


مجلة نصف شهرية مرتجمة )تصدر شهرياً مؤقتاً(

رئيس التحرير
محمد سالم الراشد 

مدير التحرير
محمود المنير

ترجمة
مركز أفق المستقبل

إخراج وتصميم
مصطفى محمود

@baha.design

A4 :المقاس
عدد الصفحات: 98

السنة األولى يونيو 2020

»األفق 
اإلستراتيجي« 

مجلة دورية نصف 
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تصـــدر عـــن شـــركة 
المســـتقبل  أفـــق 

لالستشـــارات.

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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.
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ـــز متخصـــص يقـــدم االستشـــارات يف مجـــال اســـرتاتيجيات  مرك
إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة يف نطـــاق منطقـــة 

الخليـــج والجزيـــرة العربيـــة ، كـــا يقـــدم الخدمـــات الالزمـــة للجمهـــور 
يف مجـــال التنميـــة والتطويـــر الســـيايس والفكـــري واإلداري واالســـرتاتيجي 

ـــا خـــراء  ـــي يعده ـــج واملشـــاريع الت ـــا للرام ـــة وفق ـــات االحرتافي ـــز الخدم ـــدم املرك ويق
متخصصـــون.

يسعى املركز لتحقيق األهداف التالية: 
1. توفري قاعدة املعلومات والبيانات واستثارها يف مجال االستشارات والدراسات.

2. تقديم املشورة العلمية للدراسات واملشاريع التنموية يف مجاالت عمل املركز.
ـــة يف  ـــدف إىل إحـــداث التنمي ـــي ته ـــية الت ـــة واالســـرتاتيجية والسياس ـــات اإلداري ـــة املرشوع ـــم ومراجع 3. تقوي

ـــة. ـــات الخليجي املجتمع
4. تقديم االستشارات وترشيد السياسات يف نطاق الخليج والجزيرة العربية.

5. تطوير املبادرات العملية لتنمية وتطوير الشباب يف مجال الفكر اإلدراي واالسرتاتيجي والسيايس.
6. تطوير التعاون مع مراكز االستشارات والتفكري االسرتاتيجي يف املنطقة وخارجها.

يقدم املركز الخدمات التالية للهيئات واملؤسسات واألفراد:
1. االستشارات يف مجال عمل املركز، وأوراق تقديراملوقف.

2. التأهيل التنموي من خالل الدورات املتخصصة والرامج املنهجية.
3. الدراسات والبحوث التنموية واإلصدارات ىف مجال عمل املركز.

4. إقامة ورعاية املؤمترات والندوات وحلقات البحث والتفكري وورش العمل.
5. ا ملبادرات واملشاريع البحثية والدراسات العلمية والتعاون املحيل والدويل.

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز
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لعل أهم ما مييز هذا العدد وجود ملفني بداخله عىل قدر كبري من 

األهمية ،األول ملف األزمة الخليجية يف عامها الثالث ويناقش آفاق 

األزمة يف ذكراها الثالثة ، ويستطلع آراء الخرباء حول الحلول املمكنة 

وأصبحت  مسدود  طريق  إىل  األزمة  وصلت  هل  ويتساءل  لحلها، 

كالبجعة السوداء التي ال تطري السيام أن محاوالت الوساطة املختلفة 

لألزمة التي بدأت يف 5 يونيو/حزيران 2017، أثبتت عدم جدواها. 

وأصبح مجلس التعاون الخليجي يف حالة موت رسيرية. فيام يتأرجح 

اهتامم واشنطن بني األعامل العدائية مع إيران والتخيل عن املنطقة 

بأكملها.

ويف امللف الثاين  نطرح سؤاال محوريا يشغل الرأى العام العاملي 

 ، ، وهو ماذا يحدث يف أمريكا ؟ يف محاولة لفهم ما يجرى هناك 

ومعرفة الخلفيات والتداعيات املرتتبة عىل مقتل املواطن األمرييك 

ذوي  ضد  األمريكية  العنرصية  ضحية  راح  الذى  فلويد«  »جورج 

البرشة السوداء .

العدد عىل  هذا  التي ضمها  املوضوعات  ألبرز  نعرض  يىل  وفيام 

النحو التايل : 

آفاق األزمة الخليجية يف ذكراها الثالثة 

الخليج  منتدى  سأل  الخليجية،  لألزمة  الثالثة  الذكرى  حلول  مع 

الدويل 6 خرباء عن رأيهم حول آفاق استقرار وأمن مجلس التعاون 

الخليجي مع دخول األزمة عامها الرابع .السيام أنه من املرجح أن 

املخاوف  الخليج  لوباء كورونا عىل منطقة  اإلقليمية  العواقب  تربز 

الدول  تحويل  مع  األصغر،  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  األمنية 

الداخل، ومن املرجح أن تتفاقم  العامل تركيزها إىل  أنحاء  يف جميع 

الخليج بسبب  املتحدة يف  للواليات  املتناقصة  االسرتاتيجية  املصالح 

التغيري يف األولويات الذي يسببه فريوس كورونا .

ومن املرجح أن يتسبب التحول الداخيل للواليات املتحدة يف قيام 

هيكل  داخل  الناعمة  قوتهام  بتعزيز  ما(  حد  إىل  )والكويت  قطر 

البديلني،  التوافق مع الضامنني الخارجيني  العاملية وزيادة  الحوكمة 

مثل تركيا.

الخليجية  املمكنة لألزمة  الحلول  التوقعات وآفاق  للمزيد  حول 

الراهنة طالع املوضوع ص 42

طريق مسدود يف حل األزمة الخليجية.. البجعة السوداء 
التي ال تطري

عىل  الثالث  للعام   « ثريوس:  باتريك  األمرييك  الكاتب  يقول 

بات معروفا  الذي  املفروض عىل قطر،  الحصار  التوايل، يستمر 

وأثبتت محاوالت  األفق.  الخليجية«، دون حلول يف  »األزمة  بـ 

مختلفة للتوسط يف األزمة، التي بدأت يف 5 يونيو/حزيران 2017، 

الشبه  قريب  الخليجي  التعاون  مجلس  وأصبح  جدواها.  عدم 

بـ«الزومبي«، أي ال هو ميت وال هو حي. والزالت تعاين دول 

انخفاض  بسبب  مزدوجة  من رضبة  الخليجي  التعاون  مجلس 

من  وبالرغم  كورونا.  لجائحة  االقتصادية  واآلثار  النفط  أسعار 

هذه التحديات، يستمر الحصار مام يخيب آمال الذين اعتقدوا 

أن األحداث الحالية، التي أطلق عليها البعض »البجعة السوداء«، 

ستدفع األطراف املتناحرة إىل حل األزمة.



للمزيد حول السيناريوهات واملتوقعة ملآالت األزمة الخليجية 
يف املرحلة القادمة طالع املوضوع ص32

تحول رمال الخليج كمرتكزات لتخفيف األمن اإلقليمي

»أن  أرابيا  »إنسايد  مجلة  دوريس« يف  »جيمس  الكاتب  يرى 
إعادة ترتيب الرتتيبات األمنية يف الخليج  قد تكون أكرث إلحاًحا 
مام تراه العني. هذه ليست أنباء طيبة لدول الخليج. كام أنها 
أخبار سيئة بالنسبة للصني ، التي ميكن أن ترى البساط ينسحب 
من تحت جهدها الدؤوب للبقاء عىل هامش الرصاعات العديدة 

يف الرشق األوسط.

ويرى أنه من املرجح أن تتضمن البنية الجديدة مظلة الدفاع 
األمريكية )بدالً من استبعادها( لحامية املاملك املحافظة الغنية 

بالطاقة ضد إيران ومكافحة اإلرهاب.

وعىل النقيض من الصني وروسيا، تفضل دول الخليج تحديد 
إيران كعدو يف الوقت الذي يبدون فيه استعدادا لعقد اتفاقية 

عدم اعتداء. ولكن من أجل ذلك، يحتاجون إىل الواليات املتحدة 
لتكون رشيًكا موثوقًا به سيأيت للدفاع عنهم دون قيد أو رشط 

بأي مثن.

طالع  الخليج  ألمن  الجيواسرتاتيجية  الرؤية  من  للمزيد 
املوضوع ص38

الرصاع يف الرشق األوسط و COVID-19 - نظرة من عام 
2025

تعد هذه الورقة جزًءا من مبادرة االستشارات اإلسرتاتيجية من 
ميدل آي ايست MEI، والتي تبحث يف الدوافع والديناميكيات 
الرئيسية يف العمل يف املنطقة، وتفكر بشكل اسرتاتيجي وإبداعي 
ودقيق يف مختلف السيناريوهات واملخاطر والفرص ، وتستخدم 
مناهج سليمة منهجيًا ملساعدة صانعي القرار عىل رسم مسار 

إىل األمام .
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الستكشاف  السيناريو  عىل  قامئة  منهجية  كذلك  وتستخدم 
الثالثة  األبعاد  بني  للتقارب  إىل كيف ميكن  تنظر  السؤال.  هذا 
يف  الرصاع  ديناميكيات  يشكل  أن   COVID-19 لـ  لالستجابة 
الضارة  بالتأثريات  السيناريوهات  بعض  وتنذر  األوسط.  الرشق 
ويقرتب  التكامل  عن  بعيًدا  املنطقة  يحرك  الذي  للفريوس 
النتائج  بعض  أيًضا  هناك  ولكن  الحاد.  األمن  انعدام  نحو  أكرث 
املعاكسة للحدس ، حيث يرى املرء االنتقال إىل درجة أكرب من 
االستقرار عىل األقل ، أو حتى احتامل لحظة »استيقاظ« حيث 
يتحرك القادة نحو ما يسمى »بنية إقليمية صامدة«. وبناًء عىل 
عام  »من  ايست  آي  ميدل  نظر  وجهة  تشري   ، السيناريوهات 
2025« إىل ثالثة اعتبارات سياسية ستكون ذات أهمية خاصة. 

للمزيد طالع  املوضوع ص73

التهديد البيولوجي من الواليات املتحدة يف صعود

 New Eastern »يقول الكاتب الرويس »فالدميري بالتوف« يف
Outlook »أنه مع مع استمرار تفيش جائحة كورونا يف تدمري 
اإلعالم  ووسائل  العاملي  املجتمع  ركز   ، العامل  دول  من  العديد 
بشكل متزايد عىل األنشطة املشكوك فيها التي يتم تنفيذها يف 

الدول الحيوية املمولة من أموال من وزارة الدفاع األمريكية.

وكان هناك بالفعل عدد من املنشورات التي تعرب عن القلق 
بشأن جمع العينات البرشية للبحث من قبل أعضاء املجموعات 
ميزانية  له  صدرت  التي  البنتاغون.  قبل  من  املختلفة  العرقية 

إجاملية تقدر بـ 2 مليار دوالر.
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إرسائيل واالسرتاتيجية األمريكية الجديدة

يقول املحلل السياىس األبرز واألشهر »جورج فريدمان« يف مجلة 
»جيوبوليتيكال فيوترشز » أن تخفيض عدد القوات األمريكية يف 
الرشق األوسط ، الذي كتب عنه عدة مرات اآلن ، يعمل بالفعل 
عىل متكني الدول التي ستحل محله كقوة إقليمية. وبدأ التطور 
مع اململكة املتحدة وانتهى بإرسائيل. ويرى أن االسرتاتيجية التي 
ذات  تعد  مل  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  سياسة  عليها  قامت 
مغزى. ويرى أنه يوجد اآلن ثالثة وسطاء قوة يف املنطقة. األوىل 
تركيا. والثانية دولة اإلمارات العربية املتحدة ، والثالثة واألكرث 

فاعلية إرسائيل. 

ويرى أن قرار عدم اهتامم الواليات املتحدة بالرشق األوسط 
والتي لن تنفذها قوة إقليمية هو بداية تطوير سياسة خارجية 
أكرث تقدًما. ال يتم تحريكها من قبل اإليديولوجيا وال من قبل 

مفاهيم مثل القيادة األمريكية. وهي تعرتف مبا هو مهم لها ، 
وما هو غري مهم ، والحاجة إىل جعل القوى اإلقليمية مسؤولة 

عن مناطقها.

للمزيد من التحليل حول هذا املوضوع طالع ص65.

قضايا متنوعة ومتجددة 

يف  واملتجدة  الحيوية  امللفات  من  الكثري  العدد  يضم  كذلك 
والتحليل   ، خليجية  وشؤون   ، دولية  شؤون   ، املعتادة  أبوابنا 
السيايس ، واملتابعات ألهم وأبرز األحداث يف منطقتنا والعامل ، 
ويقدم املزيد من الروئ االسترشافية ، واالستشارات االقتصادية 
املميز لشهر  العدد  التفاصيل يف هذا  املزيد من  واإلدارية فإىل 

يونيو 2020.



لقد وصل عدد السجناء يف الواليات املتحدة إىل ما يقارب 2300000 

سجني إىل اليوم، بحجة احتواء الجرمية، الكلمة البديلة عن »الرق«.

الحريات مبسار  تقييد  إىل  »التحرر«  العبودية من  فكرة  تطورت  لقد 

مراحل  بعدة  فمرت  األمريكية،  السجون  صناعة  لفكرة  وسيايس  قانوين 

وانتقاالت خالل العقود الخمسة األخرية )1964 – 2020(؛ أي من بعد 

انطالق حركة الحقوق املدنية ما بني عامي 1954 و1968، وإقرار قانون 

من  السادس  يف  التصويت  حقوق  وقانون   ،1964 عام  املدنية  الحقوق 

أغسطس 1965.

لقد قمت بتحليل للمقابالت التي أجريت مع مجموعة من النشطاء 

واألكادمييني والسياسيني األمريكان يف فيلم )13th( الذي عرض عيل شبكة 

 AVA Du وإخراج .Spencer Averick إنتاج )Netflix( من  نتفلكس 

VERNAy  وقد استنتجت مجموعة من النقالت الرئيسية منها:

النقالت التاريخية:

النقلة األوىل: ربط معدل زيادة الجرمية بحركة الحقوق املدنية وفرض 

:)Law & Order( قانون األمن والنظام

إنسان  حقوق  حركة  بناء  إىل  املدنية  الحقوق  ناشطي  حركة  هدفت 

األمرييك؛ حيث  املجتمع  يف  التكامل  بوتقة  يف  البيض  مع  السود  ودمج 

ترى هذه الحركة أن عدم اختالط الهجني وتكاملها سيدمر الفرقني معاً، 

لكن اإلعالم ومن ورائه حشد من الساسة ورجال األعامل بدأ يرسم صورة 

يخرقون  وأناس  مجرمون  أنهم  عىل  الحركة  هذه  قادة  بتنميط  إعالمية 

»قوانني الفصل العنرصي يف الجنوب« ومع منو نشاط الحركة تم  عمداً 

ما  بنتائج  وربطها  بازدياد،  وأنها  الجرمية،  معدالت  عىل  الضوء  تسليط 

ومنهم  األكادمييني،  من  الكثري  رفض  مع  املدنية،  الحقوق  حركة  كسبته 

د. جون هايغن الذي عزا ارتفاع معدل الجرمية بسبب منو جيل ما بعد 

الحرب العاملية الثانية، وله مطالبه وخصوصياته، وليس بسبب »العرق« 

 ،)Michelle Alexander( أو الحريات املدنية، وتعزو ميتشل ألكسندر

بأنه لو  ادَّعوا  مؤلفة كتاب »جيم كرو الجديد«، أن السياسيني هم من 

أعطينا الزنوج حريتهم فسيكافئوننا كأمة بزيادة الجرمية.

لقد كانت الجرمية ثابتة يف الواليات املتحدة خالل القرن العرشين مل 

تزد أو تنقص كثرياً، لكن التغيري بدأ منذ السبعينيات من القرن العرشين، 

حيث بدأ تجديد مصطلح الحبس الجامعي، عندما نادى نيكسون )1969 

– 1974( يف بداية تسمله للحكم مببدأ فرض األمن والنظام، وهنا انطلق 

مصلح »Law Porder« )فرض األمن والنظام( يف الواليات املتحدة.

حقبة  يف   :)UC Santa Cruz( فخرية  أستاذة  دايفس،  أنجيال  تقول 

للعرق،  مرادفة  الجرمية  أصبحت  والنظام  األمن  فرض  وفرتة  نيكسون 

وكانت  الجرمية،  عىل  أنه  الشاملة  الحرب  مصطلح  نيكسون  أطلق  لقد 

بين »كونتا كنتي« و«جورج فلويد«

صناعة السجون.. االستعباد 
الجديد

عدد سكان الواليات املتحدة األمريكية 328.2 مليون، حسب إحصاء عام 2019، وميثلون %5 من سكان العامل، إال أن 25% 

من سجناء العامل فيها، وهذا يعني أن واحداً من كل 4 أشخاص من سجناء العامل يف الواليات املتحدة؛ يف بلد يقف متثال الحرية 

شامخاً فيه.

لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون األمريكية قامئة أساساً عىل فكرة عنرصية؛ وهي استبدال الرق بالسجن؛ أي الحرمان 

من الحرية كعقوبة، التي كانت ثغرة يف التعديل الثالث عرش يف الدستور األمرييك الذي تم يف مجلس الشيوخ، يف 8 أبريل 1864.

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر
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ثورية سياسية، وكان ذلك يشري إىل حركات السود يف ذلك الوقت، وضد 

كيلغور،  قاله جيمس  ما  وفق  السود«،  و«الفهود  السود«  »قوة  حرمان 

 Formerly incarcerated author understanding mass« كاتب 

.»incarceration

وكذلك شمل »الحركة املناهضة للحرب« وحركات تحرر املرأة والتي 

طبيعة  عىل  وللتغطية  ضدها،  النضال  إىل  مضطر  بأنه  نيكسون  شعر 

الحرب، فإنها ضخت يف اإلعالم عىل أنها »حرب عىل املخدرات«.

وقد تم إرسال مئات اآلالف من األشخاص إىل السجون بهذه الحجة، 

وحتى الجنايات بسيطة جداً، وقد أقر جون إرليتشامن، مستشار ريتشارد 

نيكسون، بأن هدف الحرب عىل املخدرات كان وضع السود يف السجون، 

والسود  واملاريجوانا  الوجوديني  بني  يربط  العام  الــرأي  يجعل  وليك 

والهريوين ثم تجريم االثنني بشدة، وميكننا إثارة الفوىض يف املجتمعني، 

وميكن اعتقال قادتهم ومداهمة منازلهم وإيقاف اجتامعاتهم وشيطنتهم 

ليلة بعد أخرى يف نرشات أخبار املساء، ويتابع: هل كنا نعلم أننا نكذب 

بشأن املخدرات؟ نعم كنا نعلم.

لقد وصل يف عام 1970 عدد السجناء إىل 357292 شخصاً، يف حني أنه 

مع وصول عام 1980 أصبح عدد السجناء 513900.

النقلة الثانية: تنميط الجرمية بالقانون »الحقبة الريغانية«:

من  جذرياً  تغيرياً  أحدث   )1989  -  1981( ريجان  رونالد  بانتخاب 

 1982 عام  ريجان  أعلن  حيث  السلبي؛  باملعنى  ولكن  عديدة  جوانب 

الحرب املعارصة عىل املخدرات، واعتربها حملة وطنية بالرغم من أن كل 

االستطالعات الوطنية مل تضع ذلك كأولوية عند غالبية األمريكيني، يقول:

ملــرشوع  التنفيذي  املــديــر   ،)Marc Mauer( مـــاور  مـــارك   -

»SENTENCING«: أعترب أن كوكايني الكراك خطرة أكرث من اإلرهاب.

من  عقوبة  أكرث  ملتعاطيه  إلزامية  عقوبات  الكونجرس  وضع  وقد   -

ينالون  الالتينية  األصول  وذوو  السود  كان  وعادة  الكوكايني،  متعاطي 

عقوبات طويلة، كام يقول ديفيد دينكنز »David Dinkins« محافظ 

نيويورك الـ106: إذا كان أسود ووجد عنده كوكايني كراك فيسجن بقية 

ترصيح  )حسب  بسيطة  عقوبة  فسينال  البرشة  أبيض  كان  وإن  حياته، 

شاكا سنغور، ناشط، ويؤيد ذلك بات نوالن )Pat Nolan(، ناشط أبيض(.

ومع حقبة ريجان، فإنه فجأة وكأن منجالً شق طريقه يف مجتمعات 

السود وفرق الرجال وعائالتهم، واختفى جزء كبري من العائالت يف السجون 

ولفرتات طويلة جداً، يف حني رصح ريجان حينها بأنه تم تخصيص ماليني 

إىل  ريجان  تحول عهد  ما  االعتقال ورسعان  للسجون ومراكز  الدوالرات 

حقبة من الحبس الجامعي للسود.

النواب  مجلس  رئيس   ،)Newt Gingrich( غينغرش  نيوت  يقول 

هائالً عىل  القانون شكل عبئاً  إن »ذلك   :)1999 - )الجمهوري( )1979 

مجتمع السود، لكنه طرق يف الصميم حس العدالة«.

عىل  حرب  هي  قانونياً  املغطاة  املخدرات  حرب  كانت  الواقع  يف 

املجتمعات ذوي البرشة الداكنة السود وذوي األصول الالتينية، ولتنميط 

السود عىل أنهم مجرمون ومل يتأذَّ البيض منها.

وبذلك ارتفع عدد السجناء يف عام 1985 إىل 759100 سجني، وأصبح 

عىل  باألغالل  السود  الشباب  استعراض  وهي  شعبية  ثقافة  اإلعالم  يف 

الشاشات.

العدالة  التنفيذية ملركز  املديرة   ،)Malka Cyril( تقول مليكا سرييل 

اإلعالمي: الرجال السود والسود عموماً يصورون بشكل زائد يف األخبار 

كمجرمني أكرث مام هو حقيقة استناداً إىل إحصاءات مكتب التحقيقات 

البرشة  وأصحاب  السود  بأن  منطية  صوراً  اإلعالم  خلق  وقد  الفيدرايل، 

الداكنة عىل أنهم حيوانات يف أقفاص ويخلقون سياقاً إلثارة الخوف مام 

يسوق فكرة أهمية السجون وتربير وضع الناس يف السجن.

النقلة الثالثة: الرتبح السيايس من وراء الخوف من الجرمية 
وجذب الكتلة الجنوبية:

مع حقبة جورج بوش األب )1989 - 1993( استعمل حملة »صوتوا 

ملواجهة املجرمني«، وأنه الرئيس الحازم ضد الجرمية.

كونهم  السود  الرجال  من  الخوف  بخلق  باالنتخابات  بوش  فاز  لقد 

مجرمني، الخوف االبتدايئ للبيض.

اإلعالم  ملركز  التنفيذي  املدير   ،)Lisa Graves( غرافيز  ليزا  تقول 

مجرم  تصوير  للغاية  عنرصية  تفرقة  لحظة  كانت  إنها  والدميقراطية: 

أفريقي كان متعمداً يف حملة بوش االنتخابية

لقد استمر يف نفس السياسات التي انتهجها سابقيه، لقد وقف خلف 

تلك السياسات الخوف من السود »الجرمية«.

عرب  مير  األمريكية  األمة  يف  وقلقهم  الناخبني  خوف  مخاطبة  طريقة 

أجساد السود، لقد وصل تعداد السجناء يف عام 1990 يف عهد بوش إىل 

1179200 سجني.

عام  انتخابات  يف  لخسارتهم  فعل  كرد  كلينتون  بيل  حكم  فرتة  ومع 

تجاه  للتشدد  أكرث  موقف  التخاذ  مييلون  الدميقراطيون  أصبح   ،1988

الجرمية؛ لذا أكد بيل كلينتون أهمية زيادة عدد رجال الرشطة يف الشوارع 

بقانون، ويؤكد أن الجرمية العنيفة والخوف الذي تولده يعيقان املجتمع 

كالس  بويل  طفلة  كاختطاف  الجرائم  بعض  شيوع  مع  ولكن  األمرييك، 

وقتلها تم إقرار قانون »Strikes« )3 3 جرائم وستسجن مدى الحياة( يف 

كاليفورنيا، وكانت تحسباً لجرائم البسيطة ويطلق السجناء ليعودوا مرة 

أخرى وفتح املجال يف السجون ملرتكبي جرامئهم الثالثة.

عىل  وقدرتهم  للقضاة  التقديرية  السطلة  القانون  هذا  قيد  وقد 

للعدالة  ميزا  معهد  رئيس  ترنر«  »نيك  يقول  كام  العدالة  تحقيق 

.)NICHOLASTURNER(

حديث الشهر
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لقد تم إلغاء جميع املحاكامت املدنية يف كاليفورنيا للتمكن من مواكبة 

حجم العمل والقضايا الجنائية.

قاد  الذي  إن  عام:  مدعٍّ   )Ken Thompson( ثومبسون  كني  يقول 

املرحلة هم املدعون العامون وليسوا القضاة، و%95 منهم من املدعني 

 »Truth in Sentencing« قانون  إقرار  وتم  البيض،  من  هم  املنتمني 

)قانون العقوبة الحقيقة( الذي أبقى الناس يف السجن لـ%85 من مدة 

ولو  الفيدرايل  النظام  يف  املرشوط  الرساح  إطالق  إزالة  وتم  عقوبتهم، 

لجرمية واحدة، وفرض ذلك عىل القضاة.

أىت الكونجرس عام 1994 مبقرتح مرشوع قانون فيدرايل حول الجرمية 

بقيمة 30 مليار دوالر من أجل قيام قوات فرض القانون باالعتقال؛ حيث 

أدى ذلك لتوسع هائل لنظام السجون وبنائها مع وضع 100 ألف رشطي 

يف الشوارع وذلك بتطبيق أنظمة الجيش حتى يف أصغر أقسام الرشطة 

عدد  يف  زيادة  إىل  ذلك  أدى  وقد  مداهمة،  بفرق  وتزويدها  الريفية 

 Cory( املساجني وحاالت حبس جامعية ومفرطة كام يقول كوري بوكر

Booker(، سيناتور من نيو جرييس.

يقول كريغ ديروش )Craig Deroche(: لقد شيد بيل كلينتون يف فرتة 

حكمه »البنية التحتية للسجون التي نراها اليوم«.

وهذه السياسة منحازة للغاية ضد ذوي البرشة الداكنة، لقد وصل عدد 

السجناء يف عام 2000 إىل 2015300 سجني.

يف نهاية حكمه، اعرتف بيل كلينتون أنه أخطأ يف سن تلك القوانني، لكن 

السياسية، لقد  للقوة  القوانني استغالالً  مل يحاسبه أحد، لقد كانت تلك 

أجربوا ماليني الناس عىل دخول السجن دون وجه حق، فككوا العائالت، 

أجربوا األطفال عىل العيش دون آبائهم.

 878400 نحو   2001 عام  األفارقة  األمريكيني  السجناء  عدد  بلغ  لقد 

سجني.

وبقاء  الجرمية  من  الكربى  الرشكات  تربح  الرابعة:  النقلة 
السجون مليئة وقانون »دافع عن أرضك«:

يف عام 2014 بلغ عدد السجناء يف أمريكا 2306200 سجني.

للمرء  يسمح  الذي  فلوريدا  الذي رشع يف  أرضك«  »دافع عن  قانون 

بقتل شخص إن شعر بالتهديد؛ فأصبح غطاًء لتسهيل قتل أي مشتبه به 

وتربئة القاتل.

هذا ما حدث يف مقتل ترايفون مارتن، الطفل األسود عىل يد جورج 

التي نشهدها  زيرمان األبيض، وتم تربئته وكانت تلك انطالقة األحداث 

اليوم.

لكن الترشيع السابق »دافع عن أرضك« كان مثرة ملزيج من السياسة 

والعالقات العامة واالستثامر املايل لنظام السجون؛ حيث اتُّهم ناٍد اسمه 

ناٍد  وهو   ”AmericanLegislative Exchange Council ”A.L.E.C«

وهو  ريجان،  عهد  يف  أسس  ورشكات،  وسياسيني  األعامل  لرجال  خاص 

يقوم بخدمة تعاونية لتلبية رغبات رجال األعامل وتنفيذها عرب الساسة 

األمريكيني، حيث يتمكن أفراد الرشكات من اقرتاح قوانني عىل نظرائهم 

»أليك«  عرب  الكربى  الرشكات  ولتؤثر  ومعظمهم جمهوريون،  السياسيني 

رشاكة   »A.L.E.C« أن  ريجان  واعترب  القوانني،  سن  عىل   )A.L.E.C(

فريدة بني مرشعي الدولة وقادة الرشكات.

وكل مرشوع قانون يقدمه »A.L.E.C« هناك رشكة متوله تقريباً مثل 

 Time( »و«تايم وارنر كيبل ،)Ericsson Mobile( »إريكسون موبايل«

 State( »و«ستايت فارم ،)Walmart( »و«وول مارت ،)Warner Cable

.)Altria( »و«آلرتيا ،)Farm

و«وول مارت« )Walmart( مولت قانون »دافع عن أرضك«؛ ألن ذلك 

يخلق بيئة ازدهار لبيع السالح، وهي أكرب رشكات بيع البنادق الطويلة 

يف الواليات املتحدة.

لكن هناك رشكات مثل صناعات »كوج«، ورشكة »ستايت فارم« للتأمني، 

و«فارما« هي مجموعة ضغط للصناعات الدوائية، وكذلك تتلقى »أليك« 

 ،)A T & T( »دعامً من صناعة التبغ، وكذلك »إيه يت آند يت )A.L.E.C(

.)Verizon( »و«فرايزون

 )C.C.A( »وملدة عقدين رشكة »كوريكشن كوربورايشن أوف أمريكا

أمنياً، وهي خامس أكرب نظام إصالحي يف أمريكا  التي تخدم 60 موقعاً 

متتلك وتبني وتدير منشآت إصالحية أمنية )السجون(، وهي أول رشكة 

سجن خاص أمريكية، بدأت كرشكة صغرية يف فرتينتي عام 1983، حيث 

بدؤوا بتوقيع عقود مع الواليات وتعني عليهم حامية استثامراتهم، فتعني 

هذه  وازدهرت  جرمية،  ارتكاب  يتم  مل  لو  حتى  مليئة  السجون  إلبقاء 

الصناعة يف نهاية الثامنينيات وبداية التسعينيات، وتتفوق عىل كثري من 

الصناعات يف الواليات املتحدة، وكانت منوذجاً مضمون النجاح.

يقول »كيونغ جي ري« )Kyung Ji Rhe( كل الترشيعات »3 جرائم 

من  األدىن  قوانني   )A.L.E.C( »إليك«  اقرتحته  الحياة«  مدى  وتسجن 

الحكم اإلجبارية، حيث تقدم تدفقاً ثابتاً من السجناء لدر األرباح التي 

ستكون من نصيب ماليك األسهم.

يف  الرائدة   )C.C.A( إيه«  يس  »يس  غدت   »A.L.E.C« خالل  من 

السجون الخاصة تدر عليها مليارات الدوالرات، أرباح 1.7 مليار، وبذلك 

حظيت »يس يس إيه« )C.C.A( بدور يف صياغة سياسة الجرمية يف أرجاء 

التجريم،  الرسيع يف  ولالزدياد  بل  السجون،  تخصيص  فقط  ليس  البالد، 

وقدمت سياسات لزيادة أعداد املساهمني ولزيادة مدة سجن السجناء، 

لقد استفادت رشكة »يس يس إيه« )C.C.A( من استثامراتها يف مجلس 

التبادل الترشيعي األمرييك »أليك«، وترضر الشعب األمرييك بطرق شتى 

من تلك السياسات وخصوصاً مجتمع السود بسبب الحبس الجامعي.

اقرتح »إليك« مرشوع قانون آخر هو »إس. يب. SB 1070« فقد كانت 

رشكة »يس يس إيه« )C.C.A( يف فريق عمل »ALIC« الذي دفع إلصدار 
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هذا القانون الذي منح الرشطة الحق بإيقاف أي شخص ظنت أنه يبدو 

إيه«  املهاجرين يف »يس يس  احتجاز  منشآت  مأل  القانون  هذا  مهاجراً، 

)C.C.A(؛ حيث إن لديها العقد الفيدرايل إلسكان املهاجرين املحتجزين 

يف أريزونا، وتفوق قيمته شهرياً 11 مليون دوالر، وتدعى منشأة احتجاز، 

لكن يف الحقيقة هي سجن صغري.

تقول ماري غوتشالك )Marie Gottschalk(، أستاذة العلوم السياسية 

يف جامعة بنسلفانيا: لقد صنع نظام »هجرة إجرامي«، وإن هناك اندماجاً 

األمور  وبعض  القانون،  لفرض  ونظامنا  الهجرة  قوانني  فرض  قوات  بني 

أناس  عىل  تستخدم  املخدرات  مكافحة  يف  تستخدم  كانت  التي  نفسها 

آخرين.

النقلة الخامسة: االستثامر يف نظام املراقبة والسيطرة ملجتمع 
امللونني:

منذ عام 2008 اعتمدت 31 والية تغريات إيجابية عىل إصدار األحكام 

وإصالحات إطالق الرساح واملراقبة، لكن نادي »أليك« )A.L.E.C( يقوم 

بجهد جبار لتخصيص كل قطاعات الحكومة، ومن ذلك قاموا بتخصيص 

.)probation and Parole( املراقبة وإطالق الرساح

تحديد  بنظام  القيام  يريدون   :)Gianna Martin( مارت  تقول جينا 

السجون  وترسيخ  لألحداث  منزيل  حجز  لنظام  لالنتقال   )GPS( املواقع 

أساور  وسريتدون  املواقع،  تحديد  بنظام  بعضهم  مبراقبة  املنازل  يف  أكرث 

والرتكيز  السجون،  ازدحام  فهل هذا سيحل مشكلة  والرسغ،  الكاحل  يف 

تحت  إصالحية  يف  السجناء  ووضع  مجتمعاتهم،  يف  الناس  سجن  عىل 

نظام املراقبة الجمعية، واالستثامر يف تلك الربامج، وأصبحت املجتمعات 

السوداء تحت املراقبة والسيطرة، وتشكلت رشكات خاصة تكسب املال 

من املراقبة بنظام تحديد املواقع بدالً من سجن الشخص يف قفص فعيل.

يقول دانييل واغرن )Daniel Wagner(، مراسل صحفي: يهدف مجمع 

من  املستفيدة  والرشكات  الجامعي  الحبس  نظام  إىل  الصناعي  السجن 

ومجموعة  الخاصة  السجون  مشغيل  ذلك  ويتضمن  الجامعي،  الحبس 

 Secures( تكنولوجيز«  »سيكيوراس  رشكــة  مثل  كثريين  بائعني 

Technologies( التي تزود خدمات هاتفية )ربحت 114 مليون دوالر 

يف  واألصدقاء  العائالت  إىل  االتصاالت  تلك  تكلف  التي   )2019 عام  يف 

السجون الحكومية مبالغ كبرية، حيث يضخمون السعر الذي يتقاضونه 

من السجني وعائلته.

- ولسداد مثن مكاملة هاتفية مدتها 10 دقائق فإنها تساوي عمل ساعة 

ونصف ساعة.

وقد  الطعام،  خدمة  موردي  أكرب   )Aramark( ــارك«  »أرام رشكة   -

اتهمت أكرث من والية بوجود ديدان يف الطعام الذي قدمته.

رعاية   )Corazon Health Care( كري«  هيلث  »كورايزن  تقدم   -

الدوالرات عىل  بقيمة ماليني  صحية يف 28 والية مختلفة، وتنال عقوداً 

هذه الخدمة.

- تقدم حوافر ضخمة للمقاولني لعقود طويلة األجل جداً، وهذه يف 

الخدمة؛ ألنهم سينالون أجراً عىل كل حال،  الحقيقة مثبط عىل تقديم 

بالرغم من ضعف هذه الخدمات يف بعض السجون.

- لقد أصبح الحبس الجامعي مربحاً مادياً للغاية.

- رشكة صغرية تدعى »يونيكور« تربح 900 مليون دوالر سنوياً! كيف 

تفعل ذلك بواسطة الكمية وكذلك عاملة السجناء Prisoners› labor؟

تشغيل السجناء كعاملة:

جزء  الخاصة  والرشكات  والسجون  اإلصالح  صناعات  بني  تحالف   -

يزدهر برسعة من صناعة تقدر مبليارات الدوالرات يف أمريكا.

هذه  يف  تستثمر  ورشكات  للعاملة  مستغلة  مصانع  عن  نتحدث   -

العاملة املجانية، ويحدث هذا يف كل املجاالت؛ يف صناعة مالبس الرياضة 

سجناء  يصنع  وبوينج،  مايكروسوفت  ويف  والقبعات  املوحدة  واألزياء 

فيدراليون نظم التوجيه لنظام باترون، وتصنع رساويل »جاي يس بيني« 

)J.C.Penny( الجينز يف »تينييس«، وتصنع منتجات أرضيات »أندرسون« 

يف جورجيا.

وتعليبها  بزراعتها  سجناء  يقوم  »أيداهو«  بطاطا  دامئاً  توجد  كانت 

وشحنها، الرشكات تعمل يف السجون وتكسب من العقوبات.

ازدهرت  لقد  صحفي:  مراسل   ،)Bob Sloan( سلوان  بوب  يقول 

صناعات السجن كثرياً حتى يصعب جداً اآلن إيقافها، فهي تتضمن مبالغ 

كبرية، ويدعمها مرشعون كرث جداً؛ ألنهم يتعرضون إىل الضغوط؛ لذا يتعني 

عىل الشعب أن يعارض ويستعيدها، ولن ينتهي األمر ما مل يفعل ذلك.

النقلة السادسة: الحرمان من الحقوق املدنية بغطاء قانوين جديد:

يف  مقابلتهم  كانت  األمريكيني  القانونيني  الخرباء  من  مجموعة  يقول 

للملونني  الكفالة  دفع  من  التمكن  عدم  إن   :»13th« الوثائقي  الفيلم 

والسود ألنهم أفقر من أن يخرجوا منها.

ومذنباً  ثرياً  كنت  إن  أفضل  بشكل  الجنائية  للعدالة  نظامنا  يعاملك 

مام لو كنت فقرياً وبريئاً، الرثوة وليست اإلدانة هي ما يؤثر عىل النتائج.

قاعات  مسلسالت  شاهدوا  ألنهم  األمريكيني  معظم  فيه  يفكر  ما 

املحاكم وما يشبهها أن نظام العدالة الجنائية يتعلق بالقضاة واملحلفني، 

مل يعد األمر هكذا، ال ميكن أن يوجد هذا النظام إن قرر الجميع الخضوع 

يقول:  املدعي  أن  هو  يحدث  ما  بأكمله،  النظام  فسيتوقف  ملحاكمة 

تحاكم  أن  ميكنك  أو  سنوات،   3 وسنسجنك  بذنبك  االعرتاف  »ميكنك 

وسنسجنك 30 سنة، لذلك قم بتلك املخاطرة«.

ال أحد يف املناطق الفقرية يخضع ملحاكامت، %96 من املساجني يقرون 

بذنبهم لتخفيف الحكم عليهم، وهذا من أسوأ خروقات حقوق اإلنسان 

يف الواليات املتحدة.
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أدىن  حسب  سجنهم  فكرة  ألن  يقرتفها؛  مل  بجرائم  يعرتف  من  هناك 

فرتات السجن اإلجباري مؤملة للغاية.

تدمر  إنها  متوحشة،  كلها  الصناعة،  النظام،  الصناعي،  السجن  مجمع 

السود والالتينيني وتدمر حياتهم بالكامل، مل نفكر حتى من سيعمل يف 

قضاء الوقت مع هؤالء الناس وإال سرنيد اختصاصيني اجتامعيني ومعلمني، 

نريد أشخاصاً يفهمون السلوك البرشي ويفعل عكس ذلك يف الواقع.

تقول دوري نان )Dorey Nunn(، املدير التنفيذي ملؤسسة الخدمات 

القانونية لألطفال السجناء: توجد عقوبات كثرية جائرة عىل الناس الذين 

يتعرضون إىل نظام العدالة الجنائية، السؤال الدائم: هل أدنت بجنحة؟ 

ومنع  الطالبية  القروض  عىل  ويؤثر  كام  التوظيف،  طلب  عىل  املوجود 

فيام  الخاصة  واإليجارات  الطعام  قسائم  وعىل  األعامل  مزاولة  رخص 

يتعلق بالسكن، السؤال املوجود عىل بوليصة التأمني عىل الحياة: »يالزمك 

خطؤك حتى نهاية حياتك يف هذا البلد«.

يقول: بريان تيفينسن )Bryan Tevenson(، مؤلف: إن حوايل 30% 

من الذكور السود يف أالباما اليوم قد فقدوا إىل األبد الحق يف االنتخابات 

نتيجة إدانة جنائية، نخرب يف الواقع املواطنني األمريكيني عندما يسددون 

دينهم للمجتمع أنهم ال يزالون سيحرمون من مواطنتهم.

تقول ميستشل ألكسندر )Michelle Alexaner(: غدت جوانب كثرية 

توصف  عندما  فجأة  مجدداً  قانونية  العنرصية  كرو«  »جيم  قانون  من 

ننِه  مل  أمريكا  يف  أنه  يبدو  األبوية،  الحقوق  االنتخابات،  مجرم،  بأنك 

التفرقة العنرصية، بل تم إعادة تصميمها وحسب.

وتتابع وتقول: قرر الدميقراطيون والجمهوريون عىل حد سواء أنه مل 

يعد من مصلحتهم إبقاء نظام السجن عىل حاله بعد اآلن.

 :)2015  -  2000( تكساس  حاكم   ،)Rick Perry( بري  رك  يقول 

املحافظون الذين يتبنون التشدد دامئاً يتبنون اآلن إصالح نظام العدالة، 

الناس  املليارات لسجن  إنفاق  اعتادت تكساس عىل  إنه أمر غري عادي، 

الذين يرتكبون جنحاً بسيطة، حولنا برامجنا إىل برامج تشغيلية كمراقبة 

املجتمع.

تقول املناضلة أنجيال دايفس )Angella Davis(: يف الحقيقية إنهم ال 

يريدون الرجوع للوراء وإصالح ما أفسدوه كبلد، وغري مستعدين لالعرتاف 

كالعبودية  بأمور  متعددة  وأجياالً  بأكملها  مجتمعات  سحقوا  بأنهم 

وقوانني »جيم كرو« وجميع أنظمة القمع األخرى التي أوصلت الواليات 

املتحدة إىل ما هي عليه اليوم.

وعرضت  لوهامير،  فاين  إيال جوبيكر،  األشخاص  أولئك  كينج: ظهر  د. 

عليهام مشاريع القوانني للتصويت ثم حطموا القيود، إن سموك »مجرماً« 

ال ميكنك أن تنتخب أو تحصل عىل وظيفة؛ لذا ال ندري ما سيكون التكرار 

التايل لهذا، لكنه سيحدث ويتعني أن نكون يقظني.

:)Black Lives Matter( »حياة السود مهمه«

احتامالت دخول السجن وفق مكتب وزارة العدل، الرجال البيض 1 من 

7، الرجال السود 1 من 3 يتوقع أن يسجن خالل حياته.

نسبتهم  وتبلغ  أمريكا،  سكان  من   6.5% نحو  السود  الرجال  نسبة 

الجنائية  املراقبة  تحت  أفارقة  أمريكيون  وهناك  السجناء،  من   40.2%

يفوق عددهم جميع العبيد يف خمسينيات القرن الـ19.

إرث  يف  أمريكا  تاريخ  عىل  سياساته  يعتمد  الصناعي  السجن  مجمع 

العبودية.

ينص التعديل الثالث عرش للدستور األمرييك: »ال العبودية وال االستعباد 

اإللزامي ستتواجدان يف أمريكا«، »وال استعباد إلزامياً للمدانني بجرمية«، 

»وحاملا يدان بجرمية تغدو عبداً للوالية عدا عن عقوبة جرمية«.

جامعة  يف  التاريخ  أستاذ   ،)Kevin Gannon( غانون  كيفني  يقول 

التاريخ األمرييك متت  »جراند فيو« )Grand View University(: عرب 

عرقية  سيطرة  أنظمة  عرب  باستمرار  األفارقة  األمريكيني  عىل  السيطرة 

جديد  بشكل  مجدداً  لتتشكل  ظهرت  ثم  تتالىش،  أنها  تبدو  واجتامعية 

حسب احتياجات وضوابط الزمن.

بعد انهيار العبودية ُوجد نظام جديد وهو تأجري املدان، وكان شكالً 

جديداً للعبودية، وعندما تالىش تأجري املدان ُوجد نظام جديد وهو نظام 

جيم كرو الذي أنقص مرتبة األمريكيني األفارقة إىل درجة متدنية، وبعد 

يف  ثابت  جديد  نظام  ُوجد  القدمية  كرو  جيم  قوانني  انهيار  من  عقود 

أمريكا.

مدقعي  من  السود  من  ماليني  بتجريد  الجامعي  الحبس  نظام  قام 

الفقر من جميع الحقوق التي يفرتض أنهم فازوا بها من خالل حركات 

التحدث عنها حاولنا االستمرار وتجاهلناها،  املدنية، وبدالً من  الحقوق 

بعد صدور قانون الحقوق املدنية والقوانني األخرى حاولنا التالعب بها؛ 

ألننا مل نعالج املشكلة، واستمر أمر االختالف العرقي وتحول إىل افرتاض 

الخطورة والشعور بالذنب الزم جميع السود داكني البرشة حيثام كانوا.

تقول ميلينا عبدالله )Melina Abdullah(، رئيس مجلس الدراسات 

أعداء  كمقاتلني  يعتربون  السود  وغدا  كاليفورنيا:  جامعة  يف  األفريقية 

واحتجازهم  واعتقالهم  وتفتيشهم  إيقافهم  وميكن  لهم،  حقوق  ال 

واستجوابهم وقتلهم مع اإلفالت من العقاب، وهذا يفرس طبيعة العالقة 

الراهنة بني السود والرشطة اليوم، إنه نتاج عملية تاريخية امتدت قروناً 

بدون حلول.

لقد عاد ترمب لينادي من جديد عندما نادى يف حملته االنتخابية: »أنا 

مرشح القانون والنظام )Law & Order(«، وعاد السود يرفعون شعار 

.)Black lives matter( »حياة السود مهمة«
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شؤون خليجية

مستقبل مجلس 
التعاون الخليجي 
بعد 3 سنوات من 

حصار قطر
المصدر

الرابط

https://bit.ly/2ApyIPC

مرت 3 سنوات منذ اندالع األزمة الخليجية، شهدت خاللها العالقات املعقدة بني دول الخليج العريب تغريات جذرية تزامًنا مع 

تحول مجلس التعاون الخليجي إىل مؤسسة صورية بال صالحيات أو أدوات.

وعىل مدار األشهر الـ 36 املاضية، اكتسبت تحوالت املشهد الجيوسيايس 

يف منطقة الخليج العريب طابًعا مؤسسيًا وجذريا إىل حد ما، بشكل يشري 

إىل أن العالقات بني قطر ودول الحصار لن تعود إىل ما كانت عليه قبل 

منتصف عام 2017.

اآلمال تتالىش

ويف خضم جائحة فريوس كورونا، كانت هناك آمال إلعادة توحيد دول 

الحصار  دول  فيه  استغلت  الذي  الوقت  يف  الخليجي،  التعاون  مجلس 

الوباء كذريعة لفتح قنوات حوار جديدة مع النظام السوري و)إرسائيل(، 

الحصار  دول  نية  إىل  أي مؤرشات  هناك  تكن  مل  لكن  إيران.  وحتى  بل 

لتخفيف مواقفها تجاه قطر، الدولة العضو يف مجلس التعاون الخليجي 

والحليف السابق.

غري  تحديًا  لقطر،  املطول  والحصار  »كورونا«  جائحة  تزامن  ويشكل 

مسبوق ملجلس التعاون الخليجي، كام أوضح األمني العام للمجلس »نايف 

الحجرف« مؤخرًا، ويف إشارة منه إىل الوباء، قال »الحجرف« إن »هذا األمر 

يتطلب منا جميعا كمنظومة، تعزيز العمل املشرتك واالستعداد الجامعي 

للتعامل مع عامل ما بعد كورونا بأبعاده االقتصادية والصحية واالجتامعية 

واألمنية والعاملية واالسرتاتيجية، حامية لشعوبنا وصونا ملكتسباتنا«.

فإن  الخليجية،  األزمة  لحل  والكويتية  العامنية  الجهود  من  وبالرغم 

هناك مخاوف من تصاعد التوترات بني دول الخليج.

ويف وقت سابق من الشهر الجاري، انترشت حملة من األخبار املزيفة 

تتضمن قصًصا عن محاولة انقالب مزعومة يف قطر، ما يؤكد عىل عدم نية 

دول الحصار تخفيف مواقفها تجاه الدوحة.

مجلس  قمة  حول  املايض  العام  التكهنات  من  الكثري  بعد  ذلك  يأيت 

تقارٍب  إىل  أشارت  والتي  السعودية  يف  عقدت  التي  الخليجي  التعاون 

محتمل أو عىل األقل انفراجة بني الرياض والدوحة

لحل  واشنطن  من  لضغوط  وقطر  الحصار  دول  تعرض  من  وبالرغم 

الجهود  أن  إال  الخليجي،  التعاون  مجلس  وحدة  راية  تحت  األزمــة 

األمريكية أثبتت عدم جدواها، ومل تتمكن اإلدارة األمريكية من خلق أي 

أرضية مشرتكة بني كبار قادة مجلس التعاون الخليجي.

ولعل السبب الرئييس يف تلك األزمة يرجع إىل طبيعة املعركة الصفرية 

التي فرضها ويل عهد السعودية »محمد بن سلامن« وويل عهد أبوظبي 

»محمد بن زايد«، فضاًل عن العداء الشخيص الذي يجمع كليهام مع عائلة 

»آل ثاين« املالكة يف قطر.

يظل  الخليجية،  لألزمة  قريبة  تسوية  ألي  اآلفاق  تاليش  من  وبالرغم 

الرهان عىل أن تستمر الواليات املتحدة يف محاولة تقديم حل للطرفني.

وكام قال الجرنال األمرييك »أنتوين زيني« مؤخرًا، فإن التعاون بني دول 

الخليج يعترب أمرا رضوريا للمصالح األمنية األمريكية.
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من الجدير بالذكر أن حصار قطر مل يكن األزمة الوحيدة التي تفاقمت 

بني دول الخليج العريب مؤخرًا، حيث تشهد العالقات السعودية العامنية 

توترات أيضا، ومام يدلل عىل ذلك تزايد الوجود العسكري السعودي يف 

محافظة املهرة أقىص رشقي اليمن.

وخالل الشهر الجاري، شنت اململكة حربًا إعالمية ضد عامن، متهمة 

بإجراء محادثة هاتفية مع  بن علوي«  »يوسف  دبلومايس مسقط  كبري 

الزعيم الليبي الراحل »معمر القذايف« والتخطيط لـ«تفكيك السعودية« 

من خالل احتجاجات مدبرة، وزعمت أن تلك الخطط تم وضعها بالتعاون 

مع قطر واألردن.

وجاء الهجوم اإلعالمي السعودي عىل عامن بعد مرور نحو 3 سنوات 

سببا  كان  والذي   2017 مايو/أيار  يف  القطرية  األنباء  وكالة  اخرتاق  عىل 

يف اندالع األزمة الخليجية. ومن الصعب أن يكون ذلك محض مصادفة. 

ويعترب استهداف كبري الدبلوماسيني العامنيني يف هذا الوقت تحديًدا أمرا 

مريبا للغاية.

والخليج  األوسط  الرشق  قضايا  يف  الباحث  تساءل  له،  تغريدٍة  يف 

التي  الخليجية  األطراف  هي  »ما  قائال:  أولريخسن«  كوت  »كريستيان 

الوقت  يف  علوي،  بن  يوسف  وإسقاط  عامن  عىل  الضغط  يف  ترغب 

للدبلوماسية  أساسيني  كمركزين  أخرى  مرة  دورهام  فيه  استعادا  الذي 

اإلقليمية؟«.

كام يبدو أن زعيم عامن الجديد يتعرض لضغوط من أبوظبي والرياض 

قطر  قضايا  تجاه  والسعودية  اإلماراتية  املواقف  لتبني  دفعه  أجل  من 

واليمن وإيران.

وبالنظر إىل التحديات االقتصادية يف السلطنة، يبدو أن جريانها يف شبه 

الضغط  إىل  سيسعون  األفضل  االقتصادية  الحالة  ذوي  العربية  الجزيرة 

عىل السلطان »هيثم بن طارق« إلرغامه عىل االصطفاف مع السعوديني 

واإلماراتيني.

اإلقليمية  بالدبلوماسية  يتعلق  فيام  حيويًا  دوًرا  »علوي«  ويلعب 

والجهود العامنية ملساعدة دول الخليج املختلفة عىل رأب الصدع بينها 

من أجل الوصول إىل تفاهامٍت جديدة.

وتأيت الحرب اإلعالمية السعودية ضد »بن علوي« بعد مقابلته السفري 

القطري يف عامن. وميثل اتهام »بن علوي« بالتآمر ضد السعودية عقبة 

كبرية أمام الجهود العامنية لتعزيز الحلول الدبلوماسية لألزمة الخليجية 

وللخالفات يف العالقات الخليجية اإليرانية.

ماذا يلوح يف األفق؟

السعودية  كانت  إذا  ما  معرفة  ألوانه  السابق  من  املرحلة،  هذه  يف 

الرياض  بني  األزمة  العالقات عىل غرار  أزمة كبرية يف  وعامن عىل حافة 

العالقات بني  للغاية أن يستمر الصدع يف  والدوحة، ولكن من املحتمل 

قطر ودول الحصار.

بعد 3 سنوات من األزمة الخليجية، يتفق الخرباء عىل أن قرار حصار 

يتعذر  قد  إىل حد  الخليجي خسائرًا جسيمة  التعاون  كبد مجلس  قطر 

إصالحه يف املستقبل القريب.

وحتى لو تم التوقيع عىل معاهدة تعيد العالقات بني الدوحة ودول 

الحصار، ال ميكن القضاء عىل األسباب الرئيسية لهذا العداء يف يوم وليلة. 

فالحصار كان محاولة من السعوديني واإلماراتيني لكبح جامح القطريني، 

يف الوقت الذي تحدت فيه قطر الهيمنة السعودية وتفاعلت مع جهات 

إىل  و«حامس«  املسلمني«  »اإلخوان  من  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  فاعلة 

إيران، األمر الذي أثار غضب املسؤولني يف الرياض وأبوظبي.

