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جملـــة دوريـــة نصـــف شـــهرية مرتمجـــة 
مراكـــز  عـــن  يصـــدر  بـــا  تعتنـــي 
األبحـــاث العامليـــة يف جمـــال الفكـــر 
اإلســـرتاتيجي واالستشـــارات بكافـــة 
أنواعهـــا. وبـــا يصـــدر عـــن املجـــات 
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
ــل. ــدره األصـ ــن مصـ ــال مـ ــى املقـ عـ

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــرورة ع ـــر بال ـــواردة ال تع اآلراء ال
مركـــز أفـــق املســـتقبل لاستشـــارات وإنـــا تعـــر 

ـــا. ـــر أصحاهب ـــة نظ ـــن وجه ع
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 االقتصادية واالستراتيجية
ما الفرص المتاحة أمام الحوار اإليراني الخليجي؟

شؤون دولية
 توتر العالقات السعودية اإلثيوبية بسبب الخالف على سد النيل

ة من التحالــف الجديد بين األردن ومصر  ما الفائـدة المرجـوَّ
والعراق؟

دالالت رفض إيران لمسودة إحياء االتفاق النووي مع أمريكا
 تحليل سياسي

 دالالت انسحــاب الصـــدر من االنتخابات العراقية؟
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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



يناقش العدد  الثامن عرش من مجلة األفق االسرتاتيجي، 

أبرز  من  ولعل  والعامل،  منطقتنا  يف  املهمة  القضايا  جملة 

جائحة  تداعيات  العامل  عىل  تسيطر  الزالت  التي  القضايا 

أن  املمكن  من  كان  التي  العاملية  الصحية  فاألزمة  كورونا 

تجمع البرشية بروح من التضامن استغلها الحكام املستبدون 

السلميني  املعارضني  لقمع  العامل  أنحاء  جميع  يف  والطغاة 

ودحر املكاسب الدميقراطية وتكثيف جهود املراقب«، وفًقا 

لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية.

ويسلط هذا العدد الضوء عىل تفاعالت التنافس اإلقليمي 

املحموم بني اململكة العربية السعودية واإلمارات، ويتطرق 

ملناقشة الفرص املتاحة أمام الحوار اإليراين الخليجي؟

ويبحث هذا العدد يف دوافع الرشاكة السعودية العامنية 

األبواب  من  وغريها  واألمنية،  االقتصادية  الروابط  لتعميق 

أبرز  عىل  الضوء  نلقى  ييل  وفيام  الثابتة  واملوضوعات 

املوضوعات التي جاءت فيه:

دوافـــــــع الـــشـــراكـــة الــســعــوديــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة لـــتـــعـــمـــيـــق الـــــروابـــــط 

االقتصادية واألمنية

وصل السلطان »هيثم بن طارق« للسعودية يف أول زيارة 

دولية له، فيام شكل عالمة غري مفاجئة عىل أهمية العالقات 

الُعامنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعىل الرغم من اتخاذ ُعامن ملوقف محايد بشأن معظم 

الملخص التنفيذي للعدد 
الثامن عشر يوليو 2021
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الذي  إيران  مع  املستمر  التوتر  إزاء  خاصة  املنطقة،  أزمات 

األخرى،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  فيه  تتورط 

السياسية  للعالقات  األولوية  أعطت  لطاملا  مسقط  فإن 

واالقتصادية مع جريانها العرب.

وزادت التحديات االقتصادية واملالية التي تواجهها سلطنة 

عامن من أهمية العالقات االقتصادية مع دول مجلس التعاون 

الخليجي، حيث إن حاجة عامن لالستثامر األجنبي وتنشيط 

القطاع الخاص لخلق فرص عمل وحل معضلتها املالية يجعل 

القروض والتعاون االقتصادي مع دول الخليج مثل السعودية 

وقطر واإلمارات أمرا حاسام لتحقيق استقرارها. للمزيد من 

دوافع هذه الرشاكة بني البلدين طالع املقال ص14.

الــحــوار  أمـــام  المتاحة  الــفــرص  مــا 
اإليراني الخليجي؟

رشوط  بشأن  املفاوضات  تواصلت  أشهر،  مدى  عىل 

املعروفة  املشرتكة  الشاملة  العمل  الثانية من خطة  النسخة 

باالتفاق النووي اإليراين. ومع ذلك، فشلت هذه املحادثات 

إيران  مع  املفاوضات  وتأيت  تقدم.  أي  تحقيق  يف  اآلن  حتى 

كجزء من انسحاب أوسع من املنطقة تقوم به واشنطن عىل 

املستويني العسكري والسيايس.

وتتامىش املحادثات مع إيران مع التحول األوسع للرئيس 

حيث  األوســط،  الرشق  عن  بعيدا  بايدن«  »جو  األمرييك 

تعطي واشنطن األولوية لتوظيف مواردها لتلبية االحتياجات 

املحلية وللتوتر املتزايد مع الصني. وال يعني هذا أن واشنطن 

جدا  الواضح  من  لكن  برمته،  األوسط  الرشق  من  تنسحب 

أنها تهدف إىل تقليص العداء والعودة إىل الحوار مع إيران. 

للمزيد من التفصيل حول فرص الحوار املتاحة طالع املقال 

ص21.

السعودية  الــعــالقـات  مستقبـل 
اإلماراتية بعد الخالفات االقتصادية 

واالستراتيجية

يتم حاليا اختبار التحالف األكرث أهمية يف الرشق األوسط 

بني اإلمارات والسعودية من خالل التطلعات االقتصادية، ومع 
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الجيوسياسية  الجانبني يف تشارك األجندات  ذلك يستمر كال 

ذاتها.

فالعالقة بني أبوظبي والرياض ال تقوم فقط عىل صداقة 

حكامهام، لكن أيضا عىل تحالف طويل األمد نجا من أزمات 

بال  دامئا  واحدا ظل  لكن موضوعا  السنني.  مر  مختلفة عىل 

تغيري. 

وحول ذلك، قالت »ياسمينة أبوالزهور«، وهي زميلة زائرة 

يف مركز بروكنجز الدوحة، إن السعودية واإلمارات تشرتكان 

متشابهة.  خارجية  وسياسية  جيوسياسية  مصالح  يف  تقليديا 

للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص17.

ــا  كــيــف عـــــززت مــكــافــحــة كـــورونـ
ــداد والـــنـــزعـــة الــســلــطــويــة  ــبـ ــتـ االسـ

بالعالم ؟

فإن  الدولية  العفو  منظمة  عن  صــدر  لتقرير  وفًقا 

منطقة  يف  وخاصة  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الحكومات 

أنظمة  عليها  تهيمن  »التي  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

 19 كوفيد  جائحة  استخدمت  وفاسدة«،  قمعية  استبدادية 

إلسكات ومضايقة واعتقال قتل املواطنني، مبا يف ذلك العاملني 

عىل  علًنا  بهم  أشادوا  الذين  األمامية  الخطوط  يف  الصحيني 

أنهم أبطال الوباء.

املديرة  كاالمار،  أغنيس  أعدتها  متهيدية  مذكرة  يف  وجاء 

الوباء  »زمن  أن  الدولية،  العفو  ملنظمة  الجديدة  العامة 

كشف العواقب املدمرة إلساءة استخدام السلطة، من الناحية 

االستبداد  تعزيز  مظاهر  من  للمزيد  والتاريخية«.  الهيكلية 

حول العامل بدعوى مكافحة كورونا طالع املقال ص 38.
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منذ أن أعلن الرئيس األمرييك جو بايدن، يف 6 أبريل 

أفغانستان  من  األمريكية  القوات  انسحاب  قرار   ،2021

قوات  تقدم  إىل  تشري  والسياسية  امليدانية  والتطورات 

»طالبان« يف امليدان العسكري واإلسرتاتيجي، حيث إنها 

سيطرت عىل ما يقارب 153 مديرية من مجموع 364.

وال يختلف أي مراقب سيايس عىل أن حالة الحكومة 

وعسكري  إسرتاتيجي  تراجع  يف  كابل  يف  األفغانية 

ما  الحكومية  األفغانية  القوات  أن  من  بالرغم  وسيايس، 

زالت مسيطرة عىل مدن كثرية من املحافظات األفغانية 

والغطاء  واملساندة  الدعم  توقف  لكن  ذاتية،  وبقوات 

وتقهقر  »طالبان«،  تقدم  يف  مهامً  عامالً  كان  األمرييك 

الروح املعنوية والقتالية للقوات الحكومية.

ومع فشل حكومة أرشف غني، الرئيس الحايل للحكومة 

األفغانية، يف إدارة التفاوض مع »طالبان« من جهة، ومع 

اتفاق سالم  إىل  الوصول  يف  أخرى،  جهة  من  األمريكيني 

ميركز السلطة بشكل أكرب لتحالف حكومة أرشف غني، 

السلطة  أولوية الستقرار  يعد  ذلك  أن  اعترب غني  حيث 

إقليمية  دولة  أي  تفقد  اآلن  إىل  أنه  ومبا  أفغانستان،  يف 

األحداث  مسار  فإن  »طالبان«،  عىل  التفاوضية  سلطتها 

ينبئ إىل اقرتاب متوقع بني أطراف النزاع يف أفغانستان 

لرتجح دورة الحرب األهلية من جديد.

سيحسم  »طالبان«  نجاحات  أن  البعض  يظن  وقد 

ويتفاءل  لصالحها،  أفغانستان  يف  السلطة  استقرار 

بانتصاراتها االسالمية عىل قوة عظمى، ظناً أن »طالبان« 

مبنطق  أفغانستان  من  األمريكيني  إخراج  يف  نجحت  قد 

ىف  وهو  الفيتنامية،  بالحرب  ويشبهها  التحرير،  قوة 

العام فيه شئ من الصحه  لكن قد يكون هذا  املجمل 

التحليل تنقصه الدقة والنظرة اإلسرتاتيجية.

فالواليات املتحدة تضع أفغانستان يف حساباتها مانعاً 

وتريد  وروسيا،  كالصني  كربى  دولية  لقوى  إسرتاتيجياً 

الواليات املتحدة أن تستمر أفغانستان كامنع إسرتاتيجي، 

ولكن باسرتاتيجية »اإلدارة من الخلف« ال »اإلسرتاتيجية 

امليدانية«.

لن  »طالبان«  أن  اإلسرتاتيجي  للقارئ  الواضح  من 

التحليل  خالل  ومن  السلطة،  يف  باالستقرار  لها  يُسمح 

التاريخي والنفيس للكتلة الطالبانية، فإن الطاقة الكامنة 

التنظيم القتايل هي »السيطرة اإلقصائية بأقىص  يف هذا 

يتصادم  ما  وهو  دينية«،  ورشعية  وقتالية  ميدانية  قوة 

املجاهدين  قوى  من  وحلفائه  غني  أرشف  حكومة  مع 

القدماء أو قوى الشامل«، التي يسعها »التفاهم السيايس 

الحالة األفغانية..

إعادة تموضع 
االستراتيجية األمريكية

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر
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يف  أيضاً  القوى  هذه  أن  كام  السياسية«،  السيطرة  ال 

الحكم  »طالبان« يف سدة  بوجود  تؤمن  ال  قوى  داخلها 

عام  »طالبان«  حكمت  أن  بعد  خصوصاً  رشيكاً،  أو 

1996م وأزيحت بغزو أمرييك عام 2001م، فقد عاشت 

شديدة  ميدانية  وإقصاءات  دينية  تطبيقات  »طالبان« 

املذهب  من  املتشددة  بالروايات  األخــذ  يف  التطرف 

والطائفي  البشتون  لقومية  العرقي  وبالتطرف  الحنفي، 

ضد »شيعة الهزارة«.

لكل  والسياسية  والدينية  النفسية  العوامل  هذه 

متجدداً  فتيالً  أفغانستان صنعت  املتصارعة يف  األطراف 

من الحروب الداخلية والطغيان القومي واملذهبي.

التواجد  من  سنوات  بعد  بايدن  إدارة  فإن  وعليه، 

مدنية  لحكومة  الزمان  من  لعقدين  الداعم  امليداين 

السيطرة  عىل  القدرة  وعدم  واالتكالية  بالفساد  متهمة 

عىل مناطق التوتر والقتال نسخت إسرتاتيجيتها القدمية 

الوسط  الرشق  منوذج  »نقل  وهي  جديدة،  بإسرتاتيجية 

االحرتايب « ألفغانستان من أجل عقد جديد من املواجهة 

مبعادلة  ولكن  وإيران،  وروسيا  الصني  مع  اإلسرتاتيجية 

»لكل فعل رد فعل مساٍو له بالقوة ومخالف له باالتجاه«.

حرب  ظروف  خلق  يف  بايدن  إسرتاتيجية  وتتلخص 

كابل وقوى  تحالف حكومة  أهلية بني »طالبان« وقوى 

بقوى  ستستعني  األفغانية  األطــراف  فجميع  الشامل، 

إسرتاتيجياً  أفغانستان ممراً  تعترب  إقليمية ودولية حيث 

ما بني الرشق ومنطقة الخليج ودول آسيا الوسطى، ومن 

خالل أراضيها ميكن أن تبني شبكة خطوط حيوية للنقل 

والتصدير التجاري )نفط، غاز، مواد استهالكية، معادن..(، 

وأهم خطني لنقل الغاز حالياً هام خط »TAPI« الذي 

 »IPI« باكستان والهند، وخط يعرب من تركامنستان إىل 

الذي يعرب من إيران إىل نفس الدولتني.

عدا أن تكون أفغانستان بكراً للموارد الطبيعية )ذهب، 

باإلضافة  يورانيوم(،  حديد،  ليثيوم،  كوبالت،  نحاس، 

التكنولوجية  قدرتها  ضعف  وبسبب  والغاز،  النفط  إىل 

فيها،  السيايس  االستقرار  وعدم  التنقيب  عىل  واالدارية 

فقد باتت مرسحاً للغزو الخارجي.

لذا فان االستعانه بالحليف االقليمى والدوىل سيكون 

اداة لالحرتاب الداخىل والعكس صحيح فكل قوة اقليمية 

ودولية ستتبنى حليفا داخليا للحفاظ عىل مصالحها .

الباكستاين إلسنادها،  بالحليف  فـ«طالبان« ستستعني 

باكستان  تدفع  التي  الجيوسياسية  العوامل  ما  ولكن 

للتدخل اإلقليمي يف أفغانستان؟

يف  للمشاركة  باكستان  تدفع  عوامل  عدة  هناك 

حاجة  بسبب  أفغانستان،  يف  الجيوسياسية  الفعاليات 

باكستان لحليف يف السلطة يتفاهم معها لحل مشكالت 

الحدود التاريخية التي تفصل املناطق القبلية بني باكستان 

وأفغانستان، وإليقاف التحركات القومية للبشتون داخل 

بإيران  واالستفراد  الهند  نفوذ  ملنع  باإلضافة  أفغانستان، 

بالتأثري الجيوسيايس داخل أفغانستان.

للضغط  باكستان  ستستجيب  األســاس،  هذا  وعىل 

لدعمهم  أو  السلطة،  يف  لحلفائها  بتسوية  إما  األمرييك؛ 

القوى األفغانية عن  املتوقع؛ وذلك إلشغال  يف االحرتاب 

التأثري يف السياسة الداخلية لباكستان.

املقاتل  الشاميل  التحالف  دعمت  فقد  ــران،  إي أما 

التقليديني  حلفاءها  ودعمت  1998م،  عام  لـ«طالبان« 

)شيعة الهزارة(، وساهمت يف شيطنة »طالبان« إلسقاطها، 

يف نوفمرب 2001م.

-و من صالح إيران أال يكون للواليات املتحدة تواجد 

حصار  عامل  يشكل  ذلك  إن  إذ  أفغانستان،  يف  قوي 

وضغط عليها.

بسبب  »طالبان«  مع  عالقاتها  بإعادة  بدأت  لذلك   -

الحصار والتواجد األمرييك، وملواجهة »داعش« يف والية 

واليتي  عىل  تسيطر  »طالبان«  وإن  خصوصاً  خراسان، 

هلمند وقندوز؛ مام يؤمن إليران حدودها املمتدة نحو 

572 ميالً مع أفغانستان.

ثقالً  إليران  ن  يؤمِّ السلطة  يف  »طالبان«  ووجود   -
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10العدد الثامن عشر يوليو 2021



جيوسياسياً يف أفغانستان، ويعزز نفوذ حلفائها الشيعة.

منذ دخولها  األفغانية  الحالة  إىل  تركيا  انجذبت  وقد 

كدولة مشاركة يف حلف »الناتو«.

لكن اآلن، فإن أهداف تركيا الجيوسياسية هي:

األوزبك،  مناطق  يف  قومياً  امتداداً  تركيا  لدى  أن   -

فإن  وكذلك  أفغانستان،  يف  القوميات  أهم  إحدى  وهي 

الناطقة  الوسطى  آسيا  دول  مع  مهم  رابط  أفغانستان 

بالرتكية.

يف  السلطة  مساعدة  عىل  سيقترص  الرتيك  فالدور   -

أفغانستان أياً كانت يف تأمني مطار كابل وتحسني العالقة 

مع »طالبان«.

يف  لرتكيا  الجيوسيايس  الوضع  تحسني  فإن  وأيضاً   -

أفغانستان سيساهم يف ربط إسرتاتيجي مع باكستان.

الكربى  الدول  تدخل  سيدعم  ايضا  السيناريو  وهذا 

للحفاظ عىل مصالحها ودعم أحد أطراف الحرب فيها.

أما بالنسبة لروسيا، فقد:

- تغريت سياسة روسيا يف أفغانستان يف عهد فالدميري 

بوتني، وبعد هزمية االتحاد السوفييتي القديم، وتعاونت 

مع الواليات املتحدة يف توفري تسهيالت للقوات األمريكية 

املصالح  تبدلت  حيث  2015م،  عام  إىل  »طالبان«  ضد 

بسبب العقوبات االقتصادية عىل موسكو فنمت عالقاتها 

مع »طالبان«.

وأما الصني فإنها:

- تخىش من تحالف »طالبان« مع حركات التحرر يف 

تركستان  )حركة  أفغانستان  يف  تتواجد  حيث  األويغور 

الرشقية اإلسالمية(.

الصني  ملرشوع  طبيعياً  ممراً  أفغانستان  تعترب  كام   -

مع  تجاري  رشيك  أكرب  وهي  الطريق«،  »حزام  العاملي 

أفغانستان، وأكرب مستثمر فيها.

إىل حلفائها يف حكومة أرشف  يجعلها متيل  ما  وهذا 

غني وقوى الشامل.

وآخر  إقليمي  حليف  عىل  ستحافظ  األطراف  جميع 

دويل للسيطرة والبقاء يف السلطة أو السيطرة عىل أقاليم 

الواليات  له، وعليه فإن  ميكن فصلها كجغرافية سياسية 

حديث الشهر
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يف  جديد«  إسرتاتيجي  »منوذج  سيناريو  ستدير  املتحدة 

أفغانستان ملصالحها اإلسرتاتيجية املتمثلة يف:

- إفشال االتفاقيات الصينية االقتصادية التجارية بينها 

املمر  تخريب مرشوع  ذلك  إىل  أضف  أفغانستان،  وبني 

االقتصادي ملرشوع »طريق الحرير«.

