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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.
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ــتراتيجيات إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة  ــال اسـ ــارات فـــي مجـ ــز متخصـــص يقـــدم االستشـ مركـ
ــة  ــال التنميـ ــور فـــي مجـ ــة للجمهـ ــات الالزمـ ــدم الخدمـ ــا يقـ ــة ، كمـ ــرة العربيـ ــج والجزيـ ــة الخليـ ــاق منطقـ ــي نطـ فـ
ــا للبرامـــج  ــز الخدمـــات االحترافيـــة وفقـ والتطويـــر السياســـي والفكـــري واإلداري واالســـتراتيجي ويقـــدم المركـ

ــراء متخصصـــون. ــا خبـ ــاريع التـــي يعدهـ والمشـ

يسعى المركز لتحقيق األهداف التالية: 
1. توفير قاعدة المعلومات والبيانات واستثمارها في مجال االستشارات والدراسات.

2. تقديم المشورة العلمية للدراسات والمشاريع التنموية في مجاالت عمل المركز.
3. تقديم االستشارات وترشيد السياسات في نطاق الخليج والجزيرة العربية.

4. تطوير المبادرات العملية لتنمية وتطوير الشباب في مجال الفكر اإلدراي واالستراتيجي والسياسي.

يقدم المركز الخدمات التالية للهيئات والمؤسسات واألفراد:
1. االستشارات في مجال عمل المركز، وأوراق تقديرالموقف.

2. التأهيل التنموي من خالل الدورات المتخصصة والبرامج المنهجية.
3. الدراسات والبحوث التنموية واإلصدارات فى مجال عمل المركز.

4. إقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتفكير وورش العمل.
5. ا لمبادرات والمشاريع البحثية والدراسات العلمية والتعاون المحلي والدولي.

6. يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



يصدر هذا العدد الخامس عرش من مجلة األفق االسرتاتيجي 

، بينام متوج املنطقة بعدد من القضايا والتحوالت عىل عدة 

جديدة  موجات  وتصاعد   ، كورونا  جائحة  بفعل  مستويات 

الكيل  الحظر بني  للفريوس يف عدة دول واستمرار إجراءات 

 ، اقتصادية وسياسية متصاعدة  أزمة  لبنان  والجزيئ، وتشهد 

حيث تستمر الحرب يف اليمن، ويواصل الحويث قصف جنوب 

وتستعد   ، املسرية  بالطائرات  السعودية  العربية  اململكة 

القوات األمريكية لإلنسحاب من أفغانستان ،  وخليجيًا بدأت 

تثمر قمة العال  بفعل التقارب القطري السعودي ، ويرسم 

يف  واملقاومة  الصمود  من  جديدة  ملحمة  املقديس  الشباب 

ساحة  اســرتداد  يف  وينجح  القدس  تهويد  مخططات  وجه 

 15 مدار  عىل  املحتل  عسكرها  أن  بعد  مجدًدا  العامود 

التنفيذي  امللخص  املتواصلة.  ويف هذا  املواجهات  يوما من 

نعرض ألهم وأبرز امللفات االسرتاتيجية لفهم التحوالت التي 

تشهدها املنطقة  والعامل وتداعياتها املحتملة  فإىل التفاصيل : 

العالقات اإلقليمية والسياسة 
الخارجية لدولة قطر بعد قمة العال

بعد ثالثة أشهر من اتفاق املصالحة الخليجية بقمة العال 

يف يناير/كانون الثاين، يبدو أن قطر اكتسبت نفوذا جديدا يف 

املنطقة. ومن خالل تعزيز تعاون أكرب مع جريانها والحصول 

إبراز  إىل  قطر  تهدف  الخليجي،  التعاون  مجلس  دعم  عىل 

نفسها كممثل إقليمي مسؤول، ووسيط محايد يف النزاعات 

الدولية  والرياضة  للتمويل  أوسطي  رشق  ومركز  اإلقليمية، 

واإلعالم والسياحة، عىل غرار اإلمارات.

الملخص التنفيذي للعدد 
الخامس عشر أبريل 2021
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لدولة  الخارجية  والسياسات  اإلقليمية  العالقات  وتتسم 

التحالفات مع  بناء  والتوازن يف  التحوط  باسرتاتيجيات  قطر 

القوى اإلقليمية والعظمى. للمزيد من التفاصيل طالع املقال 

ص14.

معضلة الخليج الحقيقية  شح 
الموارد المائية

األوسط.  الرشق  يف  وحيوي  اسرتاتيجي  مورد  املاء  يعترب 

ويتطلب ضامن أمنه نفس اليقظة التي تم تطبيقها لحامية 

النفط. لقد أدى النمو السكاين يف املنطقة والزيادة املوازية 

املياه  الطلب عىل  االقتصادي إىل زيادة كبرية يف  النشاط  يف 

العذبة. لكن الحصول عىل املياه العذبة مكلف بشكل متزايد 

، خاصة بالنسبة لتلك البلدان التي لديها القليل من مصادر 

الجوفية واألنهار  املياه  ، مبا يف ذلك طبقات  الطبيعية  املياه 

والبحريات. 

العربية  اململكة  يف  دامئــة  أنهار  أو  بحريات  توجد  ال 

املتحدة  العربية  واإلمارات  والكويت  والبحرين  السعودية 

دول  تعتمد   ، لذلك  ونتيجة  وقطر.  واليمن  عامن  وسلطنة 

الخليج اعتامًدا كليًا تقريبًا عىل محطات تحلية املياه إلنتاج 

املياه العذبة ، للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص18.

الحكومة الليبية المؤقتة: آمال 
وتحديات

عىل مدار أعوام، عانت ليبيا من العنف وعدم االستقرار. 

يف  مؤمتر  يف  الليبيون  املندوبون  وافق  األخرية،  اآلونة  ويف 

جنيف عىل إعادة تشكيل كيانني، املجلس الرئايس وحكومة 

الوحدة الوطنية. 

وأصبح هذا ممكنا بعد عدة جوالت من املحادثات التي 

استمرت شهورا يف إطار منتدى الحوار السيايس الليبي الذي 

التطور  املحللون يف هذا  املتحدة. ويرى  أرشفت عليه األمم 

يف  السيايس  واالستقرار  السالم  يف  أمل  وعالمة  كبريا  تقدما 

تفاقمت  التي  السياسية  واالضطرابات  الرصاعات  مزقته  بلد 

بسبب دور الالعبني الدوليني.

ويتشكل املجلس الرئايس من 3 أشخاص، ميثل كل منهم 
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املنفي«  »محمد  وهم  ليبيا،  يف  الرئيسية  املناطق  إحدى 

رئيسا، و«موىس الكوين« و«عبد الله الاليف« نائبني. للمزيد من 

التفاصيل طالع املقال ص35.

فورين أفيرز: مستقبل أكثر إشراًقا 
من  مظلم  عـــام  بــعــد  ينتظرالعالم 

الوباء

التعايف  مرحلة  تدخل  املتحدة  الواليات  أن  يبدو  أخريا، 

من جائحة »كوفيد19-« وآثارها االقتصادية .فقد بدأت آثار 

حملة التطعيم يف الظهور مع انخفاض الوفيات بشكل كبري.

وأعلنت إدارة الرئيس األمرييك »جو بايدن« عن مرشوع 

البالغة 1.7  التحفيز  التحتية بعد حزمة  للبنية  قانون شامل 

من  العديد  تحسن  أن  املحتمل  من  والتي  دوالر،  تريليون 

املؤرشات االقتصادية.  يبدو أن الصني ماضية يف طريقها؛ فقد 

مارس/ بحلول  الفريوس  انتشار  عىل  كبري  حد  إىل  سيطرت 

آذار 2020، وانتعش إنتاجها مرة أخرى بحلول الربع األخري 

املقال ص49. التفاصيل طالع  للمزيد من  املايض.  العام  من 

هل  االصطناعي..  الــذكــاء  صحافة 
هي نهاية للعنصر البشري؟

 ،2018 عام  يف  »شينخوا«،  الصينية  األنباء  وكالة  كشفت 

تقديم  استخدم يف  العامل  اصطناعي يف  ذكاء  مذيع  أول  عن 

االصطناعي  الذكاء  الوكالة عىل  اعتمدت  إذ  األخبار.  نرشات 

عىل  استناداً  وترصفاته  الروبوت  مهارات  تطوير  يف   »AI«

حركات وأسلوب وكالم املذيعني الحقيقيني، حتى إنها اهتمت 

بالتفاصيل الصغرية من حركة اليد وتعبريات الوجه.

كافة  يف  التكنولوجيا  تشهده  الذي  الرسيع  التطور  مع 

من  الصحافة  تخُل  مل  واألشكال،  الصور  ومبختلف  املجاالت 

هذا التطور، بل شهدت ثورة ومجموعة كبرية من التغريات 

الجذرية يف مجال الصحافة؛ من خالل االعتامد عىل الروبوت 

يف كتابة املقاالت وتقديم نرشات األخبار، وصوالً إىل التحليل 

والتعليق السياسيني وأعمدة الرأي والرسعة يف إنجاز العمل. 

للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص58.
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بالتغيري  الغربية  املجتمعات  يف  التغيري  بداية  كانت 

القرن  نهايات  مع  نهضتها  ببناء  قامت  حيث  املعريف، 

أن  وبعد  عرش،  السادس  القرن  وبدايات  عرش  الخامس 

ثم  املعريف،  بالتغيري  املجتمعات  تلك  يف  الحياة  دارت 

الفكر  يف  التغيري  إىل  املعريف  التغيري  هذا  من  انتقلت 

االقتصادي،  النمو  إىل  السيايس  الفكر  ومن  السيايس، 

والتجاري  الصناعي  النمو  يف  ساعد  االقتصادي  والنمو 

والزراعي وساهم يف شتى مناحي الحياة.

وحني تتساءل: أي طبقة من طبقات املجتمع الغريب 

من له الصدارة يف إدارة شؤون الحياة عندهم؟

بال شك ستكون:

1. طبقة املفكرين: وهم من ترتكز عليهم قضايا الوعي 

يف املجتمع، وهؤالء هم الذين يبنون الرؤى والنظريات 

بإعطاء خطط  يقومون  والفلسفات، وهم من  والنامذج 

توجيه املجتمع، ويرسمون مسارات املجتمع.

الرأي:  صّناع  عليهم  يُطلق  من  بعدهم  يأيت  ثم   .2

النظريات  وهذه  األفكار  هذه  الرأي  صّناع  يأخذ  حيث 

رشيحة  كانت  فإذا  املستوى،  طبيعة  مع  ويتعاملون 

املتلقني من النُّخب، يستخدمون أساليب الكتابة املختلفة، 

ويقوم بذلك الكاتب واملؤلف والخطيب ودكتور الجامعة 

إىل  وإيصاله  الفكر  بتطوير  يقومون  حيث  وغريهم، 

العام  الجمهور  من  املتلقني  كانت رشيحة  وإذا  النُّخب، 

يتم إيصال الفكر لهم عن طريق املرسح واإلذاعة والتلفاز 

يصنعون  فهم  الرأي،  صّناع  يُسّمون  فهؤالء  والخطابة، 

إىل  ويحولونها  النظريات  من  الفكرة  وينقلون  الرأي 

حالة عاطفية متفهمة بطريقة وأسلوب يفهمها املجتمع 

ويتقبلها املجتمع ومن ثم يتقبل التغيري، ومن صّناع الرأي 

يف عرصنا الحارض وسائل التواصل االجتامعي، وسابقاً كان 

الخطباء واملؤلفني والكتّاب وكتّاب القصص واملرسحيات 

واألدباء وغريهم، وكام أسلفنا هؤالء هم صّناع الرأي.

3. وهذا الرأي حينام يتجّمع يف مجتمعاتهم يقومون 

ووضع  بصياغة  يقومون  الذين  املرّشعني:  عىل  بالضغط 

القوانني، وتلك القوانني هي التي تقود املجتمع.

4. ثم تأيت الطبقة الرابعة وهي طبقة املنفذين: وهم 

الذين  السياسيون واملديرون والقادة وأصحاب السلطة، 

ينفذون القوانني التي رشّعها املرّشعون.

فكرة،  بدايتها  كانت  والرشائع  القوانني  تلك  ولكن 

وقام  بها  واقتنع  املجتمع  نظرية هضمها  أو  أو منوذجاً، 

سلسلة آفاق الوعي )3( 

إدارة الحياةالمدنية

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

العدد الرابع عر مارس 92021

حديث الشهر



املرّشعني  عىل  فيها  وضغط  العام،  الرأي  عىل  بالضغط 

عىل  يرتجمها  من  يأيت  ثم  قوانني،  إىل  حولوها  الذين 

أرض الواقع يف صورة إصدار القرارات باالستناد إىل هذه 

بناء عىل  الدستور واللوائح  القوانني، ومن ثم يتم كتابة 

ذلك، وبالتايل يبدأ املجتمع بالعيش بناء عىل ذلك.

إذن، من هي الطبقة التي تقود املجتمع؟

الطبقات التي تقود املجتمع هي الطبقات التي تصنع 

املجتمعات  يف  نجد  ولذلك  بتشكيله،  وتقوم  الوعي، 

الغربية.

حديث الشهر
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وإمنا  واشنطن،  يف  فقط  محوريًا  التحدي  هذا  يعد  وال 

الرياض  ومن  موسكو،  إىل  بكني  من  أخرى  عواصم  يف  أيضا 

إىل القدس.

وصحيح أن روسيا والصني تدركان جيدا أن األصول الكبرية 

الخاضعة لنفوذ الواليات املتحدة يف املنطقة، تظل أفضل من 

الجميع، لكنهام مقتنعتان أيضا بأن »القرن األمرييك« ينتهي، 

مام يخلق فرصا يف الرشق األوسط األوسع ليك تقيّد موسكو 

القيادة  يف  رغبتها  بكني  تؤّمن  وليك  واشنطن،  عمل  حرية 

العاملية.

تحديات بايدن للحفاظ 
على نفوذ أمريــــــــــكا 

في الخليج
كتب: جوفري أرونسون  

https://bit.ly/3dRZjGj

المصدر

الرابط

يشهد القرن الواحد والعرشين تحول واشنطن إىل قوة غري مهيمنة يف الخليج، فبعد أن هيمنت يف القرن 

منافسة  إطار  تتشكل يف  الغرب، أصبحت خيارات واشنطن  إىل  املقيد  النفط غري  تأمني مرور  العرشين عىل 

جديدة عىل السيطرة والوصول ملنطقة الخليج.
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مفهوم روسيا لألمن

ملفهوم  الفروف«  »سريجي  الرويس  الخارجية  وزير  يرّوج 

طرح  تعرض  أن  وبعد  للخليج،  الجامعي  لألمن  موسكو 

شعبية  حصد  يف  بدأ  عديدة،  سنوات  للتجاهل  »الفروف« 

دولية حاليًا.

مبادرة  إنشاء  فهو  املقرتح،  الدبلومايس  اإلطار  محور  أما 

مامثلة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، لزيادة الشفافية بني 

الخصوم وتوفري منتدى للمحادثات املتعددة األطراف بشأن 

األمن اإلقليمي بعد االتفاقية النووية اإليرانية.

»فالداي«  ملؤمتر  استثنائية  جلسة  يف  »الفروف«  وأوضح 

ــرشق  ال بــشــأن  يف مــوســكــو 

يتوقف  أن  األوسط:«نقرتح 

يكون  أن  عن  األوسط  الرشق 

مصالح  فيها  تصطدم  ساحة 

الرضوري  من  الكبرية.  القوى 

هذه  بــني  ــوازن  ــت ال تحقيق 

وبني  بينها  والتوفيق  املصالح 

وشامل  األوسط  الرشق  بلدان 

الرشكاء  بني  وكذلك  أفريقيا، 

غري اإلقليميني«.

جميع  »عـــىل  وأضــــاف: 

أّي  الرئيسية،  اإلقليمية  الدول 

أن  ــران،  وإي العربية  املاملك 

املنظامت  عىل  يجب  كام  واحدة،  حوار  طاولة  عىل  تجتمع 

اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  العربية،  الدول  جامعة  مثل 

واألعضاء الخمسة الدامئون يف مجلس األمن الدويل، واالتحاد 

األورويب أن ينضموا إليهم أيضا.«

ثم أردف: »سيمّكن هذا التكوين من الجمع بني ممثيل 

الفاعلة املهمة لدول الرشق األوسط وشامل  جميع الجهات 

عملية  غرار  عىل  عملية  إطالق  نحاول  أن  يجب  أفريقيا. 

تحقيق  أمل  عىل  املنطقة  يف  مامثل  يشء  وإنجاز  هلسنيك 

نتائج أفضل«.

تدخل الصني

تجاوزت الصني الواليات املتحدة هذا العام باعتبارها أكرب 

رشيك تجاري لالتحاد األورويب، وكان من املتوقع أن يتجاوز 

أسطولها البحري ذلك الخاص بالواليات املتحدة بحلول نهاية 

عام 2020 )360 سفينة قتال مقارنة بـ297( وفقا لتقرير من 

الكونجرس.

ويف منطقة الخليج، تتقدم بحرية جيش التحرير الشعبي 

الصيني من كونها دوريات ملكافحة القرصنة تحت علم األمم 

املتحدة إىل قاعدة بحرية متوسعة يف جيبويت وتنشئ بحرية 

مياه زرقاء غرب املحيط الهندي.

ــد  ــه ــش أمـــــا عــــىل امل

أرسلت  فقد  الدبلومايس، 

للتعامل  دامئا  مبعوثا  الصني 

ودعت  سوريا  مسألة  مع 

التحرير  ومنظمة  إرسائيل 

الستئناف  مؤخرًا  الفلسطينية 

املحادثات املجمدة منذ فرتة 

طويلة يف بكني.

من  أصبح  لذلك،  ونتيجة 

مع  بجدية  التعامل  الواجب 

تجاهلها  تم  التي  املبادرات 

من قبل باعتبارها غري مهمة.

ــادرة  تــدعــم الــصــني املــب

وزير  أجراها  حديثة  زيارة  وخالل  تخصها،  مببادرة  الروسية 

الخارجية »وانغ يي« للمنطقة، اقرتحت الصني »مبادرة من 

5 نقاط حول تحقيق األمن واالستقرار يف الرشق األوسط«.

وقالت »هوا تشون يينج«، املتحدثة باسم وزارة الخارجية 

اإلقليمية  الدول  تدعم  »الصني  صحفي:  مؤمتر  يف  الصينية 

عىل  والحفاظ  واالضطرابات  الخارجي  الضغط  مقاومة  يف 

يحمل  حوكمة  ومنوذج  اجتامعي  لنظام  والسعي  االستقالل 

سامتها الخاصة.«

وأضافت: »ثانيا، نحن ندعم البلدان اإلقليمية يف الخروج 

تجاوزت الصين أمريكا 
هذا العام باعتبارها 
أكبر شريك تجاري 

لالتحاد األوروبي
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للتحكم  وسعيها  الكربى  للقوى  الجغرايف  التنافس  ظل  من 

الصني  ثالثا،  اإلقليمية.  واملنازعات  االختالفات  يف  بنفسها 

أنانية،  مكاسب  خلف  للسعي  األوســط  الرشق  يف  ليست 

نفوذ،  مجال  إىل  السعي  أو  تنافس جغرايف،  االنخراط يف  أو 

وإمنا نؤيد روح الرشاكة الودية القامئة عىل املساواة واحرتام 

املساهمة يف  ونأمل يف  اإلقليمية،  للدول  املستقلة  الخيارات 

السالم والتنمية اإلقليمية من خالل التعاون الصادق«.

استجابة واشنطن

بدقة  محدد  وغري  مفاجئا  دعام  »ترامب«  إدارة  عرضت 

ملراجعات موسكو وبكني لسياساتهام، وأشار »دونالد ترامب« 

الذي  بالدور  اآلخرون  ليقوم  حان  قد  الوقت  أن  إىل  نفسه 

لعبته الواليات املتحدة يف الخليج، يف عرص ما بعد الحرب.

»الصني  بأن  »ترامب«  غرد   ،2019 يونيو/حزيران  ففي 

تحصل عىل %91 من نفطها من مضيق باب املندب، واليابان 

نحمي  فلامذا  كذلك.  األخرى  البلدان  من  والعديد   ،62%

ممرات الشحن لبلدان أخرى )سنوات عديدة( دون تعويض. 

البلدان يجب أن تحمي سفنها الخاصة يف الرحلة  كل هذه 

نكون  أن  إىل  بحاجة  لسنا  نحن  خطرية.  كانت  لطاملا  التي 

بعيد(  )إىل حد  املتحدة أصبحت  الواليات  أن  هناك، خاصة 

أكرب منتج للطاقة يف العامل! »

األفكار  من  منضبط  غري  خليطًا  »بايدن«  إدارة  ورثت 

مثل  إيران،  إىل عزل  تهدف  التي  املجهضة  اإلقليمية  األمنية 

الجهود الفاشلة للجرنال »أنتوين زيني« لجمع تحالف أمني 

للرشق األوسط، وكذلك التحالف الدويل ألمن وحامية حرية 

املتأرجحة  إدارة »ترامب«  باإلضافة لجهود  البحرية،  املالحة 

إلقامة »ناتو عريب«.

وبدأ الفشل يف إنشاء تحالف أمني متعدد األطراف فعال 

اإلعالن  تبدأ من  منذ فرتة طويلة  املتحدة،  الواليات  ترسخه 

الثاليث لعام 1950، ثم استمر الفشل يف تحالف قوات »قيادة 

الرشق األوسط«، ومنظمة املعاهدات املركزية )حلف بغداد(.

مل تقدم هذه الجهود األمن الداخيل للقادة العرب الذين 

الواليات  إىل  املستقرة  واألمنية  السياسية  األرباح  وال  تبّنوها 

املتحدة.

وال شك يف أن جهود الواليات املتحدة ميكنها أن تستفيد 

الذي تم عىل مضض بني قطر وأعضاء مجلس  التقارب  من 

التعاون الخليجي بوساطة إدارة »ترامب«، وكذلك ميكنها أن 

تستفيد من اتفاقات إبراهيم.

لكن أي إنجاز أمرييك يف كسب دعم دول الخليج لتكوين 

عىل  الرسمية  »إضفاء  من  أكرث  هو  ما  عنه  ينجم  ال  حلف، 

جهود  يف  شارك  أمرييك  مسؤول  تعبري  حد  عىل  الضعف«، 

مامثلة منذ أكرث من 6 عقود.

ما يزال عىل »جو بايدن« أن يعرب عن اإلطار املفاهيمي 

املفضل الخاص به ألمن املنطقة، دون أن يكتفي بالحديث 

عن إحياء االتفاقية النووية اإليرانية فقط، والحد من قدرات 

إيران الصاروخية، وإضعاف »محور املقاومة«.

وال يتعارض أي من هذه األهداف بالرضورة مع األهداف 

الصينية والروسية، رشيطة تشارُك كل من األرباح والتكاليف.

تدخل إرسائيل

فريق  يف  أساسيا  عضوا  إرسائيل  تكون  أن  املفرتض  من 

»لويد  األمرييك  الدفاع  أجراها وزير  زيارة  »بايدن«، وخالل 

نتنياهو«  »بنيامني  اإلرسائييل  الــوزراء  رئيس  قال  أوسنت«، 

الدولتني »ليستا حليفتني فقط؛ نحن  أن  إن »أوسنت« أخربه 

عائلة«.

ولكن رمبا الحقيقة أن هذه عائلة مضطربة، فعىل الرغم 

وقدراتها  اإلرسائيلية  التقليدية  لألسلحة  األمرييك  الدعم  من 

تزال إرسائيل عازمة عىل تخريب آمال »بايدن«  النووية، ال 

حوافز  من  الحد  وكذلك  إيران،  مع  دبلوماسية  مبادرة  يف 

محوري  هدف  هذا  أن  رغم  واشنطن،  لدعم  الخليج  دول 

للطموحات األمريكية يف الخليج.

هناك اختالف كبري بني التقليص األمرييك للقوات -أفضل 

وصف للحركات األمريكية يف املنطقة- واالنسحاب، ومبا أن 

فإنها  املنطقة،  يف  مستقبلها  تخطيط  بصدد  »بايدن«  إدارة 

ستواجه تحديًا للحفاظ عىل التمييز بني االثنني.
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لدولة  الخارجية  والسياسات  اإلقليمية  العالقات  وتتسم 

التحالفات مع  بناء  والتوازن يف  التحوط  باسرتاتيجيات  قطر 

القوى اإلقليمية والعظمى. وقد أقامت قطر عالقات مع دول 

سياسة  وهي   ،2017 حصار  منذ  خاصة  وتركيا،  إيران  مثل 

الذي  الوقت  ويف  والبحرين.  واإلمارات  السعودية  أحبطت 

متيض فيه الدوحة قدما يف هذه االسرتاتيجيات، فإنها تسعى 

أيضا إىل تهدئة بعض إحباطات جريانها.

يف  تغيريات  حدوث  عىل  أدلة  تتكشف  الوقت،  ومبرور 

العالقات اإلقليمية والسياسة الخارجية لدولة قطر. وبشكل 

التوترات  االتفاقية ساعدت يف تخفيف بعض  أن  يبدو  عام، 

مجلس  داخل  أوسع  حوار  تدشني  يف  وأسهمت  اإلقليمية 

التعاون الخليجي. ويبدو أن روح التعاون قد متتد إىل النقاط 

املثارة داخل مجلس التعاون الخليجي، مبا يف ذلك التوترات 

بني تركيا وكل من السعودية واإلمارات، ولكن من املرجح أن 

تظل قطر حذرة يف امليض قدما، فيام ال تزال نقاط الخالف 

الرئيسية بني دول املجلس باقية.