واآلن وبعد مرور 3 سنوات عىل طعن دولة حليفة يف مجلس التعاون 

الخليجي يف الظهر، يجب عىل دول الحصار أن تدرك كيف أن أفعالهم 

سياستها  الستقالل  سعيها  يف  حزًما  أكرث  تكون  أن  عىل  قطر  شجعت 

الوطنية. وأن حصار الدوحة جعل قطر  الخارجية ودفاعها عن سيادتها 

أكرث استقاللية، وهي النتيجة املعاكسة متاًما ملا سعت إليه دول الحصار 

عندما قطعت عالقاتها مع قطر يف يونيو/ حزيران 2017.

من الواضح أنه مل يعد هناك مجلس تعاون خليجي فعال، ومل يعد لدى 

الخارجية يف  التهديدات  العريب وسائل حامية مشرتكة ضد  الخليج  دول 

الوقت الذي يدمر فيه وباء »كورونا« دول العامل.

واستمرار  وإيران  املتحدة  الواليات  بني  التوترات  حدة  تصاعد  ومع 

الحروب املدمرة يف ليبيا وسوريا واليمن، تضطر الدول األعضاء يف مجلس 

التعاون الخليجي إىل وضع خطط أحادية أو ثنائية ملواجهة التهديدات 

الحالية.

ويبدو أن احتامل عودة مجلس التعاون الخليجي إىل ما كان عليه قبل 

بعد  ما  لعرص  الخليج  دول  تستعد  وبينام  للغاية،  ضعيفا  أصبح   2017

فريوس كورونا ، رمبا يجدر التساؤل عن إمكانية إنشاء مؤسسة جديدة 

تحقق ما كان من املفرتض أن يقوم به املجلس.

شؤون خليجية
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كيف خسرت 
السعودية رهانا 
بـ35 مليار دوالر 

على التكنولوجيا 
المستقبلية؟

الرابطالمصدر

https://bit.ly/2XCES6W

الكاتب: باول كوشران

عندما تم وضع صندوق االستثار العام يف السعودية تحت السيطرة املبارشة لويل العهد »محمد بن سلان« عام 2015، وتم 

اإلعالن عن برنامج الصندوق يف عام 2017، ظهر تفويض الصندوق لالستثار يف الداخل والخارج ليكون عامال اقتصاديا مساعدا 

لجهود التنويع االقتصادي يف اململكة.

وكان أحد أقدم وأكرب االستثامرات للصندوق، يف إطار »رؤية 2030«، 

بتكلفة 100 مليار دوالر، يف صندوق »سوفت بنك«، ومقره طوكيو، الذي 

استثمر يف رشكات التكنولوجيا البارزة. ومتاشيا مع اسمه، يهدف »سوفت 

االصطناعي  الذكاء  مجاالت  يف  املستقبلية  التطورات  متويل  إىل  بنك« 

والروبوتات و«التسلسل الجيني«.

صندوق  جانب  إىل  السعودية،  وساهمت 

الرثوة السيادية يف أبوظبي، »مبادلة«، مبا يقرب 

حيث  الياباين،  الصندوق  مال  رأس  ثلثي  من 

استثمر صندوق االستثامر العام السعودي نحو 

35 مليار دوالر.

تطابقا  الياباين  التكتل  مع  االستثامر  وبدا 

املحددة   ،2030 لعام  اململكة  لرؤية  مثاليا 

بنك«  »سوفت  الــتــزام  مع   ،2016 عــام  يف 

االنخراط يف  من خالل  التنويع  بتمكني جهود 

تبلغ  الذي  سلامن«  »بن  مرشوع  ويف  املتجددة،  والطاقة  التكنولوجيا، 

تكلفته 500 مليار دوالر، أي مدينة »نيوم« عىل ساحل البحر األحمر.

وخضعت العالقة بني »سوفت بنك« و«بن سلامن« للتدقيق يف أكتوبر/

ترشين األول 2018، بعد مقتل الصحفي »جامل خاشقجي«، لكنها متكنت 

إىل حد كبري من تجاوز الدعاية السلبية.

كون  حول  اإلعالم  وسائل  يف  األخبار  تدفقت  فقط،  واحد  عام  وقبل 

»سوفت بنك« مسببا رئيسيا لالضطراب يف املشهد التكنولوجي املبتدئ 

واملغامر، بينام تم اإلعالن عن إنشاء صندوق ثاٍن.

وكانت الرياض حريصة يف البداية عىل املشاركة يف الصندوق الجديد، 

لكنها تراجعت العام املايض مع ظهور مشاكل مع الصندوق األول، وفقا 

»مينا  لرشكة  اإلداري  املدير  فايف«،  لـ«روري 

لالستشارات«، وهي رشكة أبحاث واستشارات 

إقليمية يف لندن.

ويف أواخر عام 2019، بدأت املشكالت املالية 

بالظهور يف رشكة »وي وورك« األمريكية، التي 

استثمر فيها »سوفت بنك« 18.5 مليار دوالر، 

العام  وانتهى  أخرى.  استثامرات  إىل  باإلضافة 

بخسارة »سوفت بنك« 13 مليار دوالر.

ثم يف عام 2020، بدأت املشاكل تتفاقم عرب محفظة »سوفت بنك« مع 

انتشار التداعيات االقتصادية لوباء »كوفيد19-«. وشهدت الرشكات التي 

استثمر فيها التكتل، كام هو الحال يف »أوبر«، حيث وضع الصندوق 9.3 

مليارات دوالر، انخفاضا يف أسعار أسهمها، ما أدى إىل خسارة الصندوق 

18 مليار دوالر أخرى يف األشهر الـ 3 األوىل من العام.
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خسارة فادحة

يف  بنك«  »سوفت  أعلن  الصندوق،  فيها  استثمر  رشكة   88 بني  ومن 

قد  أخرى  15 رشكة  وأن  15 رشكة،  نجاح  يتوقع  أنه  مايو/أيار  منتصف 

كان  »لقد  دايجست«:  تحرير »عرب  رئيس  مايلز«،  تفلس، وقال »هيو 

األخبار  املزيد من  السعودي كارثيا، فأوال وي وورك، واآلن  الرهان  هذا 
السيئة. إنها خسارة فادحة. لقد خرسوا مبلغا ضخام من املال«.

صندوق  مبمتلكات  لحقت  التي  األرضار  فإن  »فايف«،  لـ  وفقا  لكن 
االستثامر العام السعودي يف صندوق الرؤية األول التابع لـ«سوفت بنك« 

»ليست خطرية كام تشري العناوين الرئيسية«.

بنك«  »سوفت  محفظة  من  أجزاء  حققتها  التي  املكاسب  إىل  وأشار 
خالل العام املايض، التي تعوض بعض الخسائر األحدث.

القيمة املفقودة، مثل  وقال: »استعادت أوبر منذ ذلك الحني معظم 
غريها، وهناك ممتلكات مثل Guardant Health التي حققت أداء جيدا 
ليست  ولكنها  كبرية،  نجاح  قصة  ليست  فهي  لذلك  يصدق.  ال  بشكل 
أيضا كارثة، باستثناء وي وورك، التي يبدو من غري املرجح أن تتعاىف عىل 

اإلطالق«.

ومن أصل 35 مليار دوالر استثمرها صندوق االستثامر العام يف صندوق 
الرؤية األول التابع لـ«سوفت بنك«، كان نحو 21 مليار دوالر يف أسهم 
كانت  أي مدى  إىل  واضحا هو  يكن  مل  وما  بعائد %7 سنويا.  تفضيلية 
صندوق  كان  وإذا  هذه،  الفائدة  مدفوعات  تتلقى  السعودية  اململكة 
معاملة  عىل  سيحصل  العام  االستثامر 

أفضل بسبب استثامره الكبري.

زميبا«،  »راشيل  وقالت 
مساعدة  زميلة  وهــي 
األمرييك  األمــن  مركز  يف 
واشــنــطــن:  يف  الــجــديــد 
االستثامر  صــنــدوق  »إن 
مستثمر  العام  السعودي 
بغريه،  مقارنة  نسبيا  كبري 
لذلك قد يخرس أقل، ولكن 
عالمات  من  الكثري  هناك 
يكمن  والشيطان  االستفهام، 

يف التفاصيل«.

استثامر يسء 
للجميع

ــال  ــ وق
 » يلز ما «
إنـــه يف 
حني أن 
النظرة 

إلغاء  املتوقع  من  حيث  ورديــة،  ليست  بنك«  لـ«سوفت  املستقبلية 
له  يتعرض  الذي  التأثري  فإن  لها،  املخطط  الجديدة  الرؤية  صناديق 
صندوق االستثامر العام السعودي رمبا لن يكون كبريا. حيث رمبا تعوض 
اإلنرتنت،  التعليم عرب  مثل  األخرى،  العام  االستثامر  استثامرات صندوق 

تلك الخسائر«.

ويتم تنظيم استثامرات صندوق االستثامر العام السعودي عرب وحدات 
مختلفة، ما يعني أن الخسائر يف أي قطاع استثامري واحد ال تؤثر بشكل 

مفرط عىل األعامل بأكملها.

وأضاف »مايلز« أن »سوفت بنك هو الصداع االقتصادي للسعوديني، 
السعودي  لالقتصاد  بالنسبة  أهميته  يف  يبالغ  أن  للمرء  ينبغي  ال  ولكن 

بشكل عام«.

ويف الواقع، مع تعرض معظم املستثمرين يف »سوفت بنك« وصندوق 
الرؤية التابع له لرضبة كبرية، فلم تكن السعودية وحدها.

ستيت  »جلف  لرشكة  األول  املستشار  كاراسيك«،  »ثيودور  وقال 
بنك  سوفت  »كان  واشنطن:  مقرها  استشارية  وهي رشكة  أناليتيكس«، 

استثامرا سيئا للجميع، بالطريقة التي تم تصورها وتنفيذها بها«.

ويف حني أن العائد السنوي بنسبة %7 عىل استثامر صندوق االستثامر 
العام يف صندوق الرؤية، أي نحو 1.47 مليارات دوالر سنويا، كان دافعا 

لالستثامر، فرمبا مل يكن هذا هو السبب الكبري.

يف  الرؤية  صندوق  حصص  من  االستفادة  يف  تأمل  السعودية  وكانت 
العديد من الرشكات والتقنيات املتطورة عىل املستوى املحيل كجزء من 

التنوع االقتصادي، وكذلك يف خططها املستقبلية ملدينة »نيوم«.

»نريد   :2017 عام  مقابلة  يف  لـ«بلومربج«،  سلامن«  »بن  قال  وكام 
مديرة  تكون  أن  نريدها  نيوم،  يف  الرئييس  املظهر  الروبوتات  تكون  أن 
االصطناعي،  بالذكاء  عالقة  يشء  لكل  سيكون  واحد.  رقم  الروبوتات 

وإنرتنت األشياء، كل يشء«.

وتوجد آراء متضاربة اآلن حول ما إذا كان مرشوع »نيوم« سيتم تعليقه 
أم ال، اعتامدا عىل الوضع املايل للحكومة والقرارات التي يتخذها الديوان 

املليك.

التحرك  من  السعودي  السيادية  الرثوة  صندوق  متكن  اآلن،  وحتى 
مليارات   7.7 استثمر  حيث  بنك«،  »سوفت  كارثة  من  بالرغم  بإيجابية 
العام يف الرشكات املمتازة، مبا يف ذلك »فيسبوك« و«ديزين«  دوالر هذا 

ورشكات النفط العاملية الكربى.

وقال »كاراسيك«: »تعد أرقام سوفت بنك كارثية عندما يتم النظر إليها 
ضمن نطاقها الخاص، ولكن يف نفس الوقت، سوف تؤيت االستثامرات التي 
العام، خالل جائحة كوفيد19-، عرب عدد من  االستثامر  نفذها صندوق 
الصناعات والبلدان، مثارها يف املستقبل. وال يزال هناك ائتامن ونقد متاح 

للمملكة للقيام باستثامرات اسرتاتيجية أخرى حول العامل«.



مشاكل أسعار النفط

وكان التأثري األكرب عىل صندوق االستثامر العام السعودي مرتبطا برشكة 

»أرامكو«، رشكة النفط الوطنية واألكرب يف العامل.

النفط، يف حني  أسعار  انخفاض  »أرامكو« بسبب  وانخفضت عائدات 

أصبح االتجاه نحو املزيد من الخصخصة موضع شك اآلن.

وكانت الرياض تريد يف البداية تعويم %5 من أرامكو من خالل طرح 

عام أويل، لجمع ما يصل إىل 100 مليار دوالر، لتعزيز صندوق االستثامر 

العام، الذي يبلغ قيمته 300 مليار دوالر. ويف ديسمرب/كانون األول، باعت 

حصة %1.5 فقط مقابل 26.5 مليار دوالر.

إىل  تهدف  أرامكو  ألسهم  األجل  طويلة  املستقبلية  املبيعات  وكانت 

تحويل صندوق االستثامر العام إىل صندوق بقيمة 3 تريليونات دوالر. 

املستثمرين  تشكك  إىل  بالنظر  اآلن  ربحية  وأقل  أصعب  ذلك  وسيكون 

الدوليني يف االكتتاب العام األويل عندما كانت توقعات أسعار النفط أكرث 

وضوحا بكثري من اآلن.

كام أثر انخفاض أسعار النفط عىل خطط أرامكو لعام 2019 لالستحواذ 

يف  للبرتوكيامويات  العمالقة  »سابك«  رشكة  يف   70% بنسبة  حصة  عىل 

البالد من صندوق االستثامر العام مقابل 69.1 مليار دوالر.

ومع انخفاض قيمة »سابك« بنسبة %40 هذا العام، من املحتمل أن 

تدفعها  دوالر  مليار   25 منها  دوالر،  مليار   45 اآلن  الصفقة  قيمة  تبلغ 

»أرامكو« مقدما.

صفقة  عىل  فوري  تأثري  النفط  أسعار  النخفاض  »إن  »فايف«:  وقال 

سابك وكيفية استخدام عائدات االكتتاب العام لرشكة أرامكو«.

وميكن أيضا إعادة توجيه األموال من بيع أرامكو لتحقيق التوازن يف 

ميزانية الحكومة املتوترة.

وأضاف »فايف«: »يعد تقليص صفقة سابك يف األساس إعادة تخصيص 

ألموال الدولة من استثامرات صندوق االستثامر العام إىل امليزانية. وليس 

من الواضح متاما أين ذهبت أموال االكتتاب«.
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الكاتب: جيفري مارتن

سيكون التعامل مع تأثري جائحة »كورونا« عىل مدى السنوات القليلة 

الخليجي، حيث  التعاون  القادمة أحد أصعب االختبارات لدول مجلس 

إن األثر االقتصادي للوباء هو مزيج من انخفاض أسعار النفط، وخسائر 

التحديات  من  الكثري  وبالتايل  األعامل،  وريادة  الخاص  القطاع  يف  كبرية 

املالية.

عام  العراقي  االحتالل  منذ  أزمة  أصعب  يعد هذه  للكويت،  بالنسبة 

الخاص  القطاع  انهيار  إىل  يؤدي  وقد  بكثري  أكرب  التأثري  1991، وسيكون 

الهش بالفعل بسبب انخفاض عائدات النفط، واإلفالس الجامعي.

وهذا تقييم أويل للعواقب االقتصادية للوباء حتى اآلن.

كبري،  حد  إىل  معروف  غري  املقبلة  األشهر  خالل  الوباء  سلوك  يعترب 

سجلت الكويت حتى 18 يونيو/حزيران، 8254 مصابًا من بينهم 29512 

حالة تعافت بشكل كامل فيام فقد 308 أشخاص حياتهم.

يوجد يف الكويت واحد من أعىل نسب الضحايا يف العامل، مع 60 حالة 

التجوال يف إغالق جميع  وفاة لكل مليون، وقد تسببت إجراءات حظر 

منافذ التجارة تقريبا.

اقرتحت الحكومة خطة إلعادة التشغيل بحلول منتصف سبتمرب/أيلول، 

وتتكون الخطة من 5 مراحل، ولكن املرحلة األوىل تم متديدها بالفعل 

ملدة أسبوع بسبب عدم القدرة عىل احتواء العدوى.

من  األنــواع  لهذه  مكان  أي  يف  يقني  يوجد  ال  لألسف،  تعلمنا  وكام 

التنبؤات حيث ال يستجيب تفيش الفريوس للرضورات االقتصادية.

استمرار االنخفاض املايل

من املحتمل أن تكون املخاوف االقتصادية، عىل املدى الطويل، أخطر 

بكثري ألن الوباء ال ميكن أن يأيت يف وقت أسوأ بالنسبة للحكومة الكويتية 

من هذا الوقت، فقد اهتز الوضع املايل الكويتي بالفعل منذ انهيار أسعار 

النفط يف عام 2014، والذي شهد انخفاض عائدات النفط الكويتي بنسبة 

تعريض  يف  مــارس/آذار  أوائل  منذ  النفط  أسعار  حرب  وتستمر   ،60%

عائدات النفط املستقبلية للخطر.

يف حني كانت الكويت الدولة األوىل يف دول مجلس التعاون الخليجي 

بسعر  أبريل/نيسان،  يف  »أوبك«  مفاوضات  بعد  اإلنتاج  خفضت  التي 

منخفضة  التي ظلت  اإلنتاج  للربميل ومع حصص  دوالرا   55-53 تعادل 

امليزانيات  وتنفيذ  تخطيط  الصعب  فمن  للغاية،  مستقرة  وغري  تاريخياً 

الحكومية للدولة التي تعتمد عىل %90 من عائداتها عىل مبيعات النفط 

الخام.

تتزامن هذه الخسارة يف اإليرادات مع اإلنفاق الحكومي املرتفع بسبب 

من  الثانية  املرحلة  لتطوير  التحتية  البنية  يف  االستثامرات  عىل  الرتكيز 

خطط رؤية الكويت 2035.

ويزداد تعقيد األزمة مع التأخري يف إعادة تشغيل حقل إنتاج املنطقة 

مصفاة  ومرشوع  الثقيل،  للنفط  الرقة  حقل  يف  التطور  وبطء  املحايدة، 

الزور الضخم.
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ويف الوقت نفسه، ارتفعت اإلعانات االجتامعية السخية منذ عام 2010 

لتشكل ما يقرب من %80 من امليزانية السنوية.

وبسبب هذه اإليرادات املنخفضة، سجلت الكويت عجزًا ماليًا منذ عام 

2015، ويف يناير/كانون الثاين 2020، توقعت بالفعل عجزًا قدره 30 مليار 

دوالر لهذا العام.

ولدى الكويت أصول مخصصة لهذه املواقف املالية الخطرية، وبحسب 

وكالة التصنيف »فيتش«، ميتلك صندوق جيل املستقبل نحو 489 مليار 

دوالر.

يتأثر  لن  الصندوق  أن  املالية  بالسياسة  مطلعة  مصادر  أخربتني  وقد 

ألن الحكومة تعمل عىل برنامج الدين العام، وستستغل أسواق السندات 

لرشاء سندات بقيمة 20 مليار دينار ملدة 10 سنوات.

السوق  ظروف  بسبب  جًدا  جيد  فائدة  سعر  عىل  الكويت  ستحصل 

أن »ستاندرد  بالرغم من  للغاية،  القوية  السيادية  االئتامنية  وتصنيفاتها 

آند بورز« خفضت تصنيف البالد إىل AA- مؤخرًا.

ولدى الكويت أيضا 44.65 مليار دوالر متبقية يف صندوق االحتياطي 

العام، والذي من املرجح أن يتم استهالكه بالكامل، كام ميكن استخدام 

مصادر متويل أخرى من رشكاء من القطاعني العام والخاص، مثل رشكة 

مشاريع الكويت القابضة »كيبكو«،كام ميكن للصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية اإلقراض بعدة مليارات ملشاريع اإلسكان. كام متتلك 

ميكن  التي  األرباح  من  الــدوالرات  مليارات  أيًضا  الكويت  نفط  رشكة 

استغاللها.

لسوق  العامة  الهيئة  ألغت  املايل،  القطاع  يف  االستقرار  عدم  يف ضوء 

املال الكويتية جميع التداوالت يف 11 يونيو/حزيران، بسبب خالف قانوين 

مع الجمعية املرصفية الكويتية بعد أن أعلنت أن أعضائها لن يدفعوا أي 

أرباح نقدية لعام 2020.

الالزمة  الوحيدة  املهمة  األداة  ليست  الكبرية  األموال  فإن  ذلك،  ومع 

للتعامل مع هذه األزمة االقتصادية، يعتمد الكثري عىل التوقيت وكيفية 

األعامل  لحامية  االقتصاد  من  املناسبة  املناطق  إىل  ــوال  األم توجيه 

واملؤسسات من العاصفة.

يف الوقت الحارض، تم بذل الحد األدىن من جهود التحفيز الحكومية، 

ما يعني أن االقتصاد املحيل ترك إىل حد كبري ليشعر باألثر الكامل لصدمة 

الطلب.

أزمة عمل متفاقمة

ومع الغياب الكامل لحزمة اإلغاثة الرسيعة واملوجهة منذ شهر مارس/

آذار، تسببت العديد من القضايا األساسية يف االقتصاد الكويتي يف أرضار 

كبرية، رمبا ال ميكن إصالحها، وستظل آثارها لسنوات عديدة قادمة.

من املرجح أن يرتاجع عدد املغرتبني يف الكويت إىل ما بني 500 ألف 

و750 ألف شخص يف االثني عرش شهرًا القادمة.

ميكن  الذي  الوحيد  الدميوجرايف  التحول  هو  الذهن  إىل  يتبادر  وما   

عام  بعد  الفلسطينيني  املغرتبني  طرد  خلفها  التي  الفجوة  وهو  مقارنته 

يتم  مل  االقتصاد  يف  هائالً  وتقنيًا  بريوقراطيًا  فراًغا  تركت  والتي   ،1991

استبداله أو اسرتداده حًقا.

سيغادر عدد كبري من املغرتبني، وسيشمل النقص يف العامل موظفي 

الصيانة، وموظفي اإلصالح، وسائقي املركبات املتخصصة، والعديد منهم 

من منطقة كرياال الهندية، ومن املرجح أن تجعل الصعوبات االقتصادية 

من  التحويالت،  مليارات  فقدان  عن  ناهيك  والسياسية،  واللوجستية 

الصعب عىل العديد من العاملني العودة مرة أخرى إىل الكويت عندما 

تكون هناك حاجة إىل مهاراتهم إلعادة تشغيل االقتصاد.

يف  النقص  هذا  عليه  سيبدو  ما  عىل  عالمات  بالفعل  حاليا  ونشهد 

العاملة، حيث أثر إغالق مناطق املهبولة وجليب الشويخ من قبل قوات 

األمن تأثرياً سيئاً عىل جهود اللوجستيات والصيانة يف البالد منذ أبريل/

نيسان.

وجرى اإلعالن عن إغالق جديد يف 31 مايو/أيار يف مناطق الفروانية، 

وخيطان، وحويل، والنقرة، وميدان حويل، ما تسبب يف عرقلة محاوالت 

إعادة تشغيل االقتصاد والوصول إىل موارد برشية محددة، خاصة سائقي 

التوصيل.

الكويت،  يف  املاهرة  العاملة  مصادر  يف  حاد  انخفاض  بالفعل  هناك 

املستوى  رفيعي  املديرين  اإلدارية  األعامل  يف  العاملني  خسائر  تشمل 

وموظفي  واملهندسني  التسويق  وأخصائيي  اإلمداد  وضباط  واملحاسبني 

تكنولوجيا املعلومات.

سيكون من الصعب للغاية، إن مل يكن من املستحيل، ملء الفجوات 

للعاملني الفنيني واإلداريني عىل املدى املتوسط، ميثل الوافدون أصحاب 

املهارات العالية، مثل املهندسني الكوريني الجنوبيني، خسارة كبرية بشكل 

مصفاة  وخاصة  الضخمة،  املشاريع  لجميع  رئييس  محرك  ألنهم  خاص 

الزور.

واألهم من ذلك بكثري هو التأثري العاطفي لألشهر القليلة املاضية عىل 

يتلق  مل  الحرب،  صدمات  إىل  أقرب  أنه  أعتقد  والذي  املغرتبني،  جميع 

التكلفة  تجعل  أن  املرجح  ومن  مــارس/آذار،  منذ  رواتب  منهم  العديد 

النفسية الهائلة لحظر التجول واإلغالق الكثريين مرتددين يف العودة إىل 

الكويت بعد انتهاء الوباء، بغض النظر عن رواتبهم.

خسارة القطاع الخاص

ولعل األكرث أهمية عىل املدى الطويل هو التأثري عىل الرشكات الصغرية 

الكويت،  الحجم يف  ألف رشكة صغرية ومتوسطة  واملتوسطة، هناك 25 
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وبالرغم أن الرشكات الصغرية واملتوسطة تساهم بنسبة %8 فقط يف 

الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي يف الكويت، فهي األساس الذي ميكن أن 

يعتمد عليه أي تحول بعد النفط من حيث املواهب واملهارات الريادية.

كانت املشكلة األكرب بالنسبة للرشكات الصغرية واملتوسطة هي عقود 

اإليجار. مع عدم وجود تدخل حكومي أو إعفاء من اإليجار للمستأجرين 

التجاريني، تم خنق معظم الرشكات، وأدى التعهد التعاقدي بالدفع إىل 

كرس ظهور معظم أصحاب األعامل منذ مارس/آذار.

ولعل أحد أسباب قضية املالك الذين يطالبون باإليجار هو أن سوق 

االنكامش  ظل  يف  بالكامل  تنهار  أن  املرجح  من  الكويت  يف  العقارات 

االقتصادي الحايل، وهم يعرفون ذلك.

املاضيني، كان  العامني  توقيت سيئ، فخالل  األمر يف  يأيت  ومرة أخرى 

هناك فائض يف املعروض من العقارات التجارية بنسبة تصل إىل %30 من 

جميع العقارات غري املشغولة.

ترضرت العقارات التجارية بشكل سيئ، مع انخفاض املعامالت بنسبة 

%79 ومعدالت املبيعات الشهرية التي انخفضت من 171 مليون دوالر 

إىل 1.3 مليون دوالر فقط يف أكتوبر/ترشين األول 2019.

فائدة  وأسعار  ميرسة  بقروض  الكويتية  الحكومة  وعدت  وبينام 

األوان  فوات  وبعد  قليال،  أيًضا  هذا  يكون  أن  املحتمل  فمن  منخفضة، 

وانخفاض  العاملة،  قضايا  بسبب  واملتوسطة  الصغرية  للرشكات  بالنسبة 

رأس املال، واإلرهاق النفيس بني املالك واملوظفني.

بالنسبة ملعظم املالكني، سيكون أفضل قرار هو اإلغالق؛ من املرجح أن 

تستمر صدمة الطلب وزيادة العرض يف السوق لسنوات.

لن تؤدي تداعيات الوباء إىل إلحاق  املزيد من الرضر بهذه الصناعة، 

حيث من املرجح أن ترتفع أسعار السلع العاملية بشكل حاد بنسبة تصل 

إىل %50 خالل العام املقبل بسبب تعميق األمن الغذايئ العاملي واألزمة 

اللوجستية.

تؤكد التقارير املبكرة هذا التقييم، وسلط تقرير نرش يف 12 مايو/أيار 

من قبل رشكة »بنسريي« للعالقات العامة الضوء عىل أنه من بني 498 

مالًكا أو مديرًا تنفيذيًا لرشكات قامئة كانت مربحة قبل اإلغالق، قام 45% 

بتعليق أعاملهم أو إغالقها، وكان %26 آخرون عىل وشك االنهيار بعد أن 

شهدوا انخفاض عائداتهم بأكرث من 80%.

مايو/أيار،  إىل 30  مايو/أيار  الكامل من 11  التجوال  ومع فرض حظر 

تعرضت جميع الرشكات ملزيد من االختناق مع التكاليف وعدم وجود 

دخل.

وال يزال غري مسموح بالعمل للغالبية العظمى من الرشكات الصغرية 

واملتوسطة، مع خطط أولية إلعادة التشغيل يف سبتمرب/أيلول.

حاالت  يف  كبرية  زيادة  نشهد  أن  املحتمل  من  املقبل،  العام  وخالل 

اإلفالس والفساد يف الرشكات الصغرية واملتوسطة، بنسبة ترتاوح بني 50-

%80، عىل غرار التقارير الواردة من ديب.
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عمليات تدفق األسلحة من وإلى 
 من الرقابة

ً
الخليج تواجه مزيدا

الرابطالمصدر

الكاتب: إيما سوبريه

عن  الناجمة  العاملية،  العامة  الصحة  أزمة  فيه  تثري  الذي  الوقت  يف 

املتورطة  للدول  السالح  مبيعات  تساؤالت حول  كورونا،  فريوس  جائحة 

يف نزاعات مسلحة، يتم مجدداً تسليط دائرة الضوء عىل تجارة األسلحة 

يف الخليج. لقد طالب األمني العام لألمم املتحدة بوقف إلطالق النار عىل 

مستوى العامل، داعياً القادة يف جميع أنحاء العامل: “إىل وقف تام للنزاعات 

املسلحة والرتكيز معاً عىل الحرب الحقيقية من أجل أرواحنا”. 

قبل  من  ــراءات  اإلج بعض  إىل  باإلضافة  مناشدات،  هناك  وكانت 

الصحة  قطاعات  إىل  الدفاع  قطاعات  من  املوارد  لتحويل  الحكومات، 

العامة. ويشمل هذا الرئيس دونالد ترامب الذي استند إىل قانون اإلنتاج 

الدفاعي يف مارس/آذار -وهو قانون ُسّن عام 1950 )مع نشوب الحرب 

الطوارئ  حاالت  أثناء  التحكم  من  مزيداً  الحكومة  ليمنح  الكورية(، 

األخري  “املالذ  اعتربه مبثابة  الذي  اإلجراء  الصناعي- وهو  اإلنتاج  لتوجيه 

أنحاء  البلدان يف جميع  الزجاج””.  وعىل نطاق أوسع، كان عىل  “كرس 

العامل إعادة تقييم التحديات األكرث إلحاحاً التي تواجهها، وإعادة التفكري 

يف ما يعنيه “الدفاع الوطني” أثناء الجائحة. 

ومن منظور آخر، أدت الخسائر االقتصادية الفادحة التي تكبدتها دول 

إىل  النفط  أسعار  الحاد يف  واالنخفاض  الجائحة،  العربية بسبب  الخليج 

دفع الخرباء إىل التساؤل عام إذا كانت دول الخليج ستتمكن من الحفاظ 

عىل إنفاقها عىل األسلحة.

باإلضافة إىل ذلك، تخضع مبيعات األسلحة لدول الخليج العربية ملزيد 

من الرقابة عىل خلفية السياسات األمريكية الداخلية والتوترات اإلقليمية 

املتزايدة. ففي مايو/أيار، تم طرد املفتش العام لوزارة الخارجية األمريكية، 

ستيف أيه. لينيك )Steve A. Linick(، ألسباب قيل إنها تتعلق بتحقيق 

كان يجريه بشأن ما إذا كانت اإلدارة قد أعلنت حالة الطوارئ عام 2019 

بشكل غري قانوين، للسامح ببيع األسلحة إىل اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة. 

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس   ،)Eliot Engel( إنجل  إليوت  ورّصح 

مبجلس النواب، أنه “من املثري للقلق أن وزير الخارجية بومبيو يريد طرد 

السيد لينيك قبل إمتام هذا العمل”. كام الحظ كٌل من ماندي سميثبريجر 

من   )Liz Hempowicz( هيمبوفيتش  وليز   )Mandy Smithberger(

مرشوع الرقابة الحكومية، بأن هذا يشري إىل قضايا أساسية، منها “ما إذا 

كانت وزارة الخارجية قد تم تهميشها عىل نحو غري مناسب بعيداً عن 

https://bit.ly/3fiksah

قد تواجه عمليات تدفق األسلحة من وإىل الدول الخليجية تحديات بسبب الضغوط االقتصادية الجديدة يف الدول املصدرة 

والدول املستوردة، وإعادة تقييم التهديدات األكرث إلحاحاً، والرقابة املتزايدة من الكونجرس يف الواليات املتحدة.

23 | العدد اخلامس يونيو 2020



صنع قرارات األمن القومي، ]و[ ما إذا كان التقدم مببيعات األسلحة قد 

قوض مصالح أخرى من مصالح األمن القومي”.

يف السنوات القليلة املاضية، وعىل خلفية الحرب يف اليمن، تضاعفت 

املخاوف بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ومقتل الصحفي السعودي جامل 

لدول  األسلحة  مبيعات  بوقف  املطالبة  الدعوات  وتكثفت  خاشقجي، 

العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  وخاصة  العربية،  الخليج 

املتحدة. وقد أثارت هذه الصادرات احتجاجاٍت عامة، وحثت املنظامت 

غري الحكومية عىل العمل. 

كام أدت أيضاً إىل محاوالت يف الكونجرس ملنع هذه الصادرات، وذلك 

من خالل ترشيع قوي غري حزيب. ومع ذلك، مل يكن للعالقات األمريكية 

تأثري  أدىن  العاملية  للجائحة  وال  السعودية  العربية  اململكة  مع  املتوترة 

حقيقي عىل القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب عىل هذا الصعيد. 

ففي عام 2019، ارتفعت مبيعات األسلحة األمريكية إىل الرشق األوسط 

بأكرث من الضعف من حيث القيمة، وصاحب ذلك زيادة اإلنفاق يف دول 

الخليج من 5.8 مليار دوالر يف 2018 إىل 14.2 مليار دوالر، مبا يف ذلك 

الـ8 مليارات دوالر التي تم التعجيل فيها إىل اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة، والتي كان لينيك يحقق فيها. 

ومؤخرًا، يف مايو/ أيار، أعلنت وكالة التعاون األمني الدفاعي األمريكية 

لأللغام  للكامئن ومضادة  بيع مركبات مقاومة  البنتاجون وافق عىل  أن 

لإلمارات العربية املتحدة، بتكلفة تقدر بأكرث من 500 مليون دوالر. كام 

تخطط إدارة ترامب أيًضا لبيع ما قيمته 500 مليون دوالر من الذخائر 

املوجهة بدقة للمملكة العربية السعودية.

دوًرا  وليبيا  اليمن  يف  باستمرار  املتدهورة  األوضــاع  لعبت  وأخــريًا، 

مهاًم يف إبقاء هذه القضايا عىل سلم األوليات. ففي ليبيا، كانت هناك 

من  وخاصة  الخارجية،  األطراف  من  األسلحة  تدفق  عمليات  يف  زيادة 

املسلح  الرصاع  استمرار  يف  ساهم  ما  وتركيا،  املتحدة  العربية  اإلمارات 

وعدم االستقرار. كام أثريت تساؤالت حول توجيه األسلحة إىل جهات غري 

حكومية يف اليمن )من السعودية واإلمارات( ويف سوريا )من السعودية 

وقطر(. وكان لهذا تأثري مبارش عىل الجدل السيايس يف الواليات املتحدة 

وغريها من موردي األسلحة التقليدية لدول الخليج العربية، ألن األسلحة 

املنقولة غالباً ما تكون قد صنعت يف الواليات املتحدة أو فرنسا أو اململكة 

املتحدة. 

وتطرح عمليات النقل هذه أسئلة قانونية صعبة ألنها، كعمليات إعادة 

تصدير غري مرخصة، وتنتهك القانون الدويل، من خالل انتهاكها ليس فقط 

قوانني حظر األسلحة، وإمنا تنتهك أيًضا اتفاقيات املستهلك النهايئ التي 

تعد جزءاً من صفقات األسلحة.

وهكذا، فإن هناك الكثري مام يثقل كاهل مستقبل تجارة األسلحة يف 

الخليج، مبا يف ذلك احتامل قيام دول الخليج بإعادة تقييم أولوياتها نظراً 

للركود االقتصادي الذي تعاين منه. ففي الواليات املتحدة، عملت مجموعة 

والتوترات  الصحية،  باألزمة  املرتبطة  املدى  الطويلة  االعتبارات  من 

املتفاقمة يف املنطقة، والجدل الدائر حول طرد لينيك عىل إعطاء الزخم 

التي  النظر يف عمليات مراقبة األسلحة، واألولوية  للمدافعني عن إعادة 

األخرى.  الوطنية  املصالح  حساب  عىل  األسلحة  ملبيعات  أحياناً  تعطى 

وعىل وجه الخصوص، كانت هناك دعوات لتعزيز إرشاف الكونجرس من 

خالل الحصول عىل موافقة كال املجلسني عىل مبيعات األسلحة املقرتحة 

الثلثني  أغلبية  إىل  الحاجة  بدالً من  يتمكنوا من متريرها، وذلك  أن  قبل 

ملنعها. ويف الواقع، كانت فكرة “قلب الَنص” من اقرتاح السيناتور، آنذاك، 

جوزيف بايدن يف عام 1986.
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الرسديات  تحدي  أهمية  عىل  الضوء  األخرية  األحــداث  سلطت  كام 

التقليدية املتعلقة مببيعات األسلحة لدول الخليج، وأبرزها فكرة أن هذه 

املبيعات ترَُتجم إىل العديد من فرص العمل يف الواليات املتحدة، بحيث 

ال ينبغي التشكيك يف املصلحة الوطنية التي متثلها. 

عدد  بشأن  ترامب  ادعــاءات  عن   2018 عام  يف  الصحفيون  وكشف 

العربية  اململكة  إىل  األسلحة  مبيعات  حققته  الذي  املتصاعد  الوظائف 

السعودية يف عام 2017، من 450,000 وظيفة إىل 500,000، ثم 600,000، 

ويف النهاية “أكرث من مليون وظيفة”. 

من   )William Hartung( هارتونج  وليام  حقق  األخرية،  اآلونة  ويف 

مركز السياسة الدولية )Center for International Policy( يف األمر، 

وخلص إىل أن العدد الدقيق للوظائف التي ُوجدت بدعم من مبيعات 

 40,000 إىل   20,000 من  كان  السعودية  العربية  اململكة  إىل  األسلحة 

وظيفة.

األسئلة  التحقق من هذه  نفسها يف  العربية  الخليج  ترغب دول  رمبا 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  وخاصة  املطاف،  نهاية  يف 

السعودية، حيث إن كلتا الدولتني تنظران بشكل متزايد إىل قطاع الدفاع 

غري  األوقات  وتقدم  اإلقليمية.  والطموحات  االقتصادي  للتنويع  كوسيلة 

املسبوقة التي مير بها العامل واملنطقة رؤى جديدة  ، وفرصاً إلعطاء األولوية 

أن  العربية  الخليج  لدول  املرن”، وميكن  و”األمن  العامة  الصحة  لقضايا 

تقرر أن تكون قدوة يف هذا االتجاه. وبالنسبة للرياض، ميكن للمرحلة 

الجديدة يف صناعة األسلحة داخلياً أن تُيرّس هذه العملية االنتقالية.

هذا  يف  لالهتامم  مثرية  حالة  دراسة  املتحدة  العربية  اإلمارات  متثل 

تصنيع  يف  املنطقة  يف  األوىل  الدولة  تصبح  رمبا  خاص،  وبشكل  الصدد. 

املبذولة  الجهود  بفضل  ممكناً  أصبح  إنجاز  وهو   ،N95 أقنعة  وتصدير 

تصنع  أن   Strata سرتاتا  رشكة  )اعتادت  الدفاعية  الصناعات  لتحويل 

كبرية  األخرية، جهوداً  اآلونة  البالد، يف  بذلت  الطائرات(. كام  غيار  قطع 

للشؤون  الدولة  وزير  ودعا  اإلنسانية،  الدبلوماسية  لصالح  الخارج  يف 

ليبيا.  يف  والدبلوماسية  النار  إطالق  وقف  إىل  قرقاش،  أنور  الخارجية، 

االنتباه  تشتيت  الواقعية:  االسرتاتيجية  بالحسابات  األمثلة  وترتبط هذه 

الدويل السلبي عن دورها يف الفوىض الليبية عىل سبيل املثال، باإلضافة 

إىل التحديات والحوافز االقتصادية، مبا يف ذلك الرضورة املحتملة إلعادة 

فإن  الدوافع،  عن  النظر  وبرصف  الريعي.  االجتامعي  العقد  يف  التفكري 

تجارة  عىل  تؤثر  أن  ميكن  العربية  الخليج  لدول  الناشئة  االسرتاتيجيات 

اكتسبت  التي  الجديدة  الديناميكيات  من  بدافع  املنطقة،  يف  األسلحة 

الدول املستوردة من خاللها نفوذاً وسلطة متزايدين.

من  املستقبلية  صادراتها  بتعزيز  تطمح  أن  املتحدة  للواليات  ميكن 

األسلحة إىل الرشق األوسط عىل الرغم من الرقابة املتزايدة. ولكن وأثناء 

محاولتها القيام بذلك، فإنه ليس من املؤكد أن تجد أعداداً من املشرتين 

املتحمسني كام كان سابقاً.
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المصدر

الرابط

https://bit.ly/2TRpYsq

الكاتب: جورج بيب*

المثلث الجيواستراتيجي األمريكي يأخذ 
مركز الصدارة خالل فيروس كورونا

إن التعاون الرويس الصيني ليس مدفوًعا فقط باملصالح املشرتكة ولكن أيًضا بـ »املشاعر املشرتكة« تجاه واشنطن - املشاعر التي 

تغذيها اإلهانات األمريكية املتصورة املوجهة ضد البلدين. ضمنًيا يف هذه املالحظة هو اإليحاء بأن النغمة األمريكية األقل هجوًما 

قد تستمر يف دفع بعض املكاسب يف تباطؤ التعاون الرويس الصيني ضد الواليات املتحدة.

إليك القليل من التاريخ املعاكس الذي يجب التفكري فيه: كيف كانت 

وإهانة  هددت  قد  املتحدة  الواليات  كانت  لو  ستهدد  الباردة  الحرب 

املزدوجة  املواجهة  اسرتاتيجية  واتباع   ، متساوية  بتدابري  وبكني  موسكو 

وتوحيد  السوفيايت  الصيني  التنافس  عىل  التغلب  عىل  حفزتهام  التي 

الجهود ضد عدوهم األمرييك املشرتك؟

ال ميكننا معرفة الجواب. لكن واشنطن املعارصة تقدم ملحات عام قد 

يكون من خالل اتباع مثل هذا النهج يف حربنا الباردة املكثفة .

عىل الرغم من أن واشنطن رفضت لسنوات احتاملية وأهمية التعاون 

الرويس الصيني ، إال أن عالقتهام تحسنت بشكل أرسع وأعمق مام توقع 

معظم الخرباء األمريكيني.

ومع تدهور العالقات األمريكية الروسية ، أصبحت الصني أكرب سوق 

سنويًا.  دوالر  مليار  اآلن 100  التجارة  إجاميل  ويتجاوز   ، لروسيا  تصدير 

تطور التعاون العسكري من الصادرات الروسية من أسلحة من الدرجة 

الثانية يف التسعينات وأوائل العقد األول من القرن الحايل إىل تدريبات 

تقدًما  األكرث  املعدات  بعض  ومبيعات  النطاق  واسعة  عسكرية مشرتكة 

يف روسيا. 

أعلن فالدميري بوتني العام املايض أن روسيا بدأت يف تقديم املساعدة 

ألنظمة اإلنذار االسرتاتيجي الصينية، والحجم املتزايد للمنشورات املشرتكة 

من قبل العلامء الروس والصينيني يشري إىل أن البحث التعاوين يف املجاالت 

الحساسة للغاية للنرش قد ينمو أيًضا. 
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بعد  وكيسنجر  نيكسون  أنشأه  الذي  األمرييك  املبدأ  عكس  وعىل 

اآلن  لديهام  وبكني  موسكو  فإن   ، السبعينيات  يف  الصني  عىل  االنفتاح 

عالقات أفضل بكثري من أي منهام مع واشنطن.

الجزء  عىل  اإلصالح  أعامل  لبعض  الظروف  أن  يبدو   ، األوىل  للوهلة 

ولدى  مالئم.  الجيواسرتاتيجي  املثلث  هذا  من  املمزق  األمرييك-الرويس 

دولة  أي  من  أكرث  التاجي  بالفريوس  اإلصابة  من  مؤكدة  حاالت  روسيا 

تأثري  اقتصادها لرضبة شديدة من  ، وتعرض  املتحدة  الواليات  باستثناء 

اإلغالق االقتصادي عىل أسواق الطاقة العاملية. 

لقد أجرب الوباء بوتني عىل إلغاء احتفاالت يوم النرص يف الحرب العاملية 

الثانية ، وتأجيل االستفتاء عىل أهليته لفرتات إضافية يف منصبه ، وإغالق 

أن  الروس  الخرباء  يتوقع   ، األطول  املدى  الصني. وعىل  البالد مع  حدود 

تزداد قوة الصني نسبة إىل قوة الواليات املتحدة ، وأن تتصاعد التوترات 

بني الواليات املتحدة والصني. 

وميكن أن يرض تزايد الحزم الصيني يف العامل باملصالح الروسية وكذلك 

أنها ال  ، كام  الصني  تريد موسكو تجنب الرصاع مع  ، ومثلام  األمريكية 

ترغب يف الوقوع يف وسط خالف رشير بني واشنطن وبكني. 

ويف ظل تساوي األمور األخرى ، فإن احتامل قليل من التعاون الطبي 

انخفاض الحامسة  ، إىل جانب  املتحدة وروسيا  الواليات  البيولوجي بني 

الجاذبية  ببعض  سيحظى   ، الرويس  االقتصاد  ملعاقبة  يف األمريكية 

الكرملني.

ومن املؤكد أن هذا املزيج من العوامل ساعد يف تشكيل 

مدى توّجه الكرملني الحذر إىل البيت األبيض يف األسابيع األوىل 

النتشار الوباء. اتخذت موسكو بضع خطوات استكشافية يف 

املتحدة يف  الواليات  إىل  إمدادات طبية  اتجاهنا، وأرسلت 

وقت كانت فيه الصني تشدد عىل هذه الصادرات. 

وأجرى بوتني أربع محادثات هاتفية مع دونالد ترامب 

يف فرتة خمسة أسابيع من أواخر مارس إىل أوائل مايو ، 

مع الرتكيز عىل أسواق الفريوسات والطاقة ، بعد إجراء 

ثالث مكاملات فقط يف عام 2019. أصدر الرئيسان بيانًا 

مشرتكًا إلحياء ذكرى املنترص اجتامع القوات الغربية والسوفيتية عىل نهر 

األلب يف نهاية الحرب العاملية الثانية.

ولكن خارج املكتب البيضاوي ، كانت االستجابة األمريكية فاترة. قدم 

املرشعون يف »الكابيتول هيل« مرشوع قانون يدعو إىل جولة جديدة من 

العقوبات االقتصادية عىل موسكو. 

ومل  الروسية  الطبية  باملساعدة  األمريكية  اإلعالم  وسائل  واستخفت 

يف  األوبئة  يف  البرشية  الخسائر  ارتفاع  مع  فرحهم  إخفاء  حتى  تحاول 

روسيا وانخفاض مؤرشاتها االقتصادية - إىل جانب تصنيفات شعبية بوتني 

 .

 ، املفتوحة  األجواء  معاهدة  من  االنسحاب  نيتها  واشنطن  وأعلنت 

الخاص  ترامب  ، وطالب مبعوث  الروسية  االنتهاكات  اللوم عىل  وتلقي 

الصني يف مفاوضات ثالثية لتحديد  بأن روسيا تضغط عىل  بيان عام  يف 

طي  يف  الخصم  عىل  »يقيض  أمرييك  تسلح  سباق  تواجه  أو  األسلحة 

النسيان«. كان التأثري الضمني الواضح ، من خالل عيون الواليات املتحدة 

تنازالت  يف  قوي  تسليح  إىل  روسيا  دعت  التاجي  الفريوس  لحظة  أن   ،

وتعجيل حقبة ما بعد بوتني ، وليس لتوحيد القوى ضد عدوتنا الفريوسية 

املشرتكة وتقليل الحوافز للتعاون الرويس الصيني ضد الواليات املتحدة. 

تنص عىل.    

ضد  صيني  مدافع  كأكرب  روسيا  برزت  متوقًعا.  الصايف  التأثري  كان 

تفيش  مع  التعامل  سوء  عىل  بكني  معاقبة  إىل  تدعو  املتحدة  الواليات 

الفريوس التاجي ، يف حني أصبحت الصني مشرتًا متحمًسا للنفط الرويس 

وسط االنكامش العاملي ، مام دعم قطاع الطاقة الحيوي يف روسيا. 

الضغوط عىل  املتحدة إىل تصعيد  الواليات  تتطلع  وبينام 

ستسمح  الروسية   أنها  الحكومة  أعلنت   ، بكني 

يف  باالستثامر  لروسيا  السيادية  الرثوة  لصندوق 

الصينية  الدولة  وسندات  الصيني  اليوان 

للمرة األوىل.

جانب واحد من رد روسيا يتطلب 

نائب  انحرف  دقيقة.  مراقبة 

ــرويس،  ال الخارجية  ــر  وزي

أليكسيفيتش  سريجي 

ريابكوف، الذي 

يتوقع الخبراء الروس أن 
تزداد قوة الصين نسبة 

إلى قوة الواليات املتحدة 
وأن تتصاعد التوترات 
بين الواليات املتحدة 

والصين

القدرات املشتركة 
لروسيا والصين املعاصرة 
تمثل خصًما أكثر شراسة 

للواليات املتحدة من 
االتحاد السوفييتي يف 

السابق
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جورج بيب هو نائب الرئيس ومدير الدراسات يف مركز املصلحة الوطنية ، والرئيس السابق لتحليل روسيا يف وكالة املخابرات املركزية. 

كان لسنوات يًدا ثابتة وعملية يف إدارة تقلبات العالقات الثنائية، بشكل 

غري معهود إىل الصخب العام بشأن املناورات األخرية للحد من التسلح 

الذي  الرويس  السيايس  الحواري  الربنامج   ، الكربى  اللعبة  يف  لواشنطن. 

يجمع الخرباء األمريكيني والروس ، اتهم »ريابكوف »عىل وجه التحديد 

الحزب الجمهوري األمرييك بإفساد املعاهدات الدولية لتحديد األسلحة ، 

ورفض يف وقت الحق برصاحة«إلخراج كستناء أمريكا من النار« مع بكني. 

وإذا كان من املمكن اعتبار ريابكوف مصدر قوة لآلراء الروسية ، فإن 

بسبب  الغضب  إىل  الحزن  من  ينتقلون  الروس  بأن  توحي  أفعاله  ردود 

إىل  أن تسعى واشنطن  األمل يف  يتخلون عن  األمريكية وقد  السياسات 

تعاون ثنايئ مفيد للطرفني.

وهل انتهت فرصة إعادة التوازن للمثلث الجيواسرتاتيجي بني الواليات 

 ، ماسلوف  أليكيس  قالها  كام  بعد.  ليس  رمبا  والصني؟  وروسيا  املتحدة 

فإن   ، مؤخرًا  اإلنرتنت  عرب  نقاش  يف   ، الصني  يف  روسيا  خرباء  كبار  أحد 

التعاون الرويس الصيني ليس مدفوًعا فقط باملصالح املشرتكة ولكن أيًضا 

اإلهانات  تغذيها  التي  املشاعر   - واشنطن  تجاه  املشرتكة«  »املشاعر  بـ 

األمريكية املتصورة املوجهة ضد كليهام بلدان. ضمنيًا يف هذه املالحظة 

هو اإليحاء بأن النغمة األمريكية األقل هجوًما قد تستمر يف دفع بعض 

املكاسب يف تباطؤ التعاون الرويس الصيني ضد الواليات املتحدة.

البديل - مسار قائم عىل االعتقاد بأن الواليات املتحدة ميكن ويجب 

وبكني  موسكو  من  كل  الباردة ضد  للحرب  جبهتني  إعادة  يف  تسود  أن 

واملنقسمة  بالديون  املثقلة  املتحدة  الواليات  أن  من  املخاوف  يرفض   -

سياسياً ال ميكنها الحفاظ عىل أسلحة غري مقيدة. وأن القدرات املشرتكة 

لروسيا والصني املعارصة متثل خصاًم أكرث رشاسة من االتحاد السوفييتي 

يف السابق. 

تجاه  املشرتكة«  »املشاعر  بـ  أيًضا  ولكن  املشرتكة  باملصالح  فقط 

واشنطن - املشاعر التي تغذيها اإلهانات األمريكية املتصورة املوجهة ضد 

كليهام بلدان. ضمنيًا يف هذه املالحظة هو اإليحاء بأن النغمة األمريكية 

األقل هجوًما قد تستمر يف دفع بعض املكاسب يف تباطؤ التعاون الرويس 

الصيني ضد الواليات املتحدة.

البديل - مسار قائم عىل االعتقاد بأن الواليات املتحدة ميكن ويجب 

وبكني  موسكو  من  كل  الباردة ضد  للحرب  جبهتني  إعادة  يف  تسود  أن 

واملنقسمة  بالديون  املثقلة  املتحدة  الواليات  أن  من  املخاوف  يرفض   -

سياسياً ال ميكنها الحفاظ عىل أسلحة غري مقيدة. وأن القدرات املشرتكة 

لروسيا والصني املعارصة متثل خصاًم أكرث رشاسة من االتحاد السوفييتي 

يف السابق. 

املثقلة  املتحدة  الواليات  أن  من  املخاوف  يرفض   - وبكني  موسكو 

بالديون واملنقسمة سياسياً ال ميكنها الحفاظ عىل أسلحة غري مقيدة. وأن 

أكرث رشاسة من  املعارصة متثل خصاًم  لروسيا والصني  املشرتكة  القدرات 

االتحاد السوفييتي يف السابق. 

