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ملخص تنفيذي ملوضوعات العدد الثاني

يقدم هذا العدد عدة قضايا رئيسة تتناول 10 أبواب جاءت عىل النحو التايل: 

1 - أحوال العامل: ويعرض هذا املوضوع ألحداث رمبا فاتتك.. ماذا يجري يف العامل بعيداً 

عن »كورونا«؛ حيث يعطي ملخصاً رسيعاً للتطورات األخرى يف العامل، ومنها: 

الصواريخ أطلقتها  العراق، حيث أصاب وابل من  التصادم بني أمريكا وإيران مجدداً يف   -

مليشيا شيعية موالية إليران قاعدة عسكرية يف العراق. 

- فرنسا عقدت الجولة األوىل من االنتخابات؛ إذ ذهب أقل من %50 من الناخبني وأظهرت 

أداًء قوياً ألحزاب الوسط والخرض. 

- بيني غانتس يحصل عىل تفويض لتشكيل الحكومة اإلرسائيلية. 

- تم توقيع اتفاق هش لوقف إطالق النار بني روسيا وتركيا يف إدلب.

- ظهور وباء آخر يف أفريقيا عرب أرساب من مئات املليارات من الجراد.

للرشق  واشنطن  معهد  يف  باركر  لتوماس  مقااًل  امللف  هذا  ويناقش  الساعة:  قضايا   -  2

األدىن بعنوان »إيران واالنتخابات األمريكية: فرصة للتدخل«، ويطرح سؤااًل مهاًم وهو: هل 

ستحاول إيران التأثري عىل االنتخابات األمريكية املرتقبة يف نوفمرب 2020م؟ ويرضب أمثلة 

ملحاولة بعض الدول التأثري يف انتخابات دولة ما، ويتطرق لألسباب التي تدعو إيران لتوخي 

الحذر، والخيارات املتاحة أمامها، ويتوقع الكاتب استمرار الهجامت ضد األهداف األمريكية 

يف العراق إىل حني إجراء االنتخابات. 

كام يعرض امللف مقااًل يوضح كيف أساء ترمب أزمة فريوس »كورونا«، للكاتب ديفيد 

رمينك يف مجلة »نيويورك تاميز«، حيث يرى الكاتب أن ترمب أهدر املورد األكرث قيمة يف 

الجائحة وهو الزمن، وأن إدارته كانت أكرث اهتامماً بإشعال الحرائق من االستثامر يف الوقاية 

من الحرائق أو احتوائها، فلقد كانت حريصة عىل تفكيك »الدولة اإلدارية« إللغاء مجموعة 

كبرية من االتفاقات الدولية )وال سيام اتفاقية املناخ يف باريس، واالتفاق النووي مع إيران(، 

وتقليل اإلنفاق عىل العلوم والصحة والبيئة واالستعداد للطوارئ.
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3 - تحليل سيايس: يف هذا امللف يضم العدد 3 قضايا رئيسة بالتحليل، وهي: 

أ- أزمة الالجئني يف منطقة البحر األبيض املتوسط وبقية أنحاء العامل. 

ب- التصعيد األمرييك اإليراين يف عرص »كورونا«.

جـ- الجيش األمرييك يستعد لواقع جديد يف الرشق األوسط.

األبيض  البحر  منطقة  يف  الالجئني  أزمة  كونج  تشان  الكاتب  يناقش  األول،  املوضوع  يف 

املتوسط وبقية أنحاء العامل، مؤكداً أنه ميكن النظر إىل أوروبا عىل أنها امتداد للبحر األبيض 

املتوسط تم جلبه إىل الحياة من خالل تقدمها التكنولوجي وثقافتها، وهي جزء من حضارة 

البحر األبيض املتوسط، وستعترب دامئاً استمراراً لها، ويشري إىل أن البحر األبيض املتوسط يعاين 

يف الوقت الحارض من مشكلة نقص هائل يف مخزوناته السمكية، ومن املعروف للجميع أن 

العامل يعاين حالياً من أزمة الجئني، وأن تضاؤل األرصدة السمكية هو السبب يف ذلك. 

أما املقال التحلييل الثاين الذي جاء بعنوان »التصعيد األمرييك اإليراين يف عرص كورونا« الذي 

نرش بواسطة معهد بحوث السياسة الخارجية )FPRI(، وحرره الكاتب أفشون أوستوفار، 

يستعرض الكاتب كيف أن إيران والعراق يعيشان أزمة بسبب »كورونا«، ويف الوقت نفسه 

يتساءل: ملاذا تصّعد إيران ووكالؤها مع الواليات املتحدة اآلن؟ ويطرح عدد من االحتامالت 

لإلجابة عن هذا السؤال، ومنها أن إيران قد تكون تراهن عىل أن رصاعاً قصرياً مع الواليات 

املتحدة ميكن أن يحفز الدعم العام يف الداخل و/ أو يرصف انتباه الداخل عن سوء التعامل 

مع تفيش »كورونا« )كوفيد19-(، ويقدم الكاتب العديد من االحتامالت والتفسريات لفهم 

استمرار هذا التصعيد يف مثل هذه الظروف. 

أما املقال الثالث الذي نرش يف صحيفة »واشنطن بوست« جاء بعنوان »الجيش األمرييك 

يستعد لواقع جديد يف الرشق األوسط«، وكيف أن أمريكا تخىش انتقاماً مميتاً بعد مقتل 

قاسم سليامين، وتستعرض كاتبة التقرير مييس رايان االستعدادات األمريكية لهجوم هكذا، 

حيث تظهر إسرتاتيجية الردع هذه قبالة شبه الجزيرة العربية، حيث يوجد أكرث من 4 آالف 

بحار وعنرص مارينز، وطائرات »هارير«، وطائرات الهبوط العمالقة، من بني األصول البحرية 

الجاهزة ألي تصعيد مفاجئ، وكيف أن األذرع اإليرانية تؤرق األمريكيني. 

التي أحدثها وسيحدثها فريوس  التوابع والتداعيات  4 - تحوالت دولية: يرى البعض أن 

»كورونا«  يوفر  كيف  وهو:  األهم  السؤال  ليطرح  بكثري،  نتوقع  مام  أسوأ  عاملياً  »كورونا« 
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فرصة للتصعيد العسكري حول العامل؟ وهذا ما يرشحه الكاتب توماس أيب حنا يف صحيفة 

»سرتاتفور«، حيث يشري إىل أنه رغم استيالء »كورونا« عىل املزيد من الوقت واملال واالهتامم 

يف العامل، فإن العامل يشهد تسلط أحدث موجة من العنف يف »كشمري«، بني الهند وباكستان، 

الضوء عىل إمكانية ترصف الدول بقوة أكرب الستغالل انشغال العامل.

5 - دراسات إسرتاتيجية: حيث نقدم يف هذا امللف لبحث يدعي أن ما يقرب من %40من 

لـبحث من مؤسسة »فرييسك  دول العامل ستشهد اضطرابات مدنية يف عام 2020م، وفقاً 

مابليكروفت«، ومن النقاط الرئيسة التي ساقها هذا البحث كذلك: 

- تعترب مخاطر رد الفعل العكيس من قبل قوات األمن عالية يف دول مثل روسيا واململكة 

العربية السعودية والصني.

- ستتعرض الرشكات لضغوط متزايدة لتجنب التورط يف هذا »الوضع الطبيعي الجديد«.

6 - أزمات دولية: ويناقش هذا امللف أزمة هبوط أسعار النفط، والتداعيات عىل حلف 

األمنية  بأبعادها  للعواقب  ويفند  النفط،  سعر  يف  االنهيار  وراء  األسباب  ويذكر  »الناتو«، 

وآثارها عىل استقرار البلدان املنتجة للنفط، ويتحدث عن التحالفات الجديدة واحتامالت 

حدوث تحوالت جغرافية سياسية نتيجة لهذه التحالفات، مثل: التحالف بني روسيا وإيران، 

وكذلك الصني وإيران، ويعرض آلثار هذه التحالفات عىل دول حلف »الناتو«. 

أما امللف اآلخر فيجيب عن سؤال: هل يشهد عام 2020م أزمة اقتصادية عاملية؟ ويرجح 

التي  القيود  ستصبح  حيث  هكذا،  أزمة  حدوث  والتوقعات  املؤرشات  من  للعديد  وفقاً 

يواجهها صانعو السياسة أصعب عندما تتحول الدورة االقتصادية يف النهاية ويلوح الركود يف 

األفق، ويسوق الكاتب بعض الحلول التي يقدمها الخرباء لالستعداد ملواجهة األزمة، حيث 

إن الرشكات بحاجة إىل االستعداد إلدارة برامج الرصف األجنبي والتحوط الخاصة بها بفعالية 

وسط احتامل تخفيض قيمة العملة، وغريها من اإلجراءات. 

7 - قضايا الرشق األوسط: يف هذا املقال التحلييل الذي يحمل عنوان »كورونا«.. فرص 

القليل  ضائعة ودروس غري مستفادة للرشق األوسط«، يؤكد جميس م. دوريس أن هناك 

من الدالئل عىل حكام الرشق األوسط يتعلمون من دروس تأثري فريوس »كورونا« املدمر، 

وال يوجد هناك أي اقرتاح بأنهم عىل استعداد للنظر إىل الوباء عىل أنه فرصة للتفاوض عىل 

عقود اجتامعية جديدة يف الوقت الذي أوقف فيه الفريوس مؤقتاً االحتجاجات الجامهريية 

املناهضة للحكومة يف مختلف البلدان واستمرار السخط يف الغليان يف بلدان أخرى، ويرضب 
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مثااًل لذلك بإيران وتعاملها مع أزمة »كورونا«. 

8 - استرشاف: يف امللف الثامن من ملفات هذا العدد نجد هذا املوضوع الذي جاء بعنوان 

»فالدميري بوتني رئيساً حتى عام 2036م«، حيث كان املفرتض أن يتنحى بوتني عن منصبه 

يف عام 2024م، ويبدو هذا قد أصبح اآلن بعيد االحتامل، ويعرض يف هذا املقال االسترشايف 

الكاتب أليك لون ما يؤكد وجهة نظره قائاًل: وفقاً الستطالعات الرأي األخرية، فإن %27 من 

الروس يريدون أن يبقى بوتني رئيساً حتى بعد عام 2024م، ويريد %33 منهم أن يكون 

بوتني يف أعىل منصب لصنع القرار. 

9 - تخطيط إسرتاتيجي: يف هذا امللف نرتجم ملقال يعرض أهم 4 خطوات متيز التخطيط 

اإلسرتاتيجي الحكومي عايل التأثري، ويتناول أهمية بناء عملية التخطيط التي تؤدي إىل التأثري 

لتحسني سجل التخطيط اإلسرتاتيجي وكذلك التنفيذ، يجب عىل قادة الحكومة الرتكيز عىل 

الخطوات التي تستفيد من 4 مجاالت حاسمة: الثقافة، والغرض، ومنوذج التشغيل، والتنفيذ.

10 - إدارة وأعامل: يف امللف األخري من املجلة يقدم العدد لرواد اإلدارة ورجال األعامل 

مقالني؛ األول: يقدم 5 عنارص أساسية يجب أن تتوفر للمرشوع الناجح، وهي توفر راٍع ملتزم 

للمرشوع، ووضوح أهداف ونطاق املرشوع، ووجود مدير مرشوع جيد، وتفاعل أصحاب 

املصلحة، وأخرياً تفاين وإخالص فريق العمل. 

ويف املقال األخري الذي نرشته مجلة »فوربس« يقدم نصائح ملوازنة العمل عن ُبعد عندما 

تكون أرستك باملنزل، كوضع خطة لكيفية التعامل مع عدد املهام القادمة التي ال ُتحىص، 

ستحتاج  التي  والعقبات  والتزاماتك  ظروفك  بشأن  والزمالء  العمل  صاحب  مع  والصدق 

إلدارتها، مع تأكيد األولويات ومواعيد تسليم العمل، وتحسني القدرة عىل التحمل، وتغيري 

بعض العادات املنزلية، والتواصل الدائم مع فريق العمل. 

ملخص تنفيذي
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أحوال العالم 

أمريكا وإيران تتصادمان مرة أخرى يف العراق

تتصاعد األعامل العدائية بعد أشهر من اغتيال 

الجرنال قاسم سليامين. ففي يوم األربعاء املايض، 

ميليشيا  أطلقتها  الصواريخ  من  واب��ل  أص��اب 

العراق؛  يف  قاعدة عسكري  إليران  موالية  شيعية 

بريطاين  وجندي  أمريكيني  مقتل  عن  أسفر  مام 

يوم  املتحدة  الواليات  وردت  هناك.  متمركزون 

الجمعة برضبات جوية استهدفت مواقع مرتبطة 

مبيليشيا كتائب »حزب الله« العراقي. وقتل ما ال 

يقل عن خمسة من أفراد قوات األمن العراقية يف 

الرضبات؛ مام أثار غضب السلطات يف بغداد مرة 

أخرى بسبب »انتهاك السيادة الوطنية« السافر.

الحكومة  أصدرته  الذي  البيان  إىل  ثارور  أشار 

العراقية يوم السبت، وحذرت فيه من مثل هذا 

العمل األمرييك األحادي ضد امليليشيات املرتبطة 

بإيران. وجاء يف البيان: »إن تحركات هذه لن تحد 

قدرة  وتضعف  ستغذيها  بل  األعامل،  هذه  من 

املزيد  وتوقع  األمن،  توفري  عىل  العراقية  الدولة 

الخسائر للعراقيني«. وكررت مطالب برملانية  من 

عراقية برحيل القوات األمريكية من البالد. وهذا 

بشأن  الربملان  لقرار  الرسيع  التنفيذ  يستدعي 

قضية انسحاب التحالف الدويل.

تكن  مل  األمريكية  الجوية  الرضبات  يبدو  لكن 

وقوات  األمريكية  القوات  واجهت  فقد  رادعة. 

شاميل  التاجي  معسكر  يف  املتمركزة  التحالف 

عطلة  خالل  متجددة  صاروخية  بغداد، هجامت 

خمس  عن  يقل  ال  ما  وقوع  مع  األسبوع،  نهاية 

إصابات.

أحداث ربما فاتتك.. ماذا يجري 
في العالم بعيًدا عن »كورونا«؟

قال إيشان ثارور يف تقرير له يف صحيفة »واشنطن بوست«: إن »بؤرة وباء فريوس »كورونا« 

انتقلت إىل الغرب. إذ ترتفع أعداد املصابني برسعة كبرية عىل جانبي املحيط األطليس، ويتوقع 

مسؤولو الصحة العامة أن األسوأ مل يأت بعد يف أوروبا وأمريكا الشاملية. شهدت إيطاليا يوم األحد 

أعىل معدل وفيات لها عىل مدار 24 ساعة مرتبطة بالفريوس التاجي. وأغلقت أملانيا حدودها مع 

عدد من الدول األوروبية املجاورة. وفرضت فرنسا، وإسبانيا، عمليات إغالق كبرية عىل مدنهام 

وبلداتهام«.

ووسط عدم اليقني والرهبة من هذه اللحظات غري املسبوقة – يوضح ثارور – ميكن أن يُغفر 

لك عدم االهتامم بالتطورات األخرى يف العامل. لذا إليك ملخص رسيع
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فرنسا تعقد الجولة االوىل من االنتخابات املحلية يوم األحد

ظهر اإلقبال ضعيًفا إىل حد ما بسبب املخاوف بشأن فريوس »كورونا« – ينوه ثارور – إذ ذهب أقل من 

%50 من الناخبني إىل صناديق االقرتاع للتصويت لرؤساء البلديات يف البالد. أظهرت النتائج األولية أداًء 

قوًيا ألحزاب يسار الوسط والخرض. ومع ذلك هناك احتامل أن يتم إلغاء الجولة الثانية من التصويت مع 

تشديد تعليامت اإلغالق يف البلد. وقد يبطل هذا نتائج عطلة نهاية هذا األسبوع.

9

بيني جانتس يحصل عىل تفويض لتشكيل الحكومة اإلرسائيلية

أقل  انتخابات يف  التي شهدت ثالث  ثارور –  السياسة يف إرسائيل – يؤكد  إنه أحدث تحول يف دراما 

من عام فشلت يف إسقاط حكومة ائتالفية مستقرة. عندما جرى التصويت قبل أسبوعني، بدا أن رئيس 

أحوال العالم 



الحكومة  برئاسة  سيفوز  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 

األحزاب  من  كتلة  دعم  مع  حتى  ولكن  املقبلة. 

 61 من  أقل  نتنياهو  حصد  والدينية،  اليمينية 

مقعًدا املطلوبة للعودة إىل السلطة.

»واشنطن  صحيفة  من  إج��الش  روث  ذك��رت 

بوست«: »يبدو أن جانتس، الذي فاز حزبه ب�33 

مع  األخرية  األيام  يف  تحالفات  شكل  قد  مقعًدا، 

لألحزاب  املشرتكة  القامئة  متوقعني:  غري  رشيكني 

والحزب  مقعًدا،   15 عىل  حصلت  التي  العربية، 

العلامين القومي اليميني برئاسة أفيجدور ليربمان، 

الذي فاز بسبعة مقاعد.

كبري،  حد  إىل  املتحالفني  أيديولوجيات  تتباين 

لكنهم يشرتكون يف هدف اإلطاحة بنتنياهو وتبني 

قيادة جديدة يف إرسائيل«. واشارت إجالش إىل أن 

ذلك قد ال يكون كافًيا، فام زال أمام جانتس مهمة 

ضخمة.

اتفاق هش لوقف إطالق النار بني روسيا 
وتركيا يف إدلب

لكن من غري املؤكد إىل متى قد يصمد – يقول 

عىل  السوري  النظام  قوات  حرص  مع   – ثارور 

الجيوب  آخر  من  واح��دة  يف  لصالحها  الضغط 

املتمردة املتبقية يف البالد.

كتبت الناشطة السياسية السورية عال الرفاعي 

خالل عطلة نهاية األسبوع قائلة: »الوضع يف إدلب 

مريع. أجرب مليون مدين عىل الفرار من منازلهم يف 

األشهر الثالثة املاضية. وأجربت املخيامت املزدحمة 

العراء، وتعرضوا لطقس  العيش يف  الكثريين عىل 

تجمدوا  األطفال  بعض  أن  لدرجة  القايس  الشتاء 

حتى املوت. والبعض اآلخر يتضور جوًعا«.

الصحافيني يف واشنطن األسبوع  يف اجتامع مع 

املايض، حذر السفري الرتيك لدى الواليات املتحدة 

سوى  متلك  ال  حكومته  أن  من  كيليتش  رسدار 

فريوس  انتشار  من  للتحقق  الوسائل  من  القليل 

»كورونا« بني الالجئني السوريني يف حالة حدوث 

موجات نزوج جديدة عرب الحدود الرتكية.

خطط إلجراء انتخابات جديدة يف مايو 
ببوليفيا

ذلك بعد املغادرة الدراماتيكية للرئيس اليساري 

إيفو موراليس العام املايض. لكن كام شاع مؤخرًا، 

اليمينية  بقيادة جانني شانيز  املؤقت  النظام  فإن 

بالكاد قد أعلن عن تدابري دميقراطية موحدة.

»منذ أن أدت اليمني الدستورية، اعتقلت شانيز 

وقمعت  املعارضني،  مئات  لالشرتاكية  املناهضة 

الصحفيني وخلفت حملة السالم الوطني 31 قتياًل 

ينقل  اإلنسان.  لنشطاء حقوق  وفقًا  األقل«،  عىل 

ثارور عن زمالئه.

وباء آخر يف أفريقيا

األسبوع  املتحدة  لألمم  التابعة  الفاو  حذرت 

من  املليارات  مئات  من  أرساب  أن  من  املايض 

تكافح  األفريقي.  القرن  يف  تظهر  بدأت  الجراد 

يكفي  ما  لتجميع  وكينيا  إثيوبيا  يف  الحكومتان 

األرساب  تستهدف  أن  ميكن  التي  الطائرات  من 

باملبيدات الحرشية، يف حني تحذر وكاالت اإلغاثة 

التي سيدمرها  املحاصيل  من  من عدد ال يحىص 

الجراد يف املنطقة.
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قضايا الساعة 

ترمب والحقيقة وسوء إدارة أزمة 
فيروس »كورونا«

الواقع هو فرانكلني  الرؤساء املعارصين الذي كان يؤمن مبسؤوليات الحكومة وحقائق  أفضل 

ديالنو روزفلت، عىل الرغم من مكانته يف الطبقة األرستقراطية األمريكية، فقد عاىن من عواقب 

روزفلت  كان  وقد  1921م،  أغسطس  ففي  والتحمل،  التعاطف  رمز  منه  واستمد  األوبئة،  أحد 

الصيفي يف جزيرة  منتجعه  كان يف  بينام  األطفال  بشلل  أصيب  والثالثني من عمره،  التاسعة  يف 

إال مبساعدة حامالت من  الوقوف  قادر عىل امليش وال  الحني؛ أصبح غري  كامبوبيلو، ومنذ ذلك 

الصلب والجلد كانت متتد من كاحليه إىل وركيه، لكن طموحه وشعوره بالرسالة ال ميكن إنكارهام، 

ويف مؤمتر الحزب الدميقراطي لعام 1924م، تحدث روزفلت -وهو متعرق بغزارة، يتاميل قليالً 

عىل املنصة- ملدة 34 دقيقة، ليطلق مظاهرة استمرت لساعة كاملة »تجوب نيويورك«.  
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بعد 4 سنوات، أصبح روزفلت حاكاًم لنيويورك، 

ويف عام 1932م، تم انتخابه لفرتة رئاسية أوىل من 

الذي يكشف مزاجه  رئاسية، واالقتباس  4 فرتات 

قدمه  الذي  األول،  االفتتاحي  خطابه  من  مأخوذ 

جراء  مشرتكة«  »صعوبات  األمة  واجهت  عندما 

الكساد العظيم وبداية ظهور الفاشية يف أوروبا. 

قال: »يف كل ساعة مظلمة من حياتنا الوطنية، 

الناس  القادة بفهم ودعم  تقابل رصاحة وحيوية 

طلب  وعندما  للنرص«،  رضوري  أمر  وهذا  لهم، 

الكونجرس منه سلطة »شن حرب ضد الطوارئ«، 

كاتب سرية حياته جان  بال خوف، حسب  أجاب 

للشعب،  الروحية  »بالحاجة  سميث:  إدوارد 

صباح  يف  اليأس«،  وليس  األم��ل،  إىل  والحاجة 

اليوم التايل، بدأ ما وعد به، حملة جذرية إلنقاذ 

الرفاهية االقتصادية للشعب األمرييك. 

إن األزمة التي تحيط باألمة اآلن أزمة مختلفة 

مختلفة  أزمة  »كوفيد-19«(،  )وباء  كبري  حد  إىل 

فقد  كبري،  حد  إىل  مختلفة  أيضاً  رئاسة  تواجهها 

تم تأطري صعود دونالد ترمب من خالل اثنني من 

إصالحها«  وحدي  »ميكنني  متيزاً:  مالحظاته  أكرث 

اإلطالق«،  عىل  املسؤولية  أتحمل  »ال  مقابل  يف 

والرحلة من املقولة األوىل إىل الثانية رحلة طويلة 

ومؤملة.  

هو  ترمب  رد  كان  األزم��ة،  مواجهة  بداية  يف 

خطورة  حقائق  من  والتهوين  منها،  التهوين 

فريوس كورونا الجديد بينام هو هو الذي يتفاخر 

اآلن بشأن ما يقوم به من عمل »مذهل«، بعد أن 

أهدر املورد األكرث قيمة يف الجائحة؛ الزمن!

يف بداية التعرف عىل الفريوس، يف يناير، أصدر 

يف  العديدة  البارزة  األص��وات  أحد  بورست  توم 

وقال  شديداً،  تحذيراً  للطوارئ  االستعداد  عامل 

عىل »تويرت«: »نحن نواجه تهديداً صحياً عاملياً«، 

كانت املشكلة أن بورست، مستشار األمن الداخيل 

ومسؤول لديه خربة عميقة يف إدارة الطوارئ، كان 

شخصية سابقة يف اإلدارة، بعد أن طرد من منصبه 

اتخاذ  إىل  جوتليب  سكوت  ودعا  املايض،  العام 

األماكن  إغالق  بينها  من  فورية،  وقائية  إجراءات 

انتشار الفريوس، وهذا صوت آخر  العامة إلبطاء 

عهد  يف  وال��دواء  الغذاء  إلدارة  السابق  للرئيس 

ترمب.

أن  األمرييك  الشعب  »يحتاج  بورست:  يل  قال 

يستعد لتحمل معدل كبري من املرض والوفاة يف 

هذا البلد«، إن إجراءات الحد من انتشار الفريوس 

عواقب  لها  ستكون  اإلج���راءات  تلك  وتوقيت 

وخيمة، وأشار بورست إىل قرار سلطات فيالدلفيا 

1918م  ع��ام  اإلسبانية  اإلنفلونزا  وب��اء  خ��الل 

لجمع  الحرية  ق��رض  موكب  بعرض  بالسامح 

سبتمرب؛  يوم  آخر  يف  الحربية،  للجهود  األم��وال 

سار 200 ألف شخص يف شارع برود سرتيت، ويف 

نهاية العرض، استمتعوا بحفل أقامه جون فيليب 

مستشفيات  كانت  أيام؛  ثالثة  غضون  يف  سوزان، 

عن  عبارة  أصبحوا  اآلالف  ومات  مكتظة،  املدن 

اليوم،  عبارة  الخشب« هي  مثل  »جثث مكدسة 

وعىل النقيض من ذلك؛ اتخذ املسؤولون يف سانت 

لويس إجراءات رسيعة وُمتشددة إلغالق املدارس 

اإلجراءات  وهي  واملالعب،  واملسارح  والكنائس 

بأنها  للوباء  الجديدة  لغتنا  يف  إليها  نشري  التي 

»إبعاد اجتامعي«، يف النهاية؛ كان معدل الوفيات 

يف  املعدل  نصف  لويس  سانت  يف  األنفلونزا  من 

فيالدلفيا.

إنها تجربة محزنة أن تقرأ تقرير بيث كامريون 

األخرية، يف »واشنطن بوست«، ملا حدث للمكتب 

مديرية  أوباما:  إدارة  خالل  ترأسه  كانت  الذي 

العاملية  الصحة  ألم��ن  القومي  األم��ن  مجلس 

والدفاع البيولوجي والذي أغلقته إدارة ترمب يف 
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من  »ذهلت«  أنها  كامريون  تكتب  2018م،  عام 

القرار، الذي ترك الواليات املتحدة أقل استعداداً 

لألوبئة وأوصلنا إىل هذه الحالة. 

عندما سأل ياميش ألسيندور، مراسل »يب يب إس 

نيوز أور«، الرئيس يف مؤمتر صحفي يف روز جاردن 

األسبوع املايض عن سبب إغالق املكتب، كان رد 

ترمب مراوغاً وغاضباً عندما قال: »أعتقد أنه سؤال 

سيئ«! ويف شهادته أمام الكونجرس؛ سمح أنتوين 

فويس، مدير املعهد الوطني للحساسية واألمراض 

األمر  »كان  للصحة،  الوطنية  املعاهد  يف  املعدية 

سيكون أفضل لو كان املكتب ال يزال موجوداً، كان 

عليك أن تتساءل: ملاذا مل يستبدل ترمب إليزابيث 

هوملز بفويش؟

أجل  من  ويلح  يضغط  ال��ذي  ب��ورست،  وق��ال 

نحس أكرث باملشكلة منذ يناير: »إنه ال يريد تضييع 

بسبب  شخص  أي  انتقاد  يف  الوقت  من  الكثري 

اتخاذها  يتم  مل  التي  أو  اتخذت  التي  اإلجراءات 

يف املراحل األوىل من األزمة، بينام هناك عدد ال 

يحىص من األسئلة املرشوعة بشأن حسن توقيت 

اإلدارة وعمليات صنع القرار، إال أن الرئيس قدم 

لنا خدمة هذا األسبوع برصاخه )حريق( بينام ال 

يزال هناك وقت للقيام بيشء حيال هذا الحريق، 

الحريق  يزال  ال  بينام  األهمية،  بالغ  أمر  هذا 

النار  الجلوس ومشاهدته ألن  مشتعاًل، ال ميكنك 

سوف تنترش«.  

