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يَُعـد نشـوب األزمـات سـمة لصيقـة بالعالقـات الدوليـة واإلقليميـة؛ فمـا دامـت هنـاك 
دول يسـعى كل منهـا إلـى تحقيـق مصالحهـا الوطنيـة مسـتخدمة فـي ذلـك مصـادر 
قوتهـا المختلفـة فـإن حـدوث النزاعات واألزمـات والحروب بينها يصبح أمًرا طبيعّيًا، 
خاصـة أنـه ال توجـد »حكومـة عالميـة« أو »سـلطة فـوق الـدول« تفـرض إرادتهـا عليهـا 
وتلزمهـا بسـلوك محـدد. كانـت هـذه هـي النتيجـة التـي توصـل إليهـا عالـم السياسـة 
الشـهير »هانـز مورجنثـاو« فـي كتابـه »السياسـة بيـن األمـم«، الـذي صـدرت طبعتـه 
األولـى فـي عـام 1948. تبقـى هـذه النتيجـة صحيحـة فـي جوهرهـا اآلن. ورغم تطور 
قواعـد القانـون الدولـي العـام والقانـون اإلنسـاني وجهود عشـرات المنظمات الدولية 
واإلقليمية من أجل إقرار السـلم واألمن الدوليين، فإن ذلك لم يمنع نشـوب األزمات 

الدوليـة واسـتخدام القـوة المسـلحة مـن جانـب أطرافهـا.

فــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن أن نتنــاول موضــوع »2023.. أزمــات ُمنقضيــة وأخــرى 
ــر وتالحــق  ــن وســرعة التغيي ــم يتســم بعــدم اليقي مســتمرة«، ونحــن نعيــش فــي عال
األحــداث وتدافعهــا. فــي عــام 2022 عــاش العالــم حالــة مــن القلــق واالضطــراب؛ 
فقبــل أن يتعافــى مــن اآلثــار الســلبية التــي خلَّفتهــا جائحــة كوفيــد-19، تفاقمــت 
األزمــة السياســية بيــن روســيا والــدول الغربيــة بشــأن توســع حلــف شــمال األطلســي 
»الناتــو« شــرًقا واحتمــال انضمــام أوكرانيــا لــه، وتحولــت فــي 24 فبرايــر إلــى حــرب 
ــة تحــوُّل هــذه الحــرب  ــم مــن هــذه الحال ــام، ودعَّ ــة الع ــى نهاي ــزال مســتمرة حت ال ت
إلــى مبــاراة عســكرية بيــن روســيا ودول الكتلــة الغربيــة، وامتــداد آثارهــا السياســية 
واالقتصاديــة إلــى أغلــب دول العالــم. هــذا فــي الوقــت الــذي اســتمر فيــه التنافــس 

ــة.  ــى التغيــرات المناخي ــة عل الصينــي األمريكــي، وازدادت المخاطــر المترتب

وفــي المقابــل، شــهد العــام عــدة أزمــات تــم احتواؤهــا كالحــرب بيــن أذربيجــان 
وأرمينيــا، والحــرب الداخليــة بيــن الجيــش اإلثيوبــي وقــوات مقاطعــة تيجــراي، 

واالشــتباكات المحــدودة بالهــراوات علــى الحــدود بيــن الهنــد والصيــن. 

 2023.. أزمات ُمنقضية 
وأخرى ُمستمرة

أ. د. عــلــّى الــديــن هــال

أســـتـاذ الـعـلــــوم السـيـاســيـــة - جــامـعــــــة الـقــاهـــــــــرة
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تمثــل الحــرب فــي أوكرانيــا األزمــة الرئيســة التــي تمســك بخنــاق العالــم فــي عــام 
2023 وتهــدد أمنــه وســالمته، والتــي يمكــن أن تغيــر تأثيراتهــا الجيو-اســتراتيجية 

واالقتصاديــة مــن تــوازن القــوى فــي العالــم. ويرجــع ذلــك إلــى أربعــة اعتبــارات:

أولها: طول مدة الحرب؛ فقد استمرت لتسعة أشهر حتى نهاية عام 2022 وال تبدو 
ًما على تحسـين وضعه  لهـا نهايـة واضحـة، وكل مـن الطرفيـن المتحاربين يبدو ُمصمِّ
العسـكري علـى األرض قبـل وقـف إطـالق النـار وبدء عملية تفاوضية؛ فروسـيا تؤكد 
اسـتمرار عمليتهـا العسـكرية فـي أوكرانيـا حتـى تحقـق أهدافها، والواليـات المتحدة 
ا. وكال  والدول الغربية -حليفتا أوكرانيا- ال تقبالن بأن تحقق روسـيا نصًرا حاسـمً
الطرفيـن يسـتخدم أحـدث أسـلحته بمـا فـي ذلـك الهجمـات السـيبرانية والتلويـح 
باللجـوء إلـى األسـلحة النوويـة، مثـل تهديـد الرئيـس »فالديميـر بوتيـن« باسـتخدام 

األسـلحة النوويـة التكتيكيـة إذا مـا تعـرض وجـود الدولـة الروسـية للخطر.

ــا ودول  ــي أوروب ــا الحــرب ف ــي أوجدته ــرات الجيو-اســتراتيجية الت وثانيهــا: التغيي
ــدا والســويد  ــو، وقبــول فنلن ــة فــي حلــف النات ــل: بعــث الحيوي التحالــف الغربــي، مث
كعضوييــن جديديــن فيــه، وازديــاد الســيطرة األمريكيــة علــى قضايــا األمــن األوروبي، 
وزيــادة ميزانيــات الدفــاع فــي ألمانيــا واليابــان وعــدد مــن الــدول األوروبيــة األخــرى، 
وتدهــور العالقــات الروســية األمريكيــة، والعالقــات الروســية األوروبيــة إلــى أدنــى 

مســتوى لهــا منــذ عــام 1991. 

وثالثهـا: تغييـرات جيو-اسـتراتيجية أخـرى؛ فقـد زادت روسـيا مـن حجـم مبيعاتهـا 
»أردوغـان«  الرئيـس  والهنـد، وبحثـت مقتـرح  الصيـن  لـكل مـن  الطاقـة  مـن مصـادر 
بإنشـاء مركـز إقليمـي إلعـادة توزيـع الغـاز يكـون مقـره تركيـا. وأّيًـا كانت التسـمية، فإن 
هـذا المركـز هـو محاولـة للتحايـل علـى العقوبـات االقتصاديـة الغربيـة. ومـن ناحيـة 
أخـرى، تبـدو أهميـة تطـور العالقـات بيـن موسـكو وبكيـن فـي ضـوء البيـان المشـترك 
عـه رئيسـا البلديـن فـي فبرايـر 2022، والـذي أكـد العالقـة االسـتراتيجية بين  الـذي وقَّ
البلديـن، وإدراك الطرفيـن المصالـح المشـتركة بينهمـا في مواجهـة الواليات المتحدة 
الـذي يلحـق  بـأن تتطـور األمـور علـى النحـو  ، لـن تسـمح الصيـن  ثَـمَّ والغـرب. ومـن 
الهزيمـة بروسـيا، ومـن خـالل عالقتهـا بـكل مـن موسـكو وواشـنطن سـوف تسـعى فـي 

عـام 2023 لوقـف إطـالق النـار وبـدء عمليـة تفاوضيـة للوصـول إلـى حـل وسـط.

ورابعهــا: اآلثــار االقتصاديــة للحــرب والتــي ظهــرت فــي أكثــر من مجــال، لعل أبرزها: 
نقــص إمــدادات الحبــوب مــن روســيا وأوكرانيــا اللتيــن تمثــالن أهــم ُمَصّدريــن لهــا؛ 
ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعارها فــي العالــم، ونقــص إمــدادات النفــط والغــاز الروســي 
إلــى أوروبــا بســبب العقوبــات االقتصاديــة األحاديــة التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة 
والتــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة. وكان مــن شــأن ذلــك، موجــات مــن التضخــم 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي  وارتفــاع األســعار، وانخفــاض توقعــات 

ال يبدو أن للحرب في 
واضحـة؛  نهايـة  أوكرانيـا 
الطرفيـن  مـن  فـكل 
ًما  المتحاربيـن يبدو ُمصمِّ
وضعـه  تحسـين  علـى 
األرض  علـى  العسـكري 
النـار  إطـاق  وقـف  قبـل 
تفاوضيـة،  عمليـة  وبـدء 
أحـدث  يسـتخدم  وكاهمـا 
ذلـك  فـي  بمـا  أسـلحته 
السـيبرانية  الهجمـات 
إلـى  باللجـوء  والتلويـح 

النوويـة.   األسـلحة 
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لمعــدل نمــو االقتصــادي العالمــي واقتصــادات الــدول الغربيــة المتقدمــة، واحتمــال 
تعــرُّض بعضهــا لحالــة مــن الركــود. شــملت هــذه التأثيــرات الجميــع، ولكنهــا كانــت 

أكثــر وطــأة وأكبــر تكلفــة علــى الــدول الناميــة والفقيــرة. 

