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الرئيس  بإمكان  كان  إذا  ما  هو  اآلن  السؤال  ولكن 

الفوز  اإلصالحي  واملعسكر  هو  روحاين  حسن  اإليراين 

من  الشعبي  السخط  حشد  طريق  عن  أي  بالخسارة: 

يف  الرئاسية  االنتخابات  قبل  معارض،  كحزب  الخارج، 

العام املقبل. وما إذا كان روحاين، دون أن يخرس شيئًا، 

قدمه  الذي  العرض  استعداد الستكشاف  سيكون عىل 

للحديث  األمد  طويل  ترمب  دونالد  األمرييك  الرئيس 

عن صفقة طويلة األمد. 

األوصياء فوق املنافسة

يف  األخرية  الكلمة  بسلطة  يتمتع  خامنئي  أن  رغم 

الربملان،  أو  الجمعية االستشارية اإلسالمية،  إيران، فإن 

الحيوية  التبادالت  ببعض  املايض  يف  معروفة  كانت 

واآلراء املنوعة واملنقسمة.

الفائز  ائتالفه  يف  اإلصالحيني  روح��اين  حشد  فقد 

بالرئاسة يف عام 2013. ويدعم اإلصالحيون عموًما املزيد 

روحاني يواجه شتاء ساخطًا في إيران

تعترب االنتخابات الربملانية اإليرانية يف 21 فرباير بالفعل صفقة منتهية. فقد أكد مجلس صيانة 

الثوري  املذهب  لضامن  والترشيع  املرشحني  يفحص  والذي  عضًوا،   12 من  املؤلف  الدستور، 

والدستوري واإلسالمي - وصالحيات املرشد األعىل إليران، آية الله عيل خامنئي، انتصار املتشددين 

وتراجعاً هائالً لإلصالحيني.
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من املشاركة مع الغرب، إىل جانب إصالحات سياسية 

يثقون  املحافظون،  املؤيدون، وال  واقتصادية. ولكن ال 

يف الغرب ويؤيدون سياسات واقتصادية وسياسية أكرث 

خامنئي  عقيدة  مع  يتامىش  مبا  وإحصائية،  برجامتية 

املحافظة. 

وقد أصبح اإلصالحيون أكرب كتلة يف الربملان يف عام 

2016. وحظيت الصفقة النووية اإليرانية، وهي إنجاز 

تاريخي من روحاين، بشعبية لدى اإلصالحيني، وكذلك 

حظيت دعواته لشفافية املوازنة، األمر الذي أثار ردود 

فعل محافظة واحتجاجات يف يناير 2018.

ويضم الربملان الحايل 120 إصالحياً. 86 من منارصيهم. 

املستقلني؛ وخمس  من  و66  باملنارصين.  مرتبطني   10

أعضاء من األقليات.

قام  الشهر،  االنتخابات هذا  التي سبقت  الفرتة  ويف 

مجلس صيانة الدستور بفحص 90 من أصل 247 برملانيًا 

تقريبًا من  انتخابهم، وجميعهم  إعادة  يتنافسون عىل 

بوزرجمهر  نجمة  أعدته  لتقرير  ووفًقا  اإلصالحيني. 

من   200 من  يقرب  ما  هناك  تاميز«،  »فاينانشيال  يف 

املقاعد أغلق للمرشحني املنارصين. 

روحاين جعلها شخصية

للمرشحني  األوص��ي��اء  أج��راه  ال��ذي  التطهري  أث��ار 

اإلصالحيني غضب روحاين، مام دفعه إىل التنفيس عن 

تثري  تزال  بها، ال  التنبؤ  العملية، بطريقة مبهمة ميكن 

الجدل من قبل خامنئي.

يناير   15 يف  املتلفز  ال��وزراء  مجلس  اجتامع  ففي 

أن  الناس  تخرب  ال  فضلك  »من  روح��اين:  قال  املايض، 

واحد.  برملاين  ملقعد  مرشح   1700 أو   17700 هناك 

سبعة عرش مرشًحا من أي فصيل؟ مرشح واحد فقط؟ 

متجراً  تشبه  االنتخابات  فهذه  انتخابات.  ليست  هذه 

الناس  واح��دة...  سلعة  من  عنرص   2000 عىل  يحتوي 

يريدون التنوع... فلنسمح لجميع األحزاب والجامعات 

بالتنافس عىل االنتخابات. ال ميكن إدارة البلد من قبل 

فصيل واحد. البلد ملك للجميع«.