سياق إقليمي جديد

وكان أحد األسباب الرئيسية للتعاون وااللتزام املتزايدين 

مؤخرا وكبح النزاعات اإلقليمية يف الرشق األوسط هو التغيري 

يف اإلدارة األمريكية. ونظرا لعدم معالجة العديد من أسباب 

الخليجي،  التضامن  إشارات  أن  الخرباء  بعض  يرى  التوتر، 

بسبب  فقط  مؤقتة  ستكون  العال،  اتفاقية  يف  املوصوفة 

االتفاقية،  توقيع  ومنذ  الكبري.  اإلقليمي  والرصاع  التنافس 

وبشكل أكرث تحديدا، منذ أن أدت إدارة الرئيس »جو بايدن« 

الفاعلة  الخليج والجهات  يبدو أن دول  يناير،  اليمني يف 20 

مزيد من  منفتحة عىل  تركيا،  ذلك  األخرى، مبا يف  اإلقليمية 

الحوار لحل النزاعات اإلقليمية.

الدبلومايس  الخطاب  يف  الجديد  التوجه  هذا  يتجىل  وال 

العالقات اإلقليميـــة 
والسياسة الخارجية 
لدولــة قـــطـــر بـــعـــد

قمة »العال«

الرابطالمصدر

الكاتب: أنا جاكوبس

بعد ثالثة أشهر من اتفاق املصالحة الخليجية بقمة العال يف يناير/كانون الثاين، يبدو أن قطر اكتسبت نفوذا 

الخليجي،  التعاون  جديدا يف املنطقة. ومن خالل تعزيز تعاون أكرب مع جريانها والحصول عىل دعم مجلس 

تهدف قطر إىل إبراز نفسها كممثل إقليمي مسؤول، ووسيط محايد يف النزاعات اإلقليمية، ومركز رشق أوسطي 

للتمويل والرياضة الدولية واإلعالم والسياحة، عىل غرار اإلمارات.

https://bit.ly/3gCE78K
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فقط، ولكن هناك تحوال ملحوظا يف الديناميكيات اإلقليمية 

عن تلك التي كانت يف عهد الرئيس األمرييك السابق »دونالد 

ذلك  ومنذ  عدوانية.  خارجية  بسياسة  اتسم  الذي  ترامب«، 

عقد  مع  الخليجي،  الصدع  رأب  يف  تقدم  إحراز  تم  الحني، 

السعودية  من  وكل  قطر  بني  املستوى  رفيعة  اجتامعات 

واإلمارات ومرص بشكل منفصل.

إضافة إىل ذلك، حظيت حكومة الوحدة يف ليبيا باملوافقة، 

وحرب  األجنبي  بالتدخل  متيز  رصاع  يف  صعب  إنجاز  وهو 

ومرص  ــارات  واإلم وقطر  تركيا  فيها  شاركت  التي  الوكالة 

إلجراء  واليونان  تركيا  اجتمعت  ذلك،  عن  وفضال  وروسيا. 

محادثات بشأن النزاعات البحرية يف رشق البحر املتوسط.

ويبدو أن هناك عالمات أولية عىل تعاون أكرب بني تركيا 

واملنافسني االسرتاتيجيني مثل السعودية واإلمارات. كام تعمل 

القوى اإلقليمية والدولية عىل زيادة جهودها لحل النزاعات 

يف اليمن. ويبدو السياق اإلقليمي الحايل أكرث تركيزا عىل حل 

النزاعات، ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد إىل أي مدى 

ستستمر روح التعاون هذه.

تقوية العالقات مع تركيا وإيران

طورت  أعــوام،   4 قرابة  دام  الذي  قطر  حصار  وخالل 

أن  املرجح  ومن  وأنقرة،  طهران  مع  أقوى  عالقات  الدوحة 

تظل هذه العالقات عنرصا رئيسيا يف سياسة قطر الخارجية. 

منها  جزء  يف  اإلقليميتني  القوتني  هاتني  مع  العالقات  وتأيت 

نتيجة الحتياج قطر إىل التحوط يف عالقاتها مع بعض جريانها 

الخليجيني ومنافسيهم. وتحتاج قطر إىل دعم إقليمي يف حال 

قائم  احتامل  مثل حصار 2017، وهو  أخرى  تكررت حادثة 

بالنظر إىل تاريخ االنقسامات الخليجية.

منذ  وتركيا  قطر  بني  والتجارة  الدفاعي  التعاون  وتوسع 

الحصار. وال تزال قطر تستفيد من وجود الواليات املتحدة يف 

قاعدة الُعديد الجوية، أكرب موقع عسكري أمرييك يف الرشق 

األوسط. ومع ذلك، تم االنتهاء من إنشاء قاعدة جوية تركية 

بسعة 5 آالف جندي يف قطر عام 2019.

وبينام تستفيد قطر من الدعم األمني الرتيك، تستفيد تركيا 

من الدعم املايل القطري. ووسط مشاكل تركيا املالية يف عام 

2018، وعدت قطر بحزمة استثامرية بقيمة 15 مليار دوالر 

لدعم البنوك الرتكية والسوق املالية.

ويف عام 2020، حصل جهاز قطر لالستثامر عىل %10 من 

األسهم يف بورصة إسطنبول و%42 من أسهم »أستينيا بارك«، 

اآلن  قطر  وتعد  بإسطنبول.  التسوق  مراكز  أكرب  يعد  الذي 

واحدة من أكرب املستثمرين األجانب يف تركيا. إضافة إىل ذلك، 

قفزت التجارة الثنائية بني قطر وتركيا بنسبة %85 من 1.3 

مليار دوالر يف 2017 إىل 2.4 مليار دوالر يف 2018.

عالوة عىل ذلك، التقت مصالح البلدين لبعض الوقت ضد 

الخصوم املشرتكني، ال سيام السعودية واإلمارات، إضافة إىل 

بعض املصالح األيديولوجية املشرتكة يف دعم الجهات الفاعلة 

منذ  متفاوتة  بدرجات  باإلسالميني  املرتبطة  والحكومات 

احتجاجات الربيع العريب عام 2011.

ويف حني أن حصار 2017 كان يهدف جزئيا إىل التعبري عن 

عدم الرضا عن عالقات قطر مع إيران، فقد دفع بدال من ذلك 

الدوحة وطهران إىل التقارب. وأرسلت إيران شحنات غذائية 

إىل قطر بعد فرض الحصار، وأعادت قطر العالقات رسميا مع 

إيران بعد فرتة وجيزة من بدء الحصار. وكانت الدوحة قد 

االتصاالت رفيعة 
المستوى بين قطر 

ومصر آخذة في 
االرتفاع
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استدعت سفريها من إيران عام 2016 ردا عىل الهجامت عىل 

السفارة السعودية يف طهران.

إىل قطر من 60 مليون دوالر يف  إيران  وزادت صادرات 

-2017 يف  دوالر  مليون   250 إىل   2017-2016 املايل  العام 

2018. واستخدمت الخطوط الجوية القطرية األجواء اإليرانية 

ملواصلة عملياتها. عالوة عىل ذلك، تشرتك قطر وإيران يف أكرب 

الغاز  إنتاج  بتوسيع  قطر  العامل؛ حيث وعدت  غاز يف  حقل 

الطبيعي املسال بنسبة %40 سنويا بحلول عام 2026.

ومن املرجح أن تستمر العالقات مع إيران كعنرص رئييس 

الجهات  بني  املوازنة  يف  املتمثلة  الخارجية  قطر  سياسة  يف 

الفاعلة اإلقليمية والدولية الرئيسية.

االتصاالت الدبلوماسية األحدث

وبالرغم من اهتامم قطر بالحفاظ عىل عالقات وثيقة مع 

بني قطر  العالقات  فهناك مؤرشات عىل دفء  وتركيا،  إيران 

وجريانها الخليجيني وكذلك مرص. وبعد أن أصدرت الواليات 

السعودي  الصحفي  مقتل  عن  استخباراتيا  تقريرا  املتحدة 

عن  وقطر  والبحرين  اإلمارات  أعربت  خاشقجي«،  »جامل 

دعمها لويل العهد السعودي »محمد بن سلامن« املتورط يف 

مقتل الصحفي السعودي.

وبعد مكاملة هاتفية أواخر فرباير/شباط بني »بن سلامن« 

»أعاد  أنه  األمري  مكتب  أعلن  حمد«،  بن  »متيم  قطر  وأمري 

وكل  السعودية  وشعب  لحكومة  الثابت  بالده  دعم  تأكيد 

واعتبار  اململكة،  وسيادة  واستقرار  أمن  تعزيز  شأنه  من  ما 

استقرارها جزءا ال يتجزأ من استقرار قطر ومنظومة مجلس 

التعاون الخليجي«.

األمري  السعودي  الخارجية  وزير  زار  مــارس/آذار،  ويف 

»فيصل بن فرحان« الدوحة واجتمع مع أمري قطر ملناقشة 

تعميق العالقات الثنائية. وبعد أسبوعني من هذا االجتامع، 

أجرى »متيم« و«بن سلامن« محادثة هاتفية حول تغري املناخ 

وزيادة التعاون البيئي. وحسب التقارير اإلخبارية، فقد ناقشا 

مبادرايت »السعودية الخرضاء« و«الرشق األوسط األخرض«.

كام أن االتصاالت رفيعة املستوى بني قطر ومرص آخذة 

يف االرتفاع أيضا. وبعد فرتة وجيزة من توقيع اتفاقية العال، 

افتتاح  العامدي«  رشيف  »عيل  القطري  املالية  وزير  حرض 

متوله  مرشوع  وهو  القاهرة،  يف  ريجيس«  »سانت  فندق 

تأجل  قد  االفتتاح  وكان  العقارية.  القطرية  »ديار«  رشكة 

أثناء الحصار، بالرغم من بقاء االستثامرات القطرية األخرى 

البارز، مبا يف  الفندقي  يف مرص كام هي. وكان هذا االفتتاح 

ذلك حضور وزير املالية القطري، مبثابة إشارة مهمة إلمكانية 

تعزيز العالقات االقتصادية بني قطر ومرص.

الوفدين  بني  رسمي  اجتامع  أول  ُعقد  فرباير/شباط،  ويف 

منفصلة  ثنائية  محادثات  إىل  باإلضافة  واملرصي،  القطري 

االجتامعات  وركزت  الكويت.  يف  واإلمارات،  قطر  دولة  بني 

الثنائية.  العالقات  تحسني  وسبل  الثقة  بناء  إجراءات  عىل 

بن  »محمد  القطري  الخارجية  وزير  التقى  مارس/آذار،  ويف 

القاهرة  يف  شكري«  »سامح  املرصي  بنظريه  عبدالرحمن« 
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خالل اجتامع لجامعة الدول العربية. ووردت تفاصيل قليلة 

يف البيانات الرسمية واملؤمترات الصحفية، لكن وزير الخارجية 

القطري قال: »نحن يف قطر واألشقاء يف مرص ننظر إىل األمور 

بإيجابية ونسعى إىل عودة العالقات الحميمة«.

ويف اآلونة األخرية، اتصل أمري قطر بالرئيس املرصي »عبد 

الفتاح السييس« للتعبري عن التهاين بشهر رمضان، وهو أول 

اتصال بني الزعيمني منذ توقيع اتفاق العال.

نقاط االحتكاك الهامة

ومل تُعقد حتى اآلن اجتامعات رفيعة املستوى بني قطر 

الخارجية  وزارة  من  وفد  زار  ورد،  ما  وبحسب  والبحرين. 

بدء  حول  رسالة  حامال  فرباير/شباط  يف  الدوحة  البحرينية 

محادثات رسمية. ومع ذلك، يبدو أن التوترات مستمرة بني 

الدوحة واملنامة وقد تجىل ذلك يف تغطية قناة »الجزيرة«.

وقال تقرير لـ«أراب ويكيل« إن الخط التحريري كان أقل 

يناير،  منذ  للسعودية  الجزيرة  بتغطية  يتعلق  فيام  انتقادا 

لكنه أشار أيضا إىل أن جزءا كبريا من التغطية األخرى لدول 

الخليج مل تتغري وأن حربا إعالمية جديدة تتكشف حاليا بني 

قطر والبحرين.

»الجزيرة«  اإلعالمية من شبكات  الروايات  كانت  ولطاملا 

املمولة  نيوز«  و«سكاي  السعودية،  و«العربية«  القطرية، 

من اإلمارات، وشبكات تليفزيونية أخرى داخل دول الخليج 

نقطة خالف يف العالقات الخليجية، ومن املرجح أن يستمر 

هذا األمر يف توليد درجات من الخالف.

وكان إغالق قناة »الجزيرة« أحد املطالب الرئيسية لدول 

اإلعالمية  واملعارك  الحروب  تظل  أن  املرجح  ومن  الحصار. 

حول تغطية »الجزيرة« ونفوذها مبثابة نقطة خالف رئيسية 

يف املستقبل املنظور بالرغم من هذه الفرتة من التعاون بني 

دول مجلس التعاون الخليجي.

كام تدعو اتفاقية العال إىل تكامل اقتصادي أكرب وتنسيق 

مجلس  لدول  والخارجية  األمنية  السياسات  بشأن  أفضل 

املوقعون  يلتزم  اإلعــالن،  وبحسب  الخليجي.  التعاون 

وأمن  دفاع  أنظمة  وتنفيذ  االقتصادي،  التكامل  بـ«مواصلة 

مشرتكة، وسياسة خارجية موحدة للدول األعضاء«. وقد تواجه 

والكويت  وُعامن  قطر  مثل  استقاللية  األكرث  األعضاء  الدول 

السعودية؛نظرا  مع  الخارجية  سياساتها  مواءمة  يف  صعوبة 

عالقاتها  طبيعة  مثل  رئيسية  قضايا  حول  تاريخيا  الختالفها 

مع إيران.

وال تزال التوترات قامئة بني قطر واإلمارات بشأن عالقات 

الدوحة بجامعة اإلخوان املسلمني والجهات اإلسالمية الفاعلة 

املنافسة  بشأن  وكذلك  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  األخــرى 

بالوكالة يف ساحات الرصاع مثل ليبيا والصومال وكذلك مناطق 

مثل القرن األفريقي وشامل أفريقيا. ومن املرجح أن يستمر 

التنافس بني اإلمارات وتركيا يف كونه نقطة احتكاك أخرى بني 

اإلمارات وقطر التي تعترب حليفا إقليميا مهام لرتكيا.

والسياسة  اإلقليمية  العالقات  تتغري  ال  قد  عام،  وبشكل 

الخارجية لدولة قطر بشكل كبري نتيجة التفاقية العال. ومن 

سياسة  الحفاظ عىل  إىل  السعي  الدوحة  تواصل  أن  املرجح 

خارجية مستقلة واالنخراط يف لعبة التوازن اإلقليمي لتأمني 

تنفيذ  إىل  أيضا  جاهدة  تسعى  بينام  االسرتاتيجية،  أولوياتها 

ويبدو  االحتكاكات مع جريانها.  لتخفيف  كوسيلة  االتفاقية، 

أن االتفاقية خففت بالفعل من التوترات، لكنها تركت العديد 

من األسئلة دون إجابة والعديد من نقاط الخالف دون حل.

من المرجح أن تظل 

المعارك اإلعالمية حول 

تغطية الجزيرة نقطة 

خالف رئيسية
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العربية  اململكة  يف  دامئــة  أنهار  أو  بحريات  توجد  ال 

املتحدة  العربية  واإلمارات  والكويت  والبحرين  السعودية 

دول  تعتمد   ، لذلك  ونتيجة  وقطر.  واليمن  عامن  وسلطنة 

الخليج اعتامًدا كليًا تقريبًا عىل محطات تحلية املياه إلنتاج 

املياه العذبة.

منشآت  املعوقة عىل  الهجامت  أدت   ،  2019 سبتمرب  يف 

املنطقة  تعريض  إىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  النفط 

، مبا يف ذلك  التحتية األساسية  البنية  لرضبات محتملة عىل 

عرضة  هي  والتي   ، التخزين  ومرافق  املياه  تحلية  محطات 

لعدد من التهديدات. ويشمل ذلك انسكاب النفط والتلوث، 

والجوية  الصاروخية  والهجامت  اإلرهابية،  والهجامت 

لتشغيل  الرضورية  الطاقة  محطات  وتخريب   ، والسيربانية 

محطات تحلية املياه. 

لتقدير ضعف إمدادات املياه العذبة ألمن حلفاء الواليات 

معضلة الخليج الحقيقية  
ح الموارد المائية

ُ
ش

يعترب املاء مورد اسرتاتيجي وحيوي يف الرشق األوسط. ويتطلب ضامن أمنه نفس اليقظة التي تم تطبيقها 

لحامية النفط. لقد أدى النمو السكاين يف املنطقة والزيادة املوازية يف النشاط االقتصادي إىل زيادة كبرية يف 

الطلب عىل املياه العذبة. لكن الحصول عىل املياه العذبة مكلف بشكل متزايد ، خاصة بالنسبة لتلك البلدان 

التي لديها القليل من مصادر املياه الطبيعية ، مبا يف ذلك طبقات املياه الجوفية واألنهار والبحريات. 

https://bit.ly/3gCE78Kكتب: جيفري كيمب - ليديا غروسمان 

المصدر

الرابط
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القوات  من  الكبرية  واألعداد  الخليج  يف  الرئيسيني  املتحدة 

األمريكية املتمركزة يف املنطقة ، من املفيد مراجعة القدرات 

الحالية لدول الخليج إلنتاج املياه العذبة وتخزينها.

االستثامر يف تحلية املياه 

استثمرت العديد من البلدان ، مبا يف ذلك إيران ، بكثافة 

يف محطات تحلية املياه البحرية باهظة الثمن. حيث تشكل 

املياه العذبة الناتجة عن تحلية املياه 86 يف املائة من موارد 

مام  املائة  يف   60 و   ، عامن  لسلطنة  املتاحة  العذبة  املياه 

هو متاح للكويت ، وما بني 40 إىل 50 يف املائة من املوارد 

املستخدمة يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

للغاية.  مذهل  املياه  تحلية  محطات  عدد  وقطر.  املتحدة 

حيث متتلك اإلمارات العربية املتحدة سبعني مصنعاً ، وإيران 

60 مصنعاً ، واململكة العربية السعودية 31 مصنعاً. وتعمل 

هذه البلدان عىل زيادة عدد املصانع ملواكبة الطلب. 

قيد  املياه  لتحلية  جديدة  محطة   25 هناك   ، إيران  يف 

اإلنشاء حاليًا. عند االنتهاء يف عام 2022 ، ستصل طاقة تحلية 

املياه اإليرانية إىل نصف مليون مرت مكعب من املياه العذبة 

يوميًا. 

لتحلية   4 بركاء  محطة  ُعامن  افتتحت   ،  2018 عام  يف 

املياه والتي تنتج 74 مليون جالون من املياه العذبة يوميًا ، 

زيادة السعة املائية الوطنية يف عامن بنسبة عرشين باملائة. 

وقامت الحكومة البحرينية مؤخرًا بتحديث محطات تحلية 

البحث عن استثامرات أجنبية ملواكبة  املياه األربع وتواصل 

احتياجات البالد املتزايدة من املياه املحلية.

نقص مرافق التخزين 

املياه  لتخزين  الالزمة  التحتية  البنية  عن  أهمية  تقل  ال 

املحالة. ال يتم استخدام الكثري من املياه التي تنتجها محطات 

تحلية املياه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بسبب نقص 

مرافق التخزين. ووفًقا ملحمد داود من هيئة البيئة الحكومية 

إنتاج نفس  التحلية تستمر يف  ، فإن »محطات  أبو ظبي  يف 

الساعة ، عىل مدار 24 ساعة يوميًا«. »إذن ماذا  الكمية يف 

سنفعل باملياه الزائدة اآلن؟ نرميها يف الخليج ». إذا تم تدمري 

محطات تحلية املياه ، فقد تكون دول الخليج الرئيسية بدون 

مياه عذبة يف غضون أيام بسبب التخزين غري الكايف.

مبادرات باهظة التكاليف 

من  بكثري  أقــل  املياه  إلمـــدادات  االحتياطية  السعة 

أعامق  يف  بأمان  تخزينها  ميكن  والتي   ، النفط  احتياطيات 

بكثافة  الخليج  دول  معظم  تستثمر   ، السبب  لهذا  األرض. 

يف تحسني سعة احتياطي املياه التي ستوفر أكرث من بضعة 

أيام أو أسابيع يف حالة حدوث أزمة. ويتجاوز استهالك املياه 

اليومي يف اململكة العربية السعودية حاليًا قدرتها التخزينية. 

وتقوم السلطات السعودية ببناء خزانات متعددة للتخفيف 

من عواقب فقدان تحلية املياه وإدارة الزيادات الدورية يف 

الطلب عىل املياه العذبة. 

أطلقت قطر مبادرة مامثلة لبناء تسعة خزانات يف مواقع 

مرشوع  السلطات  أدخلت  البالد.  أنحاء  جميع  يف  مختلفة 

الخزانات الضخمة لألمن املايئ لتمديد احتياطيات إمدادات 

املياه االسرتاتيجية يف قطر من يومني إىل سبعة أيام. علامً بأن 

مثل هذه الرشكات باهظة الثمن .

إذا تم تدمير محطات 

تحلية المياه ستكون 

دول الخليج بدون مياه 

عذبة في غضون أيام 
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ظل التنويع االقتصادي من أولويات دول مجلس التعاون 

جائحة  بسبب  العاملي  االقتصاد  توقف  حيث  الخليجي 

النفط  أسعار  يف  الحاد  االنخفاض  وضع   .COVID-19

التي سجلت عجزًا   ، الخليج  منطقة  اقتصادية عىل  ضغوطا 

يف امليزانية يف املتوسط9.2 يف املائة يف عام 2020 و 5.7 يف 

املائة متوقعة يف عام 2021. البحرين وسلطنة عامن يف وضع 

محفوف باملخاطر: من املتوقع أن تنفد احتياطيات البحرين 

النفطية يف السنوات العرش القادمة ، ومن املتوقع أن تنضب 

عامن يف الخمسة عرش عاًما القادمة.

يقع الخليج عىل مفرتق طرق أوراسيا وميتلك موارد النفط 

التي تحتاجها الصني بشدة للحفاظ عىل الطلب املتزايد عىل 

الطاقة. عىل هذا النحو ، أصبحت هذه املنطقة هدفًا رئيسيًا 

لالستثامر البحري الصيني وتطوير البنية التحتية. 

املدى  بعيدة  تحتية  بنية  تنفيذ  إىل  السعي  خالل  من 

وترابط اقتصادي ، تحاول الصني مامرسة نفوذها عىل منطقة 

املتحدة.  للواليات  رئيسية  إسرتاتيجية  أهمية  ذات  تزال  ال 

إعالن 27 آذار )مارس( أن الصني ستستثمر 400 مليار دوالر 

يف إيران عىل مدى السنوات الـ 25 املقبلة سيجعل التنافس 

تحدي الصين البحري 
للـواليــات الـمـتـحـدة 

في الخليج

https://bit.ly/3dfIMvA

المصدر

الرابط

القوى  الدويل والتنافس عىل  العريب كمرسح لالستثامر والتكامل  الخليج  برز 

الحزام  مبادرة  بينغ  جني  يش  الصيني  الرئيس  قدم  أن  بعد  خاصة  العاملية، 

لربط  مصمم  توسعي  مرشوع  وهو   ،2013 عام  يف   )BRI( الصينية  والطريق 

الصني وأوروبا عرب الرشق. الرشق. تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أكرث 

دول العامل اعتامًدا عىل عائدات النفط والغاز الطبيعي، وهي رشكاء أساسيون يف 

مبادرة الحزام والطريق الصينية. 

كتب: غابرييال هيدلت 
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يف  للمسؤولني  ومقلًقا  وضوًحا  أكرث  املنطقة  يف  النفوذ  عىل 

واشنطن.

طريق الحرير البحري الصيني يف الخليج

واليمن،  سوريا  يف  الوساطة  جهود  من  الصني  زادت 

بني  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطة  مفاوضات  يف  وشاركت 

مجموعة 5 + 1 مع إيران ، وزودت العديد من دول الرشق 

األوسط باألسلحة. واألهم من ذلك ، أن مقاربتها لالستفادة 

الدبلوماسية  عىل  للتأثري  الخليج  يف  االقتصادية  القوة  من 

مبارش مع  الصني يف رصاع  لوضع  أكرث من غريها  قد فعلت 

التحتية ملبادرة  البنية  الواليات املتحدة. كام تجعل مشاريع 

للسياسة  األساسية  الركائز  من  أوراسيا  عرب  والطريق  الحزام 

الخارجية الصينية. 

وهي   ،  )MSRI( البحري  الحرير  طريق  مبادرة  تعمل 

أحد مكونات مبادرة الحزام والطريق التي ترص بكني عىل أن 

الدافع وراءها فقط املخاوف االقتصادية ، تعمل عىل تعزيز 

أهداف الصني األمنية عىل عكس أهداف الواليات املتحدة. 

الصينية  التحتية  البنية  مشاريع   ، األوسط  الرشق  داخل 

يف الخليج أكرب تهديد للمصالح األمريكية ، خاصة وأن الصني 

للخليج  الوحيد  الطريق  هي  االقتصادية  التنمية  أن  تؤكد 

لالستقرار اإلقليمي. لهذا السبب ، فهي تشارك اقتصاديًا حتى 

لديها  تزال  البعض ولكن ال  تنافس بعضها  التي  البلدان  مع 

املشاركة  هذه  سبب  يعود  اإلقليمية.  التطورات  يف  حصة 

االقتصادية إىل اعتامدها عىل الرشق األوسط ألكرث من 40 يف 

املائة من إجاميل وارداتها النفطية واهتاممها بإبقاء املمرات 

البحرية مفتوحة ، مبا يف ذلك باب املندب وقناة السويس.

وهي   ،  )MSRI( البحري  الحرير  طريق  مبادرة  تعمل 

أحد مكونات مبادرة الحزام والطريق التي ترص بكني عىل أن 

الدافع وراءها فقط املخاوف االقتصادية ، تعمل عىل تعزيز 

أهداف الصني األمنية عىل عكس أهداف الواليات املتحدة.

الخليج  يف  املشاريع  من  نوعني  بتطوير  الصني  تقوم 

اإلقليمي.  االتصال  املنطقة وزيادة  املحلية يف  التنمية  لدعم 

يف  الصينية  االستثامرات  بلغت   ،  2020 و   2005 عامي  بني 

دول الخليج حوايل 78 مليار دوالر ، معظمها ملشاريع البنية 

الطاقة.  ومحطات  واملصايف  الحديدية  السكك  مثل  التحتية 

؛ وتشارك يف  للصني  بالنسبة  أولوية  أيضا  البحري هو  األمن 

مهامت أمنية بحرية ملكافحة القرصنة يف بحر العرب وخليج 

مناورات  إلجراء  إيران  مع  اتفاقًا  الصني  أبرمت  كام  عدن. 

