الوساط االدراسات والتصرحيات الصحية واحلكومية واالعالمية يف تبادل االهتامات يف 
احلكومية واالعالمية بني الوالايت املتحدة والصني ومنظمة الصحة العاملية حول 

 االسباب واسلوب املواجهة واللقاحات املناسبة .

وزاد من حدة االرتباك النتائج الكارثية الناجتة عن بعض اساليب املواجهة وخاصة 
ة سل االمداد )خاصحاالت االغالق والعزل االجتماعي وتقييد احلركة وتوقف سال

 .  وأمن الطاقة الطاقة والغذاء( وأتثري ذلك على حالة األمن الغذائي

حيث اصبحت البشرية تواجه اكرب حتٍد منذ احلرب العاملية الثانية فهذا الفريوس ال 
يعرف احلدود ومل ينحو منه اي بلد او اقليم ويكاد جيمع اخلرباء أبن آاثره االقتصادية 

 ياسية ستمتد اىل سنوات قادمة . واالجتماعية والس



4 
 

ولعل أهم ما طرحته أزمة اجلائحة من خالل عالقتها ابلدولة ووظائفها ارتباطها ايضاً 
مع الغذائي( وما حييط ابلفرد واجملت االمن همبفهوم محاية االمن االنساين )ومن ضمن

لدولية ايف ظل العالقات تمع االنساين أو خماطر هتدد امن وسالمة اجمل من هتديدات
السائدة والقواعد اليت حتكم النظام العاملي الذي هتيمن عليه الوالايت املتحدة 
األمريكية األمر الذي يطرح من جديد مسألتني على جانب من األمهية وهي الدولة 
الوطنية ودورها ووظائفها والنظام الدويل وحيد القطب واملساعي اهلادفة اىل تغيريه 

تعددي وقد حظي هذا املوضوع على امهية ابلغة يف اوساط  وحتويله اىل نظام عاملي
مراز البحث والدراسات ولدى مجهور واسع من املثقفني يف احناء العامل اىل جانب 

 واالمم املتحدة ومؤسساهتا . احلكوماتاالهتمام الذي تبديه 

بعة اشهر من ظهور الوابء وجهت جملة )فورين افري ر أي بعد حنو ا 20/3/2020يف 
العامل بعد  سؤاالً حمدداً هو : كيف سيبدو ي( اىل خنبة من املفكرين والسياسينيليسبو 

  3وابء كوروان ؟ 

 وقد تركزت االجاابت على هذا السؤال حول القضااي والعناوين التالية : 

فشل الوالايت املتحدة والغرب بعامة يف قيادة العامل وحتول املعرفة اىل الصني  – 1
 ودول جنوب شرق آسيا . 

 سيتغري النظام العامل وتوازن القوى على حنو كبري .  – 2

انتهاء نظام العوملة االقتصادية واالعتماد املتبادل والبحث جيري عن سالسل  – 3
 توريد حملية . 

 احلالية لعمليات التصنيع واالنتاج العاملية .  نسف القواعد – 4
                                                           

 بيروت .  –الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية  – 507العدد  –اظر مجلة المستقبل العربي  3
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 توقع تفكك االحتاد االورويب بعد فشله يف مواجهة األزمة .  – 5

 فشل املؤسسات الدولية يف القيام بدورها .  – 6

 املزيد من االنكفاء على الداخل وتراجع القضااي الدولية ذات االهتمام املشرتك. – 7

  ومة املركزية وتعزيز قوهتا وقبضتها من دون معارضة .الرتكيز على مفهوم احلك – 8

 قوة الروح االنسانية وجناحها يف مواجهة اخلطر .  – 9

ر يف احلرب ضد الكوروان هو من سيكتب التاريخ وحيدد املستقبل املنتص – 10
 ( االجاابت ابالستنتاج التايل :يوختتصر )فورن آفري بوليس

 ان العامل سيكون اقل انفتاحاً واقل حرية واكثر فقراً 

ادي واضحة ولعل هذا ما دفع االقتص تبدوإن اآلاثر االقتصادية الكارثية هلذا الوابء 
االمريكي جوزيف ستيكلنر للقول ان فريوس كرووان املستجد مل يعبأ ابلدولة الوطنية 

 واصبح مشكلة عاملية وهذا األمر يتطلب حالً عاملياً . 

( ليست األوىل يف اتريخ البشرية الصحي فقد تعرضت 19والواقع ان ازمة )كوفيد 
عديدة عرب التاريخ اودت هذه اهلجمات مباليني الضحااي البشرية هلجمات وابئية 

ولكن ما مييز هذه األزمة اآلن هو اختالف الظروف وتعدد العوامل وتشابكها وهي 
حائراً  يف العلوم والتكنولوجيا واملعرفة إال أنه يقفيشهد تقدمًا هائاًل والعامل  حتصل

 أمام هذا الوابء . 

ية وانظمة ـي يف وقت تعاين فيه الرأمسالية العاملتلوابء أيومن املفارقات الالفتة ان هذا ا
الليربالية اجلديدة من حقيقة حتمل الكثري من مؤشرات الركود العميق يوقد اثبت الوابء 

 اجلديد عجز األنظمة الرأمسالية عن مواجهته .
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قد ف ويف الوقت الذي تعد حرية االنتقال واحلرية الفردية من ركائز النظام الرأمسايل ،
اضطرت احلكومات اىل فرض اجراءات منها القيود على االنتقال واالجراءات اليت 
تعد تعدايً على حرية االفراد فضالً عن قيود اخرى تعد يف احلاالت العادية تعدايً على 

 حقوق االنسان. 

وقد اظهرت اجلائحة بوضوح فشل األنظمة الصحية يف مجيع البلدان )بدرجات 
رت امهية دور الدولة اىل جانب وظائفها التقليدية يف جماالت الصحة متفاوتة( كما اظه

 والرعاية االجتماعية .

كما تبني عجز الدولة )لوحدها( عن مواجهة الوابء ما يؤكد من جديد امهية التعاون 
االقليمي والدويل فضاًل عن تنامي الشعور أبمهية الوعي اجملتمعي وتعاون خمتلف 

 داعيات الوابء . القطاعات يف التصدي لت

اج يفرتض مستوايت متقدمة من العلم واملعرفة، فإن األمر حيت وملا كان الوعي اجملتمعي
اىل وقفة مراجعة ألنظمة الرتبية والتعليم ونشر الثقافة والتعليم واملعرفة . وملا كان هذا 
حيتاج اىل مستوى معقول من الدخول والتوقف عن ظاهرة الفقر والتفاوت يف الدخول 

 النظر ابلسياسات االقتصادية واقامتها علىوتركز الثروة . هلذا فإن من املهم اعادة 
مستوايهتم  فعواة والغاء التمايز بني الناس ور اسس من العدالة وتكافؤ الفرص واملسا

اقامة أجل ن ، وامنا ايضاً ميساعد ليس فقط التصدي للوابء  ما وهو الثقافية والعلمية
ياة على احلوتداعياته جمتمع متقدم وصحي قادر على مواجهة مثل هذا الوابء 

 اإلنسانية.
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 العملية العسكرية الروسية يف اوكرانيا وتداعياهتا :  – 2

اعلن الرئيس الروسي )بوتني( اطالق عملية عسكرية  2022فرباير / شباط  24يف 
يف اوكرانيا وحدد اهلدف يف خطاب انه )جتريد اوكرانيا من السالح، واجتثاث النازية 

عسكرية بعد ان كانت روسيا قد حشدت قواهتا على منها( وقد بدأت هذه احلملة ال
 احلدود وبعد ان اعرتفت جبمهورية دونيتسك الشعبية، ومجهورية لوغانسك الشعبية .

 21حيث اعقب ذلك دخول القوات الروسية اىل منطقة دونباس شرق اوكرانيا يف 
 ( قد ضمت اليها جزيرة القرم بعد2014وكانت قبل ذلك ) 2022فرباير / شباط 

 .يف هذه اجلزيرة  جرى استفتاء

ة ة ما جيري اآلن يف اوكرانيا،  فإن علينا أن نعود اىل مرحلالتدقيق يف خلفياذا اردان 
لبحث عن تلك املرحلة ولسنا اآلن بصدد ا يايت وتفكيكه وما تلىاهنيار االحتاد السوف

أسباب ما حصل وقتذاك إمنا علينا أن نشري إىل تداعيات ما حصل ومن هذه 
التداعيات ان يف الوقت الذي انتهى فيه حلف وارسو الذي كان يضم ما يدعى 

لذي جرى تدعيم تواجد حلف الناتو ا . املعسكر الشرقي بزعامة االحتاد السوفيايت
إىل هذه  ال بل اضيفت عامة الوالايت املتحدة األمريكية ،ر الغريب بز يضم املعسك

مهام أخرى فاجته للتوسع حنو الشرق وضم اليه الدول اليت كانت يوم كان  احللف
ناتو لااالحتاد السوفيايت ال يزال قائماً جزء من حلف وارسو فأصبحت جزءاً من حلف 

نضمام ثالث دول من اعضاء حلف رغم ممانعة روسيا( قبل احللف ا) 1999يف عام 
فتح ابوابه امام سبع دول  2004وارسو سابقاً وهي بولندا واجملر والتشيك . ويف عام 

استونيا  –وانيا ليت –التفيا  –استونيا  –جديدة من اورواب الوسطى والشرقية )بلغاراي 
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ل ا مث اجلبكروانيا و سلوفيتا( وبعد مخسة اعوام انضمت اىل احللف الباني –سلوفاكيا  –
 االسود واخرياً مقدونيا . 

رات دعى ابلثو ما كان ي جواء بينه وبني روسيا مبساندتهواستمر الغرب يف توتري اال
له ه ث ساند الغرب قيام حكومات موالييح وغريغرستانامللونة يف جورجيا واوكرانيا 

لف )مغازلة( اوكرانيا يف دعوته هلا ابلدخول اىل ح يف تلك البلدان اىل جانب ترديد
 الناتو . 

وقد عارضت روسيا التقارب الغريب من اوكرانيا ، فضاًل عن معارضتها توسع الناتو 
حنو الشرق ووضع قواته يف اخلطوط االمامية على احلدود الروسية حيث اعتربت ذلك 

عاماً  15قبل  سائل الرئيس الروسياستفزازاً خطرياً يقلل من مستوى الثقة املتبادلة وت
يف مؤمتر األمن الدويل يف ميونيخ ضد من هذا التوسع ؟ واعلن رفض بالده املطلق 

 حللف الناتو . 

ويشكل هذا املوقف اخللفية االسرتاتيجية للعملية العسكرية الروسية يف اوكرانيا من 
ملزيد ا وضم اخالل اصرار الغرب على ترسيخ قواعد حلف الناتو على حدود روسي

 من الدول اليت كانت سابقاً يف حلف وارسو يف اطار االحتاد السوفيايت السابق .

وقد كانت روسيا يف مطلع التسعينات )بعد تفكك االحتاد السوفيايت( تتقرب من 
الغرب وكانت أتمل أن يقابلها الغرب بذات الرغبة اال انه استمر يف مواقفه وخاصة 

لسي حنو الشرق وفرض املزيد من احلصار حول روسيا. يف توسيع مهام حلف االط
 .األمر الذي رأت روسيا فيه مواقفاً عدائية 

ملوقع مع غريها من البلدان اب، و ربطت روسيا مواقف الوالايت املتحدة )والغرب( منها 
املهيمن الذي حتتله الوالايت املتحدة االمريكية يف النظام العاملي، ودورها يف فرض 
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ل معني على دول العامل ويؤكد سطوهتا وهيمنتها على النظام العاملي وعلى جدول اعما
 العالقات الدولية . 