وهل حاالت الطرد هذه صحيحة؟ مل يكن لدى بلدنا نقاش جاد حول ما 

ميكن أن تحققه هذه املواجهة املزدوجة بشكل واقعي وما هي األخطار 

التي قد تحرضه. لكن واشنطن - عىل الرغم من ميول ترامب الخاصة - 

باملخاطر يف  تاريخية محفوفة  لبدء تجربة  تبدو مع ذلك عىل استعداد 

اكتشاف اإلجابة.
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المصدرالجيوسياسية الكبيرة
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الكاتب: جميس أونيل 

استحوذت بعض األحداث األخرية عىل اهتام وسائل اإلعالم السائدة إىل حد أن األحداث األخرى ذات 
األهمية األكر ميكن القول إنها مل تحظ باالهتام الذي تستحقه. األحداث التي اكتسبت أهمية استثنائية 
هي أعال الشغب يف الواليات املتحدة وتفيش فريوس كورونا. لن يتم إعطاء أي منها أكرث من مناقشة 
قصرية ألنه يف الوقت نفسه هناك أحداث أخرى تحدث ذات أهمية أكر ميكن القول إنها مل تحظ باهتام 

كبري أو مل تحصل عىل اهتام ، وقد تم اإلبالغ عن هذا االهتام الذي تلقوه بشكل غري دقيق.

أول هذه األحداث السائدة ، الوباء العاملي الذي 

التاجي ملحوظ حًقا مليزتني رئيسيتني.  الفريوس  إليه عموًما باسم  يشار 

األول هو أن العدد الفعيل للقتىل أو املعوقني هو جزء ضئيل من مجموع 

سكان البلدان املترضرة. عىل سبيل املثال ، فقدت الواليات املتحدة ، التي 

لديها أكرب عدد فعيل للوفيات ، ما يزيد قليالً عن 200 ألف ، ٪0.62 من 

سكانها. إن أرقام اإلنفلونزا السنوية باملقارنة ، وفًقا ملركز السيطرة عىل 

األمراض ، ترتاوح بني تسعة وخمسة وأربعني مليون ، مع اختالف الوفيات 

أيًضا عىل نطاق واسع ، مع 61 ألف عىل سبيل املثال يف 18/2017.

ومع ذلك ، أدى هذا الوباء إىل جعل ما يقرب من 400 ألف شخص 

عاطلني عن العمل ، وهي ظاهرة مل يسبق لها مثيل يف فاشيات األنفلونزا 

السنوية. األسباب الحقيقية لهذا رد الفعل االستثنايئ ال تزال غري واضحة. 

من املؤكد أن ترامب استخدمها كسالح للتغلب عىل رؤوس الصينيني يف 

، كلام  البلد. ومع ذلك  املستمرة ضد هذا  االقتصادية والسياسية  حربه 

ظهر املزيد من األدلة ، أصبح خط الهجوم أكرث هشاشة.

 Fort يبدو اآلن أكرث احتاماًل أن يكون أصل الفريوس هو منشأة أبحاث

Dietrich الخاصة بالواليات املتحدة ، والتي تم إغالقها يف منتصف عام 

اإلصابة  حاالت  أول  أن  ويبدو  أشهر.  لعدة  مفرسة  غري  ألسباب   2019

بعيدة عن  املتحدة حدثت اآلن عىل مسافة ليست  الواليات  بالوباء يف 

هذا املرفق.

يعترب أفضل  الصينيني  التغلب عىل  الوباء كعصا ملحاولة  استخدام  إن 

كان  الصني.  ضد  املستمرة  واالقتصادية  السياسية  حربه  يف  آخر  سالح 

مجموعة  لدول  السنوي  االجتامع  إىل  املدعوين  لتوسيع  األخري  اقرتاحه 

مجموعة  كانت  عندما   2014 عام  حتى  )عضو  روسيا  لتشمل  السبع 

الثامين( كوريا الجنوبية وأسرتاليا والهند ، مناورة مسترتة ضد الصني.
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إذا كانت مجموعة السبع هي بالفعل مجموعة من القوى االقتصادية 

الكربى يف العامل ، فإن استبعاد الصني ، أكرب قوة اقتصادية يف العامل بهامش 

القوى  من  الخامسة  املرتبة  تحتل  الهند  معنى.  أي  له  يكون  لن   ، كبري 

اقتصادي.  العاملية واستبعادها حتى اآلن ليس له أي معنى  االقتصادية 

 ، املرتبة 14  العاملية يف  االقتصادية  القوى  ، تحتل أسرتاليا قامئة  وباملثل 

ولكن بصفتها مساعًدا مخلًصا للواليات املتحدة ، وتنغمس يف املناورات 

السياسية ضد الصني التي تعترب انتحاًرا اقتصاديًا برصاحة.

هذه املناورات ال ميكن تفسريها إال من حيث دورها الخاضع للواليات 

املتحدة. وقد تجىل هذا التبعية بطرق عديدة عىل مدى العقود املاضية ، 

لكن أيا من تلك املغامرات مل تهدد رفاهها االقتصادي إىل الحد الذي من 

املحتمل أن ينضم إليه االنضامم إىل حملة ترامب ضد الصني.

من املهم أن املستشارة األملانية مريكل رفضت الدعوة لحضور اجتامع 

يونيو.  يف  واشنطن  عىل  يقرتحه  ترامب  كان  الذي  السبع  مجموعة 

واستشهدت مبتطلبات معركة فريوس كوفيد يف أملانيا ، لكن هذا العذر 

مل يخدع أحداً.

الدول األعضاء األخرى يف االتحاد  العديد من  ، إىل جانب  أملانيا  ترى 

الواليات  من  االقتصادي  مستقبلها  يف  أكرب  دوًرا  للصني  أن   ، األورويب 

املتحدة الضعيفة اقتصاديًا واملنخفضة )من حيث النسبية(. قد يكون من 

املأمول أن يتم ذلك بعد 75 عاًما من االحتالل األمرييك تؤكد أملانيا أخريًا 

عىل استقالل سيايس يتناسب مع قوتها االقتصادية. من الواضح أن أملانيا 

، إىل جانب عدد من دول االتحاد األورويب ، ترى مستقباًل اقتصاديًا أفضل 

الصني  ، مع  اقتصاديًا وسياسيًا   ، إقامة عالقات جيدة  لنفسها من خالل 

والقوى الرشقية بشكل عام من الواليات املتحدة.

النقطة، ألقت مريكل خطاب أمام معهد  التأكيد عىل هذه  ملزيد من 

Shiftung كونراد أديناور يف 27 ترشين مايو. يف ذلك الخطاب ، أوضحت 

أملانيا  تتوىل  أولويات حكومتها عندما  الصني ستكون عىل رأس  أن  متاًما 

رئاسة االتحاد األورويب يف يوليو من هذا العام.

مع  أكرب  لتعاون  تخطط  أملانيا  أن  كذلك  كلمتها  يف  مريكل  وأكدت 

الصني. ال تحتاج إىل التأكيد عىل أن الخطط األملانية ملستقبلها السيايس 

واالقتصادي تكمن يف الرشق ، وبالكاد تريد أو تحتاج إىل أن تكون جزًءا 

من تحالف مناهض للصني بقيادة الواليات املتحدة.

 ، االقتصادي  الرضر  بعض  الصني عىل  السياسية عىل  الحرب  سيتفوق 

لكنه لن يغري املسار الواسع للتنمية االقتصادية والسياسية للصني. هذا 

العام عىل سبيل املثال ، أصبحت دول اآلسيان أكرب مجموعة تجارية يف 

االقتصادية والسياسية  األورويب. إن عالقتها  االتحاد  لتحل محل   ، الصني 

الواليات  املتنامية برسعة مع روسيا هي حافز إضايف لفصل نفسها عن 

املتحدة.

يف  الصينيني  الطالب  حقوق  عىل  قيوًدا  املتحدة  الواليات  أعلنت  كام 

املتحدة.  الواليات  جامعات  يف  متقدمة  درجات  عىل  للحصول  الدراسة 

وستشعر الجامعات نفسها باألمل الحقيقي لهذه الخطوة. ستحدث ظاهرة 

أي  تصدر  مل  األسرتالية  الحكومة  أن  من  الرغم  عىل  أسرتاليا.  يف  مامثلة 

إعالن يقيد الطالب الصينيني )أكرب مجموعة طالبية أجنبية بهامش كبري( 

، فقد أدىل سفري الصني لدى أسرتاليا ببيانات تشري بوضوح إىل أنه يف ضوء 

املشاعر املعادية للصني التي عربت عنها الحكومة األسرتالية ، فإن الطالب 

الصينيني قد اختيار جيد للدراسة يف مكان آخر. ميكن اعتبار هذا االقرتاح 

املعتدل ، الذي أثار السكتة الدماغية بني مديري الجامعات األسرتالية ، 

أكرث من تلميح.

وباملثل ، ميكن النظر إىل قيود مامثلة عىل بعض الصادرات األسرتالية 

إىل الصني )التي متثل ٪36 من جميع الصادرات األسرتالية( عىل أنها تلميح 

قوي إىل أن الصني قد سئمت من خضوع أسرتاليا املناهض للصني للرغبات 

األمريكية ، وبعد ذلك وفرة مام يوحي بأن التعديل من الخطاب لن يضل 

، اآلن اتخاذ إجراءات. ال ميكن أن تكون الرسالة أكرث وضوًحا: لدى الصني 

بدائل أكرث من أسرتاليا ، وهناك مثن يجب دفعه مقابل الخطاب املناهض 

للصني الذي ال يلني من الحكومة ووسائل اإلعالم السائدة عىل حد سواء.

وقعت والية فيكتوريا األسرتالية مؤخرًا عىل مذكرة تفاهم مع الصني 

الضخمة.  الصينية  والطريق  الحزام  مبادرة  إىل  فيكتوريا  انضامم  بشأن 

، للخطاب  ، كام هو متوقع  الفيدرالية األسرتالية  الحكومة  امتثلت  وقد 

األمرييك املناهض لحركة BRI. أعربت علًنا عن فزعها من قرار فيكتوريا 

 ، الرئيسية  اإلعالم  وسائل  يف  السياسيون  املعلقون  إليه  انضم  الذي   ،

بشكل حريف   ، والقلق  الخطر  ناقوس  تدق  التي   ، االفتتاحية  وافتتاحية 

بأكاذيب رصيحة حول املخاطر التي تعرضها هذه الخطوة. حتى أن وزير 

تهديدات  قدم  حيث   ، وزنه  له  كان  بومبيو  املتحدة  الواليات  خارجية 

انضامم أسرتاليا إىل  التحرك عىل  الذي يشكله هذا  الخطر  مظلمة حول 

األرسار العسكرية للواليات املتحدة.

مل يتم توجيه مثل هذه التهديدات إىل رشيك تحالف العيون الخمس 

اآلخر للواليات املتحدة ، نيوزيلندا ، عندما وقعت األخرية عىل BRI يف 

املعلقني  أحد  يرش  مل  النموذجي.  بومبيو  منوذج  كان  لقد   .2019 مايو 

السؤال  طرح  عن  ناهيك   ، نيوزيلندا  من  االنتقام  غياب  إىل  األسرتاليني 

الواضح إىل حد ما وهو أن املصالح الوطنية الحقيقية ألسرتاليا ميكن أن 

أكد  املتحدة. وقد  بالواليات  ربطها  أفضل من خالل عدم  تخدم بشكل 

االنقالب الهنديس األمرييك يف نوفمرب 1975 أن هذه البدعة ال يتم حثها 

وسائل  أو  الرئيسيني(  الحزبني  كال  )من  السياسيني  قبل  من  سواء  علًنا 

اإلعالم.

ستعود املدارس والرشكات إىل طبيعتها ببطء بعد انحسار الوباء. ومع 

أكرب يف  للصني سيكون  املناهض  الخطاب  الناجم عن  الرضر  فإن   ، ذلك 

أن  أملانيا  أظهرت  لقد  فيه.  تسبب  الذي  الرضر  من  أكرث  ويدوم  تأثريه 

هناك بدائل قابلة للتطبيق عىل الفهم األمرييك ، وتقوم مع العديد من 

رشكائها يف االتحاد األورويب باتخاذ خطوات اقتصادية وسياسية تتامىش مع 

الحقائق املتغرية يف املشهد الجغرايف والسيايس واالقتصادي للقرن الحادي 

والعرشين. إنه درس ينصح به اآلخرون للتعلم منه.
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طريق مسدود في حل األزمة الخليجية.. 
البجعة السوداء التي ال تطير

للعام الثالث عىل التوايل، يستمر الحصار املفروض عىل قطر، الذي بات معروفا بـ »األزمة الخليجية«، دون حلول يف األفق، وأثبتت 

محاوالت مختلفة للتوسط يف األزمة، التي بدأت يف 5 يونيو/حزيران 2017، عدم جدواها. وأصبح مجلس التعاون الخليجي قريب الشبه 

بـ«الزومبي«، أي ال هو ميت وال هو حي. ويتأرجح اهتام واشنطن بني األعال العدائية مع إيران والتخيل عن املنطقة بأكملها.

بسبب  مزدوجة  رضبة  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وعانت 

من  وبالرغم  كورونا.  لجائحة  االقتصادية  واآلثار  النفط  أسعار  انخفاض 

أن  اعتقدوا  الذين  آمال  يخيب  مام  الحصار  يستمر  التحديات،  هذه 

ستدفع  السوداء«،  »البجعة  البعض  عليها  أطلق  التي  الحالية،  األحداث 

األطراف املتناحرة إىل حل األزمة.

األزمة تتكشف.. 2017

يف  القومي  األمن  ومؤسسة  القطريني  فاجأت  قد  الخليج  أزمة  كانت 

 ،2017 مايو/أيار   28 يف  األوىل  الرشارة  وبدأت  غرة.  حني  عىل  واشنطن 

بنقل مفربك عن وكالة األنباء القطرية تضمن تحذيرا من األمري »متيم بن 

حمد آل ثاين« من املواجهة مع إيران وإشادة بحركة املقاومة الفلسطينية 

»حامس« و«حزب الله« الحليف الشيعي اللبناين إليران.

ودون سابق إنذار أو تشاور مع الواليات املتحدة أو أي حليف آخر، 

قطعت البحرين العالقات الدبلوماسية مع قطر يف وقت مبكر من يوم 

5 يونيو/حزيران. وتبعها عىل فرتات زمنية متقاربة السعودية واإلمارات 

ومرص وجزر املالديف واليمن، و«حفرت« يف ليبيا.

خطوط  جميع  الدول  هذه  قطعت  التالية،  القليلة  الساعات  وخالل 

أي  أو  القطرية  الجوية  الخطوط  أمام  الجوي  مجالها  وأغلقت  النقل 

رحالت أخرى متوجهة إىل قطر.

وأوقفت البنوك يف اإلمارات والسعودية والبحرين املعامالت القطرية. 

ويف غضون بضع ساعات أخرى، بدأت الدول املجاورة يف ترحيل املواطنني 

أمهاتهم  أحضان  عن  أطفاال  وأبعد  عائالت  مزق  الذي  األمر  القطريني، 

القطريات.

المصدر https://bit.ly/2AJ547Zالرابطكتب: باتريك ثيروس 
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العالمة  تحمل  كانت  اإلبل  من  قطيع  برتحيل  الدول  تلك  قامت  بل 

ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  غرد  يونيو/حزيران،   6 ويف  القطرية. 

الرئييس  »الراعي  بصفتها  قطر  وهاجم  الحصار،  لدول  تهنئة  برسالة 

لإلرهاب«.

وبحلول نهاية ذلك األسبوع، خلصت القيادة يف واشنطن إىل أن قطر 

يعرف  أحد  يكن  مل  أنه  من  بالرغم  جريانها،  ملطالب  وتستسلم  سرتكع 

بالضبط ما هي تلك املطالب.

ومل ينجح األمر بهذه الطريقة. ويبدو أن أحدا مل يخرب »ترامب« بأن 

قاعدة  ذلك  يف  مبا  األمريكية،  العسكرية  املنشآت  أهم  تستضيف  قطر 

»العديد« الجوية، املقر األمامي للقيادة املركزية.

آنذاك،  والدفاع  الخارجية  وزيرا  و«ماتيس«،  »تيلرسون«  وتدخل 

للتضامن مع قطر، وهو إجراء رمبا كلف »تيلرسون« وظيفته، حيث حذر 

الجريان من أي تحركات هجومية.

ورسعان ما نرشت تركيا قوة صغرية يف قطر كرادع ضد أي هجوم. وأثار 

األمر قلق إيران حول حقوقها يف حقل الغاز الذي تشرتك فيه مع قطر. 

فإذا كان لدى الجريان أي أفكار حول الغزو، فيجب عليها االستعداد.

ويف غضون بضعة أسابيع، ظهرت أدلة عىل كيف قامت دول الحصار 

بتخطيط وتنفيذ حملة لتحويل قطر إىل مجرد إقطاعية تابعة، كام حدث 

مع البحرين قبل بضعة أعوام.

وفربكة  القطرية  األنباء  وكالة  اخرتاق  تم  أنه  املحققون  واكتشف 

دول  توضح  بأن  »تيلرسون«  الخارجية  وزير  وطالب  األمري.  تعليقات 

الحصار مطالبها لقطر.

وبسبب هذا الضغط األمرييك، تخبطت دول الحصار. ويف 23 يونيو/

حزيران، أصدرت قامئة تحذيرية من 13 نقطة جعلت اإلنذار النمساوي 

املجري لعام 1914 إىل رصبيا يبدو وكأنه عرض سالم.

وعند هذه النقطة، قرر الرئيس »ترامب« أنه ال يريد أي دور آخر يف 

هذه الدراما يكفل فيه تحركات الرياض وأبوظبي.

قطر الجديدة

فعال  بشكل  بالتحرك  املراقبني  قطر  فاجأت  األولية،  الصدمة  وبعد 

ورسيع إلعادة ترتيب الخدمات اللوجستية واملالية ووسائل النقل.

واستخدمت الدوحة ميناء صحار الُعامين بدال من ميناء جبل عيل بديب 
العابر لقطر، ما أدى إىل إحداث فجوة كبرية يف اقتصاد  كمركز للشحن 

ديب.

املتاجر  تجهيز  إلعادة  األخرى  املنطقة  ودول  وإيران  تركيا  وتدخلت 
األبقار  من  اآلالف  القطريون  األعامل  رجال  واستورد  الكربى.  القطرية 

إلنشاء مزارع األلبان، وتحول آخرون إىل الزراعة.

بإعادة  األخرى  الطريان  ورشكات  القطرية  الجوية  الخطوط  وقامت 
توجيه جميع رحالتها من وإىل قطر عرب املجال الجوي اإليراين. ويف غضون 

أسابيع قليلة، استقر اقتصاد البالد.

األمري  حول  قطر  سكان  احتشد  األهمية،  من  القدر  نفس  وعىل 
والحكومة.

واملفاجأة التي أسعدت قطر أنه حتى املغرتبني يف الدولة انضموا إىل 
أشهر، ظهرت قطر  بضعة  الوطنية. ويف غضون  الحامسية  الدولة  دعاية 
جديدة ذات إحساس أقوى بكثري بالهوية الوطنية، حتى إن تحديها شبه 

الجنوين لجريانها من دول الحصار زاد الثقة بالنفس يف البالد.

مكانة  ملنح  تدابري  اتخاذ  وتم  الكفالة،  نظام  إصالح  تم  األزمة،  ومنذ 
دامئة للمقيمني لفرتة طويلة. وبالرغم من أنه ال يزال هناك الكثري الذي 
يتعني القيام به، خاصة من حيث التنفيذ، إال أن إصالحات قطر وضعت 

خصومها اإلقليميني يف موقف دفاعي.

قطر  تحركت  اإلرهاب،  بتمويل  الرباعية«  »اللجنة  مزاعم  وملواجهة 
برسعة لتوطيد العالقات األمنية القوية مع الواليات املتحدة، خاصة فيام 

يتعلق مبكافحة اإلرهاب.

ووقعت الدوحة عىل اتفاقية ملكافحة غسل األموال، وفتحت دفاترها 
لوزارة الخزانة األمريكية. وبدأت الدوحة مشاورات أمنية نصف سنوية 
التكاليف يف قاعدة  الواليات املتحدة، وحصلت عىل حصة أكرب من  مع 

»العديد« الجوية.

وأخريا، قررت قطر التنافس مع خصومها عىل مشرتيات الدفاع الكبرية 
من الواليات املتحدة، وهو تكتيك يحظى دامئا بالرضا يف البيت األبيض 

الحايل.

ويف إجراء جيد، وقعت الدوحة أيضا عقود رشاء دفاعية كبرية مع دول 
أوروبية، يف حني أن جريانها يشرتون بالفعل معدات عسكرية أكرث من أي 



دولة أخرى يف العامل، وبالتايل مل يكن لديهم مجال كبري للتوسع.

جهود الوساطة والوضع الطبيعي الجديد

وتحركت الكويت، القوة الدافعة وراء إنشاء مجلس التعاون الخليجي، 

أوال وبرسعة للتوسط يف األزمة. وقد تم رفض جهودها األولية من قبل 

السعودية.

وعىل مدى األعوام الـ 3 التالية، ظلت الكويت مصممة عىل حل األزمة، 

التي تخىش أن تقوض سبب وجود مجلس التعاون الخليجي.

أو من خالل  املبارشة  الوساطة  العديدة يف  الكويتية  الجهود  وذهبت 

مكاتب مجلس التعاون الخليجي دون جدوى.

ومنذ عام 2018، أشارت السعودية من حني آلخر إىل رغبتها يف إلغاء 

الحصار، لكنها مل تتحرك عندما دعت اللحظة.

وظلت أبوظبي يف منافستها مع الدوحة بال هوادة. ومام ال شك فيه أن 

جذور األزمة تكمن عميقا يف الخالفات التي استمرت قرونا بني املجالس 

الحاكمة ألبطال الحكم الـ4 الرئيسيني.

ودول  والهند  والصني  روسيا  مثل  األخرى  الكربى  القوى  واستوعبت 

أوروبية متنوعة الوضع الجديد.

السعودية  وأعلنت  بطبيعته.  مستقرا  الجديد«  »الوضع  يبدو  وال 

واإلمارات يف البداية عن محور جديد داخل مجلس التعاون الخليجي، يف 

محاولة إلجبار الدول املتبقية لالنضامم إىل خطواتهام. ومع ذلك، فشلت 

محاوالتها لحث ُعامن عىل التاميش مع سياساتها، واآلن دخلت الرياض 

وأبوظبي نزاعا عىل مستقبل اليمن.

وأبدت جميع عواصم الخليج درجات متفاوتة من القلق بشأن السياسة 

األمريكية املتشعبة التي تبدو عازمة عىل إثارة إيران وجرها إىل مواجهة 

مسلحة، بينام تبني لدول الخليج أن الواليات املتحدة ليس لديها مصلحة 

يف الدفاع عنها ضد إيران.

وباإلضافة إىل ذلك، تواصل إدارة »ترامب« اإلشارة إىل أنها تريد الخروج 

من املنطقة، بغض النظر عن أي يشء.

وكان الكثريون يعتقدون أن األزمة ستستمر حتى يحدث بعض التطور 

صدمة  أي  السوداء«،  بـ«البجعة  تسميته  تم  ما  أو  املهّدد،  الخارجي 

خارجية كبرية توفر فرصة لحفظ ماء الوجه لتجاوز العداء.

ومن الصعب أن نتخيل أي خوف أكرب من الوباء الذي أسقط االقتصاد 

العاملي وأدى إىل انخفاض أسعار النفط إىل حد جعل امليزانيات الوطنية 

يف خطر شديد للمرة األوىل خالل جيلني.

مل تثبت دول مجلس التعاون الخليجي أنها تستطيع تنويع اقتصاداتها 

بشكل هادف بعيدا عن االعتامد شبه الكامل عىل الهيدروكربونات. ويف 

الواقع، يجب أن تقلق دول الخليج كثريا بشأن أهميتها للواليات املتحدة 

والعامل. وخاصة أن التكنولوجيا األمريكية مّكنت البالد من االكتفاء ذاتيا 

من النفط والغاز.

من  »ترامب«  انسحاب  عن  املقبلة  األمريكية  اإلدارة  تراجعت  وإذا 

أن  وقررت  إيران،  مع  التوترات  وقللت  املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطة 

استمرار االنسحاب من املنطقة سرييض الناخبني األمريكيني الذين ضجروا 

من الحرب، فسيرتك ذلك سفينة دول الخليج يف بحر عاصف دون رشاع.

وإذا كان هناك وقت مناسب ألن ترتاجع األطراف املتناحرة عن النزاع، 

والوصول إىل املصالحة، فهذا هو الوقت األنسب. لكن بدال من ذلك، نجد 

الخالفات العائلية القدمية تسود عىل املصلحة الذاتية.

ملف العدد
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الواضح  املفروض عىل قطر، من  الحصار  الرابعة من  السنة  بدء  ومع 

إنهاء  عىل  قادر  غري  وأنه  كمؤسسة  فشل  الخليجي  التعاون  مجلس  أن 

االنقسامات. وقد دفع ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا 

إىل البحث عن ضامنني أمنيني بديلني لردع التهديدات.

والدة رؤية مشرتكة

 - العربية  الجزيرة  يف 25 مايو/أيار 1981 عقد حكام 6 دول يف شبه 

البحرين والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات - 

القمة األوىل ملجلس التعاون الخليجي يف فندق »إنرتكونتيننتال« أبوظبي.

تعزيز  سبل  وناقشوا  طاولة  حول  الست  الدول  هذه  قادة  وانضم 

الشيخ  ألقى  جامعي.  بشكل  املشرتكة  مصالحهم  حامية  مع  عالقاتهم 

اإلمارات،  دولة  مؤسس  باسم  املعروف  نهيان«،  آل  سلطان  بن  »زايد 

كلمة ترحيبية أعقبت تالوة قرآنية. ثم وضع حكام دول مجلس التعاون 

الخليجي توقيعاتهم عىل وثيقة أنشأت رسميًا املؤسسة اإلقليمية الفرعية.

عىل  األربعني.  عامه  الخليجي  التعاون  مجلس  بدأ  املايض،  الشهر  يف 

مدى العقود األربعة املاضية، واجه املجلس العديد من الرصاعات بينام 

كان يحاول منح دول مجلس التعاون الخليجي صوتًا موحًدا.

 4 يف  النظر  خالل  من  الخليجي  التعاون  مجلس  تاريخ  فهم  ميكن 

تطورات إقليمية أثرت بشدة عىل منطقة الخليج: أوالً، الحرب اإليرانية 

الغزو  ثالثاً،  1990-1991؛  الكويت  أزمة  ثانياً،  1980-1988؛  العراقية 

األمرييك للعراق عام 2003؛ ورابعا، ثورات الربيع العريب بعد 2011.

رصاعات مستمرة من أجل األمن 

التي  اإليرانية،  العراقية  الحرب  وسط  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

هددت أمن املنطقة بأرسها ويقدر أنها أسفرت عن مقتل أكرث من مليون 

قوات  قامت  عندما   1980 سبتمرب/أيلول  يف  رسميًا  الرصاع  بدأ  شخص. 

الثورة  إسقاط  من  وجيزة  فرتة  بعد  إيران  غرب  بغزو  حسني«  »صدام 

الخليجية  املاملك  ذلك  وترك  للغرب،  املوايل  للشاه  اإليرانية  اإلسالمية 

الخليجي غضب طهران  التعاون  أعضاء مجلس  للخطر. وخىش  معرضة 

ألن أغلبيتهم اختاروا دعم العراق، ضد النظام اإليراين الذي اعتربه معظم 

ملوك الخليج تهديًدا وجوديًا.

األمــن الخليجــي فــى ظــل تحــول 
المجلس إلى مؤسسة فاشلة

المصدر

الرابط

كتب: د.خالد الجابر*، جورجيو كافييرو*

https://bit.ly/377G1Yh

منذ والدة مجلس التعاون الخليجي عام 1981، بدافع من التهديد الخارجي، رأت الدول الست التهديدات اإلقليمية والدولية 

بشكل مختلف. يف بعض الحاالت، مل تتطور االختالفات يف الرأي لنزاعات أعمق أو نزاعات اسرتاتيجية، بينا شهدنا يف أوقات 

أخرى، وخاصة منذ يونيو/حزيران 2017، حمالت إعالمية بني دول مجلس التعاون الخليجي ونزاعات سياسية مكثفة.



ومع ذلك، يف وقت مبكر من وجود دول مجلس التعاون الخليجي، مع 

اندالع الحرب اإليرانية العراقية، كانت االنقسامات الداخلية يف املؤسسة 

مرئية بالفعل. مل تدعم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بغداد ضد 

طهران. بقيت ُعامن محايدة طوال معظم فرتة الحرب، بالرغم من اتخاذ 

النزاع. كانت اإلمارات منقسمة إىل  للعراق قليالً يف بداية  موقف موال 

من  الكثري  شاركت  حيث  العراق،  مع  متعاطفة  أبوظبي  كانت  ما.  حد 

وجهة نظر السعودية تجاه الجمهورية اإلسالمية الوليدة، يف حني كانت 

ديب مصممة عىل الحفاظ عىل عالقاتها التجارية القوية مع الجار الفاريس 

بالرغم من الحرب.

بعد عامني من توقيع النظام الثوري اإليراين والقيادة البعثية العراقية 

كانت  الكويت.  ضد  جيشه  حسني«  »صدام  حول  سالم،  معاهدة  عىل 

ملجلس  ميكن  كيف  مؤكدة  الوحدة،  هي  العريب  الخليج  دول  استجابة 

قدرة دول  فإن عدم  ذلك،  األزمات. ومع  أوقات  يجتمع يف  أن  التعاون 

الخليج عىل الدفاع عن نفسها بشكل مستقل تم تأكيده من خالل حقيقة 

أن تحرير الكويت من املحتلني العراقيني نتج فقط عن التدخل العسكري 

األمرييك الحاسم الذي حدث يف عام 1991.

كان الدرس واضًحا للجميع يف دول مجلس التعاون الخليجي: االعتامد 

عىل املؤسسة، وعىل اململكة العربية السعودية، ألمنهم ببساطة مل تكن 

وسيلة آمنة. وهكذا، يف فرتة ما بعد عام 1991، أقام جميع أعضاء املجلس 

أصبحت  والتي  املتحدة،  الواليات  مع  بهم  خاصة  أمنية  عالقات  الستة 

القوة العظمى الوحيدة يف العامل مبجرد انهيار االتحاد السوفيايت يف نفس 

العام الذي حدثت فيه أزمة الكويت.

أثر غزو العراق وصعود الجهات الفاعلة من غري الدول

كبرية  معضلة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  واجهت  سنة،   12 بعد 

عندما قررت إدارة »جورج دبليو بوش« إدخال الواليات املتحدة يف حرب 

تخىش  كانت  التي  الخليجية،  املاملك  نظر  وجهات  كانت  العراق.  ضد 

»صدام حسني« واعتربته تهديًدا، معقدة.

بالرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء الكويت- 

كانت تعارض الحرب رسميًا، إال أنها جميعاً - بدرجات متفاوتة - قدمت 

تسهيالت لوجيستية للغزو الذي قادته الواليات املتحدة.

بعدم  مهتمة  الخليج  دول  كانت  املتحدة،  للواليات  مقربني  كحلفاء 

بشأن  أيضا مخاوف  لديهم  كان  ولكن  »بوش«،  إدارة  مع  علنا  االشتباك 

غضب اشعوبهم بسبب الغزو األمرييك للعراق، فضال عن مخاوف حول 

كيفية استغالل إيران ومختلف الجهات الفاعلة غري الحكومية الفوىض يف 

عراق ما بعد الحرب.

مجلس  دول  إىل  العراق  من  للفوىض  كبري  انتشار  أي  هناك  يكن  ومل 

الخليجي بعد اإلطاحة بـ«صدام حسني« عام 2003. وبدالً من  التعاون 

انتقل اآلالف من  املعاكس حيث  انتقل عدم االستقرار يف االتجاه  ذلك، 

السلفيني الجهاديني من بعض دول مجلس التعاون الخليجي إىل العراق.

وحدث تدفق هؤالء املقاتلني األجانب إىل العراق يف وقت تزايدت فيه 

املخاوف بشأن كيانات متول شبكات إرهابية عاملية من منطقة الخليج. 

عالوة عىل ذلك، وجدت مجموعة دراسة العراق، التي عينها املرشعون 

األمريكيون عام 2006 للنظر يف أزمة املقاتلني األجانب يف العراق، أن متويل 

التمرد السني يأيت من أفراد عاديني يف دول مجلس التعاون الخليجي.

مبا أن عراق ما بعد البعث ظل دولة شديدة الخطورة، توصلت دول 

مجلس التعاون الخليجي برسعة إىل فهم مدى قوة الجهات الفاعلة غري 

 1988-1980( خليجيتني  حربني  أول  عكس  عىل  املنطقة.  يف  الحكومية 

سقوط  بعد  العراق  يف  اندلعت  التي  التطورات  فإن  و1991-1990(، 

»صدام حسني« عام 2003 كانت مدفوعة إىل حد كبري من قبل جهات 

إىل  بعد  فيام  تحولت  )التي  العراق  يف  القاعدة  مثل  للدولة،  تابعة  غري 

تنظيم الدولة اإلسالمية( وعرشات من امليليشيات الشيعية املدعومة من 

الخليجي األخرى  التعاون  السعودية ودول مجلس  اعتربتها  إيران والتي 

تهديدات خطرية.

الربيع العريب واستقطاب دول مجلس التعاون الخليجي

 ،2011 عام  العريب  الربيع  احتجاجات  فيه  اندلعت  الذي  الوقت  يف 

التحديات  من  كبرية  مجموعة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  واجهت 

وخالفات  كبرية  انقسامات  عن  املطاف  نهاية  يف  كشفت  التي  الجديدة 

جهة  من  قطر  بني  رئييس  بشكل   - العربية  الخليج  دول  بني  عميقة 

والسعودية واإلمارات من جهة أخرى.

داعمة  كانت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  أن  من  بالرغم 

لتغيري النظام يف سوريا بينام عارضته جميًعا بشدة يف البحرين، رأى قادة 

قلب  يف  مختلفة.  بطرق  وتونس  وليبيا  التطورات يف مرص  الخليج  دول 

هذه االختالفات كان هناك سؤال حساس: هل يجب عىل دول مجلس 

ثورات  من  انبثقت  التي  اإلسالمية  القوة  مراكز  دعم  الخليجي  التعاون 

الربيع العريب وانتخبت دميقراطياً؟

مجلس  دول  استقطاب  يف  السؤال  هذا  يستمر   ،2020 عام  يف  اآلن 

الراهنة. يف حني  الخليجية  األزمة  يتضح من  ما  الخليجي، وهو  التعاون 

دميقراطياً  املنتخبة  اإلسالمية  األحزاب  صعود  رأوا  وأبوظبي  الرياض  أن 

كتهديد كبري للوضع الراهن يف الرشق األوسط الذي سعوا للحفاظ عليه، 

الذين وصلوا  اإلسالميني  تجاه  نهج مختلف جذريًا  تبني  الدوحة  قررت 

للسلطة يف بعض الدول العربية من خالل صناديق االقرتاع.

اعترب الدبلوماسيون القطريون اإلسالميني املنتخبني دميقراطيا واملعتدلني 

ممثلني رشعيني بحاجة إىل االعرتاف. يف منطقة حيث اإلسالم هو الدين 

اإلسالموية  منو  بأن  مقتنعة  األخرى  العربية  والدول  قطر  فإن  الرئييس، 

كأيديولوجية يكاد يكون نتيجة طبيعية للحرية السياسية بعد عقود من 

النهج املتضارب  الدكتاتورية يف بلدان مثل مرص وتونس. لذلك، ال يزال 

بني مواجهة هذه الحركات أو قبولها هو الخالف الرئييس بني الدوحة من 

جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.

يف حني تم حل الخالف بني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 

رسميًا يف نفس العام، إال أن اندالع األزمة الخليجية منتصف عام 2017 

كشفت أنه مل تم حل القضايا األساسية التي تسببت يف االنقسام.

بني  التكنوقراطي  التعاون  من  معينة  مستويات  وجود  من  وبالرغم 
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الدول األعضاء الست، فال يستطيع أحد إنكار أن دول مجلس التعاون 

الخليجي ليس لديها القدرة عىل التنسيق بشأن القضايا األمنية الرئيسية 

التهديدات  طبيعة  عىل  إجامع  يوجد  ال  ببساطة،  املعارصة.  البيئة  يف 

اإلقليمية لألمن، حيث تتباين التصورات تجاه »اإلخوان املسلمني« وإيران 

وتركيا بشكل كبري  بني أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

واليوم، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات أمنية رهيبة من 

الحرب يف اليمن إىل جائحة »كورونا«، ومن األزمتني السورية والليبية إىل 

حافة الهاوية الحادة بني الواليات املتحدة وإيران التي تعرض جميع دول 

الخليج ملخاطر جسيمة.

وباعتبارهم حلفاء مقربني للواليات املتحدة، فإن دول مجلس التعاون 

الخليجي تعتمد بشكل أسايس عىل عالقاتها الثنائية مع واشنطن لتعزيز 

مصالحها األمنية دون أن يكون لديها إطار عمل خليجي فعال للعمل فيه.

ويف نفس الوقت، عىل خلفية تراجع النفوذ العاملي للواليات املتحدة، 

النظر يف أسئلة حول املصالح وااللتزامات  فإن دول الخليج أجربت عىل 

التعاون  مجلس  دول  دفعت  والتي  املتحدة،  للواليات  األجل  طويلة 

خالل  من  واألمنية  الجيوسياسية  عالقاتها  لتنويع  السعي  إىل  الخليجي 

إقامة رشاكات عميقة مع القوى البديلة مثل الصني وفرنسا وروسيا.

دول  جميع  من  وبــارزًا  أكادمييًا  باحثًا   70 اجتمع  املايض،  الشهر  يف 

دعت  وثيقة  عىل  توقيعاتهم  لوضع  الست  الخليجي  التعاون  مجلس 

املسؤولني الحكوميني يف الخليج إىل اتخاذ خطوات من أجل إعادة توحيد 

دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط »من خالل املصالح، ولكن أيًضا 

من خالل الروابط األرسية التاريخية مع مراعاة التهديدات االقتصادية أو 

االجتامعية أو االسرتاتيجية الناشئة، ووضع خطط جامعية ملواجهة هذه 

التهديدات التي تواجه مصالحهم واستقرارهم.

بالرغم من منطق هؤالء املثقفني الذين يرغبون يف عودة دول مجلس 

التعاون الخليجي إىل وضعها قبل عام 2017، خاصة مع استعداد الرشق 

األوسط لدخول عرص ما بعد »كورونا« وسط انخفاض يف أسعار النفط 

العاملية، فإن إنهاء هذا النزاع لن يكون سهال.

الجانبني  عىل  الصعب  من  املواجهة  لهذه  الصفرية  الطبيعة  ستجعل 

إيجاد طريقة تحفظ الوجه بشكل متبادل لحل األزمة. من وجهة النظر 

القطرية، سيكون من الغباء الوثوق بدول الحصار حيث يدرك املسؤولون 

يف الدوحة أن الحصار ميكن أن يتكرر يف املستقبل.

ومع تصاعد العداء الشخيص بني مختلف الحكام والرتاشق بني مواطني 

للسياسة  دامئة  أرضاًرا  ألحقت  األزمــة  أن  يبدو  الحصار،  ودول  قطر 

واالقتصاد والنسيج االجتامعي لدول مجلس التعاون الخليجي.

جورجيو كافيريو هو الرئيس التنفيذي ومؤسس رشكة جلف ستيت أناليتيكس ، وهي مؤسسة استشارية للمخاطر الجيوسياسية ومقرها واشنطن العاصمة. 

تشمل اهتامماته البحثية االتجاهات الجيوسياسية واألمنية يف شبه الجزيرة العربية والرشق األوسط األوسع. 

الدكتور خالد الجابر هو مدير مركز الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف واشنطن العاصمة سابًقا ، وعمل يف مركز الرشق للدراسات والبحوث ، ورئيس تحرير 

صحيفة شبه الجزيرة ، وهي صحيفة يومية رائدة تصدر باللغة اإلنجليزية يف قطر.
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تعترب الصني ودول الخليج يف قارب واحد يف مواجهة حالة عدم اليقني 

بشأن األمن اإلقليمي عىل خلفية الشكوك حول التزام الواليات املتحدة 

تجاه املنطقة.

الدفاع  الخليج منذ فرتة طويلة عىل مظلة  اعتمدت الصني مثل دول 

األمريكية لضامن أمن تدفق الطاقة والسلع األخرى عرب الخليج.

االعتامد  عىل  قــادرة  فيه  الصني  تكون  ال  قد  الذي  لليوم  وتحسبًا 

تدريجيًا  الصني  عدلت  مجانًا،  املتحدة  الواليات  توفره  الذي  األمن  عىل 

اسرتاتيجيتها الدفاعية وبنت أول منشأة عسكرية أجنبية يف جيبويت قبالة 

سواحل الخليج.

مع تكليف البحرية الصينية بحامية خطوط االتصاالت البحرية وحامية 

مصالح بالدها يف الخارج، أشار املخططون االسرتاتيجيون إىل أن جيبويت 

لها  تسمح  أن  املحتمل  من  أخرى  قواعد  إنشاء  يف  األوىل  الخطوة  هي 

بإظهار قدرات بعيدة املدى وتخترص الوقت الالزم إلعادة اإلمداد.

لكن املخططني االسرتاتيجيني الصينيني ونظرائهم الخليجيني قد يفرتقون 

األمن  لهيكل  املقبولة  الجيوسياسية  باملحددات  األمر  يتعلق  عندما 

اإلقليمي الجديد.

من املرجح أن تتضمن البنية الجديدة مظلة الدفاع األمريكية )بدالً من 

استبعادها( لحامية املاملك املحافظة الغنية بالطاقة ضد إيران ومكافحة 

اإلرهاب.

عىل النقيض من الصني وروسيا، تفضل دول الخليج تحديد إيران كعدو 

يف الوقت الذي يبدون فيه استعدادا لعقد اتفاقية عدم اعتداء. ولكن من 

أجل ذلك، يحتاجون إىل الواليات املتحدة لتكون رشيًكا موثوقًا به سيأيت 

للدفاع عنهم دون قيد أو رشط بأي مثن.

من جانبها، تبذل الصني جهوًدا كبرية لتجنب االنغامس يف الرصاعات 

روسيا  طرحت  كام  مختلف،  نهج  باعتامد  األوسط.  الرشق  يف  العديدة 

خطة لهيكل أمني متعدد األطراف يقوم عىل اتفاقية عدم اعتداء تشمل 

إيران.

ال شك أن الصني، عىل عكس روسيا، تريد تأجيل اللحظة التي ال يكون 

فيها لديها خيار سوى االنخراط يف أمن الخليج. ومع ذلك، ميكن أن تجد 

الصني نفسها تحت الضغط عاجالً وليس آجالً اعتامًدا عىل كيفية تطور 

تصورات الخليج للمخاطر يف االعتامد املستمر عىل الواليات املتحدة.

إن أحد العوامل التي ميكن أن تدفع األمور هو التغيري يف البيت األبيض 

نتيجة االنتخابات األمريكية يف نوفمرب/ترشين الثاين.

نحو  كرئيس  بايدن«،  »جو  املفرتض  الدميقراطي  املرشح  يضغط  قد 

إدارة  عالقات  أن  من  بالرغم  ترامب«  »دونالد  من  أكرث  عاملية  سياسة 

تركيز  فإن  وباملثل،  توتراً.  أكرث  تكون  أن  ميكن  السعودية  مع  »بايدن« 

الصني وليس  املرجح أن يكون عىل  »بايدن«، مثل تركيز »ترامب«، من 

عىل الرشق األوسط.

وعىل نفس املنوال، فإن تقييم الصني لقدرتها عىل االعتامد عىل الواليات 

املتحدة يف الخليج قد يتغري اعتامًدا عىل كيفية ظهور التوترات املتزايدة 

مع الواليات املتحدة والفصل املحتمل بني أكرب اقتصادين يف العامل.

قد يكون االنخراط األمني املتزايد للصني يف آسيا الوسطى مؤرشاً عىل 

األوسع  الخليج والرشق األوسط  امليض قدماً يف منطقة  تأملها يف  كيفية 

حيث كثفت الصني املناورات العسكرية املشرتكة مع دول آسيا الوسطى 

من  الوسطى  آسيا  يف  األسلحة  سوق  من  حصتها  زادت  بينام  املختلفة 

%1.5 يف عام 2014 إىل %18 اليوم.

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3h3g9RR

قد تكون إعادة ترتيب الرتتيبات األمنية يف الخليج أكرث إلحاًحا ما تراه العني. هذه ليست أنباء طيبة لدول الخليج. كا أنها 

أخبار سيئة بالنسبة للصني ، التي ميكن أن ترى البساط ينسحب من تحت جهدها الدؤوب للبقاء عىل هامش الرصاعات العديدة 

يف الرشق األوسط.

تحــول رمــال الخليــج كمرتكــزات 

لتخفيــف األمــن اإلقليمــي

ملف العدد



يف  أمنية  كمجموعة   2001 عام  يف  شنغهاي«  »منظمة  تأسست  وقد 
آسيا الوسطى، وسعت عالقاتها يف جنوب آسيا والقوقاز، واعرتفت بإيران 

كمراقب.

ويف إشارة إىل البنية التحتية واالتصاالت ومبادرة الحزام والطريق التي 
أوضح  الشعبية،  الصني  بجمهورية  األوراسية  اليابسة  ربط  إىل  تسعى 
آسيا  يف  األمني  دورها  توسع  »الصني  أن  بانتوتيش«  »رفائيلو  الباحث 
الوسطى لحامية مصالحها يف املنطقة وهي غري مستعدة بشكل متزايد 

لالعتامد أمنيا بشكل كامل عىل قوات األمن املحلية أو عىل روسيا«.

قد تجد دول آسيا الوسطى أنه من األسهل عىل الخليج استيعاب النهج 
الصيني. ولكن املشكلة بالنسبة ملعظم دول الخليج هي أن أخذ املخاوف 
الصينية والروسية يف االعتبار يف أي ترتيب أمني جديد سيتطلب تحوالت 

منوذجية يف مواقفها تجاه إيران.

ترص السعودية واإلمارات عىل أن أي انفراج حقيقي يجب أن ينطوي 
عىل وقف الدعم اإليراين للوكالء يف مختلف دول الرشق األوسط باإلضافة 
النووي  الربنامج  من  فقط  ليس  الحد  شأنها  اتفاقية من  إىل  العودة  إىل 

ولكن كذلك من تطوير للصواريخ البالستية اإليرانية.

عىل عكس السعودية، تحاول دول الخليج األصغر، مبا يف ذلك اإلمارات، 
التحوط ألي متغريات من خالل التواصل بحذر مع إيران بطرق مختلفة، 
عن  املتحدة،  الواليات  أو  إيران  قامت  إذا  الخطرية  التداعيات  لتجنب 
مواجهة عسكرية  إثارة  و/أو  التوترات  بزيادة  عمدا،  أو  الصدفة  طريق 

أوسع.

ويف حني تبنت السعودية والبحرين أكرث املواقف تشدًدا تجاه إيران، 
فقد حافظت عامن وقطر عىل عالقات طبيعية منذ فرتة طويلة، يف حني 

قامت اإلمارات والكويت مببادرات محدودة.

عىل املدى القصري، سيؤدي إدراك دول الخليج ملعايري الصني وروسيا إىل 
متسكها مبستويات إنفاقها عىل األسلحة. ويف حالة السعودية واإلمارات، 

مواصلة تطوير صناعة الدفاع املحلية، بالرغم من التداعيات االقتصادية 

للوباء، وانخفاض أسعار النفط والغاز، وتقلص أسواق الطاقة.

ويساهم يف ذلك التقدم العسكري اإليراين األخري حيث عرضت إيران 

املاء من  أنها مركبة غري مأهولة تحت  األسبوع املايض عالنية ما يعتقد 

الثوري بإظهار قوة أكرب بسبب أنظمة  الحرس  شأنها أن تسمح لبحرية 

األسلحة طويلة املدى واملتكاملة بشكل أفضل، ووضع األلغام تحت املاء 

بكفاءة أكرب.

بنجاح قمرًا صناعيًا عسكريًا، وهي قدرة متتلكها  كام أطلقت طهران 

12 دولة فقط. وعندما يتعلق األمر بالسفن غري املأهولة تحت املاء، فإن 

وبريطانيا  املتحدة  الواليات  فقط:  دول  ثالث  قدرات  من  تقرتب  إيران 

والصني.

فرضتها  التي  ضغط«  »أقىص  حملة  فشل  عىل  الضوء  ذلك  ويسلط 

ذلك  يعزز  كام  اإليــراين.  االقتصاد  لرتكيع  عامني  منذ  املتحدة  الواليات 

سباق  يغذي  مام  الخليج  دول  إىل  الضخمة  األمريكية  األسلحة  مبيعات 

التسلح.

ومن املؤكد أن روسيا والصني تستفيدان من السباق بدرجة محدودة 

أيًضا.

زيادة  يف  السباق  يساهم  أن  ميكن  النهايئ،  التحليل  يف  ذلك،  ومع 

التوترات التي تخاطر بوضع مسامر آخر يف نعش الهندسة اإلقليمية التي 

تهيمن عليها الواليات املتحدة. وهذا بدوره قد يجرب القوى الخارجية مثل 

الصني عىل املشاركة سواء أرادت ذلك أم ال.

قال الصحفي اإلرسائييل »ديفيد روزنربج«: »تتعلم الصني برسعة أنه ال 

ميكنك التجارة واالستثامر يف مكان غري مستقر مثل الرشق األوسط إذا مل 

يكن لديك الوسائل لحامية مصالحك... وحيث يأيت رجال األعامل، تتبعهم 

السفن الحربية ووحدات الكوماندوز، وسوف يتبعهم الكثري«.
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أمــن الخليــج.. دول مجلــس 
التعاون ليس لديها خيارات 

جيــدة

المصدر

الرابط الكاتب: جيمس دورسي
https://bit.ly/3f0FFWq

تواجه الواليات املتحدة خيارا مرا يف الرشق األوسط إذا واصلت حملتها 

القصوى للضغط عىل إيران، وهو مواجهة الجمهورية اإلسالمية عسكريا 

أو االنسحاب من املنطقة.

نائب الرئيس التنفيذي ملعهد »كوينيس« يف واشنطن، »تريتا باريس«، 

يف  صواب  عىل  »باريس«  أن  شك  وال  القايس.  االستنتاج  هذا  إىل  توصل 

تحليله النهايئ.

نطاق  عن  بسهولة  تخرج  أن  اإليرانية  األمريكية  للتوترات  وميكن 

السيطرة إىل حرب شاملة ال تريدها إيران وال الواليات املتحدة.

الهجامت  تفصل  التي  الرمادية  الظالل  من  الكثري  هناك  ذلك،  ومع 

طويلة األمد عىل األهداف األمريكية، بشكل أسايس يف العراق، واملضايقات 

الفعل  وردود  الخليج،  يف  األمريكية  البحرية  للسفن  العرضية  اإليرانية 

األمريكية املتفرقة، عن الحرب الشاملة.

وانخرطت الواليات املتحدة وإيران ألعوام يف عالقات متوترة بدرجات 

متفاوتة الشدة. وقد تجنبا حتى اآلن التصعيد غري املنضبط، بالرغم من 

حوادث مثل إسقاط الطائرة اإليرانية 655 عام 1988، التي أسفرت عن 

مقتل 274 شخصا، واالغتيال املستهدف للجرنال اإليراين »قاسم سليامين« 

يف وقت سابق من هذا العام.

ويبقى السيناريو األكرث ترجيحا هو أن رغبة الواليات املتحدة يف تقليل 

موثوقية  حول  الخليجية  الشكوك  وزيادة  الخليج،  دول  تجاه  التزامها 

الواليات املتحدة كضامن أمن إقليمي، والعامل الجديد الذي تكافح فيه 

دول الخليج والدول الغربية من أجل التعامل مع التداعيات االقتصادية 

لوباء »كورونا«، قد خلق بيئة أكرث مالءمة لرتتيب أمني متعدد األطراف. 

وهو أمر من شأنه أن يقلل من خطر الحرب، حتى لو بدا أن التعددية 

يف العامل ترتاجع.

كان الرئيس األمرييك »دونالد ترامب« هدد، أوائل أبريل/نيسان، بقطع 

املبيعات العسكرية إىل السعودية إذا مل تقم اململكة بوقف حرب أسعار 

النفط مع روسيا.

وعىل الفور، وصلت الرسالة إىل الرياض بأن الضامنات األمنية األمريكية 

تخرج  املتحدة  الواليات  بأن  السعودية  التصورات  وعززت  مرشوطة، 

بشكل غري متناسب من عالقاتها الوثيقة مع اململكة.

قد يؤدي جائحة الفريوس التاجي وتداعياته االقتصادية إىل إعادة كتابة األمن وكذلك الخريطة السياسية واالقتصادية للرشق 

الواليات املتحدة والصني  الرئيسيني يف املنطقة:  الخارجيني  الخليج تجاه الالعبني  األوسط. من املحتمل أن تلون األزمة مواقف 

وروسيا. ومع ذلك ، من املرجح أن تكتشف دول الخليج أن قدرتها عىل تشكيل خريطة املنطقة قد تضاءلت بشكل كبري.
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أولوية  ذات  مراقبة  قامئة  عىل  السعودية  »ترامب«  إدارة  ووضعت 
النتهاكات حقوق امللكية الفكرية بسبب قرصنتها لحقوق البث الريايض 

اململوكة المتياز »يب إن« التلفزيوين القطري.

وهددت تلك القامئة بتعقيد محاولة السعودية املثرية للجدل بالفعل 
لالستحواذ عىل نادي نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم.

لالنكامش  الجيوسيايس  األثــر  تقييم  ــه  ألوان السابق  من  يــزال  وال 
االقتصادي العاملي. وميكن أن يؤدي انخفاض الطلب عىل النفط والغاز 
وأسعار الطاقة إىل متكني الصني من تنويع مصادرها ورمبا تقليل اعتامدها 

عىل الرشق األوسط، وهي منطقة متقلبة مع مخاطر أمنية متزايدة.

النفط من روسيا، الشهر املايض، يف حني  واستوردت الصني %31 من 
انخفض استهالكها من الخام السعودي بنسبة %1.8 مقارنة بشهر مارس/

آذار 2019.

ويف الوقت نفسه، تجعل أسعار النفط املنخفضة اإلنتاج األمرييك أقل 
جدوى تجاريا، وهو ما قد يزيد مؤقتا من اهتامم واشنطن بأمن الخليج.

تتغري  لن  سيُنفذ،  الذي  السيناريو  عن  النظر  وبغض  أسايس،  وبشكل 
األمور كثريا. وستظل الواليات املتحدة ترغب يف تقليل ارتباطها بالرشق 

األوسط.

