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السنة الثانية فبراير 2021

جملـــة دوريـــة نصـــف شـــهرية مرتمجـــة 
بـــا يصـــدر عـــن مراكـــز  تعتنـــي 
األبحـــاث العامليـــة يف جمـــال الفكـــر 
ــة  ــارات بكافـ ــرتاتيجي واالستشـ اإلسـ
ـــات  ـــن املج ـــدر ع ـــا يص ـــا. وب أنواعه
والصحـــف العامليـــة حـــول قضايـــا 
ــارئ  ــا للقـ ــط، نقدمهـ ــرق األوسـ الـ
ـــع  ـــة م ـــة ودقيق ـــة رصين ـــال ترمج ـــن خ م
ـــاع  ـــن أراد االط ـــدر مل ـــط املص ـــر راب ذك
عـــى املقـــال مـــن مصـــدره األصـــل.

اآلراء الـــواردة ال تعـــر بالـــرورة عـــن وجهـــة نظـــر 
مركـــز أفـــق املســـتقبل لاستشـــارات وإنـــا تعـــر عـــن 

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.

 العدد الثالث عرش فرباير 2021م
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يرصد هذا العدد من مجلة األفق االسرتاتيجية عدة قضايا 

وملفات دولية عىل درجة كبرية من األهمية ، ويف مقدمتها 

النووي  وامللف  املنطقة  مع  التعامل  يف  أمريكا  اسرتاتيجية 

اقتصادية  صعوبات  من  الجديد  العام  يحمل  وما   ، اإليراين 

استمرار  ظل  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مليزانيات 

جائحة كورونا ، وغري من التغريات االسرتاتيجية التي تجري 

يف منطقتنا والعامل .

مالمح السياسة األمريكية 
الجديدة في الخليج

مجلة  يف  مقاال  موريف«  »كريس  السيايس  املحلل  كتب 

»فورين أفريز« عن سياسة أمريكا يف منطقة الرشق األوسط 

الزمن  عليها  عفا  األوسط  الرشق  أمريكا يف  سياسة  أن  قائال 

وخطرية وأن الوضع الحايل يف املنطقة يتطلب نهج جديد مع 

الخليج يف ظل اإلدارة الجديدة للبيت األبيض . ويرى أنه ال 

تزال رشاكات الواليات املتحدة يف »مكافحة اإلرهاب« مع دول 

مجلس التعاون الخليجي حاسمة، بالرغم من مساوئها، لذلك 

يجب عىل الواليات املتحدة أن توضح لحلفائها الخليجيني أن 

أكرث  صلة  إنشاء  ولكن  املنطقة  من  االنسحاب  ليس  هدفها 

التعاون  املتحدة ومجلس  الواليات  بني  واستقرارا  موضوعية 

الخليجي ، للمزيد حول مالمح السياسة األمريكية الجديدة 

يف الخليج طالع املقال ص20.

استراتيجية أمريكا في 
إيران 

يرى املحلل السيايس الشهري »جورج فريدمان« يف مجلة 

اسرتاتيجية  تفعيل  إعادة  بني  حائر  بايدن  أن  جيوبوليتيكال 

للواليات  ميكن  ال  وأنه  ترامب  اسرتاتيجية  ورفض  أوباما 

املتحدة أن تكون غري مبالية باملنطقة ألنها جزء اسرتاتيجي 

االستفادة  األخــرى  العظمى  للقوى  وميكن   ، أوراسيا  من 

الملخص التنفيذي للعدد 
الثالث عشر فبراير 2021
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باملنطقة  التالعب  األسهل  ومن   ، الطويل  املدى  عىل  منها. 

لتحقيق أهداف أمريكية بدالً من إزاحة قوة كربى أخرى ، أو 

مواجهة ظهور قوة إقليمية تزعزع استقرار املنطقة. وهكذا 

التفاصيل طالع  من  للمزيد  العريب.  والتحالف  إرسائيل  ترى 

املقال ص28.

لعام  الخليجية  الميزانيات 
2021 تنبئ بأزمات اقتصادية 

صعبة قادمة
دول  معهد  يف  موجيلنييك  روبرت  السيايس  املحلل  يرى 

حدث  املايض  العقد  خالل  أنه  واشنطن  يف  العربية  الخليج 

منو مطرد يف اإلنفاق الحكومي يف دول الخليج العربية عىل 

الرغم من فرتات استفحلت فيها األوضاع املالية. وأن الزيادة 

التنموية  واملبادرات  الضخمة  العامة  والقطاعات  السكانية 

الطموحة واملناسبات الهامة قد تطلبت نفقات عالية. كام أن 

تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يف عام 2020 

قد أشارت إىل اتجاه مايل جديد: إنفاق أقل وعجز مستمر. 

ويرى أنه إذا مل يتم إجراء تغيريات جذرية عىل املكونات 

البنيوية لهذه امليزانيات، ومأسسة اآلليات غري النفطية املدرة 

للربح، فإن التعديالت الطفيفة عىل هامش السياسة النقدية 

عىل  الخليج  حكومات  قدرة  عىل  محدود  تأثري  لها  سيكون 

تحقيق نجاح يف مواجهة تحديات الحارض واملستقبل. للمزيد 

من التفاصيل طالع املقال ص38.

جيوبوليتيك الفضاء.. تراجع 
نحو  السباق  يعزز  التكلفة 

المريخ
املنطقة  شهدتها  التي  املهمة  املوضوعات  أهم  من  لعل 

يف  اإلمارايت  األمل  مسبار  إطالق  نجاح  الفائت  الشهر  خالل 

خامس  اإلمارات  أصبحت  حيث   ، بنجاح  املريخ  إىل  مهمته 

»سناب شوتس« يف  وكتب  األحمر،  الكوكب  إىل  تصل  دولة 

موقع سرتاتفور األمرييك عن السباق نحو املريخ يف ظل تراجع 

التكلفة وسهولة الوصول إليه، حيث تسعى القوى التقليدية 

مثل روسيا والواليات املتحدة إىل تنفيذ مشاريع أكرث طموحا 

واختبار التقنيات الناشئة.ويف الوقت نفسه، تسمح التكاليف 

الربامج  ودعم  السباق،  بدخول  املتوسطة  للقوى  املنخفضة 

يف كل من الفضاء وعىل األرض. للمزيد من التفاصيل طالع 

املقال ص17.
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األوســط  الشرق  استقرار 
مــرتــبــط بــقــضــايــا حــرجــة غير 

االتفاق النووي
بولييس«  »فورين  مجلة  يف  فاكيل«  »سانام  الكاتب  يرى 

أن إدارة الرئيس األمرييك »جو بايدن« ورثت مجموعة من 

نوويًا  برنامًجا  إيران  متتلك  حيث  بإيران؛  املتعلقة  القضايا 

تدعم  إقليمية  وسياسة  باليستية  صواريخ  وترسانة  متقدًما 

مجموعات تقاتل بالوكالة، ويعترب الربنامج النووي هو األكرث 

إعادة  يعتزم  »بايدن«  وأن  املجموعة.  بني هذه  من  إلحاًحا 

النووي واالمتثال لقيوده طاملا  الواليات املتحدة إىل االتفاق 

أيًضا  أنها  إىل  أشارت  إيران  وأن  نفسه،  الشئ  إيران  فعلت 

املتحدة  الواليات  أن  طاملا  التزاماتها،  إىل  للعودة  مستعدة 

سرتفع العقوبات. لكن العملية لن تكون بهذه البساطة التي 

يوحي بها هذا التبادل، فليك يكون االتفاق النووي مستداًما، 

يجب حاميته من التقلبات السياسية املستقبلية. للمزيد من 

التفاصيل طالع املقال ص32.

ا 
ً
هل تريد مستقبالً مالي

ا؟ 
ً
آمن

يف إطار اهتامم مركز أفق املستقبل لالستشارات بتقديم 

»سابا  للكاتب  املقال  هذا  يقدم  االستشارات  أنواع  كافة 

موهيبور« لإلجابة عىل سؤال : هل تريد مستقباًل ماليًا آمًنا؟ 

السيام أن جائحة كورونا أدت إىل إعادة تعريف معنى أن متلك 

العديد  كورونا  فريوس  تحّدى  ماليًا، حيث  واستقراًر  وظيفًة 

من الرشكات واملهنيني وأجربهم عىل الترصف رسيًعا لتخفيف 

الخسارة واالستجابة للخلل واالرتباك يف أثناء األوقات الصعبة. 

عن  العمل  إىل  الرسيعة  التحوالت  أدت  أشهر  غضون  ففى 

بُعد، فوفًقا ملؤسسة غالوب 7 من كل 10 موظفني يعملون 

من املنزل اليوم، ويف الواليات املتحدة انخفض معدل البطالة 

إىل %8.4 يف شهر أغسطس/آب 2020 رغم أن عدد الوظائف 

املتاحة ما زال أقل بكثري من مستويات ما قبل الوباء. للمزيد 

من االرشادات لإلجابة عىل هذا السؤال طالع املقال ص62.
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قيادة المجتمعات وصناعة 

الوعي االستراتيجي 

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

العدد الثاين عر يناير 72021

حديث الشهر

وعي
االستراتيجيات

المعرفة

إصدارالحقائق
األحكام

التحليل تحقيق 
المناط

المعلومات
اتخاذ

القرارات

التفسير

البحث

تقدير 
المواقف

النظر 
الفوقي

االستنباط

تأسيس
األصول

التمكيناألفكار
القواعد

االستراتيجية
الحلول النظريات

المستقرة النمذجة

تحقيق 
األهداف

االستقصاء

الحاالت
العامة

التقارير
المعلوماتية

الرؤى

الحكمةالوعيالفقه

ث
بح

 ال
ت

عا
ضو

مو
ي

وع
 ال

ل
جا

م

تحدثنا يف املقال السابق عن مستويات الوعي االسرتاتيجي وهي ملخصة فيام ييل:



ونواصل يف هذا املقال الحديث عن منهجية الحكم عىل 

بصناعة  يقوم  ومن  املجتمعات  قيادة  يتم  وكيف  األشياء 

الوعي ؟

أوال : الحكم عىل األشياء:

وأحياناً  بسيطة  تكون  قضايا  يف  تختلف  أحياناً  فالناس 

أخرى تكون كبرية.

قليلة  الدين  يف  القطعية  القضايا  القطعية:  القضايا   .1

الخالف  بحرص  قمنا  ولو  بسيطاً،  فيها  الخالف  ويكون  جداً، 

الذي حدث يف األمة بخصوص القضايا القطعية سنجده ضئيالً 

الواردة يف  األساسية  العقائد  بقضايا  يتعلق  فيام  جداً، سواء 

النصوص املتواترة والثابتة.

2. الظنيات: وهناك قضايا أخرى قد تكون أقل منها وهي 

لكنه  موجود،  فيها  الخالف  بالظنيات،  تسّمى  التي  القضايا 

منضبط، سواء بقواعد أصولية أو منضبط بقواعد فقهية.

3. قضايا املعامالت: وهي واسعة ومتعددة، ويوجد فيها 

خالف كبري جداً بني املسلمني.

بالتحسينات،  تسمى  فيام  قضايا  وهناك  التحسينات:   .4

املدنية وتطورها،  الحياة  الحياة، سواء  بتطوير  وهي تختص 

والقوانني الجديدة، وهذه كلها تعترب من التحسينات.

5. الكامليات: وهي تعترب من الزيادة عىل حاجة الناس 

بل هي  التحسينات،  وال  الرضوريات  تدخل يف موضوع  وال 

من الكامليات التي قد ينفتح فيها اإلنسان بشكل كبري جداً.

والخالف يف هذه القضايا يكون كالتايل:

1. الخالف يف القطعيات محدود.

2. والخالف يف الظنيات قليل.

3. والخالف يف املعامالت واسع ومتعدد.

4. والخالف يف التحسينات كبري.

5. والخالف يف الكامليات مفتوح.

وكل قضية من تلك القضايا السابقة لها خالفاتها املتعلقة 

بها.

ونحن عندما نختلف يف قضايا القطعيات، سيكون الحكم 

عىل املخالف إما بالكفر أو اإلميان، ألن اإلنسان الذي ال يؤمن 

بالله تعاىل وال يؤمن بصفاته يتم تصنيفه يف دائرة الكفر، وإذا 

آمن يتم تصنيفه يف دائرة اإلميان.

يكون  أن  إما  يكون  القطعيات  قضية  يف  الحكم  إذن 

الشخص كافراً أو مؤمناً.

أما قضايا الظنيات األخرى وهي ما يتعلق بالقضايا التي 

أو  حرام،  أو  حالل  إما  والفكري،  الفقهي  باالجتهاد  تختص 

تدخل يف  فهذه  أو مستحب،  أو واجب  أو مكروه،  مندوب 

املباح،  وغري  واملباح  والحرام،  الحالل  بباب  الخاصة  القضايا 

وما إىل ذلك.

جائز  هذا  بند  تحت  تصنيفها  يتم  املعامالت،  قضايا  أما 

الجواز،  عىل  تنص  أحياناً  تكون  فالفتوى  جائز،  غري  وهذا 

وأحياناً أخرى تنص عىل املنع )غري جائز(.

أما القضايا الخاصة بالتحسينات، فعىل سبيل املثال تريد 

باب هذا  يدخل تحت  فهذا  بطريقة معينة،  بيتك  تبني  أن 

صحيح، وهذا خطأ، وذلك ليس له عالقة باالنضباط الفكري 

أو االنضباط اإلمياين.

الخالف فيها  الكاملية، ويرجع  القضايا  يأيت بعد ذلك  ثم 

املفيد.. وهو قد يفيدك يف  باملفيد أو عدم  أو الحكم عليها 

حياتك، ولكنه ال يسبب لك أي رضر، كام أنه ال يرتتب عىل 

فعل الكامليات سواء كانت مفيدة أو غري مفيدة أن يعاقب 

عليها القانون.

ملاذا نتناول مثل هذه القضايا؟

واقعنا  ويف  التاريخ  يف  ألننا  القضايا  هذه  نتناول  نحن 

إىل درجة  توصلها  إىل  الكامليات  نختلف يف  أحياناً  املعارص، 

القطعيات.

وعىل سبيل املثال، فقد حدث يف التاريخ املايض، وما زال 

املتعددة  الجامعات  بني  فالخالف  هذا،  يومنا  حتى  يحدث 

والظّنيات  والتحسينات  الكامليات  وضع  يتم  أنه  عن  ناشئ 

الكفر  أساس  عليها عىل  الحكم  ويتم  القطعيات،  موطن  يف 

عىل  لألمة  األذى  من  الكثري  سبب  الــذي  وهــذا  ــان،  واإلمي

تعرضت  التي  املصائب  من  الكثري  لنا  التاريخ، وسبب  مدار 

أننا نتعامل مع قضايا  لها األمة، والسبب يف ذلك يرجع إىل 

حديث الشهر
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القضايا  مع  نتعامل  كام  والظنيات  والتحسينات  الكامليات 

لقضايا  مّنا بدون وعي وبدون فهم  القطعية، وهذا يحدث 

االستنباط واالجتهاد يف الدين والنظر إىل الواقع الذي نعيش 

حروب  يف  دخلت  التي  الجامعات  من  الكثري  وبالتايل  فيه، 

يف  أموراً  حرّمت  التي  الجامعات  من  والكثري  املجتمع،  مع 

الجامعات قد حدث صدام فيام  أنه كثري من  املجتمع، كام 

بينها، ال تعي طبيعة الخالف وال درجة الخالف وال سعة هذا 

الخالف، وبالتايل أصبح هناك خلط بني ما هو قطعي وما هو 

ظني وما هو تحسيني وما هو تكمييل وما شابه ذلك.

باب  يف  تقعد  وال  قيامتها  وتقوم  األمة  تختلف  فأحياناً 

من املمكن الخالف فيه، سواء أكان يف باب تحسينات األمة 

وتطويرها يف الحياة، وهذا ما نشاهده ونلمسه يف املجتمعات 

من حولنا، فبمجرد أن تفتح لهم الباب سرتى ما سوف يحدث 

غري  بطريقة  املجتمع  برتبية  قمت  ألنك  ملاذا؟  الداخل..  يف 

بعد  انتقلت  ثم  عليها،  والحكم  لألشياء  تبنيهم  يف  صحيحة 

ذلك الخالفات كأنها قوالب تحكم عىل األمة، وهذا ما أدى 

إىل تخلف األمة، وتصارعها وتناحرها، ومن ثّم حدث الصدام 

فيام بينها.

إذن، إدراك الحكم عىل األشياء واألعامل واآلراء بطريقة 

االهتامم  ينبغي  التي  املهمة  الوعي  يعترب من قضايا  سليمة 

بها ووضعها يف بؤرة األوليات لدينا حتى تقينا من املصائب 

التي تصيب األمة.

العدد الثاين عر يناير 92021

حديث الشهر

مصفوفة الحكم على األشياء واألعمال واآلراء

الموضوع

القطعيات

الظنيات

المعامالت

التحسينات

الكماليات

درجة الخالف

محدود جًدا

قليل منضبط

واسع متعدد

كبير

مفتوح

الحكم فيها

كفر أو إيمان

حالل أو حرام

جائز أو غير جائز

صحيح أو خطأ

مفيد أو غير مفيد

مثال

وحدانية الله

صالة الجماعة

المعاهدات

إدارة لوائح الدولة

استخدامات تقنية



تقييم مناخ االستثامر 

إن نتائج االنتخابات يف عدد من الدول حول العامل بدايًة 

من جنوب أفريقيا ووصواًل إىل املكسيك ستساعد يف تحديد 

تنامي  ظل  يف  االقتصادية  األسواق  يف  والخارسين  الفائزين 

ارتفاع  الناشئة بعد  املخاوف بشأن تقييامت أصول األسواق 

األسهم إىل مستويات قياسية هذا العام. كام ستؤدي سلسلة 

االحتجاجات التي تندلع يف بعض الدول مثل روسيا والربازيل 

يف  الشديدة،  املراقبة  تحت  السياسية  التطورات  وضع  إىل 

التجاريون  واملتداولون  املستثمرون  فيه  يُقيِّم  الذي  الوقت 

التحوالت التي ستطرأ عىل مناخ االستثامر.

وتقف فيتنام يف صدارة الدول التي أجرت انتخابات هذا 

الثاين(  )كانون  يناير  يف  الشيوعي  الحزب  أعاد  حيث  العام، 

منصب  استثنائية يف  ثالثة  لوالية  ترونج  فو  نجوين  انتخاب 

البالد ستُواصل امليض  أن  العام للحزب، مام يُشري إىل  األمني 

https://bloom.bg/3agBje7

المصدر

الرابط

فيه  رصدت  البحراوي  فرح  مراسلتها  ته  أعدَّ تقريرًا  اإلخبارية  »بلومربج«  وكالة  نرشت 

ستستحوذ  والتي   ،2021 العام  هذا  خالل  الدول  من  عدد  يف  إجراؤها  املُزمع  االنتخابات 

عىل الجدول السيايس الزمني يف األسواق الناشئة والجديدة خالل هذا العام، عندما ينصب 

تركيز املستثمرين عىل مدى رسعة الحكومات يف قدرتها عىل التعايف من تداعيات جائحة 

كوفيد19- وانتشال اقتصاداتها من االنكامش العاملي.

من اإلكوادور إلى ماليزيا
أحداث السياسة العالمية.. التي ستؤثر 

في األسواق الناشئة في 2021
الكاتب: فرح البحراوي 
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ومواصلة  قوي  اقتصادي  منو  تحقيق  نحو  طريقها  يف  قدًما 

حملتها الصارمة ملكافحة الفساد.

مكتبًا  اختارت  للحزب  املركزية  اللجنة  أن  إىل  باإلضافة 

عدًدا  ح  سرُيشِّ بدوره  والذي  عضًوا،   18 يضم  جديًدا  سياسيًّا 

من األشخاص لتويل املناصب العليا يف البالد، مثل رئيس البالد 

سيُصوِّت  كام  الوطنية.  الجمعية  ورئيس  الحكومة  ورئيس 

الربملان عىل أسامء املرشحني لتويل مسؤولية املناصب العليا 

يف الحكومة يف منتصف العام الجاري.

االقتصادي  الخبري  أراوز،  أندريس  فاز  ــوادور،  اإلك ويف 

الذي يُطالب به  التقشف املايل  االشرتايك املعارض إلجراءات 

صندوق النقد الدويل، بالجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية 

اإلعادة  جولة  يف  أراوز  وسيواجه  األحد.  يوم  أُجريت  التي 

ياكو برييز، من حزب  )نيسان(  أبريل  التي ستجرى يوم 11 

يف  األصليني  السكان  لحركة  السيايس  )الحزب  باتشاكوتيك 

اإلكوادور(، أو املرصيف جيريمو السو.

يف  الرئيسة  لالنتخابات  زمنيًّا  جدواًل  املراسلة  مت  وقدَّ

األسواق الناشئة والجديدة خالل املدة املتبقية من عام 2021 

كام ييل:

آسيا: االنتخابات العامة يف ماليزيا

التاريخ: مبجرد السيطرة عىل جائحة كوفيد19-

املقرر إجراؤها  العامة يف ماليزيا مل يكن من  االنتخابات 

حتى عام 2023، لكن أكرب حزب يف االئتالف الحاكم دعا مراًرا 

وتكراًرا إىل إجراء انتخابات مبكرة، معلاًل دعوته بأن الحكومة، 

تتمتع  ال  ياسني،  الدين  محيي  الوزراء  رئيس  يقودها  التي 

بإجراء  الوزراء  رئيس  وتعهَّد  الربملان.  داخل  كبرية  بأغلبية 

انتخابات عامة مبجرد السيطرة عىل الجائحة. وكانت ماليزيا 

التي  الخطوة  وهي  يناير،   13 يف  الطوارئ  حالة  أعلنت  قد 

املعارضة وخصوم  وشَجبَت  الربملان  عمل  تعليق  تسببت يف 

منه  محاولة  باعتبارها  الخطوة  هذه  املاليزي  الوزراء  رئيس 

الختطاف السلطة واالستئثار بها.

أوروبا: االنتخابات العامة يف كوسوفو

التاريخ: 14 فرباير )شباط(

يف القارة العجوز )أوروبا(، تعقد كوسوفو انتخاباتها -وهي 

الثانية خالل أقل من عامني- بعدما أعلنت املحكمة العليا يف 

البالد عدم رشعية الحكومة، التي مل ميِض عىل تشكيلها أكرث 

من مثانية أشهر، بسبب بطالن إجراءات اعتامد الحكومة يف 

الربملان. وقد أدَّى االقرتاع يف كوسوفو إىل حدوث مواجهة بني 

رئيس الوزراء املنتهية واليته عبد الله حويت وحزبه الرابطة 

ذات  الشخصية  ضد  الوسط  ميني  التوجه  ذي  الدميقراطية 

السابق  الوزراء  ألبني كوريت، رئيس  اليساري  القومي  التوجه 

)آذار(  مارس  يف  الثقة  لحجب  تصويت  يف  به  أُطيح  الذي 

املايض.

نتائج االنتخابات 
ستساعد في تحديد 
الفائزين والخاسرين 

في األسواق 
االقتصادية
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االنتخابات الربملانية والرئاسية يف بلغاريا

التاريخ: االنتخابات الربملانية يف 4 أبريل )نيسان(، 

واالنتخابات الرئاسية يف أكتوبر )ترشين األول( .

من جانب آخر، متر بلغاريا منذ العام املايض بأزمة سياسية 

عميقة، بعدما دفعت االحتجاجاُت املناهضة للفساد رئيَس 

الوزراء بويكو بوريسوف إىل التفكري يف االستقالة من منصبه. 

املعارضة  املدعوم من  البلغاري رومني راديف  الرئيس  وكان 

باملافيا،  له صلة  بأن  وتكراًرا  مراًرا  الحكومة  رئيس  اتَّهم  قد 

وهي االتِّهامات التي نفاها بوريسوف. ومع قرب انتهاء مدة 

عام  يف  بدأت  والتي  )آيار(  مايو  يف  الثالثة  بوريسوف  والية 

شهر  يف  إجراؤها  املزمع  الربملانية  االنتخابات  ستوفر   ،2009

أبريل واالنتخابات الرئاسية املُزمع إجراؤها يف فصل الخريف 

للناخبني الفرصة إلعادة تشكيل الوضع السيايس. وقد أعلن 

ح نفسه إلعادة انتخابه من جديد. الرئيس أنه سرُيشِّ

االنتخابات الترشيعية الروسية

التاريخ: شهر سبتمرب )أيلول(

األدىن  )املجلس  الدوما  مجلس  انتخابات  روسيا  ستُجري 

تشنها  صارمة  حملة  وسط  لروسيا(  االتحادية  للجمعية 

الحكومة الروسية ضد املعارضة. ويبذل حزب روسيا املوحدة 

للفوز  جهده  قصارى  بوتني  فالدميري  الرئيس  بقيادة  الحاكم 

بأغلبية الثلثني يف املجلس، ألن التداعيات االقتصادية للجائحة 

املعارضة  زعيم  نافالني،  أليكيس  وسيستخدم  شعبيته.  تهز 

املُعتَقل والذي متنع السلطات الروسية أنصاره من املشاركة 

الشعب  لتشجيع  الذيك«  »التصويت  خطة  االنتخابات،  يف 

الرويس لدعم أي مرشح غري هؤالء املنتمني إىل الحزب الحاكم 

يف الكرملني.

يف  الربملانية  االنتخابات  األوسط:  الرشق  منطقة 

إرسائيل

التاريخ: 23 مارس )آذار(

إلجراء  إرسائيل  فتتجه  األوســط،  الرشق  منطقة  يف  أما 

انتخاباتها الرابعة خالل عامني، إذ يخوض رئيس الوزراء بنيامني 

والخصوم  املنافسني  من  مجموعة  ضد  االنتخابات  نتنياهو 

الحكومة  رئيس  لرحيل  حان  قد  الوقت  إن  يقولون  الذين 

املتَّهم يف عدد من القضايا. من جهته، يحاول نتنياهو الذي 

بدأت محاكمته بالفساد يف الوصول إىل ذروتها هذا األسبوع، 

أن يظل تركيز الرأي العام ُمْنَصبًا عىل حملة إرسائيل يف لقاح 

كوفيد19- والتي تعد من أفضل الحمالت عامليًّا، باإلضافة إىل 

تعهُّده بنقل البالد إىل مرحلة ما بعد الجائحة بحلول أبريل 

البدء  االنتخابات  يف  الفائز  الشخص  عىل  وسيتعني  مايو.  أو 

اإلدارة  مع  العالقات  وإدارة  املتداعي  االقتصاد  تنشيط  يف 

األمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن والتي أظهرت أنها لن 

تكون عىل القدر نفسه من التناغم مع الحكومة اإلرسائيلية 

كام كانت يف عهد دونالد ترامب.
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االنتخابات الرئاسية يف إيران

التاريخ: 18 يونيو )حزيران(

ستنتخب إيران هذا العام رئيًسا جديًدا، مع قرب انتهاء 

إبرام  للبالد عىل  الذي اعتمدت رئاسته  عهد حسن روحاين، 

عام 2015،  العاملية يف  القوى  مع  التاريخي  النووي  االتفاق 

وتسبَّب املتشددون يف الواليات املتحدة ويف إيران يف ِذهاب 

املرشحون  يكون  أن  املتوقع  ومن  الرياح.  أدراج  مجهوداته 

الحرس  يف  سابقني  أعضاء  بينهم  من  املتشددين،  من  غالبًا 

الثوري اإلسالمي، الذراع العسكرية األكرث قوة يف البالد، والذي 

االتفاق  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  منذ  نفوذه  يتزايد 

إىل  ستعود  املتحدة  الواليات  أن  بايدن  أعلن  وقد  النووي. 

االتفاق النووي إذا التزمت إيران به.