وهنا التقت روسيا مع ابقي دول العامل الثالث وشعوهبا املتضررة من نظام اهليمنة 
األمريكية وعلى رأسها الصني الشعبية ابملناداة بتغيري االسس اليت يقوم عليها النظام 

دي القطبية واقامة نظام عاملي جديد يقوم على التعددية وعلى مبادئ العاملي أحا
 العدالة واملساواة واحرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية .

من هذا املنطلق اعترب الرئيس الروسي بوتني )ان العملية العسكرية يف اوكرانيا امنا هي 
يف اتريخ  يم االمريكية( وقال الرئيس الروسيبداية تقويض اقام نظام عاملي وفقاً للمفاه

لدى اجتماع مع قادة الكتل الربملانية يف جملس الدوما الروسي )كان  7/7/2022
يتوجب على الغرب ان يفهم انه خسر منذ بداية العملية العسكرية الروسية اخلاصة 

ملتحدة فرضه ايف اوكرانيا ألهنا تعين بداية هدم النظام العاملي الذي حتاول الوالايت 
على العامل واضاف ان العامل يشهد عملية انتقال من املركزية الليربالية االمريكية حنو 
عامل متعدد القطبية يقوم على اساس القانون الدويل وسيادة الشعوب واالمم وليس 
على مفاهيم غري واضحة ومعايري مزدوجة تعكس توجه الغرب للهيمنة( واهتم بوتني 

شعل احلرب يف اوكرانيا يف تدشني رحلة جديدة لردع روسيا حيث الغرب ) أبنه ا
احلرب اشتعلت والعقوابت فرضت ضد روسيا وهذه قضااي كان من الصعب تقريرها 

 يف الظروف العادية (.

وكانت العملية العسكرية الروسية يف اوكرانيا اللحظة احلامسة اليت استفاد منها حلف 
ت دماغياً( كما دعاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل الناتو الذي كان يعاين من )املو 

ثالثة سنوات حيث عمد اىل رص صفوفه وتعزيز قواته وتنظيم قواه االسرتاتيجية يف 
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مواجهة العدوان الروسي على اوكرانيا كما دعاه وكذلك كانت اللحظة املناسبة لالحتاد 
كذا وجدت تالحقة . وهيبست من االزمات املاحلياة اىل عروقه اليت ت إلعادةاالورويب 

وف وتوحيد فالوالايت املتحدة والغرب يف حرب اوكرانيا الفرصة املناسبة لرص الص
املواقف يف مواجهة العدوان الروسي وقد اعلن احللف ابلفعل عن زايدة يف عدد قوات 
الرد السريع ورفع االنفاق العسكري كما وافق الناتو على طلب االنضمام الذي 

 غت تركيا معارضتها النضمامها اىلالسويد وفنلندا بعد ان ال تقدمت به كل من
 .احللف

 ف املنعقدة مؤخراً يف مدريد تغيريهذا وقد شهدت قمة قادة الدول االعضاء يف احلل
حيث منح روسيا حينها  2010املوقف الرمسي للحلف جتاه روسيا والذي مت تبنيه عام 

ادة االخري احللف روسيا يف مؤمتر الق( يف حني اعترب  الشريك االسرتاتيجي وصف )
 ( ألمن احللف.  هتديداً مباشراً  اهنا متثل )

تنضم اليه يف أبهنا س تفامهاً هناك مما يعين أن  ( شريكة ويعترب احللف اوكرانيا دولة )
ا ميتنع أي مواجهة مباشرة مع روسيا وهلذ  ويتحاشى ) التاتو (وقت ما يف املستقبل . 

عن ارسال قوات مسلحة اىل اوكرانيا كما انه رفض مطالبة اوكرانيا بفرض منطقة حظر 
اال  ( اجراء حريب وحشي) فوق اراضيها مع انه وصف العملية العسكرية أبهنا  يجو 

متد اوكرانيا  ابريطاني ومبا فيهاان عدد من دول الناتو وعلى رأسها الوالايت املتحدة 
 ملساعدهتا يف مواجهة روسيا .  ابألسلحة

الف جندي يف  40ويكتفي احللف حاليًا بنشر عناصر من قوة الردع يبلغ عددها 
 300ىل ادول اورواب الشرقية املتامخة لروسيا واوكرانيا وخيطط لرفع عدد قواته هناك 

سفينة  120و  يف حال أتهب قصوى مقاتلةطائرة  100الف جندي كما ان لديه 
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 منتظمة يف البحار من اقصى الشمال اىل شرق بدورايتحامالت طائرات تقوم بينها 
 البحر االبيض املتوسط .

واعلن احللف انه سيدافع عن كل حليف وكل شرب من اراضي )الناتو( وازاء ذلك 
روسيا القوات النووية يف حالة أتهب خاصة رداً على التصرحيات اليت وصفتها  ضعتو 

ابلعدوانية إال أن هذا ال يعين أن روسيا تعتزم استخدام سالحها النووي . ويف املقابل 
ادانت الوالايت املتحدة األمريكية االجراء الروسي وقررت ارسال املزيد من القوات 

جانب التحرك  اىل . القوات لن تقاتل يف اوكرانيا نفسها اىل اورواب وان قالت أبن هذه
 الغريب برائسة الوالايت املتحدة جتاه اوكرانيا بتقدمي املساعدات العسكرية غري املسبوقة

واحلشود العسكرية والتصرحيات )النارية( فقد مت توقيع العديد من العقوابت االقتصادية 
ال والعديد من الشخصيات الرمسية ورجعلى روسيا مستهدفة عمق االقتصاد الروسي 

 االعمال .

 اجلوانب االقتصادية للحرب االوكرانية : 

االقتصادات املعينة ابحلرب مباشرة او غري مباشرة  ىلمن املؤكد ان أتثري احلرب ع
سيكون عميقًا ، سواء على مستوى االقتصاد الكلي للدول او على مستوى 

ين، وقوة ت التأثري وفقاً ملدى قوة االقتصاد املعالقطاعات االقتصادية، وتتفاوت معدال
القطاعات االنتاجية فيه بوجه خاص، كما يتوقف ذلك على مستوى االستعداد 

ن عاحلريب يف القوات املسلحة من الناحية البشرية ومن انحية السالح ونوعيته، فضالً 
رة قدذلك فإن مستوى االستعداد واالعداد يؤثر من حيث نتائج احلرب ومدى 

 مجيع احلاالت يفلكن  ،االقتصاد على حتمل النتائج املباشرة من خسائر بشرية ومادية 
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فالدول املعنية ابحلرب )سواء كانت مشرتكة مباشرة او غري مباشرة( عليها ان تتحمل 
 النتائج مهما كانت طاملا هي منخرطة يف هذه احلرب . 

 املستوى الدويل .  أتثريات ومنعكسات احلرب على يفلكن املشكلة هنا 

وال شك أن أتثري احلروب على االقتصاد الدويل سيظهر سريعاً حىت قبل انتهاء احلرب 
ويرجع ذلك اىل احلاجة اىل استمرار مفاعيل االقتصاد وقطاعاته يف العمل حتت مجيع 

بوجه خاص  واملصرفيةفالعالقات االقتصادية والتجارية واملعامالت املالية  ،الظروف 
 بسري العمليات احلربية .  تتأثرسوف تستمر ابلعمل وابلتايل سوف 

هلذا جند ان منظمة التجارة العاملية اليت تتابع سري العمليات العسكرية تسارع بعد 
حوايل شهرين من بدء احلرب اىل ختفيض توقعاهتا للنمو اخلاصة ابلعام اجلاري 

بسبب أتثري احلرب  % 2.5اىل  % 4,7( مبقدار النصف تقريبًا من 2022)
 والسياسات املتعلقة بذلك .

وترتبط ختفيض التوقعات مبشاكل سالسل التوريد اليت ظهرت نتيجة جائحة كوروان. 
الذي ادى اىل  احلياتية . االمرهلا أتثري كبري على توريدات املواد الغذائية و  اليت كان

ئي من املخاطر على االمن الغذا ارتفاعات كبرية يف االسعار واىل الوصول اىل حالة
 وخاصة يف الدول الفقرية . 

وقد عربت رئيسة منظمة التجارة العاملية عن قلقها هبذا الشأن وقالت ان القلق 
االساسي يتعلق بشعب اوكرانيا طبعاً الذي نزحوا من منازهلم وال جيدون ما يكفي من 

 الطعام . 

الذرة على و  حالقم داداتبب أتثريات امة ستكون مرتفعة بسلكن معاانة الدول الفقري 
حنو خاص . لكن الدول الصناعية املتقدمة تواجه ايضاً نقصاً يف زيت عباد الشمس 
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من اوكرانيا بينما أييت حوايل  الصادراتمن  % 47حيث أييت ما جمموعه حوايل 
ن هناك وبسبب اغالق موانئ اوكرانيا فأ S,Pمن روسيا وفقاً ملنظمة كلوابل  30%
يتني بني توقيع اتفاق ر احلبوب مما ادى على مشاورات أدت اىلوابت يف تصديصع

روسيا واوكرانيا مع تركيا واالمم املتحدة، تتعلق آبليات حمددة لتصدير املنتجات الزراعية 
واحلبوب االوكرانية العالقة يف املوانئ عرب البحر االسود ونصت االتفاقية مع روسيا 

 درات احلبوب الروسية . على ختفيف القيود على صا

 مباشرة )اي املعنني نالبلدي اقتصاداتان أتثريات احلرب على لكن من اهلام ان نشري 
سيكون شديد الوطأة . فمن املرجح )كما تقول بعض التقارير( ان  وأوكرانيا(روسيا 

النشاط االقتصادي يف اوكرانيا سينكمش مما يزيد عن الثلث هذا العام مما يؤدي إىل 
تفاقم األزمة االنسانية ورغم ان روسيا ال تعاين من ازمة انسانية واسعة النطاق فإهنا 

ليت حقيقية بسبب العقوابت الصارمة ا تتأثر إىل جانب اجملهود احلريب من معاانة
 فرضتها الوالايت املتحدة والدول الغربية عليها . 

هلذا فإن التوقعات تشري اىل تراجع اقتصادها ايضاً بنحو الثلث وعلى وجه اخلصوص 
ارة من نظام خمت بنوك روسية ُيسهم جتميد اصول البنك املركزي الروسي واستبعاد

نوك دفوعات البماجراء معظم  املالية الذي يتيح يالت)سويفت( اي نظام التحو 
يف ركود اقتصادي مع فرض عقوابت ذاتية من قبل االسر  ( ان يسهم ذلك الدولية

 والشركات مما يزيد من حدة الضرر واالزمة بوجه عام. 

هذا ابإلضافة إىل تعرض اهلياكل االساسية املادية والبشرية يف اوكرانيا اىل اضرار ابلغة 
 اعادة االعمار .  حتدايتالذي سيحتاج إىل املزيد من الوقت يف مواجهة االمر 
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اما روسيا فستجد صعوبة ابلغة يف اعادة بناء عالقاهتا االقتصادية واملالية واملؤسسية 
مع العامل اخلارجي وخاصة مع الغرب ما سيؤدي اىل عاقة عملية االنتعاش االقتصادي 

ة الديون الداخلية املعقدة ذات االبعاد وستواجه بوجه خاص عملية اعادة هيكل
 املؤسسية والسياسية واالجتماعية . 