والغاز،  النفط  إمدادات  تأمني  إىل  بحاجة  الصني  ستظل  جانبها،  من 
تسعى  بينام  املنطقة،  يف  الكبري  الشتات  ومجتمع  استثامراتها  وكذلك 

لتجنب االنزالق إىل رصاعات إقليمية مستعصية.

االقتصادية، مبا يف  للحياة  التدريجي  اإلحياء  فإن  املنطلق،  ومن نفس 
ذلك إعادة اإلحياء التدريجي املحتمل لسالسل التوريد والسفر الدويل، إىل 
جانب الحاجة إىل إعادة التفكري يف إسكان العامل املهاجرين، وخلق فرص 
عمل محلية، ميكن أن يغري وجهات نظر الرشق األوسط لطريقة الصني يف 

مامرسة األعامل التجارية.

وغالبا ما تضمن مشاريع »الحزام والطريق« الصينية فوز الصني مرتني، 

وهو ما يكون مشكلة، وقد تفاقمت هذه املشكلة يف البيئة االقتصادية 
ما بعد الوباء.

الصينية  العاملة  التي متولها الصني بشكل عام عىل  وتعتمد املشاريع 
وإمدادات املواد بدال من املصادر املحلية.

وميتد نهج »الصني أوال« إىل ما وراء االقتصاد والتجارة. ويف بيئة تعترب 
الواليات املتحدة رشيكا ال ميكن االستغناء عنه، ولكنه غري موثوق به، قد 
تنظر دول الخليج بشكل مختلف إىل الرتدد الصيني يف تحمل املسؤولية 
عن األمن اإلقليمي مع خطر االضطرار إىل االنخراط يف رصاعات متعددة 

كانت قادرة حتى اآلن عىل البقاء مبعزل عنها.

وتشكل جائحة »كورونا« خطا فاصال من شأنه إعادة تشكيل مواقف 
أي  املنطقة،  يف  األبرز  الخارجيني  الالعبني  جميع  تجاه  األوسط  الرشق 

الواليات املتحدة والصني وروسيا.

تلعب  الـ3،  الدول  بني  األضعف  وهي  روسيا،  كانت  األزمــة،  وقبل 
اقتصاديا ضعيفا بشكل جيد، لكنها قد تجد أن األمر أكرث صعوبة  دورا 

لالستمرار فيه.

عام  قبل  اإلمارات  وبدأت  املستقبل.  تقرأ  كانت  اإلمارات  أن  ويبدو 
التحوط يف رهاناتها عرب التواصل مع إيران يف محاولة لضامن أنها لن تصبح 
مرسحا للحرب إذا خرجت التوترات األمريكية اإليرانية عن السيطرة. ومع 
املنشق  املشري  بقيادة  ليبيا  يف  املتمردين  لقوات  دعمها  توقف  مل  ذلك، 

»خليفة حفرت«، يف انتهاك للحظر الدويل عىل األسلحة.

وكان ينبغي أن يدفع تهديد »ترامب« بقطع املبيعات العسكرية إىل 
مع  ذلك،  ومع  الداخل.  إىل  األخرى  الخليج  ودول  باململكة  السعودية 
الكربى  بالقوى  اللعب  عىل  قدرتها  وانخفاض  واقتصاديا،  ماليا  ضعفها 
ضد بعضها البعض، وحرمانها من أي خيارات بديلة قابلة للتطبيق، تجد 
اململكة ودول الخليج األخرى أن الرتتيب األمني متعدد األطراف، الذي 
األمنية  القشة  هو  محلها،  يحل  أن  من  بدال  املتحدة  الواليات  يتضمن 

الوحيدة التي ميكنهم التعلق بها.
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وجهــات نظــر لحــل أزمــة الخليــج 
ــة القادمــة فــي القمــة الخليجي

آفاق األزمة الخليجية في ذكراها الثالثة
المصدر

الرابط

https://bit.ly/377G1Yh

مع حلول الذكرى الثالثة لألزمة الخليجية، سأل منتدى الخليج الدويل 

6 خرباء عن رأيهم حول آفاق استقرار وأمن مجلس التعاون الخليجي مع 

دخولنا العام الرابع من النزاع.

المدير التنفيذي لمنتدى الخليج 
الدولي »دانية ظافر«

ومع وجود بديل ضامن لألمن الخارجي لقطر، فإن حوافز االستسالم 

منخفضة، وباملثل، فإن دول الحصار األربع ليس لديها دافع كبري إلنهاء 

الراهن، حتى يف  الوضع  للحفاظ عىل  الخالف وهي راسخة يف مواقعها 

خضم الوباء، ال يوجد أي عالمة مهمة تدل عىل تقارب وشيك بني دول 

مجلس التعاون الخليجي.

النائب األول لرئيس معهد الشرق 
األوسط السفير »جيرالد فييرستين«

موازنة املصالح يف املنطقة يف مواجهة الوباء العاملي

العاملي  للوباء  واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  للعواقب  ستكون 

تأثريات عميقة عىل املصالح األمنية يف الخليج، ففي الوقت الذي تواجه 

أولويتها  ستكون  للوباء،  املحلية  التداعيات  املنطقة  يف  الحكومات  فيه 

املنافسات  عىل  الحفاظ  من  بدالً  الداخيل  االستقرار  ضامن  بالتأكيد 

اإلقليمية.

سوق  يف  التغيريات  مع  أكرب  تحديات  اإلقليمية  الحكومات  ستواجه 

الطاقة العاملية، ليس فقط بسبب وفرة النفط الحالية وانهيار االقتصادات 

يف  خاصة  املتجدد،  الشعبي  الضغط  واقع  بسبب  أيًضا  ولكن  العاملية، 

الغرب، للحد من االعتامد عىل الوقود األحفوري.

ستستمر الجهود التي بذلت عىل مدى السنوات الثالث املاضية لفرض 

الداخيل،  استقرارها  تقويض  خالل  من  القطرية  السياسات  يف  تغيريات 

األنباء  اخرتاق وكالة  تم نرشها عرب  التي  اإلخبارية«  »التقارير  بدًءا من 

الدوحة  يف  انقالب  محاولة  عن  امللفقة  بالرواية  وانتهاء  سنوات   3 قبل 

الشهر املايض.

إىل  »قابوس«  السلطان  للسلطة يف مسقط من  السلس  االنتقال  أدى 

السلطان »هيثم« إىل تقليل فرص جريان عامن يف استغالل عدم االستقرار 

السياسات  مع  أوثق  بشكل  للتوافق  السلطنة  عىل  للضغط  الداخيل 

اإلقليمية الخليجية األوسع.

الخليجية بشكل  السياق اإلقليمي والعاملي األوسع لألزمة  كام تحول 

األمرييك كضامن عسكري ومهندس  الدور  للوباء، فرتاجع  نتيجة  عميق 

لسياسات األمن اإلقليمي )والذي كان واضحا بالفعل قبل الوباء( سيبدو 

أكرث وضوحا مع حاجة واشنطن إىل الرتكيز عىل التحديات الداخلية.

بايدن«  »جو  انتخاب  تم  أو  ثانية  بوالية  ترامب«  »دونالد  فاز  سواء 

أنها  خاصًة  اإلقليمية،  االلتزامات  من  الحد  يف  ستستمر  واشنطن  فإن 

فرًصا  هذا  يوفر  وقد  العاملي،  االقتصادي  لألمن  رضورية  تعترب  تعد  مل 

جديدة ملوسكو وبكني مللء الفراغ، لكن كليهام لهام مصلحة يف الحد من 

التوترات اإلقليمية بدالً من تفاقمها.

العراق وسوريا واليمن يف زعزعة  اإليراين يف  التدخل  وبينام سيستمر 
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العالقات اإلقليمية، فقد تحول ميزان املصالح يف املنطقة من املواجهة 
إىل سالم غري مستقر عىل األقل.

ميكن أن يستمر ذلك ورمبا يفتح الباب أمام التعاون اإلقليمي الناشئ 
واملشاركة يف القضايا غري املثرية للجدل مثل الصحة العامة واملناخ.

عليها وصول  يقيض  أن  الفرصة ضعيفة، وميكن  فإن هذه  ومع ذلك، 
قيادة جديدة أكرث عدوانية وأكرث عسكرية يف طهران أو من خالل زيادة 
التحديات التي ميثلها اإلسالم السيايس للحكومات اإلقليمية التي ترى أن 

الدوحة وأنقرة تثريها.

زميل معهد بيكر للشرق األوسط  
وجامعة رايس »كريستيان كوتس 

أولريشسن«

التهديدات والتحديات املشرتكة

يبدو أن محاوالت حل األزمة الخليجية عالقة، بعد فرتة من التفاؤل يف 
األشهر القليلة األخرية من سنة 2019 بعد الهجامت عىل السفن واألصول 
النفطية يف منطقة الخليج يف الفرتة بني مايو/أيار، وسبتمرب/أيلول 2019، 
والتي بلغت ذروتها بالهجامت عىل منشآت »أرامكو« يف بقيق وخريص.

وقد أدت تلك الهجامت إىل توجه نظر السعودية إىل التهديد اإلقليمي 
الحقيقي الذي تواجهه، وقد انضمت قطر إىل جميع دول مجلس التعاون 
التأكيد عىل مبدأ األمن الجامعي يف اجتامع  الخليجي األخرى يف إعادة 

طارئ يف الرياض بعد فرتة وجيزة من الهجامت.

بدأ الحوار بني املسؤولني السعوديني والقطريني وبدا أنه يتقدم بشكل 
جيد، وكانت مشاهد الرتحيب بالوفد القطري يف القمة السنوية ملجلس 
الثاين،  ديسمرب/كانون  يف  الرياض  يف  عقدت  التي  الخليجي،  التعاون 
مختلفة متاًما عن االستقبال البارد يف القمة التي عقدت قبل 6 أشهر يف 

مكة.

الخليجية  األمم  كأس  لبطولة  قطر  استضافة  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لكرة القدم، يف ديسمرب/كانون الثاين، ولّد جًوا من حسن النية حيث سافر 
بكرم،  استقبالهم  وتم  الدوحة،  إىل  والبحرينيني  السعوديني  من  العديد 

وسادت روح تذكر باألوقات األكرث سعادة يف املنطقة.

قد  والقطريني  السعوديني  املسؤولني  بني  الحوار  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
تؤثر  التي  »كورونا«  جائحة  وحتى   ،2020 الثاين  يناير/كانون  يف  انتهى 
الجيوسيايس،  التوافق  النظر عن  البلدان واملجتمعات بغض  عىل جميع 

مل تنه الحصار.

وبدالً من ذلك، عززت اإلجراءات والترصيحات استمرار الحصار، خاصة 
عند مقارنة ذلك برتاجع التوتر يف املناطق الساخنة اإلقليمية األخرى، مثل 
تراجع التصعيد  بني اإلمارات وإيران أو استعداد السعودية إليجاد مخرج 

من حربها التي ال ميكن الفوز بها يف اليمن.

كام أن ويل عهد أبوظبي، »محمد بن زايد«، كان عىل استعداد ملناقشة 

 27 يف  األسد«،  »بشار  السوري،  النظام  رئيس  مع  »كورونا«  تداعيات 

مارس/آذار، ومع ذلك، ال يزال غري راغب يف التعامل مع قطر.

عن  يتساءل  املرء  فإن  للحصار،  الثالثة  السنوية  الذكرى  يف  وبالتايل، 

الظروف التي قد تسمح بحل األزمة الخليجية إذا كان إعادة التأكيد عىل 

تهديد خارجي مشرتك )إيران ووكالئها اإلقليميني( أو تحٍد إقليمي مشرتك 

)كورونا( ال ميكن أن يحل األزمة.

الباحثة بمركز الشرق األوسط 
في كلية لندن لالقتصاد والعلوم 

السياسية »كورتني فرير« 

تضامن دول مجلس التعاون الخليجي

دور  حول  اآلراء  اختالف  بسبب  كبري  حد  إىل  الخليج  أزمة  ظهرت 

الحركات اإلسالمية يف املنطقة، حيث عارضت البحرين ومرص والسعودية 

واإلمارات انتشارها، يف حني استضافت الدوحة حركات إسالمية مستقلة 

تعارض سياسات وسلطة بعض األنظمة الحاكمة يف املنطقة.

تجاه  املحلية  السياسات  حول  الخالف  لحسم  الوقت  حان  وقد 

السياسة  وكذلك  الحصار،  دول  سجون  يف  يزالون  ال  الذين  اإلسالميني، 

الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي متتد إىل القرن األفريقي.

كان  كام  البداية،  يف  الرتكيز  محور  كانت  »اإلسالموية«  أن  حني  ويف 

الحال يف الخالف بني دول مجلس التعاون الخليجي يف 2013-2014، فقد 

اختلف الحصار املستمر عن الخالفات األخرى بني دول مجلس التعاون 

الخليجي يف طول عمره، وشدته، وتأثرياته املتتالية التي تتجاوز النخب 

الحاكمة التي فرضت الحصار.

يف وقت مبكر من األزمة، كتبت عن اآلثار االجتامعية للحصار عىل قطر 

حيث تم فصل العائالت وجرى منع الطالب من العودة إىل جامعاتهم؛ 

وأصبحت التغطية اإلعالمية وحتى الفن واملوسيقى تغذي االستقطاب.

القطريني  منع  يجري  االستقطاب، حيث  يستمر هذا  بعد 3 سنوات، 

من زيارة الدول املجاورة ما مل يحصلوا عىل إعفاء خاص؛ وأصبح املشهد 

اإلعالمي منفصاًل بشكل متزايد؛ وأصبح األشخاص الذين يدعمون سياسات 

جانب متهمني بتلقي أموال من الدولة املنافسة.

املواطنني واملغرتبني عىل  املحليون، من  السكان  لذلك، أصبح  ونتيجة 

حد سواء، منخرطني يف األزمة، ومام زاد من ترسيخ هذا الوضع، قرب قطر 

من اإلسالميني وقرب اإلمارات والسعودية من املستبدين.

ومع االستقطاب، شهدنا صعوًدا للقومية عرب دول الخليج، ومرة أخرى 

يف  هناك  كان  بينام  الوطنية،  الحدود  طول  عىل  االنقسامات  تكرست 

السابق عىل األقل درجة من التضامن بني دول مجلس التعاون الخليجي.

أكرث  االجتامعي  التأثري  كان  كلام  الوضع،  هذا  استمرار  طال  وكلام 

دميومة، مام يجعل الحل غري محتمل بشكل متزايد.
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األستاذ الزائر بمعهد المتوسط  
وجامعة سنغافورة الوطنية »عبدالله 

باعبود«

مواجهة مشاكل األمن اإلقليمي برؤية وأهداف مجزأة

حطمت أزمة الخليج بشكل أسايس رؤية دول مجلس التعاون الخليجي 

وأهداف التنسيق والتكامل والرتابط بني الدول األعضاء يف جميع املجاالت 

وكذلك هددت العالقات بني شعوبها.

السوق  مثل  الخليجية  االتفاقات  وروح  نص  مع  األزمة  وتتعارض 

املشرتكة كام تفسد أي تعاون أمني.

وتقوض األزمة مبدأ اتخاذ القرار ذاته الذي يتطلب تصويتًا باإلجامع 

التعاون الخليجي وفًقا مليثاقه، خاصة أن األزمة تتعارض  داخل مجلس 

بشكل مبارش مع االتفاقيات املعتمدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ونظرًا ألن قرار الحصار تم اتخاذه خارج إطار عمل املنظمة، مل تفقد 

الدول األعضاء الثقة يف دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل فقدت 

الثقة لدى الرأي العام أيًضا، مبا يف ذلك الرشكاء الدوليون.

مجلس  دول  يف  والتكامل  التعاون  ملسار  هائلة  األزمة رضبة  وجهت 

التعاون الخليجي، وجمدت املشاريع اإلقليمية املشرتكة، وأوقفت عمل 

مجلس التعاون الخليجي. 

من  جعل  ما  اإلقليمي،  األمن  منظومة  يف  ثغرات  األزمــة  وخلقت 

الصعب عىل رشكائها الدوليني العمل بشكل جامعي مع املنطقة ملواجهة 

التحديات والتهديدات املتزايدة.

الثاليث  األثر  فإن  الكفاية،  فيه  مبا  ضــاًرا  الكرس  هذا  يكن  مل  وإذا 

لـ«كورونا«، وحروب أسعار النفط، وتراجع قيمة االستثامرات، قد تتسبب 

يف تفاقم التحديات التي تواجه استقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

بشكل عام، تزيد األزمة املستمرة من تعقيد األمور يف منطقة فوضوية 

ومضطربة من خالل إثارة مخاوف من عدم االستقرار يف املستقبل وزيادة 

املخاوف األمنية.

مدير مركز دراسات الخليج، جامعة 
قطر »محجوب الزويري«

االنقسامات الناجمة عن األزمات يف النسيج االجتامعي لدول مجلس 

التعاون الخليجي

التعاون  مجلس  يف  بأكملها  واألمــن  االستقرار  منظومة  تغيري  تم 

الخليجي إىل األبد عندما تجرأت دولة عضو عىل غزو عضو آخر، يبدو 

أن اسرتاتيجيات األمن واالستقرار األساسية املوحدة تظهر أنها مجرد حرب 

عىل الورق.

وقد أدى هذا التجاوز إىل مستوى عميق من عدم الثقة بني األعضاء، 

وبالتايل تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي إىل جبهتني: جبهة البحرين 

واإلمارات والسعودية، يف مواجهة قطر والكويت وعامن.

ىل جانب االحتكاكات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، أكدت 
الواليات  خاصة  املنطقة،  خارج  من  الفاعلة  الجهات  دور  الخليج  أزمة 

املتحدة وتركيا.

وبالرغم من أن الواليات املتحدة، وهي جهة فاعلة خارجية رئيسية، 
اتخذت موقفاً غري متناسق تجاه األزمة، فمن الواضح أنها تواصل االستفادة 

من مبيعات األسلحة من املنطقة وستبقى مستفيدة لهذا السبب.

مجلس  لدول  االجتامعي  النسيج  األزمة  هددت  ذلك،  من  واألهم 
ومن  بسهولة  املجتمعي  الرشخ  هذا  عالج  يتم  ولن  الخليجي.  التعاون 
األزمة صدًعا  أوجدت  األزمة، حيث  انتهت  إذا  أن يستمر حتى  املرجح 

عميًقا وطويل األمد تغذيه أطراف مختلفة.

واألمن وستستمر يف  باالستقرار  املتعلقة  األفكار  تتغري  لذلك،  ونتيجة 
التغيري يف هذا املشهد املتقلب.

لدول  للتطبيق  قابلة  اسرتاتيجية  املتزايد  االندماج  أو  الوحدة  تعد  مل 
التعاون الخليجي وحتى عندما تنتهي األزمة، سيكون تم تغيري  مجلس 

أساس وتعريف كل منهام دون شك.

بدال من ذلك، تعمل الديناميات الجديدة عىل تشكيل طرق جديدة 
للميض قدًما، عىل سبيل املثال، تم بالفعل تشكيل تحالفات أمنية جديدة 

مع العبني خارجيني بشكل فردي مع دول يف الخليج.
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أزمة دول مجلس التعاون الخليجي في 
ثالث سنوات: لم يتم تعلم الدروس

آفاق األزمة الخليجية في ذكراها الثالثة

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2XBXMvQ

5يونيو عرشيصادف الذكرى الثالثة ألزمة الخليج عندما انضمت مرص 
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين إىل مرص يف فرض حصار بري وبحري 
لدول  املشرتكة  املصالح  بالعمل ضد  الدوحة  واتهموا  قطر.  وجوي عىل 
مجلس التعاون الخليجي وزعزعة استقرار دول مجلس التعاون الخليجي 
والتواطؤ مع إيران من بني أمور أخرى. يشار إىل أن الكويت وعامن رفضتا 
منحازين يف النزاع. ال تزال أزمة عام 2017 واحدة من أخطر التحديات 
التعاون  مجلس  لدول  املشرتك  والتامسك  املشرتكة  املصالح  تواجه  التي 
املسدود  الطريق  أن  والواقع  الجامعي.  واستقرارها  وأمنها  الخليجي 
غرار  ، عىل  الوطني  فوق  الكيان  فكرة  تساؤالت حول  أثار  قد  املستمر 
االتحاد األورويب ، والذي من خالله ميكن لشعوب دول مجلس التعاون 
الخليجي الست أن تحقق أهدافًا سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية.

من  الرغم  عىل  اليوم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أزمة  استمرار 
واجهها  التي  الهيكلية  القصور  أوجه  عن  تتحدث  التي  الضارة  آثارها 
عىل  باالعتامد   .1981 مايو  يف  إنشائها  منذ  الخليج  دول  بني  الوفاق 
الشخصية الرضورية للعالقات بني الزعيمني ، مل يطور املجلس أبًدا آليات 
مؤسسية للتخفيف من الرصاع أو إدارته ، وهو رشط أدى إىل استمرار 
النزاع الحايل. ما يؤمل دول مجلس التعاون الخليجي هو ميل ساحق من 
كان  منازع.  بال  كقادة  نفسها  مسح  ملحاولة  واألقوى  األكرب  الدول  قبل 
هذا هو أصل األزمة عندما أرادت اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة فرض مجموعة من الرشوط عىل قطر من شأنها ، لجميع 
، أن تجرب الدوحة عىل التخيل عن قدرتها عىل تقرير  األغراض العملية 

شؤونها الداخلية والخارجية.

طلب املركز العريب يف واشنطن العاصمة )ACW( من مجموعة من 

معالجة  الخارجيني  وخربائه  زمالئه 

مجلس  دول  ــة  أزم حالة  وتحليل 

عرض  يتم  اليوم.  الخليجي  التعاون 

تحليالتهم ووجهات نظرهم أدناه.

ما هو خطر إحياء أزمة الخليج 
اليوم؟

كورتني فرير، زميلة أبحاث، مركز لندن 
للشرق األوسط في كلية لندن لالقتصاد

مع وصولنا إىل الذكرى السنوية الثالثة ألزمة الخليج ، ظهر أمر طبيعي 

بنجاح مع  ، تكيفت قطر  الخليجي  التعاون  جديد. داخل دول مجلس 

الحصار مع رشكاء تجاريني جدد. وترص البحرين ومرص واململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة عىل تعزيز تحالفها وتبني سياسات 

خارجية مامثلة. تواصل الكويت جهودها للتوسط ، حيث زعمت التقارير 

األخرية أن وزير الخارجية الكويتي ، أحمد نارص الصباح ، يسعى إلقناع 

اآلن  ظهر   ، باختصار  الخليجي.  التعاون  مجلس  يف  عضوا  بالبقاء  قطر 

جمود ضار للطرفني. ومع ذلك ، فإن هذا الوضع الجديد له آثار اقتصادية 

وسياسية واجتامعية كبرية عىل ما هو عىل املحك.

أصبح الصدع راسًخا لدرجة أنه يتم تصديره اآلن إىل مناطق جديدة 

والسودان ويف جميع  ليبيا  مثل   ، الخليجي  التعاون  خارج دول مجلس 

لالعبني  الحصار  من  مختلفة  جوانب  دعم  مع   ، األفريقي  القرن  أنحاء 

املمثلني  دعم  أصبح  منافسة.  باستثامرات  للقيام  والسباق  املتنافسني 
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العريب - ولكن أيًضا لسياساتها الخارجية. تأليب رؤيتني عامليتني ضد 
)البحرين  وجوديًا  تهديًدا  اإلسالموية  يعترب  أحدهام   ، البعض  بعضهام 
ومرص واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ، إىل جانب 
كرشكاء  اإلسالميني  يرى  الذي  واآلخر  األحيان(  بعض  يف   ، ترامب  إدارة 

محتملني )قطر وتركيا(.

من  هي  الخارج  إىل  التمزق  تصدير  بها  تم  التي  األخرى  الطريقة 
خالل حمالت التضليل املنسقة. يف الواقع ، يبدو أن اخرتاق وكالة األنباء 
القطرية يف مايو 2017 ، والذي بدأ الصدع نفسه ، مل يكن سوى بداية 
حتى  تستمر  كاذبة  معلومات  ونرش  القرصنة  من  الحمالت  هذه  ملثل 
دول  بالفعل يف  يحدث  ما  معرفة  الصعب  من  يجعل  ، مام  يومنا هذا 
مثال  أحدث  قطر هي  االنقالب يف  شائعات  الخليجي.  التعاون  مجلس 
عىل استخدام وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي لنرش 
املعلومات املضللة ، ولكن كان هناك الكثري عىل مدى السنوات الثالث 
املاضية ، بدًءا من الشائعات املبكرة عن تجمع معارض قطري يف لندن 
إىل تقارير أحدث وأكرث مصداقية عن انفراج محتمل يف نوفمرب من العام 
املايض. هذا النقص يف الوضوح جعل القسم راسًخا بشكل متزايد خارج 

دول مجلس التعاون الخليجي:

نظرًا ألن الصدع يف دول مجلس التعاون الخليجي يضم اآلن العديد 
مجلس  يف  املحارصين  األعضاء  مجرد  من  أكرث  الفاعلة  الجهات  من 
ال  املحك.  عىل  اإلقليمي  النظام  يكون  فقد   ، ومرص  الخليجي  التعاون 
الخليجي ككيان غري مؤكد إىل حد كبري.  التعاون  يزال مستقبل مجلس 
كام يشكك الحادث بأكمله يف مدى فعالية املنظامت اإلقليمية يف جميع 
تبدو طبيعية  قطر  إجراءات حصار  أن  إىل  بالنظر   ، العريب  العامل  أنحاء 
اآلن دون أي محاوالت منظمة إليجاد حل. عالوة عىل ذلك ، تضاءل دور 
الدور  وهو   ، وإدارته  ترامب  دونالد  الرئيس  عهد  يف  املتحدة  الواليات 
عن  متزايد  بشكل  تراجع  ثم  السعودي  املوقف  البداية  يف  فضل  الذي 
الجانبني. وبالتايل مل  القضية نظرًا للمصالح األمريكية الشاسعة عىل كال 
يعد هناك رشطة أمريكية فعالة لألعامل أو الضوابط اإلقليمية املفروضة 

عىل األنشطة العدوانية فيها ،

عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أزمة  تأثريات  هي  ما 
أوضاع اليوم يف الخليج؟

كريستيان كوتس أولريشسن، 
ACW ،زميل أول غير مقيم

وباء  عن  الناجم  املسبوق  غري  واالجتامعي  االقتصادي  االضطراب  إن 
COVID-19 يعني أن الخلفية للذكرى السنوية الثالثة ألزمة الخليج ، 
التي سببها إطالق الحصار عىل قطر يف 5 يونيو 2017 ، فريدة من نوعها 
 ، السنوية األوىل والثانية يف 2018 و 2019. ومع ذلك  بالذكرى  مقارنة 
مناطق  يف  التقارب  حاالت  تكرار  يتم  مل  يف حني  الخليج  أزمة  استمرت 
أخرى ، مثل بني اإلمارات العربية املتحدة )وبدرجة أقل اململكة العربية 
السعودية( وإيران. والنتيجة هي حالة من الجمود املستمر حيث ال يبدو 
أن أي من األطراف مستعد للقيام بالخطوة األوىل أو التنازل الذي ميكن 

أن يبدأ محاوالت متعرثة للتوسط أو حتى التفاوض بني املتنازعني.

املسؤولني  بني   2019 عام  أواخــر  يف  بدأ  الذي  الحوار  فشل  يقدم 

السعوديني والقطريني مؤرشاً إىل أين تكمن العوائق أمام حل أزمة الخليج. 

كان هناك بعض التفاؤل يف أكتوبر ونوفمرب - يف أعقاب الهجوم املرتبط 

بإيران عىل البنية التحتية النفطية السعودية يف بقيق وخريص ودور قطر 

يف تأكيد مبدأ األمن الجامعي بني دول مجلس التعاون الخليجي - بأن 

، أو عىل األقل ذوبان الجليد ، يف العالقات  الحوار سيؤدي إىل اخرتاق. 

السعودية القطرية الثنائية. من املؤكد أن برصيات االستقبال الحار لرئيس 

الوزراء القطري آنذاك عبد الله بن نارص آل ثاين يف القمة السنوية ملجلس 

التعاون لدول الخليج العربية يف الرياض يف ديسمرب 2019 كانت مختلفة 

الثاليث  أشهر فقط يف  قبل ستة  به  استقباله  تم  الذي  الصقيع  متاًما عن 

الخليجي. القمم العربية والعربية واإلسالمية التي نظمها السعوديون يف 

مكة يف مايو 2018.عرش بطولة كأس الخليج العريب، الذي عقد يف الدوحة 

يف نوفمرب 2019، أثار أيضا اآلمال بأن الحصار سوف تبدأ يف سهولة.

يناير  نتائج. يف  للسقوط مل تسفر عن  الحسنة  النية  فإن   ، ومع ذلك 

2020 ، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين أن 

السعودي تغري  املزاج  يبدو أن  ، وتم تعليقها فعليًا.  املحادثات توقفت 

بشكل ملحوظ بعد أن زار ويل العهد محمد بن سلامن أبو ظبي يف أواخر 

الثاين  واالجتامع  للسيارات  الكربى  أبوظبي  جائزة  لسباق   2019 نوفمرب 

إىل  جنبا  كريس  فيه  شارك  والذي   ، اإلمارايت  السعودي  التنسيق  ملجلس 

جنب مع ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد )مبز(. مهام قيل يف اللقاءات 

بني ويل العهد ليست يف املجال العام ، لكن املراقبني يف الدوحة سارعوا 

العالقات مع قطر  النغمة السعودية يف مواجهة ذوبان  إىل مالحظة أن 

أصبحت أكرث برودة بعد ذلك.

لو  كبريًا  إنجازًا  يكون  أن  املمكن  من  كان   ، الدوحة  نظر  وجهة  من 

كان بإمكانهم تقسيم اللجنة الرباعية عن طريق إبعاد اململكة العربية 

األهمية  وديسمرب 2019. وهذه هي  نوفمرب  الحصار يف  السعودية عن 

تاركاً  حذوها.  قد  ومرص  البحرين  تكون  رمبا  التي  للمملكة  اإلقليمية 

املعقل  باعتبارها  معزولة  عملياً(  ظبي  )وأبو  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الوحيد. إن عدم حدوث ذلك يف نهاية املطاف هو شهادة عىل العالقة 

التي ال تزال قامئة بني MbZ و MbS واحتامل أن وليي العهد ال ينظران 

إىل الحصار كمسألة بينهام تستحق السقوط.

مع دخول الحصار عامه الرابع ، فإنه يفرتض جوانب دامئة ، مل يتمكن 

حتى اآلن من تعيني أمني عام جديد ملجلس التعاون الخليجي من الكويت 

وال البدء املفاجئ لـ COVID-19. حقيقة أن mbz كانت عىل استعداد 

لالتصال هاتفيا بالرئيس السوري بشار األسد يف 27 مارس للحديث عن 

القادة  مع  نفسه  اليشء  تفعل  أن  يف  راغبة  غري  تزال  ال  لكنها   ، الوباء 

القطريني ، وتحدثت بأعداد كبرية. متاًما كام كان يجب أن يكون الهجوم 

بالصواريخ والطائرات املسرية عىل السعودية يف سبتمرب 2019 واضًحا أن 

التهديد للمملكة العربية السعودية )واإلمارات العربية املتحدة( ال يأيت 

من قطر ، لذا كان يجب أن يوضح الوباء أن هناك قضايا تتجاوز الحدود 

السياسية انقسامات جيوسياسية. ولكن حتى اآلن ، مل يرتجم ذلك إىل أي 

تغيريات جوهرية يف السياسة عىل أرض الواقع.

ملف العدد
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ماذا عن جهود الوساطة الكويتية لحل أزمة الخليج؟

مروان قبالن، مدير تحليل 
السياسات، المركز العربي للبحوث 

ودراسات السياسات
دبلومايس  حل  إليجاد  الدؤوبة  الجهود  من  سنوات  ثالث  تسفر  مل 

ألخطر أزمة يف تاريخ GGC عن أي نتائج ملموسة للوسطاء الكويتيني. 

يف عام 2019 ، اقرتبت جهود الوساطة الكويتية من النجاح يف مناسبتني 

منفصلتني. كان األول يف مايو ، عندما حرض رئيس الوزراء القطري مؤمترات 

اململكة   ، املكرمة  مكة  واإلسالمي يف  والعريب  الخليجي  التعاون  مجلس 

العربية السعودية ، إلظهار التضامن مع اململكة بعد عدة هجامت عىل 

ناقالت النفط يف الخليج وخليج عامن. وكانت املرة الثانية عندما شاركت 

السعودية، واإلمارات  العربية  )البحرين واململكة  الخليج  الدول يحارص 

العربية املتحدة( يف 24 ترشينبطولة كأس الخليج العريب لكرة القدم التي 

القرار املفاجئ اآلمال يف  أثار  الدوحة يف نوفمرب 2019. وقد  أقيمت يف 

نهاية محتملة للأمزق الخليجي. يف نفس الوقت تقريباً ، تم الكشف عن 

قيام وزير خارجية قطر بزيارة إىل الرياض ، وأن األزمة كانت عىل وشك 

االنتهاء. لكن كل هذه اآلمال أثبتت أنها ال أساس لها: بعد ثالث سنوات 

، يبقى حل األزمة بعيًدا كام كان يف اليوم األول.

عدم  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  الخليجيني  املحللني  بعض  يلوم 

إحراز تقدم ، بحجة أن أبو ظبي متنع السعوديني من قبول تسوية لألزمة. 

مع  باملصالحة  األمر  يتعلق  عندما  باملرونة  تتسم  ظبي  أبو  أن  والواقع 

قطر. لكن هذا وحده ال يفرس ملاذا فشل الكويتيون ، بخربتهم الواسعة 

يف التعامل مع النزاعات داخل الخليج ، حتى اآلن يف تحقيق أي تقدم 

يف جهود الوساطة. يكمن التفسري عىل األرجح يف حقيقة أن دول مجلس 

التعاون الخليجي مل تعد تشرتك يف نفس تصورات التهديد والقيم وأهداف 

السياسة الخارجية.

يف عام 1981 ، عندما دعا الشيخ جابر األحمد الصباح ، الحاكم الراحل 

وشقيق أمري الكويت الحايل ، إىل إنشاء منظمة خليجية لألمن الجامعي 

العريب ، كان هناك اتفاق بني الدول الست األعضاء عىل أن إيران الثورية 

املتحدة.  للواليات  املوالية  الخليجية  للملكيات  الوجودي  التهديد  متثل 

يبدو أن هذا قد تغري اآلن. إن ما كشف عنه أمري الكويت الحايل ، صباح 

األحمد الجابر الصباح ، من أن مساعيه الحميدة قد حالت دون القيام 

بعمل عسكري ضد قطر يف صيف 2017 مل يرتك أي شك يف ذلك. كانت 

هذه هي املرة األوىل التي يبدو أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي قد 

، وبالتنسيق مع دولة غري  فكروا يف غزو عسكري كامل ضد عضو آخر 

عضو )مرص(.

عملت أزمة الخليج منذ بدايتها عىل دحض وجود نظام أمن جامعي 

وال  املتشابهة  القيم  يف  يشرتكان  ال  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  بني 

املصالح املشرتكة. كام يخفي رصاعهم رؤى قيادية مختلفة حول مستقبل 

تتحدى  قطر  أن  إال   ، دميقراطية  ليست  أنها  من  الرغم  عىل  املنطقة. 

الوضع الراهن وتدعم قضية الدميقراطية يف جميع أنحاء العامل العريب ، 

خاصة من خالل قناة الجزيرة. وهذا يتعارض مع منطق مجلس التعاون 

الخليجي ، وهو ناٍد للدول الغنية واملحافظة وغري الدميقراطية.

يف  تسببت  التي   2011 عام  العربية  بالثورات  والجزيرة  قطر  اتهمت 
سقوط نظام مبارك. مع خروج مبارك من الصورة ، كان يُنظر إىل قطر 
عىل أنها نجحت يف تحدي الوضع الراهن وهندسة بنية أمنية جديدة يف 
الرشق األوسط. ال تستطيع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
العسكري  االنقالب  ومولوا  دعموا  السيناريو.  هذا  مثل  تحمل  املتحدة 
يف يوليو 2013 يف مرص الذي أطاح بالرئيس املنتخب دميقراطياً ، محمد 
مريس ، وأعاد النظام القديم ، ولكن بدون حسني مبارك. كشف االنقالب 
عن الخالف بني دول مجلس التعاون الخليجي ، مام أدى إىل أزمة 2014 ، 

عندما سحبت السعودية واإلمارات والبحرين سفرائها من الدوحة.

العربية  اململكة  منع  إىل  أوباما  إدارة  من  دعم  وجود  عدم  أدى 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة من اتخاذ املزيد من اإلجراءات ضد 
قطر ، ولكن انتخاب الرئيس دونالد ترامب خلق البيئة املناسبة للتحالف 
بني وىل العهد ، MBZ و MbS ، ملعالجة بعض األعامل غري املكتملة مع 
قطر . ونتيجة لذلك ، تم دفع قطر أقرب إىل إيران وتركيا وبعيدا عن دول 

الخليج العربية.

بعد ثالث سنوات من األزمة ، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي 
فقدت أسس وجودها. مع عدم وجود قيم مشرتكة أو مصالح مشرتكة 
وبدون اتفاق عىل تصورات التهديد ، يبدو أنه مل يبق سوى القليل من 
ال  ولكنهم  جيداً  ذلك  الكويتيون  الوسطاء  يعرف  الكتلة.  لتبقى  الزخم 
يستطيعون االعرتاف به ألن دول مجلس التعاون الخليجي نفسها كانت 

فكرتهم الخاصة يف املقام األول.

ملاذا مرص طرف يف أزمة الخليج؟

ACW ،خليل العناني، زميل أول
انقالب  منذ  مفاجأة.  قطر  حصار  يف  املستمرة  مشاركة مرص  تكن  مل 
عام 2013 ، الذي أطاح بجامعة اإلخوان املسلمني من السلطة يف مرص 
حني  يف  مستوياتها.  أدىن  إىل  والدوحة  القاهرة  بني  العالقات  وصلت   ،
أن بعض املراقبني قد يجادلون يف أن مرص انضمت إىل حصار قطر من 
أجل إرضاء ودعم مؤيديها املاليني ، وخاصة اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة ، إال أن القاهرة لديها أسبابها الخاصة للقيام 
بذلك. أوالً ، شعر الرئيس عبد الفتاح السييس ، الذي قاد االنقالب ضد 
اإلخوان املسلمني وأطاح مبحمد مريس ، أول رئيس مرصي منتخب بحرية 
يلومه  الذي   ، العريب  للربيع  قطر  دعم  الرضا عن  بعدم   ، ودميوقراطية 
، ندد  ثانياً  انتفاضة يناير 2011.  التي تواجهها مرص. منذ  عىل املشاكل 
أنها  يعتقد  ألنه  لألحداث يف مرص  الجزيرة  قناة  بتغطية  مراراً  السييس 
متحيزة ضد بالده ويعتربها جزًءا من »حروب الجيل الرابع« ، والتي هي 
يف جوهرها حروب غري متكافئة تشمل املدنيني. ثالثاً ، واألهم من ذلك 
لإلسالميني ، وخاصة عدوه السيايس  انزعج السييس من احتضان قطر   ،
السييس  يعتقد   ، املرصيني  الكثري من  مثل  املسلمني.  اإلخوان   ، الرئييس 
أعضائها  مع  التسامح  يجب  ال   ، لذلك  وتركيا.  لقطر  عمالء  اإلخوان  أن 
وأنصارها األجانب. يعتقد السييس أن اإلخوان عمالء لقطر وتركيا. لذلك 
السييس  يعتقد  األجانب.  وأنصارها  أعضائها  مع  التسامح  يجب  ال   ،
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أعضائها  مع  التسامح  يجب  ال   ، لذلك  وتركيا.  لقطر  عمالء  اإلخوان  أن 
وأنصارها األجانب.

انتفاضة  قبل  توترات وعداء  بقطر شابتها  أن عالقة مرص  املؤكد  من 
يناير 2011. انتقد الرئيس السابق حسني مبارك سياسة قطر الخارجية 
ودورها املتنامي يف العامل العريب خاصة فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
كام أعرب عن إحباطه واستياءه من تغطية الجزيرة للشؤون املرصية ، 
فإن مشاركة   ، السلطة. عالوة عىل ذلك  العقد األخري يف  وخاصة خالل 
الشيخ  السابق  القطري  الحاكم  التآمر عىل نظام  مرص يف عام 1996 يف 
الثنائية. بعد فرتة قصرية من  حمد بن خليفة آل ثاين عطلت العالقات 
الهدوء والتعاون بني البلدين بعد انتفاضة عام 2011 ، ساد الشك والعداء 

وانعدام الثقة مرة أخرى.

انقالب عام 2013 إىل جانب تغطية الجزيرة املكثفة النتهاكات حقوق 
اإلنسان يف مرص يف ظل السييس تفاقم التوترات مع قطر. ومل يكن مفاجئًا 
أن السلطات املرصية استهدفت بعًضا من صحفيي ومراسيل الشبكة يف 
القاهرة ، وسجنتهم لسنوات عىل الرغم من احتجاجات دولية ودعوات 
 ، ، يبدو أن السييس مقتنع بشدة بأن قطر  الواقع  إلطالق رساحهم. يف 
إىل جانب تركيا ، تتآمر ضد مرص ، وال يخجل من توجيه هذه االتهامات 
علًنا وبشكل متكرر. يف الواقع ، عندما تحدث الحديث عن إنهاء الحصار 
تلبية  السييس عىل رضورة  ، شدد  نوفمرب 2019  املفروض عىل قطر يف 

مطالب معينة قبل حل األزمة.

العالقات  منت   ، السياسية  التوترات  من  الرغم  وعىل   ، ذلك  ومع 
االقتصادية بني مرص وقطر خالل السنوات القليلة املاضية. زادت واردات 
مرص من الغاز الطبيعي املسال يف قطر واستثامرات قطر األجنبية املبارشة 
يف مرص بشكل ملحوظ. باإلضافة إىل ذلك ، هناك حوايل 250.000 مرصي 
إىل مرص.  التحويالت  تدفق  كبري يف  بشكل  ويسهمون  قطر  يعملون يف 
عالوة عىل ذلك ، فإن امتالك البنك الوطني القطري لبنك سوسيتيه جرنال 
الوطني ، ثاين أكرب مؤسسة مالية خاصة يف مرص ، بقيمة 2 مليار دوالر 
، مل يتأثر بالحصار. مام ال شك فيه أن هذا يجعل قطر واحدة من أكرب 
كال  أن  يبدو   ، الحايل  الوقت  يف  مرص.  يف  املايل  القطاع  يف  املستثمرين 
البلدين حريصان عىل الحفاظ عىل الوضع الراهن للعالقة دون أي مزيد 

من التدهور أو التحسن ،

أزمة  ملعالجة  اليوم  ترامب  إدارة  تفعله  أن  ميكن  الذي  ما 
الخليج املستمرة؟

كارين يونغ، باحثة مقيمة، معهد 
أميركان إنتربرايز

منذ بداية أزمة الخليج يف يونيو 2017 ، كان واضًحا لرتامب وإدارته 
أنه رمبا كان هناك القليل جًدا الذي ميكنهم فعله فيام يتعلق بالوساطة 
االنقسام  وكان  شخصية  اإلهانات  كانت  الخليج.  قادة  بني  املبارشة 
تقديم عرض  تم  قد  يكون  قد  للغاية.  واسعاً  الطرفني  بني  اإليديولوجي 

املتحدة  الواليات  يف  ديفيد  كامب  غرار  عىل  منتدى  مع  للخالف  مبكر 

أن  وجدت  ترامب  إدارة  أن  الحقيقة  أصبحت  أبًدا.  يتحقق  مل  لكنه   ،

مصالحها األساسية يف األمن والطاقة مل تتعرض أبًدا للتهديد بسبب النزاع 

، وبعد أن حصلت اإلدارة عىل بعض الضامنات بعدم معاقبة الرشكات 

كبري  حافز  هناك  يكن  مل   ، الجوانب  اختيار  عىل  إجبارها  أو  األمريكية 

لالنخراط بقوة أكرب.

يف الواقع ، سمح النزاع إلدارة ترامب ببعض النفوذ عىل قطر إلثبات 

التزامها تجاه الواليات املتحدة من خالل االستمرار يف استضافة وتسهيل 

الحوار مع حركة طالبان يف أفغانستان. واستخدمت اإلدارة تسامحها مع 

النزاع كمكافأة للمملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية 

املتحدة لتحويل املواقف أو الدخول يف مناقشات حول قضايا أخرى ، من 

إيران إىل اليمن إىل إرسائيل إىل أسواق النفط. ألن إدارة ترامب فضلت 

الدبلوماسية األكرث مؤسسية من  القادة وزعزعت دور  الدبلوماسية بني 

خالل وكاالتها األمريكية واملنظامت الدولية الخاصة بها ، فإن التعامل مع 

دول الخليج بشكل فردي يناسب الرئيس ترامب عىل ما يرام. والنتيجة 

تعمق عدم الثقة املتزايد يف نوايا الواليات املتحدة والتزامها تجاه املنطقة 

، وتزايد عدم الثقة هذا بال داع.

يف الوقت الحايل ، يف خوض انتخابات رئاسية أمريكية يف خضم كارثة 

واقتصادية ، فإن أزمة الخليج تقرتب من أسفل قامئة طويلة من األولويات 

غري  من  اإلطالق.  عىل  أولوية  يكون  يكاد  ال   ، الواقع  يف  ترامب.  إلدارة 

املرجح أن يشارك ترامب يف القضية مبارشة قبل نوفمرب. القيادة يف وزارة 

نهج  هو  ممكن  هو  ما  أيًضا.  بذلك  معنية  ليست  األمريكية  الخارجية 

أكرث مؤسسية قد يساعد يف التوسط والتوصل إىل بعض اإلجامع اإلقليمي 

 ، حول القضايا املشرتكة مثل إعادة العامل املهاجرين املرىض ورعايتهم 

واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن سالمة رشكات الطريان يف وقت تفيش 

وباء فريويس ، واملشاركة يف العمل اإلنساين املساعدة تجاه االقتصادات 

الفاشلة يف جميع أنحاء الرشق األوسط. يف السياسة الحالية لفك االرتباط 

األمرييك يف عهد ترامب ، ميكن للواليات املتحدة أن تساهم ، ولكن ال 

تؤدي ،

، سواء من  النزاع  الطاقة ملواصلة  ، فإن إيجاد  الخليج  بالنسبة لدول 

هناك  صعوبة.  أكرث  يصبح   ، املبارش  الرصاع  أو  والتضليل  الخداع  خالل 

ببساطة مشاكل أكرب تواجه املنطقة. ستكون هناك بالتأكيد منافسة عىل 

النفوذ يف عدد من األماكن ذات الرتتيب الثاين من النفوذ ، من ليبيا إىل 

الصومال. ولكن يف مكان قد يكون فيه نفوذ الخليج أكرث أهمية ، كام هو 

الحال يف لبنان ، مل تكن أي من دول مجلس التعاون الخليجي حريصة 

عىل املشاركة أو تخصيص املوارد. لقد برشت األزمة بزمن تقلص املشاركة 

الدبلوماسية األمريكية يف الخليج وإضعاف املنظامت اإلقليمية. واألخطر 

من كل ذلك ، أضعف قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عىل مساعدة 

بعضها البعض يف ما سيكون أكرب تحد اقتصادي ودميوغرايف منذ تشكيل 

الدولة.
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في أمريكا؟

ص
خا

ق 
ملح

الشرطة 
األمريكية 
تقتل السود 

بوحشية 
تتطابق مع الجيش 
اإلسرائيلي

أمريكا ال تنكسر.. لقد تم 
كسرها بالفعل

 وهذه مجرد

 أعراض!

الحذاء 
يسحق عنق 
الديمقراطية 

األمريكية

كيف
يؤثر 

االستقطاب 
داخل أمريكا 

على 
سياستها              

الخارجية؟



الشـــرطة األمريكيـــة تقتل 
الســـود بوحشـــية تتطابـــق 
مـــع الجيـــش اإلســـرائيلي

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2UhthsS

عىل  املوت  حتى  اختنق  أسود  لرجل  للقلق  مثرية  لقطات  أثــارت 

اإلنرتنت  عر  غضًبا  املتحدة  الواليات  يف  مينيابوليس  رشطة  ضابط  يد 

واحتجاجات يف الشوارع عىل ما وصفته بقتل رجل أسود غري مسلح من 

قبل الرشطة املسلحة. يفتح رد الفعل عىل هذا اآلن محادثة أوسع حول 

سبب حدوث هذه الحوادث وكيف أن متابعة الجرمية تشبه إىل حد كبري 

عندما يقتل الفلسطينيون عىل يد القوات اإلرسائيلية.

، تم استدعاء ضباط رشطة  يف حوايل الساعة 8 مساًء ، صباح االثنني 

 Chicago من   3700 الكتلة  يف   Cup Foods متجر  إىل  مينيابوليس 

Avenue South. كان املشتبه به رجالً أسود ، يُدعى جورج فلويد ، يُزعم 

الرشطة  باسم  املتحدث  وادعى  مزورة.  وثائق  استخدام  يحاول  كان  أنه 

قائالً: »متكن  ، ثم مىض  االعتقال  ، أن جورج فلويد قاوم  إلدرز  ، جون 

الضباط من إدخال املشبوه إىل األصفاد والحظ الضباط أن الرجل كان يف 

وضع طبي«.

التي كانت   ، الطبية« املزعومة  القبض عىل »الضائقة  ، تم  ومع ذلك 

الرشطة تعتقد الجمهور وتسببت يف وفاة جورج فلويد ، أمام  الكامريا 

فيسبوك  وتم نرشه عىل  املارة  أحد  الذي صوره  الفيديو  يظهر مقطع   .

يوم الثالثاء ، 10 دقائق ، حيث كان »املجرم« املزعوم هو بالفعل ضحية 

باسم  يُعرف  أنه  يُزعم  ضابطًا  الفيديو  مقطع  يُظهر  الرشطة.  لوحشية 

ديريك شوفني )رقم الشارة: # 1087( ، يضغط عىل ركبته يف عنق الضحية 

ملدة سبع دقائق عىل األقل عندما رصخت الضحية ، »ال أستطيع التنفس« 

أيًضا يف  املتفرجون  حياته. يرصخ  التوسل عىل  أثناء  رقبتي«  »يؤملني  و 

كتب: روبرت إنالكش*

ملحق خاص
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فاقًدا  الضحية  وفاة  مع  يتفاقم  والذي   ، الحارضين  الثالثة  الضباط 
للوعي ، وعندها ال تزال ركبة الضابط مثبتة بقوة يف رقبة الضحية.

وتم  األجر  مدفوعة  إجازة  يف  اآلن  الحارضين  الضباط  وضع  تم  وقد 
استدعاء مكتب التحقيقات الفدرايل للتعامل مع الوضع ، والذي أشار إليه 

العديد من النقاد قد يكون له عالقة برد الفعل عىل هذه الحالة.

رد الفعل عىل مثل هذه الجرمية

هذا أبعد ما يكون عن الحادث األول من نوعه يف الواليات املتحدة ، 
حيث اختنق ضباط الرشطة البيض حتى املوت رجااًل سوًدا غري مسلحني 
قتل  األكرث شهرة هي  القضية  وكانت   ، للحصول عىل حياتهم  يتوسلون 

إريك غارنر ، والتي مل تسفر عن اإلدانة من أي ضابط.

، خاصة  ، ما يحدث بشكل روتيني عندما تظهر حالة مثل هذه  لذا 
مثل حالة واضحة. بادئ ذي بدء ، نرى أن محارض الرشطة ال تتحمل أية 
نرى جيوًشا من محاريب  عهدتهم.  التي حدثت يف  الوفاة  مسؤولية عن 
أن  ويدعون  الضباط  عن  للدفاع  يخرجون  االجتامعي  التواصل  وسائل 
الرجل األسود الذي قتل كان مجرًما ويف نهاية املطاف تحذو وسائل اإلعالم 

حذوه من خالل اإلبالغ عن جميع االدعاءات السابقة ضد الضحية.

تدين  ما  عادة  الجدل  من  اآلخر  الجانب  عىل  الجمهور  فعل  ردود 
وتطالب بالعدالة ، مام يؤدي عادة إىل احتجاجات وحتى أعامل شغب.

األمريكية  الجالية  من  القادمة  الحجج  بث  يتم  ما  نادراً   ، ذلك  ومع 
اإلفريقية ، كام أن املناقشات الحقيقية حول ما ميكن ضابط الرشطة من 

استخدام مثل هذا العنف مل تتم مناقشتها حتى بشكل كاٍف تقريبًا.

تتعرض  حيث  العامل  يف  أخــرى  أماكن  يف  الحال  هو  كام  كالعادة 
 ، املحتلة  فلسطني  يف  الحال  هو  كام   ، للهجوم  املضطهدة  املجتمعات 
نرى حملة مامثلة من الضحايا يلومون عىل اإلنرتنت املجتمع املحظوظ 

)اإلرسائيليون ومؤيدوهم(. 

ال يهم مدى فظاعة الجرمية ، وال ما إذا كانت مقاطع الفيديو املنشورة 
إىل  اإلرسائيليون  يقفز  فسوف   ، بأكملها  الحادثة  تظهر  اإلنرتنت  عىل 
أن  وتزعم  بعد  تظهر  مل  املعلومات  جميع  أن  وسيزعمون  استنتاجات 

الضحية الفلسطينية كانت نوًعا من اإلرهابيني أو املجرمني.

كام نرى أن الجيش والرشطة اإلرسائيليني - إذا ارتكب القتل يف القدس 
القدس أو يف مكان آخر داخل األرايض التي تحتلها إرسائيل - سيزعمون 
عىل الفور أن قواتها كانت تحت تهديد فوري وأن مقتل الفلسطيني كان 

نوع من الحوادث الدرامية.

قوات  أيدي  عىل  قتلوا  الذين  الفلسطينيني  من  اآلالف  عدد  يهم  ال 
االحتالل اإلرسائييل ، يف كل مرة يقفز املجتمع اإلرسائييل املتميز إىل حد 
كبري للدفاع عن القتل وحتى الضحك عليه. هذا هو الحال بشكل خاص 

كام هو الحال يف إرسائيل ، فالنظام وراء قوات االحتالل واملستوطنني غري 

الرشعيني ، الذين يقتلون الفلسطينيني، ينرشون باستمرار التفوق العرقي 

والقومية املتطرفة.