شامل أفريقيا : االنتخابات الرئاسية والربملانية يف 

ليبيا

التاريخ: 24 ديسمرب )كانون األول( 

ستُمثل  ديسمرب  يف  إجراؤها  املقرر  الليبية  االنتخابات 

رها عقد  عالمة فارقة لدولة عضوة يف منظمة األوبك قد دمَّ

مضطربة  عملية  إنهاء  إىل  االنتخابات  وتهدف  الرصاع.  من 

الفرقاء  بني  النظر  وجهات  لتقريب  املتحدة  األمم  تقودها 

يف  القذايف  معمر  بالزعيم  اإلطاحة  منذ  يتصارعون  الذي 

عرقلة  يف  كبري  حد  إىل  الدائرة  املعارك  تسببت  وقد   .2011

الجهود املبذولة إلنعاش االقتصاد وتحقيق االستقرار يف إنتاج 

يواجهون  الذين  للسكان  األساسية  الخدمات  وتوفري  النفط 

تحديات إنسانية ال تنتهي.

االنتخابات الترشيعية يف الجزائر

التاريخ: مل يُحدد 

الجيش يعتزمون إجراء  الجزائر املدعومني من  أما حكام 

انتخابات محلية وترشيعية هذا العام بعد فشل االنتخابات، 

التي أُجريت مؤخرًا مرتني، يف وضع حد لالحتجاجات املطالبة 

بالدميقراطية وإصالح االقتصاد املتعرث لهذه الدولة العضوة يف 

الغيابات  االنتخابات يف ظل  د موعد  يُحدَّ منظمة أوبك. ومل 

تلقى  الذي  تبون،  املجيد  عبد  الجزائري  للرئيس  املتكررة 

كوفيد19-.  املرتبطة مبرض  للظروف  نظرًا  الخارج  يف  العالج 

استفتاًء  الثاين(،  )ترشين  نوفمرب  يف  الجزائريون،  أجرى  وقد 

إرضاء  يف  فشلت  التي  املقرتحة  الدستورية  اإلصالحات  عىل 

األصوات الداعية لوضع نظام جديد.

االنتخابات الربملانية يف املغرب

التاريخ: شهر سبتمرب )أيلول(

من جانبها، حددت املغرب شهر سبتمرب إلجراء االنتخابات 

السادس  امللك محمد  استغالل  من  مخاوف  الربملانية وسط 

للجائحة لالنقالب عىل اإلصالحات الدميقراطية التي وضعت 

البالد يف مكانة متميزة يف منطقة حافلة بالقالقل واالضطرابات. 

الجامعات  إلحدى  التابع  والتنمية،  العدالة  حزب  د  ونــدَّ

ستؤدي سلسلة 
االحتجاجات التي تندلع 
في بعض الدول مثل 

روسيا والبرازيل إلى وضع 
التطورات السياسية تحت 

المراقبة الشديدة
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وصفه  مبا  الحاكم،  االئتالف  تقود  التي  املعتدلة  اإلسالمية 

حزبًا   30 من  أكرث  ويتنافس  الدميقراطية.  انتهاك  مبحاوالت 

االنتخابات  وتُعد هذه  الربملان.  مقعًدا يف  سياسيًّا عىل 395 

قد  إذ  والتنمية،  العدالة  لحزب  بالنسبة  اختبار  مبثابة  أيًضا 

يُسفر تطبيع العالقات مع إرسائيل إىل فقدانه للشعبية التي 

اكتسبها بعد ثورات الربيع العريب. وال يجوز لحزب واحد أن 

يشغل أغلبية املقاعد يف الربملان مبوجب القانون.

انتخابات  الــكــربى:  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

الجمعية الوطنية يف ساحل العاج

التاريخ: 6 مارس )آذار(

الوطنية  الجمعية  انتخابات أعضاء  تُؤدي  أن  املرجح  من 

الرئيس الحسن  البالغ عددهم 255 عضًوا إىل إحكام قبضة 

واتارا عىل السلطة، مع اعتزام الحزب الحاكم: حزب التجمع 

عىل  املنافسة  والسالم  الدميقراطية  أجل  من  الهوفويون 

املقاعد يف جميع الدوائر االنتخابية البالغ عددها 205. وكان 

واتارا قد فاز بوالية ثالثة يف االنتخابات الرئاسية، التي أُجريت 

يف أكتوبر املايض وقاطعها خصومه األساسيون.

وسوف تشارك معظم أحزاب املعارضة، مبا فيهم الحزب 

هرني  السابق  الرئيس  بزعامة  العاج  لساحل  الدميقراطي 

كونان بيدي، يف االنتخابات الترشيعية لكنها دعت إىل إجراء 

النزاهة  لضامن  االنتخايب  النظام  عىل  اإلصالحات  من  عدد 

واملصداقية يف السباق االنتخايب. ولن يُشارك ائتالف »األجيال 

والشعوب املتضامنة«، بقيادة زعيم املتمردين السابق جيوم 

سورو، يف االنتخابات ألنه ال يثق يف املؤسسات التي تُنظمها، 

لكن االئتالف مل يدُع إىل مقاطعة االنتخابات.

االنتخابات العامة يف إثيوبيا

التاريخ: 5 يونيو )حزيران(

أما االنتخابات اإلثيوبية التي من املقرر إجراؤها يف يونيو 

يف أعقاب رصاع مرير نشأ بعدما شن رئيس الوزراء آيب أحمد 

حملة قمعية ضد الذين يهينونه يف إقليم تيجراي الواقع يف 

شامل البالد، والذين أجروا انتخابات محلية العام املايض يف 

عىل  هجومهم  إىل  باإلضافة  بتأجيلها،  الحكومة  لقرار  تحٍد 

قاعدة للجيش الفيدرايل اإلثيويب.

االقرتاع  املعارضة مبقاطعة عملية  دت بعض أحزاب  وهدَّ

عىل اختيار 547 عضًوا للربملان احتجاًجا عىل اعتقال عدد من 

قياداتها. ويف الوقت الذي سيحقق فيه حزب االزدهار الحاكم 

أغلبية مطلقة عىل األرجح يف الربملان، فإن هامش الفوز الذي 

يف  املشاركة  عىل  الناخبني  وإقبال  الحاكم  الحزب  سيحققه 

اإلثيوبيون  بها  ينظر  التي  الكيفية  االنتخابات سيدلالن عىل 

التي  والسياسية  االقتصادية  اإلصالحات  من  مجموعة  إىل 

ذها رئيس الوزراء وطريقة تعامله مع املعارضة. نفَّ

االنتخابات الرئاسية يف زامبيا

التاريخ: 12 أغسطس )آب( 

فيام يتعلق باالنتخابات الرئاسية يف زامبيا فهناك توترات 

يف  االنتخابات  إجــراء  قبل  زامبيا  يف  متصاعدة  سياسية 

أغسطس، والتي من املرجح أن يتنافس فيها الرئيس إدجار 

لونجو مع خصمه القديم هاكايندي هيشيليام. وكان لونجو 

قد فاز بفارق ضئيل يف االنتخابات األخرية يف عام 2016، بينام 

ألقي القبض عىل هيشيليام )زعيم املعارضة يف زامبيا(، الذي 

ادَّعى تزوير نتيجة االنتخابات، وقىض أربعة أشهر يف السجن 

بتهمة الخيانة لتعطيله املوكب الرئايس.

ويراقب املستثمرون عن كثب االنتخابات يف زامبيا، ألن 
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هذه الدولة املُنِتجة للنَّحاس قد تفشل يف التوصل إىل إبرام 

اتفاق مع صندوق النقد الدويل لتمويلها إلعادة هيكلة ديونها 

إىل أن تتوىل اإلدارة الجديدة للبالد مسؤولياتها. وكانت زامبيا 

أول دولة أفريقية تخلَّفت عن سداد ديونها خالل الجائحة.

االنتخابات البلدية يف جنوب أفريقيا

التاريخ: النصف الثاين من 2021 

ويتطلع حزب املؤمتر الوطني األفريقي الحاكم يف جنوب 

أفريقيا إىل استعادة عديد من املدن الكربى التي خرسها أمام 

ائتالفات املعارضة يف انتخابات عام 2016 بعدما تخىل عديٌد 

من مؤيديه عن الحزب احتجاًجا عىل حكم الرئيس جاكوب 

زوما الذي يواجه كثريًا من فضائح الفساد.

للرئيس  الناخبني  تأييد  كان  إذا  ما  االنتخابات  وستُوضح 

الذي  االقتصادي  االنهيار  بسبب  تأثر  قد  رامافوزا  سرييل 

يف  األسوأ  املستجد  كورونا  فريوس  تفيش  جراء  البالد  رضب 

الجائحة  عىل  السيطرة  يف  الفشل  يُؤدي  ورمبا  أفريقيا.  قارة 

الوطني  املؤمتر  حزب  به  يحظى  الذي  التأييد  تاليش  إىل 

الحزب  رامافوزا داخل  باإلضافة إىل متكني خصوم  األفريقي، 

من التشكيك يف مصداقيته.

انتخابات رئاسية أخرى يف أفريقيا

التاريخ: 2021  

من  عــدًدا   2021 عام  يف  السمراء  القارة  ستستضيف 

االنتخابات الرئاسية يف بعض الدول مثل بنني والرأس األخرض 

الكونجو  وجمهورية  والنيجر  وجامبيا  وجيبويت  وتشاد 

وجمهورية ساو تومي وبرينسيب والصومال.

يف  الترشيعية  االنتخابات  الالتينية:  أمريكا 

السلفادور

التاريخ: 28 فرباير )شباط(

الترشيعي  للمجلس  جدًدا  أعضاًء  السلفادور  ستنتخب 

آيدياس«  »نويفاس  حزب  ويتصدر  مقعًدا.   84 من  املُكون 

الذي يتزعمه الرئيس ناييب بوكييل استطالعات الرأي بتأييد 

االستطالعات، مام يجعله  املشاركني يف  الثلثني من  إىل  يصل 

قريبًا من األغلبية املؤهلة لتمرير الترشيعات بسهولة. وقال 

نائب الرئيس فيليكس أولوا إنه سيسعى إىل تقديم إصالحات 

دستورية إىل الهيئة الترشيعية الجديدة بحلول سبتمرب، والتي 

بد  وال  الرئاسة.  مدة  حدود  عىل  تغيريات  إجراء  تشمل  قد 

أن توافق هيئتَان ترشيعيَّتان عىل اإلصالحات الدستورية يف 

السلفادور، يف ظل تزامن االنتخابات الترشيعية القادمة مع 

االنتخابات الرئاسية يف عام 2024.

واملحافظني  الدستوري  املؤمتر  انتخابات  تشييل: 

ورؤساء البلديات والربملان والرئيس

أبريل،  يف  الدستوري  املؤمتر  انتخابات  التاريخ: 

وانتخاب املحافظني ورؤساء البلديات يف 11 أبريل، 

واالنتخابات الرئاسية يف 21 نوفمرب. 

القادم مفوضني  أبريل  تنتخب تشييل يف  أن  املقرر  ومن 

للبالد،  جديد  دستور  بصياغة  املكلفة  اللجنة  يف  أعضاء 

وسيكون أمام هذه اللجنة قرابة عام الستكامل عملها -بحسب 

التقرير- وكان أحد االلتزامات الرئيسة التي تعهد بها الرئيس 

سيباستيان بينريا هو وضع دستور جديد للتخفيف من حدة 

األزمة االجتامعية التي شهدتها البالد يف نهاية عام 2019.

كام سينتخب شعب تشييل املحافظني ورؤساء البلديات يف 

11 أبريل. ويف الوقت نفسه، بدأت األحزاب السياسية إجراء 

وانتخابات  الرئاسية  االنتخابات  قبل  داخلية  أولية  انتخابات 

فائز  يظهر  مل  اآلن،  وحتى  نوفمرب.   21 يف  املزمعة  الربملان 

الحاسمة  الجولة  املقرر أن تُجرى  بينريا. ومن  واضح لخالفة 

لالنتخابات الرئاسية املحتملة يف 19 ديسمرب.
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انتخابات الرئاسة والهيئة الترشيعية يف بريو

التاريخ: 11 أبريل )نيسان(

ثالثة  بريو  دولة  أجرت  األخرية،  العامة  االنتخابات  منذ 

التي  الفساد  فضائح  من  سلسلة  بعد  الحكومة  يف  تغيريات 

النخب  يف  األمل  خيبة  وأدَّت  السياسية.  املؤسسة  هزت 

الجائحة  وتفيش  االقتصادية  باألزمة  مقرتنًة  للبالد  الحاكمة 

جدد.  سياسيني  قادة  عن  للبحث  الناخبني  دفع  إىل  املدمرة 

يحظى  إذ  مفتوحة:  الرئاسية  االنتخابات  توقُّعات  زالت  وما 

جورج فورسيث، نجم كرة القدم السابق، بدعم أقل من 20% 

يف استطالعات الرأي التي أجريت مؤخرًا، ومل يحصل أي من 

منافسيه الذين يزيد عددهم عن 10 مرشحني عىل أكرث من 

.10%

الواليات  وانتخابات حكام  الترشيعية  االنتخابات 

يف املكسيك

التاريخ: 6 يونيو )حزيران(

االقتصاد  وتراجع  كورونا  فريوس  تفيش  من  الرغم  وعىل 

املكسييك مبعدل قيايس يف العام املايض، يُحقق حزب »مورينا« 

الشعبوي الذي يتزعمه رئيس البالد، أندريس مانويل لوبيز 

الرأي قبل االنتخابات  أوبرادور قفزات قوية يف استطالعات 

 6 يف  إجراؤها  املزمع  الواليات  حكام  وانتخابات  الترشيعية 

الكونجرس  يونيو. ويسيطر حزب مورينا حاليًا عىل مجليس 

أغلبيته  الدفاع عن  الحزب  له، وسيمنح محاولة  املوالني  مع 

وما  بالتقشف  التزامه  يف  قدًما  امليض  عىل  القدرة  أوبرادور 

العمالقة  الحكومية  النفط  يبذله من جهود الستعادة رشكة 

أحزاب  وتُخطط  السابق.  »پرتوليوس مكسيكانوس« مجدها 

تحالف  لتشكيل  املكسيك  يف  الرئيسة  الثالثة  املعارضة 

عىل  وحزبه  ــرادور  أوب الرئيس  سيطرة  إلنهاء  مسبوق  غري 

الكونجرس.

االنتخابات الترشيعية يف األرجنتني

التاريخ: 24 أكتوبر )ترشين األول(

اختبار  أول  ستمثل  األرجنتني  يف  الترشيعية  االنتخابات 

سيايس كبري يواِجهه الرئيس ألربتو فرنانديز، الذي انخفضت 

كوفيد19-.  لجائحة  إدارته  بسبب  حاًدا  انخفاًضا  شعبيته 

وسيْنصبُّ الرتكيز يف االنتخابات الترشيعية عىل مدى الخسارة 

التي قد يتعرض لها االئتالف الحاكم يف مجلس الشيوخ وما 

املجلس  عىل  السيطرة  من  ستتمكن  املعارضة  كانت  إذا 

الترشيعي. وأوضح التقرير أن االنتخابات قد تؤدي إىل تعقيد 

جهود إعاقة اإلنفاق الحكومي وسط مفاوضات لسداد قرض 

بقيمة 45 مليار دوالر لصندوق النقد الدويل.

االنتخابات الرئاسية يف نيكاراجوا 

التاريخ: 7 نوفمرب )ترشين الثاين(

الوصول  أورتيجا  دانيال  الرئيس  سيحاول  نيكاراجوا،  ويف 

إىل واليته الرابعة عىل التوايل والخامسة بصفته رئيًسا للبالد 

يف أول انتخابات تجرى منذ اندالع سلسلة من االحتجاجات 

املستمرة ضد حكومته يف أبريل 2018. بينام تسعى املعارضة 

ملواجهة  واحد  مرشح  خلف  االتحاد  إىل  تاريخيًّا  املنقسمة 

أورتيجا.

االنتخابات العامة يف هندوراس

التاريخ: 28 نوفمرب )ترشين الثاين(

الختيار  هندوراس  ستجريها  التي  العامة  االنتخابات 

رئيس البالد وأعضاء الكونجرس. أعلن الرئيس خوان أورالندو 

هرينانديز، الذي واجه اتهامات بتزوير االنتخابات يف السباق 

ثالثة. ومن  الرتشح لوالية  أنه ال يعتزم  االنتخايب عام 2017، 

املقرر أن تنتخب األحزاب السياسية مرشحني يف االنتخابات 

التمهيدية يف 14 مارس.
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تسعى  إليه،  الوصول  وسهولة  الفضاء  تكلفة  تراجع  مع 

تنفيذ  إىل  املتحدة  والواليات  روسيا  مثل  التقليدية  القوى 

مشاريع أكرث طموحا واختبار التقنيات الناشئة.

للقوى  املنخفضة  التكاليف  تسمح  نفسه،  الوقت  ويف 

املتوسطة بدخول السباق، ودعم الربامج يف كل من الفضاء 

وعىل األرض.

ويف تتابع رسيع، وصلت 3 مركبات فضائية من اإلمارات 

 10 غضون  يف  املريخ  إىل  مؤخرا  املتحدة  والواليات  والصني 

أيام فقط.

وأصبحت اإلمارات خامس دولة تصل إىل الكوكب األحمر 

فرباير/شباط   9 يف  »أمل«  املدارية  املركبة  وصلت  عندما 

لدراسة األحوال الجوية عىل املريخ.

وأصبحت الصني بعد ذلك الدولة السادسة التي تصل إىل 

 10 يف  »تيانوين1-«  الفضاء  مركبة  وصلت  عندما  الكوكب 

فرباير/شباط.

ومن املقرر أيضا أن تهبط املركبة األمريكية الخامسة عىل 

املريخ يف 18 فرباير/شباط.

تصبح  أن  الصني  تأمل  العام،  هذا  من  الحق  وقت  ويف 

املريخ  سطح  عىل  سلس  بهبوط  تقوم  التي  الثالثة  الدولة 

وتنرش مركبة جوالة عىل الكوكب األحمر.

وستقوم مهمة »املريخ 2020« بالواليات املتحدة بالبحث 

عن عالمات عىل صالحية حياة امليكروبات عىل املريخ وإجراء 

وكذلك  املستقبل.  يف  املأهولة  للبعثات  األكسجني  اختبار 

املريخ  إىل  مهمة  إلطالق  األوروبية  الفضاء  وكالة  خططت 

بالتعاون مع »روسكوموس«، لكنهام أخرتا املهمة حتى نافذة 

اإلطالق يف عام 2022.

جيوبوليتيك الفضاء.. 
تراجع التكلفة يعزز 
https://bit.ly/2ZfrxlZالسباق نحو المريخ

الرابط

المصدر

الكاتب: سناب شوتس
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وأدى نضج التقنيات املتعلقة باملسبار واملركبات املدارية 

واملركبات الجوالة إىل إضفاء الطابع الدميقراطي عىل الوصول 

إىل الفضاء وخفض تكاليف برامج الفضاء، ما تسبب يف موجة 

قبل  من  أخرى  ووجهات  املريخ  إىل  البعثات  من  جديدة 

القوى العاملية واملتوسطة عىل حد سواء.

الفضايئ،  اإلطالق  عمليات  مزودي  من  كبري  عدد  وظهر 

وكذلك رشكات تصميم وتجميع املركبات الفضائية، عىل مدار 

الفضائية  البعثات  تكاليف  املاضية، ما قلل من  الـ 20 عاما 

للحكومات املهتمة باستكشاف الحدود النهائية للكون.

وأصبحت رشكة الفضاء األمريكية الخاصة »سبيس إكس«، 

رمزا لعمليات اإلطالق الرخيصة، لكن دخولها ساعد أيضا يف 

خفض التكاليف ملقدمي الخدمات التجارية اآلخرين.

وتنظر اإلمارات أيضا إىل شعبية برنامجها الفضايئ كوسيلة 

دفع  خالل  من  وتنافسية  ابتكارا  أكرث  العاملة  قوتها  لجعل 

مع  الصعبة  العلوم  يف  وظائف  وراء  السعي  إىل  اإلماراتيني 

تراجع أهمية النفط والغاز.

النسبية  السهولة  اإلمارايت  الفضاء  برنامج  مهمة  وتوضح 

لدخول املجال وتزايد عوملة صناعة الفضاء.

واستخدمت بعثة اإلمارات إىل املريخ صاروخا يابانيا وليس 

الحقيقية  الفضائية  القوى  عن  مييزها  ما  الخاص،  صاروخها 

مثل الصني والواليات املتحدة.

وتم تجميع املركبة املدارية املستخدمة يف مهمة اإلمارات 

الجامعات  قبل  من  كبري  بدعم  املتحدة،  الواليات  يف  أيضا 

والرشكات األمريكية.

»سبيس  من   »9 »فالكون  صاروخ  إطالق  تكلفة  وتبلغ 

إكس« حوايل 2600 دوالر لكل كجم.

الذي  يف«  »أتــاس  صــاروخ  فإن  ذلك،  من  النقيض  عىل 

الزمن، يكلف  صممته رشكة »لوكهيد مارتن« قبل عقد من 

نحو 8100 دوالر لكل كجم.

وتتوقع »سبيس إكس« أن يدفع صاروخ »فالكون هيفي« 

الخاص بها تكاليف اإلطالق لكل كيلوجرام إىل األسفل أكرث.

أيام  عليه  كان  مام  تعقيدا  أكرث  الفضاء  سباق  وأصبح 

والتقنيات  للفرص  الهائل  الحجم  بسبب  الباردة  الحرب 

الناشئة، خاصة للقوى العظمى مثل الواليات املتحدة والصني.

الرتكيز عىل  الباردة شديد  الحرب  الفضاء يف  وكان سباق 

استكشاف القمر، وكذلك تطوير تكنولوجيا األقامر الصناعية.

وبينام ال تزال برامج الفضاء الصينية واألمريكية تركز اليوم 

التسويق  يف  مكثف  بشكل  يبحث  كالهام  فإن  القمر،  عىل 

)مصطلح  املواقع«  يف  املوارد  و«استخدام  للفضاء  التجاري 

يشري إىل جمع ومعالجة وتخزين واستخدام املواد التي ُعرث 

عليها أو صنعت عىل أجرام فلكية بداًل من إحضار هذه املواد 

الفضاء  تطوير  نطاق  لتوسيع  وكالهام رضوري  األرض(،  من 

والتغلب عىل قيود اإلطالق.

الذي  »ناسا«،  لوكالة  التابع  »أرتيميس«  برنامج  ويسعى 

 ،2024 عام  بحلول  القمر  إىل  فضاء  رواد  إرسال  إىل  يهدف 

إىل بدء املزيد من األبحاث حول تطوير »استخدام املوارد يف 

املوقع« للمساعدة يف متكني البعثات املستقبلية إىل املريخ.

لتنفيذ  »ناسا«  لوكالة  التابع  املتجول  املسبار  ويخطط 

تجربة »استخدام املوارد يف املوقع« إلنتاج أكسجني عىل املريخ 

املأهولة  البعثات  لتزويد  ذلك  بعد  استخدامه  ميكن  بحيث 

املستقبلية، ورمبا كوقود دافع لرواد الفضاء العائدين.

تجميع  من  النهائية  املراحل  يف  أيضا  »ناسا«  ودخلت 

مركبتها الفضائية »ساييك«، املقرر إطالقها عام 2022، والتي 

ستستكشف كويكب »ساييك 16«، الذي يحتوي عىل رواسب 

أصبحت اإلمارات 

خامس دولة تصل 

إلى الكوكب األحمر
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من الحديد والنيكل.

مهمة  ابتكارات  املريخ  إىل  املأهولة  البعثات  وستتطلب 

مع تطبيقات مبارشة عىل األرض لحل تحديات تخص موطن 

الحياة واالستدامة واالتصاالت، ويعترب ذلك مجاال للمنافسة 

بني كل من الصني والواليات املتحدة لرتسيخ مكانتهام كقوى 

عظمى تقود العامل.

فضاء  سباق  إىل  أيضا  الفضاء  إىل  األسهل  الوصول  وأدى 

متوسط القوة.

ويشارك اإلماراتيون يف ذلك، إىل جانب العديد من الدول 

األخرى مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإيران.

ويركز برنامج الفضاء لكل دولة أيضا عىل التقنيات ذات 

الصواريخ  برامج  تدعم  أن  ميكن  التي  املزدوج  االستخدام 

والصناعات الدفاعية.

»رجب  الرتيك  الرئيس  كشف  اإلمارات،  تتفوق  ال  وحتى 

مدته  فضاء  برنامج  عن  فرباير/شباط   9 يف  أردوغان«  طيب 

10 أعوام.

اإلمارات  فيه  احتفلت  الذي  اليوم  نفس  يف  ذلك  وجاء 

بوصول بعثتها إىل املريخ.

لتنفيذ  الطموح  يف  مفرطا  هدفا  الرتيك  الربنامج  وحدد 

مهمة إىل القمر يف عام 2023.

تطوير  عىل  الجنوبية  كوريا  تعمل  نفسه،  الوقت  ويف 

وقت  يف  لها  صاروخ  أول  إلطالق  وتخطط  الثاين،  صاروخها 

الحق من هذا العام.

وعىل عكس اإلمارات، تأمل كوريا الجنوبية وتركيا وإيران 

جميعا يف تطوير الصواريخ محليا.

الفضائية  الصناعات  لتعزيز  جهدا  الطموح  هذا  وميثل 

الدفاعية  للصناعات  إطالق  كنظم  والستخدامها  املحلية 

الصاروخية.

برامج  بالتأكيد  وكلها  الفضائية،  برامجها  تطوير  ومع 

صالحة للتطبيقات التجارية، تلفت تلك الدول االنتباه والشك 

حول انتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لديها.

وسوف تركز الدول الغربية عىل إيران وتركيا أكرث من كوريا 

الجنوبية، لكن سيول ركزت بشدة عىل تطوير الصواريخ يف 

األعوام األخرية.

ويف يوليو/متوز 2020، أعلنت كوريا الجنوبية أنها حصلت 

الوقود الصلب  الواليات املتحدة الستخدام  عىل موافقة من 

إىل  نقلها  ميكن  تقنية  وهي  الفضائية،  اإلطــالق  ملركبات 

الصواريخ الباليستية.
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جاء  والــذي   ،1980 عام  االتحاد  حالة  عن  خطابه  يف   

وصف  و1979،   1973 عامي  يف  النفط  صدمات  أعقاب  يف 

التهديد  خطرية  بعبارات  كارتر«  »جيمي  األمرييك  الرئيس 

»أي  إن  قائال  األوســط،  الرشق  نفط  إىل  الوصول  بفقدان 

منطقة  عىل  للسيطرة  خارجية  قوة  أي  قبل  من  محاولة 

الخليج العريب ستعترب اعتداء عىل املصالح الحيوية للواليات 

املتحدة األمريكية، وسيتم صد مثل هذا الهجوم بأي وسيلة 

رضورية، مبا يف ذلك القوة العسكرية«.

كارتر«، وظل  باسم »عقيدة  التعهد معروفا  وأصبح هذا 

سمة مميزة لسياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط منذ 

ذلك الحني.

ويف وقت ترصيح »كارتر«، كانت الواليات املتحدة تعتمد 

مالمح السياسة 
األمريكية الجديدة

https://fam.ag/3k8OS2pفي الخليج 

الرابط

المصدر

كتب املحلل السيايس »كريس موريف« مقاال يف مجلة »فورين أفريز« عن سياسة أمريكا يف منطقة الرشق األوسط قائال أن 

سياسة أمريكا يف الرشق األوسط عفا عليها الزمن وخطرية وأن الوضع الحايل يف املنطقة يتطلب نهج جديد مع الخليج يف ظل 

اإلدارة الجديدة للبيت األبيض فإىل التفاصيل :

الكاتب: كريس مورفي   
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بشكل كبري عىل واردات النفط لتزويد اقتصادها بالطاقة، 

وكانت %29 من احتياجات الواليات املتحدة النفط تأيت من 

الخليج العريب.

وحتى بعد عقدين من الزمن، مل يتغري يشء يذكر، ففي 

عام 2001، كانت الواليات املتحدة ال تزال تستورد %29 من 

احتياجاتها النفطية من الخليج.

لكن الوضع مل يعد كذلك اآلن.

واليوم، تنتج الواليات املتحدة نفس القدر من النفط الذي 

تحصل عليه من الخارج، وتستورد %13 فقط من احتياجاتها 

النفطية من دول الخليج.

