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الرأي العام العالمي   مواقف 

 القوى العظمى  تجاه 

   

 

 

 الموضوع 
 

كيف ( يفحص  2022)تشرين األول    عنوان "عالم منقسم: روسيا والصين والغرب"  تحت  انشرت جامعة كامبريدج تقرير  

تجاه القوى الدولية الكبرى، الصين وروسيا والواليات المتحدة، في أعقاب حرب    الرأي العام حول العالم  تتغير مواقف

و المتزايد،  الصين  األميركية.    التحد ياتأوكرانيا، وصعود  الديمقراطية  تواجهها  التي  على التقرير    اعتمداألخيرة 

 .1٪ من سكان العالم 97ل مّثدولة ت  137ي مجتمعة تغّط  اعالمي  ا إحصائي   امشروع   ثالثينتنسيق ودمج البيانات من 

  موجز التقرير 

 

الديمقراطيات الغربية بحزم أكثر من أي وقت مضى خلف الواليات المتحدة. ليس هذا فقط،  تقف   •

ت شعوب  وقد أبد  –زت المجتمعات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم  ولكن الحرب في أوكرانيا حّف

أم في  المرتفع  الدخل  ذات  وأوروبا  ير الديمقراطيات  الهادئ  والمحيط  آسيا  ومنطقة  الجنوبية  كا 

 كا.  ير موقف أكثر تأييًدا ألم تحّرًكا نحو الشرقية 

القاّر • أوراسيا  من  الممتدة  البلدان  من  شاسعة  مساحات  نجد    إلىية  عبر  إفريقيا  وغرب    أن شمال 

الماضي. نتيجة  ال العقد  الصين وروسيا على مدار  أكثر من  الصين    تتقدم   لذلكمجتمعات اقتربت 

 وروسيا اآلن بفارق ضئيل على الواليات المتحدة في شعبيتها بين الدول النامية. 

عقد    ذأن االنقسام الحالي يتزايد منيالحظ    االنقسامة هذا  دّ الحرب في أوكرانيا من ح    بينما زادت •

  من   بين مجموعتين متعارضتين: تحالف بحري   وّزًعا م  اليوم   العالم  يبدو   لذلك،. ونتيجة  من الزمن

الليبراليةال غير  الدول  من  آسيوية  أوروبية  وكتلة  المتحدة.  الواليات  بقيادة  أو    ، ديموقراطيات 

 تتمحور حول روسيا والصين.  األوتوقراطية،

مة جيوسياسية.  ءد مصالح اقتصادية أو مالّرأن هذا االنقسام الجديد ال يمكن اختزاله في مج  عتقدن •

في  توافق المجتمعات    أن  المتوّقعينأقوى    َيعتبربل إنه يتبع انقساًما سياسًيا وأيديولوجًيا واضًحا.  

بما في    -  والمؤسساتاألساسية    بالقيم  مرتبط مع الصين أو الواليات المتحدة    العالم جميع أنحاء  

 المؤسسات. ديمقراطية  ومستوىحرية التعبير، واالختيار الشخصي، ب ةقّلع تذلك الم

 

 
1 https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2022/10/A_World_Divided.pdf 
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 النتائج الرئيسية 

العالم   • ليبرالية.  إلى انقسم  وغير  ليبرالية  بين  ٪  75  إن  دوائر  يسكنون    1.2من  شخص  مليار 

٪ لديهم وجهة نظر  87ولديهم وجهة نظر سلبية تجاه الصين،    العالمالديمقراطيات الليبرالية في  

  بقية   مليار شخص يعيشون في  6.3بالنسبة لـ  فإن الصورة معكوسة    ذلكسلبية تجاه روسيا. ومع  

 تجاه روسيا.  ة إيجابيب٪ 66و٪ بإيجابية تجاه الصين، 70ر نظي المجتمعاتفي هذه  .العالم أنحاء

في    راضيةغير    ٪69  رالجمهوغالبية   • الديمقراطي  األداء  أصل    7عن   أغلبّيتهامؤيدة    دول  10من 

أرباع البلدان التي أغلبيتها غير راضية عن    في ثالثة٪  73الجمهور    غالبية  المقابل تبدولروسيا. في  

هناك   اإلطالق،في العالم النامي. ألول مرة على    اتقدمً تحقق    التي  أداء ديمقراطيتها تجاه الصين.

٪.  61ن للصين مقارنة بالواليات المتحدة  و ٪ مؤيد62قليل من الناس في البلدان النامية  عدد أكبر ب

مليار شخص يعيشون في البلدان التي تدعمها مبادرة الحزام    4.6وينطبق هذا بشكل خاص على  

٪  27مقارنة مع الربع فقط  للصين،ون نظرة إيجابية ومن بينهم ما يقرب من ثلثيهم يتبّن  والطريق،

 . والطريقمبادرة الحزام ب بلدان غير المشاركة في ال 

الزيادة  فإن هذ  ذلكومع   • على حساب االنهيار الدراماتيكي    تفي القبول عبر الجنوب العالمي جاءه 

نظرة    يملكونغربيين  المواطنين  ال   % من 42كان    فقط،للدعم في الدول المتقدمة. قبل خمس سنوات  

 ٪. 23 النصف تقريًباإلى وقد انخفضت هذه النسبة اليوم إيجابية عن الصين،  

العقد   • مدار  على  الغربية.  الديمقراطيات  داخل  "الهامشي"  دعمها  أيًضا  روسيا  فقدت    الماضي، لقد 

٪  23  إلى  ٪39انخفضت بالفعل نسبة المواطنين الغربيين الذين لديهم نظرة إيجابية لروسيا من  

فقدت روسيا أيًضا أي "نقاط نفوذ"    .فقط  ٪12باتت النسبة    واآلن  -  2022أوكرانيا عام  عشية غزو  

والمجر )من    (،دة٪ مؤّي30  إلى٪  69بما في ذلك اليونان )من    سابًقا،بين الدول األوروبية المتعاطفة  

)من  25  إلى٪  45 وإيطاليا  المعلومات  14  إلى٪  ٪38(  لتعزيز  الروسية  الجهود  من  الرغم  على   .)٪

 الناخبين الغربيين.  قبل بدعم كبير من  روسياال تتمتع  المتطرفة،لة والعالقات مع األحزاب المضلّ 

٪ من المستطلعين  75فإن التضاريس الحقيقية للنفوذ الدولي لروسيا تقع خارج الغرب.    ذلك،ومع   •

  إلى يواصلون النظر    آسيا،٪ في جنوب شرق  62و  الفرنكوفونية،يا  ٪ في إفريق 68و  آسيا، في جنوب  

 بشكل إيجابي على الرغم من أحداث هذا العام.  روسيا
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من تنظيم مركز  في إطار ندوة مساااعدة ورير الخارجية األميركية لشاااون الشاارق األدنى باربارا ليف  مقابلة مع  

حاورها فيها  تشاارين الثاني الجاري،  4 بتاريخ،  1"السااياسااة األميركية تجاه لبنان" نوان:تحت عويلسااون األميركي  

 الخارجية األميركية للشاون السياسية.الوكيل السابق لورير ديفيد هيل  الباحث الزائر في المركز 
 

  الندوة  صملخ 

 

 حول أهداف إدارة بايدن وأدواتها:

السلطة منذ ما يقرب من عامين كان لبنان ينزلق نحو االنهيار االقتصادي    عندما توّلت إدارة بايدن •

 وحتى المجتمعي، مع بعض التقديرات بأّن االنهيار قد يأتي في وقت مبكر من نهاية العام الماضي.  

الحكم   • ُبنيت على عقود من  انحدار شديد،  لبنان في حالة  االقتصادية    ئالسيكان  اإلدارة  وسوء 

شري. لذلك كبرت المعارضة، وعّمقت آثارها سلسلة من أحداث "البجعة السوداء":  والفساد المست 

كوفيد  أوكرانيا.  و،  19-وباء  على  روسيا  وحرب  المرفأ،  سريعة  انفجار  مراجعة  بدأنا  عندما  لذلك 

شهًرا، كان من الواضح أّن المزيد من المساعدة اإلنسانية هنا أو هناك لن تكون    18للسياسة قبل  

 ًما. كافية تما 

أصبح دعم لبنان، ووضع أرضية الحتمالية االنهيار أمًرا ضرورًيا لمنح قادة لبنان المكان والوقت   •

الحاسمة، ليس أقّلها تشكيل حكومة ذات صالحيات كاملة، وال تزال    لمعالجة سلسلة من المهاّم

 المهّمة معّلقة. 

الضغط بشكل عاجل    :قيقهالذلك وضعت إدارة بايدن سلسلة من األهداف واألدوات المحّددة لتح  •

من أجل تشكيل الحكومة، ودعم العناصر األكثر ضعًفا من الشعب، ودعم السعي للحصول على  

قّدمهما   للطاقة  صفقَتين  ودعم  الحاسمة،  اإلصالحات  على  المبنية  الدولي  النقد  صندوق  حزمة 

 
1 https://www.wilsoncenter.org/event/us-policy-lebanon-conversation-assistant-secretary-state-nea-ambassador-
barbara-leaf 
 

 الموضوع 

  
 مقابلة مع  

باربارا ليف عن السياسة  

 األميركية تجاه لبنان 

   

https://www.wilsoncenter.org/event/us-policy-lebanon-conversation-assistant-secretary-state-nea-ambassador-barbara-leaf
https://www.wilsoncenter.org/event/us-policy-lebanon-conversation-assistant-secretary-state-nea-ambassador-barbara-leaf
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  بالطاقة التي يحتاج الشركاء اإلقليميون في األردن ومصر إلخراج لبنان من عجزه عن تزويد الشعب  

تماسك  إلي وتعزيز  وقّو  القّواتها،  اللبنانية  أكبر  المسّلحة  أعباء  تحّملت  التي  الداخلي  األمن  ات 

لبنان التخاذ   السياسيين في  القادة  العام واألمن، والضغط مرة أخرى على  النظام  للحفاظ على 

لنقد الدولي والبنك الدولي،  إجراءات عاجلة من جانبهم في اإلصالحات الالزمة لترتيبات صندوق ا

 من ذلك تشكيل حكومة دائمة ذات صالحيات.  واألهّم

حول تشكيل الحكومة: أمضينا نحن وشركاء آخرين من ذوي التفكير المماثل معظم العام الماضي   ✓

 في الضغط على قادة األحزاب اللبنانية لتجاوز حكومة تصريف األعمال الضعيفة. 

حول المساعدات: كما تعلمون، الواليات المتحدة هي أكبر مانح دولي للمساعدات الخارجية للبنان،  ✓

مليون دوالر في السنة    778، بما في ذلك أكثر من  2006مليار دوالر منذ عام    5.3حيث قّدمت  

والمجتمعات المضيفة،  التمويل أيًضا المساعدة اإلنسانية لالجئين السوريين  شمل  .  2021المالية  

مليون دوالر من    294، قّدمت الواليات المتحدة ما يقرب من  2022وحتى اآلن في السنة المالية  

 المساعدات اإلنسانية للسّكان المعرَّضين للخطر في لبنان والالجئين السوريين. 

