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  إسالم مػسى )عصاهللا(

 Islam Mousa (Atalla) 

 وحجة أبحاث األمغ القػمي -في مخكد التخصيط الفمدصيشي باحث

 )باريذ( السخكد الفخندي لبحػث وتحميل الدياسات الجوليةفي باحث 

Centre français de recherche et d’analyse des politiques internationales 

 في األفق مخاطرو  وتداعيات كورونا
 
، وتقابل الدول تحديات جديدة أمنية االقتصاديةإذا لم تتدخل الحكومات، سوف تتعثر قطاعات أخرى غير " 

 "وسياسية
يسثضضل مذضض مة  فهضضػ، ولضض  تضضجا يات  ضضحية ك يضضخة نضضا الججوضضج عمضضى أنضض  و ضضا و كػر فضضاوخوس ترضضشي   بغضضس الشطضضخ عضضغ

ولكضغ  ،فحدض  يفتضظ الفيخوسضمضا يذضيخ لضيذ فقضط الضى ال وهضػع خ عجة قارات.  في أقل مغ شهخيغ انتذخفخصيخة، 
ضضا  وهضضػ مضضا يج ضضل أيزضضا    انتذضضارا الجغخافضضي ضضا وتخصيص  ضضا عسيق  إذ لضضغ   سا ي ضضا لدضضيشاريػهات أسضضػأ الحضضا تهشضضاق قمق 

 .واألمغ والدياسةإلى األعسال  ، بلالسجال الرحي ال السي عمى  يقترخ تب ات
 

 اقتصاديةمخاطر أوال: 
 .سضضػم األسضضهع نهيضضار و رات، لقضضج شضض ل عا ضضفة مثاليضضة سضضػام مشضضح بضضجايات انتذضضار الػ ضضا  مميضضارات الضضجخدضضخت ا 

ووض ت مشطسة التجارة ال السية تػق ات متذائسة لسؤشخ التجارة حػل ال الع خالل الخ ع األول مضغ ال ضام الجضار ، 
، وفقضضا لسايضضاس 2020وقالضضت: إن نسضضػ تجضضارة البزضضائع ال السيضضة سضضيبقى ضضض يفا فضضي أوائضضل  ،سفيضضخو البدضض   تفذضضي 

عضضغ الايسضضة  اب يضضجهضضػ السدضضجل فضضي نضضػفس خ الساضضضي، و  96.6، وأقضضل مضضغ 95.5تجضضارة الدضضمع التضضابع لهضضا، والبضضال  
 .100األساسية البالغة 

(، 90.9(، والسضػاد الخضام الدرا يضة )94.8شضحغ الحاويضات ) مؤشخفي  نخفاضاتا زادت ومشح نػفس خ الساضي،  
كمهضا أدنضى وهضي ( 92.8( والس ػنضات اللكتخونيضة )94.6( والذحغ الجضػ  )98.5فيسا مؤشخات شمبات الترجوخ )

 مغ خط األساس.
تخكهضا بضجون الضح   المضجاداتالرضغيخة عمضى و ض  الخرضػ  مضع  فضا   الذخكاتوفي إشار تمظ السؤشخات تكافح 

إلضضى  فضضي الرضضيغ وم طضضع دول ال ضضالع التضضي ا ضضابها الفضضاوخوسأدت إغضضالم السرضضانع إذ مشتجضضات أو مضضػاد أساسضضية. 
ت ضضج الرضضيغ و انخفضضاق اياسضضي فضضي مؤشضضخ مضضجوخ  السذضضتخيات فضضي الضضبالد والضضح  ياضضيذ إنتضضاج الرضضشاعات التحػيميضضة. 

وحضجها لضػ اقترضخ األمضخ  تهاو التضالي فض ن مذض م ،ي مدضؤولة عضغ ثمضث الترضشيع ال ضالسيأك خ مرجر في ال ضالع وهض
خب حضضضال بخضضال حا هضضض .مضضضخ امتضضجد لس طضضضع الضضجولاأل، فسضضضا بالشضضا فضضي أن هضضي مذضضض مة الجسيضضعأ  الرضضضيغ عميهضضا فقضضط 

 تجارية بيغ ال يت األبيس و  يغ. ال
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ي ضػن ذلضظ الحياة الرحية التي وت خق لها الجسهػر، بضل أنض  السحتسضل أن  انتذار الػ ا    يقترخ عمىخصخ ن إ
 ، وهػ ما ي شى ازدياد م ج ت البصالة في الجول.مغ خالل ايقا  قصاعات ك يخة مغ الجساهيخ عغ ال سل

 

 مخاطر سياسيةثانيا: 
عمضى حدضاب  عمضى السحضجث باسضع الخار يضة الرضيشية غضخد بيغ الريغ والػ يات الستحجة، ب جما  تراعج ا تهامات 

لفيضخوس الضى مجوشضة وهضان التضي كانضت األكثضخ تزضخرا ب ضج تفذضي السضخق ا خي ضيالجير األم ادخالتػتيخ، بأن  ر سا 
 فيها.