ويف الغرب الذي سارع إىل فرض عقوابته على روسيا وعلى تقدمي املساعدات اىل 
 اوكرانيا )املادية والعسكرية( سوف يعاين كثرياً من تداعيات احلرب

تفاقم لركود( وسوف توقد بدأ ابلفعل يف مواجهة تداعيات )التضخم املصحوب اب
الضغوط التضخمية القائمة بفعل ارتفاع اسعار السلع االساسية مبا يف ذلك الطاقة 
والقمح وبدأت ابلفعل تظهر اضطراابت يف سلسلة االمدادات مع زايدة تكاليف 
النقل ومن املرجح ان تفرض الطرق التجارية املعطلة املزيد من الضغوط السلبية على 

هذا عدا عن أتثري ذلك كله مع تفاقم عدم املساواة واتساع فجوات  النمو االقتصادي
 األداء بني البلدان ودواخلها .

وستكون اآلاثر السلبية املباشرة اقوى واسرع يف اورواب حيث ستتعرض قطاعات معينة 
 اىل اضرار شديدة وخاصة بعض البنوك وشركات الطاقة . 

 البلدان العربية وأزمة الغذاء : 

نيا من احتياجاهتا من احلبوب من روسيا واوكرا جزءاً هاماً بلدان عربية عديدة تستورد 
وال شك ان ارتفاع االسعار بسبب احلرب سيزيد من معاانة هذه البلدان مما يهدد 

 امنها الغذائي .

من احتياجاهتا للحبوب من روسيا واوكرانيا  % 60تستورد الدول العربية جمتمعة 
ا و رومانيا، لكن روسيا واوكرانيا تشكالن ثقاًل دولياً خاصة يف توريد اضافة اىل فرنس
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احلبوب اىل البلدان العربية نظراً للسعر املنخفض هلذه املادة احليوية من روسيا واوكرانيا 
وحتتل اوكرانيا املرتبة الرابعة يف قائمة الدول املصدرة للقمح والذرة الصفراء على مستوى 

 العامل .

من كمية الذرة والشعري اليت سوقت للتجارة العاملية يف  %17لوحدها وقد صدرت 
يف حني ان  % 40من هذه الكمية على نسبة  العربية وحصلت البلدان 2020عام 

 روسيا تُعترب املصدر الرئيسي للقمح يف مصر . 

من انه اذا عطلت احلرب امدادات  لألحباثهذا وقد حذر معهد الشرق األوسط 
العريب فقد يؤدي ذلك اىل ازمة حادة يف االمن الغذائي ستقود اىل حالة  القمح للعامل

 من عدم االستقرار واملظاهرات الشعبية . 

ليست متساوية يف تلقي صدمة االزمة يف توريدات املواد الغذائية والبلدان العربية 
 يف االساسية فهناك دول عربية قادرة على حتمل ارتفاع االسعار مثل الدول اخلليجية

حني ان هناك دواًل ال تستطيع حتمل ذلك أييت يف مقدمتها اليمن ومصر واالردن 
 وابقي الدول العربية بنسب خمتلفة . 

فقط من  % 3لكن اجلزائر ستكون أقدر على مواجهة األزمة يف الغذاء فهي تستورد 
 حاجتها من القمح من روسيا واوكرانيا .

من وارداهتا على روسيا  %80مل وتعتمد يف وتعترب مصر اكرب مشرٍت للقمح يف العا
قداً يفرض عواوكرانيا وانقطاع الواردات بسبب احلرب يعين ان تواجه احلكومة حتدايً م

 د . عليها البحث عن موردين جد

ومن املفيد ان نذكر ان العامل تعرض الزمات غذائية عديدة كان امهها ما سببته األزمة 
( اليت جنم عنها ارتفاع شديد يف اسعار السلع الغذائية ويف تلك 2008العاملية )املالية 
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األزمة تسببت حاالت اجلفاف الشديدة يف العديد من الدول املصدرة لألغذية 
ابإلضافة إىل خطر تصدير املواد الغذائية من قبل العديد من الدول يف اخنفاض املعروض 

الستخدام الدول املتقدمة يف ذلك الوقت  العاملي من الغذاء وجاء هذا مصاحباً 
للمحاصيل الزراعية يف انتاج الوقود احليوي بكثافة . إال أن العامل استطاع التغلب على 

مع تداعيات احلرب الروسية  19هذه األزمة سريعاً وقد تالقت تداعيات جائحة كوفيد 
عامًا نتيجة  15( اىل اعلى مستوى له يف 2022االوكرانية فوصل نقص التغذية ) –

الضطراب سالسل التوريد العاملية ومن مث ميكن القول ان االزمة احلالية للغذاء ختتلف 
 املنتجات ألسواقعن االزمات السابقة من حيث ما ادت اليه احلرب من تعطيل 

 . 4. . .( دخالت الزراعية يف الوقت نفسهالزراعية النهائية واسواق امل

 غاز(أزمة أمن الطاقة )النفط وال

لعل أهم التداعيات االقتصادية للحرب اىل جانب ازمة الغذاء هي ازمة الطاقة )النفط 
والغاز( فقد اصبحت الطاقة سالحاً اسرتاتيجياً تزداد أمهيته يوماً بعد آخر . واصبحت 

اندالع االزمة  رة يف اجملتمع الدويل ومعثالدول اليت متتلك هذا السالح تتمتع مبكانة مؤ 
االوكرانية تواجه دول العامل حتدايت خمتلفة ابرزها التهديدات واالنكشاف يف امن 
الطاقة . حيث يتحقق امن الطاقة عندما تتوفر مصادر مستقرة للطاقة من خالل 

 امدادات داخلية او خارجية مستمرة أبسعار وتكاليف معقولة . 

ة اخنفاض امدادات النفط والغاز وارتفاع االسعار اىل مستوايت قياسيسببت احلرب يف 
وجاءت العقوابت االقتصادية اليت فرضتها الوالايت املتحدة واورواب على روسيا لتكون 
عامالً اضافياً يزيد يف حالة التأزم يف اسواق النفط والغاز )علماً ان روسيا تعترب املنتج 

                                                           
 229السياسة الدولية العدد  –د.حنان رجائي عبد اللطيف  –االوكرانية  –تحديات األمن الغذائي العالمي في ضوء الحرب الروسية  4

 وما بعد .  80ص  2022يوليو 
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 عرب اهنا تصدر كميات كبرية من الغاز الطبيعي اىل اوروابالثاين للنفط يف العامل، كما 
 اوكرانيا(. 

وسيدفع االوروبيون الثمن االكرب يف هذا الصراع، خاصة وان اورواب تعتمد على 
 من احتياجاهتا .  % 40امدادات الغاز الطبيعي الروسية بنسبة 

املفوضية  تسعى وتعاين دول اورواب من شح يف امدادات الغاز الروسي يف ذات الوقت
االوروبية يف البحث عن مصادر متنوعة من الطاقة اال ان املوردين ملتزمون بعقود 

د من ما يزياالورويب  طويلة االجل مع مستهلكني معظمهم خارج التكتل االداري
 صعوبة احلصول على مصادر اضافية من هذه املادة احلساسة . 

ريبًا ايطاليا( وقا وفرنسا والنمسا وهولندا املانيونتيجة ذلك اجتهت الدول األوروبية )
اىل استخدام الفحم يف توليد الكهرابء عرب اعادة فتح حمطات تعمل ابلفحم . وهكذا 
فقد ارتفع الطلب على الفحم عاملياً من خمتلف دول العامل ابستثناء روسيا اليت حتاول 

ل الصناعية الدو  طخط الدول االوروبية جتنب االسترياد منها . وهنا يطرح السؤال حول
 .  2050و  2030اخلاصة ابحلياد املناخي وحتقيق االهداف العاملية حبلول 

وحتاول دول االحتاد االورويب اظهار وحدة املوقف جتاه هذه املسألة احليوية إال أن العديد 
من املراقبني يشككون يف أن يتمكن االحتاد االورويب من البقاء موحداً يف هذه االوقات 

صعبة وما يؤكد ذلك فشل الغرب حىت اآلن يف تقييد سعر النفط الروسي.كما لن ال
يكون من السهل التعويض عن فقدان االمدادات من روسيا ابلكامل وذلك وفقاً ملعظم 

 "اغسطس" . آب الدراسات التحليلية حىت كتابة هذا البحث يف هناية

آلاثر ا يشري اىل تنامي اوبدأت شوارع املدن األوروبية تشهد بعض االحتجاجات مم
االجتماعية مع اقرتاب فصل الشتاء وهذا ما يفسر ايضاً التململ الذي بدأ يف اوساط 
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تماعية اوضاعهم االجاوروبية عديدة من آاثر العقوابت االقتصادية على روسيا على 
مع زايدة أتثري الفئات الفقرية واملتوسطة ابرتفاعات االسعار وانعكاسات التضخم 

 ياهتم املعيشية ومستوى تلبية احتياجاهتم اليومية . على ح

 االمريكية( : –جزيرة اتيوان )العالقة الصينية  – 3

قالت الصني يف )الكتاب االبيض( الذي نشره مكتب االعالم مبجلس الدولة الصيين 
( اهنا لن تتسامح مع )االنشطة االنفصالية( 2022اغسطس /آب/ املاضي  منتصف)

يف اتيوان وقد اكدت يف هذا الكتاب ان هدفها )يتمثل يف حتقيق اعادة التوحيد 
السلمي لتايوان والصني( واهنا لن تتخلى عن استخدام القوة وحتتفظ خبيار اختاذ مجيع 

دخل هتديداً ابستخدام القوة ضد ت االجراءات الضرورية وقد تضمن الكتاب االبيض
 القوى اخلارجية والعمل الراديكايل من قبل العناصر االنفصالية(. 

وقد نشر هذا الكتاب بعد انتهاء املناورات العسكرية اليت اعلنت عنها بكني خالل 
زايرة رئيسة جملس النواب االمريكي )بيلوسي( لتايوان يف مطلع شهر اغسطس / آب 

لسلة من االستفزازات االمريكية لبكني يف الوقت الذي تتصاعد . وخالل س 2022
فيه االعمال العسكرية بني روسيا واوكرانيا تتنوع االستفزازات االمريكية للصني وكان 
آخرها صفقة اسلحة امريكية جديدة لتايوان يف هذه االجواء يتصاعد مستوى التوتر 

سية تمر من أتزمي االوضاع السياهنج مسر اىل وجود يف املنطقة ويف العامل ما يؤش
والعسكرية يف العامل يقوده الغرب برائسة الوالايت املتحدة يف مواجهة روسيا والصني 
اللتان تناداين بتغيري النظام القائم على هيمنة الغرب بزعامة الوالايت املتحدة واقامة 

ول الد نظام عاملي جديد متعدد االقطاب يقوم على اسس العدالة واملساواة بني
 والشعوب يف العامل . 
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حيث يلقى هذا الطرح أتييد دول عديدة يف العامل فضاًل عن مجيع الشعوب املغلوبة 
 على أمرها واملتضررة من هيمنة الغرب .

ان ما يعمق من خماوف هتديد األمن االنساين يف اآلونة االخرية هو اخلشية من حتول 
املتحدة  املتبادلة اجلارية اآلن بني الوالايتحالة التوتر الناشئة من تصاعد التهديدات 

والصني اىل حرب حقيقية وما يؤكد هذه املخاوف تصرحيات رمسية يطلقها بعض 
 أبن الوالايت املتحدة ستواصل الوقوف اىل جانب)املسؤولني يف الوالايت املتحدة 

وانيًا بشأن دحلفائها مبا يف ذلك اتيوان مع اهتام الصني أبهنا تتبىن هنجًا تعسفيًا وع
بوحدة  اتيوان هي مناداة الصنيب االقليمية هنا يف حالة لاطمطالبها االقليمية( وامل

االراضي الصينية وأبن اتيوان جزء من الصني واملناداة بصني واحدة األمر الذي سبق 
ان وافقت عليه الوالايت املتحدة عندما اعرتفت ابلصني الشعبية وسحبت اعرتافها 

 وحيد للصني .  بتايوان كممثل

وتعترب زايرة )ميلوسي( لتايوان وتداعياهتا من احملطات الالفتة على مسرية العالقات 
االمريكية، وما بلغت ايضًا تزامن ذلك مع سري العمليات العسكرية يف  –الصينية 

 اوكرانيا ومع التغري احلاصل يف اسرتاتيجية الناتو . 