ى قرض  حول القروض: أفضل احتماالت للخروج من األزمة االقتصادية المتفاقمة هو الحصول عل ✓

من صندوق النقد الدولي واستعادة الثقة الدولية من خالل تنفيذ إصالحات طال انتظارها للوصول  

بشأن    االثالثة مليارات دوالر المطروحة على الطاولة اآلن. يحرز البرلمان والحكومة تقّدًما بطيئً   إلى

وضع البالد على طريق  المتطّلبات. بعض اإلجراءات الحاسمة المطلوبة: إصالح القطاع المصرفي، و 

 القدرة على استدامة الدين.

ثالث    إلىحول صفقات الطاقة مع مصر واألردن. تعمل المرافق العامة في لبنان حالًيا بساعتين   ✓

ساعات فقط من الكهرباء يومًيا. يمكن لصفقة الغاز الطبيعي التي أبرمتها مصر واألردن واقتراح  

ثماني ساعات إضافية من الكهرباء يومًيا    إلىأن تضيف ست    األردن توفير الكهرباء الزائدة للبنان

 للبنان. 

دعم   ✓ طليعة    القّواتحول  في  المؤسسات  هذه  كانت  الداخلي:  األمن  وقوى  اللبنانية  المسّلحة 

االستجابة لألزمات المتفاقمة في لبنان، بما في ذلك المهام اإلنسانية ووظائف السالمة العامة التي  

إّن مؤّسسات أمنية  صها التقليدي، حتى مع تزايد الجريمة وعدم االستقرار.  تقع خارج نطاق اختصا

المسّلحة اللبنانية وقوى األمن الداخلي تقّوض ادعاءات حزب اهلل أّن    القّوات قوية ومستقّرة مثل  

 سالحه ضروري للدفاع عن لبنان ضد العدوان الخارجي. 
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أكثر مؤ ✓ من  هما  الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني  وقابلية  الجيش  وموثوقية  فاعلية  الدولة  سسات 

كل  لكن  لبنان.  في  الموارد  تللحياة  نقص  بسبب  هائلة،  ضغوًطا  حالًيا  تواجهان  المؤسسَتين  ا 

المسلحة   القّواتاستمّرت . وقد  األساسية، وهما تكافحان من أجل الحفاظ على العمليات األساسية

ى مع انخفاض ميزانياتهما ورواتبهما بنسبة  اللبنانية وقوى األمن الداخلي في أداء واجباتهما حت

تحّمل الفشل خشية أن تنهار الدولة    ا. ال يمكنهماواحترافهم  ا%، وهو أمر يستحّق الثناء اللتزامهم95

 نفسها. 

لم تؤّمن اإلدارة تدّفًقا ثابًتا من المساعدة العينية المعزِّزة فحسب، بل اتخذنا خطوة غير مسبوقة   ✓

بتأمين المساعدة المالية المباشرة لتغطية الرواتب. صحيح أّن المساعدة المذكورة مؤّقتة، لكّنها 

  إلى مين الوقود للوصول  ضرورية الستمرار القوى المسّلحة أثناء سعيها لتلبية احتياجات أَسِرها، وتأ

 ما قطر، على اتخاذ هذا اإلجراء الحاسم. العمل. لقد نجحنا أيًضا في تشجيع الدول األخرى، وال سّي

 حول أفق األرمة اللبنانية والمطلوب من السياسيين: 

للتغّلب   • دائًما طريقة  وجدت  السياسية  السنين، وطبقته  مّر  األزمات على  العديد من  لبنان  واجه 

ت ثمنعليها:  له  كان  هذا  لكن  االنهيار.  تجّنب  مع  بالتوازي  الصعبة،  القرارات  أصبحت  جّنب   .

المؤّسسات اللبنانية التي كانت مرغوبة في يوم من األيام جوفاء اآلن، وأسواقه انهارت وحان موعد  

 استحقاق الفاتورة. 

وسوء اإلدارة الذي    األزمة االقتصادية ليست فقط نتيجة سوء اإلدارة، بل هي نتاج الفساد المنهجي •

ابُتلَي به لبنان لعقود. وال تتوّهموا بأّن األمور ستتغّير بين عشية وضحاها. مع انتهاء والية الرئيس  

لبنان في فراغ سياسي غير مسبوق: بدون رئيس أو حكومة    دخلتشرين األول    31عون ورحيله في  

 ذات صالحيات.  

النوايا الحسنة، كل الجهود والمال والت • دابير التي قّدمها أصدقاء لبنان، الواليات المتحدة  مع كل 

وفرنسا والسعودية ومصر واألردن وغيرها من الدول اإلقليمية واألوروبية، ال يمكنها أن تغّطي ما  

هو مستعجل، أي المهام التي ال يمكن االستغناء عنها، والتي تقع على عاتق مجلس النواب والقادة  

 السياسيين في لبنان. 

ى مع الرئيس  رئيس للوزراء، الذي سيتوّلإلى  مباشرة  ورئيس للجمهورية    إلىة  اجة ماّسلبنان بح •

تشكيل حكومة كاملة الصالحيات من شأنها العمل على إصدار القرارات، التي تتضّمن اإلصالحات  

لصفقات   المحتَملة  الدولي  البنك  وقروض  الدولي  النقد  صندوق  على قرض  للحصول  الرئيسية 

ما فشل القادة    أو أّي شريك أجنبي آخر القيام به، يمكن أن يحّل محّل  ،يمكننا نحن  الطاقة. ال شيء
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السياسيون اللبنانيون في القيام به حتى اآلن: تشكيل حكومة والبدء بالمهمة العاجلة إلخراج لبنان  

 ة الهاوية. من حاّف

ار قد يمّكنه بطريقة ما من  إّنني مدِركة للرواية السائدة هنا، وفي أماكن أخرى، أّن ترَك لبنان ينه •

من الطاعون الذي مّثله حزب اهلل لسنوات عديدة. ليت األمر بهذه    اإعادة البناء من الرماد، متحّررً 

البساطة، لكنه ليس كذلك. شعب لبنان وجيرانه: األردن و"إسرائيل" والشعب السوري سيتحّملون  

تجّنب هذا السيناريو،    إلىى وجه التحديد  وطأة انهيار الدولة في لبنان. لذا فإّن جهودنا تهدف عل 

مع الضغط على أولئك الذين تتمّثل مهّمتهم في حكم البالد. لكن اسمحوا لي أن أكون واضحة،  

لقد تلّقينا كالًما واضًحا بشأن التهديد الذي ال يزال حزب اهلل يمّثله على لبنان والواليات المتحدة  

 مجموعة األدوات المتاحة لنا لتقويض هذا التهديد. و"إسرائيل" والمنطقة، وسنواصل استخدام 

وممارسة الضغوط، والليالي الطويلة من المناقشات، سواء حول   كثير من عملنا يقوم على الحّث •

قضايا إصالح معّينة أو مسألة القرارات السياسية المعّقدة المنظورة أمامها. يحدث ذلك في معظم  

لعمل الذي أشارك فيه. الفرنسيون فعلوا ذلك على فترات  األحيان خارج األضواء، وهذا هو نوع ا

 . األمام   إلى الوراء، لكنني أعتقد أنهم سيعودون ليتقّدموا    إلى يتراجع السعوديون  مختلفة.  

ولكن ال يوجد وضع مشابه اآلن. يمكنني أن أرى سيناريوهات    اكانت هناك أوقات عصيبة سابقً  •

يكون فيها التفّكك أسوأ، عندما ال ُتدَفع رواتب للجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي لسّتة أشهر  

هجرة   أمام  ونكون  األشياء،  على  السيطرة  ويفقدون  األزمة  من  التخفيف  تدابير  جميع  وتتراجع 

أنه يمكنك التفكير في الكثير من السيناريوهات الكارثية. وأتخّيل  جماعية، وهكذا دواليك. أعني  

أماكن في أوروبا أو   إلىبطريقة ما أّن الكثير من هؤالء البرلمانيين سيحزمون حقائبهم ويذهبون  

 أي مكان آخر حيث لديهم ممتلكات. 

لوماسيين  أعتقد أن هناك العديد من السيناريوهات األخرى، لكنك تعلم أنه ليس من عمل الدب •

قاعة البرلمان ودفع النواب لعقد صفقة من شأنها أن تحّل عقدة منصب    إلى   ذهاباألجانب حًقا ال

الرئاسة. أعتقد بصراحة أّن األمور يجب أن تزداد سوًءا، قبل أن يتصاعد الضغط الشعبي بطريقة  

م، لكن ال  تجعلهم يشعرون بذلك. نحن نضغط بشكل مباشر على القادة السياسيين للقيام بعمله 

سوف يتفاقم مرة أخرى وهو أسوأ نوع من الضغط    اأم آجلً   ايوجد شيء مثل ضغط الشعب، وعاجلً 

السياسيون. لكن بصراحة  يواجهه  أن  استعراض مالحظاتي، حّددنا جميع    ،يمكن  أثناء  كما قلت 

 أنواع التدابير لدعم األمور ولكن ال يمكننا القيام بهذا العمل الداخلي. 
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برنامج صندوق النقد الدولي، لقد    -مليارات دوالر    ثالثاك برنامج قروض بقيمة  تعلمون أن هن •

إنجازها.   مطلوب  أمور  ثمانية  فيها  ورقة  إعداد  زمالئي  من  نقاشات  و طلبت  في  تمريرها  تم 

نجزوا أربع نقاط  وقد أ الموظفين وهي اآلن في أيدي مجلس الوزراء والبرلمان والبنك المركزي،  

ثمان، ولكن إذا لم يكن لديك مجلس وزراء كامل الصالحيات فمن الصعب  بشكل جزئي من أصل 

 االستكمال بالنقاط الباقية. 

 لقد طال انتظار فرض الشفافية في القطاع المصرفي وهو بالضبط ما ال تريده أطراف لبنانية.  •

القادة الشباب الذين جلبناهم    إلىلقد تحدثت   • الواليات    إلىمجموعة من قادة المجتمع المدني، 

المتحدة ذات مرة عبر أحد برامجنا. أعتقد أنهم قضوا شهرين في الواليات المتحدة فقط لتحسين  

مهاراتهم القيادية، ومنحهم تعليًما مدنًيا عاًما، وأخذهم لرؤية حكومة الوالية والحكومة المحلية،  

لم نعّرفها بالقول إّن هذا هو نموذجك ولكن عبر القول إن هذا نموذج. إن صّحة المجتمع    التي

يمكننا   كيف  لذا  المجتمع.  ذلك  حالة  ومرونة  بقّوة  مرتبطة  بلد  كل  ومرونته في  وقّوته  المدني 

  البلد، وتوفير بعض التمويل   إلى أعتقد أن هذا يعتمد على ما إذا كنت قادًرا على العودة  وتعزيزه  

األشياء في الوقت الحالي لدعم المدافعين وأولئك الذين    للمتطلبات هناك. ُيَعّد التمويل أحد أعزّ 

يعملون في المؤسسات غير الربحية وأولئك الذين يقّدمون بشكل عام الخدمات التي تفشل وال  

المناصرة    وال ُتحَصى، سواء كان ذلك من خالل  تستطيع الحكومة تقديمها، لذلك هناك طرق ال ُتَعدّ 

 نيابة عن المهمَّشين أو من خالل تقديم خدمات غير موجودة.