كانت إدارة ترمب أكرث اهتامماً بإشعال الحرائق 

من االستثامر يف الوقاية من الحرائق أو احتوائها؛ 

لقد كانت حريصة عىل تفكيك »الدولة اإلدارية« 

إللغاء مجموعة كبرية من االتفاقات الدولية )وال 

النووي  واالتفاق  باريس،  يف  املناخ  اتفاقية  سيام 

والصحة  العلوم  عىل  اإلنفاق  وتقليل  إيران(،  مع 

والبيئة واالستعداد للطوارئ، قلة الخربة أساءت إىل 

ترمب، لقد وجد أعداءه ليس من بني الدكتاتوريني 

األجانب، ولكن من بني أعضاء »الدولة العميقة« 

املحرتفون  الدبلوماسيون  فيهم  مبن  األمريكية، 

الجامعات  أساتذة  وكذلك  املخابرات،  ومحللو 

الكونجرس  يف  والدميقراطيون  والصحفيون 

والجمهوريون »املخلصون«، املنشقون من جميع 

الخربة  إىل  تفتقر  له  املوالني  دائ��رة  إن  األن��واع، 

فريوس  حول  خطابه  كتابة  أن  لدرجة  السياسية 

املايض  األسبوع  البيضاوي  املكتب  من  كورونا 

تركت بشكل أسايس إىل مستشار الهجرة الوطنية 

ستيفن ميللر، وصهر ترمب؛ جاريد كوشرن.

الوباء  عىل  املتعرث  اإلدارة  فعل  رد  يكن  مل 

مفاجأة، فقد كان رد ترمب عىل إعصار »ماريا«، 

الذي دمر بورتوريكو، يف سبتمرب 2017م، وأسفر 

ناقصاً،  رداً  األقل  3 آالف شخص، عىل  مقتل  عن 

»كوفيد-19«  رد عىل  يحاول صياغة  بينام  واآلن؛ 

يظل رد الفعل، يف أفضل األحوال، مشتتاً ومشوشاً 

خطاب  من  قليلة  ساعات  فقبل  )األنا(،  باألنانية 

املكتب البيضاوي، يوم األربعاء، ذهب ل� »تويرت« 

ليشكو من »قطعة أخرى زائفة ومملة » يف فانتي 

فري!

لو كنا يف عامل عقالين، ما كان ميكن لرتمب أن 

يعطي فرصة إلعادة التفكري، ولكن؛ حتى لو كان 

بايدن،  جو  الدميقراطي،  للحزب  األول  املرشح 

متامسكاً  سباقاً  يدير  عيوبه،  كل  من  الرغم  عىل 

وكفؤاً وكرمياً، بال ضامنات، هل من املستغرب أن 

يتساءل ما إذا كان دونالد ترمب قد فكر يف تأجيل 

انتخابات نوفمرب أو إفشالها؟ قبل أيام قليلة، كان 

لدى فالدميري بوتني مجلسه الترشيعي املوايل يعدل 

له الدستور الرويس للسامح له بالبقاء يف منصبه، 

إذا رغب يف ذلك، حتى عام 2036، مل يحتج ترمب، 

ومل يتوقع أحد منه أن يفعل ذلك. 

لتأجيل  الذرائع  استحضار  الصعب  من  ليس 

الصحة  مسؤويل  يف  نقص  يوجد  ال  االنتخابات، 

قضايا الساعة 
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العامة الذين يحذرون من إمكانية حدوث حاالت 

إذا وصلتنا  للقلق، خاصة  مثرية  طبية واجتامعية 

موجة ثانية من »كوفيد-19« يف الخريف؛ موجة 

اإلصابة  معدالت  وترفع  املستشفيات،  تتجاوز 

لحسن  ولكن  االقتصاد،  وتعرث  واملرض،  بالعدوى 

الحظ سيواجه ترمب عقبات كبرية، رمبا ال ميكن 

التغلب عليها، يف محاولة تغيري موعد االنتخابات، 

يطالب القانون االتحادي بإجراء االقرتاع »يف يوم 

شهر  من  األول  اإلثنني  يوم  بعد  املقبل  الثالثاء 

نوفمرب، يف كل عام رابع بعد كل انتخاب لرئيس 

يجتمع  أن  الدستور  ويشرتط  رئيس«،  ونائب 

اليمني  يؤدي  يناير، وأن  الجديد يف 3  الكونجرس 

ويتفق  يناير،   20 يف  جديداً  رئيساً  الدستورية 

ترمب  ناشد  لو  حتى  أنه  عىل  القانون  علامء 

سلطات الطوارئ، فلن يكون لديه السلطة لتأجيل 

االنتخابات.

البداية،  منذ  للزعيم،  الوالء  ترمب  جعل  لقد 

الخدمة  يف  النهائية  القيمة  هو  للقانون  وليس 

جلسة  ت��رأس  2017م؛  يونيو  ففي  الحكومية، 

الدخول  تذكرة  أن  أوضحت  التي  الوزراء  مجلس 

مل تكن الكفاءة أو قول الحقيقة بل باألحرى الوالء 

وعدم اإلساءة له، تحدث واحد تلو اآلخر، باستثناء 

جيمس ماتيس، من وزراء ونواب رئيس ترمب عن 

لوحة  للغاية،    املستقرة  وعبقريته  الكبري  متيزه 

رمبا تراها معلقة يف مجالس عشق آباد أو بيونج 

يانج، والواقع أن الصورة ازدادت سوءاً منذ عزله 

ملوظفني حكوميني، اعتقدوا، سواء كانوا محقني أم 

ال، أنهم قادرون عىل توجيه ترمب بعيداً عن أسوأ 

غرائزه، وطردوا من إسطبالت البيت األبيض. 

املزعجة  الرئاسة  هذه  تاريخ  يف  أخ��رى  مرة 

الدميقراطية،  املؤسسات  عىل  نعتمد  واملدمرة، 

املحرتمني  والنساء  الرجال  عىل  املدين،  واملجتمع 

الدميقراطية  لحامية  واملثابرة،  الكفاءة  ذوي 

األمريكية والكومنولث، وما يعطي األمل يف هذه 

املجتمع  بها  استجاب  التي  الطريقة  هو  األزمة 

النسبي،  والهدوء  التضحية  من  بشعور  للوباء 

هيلني  مثل  طبي  اختصايص  هو  األمل  مينح  وما 

تشو، اختصاصية األمراض املعدية، يف سياتل، التي 

وجدت طريقة لتدور حول الحواجز البريوقراطية 

اختبارات  أجروا  الذين  الزمالء  من  فريقاً  وقادت 

شك،  بال  األرواح  أنقذ  عماًل  كان  لقد  حاسمة، 

الذي  فويس،  أنتوين  مثل  شخص  األمل  ويعطي 

لديه براعة سياسية ليس للمخاطرة مبزاج الرئيس، 

ولكن لديه أيضاً الخربة للتحدث بسلطة حول ما 

قول  عىل  يرص  والذي  جميعاً،  منا  مطلوب  هو 

الحقيقة.

وقد أخربين توم بورست بخصوص املستشفيات 

وأكرث  التهاباً  أكرث  يصبح  سوف  »الحريق  أن 

وسيزداد  العمليات؛  وترية  وستتسارع  سخونة«، 

التغيب والحاجة إىل العزلة بني العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية عندما ميرضون هم أنفسهم؛ وقد 

يضطر األطباء واملمرضات إىل اتخاذ قرارات بشأن 

الفرز من شأنها استنفادهم وإحباط معنوياتهم، 

سيكون االهتامم اإلسرتاتيجي بنظام الصحة العامة 

حاساًم، وهناك أشياء أخرى كبرية من الجميع، فقد 

أعلن »ف.د.ر« يف خطابه االفتتاحي األول: »هذا 

الحقيقة  بالحقيقة،  للبوح  املناسب  الوقت  هو 

الكاملة، برصاحة وجرأة«، ال يزال هذا هو املكان 

املناسب للبدء.

قضايا الساعة 



تحليل سياسي

  أزمة الالجئني في منطقة البحر األبيض 
املتوسط   وبقية أنحاء العالم - تحليل

 املناخ والسكان واألرض هي الرشوط األساسية للبرشية من أجل البقاء واالزدهار.

يربط  الذي  الدولية  البحرية  التجارة  طريق  داخل  رئيسًيا  ممًرا  املتوسط  األبيض  البحر  يعترب 

ثالث قارات رئيسية مًعا، كونه بحًرا عابًرا للقارات به أمواج أكرث من رائعة، وبه سواحل متعرجة 

وهو موطن للعديد من الجزر،   ومكان يحظى بوفرة من املوانئ الطبيعية. ويشري التاريخ إىل أنه 

عندما أصبحت األرض باردة، دفعت بسكانها بعيًدا عن نصف الكرة الشاميل إىل الجنوب من خط 

االستواء، حيث يقع البحر األبيض املتوسط.

15

حوض  حول  استقروا  الذين  األشخاص  وأصبح 

البحر األبيض املتوسط   مهد الحضارات اإلنسانية 

مبرور الوقت، وقد سمح ذلك لسكانه باالزدهار يف 

التجارة البحرية، التي كونت الحضارات املعروفة، 

مثل مرص القدمية واليونان القدمية واإلمرباطورية 

الرومانية. وكانت سواحل البحر األبيض املتوسط   

والكريتيني  اآلن(  )اللبنانيني  للفينيقيني  موطًنا 

الربتغاليون  ظهر  بكثري،  ذلك  وبعد  واليونانيني 

الرابط:املصدر:

بقلم تشان كونج * 11 مارس 2020

https://2u.pw/aLs5E 
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مجتمعات  شكلوا  وجميعهم  أيًضا،  واإلسبان 

بحرية مزدهرة. وليس من قبيل الصدفة، أن تكون 

منطقة البحر املتوسط أيًضا مسقط رأس العديد 

كريستوفر  مثل  املشهورين،  املستكشفني  من 

ماجالن،  وفرديناند  جاما  دا  وفاسكو  كولومبوس 

بالبحر  املنطقة املحيطة  الذين جاءوا جميًعا من 

املتوسط.

وميكن النظر إىل أوروبا عىل أنها امتداد للبحر 

خالل  من  الحياة  إىل  جلبه  تم  املتوسط    األبيض 

من  جزء  وهي  وثقافتها.  التكنولوجي  تقدمها 

دامئًا  وستعترب  املتوسط    األبيض  البحر  حضارة 

استمرارا لها. فتاريخيا، تبدأ الحضارات وتزدهر يف 

خطوط العرض األعىل، ألنه من املستحيل للبرش 

العيش يف الظروف القاسية والوحشية لألرض.

عن  الناجم  العاملي  االح��رتار  فإن  ذلك،  ومع 

والتقدم  الصناعية  الثورة  من  طويلة  سنوات 

يف  الحرارة  درجة  انخفاض  إىل  أدى  التكنولوجي 

بعض أجزاء األرض هناك وخلق يف نهاية املطاف 

مناطق صالحة للعيش. ونتيجة لذلك، بدأ الناس 

يتحركون بعيًدا عن البحر األبيض املتوسط   ليصلوا 

التي أصبحت  العرض األعىل،  إىل مناطق خطوط 

أوروبا يف النهاية. 

وقد نشأت اليهودية واملسيحية واإلسالم، وهي 

البحر  العامل، يف منطقة  الثالثة ديانات الكربى يف 

األبيض املتوسط   أيًضا قبل أن يقرر أتباع كل دين 

انطالقا من  العامل  نهاية  دينهم حتى  تعاليم  نرش 

البحر األبيض املتوسط. من املستوى الروحي إىل 

البحر  منطقة  يف  لألحداث  كان  الحقيقي،  العامل 

املتوسط   تأثريا عميقا عىل العامل. عىل أي حال كل 

حدث، وكل حادث وكل لحظة، كان لهم جميًعا 

يد يف تشكيل تاريخ العامل.

وقد ازدهرت تجارة الرقيق وانترشت بشدة يف 

منطقة البحر األبيض املتوسط بني القرنني السادس 

عرش والتاسع عرش، عىل الرغم من أنها كانت يف 

الغالب تجارة أوروبية. ويف ذلك الوقت، أصبحت 

السفن التبشريية التي تجوب مياه البحر األبيض 

املتوسط   أهداًفا سهلة للكثري من القراصنة الربابرة، 

وهي مجموعات من القراصنة القادمني من شامل 

بنهب  املعروفني  القراصنة،  هؤالء  كان  إفريقيا. 

بوضع  عادة  معروفني  والسفن،  البضائع  وسلب 

قواعدهم بالقرب من الساحل املغريب والسواحل 

تونس  ثالوث  من  تتكون  كانت  التي  الرببرية، 

والجزائر وسواحل طرابلس. 

واسم »بربري« مشتق من كلمة »بربر«، وهو 

من  عرقية  مجموعة  لوصف  يستخدم  مصطلح 

السكان األصليني يف شامل إفريقيا. يف البداية، بدأ 

املتوسط،  األبيض  البحر  غرب  يف  الرببر  قراصنة 

أنشطتهم  بتوسيع  قاموا  الوقت،  مرور  مع  ولكن 

إىل الجنوب، إىل سواحل غرب أفريقيا ويف النهاية 

إىل أمريكا الجنوبية.

هو  إمرباطوريتهم  وسع  يف  ما  أبعد  كان  وقد 

الشامل، أيسلندا عىل وجه الدقة. وبرصف النظر 

سيئة  ذا سمعة  كانوا  فقد  السفن،  اختطاف  عن 

أيًضا بسبب اغاراتهم عىل عدد ال يحىص من املدن 

والقرى الساحلية األوروبية. وقد كان السبب وراء 

غاراتهم هو اختطاف املسيحيني بقصد بيعهم إىل 

حيث  العربية،  والجزيرة  العثامنية  اإلمرباطورية 

مقابل  بشدة،  ومطلوبة  منترشة  العبودية  كانت 

كمية سخيفة من الذهب.

النهضة  والواقع، وفًقا لكتاب مدخل من عرص 

املتوسط    األبيض  البحر  تاريخ  ألستاذ  اإليطالية 

الحداثة روبرت ديفيس، استعبد قراصنة  ما قبل 

الرببر ما بني 1 إىل 1.25 مليون أورويب بني القرنني 

عن  يتوقفوا  ومل  عرش  والتاسع  عرش  السادس 

الوجود إال بالقرب من القرن التاسع عرش، حيث 

تحليل سياسي
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استعمر  عندما  املطاف  نهاية  يف  إخضاعهم  تم 

الفرنسيون الجزائر، وجلب األوروبيني السالم الذي 

سعوا يائسني إليه منذ فرتة طويلة.

ألقدم  مهد  مجرد  املتوسط    البحر  يكن  مل 

ولكنه  التاريخ؛  يف  العامل  يف  اإلنسانية  الحضارات 

املعارص  املجتمع  يف  مهم  دور  لعب  يف  استمر 

اليوم، كام كان الحال يف املايض، كل حدث يقع يف 

البحر األبيض املتوسط   يحدد مصري العامل. 

 يعاين البحر األبيض املتوسط يف الوقت الحارض 

السمكية.  مخزوناته  يف  هائل  نقص  مشكلة  من 

يعاين حاليا من  العامل  أن  للجميع  املعروف  ومن 

أزمة الجئني، وأن§ تضاؤل األرصدة السمكية هو 

البحر  السبب يف ذلك. فصناعة صيد األسامك يف 

املتوسط   ازدهرت يف منتصف القرن التاسع عرش. 

ولكن منذ عام 1950، شهدت القارة زيادة مطرًدة 

يف عدد األسامك التي يتم صيدها بأعداد وصلت 

إىل 1.95 مليون طن من األسامك يف عام 1982، 

و1.97 مليون طن من األسامك يف عام 1988 عىل 

 1.28 إىل  الرقم  انخفض   ،1991 عام  ويف  التوايل. 

مليون طن من األسامك، واستمر يف التدهور منذ 

ذلك الحني. ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل حقيقة أن 

هناك زيادة كبرية يف الطلب عىل التونة، مام أدى 

إىل ارتفاع يف أسعارها. وقد أدى ذلك إىل أن يشهد 

البحر األبيض املتوسط   زيادة يف وصول قوارب أو 

سفن صيد أجنبية إىل مياهه واستخدام تكنولوجيا 

تركت  وإذا  منافسيها.  من  تقدًما  األكرث  الصيد 

هذه الفوىض بدون خيارات، فقد تدفع يف نهاية 

تطبيق  إىل  الساحلية  الدول  من  العديد  املطاف 

قوانني الصيد التي تحظر استخدام الشباك العامئة 

والصيد بالخيوط الطويلة، يف محاولة للحفاظ عىل 

منافسة عادلة وكذلك ملنع استنفاد كامل ملخزون 

الصيد يف القارة. 

أيًضا  املشكلة  تفاقم  أن  بلة،  الطني  زاد  ومام 

يف  يحدث  الذي  الشديد  البيئي  التلوث  بسبب 

املائية  السدود  بسبب  املتوسط،  األبيض  البحر 

األنهار  تيارات  تدفق  تعيق  والتي  أقيمت  التي 

والجداول إىل املحيط، مام يؤدي بدوره إىل زيادة 

ألف  أعىل  لتكون  آزوف  بحر  يف  مثال  امللوحة 

مرة. وأدى ارتفاع ملوحة البحر، إىل جانب وجود 

سدود مائية، إىل حرمان األسامك من القدرة عىل 

التكاثر ونقل ذريتهم بكفاءة، مام يؤثر بشدة عىل 

األسامك األصلية يف البحر األبيض املتوسط.

يف  امل��وج��ودة  »ال��ف��روع  بعنوان  تقرير  يف 

الحالة،  األسود:  والبحر  املتوسط    األبيض  البحر 

لألبحاث«  الببليوجرايف  والتحليل  اإليكولوجيا، 

نرشته منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بتاريخ 14 

مارس 2012، ذكرت منظمة األغذية والزراعة أن 

أنشطة الصيد يف البحر األبيض املتوسط منذ  200 

عام حتى اآلن تسببت فعلًيا يف تقلص عدد أسامك 

القرش يف املنطقة بنسبة 97 ٪، وإذا استمر الوضع، 

فستصل أسامك القرش إىل حافة االنقراض. 

واآلن، ال يعاين مجتمع الصيد يف البحر األبيض 

املتوسط يف البلدان التي مزقتها الحرب فحسب، 

بل يضطر العاملون بهذه الصناعة أيًضا إىل تحمل 

مخزون  لنضوب  نتيجة  وظائفهم  فقدان  احتامل 

لجأ  ولذلك،  املتوسط.  األبيض  البحر  يف  الصيد 

العديد من الليبيني واملغاربة والتونسيني اآلن إىل 

لكسب  األوروبية  الحدود  عرب  الالجئني  تهريب 

يف  الصيد  مشهد  أن  رأوا  حيث  العيش،  لقمة 

البحر األبيض املتوسط   يقف عىل منحدر زلق. بل 

لجأ بعضهم إىل بيع قوارب الصيد واالنضامم إىل 

آمن  وصول  إىل  يتطلعون  الذين  الالجئني  قوافل 

إىل أوروبا. 

وعندما ُسئلوا عن الوضع الحايل ملخزون الصيد 

مجتمعات  بعض  أن  يبدو  املتوسط،  البحر  يف 

الفرنيس  الصيد  مجتمع  مثل  األجنبية  الصيد 

تحليل سياسي
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تعتقد أن البحر قد مات. فوفًقا للفرنسيني، هناك 

يف  موجودة  األسامك  من  أكرث  بالستيكية  نفايات 

البحث عن  البحر وهذا يرتكهم دون خيار سوى 

اإلعانات  مبوجب  املال  بعض  مقابل  البالستيك 

البيئية األوروبية.

األبيض  البحر  الالجئني  أزمة  تعترب  وببساطة، 

البحر  مرة عىل  أثرت ألول  بيئية،  أزمة  املتوسط   

عىل  تؤثر  واآلن  أوروب��ا  ثم  املتوسط،  األبيض 

الواليات املتحدة األمريكية، كام يتضح من قوافل 

بحثا  أمريكا  إىل  للوصول  التواقون  املهاجرين 

الالجئني  أزمة  وجود  أدى  وقد  أفضل.  حياة  عن 

بشدة  ومتطرف  عدواين  فعل  رد  زرع  إىل  هذه 

أدى  مام  العامل،  أنحاء  جميع  يف  السياسيني  عند 

املشهد  يف  طرف  كل  بني  متوترة  مواجهة  إىل 

واملعروفة  اليمينية،  األحزاب  وخاصة  السيايس، 

الهجرة  موجات  دفعتهم  وقد  املحافظني،  باسم 

للدخول يف الساحة السياسية لالحتجاج عىل منح 

اللجوء لالجئني، إما عن طريق تشكيل نظام البالد 

أو من خالل تعديل قانون البالد وقواعد التجارة 

أو ببساطة تغيري شامل للبلد بأكمله.

يف مالحظة ختامية، يجب التأكيد مرارًا وتكرارًا 

األبيض  البحر  يف  تقع  التي  األح��داث  أن  عىل 

سواء  العامل،  بقية  عميق عىل  تأثري  لها  املتوسط   

كان ذلك يف املايض أو الحارض. وعىل أي حال، كان 

البحر املتوسط   وسيظل مركز الحضارة اإلنسانية. 

رأي  مجرد  وليس  حقيقة  دامئً��ا  ذل��ك  سيكون 

سيستمر  الخوايل،  األيام  يف  حدث  وكام  تاريخي. 

البحر  يف  تحدث  التي  األح��داث  يف  والجزر  املد 

األبيض املتوسط   يف تحديد مصري العامل.

تحليل سياسي

* تشان كونج، مؤسس مجموعة التفكري Anbound يف عام 1993، وهو اآلن كبري الباحثني. تشان كونج هو أحد خرباء الصني 

املشهورين يف تحليل املعلومات. ومعظم أنشطة البحث األكادميي املتميزة ل� تشان كونج عبارة عن تحليل املعلومات االقتصادية، 

ال سيام يف مجال السياسة العامة. 
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 هذا الذعر القاتل –وهو األحدث بني الواليات 

املتحدة وإيران هي ووكالئها- ال ميكن أن يأيت يف 

من  املعنية  الدول  من  ألي  بالنسبة  أسوأ  وقت 

الوقت الحايل، وتشري جميع التقارير إىل أن إيران 

غارقة حالياً إىل أذنيها يف كورونا الذي تفيش فيها 

املئات، وأصاب عرشات اآلالف، ووصل بل  وقتل 

تحليل سياسي

التصعيد األمريكي اإليراني في عصر 
»كورونا« )تحليل(

الرابط:املصدر:

 بقلم - أفشون أوستوفار)*(  16 مارس 2020م

 )FPRI( نرش بواسطة معهد بحوث السياسة الخارجية

https://2u.pw/VEfn8

عيار  »كاتيوشا  طراز  من  صاروخاً   18 حوايل  أطلق  2020م،  مارس  من  عرش  الحادي  ليلة  يف 

-بريطاين  الهجوم عن مقتل 3 جنود  أسفر  بغداد؛  بالقرب من  التاجي  107 ملم« عىل معسكر 

وقوات  األمريكية  القوات  برسعة  ذلك  بعد  أعلنت  آخرين،   14 إصابة  عن  وأسفر   – وأمريكيَّنينْ

الجاين، ويف وقت مبكر من  الله« هي  التحالف أن املليشيا املدعومة من إيران وكتائب »حزب 

صباح الجمعة )بتوقيت العراق(، وانتقمت القوات األمريكية من املجموعة، ورضبت عدداً من 

املواقع املرتبطة باملليشيا العراقية يف جميع أنحاء العراق.
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انترش الفريوس بني نخب النظام ومسؤوليه. 

وعىل الجانب اآلخر، ينترش الفريوس أيضاً بشكل 

كبري  بشكل  ويتفىش  املتحدة،  الواليات  يف  مطرد 

عىل الساحل الغريب، يف نيويورك، ماساتشوستس، 

اجتامعي  ذعر  إىل  أدى  مام  العاصمة؛  وواشنطن 

أكرث  وضع  يف  والعراق  النطاق،  واسع  واقتصادي 

هشاشة، وقد أصيب أيضاً بالفريوس، ومن املرجح 

أن يشهد ارتفاعاً يف حاالت اإلصابة به، ولكن األبعد 

من ذلك أن العراق يف خضم أزمة سياسية تغذيها 

والتدخل  القدمية  واالنقسامات  الرشسة  الفصائل 

األجنبي، وقد أدى الفساد وانعدام األمن إىل ظهور 

حركة احتجاج شعبية جريئة، تسعي منذ أشهر إىل 

قلب نظام سيايس بليد ميلء بالفساد مهيمن عليه 

من قبل إيران وحلفائها من املليشيات.

بالنظر إىل ذلك السياق، يثور تساؤل: ملاذا تصّعد 

إيران ووكالؤها مع الواليات املتحدة اآلن؟ هناك 

عدد قليل من االحتامالت؛ أوالً: أن إيران قد تكون 

تراهن عىل أن رصاعاً قصرياً مع الواليات املتحدة 

ميكن أن يحفز الدعم العام يف الداخل و/أو يرصف 

انتباه الداخل عن سوء التعامل مع تفيش »كورونا« 

)كوفيد-19(، ثانياً: قد ترى املليشيات العراقية يف 

ملامرسة  ذريعة  املتحدة  الواليات  مع  التصعيد 

الضغط عىل حركات االحتجاج الحالية، أو فرصة 

تتعلق  مخاوف  إىل  مستندة  متاماً،  عليها  للقضاء 

باألمن القومي، الحجة املضادة لهذا املنطق هي 

أن قوات األمن العراقية واملليشيات املدعومة من 

االحتجاج  بالفعل ضد حركات  تحركت  قد  إيران 

الذريعة،  هذه  مثل  إىل  الحاجة  دون  املايض  يف 

وقد أثبتت حركات االحتجاج حتى اآلن مرونة يف 

مواجهة العنف الكبري ضدها.

وميكن العثور عىل سبب أكرث إلحاحاً يف توقيت 

الهجوم، الذي حدث فيام كان ميكن أن يكون عيد 

ميالد قاسم سليامين ال�63، وقد ُقتل سليامين يف 3 

قافلته  أمريكية  غارة جوية  أصابت  عندما  يناير، 

الغارة  يف  قتل  كام  بغداد،  ملطار  مغادرتها  أثناء 

عراقي  مسؤول  وهو  املهندس،  مهدي  أبو  أيضاً 

وزعيم كتائب »حزب الله« العراقية، وهي مليشيا 

سليامين  ميالد  عيد  سيكون  هل  إلي��ران؛  موالية 

يف  الكامن  الخطر  لتربير  يكفي  مبا  مهمة  ذريعة 

من  األمريكية  القوات  عىل  قاتلة  رضبة  توجيه 

قبل إيران و/أو وكالئها؟ من غري املرجح أن يكون 

أن  أيضاً  املرجح  غري  من  ولكن  مصادفة،  التاريخ 

يكون هو الدافع الوحيد.

