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 العدد هذا 

هم األوراق البحثية وأوراق السياسات  ترج�ت املعهد املرصي للدراسات أل ترصد شهرياً    "أقالم غربية" 

خاصة تلك  .  اإلعالم واملراكز البحثية األوربية واألم�كيةوسائل  التي يتم نرشها يف  و   ،واملقاالت والتحليالت

قليمية  تفاعالتها اإل يف مرص والرشق األوسط، و التحوالت السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية بالتي تهتم  

   دولية.الو 

 تم رصد أربعة إسهامات مهمة، جاءت عىل النحو التايل:  2022 يوليولشهر  الرابعويف هذا العدد 

يف الذكرى  بعنوان: "  سيناءشبه جزيرة  عن  دراسة    2022مايو    19يف    رسائييلاإل   معهد دراسات األمن القومينرش  ـ  1
  جو� هل تم دمج شبه الجزيرة يف مرص؟"، حيث قام عىل إعداد الدراسة كل من    النسحاب إرسائيل من سيناء:  األربع�
باحث يف املعهد الرشح لنيل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية؛ وعوف� وينرت،  املعهد و املشارك يف  املباحث  العيىس،  

،  األخ� منهاالجزء    ذه الدراسة هوه  يفجاء    أخطر ماو   جامعة تل أبيب.بحارض يف قسم الدراسات العربية واإلسالمية  املو 
هل  فر مبا أث� حول دور مرص يف صفقة القرن. كّذَ يُ الذي و "،  قطاع غزة وإرسائيل التداعيات عىلتحت العنوان الفرعي، "

 ؟ هذه القضية من جديديف مرص الحديث حول  الحالية األزمة االقتصادية ستفتح 

"، حيث  كارثة الغذاء القادمة  مقاالً بعنوان: "  2022مايو    19الربيطانية يف    اإليكونوميستنرشت مجلة  ـ  2

  لجوع الج�عي ا حالة من  نحو  بقوة    هذا العامل الهش  الروسية عىل أوكرانيا تدفع  الحربيؤكد املقال عىل أن  

 بال استثناء. الجميع مسؤوليةهو الخلل الخط� إصالح هذا وأن   الذي ال تُحمد عقباه؛

يف مرص، قد  بعنوان: "  مقاالً  2022يونيو     6  ) يفISPIاإليطايل (  معهد الدراسات السياسية الدوليةنرش  ـ  3

أليسيا ملكانجي، وهي زميل مشارك مبعهد الدراسات السياسية الدولية  لباحثة  ل   "تكون األزمة عىل األبواب

يف شؤون الرشق األوسط وش�ل إفريقيا، وأستاذ مساعد يف التاريخ املعارص لش�ل إفريقيا والرشق األوسط  

األوكرانية عىل دول الرشق األوسط، خاصة  - ا، تناولت فيه عواقب الحرب الروسيةبجامعة سابينزا يف روم

  تبعاتمن أكرث دول الرشق األوسط تأثراً بالمرص  مرص. حيث ترى أليسيا ملكانجي أنه من املرجح أن تكون  

،  نب آخرالدائر ب� روسيا من جانب وأوكرانيا  املدعومة من الغرب من جا  لرصاعاملرتتبة عىل  االقتصادية  

 . عام قد يؤثر عىل استقرار البالديف املشهد التدهور القاهرة ل تعرضلاحت�الت  مع

مدير املجلس األورويب  ، مارك ليونارد مقاال كتبه  2013يونيو  13يف األمريكية  فورين أف�زنرشت مجلة ـ 4

الخارجية "للعالقات  بعنوان:  الحقيقية  ،  األمرييكل النهاية  أمريكانا"،  –لسالم  الغزو  باكس  بأن  يرى  حيث 

الثانية واعتمد   الدويل الذي ساد العامل منذ نهاية الحرب العاملية  للنظام  الرويس ألوكرانيا يشكل تهديداً 

أم�كانا،  باكس  أو  األمرييك  بالسالم  يُعرف  ما  هيمنة  نهاية  وبالتايل  األمريكية،  القوة  عىل  رئييس    بشكل 

 ء املتصاعد ب� الواليات املتحدة والص�.يف ظل العدا وخاصة والبدائل املطروحة لذلك، 
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هل تم دمج شبه   ،النسحاب إسرائیل من سیناء   40الـ يف الذکرى 

 الجزیرة يف مصر؟ 

INSS: On the 40th Anniversary of Israel's Withdrawal from Sinai, Is the 
Peninsula Becoming Integrated into Egypt? 

يف  بعنوان: "  سيناءشبه جزيرة  عن  دراسة    2022مايو    19يف    رسائييلاإل   معهد دراسات األمن القومي نرش  

هل تم دمج شبه الجزيرة يف مرص؟"، حيث قام عىل إعداد    النسحاب إرسائيل من سيناء:   األربع�الذكرى  

رشح لنيل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية؛  املعهد و املشارك يف  املباحث  العيىس،    جو�الدراسة كل من  

أخطر  و   جامعة تل أبيب.ب حارض يف قسم الدراسات العربية واإلسالمية  املباحث يف املعهد و الوعوف� وينرت،  

"،  قطاع غزة وإرسائيل  التداعيات عىلتحت العنوان الفرعي، "،  األخ� منهاالجزء    ذه الدراسة هوه  يفجاء    ما

يف مرص الحديث  الحالية  األزمة االقتصادية  ستفتح  هل  ف ر مبا أث� حول دور مرص يف صفقة القرن.  كّذَ يُ الذي  و 

 ؟هذه القضية من جديدحول 

 

 وقد جاءت الدراسة عىل النحو التايل: 

انسحابها من سيناء. ومع ذلك،   أمتَّت إرسائيل  أن  أربعة عقود كاملة منذ  الحكومة يف  مضت  لبثت  ف� 

القاهرة أن بدأت يف السنوات األخ�ة فقط يف بذل جهود شاملة لتطوير شبه الجزيرة وتحويلها من "أرض  

نجازات التي حققها نظام السييس  حرام" منزوعة السالح إىل جزء ال يتجزأ من الدولة املرصية. ف� هي اإل 

 هي تداعياتها عىل إرسائيل؟  يف هذا امللف؟ وما هي التحديات التي يواجهها؟ وما 
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ففي خالل السنوات الث�� التي مضت يف ظل حكم عبد الفتاح السييس ملرص، تم التخطيط لسلسلة من  

عام   يوافق  حيث  سيناء.  جزيرة  شبه  يف  تنفيذها  يف  والرشوع  الكربى  األربع�   2022املشاريع  الذكرى 

من تحقيق تقدم كب� يف تنمية املنطقة، ال تزال  النسحاب إرسائيل من سيناء. ومع ذلك، فإنه عىل الرغم  

هناك العديد من التحديات، مبا يف ذلك التمرد الدائر يف ش�ل سيناء، واالستياء املسترشي ب� بعض السكان  

من البدو (تجاه الحكومة)، وكذلك نقص املوارد املالية الالزمة (لتلك التنمية). ويُعترب تحقيق النجاح يف  

تنمية سيناء يف استقرار  تنمية شبه جزي أيضاً مصلحة إرسائيلية، حيث من املمكن أن تساعد  رة سيناء  

 األوضاع يف قطاع غزة، وخاصة حدوده الجنوبية. 

، احتفلت مرص بالذكرى األربع� لتحرير سيناء. وقد برزت أهمية  2022ففي الخامس والعرشين من إبريل  

املرصي منذ توىل عبد الفتاح السييس السلطة يف البالد. وأكد السييس  سيناء كأولوية قصوى يف األمن القومي  

مراراً التزام نظامه تجاه أهل سيناء، معتذراً لهم عن سنوات عديدة من اإله�ل من جانب األنظمة املرصية  

 السابقة. 

أكتوبر   لذكرى2021ويف  إحياًء  املستقبل"  إىل  "العبور  بعنوان  السييس خالل مؤمتر صحفي  أكد  حرب    ، 

، أنه حتى لو كانت سنوات عديدة قد مرت ومل يتم تطوير سيناء بالشكل الذي ينبغي،  1973أكتوبر عام  

لها من خالل تحس� حياة مواطنيها   االزدهار واألمان  الجزيرة سيجلب  لشبه  الحايل  الهائل  التطور  فإن 

أيضاً عىل أهمية الحرب عىل وصوالً إىل حقبة جديدة يف املنطقة، خالية من اإلرهاب. ك� أكد السييس  

اإلرهاب والتضحيات التي قدمها أهل سيناء يف هذه املعركة املستمرة. وقد برزت هذه املسألة بشكل أكرث  

عىل   سيناء  سكان  سيناء، حيث شكر  تحرير  لعيد  األربع�  الذكرى  يف  السييس  ألقاه  يف خطاب  وضوحاً 

 ن الشعب املرصي. تضحياتهم املستمرة يف الحرب عىل اإلرهاب، نيابة ع

ويبدو  أن التطور الجاري يف سيناء ليس مجرد بادرة حسن نية من قبل الحكومة تجاه سكانها املحلي�،  

أدى   املايض،  العقد  فعىل مدى  اإلرهاب.  عىل  للقضاء  من جهود مرص  يتجزأ  ال  جزءاً  أيضاً  يُعترب  ولكنه 

لعسكرية واألمنية يف محافظة ش�ل سيناء، وأدى اإلرهاب إىل مقتل اآلالف من املدني� املرصي� والقوات ا

إىل استمرار حالة الال استقرار بها. وطبقاً لإلحصائيات الرسمية املرصية، فقد أودت الحرب عىل اإلرهاب يف 

إىل أبريل    2013بجروح خط�ة، خالل الفرتة من    12280من أفراد األمن، بين� أصيب    3277سيناء بحياة  

2022. 

 املحلية، وكذلك التطورات اإلقليمية األوسع، التمرد يف سيناء. وقد تعزز صعود هذا التمرد،  وتُغذي املظامل

التي انتهت باالنقالب عىل الحكومة املنتخبة، م� أدى    2013و أحداث    2011جزئياً، من خالل ثورة يناير  

بشكل  أيضاً  التمرد  وتعزز  القاهرة؛   النظام يف  للتمرد ضد  مواتية  بيئة  تدفق    إىل خلق  جزيئ من خالل 
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العنارص األجنبية للدولة اإلسالمية (داعش)، حيث انضمت أيضاً بعض قبائل البدو املحلية إىل الج�عات  

 في� �كن أن يُطلق عليه "زواج توافق".  ،السلفية الجهادية املتشددة

يُظهر الذي  الغضب  هو  للرصاع  األساسية  األسباب  أحد  فإن  ضمنياً،  السييس  اعرتف  تجاه  وك�  البدو  ه 

السياسات االقتصادية واالجت�عية والسياسية طويلة األمد للدولة املرصية والتي اعتمدت عىل التمييز ضد  

البدو وتهميشهم. وتشمل هذه العوامل التمثيل السيايس غ� الكايف للبدو، والحرمان من حقوق امتالك  

ومن التوظيف    -رئييس لإليرادات ملرص    وهي مصدر  -األرض، واستبعادهم من صناعة السياحة يف سيناء  

للمرصي� املهاجرين إىل منطقة وادي النيل. وبسبب حرمانهم من الفرص االقتصادية املرشوعة، تحولت  

بعض العنارص البدوية بشكل متزايد إىل م�رسة أنشطة غ� مرشوعة، ال سي� تهريب األسلحة واملخدرات  

 والبضائع إىل غزة وإرسائيل. 

ذ الجيش املرصي عدة عمليات ضد والية سيناء التابعة لتنظيم الدولة (داعش)، وال سي� العملية  وبين� نفّ 

، إال أنه مل يتمكن من القضاء عليها أو هز�تها بشكل كامل. وباإلضافة إىل ذلك، فقد  2018سيناء    -الشاملة  

فبدالً من القضاء عىل اإلرهاب    ثبت أن اسرتاتيجية مرص ملكافحة اإلرهاب أحياناً ما تأيت بنتائج عكسية.

واستئصاله، أوجدت أرضاً خصبة لتزدهر فيها الج�عات املتطرفة وتقوم بتجنيد أعضاء جدد وتكثف من  

 هج�تها.