حقيقة األمر هي أن القدرة عىل قتل شخص مبثل هذه السهولة والرضا 

عن الكذب وتربير أفعالك ، يشري إىل نقص اإلنسانية يف القتل.

قد يأيت هذا النقص يف اإلنسانية من مصادر عديدة ، سواء كان ذلك 

الزي  الذين يرتدون  املزيفة ألولئك  التفوق  سيكولوجية بعض معقدات 

العسكري أو ما إذا كان كاًل من الكراهية املجتمعية واملنهجية التي تكرس 

ضد أولئك الرشطيني. ليك تقتل بسهولة ووحشية ، يجب عليك أوالً إيجاد 

مربر ؛ سواء كان ذلك من خالل تجريد الضحية من اإلنسانية أو حمل 

الكراهية التي متكن الغضب من ارتكاب مثل هذا الفعل.

يف  الرشطة  قبل  من  عنرصية  قتل  جرائم  عن  الناس  يتحدث  عندما 

الواليات املتحدة ، فإن مترير ذلك واالدعاء بأن العرق ال يلعب كعامل ، 

هو جنون مطلق. 

إن الطريقة التي يُنظر بها إىل السود يف الواليات املتحدة ، والتي يتم 

واالقتصادية  االجتامعية  والظروف   ، الرئيسية  اإلعالم  وسائل  تقدميها يف 

السيئة التي ال ميكن تجاهل أجزاء كبرية من املجتمع األمرييك األفريقي 

 ، الرشطة  داخل  السائدة  العنرصية  هناك   ، ذلك  عىل  عالوة  ظلها.  يف 

وغياب الشفافية من الرشطة ، وتاريخ العنرصية ضد األمريكيني من أصل 

املتحدة  الواليات  السود يف  املتجذرة حول  النمطية  والقوالب   ، أفريقي 

أمثال دونالد  بالطبع يشجعه فقط  الغريب. هذا  العامل  أنحاء  ويف جميع 

لغة  باستمرار  يستخدمون  الذين   ، األبيض  البيت  يف  الجالس   ، ترامب 

ميكن تفسريها يف كثري من األحيان بطريقتني - يرى العديد من الناخبني 

األمريكيني أنهم عنرصيون ويتطابقون معهم.

هذا النوع من العنرصية عىل نطاق أكرب وأكرث وضوًحا ، منترش داخل 

األصليني  السكان  ضد  اإلرسائييل  النظام  له  ويروج  اإلرسائييل  املجتمع 

عيون  يف  الفلسطينيني  عىل  اليومي  النار  إطالق  يربر  حيث  لفلسطني. 

أن  بافرتاض   ، اإلرسائيلية  للقوات  »أمنية«  مخاوف  بسبب  اإلرسائيليني 

الفلسطيني يجب أن يكون متورطًا يف جرمية - فكرة عنرصية - وبالتايل ، 

القتل أو اإلصابة الجسيمة للضحية مربرة بطريقة أو بأخرى.

ما ميكن  ، من خالل  أمس  املوت  أسود حتى  اختناق رجل  تم  مثلام 

النار  اإلرسائيلية  القوات  أطلقت   ، العسكري  الزي  يف  بالبلطجية  وصفه 

عىل ثالثة فلسطينيني يوم االثنني. إذا كنت تريد البحث عرب اإلنرتنت يف 

الردود عىل هاتني الحالتني ، فسرتى نفس اليشء مع كلتا الحالتني. من 

جهة هناك من يشعرون بالغضب ، ومن ثم هناك من يعمل عىل تربير 

الفيديو  تجاهل  يعني  ذلك  كان  لو  حتى   ، رضورية  وسيلة  بأي  الفعل 

وشهادة شهود العيان.

 American Herald روبرت إنالكش صحفي وكاتب ومحلل سيايس عاش يف الضفة الغربية الفلسطينية املحتلة وأبلغ عنها. وقد كتب ملنشورات مثل

Tribune و Mint Press و Mondoweiss و MEMO والعديد من املنافذ األخرى. وهو متخصص يف تحليل الرشق األوسط ، السيام فلسطني وإرسائيل. يعمل 

أيًضا يف Press TV كمراسل أورويب.
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يف  لوحدهم  الناس  املوت. ميوت  تحددها  أرًضا  ترى  اليوم  أمريكا  يف 

إنهم ميوتون  الشوارع.  إنهم ميوتون يف  النوم.  املستشفيات وغرف  أرسة 

إنهم  الغد.  آمالهم يف  االقتصاد من حولهم وتبخر  انهيار  الداخل مع  يف 

ميوتون ألنهم ال يستطيعون التنفس. 

حاول أن ترشح كل يشء - ناهيك عن التأقلم معه - وقد خيبتنا سلطاتنا. 

للغاية.  أقوياء  واألعداء  عديدة،  األسباب 

كيف تتعامل دولة ما، يف وقت واحد، مع 

جائحة مميتة ال تستطيع حكومته حاميته 

منه؛ مع انهيار اقتصادي ال يشبه أي يشء 

يف الذاكرة الحية - ورمبا أي يشء يف التاريخ 

الحديث؛ مع انفجار الغضب يف الشوارع، 

فلويد  جورج  بقتل  النريان  أشعلت  هل 

والشتائم املرتاكم بسخاء عىل مدى قرون - قرون - من السيادة البيضاء؟ 

وغري  فريد  بشكل  السود  األمريكيني  عىل  تؤثر  املآيس  هذه  من  كل 

متناسب. يجب أن يبدأ أي تفسري هناك، مع التفاوتات العرقية والقمع 

الوفاء  يف  أمريكا  فشل  توضح  ألنها  فقط  ليس   - األمة  يقسم  الذي 

ولكن  اليوم،  الشوارع  االضطرابات يف  تغذي  ألنها  فقط  ليس  بوعودها، 

األهم من ذلك كله بسبب إنهم يحافظون يف السلطة عىل القوى التي 

متزق أمريكا أكرث. 

ما يعانيه العديد من األمريكيني البيض يف لحظة أزمة حادة هو مجرد 

عينة ألزمة األمراض املزمنة، والصعوبات االقتصادية وعنف الدولة التي 

تشكل تجربة السود يف أمريكا. األمريكيون السود لديهم معدالت أعىل 

من األمراض املزمنة، مبا يف ذلك معدالت وفيات الرضع عالية بشكل مثري 

أن لألرسة  العارشة  السوداء هي مجرد  للصدمة. والرثوة متوسط لألرسة 

بيضاء. يف مينيابوليس، حيث بدأت االحتجاجات، كان لدى األرسة البيضاء 

السوداء  األرسة  دخــل  ضعف  املتوسطة 

عىل  أنه  اإلحصائيات  وتظهر  املتوسطة. 

يُقتل واحد  املتوقع أن  الدولة، من  مستوى 

من كل ألف رجل أسود عىل أيدي الرشطة 

من  مرة   2.5 مبعدل   - حياتهم  مدار  عىل 

الرجال البيض.

بالنظر إىل األسباب الحقيقية، ليس من املستغرب أن يكون ملشكالت 

اليوم أيًضا تأثري كبري عىل األمريكيني السود. األمريكيون السود ميوتون من 

فريوس كورونا بنحو ثالثة أضعاف معدل األمريكيني البيض.

عىل الرغم من أن التأثري االقتصادي لفريوس كورونا عىل أفقر األمريكيني 

قد تم تخفيفه يف الوقت الحايل ، إال أن شيكات البطالة املوسعة ستتوقف 

يف نهاية يوليو. عندما يحدث ذلك ، سيعاين األمريكيون السود بشكل غري 

متناسب.
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الكاتب: أندرو جوثورب*

أمريكا ال تنكسر.. لقد تم كسرها بالفعل 

وهذه مجرد أعراض!

ــة  ــرد جائح ــت مج ــا ليس إنه
ــا  ــد إنه ــورج فلوي ــل ج أو قت

ــع ــن القم ــرون م ق

ملحق خاص
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ويف الوقت نفسه ، تُظهر مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عىل وسائل 

القانون األمريكية املدربة بشكل  إنفاذ  التواصل االجتامعي من وكاالت 

االحتجاج  حاولوا  كلام  يحدث  ما  للعنف  تتصدى  التي  واملسلحني  يسء 

عىل محنتهم.

ترامب انتهازي محظوظ

العدسة. من  ، علينا توسيع  لكن لفهم ما حدث يف أمريكا 

املألوف اإلشارة إىل العنرصية عىل أنها »الخطيئة األصلية« 

ألمريكا ، وهي عبارة تدين الذنب لألجيال السابقة بينام 

تتجاهل كيف أن القرارات يف هذا املجال واآلن تديم 

فشل أمريكا يف الوفاء بوعد التأسيس. لكن العنرصية 

ونفسية،عىل  معينة،جسدية  برضبات  تلحق  ال 

األمريكيني السود وغريهم من األمريكيني امللونني. يتم 

استخدامه بسخرية كوسيلة للحفاظ عىل السلطة من 

يفشلون  الذين  القادة  نفس  قبل 

التعامل  يف  كاريث  بشكل  حاليًا 

االقتصادية  الصحة  مآيس  مع 

والعامة التي تؤثر عىل جميع 

األمريكيني ، بغض النظر عن 

اللون. 

عىل الرغم من ذنبه العميق ، فإن دونالد ترامب ، إىل حد ما ، مظهر 

عريض لهذه القصة - انتهازي محظوظ كان يف املكان املناسب يف الوقت 

املناسب. األهم من ذلك هو القوى التي دفعته إىل السلطة ومتسك به 

لقد  هناك.  عمل  لديه  ليس  أنه  واضًحا  أصبح  عندما  طويل  وقت  منذ 

اختار الجمهوريون تثبيت مصريهم ومصري األمة عىل جهل فاسد عنرصي 

يكرس القانون طاملا أنه يجسد املظامل البيضاء التي تحدد اآلن سياساتهم. 

حتى مع تفيش املرض يف األرض ، فإن ثقة الجمهور يف السلطات تنهار 

ما  ولكن   - املحافظة  الحركة  عليه  يطلق  كان  ما   ، الشوارع  يف  والدماء 

يجب أن نسميه اآلن حركة ترامب - يتمسك به رئيس جعل بوضوح كل 

من هذه األزمات أسوأ. 

ال توجد وسيلة للهروب من املذبحة األمريكية التي تتكشف يف جميع 

ذلك  أكدت  وقد  لوجه.  وجها  الحقيقة  هذه  معالجة  دون  البالد  أنحاء 

يف السنوات القليلة املاضية، ثم األيام القليلة املاضية. إن قوى الغضب 

قبل  تدمر  أمريكا  لرؤية  مستعدة  املستعدة  واملظامل  األبيض 

أمريكا  قوتها. ستبقى  بتخفيف  للسامح  تكون مستعدة  أن 
كل  وعد.  من  بدالً  كمكان  فقط  ولكن  بالطبع،  موجودة 
عمل من أعامل عنف الدولة، وكل تغريدة رئاسية مشوهة 

وكل  من تشجعه،  الحرمان  أشكال  من  عمل 
ــوق،  ــق ــح وكل مسؤول منتخب ينظر ال

وال  يفعل شيئًا لوقفه - كلهم إلــيــه 
يخنقون هذا الوعد بعيًدا. 

نفس واحد يف كل مرة. 

أندرو جوثورب مؤرخ للواليات املتحدة يف جامعة ليدن يف هولندا.

اختار الجمهوريون 
تثبيت مصيرهم ومصير 

األمة ىلع 
جهل فاسد عنصري

ملحق خاص



الحذاء يسحق عنق 
الديمقراطية األمريكية
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https://bit.ly/2U2ZvrS الكاتب: كورنيل ويست*

نذهب مرة أخرى. قتل شخص أسود آخر عىل يد الرشطة األمريكية. موجة أخرى من املقاومة متعددة األعراق. دورة أخرى من 
الحديث عن السباق عىل وسائل اإلعالم املؤسسية. عرض آخر للتنوع مع القادة النيوليراليني ، ورد فعل عنيف أبيض آخر قريًبا. 

لكن هذه املرة قد تكون نقطة تحول. 

والحقائق   ، فلويد  لجورج  إنكاره  ميكن  ال  الذي  الرببري  املوت  إن 

 ، التاجي  للفريوس  املتكافئ  البؤس غري  منها من  مفر  التي ال  الوحشية 

القيادة  الشامل لرشعية  الكساد واالنهيار  الهائلة يف مستويات  والبطالة 

السياسية )يف كال الحزبني( تسقط الستار عىل 

اإلمرباطورية األمريكية . 

ال ميكن فصل العسكرة املتزايدة للمجتمع 

 211( اإلمرباطورية  سياساته  عن  األمرييك 

عملية نرش للقوات املسلحة األمريكية يف 67 

دولة منذ عام 1945(. يحيك الرد العسكري 

الرشطة  وجود  عن  قصة  فلويد  مقتل  عىل 

الضخم واالعتداءات غري املربرة والقوة املفرطة. ومن املفارقات أن الجدل 

املضلل حول مثريي الشغب ضد املتظاهرين واملحرضني الخارجيني ضد 

بها  يؤدي  التي  الكيفية  عن  االنتباه  يحول  الرشعيني  املحليني  املواطنني 

الوجود املكثف إلنفاذ القانون إىل عدم احرتام الرشطة. التناقض الصارخ 

يف رد فعل الرشطة عىل املحرضني اليمينيني الذين يظهرون داخل وخارج 

مباين العاصمة مع البنادق والذخرية املحملة يلوح يف األفق.

يف  االحتجاج  يف  الخاصة  تجربتي  أتذكر 

من  املئات  ضد   ، فريجينيا   ، شارلوتسفيل 

النازيني املقنعني واملسلحني بالذخرية الحية 

وبقيت صامتة  الرشطة  فيها  تراجعت  التي 

بينام تعرضنا للهجوم بال رحمة. لوال تدخل 

وحامية Antifa ، لكان البعض منا قد مات. 

ماتت األخت هيذر هاير . أعتقد أن الهجوم عىل أي شخص بريء خطأ 

، لكن الرتكيز عىل اعتداءات املتظاهرين عىل أشخاص أو ممتلكات يبعد 

انتباهنا عن قتل الرشطة ملئات السود والفقراء والطبقة العاملة.

السؤال األساسي هل 
يمكن إصالح الواليات 

املتحدة؟

ملحق خاص
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كام أنه يحجب دور الجهاز القمعي يف الحفاظ عىل النظام غري العادل 

والقايس. يجب تسليط الضوء عىل قاعدة األموال الضخمة ، والتسلسل 

الهرمي الطبقي والجنيس والعسكرة العاملية يف قلقنا العميق بشأن القتل 

والوحشية ضد الرشطة ضد السود.

حذرتنا الكوارث األربع مارتن مارتن لوثر كينغ جونيور من - العسكرية 

)يف آسيا وأفريقيا والرشق األوسط( ، والفقر )عىل مستويات قياسية( ، 

واملادية )مع إدمان نرجيس عىل املال والشهرة والنظرة( والعنرصية )ضد 

السود والسكان األصليني( واملسلمون واليهود واملهاجرون غري البيض( - 

كشفوا عن الكراهية والجشع والفساد املنظم يف البالد. آلة القتل التابعة 

االقتصاد  فقد  لقد  سلطتها.  فقدت  الخارج  ويف  هنا  األمرييك  للجيش 

الرأساميل القائم عىل الربح توهجه. ولوح الثقافة املدفوعة بالسوق )مبا 

يف ذلك اإلعالم والتعليم( أكرث فأكرث أجوف. 

السؤال األسايس يف هذه اللحظة هو: هل ميكن إصالح هذه التجربة 

املتصاعد  الجمهوري  للحزب  السيايس  االحتكار  إن  الفاشلة؟  االجتامعية 

بقيادة  املتعب  النيوليربايل  الدميقراطي  والحزب  ترامب  دونالد  بقيادة 

جو بايدن - ال مثيل لهام ، ولكنهام مدينان لوول سرتيت والبنتاغون - 

هي أعراض طبقة قيادية منحلة. إن ضعف الحركة العاملية والصعوبة 

ثوري  مرشوع  حول  التوحد  يف  الراديكايل  اليسار  يواجهها  التي  الحالية 

واالحرتام  والرثوة  السلطة  توزيع  وإعادة  الدميقراطية  للمشاركة  سلمي 

هي عالمات عىل مجتمع غري قادر عىل تجديد أفضل ماضيه وحارضه. 

أي مجتمع يرفض القضاء أو التخفيف من املساكن املتداعية ، وأنظمة 

والعاملة   ، الهائلة  والبطالة   ، الجامعي  والسجن   ، املتداعية  املدارس 

الناقصة ،

الروحية  والحساسية  الرائعة  األخالقية  الشجاعة  فإن   ، ذلك  ومع 

لالستجابة متعددة األعراق لقتل الرشطة لجورج فلويد التي تتحول اآلن 

إىل مقاومة سياسية للنهب القانوين لجشع وول سرتيت ، ونهب الكوكب ، 

وتدهور النساء والشعوب املثليني. ما زلنا نقاتل بغض النظر عن الصعاب. 

إذا ماتت الدميقراطية الراديكالية يف أمريكا ، دعنا نقول أننا قدمنا كل 

يشء وكل ما كان يحاول الفاشية األمريكية أن يسحق أعناقنا. 

كورنيل ويست فيلسوف أمرييك ومؤلف وناقد وممثل وناشط يف مجال الحقوق املدنية وعضو بارز يف االشرتاكيني الدميقراطيني األمريكيني.

ملحق خاص



كيف يؤثر 
االستقطاب 

داخل أمريكا على               
سياستها الخارجية؟

المصدر

كتب: ويليام بيرنس

الرابط

https://bit.ly/3cJjClq

تكــون  أن  املفــرتض  مــن  كان 

ــكا  ــة التــي تواجــه أمري األزمــة الوطني

ــيك، وعــىل  ســببا يف توحــد املجتمــع األمري

العكــس مــن ذلــك فقــد تصاعــدت مظاهــر 

ــري لالنقســام،  التمــزق مــع وجــود رئيــس مث

حيــث يعــاين البلــد مــن جائحــة غــري 

ــا،  مســبوقة بتفــيش فــريوس كورون

فضــال عــن أمــراض العنرصيــة 

وعــدم املســاواة التــي 

تعــود إىل قــرون.

ــة يف الداخــل،  ــة للغاي ــإن عواقــب هــذا االنقســام مقلق ــع ف وبالطب

ــق يف الخــارج. ــارة للقل ــل إث ــا ليســت أق لكنه

وأثــر أســلوب ومضمــون السياســة األمريكيــة املوبــوءة باالســتقطاب 

عــىل الدبلوماســية األمريكيــة. وكانــت السياســات تــدور بــني األحــزاب، 

وتنتهــي االلتزامــات مــع نهايــة كل إدارة، ويتــم تســييس املؤسســات.

واآلن، طغــت عــدم القــدرة عــىل العمــل معــا يف الداخل عــىل طريقة 

ــم املحــيل املشــرتك  ــايض، كان الشــعور باله العمــل يف الخــارج. ويف امل

يعطــي ثقــال للدبلوماســية األمريكيــة؛ واآلن غيــاب هــذا الــيشء يعيقــه.

ــدة،  ــة جدي ــة حــول السياســة الخارجي وال تعــد االنقســامات الحزبي

ــكا الوســطى يف عهــد  ــة يف أمري مــن املعــارك حــول السياســة األمريكي

»ريجــان«، إىل الحــرب يف العــراق بعــد عقديــن. لقــد كان لــدى الواليات 

املتحــدة الكثــري مــن االنقســامات املؤملــة، واملعــارك السياســية املريــرة، 

والوجــوه املثــرية للجــدل يف اإلدارات.

ــتانفورد يف  ــة س ــن جامع ــولتز« م ــث ش ــح »كيني ــام يوض ــن ك ولك

دراســة مهمــة، فــإن العــداء الحــزيب واالنقســام هــام القاعــدة وليــس 

ــتثناء. االس

ومــا كان ظاهــرة غالبــا، عندمــا كانــت موافقــة مجلــس الشــيوخ عــىل 

املعاهــدات الدوليــة شــبه محســومة، أصبــح ذلــك صعبــا أكــرث مــن أي 

وقــت مــىض خــالل العقــود القليلــة املاضيــة.
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ومنذ جاءت إدارة »أوباما«، أصبح األمر شبه مستحيل. وحتى عندما 

جلس »بوب دول«، الذي أصيب بجروح بالغة يف الحرب العاملية الثانية، 

ثم بعد ذلك زعيم األغلبية يف مجلس الشيوخ ومرشح الحزب الجمهوري، 

من  وطلب   2012 عام  الشيوخ  مجلس  قاعة  يف  املتحرك  كرسيه  عىل 

رفاقه الجمهوريني التصديق عىل معاهدة دولية لإلعاقة عىل غرار قانون 

الواليات املتحدة، تجاوزه جميعهم تقريبا للتصويت بـ«ال«، مصممني عىل 

حرمان »باراك أوباما« من أي نوع من االنتصار.

املعارضة  االنحطاط يف  يبدو وكأنه مستوى جديد من  وإذا كان هذا 

الحزبية، فقد أثبت الرئيس »دونالد ترامب«، كام هو الحال مع معظم 

األشياء األخرى التي يقوم بها، أنه ميكنه التعمق أكرث يف هذا االنحطاط.

لقد ألغى »ترامب« االتفاقية تلو األخرى، بفرحة مدمرة، ودون اعتبار 

الذي  اإليراين،  النووي  االتفاق  باالنسحاب من  لوجود خطة »ب«. وبدأ 

العادل  بـ »غري  الذي وصفه  للمناخ،  باريس  بـ«املحرج«، واتفاق  وصفه 

متاما«، والرشاكة عرب املحيط الهادئ، التي اعتربها »اغتصابا« ملوارد البالد، 

وكلها تم التفاوض عليها من قبل إدارة سلفه الدميقراطي، قبل أن ينتهي 

بها املطاف يف كومة القاممة.

األجواء  معاهدة  من  الرئيس  خروج  القادمة  الخطوة  تكون  ورمبا 

النووية  التجارب  باستئناف  اإلدارة  تهدد  ذلك،  غضون  ويف  املفتوحة. 

والدخول يف سباق تسلح جديد مع املنافسني.

الحزبني مأساة يف  الخارجية بني  السياسة  تآكل اإلجامع عىل  يعد  وال 

وسجل  يسببها،  التي  العمياء  والبقع  العديدة،  لعيوبه  نظرا  ذاته،  حد 

االختيارات الخاطئة. لكن االنقسامات الحادة، وتكتيكات األرض املحروقة 

املايض،  العقد  خالل  الداخلية  املتحدة  الواليات  سياسات  سممت  التي 

تشل الدبلوماسية األمريكية أيضا. والعواقب وخيمة. وهناك 3 نقاط تربز 

ذلك عىل وجه الخصوص.

أوال، ترضرت مصداقية أمريكا وموثوقيتها وسمعتها. وتعد املصداقية 

مهمة يف املجال الدبلومايس، خاصة عندما تصبح قدرة أمريكا عىل حشد 

فيه  تعد  مل  عامل  أهمية، يف  أكرث  املشرتكة  املخاوف  األخرى حول  الدول 

الواليات املتحدة قادرة عىل شق طريقها مبفردها.

اتفاقية متفاوض عليها جلسة  وإذا كان ممثلونا املنتخبون لن يعطوا 

استامع عادلة، أو يدعمونها، أو يتجنبون عىل األقل تقويضها حتى قبل أن 

يجف الحرب، فلامذا يدخل أي صديق أو عدو يف أي نوع من املفاوضات 

بحسن نية مع الواليات املتحدة؟

ستفي  األمريكية  الحكومة  بأن  ثقة  أي  لديهم  يكون  أن  يجب  وملاذا 

سألني  إيرانيا  دبلوماسيا  هنا  وأتذكر  األساس؟  يف  وقعت  إذا  بالتزاماتها 

أن  يجب  ملاذا  النووية  املحادثات  يف  خاص  بشكل  صعبة  لحظة  خالل 

يعتقد أنه لن يتم إلغاء االتفاق ببساطة عند وصول إدارة مختلفة.

وأجبت، بقناعة تامة، أنه إذا امتثلت جميع األطراف بالتزاماتها، فإن 

النظام األمرييك سيدعمها، وقد كنت مخطئا بالتأكيد.

وأصبحت الواليات املتحدة عالقة يف وحل الخلل االستقطايب الداخيل، 

لدى  كان  ولطاملا  الكبرية.  املهام  إنجاز  بشأن  بشدة  سمعتها  وترضرت 

ووزنها  أمريكا  سياسات  بشأن  شكاوى  العامل  أنحاء  جميع  يف  اآلخرين 

الجيوسيايس، ولكن كان لديهم عادة احرتام مضطرد لكفاءتها وقوتها.

واليوم، ال تستطيع حكومة الواليات املتحدة مترير ميزانية، ناهيك عن 

الجمع بني العامل لوقف انتشار جائحة مدمرة.

وادعى »ترامب« ذات مرة أن األجانب كانوا يضحكون عىل الواليات 

بشفقة  إليها  ينظرون  إنهم  بكثري،  أسوأ  اليوم  الواقع  لكن  املتحدة. 

ويستهزؤون بها.

السيايس.  غري  الدبلومايس  الدور  هدم  يف  االستقطاب  تسبب  ثانيا، 

الرسائل السياسية  وخالل 10 وزراء عارصتهم، فقد قاموا جميعا بضبط 

بدقة، ولوال ذلك ما كان لهم ليحصلوا عىل الوظيفة يف املقام األول.

عن  بعيدة  الداخلية  السياسة  إبقاء  عىل  حريصني  جميعهم  وكان 

السياسة الخارجية. عىل النقيض من ذلك، كان »بومبيو« وزير الخارجية 

املحرتفني  املهنيني  بتهميش  قام  حيث  الحية،  الذاكرة  يف  انحيازا  األكرث 

بشكل منتظم لصالح الحلفاء السياسيني، وشن حربا ضد »دولة عميقة« 

اإلعالم  وسائل  ومهاجمة  السياسية،  املناوشات  يف  متورطا  متخيلة، 

كمنرب  الوزارة  واستخدم  املستقلة،  األصوات  من  والتخلص  »املعارضة«، 

للطموح السيايس املستقبيل.
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وإذا اعتاد العامل عىل التعامل مع وجود متايز بني السياسات الخارجية 

الدبلوماسيني  تجاهل  إغراء  يزداد  فسوف  والجمهورية،  الدميقراطية 

لتجاوز  واالنتظار  املتحدة،  الواليات  سياسات  يف  والتدخل  املحرتفني، 

املصالح  حساب  عىل  الصديقة،  اإلدارات  وانتظار  العدائية،  اإلدارات 

الوطنية ألمريكا.

»الال  ميزة  تصبح  عندما  الدبلوماسية  إمكانات  القادة  يقوض  وأخريا، 

مساومة« يف السياسات الداخلية سمة من سامت الدبلوماسية أيضا.

لقوات  وإرساله  إصداره  تم  أمرييك  كتيب عسكري  عن  قصة  وأتذكر 

»صدام حسني« خالل غزو 2003 واحتوى خطأ جسيام. ويف الكتيب تم 

كتابة رسالة »االستسالم )و( املوت«، بدال من »االستسالم )أو( املوت«.

ويعد األول شعارا مناسبا ملعظم مقاربة إدارة »ترامب« للمفاوضات 

الدبلوماسية، والتي تجسدت بشكل كبري يف حملتها »أقىص ضغط« ضد 

إيران.

ومل تكن إدارة »ترامب« أول من يتبنى هذا التطرف الدبلومايس. ولقد 

كانت هذه عادة مدمرة للدبلوماسية األمريكية لبعض الوقت. لكن بشأن 

تأجيج نريان االستقطاب يف السياسة الخارجية، فقد تفوقت هذه اإلدارة 

أكرث من أي من سابقاتها يف خنق إمكانات الدبلوماسية األمريكية عندما 

كان االحتياج لها شديدا.

وال يزال االستقطاب يف السياسة الخارجية األمريكية محصورا إىل حد 

كبري يف النخبة السياسية، وليس يف عامة الناس. وهذا هو الخرب السار. لكن 

األخبار السيئة هي أنه بينام قد يبدأ االستقطاب بني النخب، فإنه نادرا 

ما ينتهي عند هذا الحد. ومبجرد انتشاره، يصبح من املستحيل إخامده.

وتعد االنقسامات الحزبية صارخة اليوم بشأن عدد من قضايا السياسة 

السياسة  أسئلة  بعض  يف  ولكن  والهجرة.  املناخ  تغري  مثل  الخارجية، 

التأسيسية، فإن الرأي العام أقل انقساما بكثري مام هو عليه يف واشنطن.

الغالبية  فإن  أوال«،  »أمريكا  »ترامب«،  الرئيس  شعار  من  وبالرغم 
املتزايدة من األمريكيني يؤيدون دورا نشطا ومنضبطا للواليات املتحدة 

عىل املرسح العاملي.

السياسة  ترسيخ  إىل  للحاجة  متزايد  تقدير  يوجد  ذلك،  من  واألهم 
الخارجية بقوة أكرب يف احتياجات وتطلعات الطبقة الوسطى األمريكية.

من  األمرييك  الجمهور  ملخاوف  متثيال  األكرث  الخارجية  السياسة  وتعد 
إزالة  نحو  جيدة  بداية  هي  األصيلة  الخارجية  السياسة  نخبة  مخاوف 

االستقطاب، لكنها ليست كافية.

القادة األمريكيني أيضا تحقيق نتائج، مع انضباط أكرب  وسيتعني عىل 
بكثري يف الخارج، وتجاوز التالعب بعواطف القاعدة الحزبية.

ذلك  يف  مبا  الجديدة،  االنتخابية  الدوائر  مع  العمل  ذلك  وسيتطلب 
الشؤون  يخدم  عميل  نهج  لديهم  الذين  واملحافظني،  البلديات  رؤساء 
املصالح  بتعزيز  املكلفة  املؤسسات  تجديد  مع  أكرب،  بشكل  الخارجية 

الوطنية للواليات املتحدة.

الخارجية  السياسة  عىل  إجامع  اخرتاع  إعادة  إىل  القادة  وسيحتاج 
وتجنب  امللحة،  املحلية  واألولويات  الجديدة  العاملية  الحقائق  يعكس 
مثل  أسايس  تحد  يف  كان  لو  حتى  الخارجية،  السياسة  استقطاب  إغراء 

التنافس مع الصني.

وكان االستقطاب حالة مزمنة مسبقا يف أمريكا، قبل فرتة طويلة من 
التغيري يف صندوق االقرتاع، يف نوفمرب/ترشين  عرص »ترامب«. وسيكون 

الثاين، عالجا مؤقتا، ولكن ليس حال جذريا.

وسوف يستغرق عالج االنقسامات التي كشف عنها الوباء واالحتجاجات 
وقتا ورؤية وعمال شاقا. واآلن، مع املشهد الدويل الذي ال يرحم، ال يوجد 

تقريبا هامش للخطأ.

ملحق خاص
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مع استمرار تفيش جائحة كورونا يف تدمري العديد من دول العامل ، ركز 

املشكوك  األنشطة  عىل  متزايد  بشكل  اإلعالم  ووسائل  العاملي  املجتمع 

وزارة  من  أموال  من  املمولة  الحيوية  الدول  يف  تنفيذها  يتم  التي  فيها 

الدفاع األمريكية.

بشأن  القلق  تعرب عن  التي  املنشورات  بالفعل عدد من  كان هناك 

العرقية  املجموعات  أعضاء  قبل  من  للبحث  البرشية  العينات  جمع 

املختلفة من قبل البنتاغون. امليزانية اإلجاملية لهذا الربنامج من املفرتض 

2 مليار دوالر.

للواليات  البيولوجي  الدفاع  لربنامج  املدى  بعيدة  الرئيسية  األهداف 

املتحدة األمريكية هي »مواجهة وتقليل مخاطر التهديدات البيولوجية 

أي  يف  حدوثها«  حالة  يف  منها  والتعايف  لها  واالستجابة  لها  واالستعداد 

التي  البحوث  جميع  مراقبة  األهــداف  هذه  وتشمل  معينة.  منطقة 

البلدان  يف  البيولوجية  العينات  األمراض.وجمع  مسببات  عىل  أجريت 

ذات االهتامم )ثم تسليمها إىل الواليات املتحدة( ؛ ودراسة مدى قابلية 

بعض املجموعات العرقية لإلصابة بأمراض متنوعة واستجاباتها للعالجات 

املناسبة ، وإجراء التجارب الرسيرية لألدوية يف مناطق ذات مجموعات 

سكانية متنوعة.

وذكرت اسرتاتيجية األمن القومي للواليات املتحدة األمريكية ، التي تم 

القوة والنفوذ  ، أن »الصني وروسيا تتحدى  الكشف عنها يف عام 2017 

واملصالح األمريكية ، يف محاولة لتقويض األمن واالزدهار األمريكيني«.

ومن ثم ، فليس من املستغرب أن يتم إجراء أبحاث حول التهديدات 

دول  منطقة  يف  املتحدة  الواليات  مع  بالرشاكة  بنشاط  البيولوجية 

الكومنولث املستقلة. 

الرشيكة  البيولوجية  الدول  إنشاء شبكة من  يتم   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

للواليات املتحدة عىل حدود روسيا والصني. يف هذا الصدد ، وفيام يبدو 

الوسطى وأوكرانيا  املتحدة مهتمة بشكل خاص بدول آسيا  الواليات  أن 

السنوات  يف  تم  أنه  خاص  بشكل  املخيف  ومن  الرشقية.  أوروبا  ودول 

يف  املتحدة  للواليات  جديدة  رشيكة  بيولوجية  مختربات  إنشاء  األخرية 

كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا.

التهديد البيولوجي من 
الواليات المتحدة في صعود

العاملي ووسائل اإلعالم بشكل متزايد عىل  العامل ، ركز املجتمع  العديد من دول  مع استمرار تفيش جائحة كورونا يف تدمري 

األنشطة املشكوك فيها التي يتم تنفيذها يف الدول الحيوية املمولة من أموال من وزارة الدفاع األمريكية.

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3gYNBZX
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عىل سبيل املثال ، يف أوكرانيا ، التي يبدو أنها كانت تحت تأثري واشنطن 

املبارش بعد ثورة امليدان ، فتحت الواليات املتحدة األمريكية شبكة من 

15 بيوالبًا رسيًا. يف اآلونة األخرية ، قال أولكسندر الزاريف ، عامل السياسة 

األوكراين ، لقناة ZIK التلفزيونية األوكرانية ، إن هذه املختربات تجري 

القومي  األمن  تعرض  أن  ميكن  وبالتايل  الفريوسات  تسليح  حول  أبحاثًا 

للخطر. 

بالثورة  يسمى  ما  منذ  أوكرانيا  يف  مختربا   15 إنشاء  تم  أنه  وأضاف 

الربتقالية يف 2005. وأشار عامل السياسة إىل أن هذه املرافق تم متويلها من 

قبل وزارة الدفاع األمريكية ، مام يعني أن وجودها يف املنطقة يتامىش مع 

الواليات املتحدة. أهداف عسكرية .

استخدم أولكسندر الزاريف البيوالبس يف جورجيا كمثال للمرافق التي 

عام  ويف   ، األوكراين  للخبري  وفقا  فيها.  مشكوك  أبحاث  إجراء  فيها  يتم 

2008 ، عندما وقع الرصاع الجورجي - األوسيتي واندلعت حدة التوترات 

األفريقية  الخنازير  حمى  فريوس  انترش   ، وروسيا  املتحدة  الواليات  بني 

)ASFV( من جورجيا إىل روسيا. 

املُْمرِض  العامل  أن  إىل  تشري  عديدة  عوامل  إن  السيايس  العامل  قال 

يأيت من األحيائيني املذكورين أعاله يف جورجيا. وذكّر الجمهور أيًضا بأن 

الحيوانات  قتلت  حيث   ، أوكرانيا  أرايض  إىل  ذلك  بعد  وصلت   ASFV

بشكل عشوايئ. ورأى أولكسندر الزاريف أيًضا أن تفيش األمراض الخطرية 

مرتبطًا  كان   ، أوكرانيا  من  مختلفة  مناطق  يف  حدثت  التي   ، املختلفة 

بشكل مبارش برشكاء الواليات املتحدة الحيوية يف البالد. 

وأبلغت العديد من وسائل اإلعالم عن العمل الذي تم يف مركز ريتشارد 

يف  املتحدة  الواليات  يف  بيولوجي  )رشيك  العامة  الصحة  ألبحاث  لوغار 

بشأن رشعية  قلقها  عن  األنباء  وقد عربت هذه  تبلييس(.   ، أليكسييفكا 

األنشطة التي متولها الواليات املتحدة يف جورجيا. حيث تجرى التجارب 

الرسية يف املنشأة. ويتم إجراء بعض األبحاث عىل األشخاص املعزولني يف 

وحدات خاصة ثم يصابون بعد ذلك بأخطر األمراض.

خاص  بشكل  األمريكية  الدفاع  وزارة  بها  تهتم  أخرى  منطقة  وهناك 

هي آسيا الوسطى ، حيث قررت القيادة العسكرية والسياسية األمريكية 

إنشاء مختربات رشيكة يف منشآت تعود إىل الحقبة السوفيتية ، تسمى 

»نظام مكافحة الطاعون«. يف كازاخستان ، تم بالفعل إصالح أربعة من 

أصل تسعة مراكز بحث إقليمية )يف نور سلطان وأتار وأورال( وتجهيزها 

الدفاعية  البحوث  مشاريع  وكالة  برنامج  من  كجزء  الالزمة  بــاألدوات 

.)DARPA( املتقدمة

أنشطتها يف  املتحدة تكثيف  الواليات  ، واصلت  السنوات األخرية  ويف 

بعيدة عن  ، وهي دولة ليست  أوزبكستان  الرشيكة يف  الحيوية  الدول 

روسيا والصني وإيران. 

داخل  الرسية  الحيوية  أحيائه  وصــول  ــادة  زي يف  البنتاغون  وبــدأ 

أوزبكستان منذ نهاية التسعينات ، خالل االضطرابات التي أعقبت انهيار 

وكالة  األمريكيني من  الخرباء  بإمكان  كان   ، وبالتايل  السوفييتي.  االتحاد 

الحد من التهديدات الدفاعية )DTRA ، وهي هيئة داخل وزارة الدفاع 

السابقة  الرسية  والكيميائية  البيولوجية  املرافق  إىل  الوصول  األمريكية( 

يف هذه الدولة. 
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فالدميري بالتوف، خبري الرشق األوسط . 

 ، طشقند  يف   2007 عام  يف  وطني  مرجعي  مخترب  أول  افتتاح  وتم 

أوزبكستان ، بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. يف 

عام 2013 ، بدأت عمليتان أخريان يف أنديجان وفريجانا ، ويف عام 2016 ، 

تم افتتاح مخترب آخر يف أورجينتش )مخترب خوريزم التشخيص اإلقليمي(. 

 DTRA هذه املرافق ، مثل اآلخرين يف دول املنطقة ، تم بناؤها بدعم من

من وزارة الدفاع األمريكية. حاليا ، هناك أكرث من 10 مختربات بخالف 

املعمل يف طشقند: يف أنديجان ، بخارى ، ديناو ، قريش ، نوكوس )عاصمة 

الوقت  ، سمرقند وفرغانة. ويف  أورجينتش   ، كاراكالباكستان(  جمهورية 

الذي تستمر فيه شبكة biolabs الرشيكة للواليات املتحدة يف التوسع يف 

أوزبكستان )الدولة األكرث اكتظاظًا بالسكان يف آسيا الوسطى( ، حدثت 

فاشيات دورية من أصول غري معروفة يف البالد. ومع ذلك ، هناك القليل 

، يف أغسطس  املثال  الوقت الحارض. عىل سبيل  من املعلومات عنها يف 

2011 ، يف غضون 24 ساعة ، تم إدخال 70 شخًصا مريًضا إىل املستشفى 

يف Yangiyul ، وهي مدينة ليست بعيدة عن طشقند. ويف عام 2012 

انترش مرض غري معروف يف أوزبكستان وتويف العرشات نتيجة لذلك.   ،

يف ربيع عام 2017 ، كان هناك تفيش لجدري املاء )مرض خطري خاصة 

لألطفال الرضع ، بسبب فريوس(. وكان له تأثري سلبي عىل صحة السكان 

تزامن   ، الغريب  العمل.  األفراد يف سن  وانترش بني   ، والبلد  املنطقة  يف 

ارتفاع حاالت العدوى مع افتتاح مرافق رشيكة للواليات املتحدة تهدف 

، ليس  البيولوجية. لذلك  التهديدات  عىل ما يبدو إىل الحد من مخاطر 

من املستغرب أن هناك مخاوف متزايدة بني عامة الناس بشأن انعدام 

التقارير التي تستخدمها  الشفافية يف هذه املختربات ومامرسات إعداد 

والتي تشمل مسؤولني أمريكيني.

للواليات  رشيكة  مرافق  افتتاح  مع  العدوى  حاالت  ارتفاع  تزامن 

املتحدة تهدف عىل ما يبدو إىل الحد من مخاطر التهديدات البيولوجية. 

الناس  ، ليس من املستغرب أن هناك مخاوف متزايدة بني عامة  لذلك 

بشأن انعدام الشفافية يف هذه املختربات ومامرسات إعداد التقارير التي 

تستخدمها والتي تشمل مسؤولني أمريكيني.

الدفاع  قطاع  يف  نفوذها  مجال  زيادة  عىل  املتحدة  الواليات  وتعمل 

الحيوي من خالل توسيع شبكة شبكتها من بيوالبز الرشيكة وإجراء املزيد 

من التجارب التي تهم البنتاغون. ونتيجة لذلك ، تفقد البلدان املذكورة 

أعاله قدرتها عىل العمل بشكل مستقل يف هذا املجال بالذات. إن تحقيق 

املواد  باستخدام هذه  املتحدة الحًقا  للواليات  أن يسمح  أهدافها ميكن 

إذا تم  األمريكيني  الجنود  ؛ لضامن حامية  البيولوجية ألغراض عسكرية 

متعمقة  أبحاث  وإجراء  املختربات،  فيها  تقع  التي  املناطق  يف  نرشهم 

حول مسببات األمراض التي ميكن أن تؤثر عىل الجامعات العرقية بطرق 

مختلفة.

ورصح وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف مؤخرًا أن رفض واشنطن 

للربوتوكول الذي يحتوي عىل تدابري التحقق لتعزيز اتفاقية حظر تطوير 

وتدمري  والسمية  )البيولوجية(  البكرتيولوجية  األسلحة  وتخزين  وإنتاج 

تلك األسلحة يعد مدعاة للقلق. وأشار املسؤول إىل أن »التوترات حول 

هذه القضية تصاعدت وعدم رغبة واشنطن يف ضامن شفافية أنشطتها 

البيولوجية العسكرية يف أجزاء مختلفة من العامل تثري تساؤالت حول ما 

يحدث بالفعل هناك وما هي األهداف الفعلية«.
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وال تعد محاولة الصني لتحقيق السيطرة السياسية واملالية الكاملة عىل 

هونج كونج سوى مثال واحد عىل قوة منافسة ليس لديها ما تخشاه من 

قبل الواليات املتحدة.

لكن الالفت للنظر يف الوضع الحايل ليس ترصفات خصوم واشنطن، بل 

التعاون  نفسها يف كسب  املتحدة  الواليات  تواجهها  التي  الصعوبة  هي 

والدعم من أصدقائها املفرتضني.

وخذ بعني االعتبار سياسة الواليات املتحدة تجاه دول الخليج، وبالرغم 

من أن البيت األبيض يقول إن هدفه األسايس هو مساعدة هذه الدول 

عىل مواجهة إيران، لكن جهوده لتحقيق هذا الهدف مل يتم تأطريها بأي 

اسرتاتيجية متامسكة.

عالوة عىل ذلك، كشفت أزمة فريوس »كورونا« املستجد »كوفيد19-« 

يف  الجائحة  تسبب  خالل  من  األمريكية،  السياسة  يف  الصدع  خطوط 

الرئيسيني،  الالعبني  جميع  حسابات  قلبت  التي  االقتصادية  الصدمات 

وليس أقلها الواليات املتحدة.

أجل  من  الرياض  األخرية ضد  األبيض  البيت  تشري حملة  الواقع،  ويف 

اإلجراءات  بشأن  املفرتضة  اإلدارة  مخاوف  أن  إىل  النفط  إنتاج  خفض 

اإليرانية أقل بكثري مقارنة باآلثار السياسية املحلية عىل »ترامب« جراء 

انهيار أسعار النفط.

للبيت األبيض، متلك  املتقلبة لاللتزامات األمنية  الطبيعة  وبعد ظهور 

بنية  نحو  للدفع  لترسيع خططهام  أسبابا  واإلمارات  السعودية  من  كل 

اقتصادية وعسكرية أكرث تنوعا، مع البحث عن الدعم من دول أخرى، 

مبا يف ذلك الصني.

ومع ذلك، يف املستقبل املنظور، لن يكون أمام قادة الخليج خيار سوى 

العمل مع رئيس أمرييك توفر سياسته الخارجية سببا لفقدان الثقة يف أي 

نوع من العالقات املثمرة مع الواليات املتحدة.

العالقة األمريكية السعودية يف ظل »ترامب«

لعالقات  الفعيل  األساس  يعتربه  ما  ذكر  يف  أبدا  »ترامب«  يرتدد  ومل 

واشنطن مع دول الخليج، وأكد يف خطاب ألقاه يف أكتوبر/ترشين األول 

بوالية مسيسيبي: »نحن نحمي  أنصاره يف »ساوث هافن«  أمام   ،2018

امللك سلامن. ولكن  أغنياء. وأنا أحب  إنهم  السعودية.  العربية  اململكة 

كيف وصلت السياسة األمريكية 
في الشرق األوسط إلى مرحلة 

السقوط الحر؟
دخلت السياسة الخارجية األمريكية حالة السقوط الحر منذ فرتة، وأظهرت إدارة الرئيس األمرييك »دونالد ترامب« عددا من 

السياسات املرتجلة، بسبب الدوافع الخاطئة لرئيس مصدر قلقه الرئييس هو الساحة السياسية املحلية، يف حني يواجهه خصوم 

طموحون تتزايد قدرتهم عىل تشكيل األحداث عىل املرسح العاملي ما يقوض نفوذ الواليات املتحدة.

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2zfAW3S
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قلت له، أيها امللك نحن نحميك، وقد ال تبقى يف الحكم ملدة أسبوعني 

بدوننا، وعليك أن تدفع مقابل الدفاع عنك«.

البيان أن »ترامب« ينظر  وسواء كان ذلك صحيحا أم ال، يوضح هذا 

الحامية  يوفر  نظام مضاربة  أنها  األمريكية عىل  الخارجية  العالقات  إىل 

للعمالء األضعف ويسحبها إذا تراجعت الفائدة أو شعر بعدم الرضا عن 

الصفقة.

وأشاد جمهور »ترامب« يف املسيسيبي بتأكيده أن اململكة قد ال تكون 

السياسية  النقاط  عىل  الضوء  يسلط  ما  وهو  أمرييك،  دعم  بدون  قامئة 

النهايئ  التي سجلها »ترامب« من خالل اإلرصار عىل أن الغرض  املحلية 

للعالقات الخارجية األمريكية هو املال.

وقد نزل زعمه بأن »اململكة دولة ثرية للغاية، وسوف متنح الواليات 

وظائف«،  شكل  يف  تكون  أن  أمل  عىل  الرثوة،  هذه  من  بعضا  املتحدة 

كاملوسيقى عىل آذان معجبيه.

أكرب مشرت  بالفعل  السعودية  كانت   ،2019 إىل   2105 من  الفرتة  ويف 

أسلحتها  من   73% لرشاء  الرياض  استعداد  وكان  األمريكية،  لألسلحة 

سياسية  عقدة  يف  والسعودية  املتحدة  الواليات  ربط  قد  واشنطن  من 

وجيوسرتاتيجية ضيقة، بدت لوقت طويل وكأنها منيعة أمام أي محاوالت 

إلرخائها أو حلها.

ومام يدل عىل هذه النقطة، أنه يف منتصف عام 2019، أصدرت إدارة 

 8 بقيمة  أسلحة  بيع  يف  قدما  للميض  الطوارئ  بحالة  إعالنا  »ترامب« 

مليارات دوالر إىل السعودية واإلمارات.

الدميقراطيني  قبل مجموعة من  البيع من  اإلعالن حظر هذا  وتجاوز 

تورط  حول  تساؤالت  أثاروا  الذين  الكونجرس  أعضاء  من  والجمهوريني 

الرياض يف قتل »جامل خاشقجي«، وكذلك الخسائر البرشية املتزايدة يف 

الحرب يف اليمن.

الطوارئ  وإعالن  النواب،  مجلس  إجراء  عىل  »ترامب«  فيتو  وأشار 

الالحق، إىل استعداده لحامية العالقة السعودية األمريكية من التحديات 

املتزايدة القادمة من داخل الساحة السياسية املحلية أو من الخارج.

وتم تحفيز جهود »ترامب« بالطبع بسبب زيادة التوترات األمريكية 

اإليرانية، التي بدت متجهة حرفيا لالنفجار بعد هجوم مايو/أيار 2019 

عىل 4 ناقالت نفط يف فم الخليج، وبعد 4 أشهر عندما تم شن هجامت 

بطائرات بدون طيار عىل منشآت النفط يف رشق السعودية هزت سوق 

النفط العاملية للحظات.

ولكن إذا كانت هذه الهجامت قد وفرت أساسا جيوسرتاتيجيا للدعم 

العسكري األمرييك للسعودية واإلمارات، فقد أشارت أيضا إىل أن إدارة 

»أقىص ضغط«  سياسة  تبعات  ستتجنب  كيف  بعد  تعرف  مل  »ترامب« 

عىل إيران.

مواجهة  تجنب  يريد  أنه  »ترامب«  بتأكيدات  الخليج  زعامء  ورحب 

إيران. ولكن بعد فشلها يف صياغة بديل اسرتاتيجي  عسكرية كبرية مع 

إدارة »ترامب«  الشاملة املشرتكة، ولدت سياسة  العمل  متامسك لخطة 

املشوشة حالة من عدم اليقني الحقيقي لدى أصدقاء واشنطن يف الخليج.

ومل ينجح نرش 14 ألف جندي أمرييك يف املنطقة يف خريف 2019، إىل 

السعودية، يف  جانب رسبني أمريكيني إضافيني وصواريخ »باتريوت« يف 

فعل يشء كبري للتخفيف من هذا الشك.

وبدال من ذلك، أكدت ترصفات اإلدارة أنه طاملا بقيت مبيعات النفط 

قوية، فإن السياسة األمريكية يف الخليج ستستند إىل الحسابات االقتصادية 

والسياسية للقادة األمريكيني والسعوديني واإلماراتيني أكرث بكثري من أي 

رؤية اسرتاتيجية مشرتكة أعمق للمنطقة.

»كورونا« يقلب العالقات األمريكية الخليجية

وأدى الركود العاملي الناجم عن أزمة »كوفيد19-« إىل قلب العالقات 

األمريكية الخليجية بطرق مل يكن من املمكن أن يتخيلها سوى عدد قليل 

من القادة قبل بضعة أشهر فقط.

ويف الواقع، أدت أسعار النفط غري املستقرة إىل تعرث صناعة النفط يف 

الواليات املتحدة، األمر الذي يجعل البيت األبيض متوترا.

تفيش  قبل  بالفعل  ترتاجع  النفط  أسعار  كانت  منصفني،  نكون  وليك 

الجائحة يف الواليات املتحدة، وأدى الخالف السعودي الرويس حول أسعار 

تغريدة  إىل  »ترامب«  دفع  ما  مارس/آذار،  أوائل  يف  تراجعها  إىل  النفط 

مفادها أن األسعار املنخفضة »مفيدة للمستهلك«.

األمريكية  الطاقة  صناعة  تقويض  إىل  أدى  النفط  سوق  انهيار  لكن 

القوية التي تربعت باملاليني لحملة إعادة انتخابه، ومع اقرتاب تكساس 

من دعم »جو بايدن«، يبدو أن »ترامب« بدأ يف تحويل وجهات نظره 

حول التكاليف املحلية وفوائد انخفاض أسعار النفط.

من  الكواليس  وراء  من  الضغط  خالل  من  التحول  هذا  تحقق  وقد 

قبل رجال صناعة النفط، ودعم هذا الجهد أيضا 13 من أعضاء مجلس 

الشيوخ الجمهوريني، الذين قدموا، يف مارس/آذار، ترشيعا لسحب القوات 

األمريكية وصواريخ »باتريوت« من السعودية ما مل تخفض إنتاج النفط.

قال  بن سلامن«،  »محمد  مع  أبريل/نيسان   2 هاتفية يف  مكاملة  ويف 

»ترامب« لويل العهد إنه ما مل يخفض السعوديون اإلنتاج، فلن يتمكن 

من إيقاف الترشيع.

آخرون  رئيسيون  ومنتجون  وروسيا  »أوبك«  أعلنت  أيام،   10 وبعد 

للنفط أنهم سيخفضون اإلنتاج بنحو 10 ماليني برميل يوميا، وهو رقم 

يعادل حوايل %10 من اإلنتاج العاملي.

احتفت  تغريدة  يف  االتفاق  يف  الفضل  صاحب  أنه  »ترامب«  وادعى 

بدوره كوسيط لالتفاقية، ومل يكن من املستغرب أن يدعي وزير الطاقة 

السعودي، األمري »عبدالعزيز بن سلامن« نفس االدعاء ألخيه، مرصا عىل 

أن »محمد بن سلامن« كان يف الواقع »مفيدا يف صياغة االتفاق«.
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وكان هذا الدفع املتوازي هو ما أدى اتفاقية أبريل/نيسان، التي أكدت 

رغبة كل من الرياض وواشنطن يف احتواء األرضار التي لحقت بالعالقات 

السعودية األمريكية.

ولكن يبدو أن اتفاق خفض اإلنتاج مل يكن كافيا ملنع اإلدارة من امليض 

قدما يف خطط سحب بطاريتي »باتريوت« إىل جانب عدد من القوات 

األمريكية و2 من الطائرات املقاتلة األمريكية.