 حول تسوية النزاع الحدودي البحري: 

وسط هذا المشهد السوداوي، سأكون مقّصرة إذا لم أسّلط الضوء على نقطة مضيئة. وهي حل   •

اللبناني. حقً  اإلسرائيلي  البحري  الحدودي  االت  االنزاع  بايدن: هذه  الرئيس  فاقية تحمي  كما قال 

توّفر   إنها  اإلقليمي.  تكاملها  لتعزيز  ضرورية  وهي  "إسرائيل"،  لـ  واالقتصادية  األمنية  المصالح 

مساحة للبنان ليبدأ استغالله لموارد الطاقة، وتعّزز مصالح الواليات المتحدة والشعب األميركي  

 في منطقة شرق أوسط أكثر استقراًرا وازدهاًرا وتكامًلا.

الدبلوماسية األميركية المستمّرة،   هذا االختراق  إلىى أّد نشوب صراعات جديدة   مع تقليل مخاطر •

مقترنة بمكّون ال يمكن االستغناء عنه: اإلرادة السياسية للقادة اإلسرائيليين واللبنانيين للتفاوض  

ما هو في مصلحة شعبهم، ومن األهمية بمكان اآلن أن تفي  ختيار  اوالتشاور في نهاية المطاف  

القيام    جميع يمكن  أّنه  على  يؤّكد فقط  االتفاق  هذا  تنفيذها.  وتعمل على  بالتزاماتها  األطراف 
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باألشياء الصعبة باإلرادة السياسية الالزمة. هذا هو العنصر الحاسم الذي ال يزال مفقوًدا من حيث  

 اإللحاح من جانب الطبقة السياسية في لبنان، البرلمان، وقادة األحزاب السياسية.

  جًدا على الرغم من ذلك. كانت االتفاقية البحرية خطوة كبيرة   اأنا في الحقيقة متفائلة قليلً   لذلك •

لدولة في حالة حرب من الناحية الفنية مع "إسرائيل". وعلى الرغم من أّن هذا االتفاق لن يحّل  

بديلً  وليس  لبنان،  إليها،    اجميع مشاكل  الحاجة  تشتّد  التي  اإلصالحات  يؤّكد  فعن  قادته  إّنه  أّن 

 يمكنهم الحكم واتخاذ قرارات أكثر صرامة. 

أّن   • الواضح  ومن  واستغاللها.  الموارد  استكشاف  بحرّية  البلدين  كال  يتمّتع  االتفاق،  جانبي  عند 

د تخمينات. كان هناك،  بهذا المعنى، وموارد لبنان الخاصة به ال تزال مجّر  جًدا"إسرائيل" متقّدمة  

صيلي للموارد التي تكمن تحت المياه. لكن حقيقة أّن لديك اآلن  وبقدر ما أعرف، عدم تخطيط تف 

أّنه يمكنك جذب الشركات   المرئي، يعني  الخط غير  اللذين يوّفرهما هذا  هذا االستقرار واألمن 

المقبل العام  لن يشهد  االستكشاف.  بأعمال  للقيام  األرباح،    ، الدولية  توزيع  بعد عام، عائدات  أو 

اطئ الذي أرى أّنه لدى أولئك الذين ال يريدون تحديًدا إصالحات للقطاع  وهناك بعض االعتقاد الخ

  ثالثهذا القرض البالغ    إلىبحاجة    ناالمصرفي أو قطاع الكهرباء، هناك هذه الفكرة: حسًنا نحن لس

مليارات دوالر فقط ألّن لدينا كل ذلك الغاز الطبيعي. لكن الحقيقة هي أّن هناك سنوات تستحق  

في البنك    اشاف وتحديد ما هو قابل للتسويق، ما هو ممكن تجارًيا، لكنها ليست أموالً العمل، الستك 

 حتى اآلن. 

انتخابه فسوف يرفض   • إذا تم  إنه  نتنياهو قال  الحكومة  لتأليف  المرّشح  الوزراء  أّن رئيس  قرأت 

  اتفاق ترسيم الحدود. سنرى، سنرى، أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من األصوات التي تنصحه 

 بخالف ذلك. هذا االتفاق جيد لـ "إسرائيل". 

صناديق الثروة السيادية هي إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها استغالل مواردك واستخدامها  •

على المدى الطويل لتطوير بلدك، وستعرف ما إذا كان هذا هو صندوق األجيال القادمة أو ما لديك.  

 رد الثمينة، والتأكد من أنها ستذهب للشعب. لذلك هناك عدد من اآلليات لحماية تلك الموا

نصر  في نقاط مختلفة، قام  لم يكن حزب اهلل مكّوًنا رئيسًيا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.   •

.  للمخاوف بعض الشيء   ا مثيرً   ا المفاوض األميركي، وهذا كان أمرً   اسم شخصًيا بالتحّقق من    اهلل 

بدأ يسمع من قادة سياسيين لبنانيين آخرين قالوا    نصر اهلل لكن عاموس استمر، وباعتقادي أّن  

بشكل أساسي: "هل يمكنك حًقا أن تدعنا ننجز هذا االتفاق؟" كل ما يمكنني قوله هو أّن النبرة  

كموا  تراجعت وقال بشكل صريح: هذه صفقة يتعّين على القادة السياسيين في لبنان إبرامها، ليح
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أّن حزب اهلل لن يقف في    إلىعلى ما إذا كان ذلك في المصلحة العامة. لكّنه أشار بهذا المعنى  

 طريقها، ولكن ال، لم يكن هناك نقاش بين الواليات المتحدة وحزب اهلل. 

  ا أستطيع حقً   "إسرائيل". ال   ولقد شعرت أن النجوم تتماشى بطريقة ما، في كال المكانين في لبنان   •

  اأن أخبرك ما هو السحر، لكن كان لدينا مفاوض منهجي ال يهدأ مثل عاموس هوكشتين، كان قادرً 

على دفعهم لتقليص الفجوة، وقد يكون بسبب اإلدراك الفطن لدى كال الطرفين. في لبنان، أعتقد  

نسبة  أّنه من العدل أن نقول إّن األشخاص في الحكومة بدأوا في تقدير تكلفة الخيار البديل بال

حلول.    إلىلهم، والخسارة الفعلية لإليرادات التي حصلت خالل العقد الماضي عندما لم يتوصلوا  

ق   مضت  قد  "إسرائيل"  كانت  لكن  وبينما  جانبها،  من  االستكشاف  من  بالكثير  وقامت  دًما 

ظية  اإلسرائيليين أرادوا بشّدة أمن واستقرار خط معروف حتى يتجّنبوا أي نوع من االشتباكات اللف

 ومن ثم أنواع أخرى من االشتباك. 

فهل يقود هذا الطريق نحو تفاوض حول الحدود البرية وبالتالي نحو التطبيع؟ لقد كانوا حريصين   •

هناك   على القول بأّن النقاش كان حول الحدود البحرية وأن ليس فيه أي شيء عن الحدود البرية.

د أنه بقدر ما رأى كال الجانبين مصالح اقتصادية  القليل من التغيير الجزئي في العالقة، لكنني أعتق 

 واضحة كانت في خطر. 

 حول العالقات مع السعوديين والفرنسيين: 

أيام،    10ر في عالقات مع السعودية ال يؤثر على عملنا في لبنان كنت في الخليج قبل  ~التوّت •

ر باالرتياح. لكنه كان عشال ت   ان جعلت أطرافً ي والطريقة التي عّبرنا فيها عن خالفنا نحن والسعودي

اختالًفا حقيقًيا في النهج بشأن قضية رئيسية تتعّلق باستقرار أسواق النفط، واستقرار العرض،  

وتحقيق استقرار األسعار على المستوى العالمي، ليس فقط بالنسبة للواليات المتحدة. ما يمكنني  

اتيجية، وللتعامل مع الحالة الهّشة  قوله هو أنه ال يزال لدينا قواسم مشتركة من المصالح االستر 

للغاية والضعيفة لهذه المنطقة، تظّل دول مثل لبنان واليمن، في مقدمة تركيزنا، لذا فهي مجال  

 تعاون بيننا على الرغم من خالفنا. 

ما كبلدين مهتمَّين بشكل خاص بتنسيق السياسة    انا نوعً ءلقد كان السعوديون والفرنسيون شركا •

ن نقوم بالتنسيق غير الرسمي مع دول أخرى مثل بريطانيا ودول أخرى. ال يوجد  حيال لبنان، فنح

 د لهذا التنسيق، ولكن هناك عمل منتَظم ومتعّدد األطراف. هيكل محّد
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 حول صفقة الغار والكهرباء مع األردن ومصر 

يومية، بين بعثتنا صفقات الطاقة الخاصة بالبنك الدولي هي محل نقاشات منتَظمة، إن لم تكن  إن   •

دًما وإنجازها. تعلمون أّن  ق    لمضّيام  حّثه ومختلف أقسام الحكومة وبالتأكيد بعثات خارجية أخرى، ل

هناك عنصرين أساسيين للبنك الدولي إلثبات أّنه على استعداد لصرف القرض ومن ثم يتعّين  

بات. لكن يتعّين عليهم القيام  على وزارة الخزانة النظر في األمر من حيث القضايا المتعّلقة بالعقو

بهذا النوع من إصالحات الشفافية في قطاع الكهرباء )تعيين الهيئة الناظمة لضمان الشفافية وأن  

تكون الحكومة قادرة على إثبات أّنها ستحّصل الرسوم لسداد القرض بمرور الوقت(، والتي سوف  

المقاومة يجب أن تنحسر، ألّننا نعرف    العديد من التعطيل. إذن هناك مقاومة. وهذهبصراحة  تواجه  

ى بعمليات "اإلغاثة"، حيث يجلب اإليرانيون ناقالت نفط، يدخلونها عبر التهريب وال  حقيقة ما ُتسّم

شبكة الكهرباء، لذلك فهو عمل يومي ال هوادة فيه. لقد أوشكت االتفاقية على االنتهاء    إلى تصل  

 نوًعا ما ولكن ليس بعد. 

