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القضايا الصعبة:
كيف سيقود "ألبانيِز" الحكومة األسترالية الجديدة؟

األســترالية،  التشــريعية  االنتخابــات  كشــفت 
فــي 21 مايــو الجــاري، عــن فــوز حــزب العمــال 
األســترالي، ومــن ثــم أدى زعيــم الحــزب “أنتونــي 
ألبانيــِز” اليميــن الدســتورية، في 23 مايو الجاري، 
ليصبــح رئيــس الــوزراء الجديــد. ويطــرح هــذا الفــوز 
االتجاهــات  حــول  رئيســّيًا  تســاؤاًل  االنتخابــي 
أن  ــح  ُيرجَّ إذ  الجديــدة؛  للحكومــة  المحتملــة 
ــه “ألبانيــِز” نحــو تعزيــز التوافقــات، وتســريع  يتوجَّ
االنتقــال نحــو الطاقــة المتجــددة، والتعامــل مــع 
التحديــات االقتصاديــة، وإعــادة بنــاء العالقــات 
مــع جــزر المحيــط الهــادئ، وتعزيــز االنخــراط فــي 
ــن  الحــوار األمنــي الرباعــي، فيمــا ســتحاول الصي

تحســين العالقــات مــع أســتراليا. 

أجريــت االنتخابــات التشــريعية )االتحاديــة( األســترالية، فــي 21 
ــابع  ــترالي الس ــان األس ــاء البرلم ــاب أعض ــاري، النتخ ــو الج ماي
واألربعيــن. وجــاءت االنتخابــات ضمــن ســياَقين داخلــي وخارجــي 
الحكومــة  ســعت  وفيمــا  المتغيــرات،  مــن  بالعديــد  محتدَميــن 
االئتالفيــة الليبراليــة – الوطنيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء “ســكوت 
موريســون” إلــى الفــوز بواليــة رابعــة علــى التوالي، أســفرت نتائج 
االنتخابــات عــن هزيمــة حكومــة يميــن الوســط لصالــح معارضــة 
يســار الوســط والقــوى التــي وعــدت باتخــاذ إجــراءات أقــوى بشــأن 
عــدد مــن الملفَّــات، علــى غــرار ملــف التغيــر المناخي. كمــا تطرح 
القضايــا االقتصاديــة، وكذلــك العالقــات الخارجيــة ألســتراليا فــي 
ــات المتحــدة، نفســها  ــن والوالي ــن الصي ــدم بي ــس المحت ظــل التناف

علــى أجنــدة الحكومــة األســترالية الجديــدة.

دالالت النتائج:
ــدالالت  ــن ال ــدد م ــن ع ــترالية ع ــات األس ــج االنتخاب ــفت نتائ كش

ــي: ــو اآلت ــى النح ــا عل ــن تناوله ــية ُيمك الرئيس

الســلطة بعــد تســع ســنوات:  إلــى  العمــال  1- عــودة حــزب 
ــن  ــِز” اليمي ــي ألباني ــترالي “أنتون ــال األس ــزب العم ــم ح ى زعي أدَّ
الدســتورية، فــي 23 مايــو الجــاري، ليصبــح رئيــس الــوزراء 
ــه الســلطة،  ــب تولي ــخ أســتراليا. وعق ــي تاري ــن ف الحــادي والثالثي
ــد “ألبانيــِز” بتوحيــد البــالد بعــد حملــة انتخابيــة مثيرة لالنقســام،  تعهَّ
ــاواة.  ــدم المس ــاخ وع ــر المن ــا تغيُّ ــة قضاي ــه معالج ــد اعتزام وأك
وبذلــك يعــود حــزب العمــال إلــى الســلطة بعــد تســع ســنوات فــي 

ــة. ــوف المعارض صف
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كيف سيقود »ألبانيِز« الحكومة األسترالية الجديدة؟

2- تشــكيل جزئــي للحكومــة فــي ضــوء النتائــج األوليــة: رغــم 
عــدم انتهــاء فــرز األصــوات بالكامــل، وعــدم إعــالن النتائــج 
ألبانيــِز” و4 مــن وزراء حكومتــه  “أنتونــي  ى  أدَّ النهائيــة، 
اليميــن الدســتورية لتغطيــة جميــع الحقائــب الوزاريــة، واللحاق 
باجتمــاع “كــواد” فــي اليابــان، علــى أن يســتكمل تشــكيل 
حكومتــه بالكامــل فــور اتضــاح الصــورة النهائيــة للتصويــت؛ 
ــة  ــب الوزاري ــع الحقائ ــيتم توزي ــه س ــِز” أن ــن “ألباني ــث أعل حي
ــى  ــة إل ــج األولي ــدث النتائ ــير أح ــل. وتش ــد المقب ــبوع بع األس
حصــول حــزب العمــال علــى 75 مقعــداً فــي مجلــس النــواب 
مــن أصــل 151 مقعــداً، فيمــا يحتــاج حــزب العمــال مــن أجــل 
تشــكيل حكومــة أغلبيــة بمفــرده دون التشــاور مــع كتــل أخرى، 