يف  »االنتخابات  وقال:  خامنئي.  دافع  فرباير،   5 ويف 

العامل«.  األكرث صحة يف  االنتخابات  إيران هي من بني 

مهندسة  االنتخابات  هذه  إن  وتقول:  تكذب  »عندما 

بشكل ما أو تقول: إنها ليست انتخابات حقيقية، وما 

ومهاجمة  باإلحباط.  الناس  ويصاب  تعيينات،  إال  هي 

مجلس صيانة الدستور هي واحدة من أسوأ األعامل. 

يتألف  الذي  الدستور،  فالدستور يحرتم مجلس صيانة 

من ستة فقهاء محايدين وستة خرباء بارزين يف القانون 

يختارهم الربملان. وهذا كيان جدير بالثقة. كيف ميكن 

ألي شخص أن يتهمهم بالتحيّز بهذه السهولة؟

ورد روحاين، متحدثًا يف اجتامع آخر ملجلس الوزراء يف 

نفس اليوم: »إن اإلسالم قائم عىل اختيار الناس، الذين 

يجب أن يختاروا وينتخبوا ... ال أحد فوق القانون وال 

مجموعة  أن  يعتقد  أال  املرء  عىل  يجب  الناس.  فوق 

صغرية توجه الرأي العام وأن الناس سيضلون بدونهم«. 

املتشددون يعلقون املصاعب عىل روحاين

انهيار  سبب  بأنه  روحاين  حسن  املتشددون  اتهم 

عن  الناجمة  االقتصادية  واألزم��ة  النووية  الصفقة 

عقوبات إدارة ترمب، كإشارة عىل سياساته الفاشلة.

كام أن قرار روحاين بتخفيض دعم الوقود يف نوفمرب 

البؤس يف إيران حيث إن  2019 أدى إىل زيادة مؤرش 

هناك خسارة متوقعة بنسبة 10 % من الناتج املحيل 

وتراجعت   .% 35 من  أكرث  والتضخم  إليران؛  اإلجاميل 

عام  يف  يوميًا  برميل  مليون   2.1 من  النفط  صادرات 

دعم  تخفيض  أثار  وقد  ألف.   500 حوايل  إىل   2016

الوقود أعامل شغب واسعة النطاق، مام أدى إىل حملة 

حكومية قُتل فيها مئات، بل ورمبا اآلالف.

خالل  للتوحد  عادوا  العلم  حول  اإليرانيني  أن  وبدا 

الجنازات واالحتفاالت لقائد قوة القدس فيلق الحرس 

الثوري اإليراين قاسم سليامين الذي قُتل يف غارة جوية 

أمريكية بطائرة بدون طيار يف 3 يناير املايض.
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ولكن رسعان ما أصبحت إيران التي أسقطت طائرة 

أسفر  مام  املايض،  يناير  من  الثامن  يف  أوكرانية  ركاب 

عن مقتل 176 شخًصا، مصدًرا آخر للغضب الشعبي. 

وقد أسقطت الطائرة أثناء هجوم صاروخي عىل قاعدة 

عراقية تضم القوات األمريكية رداً عىل مقتل سليامين. 

للتسرت  وسعت  البداية  يف  اإليرانية  الحكومة  وكذبت 

عىل الخطأ. وأدى الحادث أيضاً إىل الكشف عن العديد 

لتقارير  الجوية واملصائب األخرى، وفًقا  الحوادث  من 

موقع املونيتور اإلخباري. 