 املفهوم االسرتاتيجي اجلديد حللف الناتو : 

اعلن حلف مشال االطلسي )الناتو( وثيقته اجلديدة اليت تعتمد على  1/7/2022يف 
مفهوم اسرتاتيجي جديد حيدد كيفية تعامل احللف مع التهديدات والتحدايت 

دة نللسنوات القادمة وحيدد املفهوم االسرتاتيجي اجلديد حتول الناتو متاشيًا مع أج
 .  2021( اليت مت اقرارها عام 2030احللف )
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دًا على األورويب األطلسي ر ألمن اوسيوجه هذا املفهوم ايضًا اجلهود املبذولة حلماية 
ية فضالً عن التحدايت املمنهجة اليت تقرتحها مجهورية الصني الشعب)العدوان الروسي( 

 . وتعميق الشراكة االسرتاتيجية بني روسيا و الصني

دع والدفاع ومنع الر  لله مث ةد املفهوم االسرتاتيجي اجلديد للحلف املهام االساسيوحيد
االزمات وادارهتا واالمن التعاوين كما يضمن استمرار احللف يف تطوير االدوات املناسبة 
واالستجابة اجلماعية للتهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل اهلجمات السيربانية 

غري املناخ ويدرك أيضًا قيمة هنج األمن البشري لعمل احللف والتداعيات األمنية لت
 . له اثناء النزاع والتصدي نبعلى غرار محاية املربي

ة ينهجت املحداي تصدي احللف للتريوقد توقف العديد من احملللني السياسيني عند تعب
اليت تفرضها الصني وحتدايت تعميق الشراكة االسرتاتيجية بني روسيا والصني( فما 
ابت يتعلق ابلوالايت املتحدة هو التحدايت املنهجية اليت تفرضها الصني وحتدايت 

من  الصينية ، االمر الذي وصل لدى العديد –الشراكة االسرتاتيجية الروسية تعميق 
اح دف االسرتاتيجي االمريكي اصبح احليلولة دون جناحملللني السياسيني اىل ان اهل

روسيا والصني من تعميق شراكتهما االسرتاتيجية، ومن هنا جاء تفسري البعض للحرب 
 يف اوكرانيا على اهنا جتري ابلفعل بني الغرب بكامله )برائسة الوالايت املتحدة( وروسيا

 وبذات اتيجية مع الصنيوهدفها إحفاف روسيا وابعادها عن حتقيق الشراكة االسرت 
 الوقت تفسر االستفزازات اليت تقوم هبا الوالايت املتحدة ضد الصني يف خلق وتفعيل

ية وبذات واستنفاداً لقوهتا يف معارك جانب قضية اتيوان امنا هي عملية اضعاف للصني
 الوقت يعترب ذلك وسيلة إلبعاد الصني عن روسيا.  

 ولكن ملاذا تثار مشكلة اتيوان هبذه احلدة اآلن وهي مسألة ليست جديدة ؟! 
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ها او االستهانة ديسيا العسكرية جانباً ليس بقصد حتييف الواقع إذا ما وضعنا عملية رو 
 –هبا امنا هبدف تسليط الضوء على العناصر اللصيقة مباشرة ابلعالقات الصينية 

 االمريكية . 

 .ل لدينا العوامل الذاتية املرتبطة بكل من الصني واتيوان اذا ما فعلنا ذلك يظ

 صعود الصني : 

سكرية هذه الصني والع النوويةفالصني الصاعدة اقتصادايً وتكنولوجياً إىل جانب قوهتا 
الصاعدة مبا تطرحه من برامج وسياسات هتدد اهليمنة االمريكية ومكانتها يف النظام 
العاملي ، كما أهنا أصبحت قطباً عاملياً يستقطب مبواقفه وبراجمه العديد من دول العامل 

ني  صمبا فيها الدول اليت كانت تعترب من حلفاء الوالايت املتحدة . وتزداد أمهية )ال
كلما زاد اقرتاهبا من روسيا، مع احتمال ان تشكال معًا نواة االستقطاب العاملي 
للنظام اجلديد الذي سيقوم قطعًا يف مواجهة الوالايت املتحدة والغرب بتوجهاهتا 

 االقتصادية وااليديولوجية . 

وهلذا حترص الوالايت املتحدة ومعها دول الغرب على استمرار عزل الصني، والعمل 
على اضعافها، وعدم السماح بتشكيل حتالف اسرتاتيجيي بينها وبني روسيا امعاانً يف 

 .اضعافهما معاً )يف روسيا والصني( 

 اتيوان و اشباه املواصالت :

صة أخرى ، إضافة إىل وضعها االسرتاتيجي ابلنسبة للدولة قاتيوان . . . فلها  أما
ريعة ويف يف حتوالهتا التكنولوجية الس األم )اي الصني( فإنه هلا وضعًا خاصًا يتمثل

 –تفوقها يف جمال انتاج اشباه املواصالت اليت اصبحت العنوان األهم للصراع الصيين 
 األمريكي حالياً . 
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واشباه املواصالت هي خالصة التكنولوجيا الالزمة لتشغيل احلواسب االلكرتونية 
الصراف من العاب الفيديو و  واهلواتف الذكية ومجيع ما يشغل االلكرتونيات ابتداءً 

اآليل واجهزة التحكم وانتهاء ابلروبواتت واالنرتنت واجهزة الذكاء الصناعي فضالً 
عن السيارات والطائرات وغري ذلك . . . حيث أصبحت أشباه املواصالت عصب 
احلياة املعاصرة ومن هذه الزاوية يصبح فهم خلفية الصراعات الدولية وخاصة )الصراع 

 االمريكي( .  –الصيين 

حدة والعالقات الدولية تراجعت الوالايت املت االمريكيةويف ضوء التطورات الداخلية 
يف هذا املضمان امام تقدم اتيوان وغريها من الدول اآلسيوية كالصني وكوراي اجلنوبية 

 والياابن . 

 وقد تداركت الوالايت املتحدة ذلك إبصدار تشريع أقره الكونغرس مؤخرًا ليصبح
لوالايت املواصالت وانتاجها يف ا اشباهبدعم احباث  اخلاصقانوانً رمسياً وهو القانون 

 مليار دوالر واصبح اهلدف للقانون هو قهر الصني تنافسياً .  52,7املتحدة بقيمة 

اقات نع ابلنسبة اىل اكثر الرقصمن الرقاقات عاملياً وت % 92والالفت ان اتيوان تصنع 
 8عاملياً وتنتج الصني  %17عاملياً تليها كوراي اجلنوبية بنسبة  % 66بيعاً يف العامل م

فقط  % 9وبقية بلدان العامل جمتمعة )ومنها الياابن والوالايت املتحدة وغريها(  %
 .  2022يف نيسان / ابريل  statistaوذلك مبوجب احصاءات موقع 

 مقارنة ابلكورية ونظريهتا الصينية  والرقاقات التايوانية هي االصغر واالسرع 

 .5 للرقاقات عاملياً رتشموتعترب الصني اكرب مستهلك و 

 
                                                           

 تايوان والصراع على جبهة اشباه المواصالت .  30/8/2022الميادين نت  –للتوسع : انظر الدتكور ابراهيم علوش  5
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 تغريات املناخ والبعد البيئي : – 4

يتزايد االهتمام العاملي بظاهرة تغري املناخ واصبح ينظر اليها كقضية أمن قومي يف 
 2003العديد من دول العامل ال سيما يف الدول الصناعية املتقدمة وألول مرة يف عام 

ذكرت اسرتاتيجية االحتاد االورويب لالمن األورويب ان تغري املناخ اصبح مصدر قلق 
 2008املفوضية االوروبية يف تقريرها الرئيسي األول عام  امين لدول االحتاد وربطت

 اثئقو تغري املناخ واألمن الدويل كما اعرتفت االدارات االمريكية املتعاقبة يف  ما بني
اسرتاتيجية األمن القومي على حنو متزايد أبن تغري املناخ ميثل هتديدًا لألمن القومي 

ذه القضية األمريكية مع هملت االستخبارات وملصاحل الوالايت املتحدة األمريكية وتعا
انطالقًا من ان تغري املناخ جيب أن يكون يف قلب السياسة اخلارجية واألمن القومي 

اهية مباشرة أو غري مباشرة يف سالمة األراضي والرفللوالايت املتحدة. ابعتباره يؤثر 
 . ي والقدرات العسكرية االمريكيةاالقتصادية واالستقرار االجتماع

( اكدت االدارة 2021لألمن القومي )مارس / آذار  املؤقتويف التوجيه االسرتاتيجي 
االمريكية على دور الوالايت املتحدة الرايدي ملواجهة التحدايت العاملية اليت أييت يف 

 ية . عمقدمتها تغري املناخ واالجتاه اىل الطاقة التطبي

اع مستوايت عن ذوابن االهنار اجلليدة وارتف وتتضح اآلاثر املباشرة لتغري املناخ النامجة
كثر ة وموجات اجلفاف الطويلة وموجات احلرارة اال بسطح البحر وذوابن الرتبة الصقيع

آاثر  حصف الكارثية تتضسخونة وحرائق الغاابت املستمرة واالمطار الغزيرة والعوا
عدام األمن وان ذلك على البشر مثل فشل احملاصيل الزراعية واهنيار مصائد األمساك،

املائي وغمر املناطق الساحلية األمر الذي يؤدي إىل اهلجرات اجلماعية والنزوح فضالً 
عن أن هذه اآلاثر متثل هتديداً لالستقرار واألمن الدوليينن خاصة واهنا تلحق اضراراً 
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مضاعفة يف البدان النامية اليت ال متتلك قدرات اقتصادية وفنية ملواجهة تلك اآلاثر 
 التكيف مع تغري املناخ . و 

وقد ادى تغري املناخ اىل ظهور جماالت جديدة للمنافسة بني الدول الكربى . )املقصود 
ابلتحديد الوالايت املتحدة و روسيا والصني( وبرزت هذه اجملاالت اجلديدة يف القطب 

غري  النفطت من احتياطا % 12الشمايل الذي حيتوي )وفقاً لتقديرات دولية( على 
لة . وقد ادى ذوابن اجلليدمن حدة التنافس الدويل على استخراج موارد القطب غاملست

الشمايل ما دفع البلدان الثالثة اىل تطوير اسرتاتيجياهتا ووجودها العسكري فيه ما 
يؤشر اىل احتماالت املواجهات العسكرية يف حالة فشل اجلهود الدبلوماسية يف ادارة 

ول اذ تسعى كل منها اىل زايدة قدراهتا وتوحد كل من روسيا هذه الد نيالتنافس ب
والصني جهودمها يف هذا الشأن وهبذا فإن القطب الشمايل يُعد مسرحًا للتنافس 
الدويل كما يُعد مؤشرًا إىل أن تغري املناخ ميكن أن يلعب دورًا يف إعادة تشكيل 

 اجلغرافية السياسية .