لصالح  للداخل  روسيا  لسحب  عوامل  وستشكل   -

حلفائها يف الحرب األهلية واستهالكها يف مشهد إسرتاتيجي 

جديد.

- وتسهيل فتح جبهة احرتاب جديدة مع إيران بينها 

وبني قوى احرتاب تعادي إيران وإنهاكها لجر إيران ملوقف 

تفاويض أضعف يف االتفاق النووي، حيث احتامالت فشل 

املفاوضات حول هذا االتفاق واضحة للطرفني.

التحالف  يف  باكستان  جر  استمرار  عىل  وستعمل   -

العامة  سياساتها  يف  للصني  االنحياز  دون  األمرييك 

االقتصادية والعسكرية وداخل أفغانستان.

- واستخدام الحالة األفغانية كورقة ضغط عىل تركيا 

لالستجابة للمطالب األمريكية يف املنطقة، وفك االرتباط 

مع روسيا يف تفاهامت الطرفني.

- ولن تتمكن »طالبان« من حكم أفغانستان بسبب 

طبيعة تشكيلتها العقدية والسياسية، وعدم قدرتها عىل 

 -  1996 سابق  )فشل  واملدنية  السياسية  الحياة  إدارة 

2001م( فإدارة الحرب تختلف عن إدارة الدولة.

عىل  والقدرة  والطاقات  اإلمكانات  كل   ان  حيث   -

املدنية  الحكومة  أطراف  عند  موجودة  الدولة  إدارة 

األفغانية، ومن ثم هناك توازن يف القوة واإلمكانات.

وحلفاؤهام  غني  أرشف  وقوات  فـ«طالبان«  وعليه، 

سيظلون تحت الحاجة للتدخل األمرييك.

سياسة  بسبب  قيمتها  السياسية  الحلول  وستفقد   -

املدافع والبنادق والقوة التي تنسجها األطراف املتنازعة 

يف أفغانستان.

املتحدة  للواليات  النقلة اإلسرتاتيجية  لذا، فقد كانت 

يف أفغانستان هي إعادة التموضع اإلسرتاتيجي من حالة 

األفغانية  للحالة  ومجهد  مكلف  وتواجد  ذاتية  إدارة 

املناسبة  البيئة  وإيجاد  الخلف،  من  إدارة  إىل  ليتحول 

)حرب أهلية ذات أبعاد إسرتاتيجية(، وإن بدأت بسيناريو 

اتفاق سيايس تعرف الواليات املتحدة أنه سيفشل بسبب 

وطبيعة  األفغاين  االحرتاب  لقوى  العامة  الرتكيبة  طبيعة 

الرصاع الدويل واإلقليمي يف أفغانستان.

رشارة الحرب:

يبدو أن رشارة الحرب ستؤمنها قوى إرهابية خارجية 

الرشق  دول  من  مستمراً  نقلها  زال  وما  بالفعل  نقلت 

الواليات  تفاهامت  أحد  وهي  أفغانستان،  إىل  األوسط 

اإلرهابية  القوى  تلك  لنقل  حلفائها  بعض  مع  املتحدة 

تكتييك  كُمون  يف  القوى  هذه  وستكون  الخارجية، 

وتتحالف مع »داعش« أفغانستان، لتكرار سيناريو الحرب 

وإشعال  االحرتاب،  تطوير  هدفها  ولكن  اإلرهاب،  عىل 

للمقاتلني  التحالف  وقوى  »طالبان«  بني  االنفجار  فتائل 

السيناريو  يبدأ  الرشارة  وبتلك  األفغانية،  الحكومة  مع 

الجديد، حيث إن األطراف املتصارعة يف أفغانستان تعترب 

عقيدة  وهي  اآلخر،  مع  الحرب  هى   بقائها  عوامل  أن 

قتالية تُحسن الواليات املتحدة تطويرها.

الحل السيايس:

عليه،  السيايس من قوة تحميه وتحافظ  للحل  بد  ال 

وحينها  ينجح  أن  إما  داخله؛  سيناريوهني  يضع  وهو 

مع  عالقاتها  طــورت  ألنها  املتحدة  الواليات  ستفوز 

»طالبان«، وباألساس فحكومة غني حكومة تحت الظالل 

الحرب  سيناريو  فإن  وبالتايل  يفشل،  أن  أو  األمريكية، 

الحرب  املتحدة هذه  الواليات  وتنتهز  األهلية سيستمر، 

وإيران  وروسيا  الصني  ملواجهة  اإلسرتاتيجية  ألهدافها 

لعقد قادم.

حديث الشهر
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دوافع الشراكة السعودية 
العمانية لتعميق الروابط 

االقتصادية واألمنية

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3roRUmZ

وصل السلطان »هيثم بن طارق« للسعودية يف أول زيارة 

دولية له، فيام شكل عالمة غري مفاجئة عىل أهمية العالقات 

الُعامنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعىل الرغم من اتخاذ ُعامن ملوقف محايد بشأن معظم 

الذي  إيران  مع  املستمر  التوتر  إزاء  خاصة  املنطقة،  أزمات 

األخرى،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  فيه  تتورط 

السياسية  للعالقات  األولوية  أعطت  لطاملا  مسقط  فإن 

واالقتصادية مع جريانها العرب.

تحديات اقتصادية أمام عامن

وزادت التحديات االقتصادية واملالية التي تواجهها سلطنة 

عامن من أهمية العالقات االقتصادية مع دول مجلس التعاون 

الخليجي، حيث إن حاجة عامن لالستثامر األجنبي وتنشيط 
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القطاع الخاص لخلق فرص عمل وحل معضلتها املالية يجعل 

القروض والتعاون االقتصادي مع دول الخليج مثل السعودية 

وقطر واإلمارات أمرا حاسام لتحقيق استقرارها.

الحكومية  الديون  ارتفعت  و2020،   2014 عامي  وبني 

العامنية من %5 إىل %80، وخلقت مشكلة مالية خطرية يف 

مسقط تفاقمت خالل جائحة »كورونا«.

وتأيت الزيارة بعد بضعة أسابيع من االحتجاجات يف مدينة 

صحار يف عامن بسبب بطالة الشباب، واستجابت الحكومة 

العام، لكن  القطاع  العمل يف  املزيد من فرص  آنذاك بخلق 

األجل،  طويل  حال  ليس  هذا  أن  تدرك  العامنية  السلطات 

حيث تحتاج البالد إىل قطاع خاص أنشط واستثامرات محلية 

وأجنبية لتقليل االعتامد عىل القطاع العام وتنويع إيراداتها.

دول  مثل  »كورونا«  بجائحة  بشدة  عامن  اقتصاد  تأثر 

بسبب  أسوأ  السلطنة شهدت عواقب  لكن  األخرى،  الخليج 

ديونها املوجودة مسبقا، كام إن واحدة من أحدث سياسات 

معالجة املشاكل املالية كانت إدخال رضيبة القيمة املضافة 

يف 16 أبريل/نيسان.

تجدد اقرتاح خط أنابيب مشرتك

والسلطان  امللك »سلامن«  األوسمة بني  أعىل  تبادل  بعد 

السعودي  التنسيق  مجلس  تشكيل  عن  أعلنا  »هيثم«، 

العامين، وكانت القضايا االقتصادية هي محور االهتامم خالل 

إيراداتهام  الدولتان بجد زيادة  الزيارة، يف وقت تحاول فيه 

غري النفطية.

االقتصادي  التكامل  إمكانيات  الدولتان  ستستكشف  كام 

النفط من  لتأمني صادرات  وفوائد موقع عامن اآلمن نسبيا 

تعرض  ظل  يف  والعراق،  األخرى  الخليج  ودول  السعودية 

البحر  يف  الحوثيني  من  للهجامت  السعودية  النفط  ناقالت 

األحمر يف السنوات األخرية، وميكن أن تلعب املوانئ العامنية 

دورا يف الحد من هذا الخطر، اآلن أو يف املستقبل.

ويف هذا اإلطار، ستكون إمكانية إحياء خط أنابيب نفط 

تصور  تم  فقد  الجانبني،  بني  للتعاون  مهام  موضوعا  الدقم 

دول  كانت  عندما  العراقية،  اإليرانية  الحرب  املرشوع خالل 

مجلس التعاون تبحث عن وجهة ميناء من شأنها أن تؤمن 

صادراتها النفطية بعيدا عن العنف يف الخليج، وهو الخطر 

الذي أحياه اآلن الحوثيون.

الساحل  طول  عىل  ويقع  العرب  بحر  عىل  امليناء  يطل 

الجنويب لسلطنة عامن، بعيدا عن نقاط اندالع الهجامت يف 

الخليج والبحر األحمر.

تقوم عامن أيضا ببناء منطقة صناعية مبليارات الدوالرات 

يف  البداية  يف  استثمرت  السعودية  أن  وصحيح  الدقم؛  يف 

استثامرات  من  ستستفيد  لكنها   ،2018 عام  يف  املجمع 

سعودية أخرى.

االقتصادي  التنويع  جهود  »هيثم«  السلطان  قاد  كام 

»قابوس«،  السلطان  الراحل  عمه  ابن  عهد  خالل  للحكومة 

لذلك يدرك الحاجة إىل جذب املستثمرين والدور الذي ميكن 

أن تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي يف هذه االستثامرات.

تعتمد   ،2040 لعام  العامنية  الوطنية  التنويع  خطة  ويف 

االستثامر  لجذب  النسبي  واستقرارها  موقعها  السلطنة عىل 

من جريان من دول الخليج.

كام أن توسيع ميناء الدقم، وثروة الصيد الغنية يف املنطقة 

فيها 210  السعوديون  استثمر  التي  الصناعية  املنطقة  وبناء 

مليون دوالر بحلول عام 2018، يفرتض أن تجذب املستثمرين 

تقوم عمان ببناء 
منطقة صناعية 

بمليارات الدوالرات 
في الدقم
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يهم  وقد  البحري،  للشحن  مركز  إىل  امليناء  وتحول  األجانب 

إيراداتهم  تنويع  إىل  يهدفون  حيث  أيًضا،  السعوديني  هذا 

وتعزيز عالقاتهم مع مسقط املحايدة سياسيًا.

والسعودية  عامن  بني  والتجارة  االستثامر  أيضا  وسيزيد 

مع  السعودية  يربط  الذي  الجديد  امليناء  من  االنتهاء  عند 

من  كيلومرت(   800( ميل   500 تشييده  عند  وسيوفر  عامن، 

مسافة السفر، ما سيزيد من حجم التجارة بني البلدين وبني 

عامن ودول أخرى مرتبطة بالسلطنة عرب السعودية.

أهمية الوساطة العامنية

واستعدادها  املنطقة،  يف  املحايد  عامن  موقف  أدى 

لالنخراط مع إيران خالل فرتات التوترات اإليرانية السعودية، 

إلثارة غضب الرياض وثبط ذلك من االستثامرات السعودية 

يف عامن.

املتحدة  الواليات  يف  للرئاسة  بايدن«  »جو  توىل  لكن 

اليمني،  النزاع  من  نفسها  إلخراج  املتعرثة  الرياض  وجهود 

مفيدة  تغدو  قد  والحوثيني،  إيران  مع  الودية  وعالقة عامن 

للسعوديني.

يف  الحوار  قنوات  فتح  تعيدان  وطهران  الرياض  أن  ومبا 

آخر،  حوار  كموقع  عامن  استخدام  للبلدين  فيمكن  بغداد، 

حيث أصبح العراق أكرث انشغااًل بانتخاباته القادمة ومحاولة 

القوات  بني  الهجامت  من  املتصاعدة  السلسلة  تخفيف 

األمريكية وامليليشيات التي تدعمها إيران.

وإذا أصبحت املحادثات السعودية اإليرانية يف بغداد غري 

طبيعيا  مكانا  عامن  فستكون  السياسية،  الناحية  من  مالمئة 

أنها  تاريخيا  أثبتت عامن  الالحقة، حيث  املفاوضات  إلجراء 

وسيط ناجح يف رصاعات إقليمية أخرى.

ومام يشجع عىل ذلك، أن سلطنة عامن تتخذ حاليًا دورا 

يعدون  الذين  والحوثيني،  السعودية  بني  الوساطة  يف  رائدا 

أقرب حلفاء إليران يف اليمن.

املبعوث  يقودها  التي  املبادرة  عامن  سلطنة  ودعمت 

العامنيني  أن  »مارتن جريفيث«، كام  املتحدة  لالمم  الخاص 

هم وسيط موثوق به لدى الحوثيني، ولديهم وفد مقيم يف 

مسقط اجتمع حتى اآلن مع مسؤولني سعوديني وأمريكيني 

واألمم املتحدة.

بزعيم  والتقى  صنعاء  عامين  وفد  زار  ذلك،  عىل  وعالوة 

وقف  يف  للتوسط  محاولة  يف  الحويث«،  »عبدامللك  الحوثيني 

إلطالق النار وإقناع الحوثيني بقبول خطة السالم التي قدمها 

»جريفيث«، وهذا يجعل دور السلطنة يف الحرب يف اليمن 

حيويًا للسعودية.

ويف حني مل تثمر املفاوضات يف اليمن بعد، فإن استعداد 

النية  إيصال  عىل  وقدرتها  محايد،  كوسيط  للعمل  عامن 

تفيد  أن  ميكن  قيمة  سامت  هي  األطراف،  لجميع  الحسنة 

الرياض للغاية.

ولبناء عالقات أقوى مع عامن، ينبغي للقادة السعوديني 

السلطنة،  يف  الطرفني  تفيد  باستثامرات  القيام  يحاولوا  أن 

إيراداتها الخاصة حتى وهي تساعد  مام يساعد عىل تنويع 

مسقط خالل ركودها االقتصادي.

ألنه  أيضا؛  عميقة  لذلك  الجيوسرتاتيجية  اآلثار  وستكون 

إذا نجح مرشوع ميناء الدقم واتصل بحقول النفط السعودية 

النفط،  شحنات  استقرار  ضامن  فسيتم  أنابيب،  خط  عرب 

وسيكون لدى الدولتني حصة أكرب بكثري يف مستقبل الخليج.

سلطنة عمان تتخذ 
ا 

ً
حالًيا دوًرا رائد

في الوساطة 
بين السعودية 

والحوثيين
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ومثل العوامل الخارجية التي قربت السعودية واإلمارات 

يف  التغيريات  بدأت  الزمان،  من  عقد  من  يقرب  ما  منذ 

أسافني  تشكيل  يف  والدولية  اإلقليمية  السياسية  الجغرافيا 

جديدة بينهام من خالل وضع مصالحهام يف مواجهة بعضها 

البعض.

من منافسني إىل أشّقاء

وعيل مدى أعوام، كانت السعودية والقبائل التي شكلت 

بعضها  تراقب  العرشين  القرن  منتصف  يف  اإلمارات  دولة 

لكن  الربيطاين،  التدخل  بفضل  الحرب  تجنب  وتم  بحذر. 

السعوديني استمروا يف الضغط عىل الحدود اإلماراتية حتى 

تم التنازل عن أراض إماراتية للرياض يف معاهدة جدة عام 

1974، مبا يف ذلك الحدود الربية الوحيدة لدولة اإلمارات مع 

قطر.

وبعد استقالل اإلمارات يف عام 1971، أصبح السعوديون 

مستقبـل الــعــالقـات 
السعودية اإلماراتية 

بعد الخالفات االقتصادية 
واالستراتيجية

المصدر

الرابط

https://bit.ly/36XXYcE

يبدو أن العالقات السعودية اإلماراتية تتهاوى مع بروز املنافسة االقتصادية 

بينها حرب  املنطقة من  القضايا يف  االسرتاتيجية حول عدد من  والخالفات 

اليمن، ولكن األمور ال تتحول نحو رصاع بني معسكرين كام هو الحال يف 

أجزاء مختلفة يف املنطقة، بل هو تحول بعيد عن فرتة التقارب غري املسبوق 

التي ظهرت بعد الربيع العريب يف عام 2011.

كتب: ريان بول 
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املتبادلة  باملصالح  ارتبطوا  حيث  خصومة،  أقل  واإلماراتيون 

يف سوق نفط مستقر، والقلق من التوسع العراقي واإليراين، 

الواليات  إبقاء  إىل  والحاجة  الجهادي،  التمدد  من  والخوف 

املتحدة منخرطة يف أمن املنطقة.

بني  العالقات  تشكيل  يف  مهمة  الشخصيات  وكانت 

البلدين حيث ساعدت الروابط الوثيقة بني الحكام اإلماراتيني 

والسعوديني عىل توطيد وإدارة هذه العالقات.

وتعززت هذه العالقة التعاونية يف العقد األول من القرن 

الحادي والعرشين، حيث صدم الربيع العريب يف عام 2011 

املؤسسات السياسية يف املنطقة، وال سيام دول الخليج العريب 

من  عقود  مدى  عىل  منها  املالكة  العائلة  أفراد  نجا  التي 

واإلسالموية.  والقومية  الشيوعية  من  الوجودية  التهديدات 

امللكيات  لتعزيز  وثيق  بشكل  وأبوظبي  الرياض  وتعاونت 

الشقيقة يف األردن والبحرين اقتصاديا وعسكريا.

وبلغ التعاون السعودي الرمارايت ذروته مع حصار قطر يف 

عام 2017. وكان أحد املطالب اإلماراتية السعودية الرئيسية 

إلنهاء الحصار أن تتخىل الدوحة عن دعم جامعة »اإلخوان 

املسلمون« التي استفادت لفرتة وجيزة من الربيع العريب.

ومع استمرار الشعور بآثار الربيع العريب، وقّعت الواليات 

 ،2015 عام  يف  اإليراين  النووي  االتفاق  عىل  وإيران  املتحدة 

ضوء  مبثابة  واإلماراتيون  السعوديون  اعتربها  صفقة  وهي 

أخرض للتوسع اإليراين يف جميع أنحاء املنطقة.

ويف هذه األثناء، ظهرت قيادة جديدة يف القصور امللكية 

الشيخ »محمد بن زايد«  العهد  أّمن ويل  أبوظبي، حيث  يف 

نحو  الخارجية  سياستها  وغرّي  بالده  عىل  الفعلية  السيطرة 

مسار أكرث تصادمية ومغامرة. ويف الوقت نفسه، أدى الصعود 

عام  يف  سلامن«  بن  »محمد  السعودي  العهد  لويل  الرسيع 

2016 إىل سياسات تعكس عقلية »بن زايد« األمنية. وأطلق 

النفوذ  لتقويض  اليمن  يف  العسكرية  الحملة  مًعا  االثنان 

اإليراين عىل الحدود الجنوبية للمملكة.

اختالف يف الرأي

أصبح من الواضح اآلن أن مثل هذا التقارب بني السعودية 

سياقات  استمرت  طاملا  فقط  يستمر  أن  ميكن  ــارات  واإلم

األمر  وهو  التقارب،  هذا  دفعت  التي  السياسية  الجغرافيا 

الذي تغري خالل الفرتة األخرية.

وقد انتهى تهديد الربيع العريب إىل حد كبري. وبينام ال تزال 

للثورة  املعادية  القوى  آثاره محسوسة يف سوريا وليبيا، فإن 

إما أعادت تأكيد سيطرتها أو انترصت يف بلدان حساسة مثل 

مرص واألردن والبحرين.