أكرث  املكسيك  من  نفطا  اآلن  املتحدة  الواليات  وتستورد 

مام تستورده من السعودية.

بـ«عقيدة  يسمى  ما  وراء  املنطقي  األساس  أن  وبالرغم 

كارتر« قد عفا عليه الزمن، إال أنه يستمر يف تشكيل سياسة 

الواليات املتحدة تجاه الخليج، وهو رمز لفشل أوسع لسياسة 

للمصالح  األوسع  بالتغيريات  اللحاق  يف  املتحدة  الواليات 

األمريكية يف املنطقة منذ الثامنينيات.

االعــرتاف  بايدن«  »جو  األمرييك  الرئيس  عىل  ويجب 

املتحدة مع  الواليات  الجديد وإعادة ضبط عالقات  بالواقع 

الخليج بطريقة تعزز القيم األمريكية، وتبقي واشنطن بعيدة 

األولوية  وتعطي  الرضورية،  غري  الخارجية  التشابكات  عن 

للسالم واالستقرار اإلقليميني.

بني  قوية  لعالقات  األسباب  من  يحىص  ال  عدد  ويوجد 

الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

رسمية  عالقات  إلقامة  واإلمارات  البحرين  قرارات  وتعد 

مع إرسائيل عالمة واضحة عىل الدور اإليجايب الذي ميكن أن 

متارسه هذه الدول.

يف  التوسط  يف  قوية  أدوارا  ــامن  وُع الكويت  وتلعب 

النزاعات اإلقليمية.

وال تزال رشاكات الواليات املتحدة يف »مكافحة اإلرهاب« 

من  بالرغم  حاسمة،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع 

مساوئها، ألن هذه الحكومات غالبا ما يكون لديها معلومات 

االستخبارات  تستطيع  ال  التي  املتطرفة  الشبكات  عن 

األمريكية جمعها مبفردها.

وتعمل الواليات املتحدة عىل توسيع عالقاتها الشعبية مع 

املنطقة.

واليوم، يدرس عرشات اآلالف من الطالب من الخليج يف 

الكليات والجامعات األمريكية.

لحلفائها  توضح  أن  املتحدة  الواليات  عىل  يجب  لذلك 

ولكن  املنطقة  من  االنسحاب  ليس  هدفها  أن  الخليجيني 

املتحدة  الواليات  بني  واستقرارا  موضوعية  أكرث  صلة  إنشاء 

ومجلس التعاون الخليجي.

لكن الوقت قد حان لالعرتاف بوجود خلل مركزي يف نهج 

الواليات املتحدة الحايل تجاه الخليج.

الخليجي من  التعاون  لدول مجلس  أهم هدفني  ويبقى 

هذه العالقة هام الحفاظ عىل املساعدة العسكرية األمريكية 

األمرييك  الصمت  عىل  والحفاظ  بالوكالة  اإلقليمية  للحروب 

بشأن القمع الذي يطغى عىل السياسة الداخلية.

نفسها  الخليجي  التعاون  لكن ذلك سيدمر دول مجلس 

عىل املدى الطويل.

ويجب أن يكون هدف الواليات املتحدة هو استبدال هذا 

يدعم حكومات مرنة وخليجا  بنظام جديد  املعيب  األساس 

الذي  املستقبل  ويتبنى  وطنية  باقتصاديات  مليئا  مساملا 

يدعي قادة مثل ويل العهد السعودي »محمد بن سلامن« أن 

منطقة الخليج تبحث عنه.

وال بد أن تنبني العالقة بني الواليات املتحدة والخليج عىل 

والدبلوماسية، بدال من مجرد رشاكات  االقتصادية  العالقات 

الواليات املتحدة  بالفائدة عىل مصالح  أمنية، وهو ما يعود 

والرشق األوسط معا.

تجنب الحروب بالوكالة

ولتنفيذ ذلك فإن الخطوة األوىل هي أن تنفصل الواليات 

املتحدة عن حروب الدول الخليجية بالوكالة مع إيران.

للواليات  خصم  هي  اإليرانية  الحكومة  فإن  وبالتأكيد 

املتحدة، لكن سلسلة الرصاعات الساخنة والباردة يف املنطقة، 
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يف العراق ولبنان وسوريا واليمن، عملت ببساطة عىل تعزيز 

نفوذ إيران وخلق مستويات كارثية من املعاناة اإلنسانية.

أماكن مثل  التدخل يف  الرتاجع األمرييك عن  وال شك أن 

سوريا واليمن سيسبب ذعرا فوريا يف الخليج.

بأن  الخاطئ  لالعتقاد  الهائلة  التكاليف  فإن  ذلك،  ومع 

النتائج بشكل غري مبارش يف  الواليات املتحدة ميكنها توجيه 

سوريا واليمن باتت واضحة متاما.

ويف كال املرسحني، مل يكن التدخل العسكري الفاتر واملرتدد 

للواليات املتحدة كبريا مبا يكفي لقلب املوازين، وخدم بدال 

من ذلك متديد الرصاعات.

وتعاين واشنطن من ثقة متغطرسة يف قدرتها عىل تحقيق 

أهداف سياسية من خالل التدخالت العسكرية.

للمغامرات  أهمية  األكرث  التأثري  كان  ذلك،  من  وبدال 

الحروب  تأجيج  هو  األوسط  الرشق  يف  األخرية  األمريكية 

الدامئة التي تشجع الجامعات املتطرفة وتسمح بنمو املشاعر 

املعادية ألمريكا.

تحتفظ  أن  يجب  املتحدة  الواليات  أن  من  وبالرغم 

برشاكاتها األمنية مع دول الخليج، إال أن البصمة األمريكية 

يجب أن تكون أقل.

عىل  قادرة  املتحدة  الواليات  كانت  الخليج،  حرب  وقبل 

حامية مصالحها يف املنطقة بدون قواعد عسكرية ضخمة يف 

من  مليارات  وبدون  والسعودية،  وقطر  والكويت  البحرين 

مبيعات األسلحة السنوية لهذه الدول نفسها.

لو  واشنطن كام  الخارجية يف  السياسة  ويترصف مجتمع 

أن هذا الوجود العسكري الضخم أصبح اآلن إلزاميا لحامية 

 11 بعد  إال  كذلك  يكن  مل  أنه  بالرغم  األمريكية،  املصالح 

سبتمرب/أيلول.

بعيدا  الرتكيز  يحول  ما  كثريا،  األمريكية  القواعد  وتكلف 

عن املسارح ذات األهمية املتزايدة مثل أفريقيا وآسيا.

للضغط  العسكرية  القواعد  تستغل  الدول  هذه  إن  بل 

عىل الواليات املتحدة لغض الطرف عن االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان خشية أن تعرض االنتقادات وجود القوات 

للخطر.

إليران  دعاية  ومصدر  عسكرية  كأهداف  القواعد  وتربز 

وتنظيمي »القاعدة« و«الدولة اإلسالمية«.

وبينام يجري وزير الدفاع األمرييك »لويد أوسنت« مراجعة 

عاملية للوضع العسكري للواليات املتحدة، يجب عىل إدارة 

يف  العسكرية  قواعدها  تقليص  يف  بجدية  التفكري  »بايدن« 

املنطقة.

وستكون إعادة النظر يف تكاليف ومزايا تأسيس األسطول 

الهائلة  البصمة  البحرين بداية جيدة، حيث إن  الخامس يف 

للواليات املتحدة أصبحت مشكلة أكرث منها حال.

أخريا، بالرغم أن الواليات املتحدة يجب أن تستمر يف بيع 

املعدات العسكرية لرشكائها، يجب عىل واشنطن التأكد من 

أنها تبيع أسلحة دفاعية حقيقية.

واليوم، يتم استخدام الكثري من األسلحة األمريكية بشكل 

غري مسؤول يف انتهاكات للقانون الدويل.

وتلعب بعض الصفقات، مثل بيع طائرات »ريرب« بدون 

تغذية  اإلعالن عنها مؤخرا لإلمارات، دورا يف  تم  التي  طيار 

سباق تسلح إقليمي يتعارض مع املصالح األمنية األمريكية.

ومع تراجع الواليات املتحدة عن بيع أنظمة ذات قدرات 

هجومية أكرث، يجب أن تظل الواليات املتحدة عىل استعداد 

حان االعتراف بوجود 

خلل مركزي في نهج 

الواليات المتحدة 

الحالي تجاة الخليج
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لتقديم أسلحة دفاعية أكرث تقدما، مثل صواريخ »ثاد«، التي 

تناسب التهديدات األمنية الحقيقية يف الخليج.

وإذا فعلت واشنطن ذلك، فستشتيك السعودية واإلمارات 

حتام من أن الواليات املتحدة تتخىل عنهام ومتكن إيران.

وستكون مهمة إدارة »بايدن« إقناعهام بوجود بديل عن 

املنافسة العسكرية التي ال تنتهي مع طهران.

وميكن لحوار أمني إقليمي يشمل جميع األطراف أن يحل 

محل سباق التسلح والحروب بالوكالة.

عن  البعد  كل  بعيد  لكنه  خيال،  وكأنه  هذا  يبدو  وقد 

وميكن  أعــوام،  منذ  تظهر  الحوار  هذا  بذور  وكانت  ذلك. 

تبدأ يف  أن  األمريكية  للقيادة 

لالنفراجة  اسرتاتيجية  إنشاء 

املنشودة.

ــات  ــوالي ال أن  وبــالــرغــم 

متنح  أن  ينبغي  ال  املتحدة 

السعوديني  أو  اإلمــاراتــيــني 

اتفاقية  عىل  »الفيتو«  حق 

فإن  إيران،  مع  ثنائية  نووية 

شأنه  من  اإلقليمي  الحوار 

دول  بني  تقاربا  يحدث  أن 

املتحدة  والــواليــات  الخليج 

إيران،  تجاه  السياسة  بشأن 

ومن املرجح أن يعطي مجلس 

مساهمة  الخليجي  التعاون 

أكرب يف أي اتفاق مستقبيل.

اختبار إزالة التصعيد

استعداد  الختبار  أفضل  وضع  يف  »بايدن«  إدارة  وتعد 

املنطقة لهذا النوع من التهدئة يف اليمن.

املتحدة  الواليات  دعم  إلنهاء  »بايدن«  إدارة  وسعت 

لدعم  جديد  خاص  مبعوث  وتعيني  الهجومية  للعمليات 

عملية السالم التابعة لألمم املتحدة.

يف  السالم  نحو  طريق  إيجاد  من  واشنطن  متكنت  وإذا 

اليمن، حيث تتعايش حكومة مينية واسعة بعد »هادي« مع 

القادة الحوثيني بينام تعيد البالد بناء نفسها مبساعدة دولية، 

فقد يكون ذلك دليال عىل مفهوم الحوار األوسع.

لرشكاء  بشدة  جذابا  التصعيد  وقف  يكون  أن  ويجب 

الواليات املتحدة يف الخليج.

الدول ستحتاج  النفط أن هذه  انخفاض عائدات  ويعني 

اإلصالحات  االستثامر يف  بني  اتخاذ خيارات صعبة  إىل  قريبا 

االقتصادية وخوض الحروب يف الدول األجنبية.

وبالنظر إىل هذه الرصاعات املستمرة وسيطرة الدولة عىل 

االقتصادات املحلية، فإن جذب االستثامر األجنبي إىل املنطقة 

هو درب من الخيال إىل حد كبري. 

أكرث  اتفاقا  تقود  أن  أيضا  املتحدة  الواليات  عىل  ويجب 

صعوبة مع دول الخليج بشأن 

قضايا حقوق اإلنسان.

هــجــامت  أعـــقـــاب  ويف 

ــرامـــب« عىل  تـ ــد  ــالـ »دونـ

األمريكية،  الــدميــقــراطــيــة 

بالنسبة  املهم  من  سيكون 

حديثه  يطابق  أن  لـ«بايدن« 

والحقوق  القانون  سيادة  عن 

الداخل  يف  بأفعال  املدنية 

والخارج.

املتحدة  الواليات  ــام  وأم

بناء  إلعـــادة  صعب  عمل 

العاملية  التجارية  عالمتها 

للدميقراطية،  راعية  كدولة 

الذي ال يسمع وال يرى أي رش يف  نهج واشنطن  إنهاء  لكن 

الخليج سيساعد عيل ذلك.

ومع ذلك، يجب أن تكون محادثة الواليات املتحدة مع 

دول الخليج حول حقوق اإلنسان واقعية.

عشية  بني  حديثة  دميقراطيات  البلدان  هذه  تصبح  ولن 

وضحاها.

االستثامر  تريد حقا جذب  الخليج  كانت دول  إذا  ولكن 

الوحشية  القمعية  للحمالت  تتصدى  أن  فعليها  األجنبي، 

سيادة  »غياب  حالة  تحجم  وأن  املعارضة  ضد  املستمرة 

القانون«.

تعاني واشنطن من 
ثقة متغطرسة في 
قدرتها على تحقيق 
أهداف سياسية 
من خالل التدخالت 

العسكرية

23العدد الثالث عر فراير 2021

شؤون خليجية



طاملا  الجاد  األجنبي  االستثامر  وصول  املحتمل  غري  ومن 

تعذب هذه الدول السجناء السياسيني، وتحافظ عىل »نظام 

ويضايق  السفر،  عىل  املرأة  قدرة  من  يحد  صارم  وصاية« 

املعارضني يف الخارج باستمرار.

توسيع  إىل  ينظروا  أن  الخليج  قادة  عىل  يجب  برصاحة، 

الحقوق السياسية عىل أنها قضية وجودية.

ويجب عىل الواليات املتحدة أن تساعد هذه األنظمة عىل 

فهم أن الصفقة االجتامعية القامئة منذ فرتة طويلة واملتمثلة 

يف »ال متثيل سيايس مقابل ال رضائب« ال ميكن أن تستمر.

فلن  النفط،  عائدات  يفوق  السكاين  النمو  ألن  ونظرا 

تتمكن العائالت املالكة قريبا من تحمل هذا النهج.

ومبجرد ضمور اإلعانات واستمرار القمع، ستندلع عاصفة 

من االضطرابات الكارثية.

الخليج  الحظ، هناك مناذج لإلصالح املحدود يف  ولحسن 

ميكن أن تساعد.

وينتخب الكويتيون، عىل سبيل املثال، برملانا يحافظ عىل 

بعض االستقاللية عن التاج املليك.

وبالرغم أن هذا بعيد كل البعد عن الدميقراطية التشاركية 

الحديثة، إال أنه يوفر بعض النقاط اإلرشادية التي ميكن أن 

تنظر إليها األنظمة األكرث قمعا.

ال داعي للحرب الباردة

بعض  يجادل  سوف  الجديد،  املسار  هذا  متابعة  ويف 

نحو  »بايدن«  إدارة  دفعت  إذا  بأنه  الراهن  الوضع  مؤيدي 

الخليج  قادة  يبتعد  إيران، فسوف  مع  للغاية  صفقة صعبة 

عن الواليات املتحدة ويتجهون نحو الصني أو روسيا.

سوء  عىل  تلعب  حجة  وهي  مضللة،  الحجة  هذه  لكن 

االصطفاف  عن  االستغناء  إمكانية  أوال  أمرين،  تقدير 

وروسيا  الصني  واستعداد  املتحدة  الواليات  مع  العسكري 

لتسخري إمكاناتهام يف الرشق األوسط.

الكثري  روسيا  لدى  فليس  الباردة،  الحرب  ليست  هذه 

عامليا،  النفط  استخدام  تراجع  ومع  املنطقة،  يف  لتقدمه 

ستتنافس موسكو حتام مع دول الخليج عىل املشرتين.

وبالرغم أن الصني ستواصل البحث عن فرص اقتصادية يف 

املنطقة، إال أنها لن تكون راغبة يف لعب دور أمني حقيقي 

يف أي وقت يف املستقبل القريب.

خليجية  لدولة  املساعدة  الصينية  البحرية  تقدم  ولن 

تتعرض للهجوم.

السعوديون  أو  اإلماراتيون،  أو  البحرينيون،  هدد  وإذا 

بالتحول إىل قوى أخرى، ميكن لواشنطن أن ترتكهم يحاولون.

وبشكل عام، أصبحت السياسة الخارجية للواليات املتحدة 

بالية بشكل خطري، وقد أصبحت مثل آلة تم ضبطها لعزف 

أغنية مل تعد األوركسرتا تؤديها عىل اإلطالق.

حيث  متسقة،  غري  الخليج  يف  األمريكية  السياسة  وتبدو 

تغريت مصالح الواليات املتحدة ولكن سياستها مل تتغري.

ولدى »بايدن« فرصة إلعادة ضبط رشاكات واشنطن مع 

دول الخليج.

احتجاجا  تثري  وسوف  ومؤملة  صعبة  املهمة  وستكون 

حيث  للطرفني،  مفيدا  سيكون  الناتج  النظام  لكن  شديدا، 

من  الخليج  دول  يقرب  بينام  األمريكية  املصالح  سيعزز 

املستقبل الذي يزعمون أنهم يطمحون إليه.

وكام يقال: »من أراد الورود فعليه أوال أن يتجاوز الشوك«.

ال تزال شراكات 
الواليات المتحدة في 
»مكافحة اإلرهاب« 

مع دول الخليج 
حاسمة بالرغم من 

مساوئها
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الرئيس  قرار  األمريكية  اإلدارة  ألغت  ذلك،  غضون  ويف 

إرهابية  منظمة  الحوثيني  تصنيف  ترامب«  »دونالد  السابق 

أجنبية.

صفقات ضخمة متعرثة

الخارجية  وزارة  جمدت  املايض،  الثاين  يناير/كانون  يف 

ــارات  اإلم إىل  األسلحة  مبيعات  من  العديد  األمريكية 

األشهر  يف  الصفقات  هذه  عىل  املوافقة  بعد  والسعودية 

األخرية من إدارة »ترامب«.

وتشمل مبيعات األسلحة تلك ما قيمته 478 مليون دوالر 

السعودية يف  استخدمتها  والتي  بدقة،  املوجهة  الذخائر  من 

املستوى  عالية  متطورة  أسلحة  أنظمة  إىل  باإلضافة  اليمن، 

لإلمارات.

https://bit.ly/3jMIyxv

المصدر

الرابط

إدارة  واصلت  إذا  للسالح  بديلة  إىل مصادر  واإلمارات  السعودية  تسعى  أن  املرجح  من 

الرئيس األمرييك »جو بايدن« إلغاء شحنات األسلحة إىل دول الخليج العريب.

حيث أعلن يف أول خطاب رئييس للسياسة الخارجية يف 4 فرباير/شباط الجاري، عن وقف 

واشنطن  إن  أيًضا  وقال  اليمن،  يف  واإلمارايت  السعودي  للتدخل  األمرييك  العسكري  الدعم 

ستنهي مبيعات األسلحة الهجومية التي ميكنهم استخدامها لتنفيذ عمليات يف اليمن، لكنه مل 

يحدد األسلحة التي سيتم حظرها.

كام أعلن »بايدن« عن تعيني مبعوث جديد لليمن، هو الدبلومايس املخرضم »تيمويث ليندركينج«، الذي سيساعد يف العملية 

الدبلوماسية التي تقودها األمم املتحدة إلنهاء الحرب األهلية بني جامعة الحويث والرئيس املعرتف به دولًيا »عبد ربه منصور 

 
ً
بدائل السعودية واإلمارات ردا

على إلغاء بايدن صفقات األسلحة
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ومل توضح إدارة »بايدن« بعد ما تعنيه بأنظمة األسلحة 

دقيقة  للذخائر  املنتجة  »ريثيون«  رشكة  لكن  »الهجومية«، 

التوجيه قالت إنها تتوقع حظر الذخائر عىل األقل.

وأكدت كل من إدارة »بايدن« والقيادة املركزية األمريكية 

مع  التعاون  ستواصل  املتحدة  الواليات  أن  »سنتكوم«، 

اإلمارات والسعودية يف عمليات مكافحة اإلرهاب يف اليمن 

والتي تستهدف تنظيمي »الدولة اإلسالمية« و«القاعدة«، كام 

ستستمر االستخبارات الدفاعية ومبيعات األسلحة والتعاون.

وبالرغم من التكاليف االقتصادية املحتملة عىل الرشكات 

األمريكية، ستظل حقوق اإلنسان واالستخدام النهايئ لألسلحة 

لكل  واشنطن  الرئيسية يف حسابات  العوامل  من  األمريكية 

من صفقات األسلحة الحالية واملستقبلية مع دول الخليج.

وعززت انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها السعودية 

للرصاع  اإلقليمية  املسارح  يف  سلوكهام  عن  فضالً  واإلمارات، 

الكونجرس  الحزبني يف  اليمن وليبيا، دعاًم من  بالوكالة مثل 

ملراجعة عالقات واشنطن مع الرياض وأبوظبي.

وستستمر هذه الديناميكيات يف إعاقة صفقات األسلحة 

ومع  الخليج،  يف  وحلفائها  املتحدة  الواليات  بني  املستقبلية 

ذلك، من املرجح أن يوازن البيت األبيض بني سياسته الناشئة 

الدوالرات  مليارات  قيمتها  تبلغ  التي  الحالية  والصفقات 

وتأثري خسارتها عىل وظائف الدفاع األمريكية.

إىل  اإلشارة  الجديدة  اإلدارة  تريد  ال  ذلك،  عىل  وعالوة 

أنها تقلص دعمها للسعودية واإلمارات، وكالهام من حلفاء 

مواجهة  يف  سيام  ال  طويلة،  فرتة  منذ  املتحدة  الواليات 

املضايقات اإليرانية يف املنطقة.

تراجع عن إرث »ترامب«

اإلمارات  إىل  األسلحة  لبيع  املجمدة  الصفقة  قيمة  تبلغ 

مقاتلة متطورة من  مليار دوالر وتشمل طائرات  حوايل 23 

الدفاعية  العالقات  تعاظم  الصفقة  وتعكس   ،»F-35« طراز 

بني الواليات املتحدة واإلمارات، حيث منحت إدارة »ترامب« 

تطبيع  عىل  كمكافأة  املتطورة  املقاتالت  هذه  ــارات  اإلم

أبوظبي مع إرسائيل.

تزال حريصة  التطبيع، كام ال  أيضا  إدارة »بايدن«  تدعم 

عىل عالقات وثيقة مع اإلمارات، التي تعمل كقاعدة رئيسية 
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كرشيك  وكذلك  الخليج،  يف  األمريكية  العسكرية  للعمليات 

وثيق يف مكافحة اإلرهاب يف اليمن.

العسكري  الدعم  إلنهاء  الكونجرس  صوت   ،2018 يف 

اليمن وسط تصاعد الغضب  األمرييك للحملة السعودية يف 

الصحفي »جامل خاشقجي«، كام حاول  اغتيال  العام بشأن 

دوالر  مليارات   8 بقيمة  أسلحة  نقل  منع  أيًضا  الكونجرس 

إىل اإلمارات والسعودية يف مايو/أيار 2019، لكن »ترامب« 

تجاوز هذا املنع.

البدائل املتاحة

ميكن أن تعمل اململكة املتحدة وفرنسا كموردين بديلني 

إذا فقدت اإلمارات والسعودية إمكانية الوصول إىل أنظمة 

باريس ولندن  تتمتع كل من  أمريكية معينة، حيث  أسلحة 

بعالقات دفاعية طويلة األمد مع الرياض وأبوظبي، كام أنهام 

مل يشريا بعد إىل استعدادهام التخاذ خطوات مامثلة للواليات 

املتحدة يف منع نقل األسلحة إىل دول الخليج بسبب سلوكها 

يف اليمن.

األسلحة  أنظمة  من  عدًدا  وأبوظبي  الرياض  وتستخدم 

التي صنعتها اململكة املتحدة وفرنسا، وعىل سبيل املثال، فإن 

الجوية اإلماراتية والسعودية متتلك طائرات »مرياج  القوات 

الربيطانية  تايفون«  »يوروفايرت  وطائرات  الفرنسية   »2000

عىل التوايل.

وكانت كل من لندن وباريس عىل استعداد ملواصلة بيع 

األسلحة إىل السعودية بعد اغتيال »خاشقجي«، بالرغم من 

كال  يف  واالحتجاجات  اإلنسان  حقوق  جامعات  انتقادات 

البلدين األوروبيني.

إنهاء صفقات األسلحة  بيان »بايدن« األخري بشأن  وبعد 

الهجومية، قالت اململكة املتحدة إنها ستواصل بيع األسلحة 

إىل السعودية بناًء عىل متطلبات الرتخيص الربيطانية الحالية.

كام نجت مبيعات األسلحة الربيطانية مؤخرًا من تحديات 

صادرات  وجيزة  لفرتة  أوقفت  التي  الربيطانية  املحكمة 

األسلحة إىل الرياض يف عام 2019.

وقد تبني أبوظبي والرياض أيًضا عىل عالقاتهام الدفاعية 

القيام بذلك قد يؤثر  أن  بالرغم  الصني وروسيا،  الناشئة مع 

عىل عالقاتهام الدبلوماسية مع الواليات املتحدة، التي ستظل 

املورد الرئييس لألسلحة للدولتني الخليجيتني.

وتحاول كل من الصني وروسيا الوصول إىل عقود األسلحة 

املربحة للرياض وأبوظبي، وقد باعت الصني بالفعل طائرات 

تطور  إنها  يقال  كام  واإلمارات،  السعودية  من  لكل  مسرية 

نظاًما صاروخيًا باليستيًا مع اإلمارات.

يف غضون ذلك، زعمت روسيا أن اإلمارات أبدت اهتامًما 

عرضت  كام  املايض،  يف  الروسية  »سو57-«  الشبح  باملقاتلة 

الخليج  دول  عىل   »S-400« الصاروخي  نظامها  موسكو 

العربية املختلفة، مبا يف ذلك السعودية.

ومع ذلك، قد تحرض مبيعات األسلحة الصينية والروسية 

مؤخرًا  املتحدة  الواليات  فرضت  حيث  مضاًدا،  أمريكيًا  رًدا 

بالرغم  الرويس،   »S-400« نظام  لرشائها  تركيا  عقوبات عىل 

أنها مل ترش إىل أن الطائرات املسرية الصينية أو حتى برنامج 

مستوى  إىل  يرقى  الصيني  السعودي  الباليستية  الصواريخ 

القلق الذي تسببه أنظمة األسلحة املتقدمة رفيعة املستوى 

.»S- 400« مثل

تبلغ قيمة الصفقة  
المجمدة لبيع 

األسلحة لإلمارات 
23 مليار دوالر
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كان إلدارة الرئيس باراك أوباما هدف أسايس يف الرشق 

ال  فهي  نووية.  قوة  إيران  تصبح  أن  تريد  تكن  مل  األوسط: 

تريد أن تجرب إرسائيل عىل توجيه رضبة استباقية ضد إيران 

إرسائيل.  ضد  إيران  بنوايا  العلني  الترصيح  بدافع   ، نووية 

السعودية  العربية  اململكة   - املنطقة  أمريكا يف  كان حلفاء 

واإلمارات العربية املتحدة ، من بني آخرين - خائفني من أن 

إدارة  وكانت  التبعية.  تجربهم عىل وضع  قد  النووية  إيران 

أوباما ، املكرسة لفك االرتباط العسكري عن املنطقة ، تخىش 

أنه لتهدئة املخاوف اإلقليمية ، يتعني عىل الواليات املتحدة 

مع   ، الناشئة  اإليرانية  القوة  ضد  عسكري  بعمل  القيام 

عواقب وخيمة.

مبوجبها  توافق  إيران  مع  اتفاقية  أوباما  إدارة  أعدت 

مبراقبة  والسامح  النووية  أسلحتها  برنامج  وقف  عىل  إيران 

فنية دولية للربنامج. كان ضمنيًا يف االتفاقية أنه إذا امتثلت 

إيران لرشوط الصفقة ، فستظهر اتفاقيات أوسع ، مام يسمح 

إليران بتطبيع عالقاتها مع العامل الخارجي وزيادة رفاهيتها 

االقتصادية.