لعب الذي يثبت علمياً ارتباطه بتغري املناخ ميكن أن يان انعدام األمن الغذائي واملائي 
دورًا رئيسيًا يف حتريك الصراعات الداخلية واحلروب االهلية بسبب عدم قدرة 
احلكومات على توفري ما يكفي من الغذاء واحلاجات االساسية للسكان يف مواجهة 

 املواد الغذائية .  ةحاالت اجلفاف والتصحر وندر 

ديد من يف الع املعيشيةيد من حركات االحتجاج على االوضاع وقد تبني ان العد
البلدان خالل السنوات العشرة األخرية كانت مسألة النقص يف املواد األساسية وارتفاع 

ال الغضب بني السكان ودفعهم عاسعارها من االسباب الرئيسية الكامنة يف اش
 لالحتجاج . 
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انمج الرئيسية التابعة لألمم املتحدة )بر  األغذية ن إىل أن وكاالتونشري يف هذا الشأ
تتوقع ان يزداد انعدام األمن  6األغذية العاملي و منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة(

( بسبب تضافر احلرب 2022نقطة ساخنة للجوع هذا العام )سوءاً  20يف الغذائي 
ذائية ، ر السلع الغيف اوكرانيا واليت ادت اىل تفاقم ازمة الغذاء من خالل رفع اسعا

من جتارة القمح العاملية، وأتثريات تغري  % 30حيث متثل روسيا و اوكرانيا معاً حنو 
ارت تقارير تلك شدولة حلظر اجملاعة وا 46مليون شخص يف  49 املناخ ما يعرض

اجلفاف املتكرر والفيضاانت واالعاصري امور تؤدي إىل تدمري الزراعة  أناجلهات اىل 
يل يني إىل حافة اهلاوية األمر الذي يستدعي تعاوانً دولياً أكثر فعالية يف سبودفع املال

توحيد وتنسيق اجلهود ملواجهة هتديدات تغري املناخ والتوصل اىل السياسات املناسبة 
لتخفيض النتائج السلبية لتغري املناخ واحلد من آاثرها االجتماعية واالقتصادية على 

 حياة البشر . 

 التطورات يف املنطقة العربية : - 5

لة على صامل لتداعيات وآاثر التطورات احلاتعرضت الدول العربية كباقي دول الع
 هذه التداعيات يف :  متظهرتالساحة الدولية وقد 

 ازمة الطاقة )النفط والغاز(  -
 االختالالت يف سالسل االمداد  -
 ازمة الغذاء  -
 ركود العامليازمة تصاعد معدالت التضخم واحتماالت ال -

                                                           
 تقديم عمرو عبد العاطي .  –( تغييرات المناخ واألمن العالمي 2022للتوسع انظر ملحق مجلة السياسة الدولية )يوليو  6



26 
 

 نأوانعكاس ذلك على جممل حياة البشر يف أرجاء املعمورة األمر الذي ابت يهدد 
 ذلك يف اتساع مظاهر االحتجاج والتذمر اليت ااجملتمعات ويزعزع استقرارها وقد بد

 املدن الرئيسية يف العامل.  شوارعهبا يف  عبدأان نسم

ب الوطن تحديد وجود )اسرائيل( يف قللكن انطالقاً من خصوصية املنطقة العربية وابل
  على غاية يشري إىل مشروعني فإنناالعريب واستمرار هتديدها ألمن واستقرار املنطقة 

 يف السنوات القليلة املاضية ومها :  ااالمهية برز 

 اتفاقيات االبراهيمية .  -
 مشروع الناتو الشرق اوسطي .  -
 الغريب .  –االمريكي  –ومها ميثالن امتداداً للمشروع الصهيوين  -

وقعت كل من االمارات العربية والبحرين  15/9/2020اتفاقات ابراهام : يف  – 1
واسرائيل اتفاقيات التطبيع برعاية الوالايت املتحدة وقد اصدر البيت األبيض ثالث 

 نصوص يتضمن

ل ابيب تابراهيم )ابراهام ابالنكليزية( بني االطراف الثالثة )اعالن اتفاق  النص األول
 و ابو ظيب و املنامة( .

 اتفاقية التطبيع الثنائية بني االمارات واسرائيل .  النص الثاينويتضمن 

 اتفاقيه البحرين مع اسرائيل . النص الثالثكما يتضمن 

 على اقامة سالم مع اسرائيل مبا يتضمن العالقات الدبلوماسية اتفاقية ابراهاموتنص 
 والتطبيع الكامل للعالقات . 
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كما تتضمن االتفاقية مبادئ عامة يسرتشد هبا جاءت يف ميثاق االمم املتحدة ومبادئ 
 القانون الدويل مع اعرتاف كل طرف بسيادة الطرف اآلخر وحقه يف العيش بسالم .

ومشلت االتفاقية اقامة السفارات وتبادل السفراء واقامة عالقات قنصلية ودبلوماسية 
اًل عن تنسيق بينهما يف جماالت السالم واالستقرار ، فضويلتزم الطرفان ابلتفاهم وال

التعاون يف جماالت الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا واالستخدامات السلمية 
ات البحرية احة والثقافة والرايضة والطاقة والبيئة والتعليم والرتتيبيللفضاء اخلارجي والس

 .واالتصاالت والربيد والزراعة واألمن الغذائي 

وتنص االتفاقية على تعزيز ثقافة السالم . واستعداد الطرفني لالنضمام اىل الوالايت 
املتحدة لتطوير اطالق )اجندة اسرتاتيجية للشرق االوسط( من اجل توسيع العالقات 

 الدبلوماسية والتجارية واالستقرار يف املنطقة . 

مريكي األ –الصهيوين ومن الواضح ان )اتفاقات ابراهام( أتيت يف إطار املشروع 
للسيطرة واهليمنة على املنطقة العربية و رسم مستقبلها مبا يتناسب مع املشروع . وهذه 

عربية واقامة )اسرائيل( يف نسيج املنطقة ال لزرعاالتفاقات أتيت يف إطار حماوالت الغرب 
عالقات مباشرة بني )اسرائيل( ودول وشعوب املنطقة العربية بتجاهل اتم حلقوق 

 الشعب الفلسطيين بل اهنا تتجاهل حىت وجود هذا الشعب . 

لقرارات االمم املتحدة فإهنا تتنكر لنضال شعب فلسطني يف وعدا عن خمالفة ذلك 
سبيل اسرتداد حقوقه واقامة دولته ، كما ان هذه االتفاقية تغض الطرف عن ممارسات 

حروب نته من شية وعلى ما )اسرائيل( العنصرية وعن عدواهنا املستمر على الدول العرب
على الشعوب العربية واحتالهلا لألراضي الفلسطينية وعلى القدس واالماكن املقدسة 

 . واالراضي اللبنانية واجلوالن السوري
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وب تتجاهل اتريخ الشعوب العربية ، فإهنا ترهن مستقبل هذه الشع اً وهذه االتفاقية اذ
 الغريب. –ريكي االم –هليمنة )اسرائيل( وتصادر مستقبلها حلساب املشروع الصهيوين 

وكما رفضت شعوب املنطقة وجود اسرائيل منذ قيامها سرتفض ايضًا التطبيع مع 
 ل موهوم .شعاراً زائفاً ملستقب العدوانية اجلديدة حتت عنوان يتخذ من )االبراهيمية(

 الشرق اوسطي :  (الناتو)مشروع  – 2

من الواضح ان هدف )اتفاقات ابراهام( هو دمج اسرائيل يف املنطقة العربية واقامة 
عالقات تطبيعية بينها وبني دول االقليم . واصبح واضحًا ان الوالايت املتحدة اليت 

  حمددة تتمثل يف : فداهحل وارعت هذه االتفاقيات هتدف اىل حتقيق مصا

احملافظة على أمن )اسرائيل( ومحايتها، وضمان تفوقها االقتصادي والعسكري  –أ 
 على مجيع دول املنطقة .

احملافظة على أمن الطاقة وضمان سالمة إمداداهتا لألسواق العاملية ويف مقدمتها  –ب 
 اسواق الوالايت املتحدة وحلفائها . 

 التعاون والتنسيق مع دول املنطقة مبا يضمن حتقيق اهلدفني السابقني . –ج 

طاق التطبيق اىل ن ان ميتدبعد ان مت ابرام اتفاقيات ابراهام  يدلنا والتفكري املنطقي
ة حتالف الرتكيز على الدعوة إلقاماجلوانب العسكرية ومن هنا مت خالل الشهور املاضية 

دول ىل محاية وضمان امن الأسها )اسرائيل( يهدف اعسكري بني دول املنطقة وعلى ر 
 عدوان عليها . جتاه 



29 
 

يف  برييز()واصل فكرة املشروع جندها يف مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي طرحه 
منتصف تسعينيات القرن العشرين مث يف مشروع الشرق األوسط الكيرب أو الواسع 

 ( . 2003راق )الذي طرحه الرئيسس األمريكي بوش بعد احتالل الع

يس الذي طرحه الرئاألوسط االسرتاتيجي(  قكما جنده يف مشروع )حتالف الشر 
األمريكي األسبق ابراك اوابما مث اعيد طرحه من قبل الرئيس االمريكي السابق ترامب 
فهو اساساً فكرة امريكية هدفها محاية املصاحل االمريكية ، وقد مسي هذا احللف )الناتو 

ة العداء إليران واحلد من نفوذها يف املنطقة العربيالذي اصبح هدفه املعلن  (السين
 كافحة اإلرهاب . مفضالً عن 

اسرائيل م ضإىل انتو الشرق األوسط معناه ليس فقط  (وحتويل االسم من )الناتو العريب
اىل هذا احللف بل ان تتوىل ابلفعل قيادة هذا احللف حىت وان تولت قيادته رمسياً 

دى الدول العربية . كما مل يعد احللف موجهاً ضد ايران فقط بل انه اصبح موجهاً إح
 ضد اي دولة عربية وميكن ان تعادي اسرائيل او تتحالف مع ايران . 

ويظل اهلدف املعلن للحلف حتقيق السالم واالستقرار رغم انه يضم اسرائيل اليت كانت 
 ن واالستقرار يف املنطقة .ومنذ أتسيسها عنواانً لالضطراب وهتديد األم

ن احتل ومارس يل ؟ بني م  تفكيف ميكن اقامة حلف وتعاون وتنسيق بني القاتل والق
مجيع فنون القهر على السكان، وبني مواطنني مغلوابً على أمرهم . بني ّمن يطمح اىل 

عتدي على ويبني من يهدد السالم وخيلف حالة عدم االستقرار . و قيام سالم حقيقي 
  اللبنانية ؟! واجلوالن السوري واالراضي الفلسطينية  حيتل شر ؤواحلجر وال يزالالب
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و فكرة التشاور اليا هفالنظام الدويل الذي انبثق عن اتفاقيات ويستولعل أهم ما مييز 
بني الدول املعنية واألخذ بفكرة التوازن الدويل وحق الدول يف التدخل ضد دولة حتاول 
االخالل ابلوضع القائم وكان اهلدف آنذاك اقامة نظام دويل يقوم على اساس التعاون 

 السيطرة واخلضوع .  بداًل مناملشرتك 

 الغربية :  –يمنة االمريكية اثنياً : النظام الدويل القائم و مستقبل اهل

النظام الدويل هو االطار املؤسسي والدبلوماسي والسياسي والقانوين الناظم للعالقات 
ت ( اليت اهن1648فاليا الدولية وكانت بداية قيام هذا النظام هي اتفاقيات )ويست

 والثمانني سنة اليت كانت قائمة يف أورواب. حريب الثالثني سنة 

 االتفاقيات اىل مفهوم القومية ابعتباره حمدداً مركزايً على املستوى وقد استندت هذه
 مركز العامل يف ذلك الوقت( السياسي واالسرتاتيجي يف اورواب )

 النظام الدويل حىت اندالع احلرب العاملية االوىل االيفوقد حكمت اتفاقيات ويست
مسبوقة يف  غري( حيث شهد العامل حتالفات سياسية واسرتاتيجية 1918 – 1914)

تنوعها واتساعها مما بني حمدودية الدول القومية وعجزها عن توفري االمن اجلماعي . 
وشكلت احلرب العاملية األوىل منعطفًا العادة صياغة مفهوم )املصاحل( يف العالقات 

اان ابت مرتبطاً و الدولية فلم يـَُعد أمن الدولة القومية مقتصراً على سالمة أراضيها فقط 
 ضاع احللفاء ومن هنا مصطلح )اجملال احليوي( .أبو 

د شهد مسار النظام الدويل يف القرن العشرين حربني عامليتني ساخنتني وحرابً ابردة، قو 
 شكلت كل منها انتقاالً من نظام دويل قام إىل آخر . 