ن الفضاوخوس أضضخ بحمفضا  امخي ضا نفدضهع أعمضى م طضع دول ال ضالع،   سضيسا و  سضي ػن لض  تضجا يات كثيضخة هحا ا تهام
ترض  كثضخ تزضخرا ، و زمضة حايايضة   سضيسا ايصاليضا ا أت ضير م طضع دول ا تحضاد األور ضي  )ا تحاد ا ور ي( حيضث

 الثانيضضضضضة.مضضضضضا حضضضضضل بضضضضضالبالد بسثابضضضضضة حضضضضضخب ك يضضضضضخة تزضضضضضاهي الحضضضضضخب ال السيضضضضضة  حضضضضضجم السسخضضضضضضات اليصاليضضضضضات أنإ
كػرونضا الرضيشي مخم ضق ساللة فيضخوس أن  امفادهن تشاولتها تقاريخ اعالمية روسية ، س ق وأهحا ا تهامات لمػ يات

 شا يا، وإن السخضابخات األمخي يضة وك ضخم شضخكات األدويضة تقض  ورا  ذلضظ. وي ضخر التقخيضخ ادعضا ات قجيسضة وزائفضة 
سض ق أن نذضضخها الكضضخمميغ مفادهضضا أن الػ يضضات الستحضضجة كانضضت تضضجوخ مخت ضضخا  فضضي  ػر يضضا، حيضضث كانضضت تخت ضضخ أسضضمحة 

 بيػلػ ية عمى البذخ.
 .رضاد الػ يضات الستحضجة نفدض  وت ضخق الضى نكدضة ايزضا بدض   الكػرونضا الضح  انتذضخ أيزضا فيهضاعمى الضخغع مضغ اقت

، ؟التداؤل هشا كي  لجولة أن تدتخجم سضالحا فتاكضا مثضل هضحا يس ضغ أن ي ضػد عميهضا بالزضخر، و  يس ضغ أن تكافحض 
كخة ال ػلسة، هضي بضحلظ تضجمخ ن ا قتراد ا مخي ي نفد  م شيا عمى فن تحارب بهحا الدالح في ضل أأغ كي  يس 

 ؟امتجاداتها ا قترادية
تغخيجيض  الخار ية قضال فضي  باسعأن الستحجث ويقػل الحقػقي دمحم أبػ هاشع في تغخيجا ل  عمى حداب الفيذ بػق، 

ل لهضحا ار ضح أن الرضيغ تحضاو بالمغة ا نجميدية كمسة "ر سا" أ  بس شى أن    يدتشج الى أدلضة و ضخاهيغ تضجلل ادعائض ، 
ن عادتها الغحائية كانت الد  .. وتحضاول ايزضا  كدض  مػاقض  سياسضية مضغ نفدها ادبيا مغ الػ ا  باعتبار أ أن ت خأ

ا  الفيخوسات مضغ كػريضا الجشػ يضة عشضجما سضؤل حضػل مضا اذا عمس، وقج استشج في رأي  عمى إ ابة أحج هحا ا عالن!!
ة يضضن مرضضش ا ، وتصضضػرا ش ي ضضي ونحضضغ عمضضى درايضضة ب يفالفيضضخوس مرضضشع؟!.. وقضضال: "مضضغ غيضضخ السحتسضضل أن ي ضضػ  كضضان

 ."حجوث التصػر
األمضغ ي ضػن مختمفضة قضج الت اون بيغ الجول في مجال  وتيخة قلتثيخ تمظ ا تهامات عمى األقج عمى الخغع مغ ذلظ، 

وا مشيضة، وخمضق بي ضة ا تسا يضة كافيضة لتضػتيخ ال القضات الدياسضية لسضجة محضجودة، وهضي فتضخات وتخا ع الثقضة  ،ضسشها
 .وأمشية متخهمة
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 مخاطر أمنيةثالثا: 
التضي   في خزع أزمات انتذار نقز الشسػ ا قتراد ، ُتدمصت األضػا  عمى السذ الت ا  تسا يضة واألمشيضة، 

م ضضضضج ت ارتفضضضضا  تتزضضضضسغ: تداوضضضضج م ضضضضج ت بصالضضضضة الذضضضضباب، و فضضضضي التضضضضخد   إلضضضضى ضضضضضخو  مسيضضضضدةتضضضضؤد  شضضضضظ أنهضضضضا 
 وتضضضدداد ػاقضضضة،لكسامضضضات الا ضضضضصخابات فهشضضضاق سضضضمع كثيضضضخة اختفضضضت مضضضغ األسضضضػام واحتكضضضار ب زضضضها، كالسشطفضضضات وا

 ضحي. هضحا أ ضػا  و  اقترضاد  ال مجان التي في حالة انهيضار مغ والى الهجخةو شائ ات خصط الصػارئ لتقييج التشقل 
حيضضث عا ضفة مالئسضة لخمضق ال ي ضة ا  تسا يضة وا قترضادية السالئسضة لتجشيضج السجسػعضات الرهابيضة الشاشض ة محمي ضا. 