بلغ التعاون 
السعودي الرماراتي 
ذروته مع حصار قطر 

في عام 2017 

التقارب بين 
السعودية واإلمارات 

يمكن أن يستمر 
طالما استمرت 

سياقات الجغرافيا 
السياسية

العدد الثامن عشر يوليو 2021 18

شؤون خليجية



بعد  الثورية  املشاعر  تراجعت  السعودية واإلمارات،  ويف 

أن تالشت االحتجاجات الكبرية من قبل الشيعة السعوديني 

تعد  ومل  املعارضة.  ضد  التطهري  حملة  اإلمــارات  وأكملت 

هامش  عىل  إال  البلدين  كال  يف  تظهر  املعارضة  األصــوات 

يف  االحتجاجات  من  بدالً  الهادئة  املحادثات  ويف  اإلنرتنت 

الشوارع أو املباين الحكومية.

يف  انقسام  إىل  للدولة  املناهضة  التحديات  تراجع  وأدى 

اآلراء بني الدولتني حول كيفية التعامل مع قضايا املنطقة ومن 

السعودية  كانت   ،2021 الثاين  يناير/كانون  ويف  قطر.  بينها 

أول من أعلن إنهاء الحصار املفروض عىل قطر، والذي رأت 

غري  مخاطرة  أصبح  أنــه 

أن  بعد  خاصة  ــة  رضوري

األمرييك  الرئيس  خــرس 

ترامب«  »دونالد  السابق 

الرياض  يحمي  كان  الذي 

من االنتقادات بشأن هذه 

الخطوة.

ــارات،  واضــطــرت اإلمـ

حتى  تشري  كانت  التي 

أواخر نوفمرب/ترشين الثاين 

ستواصل  أنها  إىل   2020

عىل  املوافقة  إىل  الحصار، 

التحول.  هذا  عىل  مضض 

ولكن يف حني أن الدوحة لديها اآلن سفري سعودي، فلم يرسل 

اإلماراتيون بعد سفريًا متفرًغا )حتى يف الوقت الذي أقامت 

فيه اإلمارات متثياًل دبلوماسيًا رسيًعا مع إرسائيل(.

واالسرتاتيجية  الجغرافية  الحقائق  بدأت  اليمن،  ويف 

الجديدة يف الظهور. يف البداية، كان اإلماراتيون والسعوديون 

مع  ولكن  الحوثيني.  املتمردين  بدحر  القدر  بنفس  ملتزمني 

كان  اليمني  الرصاع  أن  الواضح  من  أصبح  الحرب،  استمرار 

تكن  ومل  إماراتية.  مشكلة  كونه  من  أكرث  سعودية  مشكلة 

اإلمارات عىل استعداد إلنفاق املزيد من القوات والرثوة يف 

حملة عسكرية لهزمية الحوثيني بشكل كامل.

وبسبب الجغرافيا كان مستوى تهديدات الحوثيني يدفع 

اإلماراتيني للرتكيز عىل تدخل محدود فقط. ويف يونيو/حزيران 

حلفائهم  قلق  أثار  مام  انسحابها  اإلمــارات  أعلنت   ،2019

السعوديني الذين رأوا تحالفهم ينهار. وما يزال التوتر الذي 

سببته هذه الخطوة قامئا.

عامل ما بعد النفط

النظيفة  الطاقة  دعوات  اكتسبت  الدويل،  الصعيد  عىل 

زخاًم كبريا، مام يهدد بتدمري االقتصادات املعتمدة عىل النفط 

يف كل من اإلمارات والسعودية. ودفع ذلك الدولتان للرتكيز 

التنويع  ــادرات  ــب م عــىل 

جلبت  والتي  االقتصادي 

بني  متصاعدا  احتكاكا 

الجانبني. وتأمل السعودية 

يف تقليد منوذج ديب لجذب 

أيًضا  تقرتب  بينام  السياح 

من ولعها بدخول موسوعة 

»جينيس« لألرقام القياسية 

تبني  املثال،  سبيل  )عىل 

السعودية برج جدة والذي 

يف  ــرج  ب أطـــول  سيكون 

من  السبق  وسيأخذ  العامل 

ومع  ديب(.  يف  خليفة  برج 

مناخات ومناطق جذب متشابهة، تجد السعودية نفسها يف 

من  جديدة  فئات  اكتشاف  من  بدالً  ديب  مع  السوق  نفس 

السياح.

وبنية  نقل  مشاريع  تنفيذ  إىل  أيًضا  السعودية  وتسعى 

تحتية جديدة تضعها عىل مسار املنافسة مع اإلمارات بدًءا 

التي ستؤثر عىل حطة  الجديدة  الوطنية  الطريان  من رشكة 

طريان ديب كام تأمل السعودية أن تطيح بجبل عيل باعتباره 

املحور اللوجستي بني آسيا وأوروبا.

ستنهي  أنها  السعودية  أعلنت   ،2021 فرباير/شباط  ويف 

تسعى السعودية إلى 
تنفيذ مشاريع جديدة 

تضعها على مسار 
المنافسة مع اإلمارات



إقليمية  لها مقار  التي ليس  الحكومية مع الرشكات  العقود 

املقار من ديب إىل  تلك  اململكة يف خطوة تستهدف نقل  يف 

اململكة. ويف يوليو/متوز 2021، فرضت الرياض أيًضا تعريفات 

أو مبشاركة  الحرة  املناطق  املنتجة يف  البضائع  جمركية عىل 

عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  سياسية  قــرارات  وهي   - إرسائيل 

عىل  كبري  بشكل  تعتمد  والتي  إلرسائيل  الصديقة  اإلمارات 

اقتصاد املناطق الحرة.

يف املقابل، أثبت اإلماراتيون أيًضا استعدادهم للمواجهة 

لألجانب  الجنسية  عرضوا  فقد  فريدة  سياسات  خالل  من 

متطلبات  أي  وألغوا  عاليا  تأهيال  املؤهلني  واملستثمرين 

إليهم  واألذىك  األفضل  لجذب  محاولة  يف  دينية،  أو  ثقافية 

استعداًدا  أكرث  اإلماراتيون  كان  »أوبك«،  منظمة  ويف  دامئا. 

اإلنتاج  مبستوى  للتمسك  السعوديني  عن  العلني  لالنفصال 

الذي يريدونه وهي خطوة قد تنذر مبفاوضات أكرث انفراًدا 

يف املستقبل.

املزيد من االنقسامات يف املستقبل

السعودية  بني  الخالفات  من  املزيد  املستقبل  ويحمل 

قامت  التي  إرسائيل  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  ــارات  واإلم

لديها  السعودية  أن  وبالرغم  معها.  بالتطبيع  ــارات  اإلم

شخصيات مؤيدة إلرسائيل تحاول تغيري املشاعر العامة لصالح 

التطبيع، تظل الرياض يف عهد امللك »سلامن« ملتزمة مببادرة 

عالنية  تتعاون  أن  املرجح  غري  من  وبالتايل  العربية،  السالم 

مع إرسائيل. وقد تكون التعريفات الجديدة التي استهدفت 

السلع أو الخدمات التي توفرها إرسائيل مجرد بداية ملحاولة 

أكرث علنية من قبل الرياض للحد من مكاسب اإلمارات من 

التطبيع مع إرسائيل.

يف  والسعودية  اإلمارات  بني  العالقات  تتحول  أن  وميكن 

اليمن إىل األسوأ خاصة أن املجلس االنتقايل الجنويب )تدعمه 

اليمن الذي  اإلمارات( يواصل السعي إىل انفصال نهايئ عن 

السابقة  املراحل  ويف  موحًدا.  عليه  الحفاظ  السعودية  تريد 

والحكومة  الجنويب  االنتقايل  املجلس  بني  االشتباكات  من 

التوترات.  لخفض  الوسيط  دور  اإلماراتيون  لعب  اليمنية، 

لكن جوالت جديدة من القتال قد تجعل الصحف السعودية 

دعم  بشكل رصيح  ينتقدون  الرسميني  الدبلوماسيني  وحتى 

اإلمارات للمجلس االنتقايل الجنويب، األمر الذي من شأنه أن 

يزيد من توتر العالقات الدبلوماسية.

الجانبني  املنافسة االقتصادية، يبدو أن كال  أخريًا، يف عامل 

يستعد ملنافسة طويلة األجل. ومن املحتمل أن تقوم كل من 

اإلمارات والسعودية بتغيري السياسات وخلق الحوافز لكسب 

الرشكات والسياح، مع محاولة االستفادة من نقاط الضعف 

النسبية لبعضهام البعض.

ومن املحتمل أيًضا أن يراهن الجانبان عىل مشاريع ذات 

إنفاق كبري تهدف إىل تقويض اقتصادات بعضهم البعض حتى 

لو مل يكن من الواضح بالرضورة الجدوى االقتصادية من هذه 

املشاريع.

وإجامال، ميكن القول إنه بالرغم من العالقات التي تربط 

الرياض  أن  إال  الكربى،  االسرتاتيجية  املسائل  يف  البلدين  بني 

وأبوظبي ستكونان متنافستني يف العقد القادم.
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ما الفرص المتاحة 
أمام الحوار اإليراني 

https://bit.ly/36IMAkOالخليجي؟

المصدر

الرابط

رشوط  بشأن  املفاوضات  تواصلت  أشهر،  مدى  عىل 

املعروفة  الشاملة املشرتكة  العمل  الثانية من خطة  النسخة 

باالتفاق النووي اإليراين. ومع ذلك، فشلت هذه املحادثات 

إيران  مع  املفاوضات  وتأيت  تقدم.  أي  تحقيق  اآلن يف  حتى 

كجزء من انسحاب أوسع من املنطقة تقوم به واشنطن عىل 

املستويني العسكري والسيايس.

وتتامىش املحادثات مع إيران مع التحول األوسع للرئيس 

حيث  األوســط،  الرشق  عن  بعيدا  بايدن«  »جو  األمرييك 

لتلبية  مواردها  لتوظيف  األولوية  واشنطن  تعطي 

املتزايد  وللتوتر  املحلية  االحتياجات 

أن  هذا  يعني  وال  الصني.  مع 

واشنطن تنسحب من الرشق 

األوسط برمته، لكن من الواضح جدا أنها تهدف إىل تقليص 

العداء والعودة إىل الحوار مع إيران.

وتعد أحد العوامل الرئيسية التي متنع إحياء اتفاق 2015 

برسعة هو رغبة اإليرانيني يف التأكد من أن خليفة »بايدن« 

مجليس  يف  الجمهوريون  وأبدى  االتفاقية.  من  ينسحب  لن 

العمل  خطة  إلحياء  الرصيحة  معارضتهم  والشيوخ  النواب 

 ،2024 عام  يف  أحدهم  انتخاب  تم  وإذا  املشرتكة.  الشاملة 

االتفاق  من  ينسحب  أن  املرجح  فمن 

»ترامب«  فعل  كام  الجديد، 

يف  األصيل  االتفاق  مع 

مايو/أيار 2018.

وألن هذه 

كتب: خالد الجابر
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املشكلة ليس لها حل واضح، فلن يتمكن فريق »بايدن« من 

معالجة املخاوف اإليرانية. يف غضون ذلك، أوضحت الواليات 

املتحدة وفرنسا لطهران أنه ال ميكن االستمرار يف التفاوض إىل 

ما النهاية، ما يعني أن واشنطن وباريس قد تنسحبان قريبا 

من املحادثات كليا وتقبالن انهيار االتفاق كحقيقة.

املنظور الخليجي

وبالنسبة لدول الخليج، ال يوجد إجامع واضح حول ما إذا 

كان من الجيد أو السيئ إحياء خطة العمل الشاملة املشرتكة. 

وتوجد آراء متباينة داخل مجلس التعاون الخليجي حول ما 

سيعنيه إحياء االتفاق بالنسبة للمنطقة.

االختالف  هذا  وينسجم 

التعاون  مجلس  تاريخ  مع 

الخليجي. ولطاملا كانت هناك 

خالفات يف السياسة الخارجية 

للدول األعضاء، ال سيام فيام 

يتعلق بإيران.

ـــ4  ــوام ال ــ ــالل األعـ ــ وخ

السعودية  كانت  املاضية، 

تأمل  والبحرين  واإلمـــارات 

»أقىص  سياسة  تؤدي  أن  يف 

إدارة  تبنتها  التي  ضغط« 

»ترامب« إىل انهيار إيران وما 

املقاومة«.  بـ«محور  يعرف 

رفض  حد  إىل  ذهبت  لذلك، 

ووصل  طهران.  مع  انفراجة  إىل  يؤدي  قد  للحوار  عرض  أي 

األمر إىل حد تهديد ويل العهد السعودي »محمد بن سلامن« 

بـ »نقل املعركة إىل داخل إيران«.

لكن مع رحيل »ترامب« وقدوم »بايدن«، اختفى الدعم 

األمرييك غري املرشوط لدول مجلس التعاون الخليجي الثالثة 

ضد إيران، وتغريت األوضاع يف املنطقة.

أهمية  الثالث  الخليجية  العواصم  أدركت  لذلك،  نتيجة 

تغيري لهجتها تجاه طهران، لدرجة أن »بن سلامن« أعرب عن 

الدائرة يف  الحرب  لكن  إيران.  العالقات مع  أمله يف تحسني 

اليمن والهجامت الصاروخية عىل السعودية أثارت شكوكا يف 

إمكانية توصل الجانبني إىل اتفاق أمني.

تحديا  متثل  ــران  إي أن  وقطر  ــامن  وُع الكويت  وتــرى 

جيوسياسيا صعبا لكن ليس بالرضورة تهديدا داخل بلدانهم. 

وعىل العكس من ذلك، تواصل البحرين والسعودية وأبوظبي 

خطري  تهديد  أنها  عىل  الخارجية  طهران  سياسة  إىل  النظر 

لألمن الداخيل لدول مجلس التعاون الخليجي.

إيران النووية ليست أكرب املخاوف

ويف حني أن فكرة حصول إيران عىل سالح نووي عىل املدى 

الطويل هي مصدر قلق كبري 

منطقة  يف  العرب  من  لكثري 

أكرب  ليست  أنها  إال  الخليج، 

مخاوفهم فيام يتعلق بإيران. 

الرئيسية  مخاوفهم  وتتعلق 

طهران  بقدرة  إيــران  بشأن 

املسلحة  الفصائل  دعم  عىل 

فاعلة  جهات  أصبحت  التي 

مستقرة  غري  أجزاء  يف  قوية 

ــعــريب، مبــا يف  مــن الــعــامل ال

لبنان،  يف  الله«  »حزب  ذلك 

ــحــشــد الــشــعــبــي« يف  و«ال

يف  و«الحوثيني«  ــعــراق،  ال

اليمن.

وبالنسبة لبعض الدول الخليجية، كانت النقطة الرئيسية 

الشاملة املشرتكة هي الخوف من أن  العمل  ملعارضة خطة 

يعمل االتفاق عىل »إضفاء الرشعية« عىل إيران داخل النظام 

الدويل، بينام تواصل طهران دعم وكالئها يف الرشق األوسط.

اإليرانية،  األمريكية  املفاوضات  نتيجة  عن  النظر  وبغض 

يجب أن يحاول أعضاء مجلس التعاون الخليجي وإيران إدارة 

توتراتهم بدال من مفاقمتها وسط فرتة تتبنى فيها دول الرشق 

األوسط املزيد من الحوار والرباجامتية والتنازالت يف ما بينها.

فكرة حصول إيران 
على سالح نووي 

مصدر قلق كبير في 
منطقة الخليج
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ويبدو أن هناك إدراكا متزايدا من جانب الرياض أنه ال 

كل  يف  اململكة  لدعم  املتحدة  الواليات  عىل  االعتامد  ميكن 

مواجهاتها مع طهران. وال يتعلق هذا األمر بإدارة »بايدن« 

هجامت  عىل  رد  بأي  القيام  »ترامب«  رفض  فقد  فقط، 

سبتمرب/أيلول 2019 عىل منشآت »أرامكو«.

ويف حني أن االنتصار األخري لـ«إبراهيم رئييس« يف انتخابات 

الرئاسية اإليرانية قد يعرقل إحياء االتفاق النووي، فإن صعود 

رئيس محافظ يف طهران ميكن أن يؤدي إىل دفع الحوار بني 

مجلس التعاون الخليجي وإيران حول القضايا اإلقليمية.

»عيل  األعىل  املرشد  مع  كبري  بشكل  »رئييس«  ويتوافق 

خامنئي« والحرس الثوري والدولة العميقة داخل إيران التي 

تشكل سياستها الخارجية بعيدا عن نظر الجمهور وصندوق 

املشرتكة  الشاملة  العمل  خطة  مفاوضات  وخالل  االقرتاع. 

»حسن  الرئيس  تقويض  إىل  الثوري  الحرس  سعى  األصلية، 

عالقات  تكون  أن  املحتمل  من  حني  يف  وفريقه،  روحــاين« 

الرئيس املقبل مع الحرس الثوري واملؤسسات ااألمنية أفضل 

بكثري.

الخليج األخرى سيكون  ويعني هذا أن السعودية ودول 

يتم  التي  بااللتزامات  الوفاء  قادرة عىل  إيرانية  إدارة  أمامها 

ذلك  يف  مبا  اإليرانية،  السعودية  املحادثات  يف  إليها  التوصل 

تلك التي بدأت يف بغداد يف أبريل/نيسان. لذلك، هناك سبب 

البناء  الرياض وطهران يف  الحذر بشأن نجاح  للتفاؤل  وجيه 

عىل أي حوار بناء يف املستقبل.

فرص الدبلوماسية

الشاملة  العمل  »خطة  من  الجديدة  النسخة  ومــع 

إيران  أو بدونها، ستكون هناك فرصة للحوار مع  املشرتكة« 

اتفاقية عام  إليها  التي مل تتطرق  النووية  القضايا غري  بشأن 

امليليشيات  ورعاية  الباليستية  الصواريخ  ذلك  يف  مبا   ،2015

يف العامل العريب.

جوالت  عن  سينتج  الذي  ما  هو  اآلن  الرئييس  والسؤال 

قالت  وكام  بغداد؟  يف  املستمرة  السعودي  اإليراين  الحوار 

»دينا إسفندياري« من مجموعة األزمات الدولية مؤخرا، فإن 

إيران  أن  يعتقدون  قد  السعوديني  أن  هو  الحقيقي  القلق 

لديها سيطرة عىل الحوثيني أكرث من الواقع الفعيل.

اليمن  يف  الحرب  إنهاء  يف  الحوثيني  رغبة  عدم  ومع 

وافقت  إذا  أمل  خيبة  هناك  تكون  قد  النرص،  تحقيق  دون 

لكن  اليمن،  يف  الحرب  إنهاء  عىل رشوط  وإيران  السعودية 

عجزت طهران عىل إجبار الحوثيني عىل املوافقة عليها.

ومع ذلك، فإن جلسات الحوار لها فائدة يف حد ذاتها. وأدى 

عدم وجود أي حوار مبارش يف أعقاب األزمة الدبلوماسية التي 

اندلعت يف يناير/كانون الثاين 2016 إىل زيادة مخاطر اندالع 

رصاع أكرب يف املنطقة. وبالرغم أن الدبلوماسية لها حدودها 

إال أنه ميكنها تحقيق الكثري عندما تتاح لها فرصة االزدهار.