هدف  لتعزيز  صمم  الهجوم  أن  واألرج���ح 

يرصحون  ووكالؤهم  إي��ران  فقادة  إسرتاتيجي، 

من  األمريكية  القوات  خ��روج  يريدون  أنهم 

املسؤولية  الله  حزب  كتائب  وتتصدر  العراق، 

األخرية،  األسابيع  ويف  الجهد،  هذا  يف  السياسية 

األمريكية  القوات  ضد  القوة  باستخدام  هددوا 

هذا  هجوم  أن  ويبدو  الخروج،  عىل  إلجبارها 

التهديدات،  لتلك  املنطقي  االمتداد  هو  األسبوع 

تعلن  مل  الله  حزب  جامعة  أن  من  الرغم  وعىل 

بالعمل،  أشادت  فإنها  الهجوم،  عن  مسؤوليتها 

الواليات  برحيل  دعواتها  لتجديد  واستخدمته 

أن  بالفعل  ترمب  إدارة  رصحت  وقد  املتحدة، 

عمل  سيقابله  أحمر  خط  هو  األمريكيني  مقتل 

عسكري، فعندما قتلت كتائب حزب الله مقاوالً 

من  ديسمرب  أواخر  يف  مامثل  هجوم  يف  أمريكياً 

العام املايض، رد الجيش األمرييك برضبات جوية 

عىل قواعد التنظيم يف سورية والعراق، وبعد أيام 

قليلة ُقتل سليامين، واملهندس، واستخدمت كتائب 

حزب الله والجامعات األخرى املوالية إليران هذا 

األمريكية  القوات  لطرد  حملتها  لترسيع  االنتقام 

من العراق، وقد فشلت فشاًل زريعاً حتى اآلن.

الحمراء األمريكية،  وإذا ما نظرنا إىل الخطوط 

هجوم  م��ن  االنتقام  ض��امن  ت��م  ق��د  أن��ه  ن��رى 

تحليل سياسي
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يضّيع  فلم  األمريكيني،  من  اثنني  مبقتل  األربعاء 

الرئيس دونالد ترمب الكثري من الوقت يف إعطاء 

 12 ويف  محتمل،  لرد عسكري  املناسبة  التصاريح 

مارس 2020م، قال وزير الدفاع مارك إسرب: »لقد 

لفعل  السلطة  منحني  وقد  الرئيس،  مع  تحدثت 

ما يتعني علينا القيام به، مبا يتفق مع توجيهاته«، 

الطاولة  عىل  من  خيار  أي  أستبعد  »لن  وأضاف: 

اآلن، لكننا نركز عىل املجموعة –أو املجموعات- 

التي نعتقد أنها ارتكبت هذا يف العراق، باعتباره 

القوات  بدأت  بساعات،  بعد ذلك  الفوري«،  الرد 

بكتائب حزب  متصلة  مواقع  األمريكية يف رضب 

إيران  من  املدعومة  الجامعات  من  وغريها  الله 

وزارة  عن  صادر  لبيان  ووفقاً  بابل،  محافظة  يف 

املواقع  الرضبات  استهدفت  األمريكية؛  الدفاع 

املرتبطة بكتائب حزب الله، ومن بينها 5 مرافق 

كبري  »تدهور  إحداث  أجل  من  األسلحة  لتخزين 

يف قدرتها عىل شن هجامت عىل قوات التحالف 

يف املستقبل«، ويبدو أن التقارير املبكرة تشري إىل 

أن املباين التي رضبت كانت غري مأهولة إىل حد 

كبري، وادعى الجيش العراقي، الذي أدان الهجوم، 

ومل  قتلوا،  رشطة  وضابطي  جنوده  من  ثالثة  أن 

األخرى  املليشيات  وال  الله  حزب  كتائب  تبلغ 

عن حاالت وفاة حتى اآلن، ولكن يبدو أن بعض 

املسلحني أصيبوا يف الغارات.

قد ال تكون هذه هي نهاية االنتقام األمرييك، 

ولكن إذا كان األمر كذلك، فقد تم تصميمها لتكون 

يف  األمريكية  بالرضبات  قورنت  ما  إذا  محدودة 

أواخر ديسمرب لقواعد كتائب حزب الله يف العراق، 

التي أدى إىل مقتل العرشات وكذلك اغتيال زعيم 

بعد  اإليراين  وقرينه  العراقي  الله  حزب  كتائب 

أن  املحتمل  من  الحالتني؛  كلتا  يف  بأسبوع،  ذلك 

كتائب  أهداف  املتحدة مع  الواليات  رد  يتناسب 

حزب الله وإيران وهؤالء لديهم املزيد من القتىل 

القوات األمريكية  والدمار إلذكاء جهودهم لطرد 

من البالد، ولديهم أيضاً سبب للرد بشكل أكرب، إذا 

رغبوا، من أجل دفع الواليات املتحدة إىل أعامل 

عدوانية إضافية عىل األرايض العراقية، ومع ذلك؛ 

فإن القيام بذلك سيجرب الواليات املتحدة عىل الرد 

الشديد، وستتجه دائرة التصعيد نحو رصاع أعمق.

وباء  تفيش  هو  ه��ذا  كل  يف  »س«  العامل 

تأثري  كيفية  إن  حيث  )كوفيد-19(،  »كورونا« 

يتخذها  التي  القرار  صنع  عملية  عىل  الوباء 

له  يقدمها  التي  النصيحة  أو  األمرييك،  الرئيس 

معروفة؛  غري  والعسكريون  الدفاع  مسؤولو 

وباملثل، فإن الطريقة التي ينظر بها قادة إيران إىل 

الواليات  يف  الوشيكة  األزمة  أو  الداخلية،  أزمتهم 

املتحدة، غري واضحة، األطراف يف موقف ال ميكنها 

من خوض حرب؛ ألن بلدانها تعاين من وباء قاتل، 

إىل  يهدفون  انتهازيون  دامئاً  ولكن سيكون هناك 

إيران  تهدف  رمبا  لصالحهم،  األزم��ات  استغالل 

هو  الوقت  ال!  ورمبا  بذلك،  القيام  إىل  وحلفاؤها 

هناك  يكون  أال  يجب  ذلك؛  ومع  سيخربنا،  الذي 

شك كبري يف أنه ال توجد فرصة ألن يهرب السياق 

من  فريدة  لحظة  هذه  القرار،  صناع  عقول  من 

نوعها، إنه تصعيد يف عرص »كورونا« )كوفيد-19(، 

يف  أو  إيران  يف  الشعب  يحتاجه  يشء  آخر  وهو 

العراق أو يف الواليات املتحدة.

تحليل سياسي

)*( زميل روبرت أ. فوكس يف برنامج الرشق األوسط يف )FPRI( معهد بحوث السياسة الخارجية والرئيس املساعد للبحوث وأستاذ 

مساعد لشؤون األمن القومي يف كلية الدراسات البحرية. 
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فمن اململكة العربية السعودية – توضح رايان 

– حيث يعود الوجود األمرييك بعد غياب دام أكرث 

أمريكية  فرق  تعمل  حيث  سوريا،  إىل  عقد؛  من 

ثم إىل  بإيران؛  بالقرب من قوات مرتبطة  صغرية 

يف  زيادة  املسؤولون  اكتشف  حيث  أفغانستان، 

الجيش  يستعد  لطالبان،  اإليرانية  املساعدات 

لتصعيد كاريث محتمل.

خالل زياراته لسبع دول خالل األسابيع املاضية، 

حذر القائد األعىل للقوات األمريكية يف املنطقة، 

الجرنال كينيث ماكنزي جونيور، القوات األمريكية 

من أن الرضبة الصاروخية الباليستية، التي شنتها 

إيران بعد أيام من مقتل سليامين يف بغداد يف 3 

يناير )كانون الثاين(، لن تكون األخرية عىل األرجح، 

بعد خسارة إيران لشخصية عسكرية فريدة.

العامل واالقتصاد

»إنهم  العرب:  بحر  يف  للبحارة  ماكنزي  وقال 

للكيانات  وميكن  شديدة،  لضغوط  يتعرضون 

الجيش األمريكي يستعد لواقع جديد 
في الشرق األوسط

الرابط:املصدر:

https://wapo.st/3a56JSk 

قالت مييس رايان يف تقرير لها يف صحيفة »واشنطن بوست« إنه يف األسابيع التي تلت مقتل 

الجرنال قاسم سليامين يف غارة أمريكية، كان القادة العسكريون األمريكيون يهرعون ملواجهة واقع 

جديد خطري يف الرشق األوسط.

تحليل سياسي
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بعدوانية  ت��رد  أن  كبري  ضغط  تحت  الواقعة 

شديدة«.

يقول املسؤولون إن إيران ووكالءها استخدموا 

الصواريخ وقذائف الهاون يف استئناف للهجامت 

الصغرية عىل أهداف أمريكية وحليفة، منذ وفاة 

سليامين – تشري رايان – فضاًل عن إسقاط طائرة 

مبا  )شباط(  فرباير   14 يف  اليمن  فوق  سعودية 

رويس  صاروخ  أنه  األمريكيون  املسؤولون  يعتقد 

.SA-6 معدل من طراز

وقت  يف  أعلنوا  قد  سعوديون  مسؤولون  كان 

محاولة  عطلوا  أنهم  األسبوع،  هذا  من  سابق 

باستخدام  اليمن  قبالة  نفط  ناقلة  عىل  للهجوم 

بعد،  عن  فيها  التحكم  يجري  متفجرة  ق��وارب 

مشريين إىل الحوادث السابقة التي ألقت اململكة 

باللوم فيها عىل الحوثيني املرتبطني بإيران. ولكن 

يظل رد إيران عىل املدى الطويل، وكيف ميكن أن 

للقادة  بالنسبة  غامًضا  أمرًا  ترامب،  الرئيس  يرد 

العسكريني.

أمريكا تخىش انتقاًما مميًتا

إلنهاء  إي��ران  لجهود  املحتمل  التسارع  إن 

أحد  هو  األوس��ط،  الرشق  يف  األمرييك  الوجود 

توفري  عىل  العسكريني  القادة  تسابق  أسباب 

حامية جديدة للقوات األمريكية – تضيف رايان 

– التي يزداد الخطر حولها اآلن، ويتحسس قادتها 

عالمات عىل تغيري السلوك اإليراين.

أمريكان  الباحث يف معهد  بوالك،  كينيث  قال 

صدمة  مبثابة  »كان  سليامين:  موت  إن  إنرتبرايز، 

كبرية، ومثَّل انحراًفا عن السلوك األمرييك السابق، 

لدرجة أن إيران قررت أساًسا أنها تحتاج إىل طرد 

الواليات املتحدة من املنطقة عىل الفور. إذ بات 

بجوار  تعيش  أن  لها  بالنسبة  للغاية  الخطري  من 

دونالد ترامب«.

األمريكية  القوات  من  ألًفا   80 حوايل  ينترش 

املركزية  القيادة  سيطرة  منطقة  أنحاء  جميع  يف 

األمريكية، وهو ما يزيد عىل 20 ألف عنرص عام 

رصح به املسؤولون األمريكيون يف الربيع املايض.

إضافية  دفاع صاروخي  أنظمة  البنتاجون  نرش 

العام  السعودية واألردن عىل مدار  يف دول مثل 

املكشوفة  الطبيعة  لكن  رايان.  املايض – تكشف 

للعديد من القواعد األمريكية تجلت يف 8 يناير، 

عندما أطلقت طهران حوايل 12 صاروًخا باليستيًّا 

عىل قاعدتني تضامن القوات األمريكية يف العراق، 

وهو أول هجوم من نوعه عىل القوات األمريكية 

منذ حرب الخليج األوىل عام 1991.

اإلنذار  أنظمة  أن  األمريكيون  القادة  يؤكد 

املسبق هي السبب يف عدم وقوع خسائر برشية، 

بيد أن أكرث من 100 من أفراد الخدمة عانوا من 

إصابات ارتجاجية.

فرباير  أوائل شهر  العراق يف  إىل  ماكنزي  سافر 

شاهد  حيث  األسد،  عني  قاعدة  ملعاينة  )شباط( 

دلياًل  العمالقة،  والحفر  املتفحمة  النوم  أماكن 

عىل التحديات التي يجب عىل القادة العسكريني 

الخربة  من  سنوات  ماكنزي  ميلك  مواجهتها. 

فيها  انخرطت  التي  التمرد  حروب  يف  القتالية 

أمريكا بعد عام 2001 – مبا يف ذلك االنتشار يف 

بالقيادة  التحاقه  منذ  لكن  وأفغانستان.  العراق 

التحدي: تهديد  نوًعا مختلًفا من  املركزية، واجه 

متزايد من دولة مهمة.

ماكنزي  كرر   – راي��ان  تقول   – ترصيحاته  يف 

واإلرادة«.  القدرة  من  يتولد  »الردع  بأن  إميانه 

الشعار  هذا  إن  العسكريون  املسؤولون  يقول 

قد جرى اختباره فعليًّا بقتل مستهدف ما كانت 

لتجرؤ اإلدارات السابقة عىل تنفيذه.
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استعدادات ألي مواجهة

تظهر اسرتاتيجية الردع هذه قبالة شبه الجزيرة 

بحار  آالف   4 من  أكرث  يوجد  حيث  العربية، 

وعنرص مارينز، وطائرات هارير، وطائرات الهبوط 

ألي  الجاهزة  البحرية  األصول  بني  من  العمالقة، 

تصعيد مفاجئ.

حربية:  سفينة  منت  عىل  للقوات  ماكينزي  قال 

»لقد جلبنا بعض األصول البحرية املهمة إلرسال 

إشارة إىل إيران مفادها أننا ال نسعى إىل الحرب، 

لكننا عىل استعداد للرد إذا كان علينا ذلك«.

العرب – تواصل رايان حديثها – ميثل  يف بحر 

بقواتها  ترومان،  هاري  الطائرات  حاملة  وجود 

مجموعة  عن  فضاًل  جندي،   7500 عددها  البالغ 

وإن   ، مهامًّ انتصارًا  والطرادات،  املدمرات  من 

إذا  عام  تساءلوا  الذين  للمسؤولني  مؤقًتا،  كان 

كان تخفيض القوات يف الرشق األوسط يف اآلونة 

األخرية سيشجع إيران.

عملياتها  لتجديد  األمريكية  القوات  وتتسابق 

تساعد  أن  املسؤولون  يأمل  حيث  اململكة،  يف 

الطائرات النفاثة من طراز F-15، إىل جانب نظام 

الدفاع )THAAD( وبطاريات صواريخ باتريوت، 

يف حامية منشآت النفط السعودية من هجامت 

عىل   2019 )أي��ل��ول(  سبتمرب  بهجامت  شبيهة 

أرامكو، التي تتهم السعودية إيران بأنها مسؤولة 

عنه، رغم نفي األخرية ذلك.

إىل نرش  أن هناك حاجة  أيًضا  املسؤولون  يرى 

أصول عسكرية إضافية يف قطر واإلمارات، اللتني 

هذا  كان  إذا  ما  يعرف  ال  ولكن  إيران.  تجاوران 

النوع من الردع سينجح ضد دولة تنفذ هجامتها 

غولدنربج،  إيالن  وقال  لها.  موالية  جامعات  عرب 

إن  الجديد:  األمرييك  األم��ن  مركز  يف  الباحث 

استعراضاتنا  بالرضورة  يفهمون  ال  اإليرانيني 

العضلية بالطريقة التي نتصورها«.

يف  العسكريني  املسؤولني  عىل  يجب  ولكن 

املنطقة تحديد املدة التي سيسمح لهم بها قادة 

أنها  يرون  التي  باألصول  باالحتفاظ  البنتاجون 

رادع مهم – تستدرك رايان – مبا يف ذلك القوات 

والطائرات  باتريوت،  وصواريخ  االحتياطية، 

ضمن  نفسه  بالقدر  مطلوبة  وكلها  الهجومية، 

مخطط الوزارة للرتكيز عىل آسيا.

الرد  ق��وات  من  مئات  عاد  فرباير،  أواخ��ر  يف 

بسبب   – ا  جوًّ املحمولة   82 الفرقة  من  الرسيع 

تهديدات لألمريكيني يف العراق – إىل فورت براج، 

شامل رشقي الواليات املتحدة.

يقول املسؤولون األمريكيون إن القيادة اإليرانية 

ما زالت تتعامل مع تبعات وفاة سليامين وإسقاط 

طائرة تجارية عرضيًّا أثناء رضبتها االنتقامية.

أو  أن طهران ستتأىن شهورًا  األمريكيون  يعتقد 

سنوات للتخطيط لهجامت إضافية، أو رمبا محاولة 

قد  إيران  كانت  كبري.  عسكري  قائد  الستهداف 

القيادة املركزية األمريكية منظمة  صنفت رسميًّا 

إرهابية، وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات عىل 

إيران يف إطار سياسة »الضغوط القصوى«.

يرى املسؤولون األمريكيون أن خليفة سليامين، 

الذي  للرجل  فعالية  أقل  بديل  قاآين،  إسامعيل 

عىل  اإلرشاف  خالل  من  اإليراين  التوسع  هندس 

حيث  العراق،  إىل  لبنان  من  املسلحة  الجامعات 

ُيلقى اللوم عىل رجال امليليشيات يف مقتل املئات 

من القوات األمريكية.

يعد   – رايان  تنوه   – سليامين  بعد  ما  حقبة  يف 

بالنسبة  خطورة  املواقع  أكرث  العراق  املسؤولون 

امليليشيات  للقوات األمريكية، نظرًا إىل قربها من 

الغاضبة من مقتل أيب مهدي املهندس، قائد ميليشيا 

الحشد الشعبي الذي قتل إىل جانب سليامين.
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األذرع اإليرانية تؤرق األمريكيني

يف  باتريوت  بطاريات  لنرش  أمريكا  تسعى 

محدود  نطاق  لها  األنظمة  هذه  لكن  العراق، 

املنشآت  اسُتهدفت  كاملة.  غري  حامية  وستوفر 

األمريكية يف البالد بهجامت متكررة منذ الرضبة 

التي وقعت يف 27 ديسمرب )كانون األول( وأودت 

الدرامية  األحداث  لتشتعل  أمرييك  مقاول  بحياة 

املسؤولون  ويقول  املاضيني.  الشهرين  خالل 

األمريكيون إن املزيد من إراقة الدماء األمريكية 

مؤكد.

املرتبطني  املقاتلني  بشأن  أيًضا  قلقون  وهم 

تقل  أمريكية  تنترش قوة  بإيران يف سوريا، حيث 

يف  ومكشوفة  صغرية  قواعد  يف  عنرص  ألف  عن 

توجد  للنفط.  املنتجة  البالد  رشق  أنحاء  جميع 

متاخمة  مناطق  يف  إلي��ران  التابعة  امليليشيات 

لتلك القواعد، وخارج منطقة عازلة أمريكية حول 

التنف. يف الشهر املايض، أبلغت قوة أمريكية يف 

سوريا عن وقوع اشتباكات مع رجال امليليشيات 

املرتبطة بإيران.

 250 حوايل  يعيش  حيث  الخرضاء،  القرية  يف 

جنديًّا أمريكيًّا وسط حقول نفطية سورية مهجورة، 

كشف ماكنزي كيف ميكن للواقع الجديد أن يؤثر 

تنظيم داعش، كام حدث  املهمة ضد  القوات  يف 

يف األيام التي تلت مقتل سليامين مبارشًة، عندما 

كادت تتوقف العمليات املناهضة لإلرهابيني.

الجنود – تقول رايان – قال إن  يف حديثه إىل 

الهجوم  القريب مل يكن  املدى  أكرب مخاوفه عىل 

اإليراين املبارش. بل وكالؤها يف مناطق مثل العراق 

يف  الخطر  تزايد  أيًضا  املسؤولون  يرى  وسوريا. 

األمريكيني  من  اآلالف  يتجمع  حيث  أفغانستان، 

حول العاصمة كابول، ويف قواعد صغرية يف جميع 

أنحاء البالد بدون دفاعات صاروخية كافية.

اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو إيران بتنفيذ 

لكن  كابول،  يف   2019 عام  وقع  الذي  التفجري 

بتوفري  األول  املقام  يف  إي��ران  اتهموا  املسؤولني 

أسلحة وبعض التمويل لطالبان، مام جعل طهران 

العًبا ثانويًّا يف الرصاع الطويل يف أفغانستان.

قيادة  تحت  سيتغري  هذا  أن  ماكينزي  ويعتقد 

نشاط  تزايد  عىل  دالئل  هناك  إن  قال  إذ  قاآين، 

عن  امتنع  لكنه  أفغانستان،  يف  الخبيث  إي��ران 

الذي  األكرب  التحدي  يتمثل  رمبا  تفاصيل.  تقديم 

يواجه املسؤولني العسكريني هو ضامن عدم تحول 

أي هجامت إيرانية إضافية إىل حرب إقليمية.

يتضمن ذلك تحلياًل كبريًا للمخاطر حول كيفية 

استجابة إيران للرضبات األمريكية – تقول رايان 

– مام يشري إىل أن البنتاجون قد يفكر يف األعامل 

ويجري   – الضيقة  األه��داف  ذات  االنتقامية 

حسابات حول ما سيطالب به الزعامء السياسيون، 

مبن فيهم ترامب، يف مثل هذا السيناريو.

يف حديثه إىل الطيارين عىل منت حاملة الطائرات 

األمريكية هاري ترومان، قال ماكنزي إنه ال يعرف 

الكيفية  من  واثق  لكنه  تصعيد،  أي  سيبدأ  كيف 

لكن  إيران،  بهزمية  »سينتهي  بها:  سينتهي  التي 

ذلك لن يكون جيًدا للمنطقة«.

25
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كيف يوفر كورونا فرصة للتصعيد العسكري 
حول العالم؟

مع استيالء جائحة فريوس كورونا املستجد »كوفيد19-« عىل املزيد من الوقت واملال واالهتامم 

يف العامل، تسلط أحدث موجة من العنف يف »كشمري«، بني الهند وباكستان، الضوء عىل إمكانية 

ترصف الدول بقوة أكرب الستغالل انشغال العامل.

التي  الوحيدة  الجهات  ليست  الحكومات  لكن 

تحاول استغالل الفوىض الحالية. فمع تعرث الدول 

لجهود  االقتصادية  والتداعيات  الفريوس  بسبب 

الجهادية  للجامعات  الفرصة  تتاح  االح��ت��واء، 

لتعزيز  الدول  غري  من  األخرى  الفاعلة  والجهات 

مواقعها يف النقاط األمنية الساخنة حول العامل.

وال ميكن لهذا فقط أن يزيد من خطر التصعيد 

القصري،  املدى  عىل  املناطق  تلك  يف  العسكري 

ولكن ميكن أن يسمح أيضا للميليشيات بالظهور 

مبجرد أن تنحرس األزمة الصحية العاملية يف نهاية 

املطاف.

هجامت وسط ذعر كوفيد - 19

مواقع  باكستان  قصفت  م��ارس/آذار،   18 ويف 

السيطرة يف جامو وكشمري، وهو  عىل طول خط 

الرابط:املصدر:

الكاتب - توماس أيب حنا: 20 مارس 2020 

https://bit.ly/39e8mfe
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ما يعد رابع هجوم من هذا النوع يشنه الجيش 

املتنازع  الحدودية  املنطقة  طول  عىل  الباكستاين 

عليها بني باكستان والهند يف غضون أيام.

ويف حني كانت كشمري نقطة أمنية ساخنة دامئا، 

ميثل هذا التسلسل من الهجامت ارتفاعا ملحوظا 

الضوء  املنطقة، ويسلط  العسكري يف  النشاط  يف 

عىل رغبة باكستان يف تحمل املزيد من املخاطر يف 

الوقت الذي تتعامل فيه كل من الهند وباكستان، 

إىل جانب بقية العامل، مع اآلثار املتزايدة لتفيش 

الفريوس التاجي.

ويثري هذا أيضا احتامل رد فعل عسكري هندي 

تصعيد  إىل  يؤدي  أن  املحتمل  من  عدوانية  أكرث 

عسكري، عىل غرار األزمة يف فرباير/شباط 2019، 

حافة  إىل  النوويتني  الدولتني  كال  دفعت  التي 

الحرب.

وسوف تزيد عواقب هذه املواقف األمنية األكرث 

عدوانية من قبل الحكومات من احتامل حدوث 

ولكن  كشمري،  يف  فقط  ليس  للعنف  أكرب  اندالع 

يف النقاط األمنية الساخنة يف جميع أنحاء العامل، 

حتى لو مل تحظى بنوع التغطية اإلعالمية واسعة 

األوقات  يف  عليها  تحصل  ما  عادة  التي  النطاق 

الفريوس  بجائحة  العامل  انشغال  بسبب  العادية، 

التاجي.

ويف مثال آخر، بني 12 و 18 مارس/آذار، كانت 

مرتبطة  األقل  عىل  صاروخية  رضبات   4 هناك 

القوات  ضد  املدعومة  اإليرانية  بامليليشيات 

أسفر  هجوما  ذلك  وشمل  العراق.  يف  األمريكية 

شكل  ما  واح��د،  وبريطاين  أمريكيني  مقتل  عن 

زيادة كبرية يف النشاط عىل تلك الجبهة.

غطاء مناسب للمتشددين

وميكن لتفيش كورونا عامليا أن يخلق أيضا فرصا 

الجامعات  مثل  الدول،  غري  من  الفاعلة  للجهات 

أقدامها  والوقوف عىل  التجمع  املتشددة، إلعادة 

من جديد يف نهاية املطاف.

عرب  املقاتلني  نشاط  عىل  األسايس  القيد  وكان 

الضغط  هو  الساخنة  األمنية  النقاط  مختلف 

املستمر من قبل قوات األمن. لكن تحويل املوارد 

والقوى العاملة من الخطوط األمامية للعديد من 

هذه املعارك نحو جهود احتواء الفريوس سيخفف 

الضغط عىل هذه املجموعات.

أقل  خطرا  املجموعات  هذه  تواجه  وباملثل، 

منهم  العديد  ألن  نظرا  بالفريوس،  مبارشة  للتأثر 

مثل  واملعزولة  الريفية  املناطق  يف  يعملون 

والغابات  الوعرة  والجبال  الواسعة  الصحاري 

الكثيفة املعزولة إىل حد كبري عن العامل الخارجي. 

املجموعات  لهذه  التطورات  هذه  تتيح  وسوف 

فرصا إلعادة التجمع وإعادة التنظيم واملشاركة يف 

املزيد من التدريب، باإلضافة إىل التخطيط لنشاط 

جديد عىل املستويني التشغييل واالسرتاتيجي.

وتتضمن األمثلة عىل املجموعات املحتملة التي 

التطورات، عىل سبيل  ميكنها االستفادة من هذه 

املثال ال الحرص:

• فروع تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف مرص والعراق 

وسوريا ونيجرييا وغريها.

القاعدة  وف��روع  الصومال  يف  الشباب  حركة   •

األخرى حول العامل.

• الناكساليون املاويون يف الهند.

• الجامعات املسلحة يف جامو وكشمري.

املقبلة،  األع��وام  حتى  أو  املقبلة  األشهر  ويف 

التي  املدى  طويلة  االقتصادية  اآلثار  ستضعف 

ضد  الحكومات  مواقف  الفريوس  أزمة  تسببها 

هذه الجامعات املتشددة، مام قد يجعل األخرية 

موارد  الحكومات  لدى  وسيكون  خطورة.  أكرث 
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أقل لتخصيصها لقوات األمن يف القتال ضد هذه 

التي  منوا  األق��ل  البلدان  يف  خاصة  الجامعات، 

تكافح بالفعل. وقد يؤدي ذلك إىل توسيع مناطق 

عمليات تلك الجامعات يف ضوء انخفاض الضغط.

ويف الواقع، قد يؤدي االنكامش االقتصادي وفرص 

العمل الشحيحة وعدم الرضا عن الحكومات إىل 

جعل أولئك السكان أكرث عرضة للتجنيد من قبل 

قادرة  ستكون  التي  املتشددة،  الجامعات  هذه 

باالنتامء  الشعور  املال لهم، ومنحهم  عىل تقديم 

وطريقة لالنتقام من الحكومة.