تم انتقاد االتفاقية يف ذلك الوقت لثالثة أسباب. 

استراتيجية 
أمريكا في إيران

https://bit.ly/3pQy8y6

الرابط

المصدر

الكاتب: جورج فريدمان 
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أوالً ، كانت إيران قادرة عىل السامح بعمليات التفتيش 

والتهرب منها ، من خالل تغيري موقع الربنامج النووي. متتلك 

إخفاء  ميكن  حيث  واألنفاق  الكهوف  من  العديد  إيــران 

املنشآت  عىل  التفتيش  عمليات  وتركز  النووية.  األنشطة 

بعبارة  الدولة.  رقعة  واتساع  املفتشني  قلة  بسبب  املعروفة 

 ، به  التفتيش هي ضامن موثوق  أن عمليات  يبدو   ، أخرى 

لكن موثوقيتها بطبيعتها غري مؤكدة. 

ثانيًا ، مل يتطرق االتفاق إىل عالقات إيران مع دول أخرى 

يف املنطقة ، والتي نفذت إيران ضدها عمليات رسية وعلنية. 

أو  لبنان  أو  سوريا  يف  إيران  ضد  شيئًا  تفعل  مل  فهي  لذلك 

اليمن ، ومل تفعل شيئًا حيال زعزعة استقرار إيران ورضباتها 

ضد دول أخرى ، مثل هجومها عىل مصفاة سعودية. 

أخريا، مل يتطرق إىل برنامج الصواريخ اإليراين ، الذي يبدو 

إذا  متعددة.  وحموالت  نطاقات  ذات  صواريخ  يتضمن  أنه 

نووية  قدرة  ذي  املدى  متوسط  صاروًخا  تبني  إيران  كانت 

، فهناك لغز. إذا كانت إيران تتخىل عن  البعض  ، كام زعم 

الشحيحة عىل هذه  املوارد  تنفق  فلامذا   ، النووي  برنامجها 

األنواع من الصواريخ؟

 ، أن كل هذه قضايا مهمة  أوباما هو  إدارة  كان موقف 

لكن التوصل إىل تفاهم طويل األمد مع إيران يتطلب نهًجا 

دفعة  يشء  كل  إىل  املتحدة  الواليات  سعت  إذا  تدريجيًا. 

الحوافز  استخدام  الهدف  وكان   ، شيئًا  تحقق  فلن   ، واحدة 

النهج  إن  منتقدوه  وقال  األمام.  إىل  إيران  لدفع  االقتصادية 

 ، أمام عمليات هجومية خطرية  الباب مفتوحا  ترك  الصبور 

 ، سياسيا  هدفا  حتام  ستصبح  االتفاقية  حامية  أن  مبا  وأنه 

فإن اإلجراءات اإليرانية التي تنتهك املصالح األمريكية ولكن 

ليس االتفاق سيتم التغايض عنها بأمل الحفاظ عىل األسلحة 

كال  من  تقدميها  يجب  حجج  هناك  كانت  صفقة.  النووية. 

ضد  الضامنات  أن  كانت  األساسية  القضايا  لكن   ، الجانبني 

وأن  أدائها  يف  مؤكدة  غري  كانت  النووي  الربنامج  استمرار 

االتفاقية تركت إليران فرًصا غري نووية مهمة.

ترامب  لدونالد  االنتخابية  الحملة  عنارص  أحد  كان 

واحد  جانب  من  أرص  اإليــراين.  النووي  لالتفاق  معارضته 

الصواريخ  إىل  النووية  األسلحة  تتجاوز  االتفاقية  أن  عىل 

العالقات  من  ملزيد  استخدام حافز  وبدالً من  تطلقها.  التي 

إزالتها  وجعل  إيران  عىل  كبرية  عقوبات  فرض   ، االقتصادية 

هو الحافز. مبعنى آخر ، حيث سعى أوباما ليس إىل إضعاف 

 ، املطروحة  القضية  عىل  كليًا  الرتكيز  ولكن  اقتصاديًا  إيران 

اختار ترامب إضعاف إيران اقتصاديًا من أجل توسيع أهداف 

االتفاقية لتشمل الصواريخ.

سعى ترامب أيضا لتقليل العمليات الخارجية إليران، أو 

العالقات،  نظام  دعم  خالل  من  التكلفة،  زيادة  األقل  عىل 

إىل  التوسع  و  املتحدة  العربية  واإلمارات  إرسائيل  من  بدءا 

بلدان أخرى ، التي تم تصميمها لكل من إيران عزل والحد 

من قدرته عىل اللعب من دولة عربية ضد أخرى. مع نهاية 

موقف  تغري  ومعها  املنطقة  خريطة  تغريت   ، ترامب  إدارة 

عداء  وتوطد   ، حاد  انحدار  حالة  يف  اقتصادها  كان  إيران. 

والتكاليف  االئتالفات  بني  أنه  االفرتاض  وكان   ، العريب  العامل 

والعسكرية  السياسية  العمليات  ستنخفض   ، االقتصادية 

بوضوح.  بعد  يتضح  مل  أمر  ، وهو  العريب  العامل  اإليرانية يف 

ال يمكن للواليات 
المتحدة أن تكون 

غير مبالية بالمنطقة 
ألنها جزء استراتيجي 

من أوراسيا
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يف  السياسية  االضطرابات  ودرجة  االقتصادي  الضعف  لكن 

إيران واضحان.

عارض جو بايدن سياسة ترامب تجاه إيران ، كام خاض 

سياسيًا.  بعًدا  التحول  أعطى  هذا  كل  أوباما.  ضد  ترامب 

فضل ترامب اإلجراءات التي اتخذها ، لكنه رحب بها أيًضا 

باعتبارها هجوًما عىل موقف أوباما. وباملثل ، يف حني أننا ال 

منلك إحساًسا واضًحا باسرتاتيجية بايدن تجاه إيران ، إال أن 

لديه واجبًا سياسيًا لرفض سياسة ترامب.

جذريًا  مختلف  مكان  الحايل  الوقت  يف  األوسط  الرشق 

عام كان عليه يف قرار أوباما أو ترامب. كان التحالف الذي 

تم تشكيله يتمتع مبصادقة أمريكية ، حتى لو كانت آليات 

القوى املحلية. ولكن اآلن يجب  الخلق يف األساس يف أيدي 

النووي  االتفاق  فقط  ليس  االعتبار  يف  يأخذ  أن  بايدن  عىل 

بها  شكل  التي  الطريقة  عىل  اآلثــار  أيًضا  ولكن   ، وإيــران 

التي مل تعرتف رسميًا  االعرتاف بإرسائيل تحالًفا حتى الدول 

بإرسائيل هي جزء منه. ينشأ أساس هذا التنظيم من العداء 

إليران ، والخوف من أنه عندما يعاود الظهور ، ستغرق قوتها 

املنطقة. تخىش إرسائيل من أسلحة إيران النووية ، ويخىش 

يف  إيران  ووكالء  اإليرانية  طيار  بدون  الطائرات  السعوديون 

مبراجعة  الدول  هذه  رحبت   ، عام  بشكل  وهكذا.   ، اليمن 

ترامب لنهج أوباما لألسباب املذكورة.

ميل بايدن ، بالنظر إىل العملية السياسية األمريكية ، هو 

ترامب.  اسرتاتيجية  ورفض  أوباما  اسرتاتيجية  تفعيل  إعادة 

 ، أوباما  اسرتاتيجية  إىل  العودة  أن  يف  تكمن  املشكلة  لكن 

اإليراين  االقتصاد  إنعاش  إىل  ، ستؤدي  العقوبات  مع سحب 

برسعة ، وتقوية املتشددين اإليرانيني الذين رفضوا االنصياع 

لسياسة ترامب ، ومن ثم سيتم تربئتهم ، وخلق أزمة هائلة. 

يف الرشق األوسط.

بيت  إبراهام هي  اتفاقيات  أن  يف  يجادل  قد  من  هناك 

من ورق ال ميكن أن يتامسك. ذلك رمبا يكون صحيحا. لكنها 

قراءة  ستتم  إيران.  بسبب  موجودة  وهي   ، اآلن  موجودة 

العقوبات يف هذه  املتحدة بشأن  الواليات  تحول يف سياسة 

املنطقة مع انتقال الواليات املتحدة إىل موقف مؤيد إليران 

، وهي وجهة نظر قد ال تكون صحيحة ولكنها ستبدو كذلك. 

العربية  اإلمــارات  وستجادل   ، خطأ  ذلك  إرسائيل  ستعترب 

الذاتية  النية  كانت  مهام  بأنه  السني  العامل  وبقية  املتحدة 

إلدارة بايدن ، فإن الحقيقة املوضوعية هي أن سياستها تقوي 

البناء املعادي إليران الذي يُنظر  إيران. ونتيجة لذلك ، فإن 

إليه عىل أنه أمرييك يف جذوره سوف يتفتت يف الواقع. ويف 

الرشق األوسط املتشظي ، تكون الحرب مرافقة متكررة.

، وسوف مير تعهده  يريد ذلك  بايدن ال  أن  الواضح  من 

بإحياء اتفاق أوباما النووي. ضع يف اعتبارك أنه إذا توصلت 

إرسائيل إىل استنتاج مفاده أن نظام إبراهام ليس له أهمية 

ويسمح له بالترشذم ، فستستنتج إرسائيل أن إدارة التهديد 

اإليراين هي مشكلة إرسائيلية فقط ، وال ميكن إلرسائيل من 

الناحية االسرتاتيجية أن تسمح للتهديد بالتطور. سيتعني عىل 

السعوديني ، الذين يواجهون اإليرانيني بطرق عديدة ، والذين 

انتهاكات  بشأن  بايدن  إدارة  قبل  من  معهم  التحقيق  يتم 

املصلحة  من  ليس  جديد.  اتجاه  اختيار   ، اإلنسان  حقوق 

األيديولوجية  بغيض  يكن  )مهام  الحلفاء  يبدأ  أن  األمريكية 

 ، الحايل  الوقت  يف  جديدة.  اتجاهات  اختيار  يف  الحالية( 

بايدن حائر بين إعادة 

تفعيل استراتيجية 

أوباما ورفض 

استراتيجية ترامب
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من  بالخروج  إليران  السامح  تم  إذا  نسبيًا.  سلمية  املنطقة 

صندوقها دون تنازالت وضوابط كبرية ، فستعود املنطقة إىل 

النظر يف شكلها الطبيعي.

بايدن منصبه يف حملته  ، يشغل  مثل كل رئيس أمرييك 

االنتخابية ومن ثم منصبه الحاكم ، متاًما كام يجد مستشارو 

مسؤولية  أنفسهم  عليا  مناصب  عىل  حصلوا  الذين  الحملة 

أكرث من كونها مصدر قوة. عىل أي حال ، إذا مىض قدما يف 

محادثات جادة مع إيران ، فإن بقية الرشق األوسط ستكون 

خائفة للغاية. وفاق أمرييك - إيراين - هكذا سيبدو - ال يتوافق 

يتحدث  قد  عريب.  أمرييك  أو  إرسائييل   - أمرييك  تحالف  مع 

لقد  االنتصار.  تصبح مستحيلة يف ظل  أشياء  املرشحون عن 

تجاوزوها.

قد يبدو األمر كام لو أنني أرسم تاريًخا يعتمد عىل أهواء 

بعبارة  بالواقع.  محارصون  ببساطة  الرؤساء  لكن  الرئيس. 

األوسط.  الرشق  تهدئة  إىل  املتحدة  الواليات  ، سعت  أخرى 

كان أحد املخاوف هو األسلحة النووية اإليرانية ، وكان الرتكيز 

األول عليها. لكن القلق بشأن إيران يف املنطقة تجاوز األسلحة 

الواليات  ثم ولدت  اإليرانية.  للقوة  أبعاد أخرى  إىل  النووية 

املتحدة استجابة أوسع ، من العقوبات إىل تحالف إقليمي. 

لكن التحالف هش ، واملخاوف بشأن برنامج إيران النووي ال 

تزال قامئة. إن العودة إىل االتفاقية األولية أمر جذاب ، ولكن 

مبا أنها ستطلق العنان لقوى أخرى ال تريد الواليات املتحدة 

رؤيتها ، فإن املشكلة تصبح أكرث تعقيًدا.

كان عىل الواليات املتحدة أن تسحب قوة عسكرية كبرية 

من املنطقة ألن التدخل األويل فشل يف تحقيق أهدافها. لكن 

ال ميكن للواليات املتحدة أن تكون غري مبالية باملنطقة ألنها 

جزء اسرتاتيجي من أوراسيا ، وميكن للقوى العظمى األخرى 

التالعب  األسهل  من   ، الطويل  املدى  عىل  منها.  االستفادة 

قوة  إزاحــة  من  بدالً  أمريكية  أهــداف  لتحقيق  باملنطقة 

كربى أخرى ، أو مواجهة ظهور قوة إقليمية تزعزع استقرار 

املنطقة. وهكذا نرى إرسائيل والتحالف العريب. إن التحدث 

عن الرؤساء هو عالمة مفيدة ، لكن سياساتهم تُصاغ بالواقع 

، وليس العكس.
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األمرييك  الرئيس  انسحب  عندما   ،2018 مايو/أيار  ومنذ 

النووي اإليراين وبدأ يف زيادة  »دونالد ترامب« من االتفاق 

اإليرانية  الحكومة  سارعت  طهران،  عىل  العقوبات  ضغط 

الالزمة إلنتاجها  الفرتة  النووي، مام قلل  برنامجها  يف تطوير 

سالًحا نوويًا من عام إىل بضعة أشهر.

إىل  املتحدة  الواليات  إعادة  يعتزم  أنه  »بايدن«  وأوضح 

الشئ  إيران  فعلت  طاملا  لقيوده  واالمتثال  النووي  االتفاق 

للعودة إىل  أيًضا مستعدة  أنها  إيران إىل  نفسه، كام أشارت 

العقوبات. لكن  التزاماتها، طاملا أن الواليات املتحدة سرتفع 

العملية لن تكون بهذه البساطة التي يوحي بها هذا التبادل، 

من  حاميته  يجب  مستداًما،  النووي  االتفاق  يكون  فليك 

التقلبات السياسية املستقبلية.

الهشاشة  نقاط  معالجة  املوقعني  من  ذلك  ويتطلب 

ورشوط  الزمنية  الجداول  طول  تشمل  والتي  االتفاقية،  يف 

استئناف العقوبات، باإلضافة إىل املشاكل خارج النطاق الحايل 

لالتفاقية، مثل برنامج الصواريخ اإليراين واألنشطة اإلقليمية 

ستظل  شاملة،  إقليمية  خطة  وبدون  لالستقرار.  املزعزعة 

أجندة إدارة »بايدن« املتعلقة بإيران عرضة ملعارضة داخلية 

يف واشنطن ورشكاء الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.

مخاوف جريان إيران

الواليات  داخل  سواء  النووي،  االتفاق  منتقدو  يخىش 

املتحدة أو يف إرسائيل والخليج، أن تتخىل إدارة »بايدن« عن 

استقرار الشرق األوسط 
مرتبط بقضايا حرجة غيــــر 

https://fam.ag/3aSUcUVاالتفاق النووي

الرابط

المصدر

الكاتب: سانام فاكيل 

ورثت إدارة الرئيس األمرييك »جو بايدن« مجموعة من القضايا املتعلقة بإيران؛ حيث متتلك إيران برنامًجا نوويًا متقدًما 

وترسانة صواريخ باليستية وسياسة إقليمية تدعم مجموعات تقاتل بالوكالة، ويعترب الربنامج النووي هو األكرث إلحاًحا من بني 

هذه املجموعة.
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نفوذها عىل إيران إذا عادت إىل االتفاق برسعة كبرية وألغت 

البيت  األصــوات  هذه  دعت  ذلك،  من  وبــدالً  العقوبات. 

األبيض إىل الدخول يف مفاوضات جديدة، بحيث يتم املوافقة 

مبوجبها عىل تخفيف العقوبات فقط مقابل حل وسط بشأن 

القضايا العالقة.

قائلة  النهج،  لكن طهران رفضت بشكل قاطع مثل هذا 

إنها لن تدخل محادثات أوسع إال بعد عودة الواليات املتحدة 

إىل االتفاق النووي األصيل. وينظر جريان إيران إىل مثل هذا 

تتعامل  أمريكية  سياسة  إىل  يسعون  فهم  بقلق،  االحتامل 

من  طهران  ومتنع  املتصاعدة  اإلقليمية  التوترات  مع  بحزم 

ضغط«  »أقىص  حملة  تحقق  ومل  الجوار.  يف  األزمات  إثارة 

طهران  رد  تضمن  بل  الغايات،  هذه  »ترامب«  شنها  التي 

منشآت  واستهداف  الناقالت  احتجاز  القصوى«  بـ«املقاومة 

النفط السعودية بجرأة.

النووي دون  االتفاق  العودة إىل  أن  الدول  وتعتقد هذه 

قيود إضافية، تهدد مبزيد من متكني أنشطة إيران اإلقليمية، 

كام إن لديها مخاوف أكرب بشأن التزام الواليات املتحدة تجاه 

األمريكية  الدعوات  من  باإلحباط  أصيبت  أن  بعد  املنطقة، 

جنب  إىل  جنبًا  األبدية«  »الحروب  وإنهاء  األعباء  لتقاسم 

األولويات  تقلبات  إىل  تشري  التي  السياسية  التناقضات  مع 

األمريكية.

التوترات  تعالج  أن  املتحدة  للواليات  ميكن  كيف  إذن؛ 

اإلقليمية املتعلقة بإيران عىل أفضل وجه؟ إليجاد إجابة عىل 

ذلك قام »سانام فاكيل«، نائب مدير برنامج الرشق األوسط 

وزمالؤه،  هو  هــاوس«،  »تشاتام  معهد  يف  أفريقيا  وشامل 

والخرباء  السياسات  صانعي  من   210 مع  مقابالت  بإجراء 

الحاليني والسابقني يف 15 دولة.

وشملت هذه الدول األطراف يف االتفاق النووي اإليراين، 

وأملانيا،  وفرنسا،  املتحدة،  واململكة  املتحدة،  الواليات  مثل 

نشطة  أزمات  يف  منخرطة  دول  عن  فضالً  والصني،  وروسيا، 

وسوريا  وفلسطني  وإيران،  إرسائيل  مثل  األوسط،  الرشق  يف 

ولبنان واليمن والعراق والسعودية واإلمارات.

االتفاقية غري كافية

يف الفرتة من يوليو/متوز إىل نوفمرب/ترشين الثاين 2020، 

قدم الفريق أسئلة ملن قابلهم حول أفضل السبل إلدارة وحل 

النزاعات يف الرشق األوسط. وسألهم الفريق عن الصعوبات 

والتوترات الجيوسياسية املوجودة يف املنطقة وكيف يعتقدون 

أن االنتخابات الرئاسية األمريكية قد تؤثر عىل البيئة األمنية.

التوترات  جذور  عن  تصوراتهم  الفريق  استطلع  كام 

اإلقليمية وطلب توصيات ملعالجتها، مع إيالء اهتامم خاص 

لدور إيران يف سوريا والعراق ولبنان وفلسطني واليمن. ومل 

القضايا  ملعالجة  إمكانية  للسياسة  واملامرسون  الخرباء  ير 

اإلقليمية بشكل شامل يف حوار مبارش واحد مع إيران، كام 

لوكالئها  دعمها  عن  طهران  تتنازل  أن  غالبيتهم  تتوقع  مل 

اإلقليميني أو أن تحد من برنامج الصواريخ الباليستية.

ورأى معظمهم أن عزل إيران يأيت بنتائج عكسية مقارنة 

للمشاكل.  مشرتكة  حلول  عىل  اإلقليمي  الطابع  بإضفاء 

مبعالجة  الخرباء  أوىص  اإليراين،  اإلقليمي  السلوك  وملعالجة 

كل رصاع إقليمي عىل حدة وبالتوازي، من خالل مناقشات 

وميكن  الصلة.  ذات  الفاعلة  الجهات  بني  األطراف  متعددة 

للمشاركني يف هذه املناقشات أن يتعاملوا بشكل جامعي مع 

املخاوف التي تثري قلقهم مثل امليليشيات والصواريخ وانتشار 

األسلحة النووية، عىل مسارات متوازية أيًضا.

وعندما سئل الخرباء يف االستطالع عن الخطوة األوىل التي 

قد تساعد يف استقرار املنطقة، فضل %45 منهم العودة إىل 

العودة  أن  معتربين   ،2015 لعام  اإليرانية  النووية  االتفاقية 

إىل االتفاق ستساعد يف استعادة التعاون عرب األطليس، ووقف 

وواشنطن.  طهران  بني  الثقة  وبناء  النووي،  إيران  برنامج 

يقلل  أن  شأنه  من  االتفاق  إحياء  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

التوترات يف دول مثل العراق، التي وقعت بني »أقىص ضغط« 

من جهة واشنطن و«أقىص مقاومة« من جهة طهران.

ومع ذلك، شدد معظم الخرباء عىل أن الواليات املتحدة 

يجب أن تعود إىل االتفاق النووي مرة أخرى مسلحة بخطة 

املشاركون  القصور فيها، وشدد  عمل واضحة ملعالجة أوجه 
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تحديدا عىل الحاجة إىل مخطط لحل النزاعات اإلقليمية بعد 

العودة إىل االتفاق.

وأشاروا إىل أنه فور االنضامم إىل االتفاق النووي يف عام 

ولبنان  واليمن  العراق  يف  تواجدها  إيران  وسعت   ،2015

وسوريا. لذلك يجب عىل إدارة »بايدن« العودة إىل االتفاقية 

ستنفذها  التي  اإلقليمية  العمليات  تتضمن  محددة  بخطة 

يف  املعارضني  مخاوف  تهدئة  لإلدارة  ميكن  وهكذا،  برسعة. 

إدارة  تتشاور  اإلقليميني، طاملا  املعارضني  الكونجرس وكذلك 

»بايدن« وتنسق مع الرشكاء اإلقليميني بشأن خططها.

إنشاء  خالل  من  أنه  إىل  االستطالع  يف  املشاركون  وأشار 

مسارات حل النزاع املتوازية، ميكن إلدارة »بايدن« أن تظهر 

أن  وميكنها  التاريخ.  تكرر  وال  الخاص  مسارها  ترسم  أنها 

ترص عىل التزام جميع األطراف باملشاركة يف هذه املسارات 

الالحقة كجزء من التفاوض عىل االتفاق النووي وتنفيذه. كام 

أو  العقوبات  بتخفيف  باملشاركة بوعدها  إيران  إغراء  ميكن 

حاسامً  أمراً  التزام طهران  تأمني  االستثامرات، حيث سيكون 

لتهدئة مخاوف الالعبني اإلقليميني.

وأوىص أكرث من %50 من األشخاص الذين متت مقابلتهم 

بأن يكون املسار األول يف املسارات املتوازية هو املسار الذي 

يف  مبا  اليمن،  يف  الحرب  يف  املشاركة  األطراف  جميع  يجمع 

ذلك إيران. كام يجب أن يكون هناك مسار آخر يدعم الحوار 

وتعزيز  والتعاون  الثقة  تعزيز  أجل  من  الخليج،  دول  بني 

آليات حل النزاعات. هذا باإلضافة ملسار إلحياء املفاوضات 

سوريا،  يف  الــرصاع  يعالج  ومسار  الفلسطينية  اإلرسائيلية 

باعتبارهام رضوريان بشكل خاص للحد من النفوذ اإليراين.

وميكن أن تعمل املسارات األخرى عىل تدابري بناء الثقة 

عىل مستوى املنطقة يف مجاالت مثل الدبلوماسية الصحية، 

والسياحة الدينية، والتبادالت الشعبية، والتجارة، والبيئة.

أهمية الدور األمرييك

وبقدر ما رأى األشخاص الذين شملتهم املقابالت رضورة 

فقد  إقليمية،  عمليات  ضمن  اإلقليمية  املشاكل  حل  جعل 

أكدوا أيًضا عىل أن الواليات املتحدة لديها دور حاسم تلعبه 

يف تحقيق االستقرار يف املنطقة.

منهم،  املحليني  االستطالع، وخاصة  املشاركون يف  وأعرب 

تجاه  املتذبذب  املتحدة  الواليات  التزام  أن  من  قلقهم  عن 

الرشق األوسط من شأنه أن يولد حالة من عدم اليقني تقوض 

الناشئ عن  اليقني  إن عدم  منهم  وقال 33%  املنطقة.  أمن 

ومن  أمًنا.  أقل  املنطقة  جعل  األمريكية  السياسة  تناقضات 

 45% و  إماراتيون،   50% و  عراقيون،   57% كان  هــؤالء، 

سعوديون.

وليس من املستغرب أن %30 فقط من اإليرانيني الذين 

إىل  ينظرون  اإلرسائيليني  من   23% و  االستطالع  شملهم 

من  لكن 50%  املنطقة،  استقرار يف  كقوة  املتحدة  الواليات 

األمريكيني شعروا أن للواليات املتحدة دوًرا حاساًم تلعبه يف 

تسهيل عمل املسارات املتوازية.

وتشري نتائج استطالع الخرباء إىل أن إدارة »بايدن« لديها 

فرصة لقلب الصفحة الخاصة بسنوات »ترامب« األربع من 

سياسة املقايضات يف الرشق األوسط.

متعددة  مشاركة  حقبة  »بايدن«  عرص  يكون  أن  وميكن 

األطراف متهد ملرحلة من االستقرار، مع دعم الواليات املتحدة 

ملعالجة  تدريجية  خطوات  اتخاذ  يف  األوسط  الرشق  لدول 

الرصاعات اإلقليمية، ال سيام تلك التي تشمل إيران، وميكن 

ملثل هذه العملية يف نهاية املطاف أن تريس األساس النفراجة 

وحوار إقليمي أوسع.

عزل إيران يأتي بنتائج 

 بإضفاء 
ً

عكسية مقارنة

الطابع اإلقليمي على 

حلول مشتركة للمشاكل
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اليوم، تواجه تركيا تحديات متزايدة داخل النظام الدويل، 

الخارجية.  سياستها  يف  التفكري  إعادة  عىل  البالد  يجرب  مام 

عالقاتها  تدهور  لوقف  متزايدة  جهودا  أنقرة  تبذل  لذلك 

الخارجية واستقرار وضعها املايل، حتى تتمكن من استئناف 

سعيها لتصبح قوة عاملية.

وترجع مساعي تركيا لتصبح قوة عظمى إىل تاريخ طويل. 

أتاتورك«  أيّد »مصطفى كامل  القرن املايض،  ففي ثالثينيات 

اللغات  جميع  بأن  تعتقد  والتي  الشمس«  »لغة  نظرية 

من  كان  الذي  »أتاتورك«،  أراد  الرتكية.  اللغة  من  مشتقة 

الدول  إقناع  ذلك  الرتكية، من خالل  للقومية  املؤيدين  أشد 

األوروبية بأن تركيا كانت واحدة منهم. وخالل فرتة حكمه، 

ربط املؤرخون األتراك أصول القومية الرتكية مبعركة مالذكرد 

يف عام 1071 عندما هزم السالجقة الجيش البيزنطي وقاموا 

بغزو األناضول. 

أردوغان«  طيب  »رجب  الرئيس  بني  شبه  أوجه  وتوجد 

للتحديث بشكل  و«أتاتورك«، فكالهام زعيم شعبوي سعى 

قوي. وقد أدرك كال الرجلني برسعة أن روسيا لن تكون حليفة 

مل  لـ«أتاتورك«،  بالنسبة  العاملي.  للنفوذ  سعيها  يف  لبالدهام 

يكن النموذج السوفيتي جذابا، وبالنسبة لـ«أردوغان«، فإن 

وجغرافيتهام  البلدين  تاريخ 

تقف  قوتهام  عن  وتصوراتهام 

االسرتاتيجي.  التعاون  يف طريق 

»أردوغــان«  بني  الفارق  لكن 

»أتاتورك«  أن  هو  و«أتاتورك« 

نظر إىل أوروبا كنموذج للحداثة 

أراد تكراره يف تركيا، بينام يريد 

جيوبوليتيكال: تركيا 
تعيد رسم سياستها 

https://bit.ly/2NVVW6Iالخارجية في 2021

الرابط

المصدر

 لدى تركيا هدف بعيد املدى وهو أن تصبح قوة عسكرية واقتصادية عىل املستوى العاملي، ولكن تحقيق هذا الهدف ليس 

سهال، فظهور األزمات أمر ال مفر منه، مام يتطلب وقفات تكتيكية أو عمليات إعادة توجيه اسرتاتيجي.