بحرية مشرتكة مع روسيا يف املحيط الهندي ، مام يعني أن 

القوة االقتصادية للصني ونفوذها قد يصبحان قريبًا تهديًدا 

أمنيًا ملموًسا للواليات املتحدة.

يف  أساسياً  مبدأً  وتطويرها  املوانئ  ملكية  بكني  جعلت 

تطوير  بدمج  الصناعية  املوانئ  مجمعات  قامت   .MSRI

واململكة  عامن  لسلطنة  الوطنية  الرؤى  يف  التحتية  البنية 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 

الحزام  مبادرة  يف  متكرر  بشكل  الثالث  الدول  وشاركت 

والطريق من خالل تطوير سلسلة مجمعات صناعية موانئ 

تربط األسواق يف جميع أنحاء الرشق األوسط. كام حصلت 

الرشكات الصينية عىل عقود لتوسيع ميناء يف الدوحة ، قطر ، 

ولتوسيع موطئ قدم بحري للصني عرب الخليج. ميناء جوادر 

 ، العرب  باكستان ويقع عىل طول شاطئ بحر  ، يف  البحري 

هو ممر بحري حيوي للناقالت التي تحمل النفط من شبه 

الجزيرة العربية إىل آسيا. أكرث من نصفمن 7.6 مليون برميل 

 ، الخليج  من  يأيت  يوميًا  للصني  املستورد  الخام  النفط  من 

تعمل مبادرة 
الحزام والطريق 

على تعزيز أهداف 
الصين األمنية 
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ولكن نظرًا ألن جوادر ليست نقطة طريق كافية للسفن التي 

تسافر إىل الصني من الخليج ، فإن رؤية الصني طويلة املدى 

هي تنفيذ شبكات السكك الحديدية والطرق عالية الرسعة 

وقد  بكني.  اىل  ومنها  اباد  اسالم  اىل  النفط  لنقل  جوادر  يف 

صممت هذه الشبكات لزيادة كفاءة نقل النفط من السفن 

القادمة إىل امليناء.

يتم إضفاء الرشعية عىل صعود الصني من خالل االتفاقيات 

االقتصادية مع دول الخليج ، والتي وفرت الوسائل والفرصة 

عن  بعيًدا  صادراتها  توجيه  إعادة  عىل  الدول  هذه  لتحفيز 

الصني حرصيًا.  ونحو  آسيا  املتحدة يف رشق  الواليات  حلفاء 

يسافر أكرث من 80 يف املائة من واردات النفط الصينية عرب 

لذا   ، املتحدة  الواليات  لحظر  عرضة  وهي  الهندي  املحيط 

لحامية مصالحها ، استفادت بكني من رشاكات مبادرة الحزام 

والطريق لتأمني عقود طويلة األجل للنفط والغاز الطبيعي 

من خالل مشاريع مشرتكة بني الصني ودول مجلس التعاون 

الخليجي.

طموحات دول الخليج

إن جداول األعامل االسرتاتيجية والتجارية الواسعة لدول 

رئيسيًا  رشيًكا  التحالف  تجعل  الخليجي  التعاون  مجلس 

 ، الخصوص  وجه  عىل  الصني.  يف  التحتية  البنية  لتطوير 

العربية املتحدة  العربية السعودية واإلمارات  تعترب اململكة 

بلدان  واجهت  آسيا.  نفوذهام يف رشق  لزيادة  آلية   MSRI

أخرى مشاكل مع مبادرات الصني وتأثريها عىل أزمة الديون 

وضعف حامية حقوق العامل ، مثل حالة رسيالنكا . 

يف عام 2017 ، اضطرت الحكومة الرسيالنكية إىل تسليم 

ملدة  الصني  إىل  األرايض  من  فدان   15000 و  لها  ميناء  أكرب 

الجدول  عىل  التفاوض  إعادة  بعد  ديونها  لسداد  عاًما   99

بأسهم يف  الصينيون  بتمويل ال ميكن تحمله. طالب  الزمني 

ميناء رسيالنكا بدالً من تخفيف رشوط االتفاقية ، ورسيالنكا 

اآلن أكرث ديونًاإىل الصني أكرث من أي وقت مىض. ومع ذلك ، 

تظل دول الخليج رشيكة منفتحة وراغبة يف االستثامر الصيني 

الصينية  الدولة  رأساملية  إطار  أن  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع   ،

مناسب متاًما للعمل مع مناذج دول مجلس التعاون الخليجي 

مجلس  دول  ألن  وجزئيًا   ، األوليغارشية  حكم  متارس  التي 

البنية  تطوير  تكاليف  لدفع  موارد  لديها  الخليجي  التعاون 

التحتية. ثالث من خمس وجهات رئيسية لالستثامر األجنبي 

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  الصني هي  يف  املبارش 

ومرص.

االستثامر  يف  وراغبة  منفتحة  رشيكة  الخليج  دول  تظل 

الدولة  رأساملية  إطار  أن  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع   ، الصيني 
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القلة يف دول  للعمل مع مناذج دولة  الصينية مناسب متاًما 

مجلس التعاون الخليجي.

التعاون الخليجي  يعتمد القطاع الخاص يف دول مجلس 

عائدات  من  بدعم  الحكومة  متولها  التي  املشاريع  عىل 

السياسات يف  النحو، يحتاج صانعو  النفط والغاز. عىل هذا 

لتجنب  االقتصاد  تنويع  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

والغاز. صناديق  النفط  املبارش عىل  غري  أو  املبارش  االعتامد 

الرثوة السيادية ، واإلعانات الحكومية املحدودة ، واالستثامر 

عىل املستوى الفردي هي طرق تخطط دول مجلس التعاون 

اإلنفاق  تعديل  تتضمن  والتي   ، فيها  للتنويع  الخليجي 

النفطية،وتعزيز  غري  السلع  تصدير  ــادة  وزي  ، الحكومي 

االستثامر األجنبي املبارش.

توفر زيادة االستثامر األجنبي املبارش فرصة للصني لتصبح 

يف  للطرفني  مفيدة  برتتيبات  املنطقة  يف  اقتصاديًا  متورطة 

قدراتها يف  رفع  الصني عىل  والشحن. وتعمل  التحتية  البنية 

عىل  الخليج  منطقة  تعمل  بينام  الخليج  يف  الطاقة  مجال 

تحسني قدراتها التنموية من خالل الربط البيني بني املنطقة 

الصناعية وامليناء. من خالل هذا النهج ، تقوم الصني ورشكاؤها 

الخليجيون بتعديل األهداف واملطالب املشرتكة لتكون مبثابة 

خط أساس للتعاون االقتصادي. 

والتنوع  التصنيع  لزيادة  التعاون  عىل  املبادرة  تؤكد 

التكاملمن  هو  األول  املكون  الخليج.  دول  يف  االقتصادي 

مرص  يف  للصني  األربعة  الرئيسية  الصناعية  املجمعات  بني 

السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  ــارات  واإلم

ميناء جيبويت وبورسعيد يف مرص وهيئة  وسلطنة عامن مع 

خليفة  وميناء  عامن  يف  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  املنطقة 

يف أبو ظبي. املكون الثاين هو ربط سالسل الصناعة بالنفط 

العلوم  تعزيز  لقد سمح  الكربون.  والطاقة منخفضة  والغاز 

بتوسيع  الخليج  ملنطقة  النهج  هذا  خالل  من  والتكنولوجيا 

واالتصاالت  والتمويل  الصناعية  واألقامر  الفضاء  يف  قدراتها 

املتنقلة.

نفط  للصني واعتامدها عىل  االقتصادية  القوة  تنامي  مع 

الرشق األوسط ، من املرجح أن يتم استخدام جيشها لحامية 

املصالح الحيوية. يبدو أن دول الخليج ، يف سعيها وراء ترتيبات 

أمنية بديلة لتلك مع الواليات املتحدة ، منفتحة عىل آفاق 

فرًصا  يرون  ألنهم  نظرًا  املنطقة.  يف  املتنامي  الصيني  الدور 

إىل  ينظرون  فإنهم   ، االقتصادي  والتقدم  الصناعية  للتنمية 

الصني كمصدر لرأس املال السيايس للتنويع االقتصادي. ميثل 

MSRI نصف التجارة العاملية للصني مع أوروبا ، والخليج يف 

وضع جيد لالستفادة منه ، ألنه أصبح بالفعل تقاطًعا مهاًم 

املصلحة  القوي عىل  الرتكيز  العامليني. مع  والتمويل  للتجارة 

الذاتية املتبادلة ، يلوح يف األفق مد متصاعد للرشاكات بني 

الصني ودول مجلس التعاون الخليجي.

أهداف الواليات املتحدة

تم تحديد اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف الخليج العريب 

من خالل الحفاظ عىل تدفق النفط بحرية وبأسعار معقولة 

السلبية  التطورات  من  سلسلة  أدت  الخمسينيات.  منذ 

ذلك  ومع   ، املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  مكانة  تهديد  إىل 

دول  وعانت   ، لبنان  وتدهور   ، فعليًا  سوريا  فقدت  فقد   ،

الخليج العربية من انقسامات ، وتحول الوضع يف اليمن إىل 

الواليات  كانت   ، قريب  وقت  حتى   ، بينام  إنساين  كابوس 

الهجومي  الدعم  قدمت  االنقسامات.  من  تعاين  املتحدة 

العمليات ضد  الناتو  أوقف   ، نفسه  الوقت  واللوجستي. يف 

عن  األوروبية  الدول  وامتنعت  اإلسالمية  بالدولة  يسمى  ما 
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العرثات  هذه  بسبب  إيران.  ضد  األمريكية  الرضبات  دعم 

والطموحات املتغرية ، تتمتع الصني بنفوذ جديد. يف حني أنها 

ال تبدو مهتمة بالشؤون السياسية الخليجية ، إال أن حضور 

الصني قد ازداد كرشيك تجاري رائد ومستثمر أجنبي.

السياسية  بالشؤون  مهتمة  تبدو  ال  الصني  أن  حني  يف 

رائد  تجاري  كرشيك  الصني  حضور  ازداد  فقد   ، الخليجية 

ومستثمر أجنبي.

تسعى الواليات املتحدة إىل الحفاظ عىل هيمنتها اإلقليمية 

املعادية من  القوى  للحفاظ عىل االستقرار ومصالحها ومنع 

احتواء  فإن   ، النحو  هذا  عىل  املنطقة.  يف  وجودها  ترسيخ 

التوسع االقتصادي الصيني يظل هدفًا أمنيًا للواليات املتحدة. 

عملت القيادة املركزية األمريكية )CENTCOM( والقوات 

درجة  لتوفري  الخليج  يف  اسرتاتيجيني  رشكاء  مع  العسكرية 

محدودة من االستقرار ، لكن األزمات املتزايدة حولت دور 

القوات األمريكية بطريقة غري مؤكدة. ولكن مهام كانت هذه 

التحوالت ، يظل األمن يف الخليج أولوية اقتصادية للواليات 

التجاريني واالسرتاتيجيني حول  املتحدة والعديد من رشكائها 

العامل.

توصيات السياسة إلدارة بايدن

واشنطن  ــامع  إج لتغيري  الفرصة  بايدن  إدارة  لــدى 

تحديات  ملواجهة  استهدافًا  أكرث  نهج  واتخاذ  الصني  بشأن 

زيادة  خالل  من  الخليج.  يف  املتطورة  القوة  ديناميكيات 

املشاركة االقتصادية وبناء الهياكل يف الخليج ، تعمل الصني 

عىل ترسيخ نفسها كمنافس للنفوذ األمرييك. 

اهتامم  االستبدادية  للرأساملية  الصيني  النموذج  يثري 

العديد من األنظمة امللكية يف دول مجلس التعاون الخليجي 

ملقاومة  آلية  مبثابة  يكون  أن  ميكن  الصني  مع  التعاون  ألن 

الدميقراطية.  وإرساء  اإلنسان  حقوق  عىل  األمرييك  الضغط 

يوجد يف صميم MSRI مجموعة ذات شقني من األهداف: 

الفوائد االقتصادية وتحدي الهيمنة األمريكية. كام تراجعت 

الواليات املتحدة يف عهد الرئيس دونالد ترامب ، بذلت دول 

من  الصينية  الرشكات  مع  لالنخراط  متزايدة  الخليج جهوًدا 

أجل التنويع االقتصادي والسيايس.

تعاملت الواليات املتحدة بشكل أسايس مع الخليج عىل 

أساس » أزمة تلو أزمة » منذ غزو العراق يف عام 2003 ، مام 

أكرث  اسرتاتيجية  تطوير  بايدن  إدارة  مصلحة  من  أنه  يعني 

االقتصادية  العالقات  تدمج  أن  ميكن  األجل  طويلة  متاسًكا 

باستمرار  واشنطن  تؤكد  أن  يجب  تطوير.  هذا  الصني.  مع 

قيود بكني كمزود لألمن عند إدارة العالقات مع دول الخليج 

إلظهار سبب كون الواليات املتحدة رشيًكا أفضل عىل املدى 

الطويل. عىل سبيل املثال ، بعد أن أعربت الواليات املتحدة 

بني  التكنولوجي  للتعاون  األمنية  العواقب  بشأن  قلقها  عن 

إرسائيل والصني ، تراجعت الرشكات اإلرسائيليةمن اتفاقيات 

مع الرشكات الصينية. يُبقي إطار السياسة االنتهازية للصني 

وعدم الرتكيز عىل قضايا األمن اإلقليمية الباب مفتوًحا أمام 

الواليات املتحدة للحفاظ عىل دورها كقوة مهيمنة إقليمية.

الضغط  الطائفية وتقليل  النزاعات  من خالل تعزيز حل 

إلدارة  ميكن   ، لالستقرار  املزعزعة  التهديدات  عن  الناجم 

للجدل بشكل  مثرية  أصبحت  االستقراريف فرتة  تعزيز  بايدن 

متزايد ومحددة بانتصارات محصلتها صفر. 

للنزاعات  دعمها  من  تحد  أن  ميكن   ، ذلك  من  بــدالً 

املسلحة وتدعم الحوكمة الفعالة من خالل تقديم الخدمات 

معارضة  يف  حلفائها  تعزيز  يف  تساعد  وبالتايل   ، االجتامعية 

السلطة  فراغ  تستغل  التي  األخرى  املعادية  والقوى  الصني 

املتصور. باإلضافة إىل ذلك ، يجب عىل اإلدارة أن تستفيد من 

العيوب العديدة يف MSRI مع االعرتاف بنية الصني أن تصبح 

أكرث استثامًرا اقتصاديًا واسرتاتيجيًا يف املنطقة. يبقي الفساد 

واألسئلة طويلة املدى حول استدامة املرشوع فرصًة مفتوحة 

مع  واالقتصادية  األمنية  مصالحها  لتعزيز  املتحدة  للواليات 

احتواء الصني. يجب عىل واشنطن أن تنتهز هذه الفرصة قبل 

فوات األوان.
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»باب العامود« املكان والزمان 

أو  الجهات  بأسامء  أبواب سميت  القدس عدة  أسوار  يف 

املدن التي تطل عليها، فهناك باب »النبي داود«  الذي تعرض 

الرصاص  للتشويه بسبب  العربية اإلرسائيلية  الحروب  خالل 

العثامنية،  مالمحه  عىل  محافظا  زال  ما  لكنه  والقذائف، 

وهناك باب »الرحمة والتوبة« الذي أغلقه السلطان سليامن 

هبة »باب العامود« 
استراتيجية المكان والصمود 

تكسر غطرسة المحتل  
كتب: محمود المنير   

هبة »باب العامود« ملحمة جديدة من الصمود الفلسطيني للتصدي ملخططات االحتالل االرسائييل لتهويد 

القدس املحتلة ، سطرها الشباب املقديس عىل مدار قرابة الـ20 يوماً من خالل اسرتاتيجية الصمود يف مواجهة 

االجراءات التعسفية التي بدأت مع حلول اليوم األول من شهر رمضان، والتي حاول االحتالل من خاللها تغيري 

مالمح مدرج »باب العامود« حيث نصبت قوات االحتالل حواجز حديدية عىل شكل ممرات يف املنطقة ملنع 

املقدسيني من دخولها وتحويلها لثكنة عسكرية .
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القانوين بسبب كرثة األساطري حوله.

يف  األبواب  أكرب  ثاين  يعّد  الذي  الخليل«  »باب  وهناك 

السلطان  بناءه  وجدد  العمود«،  »باب  بعد  القدس  سور 

سليامن القانوين خالل حكم العثامنيني ملدينة القدس، وتقول 

الحكايات الشعبية إن كل غاز للقدس كان يدخلها من باب 

الخليل.

ويطلق عليه أيضا »باب عمر«، ألنه الباب الذي دخل منه 

الخليفة عمر بن الخطاب حني فتح القدس، وللمفارقة فقد 

دخل منه أيضا الجرنال إدموند اللنبي إىل املدينة القدمية عام 

1917، معلنا سقوط القدس تحت االحتالل الربيطاين.

الرئيسة،  القدس  أبواب  أهم  فهو  العامود«  »باب  أما 

وأكرثها شهرة. وُسمي بهذا االسم نسبة إىل عامود كان بارزاً 

الرومانية، ومل يعد موجودا، لكن يشار إىل موقعه  الفرتة  يف 

بالقدس  القدمية  البلدة  يف  األبواب  أجمل  ويعترب  بعالمة، 

الرشقية.

القدس  لسور  الشاملية  الجهة  يف  العامود«  »باب  ويقع 

كأبرز أبواب السور وأكرثها استخداما، والذي تصّدر املشهد 

الحايل  الباب  والتاريخي،  السيايس  بشقيه  للمدينة  الحايل 

املستخدم ذو الثامنية أمتار بناء عثامين، ُشيّد بأمر السلطان 

سليامن القانوين حني رمم سور القدس، لكن جذوره تعود إىل 

عهد اإلمرباطور الروماين هدريان، الذي أعاد بناء القدس بعد 

تهدمها إثر حروب إخامد ثورات داخلية.

سور  135م شامل  عام  هدريان  الروماين  اإلمرباطور  بنى 

مركزية  فتحة  أوسطها  كان  متجاورة  أبواب  ثالثة  القدس 

العلوي الحايل، فيام جانَبتها فتحتان  الباب  كبرية وهي نواة 

مقنطرتان صغريتان، وقد فصلت بني الفتحات أعمدة عظيمة 

وصلت إىل 12 مرتا.

باملدينة،  اإلرسائيلية  للسياسات  رمزاً  الباب  هذا  أصبح 

بدءاً من القمع واالغتيال، مروراً مبحاوالت تهويده، والتضييق 

عىل ساكنيه. وخالفاً لسائر أبواب البلدة القدمية، فإن لباب 

السلطان  أقامه  الذي  الباب  إىل  يؤدي  كبرياً  مدرجاً  العامود 

سليامن القانوين سنة 1538.

مكانة خاصة وأسامء متعددة

إىل  نسبة  دمشق«  »باب  بـ  كذلك  العامود  باب  ُسمي 

وجهة املسافرين من خالله باتجاه دمشق، كام ُسمي »باب 

نابلس« ألنه يتجه نحو نابلس. وكان الباب قبل الحصار عىل 

القدس أوائل التسعينيات املكان الذي تنطلق منه وتصل إليه 

الحافالت من جميع أنحاء الضفة والقطاع.

العثامنية  العامرة  لنمط  وفقاً  باالنحناء  الباب  ويتميز 

يحقق  كان  ما  وهذا  عنها،  والدفاع  املدينة  عىل  للمحافظة 

األمن لحراس املدينة وصعوبة اخرتاقه. ويطلق الفلسطينيون 

استشهد  أن  بعد  الشهداء«  لقب »ساحة  العامود  باب  عىل 

آخر  الباب،  ساحة  يف  االحتالل  برصاص  فلسطينياً  عرشون 

ثالثة أعوام فقط.

اسرتاتيجية املكان 

ميثل  فهو  خاصة  باسرتاتيجية  العامود«  »باب  يتمتع 

اإلجراءات  أثرت  لذا فقد  القدمية،  البلدة  إىل  الحركة  رشيان 

إغالق  إىل  أدى  مام  التجارية  الحركة  عىل  سلباً  اإلرسائيلية 

إجراءاته  من  االحتالل  ويهدف  تجارياً.  محالً   270 من  أكرث 

عىل الباب إىل السيطرة الكاملة عىل البلدة القدمية باعتباره 

املدخل الرئيس لها.

كان  حيث  السنني  آالف  إىل  املكان  اسرتاتيجية  وتُرجعك 

»باب العامود« ممرا رئيًسا لجميع القوافل التجارية واألفواج 

السياحية التي قصدت القدس، بسبب اتساع مساحته وقربه 

من األسواق الحيوية واألماكن الدينية وطريقه املمهد اليسري، 

تنهي سفرك عرب الزمن هذا، وتخرج من قوس النرص لتصعد 

املايض  عىل  لتشهد  العامود،  باب  من  الحايل  املستوى  نحو 

والحارض يف آن واحد.

باعتباره  العثامين  العهد  منذ  أهمية  العمود  لباب  وكان 

ممرا رئيسيا للقوافل التجارية واألفواج السياحية التي كانت 

تؤم القدس، نظرا التساع مساحته وقربه من األسواق وطريقه 

منها  ويتفرع  القدس،  أسوار  لداخل  تؤدي  التي  املمهدة 

واملسيحي،  اإلسالمي  وللحينّي  لألسواق  الرئيسيان  الطريقان 

وهام طريق باب خان الزيت وطريق الواد.
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إىل الواجهة من جديد 

منذ األعوام الثالثة املاضية حولت رشطة االحتالل الباب 

تفتيش  نقاط  ثالث  وأقامت  عسكرية،  ثكنة  إىل  وساحته 

محيطه،  من  األشجار  اقتلعت  كام  إليه.  املؤدية  الطريق  يف 

حول  املسلمون  وتابع  املراقبة.  كامريات  عرشات  ونصبت 

العامل عن كثب املواجهات الدامية التي مل تهدأ يف القدس منذ 

العامود«  »باب  رقعتها من محيط  اتسعت  يوما؛ حيث   20

)أحد أبواب البلدة القدمية( لتشمل عدة أحياء رشقي القدس 

عزز  اإلرسائيليةحيث  التعسفية  لإلجراءات  رفضا  املحتلة 

االحتالل اإلغالق خالل جائحة كورونا، ومنع لشهور من هم 

من غري قاطنيها من دخول البلدة القدمية. وشمل اإلغالق يف 

حينه منع التجمهرات ، يف ظل عقوبات فرضت عىل العديد 

من املقدسيني، بحجة مخالفة تعليامت قوات االحتالل.

 150 من  أكرث  إصابة  عن  املستمرة  املواجهات  وأسفرت 

 100 من  أكرث  اإلرسائيلية  الرشطة  اعتقلت  كام   ، مقدسيًا 

اإلرسائيليني  من  مئات  فيه  نظم  الذي  الوقت  يف  متظاهرا، 

حاولوا  اليمينية  »الهافا«  لحركة  ينتمون  الذين  املتطرفني 

هاتفني  القدس،  وسط  العامود«  »باب  منطقة  إىل  الوصول 

»املوت للعرب«، ومهددين بقتلهم.

وامتد الغضب إىل الضفة الغربية، التي شهدت احتجاجات 

للتضامن مع املقدسيني، كام أطلقت فصائل املقاومة يف قطاع 

واستخدمت  إرسائيلية.  بلدات  عىل  الصواريخ  عرشات  غزة 

والرضب  والخيالة  الصوت  قنابل  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 

باب  البقاء يف ساحات  الذين أرصوا عىل  املتظاهرين  لقمع 

العامود واملرصارة وباب الساهرة.

معركة عىل الهوية 

املواجهات  أن  األوىل  الوهلة  من  البعض  لدى  يبدو  قد 

يف  الحديدية  للسواتر  الرشطة  نصب  خلفية  عىل  اندلعت 

الساحة وتركيب لكامريات مراقبة، وتثبيت 4 نقاط عسكرية 

يف محيط املنطقة ؛ لكن املقدسيني يجمعون عىل أن املعركة 

»الهوية« ألن  معركة عىل  العامود« هي  »باب  األساسية يف 

قامت  ما  بكل  للقيام  ودفعها  االحتالل  سلطات  أزعج  ما 

العامود«  »باب  أن  هو  وحديدية  عسكرية  حواجز  من  به 

أصبح أيقونة وطنية واجتامعية ليس للمقدسيني فحسب؛ بل 

للفلسطينيني كافة.

التهويد وفرض السيادة 

مخطط  استمرار  سياق  يف  اإلرسائيلية  اإلجــراءات  وتأيت 

األرايض  كامل  يف  وإمنــا  القدس،  يف  فقط  ليس  التهويد 

الفلسطينية، والهدف جعل مسألة يهودية الدولة أمرًا واقعيًا 

وملموًسا وله سيطرة عىل أهم األماكن ذات الداللة التاريخية 

لفلسطني . 

مرحلة خطرية يف مخطط  يشكل  االحتالل  ميارسه  ما  إن 
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التهويد ، تكمن يف فرض السيادة عىل املسجد األقىص املبارك 

اليد  تكون  أن  تريد  فإرسائيل  الرشيف،  القدس  ومدينة 

يف  يأيت  ذلك  أن  كام  املقدسة،  املدينة  يف  للصهيونية  العليا 

املنازل،  جانب هدم  إىل  متكاملة،  منظومة مخططات  إطار 

الهويات،  وسحب  املستوطنات،  وتوسعة  األرايض،  ومصادرة 

وإقامة الحواجز، وعزل األحياء والبلدات املقدسية«.

من  جزءاً  القدس  سور  »اليونيسكو«  إعالن  تم  أن  فمنذ 

سيادتها  لتطبيق  االحتالل  حكومة  بادرت  العاملي،  الرتاث 

عن  أعلنت  حيث  املقدسة،  واملدينة  السور  عىل  التامة 

عمليات ترميم، وإجراء حفريات عىل طول الجانب الشاميل 

من السور، مبا فيها باب العامود.