 تحوالت دولية 
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 النقاط الرئيسية

• ستشهد حوايل 40٪ من دول العامل ال��� 195 

اضطرابات مدنية خالل عام 2020، وفًقا ل�بحث 

من مؤسسة )فرييسك مابليكروفت(.

قبل  من  العكيس  الفعل  رد  مخاطر  تعترب   •

واململكة  روسيا  مثل  دول  يف  عالية  األمن  قوات 

العربية السعودية والصني.

لتجنب  متزايدة  لضغوط  الرشكات  • ستتعرض 

التورط يف هذا »الوضع الطبيعي الجديد«.

أظهرت دراسة جديدة أن ربع دول العامل تقريبا 

قد شهدت زيادة يف االحتجاجات واالضطرابات يف 

الرقم  هذا  يرتفع  أن  املتوقع  ومن  املايض،  العام 

أكرث يف عام 2020.

الفاتيكان  فيهم  أدخلنا  إذا   ،195 يضم  العامل 

لالضطرابات  حديث  مؤرش  زعم  وقد  وفلسطني، 

دراسات استراتيجية 

بحث يدعي أن ما يقرب من  40% من دول العالم 
ستشهد اضطرابات مدنية في عام 2020  

الرابط:املصدر:

بقلم: ديفيد ريد

https://0i.is/6x1v



ارتفاًعا يف  الدول شهدت  املدنية أن 47 من تلك 

االضطرابات املدنية يف عام 2019.

الخميس  يوم  نرشته  للبيانات،  منوذج  تنبأ  كام 

واالقتصادي  االجتامعي  التحليل  رشكة  املايض 

الرقم  أن  مابليكروفت،  فرييسك  والسيايس 

سيتفاقم يف عام 2020، ليصل إىل 75 دولة.

وحددت االستشارات يف اململكة املتحدة هونج 

كونج وشييل عىل أنها نقطتي التوتر اللتني تعانيان 

عام  بداية  منذ  االضطرابات  يف  زيادة  أكرب  من 

2019. وال يتوقع ألي من البلدين أن يذوق طعم 

السالم ملدة عامني عىل األقل، وفًقا للبحث.

احتجاج  بؤر  اآلن  تعترب  أخرى  مناطق  وهناك 

جانب  وإىل  وبوليفيا.  ولبنان  نيجرييا  تضم  مدين 

فئة  إىل  أخري  دول  تنحدر  الثالث،  الدول  هذه 

إثيوبيا  وتشمل  الشديدة«  »املخاطر  فئة  تسمى 

والهند وباكستان وزميبابوي.

السودان  تفوقت  السابق،  املؤرش  إصدار  ومنذ 

عىل  خطورة  األك��رث  الدولة  لتصبح  اليمن  عىل 

مستوى العامل. 

وتعاين السودان من أزمة منذ اإلطاحة بحاكمها 

عمر البشري يف أبريل من العام املايض. وال زالت 

البالد تعاين من االحتجاجات والقتل حيث تحارب 

للسيطرة  الدميقراطية  مؤيدي  العسكرية  القوات 

عىل البالد.

ويتصاعد الرصاع يف اليمن منذ عام 2015 حيث 

تتصارع القوات الشيعية والسنية عىل السلطة.

ال يلوح يف األفق يشء

توقعات فرييسك مابليكروفت لعدد من الدول 

التي تشهد احتجاجات لعام 2020 توقعات قامتة 

وشدة االضطرابات فيها متيل إىل االرتفاع.

ويتوقع املؤرش أن هناك 75 دولة من بني 125 

االستقرار.  يف  تدهورًا  ستشهد  فحصها  تم  دولة 

ويعني هذا الرقم أن حوايل 40٪ من جميع دول 

العامل البالغ عددها 195 دولة ستشهد اضطرابات 

واحتجاجات.

أمثال  دول  تشهد  أن  املتوقع  من  أنه  ومع 

أكرب  ارتفاعا  وطاجيكستان  بيساو  وغينيا  أوكرانيا 

يف االضطرابات، إال أن الدول األكرب هي التي ميكن 

أن يثار فيها القلق األكرب.

بتزايد  املراجع  من  عدد  عرب  التحليل  ويتنبأ 

عىل  يقع  أن  ميكن  خطر  جانب  إىل  االضطرابات 

املتظاهرين ويزيد من معاناتهم بسبب انتهاكات 

حقوق اإلنسان أو ردود فعل حادة تقع من قوات 

األمن.

وتشمل البلدان املحددة يف هذه الفئة املقلقة 

والصني  روسيا  مثل  الشديد  النفوذ  ذات  الدول 

وتايالند  وتركيا  السعودية  العربية  واململكة 

والربازيل.

املتحدة  اململكة  يف  املقيمون  املحللون  ويزعم 

عام  احتجاجات  يكون  أن  املرجح  غري  من  أنه 

2019 أقل من القادم ولكن سيتعني عىل الرشكات 

واملستثمرين التكيف مع مزيد من االضطرابات.

هناك  أنه سيكون  مابليكروفت  فرييسك  تقول 

ملامرسة  العاملية  الرشكات  عىل  متزايد  ضغط 

باملوارد  »الغنية  البلدان  يف  سيام  ال  مسؤولياتها، 

الطبيعية حيث تحتاج مشاريع التعدين والطاقة 

من  عالية  مستويات  إىل  األحيان  من  كثري  يف 

الحامية«.

الرشكات  فإن  ذل��ك،  »وم��ع  التقرير  وأض��اف 

معرضة لخطر التواطؤ مع قوات أمن حكومية أو 

قوات خاصة ميكن أن ترتكب انتهاكات«. 

دراسات استراتيجية 
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األسباب وراء االنهيار يف سعر النفط

مؤرشا  انخفض  املاضيني  العامني  مدى  عىل 

تكساس  وغرب  برنت  الرئيسيان  النفط  أسعار 

للربميل  دوالرًا   99 متوسط  من   )WTI( الوسيط 

يف عام 2014 إىل 53 دوالرًا يف 2015، ثم إىل 28 

دوالرًا يف الربميل يف بدايات عام 2016.

عوامل:  نتيجة عدة  كان  الحاد  االنخفاض  هذا 

التعاون  منظمة  بلدان  يف  املنخفض  االستهالك 

املتوقع  من  األبطأ  والزيادة  والتنمية،  االقتصادي 

هدوء  بسبب  البرتول  عىل  الصيني  الطلب  يف 

الواليات  إنتاج  يف  الضخمة  والزيادة  اقتصادها، 

مام  التقليديني  غري  والغاز  البرتول  من  املتحدة 

أزمات دولية 

هبوط أسعار النفط: 
التداعيات على حلف الناتو

سيتم تذكر عام 2014 عىل أنه العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غري رشعي 

والعام الذي حققت ما يطلق عليها »الدولة اإلسالمية« ملكاسب كبرية، وهو ما واجه الناتو ألول 

مرة يف تاريخه بتحديات أمنية رئيسية يف رشقه وجنوبه. لكن شهدت السنة نفسها كذلك بداية 

وهو  الناتو:  لحلف  املجاورة  البلدان  يف  األمني  املوقف  عىل  خطري  تأثري  له  سيكون  آخر  تطور 

الهبوط العاملي يف أسعار النفط. ففي حال أثر هذا الهبوط يف أسعار النفط عىل استقرار البلدان 

املنتجة للنفط، فقد ينتهي األمر بالناتو مواجًها لعاصفة كاملة عىل أبوابه.

الرابط:املصدر:

https://bit.ly/3aaTRKs 



يف  البرتول  من  املزيد  وأت��اح  وارداتها  من  قلل 

السوق العاملي، وقرار اململكة العربية السعودية 

باالحتفاظ مبستويات إنتاجها املرتفعة للدفاع عن 

الدول  من  اإلج��امع  وغياب  السوق،  يف  حصتها 

املصدرة داخل منظمة األوبك.

العربية  اململكة  قرار  وراء  الدافع  يكون  قد 

إنتاجها  مستويات  عىل  بالحفاظ  السعودية 

إنتاج  إخراج  مثل  إضافية؛  اعتبارات  عن  ناتًجا 

تقليدية  غري  مصادر  من  األمرييك  والغاز  النفط 

بعد  السوق  إىل  إيران  عودة  السوق، وجعل  من 

العقوبات أكرث صعوبة.

ظهرت  التكنولوجي،  التقدم  بسبب  لكن 

بشكل  األمريكية  الهيدرولييك«  »التكسري  صناعة 

من  للعديد  سمح  مام  املتوقع،  من  مرونة  أكرث 

فعالية  وتحسني  باالبتكار  األمريكيني  املنتجني 

التكلفة إلنتاجهم واالستمرار يف السوق حتى مع 

زاد  إذا  حتى  الواقع،  يف  النفط.  سعر  انخفاض 

عىل   - املنتجني  بعض  سيظل  أخرى  مرة  السعر 

روسيا  مثل  العتيقة  النفط  قطاعات  من  األقل 

وإيران وفنزويال - أقل كثريًا من الناحية التنافسية، 

املزيد  حتاًم  ستجلب  السعر  زيادة  ألن  خصوًصا 

من »أصحاب الطرق غري التقليدية« إىل السوق.

تطلعات لزيادة يف األسعار

إن ارتفاع أسعار النفط ولو بشكل طفيف عىل 

األقل هو أمر مفروغ منه، وذلك نتيجة ألرجحية 

خفض بعض املنتجني ملعدالت إنتاجهم يف النهاية. 

يف  االستثامرات  سيجعل  األسعار  ارتفاع  أن  كام 

أمرًا مجدًيا  نفط وغاز جديدة  استكشاف حقول 

الندرة  لتفادي  مهم  عامل  وه��و  أخ��رى،  م��رة 

مستقبلية وتقلبات األسعار.

لكن ليس من املحتمل أن يصل السعر - لبعض 

الوقت - ملستوى 100 دوالر أو أكرث بالشكل نفسه 

الذي كان عليه األمر يف العقد املايض. يعني ذلك 

أن اقتصادات روسيا والعديد من البلدان املنتجة 

للنفط يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا 

من  أدىن  مبستوى  اإلنتاج  عىل  ُتجرب  قد  الالتينية 

من  ستعاين  أنها  أي  االقتصادية،  التعادل  نقطة 

خسائر مالية. ليس مفاجًئا إذن محاولة دول مثل 

وفنزويال  ونيجرييا  واإلك��وادور  وأنجوال  الجزائر 

وبلدان أخرى فقرية ذات عدد سكاين كبري - عىل 

»األوب��ك«  إقناع   - ذلك  يف  اإلخفاق  من  الرغم 

بخفض اإلنتاج لدفع األسعار ألعىل.

العواقب

»رشوة«  عىل  اعتادت  التي  الدول  إىل  بالنسبة 
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التخمة  تعني  السخي،  الدعم  عرب  مواطنيها 

املستمرة عاملًيا يف إنتاج النفط التعرض الضطرابات 

عىل املستوى السيايس

واضحة:  املوقف  هذا  ملثل  األمنية  األبعاد  إن 

للنفط،  املنتجة  البلدان  من  العديد  إىل  بالنسبة 

من  أق��ل  إىل  النفط  سعر  يف  االنخفاض  يهدد 

بني  االجتامعي«  »العقد  بفسخ  معني  مستوى 

الدول  إىل  بالنسبة  واملواطنني.  الحاكمة  النظم 

الدعم  عرب  مواطنيها  »رشوة«  عىل  اعتادت  التي 

إنتاج  يف  عاملًيا  املستمرة  التخمة  تعني  السخي، 

النفط التعرض الضطرابات عىل املستوى السيايس.

يجادل بعض املحللني يف أن االنخفاض يف سعر 

ألنه سيجرب  الدويل،  االستقرار  يف  النفط سيساعد 

دول البرتول عىل الرتكيز عىل مشاكلها املحلية، مام 

يقلل من فرص سعيها خلف أجندات متشددة يف 

السياسة الخارجية.

صحيًحا  يكون  قد  ذلك  أن  من  الرغم  عىل 

دول  عىل  ينطبق  ال  بالتأكيد  فهو  الدول،  لبعض 

أخرى. الخصامن اللدودان إيران واململكة العربية 

السعودية، عىل سبيل املثال، مل ُيظهرا إشارات فيام 

نتيجة  السيايس  الجغرايف  تنافسهام  إنهاء  يخص 

لالعتبارات االقتصادية املحلية. بل إذا كان هناك 

تطور لهذا التنافس فهو باتجاه عسكري متزايد.

سلوًكا  الخارجية  روسيا  سياسة  تتبع  مل  كام 

ركود  إىل  متجهة  فروسيا  اقتصادًيا:  رشادة  أكرث 

عىل  املزيد  فيه  تنفق  تزال  ما  الذي  الوقت  يف 

التطوير العسكري، وال يستطيع املرء التقليل من 

االنتباه  تشتيت  إىل  الروسية  القيادة  سعي  خطر 

بالدخول يف مغامرات غري مسؤولة خارجًيا.

تحالفات جديدة؟

إن ذلك يؤدي إىل ُبعد أمني آخر نتيجة ألسعار 

جغرافية  لتحوالت  احتامالت  املتدنية:  النفط 

سياسية نتيجة لتحالفات جديدة.

روسيا  بني  هو  الناشئة  التحالفات  هذه  أحد 

وإيران. من الواضح أن روسيا ستعاين مبجرد دخول 

إىل  والغاز  النفط  من  الهائلة  إيران  احتياطيات 

التدين يف سعر  تجاه مزيد من  يدفع  السوق، مبا 

»مجموعة  داخل  تتعاون  موسكو  أن  إال  النفط. 

الدولة الخمسة زائد واحد« تجاه رفع العقوبات 

حول  إي��ران  مع  املفاوضات  )وه��ي  إي��ران  عن 

الخمسة  الدول  تجريها  التي  النووي  برنامجها 

وفرنسا  الصني  األمن  مجلس  يف  العضوية  دامئة 

املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  وروسيا 

إضافة إىل أملانيا(. وتتعاون روسيا تجارًيا أيًضا مع 

املدنية  النووية  الطاقة  قضايا؛ من  إيران يف عدة 

إىل مبيعات األسلحة.
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متيل اسرتاتيجية روسيا تجاه إيران إىل االحتضان 

روسيا  تسعى  رمب��ا  معها.  التنافس  من  ب��دالً 

نفوذ  وخلق  بإيران  الطاقة  قطاع  يف  باستثامرها 

الطاقة يف  فوائض  تصدير  إىل ضامن عدم  به  لها 

تهدف  روسيا.  عىل  مبارشة  تؤثر  بطريقة  إيران 

إزاء  أيًضا  تتبناها موسكو  التي  هذه االسرتاتيجية 

إىل  باألساس  الوسطى  آسيا  يف  جريانها  من  بعض 

منع هذه البلدان من تصدير الغاز بشكل مستقل 

إىل أوروبا، التي ستظل السوق الرئييس لروسيا يف 

املستقبل املنظور.

عامل بحقل نفط يسري بجوار خطوط األنابيب 

فنزويال.  أنزواتيجوي،  والية  مجمع صناعي يف  يف 

حول  محادثات  فنزويال  عقدت   ،2015 إبريل  يف 

خطة جديدة لخلط الخام الفنزوييل الثقيل بنفط 

للخروج  سعًيا  آخرين  أوبك  حلفاء  من  خفيف 

اإلم��دادات  تنافس  أن  ميكنها  جديدة  برتكيبة 

بهذا  تأمل  وهي  الضخمة.  والكندية  األمريكية 

شمل  تجريبًيا  مخطًطا  سيوسع  الذي  املقرتح، 

مصايف  إمداد  املايض،  العام  يف  الجزائري  النفط 

من  بدالً  الدرجة  متوسط  للخام  املجهزة  النفط 

نتيجة  بكرثة  متوفرًا  أصبح  الذي  الخفيف  الزيت 

الزدهار النفط الصخري يف أمريكا الشاملية. 

تحالف آخر قد ينشأ بني الصني وإيران؛ تعترب 

األكرب  التجاري  الرشيك  بالفعل  حالًيا  الصني 

إىل  بالنسبة  الطاقة.  مجال  ذلك  ويشمل  إليران، 

الصني، قد تصبح إيران بدياًل العتامدها املتزايد يف 

بالنسبة  السعودية.  العربية  اململكة  عىل  الطاقة 

للطاقة  متنامي  الصني هي عميل  فإن  إيران،  إىل 

أيًضا  بكني  ترى طهران يف  قد  ومستثمر محتمل. 

اململكة  مع  الصعبة  عالقتها  يف  نزيًها«  »وسيًطا 

العربية السعودية. قد ميثل توثق الروابط الصينية 

اإليرانية عاماًل إيجابًيا إذا عملت الصني من أجل 

يف  تقدم  ملجرد  وليس  شامل  سيايس  استقرار 

مصالحها االقتصادية.

التداعيات عىل حلف الناتو

التحالف  من  الناتو هم جزء  حلفاء  إن جميع 

)داعش(  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  ضد 

لتحسني  كذلك  الناتو  يسعى  األوس��ط.  بالرشق 

استقرار بلدان املنطقة ومرونتها من خالل عرض 

أن  ذلك  يعني  الدفاعية.  القدرات  لبناء  الدعم 

أي  يؤثر  قد  منطقة  يف  اآلن  متواجدون  الحلفاء 

اضطراب سيايس راجع إىل التدين يف أسعار النفط 

فيها عليهم مبارشة.

النفط  أسعار  وجهت  اإليجايب،  الجانب  عىل 

املالية  املوارد  إىل  بالفعل  قاصمة  رضبة  املتدنية 

الرضبات  قبل  حتى  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 

الجوية للتحالف ضد مصايف النفط وقوافل الوقود 

اإلرهايب  التنظيم  حرم  مام  التنظيم  يشغلها  التي 

من الجزء األكرب من عوائده.

إس   32 املوجهة  القنابل  وح��دات  من  صف 

النجيل  قاعدة  يف  ذخ��رية  ناقلة  عىل  موضوع 

الجوية، فريجينيا، عىل أهبة االستعداد لالنتشار يف 

الدولة  املتحدة ضد  الواليات  تقوده  الذي  القتال 

اإلسالمية. 

الجغرافية  األصعدة  عىل  التنافس  يبقى  لكن 

إي��ران  بني  والدينية  واالقتصادية  السياسية 

إنتاج  إىل  الدولتان  وستحتاج  ثابًتا،  والسعودية 

حصصها  عن  للدفاع  عالية  مبستويات  النفط 

السوقية واالحتفاظ بعوائد مرضية ملوطنيها. يعاين 

العراق من هجوم الدولة اإلسالمية والتوتر املحيل 

والتدين يف أسعار النفط )كام هو الحال مع ليبيا(. 

أدى دخول روسيا يف الحرب األهلية السورية إىل 

مزيد من التعقيد للمشكلة.

فاعلة  جهات  مع  التعامل  إذن  الناتو  عىل 

متعددة يف املنطقة ال تتوقف أهدافها الجغرافية 
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قد  بل  البعض،  بعضها  معارضة  عىل  السياسية 

تتحدد أجنداتها السياسية بشكل متزايد بالحاجة 

الهبوط يف االقتصاد واالضطرابات  التواؤم مع  إىل 

التنبؤ  من  يجعل  ال��ذي  التطور  وهو  املحلية؛ 

بتحركاتها أكرث صعوبة.

عالوة عىل ذلك، قد يؤدي عدم االستقرار الناجم 

كاهل  أثقل عىل  إىل عب  الرخيص«  »النفط  عن 

بلد مثل األردن، التي تواجه بالفعل تحدًيا ضخاًم 

يتعلق بالالجئني. قد يضع ذلك بدوره مزيًدا من 

الضغط عىل الناتو إلظهار كفاءته يف جهود فرض 

االستقرار اإلقليمي.

الناتو،  نظر  وجهة  من  ذلك،  مع  روسيا  تبقى 

املتغري األمني األكرب أهمية. إن روسيا، التي متثل 

إيرادات  نصف  من  أكرث  والغاز  البرتول  صادرات 

الروبل  تعرض  فقد  طرق:  مفرتق  يف  ميزانيتها، 

لخفض خطري يف قيمته، وتناقصت االحتياطيات يف 

البنك املركزي، وتوقف االستثامر الخارجي متاًما.

ماذا سيكون رد فعل روسيا؟

االقتصادية  املصلحة  توجه  أن  ينبغي  نظرًيا، 

إزاء  تصالحية  أكرث  سياسة  تجاه  موسكو  الذاتية 

الغرب، بصورة ملحوظة لرفع العقوبات املفروضة 

محاوالت  وإلبطاء  القرم  جزيرة  شبه  ضم  بعد 

عن  استقاللية  أكرث  تكون  يك  األوروبية  ال��دول 

روسيا يف مجال الطاقة.

لكن بينام تشري الترصيحات الصادرة عن الزعامء 

الروس إىل إدراكهم للحالة املتداعية القتصادهم، 

تبني  عىل  ذلك  يجربهم  أن  يف  كبري  شك  هناك 

الحايل  موقف تعاوين. إن روسيا تفضل - للوقت 

للغرب:  املناهض  مبنهجها  االلتزام   - األقل  عىل 

خطط طموحة للتحديث العسكري، وحديث عن 

مع  خيالية،  لكن  طموحة،  اسرتاتيجية«  »رشاكة 

حامية  إىل  الحاجة  حول  محيل  وضجيج  الصني، 

السياسة  مواقف  عىل  يسيطر  الخارج  يف  الروس 

الخارجية الروسية.

كل ذلك يجعل املرء يتساءل كيف سيكون رد 

فعل روسيا مبجرد اصطدامها بالركود الناجم عن 

»النفط الرخيص«: هل ستعرتف بالتحدي وتواجهه 

مبارشة، من خالل السعي إىل تحديث اقتصادها 

ولوم  شعبها  إلهاء  إىل  ستسعى  هل  أو  وتنويعه، 

الغرب الرشير عىل أمراض روسيا؟ إن إجابة روسيا 

األوروبيني،  نقمة عىل  أو  نعمة  عن ذلك ستمثل 

وعىل االستقرار العاملي كذلك.
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من خالل استخدام مزيج من األدوات التقليدية 

واململكة  املتحدة  الواليات  متكنت  واملبتكرة، 

بدون  كامل  عقد  قضاء  من  اآلن  حتى  املتحدة 

وفًقا  معتادة  غري  اقتصادي  منو  فرتة  وهي  ركود 

ملعظم االقتصاديني.

هي  ومن  الجاري  الوضع   »RANE« يفحص 

املنظامت العاملية التي يجب أن تفكر يف تخفيف 

املخاطر االقتصادية.

مخاوف من الركود العاملي

عىل الرغم من التفاؤل الحذر بشأن آفاق النمو 

واالسرتاتيجية  الهيكلية  العوامل  فإن  العام،  هذا 

األساسية تدفع معدالت النمو عىل املدى الطويل 
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هل يشهد عام 2020 
أزمة  اقتصادية عاملية؟

 تزداد تنبؤات الخرباء والنقاد ثقًة يف أن االقتصاد العاملي سوف يزداد قوة يف عام 2020، لكن ال 

يزال البعض قلًقا من احتامل حدوث ركود بسيط عىل األقل يف 2020 2021-، وذلك وفًقا لخرباء 

»RANE« وهم »إيان ليتلوود«، خبري اقتصادي ومحلل مايل، و«جيني إيليبي«، كبرية االقتصاديني 

املتقاعدين بوكالة االستخبارات املركزية األمريكية.

الرابط:املصدر:

https://bit.ly/3cJFTAR 
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وتثري  العامل  من  كثرية  أج��زاء  يف  االنخفاض  إىل 

املخاوف من أن الركود االقتصادي ينتظر البلدان 

الرئيسية يف العقود املقبلة.

تقول »إيليبي« إن املقياس االقتصادي الرئييس 

هو »معدل النمو املحتمل« أي كم ستنتج دولة ما 

إذا تم توظيف جميع املوارد بالكامل.

والشيخوخة  السكاين  النمو  تباطؤ  إىل  بالنظر 

السكانية، تواجه العديد من الدول املتقدمة نقطة 

انحراف سكاين غري سارة وهي نقطة تشاؤم آلفاق 

النمو عىل املدى الطويل.

الدميغرافية  ال��ري��اح  ه��ذه  تقابل  أن  ميكن 

التكنولوجية  بالتحسينات  نظريا  املعاكسة 

واإلنتاجية، يف الواقع، شهدت كل من االقتصادات 

الغنية والناشئة تباطؤ اإلنتاجية يف اآلونة األخرية.

املدى  عىل  الدميغرافية  االتجاهات  أن  بالرغم 

البلدان  العديد من  أكرث إرشاًقا يف  تعترب  القريب 

الالتينية  وأمريكا  الصني  يف  السكان  فإن  النامية، 

يف  يبدأوا  أن  ويتوقع  برسعة  بالفعل  يشيخون 

التقلص يف العقود املقبلة.

قيود عىل صناع السياسة

أنحاء  جميع  يف  السياسة  صانعو  يسعى  بينام 

سياسياً  مقبولة  منو  معدالت  عىل  للحفاظ  العامل 

وسط هذه التحديات الهيكلية، فإن لديهم عدًدا 

محدوًدا من األدوات املرتابطة التي يجب إدارتها 

بعناية. ينطوي الفشل يف القيام بذلك عىل مخاطر 

عالية من عواقب غري مقصودة يف كل من األسواق 

املحلية واألسواق ذات الصلة.

ميكن أن تتسبب اإلجراءات التي تتخذها البنوك 

املركزية ملواجهة التحديات يف أسواقها املحلية يف 

حدوث أزمة يف األسواق الخارجية، خاصة بالنسبة 

التي  وإندونيسيا  وتركيا  املكسيك  مثل  لبلدان 

تعاين من عبء دين ثقيل مقوم بالعملة األجنبية.

يف  التحكم  يف  الرئيسية  األدوات  إحدى  تتمثل 

أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة يف االقتصادات 

الكربى يف العامل وصلت بالفعل إىل أدىن مستوياتها 

التاريخية أو اقرتبت منها، حيث ركزت الحكومات 

والسيطرة  النقدية  السياسة  عىل  متزايد  بشكل 

الستقرار  مسبق  أس��ايس  ك��رشط  التضخم  عىل 

األسواق املالية والنمو االقتصادي.

نطاق  عىل  الكمية«  »التسهيالت  استخدام  تم 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  يف  واس��ع 

وأوروبا واليابان يف العقد املايض.

يرشح »ليتلوود« أن التسهيالت الكمية تتضمن 

قيام البنوك املركزية برشاء األصول، وعادة ما تكون 

يف شكل سندات حكومية، والتي تضع املزيد من 

األموال يف االقتصاد، ما يعزز النشاط االقتصادي.

معظمها  تشرتي  البنوك  ألن  نظرًا  ذلك،  ومع 

ديوًنا من حكومتها بأسعار فائدة منخفضة، ميكن 

أن تشجع الحكومات عىل تحمل ديون عامة أكرث.

البنوك  تشري  الذي  األمامي«،  »للتوجيه  ميكن 

 / التضخم  توقعات ملعدالت  إىل  املركزية مبوجبه 

أسعار الفائدة، أن يدفع النشاط االقتصادي أيًضا.

يف  توسعية  أك��رث  املالية  السياسة  أصبحت 

السنوات األخرية، حيث غرّيت الحكومات سياسات 

وتحفيز  عمل  فرص  إليجاد  والرضائب  اإلنفاق 

النمو.

وصل الدين الحكومي إىل مستويات قياسية يف 

االقتصادات العاملية الكربى، ويقول »ليتلوود« إنه 

كان هناك تحول ملحوظ نحو زيادة اإلنفاق خالل 

العام املايض، خاصة يف اململكة املتحدة والواليات 

املتحدة.