ويجب عىل إدارة »بايدن« أن تشجع األطراف اإلقليمية، 

الثنائية،  محادثاتهم  مواصلة  عىل  والسعودية،  إيران  خاصة 

بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا. وميكن أن يؤدي أي 

تفاهم بني طهران والرياض مهام كان محدودا إىل خلق فرص 

جديدة للثقة ميكن البناء عليها.

يف  تساعد  التي  الثقة  بناء  بإجراءات  البدء  املفيد  من 

بالحد من  يتعلق  اإلقليمية، ال سيام فيام  التوترات  تخفيف 

تدفق األسلحة يف جميع أنحاء الرشق األوسط.

بني  والخالف  العداء  إىل حجم  بالنظر  األحوال  كافة  ويف 

ستستمر  بينهام  الخطرية  املشاكل  فإن  وإيران،  السعودية 

يف املستقبل املنظور. لكن إذا أمكن بناء قدر من الثقة بني 

إيجاد طرق فعالة إلدارة  للجارتني  الرياض وطهران، فيمكن 

والرشق  البلدين  مصلحة  يف  يصب  مبا  التواترات  واحتواء 

األوسط بشكل عام.
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للحقوق  دعمها  عن  يوليو/متوز   6 يف  السعودية  أعلنت 

املائية لكل من مرص والسودان مع تصاعد أزمة سد النهضة 

امللء  انطالق  من  فقط  واحد  يوم  بعد  ذلك  وجاء  اإلثيويب. 

بني  التوتر  أجواء  تصاعد  يف  تسبب  مام  السد،  لخزان  الثاين 

السعودية وإثيوبيا.

ويف يونيو/حزيران املايض، عاد 40 ألًفا من العاملة الوافدة 

»سياسة  واجهوا  أن  بعد  وطنهم  إىل  السعودية  يف  اإلثيوبية 

سعودية عدائية« تجاه العامل اإلثيوبيني.

ملاذا انحازت السعودية ملرص؟

لتقويض عالقتها  اململكة  استعداد  هناك عامالن يفرّسان 

بإثيوبيا من خالل دعمها العلني ملرص والسودان يف نزاع سد 

النهضة.

األوسع  السعودية  مبدأ  مع  املوقف  هذا  يتامىش  أوال، 

للتضامن العريب خالل أزمات األمن اإلقليمي.

توتر العالقات السعودية 

اإلثيوبيــة بســبب الخــالف 

علــى ســد النيــل
كتب: صامويل راماني
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وقال »عبدالله موىس الطاير«، رئيس مركز مستقبل الخليج 

ومقره لندن إن عضوية السعودية يف جامعة الدول العربية 

تدفعها لالصطفاف مع الدول العربية األخرى، ويتجىل ذلك 

سد  بشأن  الدوحة  اجتامعات  خالل  ملرص  اململكة  دعم  يف 

النهضة وما تاله من رفع القضية إىل مجلس األمن.

بقوة  مييل  السعودي  العام  الرأي  أن  »الطاير«  وأضاف 

لالصطفاف مع مرص يف هذا النزاع.

السد  نزاع  يف  للمملكة  حزًما  أكرث  دور  سيعزز  وثانيا، 

وضعها كضامن لألمن يف البحر األحمر.

الدول  ملجلس  قائدة  أصبحت  السعودية  أن  وبالرغم 

فقد  الثاين 2020،  يناير/كانون  األحمر يف  البحر  املطلة عىل 

اإلثيويب، مام  النزاع املرصي  لعبت دورا محدودا يف معالجة 

زاد من زعزعة استقرار املنطقة بأكملها.

ويف مقابل تراجع الدور السعودي، فقد حاولت اإلمارات 

قطر  استضافت  كام  وإثيوبيا،  والسودان  مرص  بني  التوسط 

مؤخرا اجتامعا لجامعة الدول العربية بشأن نزاع السد.

أن  اململكة  تأمل  رمبا  ــرية،  األخ ترصيحاتها  خالل  من 

تتفوق عىل قطر كداعمة للتضامن العريب يف نزاع السد، ويف 

نفس الوقت تظهر أنها مل تعد تفوض أمن البحر األحمر إىل 

اإلمارات.

وبالرغم أن الدور الدبلومايس السعودي املوسع يف مسألة 

السد مفيد ملكانتها، إال إنه من غري املرجح أن تحايك الرياض 

جهود الوساطة الخاصة باإلمارات.

وقال عضو العائلة املالكة ورجل األعامل السعودي »طالل 

لدور  تسعى  لن  السعودية  إن  »مونيتور«،  ملوقع  الفيصل«، 

وساطة يف نزاع السد إال إذا كانت تعتقد أنه سينجح.

وبالرغم أن اململكة لعبت دورا محوريا يف تسهيل اتفاقية 

السالم بني إثيوبيا وإريرتيا عام 2018، إال أن الرياض لن ينظر 

إليها كوسيط محايد يف نزاع السد وبالتايل ال ميكن أن تلعب 

دورا كبريا كام فعلت بني إثيوبيا و إريرتيا.

إدارة الخالفات

جامعة  إلرشاك  السعودية  جهود  بقوة  إثيوبيا  تعارض 

الدول العربية يف أزمة السد، حيث إنها تعتقد أن نزاع السد 

هو قضية فنية ال ينبغي تدويلها.

الخارجية اإلثيويب »دميييك  ويف 5 يوليو/متوز، كتب وزير 

أدان فيها تدخل جامعة  ميكونن« رسالة إىل مجلس األمن، 

الدول العربية وأكد عىل الفعالية املحتملة الستضافة االتحاد 

األفريقي للمفاوضات الثالثية.

العربية  الدول  جامعة  اإلثيوبية  اإلعالم  وسائل  واتهمت 

االتحاد  لنفوذ  »تقويض  أنه  زعمت  ما  بسبب  بالعنرصية 

األفريقي يف قضية أفريقية«، كام انخرطت يف نرش نظريات 

مؤامرة تدعي أن »العرب يحاولون التحكم يف مصادر املياه يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا الكربى«.

الخالف  رافقت  التي  الالذعة  الخطابات  من  وبالرغم 

املرجح أن يحدث  السد، فمن غري  اإلثيويب بشأن  السعودي 

اضطراب طويل األجل للعالقات السعودية اإلثيوبية.

فقد كانت أول رحلة لرئيس الوزراء اإلثيويب »أيب أحمد« 

خارج إفريقيا إىل السعودية يف مايو/أيار 2018، كام تسارعت 

وترية االستثامرات السعودية يف قطاعات التصنيع والسياحة 

والطاقة منذ تويل »أيب أحمد« السلطة.

ويشري تاريخ العالقات السعودية اإلثيوبية إىل قدرة عىل 

السعودية اصطفت  أن  البلدين. وبالرغم  التوترات بني  كبح 

لوقف  إثيوبيا  بشكل حاسم عىل  تضغط  مل  لكنها  مع مرص 

الرأي العام 
السعودي يميل 

بقوة لالصطفاف مع 
مصر في هذا النزاع
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ملء السد.

واملحلل  اإلثيويب  الصحفي  بوراجو«،  »تيشومي  وقال 

السيايس، ملوقع »مونيتور« إن »بيانات جامعة الدول العربية 

أي مدخالت  القاهرة دون  غالبا يف  تُصاغ  لها حيث  ال وزن 

قادمة من أطراف متعددة«.

مع  تعززت  السعودية  عالقات  أن  »بوراجو«  وأضــاف 

السد،  مسألة  العلني ملرص يف  السعودي  الدعم  بعد  أثيوبيا 

السعودية مؤخرًا، والتي  التي قدمتها  باإلمدادات  واستشهد 

تقدر مباليني الدوالرات، لتخفيف أزمة العملة لدى أثيوبيا.

الخليجية  العالقات  يف  املتخصص  آيات«،  »إدريس  وقال 

األفريقية، إن السعودية مل تستغل مكانتها كرابع أكرب مصدر 

إلثيوبيا وثالث أكرب مستثمر يف االقتصاد اإلثيويب للتأثري عىل 

سلوك إثيوبيا يف قضية السد.

الخارجية  السياسة  قرارات  أن  أيًضا  بالذكر  الجدير  من 

أكرث  مقيدة  كانت  لطاملا  اإلقليمية  األزمات  بشأن  األثيوبية 

من خطاباتها.

وميكن أن نستنبط من تعامل إثيوبيا إزاء النزاع الحدودي 

التي ستتعامل  الطريقة  »الفشقة«،  السودان يف منطقة  مع 

بها إزاء العالقات مع السعودية.

الدراسات  »معهد  خبري  وهو  يوهانس«،  »داويت  وقال 

األمنية اإلفريقي« يف أديس أبابا، إن »إثيوبيا تجنبت بعناية 

فتح جبهة عسكرية جديدة ضد السودان، بالرغم من موقف 

الخرطوم املوايل ملرص بشأن السد والتعديات عىل حدودها«، 

من  وتقلل  معاركها  »ستختار  إثيوبيا  أن  »يوهانس«  وتوقع 

أهمية ميل السعودية ملرص للحفاظ عىل العالقة«.

وعالوة عىل ذلك، فإن رحيل العامل اإلثيوبيني من اململكة 

من غري املرجح أن يخلق احتكاكات دامئة يف العالقة الثنائية، 

وأشار »بوراجو« إىل أن الطرد السابق لـ100 ألف عامل إثيويب 

مل يكن له أي تأثري عىل عالقة الرياض بأديس أبابا، وخلص إىل 

أن السعودية طردت العامل لرتيض الشعب الغاضب، يف حني 

أن انتقاد إثيوبيا للسعودية هي ترصيحات لالستهالك املحيل.

أن  يعتقدان  »الجانبني  أن  »بوراجو«  يرى  لذلك،  ونتيجة 

والدبلوماسية  والتاريخية  واالقتصادية  السياسية  عالقاتهام 

أكرث محورية بكثري من معاملة املهاجرين«.

الثالثة التفاق السالم الذي  ومع اقرتاب الذكرى السنوية 

السعودية  العالقات  فإن  وإريرتيا،  إثيوبيا  بني  عقد يف جدة 

ويف  أحمد«.  »أيب  عهد  يف  لحظاتها  أصعب  تواجه  اإلثيوبية 

املهاجرين  العامل  ومعاملة  السد  حول  الخالفات  أن  حني 

السعودية  تقوم  أن  املرجح  من  إنه  إال  ستستمر،  اإلثيوبيني 

األشهر  التعاون يف  والحفاظ عىل  بتنحية خالفاتهام  وإثيوبيا 

املقبلة.
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األمرييك  واألمنية  اإلسرتاتيجية  الدراسات  مركز  نرش 

ثالث  بني  الناشئ  التحالف  فيه  تناول  تقريًرا  »سرتاتفور« 

دول عربية، هي: األردن، ومرص، والعراق، الفًتا إىل أن هذه 

الثالث ستحقق مكاسَب أمنية  الرشاكة املتبلورة بني الدول 

لصوٍت  املجال  أنها ستفسح  فضاًل عن  دولة،  لكل  وتجارية 

عريب بديل يف منطقة الرشق األوسط األوسع.

وأشار التقرير إىل أن قادة 

قد  ومرص،  واألردن،  العراق، 

يونيو )حزيران(  التقوا يف 27 

محادثات  إلجــراء  بغداد  يف 

أمور  بشأن  املستوى  رفيعة 

تجارية، وإسرتاتيجية، وأمنية. 

ة مــن 
َّ

ــو ــدة المرجـ مــا الفائـ
التحالــف الجديد بين األردن 

ومصــر والعــراق؟

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3ki5U0m
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الدعم  عىل  الثالث  الوسطى  العربية  القوى  هذه  واعتامد 

الجديد.  الثاليث  تحالفها  الخارجي سيحد من رسعة تشكيل 

يف  ستستمر  املشرتكة  والسياسية  االقتصادية  املصالح  لكن 

التهديد  زاد  إذا  وخاصة  تدريجيًّا،  االتفاقية  إقامة  تغذية 

الخاص بالنفوذ اإلقليمي الرتيك واإليراين.

نقطة تحوُّل تاريخية

أعقاب  يف  جاءت  املحادثات  هذه  أن  إىل  التقرير  أملح 

بني وزيري خارجية  ُعِقد  االستعدادات، واجتامع  أشهر من 

املايض،  )آذار(  مارس  يف  ببغداد  والعراق(  )مرص  البلدين 

وشكَّلت املحادثات أيًضا عودة تاريخية ألول رئيس مرصي 

يزور العراق منذ 30 عاًما.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، الذي استضاف اجتامع 27 

التحديد إىل وجود »نقطة تحوُّل تاريخية  يونيو، عىل وجه 

حاسمة« يف كل من الحرب العاملية ضد كوفيد19-، وكذلك 

يف الحرب اإلقليمية ضد اإلرهاب؛ مام أفسح املجال إلنشاء 

أقوى يف  تحقيق عالقات  إىل  إقليمي جديد يسعى  تحالف 

السيايس،  والتعاون  االقتصادية،  الرشاكة  مجاالت:  ثالثة 

والتنسيق األمني واالستخبارايت.

ط يف عالقات أفضل مع  ويحاول العراق من جانبه التوسُّ

ل  الدول األخرى ذات األغلبية العربية لتعزيز قدرته عىل تحمُّ

الضغط املتزايد من جانب إيران، وتركيا بدرجة أقل. وكانت 

الحكومة العراقية املُحرِّك األسايس من أجل تشكيل التحالف 

العريب الجديد. وتوطيد العالقات مع الدول العربية األخرى 

جزء من مساعي السياسيني الُسنَّة لتقليل االعتامد الكبري من 

جانب العراق عىل االقتصاد والنفط اإليرانيني، والذي ميكن 

املفروضة  العقوبات  بسبب  ل  مؤجَّ قرض  مبثابة  يكون  أن 

عىل طهران واملعارضة الغربية لها. عىل سبيل املثال: طالبت 

بأن يقلل من حجم  العراق مراًرا وتكراًرا  املتحدة  الواليات 

عالقاته مع إيران املجاورة. ويعتمد العراق أيًضا عىل تركيا 

يف بعض إمدادات املياه، فضاًل عن التجارة – خاصة يف شامل 

العراق الغني باملوارد، حيث تعمل حكومة إقليم كردستان 

عىل نحو وثيق مع أنقرة لتصدير النفط. 

الكاظمي قد دعا  العراقي مصطفى  الوزراء  وكان رئيس 

بالذكر  ويجدر  يونيو.   27 اجتامع  إىل  ومرص  األردن  قادة 

اعتامد العراق عىل إيران يف ثلث إمدادات الطاقة والكهرباء 

تقريًبا؛ مام أدَّى إىل انقطاع خدمة الكهرباء، وحدوث توترات 

بني بغداد وواشنطن.

تاريخ التحالفات العربية يف القرن العرشين

الدول  من  وتشكَّلت  لها،  مقًرا  القاهرة  من  اتَّخذت 

واألردن،  والعراق،  ولبنان،  وسوريا،  مرص،  وهي  سة،  املُؤسِّ

تزل  ومل  السعودية.  العربية  واململكة  األردن(،  رشق  )ثم 

جامعة الدول العربية قامئة وموجودة حتى اآلن.

1958 | االتحاد العريب الهاشمي

واألردن.  العراق  بني  وتشكَّل  له،  مقًرا  بغداد  من  اتَّخذ 

ثورة 14  العراق النقالب  بعدما تعرض  االتحاد  وانهار هذا 

يوليو )متُّوز( 1958، )انقالب أطاح اململكة العراقية الهاشمية 

الربيطانية،  الرعاية  تحت  األول  فيصل  امللك  أسسها  التي 

وقتل عىل أثره جميع أفراد العائلة العراقية املالكة(.

1961-1958 | الجمهورية العربية املتحدة

اتَّخذت من القاهرة مقًرا لها، وتشكَّلت بني مرص وسوريا. 

لضباط  انتفاضة  النقالب،  سوريا  تعرضت  بعدما  وانهارت 

الجيش السوري يف 28 سبتمرب )كانون األول( 1961.

الحكومة العراقية 
ك  هي الُمحرِّ

األساسي من أجل 
تشكيل التحالف 

العربي الجديد
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1971 | اإلمارات العربية املتحدة

اتَّخذت من أبوظبي مقًرا لها، وتتكون من سبع إمارات 

قامئة  تزل  ومل  ــدة.  واح ــة  ودول واحــد  اتحاد  يف  مستقلة 

وموجودة.

1977-1972 | اتحاد الجمهوريات العربية

لها،  مقرات  ودمشق  وطرابلس،  القاهرة،  من  اتَّخذت 

االتحاد  هذا  وانهار  وسوريا.  وليبيا،  مرص،  بني  وتشكلت 

بسبب انهيار العالقات املرصية الليبية.

1981 | مجلس التعاون الخليجي

اتَّخذ من العاصمة السعودية الرياض مقًرا له، وتشكل بني 

واإلمارات  والكويت، وعامن، وقطر،  والبحرين،  السعودية، 

العربية املتحدة. ومل يزل قامئًا. 

أعداٍء مشرتكني،  التعاون ضد  قلة  أن  التقرير عىل  وأكد 

تركيا  متكِّن  قد  )داعــش(«،  اإلسالمية  الدولة  »تنظيم  مثل 

ه  وإيران من كسب مزيد من النفوذ يف املنطقة، وهو ما تَعدُّ

أن فوىض  التقرير  أضاف  لها.  تهديًدا  العربية  الدول  بعض 

أطلَّت  التي  التشدد  وحالة   ،2011 عام  يف  العريب  الربيع 

برأسها يف السنوات التالية، كانت سبًبا يف ملِّ َشْمل عدد من 

وكذلك  وتركيا،  إيران  ذلك  يف  مبا  مًعا،  اإلقليميني  الخصوم 

الدولة«  »تنظيم  تهديد  أدَّى  كام  والعراق.  ومرص،  األردن، 

الوقت  ويف  املنطقة.  يف  أعمق  أمرييك  عسكري  انتشار  إىل 

البعد  كل  بعيًدا  العاملي  الجهادي  التنظيم  فيه  يقف  الذي 

عن الهزمية، فَقَد تنظيم »داعش« قدرته عىل النمو الرسيع 

وكسب األرايض؛ حيث طوَّرت قوات األمن العراقية والقوات 

اإلقليمية األخرى قدراتها عىل مكافحة اإلرهاب  العسكرية 

تطويًرا أفضل.

الكل يبحث عن مصالحه

واألردنيني  املرصيني  القادة  إفصاح  إىل  التقرير  ه  نــوَّ

والعراقيني جميًعا مؤخًرا عن رغبٍة قوية يف تقليل تركيزهم 

عىل تنظيم الدولة« وحالة التشدد التي انبثقت عن بعض 

األحداث، مثل الحرب األهلية السورية، التي اتَّسمت بعدم 

االستقرار يف العقد األخري بعد الربيع العريب.