فضضي ضضضل و  مذضضاعخ اليضضأس والحبضضا .تع الشضضارة مضضخار ا عمضضي أن الفقضضخ والبصالضضة أحضضج أك ضضخ السحفضضدات الجاف ضضة لتداوضضج وضض
جابيضة بضيغ البصالضة ومدضتػيات الخابضة الفخديضة فضي دداد ال القة اليت التػضي  وفخ  ال سل السخ حةخيارات  تخا ع 

 .السذاركة في ال ش  الرهابي
تضضجا يات ا قترضضاد، والتضضػتخ الدياسضضي مضضا بضضيغ الرضضيغ وروسضضيا والػ يضضات الستحضضجة  أ بضضا  ال تخمضضق ومضضغ السضضخ ح أن 

 .شافدضضا  ك يضضخة فضضي الدضضشػات األخيضضخةذضضهج تالضضح  ي فضضي الذضضخم ا وسضضط،اضضضافية فضضي مشضضاشق مختمفضضة،   سضضيسا  أمشيضضة
 الحضضخب الف ميضضة فضضي سضضػريا، وانتذضضار حضضخب الضضشفط بضضيغ روسضضيا والدضض ػدية، واألوجوػلػ يضضة بضضيغ الدضضشة والذضضي ةهشضضاق 

تجضضضاا دول ا تحضضضاد  محتسمضضضة أخضضضخم  هجضضضخةأزمضضضة سشصقضضضة ادلضضض  التضضضي  ضضضاعجت مضضضغ ب خرػ ضضضا   وانخضضضخا  تخكيضضضا فيهضضضا
  .خرػ ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ايصاليضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا الفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاوخوساألور ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي، التضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي هضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي حاليضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا تػا ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض  م زضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمة 

الخضضام نتيجضضة تبضضاشؤ الشذضضا  الضضشفط الصمضض  ال ضضالسي عمضضى فضضي هشضضا انخفضضاق ن نجضضج أفمضضػ أخضضحنا حضضخب الضضشفط مضضثال، 
فضي الذضخم األوسضط عائضجات الضشفط والغضاز  مشتجضػمضغ السضخ ح أن يفقضج و شضا   عميض ، ا قتراد  ال السي واآلسيػ . 

ك يضضخة مضضغ الترضضجوخ وسضضػ  وضضؤد  ذلضضظ أيزضضا  إلضضى اخضضتالل الساليضضة ال امضضة لضضجم عضضجد مضضغ الضضجول السرضضجرة لمصاقضضة 
وهضػ مضا ي شضى  شجوجة ا نكذا  مشها عمى األسػام،د السالي لجم ب زها، و سيسا بالسشصقة، وقج تتدع فجػة ال ج

وي ت ضخ الكدضاد  األوسضط،م ج ت الفقخ الستجهػرة أ ال في مشصقضة الذضخم  فيهاأن هشاق ا با  قادمة اضافية تخفع 
 لإلرهاب. هػ الش سة وال ي ة الخربة ا قتراد 

 
فحدض   مشطسضة يات فاوخوس أك خ ب ثيخ، مغ خصخ الفاوخوس نفدض    في خال ة هحا األمخ نجج أن أخصار تجا 

بالفتضاق، ويرضش  بأنض  م تضضجل. بيضج أن لض  تب ضات خصيضضخة لسضغ لضجوهع أمضضخاق الفضاوخوس لضضيذ أن "الرضحة ال السيضة، 
ية خصيضخة تدضتجعي الضضجخػل عضخاق مخضضتطهضخ عمضيهع أ  % مضغ السرضابيغ  70 أن مضا يقضارب . عضجا ذلضظ،مشا يضة

ولكضغ %. 98 تت مغضفائهع عغ شخيضق  هضازهع السشضاعي،  كسضا ان ندضبة الذضفا  تع ش% 85وما يقارب  لمسدتذفى،
لضحا مصمضػب مشضا  يج  ا ستهانة في الت امل م    نطخا لدخعة انتذارا، وعجم و ػد مرل واضح يقزي عميض .  

 ."الهجو  والححر فقط. والدالمة لمجسيع
نضت   ، لكضغ ب ضل ا حضػالمبضال  فيض قضج ي ضػن و  الهدتيخيا الذضجوجة والخضػ لكغ وي جو أن ال الع قج وقع في حالة مغ 

فيضضض  فضضضي م شػيضضضات الست ضضضامميغ فضضضي األسضضضػام ال السيضضضة، وإذا كضضضان هضضضحا األمضضضخ مق ضضضػ   بالشدضضضبة  تضضضجهػر سضضضخيع عشضضض  
تزضبط فهضػ مشضػ  فيهضا أن  ال  ذلضظ،تخضن أأمضا الح ػمضات يجض   الحوغ يخافػن عمى رؤوس أمػالهع  ،لمسدتثسخيغ
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 السحتسمضضة مشيضضة والدياسضضيةاأل ردود ف مهضضا وسياسضضاتها لتكضضػن بسثابضضة عامضضل اسضضتقخار، وحسايضضة فضضي مػا هضضة السخضضاشخ
 لمفيخوس. لتجا يات

 
 
 
 
 