كل حـرب لهـا نهايـة تكـون علـى مائـدة المفاوضـات وهو ما ينطبق علـى حالة الحرب 
فـي أوكرانيـا، فمـن الواضـح أنهـا أنهكـت طرفيهـا؛ أنهكـت روسـيا بشـرّيًا وهـو مـا 
دعـا إلـى اسـتدعاء االحتياطـي وقبـول المتطوعيـن مـن غيـر الـروس للمشـاركة فـي 
ـر جـزء كبيـر من  الحـرب، واجتذابهـم بمنـح الجنسـية لهـم، وأنهكـت أوكرانيـا التـي ُدمِّ
بنيتهـا التحتيـة، واضطـرار مـا يزيـد علـى 13 مليـون أوكرانـي علـى مغـادرة مدنهـم 
وقراهـم مـا بيـن نـازح والجـئ، وأنهكـت الـدول الغربيـة التـي اتضـح نقـص مخزونهـا 
مـن األسـلحة والذخائـر؛ ممـا يؤثـر علـى جاهزيتهـا العسـكرية. وكان الفًتـا فـي هـذا 
الشـأن أن يصـدر تصريـح بـأن الرئيـس »بايـدن« مسـتعد للقـاء »بوتيـن« إذا انسـحبت 
قواتـه مـن أوكرانيـا، وأن يكـون رد الفعـل الروسـي أن »بوتيـن« مسـتعد للحـوار ولكـن 
تقديـم  الغـرب  علـى  بـأن  »ماكـرون«  الفرنسـي  الرئيـس  يصـرح  وأن  شـروط،  دون 
ضمانـات أمنيـة لروسـيا فـي المفاوضـات مسـتقبلًا، وأن يطـرح الرئيـس األوكرانـي 
»زيلينسـكي« مشـروًعا لمؤتمـر سـالم يُعقـد فـي فبرايـر 2023 وذلـك فـي أعقـاب 
زيارتـه لواشـنطن فـي ديسـمبر 2022. وداللـة هـذه التصريحـات أن وقـف القتـال 
والدعـوة إلـى المفاوضـات أصبحـت علـى األجنـدة، وأن الجميـع يُـدرك أهميـة ذلـك، 

ولكنهـم يبحثـون فـي أفضـل الظـروف والقواعـد الُمرضيـة للطرفيـن. 

وإذا كانـت الحـرب فـي أوكرانيـا تعبيـًرا عـن أزمـة العالقـات بيـن روسـيا والواليـات 
المتحـدة، فـإن هنـاك أزمـة أخرى تُدار سـلمّيًا بين الصيـن والواليات المتحدة أيًضا، 
وهـو مـا ُوِصـف أحياًنـا بتعبيـر »التعايـش التنافسـي«. فمـن وجهـة نظـر واشـنطن، 
فـإن الصيـن تمثـل أخطـر خصـم لهـا فـي العالـم كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تمتلـك 
عناصـر القـوة الشـاملة الالزمـة لتهديـد قيـادة الواليـات المتحـدة للنظـام الدولـي 
، فإنهـا تتتبَّـع التوسـع الصينـي فـي العالم وتسـعى إلـى إعاقته، وهو  الراهـن. ومـن ثَـَمّ
مـا ظهـر -مثـلًا- فـي خطـاب »بايـدن« فـي مؤتمـر جـدة يوليـو 2022 الـذي ورد فيـه 
أنـه ال يوجـد فـراغ فـي المنطقـة وأن الواليـات المتحـدة لـن تسـمح للصيـن وروسـيا 
بمـلء مثـل هـذا الفـراغ، وفـي شـعور الواليـات المتحدة بمخاطر التوسـع الصيني في 

إفريقيـا وانعقـاد القمـة اإلفريقيـة األمريكيـة فـي واشـنطن فـي ديسـمبر 2022. 