السياسة  صانعو  يواجهها  التي  القيود  ستصبح 

أصعب عندما تتحول الدورة االقتصادية يف النهاية 

ويلوح الركود يف األفق.
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من املحتمل أن يؤدي الفشل يف سن سياسات 

فعالة لالقتصاد الكيل إىل إطالق دوامة انكامشية 

أسعار  انخفاض  إىل  الطلب  انخفاض  فيها  يؤدي 

السداد  تخلف عن  إىل حاالت  يؤدي  ما  األصول، 

وإفالس، ويؤدي بدوره إىل ترسيح العامل وزيادة 

إضعاف الطلب.

حالة  يف  أو  مبفردها  الظروف،  هذه  مثل  ومع 

كام  الخطرية  الصدمات  بعض  بسبب  التفاقم 

لفريوس  العاملي  التأثري  أن  من  البعض  يخىش 

»كورونا«، سوف تكون هناك أهمية كبرية إلبداع 

املالية  السياسة  استجابات  الذين يصيغون  أولئك 

والنقدية.

اعتمدت  التي  املركزية  البنوك  معظم  فشلت 

هدف التضخم %2 يف السنوات األخرية يف تحقيق 

الهدف  هذا  ستجعل  االنكامش  دوامة  إن  ذلك، 

االقتصاديني  من  العديد  ويشعر  املنال،  بعيد 

تحدًيا،  ميثل  يزال  ال  االنكامش  أن  من  بالقلق 

املركزية  البنوك  معظم  أن  إىل  »إيليبي«  وتشري 

ترحب مبزيد من التضخم.

حوافز  بدء  ضامن  يف  التحديات  أحد  يتمثل 

ومن  ممكن،  وقت  أرسع  يف  املالية  السياسة 

املحتمل أن تكون البلدان التي تبتكر طرًقا لتعزيز 

اإلنفاق  من  وتزيد  الرضائب  تخفض  سياسات 

الحكومي أفضل حااًل خالل فرتة التباطؤ االقتصادي 

القادمة من تلك التي تعتمد عىل مشاريع )تستلزم 

موافقة ترشيعية( لتحفيز النشاط االقتصادي.

سيكون لدى البنوك املركزية الراغبة يف التفكري 

ذلك  يف  مبا  التقليدية  غري  النقدية  السياسات  يف 

مع  للمناورة  أكرب  مجال  السلبية  الفائدة  أسعار 

تم  ما  إذا  لكن  االقتصادية،  الصعوبات  اقرتاب 

دفع هذه السياسات بقوة، فقد تثبت عكس ذلك 

وتضعف النظام املرصيف.

وتحذر »إيليبي« من أن التكنوقراط االقتصاديني 

املهرة سوف يحتاجون إىل توجيه صياغة السياسة 

لتجنب هذا الخطر.

وتضيف أن بروز صانعي السياسة ال يقدر بثمن 

يف التعامل مع الصدمات االقتصادية املحتملة يف 

التضخم  يف  املتوقع  غري  االرتفاع  مثل  املستقبل 

بتغري  املرتبطة  النظامية  املالية  املخاطر  أو ظهور 

ارتفاع  يجرب  أن  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  املناخ، 

تحول  يف  التفكري  عىل  السياسة  صناع  التضخم 

رسيع يف السياسة املالية.

كيفية االستعداد

»ليتلوود«  يقول  العاملية  للمؤسسات  بالنسبة 

برامج  إلدارة  االستعداد  إىل  بحاجة  الرشكات  إن 

بفعالية  بها  الخاصة  والتحوط  األجنبي  الرصف 

وسط احتامل تخفيض قيمة العملة.

عوائد  تكسب  التي  الرشكات  تكون  أن  يجب 

بعملة  مقوم  دين  لديها  ولكن  واح��دة،  بعملة 

أخرى متيقًظة بشكل خاص.

االهتامم  تركيز  إعادة  إىل  الرشكات  تحتاج  قد 

الضئيلة  العوائد  إىل  بالنظر  الخزينة  إدارة  عىل 

للغاية املتاحة وسط انخفاض أسعار الفائدة.

تحتاج الرشكات أيًضا إىل أن تكون أكرث اهتامًما 

استمرار  مع  بها،  الخاصة  التوريد  سلسلة  بإدارة 

متزايد  بشكل  املدفوعة  التجارية  النزاعات 

ما  والتجارية،  الشعبوية  املحلية  بالسياسات 

وسياسات  للتعريفات  جديدة  أنظمة  إىل  أدى 

الصناعية  السياسات  أصبحت  حيث  للعقوبات، 

ذات أهمية متزايدة يف تحديد املخاطر االقتصادية.

البد لالنتباه إىل احتامل وقوع حدث »البجعة 

التي  املناخ  تغري  أزمة  بها  واملقصود  الخرضاء« 

تخلق صدمة اقتصادية.
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قضايا الشرق األوسط
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إيران واالنتخابات األمريكية: 
فرصة للتدخل؟

هل يا تُرى ستحاول إيران التأثري عىل االنتخابات األمريكية املرتقبة يف ترشين الثاين/نوفمرب سعًيا 

إىل »تغيري النظام« يف واشنطن؟ ما من أدىن شك يف أن إيران تريد رؤية الرئيس ترامب مهزوًما، 

فهو الذي أعاد فرض العقوبات األمريكية االقتصادية عليها، ومل يتوقف عند هذا الحد بل أرغم 

الكثري من الرشكات األجنبية عىل حذو حذوه، وبالنتيجة ُشلّت حركة االقتصاد اإليراين.

الرابط:املصدر:

 بقلم -توماس باركر*: 18 مارس 2020

معهد واشنطن للرشق األدىن 

https://bit.ly/2wezrl0



املرشح  فوز  تفّضل  إي��ران  أن  املفرتض  ومن 

السابق  الرئيس  ونائب  املرّجح  الدميقراطي 

سياسة  يغرّي  أن  ُيحتمل  وأنه  خصوًصا  »بايدن«، 

الواليات املتحدة يف إيران فيعاود القبول باالتفاق 

 2015 عام  أوباما  الرئيس  أبرمه  الذي  النووي 

املشرتكة«(،  الشاملة  العمل  ب�«خطة  )املعروف 

عقوباتها  املتحدة  ال��والي��ات  ترفع  ومبوجبه 

االلتزام  إيران  معاودة  مقابل  الراهنة  االقتصادية 

بالقيود التي فرضها االتفاق عىل برنامجها النووي. 

الجمهورية  أنباء  وكالة  تداولت  الصدد،  وىف هذا 

انتقادات  تحمل  أخبار  منتظم  بشكل  اإلسالمية 

من سياسيني دميقراطيني، مبا فيهم بايدن، وموجهة 

لسياسات الرئيس ترامب بعد مقتل سليامين. ومع 

لديها  إيران  كانت  إذا  ما  الواضح  غري  من  ذلك، 

الوسائل والدوافع الالزمة لتحاول فعلًيا التأثري عىل 

االنتخابات ملحاولة التأثري فعلًيا عىل االنتخابات.

كيف تحاول الدول التأثري عىل االنتخابات

املضامر  عىل  التأثري  ال��دول  تحاول  ما  دامئً��ا 

نتيجة  تحديد  ولكن  األخرى،  الدول  يف  السيايس 

وقّلام  أكرب  ينطوي عىل صعوبة  معينة  انتخابات 

ينجح. من جهة، هناك مثة خيارات متاحة لبعض 

الدول - التي غالًبا ما تكون أقوى - والتي ُيستعبد 

أن تستطيع إيران اتباعها. 

األقوى  الدولة  تقوم  مثاًل،  الحاالت  بعض  ففي 

الدولة  يف  املفضل  مرشحها  عن  علًنا  بالترصيح 

يتم  مل  ما  شؤونها  بعرقلة  نيتها  وعن  املستهدفة 

انتخاب هذا املرشح. وهذا ما حدث يف العديد من 

الناخبني  الصني  حّذرت  حني  املاضية  االنتخابات 

انتخابهم  حال  يف  وخيمة  عواقب  من  التايوانيني 

حّثت  أبعد،  فرتة  ومنذ  للصني.  معادًيا  مرشًحا 

املحّب  املرشح  انتخاب  عىل  األمريكيني  فرنسا 

لفرنسا املدعو جيفرسون بدالً من جون آدمز يف 

العام 1796، وذلك عىل الرغم من أن جيفرسون 

انتخابه حتى عام 1800. ولكن نظرًا إىل  يتم  لن 

تفاوت القوة بني الواليات املتحدة وإيران، ليست 

هذه األخرية طبًعا يف موقع يخّولها توجيه تهديد 

مامثل.

يف بعض األحيان، قد يبذل زعيم دولٍة ما مسعًى 
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يف  املفّضل  مرّشحه  عن  علًنا  للكشف  ألطف 

انتخابات دولة أجنبية، آماًل التأثري عىل الناخبني. 

يف العام 2012 مثاًل، أعرب رئيس الوزراء اإلرسائييل 

ميت  الجمهوري  للمرشح  تفضيله  عن  نتنياهو 

رومني عىل الرئيس أوباما، عىل أمل أن يؤثر عىل 

محاولته  أن  مع  األمريكيني،  اليهود  الناخبني  رأي 

أيًضا غري متاح  الخيار  ُيذكر. وهذا  تلَق نجاًحا  مل 

أمام إيران مبا أن معظم األمريكيني من أصل إيراين 

ميقتون النظام اإليراين.

ويف أكرث األحيان، تحاول حكومٌة ما التأثري عىل 

انتخابات دولة أخرى عن طريق الدعم الرّسي – 

وغالًبا ما يكون ذلك بتدخل مايل أو بتدخل سيرباين 

دفع  بوتني  الرويس  فالرئيس  مؤخرًا.  يحدث  كام 

مارين  الفرنسية  القومية  املرشحة  لحمالت  املال 

لوبان والرئيس الهنغاري فيكتور أوربان وغريهام 

من القوميني األروبيني اليمينيني. كام شّنت روسيا 

كلينتون  هيالري  حملة  عىل  سيربانية  هجامت 

متاشًيا مع تفضيلها للمرشح دونالد ترامب. 

واالتحاد  املتحدة  الواليات  أن  أيًضا  وُيذكر 

دعاًم  ال��ب��اردة  الحرب  خ��الل  قّدما  السوفيايت 

فرنسا  يف  للشيوعيني  املعادين  للمرشحني  مالًيا 

التوايل  عىل  إيطاليا  يف  الشيوعيني  واملرشحني 

ورمبا أيًضا يف أمريكا الالتينية. أما يف حالة إيران، 

وبالرغم من التقارير املتداولة عن تقدميها الدعم 

ولبنان،  العراق  يف  لها  املوالني  للمرشحني  املادي 

بالتأثري  لها  تسمح  ال  املتواضعة  املالية  فمواردها 

عىل االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة.

الضغط  أدوات  متلك  الدولة  تكن  مل  إذا  ولكن 

رئيس  إحراج  الحاالت  بعض  تحاول يف  قد  هذه، 

الدولة املستهدفة عىل أمل التأثري عىل االنتخابات 

فيه  املشكوك  من  عنيفة.  تكتيكات  بواسطة 

أخ��ذوا  الذين  اإلي��ران��ي��ون  الطالب  يكون  أن 

ترشين  خالل  رهائن  األمريكيني  الدبلوماسيني 

الثاين/نوفمرب 1979 قد أرادوا التأثري يف االنتخابات 

أن  املمكن  من  ولكن   ،1980 لعام  األمريكية 

الحكومة اإليرانية آثرت يف النهاية فكرة استغالل 

أنها  عام 1980. ومبا  كارتر  الرئيس  لهزمية  األزمة 

أيًضا  نجحت إىل حدٍّ ما )فحظوظ كارتر ترضرت 

بسبب ترّدي الوضع االقتصادي(، فهل تفكر إيران 

يف استخدام قواتها الوكيلة لشّن هجامت علنية أو 

رسية عىل األهداف األمريكية للتأثري يف انتخابات 

العام 2020؟

أسباب تدعو إيران إىل توخي الحذر

بايدن هو مرشح  الرئيس  نائب  أن  افرتضنا  إذا 

إيران يف مرحلة  تستنتج  قد  الدميقراطي،  الحزب 

ما أنه سيفوز عىل األرجح باالنتخابات وبالتايل قد 

ترتك األمور تجري بدون تدّخل كبري منها. وإذا بدا 

والتعادل  محتدم  وبايدن  ترامب  بني  السباق  أن 

وشيك، قد تحاول إيران اللجوء إىل أعامل سافرة 

وعنيفة إلحراج الرئيس ترامب، من بينها – سواء 

طائرة  إسقاط   – وكالئها  عرب  أو  مبارش  بشكل 

مدنية أمريكية أو اختطاف مواطنني أمريكيني أو 

ففي  األمريكية.  األرايض  تنفيذ هجوم عىل  حتى 

محاكمة أخرية أجريت يف مدينة نيويورك، كشف 

عيل  ويدعى  النامئني  الله«  »حزب  عمالء  أحد 

كوراين أن »حزب الله« ميلك خاليا نامئة يف الواليات 

املتحدة، ومهمتها االعتداء عىل أهداف أمريكية يف 

الظروف القصوى عىل غرار وقوع أعامل عدوانية 

واضحة بني إيران والواليات املتحدة.

لكن إيران قد تتخىل عن هذه األعامل السافرة 

ألسباب عدة. السبب األول هو أن ترامب قد يرّد 

عليها كام فعل باغتيال سليامين يف بغداد. والثاين 

بنتائج  تؤيت  قد  العلنية  العنف  أعامل  أن  هو 

عكسية فتصب يف خدمة ترامب خالل االنتخابات. 

الثاين/ ترشين  يف  األمريكيني  الرهائن  فاحتجاز 

الرئيس  مصلحة  البداية  يف  خدم   1979 نوفمرب 
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كارتر السياسية، ومل يصبح احتجازهم مشكلة إال 

بعد مرور أشهر عدة عىل بدء األزمة. أما السبب 

اإليراين  الجانب  من  تطاول  أي  أن  فهو  الثالث 

سيؤدي إىل نفور إضايف لدى الرأي العام الدويل يف 

وقٍت تشتد خالله عزلة إيران بشكل خاص بعد أن 

الثاين/يناير  كانون  يف  األوكرانية  الطائرة  أسقطت 

وتفىّش فريوس كورونا فيها بشكل كبري.

مامرسة النشاط املعتاد

بالرغم مام سبق، تتوفر أمام إيران خياراٌت أكرث 

حذرًا إىل حٍد ما. فهي تواصل السعي إىل إخراج 

القوات العسكرية األمريكية من العراق للتخلص 

من عدوها األمرييك واالنتقام لسليامين الذي لقي 

مرصعه خالل كانون الثاين/يناير الفائت. وبحسب 

رصح  فقد  اإلسالمية،  الجمهورية  أنباء  وكالة 

اإلي��راين،  القومي  لألمن  األعىل  للمجلس  األمني 

التنازيل  عىل شمخاين يف 8 مارس / آذار أن العد 

بدأ؛  قد  املنطقة  من  األمريكية  القوات  لطرد 

جاءت ترصيحات شمخاين يف لقاء مع رئيس جهاز 

املخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي.

بينام تواصل »كتائب حزب الله« الحليفة إليران 

إطالق الصواريخ عىل القوات العسكرية األمريكية 

املنترشة يف قاعدة عني األسد الجوية وعىل السفارة 

التنظيم  قتل  فقد  أق��ل.  بوترية  إمنا  األمريكية 

آذار/  11 يف  بريطاين  وآخر  أمريكيني  جنديَّني 

بالغة  بجروح  آخرين  جنود  عدة  وأصاب  مارس 

األمرييك  الرد  وكان من شأن  آذار/م��ارس.   14 يف 

عىل معاقل »كتائب حزب الله« يف 13 آذار/مارس 

أن تسبب بتوتر حاد مع الحكومة العراقية التي 

زعمت أن الرّد أودى بحياة جنوٍد عراقيني. والواقع 

يف  بالبقاء  أمريكا  عزمية  إحباط  تأمل  إيران  أن 

بغداد، والضغط عىل هذه األخرية إلجبار الواليات 

املتحدة عىل الرحيل عن أراضيها. وسوف تعتمد 

هذه  لها  الحليفة  العراقية  وامليليشيات  إيران 

قد  ولكنها  االنتخابات،  النظر عن  السياسة بغض 

ترفع من حدتها مع اقرتاب موعد االنتخابات.

من املمكن أيًضا أن تستأنف إيران هجامتها يف 

الخليج. إذ عمدت إيران يف العام 2019 إىل رضب 

السعودي  أنابيب رشق-غرب  نفط وخط  ناقالت 

ومجّمع  طيار  بدون  أمريكية  طائرة  عن  فضاًل 

ُيذكر  فعل  رد  أي  بدون  العمالق  النفطي  بقيق 

من الجانب األمرييك. وفيام بدا أن الهجامت عىل 

األهداف الخليجية تراجعت منذ هجوم بقيق يف 

14 أيلول/سبتمرب، من املمكن أن ُتسنأنف إلحراج 

الخصم  ولرضب  االنتخابات  اقرتاب  مع  ترامب 

السعودي.

الخيار السيرباين

وقّلة  السيربانية  الهجامت  كلفة  تديّن  إىل  نظرًا 

ضد  إيران  تستخدمها  أن  املمكن  من  مخاطرها، 

ترشيحه.  إلضعاف  محاولة  يف  ترامب  الرئيس 

عىل  سيربانية  هجامت  شّنت  أن  سبق  فقد 

اإليرانيني  القراصنة  وبوسع  أمريكية،  رشك��ات 

رسقة معلومات تخص الحزب الجمهوري أو نرش 

بأنهم  االدعاء  عرب  األمرييك  الرئيس  عن  افرتاءات 

الواقع،  ويف  اإلنرتنت.  عىل  أمريكيون  مواطنون 

ميكنهم تعّلم الكثري يف هذا الخصوص من روسيا 

إذ  األحيان،  بعض  يف  لهم  رشيكًة  تعمل  التي 

تقويض  يف  مشرتكة  مصلحة  وروسيا  إيران  لدى 

تشجعان  ببساطة  لكنهام  األمريكية،  االنتخابات 

مرشحني مختلفني.

الخالصة

األهداف  ضد  الهجامت  استمرار  توّقع  ميكننا 

األمريكية يف العراق إىل حني إجراء االنتخابات يف 

ترشين الثاين/نوفمرب وما بعدها. يف نهاية املطاف، 

العمل  واستأنف  رئيًسا  بايدن  أصبح  إذا  حتى 

املمكن  من   ،2015 عام  املربم  النووي  باالتفاق 
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أمريكية صغرية يف  إبقاء فرقة عسكرية  يقرر  أن 

العراق ملحابة »داعش« والتصدي إليران. وبالتايل، 

من مصلحة إيران ان تواصل الضغط عىل القوات 

األمريكية املوجودة هناك بغض النظر عّمن يفوز 

يف السباق الرئايس. فالزعامء اإليرانيون يعتقدون 

إيران  العراق نظرًا ملقربته من  الغلبة لهم يف  أن 

ناهيك عن  لهم،  الرشيكة  العراقية  وللميليشيات 

ضعف النظام العراقي وموقف الشعب األمرييك 

املسامل بالدرجة الكربى إزاء احتامل وقوع عدواٍن 

ترامب  الرئيس  موقف  أيًضا  ورمب��ا  إي��ران،  مع 

املتناقض من الوجود األمرييك هناك.

حتى إذا مل ترتك هذه الهجامت وقًعا كبريًا عىل 

أنها  االدعاء  إيران  تستطيع  األمريكيني،  الناخبني 

ساهمت يف هزمية الرئيس ترامب يف حال خسارته: 

وهذا هو االنتقام األسمى عىل مقتل سليامين.
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»كورونا«.. فرص ضائعة ودروس 
غير مستفادة للشرق األوسط )تحليل(

عىل العكس متاماً؛ أصبحت إيران مثاالً واضحاً 

سجل  لديها  حكومة  يف  الجمهور  ثقة  عدم  عىل 

بداية  منذ  والفساد  الشفافية  عدم  من  حافل 

األزمة، وما زالت تحد من حرية التعبري التي غالباً 

للسلطات  ميكن  ملا  مبكر  إنذار  أنظمة  تنشئ  ما 

اتخاذه من قرارات مناسبة يف الوقت املناسب، من 

تدابري استباقية لتجنب الرضر أو الحد منه. 

عيل  الله  آية  اإليراين  الروحي  الزعيم  رأى  وقد 

خامنئي نفسه مضطراً، يف األسبوع املايض، الستدعاء 

اإليرانيون  رفض  أن  بعد  الشوارع  إلخالء  الجيش 

العقوبات  تأثري  تحت  بالفعل  يكافحون  الذين 

بتحذيرات  االلتزام  القاسية،  األمريكية  االقتصادية 

واالبتعاد  الكبرية  التجمعات  بشأن  العامة  الصحة 

االجتامعي ورفضوا النصائح بالبقاء يف البيوت.

هناك القليل من الدالئل عىل أن حكام الرشق األوسط يتعلمون من دروس تأثري فريوس كورونا 
املدمر, وال يوجد هناك أي اقرتاح بأنهم عىل استعداد للنظر إىل الوباء عىل أنه فرصة للتفاوض 
عىل عقود اجتامعية جديدة يف الوقت الذي أوقف فيه الفريوس مؤقتاً االحتجاجات الجامهريية 

املناهضة للحكومة يف مختلف البلدان واستمرار السخط يف الغليان يف بلدان أخرى.

قضايا الشرق األوسط
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قام خامنئي بتكليف القوات املسلحة النظامية 

باملهمة بعد فشل قوات الحرس الثوري يف إقناع 

بشأن  الحكومة  نصائح  إىل  بااللتفات  اإليرانيني 

هذه  كتابة  -حتى  الوباء  أص��اب  وقد  الوباء، 

السطور- حوايل 14 ألف شخص، وتسبب يف 724 

أصعب  من  واحدة  إىل  إيران  وحّول  وفاة،  حالة 

الدول التي رضبه الوباء يف العامل.

التي  والشائعات  التقارير  الثقة  انعدام  وزاد 

الحكومية  األرقام  يتجاوزون  الضحايا  بأن  تفيد 

إعدادها  يتم  جامعية  مقابر  وأن  كبرياً،  تجاوزاً 

للتعامل مع عدد القتىل األعىل بكثري مام ذكر.

تحرك  وكان  إيران،  كورونا  فريوس  رضب  فقد 

األزمة،  بخطورة  االع��رتاف  يف  بطيئاً  املسؤولني 

كبرية  أعداد  نزول  من  فقط  أسابيع  بعد  وذلك 

خامنئي  عىل  محتجني  اإليرانية  املدن  شوارع  إىل 

والدولة بسبب إحجامهم عن الوفاء مبسؤوليتهم 

عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ 

قتل فيها 176 شخصاً.

من  األوسط،  الرشق  دول  من  العديد  وأمرت 

بينها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

و«إرسائيل«،  واألردن  والكويت  وقطر  املتحدة 

الصحي،  والحجر  التعليمية  املنشآت  بإغالق 

امليكروب،  انتشار  لتقليص  خطوات  واتخذت 

الدول  وإىل  من  السفر  بتقليص  كذلك  وقامت 

من  بشدة  ت��رضرت  التي  واألوروب��ي��ة  اآلسيوية 

الفريوس أو القطع املؤقت للسفر إىل بلدانهم. 

ومع ذلك، فإن االنتشار املتسارع للفريوس ميكن 

أن يشكل اختباراً شديداً لألنظمة الصحية الوطنية 

ضخت  التي  بالطاقة  الغنية  ال��دول  من  كل  يف 

الطبية،  املرافق  أحدث  يف  ضخمة  استثامرات 

وكذلك يف الدول التي مزقتها الحرب مثل سورية 

أهدافاً  املستشفيات  كانت  حيث  وليبيا،  واليمن 

رئيسة للرضبات الجوية املدمرة.

أن  ميكن  املحتملة  الفاشلة  اإلجهاد  اختبارات 
تكون خطرة.

وقد شهدت دول مثل العراق، صاحبة العالقات 

الوثيقة مع إيران املجاورة، وكذلك الجزائر، ولبنان 

يحدث  مثلام  أهله،  من  الكثريون  يتحدى  الذي 

شهدت  منازلهم،  يف  بالبقاء  النصائح  إي��ران،  يف 

شهوراً من االحتجاجات الجامهريية املستمرة ضد 

حكوماتهم مطالبة بإصالح شامل للنظم السياسية، 

وُينظر إىل حكومات تلك الدول عىل أنها فاسدة 

مثل  العامة  الخدمات  تقديم  عىل  قادرة  وغري 

والخدمات  املناسبة  الصحية  والرعاية  الوظائف 

األخرى. 

قليلة  حوافز  الحكومات  أظهرت  ذلك،  ومع 

التضاؤل املؤقت لالحتجاجات من  لالستفادة من 

وقامت  جديدة،  اجتامعية  عقود  صياغة  أجل 

الفريوس  تهديد  مواجهة  إىل  الحاجة  باستخدام 

عىل الصعيد الوطني كمربر للهروب.

بقمع  مقروناً  الفريوس  من  الخوف  ورغ��م 

الحكومة، ظهرت أعداد من املتظاهرين يف ميدان 

التحرير ببغداد، حيث أرص املتظاهرون يف البداية 

عىل أن النخبة السياسية العراقية كانت أسوأ من 

كورونا، ولكنها انخفضت من آالف إىل عدة مئات 

يف أحسن األحوال.

وينطبق اليشء نفسه عىل الجزائر ولبنان الذي 

مل يصب بالفريوس فحسب، بل أصيب أيضاً بأزمة 

ديونه  س��داد  عن  التخلف  عىل  ستجربه  مالية 

املتضخمة.

لن  »إنك  »تويرت«:  عىل  األشخاص  أحد  وقال 

تساعد الجزائر كثرياً إذا مت«. 

فريوس  يف  فرصاً  ترى  املحارصة  الحكومات 
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الغليان  الوعاء ومنع  لتنفيس  فقط  ليس  كورونا، 

من االنفجار مرة أخرى مبجرد انتهاء األزمة، ولكن 

للهروب من انتقام أكرب إذا كشف كورونا عن عدم 

قدرة السلطات والنظام الصحي عىل التأقلم. 

يقول رياض قاصد، وهو ناشط مقيم يف الواليات 

أسبوعني  كل  الجزائر  إىل  يسافر  كان  املتحدة، 

دعوات  الجزائر،  »يف  االحتجاجات:  يف  ليشارك 

الحكومة إللغاء االحتجاجات ال تحفزها املخاوف 

الواليات  أو  فرنسا  يف  الحال  هي  كام  الصحية 

املتحدة أو أي مكان آخر«. 

ويضيف قاصد، يف إشارة إىل الحركة االحتجاجية 

اغتنام  يريد  الجزائري  »النظام  العريب:  باسمها 

هذه الفرصة لخنق الحراك وقتله«.

يف ذلك السياق، مل مينع الفريوس، الذي أصاب 

62 شخصاً حتى اآلن يف اململكة العربية السعودية، 

عىل  القبض  من  سلامن  بن  محمد  العهد  ويل 

املعارضني املحتملني الذين اشتبه يف أنهم يتآمرون 

يف  تسببت  روسيا  عىل  نفطية  وشّن حرب  عليه، 

دمار شديد يف الوقت الذي ال يستطيع االقتصاد 

العاملي تحمل ذلك.

والنخب  املستبدين  أن  عىل  واضح  آخر  مؤرش 

سبب  أي  ي��رون  ال  األوس��ط  ال��رشق  يف  السيئة 

من  للحد  كمفتاح  الفريوس  أزم��ة  الستخدام 

سياسية  هياكل  وخلق  اإلقليمية،  التوترات 

واجتامعية من شأنها أن تجعل مجتمعاتهم أكرث 

مرونة هي فشلهم يف قمع صانعي الرأي واملؤثرين 

استخدام  إىل  يسعون  الذين  الشائعات  ومروجي 

عىل  بإحكام  السيطرة  من  ملزيد  كسالح  كورونا 

وسائل اإلعالم السائدة. 