ويف حني ادعى البيت األبيض أن »ترامب« أكد عىل »الرشاكة الدفاعية 

األمريكية السعودية القوية« يف مكاملة هاتفية مع امللك »سلامن« يف 8 

مايو/أيار، غذى تخفيض عدد القوات األمريكية يف اململكة التكهنات يف 

جهودها  عن  ترتاجع  كانت  اإلدارة  بأن  األمريكية  السياسة  دوائر  بعض 

لردع إيران.

إليران  الخاص  األمرييك  املمثل  أرص  الفكرة،  هذه  إبعاد  إىل  وسعيا 

»بريان هوك« عىل أن »الواليات املتحدة تقف مع رشكائها يف املنطقة«، 

وأن اإلدارة مصممة عىل مواصلة جهودها لردع »العدوان اإليراين«.

املعادلة اإليرانية

ومن الصعب أن نفهم ملاذا اتخذت اإلدارة قرارا كان من شأنه أن يزعج 

أصدقاءها يف الخليج، لكن األمر األكرث إرباكا هو حقيقة أن خطوة سحب 

صواريخ »باتريوت« جاءت بعد 3 أسابيع من اقرتاب 11 سفينة بحرية 

تابعة لفيلق الحرس الثوري اإليراين من سفن البحرية األمريكية ومضايقة 

خفر السواحل يف مناورة يف املياه الدولية يف الخليج.

عالوة عىل ذلك، بعد أقل من 10 أيام، سمح مسؤولو اإلدارة أن يُعرف 

أن البيت األبيض كان يتبع خطة معقدة مصممة لكسب الدعم الدويل 

مبيعات  من  تحد  أن  شأنها  من  التي  املعقدة  اإلجراءات  من  ملجموعة 

األسلحة التقليدية إليران أو مبيعات إيران ألطراف ثالثة.

وأشار املسؤولون األمريكيون إىل أن امليزة الرئيسية لهذه الخطة هي 

أن تعلن اإلدارة أنها ال تزال »مشاركا« يف خطة العمل الشاملة املشرتكة، 

بالرغم من أن »ترامب« رفض االتفاقية وانسحب منها.

طاولة  إىل  العودة  عىل  إيران  إجبار  يف  األمريكية  اإلدارة  تفشل  ومل 

ضد  الصمود  من  طهران  منع  يف  أيضا  فشلت  بل  فحسب،  املفاوضات 

الضغوط األمريكية عرب اتخاذ خطوات عكسية لتجديد تخصيب اليورانيوم 

مبا يتجاوز الحدود التي تسمح بها خطة العمل الشاملة املشرتكة.

فإن  إلنهائه،  وليس  االتفاق  إلنقاذ  مصممة  أفعالها  أن  يبدو  وبينام 

مناورة طهران املحفوفة باملخاطر ميكن أن تعيد إيران عن غري قصد إىل 

املسار الخطري لبناء برنامج نووي كامل.

وميكن ألي تحرك نحو هذا املنحدر الزلق أن يزيد من فرص مواجهة 

عسكرية أمريكية إيرانية كربى، أو عىل األقل ترك واشنطن وحلفائها يف 

الخليج يكافحون من أجل احتواء إيران.

وتثري سياسة »أقىص ضغط« قدرا كبريا من االرتباك االسرتاتيجي، وهو ما 

ال ميكن أن يكون مطمئنا، خاصة بالنسبة للقادة العرب يف الخليج، الذين 

السعودية  إلجبار  الكونجرس  يف  وحلفائه  »ترامب«  استعداد  مدى  رأوا 

عىل التعاون بشأن أسعار النفط.

أحالم الخليج باالكتفاء الذايت

وتعليقا عىل جهود دول الخليج العربية للحصول عىل دعم عسكري 

ومايل من الصني، حذر مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون الرشق 

األدىن »ديفيد شينكر«، يف 7 مايو/أيار، من أن »دول الخليج عليها أن تزن 

قيمة رشاكتها مع الواليات املتحدة«.

وقد  الواجب«،  االهتامم  تبذل  أن  الرشيكة  الدول  من  »نريد  وقال: 

توسعت استثامرات الصني يف السعودية واإلمارات وحدها بإجاميل 62.55 

مليار دوالر بني 2009 و2018.

موازنة  الصني  حاولت  السعودي،  للنفط  الرئييس  املشرتي  وبصفتها 

الرياض  تزويد  خالل  من  طهران  مع  والعسكرية  التجارية  عالقاتها 

باملعدات العسكرية املتقدمة والتدريب.

السعودية  مليار دوالر يف  بقيمة 65  بناء مصنع  بكني  وتشمل جهود 

ويف  إتــش4-«،  »يس  طراز  من  طيار  بدون  الصينية  الطائرات  لتصنيع 

نوفمرب/ترشين الثاين 2019، تم عقد تدريبات مشرتكة بني القوات الخاصة 

الصينية والبحرية السعودية.

املتحدة،  الواليات  عن  كبري  بتحول  اآلن  حتى  الربامج  هذه  تنذر  وال 

أحدثتها  التي  املسبوقة  غري  العاملية  املالية  الضغوط  إىل  بالنظر  ولكن 

أزمة »كوفيد19-«، والتوترات الدبلوماسية التي تلت ذلك بني واشنطن 

والرياض، فقد يكون لدى قادة الخليج أسباب الستكشاف سبل توسيع 

صناعات الخليج الدفاعية املتواضعة.

يف  الزاوية  حجر  املرشوع  هذا  مثل  سلامن«  »بن  جعل  الواقع،  ويف 

خطته »رؤية 2030«، لكن املشكلة هي أنه من املتوقع أن تظل أسعار 

النفط العاملية منخفضة حتى مع التخفيضات األخرية يف اإلنتاج، ما يحد 

من قدرة اململكة عىل متابعة خططها االقتصادية.

وقد يخرّب الخالف بني واشنطن والرياض عقودا طويلة من العالقات 

الجيوسياسية التي ساعدت الواليات املتحدة عىل أن تكون فاعال أساسيا 

يف الرشق األوسط.

الخليج خيار  أمام دول  يكون  لن  املنظور،  للمستقبل  بالنسبة  ولكن، 

سوى االعتامد عىل إدارة أمريكية يبدو أن قدرتها ورغبتها يف إظهار القوة 

منخفضة  الساخنة  األوسط  الرشق  مناطق  من  منطقة  كل  يف  والتأثري 

للغاية.

دانيال برمربغ هو زميل أول غري مقيم يف املركز العريب بواشنطن.  
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إن تخفيض عدد القوات األمريكية يف الرشق األوسط ، الذي كتبنا عنه عدة مرات اآلن ، يعمل بالفعل عىل متكني الدول التي 

ستحل محله كقوة إقليمية. بدأ التطور مع اململكة املتحدة وانتهى بإرسائيل.

كتب: جورج فريدمان

يف الواقع ، شكلت بريطانيا جزًءا كبريًا من املنطقة بعد الحرب العاملية 

جديدة  دواًل  الربيطانيون  اخرتع  العثامنية.  اإلمرباطورية  وانهيار  األوىل 

مثل األردن ، وأعادوا تشكيل النظام السيايس يف شبه الجزيرة العربية ، 

وأعادوا تعريف الخليج الفاريس وما إىل ذلك. أعيد ميالد بريطانيا يف روما. 

كان الرومان مهووسني بالحصول عىل الحبوب املرصية. كان الربيطانيون 

الفاريس. كانوا ينتقلون من اقتصاد  مهووسني بالوصول إىل نفط الخليج 

القيام  بالنفط لكنهم ال يستطيعون  اقتصاد مدفوع  بالفحم إىل  مدفوع 

بذلك دون السيطرة عىل الرشق األوسط. ومع ذلك ، فإن السيطرة عىل 

منطقة محفوفة باملخاطر. كلام كنت تتحكم ، كلام تهددك األشياء.

بعد الحرب العاملية الثانية ، كان هناك تغيري مشهور للحارس ، حيث 

محل  يحلون  واألمريكيون   Kipling تراجع  حالة  يف  الربيطانيون  بدا 

بريطانيا. كان التحدي األمرييك هو السوفييت. رأى السوفييت املنطقة 

األمرييك  النفط  قطع  من  ميكنهم  كمكان  ولكن  للنفط  كمصدر  ليس 

إىل  الوصول  خالله  من  ميكنهم  وموقع   ، املتحدة  الواليات  شل  وبالتايل 

البحر األبيض املتوسط واملحيط الهندي. الفصل الثاين من الرشق األوسط 

العثامين كان املنافسة األمريكية السوفيتية. أثار السوفييت انقالبات يف 

أماكن مثل سوريا والعراق ومرص ، يف حني سعت الواليات املتحدة إىل بناء 

هيكل تحالف ملقاومتهم.

كانت إرسائيل واحدة من ساحات القتال الرئيسية. تذكر أن الواليات 

بطارية صواريخ  )باستثناء  تقدم مساعدة عسكرية إلرسائيل  املتحدة مل 

مضادة للطائرات من طراز هوك عام 1965( إال بعد عام 1967 ، عندما 

قطعت فرنسا الغاضبة من الهجوم اإلرسائييل عىل مرص وسوريا مساعدتها. 

وكانت فرنسا املورد الرئييس إلرسائيل يف تلك املرحلة ، ولكن يف عام 1967 

أصبحت الواليات املتحدة املصدر الرئييس لألسلحة.

للحركة  السوفييت  اخــرتاق  فكرة  دعمها  وراء  الدافع  كان  جزئياً 

التوجيه  تحت  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تطورت  لقد  الفلسطينية. 

املرصي ، وبالتايل تحت التوجيه السوفيايت. 

مخالب  ذات  منظمة  إىل  تتحول  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كانت 

أداة رئيسية  ، وبالتايل أصبحت  أنحاء الرشق األوسط  يف أوروبا وجميع 

للسوفييت. وكان االهتامم األسايس للواليات املتحدة يف املنطقة هو النفط 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  تطور  أن  رأت  واشنطن  لكن   ، الخليج  يف 

يشكل تهديدا مبارشا لتلك املصالح.

ومن الواضح أن اإلرسائيليني كانوا معاديني ملنظمة التحرير الفلسطينية 

للواليات  ، وبالتايل خدمت غرًضا مهاًم  التي شكلتها  والفصائل املختلفة 

التحرير  منظمة  مواجهة  إلرسائيل  ميكن   ، آمنة  كانت  إذا  املتحدة. 

الفلسطينية. وهكذا بدأ التحالف العسكري والتحالف ضد اإلرهاب.

إسرائيل 
واالستراتيجية 

األمريكية الجديدة   

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3cBM0WB
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ضد  مضاًدا  هجوًما  للسوفييت  املوالية  الكتلة  شنت   ،  1973 عام  يف 

إرسائيل ، يف محاولة السرتداد عام 1967. واستخدمت الواليات املتحدة 

هجوم مرص كأساس لفرض مفاوضات عىل إرسائيل وإلرساء أسس الوفاق 

اإلرسائييل املرصي. 

والدول  املتحدة  الواليات  عىل  نفطياً  حظراً  العربية  الدول  وفرضت 

األخرى ، فأرسلت أسعار النفط عرب السقف ، لكنها عززت الدول املوالية 

ألمريكا مثل اململكة العربية السعودية. 

وكان حظر النفط مفيًدا يف خلق حالة من االضطراب االقتصادي املمتد 

استقرار  لزعزعة  السوفييت  أيًضا محاولة  ، ولكنه قوض  السبعينيات  يف 

هذه البلدان. 

وبرصف النظر عن إيران ، كانت الواليات املتحدة يف موقع مهيمن يف 

املنطقة ، وإرسائيل ، برصف النظر عن املغامرات الفاشلة يف لبنان ، كانت 

يف وضع ميكنها من متابعة التنمية االقتصادية الهائلة.

استخدمت بعض الحكومات العربية القضية الفلسطينية إلثبات حسن 

التظاهر  فعل  وكذلك   ، السوفييتي  النفوذ  تضاؤل  مع  ولكن   ، نواياها 

أنظمة  إسقاط  الفلسطينيون  حاول  لقد  للفلسطينيني.  العريب  بالدعم 

الدول العربية ، وهذا أضعف الدعم. لكن القضية الجديدة كانت ظهور 

إيران ، والطموحات العراقية يف الخليج ، والتهديدات السورية ضد األردن 

، ومجموعة من املشاكل الداخلية. كان الفلسطينيون يستحقون الحل ، 

لكن الدعم العريب الفعيل للفلسطينيني ، الذي مل يكن قوياً ، تذوب. تركت 

إرسائيل حرة يف التعامل مع الفلسطينيني كام تشاء ، مع عدم وجود جيش 

محيل يهددها )باستثناء إيران(.

ظلت  لذلك  ببطء.  التحرك  إىل  األمريكية  الخارجية  السياسة  متيل 

اسرتاتيجيتها للعالقات الربيطانية املستمرة التي تم تشكيلها يف عام 1920 

سارية. وقد تجىل ذلك يف العراق ، حيث سعت الواليات املتحدة إىل فرض 

سيطرتها. كان ذلك مهاًم لالسرتاتيجية األمريكية والربيطانية ، حيث أثر 

العراق عىل اململكة العربية السعودية والخليج الفاريس. يف عام 2003 ، 

كان أقل أهمية بكثري. 

والحرب ، بدالً من أن تؤدي إىل التدمري الرسيع لصدام حسني وإنشاء 

أعاقت  مثلام   ، املتحدة  الواليات  تعطلت   ، ألمريكا  مؤيد  جديد  نظام 

العلامنية واالشرتاكية  الفلسطينية  السوفييت. والجامعات  جهود مامثلة 

أصبحت اآلن منبوذة. ما حل محلها هو الحركات الدينية التي حاربت 

الواليات املتحدة معها بشكل غري حاسم ملدة 18 عاًما.

املتحدة  الواليات  سياسة  عليها  قامت  التي  االسرتاتيجية  فإن  وبالتايل 

وانخفض  العامل  النفط يف  املعروض من  ارتفع  وقد  ذات مغزى.  تعد  مل 

السعر. وأصبحت الواليات املتحدة اآلن منتًجا رئيسيًا. إن استقرار اململكة 

العربية السعودية والحلفاء اإلقليميني اآلخرين ال يهم ببساطة واشنطن. 

أشياء أخرى أصبحت أكرث أهمية ، وقد أدى ذلك إىل تخفيض كبري للقوات 

األمريكية يف العراق واململكة العربية السعودية وسوريا.

وأصبح مستقبل املنطقة اآلن أكرث أهمية للقوى اإلقليمية منه للواليات 

املتحدة ، التي تحول اهتاممها بشكل متزايد إىل الصني وروسيا. 

الكرة  الكيانات يف نصف  الدفاع عن  تكلفة  إنها سياسة عقالنية. ألن 

إن  باملخاطر.  مليئة  األخرى  البلدان  اكتتاب  وتكلفة  مذهلة.  الرشقي 

يجب  مبا  بالقيام  املنطقة  يف  للدول  السامح  عليه  ينطوي  الذي  الخطر 

عليها القيام به عىل أي حال يقلل التكلفة واملخاطر.

يوجد اآلن ثالثة وسطاء قوة يف املنطقة. األوىل تركيا. سوف تسعى إىل 

مصالح  مع  األحيان  بعض  يف  تتوافق  والتي   ، الخاصة  مصالحها  تحقيق 

واشنطن فقط ولكنها نادراً ما تهدد املصالح األمريكية األساسية. 
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والثاين هو دولة اإلمارات العربية املتحدة ، التي لديها قوة جوية كبرية 

، وقوة برية صغرية ولكنها فعالة ، وجهاز استخبارات فعال. 

والثالث واألكرث فاعلية هو إرسائيل. إن إرسائيل قابلة للحياة اقتصاديا. 

)ملاذا تستمر الواليات املتحدة يف تقديم األموال إلرسائيل عندما ال تكون 

بحاجة لها حًقا رمبا تكون جزًءا من الجمود(. وبالتايل ، فإن إرسائيل هي 

التي ستحل محل الواليات املتحدة.

يقوله  ما  إن  العربية.  الدول  كانت إلرسائيل عالقات هادئة يف  لطاملا 

العرب عالنية عن إرسائيل ليس له عالقة تذكر مبا يفعلونه بشكل خاص. 

ما  وهو   ، املنطقة  يف  اإليراين  النفوذ  منع  هي  اإلرسائيلية  املصلحة  إن 

يسهله العداء التاريخي العميق بني العرب والفرس. 

إىل  وما  واالستخبارات  والتدريب  العسكرية  املساعدة  هو  املطلوب 

 ، املتقدمة  األسلحة  جانب  إىل   ، ذلك  توفري  لإلرسائيليني  وميكن  ذلك. 

وخاصة الطائرات بدون طيار وقدرات الحرب السيربانية - أو األفضل من 

ذلك ، الحرب السيربانية من قبل اإلرسائيليني لصالح دولة عربية.

واالستخبارات  املعدات  وفرت  فقد  األمريكية.  االسرتاتيجية  هذه هي 

والتدريب للدول العربية مبجرد سقوط االتحاد السوفيايت. وبعبارة أخرى، 

برصف النظر عن النرش غري الحكيم لقوتها الرئيسية، حافظت الواليات 

املتحدة عىل توازن القوى يف العامل العريب، حيث ضمنت أمنها واستفادت 

من عالقاتها. 

ولدى إرسائيل اليوم تحالف حقيقي، إن كان غري رسمي، مع السعوديني 

واإلمارات. وهي منخرطة ضد إيران عىل عدد من الجبهات ، مبا يف ذلك 

سوريا. لقد اتخذت دور الواليات املتحدة ألنه ال يوجد أحد آخر للقيام 

بها. وبأخذها ، حررت القوات األمريكية للقيام مبهام أخرى.

األشياء هي  طبيعة  إن  الطويل.  املدى  العالقات عىل  وستنهار جميع 

التي تختلف عن املصالح ، واإلرسائيليون أصغر من أن يقاوموا الواليات 

، لكن الهدف األسايس للواليات املتحدة يف الوقت الحارض هو  املتحدة 

املنطقة هي  العالقات داخل  فإن  لذا  يعيشون هناك.  املنطقة ملن  ترك 

األكرث أهمية.

وما نشهده هو نهاية الحقبة األنجلو أمريكية يف الرشق األوسط. وسيتم 

مثل  البعض  يزال  وال  اإلقليمية.  القوى  قبل  من  القوى  ميزان  استبدال 

الحال يف سوريا. وقد تم إضعاف  تركيا متورطون يف الرصاعات كام هو 

تزال  وال  تافهة.  درجة  إىل  السعودية  العربية  اململكة  مثل  أخرى  دول 

دول مثل اإلمارات تحاول تحديد مصالحها ، داخلياً وخارجياً. وهذا يرتك 

اثنتني( ونظام ناضج  أو  إرسائيل برتابط داخيل )باستثناء عملية قانونية 

إلدارة التحالفات.

ومن وجهة نظري، ميثل االنسحاب بداية نضج القوة األمريكية. 

قرار عدم اهتامم الواليات املتحدة بالرشق األوسط والتي لن تنفذها 

قوة إقليمية هو بداية تطوير سياسة خارجية أكرث تقدًما. ال يتم تحريكها 

من قبل اإليديولوجيا وال من قبل مفاهيم مثل القيادة األمريكية. وهي 

القوى  جعل  إىل  والحاجة  مهم،  غري  هو  وما  لها،  مهم  هو  مبا  تعرتف 

اإلقليمية مسؤولة عن مناطقها.

جورج فريدمان هو متنبئ جيوبوليتييك واسرتاتيجي يف الشؤون الدولية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة املستقبل الجيوسيايس. و مؤلف الكتاب األكرث مبيعا 

يف نيويورك تاميز. )العاصفة قبل الهدوء: الخالف األمرييك ، واألزمة القادمة لعرشينات القرن العرشين ( ، ويظهر بانتظام كخبري يف الشؤون الدولية والسياسة 

الخارجية واالستخبارات يف وسائل اإلعالم الرئيسية. ملدة 20 عاًما تقريبًا قبل االستقالة يف مايو 2015 .
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المنافسات 
الخليجية 

وتنافس القوى 
العظمى في 

ليبيا
المصدر

الرابط

الكاتب: آنا جاكوب*

https://bit.ly/3cWDjX8

مــــــع 
ــحــوالت  ــت ال
الحرب  يف  ــرية  األخ
لروسيا  املتزايد  والتواجد  الليبية،  األهلية 
فإن  الكونجرس،  وضغوط  أفريقيا،  شال  يف 
هذا  هامش  عىل  تبقى  ال  قد  املتحدة  الواليات 

الرصاع لفرتة أطول.

أدى  حيث  الليبي،  الرصاع  يف  كربى  تحوالت  األخرية  األسابيع  شهدت 

تطورات  إىل  البالد  يف  الجارية  بالوكالة  الحروب  ديناميكيات  تغيري 

عسكرية عىل األرض، األمر الذي أدى إىل تغيري جوهري يف خطوط القتال 

يف الحرب. فمنذ سقوط معمر القذايف يف عام 2011، واجه استقرار ليبيا 

تحديات، بسبب االنقسامات الداخلية واملنافسات الخارجية. 

ميدان  أصبحت  وقد  أفريقيا،  يف  للنفط  احتياطي  أكرب  ليبيا  ومتتلك 

األبيض  البحر  الجيواسرتاتيجي رشق  النفوذ  عىل  بالوكالة  للحروب  قتال 

الليبية  الحرب  يف  األجنبية  والتدخالت  االنقسامات  واشتدت  املتوسط. 

الوفاق  حكومة  عىل  عسكرياً  هجوماً  حفرت  خليفة  اللواء  شن  بعدما 

الوطني، املدعومة من األمم املتحدة يف طرابلس يف أبريل/نيسان 2019.

من الصعب تتبع كافة الجهات األجنبية التي تقدم الدعم العسكري 

تركيا  ا هي  املشهد حاليًّ املهيمنة عىل  فالجهات  الليبية.  للفصائل  واملايل 

وبدرجة  وفرنسا،  ومرص  املتحدة  العربية  اإلمارات  إىل  إضافة  وروسيا، 

االتحاد  بذل  ذلك،  غضون  ويف  السعودية.  العربية  واململكة  قطر  أقل 

عملية  وكانت  األجنبي.  التدخل  مستوى  لكبح  جهوداً  وأملانيا  األورويب 

الخارجية  القوى  لكنها مل متنع  محكامً،  بداية عام 2020 جهداً  برلني يف 

من االستمرار يف انتهاك حظر األسلحة، الذي أقرته األمم املتحدة، ومن 

توفري الدعم العسكري للجامعات املسلحة الحليفة، األمر الذي أدى إىل 

هجامت واسعة النطاق عىل املدنيني. وكان موقف الواليات املتحدة بشأن 

ليبيا يتسم بالتناقض واالرتباك، وبقيت الواليات املتحدة إىل حد بعيد عىل 

الهامش يف الجهود العسكرية والدبلوماسية.

بعيداً عن التنافسات اإلقليمية، فإن ليبيا تتحول بشكل رسيع إىل ساحة 

املتحدة وأوروبا بشأن  الواليات  تزايد قلق  العظمى، مع  القوى  لتنافس 

للبحر  الجنوبية  الشواطئ  امتداد  عىل  لها  قدم  ملوطئ  روسيا  اكتساب 

األبيض املتوسط.

اللواء حفرت يف موقع الدفاع

بعد عدة أيام من املعاناة من هزميته عىل يد قوات حكومة الوفاق 

استعداده  عن  يونيو/حزيران  من  السادس  يف  حفرت  أعلن  الوطني، 

للمشاركة يف محادثاٍت لوقف إطالق النار بقيادة مرص. أدىل بهذا اإلعالن 

من القاهرة، وهو يقف إىل جانب الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، 

أحد الداعمني اإلقليميني الرئيسيني للواء الليبي. ورفضت حكومة الوفاق 

من  أسابيع  عقب  حفرت  إعالن  وجاء  النار.  إطالق  وقف  عرض  الوطني 

القتال املكثف بني قوات حكومة الوفاق الوطني املتمركزة يف طرابلس، 

املسلحة  القوات  وبني  الرتكية،  العسكرية  القوات  من  علناً  واملدعومة 

باسم  أيضاً  تعرف  والتي  رشقًا،  املتمركزة  حفرت  بقيادة  الليبية  العربية 

العسكرية  القوات  األوىل  بالدرجة  وتدعمه  الليبي،  الوطني  الجيش 

اإلماراتية واملرصية، إضافة إىل املرتزقة الروس.
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من  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  متكنت  وحده،  األسبوع  هذا  يف 

االستيالء عىل مدينة طرابلس بالكامل، والقواعد الجوية الرئيسية، واملدن 

االسرتاتيجية عىل امتداد الخط الساحيل. وذكرت وكالة رويرتز أنه قد تم 

استئناف إنتاج النفط من حقل رشارة الضخم يف الجنوب بعد انسحاب 

قوات حفرت.

يف   2019 أبريل/نيسان  يف  طرابلس  عىل  عسكرياً  وشن حفرت هجوماً 

محاولة لإلطاحة بحكومة الوفاق الوطني. وكان يبدو أن هذه االسرتاتيجية 

ناجحة إىل أن أقحمت تركيا نفسها بقوة أكرب يف الرصاع الليبي يف يناير/

كانون الثاين، بعد التوقيع عىل اتفاقيات بشأن الحقوق البحرية والدعم 

األمني يف نوفمرب/ترشين الثاين 2019. 

أرسلت تركيا مرتزقة سوريني، وبدأت يف تزويد حكومة الوفاق الوطني 

صاروخية،  وأنظمة  مسرية  عسكرية  بطائرات 

واملدربني  العسكرية  املعدات  من  ذلك  وغري 

العسكريني. وأدى الدعم الرتيك لحكومة الوفاق 

عسكرية  انتكاسات  إىل  ليبيا  غرب  يف  الوطني 

واستعادت  حفرت.  يقودها  التي  للحملة  كبرية 

العديد  عىل  السيطرة  الوطني  الوفاق  حكومة 

امتداد  عىل  الرئيسية  االسرتاتيجية  املدن  من 

الساحل، إضافة إىل الطرق الرئيسية الهامة بني طرابلس والحدود التونسية 

وطرابلس ومرصاتة. 

ولعل األمر األكرث أهمية هو استعادة حكومة الوفاق الوطني سيطرتها 

عىل قاعدة الوطية الجوية، بالقرب من الحدود التونسية يف 18 مايو/أيار. 

وقد كانت قوات حفرت تستخدم هذه القاعدة منذ سنوات لشن هجامت 

ل الحقائق  يف غرب ليبيا. ووفًقا للكثري من املحللني، فإن هذا األمر قد بدَّ

العسكرية عىل األرض بشكل جوهري وحول التفوق العسكري يف غرب 

ليبيا وجنوبها لصالح حكومة الوفاق الوطني.

يف الخامس من يونيو/حزيران، وقبيل إعالن 

القوات  استولت  النار،  إطالق  وقف  عن  حفرت 

املتحالفة مع حكومة الوفاق عىل ترهونة، عىل 

املدينة  وتعترب  طرابلس.  جنويب  ميالً   40 بعد 

مبثابة حجر الزاوية الرئييس لخطوط اإلمداد من 

ليبيا. ويف  ليبيا إىل قوات حفرت يف غرب  قاعدة الجفرة الجوية يف وسط 

اليوم نفسه، شنت حكومة الوفاق الوطني هجوماً عىل مدينة رست، وهي 

قاعدة رئيسية أخرى لحفرت عىل بعد 230 ميالً إىل الرشق من طرابلس، 

ما تسبب يف اندالع قتاٍل عنيف. وتفيد التقارير بأن 19 جنديًا حكوميًا 

قد قتلوا يف املعارك يف عطلة نهاية األسبوع، وأن الطائرات الرتكية املسرية 

قد قتلت 10 مدنيني.

إن قوات حكومة الوفاق الوطني اآلن يف حالة هجوم، وتم حرص حفرت 

للعالقات  األورويب  املجلس  املجرييس من  الزاوية. وكام يطرح طارق  يف 

الواضح كيف  ليس من  متغرية…  املؤثرة هنا  القوى  الخارجية، “جميع 

ستبدو األمور بعد انقشاع هذه الغمة. ولكن هذا حفرت يرتنح عىل الحبال. 

إنها املرة األوىل التي نراه فيها يقوم بأي تسويات أو يقدم تنازالت منذ 

عودته إىل ليبيا يف عام 2014”.

ينبغي اتباع بعض الديناميكيات الرئيسية يف األيام املقبلة. أوالً، كيف 

سيكون رد فعل تركيا وروسيا عىل هذه التغيريات الرسيعة عىل األرض؟ 

وقف  لتطبيق  صفقة   بعقد  القوتان  هاتان  تقوم  أن  املمكن  من  هل 

إطالق النار عىل األرض؟ وماذا سيحدث لقاعدة تحالف حفرت؟

املنافسات اإلقليمية وتنافس القوى العظمى

منذ مقاطعة قطر يف يونيو/حزيران عام 2017 من قبل اإلمارات العربية 

املنافسات  أدت  ومرص،  والبحرين  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة 

وقطر  تركيا  الصاعدة:  االقليمية  القوى  بني  انقسام  ظهور  إىل  الخليجية 

من جهة واململكة العربية السعودية واإلمارات 

يف  أخــرى.  جهة  من  ومرص  املتحدة  العربية 

بيئة  اإلقليمية يف  املنافسات  تتجىل هذه  ليبيا، 

العسكري  الدعم  عرب  الداخلية  الرصاعات  من 

واملايل لعدد كبري من الفصائل املسلحة. ونظراً 

ملا تتمتع به روسيا من قدرة متزايدة عىل التأثري 

من  العظمى  القوى  تنافس  فإن  ــرصاع،  ال يف 

املقرر أن يلعب هو اآلخر دوًرا أكرب. فقد أصبحت ليبيا ساحة للعديد من 

الحروب بالوكالة. وأصبح الرصاع ينبئ بنظام دويل يف وضع من الفوىض 

التامة.

بالتضليل  البالد  يف  الرصاع  من  كبري  قسم  اتسم   2011 عام  منذ  تم 

الترش  ولفرام  الليبية  الشؤون  يف  املتخصص  يطرح  كام  واإلنــكــار، 

)Wolfram Lacher(.  وهناك العديد من الروايات التي تحيط بطبيعة 

التدخل األجنبي ودرجته. عىل املستوى الدويل، هناك أيًضا إنكار للدور 

الذي تلعبه اإلمارات العربية املتحدة، فعىل سبيل املثال، مل تُقر الواليات 

املتحدة  فالواليات  ظبي.  أبو  مبشاركة  املتحدة 

آخر.  يشء  أي  من  أكرث  روسيا  بدور  منشغلة 

ومنذ عدة سنوات، وتركيا وقطر تقومان بدعم 

قوات طرابلس ضد قوات حفرت. ولكن تركيا مل 

تبدأ يف التدخل املبارش حتى أواخر عام 2019. 

عىل  للحصول  الرتيك  الربملان  إىل  أنقرة  ولجأت 

كان  جوانب،  عدة  ومن  الثاين.  يناير/كانون  يف  قوات  بإرسال  املوافقة 

التدخل املتزايد لرتكيا مبثابة رد فعل عىل الدعم املتزايد لقوات حفرت من 

املعسكرات القوية. فإىل جانب تلقيه الدعم من اإلمارات العربية املتحدة 

ومرص وروسيا، فقد تلقت قوات حفرت أيًضا دعاًم ماليًا من اململكة العربية 

 Claudia( السعودية، ودعاًم عسكريًا من فرنسا، وفًقا لكلوديا جازيني

Gazzini( من مجموعة األزمات الدولية.

االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  اإلعالمي  التضليل  حمالت  تهدف 

عىل  والتعتيم  اإلرباك  إىل  روسيا،  مثل  وقوى  خليجية،  دوٍل  قبل  من 

ومختلف  املقّسم  الليبي  املجتمع  بني  جدي  حوار  إلجراء  إمكانية  أية 

الجامعات املسلحة. كام أن هناك أيضاً تثبيتاً لالنقسام الرث وغري الدقيق 

التركـــي  الدعـــم  أدى 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
ـــكرية  ـــات عس ـــى انتكاس إل

ــر ــة حفتـ لحملـ

ـــي  ـــى الت ـــرة األول ـــا امل إنه
ـــدم  ـــر يق ـــا حفت ـــرى فيه ن
عودتـــه  منـــذ  تنـــازالت 
إلـــى ليبيـــا يف عـــام  2014

شؤون دولية

69 | العدد اخلامس يونيو 2020



بني اإلسالميني واملناهضني لهم يف ليبيا، حيث تبذل العديد من الدول 

جهوداً دعائية بأن حفرت ميثل رجالً قوياً، قد يضع حداً للتوسع اإلقليمي 

للجامعات اإلسالمية.

االنقسام  هذا  ِمثل  مع  تتوافق  ال  الفاعلة  األطراف  فإن  ذلك،  ومع 

السطحي، الذي زاد تعقيًدا بفعل االنشقاق داخل قوات حكومة الوفاق 

تحالفاتها  تغيري  عىل  املسلحة  الجامعات  وتعمل  حفرت،  وقوات  الوطني 

وفًقا للحقائق املتغرية رسيعاً يف ساحة املعركة، ولنفوذ مختلف الجهات 

الخارجية. وقد كان لصعود الجامعات العنيفة، مثل السلفيني املدخليني، 

مؤخراً نفوذ عسكري يف غرب ليبيا ورشقها. وهم ميثلون جزءاً له أهمية 

فكل  ذلك،  بقيادة حفرت. وعالوة عىل  الليبي  الوطني  الجيش  خاصة يف 

البحر  رشق  يف  الجيوسياسية  املصالح  من  محددة  مجموعة  لها  دولة 

املختلفة  الليبية  الفصائل  عملت  وقد  أفريقيا،  وشامل  املتوسط  األبيض 

بعناية عىل إقامة أنظمة الرعاية والحامية، يف محاولة لضامن بقائها يف 

خضم الحرب األهلية العنيفة.

بعدما شن حفرت هجومه عىل طرابلس، اتهمت هيومن رايتس ووتش 

اإلمارات بشن غارات غري قانونية بالطائرات املسرية، أوقعت إحداها قتىل 

بني املدنيني يف أبريل/ نيسان، وذكرت أن اإلمارات هي الداعم العسكري 

الرئييس لحفرت. ومع ذلك، وكام أشار املحللون، فإن معرفة أياً من األطراف 

هي املسؤولة عن أي من الرضبات الجوية تبقى يف معظم األحيان مسألة 

تخمني. وتقوم الجامعات الحقوقية بنرش األدلة املتوفرة لديها، والتي مل 

تكن تشري إىل تورط اإلمارات العربية املتحدة فحسب، وإمنا أشارت أيًضا 

إىل تورط قوات حفرت ومرص. 

 New America( الجديدة  أمريكا  مؤسسة  أجرتها  دراسة  وكشفت 

Foundation( ومنظمة إيروارز )Airwars( أن الغارات الجوية والوفيات 

بني املدنيني تصاعدت بعد أن شن حفرت هجومه عىل طرابلس. ودعت 

هيومن رايتس ووتش إىل إجراء تحقيق دويل يف الوفيات بني املدنيني يف 

ليبيا بعد اإلبالغ عن انتهاكات لحظر األسلحة، الذي أقرته األمم املتحدة 

عىل يد اإلمارات العربية املتحدة وتركيا والسودان واألردن.

تأجيج لهيب الحرب

تلعب كل من املنافسات اإلقليمية والتنافس بني القوى العظمى دوراً 

يف تأجيج لهيب الحرب يف ليبيا والحد من قدرة الشعب الليبي عىل تقرير 

مصريه. لقد تدخلت دول الخليج بطرق مختلفة منذ عام 2011 مقدمًة 

الدعم العسكري واملايل لطريف الرصاع. ويشمل ذلك يف املقام األول الدعم 

العسكري من اإلمارات العربية املتحدة، والدعم املايل من اململكة العربية 

وتركيا  روسيا  إرسال  إىل جانب  الخليجي،  التدخل  أما  وقطر.  السعودية 

املراقبني  للقتال مع أطراف متحاربة، فقد دفع بعض  املرتزقة السوريني 

إىل القول بأنه “يتم تصدير الحرب األهلية السورية بالكامل إىل ليبيا”.

التعاون  مواصلة  وروسيا  لرتكيا  ميكن  السوري،  السيناريو  وبتكرار 

التعويل عىل حفرت،  واالستقرار يف مناطق نفوذ منفصلة، ولكن ال ميكن 

اليأس.  لدرجة  يصل  وقد  املايض،  يف  ملوسكو  اكرتاثه  عدم  أبدى  فقد 

حفرت  استغل  السابقة،  النار  إطالق  وقف  ملحادثات  مشابهة  وبطريقة 

)ومؤيدوه الدوليون( االهتامم الدويل باملحادثات كوسيلة لرصف األنظار 

ومواصلة القتال.

أبدت الواليات املتحدة مخاوفها بشأن روسيا. وعلقت القيادة األمريكية 

يف أفريقيا بالقول: “بينام تواصل روسيا تأييدها لتأجيج لهيب الرصاع يف 

ليبيا، فإن األمن اإلقليمي يف شامل أفريقيا من أكرب اهتامماتنا”، وأعلنت 

املساندة” يف تونس. رمبا يكون  األمنية  القوات  “لواء من  أنها قد تنرش 

دور الواليات املتحدة يف الجهود الدبلوماسية )بدالً من الدعم العسكري( 

مجدياً أكرث، خاصة أن لديها حلفاء عىل كال جانبي الرصاع. 

يف  املتحدة  الواليات  سفارة  أعربت  يونيو/حزيران،  من  السادس  يف 

طرابلس يف تغريدة عن دعمها للمبادرة املرصية لوقف إطالق النار. ويف 

األحيان،  معظم  يف  الهامش  عىل  فيه  األبيض  البيت  بقي  الذي  الوقت 

معترباً أن النزاع يشكل مصدر قلق أمني ألوروبا، إال أن الكونجرس كان 

أكرث  إيجاد موقف سيايس  الرغبة يف  إىل  باإلضافة  ليبيا،  اهتامم يف  لديه 

وضوحاً، ال سيام من خالل “قانون االستقرار الليبي” لدى كال الحزبني”. 

ونظراً لهذه التحوالت األخرية يف الحرب األهلية الليبية، والتواجد املتزايد 

لروسيا يف شامل أفريقيا، وضغوط الكونجرس، فإن الواليات املتحدة قد ال 

تبقى عىل هامش هذا الرصاع لفرتة أطول.

آنا جاكوب هى باحثة مساعدة يف مركز بروكنجز الدوحة، حيث تركز عىل السياسة الخارجية يف شامل أفريقيا.

شؤون دولية
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في اليمن.. ظهر عدو ثالث للحكومة 

المدعومة من السعودية

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2MZhThb

يزداد تعقيد الرصاع يف اليمن، ويبدو احتال تخيل األطراف املختلفة عن أسلحتها بعيد املنال. فمنذ 2015 تعج البلد يف فويض 
رهيبة وهي اآلن أصبحت أكرث فويض، خاصة بعد إعالن االنفصاليني الجنوبيني الحكم الذايت يف شهر أبريل/نيسان املنرصم.

ومنذ 11 مايو/ أيار، يتقاتل برشاسة كل من القوات الحكومية اليمنية 

)مدعومة من السعودية( املعرتف بها من قبل األمم املتحدة، واملجموعات 

املسلحة يف املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم من اإلمارات، حيث تحاول 

الواقعة  أبني  محافظة  مدن  أبرز  زنجبار  مدينة  من  الثانية  طرد  األويل 

جنوب رشق عدن. 

وأودي القتال بحياة العديد من الجانبني، ومن املتوقع أن يزداد الوضع 

عىل  الكالمية  والحرب  القوات  تعبئة  الطرفني  كال  يواصل  حيث  سوءا. 

منصات التواصل عىل قدم وساق.

وبينام كان القتال بني الحكومة اليمنية واالنفصاليني الجنوبني متوقعا، 

مل يكن من املتوقع أن تشارك القوات التي يقودها العميد »طارق صالح« 

-ابن شقيق الرئيس الراحل »عيل صالح«- يف املعركة لدعم االنفصاليني 

الجنوبني املدعومني من اإلمارات.

لدعم  القتال  يف  »صالح«  قوات  تورط  عن  محلية  تقارير  وكشفت 

االنفصالني الذي يشددون قبضتهم عىل عدن وأبني والضالع ولحج منذ 

للحكومة  ثالث  عدو  ظهر  فقد  القول،  وخالصة   .2019 أغسطس/آب 

اليمنية.

ووسط موجة العنف املندلعة يف محافظة أبني، أصبح واضحا الجانب 

الذي يقف فيه »صالح« قائد قوات املقاومة الوطنية.

وفور اندالع االشتباكات بني االنفصالني والحكومة اليمنية يف أبني، عىل 

بعد حوايل 35 ميال من عدن، غرد »صالح« قائال: »عدن بحاجة إىل دعم 

وإغاثة ومعدات وفرق طبية وليس فرق اقتحام ومعدات عسكرية«.

العسكرية  األنشطة  من  استيائه  عن  بوضوح  عرّب  »صالح«  ترصيح 

للحكومة يف الجنوب ويكشف أن لديه أولويات متعارضة مع الحكومة.

القائد  مع  بتقاربها  الجنويب  االنتقايل  املجلس  قيادة  تقر  الواقع،  يف 

العسكري »طارق صالح« إذ أن كليهام مسلحان ومدعومان من اإلمارات. 

بريك«، مبوقف  بن  الجنويب »هاين  االنتقايل  املجلس  رئيس  نائب  وأشاد 

»صالح« من التطورات األخرية يف جنوب اليمن.
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بالعميد  »حيا  قائال:  »تويرت«  عىل  »صالح«  صورة  بريك«  »بن  ونرش 

طارق.. الذي نكن له االحرتام، تحاربنا واصطلحنا وتآخينا وتحالفنا ضد 

الحويث، وصدقنا معه وصدق معنا«.

»الحوثيني«  مع  رشاكة  يف  دخل  فقد  إشكايل،  مايض  »صالح«  ولدي 

اليمنية من عام 2015 إىل 2017. وانتهي تحالفه مع  الحكومة  ملحاربة 

صالح«.  »عيل  السابق  الرئيس  فيها  قتل  دامية  معركة  إثر  »الحوثيني« 

وخرس »طارق صالح« الذي كان قائدا لقوات األمن الخاصة يف عهد عمه، 

املعركة مع »الحوثيني« يف ديسمرب/كانون األول 2017. وفر من املواجهات 

الدامية وترك صنعاء تحت سيطرة »الحوثيني«.

ومنذ تفكك تحالفه مع »الحوثيني«، أكد »صالح« مرارا أن مهمته هي 

إخراج »الحوثيني« من صنعاء وجميع املحافظات اليمنية دون إبداء أي 

خالف مع الحكومة اليمنية.

تحديا  ميثل  الجنوب  األخري يف  التصعيد  فعله عىل  رد  فإن  ذلك  ومع 

واحد  وقت  يف  تقاتل  والتي  السعودية،  من  املدعومة  للحكومة  جديدا 

»الحوثيني« واالنفصالني الجنوبيني. بعبارة أخرى يبدو أن »صالح« أظهر 

معارضته للحكومة مرة أخري وانحاز لالنفصاليني الجنوبيني الذين يسعون 

لتقسيم اليمن.

ومع ذلك، نفت قوات »صالح« أي صلة باملعركة الجارية بني العنارص 

اليمنية. ودفع »صادق دويد« املتحدث  الجنوبية والحكومة  االنفصالية 

باسم قوات املقاومة الوطنية )التي يقودها طارق صالح(، بأن الحكومة 

اليمنية اعتادت فقط عىل اختالق األعذار لفشلها.

وىف 14 مايو/أيار غرد »دويد« قائال: كان البعض يتحجج سابقا لتربير 

الوطنية  باملقاومة  الزج  اليوم  ويحاولون  صالح،  الشهيد  بالزعيم  فشله 

وقائدها طارق صالح لتغطية إخفاقاتهم يف الجنوب.

تبقي الحقيقة أن قوات »صالح« مستعدة ملحاربة »الحوثيني«، لكنها 

غري راغبة يف اتباع توجيهات الحكومة اليمنية املدعومة من السعودية.

أرابيا« إن  لـ »إنسايد  اليمني »عادل داشيال«  الباحث والكاتب  وقال 

ميليشيات.  كالهام  الجنويب  االنتقايل  املجلس  ومتمردي  صالح  »قوات 

املدعومة  اليمنية  للحكومة  عداءهم  يوحدهم هو  الذي  الوحيد  اليشء 

نظري،  وجهة  من  املتحدة.  األمم  قبل  من  بها  واملعرتف  السعودية  من 

إذا مل يتم انهاء التمرد يف عدن سواء بعملية عسكرية أو من خالل تنفيذ 

اتفاق الرياض، فقد يتمرد صالح ضد الدولة اليمنية يف املستقبل«.

وأضاف »داشيال« أن » ميليشيات صالح تقاتل جامعة الحويث، لكنها 

دوليا.  بها  املعرتف  اليمنية  للحكومة  التابعة  الدفاع  وزارة  إىل  تنتمي  ال 

وبالتايل، فإن هذه الجامعات املسلحة ال تعمل مبوجب أوامر من رئيس 

األركان اليمني، ولكنهم ينفذون أوامر القيادة اإلماراتية«.

 وبالفعل، يف عام 2018، لعبت اإلمارات دورا حاسام يف دعم »صالح« 

لتأسيس قوات املقاومة الوطنية عىل الساحل الغريب لليمن. ويف يوليو/

ستعطي  أنها  إىل  مشرية  اليمن،  من  انسحابها  اإلمــارات  أعلنت  متوز، 

الدبلوماسية األولوية لحل النزاع حتى مع استمرارها يف السعي للسيطرة 

عىل سقطرى وتسليح كل من االنفصاليني الجنوبيني وقوات »صالح« ضد 

الحكومة املدعومة من السعودية.

وىف أكتوبر/ترشين األول 2019، سلمت اإلمارات أكرب مقر لها يف مدينة 

الخوخة جنوب محافظة الحديدة، إىل »صالح«. وأكد ذلك التعاون امللتزم 

متويل  اإلمارات  فيه  واصلت  الذي  الوقت  يف  هذا  وجاء  الجانبني.  بني 

املجلس االنتقايل الجنويب وتصميمها عىل السيطرة عىل جنوب اليمن من 

خالل السعي النفصاله.

انتشار الجامعات املسلحة املدعومة من الخارج تحديا كبريا  ويشكل 

بينام  اليمنية  الحكومة  تدعم  فالسعودية  اليمن.  يف  السالم  طريق  عىل 

تبذل إيران قصارى جهدها ملساعدة »الحوثيني«، عالوة عىل ذلك تدعم 

اإلمارات كال من االنفصاليني الجنوبني والقوات التي يقودها »صالح«.

ال تزال اليمن، مبوقعها الحيوي واالسرتاتيجي وافتقارها إىل قيادة قوية 

وموحدة، مرسحا للتنافس اإلقليمي والحروب بالوكالة، وسط تجاهل تام 

الحتياجات السكان البائسني والعاجزين.

وبدال من بناء السالم والتخفيف من املعاناة اإلنسانية، تبقى عجالت 

الدمار مستمرة يف البلد الذي مزقته الحرب والفقر، بسبب الرصاع املستمر 

والعسكرية  السياسية  والنخب  املحلية  املليشيات  الهيمنة عرب  أجل  من 

التي تدفعها األنانية املفرطة والتعطش للسلطة والسيطرة.

شؤون دولية
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مــبــادرة  ــزًءا مــن  ــة جـ ــورق ال ــذه  تعد ه

والتي   ،   MEI من  اإلسرتاتيجية  االستشارات 

الرئيسية يف العمل  تبحث يف الدوافع والديناميكيات 

يف املنطقة ، وتفكر بشكل اسرتاتيجي وإبداعي ودقيق يف 

مناهج  وتستخدم   ، والفرص  واملخاطر  السيناريوهات  مختلف 

سليمة منهجيًا ملساعدة صانعي القرار عىل رسم مسار إىل األمام .

ملخص تنفيذي

الثابتة للرشق األوسط منذ  كان الرصاع وعدم االستقرار من السامت 

وعالقات  أهلية  حروب  أربع  دفعت   ، األخري  العقد  مدى  عىل  عقود. 

سيايس  مستقبل  نحو  املنطقة  الكربى  اإلقليمية  القوى  بني  مشحونة 

واقتصادي محفوف باملخاطر. نحن نعلم أن أزمة COVID-19 تعطل 

الوضع الراهن عىل كل يشء تقريبًا ، مبا يف ذلك الرصاع اإلقليمي. ما ال 

نعرفه هو كيف ميكن أن يؤدي هذا االنقطاع إىل تفاقم - أو تحسني - 

خطوط االتجاه لتلك الرصاعات بينام نتجه نحو عام 2025.

نستخدم   ، هذه   MEI االسرتاتيجي  االسترشاف  مبادرة  ورقــة  يف 

كيف  إىل  ننظر  السؤال.  هذا  الستكشاف  السيناريو  عىل  قامئة  منهجية 

أن يشكل   COVID-19 لـ الثالثة لالستجابة  األبعاد  للتقارب بني  ميكن 

ديناميكيات الرصاع يف الرشق األوسط. تنذر بعض سيناريوهاتنا بالتأثريات 

الضارة للفريوس الذي يحرك املنطقة بعيًدا عن التكامل ويقرتب أكرث نحو 

للحدس  املعاكسة  النتائج  بعض  أيًضا  هناك  ولكن  الحاد.  األمن  انعدام 

أو   ، األقل  االستقرار عىل  أكرب من  إىل درجة  االنتقال  املرء  يرى  ، حيث 

حتى احتامل لحظة »استيقاظ« حيث يتحرك القادة نحو ما نسميه »بنية 

إقليمية صامدة«.

وبناًء عىل السيناريوهات ، تشري وجهة نظرنا »من عام 2025« إىل ثالثة 

اعتبارات سياسية ستكون ذات أهمية خاصة. 

االقتصادية  واالستجابة  العامة،  الصحة  بني  املتبادلة  ــرتاف  أوالً:االع

واالجتامعية لهذا الوباء، وأن التقاء بهم سوف يؤثر عىل ديناميات النزاع. 

إن الرضورة هي صياغة األبعاد املتعددة لسياسات االستجابة وخطط 

العمل ، واالعرتاف باآلثار من الدرجة الثانية والثالثة التي سيكون لها عىل 

الرصاع يف املنطقة. 

ثانياً: البناء عىل خطوات البسيطة التي اتخذت حتى اآلن يف االستجابة 

اإلقليمية.  للمؤسسات  أوسع  لتعزيز   ،  COVID-19 لفريوس  الصحية 

تركزت مفاهيم »الهندسة املعامرية« للتعاون اإلقليمي تاريخياً فقط عىل 

الشواغل  أصبحت  أن  بعد  اآلن  األخرى.  الجيوسياسية  واملخاوف  األمن 

الحلقة  تكون  فقد   ، املنطقة  يف  للجميع  واملركز  املقدمة  يف  الصحية 
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الطلب حتى-  توقف  األقل  أو عىل   - أسفل  لطلب  الخطوات  وأخريا، 

العداء بني القوى اإلقليمية الكربى محوري. هذا العبء يقع أوالً وقبل 

كل يشء عىل إيران وتركيا واململكة العربية السعودية وإرسائيل نفسها. 

أيًضا استعداد أكرب يف السياسات الخارجية  ولكن يجب أن يكون هناك 

لواشنطن والقوى األخرى ، عىل األقل يف الوقت الحايل ، »لعدم اإلرضار«.

طوال  األوسط  الرشق  مستقبل  عىل  شعوري  ال  بشكل  نراهن  إننا 

الوقت. نظرًا لتاريخ املنطقة املضطرب ، من الطبيعي أن تكون متشامئًا 

العرش  السنوات  بشكل خاص يف  املدمر  املسار  ويشري  بشأن مستقبلها. 

 ، أهلية  حروب  أربع  حق.  عىل  يكون  بأن  معقول  احتامل  إىل  املاضية 

بني  املتصاعدة  التوترات   ، والفلسطينيني  إرسائيل  بني  العميق  االنقسام 

الجدوى.  بعدم  شعورا  تولد  كلها   ، السعودية  العربية  واململكة  إيران 

والرهان   ،  COVID-19 لـ واالقتصادية  الصحية  التهديدات  اآلن  أضف 

عىل أن التشاؤم هو وجهة النظر الصحيحة .

لالسترشاف  اإلسرتاتيجية   MEI مبادرة  يف  املستمر  تحليلنا  يفحص 

سيناريوهات مبنية عىل مجموعات مختلفة من محركات التغيري املتعلقة 

أن  ما ميكن  لتحليل  السيناريوهات  استخدمنا   ،  .COVID-19 بجائحة 

يبدو عليه الرصاع ]1[ يف املنطقة يف عام 2025 ، حيث نعتقد أن الكيفية 

التنافس بني إيران واململكة  التي يغري بها هؤالء السائقون ديناميكيات 

ملا  أساسيًا  محدًدا  تكون  أن  ميكن  األهلية  والحروب  السعودية  العربية 

ميكن للمنطقة كام هو الحال يف هذا اإلطار الزمني وما بعده.

فرضت دراستنا اختالفات يف االستجابة الصحية للحكومات ، واالستجابة 

ألزمة  للسكان  االجتامعية  والديناميكيات   ، الحكومات  من  االقتصادية 

تحليلنا  يركز   ، مستقلة  تغيري  قوى  اعتبارها  من  بدالً   .COVID-19

املستقبيل عىل التفاعل بني هذه الدوافع.

السيناريوهات وديناميكيات الرصاع

الذي  التأثري  ملعرفة  السائقني  من  مختلفة  مجموعات  استكشفنا  لقد 

ميكن أن يحدثه عىل ديناميكيات الرصاع يف املنطقة. يف أحد السيناريوهات 

التي أطلقنا عليها اسم »مًعا - يف الوقت الحايل« ، كان هناك تعاون قوي 

بني الحكومات الوطنية واملؤسسات اإلقليمية والجهات الفاعلة الدولية يف 

االستجابة الصحية. لكن االستجابة االقتصادية تناولت االحتياجات قصرية 

الطويل.  املدى  عىل  االقتصاديني  واالستدامة  الجر  حساب  عىل  األجل 

تستمر مشاكل الرشعية التي طال أمدها ، ولكن السكان ميلكون وقتهم 

بينام تتجه حكوماتهم إىل الداخل ملعالجة األزمة.