ويف هذه األثناء تسعى حكومتا تركيا وإيران إىل تعميق 

الرتكية  العالقات  تكون  وقد  األوسط.  الرشق  يف  رشاكاتهام 

ملرص،  االقتصادي  الصعيد  عىل  مفيدة  األوثــق  اإليرانية 

واألردن، والعراق، ولكنها تشكل خطًرا يتعلق بتآكل النفوذ 

العراق حريص على 
جذب المستثمرين 

اإلقليميين إلى 
أصول النفط والغاز 

الخاصة به

العدد الثامن عشر يوليو 2021 30

شؤون دولية



واضحة  املتحدة  الواليات  وكانت  األوسع.  العريب  اإلقليمي 

بشأن رغبتها يف تقليص بعض االنتشار العسكري يف املنطقة، 

مع  حالًيا  وتتفاوض  الدولة«،  تهديد  بسبب  زاد  والــذي 

الحكومة العراقية عىل جدول زمني لالنسحاب.

وشدد التقرير عىل أن اعتامد األردن، ومرص، والعراق عىل 

واألمنية  االقتصادية  مصالحها  بعض  لتحقيق  خارجية  قوى 

لن يؤدي إىل إبطاء تشكيل تحالفهم فحسب، بل سيحد من 

نطاقه النهايئ. وتعتمد هذه الدول العربية الثالث جميعها 

ل  عىل مساعدات خارجية بطريقة أو بأخرى، وال ميكنها تحمُّ

تكاليف حرق جسور العالقات مع رعاتها األكرث ثراًء. ولهذا 

السبب يهدف تحالفهم الجديد إىل تنويع العالقات فحسب 

وتدفق  التجارية  عالقاتهم  استمرارية  عىل  الحفاظ  مع 

املساعدات.

ال ميكن رفض املساعدات أو االستثامرات

إرسائيل  بعد  تأتيان  واألردن  مرص  أن  التقرير  وأفــاد 

مبارشًة من حيث تلقِّي أكرب قدر من املساعدات األمنية من 

الواليات املتحدة، وليس هناك ما يشري إىل أن ذلك سيتغري 

العسكري  وجودها  تقليص  واشنطن  محاولة  ظل  يف  حتى 

املخاوف  والعراق  واألردن،  تتشاطر مرص،  كام  املنطقة.  يف 

بشأن الهيمنة اإلقليمية لقوى الخليج العريب، مثل: اإلمارات 

التي يسعى  السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية 

كل منهام إىل إقناع العامل العريب بدعم سياساته وأولوياته.

لكن من غري املرجح أن ترفض القاهرة، وعامن، وبغداد، 

أموال االستثامر الخليجية؛ مام مينح الرياض وأبوظبي بعض 

إن  الثالث.  الدول  تلك  حكومات  داخل  السيايس  النفوذ 

واملُثقل  النفط  عىل  املعتمد  الخصوص،  وجه  عىل  العراق، 

األجنبي،  التمويل  رفض  من  ميكِّنه  وضع  يف  ليس  بالديون 

حيث يواجه البلد أزمة مالية متفاقمة.

دول  بني  املتوسطة  للقوى  الناشئ  التحالف  سيوفر  كام 

الخليج العريب األقل ثراًء بعض الرتاجع عند مواجهة اإلمارات 

اللتني  السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية 

استخدمتا ثروتهام يف جهود حثيثة لتتولََّيا قيادة العامل العريب 

استاملة  والرياض  أبوظبي  تحاول  أن  ح  املرجَّ األوسع. ومن 

األقل  عىل  أو  املنطقة،  يف  الرئيسني  العرب  رشكائهم  بعض 

عن  النظر  بغض  بينها،  متنامية  عالقات  أية  من  االستفادة 

مدى قدرتهام عىل إدارة تلك العالقات املزدهرة من عدمها.

فوائد تجارية محتملة

ومرص،  األردن،  بني  األفضل  التنسيق  أن  التقرير  ح  ورجَّ

التحايل  يف  يساعد  أن  ميكن  العراقية  املخابرات  وأجهزة 

عىل تطور أي تهديد عابر للحدود يف املنطقة، كالذي كان 

ميثله »تنظيم الدولة« يف مايض األيام. وتتمتع الدول الثالث 

لقدر  الخضوع  قادرة عىل  أمنية  وقوات  جميعها مبخابرات 

كبري من التدريب الغريب واألمرييك. كام أن العالقات القوية 

بني ثالثة من أقرب الرشكاء األمنيني والدبلوماسيني للواليات 

إضافيًّا  انسحابًا  أن  عىل  أيًضا  واشنطن  ستطمنئ  املتحدة 

للقوات األمريكية يف املستقبل لن يعطل االستقرار اإلقليمي 

تعطياًل كبريًا مبا يتامىش مع أهداف الواليات املتحدة.

هناك  أن  إىل  باإلشارة  تقريره  األمرييك  املركز  واختتم 

بعض الفوائد التجارية املحتملة غري املستغلة بشأن الطاقة 

والعالقات التجارية التي ميكن أن تعود بالنفع املتبادل عىل 

البلدان الثالثة أيًضا. واألردن حريص عىل إعادة التجارة مع 

العراق املجاور، وقد تبخرت تلك التجارة خالل قتال »تنظيم 

الدولة«. وتأمل مرص أيًضا يف االستفادة من عالقات أعمق 

أن  العراقية – خاصًة  الطاقة املرصية ونظرياتها  بني رشكات 

مرص عىل أعتاب تطوير املزيد من احتياطيات النفط والغاز 

يف البحر األبيض املتوسط، كام أن العراق حريص عىل جذب 

املستثمرين اإلقليميني إىل أصول النفط والغاز الخاصة به.
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املتحدة  الواليات  مع  اتفاقية  ملسودة  إيران  رفض  بعد 

إلعادة االنضامم إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة، ازدادت 

االستعداد  من  بالرغم  النووية  املحادثات  فشل  احتاملية 

الذي يظهره الجانبان  ملواصلة املفاوضات.

يصوغ  )الذي  اإليراين  القومي  األمن  مجلس  فقد خلص 

السياسة الخارجية( إىل أن مسودة االتفاق غري متسقة مع 

وفقا  العقوبات«،  لرفع  االسرتاتيجية  العمل  »خطة  قانون 

يف  ربيعي«  »عيل  اإليرانية  الحكومة  باسم  املتحدث  لبيان 

20 يوليو/متوز.

ومل يذكر »ربيعي« املآخذ التي لدى املجلس عىل مسودة 

أن  املتوقع  غري  ومن  عنها.  اإلعالن  يتم  مل  التي  االتفاقية 

تُستأنف املحادثات النووية حتى منتصف أغسطس/آب عىل 

األقل بعد تويل الرئيس اإليراين املنتخب »إبراهيم رئييس«.

االسرتاتيجية  العمل  »خطة  قانون  اإليراين  الربملان  وأقر 

والتي   ،2020 األول  ديسمرب/كانون  يف  العقوبات«  لرفع 

لعام  النووية  باالتفاقية  إيران  التزامات  تخفيض  تتضمن 

2015 حتى يتم رفع العقوبات مبا فيها تلك املتعلقة بالربامج 

العسكرية اإليرانية.

دالالت رفض إيران 
لمسودة إحياء االتفاق 

https://bit.ly/3zDpDM6النووي مع أمريكا

المصدر

الرابط
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ويشري رفض مجلس األمن القومي اإليراين إىل أن طهران 

ستتبنى نهًجا أكرث تشدًدا فيام يتعلق مبطالب إزالة العقوبات 

يف عهد »رئييس«.

قضايا خالفية عالقة

خالفيتني  قضيتني  أكرث  بشأن  اتفاقا  هناك  أن  يبدو  وال 

وهام ما يجب أن تفعله إيران مع بعض أجهزة الطرد املركزي 

األكرث تقدما التي ثبتتها عىل مدار العامني املاضيني، باإلضافة 

إىل العقوبات األمريكية غري املتعلقة بالربنامج النووي مبا يف 

ذلك تلك املفروضة عىل الشخصيات اإليرانية.

إيران بوضع ضامنات من شأنها تعزيز ثقة  كام تطالب 

املؤسسات املالية الدولية يف القطاع املايل اإليراين.

وتضغط الواليات املتحدة عىل إيران لتدمري أجهزة الطرد 

املركزي »IR-4« و »IR-6« و«IR-9« يف محطة نطنز. ويعترب 

يف  املتمثل  املتحدة  الواليات  هدف  لتحقيق  رضوريا  ذلك 

إيراين من  نووي  الالزم إلنتاج سالح  الزمني  الجدول  متديد 

شهرين أو 3 أشهر إىل أكرث من عام.

املركزي  الطرد  أجهزة  تخزين  فإن  إليران،  بالنسبة  أما 

مغادرة  املتحدة  الواليات  حاولت  إذا  خياراتها  من  سيزيد 

االتفاقية النووية مرة أخرى.

األمريكية  العقوبات  جميع  بإزالة  طهران  وتطالب 

املتحدة  الواليات  غــادرت  أن  منذ  املفروضة  الجديدة 

إدراج  ذلك  ويشمل   .2018 مايو/أيار  يف  النووية  االتفاقية 

أبريل/ يف  أجنبية  إرهابية  كمنظمة  اإليراين  الثوري  الحرس 

عىل  املفروضة  األمريكية  العقوبات  وكذلك   ،2019 نيسان 

»رئييس« يف نوفمرب/ترشين األول 2019.

وأشارت الواليات املتحدة إىل أنها عىل استعداد لتعليق 

بعض هذه العقوبات، لكن تعليق تلك املفروضة عىل الحرس 

الثوري عىل وجه الخصوص سيواجه مقاومة محلية كبرية يف 

الواليات املتحدة، خاصة مع استمرار امليليشيات املدعومة 

من الحرس الثوري يف استهداف قواعد القوات األمريكية يف 

العراق.

اختبار صرب واشنطن

ويف حني ما يزال من املحتمل أن يتم التوافق بني الواليات 

األمن  مجلس  اتخذها  التي  الخطوة  فإن  وإيران،  املتحدة 

القومي اإليراين بطلب املزيد من الواليات املتحدة، تعرض 

املفاوضات لخطر االنهيار.

ويبدو أن هناك تقيياًم لدى إيران بقدرتها عىل االستمرار 

 3 من  أكرث  استمرات  )التي  واشنطن  عقوبات  تحمل  يف 

مفاوضات  الترسع يف  إىل  الحاجة  اآلن( دون  سنوات حتى 

إمتام صفقة.

اإليراين  القومي  األمن  مجلس  التقييم  هذا  يدفع  ورمبا 

إىل إعادة التفكري فيام إذا كانت الصفقة رضورية أم ال، ال 

سيام أن املحافظني واملتشددين اإليرانيني قد عززوا سلطتهم 

محليا.

الوضع  فإن  وإرسائيل،  املتحدة  للواليات  بالنسبة  ولكن 

الراهن الذي تزيد فيه إيران التخصيب النووي وتكدس فيه 

قابل  غري  وضع  هو  التخصيب،  عايل  اليورانيوم  من  املزيد 

لالستمرار.

يزداد  فسوف  املحادثات،  توقفت  إذا  أنه  ذلك  ويعني 

أكرث عدوانية، مبا يف ذلك  اتخاذ إرسائيل إلجراءات  احتامل 

العمل العسكري العلني.

كام يقال إن الواليات املتحدة تناقش أيضا خطة لتشديد 

العقوبات عىل تجارة النفط اإليرانية مع الصني، وهي إحدى 

العملة  عىل  للحصول  إيران  لدى  املتبقية  الرئيسية  السبل 

األجنبية.

ولن يزيد هذا فقط من الضغط عىل طهران من خالل 

للواليات  مينح  لكنه  فيينا،  محادثات  توقف  كلفة  رفع 

املتحدة أيًضا خطة طوارئ يف حال انهارت هذه املحادثات.
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دالالت انسحــــاب الصـــدر 
مــن االنتخابات العراقية؟

https://bit.ly/3zDpDM6

المصدر

الرابط

الربملانية  االنتخابات  من  االنسحاب  إعالنه  خالل  من 

»مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  يضع  العراق،  يف  املقبلة 

املقبلة  الحكومة  الستقرار  محتمل  كتهديد  نفسه  الصدر« 

امليليشيات  لحلفاء  األصــوات  من  املزيد  بجمع  ويخاطر 

املدعومة من إيران.

يوليو/متوز   15 يف  متلفز  خطاب  يف  »الصدر«  وأعلن 

األول،  أكتوبر/ترشين  يف  املقررة  االنتخابات  من  انسحابه 

مربرا ذلك برغبته يف »اإنقاذ العراق الذي أحرقه الفاسدون«. 

مقاطعة  أتباعه  من  كبري  عدد  يعلن  مل  الحني،  ذلك  ومنذ 

االنتخابات.

35العدد الثامن عشر يوليو 2021

تحليل سياسي



وفاز تحالف »سائرون« بزعامة »الصدر« بــ54 مقعدا يف 

االنتخابات الربملانية السابقة، وهو أكرب عدد مقاعد حظي به 

أي تحالف يف االنتخابات. وبالنظر إىل حجم كتلة »الصدر«، 

فمن املرجح أن يرتشح العديد من أعضائها، لكن دون تأييد 

رصيح من رجل الدين الشيعي.

ذات  الترشيعية  الهيئات  من  العديد  عكس  وعــىل 

الطابع املطاطي أو املجالس الترشيعية الرمزية لدى جريانه 

اإلقليميني، يتمتع الربملان العراقي بسلطة حقيقية ويؤثر إىل 

حد كبري عىل من يصبح رئيسا للوزراء، وهو أقوى منصب 

سيايس يف البالد.

رأسامله  الحفاظ عىل  »الصدر«  يحاول  أن  املرجح  ومن 

يف  وخاصة  الحكومة  ضد  املتزايد  الغضب  وسط  السيايس 

وأدى  النارصية.  يف  مؤخرا  كبري  مستشفى  حريق  أعقاب 

الشعبي  الغضب  تركيز  إىل  الدامي  يوليو/متوز   12 حريق 

السيايس  النفوذ  بتقويض  والتهديد  العراقية  الحكومة  عىل 

والشعبي للمسؤولني الحاليني بسبب اإلهامل الذي أدى إىل 

وقوع املأساة.

التي  الصحة  الحريق وقع يف ظل وزارة  أن  إىل  وبالنظر 

»الصدر«  رشعية  يهدد  ذلك  فإن  »الصدر«  عليها  يسيطر 

عن  يدافع  »الصدر«  تحالف  أن  بالذكر  وجدير  السياسية. 

يرض  املستشفى  حريق  يجعل  ما  الفساد،  مكافحة  قضايا 

بنفوذه بشدة.

يقل  ال  ما  مقتل  إىل  النارصية  مستشفى  حريق  وأدى 

يف  الطبية  والطواقم  املرىض  من  معظمهم  92 شخصا،  عن 

وحدة عزل »كوفيد19-«، ما أثار احتجاجات واسعة. وأدت 

املأساة األخرية إىل تفاقم اإلحباط العراقي بشأن الحكم غري 

الفعال، بالنظر إىل أنها أعقبت حريقا مميتا مامثال يف أحد 

مستشفيات بغداد يف أبريل/نيسان، والذي من املحتمل أيضا 

أن يكون بسبب إهامل مامثل يخص ضعف البنية التحتية.

ومن املرجح أن يستخدم »الصدر« نفوذه السيايس لدفع 

الخاصة.  أجندته  مع  يتامىش  ما  إىل  املستقبلية  الحكومة 

وسيؤدي االنسحاب من دور سيايس أكرث وضوحا إىل جعل 

الربملانية  الدورة  يف  باملعارضة  شبيها  دورا  يلعب  »الصدر« 

بشعبية  تحظى  بإجراءات  يطالب  أن  املرجح  ومن  املقبلة، 

لدى قاعدته ولكن يصعب عىل الحكومة تحقيقها يف كثري من 

األحيان، مثل اإلجراءات االقتصادية الشعبوية أو اإلصالحات 

الجذرية للوزارات الحكومية.

»الصدر«  صــورة  تأهيل  ــادة  إع يف  ذلك  يساعد  وقد 

»مقتدى الصدر«  
نفسه تهديد محتمل 
الستقرار الحكومة 

المقبلة

من المرجح أن يحاول 
»الصدر« الحفاظ 
على رأسماله 

السياسي وسط 
الغضب المتزايد ضد 

الحكومة
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املقبلة،  للحكومة  هائال  صداعا  سيشكل  لكنه  السياسية، 

بالنظر إىل قدرة »الصدر« عىل تحويل اإلحباطات الشعبية 

إىل احتجاجات كبرية.

وقاد »الصدر« احتجاجات كبرية يف بغداد يف عام 2016، 

ومن املرجح أن يحتفظ بالنفوذ السيايس للقيام بذلك مرة 

أخرى. ويف األعوام الفاصلة، دعا »الصدر« مرارا وتكرارا إىل 

اتخاذ إجراءات إصالحية، لكنه كان أكرث صمتا منذ أن أصبح 

تحالفه األكرب يف الربملان يف عام 2018، ويرجع ذلك جزئيا إىل 

أن انتقاد الحكومة كان يعني انتقاد حلفائه.

إنذارات  »الصدر«  أصدر  السابقة،  االنتخابات  وقبل 

العمل  عن  يرتاجع  أو  سينسحب  بأنه  مامثلة  وتحذيرات 

تكتيك  هو  السياسة  من  االنسحاب  أن  يؤكد  ما  السيايس، 

متكرر استخدمه للحفاظ عىل رأسامله السيايس. ومع ذلك، 

فهذه هي املرة األوىل التي يقوم فيها »الصدر« بذلك بينام 

يسيطر عىل الكتلة األكرب يف الربملان.

وبدون دعمه العلني، قد يعاين أعضاء تحالف »الصدر« 

أكرب  مساحة  يفتح  ما  األول،  أكتوبر/ترشين  انتخابات  يف 

مقاعد  لكسب  إيــران  من  املدعومني  الشيعة  للسياسيني 

ونفوذ سيايس. 

ومن الجدير بالذكر أن ثاين أكرب كتلة يف الربملان هي كتلة 

»فتح«، املتحالفة بشكل وثيق مع امليليشيات املدعومة من 

إيران ويقودها حليف مقرب من الحكومة يف طهران وزعيم 

سابق للميليشيا.

وحظيت امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران بحرية 

تم  أن  منذ  املاضية،  األعــوام  يف  واسع  بشكل  حركتها  يف 

متكينها من قبل الحكومة الفيدرالية ملحاربة تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« إىل جانب القوات الفيدرالية. كام يُعتقد أنها وراء 

التي  املستمرة  والتخويف  واملضايقات  االغتياالت  حمالت 

تستهدف الناشطني اإلصالحيني يف البالد.

وإذا خرس حلفاء »الصدر« بعض املقاعد يف االنتخابات 

املقبلة، فقد يفتح ذلك أيضا مساحة أكرب ملرشحني مستقلني 

ال يتامشون رصاحة مع أي تحالفات قامئة، ما يخلق بعض 

الجديدة.  الحكومة  تشكيل  بشأن  التنبؤ  عىل  القدرة  عدم 

ويف حني أن هؤالء املستقلني قد يشكلون تحالفاتهم الخاصة، 

إال أنهم قد يقعون أيضا تحت سيطرة السياسيني املدعومني 

من إيران.
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»األزمة الصحية العاملية التي كان من املمكن أن تجمع 

املستبدون  الحكام  استغلها  التضامن  من  بروح  البرشية 

السلميني  املعارضني  لقمع  العامل  أنحاء  جميع  يف  والطغاة 

ودحر املكاسب الدميقراطية وتكثيف جهود املراقب«، وفًقا 

لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية.