فقد   الجزيرة،  شبه  يقطنون  الذين  البدو  السكان  ضد  ُ�ارس  الذي  والتمييز  العزلة  من  املزيد  ولتجنب 

إلصالح االجت�عي واالقتصادي رضوري ملحاربة اإلرهاب، وأدركت توصلت القاهرة إىل استنتاج مفاده أن ا

النهج الشامل يف مكافحة اإلرهاب إىل ثالثة مبادئ   حاجتها إىل تبني اسرتاتيجية أكرب. حيث يستند هذا 

 أساسية:  

 األول، يتعلق بض�ن وتحقيق أمن املواطن؛ 

 اء البالد؛  الثا�، يتعلق باستعادة هيبة الدولة وسيطرتها عىل جميع أنح

 الثالث، يتعلق بإعادة الثقة يف األجهزة املعنية بضبط األمن وتحقيق االستقرار. 

والترشيعية،   والعسكرية،  األمنية،  املحاور:  من  متكاملة  مجموعة  عىل  االعت�د  خالل  من  ذلك  ويتأىت 

 والفكرية، واالقتصادية، واالجت�عية، والتنموية. 

تنمية شبه جزيرة س أن  األولويات  وبالرغم من  إحدى  بالفعل  أصبحت  قد  التحتية  بنيتها  وتحس�  يناء 

الذي سعت   الهدف  نفس  هو  هذا  كان  الواقع،  يف  أنه  إال  األخ�ة،  السنوات  يف  السييس  لنظام  الوطنية 

،  1982لتحقيقه أيضاً الحكومات املرصية السابقة، منذ استعادة شبه الجزيرة إىل السيادة املرصية يف أبريل  

تمكن أي منها البتة من بناء اسرتاتيجية تنمية شاملة وترجمة هذه الخطط بالكامل إىل نتائج  ولكن مل ي
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عىل األرض. وقد يكون الجهد الذي يتم بذله حاليا هو األكرث طموحاً، لكن ال تزال هناك عقبات كث�ة أمام  

 إمكانية تحقيق ذلك. 

 اسرتاتيجية تنمية سيناء يف عهد السييس 

ظام السييس عمل عىل تبني خطط لتطوير شبه جزيرة سيناء عىل عدة مستويات منذ  عىل الرغم من أن ن

خططاً طويلة األجل لتنمية شبه الجزيرة تهدف إىل    2016، إال أن الحكومة  مل تقدم حتى عام  2013عام  

ي،  زيادة االستث�رات والرتكيز عىل املشاريع التي تتمحور حول السكان. وبحسب تقرير نرشه املرصد املرص 

مليار دوالر) لتنفيذ    11.09مليار جنيه (ما يعادل حوايل    600فإن هذه الخطط تضم ميزانية ضخمة بقيمة  

% عىل 300مشاريع تنموية يف شبه جزيرة سيناء. ك� أن مخصصات التنمية ملحافظات سيناء زادت بنسبة  

 .2019/2020إىل العام املايل  2009/2010األقل من العام املايل 

الجهاز املركزي لإلع�ر والقوات املسلحة املرصية وديوان الرئاسة مليارات الدوالرات لتنمية    وقد خصص 

 سيناء. وتشمل املرشوعات:

خططاً إلنشاء شبكة طرق شاملة تربط شبه الجزيرة بأجزاء أخرى من الدولة مثل أنفاق قناة السويس    -

 مليار جنيه مرصي)؛   12الخمسة (بقيمة 

 مليار جنيه)؛  1.38ل مدينة رفح الجديدة (بقيمة  مرشوعات سكنية مث -

مليون جنيه    450مجمع سكني زراعي متكامل للتنمية (بقيمة    11التنمية الزراعية، مبا يف ذلك إنشاء    -

 مرصي)؛

 مليار جنيه)؛ 4مبنطقة الجفافة (بقيمة  ياً صناع اً التطورات الصناعية، وتشمل مجمع -

 مالي� دوالر)؛  10إنشاء محطة تحلية يف العريش (بقيمة  شبكات املياه والرصف الصحي، مثل -

 مليون دوالر).  187شبكة اإلمداد بالطاقة، مثل تطوير حقول غاز ش�ل سيناء (بقيمة  -

 

" التي تهدف إىل تقديم الرعاية  2030وقد تم اإلعالن عن أهداف خطة تنمية سيناء كجزء من رؤية "مرص  

للم االقتصادي  والنمو  تقوم  االجت�عية  سيناء،  يف  السياحة  عىل  الرتكيز  إىل  وباإلضافة  املرصي�.  واطن� 

بتطوير مشاريع يف   للشباب، ومعاهد    24الحكومة  والحدائق  الرتفيه  اليومية، مثل  القضايا  منطقة: من 

التعليم العايل، واملستشفيات؛ إىل مشاريع البنية التحتية األضخم والتي تهدف إىل ربط سيناء بباقي مرص  

 لعامل الخارجي. وا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

6 | P a g e  

 أقالم غربيـة 
 2022العدد السابع || یولیو 

، بحسب ما  رّوج النظام املرصي بقوة لتصور التنمية واسعة النطاق يف كل من ش�ل وجنوب سيناءقد  و 

 ):2الشكل  ، 1الشكل ( جاء يف

 

 )1الشكل (
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 )2الشكل (

 

وقد تم الرتكيز بشكل خاص عىل تنفيذ مشاريع تنمية يف ش�ل سيناء لتحس� الفرص االقتصادية، وذلك  

أطر زمنية متفاوتة. وشمل ذلك تقن� ملكية األرايض للمواطن�، والتعويض عن األرضار الناجمة عن يف  

بناء مدينة جديدة يف رفح، حيث تم تدم� جزء كب� من   العمليات العسكرية. وتضمنت الخطط أيضاً 

حشد الدعم  املدينة  بسبب الرضبات الجوية العسكرية؛ وإنشاء منطقة عازلة عىل حدود غزة. وبهدف  

وزيادة رشعيته، عمد الجيش إىل إرسال بعثات إلعادة اإلع�ر إىل مدن: رفح، والعريش، والشيخ زويد، وبرئ 

 العبد؛ التي مزقتها العمليات العسكرية. 
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مرشوعاً قيد التنفيذ    112ووفقاً للبيانات الواردة عىل بوابة "خريطة مرشوعات مرص" الحكومية، فإن هناك  

مرشوعاً قيد التنفيذ أو تم تنفيذها يف ش�ل سيناء. ففي الش�ل    90يف جنوب سيناء و  أو تم تنفيذها  

مرشوع بأشكال مختلفة. ومن ناحية أخرى، فهناك    84مشاريع قيد اإلنجاز بين� تم االنتهاء من    6هناك  

).  3ر الشكل  مرشوعاً بأشكال مختلفة (انظ  102مشاريع قيد اإلنجاز يف الجنوب، بين� تم االنتهاء من    10

وبين� يتم تنفيذ مشاريع أكرب للبنية التحتية والخدمات العامة يف الجنوب، يتم تنفيذ املزيد من املشاريع  

والصحة   التعليم  كمشاريع  للمواطن�،  اليومية  الحياة  تعزز  والتي  الش�ل،  يف  االجت�عي  التوجه  ذات 

 والثقافة. 

 

 

 )3الشكل (

يص املزيد من املشاريع لش�ل سيناء أكرث من جنوب سيناء، بحسب ما  رمبا كانت التوقعات أن يتم تخص

تعرضت   والتي  ترضراً،  واألكرث  فقراً،  األكرث  الش�لية  للمحافظة  املساواة  تحقيق  من  الحكومة  تستهدفه 

لإلرهاب بشكل أكرب. ومع ذلك، فعند تحليل املبالغ املخصصة ملحافظة ش�ل سيناء مقارنة مبحافظة جنوب  

للجنوب. فقد قامت    سيناء، أكرب  الحكومة ال تزال تفضل تخصيص متويل  أن  املتوفرة إىل  البيانات  تش� 

جنيه مرصي للمرشوعات يف ش�ل سيناء، مقابل    17,339,435,817الحكومة حتى تاريخه بتمويل قدره  

 ).4جنيه مرصي لتمويل املرشوعات يف جنوب سيناء (انظر الشكل  24,575,737,859
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 )4الشكل (

يف نفس الوقت، تحاول الحكومة التباهي أمام الرأي العام املرصي بجهودها يف محاربة اإلرهاب من جهة،  

وتطوير شبه جزيرة سيناء لخدمة سكانها من جهة أخرى. فقد استهدف مقطع فيديو تم عرضه يف منتدى  

يف سيناء، والتنمية غ� املسبوقة،    ملحمة التعم�إبراز ما أس�ه  برشم الشيخ    2022شباب العامل يف يناير  

فضالً عن الفرص األمنية منها واالقتصادية التي تم توف�ها لسكان سيناء. وبنفس الطريقة يسلط متحف  

، الضوء بشكل إيجايب عىل قبائل سيناء، باعتبارها جزءاً ال يتجزأ  2019رشم الشيخ، الذي تم افتتاحه يف عام  

 من نسيج املجتمع املرصي.

 ات تنمية سيناءتحدي
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التي البد من مواجهتها  وبين� تسجل تنمية سيناء أرقاماً قياسية جديدة، ال تزال هناك العديد من التحديات  

 والتغلب عليها: 

هذه التحديات هو اإلرهاب املستمر يف ش�ل سيناء، والذي ازدادت وت�ته يف األشهر  من  ول  األ   التحدي

يف صفوف الجيش والسكان املحلي�. وهذا بدوره قد يقلل من قيمة    األخ�ة وال يزال يوقع خسائر فادحة

 بعض اإلنجازات األخ�ة ملرص يف سيناء، وخاصة يف الش�ل.

ويرى السييس أن الحرب عىل اإلرهاب يف سيناء هي حجر الزاوية لتحقيق االستقرار يف مرص، حيث أنفق  

وفقاً لتقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة  مليار جنيه ملكافحة هذا التهديد. و   84الجيش حتى اآلن  

. وبعد  2018عام    43إىل    2016عام    330الرشق األد�، فقد انخفض عدد الهج�ت اإلرهابية يف سيناء من  

. ويُعزَى بعض  2021، تراجعت النسبة مرة أخرى يف عام  2020و    2019تحقيق زيادة طفيفة خالل عامي  

بائل البدوية، مبا يف ذلك قبائل الرتاب� والسواركة والرميالت، للقتال  هذا التحسن إىل تجنيد بعض أفراد الق

إىل   تفتقر  ما  غالباً  القبائل  أن هذه  الرغم من حقيقة  اإلرهاب، عىل  الجيش املرصي ملحاربة  إىل جانب 

بة.   التدريبات العسكرية الرسمية، وبالتايل تواجه صعوبة يف التعامل مع الج�عات اإلرهابية املدرَّ

دى التواجد املوسع للدوريات املحلية بشكل عام إىل منع شن هج�ت واسعة النطاق؛ فمعظم الحوادث  وأ 

اآلن هي عبارة عن عمليات اختطاف أو إطالق نار، وال تتجاوز الحدود الجغرافية ملناطق ش�ل رشق سيناء  

الحد من الهج�ت  و وسط رشق سيناء. ومع ذلك، فعىل الرغم من النجاح النسبي الذي حققته مرص يف  

، يذكّرنا بأن اإلرهاب ال يزال عبئاً كب�اً،  2022مايو    7واحتواء التهديدات، إال أن ما حدث مؤخراً، تحديداً يف  

حيث هاجم اإلرهابيون محطة رفع مياه رشق املنطقة االقتصادية االسرتاتيجية لقناة السويس، م� أسفر،  

 جندياً.   15 بحسب التقارير الواردة، عن مقتل ضابط� و

التحدي الثا� هو التأث� السلبي للحرب عىل اإلرهاب عىل التجمعات البدوية يف ش�ل سيناء. ففي ظل  

لحقوق   انتهاكات  إىل  دولية  تقارير  تش�  األرض،  للتطورات عىل  املحايدة  اإلعالمية  التغطية  إىل  االفتقار 

حيث املحلية.  للمجتمعات  وتهج�  قرسية،  وإجالءات  ووتش    اإلنسان،  رايتس  هيومن  منظمة  اتهمت 

غ�   أشخاص  ضد  القضاء  نطاق  خارج  قتل  "عمليات  بارتكاب  الجيش  اإلنسان  لحقوق  سيناء  ومؤسسة 

مسلح�"، وكذلك "إطالق نار وتفج�ات بشكل عشوايئ" و "إخالء قرى وبلدات بأكملها واحتاللها بدعوى  

ة، فإن سكان ش�ل سيناء األبرياء الذين عادوا إىل  محاربة اإلرهابي�". وبحسب العديد من التقارير الوارد

 القرى التي أجربوا عىل إخالئها وجدوها يف حالة من الفوىض الكاملة. 