من حيث نزاعات الرشق األوسط ، سيوفر هذا فرًصا لكرس منط التفكري 

ومرص  وتركيا  املتحدة  العربية  واإلمــارات  إيران  بني  الصفري  املحصل 

واململكة العربية السعودية. ميكن أن ميتد التعاون بني هذه الدول عىل 

الصعيد الصحي إىل قضايا أمنية واقتصادية أخرى بحلول عام 2025. ومع 

بعد  قوتها  الستعادة  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  هذه  اقتصادات  تكافح 

التحفيز الكبري للوباء عىل املدى القريب ، ميكن أن يبدو التعاون مساًرا 

الهادئون قادة الحكومة املجال للمناورة  متاًحا للنمو. وسيمنح السكان 

فيام يتعلق بهذا التعاون. من املحتمل أن تستمر الحروب األهلية اليوم ، 

ولكن ميكننا أن نتوقع أن تكون ديناميكية الوكيل يف سوريا واليمن وليبيا 

والعراق أقل وضوًحا.

سيناريو »املرىض نعم ، الصرب ال »

املعاكسة متاًما. عىل  النتيجة  الصرب ال«   ، حقق سيناريو »املرىض نعم 

السكان غاضبني من أن  ، كان  الصحية  التعاون يف االستجابة  الرغم من 

الحكومات تبنت وجهة النظر الطويلة يف االستجابة االقتصادية وبدا أنها 

تتجاهل الحرمان االقتصادي الفوري الذي تفرضه كورونا عىل الرغم من 

أن السياسات قد أدت إىل الحجر االقتصادي بحلول عام 2025 ، إال أن 

وقوض  االحتجاجات  غذى  االنتعاش  هذا  لفوائد  املتكافئ  غري  التوزيع 

الحكومات.

ترددها  من  الرغم  عىل   ، الكربى  اإلقليمية  القوى  تزال  ال  قد   ، هنا 

مضطرة  بأنها  تشعر   ، للخطر  اقتصاداتها  يف  الناشئ  الحجر  تعريض  يف 

اللوم عىل  إلقاء  الطائفية من خالل  االنتباه عن االحتجاجات  إىل رصف 

التي تساعد عىل  لألزمة  بالخري  الصفرية ال تبرش  العقلية  جريانها. هذه 

إنهاء الحروب األهلية يف املنطقة. وأي إطار تعاوين أوسع سيكون جرًسا 

األمد  الطويلة  االحتجاجات  من  كورونا  فعل  رد  تفاقم  إذا  جًدا  بعيًدا 

األخرى لتعميق التحديات التي تواجه رشعية الحكومات.

سيناريو »ال يكفي ال«

يف سيناريو »ال يكفي ال« ، كانت املساعدة الصحية من خارج املنطقة 

سخية ولكن الحكومات املحلية تنافست عىل فوائدها. تراهن االستجابات 

االقتصادية اإلقليمية عىل ركوب معوقات انتعاش عاملي مل يحدث. أدى 

إن  اجتامعية.  اضطرابات  إىل  املزدوجة  اإلخفاقات  هذه  بشأن  اليأس 

 ، السابق  بالسيناريو  يقرتن  عندما  خاصة   ، السيناريو  هذا  من  البصرية 

تتوقف عىل الحكومات التي تكافح من أجل الحفاظ عىل الدعم السيايس 

بغض النظر عن النهج الذي تتبعه.

ميكن توقع أن تتفاقم النزاعات يف جميع املجاالت يف هذا السيناريو. 

ميكن للركود االقتصادي وتزايد عدم املساواة أن يحفز بسهولة مستويات 

أنحاء  جميع  يف  تنترش  أن  ميكن  التي  الطائفية  التوترات  من  متزايدة 

املنطقة كام تفعل بعض الجامعات يف املجتمع بشكل أفضل من غريها. قد 

تضعف الحكومات الضعيفة - خاصة إيران واململكة العربية السعودية 

- مشاكلها من خالل تصعيد رصاعاتها مع بعضها البعض. ميكن للحروب 

بالوكالة يف مناطق الحرب األهلية أن تصبح أكرث حدة وتدمريية.

سيناريو »الحرق البطئ«

التعاون  تجنب  إن  البطيء«.  »الحرق  هو  بديهي  غري  سيناريو  أكرث 

بشكل مخجل يف املسائل الصحية الناجمة عن كورونا يؤدي إىل وفيات 

املاضية  سنة  السبعني  طوال  األوسط  الرشق  يف  الحروب  كل  من  أكرث 

اإلغاثة  من  بدالً  األمد  طويلة  باألدوية  االقتصادي  األمل  قوبل  مجتمعة. 

القصرية األمد ، مام تسبب يف معاناة الكثريين. يف البداية ، هناك القليل 
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من االضطرابات أو ردود الفعل العكسية ضد الحكومات. ولكن بحلول 

البطيء«  »الحرق  وأصبح   ، االنهيار  نقطة  إىل  الناس  ، وصل  عام 2023 

حريقًا هائجًا.

من املستغرب أن ديناميات الرصاع يف هذا السيناريو ميكن أن تتحسن. 

إذا أضحت احتاملية حدوث جائحة مروعة يف جميع أنحاء املنطقة رشارة 

بأنه فقط من خالل  اعرتافًا  الرد  أن يكون  ، ميكن  الحكومات  اليوم بني 

ميكن  املستقبلية.  والرصاعات  األزمات  آثار  أسوأ  تجنب  ميكن  التعاون 

املوارد والتعاون ملعالجة  البناء ببطء من تقاسم  الحكومات يف  تبدأ  أن 

مخاطر الصحة العامة عىل املستوى اإلقليمي ، إىل إطار هيكيل وسيايس 

للعمل معًا عىل الجبهة الجيوسياسية.

اعتبارات السياسة

للتفاؤل  مجال  هناك  يكون  قد  أنه  حني  يف  أنه  سيناريوهاتنا  توضح 

املنطقة  يف  االستقرار  سيكون   ، الظروف  أفضل  ظل  يف  أنه  إال   ، الحذر 

آثار بعض  للتخفيف من  أنه ال توجد فرص  مؤقتًا وهًشا. هذا ال يعني 

أسوأ السيناريوهات وتشجيع التعاون املتأصل يف أكرث السيناريوهات أمالً. 

أدناه نضع توصيات سياستنا.

1. العمل من أجل »هندسة املرونة اإلقليمية«

من أجل استقرار الرشق األوسط يف فرتة ما بعد كورونا ، يجب تعزيز 

واسعة  إقليمية  بنية  نحو  العني  تكون  أن  يجب  اإلقليمية.  املؤسسات 

النطاق تشمل العديد من القضايا واملصالح. اليوم يبدو هذا بالتأكيد جرسًا 

بعيدًا جدًا. ولكن يجب اغتنام الفرصة للبناء عىل الخطوات الرضيعة التي 

اتخذت حتى اآلن يف االستجابة للفريوس ، مثل إرسال اإلمارات العربية 

املتحدة إمدادات طبية إىل إيران يف بداية األزمة. ]2[

االنتقال عن عمد من خطوات كهذه كصفقة »ملرة واحدة« إىل نظام 

التحتية  البنى  مرونة  يبني  أن  شأنه  من  الخطوات  لهذه  ودائم  منظم 

للصحة العامة يف جميع أنحاء املنطقة ضد األوبئة املستقبلية واملخاطر 

القضايا مبرور  أخرى  التعاون يف مجاالت  لتوثيق  الثقة  ويبني   - األخرى 

الوقت.

يف املايض ، كان مفهوم »هيكل التعاون اإلقليمي« يركز فقط عىل األمن 

إطار  يف  العامة  الصحة  عامل  سيكون  األخرى.  الجيوسياسية  والشواغل 

التعاون اإلقليمي املستقبيل رضوريًا - ورمبا كان كذلك دامئًا . اآلن بعد أن 

أصبحت الشواغل الصحية يف املقدمة واملركز للجميع يف املنطقة ، فقد 

تكون الحلقة املفقودة التي متكن من النظر يف مثل هذا اإلطار بطريقة 

جديدة. إن تأطريها من حيث املرونة  - »القدرة عىل التكيف مع التشوه 

الناتج عن الضغط االنضغاطي بشكل خاص« - ميكن أن يساعد أيًضا.

قد يكون التناظري هو االتحاد األورويب للفحم والصلب ، الذي وضع 

يف نهاية الحرب العاملية الثانية األساس ملا أصبح االتحاد األورويب. سيكون 

من الحامقة اإلشارة إىل إمكانية ظهور هيكل يشبه االتحاد األورويب يف 

الرشق األوسط. لكن فكرة استخدام االستجابة لـ COVID-19 كفرصة 

للتحرك يف هذا االتجاه أبعد ما تكون عن السذاجة. ]3[

2. السياسة الخارجية أبقراط - عىل األقل حتى اآلن

القوى  بني  العالقات  أن  املستغرب  غري  من   ، سيناريوهاتنا  معظم  يف 

اإلقليمية الرئيسية - إيران وتركيا واململكة العربية السعودية وإرسائيل 

- محورية. هذه العالقات هي مفصل أسايس ال يحدد فقط كيف تتجه 

املنطقة ككل نحو االستقرار أو الرصاع ، ولكن أيًضا نجاح االستجابة للوباء. 

كام أن درجة التعاون أو العداء بني هذه القوى تدفع الحروب األهلية يف 

املنطقة إما إىل حد ما إىل حد ما.
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عىل  للضغط  جهودها  املتحدة  الواليات  تضاعف   ، الحايل  الوقت  يف 

إيران ، ويبدو أنها أعطت مقوًدا طويالً جًدا لحليفتها السعودية وإرسائيل. 

ويؤدي ذلك إىل خطر تأجيج األعامل العدائية للقوة اإلقليمية بدالً من 

 .COVID-19 تقليلها ، وبالتايل بطريقة حقيقية جًدا تقوض االستجابة لـ

للوباء  الذاتية  املصلحة  أو  النزاع  استجابة  أن  إىل  السيناريوهات  وتشري 

ستؤدي بدورها إىل مزيد من الرصاع يف حلقة مفرغة. من املهم الحفاظ 

عىل تحالفات الواليات املتحدة يف املنطقة. ولكن يجب أن يكون هناك 

»لعدم  األخرى  والقوى  الخارجية  واشنطن  سياسات  يف  أكرب  استعداد 

اإلرضار«. إن تكتيكات الضغط ضد إيران بدون مسار دبلومايس تنطوي 

عىل خطر تعزيز السلوك اإليراين السيئ )والسعودي واإلرسائييل( ، وزيادة 

خطر نتائج COVID-19 السيئة.

3. ندرك أننا نلعب الشطرنج ثاليث األبعاد

إن االعرتاف بالعالقات املتبادلة بني أبعاد »املحرك« الثالثة التي نركز 

عليها ، واالعرتاف بتأثريات الدرجة الثانية والثالثة عىل الرصاع يف املنطقة 

االرتباط  عالقة  يف   ، اآلن  والعمل،  القادة  نفكر  أن  يجب  حتمي.  أمر   ،

وتعقيد  االقتصادات  عىل  وتأثريها  للفريوس،  الصحية  واالستجابة  بني 

املنطقة. من  املزمنة يف  الرصاعات  و  الوباء،  من  االجتامعية  الديناميات 

أجل النجاح يف مواجهة الوباء والرصاع اإلقليمي إىل »االتجاه« مًعا بطريقة 

إيجابية وبناءة عىل مدى السنوات القليلة املقبلة ، نرى عدة مفاتيح.

وخارج  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  تبذلها  التي  الجهود  هي  إحداهام 

أنها  عىل  قصد  عن  تصميمها  ليتم  الصحية  االستجابة  بُعد  يف  اإلقليمية 

بلد يف  التحتية يف كل  العامة والبنية  الصحة  أنظمة  تحسينات دامئة يف 

املنطقة. والثاين هو أن الدعم من خارج املنطقة يجب أن يكون مصماًم 

االقتصادية.  استجاباتها  يف  املؤملة  املعضالت  من  املنطقة  دول  لتحرير 

االختيار بني تخفيف التأثري عىل السكان اليوم عىل حساب محتمل للتعايف 

االقتصادي القوي عىل املدى الطويل من املحتمل أن يكون مدمرًا للغاية. 

وأخريًا ، يجب عىل الحكومات يف املنطقة ، والقادة الدينيني والطائفيني 

املحليني ، والجهات الفاعلة الدولية أن تدرك أهمية إعطاء بعضها البعض 

مساحة للتنفس. إن تسييس الوباء ، أو استخدامه كدعم لتغذية املظامل 

غري ذات الصلة الطويلة األمد ، لن يؤدي إال إىل تقويض التكامل الصحي 

واالقتصادي

باختصار

لتجنب أسوأ النتائج ملنطقة مشحونة بالفعل ، ال يوجد بديل وبرصاحة 

ال يوجد بديل عن شكل من أشكال التعاون بني الجهات الفاعلة اإلقليمية 

، والالعبني الدوليني املثاليني أيًضا. مع احتامل أن يخرج الرشق األوسط 

من أزمة COVID-19 أكرث هشاشة وقابلية لالنفجار من ذي قبل ، فإن 

أن  يجب  حتمي.  أمر  اإلقليمية  املرونة  بناء  ميكنها  تعاونية  بنية  وجود 

ينظر صانعو السياسات إىل بعض السيناريوهات املوضحة أعاله عىل أنها 

دعوة للتنبيه وفرصة للتحرك نحو مثل هذه البنية.

ستيفن كيني باحث غري مقيم يف MEI ومؤسس ومدير رشكة Foresight Vector LLC. ، روس هاريسون زميل أقدم يف معهد الرشق األوسط وعضو هيئة 

التدريس يف كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وقسم العلوم السياسية يف جامعة بيتسربغ. 
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هل التطورات العالمية تقرب 
روسيا من حلم أوراسيا الكبرى؟

الرابط

المصدر

كتب: ببيب إسكوبار
https://bit.ly/2UTHpJn 

يُعرف الروفيسور »سريجي كاراجانوف« بشكل غري رسمي يف دوائر السياسة الخارجية املؤثرة باسم »كيسنجر الرويس«، مع 
ميزة إضافية تتمثل يف عدم حمله لقب »مجرم حرب« من فيتنام وكمبوديا إىل تشييل وما بعدها.

و«كاراجانوف« هو عميد كلية االقتصاد العاملي والشؤون الدولية يف 

الكلية العليا لالقتصاد بجامعة البحوث الوطنية الروسية، كام أنه الرئيس 

الفخري ملجلس السياسة الخارجية والدفاعية الرويس. 

يتم  أن  رسوري  دواعي  من  كان   ،2018 األول  ديسمرب/كانون  ويف 

استقبايل يف مكتب »كاراجانوف« يف موسكو للتحدث بشكل أسايس حول 

»أوراسيا الكربى«، أي املسار الرويس للتكامل بني أوروبا وآسيا.

التفكك  نحو  طريقه  يف  األورويب  االتحاد  أن  إىل  إشارته  من  وبالرغم 

ببطء، يقول »كاراجانوف« إن العالقات بني روسيا واالتحاد األورويب يف 

طريقها إىل التطبيع النسبي. وهذا يشء متت مناقشته بنشاط يف أروقة 

بروكسل منذ شهور.

ومع ذلك، كام يقول »كاراجانوف«، »ال تعرف الدميقراطيات الغربية 

كيف تعيش بدون عدو«.

وهذا سبب الترصيحات الروتينية لألمني العام لحلف شامل األطليس 

»ستولتنربج« حول »التهديد الرويس«.

االتحاد  مع  التجارة  اآلن  تعادل  آسيا  مع  روسيا  تجارة  أن  وبالرغم 

األورويب، فقد ظهر »تهديد« جديد يف أوروبا، وهي الصني.

واألسبوع املايض، ظهر تحالف برملاين ضد الصني كهدف جديد للشيطنة، 

ضم ممثلني من اليابان وكندا وأسرتاليا وأملانيا واململكة املتحدة والرنويج 

والسويد، باإلضافة إىل أعضاء الربملان األورويب.

الشيوعي  الحزب  »بقيادة  الصني  إىل  االتهام  أصابع  توجيه  وتم 

الصيني« عىل أنها »تهديد« لـ »القيم الغربية«، أي نفس الثالوث القديم 

)الدميقراطية وحقوق اإلنسان والنيوليربالية(.
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والصني سوى  روسيا  من  املتصور«  املزدوج  »التهديد  تصدير  يعد  وال 

انعكاس للرصاع الرئييس يف لعبة الشطرنج الكربى.

قوة آسيوية عظيمة

ويقّسم »كاراجانوف« الرشاكة االسرتاتيجية الحاسمة بني روسيا والصني 

قويا يف  دعام  بكني  تجد  ما  »بقدر  فيقول:  استيعابها،  يسهل  إىل صيغة 

ملوسكو  املتحدة، ميكن  للواليات  مضادة  كرادع  االسرتاتيجية  روسيا  قوة 

االعتامد عىل القوة االقتصادية للصني«.

أنه عندما بلغ  التي مفادها  الحاسمة  الحقيقة  ويتذكر »كاراجانوف« 

الضغط الغريب عىل روسيا ذروته بعد استفتاء شبه جزيرة القرم، عرضت 

بكني عىل موسكو ائتامنا غري محدود تقريبا، لكن روسيا قررت مواجهة 

الوضع مبفردها.

وتعد إحدى الفوائد الالحقة هي أن روسيا والصني تخلت عن منافستها 

يف آسيا الوسطى، وهو يشء رأيته بنفيس يف رحاليت أواخر العام املايض.

وال يعني هذا أن املنافسة قد انتهت. وتكشف املحادثات مع املحللني 

زال مستمرا،  ما  املفرطة  الصينية  القوة  الخوف من  أن  اآلخرين  الروس 

خاصة فيام يتعلق بعالقات الصني مع الدول الضعيفة محدودة السيادة.

التاريخ  الصني من حيث  إن روسيا »قريبة من  ويقول »كاراجانوف« 

املشرتك، بالرغم من املسافة الثقافية الهائلة التي تفصل بينهام«. وحتى 

القرن الـ 15، كان كالهام تحت إمرباطورية »جنكيز خان«، اإلمرباطورية 

األكرب يف التاريخ.

إىل  بروسيا  األمر  انتهى  فقد  املغول،  استوعبت  قد  الصني  كانت  وإذا 

العديد من  طردهم، ولكن خالل قرنني ونصف من الخضوع، اشرتكا يف 

السامت اآلسيوية.

لـ »حرب  األمريكية تدشن  السياسية  الطبقة  أن  ويرى »كاراجانوف« 

باردة جديدة« ضد الصني وأن واشنطن تسعى ملعركة أخرية تحافظ من 

العاملي  النظام  عىل  املتحدة  للواليات  هيمنة  من  تبقى  ما  عىل  خاللها 

املنهار.

حركة عدم االنحياز الجديدة

ويعد »كاراجانوف« حادا جدا فيام يتعلق بالدعوات الستقالل روسيا 

الخارجي، ويف ذلك يقول بصوت حاد: »من أشار إىل هيمنة  العامل  عن 

يف  عرش  الثاين  تشارلز  إىل  خان  جنكيز  نسل  من  إقليمية؟  أو  عاملية 

الذايت يف  باالكتفاء  تتمتع  روسيا  إىل هتلر، ظلت  نابليون  السويد، ومن 

املجالني السيايس والعسكري، وليس يف املجاالت االقتصادية والتكنولوجية 

والسيربانية، حيث تحتاج إىل األسواق والرشكاء الخارجيني، حيث يبحثون 

ويجدون ما يريدون«.

يزال  األورويب ال  التقارب بني روسيا واالتحاد  فإن حلم  لذلك  ونتيجة 

عىل قيد الحياة إىل حد كبري، ولكن يف ظل »الرؤى األوراسية«.

األطراف  متعددة  »رشاكة  وهو  الكربى«،  »أوراسيا  مفهوم  يأيت  وهنا 

من  متساوي  نظام  أساس  عىل  بكني،  من  رسميا  مدعومة  ومتكاملة، 

الروابط االقتصادية والسياسية والثقافية بني الدول املختلفة. ويشمل هذا 

جزءا مهام من الطرف الغريب للقارة األوراسية، أي أوروبا«. وتلعب الصني 

يف هذا التصور دور »أول النظراء«.

وهذا هو ما يشري إليه التطور يف رقعة الشطرنج الكربى عىل ما يبدو.

منجذبة  أنها  عىل  والشاملية  الغربية  أوروبا  »كاراجانوف«  ويحدد 

»املرشوع  إىل  أوروبا  ورشق  جنوب  مييل  بينام  األمرييك«،  »القطب  إىل 

األورايس«.

القوتني  بني  »املوازنة  هو  اإلطــار،  هذا  يف  الــرويس،  الدور  وسيكون 

املهيمنتني املحتملني، كضامن التحاد جديد من دول عدم االنحياز«.

عدم  »حركة  لـ  للغاية  لالهتامم  مثري  جديد  تكوين  إىل  ذلك  ويشري 

االنحياز«.

لذا فإن روسيا هنا واحدة من مؤيدي رشاكة جديدة متعددة األطراف، 

»أحد  إىل  آسيا«،  أو  بأوروبا  »تحيط  دولة  كونها  من  أخريا  انتقلت  وقد 

املراكز األساسية يف شامل أوراسيا«، وهو عمل تتقدم نحو إنجازه باضطراد.

الرئيس اليوغساليف تيتو )R ، 1892-1980( مع الرئيس املرصي جال عبد النارص )يسار( ورئيس الوزراء الهندي جواهر الل نهرو )وسط( يف 

يوليو 1956 يف جزيرة بريوين خالل قمة حركة عدم االنحياز . )الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية(
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المصدرالرابط

كتب: فرانسيس فوكوياما

https://fam.ag/30uisb6

الوباء والنظام السياسي 

سيقوض الدولة

األزمات الكرى لها عواقب وخيمة ، وعادة ما تكون غري متوقعة. لقد حفز الكساد الكبري 

االنعزالية والقومية والفاشية والحرب العاملية الثانية-لكنه أدى أيًضا إىل الصفقة الجديدة، وصعود 

الواليات املتحدة كقوة عظمى عاملية، ويف النهاية إنهاء االستعار. أنتجت هجات الحادي عرش من سبتمر 

تدخلني أمريكيني فاشلني، صعود إيران، وأشكال جديدة من التطرف اإلسالمي. وأدت األزمة املالية لعام 2008 إىل 

زيادة شعبية الشعبوية املعادية للمؤسسات التي حلت محل القادة يف جميع أنحاء العامل.

وسوف يرصد املؤرخون املستقبليون آثاًرا كبرية نسبيًا لوباء الفريوس 

التاجي الحايل؛ ويكمن التحدي يف اكتشافهم مسبًقا.

البلدان أفضل من غريها يف  بالفعل ملاذا كان أداء بعض  الواضح  من 

التعامل مع األزمة حتى اآلن، وهناك أسباب لالعتقاد بأن هذه االتجاهات 

ستستمر. إنها ليست مسألة نوع النظام. 

لقد حققت بعض الدميقراطيات أداًء جيًدا، لكن البعض اآلخر مل يقم 

العوامل  كانت  االستبدادية.  األنظمة  عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  بذلك، 

والثقة  الدولة  قدرة  هي  للجائحة  الناجحة  االستجابة  عن  املسؤولة 

االجتامعية والقيادة. 

إن البلدان التي تضم الثالثة - جهاز دولة مختص، وحكومة يثق بها 

املواطنون ويستمعون إليها، وقادة فعالون - كان أداؤها مثريًا لإلعجاب، 

مام حد من الرضر الذي لحق بهم. 

وكان أداء الدول ذات االختالالت الوظيفية، واملجتمعات املستقطبة، 

أو القيادة السيئة سيئًا، مام ترك مواطنيها واقتصاداتها مكشوفة وضعيفة. 

األمد،  طويلة  األزمة  بدت  كلام   ،COVID-19 عن  أكرث  علمنا  كلام 

قياساً بالسنوات بدالً من الفصول. 

ما  لكنه معدي جًدا وغالبًا  يُخىش،  فتًكا مام كان  أقل  الفريوس  يبدو 

التقاطه. ميوت  لكن يصعب  للغاية  اإليبوال مميت  أعراض.  ينتقل دون 

الضحايا برسعة، قبل أن يتمكنوا من نقله. 

إن COVID-19 عكس ذلك، مام يعني أن الناس ال مييلون إىل التعامل 

معه بجدية كام ينبغي، وهكذا انترش وسيستمر يف االنتشار عىل نطاق 

واسع يف جميع أنحاء العامل، مام يتسبب يف أعداد كبرية من الوفيات. 

ولن تكون هناك لحظة تكون فيها الدول قادرة عىل إعالن النرص عىل 

املرض؛ وبدالً من ذلك، سوف تنفتح االقتصادات ببطء وبشكل مبديئ، مع 

تباطؤ التقدم بسبب موجات العدوى الالحقة. وتبدو آمال االنتعاش عىل 

شكل حرف V متفائلة للغاية. 

وعىل األرجح هو حرف L ذو ذيل طويل ينحني ألعىل أو سلسلة من 

 COVID لن يعود االقتصاد العاملي إىل أي يشء يشبه حالة ما قبل Ws

يف أي وقت قريب. 

من  املزيد  أمدها  طال  التي  األزمة  االقتصادية، ستعني  الناحية  فمن 

إخفاقات األعامل والدمار للصناعات مثل مراكز التسوق وسالسل البيع 

بالتجزئة والسفر. لقد كانت مستويات تركيز السوق يف االقتصاد األمرييك 

ترتفع بشكل مطرد منذ عقود، وسوف يدفع الوباء هذا االتجاه أكرث من 

ذلك. 

فقط الرشكات الكبرية ذات رأس املال الكبري ستكون قادرة عىل الخروج 

من العاصفة، مع ربح عاملقة التكنولوجيا أكرث من أي يشء آخر، حيث 

أصبحت التفاعالت الرقمية أكرث أهمية من أي وقت مىض.

استدعاء  ميكن  حيث  أهمية.  أكرث  السياسية  العواقب  تكون  وقد 

السكان إىل األعامل البطولية للتضحية بالنفس الجامعية لبعض الوقت، 

ولكن ليس إىل األبد. إن الوباء املستمر املقرتن بفقدان الوظائف املستمر، 

الديون غري املسبوق سيؤدي حتاًم إىل توترات  الطويل، وعبء  والركود 

تتحول إىل ردة فعل سياسية-ولكن ضد من مل يتضح بعد.
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سيستمر التوزيع العاملي للسلطة يف التحول باتجاه الرشق، حيث كان 

أداء رشق آسيا أفضل يف إدارة الوضع من أوروبا أو الواليات املتحدة. عىل 

الرغم من أن الوباء الذي نشأ يف الصني وبكني قد غطاه يف البداية وسمح 

له باالنتشار، إال أن الصني ستستفيد من األزمة ، عىل األقل نسبيًا. 

لقد كان أداء الحكومات األخرى يف البداية ضعيًفا وحاولت السيطرة 

ملواطنيها.  فتًكا  أكرث  عواقب  مع  وحتى  وضوًحا  أكرث  بشكل  أيًضا  عليه 

ومتكنت بكني عىل األقل من استعادة سيطرتها عىل الوضع وانتقلت إىل 

التحدي التايل، لتعيد اقتصادها إىل الرسعة والرسعة عىل نحو مستدام.

وعىل النقيض من ذلك، أخطأت الواليات املتحدة يف رد فعلها بشكل 

يسء وشهدت هيبتها زلة هائلة. حيث تتمتع الدولة بقدرات هائلة عىل 

الوبائية  األزمات  خالل  لإلعجاب  مثريًا  سجالً  بنت  وقد  الدولة  مستوى 

السابقة، لكن مجتمعها الحايل شديد االستقطاب والقائد غري الكفء منع 

الدولة من العمل بفعالية. 

بتسييس  وقام  الوحدة،  تعزيز  من  بدالً  االنقسام  الرئيس  أثار  لقد 

توزيع املساعدات، وألقى باملسؤولية عىل الحكام التخاذ قرارات رئيسية 

لحامية  االحتجاجات ضدهم  بينام شجع 

الصحة العامة، وهاجم املؤسسات الدولية 

تحفيزها. وقد وقف يف ذهول،  بدالً من 

ورسعان ما أوضحت الصني املقارنة.

القادمة، ميكن أن  السنوات  عىل مدى 

يؤدي الوباء إىل الرتاجع النسبي للواليات 

الدويل  للنظام  املستمر  والتآكل  املتحدة، 

الليربايل، وعودة الفاشية يف جميع أنحاء العامل. ميكن أن يؤدي أيًضا إىل 

والدة دميقراطية ليربالية، نظام أربك املتشككني عدة مرات، وأظهر قوى 

رائعة من املرونة والتجديد. وستظهر عنارص الرؤيتني يف أماكن مختلفة. 

التوقعات  لسوء الحظ، ما مل تتغري االتجاهات الحالية بشكل كبري، فإن 

العامة قامتة.

ازدياد التشدد؟

كره  واالنعزالية،  القومية،  تتزايد  املتشامئة.  النتائج  تخيل  السهل  من 

األجانب، والهجامت عىل النظام العاملي الليربايل لسنوات، ولن يتم ترسيع 

هذا االتجاه إال من خالل الوباء. 

لتسليم  األزمة  استغالل  يف  نجحت  الفلبني  و  هنغاريا  يف  الحكومات 

أنفسهم سلطات الطوارئ، واالنتقال منها ال يزال بعيدا عن الدميقراطية. 

وقد اتخذت العديد من البلدان األخرى، مبا يف ذلك الصني والسلفادور 

وأوغندا تدابري مامثلة. وظهرت الحواجز أمام حركة الناس يف كل مكان، 

مبا يف ذلك داخل قلب أوروبا . وبدالً من التعاون بشكل بناء من أجل 

بعضها  مع  وتنافست  الداخل،  إىل  الدول  تحولت  املشرتكة،  مصلحتهم 

البعض، وجعلت خصومها كبش فداء سياسيًا إلخفاقاتها.

يرى  قد  دويل.  نزاع  نشوب  احتامل  من  سيزيد  القومية  صعود  إن 

القادة املعارك مع األجانب عىل أنها مشتتات سياسية داخلية مفيدة، أو 

لزعزعة  الوباء  انشغال خصومهم واالستفادة من  أو  يغريهم ضعف  قد 

استقرار األهداف املفضلة أو خلق حقائق جديدة عىل األرض. ومع ذلك، 

وبالنظر إىل استمرار قوة االستقرار لألسلحة النووية والتحديات املشرتكة 

التي تواجه جميع الالعبني الرئيسيني، فإن االضطراب الدويل أقل احتامال 

من االضطراب املحيل.

وستترضر البلدان الفقرية ذات املدن املزدحمة وأنظمة الصحة العامة 

الضعيفة بشدة. ليس فقط التباعد االجتامعي بل حتى النظافة البسيطة 

مثل غسل اليدين سيكون أمرًا صعبًا للغاية يف البلدان التي ال يحصل فيها 

العديد من املواطنني عىل املياه النظيفة بانتظام. 

أفضل-  تكون  أن  من  بدالً  أسوأ  األمور  الحكومات  جعلت  ما  وكثرياً 

سواء عن طريق التصميم ، أو بالتحريض عىل التوترات الطائفية وتقويض 

التامسك االجتامعي، أو بسبب عدم الكفاءة البسيطة. 

عىل سبيل املثال، زادت الهند من ضعفها بإعالن إغالق مفاجئ عىل 

الصعيد الوطني دون التفكري يف العواقب عىل عرشات املاليينمن العامل 

املهاجرين الذين يتجمعون يف كل مدينة 

منازلهم  إىل  منهم  الكثري  وذهب  كبرية. 

أنحاء  جميع  يف  املرض  ونرشوا  الريفية، 

البالد؛ مبجرد أن عكست الحكومة موقفها 

كبري  الحركة، وجد عدد  تقييد  وبدأت يف 

عمل  بدون  املدن  يف  محارصين  أنفسهم 

أو مأوى أو رعاية.

كان النزوح الناجم عن تغري املناخ بالفعل أزمة بطيئة الحركة تختمر 

يف الجنوب العاملي. وسوف يضاعف الوباء آثاره، مام يجعل أعدادا كبرية 

من السكان يف البلدان النامية أقرب إىل حافة الكفاف. 

الفقرية  البلدان  الناس يف  املاليني من  آمال مئات  األزمة  لقد حطمت 

وسيزداد  املستدام.  االقتصادي  النمو  من  عقدين  من  استفادوا  الذين 

الغضب الشعبي، ألن تحطيم التوقعات املتزايدة للمواطنني هو يف النهاية 

وصفة كالسيكية للثورة. 

سيسعى اليائسون إىل الهجرة، وسيستغل القادة الدميوغرافيون الوضع 

لرسقة  الفرصة  الفاسدون  السياسيون  وسيغتنم  السلطة،  عىل  لالستيالء 

ما ميكنهم، وستقوم العديد من الحكومات بقمعها أو انهيارها. وستبدأ 

موجة جديدة من محاوالت الهجرة من الجنوب العاملي إىل الشامل، يف 

غضون ذلك.

التنبؤ مبظاهر ما يسمى البجعات السوداء، ولكن من  أخريًا، ال ميكن 

األوبئة  عززت  حيث  أبعد.  إىل  املرء  ينظر  أن  متزايد  بشكل  املحتمل 

السابقة رؤى نهاية العامل، وطوائفه، وأديانه الجديدة التي نشأت حول 

القلق الشديد الناجم عن املصاعب الطويلة. 

لقد أخطأت الواليات 
املتحدة يف رد فعلها  
وشهدت هيبتها زلة 

هائلة
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واليوم، انترشوا عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء البلدان الغنية أيًضا ، 

ويرجع الفضل يف ذلك جزئيًا إىل بيئة وسائل اإلعالم املكسورة التي تسببها 

املعاناة  توفر  أن  املرجح  ومن  االجتامعي،  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت 

املستمرة مادة غنية الستغالل الدمياغوجيني الشعبويني.

أو الدميقراطية املرنة؟

أعاد  بل  فحسب،  الفاشية  الكبري  الكساد  ينتج  مل  مثلام  ذلك،  ومع 

تنشيط الدميقراطية الليربالية أيًضا، فقد ينتج عن هذا الوباء بعض النتائج 

السياسية اإليجابية أيًضا. 

وغالبًا ما كانت هذه الصدمة الخارجية 

لكرس  األحــيــان  مــن  كثري  يف  الضخمة 

األنظمة السياسية املتصلبة خارج ركودها 

الذي  الهيكيل  لإلصالح  الظروف  وخلق 

طال انتظاره، ومن املرجح أن يستمر هذا 

بعض  يف  األقل  عىل  أخــرى،  مرة  النمط 

األماكن.

الحقائق العملية للتعامل مع الوباء تفضل املهنية والخربة؛ حيث يتم 

عرض الغوغائية وعدم الكفاءة بسهولة. وهذا من شأنه أن يخلق يف نهاية 

تعمل  التي  والحكومات  السياسيني  يكافئ  مفيد،  اختيار  تأثري  املطاف 

بشكل جيد ويعاقب أولئك الضعفاء. 

لقد حاول الربازييل جاير بولسونارو، الذي طارد املؤسسات الدميقراطية 

يف بالده بشكل مطرد يف السنوات األخرية، وشق طريقه خالل األزمة وهو 

اآلن يتخبط ويرتأس كارثة صحية. 

وحاول الرويس فالدميري بوتني التقليل من أهمية الوباء يف البداية، ثم 

ادعى أن روسيا سيطرت عليه، وسوف يضطر إىل تغيري لهجته مرة أخرى 

مع انتشار COVID-19 يف جميع أنحاء البالد. لقد كانت رشعية بوتني 

ضعيفة بالفعل قبل األزمة، ورمبا زادت ضعفا بعدها.

مكان،  كل  يف  القامئة  املؤسسات  عىل  ساطًعا  ضوًءا  الوباء  ألقى  لقد 

بني  الفجوة  األزمة  وعمقت  فيها.  والضعف  القصور  أوجه  عن  وكشف 

تزداد حدة ركود  البلدان، وسوف  أو  الناس  والفقراء، سواء من  األغنياء 

اقتصادي طويل األمد. 

ولكن إىل جانب تلك املشاكل، كشفت األزمة أيًضا قدرة الحكومة عىل 

توفري الحلول، باالعتامد عىل املوارد الجامعية يف هذه الجائحة.

إن اإلحساس املستمر بتضامنا ميكن أن 

تطوير  ويدفع  االجتامعي  التضامن  يعزز 

السخية  االجتامعية  الحامية  من  املزيد 

املعاناة  حفزت  كام  متاًما  الطريق،  عىل 

األوىل  العاملية  للحرب  املشرتكة  الوطنية 

واالكتئاب منو دول الرفاهية يف عرشينيات 

وثالثينيات القرن العرشين.

وإيديولوجية  النيوليربالية،  من  املتطرفة  األشكال  األزمة  تضعف  قد 

بيكر،  مثل غاري  اقتصاديو جامعة شيكاغو  ابتكرها  التي  الحرة  السوق 

وميلتون فريدمان، وجورج ستيجلر. 

لسياسات  فكريًا  تربيرًا  شيكاغو  مدرسة  قدمت  الثامنينيات،  فخالل 

الرئيس األمرييك رونالد ريجان ورئيس الوزراء الربيطاين مارجريت تاترش، 

النمو  أمام  عقبة  تشكل  واملقتحمة  الكبرية  الحكومة  أن  اعتربوا  الذين 

االقتصادي والتقدم البرشي. 

يف ذلك الوقت، كانت هناك أسباب وجيهة لخفض العديد من أشكال 

امللكية الحكومية والتنظيم. لكن الحجج ترسخت يف دين ليربايل، غرس 

العالقة بين الخبرة 
التكنوقراطية والسياسة 
العامة أضعف اليوم مما 
كانت عليه يف املاضي 

رؤى استشرافية
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العداء لعمل الدولة يف جيل من املثقفني املحافظني ، وخاصة يف الواليات 

املتحدة.

وبالنظر إىل أهمية اإلجراءات القوية التي تتخذها الدولة إلبطاء الوباء، 

سيكون من الصعب القول، كام فعل »ريغان« يف أول خطاب تنصيب له، 

أن »الحكومة ليست هي الحل ملشكلتنا. الحكومة هي املشكلة«.

للقطاع  ميكن  معقولة  قضية  تقديم  من  شخص  أي  يتمكن  لن  كام 

الخاص والعمل الخريي أن يحل محلها دولة مختصة خالل حالة الطوارئ 

الوطنية. 

سيساهم  أنه  لتويرت،  التنفيذي  الرئيس  دوريس،  جاك  أعلن  أبريل،  يف 

استثنايئ.  خريي  عمل  وهو  كورونا،  وباء  من  إلغاثة  دوالر  مليار  مببلغ 

ويف الشهر نفسه، خصص الكونجرس األمرييك 2.3 تريليون دوالر لدعم 

الرشكات واألفراد الذين ترضروا من الوباء. 

قد يستمر العداء للكراهية بني املحتجني املحظورين، لكن استطالعات 

نصيحة  يف  يثقون  األمريكيني  من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  تشري  الرأي 

يزيد  أن  وهذا ميكن  األزمة.  مع  التعامل  يف  الحكوميني  الطبيني  الخرباء 

الدعم للتدخالت الحكومية ملعالجة املشاكل االجتامعية الرئيسية األخرى.

بينام  الدويل.  التعاون  تجديد  إىل  املطاف  نهاية  يف  األزمة  تؤدي  قد 

يلعب القادة الوطنيون لعبة اللوم ، يقوم العلامء ومسؤولو الصحة العامة 

حول العامل بتعميق شبكاتهم وعالقاتهم. 

فإن  بالفشل،  عليه  وُحكم  كارثة  إىل  الدويل  التعاون  انهيار  أدى  إذا 

متعدد  بالعمل  متجدًدا  التزاًما  تشهد  أن  ميكن  ذلك  تيل  التي  الحقبة 

األطراف من أجل تعزيز املصالح املشرتكة.

ال تستيقظوا

ذات  الدول  متر  وسوف  عاملي.  سيايس  اختبار ضغط  الوباء  كان  لقد 

إصالحات  تتبنى  وقد  نسبيًا  جيد  بشكل  والقادرة  الرشعية  الحكومات 

تجعلها أقوى وأكرث مرونة، وبالتايل تسهيل أدائها املستقبيل. 

إن البلدان التي لديها قدرة ضعيفة من الدولة أو قيادة ضعيفة ستكون 

يف وضع صعب، وستكون يف حالة ركود، إن مل يكن فقر وعدم استقرار. 

الثانية تتفوق عىل املجموعة األوىل بشكل  واملشكلة هي أن املجموعة 

كبري.

املحتمل  أنه من  لدرجة  اإلجهاد صعبًا جًدا  اختبار  كان  الحظ،  لسوء 

أن مير القليل جًدا منه. للتعامل مع املراحل األوىل من األزمة بنجاح، مل 

تكن البلدان بحاجة إىل الدول القادرة واملوارد الكافية فحسب، بل أيًضا 

إىل قدر كبري من التوافق االجتامعي والقادة األكفاء الذين يلهمون الثقة. 

إىل  الوباء  إدارة  فوضت  التي  الجنوبية،  كوريا  يف  ذلك  تحقيق  متت 

كانت  أملانيا.  يف  مريكل  أنجيال  قبل  ومن  املهنية،  الصحية  البريوقراطية 

أكرث شيوًعا بكثري كانت الحكومات التي قرصت بطريقة أو بأخرى. ومبا 

أنه سيكون من الصعب إدارة بقية األزمة، فمن املرجح أن تستمر هذه 

االتجاهات الوطنية، مام يجعل التفاؤل األوسع صعبًا.

وهناك سبب آخر للتشاؤم هو أن السيناريوهات اإليجابية تفرتض نوًعا 

العقالين والتعلم االجتامعي. ومع ذلك، فإن العالقة  العام  من الخطاب 

بني الخربة التكنوقراطية والسياسة العامة أضعف اليوم مام كانت عليه 

يف املايض، عندما كانت النخب متتلك املزيد من السلطة.

إن دمقرطة السلطة التي حفزتها الثورة الرقمية سّوت التسلسل الهرمي 

السيايس  القرار  وصنع  األخرى،  الهرمية  التسلسالت  جانب  إىل  املعريف 

مدفوع اآلن برثثرة السالح. ال تكاد تكون هذه بيئة مثالية للفحص الذايت 

لفرتة  السياسية غري عقالنية  األنظمة  بعض  تظل  وقد  والجامعي،  البناء 

أطول مام ميكن أن تظل قابلة للذوبان.

أكرب متغري هو الواليات املتحدة. كان من سوء الحظ الفريد للبالد أن 

يكون هناك زعيم غري كفء وأكرث انقساًما يف تاريخها الحديث عىل رأس 

الضغط.  تحت  أسلوب حكمه  يتغري  ومل  األزمة،  عندما رضبت  السلطة 

فبعد أن أمىض فرتة واليته يف حالة حرب مع الدولة التي يرأسها، مل يتمكن 

من نرشها بشكل فعال عندما تطلب الوضع. 

وبعد أن رأى أن أفضل ما يخدم ثرواته السياسية هو املواجهة والحقد 

بدالً من الوحدة الوطنية، فقد استخدم األزمة يف خوض املعارك وزيادة 

االنقسامات االجتامعية. إن ضعف األداء األمرييك خالل الوباء له أسباب 

عديدة، من أهمها أن ترمب زعياًم وطنيًا فشل يف القيادة.

إن العالقة بني الخربة التكنوقراطية والسياسة العامة أضعف اليوم مام 

كانت عليه يف املايض، عندما كانت النخب متتلك املزيد من السلطة.

إذا تم منح الرئيس والية ثانية يف نوفمرب، فسوف تنخفض فرص عودة 

كانت  مهام  أوسع.  نطاق  عىل  الليربايل  الدويل  النظام  أو  الدميقراطية 

للواليات  العميق  االستقطاب  يبقى  أن  املرجح  من  االنتخابات،  نتيجة 

املتحدة. وسيكون من الصعب إجراء انتخابات خالل الجائحة، وستكون 

لو استوىل  الساخطني للطعن يف رشعيتها. حتى  هناك حوافز للخارسين 

الدميقراطيون عىل البيت األبيض وكال مجليس الكونغرس، فإنهم سريثون 

دولة عىل ركبتيها. سوف تلبي مطالب العمل جبال من الدين ومقاومة 

والدولية  الوطنية  املؤسسات  وستكون  الرعناء.  املعارضة  من  شديدة 

ضعيفة وترتنح بعد سنوات من سوء املعاملة، وسوف تستغرق سنوات 

إلعادة بنائها - إذا كان ال يزال ذلك ممكنا عىل اإلطالق.

ويف ظل أكرث مراحل األزمة إلحاًحا ومأساوية ، سينتقل العامل إىل ضجيج 

طويل ومحبط. وستخرج منه يف النهاية، بعض األجزاء أرسع من أجزاء 

أثبتت  وقد  محتملة،  غري  العنيفة  العاملية  التشنجات  وستصبح  أخرى. 

الدميقراطية والرأساملية والواليات املتحدة جميعها قدرتها عىل التحول 

القبعة مرة  أرنب من  والتكيف من قبل. لكنهم سيحتاجون إىل سحب 

أخرى.
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الكاتب:جيفري فرانكل

تداعيات الهجرة 
العكسية للعمالة 
الوافدة في الخليج

الرابط المصدر

الكاتب: إميلي هوثورن 

االقتصاديــة  التداعيــات  ســتؤدي 
مــع  »كورونــا«،  لوبــاء  العامليــة 
ــن  ــر التكوي ــى تغيي ــت، إل ــرور الوق م
الديموغــرايف لدول مجلــس التعاون 
الخليجــي، التــي تشــتهر بوجــود 
أعــداد كبيــرة مــن املغتربيــن، وذلــك 
مــع تراجــع الطلــب ىلع العمالــة 

األجنبيــة.

بالرغــم أن هــذه الظــروف تســاعد يف جهــود توطــني القــوى العاملــة 

ــة  ــة األجنبي ــادة للعامل ــارة الح ــإن الخس ــة، ف ــاء املنطق ــع أنح يف جمي

ســتعيق يف نهايــة املطــاف قــدرة حكومــات دول مجلــس التعــاون 

ــة،  ــىل الطاق ــدة ع ــا املعتم ــع اقتصاداته ــة وتنوي ــىل تنمي ــي ع الخليج

ــا  ــة ولكنه ــادي املؤمل ــالح االقتص ــج اإلص ــي لربام ــار الزمن ــة اإلط وإطال

ــة. رضوري

ــن  ــالت م ــىل التحوي ــدة ع ــدول املعتم ــتتأثر ال ــاء، س ــذه األثن يف ه

ــا عــىل  ــق قدرته ــا يعي ــل مــرص( بشــكل ســلبي م ــريب )مث ــج الع الخلي

إدارة األزمــات املاليــة املتصاعــدة يف الداخــل.

وســيحد الركــود العاملــي الناجــم عــن الوبــاء وانخفــاض أســعار 

ــريب،  ــج الع ــدة يف الخلي ــة الواف ــوى العامل ــن الحاجــة إىل الق ــة م الطاق

مــام يــؤدي إىل االســتغناء عــن العمــل وترسيــح العــامل الذيــن قــد ال 

ــة. ــتبدالهم برسع ــم اس يت

يف حــني أن األزمــة ســترضب بقــوة صناعــة الطاقــة والخدمــات بشــكل 

ــن  ــرتك أي رك ــن ت ــاء ل ــبب الوب ــة بس ــة االقتصادي ــإن الرضب ــاص، ف خ

ــري. ويتوقــع  مــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي دون تغي

ــبة  ــريب بنس ــج الع ــادات الخلي ــامش اقتص ــدويل انك ــد ال ــدوق النق صن

4.2٪ عــام 2020، مدفوًعــا بالتباطــؤ يف الطلــب عــىل الطاقــة، والســياحة، 

وســفر رجــال األعــامل.

وأدى انخفــاض فــرص العمــل يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

بالفعــل إىل دفــع الوافديــن إىل العــودة إىل ديارهــم بأعــداد كبــرية. 

ــاًرا مــن مايو/أيــار، تــم تســجيل عــودة مــا يقــرب مــن 200 ألــف  اعتب

مــن أصــل 3.4 مليــون هنــدي يعيشــون يف اإلمــارات، مــع ذكــر ربعهــم 

ــف كســبب. ــدان الوظائ فق

تعطــي الربامــج الحكوميــة للحفــاظ عــىل الرواتــب يف وظائــف 

التعــاون  الخــاص األولويــة لدعــم مواطنــي دول مجلــس  القطــاع 

ــال،  ــن. عــىل ســبيل املث ــات للوافدي الخليجــي، وال تقــدم نفــس الضامن

تســاعد الســعودية يف ضــامن 60٪ مــن رواتــب املوظفــني الســعوديني يف 

الــرشكات الخاصــة ملــدة 3 أشــهر. لكــن الريــاض مل تــرش إىل أي خطــط 

لتقديــم مثــل هــذا الدعــم ملاليــني العــامل األجانــب العاملــني يف تلــك 

ــها. ــرشكات نفس ال

وســيؤدي عــدم االســتقرار االقتصــادي واالجتامعــي اإلضــايف بســبب 

»كورونــا« إىل ترسيــع جهــود بعــض دول الخليــج لتوطــني القــوى 

ــني. ــكان األصلي ــب للس ــج التدري ــتكامل برام ــالل اس ــن خ ــة م العامل

وستســتفيد الكويــت، عــىل وجــه الخصــوص، مــن املغــادرة املفاجئــة 

ــة  ــوى العامل ــن الق ــد م ــا للح ــة خططه ــني لتغذي ــن املغرتب ــد م للعدي

األجنبيــة وتوفــري املزيــد مــن فــرص العمــل للمواطنــني. وقــد ناقشــت 

الحكومــة الكويتيــة مؤخــراً أهــداف التخلــص مــن جميــع املغرتبــني يف 

غضــون 5 ســنوات، مســتفيدة مــن الوضــع الحــايل إلعــادة تقديــم خطــة 

كانــت تُطبــخ يف الســابق عــىل نــار هادئــة.

يف 29 أبريل/نيســان، أصــدرت وزارة املاليــة العامنيــة أمــراً للــرشكات 

اململوكــة للدولــة باســتبدال الوافديــن مبوظفــني عامنيــني.

https://bit.ly/2zI0kPI
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يف أوائل أبريل/نيسان، خصصت السعودية املزيد من األموال للصندوق 

السعودي لتنمية املوارد البرشية للمساعدة يف تدريب 80 ألف مواطن 

القطاع  يف  للعمل  البالد  يف  العاملة  القوى  من   3% يشكلون  سعودي 

الخاص. ويهدف هذا الجهد أيًضا إىل املساعدة يف خفض معدل البطالة 

يف البالد من %12 إىل %10.5 بحلول عام 2022، وهو هدف معلن لخطة 

رؤية 2030.

التي  الرسعة  إبطاء  إىل  األجانب  للعامل  املفاجئة  الخسارة  وستؤدي 

أزمة »كورونا«،  الخليجي من  التعاون  بها دول مجلس  تتعاىف  أن  ميكن 

اإلصالح  وأهداف  التنويع  لتحقيق  الزمني  الجدول  متديد  إىل  باإلضافة 

االقتصادي األخرى.

ويشكل املغرتبون معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتايل 

جزء كبري من اقتصاداتهم والقوى العاملة. وبالتايل فإن خسارة الكثري من 

السكان يف وقت واحد ستساهم يف خسارة مفاجئة يف االستهالك املحيل، 

مام يزيد من الضغوط عىل النمو االقتصادي.

دول  يف  العاملني  اقتصادات  استنزاف  إىل  املغرتبني  فقدان  وسيؤدي 

مجلس التعاون الخليجي الذين يتمتعون مبهارات عمل عالية الجودة ال 

توفرها أنظمة التعليم والتدريب املحلية لديهم، مام يعيق بشكل مبارش 

قدرتهم عىل تنويع اقتصاداتهم بعيًدا عن الطاقة.

وقطر  واإلمــارات  السعودية  عرضت  العاملة،  فقدان  من  للتخفيف 

املصممة  والهجرة  التأشريات  أنظمة  حيث  من  التساهل  بعض  مؤخرًا 

ملساعدة العامل األجانب يف العثور عىل عمل آخر.

ومن املحتمل أيًضا أن تكون الرشكات الخاصة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي أكرث استعداًدا لقبول مامرسات وسياسات العمل التي مل تكن 

بعض  سيمكن  مام  بعد،  عن  العمل  مثل  السابق،  يف  بشعبية  تحظى 

املغرتبني من الحفاظ عىل العمل حتى لو كانوا ال يعيشون يف البالد.

املغرتبني  من  أقل  بعدد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  رحبت  وإذا 

عىل املدى الطويل، فسوف تساهم يف إعادة تنظيم تدفقات املهاجرين 

األجانب من البلدان التي توفر فيها التحويالت مصدًرا مهاًم للدخل.

تعتمد  العريب من دول  الخليج  املغرتبني يف دول  ويأيت جزء كبري من 

العاملون يف  التي يرسلها مواطنوها  اقتصاداتها بشكل كبري عىل األموال 

الخارج، مبا يف ذلك مرص ولبنان.

التحويالت  فقدان  سيؤدي  ديارهم،  إىل  العامل  من  املزيد  عودة  مع 

إىل تفاقم التداعيات االقتصادية الناجمة عن »كورونا« يف هذه البلدان 

الضعيفة مالياً بالفعل.

شؤون خليجية
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COVID-19: كيفية تمويل الدين؟
الرابط الكاتب: كريون بتلرالمصدر

https://bit.ly/3cqRnb1

يكون  أن  ميــكــن 

املــزيــد من  إصــــدار 

الديون املرتبطة باملؤرشات 

البلدان  ملساعدة  هاًما  حالً 

عىل متويل التكاليف غري املسبوقة 

ألزمة فريوسات التاجية.