شتاء إيران الساخط

األوصياء  اختيار مجلس  أن  الله فقحي  يعتقد روح 

قد  الجمهور  أن  يعرفون  أنهم  عىل  عالمة  لإلصالحيني 

فقد األمل يف االنتخابات. »والواقع،« كام يكتب فقحي، 

ستكون  املشاركة  نسبة  أن  الراديكاليون  شعر  »كلام 

مبالني  غري  العاديني  الناس  أن  هذا  يعني  منخفضة، 

بنتائج االنتخابات، وتشجع النظام عىل حظر أكرب عدد 

ممكن من املنافسني من الرتشح يف االنتخابات.«

ونقالً عن استطالع حديث للرأي كشف عن سخرية 

أن  جعفري  سعيد  يوضح  االنتخابات،  من  عميقة 

وال   ... مستوياته  أعىل  يف  الساخن  السيايس  »النقاش 

أدت  وقد  فيه.  يشاركون  العاديني  اإليرانيني  أن  يبدو 

 - روح��اين  حكومة  تواجهها  التي  املتعددة  املشاكل 

وأهمها فشل الصفقة النووية - إىل خيبة أمل عميقة 

للشعب اإليراين، مام أدى إىل قتل توقعاتهم يف صناديق 

االقرتاع. واألداء الضعيف امللحوظ من قبل العديد من 

عام  انتخابات  يف  فازوا  الذين  اإلصالحيني،  املرشعني 

2016 واكتسبوا األغلبية الربملانية بفضل إقبال ملحوظ 

من الجمهور عىل أمل التغيري من سوء تلك الالمباالة.«

وقد شعر خامنئي، الذي رمبا كان متشامئًا بشأن نسبة 

املؤمنني،  حشد  إىل  بالحاجة  محرجة،  منخفضة  إقبال 

وليس غري املؤمنني، للحصول عىل التصويت عندما قال 

هذا األسبوع إن »الربملان القوي يعتمد عىل جزء كبري 

من تصويت األمة«.

كان  إذا  لكن  يحبني،  ال  من  الناس  من  هناك  رمبا 

هو أو هي تحب إيران، فعليهم الذهاب إىل صناديق 

االقرتاع«.

تكون  أن  واإلصالحيون  روح��اين  يتوقع  قد  لذلك، 

االنتخابات هي ما أطلق عليه شكسبري »شتاء سخطنا«، 

أي أن األسوأ يقع علينا، وهناك حاجة للتخطيط أليام 

أكرث إرشاقًا يف املستقبل. 

 

لعبة اإلصالحيني الطويلة 

هي لعبة الفوز بالخسارة
السيايس  الخبري  اقرتحها  فكرة  فاقحي  يصف 

هي  طريقة  أفضل  بأن  حجريان  سعيد  اإلصالحي 

الفوز بالخسارة. أي أنه ينبغي لإلصالحيني أن يوافقوا 

للتحضري  الحالية  االنتخابات  عىل  بآخر  أو  بشكل 

ذلك  فاقحي  املقبل. يرشح  للعام  الرئاسية  للمسابقة 

ألن »الدولة العميقة ]خامنئي والحرس الثوري اإليراين 

واملؤسسات املرتبطة بها[ لن تسمح لروحاين املدعوم 

من اإلصالحيني بتنفيذ سياساته، ومن بينها املفاوضات 

الوقت  تضييع  عدم  األفضل  من  لذلك،  الغرب.  مع 

العميقة  الحالة  متثل  التي  للمجموعات  والسامح 

بالسيطرة عىل الوئام يف البالد«.

وقد يكون لخامنئي واألوصياء لعبتهم الطويلة الخاصة 

بهم عىل أمل الدخول يف جيل جديد من القادة املحافظني 

والثورية،  اإلحصائية  املبادئ  مع  أكرث  يتناغمون  الذين 

ويحذرون من التعامل مع الواليات املتحدة والغرب. 

ترمب: األمر مرتوك إليران

يبدو أن حسن روحاين ليس لديه رغبة كبرية يف إجراء 

صعود  إىل  بالنظر  املتحدة،  الواليات  مع  مفاوضات 

مقتل  بشأن  السيئة  الدماء  من  ومزيد  املتشددين، 

سليامين للواليات املتحدة. وقد يكون املوقف االفرتايض 

يف طهران هو االنتظار إىل ما بعد االنتخابات األمريكية 
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يف نوفمرب لتحديد ما إذا كانوا سيتعاملون مع ترمب أو 

مع شخص آخر يدعم العودة إىل الصفقة النووية، أو 

نسخة منها.

فتح  أجل  من  إليران  االقتصادية  الحوافز  تزال  وال 

آفاق  إن  مقنعة.  حوافز  العقوبات  لتخفيف  مسار 

إيران االقتصادية كئيبة ما عدا بعض االرتياح الناتج من 

تخفيف »الضغوط القصوى«. ورمبا يشعر روحاين بعد 

االنتخابات الربملانية، ومواجهة عامه األخري يف السلطة، 

استكشاف  خالل  من  ليخرسه  الكثري  لديه  ليس  أنه 

رئيس  عرضها  التي  املواضيع  والتقاط  املفاوضات، 

إميانويل  الفرنيس  والرئيس  آيب  شينزو  الياباين  الوزراء 

ماكرون وغريهام بحذر.