وفيام يبدو أن الحكومة اإلرسائيلية سعت لتصعيد املوقف 

لـ  انتخابية  القدس ويف قطاع غزة، بهدف خدمة مصالح  يف 

»نتنياهو«.

ويجب أال ننىس أن خطة 2020، التي وضعتها الحكومة 

البلدة  كامل  تهويد  إىل  بنودها  أحد  يف  تهدف  اإلرسائيلية، 

القدمية، وهم يحققون ذلك من خالل فرض واقع جديد عىل 

األرض من خالل تهويد املعامل العربية واإلسالمية يف املنطقة 

والسيطرة عليها وعسكرتها.

وتأيت هذه الهبة املقدسية ملنع االحتالل من فرض سيطرته 

لألقىص  الصهاينة  القتحام  والتصدي  الباب،  منطقة  عىل 

املرتقب يف 28 رمضان الجاري.

مثرة املقاومة والصمود 

الدامية  املواجهات  هذه  من  أجمع  العامل  شهده  ما 

الذي  ، واالنتصار  للقوة من قبل املحتل  واالستعامل املفرط 

املقاومة  اسرتاتيجية  باستخدام  املقديس  الشباب  حققه 

لطبيعة  املقدسيني  إلدارك  واضحة  صورة  يرسم  والصمود 

لتنفيذ  اإلرسائييل  املحتل  يستخدمها  التي  والوسائل  الرصاع 

مخطط التهويد ، ويؤكد عىل رضورة أن يكون للعامل اإلسالمي 

وقفة عاجلة وتحرك دويل لدعم صمود املقدسيني يف رباطهم 

ووقف  واإلسالمية،  العربية  القدس  هوية  عىل  للحفاظ 

املقديس  فالشباب  املقدسيني،  بحق  التعسفية  اإلجــراءات 

يواجهون يوميا تعزيزات عسكرية ضخمة بصدورهم العارية 

وبدون أي أدوات للدفاع عن أنفسهم، وأثبتوا أنهم بالصمود 

الغاشمة.  القوة اإلرسائيلية  يقهروا  أن  واملقاومة يستطيعون 

املحتل  غطرسة  والصمود  املقاومة  اسرتتيجية  كرست  حيث 

وجعلته يزيل الحواجز الحديدية من ساحة »باب العامود« يف 

مشهد جسد الصمود الفلسطيني يف وجه االحتالل اإلرسائييل.
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وترددت شائعات عن 

املزيد من هذه الزيارات 

املستقبل  يف  الثنائية 

اإليراين  الخارجية  وزير  اختتم  نفسه،  الوقت  ويف  القريب. 

»محمد جواد ظريف« مؤخرا جولة كبرية بني 5 إىل 8 أبريل/

كان  بينام  املتبقية،  الـ4  الوسطى  آسيا  لجمهوريات  نيسان 

مسؤولون آخرون يف وزارة الخارجية يف فيينا يتفاوضون مع 

مجموعة »4+1«، أي اململكة املتحدة وفرنسا وروسيا والصني 

باإلضافة إىل أملانيا، إلبقاء خطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن 

النووي اإليراين عىل قيد الحياة. وميكن اعتبار هذا  الربنامج 

الرتكيز املتجدد عىل آسيا الوسطى اتجاها جديدا يف سياسة 

طهران الخارجية تجاه املنطقة.

النظر رشًقا

لنهج  األساسية  الفكرة  رشقا«  »النظر  سياسة  وأصبحت 

إيران بعد خطة العمل الشاملة املشرتكة يف العالقات الدولية. 

والرشق.  إيران  بني  »جرسا«  الوسطى  آسيا  طهران  وتعترب 

آسيا  مع  إيران  كانت عالقات  املاضية،   7 الـ  األعوام  وخالل 

الوسطى راكدة إىل حد كبري، بل وانخفضت يف بعض الحاالت. 

إدارة  أنه يف األشهر األخرية من  بالذكر  الجدير  وبالتايل، من 

 18 يف  القادمة  االنتخابات  قبل  روحــاين«،  »حسن  الرئيس 

الخاص  االهتامم  من  الكثري  إيالء  تم   ،2021 يونيو/حزيران 

آلسيا الوسطى.

السابقة،  السوفيتية  الوسطى  آسيا  جمهوريات  بني  ومن 

مع  للعالقات  أهمية  األكرث  التكثيف  طاجيكستان  شهدت 

https://bit.ly/3ndxRG6

المصدر

الرابط

ا.. محور 
ً

النظر شرق
إيران الجديد فــــــي 
آسيا الوســـــــطى

نفذ مسؤولون رفيعو املستوى من إيران وطاجيكستان ثالث زيارات بني دوشانبي وطهران، 

عىل التوايل يف أقل من شهرين، وهي عالمة مهمة عىل أنه بعد أعوام من العالقات الفاترة، 

تحسنت العالقات الدبلوماسية أخريا.

كتب: أوميد رحيمي  
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عام  يف  الثنائية  العالقات  بناء  إعادة  عملية  وبدأت  إيران. 

2019، لكنها، كام هو متوقع، واجهت بعض النقاط الصعبة 

زار  دبلوماسية،  مشاحنات  بعد  ذلك،  ومع  مبكر.  وقت  يف 

يف  أخريا  دوشانبي  فضيل«  »رحامين  اإليراين  الداخلية  وزير 

منتصف فرباير/شباط 2021، وهو ما كان بشكل فعال نقطة 

انطالق جديدة لذوبان الجليد املستمر بني البلدين الناطقني 

بالفارسية.

دوشانبي  إىل  اإليراين  الخارجية  وزير  غادر  شهر،  وبعد 

 6 يف  فقط،  واحد  أسبوع  وبعد  آسيا.  قلب  مؤمتر  لحضور 

أبريل/نيسان، زارت وزيرة الدفاع الطاجيكية »شريايل مريزو« 

طهران، لتكون أول مسؤول أمني رفيع املستوى من دوشانبي 

يزور إيران رسميا منذ 5 أعوام.

ومع التصعيد األخري يف التوترات الحدودية مع قريغيزستان، 

يبدو أن طاجيكستان تبحث مرة أخرى عن مساعدة داعمها 

السابق. ويعتقد بعض الخرباء أن إيران دعمت طاجيكستان 

يف  التمرد  مثل  املايض،  يف  الداخيل  األمن  مسائل  يف  بهدوء 

»خودايبريديف« عام 1998.

ممر عبور اسرتاتيجي

اإليراين  الخارجية  وزير  بدأ  أبريل/نيسان،   5 من  وابتداء 

الوسطى،  أيام يف آسيا  »جواد ظريف« يف جولة تستغرق 4 

ابتداء من أوزبكستان. وتنمو العالقات الثنائية بني الجارتني 

عام  يف   38% بنسبة  املتبادلة  التجارة  زادت  حيث  برسعة؛ 

2019. كام أجرت إيران وأوزبكستان مشاورات وثيقة بشأن 

مشاريع  يف  التعاون  إىل  أدى  ما  األفغانية،  السالم  عملية 

املرجح  من  املثال،  سبيل  عىل  املشرتكة.  اإلقليمية  التنمية 

عبور  ممر  الرشيف«  مزار   - »هرات  تصبح سكة حديد  أن 

عرب  الوسطى  بآسيا  إيران  يربط  البلدين،  بني  اسرتاتيجي 

ستكون  ذلك،  عىل  عالوة  تركامنستان.  متجاوزا  أفغانستان، 

النقل  الرئييس الذي يربط هذا الطريق مبمر  الهند الرشيك 

الدويل بني الشامل والجنوب عرب أوراسيا.

لـ«ظريف«،  الثانية  الوجهة  قريغيزستان،  جمهورية  أما 

فهي الدولة الوحيدة يف املنطقة التي وقعت خارطة طريق 

ملدة 10 أعوام للتعاون مع إيران عام 2016. وسلمت طهران 

شحنتني من املساعدات اإلنسانية إىل قريغيزستان أثناء تفيش 

فريوس كورونا املستجد، وافتتحت مجمعا رياضيا يف »أوش« 

يف ديسمرب/كانون األول املايض.

وقريغيزستان أيضا هي أول دولة يف آسيا الوسطى تحصل 

عىل مساحة رصيف آمنة ومرافق مرتبطة بها يف ميناء تشابهار 

االسرتاتيجي اإليراين وذلك يف عام 2007. وتستمر يف استخدام 

البلدان أيضا  هذا امليناء لصادراتها. ويف العام املايض، افتتح 

وطاجيكستان  قريغيزستان  بني  العبور  ممر  مشرتك  بشكل 

وأفغانستان وإيران »كايت« من أفغانستان.

وتعد كازاخستان دولة معروفة يف إيران، ألنها استضافت 

»أستانا«  عملية  وكانت  اإليرانية.  النووية  املفاوضات  مرارا 

هناك أيضا منصة مشرتكة بني إيران وتركيا وروسيا لحل األزمة 

السورية. واآلن، يف محاولة لتنمية العالقات مع إدارة الرئيس 

األمرييك »جو بايدن«، من املرجح أن تكون كازاخستان عىل 

استعداد للعب دور الوسيط يف املحادثات إلنقاذ خطة العمل 

الشاملة املشرتكة.

فتح مجال العبور 

إيــران  تعمل  الدولية،  النزاعات  حل  إىل  وباإلضافة 

وكازاخستان أيضا بشكل وثيق يف مجال العبور. وتم افتتاح 

ممر سكة حديد رشق قزوين يف نوفمرب/ترشين الثاين 2014، 

السلوك الدبلوماسي 

األخير للحكومة اإليرانية 

ا تجاة 
ً
ا كبير

ً
يظهر تطلع

آسيا الوسطى
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لريبط كازاخستان بحدود إيران الجنوبية. ومؤخرا، يف نوفمرب/

ترشين الثاين 2020، تم شحن البضائع عن طريق البحر من 

كازاخستان عىل  يف  »كوريك«  ميناء  إىل  اإليراين  آباد«  »أمري 

بحر قزوين.

الوضع  فإن  تركامنستان،  مع  بالعالقات  يتعلق  وفيام 

تدين  الذي  املبلغ  حول  للخالفات  ونتيجة  متاما.  مختلف 

وهيكل  تركامنستان  من  الطبيعي  الغاز  لواردات  إيران  به 

السداد، فإن الجانبني محارصان يف نزاعات قانونية يف املحاكم 

الدولية. عالوة عىل ذلك، أغلقت تركامنستان حدودها مرارا 

وتكرارا خالل العام املايض بسبب جائحة فريوس كورونا، ما 

أعاق بشكل كبري طرق التجارة الدولية يف املنطقة.

مع  اإليـــراين  الــحــدودي  ــس«  معرب »رسخ فتح  وأُعــيــد 

تركامنستان بعد أشهر قليلة فقط، لكن معرب »إنش بورون« 

الحديدية ظل مغلقا ملدة 6 أشهر تقريبا، و«لطف  للسكك 

آباد« ملدة 9 أشهر. كام تراجعت العالقات التجارية الثنائية 

بشكل كبري خالل األعوام الـ 4 املاضية، من 579 مليون دوالر 

»قربانقويل  الرئيس  أن  من  وبالرغم  دوالر.  مليون   133 إىل 

 2007 عامي  بني  مرات  عدة  إيران  زار  محمدوف«  بريدي 

و2014، إال أنه مل يعد إىل طهران منذ ذلك الحني.

رشاكات اسرتاتيجية 

الذي  اآلخر  املهم  العامل  املجاورة هي  أفغانستان  وتعد 

يف  األمن  ويشكل  الوسطى.  آسيا  يف  إيران  محور  عىل  يؤثر 

الوسطى.  وآسيا  إيران  من  لكل  مشرتكا  تهديدا  أفغانستان 

التقريب  يف  االستمرار  يف  القضية  تساعد  أن  ميكن  وبالتايل 

مستوى  إىل  التعاون  لتعزيز  حافزا  تكون  وقد  الجانبني  بني 

الرشاكات االسرتاتيجية.

اإليرانية  للحكومة  األخري  الدبلومايس  السلوك  أن  ويبدو 

املقبل  الرئيس  لكن  الوسطى.  آسيا  تجاه  كبريا  تطلعا  يظهر 

األرجح  وعىل  أشهر،   3 من  أقل  يف  انتخابه  سيتم  إليــران 

سيسعى إىل إعادة ضبط السياسة الخارجية اإليرانية يف اتجاه 

أكرث توازنا.

إىل  »روحاين«  إدارة  تسعى  املتبقي،  الوقت  يف  وبالتايل، 

توفري أساس جديد ميكن أن يحول آسيا الوسطى إىل »جرس« 

األبعد.  وروسيا  الصني  مع  أعمق  عالقات  لبناء  إليران  مفيد 

نهج  جيدا  بالتأكيد  الوسطى  آسيا  قادة  يدرك  وبدورهم، 

تنازالت  لتقديم  مستعدين  يكونون  وقد  الجديد،  طهران 

التحديات  حل  مقابل  القادمة  اإليرانية  للحكومة  خاصة 

الثنائية العالقة وفتح فرص جديدة.
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أبريل/نيسان، عانت منشأة  الساعات األوىل من 11  ويف 

نطنز الواقعة جنوب طهران من انقطاع التيار الكهربايئ بعد 

يزود  الذي  الداخيل  الطاقة  نظام  دمر  انفجاًرا  إن  قيل  أن 

الحادثة  توقيت  ويأيت  األرض.  تحت  املركزي  الطرد  أجهزة 

الواليات  يف أعقاب أول مشاركة دبلوماسية غري مبارشة بني 

املتحدة وإيران منذ 3 سنوات، كام يأيت وسط تصعيد بحري 

وإقليمي متبادل بني إرسائيل وإيران.

بهدف  متعمد  تخريب  الحادث  يكون  أن  املرجح  ومن 

تعطيل تقدم برنامج إيران النووي، فضالً عن احتامل إفساد 

أن  املقرر  من  والتي   ،1+5 ومجموعة  إيران  بني  املحادثات 

ماذا يعني انفجار »نطنز« 
بالنسبة للمحادثات بين 

https://bit.ly/2PSNs1Bإيران والواليات المتحدة؟

النووي اإليراين، فإن حاجة طهران إىل تخفيف  الهجوم عىل مفاعل نطنز  بالوقوف وراء  اتهام إرسائيل  بالرغم من 
العقوبات من خالل املحادثات النووية املستأنفة حديًثا ستحد من قدرتها عىل الرد. ومع ذلك، فإن أي عمل انتقامي 

إيراين سيزيد من املتابعة العاملية للمفاوضات بني طهران والغرب.

المصدر

الرابط
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تتواصل يف فيينا.

إىل  »كان«  اإلرسائيلية  العامة  اإلذاعة  هيئة  أشارت  وقد 

أن املوساد اإلرسائييل كان وراء هجوم إلكرتوين عىل املنشأة. 

كام استشهدت صحيفة »نيويورك تاميز« بتقارير من مصادر 

التيار  انقطاع  إن  قالت  وأمريكية  إرسائيلية  استخباراتية 

الكهربايئ نتج عن »انفجار مخطط له عمداً«.

إيران يف  أقل من 24 ساعة من بدء  الحادث بعد  ووقع 

تغذية بعض أجهزة الطرد املركزي املتقدمة الجديدة بالغاز 

احتفااًل بـ«اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية« يف البالد.

التالية من املحادثات حول  ومن املقرر أن تعقد الجولة 

االتفاق النووي يف 14 أبريل/نيسان، بعد إحراز تقدم خالل 

غري  محادثات  أول  كانتا  أبريل/نيسان  و9   6 بني  جلستني 

مبارشة بني الواليات املتحدة وإيران منذ 3 سنوات.

إذا تم إجراء هذا العمل التخريبي دون دعم من الواليات 

املتحدة و/أو مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك سيشري إىل 

لعرقلة  واحد  جانب  من  العمل  يف  املستمرة  إرسائيل  رغبة 

برنامج إيران النووي.

ويعترب رضب إمدادات الطاقة يف نطنز، بطريقة ميكن أن 

انتصار تكتييك مهم  املنشأة، مبثابة  أو تحد من قدرة  تغلق 

 55 جمعت  إنها  إيران  قالت  املايض،  األسبوع  يف  إلرسائيل. 

كيلوجراًما من اليورانيوم املخصب بنسبة %20، كام أعلنت 

لتحقيق  املحدد  الزمني  الجدول  عىل  تتقدم  أنها  طهران 

هدفها السنوي املتمثل يف تصنيع 120 كيلوجراًما عىل األقل 

عليه  ينص  ملا  وفًقا  النسبة،  بهذه  املخصب  اليورانيوم  من 

القانون الجديد الذي أقره الربملان اإليراين يف ديسمرب/كانون 

األول املايض.

زيادة  عىل  اإليرانية  الحكومة  تعمل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

القدرة اليومية والسنوية بفضل أجهزة الطرد املركزي األكرث 

الالزم  الزمني  الجدول  التطورات  هذه  كل  وتخترص  تقدًما. 

لحصول إيران عىل القنبلة النووية، ما يدفع إرسائيل التخاذ 

إجراءات لتعطيله. وبالرغم من إرصار املسؤولني اإليرانيني عىل 

أن التخصيب »مييض قدًما بقوة« بعد انقطاع التيار الكهربايئ، 

استخباراتية  مصادر  عن  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  نقلت 

الطرد  بأجهزة  لحقت  التي  األرضار  أن  وأمريكا  إرسائيل  يف 

املركزي كانت جسيمة وستستغرق إعادة بنائها 9 أشهر، مام 

يؤدى إىل تأخري تقدم إيران يف تخصيب اليورانيوم.

يشار إىل أن إرسائيل انخرطت بني عامي 2006 و2012 يف 

النووية اإليرانية من خالل سلسلة  القدرات  حملة لتقويض 

واالغتياالت  الرسية  والعمليات  اإللكرتونية  الهجامت  من 

لعلامء نوويني إيرانيني. ويف اآلونة األخرية، نُسب إىل إرسائيل 

أيًضا انفجار يف يونيو/حزيران 2020 يف مجمع صواريخ خوجري 

وما تاله من انفجار وحريق يف يوليو/متوز 2020 يف نطنز.

ويبدو أن إرسائيل تستهدف إفساد التقدم األخري الذي تم 

إحرازه يف محادثات االتفاق النووي التي استؤنفت حديثًا، ال 

سيام بالنظر إىل أن املحادثات اإليرانية املستمرة مع الغرب 

تقيد أي رد إيراين كبري، حيث أن هناك فرصة جيدة أن تسفر 

مقابل  يف  إيران  عن  العقوبات  يرفع  اتفاق  عن  املحادثات 

عودة طهران إىل االمتثال الجزيئ.

يف  اإلرسائيلية  األمنية  املخاوف  أخذ  عن  النظر  وبغض 

إيران  العقوبات عن  اتفاق مستقبيل يرفع  االعتبار، فإن أي 

من المرجح أن يكون 
الحادث تخريب 

متعمد لتعطيل 
تقدم برنامج إيران 

النووي
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واملؤسسة  اإلرسائيلية  الحكومة  داخل  البعض  يفرسه  سوف 

األمنية عىل أنه خطري للغاية. وسيتم اعتبار أي إجراء يؤخر 

القومي  لألمن  انتصار  مبثابة  اإليراين  النووي  االخرتاق  وقت 

اإلرسائييل، حتى لو كان عمالً تخريبيًا يحمل يف طياته خطر 

االنتقام اإليراين.

الواليات  إن  بايدن«  »جو  األمرييك  الرئيس  إدارة  قالت 

ما  لديها  وليس  األخري  نطنز  هجوم  يف  تشارك  مل  املتحدة 

تضيفه فيام يتعلق باألسباب التخمينية. ويشري ذلك إىل رغبة 

البيت األبيض يف النأي بنفسه عن الحادث قبل البدء املحتمل 

العمل  تتعارض سياسة  إيران. وقد  الرسمية مع  للمحادثات 

املتحدة  الواليات  تريد  ما  مع  الجانب  األحادي  اإلرسائييل 

تحقيقه مع إيران، وكذلك يف املنطقة عىل نطاق أوسع.

وحتى الوصول إىل اتفاق بني طهران والغرب، من املتوقع 

أن تحدث تطورات نووية إضافية يف إيران بغض النظر عن 

اإلجراءات اإلرسائيلية. وقد أكدت إيران بالفعل أنها ستعيد 

بناء أي قدرة مفقودة من حادثة نطنز.

النووي بشكل تدريجي هو جزء من  الربنامج  إن تطوير 

اسرتاتيجية طهران لبناء نفوذ ميكنها مقايضته يف املحادثات. 

كام أن هذه االسرتاتيجية متكن إيران من بناء معرفة تقنية 

قيمة يف قطاع اسرتاتيجي لدفاعها وأمنها القومي، والتي لن 

للقطاع.  الذي متثله إرسائيل  التهديد  كان  تتنازل عنها مهام 

وبالتايل، فمن غري املرجح أن تؤثر الحادثة األخرية بقوة عىل 

نوع التنازالت النووية التي تقدمها إيران يف محادثات االتفاق 

النووي الوليدة.

غري  املفضلة  تكتيكاتها  استخدام  إىل  إيــران  وستضطر 

الهجوم  عىل  للرد  اإللكرتونية،  الحرب  ذلك  يف  مبا  املتكافئة، 

اإلرسائييل األخري. لكن من املرجح أن يكون رد إيران عمليًا 

عامليا  النية  حسن  موقف  عىل  الحفاظ  أجل  من  ومحسوبًا 

النووي  االتفاق  محادثات  بشأن  متزايد  دويل  تدقيق  وسط 

باستخدام  اإللكرتونية،  الهجامت  تضع  أن  وميكن  الجارية. 

عىل  محدوًدا  عسكريًا  ضغطًا  سوريا،  مثل  مناطق  يف  وكالء 

تكتيكات محتملة  البحرية هي  املضايقات  أن  إرسائيل، كام 

وقد استخدمتها إيران من قبل يف ردها عىل الهجامت عىل 

سيادتها العسكرية أو النووية أو االقتصادية.

عىل  رسية  إيرانية  هجامت  وقوع  احتامل  أيًضا  هناك 

إرسائيل.  خارج  إرسائيلية  تجارية  أو  دبلوماسية  منشآت 

إرسائيل  بأن  السلبي  االنطباع  بسبب  للرد  الحاجة  وتتزايد 

النووي  الربنامج  حول  عميقة  استخباراتية  معلومات  متتلك 

اإليراين مبا يكفي لشن هذا النوع من الهجامت.

االنتخابات  قبل  اإلرسائييل  التخريبي  العمل  هذا  ويأيت 

املرتبطون  املرشحون  لها  يستعد  والتي  إيران،  يف  الرئاسية 

للكيانات  خاًصا  سياسيًا  إحراًجا  الحادث  وميثل  بالجيش. 

اإليرانية املكلفة بحامية املخابرات واألمن اإليراين مثل الحرس 

الثوري، مام يؤكد أيًضا عىل احتاملية الرد املحدود.

يعتبر ضرب إمدادات 
الطاقة في نطنز 
انتصار تكتيكي 
مهم إلسرائيل
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ويف  االستقرار.  وعدم  العنف  من  ليبيا  عانت  أعوام،  مدار  عىل 

عىل  جنيف  يف  مؤمتر  يف  الليبيون  املندوبون  وافق  األخرية،  اآلونة 

إعادة تشكيل كيانني، املجلس الرئايس وحكومة الوحدة الوطنية.

وأصبح هذا ممكنا بعد عدة جوالت من املحادثات التي استمرت 

عليه  أرشفت  الذي  الليبي  السيايس  الحوار  منتدى  إطار  يف  شهورا 

األمم املتحدة.

ويرى املحللون يف هذا التطور تقدما كبريا وعالمة أمل يف السالم 

واالستقرار السيايس يف بلد مزقته الرصاعات واالضطرابات السياسية 

التي تفاقمت بسبب دور الالعبني الدوليني.

ويتشكل املجلس الرئايس من 3 أشخاص، ميثل كل منهم إحدى 

و«موىس  رئيسا،  املنفي«  »محمد  وهم  ليبيا،  يف  الرئيسية  املناطق 

الكوين« و«عبد الله الاليف« نائبني.

الحكومة الليبية 
المؤقتة:

آمال وتحديات
https://bit.ly/3wQvn4L

المصدر

الرابط
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عىل مدار أعوام، عانت ليبيا من العنف وعدم االستقرار. 

يف  مؤمتر  يف  الليبيون  املندوبون  وافق  األخرية،  اآلونة  ويف 

جنيف عىل إعادة تشكيل كيانني، املجلس الرئايس وحكومة 

الوحدة الوطنية.

وأصبح هذا ممكنا بعد عدة جوالت من املحادثات التي 

استمرت شهورا يف إطار منتدى الحوار السيايس الليبي الذي 

أرشفت عليه األمم املتحدة.

أمل  وعالمة  كبريا  تقدما  التطور  هذا  يف  املحللون  ويرى 

الرصاعات  مزقته  بلد  يف  السيايس  واالستقرار  السالم  يف 

الالعبني  دور  بسبب  تفاقمت  التي  السياسية  واالضطرابات 

الدوليني.

ويتشكل املجلس الرئايس من 3 أشخاص، ميثل كل منهم 

إحدى املناطق الرئيسية يف ليبيا، وهم »محمد املنفي« رئيسا، 

و«موىس الكوين« و«عبد الله الاليف« نائبني.

ويتمثل دور املجلس باإلضافة إىل قيادة القوات املسلحة، 

يف ضامن إجراء االنتخابات العامة يف البالد يف موعدها.

ويتوىل  وزيرا،   35 من  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتتألف 

»عبدالحميد الدبيبة« رئاسة الوزراء. ولدى الحكومة تفويض 

ومتهيد  العامة  الخدمات  بتحسني  تكليفها  وتم  تنفيذي 

ديسمرب/ بحلول  والترشيعية  الرئاسية  لالنتخابات  الطريق 

كانون األول 2021.

وإجــراء  الدولة  مؤسسات  بتوحيد  »الدبيبة«  وتعهد 

االنتخابات يف موعدها.