ان كانتا ن الساخنتابواستمر الطابع الدويل )الغريب( حاكمًا للنظام الدويل. فاحلر 
السنتني األخريتني يف احلرب العاملية الثانية حيث شارك فيها قطبا  داع يتاناورب
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نصف  –املستقبل، أحدمها غري أورويب )جغرافياً( أي الوالايت املتحدة واآلخر أورويب 
أي االحتاد السوفيايت فضاًل عن البلدان اآلسيوية وهذا يعين أن العالقات  –آسيوي 

 له . ية بعد احلرب العاملية الثانية بل اتسع نطاقها ليشمل العامل كالدولية مل تعد أوروب

وقد اتسم )التكوين( التارخيي للنظام الدويل ابلظاهرة االستعمارية الغربية اليت فرضت 
هيمنتها على العامل من خالل امناط متعددة وكانت آسيا وافريقيا تشكالن )اجملال 

ا املستمرة ن مصاحل الرأمسالية الصاعدة يف حماوالهتاحليوي( للقوى االستعمارية ما يعرب ع
لفتح اسواق ملنتجاهتا وضمان تدفق املواد األولية من بلدان اجلنوب ضماانً الستمرار 

هليمنة  املصدر احلقيقي هيعجلة انتاجها وقد اصبحت املنظومة الرأمسالية العاملية 
 ظومة من : الوالايت املتحدة على النظام الدويل . وتكون هذه املن

 ( .G7الدول الرأمسالية الصناعية املتقدمة ) –أ 

 الشركات الكربى والبيواتت املالية والشركات متعددة اجلنسية . –ب 

منظمة  –البنك الدويل  –املؤسسات واملنظمات الدولية )صندوق النقد الدويل  –ج 
 التجارة العاملية( .

ظهر هليمنة األمريكية( اقتصادايً ما يمن خالل هذه املكوانت الثالثة تتضح مداخل )ا
 أسهر االمهية املتزايدة للعامل االقتصادي يف تكوين ما يطمح اليه الغرب )وعلى 

الوالايت املتحدة( يف فرضه على النظام الدويل جدول اعمال اقتصادي عنوانه الليربالية 
حقوق و مع استكمال اجلانب السياسي مبقوالت الدميقراطية  اجلديدةاالقتصادية 

 اإلنسان وانفتاح االسواق وحرية السوق . 
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هذا فضالً عن توجهاهتا يف تعميم منط معني من احلياة اعتماداً على قيمها ابستخدام 
ة وسائل االتصال واملعلوماتية واالدوات الثقافية املختلفة يف إطار عوملة االقتصاد والثقاف

 واالتصاالت . 

الشرتاكي ما دعي ابملعسكر ايشرق والغرب ، فاحلاصل بني الويف مقابل االستقطاب 
واملعسكر الرأمسايل يربز استقطاابً آخر بني الشمال واجلنوب . واذا كان الطابع الغالب 

ال اسرتاتيجي فإن الطابع الغالب على استقطاب مش –لالستقطاب االول ايديولوجي 
جنوب هو الطابع االقتصادي ضد الشمال تشمل الدول الرأمسالية الغنية يف حني 

 ،دون اجلنوب تشمل الشعوب الفقرية واملغلوب على امرها ، ويغلب عليها التخلف 
قطبية )الوالايت ال انتهت اىل سيادة النظام الثنائي واذا كانت احلرب العاملية الثانية قد

 1991العاملي فإن هذه احلقبة انتهت عام املتحدة واالحتاد السوفيايت( على النظام 
ل ا وانتقاالحتاد السوفيايت بسقوطعندما شهد العامل حتواًل مهمًا يف النظام العاملي 

ي ظام العاملالغريب( يف قيادة الن  تفرد الوالايت املتحدة )ومعسكرهاالنظام العاملي إىل
 )وحيد القطبية( . 

ومن أهم مالمح املرحلة اجلديدة انتهاء حلف وارسو )نتيجة اهنيار وتفكك االحتاد 
السوفيايت( ومل يقابله إهناء حلف الناتو وكان يضم املعسكر الغريب برائسة الوالايت 

 ااملتحدة( هذا فضالً عن توسع حلف الناتو ابجتاه الشرق مما تعتربه روسيا هتديداً ألمنه
 القومي . 

عاً اصبح لقضااي األمن االنساين موقويف هذه املرحلة )مرحلة انتهاء احلرب الباردة( 
 أمنو مميزاً حاكماً يف العالقات الدولية مثل قضااي الفقر والبطالة والبيئة والتغري املناخي 
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ابرة عالطاقة والتنمية وحقوق اإلنسان واهلجرة الدولية غري الشرعية واجلرمية املنظمة ال
 للحدود . 

ومن خالل ذلك اصبح للمنظمات الدولية واالقليمية ومنظمات اجملتمع املدين دوراً 
 هاماً يف تعيني مسارات حركة العالقات الدولية . 

الدولية  اتاملؤسسويف ضوء الوالايت املتحدة وبرامج االصالح والتحول اليت قادهتا 
برعاية الوالايت املتحدة من اجل احداث حتول يف االقتصادات لصاحل الليربالية 
اجلديدة . اصبح النظام العاملي يدار بواسطة االغنياء، ومن اجلهم، اصبح النظام 
العاملي عبارة عن سوق تقليدي حتكمه سلطة االقوايء وتعزز هذا التوجه ابالنفتاح 

ية يف املنظمة للتجارة العامل حويل اجلهاتبت وملىالعالتجاري واستكمال مؤسسات 
لشركات اىل جانب االقرن املاضي . حيث قادت هذه املؤسسات  منتصف تسعينيات

ادارهتا  الوالايت املتحدة لغرض بقيادةمتعددة اجلنسيات عملية العوملة االقتصادية 
 وهيمنتها على دول وشعوب العامل . 

 وبرزت على صعيد العالقات الدولية مستان ابرزاتن : 

 : تزايد الفجوة بني دول الشمال ودول اجلنوب وازداد فقر الفقراء وغىن األغنياء. األوىل

الثانية : تصاعد استخدام القوة العسكرية والتهديد هبا من قبل الوالايت املتحدة ودول 
المريكية ة العوملة يف مرحلة اهليمنة االغرب دون قيود . ما يشري إىل أحدجتليات عسكر 

الفقر واالحتباس البيئي و  التلوثويف املقابل تصاعدت التهديدات غري العسكرية مثل 
ت عنوان ياً ملواجهة ذلك حتاحلراري والتضخم السكاين ما اصبح يفرتض تضامناً عامل

 )ضمان األمن اإلنساين( وذلك من خالل التعاون والتنسيق الدويل .
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 ع الغرب وصعود الصني و روسيا : تراج

 وجتلى تراجع الغرب يف ظاهرتني : 

األوىل : االزمة االقتصادية واملالية املستمرة اليت تعرب عن جوهر التحوالت يف النظام 
 وتداعياهتا . 2008االقتصادي الرأمسايل منذ ازمة 

ة وعدم قدرهتا سيالثانية : أزمة النظام الدميقراطي اليت تتمظهر يف مجود النظم السيا
على استيعاب التحوالت اجلارية يف جمتمعاهتا، وتعود اسباب هذا اجلمود اىل عجز 
االحزاب السياسية واملؤسسات التقليدية عن جتديد خطاهبا، واحنسار الفروقات فيما 
بينها )احزاب اليسار واحزاب اليمني( وعدم وجود رؤى مبتكرة مبدعة لتطوير آليات 

 عملها .

 ذلك يف ظاهرتني ابرزتني : وانعكس 

 االوىل : تراجع معدالت املشاركة يف االنتخاابت . 

 الثانية : تالشي احلدود بني احزاب اليمني واحزاب اليسار . 

وترافق ذلك مع تصاعد التوجهات الشعبوية وتصاعد دور القوميات املتطرفة والعنصرية 
 والدعاوى ضد املهاجرين .

زمة اليت بدأت تعصف يف جسم االحتاد االورويب الذي كان هناك األوسط ذلك كله  
بدت عليه يف السنوات األخرية )قبل العملية العسكرية الروسية يف اوكرانيا( عالمات 

ايذااًن بربوز عالمات  2016وكان خروج بريطانيا  هالتفكك واخلالفات بني دول
 التفكك خاصة مع اعالن دوالً اخرى عن رغبتها يف اللحاق بربيطانيا . 
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إال أن العملية العسكرية الروسية األخرية يف أوكرانيا أعادت إىل االحتاد األوريب ترابط 
 جانب انيا اىلومتاسكه من خالل موقف موحد جتاه هذه العملية مع تزويد اوكر  هدول

الدعم السياسي والدبلوماسي بشحنات هائلة من االسلحة ادت يف بعض الدول 
ول االحتاد د االوروبية اىل هتديد املخزون االسرتاتيجي هلذه الدولة، وطبعاً تالقت ارادة

 يف فرض العقوابت االقتصادية على روسيا . 

ناداة روسيا، فظهرت امللكن نتيجة ذلك مل تكن مرضية ألنصار توتري األجواء مع 
بوقف العقوابت وعدم املضي يف عزل روسيا ، وذلك حتت تـأثري أزمة الطاقة وازمة 
الغذاء خاصة مع اقرتاب الشتاء، الذي ينذر مبرحلة صعبة على مجيع الدول االوروبية، 
خاصة اليت ذهب بعيدًا يف إظهار العداء لروسيا. وقد عرب الشارع األورويب ابخلروج 

وقف ب واملناداةرات يف العديد من املدن احتجاجًا على االوضاع املعيشية مبظاه
 العقوابت على روسيا، ويف مواجهة اجراءات التعامل مع ازمة الطاقة . 

م يف دول الغرب يشهد العامل صعود روسيا والصني وحالة التأز ويف مقابل الرتاجع 
دور الوالايت ما يعطي تفسرياً ل ا كقوتني فاعلتني على الساحة الدولية . وهذاوظهورمه

 االزمة يفاملتحدة )ومعها الدول االوروبية خاصة انكلرتا( يف االستفزاز الذي قامت به 
وكذلك استفزازها الصني مبا ااثرته حول اتيوان ، وكان آخر االوكرانية ضد روسيا 

 االسلحة اليت عقدهتا مع اتيوان .  صفقةاستفزازاهتا للصني 

الصني اىل الغائها ، كما دعت الصني اىل الغائها، كما دعت الصني واليت دعت 
 الوالايت املتحدة اىل احرتام التزاماهتا مببدأ الصني الواحدة .

وتعمل الوالايت املتحدة على حنو جدي وفعال على تطويق الصني واحلد من منوها 
 االقتصادي واملايل وغالباً السياسي . وهذا ما يفسر صياغتها حتالفات مثل : 
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 ( الذي يضم الوالايت املتحدة و بريطانيا واسرتاليا . Aukusاوكوس )

 سرتاليا . ( ويضم امريكا والياابن واهلند واQuadحتالف كواد )

 حتالف كواد + ويضم اىل جانب الوالايت املتحدة كوراي اجلنوبية ونيوزيلندا وفيتنام .