ورمبا أدت األزمات السياسية واالقتصادية يف إيران إىل 

دفع البعض يف إدارة ترمب إىل االعتقاد بأن الحكومة 

اإليرانية عىل وشك االنهيار، كام ذكرت لورا روزن، بناًء 

عىل محادثات مع دبلوماسيني أوروبيني كبار.

إج��راء  احتامل  يف  ثابتًا  ترمب  ظل  ذل��ك،  وم��ع 

قال:  االتحاد، حيث  حالة  مفاوضات، حتى يف خطاب 

ويف  جيد  انتعاش  تحقيق  عىل  مساعدتهم  »ميكننا 

كبرية،  برسعة  يشء  كل  يسري  أن  وميكن  قصري.  وقت 

لكن رمبا يكونون فخورين جًدا أو حمقي للغاية عند 

الذي  الطريق  نرى  هنا  دعونا  ولكن  املساعدة.  طلب 

يختارونه. األمر مرتوك لهم متاًما«.

املايض،  ديسمرب   7 يف  فقط،  شهرين  قبل  ذلك  كان 

العليا  الدراسات  طالب  رساح  إيران  أطلقت  عندما 

برينستون شيوي وانج يف مقابل العامل اإليراين مسعود 

مفاوضات  عىل  إليران  »شكراً  ترمب،  وقال  سليامين، 

نزيهة للغاية. انظروا، ميكننا عقد صفقة مًعا! «.

ويف الثامن من يناير املايض، قال ترمب إن الواليات 

الدولة  ملحاربة  إيران  مع  للعمل  »مستعدة  املتحدة 

اإلسالمية واألولويات املشرتكة األخرى«.

لكن  ترمب،  أولويات  رأس  عىل  إيران  تكون  ال  قد 

إعادة  يف  بسجلها  حًقا  فخورة  اإلدارة  موجود.  العرض 

الخطوط  وتبقى  الخارج.  إىل  املسجونني  األمريكيني 

العريضة لبداية محادثات ملزيد من املقايضات لتأمني 

أو  وقفة  الباقني؛  املحتجزين  األمريكيني  عن  اإلف��راج 

عىل  بناًء  العقوبات،  لتخفيف  بديلة  آلية  أو  تعليق 

اتفاق نووي محدث، يتضمن مناقشة  اقرتاح ماكرون؛ 

العربية  للمملكة  ملموسة  وإش���ارات  الصواريخ؛ 

بشأن  جادة  إيران  بأن  املنطقة  يف  وغريها  السعودية 

عملية  لدعم  اليمن،  يشمل  الذي  اإلقليمي،  األمن 

سياسية إلنهاء الحرب. 
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كذلك  فاألمر  الفراغ،  تعرف  ال  الطبيعة  كانت   فإذا 

الرئيس  أعلن  وعندما  السياسية.  للجغرافيا  بالنسبة 

ترمب منذ أشهر عن خطط لسحب القوات األمريكية 

بدأت روسيا  األوسط بشكل عام،  من سورية والرشق 

والصني بهدوء يف تكثيف االتصاالت مع الدول الرئيسة 

يف املنطقة.

عواقب غير مقصودة: هل سلم ترمب 
الشرق األوسط إلى الصين وروسيا؟

ف. وليام انجدل

فرضت واشنطن من خالل سلسلة من اإلجراءات يف األشهر األخرية يف العراق ويف جميع أنحاء 

الرشق األوسط، تحوالً إسرتاتيجياً نحو الصني وإىل حد ما نحو روسيا وبعيداً عن الواليات املتحدة. 