ومع ذلك، تهمل الحكومة املؤقتة ذكر العديد من القضايا 

القوات األجنبية واألسلحة عىل  الحاسمة، مبا يف ذلك وجود 

امليليشيات املحلية،  الشائكة حول  الليبية، والقضية  األرايض 

والوضع االقتصادي املتدهور، وعملية املصالحة بني الفصائل 

املتحاربة.

التدخل األجنبي يف ليبيا ما بعد الرصاع

ويوجد نحو 20 ألف مقاتل أجنبي عىل األرايض الليبية، ما 

يشكل أحد أكرب التهديدات ألمن البالد.

وكان عىل جميع القوات األجنبية مغادرة ليبيا قبل يناير/

إطالق  لوقف  »جنيف«  التفاقية  وفقا   ،2021 الثاين  كانون 

النار.

وجود  ينته  ومل  االتفاق  بهذا  الوفاء  يتم  مل  ذلك،  ومع 

القوات األجنبية يف ليبيا.

يف  عسكرية  وقواعد  مقاتلني  الدول  من  العديد  ومتتلك 

عدد من املواقع يف ليبيا، وبالتايل فإن لها مصلحة يف استعادة 

السالم واملفاوضات.

إنهاء  رضورة  عىل  دويل  إجامع  هناك  يبدو،  ما  وعىل 

الوجود األجنبي يف البالد وتجنب تكرار النزاع املسلح.

من  حقيقية  تحركات  أو  مؤرشات  توجد  ال  ذلك،  ومع 

استعدادها  تثبت  واإلمــارات،  وتركيا  روسيا  مثل  دول  قبل 

لالنسحاب يف أي وقت قريب.

املتحدة والالعبون  الواليات  الذي متارسه  وميكن للضغط 

املسؤولني  عىل  وفرنسا(  وتركيا  روسيا  ذلك  يف  )مبا  اآلخرون 

الليبيني أن يساعد يف دعم السالم واالستقرار يف البالد. لكنهم 

لن يدعموا ذلك إال إذا كانت مصالحهم مضمونة.

بتأمني  أسايس  بشكل  األورويب  االتحاد  دول  بعض  وتهتم 

مصالحها يف حصص املوارد الهيدروكربونية والنفطية يف ليبيا.

األبيض  البحر  الهجرة عرب طريق وسط  التحكم يف  ويعد 

املتوسط أمرا مهام آخر لهذه البلدان.

ويسعى العبون آخرون، مثل روسيا واإلمارات، إىل وجود 

يوجد نحو 20 ألف 
مقاتل أجنبي على 

األراضي الليبية
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نفوذهم  خالل  من  املتوسط  األبيض  البحر  يف  اسرتاتيجي 

العسكري يف ليبيا.

ودقت القيادة األمريكية يف أفريقيا بالفعل ناقوس الخطر 

بشأن تداعيات الوجود الرويس يف مواقع اسرتاتيجية يف ليبيا. 

وتبقى املشاركة يف عملية إعادة اإلعامر وتأمني العقود مصدر 

قلق آخر لبعض البلدان.

الجامعات املسلحة وامليليشيات

يف  االستقرار  عدم  من  جزءا  املسلحة  الجامعات  وكانت 

ليبيا منذ انهيار نظام »القذايف« يف عام 2011.

ومل يتم صياغة حلول مستدامة يف العقد املايض، وتطورت 

طبيعة امليليشيات وتغريت.

باسم  أيضا  املعروفة  العسكرية املشرتكة،  اللجنة  وتتألف 

املتحاربني  الطرفني  من  لكل  ممثلني   5 5«، من   +  5« لجنة 

الوطني  الوفاق  حكومة  األخري،  الليبي  الرصاع  يف  الرئيسيني 

اللجنة  إنشاء  وتم  حفرت«.  »خليفة  الجرنال  وقوات  السابقة 

الجيش  بتوحيد  وكُلفت   ،2020 عام  برلني  اجتامع  بعد 

من  جزءا  ستصبح  التي  والجامعات  امليليشيات  وتحديد 

النقص  استبعادها. لكن مع  التي سيتم  الجيش والجامعات 

التوقعات  فإن  الجانبني،  السيايس من كال  الدعم  الواضح يف 

القوات  توحيد  ويظل  عالية.  تكن  مل  االجتامعات  هذه  من 

املسلحة مهمة صعبة، لذلك تقرر استكاملها يف وقت الحق.

هو  املؤقتة  الحكومة  تواجهه  الــذي  اآلخــر  والتحدي 

كيفية متثيل املجموعات املختلفة يف النظام الجديد بطريقة 

الوزراء  أعضاء مجلس  عدد  زيادة  تم  وقد  للجميع.  مرضية 

يف الحكومة املؤقتة إىل 35 وزيرا، بالرغم أنها ستعمل فقط 

»الدبيبة«  الوزراء  رئيس  وقرر  األول.  ديسمرب/كانون  حتى 

عدم تعيني وزير للدفاع وتوىل هذا املنصب بنفسه، والسبب 

املنصب  هذا  عىل  محتملة  منافسة  أي  تجنب  هو  الرئييس 

الرئييس.

الوحدة  حكومة  يف  التوازن  يتحقق  أخرى،  ناحية  ومن 

إليها  تنتمي  التي  املــدن  أو  القبائل  خالل  من  الوطنية 

الجامعات املسلحة الكبرية املؤثرة. عىل سبيل املثال، ينحدر 

مدينة  الرئايس، من  املجلس  رئيس  نائب  الاليف«،  الله  »عبد 

الزاوية، و«الدبيبة« من مرصاتة. 

وليس من املؤكد بعد ما إذا كان مثل هذا الرتتيب سيكون 

مصالح  كانت  إذا  وما  املسلحة،  الجامعات  إلرضــاء  كافيا 

وحتى  أجله.  من  املقاتلون  قاتل  مع  ستتطابق  السياسيني 

اآلن، ال توجد مؤرشات عىل سيطرة الحكومة عىل الجامعات 

املسلحة.

السابق  الرئيس  عرض  املثال،  سبيل  عىل  طرابلس،  ويف 

منصبه،  ترك  قبل  الرساج«،  »فايز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 

تفويضات وميزانيات لبعض الجامعات املسلحة، مثل قوات 

األمن  استقرار  دعم  جهاز  من  جزءا  لتكون  الخاصة،  الردع 

غري  أنشطة  يف  تورطها  إىل  تشري  أدلة  من  بالرغم  الوطني، 

مرشوعة.

الحكومة  وصول  من  قليلة  أسابيع  بعد  بنغازي،  ويف 

الجديدة إىل السلطة، تم اغتيال »محمود الورفيل«، القيادي 

البارز املوايل لـ »حفرت« يف قوات الصاعقة. باإلضافة إىل ذلك، 

املدينة  نفس  يف  اختطاف  وعمليات  اشتباكات  عدة  وقعت 

وقت  وبعد  الليبي«.  الوطني  »الجيش  لسيطرة  الخاضعة 

أجرى  للقوة،  استعراض  ويف  »الورفيل«،  اغتيال  من  قصري 

املسلحة  الجامعة   ،106 للواء  تكتيكيا  تدريبا  حفرت«  »خالد 

حرض  وقد  الليبي«.  الوطني  »الجيش  داخل  يقودها  التي 

ال يزال مصير »خليفة 

حفتر« في مستقبل 

ليبيا غير محدد
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االستعراض »خليفة حفرت«، والد »خالد«.

وكان من املعلوم أن حالة من التوتر سادت بني »الورفيل« 

منافسة  بشأن  تكهنات  هناك  الواقع،  ويف  حفرت«.  و«خالد 

محتملة بني الفصيلني للسيطرة عىل ثاين أكرب مدينة ليبية.

وال يزال مصري »خليفة حفرت« يف مستقبل ليبيا غري محدد. 

»املنفي«  التقى  الرئايس،  للمجلس  رئيسا  أصبح  أن  وبعد 

هذا  ميثله  قد  ملا  الجدل،  من  حالة  إىل  أدى  ما  »حفرت«،  بـ 

مثريا  دوره  كان  زعيم  عىل  للرشعية  إضفاء  من  االجتامع 

للجدل بطريقة كبرية.

يف  متضاربة  مصالح  ذات  دول   3 املجلس  رئيس  وزار 

لتعزيز  إىل مرص وفرنسا وتركيا يف محاولة  املنطقة. وذهب 

العالقات  من  جديدة  حقبة  اعتباره  ميكن  فيام  العالقات، 

املتوازنة مع جميع الجهات الخارجية.

عقبات يف طريق االنتخابات

ومن أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، من الرضوري أن 

يكون هناك جو مستقر وآمن حتى يديل الناخبون بأصواتهم 

العملية  دون خوف وحتى يثق جميع أصحاب املصلحة يف 

االنتخابية وبالتايل يلتزمون بقبول النتائج.

إجراء  سيكون  ليبيا،  يف  املستقر  غري  الوضع  إىل  وبالنظر 

انتخابات حرة ونزيهة أمرا صعبا. عالوة عىل ذلك، فإن اإلطار 

املتحدة  األمم  تقوده  الذي  الحوار  يف  عليه  املتفق  الزمني 

ضيق نسبيا بسبب التحديات العديدة التي تواجهها الحكومة 

الجديدة.

أنه  الزمني  اإلطار  لهذا  وفقا  االنتخابات  إجراء  ويعني 

يجب االنتهاء من جميع االستعدادات يف غضون أقل من عام. 

وانقضت بالفعل 3 أشهر ومل يوافق الربملان بعد عىل امليزانية.

ألعضاء  يحق  ال  الوطني،  الحوار  منتدى  ملعايري  ووفقا 

الحكومة املؤقتة الرتشح لالنتخابات املقبلة.

تأجيل  إىل  »الدبيبة«  البعض يف حكومة  هذا  يدفع  وقد 

االنتخابات من أجل البقاء يف السلطة لفرتة أطول. ويف الواقع، 

باألمر  ليس  قانونا  عليها  املنصوص  الوالية  مدة  تجاوز  فإن 

الجديد يف ليبيا.

التحديات االقتصادية

وعلق الشعب الليبي آماله عىل الحكومة املؤقتة الجديدة. 

ومع ذلك، هناك العديد من التحديات االقتصادية املقبلة.

وفقا لألمم املتحدة، يوجد أكرث من 100 ألف نازح و61 

واملساعدات  العامة  للخدمات  ماسة  حاجة  يف  عائد  ألف 

البالد عىل وشك  الصحية يف  الرعاية  اإلنسانية. ويعترب نظام 

االنهيار ال سيام يف املناطق الريفية.

وميكن أن يؤدي الوباء الحايل إىل تفاقم هذا األمر.

وتأثر توليد الكهرباء سلبا، وأصبح االنقطاع الطويل للتيار 

الكهربايئ أمرا شائعا، خاصة خالل فصل الصيف عندما تكون 

هناك حاجة ماسة إىل الكهرباء.

كثرية  أمواال  الجديدة  امليزانية  تخصص  أن  املفرتض  ومن 

الدعامة  تاريخيا  كان  الــذي  النفط  قطاع  تأهيل  إلعــادة 

األساسية لالقتصاد الليبي.

ومن املتوقع أن يصدر القطاع أكرث من مليون برميل نفط 

 20 من  يقرب  ما  ذلك  سيوفر  الجارية،  وباألسعار  اليوم.  يف 

مليار دوالر القتصاد البالد.

وتعاين الخزانة الليبية من نقص يف السيولة بسبب األزمات 

املالية وانقسام مرصف ليبيا املركزي.

تسعى روسيا 
واإلمارات إلى وجود 
استراتيجي في البحر 
المتوسط من خالل 
نفوذهما في ليبيا
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ويف الوقت الحارض، يواجه الناس صعوبة بالغة يف سحب 

رواتبهم.

واعتربت الحكومة الحالية أن مرصف ليبيا املركزي موحد 

بالفعل، بالرغم من عدم وجود دالئل عىل الوحدة الكاملة.

إدارة  مجلس  عقد   ،2020 األول  ديسمرب/كانون  ويف 

مرصف ليبيا املركزي أول اجتامع له مع جميع األعضاء منذ 

عام 2016، عندما انقسمت املؤسسة بني رشق وغرب البالد.

الدينار، وكانت  وقد أدى االجتامع إىل تغيري سعر رصف 

من  بعد  نتائج  أي  تسفر عن  مل  لكنها  هذه خطوة حاسمة 

حيث تكاليف املعيشة أو أسعار الخدمات أو معدل التضخم.

وليك يكون التوحيد فعاال بشكل كامل، من املهم أن يتم 

عقد اجتامعات أكرث تواترا بني أعضاء مجلس اإلدارة يف املقر 

النتائج  بعض  ذلك  يؤدي  وقد  طرابلس.  يف  للبنك  الرئييس 

امللموسة.

ما الذي قد يحمله املستقبل؟

وتعد الحكومة املؤقتة نوعا من التحالف املتوازن، وبالتايل 

السياسية  االضطرابات  من  البالد  إخراج  عىل  القدرة  لديها 

الحالية.

ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب 

عليها. ومن الواضح أن القوى األجنبية سيكون لها دور يف حل 

الرصاع وكذلك يف عملية ما بعد الرصاع.

وطاملا كان القادة الليبيون قادرين عىل تلبية الحد األدىن 

من مصالح جميع أصحاب املصلحة، املحليني والدوليني، فإن 

هناك فرصة للسالم وتجنب النزاعات يف املستقبل.

الحاليني  األعضاء  بني  للغاية  مهم  مشرتك  قاسم  وهناك 

بشكل  يشاركوا  مل  معظمهم  أن  وهو  املؤقتة،  الحكومة  يف 

مبارش يف الرصاع الليبي خالل األعوام الـ 6 املاضية عىل األقل. 

ومن الواضح أن هذه نقطة إيجابية حيث تنظر املجموعات 

املختلفة إىل هذه الوجوه عىل أنها محايدة.

الجيش مهمة شاقة وقد ال تكون سلسة.  ويبقى توحيد 

العسكرية  اللجنة  اجتامعات  نتائج  ستحدد  السبب،  ولهذه 

املشرتكة مستقبل املشهد السيايس الليبي.
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فإنها  املضافة،  القيمة  رضيبة  أهمية  من  وبالرغم 
املتصاعدة  االقتصادية  التحديات  ملواجهة  تكفي  ال 
يف  التقدم  من  مزيدا  يتطلب  الذي  األمر  السلطنة،  يف 

اإلجراءات املالية خالل األشهر واألعوام املقبلة.

يف  املضافة  القيمة  رضيبة  طرح  املتوقع  من  وكان 
نهاية املطاف منذ اعتامد اتفاقية رضيبة القيمة املضافة 

املوحدة يف مجلس التعاون الخليجي عام 2016.

طبقتا  اللتني  ــارات،  واإلمـ السعودية  عكس  وعىل 
الرضيبة يف عام 2018 وفقا لالتفاقية، أو البحرين التي 
أخرت  واحد،  عام  بعد  املضافة  القيمة  رضيبة  فرضت 

ُعامن التنفيذ ألكرث من 3 أعوام.

وخالل هذه الفرتة، فرضت الحكومة العامنية رضيبة 

ضريبة القيمة المضافة 
والتحديات االقتصاديــة

مـان
ُ

https://bit.ly/3s5S95aفـي سلطنة ع

المصدر

الرابط

تخطط الحكومة الُعامنية لتطبيق رضيبة القيمة املضافة بنسبة %5 يف جميع أنحاء البالد بدءا من 16 أبريل/نيسان 
الجاري.

ومن املتوقع أن تصل اإليرادات السنوية من الرضيبة الجديدة إىل 400 مليون ريال ُعامين، أو نحو 1.04 مليار دوالر.

وتوجد حاجة ماسة إىل تدفقات إيرادات إضافية للمساعدة يف متويل امليزانية؛ حيث تتوقع ميزانية 2021 عجزا 
قدره 5.7 مليار دوالر.
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انتقائية عىل املرشوبات املحالة والتبغ يف يونيو/حزيران 
2019، وأنشأت هيئة رضائب جديدة يف وقت الحق من 

ذلك العام.

تنظيم  آل سعيد«  طارق  بن  »هيثم  السلطان  وأعاد 
تعيني  مع   2020 أبريل/نيسان  يف  الرضائب  مصلحة 

موظفني جدد وإنشاء مديريات جديدة.

ويقال إن بعض أشكال رضيبة الدخل الشخيص عىل 
وهو   ،2022 لعام  اإلعداد  قيد  املرتفع  الدخل  أصحاب 
إعالن مهم نظرا لعدم فرض أي دولة من دول مجلس 

التعاون الخليجي حاليا رضيبة الدخل الشخيص.

تم  فقد  ذلـــك،  ــع  وم
متواضعة  رضيبة  فــرض 
عــىل دخــل الــرشكــات يف 

ُعامن منذ عدة أعوام.

تطبيق  أن  وبــالــرغــم 
املضافة  القيمة  رضيبة 
إال  جذرية،  خطوة  ليس 
وجود  املتوقع  من  أنــه 
املــقــاومــة من  ــعــض  ب

املواطنني واملقيمني.

ــادات  ــزي ال تثري  ــد  وق
يف  انتقادات  الرضيبية 
فيه  تسعى  الذي  الوقت 
من  التعايف  إىل  الــبــالد 

االنكامش االقتصادي.

املحيل  الناتج  وتقلص 
 ،2020 عام  يف   6.4% بنسبة  ُعامن  لسلطنة  اإلجاميل 
املحيل  الناتج  من   17.3% إىل  املــايل  العجز  وارتفع 
من   81% إىل  املركزية  الحكومة  دين  وزاد  اإلجــاميل، 
الناتج املحيل اإلجاميل، ارتفاعا من %60 يف عام 2019. 
وترتاوح توقعات النمو لعام 2021 من %1.3 إىل 1.8%، 
بوترية  ذلك  يعد  ال  ولكن  متوقعا  كان  أفضل مام  وهو 

رسيعة للنمو.

 ،2020 الثاين  يناير/كانون  يف  السلطة  توليه  ومنذ 
اإلصالحات  وترية  ترسيع  طارق« عىل  بن  »هيثم  عمل 

االقتصادية.

وبالرغم أن الفضل يعود إىل السلطان الراحل »قابوس 
العامنية  للدولة  التحتية  البنية  تطوير  يف  سعيد«  بن 

الحديثة إىل حد كبري.

االقتصادية  اإلصالحات  دفع  عىل  قادرا  يكن  مل  لكنه 
الرئيسية.

مفاهيم  تعديل  عىل  اآلن  العامنية  الحكومة  وتركز 
السياسة االقتصادية.

مشاريع  عن  اإلعالن  كبري  حد  إىل  السلطنة  وتجنبت 
كام  الثمن،  باهظة  جديدة  اقتصادية  وبرامج  عمالقة 

حدث يف السعودية املجاورة.

وبـــدال مــن ذلـــك، يعد 
املنسق  الرضيبي  النظام 
جهود  يف  مركزيا  مكونا 
األوسع  العامنية  الحكومة 
بشكل  الدولة  مالية  إلدارة 

أكرث فعالية.

األول  أكتوبر/ترشين  ويف 
السلطان عىل  وافق   ،2020
خطة التوازن املايل متوسطة 
إىل  تهدف  التي  ــل،  األجـ
املايل يف  العجز  القضاء عىل 

البالد بحلول عام 2025.

خطط  إىل  ــة  ــاإلضــاف وب
ــادة اإليـــرادات، سعت  زي
من  الــحــد  إىل  الحكومة 
خفض  خالل  من  النفقات 
فاتورة أجور القطاع العام، واإلعانات املوجهة، وعمليات 

الدمج املختلفة للجهات الحكومية.

بالغ  أمرا  وقتها  يف  الرضيبة  بتطبيق  االلتزام  ويُعد 
األهمية للحفاظ ملنع انهيار ثقة املستثمرين يف السلطنة.

العاملية  التصنيف  وكالة  أكدت  أبريل/نيسان،   2 ويف 
السيادي  االئتامين  التصنيف  ــورز«  ب آند  »ستاندرد 
للعمالت األجنبية واملحلية عىل املدى الطويل والقصري 
»B + / B« للعمالت األجنبية واملحلية، وحافظت أيضا 

عىل نظرتها املستقرة القتصاد البالد.

من المتوقع أن تصل 
اإليرادات السنوية 

من الضريبة الجديدة 
إلى 400 مليون ريال 

ماني 
ُ

ع
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اللحظة  يف  تغيريات  أي  تــؤدي  أن  املحتمل  ومــن 
األخرية، خاصة التأخري يف تنفيذ الرضيبة، إىل إلحاق رضر 

اقتصادي أكرب من إلغاء الرضيبة متاما.

من  عدد  عىل  احتامال  األكــرث  السيناريو  وينطوي 
اإلعفاءات الرضيبية التي تحمي بعض األفراد والرشكات 

من التأثري الكامل لرضيبة القيمة املضافة.

الرضيبية  للمعاملة  شيوعا  األكرث  األشكال  وتتضمن 
التفضيلية تصنيفا صفريا، أي فرض رضيبة القيمة املضافة 

مبعدل %0 عىل منتج أو خدمة، وكذلك اإلعفاءات.

والخدمات  والتعليم  الصحية  الرعاية  إعفاء  وسيتم 
القيمة  رضيبة  من  األساسية  الغذائية  واملــواد  املالية 

املضافة.

املتعلقة  القطاعات  يف  أخرى  إعفاءات  املتوقع  ومن 
الحرة  املناطق  يف  أو  االقتصادي  التنويع  مببادرات 
يف  املوجودة  تلك  مثل  الخاصة،  االقتصادية  واملناطق 

الدقم.

حكومات  حذر  أن  الــدويل  النقد  لصندوق  وسبق 
واإلعفاءات  الصفري  التصنيف  أن  من  الخليج  دول 
قد  للرضيبة  الخاضعة  للقطاعات  املختلفة  والتعريفات 
بنسبة  الرضيبية  اإليرادات  إجاميل  انخفاض  إىل  تؤدي 

تصل إىل 50%.

إىل  املجاورة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وسعت 
عام  ويف  أعــوام.  منذ  املضافة  القيمة  رضيبة  تطبيق 
إىل  القيايس  الرضيبة  معدل  السعودية  رفعت   ،2020

%15 بدال من 5%.

لخفض  األعامل  مجتمع  دعوات  اإلمــارات  وقاومت 
االقتصادي  العام  خالل  املضافة  القيمة  رضيبة  معدل 

الصعب لعام 2020.

وباملثل، حافظت البحرين، التي طبقت رضيبة القيمة 
املضافة يف عام 2019، عىل معدلها األصيل البالغ 5%.

اإلعفاءات  من  كبري  عدد  يوجد  الثالث،  الدول  ويف 
إىل  تهدف  التي  التفضيلية  املعاملة  من  أخرى  وأشكال 

تخفيف األثر االقتصادي عىل املواطنني، مثل رشاء املنازل 
ألول مرة.

ومل تطبق قطر والكويت رضيبة القيمة املضافة بعد.

وبالرغم من عدم إعالن جدول زمني رسمي للتنفيذ 
قد  البالد  يف  للرضائب  العامة  الهيئة  إن  يقال  قطر،  يف 
نفذت العمليات واألنظمة الالزمة لكنها تنتظر املوافقة 

النهائية من الحكومة.

وتجد الحكومة والربملان الكويتيان صعوبة يف االتفاق 
عىل متويل فوري لرواتب القطاع العام، لذا فإن املوافقة 

عىل رضيبة جديدة وتنفيذها تبدو بعيدة.

ويعد تطبيق رضيبة القيمة املضافة يف ُعامن خطوة 
رضورية ملعالجة العجز يف امليزانية وما يرتتب عىل ذلك 
من مشكالت الديون، التي أصبحت ملحة بشكل متزايد 

بسبب الصدمات االقتصادية الحادة لعام 2020.

ويف 4 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة املالية الُعامنية أنها 
اقرتضت 1.56 مليار دوالر من هيئة االستثامر العامنية 
)صندوق الرثوة السيادي(، و4.6 مليار دوالر أخرى من 

مصادر داخلية وخارجية أخرى.

مليار   10.9 نحو  مع  أيضا  ُعامن  تتعامل  أن  ويجب 
دوالر من استحقاقات الديون الخارجية يف عامي 2021 

و2022.

الحكومة  الجديدة  الرضيبية  اإليرادات  تساعد  ورمبا 
والوفاء  الضخمة،  ــرتاض  االق احتياجات  تقليل  عىل 
بااللتزامات، وجعل دفاترها املالية أكرث جاذبية لوكاالت 
التصنيف االئتامين، ما يقلل يف نهاية املطاف من تكاليف 

االقرتاض.

لتحمل  مستعدين  العامنيون  يكن  مل  إذا  ذلك،  ومع 
أمامهم  فسيكون   ،5% بنسبة  املضافة  القيمة  رضيبة 

طريق اقتصادي طويل ووعر.
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وقفزت السعودية 30 مركزا منذ 2019 إىل املرتبة 62 بني 

190 اقتصاداً يف العامل، يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل لعام 

عربيا(،  )األوىل  الـ16  املرتبة  اإلمارات  احتلت  بينام   ،2020

وفق البنك الدويل.

قطاع  لبناء  دفعها  وترية  ترسيع  إىل  اإلمــارات  وتسعى 

مثل  املتباطئة  الصناعات  عن  واالبتعاد  لديها  التكنولوجيا 

العقارات والبناء.

وتسيطر اإلمارات عىل التجارة اإلقليمية، إضافة إىل مكانة 

تنافس )سعودي– إماراتي( 
للفوز باالستثمارات األجنبية

المصدر

الرابط

احتدت املنافسة بني السعودية واإلمارات خالل الفرتة املاضية، يف جذب استثامرات الرشكات 

األجنبية وبخاصة التي متلك مقرا إقليميا يف منطقة الرشق األوسط.

وتسعى اململكة، أكرب اقتصاد يف املنطقة وأكرب مصدر للنفط يف العامل، إلعادة تنشيط خطتها 

االقتصادية لرؤية 2030 الهادفة لتنويع اقتصادها املعتمد عىل النفط.