العامل  أنحاء  جميع  يف  الحكومات  فإن  للتقرير،  ووفقا 

»التي  إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  ، وخاصة يف 

تهيمن عليها أنظمة استبدادية قمعية وفاسدة«، استخدمت 

جائحة كوفيد 19 إلسكات ومضايقة واعتقال قتل املواطنني، 

الذين  األمامية  الخطوط  يف  الصحيني  العاملني  ذلك  يف  مبا 

أشادوا بهم علًنا عىل أنهم أبطال الوباء.

إساءة استخدام السلطة 

وجاء يف مذكرة متهيدية أعدتها أغنيس كاالمار ، املديرة 

الوباء  »زمن  أن  الدولية،  العفو  ملنظمة  الجديدة  العامة 

كــيــــــف عــــززت مـــكافـحــــــة 
كورونـــا االســـتبداد بالعالم؟

كتب: د.محمود المنير   
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من  السلطة،  استخدام  إلســاءة  املدمرة  العواقب  كشف 

الناحية الهيكلية والتاريخية«.

بال رحمة«  الحكومات  »استغلت  التقرير كيف  ويفصل 

الوباء لتعميق الهجامت عىل حقوق اإلنسان وحرية التعبري.

ووفقا للتقرير، فإنه يف بقاع مختلفة من العامل، استخدمت 

السلطات الوباء كذريعة ملنع املظاهرات ضد عنف الدولة 

اإلغالق،  قواعد  تطبيق  ستار  وتحت  السيايس.  القمع  أو 

زميبابوي  يف  املمرضات  عىل  القبض  تم  املثال،  سبيل  عىل 

الحتجاجهن للمطالبة بتحسني رواتبهن وظروف عملهن.

العامل  أنحاء  جميع  يف  »السلطات  أن  التقرير  ويضيف 

أصدرت قوانني تجرم انتقاد الوباء. كام تعرض الصحفيون يف 

دول من بينها فنزويال ومرص والهند وإيران ونيبال والنيجر 

أو  النتقادهم  االعتقال  أو  للمضايقة  الكونغو  وجمهورية 

حتى كتابة تقارير عن تعامل الحكومة مع األزمة الصحية«.

الجزائر  يف  االستبدادية  »األنظمة  أن  التقرير  ويضيف 

جرمت  التي  الطوارئ  حاالت  فرضت  واملغرب  واألردن 

التعبري املرشوع عن الوباء«.

كام »استخدمت إرسائيل الوباء لتوسيع استخدام قدرات 

املراقبة اإللكرتونية التي تستهدف الفلسطينيني عادة لتتبع 

إصابات كوفيد 19«.

متدد النزعة السلطوية يف العامل

مكافحة  إن  األمريكية؛  برس«  »أسوشيتد  وكالة  وقالت 

السلطوية  والنزعة  االستبداد  متدد  من  سارع  كورونا،  وباء 

يف العامل.

 وأشارت إىل أنه عندما كان العامل مشتتا بسبب فريوس 

للدميقراطية يف  مؤيدة  آخر صحيفة  الصني  أغلقت  كورونا، 

بالديكتاتورية،  الربازيل  هونج كونج. ولقد أشادت حكومة 

وخطفت بيالروسيا طائرة ركاب العتقال صحفي.

أن  يعتقدون  والنشطاء  الباحثني  بعض  أن  وأضافت 

عن  بعضها  البلدان  وعزل  العامل  طاقات  استنزف  كورونا، 

بعض، األمر الذي رمبا رسع من زحف االستبداد والتطرف يف 

جميع أنحاء العامل.

من  الربيطاين  اإلخباري  آي  إيست  ميدل  موقع  وحذر 

الفتاكة  كورونا  جائحة  أعظم من  تواجه خطرا  البرشية  أن 

كورونا استنزف 
طاقات العالم وعزل 
البلدان بعضها عن 

بعض
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)كوفيد19-(، أال وهو »فريوس االستبداد«.

وقال حوايل 500 من املوقعني، ومن بينهم أكرث من 60 

الدميقراطية  معهد  أعده  مفتوح  خطاب  يف  سابقا،  زعيام 

مقرا  ستوكهومل  من  يتخذ  الــذي  االنتخابية  واملساعدة 

األزمة  مفاجئ،  أمر غري  االستبدادية، وهو  النظم  “تستغل 

إلسكات املنتقدين وإحكام قبضتها السياسية.

تكافح  دميقراطيا  املنتخبة  الحكومات  بعض  إن  “بل 

حقوق  تقيد  طــوارئ  سلطات  حشد  خالل  من  الجائحة 

القانونية  للقيود  اعتبار  الدولة دون  اإلنسان وتزيد مراقبة 

واإلرشاف الربملاين”.

وقال املركز الدويل للقانون الذي مقره الواليات املتحدة 

ترتاوح من  إجراءات طوارئ  اتخذت  أكرث من 80 دولة  إن 

إىل  القواعد  ينتهكون  من  عىل  والغرامات  التجول  حظر 

املراقبة اإلضافية والرقابة وزيادة السلطات التنفيذية.

كوفيد فرصة الحلم ألي ديكتاتور

واملساعدة  الدميقراطية  ملعهد  العام  األمــني  وقــال 

املعايري  تقليص  هي  العامة  النتيجة  إن  االنتخابية 

الدميقراطية وهو ما يحمل يف طياته تداعيات 

عىل  وكذلك  السياسية  الحرية  عىل 

معالجة  عىل  الحكومات  قدرة 

األزمــــــــة 

والطوارئ الصحية يف املستقبل.

ويقول تريي سينغ، محامي حقوق اإلنسان الكمبودي–

الدولة  يف  الخيانة  تشمل  تهم  إليه  وجهت  الذي  األمرييك 

الواقعة جنوب رشق آسيا التي يزعم أنها دميقراطية، حيث 

يقبع رئيس الوزراء هون سني يف السلطة منذ أكرث من ثالثة 

عقود، أن »كوفيد هو فرصة الحلم ألي ديكتاتور«.

كمبوديا  حكومة  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وتتهم 

دون  السياسيني  املعارضني  لسجن  كغطاء  الوباء  باستخدام 

اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، ووجهت لوائح اتهام إىل 

عرشات ويواجهون محاكامت جامعية.

وقال سينغ؛ إنه عندما يتعلق األمر مبعارضة 

الحكومة، فإن »الخوف من كوفيد يف حد 

ذاته وكسالح سيايس، قد حد بشكل كبري 

أو  تجمع  تشكيل  أجل  من  التنقل  من 

حركة احتجاجية«.

صحية  ــوارئ  ط حالة  أكــرب  وسلمت 

عامة عاملية منذ قرن السلطة، إىل الحكومات 

وقيدت حياة مليارات األشخاص.

جائحة كورونا 
كشفت عورة 
الديمقراطيات 

الغربية وهشاشتها
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مزيد من السلطات للحكام املستبدين

وأوضحت أندريا كيندال تايلور التي تدير برنامج األمن 

عرب املحيط األطليس يف مركز األمن األمرييك الجديد أنه يف 

بداية انتشار الوباء العاملي »ظن العديدون أن هذه األزمة 

ستشكل فرصة، ستوجد تربة خصبة للحكام املستبدين تتيح 

لهم انتزاع املزيد من السلطة« لكن يبدو أن »هذه األزمة 

ستتطور بشكل متباين جداً بني مختلف الدول«.

بيرييني  مارك  ألوروبا  كارنيغي  معهد  يف  الباحث  ورأى 

أن »الوباء يعمل عىل غرار صورة إشعاعية للعامل، فيكشف 

خفي،  وبعضها  معروف  بعضها  داخلية،  ضعف  مكامن 

والعالقات  االقتصادية  والسياسات  السياسية  األنظمة  يف 

الخارجية للعديد من الدول«.

وقال لوك كوبر، الباحث يف كلية لندن لالقتصاد ومؤلف 

والصحية  االقتصادية  املوارد  إن  االستبداد«؛  »عدوى  كتاب 

واالجتامعية الهائلة التي يتم ضخها يف مكافحة الوباء، تعني 

املنافع  وتوزيع  املجتمع  إلدارة  كقوة  عادت  »الدولة  أن 

العامة«.

القيود  تشديد  تم  أنه  إىل  بــرس   أسوشيتد  ــارت  وأش

السياسيني  املعارضني  أو  املدنية  الحريات  عىل  املفروضة 

خالل الوباء يف عدة قارات، الفتة إىل اإلجراءات التي فرضت 

يف دول عدة.

بأن  تقرير  يف  مؤخراً  الدولية  العفو  منظمة  وحــذرت 

وباء  تواجه  الوسطى  وآسيا  الرشقية  ــا  أوروب حكومات 

كوفيد19- بـ«تدابري قمعية وتعسفية ال تحرتم واجباتها عىل 

صعيد حقوق اإلنسان«.

بصورة  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعة  املنظمة  وشددت 

الوسطى  وآسيا  الرشقية  ــا  أوروب »أنظمة  أن  عىل  خاصة 

ملضايقة  مؤخراً  أقــرت  استثنائية  سلطات  استخدمت 

الصحافيني وأشخاص آخرين حاولوا تقاسم معلومات«.

** كورونا كشفت عورة الدميقراطيات

باربييه  كريستوف  الفرنيس  واإلعالمي  الكاتب  ويرى 

للنرش  »فــايــار«  دار  عن  صــدر  ــذي  ال الجديد  كتابه  يف 

عورة  كشفت  كورونا  جائحة  أن  الوباء«  »استبداد  بعنوان 

السلطات  اتخذت  الغربية وهشاشتها حينام  الدميقراطيات 

منذ بداية األزمة قرار إعطاء األفضلية للصحة عىل حساب 

الحرية وأرغمت املواطنني عىل التقيد بنظام ال حياة فيه وال 

احتكاك مع اآلخرين. واعترب بأن ما تشهده فرنسا حاليا هو 

برمته  املجتمع  غاليا  الذي سيؤدي مثنه  االستبداد  نوع من 

مع تفاقم اإلصابات باألزمات النفسية وموجات االكتئاب.

حلقة االستبداد املحكمة بفعل الوباء 

الحكم  أنظمة  وبنية  أركان  رسخ  الوباء  أن  يبدو  فيام 

ليجد  ومتصاعد  الفت  نحو  عىل  واالستبدادية  السلطوية 

السلطة  ألغام  من  بحقوٍل  محاطاً  نفسه  الجديد  الجيل 

وتحوارته  كورونا  فريوس  مكافحة  بدعوى  االستبدادية 

هذه  من  الخروج  اآلن  حتى  األفق  يف  واليلوح   ، املستمرة 

هوى  عىل  جاءت  أنها  يبدو  فيام  التي  املحكمة  الدائرة 

التي  الرشكات  أصحاب  من  واألثرياء  االستبدادية  األنظمة 

تضاعفت ثرواتهم باملليارات من جراء إنتاج أدوات مكافحة 

الوباء . 

بعض الحكومات 
ديمقراطيا تكافح 
الجائحة من خالل 
حشد سلطات 

طوارئ تقيد حقوق 
اإلنسان
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الــوضــع االقــتــصــادي يف 

عامن يتدهور

طلب  أن  األمرييك  املركز  ح  يُوضِّ التقرير  مستهل  يف 

الدويل  النقد  »صندوق  من  الفنية  للمساعدة  ُعامن  سلطنة 

عىل  املتزايد  اعتامدها  بتقليص  البالد  التزام  يُؤكد   »)IMF(

الديون، عىل الرغم من أن االلتزام بذلك مل يزل يتطلب مزيًدا 

اإلنفاق  حجم  عىل  التقشفية  واإلجراءات  التخفيضات،  من 

الصعيد  مدمرة عىل  التي ستكون  الخطوة  الحكومي، وهي 

الشعبي، واالستقرار االجتامعي.

الدويل  النقد  صندوق  عنه  أعلن  ما  إىل  التقرير  وأشار 

ُعامن  أن  )متــوز(  يوليو   6 يف  الدولية(  املالية  )املؤسسة 

يف  الحكومة  ملساعدة  فنية  مساعدة  تقديم  منه  طلبت 

وضع إسرتاتيجية للدين املتوسط األجل، وتنفيذ خطة ناجزة 

لضبط هيكلها املايل العام وتعزيزه. وارتفعت قيمة السندات 

الحكومة العامنية يف يوم 7 يوليو، مدفوعة بانتشار أنباء عن 

طلب الدولة الخليجية من صندوق النقد الدويل هذا الدعم 

الفني.

ومن جانبه أكَّد صندوق النقد الدويل يف بيانه عىل ضعف 

https://bit.ly/3cDLGcQ

المصدر

الرابط

كيف سيساعد صندوق 
النقد الدولي عمان في 

تجاوز أزمتها االقتصادية؟
السبب  فيه  تناول  تقريرًا  واألمنية  اإلسرتاتيجية  للدراسات  األمرييك  نرش مركز »سرتاتفور« 

الدويل تقديم مساعدة فنية يف ظل تزايد حجم  النقد  وراء طلب سلطنة ُعامن من صندوق 

الديون عىل الدولة الخليجية التي ترضرت بشدة يف العام املايض جراء الصدمة املزدوجة لهبوط 

أسعار النفط، وانتشار جائحة فريوس كورونا املستجد.
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الوضع االقتصادي لسلطنة عامن عام 2020، موضًحا أن الناتج 

العام  الفعيل للبالد انكمش بنسبة ٪2.8 يف  املحيل اإلجاميل 

املايض، باإلضافة إىل انكامش إجاميل الناتج املحيل للقطاع غري 

ر بنحو 3.9٪. الهيدروكربوين بنسبة تُقدَّ

لكنه  املنال..  بعيد  أمر  اقتصاديًّا  ُعامن  تعايف 

ممكن!

عامن  سلطنة  يف  املالية  املشاكل  أن  عىل  التقرير  ويُؤكد 

سيكون من الصعب حلها؛ إذ يُعاين اقتصادها من حجم َديْن 

الخاص  القطاع  يواجهها  التي  الصعوبات  إىل  باإلضافة  كبري، 

الناتج  يف  النفطية  غري  ــرادات  اإلي إسهام  لتقليل  البالد  يف 

دول  يف  الَديْن  مستويات  ارتفعت  وقد  اإلجــاميل.  املحيل 

مجلس التعاون الخليجي خالل السنوات األخرية للمساعدة 

التنويع  النفط، ومتويل خطط  إيرادات  انخفاض  تعويض  يف 

االقتصادي.

ويف هذا العام 2021 ستكون نسبة الدين إىل الناتج املحيل 

التعاون  مجلس  دول  يف  نسبة  أعىل  ثاين  ُعامن  يف  اإلجاميل 

عام   79.2٪ من  النسبة  ارتفاع  مع  البحرين،  بعد  الخليجي 

اقتصاديًّا  الجاري. ويُعد تعايف ُعامن  العام  2020 إىل 82.7٪ 

ينكمش  كان  اقتصادها  ألن  خاص؛  نحو  عىل  شاقَّة  مهمة 

قد  مسقط  وكانت  كوفيد19-،  جائحة  قبل  حتى  بالفعل 

بدأت يف الوصول إىل مستويات مرتفعة من الَديْن بعد الركود 

الناجم عن انهيار أسعار النفط عام 2014.

طأمنة املستثمرين

سيقدمها  التي  املساعدات  تؤدي  أن  التقرير  ح  ويُرجِّ

حدة  من  التخفيف  إىل  لُعامن  ــدويل  ال النقد  صندوق 

ولكن  املايل،  التقشف  إجراءات  ضد  الشعبية  االحتجاجات 

ليس إيقافها متاًما. وحتى اآلن مل تناقش ُعامن مع صندوق 

النقد الدويل اتفاقية القرض، لكن ميكنها – من خالل توظيف 

الخربات الفنية التي ميتلكها صندوق النقد الدويل يف التخطيط 

املالية – أن تجد يد العون واملساعدة لجذب  إلسرتاتيجيتها 

الذين  األجانب  املستثمرين  من  النقدية  التدفقات  بعض 

الدويل  النقد  صندوق  أن  إلدراكهم  بالطأمنينة  سيْشعرون 

مستعد لتقديم الدعم.

ويُضيف التقرير أن اتفاقية صندوق النقد الدويل مُيكن أن 

تُؤدي إىل الحصول عىل مساعدات إضافية من الدول املجاورة 

لُعامن يف املنطقة، والتي تشمل اململكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية املتحدة. ومع ذلك يحتاج ضبط األوضاع 

املالية من مسقط إىل تخفيض الدعم املايل، وتقليص فاتورة 

األجور العامة، مع توسيع القاعدة الرضيبية يف البالد.

المشاكل المالية 
في سلطنة عمان 

سيكون من الصعب 
حلها

مسقط وصلت إلى 
مستويات مرتفعة 
ْين بعد انهيار 

َ
من الد

أسعار النفط عام 
2014
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ويف الوقت الذي تُعد فيه هذه اإلجراءات رضورية لخفض 

الُعامنيني  اإلنفاق الحكومي، إال أنها ستُثري انزعاج املواطنني 

بقوتهم  اإلرضار  خــالل  من 

حجم  وتقليص  الــرشائــيــة، 

التقليدي.  الحكومي  الدعم 

فاتورة  تخفيض  وسيكون 

للجدل  مثريًا  العامة  األجور 

عىل نحو خاص بالنظر إىل أن 

عدًدا من الُعامنيني يعتمدون 

الحكومي  التوظيف  عــىل 

لكسب لقمة عيشهم.

غري  احـــتـــجـــاجـــات 

مسبوقة يف مسقط

سرتاتفور  تقرير  ويتوقع 

يف  التضخم  معدل  ارتــفــاع 

ُعامن إىل نسبة ٪3 عام 2021 

مع إدخال »رضيبة القيمة املضافة )VAT(« وزيادة الطلب 

مع تعايف االقتصاد العامين تدريجيًّا من جائحة كوفيد19-.

يف  شهدت  ُعامن  أن  إىل  باإلشارة  تقريره  املركز  ويختتم 

يونيو )حزيران( املايض مظاهرات غري مسبوقة، تظاهَر فيها 

ملطالبة  الُعامنيني  مئات 

عمل  فرص  بتوفري  الحكومة 

الحكومة  أن  وصحيٌح  لهم. 

تــعــامــلــت مع  الــعــامنــيــة 

القوة،  باستخدام  املظاهرات 

الرشطة  قـــوات  ــت  ــاول وح

أيًضا  لكنها  عليها،  السيطرة 

بعض  لتنفيذ  استجابت 

عمل  فرص  وتوفري  املطالب، 

جديدة يف القطاع العام.