واشنطن  دعم  وراء  الرئيس  السبب  ذلك  يكون  فرمبا  الحايل،  املسار  يف  األحداث  استمرت  وإذا 

لزعزعة استقرار األسد يف سورية، وذلك ملنع انشاء خط أنابيب الغاز اإليراين - العراقي املخطط 

له، هذا يحدث اآلن، بعد أن بدأت واشنطن بسياسة األرض املحروقة بالكامل يف املنطقة. وهذا 

هو ما ميكن أن نسميه عواقب غري مقصودة. 

https://bit.ly/3chRWF7
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لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  يف  مشرتكة  والصني 

التي  األخرى،  التحتية  البنية  ومشاريع  العراقي  النفط 

احتالل  بسبب  كبري  بشكل  تعطلت  كبرية،  كونها  رغم 

سبتمرب  ويف  العراقية.  األرايض  ثلث  لحوايل  داع��ش 

2019، طالبت واشنطن العراق بدفع تكاليف استكامل 

حرب  دمرتها  التي  الرئيسة  التحتية  البنية  مشاريع 

وأنقرة  واشنطن  فيها  مارست  التي  الحرب   - داعش 

رئيساً  دوًرا  السعودية  العربية  واململكة  و»إرسائيل« 

خفيًا - من خالل منح الحكومة األمريكية 50 % من 

إيرادات النفط العراقي، وهو مطلب فاحش. 

محور الصني العراق

وقد رفض ذلك العراق. وبدالً من ذلك، توجه رئيس 

الوزراء العراقي عادل عبد املهدي إىل بكني كرئيس لوفد 

إعامر  إعادة  الصني يف  ملناقشة إرشاك  يضم 55 عضواً 

العراق، الزيارة مل متر مرور الكرام يف واشنطن. وحتى 

قبل ذلك، كانت العالقات العراقية الصينية مهمة. فقد 

وكانت  للعراق،  األول  التجاري  الرشيك  الصني  كانت 

اململكة  بعد  للصني  للنفط  مصدر  أكرب  ثالث  العراق 

العربية السعودية وروسيا. يف أبريل 2019، يف بغداد، 

جون:  يل  الصيني  الخارجية  العالقات  وزير  نائب  قال 

إن الصني مستعدة للمساهمة يف إعادة إعامر العراق.

نجاًحا  بكني  رحلة  شكلت  املهدي،  لعبد  وبالنسبة 

كبريًا؛ وأطلق عليها »قفزة نوعية« يف العالقات. وشهدت 

النطاق،  واسعة  تفاهم  مذكرات  مثاين  توقيع  الزيارة 

للعراق  خطط  وإع��الن  إطارية،  ائتامنية  واتفاقية 

 )BRI( الصينية  والطريق  الحزام  مبادرة  إىل  لالنضامم 

التحتية  البنية  بناء  إعادة  يف  الصني  مشاركة  شملت 

وهذا  العراقية.  النفط  حقول  تطوير  وكذلك  للعراق 

بالنسبة للبلدين »فوز واضح« كام يحب الصينيون أن 

يقولوا.

رئيس  مع  بكني  محادثات  عىل  أي��ام  م��رور  وبعد 

الوزراء عبد املهدي، اندلعت احتجاجات عىل مستوى 

والسياسات  العراقية  الحكومة  فساد  ضد  البالد 

االقتصادية، بقيادة رصخات املعارضة أدت إىل استقالة 

عبداملهدي. وشهد مراسل لرويرتز قيام القناصة بإشعال 

االحتجاجات العنيفة بإطالق النار عىل املتظاهرين ما 

فعلت  كام  متاًما  الحكومي  القمع  عن  انطباًعا  يعطي 

وكالة االستخبارات املركزية يف ميدان بكييف يف فرباير 

2014 أو يف القاهرة يف عام 2011. 