 قة تعليقات متفر  

ا في حدود ملياري دوالر كمساعدة للدعم المقّدم لالجئين في لبنان منذ عام  مبلغً أعتقد أننا قّدمنا   •

أقول كلمة    2012 أن  أريد  لكّني  المتحدة.  األمم  آليات  العمل، مباشرة من خالل  وسنواصل هذا 

م التعبير  الرغبة التي ت  ،واحدة عن الخطاب الذي سمعناه مؤخًرا، وأقصد الخطاب المعادي لالجئين

بلدهم. ليس هناك ما يجعلني أسعد من رؤية الظروف التي تم    إلىعنها علًنا بإرسال الالجئين  

إنشاؤها وخلقها وتطويرها في سوريا من قبل الحكومة السورية والتي من شأنها أن تسمح للناس  

هو    إلىبالعودة   معه  والتسامح  تأييده  يمكننا  ال  الذي  الوحيد  الشيء  ولكن  ُتجِبر  ديارهم.  أن 

الحكومات الناس على العودة. لذلك سنواصل القيام بدورنا، وسيقوم المانحون اآلخرون بدورهم.  

  إلى لكننا ال نريد أن نرى السوريين الذين هم أنفسهم في وضع هشٍّ للغاية في لبنان يتم دفعهم  

 شيء ال يزال أكثر خطورة. 

ًدا عن سياستنا تجاه إيران، بسبب طبيعة  أكاد أقول إن حزب اهلل يقف بمعزل عن اآلخرين، وبعي •

الثقل ونوع الطبيعة المفترسة التي يفرضها على لبنان. والدولة الموازية التي يمثلها بمعنى ما،  

  ا ذاته، وهو يشّكل تهديدً   وانعدام المساءلة أمام أي زعيم لبناني. لذلك فهو يشّكل تهديدات في حّد

وللجوار   الحّدأنفسهم. وواصل  وللبنانيينلنا  المرتبطة    نا عملنا على  الشبكات  والضغط على  من 

 بحزب اهلل سواء في المنطقة أو في أي مكان آخر. 
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أعتقد أّن هذا النظام يواجه صعوبة بالغة في فهم ما يجري أو مواجهته. من    ،فيما يتعّلق بإيران  •

بإمكانه أن يفعل ما  المحزن أن نقول إّنه ال ينقلب على أسوأ ما في قواته األمنية، ولكن ال يزال  

من    هو أسوأ. لكّن تركيزنا ينصّب حًقا على التكّلم ودعم رفع أصوات النساء اإليرانيات وغيرهّن

 . في سعيهّن  الداعمات لهّن

الوصول   • تدعم  التي  العالمية  الطبيعة  ذات  البرامج  من  عدد  الحّر    إلىلدينا  والتدّفق  اإلنترنت 

وإيقافه من الحكومة اإليرانية، لم يكن لذلك أّي تأثير.    اإلنترنتللمعلومات. مهما تّم تشغيل نظام  

على   يحصلون  اإليرانيين  فإّن  لذا  االحتجاجات.  إخماد  على  قادرة  اإليرانية  الحكومة  تكن  لم 

  جًدان يذهب كل ذلك؟ من الصعب  أين يمكن أ  إلى معلوماتهم، ويشاركونها ويقومون بالتعبئة.  

هذه االضطرابات هي األخطر من حيث الطبيعة  فإن  التحديد اآلن. ولكن بالتأكيد إذا أردت أن أحكم،  

وأنتم تالحظون أنني لم أقل شيًئا عن االتفاق  العضوية التي يشهدها النظام منذ الثورة نفسها.  

 النووي ألّنه ليس في المقّدمة والوسط هذه األيام. 

عتقد أنه بمرور الوقت سيكون تخميني هو أن قدرة روسيا على االحتفاظ بالوجود العسكري في  أ •

بشكل تدريجي بسبب الحرب. لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ    توّترالشرق األوسط ست

عبر ليبيا أيًضا. لكنني  على البصمة في سوريا للحفاظ على بصمة في البحر األبيض المتوسط و 

  إلى   2015القدرة على القيام بهذا النوع من المغامرة التي انخرط فيها بوتين بقوة في  أعتقد أن  

 ص كثيًرا. سوف تتقّل 2019
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 ندوة حول   

 تداعيات الحرب في أوكرانيا  

 على منطقة الشرق األوسط

 وشمال إفريقيا 

   

 
 

 

 
 

  الموضوع 

 
 
 
 

 

الثاني    9بتاريخ   السالم  2022تشرين  لبحوث  الدولي  ندوة عبر تطبيق روم بعنوان   أقام معهد ستوكهولم 

أوكرانيا   من  السياسية    إلى "ارتدادات  الجغرافيا  على  الحرب  تأثير  إفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

. حاضر في هذه الندوة مجموعة من  1"والطاقة واألمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 التطر ق إليها.األكاديميين والخبراء في شاون المنطقة. فيما يلي نعرض أبرر النقاط التي تمّ 

 

  أبرر النقاط 

 

 فريقيا إ حول شمال  

ما خالل األشهر القليلة الماضية، وخاصة فيما  من المثير أن نرى االهتمام مرّكًزا على الجزائر، ال سّي •

المسؤولين   الزيارات من  الجزائرية. وكان هناك نوع من تدّفق  بالطاقة  ومن    إلىيتعّلق  الجزائر. 

  الجزائر والتنافس باآلثار المترّتبة على ما يعنيه ذلك بالنسبة لموقع    االمثير لالهتمام التفكير قليلً 

 ضوء العالقات المغربية المتنامية مع "إسرائيل". ما في  مع المغرب، ال سيّ 

ن االعتماد القوي على االتحاد األوروبي والجهات  متحاول دول شمال إفريقيا ّتنويع عالقاتها بعيًدا   •

 الفاعلة األميركية. يوجد بالفعل سياق روسيا حاضرة فيه. 

امة عالقات مع شركاء شمال  تحاول الصين تحقيق تقّدم فيما يتعّلق بنوع االستثمار الخاص بها وإق •

 إفريقيا. 

يرّكز االتحاد األوروبي على تعويض خسائر إمدادات الغاز من روسيا من خالل زيادة وارداتها من   •

ق األمر فقط  عتقد أن هذا جلب ديناميكية جديدة للسياسة الخارجية الجزائرية. ال يتعّلنالجزائر،  

ة أخرى، نرى حًقا من المثير لالهتمام أن  كن مّربالمال والدخل الذي تستطيع الجزائر تحقيقه، ول

 
1 https://sipri.org/events/2022/SSC22-conference-programme 
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نرى كيف يحاول الشركاء األوروبيون تحقيق نوع من التوازن بين الجزائر والمغرب في سياق الصراع  

 هذا.  

من خالل ديناميكيات الصحراء الغربية بشكل أساسي، لم يكن عليهم أن يقلقوا كثيًرا حيال ذلك  •

ترّكزت هذه العالقة بشكل كبير على التجارة،  وقد  شريًكا جيًدا ألوروبا.    ا. كانت الجزائر تقليدًيا،سابقً 

 أكبر على السياسة الخارجية.   ا لكننا اآلن نرى تركيزً 

أكبر  ومراقبته هو أن الجزائر كانت منذ وقت طويل شريًكا لروسيا،    ره من المهّمشيء آخر يجب تذكّ   •

م على المدى الطويل معرفة ما إذا كانت الحرب  مشتر لألسلحة الروسية. سيكون من المثير لالهتما 

 ستؤّثر على قدرة روسيا على إمداد الجزائر باألسلحة.  

من المثير لالهتمام أن نرى المدى الكامل لتطبيع المغرب مع "إسرائيل"، والذي نما بسرعة كبيرة   •

اإلسرائيلية  -مقابل اعتراف الواليات المتحدة بالصحراء الغربية للمغرب. لقد نمت العالقات المغربية 

ا أنظمة  من  الكثير  يشتري  المغرب  بات  حيث  العسكري،  التعاون  مجال  في  ملحوظ  لدفاع  بشكل 

الجوي.  اإلسرائيليةالصاروخي   دفاعهم  لتحسين  يتناسب مع جهودهم  أيضً ي. هذا  المغرب  ا  حاول 

 ار من "إسرائيل". االستحواذ على الطائرات بدون طّي

حد كبير على    إلىالمنافسة مع روسيا. ال يزال األمر يتوقف   في ليبيا على وجه التحديد، تستمّر  •

فيما يتعلق بالمشاركة الروسية في ليبيا،    وديب العالقة بين موسكو وحفتر. لم يتغير الكثير، على ما  

األّو التقارير  بعض  بسحب  ورغم  يتعلق  فيما  يغّير    القّواتلية  أن  يمكن  شيء  يحدث  لم  الروسية 

  ا نهائيً   اتقريرً   رَ نَ إلفريقي، لم  الساحل ا  إلى التوازن الداخلي بشكل كبير. وهذا بالطبع يمتد مرة أخرى  

 ا مرتزقة فاغنر تعمل في مالي وما زالت. عن أية عمليات سحب كبيرة، حيث كانت مثلً 

نقص في القهوة والحليب والسكر. لقد رأينا   هو ما يقال عنبالنسبة لتونس، األكثر إثارة للقلق   •

ي والدين  وات من بطء اإلنتاج المحّلكان التونسيون تقريًبا مدمرين، في أعقاب سن  حيث  تأثير الوباء

المتزايد تدريجيً  إنها حلقة مفرغة تجد تونس نفسها فيها،  االخارجي    ذلك في عالوة على  وهي  . 

 الوضع االقتصادي أكثر صعوبة.  وضع سياسي مقلق للغاية يجعل حّل

 ال يجذب الكثير من االهتمام الدولي.   لك، لذاال يزال الصراع بين المغرب وجبهة البوليساربو خفيفً  •

ات بين الجزائر والمغرب عالية، لكن ال سبب للقلق بشأن أي نوع من الصراع النشط. ال يزال  توّتر ال •

أنه ليس من مصلحتهما االنخراط فعلًيا في أي نوع من القتال النشط. لكن    دركانكال النظامين ي

،  ان نوًعا ما عضالتهماحًقا على المستوى اإلقليمي. عندما يستعرض امرتفًعا يساعدهم توّترإبقاء ال

 ن أشياء مثل صفقة التطبيع مع "إسرائيل". اريبّر  افهم
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 حول الشرق األوسط 

دورً لعبت   • الخليج  إقليميً رئيسيً   اممالك  العاما  بين  الروسي  2021و  2011  ينا  الغزو  بداية  ومع   .

وجه  عّززت  ألوكرانيا   على  العربي  الربيع  بعد  رأينا  الدولي.  المستوى  على  دورها  الممالك  هذه 

الخصوص العبين مثل قطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهم القدرة  

السياسي أو التأثير على المستقبل السياسي واالقتصادي لبلدان أكثر بروًزا    على تغيير المستقبل

 من الناحية الجيوسياسية في شمال إفريقيا ولبنان. 