تدين  النهج  ويعكس هذا 

الحكومة  تسامح  درجـــة 

الُعامنية يف العاصمة مسقط 

العامة،  االضــطــرابــات  مــع 

ورغبتها يف إبقاء فاتورة رواتب القطاع العام أعىل من الحد 

الذي تريده الحكومة؛ من أجل ضامن االستقرار االجتامعي.

من المتوقع ارتفاع 
معدل التضخم في 
مان إلى نسبة 3٪ 

ُ
ع

عام 2021
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املتوقع أن تجني  من 

رشكة األدوية »فايزر« ما 

يصل إىل 26 مليار دوالر 

جنيه  مليار   18( أمرييك 

السنة  هذه  إسرتليني( 

لقاح  بيع  ــاح  أربـ مــن 

طّورته.  الذي  كوفيد19- 

ويبدو أن أرباح الربع األول من سنة 2021 أعىل بنسبة 44 

باملئة مقارنة بسنة 2020.

وباملثل، تتوقع رشكة مودرنا أن تحقق 18.4 مليار دوالر 

أمرييك )13 مليار جنيه إسرتليني(، وأن تسجل أول ربح لها 

عىل اإلطالق هذه السنة. وقد دفع هذا البعض إىل التساؤل 

عام إذا كان من الصواب لرشكات األدوية الكربى االستفادة 

املنافسني  التزامات  - خاصة يف ظل  الوباء  بشكل فعال من 

عىل  لقاحاتهم  لبيع  وأسرتازينيكا  جونسون  آند  جونسون 

أساس غري ربحي.

من الناحية األخالقية، قد يعتقد املرء أن مثل هذه املبالغ 

الطائلة غري مقبولة يف وقت شهدت فيه العديد من القطاعات 

- مثل الفنون والضيافة وتجارة التجزئة والسفر - نكسة كبرية 

جراء عمليات اإلغالق والقيود االجتامعية. ومن ناحية أخرى، 

لمـــاذا تتحمـــل شـــركات األدويـــة 
الكبــــــرى مسؤوليـــــــة تحقيـــق 

ـــاء؟ ـــح مـــن الوب الرب

https://bit.ly/3xzuhKK

المصدر
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ميكن القول إنه من مسؤولية رشكات األدوية مهنيا واجتامعيا 

تحقيق الربح من أجل تزويد العامل باللقاحات. وحتى قانون 

الرشكات يدعم هذه املقاربة. 

ي الحقيقة، ال ميكن إنكار الجدل طويلة األمد يف األبحاث 

البعض  يرى  املجال.  هذا  يف  بالرشكات  الخاصة  القانونية 

الرشكة عىل أنها آلة لتوليد األرباح للمساهمني، بينام يعتقد 

البعض اآلخر أنه إىل جانب حقيقة أن تحقيق الربح يعد هدفا 

مؤسسيا رضوريا فإنه عىل عاتق الرشكة أيضا مسؤوليات تجاه 

موظفيها، والبيئة، ومجتمعها املحيل والعامل ككل. 

ذلك  يفعلون  األخرية  النظر  وجهة  يتبنون  الذين  أولئك 

مدعومة  رشكاتهم  ألن  جزئيًا 

 - العام«  »القانون  مبامرسات 

الذي يشمل اململكة املتحدة 

املتحدة  والواليات  وأيرلندا 

تعترب  حيث  وأسرتاليا  وكندا 

قرارات املحاكم العليا مصادر 

قانونية وهي ملزمة للمحاكم 

األخرى - الذي يعود تاريخه 

إىل القرن التاسع عرش. وهذا 

النهج يعرتف باملؤسسة ككيان 

منفصل عن مساهميها.

تسلك  أن  املــألــوف  مــن 

األرخص  الطريق  الرشكات 

لتأمني أرباحها النهائية

أمام  الرشكة  مسؤولية  بشأن  املذكورة  النظر  وجهة  تعد 

مساهميها صحيحة من الناحية القانونية، وينطبق األمر ذاته 

عىل املسؤولية االجتامعية التي تقتيض إدراك العواقب طويلة 

بعني  تأخذ  فهي  الثمن«.  كان  مهام  »الربح  لعقلية  املدى 

االعتبار الجانب اإلنساين من األعامل، مثل التأثري عىل العامل 

واالستعانة مبصادر  املصانع  إغالق  املحلية عند  واملجتمعات 

ما  )وغالبا  أقل  فيها  األجور  كلفة  أماكن  لإلنتاج يف  خارجية 

تكون أقل تنظياًم(.

إن هذه النظرة ملا يجب أن تكون عليه الرشكة ال تنفي 

الدور األسايس للمساهمني يف توفري رأس املال لتمويل األبحاث 

باهظة الثمن وتطوير املنتجات األساسية. ويف نفس الوقت، 

يقدمون  الذين  للموظفني  األخرى  األساسية  باألدوار  تعرتف 

مواهبهم وعملهم، واملجتمع الذي يوفر بدوره الطلب عىل 

السلع والخدمات.

بالنظر إىل أن الرشكة ال ميكنها أن تعمل دون أن يلعب كل 

املصالح وغريها يجب  فإن كل هذه  صاحب مصلحة دوره، 

ما  هذا  أن  ويبدو  القرار.  صنع  عملية  من  جزًءا  تشكل  أن 

ليكون  األمر  هذا  كان  بالتأكيد  ومودرنا.  فايزر  فعلته رشكة 

اختارت  لو  للقلق  إثارة  أكرث 

فرق اإلدارة الخاصة بها عدم 

كوفيد19-  لقاح  عىل  العمل 

املالية  التكاليف  بسبب 

السيئة  والسمعة  الضخمة، 

التي ستتبعها حتام إذا باءت 

محاوالتهم بالفشل.

املألوف  من  الواقع،  يف 

الطريق  الرشكات  تسلك  أن 

أرباحها  لتأمني  ــص  األرخـ

يجادل  أن  ميكن  النهائية. 

يف  كبري  تنفيذي  مــســؤول 

إحــدى رشكــات األدويـــة - 

تجاهل  بأن   - رشعي  بشكل 

الخانقة  الخارجية  العوامل  جميع  وتجنب  عاملية،  جائحة 

املرتبطة بتطوير لقاح جديد بالكامل، قد يكون الخيار األكرث 

أمانًا. لكن رشكة فايزر، عىل سبيل املثال، مل تتخذ هذا املسار، 

الفوائد  ذلك  يف  مبا  املؤثرة  املختلفة  العوامل  راجعت  بل 

املجتمعية للقاح كوفيد19-، واملخاطر التجارية املرتبطة مبثل 

هذا االستثامر، وبالطبع فرصة زيادة األرباح.

املخاطر واملكاسب

»بيونتيك«(  )ورشيكها  وفايزر  مودرنا  رشكتا  اتخذت 

من المألوف أن 
تسلك الشركات 
الطريق األرخص 
لتأمين أرباحها 
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إجراءاتهام وفقا ملا متليه أطر قانون الرشكات يف البلدان التي 

تنشط فيها. 

يف الواليات املتحدة، حيث يقع مقر رشكتي فايزر ومودرنا، 

مسؤوليات  عاتقها  عىل  الرشكات  بأن  العليا  املحكمة  أقرت 

سنت  ذلك،  عىل  عالوة  الربح.  وراء  السعي  مجرد  تتجاوز 

اإلدارة«،  مجالس  »قوانني  بـ  يسمى  ما  الواليات  معظم 

أو  االعتبار »أي  تأخذ بعني  أن  اإلدارة ميكن  أن  التي توضح 

املساهمون   - الرشكة  بإجراءات  املتأثرة  املجموعات«  كل 

واملوظفون، وحتى املجتمع عىل نطاق أوسع.

بيوأنتك،  موطن  أملانيا،  اتخذته  الذي  املسار  نفس  وهو 

التي طورت لقاح فايزر ألول مرة. فهي تفرض االلتزام الواسع 

لإلدارة يف الرشكات األملانية بخدمة »مصالح الرشكة«. ورغم 

أن  عموما  املقبول  من  أنه  إال  املصالح،  هذه  تعريف  عدم 

تشمل مصالح املجتمع.

إن رشكات األدوية ليست مخطئة بشأن السعي لتحقيق 

الرضر  تجاهل  هو  ليكون خطأً  كان  وما  الوباء.  األرباح من 

كوفيد19-  خلّفه  الذي  والواسع  الواضح  العاملي  االجتامعي 

والرتكيز بدالً من ذلك عىل املخاطر املالية والسمعة السيئة 

املحتملة لتطوير لقاح للعامل. بدال من ذلك، ترصّفوا وفقا ملا 

يتطلبه قانون الرشكات - وما يجب أن تفعله كل رشكة. إنه 

إقرار مبساهمة كل طرف يف الرشكة - املساهمون واملوظفون 

واملوردون واملجتمع - ومكافأتهم وفًقا لذلك، سواء كان ذلك 

مبكاسب مالية أو طبية.
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زيادة  عىل  »أوبــك+«  دول  وافقت  يوليو/متوز،   19 يف 

إنتاجها من النفط لخفض أسعار النفط وتحقيق االستقرار يف 

السوق العاملية. وكان الهدف النهايئ هو استعادة إنتاج النفط 

إىل معدالت ما قبل الوباء بحلول سبتمرب/أيلول 2022، والذي 

تم خفضه بنحو 10 ماليني برميل يوميا العام املايض بسبب 

القيود العاملية وتعطل األنشطة االقتصادية.

»أوبك+«،  داخل  املواجهة  من  أسابيع  بعد  القرار  وجاء 

ــارات.  واإلم السعودية  بني  عادي  غري  خالفا  شهدت  التي 

وليست هذه هي املرة األوىل التي تظهر فيها الخالفات بني 

الحليفني، األمر الذي عزز فرصة بث الشائعات حول صالبة 

محور »الرياض-أبو ظبي« التقليدي.

مصدر  هو  النفط  إنتاج  ليس  الواقع،  ويف 

الخالف الوحيد بني الحليفني؛ فالحرب يف اليمن 

واملنافسة االقتصادية بينهام تتسبب أيضا يف 

يتعلق  وفيام  احتكاكات.  حــدوث 

باليمن، فإن دعم الرياض وأبوظبي لفصائل مختلفة يقوض 

»اتفاق الرياض« الذي كان محاولة لتوحيد الفصائل الجنوبية 

الجبهة  عىل  نفسه،  الوقت  ويف  واحــدة.  حكومة  ظل  يف 

الخليجيتني  الدولتني  بني  التنافس  يكون  قد  االقتصادية، 

سيناريو محتمال حيث تتعامل السعودية واإلمارات، وكذلك 

اقتصادات الخليج األخرى، مع إصالحات هيكلية تهدف إىل 

التنويع االقتصادي لتقليل اعتامدهام عىل صادرات النفط.

العديد  يف  التنافس  إىل  البلدين  الخطط  هذه  وتدفع 

من املجاالت االسرتاتيجية، مثل صناعة الطريان، ما قد يزيد 

الخليجي مع  التعاون  التامسك بني دول مجلس  تعقيد  من 

تداعيات خطرية عىل املنطقة.

ليس فقط التنافس السيايس

التوترات  إىل  املتباينة  االقتصادية  املصالح  وتضيف 

يف  الحرب  املثال  سبيل  عىل  الثنائية،  عالقتهام  يف  السياسية 

اليمن واتفاقات التطبيع والخالف حول قطر. ومتلك اإلمارات 

ما وراء أوبك.. 
سباق التنويع بين 

https://bit.ly/3eS0KnZالسعودية واإلمارات

المصدر
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ثروات نفطية أكرب للفرد الواحد، وهي أكرث تقدما يف تنويع 

اقتصادها وميكنها االعتامد عىل اإليرادات من صناديق الرثوة 

السيادية الراسخة.

من  بكثري  أكرب  عدد  السعودية  لدى  أخرى،  ناحية  ومن 

الصناديق  عىل  جديدة  وهي  احتياجاتها،  لتلبية  السكان 

العاملي  الطلب  ذروة  اقرتاب  ومع  التنويع.  ولعبة  السيادية 

عىل النفط بحلول منتصف الثالثينيات من القرن الحايل، فإن 

النفطية،  احتياطياتها  أمرها الستثامر  اإلمارات يف عجلة من 

بينام تفضل السعودية تأجيل ذلك.

السعودية  قيام  مع  االقتصادية  املنافسة  واشتدت 

باالستثامر يف مشاريع شبيهة للخدمات اللوجستية والطريان 

بها ديب، ومحاولتها جذب  تتميز  التي  والعقارات  والسياحة 

املقار اإلقليمية للرشكات الدولية إىل الرياض.

قدرة كال االقتصاديني عىل االستفادة من التنافس

ولطاملا كانت اإلمارات املستفيد األسايس من بيئة األعامل 

ولتسأل  عقود.  مدى  عىل  السعودية  يف  الصعبة  االجتامعية 

اإلقليمي  سوقهم  عن  اإلمارات  يف  األعامل  ورجال  الرشكات 

طريان  رحالت  وتحيك  السعودية.  معظمهم  وسيذكر  األهم، 

اإلمارات مساء الخميس من الرياض إىل ديب القصة.

ومتتلئ تلك الطائرات باملحامني واملستشارين واملستثمرين، 

اإلقليمية  مقار رشكاتهم  إىل  طريقهم  يكونون يف  وجميعهم 

اقرتاب  ومع  عائالتهم.  مع  األسبوع  نهاية  عطلة  قضاء  بعد 

السعودية من تحقيق »رؤية 2030«، يجب أن نتوقع املزيد 

من التوتر التنافيس بينها وبني اإلمارات.

وليس بالرضورة أن يكون هذا سلبيا طاملا يدرك كال البلدان 

االقتصاديني  لكال  وميكن  صفر.  محصلتها  لعبة  ليست  أنها 

االستفادة من اقتصاد إقليمي أكرث انفتاحا وديناميكية.

التعاون مستمر رغم الخالفات

أو غري  السعودية واإلمارات جديدا  الخالف بني  يعد  وال 

الخليجي يف املايض  التعاون  مألوف. واختلفت دول مجلس 

حول قضايا مختلفة. ومن املرجح أن تزداد املنافسة مع سري 

دول املنطقة يف مسارات مامثلة لتنفيذ خطط التنويع ما بعد 

النفط. وبينام أبرز الخالف األخري هذا االتجاه، إال أنه ال يعني 

األعضاء  الدول  بني  دامئا  موجودا  كان  الذي  التعاون  انهيار 

يف مجلس التعاون الخليجي يف مختلف املجاالت وبدرجات 

متفاوتة.

وسوف يستمر االقتصاد يف كونه أحد املحددات الرئيسية 

للتطورات يف املنطقة، مبا يف ذلك العالقات بني دول مجلس 

التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن املصالح املشرتكة ستضمن 

من  بالرغم  حالها  عىل  الخليج  دول  بني  العالقات  بقاء 

ليس إنتاج النفط هو 
مصدر الخالف الوحيد 

بين الحليفين

الخطط الطموحة 
تدفع البلدين إلى 

التنافس في 
العديد من المجاالت 

االستراتيجية
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الخالفات واملنافسة املتزايدة.

الصدع السعودي اإلمارايت يفيد الحوثيني

بخري  اإلمارايت  السعودي  التنافس  ظهور  عودة  تبرش  وال 

لليمن. وال تزال عدن والعديد من املدن واملحافظات الجنوبية 

منقسمة داخليا بني الجامعات املسلحة املتنافسة، أي القوات 

اليمنية املوالية للسعودية والداعمة للرئيس »عبدربه منصور 

الذين  لإلمارات  املوالني  اليمنيني  االنفصاليني  ضد  هادي« 

يدعمون املجلس االنتقايل الجنويب.

الجديد  اإلمارايت  السعودي  الصدع  يخاطر  أخرى،  ومرة 

لـ«اتفاق  األمني  امللحق  ألن  عسكرية،  اشتباكات  بإشعال 

الرياض« مل ينفذ بعد. أو عىل األقل، ميكن أن يخلق املزيد 

من العقبات عىل الطريق نحو تقاسم السلطة.

عىل  سلبا  املنافسة  تؤثر  أن  ميكن  الحالتني،  كلتا  ويف 

املؤسسية،  القدرة  حيث  من  دوليا  بها  املعرتف  الحكومة 

والقوة اإلقليمية، والصوت الدبلومايس. وعىل هذا النحو، فإن 

الصدع السعودي اإلمارايت لن يفيد سوى الحوثيني وحدهم.

السيطرة  خــارج  اإلمـــارايت  السعودي  الخالف 

األمريكية

وليس للواليات املتحدة دور كبري يف إدارة أو حل التوتر 

بني  الخالفات  وتعد  اإلماراتية.  السعودية  العالقة  يف  الحايل 

تتمتع هذه  ذلك،  ما. ومع  إىل حد  شائعا  أمرا  الخليج  دول 

البلدان بعالقات طويلة ووثيقة وقادرة عىل حل خالفاتها عند 

ظهورها.

واالحتكاك الحايل هو نتيجة طبيعية بعد الخالفات حول 

كيفية تعديل نهج السياسة املوحدة سابقا يف املنطقة، وكذلك 

اقتصاديا. ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة  املدفوعة  املنافسة 

يف أن يتطور الخالف إىل أي يشء يشبه حصار قطر الذي تم 

إنهاؤه مؤخرا.

لبعضهام  حليفني  أقرب  واإلمــارات  السعودية  تزال  وال 

ال  األمد  طويل  الخالف  أن  بالتأكيد  يدركان  وهام  البعض، 

يخدم مصالح أي منهام.

51العدد السابع عشر يونيو 2021

شؤون اقتصادية



وعي استراتيجي



أبعاد الفكر االسرتاتيجي

– القصد االسرتاتيجي: حيث يفيض إىل الرتكيز واالبتعاد 

عن العشوائية، يف حني إنه يسمح لألفراد يف املنظمة باستخدام 

طاقاتم بشكل إيجايب وفعال وذلك من أجل تحقيق اهداف 

التي  للمدراء  املستقبلية  التطلعات  به  ويقصد  املؤسسة، 

تحدد طبيعة األعامل املستقبلية للمنظمة، واملركز الذي تريد 

الوصول إليه يف السوق من خالل البيئة التي تعمل بها.

التفكري يف  إن عملية  املناسب:  الوقت  التفكري يف   –

الوقت املناسب من األمور املهمة التي تعمل عىل سد الفجوة 

بني واقعية الحارض الذي تعيشه املنظمة والقصد املستقبيل 

الذي تسعى لتحقيقه، حيث ان الفكر االسرتاتيجي ال ينحرص 

يف املواد واالمكانات الحالية للمؤسسة، وإنها يتضمن التفكري 

يف املستقبل وتوقعات تغيري هذه االمكانات.

– التفكري الفريص: ويعتمد عىل انتهاز الفرص املتاحة 

أو التي ميكن أن تكون متاحة أثناء الحملة، واستغاللها بشكل 

وهو  األسايس  الهدف  وتحقيق  الحملة  أداء  لتحسيني  جيد 

أبعاد الفكر االستراتيجي

إن الفكر االسرتاتيجي يف عاملنا أمرًا متغري عىل قدر كبري من األهمية إذا أردنا ان تكون أعاملنا متميزة يجب أن يتوىل التخطيط 

لها الشخص القادر عىل التفكري باسرتاتيجية ناجحة، حيث يهدف الفكر االسرتاتيجي إىل تحقيق التوازن يف مكونات االسرتاتيجية، 

ولذلك ينبغي إدراك التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات والرشكات التي تسعى إىل تحقيق النجاح.