هو تجنيد املجتمعات البدوية وحشدها لدعم خطط التنمية الوطنية. وبين�    هذا الشأنالتحدي الثالث يف  

ر ش�ل سيناء، فإنها ال تعكس دامئاً حقيقة الدمار  تسلط الصورة التي يقدمها النظام الضوء عىل إعادة إع�

والخراب الذي حدث هناك، بالشكل الذي يعيشه جزء من السكان األصلي� للمنطقة؛ حيث ال تزال الجهود  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

11 | P a g e  

 أقالم غربيـة 
 2022العدد السابع || یولیو 

املبذولة يف املناطق املنكوبة أقل كث�اً م� يجب، وال يزال هناك الكث� الذي يتع� عىل الحكومة املرصية  

 القيام به. 

إلضافة إىل ذلك، فعند تحليل املشاريع واألموال املخصصة للتنمية، ينصب الرتكيز عىل هدف تحقيق  وبا

الرخاء لجميع أنحاء البالد بشكل عام دون الرتكيز عىل املجتمع البدوي. وتخطط الحكومة إلنشاء مدن  

نهاية املطاف أن    مالي� شخص إىل سيناء يف املستقبل القريب، وتأمل يف  3جديدة ونقل ما ال يقل عن  

مالي�. وقد تؤثر هذه الخطط بشكل كب� عىل الحياة التقليدية للمجتمعات   8يصل عدد سكان سيناء إىل 

(حوايل   الجزيرة  البدوية خطط    600,000البدوية يف شبه  املجتمعات  تدعم جميع  ال  ولذلك،  مواطن). 

 النظام أو ترى نفسها ملتزمة بالعمل عىل إنجاحها. 

عم اإلجراءات االجت�عية واالقتصادية األخ�ة يف مرص هدف الرتويج لجعل سيناء أكرث حيوية.  ، تدوأخ�اً 

ومع ذلك، ال توجد تقارير واضحة تتعلق باألموال الالزمة املخصصة إلك�ل هذه املشاريع الطموحة، وغالباً  

ت فيها مختلف األجهزة  ال توجد صورة واضحة للتسلسل الهرمي أو الرتتيب االنتقايئ للمشاريع التي بدأ 

 املتنافسة. 

إن تنمية سيناء تتطلب إرادة سياسية وآلية متويل واضحة تضمن تدفق األموال عىل املدى الطويل من  

الحكومة وكذلك من املصادر األجنبية املختلفة، حتى يف أوقات األزمات. وقد تسببت التداعيات االقتصادية  

 يف مرص، وأدت الجائحة إىل توقف وتأجيل استك�ل العديد من  يف تدهور الوضع املايل  19-لجائحة كوفيد  

املرشوعات. وأيضاَ قد يؤثر الغزو الرويس ألوكرانيا بشكل أكرب عىل تدفق األموال إىل املشاريع املدعومة من  

 روسيا يف سيناء، ال سي� يف املنطقة االقتصادية لقناة السويس. 

 التداعيات عىل قطاع غزة وإرسائيل 

رغم من أن مرص ليست مهتمة كث�اً بتحمل أعباء قطاع غزة عىل عاتقها، إال أنها مؤخراً أصبحت عىل ال

وتنميتها   غزة  إع�ر  إعادة  يف  فعال  للعب دور  قبل  من ذي  استعداداً  مصالحها    -أكرث  تعزيز  أجل  من 

ناء �كنها أيضاً  السياسية والعسكرية واالقتصادية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض مشاريع تنمية ش�ل سي

 التخفيف من حدة املشكالت األساسية يف قطاع غزة.

فعىل سبيل املثال، يف مجال النقل، قد يتيح التوسع الحايل ملوانئ العريش البحرية والجوية إمكانية تصدير  

التي  واست�اد البضائع من وإىل غزة. وبنفس الطريقة، فإن إنشاء مرافق لتحلية املياه بالقرب من العريش، و 

من املتوقع أن تساهم يف جلب املياه إىل رفح، فإنها قد تعرب أيضاً الحدود وتساعد سكان غزة عىل معالجة  

نقص موارد املياه لديهم. أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فإن الخطط املرصية لبناء منشأة لتوليد الكهرباء يف  

الوقت تعزز اسرتاتيجية مرص يف أن تصبح    العريش قد تلبي بعض االحتياجات الفلسطينية أيضاً، ويف نفس

مركزاً إقليمياً للطاقة لخدمة ج�انها. وأخ�اً، فقد يؤدي إنشاء مناطق صناعية بالقرب من حدود رفح إىل  
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خلق فرص عمل جديدة وزيادة التجارة املتبادلة ب� الجانب� (غزة ورفح) وكذلك الحد من التجارة غ�  

 املرشوعة.

الرشيد واالستقرار والرفاهية عرب ومن جانبها، تهتم   الحكم  التي تعزز  التنمية املرصية  إرسائيل مبشاريع 

الدولي�   املانح�  تشجيع  األفضل  فمن  وبالتايل،  غزة.  وقطاع  سيناء  شبه جزيرة  مع  الجنوبية،  حدودها 

ش�ل سيناء واإلقليمي� عىل تقديم حوافز اقتصادية ملرص لتكييف بعض عنارص اسرتاتيجيتها التنموية يف  

 مع احتياجات قطاع غزة. 

وعىل املستوى الثنايئ، عىل إرسائيل ومرص العمل معاً عىل توسيع عالقاته� االقتصادية يف سيناء يف مجاالت  

تعزيز تعاونه� العسكري ضد   البلدين يف الوقت نفسه أيضاً  مثل السياحة والزراعة والطاقة. وعىل كال 

املحتملة األخرى التي �كن أن تقوض األمن يف شبه الجزيرة، وتردع    تنظيم الدولة (داعش) والتهديدات

 استث�رات رأس املال األجنبي، وتحجب جهود التنمية الحالية. 
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  اإلیکونومیست: کارثة الغذاء القادمة

The Economist: The coming food catastrophe 

 

بعنوان: "  2022مايو    19الربيطانية يف    اإليكونوميستنرشت مجلة   "، حيث  كارثة الغذاء القادمة  مقاالً 

  لجوع الج�عي ا حالة من  نحو  بقوة    هذا العامل الهش  الروسية عىل أوكرانيا تدفع  الحربيؤكد املقال عىل أن  

بال استثناء. وقد جاء املقال عىل    الجميع  مسؤوليةهو  الخلل الخط�  إصالح هذا  وأن   الذي ال تُحمد عقباه؛

 النحو التايل: 

 

  الدائرة  ركاعن ساحة املع  اً سيدمر الرئيس الرويس فالد�� بوت� بغزوه ألوكرانيا حياة أناس يعيشون بعيد

فالحرب التي شنها عىل أوكرانيا ترضب بشدة نظاماً غذائياً عاملياً أنهكته  وقد يندم عىل ذلك أشد الندم.    -

، باإلضافة إىل التغ� املناخي والصدمة يف مجال الطاقة. فعىل إثر الحرب، توقفت عىل  19-جائحة كوفيد  

� أن  األغلب صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية، ك� أن روسيا مهددة بنفس اليشء أيضاً، يف ح

% من السعرات الحرارية املتداولة عرب العامل. ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت  12كال البلدين كانا يوفران معاً  

مايو، بعد أن قالت الهند    16% أخرى يف  6% منذ بداية العام، ثم قفزت بنسبة  53أسعار القمح بنسبة  

 .التي تشهدها البالد  إنها ستعلق صادراتها (من الغذاء) بسبب موجة الحر املث�ة للقلق

إن تفهم السواد األعظم يف العامل لوجود أزمة يف تكلفة املعيشة ال يعني بأي حال من األحوال إدراكهم  

لخطورة ما قد ينتظرنا من تهديدات مستقبلية. فقد حذر أنطونيو غوت�يش، األم� العام لألمم املتحدة،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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عجز يف الغذاء العاملي"، والذي قد يستمر لسنوات. وقد  مايو من أن األشهر املقبلة تنذر بـ "شبح    18يف  

أدى االرتفاع يف كُلفة املواد الغذائية األساسية بالفعل إىل زيادة عدد األشخاص الذين ليس لديهم يق�  

مليار شخص.    1.6مليوناً، ليصل العدد اإلج�يل إىل    440بإمكانية الحصول عىل ما يكفي من الطعام مبقدار  

األوكرانية، ك� هو  -مليون عىل شفا املجاعة. وإذا استمرت الحرب الروسية  250ما يقرب من  بين� هناك  

مرجح حتى اآلن، وأدى ذلك إىل تقييد إمدادات الغذاء القادمة من روسيا وأوكرانيا، فقد يقع مئات املالي�  

عامل، وإصابة األطفال  من األشخاص يف براثن الفقر. وسيؤدي ذلك إىل انتشار االضطرابات السياسية يف ال

 بالتقزم، وموت الناس جوعاً.

تناقص الغذاء عاملياً ليس نتيجة  مع ذلك ف. و يف هذه الحرب  وعىل السيد بوت� أال يستخدم الغذاء كسالح

حتمية للحرب ال �كن الفكاك منها. إذ يتحتم عىل قادة العامل النظر إىل الجوع عىل أنه مشكلة عاملية  

 بشكل عاجل.  تتطلب حالً عاملياً 

% من  15% من الشع�، و  29% من إمدادات القمح املتداول عاملياً، و  28وتقوم روسيا وأوكرانيا بتوف�  

% من الحبوب التي يستوردها  50% من زيت عباد الشمس. وتساهم روسيا وأوكرانيا بنحو  75الذرة، و  

يرتفع   الرقم  هذا  فإن  ومرص  لليبيا  بالنسبة  أما  وتونس.  يقارب  لبنان  (ما  الثلث�  وتوفر  70ليصبح   .(%

مليون شخص. وقد أدت الحرب إىل    400الصادرات الغذائية األوكرانية السعرات الحرارية الكافية إلطعام  

، بين� عليها  تعطيل هذه اإلمدادات حيث قامت أوكرانيا بتلغيم مياهها اإلقليمية لردع أي هجوم بحري

 .تحارص روسيا ميناء أوديسا األوكرا�

سيكون عاماً مريعا من ناحية    2022وقد حذر برنامج الغذاء العاملي، حتى قبل وقوع الغزو، من أن عام  

زراعة   األمطار  هطول  أّخر  بعد  إنه  العامل،  يف  للقمح  منتج  أكرب  وهي  الص�،  وقالت  الغذاء.  إمدادات 

باإلضافة إىل االرتفاع الشديد يف  املحاصيل العام املايض، فقد يكون هذا املحصول هو األسوأ عىل اإلطالق. و 

درجات الحرارة يف الهند، ثا� أكرب منتج للقمح يف العامل، فإن نقص األمطار يهدد باستنزاف املحاصيل يف  

سالل الخبز األخرى، بدءاً من حزام القمح األمرييك إىل منطقة بوس يف فرنسا. ويعا� القرن األفريقي كذلك  

 منذ أربعة عقود. مرحبا بكم يف عرص تغ� املناخ. من أسوأ موجة جفاف مرت عليه 

الناشئة تنفق حوايل   االقتصادات  الفقراء. فاألرس يف  الخط�ة عىل  % من  25وسيكون لكل هذا تداعياته 

%. ويوفر الخبز يف  40ويف دول جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا، تنفق األرس حوايل    - ميزانياتها عىل الغذاء  

السعرات  30مرص   البلدان  % من  العديد من  الحكومات يف  الناس. وال تستطيع  للتي يحتاجها  الحرارية 

املستوردة للغذاء تحمل كُلفة اإلعانات الالزمة لزيادة دعم للفقراء، خاصة إذا كانت تستورد الطاقة أيضاً  

 أحد األسواق األخرى املضطربة. -
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حنت بالفعل الكث� من محصول الصيف املايض  وتنذر هذه األزمة بأنها ستزداد سوءاً. وكانت أوكرانيا قد ش

قبل اندالع الحرب. وال تزال روسيا قادرة عىل بيع حبوبها، عىل الرغم من التكاليف اإلضافية واملخاطر التي  

تتعرض لها رشكات الشحن. ومع ذلك، فإن تلك الصوامع األوكرانية التي مل يُخّربها القتال مليئة اآلن بالذرة  

دى املزارع� مكان لتخزين محصولهم القادم، الذي من املقرر أن يبدأ يف أواخر يونيو،  والشع�. وليس ل

وبالتايل فقد يؤدي ذلك إىل تعفنه. وهم يفتقرون أيضاً إىل الوقود واليد العاملة الالزمة لزراعة املحصول  

حرشية التي تشرتيها  التايل. وقد تفتقر روسيا، من جانبها،  إىل بعض اإلمدادات من البذور واملبيدات ال

 عادة من االتحاد األورويب. 