ــاً. إلــى حصــد 76 مقعــداً برلمانّي

3- تناغــم نســبي للنتائــج مــع اســتطالعات الــرأي: لــم تشــهد 
االنتخابــات األســترالية مفاجــآت كبــرى؛ حيــث جــاءت النتائــج 
االنتخابيــة متناغمــة مــع مــا كشــفت عنــه اســتطالعات الــرأي 
التــي أجريــت خــالل الفتــرة الماضيــة؛ إذ تقــدم حــزب العمــال 
ــرأي  ــي اســتطالعات ال ــِز” ف ــي ألباني ــادة “أنتون األســترالي بقي
التــي أجريــت قبيــل انطــالق االنتخابــات االتحاديــة. وأشــارت 
نتائــج اســتطالع أجرتــه صحيفــة “ذا أســتراليان” وُنشــرت 
ــن  ــن الناخبي ــى أن %53 م ــاري، إل ــو الج ــي 2 ماي ــه ف نتائج
الذيــن يحــق لهــم التصويــت ســيختارون حــزب العمــال. ويعتقــد 
أكثــر مــن نصــف َمــن شــملهم االســتطالع أن الوقــت قــد حــان 

لتغييــر الحكومــة.

(وفقًا إلحصائيات يوم 25 مايو 2022)

النتائج األولية لالنتخابات األسترالية (عدد المقاعد) 
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 4- ارتباط رئيســي للتصويت بقضايا المناخ والصحة:أجريت 
هــذه االنتخابــات فــي أســتراليا بعــد ثــالث ســنوات صعبــة 
ــر مســبوقة،  ــات غي ــات ضخمــة، وفيضان ــق غاب شــهدت حرائ
ــد–19”،  ــة، فضــالً عــن جائحــة “كوفي ــاف طويل ــرات جف وفت
ــة  ــا البيئ ــه لقضاي ــك كل ــل ذل ــد جع ــح. وق ــة التلقي ــر حمل وتأخُّ
أهميــة فــي اتجاهــات التصويــت هــذه المــرة؛ وذلــك إلــى الحــد 
الــذي دفــع “أمانــدا ماكنــزي” الرئيســة التنفيذيــة لمجموعــة 
ــى إعــالن أن العمــل المناخــي هــو  ــاخ، إل ــس المن أبحــاث مجل
الفائــز فــي التصويــت، وقالــت فــي بيــان: “وضــع مالييــن 
األســتراليين المنــاخ فــي المرتبــة األولــى. واآلن حــان الوقــت 
إلعــادة ضبــط جذريــة لكيفيــة تعامــل هــذه األمــة العظيمــة فــي 

ــاخ”. ــات المن ــا مــع تحدي بلدن

ــو  ــاً نح ــاً وطبي ــة مناخي ــنوات الصعب ــك الس ــت تل ــد دفع لق
ــن  ــال الذي ــح العم ــن لصال ــة المحافظي ــوظ حكوم ــع حظ تراج
وعــدوا بخفــض االنبعاثــات بنســبة %43 بحلــول عــام 2030، 
ــاً  ــام 2050 جزئي ــول ع ــر بحل ــي الصف ــى صاف والوصــول إل
عــن طريــق تعزيــز اآلليــة المســتخدمة للضغــط علــى الشــركات 
ــاً  ــر تأرجحــاً قوّي ــد المبك ــر الع ــا أظه إلجــراء تخفيضــات، كم
تجــاه ُمرشَّــحي حــزب الخضــر والمســتقلين الذيــن طالبــوا 

بخفــض انبعاثــات أعلــى بكثيــر مــن االلتزامــات التــي قطعهــا 
ــر  تحالــف رئيــس الــوزراء “ســكوت موريســون”. وقــد عبَّ
زعيــم حــزب “الُخضــر” آدم بانــدت، عــن هــذا االرتبــاط بقولــه: 
ــا”. ــدون معالجته ــألة يري ــاخ مس ــة المن ــاس أن أزم ــر الن “أظه