عمليات  تخفيف  يف  البلدان  من  العديد  بدأت 

اإلغالق وإعادة فتح اقتصاداتها. ولكن ، حتى لو نجحت هذه العملية 

عىل الصعيد العاملي ، فإن معظم البلدان تواجه زيادة حادة يف عجزها 

املايل الحايل وديونها العامة. يقدر صندوق النقد الدويل أن العجز املايل 

املتقدم يف الدول سيبلغ 11 ٪ من الناتج املحيل اإلجايل يف عام 2020 ، 

بينا سرتتفع نسب الدين إىل الناتج املحيل اإلجايل من متوسط 105 ٪ 

يف عام 2019 إىل 122 ٪ يف عام 2020.

من  العديد  ركزت   ،  2008 لعام  العاملية  املالية  األزمة  أعقاب  يف 

اإلجايل  املحيل  الناتج  إىل  الدين  لنسبة  األقىص  الحد  عىل  الحكومات 

»اآلمن« لحايتها من فقدان الثقة يف األسواق املالية - عىل الرغم من 

االعتبارات املختلفة املطبقة يف الواليات املتحدة حيث أن الدوالر هو 

االحتياطي العاملي عملة.

، حيث مع معدالت  الدين  تكلفة  أكر عىل  تركيز  املرة هناك  هذه 

األجل  طويلة  فائدة 

فإن   ، للغاية  منخفضة 

الناتج  إىل  الدين  نسبة 

بكثري  أعىل  اإلجــايل  املحيل 

من 100 ٪ ميكن أن تكون متسقة 

مع العبء الذي ميكن التحكم فيه عىل 

دافعي الرضائب واالستقرار يف األسواق املالية. 

ولكن أصبح من الواضح اآلن أنه من املحتمل استمرار ارتفاع 

مراجعة  أيًضا  الحكومات  عىل  يجب   ، طويلة  لفرتة  الديون  مستويات 

شكل إصدار ديونها والنظر يف زيادة إصدار ديونها املرتبطة باملؤرش.

معدل عائد ثابت

الدين املرتبط باملؤرش كحل يوفر الحاية ضد مخاطر التضخم لكل 

املستثمر ومدفوعات  املال  يتم فهرسة رأس  املستثمرين واملصدر.  من 

 ، املستهلك  سعر  مستوى  إىل  السند  عمر  مدى  عىل  املستلمة  الفائدة 

وبالتايل يتم تحديد معدل العائد الحقيقي يف وقت اإلصدار.

املرتبطة  الديون  املتقدمة  الدول  بالفعل مجموعة كبرية من  وتصدر 

تعد   ، الواقع  يف  السبع.  مجموعة  أعضاء  جميع  ذلك  يف  مبا   ، باملؤرش 

اململكة املتحدة واحدة من أكرث املصدرين إنتاًجا مع أكرث من 20 ٪ من 

إجايل إصدارات الديون يف شكل مرتبط باملؤرش.

أداء رقصة الرشيط يف 

هانكو بارك ، ووهان 

يف نفس اليوم الذي 

حذرت فيه الصني من 

أن اقتصادها الضخم 

سيعاين من إصابة 

هائلة بفريوس كورونا. 
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وعادة ما يتوخى مديرو الديون الحكومية الحذر بشأن إجراء تحوالت 

جذرية يف اسرتاتيجية اإلصدار لتجنب تعطيل األسواق. ولكن عىل الرغم 

من ذلك ، هناك العديد من األسباب التي تجعلهم يفكرون اآلن يف زيادة 

كبرية يف نسبة الديون طويلة األجل املرتبطة باملؤرش التي يصدرونها.

أوالً ، بالنظر إىل أن سعر الفائدة الحقيقي عىل الدين املرتبط باملؤرش 

منخفض للغاية وأحيانًا سلبي - حاليًا ٪0.5 عىل ديون الخزانة األمريكية 

الدين  من  الشكل  الحقيقي عىل هذا  العبء  فإن   - ملدة عرش سنوات 

مضمون للبقاء منخفًضا ، و قد تسقط حتى مدى الحياة. ال ميكن قول 

اليشء نفسه عن الدين بالعملة املحلية االسمية أو الدين بالعملة األجنبية 

، حتى عندما يكون سعر الفائدة االسمي منخفًضا للغاية.

ثانيًا ، يؤدي إصدار الديون املرتبطة باملؤرش إىل تحوط الحكومة ضد 

درجة عالية من عدم اليقني بشأن املسار املستقبيل للتضخم. أحد اآلراء 

الحالية هو أن استمرار البطالة املرتفعة والطلب املنخفض قد يؤدي إىل 

فرتة من انخفاض األسعار. لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل يف أن مجموعة 

التوريد  سالسل  عىل  للوباء  املستمرة  التأثريات  بسبب   - العرض  قيود 

التسهيالت  من خالل  املركزية  البنوك  قبل  من  للسيولة  الهائل  والحقن 

أصدرت  إذا   ، ذلك  ومع  التضخم.  مستوى  ارتفاع  إىل  ستؤدي   - الكمية 

الحقيقية هي نفسها  الحكومة ديونًا مرتبطة مبؤرش ، فستكون تكلفتها 

بغض النظر عام يحدث للتضخم.

ثالثًا ، ميكن أن يساعد إصدار كميات كبرية من الديون املرتبطة باملؤرش 

تنمية  تعتزم  املركزية  والبنوك  الحكومات  بأن  القائلة  الرسالة  تعزيز  يف 

طريقها للخروج من مستويات الديون املرتفعة عىل املدى الطويل ، بدالً 

منخفضة  لحكومة  ومشوهة  عادلة  غري  تضخم  صدمة  إىل  اللجوء  من 

القيمة. دين.

ومن املحتمل أن مينح هذا األمر البنوك املركزية والحكومات مزيًدا من 

املصداقية مع األسواق املالية ، وهو ما مينحها بدورها مجااًل أكرب لنرش 

إجراءات قصرية املدى مثل التسهيل الكمي واإلقراض املبارش للحكومات 

دون إثارة استجابة سلبية من السوق.

الفائدة طويلة  أسعار  بقاء  أيًضا عىل ضامن  املصداقية  وتساعد هذه 

وسوف  ومستقرة.  منخفضة  والخاص  العام  االسمي  الدين  عىل  األجل 

يدعم التوسع يف النطاقات املستهدفة للتضخم قصرية املدى التي تحتفظ 

البنوك املركزية. قد يضيف هذا مرونة مفيدة يف اتخاذ  بها العديد من 

قرارات نقدية قصرية املدى.

مناسبًا  باملؤرش  املرتبط  الدين  أيًضا  هذا  اإلشارات  تأثري  يجعل  وقد 

لتمويل صندوق 500 مليار يورو الذي اقرتحه إميانويل ماكرون وأنجيال 

مريكل ، مام يعزز الرسالة القائلة بأن األداة الجديدة - والتحول يف دور 

مع  متاًما  متوافقة  لتكون  تصميمها  تم   - ميثله  الذي  األورويب  االتحاد 

تفويض التضخم املنخفض للبنك املركزي األورويب.

وأخريًا ، فإن زيادة إصدار الديون املرتبطة باملؤرش سيكون اآلن مفيًدا 

لصناديق املعاشات التقاعدية ، التي تحتاج إىل تأمني املدفوعات يف نهاية 

املطاف ألولئك الذين يقرتبون من سن التقاعد ، وكذلك املستثمرين ذوي 

الدخل املنخفض الذين ال يستطيعون املخاطرة باالستثامر يف األسهم.

إىل  املنخفض  الدخل  ذوي  من  املستثمرون  سيضطر   ، ذلك  وبخالف 

االدخار من خالل حسابات أسعار الفائدة االسمية التي تقرتب من الصفر 

والتي تخاطر بتقديم عوائد حقيقية سلبية كبرية. يف الواقع ، هناك حجة 

العائد  إيجابية مرتبطة مبؤرش  لتقديم حسابات ادخار  قوية للحكومات 

الحقيقي تستهدف هذه املجموعة ، حتى لو كان ذلك يعني تقديم دعم 

فعال مقابل تكلفة إصدار الديون بالجملة.

هناك حاليًا شاغالن محتمالن مع زيادة االعتامد عىل الديون املرتبطة 

باملؤرش. أوالً ، تسببت املشكالت قصرية املدى التي فرضتها القيود عىل 

نشاط املستهلك يف قياس التضخم. واحتامل أن تزيد الزيادة الحادة يف 

يف  ارتفاع  إىل  وتؤدي  الهيكيل  الطلب  عن  باملؤرش  املرتبطة  اإلصدارات 

العوائد الحقيقية التي ال تعكس األساسيات االقتصادية الكامنة.

ومع ذلك ، فإن عملية الجدولة املتأخرة للديون املرتبطة باملؤرش تعطي 

عادًة وقتًا لحل أي صعوبات يف قياس التضخم ، يف حني سيكون مديرو 

الديون قادرين عىل مراقبة تأثري اإلصدار املتصاعد املرتبط باملؤرش عىل 

العوائد الحقيقية وتعديل االسرتاتيجية إذا بحاجة.

بشكل عام ، يوفر الدين املرتبط باملؤرش حاًل مربًحا لكل من الحكومات 

واملستثمرين يف وقت ذروة عدم اليقني بشأن املسار املستقبيل للتضخم. 

وعامة  املستثمرين  من  كل  إىل  لإلشارة  للسلطات  فعالة  طريقة  وهي 

الناس - يف حني أنهم بحاجة إىل نرش السياسة النقدية بطريقة مبتكرة 

ومرنة عىل املدى القصري - إال أنهم ال ينوون استخدام التضخم للتخلف 

التي يتعني عليهم  الديون الجديدة  بشكل جزيئ عن كميات هائلة من 

إصدارها.

وباختصار ، فإن تلك البلدان التي رعت هذا الصك بالفعل عىل مدى 

عدة عقود يجب أن تستفيد منه.
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لماذا يصعب 
التنبؤ 

االقتصادي في 
أثناء الجائحة؟

الرابط الكاتب:المصدر
آرني بولمان 

وأوليفر رينولدز
https://bit.ly/303Z307

تسببت جائحة فريوس كورونا يف حالة من عدم اليقني يف كل مظاهر املجتمع، هل ستتمكن الرعاية الصحية من الصمود؟ 
هل سيتمكن العلاء من تطوير لقاح؟ هل العال األساسيون يف أمان؟ متي ميكن للموظفني العودة إىل مكاتبهم؟ تتغري 

إجابات هذه األسئلة - إن وجدت - بشكل يومي، ومع كل تغيري يرتفع أو ينخفض سوق األسهم.

منذ أن بدأت جائحة كوفيد19- شهدنا حالة شك منترشة بشكل واسع 

تظهر يف اختالف مفاجئ وكبري بتوقعات االقتصاد الكيل، فعىل سبيل املثال، 

يف بداية فرباير/شباط كانت توقعات النمو االقتصادي املنترشة للربع الثاين 

.»FocusEconomics« يف الواليات املتحدة %3.5 نقطة وفًقا لبيانات

 28 بني  من  تفاؤاًل  التنبؤات  أكرث  كانت  فرباير/شباط  من   29 بحلول 

بانكامش االقتصاد  مؤسسة يف االستطالع األسبوعي لفريوس كورنا تقول 

بانكامش  فتنبأت  تشاؤًما  التوقعات  أكرث  أما   ،8.2% حتى  األمرييك 

اقتصادي ضخم يصل إىل %65 مبتوسط %-31.4.

وبينام تتوقع معظم املؤسسات نهوض آخر يف الربع الثالث، فإن البعض 

يعتقد أن الرتاجع مستمر، ويف الربع الرابع ورغم توقع كل االقتصاديني 

منو بعض األشكال، فإن هذه التوقعات ترتاوح بني %1.1 إىل %70، هذه 

الفروق امللحوظة يف األسابيع األخري هي أكرب نسبة مسجلة منذ أن بدأنا 

بتغطية الواليات املتحدة قبل عقد من الزمان.

الحاليّة  التنبؤات  فإن  األطول،  الزمني  األفق  ذات  الدول  إىل  بالنظر 

عاًما  الـ20  خالل  مىض  وقت  أي  من  بكثري  أكرب  املحللني  بني  املنترشة 

املاضية، وأعىل بشكل ملحوظ مام شهدناه يف ذروة األزمة املالية، فعىل 

سبيل املثال، يف أثناء أزمة 2008 املالية شهدت الربازيل واملكسيك اتساع 

الفارق يف توقعات إجاميل الناتج املحيل السنوى بنسبة %6 نقطة، قبل 

العودة إىل أقل من $3 ملعظم الدول يف 2010، أما فارق النقاط املئوية 

اآلن فهو أكرث من 7 نقاط مئوية.

ما سبب هذا االختالف الكبري؟

أقرص إجابة عن سبب هذا االختالف الكبري أنه ال أحد يعلم عىل وجه 

تسبب  رئيسية  عوامل   3 هناك  األمر،  يف  بالتعمق  سيحدث،  ما  اليقني 

صعوبات خاصة للمتنبئني.

يقوض الوباء من موثوقية بيانات االقتصاد التي تعد حجر األساس ألي 

منوذج اقتصاد كيل جيد

أواًل، مل يكن التأثري االقتصادي ورسعة تغري السيايس أعىل يف أي وقت 

مىض، يف األوقات الطبيعية كانت معظم الحكومات تعتمد عىل األقل عىل 

اليوم فهم يثريون  النمو االقتصادي وحفظ العاملة، أما  محاولة تشجيع 

الركود عمًدا إلنقاذ األرواح وإجراءات االحتواء تسحق األنشطة املحلية.

ببساطة، الخطأ يف حساب نهاية بيانات اإلغالق يف جميع أنحاء البالد 

خالل أسبوعني يلقي بتنبؤات إجاميل الدخل القومي السنوى خارج املسار 

متاًما، إضافة إىل ذلك فالقوانني التي تستغرق عادة أشهر من املناقشات 

الربملانية يتم التعجيل بها يف املجالس الترشيعية خالل أيام، حيث تتسابق 

الحكومات والبنوك املركزية لالستجابة لتقدم الفريوس الرسيع.

شؤون خليجية

87 | العدد اخلامس يونيو 2020



كام تبنت بعض الحكومات حالة الطوارئ التي تسمح لها بالحكم من 

خالل مرسوم، األكرث من ذلك فقد تم اإلعالن عن حوافز مالية وحكومية 

للمتنبئني  بالنسبة  املالية،  األزمة  يف  شهدناه  الذي  الرتاجع  لتخفيف 

االقتصاديني فمواصلة هذه اإلجراءات املضطربة بشكل مستمر ومحاولة 

دمجهم يف منوذج يشكل تحديًا كبريًا.

ثانيًا، يقوض الوباء من موثوقية بيانات االقتصاد التي تعد حجر األساس 

ألي منوذج اقتصاد كيل جيد، بشكل خاص تعاين بيانات املنازل والرشكات 

تناقص  يف  اإلغالق  إجراءات  تسببت  حيث  االستطالعات،  عىل  القامئة 

معدالت االستجابة مام أدى إىل زيادة هامش الخطأ.

فعىل سبيل املثال شهدت بيانات إحصاءات مكتب العمل األمرييك يف 

مارس تراجًعا يف استجابات املؤسسات واملنازل بنسبة %10.9 عىل التوايل 

مقارنة باملتوسط األخري.

أو  العامة  الصحة  يف  املستقبلية  التدخالت  وفعالية  بإمكانية  التنبوء 

كيف ستستجيب أنظمة الرعاية الصحية تحت الضغط، أمر صعب للغاية 

خاصة يف البالد التي تقع يف املرحلة املبكرة للجائحة

 UBS Global Wealth« االقتصاديني يف كبري   - بول دونوفان  يرشح 

Management« - املشكلة بهذه الطريقة: »إذا كنت متأل بيانات استطالع 

يف أثناء اإلغالق فأنت شخص استثنايئ ورمبا ال متثل موضوع املسح، تؤثر 

املستهلك  أسعار  تضخم  مثل  وبيانات  االستطالعات  إجابات  يف  املشاعر 

تتضمن أسعار املطاعم، لكن املطاعم مغلقة، ماذا يحدث عندما تجري 

استطالًعا عن يشء غري موجود؟ لقد ازداد أيًضا اإلنفاق اإللكرتوين يف فرتة 

يتم تسجيله بشكل  انتهاء اإلغالق، وقد ال  اإلغالق، ورمبا سيستمر بعد 

صحيح يف البيانات الرسمية«.

السبب الثالث يف اختالف النامذج بشكل كبري أن املتنبئني االقتصاديني 

بحاجة للبحث بعمق يف عامل األوبئة غري املألوف لفهم التطور املحتمل 

األمر  هذا  ذلك  ومع  أفضل،  بشكل  دولة  كل  يف  كورونا  فريوس  لتفيش 

التدخالت  وفعالية  بإمكانية  فالتنبوء  الصحة،  لخرباء  أيًضا  تحديًا  يشكل 

املستقبلية يف الصحة العامة أو كيف ستستجيب أنظمة الرعاية الصحية 

املرحلة  يف  تقع  التي  البالد  يف  للغاية خاصة  أمر صعب  الضغط،  تحت 

املبكرة للجائحة.

ال يوجد جدول زمني مؤكد لوصول عالجات أو لقاحات تغري اللعبة، أو 

حتى جدول واضح الحتاملية أو شدة املوجة الثانية من الحاالت.

معالجة الشك

يجب أن يضيق هذا االختالف الواسع يف التنبوء االقتصادي بشكل ما 

يف املستقبل، سيكون هناك وضوح أكرب بشأن فعالية الحوافز الحاليّة وأي 

إجراءات حكومية ومالية ستكون أكرث تواضًعا يف هذا النطاق.

االقتصادية  البيانات  جمع  سيسهل  لإلغالق  التدريجي  الرفع  أن  كام 

مستويات  إىل  العودة  لكن  وانتشاره،  بالفريوس  معرفتنا  وستتحسن 

الشك االقتصادي ملا قبل الفريوس لن يحدث حتى العثور عىل حل دائم 

للجائحة، رمبا يف شكل لقاح.

متنبئي  عىل  فريدة  تحديات  كورونا  فريوس  جائحة  تفرض  بينام 

املايض  يف  مشابهة  عميقة  واجهت صدمات  املهنة  فإن  الكيل،  االقتصاد 

العاملية يف 2008 كشفت خمول  املالية  األزمة  لكن  تحصينها،  إىل  أدت 

معظم االقتصاديني.

لكن الرؤى املكتسبة يف بعض املجاالت مثل اقتصادات العدوى املالية 

التنبؤات  مناذج  نوعية  حسّنت  التقليدية  غري  النقدية  اإلجراءات  وتأثري 

اليوم، وبنفس الطريقة سيسلط فريوس كورونا الضوء عىل مجاالت مثل 

االقتصاد السلويك - مثل كيف يتأثر إنفاق املستهلك بالخوف من العدوى 

- والتأثريات االقتصادية للسياسات املالية الجذرية، هذه املعرفة املكتسبة 

ستجعل الشك يف أي أزمات اقتصادية مستقبلية أقل تطرفًا متى وكيفام 

جاءت.
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كيفية منع 
كارثة الديون 

السيادية: 
خطة إغاثة 

لألسواق 
الناشئة

الرابط

المصدر

https://fam.ag/30zbkKD

الفتة كتب عليها 

»ثروتك هي فقرنا« 

يف بوينس آيرس، األرجنتني، 

مايو 2020.

كتب بواسطة:

بييــر  لــي بوخيــت،  بولتــون،  باتريــك 
أوليفييــه جورينتشــا، ميتو غوالتي، تشــانغ 

تــاي هســيه، أوغــو بانيــزا، بياتريــس فيــدر دي 
ــاورو. م

فيه  تسبب  الذي  االقتصادي  والدمار  التاجي  الفريوس  جائحة  ملكافحة 
الديون.  العامل عىل مبالغ غري عادية من  أنحاء  البلدان يف جميع  ، تراكمت 
بالنسبة للبلدان املتقدمة يف رشق آسيا وأوروبا وأمريكا الشالية ، مل تكن هذه 
مشكلة. لقد أصدروا عدة تريليونات دوالر من السندات الحكومية بأسعار فائدة 
منخفضة للغاية. واألكرث من ذلك أن املستثمرين املتوترين توافدوا عىل هذه السندات 

، التي يُنظر إليها عادًة عىل أنها استثارات آمنة يف أوقات اإلكراه.

بالنسبة للدول األكرث فقرا يف العامل 

بحاجة  إنهم  جدا.  مختلفة  القصة   ،

من  للتخفيف  واإلنفاق  االقرتاض  إىل  أيًضا 

من  أكرث  الحاالت  من  كثري  يف   - األزمــة  حدة 

بالقرب  الغنية. لكنهم ال يرون يف أي مكان  الدول 

املستثمرين  بني  لسنداتهم  الحامس  مستوى  نفس  من 

من  أكرث  اضطرت   ، لذلك  ونتيجة  الخاص.  القطاع  من 

عىل  للحصول  الدويل  النقد  صندوق  إىل  اللجوء  إىل  دولة   100

مساعدات الطوارئ. وقد وافق صندوق النقد الدويل بالفعل عىل 25 

منحة رئيسية لبعض أفقر البلدان ، مبا يف ذلك أفغانستان وهايتي واليمن. 

للعامل  العادية  التمويل غري  تلبية احتياجات  لكنها لن تكون قادرة عىل 

النامي ، والتي يتوقع الصندوق نفسه أن يتجاوز 2.5 تريليون دوالر .

البلدان  من  العديد  حكومات  عىل  سيتعني   ، إضايف  متويل  وبدون 

املنخفضة واملتوسطة الدخل أن تختار بني إنقاذ شعوبها وخدمة ديونها. 

التخلف  ، عىل وشك  األرجنتني ولبنان  ، مثل  البلدان  كانت بعض هذه 

عن السداد وغري قادرة عىل اقرتاض أموال إضافية من األسواق الدولية 

جائحة  بسبب  أزمة  يف  غرقوا  قد  منهم  الكثري  لكن  الوباء.  تفيش  قبل 

فريوس كورونا وهجرة املستثمرين التي أعقبت ذلك. ما مل تنتعش أسواق 

اإلنفاق  تتخىل عن  التي  البلدان  ، حتى  السلع برسعة  التصدير وأسعار 

الحيوي عىل الصحة العامة واالنتعاش االقتصادي ميكن أن ينتهي بها األمر 

إىل التخلف عن سداد ديونها.
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باختصار ، هناك تسونامي قادم بسبب ضائقة الديون السيادية. وخيار 

الدائنني الخاصني من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بسيط وقاٍس: 

املوافقة عىل عملية منظمة لتخفيف الديون تتقاسم العبء وتحد من 

الرضر أو تتطلب السداد الفوري وتطلق موجة من التخلف عن السداد 

الكاريث الذي يتورط فيه العديد من البلدان - ودائنيها .

الغرق يف الديون

واعدة.  كورونا  فريوس  ألزمة  الخاص  للقطاع  األولية  االستجابة  بدت 

البنوك  اتحاد ألكرب  الدويل - وهو  التمويل  ، أصدر معهد  أبريل  ففي 9 

خطابًا   - األصول  إدارة  ورشكات  التأمني  ورشكات  واالستثامرية  التجارية 

مفتوًحا يويص فيه كل من الدائنني الحكوميني والتجاريني بإعادة جدولة 

مدفوعات الفائدة ألشد البلدان فقراً حتى نهايةعام 2020.

منذ ذلك الحني ، تراجع معهد التمويل الدويل وأعضائه. 

ويف رسالة نرشت يف 1 مايو ، حذرت مؤسسة التمويل الدولية من أن 

طلب تعليق مدفوعات خدمة الديون من القطاع الخاص قد يكون له 

الطلب  يتضمن هذا  أن  املرجح  ، من  ذلك  عواقب وخيمة. عالوة عىل 

، وليس هناك ما يضمن منح أي  التفاوض  عملية طويلة وشاقة إلعادة 

إغاثة. بعبارة أخرى ، قد يعاين بلد ما من جميع النتائج السلبية لطلب 

تأجيل دون تلقي تأجيل فعليًا للعديد )أو أي( من مدفوعاته. 

 ، للمستثمرين  االئتامنية  الواجبات  أن  إىل  أيًضا  الرسالة  وأشــارت 

وااللتزامات التعاقدية ، واملتطلبات التنظيمية ، والقوانني الوطنية ميكن 

واضحة:  الدويل  التمويل  معهد  رسالة  إن  التعليق.  طريق  يف  تقف  أن 

»استسلم وأدفع..«

حتى اآلن ، يف لعبة حافة الهاوية املالية هذه ، كانت الحكومات هي 

التي تومض أوالً.

من  الدائنني  مصالح  عن  الدويل  التمويل  معهد  يدافع   ، النهاية  ويف 

القطاع الخاص ، ويفضل هؤالء الدائنون أن تدفع األطراف األخرى - أي 

الحكومات الوطنية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل - فاتورة هذا 

الوباء. من خالل رفض تأجيل مدفوعات خدمة الديون ، يأمل الدائنون يف 

تقليل مبلغ أموالهم التي تعيد الدول الرائدة توجيهها نحو التخفيف من 

حدة الوباء - وهي فائدة واضحة لها. حتى اآلن ، يف لعبة حافة الهاوية 

نيسان، و أوالً. يف 15  التي تومض  الحكومات هي  ، كانت  املالية هذه 

أنها  أعلنت  العامل،  يف  االقتصادات  أكرب  من   20 من  ومجموعة   ،G-20

الرسميني  للدائنني  الديون  خدمة  مدفوعات  واحد  جانب  من  ستعلق 

للـ76 دولة ذات الدخل املنخفض التي طلبت التحمل عنها.

كان ميكن ملجموعة العرشين أن تكيف صربها عىل مطابقة مشاركة 

تخفيف  إىل  تسعى  التي  البلدان  فإن   ، يشء  كل  بعد  الخاص.  القطاع 

للدول  الرئيسية  املجموعات  إحدى   ، باريس  نادي  عن  الديون  عبء 

الدائنني  التزام قانوين بالسعي إىل »معاملة مامثلة« من  ، عليها  الدائنة 

التجاريني. ولكن ألسباب النفعية السياسية ، مل يفعلوا ذلك. ونتيجة لذلك 

أن  العرشين  مجموعة  حكومات  ميولون  الذين  الرضائب  دافعو  رأى   ،

كرمهم ينزف ببساطة لدفع الدائنني التجاريني. وإىل أن يتدخل املجتمع 

سيستمر   ، الخاص  القطاع  من  للدائنني  الحوافز  يغري  اقرتاح  يف  الدويل 

هؤالء املستثمرون يف مقاومة استيعاب الدول املدينة وقد يجربون هذه 

تخفيف  املطاف عىل  نهاية  يف  مالية  ضائقة  من  تعاين  التي  الحكومات 

العبء
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لتجنب سلسلة كارثية من التخلف عن السداد ، يجب عىل الحكومات 

الديون. هذه  القطاع الخاص تقاسم عبء تخفيف عبء  والدائنني من 

مسألة تتعلق بالعدل وضامن التمويل الكايف. ولكن ال ميكن لخطة تخفيف 

الديون الناجحة االعتامد عىل مبادرة من الدائنني األفراد ، ألنه من غري 

املرجح أن يخففوا من معارضتهم لتأجيل الديون يف ظل الظروف الحالية 

سيذهب  املشاركني  الدائنني  من  املقدم  اإلعفاء  فإن   ، حال  أي  وعىل   ،

ببساطة نحو مدفوعات خدمة الديون لغري املشرتكني منها. ولهذا السبب 

تأجيل  عملية  ببدء  الفقرية  للبلدان  تسمح  أن  شأنها  من  آلية  اقرتحنا   ،

الديون دون الحاجة إىل التنسيق بني جميع الدائنني املنفصلني عنها.

تدعو خطتنا البلدان إىل إعادة توجيه مدفوعات الفائدة عىل كل من 

الدين الحكومي والخاص إىل تسهيل ائتامين مركزي ، وهو بنك مؤقت من 

نوع ما. ستقوم التسهيالت االئتامنية بعد ذلك بإقراض مدفوعات الفائدة 

املودعة إىل الحكومات بأسعار منخفضة برشط أن تذهب هذه القروض 

سيحصل   ، جانبهم  ومن  كورونا.  تداعيات  من  التخفيف  نحو  حرصيًا 

يف  حصة  عىل  هذه  الفائدة  مدفوعات  لهم  تستحق  الذين  الدائنون 

التسهيالت االئتامنية تتناسب مع حجم مدفوعات خدمة الدين املؤجلة. 

سيتم تأجيل املدفوعات عىل رأس املال بشكل منفصل.

لتجنب سلسلة كارثية من التخلف عن السداد ، يجب عىل الحكومات 

والدائنني من القطاع الخاص تقاسم و تخفيف عبء الديون.

وميكن تنفيذ نهجنا برسعة وسيؤدي إىل تلقي جميع الدائنني معاملة 

مامثلة. نحن نقدر أنه ميكن أن يوفر ما يصل إىل 800 مليار دوالر من 

القروض إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. حتى تلك البلدان التي 

أعربت عن مخاوفها بشأن مطالبة الدائنني من القطاع الخاص بتخفيف 

االقرتاح  هذا  أن  ستجد   - ورواندا  وباكستان  بنني  مثل   - الديون  عبء 

يعالج معظم مخاوف دائنيها. واألكرث من ذلك ، أن الخطة متنح الدول 

املدينة سلطة الرشوع يف عملية التأجيل وتتطلب من الدائنني االنسحاب 

بدالً من املشاركة ، وبالتايل حل مشكلة العمل الجامعي.

ماذا يحدث إذا قرر بعض الدائنني الصمود والتقايض بشأن املدفوعات 

الفائتة؟ هذا غري مرجح ، ألن مطالبات أي دائن فردي ستكون صغرية - 

بضع دفعات فائدة - ورمبا ال تستحق التقايض. عالوة عىل ذلك ، فإن أي 

دائن حاول استخدام فشل الدولة يف الدفع لطلب السداد الفوري للديون 

بأكملها سيؤدي فقط إىل دفع البالد إىل أزمة ديون ال رجعة فيها - وهو 

األمر الذي كان بإمكان الدولة ودائنيها تجنبه. ولعل األهم من ذلك أنه 

من غري املرجح أن يواجه الدائنون سلطة قضائية متعاطفة يف أي والية 

الواليات  بعض  يف  االقتصادية.  وتداعياته  كورونا  فريوس  دمرها  قضائية 

القضائية ، عقيدة القانون الدويل للرضورة ميكن التذرع به لتربير تعليق 

مؤقت لخدمة الدين. ويسمح هذا املبدأ للدول التي تواجه أوضاًعا قاسية 

باإلنفاق عىل الرفاهية العامة والصحة بدالً من خدمة ديونها.

الدائنون  البلدان األكرث فقرا ، ميتلك  قد يكون األسوأ مل يأت بعد. يف 

الخاصون عرشة باملائة فقط من الديون السيادية. وعىل النقيض من ذلك 

، ميتلك القطاع الخاص يف كثري من البلدان املتوسطة الدخل أكرث من 80 

يف املائة. 

ديون  تأجيل  ترددهم يف  بالفعل عن  التجاريون  الدائنون  أعرب  وقد 

أفقر البلدان. وسيكون من الخطأ - الفادح - السامح لها بالركوب بحرية 

عندما تأيت البلدان ذات الدخل املتوسط لالتصال يف غضون بضعة أشهر.
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ــر مؤسســتك 
ّ

كيــف تحض
لعالــم مــا بعــد كورونــا؟

الرابط

المصدر

كتب: كارستن لند بيدرسن وتوماس 
https://bit.ly/3eyJpOv

العامل تحديات  التنفيذيون يف جميع أنحاء  الناجمة عن جائحة فريوس كورونا، يواجه املسؤولون  الحادة  إىل جانب األزمة الصحية واإلنسانية 

هائلة فيا يخص قطاع األعال، وعىل رأس هذه التحديات انهيار الطلب عىل املنتجات، والتعديالت الجذرية يف القواعد التنظيمية، وتعطل سلسلة 

التوريد، والبطالة، والركود االقتصادي، وتزايد الغموض. ويحتاج الجانب االقتصادي إىل سبل للتعايف، شأنه شأن الجوانب الصحية واإلنسانية لألزمة. 

تجدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن االستجابات التي تحاول وضع حلول خاصة بغرض محدد لن يُكَتب لها النجاح، بل يجب عىل املؤسسات منذ هذه 

اللحظة وضع األساس الذي يؤهلها للتعايف.

املحاور  اسرتاتيجية  بوضعه  مينتزبريغ  هرني  اإلداري  املنظّر  اشتهر 

الخمسة: الخطة، الحيلة، النمط، املركز، التصور. وقد قمنا بإدخال بعض 

ذات  اسرتاتيجيتنا  مع  يتناسب  بحيث  املقرتح  إطاره  عىل  التعديالت 

الجاهزية.  املشاريع،  التصور،  الخطة،  املركز،  التالية:  الخمسة  املحاور 

النهوض مجدداً  التالية إلرشادك خالل رحلة  وميكنك االستعانة باألسئلة 

بعد األزمة.

1.  ما هو املركز الذي ميكنك بلوغه يف أثناء الجائحة وبعدها؟

مركز  فهم  من  بد  فال  ذكية،  اسرتاتيجية  قــرارات  اتخاذ  أردت  إذا 

وما  السوق،  يف  أنت  من  بها.  تعمل  التي  العامة  البيئة  يف  مؤسستك 

الدور الذي تؤديه يف املنظومة املحركة للبيئة التي تعمل بها، ومن هم 

منافسوك الرئيسيون؟ يجب أن تفهم أيضاً وجهتك. هل تستطيع إغالق 

عليها  يطرأ  أن  دون  الجائحة  بعد  فتحها  وإعادة  التشغيلية  عملياتك 

هل تغيري ملموس؟ هل ميكنك استعادة األرض املفقودة؟ 

األزمة  من  الخروج  تستطيع  أم  لإلفالس،  ستتعرض 

كرشكة رائدة يف السوق غذتها التطورات خالل فرتة 

اإلغالق؟

تتساءل  التي  الرشكات  العديد من  نسمع عن 

السفر  كرشكات  الجائحة،  بعد  جــدواهــا  عن 

عن  أيضاً  نسمع  الفعاليات.  وتنظيم  والضيافة 

ارتفاع  بسبب  النمو  معدالت  فيها  تتسارع  رشكات 

بتجهيز  املختصة  كالرشكات  عروضها،  عىل  الطلب 

املدعومة  والتعاون  التواصل  وأدوات  املنزلية  املكاتب 

لهذه  ونظراً  للمنازل،  الطلبات  توصيل  وخدمات  باإلنرتنت 

العوامل، ستختلف قدرة الرشكات عىل التحمل. ويجب أن 

تتخذ الخطوات الالزمة من اآلن لتحديد مركزك املحتمل 

عندما تخف حدة الوباء.

2. ما هي خطتك للنهوض مجدداً؟

الخطة عبارة عن سلسلة إجراءات تحدد الطريق الذي يجب أن تسلكه 

للوصول إىل املركز الذي تأمل بلوغه. يجب أن توضح الخطة كل ما يجب 

عليك القيام به اليوم لتحقيق أهدافك غداً. والسؤال الذي يطرح نفسه 

يف السياق الحايل هو: ما الذي يجب عليك فعله لتجاوز األزمة وعودة 

رشكتك من حيث انتهت؟

لن يؤدي عدم وجود خطة سوى إىل تفاقم االرتباك يف موقف مربك 

أصالً، لذا يجدر بك التفكري يف املسألة من منظور أوسع وأعمق والنظر إىل 

املستقبل نظرة بعيدة عند تحديد الخطوات التي تنوي اتخاذها.

3. كيف ستتغري ثقافتك وهويتك؟

التصور هو الطريقة التي ترى بها املؤسسة العامل ونفسها، ومن املرجح 

تؤدي  قد  للجائحة.  نتيجة  ملحوظاً  تغرياً  وهويتك  ثقافتك  تشهد  أن 

لتحمل  بينهم  فيام  التعاون  روح  وتحفيز  الناس  شمل  مل  إىل  األزمات 

تبعاتها، لكنها قد تؤدي أيضاً إىل متزق العالقات بني األفراد وفقدان 

أسايس.  بشكل  أنفسهم  عىل  واالنكفاء  البعض  ببعضهم  الثقة 

ومن هنا تأيت أهمية التفكري يف كيفية تطور تصورك. ما مدى 

هل  األزمة؟  مع  للتعامل  ثقافياً  مؤسستك  جاهزية 

سيؤدي استمرار الوضع عىل ما هو عليه إىل إذكاء 

روح التعاون بني موظفيك أم متزيق العالقات فيام 

مختلف  بشكل  املؤسسة  سريون  هل  بينهم؟ 

مبا  إجاباتك  تقطع  ــة؟  األزم تنتهي  عندما 

ميكنك تحقيقه عندما تنتهي الجائحة.
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4. ما املشاريع الجديدة التي يجب عليك إطالقها وتشغيلها 
وتنسيقها؟

ال بد وأن إجاباتك عن األسئلة السابقة أوحت لك بعدد من املشاريع 

ملعالجة املشاكل املرتبطة بفريوس كورونا، إال أن التحدي األسايس يكمن 

وحسن  املؤسسة  مستقبل  ستحمي  التي  املبادرات  أولويات  تحديد  يف 

املوارد  عىل  كلها  تعتمد  التي  املشاريع  من  كثري  طرح  احذر  تنظيمها. 

الحيوية ذاتها، والتي قد تكون أفراداً معينني مثل كبار املدراء، أو أقسام 

محددة مثل قسم تقنية املعلومات. فإذا طرحت مبادرات جديدة بصورة 

قدرتك  تؤخر  املوارد  عىل  حرب  يف  نفسك  تقحم  فقد  الالزم،  من  أكرث 

االسرتاتيجية عىل االستجابة أو تعطلها.

5. ما مدى جاهزيتك لتنفيذ خططك ومشاريعك؟

مستعد  أنت  مؤسستك. هل  جاهزية  مدى  تقييم  أخرياً  عليك  يتعني 

ومؤهل إلنجاز املشاريع التي حددتها، السيام إذا تحولت معظم مؤسستك 

إىل العمل عن بعد؟ نالحظ وجود اختالفات ملموسة من حيث الجاهزية 

الوطني،  الفردي والجامعي واملؤسيس، بل وعىل املستوى  عىل املستوى 

إذ تتباين املوارد املتاحة، إىل جانب رسعة وجودة عمليات صناعة القرار، 

تبايناً كبرياً، وسيحدد هذا التباين من يستطيع تحقيق النجاح ومن يعجز 

عنه.

وقد أعددنا ورقة عمل حول األسئلة االسرتاتيجية الخمسة، وباستخدامها 

ميكنك رسم تحركاتك الحالية واملستقبلية، واعلم أن املستهلكني لن ينسوا 

سلعة  نقص  مثالً، الستغالل  األسعار،  رفعت  فإذا  األزمة.  إبان  فعلك  رد 

معينة، فقد يكون لذلك أثر سلبي كبري عىل عالقاتك بعمالئك يف املستقبل.

كان لفريوس كورونا آثار غري مسبوقة عىل العامل، واألسوأ مل يأت بعد، 

اإلجراءات  باتخاذ  الغد  قبل  اليوم  تسارع  أن  الرشكات  عىل  يجب  لذا 

الالزمة إذا أرادت النهوض مجدداً يف املستقبل، وبهذه الطريقة سيتمكن 

العامل ككل من التعايف، ونأمل أن يغدو أكرث قدرة عىل التحمل خالل هذه 

العملية.
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مهارات تتعلمها من 
الـ »فريالنسرز « لتصبح 

ا في وظيفتك
ً
رقًما صعب

الرابط

المصدر

https://bit.ly/2UidObYكتب: جون بويتنوت

أظهرت دراسة أجرتها رشكة »Upwork« )وهي منصة للعمل عن بعد( أن املستقلني أكرث التزاًما بتطوير مهاراتهم الحالّية وتعلم مهارات جديدة، 

وأكرث استباقية بشكل عام يف الحفاظ عىل دقة وتنافسية مهاراتهم أكرث من املوظفني التقليديني.

وخالل األزمة الحاليّة كان عىل املستقلني يف كل مكان أن يكونوا أكرث 

رائد  والعثور عىل عمالء جدد، وميكن ألي  للحفاظ عىل عمالئهم  ذكاًء 

أعامل أن يتعلم الكثري من هؤالء املستقلني رسيعي الحركة، إليكم بعض 

ما ميكن تعلمه.

مجموعة  بشأن  إسرتاتيجي  بشكل  فكر 

مهاراتك وما ترغب يف تطويره

ال ميتلك املستقلون الوقت أو يستطيعون 

تحمل التكلفة املالية التي يتطلبها االنخراط 

اإلنرتنت  عىل  املستمر  التعليم  فرص  يف 

الوقت، فهم بحاجة ألن يكونوا  خالل هذا 

وكيف  أين  بشأن  وإسرتاتيجيني  انتقائيني 

مهارات  وراء  السعي  يف  األخرى  ومواردهم  محدودة  ساعات  يقضون 

جديدة أو تطوير ما لديهم.

ميكنك أن تتبع خطى املستقلني يف تحديد بعض الوقت للتفكري بشكل 

حاسم بشأن مهاراتك الحاليّة والتعرف عىل الفجوات املوجودة بها، هل 

تعرضت مؤخرًا ملوقف جعلك تفكر بأنك بحاجة لتطوير مهارة ما؟ هل 

اضطررت بشكل مستمر لتفويض مشاريع أو مهام معينة لشخص آخر 

ألن قدراتك الحاليّة ليست كافية؟

بالطريقة نفسها، فكر يف األشياء التي تحب أن تفعلها لكنك مل تقم بها 

مؤخرًا، عندما يتعلق األمر مبهارات العمل فنحن كبرش منيل دامئًا إىل فقدان 

عىل  فالحصول  لذا  كثريًا،  نستخدمه  ال  ما 

دورة تجديد قد يكون مفيًدا خاصة عندما 

يتعلق األمر باملهارات املتعلقة بالتكنولوجيا، 

حيث متيل التطويرات املتكررة إىل أن تصبح 

الطرق القدمية مهجورة.

مبجرد أن تتعرف عىل الفجوات املوجودة 

الفجوات  تلك  يف مهاراتك، ضع خطة مللء 

املذكورة  الطرق  من  مزيج  أي  باستخدام 

كنت  إذا  وذاتية  تكلفة  أقل  تعلم  فرص  عن  ابحث  اإلمكان  وعند  هنا، 

تشعر بالقلق إزاء إدارة الوقت والتكلفة.

استفد من األدوات الرقمية

املستقلني  فإن  هارفرد،  بجامعة  األعامل  كلية  أجرتها  لدراسة  وفًقا 

التعليم  احتياجات  أجل  من  كامل  بشكل  الرقمية  األدوات  يستغلون 

ألن  منطقيًا  األمر  يبدو  التقليديني،  املوظفني  من  أكرث  واملستمر  املهني 

تميل املنصات الرقمية إلى 
تسهيل التعلم عند عدم 

الحاجة إلى العمل يف 
جداول دراسية

| العدد اخلامس يونيو 942020

استشارات إدارية



املنصات الرقمية متيل إىل تسهيل عملية التعلم خاصة عند عدم الحاجة 

إىل العمل يف جداول دراسية أو السفر إىل مكان الدراسة.

تكلفة  أقل  الرقمي  التعلم  شبكات  تكون  ما  عادة  ذلك،  من  األكرث 

القلق  دون  فضولك  إشباع  باستطاعتك  أنه  يعني  مام  مجانية،  أو حتى 

مثل  اإللكرتونية  املواقع  أو  الهاتف  تطبيقات  استخدم  التكلفة،  بشأن 

صقل  أو  جديدة  اهتاممات  الكتشاف   »Udemy»و  »Skillshare«

معلوماتك عن التطورات الجديدة للمهارات التي متتلكها بالفعل.

لبعض  أنه  اعتبارك  يف  ضع  ذلك  ومع 

األغراض املهنية قد تكون بحاجة إىل دورة 

أن  تأكد  الحالة،  تلك  يف  رسمية،  بشهادة 

الربنامج اإللكرتوين الذي سجلت فيه يتضمن 

االعتامد األكادميي املناسب، تحقق أيًضا من 

كبرية  دورات  أي  أو   »MOOCs« موقع 

تتم  الفصول  هذه  اإلنرتنت،  عىل  مفتوحة 

الكليات  رعاية  تحت  رقمية  منصات  عىل 

والجامعات، ميكنك الحصول عليهم من أي مكان وبعضها يكون موجًها 

ذاتيًا أو قامئًا عىل التعلم الذايت.

استمع إىل املدونات الصوتية

هناك مئات اآلالف من املدونات الصوتية املتاحة عىل عرشات املنصات 

معلومات  عىل  للحصول  ممتازًا  مصدًرا  تكون  أن  ميكن  التي  املختلفة 

مفيدة  جديدة  صوتية  مدونة  عىل  العثور  مخيًفا  يكون  قد  جديدة، 

وتستحق االهتامم، لذا ميكنك أن تبدأ بقامئة منسقة جاهزة للمدونات 

الصوتية التعليمية وتجربة حلقة أو اثنني من أي عنوان يثري اهتاممك.

ترغب  معينة  مبهارة  أو  مبجالك  املتعلقة  الصوتية  املدونات  اكتشف 

يف تطويرها، تتضمن معظم تطبيقات املدونات الصوتية خصائص بحث 

قوية سستساعدك عىل تحديد العرض املناسب الحتياجاتك.

استخدم مرشوعات العمل كبيئة تعلم

يخترب املستقلون أنفسهم بالعمل يف مشاريع قد تكون خارج منطقة 

راحتهم قلياًل بهدف متابعة فرص التعلم أو كفرصة لصقل مهارات جديدة، 

بالطبع تحتاج دامئًا ألن تكون متأكًدا بشأن امتالكك للدعم الكايف يف هذا 

املرشوع الذي يقع خارج سيطرتك قلياًل حتى ال يعاين العمل أو العميل 

نتيجة قلة خربتك، ابحث عن معلم أو زميل إلرشادك يف كل مرشوع عىل 

بحاجة إلرشاف  أنك  تعتقد  كنت  إذا  حدة 

قريب.

اقرأ أكرث

تعد الكتب التي تضم موضوعات تتعلق 

مبجالك أو باملهارات املرتبطة بعملك )مثل 

بشكل  العمل  عن  أو  الذاكرة(  أو  التعلم 

الحفاظ  يف  تساعدك  عظيمة  طريقة  عام، 

عىل دقة وحدة مهاراتك، إنها حل مثايل إذا كنت تفضل التعلم بالرسعة 

املناسبة لك وبشكل منعزل.

إذا مل تكن تفضل القراءة املادية ميكنك استخدام موقع »Audible« أو 

غريه من مواقع الكتب الصوتية لسامع الكتب من القادة يف مجالك بينام 

متارس الرياضة أو تؤدي عماًل منزليًا أو يف أثناء ركوبك وسائل املواصالت 

وغريهم، أظهرت إحدى الدراسات أن االستامع للكتب يوفر نفس التجربة 

العاطفية والفكرية التي تثريها القراءة من الكتاب نفسه.

ليك تبقى يف موضع املنافسة يجب أن تعطي األولوية ملهاراتك وتواكب 

عىل  سيساعدك  املستقل  عقلية  تبني  إن  مجالك،  يف  الحاليّة  التطورات 

وطاقتك، سواء  لوقتك  املبدع  االستخدام  الذهن من خالل  ثاقب  البقاء 

كنت مبفردك أم كجزء من بيئة صفية أكرث تنظياًم.

يختبر املستقلون أنفسهم 
بالعمل يف مشاريع قد 

تكون خارج منطقة 
راحتهم قليًل
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كتاب الجغرافيا العسكرية الحديثة
تأليف فرانسيس جالجانو & إيوجين بالكا وآخرون

عرض وتقديم: محمود المنيرعدد الصفحات: 593 

الناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية الطبعة األولى 2014م

أظهرت دراسة أجرتها رشكة »Upwork« )وهي منصة للعمل عن بعد( أن املستقلني أكرث التزاًما بتطوير مهاراتهم الحالّية وتعلم مهارات جديدة، 

وأكرث استباقية بشكل عام يف الحفاظ عىل دقة وتنافسية مهاراتهم أكرث من املوظفني التقليديني.

هذا الكتاب 

بدء  منذ  العسكرية  العمليات  لدعم  الجغرافية  املعلومات  تستخدم 

الجغرافيا  بني  وأساسية  واضحة  عالقة  وجود  بسبب  وذلك  التاريخ، 

بيئات عملياتية  تجري يف  العسكرية  فالعمليات  العسكرية.  والعمليات 

مختلفة كاألدغال والصحارى واملحيطات واملدن. كام تجري يف سياقات 

عملياتية مختلفة مثل العمليات القتالية وعمليات حفظ السامل واإلغاثة 

من الكوارث واإلجراءات املدنية.

الجغرافيا  حقل  تحديد  باإلمكان  أصبح  عرش  التاسع  القرن  ومنذ 

العسكرية بوصفها فرعاً معرفياً مميزاً. ومع تطور الحرب وتعقدها من 

خالل حربني عامليتني، وعدد كربي من الرصاعات الصغرية، والنمو

االستقرار  تحقيق  عمليات  وتكاثر  العسكرية،  التكنولوجيا  يف  الكربي 

والدعم، والحرب العاملية الحالية عىل اإلرهاب، أصبح من املستحيل عىل 

الدقيقة  الجغرافية  املعلومات  إىل  املتزايدة  الحاجة  يلبي  أن  قائد واحد 

العسكرية ونطاقها  الجغرافيا  بتاريخ  الكتاب  املناسب. يعرِّف  الوقت  يف 

وآخر تطوراتها وطبيعة التحليالت الجغرافية ونطاقها، باإلضافة إىل الطرق 

الشائعة التي يتبعها املختصون يف الجغرافيا. ويركز عىل تطور هذا الفرع 

املعريف يف الواليات املتحدة األمريكية.

اإلقليمي  االستقرار  يف  رئيسياً  عاماًل  حالياً  البيئية  القضايا  تشكل 

استخدام  خاللها  من  ميكن  عملية  البيئي  األمن  أن  ثبت  فقد  واألمن؛ 

البيئية للمساهمة يف تحقيق أهداف األمن القومي، سواء يف  املشكالت 

يوليو 2014/9/13 الحد من التوترات بشأن القضايا البيئية أو باستخدام 

املشكالت البيئية الشائعة كإجراءات لبناء الثقة والتوفيق بني الدول التي 

قد يكون لديها أسباب أخرى للتوتر.

آثار  لها  يكون  أن  ميكن  الطبيعية  البيئة  يف  الحاصلة  التغرييات  إن 

معدل  يف  امللحوظة  فالزيادات  عميقة.  واقتصادية  وسياسية  اجتامعية 

درجات حرارة الهواء واملحيطات حول العامل وذوبان الجليد والثلوج

عرض كتاب
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عىل نطاق واسع وارتفاع منسوب مياه البحار عاملياً تشكل أدلة عىل 

يف  يسهم  أن  ميكن  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع  إن  العاملي.  املناخ  تغري 

فتح القارة القطبية الشاملية أمام املزيد من عمليات التنقيب عن النفط 

والغاز الطبيعي.

ويناقش الكتاب أيضاً مسألة األرايض العسكرية، والتي تشمل املنشآت 

والقواعد،  واملحطات،  واملعسكرات،  الحصون،واملخافر،  مثل  العسكرية 

واملستودعات، واملالحق، واملراكز، وميادين التدريب، وغريها.

ويناقش الكتاب األثر العميق الذي ميكن أن يخلفه املرض عىل القوة 

العسكرية. فلجميع األمراض أسبابها املحددة التي ميكن وصفها باستخدام 

معيار جغرايف طبيعي أسايس. ولذلك، يجب إيالء اهتامم

لتحديد مخاطر األمراض املحتملة، وبالتايل حامية الجنود من التقاط 

األمراض من خالل اتخاذ مجموعة واسعة من التدابري الوقائية. ويقدم 

الكتاب تحلياًل جغرافياً للعراق ول »عملية حرية العراق«.

ويؤكد املؤلف أن محاكاة األماكن رضورية لتدريب القوات العسكرية، 

للقوات  تدريبية  مكانية  نظائر  لتوفري  املتحدة  الواليات  تسعى  إذ 

األمريكية تحايك البيئات املختلفة يف العامل. ويعترب هذا أمراً مهامً ألنه من 

املتوقع نرش القوات األمريكية يف أي مكان يف العامل. لذا يتعني عىل وزارة 

الدفاع تحديد أماكن تكون مبنزلة نسخ متامثلة لبيئات عمليات عسكرية 

عديدة من أجل احتامل تدريب وحدات بشكل صحيح واختبار معدات 

ملواجهة تحديات تلك البيئات.كام أن عوامل الرياح، وبخاصة حمل الغبار 

ونقله، تؤثر بشكل كربي يف العمليات العسكرية يف املناطق القاحلة. وعرب 

العمليات  الرتابية تشكل عائقاً، والسيام خالل  العواصف  التاريخ، كانت 

الصحراوية.

إن الجغرايف العسكري له دور يف االستعداد للكوارث والتعامل معها 

عىل نطاق واسع، وذلك بدمج املوارد العسكرية يف عمليات مساعدات 

الطبيعية  األخطار  جغرافية  فهم  إىل  السيناريو  هذا  ويستند  إنسانية. 

العملية  العاملية  والخربة  الكارثة  وقوع  مكان  وفهم  الثانوية،  وآثارها 

تكرار  أن  حني  ويف  كربي.  لخطر  االستجابة  وتنفيذ  للتخطيط  الحقيقية 

التدرب عىل الخطط واسعة النطاق مكلفة من حيث الوقت واملال، ميكن 

للمخططني استخدام التدريبات عىل مناذج مصغرة أو عىل الخرائط أو 

أنفسهم وأفعال اآلخرين، من  للسامح لجميع املشاركني برؤية  املحاكاة 

أجل تنسيق النشاطات وعدم تضاربها يف الزمان واملكان.

ويحلل الكتاب يف نهايته تحديني عامليني يتمثل أحدهام يف تنامي قوة 

الصني العسكرية عىل املستوى العاملي، بعد أن نجحت بتكريس نفسها 

قوة اقتصادية مؤثرة. أما التحدي الثاين فهو ظهور املنطقة غري املحكومة 

التي ال تخضع لسلطة دولة، مثل غرب باكستان وعودة طالبان والقاعدة 

إليها.
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