وعىل الرغم من االرتفاع الكب� يف أسعارها، فقد ال يتمكن املزارعون يف أماكن أخرى من العامل من تعويض  

النقص يف الحبوب. وقد يكون أحد األسباب يف ذلك هو تقلب األسعار. واألسوأ يف األمر أن هوامش الربح  

ارتفاع أسعار األسمدة وتكلفة الطاقة. حيث تُعترب هذه هي الُكلفة الرئيسية التي  تنكمش باطراد  بسبب 

يتحملها املزارعون يف إنتاجهم للحبوب، ولكن كال السوق� (األسمدة والطاقة) معطلتان بسبب العقوبات 

ذلك إىل  والتدافع للحصول عىل الغاز الطبيعي. ويف حالة تقليل املزارع� استخدامهم لألسمدة، فسيؤدي  

 تقليل حجم الحصاد من الغالت العاملية، ولكن يف الوقت الخطأ. 

وقد تؤدي ردود األفعال املرتتبة عىل مخاوف الساسة بشأن إمدادات الغذاء إىل تفاقم الوضع السيئ أصالً.  

  دولة من كازاخستان إىل الكويت قيوداً صارمة عىل الصادرات الغذائية التي   23فمنذ بدء الحرب، أعلنت  

٪ من السعرات الحرارية املتداولة عاملياً. ك� أنه قد تم فرض قيود عىل أكرث من ُخمس صادرات  10تغطي  

 األسمدة يف العامل. وإذا توقفت التجارة يف ذلك، فسوف تحدث املجاعة ال محالة.

عرب الغرب  لقد تم تجهيز املشهد العاملي بالفعل للعبة إلقاء اللوم من األطراف عىل بعضها البعض، حيث يُ 

عن إدانته للسيد بوت� لغزوه أوكرانيا، وتشجب روسيا العقوبات التي فرضها الغرب عليها . ويف الحقيقة،  

العقوبات  أدت بعض  بين�  بوت� ألوكرانيا،  السيد  لغزو  كنتيجة  أسايس  جاءت هذه االضطرابات بشكل 

جج التي يسوقها كل طرف بكل بساطة  (التي فرضها الغرب عىل روسيا) إىل تفاقمها. و�كن أن تصبح الح

ويف غضون ذلك، سيعا� الكث� من الناس يف العامل    ذريعة للتقاعس عن العمل عىل تفادي هذه النتائج.

 من الجوع وسيموت بعضهم.

وبدالً من ذلك كله، تحتاج الدول إىل العمل معاً، بدءاً من الحرص عىل إبقاء األسواق مفتوحة بشكل دائم.  

ندونيسيا هذا األسبوع حظراً مؤقتاً عىل صادراتها من زيت النخيل، حيث تُعترب هي مصدر  وقد رفعت إ 

% من إنتاج زيت النخيل يف العامل. وعىل أوروبا أن تساعد أوكرانيا يف شحن حبوبها عرب السكك الحديدية  60

% 20فاؤالً تش� إىل أن  والطرق إىل املوانئ يف رومانيا أو دول البلطيق، عىل الرغم من أن أكرث التوقعات ت 

 فقط من املحصول �كن إخراجه من البالد بهذه الطريقة.  
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وتحتاج الدول املستوردة إىل الدعم أيضاً، حتى ال ينتهي بهم األمر إىل الغرق يف خضم فوات� ضخمة يتحتم  

الحبوب إىل الدول األكرث فقراً  أن تذهب اإلمدادات الطارئة من  فقط. أما    عليهم سدادها. ويجب أيضاً 

بالنسبة لآلخرين، فإنه قد يتم توف� متويل للواردات برشوط مواتية من خالل صندوق النقد الدويل، والذي  

من شأنه أن يسمح للدول املانحة للتمويالت الدوالرية بامليض قدماً يف ذلك. وقد يساعد اإلعفاء من الديون  

 أيضاً عىل تحرير املوارد الحيوية.

% من جميع  10لالتجاه لالستبدال من أجل توف� الحبوب . حيث يتم استخدام حوايل  وهناك أيضاً مجال  

الحبوب يف صناعة الوقود الحيوي؛ بين� تذهب   الديزل  18أنواع  إنتاج وقود  النباتية إىل  % من الزيوت 

عن   الحيوي. وقد قللت فنلندا وكرواتيا من معدل التفويضات التي تتطلب البنزين ليشمل الوقود الناتج 

املحاصيل. وعىل الدول األخرى االقتداء بهم. ك� أن كميات هائلة من الحبوب تُستخدم لتغذية الحيوانات.  

% من األعالف الجافة لل�شية. واستوردت الص� يف  13ووفقاً ملنظمة األغذية والزراعة، فإن الحبوب متثل 

رث من صادرات أوكرانيا من الذرة يف عام  مليون طن من الذرة لتغذية الخنازير، أي أك 28حوايل    2021عام  

 كامل. 

وسيؤدي كرس الحصار املفروض عىل البحر األسود إىل تخفيف الوضع بشكل فوري. ويقع تحت الحصار يف  

مليون طن من الذرة والقمح، أي ما يعادل االستهالك السنوي لجميع االقتصادات    25أوكرانيا ما يقرب من  

ب األمر اتفاق ثالث دول لتحقيق تطور ملموس: حيث يتحتم عىل روسيا  الس�ح  األقل �واً يف العامل. ويتطل

األوكرانية ؛ ك� يتع� عىل أوكرانيا إزالة األلغام من نطاق ميناء أوديسا؛ وتحتاج    املوانئبشحن الحبوب من  

يكون سهال.  لن  بالطبع  وهذا    تركيا إىل الس�ح للحراسة البحرية املصاحبة بالعبور عرب مضيق البوسفور.

فروسيا، التي تكافح يف ساحة املعارك، ستحاول خنق االقتصاد األوكرا�. ك� أن أوكرانيا تبدو مرتددة يف  

للدول   بالنسبة  هاما  أمراً  بالرتاجع عن مواقفهم  إقناعهم  العمل عىل  أوديسا. وسيكون  األلغام من  إزالة 

وقد تتطلب تلك القوافل من السفن إىل حراسة  األخرى، مبا يف ذلك الهند والص�، التي نجت من الحرب.  

 مسلحة يدعمها تحالف واسع؛ فإن إطعام عامل هش هو من صميم عمل الجميع.

 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

17 | P a g e  

 أقالم غربيـة 
 2022العدد السابع || یولیو 

ISPI : يف مصر، قد تکون األزمة یلع األبواب 

ISPI: In Egypt, the crisis could be at the door 

 
يف مرص، قد تكون  بعنوان: "  مقاالً  2022يونيو     6) يف  ISPIاإليطايل (  معهد الدراسات السياسية الدولية نرش  

الدراسات السياسية الدولية يف  لباحثة  ل  "األزمة عىل األبواب أليسيا ملكانجي، وهي زميل مشارك مبعهد 
شؤون الرشق األوسط وش�ل إفريقيا، وأستاذ مساعد يف التاريخ املعارص لش�ل إفريقيا والرشق األوسط  

األوكرانية عىل دول الرشق األوسط، خاصة  - بجامعة سابينزا يف روما، تناولت فيه عواقب الحرب الروسية
  تبعاتمن أكرث دول الرشق األوسط تأثراً بالمرص  حيث ترى أليسيا ملكانجي أنه من املرجح أن تكون    مرص.

،  الدائر ب� روسيا من جانب وأوكرانيا  املدعومة من الغرب من جانب آخر  لرصاعاملرتتبة عىل  االقتصادية  
. وقد جاء املقال عىل  البالد  عام قد يؤثر عىل استقرار يف املشهد التدهور  القاهرة ل  تعرضلاحت�الت    مع

 النحو التايل: 

 
لحرب ب� روسيا وأوكرانيا يف أوروبا، فإنها تهدد أيضا بتدم� الوضع االقتصادي  لباإلضافة إىل التأث� الكب�  

ال تُعترب مرص استثناًء يف ذلك، بل عىل العكس فهي    إذوالسيايس الهش بالفعل يف دول الرشق األوسط،  
تكون من أكرث دول الرشق األوسط ترضراً من التبعات االقتصادية لهذا الرصاع، وذلك يف  مرشحة بقوة ألن  

 ، م� قد يؤثر عىل استقرار البالد. بها ظل احت�الت بتدهور املشهد الداخيل العام 
 اإلطار الداخيل 

ر بحوايل  2022تستعد مرص إلغالق العام املايل الحايل يف نهاية يونيو   %. ووفقاً آلخر  5.3  بنمو اقتصادي يُقدَّ
وطوال    2022من املفرتض أن تشهد هذه النسبة انخفاضاً طفيفاً يف النصف الثا� من عام  و اإلحصائيات،  
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:  20241-2023% فقط يف العام املايل  5إىل مزيد من االنخفاض حتى  تتجه  %، ثم  5.2، لتصل إىل  2023عام  
دائر يف أوكرانيا والذي يضغط عىل االقتصاد املرصي  وتعود األسباب املبارشة لهذا االنخفاض إىل الرصاع ال 

 عىل أمل التعايف يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا.  من قبل، الهش بالفعل، والذي كان يعا� بالفعل بشدة
؛ فعىل الرغم من أن ترصيحات الحكومة بدت وردية  يف مرص نفس التوقعات الحكوميةهي تقريباً  ذهوه

مؤخراً: حيث أعلنت وزارة التخطيط يف نوفمرب ذلك بشكل ما  أكرث من الواقع منذ البداية، فقد تم تقليصها  
ودعم ذلك ترصيحات لوزارة املالية    ؛20222% يف عام  5.6أن النمو االقتصادي املرصي سيصل إىل    2021

.  2023-2022% للعام املايل  5.7تبلغ  كانت  تي حددت أن نسبة النمو املستهدف  وال  2022صدرت يف يناير  
األوكرانية، اضطرت وزارة التخطيط إىل خفض مستهدفات النمو للناتج املحيل    ويف أعقاب األزمة الروسية

املايل   للعام  الحقيقي  إىل    2023-2022اإلج�يل  املدّمر وغ5.5لتصل  التأث�  الضوء عىل  يسلط  � %، م� 
 املتوقع للحرب األوكرانية عىل االقتصاد املرصي.