واإلماراتية  السعودية  الحكومتان  التزمت  وقد 

بالصمت، بينام جاءت األصوات املؤيدة للحكومة 

املطريي  نورا  السعودية  الصحفية  عن  للدفاع 

قطر  متولهام  وانتشاره  الفريوس  بأن  غردت  التي 

من أجل تقويض خطط األمري محمد االجتامعية 

واالقتصادية ومعرض اإلمارات القادم 2020م. 

اآلخر  االتجاه  إىل  النظر  يف  بالغوا  إنهم  بل  ال، 

الحكومة  تحذير  من  الرغم  وع��ىل  الخاطئ، 

السعودية من أن مروجي الشائعات قد يواجهون 

أحكاماً بالسجن تصل إىل 5 سنوات، وغرامة تصل 

إىل 800 ألف دوالر أمرييك، بعد أن زعم املحلل 

زايد العمري، يف »التلفزيون السعودي«، أن تركيا 

السياح  الستهداف  الفريوس  تستخدمان  وإيران 

العرب ومهاجمة البلدان يف جميع أنحاء العامل.

وقال الباحث يف وسائل اإلعالم االجتامعية مارك 

أوين جونز: »يتم استخدام فريوس كورونا بشكل 

انتهازي من خالل أساليب التضليل والدعاية التي 

األمر  السياسيني،  املعارضني  شيطنة  إىل  تهدف 

الذي يفضح التحيزات الكامنة«.

خسائر  يف  تتسبب  كورونا  ف��ريوس  أزم��ة  إن 

من  كان  الذين  الكثريين  حياة  تتضمن  فادحة، 

الجيد والشفاف، ويف  الحكم  املمكن أن ينقذهم 

نهاية املطاف ستزيد سيطرة السلطات.

هذا  من  أزمة  أول  كورونا  تكن  مل  ذلك،  ومع 

يف  يكمن  فالخطر  األخ��رية،  تكون  ولن  القبيل 

استخدام كورونا كسالح يخدم مصالح الحكام عىل 

بناء ذلك  يف  لكنه ال يساهم كثرياً  القصري،  املدى 

واإلقليمي  الوطني  والتامسك  املرونة  من  النوع 

املطلوب ملواجهة املراحل التالية. 
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هل يبقي فالديمير بوتني رئيسا 
حتى عام 2036؟ 

الرئيس الروسي كان من المفترض أن يتنحى عن منصبه 
في عام 2024. ويبدو هذا قد أصبح اآلن بعيد االحتمال

 أيد فالدميري بوتني اقرتاحاً بإعادة تعيني الحد الرئايس بفرتتني مبجرد اعتامد التغيريات الدستورية 
املخطط لها، مام يعني أنه ميكن أن يظل يف السلطة حتى عام 2036.

يف خطاب مفاجئ يف الربملان يوم الثالثاء، خفف بوتن الزعيم الرويس الذي يحكم منذ عقدين من 

التكهنات املحمومة بشأن مستقبله. تلك التكهنات التي ظهرت عندما دعا إىل تغيريات دستورية 

يف يناير املايض. يبدو الجدل حول املنصب الذي ميكن أن يشغله بوتني مبجرد انتهاء واليته الحالية 

يف عام 2024 قد حسم ألنه أشار إىل أنه سيبقى يف الكرملني.

استشراف 

الرابط:املصدر:

 بقلم - أليك لون:3/11 /20

https://0i.is/ROTf
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متت  إذا  املوافقة  إذا متت  الدستورية  فالتغيري 

املوافقة عليها، سوف تعيد تعيني فرتة والية بوتني 

الرئاسية إىل الصفر، مام يعني أن بوتني سيمكنه 

ترشح  وإذا  قادمتني.  انتخابيتني  لفرتتني  الرتشح 

بوتني للرئاسة يف انتخابات 2024 و 2030، فسوف 

يظل زعيام لروسيا لفرتة أطول من أي حاكم منذ 

ستالني.  جوزيف  حتى  متجاوزًا  األك��رب،  بطرس 

بلغ  قد  بوتني  سيكون   ،2036 انتخابات  وبحلول 

عمره 83.

السياسة  محلل  كوليسنيكوف،  أندريه  يقول 

ل�  موسكو،  يف  كارنيجي  مركز  يف  الداخلية 

»بوليتيكو«: »إنه سيسجل الرقم القيايس«. »هذا 

نظام شخيص استبدادي قاٍس، وليس نظاما هجيًنا. 

إنها القوة الشخصية لشخص واحد، عمودي متاًما، 

وسيستمر بطريقة غري دستورية ».

مع  ولكن  بوتني  مع  الثالثاء  إع��الن  يبدأ  مل 

الفضاء  ترتاد  يف  امرأة  أول  ترييشكوفا،  فالنتينا 

وبطلة وطنية أصبحت اآلن عضًوا يف الربملان عن 

أن  إىل  يشري  مام   - الحاكم  املتحدة  روسيا  حزب 

الكرملني أعد القرار مع وضع أفضل استبصار عام 

يف االعتبار. 

دعت  عندما  بالتصفيق  ترييشكوفا  قوبلت 

يف«  واإلفراط  »الدوران  عن  التوقف  إىل  الربملان 

الحد  وإلغاء  املحتملة  الدستورية  التعديالت 

انتخاب  الزمني للرئاسة أو »وضع إمكانية إعادة 

الرئيس الحايل وفًقا للدستور الذي أعيد تنشيطه«.

وقام رئيس الربملان، وهو أحد كبار املساعدين 

السابقني لبوتني، بتأجيل جلسة الربملان عىل النحو 

الواجب للتشاور مع رئيسه السابق، وبعد أقل من 

ساعة اقتحم الرئيس بوتن نفسه الغرفة.

الحدود  تبنت  املتحدة  الواليات  أن  إىل  ومشريا 

فرانكلني  قام  أن  بعد  فقط  )للرئاسة(  القصوى 

العظيم  الكساد  البالد خالل  برعاية  دي روزفلت 

روسيا  بأن  بوتني  جادل  الثانية،  العاملية  والحرب 

ومحاوالت  السيايس  للقتال  »عرضة«  كانت 

أرادوا  الغربية ولذلك  الدول  »االحتواء« من قبل 

»يضمن  أن  الرئيس  عىل  وأض��اف،  أتنحي.  أن 

ألن  هو،  يفضله  ما  م��ردداً  املستقرة«،  التنمية 

»لدينا ما يكفي من الثورات«.

»سيأيت وقت لن تكون فيه أعىل سلطة رئاسية 

يف روسيا شخصية للغاية، عندما لن تكون مرتبطة 

بشخص واحد، لكن تاريخنا تطور بطريقة معينة، 

مواطني  قبل  مسؤوليتي  تجاهل  ميكنني  وال 

البالد«.

يف  بالرتشح  له  والسامح  الزمني  الحد  تغيري 

من  املمكن  من  »سيكون  املقبلة  االنتخابات 

التعديل يف  املواطنون هذا  إذا دعم  املبدأ  حيث 

أن  واحد،  برشط  ولكن  أبريل،   22 يف  التصويت 

لن  التعديل  بأن هذا  الدستورية  املحكمة  تحكم 

ينتهك  »القانون الرئييس، دستور البالد«.

كانت  فقد  سيحدث.  ه��ذا  أن  املؤكد  من 

املحكمة الدستورية يف املايض رسيعة يف املوافقة 

إىل  االستطالعات  وتشري  الكرملني،  مبادرات  عىل 

أن الروس ال يبالون يف الغالب باستفتاء 22 أبريل 

وفًقا الستطالعات الرأي 
األخيرة، فإن 27 % من 

الروس يريدون أن يبقى 
بوتين رئيًسا حتى بعد عام 

2024، ويريد 33 % منهم 
أن يكون بوتين في أعلى 

منصب لصنع القرار 
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تأثري  له  ليس  الذي  الدستورية،  التعديالت  بشأن 

صوت  وقد  حال.  أي  عىل  العملية  عىل  قانوين 

الربملان ب�� 380-44 لصالح التعديل إلعادة تعيني 

الحد الزمني عند اعتامد التغيريات الدستورية.

 %  27 فإن  األخرية،  الرأي  الستطالعات  ووفًقا 

من الروس يريدون أن يبقى بوتني رئيًسا بعد عام 

2024، ويريد 33 % منه أن يكون يف أعىل منصب 

يف صنع القرار، و27 % فقط يريدون منه أن يرتك 

السياسة.

واعترب مجلس الدولة، وهو الهيئة التي ستمنح 

الدستورية  التغيريات  من  كجزء  جديدة  سلطات 

للبالد«،  االسرتاتيجي  »االتجاه  بتحديد  واملكلفة 

بعد  عليه  يهبط  يك  لبوتني  ترجيًحا  األكرث  املكان 

إنه  املايض  األسبوع  قال  لكنه  الرئاسة.  مغادرته 

»ازدواجية  إىل  سيؤدي  ألنه  املنصب  يتوىل  لن 

السلطة« ورصاع مع الرئاسة، التي يجب أن تظل 

قوية.

مجلس  رئيس  يكن  مل  لكولسنيكوف،  ووفقا 

الدولة كافيا »لضامن أمنه الشخيص والسيايس«. 

يف  سابق  موظف  وهو  إجناتوف،  أوليج  لكن 

فكرية  مؤسسة  يف  اآلن  يعمل  الحاكم  الحزب 

تتشاور مع الكرملني، جادل بأن بوتني كان يعرف 

أنه سيسعى إىل البقاء رئيًسا عندما دعا إىل إجراء 

تغيريات دستورية يف يناير. وإذا كان هذا صحيًحا، 

فهذا يعني أن املداوالت يف مجلس الدولة كانت 

وصفته  كام  مفصاًل،  سياسًيا  مرسًحا  ببساطة 

ترييشكوفا، »حول« القضية الحقيقية.

تلقاء  من  فيها  البت  ميكن  ال  سلطته  »مسألة 

من  حزمة  يف  إدخالها  من  بد  ال  كان  نفسها، 

سلبي  فعل  رد  هناك  يكون  ال  حتى  التغيريات، 

هادئ  فعل  رد  رأينا  اآلن  وحتى  املجتمع،  من 

من صدمة  »بدال  إجناتوف.  يقول  املجتمع«  من 

تطويل  أو  مد  فقرة  تضمني  يتم  للمجتمع، 

الرئاسة.«

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألوليجارشية والنخب 

السياسية واألمنية يف روسيا أن ترتاح بسهولة مع 

اللعبة  العلم أن »كل يشء سيتطور وفًقا لقواعد 

التي كانت موجودة منذ 20 عاًما«، عىل حد قول 

للسلطة  إيجناتوف. »لن يكون هناك أي تقسيم 

بشخصية  هذا  كل  تربط  النخبة  ألن  امللكية  أو 

بوتني.«

الواضح  »من  شوملان:  يكاترينا  املحللة  وقالت 

وضع  خلقت  الدستورية  التعديالت  مناقشة  أن 

يشبه بطة عرجاء« يهدد قبضة بوتني عىل السلطة. 

»ولتجنب ذلك، أصبح من الرضوري أن نشري عىل 

يف  البقاء  خيار  لديه  الوظيفة  شاغل  أن  النخب 

مكانه بعد عام 2024. النظام يف حالة يحتاج فيها 

للبقاء يوما أو يومني، وليس أربع سنوات«. 

ال تغيري يف القمة

غاضبون  ليربالية  األكرث  الروس  فإن  ذلك،  ومع 

مخابرات  لضابط  إضافًيا  عاًما   12 فكرة  من 

سوفيايت سابق.

ذكرى  يف  السنوية  موسكو  مسرية  اجتذبت 

فرباير،  يف  نيمتسوف  بوريس  املعارض  السيايس 

والتي تم وصفها بشكل مشرتك عىل أنها احتجاج 

استشراف 

»نحن نتحدث عن اغتصاب 
السلطة من قبل فالديمير 
بوتين. البلد الذي لم تتغير 
فيه الحكومة لمدة 20 عاًما 
ليس له مستقبل« - ميخائيل 
خودوركوفسكي، أوبن رشا
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عىل التغيريات الدستورية لبوتني، وضمت 22 ألف 

شخص، وهذا عدد أكرث من ضعف عدد املشاركني 

يف العام املايض. 

ميخائيل  دعا  الثالثاء،  يوم  بوتني  وبعد خطاب 

املفتوحة  روسيا  مؤسسة  من  خودوركوفسيك 

إىل  األخرى  املعارضة  وأحزاب   )Open Russia(

احتجاج يف 21 مارس. »نحن نتحدث عن اغتصاب 

السلطة من قبل فالدميري بوتني. البلد الذي مل تتغري 

فيه الحكومة ملدة 20 عاًما ليس له مستقبل، قالوا 

يف بيان.«

كان ميكن رفض طلبهم لتنظيم املظاهرة بسهولة 

من قبل مكتب العمدة، خاصة وأن روسيا ألغت 

االقتصادي  بطرسربغ  سانت  منتدى  مثل  أحداًثا 

باسم مكافحة الفريوسات التاجية.

ومع ذلك، فإن أكرب مشكلة الستمرار حكم بوتني 

بازدهار  وعد  وقد  املتدهور.  االقتصاد  ستكون 

اإلنفاق مع دعم التعليم واإلسكان واألرس الشابة 

يف خطابه يف يناير. وأظهرت استطالعات الرأي أن 

ثقة الجمهور يف بوتني وصلت يف نفس الشهر إىل 

أدىن مستوى لها يف ست سنوات عند 35 %، عىل 

الرغم من أن معدل موافقته ظل ثابتا عند 68 %. 

النفط،  أسعار  روسيا  عرضت  فقد  ذلك  ومع   

أهم صادراتها الرئيسية، إىل دوامة شديدة عندما 

انسحبت من محادثات خفض اإلنتاج مع اململكة 

السوق  تقلبات  وسط  حتى  السعودية،  العربية 

برنت  خام  انخفاض  ومع  كورونا.  فريوس  بسبب 

إىل 35 دوالرًا للربميل، انخفض سعر رصف الروبل 

إىل أدىن مستوى منذ أربع سنوات.

ورغم أن وزارة املالية الروسية قالت إن صندوق 

سيسمح  دوالر  مليار   150 البالغ  الوطنية  الرثوة 

لها بااللتزام مبيزانيتها املرتفعة اإلنفاق، فإن أسعار 

لوعود  بالنسبة  بالخري  تبرش  ال  املنخفضة  النفط 

بوتني بالنمو. فنمو االقتصاد الرويس، الذي تهيمن 

للدولة، مل يزد عن نسبة  عليه الرشكات اململوكة 

1.3 % فقط العام املايض.

إذا تفاقم الوضع، ال يزال بإمكان بوتني أن يدعو 

انخفاض  الستباق  مبكرة  رئاسية  انتخابات  إىل 

محتمل يف شعبيته، عىل الرغم من أنه تحدث علًنا 

يوم الثالثاء ضد تصويت برملاين أو رئايس مبكر.

وحذر كوليسنيكوف من أنه عىل املدى الطويل، 

إىل  للحكومة  الفعالة  غري  السياسات  تؤدي  قد 

انهيار اقتصادي ونهاية مفاجئة لحكم بوتني.

وقال »ال أرى أي منو اقتصادي يف ظل رأساملية 

الدولة«. »نحن ال نرى أي عالمات عىل النمو عىل 

أساس املنافسة السوقية.«

استشراف 
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أربع خطوات تميز التخطيط االستراتيجي 
الحكومي عالي التأثير  

كيف تترصف الحكومات عندما يتعلق األمر بالتخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ؟ لننظر يف جلسة 
ولبدء  الحكومة.  قادة  من  مجموعة  مع   )GCB( االستشارية  بوسطن  مجموعة  مؤخرا  عقدتها 
بالضبط ما هي أولويات وكالته؟ رفع عدد قليل  املناقشة، طلبنا رفع األيدي: من منكم يعرف 
أيديهم. ثم سألنا، من منكم يعتقد أن عملية التخطيط االسرتاتيجي لوكالته كان لها تأثري حقيقي 
عىل عمله؟ مرة أخرى، القليل فقط رفعوا أيديهم. سؤالنا األخري كان: كم منكم يعتقد أن وكالته 

تستطيع - ويجب - أن تحقق أداء أفضل يف هذا املجال؟ هنا، رفع الجميع يدهم. 

والتنفيذ  ال��ذيك  التخطيط  إىل  حاجة  هناك 

املتزايدة  والتحديات  التعقيدات  لتوقع  املستدام 

التي تواجه قادة الحكومات حول العامل والتغلب 

عليها. يجب عىل الحكومات أن تستخدم املوارد 

املحدودة عىل أفضل وجه وأن تخفف من مخاطر 

الرغم  وعىل  والسياسية.  االقتصادية  االضطرابات 

من هذه الرضورات، تفشل وكاالت القطاع العام 

تتفوق  ما  ون��ادرًا  االسرتاتيجية،  تقدير  يف  عادًة 

أن  النتيجة:  والتنفيذ.  االسرتاتيجي  التخطيط  يف 

القادة الحكوميني يكافحون من أجل تغيري سلوك 

منظامتهم والتقدم تجاه أهم النتائج السياسة. 

هذه  عىل  الحكومة  لعبة  تعزيز  مفتاح  إن 

التخطيط  تعيق  التي  األشياء  فهم   هو  الجبهة 

تلك  مجابهة  ثم  والتنفيذ  الفعال  االسرتاتيجي 

لوجه. وعىل أساس أكرث من 50  التحديات وجهاً 

طورت  االسرتاتيجية،  يف  كرواد  العمل  من  عاًما 

رؤية   )BCG( االستشارية  بوسطن  مجموعة 

عميقة للحواجز التي تواجه القطاع الخاص وفهاًم 

وتتضمن  العام.  للقطاع  أيًضا  تحديها  لكيفية 

كبري  بشكل  يركز  تخطيط  نظام  العقبات  هذه 

النتائج.  البريوقراطية عىل حساب  العمليات  عىل 

ففي القطاع العام، تتفاقم هذه التحديات بسبب 

بالدورات  املرتبطة  القيادة  يف  املتكررة  التغريات 

الراسخة،  واللوائح  الهرمي  والتسلسل  االنتخابية، 

وثقافة تجنب املخاطر.

وباالعتامد عىل 31 مقابلة مع قادة القطاع العام 

الحايل والسابق يف جميع أنحاء العامل، حددنا أربع 

هذه  إلزالة  اتخاذها  للحكومات  ميكن  خطوات 

تخطيط استراتيجي

الرابط:املصدر:

 بقلم -مات بوالند، تروي توماس، وداين ويرفيل

https://2u.pw/PB6qd



واالستفادة  االسرتاتيجية،  الثقافة  تعزيز  العقبات: 

تطوير منوذج  العمل،  لتحفيز  املنظمة  من غرض 

التشغيل، وبناء نظام للتنفيذ والتعلم. 

االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  تشكيل  إعادة 

املقاييس  أو  االجتامع  جدول  بإنشاء  تتعلق  ال 

ببناء  يتعلق  األمر  ولكن  املثىل  املهمة  بيانات  أو 

بتحديد  واألقسام  الوكاالت  لرؤساء  يسمح  نظام 

هذه  وراء  الكافية  امل��وارد  ووض��ع  األول��وي��ات، 

النتائج.  عن  األشخاص  مساءلة  ثم  األولويات، 

وعندما  الحقيقية.  املشاكل  بحل  األمر  يتعلق 

يحققون ذلك، يجد قادة الحكومة أنهم يخوضون 

املعارك الصحيحة ويقدمون قيمة دامئة ملواطنيهم.

التخطيط االسرتاتيجي الحكومي أمر بالغ 
األهمية

االسرتاتيجيني،  والتنفيذ  التخطيط  خالل  من 

العام والخاص  القطاعني  تقوم كل من مؤسسات 

منو  أجل  من  سواء  اسرتاتيجيات،  وتنفيذ  بوضع 

الرشكات أو لتحقيق تفويض فيدرايل. ومن خالل 

مسؤولياتها  بني  املنظامت  توفق  العملية،  هذه 

ومواردها وتحدد األولويات االسرتاتيجية. وعندما 

يتم تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ بشكل 

جيد، ميكن أن يراعي ويدير بشكل فعال املتغريات 

العديدة التي تؤثر عىل خططهم وبرامجهم ويقيم 

الروابط املهمة داخل وبني أصحاب املصلحة، مام 

يسمح لهم بالعمل يف تناغم نحو تحقيق األهداف 

املستدام  التنفيذ  بتعزيز  أيضا  ويقوم  الحاسمة. 

الحكومة  وفاء  واحتاملية  لالسرتاتيجية  وامل��رن 

بوعودها، وتحسني وتعزيز ثقة املواطنني.

 يوضح املستند التوضيحي 1 نهًجا فعاالً للغاية 

املأمولة من التخطيط االسرتاتيجي: النموذج عىل 

مامرسات  أربعة  أفضل  )راجع   .W حرف  شكل 

أبريل   ،BCG Focus االسرتاتيجي،  للتخطيط 

لرؤية  القيادة  بتعريف  النهج  هذا  يبدأ   ).2016

ذلك،  بعد  االسرتاتيجي.  وطموحها  املنظمة 

امليدانية أو رؤساء  الوحدة  أو  القسم  ُيطلب من 

املحددة  األسئلة  من  سلسلة  عىل  الرد  الوظائف 

املنظمة  تواجهها  التي  الكبرية  التحديات  حول 

األسئلة،  لإلجابة عىل هذه  الرؤية.  لهذه  بالنسبة 

مفاهيم  الوظائف  أو  الوحدات  رؤس��اء  يقرتح 

أساس  وعىل  التحديات.  ملواجهة  مقرتحات  أو 

مناقشتها الالحقة، تختار اإلدارة املقرتحات وتحدد 

الوحدة أو رؤساء املهام مسؤولية تطوير الخطط 

التنفيذ.  موضع  املقرتحات  تلك  لوضع  التفصيلية 
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نظام  إىل  باإلضافة  الخطة،  تنفيذ  اإلدارة  وتقود 

للتعلم والتكيف يعتمد عىل املعلومات الجديدة. 

الحاجة  تتزايد  العام.  القطاع  تحديات  تصاعد 

الفعال  التخطيط االسرتاتيجي  النوع من  إىل هذا 

أربع  مواجهة  يف  الحكومة  يف  التنفيذ  وعملية 

حقائق صعبة.

بينها  ومن  التغيري،  ووترية  لحجم  نظرًا  أوالً، 

التغيريات املدفوعة بالتقدم التكنولوجي، أصبحت 

وقت  أي  من  تعقيًدا  أكرث  اليوم  التشغيل  بيئة 

مىض. ومثال عىل ذلك: دمقرطة وانتشار التقنيات 

بها  تدير  التي  الطريقة  يقلب  الذي  املتقدمة 

الحكومات املخاطر عىل األمن واقتصاداتها. ثانًيا، 

يتطلب إيجاد حلول ملعظم تحديات القطاع العام 

مشاركة عدد أكرب من أصحاب املصلحة - داخل 

وخارج الحكومة - مام كان عليه الحال يف املايض. 

الفعالة  االستجابة  تتطلب  املثال،  سبيل  فعىل 

مثل  املعدية  األم��راض  تشكلها  التي  للمخاطر 

فريوسات زيكا وإيبوال تعاوًنا دولًيا داخل الوكاالت 

الحكومية وفيام بينها وكذلك مع القطاع الخاص. 

ثالًثا، تواجه العديد من الحكومات تآكاًل مستمرًا 

يف ثقة الجمهور. فعىل سبيل املثال، وجد استطالع 

مركز بيو لألبحاث لعام 2017، أن 18 % فقط من 

األمريكيني يثقون يف الحكومة الوطنية للقيام مبا 

أجرته  مسح  وجد  ذلك،  غضون  ويف  صواب.  هو 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 2015 أن 

فيها  األعضاء  الدول  املواطنني يف  فقط من   43%

من  العديد  تشعر  رابعاً،  حكومتهم.  يف  يثقون 

الحكومات بضغط عىل اإلنفاق التقديري بسبب 

تكلفة  وتزايد  السكان،  وشيخوخة  العجز،  ارتفاع 

الخدمات الحكومية.

وسط  الفعال.  االسرتاتيجي  التخطيط  معوقات 

هذه التحديات، أصبح التخطيط االسرتاتيجي أكرث 

أهمية من أي وقت مىض. ومع ذلك، يف كثري من 

التقليل  يتم  ما  غالباً  والخاصة،  العامة  املنظامت 

من قيمة هذا التخطيط والتقليل منه.

كل  بني  شائعة  العقبات  من  العديد  وهناك 

من  العديد  ففي  الخاص.  والقطاع  الحكومة  من 

املواقف تكون العملية بريوقراطية للغاية وتتطلب 

الوقت.  من  الكثري  وتستهلك  متعددة  تكرارات 

وميكن أن يكون هناك أيًضا تركيزًا داخلًيا شديدا، 

من  التعلم  أو  الخارجية  للعوامل  مراعاة  وعدم 

املامثلة.  املنظامت  أو  األخرى  القطاعات  تجربة 

الكثرية  الحاالت  جميع  ففي  ذلك،  عىل  وعالوة 

أصحاب  االسرتاتيجي  التخطيط  يستبعد  جدا، 

املصلحة الرئيسيني الذين هم يف حاجة إىل كل من 

الفشل  إن  النتائج.  وتقديم  التحديات  تشخيص 

ميثل  املتوسط    املستوى  من  املديرين  إرشاك  يف 

القضايا  أن  يعني  أن  ميكن  ألنه  خاصة  إشكالية 

الصحيحة ال يتم رفعها إىل انتباه كبار القادة وهم 

يضعون االسرتاتيجية وأن هناك قبواًل محدوًدا بني 

الرتبة وامللف، األمر الذي يضعف التنفيذ. وأخريًا، 

الحوافز  وهيكل  االسرتاتيجية  بني  انفصال  هناك 

الذي يهدف إىل تعزيز متابعة الخطة االسرتاتيجية. 

وتختلف منظامت القطاع العام، بطبيعة الحال، 

تتضخم  فقد  الخاص.  القطاع  رشكات  عن  متاًما 

بعض التحديات التي يشهدها القطاع الخاص يف 

العام، بينام ال توجد قضايا إضافية أخرى  املجال 

موجودة يف الحكومة يف القطاع الخاص.

ولسبب واحد، فإن القادة الحكوميني - وخاصة 

زمنية  فرتة  عموماً  لديهم   - سياسياً  املعينني 

الخاص.  القطاع  قادة  من  أكرث  للعمل  محدودة 

قادة  بني  مرتفع  دوران  معدل  هناك  ألن  وذلك 

البلدان. ففي الواليات  الحكومات يف العديد من 

املتحدة، عىل سبيل املثال، ال يقترص األمر عىل أن 

يف  السياسيني  القادة  كبار  من  العظمى  الغالبية 

مثاين  إىل  أربع  كل  يتحولون  الفيدرالية  الحكومة 
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سنوات، ولكن متوسط   مدة الحكومة الفيدرالية، 

املعني من قبل مجلس الشيوخ هو ما بني 18 إىل 

30 شهرًا فقط.

يف الوقت ذاته، عىل الرغم من أن العديد من 

مجال  يف  قوية  خربة  لديهم  الحكوميني  القادة 

السياسات، فإن عدًدا كبريًا ال ميتلك سوى القليل 

عن  تنتج  التي  واإلدارية  االسرتاتيجية  الخربة  من 

إدارة منظمة كبرية ومعقدة. ونتيجة لذلك، ليس 

من غري املألوف بالنسبة لهم تفويض املسؤولية عن 

عملية التخطيط االسرتاتيجي، وال يتم استثامرهم 

دامئًا يف التنفيذ. هذا االفتقار إىل املشاركة يف الجزء 

مشاركة  إىل  يؤدي  مام  أسفل،  إىل  يرشح  العلوي 

النحو  يلتزمون عىل  ال  الذين  املهمشني  املوظفني 

األمثل بتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة.