الكاتب: هالل خاشان  
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»أردوغان« إعادة ربط تركيا بجذورها العثامنية.

املايض  تركيا  مجد  إلحياء  ــان«  »أردوغـ ــع  دواف وتقف 

وتحويلها إىل قوة عسكرية واقتصادية وراء بعض اإلنجازات 

األخرية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن »أردوغان« 

أن تركيا تخطط إلرسال مركبة فضائية بدون طيار إىل سطح 

القمر يف عام 2023. فضال عن إطالق أول قمر صناعي محيل 

لالتصاالت يف عام 2022.

وعىل مدى العقدين املاضيني، طورت تركيا صناعة دفاعية 

املعدات  من  البالد  احتياجات  من   70% اآلن  تلبي  قوية 

الذايت بحلول  العسكرية، مع وجود خطط لتحقيق االكتفاء 

تركيا  أصبحت  كام   .2053 عام 

واحدة من 10 دول فقط تصنع 

تعمل  فيام  الحربية.  السفن 

أنقرة عىل تصنيع دبابة حديثة 

ومقاتلة من الجيل الخامس.

تطوًرا  أيًضا  تركيا  شهدت 

عىل  لإلعجاب  مثريًا  اقتصاديًا 

املاضية.  عاًما  الثالثني  مــدار 

املركز  يف  اقتصادها  أصبح  فقد 

الحجم  حيث  من  التاسع عرش 

يحتل  فيام  العامل  مستوى  عىل 

القوة  حيث  من  الـــ13  املركز 

الرشائية. كام ارتفع مؤرش التنمية البرشية من 0.58 يف عام 

التنمية  فئة  يف  يضعها  مام   ،2019 عام  يف   0.82 إىل   1990

البرشية املرتفعة جًدا.

وتتمتع تركيا بهيكل اقتصادي حديث، حيث يشارك 65% 

من القوى العاملة يف قطاع الخدمات، و%27 يف الصناعة، و 

%8 يف الزراعة. بالرغم من الركود االقتصادي يف عام 2018 

الرتيك  االقتصاد  ينمو  أن  املتوقع  ومن   ،COVID-19 ووباء 

بنسبة %4 هذا العام.

التغيريات األخرية يف السياسة الخارجية

السياسة  شهدت   ،2016 عام  الفاشل  االنقالب  منذ 

الخارجية الرتكية مجموعة كبرية من التغيريات. وتم استبدال 

سياسة رئيس الوزراء السابق »أحمد داود أوغلو« املعروفة 

يف  تركيا  أعداء  ضاعف  مام  الجريان«  مع  مشاكل  بـ«صفر 

الخمس  السنوات  مدى  وعىل  وراءه.  وما  األوسط  الرشق 

العراق  شامل  يف  مسلحة  نزاعات  يف  تركيا  شاركت  املاضية، 

أنها تحتفظ بوحدات عسكرية  وسوريا وليبيا وكاراباخ. كام 

كبرية يف قطر وشامل قربص والصومال.

وقد تدهورت عالقات أنقرة مع أوروبا والواليات املتحدة 

نتيجة مبادراتها العسكرية يف املنطقة، ورشاء صواريخ »إس-

400« روسية الصنع مام أدى إىل حظر أمرييك عىل صادرات 

واستبعاد  تركيا  إىل  األسلحة 

الطائرات  برنامج  من  أنقرة 

املقاتلة »إف35-«.

تركيا  أن  يبدو  ذلــك،  ومع 

مــصــمــمــة عـــىل جــعــل عــام 

السياسية  املرونة  عام   2021

ــة. ويــحــرص  ــاســي ــوم ــل ــدب وال

التعامل  عــىل  »أردوغـــــان« 

األمريكية  اإلدارة  مع  بإيجابية 

الجديدة بالرغم من ترصيحات 

خالل  بــايــدن«  »جــو  الرئيس 

وزير  وكذلك  االنتخابية  حملته 

ال  تركيا  أن  فيها  اعتربا  والتي  بلينكن«،  »أنتوين  خارجيته، 

تترصف كحليف.

املتحدة  الواليات  دعم  أن  يعتقد  »أردوغــان«  يزال  وال 

لألكراد السوريني هو قلب الخالف بني البلدين، لكنه خفف 

من نربته، مام يشري إىل أن مشاكل تركيا مع العامل الخارجي 

ميكن حلها من خالل الحوار. وأشار وزير الدفاع الرتيك أيًضا 

إىل أن بالده مستعدة لعدم استخدام صواريخ »إس400-« يف 

محاولة لنزع فتيل التوترات وتجنب العقوبات.

كام قدم »أردوغان« غصن زيتون إىل مرص. ففي سبتمرب/

بني  العميقة  التاريخية  العالقات  عن  تحدث  املايض،  أيلول 

لدى تركيا هدف بعيد 

المدى أن تصبح قوة 

عسكرية واقتصادية 

على المستوى العالمي
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مبصالح  واعرتف  القاهرة  مع  الحوار  إىل  ودعا  ومرص،  تركيا 

اتفاق بحري مامثل  إبرام  ليبيا، وأبدى حرصه عىل  مرص يف 

لالتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع حكومة الوفاق الليبي. 

وأكد« أردوغان« أن التعاون االستخبارايت بني البلدين مستمر 

بالرغم من الخالفات السياسية بينهام. 

إيجابية تجاه إرسائيل، حيث تم  بادرة  تركيا  كام قدمت 

اإلعالن عن اسم سفري جديد يف ديسمرب/كانون األول املايض 

بعد بقاء املوقع شاغرا ملدة عامني.

وبالرغم من وجود مساحة للتفاوض عىل بعض الجبهات، 

فإن موقف تركيا من »حزب العامل الكردستاين« و«وحدات 

هذه  أنقرة  تعترب  حيث  ثابتًا  يــزال  ال  الشعب«  حامية 

انزعاجها  أنقرة عن  الجامعات تهديدا وجوديا. وقد أعربت 

بشأن  املايض  األسبوع  األمريكية  الخارجية  وزارة  بيان  من 

مقتل 13 تركيًا يف العراق والذي بدا فيه ترددا يف دعم موقف 

تركيا. ومع ذلك فإن اتصال »بلينكن« مع نظريه الرتيك والذي 

قبل فيه الرواية الرتكية لألحداث يشهد أيضا عىل انفتاح إدارة 

»بايدن« عىل الحوار.

وفيام يخص التوترات يف رشق البحر األبيض املتوسط، فال 

تزال تركيا غري معرتفة باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

يف  تصب  االتفاقية  هذه  أن  تعتقد  أنقرة  ألن   1982 لعام 

إىل  التوصل  تركيا  تتوقع  وال  فقط.  وقربص  اليونان  مصلحة 

اتفاق مع اليونان يف عام 2021 لتحديد مناطقها االقتصادية 

أنه  إال  للتفاوض،  استعداد »أردوغان«  بالرغم من  الخالصة. 

القضية،  هذه  بشأن  الكثري  عن  للتنازل  استعداد  عىل  ليس 

التي تتمتع بإجامع وطني نادر يف تركيا.

وبالنسبة لروسيا، لدى تركيا العديد من امللفات الخالفية 

املستمرة معها، مبا يف ذلك ملف سوريا وليبيا وكاراباخ. ويف 

سوريا، تريد تركيا إنهاء نظام »بشار األسد« وتحقيق تسوية 

النازحني.  السوريني  الالجئني  بعودة  تسمح  شاملة  سياسية 

ويف كاراباخ، متكنت تركيا من اخرتاق الفناء الخلفي لروسيا 

املتنازع  املنطقة  الستعادة  أذربيجان  حرب  دعم  خالل  من 

عليها، وبذلك متكنت من الوصول إىل ممر نهشيفان، وربطها 

بأذربيجان وكذلك تركامنستان وكازاخستان عرب بحر قزوين.

عدًدا  تركيا  ستواجه  الدبلوماسية،  مبادراتها  من  وبالرغم 

من التحديات هذا العام. فليس متوقعا حل امللفات الخالفية 

مع الواليات املتحدة يف عام 2021، بالرغم أنه من غري املرجح 

وبالرغم  ذلك.  من  أكرث  البلدين  بني  العالقات  تتدهور  أن 

تولت  إدارة  مع  الجسور  يرغب يف حرق  ال  »أردوغــان«  أن 

تحديد  هو  يواجهه  الذي  األكرب  التحدي  فإن  للتو،  السلطة 

عالقة تركيا بروسيا. 

مع  نجاًحا  أكرث  ألنقرة  الدبلومايس  التواصل  يكون  وقد 

جريانها يف الرشق األوسط. ويبدو أن السعوديني، القلقني من 

حدوث تحول يف سياسة واشنطن تجاه الخليج، وخاصة فيام 

يتعلق بإيران والحوثيني يف اليمن، قد انفتحوا عىل تركيا يف 

محاولة لتأمني ما يشبه التوازن اإلقليمي.

ال  لكنهم  إرسائيل،  مع  بالتحالف  السعوديون  يهتم 

يستطيعون فعل ذلك بدون دعم دولة إسالمية كربى، مثل 

تركيا. وتشري املؤرشات إىل افتتاح فصل جديد من العالقات 

أيًضا عىل عالقات  الرياض وأنقرة. )تحافظ تركيا  الودية بني 

السعودية  قادته  لحصار  هدفا  كانت  التي  قطر،  مع  جيدة 

ملدة 3 سنوات ونصف وانتهى مؤخرًا(.

ترسل السياسة الخارجية لـ«أردوغان« إشارات إىل الغرب 

مفادها أن تركيا لن تكون خاضعة بعد اآلن. وبهذا املعنى، 

فإن مقاربته يف السياسة الخارجية قريبة من نهج »أتاتورك«، 

رمبا  ولكن  واستقاللها.  تركيا  سيادة  دافع برشاسة عن  الذي 

يكون »أردوغان« هو الزعيم الرشق أوسطي األكرث استعداًدا 

تسمح  عندما  موقفه  وتغيري  تظهر،  عندما  الفرص  الغتنام 

الظروف، كام هو الحال اآلن.
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إن امليزانيات األصغر واألسعار املتحفظة للنفط يف 2021 

– حوايل 40 إىل 50 دوالراً للربميل – تكشف إعادة مواءمة 

جزئية للميزانية مع الواقع االقتصادي. وقد يسمح هذا النهج 

الحذر للموازنات العامة لدول الخليج باختتام العام عىل نحو 

النفط قد  أسواق  ألن مراقبي  نظراً  املتوقع  قليالً من  أفضل 

رفعوا سقف توقعاتهم ألسعار النفط لعام 2021 إىل ما بني 

50 إىل 60 دوالراً للربميل، ومع ذلك فإن االستعداد لتعويض 

تهدد  كورونا  فريوس  عىل  تحوالت  وظهور  الضخم  العجز 

الميزانيات الخليجية لعام 2021 
تنبئ بأزمات اقتصادية صعبة 

المصدر

الرابط

الكاتب: روبرت موجيلنيكي

https://bit.ly/3tIfgEX

خالل العقد املايض حدث منو مطرد يف اإلنفاق الحكومي يف دول الخليج العربية 
عىل الرغم من فرتات استفحلت فيها األوضاع املالية. وقد تطلبت الزيادة السكانية 
والقطاعات العامة الضخمة واملبادرات التنموية الطموحة واملناسبات الهامة نفقات 
عالية. كام أن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يف عام 2020 قد أشارت 

إىل اتجاه مايل جديد: إنفاق أقل وعجز مستمر.
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التحديات  الجائحة سيؤديان لضغط إضايف عىل  بإطالة فرتة 

االقتصادية املتصاعدة يف دول الخليج.

 ،2021 لعام  السعودية  العربية  اململكة  ميزانية  وجاءت 

البالغة 263,9 مليار دوالر، أقل بحوايل %7 من اإلنفاق الذي 

كان متوقعاً عام 2020. فقد كان العجز املتوقع يف عام 2020 

حوايل 79,4 مليار دوالر، وهذا حوايل %12 من الناتج املحيل 

اإلجاميل. ويأمل املسؤولون السعوديون أن يرتاجع العجز يف 

2021 إىل %5 من الناتج املحيل اإلجاميل. وعند 37,6 مليار 

دوالر  مليار   40 حوايل  يعادل  هذا  العجز  توقع  فإن  دوالر، 

يخطط صندوق االستثامر العام لضخها يف اقتصاد الدولة هذا 

التعادل  سعر  يصل  أن  الدويل  النقد  صندوق  ويقدر  العام. 

املايل للنفط يف السعودية إىل 68 دوالراً للربميل، وهذا ليس 

بعيداً عن التوقعات املتفائلة حول أسعار النفط.

من  عدداً  السعودية  اتخذت  املنرصمني،  العامني  خالل 

الخطوات لزيادة العائدات غري النفطية، وذلك بفرض رضائب 

ورسوم جديدة بالتوازي مع تخفيض النفقات، ولكن الجانب 

اآلخر لطرح آليات توليد عائدات جديدة وضبط الوضع املايل 

كبرية  السعودية صعوبة  تجد  االستثامر.  تراجع طلبات  كان 

يف تعزيز املستوى املتدين واملرتاجع لتدفق االستثامر األجنبي 

املبارش منذ عام 2008. ومع أن خفض النفقات ال يلق رواجاً 

لدى املستثمرين، إال أن املسؤولني السعوديني يعملون بشكل 

جاد عىل تعزيز عدد من مبادرات االستثامر الرفيعة املستوى 

واملمتدة من ساحل البحر األحمر إىل الرياض. كام أن صّناع 

عرشين  لحوايل  خطط  عىل  شديد  ببط  يعملون  السياسة 

تنظيمية ومالمئة  بيئات  توفري  اقتصادية جديدة مع  منطقة 

لالستثامر.

لقد تم خفض اإلنفاق يف امليزان املايل البحريني يف العامني 

2019 و2020، وتعكس مسودة ميزانية البالد للعامني 2021 

و2022 الحد األدىن من التحرك عىل صعيد اإلنفاق، متجاوزاً 

دوالر.  مليار   8,54 إىل   8,74 من  اإلنفاق  يف  قليالً  انخفاضاً 

ما  إىل  تضخم  أن  بعد  مرتفعاً  البحرين  يف  العجز  وسيبقى 

يساوي حوايل  عام 2020، وهذا  مليار دوالر يف   4,4 يقارب 

%14 من الناتج املحيل اإلجاميل. واستناداً إىل افرتاض معدل 

أسعار النفط بـ 45 دوالراً للربميل، فإن املسؤولني الحكوميني 

يتوخون عجزاً بقيمة 3,4 مليار دوالر يف 2021 و3 مليارات 

دوالر يف عام 2022، وقد تطلب البحرين دعامً ماليًا إضافياً 

حسب  فصاعداً   2023 من  اعتباراً  الخليج  يف  جريانها  من 

تصنيف وكالة فيتش.

بعد نرشها بيانات ميزانية متوازنة تقريباً يف عام 2020، 

دوالر،  مليار   53,5 بقيمة   2021 ميزانية  عن  قطر  أعلنت 

 7,5% بحوايل  اإلنفاق  عىل  تخفيضاً  التوزيع  هذا  ويشمل 

وعجزاً بقيمة 9,5 مليار دوالر ومتوسط سعر للنفط متحّفظ 

الدولة  تبقى  أن  ويُرّجح  للربميل،  دوالراً   40 بقيمة  نسبياً 

تسجل عجزاً حتى عام 2024، عندما يعمل إنتاج الغاز املوسع 

يف  السلبية  التحوالت  فإن  ذلك  ومع  العائدات.  تعزيز  عىل 

تضيف ضغطاً  قد  املقبلة  األعوام  العاملي خالل  الغاز  سوق 

عىل عبء الّدين الخارجي للحكومة القطرية، الذي وصل إىل 

62,9 مليار دوالر يف عام 2020 بعد أن كان 20,2 مليار دوالر 

يف عام 2015 حسب وزارة املالية.

وتتحمل ُعامن عبئًا ثقيالً من الديون، ومتلك مخزونا ضئيالً 

ميزانية  ويف  املتنوعة.  التزاماتها  لتلبية  املالية  املصادر  من 
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بعام  مقارنة  بحوايل 14%  اإلنفاق  الحكومة  2021 خّفضت 

2020 عىل فرض أن يصل سعر النفط إىل 45 دوالراً للربميل. 

وحتى مع هذه اإلجراءات فإن املسؤولني العامنيني يتوقعون 

عجزًا بقيمة 5,7 مليار دوالر يف عام 2021، والذي ميثل حوايل 

املالية  اإلجاميل. وتهدف خطة عامن  املحيل  الناتج  %8 من 

متوسطة املدى إىل تخفيض مطرد يف العجز – يصل إىل 1,7% 

من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام -2024 مع تعزيز العائدات 

غري النفطية، ومع ذلك هناك قلق حول قدرة السلطنة عىل 

مواجهة العجز وتحقيق أهداف هذه العائدات.

تقدم امليزانية االتحادية لإلمارات العربية املتحدة بعض 

كل  مستوى  عىل  تؤديها  التي  املالية  الديناميكية  يف  الرؤى 

إمارة مبفردها، فقد انخفضت امليزانية االتحادية عام 2021 

بنسبة %5 عن ميزانية عام 2020، التي كانت أكرب ميزانية تم 

رصدها منذ تأسيس الدولة. وانخفض حجم ميزانية ديب لعام 

 2020 لعام  نفسها  اإلمارة  ميزانية  عن   14% بحوايل   2021

املعلنة يف ديسمرب/كانون األول 2019، وهذا قبل التعديالت 

املرتبطة بجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. ومع ذلك فإن 

حاكم الشارقة أقّر أضخم ميزانية لإلمارة – بزيادة %12 عن 

ميزانية 2020.

للسنة  اإلنفاق  نسبة  بزيادة  قامت  فقد  الكويت  أما 

ابتداء من أبريل/نيسان. وقد بنى  املالية 2021 بحوايل 7% 

املسؤولون الكويتيون حساباتهم عىل أسعار النفط بقيمة 45 

دوالراً  إىل 90  يصل  لسعر  الكويت  للربميل: ستحتاج  دوالراً 

حدوث  املتوقع  ومن  امليزانية،  يف  التوازن  لتحقيق  للربميل 

بإيقاف  الحكومة  وقامت  دوالر.  مليار   40 بقيمة  نقص 

التمويالت السنوية التلقائية لصندوق األجيال القادمة، وهو 

صندوق سيادي مايل، وبدالً من ذلك قامت الحكومة بتحويل 

األصول املنتجة التي لها تدفقات نقدية منتظمة إىل صندوق 

النقد املطلوب لصالح عجز امليزانية  القادمة مقابل  األجيال 

فإن  جديدة،  ديون  خطة  يف  تقدم  وجود  ودون  الشهري. 

املقبل  العام  يف  املالية  احتياجاتها  لتلبية  الحكومة  خيارات 

محدودة.

أو   – وتجاوبها  الخليج  دول  مليزانيات  الكيل  الحجم  إّن 

عدم تجاوبها- مع الواقع االقتصادي السائد هو فقط جزء من 

املشكلة. إن أحد املعوقات الرئيسية يشمل الطبيعة املشوهة 

مليزانيات الخليج، حيث إّن قطاع النفط والغاز ميثل %70 أو 

أكرث من العائدات الحكومية اإلجاملية يف معظم دول الخليج، 

ويف الوقت نفسه، فإن األجور واإلعانات تشكل أغلبية اإلنفاق 

الحكومي، ومكونات امليزانية هذه صعبة اإلصالح. أّما قطر- 

فقد  مالية-  تسويات  إجراء  الدول يف  أفضل  تعترب من  التي 

استطاعت فقط تخفيض مخصصات الرواتب واألجور بحوايل 

%1,9 من 2020 إىل 2021.

للنظر،  الفتًة  والنفقات  العائدات  هذه  بنية  استمرار  إن 

إجراء  يتم  مل  وما  مستدامة،  تكون  لن  املحصلة  يف  ولكنها 

امليزانيات،  لهذه  البنيوية  املكونات  عىل  جذرية  تغيريات 

التعديالت  للربح، فإن  النفطية املدرة  ومأسسة اآلليات غري 

تأثري  لها  سيكون  النقدية  السياسة  هامش  عىل  الطفيفة 

يف  نجاح  تحقيق  عىل  الخليج  حكومات  قدرة  عىل  محدود 

مواجهة تحديات الحارض واملستقبل.

ميزانيات صغيرة 
وأسعار نفط منخفضة 

تعلن بداية سنة 
اقتصادية صعبة في 

الخليج
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معدالت  أعىل  بعض  لديها  العريب  الخليج  دول  أن  ومبا 

التعرض للطاقة الشمسية يف العامل، فإن لديها فرصة مناسبة 

تصدير  عرب  والغاز،  النفط  عائدات  عن  بعيًدا  التنويع  يف 

كميات كبرية من الكهرباء املتجددة عىل شكل الهيدروجني.

ويف اإلمارات، شكلت 3 كيانات مملوكة للدولة »تحالف 

أبوظبي للهيدروجني« لجعل اإلمارة الغنية بالوقود األحفوري 

مصدرا رئيسيا للهيدروجني األزرق واألخرض.

ومستقبيل  نظيف  كوقود  األخــرض  الهيدروجني  ويــأيت 

للطاقة  االستخدام  كثيفة  والصناعات  النقل  وسائل  لتشغيل 

مثل صناعة الصلب.

للبيئة،  صديق  طاقة  ناقل  بأنه  وميتاز 

عليه  الحصول  ويتم 

طريق  عن 

املدعوم  الكهربايئ  التحليل  باستخدام  املاء  جزيئات  تقسيم 

بالطاقة املتجددة.

سوق  »توسع  إن  لـ«املونيتور«،  »ميسرتاليه«،  وقــال 

للغاية  وعميقة  ضخمة  حركة  من  جزء  هو  الهيدروجني 

لتحويل أنظمة الطاقة يف العامل نحو مصادر الطاقة الخرضاء«.

صادر  تقرير  ذكر  فقد  التقديرات،  اختالف  من  وبالرغم 

الهيدروجني  أن  يتوقعون  املحللني  أن  األورويب  االتحاد  عن 

النظيف ميكن أن يلبي %24 من الطلب العاملي عىل الطاقة 

بحلول 2050.

من  بكثري  أغىل  األخرض  الهيدروجني  يظل  ذلك،  ومع 

رشكة  قدرت  حيث  األخرى؛  الوقود  أنواع 

بورز«  آند  »ستاندرد 

تكاليف  أن 

ا 
ً

الهيدروجين يفتح آفاق
جديدة للخليج الباحث عن 

https://fam.ag/3aSUcUVبديل للنفط

الرابط

المصدر

الكاتب: سباستيان كاستلر 

 يثري الهيدروجني شهية الخليج الباحث عن بديل للنفط يف وقت تستعد فيه الكهرباء ألن تصبح رشيان حياة االقتصاد 

الهيدروجني املنتج من  الكهرباء ملسافات طويلة، ميكن تخزين وتصدير  الطاقة. وبينام ال ميكن نقل  العاملي يف عرص تحول 

الكهرباء اآلن، وفًقا ملا ذكره »جريارد ميسرتاليه«، الرئيس الفخري ملجموعة الطاقة الفرنسية »إنجي« ورشكة إدارة النفايات 

واملياه »سويز«.
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بنسبة  تنخفض  أن  للبيئة يجب  الصديق  الطاقة  ناقل  إنتاج 

يك  للكيلوجرام  دوالر   2.5  2.0- إىل  لتصل   50% عن  تزيد 

يصبح بديال عمليا للوقود التقليدي.

استغالل احتياطيات الغاز

ويعترب البحث عن أنواع وقود بديلة أمرا يف غاية األهمية 

بالنسبة ملصدري النفط يف الخليج الذين يخططون لالستفادة 

من البنى التحتية الحالية والخربات الكبرية يف صناعة الطاقة 

يرى  لهذا  للطاقة،  عامليني  كموردين  مبكانتهم  لالحتفاظ 

تحول  من  أسايس  جزء  الهيدروجني  تطوير  أن  »ميسرتاليه« 

صناعة الطاقة يف الخليج.

ويتم  للبيئة،  صديق  الهيدروجني  كل  فليس  ذلك،  ومع 

كثيفة  طرق  عرب  النقي  الهيدروجني  إنتاج  من   98% إنتاج 

أفاد  حسبام  الفحم،  أو  الطبيعي  الغاز  باستخدام  الكربون 

.»HSBC« بنك

والبني  الرمادي  الهيدروجني  إنتاج  يتطلب  الواقع،  ويف 

واألسود الوقود األحفوري، يف حني أن الهيدروجني األزرق أقل 

رشا؛ حيث يتم التقاط غازات االحتباس الحراري املنبعثة أثناء 

اإلنتاج وتخزينها.

وسيلة  الثالثة  اإلماراتية  الكيانات  تحالف  وسيكون 

)أدنوك( الستكشاف فرص  الوطنية«  أبوظبي  »برتول  لرشكة 

الهيدروجني األخرض.

لكن الرئيس التنفيذي للرشكة »سلطان أحمد الجابر«، أقر 

أيضا بأنه سيجري الرتكيز عىل زيادة قدرات إنتاج الهيدروجني 

يف  الكبرية  الغاز  احتياطيات  من  لالستفادة  الحالية  األزرق 

اإلمارة.

أحد  لتصبح  جيد  وضع  يف  »اإلمارات  إن  »الجابر«  وقال 

أرخص وأضخم منتجي الهيدروجني األزرق يف العامل«.

السعودية تنضم للسباق

أثارت مثل هذه الفرص االقتصادية أيضا شهية السعودية؛ 

أخرض  هيدروجني  محطة  أكرب  لبناء  اململكة  تخطط  حيث 

مدينة  يف  الرياح  وطاقة  الشمسية  بالطاقة  تعمل  العامل  يف 

»نيوم« املستقبلية، كجزء من طموح أوسع لتصبح أكرب مصدر 

إنه  للمرشوع  التنفيذي  الرئيس  العامل، وقال  للهيدروجني يف 

»محوري« لجعل املدينة رائدة يف إنتاج الهيدروجني األخرض.

وبالرغم من فرص السوق، ال يزال نقل الهيدروجني ميثل 

تحديا مهام، ال سيام أنه يحتاج إىل درجات حرارة منخفضة 

للغاية. 

يف  سائل  هيدروجني  ناقلة  أول  إطالق  تم  أنه  إىل  يشار 

العامل »سويسو فرونتري«، والتي يتم تربيدها إىل 253- درجة 

مئوية باليابان عام 2019.

ومن املقرر أن يبدأ تشغيل املحطة يف »نيوم« عام 2025 

و1.2  األخرض  الهيدروجني  من  ألف طن   240 إلنتاج حوايل 

الهيدروجني،  عىل  القامئة  الخرضاء  األمونيا  من  طن  مليون 

وهي طاقة أسهل يف النقل من الهيدروجني الغازي.

وصدرت رشكة النفط العمالقة »أرامكو« أول شحنة من 

األمونيا الزرقاء يف العامل يف سبتمرب/أيلول 2020 إىل اليابان، مع 

تخطيط اليابان لخفض اعتامدها عىل واردات النفط والغاز 

ومحايدة  الهيدروجني  عىل  قامئا  مجتمعا  لتصبح  والفحم 

الكربون بحلول عام 2050.

منافسة شديدة ومكلفة

تواجه دول الخليج منافسة عاملية شديدة يف السباق عىل 

تصدر مجال الهيدروجني. 

وقال وزير الطاقة األسرتايل إن دول الخليج لديها »ميزة 

تواجه دول الخليج 

منافسة عالمية شديدة 

في السباق على تصدر 

مجال الهيدروجين
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تنافسية طبيعية« لتكون رائدة عىل مستوى العامل يف تصدير 

الهيدروجني.