بالفعل عىل البالد يف ثالثة قطاعات أساسية،    حرب الروسية عىل أوكرانياوقد أثرت التبعات االقتصادية لل
       السياحة. )3     األمن الغذايئ   )2     الطاقة  )1وهي:

واردات وكذلك عىل أنواع الوقود املدعومة من  وقد كان الرتفاع أسعار النفط تأث� مبارش عىل تكاليف ال
الحكومة. وبفضل احتياطيات الغاز الطبيعي املكتشفة يف السنوات األخ�ة يف حقيل ظهر والنور وتفعيل  
محطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، متكنت البالد مؤخراً من معادلة وارداتها من الغاز، بعد أن كانت  

تها من النفط والغاز من الخارج. ولهذا السبب، فإنه يتحتم عىل القاهرة أن  تاريخياً تستورد كامل احتياجا
تكون قادرة عىل التخفيف من تأث� ارتفاع أسعار النفط العاملي داخلياً، والتي (أسعار الطاقة) ينبغي أن  

 تكون أقل من الدول األخرى باملنطقة. 
لية يف قطاع الطاقة، فإن الزيادة العامة يف  ومع ذلك، فحتى إذا متكنت مرص من التعامل مع األزمة الحا

أسعار املواد الخام هي التي تقلق الحكومة، ألنها ستؤدي بالرضورة إىل تفاقم أخطار انعدام األمن الغذايئ  
بالبالد، بالنظر إىل اعت�د القاهرة بشدة عىل است�اد القمح الرويس واألوكرا�. ومتثل روسيا وأوكرانيا أكرب  

% عىل التوايل: حيث تجعل هذه النسب من مرص، التي  23% و  62وب إىل القاهرة بنسبة  موردين للحب
يبلغ    105يبلغ عدد سكانها   املنتج يف  1.9مليون نسمة ومعدل �و سكا� سنوي  %، أكرب مستورد لهذا 

 . 3العامل
الشديد للعقوبات    وقد أدى االضطراب الحايل لسالسل إنتاج وتصدير الحبوب األوكرانية، فضالً عن التأث�

املفروضة عىل األنشطة االقتصادية والتجارية الروسية، إىل ارتفاع حاد يف أسعار الحبوب العاملية، م� تسبب  
إبريل   الرابع من  أفعال عنيفة يف مرص. ففي  احتياطياتها  2022بالرضورة يف ردود  أن  الحكومة  أعلنت   ،

هر فقط، عىل الرغم من أن موسم الحصاد املحيل،  االسرتاتيجية من الحبوب ستستمر ألقل من ثالثة أش 
 % من احتياجات البالد، كان قد بدأ للتو. 50الذي يوفر أقل من 

 

1 P. Werr, “Egyptian economy seen growing 5.3% in year to June, 5.2% in 2022/23”, Reuters, 21 April 2022. 

2 Al Masry Al-Youm, “Egypt’s economy is expected to grow by 5.6% in 2022”, 23 November 2021. 

3 The Observatory of Economic Complexity (OEC), “Wheat in Egypt”, 2020. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-economy-seen-growing-53-year-june-52-202223-2022-04-21/
https://egyptindependent.com/egypts-economy-is-expected-to-grow-by-5-6-in-2022-minister/
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/wheat/reporter/egy#:%7E:text=Historical%20Data&text=In%202019%2C%20Egypt%20imported%20%244.67B%20in%20Wheat%2C%20mainly%20from,%2C%20and%20France%20(%24316M).
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الحكومي   الدعم  برامج  تأث� كب� عىل  الرويس ألوكرانيا  الغزو  نتيجة  القمح  أسعار  لالرتفاع يف  وسيكون 
، أي ثلثي عدد السكان: حيث سيكون  مليون شخص  70للرضوريات األساسية للمواطن� والتي تشمل حالياً  

عىل وجه التأكيد مبثابة اختبار حقيقي لالستقرار يف دولة يعيش فيها أكرث من   التخفيض املحتمل يف الدعم
من   طويل  تاريخ  لديها  الواقع،  يف  القاسية. ومرص،  االقتصادية  الِشّدة  من  حالة  السكان يف  عدد  نصف 

-2007إىل أزمة الغذاء العاملية يف    1977اء، من "انتفاضة الخبز" عام  االضطرابات االجت�عية املتعلقة بالغذ
.  2011والتي �كن اعتبارها من ب� األسباب التي أدت إىل انهيار نظام الرئيس حسني مبارك عام    2008

أي وقت. ويف   أمر ملموس وممكن حدوثه يف  بالتايل،  االجت�عية،  االحتجاجات  فإن خطر عودة  ولذلك 
) 2022بريل  إ السيناريو، حاولت الحكومة املرصية االحت�ء من الخطر خالل شهر رمضان (  مواجهة هذا 

بأسعار مخفضة بفضل   (اللحوم واألرز واملكرونة والزيت)  الغذائية األساسية  املنتجات  من خالل توزيع 
 دعم الرشكات اململوكة للجيش والرشطة.  

مليون    3.6ساحة املزروعة بالقمح (والتي تبلغ حالياً  وقد �ثل إعالن الحكومة األخ� عن نيتها زيادة امل
املدى  ، حالً متوسط  20241مليون فدان أخرى يف عام    2ومبقدار    2023فدان) مبقدار مليون فدان يف عام  

للتقليل من اعت�د مرص عىل األسواق العاملية لسد احتياجاتها من الحبوب: إال أن مثل هذه االسرتاتيجية  
لفقر الذي يعا� منه جزء كب� من السكان نتيجة التدهور املبارش للظروف االقتصادية  لن تخفف من ا

 للبالد. 
األزمة   آثار  من  التخفيف  أجل  من  مختلفة  مالية  تداب�  عىل  الحكومية  السلطات  وافقت  أخرى  ومرة 

بالد. وبهدف  األوكرانية،  وبدأت مفاوضات مع مختلف الرشكاء الدولي� من أجل مواجهة الوضع الحايل لل
جذب االستث�ر األجنبي، حاول البنك املركزي احتواء الضغط عىل الجنيه املرصي من خالل خفض قيمته  

. ووفقاً آلخر تقرير  2% تقريباً مقابل الدوالر األمرييك، مع إحداث قفزة أخرى يف نسبة التضخم15بنسبة  
، فإنه من املتوقع 2022والذي نُرش يف أبريل   ،3عن آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل

% يف  11، وأن تتسارع هذه النسبة لتصل إىل  2022% بنهاية عام  7.5أن تصل نسبة التضخم يف مرص إىل  
 . 2023عام 

التضخم يف مرص لعام   املقبلة. وترتاوح    2022ويتوقع محللون أن معدل  االرتفاع يف األشهر  سيستمر يف 
% قبل أن تستقر بحلول نهاية الصيف. ومن أجل مواجهة  15% و 13ة التضخم ب� التقديرات ارتفاع نسب

والذي قد   4تداعيات األزمة الحالية، لجأت مرص مرة أخرى إىل طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل
مليار    22يتطلب، هذه املرة، وجود متويل مشرتك من مصادر أخرى. وقد تلقت البالد بالفعل ما يقرب من  

والر من السعودية وقطر واإلمارات عىل شكل استث�رات وودائع يف البنك املركزي املرصي ب� نهاية مارس  د

 
1 M. Hanafi, “Egypt may plant 2 million acres of wheat to compensate for Ukraine war”, Al-Monitor, 3 March 2022. 

2 K. Dawoud, “A sharp rise in inflation forces Egyptians to cut expenses”, Middle East Institute, 25 April 2022. 

3 “War Sets Back the Global Recovery”, World Economic Outlook, April 2022. 

4 M.F. Mabrouk, Getting complicated in a hurry: The implications for Egypt of Russia’s invasion of Ukraine, Middle East Institute, 4 March 2022. 
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https://t.me/Al_Marsad
https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/egypt-may-plant-2-million-acres-wheat-compensate-ukraine-war
https://www.mei.edu/publications/sharp-rise-inflation-forces-egyptians-cut-expenses
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.mei.edu/publications/getting-complicated-hurry-implications-egypt-russias-invasion-ukraine
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أبريل   الدويل،  بهدف  . و 20221وبداية  النقد  ب  تعهدتط�نة صندوق  لالقاهرة  املزيد من  السعي  تلقي 
 املساه�ت من قبل دول الخليج يف األشهر املقبلة. 

بأزمة اقتصادية حادة أجربت البالد عىل إبرام اتفاقية مع صندوق    2016بالفعل يف عام  وقد مرت مرص  
مليار دوالر، وحصلت أيضاً عىل متويل إضايف من دول الخليج    12النقد الدويل للحصول عىل قرض بقيمة  

هر هو يف ظل تلك الظروف. عىل الرغم من أن هذه القرارات اتخذت بهدف تعزيز االقتصاد، إال أن ما ظ
أن الطبقات االجت�عية األضعف يف املجتمع املرصي تدفع دامئاً أثقل فاتورة إلجراءات التقشف وتقليص  
حجم السياسة االجت�عية، والتي متس، ك� ذكرنا سابقاً، غالبية السكان. ويث� تكرار هذا السيناريو العديد  

الط املدى  االقتصاد املرصي عىل  استدامة  الشكوك حول مدى  التي  من  أزماته  تعتمد  والذي قد ال  ويل، 
 تحدث بشكل دوري، فقط عىل عوامل طارئة، مثل تداعيات الحرب املستمرة. 

وأخ�اً، فإن انخفاض التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا تؤدي إىل زيادة التأث� عىل أحد مصادر الدخل  
البالد قد بدأت ل السياحة يف  السفر املفروضة  الرئيسية يف مرص. وكانت صناعة  التعايف من قيود  لتو يف 

للتخفيف من آثار الجائحة. ولكن يبدو اآلن أن هناك رضبة قاسية أخرى قد تؤدي إىل زيادة نقاط الضعف  
 . 2022يف أبريل  2الخارجية ملرص، ك� ذكرت وكالة فيتش للتصنيف

ومتوسطة املدى، ك� اتضح  وقد تتمكن مرص من التخفيف من بعض هذه اآلثار من خالل إجراءات قص�ة  
م� سبق، لكن الصدمات العاملية مثل الحرب الروسية األوكرانية تدق ناقوس الخطر للحكومة يف القاهرة 

 بالحاجة إىل اللجوء إىل إجراء إصالحات وتبني حلول طويلة األجل. 
 اإلطار الخارجي  

اشنطن وموسكو، يف سياق أوسع من  وعىل الصعيد الدويل، تكافح مرص إلعادة التوازن يف عالقاتها مع و 
العالقات املتجددة مع القوى اإلقليمية (ال سي� مع دول الخليج وتركيا) والنشاط الدبلومايس يف األزمات  

 اإلقليمية الرئيسية، ك� يف حالة األزمة الليبية. 
التداعيات االقتصادية الجلية لها ، يف إثارة العديد من  وقد بدأت بالفعل األزمة يف أوكرانيا، باإلضافة إىل 

القاهرة عالقات  األخ�ة، طّورت حكومة  السنوات  للقيادة املرصية. ففي  الخارجية  السياسة  املخاوف يف 
، والتعاون النووي من خالل مرشوع لبناء محطة  3وثيقة مع موسكو، مبا يف ذلك ما يخص مبيعات األسلحة

ضافة إىل تنامي العالقات االقتصادية والتجارية ب�  ، باإل 4كهرباء يف منطقة الضبعة، يف ش�ل غرب البالد
. حيث كانت القاهرة وموسكو تهدفان إىل إعادة إطالق التعاون عىل هذه الجبهات املتعددة يف  5البلدين

. ك� وجدت مرص نقاط تقارب اسرتاتيجية ب� تطلعاتها الجيوسياسية اإلقليمية يف سوريا وليبيا  2022عام  
ة للحكومة الروسية. ويف الواقع، فإن القاهرة قد دعمت بصمت التدخل العسكري الرويس  واملصالح السياسي

 
1 “UAE investments boost Egyptian economy”, Al-Monitor, 25 April 2022. 

2 “War in Ukraine Heightens Egypt’s External Vulnerabilities”, Fitch Ratings, 15 March 2022. 

3 Congressional Research Service, Russian Arms Sales and Defense Industry, 14 October 2021. 

4 “Egyptian-Russian officials inspect El Dabaa plant site”, World Nuclear News, 19 July 2021. 