الحكومية  املنظامت  من  العديد  ترى  ال  أخريًا، 

املخاطر كام تفعل رشكات القطاع الخاص. ولذلك 

ميكن أن تركز مؤسسات القطاع العام يف الغالب 

للقواعد  واالمتثال  امل��دى  قصرية  النتائج  عىل 

واللوائح بدالً من الرتكيز عىل النتائج االسرتاتيجية 

إنشاء  الصعب  من  وبالتايل،  امل��دى.  طويلة 

البيئات  مواجهة  يف  تكييفها  ميكن  اسرتاتيجية 

املتغرية أو املعلومات الجديدة. 

بناء عملية التخطيط االسرتاتيجي التي تؤدي 
إىل التأثري

وكذلك  االسرتاتيجي  التخطيط  سجل  لتحسني 

عىل  الرتكيز  الحكومة  قادة  عىل  يجب  التنفيذ، 

الخطوات التي تستفيد من أربعة مجاالت حاسمة: 

الثقافة والغرض ومنوذج التشغيل والتنفيذ. )انظر 

هذه  يف  تؤثر  املتخذة  والخطوات   ).2 الشكل 

املجاالت عىل جميع مراحل التخطيط االسرتاتيجي 

بني  ومن  برمتها.  العملية  تعزز  أن  وميكن   -

ألنها  أهمية  األكرث  هي  الثقافة  تعترب  األربعة، 

الثالثة  الرئيسية  الرافعات  من  وتتشكل  تشكل 

األخرى للتغيري. وتغيري ثقافة سيقود املؤسسة إىل 

األخرى ويساعد  الثالثة  املجاالت  الفرصة يف  فتح 

عىل دخول التغيري إيل املؤسسة. 

تعزيز الثقافة االسرتاتيجية

التخطيط  م��ن  ج��ي��وب  بالتأكيد،  ه��ن��اك، 

االسرتاتيجي القوي يف الحكومة، وخاصة يف قطاع 

املهنة  يف  متأصل  االسرتاتيجي  فالتخطيط  الدفاع: 

مؤسسات  من  الكثري  ثقافة  ولكن   العسكرية. 

التخطيط  قيمة  تتبنى  ال  أنها  إما  العام  القطاع 
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ملتزمني  غري  املنظامت  قادة  أن  أو  االسرتاتيجي 

بهذه العملية.

يقوم  أن  يجب  ناجح،  ثقايف  تحول  أجل  ومن 

رئيس الوكالة أو املكتب بدور قيادي يف التخطيط 

منذ  الوسطى  اإلدارة  إرشاك  ويجب  االسرتاتيجي، 

املخاطر  تجنب  عقلية  معالجة  ويجب  البداية، 

الكامنة يف املنظامت الحكومية.

يقول أحد كبار املسؤولني الحكوميني السابقني، 

القائد  مسؤولية  النهاية  يف  هي  »االسرتاتيجية 

قيادة  مسؤولية  تفويض  ميكنك  »ال  األع��ىل«. 

التغيري.« يجب عىل قادة القطاع العام أن يقودوا 

جهودهم شخصياً لتحديد األولويات االسرتاتيجية، 

وتوصيل  امل���وارد،  وم��واءم��ة  املشاركة،  وبناء 

االسرتاتيجية باستمرار، ومساءلة الناس عن تنفيذ 

الخطة. ويجب أن يوضحوا للجميع يف املنظمة أن 

الوحدة املسؤولة عن التخطيط االسرتاتيجي لديها 

تفويض واضح من املستوي األعىل.

وألجل جذب إدارة املستوى املتوسط   يف عملية 

عىل  يجب  البداية،  منذ  االسرتاتيجي  التخطيط 

اإلدارة العليا تحديد املوظفني الرئيسيني يف جميع 

تنفيذ  مسؤولية  يتحملون  الذين  املؤسسة  أنحاء 

السياسات والربامج وإدخالهم يف العملية من خالل 

فرق متعددة الوظائف. وباإلضافة إىل ذلك، يجب 

عىل القادة ربط العمل اليومي ملوظفي الخطوط 

الضوء  تسليط  خالل  من  باالسرتاتيجية  األمامية 

أدوارهم  بها  تساعد  أن  ميكن  التي  الطرق  عىل 

االسرتاتيجي  التخطيط  ونظام   - ومسؤولياتهم 

نفسه - يف إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق 

األهداف املهمة واملساهمة بشكل مبارش يف حل 

الخطوات  الحقيقية. مثل هذه  املواطنني  مشاكل 

لدى  االسرتاتيجي  التفكري  تطوير  عىل  ستعمل 

من  القادم  الجيل  يكونوا  أن  الذين ميكن  األفراد 

القيادة. وبنفس القدر من األهمية، ستعمل عىل 

بناء قبول االسرتاتيجية، مام يجعل التنفيذ الناجح 

أكرث احتامال.

عمليات  ملديرية  السابق  الرئيس  أخربنا  وقد 

رئيسية داخل هيئة رضائب حكومية كبرية، »إذا 

كان الفريق مشرتكا ومندمجا عن كثب يف تطوير 

شعروا  وإذا  مبلكيتها.  فسيشعرون  االسرتاتيجية، 

بامللكية، فسوف يرغبون يف جعلها تعمل ».

حكومية  دبلوماسية  منظمة  لرئيس  وبالنسبة 

بني  باالسرتاتيجية  االل��ت��زام  ض��امن  ف��إن  كبرية، 

النتائج.  الرتبة وامللف أمرًا بالغ األهمية لتحقيق 

وكانت تلك الشخصية قد بدأت عملية التخطيط 

رئاسة  تولت  عندما  شخصًيا  وقادته  االسرتاتيجي 

املنظمة قبل بضع سنوات وشاركت املديرين من 

وباإلضافة  الجهد.  هذا  يف  املنظمة  أنحاء  جميع 

إىل ذلك، تم تصميم األهداف لدفع التعاون عىل 

الوظيفية  املواقع  مختلف  عرب  الوكالة  مستوى 

واضًحا  إحساًسا  هذا  خلق  »لقد  واإلقليمية. 

باملكان الذي نسري فيه، وملاذا، والدور الذي لعبته 

كل مجموعة يف تحقيق أهدافنا«.

بعض  تنميها  التي  املحافظة  للعقلية  وميكن 

املنظامت الحكومية يف املوظفني أن تشكل عائًقا 

املهم  االسرتاتيجية. ولذلك من  تنفيذ  أمام  خطريًا 

إيجاد طرق ملكافأة وحامية أولئك الذين يتحملون 

مخاطر معقولة ويحققون نتائج أقل من اإليجابية 

- وليس معاقبتهم.

وقد أدرك رئيس قسم النقل الكبري أن العزوف 

عن املخاطر ميكن أن يقوض بشكل خطري تقدم 

مرشوع البنية التحتية الواسع الذي كانت اإلدارة 

قرص  من  ب��دالً  أن��ه  املوظفون  وع��رف  ت��دي��ره. 

البناء  املرور عىل حارة واحدة خالل أشهر  حركة 

حيث  من  فعالية  األكرث  الطريقة  فإن  العديدة، 

املرشوع ستكون  واحد من  التكلفة إلدارة عنرص 
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إغالق حركة املرور متاًما لعدة أسابيع. وعلم رئيس 

إىل  سيؤدي  امل��رور  حركة  كل  إغالق  أن  القسم 

استعداد  املدى، لكنه كان عىل  غضب عام قصري 

لتحمل هذا الخطر. فقد فهم املنفعة العامة عىل 

املدى الطويل وفرصة توفري التكاليف التي ميكن 

ملوظفيه  وأوضح  باملرشوع،  التعجيل  يف  تحقيقها 

عام  فعل  رد  توجيه  حالة  يف  القرار  سيملك  أنه 

تجاه أي منهم. 

االستفادة من غرض املنظمة

العنرص الحاسم يف التخطيط االسرتاتيجي الفعال 

هو اإلحساس الواضح بالهدف، والذي يتكون من 

مهمتها   - هي  لكونها  منظمة  لكل  دائم  سبب 

يف  املهمة  هذه  إلنجاز  االسرتاتيجية  واألهداف   -

غضون فرتة زمنية محددة. يتيح التخطيط والتنفيذ 

االسرتاتيجيان للمنظامت تحقيق هذا الغرض من 

وتعبئة  املوارد  ومواءمة  األولويات  تحديد  خالل 

وقياس اإلجراءات.

التغلب  يف  التالية  الثالثة  اإلج��راءات  تساعد 

االسرتاتيجي  التخطيط  تعرتض  التي  العوائق  عىل 

العام  الشعور  من  تنبع  والتي  الفعالني  والتنفيذ 

بالهدف من املؤسسة:

باإلضافة  للمنظمة.  األساسية  املهمة  تعزيز   •

عام  بشكل  املتجذرة  األساسية،  املهمة  تعزيز  إىل 

يف القانون، يجب عىل القادة صياغة رؤية مقنعة 

لتقدم املهمة عىل مدى ثالث إىل خمس سنوات. 

للمنظمة  مهمني  وطاقة  توجيًها  ذلك  سيوفر 

أين  إىل  يفهمون  املوظفني  جميع  أن  ويضمن 

تتحرك املنظمة.

لتحقيق  واضحة  اسرتاتيجية  أولويات  وضع   •

الرؤية. قد تبدو هذه الخطوة واضحة، لكنها نادراً 

سابق  كبري  مستشار  أخربنا  فقد  سهلة.  تكون  ما 

يف الفرع التنفيذي للواليات املتحدة أن »االختيار 

كل  »ليس  تحدًيا«.  ميثل  القصوى  األولويات  بني 

يشء ميكن أن يكون أولوية. واالحتياج إىل تحديد 

دورًا  املوظفون  وسيلعب   .« يرحم  ال  أولويات 

تأطري  عىل  يساعد  مام  املجال،  هذا  يف  رئيسًيا 

التوترات واملفاضالت املتأصلة بني هذه األولويات.

املنظمة.  أنحاء  جميع  يف  االسرتاتيجية  نرش   •

االسرتاتيجية  جعل  املنظامت  قادة  عىل  يجب 

برسد  موظفيهم  تزويد  خالل  من  بالحياة  تنبض 

الصلة  وثيق  يكون  ثابت  حيوي  اسرتاتيجي 

بأنشطتهم اليومية. ويجب أن تكون هذه القصة 

مرتابطة بقوة يف جميع أنحاء املنظمة: يقوم كبار 

القادة بإبالغ االسرتاتيجية بتقاريرهم املبارشة، ثم 

يديرونها،  الذين  األشخاص  إىل  بإيصالها  يقومون 

وما إىل ذلك. ويجب توضيح الرسد املتتايل للعامل 

باالسرتاتيجية  مدفوعة  أفعالهم،  تساهم  كيف 

املنظمة.  أداء  تحسني  مبارش يف  بشكل  الجديدة، 

نحو  طويال  شوطا  يقطع  أن  ميكن  الوضوح  هذا 

تحسني احتامالت التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية.

قوية  أداة  كانت  املتسقة  املراسلة  أن  وال شك 

لتعبئة املوظفني وراء االسرتاتيجية الجديدة لوكالة 

إحداث  يف  للمساعدة  الكبرية.  الحكومية  الدفاع 

التغيري، وتم تطوير مجموعة متنوعة من الرسائل 

االسرتاتيجية،  لتوصيل  بعناية  صياغتها  متت  التي 

مبا يف ذلك رسالة قصرية »ملصق صغري«، وعرض 

من  وسلسلة  دقائق،  ثالث  ملدة  مخطط  تقدميي 

مقاطع الفيديو من كبار القادة، ووثائق وعروض 

البارزين  القادة  أحد  وأش��ار  مفصلة.  تقدميية 

امللصق  رسالة  بأن  »مازحا  الوكالة  رئيس  أن  إىل 

االسرتاتيجي ستنتهي عىل شاهد قربه«. ومع ذلك، 

وأشار  األهمية.  بالغ  أمراً  املستمر  التواصل  يظل 

إىل أنه »يف غياب هذا النوع من االلتزام برسائل 

مقاومة  عىل  التغلب  الصعب  من  االسرتاتيجية، 

الثقافية للتغيري«.
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تحويل منوذج التشغيل

 - العام  القطاع  تشغيل  منوذج  يكون  ما  عادًة 

حوكمة وهيكل وعمليات وكالة حكومية – تشغيال 

الظروف  مع  للتكيف  قابل  وغري  وصارًما  هرمًيا 

للعمل يف ثالثة مجاالت أن  املتغرية. ولكن ميكن 

تشغيل  منوذج  يتيح  وبذلك،  العوائق،  تلك  يزيل 

أكرث فعالية وكفاءة:

املصلحة  أصحاب  مع  واملشاركة  التواصل   •

أن  الحكوميني  القادة  عىل  يجب  الخارجيني. 

سبيل  فعىل  للعمل.  واضحة  عملية  يخلقوا 

واملفوضني  املستمعني  مع  التواصل  يتم  املثال، 

ووكاالت املوازنة ومكتب الرئيس أو رئيس الوزراء 

واملواطنني والصناعة من أجل تأمني املوارد الالزمة 

وتأمني الدعم لألهداف االسرتاتيجية.

التخطيط  عملية  يف  املخاطر  إدارة  دمج   •

االسرتاتيجي  التخطيط  دمج  يجب  االسرتاتيجي. 

توقع  للمنظمة  ميكن  بحيث  املخاطر  إدارة  مع 

واالستعداد ملجموعة كاملة من املشاكل والفرص 

كثري  ففي  التنفيذ.  أثناء  تنشأ  قد  التي  املحتملة 

بالسلطة  األساسية  املخاطر  تتعلق  الحاالت،  من 

عىل  املفروضة  والقيود  الكافية،  غري  القانونية 

غري  أو  الضعفاء  الخارجيني  والرشكاء  امل��وارد، 

الراغبني. وتتطلب إدارة املخاطر الفعالة النظر يف 

بدالً  بالكامل،  املرتابطة  املؤسسة  برامج  مجموعة 

الصوامع  داخل  تقع  التي  املخاطر  معالجة  من 

بالنسبة  خارجية  أنها  عىل  إليها  ُينظر  التي  أو 

للمؤسسة.

• تكييف العمليات من أجل دعم االسرتاتيجية. 

وطرق  الجديدة  والسياسات  الربامج  ربط  يجب 

مبارش  بشكل  امل��وارد  وتخصيص  نجاحها  تتبع 

للمؤسسة. ميكن أن يوفر  باألهداف االسرتاتيجية 

التي  املجموعات  وهي   - املرنة  الفرق  استخدام 

أنحاء  جميع  يف  وظائف  إىل  أعضاؤها  ينتمي 

الرسيع  والتعديل  للتجربة  واملصممة  املؤسسة 

الربامج  هذه  وتطوير  تصميم  يف  قوًيا  دعاًم   -

والسياسات. )انظر » اتخاذ طرق جريئة ملا وراء 

السوفت وير« مقالة BCG، يوليو 2017.( ميكن 

لهذه الفرق أن تولد رؤية رسيعة حول املبادرات 

التي تعمل واملبادرات التي ال تعمل. وباإلضافة إىل 

ذلك، ما يعول عليه إلنجاح كل هدف اسرتاتيجي 

يجب أن يكون واضًحا، مع تحديد أهداف األداء 

واملؤرشات واملعامل املحددة لتقييم التقدم. عالوة 

عىل ذلك، يجب عىل القادة التأكد من أن الترصف 

يف املوارد واملواهب وعملية صنع القرار مدفوعة 

رئيس  يقول  للمنظمة.  االسرتاتيجية  باألولويات 

املنظمة الدبلوماسية الكبرية التي سبق ذكرها أنه 

يف أغلب األحيان، هذا هو االستثناء يف الحكومة. 

ففي كثري من الحاالت، أشار إىل أن »االسرتاتيجية 

ال ُينظر إليها عىل أنها يشء يساعدنا يف الحصول 

عىل املوارد. فهناك ارتباط ضئيل بني االسرتاتيجية 

وطلبات امليزانية ».

وقد وصف القادة داخل منظمة الدفاع الكبرية 

متعددة  كطرق  فقط  ليس  وصفها  سبق  التي 

إليصال االسرتاتيجية ولكن أيًضا قاموا ببناء عملية 

باملوارد  االسرتاتيجية  األول��وي��ات  دعم  تضمن 

خفضت  امليزانية،  وضع  عملية  وخالل  الالزمة. 

املعدات  عىل  الطلبات  واح��دة  عسكرية  إدارة 

وكان  حاسم.  اسرتاتيجي  هدف  لدعم  الالزمة 

الهدف هو تقليص املشرتيات من أجل االستثامر 

يف تحديث القدرات التقليدية األخرى. ومسلحني 

منظمة  قيادة  وجهت  لألولويات،  واضح  بفهم 

الدفاع العليا اإلدارة لتمويل املعدات ذات األهمية 

كيفية  بتحديد  لإلدارة  تسمح  بينام  االسرتاتيجية 

تعويض تكاليف الربامج األخرى األقل أهمية. 
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تطوير نظام للتنفيذ والتعلم

األدوات  إىل  تفتقر  التي  للوكاالت  ميكن  ال 

لقياس  استخدامها  ميكن  التي  الهامة  والبيانات 

التقدم تعديل املسار بناًء عىل معلومات جديدة. 

وباإلضافة إىل ذلك، فعندما ال يتم دمج االسرتاتيجية 

اليومية ملوظفي الخطوط األمامية،  يف اإلجراءات 

ميكن للموظفني الرتكيز كثريًا عىل الربامج التي ال 

تتعلق باألولويات االسرتاتيجية للمؤسسة.

تنفيذ وتعديل  فعال يف  بعمل  القيام  ويتوقف 

االسرتاتيجية عىل ثالثة عنارص: البيانات الصحيحة، 

والقدرة  الحوافز،  ويوائم  املساءلة  يقدر  ونظام 

والتزام  ومشاركة  ال��رضورة.  عند  التكيف  عىل 

يف  للنجاح  حاسم  أمر  األمامية  الخطوط  مديري 

جميع املجاالت الثالثة.

املعلومات  فقط  تتضمن  ال  املطلوبة  البيانات 

األولية حول ما يعمل من حيث الربامج واملبادرات 

التخطيط  عملية  تقود  أن  ميكن  التي  البيانات   -

االسرتاتيجي األويل - ولكن أيًضا البيانات يف الوقت 

التنفيذ.  مرحلة  أثناء  للعمل  واملعززة  املناسب 

ميكن أن تأيت هذه املعلومات من مصادر داخلية 

وخارجية. وقد تكون البيانات الداخلية ناتجة عن 

»عمليات جس النبض« الشهرية لالسرتاتيجية مع 

السنوية  ربع  االسرتاتيجية  واملراجعات  املوظفني، 

برامج  وتقييامت  املديرين،  كبار  مع  السنوية  أو 

محددة. وميكن للبيانات الخارجية - ويف كثري من 

الحاالت - أن تتضمن معلومات حول تأثري برامج 

البيانات  تحدث  وليك  الحقيقي.  العامل  يف  معينة 

فرًقا، يجب أن تكون متاحة وموثوقة ويف الوقت 

املناسب. وقد أخربنا أحد كبار التنفيذيني يف وكالة 

مالية ورضيبية كبرية أنه من املهم »قياس ما يهم 

- وستحدث الحركة عىل األشياء التي تقيسها.«

العنرص الثاين - املساءلة والحوافز - أمر حاسم 

للتنفيذ الناجح. يجب عىل القادة إجراء مراجعات 

املديرين  مع  األدلة  إىل  تستند  منتظمة  دورية 

لديهم  الذين  املسؤولني  ذلك  يف  مبا  الرئيسيني، 

إرشاف مبارش عىل الربامج التي تدعم كل هدف 

بيانات  الجلسات عىل  اسرتاتيجي. يجب أن تركز 

مناقشات  بإجراء  والسامح  برنامج  لكل  األداء 

األداء  بتحسني  تتعلق  اقرتاحات  تتضمن  متعمقة 

الجلسات  هذه  عقد  يجب  املخاطر.  وتخفيف 

من  أك��رث  تفاصيل  تغطي  وأن  متكرر  بشكل 

املراجعات االسرتاتيجية السنوية أو الفصلية التي 

والوكاالت  اإلدارات  من  العديد  بالفعل  تجريها 

الحكومية. ويف الوقت نفسه، يجب عىل املنظمة 

تتضمن  قيمة،  وذات  واضحة  حوافز  تخلق  أن 

ألولئك  والتقدير  الرسمية  وغري  الرسمية  الجوائز 

أكرث  يتبنون سلوكيات جديدة ويساهمون  الذين 

يف تحقيق األهداف.

أنه  تدرك  فاعلية  األكرث  الحكومية  واملنظامت 

املحتمل  الصحيحة، من  والحوافز  املساءلة  بدون 

أال تتحول حتى أفضل خطة اسرتاتيجية إىل حقيقة. 

إدارة جزء  كبرية مسؤولة عن  وكالة  وقد عقدت 

العقارية اجتامعات  كبري من ممتلكات الحكومة 

يف  تقدم  عن  املوظفون  فيها  أبلغ  شهرية  نصف 

الوكالة، فإن  األولويات االسرتاتيجية. ووفقا ملدير 

»اإليقاع املتكرر« للتقارير أبقى الفريق يركز عىل 

مؤسسة  ربطت  األثناء،  هذه  يف  األولويات.  تلك 

اإلدارة  أداء  تقييامت  والتمويل  العام  اإلسكان 

وقد  للوكالة.  االسرتاتيجية  األه��داف  بإنجازات 

تطلب ذلك تحديد املقاييس املناسبة لتتبع التقدم 

موثوقة  مراجعة  عملية  وإنشاء  األهداف  مقابل 

ويف الوقت املناسب دمجت هذه املعلومات. 

األداء  مراقبة  عىل  القدرة   - الثالث  العنرص 

وميكن   - التكيف  عىل  املؤسسة  تساعد  بطريقة 

أوالً،  التعديالت.  من  نوعني  إىل  هذا  يؤدي  أن 
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ميكن أن تساعد البيانات املتعلقة بتقدم األهداف 

االسرتاتيجية الرئيسية املنظمة عىل تغيري الطريقة 

تتغري  ال  قد  الحالية.  اسرتاتيجيتها  بها  تنفذ  التي 

األهداف االسرتاتيجية، ولكن تتغري الطريقة التي 

والثاين  االسرتاتيجية.  تحقيق  املنظمة  بها  تحاول 

وال  نفسها.  االسرتاتيجية  مراجعة  عىل  ينطوي 

إال  التحول  هذا  مثل  إىل  الحاجة  تظهر  أن  ميكن 

إذا تراجعت املنظمة بشكل دوري لتقييم ما إذا 

كانت األشياء قد تغريت يف بيئة التشغيل العامة أم 

ال. وقد يكشف هذا التحليل أن االفرتاضات التي 

قامت عليها االسرتاتيجية األصلية قد تغريت، مام 

يجعل من الرضوري إعادة النظر يف االسرتاتيجية.

يف  الحكومية  والهيئات  الوكاالت  لرؤساء  ميكن 

جميع أنحاء العامل أن يؤكدوا، بشكل فريد، كقادة 

يف القطاع العام، أنهم يكافحون من أجل النجاح 

يف فرتة صعبة. إن االضطراب السيايس هو القاعدة، 

وتستمر التكنولوجيا يف تغيري طرق عمل املجتمع.

ويجب عىل املؤسسات الحكومية، يف مثل هذه 

تصبح  بأن  ستخاطر  أو  بدورها  تقوم  أن  البيئة، 

وألن  تخدمهم.  الذين  باملواطنني  صلة  ذات  غري 

الثقة تراجعت ويجب إعادة بنائها اآلن، ستضطر 

الحكومات إىل تحقيق قفزة كبرية يف الطرق التي 

تخطط وتنفذ االسرتاتيجية بها. يجب عىل القادة 

بناء عملية تخطيط اسرتاتيجي تحدد  الحكوميني 

القرار  صنع  عملية  وتدفع  الصحيحة  األولويات 

خطوات  اتخاذ  إن  األولويات.  تلك  تدعم  التي 

الثقافة،   - حددناها  التي  األربعة  املجاالت  يف 

أن  ميكن   - والتنفيذ  التشغيل،  ومنوذج  والغرض، 

ال  التي  التخطيط  جوالت  من  الحكومات  ينقل 

نهاية لها إىل تحقيق النتائج. 
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اقتصاديات الخليج عالقة بني كورونا 
وحرب أسعار النفط

الذي  »كورونا«،  وباء  يف  األول  التحدي  ويتمثل 

خفض الطلب عىل النفط والغاز إىل مستويات غري 

بالفعل  الخام  مسبوقة، يف وقت يواجه فيه سوق 

طلبات منخفضة وإفراطا يف العرض.

السعودية  بني  الخالف  هو  الثاين  والتحدث 

لخفض  »أوب��ك+«  اتفاق  متديد  بشأن  وروسيا 

إنتاج النفط؛ ما أدى إىل اندالع حرب أسعار نفط 

جميع  تتوقع  لذلك؛  نتيجة  وموسكو.  الرياض  بني 

النمو  يف  تباطؤ  حدوث  اآلن  تقريبا  الخليج  دول 

االقتصادي وعاما آخر من عجز املوازنة.

فادحة يف  إىل خسائر  العاملي  الوباء  تأثري  وأدى 

أسواق األسهم، مبا يف ذلك أسواق الخليج. وبدأ هذا 

االقتصادات  من  العديد  دخلت  عندما  االنكامش 

تفيش  بدء  مع  بالتزامن  الصحي  الحجر  اآلسيوية 

ومنطقة  أوروبا  إىل  تدريجيا  وصل  ثم  »كورونا«، 

الخليج.

يف األسابيع الـ4 املاضية، كانت التكلفة بالنسبة ملنطقة الخليج أعىل من الناحية االقتصادية. 
وال تواجه دول الخليج تحديا واحدا، بل تحديني صعبني؛ ما يتسبب يف عدم استقرار اقتصادي 

ومايل كبري.

تقارير اقتصادية 

الرابط:املصدر:

https://2u.pw/ota5f
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يف  بالتسبب  العاملي  االقتصادي  التباطؤ  ويهدد 

ركود حاد؛ حيث تأثرت قطاعات الصناعة والسياحة 

جميع  وتعد  األزم��ات.  من  قدر  بأكرب  والطاقة 

املستثمرين يف  كبار  تقريبا من  الخليج  اقتصادات 

قطاع الطاقة العاملي، وزاد الكثري منها استثامراتها 

يف السياحة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ومن 

حتى  الهائلة  التأثريات  هذه  تستمر  أن  املحتمل 

صيف 2020 عىل األقل.

أن  ميكن  ال  أنه  الخليج  حكام  اعتقد  وعندما 

أعقب  القتصاداتهم،  بالنسبة  سوءا  األمر  يزداد 

بني  نفط  أسعار  حرب  الفور  عىل  الفريوس  تفيش 

وروسيا،  العامل،  يف  للنفط  مصدر  أكرب  السعودية، 

أحد أكرب منتجي النفط يف العامل.

وأنهت هذه الحرب أكرث من 3 أعوام من االتفاق 

املعروف عىل نطاق واسع باسم »أوبك+«، وذهبت 

بأسعار النفط إىل أقل من 30 دوالرا للربميل. ويف 9 

مارس/آذار، واجه سعر النفط أكرب انخفاض يف يوم 

واحد منذ حرب الخليج عام 1991.

الفرتة  خالل  العواقب  تستمر  أن  املتوقع  ومن 

الدولية  الطاقة  وكالة  وتتوقع  العام.  من  املتبقية 

املنتجة  النامية  البلدان  بعض  تفقد  أن  و«أوبك« 

للنفط ما يصل إىل %85 من عائداتها النفطية؛ وهو 

ما ميثل اإليرادات الرئيسية مليزانياتها.