الكاتب: د.محمود المنير   
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نجاح املؤسسة.

– التفكري االبداعي: وهو عملية تساعد الفرد عىل أن 

والتغيريات  النقص  باملشكالت، وجوانب  أكرث تحسًسا  يكون 

التي ميكن أن تطرأ يف مجال املعلومات، واختالف االنسجام، 

والتنبؤ  املؤسسة،  تواجه  أن  ميكن  التي  الصعوبات  وتحديد 

إىل  الوصول  أجل  من  لها  فرضية  حول  ووضع  باملشكالت 

وبطريق  انفتاًحا  أكرث  بشكل  التفكري  فهو  املطلوبة،  النتيجة 

العملية  فهو  للمشكلة،  حل  من  أكرث  لتوليد  معتادة،  غري 

والرؤى  األفكار  إىل  للوصول  الفرد  يستخدمها  التي  الذهنية 

الجديدة.

خصائص الفكر االسرتاتيجي.

– تفكري افرتاقي أو تباعدي وذلك النه يعتمد عىل اإلبداع 

واالبتكار يف البحث عن أفكار جديدة، أو اكتشاف تطبيقات 

للتخيل  عادية  غري  قــدرات  إىل  يحتاج  حيث  مستحدثة، 

والتصور وإدراك معني األشياء واملفاهيم وعالقاتها ببعض.

واالستبصار  اإلدارك  عىل  يعتمد  تركيبي  تفكري  وهو   –

الستحضار الصور البعيدة ورسم املالمح املستقبلية لألحدث 

قبل وقوعها.

الرؤية  عىل  العتامده  وذلك  منظم  كيل  تفكري  يعد   –

الشمولية للعامل املحيط.

– يعترب الفكر االسرتاتيجي فكر تفاؤيل وإنساين حيث إنه 

العامل  اخرتاق  عىل  الفعلية  وطاقاته  اإلنسان  بقدرات  يؤمن 

لذلك  أحداث،  من  سيقع  ما  باحتامالت  والتنبؤ  املجهول، 

يشرتط توظيف املعرفة املتاحة للمشاركة يف صناعة املستقبل.

املنافسني،  بني  الرصاع  عىل  يعتمد  تنافيس  تفكري  هو   –

ويؤمن بأن النجاح ألصحاب العقول الذكية وأصحاب البصرية 

ممن يسبقون اآلخرين يف اكتشاف األفكار، و تكمن أهمية 

التنافس يف وجود عنرص املخاطرة الذي يدفع أصحاب التفكري 

االسرتاتيجي إىل مواصلة التفكري بكل ما هو جديد.

– كام أن الفكر االسرتاتيجي هو تفكري تطويري أكرث منه 

ليستمد منه صورة  املستقبل  يبدأ من  كونه إصالحي حيث 

الحارض، فهو تفكري استباقي ومتعدد الرؤى والزوايا.

مبادىء الفكر االسرتاتيجي الفعال

1. التفكري االسرتاتيجي وسيلة وليس غاية.

2. هو عملية تتطلب التزام القيادة.

3. الفكر االسرتاتيجي يتطلب توسيع املشاركة.

4. هو عملية ديناميكية مرنة وليست منتظمة او مستقرة.

يذكر أن التخطيط االسرتاتيجي يختلف متاًما عن التفكري 

االسرتاتيجي، فالتخطيط هو عملية تحليلية بينام التفكري هو 

أن  ويجب  بينهم،  الخلط  يجب  ال  لذلك  للبصرية،  معالجة 

تراعى كل منهم عىل حدا بطرق تنظيمها الصحيحة.
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التفكير االستراتيجي 
في تنظيم الوقت.. 

الفكر والقيادة

مهام كان املنظور الذي ستنظر إىل مسألة الوقت من خالله 

فإنك ستخرج باستنتاج أسايس هو أن التفكري االسرتاتيجي يف 

تنظيم الوقت أمر محتم، ال بل إن العالقة بينهام جد عميقة؛ 

فمن مل يستطع التفكري عىل نحو اسرتاتيجي جيد وفاعل فلن 

لن يستطيع إدارة وتنظيم وقته.

واألسوأ أن اليوم تلك األربع وعرشون ساعة التي منلكها 

السبل،  بك  نفسه، وستتفرق  تلقاء  جميًعا سوف يسري من 

دون أن تتمكن من أن تكون سيد وقتك، أو تدير يومك.

بعدين؛  ذو  الوقت  تنظيم  يف  االسرتاتيجي  فالتفكري  إًذا 

فهو رشط تأسييس ورضورة؛ إذ ال تنظيم جيد للوقت دون 

تفكري اسرتاتيجي، كام أنه )وهذا هو البعد الثاين للمسألة( 

الوجه الثاين لتنظيم الوقت؛ فهام مرتبطان عىل نحو صميمي 

وال ينفصامن.

الباحثني  من  كثري  إليه  َخلُص  الذي  التأسيس  هذا  وقاد 

والدارسني إىل الدفع بكون التفكري االسرتاتيجي _مبا يشتمل 

بل  للقيادة،  أسايس  رشط  وخالفه_  وقت  تنظيم  من  عليه 

ذهبوا إىل أبعد من ذلك، فزعموا أن قائًدا جيًدا لن يكون 

كذلك من دون القدرة عىل إدارة وقته بشكل فاعل ومنتج.

التفكري االسرتاتيجي يف تنظيم الوقت

تعينك  نصائح  عدة  ييل  فيام  األعــامل«  »رواد  ويرصد 

إعداد وحدة الدراسات
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عىل التفكري االسرتاتيجي يف تنظيم الوقت، وذلك عىل النحو 

التايل..

ابدأ بالخطة ال العمل

إنجاز  يف  أنت  وتفكر  األشياء،  من  بالكثري  رأسك  تعج 

العديد من املهام، ولديك أهداف وطموحات، لكن الترصف 

أبًدا، ال  األمثل حيال وضع كهذا أال تنطلق من دون خطة 

تستسلم لذاك الحامس األويّل، وإمنا، عوًضا عن ذلك، كرس 

حامسك يف وضع وصناعة خطة تضمن لك تحقيق أهدافك 

وطموحاتك.

الهدف  صنع  منحيني:  عىل  يفكر  االسرتاتيجي  القائد 

وتحديده، وإيضاح طرق إنجازه وتحقيقه، عليك أن تفعل 

األمر ذاته إن أردت حًقا أن تفهم ماهية التفكري االسرتاتيجي 

يف تنظيم الوقت، واألهم أن تدير أيامك بشكل جيد، وأن 

متيس أكرث إنجاًزا.

خذ زمام املبادرة

رصت  بل  واضحة،  أهداف  لديك  أمست  أن  بعد  اآلن 

عليك سوى شق  ما  وتحقيقها،  إليها  الوصول  كيفية  تعرف 

الخطوة  هذه  أن  صحيح  والعمل.  هدفك،  خلف  الدرب 

لكن ال عليك من  أمر منطقي،  أناًسا كثريين، وهذا  ترعب 

هذا الخوف املؤقت، فرسعان ما يزول.

ولك أن تعلم أنه مبجرد رشوعك يف مبارشة عمل ما أو 

التي  الطرق  من  الكثري  فستجد  مهمة جديدة  االنخراط يف 

ميكنك إنجازها من خاللها؛ ففي النهاية العمل هو السبيل 

الوحيد لإلنجاز واالبتكار.

ومبجرد أن تبارش القيام باملهمة، وتخطيط حياتك وتنظيم 

وقتك، فستجد أن خوفك زال، وأنك تتقدم إىل األمام، وتسري 

ُقدًما؛ فالهجوم خري وسيلة للدفاع. وكان أحد الحكامء ينصح 

مريديه قائاًل: »افعل ما تخشاه هو الصواب«.

تخلص من املشتتات

لدينا جميًعا يف اليوم فقط 24 ساعة، لكن يف نهاية كل 

أشياًء  وحققوا  األمور  من  الكثري  أنجزوا  أشخاًصا  نجد  يوم 

حتى  غارقني،  آخرين  أشخاًصا  نجد  فيام  الرأس،  لها  تُرفع 

وأن  مشغولون  أنهم  وادعاء  والتذمر،  التشيك  يف  األذنني، 

الوقت ضيق.

الوقت  تنظيم  يف  االسرتاتيجي  التفكري  معامل  أحد  لكن 

القناعة بأن الوقت كاٍف متاًما _الوقت يتمدد كام ينص عىل 

ذلك قانون باركنسون الشهري_ والفارق الوحيد بني املنجزين 

من  الخالص  عىل  القدرة  هو  والكسل  الفشل  يف  والعالقني 

املشتتات  من  تخلص  الطريق.  من  وإزاحتها  املشتتات، 

واإللهاءات إن أردت أن تلحق بركب الناجحني.

تنمية العالقات

عالقاتك  وتنمية  البرشي،  املال  برأس  بالعناية  عليك 

التفكري  بطرق  تُلم  أن  أردت  إن  واملهنية  االجتامعية 

االسرتاتيجي يف إدارة الوقت؛ فمثل هذه العالقات ال تفتح 

التي  الكامنة  لك املجاالت الجديدة، وال تدلك عىل الفرص 

لك  ولكنها ستخترص  فحسب،  مبفردك  إدراكها  تستيطع  لن 

الوقت.

الساعات  قضاء  إىل  بحاجة  املثال  سبيل  عىل  فلست 

الحصول  أو طريقة  ما،  يُنجز يشء  الطوال يف معرفة كيف 

عىل منحة من املنح، أو حتى البحث عن فرصة عمل جديد؛ 

إذ يكفي أن تطلب املعونة من أحد معارفك وأصدقائك يف 

هذا املجال أو ذاك.

لديك  ستكون  وإمنا  فحسب،  وقتك  تدخر  لن  وبذلك 

فرصة كربى للظفر مبا تريد، خاصة إذا كان من طلبت منه 

النصحية ُمجِربًا وصاحب خربة.
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يف  وضعها  يجب  التي  الرئيسية  النقاط  بعض  ييل  فيام 

االعتبار أثناء تجاوزنا ملرحلة الوباء.

كان تأثري الوباء العاملي مدمراً عىل العديد من الرشكات، 

الضيافة  وخدمات  واملطاعم  بالتجزئة  البيع  رشكات  مثل 

والرتفيه الشخيص. ويف الوقت الذي أغلقت فيه العديد من 

الرشكات أبوابها بشكل دائم، ظهرت أعامل أخرى وازدهرت.

بيئي عرب  التحول إىل نظام  واضطرت بعض الرشكات إىل 

اضطر  األساس، حيث  من  به  دراية  يكونوا عىل  مل  اإلنرتنت 

تجار التجزئة إىل نقل املخزون للطرح عرب اإلنرتنت ليك تبقى 

فقط  االعتامد  إىل  املطاعم  بعض  واضطرت  قامئة،  أعاملهم 

عىل توصيل الطلبات بدالً من إبقاء أبوابها مفتوحة.

مع  هائلة،  مبعدالت  اإللكرتونية  التجارة  صناعة  منت 

وكون  يُصدق  ال  منواً  الراسخة  التجارية  العالمات  اكتساب 

الرتكيز  من  وبدالً  قوية.  بخطى  يسريون  الجدد  الوافدون 

دروس يمكن للعالمات 
الـتـجـاريــة أن تـتـعـلـمها 

مـــن مرحلـــة الوبـــاء 5
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دعنا  الرشكات،  عىل  كوفيد19-  لجائحة  السلبي  التأثري  عىل 

نركز عىل الدروس التي ميكن أن تتعلمها العالمات التجارية 

والتجارة  بالتجزئة  البيع  صناعات  يف  الوباء  فيه  تسبب  مام 

اإللكرتونية.

سيكون املستهلكون دامئاً عىل استعداد إلنفاق األموال

بينام كان هناك الكثري من األحاديث املُحزنة التي دارت 

يُعدون  بالتجزئة  البيع  تجار  من  العديد  كان  الوباء،  أثناء 

تقارير عن مبيعات قياسية عرب اإلنرتنت. فقط لتوضيح هذه 

الصورة لك، ذكرت رشكة بست باي أن مبيعاتها عرب اإلنرتنت 

العام.  الثاين من  الربع  باملائة خالل  بأكرث من 240  ارتفعت 

قام العديد من األشخاص بتخزين األجهزة اإللكرتونية إلبقاء 

املنزل،  داخل  وجودهم  أثناء  مشغولني  وعائالتهم  أنفسهم 

إىل  الحياة  ستعود  ملتى  واضح  مؤرش  هناك  يكن  مل  حيث 

“الوضع الطبيعي”.

يتعلق  فيام  والخوف  الشك  من  الكثري  وجود  مع  حتى 

بالعمل والدخل واالقتصاد، كان املستهلكون ال يزالون ينفقون 

األموال. يف حني أن “ادخارها ليوم صعب” كان من املمكن أن 

يكون خطة مالية أكرث ذكاًء، إال أن املستهلكون كانوا مييلون 

بطبيعة الحال إىل اإلنفاق.

تحول  الصحي،  الحجر  فرتة  أثناء  والتكرار  امللل  ملواجهة 

العديد من املستهلكني إىل التسوق عرب اإلنرتنت كوسيلة من 

وسائل الرتفيه.

لقد تحولت التجارة بشكل كبري إىل اإلنرتنت

حتى عندما تبدأ الواليات يف االنفتاح وتخطو متاجر البيع 

بالتجزئة خطواتها الستقبال الجمهور، فقد أدخل الوباء فئة 

دميوغرافية جديدة متاماً لتسهيل التسوق عرب اإلنرتنت. بدًءا 

والحصول  أمازون  عىل  الشائعة  املنزلية  األدوات  رشاء  من 

عليها يف غضون أيام إىل طلب البقالة عرب اإلنرتنت والحصول 

العديد  سيستمر  ساعات،  غضون  يف  املنزل  عتبة  من  عليها 

من هؤالء املستهلكني يف التسوق عرب اإلنرتنت ملجرد أنه أكرث 

مالءمة.

يجب أال تخىش العالمات التجارية للتجارة اإللكرتونية من 

إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة واستعادة حصتها يف السوق. 

بدالً من ذلك، عليهم الرتكيز عىل توجيه رسالة الراحة هذه يف 

جميع عمليات التسويق واإلعالن. والتفكري بدالً من ذلك يف 

طرق لتقديم املزيد من القيمة لعمالئهم.

تقديم  خلاله  من  ميكن  اشرتاك  لتوفري  خيار  هناك  هل 

إنشاء  مع  مالءمة  أكرث  بصورة  للعمالء  املتكررة  الخدمات 

هو  اآلن  التجارية؟  لعالمتك  وموثوق  ثابت  إيرادات  تدفق 

الوقت األكرث مناسبًة لتقديم عمليات البيع املريحة.

ميكن لوسائل التواصل االجتامعي إطالق عالمة 

تجارية بني عشية وضحاها حرفًيا

كان أحد أكرث األشياء إثارة لالهتامم التي الحظتها خالل 

فرتة الوباء هو عدد العمليات الفردية التي ظهرت وازدهرت 

املالبس  من  ــدًءا  ب االجتامعي.  التواصل  وسائل  بفضل 

واالكسسوارات املصنوعة يدوياً إىل الفنون والحرف اليدوية، 

رأيت الكثري من املبدعني يطلقون عالمات تجارية ناجحة ال 

يزيد انتشارها عن منصة تيكتوك أو إنستغرام.

لقد كان دليالً اجتامعياً حقيقياً عىل أن العالمة التجارية 

دوالر   20000 إنفاق  دون  مجنوناً  زخامً  تكتسب  أن  ميكن 
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عىل تصميم خاص من Shopify أو مبلغ من ستة أرقام عىل 

بالفعل،  خاص  منتج  لديك  يكون  عندما  فيسبوك.  إعالنات 

سيكون لدى عمالؤك رغبة أكرث يف مشاركة جهودك ودعمها.

يف حني أن الكثريين سينتفعون من األمر كام هو، إال أنني 

التجارية،  عالمتهم  يف  بكثافة  االستثامر  يعيد  البعض  رأيت 

لتحقيق  مدفوعة  إعالنات  وعرض  رائع  ويب  موقع  وإنشاء 

بذكاء مع  االستثامر  يعيدون  الذين  أولئك  النمو.  املزيد من 

الرتكيز عىل بناء عالمة تجارية طويلة األمد سينجحون بشكل 

كبري.

يحب املستهلكون العالمات التجارية املوجهة 

ُمبارشة إىل املستهلك يف املجتمع املزدهر

ملاذا ينفق املستهلك 30 دوالراً عىل املكمالت الغذائية يف 

حني أن هناك منتجات مقلدة عىل أمازون مقابل 8 دوالرات؟ 

قد  تكلفة  األكرث  التجارية  العالمة  أن  هي  البسيطة  اإلجابة 

استعداد لدفع مبلغ  مزدهراً، واملستهلك عىل  بنت مجتمعاً 

أكرث ليكون جزًءا من هذا املجتمع.

تشجع العالمات التجارية اإلبداعية التي نجحت يف بناء 

مجتمع عمالئها عىل املشاركة عىل وسائل التواصل االجتامعي 

باستخدام عالمات الهاتشتاج املحددة. يؤدي هذا إىل إنشاء 

محتوى ينتجه املستخدم )UGC( تشاركه العالمات التجارية 

يف ملفات التعريف االجتامعية الخاصة بها.

قبل  من  عليهم  الضوء  تسليط  فكرة  املستهلكون  يحب 

العالمات التجارية التي يشعرون بأنهم جزء منها وسيدفعون 

مثناً باهظاً ليشعروا بأنهم ينتمون إليها. ويُعد املحتوى الذي 

ينتجه املستخدم أيضاً واحداً من أكرث أجزاء املحتوى فاعلية، 

من  بكثري  فاعلية  أكرث  وهو  منه،  االستفادة  ميكنك  والذي 

املحتوى الذي يبدو وكأنه إعالن تقليدي.

ال تخف أبداً من إطالق العنان لفرص جديدة

التجارية.  العالمات  من  العديد  تغرّي  يف  الوباء  تسبب 

حيث تحول بعض مصنعي املالبس إىل صناعة أقنعة الوجه 

ومعدات الحامية الشخصية، وبذلك منت أعاملهم مبعدالت 

أبوابها  تغلق  كانت  الرشكات  من  العديد  أن  كبرية. يف حني 

وترسح املوظفني، فإن أولئك الذين ركزوا عىل فرص جديدة 

الطلبات  لتلبية  العاملة برسعة كبرية  كانوا يواصلوا توظيف 

الجديدة.

يجب أن تحافظ العالمة التجارية دامئاً عىل االطالع وأن 

تكون منفتحة عىل التمحور. ال حرج يف تغيري التوجهات إذا 

ظهرت فرصة جديدة. العديد من العالمات التجارية عنيدة 

عىل  منفتحة  دامئاً  كانت  إذا  بينام  واحد،  يشء  عىل  وتركز 

فرص جديدة، فسيؤدي ذلك إىل تطوير املزيد من املشاريع 

الناجحة واملربحة.
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