الغزو الروسي ألوكرانيا، رأينا دول الخليج تفعل شيًئا غير مسبوق حًقا، وهو فرض مسارها   • بعد 

ئيسية هي أن الواليات المتحدة، المنخرطة  المستقل في الجغرافيا السياسية العالمية. الخالصة الر

 للمرة األولى ربما منذ عقود.  وفشلت في مواجهة عالمية، حاولت التأثير على ممالك الخليج  

الروسي   • الغزو  لذلك، بعد  العالمي.  الطاقة  تأثيًرا في سوق  الالعبين  أكثر  الخليج  أصبحت ممالك 

أمران  ألوكرانيا،   أ  في يحدث  العالمي.  الطاقة  والعقوبات، تم سحب  مولهسوق  الحظر  أنه بسبب  ا 

أن  ثاني  وال .انهيار السوق الرسمية سارع فيمن السوق بسرعة كبيرة، مما   يننفط والغاز الروسي ال

ن االعتماد على الطاقة الروسية.  مالتنويع في أسرع وقت ممكن بعيًدا    إلى بحاجة  كانوا  ن  ياألوروبي 

محادثات حول  إجراء  بدأوا يحاولون إبرام الصفقات للحصول على بعض الدعم قصير المدى وكذلك  

 الشراكات اإلستراتيجية طويلة المدى.  

التطّو • لتلك  ثروة هائلة من  نتيجة  اآلن من  الخليج  الطاقة، تستفيد دول  الرئيسية في سوق  رات 

أيًضا في وضع جيوسياسي قوي التخاذ قراراتهم الخاصة حول مكان توجيه   الموارد المالية. وهم

تلك الثروة وتلك الموارد. وهم أكثر ثقة في اختياراتهم ألنهم يشعرون بقدرتهم على اللعب بما  

الصين ضد الواليات المتحدة    صراع  ق بصراع روسيا ضد الواليات المتحدة أو حتى األهم من ذلكيتعلّ 

هون تلك الموارد حيث يعتقدون أنه يمكنهم تحقيق عائد  من الواضح أنهم سيوّجوالعكس صحيح. و

 الستثماراتهم. سواء كان ذلك عائًدا مالًيا اقتصادًيا أو عائًدا سياسًيا. 

ومن   • األوسط.  الشرق  في  واضحة  ونتائجه  األقطاب  متعدد  لنظام  أّسس  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 

لندرك حقيقة أن الهيمنة األميركية لم تعد    نفهم ذلكبيين أن  بالنسبة لنا نحن األورو  جًداالمهم  

 .شيًئا في المنطقة، وستكون لها تداعيات هائلة على األوروبيين ومصالحهم 

ثم إيران من جهة أخرى، نظروا حولهم    ،المملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج من جهة •

ن الكثير من الموارد والجهود لتعزيز أجندتهم الخاصة  أدركوا أنهم كانوا ينفقوو عندما ضرب الوباء،  
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ا في أي  ومصالحهم من خالل المواجهة النشطة مع الخصوم اإلقليميين. لكن هذا لم يحقق شيئً 

 تم تعليق كل شيء أثناء الوباء. ومكان. 

تغيير   • على  العربية  الحكومات  المنطقة  في  المسبوقة  غير  االقتصادية  األزمة  تجبر  أن  يمكن 

سياساتها االقتصادية والسياسية. إذا استمرت المشاكل لفترة طويلة، هناك قلق من موجة أخرى  

   .ليس السياسيةومن االنتفاضات العربية، مدفوعة بالقضايا االقتصادية 

األنظمة • من  العديد  بحاجة    أدركت  أنها  المنطقة  الصعبة    إلىفي  االقتصادية  الظروف  معالجة 

دعونا نكون استبداديين كما نريد، ولكن   ولهمقلشعوبها. وأحد العروض القّيمة التي أقاموها هو  

ثقوا أننا سنمنحكم بعض الراحة على الصعيد االقتصادي. هذا هو االتفاق الضمني الذي طرحوه  

ن على تقديم جزء من هذا  و طوال الوباء. لكن السؤال هو هل هم قادر نوًعا ما قبل الجائحة وحتى 

 النوع من التحسين االقتصادي الذي اقترحوه. 

 حول دور أميركا في الشرق األوسط 

الواليات   • قرار  هو  وهذا  المنطقة  في  الرئيسي  الالعب  تعد  لم  المتحدة  الواليات  أن  المؤكد  من 

المتحد الواليات  اتخذت  واعيً المتحدة عملًيا.  أكثر على    اة قراًرا  بالتركيز  المنطقة،  باالنسحاب من 

العالم. وهذا يترّت ب عليه العديد من العواقب. من الواضح أن العديد من  روسيا وأجزاء أخرى من 

الدول تقوم بتعديل سياساتها ألن الواليات المتحدة لم تعد في المنطقة. لقد استخدمت روسيا هذا  

أو في أنشطة الدعاية،    األسلحةالفراغ بعدة طرق، سواء كان ذلك من الناحية االقتصادية في مبيعات  

الوصول   من  تمّكنت  روسيا  مصر  لكن  مثل  المنطقة  في  التقليديين  المتحدة  الواليات  لحلفاء 

سنوات أن هذه الدول ستتحّدى واشنطن عالنية    10والمملكة العربية السعودية. ومن كان يظن قبل  

 في عدد من القضايا.  

ع أيًضا بعالقات قوية مع روسيا، ليس  مع واشنطن، لكنها تتمّت جًداع مصر أيًضا بعالقات قوية تَ تتم  •

التي تحصل عليها    األسلحة بسبب الواردات الغذائية التي تحصل عليها من روسيا، ولكن بسبب    فقط

حيث  والنقطة األخرى هي على المستوى الشعبي،   . أيًضا. لذا من الواضح أن نرى فراًغا تتم تعبئته

في    ينبع الكثير من الدعم الشعبي لروسيا من حقيقة أنها تعادي الواليات المتحدة. أي شخص يقف

النظر عما إذا كانت أفعاله قانونية على المستوى الدولي أم    وجه الواليات المتحدة هو صديق بغّض

 عة.  رون الغزو بطرق متنّونرى ذلك بوضوح شديد. ليس الجميع بالطبع، لكن الناس يبّروال 
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ألوكرانيين عن  ر الرأي العام في الشرق األوسط بما ُينظر إليه على أنه معاملة مختلفة لالجئين اتأّث •

عدد أولئك الذين يعتقدون أن الغرب    زادما في أوروبا. وهذا قد  معاملة الالجئين السوريين، ال سيّ 

 ق األمر باألثرياء. يكيل بمكيالين عندما يتعلّ 

إن الفراغ الموجود في المنطقة بسبب االنسحاب األميركي ال يتم ملؤه فقط عبر روسيا، بل تملؤه   •

الصين  اأيضً الصين   المنطقة بالمال وال تطرح أسئلة، على عكس األموال األميركية على  ُتغ .  رق 

 سبيل المثال. 

ق، وال تكاد تفعل أي  لقد انسحبت الواليات المتحدة من أفغانستان، وتم تخفيف تأثيرها في العرا  •

شيء بشأن عملية السالم ووجودها محدود للغاية في سوريا. والحقيقة هي أن الواليات المتحدة ال  

وقد   أسبوعين  منذ  واشنطن  قبل. كنت في  التي كانت عليها من  بالطريقة  المنطقة  بهذه  تهتم 

اآلن.   بعد  األوسط  الشرق  عن  سؤال  أي  يسأل  أحد  يعد  لم  أنه  حقيقة  يتعّلأدهشني  األمر  ال  ق 

باالهتمام األميركي الرسمي، فالناس ال يهتمون، الناس يرّكزون على الصين، والناس يرّكزون على  

 الحرب الروسية وأوكرانيا، وال يهتمون بما يحدث لهذه المنطقة.  

أن تفهم أن عليها أن تعالج قضاياها بمفردها وأن تتحكم بأمورها، وال    إلىدول المنطقة بحاجة   •

ن أميركا تعتمد  إتعتمد على الواليات المتحدة بالطريقة التي كانت عليها من قبل. يقولون اليوم  

على نفسها إلنتاج النفط، هذه كذبة، هي ما زالت تعتمد على نفط الشرق األوسط لكنها ال تعتمد  

 التي كانت عليها من قبل. عليه بالطريقة 

المغرب العربي،    إلى عندما تنظر   • اقتصادًيا وماليً فدول  الجزائر قد استفادت  المؤّكد أن  . لقد  امن 

ل  كسبوا بالفعل قدًرا كبيًرا من المال من خالل الغاز على وجه الخصوص. مرة أخرى، هذا بلد تشكّ 

 ٪ من الصادرات.  95فيه صادرات الهيدروكربونات 

 قة حول الطا 

أن لدينا موجة من القومية في المنطقة، غالًبا  إلىفي حالة سياسة الطاقة في السعودية، وبالنظر  •

في إطار تكتيكي للغاية وقد أّثر ذلك على الطريقة    جًداقة  ما يتم تحديد هذه المصالح بطريقة ضّي

تفّك السعوديون  التي  فهم  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بداية  مع  عام.  بشكل  الخليج  ممالك  بها  ر 

السوق    إلىوالقطريون وجميع دول الخليج أن هناك أزمة غذاء وتداعيات ألزمة األمن الغذائي وذهبوا  

ف مالًيا  أفضل  كمّ قد  وألنهم  وقت  اشتروا  في  بالجملة  الشراء  وهذا  تماًما.  بخير  وكانوا  كثيرة  يات 

 د، ساهم بالفعل في تجاوز المشكلة.  محّد
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ناقش ضرورة احتواء تأثير التضّخم وأسعار الطاقة، وأزمات األمن  في المجلس األوروبي للعالقات تُ  •

تجّن  فيالغذائي   يجب  أنه  راسخ  العتقاد  والمشرق،  إفريقيا  من  شمال  األسوأ  السيناريوهات  ب 

لبنان على سبيل المثال    إلىالعنف. بالنظر    إلى  يالفوضى وعدم االستقرار التي من الممكن أن تؤّد

، لكن بطريقة  جًدال الواضح من السعودية وفرنسا، كالهما متفاعل للغاية، كالهما مهتم  والتدخّ 

 .امختلفة كثيرً 

لم تبدأ األزمة االقتصادية العميقة التي تواجهها بلدان العالم العربي مع الحرب الروسية األوكرانية.   •

بدايًة بالربيع العربي عام    ،الرابعة خالل عقد من الزمن التي يواجهها العالم العربي  هذه هي األزمة

ت  ، ثم تداعيات كورونا واآلن أزمة روسيا وأوكرانيا التي أّد2014، ثم تراجع أسعار النفط عام  2011