 اآلن هناك دليل قوي عىل أن املحادثات مع الصني 

ضد   2019 أكتوبر  يف  التلقائية  االحتجاجات  وتوقيت 

ترمب  وإدارة  مرتابطة.  كانت  عبداملهدي  حكومة 

فيديريكو  عن  صادر  لتقرير  وفًقا  بينهام  الرابط  هي 

الربملان  أمام  خطاباً  املهدي  عبد  ألقى  وقد  برياتشيني 

يتحدث فيه عن كيفية تدمري األمريكيني للبالد ورفضهم 

إال  الكهرباء  وشبكات  التحتية  البنية  مشاريع  إكامل 

وقال  النفط،  عائدات  من   %  50 بنسبة  وع��دوا  إذا 

خطاب  من  أجزاء  يقتبس  ثم  رفض.  أنه  املهدي  عبد 

السبب زرت  »لهذا  العربية:  املهدي مرتجمة من  عبد 

بالبناء  للقيام  معهم  مهمة  اتفاقية  ووقعت  الصني 

ليطلب  ترمب  يب  اتصل  عوديت،  وعند  ذلك.  من  بدالً 

مني رفض هذا االتفاق. وعندما رفضت، هدد بإطالق 

رئاستي  تنهي  أن  شأنها  من  ضدي  ضخمة  مظاهرات 

النحو  عىل  ضدي  ضخمة  مظاهرات  وقامت  للوزراء 

مل  إذا  بأنه  وهدد  أخرى  مرة  ترمب  واتصل  املعروف، 

مشاة  من  قناصة  هناك  يكون  فسوف  ملطالبه،  أمتثل 

املتظاهرين  يستهدفون  الشاهقة  املباين  عىل  البحرية 

وأفراد األمن عىل حد سواء من أجل الضغط عيل. ولكن 

رفضت مرة أخرى وسلمت استقالتي. وحتى يومنا هذا، 

يرص األمريكان عىل أن نلغي اتفاقنا مع الصينيني«.

اإليراين  للجرنال  املتحدة  الواليات  اغتيال  أدى  اآلن، 

قاسم سليامين، الذي هبط يف بغداد يف مهمة وساطة 

إىل  املهدي،  عبد  عرب  السعودية  العربية  اململكة  مع 

إلقاء املنطقة بأكملها يف فوىض سياسية وسط حديث 

عن الحرب العاملية الثالثة املحتملة. فإطالق الصواريخ 

اإليرانية »االنتقامية« اللينة عىل القواعد األمريكية يف 

بأنهم أسقطوا طائرة  املفاجئ  العراق واعرتاف طهران 

طهران،  تغادر  وهي  الخطأ  بطريق  أوكرانية  تجارية 

كل ذلك وسط تقارير تفيد بأن ترمب وروحاين كانا يف 

محادثات رسية عرب قنوات خلفية لتهدئة األمور، وقد 

تقارير سياسية
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بخصوص  رؤوسهم  يف  الهواجس  من  الكثري  هذا  ترك 

حقيقة ما يجري.

 

نجاحات »حريرية« هادئة

يف  تبحثان  وروسيا  بكني  واضح.  واحد  يشء  هناك 

السياسة  عىل  األمريكية  الهيمنة  محل  لتحال  آفاقهام، 

العراقية، الهيمنة التي تحتفظ أمريكا بها منذ احتالل 

OilPrice. العراق عام 2003. ويفيد موقع أويل برايس

عبد  بعد محادثات  أكتوبر  ابتداًء من شهر  أنه   com

تصدير 100  العراق يف  بدأ  بكني،  الناجحة يف  املهدي 

ألف برميل يوميًا من النفط الخام إىل الصني كجزء من 

 20 يستمر  الذي  التحتية  البنية  مقابل  النفط  اتفاق 

عاًما والذي تم االتفاق عليه بني البلدين. ووفًقا ملصادر 

وزارة النفط العراقية، ستبني الصني نفوذها يف العراق 

من خالل البدء باستثامرات النفط والغاز ومن ثم بناء 

البنية التحتية التي تتضمن املصانع والسكك الحديدية 

التي تستخدم الرشكات واملوظفني الصينيني إىل جانب 

الصينية  املصانع  تستخدم  وسوف  العراقية.  العاملة 

مع  لتتكامل  والهيكل  التجميع  خطوط  نفس  الصنع 

املصانع املامثلة يف الصني.

وقد أعلن نائب الرئيس اإليراين، إسحاق جاهانجريي، 

أن إيران وقعت عقًدا مع الصني لتنفيذ مرشوع لتزويد 

خط السكك الحديدية الرئيس البالغ طوله 900 كيلومرت 

الرشقية  الشاملية  مشهد  مبدينة  طهران  يربط  والذي 

وأفغانستان.  تركامنستان  مع  الحدود  من  بالقرب 

وأضاف جاهانجريي أن هناك خططًا أيًضا إلنشاء خط 

قطار فائق الرسعة بني طهران وقم وأصفهان وامتداده 

إىل  برايس  أويل  وتشري  تربيز.  عرب  الغريب  الشامل  إىل 

املتعلقة  الرئيسة  املواقع  من  عدد  موطن  »تربيز،  أن 

خط  انطالق  ونقطة  والبرتوكيامويات،  والغاز  بالنفط 

للغاز، وستكون نقطة محورية يف  تربيز-أنقرة  أنابيب 

طريق الحرير الجديد البالغ طوله 2300 كيلومرت والذي 

غرب  شينجيانج  مقاطعة  )عاصمة  أورومتيش  يربط 

وقريغيزستان  كازاخستان  وربط  طهران،  إىل  الصني( 

الطريق، ثم عرب  وأوزبكستان وتركامنستان عىل طول 

تركيا إىل أوروبا. ومبجرد أن تحقق الخطط الخاصة بهذا 

األمر تقدًما كبريًا، ستقوم الصني بتوسيع خطوط النقل 

من العراق إىل الغرب«.