وتتبــع الواليــات المتحــدة فــي إدارة هــذا التناُفــس عــدة ســبل، تتضمــن: تحذيــر 
االتصــاالت  أجهــزة  مــن  الخامــس  الجيــل  منتجــات  شــراء  مــن  األخــرى  الــدول 
الصينيــة، ألن ذلــك يمثــل خطــًرا علــى أمنهــا القومــي؛ فهــذه األجهــزة -كمــا تقــول 
الواليــات المتحــدة- تقــوم بالتجســس علــى مــن يســتخدمونها، وتحذيرهــا أيًضــا مــن 
»فــخ« الديــون الصينيــة والتــي يمكــن أن تجعــل هــذه الــدول رهينــة لــدى الصيــن، هــذا 

الحـرب  كانـت  إذا 
عـن  تعبيـًرا  أوكرانيـا  فـي 
أزمـة العاقـات بيـن روسـيا 
المتحـدة،  والواليـات 
أخـرى  أزمـة  هنـاك  فـإن 
الصيـن  بيـن  ا  سـلمّيً ُتـدار 
وهـو  المتحـدة،  والواليـات 
بتعبيـر  أحياًنـا  ُوِصـف  مـا 
التنافسـي«،  »التعايـش 
فمـن وجهـة نظـر واشـنطن 
أخطـر  تمثـل  الصيـن  فـإن 

خصم لها في العالم.  
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باإلضافــة إلــى اإلعــالن عــن الكشــف عــن شــبكات تجســس صينيــة فــي المجاليــن 
الصناعــي والتكنولوجــي. 

وفــي المقابــل، فقــد شــهدت الصيــن انعقــاد المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
ــة الحفــاظ علــى معــدالت  الحاكــم فــي أغســطس 2022، والــذي أكــد بيانــه مواصل
عاليــة مــن النمــو االقتصــادي وتنفيــذ مبــادرة »الحــزام والطريــق«، واالســتمرار فــي 
توســيع عالقــات الصيــن مــع دول العالــم اســتناًدا إلــى مبــدأي »المنافــع المتبادلــة« 
ــة، وعــدم  ــكل دول ــة ل ــرام الســيادة الوطني ــى أســاس احت و«الكســب المشــترك«، وعل
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة. وهــذه المبــادئ تجعــل النهــج الصينــي أكثــر جاذبيــة 
للــدول الناميــة، التــي طالمــا عانــت مــن تدخــالت الــدول الغربيــة فــي شــؤونها 

الداخليــة تحــت ذرائــع مختلفــة.

تراهــن تقاريــر بعــض مراكــز البحــوث الغربيــة علــى عــدم قــدرة االقتصــاد الصينــي 
ــه  ــا بعــض قطاعات ــي تعــرَّض له ــى اســتكمال مســيرته فــي ضــوء المشــكالت الت عل
فــي عــام 2022، والقيــود التــي فرضتهــا اإلدارة األمريكيــة علــى تزويــد الصيــن 
ببعــض المنتجــات التكنولوجيــة المتقدمــة، وســوف يمثــل عــام 2023 اختبــاًرا لمثــل 
هــذه الرهانــات، وهــو العــام الــذي ســبقته فــي ديســمبر 2022 زيــارة مهمــة للرئيــس 
الصينــي إلــى الريــاض، عقــد فيهــا مباحثــات ثنائيــة مــع الســعودية، ولقــاءي قمــة مــع 
قــادة مجلــس دول التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة، والتــي فتحــت البــاب 
ــا اتخــذت  ــام. كم ــور فــي هــذا الع ــاون ســوف تتبل ــدة مــن مجــاالت التع ــاق جدي آلف
الصيــن قــرارات تشــير إلــى عدولهــا عــن سياســة »صفــر كوفيــد« والتــي أثَّــرت ســلًبا 
ــع  ــه م ــك أن ــى ذل ــا. أضــف إل ــي بعــض أقاليمه ــو االقتصــادي ف ــدالت النم ــى مع عل
ازديــاد اســتخدام الواليــات المتحــدة للــدوالر كســالح سياســي، فإنــه يــزداد البحــث 
عــن اســتخدام العملــة الصينيــة »اليــن« كأســاس للتبــادالت التجاريــة، وقــد أثيــر هــذا 

الموضــوع فــي مباحثــات الرئيــس الصينــي مــع القــادة العــرب.