ا كان يتم  سابقً م.  الت البطالة والتضخّ أسعار غير مسبوقة للمواد الغذائية وأسعار الطاقة ومعّد  إلى

تصحيح الوضع من خالل أداتين، إما استخدام ورقة األمن للحفاظ على السالم االجتماعي بالقوة،  

أو بذل الموارد المالية، عبر الحصول على أموال بشكل منح أو استثمارات سواء من الدول المنتجة  

على جميع  يتعّين  اليوم  ون،  للنفط، أو من السوق المفتوحة. لكن الحّيز المالي تقّلص بشكل كبير اآل

الدول المهمة في العالم العربي أن تتنافس على المال مع العالم كله. لم يعد المال متوفًرا كما كان  

األردن ال يكاد يحصل  فمن قبل. أو أن الدول المنتجة ليست سخية كما كانت في العالم العربي،  

السعوديين،   هؤالء  من  أموال  أي  لموعلى  الخليج  استثمارات،  يقّدم  شكل  في  المال  بعض  صر 

ويرفضون القيام بنوع من المساعدة المباشرة دون طرح أسئلة. ماذا يعني ذلك للدول المستوردة  

مثل مصر، وتونس، ولبنان وغيرها، تعتمد   ا للنفط؟ إذا كان لدينا موجة أخرى من التصعيد فإن دولً 

مر األمر بعض الوقت فلن تكون هذه البلدان  أوضاعها على طول األزمة الروسية األوكرانية. إذا است 

 وتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين.    التحّدياتقادرة على مواجهة هذه 

وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي،    .أرباح رائعة  إلىبالنسبة لجميع الدول المنتجة، أدت الحرب   •

ى مدى السنوات األربع المقبلة. بسبب  تريليون دوالر عل  1.3دول الخليج نتائج إضافية تبلغ  ستحقق  

اقتصادًيا    إجراءاتهاشهدنا أن العديد من دول الخليج صّوبت    2014انخفاض أسعار النفط في عام  

اآلن بعد    الدعم.  وإلغاءوليس سياسًيا. بدأ ذلك بمحاولة تنويع االقتصاد وفرض ضرائب على الدخل  

هذا المال. كيف سيستخدمونه؟ هل سيستخدمونه بالطريقة التي فعلوها في الماضي    رّدأن استُ 

 عوا الكثير منه؟ أم أنهم سيفكرون أكثر بكيفية استخدام هذا المال استعداًدا للمستقبل؟  ويضّي
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 "إسرائيل" وتركيا   حول إيران و 

واقع  تتحّر • بل  مستقبلًيا،  تهديًدا  ليس  العنصري  الفصل  للغاية.  مظلم  اتجاه  في  "إسرائيل"  ك 

حقيقي. لدينا حكومة عنصرية، حتى أن حكومة الواليات المتحدة تصف أعضاء معّينين في الحكومة  

تعتقد أنه عبر نتائج االتفاقات  وحكومة غير مهتمة بالسالم،  لدينا  اإلسرائيلية بأنهم عنصرّيون،  

النظر  ا المطّبعة يمكنها تجاوز  الدول  والعالقات مع  الفلسطينية ولم تعد    إلىإلبراهيمية  القضية 

عتقد أن الصراع  نز أنفسنا لفترة مظلمة للغاية  هناك حاجة للتحدث مع الفلسطينيين. وهكذا نجهّ 

 .  فيها لفترة أطول سيكون حول شكل الحّل

مزحة، أصبح حًقا مزحة، يلتزم أحد الطرفين  صبح  أ مر  األ  نجد أن هذاالدولتين،    ثنا عن حّلإذا تحّد •

 الدولتين بينما يبتلع الطرف اآلخر األرض ويبني المزيد من المستوطنات عليها.  بحّل

أين ستذهب. ما يمكننا توّقعه هو أن    إلىمن السابق ألوانه التنّبؤ  واالحتجاجات خطيرة في إيران   •

مستحيلً   إلىالتوّصل   سيكون  النووية  القضية  بشأن  المتحدة  الواليات  مع  هذه    ااتفاق  أثناء 

 االحتجاجات. 

بالنسبة للمنطقة، فإن أي اتفاق مع إيران على الملف النووي قد يمنع إيران من امتالك قنبلة نووية،   •

فرج عن أموال إليران تستخدمها لمزيد من التدخل في  يُ د  ولكن من ناحية أخرى قهذا من ناحية  

 .شؤون المنطقة 

بالنسبة لتركيا هي واحدة من الالعبين. نتحّدث عن نوع من الالعبين الدوليين النشطين في شمال    •

ن  ون سوريوكان لديها مقاتلو تركيا واحدة من الدول التي تجاوزت الصراع في ليبيا،  كانت  إفريقيا.  

ال تزال تشارك في ليبيا، وهناك أيًضا عالقة قوية لتركيا بحكومات  وعملون نيابة عنها.  ال يزالون ي

والمغرب.   الجزائر  ذلك  في  بما  إفريقيا  الشمال  األضرار  ومن  ستؤثر  كيف  رؤية  لالهتمام  مثير 

 ية على الدور الذي تلعبه.  االقتصادية المحّل

االقتصادية في شمال   • المشاركة  نوع  حيث  مصدرً من  تركيا  أصبحت  للطائرات    ا إفريقيا،  متزايًدا 

 .  بوجه خاص ار واألسلحة للمغرب والجزائربدون طّي
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 خطة  

االتحاد األوروبي للنقل 

 العسكري 

   

 
 

 لموضوع ا
 

الثاني   10في   المفو   2022  تشرين  والممّثقد مت  األوروبية  األعلى  ضية  بعنوان ل  عمل  خطة  األوروبي  لالتحاد 

ات العسكرية بين الدول األعضاء لالتحاد األوروبي. بشكل  " لمعالجة موضوع نقل المعد 2.0"التنّقل العسكري  

الخطة   هذه  تهدف  وسل    إلىعام  سريعة  حركة  االتحاد  ضمان  داخل  واألصول  والعتاد  العسكريين  لألفراد  سة 

أول خطاألوروبي وخارجه.   إطالق  العسكري في عام  تم  التنقل  بشأن  ت    2018ة عمل  لم  الموضوع   عط  لكنها 

 الخطة وأبرر تعليقات الصحف والمواقع األوروبية   ملخ صاألهمية الالرمة على عكس الخطة الحالية. فيما يلي  

 .عليها
 

  ص الخطة ملخ 

حة األوروبية على االستجابة بشكل أفضل وأسرع المسّل  القّواتستساعد خطة العمل بشأن التنقل العسكري 

  الخطة   عززتتنشب على الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي وما وراءها. س  قد  وعلى نطاق كاٍف لألزمات التي

تهدف الخطة اتهم.  ومعدّ   القّواتنقل  قدرة االتحاد األوروبي على دعم الدول األعضاء والشركاء فيما يتعلق ب

مّت  إلىللوصول   تحتية  ومحمّيبنية  التنظيميةصلة  القضايا  تبسيط  مع  أفضل،  بشكل  بعبور   ة  المتعّلقة 

العسكرية والبضائع  من  عزز  تسكما  .  المعّدات  الناتو  الخطة  مع  الشركاء  و التعاون  مع  والحوار  التواصل 

 الرئيسيين. 

، ل العسكري الجديد التنّق تشمل خطة، 2018بناًء على إنجازات خطة العمل األولى التي تم إطالقها في عام 

 : 2026-2022الفترة والتي تحاكي 

اإلجراءات المستقبلية لتحديد أولويات التحسينات    وذكرتحديد الثغرات المحتملة في البنية التحتية،   •

 . طاق للقوات العسكرية في فترة وجيزةكات واسعة النلدعم التحرّ  والمتطّلبات

 . ل العسكريقة باللوجستيات الجمركية وأنظمة التنقّ رقمنة العمليات اإلدارية المتعّل •

 . تدابير لحماية البنية التحتية للنقل من الهجمات اإللكترونية وغيرها من التهديدات •

ل  قدرات النقل االستراتيجي وتعظيم أوجه التآزر مع القطاع المدني لتعزيز تنقّ  إلىتعزيز الوصول  •

 . ال سيما عن طريق الجو والبحر المسلحة،  القّوات
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 . ف مع المناخ ألنظمة النقل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والقدرة على التكّي •

تعزيز التعاون مع الناتو والشركاء االستراتيجيين الرئيسيين، مثل الواليات المتحدة وكندا والنرويج،   •

،  االتحاد األوروبي   إلى والدول المرّشحة لالنضمام  مع تعزيز التواصل والحوار مع الشركاء اإلقليميين  

 مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول البلقان الغربية. 

وقادرة وآمنة، تدعم المفوضية األوروبية    دمّتصلة بشكل جيّ ل عسكرية  لضمان وجود شبكة تنقّ  •

للنقل ذات   التحتية  البنية  )تمويل مشاريع  أوروبا  بأدوات تمويل مثل مرفق توصيل  العمل  خطة 

 االستخدام المزدوج(، وصندوق الدفاع األوروبي )دعم تطوير أنظمة لوجستية ورقمية(. 

 

  1أبرر التعليقات على الخطة: 

  24ية كبرى منذ الغزو الروسي ألوكرانيا في  بالنسبة للدول األعضاء، اكتسب التنّقل العسكري أهمّ  •

حة ويجب تقديم المساعدات العسكرية  اتها المسّلزيادة استعداد قّو  إلىشباط، حيث تتطّلع الدول  

 .أوكرانيا  إلىواإلنسانية بسرعة عبر حدود االتحاد األوروبي 

"تغّيرت البيئة    :باالتحاد األوروبي جوسيب بوريل للصحفيين في بروكسل  قال كبير الدبلوماسيين •

الحرب   عادت  الماضي،  شباط  منذ  كبير.  بشكل  أوروبا  في  تكييف    إلىاألمنية  وعلينا  حدودنا، 

 . "سياساتنا الدفاعية مع هذه البيئة الجديدة

األوروبي   • لالتحاد  العسكري  التنّقل  طموح  يرقى  مشترك  إلىال  عسكرية  يهدف  قوة  ولكنه    إلى ة 

انتشار   التي تبطئ  البيروقراطية  البّر  حّد  إلى  القّواتتسهيل اإلجراءات  أو    كبير، سواء عن طريق 

 .البحر أو الجّو

تهدف   • حديًثا  المقترحة  الخطة  فإن  األوروبي،  لالتحاد  التنفيذي  للمدير    القّوات مساعدة    إلى وفًقا 

حة األوروبية "على االستجابة بشكل أفضل وأسرع وعلى نطاق كاٍف لألزمات التي تنشب على  المسّل

 ."الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي وما وراءها

 .حقيقًيا على األرض، يجب أن تتحّرك بسرعةالعسكرية فرًقا  القّواتلكي ُتحدث  •

ية للتعاون بين االتحاد األوروبي والناتو، خاصة  التنّقل العسكري على أنه الرصاصة الفّض إلىُينظر   •