ووفًقا لوزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، »فإن 

عىل  إسرتاتيجي  كرشيك  األسايس  خيارنا  هي  الصني 

املدى الطويل ... لقد بدأنا بإطار مايل قيمته 10 مليارات 

دوالر أمرييك لكمية محدودة من النفط لتمويل بعض 

الصيني  التمويل  مييل  لكن  التحتية...  البنية  مشاريع 

إىل الزيادة مع تزايد إنتاج النفط العراقي« أي أنه كلام 

زاد استخراج النفط العراقي من املشاريع العراقية التي 

ميكن للصني متويلها. ويعتمد العراق اليوم عىل إيران 

لتزويده بالغاز ملولداتها الكهربائية بسبب نقص البنية 

التحتية للغاز العراقي. وتقول الصني: إنها ستغري ذلك.

أن  النفط  صناعة  مصدر  يذكر  لذلك،  وباإلضافة 

روسيا والصني تستعدان للهبوط بهدوء إلعادة تشغيل 

خط أنابيب الغاز بني إيران والعراق وسورية من حقل 

املشرتك  الحقل  إيران،  جنوب  يف  الكبري  اإليراين  الغاز 

مدعومة  بالوكالة  حرب  بدأت  وقد  وقطر.  إيران  بني 

من الواليات املتحدة ضد بشار األسد السوري يف عام 

لبناء  والعراق  إيران  مع  اتفاقًا  وقع  أن  بعد   2011

لطريق  قطر  من  سابًقا  اقرتاًحا  ورفض  األنابيب،  خط 

بديل. وقامت تركيا واململكة العربية السعودية وقطر 

برصف مليارات الدوالرات من األموال الرسية لتمويل 

فيام  وداعش  القاعدة  تنظيم  مثل  إرهابية  جامعات 

بعد يف محاولة عبثية لإلطاحة باألسد.

الصني ليست وحدها التي تبذل جهودها يف العراق 

ويف جميع أنحاء الرشق األوسط، ألن السياسة الخارجية 

األمريكية غري املنتظمة والتي ال ميكن التنبؤ بها تُبعد 

حلفاء الواليات املتحدة السابقني. وقد عرضت روسيا، 

إىل  ليبيا  يف  النار  إطالق  وقف  يف  للتو  توسطت  التي 

جانب أردوغان، بيع نظامها الدفاعي املتطور من طراز 

املمكن  من  يكن  مل  عرض  وهو  العراق،  إىل    S-400

العراقيني  الربملانيني  تصويت  مع  أسابيع.  قبل  تصوره 

بينها  ومن  األجنبية،  القوات  بسحب جميع  للمطالبة 

تقارير سياسية
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االغتيال  عملية  أعقاب  يف  وإيران،   املتحدة  الواليات 

املتصور  ومن  بغداد،  يف  لسليامين  الوقحة  األمريكية 

الرغم  عىل  املرحلة،  هذه  يف  العرض  بغداد  تقبل  أن 

من احتجاج واشنطن. وتجري كل من اململكة العربية 

السعودية وقطر والجزائر واملغرب ومرص مناقشات مع 

روسيا منذ أشهر لرشاء نظام الدفاع الرويس، الذي يُقال 

إنه األكرث فعالية يف العامل، وقد اشرتتها تركيا بالفعل.

املتحدة  الواليات  قبل  من  سليامين  اغتيال  وقبل 

األمريكية، كانت هناك العديد من الجهود التي تبذل 

الباهظة  الحروب  الخلفية إليقاف  القنوات  من خالل 

الربيع  منذ  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  اندلعت  التي 

اململكة  بني  املتحدة  الواليات  من  بتحريض  العريب 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة من جهة 

أخرى وإيران والعراق من جهة. ومتارس كل من روسيا 

والصني بطرق مختلفة دوًرا رئيسيًا يف تغيري التوترات 

مصداقية  تصبح  املنعطف،  هذا  ويف  الجيوسياسية. 