5 “Egypt’s exports to Russia reach $489M during 2021”, Egypt Today, 8 February 2022. 
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https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/war-in-ukraine-heightens-egypts-external-vulnerabilities-15-03-2022#:%7E:text=Fitch%20Ratings%2DHong%20Kong%2D15,of%20Ukraine%2C%20says%20Fitch%20Ratings.
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46937
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Egyptian-Russian-officials-inspect-El-Dabaa-plant
https://www.egypttoday.com/Article/3/112699/Egypt%E2%80%99s-exports-to-Russia-reach-489M-during-2021
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يف سوريا وأيدت هدفه السيايس وهو: الس�ح لحكومة الرئيس السوري بشار األسد بالبقاء يف السلطة. وقد  
يام مبساعدتهم  دعمت كل من مرص وروسيا، وال تزاالن ترعيان، الج�ال خليفة حفرت وحلفائه يف ليبيا، والق

 عسكرياً ومالياً. 
ومع ذلك، فإن العالقات املتنامية ب� مرص وروسيا والتقارب السيايس بينه� يف مناطق الرصاع يف الرشق  
األوسط مل تقوِّض الرشاكة االسرتاتيجية للبالد مع الواليات املتحدة واالتحاد األورويب، حتى اندالع الحرب يف  

 أوكرانيا.
ة الحالية الحكومة املرصية، يف الواقع، عىل إعادة توجيه مناوراتها الدبلوماسية من خالل  وقد أجربت األزم 

املناورات الخط�ة ب� روسيا والغرب. فبعد ساعات قليلة من التصويت يف الجمعية العامة لألمم املتحدة  
ناً شددت فيه عىل رضورة  ، أصدرت الحكومة املرصية بيا1عىل إدانة الغزو الرويس ألوكرانيا  2022مارس    2يف  

معالجة املخاوف املرشوعة بشأن األمن القومي لروسيا في� يتعلق بأوكرانيا، وانتقاد العقوبات األمريكية  
. وباملثل، ط�ن عبد الفتاح  2واألوروبية التي فرستها القاهرة بأنها غ� رشعية من وجهة نظر القانون الدويل

بوت فالد��  الرويس  الرئيس  االقتصادية  السييس  العالقات  عىل  الحفاظ  يف  البالد  نية  عىل  مراراً   �
والدبلوماسية الثنائية التي بدأت بالفعل يف مختلف القطاعات ذات االهت�م املشرتك، وإعادة إطالقها من  

 جديد يف أقرب وقت ممكن. 
املتحدة، والتي يؤكدها    ويف هذا السياق، سيتع� عىل مرص النظر يف أهمية العالقات التاريخية مع الواليات

يومي   ُعقد يف واشنطن  الذي  املتحدة ومرص"  الواليات  ب�  االسرتاتيجي  "الحوار  نوفمرب   9و    8استئناف 
املساعدات    20213 مقدمتها  ويف  البلدين،  ب�  االسرتاتيجية  املجاالت  مختلف  يف  التعاون  تعزيز  بهدف 

مليار دوالر. وفي� يتعلق   1.3 والتي يبلغ مجموعها  العسكرية التي تقدمها الواليات املتحدة كل عام ملرص
لضغوط من الواليات املتحدة التي أعربت عن   2021بعالقاتها مع موسكو، فقد تعرضت القاهرة يف عام  

إمداد   القاهرة وموسكو، وأعربت عن قلقها بشأن احت�ل  العسكري ب�  التعاون  ارتياحها لطبيعة  عدم 
 .4من روسيا Su-35 مرص بطائرات مقاتلة من طراز

وقد تم كل هذا يف إطار إقليمي يبدو أنه يتجه نحو إعادة تشكيل أكرث وضوحاً للتحالفات وتوازنات القوى 
التوترات،   من  سنوات  فبعد  املنطقة.  يف  الرئيسي�  الالعب�  ب�  الجاري  العام  للتقارب  وفقاً  املنطقة  يف 

ار الدبلومايس بعد زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان استأنفت تركيا واململكة العربية السعودية الحو 
. ويف العام املايض، سعت تركيا إلصالح عالقاتها مع دول الخليج، كجزء من  2022أبريل    28إىل جدة يف  

إعادة تقويم أوسع لسياستها الخارجية اإلقليمية تهدف بشكل أسايس إىل انفتاح دبلومايس إقليمي، بعد  
ب� أنقرة وبعض دول املنطقة يف السنوات األخ�ة، وكذلك السعي لدعم الوضع االقتصادي    فرتة من التوترات

 املتأزم بالبالد.  

 
1 E. Salah, “Egypt, UAE, Saudi Arabia abandon neutrality in UN vote, condemn Russian invasion”, Mada Masr, 2 March 2022. 

2 H. Hendawi, “After UN Ukraine war vote, Egypt strives to protect vital interests with Russia”, The National News, 6 March 2022. 

3 “US, Egypt conclude first 'strategic dialogue' under Biden”, Al-Monitor, 10 November 2021. 

4 “Egypt moves ahead with purchase of Russian arms despite US warnings”, Al-Monitor, 3 March 2021. 
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املتوسط   البحر  لرتكيا مع ج�انها يف  الدبلوماسية  العالقات  تطبيع  التقارب خطوة مهمة يف  و�ثل هذا 
قرة واإلمارات وحكومة تل أبيب. ويف  والرشق األوسط، وهو ما أكده استئناف العالقات الدبلوماسية ب� أن

هذا السياق، يبدو أن فتح الحوار ب� مرص وتركيا مؤخراً، رغم اللقاءات التي جرت ب� سلطات البلدين  
، ال يزال محفوفاً بالعقبات. حيث يبدو أن مرص قلقة بشكل خاص من الثقل الدبلومايس  2021منذ مايو  

اكتسبته م أن تركيا  الذي يبدو  باملجاالت  والسيايس  املنطقة، ال سي� في� يتعلق  التحركات األخ�ة يف  ع 
االسرتاتيجية الرئيسية للقاهرة، مثل ليبيا. ويأيت دور تركيا اإلقليمي املتنامي يف وقت وصلت فيه محاوالت  
التقارب ب� القاهرة وأنقرة إىل شبه طريق مسدود بسبب استمرار توسع األخ�ة يف منطقة نفوذ القاهرة  

رشق ليبيا، وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة ملرص، التي تعترب هذه الحدود مبثابة "خط أحمر" ال ينبغي    يف
 .1تجاوزه

وهكذا، يوضح هذا السياق الدويل واإلقليمي مدى صعوبة التوازن الذي تتحرك فيه مرص حالياً: ففي حالة  
ا تدرك الحكومة املرصية أن قدرتها عىل  استمرار املواجهة ب� روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، رمب

ختيار محدد �كن أن يؤدي يف النهاية إىل تقديم  التوصل ال املناورة ب� الطرف� تتضاءل، وأنها بحاجة إىل  
تنازالت. تلك التنازالت التي من شأنها أن تثقل كاهلها ليس فقط في� يتعلق بالتطلعات الجيوسياسية  ال

 ر التقديرات االسرتاتيجية اإلقليمية للقاهرة.للبالد، ولكن أيضاً يف إطا
 
 
 
 
 

 
12022. JanuaryMonitor, 28 -”, AlEgypt wary of Turkey’s moves in eastern LibyaG. Mikhail, “  
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 فورین أفیرز: النهایة الحقیقیة للسالم األمریکي .. باکس أمریکانا 

Foreign Affairs: The Real End of Pax Americana 

مدير املجلس األورويب  ،  مارك ليونارد مقاال كتبه    2013يونيو    13يف  األمريكية    فورين أف�ز نرشت مجلة  

الخارجية "للعالقات  بعنوان:  الحقيقية  ،  األمرييكل النهاية  أمريكانا"،  –لسالم  الغزو  باكس  بأن  يرى  حيث 

الثانية واعتمد   الدويل الذي ساد العامل منذ نهاية الحرب العاملية  للنظام  الرويس ألوكرانيا يشكل تهديداً 

أم�كانا،  باكس  أو  األمرييك  بالسالم  يُعرف  ما  هيمنة  نهاية  وبالتايل  األمريكية،  القوة  عىل  رئييس    بشكل 

وقد جاء املقال  ء املتصاعد ب� الواليات املتحدة والص�.  يف ظل العدا  وخاصة   والبدائل املطروحة لذلك،

 عىل النحو التايل: 

 

غالباً ما يوصف النظام الدويل ما بعد الحرب العاملية الثانية بأنه نتاج للقوة األمريكية. فقد فرضت الواليات  

سات (الدولية) واملعاي�  املتحدة املنترصة، مع حلفائها، إرادتها عىل بقية دول العامل، من حيث صياغة املؤس 

التي تخدم مصالحها وتؤكد أسبقيتها عىل دول العامل. ولكن هذا النظام هو أيضاً نتاج للضعف "املصطنع" 

لكل من أملانيا واليابان، إىل حد ما قد ال يحظى بالتقدير الكايف من املراقب�. فعىل مدى ثالثة أرباع القرن  

(أملانيا واليابان) عمداً وضع 'القوة العظمى'، وتبنَّيا مقاربات سلمية    ، تحاىش كال البلدين1945ما بعد عام  

 الخارجية.   ته�يف سياس

وبعبارة أخرى، فإن الوضع الفريد لالقتصادات التي تشغل املركز الثالث والرابع عىل مستوى العامل يرتبع 

ن هذا النظام أصبح يبدو طبيعياً  يف قلب النظام الدويل ما بعد الحرب العاملية الثانية. وعىل الرغم من أ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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  - للكث�ين يف الغرب، إال أنه يف الحقيقة يستند إىل حالة غ� طبيعية �كن القول إنها: التهدئة القرسية  

مهيمنة يف حقبة    ةلدولت� كان من املتوقع أن تصبحا دول إقليمي  -بسبب الجغرافيا والد�وغرافيا والتاريخ  

 ما قبل الحرب الحديثة. 

بقلب هذا الوضع   –  لص�وكذلك العداء املتصاعد ب� الواليات املتحدة وا  –الغزو الرويس ألوكرانيا  يهدد  

الراهن رأسا عىل عقب، ومعه بالطبع "باكس أمريكانا" أو هيمنة السالم األمرييك، وهو الوضع الذي صمد  

الثانية حتى اآلن. ويف معرض ردها عىل عدوان موسكو، أعادت أملانيا توجيه   منذ نهاية الحرب العاملية 

لدفاعي بشكل جذري واتخذت موقفاً متشدداً  سياستها الخارجية بشكل أسايس، وتعهدت بزيادة اإلنفاق ا

تجاه أزمة أوكرانيا. ويبدو أيضا أن اليابان، التي تشعر بالقلق من سعي الص� إىل الهيمنة اإلقليمية، هي  

 أقرب من أي وقت مىض إىل تبني تحول م�ثل ملا فعلته أملانيا. 

أ  الغرب  توحيد  التحوالت مبسألة  تعجل هذه  قد  القص�،  املدى  إع وعىل  إحيائه من جديد.  او حتى  دة 

من معدل اعت�د أملانيا واليابان عىل الواليات املتحدة، وأدت إىل الوصول    الحرب يف أوكرانياومؤخراً رفعت  

دها منذ الحرب الباردة. ولكن إذا استمرت أملانيا يف مسارها الجديد  ملستويات من التعاون معها مل نشه 

أقل   الدولت�  كلتا  متاماً، حيث ستصبح  ذلك  عكس  يحدث  فقد  لذلك،  مشابه  مسار  اليابان يف  ورشعت 

 اعت�داً عىل الواليات املتحدة وأكرث ارتباطاً بج�انه�. 

يف أوروبا وآسيا ولكن ديناميات  النظام األمني    مثل هذا التحول من شأنه أن يغ� بشكل معمق ليس فقط

وبالتحديد يف اللحظة التي تنتقل فيها الحرب العاملية الثانية من حيز الذاكرة إىل    -العامل الغريب كذلك  

صفحات التاريخ. فمن ناحية، سوف يفسح انزواء "باكس أمريكانا" الطريق لتكريس أنظمة أمنية إقليمية  

إعادة تشكيل تحالفاتها، ومعاملة الحلفاء  أكرث تعاوناً. ومن   املتحدة  ناحية أخرى، سيتع� عىل الواليات 

كأصحاب مصلحة حقيقي� بدالً من معاملتهم كرشكاء صغار. قد يكون االنتقال مؤملاً وصعباً لواشنطن عىل  

عاملي وحتى  املدى القص�. ولكن عىل املدى الطويل، ستكون هذه التغي�ات ذات فائدة كب�ة للنظام ال

 للواليات املتحدة نفسها. 

 نقطة التحول 

، ألقى املستشار األملا� الذي يتسم بالحذر يف العادة، أوالف  غزو روسيا ألوكرانيابعد أربعة أيام فقط من  

يف السياسة الخارجية األملانية.    -ك� تُرجمت من األملانية    -  ثورياً أعلن فيه عن "نقطة تحول"  شولتز، خطاباً 

وقد كانت التحوالت التي وضعها شولتز شديدة العمق حتى إنها قد تكون مبثابة تغي� يف هوية الدولة  

ملتقاتل� يف أي منطقة  نفسها. حيث قررت برل� تزويد أوكرانيا باألسلحة بعد عقود من مقاومة تسليح ا

مليار يورو لتحديث قواتها املسلحة بعد سنوات من التباطؤ الشديد يف    100رصاع، وإنشاء صندوق بقيمة  
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اإلنفاق الدفاعي، وإنهاء اعت�دها عىل روسيا يف مجال الطاقة بعد سنوات من محاوالت إحداث تحول يف  

 روسيا من خالل العالقات االقتصادية معها.  

اإلعالن عن هذه التغي�ات األساسية إىل إشعال النقاش بشكل أوسع حول ما �كن أن تعنيه نقطة    وقد أدى 

بالنسبة للدور األوسع   التحول تلك، ليس فقط بالنسبة للجوانب املختلفة للسياسة األملانية، ولكن أيضاً 

بيعة مسؤولياتها بعد عقود من  للدولة يف العامل. ويرى بعض املحلل� أن أملانيا إ�ا تستيقظ متأخراً عىل ط

السياسة   أن  ويخشون  البطيئة  التغي�  وت�ة  انتقدوا  آخرين  كث�ين  لكن  املجا�،  الجيوسيايس  االنتفاع 

 الجديدة التي تبنتها برل� لن ترقى إىل مستوى التوقعات.