مــن المتصــور أن يضغــط مجلــس النــواب األمريكــي الــذي يســيطر عليــه الجمهوريون 
ابتــداء مــن ينايــر 2023 علــى إدارة »بايــدن« التخــاذ مواقــف أكثــر صرامــة ضــد 
الصيــن، وخاصــة فــي مجــال المســاعدات األمنيــة لتايــوان، وزيــادة التعاون العســكري 
مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والفلبيــن وأســتراليا لموازنــة النفــوذ الصينــي فــي 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. 

فـي عـام 2023، تسـتمر أيًضـا أزمـة التغيـرات المناخيـة، ومـا أفرزتـه مـن مظاهـر 
الموسـمية،  التصحـر والجفـاف أحياًنـا، وازديـاد هطـول األمطـار  مختلفـة شـملت 
وخطـورة األعاصيـر أحياًنـا أخـرى، وارتفـاع درجـات الحـرارة وحرائـق الغابـات فـي 
أحيـان ثالثـة. لقـد نجحـت المباحثـات التـي جـرت فـي قمـة )كوب 27( بشـرم الشـيخ 
في إنشـاء صندوق الخسـائر والتعويضات للدول المتضررة من التغيرات المناخية. 

 2023 عـام  فـي 
التغيـرات  أزمـة  ستسـتمر 
أفرزتـه  ومـا  المناخيـة، 
مختلفـة  مظاهـر  مـن 
شـملت التصحر والجفاف 
هطـول  وازديـاد  أحياًنـا، 
الموسـمية،  األمطـار 
وخطـورة األعاصيـر أحياًنا 
درجـات  وارتفـاع  أخـرى، 
الغابـات  وحرائـق  الحـرارة 

ثالثـة.   أحيـان  فـي 
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ويبقـى أن تبـدأ المفاوضـات خـالل عـام 2023 لتمويـل هـذا الصنـدوق والبـدء فـي 
عملـه، وصـولًا إلـى اجتمـاع )كـوب 28( القـادم فـي دولـة اإلمـارات. وتحـت وطـأة 
ارتفـاع أسـعار الطاقـة فـي أوروبـا سـوف تتحلـل بعـض الـدول مـن التزاماتهـا البيئيـة 
فـي هـذا العـام، مثلمـا حـدث فـي ألمانيـا التـي سـمحت بإعـادة اسـتخدام الفحـم فـي 

توليـد الكهربـاء ووافقـت علـى إعـادة العمـل فـي بعـض مناجـم الفحـم المغلقـة.

وأخيـًرا هنـاك أزمـة اإلرهـاب التـي تراجعـت أهميتهـا نسـبّيًا بعـد هزيمـة داعـش 
فـي سـوريا والعـراق عـام 2017، وإن كانـت بقايـا هـذا التنظيـم قـد ظلَّـت فـي شـكل 
»خاليـا نائمـة« تقـوم ببعـض األعمـال المحـدودة في البلدين. وتسـتمر أعمـال الُعنف 
القاعـدة  الغـرب اإلفريقـي بواسـطة عناصـر مـن  واإلرهـاب فـي أفغانسـتان ودول 
وداعـش وبوكـو حـرام. والجديـد فـي هـذا الشـأن هـو تزايد مصادر العنـف واإلرهاب 
الداخلـي مثلمـا حـدث فـي الواليـات المتحـدة، أو القبـض علـى أعضـاء شـبكة يتبنون 

أفـكاًرا قوميـة متطرفـة كمـا حـدث فـي ألمانيـا. 

وإذا انتقلنـا إلـى المسـتوى العربـي، فـإن الصفـة العامـة ألزمـات المنطقة هـي الكثرة 
واالسـتمرار حتـى أنـه يُمكـن وصفهـا باألزمات الُمسـتدامة. فمن ناحيـة أولى، يوجد 
فيها الصراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي الذي يَُعد أحد أقدم الصراعات على مسـتوى 
العالـم، فـكان عـام 2022 أحـد أكثـر األعـوام دمويـة فـي الحقبـة األخيـرة، وذلـك فـي 
ضـوء اشـتعال المواجهـة فـي غـزة والضفـة الغربيـة وقيـام قـوات الجيش اإلسـرائيلي 
بمداهمات واسـتخدام الرصاص الحي، هذا في الوقت التي ال توجد فيه أي بوادر 
إلحيـاء لعمليـة السـالم أو أي مفاوضـات ومباحثـات لتطبيق قـرارات األمم المتحدة. 