 .في السنوات األخيرة عندما قدمه االتحاد كعنصر مكّمل بين المنظمتين

 
 مصادر التعليقات:   1

Euractiv, Politico, EU Neighbors East, Army Recognition, The Trumpet 
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الصواريخ والرجال والذخيرة بسرعة  لقد وضع الغزو الروسي ألوكرانيا القدرة على تحريك الدبابات و •

 .ة جدول أعمال االتحاد األوروبي ة في قّمعبر القاّر

ابة  في الماضي القريب، بدت فكرة إنفاق األموال لتعزيز الجسور والسكك الحديدية للسماح بمرور دّب •

دموي على  الحرب الباردة. لكن هجوم الكرملين ال  إلىطًنا بمثابة عودة ال معنى لها    62ليوبارد بوزن  

 .أوكرانيا غّير ذلك

د من أنه عندما تضرب  التأّك  إلىقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارغريت فيستاجر: "نحتاج   •

ك بسرعة. يمكن للجسور والطرق المستخدمة في السفر  األزمة يمكن لجيش الدول األعضاء التحّر

و  للجيش؛  التابعة  الثقيلة  المركبات  تدعم  أن  لاليومي  العسكرية عبور  يمكن  والحاويات  لشاحنات 

 ".الحدود بسالسة عبر االتحاد

ات النقل في االتحاد األوروبي بحيث تكون قادرة أيًضا على نقل  تكييف ممرّ   إلىتهدف خطة العمل   •

النطاق؛   والواسعة  الثقيلة  العسكرية  النقل  المعدّ ووسائل  نقل  يعيق  الذي  الروتين  ات  معالجة 

حماية البنية التحتية ضد الهجمات اإللكترونية  والعسكرية عبر الحدود عن طريق رقمنة العمليات؛  

 .اء، بما في ذلك الناتو وأوكرانيا ومولدوفاوتعزيز التعاون مع الشرك

في مفاوضات الميزانية قبل أشهر قليلة من الغزو الروسي ألوكرانيا، خفضت دول االتحاد األوروبي   •

مليار يورو    6.5التمويل المخصص للتنقل العسكري في إطار أداة تمويل البنية التحتية للكتلة من  

 مليار يورو.  1.7 إلى

ات المسلحة داخل وخارج  قّولالجديدة للدعوة الواردة لتعزيز الحراك العسكري ل   تستجيب خطة العمل •

 االتحاد في أعقاب العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا. 

للواليات   • العسكرية  النقل  قدرات  على  األوروبي  االتحاد  اعتمد  في    المتحدة،لطالما  اتخذ  لكنه 

، وهذه الخطة هي خطوة  إلدارة لوجستياته الخاصة  السنوات األخيرة المزيد والمزيد من اإلجراءات

 نحو االستقالل العسكري األوروبي. 

 . البنية التحتية للحربإلنشاء  امشروعً  نقل العسكري لالتحاد األوروبيلاخطة  عّدتُ  •
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عشرة سيناريوهات لالقتصاد  

 2023لعام  العالمي

   

 
 

 لموضوع ا
 

جاء .  2023السياسية المتوّقعة في العام  و  تقييمًا للمخاطر االقتصادية  Economic Intelligence Unitنشر موقع  

المخاوف العالمية من المشاكل الصحي ة المتعّلقة   حر كتأوكرانيا  ة في  الروسيلحرب  التداعيات العالمية ل  فيه أن

المخاطر المتزايدة في السياسة واألمن واالقتصاد الكّلي. فيما يلي السيناريوهات العشرة   إلىبفيروس كورونا  

 التي ذكرها الموقع. 
 

  السيناريوهات 

 .أوروبا م أرمة الطاقة في  فاق  السيناريو األول: الشتاء البارد يزيد من ت  

 . جًدااحتمالية عالية؛ تأثير عاٍل  

دولة من    12ا عن  جزئيً أو    اق الغاز كليً الطاقة الخاصة بها عن طريق قطع تدّف  إمداداتقامت روسيا بتسليح  

وروبا  أقد تقوم  ف  الغاز،على من السابق على أ طلب  إلى 2022/2023ى شتاٌء بارد في دّ أ إذاوروبي.  االتحاد األ

الغاز الطبيعية الخاصة بها في وقت     إلى ي  مما سيؤّد،  )وتفشل بإعادة تعبئتها(باكر  باستهالك احتياطيات 

مع انكماش الناتج المحلي   معتدل، ن يحدث ركود  أساسية هي  عاتنا األ)توّق  2024عام    إلىركود قد يمتد  

تقليل من لجزاء كبيرة من القطاع الصناعي لأ  % في السنة المقبلة(. سوف تضطّر0.4لمنطقة اليورو بنسبة  

سعار الطاقة العالية أ  يف سلسلة الموارد. ستؤّدتوّق  إلىي  مما سيؤّد  العاملة،استخدام الطاقة وتقليل اليد  

يمكن   متطّرف،. في سيناريو  بسبب عدم قدرتها على تحقيق أرباحفالس الشركات  إ ارتفاع في حاالت    إلى

بتقني أللحكومات   تقوم  الطاقة  ن  استخدام  يمكن   إلىي  مما سيؤّد  بالقّوة، ن  الكهرباء.  انقطاع  موجات من 

في تكاليف التدفئة وبالتالي ستزيد    أكبري لزيادة  مما سيؤّد  لألسر،سعار  ف عن حماية األتوّقت ن  أللحكومات  

نه  أ حيث    ،أخر ا  خطرً   األوروبيانهيار تضامن االتحاد  عتبر  كما يُ من الفقر وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين. 

الممكن   األأمن  الدول  الغاز  ل من تدّفو تقلّ أعضاء  ن توقف  للحّد  إلىق  المجاورة  النقص محّل  الدول  ا. يً من 

رضة كثر عُ ستكون األ   ،لمانيا والنمسا أ الوسطى،وروبا  أ فإن   الروسي، اعتمادها الكبير على الغاز    إلى وبالنظر  

 .سيناريوالهذا مثل  لركود عميق في 
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أرمة األمن الغذائي    فاق م ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، مما ي    إلى   السيناريو الثاني: ياد ي الطقس الحاد  

 .العالمية 

 . احتمالية عالية؛ تأثير عالٍ 

من ارتفاع   دتزي  2022الهند والواليات المتحدة عام و الصينو أوروبافي  الحّر وموجاتموجات الجفاف القوية 

رين  المصّد أكبروكرانيا )اثنان من  أفإن الحرب بين روسيا و ذلك،  إلى  باإلضافةالغذائية.    سعار بعض المواّدأ

نقص عالمي في الحبوب    إلى ي  مما يؤّد  ، سعار والمخاطرارتفاع كبير في األ  إلىت  ّدأالزراعيين في العالم(  

. قد يواجه العالم فترات طويلة من انقطاع المحاصيل  2023للمحاصيل( في    جًداة  سمدة )التي هي مهّمواأل

 .و حتى المجاعة(أمن الغذائي )مما يزيد من مخاطر األ األسعار،وارتفاع كبير في 

 

 . السيناريو الثالث: اندالع صراع مباشر بين الصين وتايوان، مما يدفع بالواليات المتحدة للتدخل 

 . جًدا؛ تأثير عاًل عتدلةاحتمالية م

ات ازدادت حين قامت الصين توّتر لكن ال  وتايوان،مباشر بين الصين    ليس هناك احتمال كبير لحدوث صراع

  في آب   لتايوان  بيلوسي،نانسي  ،  ميركية مجلس النواب األ  ةعقب زيارة رئيس  موّجهة""حمالت عسكرية    بشّن

ة في المياه خذتها الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحّياإلجراءات المضادة التي اّتنت  تضّم  دوق   الماضي.

المتحدة    وأّكدتالتايوانية.    اإلقليمية  الدبلوماسية تجاه تايوان لم تتغيّ أ الواليات  لكن الصين   ،ر ن مقاربتها 

العالقات   تجاه  متزايد  شك  في  خصوصً   التايوانية،- األميركيةلديها  الصين  تجاه  الواضحة  العدائية  مع  ا 

الصين على    يتضاءلن خطر اجتياح عسكري كامل  إميركي.  الكونغرس األ الموصالت  أشباه  بسبب اعتماد 

التدريبات العسكرية    ولكنة فعل الواليات المتحدة على االجتياح الروسي ألوكرانيا.  رّد  من التايوانية والمخاوف  

وسع. أ ي لصراع  مما قد يؤّد الخاطئةبات  ة الفعل التايوانية العدائية تزيد من خطر الحساا ورّدالصينية مؤخرً 

ل  خطر تدخّ   إلىا  يضً أ ي  ؤّدي الموصالت. وقد  أشباه  صناعة    بما في ذلك  ،ر االقتصاد التايواني صراع قد يدمّ ال

 .بدء صراع عالمي كارثي إلىي  مما يؤّد  ،ستراليا واليابانوأ  الواليات المتحدة

 

 . اضطرابات اجتماعية   إلى ي  ياد  السيناريو الرابع: التضخ م العالمي الكبير  

 . ؛ تأثير معتدلجًدا احتمالية عالية 

  إلى م العالمي الذي وصل  التضخّ   بتصاعدرابات في سلسلة التوريد واجتياح روسيا ألوكرانيا  ط بت االضتسبّ 

معّدأ التسعينيات.  على  منذ  التضخّ إالته  ارتفع  بشكل  ذا  ارتفاع  أ م  من  السلع    سيجعلف   األجور،كبر  شراء 

وقد بدأت جتماعية.  االضطرابات  اال  يحصل العديد منقد  و   ،فقر سر األكثر صعوبة على األأ أ   امرً أساسية  األ
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هذه االحتجاجات قد تدفع    متطّرف، رجنتين. في سيناريو  كوادور واألاإل و   كات احتجاجية كهذه في الهندتحّر

طار واسع للمطالبة إعلى    إضراباتكبرى لتنظيم  االقتصادات ال  الموجودة في  العاملين في الشركات الكبرى

التحرّ التضخّ مع  تناسب  تعلى  أبأجور   هذه  التي  م.  لتلك  المشابهة  في  ثّ أكات  الرئيسية  الخدمات  على  رت 

صناعات كاملة    ن تشّلأالسكك الحديدية( يمكنها    ،المحامين  ،الخدمات البريدية ،  المملكة المتحدة )الموانئ 

 .مما يضغط على النمو العالمي أخرى،و دول أخرى  أطال قطاعات  أن ت و

 

الركود    إلى عٍد آخر، يرسل االقتصاد العالمي  أو مرض م    ، السيناريو الخامس: متحو ر جديد من فيروس كورونا 

 . من جديد 

 . جًدااحتمالية معتدلة؛ تأثير عاٍل 

 الجائحة،بت به  ارتخاء السياسات الحكومية والتعب الذي تسّبو  عالمًيا،اللقاح    توّزع  في ظل عدم المساواة في  