عىل الصعيد العاملي، تم اإلعالن عن مشاريع هيدروجني 

التسعة  األشهر  دوالر يف  مليار  تزيد عن 150  بقيمة  أخرض 

التي سبقت ديسمرب/كانون األول 2020.

إلنتاج  التنافسية  القدرة  أن  إىل  »ميسرتاليه«  وأشــار 

بغياب  أيضا  تتأثر  قد  الخليج  دول  يف  األخرض  الهيدروجني 

موارد املياه العذبة بكميات كبرية.

بني  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تصنف  وبالفعل 

عام  يف  العامل  يف  املايئ  لإلجهاد  عرضة  األكرث  العرش  الدول 

إلنتاج  الالزمة  العذبة  املياه  توفري  عليها  وسيتوجب   ،2040

كثيفة  املياه  تحلية  محطات  من خالل  األخرض  الهيدروجني 

االستهالك للطاقة والتي تعمل بالوقود األحفوري.

الثاين  يناير/كانون  يف  »نيوم«  إعالن  مع  ذلك  يتغري  وقد 

2020 عن صفقة لبناء أول محطة تحلية تعتمد عىل الطاقة 

الشمسية إلنتاج املياه العذبة.

فإن  البحر،  مياه  بتحلية  املرتبطة  التكاليف  من  وبالرغم 

الحصول عىل الكهرباء منخفضة التكلفة للغاية هو العنرص 

الخليج يف وضع  دول  وتعترب  الهيدروجني،  إنتاج  الحاسم يف 

جيد فيام يتعلق بذلك؛ حيث ضمنت أبوظبي يف عام 2020 

أقل تعرفة للطاقة الشمسية يف العامل.

طموحات وتحديات

ولكن هل سيتم سحب استثامرات الوقود األحفوري اآلن؟ 

اإلجابة هي ال، ليس بعد.

ينظر دعاة حامية البيئة بارتياب إىل طموحات دول الخليج 

يف الهيدروجني، وقال »أحمد الدرويب«، الناشط البارز يف فرع 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مجموعة »جرين بيس«، 

تغيري  أنها  عىل  التحركات  هذه  نرى  »ال  »املونيتور«:  ملوقع 

اسرتاتيجية  مع  بالتزامن  تنفيذها  يتم  مل  ما  النهج  واضح يف 

واضحة لسحب االستثامرات من الوقود األحفوري«.

سوق  عىل  يهيمن  األحفوري  الوقود  يزال  ال  الواقع،  يف 

الطاقة العاملي؛ حيث بلغ الطلب العاملي عىل النفط الخام 

100 مليون برميل يوميا يف عام 2019.

كام أن دول الخليج - التي لديها أقل تكاليف إلنتاج الوقود 

األحفوري عىل مستوى العامل- ال تظهر تراجعا عن إنتاجه، بل 

يبدو من سلوكها أنها ستتمسك به حتى آخر لحظة.

يف  ضخمة  برية  نفط  حقول  اكتشاف  تم  اإلمارات،  ويف 

طاقات  تزيد  أن  املتوقع  ومن   ،2020 الثاين  نوفمرب/ترشين 

إىل 5  يوميا يف عام 2016  برميل  النفط من 3 ماليني  إنتاج 

ماليني بحلول عام 2030.

أي  نرتك  »لن  »أدنــوك«:  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

فرصة تفوت«، مرصا عىل أن النفط اإلمارايت سيظل مطلوبا يف 

عرص تحول الطاقة.

اآلثار  أضعفتها  التي  املنطقة،  تختار  أن  املرجح  ومن 

طريقا  النفط،  أسعار  وانخفاض  »كورونا«  ألزمة  االقتصادية 

وسطا؛ بالحفاظ عىل تدفق عائدات الهيدروكربونات للحفاظ 

املستقبل  تشكيل  مع  األجل  قصرية  املالية  االحتياجات  عىل 

من خالل االستثامر يف الطاقات النظيفة.
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المصدرالرابط

البنك المركـــــــــزي
 السعودي يشـهد 

أكـبر 
تغييرات 
منــــــــــــذ 
عقـــــــود

https://on.ft.com/3dcYd7W

كتب: إيمان الحسين

نرشت صحيفة »فاينانشال تاميز« الربيطانية تحلياًل ألندرو 

إنجالند، محرر شؤون الرشق األوسط يف الصحيفة، وسيمون كري، 

مراسل الصحيفة الربيطانية، ناقشا فيه الترصيحات التي أدىل بها وزير 

املركزي  البنك  عىل  ستطَْرأ  التي  التغيريات  للصحيفة حول  السعودي  املالية 

السعودي، والتي وصفها محللون بأنها تخدم أهداف ويل العهد السعودي األمري 

محمد بن سلامن. فإىل التفاصيل ..

من املزمع أن يشهد البنك املركزي السعودي أبرز تغيرياته منذ عقود مع دخول قانون جديد 

حيز التنفيذ يف هذا الشهر، وهو ما يقول عنه محللون إنه سيضفي طابًعا رسميًّا عىل جهود ويل العهد 

األمري محمد بن سلامن الرامية إىل توجيه مزيد من الرثوة النفطية يف اململكة إىل دعم ُخططه االستثامرية .
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التحول من مستثمر محافظ إىل نهٍج يتسم بالرصامة

االقتصادي  النمو  دعم  فيها  التي سيصبح  اإلصالحات  إن 

جزًءا من اختصاص البنك املركزي السعودي )املعروف سابًقا 

عليها  وِبناًء  »ساما«(  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  باسم 

عىل  تأيت  أن  ميكن  مبارشًة،  امللك  إىل  التقارير  البنك  سريفع 

العملة  فائض  استثامر  يف  املتمثل  املركزي،  البنك  حساب 

الصعبة، وتُضِعف من دوره لصالح صندوق الرثوة السيادية 

الذي يتوىل رئاسته ويل العهد.

كونها  من  الجذري  اململكة  تحوُّل  عىل  أيًضا  يؤكد  هذا 

مستثمرًا محافظًا إىل نهٍج يتَّسم بالرصامة الشديدة والخطورة 

للملك  املفضل  االبن  العهد،  ويل  له  يفضِّ ما  وهو  العالية، 

سلامن .

محمد  أوضح  تاميز«  »فاينانشال  لصحيفة  ترصيح  ويف 

تؤثر  لن  التغيريات  أن  السعودي،  املالية  وزير  الجدعان، 

عىل املسؤوليات األساسية للبنك املركزي السعودي، مبا فيها 

املحافظة عىل احتياطات كافية لحامية ربط الريال بالدوالر 

واالستقرار املايل، فضاًل عن تنظيم القطاع املايل ودعمه.

الفائض من  لكيفية توزيع  وأضاف: »لدينا مقرتح واضح 

األموال. أواًل: إعادة بناء احتياطيات مع البنك املركزي، ثانيًا: 

إعادة موازنة ديوننا إذا لزم األمر، وبذلك إذا تجاوزت هذه 

»ثالثًا  قائاًل:  وتابع  تقليلها«.  ميكننا  معيًنا  مستًوى  الديون 

ورابًعا، توزيع الفائض بني صندوق التنمية الوطني وصندوق 

الرثوة السيادية؛ ألن هذه األموال هي التي نريد استثامرها 

عىل املدى الطويل. «

رئاسة  أيًضا  سلامن  بن  محمد  األمري  العهد  ويل  يتوىل 

)ترشين  أكتوبر  يف  تأسس  الذي  الوطني،  التنمية  صندوق 

الحكومية  التنمية  لإلرشاف عىل صناديق   2017 عام  األول( 

ر  ويقدِّ دوالر.  مليار   80 من  أكرث  قيمتها  تبلغ  أصواًل  ويدير 

محللون أن مؤسسة النقد العريب السعودي تحتاج إىل نحو 

عمليات  من  الريال  رصف  سعر  لحامية  دوالر  مليار   300

السعودي  املركزي  البنك  احتياطات  وانخفضت  املضاربة. 

األجنبية إىل نحو 44 مليار دوالر يف منتصف العام املايض.

ما الغرض من إدخال التغيريات؟

البنك  عىل  طرأت  التي  التغيريات  أن  الجدعان  وأكد 

أُدِخلت عىل قانون  التي  التغيريات  املركزي السعودي، أولها 

البنك املركزي منذ وْضِعه يف عام 1952، تهدف إىل تحديث 

الترشيع ومواءمته مع املعايري الدولية ومْنح املؤسسة مزيًدا 

من االستقاللية؛ ألن بعض مسؤوليتها، مثل إصدار الرتاخيص 

املرصفية، كانت ُمخوَّلة لوزارة املالية.

ويف السنوات املاضية تفوَّق صندوق االستثامرات العامة 

عىل البنك املركزي السعودي، الحامي التقليدي لرثوة اململكة 

والذي يستثمر بصفة رئيسة يف السندات األمريكية واألصول 

صندوق  أن  إىل  الكاتبان  ويشري  املنخفضة.  املخاطر  ذات 

االستثامرات العامة أصبح القوة املهيمنة يف ترسانة ويل العهد 

محمد بن سلامن االقتصادية؛ إذ أُسِند إليه االستثامر بصورة 

نشطة خارج اململكة سعيًا إىل تحقيق عائدات أكرب، كام يريد 

تضخيم أصوله الخاضعة لسيطرته من 400 مليار دوالر إىل 

تريليون دوالر بحلول عام 2025.

عىل  باختصاصات  العامة  االستثامرات  صندوق  ويتميز 

نطاق واسع موازنًة بنظرائه يف الدول األخرى الغنية بالنفط 

املرشوعات  وتطوير  األجنبي  االستثامر  يف  يتداخل  ألنه 

املركزي  البنك  ــوَّل  وح الجديدة.  والصناعات  العمالقة 

م 
َ
ستخد

ُ
من المرجح أن ي

جزء أكبر من ثروات 

طط 
ُ
النفط في دعم خ

األمير محمد بن سلمان 
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السعودي 40 مليار دوالر إىل صندوق االستثامرات العامة من 

احتياطاته األجنبية، نظرًا ملرور الصندوق بفورة إنفاق خالل 

االضطرابات التي شهدتها األسواق العاملية يف الربع األول من 

عام 2019.

صندوق  إدارة  مجلس  عضو  وهو  الجدعان،  وأضــاف 

بالنسبة  »الطبيعي«  من  يكون  لن  أنه  العامة،  االستثامرات 

للصندوق، الذي تعهَّد باستثامر 200 مليار دوالر يف السعودية 

عىل مدار السنوات الخمس املقبلة، أن يتلقى تحويالت من 

صندوق  أن  إىل  مشريًا  السعودي،  املركزي  البنك  احتياطات 

يحصل عىل  كافيًا، وسوف  متوياًل  ميتلك  العامة  االستثامرات 

رشكة  أسهم  وتداول  الخصخصة  عمليات  من  إضايف  متويل 

»أرامكو« رشكة النفط الحكومية يف البورصة السعودية.

كيف تُِدرُّ اململكة مزيًدا من العائدات؟

وبعد أن وصف صندوق االستثامرات العامة بأنه »مدير 

كنت  »إذا  قائاًل:  الجدعان  أردف  للحكومة،  التابع  األصول« 

تريد مزيًدا من العائدات، فعليك باملجازفة، ولكن يجب أن 

تكون هذه املجازفة محسوبة. «

وتابع: »وسوف تالحظ أننا أصبحنا أكرث حكمة من وْضع 

محدودة  عائدات  يُِدرُّ  مرصيف  حساب  يف  دوالر  مليار   70

للغاية. ونحن نحتاج إىل أن نوازن بني ما تحتاجه من أموال 

نحتاجه  وما  السيولة،  عالية  أموال  من  نحتاجه  وما  نقدية، 

عىل املدى الطويل، وما تحتاجه عىل املدى الطويل سيذهب 

إىل صندوق التنمية الوطني وصندوق االستثامرات العامة. «

للشؤون  الرئيس  املحلل  بريجييس،  ألكسندر  يشري 

السعودية يف رشكة »موودايز« )رشكة استثامرية تهتم بإجراء 

خاصة  مؤسسات  وتقييم  االقتصادية  واألبحاث  التحليالت 

السؤال  أن  إىل  واالئتامين(،  املايل  الصعيدين  عىل  وحكومية 

األهم هو ما إذا كانت التغيريات التي سيجريها البنك املركزي 

»ستقلل من الشفافية«؛ ألن صندوق االستثامرات العامة »ال 

للغاية«. وأضاف: »هذا سيزيد  يقدم سوى إيضاحات قليلة 

من صعوبة معرفة ما استثمره )صندوق االستثامرات العامة( 

يف األصول الخارجية السائلة مقابل ما جرى ضخه يف مبادرات 

تنويع محلية.«

برنامج جديد

يتمتع  نهج  اتباع  نحو  متيض  الرياض  أن  الجدعان  وأكد 

مبزيد من التامسك إلدارة مواردها وأصولها. وأضاف: »نعمُل 

عىل إعداد برنامج إدارة األصول والخصوم حتى ميكننا إظهار 

السائلة  غري  واألصول  السائلة  األصول  من  الحكومة  موقف 

إجراء  حدة  من  سيخفف  وذلك  والخصوم،  واالستثامرات 

أو  العامة  االستثامرات  صندوق  حقائق  حول  مناقشات 

صندوق التنمية الوطنية أو البنك املركزي؟ وسيوفر وضوًحا 

بشأن وضع الحكومة املايل، األقوى بكثري مام يعتقده الناس.«

يقول رايف بهاتيا، مدير أحد أقسام »رشكة إس يب جلوبال 

وتهتم  االئتامن  بتصنيف  معنية  أمريكية  )رشكة  ريتنجس« 

بإجراء تحليالت حول األسهم والسندات والبضائع(، إذ أوضح 

السعودي  املركزي  البنك  احتياطات  بني  الفاصل  الحد  أن 

يتعني  »أمرًا  سيكون  الوطنية  االستثامرات  صندوق  وأصول 

علينا متابعته«، مضيًفا أن: »السؤال املطروح هو هل يحصالن 

عىل عائدات جيدة وستزيد أصولهام ازدياًدا مطَّرًدا مع مرور 

الوقت؟ أم هل سرنى نهًجا محفوفًا مبزيد من املخاطر«؟

بخربة  يتمتع  الذي  املبارك،  فهد  ُعنيِّ  املايض  الشهر  يف 

مرصفية استثامرية، يف منصب محافظ البنك املركزي يف ثاين 

»ويل  الخليج:  يف  البنوك  أصحاب  كبار  أحد  يقول  له.  والية 

النفط بأقىص  البالد بعيًدا عن  التعجيل بتطوير  العهد يريد 

رسعة. إنه يف عجلة من أمره ويحتاج مؤيدين حتى يجعلهم 

يستثمرون بأرسع ما ميكن.«
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مطلوب إجراء اآلن

التي  االسرتاتيجية  والتوجهات  للقرارات  يكون  ما  غالباً 

تظهر خالل فرتات التحول الرئايس تأثري تكويني عىل قضايا 

للرئيس  االنتقايل  الفريق  قرر  وهكذا  الرئيسية..  السياسة 

أوباما يف الفرتة 2008-2009 التخيل عن االلتزامات الواردة يف 

رسالة بوش إىل شارون يف عام 2004؛ خطوة مهدت الطريق 

لخرق خطري مع إرسائيل بشأن القضايا الفلسطينية لسنوات 

قادمة.

السياسة  ــران مــن بني وستكون  تــجــاه إيـ

األوىل  ــي يــواجــهــهــا التحديات  ــت ال

ولذلك،  ــم بايدن..  ــهـ ــن املـ ــ ــ م

بالنسبة  أن للغاية  إلرسائـــيـــل 

اآلن مع  الرئيسيني تنخرط  األعضاء 

فـــريـــق  ــادم، يف  ــق ــدن ال ــاي ب

بلينكن، وميشيل فلورنوي، وجيك  مثل رون كالين، وأنتوين 

سوليفان.

وينبغي أن يتم، إىل أقىص حد ممكن، اتخاذ هذه النهج 

بشكل مشرتك، أو بالتنسيق الوثيق مع رشكاء إرسائيل الجدد 

يف الخليج.. وتتشاطر هذه الدول وجهات نظر إرسائيل بشأن 

اإليراين والحاجة إىل عرقلة طريق طهران  اإلقليمي  التهديد 

نحو األسلحة النووية.

التعامل مع  عام من  عنوان  ذلك تحت  يتم  أن  وينبغي 

بشأن  املتحدة  موقف الواليات  إىل  الحاجة 

ــل  ــاب للتطبيق..تـــفـــاويض ق

نهاية  ــاف، فــفــي  ــ ــطـ ــ املـ

خطابه  يف  للجدل وحتى  املثري 

يف  الكونغرس  مارس يف   / آذار 

أوضــح  الوزراء 2015،  رئيس 

دور إسرائيل في مساعدة 

إدارة بايدن على وضع 

https://bit.ly/2OmnIt7سياسة تجاة إيران

الرابط

المصدر

الكاتب: ياكوف أميدرور-إفرايم إنبار-عيران ليرمان 

ينبغي عىل إرسائيل أن تسعى إىل إقناع فريق انتقال بايدن بعدم تقديم أي تنازالت سابقة ألوانها إليران..

التي  السياسة  لدعم  أخرى  إيجاد جهات دولية  “أقوى وأطول”؛  أن يشكل صفقة مقبولة  ما من شأنه  تحدد  أن  ينبغي 

اقرتحتها إرسائيل )رمبا فرنسا وحتى روسيا(؛

إعداد خيار عسكري قابل للتطبيق، سواء لتعزيز يد الواليات املتحدة التفاوضية أو كخيار يف حالة الفشل يف عكس مسار 

إيران الحايل.
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نتنياهو أن إرسائيل ال تستبعد التوصل إىل اتفاق مع إيران، 

وأن التوصل إىل اتفاق أفضل بكثري من خطة العمل الشاملة 

املشرتكة أمر ممكن.

▪  املهمة الفورية: اإلبقاء عىل نفوذ العقوبات

اإليرانيني  املتشككني  إىل  وبالنسبة  إلرسائيل،  بالنسبة 

األولوية  فإن  املنطقة،  يف  لرشكائها  وبالنسبة  واشنطن،  يف 

العملياتية األوىل هي :

إقناع فريق األمن القومي األمرييك القادم بالحفاظ عىل 

نفوذه الكامل عىل إيران.. وال ينبغي رفع العقوبات املفروضة 

عىل إيران باعتبارها “بادرة” دون عودة إيرانية متحققة إىل 

اليورانيوم  األقل( من حيث مخزونات  السابق )عىل  الوضع 

التخصيب وأنشطة التخصيب الجارية.

اإليراين  الخارجية  وزير  أغنية  إىل  اإلصغاء  عدم  يجب 

أي  ألنه  تاميز(..  نيويورك  صحيفة  يف  نرشت  )كام  ظريف 

ظريف ال يتحدث عن املشاركة إال إذا كانت الواليات املتحدة 

الطريقة  هي  هذه  وستكون  أوالً..  العقوبات  أزالــت  قد 

األكيدة التي ميكن بها أن تؤدي إىل انهيار أي مفاوضات ذات 

الحالية  الكبرية  الضغوط  الحفاظ عىل  الفشل يف  إن  مغزى. 

اتفاق  إىل  التوصل  كبري من فرص  بشكل  إيران سيقلل  عىل 

مقبول وتنفيذه بدالً من تعزيزه.

لقد تحدثت حملة بايدن – هاريس عن العودة إىل خطة 

العمل الشاملة املشرتكة.. عىل الرغم من ذلك، كام اقرتح توين 

بلينكن ، يف نسخة “أقوى وأطول”.

يقبل  أن  له  ينبغي  وال  املنتخب  الرئيس  يلزم  ال  وهذا 

رشوط طهران ومطالبها.. وإيران اآلن يف خرق ال ميكن إنكاره 

اللتزاماتها مبوجب »خطة العمل الشاملة املشرتكة«، ال سيام 

من حيث حجم مخزونها من اليورانيوم املعزز.

ويجب أن تكون إزالة هذا املخزون، وإنهاء جميع عمليات 

التخصيب التي تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة املشرتكة، 

رشطاً مسبقاً لتخفيف العقوبات.

من  أيضاً  النقطة  هذه  ترُبز  أن  ينبغي  ذلك،  موازاة  ويف 

خالل إجراءات اتخذها الكونغرس، من خالل الترشيعات إن 

أمكن أو عىل األقل من خالل قرار “إحساس الكونغرس” الذي 

الطلب  النهيار  ونظراً  قوة..  من  التفاوض  إىل  الحاجة  يؤكد 

البديلة  الفرصة  تكاليف  فإن  الطاقة،  أسواق  يف  )واألسعار( 

وميكن  االتّحادية،  شديدة  ليست  العقوبات  عىل  لإلبقاء 

تشجيع أوروبا عىل أن تحذو حذوها.

▪  تحديد األهداف املقبولة

مل يكن موقف إرسائيل أبداً هو أنه ال ميكن التوصل إىل 

اتفاق مع إيران، أو مرغوب فيه.. وقد رصح نتنياهو رصاحة 

العمل  خطة  لتحويل  مسائل  أربع  مع  التعامل  يجب  بأنه 

اتفاق  إىل  كارثية  بل  خطرية  كارثة  من  املشرتكة  الشاملة 

جيد.. واالتفاق الذي سيسهم يف االستقرار اإلقليمي بدالً من 

تقويضه.

واألهم من ذلك، يجب إعادة التفاوض حول ما يسمى بـ 

األفضل من  أو  املستقبل  نحو  املزيد  لدفع  االنقضاء”  “بنود 

التي  الزمنية  النقطة  ــ  مسمى  غري  أجل  إىل  تأجيلها  ذلك، 

ستكون إيران حرة فيها يف تخصيب اليورانيوم كام تراه مناسباً 

)أي أنها ستكون حرة يف “االندفاع” نحو قنبلة نووية(.

عىل  املفروضة  القيود  رفع  سيتم  اآلن،  الحال  هو  وكام 

التخصيب تدريجياً من قبل »خطة العمل الشاملة املشرتكة« 

يف منتصف هذا العقد. وبالنظر إىل الخطط التفصيلية لبناء 

تحوالً  يعني  ذلك  فإن  متتلكه،  إيران  أن  نعرف  نووي  جهاز 

مزعزع  نووي  تسلح  سباق  إىل  بأرسها  املنطقة  عرب  رسيعاً 

لالستقرار إىل حد كبري.

وينبغي أن يكون هناك جانب آخر من االتفاق “األقوى” 

هو نظام تفتيش قوي لن يعتمد بعد اآلن عىل حسن النية 

اإليرانية. ويجب أن يكون ذلك مصحوباً بحل لجميع عالمات 

االستفهام التي ال تزال معلقة عىل PMD )األبعاد العسكرية 

املحتملة( للربنامج النووي اإليراين.

من  يحد  أن  إيران  مع  جديد  اتفاق  أي  عىل  يجب  كام 

أنشطة إيران اإلقليمية لزعزعة االستقرار. ففي لبنان وسوريا 

واليمن،  غزة  وقطاع  والعراق  إرسائيل(  حدود  عىل  )مؤخراً 

يسيطر وكالء إيران سيطرة كاملة أو يتنافسون عىل السلطة 
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املطلقة.. ويجب أن يكون االلتزام الواضح من جانب إيران 

بالكف عن مامرسات التخريب والحرب بالوكالة جزءاً من أي 

اتفاق مستقبيل.

وهناك مسألة رابعة ال تقل أهمية تتعلق بتطوير ونرش 

املنظومات  هذه  أن  ومبا  إيران.  يف  املدى  بعيدة  القذائف 

الرتسانة  إليصال  املوثوقة  الوحيدة  الوسيلة  هي  الدولية 

له  القدرة  هذه  من  الحرمان  فإن  النامية،  اإليرانية  النووية 

أهمية اسرتاتيجية.

أن  اإليراين من شأنه  الصواريخ  برنامج  أن وقف  والواقع 

يقلل إىل حد كبري من الفائدة املستقبلية للمرشوع النووي.. 

ولذلك، يجب إدراج هذه املسألة يف صفقة شاملة مع إيران.. 

التنفيذ  عىل  يرص  أن  الغرب  عىل  يجب  ذلك،  غضون  ويف 

أنشطة  عىل  املتحدة  األمم  فرضته  الذي  للحظر  الصارم 

مجلس  )قرار   2015 عام  يف  اإليرانية  الباليستية  الصواريخ 

األمن 2231، املرفق ب، الفقرة 3(.

Coopting الحلفاء والرشكاء

تتحمله  أن  ينبغي  عبئا  ليست  أعاله  املقدمة  الخطة  إن 

اإلقليمية  الديناميكيات  تغريت  لقد  وحدها..  إرسائيل 

والسياسية منذ عام 2015.

األول  املقام  )يف  العربية  الدول  كانت  الوقت،  ذلك  يف 

السعودية(  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمــارات 

الرغم من دعمها الشديد للموقف  تُعلن موقفها علناً، عىل 

الرشكاء  يعد  مل  الحارض،  الوقت  ويف  انفراد..  اإلرسائييل عىل 

العربية  اململكة  وكذلك  أبراهام،  اتفاقيات  يف  الخليجيون 

السعودية، يخشون أن يُرى منهم وقوفا جنباً إىل جنب مع 

إرسائيل.

وقد نددوا علناً بالنظام اإليراين )بتوصيفات باملقارنات مع 

قد  بالسعوديني  بايدن  عالقة  أن  حني  ويف  النازي(..  النظام 

تكون متوترة، ال ميكن ألي رئيس أو عضو يف مجلس الشيوخ 

أو عضو يف الكونغرس األمرييك أن يتجاهل متاماً مواقف دول 

الخليج.. )رمبا يكون نفوذهم يف الطاقة قد انخفض إىل حد 

كبري ولكن صناديق الرثوة السيادية ال تزال ضخمة(.

ويف موازاة ذلك، قد تظهر فرصة فريدة لرص الصفوف مع 

بشأن  لندن(  يف  جونسون  بوريس  حكومة  )ومع  الفرنسيني 

)قبل كل يشء،  القضايا  من  العديد  اإليرانية.. حول  املسألة 

الرصاع من أجل الهيمنة يف رشق البحر األبيض املتوسط، ضد 

تركيا(.. والذي يرى القادة يف إرسائيل واإلمارات وفرنسا وجها 

لوجه.
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إىل  أدت  التي  املفاوضات  خالل  بإيران،  يتعلق  وفيام 

»خطة العمل الشاملة املشرتكة« يف عام 2015، كان موقف 

عام 2018،  قوة.. ويف  األكرث  األحيان هو  كثري من  فرنسا يف 

كان الرئيس ماكرون عىل استعداد للتوصل إىل تفاهم عميل 

أعاله، وال  املذكورة  النقاط  بومبيو حول  الخارجية  مع وزير 

سيام فيام يتعلق ببنود االنقضاء.. ومع اتخاذ فرنسا وبريطانيا 

موقفاً حازماً، قد يكون من املمكن إيجاد أرضية مشرتكة بني 

تعالج  أن  شأنها  من  األوروبيني  وحلفائها  املتحدة  الواليات 

املخاوف التي أثارتها إرسائيل ودول الخليج.

التفاهم  من  مستوى  لالهتامم  املثرية  االحتامالت  ومن 

نادي  إىل  تنضم  إيران  رؤية  يف  ترغب  ال  التي  موسكو،  مع 

النفوذ  من  هامة  نقاط  وهناك  النووية..  العسكرية  القوى 

والحوافز التي قد تدفع الرئيس بوتن إىل إبرام اتفاق؛ بل إن 

من املمكن أن يكون هناك قدر كبري من املساندة والحوافز 

إن  بل  اتفاق؛  إىل  التوصل  إىل  بوتني  الرئيس  تدفع  قد  التي 

من املمكن أن يكون هناك قدر كبري من املساندة من أجل 

الرشعية عىل  أن يضفي  اتفاق.. يشء من شأنه  إىل  التوصل 

الرويس ضد  التعاون  مقابل  العاملية  الشؤون  يف  روسيا  دور 

إيران..