توجهات متوقعة:
ــة علــى أجنــدة  توجــد عــدد مــن القضايــا والملفَّــات الهامَّ
ــن  ــال. وم ــزب العم ــادة ح ــدة بقي ــترالية الجدي ــة األس الحكوم
هــات علــى هــذه  المحتمــل أن تســيطر مجموعــة مــن التوجُّ

ــي:  ــا يأت ــه فيم ــن تناول ــا يمك ــو م ــة، وه الحكوم

1- توجــه “ألبانيــِز” نحــو تعزيــز التوافقــات: طــوال فتــرات 
ــه  ــذ عضويت ــة، من ــة والمعارض ــي الحكوم ــي ف ــه السياس عمل
“أنتونــي  عمــل   ،1996 عــام  األســترالي  البرلمــان  فــي 
ــات  ــدالً يرفــض االنجــراف خلــف الخالف ــِز” سياســّياً معت ألباني
االنقســامية، مــع اســتعداد لقبــول الحلــول الوســط فــي القضايــا 
المتعلقــة بتوازنــات القــوى مــع األحــزاب األخــرى داخــل 
الحكومــة، فضــالً عــن قدرتــه علــى العمــل خــارج إطــار 
ــب النزعــات االســتقطابية، مــع  التوجهــات األيديولوجيــة، وتجنُّ
ــاد. ــة الفس ــض ومكافح ــى رف ــه عل ــت نفس ــي الوق ــرص ف الح

04 03 02 01

دالالت نتائج االنتخابات التشريعية األسترالية
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كيف سيقود »ألبانيِز« الحكومة األسترالية الجديدة؟

وفــي تصريحاتــه األولــى بعــد الفــوز فــي االنتخابــات قــال 
أن  “أعتقــد  مضيفــاً:  البــالد”.  ــد  أُوحِّ أن  “أريــد  “ألبانيــِز”: 
ــا المشــتركة،  النــاس يريــدون التجمــع ويبحثــون عــن مصلحتن
ويتطلعــون إلــى هــذا اإلحســاس بالهــدف المشــترك... أعتقــد أن 
ــه هــو  ــا يريدون ــي مــن االنقســام، وأن م ــا يكف ــم م ــاس لديه الن

ــك”. ــادة ذل ــوي قي ــا أن ــع كشــعب.. وأن التجم

2- تســريع االنتقــال نحــو الطاقــة المتجــددة: مــن المرجــح أن 
تعمــل حكومــة حــزب العمــال علــى مواجهــة تغير المنــاخ. وفي 
هــذا اإلطــار، ســتعمل الحكومــة الجديــدة علــى تســريع االنتقــال 
إلــى الطاقــة المتجــددة؛ حيــث يخطــط حــزب العمــال إلــى 
ــوك الشمســية  ــة األســترالية وإطــالق البن ــث شــبكة الطاق تحدي
والبطاريــات المجتمعيــة. وعلــى الرغــم مــن التزامهــا بصافــي 
االنبعاثــات الصفــري، يقــول حــزب العمــال إنــه ســيوافق علــى 

ــاً.  ــاً واقتصادّي مشــاريع الفحــم الجديــدة إذا كانــت ُمجِديــة بيئّي

ورغــم وعــود العمــال بخفــض االنبعاثــات وتعزيــز اآلليــة 
المســتخدمة للضغــط علــى الشــركات، فــإن معهــد أبحــاث 
ــي  ــا يكف ــة بم ــت طموح ــال ليس ــط العم ــرى أن خط ــاخ ي المن
للحفــاظ علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة فــي حــدود 1.5 
ــل  ــس، ب ــة باري ــي اتفاقي ــن ف ــى النحــو الُمبيَّ ــة، عل درجــة مئوي
ــر اتســاقاً مــع  ــال أكث ــأن سياســات حــزب العم ــد ب ــع المعه يدف