  ظهور متحّور جديد إن  .  2023وائل  أ و  أ   2022أواخر    كورونا فير جديد من فيروس  ع ظهور متحّويمكننا توّق

أن من ر الخبراء يحّذ  -فقط علقة بفايروس كورونا ت. المخاطر ليست م2020ب بإعادة ما حصل عام قد يتسّب

فإن   ار عدواني جديد من فيروس كورونذا ظهر متحّوإا )كجدري القردة(.  ستظهر قريبً   ى عدية أخرمُ ا  أمراضً 

تراجع في   إلىي  مما يؤدّ   والمستثمرين، ستنخفض معنويات المستهلكين  وا  رة ستفرض حظرً الدول المتطّو

التلقيح سيبدأ  ل من االنتعاش السياحي.  مما يقّل  ،السفر  حظرعود  يسوالخدمات والمبيعات.  و  المالية،  األسواق

  د.ركوة موج  إلىوسيعود االقتصاد العالمي ، الصفرنقطة  من 

 

 السيناريو السادس: الحرب اإللكترونية تعّطل البنى التحتية في االقتصادات الكبرى 

 . جًدا احتمالية معتدلة؛ تأثير عالِ 

احتمالية حدوث هجمات سيبرانية بين الدول.    إلىات المحيطة بتايوان  توّترى الغزو الروسي ألوكرانيا والأّد

بالهجمات    إلىبالنظر   يقوم  من  معرفة  وصعوبة  العسكري  للنزاع  العالية  ألي   السيبرانيةالتكاليف  يمكن 

  إلى ي مما يؤّد كامل،بسبب انهيار دبلوماسي ذلك يحدث   قدتصعيد عسكري أن يأخذ شكل حرب سيبرانية. 

م بالبنى التحتية للدول. قد  التي تستهدف في النهاية البرامج التي تتحّك  اإللكترونيةالهجمات  تصعيد في  

 .تعطيل العمليات التجارية بشكل كبير إلىالشبكة الوطنية على سبيل المثال  إغالق ي يؤّد
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 . فرض الفصل الكامل لالقتصاد العالمي ي الصينية  - السيناريو السابع: تزايد التدهور في العالقات الغربية 

 .احتمالية معتدلة؛ تأثير عالٍ 

واالتحاد    الغربية،الديمقراطيات   المتحدة  الواليات  بعد    األوروبي،وبالتحديد  لروسيا  الصين  دعم  من  قلقة 

التايوانية وجهود الواليات المتحدة إلقناع دول  -ميركية الصين قلقة من العالقات األ   بالمقابل،وكرانيا.  أ اجتياح  

والتكنولوجيا والتمويل.   التجاري  عن طريق التضييق عليها بالتبادل  ى الصينخرى للضغط عل أديمقراطية  

المعاملة و   ، في شينجيانغ  اإلنسانتجاه انتهاكات الصين لحقوق    جًدا ا  ا عدائيً فً وروبي موقخذ االتحاد األ أكما  

ن تبدأ  أ يمكن للصين    متطّرف،في سيناريو    .وروبياالتحاد األ  وشركاتعادلة بين الشركات الصينية  الغير  

  إلى ات ويدفع بالغرب توّتر مما يفاقم ال ، بعمليات عسكرية في بحر الصين الجنوبي )على األرجح في تايوان( 

الصين.  التوّح األ  مماد على فرض عقوبات تجارية واستثمارية على   إلى سواق )والشركات(  سيدفع ببعض 

لالقتصاد    األساسيةوالبضائع    مواد الخاّمال ن توقف تصدير  أيمكن للصين    ذلكعلى    ارد    محّدد.  اختيار طرف

   على الشركات.  تأثير كارثيذلك قد يكون لأو النادرة.  المواردمثل   ،الغربي

 

 . ركود عالمي   إلى السيناريو الثامن: التضييق النقدي العنيف ياد ي  

 .احتمالية معتدلة؛ أثر معتدل

م المتزايد في معظم البلدان  التضّخ  لكبحترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بسرعة في محاولة  

زيادة    إلىي هذه اإلجراءات  ٪ هذا العام(. تؤّد10العالمي سيقف عند حوالي  م  حول العالم )نفترض أن التضّخ

ل في  زيادة تكاليف االقتراض. قد يدفع االرتفاع المطّو  إلىمما يؤدي    األجل، ة في أسعار الفائدة طويلة  حاّد

ة الشرائية لألسر وسط  الحفاظ على سياسات صارمة من شأنها تقويض القّو  إلىم البنوك المركزية  التضخّ 

و  والسلع.  الطاقة  أسعار  في بين  من  ارتفاع  الحرب  المثال  سبيل  )على  لالستقرار  مزعزعة  أخرى  عوامل 

يمكن أن يؤدي    (صفر كوفيدوسياسة الصين    ،كي ير ة الدوالر األموقّو  التوريد، واضطرابات سلسلة    أوكرانيا، 

انهيار   إلى  ييؤدّ التباطؤ االقتصادي، مما    يتزايديمكن أن    المتقدمة،ركود عالمي. في البلدان    إلى  هذا الوضع

ارتفاع أسعار الفائدة   يّديؤقد    الناشئة،العالمي. في األسواق    ر على النموّ سوق األصول الذي من شأنه أن يؤثّ 

حاّد  إلى العُ   انخفاض  قيمة  التخّلفي  مخاطر  من  ويزيد  في ملة  حدث  )كما  السيادية  الديون  سداد  عن  ف 

 (. نيسان الماضيسريالنكا في 
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 . ركود حاد    إلى ي  السيناريو التاسع: سياسة الصين تجاه فيروس كورونا تاد  

 .عالٍ   أثراحتمالية منخفضة؛ 

 أن ع  التي تحد من انتشار فيروس كورونا ضرورية. لذا نتوّق  اإلجراءاتن  أ ال تزال الحكومة الصينية تعتقد  

ر جديد . مع احتمال ظهور متحّو2023  أواسطروس كورونا حتى  ي سياسة الصين في الحد من انتشار ف   تستمّر

هذا   كورونا  فيروس  المحتمل    الشتاء،من  متش  بقاءن  أمن  هذه  ّداحتياطات  الصين.  في    مع   ،اإلجراءات دة 

 مؤخًرا،والجفاف الذي حدث    ، قطاع الطاقةفي  مشاكل    ، وظهورالضعف المستمر في قطاع العقارات الصيني

  العالمي، ضغط على حركة االقتصاد    إلىي  مما يؤدّ   ،ة ب في انكماش االقتصاد الصيني بقّوتسبّ تن  أ يمكن  

ويضعف    ويدّمر  المستثمرين  األأمعنويات  العالمية  داء  للشركات  يمكن  العالمية.  المالية  تنّوأسواق  ع  ن 

التعايش مع الفيروس. ولكن هذا   إلى ماكن الصناعية واللوجستية خارج الصين التي انتقلت  األ   إلى اتها  عملّي

عن طريق الهجوم على سمعة    م،نتق ن تأالصينية    تللسلطا   حذر؛ يمكن  تأطير  إلىا ويحتاج  سيكون مكلفً 

 .سواق الصينيةنها تنسحب من األأ الشركات التي قد تعتبر 

 

 . حرب عالمية   إلى السيناريو العاشر: الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتحو ل  

 .جًدا؛ أثر عاٍل جًدااحتمالية ضعيفة 

عضاء في الناتو. هذه  واضعة روسيا مقابل الدول األ  نزاع عالمي   إلى وكرانيا  أ ل الحرب على  ن تتحّوأيمكن   

النزاع بطريقة   إلىها  التي قد يتم جرّ   ،وروسيا   ألوكرانيادة لدول الناتو المجاورة  الحرب تحمل مخاطر محّد

ات الردع النووي الخاصة بها ويمكنها استهداف البنى التحتية الحيوية )كأنابيب زت روسيا قّوغير مباشرة. جهّ 

الناتو  ي رّدأالموجودة في البحر(. في حال    االتصاالت كابالت  و  أالغاز   ن أ ال يمكننا استبعاد  ،  فعل من دول 

وفنلندا   البلطيق،ودول    رومانيا،و  بولندا،يحصل سوء تقدير. الدول المرتقبة والدول الحالية في التحالف مثل  

األ على  ستكون  اشتعال  والسويد  نقطة  تكون  قد  مولدوفا  االشتعال.  نقط  هي  الحرب  أرجح  نتائج  خرى. 

ات  ووفي  فادحة،مع خسائر بشرية    عميق،رة. االقتصاد العالمي سوف يدخل في ركود  العالمية ستكون مدمّ 

مع عواقب وخيمة على المدن الكبرى في روسيا    نووية،ن تكون  أ على نطاق واسع. يمكن لمثل هذه المواجهة  

 . وأوروبالواليات المتحدة وا
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 : موجز السيناريوهات العشرة 1جدول  

 قوة التأثير  درجة االحتمال  السيناريو  #

 جد اتأثير عاٍل  احتمالية عالية .الشتاء البارد يزيد من تفاقم أرمة الطاقة في أوروبا األول

 الثاني
السلع الرئيسية،   أسعار ارتفاع في  إلى ياد ي الطقس الحاد  

 .مما يزيد أرمة األمن الغذائي العالمية
 تأثير عالٍ  احتمالية عالية

 الثالث
اندالع صراع مباشر بين الصين وتايوان، مما يدفع بالواليات  

 ل.المتحدة للتدخ  
 جد اتأثير عاًل  احتمالية معتدلة

 تأثير معتدل  جد ااحتمالية عالية  اضطرابات اجتماعية. إلىي التضخ م العالمي الكبير ياد   الرابع 

 الخامس 
يرسل   متحو ر جديد من فايروس كورونا أو مرض معٍد آخر

 ركود من جديد. إلىاالقتصاد العالمي 

احتمالية معتدلة؛ 

 تأثير
 جد اعاٍل تأثير 

 السادس
التحتية في االقتصادات  الحرب اإللكترونية تعّطل البنى 

 الكبرى.
 جد اتأثير عال  احتمالية معتدلة

 السابع 
الصينية تفرض الفصل  -تزايد التدهور في العالقات الغربية

 الكامل لالقتصاد العالمي.
 تأثير عالٍ  احتمالية معتدلة

 أثر معتدل احتمالية معتدلة ركود عالمي.  إلىالتضييق النقدي العنيف ياد ي  الثامن 

 أثر عالٍ  احتمالية منخفضة . ركود حاد   إلىي سياسة الصين تجاه فايروس كورونا تاد   التاسع 

 جد ا أثر عاٍل  جد ااحتمالية ضعيفة  .حرب عالمية  إلىالصراع بين روسيا وأوكرانيا يتحو ل  العاشر

 

 

 

 

 

 

 