ومـن ناحيـة ثانيـة، تشـهد المنطقـة مواجهات تجمع بيـن خصائص الحروب األهلية 
الداخليـة  األطـراف  تتنـوع  وفيهـا  واليمـن،  وليبيـا  سـوريا  فـي  بالوكالـة  والحـروب 
والخارجيـة؛ ممـا يعقـد مـن تسـوية الصراعـات. وتظـل هـذه األزمـات تـراوح مكانهـا؛ 
لعـدم اتفـاق األطـراف اإلقليميـة والدوليـة التـي تـزود المحاربيـن بالمـال والسـالح 

علـى حـل يضمـن مصالحهـا. 

عـام  فـي  تتبلـور  انفـراج سـوف  بدايـة  أزمـات شـهدت  توجـد  ثالثـة،  ناحيـة  ومـن 
2023 كنجـاح مجلـس النـواب العراقـي فـي انتخـاب رئيـس للجمهوريـة »عبد اللطيف 
للـوزراء،  رئيًسـا  السـوداني«  شـياع  »محمـد  وانتخـاب   ،2022 أكتوبـر  فـي  رشـيد«، 
وتشـكيل الحكومـة فـي الشـهر نفسـه، بعـد فتـرة مـن الجمـود السياسـي والبرلمانـي. 
وتوقيـع الطرفيـن العسـكري والمدنـي فـي السـودان اتفاًقـا بشـأن مرحلـة انتقاليـة، 

وسـوف يوضـح عـام 2023 مـدى االسـتمرار فـي حالـة االنفـراج فـي البلديـن.

فـي لبنـان، يسـتمر فشـل أعضـاء مجلـس النـواب فـي االجتمـاع النتخـاب رئيـس جديـد 
للجمهوريـة بعـد انتهـاء مـدة الرئيـس »ميشـيل عـون« فـي أول نوفمبـر 2022، وسـوف 
ـل إلـى تفاهـم بيـن  يسـتمر هـذا التحـدي فـي األسـابيع األولـى مـن عـام 2023 حتـى يُتوصَّ

تسـتمر أعمـال الُعنف 
أفغانسـتان  فـي  واإلرهـاب 
اإلفريقـي  الغـرب  ودول 
مـن  عناصـر  بواسـطة 
وبوكـو  وداعـش  القاعـدة 
هـذا  فـي  والجديـد  حـرام. 
مصـادر  تزايـد  هـو  الشـأن 
العنـف واإلرهـاب الداخلـي 
مثلمـا حـدث فـي الواليـات 
المتحـدة، أو القبـض علـى 
يتبنـون  شـبكة  أعضـاء 
أفـكاًرا قوميـة متطرفة كما 

ألمانيـا.   فـي  حـدث 
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األحـزاب والكتـل الكبيـرة وينعقـد المجلـس ويتخـذ قـراره. 
وفي تونس، أُجريت االنتخابات البرلمانية في 25 ديسـمبر 
2022 ِبُمشـاركة انتخابيـة ضعيفـة للغايـة وإصـرار الرئيـس 
التونسـي علـى إجـراء المرحلـة الثانيـة منهـا فـي موعدهـا. 
الُمشـاركة،  مـن  الضعيفـة  النسـبة  تلـك  اسـتمرت  مـا  وإذا 
فإنها سـوف تؤثر على شـرعية مؤسسـات الُحكم الجديدة، 
وتُقلـل مـن ُقدرتهـا علـى ادعـاء تمثيـل المواطنيـن وإصـدار 
التشـريعات وتنفيذها. وتبقى اإلشـارة إلى اسـتمرار تراُجع 
الخالفـات العلنيـة بيـن الـدول العربيـة، باسـتثناء الخـالف 

بيـن الجزائـر والمغـرب الـذي اشـتعل فـي عـام 2022. 