ويأمل ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن، إىل تحفيز فرص االستثامر يف اململكة 

لتصل 6 تريليونات دوالر عىل مدى العقد املقبل، نصفها ميثل مشاريع جديدة.
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الكبرية  الجنسيات  متعددة  الرشكات  لجميع  كمعقل  ديب 

تقريبا التي لها وجود يف املنطقة.

وبلغت تدفقات االستثامر األجنبي املبارش للسعودية يف 

تدفقات  بلغت  بينام  دوالر،  مليارات   4.7 نحو   2020 عام 

إمارة ديب لوحدها لنفس املؤرش 6.7 مليارات دوالر.

طموح سعودي

نيتها  السعودية  أعلنت  املايض،  فرباير/شباط  منتصف 

لها  أجنبية  تجارية  أو مؤسسة  التعاقد مع أي رشكة  إيقاف 

مقر إقليمي يف املنطقة خارج اململكة بدءا من مطلع العام 

.2024

السياسة، إىل تشجيع الرشكات األجنبية عىل  تهدف تلك 

وظائف  خلق  يف  يساعد  مبا  السعودية  يف  دائم  مقر  فتح 

محلية والحد من الترسب االقتصادي وزيادة كفاءة اإلنفاق.

القرار، بعد أسبوعني من إعالن وزارة االستثامر عن  يأيت 

يف  إقليمية  مكاتب  إلقامة  اتفاقات  دولية  رشكة   24 توقيع 

الرياض، من بينها »بيبسيكو« وشلمربجري« و«ديلويت« ويب.

بوش«  و«روبرت  و«بيكتل«  هورتونز«  و«تيم  دبليو.يس« 

وبوسطن ساينتيفك«.

التي  التسهيالت  من  العديد  الــقــرارات،  تلك  صاحب 

تقدمها اململكة، حيث أصبح الحصول عىل ترخيص ملستثمر 

أجنبي يتطلب اآلن وثيقتني فقط بدال من 12 وثيقة، وميكن 

استخراجه يف ثالث ساعات بدال من ثالثة أيام.

إلنشاء  خطة  عن  جوجل  رشكة  أعلنت   ،2020 أواخر  يف 

مع  بالرشاكة  السعودية،  يف  جديدة  كالود  جوجل  منطقة 

أرامكو  لرشكة  تابعة  رشكة  وهي  للتطوير،  أرامكو  رشكة 

النفطية العمالقة.

منطقة  يف  يوجد  أنه  السعودية،  األنباء  وكالة  وأشارت 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا مقرات إقليمية ملا يقارب 346 

رشكة عاملية.

يتناسب  ال  الرشكات  تلك  من  اململكة  »نصيب  وتابعت: 

الرشكات  تلك  تحققها  التي  واألرباح  اإليــرادات  مع  إطالقا 

من السوق السعودية بنسب ترتاوح بني 40 و80 باملئة من 

إجاميل مبيعاتها اإلقليمية«.

وتطمح السعودية إىل استقطاب من 400 إىل 500 رشكة 

أجنبية، خالل العرش سنوات القادمة، مام يسهم يف توفري ما 

بني 30 ألفا و40 ألف وظيفة للسعوديني.

كام ستضيف هذه الرشكات 61 إىل 70 مليار ريال لالقتصاد 

املحيل )16.2 إىل 18.6 مليار دوالر(، وفقا لترصيحات الهيئة 

امللكية للرياض لوسائل اإلعالم.

تسعى السعودية 
إلعادة تنشيط خطتها 

االقتصادية لرؤية 
 2030

أطلقت أبوظبي 
ثمانية مكاتب دولية 
في نيويورك وسان 
فرانسيسكو ولندن 
وباريس وفرانكفورت 
وسيول وبكين وتل 

أبيب
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حوافز إماراتية

بدوره، أطلق مكتب أبوظبي لالستثامر بالتعاون مع دائرة 

التنمية االقتصادية، منتصف يناير/ كانون الثاين املايض، مثانية 

مكاتب دولية يف نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس 

وفرانكفورت وسيول وبكني وتل أبيب.

وتقوم تلك املكاتب بتقديم دعم سلس للرشكات يف جميع 

أنحاء العامل للعمل يف أبوظبي، وتوفري وصول غري مسبوق إىل 

عروضها، وتطوير أخرى تلبي احتياجات املستثمرين الخاصة.

كام تعمل عىل مساعدة الرشكات التي تختار العمل يف أبو 

ظبي للحصول عىل دعم صناديق الرثوة السيادية.

ويعد مكتب أبوظبي لالستثامر، هو املسؤول عن جذب 

االستثامر إىل اإلمارات السبع التي تتكون منها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

والشهر الجاري، دشن مرصف اإلمارات للتنمية، الربنامج 

بإجاميل  للتنمية،  ــارات  اإلم ملرصف  الجديد  االسرتاتيجي 

متويالت مستقبلية تبلغ 30 مليار درهم.

وبحسب املرصف يف تغريدات له عىل تويرت، فإن التمويالت 

الحيوية  القطاعات  املرتقبة ستخصص لتحفيز مجموعة من 

رشكة  ألف   13.5 متويل  يف  تتمثل  الوطنية،  األولويات  ذات 

جديدة يف قطاعات حيوية، معظمها قائم عىل التكنولوجيا.

االسرتاتيجية  إلطــالق  املــرصف  فعالية  قيادته  وخــالل 

الجديدة، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس اإلمارات 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب: »لدينا يف بنوك الدولة أصول 

تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. 

نرحب  اإلمـــارات،  يف  حلمهم  ليصنعوا  بالجميع  نرحب 

مبستقبلهم معنا يف دولة املستقبل«.
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السعودية  مع  االستباقي  الدبلومايس  التواصل  وكان 

واإلمارات وسلطنة عامن مدفوعا مبصلحة اليابان الذاتية يف 

ضامن أمن الطاقة وموقعها الفريد كرشيك للواليات املتحدة 

الرشاكات  مناقشة  وبدال من  العربية.  الخليج  وإيران ودول 

التوترات  تهدئة  عىل  »آيب«  أجندة  ركزت  فقط،  االقتصادية 

اإلقليمية وحشد دعم قادة دول الخليج العريب لخطة اليابان 

األمن  لتعزيز  البحرية  الذايت  الدفاع  قوات  وحدات  إلرسال 

البحري يف الخليج.

الواليات  تقوده  الذي  التحالف  إىل  اليابان  تنضم  ومل 

ذلك،  من  وبدال  الخليج.  املائية يف  املمرات  لحامية  املتحدة 

دبلوماسية النفط اليابانية 
في الخليج.. فكرة قديمة 

https://bit.ly/3sy0IWlبمنهجية جديدة

المصدر

الرابط

عندما أطلقت طهران صواريخ عىل قواعد عراقية تستضيف القوات األمريكية، ردا عىل اغتيال قائد فيلق القدس اإليراين اللواء 

»قاسم سليامين« يف يناير/كانون الثاين 2020، تكهن البعض بإلغاء جولة رئيس الوزراء الياباين »شينزو آيب« يف الرشق األوسط. 

ولكن مل تتأخر رحلة »آيب« كثريا؛ حيث تم استئنافها بعد أيام فقط من بدء التوترات بني الواليات املتحدة وإيران، والتي تركت 

املنطقة يف حالة قلق شديد.
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مضيق  تجنبت  »مستقلة«  بحرية  مهمة  طوكيو  اختارت 

جانبي  عىل  املحايد  السيايس  موقفها  عززت  وبالتايل  هرمز، 

الخليج.

إىل  »آيب«  زيارة  تعرضت  ذلك،  من  فقط  أشهر   6 وقبل 

طهران )وهي األوىل لرئيس وزراء ياباين منذ أكرث من أربعة 

اإليراين، النتكاسة  األمرييك  الرصاع  بصفته وسيطا يف  عقود( 

مع استهداف طائرة بدون طيار لسفينة تجارية يابانية بينام 

كانت زيارة رئيس الوزراء جارية.

أنه تطور  الجهد عىل  النظر إىل هذا  تم  ومع ذلك، فقد 

جديد لليابان عىل املرسح العاملي، حيث تلعب دور »الوسيط 

النزيه« وهو دور مل تلعبه يف املايض.

أمن الطاقة

وتنبع هذه االستثامرات الدبلوماسية واألمنية من مخاوف 

اليابان املتعلقة بأمن الطاقة. وبعد كارثة فوكوشيام النووية 

عام 2011، تغريت سياسة الطاقة يف اليابان بشكل ملحوظ، 

وعادت إىل الوقود األحفوري، ما زاد من اعتامدها عىل دول 

الخليج العربية.

من   90% اليابان  استوردت  الثاين،  يناير/كانون  ويف 

احتياجاتها من النفط الخام من دول الخليج العربية )46% 

من السعودية، و%30 من اإلمارات، و%8 من قطر، و%6 من 

الكويت( كام قدمت إيران %5 من احتياجاتها قبل العقوبات 

األمريكية الصارمة.

ووقعت اإلمارات واليابان اتفاقية التعاون االسرتاتيجي يف 

اتفاقية سابقة، مبا يسمح  لتمديد  الطاقة عام 2020،  مجال 

لليابان بتخزين 8 ماليني برميل من الخام اإلمارايت، وبالتايل 

زيادة سعة التخزين يف حاالت الطوارئ يف الدولة الواقعة يف 

رشق آسيا. ولدى اليابان ترتيب مامثل مع السعودية.

وتعد املنطقة أيضا موردا مهام للغاز الطبيعي املسال إىل 

اليابان. وحصلت املجموعة الهندسية اليابانية »تشيودا« عىل 

لتطوير مصانع  بقيمة 13 مليار دوالر يف فرباير/شباط  عقد 

صديقة  مرافق  ذلك  يف  مبا  قطر،  يف  املسال  الطبيعي  الغاز 

يكتمل  أن  املتوقع  ومن  الكربون.  وتخزين  الستقبال  للبيئة 

املرشوع بني عامي 2025 و2027.

ومتاشيا مع التحول نحو الطاقة النظيفة، استوردت اليابان 

الشحنة األوىل من األمونيا الزرقاء لتوليد الطاقة من السعودية 

يف سبتمرب/أيلول 2020. ويف يناير/كانون الثاين، أبرمت اليابان 

ويف  الوطنية.  أبوظبي  برتول  رشكة  مع  تعاون  صفقة  أول 

»إينيوس«،  يابانية،  تكرير  رشكة  أكرب  وقعت  ــارس/آذار،  م

توريد  سلسلة  لتطوير  السعودية  أرامكو  رشكة  مع  اتفاقية 

اليابان  الكربون( للهيدروجني واألمونيا ملساعدة  )خالية من 

يف دفع إنتاج الهيدروجني واستخدامه يف قطاع النقل.

وأصدرت »أدنوك« اإلماراتية بيانا قالت فيه: »اليابان هي 

أكرب مستورد دويل ملنتجاتنا من النفط والغاز، ونحن نواصل 

الرتحيب بالرشكاء اليابانيني الحاليني والجدد الستكشاف فرص 

اإلمارات  ويف  أدنوك  عرب  للجانبني  املربح  والنمو  االستثامر 

بالكامل، يف حني نركز عىل التعايف بعد كوفيد«.

وما يزال قطاع الطاقة مساهام رئيسيا يف التبادل التجاري 

بني اليابان ودول الخليج العربية، والذي ارتفعت قيمته من 

22.8 مليار دوالر يف عام 2000 إىل 65.4 مليار دوالر يف عام 

تعمل  اقتصادها،  إنعاش  اليابان  تستهدف  حني  ويف   .2018

االقتصادي  التنويع  برامج  تعزيز  عىل  العربية  الخليج  دول 

لتقليل اعتامدها عىل عائدات النفط.

آفاق الدبلوماسية االقتصادية

العالقة  توسعت  االقتصادية،  الدبلوماسية  راية  وتحت 

تعد منطقة الخليج 
ا مهًما للغاز 

ً
مورد

الطبيعي المسال إلى 
اليابان
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والتعليم  والتكنولوجيا  العلوم  قطاعات  يف  التعاون  لتشمل 

قطاعات  لجلب  محاوالت  هناك  أن  كام  واألمن.  والسياحة 

مثل الروبوتات املتقدمة والذكاء االصطناعي إىل هذا املزيج.

من  كجزء  للتعاون  جديدة  مجاالت  اليابان  وحــددت 

الحادي والعرشين. ويشمل ذلك  القرن  الشاملة يف  الرشاكة 

الرؤية السعودية اليابانية لعام 2030، التي تم إطالقها عام 

2017 كـ »بوصلة لرشاكة اسرتاتيجية جديدة« لدعم أهداف 

التنويع يف اململكة، ومبادرة الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة بني 

اإلمارات واليابان واملوقعة يف عام 2018.

إىل  مللك سعودي  األوىل  الزيارة  أسفرت   ،2017 عام  ويف 

من  العديد  توقيع  عن  عاما،   50 من  يقرب  ما  منذ  اليابان 

االتفاقيات املوجهة نحو تطوير التعاون يف 3 مجاالت للخربة 

)التكنولوجيا(،  واالبتكار  املستدام(،  )النمو  التنوع  اليابانية، 

والقيم الناعمة )املجتمع والثقافة(.

ويف تطور احتل عناوين الصحف العاملية، أطلقت مجموعة 

مليار   100 بقيمة  »رؤية«  صندوق  اليابانية  بنك«  »سوفت 

دوالر مع صندوق االستثامرات العامة يف السعودية. وبالرغم 

أن الصندوق سجل خسارة فادحة يف عام 2020، إال أنه ميثل 

منوذجا لالستثامرات التي تحركها التكنولوجيا يف املستقبل.

استكشاف  التعاون بني طوكيو وأبوظبي بشأن  كام ظهر 

يف  الصنع  محيل  اصطناعي  قمر  أول  إطالق  وتم  الفضاء. 

اإلمارات عام 2018 من مركز »تانيجاشيام« للفضاء يف اليابان. 

عالوة عىل ذلك، تم إطالق املركبة الفضائية اإلماراتية »بعثة 

األمل« إىل املريخ أيضا من نفس املوقع عام 2020، باستخدام 

صاروخ ياباين صنعته رشكة »ميتسوبييش للصناعات الثقيلة«.

واملغني  املمثل  تعيني  تم  الثقافية،  الروابط  ولتعزيز 

الياباين »هيديايك تاكيزاوا« كأول سفري نوايا حسنة بني اليابان 

املناهج  اإلماراتيون  الطالب  ويدرس   .2017 عام  واإلمارات 

اليابانية يف مدرستني بأبوظبي وديب.

بني  التأشرية  من  املتبادل  اإلعفاء  برنامج  تنفيذ  تم  كام 

السفر  لقطاعي  للرتويج  2017؛  عام  واليابان  ــارات  اإلم

والسياحة يف كال البلدين. وقد تجاوز عدد السياح اليابانيني 

إىل ديب حاجز 100 ألف للمرة األوىل يف 2018.

الغذايئ،  األمن  حول  املعرفة  تبادل  أيضا  اليابان  وتشجع 

حيث تستهدف رشكات تصنيع املواد الغذائية اليابانية إنتاج 

 ،2016 عام  ويف  الخليج.  دول  إىل  للتصدير  الحالل  األغذية 

أطلقت مؤسسة الخليج لالستثامر )مقرها الكويت( بالتعاون 

صندوق  »نورنشوكني«،  وبنك  الياباين  »ميزوهو«  بنك  مع 

والزراعية  الغذائية  الصناعات  لدعم  للغذاء  الياباين  الخليج 

اليابانية يف دول الخليج العربية وتعزيز خطط األمن الغذايئ. 

وكذلك كان صندوق االحتياطي العام للدولة العامنية جزءا 

من هذا التعاون.

اليابان ودول  املتبادل بني  االعتامد  استمرار  وبالرغم من 

الخليج عىل النفط لعقود قادمة، فإن املشاركة يف القطاعات 

االقتصادي،  التنويع  عىل  الرتكيز  بسبب  تتزايد  النفطية  غري 

وكذلك التحول إىل األعامل التجارية القامئة عىل التكنولوجيا 

خالل جائحة كورونا.

وأمنية يف  دبلوماسية  أدوار  للعب  اليابان  استعداد  ومع 

إىل  إضافة  متثل  اليابانية  الخليجية  العالقات  فإن  املنطقة، 

سياسة »النظر إىل الرشق« يف الخليج.

تنبع هذة االستثمارات 
الدبلوماسية واألمنية 

من مخاوف اليابان 
المتعلقة بأمن الطاقة
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ويبدو أن الصني ماضية يف طريقها؛ فقد سيطرت إىل حد 

كبري عىل انتشار الفريوس بحلول مارس/آذار 2020، وانتعش 

إنتاجها مرة أخرى بحلول الربع األخري من العام املايض.

وتعترب مؤرشات التعايف يف أكرب اقتصادين يف العامل عالمات 

بعد  قوي  النتعاش  مستعدا  يكون  قد  ككل  العامل  أن  عىل 

أعمق ركود يف زمن السلم منذ الكساد الكبري.

فورين أفيرز: 
مستقبل أكثر

ا ينتظر العالم بعد 
ً

إشراق
عام مظلــــــــــم من الوباء

https://fam.ag/3efPBfA

المصدر

الرابط

أخريا، يبدو أن الواليات املتحدة تدخل مرحلة التعايف من جائحة »كوفيد19-« 

وآثارها االقتصادية .فقد بدأت آثار حملة التطعيم يف الظهور مع انخفاض الوفيات 

بشكل كبري.

للبنية  قانون شامل  بايدن« عن مرشوع  األمرييك »جو  الرئيس  إدارة  وأعلنت 

أن  املحتمل  من  والتي  دوالر،  تريليون   1.7 البالغة  التحفيز  حزمة  بعد  التحتية 

تحسن العديد من املؤرشات االقتصادية.
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وقد تكون هناك العديد من التطورات التي رمبا تعرقل 

هذا املسار، من بينها، الفريوسات املتحورة الجديدة املقاومة 

للقاحات، أو الحرب الباردة الجديدة.

بدأ  الذي  العقد  أن  إىل  املؤرشات تشري  العديد من  لكن 

مبأساة رمبا يختتم بأجواء أكرث سعادة.

اللقاحات تساعد يف التعايف

الواقع، ال  االنتهاء. ويف  بعيد عن  العاملي  الوباء  يزال  وال 

عنها يف جميع  املبلغ  الجديدة  للحاالت  اليومي  العدد  يزال 

أنحاء العامل أعىل بكثري مام كان عليه يف معظم العام املايض، 

مام  بكثري  أكرب  الحقيقية  األعداد  تكون  أن  املحتمل  ومن 

يجري إعالنه.

ومع ذلك، فإن إطالق اللقاحات يساعد يف التعايف العاملي.

ومن املتوقع أن يؤدي النمو الرسيع يف اإلنتاج إىل تخفيف 

الفجوات الحالية يف توزيع اللقاحات لدول العامل.

ومن املتوقع أن تصل 1.8 مليار جرعة إضافية إىل البلدان 

يدعمها  اللقاحات  لتوزيع  منشأة  عرب  العام،  هذا  النامية 

املانحون الغربيون إىل حد كبري.

الرويس صفقات إلنشاء  لقاح »سبوتنيك يف«  وأبرم منتج 

مراكز تصنيع يف أوروبا والهند، وقد يوفر 300 مليون جرعة 

عىل األقل يف األشهر الـ 12 املقبلة.

الهند 100  ومن املقرر أن ينتج معهد املصل واللقاح يف 

مليون جرعة شهريا من لقاح »أكسفورد-أسرتازينيكا«.

وستصنع الهند أيضا مليار جرعة من لقاح »جونسون آند 

جونسون« مبوجب اتفاق مع الواليات املتحدة.

إنتاج نحو 5 مليارات جرعة من  الصني من  وقد تتمكن 

مليار   2.5 لتلقيح  يكفي  ما  أي  العام،  هذا  الثالثة  لقاحاتها 

شخص.

وقّدر املركز العاملي لالبتكار الصحي بجامعة »ديوك« أنه 

لتغطية %70 من  إنتاج لقاحات كافية يف عام 2021  سيتم 

سكان العامل.

أكرب  تعايف  سيساعد  اإلصابة،  معدالت  انخفاض  ومع 

اقتصادين يف العامل عىل دفع النمو يف أماكن أخرى.

االقتصاديات تنتعش

وقد بدأت التجارة العاملية واإلنتاج الصناعي يف االنتعاش 

التجارة  الرتاجع يف  الصيف املايض، وتجدر اإلشارة إىل نسبة 

التي انترشت خالل بداية  التوقعات  العاملية كانت أقل من 

الوباء؛ فمع حلول الربع الثالث من العام املايض، كانت أقل 

بنحو %6 فقط من مستوى العام السابق.

الرئيسية  املــؤرشات  العاملية  التجارة  منظمة  وتتعقب 

لحجم التجارة، والتي أظهرت التعايف بحلول نهاية عام 2020.

من المتوقع أن يؤدي 
النمو السريع في 
اإلنتاج إلى تخفيف 

الفجوات الحالية في 
توزيع اللقاحات لدول 

العالم

قد يحصل االقتصاد 
ا على 

ً
العالمي قريب

دفعة إضافية من 
صندوق النقد الدولي
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عام  يف  املالية  التحويالت  تدفقات  انخفضت  وباملثل، 

2020 مبا يقرب من %7، بدال من نسبة الـ %20 التي توقعها 

البنك الدويل يف وقت سابق، وقد انتعشت يف عام 2021.

االقتصاد  أن  الدويل  النقد  صندوق  يتوقع  عام،  وبشكل 

عام  يف  و4.2%   2021 عام  يف   5.5% بنسبة  سينمو  العاملي 

.2022

ويف الربع الثاين من العام املايض، فقد العامل %18.2 من 

والقيود  اإلغالق  بسبب  »كوفيد19-«  قبل  العمل  ساعات 

املرتبطة بالوباء.

وبحلول الربع الرابع، كانت تلك الخسارة %4.6 فقط.

وهناك توقعات متفائلة بأن تنخفض خسائر الوظائف إىل 

%1.3 يف عام 2021.

وقد يحصل االقتصاد العاملي قريبا عىل دفعة إضافية من 

صندوق النقد الدويل.

ومثلام ميكن للبنك املركزي طباعة عملته الخاصة، ميكن 

الخاصة«،  السحب  »حقوق  طباعة  الدويل  النقد  لصندوق 

التي ميكن للدول استبدالها بالدوالر واليورو والني.

اقرتاحا  السابق »دونالد ترامب«  الرئيس  إدارة  وعارضت 

الخاصة  السحب  حقوق  من  دوالر  مليار   500 بتخصيص 

عهد  يف  الخزانة  وزيرة  يلني«،  »جانيت  لكن   ،2020 عام  يف 

»بايدن«، تخلت عن هذا املوقف، وقد تقبل حزمة أكرب.

نحو  الدخل عىل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان  وستحصل 

هذا  من  إضايف  خارجي  متويل  شكل  يف  دوالر  مليار   165

التخصيص، ورمبا أكرث إذا أعادت البلدان الغنية تخصيص أو 

إقراض بعض حقوق السحب الخاصة بها.

تحرير  والصني  السبع  ملجموعة  ميكن  املثال،  سبيل  عىل 

37 مليار دوالر لدعم أفقر البلدان إذا أعادت تخصيص 15% 

من حصتها.

سوف تستمر بعض االبتكارات

واالبتكارات  التقنيات  »كوفيد19-«  لـ  االستجابة  وعززت 

التي ميكن أن تدعم زيادة الرفاهية العاملية واإلنتاجية.

للقاح  استخدامها  تم  التي   »mRNA« تقنية  وتُستخدم 

ملكافحة  لقاحات  لتطوير  و«فايزر-بيونتك«  »موديرنا« 

تسبب  التي  تلك  مثل  والقاتلة  املنترشة  األمراض  مسببات 

اإليدز والسل واملالريا.

وأظهرت تجربة املرحلة األوىل من تقنية لقاح اإليدز التي 
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ستستخدم تلك التقنية نتائج إيجابية يف فرباير/شباط.

إنتاج  قدرات  جانب  إىل  اللقاحات،  هذه  ملثل  وميكن 

تغري  أن  للوباء،  استجابة  تعززت  التي  اللقاحات  وتوزيع 

بشكل دائم البيئة الصحية يف العديد من الدول الفقرية.

إعانات  برامج   166 أدخلت   ،2020 عام  نهاية  وبحلول 

نقدية استجابة للوباء.

ووصلت هذه الربامج إىل 1.1 مليار شخص، ومل يكن ذلك 

برنامج  وصل  حيث  املرتفع؛  الدخل  ذات  البلدان  يف  فقط 

برنامج  ووصل  السكان،  من   45% إىل  الباكستاين  التكافل 

التحسني االجتامعي يف الفلبني إىل 78%.

ميكن  الوباء،  مير  وعندما 

النقدية  ــات  اإلعــان آللــيــات 

سابقاتها  محل  تحل  أن  هذه 

لتقوم  العادلة  وغري  املعقدة 

عىل  اإلعانات  آثــار  بتحسني 

الفقر بشكل كبري.

املتحدة،  ــات  ــوالي ال ويف 

ــاب  أرب مــن  العديد  ــرض  ع

القدرة  العمل عىل موظفيهم 

أثناء  بُعد  عن  العمل  عىل 

الوباء.

عن  العمل  تحول  ومــع 

عاملية، ميكن  إىل ظاهرة  بُعد 

أن يشجع ذلك منو التجارة يف الخدمات، مبا يف ذلك خدمات 

األعامل.

من  العامليني  األعامل  رواد  من  جديد  جيل  يخرج  وقد 

األزمة الحالية.

انهار عدد مذهل  العام املايض،  الواليات املتحدة يف  ويف 

من الرشكات، لكن إنشاء الرشكات الجديدة كان أيضا أعىل 

بكثري مام كان عليه يف العام السابق.

الفرص  من  الجدد  األعامل  رواد  بعض  سيستفيد  ورمبا 

املتزايدة لتقديم الخدمات عن بُعد.

وقد أظهر الوباء أيضا البلدان التي تعتمد عىل املهاجرين 

يف حصاد وتعبئة املحاصيل وتقديم السلع وخدمات الرعاية 

الصحية.