ــن.  ــن مئويَتي ــاع درجَتي ارتف

3- أولويــة التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة: ســتواجه 
االقتصــادي  الصعيــد  علــى  الجديــدة  األســترالية  الحكومــة 
ــس  ــد ورث رئي ــذر؛ فق ــا بح ــل معه ــتوجب التعام ــات تس تحدي
الــوزراء األســترالي الجديــد “أنتونــي ألبانيــِز” اقتصــاداً نشــطاً 
يقتــرب مــن التوظيــف الكامــل؛ مــا أســفر عــن تضخــم األســعار 
بســرعة، وزيــادة معــدالت الفائــدة التــي ســتتطلَّب إدارة حــِذرة 
لتفــادي الخــروج عــن الســيطرة. وتواجــه العائــالت األســترالية 
اء ارتفــاع معــدالت  ضغوطــاً تتعلــق بمســتوى الدخــل مــن جــرَّ
ــت ضعــف معــدل نمــو مســتويات األجــور  ــي فاق التضخــم الت
تتعــرض  كمــا  الجاريــة،  الســنة  مــن  األول  الربــع  خــالل 
ــبة  ــر نس ــث تعتب ــوط؛ حي ــترالية للضغ ــر األس ــات األُس ميزاني
الديــن إلــى مســتوى الدخــل مــن بيــن األعلــى فــي الــدول 

ــة. المتقدم

وذلــك باإلضافــة إلــى ارتفــاع مدفوعــات الرهــون العقاريــة 
ــة  ــر الخزان ــر وزي ــد تعبي ــى ح ــة. وعل ــلع اليومي ــعار الس وأس
ــي تصريحــات ســابقة،  ــم تشــالمرز” ف ــد “جي األســترالي الجدي
ــة  ــال ســُيجاِبه “أصعــب الظــروف االقتصادي ــإن حــزب العم ف
ــع أن تشــهد  ــة”؛ حيــث مــن المتوق ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي من
الميزانيــة األســترالية عجــزاً إجمالّيــاً قــدره 224.7 مليــار 
دوالر أســترالي علــى مــدى األعــوام األربعــة القادمــة؛ مــا 
يوفــر مجــاالً محــدوداً لإلنفــاق الــذي وعــد بــه حــزب العمــال 

ــترالي. األس

أولوية التعامل مع التحديات
االقتصادية

3 2

توجه "ألبانيِز" نحو تعزيز
التوافقات

تسريع االنتقال نحو الطاقة
المتجددة

االنخراط المتزايد في الحوار
األمني الرباعي 

استمرار تعقيدات العالقة
مع الصين 

1

6 5 4

إعادة بناء العالقات مع جزر
المحيط الهادئ 

التوجهات المتوقعة للحكومة األسترالية الجديدة
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4- إعــادة بنــاء العالقــات مــع جــزر المحيــط الهــادئ: وفقــاً لمــا 
ــِز”،  ــي ألباني ــد “أنتون ــوزراء األســترالي الجدي ــه رئيــس ال أعلن
ــع  ــات م ــاء العالق ــادة بن ــي إع ــل ف ــه تتمث ــدى أولويات ــإن إح ف
القــادة األجانــب الذيــن يقــول إن “موريســون” أهملهــم فــي 
ــط الهــادئ، بمــا  ــادة جــزر المحي ــرة، ومنهــم ق الســنوات األخي
فــي ذلــك جــزر ســليمان التــي وقَّعــت حكومتهــا اتفاقيــة أمنيــة 
مــع بكيــن؛ مــا أثــار مخــاوف مــن تخطيــط الصيــن لبنــاء أول 

ــط الهــادئ. قاعــدة عســكرية لهــا فــي المحي

5- االنخــراط المتزايــد فــي الحــوار األمنــي الرباعــي: فــي 
أســرع تحــرك دبلوماســي لرئيــس وزراء أســتراليا الجديــد 
إلــى طوكيــو مــع وزيــرة  فإنــه ســافر  ألبانيــِز”،  “أنتونــي 
الخارجيــة “بينــي وونــج” إلجــراء محادثــات مــع أعضــاء 
الحــوار األمنــي الرباعــي “كــواد” فــي 24 مايــو الجــاري. 
ــم المشــتركة نحــو  ــاع التزاماته ــادة خــالل االجتم ــد الق ــد أك وق
ــدي  ــادي الهن ــط اله ــة المحي ــى “منطق ــة عل ــواد” والمحافظ “ك
حــرة ومفتوحــة ومرنــة”، وكشــفوا النقــاب عــن مبــادرة بحريــة 
مــن شــأنها مســاعدة الــدول األربعــة علــى مراقبــة الصيــد غيــر 

ــا. ــي مياهه ــرى ف ــطة األخ ــي واألنش القانون

وفيمــا أشــاد الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن”، ورئيــس 
الــوزراء اليابانــي “فوميــو كيشــيدا”، ورئيــس الــوزراء الهنــدي 