أمـا عـن الدائـرة الشـرق أوسـطية والتـي تشـمل إيـران 
وتركيـا وإسـرائيل، فإنهـا تشـهد أيًضـا اسـتمراًرا لعـدد 
حركـة  شـهدت  التـي  إيـران  فـي  أبرزهـا  األزمـات،  مـن 
احتجاجـات شـعبية فـي عديـد مـن المـدن منـذ سـبتمبر 
لتفريـق  بالقـوة  األمـن  واجهتهـا سـلطات  والتـي   ،2022
وإجـراء  الحـركات  قـادة  علـى  والقبـض  المتظاهـرات 
محاكمـات سـريعة لهـم والحكـم علـى بعضهـم باإلعـدام. 
وخارجّيًـا، فقـد توقفـت مفاوضـات إحيـاء العمـل باتفـاق 
عـام  فيينـا  مباحثـات  انتهـت  حيـث  النـووي؛  البرنامـج 
2022 باإلخفـاق دون التوصـل إلـى صيغـة مقبولـة لـدى 
الطرفيـن األمريكـي واإليرانـي. وسـوف تسـتمر األزمـة 
بـدور  بالقيـام  األوروبـي  االتحـاد  ويسـتمر   2023 عـام 
فـي  إسـرائيل  اسـتمرار  مـع  الطرفيـن،  بيـن  الوسـيط 
التلويـح باسـتخدام القـوة العسـكرية ضـد إيـران إذا مـا 
اقتربـت مـن »العتبـة النووية« وإقنـاع الكونجرس واإلدارة 

األمريكيـة بخطـأ العـودة إلـى االتفـاق. 

هـذا وتتنـوع عالقـات إيـران مـع الـدول العربيـة، مـا بيـن 
تحالـف مـع سـوريا، وصداقـة وتعاون مع الجزائر، وشـك 
وريبـة مـع السـعودية واإلمـارات. وعلـى سـبيل المثـال، 
كانـت هنـاك مفاوضـات سـرية بين الريـاض وطهران في 
بغـداد ولكنهـا لـم تسـفر عـن نتائـج محـددة، وصبَّ بعض 
اإلعـالم اإليرانـي جـام غضبـه علـى الواليـات المتحـدة 
جـت  وإسـرائيل والسـعودية باعتبارهـا األطـراف التـي أَجّ
المظاهـرات ضـد النظـام الحاكـم. وفـي البيـان العربـي 
الصينـي فـي ديسـمبر 2022 وردت فقـرة تنـص على حق 

دولـة اإلمـارات فـي الجـزر الثـالث التـي احتلتهـا إيـران، 
اسـتدعاء  إلـى  ودفعهـا  طهـران  غضـب  أثـار  مـا  وهـو 

السـفير الصينـي لديهـا لالحتجـاج.

العالمـي  دورهـا  تنامـي  يسـتمر  تركيـا،  وبخصـوص 
عقـد  فـي   2022 عـام  فـي  نجحـت  فقـد  واإلقليمـي؛ 
ـرت تصديـر الحبـوب األوكرانيـة عبـر  االتفاقيـة التـي يَسّ
والتأكـد  تفتيشـها  يتـم  تركيـا حيـث  إلـى  البحـر األسـود 
مـن عـدم حملهـا أي مـواد أو سـلع أخـرى غيـر الحبـوب 
بواسـطة لجنـة تضـم أعضـاء من روسـيا وأوكرانيا وتركيا 
واألمـم المتحـدة، ومنهـا إلـى بقيـة دول العالـم. وقد طرح 
الرئيـس »أردوغـان« فـي ديسـمبر 2022 اقتراًحا بتوسـيع 
نطـاق هـذه االتفاقيـة لتشـمل مـواد أخـرى غيـر الحبـوب 
المقتـرح  هـذا  يكـون  وسـوف  وروسـيا،  أوكرانيـا  مـن 
محـل بحـث وجـدال فـي عـام 2023. كمـا تتباحـث تركيـا 
وروسـيا بشـأن إقامـة مركـز دولـي لتـداول الطاقـة فـي 
تركيا. ويسـتمر الخالف بين تركيا واليونان بشـأن بعض 
الجـزر فـي بحـر إيجة التابعة لليونـان، واتهام تركيا ألثينا 
بتسـليح الجـزر وإجـراء منـاورات عسـكرية فيهـا، وذلـك 
الجـزر  هـذه  ُسـلَِّمت  التـي  الدوليـة  للقواعـد  بالمخالفـة 