وقد يعالج االعرتاف بأهمية هذه الفئات االتجاه العاملي 

املرتاجع يف قبول املهاجرين بحسب ما أفادت به »جالوب« 

تجاه  املواقف  يف  األخري  الكبري  التحسن  بعد  املايض،  العام 

املهاجرين يف الواليات املتحدة.

ويف النهاية، قد يساعد »كوفيد19-« يف ربط العامل معا من 

خالل إظهار حتمية املصري املشرتك.

غري  عدوى  خالل  من  وانترش  الصني،  يف  الوباء  واندلع 

أوروبــا  يف  للرقابة  خاضعة 

والواليات املتحدة، وقد ازداد 

األمر صعوبة بالطفرات التي 

أفريقيا  جنوب  يف  حدثت 

املتحدة؛  واململكة  والربازيل 

تجربة  ــت  ــح أوض حــيــث 

واضح  بشكل  املايض  العام 

بخري  الجميع  يكون  ليك  أنه 

قدرات  عىل  يعتمد  فذلك 

واستجابات اآلخرين.

بالفعل  الوباء  وقد شجع 

عاملية  إجراءات  اتخاذ  عىل 

وتغري  العامة  الصحة  بشأن 

املناخ.

ويتم إعداد مجموعة كبرية من مقرتحات إلصالح ومتكني 

منظمة الصحة العاملية.

بتصفري  التعهدات  غطت   ،2019 عام  يف  الوباء  وقبل 

انبعاثات الكربون نحو %16 من االقتصاد العاملي.

وبحلول مارس/آذار 2021، وصلت النسبة إىل 68%.

عودة إىل التقدم السابق

أنواع  وتنترش  اليقني.  عن  بعيدا  الكامل  التعايف  يزال  وال 

فتح  إعادة  مع  املزيد  يظهر  وقد  »كوفيد19-«،  جديدة من 

العديد من المؤشرات 
تشير إلى أن العقد 
الذي بدأ بمأساة 
ربما يختتم بأجواء 

أكثر سعادة
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الدول قبل السيطرة عىل الوباء.

يف  اقتصادات   110 أن  إىل  الدويل  النقد  صندوق  ويشري 

جميع أنحاء العامل قد ال تزال تشهد انخفاضا يف الدخل للفرد 

يف عام 2022 مقارنة بعام 2019.

الدخل  خسائر  أن  الدولية  العمل  منظمة  تقارير  وتفيد 

كانت أكرب نسبيا بالنسبة للعامل الشباب والنساء وأصحاب 

املهن الحرة والعاملني ذوي املهارات املنخفضة واملتوسطة.

وخرست النساء يف جميع أنحاء العامل يف املتوسط %5 من 

ساعات عملهن يف عام 2020 مقارنة بخسارة %3.9 للرجال.

وتشري الدالئل إىل أنه مع زيادة حدة تدابري الصحة العامة، 

مبا يف ذلك إغالق املدارس، كان من املرجح بشكل متزايد أن 

تفقد النساء وظائفهن مقارنة بالرجال.

وكان إلغالق املدارس عىل وجه الخصوص أثر غري متكافئ 

أشارت   ،2020 يونيو/حزيران  ففي  األعــامل؛  رائــدات  عىل 

دراسة عاملية إىل أن %23 من صاحبات األعامل التجارية كن 

يقضني 6 ساعات أو أكرث يوميا يف أعامل الرعاية مقارنة بنسبة 

%11 من الرجال.

وقىض العديد من أطفال العامل معظم العام املايض خارج 

املدرسة، وقدر البنك الدويل أن 10 ماليني طفل قد يفشلون 

يف العودة إىل التعليم األسايس بعد إعادة فتح املدارس.

ولحسن الحظ، تشري األدلة املتاحة إىل أن الغالبية العظمى 

من اآلباء سيعيدون أطفالهم إىل الفصل الدرايس.

متوسط  تعاىف  املثال،  سبيل  عىل  أفريقيا،  جنوب  ويف 

اإلغالق، من  قبل  ما  إىل مستويات  متاما  األسبوعي  الحضور 

%37 يف يوليو/متوز إىل %98 بحلول نوفمرب/ترشين الثاين.

إعصار  أثناء  املدارس  إغالق  من  السابقة  الخربة  وتشري 

أن  إىل  والسارس،  القالعية،  الحمى  مرض  وتفيش  كاترينا، 

كبري  حد  إىل  يتالىش  املدرسة  عن  للتغيب  التعليمي  التأثري 

مبرور الوقت.

عن  االنقطاع  فرتة  كانت  البلدان،  من  العديد  يف  ولكن 

املدرسة أطول بكثري من تلك الكوارث السابقة، وسيقع عبء 

التعلم املفقود بشكل أكرب عىل املجموعات املتأخرة بالفعل، 

أي األقليات والعائالت الفقرية.

وبدون دعم قوي، ميكن أن يرتجم الوقت الضائع يف العمل 

والفصول الدراسية إىل عدم مساواة بشكل دائم.

يف  املدمرة  االقتصادية  االتجاهات  بعض  تتفاقم  وقد 

أعقاب أزمة العام املايض؛ حيث قد تؤدي النزاعات التجارية 

حول السلع الطبية إىل مطالب باالكتفاء الذايت، ما يؤدي إىل 

زيادة األسعار واملخاطر وعدم العدالة يف الوصول للسلع.

اللقاح«  »دبلوماسية  مفهوم  ظهور  إىل  الوباء  أدى  وقد 

املنقذة  األدوية  استخدام  ينبغي  ال  حيث  لالشمئزاز؛  املثري 

للحياة كحيلة لكسب الرىض العام.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه التطورات ميكن تجنبها 

أو عكسها.

الفريوس  انتشار  الالزمة للسيطرة عىل  التدابري  وأصبحت 

لتلك  املساعدة  تقديم  يؤدي  أن  وميكن  اآلن.  عامليا  مألوفة 

الفئات املحرومة بسبب الوباء أو قبله يف ضامن تعايف أكرث 

عدالة.

صنع السياسات الوطنية 

صنع  يف  العقل  إىل  العودة  »كوفيد19-«  يدعم  ورمبا 

أمرييك  رئيس  خروج  بعد  والدولية،  الوطنية  السياسات 

مثري للجدل وصوال إىل وفاة الزعيم الشعبوي يف تنزانيا رمبا 

مرورا  بالده،  يف  موجودة  تكن  مل  أنها  ادعى  عدوى  بسبب 

بالشعبية املتدهورة لرجل الربازيل القوي يف مواجهة طفرات 

»كوفيد19-« التي تخرج عن نطاق السيطرة.
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النقديني:  للمفكِرين  مستويات  ستة  الباحثون  يقرتح   •

واملفكرين  ين،  املتحدِّ واملفكرين  النمطيني،  املفكرين 

املتقدمني،  واملفكرين  املامرسني،  واملفكرين  املبتدئني، 

واملفكرين النابغني.

ليندا  الرتبوي  النفس  بعلم  الباحثان  اإلطار  هذا  وَضَع   •

إيلدر وريتشارد بول.

• ميثل تدريس مهارات التفكري النقدي تحديًا بالغ األهمية 

يف عرصنا.

كورونا  فريوس  أن  إىل  باإلشارة  تقريره  الكاتب  ويستهل 

املستجد مل يفتك بالسكان حول العامل فحسب، بل إن انتشاره 

هاجم أيًضا طبيعة الحقيقة ذاتها وأثار توترات متأصلة بني 

مجموعات مختلفة من الناس، عىل املستويني املحيل والدويل. 

كيف تفكر بفاعلية؟ 
ست استراتيجيات 

https://bit.ly/3srd7vyللتفكير النقدي

المصدر

الرابط

مُيكن أن يساعد إطار التفكري النقدي الذي طوَّره علامء النفس يف تعليم املهارات العقلية الالزمة لعرصنا، وذلك وفق ُخالصٍة 

ه الكاتب بول راترن ونرشه موقع »بيج ثينك« األمرييك، ويستعرض فيه الكاتب ست اسرتاتيجيات للتفكري النقدي  لتقرير أعدَّ

تساعد عىل التفكري وتحليل األمور بفاعلية.
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التي  التشويش  وسياسات  املؤامرة  نظريات  تفيش  وبسبب 

مارستها الحكومات، كان الفريوس أيًضا دلياًل حيًّا عىل الحاجة 

املاسة إىل تعليم مهارات التفكري النقدي الرضورية للبقاء عىل 

قيد الحياة يف القرن الحادي والعرشين.

 The( النقدي  الفكر  تطور  »مستويات  لنظرية  وميكن 

Stage Theory(« التي ابتكرها عالاِم النفس »ليندا إيلدر« 

و»ريتشارد بول« أن تساعدنا يف قياس مدى تعقيد مناهجنا 

العقلية الحالية، وتقديم خارطَة طريٍق لتفكري اآلخرين.

من  بها  التنبؤ  مستوياٍت ميكن  الباحثان ست  وقد حدد 

وجهًدا  عمًقا  األقل  املستويات  من  بدًءا  النقديني،  املفكرين 

املــســتــويــات  إىل  وصــــواًل 

وأَساِطني  للنوابغ  املتقدمة 

يسبقون  الــذيــن  التفكري، 

غريهم دامئًا بخطوات.

فإن  العلامء،  كتب  وكام 

االرتقاء يف الهرم الفكري الذي 

عىل  »يعتمد  بصدده  نحن 

االلتزام  من  رضوريٍّ  مستًوى 

لتطويره  الفرد  جانب  من 

ذلك  ناقًدا«،  مفكرًا  ليكون 

بفعاليٍة  العقل  استخدام  أن 

و»من  تلقائيًّا  أمرًا  ليس  أكرب 

دوَن  يحدث  أن  املرجح  غري 

جهًدا  يبذل  أن  الشخص  عىل  يتعني  أخرى  وبعبارة  وعي«، 

ويستمر يف ذلك، وإال سيفقد تلك املَملََكة.

واسرتاتيجيات  مراحل  استعراض  إىل  الكاتب  وينتقل 

التطور الفكري:

1. املفكر النمطي

يوضح الكاتب أن املفكرين النمطيني ال يكرتثون بالتفكري 

وتأثريه عىل حياتهم؛ وعىل هذا النحو، فإنهم يشكِّلون آراءهم 

واملفاهيم  املسبقة  األحكام  عىل  بناًء  قراراتهم  ويتخذون 

د فيه تفكريهم وال يتطور. الخاطئة، يف الوقت الذي يتجمَّ

التي  الحاسمة  املهارات  إىل  الخاملون  املفكرون  ويفتقر 

يطبقون  ال  أنهم  كام  تفكريهم،  أمناط  بتحليل  لهم  تسمح 

معايري مثل الدقة واملالءمة والوضوح واالتساق املنطقي.

وفيام يخص عدد هؤالء املفكرين النمطيني، يقول الكاتب 

وسائل  تعليقات  عىل  بناًء  عددهم  تخمني  باإلمكان  إن 

املمكن  إيلدر وبولس »من  االجتامعي، وكام كتب  التواصل 

من  حتى  أو  الثانوية،  املدرسة  من  الطالب  يتخرج  أن  ا  جدًّ

الجامعة، ويظل تفكريهم جامًدا عند مرحلة التفكري النمطي 

إىل حد كبري«.

ي 2. املفكر املتحدِّ

يلفت الكاتب إىل أن هذا 

يعي  املفكرين  من  املستوى 

وجودهم  يف  التفكري  أهمية 

يف  القصور  أوجه  أن  ويدرك 

عن  تسفر  أن  ميكن  التفكري 

يوضح  وكام  كربى.  مشاكل 

اإلقرار  يُعد  النفس،  علامء 

مبثابة  ما  مشكلة  بوجود 

تلك  لحل  الصحيحة  البداية 

املشكلة.

ــاس يف هــذه  ــن ال ــبــدأ  ي

إدراك  يف  الفكرية  املرحلة 

الجودة  العايل  »التفكري  أن 

يتطلب تفكريًا تأمليًّا متأنيًا بشأن التفكري«، وميكنهم االعرتاف 

القصور. ومع  العقلية يعرتيها كثري من أوجه  بأن عملياتهم 

ذلك، فقد ال يتمكنون من تحديد جميع أوجه القصور هذه.

ي بأن التفكري الحصيف ينطوي  وقد يشعر املفكر املتحدِّ

عىل اإلبحار يف عامل االفرتاضات واالستنتاجات ووجهات النظر، 

ولكن عىل املستوى األويل فحسب، وقد يكون باستطاعتهم 

أيًضا اكتشاف بعض حاالت خداعهم الذايت. وأوضح الباحثون 

أن الصعوبة الحقيقية التي يواجهها مفكرو هذه الفئة تتمثل 

يف عدم »االعتقاد بأن تفكريهم أفضل مام هو عليه يف الواقع؛ 

المفكرون النمطيون 
ال يكترثون بالتفكير 

وتأثيرة على 
حياتهم
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مام يزيد من صعوبة التعرف عىل املشاكل الكامنة يف التفكري 

العقيم «.

3. املفكر املبتدئ

ميكنهم  املستوى  هذا  يف  املفكرين  أن  إىل  الكاتب  ه  ينوَّ

المتالك  بنشاٍط  والتطلع  الناشئ،  الفكري  التواضع  تجاوز 

زمام تفكريهم يف مختلف مجاالت حياتهم، وهم يدركون أن 

ثم  أخرى، ومن  األمور ومشاكل  عنه بعض  تغيب  تفكريهم 

يتخذون خطواٍت ملعالجتها، ولكن بقدرة محدودة.

الذي  األمر  للعقل،  أكرب  قيمة  املبتدئون  املفكرون  يضع 

بإمكانهم  يكون  وقد  أفكارهم.  يف  بذواتهم  واعني  يجعلهم 

الكامنة  املسبقة  واألحكام  املفاهيم  يف  النظر  يف  البدء  أيًضا 

وراء أفكارهم. وفضاًل عن ذلك، يطور هؤالء املفكرون معايري 

داخلية أرقى فيام يتعلق بالوضوح والدقة واملنطق، مدركني 

أن ذواتهم تلعب دوًرا رئيًسا يف قراراتهم.

هذا  مييز  آخر  كبريًا  جانبًا  هناك  أن  الكاتب  ويضيف 

املستوى األعىل من التفكري، وهو القدرة الجزئية عىل تقبل 

النقد لطريقتهم يف التفكري، عىل الرغم من أنه ال يزال أمامهم 

الكافية  الواضحة  الحلول  يفتقرون إىل  به، وقد  للقيام  عمل 

للقضايا التي يستكشفونَها.

4. املفكر املامرس

وأملح الكاتب إىل أن هذا النوع من املفكرين األكرث خربة 

رون أوجه القصور الخاصة بهم فحسب، لكن لديهم  ال يقدِّ

مهارات للتعامل معها، ذلك أن املفكر يف هذا املستوى ميارس 

عادات تفكري أفضل ويحلل عملياته العقلية عىل نحو منتظم.

ويف حني أن املفكرين املامرسني قد يكونون قادرين عىل 

قد  أنهم  إال  ضعفه،  ونقاط  عقلهم  قوِة  نقاِط  عن  التعبري 

يفتقدون طريقة منهجية المتالك نظرٍة ثاقبٍة ألفكارهم، وقد 

يقعون فريسًة للتفكري األناينِّ والخداع الذايت.

الوصول  كيفية  حول  املطروح  السؤال  عىل  اإلجابة  ويف 

»املثابرة  إن  بالقول  النفس  علامء  يجيب  املرحلة،  هذه  إىل 

الفكرية« تُعد إحدى السامت املهمة الالزم اكتسابها، وهذه 

السمة ميكن أن توفر »الدافع لتطوير خطٍة واقعيٍة للمامرسة 

املنهجية )بهدف التحكم أكرث يف تفكري املرء( «.

ويكتب الباحثان: »يتعني علينا أن ندرس عىل النحو الذي 

56العدد اخلامس عر أبريل 2021

وعي استراتيجي



عندما  أنه  معرفة  الكامنة يف  القوة  يفهمون  الطالب  يجعل 

هياكل  استخدام  سوى  خيار  أمامهم  فليس  البرش،  يفكر 

التفكري مدفوع ال محالة  إن  بها:  التنبؤ  فكرية معينة ميكن 

ما،  لغرض  األسئلة  عىل  إجابات  عن  نبحث  وبأننا  باألسئلة، 

ونحتاج إىل معلومات لإلجابة عىل األسئلة، والستخدام تلك 

املعلومات يجب علينا تفسريها. )أي من خالل استنتاجاتِنا(، 

وأن استنتاجاتِنا تستند بدورها إىل افرتاضات، ولها تداعيات، 

نظر  إطار وجهة  مفاهيم يف  أو  أفكار  تنطوي جميعها عىل 

ما«.

5. املفكر املتقدم

املرحلة  هذه  إىل  عادًة  الشخص  يصل  ال  التقرير:  يتابع 

حتى التخرج من جامعته وما بعدها حسب تقدير العلامء. 

متكِّنه  قويًة  عــاداٍت  املستوى  الرفيع  املفكر  هذا  وميتلك 

الحياة.  مجاالت  مختلف  يف  بصريٍة  عىل  تفكريه  تحليل  من 

وسيكونون منصفني وقادرين عىل استجالء الجوانب املتحيِّزة 

يف وجهات نظر اآلخرين وفهمهم.

مع  الجيد  التعامل  عىل  القدرة  ميلكون  أنهم  حني  ويف 

الدور الذي تلعبه ذواتهم يف تدفق األفكار، فإنه مل يزل هؤالء 

تؤثر  التي  التأثريات  جميع  فهم  عىل  قادرين  غري  املفكرون 

عىل عقليتهم.

الــذايت،  النقد  إزاء  باالرتياح  املتقدم  املفكر  ويشعر 

التحسن  إىل  يتطلع  وهو  منهجي  نحو  عىل  ذلك  ويفعل 

والتطور. ومن بني السامت األساسية املطلوبة لهذا املستوى 

»البصرية الفكرية« لتطوير عادات فكرية جديدة، و»النزاهة 

حياة  يف  والتناقض  التباين  مجاالت  عىل  للتعرف  الفكرية« 

املرء، و»التعاطف الفكري« لوضع نفسه مكان اآلخرين من 

و»الشجاعة  لهم،  العميق  الفهم  من  قدر  أكرب  تحقيق  أجل 

بها  يؤمنون  ال  التي  واملعتقدات  األفكار  ملواجهة  الفكرية« 

بالرضورة والتي تتملكهم مشاعر سلبية تجاهها.

6. املفكر النابغة

الخارق،  املفكر  التقرير إىل محطته األخرية حيث  ويصل 

واتخاذ  املعلومات  معالجة  كيفية  يف  متاًما  يتحكم  الذي 

تحسني  إىل  باستمرار  األشخاص  هؤالء  يسعى  إذ  القرارات؛ 

بتفكريهم  »يَْسُمون  التجربة  خالل  ومن  تفكريهم،  مهارات 

بانتظام إىل مستوى اإلدراك الواعي«.

ويحقق املفكر النابغة رًؤى عظيمة يف املستويات الذهنية 

بالعدالة والتحكم يف نزعته األنانية.  العميقة، ويلتزم بشدة 

ويُظهر مثل هذا املفكر الرفيع املستوى أيًضا معرفة عملية 

فائقة ورؤية ثاقبة، ويُعيد دامئًا فحص افرتاضاته للوقوف عىل 

نقاط الضعف واملنطق والتحيزات.

املواجهة  من  النابغة  املفكر  ينزعج  ال  الحال  وبطبيعة 

الفكرية ومُييض وقتًا طوياًل يف تحليل ردود أفعاله.

تلك  أهمية  سبب  لتوضيح  الباحثون  كتبه  ملا  ووفًقا 

وشأنه،  تُرِك  حال  يف  البرشي،  العقل  »ألن  يقولون  الدراسة، 

فسوف يعمد إىل السهل املبارش واملريح، وما يخدم مصالحه 

الوقت نفسه يقاوم مقاومة فطرية ما يصعب  األنانية، ويف 

فهمه وما ينطوي عىل تعقيدات، وكذلك ما يتطلب الدخول 

يف تفكري اآلخرين وَمآزِقهم«.

أن  النفس  علامء  يعتقد  نابغة؟  مفكرًا  تصبح  كيف  إًذا 

املامرسة  ولكن  املستوى.  إىل هذا  يصلوا  لن  الطالب  معظم 

يف  تساعدك  أن  ميكن  الفكرية  السامت  ألفضل  الطويلة 

الوصول إىل تلك النقطة التي عندها »يبحث األشخاص ذوو 

ويقدرون  يدركون  املفكرين، ألنهم  كبار  السليم عن  الحس 

املعقدة  القضايا  يف  التفكري  عىل  النابغني  املفكرين  قدرة 

بحكمة وعىل بصرية«.

تقدير أهمية  املبالغة يف  بقوله: ال ميكن  الكاتب  ويختم 

التفكري النقدي يف حياتنا اليومية، خاصة يف ظل هذه األوقات 

املُربكة، التي تَُعج باملعلومات الرسيعة واملضللة يف كثري من 

األحيان، ذلك أن القرارات التي نتخذها اليوم ميكن أن تكون 

حًقا مسألة حياة أو موت غًدا.

العدد الرابع عر مارس 2021 57

وعي استراتيجي



الروبوت وكتابة املقاالت الصحفية

فوائد  فإن   »Forbes« موقع  يف  الخرباء  ذكر  ما  بحسب 

الذكاء االصطناعي ميكن أن تنحرص يف مجاالت أربع.

الرسعة يف نقل األخبار

تقوم الروبوتات يف إنجاز املهام برسعة كبرية جداً، يف عام 

2014، نرشت صحيفة »لوس أنجلس تاميز« تقريراً عن وقوع 

زلزال بعد ثالث دقائق من حدوثه، حيث استخدمت الرشكة 

»روبوتاً برمجياً« يسمى«Quake Bot« لكتابة مقاالت آلية 

بناًء عىل البيانات التي تم إعطاؤها للروبوت.

يرى الخرباء أن الرسعة العامل األهم يف الصحافة، وخاصًة 

األخبار العاجلة، املؤسسات اإلعالمية القادرة عىل الوصول إىل 

األخبار بشكل أرسع تكون قادرة عىل تحصيل أكرب كم من 

صحافة الذكاء االصطناعي.. 
هل هي نهاية للعنصر البشري؟

كشفت وكالة األنباء الصينية »شينخوا«، يف عام 2018، عن أول مذيع ذكاء اصطناعي يف العامل استخدم يف تقديم نرشات 

األخبار.

إذ اعتمدت الوكالة عىل الذكاء االصطناعي »AI« يف تطوير مهارات الروبوت وترصفاته استناداً عىل حركات وأسلوب وكالم 

املذيعني الحقيقيني، حتى إنها اهتمت بالتفاصيل الصغرية من حركة اليد وتعبريات الوجه.

مع التطور الرسيع الذي تشهده التكنولوجيا يف كافة املجاالت ومبختلف الصور واألشكال، مل تخُل الصحافة من هذا التطور، 

بل شهدت ثورة ومجموعة كبرية من التغريات الجذرية يف مجال الصحافة؛ من خالل االعتامد عىل الروبوت يف كتابة املقاالت 

وتقديم نرشات األخبار، وصوالً إىل التحليل والتعليق السياسيني وأعمدة الرأي والرسعة يف إنجاز العمل.
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االمتياز واملتابعة، االستعانة بالروبوتات سوف يزيد من رسعة 

نقل الخرب األمر الذي يخدم الصحافة بشكل عام.

تغيري كمية وتكلفة إنتاج األخبار

الكتشاف  االصطناعي  الذكاء  أدوات  من  العديد  هناك 

ووسائل  اإلنرتنت  عىل  املتداولة  املواضيع  أو  االتجاهات 

يرغبون  وما  األفراد  توجه  تحدد  االجتامعي، حيث  التواصل 

مبشاهدته، واعتامداً عىل ذلك تقوم بصنع املحتوى.

سوف  بالروبوتات  االستعانة  موضوع  إن  الخرباء  ويقول 

يخفض التكلفة عىل املؤسسات اإلعالمية؛ ألنه بدالً من وجود 

دوام  مبواعيد  ويلتزم  األخبار،  يتابع  الصحفيني  كبري  عدد 

محددة )8 ساعات أو أكرث(

وأن باالستعانة بالروبوتات سوف يتم االستغناء عن عدد 

هذه  العمل،  ساعات  عدد  ويزيد  الصحفيني،  من  جداً  كبري 

امليزات تؤدي بالتأكيد إىل خفض التكلفة.

الكشف عن رسقة املقاالت األدبية 

الذكاء االصطناعي يف كشف املقاالت املرسوقة  يستخدم 

من خالل استخراج البيانات وتحديدها، حيث يشكل االنتحال 

تهديداً لصناعة الصحافة، وميكن أن تؤدي مقالة مرسوقة إىل 

انهيار مهنة الصحفي وتقويض سمعة وكالة األنباء يف السوق.

و ميكن للخوارزميات التفتيش والبحث برسعة هائلة عن 

شاقة  تكون  قد  مهمة  وهي  املرسوقة،  املقاالت  أو  املقاطع 

جداً للصحفيني البرش.

الكشف عن األخبار الكاذبة 

املصادر  تحديد  عىل  قادرة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

يعد  إذ  املصطنعة،  املصادر  من  األخبار  ملحتوى  الحقيقية 

تحديد األخبار املزيفة أمراً بالغ األهمية يف الوقت الذي يتم 

فيه اتهام حتى رئيس الواليات املتحدة بشكل روتيني بنرش 

أخبار كاذبة. 

وهذا ما نشهدُه اليوم عىل منصات التواصل، التي بذلت 

بفريوس  يتعلق  فيام  الزائفة  األخبار  لكشف  كبري جداً  جهد 

كورونا من ناحية العالجات واللقاحات.

»AI« خوارزمية

الذكاء االصطناعي  أثبتتها خوارزميات  التي  بسبب املزايا 

الذكاء  عىل  لالعتامد  التكنولوجيا  رشكات  من  الكثري  اتجه 

االصطناعي »AI« يف أغلب مجاالتها.