املحللني  من  العديد  األزمتني  تداعيات  ودفعت 

إىل توقع أن تخرس أسواق األسهم %30 إىل 40% 

أقل  إىل  النفط  أسعار  تنخفض  وأن  قيمتها،  من 

من 20 دوالرا للربميل يف أبريل/نيسان، مع انتهاء 

اتفاقية »أوبك+« نهاية مارس/آذار 2020.

االتفاق  انهيار  فإن  الخليج،  لدول  وبالنسبة 

النفط  س��وق  ي��وازن  ال��ذي  ال��رويس،  السعودي 

واألسعار منذ عام 2016، يضعها يف واحدة من أكرب 

الصعوبات االقتصادية منذ عقود.

وبعد فشل املفاوضات مبارشة، رفع السعوديون 

مليون   12.3 إىل  ماليني   9.7 من  النفطي  إنتاجهم 

قدرها  زيادة  بإعالن  روسيا  وتبعتها  يوميا.  برميل 

من  كل  يهدف  حيث  يوميا؛  برميل  ألف   500

البلدين إىل حامية حصته يف سوق النفط. وكام هو 

متوقع، أدى اإلعالن عن زيادة إمدادات النفط إىل 

انهيار األسعار بنحو 30%.

وال يعد استعراض العضالت إلظهار القدرة عىل 

غري  العامل  مستوى  عىل  النفط  تسعري  يف  التحكم 

الراحل  امللك  وقرر  للسعودية.  بالنسبة  مألوف 

إيران  لشاه  تحٍد  يف  النفط  سوق  إغراق  »خالد« 

»عبدالله«  الراحل  امللك  زاد  ومؤخرا   .1977 عام 

املعروض يف عام 2014 ألسباب مامثلة.

السعودية  السيطرة  واجهت  املايض،  العقد  ويف 

املشددة عىل سوق النفط تحديا بسبب التكنولوجيا 

الصخري.  النفط  املكلفة الستخراج  وغري  الجديدة 

ومع ذلك، ال تزال اململكة قادرة عىل خفض السعر 

إنتاجها  بسبب  النفط؛  سوق  إغراق  طريق  عن 

منخفض التكلفة وارتفاع احتياطياتها وقدرتها عىل 

ضخ النفط.

وأثر انهيار أسعار النفط أيضا عىل قطاع الطاقة 

األمرييك. ووسط األسابيع القليلة املاضية من حرب 

أسعار النفط هذه، بدت الفكرة التي أثارها الرئيس 

الواليات  بأن  سابقا  ترامب«  »دونالد  األمرييك 

نتيجة  النفط  سوق  عىل  حاليا  تهيمن  املتحدة 

لزيادة اإلنتاج غري واقعية.

أكرث  من  األمرييك  النفط  قطاع  يكون  وق��د 

القطاعات تأثرا بانخفاض األسعار، وميكن أن نرى 

إفالس رشكات النفط األصغر إذا استمرت األسعار يف 

االنخفاض. لذلك، ستكون حرب األسعار الحقيقية 

عىل املدى الطويل، بينام ننتظر لرنى ما إذا كانت 

السعودية أم روسيا التي ستنهار أوال.

تقارير اقتصادية 
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ويرتبط هذا الرصاع بشكل رئييس بعاملني؛ األول 

النفط  أسعار  تعادل  والثاين  النفط،  إنتاج  تكلفة 

عجز  يحدث  ال  يك  الدولة  تضعه  الذي  )السعر 

مبيزانيتها(. ووفقا لصندوق النقد الدويل، يبلغ سعر 

النفط املتعادل يف السعودية 85 دوالرا، بينام يبلغ 

يف روسيا 42 دوالرا، أي ما يقرب من النصف تقريبا.

للمملكة  النفط  إنتاج  تكلفة  فإن  ذلك،  ومع 

ميزة  يكون  قد  ما  وهو  دوالرات،   5 من  يقرتب 

للرياض.

أن  حني  ويف  يوم.  كل  جديدة  ظروف  وتظهر 

األوالن  الجزءان  هام  النفط  أسعار  وانهيار  الوباء 

من هذه املعضلة التي تواجه الخليج، من املتوقع 

أن يتكشف الجزء الثالث قريبا؛ حيث تواجه أوروبا 

حاالت  يف  متوقعة  ارتفاعات  املتحدة  والواليات 

اإلصابة ب�»كورونا«.

وسيؤثر هذا االنتشار بشكل كبري عىل االقتصادات 

األوروبية واألمريكية، وبالتايل عىل منطقة الخليج؛ 

ألنه سيقلل الطلب عىل النفط والغاز.

عىل  السيناريو  هذا  يحرض  أن  املحتمل  ومن 

والغاز؛  النفط  أسعار  يف  االنخفاضات  من  مزيد 

يف  الخليج  دول  اقتصادات  سيجعل  الذي  األمر 

وضع أسوأ بالتأكيد؛ حيث تعد من بني املصدرين 

أوروب��ا  إىل  الطبيعي  والغاز  للنفط  الرئيسيني 

والواليات املتحدة.

وبينام  الحالة.  هذه  فائز يف  يوجد  ال  باختصار، 

تتعامل  »كورونا«،  جائحة  مع  كله  العامل  يتعامل 

دول الخليج عىل قدم املساواة مع انخفاض الطلب 

إغراق  فإن  لذلك،  االقتصادية.  واألزمة  النفط  عىل 

السوق مبزيد من النفط لن يؤدي إال إىل املزيد من 

القريب واملتوسط   لجميع دول  الرضر عىل املدى 

الخليج تقريبا.

ويف حني قامت السعودية بهذه الخطوة لحامية 

»أوبك«  لزعيمة  فيمكن  النفط،  سوق  يف  حصتها 

لكن  أشهر.  لبضعة  النفط  أسعار  انخفاض  تجاوز 

من املتوقع أن تواجه دول أخرى يف منطقة الخليج 

تحديات كبرية، خاصة العراق وإيران، وبدرجة أقل 

الكويت.

تقارير اقتصادية 
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5 عناصر أساسية يجب أن تتوفر
 للمشروع الناجح

يف  كذلك  ليس  لكنه  سهاًل،  يبدو  قد  األمر  هذا 

الواقع. فالتغيري صعب، واملشاريع ميكن أن تنفجر 

تهدد  جديدة  تحديات  يجلب  يوم  وكل  بسهولة. 

ولذلك  املطاف.  نهاية  يف  ونجاحه  املرشوع  تقدم 

فلمكافحة هذا الخطر، تحتاج املشاريع إىل عنارص 

سيكون  مكانها،  يف  وج��دت  لو  معينة  حيوية 

للمرشوع فرصة عالية للنجاح.  

توفر راعي ملتزم ملرشوع 

يف  املستوى  رفيع  الشخص  هو  املرشوع  راعي 

ويتوقع  املرشوع.  ملكية  له  تعود  الذي  املؤسسة 

لراعي املرشوع امللتزم أن يكون سببا مهام لنجاح 

املرشوع عن طريق بذل كل ما يف وسعه لضامن 

النجاح.

بعض  لتغيري  حاجة  هناك  أن  حاجة  تري  عندما  مبشاريع  بالقيام  الحكومية  املنظامت  تقوم 
جوانب تنفيذ األعامل لدي الناس. ووفًقا ملعهد إدارة املشاريع، يعرف املرشوع عيل أنه »نشاط 
جامعي مؤقت مصمم إلنتاج سلعة أو خدمة أو نتيجة فريدة«. وعندما يغرّي املرشوع طريقة أداء 
املنظمة لألعامل، يتم دمج املنتجات النهائية للمرشوع يف العمل اليومي وبالتايل يتم تحسني عمل 

املؤسسة إىل األبد.

إدارة وأعمال 

الرابط:املصدر:

بقلم : مايكل روبرتس

https://2u.pw/kSssN 



أساسية  مسؤوليات  أربع  املرشوع  راعي  ولدى 

املرشوع.  بطل  الراعي هو  أوالً،  باملرشوع.  تتعلق 

علنا    املرشوع  فريق  ويشجع  يصفق  هي  أو  فهو 

ورسا. ثانياً، الراعي هو الذي يدعم مدير املرشوع. 

العوائق،  إزالة  إىل  املرشوع  مدير  يحتاج  فعندما 

فإنه يلجأ للراعي من أجل الحصول عىل املساعدة 

التنظيمية  القوة  له  تتوفر  من  هو  الراعي  ألن 

املوارد  مبواءمة  الراعي  يقوم  ثالًثا،  ذلك.  لتحقيق 

آخرين  مع  العمل  أو  مبارشة  توفريها  خالل  من 

وعندما  امل��وارد.  عىل  للحصول  املستوى  رفيعي 

يكون راعي مرشوع ما بطاًل قوًيا، فمن املرجح أن 

يساهم أقرانه يف توفري ما يحتاجه من موارد مهمة. 

يتباطأ  فعندما  القرار.  اتخاذ  يسهل  الراعي  رابعا، 

اتخاذ  يف  التوسط  للراعي  ميكن  املرشوع،  فريق 

القرار أو اتخاذ القرار بنفسه.

الكفيل يبقي عىل اطالع من خالل  أو  والراعي 

التواصل املستمر مع مدير املرشوع. حيث يعمل 

االثنان مًعا لتحديد الوقت الذي يحتاج فيه الراعي 

بشكل  الراعي  مسؤوليات  ومامرسة  التدخل  إىل 

املثال،  سبيل  فعىل  امل��رشوع.  مدير  لدعم  أقوى 

قد يواجه مدير املرشوع صعوبة يف الحصول عىل 

املؤسسة.  املالية يف  الشؤون  املعلومات من قسم 

باالتصال  املرشوع  راعي  يقوم  أن  ميكن  عندها 

بكبري املسؤولني املاليني ليرشح له الوضع ويطلب 

املتنافسة  املهام  فوق  أولوية  إعطاء  يتم  أن  منه 

للحصول عىل املعلومات املطلوبة.  

وضوح أهداف ونطاق املرشوع

حتى  أو  املرشوع  يف  العمل  من  االنتهاء  قبل 

املرشوع  راعي  عىل  يجب  له،  التخطيط  أثناء  يف 

هي  واألهداف  ونطاقه.  املرشوع  أهداف  تحديد 

املرشوع.  يحققها  أن  يفرتض  التي  الكبرية  األشياء 

خذ مرشوع تحسني الربمجيات، عىل سبيل املثال. 

البرشية  املوارد  قسم  فيه  يستخدم  املرشوع  هذا 

إلدارة  للتخصيص  قاباًل  معروًفا  تجارًيا  برنامًجا 

وحدة  إضافة  املنظمة  وتريد  املرتبات.  كشوف 

يف  امل��رشوع  أه��داف  تتمثل  هنا  التعلم.  إلدارة 

الحتياجات  وفًقا  التعلم  إدارة  برنامج  تخصيص 

أعامل املؤسسة ودمجها مع نظام الرواتب الحايل.

ولالستمرار  امل��رشوع.  معامل  يحدد  والنطاق   

هذا  نطاق  يقترص  الربمجيات؛  مرشوع  مثال  يف 

املرشوع عىل إدخال نظام إدارة التعلم ودمجه مع 

املفيد  من  األحيان،  من  كثري  ويف  الرواتب.  نظام 

ما هو  لفهم  النطاق  الخارجة عن  األشياء  تحديد 

داخل النطاق. وبالنسبة لهذا املرشوع، فإن إضافة 

ميكن  فال  النطاق.  خارج  يعترب  أخرى  وح��دات 

لقسم املحاسبة أن يأيت إىل مدير املرشوع ويطلب 

وحدات الفوترة أو الحسابات املدينة أو الحسابات 

الدائنة.

املرشوع  تحديد  مبجرد  منطية  وحدة  فإضافة 

املرشوع  رعاة  ويحرص  النطاق.  بتحرك  تسمح 

أو  توسع  حامية  عىل  املرشوع  ومديرو  الجيدون 

زحف النطاق ويرتددون جًدا يف إضافة نطاق جديد 

يف منتصف املرشوع. فزيادة نطاق املرشوع تسمح 

الوقت واملال.  من حاجة املرشوع إىل موارد مثل 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن العمل عىل النطاق اإلضايف 

يعرض جودة منتجات العمل األصيل للخطر. 

مدير مرشوع جيد

مدير املرشوع هو الذي يخطط للعمل وينظم 

الرابط  هو  الشخص  هذا  املرشوع.  إلنجاز  املوارد 

وفريق  الرؤية  يحدد  الذي  امل��رشوع  راعي  بني 

املرشوع الذي ينجز هذه الرؤية. وحسب االقتضاء 

ويف الوقت املناسب، يجلب مدير املرشوع أصحاب 

املصلحة لتقديم املدخالت. 

وعادة ما ميتلك مديرو املرشوع السامت التالية 

التي تساعدهم عىل دفع املرشوع إىل األمام:
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يفكرون يف  املخططون.  املشاريع هم  مديرو   •

أن  يجب  ما  تسلسل  ويعرفون  العمل  تسلسل 

يحدث بعد أن يكمل الفريق املهمة التي يف متناول 

الذين يضعون خطًطا جيدة ويعرفون  اليد. وهم 

عن  ويتحولوا  مرنني  يكونوا  أن  يجب  متى  أيًضا 

الخطة.

• مديرو املشاريع جديرون بالثقة. ألن نجاحهم 

يعتمد عىل عمل اآلخرين، يحتاج مديرو املشاريع 

وكفاءتهم.  نيتهم    حسن  يف  يثقون  أشخاص  إىل 

مدير  بني  العالقة  يف  خاص  بشكل  مهمة  فالثقة 

املرشوع وراعي املرشوع.

• مييل مديرو املشاريع إىل أن يكونوا اجتامعيني 

عىل  تنطوي  عملهم  من  العظمى  الغالبية  ألن 

التواصل.

إنهم يحاسبون الناس عىل التزاماتهم. وهنا مثال. 

املرشوع  مدير  املرشوعات  أحد  مرشفة  أخربت 

أربع  تكريس  ميكنه  العمل  فريق  أعضاء  أحد  أن 

هذا  فات  للمرشوع.  األسبوع  يف  إضافية  ساعات 

العضو يف الفريق اجتامعني أسبوعيني متتاليني ومل 

هيكل  يف  إليه  املسندة  املهام  يف  تقدم  أي  يحرز 

تقسيم العمل. بعد االجتامع الفائت األول، التقى 

الغياب  ملناقشة  الفريق  بعضو  امل��رشوع  مدير 

لديه  إن  الفريق  عضو  فقال  النهائية.  واملواعيد 

أولويات أكرث إلحاًحا. اشتبه مدير املرشوع يف أن 

الفائت  هذا مل يكن صحيًحا، لذلك بعد االجتامع 

التي أخربته  باملرشفة  التقى مدير املرشوع  الثاين، 

الفريق  عضو  سلوك  يتغري  أن  عىل  ستحرص  أنها 

املذكور.  

تفاعل أصحاب املصلحة  

أصحاب املصلحة يف املرشوع هم أشخاص لهم 

ليسوا  ولكنهم  املرشوع  نجاح  يف  خاصة  مصلحة 

يف  يفكرون  ال  إنهم  امل��رشوع.  فريق  يف  أعضاء 

املرشوع بشكل يومي مثلام يفعل مدير املرشوع 

أو أعضاء فريق املرشوع، لكنهم يريدون أن يكونوا 

العام  الحاسمة والتقدم  القرارات  عىل اطالع عىل 

نحو أهداف املرشوع.

عىل  للبقاء  دوافعهم  املصلحة  أصحاب  ولدى 

اطالع عىل أنشطة املرشوع، ولكن تقع عىل عاتق 

مدير املرشوع مسؤولية جلبهم إىل امليدان بطرق 

تدفع العمل نحو تحقيق أهداف املرشوع. ويف كثري 

من الحاالت، ينطوي القيام بذلك عىل توازن دقيق 

والحصول  املدخالت  الكثري من  الحصول عىل  بني 

ألصحاب  ميكن  فال  املدخالت.  من  القليل  عىل 

املصلحة النظر يف كل قرار ألن هذا من شأنه أن 

يعطل املرشوع ويجعل كل قرار معركة. ولكن عىل 

العكس من ذلك، ال ميكن إهامل أصحاب املصلحة 

ألن جانًبا مهاًم من كل مرشوع ينطوي عيل إرضاء 

أصحاب املصلحة.

تفاين وإخالص فريق العمل

  أعضاء فريق املرشوع هم من يقومون بإنجاز 

عمل املرشوع. ففي كثري من األحيان، يتم تكليف 

أعضاء فريق املرشوع بواجبات أخري باإلضافة إىل 

واجباتهم العادية بدون تخفيض يف األعامل األخرى 

الناتج عن املرشوع.  للتعويض عن العمل اإلضايف 

الفريق  أعضاء  مساعدة  املشاريع  ملديري  وميكن 

املسألة،  هذه  عىل  املرشفني  مع  التفاوض  عىل 

لكن مدير املرشوع ال يتحكم يف املسؤوليات التي 

يتحملها أعضاء فريق املرشوع خارج املرشوع.

فبدون  كبرية.  قيمة  الفريق  أعضاء  ولتفاين 

جودة  وتقل  النهائية،  املواعيد  تتأخر  التفاين، 

تحفيز  يتم  أن  يجب  ولذلك  العمل.  منتجات 

املرشوع  أهداف  لتحقيق  املتفانني  الفريق  أعضاء 

وتوقعات  امليزانية  حدود  ويف  املحدد  الوقت  يف 

الجودة.
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نصائح ملوازنة العمل عن ُبعد عندما 
تكون أسرتك باملنزل

يعاين اآلباء واألمهات العاملني من عبء إضايف 

إىل  الطالب  أرسلت  وامل��دارس  الجامعات  ألن 

علق  بينام  االف��رتايض،  التعلم  لتطبيق  منازلهم 

مقدمو الرعاية اليومية خدماتهم، لذا فاآلن لديك 

 - املنزلية  - عملك وحياتك  مًعا  تتداخالن  بيئتان 

بشكل مل يحدث من قبل.

املنزل،  من  العمل  يف  متمرًسا  كنت  لو  وحتى 

فإن القيام بذلك خالل وجود رشيكك أو أطفالك 

يخلق مجموعة من التحديات، لذا إليك 5 نصائح 

وإدارة  فّعال  بشكل  التواصل  عىل  تساعدك 

إن قدرتك عىل املوازنة بشكل معقول بني متطلبات العمل واألرسة عىل وشك اختبارها كام مل 
يحدث من قبل، ففي األسابيع القليلة املاضية أدت محاوالت زيادة العزل االجتامعي للتعامل 
مع وباء كورونا، إىل تحول الرشكات يف جميع أنحاء العامل نحو العمل عن بعد، ومن دون الكثري 
من التحضري وجد العديد من الناس فجأة أنهم بحاجة للتكيف مع طرق جديدة للتواصل والعمل 

والقيادة.

إدارة وأعمال 
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بني  التوزان  وتحقيق  منها  مفر  ال  التي  الضغوط 

األولويات املتنافسة.

التخطيط الكيل

لديك خالل  ما  أفضل  ستحقق  أنك  تعتقد  قد 

اليوم، فتخطط للعمل من املنزل وتلبية احتياجات 

األرسة يف الوقت نفسه، لكنك مخطئ، فإذا مل تضع 

خطة لكيفية التعامل مع عدد املهام القادمة التي 

ال تحىص، ستفشل يف تحقيق توقعاتك يف العمل 

ألن  الساعة،  مدارس  عىل  تعمل  أنك  ستجد  أو 

الحياة املنزلية تتطلب أكرث مام تتوقعه.

قبل ذلك كنت قد اعتدت رفاهية العمل دون 

تحبهم،  الذين  األشخاص  من  مستمرة  مقاطعة 

مختلف  يف  للتفكري  الوقت  بعض  خصص  اآلن 

تعمل  عندما  تحدث  قد  التي  السيناريوهات 

بجوار أرستك واسأل نفسك بعض األسئلة املهمة: 

هل تحتاج للهدوء للرتكيز يف العمل؟ وهل ميكنك 

عدة  ألداء  ستحتاج  مرة  كم  ذلك؟  عىل  الحصول 

مهام يف الوقت نفسه بينام تعمل؟ وهل ميكنك أن 

تتوقع أفضل وقت إلجراء مكاملات هاتفية؟

العمل ورعاية األطفال

قد ميلك البعض خيار العمل بشكل حرصي يف 

وقت العمل من خالل السامح لألبناء األكرب سًنا 

مبادلة  أو  الوقت  هذا  يف  أنفسهم  عن  بالرتفيه 

رعاية األطفال مع رشيكك الذي يعمل من املنزل 

أيًضا، هناك آخرون هم املسؤولون بشكل أسايس 

من  يحد  مام  األطفال  رعاية  عن  وحدهم(  )أو 

وقت العمل.

يجب أن تضع هذه الحقائق نصب عينيك بينام 

تضع خطتك األولية للعمل، سوف يساعدك ذلك 

عىل التواصل بشكل أفضل مع احتياجاتك وعدم 

االستهانة بالتحديات املقبلة.

الصدق مع رئيسك يف العمل وزمالئك

قد ُيعد األمر ميزة أن تعمل من املنزل وتحصل 

لشعورك  تسمح  ال  لكن  هو،  كام  راتبك  عىل 

باالمتنان أن يجعلك تفقد بصرية التطبيق العميل، 

ورعاية  العمل  أثناء  يف  بالقمة  البقاء  فمحاولة 

أمر غري واقعي  الوقت نفسه  الصغار يف  أطفالك 

متاًما.

ملزيد  يحتاجون  قد  سًنا  األكرب  األطفال  فحتى 

حدث  ما  تنس  ال  تتوقع،  مام  أكرث  االهتامم  من 

حياتهم  مامرسة  عن  فجأة  توقفوا  فقد  لهم، 

الروتينية من الذهاب للمدرسة ومامرسة األنشطة 

املنزل  الجلوس يف  لزاًما عليهم  والرياضة، وأصبح 

كل يوم بينام تحاول أنت الرتكيز يف العمل.

مديرك  مع  برصاحة  تتحدث  ليك  الوقت  حان 

توضيح  إن  الفريدة،  ظروفك  بشأن  وفريقك 

التزاماتك سيساعد الرشكة عىل اجتياز تلك املرحلة 

التي  العقبات  أوضحت  أنك  وتأكد  العصيبة، 

ستحتاج إلدارتها.

مرنة  بيئة  لزمالئك  توفر  أن  اإلمكان  قدر  تأكد 

تسمح لهم بإدارة حياتهم األرسية

تصوراتهم  البعض  يضع  ألن  بحاجة  فلست 

الخاصة بشأن ما ميكن وما ال ميكن أن تقوم به، 

الذي  الخاطئ  التصور  لوجود  اآلباء  مع  خاصة 

مع  تعامل  قليلة،  املنزلية  مسؤولياتهم  إن  يقول 

املنزل،  من  بالعمل  ستتأثر  التي  عملك  أج��زاء 

وتنهيها،  بها  تلتزم  أن  ميكنك  التي  املهام  ووضح 

سوف يساعدك ذلك يف التغلب عىل أي مشكالت 

يف  املبالغة  دون  جهدك  قصارى  ابذل  محتملة، 

وعودك.

تأكيد تغري األولويات ومواعيد تسليم العمل

سيكون هدفك يف األسابيع املقبلة إنجاز مهامك 

67

إدارة وأعمال 



األساسية بنجاح يف العمل مع رعاية أرستك بدنًيا 

األدىن  بالحد  القيام  إن  نفسه،  الوقت  يف  ونفسًيا 

يف  لكن  سلبية،  دالل��ة  له  العمل  من  املطلوب 

الطريقة  اإلسرتاتيجة  هذه  تكون  قد  الحالة  تلك 

الوحيدة لتحقيق التوازن.

الوقت  إلضاعة  املناسب  الوقت  اآلن  ليس 

والطاقة يف مبادرات ليست ذات أهمية كبرية أو 

من  تأكد  متغرية،  تسليم  مواعيد  ذات  مشاريع 

متابعة فريقك والحصول عىل معلومات رصيحة 

بشأن مواعيد تسليم العمل حتى ال ترهق نفسك 

يف االلتزام مبخطط زمني قديم.

األمر ذاته ينطبق عىل الدعم الذي كنت تحصل 

تحتاجه  فيام  جيًدا  فكر  لذا  زمالئك،  من  عليه 

يف  وفكر  النهايئ  التسليم  وقت  مقابل  بالفعل 

األشياء التي طلبتها من قبل، هل ما زالت رضورية؟ 

إن تلبية احتياجات العميل ستظل األولوية دامئًا، 

لكن تأكد قدر اإلمكان أن توفر لزمالئك بيئة مرنة 

تسمح لهم بإدارة حياتهم األرسية.

تحسني القدرة عىل التحمل

ما  التحمل من أهم  البدنية عىل  إدارة قدرتك 

قدر  عىل  الحصول  يعني  هذا  اآلن،  إليه  تحتاج 

النوم وتناول أطعمة ذات جودة عالية  كاف من 

أنشطة  ومامرسة  الجسد  رطوبة  عىل  والحفاظ 

إدارة الضغوط مثل التأمل، هذه األشياء يجب أن 

تضعها يف جدولك يف األسابيع املقبلة.

العمل من املنزل

توقف عن تناول الطعام لياًل يف أثناء مشاهدة 

غاضًبا  يجعلك  أن  شأنه  من  األمر  فهذا  األخبار، 

ومنهًكا يف اليوم التايل وغري مستعد لتحمل أعباء 

التي ستكون أكرث من املعتاد، إذا وجدت  العمل 

أنك قادر عىل االلتزام بعادة صحية واحدة فقط 

عن  تتنازل  ال  النوم،  تكون  أن  فيجب  لحاميتك 

راحتك، وليست أنانية منك أن تختار النوم مقابل 

مع  ما  عرض  مشاهدة  أو  إلكرتوين  بريد  إرسال 

يكون  أن  أرستك  مصلحة  من  أنه  تذكر  رشيكك، 

الجميع أصحاء.

التواصل ثم التواصل ثم التواصل

بينام  رشيكك  من  الدعم  من  ملزيد  ستحتاج 

تعيش بالقرب منه لكنك يف عزلة مادية عن فريق 

يسبب  قد  بفعالية  التواصل  يف  فالفشل  العمل، 

توترات غري رضورية، ال تضع أي افرتاضات بشأن 

املنزلية،  املهام  وبقية  األطفال  رعاية  بني  املوازنة 

وال ترتدد يف الحديث مع رشيكك عندما ال تصبح 

العالقة الحالّية مناسبة لألوضاع الجديدة.

رمبا  األطفال  ينام  أن  بعد  املثال،  سبيل  فعىل 

مًعا  نتفليكس  مشاهدة  ع��ادة  عن  ستتوقفان 

مبفرده  الوقت  من  ملزيد  بحاجة  منكام  كل  ألن 

البعض  بعضكام  بجوار  تعمالن  املنزل  يف  ألنكام 

أن  فيجب  تحتاجه  ما  كان  مهام  اليوم،  طوال 

تشارك أفكارك ومخاوفك بشكل مبكر وال تنتظر 

حتى تصبح محبًطا وعندما تصبح متطلًبا أو تلوم 

رغباتك  تلبية  عىل  مساعدتك  يف  لفشله  رشيكك 

التي مل يعلم بها أبًدا.

احتياجاتكام  بشأن  تتناقشا  أن  الرضوري  من 

التغيري  إن  متكرر،  بشكل  وتوقعاتكام  ورغباتكام 

أمر صعب لذا تسامح مع نفسك عندما تبدأ يف 

الشعور بالتقصري، فتغيري أسلوب الحياة لن يكون 

سهاًل، لكن بعد مرور فرتة طويلة من هذا الوقت 

التكيف  عىل  بقدرتك  فخورًا  ستكون  املضطرب 

واملثابرة.
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