ـت علـى نـزع سـالحها.  لليونـان وفًقـا لهـا والتـي نَصّ

أمـا إسـرائيل فسـوف يحكمهـا فـي عـام 2023 حكومـة 
القـوة  مـن  مزيـًدا  تسـتخدم  سـوف  متطرفـة  يمينيـة 
فـي  وتتوسـع  الفلسـطينيين،  مواجهـة  فـي  العسـكرية 
يزيـد  ممـا  الغربيـة؛  الضفـة  فـي  االسـتيطان  أنشـطة 

العربيـة. الـدول  مـع  عالقاتهـا  توتـر  مـن  االحتمـال 

وختاًمــا، فــإن الِســمة العامــة لألزمــات هــي االســتمرار 
عشــية  بيــن  تظهــر  ال  فاألزمــات  وآخــر؛  عــام  بيــن 
وضحاهــا وال تنتهــي أيًضــا بهــذه الطريقــة. المؤكــد أنــه 
ال توجــد حلــول عســكرية ألغلــب هــذه األزمــات، وحتــى 
ــي  ــد ف ــة فــي شــكل حــروب فــال بُ ــا تنفجــر األزم عندم
النهايــة مــن الجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات، والمؤكــد 
أيًضــا أن األزمــات الدوليــة ليســت منفصلــة عــن بعضهــا 
بــل تتداخــل وتتشــابك وتطــرح كل منهــا تداعياتهــا علــى 
األخــرى، وفــي هــذا الصــدد تتداخــل أيًضــا عناصــر 

السياســة الداخليــة والخارجيــة للــدول. 
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١٠ قـضـــايــــــا  يجب مراقبتها فـي عام ٢٠٢٣

سوف تسعى روسيا إلى تأجيج 
الصراع خالل الفترة املقبلة، وهو 
ما يضع مزيًدا من الضغوط على 
الدول الغربية لتقويض الدعم 

الغربي ألوكرانيا.

األزمة
الروسية األوكرانية

١

٢
٣ركود االقتصاد العاملي

ع األزمة الروسية  من املتوقع أن تَُسرِّ
األوكرانية من حتول الدول إلى 

مصادر الطاقة املتجددة، مثل طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية، فضًال 

عن الطاقة النووية.

جهود مكافحة التغيرات املناخية

٤

سيواجه اقتصاد الصني 
العديد من التحديات خالل 

املقبلة. الفترة 

التحديات االقتصادية 
الصينية

٦

قد يُسهم اندالع األزمة الروسية 
األوكرانية فـي اتساع رقعة 
الصراع لتشمل دوًال أخرى.

مناطق صراع جديدة

٧

قد تؤدي األزمة الروسية األوكرانية 
إلى تغيير خريطة التحالفات العاملية؛      

حيث من املتوقع أن يرحب حلف
شمال األطلسي "الناتو" بانضمام 

أعضاء جدد إليه.
من املتوقع دخول اقتصادات دول 
العالم فـي حالة ركود، ال سيما 
مع رفع البنوك املركزية العاملية 
ألسعار الفائدة لكبح معدالت 

التضخم املرتفعة.

تغير خريطة
التحالفات العاملية

٥

من املرجح استمرار حالة االستقطاب 
التي يعاني منها ا�تمع األمريكي،

ال سيما فيما يتعلق بقضايا
مثل اإلجهاض وحيازة

السالح.

تنامي حالة االنقسام فـي 
الواليات املتحدة األمريكية

٨

من املتوقع أن يستعيد قطاع الطيران 
املدني عافيته إلى مستويات ما قبل 

جائحة كورونا.

استعادة حركة الطيران 
نشاطها إلى ما قبل الوباء ٩

سيقدم عام ٢٠٢٣ بعض اإلجابات حول 
التقدم الذي أُحِرز فـي االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس، ال سيما مع إطالق شركة 

"أبل" (Apple) أول سماعة
رأس خاصة بالواقع

االفتراضي.

االجتاه نحو عالم 
امليتافيرس 

١٠

بسبب تصاُعد التنافس بني القوى 
العظمى، وتداعيات جائحة كورونا، 
واالضطرابات االقتصادية، والطقس 

القاسي، والتغير االجتماعي 
السريع. والتكنولوجي 

االجتاه نحو عالم متغير

Source: https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/14/ten-trends-to-watch-in-the-coming-year
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