الستبدال  مايكروسوفت  عمدت رشكة  املثال؛  سبيل  عىل 

إخبار  تم  بعدما  االصطناعي،  الذكاء  بأنظمة  موظفاً   50

الروبوتات  ألن  إليهم  حاجة  هناك  تكون  لن  بأنه  املوظفني 

ميكنها القيام بوظائفهم، عرب البحث عن أخبار مثرية لالهتامم 

وتغيري العناوين واختيار الصور دون تدخل برشي.

تاميز«  »نيويورك  صحيفة  يف  مربمجون  طــّور  حني  يف 

مساعدة  عىل  تعمل  »املــحــرر«  باسم  تعرف  خوارزمية 

الصحفيني يف كتابة مقاالتهم، فعند كتابة املقال مييز الصحفي 

بعض العبارات أو العناوين أو النقاط الرئيسية يف النص.

العالمات  هذه  التعرف عىل  النظام  يتعلم  الوقت  مبرور 

عىل  يسهل  مام  أخرى  مقاالت  يف  وجودها  أماكن  ومعرفة 

الصحفي عملية جمع األخبار.

من 14  مكوناً  فريقاً  الصحيفة فيام سبق  أيضاً خصصت 

وكان  القراء،  تعليقات  عىل  والرد  املتابعة  مهّمتهم  موظفاً 

الفريق يتفاعل مع 11 ألف تعليق يف اليوم كحد أقىص، بعد 

التعليقات  عىل  للرد   AI بأنظمة  الصحيفة  استعانت  ذلك 

ومكافحة التعليقات املسيئة، مام أدى إىل توسيع عدد الردود 

واستغالل الصحيفة لجهود الفريق يف مجاالت أخرى.

االصطناعي  الذكاء  عىل  الكندية  األنباء  وكالة  واعتمدت 

يف غرف األخبار، حيث طورت نظاماً لترسيع الرتجمة يعتمد 

عىل الذكاء االصطناعي. 

يف الوقت نفسه تنرش وكالة األنباء الفرنسية 3000 صورة 

يف اليوم الواحد، حيث تغطي جميع أخبار العامل، مام جعلها 

تعتمد عىل الذكاء االصطناعي للكشف عن الصور املشوهة 

وغري الواضحة.

 »AI« أداة  ــرتز«  »روي أخبار  غرف  تستخدم  بدورها 

تسمى« News Tracer« لرصد األخبار العاجلة عىل »تويرت« 

الوكالة  نفس  وتستخدم  بالنرش،  الجدارة  حسب  وتصنيفها 

تقنية »التزييف العميق« إلنشاء مقدم افرتايض يقوم باملهام 
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اإلخبارية بدالً عن صحفييها.

اآللة مكان البرش صحفياً

البرشية  املهارات  ميتلك  أن  االصطناعي  للذكاء  ميكن  ال 

التكيف؛ لكون  الذكاء والتفكري والفكاهة والقدرة عىل  مثل 

الكاتب البرشي يستخدم اإلبداع والتعاطف يف حادثة معينة 

ويحولها إىل مقالة كاملة، عكس الروبوت الذي يرسد مقالة 

كاملة حسب البيانات املعطاة له بدون أي تأثريات عليها. 

رشكة  يف  تكنولوجي  مستشار  تيمرز،  ميشيل  أجــرى 

أثناء دراسة إدارة معلومات األعامل  »إرنست ويونغ«، بحثاً 

حول االختالف يف تصورات القراء للمقاالت التي تم إنشاؤها 

تلقائياً وتلك املكتوبة من قبل البرش.

الفرق  معرفة  من  القراء  يتمكن  مل  أنه  النتيجة  فكانت 

عندما  لكن  واحد،  مقال  قراءة  عند  واإلنسان  الروبوت  بني 

قرؤوا عدة مقاالت متتالية ظهرت االختالفات؛ بسبب القالب 

الروبوت  كتبها  التي  املقاالت  املستخدم، حيث بدت جميع 

متشابهة، ولهذا يتمتع البرش مبزيد من اإلبداع ويكتبون كل 

مقال بطريقة مختلفة.

يبني أستاذ اإلعالم »تشاريل بيكيت«، ومدير مركز أبحاث 

االصطناعي  الذكاء  مرشوع  يرأس  والذي  بوليس،  الصحافة 

بأن  القائلة  النظر  وجهة  لالقتصاد،  لندن  كلية  يف  للصحافة 

الذكاء االصطناعي ليس موجوداً ليحل محل الصحفيني، ولكن 

ملساعدتهم، فيام يُعرف باسم »الصحافة املعززة«.

صحافة الذكاء االصطناعي لديها العديد من امليزات، لكنها 

التي تهدد البرش، ومن أكرب  ال تخلو من العيوب واملخاوف 

اإلعالم  مجال  يف  البرشية  الوظائف  انخفاض  هي  املخاطر 

بسبب أن اآللة ممكن أن تحل محل البرش.

لكن مام يقلل تلك املخاوف الصحافة اإللكرتونية الفقرية 

يف اللغة والتحليل، عند رسد قصة ال تهتم بالتفاصيل الصغرية 

آلة  فهي  إليها،  الجمهور  تجذب  والتي  املجتمع  تهم  التي 

مدربة عىل منط تقليدي ال تحتوي عىل مشاعر أو ذكاء خارق، 

وهذه ميزات الدماغ البرشي ال يزال البرش أفضل بكثري من 

الذكاء االصطناعي يف التفكري ورواية القصص.

لكن »االنحياز« من أبرز املشاكل التي ميكن أن تطفو عىل 

السطح يف صحافة الذكاء االصطناعي وال توجد تغطية إعالمية 
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ما مل تكن منحازة، االنحياز هو يش غري متوفر واملوضوعية 

منتقاة، هناك مهنية نعم، لكن ليست هناك موضوعية؛ ألن 

التغطية اإلعالمية بحد ذاتها هي رسالة، والرسالة يجب أن 

تكون موجهة«.

أخالقياً«  »سؤاالً  تعترب  بالروبوتات  االستعانة  أّن  ويعتقد 

تعاطي  من  »جزء  ألنه  القادمة؛  األيــام  يف  يتعاظم  سوف 

واملنطق  العقل  تحكيم  إىل  يعود  األخبار  مع  املوضوعية 

والشعور«.

إىل  تؤدي  سوف  بالروبوتات  االستعانة  أن  الواضح  من 

تعظيم الجانب العقيل )الجانب الذهني( وتغييب الجانبني 

تكون  سوف  الصحفية  التغطية  أن  يعني  وهذا  اآلخرين، 

التغطية  أو  الرسالة  تفقد  قد  بطريقة  أكرث موضوعية ولكن 

اإلعالمية من محتواها ومضمونها أو من جدواها«.

الخوارزميات  سيضع  الذي  من  هو  هنا  الكبري  والسؤال 

إنهم  يقول:  أن  قبل  الصحفية«،  الروبوتات  هذه  لتشغيل 

»املهندسون واملربمجون«.

قادرين  املربمجون  يكون هؤالء  أن  أي درجة ميكن  وإىل 

إدماج  أجل  الصحافة من  منطق عمل  واستيعاب  فهم  عىل 

هذا املنطق ضمن خوارزميات، بحيث تخرج النتائج مطابقة 

إىل حد كبري مع الواقع اإلعالمي«.

بعض القنوات استعانت بالروبوتات موخراً لنقل األخبار، 

فقط النقل من غري الترصف بها«، متسائالً مجدداً: »من هو 

إىل  ما  أو  التغطية  أخالقية  أو  الخرب  أخالقية  سيحدد  الذي 

ذلك«.  

عىل  ستعمل  املنحازة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  أن  كام 

خلق أخبار تحوي الكثري من املقاالت املزيفة أو املنحازة، مام 

سوف يدخلنا يف طور جديد من غياب الحقيقة.

»GPT-3»و »GPT-2« خوارزميات

إيلون  يرتأسها  التي   ،»OPEN AL« رشكــة  أطلقت 

ماسك، يف عام 2019، خوارزمية »GPT-2«، وتستطيع هذه 

الخوارزميات أن تنشئ فقرات نصية واقعية محدودة، وإجراء 

مقابالت.

عند ظهورها أول مرة اجتذبت »GPT-2« املديح ألدائها 

سبيل  عىل  املحتملة  استخدامها  بإساءة  املتعلقة  واملخاوف 

املثال يف إنشاء قصص إخبارية مزيفة.

نرشت صحيفة »ذي إيكونوميست« مقابلة مع قطعة من 

الخوارزميات  أجابت  حيث   ،»GPT-2« االصطناعي  الذكاء 

عىل أسئلة حول حالة العامل يف عام 2020.  

االصطناعي؟«،  الذكاء  مستقبل  هو  »ما  السؤال  كان  إذ 

استخدمنا  إذا  الجيد  من  »سيكون  الــروبــوت:  ليجيب 

التكنولوجيا بشكل أكرث مسؤولية«. 

هذا يعني أن »GPT-2 ال تفهم حقاً ما تقوله، عىل الرغم 

املقابلة غامضة بعض اليشء، لكن تعترب  من أن إجاباتها يف 

عىل  إنشاؤه  تم  لغوي  منوذج  أكرب   »GPT-3« خوارزمية 

اإلطالق.

هذا النموذج قادر عىل كتابة نص »ال يتم متييزه عن النص 

توليد  الخوارزمية  وبإمكان  األحيان«،  من  كثري  يف  البرشي 

األخبار  وصياغة  صحفية  وبيانات  شعرية  وقصائد  قصص 

والرتجمة والرد عىل األسئلة بطريقة سلسة ومميزة.
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1. أوِجد لعملك معنى

األشياء  الكثري من  تجاه  بالحامس  أن تشعر  الصعب  من 

فعله  ميكنك  الذي  فام  وظيفتك.  عن  فضالً  األيام،  هذه  يف 

لتغيري نظرتك إىل عملك إذا كنت تشعر أنه أصبح بال معنى؟ 

تهتم  التي  األشياء  يف  فّكر  ومعتقداتك.  أفكارك  بتغيري  ابدأ 

بها وتحفزك، ويف سبب رغبتك يف العمل لدى مؤسستك يف 

املقام األول، وذكّر نفسك بكيفية تأثري عملك يف اآلخرين. ثم 

انتقل إىل إحداث تغيري يف الخارج من خالل تقديم العون إىل 

األصغر  املوظفني  تدريب  ميكنك  املثال،  سبيل  عىل  زمالئك. 

سناً أو تقديم املشورة إىل عضو يف فريقك رمبا يجد صعوبة 

نصائح هامة ستعزز     
نجاحك في عمــــــلك

https://bit.ly/3xhRv8s

المصدر

الرابط

من الصعب أن تشعر بالحامس تجاه الكثري من األشياء يف هذه األيام، فضالً 

عن وظيفتك. فام الذي ميكنك فعله لتغيري نظرتك إىل عملك إذا كنت تشعر أنه 

أصبح بال معنى؟ ابدأ بتغيري أفكارك ومعتقداتك. فكّر يف األشياء التي تهتم بها 

وتحفزك، ويف سبب رغبتك يف العمل لدى مؤسستك يف املقام األول، وذكّر نفسك 

بكيفية تأثري عملك يف اآلخرين. ويف هذا املقال تقدم هارفادربزنس ريفيو 10 

نصائح هامة ستعزز نجاحك يف عاملك 

فإىل التفاصيل :

10

62العدد اخلامس عر أبريل 2021

استشارات إدارية



يف إنجاز مهمة ما. فمساعدة األشخاص متنحك غاية وهدفاً يف 

حد ذاتها. وأخرياً، حدد ما يثري توترك ويجعلك تفكر بشكل 

أو  العالقات  بعض  أو  االجتامعي  التواصل  كوسائل  سلبي، 

تبدو هذه نصائح  لحامية نفسك. قد  األخبار، وضع حدوداً 

لعملك  معنى  إيجاد  اتباعها سيساعدك عىل  ولكن  بسيطة، 

اليومي.

2. ابدأ يومك مبامرسة هذا التمرين البسيط

قد  الجائحة،  انتشار  عىل  عام  من  يقرب  ما  مرور  بعد 

تحفزك  التي  اإليجابية  النظرة  اسرتداد  الصعب  من  يكون 

وتغذي فيك روح اإلبداع. وعندما نفقد تلك النظرة اإليجابية، 

سنشعر باالحرتاق الوظيفي واإلرهاق عىل الفور. كيف ميكنك 

هذا  مامرسة  تكون  قد  يومك؟  إىل  التفاؤل  بعض  إدخال 

التمرين ملدة دقيقتني مفيدة جداً. قل الجمل الثالث التالية 

كل صباح قبل أن تبدأ العمل أو قبل أن تبدأ تنقالتك )إما 

من خالل كتابتها عىل ورقة، أو قراءتها بصوت عاٍل، أو حتى 

ترديدها يف عقلك(:

سأركز اليوم عىل ___.

أنا ممنت اليوم لـ ___.

سأنىس اليوم ___.

تأكد من أن تكون محدداً يف إجاباتك؛ إذ لن يكون من 

النهاية،  يف  يوم.  كل  لوالدتك  امتنانك  عن  تُعرب  أن  املفيد 

دقيقة   1,000 لحوايل  مستيقظني  نكون  املتوسط  يف  نحن 

فقط يف اليوم. وإذا استطعنا استثامر دقيقتني فقط من تلك 

أن  بإيجابية، سنضمن حينها  للتفكري  لتهيئة عقولنا  الدقائق 

تكون الـ 998 دقيقة الباقية يف يومنا أكرث جدوى.

3. ال تدع طلبك للكامل يعيق تقدمك

قد يدفعك طلبك للكامل إىل تقديم أعامل عالية الجودة، 

وليك  إنتاجيتك.  ويخفض  بالقلق  شعورك  من  يزيد  ولكنه 

متنع طلبك للكامل من إعاقة تقدمك، اعلم متى يحني وقت 

التوقف عن املحاولة وامليض قدماً. تتمثل إحدى طرق القيام 

بذلك يف إعداد قامئة مراجعة تضم العنارص األساسية للمهمة. 

العمالء،  أحد  أمام  لتقدميه  ترويجياً  عرضاً  تجهز  كنت  فإذا 

تأكد أن عرضك يتناول شواغل العميل ويذكر األسباب التي 

يشعر  قد  بالتفصيل.  ألجلها  رشكتك  اختيار  للعميل  ينبغي 

اختيار وضع  بالقلق حيال  للكامل داخلك  الطالب  الشخص 

الفواصل املنقوطة يف أماكنها املناسبة، ومبجرد اكتامل قامئتك 

تتمثل  أخرى  ببطء. هناك طريقة  وتراجع  عميقاً  نفساً  خذ 

إىل  النظر  يف  يساعدك  أن  به  تثق  زميل  من  تطلب  أن  يف 

األمور من منظور آخر. فهل تحتاج إىل شخص ما ليخربك أن 

التوقف  عليك  أن  فقط  ليخربك  أم  جيدة؟  األوىل  مسودتك 

عن التدقيق يف التفاصيل؟ وتذكر أن تضع الصورة األشمل يف 

اعتبارك. فاملعايري العالية عظيمة، ولكن ال ينبغي أن متنعك 

من إنجاز عملك.

4. ضع فلسفتك الشخصية وِعش وفقاً لها

القلق من آراء اآلخرين حولنا قد يعيقنا؛ فيجعلنا نتوقف 

حياتنا  أن  كام  شديد.  بحذر  ونترصف  الفرص  انتهاز  عن 

عىل  التغلب  طرق  إحدى  تتمثل  أيضاً.  بذلك  تتأثر  املهنية 

كلمة  مبعنى  شخصية؛  فلسفة  وضع  يف  هذه  القلق  مشاعر 

التالية:  األسئلة  فّكر يف  بهويتك.  تعرب عن شعورك  عبارة  أو 

ما هي القيم التي تحكم أفعالك؟ َمن هم األشخاص الذين 

ميتلكون سامت تتوافق مع سامتك، وما هي هذه السامت؟ 

ما الذي يجعلك تشعر أنك تقدم أفضل ما لديك؟ كيف تريد 

أن تعيش حياتك؟ دّون إجاباتك وابحث عن القاسم املشرتك 

لتكوين  انتباهك  جذبت  التي  الكلامت  واستخدم  بينها. 

فلسفتك الشخصية. ثم ألزِم نفسك بالعيش وفقاً لها. وعندما 

يبدأ يشء ما يف العمل أن يُضعف ثقتك بنفسك، دع فلسفتك 

تُذكّرك مبا هو مهم بالنسبة إليك وسبب قيامك مبا تقوم به. 

تجاهل الضوضاء الناتجة عن آراء اآلخرين وركز عىل األشياء 

املهمة حقاً.

5. كن أكرث ثقة يف نفسك للحصول عىل التقدير 

الذي تستحق

إذا كنت تبىل بالًء حسناً يف العمل، ولكنك ال تتقدم فيه 

قيد أمنلة، فقد يكون ذلك بسبب عدم تقدير إسهاماتك، إذ 

ال تتحدث النتائج دامئاً عن نفسها، وقد ال تعرف اإلدارة كل 
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أسباب نجاح مشاريعها العظيمة، ومن هنا تأيت أهمية إظهار 

الثقة يف قدراتك باعتبارها عنرصاً مفيداً ملسارك املهني. تعّود 

عىل إخبار مديرك وغريه من صّناع القرار أنك تجيد ما تفعله، 

وسلّط الضوء باستمرار عىل أمثلة محددة من عملك. ال يعني 

هذا بالطبع أنك تريد التباهي بنفسك أو الثناء عليها يف كل 

التعبري  يف  حرج  ال  أيضاً.  التواضع  يف  تفرط  ال  لكن  فرصة، 

بصدق عن إنجازاتك لألشخاص الذين يجب أن يكونوا عىل 

دراية بها. وإذا بدا لك أن هذا سلوك غري طبيعي، فقم ببناء 

ثقتك بأن تسأل نفسك: ما الذي أجيده؟ ما أعظم نجاحايت؟ 

ما أهمية وجودي يف الرشكة؟

6. تخلص من أمناط تفكريك التقليدية

ميتاز املبتكرون العظامء بقدرتهم عىل رؤية العامل بصورة 

ما  أبعد  إىل  ينظرون  فهم  العاديني،  األشخاص  عن  مختلفة 

جديدة  حلول  عن  ويبحثون  ومتوقعاً،  بديهياً  لغريهم  يبدو 

للمشاكل. ميكنك تعزيز قدراتك االبتكارية لتكون أكرث إبداعاً، 

وذلك من خالل تجربة أساليب جديدة ملواجهة التحديات. 

اتباع  إىل  أميل  فيه  نفسك  تجد  ملوقف  تتعرض  عندما 

أساليبك املعتادة، كبدء مرشوع جديد يف العمل مثالً، توقف 

التوقعات  ما  أسلوبك.  عىل  املؤثرة  العوامل  يف  ملياً  وفكر 

تؤثر  مدى  أي  إىل  املوقف؟  يف  تستدعيها  التي  واالفرتاضات 

العمل  يف  وعالقاتك  املهنية  وخرباتك  الشخصية  خلفيتك 

يرى  أن  آخر  قسم  من  لشخص  ميكن  كيف  أساليبك؟  عىل 

لو مل تكن لديك خطة  تتعامل مع املرشوع  التحدي؟ كيف 

جاهزة بالفعل؟ ميكن أن تساعدك هذه األسئلة عىل التخلص 

من أمناط تفكريك التقليدية والتعرّف عىل أمناط جديدة. من 

املفيد أيضاً أن تدّون متطلبات املرشوع وتفاصيله، فاالضطرار 

عن  يكشف  أن  ميكن  املوقف  لوصف  الكلامت  اختيار  إىل 

تتعرف عىل تصورك، ميكنك محاولة  أن  له، ومبجرد  تصورك 

تغيريه بآخر.

7. تعمد االهتامم باللحظات الصغرية

غالباً ما نصنع املعنى ونجده يف اللحظات الصغرية، لذا إذا 

كنت تريد أن تعيش حياة ذات معنى أكرب، فإن أحد األشياء 

التي يجب عليك القيام بها هو االنتباه عن كثب إىل كيفية 

التفاعل مع اآلخرين. أظهر لزمالئك أنك تؤمن بقدراتهم، خذ 

ما يكفي من الوقت لفهم تطلعاتهم، وابذل ما يف وسعك لرفع 

محادثاتك  من  جزءاً  الحياة  من  املعنى  واجعل  معنوياتهم، 

تريد  التي  الطريقة  حول  اآلخرين  مع  تحدث  الدوام:  عىل 

يريدون  التي  الطريقة  عن  واسألهم  حياتك،  بها  تعيش  أن 
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لبناء  العصيبة  اللحظات  واستغل  حياتهم،  بها  يعيشوا  أن 

عالقات أقوى، إذ ال مفر من نشوب الرصاعات والخالفات يف 

أي عالقة، ولكن خالل هذه األوقات العصيبة، ميكنك إظهار 

الجديدة.  االحتامالت  عىل  والتعرف  التعاطف  عىل  قدرتك 

سيساعدك هذا عىل بناء روابط أقوى مع اآلخرين يف حياتك 

ويزيد من إحساسك مبعنى الحياة.

8. تعلم رفع روحك املعنوية يف وقت األزمات

يف ظل التباعد االجتامعي الذي فرضه فريوس كورنا عىل 

الجميع، والعمل من املنزل، فإن هناك الكثري من األشخاص 

إليك  نقدم  لذلك  النفسية.  الصحة  يف  مشاكل  من  يعانون 

مخزونك  وتعميق  النفسية  لتعزيز صحتك  املقرتحات  بعض 

العاطفي يف ظل الظروف الراهنة.

اإلمكان،  قدر  املعتاد  بروتينك  التزم  أوالً،  بنفسك  اعنت 

أسنانك،  تنظيف  عىل  واحرص  الباكر،  الصباح  يف  واستحم 

يف  فكر  ارتدائها.  عند  باالرتياح  تشعر  التي  الثياب  وارتداء 

بأداء  أو  العمل  خالل  من  إما  منشغالً  ذهنك  إلبقاء  طرق 

أو  األلعاب  أو  األلغاز  أو  املتقاطعة  الكلامت  مثل  أنشطة 

القراءة أو الكتابة.

ال ترتدد يف طلب املساعدة والسعي للحصول عليها، ففي 

هذه األوقات جميعنا بحاجة إىل مساعدة.

تفقد أحوال محيطك، من زمالء العمل عن طريق مكاملات 

الصحة  مستويات  تقييم  يف  يساعدك  السؤال  فهذا  الفيديو 

النفسية لدى اآلخرين.

رصح بعبارات املديح والثناء واالحتفاء باالنتصارات مهام 

فإنه أفضل وقت  تراه،  كانت صغرية، فاجهر بأي يشء جيد 

لذلك.

املوقف  بحسب  القيادة  يف  أسلوبك  عّدل   .9

الذي تتعامل معه

كل  يف  الجميع  يناسب  للقيادة  موحد  أسلوب  يوجد  ال 

األوقات. وقد تحتاج إىل تعديل أسلوبك بناء عىل األشخاص 

أو  فيه،  تعمل  الذي  والظرف  إدارتهم  عىل  تعمل  الذين 

الضغوط الخارجية التي تخضع لها.

حني  يف  أكرث،  توجيهياً  أسلوباً  تستدعي  املواقف  بعض 

بعض  ويف  أكرث.  مفتوحاً  أسلوباً  أخرى  مواقف  تستدعي 

أحيان  ويف  بحذافريها،  بالخطة  االلتزام  إىل  تحتاج  األحيان 

تعديالت رسيعة.  عليها  تجري  أن  األفضل  من  يكون  أخرى 

ويك تتمكن من القيام بذلك، يفضل أن تنشئ مجموعة من 

السلوكيات الصغرية التي ميكنك استخدامها بناء عىل املوقف.

قيادتك  أسلوب  هو  ما  الطبيعية،  نزعاتك  بفهم  ابدأ 

من  متأكداً  تكن  مل  وإذا  راحتك؟  منطقة  هي  ما  األسايس؟ 

اإلجابة، اطلب آراء اآلخرين، ثم تعلّم وعّدل وتدرّب. رمبا كان 

أو  يقدمه شخص آخر  الذي  الرسمي مفيداً، سواء  التدريب 

مدرب آيل قائم عىل الذكاء االصطناعي. طور ذكاءك العاطفي 

ومهارات الوعي الظريف لديك. ثق مبن حولك لتقديم آرائهم. 

ابذل أقىص جهدك الكتساب القدرة عىل االنتقال بني أساليب 

القيادة املختلفة برباعة.

10. ضع حدوداً واضحة عند العمل من املنزل

عىل  سهالً  واألرسة  العمل  بني  التوازن  تحقيق  يكن  مل 

العاملية.  الجائحة  ظل  يف  أصعب  مهمة  صار  لكنه  اإلطالق، 

ففكر  املطلوبة،  اإلنتاجية  تحقيق  تجد صعوبة يف  كنت  إذا 

يف وضع حدود لك وألطفالك. ميكنك أن تعرّف أفراد األرسة 

عىل أوقات العمل والفراغ، وحاول البقاء بعيداً عن مكتبك 

خالل وقت املخصص »للمنزل«. إذا حدث يشء عاجل، فعرّف 

أفراد أرستك بكل وضوح عىل األسباب الداعية لقضاء ساعات 

إضافية يف العمل واعتذر لهم، إذ ينبغي أال يظن أطفالك أنك 

تفضل العمل عليهم. ميكنك أن تعلّق الفتات بجوار منطقة 

عملك لتجنب املقاطعات، بحيث تعني اإلشارة الحمراء أنه ال 

ميكن مقاطعتك إال يف حالة الطوارئ، فيام يشري اللون األصفر 

كان هناك  إذا  لفرتة وجيزة  بأس مبقاطعة قصرية  ال  أنه  إىل 

أمر عاجل. أما اإلشارة الخرضاء فتعني أن بإمكانهم القدوم 

ورمبا العمل بجانبك بهدوء، لكن دون تشتيت انتباهك. ميكن 

التعامل مع الظروف املستحيلة التي يعمل الكثري من اآلباء 

واألمهات يف ظلها رشيطة وجود حدود واضحة.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