بدأ   اليابان، حيث  تأث� قوي عىل  أملانيا  التحول هذه يف  الدائر حول نقطة  للنقاش  الدفاع  كان  مسؤولو 

. إن مواجهة قوة صاعدة يف مقابل قوة مرتاجعة مثل روسيا  تنامي العدوانية لدى الص�واألمن يدركون  

و�كن القول أيضاً بأنه وضع  -ملوقف الذي تجد أملانيا نفسها فيه تضع اليابان يف موقف أكرث تعقيداً من ا 

، كان لدى اليابان والص� ميزانيات دفاعية متطابقة تقريباً.  2005أكرث خطورة عىل املدى الطويل. يف عام  

، من املتوقع 2030أما اآلن، فميزانية الدفاع الصينية تفوق ميزانية اليابان بخمسة أضعاف؛ وبحلول عام  

يف املائة    18. (عىل سبيل املقارنة فقط، كانت ميزانية الدفاع الروسية أكرب بنسبة  تسعة أضعافأن تبلغ  

 علن برل� عن نقطة تحولها مؤخراً). فقط من ميزانية أملانيا قبل أن ت

 رداً عىل عدوان موسكو، أعادت أملانيا توجيه سياستها الخارجية بشكل أسايس 

 ومن أجل الحفاظ عىل وضع أقرب إىل التوازن يف املنطقة، اتبعت اليابان اسرتاتيجية ثالثية املحاور: 

مليار دوالر يف    45.1بشكل تدريجي يف السنوات األخ�ة، من    إنفاقها الدفاعيأوالً، زادت طوكيو من    - 

اليابان رضورة أن    الحاكم يف  الحزب الليربايل الد�قراطي. وقد ناقش  2021مليار دوالر يف    54.1إىل    2017

 % من ناتجها املحيل اإلج�يل عىل الدفاع، م� يعني مضاعفة ميزانيتها الحالية.  2تهدف البالد إىل إنفاق 

ثانياً، سعت اليابان إىل تعميق تحالفها مع الواليات املتحدة. فقد بدأ الحزب الليربايل الد�قراطي الحاكم    -

حول الردع النووي، مبا يف ذلك القضية املث�ة للجدل املتعلقة باتفاقية مشاركة نووية    مناقشات داخلية 

بامل طوكيو  تلزم  أن  شأنها  من  والتي  واشنطن،  مع  النووية  محتملة  األسلحة  حول  املشاورات  يف  شاركة 

 واستخدامها كجزء من هيكلية لصنع القرار املشرتك.  

ك� تعيد اليابان صياغة عالقاتها األمنية مع رشكاء آخرين يف املنطقة، ال سي� أسرتاليا والهند والفلب�    -

 وسنغافورة وفيتنام.  

إسرت  التغي�ات يف  القومي سيتم نرشها بحلول  وتعمل طوكيو اآلن عىل دمج هذه  اتيجية جديدة لألمن 

 نهاية العام. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-05-16/what-china-learning-russias-war-ukraine
https://power.lowyinstitute.org/data/future-resources/defence-resources-2030/military-expenditure-forecast-2030/
https://milex.sipri.org/sipri
https://cc.pacforum.org/2022/05/russian-invasion-accelerates-alliance-review/
https://english.kyodonews.net/news/2022/03/e2c69f31b0eb-japan-ruling-party-to-debate-contentious-nuclear-sharing-arrangement.html


      تابع منصات المرصد

  

 

26 | P a g e  

 أقالم غربيـة 
 2022العدد السابع || یولیو 

وتنعكس هذه االسرتاتيجية الناشئة يف استجابة اليابان للغزو الرويس ألوكرانيا، والذي يختلف بشكل ملحوظ  

. ففي ذلك الوقت، سعت اليابان إىل الحفاظ  2014عن ردها عىل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يف عام  

  -متاما مثل أملانيا    -تقرة مع موسكو؛ فجزئياً كان ذلك التوجه للتحوط ضد بك�، وجزئياً  عىل عالقات مس

 كان من أجل الحصول عىل طاقة رخيصة من روسيا.  

ولكن هذه املرة، اقرتبت اليابان من تعليق عالقتها الثنائية مع روسيا، وانضمت إىل الواليات املتحدة والدول  

 موسكو، وقدمت مساعدات مالية، باإلضافة إىل مساعدات عسكرية غ�  األوروبية يف فرض عقوبات عىل

مميتة، ألوكرانيا. لقد قامت اليابان بذلك جزئياً لتقوية عالقاتها مع واشنطن، ومن ناحية أخرى لخشيتها  

. حيث تريد اليابان فرض تكاليف باهظة عىل روسيا  شن هجوم م�ثل عىل تايوانمن أن تتجه الص� إىل  

والسياسية   العسكرية  العقوبات  عليكم  ستطغى  تايوان،  غزو  حالة  يف  الرسالة:  الص�  تدرك  حتى 

 واالقتصادية. 

 "قوى عادية"؟ 

النقاشات الوطنية حول أن تصبحا مجرد "قوت�  وعىل مر السن� املاضية، أجرت أملانيا واليابان العديد من  

عاديت�"، وقد تحركتا تدريجياً يف هذا االتجاه. أصبح كال البلدين اآلن أكرث نشاطاً عسكرياً م� كان عليه  

منذ عقود، لكنه� ما زاال أقل من املتوقع بسبب الرضورات االقتصادية. لكن الحرب يف أوكرانيا �كن أن  

 تغ� ذلك كله. 

اجه كل من أملانيا واليابان ألول مرة يف حقبة ما بعد الحرب العاملية الثانية، تهديدات ال �كن الهروب  وتو 

، كان املستشار األملا� هيلموت كول مولعاً بالقول إن البالد  1990منها. فبعد إعادة توحيد أملانيا يف عام  

�عاً مجتمعياً يف أملانيا عىل أن هذا الوضع "محاطة باألصدقاء والرشكاء فقط". أما اآلن، يبدو أن هناك إج

  ستطالع اقد تغ�: وحتى قبل أن تبدأ موسكو غزوها ألوكرانيا، زعم أكرث من نصف األملان الذين شاركوا يف 

بأن موقف روسيا من أوكرانيا يشكل تهديداً عسكرياً كب�اً لبالدهم. ويخىش كث�    2022تم إجراؤه يف يناير  

 من الياباني� أيضاً من أن الحرب عىل تايوان قد تكون هي الحرب التالية بعد أوكرانيا.  

الرأيوتُظهر   الروسية عىل    استطالعات  الحرب  أن  قلقون من  اليابا�  الجمهور  العظمى من  الغالبية  أن 

تعامل الص� مع نزاعاتها اإلقليمية. وك� أخرب� نائب رئيس املعهد الوطني    طريقة أوكرانيا ستؤثر عىل  

ا يف طوكيو، ناروشيج ميتشيشيتا، "إذا كانت هناك حرب يف مضيق تايوان، فستشارك اليابان  للدراسات العلي

 تقريباً بشكل تلقايئ، حيث تستوعب اليابان القواعد األمريكية والتي ستهاجمها الص�."

ى  ومن املتوقع أيضاً أن يكون هناك موقف أمني أكرث قوة بالنظر إىل تغي� األجيال: فالشعور بالذنب لد

بالتوازي  مع رحيل آخر جناة وضحايا الحرب العاملية الثانية الذين ال يزالون    أملانيا واليابان آخذ يف التاليش

، فإن الحرب يف أوكرانيا تعمل عىل ترسيع انفصال  أندرياس ويرشينجعىل قيد الحياة. وك� جادل املؤرخ  
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أملانيا عن ماضيها النازي (بشكل مقلق، ك� يراه). فبعد أن اتخذت موقفاً ضد موسكو، أصبحت برل� يف  

 نهاية األمر "يف الجانب الصحيح من التاريخ".  

الرئيس الرويس فالد�� بوت� يف الكرمل�، فإن هناك رشير آخر قابع يف القارة األوروبية متهم  ومع وجود  

اليابان من قوة الص�   إبادة. ويف هذه األثناء، يطغى الخوف يف  إبادة ج�عية ومواصلة حرب  بارتكاب 

ور اليابا� أو يف العديد  الصاعدة، عىل ذكرى الجرائم املاضية التي ارتكبتها هذه الدولة، سواء وسط الجمه 

 من العواصم اآلسيوية األخرى.

 يتالىش الشعور بالذنب لدى األملان والياباني� بالتوازي مع رحيل آخر جناة وضحايا الحرب العاملية الثانية 

أمنه�.   املتحدة من أجل ح�ية  الواليات  بإمكانه� االعت�د عىل  أن  واليابان  أملانيا  وأخ�اً، قد ال تشعر 

% من الذين تم استطالع آرائهم من األملان أنه يف غضون    56تم إجراؤه مؤخراً، يعتقد    الستطالعوفقاً  ف

% إنه ال �كن الوثوق    53املتحدة. وقال    عرش سنوات، ستكون الص� قوة عظمى تفوق قوتها قوة الواليات

% إن أملانيا ال �كنها دامئاً االعت�د    60، وقال  2016باألمريكي� بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً يف عام  

 عىل الواليات املتحدة للدفاع عنها، وبالتايل يجب عليها االستث�ر يف الدفاع األورويب.  

النخب  وتشرتك يف هذه املخاوف حتى أكرث . وك� أخرب� السف� األملا�  ةاألطلسي  ة ذوي التوجهاترشائح 

ر، "األملان محظوظون بوجود بايدن يف البيت األبيض حالياً،  جإيشين  جانجالسابق لدى الواليات املتحدة ولف

ر  جنلكن أملانيا بحاجة إىل خطة بديلة يف حالة حدوث تغي�ات كب�ة يف السياسة األمريكية". ويعتقد إيشي

أنه يجب عىل أملانيا استكشاف إمكانية الحصول عىل ض�ن نووي من فرنسا، وهو أمر مل يكن من املمكن  

 تصوره حتى قبل بضعة أشهر. 

رأي تم إجراؤه    الستطالعومع أن الشكوك حول القوة واملوثوقية األمريكية أقل وضوحاً يف اليابان، فوفقاً  

يف أبريل، يدعم ما يقرب من ثلثي الياباني� تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، وتتفق الغالبية مع اقرتاح 

بإنفاق   الحاكم  الليربايل  الد�قراطي  املحيل اإلج�يل عىل2الحزب  الناتج  أوضح ك�    % من  الدفاع. وقد 

بجامعة كيو، أنه بعد االضطرابات التي شهدتها سنوات حكم ترامب، يعتقد  جيمبو، املتخصص يف األمن  

العديد من االسرتاتيجي� الياباني� أن البالد بحاجة إىل زيادة االستث�ر يف الدفاع عن نفسها و "التنويع (يف  

املتحدة". وقد راقبوا بقلق بالغ رفض واشنطن التدخل املبارش يف  العالقات األمنية) خارج نطاق الواليات  

أوكرانيا، بعد إبراز جوانب االختالف ب� حلف ش�ل األطليس وحليف للغرب من خارج الناتو، والتحذير  

�كننا   مدى  أي  "إىل  هو،  فالسؤال  جيمبو،  وبحسب  النووية.  الرتسانة  ذات  روسيا  مواجهة  مخاطر  من 

 ق بالواليات املتحدة للدفاع عن تايوان يف مواجهة التهديدات النووية الصينية". الوثو (اليابان) 

 أعباء مشرتكة
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وقد أبرزت الحرب يف أوكرانيا حتى اآلن مدى احتياج أملانيا واليابان للواليات املتحدة. وتش� ردود أفعال  

تحالفاته� التقليدية مع واشنطن عىل املدى القص�.   -بل وحتى توسيع    -كال البلدين إىل التوجه إلحياء  

ام العقوبات ضد روسيا، بل إن  فلم تكن طوكيو فقط هي التي وقفت إىل جانب الغرب وانضمت إىل نظ

برل� أيضاً أعادت التزامها بحلف الناتو، وأعطت إشارات بأنها تخطط لرشاء طائرات مقاتلة أمريكية من  

، وقررت كذلك بناء محطات للغاز الطبيعي املسال تسمح لها برشاء الواليات املتحدة عوضاً  35-طراز إف

 عن الغاز الرويس.  