 مستقبل النظام العاملي :

تطفوا على سطح العالقات الدولية احلالية حالة من الشكوك وعدم اليقني بسبب 
، ملحالة االضطراب وعدم االستقرار والفوضى اليت تعبث بواقع ومستقبل شعوب العا

ففي حني تطالب هذه الشعوب بنظام عاملي تسوده حالة من العدالة واملساواة 
واالستقرار ، تعمل بعض الدول وعلى رأسها الوالايت املتحدة على ابقاء االوضاع  
كما هي أي أهنا تتمسك ابهليمنة على النظام العاملي وعلى قيادهتا هلذا العامل ما يعين 

ضطراب يف احناء العامل ، بينما تنادي كل من روسيا استمرار حالة من الفوضى واال
والصني بنظام تعددي ال يقبل هبيمنة الغرب )برائسة الوالايت املتحدة( على مقدرات 

 وشعوب العامل وتطلعاهتا املستقبلية. 

ويف هذه املرحلة االنتقالية ، إىل حني إقامة النظام )املأمول( تسود حالة االضطراابت 
م التهديد ابحلروب( اليت تصل إىل حد التلويح ابستخدا)و حلروب وتلوح ابألفق ا

 السالح النووي . 

)الغرب( ابالعرتاف أبن العامل مير مبرحلة من عدم اليقني وهي البعض يف  وقد بدأ 
مرحلة هلا مسات عوامل الفوضى العارمة واليت قد ال تؤدي إىل نظام الحق بل قد تستمر 

 . حالة الفوضى إىل ال هناية 
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اصبح ينادي بقيام نظام عاملي جديد ،كما فعل كيسنجر  (الغرب)كما أن البعض يف 
إقامة نظام عاملي جديد  7)وزير خارجية الوالايت املتحدة األسبق( حيث قال : إن

هو يف مرحلة التأسيس على انر حامية وقد اصبح النظام اجلديد ضرورة ملحة يفرضها 
 الواقع الدويل املستجد يف ظل تعاظم عدد الدول املستقلة وذات السيادة يف العامل .

ان : ) 8ويف تعليقه على احلرب يف اوكرانيا قال )توين بلري( رئيس وزراء بريطانيا األسبق
حرب اوكرانيا اظهرت ان هيمنة الغرب تشهد هنايتها يف ظل صعود الصني لتكون قوة 

 عظمى ابلشراكة مع روسيا يف اوضح نقاط التغيري يف املشهد العاملي منذ قرون ( . 

واضاف بلري ان العامل يف مرحلة حتول يف التاريخ ميكن مقارنتها بنهاية احلرب العاملية 
كفة ار االحتاد السوفيايت لكن هذه املرة وبوضوح الغرب ليس يف الالثانية أو هناية اهني

 الراجحة( . 

ان  )اهليمنة الغربية تقرتب من هنايتها . . وقال : ال  9واعلن الرئيس الفرنسي ماكرون
تكمن هناية اهليمنة الغربية يف التدهور االقتصادي وال يف التدهور العسكري، بل يف 

هذه هي اىل البلدان الناشئة. ف ك يعد ممكنًا تصدير قيمور الثقايف، عندما ملهالتد
 بداية تراجعك . . . (

( حتت عنوان 2017/ 2/ 19 – 17وكان مؤمتر االمن يف ميونخ قد عقد مؤمتره )
يعرب عن املرحلة ابلغة الدقة اليت مير هبا النظام الدويل وينطوي على الكثري من الدالالت 

ب، ما بعد النظام( حيث العامل عامل فوضى عارمة وهو )ما بعد احلقيقة، ما بعد الغر 

                                                           
 .  13/6/2022العالمية في  االنباءوكاالت  هنقلت تصريح 7
8 INDEPENDENT  2022يوليو  17الصادرة في . 
تحليالً عاماً للوضع الدولي . اعلن فيه ان )الهيمنة العربية تقترب من نهايتها( نقلت ذلك وكاالت  2022قدم ماكرون في آذار )مارس(  9

 االنباء العالمية . 
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عامل ما بعد احلداثة الذي جيمع دوالً ذات نظام وأخرى بال نظام تغرق يف فوضى بال 
 حدود ما يضع دول النظام على عتبة الال نظام والعيش جبوار الفوضى . 

يري غوالسؤال اآلن : هل يستجيب اصحاب القرار يف الغرب على هذه الدعوات بت
 النظام الدويل ؟ وكيف  ؟

يف احلقيقة ان الغرب يؤكد من خالل مواقفة وسياساته انه ان قبل بتغيري النظام فإن 
ذلك يعين أنه سيكون تغيرياً شكلياً ال ميس اجلوهر واجلوهر هنا هو هيمنة على النظام 

لنظام العامل افقد كان الغرب وعلى رأسه الوالايت املتحدة يعيق اي تطوير او تغيري يف 
ال يتوافق مع مصاحله ، وقد عمل على احليلولة دون إجراء أي تعديل أو تغيري يهدد 
مكاسبه أو ينقص من نفوذه . وهو إن يقبل ببعض الطروحات الداعية إىل قيام نظام 
عاملي جديد إمنا يقصد هنا إجراء ترتيبات معينة يف النظام تضمن استمرار هيمنة 

حتقيق سياسات تؤمن استمراره يف استنزاف ثروات الشعوب  وتزيد من متكينه من
ومعاجلة مشكالته االقتصادية وضمان استمراره يف السيطرة على مقاليد امور العامل 
واضعاف املناوئني له واحليلولة دون بروز قوى دولية ذات وزن ميكنها مناقشته على 

، ميكن  تعديل على النظامقيادة النظام العاملي . وهو يفضل الفوضى على اجراء اي 
ان يهدد مصاحله كما يراها فهو يرى النظام )كما يريده( اداة ووسيلة لغرض مشروعه 
على دول العامل . مشروع يتضمن نظاماً اقتصادايً ومالياً ليربالياً متطرفاً ونظاماً سياسياً 

 يقوم على الدميقراطية وادعاءات حقوق االنسان .

ى رأمسايل الغريب والفشل يف فرض الدميقراطية الغربية علوتشكل ازمات االقتصاد ال
شعوب العامل سببان جوهراين للتشكيك يف مشروعية ما تقوم به الوالايت املتحدة 
 من اساليب لغرض جدول اعماهلا لتنفيذ هذا املشروع جبانبيه االقتصادي والسياسي. 
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مسك تحدة والغرب تتهلذا يبدو التساؤل منطقيًا حول ما الذي جيعل الوالايت امل
و بنهجها واساليبها بثقة وابلكثري من النرجسية واالاننية والتعايل والفوقية على هذا النح

 ؟ ؟ 

ال شك أن هلذا ابعادًا ثقافية عميقة تتصل ابلرتبية والقيم واملوروث االستعماري 
اء ناالستعالئي وهذا ما دعاه البعض ابلنظرة العنصرية بينما دعاه آخرون ابالستث

االمريكي . مبعىن ان الوالايت املتحدة حالة استثنائية بني االمم تتفرد بطبيعتها عن 
 اآلخرين وتتفوق عليهم . 

 اثلثاً : اثر التطورات االخرية على النخبة العربية :

عربية تعاين ( كانت النخبة ال19قبل التطورات االخرية )وابلتحديد قبل جائحة كوفيد 
ت منها اترخييًا إىل زمن االحتالالت والتبيعة مث تفاقم كبريمن مشكالت يعود قسم  

مع  بسبب االرتباطاتتلك املشكالت بعد احلصول على االستقالل السياسي، 
 االسواق اخلارجية وسوء االدارة وتفشي الفساد . 

كانت االقتصادات العربية تعاين بدرجات   19وعندما نشبت ازمة جائحة كوفيد 
من املشكالت االقتصادية يعود بعضها إىل طبيعة االنظمة متفاوتة من العديد 

والسياسات االقتصادية املتبعة كما يعود بعضها اىل نقص التمويل يف الدول غري 
النفطية يف الوقت الذي استطاعت فيه الدول النفطية جتاوز بعض املشكالت نتيجة 

 لتوفر األموال الالزمة . 

ات متفاوتة( من هشاشة األنظمة الصحية وقد عانت مجيع الدول العربية )بدرج
واضطرت اىل اختاذ اجراءات استثنائية ملواجهة اجلائحة مما ادى اىل صعوابت جديدة 
تتعلق ابالدارة والتمويل . . وبعد سنتني من املعاانة ملواجهة اآلاثر االجتماعية 
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اً أثر حواالقتصادية للجائحة بدأت تظهر تداعيات احلرب من اوكرانيا حيث بدا واض
 على جانب من األمهية والتأثري على اجملتمعات نيهذه احلرب على قطاعني حيوي

 واالعفاءات ومها : واالقتصادات 

 قطاع الطاقة .  -
 قطاع الغذاء .  -

او االختالل يف سالسل التوريد اىل ازمة طاقة وازمة توريد املواد  توقفلفقد ادى ا
االساسية خاصة احلبوب واملواد االولية الالزمة يف صناعة الغذاء ويف الزراعة بوجه 

 عام.

ضخم خماطر الت عانت منوكانت اقتصادات العامل )ومنها االقتصادات العربية( قد 
وفيد جتها الدول الرأمسالية يف مواجهة ازمة كالناجم عن السياسات التوسعية اليت انته

19  . 

ن الكتلة م جزءوكانت هذه الدول قد جلأت إىل رفع سعر الفائدة لتستطيع سحب 
النقدية اليت طرحتها )دون غطاء( من خالل حزم االنفاق يف مواجهة اجلائحة ، األمر 

لى تكاليف داً عشدي ضغطاً الذي ادى اىل ارتفاع كبري يف اسعار املستهلك مما شكل 
املعيشة ، األمر الذي زاد من تعقيدات اخللل يف سالسل االمداد ، وقاد يف النهاية 
اىل ازميت الطاقة والغذاء وملا كانت العودة اىل استقرار االسعار حتتاج اىل وقت طويل 

إىل جانب املعاانة املعيشية للسكان تراجعًا يف معدالت النمو فإن النتيجة ستكون 
يف سوق العمل ، وتوقع العديد من االقتصاديني ان يؤدي هذا الوضع اىل  وتباطؤً 

، مما خيرج األمر من دائرة املعاجلات التضخميالدخول يف حلقة جديدة من الركود 
اآلنية قصرية النظرة، ويتطلب معاجلات جذرية تتعلق ابلسياسات االقتصادية 
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الضيقة ومن  ا بعيداً عن املصاحل اآلنيةواالجتماعية املتبعة وامهية وضرورة اعادة النظر هب
خالل افق اوسع يستوعب املشكالت االقتصادية اببعادها السياسية واالجتماعية 

 وااليديولوجية . 