إيران  وأغراض  سوريا  يف  روسيا  أغراض  بني  التوترات  إن 

البحر  ويف رشق  بالفعل..  االرتفاع  يف  آخذة  هناك  وعمالئها 

إرسائيل  مع  بالفعل  متحالفة  روسيا  فإن  املتوسط،  األبيض 

ومرص والسودان واليونان وقربص، ضد تركيا وإيران.

▪  الحاجة إىل تهديد عسكري موثوق به

واضحاً  يكون  أن  ينبغي  بالتأكيد،  آخراً  وليس  وأخــرياً   

لفريق األمن القومي األمرييك القادم أن أي محاولة للتفاوض 

يجب أن تكون، وميكن أن تكون، وأن )بقدر ما يتعلق األمر 

بإرسائيل( سوف تكون مدعومة بقوة بتهديد عسكري موثوق 

به.

تظهر  أن  أيضاً  املتحدة  الواليات  عىل  يتعني  حني  ويف 

فعلته حتى  ما  )وهو  الخيار  مثل هذا  امتالك  عالمات عىل 

إدارة أوباما عندما كانت تبني قضية فرض العقوبات(، فإن 

الخيارات العسكرية املستقلة إلرسائيل، ورسالة واضحة حول 

حرية إرسائيل يف العمل، ذات قيمة اسرتاتيجية.

إن الرؤى االسرتاتيجية اإلرسائيلية شبه املرنة تخدم غرضني

أوالً، يضفي هذا عىل الجهود الرامية إىل إجبار إيران عىل 

ينبغي  كان  وإذا  أعاله..  املبينة  الرئيسية  املصطلحات  قبول 

أن يكون واضحاً )كام كان الحال يف 2010-2012( أن البديل 

عن العقوبات واالتفاق “الجيد” لن يكون اإلذعان يف اتفاق 

“يسء”، بل هو باألحرى طريق إىل الحرب.

ثانياً، يعرض مجلس إدارة املفاوضات عىل إرسائيل مساراً 

بديالً للعمل إذا فشلت املفاوضات مع إيران؛ وبالفعل، من 

املرجح أن يفعلوا ذلك، نظراً لتعنت إيران.

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون التهديد العسكري موثوقا 

به وقابال للتنفيذ.. هناك خط رفيع بني الكشف عن خطط 

القيادة  عىل  وسيتعني  عامة،  قدرات  إىل  واإلشارة  العمليات 

هذا  مكان  تحديد  اإلرسائييل  الدفاع  جيش   / اإلرسائيلية 

الخط..

واإلمارات،  إرسائيل  بني  التعاون  توثيق  فإن  ذلك،  ومع 

وامتالك إرسائيل بعض الذخائر التي تخرتق املخابئ، ميكن أن 

يلعب دوراً يف إيصال الرسالة الصحيحة.

التوترات بين 
األهداف الروسية 

واإليرانية آخذة 
في االرتفاع
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وجه  عىل  ــارات،  واإلمـ ــران  إي تنشط  متزايد،  وبشكل 

بني  التوترات  وتصاعدت  األفريقي،  القرن  يف  الخصوص، 

مع  دبلوماسية  عالقات  ــارات  اإلم أقامت  بعدما  البلدين 

إرسائيل العام املايض، وهي خطوة نددت بها إيران بشدة.

املنطقة  تلك  يف  األخرية  االعتقاالت  من  سلسلة  وتظهر 

إىل  تقلبا  يضيف  وأبوظبي  طهران  بني  التنافس  أن  كيف 

منطقة غري مستقرة بالفعل.

فقد اعتقلت إثيوبيا يف األسابيع األخرية 15 شخصا بزعم 

التخطيط ملهاجمة سفاريت اإلمارات يف أديس أبابا والخرطوم، 

لدى  يعملون  كانوا  املعتقلني  إن  اإلثيوبية  السلطات  وقالت 

»جامعة إرهابية أجنبية«، لكنها مل تعلن عن هويتها.

يف نفس الوقت تقريبا، قالت السويد إنها احتجزت رجلني، 

سويديا وإريرتيا، لالشتباه يف قيامهام بالتخطيط لهجوم إرهايب 

يف بلد أجنبي مل تذكر اسمه.

إثيوبيا  اعتقاالت  إن  غربية  مخابرات  مصادر  وتقول 

الهجامت  وراء  كانت  إيران  وإن  ببعضها،  مرتبطة  والسويد 

املخطط لها.

بالنسبة  أمرا جديدا  ثبتت صحة ذلك، فلن يكون  وحال 

إليران، إذ متتلك طهران تاريخا حافال يف التخطيط لهجامت 

ويعتقد  دون جدوى،  تكون  األحيان  من  كثري  بأفريقيا، ويف 

أهداف  عن  تبحث  رمبا  إيران  أن  الغربية  املخابرات  عمالء 

ودول  وإرسائيل  أمريكا  وهم  منافسيها،  من  لالنتقام  سهلة 

الخليج.

تزعزع إيران استقرار القرن األفريقي بطرق أخرى أيضا، 

مخاوفهم  املتحدة عن  األمم  أعرب خرباء  عام 2013،  فمنذ 

إىل  وإيران  اليمن  من  األسلحة  تدفق  بشأن  األمن  ملجلس 

https://econ.st/2OyVXOc

إضافة إلى 
الفوضى..

المنافسات 
الخليجية تمتد إلى 

القرن األفريقي

مل تنجح املياه الضيقة التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن منطقة القرن األفريقي )خليج عدن( أبدا يف القيام بدورها 

كخندق مايئ يحجز بني الجانبني، إذ يعرب األشخاص والبضائع عرب خليج عدن بشكل روتيني.

الرابطالمصدر
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الصومال.

ويف السنوات األخرية، وصل حوايل 4 شحنات من األسلحة 

البلد، فقد اعرتضت قوات غربية ومحلية  كل شهر إىل هذا 

بأسلحة  محملة  واليمن  الصومال  إىل  متجهة  قوارب  عدة 

مصنوعة يف إيران أو كوريا الشاملية.

الشباب«،  »حركة  إىل  األسلحة  هذه  بعض  تذهب  ورمبا 

وهي جامعة مسلحة صومالية تتبنى فكر تنظيم »القاعدة«، 

يف  الحوثيني  املتمردين  إىل  متجها  اآلخر  بعضها  يكون  فيام 

اليمن.

صادرت  املثال،  سبيل  عىل   ،2020 يونيو/حزيران  ففي 

للدبابات  مضادة  صواريخ  يحمل  رشاعيا  مركبا  السعودية 

وآالف البنادق الهجومية املصنوعة يف إيران كانت يف طريقها 

إىل اليمن عرب شبكات التهريب يف الصومال.

الشباب«  »حركة  نرشت   ،2021 الثاين  يناير/كانون  ويف 

مقطع فيديو إلحياء ذكرى هجومها العام املايض عىل قاعدة 

الكيني، وميكن  الساحل  أمريكية يف خليج ماندا عىل  جوية 

صواريخ  قاذفات  يحملون  وهم  الفيديو،  يف  مقاتليها،  رؤية 

من  مرسوقة  بنادق  أيضا  يحملون  لكنهم  الصنع،  إيرانية 

الجيش الصومايل قدمتها اإلمارات يف األصل.

من  جزءا  ــارات  اإلم دربت  و2018،   2014 عامي  فبني 

الجيش الصومايل، لكن البلدين اختلفا بعد أن قاوم الصومال 

األزمة  أعقاب  قطر يف  مع  العالقات  لقطع  إماراتية  ضغوطا 

الخليجية التي اندلعت يف 5 يونيو/حزيران 2017، يف املقابل، 

كان الصومال غاضبا من اإلمارات لعقدها صفقات مع »أرض 

الصومال«، وهو إقليم انفصايل.

واليوم، تعد اإلمارات أكرث نشاطا يف إريرتيا ورمبا إثيوبيا، 

فقد قدمت ذخائر للجيش اإلريرتي يف تحد لحظر األسلحة 

واستخدمت  البلد،  هذا  عىل  املتحدة  األمم  تفرضه  الذي 

اإلرتريية  الساحلية  عصب  مدينة  يف  وبحرية  جوية  قاعدة 

لشن رضبات جوية يف اليمن.

استُخدمت  القاعدة  تلك  أن  اإلثيوبيون  املتمردون  وزعم 

وتقاتل  ضدهم،  طيار  بدون  بطائرات  هجامت  لشن  أيضا 

إريرتيا إىل جانب الحكومة اإلثيوبية ضد »جبهة تحرير شعب 

تيجراي«، املتمردة يف إقليم »تيجراي« الشاميل.

أوسطيتني  ــرشق  ال القوتني  ــارات  واإلمـ ــران  إي ليست 

أفاد  فلطاملا  األفريقي،  القرن  يف  تعمالن  اللتني  الوحيدتني 

إرسائيلية  استخباراتية  منشآت  بوجود  إرسائيليون  صحفيون 

رسية يف إريرتيا، التي تحتل موقعا اسرتاتيجيا، بإطاللة متميزة 

عىل مضيق باب املندب، املدخل الجنويب للبحر األحمر.

القرن  يف  اإليــراين  اإلمــارايت  التنافس  هل  هنا:  والسؤال 

األفريقي مفيد لتلك املنطقة؟

لبناء  الهشة  الصومال  جهود  تراجعت  فقد  ال..  بالطبع 

تأجيل  تم  عندما  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  يف  الدولة 

االنتخابات الرئاسية إىل أجل غري مسمى، ويف الوقت نفسه، 

عرقية  إىل مجموعات  االنقسام  لخطر  إثيوبيا معرضة  باتت 

متحاربة.

إن املنطقة بحاجة فعلية إىل الغرباء إلخامد هذه النريان، 

لكن، بدال من ذلك، يقوم الكثري منهم بإذكائها.

ليست إيران واإلمارات 
القوتين الشرق 

أوسطيتين الوحيدتين 
اللتين تعمالن في 

القرن األفريقي
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اليمن إىل أي  ليندركينغ كمبعوث خاص إىل  يشري تعيني 

لدعم  املبذولة  للجهود  األولوية  بايدن  إدارة  تعطي  مدى 

العملية األممية إليجاد حل دبلومايس للحرب األهلية.

كتبت لورا كييل مقالة يف موقع »ذا هيل« األمرييك قالت 

دعم  ينهي  أنه  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  إعالن  إن  فيه 

األهلية  الحرب  يف  الهجومية  للعمليات  املتحدة  الواليات 

اليمنية هو أول تحرك رئييس للسياسة الخارجية يف منصبه. 

فإىل جانب االلتزام بدعم قرار دبلومايس بقوة أكرب وضامن 

رئيسياً  وعــداً  القرار  حقق  اإلنسانية،  املساعدات  إيصال 

وجامعات  األجانب  الحلفاء  به  ورحب  االنتخابية  لحملته 

حقوق اإلنسان واملرشعون من كال الطرفني.

التحالفات  عىل  أيضاً  يؤثر  اإلعالن  لكن  الكاتبة:  وقالت 

العربية  واإلمارات  السعودية  مع  املتحدة  للواليات  الدقيقة 

من  املدعومني  الحوثيني  االنفصاليني  ضد  وحربهام  املتحدة 

الرشكاء  من  العربية  الخليج  دول  وتعترب  اليمن.  يف  إيران 

األمنيني الرئيسيني للواليات املتحدة يف املنطقة، لكنها تتعرض 

حقوق  انتهاكات  من  تفلت  باعتبارها  النتقادات  بانتظام 

اإلنسان.

وعرضت الكاتبة خمسة مسائل يجب معرفتها حول قرار 

الرئيس بايدن بشأن اليمن:

1. لقيت الخطوة دعامً يف واشنطن وخارجها

يحظى  منطقي  إجراء  أنها  عىل  بايدن  دعوة  إىل  يُنظر 

األمرييك.  العام  الرأي  ويستقطب  الحزبني  من  واسع  بدعم 

لكنها أكدت أيضاً عىل األولويات الرئيسية التي سعى بايدن 

إىل التأكيد عليها باعتبارها أساسية ألهدافه إلعادة الواليات 

املتحدة إىل الساحة العاملية، مع الرتكيز عىل حقوق اإلنسان 

خطــوات بايــدن إلنهــاء 
الحــرب فــي اليمــن

https://bit.ly/373nI7R

المصدر

الرابط

الكاتب: لورا كيلي
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والتأكيد عىل الدبلوماسية لحل النزاعات.

املايض يف إطار  الخميس  يوم  بايدن هذا اإلعالن  وأصدر 

قائالً  إلدارتــه،  الخارجية  السياسة  نهج  عرضت  ترصيحات 

التي  الهجومية  العمليات  املتحدة ستنهي دعم  الواليات  إن 

يف  الحوثيني  ضد  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  ينفذها 

شامل اليمن وتوقف أي مبيعات أسلحة ذات صلة تم متريرها 

ويشمل  ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  نهاية  حتى 

ذلك إنهاء تسليم الصواريخ املوجهة بدقة وتبادل املعلومات 

إنه  منتقدون  قال  الذي  والتعاون  األمريكية  االستخباراتية 

الرياض  تحرص  مل  مدنية  املتحدة يف خسائر  الواليات  تورط 

عىل تجنبها.

املتحدة  الواليات  أن  بيانه  يف  أوضح  بايدن  الرئيس  لكن 

مواجهة  يف  نفسها  عن  الدفاع  يف  السعودية  حق  تدعم 

الهجامت التي تشن من األرايض التي يسيطر عليها الحوثيون 

التي  األمريكية  العسكرية  العمليات  وستواصل  اليمن،  يف 

تستهدف عمليات تنظيم »القاعدة يف شبه الجزيرة العربية« 

يف اليمن.

وقال السناتور مايك يل )ممثل والية يوتا( عىل تويرت، الذي 

شارك يف رعاية قرار من الحزبني إلنهاء الدعم األمرييك للحرب 

الرئيس  بإعالن  »أشيد  ترامب:  السابق  الرئيس  رفضه  الذي 

إنهاء الدعم األمرييك غري الدستوري للحرب يف اليمن«.

)ممثل  مينينديز  روبرت  الدميقراطي  السناتور  وأعطى 

والية نيوجرييس(، رئيس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس 

متاماً  أؤيد  أيضاً  »أنا  قائالً:  وغرّد  للقرار،  مباركته  الشيوخ، 

الهجومية  العسكرية  العمليات  دعم  بإنهاء  املتعلق  القرار 

التي تقوم بها السعودية يف اليمن«.

وأشادت األمم املتحدة بتعيني بايدن مبعوثاً خاصاً لليمن 

إلنهاء  األمريكية  الدبلوماسية  املشاركة  بـ«تكثيف«  والتزامه 

الحرب.

الدبلومايس املخرضم يف الرشق األوسط  2. اختار بايدن 

تيمويث ليندركينغ لدفع الدبلوماسية

املتحدة  للواليات  ليندركينغ كمبعوث خاص  تعيني  يشري 

للجهود  األولوية  اإلدارة  تعطي  مدى  أي  إىل  اليمن  إىل 

إليجاد  املتحدة  األمم  تقودها  التي  العملية  لدعم  املبذولة 

أكرث من ست  استمرت  التي  األهلية  للحرب  دبلومايس  حل 

سنوات.

ورحبت السعودية بتعيينه، حيث أصدرت وزارة خارجيتها 

بيان دعم، وكذلك تم الرتحيب به من قبل أحمد أوا بن مبارك، 

وزير خارجية الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً- }حكومة 

الرئيس عبد ربه منصور هادي{، الذي قال إن االثنني تحدثا 

بالفعل عرب الهاتف.

محاولة  أنه  عىل  ليندركينغ  اختيار  إىل  النظر  تم  كام 

الذين  الدبلومايس  السلك  يف  الخربة  ذوي  املهنيني  لتعزيز 

منصب  أخرياً  شغل  وهو  ترامب.  إدارة  تهميشهم خالل  تم 

نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية يف 

مكتب الرشق األدىن يف إدارة ترامب، وهو موظف محرتف يف 

الخدمة الخارجية، مع شغله مناصب يف السعودية والعراق 

والكويت واملغرب من بني خربته.

وقال ديف هاردن، العضو املنتدب ملجموعة جورج تاون 

ركز عمله  الخارجية، حيث  وزارة  واملخرضم يف  اإلسرتاتيجية 

وميكن  مهمة  إشارة  هو  ليندركينغ  تعيني  »إن  اليمن:  عىل 

التنبؤ بها. لقد كان يف وظيفة نائب مساعد وزير الخارجية 

لسنوات وهو يعرف هذا امللف جيداً، واآلن يتمتع بالشهرة 

والدعم الشخيص من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنطوين 

بلينكني«.

الحويث  ترامب  إدارة  تصنيف  يزيل  بايدن   .3

كإرهايب

تراجعت وزارة الخارجية األمريكية عن قرار صدر يف آخر 

إرهابية  كمنظمة  الحوثيني  لتصنيف  ترامب  إدارة  ساعات 

وسط احتجاج من جامعات حقوق اإلنسان واألمم املتحدة 

للمدنيني  إعدام  عقوبة  مبثابة  كانت  الخطوة  هذه  أن  عىل 

اليمنيني. وحذرت هذه الجامعات من أن تصنيف الحوثيني 

يخيف املستوردين التجاريني الرضوريني ملواصلة تدفق السلع 

الحيوية التي تساعد يف تخفيف األزمة اإلنسانية، خوفًا من 
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مخالفة العقوبات األمريكية.

وزارة  خالل  من  خاصاً  ترخيصاً  بايدن  إدارة  وأصــدرت 

الخزانة لضامن تسليم هذه الواردات املهمة، لكن االستثناء 

ينتهي يف 26 شباط / فرباير الجاري.

ورد املدير القطري للمجلس الرنويجي لالجئني يف اليمن، 

محمد عبدي، عىل هذه الخطوة قائالً إنه قرار »مرحب به« 

سيساعد يف تجنب »العواقب اإلنسانية الكارثية« وسيسمح 

بيان  يف  وقال  واألدويــة.  والوقود  الغذاء  توصيل  باستمرار 

اليمني ورسالة قوية  للشعب  ارتياح وانتصار  تنهيدة  »هذه 

من الواليات املتحدة بأنهم يضعون مصالح اليمنيني أوالً«.

أكرث  تصبح  ليك  املتحدة  للواليات  الدعوات  تزايد   .4

رصامة مع السعودية

شديد  لتدقيق  والسعودية  األمريكية  العالقات  تعرضت 

الصحايف  أوصال  وتقطيع  مقتل  بسبب  األخرية  السنوات  يف 

السعودي املقيم يف الواليات املتحدة جامل خاشقجي يف عام 

2018، وهو أمر يعتقد أنه أمر من ويل العهد السعودي األمري 

الرياض وسجنها املعارضني  محمد بن سلامن؛ وبسبب قمع 

السياسيني يف الداخل؛ ودورها يف األزمة اإلنسانية األليمة يف 

اليمن.

وقالت إليسا كاتاالنو إيورز، الزميلة الكبرية املساعدة يف 

اليمن  بشأن  بايدن  قرار  إن  الجديد«،  األمرييك  األمن  »مركز 

الخارجية  السياسة  »غرائز  تتابع  بايدن  إدارة  أن  يوضح 

املبدئية« وتظهر استعداداً إلجراء محادثات صارمة وصادقة. 

وأضافت: »يشري الفريق الجديد إىل أنه سيقيم العالقة برّمتها، 

مزاياها،  عىل  بناًء  القضايا  ويقيّم  ومعقدة،  عميقة  وهي 

ويكون واضحاً يف عينها، ويقيّمها يف النهاية يف مقابل ما هو 

يف املصلحة االسرتاتيجية للواليات املتحدة«.

بشكل  بايدن  إدارة  الدميقراطيون  املرّشعون  ويطالب 

قبل  من  األخرى  السيئة  األعامل  معالجة  يف  بالبدء  متزايد 

من  )دميقراطي  مــوريف  كريس  السناتور  ودعــا  الرياض. 

كونيتيكت(، عضو لجنة العالقات الخارجية مبجلس الشيوخ، 

من  كجزء  الخليجية  األمريكية  العالقات  ضبط«  »إعادة  إىل 

حقوق  انتهاكات  بشأن  املزاعم  ملعالجة  املبذولة  الجهود 

اإلنسان يف السعودية.

ويدعو سيناتورا والية أوريغون الدميقراطيان رون وايدن 

السعودية عىل  إىل محاسبة  األمريكية  اإلدارة  وجيف مريكيل 

يف  جرائم  بارتكاب  املتهمني  مواطنيها  ملساعدة  جهودها 

الواليات املتحدة عىل الفرار من البالد لتجّنب العدالة.

5. دور اإلمارات يف اليمن

قال بايدن يف إعالنه إن الواليات املتحدة ستنهي »مبيعات 

اليمن،  يف  الهجوم  يف  تساهم  التي  الصلة«  ذات  األسلحة 

لكنه  السعودية،  إىل  بدقة  املوجهة  الصواريخ  تسليم  وإنهاء 

مل يتطرق بشكل مبارش إىل ما إذا كانت مبيعات األسلحة إىل 

اإلمارات مشمولة.

وكانت اإلدارة قد أوقفت يف وقت سابق عملية نقل أسلحة 

إدارة ترامب، حيث قالت  اإلمارات مببادرة من  متوقعة إىل 

وزارة الخارجية إن البيع قيد املراجعة. لكن الواليات املتحدة 

يف  اإلرهاب  مكافحة  هجوم  يف  رئيسيان  واإلمارات رشيكان 

اليمن ضد القاعدة، والذي التزم بايدن يف ترصيحاته الخميس 

مبواصلة دعمه. وقال كاتاالنو إيورز: »هذا مجال مهم تتداخل 

فيه مصالح الواليات املتحدة واإلمارات«.

ودعت »منظمة العفو الدولية« إىل حظر »جميع مبيعات 

استخدامها  »خشية  والسعودية،  ــارات  اإلم إىل  األسلحة 

الرتكاب املزيد من جرائم الحرب يف اليمن«.

وقال جاسنت راسل، املدير الرئييس ملركز نيويورك للشؤون 

لوقف  الحكومة  ضد  قضائية  دعوى  رفع  الذي  الخارجية، 

مبيعات األسلحة إىل اإلمارات، إن فريقه »متفائل بحذر« بأن 

اإلمارات  ألفعال  األمرييك  الدعم  »إنهاء  ستتابع  بايدن  إدارة 

ومبيعات األسلحة ذات الصلة«.
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املايض،  األسبوع  يف  بايدن«  »جو  األمرييك  الرئيس  اتخذ 

خطوتني يف الرشق األوسط؛ أولهام أنه أبلغ الكونجرس بنيته 

اإلرهابية  املنظامت  قامئة  من  اليمن  يف  الحوثيني  شطب 

األجنبية، وثانيهام أنه قال إن الواليات املتحدة ستنهي دعمها 

عالقتها  اليمن وسرتاجع  يف  السعودية  تقودها  التي  للحملة 

مع السعودية بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق اإلنسان.

ورغم أن هاتني الخطوتني لهام معنى ضئيل يف حد ذاتهام، 

ولكن عند النظر إليها مًعا؛ فقد متثالن تحواًل جذريًا يف سياسة 

الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.

واقع  عىل  سيؤثر  التحول  هذا  كان  إذا  ما  هو  والسؤال 

املنطقة، مبا أن السياسة شأن، والواقع الجيوسيايس شأن آخر.

اليمنية  األهلية  الحرب  رئييس يف  الحوثيون فصيل  يعترب 

مواجهة  يف  إيــران  مع  متحالفون  وهم  أبدية،  تبدو  التي 

السعودية واإلمارات، يف ظل تحول الحرب يف اليمن إىل حد 

كبري من حرب أهلية إىل حرب بني وكالء الدول األخرى.

فقد قامت كل من السعودية واإلمارات بشن غارات جوية 

https://bit.ly/2Zao34v

المصدر

الرابط

جورج فريدمان: هذا ما 
تعنيه خطوات بايدن األخيرة 

في الشرق األوسط
الكاتب: جورج فريدمان

العدد الثالث عر فراير 2020 56

تحليل سياسي



وتقديم بعض الدعم عىل األرض يف القتال ضد الحوثيني، ومن 

للحوثيني إلطالقها  تقدم صواريخ  إيران  كانت  أخرى،  ناحية 

عىل السعودية.

ويعترب اليمن بلدا اسرتاتيجيا، ميكن من خالله نرش قوات 

باتجاه السعودية وسلطنة عامن، أو السامح ملزيد من الحلفاء 

األقوياء بالقيام بذلك، كام إن األهم من ذلك، أنه ميكن لقوة 

باب  اليمن إلغالق مضيق  موقع  تستغل  أن  أقوى  افرتاضية 

املندب، وبذلك تغلق البحر األحمر.

عام  ففي  حيويًا؛  أمرًا  األحمر  البحر  إىل  الوصول  ويعترب 

من  إرسائيل  ومنعت  تــريان،  مضيق  مرص  أغلقت   ،1967

األيام  اندالع حرب  إىل  أدى  مام  األحمر،  البحر  إىل  الوصول 

الستة.

املضيق  بإغالق  لها  يسمح  وضع  يف  ليست  اليمن  لكن 

بنفسها، ولكن ميكن ذلك عرب طرف خارجي يسعى إىل زرع 

الفوىض اإلقليمية.

وإذا حدث ذلك، فقد تتورط مرص وإرسائيل وإثيوبيا يف 

رصاع ال يريدونه، ويهدد السعودية وعامن، وبالتايل يضعف 

املوقف العريب يف الخليج.

بالنسبة إليران عىل املدى القصري؛ فإن اليمن قاعدة ميكن 

تعتربها  التي   - السعودية  عىل  الضغط  خاللها  من  إليران 

عىل  لتجربها  اإلمــارات،  عىل  وكذلك   - الرئيسية  منافستها 

إنفاق املوارد عىل عملية ليست يف مصلحتها األمنية الوطنية 

املبارشة ولكن ال ميكن تجنبها.

الحرب  يف  الحوثيون  انترص  فإذا  الطويل،  املدى  أما عىل 

األهلية تحت رعاية إيرانية، فقد يؤدي ذلك إىل زعزعة استقرار 

املنطقة وإقناع بعض القوى العربية السنية باالصطفاف مع 

إيران، وتغيري ميزان القوى يف املنطقة عىل أقل تقدير.

تحالفات املنطقة الجديدة

والتي  واإلمارات،  إرسائيل  بني  »أبراهام«  اتفاقيات  تعد 

مناهض  لتحالف  أساسا  أخرى،  دول  لتشمل  برسعة  تتوسع 

إليران، حيث تنظر الدول العربية السنية إىل إيران عىل أنها 

تهديد وجودي لها، وهي ال ترى اليمن فقط عىل أنها ساحة 

معركة اختبارية مع إيران ولكن أيًضا عىل أنها هجوم مبارش 

عىل املصالح األساسية يف إطار معركة أوسع بدًءا من سوريا 

إىل العراق.

ال يتعلق خوف الدول العربية السنية من إيران باألسلحة 

النووية يف املقام األول، وإمنا يرونه مجرد تهديد واحد من بني 

تعتبر إيران اآلن 
معزولة في صندوق 
بينما بقية المنطقة 

في تحالف غير 
مسبوق
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تهديدات كثرية، كام يرون أن طهران إذا امتلكت هذا السالح 

فسوف تواجهها إرسائيل مبارشة.

ولكن ما يخشونه هو احتامل أن تتحول دول مثل سوريا 

واليمن إىل دول تابعة إليران، مام مينح إيران ما تريده حًقا؛ 

وهو املركز املهيمن يف الرشق األوسط.

األسلحة  مع  التعامل  هو  »ترامب«  إدارة  موقف  كان 

النووية يف إيران عىل أنها مجرد جزء من تهديد أوسع.

إيران  الرسية  العمليات  متنح  أن  ميكن  أخرى،  وبعبارة 

موقًعا مهيمًنا يف املنطقة، مع األسلحة النووية أو بدونها. 