طلسية يف أملانيا بأن تؤدي الحرب يف أوكرانيا إىل ربط الواليات املتحدة بأوروبا  ويأمل ذوو التوجهات األ 

وإعادة إنشاء �وذج الحرب الباردة الذي تقود فيه الواليات املتحدة وتساهم أوروبا بقدر ما يجب عليها.  

رتيباً مختلفاً بشكل  لكن التحوالت يف سياسات الدفاع األملانية واليابانية �كن أن تخلق عىل املدى الطويل ت

الواليات   البلدين مع  أوروبا وآسيا، وإىل تحويل تحالفات كال  النظام اإلقليمي يف  كب�، وتؤدي إىل تغي� 

 املتحدة. 

ومن املرجح أن يتزامن تصاعد القوة ألملانيا واليابان مع تقلص قوة الواليات املتحدة عىل املدى الطويل  

لواشنطن نسبياً)، وهو اتجاه من غ� املرجح أن يتغ� يف ظل الحرب   (تقلص القوة االقتصادية والعسكرية

يف أوكرانيا. وستضطر الواليات املتحدة إىل تركيز مواردها املحدودة عىل التحديات التي تفرضها الص�. ك� 

انزواء "السالم األمرييك" قد يفسح املجال لتحل محله حالة من   جادل محللون مثل روبرت كاجان بأن 

وىض العاملية. هذا ممكن بالتأكيد. لكن هذا ليس ما حدث متاماً يف معظم أنحاء الرشق األوسط، حيث  الف

 كانت الواليات املتحدة أكرث انخراطاً يف العقدين املاضي� وحيث ترتاجع اآلن بشكل كب�.  

بارنز  وصففقد   كان هناك  - جوليان  الخارجية كيف  للعالقات  األورويب  املجلس  لوفات من  دايس وهيو 

التي   العسكرية  الرصاعات  السعودية ويف  العربية  واململكة  إيران  ب�  اإلقليمية  املنافسة  أويل يف  اندفاع 

ب عد ذلك تباطأت العديد من هذه الرصاعات، وبدأت اجتذبت قوى خارجية، مثل روسيا وتركيا. ولكن 

عمليات إعادة تنظيم كانت مدفوعة محلياً؛ وعىل سبيل املثال، ففي مؤمتر بغداد الذي ُعقد يف أغسطس  

 تم دعوة الجهات الفاعلة اإلقليمية الرئيسية لتدخل يف حوار مع بعضها البعض. 2021

مبجرد  بأوروبا، وذلك  واليات املتحدة إىل مزيد من السيادة  ال  إنفاقص  يأما يف أوروبا، فيمكن أن يؤدي تقل

إيقاف   إىل  املتحدة  الواليات  تدفع  لن  أوكرانيا  الحرب يف  بأن  األمر  نهاية  األوروبيون يف  محور  أن يدرك 

طويل املدى تجاه قارة آسيا. حيث يُعد أحد أسباب فشل األوروبي� يف تطوير سياسة خارجية  تركيزها  

  ارهم إىل الثقة يف بعضهم البعض. لكن عدوان موسكو عىل أوكرانيا جمع األوروبي� معاً مشرتكة هو افتق

، وأقنع الدول التي كانت تفضل سابقاً التعامل مع روسيا، مثل أملانيا وإيطاليا، بتبني سياسة  جنباً إىل جنب

بياً حقيقياً، مدعوماً يف نهاية  االحتواء. وإذا استمر هذا التقارب، فباإلمكان أن نرى تحالفاً اسرتاتيجياً أورو 
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املطاف بصناعة أسلحة أوروبية، وحتى من املمكن تصوره من خالل رادع نووي أورويب أكرث انتشارا (أو  

 عىل األقل رغبة  فرنسا يف تقاسم الرادع النووي الذي لديها).  

قوى األخرى، مثل روسيا  وعىل املدى الطويل، �كن ألوروبا صياغة إطار عمل مشرتك إلدارة العالقات مع ال 

وتركيا، مبا يف ذلك من خالل الردع وفض االرتباط االنتقايئ لتقليل التوترات، وشكل من أشكال الحوار ملنع  

، فقد تختار أوروبا ترتيبات  حلف ش�ل األطليسالتصعيد. وبدالً من االستمرار يف توسيع االتحاد األورويب و 

متعددة األطراف أصغر حج�ً وأكرث مرونة تشمل بعضاً من أهم الالعب�، مثل الرباعية يف آسيا. وباختصار،  

 فقد يصبح النظام األورويب آسيوياً بدرجة أكرب. 

 مع تقليص اإلنفاق األمرييك  من املرجح أن يتزامن تصاعد قوة أملانيا واليابان

يف الوقت نفسه، سيكون من املرجح أن تصبح آسيا أكرث أوروبية. إذ ستحافظ الواليات املتحدة عىل تحول  

، لكن وزنها االقتصادي والعسكري سوف يتقلص مقارنة مع وزن  يالهندي والهاد  املحيط�اهت�مها إىل  

الص�. ولذلك، فمن املحتمل أن تعزز طوكيو والقوى اإلقليمية األخرى عالقاتها مع الواليات املتحدة ولكن  

وك�   واشنطن.  مع  التقليدية  تحالفاتها  يتجاوز  مبا  بعالقاتها  التنويع  يف  ستستمر  الوقت  نفس  قال  يف 

ميتشيشيتا: "ما نحاول القيام به هو دعوة املزيد من األصدقاء لالنض�م إىل التحالف ب� اليابان والواليات  

 املتحدة." 

وبالفعل بدأ يظهر نظام آسيوي جديد يشمل العالقات مع الواليات املتحدة وتعاون أوثق ب� قوى مثل   

والفلب� وسنغافورة وفيتن  واليابان  والهند  تحالفاً  أسرتاليا  لن تشكل  اآلسيوية  الدول  إن  يقول جيمبو  ام. 

شبيهاً بحلف ش�ل األطليس، بل ستزيد من التعاون يف مجاالت مثل االستخبارات واألمن البحري وإنفاذ  

القانون. وقد دث بالفعل مستوى مع� من التكامل اإلقليمي يف مجال يف التجارة والتبادل التجاري دون  

التي تشكلت بعد    -ل االتفاقية الشاملة واملتقدمة للرشاكة عرب املحيط الهادي  مشاركة واشنطن من خال

 وكذلك 'الرشاكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة'.  -انسحاب الواليات املتحدة من سابقتها 

أما في� يتعلق باألمن، �كن أن يظهر تقسيم أكرث توازناً للعمل. حيث سيتع� عىل األوروبي� تحمل املزيد  

من املسؤولية املبارشة عن األمن يف أوروبا الرشقية والبلقان والرشق األوسط. أما يف آسيا، فسيتع� عىل  

 القوى اإلقليمية أن تستثمر أكرث يف قدراتها الخاصة ملوازنة النفوذ الصيني يف املنطقة.  

 إدارة ترامب، يف  وعىل حد قول إلربيدج كولبي، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع األمرييك يف

ميل من اليابان وتايوان، لذلك نحن بحاجة    5000: "تقع الواليات املتحدة عىل بعد نيكاي آسيامقابلة مع 

اليابان املزيد." ومبا أن املسارح األوروبية ومنطقة املحيط� الهندي والهادي أصبحت أكرث   إىل أن تفعل 

فمن املمكن أن تدعم القوى األوروبية واآلسيوية    -الرويس   -يس أقله من خالل التقارب الصينيل  -ارتباطاً  

بعضها البعض. قد تطلب اليابان وكوريا الجنوبية، عىل سبيل املثال، من األوروبي� الرد باملثل عىل دعمهم 
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أنظمة إقليمية أكرث تعقيداً،   النتيجة هي  حيث ال تزال الواليات  لفرض عقوبات عىل روسيا. وقد تكون 

 املتحدة تلعب دوراً مه�ً ولكنها مل تعد تحتل الصدارة. 

 مختلف من التحالف   شكل

تأمل إدارة بايدن أن تؤدي الحرب يف أوكرانيا إىل تعزيز التحالف العاملي للد�قراطيات، ووضع كل من  

الرصاع حرباً  بك� هذا  تعترب  لذلك،  ونتيجة  دفاعي.  موقف  والص� يف  إىل  روسيا  تهدف جزئياً  بالوكالة   

أوكرانيا وتايوان. وبالطب باملقارنة ب�  الدول اآلسيوية  إقناع  الوجه اآلخر    عإضعاف الص� من خالل  فإن 

لعملة هو جهود واشنطن إلقناع األوروبي� بأنهم إذا أرادوا االستمرار يف االستفادة من الدعم األمرييك،  ل

 التحالف مع الواليات املتحدة ضد الص�.  يتع� عليهمفسوف 

ولكن نظراً ألن أملانيا واليابان أصبحتا اآلن أكرث قوة وأكرث انخراطاً يف أنظمة األمن اإلقليمية الخاصة به�،  

فمن املرجح أن تصبحا أكرث حزما أيضاً يف وضع أجنداته� الخاصة. وهذا بالضبط هو ما حدث يف الرشق  

د من اإلنفاق األمرييك الدول أقل رغبة يف اتباع نهج واشنطن دون الحصول عىل  األوسط، حيث أدى الح

يشء يف املقابل. وعىل سبيل املثال، فقد رفضت اململكة العربية السعودية طلبات الواليات املتحدة إلدانة  

، عملت الرياض  الغزو الرويس ألوكرانيا وزيادة إنتاج النفط لتلبية لحاجيات الطلب املتزايد. وبدالً من ذلك

مع موسكو لإلبقاء عىل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. وحتى حلفاء الواليات املتحدة اآلخرون يف  

املنطقة، مبا يف ذلك إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة، فقد قاموا باملثل من حيث مقاومة مطالب الواليات  

 املتحدة. 

ألمريكي� يعتقدون أن الَديْن التاريخي لحلفاء الواليات املتحدة  ويبدو أن العديد من املحلل� واملسؤول� ا

يعني أنه من املتوقع أن يقفوا إىل جانب الواليات املتحدة ضد الص� يف الكث� من املجاالت ولكن بتكلفة  

أكرب. وقد قدم ترامب التوضيح املثايل لهذا الوضع عندما هدد باالنسحاب من حلف ش�ل األطليس (الناتو)  

 بين� كان يطالب األوروبي� بحظر رشكة هواوي الصينية العمالقة للتكنولوجيا من شبكات الجيل الخامس.

لكن التغي�ات الجارية يف برل� وطوكيو تش� إىل أن نوعاً مختلفاً من العالقات يلوح يف األفق، من حيث  

التحالفات التي أسست لها واشنطن وحافظت علي ها يف فرتة ما بعد الحرب. ومع  عالقة أكرث توازناً من 

تكاليف االنحياز، يبدو من غ�   الدفاعية وارتفاع  املتحدة  الواليات  النسبية ملساه�ت  انخفاض األهمية 

املرجح أن تكون واشنطن قادرة عىل االعت�د عىل تلقي الدعم التلقايئ منه�. وبدالً من ذلك، سيتع� عىل  

 ات أكرث تعاوناً وإنصافاً يتم فيها كسب هذا االنحياز. الواليات املتحدة أن تعتاد عىل عالق

نعم سيؤدي هذا إىل إيجاد تحديات وإثارة صداع يف البداية، خاصة وأن واشنطن مجربة عىل كبح ج�ح 

املصالح    توجهاتها تعزيز  يف  ويساعد  مستقر  الجديد  الدويل  النظام  أن  ثبت  إذا  ولكن  القطب.  أحادية 

عو الرضائب األمريكيون مرة أخرى يف رؤية شبكة التحالفات للبالد عىل أنها أحد  األمريكية، فقد يبدأ داف
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األصول الهامة وليس مجرد استنزاف للموارد العامة. ال �كن فقط تقاسم عبء توف� األمن بشكل أكرث 

معا عىل وضع  أيضاً  قادرين  سيكونون  وحلفائها  املتحدة  الواليات  ولكن  النظام،  هذا  مثل  يف  ي� إنصافاً 

وتعزيز القيم الليربالية التي، عىل الرغم من أنها لن تكون أمريكية صافية، إال أنها ستكون بالتأكيد أمريكية  

الفرصة   أمريكانا"  "باكس  أو  األمرييك  السالم  أفول  يتيح  أن  فإنه �كن  أخرى،  أكرث منها صينية. وبعبارة 

 لنموذج تعاو� جيد للقيادة املشرتكة، وليس للفوىض. 
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