June  (2022 )يف الدول العربية اطلق برانمج األمم املتحدة االمنائي يف حزيران 
يم الفرص لتعاف يشمل بعنوان : تعظ 2022تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 

)يصدر التقرير  19اجلميع ويعزز القدرة على مواجهة االزمات يف حقبة ما بعد كوفيد 
 عاماً على اطالق اول تقرير للتنمية االنسانية العربية( . 20يف ذكرى مرور 

جلائحة اويتضمن هذا التقرير بيااًن يف االجراءات اليت اختذهتا الدول العربية الحتواء 
 يف من آاثرها السلبية على االعضاء واجملتمع . والتخف

نطقة  يقول التقرير ان فعالية االستجاابت للجائحة عرب املستوايت التنموية املتباينة يف امل
املؤسسات  نيما بكانت مرتبطة مبستوايت القدرات املؤسسية والقدرة على التنسيق 

احلكومية املعنية على سبيل املثال جنحت حكومات دول جملس التعاون اخلليجي يف 
السيطرة على تفشي اجلائحة وسجلت متوسطات ملعدالت التعايف من املرض اعلى 
بكثري من املتوسط العاملي وجنحت البلدان ذات الدخل املتوسط مثل االردن ولبنان 

اما  وجه االوىل للجائحة، لكنها سيطرهتا بعد ذلك .وتونس نسبياً يف التعامل مع امل
البلدان اليت متر بصراعات وازمات فكان لديها قدرات حمدودة على التخفيف من 

زوج او نبسبب تدمري بناها التحتية يف النظام الصحي . و  19آاثر تفشي كوفيد 
 ماعيوتداعي شبكات األمان االجتديد من كوادرها الصحية املؤهلة . هجرة الع

 وتراكم التحدايت االقتصادية . 
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وخالل اجلائحة انعكست مستوايت الثقة احملدودة لدى اجلمهور العام يف املؤسسات 
، وارتفاع معدالت الرتدد والعزوف عن  19احلكومية على مقارنة تدابري احتواء كوفيد 

 تلقي اللقاحات وهو اجتاه لوحظ مثيله عرب مناطق خمتلفة من العامل . 

 ات اقتصادية : مؤشر 

حيث شهدت  2020عام  % 4,5يؤكد التقرير ان اقتصاد املنطقة انكمش بنحو 
.  % 15البلدان اهلشة واملتأثرة ابلصراعات اكرب متوسط لالخنفاض مبقدار حوايل 

يشري التقرير اىل انه  2021وعلى الرغم من بعض املؤشرات االجيابية يف هناية عام 
نظراً للتحدايت الناشئة  2022عايف سريعًا خالل عام ليس من املرجح ان يكون الت

اليت تواجه املنطقة كذلك قد يظل النمو االقتصادي ميثل حتدايً يف ظل متوسط معدل 
للمنطقة أبكملها مدفوعًا على حنو اساسي أبداء البلدان  % 5,5منو متوقع يبلغ 
 املصدرة للنفط.

اتسع نطاق العجز املايل الكبري يف مجيع دول املنطقة مع اخنفاض االيرادات )بسبب  -
تضاؤل الطلب على النفط( وتزايد االحتياجات التمويلية الحتواء اجلائحة يف عام 

من  % 9,2نقاط مئوية ليصل إىل  7اتسع متوسط العجز الكلي مبقدار  2020
إىل  2022عجز املايل يف املنطقة يف عام بينما تقلص متوسط الامجايل الناتج احمللي 

من امجايل الناتج احمللي يف  % 4,1ومن املتوقع ان يتحول اىل فائض بنسبة  % 2,3
 .  2022عام 

ادى العجز املايل الضخم اىل زايدة الدين احلكومي مما ادى اىل تفاقم الوضع اهلش  -
متوسط الدين احلكومي بلغ  2020للديون الذي كان قائماً قبل اجلائحة . يف عام 
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من الناتج احمللي االمجايل . كما اخنفض صايف  % 60االمجايل للمنطقة ذروته عند 
 .  2020عام  % 6توقعات االستثمار االجنيب املباشر اىل املنطقة بنسبة 

يف املنطقة العربية )ويساوي ضعف  % 12,6ارتفع معدل البطالة إىل  2021يف عام 
 ( .% 6,2غ املتوسط العاملي البال

ادت اجلائحة اىل اتساع نطاق التفاواتت واىل تفاقم ظواهر االقصاء ال سيما اىل 
الوصول اىل خدمات الرعاية الصحية والتعيلم . يشري التقرير اىل انه قبل اجلائحة كان 

ذ بلغ متوسط ضى . اعدم كفاية التمويل العام قد القى بعبء الرعاية الصحية على املر 
من امجايل االنفاق على الصحة يف  % 28ي على الصحة نسبة االنفاق الشخص
 % 6,6يف مجيع احناء العامل . ولكن مع التفاوت الكبري من  % 18املنطقة مقارنة بـ 

 يف اليمن .  % 81يف عمان اىل 

س هذا العبء املتزايد شدة أتثري اجلائحة على الرغم من أن منطقة الدول العربية ويعك
 ي اليت زادت من معدالت االنفاق علىمالناطق الوحيدة يف العامل هي واحدة من املنا

 السابق للجائحة .  قدسبه من الناتج احمللي االمجاعي يف العنالصحة ك

ووجدت نسبة كبرية من الالجئني والنازحني داخلياً يف املنطقة صعوبة أكرب يف احلصول 
 على الرعاية الطبية أثناء تفشي اجلائحة . 

ن اجملتمع. قطاعات كبرية م اىل التعليم عن بعد اىل استبعاد املدارس اغالقكذلك ادى 
وعلى سبيل املثال اظهر مسح اجري يف اجلزائر ومصر واالردن وقطر واملغرب وسورية 

فقط من االطفال املسجلني يف التعليم قبل اجلائحة استطاعوا  % 55وتونس ان 
ب االغالق الفعلي للمدارس مما الوصول اىل شكل من اشكال التعليم عن بعد عق

 تسبب يف زايدة خماطر عمالة األطفال و الزواج املبكر للفتيات . 
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 فرصة لالنتقال االخضر : 

 2020يف الطلب على املياه عام  % 5يقدر التقرير ان اجلائحة ادت اىل زايدة نسبة 
ادات دنتيجة تكثيف ممارسات النظافة الشخصية والعامة مما اضاف ضغوطاً على ام

دولة  22دولة عربية من اصل  18املياه الشحيحة ابلفعل يف املنطقة . اذ تواجه 
مثن متوسط  1/8مستوايت خطرية من ندرة املياه . وبلغ نصيب الفرد يف املنطقة 

ياه نصيب املياه املتجددة للفرد عامليًا ويدعو التقرير العطاء اولوية لتحسني ادارة امل
 19ان يصبح التعايف ما بعد كوفيد  ن رئيسيان لضمانرة املخالفات كمكواناواد

 مستداماً . 

وينظر التقرير بتفاؤل اىل الزخم املتنامي يف املنطقة اىل تنويع االقتصادات وتسريع 
 االنتقال اىل حلول الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة . 

ة مهمة ميكن أن فرصمتثل امكانية تعميم احللول اخلضراء يف اسرتاتيجيات التعايف 
تساعد املنطقة على ابقاء التغيري السليب وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات 
املستقبلية . ويشري التقرير إىل أمهية القمم العاملية، كما هو احلال مع املؤمترات املقبلة 

كما تستضيف دولة االمارات مؤمتراً آخر   2022)تستضيف مصر مؤمتر املناخ نسخة 
 .ام( هذا الع

 للتعايف ترتكز على التنمية البشرية :مقاربة 

يقول التقرير ان اجلائحة بدأت كحالة طوارئ صحية مث تطورت اىل حالة طوارئ 
اقتصادية و اجتماعية وانسانية تطلبت استجاابت على مستوى اجملتمع أبسره كما 
تطلبت التنسيق القوي بني املؤسسات احلكومة املسؤولة وابلتعاون اهلادف مع 

تعايف مات الدولية ويؤكد التقريران الالشركات اخلاصة ومنظمات اجملتمع املدين واملنظ
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السليم سيتطلب جهودًا متضافرة حلماية الضعفاء ومتكني املواطنني وتعزيز حقوق 
 اكثر فعالية واستجابة . االنسان وضمان سيادة القانون وجعل نظم احلوكمة 

كما حتتاج دول املنطقة اىل عقود اجتماعية جديدة متهد الطريق للسالم والعدالة 
ستقرار واىل مؤسسات موثوق هبا خاضعة للمساءلة ولديها قدرة أكرب على واال

 التصدي لألزمات وتوسيع القدرات واحلرايت البشرية .

ويؤكد التقرير ان الفرصة متاحة اآلن للبلدان لتقييم وتعزيز القدرات وإجراء تغيريات 
ية اليت تلوح اء العاملهيكلية ملنع الصدمات الناشئة والتعامل معها مبا يف ذلك ازمة الغذ

 يف األفق وتناقص املوارد الدولية لتحويل التنمية وكالمها يتعلق آباثر احلرب احلالية يف
 أوكرانيا وكذلك الصدمات والكوارث املستقبلية . 

 شرية .مث يقدم التقرير توجيهاته بشأن تبين هنج متكامل للثقايف يرتكز على التنمية الب

هات تشمل ما ميكن التوصل اليه ملواجهة التطورات األخرية واحلقيقة ان هذه التوجي
 :  19اليت سبق لنا ان تعرضنا اليها وهي اىل جانب جائحة كوفيد 

 احلرب الدائرة اآلن يف اوكرانيا .  -
 االمريكية .  –يرة اتيوان والعالقات الصينية ز ما جيري حول ج -
 تغيريات املناخ واالبعاد البيئية .  -
 ة يف املنطة العربية . التطورات االخري  -

ائدة االستقرار واالضطراب الس عدم وهذه التطورات مجيعها على متاس مباشر حبالة
واليت توحي ابنعدام الثقة والشكوك يف قدرة النظام العاملي احلايل على أتمني وصيانة 

ل باألمن والسالم يف العامل وتلقي هذه احلالة ظالالً من الشكوى وعدم اليقني يف املستق
 . 
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ويف املنطقة العربية تتصاعد املمارسات االسرائيلية املدعومة من الوالايت املتحدة 
حماوالت النهوض و  التنميةوالغرب ما يهدد االمن واالستقرار ويؤثر سلبياً على عمليات 

 اليت تسعى اليها الشعوب العربية .

ية واعتداءاهتا وسور ذلك ان استمرار )اسرائيل( ابحتالل األراضي العربية يف فلسطني 
نان وحقه يف واعتدائها املتواصل على لب املتكررة على سورية وعلى الشعب الفلسطيين

ول والدعم غري احملدود الذي تقدمه هلا الوالايت املتحدة ود استثمار ثرواته الطبيعية
الغرب ، مما يشجعها على املضي يف هذا املسار ذلك كله ُيسهم يف خلق اجواء العداء 

 . التنمويةو  مق املظامل ويعيق التنمية ويعطل مسارات االقتصادات العربية االستقالليةويع

وقد خلقت هذه االجواء حالة من االستقطاب اليت عمقتها حماوالت بعض الدول 
العربية الدخول ابتفاقيات )سالم و تطبيع( مع اسرائيل برعاية الوالايت املتحدة مما 

لعريب ، وحيد من آمال التوحيد والتكامل االقتصادي يُعزز االنقسام داخل الوطن ا
والتنموي يف عامل تزداد فيه شراسة االمربايلية االمريكية الساعية اىل فرض جدول 

 اعماهلا على العامل أبسره . 

ماً يقامام هذا الواقع فإن البحث يف تقدمي أية مقرتحات أو توصيات يكاد أن يكون ع
ة وجامعة الدول العربية وجملس الوحدة االقتصادية خاصة وأن ارشيف الدول العربي

يكاد ان يكون ممتلئًا بعشرات الدراسات والبحوث والقرارات اليت ميكن أن تكون 
السياسية وإىل قرار سياسي فهل لنا أن  االرادةدليل عمل جدي إال أهنا حتتاج إىل 

ياسية املطلوبة رارات السأنمل أبن القمة العربية القادمة يف اجلزائر، ميكن أن خترج ابلق
 صاء اليت تواجهها البلدان العربية يف عامل غري مستقر وغري آمنعملواجهة حالة االست

 ؟ ؟ ! ! . . .  الضبابيكتنفه الشك وعدم اليقني و 