األســترالي  الــوزراء  رئيــس  بحضــور  مــودي”  “نارينــدرا 
ــي  ــاَركة ف ــان للُمش ــى الياب ــذي وصــل إل ــِز”، ال ــي ألباني “أنتون
االجتمــاع بعــد ســاعات قليلــة مــن أداء اليميــن الدســتورية 
لتولــي مهــام منصبــه؛ فــإن رئيــس الــوزراء األســترالي الجديــد 
أكــد لنظرائــه التــزام حكومتــه تجــاه منطقــة المحيَطيــن الهنــدي 
ــِز” أن  ــن “ألباني ــواد”. وأعل ــي “ك ــف الرباع ــادئ والتحال واله
كانبــرا تتطلــع إلــى اســتضافة القمــة المقبلــة لقــادة الحــوار 

األمنــي الرباعــي عــام 2023.

6- اســتمرار تعقيــدات العالقــة مــع الصين: أعلنــت الصين، في 
23 مايــو الجــاري، أن رئيــس وزرائهــا “لــي كيتشــيانج” بعــث 
برقيــة تهنئــة إلــى نظيــره األســترالي الجديــد “أنتونــي ألبانيــِز”، 
فــي أول اتصــال رفيــع المســتوى بيــن البلَديــن بعــد فتــور فــي 
عالقاتهمــا اســتمر شــهوراً. وُينَظــر إلــى التهنئــة الصينيــة 
ــترالية  ــة األس ــع الحكوم ــد م ــة الجلي ــة إلذاب ــا محاول ــى أنه عل
ــي مســتعدٌّ  ــب الصين ــال “كيتشــيانج” إن “الجان ــد ق ــدة؛ فق الجدي
ــع  ــوراء والتطلُّ ــى ال ــب األســترالي للنظــر إل ــع الجان ــل م للعم
ــراكتهما  ــت لش ــليم والثاب ــو الس ــز النم ــتقبل... لتعزي ــى المس إل

االســتراتيجية الشــاملة”.



6

كيف سيقود »ألبانيِز« الحكومة األسترالية الجديدة؟

ورغــم التوقعــات بــأن يتخــذ الخطــاب األســترالي فــي عهــد “ألبانيــِز” شــكالً أقــل حــدًة، توقــع رئيــس الــوزراء األســترالي الجديــد 
“أنتونــي ألبانيــِز” نفســه، فــي 23 مايــو الجــاري، أن تظــل عالقــة بــالده مــع الصيــن “صعبــة” فــي الفتــرة المقبلــة، باعتبــار أن 
ــرت، وليــس أســتراليا”، مؤكــداً أنــه ينبغــي لبــالده أن تدافــع دائمــاً عــن قيمهــا. فيمــا قــال نائــب رئيــس  “الصيــن هــي التــي تغيَّ
الــوزراء األســترالي “ريتشــارد مارلــس” إن الصيــن هــي أكبــر شــريك تجــاري لبــالده، لكنهــا “تســعى إلــى رســم العالــم المحيــط 
ــن الجنوبــي”، وأضــاف أن “المنافســة االســتراتيجية  ــداً فــي الســابق، كمــا يحصــل فــي بحــر الصي ــم نشــهدها أب ــة ل بهــا بطريق
تتزايــد فــي منطقتنــا، فــي المحيــط الهــادئ” مؤكــداً أن الحكومــة الجديــدة “ســتحرص علــى أن تكــون المصلحــة الوطنيــة ألســتراليا 

واضحــة تمامــاً”.

ــات  ــو الجــاري، بإعــادة إطــالق عالق ــِز”، فــي 22 ماي ــي ألباني ــد “أنتون ــوزراء األســترالي الجدي ختامــاً.. تعهــد رئيــس ال
ــر المناخــي؛ مــا يشــير إلــى أولويــة تلــك القضيــة  بــالده مــع العالــم، وتغييــر ســمعتها كدولــة متقاعســة فــي مجــال مكافحــة التغيُّ
ــاً، كمــا كانــت مهمــة فــي اتجاهــات التصويــت االنتخابــي.  ــاً وخارجّي فــي السياســة األســترالية خــالل الســنوات المقبلــة داخلّي
ومــع ذلــك، ســتظل قضايــا االقتصــاد وإدارة العالقــات مــع الحلفــاء الدولييــن، وكذلــك الصيــن ملفــات لهــا أولويــة بالنســبة إلــى 

الحكومــة الجديــدة.

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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