وتم تصميم العقوبات لشل إيران داخليًا، يف حني كانت 

اتفاقيات أبراهام محاولة إلنشاء تحالف قوي ال يعتمد عىل 

التدخل األمرييك املبارش لعرقلة املغامرات اإليرانية.

مجرد إشارات؟

وال تعترب قرارات رفع الحوثيني من قامئة اإلرهاب ومراجعة 

سجل حقوق اإلنسان يف السعودية مهمة يف حد ذاتها، لكن 

يبدو أن إدارة »بايدن« إما تشري إىل سياسة جديدة أو تخطط 

لسياسة جديدة.

لكن هذا  إيران،  النووي مع  االتفاق  بإحياء  فقد وعدت 

االتفاق جرى توقيعه يف رشق أوسط مختلف. بينام يف الرشق 

األوسط اليوم، أصبح حل املشكلة اإليرانية متمثاًل يف تحالف 

قوة  شاماًل  الخليج،  إىل  املتوسط  األبيض  البحر  من  ضخم 

لتحدي  مستعدة  أخرى  وقوى  إرسائيل(  )هي  مهمة  نووية 

إيران، سواء كانت نووية أم ال.

تشري اإلدارة األمريكية إىل التحرك نحو عالقة عدائية مع 

وإذا  اإلنسان،  حقوق  وملف  اليمن  حرب  بشأن  السعودية 

التي  اإلمارات،  ضد  أيًضا  تتحرك  فسوف  ذلك،  يف  استمرت 

توجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، وستتحرك ضد إرسائيل، 

التي تعترب السعوديني أساًسا حيويًا يف التحالف.

يف  عليه  كانت  مام  استقراًرا  أقل  السعودية  أصبحت 

السابق، وصارت قدرة النظام عىل االرتقاء إىل مستوى مفهوم 

اإلدارة األمريكية الجديدة لحقوق اإلنسان محدودة، وبالتايل 

فإن هناك تهديًدا حقيقيًا يف أن يؤدي ذلك إىل مين تهيمن 

عليه إيران.

ولكن، من الصعب تخيل أن إدارة »بايدن« تريد أن تضطر 

إىل التعامل مع مين تهيمن عليه إيران أو مع السعودية غري 

املستقرة. لذلك، من الصعب أن نتخيل أن البادرتني األخريتني 

من قبل اإلدارة األمريكية هام أكرث من مجرد إشارات.

صعوبة التكهن

يعتقد  »بايدن«  أن  وهو  آخر،  احتامل  بالطبع  هناك   

مع  عالقاتها  بتحسني  إيران  إقناع  يستطيع  أنه  ما  بطريقة 

العرب السنة.

ولكن العودة لالتفاق النووي سيثري الذعر لبقية املنطقة 

التي تعود فيها الذكريات إىل قرون، وال تقوم فيها التحالفات 

- مثل التحالف الحايل املناهض إليران - عىل املودة بل عىل 

الحسابات الباردة.

وتعترب إيران اآلن معزولة يف صندوق، بينام بقية املنطقة 

يف تحالف غري مسبوق، وأهم يشء تعلمته الواليات املتحدة 

الرشق  يف  واسع  نطاق  عىل  العسكري  التدخل  تجنب  هو 

األوسط.

والسعودية  إرسائيل  ترتك  أن  املتحدة  للواليات  وميكن 

واإلمارات يترصفون يف األمر، مبا أنه ليس لديهم خيار. ومع 

أن  إال  بصامتها،  ترتك  أن  تريد  الجديدة  اإلدارات  جميع  إن 

األمر  تدهور  مدى  تتذكر  أنها  اإلدارة  الجيد يف هذه  اليشء 

يف ليبيا.

»بايدن«  إلدارة  األخريتني  الخطوتني  فإن  حال،  كل  وعىل 

ليستا أفعااًل بعد، ومن الصعب معرفة إىل أين ميكن أن تؤديا.
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العمل عن  إىل  الرسيعة  التحوالت  أدت  أشهر  يف غضون 

بُعد، فوفًقا ملؤسسة غالوب 7 من كل 10 موظفني يعملون 

من املنزل اليوم، ويف الواليات املتحدة انخفض معدل البطالة 

إىل %8.4 يف شهر أغسطس/آب 2020 رغم أن عدد الوظائف 

املتاحة ما زال أقل بكثري من مستويات ما قبل الوباء.

العاملية إىل إعادة تعريف معنى أن متلك  الجائحة  أدت 

من  العديد  كورونا  فريوس  تحّدى  ماليًا،  واستقراًر  وظيفًة 

لتخفيف  رسيًعا  الترصف  عىل  وأجربهم  واملهنيني  الرشكات 

الخسارة واالستجابة للخلل واالرتباك يف أثناء األوقات الصعبة.

مع قضاء الناس املزيد من الوقت يف املنازل أكرث من أي 

لشغل  فقط  ليس  فرصة  الجانبي  العمل  أصبح  وقت مىض، 

كبريًا،  الفراغ  وقت  أصبح  العمل حيث  ساعات  بعد  الوقت 

بل أيًضا كطريقة إلدارة عملهم وتحقيق أمانهم املادي، ومع 

استمرار تأقلمنا عىل الحياة يف أثناء الجائحة، قد يصبح العمل 

الجانبي أحد جوانب العمل يف املستقبل.

نشأة العمل الجانبي

 »side hustle« مصطلح  دخل  وبسرت  لقاموس  وفًقا 

القرن  خمسينيات  يف  اللغة  يف  مرة  ألول  الجانبي(  )العمل 

املايض وقد استُخدم لإلشارة إىل العمل الذي يقوم به الفرد 

لتحقيق دخل إضايف بجانب عمله األسايس.

من  وكشكل  الحاجة  بدافع  الجانبي  للعمل  الناس  يتجه 

أشكال النجاة االقتصادية

هل تريد مستقبال
ا؟ 

ً
ا آمن

ً
مالي

ا
ً
https://bit.ly/3qS9r5Gوفر دخال إضافي

الرابط

المصدر

الكاتب: سابا موهيبور
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لكن كلمة »hustle« التي تعني احتيااًل أو صخبًا أعطت 

انطباًعا بأن هذا العمل قد يكون قانونيًا وقد يكون احتيااًل، 

وظيفة  إىل  أسايس  بشكل  يشري  املصطلح  أصبح  النهاية  يف 

تكميلية قانونية.

يف السنوات األخرية أصبح العمل الجانبي مرتبطًا بهوايات 

وبيع  صنع  أو  الزفاف  حفالت  تصوير  مثل  وشغفه  الفرد 

املنتجات اليدوية مام يوفر لك دخاًل إضافيًا.

واليوم، ما زال هناك املاليني من العاطلني عن العمل وما 

الناس  يتجه  لذا  الصحية،  األزمة  مواجهة  يواصل  العامل  زال 

النجاة  أشكال  من  وكشكل  الحاجة  بدافع  الجانبي  للعمل 

االقتصادية، يف الوقت نفسه أدت الظروف الحاليّة إىل إعادة 

مساًرا  نعتربه  ما  بشأت  الحديثة  النظر  وجهة  يف  التفكري 

وظيفيًا مستقرًا أو غري مستقر.

من  كهبة  الجانبية  الوظيفة  إىل  الناس  من  الكثري  يتطلع 

نتيجة  كامل  بدوام  فيها  العمل  ملواصلة  اضطروا  سواء  الله 

فقدان الوظيفة األساسية أم بدوام جزيئ بهدف توفري املزيد 

التي ال ميكن  البيئة  من املال لتحقيق األمان املادي يف تلك 

التنبوء بها.

يف املستقبل، تعرف عىل العمل الجانبي

الطريقة  بأن  الشائع  املفهوم  الجائحة عن زيف  كشفت 

املكتبي  بالعمل  القيام  املالية هي  الحرية  لتحقيق  الوحيدة 

التقليدي من الـ9 صباًحا حتى الـ5 مساًء، ففي هذا الوقت 

وانخفاض  جامعي  بشكل  العامل  ترسيح  مع  املضطرب 

األجور، ميكن للعمل الجانبي أن يوفر شبكة أمان.

العمل من املنزل

يتطلب الواقع غري املسبوق اليوم تحقيق أمان مايل أكرب 

واستقرار وظيفي لكل فرد يف العامل، ميكن للوظيفة الجانبية 

ذاتيًا  موجه  وظيفي  مسار  لتحقيق  خطوة  أول  توفر  أن 

ومقاوم للركود.

توجهات صناعية لدعم العمل الجانبي

مع بداية جائحة كورونا ظهرت موجة من النشاط حيث 

احتياجات  لدعم  جانبية  أعامل  لخلق  األعامل  رواد  اتجه 

أو  املنزل  من  العمل  عىل  تعتمد  التي  املتزايدة  السكان 

التجارة  ازدهرت  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنرتنت،  طريق  عن 

اإللكرتونية والبيع بالتجزئة )من املصنع للبائع مبارشة دون 

قنوات توزيع(.

الفضاء  يف  ظهرت  التي  الجانبية  األعامل  بعض  تتضمن 

واالستشارات  بعد  عن  الرياضة  مامرسة  جلسات  اإللكرتوين 

الحياتية والرتويج للمنتجاب عرب مقاطع الفيديو مثل الرتويج 

للمنتجات املصنوعة منزليًا.

ومع انتشار العمل املكتبي من املنزل وزيادة الحاجة إىل 

جلب بعض العنارص الخارجية داخل املنزل، بدأ بعض التجار 
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وعندما  النباتات،  وإكسسوارات  املنزلية  النباتات  بيع  يف 

أُغلقت صاالت األلعاب الرياضية بدأ التجار يف بيع املالبس 

الرياضية املناسبة للمنزل وإكسسوارات اليوجا.

الجديد  الطبيعي  الوضع  جانبي  عمل  إدارة  تصبح  قد 

للكثري من املهنيني مام يوفر مسارات وظيفية محتملة

لتطوير عملك الجانبي ابدأ بالتفكري يف كيفية تصور الوقت 

مبجرد أن تهدأ الجائحة، هل ستستغل الوقت لتوسيع شبكتك 

والتواصل مع األشخاص من صناعات أخرى وتوسيع فرصك 

بالتدريس  ستقوم  هل  جامعيًا  خريًجا  كنت  إذا  ومهاراتك؟ 

لجريانك أو الحصول عىل دخل إضايف من خالل تحرير بحث 

الدرايس لصديق؟ هذه بعض األمثلة لتطوير نفسك  الفصل 

بشكل منتج لتستطيع يف النهاية بدء عمل جانبي.

العمل الجانبي واملوازنة بني الحياة والعمل

الصعب  من  به،  التنبوء  ميكن   ال  الوترية  رسيع  عامل  يف 

أعقاب  يف  لكن  والحياة،  العمل  بني  دائم  تــوازن  تحقيق 

الجائحة أصبح هناك عدد متزايد من الناس يخصصون وقتًا 

للحياة والعمل كأولوية، إن الحفاظ عىل هذا التوازن رضوري 

للصحة النفسية والعالقات الشخصية واملهنية.

األخرية  األشهر  خالل   - التكنولوجية  التطورات  خلقت 

فلتحقيق  املنال،  الجانبي سهل  العمل  ليصبح  فرًصا   - فقط 

التوازن بني العمل والحياة وامتالك الوقت بشكل أكرب سمح 

العمل الجانبي للكثريين باتخاذ خياراتهم مثل الرتاجع لفرتة 

عن العمل بداوم كامل عند الحاجة لرعاية األطفال أو أحد 

تحقق  ال  لكنها  يحبونها  بوظيفة  التمسك  أو  األرسة،  أفراد 

دخاًل كافيًا.

يف املستقبل القريب قد تصبح إدارة عمل جانبي الوضع 

مسارات  يوفر  مام  املهنيني  من  للكثري  الجديد  الطبيعي 

وظيفية محتملة تدعم الصحة النفسية للفرد وتستمر خالل 

الجائحة وما بعدها.
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األخطاء يف اتخاذ القرارات االستثامرية

هي  السوق«  »مخاطر  تسمى  ما  أو  املنهجية،  املخاطر 

الشامل  السوق  يف  لتحركات  نتيجة  املال  تخرس  أن  احتامل 

وليس يف رشكة بعينها. والتنوع هنا ال يشكل أي حامية حقيقية 

من املخاطر املنهجية، ألن 

انحسار املد يؤدي إىل انخفاض 

القضاء  املراكب، وهذا يشمل حوادث  مستوى طفو جميع 

املخاطر  أما  العاملية.  واألوبئة  الطبيعية  كالكوارث  والقدر، 

https://bit.ly/3q1sQRj

المصدر

الرابط

األخطاء األربعة األكثر 
 فــــــي

ً
شيوعا

اتخاذ القرارات
الكاتب: دانييل كروسبي

من الجميل أن نفكر أننا نعيش يف عامل تسّخر فيه 

لكن  لصالحنا،  فيه  يشء  كل  ومييل  لخدمتنا،  الطبيعة 

القرارات  باتخاذ  الواقع فيام يتعلق  هذا لألسف ال يعكس 

املالية. فجسد اإلنسان وعقله خلقا ليؤديا كثرياً من األعامل العظيمة 

نحن  باالستثامر،  يتعلق  فيام  أحدها.  ليس  االستثامر  لكن  استثنائية،  بكفاءة 

لسنا مثاليني ولهذا نشهد تزايد األخطاء يف اتخاذ القرار.

انعطافات حادة  إىل  بصورة طبيعية  تؤدي  وفيه »عيوب«  مثالياً،  ليس  اإلنسان  فعقل 

يف سلوكه، وإنشاء نظام يأخذ هذه االنعطافات بالحسبان هو عنرص أسايس يف أي فلسفة 

استثامر سليمة. وكام يحقق العبو الدفاع يف الفريق الفوز يف املباراة ليحصل العبو الهجوم 

عىل األضواء، تتحكم إدارة املخاطر باألداء لتحصل اإليرادات الكبرية عىل األضواء. وقبل أن 

نجيب عن السؤال: »كيف أصبح مستثمراً ماهراً؟« يجب أوالً أن نجيب عن السؤال األهم 

الذي نغفل عنه: »كيف ميكنني أال أفشل يف االستثامر؟« بعبارة ألطف: يجب أن نتعلم إدارة 

املخاطر. إذا تقبلت هذه الحقيقة، وبدأت بالقراءة عن مبادئ إدارة املخاطر، فعىل األرجح 

أنك ستتعلم نوعني أساسيني من مخاطر االستثامر: املخاطر املنهجية واملخاطر الالمنهجية.
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التجارية«  األعامل  »مخاطر  أيضاً  تسمى  والتي  الالمنهجية، 

فهي احتامل انخفاض قيمة االستثامر يف ورقة مالية منفردة. 

املخاطر عن  النوع من  التحوط ضد هذا  بل يجب  وميكن، 

ولكن،  الحقاً.  النقطة  هذه  يف  وسنستفيض  التنويع،  طريق 

عىل األرجح، ستغفل املبادئ التي تقرؤها عن ذكر نوع ثالث 

من املخاطر ولرمبا كان األهم، وهي املخاطر السلوكية.

إن تصنيف مجموعة املخاطر السلوكية هو رشط أسايس 

نراه  ال  ما  محاربة  من  نتمكن  لن  ألننا  إدارتها،  يف  لنجاحنا 

املخاطر  أبعاد  تحديد  من  ننتهي  أن  وما  األول.  املقام  يف 

لدرجة  محكم  استثامر  نظام  وضع  من  سنتمكن  السلوكية، 

متكننا من التغلب عىل أخطائنا. يف كثري من الحاالت، نستمد 

دراسة  من  إجامالً  السلوكية  املخاطر  مجال  يف  املعلومات 

األخطاء يف سلوك املستثمرين. وكام يقول دانيال كانيامن يف 

كتابه »مرشوع الرتاجع« )The Undoing Project(: »كيف 

تستطيع فهم الذاكرة؟ ال تجري دراسة عىل الذاكرة نفسها، بل 

 ،)Misbehaving( »عىل النسيان«. يف كتاب »أخطاء السلوك

السلويك،  االقتصاد  الختصاص  املذهل  األصيل  املنشأ  وهو 

يروي املؤلف ريتشارد ثالر الطريقة البسيطة والفعالة التي 

وبسبب  الحايل.  مساره  عىل  االختصاص  هذا  لوضع  اتبعها 

شكه فيام كان يتعلمه بشأن األسواق الفعالة، عمل ثالر عىل 

الذين  األشخاص  بني  الواقعية  االختالفات  عن  األفكار  جمع 

املنفعة  تحسني  القادرين عىل  الخياليني  واألشخاص  يعرفهم 

األخصائيون  وهم  دامئاً،  املنطقية  املالية  القرارات  واتخاذ 

التي كان  النظرية  املواد  الذين ورد ذكرهم يف  االقتصاديون 

بسيطة ألجل  فكرية  تجربة  ثالر سوى  يستخدم  مل  يدرُسها. 

وضع قامئة العيوب التي أدت إىل انطالق ألف مرشوع بحث 

وعمقت فهمنا لطريقة اتخاذ البرش العاديني قرارات مالية.

السلوكية  العيوب  هذه  اكتشاف  أن  من  الرغم  وعىل 

وتوثيقها كان خطوة أوىل هامة، فإنها لن تفيد املستثمر إذا 

مل يكن هناك إطار عمل تنظيمي أشمل. واليوم، لدينا قوائم 

الخطوات  عن  الكثري  نعلم  ال  أننا  بيد  عيوبنا،  عن  طويلة 

فإن  األبحاث،  بينت  وكام  نتخذها.  أن  يجب  التي  العملية 

لها  ملموسة  حلول  معرفة  دون  من  السيئة  األمور  معرفة 

تؤدي إىل تفاقم املشكلة.

أربعة أنواع من املخاطر السلوكية املتعلقة باتخاذ القرار

بكل  أفكر  فأخذت  ثالر  لنهج  األنيقة  البساطة  ألهمتني 

اتخاذ  عىل  سلباً  ما  شخص  سلوك  لتأثري  املمكنة  الطرق 

التحيز  من  نوعاً   117 من  أكرث  فوجدت  االستثامر.  قرارات 

واالستدالل ميكن أن تؤدي إىل عدم اتخاذ املستثمر الطموح 

قرارات مثالية. هذا كثري! ويك أزيد فائدة هذا املجال بالنسبة 

أمناط  بني  مشرتكة  نفسية  ركائز  عن  بحثت  للمستثمرين، 

األخطاء املختلفة وصنفتها يف مجموعات. بدأت هذه العملية 

من  أنواع  أربعة  ظهرت  ولكن  مسبقة،  تصورات  دون  من 

املخاطر السلوكية باستمرار، وهي:

1. الغرور

2. العاطفة

3. االنتباه

4. االستبقاء

)هل  السيئة،  القرارات  من  يحىص  ال  عدد  اتخاذ  ميكننا 

جميع  ولكن  يوماً؟(  التلفاز  عىل  الواقعية  الربامج  شاهدت 

املخاطر السلوكية تضم يف جوهرها واحداً أو أكرث من عوامل 

الخطورة األربعة هذه. هذه التصنيفات خاصة بهذا الكتاب، 

عىل  قامئة  عمليات  إلنشاء  هامة  انطالق  نقطة  تقدم  وهي 

سلوك  محاور  يف  لنتمعن  االستثامر.  إلدارة  السلوك  فهم 

املستثمر هذه كالً عىل حدة.

خطورة الغرور

تلبية  تفضل  التي  السلوكيات  يف  الغرور  خطورة  تظهر 

حاجتنا إىل اإلحساس بكفاءتنا الشخصية عىل حساب اتخاذ 

بالنفس  الثقة  فرط  عنها  األمثلة  تشمل  وقد  بنباهة.  القرار 

رُفضت  ما  إذا  دفاعي  موقف  التخاذ  امليل  أي  التقليدي، 

أفكارنا املفضلة )أثر النتائج العكسية(، أو اعتقادنا بأن مجرد 

مشاركتنا يف مرشوع ما تزيد احتامالت نجاحه )أو ما يطلق 

أدلة  الغرور  خطورة  ترتك  أيكيا«(.  »أثر  املالئم  االسم  عليه 

وقد  التجارية،  التداوالت  سجل  يف  وجودها  عىل  محددة 
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تتضمن هذه األدلة الرتكيز الشديد عىل نوع واحد من األسهم، 

والتداول املفرط واستخدام الرفع املايل بصورة مكثفة. ومهام 

كان هذا الدليل املحدد، يكون املصدر هو نفسه دامئاً: »األنا« 

الذي يهتم بإرضاء غروره عىل حساب اتخاذ قرارات جيدة.

أمثلة عن خطورة الغرور

1. التحيز الداعم للخيارات

2. الثقة املفرطة

3. التحيز التأكيدي

4. تسويغ ما بعد الرشاء

5. تحيز اإلدراك املتأخر

6. وهم التحكم

7. التوافق الزائف

خطورة العاطفة

للمخاطر  أن تصوراتنا  العاطفة من حقيقة  تنبع خطورة 

تتأثر بحاالتنا العاطفية العابرة ونزعتنا الفردية تجاه التفكري 

العواطف معظمنا إىل الحط من  السلبي. تدفع  أو  اإليجايب 

وتجنب  التفاؤل(،  )تحيز  السيئة  األمور  وقوع  احتامل  شأن 

وتجاهل  النعامة(  )أثر  تظهر  قد  التي  باملشكالت  التفكري 

دور العواطف يف القرارات التي نتخذها )فجوة التعاطف(. 

مبحاولة  تقييدنا  لدرجة  يشتد  قد  الخوف،  يدخل  وعندما 

يبحث  الذي  املستثمر  وعىل  السلبية(.  )تحيز  األمل  تفادي 

يتخذها  التي  القرارات  يف  العاطفي  التحيز  عن  أمثلة  عن 

فيتفحص  السوق،  اضطراب  فــرتات  يف  بالتمعن  يبدأ  أن 

قرارات  أو  املجازفة  قرارات  عن  بحثاً  التجارية  املــداوالت 

يجب  كام  العاطفي.  االنفعال  فرتات  أثناء  السالمة  التامس 

أن يبحث عن القرارات التي اتخذت من باب تقليد الجامعة 

)الخوف عندما يشعر اآلخرون بالخوف( أو املخالفة املالمئة 

التجاه املستثمرين )الطمع عندما يشعر اآلخرون بالخوف( 

يف حاالت صعود السوق وهبوطه السابقة. تبني األبحاث أن 

العواطف تلعب دوراً مهامً يف تيسري االختيار، ويف الحقيقة، 

التي  األجزاء  بعض  يف  الدماغ  يف  بعطب  املصاب  الشخص 

تعالج العواطف، يصبح غري قادر عىل اتخاذ القرارات، حتى 

اليومية منها مثل اختيار مالبسه. ليس من الرضوري أن تخلو 

تجاه  حساسيتك  تفهم  أن  يجب  إمنا  متاماً،  العواطف  من 

التوتر والذعر والخوف من فوات الفرص.

أمثلة عن خطورة العاطفة

1. االستدالل العاطفي

2. فجوة التعاطف

3. تحيز السلبية

4. تحيز التفاؤل
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5. تحيز ضبط النفس

خطورة االنتباه

من  املعلومات  لتقييم  نزعتنا  من  االنتباه  خطورة  تتولد 

االحتامل  عىل  بالتفوق  لألهمية  والسامح  النسبية،  الناحية 

عند اتخاذ قرارات االستثامر. »األهمية« هي املصطلح النفيس 

الذي يعرب عن الربوز، مبعنى أن املخاطر ذات االحتامالت األقل 

واملظهر املخيف أكرث )كهجوم سمكة القرش( تجذب انتباهنا 

واملظهر  األعىل  االحتامالت  ذات  املخاطر  لتجاهل  وتدفعنا 

غري املخيف )كتناول وجبة رسيعة مليئة بالدهون والتوابل(. 

كام أننا منيل لتقييم ما مل نألفه عىل أنه يحمل خطورة أكرب، 

املألوفة  واألسامء  للداخل(  )التحيز  املحلية  األسهم  فنفضل 

األساسية.  ميزاتها  عن  النظر  بغض  املجرد(،  التعرض  )أثر 

االنتباه  خطورة  عن  ملموس  دليل  عن  يبحث  ملن  بالنسبة 

يف سجل مداوالته التجارية، يجب التنبه للمداوالت املكثفة، 

واإلفراط يف االعتامد عىل األسهم املحلية، والعالقة الرتابطية 

املفرطة، واملداوالت القامئة عىل اإلشاعات واحتامالت ربحها 

الضئيلة والتي أجريت بناء عىل لحظة خوف جامعية. يقول 

الدكتور بوب نيز إن عقولنا تعالج عرشة ماليني جزيئة من 

املعلومات يف كل ثانية، لكن القسم الخاص بالتفكري الواعي 

يتحكم  مام  كبرياً  قسامً  أن  ومبا  فقط.  منها  خمسني  يعالج 

تكون  أن  يجب  الالواعي،  عقلنا  يف  يدور  وأفعالنا  بأفكارنا 

طريقة استغاللنا للجزء اليسري الذي نتحكم به من انتباهنا 

مدروسة بدقة.

أمثلة عن خطورة االنتباه

1. التحيز ملا هو متوفر

2. تحيز االنتباه

3. التحيز للداخل

4. تحيز التأطري

خطورة االستبقاء

الخسارة  عىل  الربح  تفضيل  عن  االستبقاء  خطورة  تنتج 

والوضع الراهن عىل التغيري بصورة غري متوازنة. فنحن نحب 

الربح أكرث بكثري من الخسارة، ونرى أن الطرق القدمية أفضل 

ويعيق  للعامل  نظرتنا  يشوه  ما  وهذا  الجديدة،  الطرق  من 

مقاومتنا  االستبقاء يف  أثر  بوضوح. ميكن مالحظة  له  رؤيتنا 

وتفضيلنا  الراهن(  الوضع  )تحيز  الحياة  الجديدة يف  للطرق 

بنسب  الخطورة  تخفيض  عىل  إطالقاً  خطورة  وجود  لعدم 

كبرية متزايدة )تحيز الخطورة صفر( ونزعتنا لتفضيل الوضع 

واألدلة  املغايل(.  )الخصم  املستقبلية  احتياجاتنا  عىل  الحايل 

واالحتفاظ  يجب،  مام  أرسع  الرابحة  األسهم  ببيع  املتمثلة 

باألسهم الخارسة أطول مام يجب، والعجز عن الحفاظ عىل 

تحسن،  يف  األسواق  تكون  عندما  مالمئة  خطورة  مستويات 

وعالمات اإلفراط يف املجازفة عندما تكون األسواق يف تراجع، 

هي إشارة إىل أنك وقعت فريسة لخطر االستبقاء. إن نفورنا 

من التغيري والخسارة عامل أسايس، وال ميكن التغلب عليه إال 

عن طريق اتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إىل إدراك القصور 

يف سلوكياتنا والتغلب عليه.

أمثلة عن خطورة االستبقاء

1. النفور من الخسارة

2. تحيز الوضع الراهن

3. مغالطة التكلفة الغارقة

4. تحيز الوضع الطبيعي

5. تحيز الخطورة صفر

نوعه  من  فريداً  تهديداً  »كوفيد19-«  وباء  يشكل  أخرياً، 

باإلضافة  واالقتصادية عىل حد سواء،  الجسدية  عىل صحتنا 

إىل أنه عامل مجهد واسع االنتشار. ويف األوقات التي ترتفع 

فيها مستويات القلق كالتي نعيشها اليوم، تصل قدرتنا عىل 

اتخاذ القرارات إىل حدها، خصوصاً أنها مرهقة أساساً. وهذا 

القرارات األفضل يف كل يشء، بدءاً من  اتخاذ  ما مينعنا عن 

املثىل لحامية عائالتنا.  الطرق  أموالنا وصوالً إىل  إدارة  طرق 

لذا، آمل أن يتمكن هذا الدليل األويل حول عراقيل صناعة 

الالزم  بالوعي  تحب  ومن  تزويدك  من  السليمة  القرارات 

الخيارات  اتخاذ  من  تتمكنوا  السلوكية، يك  املزالق  أهم  عن 

السليمة وتجنب األخطاء يف اتخاذ القرار.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