تكن  مل  إن  صفراً  فعلياً  نزيه  رشيك  كأي  واشنطن 

مصداقية ناقصة.

بإسقاط  إيران  اعرتاف  أعقب  الذي  املؤقت  الهدوء 

واشنطن  بأن  حال  بأي  يوحي  ال  األوكرانية  الطائرة 

دفاعه  ووزي��ر  ترمب  رف��ض  فقد  بهدوء.  ستميض 

األمريكية من  القوات  إىل سحب  الدعوة  بتحد  إسبري 

لتجديد  بتغريد دعمه  األمرييك  الرئيس  وقام  العراق. 

باللغة  إي��ران،  يف  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات 

املشاكل  بعض  سنواجه  أننا  الواضح  ومن  الفارسية. 

السيئة للغاية يف الرشق األوسط حيث تحاول واشنطن 

التعامل مع العواقب غري املقصودة ألعاملها األخرية يف 

الرشق األوسط.
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تقييم حالة

البجعات البيضاء في 2020

بها  التنبؤ  ميكن  التي  العاملية  األزمات  من  العديد  يف  بالهدوء  تنعم  املالية  األسواق  تزال  ال   

والتي قد تصل إىل ذروتها هذا العام، خاصة يف األشهر التي تسبق االنتخابات الرئاسية األمريكية. 

باإلضافة إىل املخاطر الواضحة املتزايدة املرتبطة بتغري املناخ، فهناك أربع دول عىل األقل تريد 

زعزعة استقرار الواليات املتحدة من الداخل.

12

يف  صدر  الذي  األزمات،  اقتصاد  كتايب  يف  نيويورك 

عام 2010، عرَّفت األزمة املالية بأنها »بجعة بيضاء«، 

نيكوالس طالب  نسيم  تعريف  التعريف عكس  وهذا 

لها بأنها »البجعة السوداء« الذي أطلقه عليها يف كتابه 

لنسيم  ووفقا  االسم.  نفس  يحمل  والذي  مبيعاً  األكرث 

أحداث  هي  السوداء  البجعات  فإن  طالب،  نيكوالس 

توزيع  خالل  من  متوقع  وغري  مفاجئ  بشكل  تظهر 

إحصايئ ذي قاعدة عريضة، مثل اإلعصار العنيف. وكان 

مفاد حجتي التي قدمتها أن األزمات املالية، هي عىل 

األقل، أشبه باألعاصري االستوائية: وهي نتيجة متوقعة 

والفشل  لألخطاء  وكذلك  واملايل  االقتصادي  للضعف 

السيايس. 

النظام  نتوقع فيها أن يصل  أن  أوقات يجب  هناك 

تتحول  عندما   - مينسيك«  »لحظة   - تحول  نقطة  إىل 

مثل  أن  والواقع  وهبوط.  انهيار  إىل  وفقاعة  طفرة 

هذه األحداث ال تتعلق »مبجاهيل غري معروفة«، بل 

مبجاهيل معروفة.

نورييل روبيني* 

 17 فرباير، 2020

https://bit.ly/2TdBNrs   :الرابط املصدر:

الكاتب:
التاريخ:



فباإلضافة إىل املخاطر االقتصادية والسياسة املعتادة 

التي تتسبب يف قلق معظم املحللني املاليني، تظهر يف 

األفق هذا العام أعداد من األحداث املزلزلة مُيكن أن 

نصفها »بالبجعات البيضاء« من شأن أي منها أن يسبب 

وجيوسياسية  وسياسية  ومالية  اقتصادية  اضطرابات 

مزلزلة مل نشهد لها مثيالً منذ أزمة عام 2008.

وابتداًء، تخوض الواليات املتحدة منافسة إسرتاتيجية 

يف تصاعد مستمر مع أربع قوى متحالفة، ضمنيا، عىل 

أقل تقدير مع بعضها بعضاً، وتتشارك يف طموحها إىل 

الصني  القوى هي  العاملي. هذه  النظام  إعادة هيكلة 

الدول  الشاملية. وجميع هذه  وكوريا  وإيران  وروسيا 

تقوده  الذي  العاملي  النظام  تحدي  يف  مصلحة  لديها 

حاسامً  عاماً   2020 عام  يكون  وقد  املتحدة،  الواليات 

الرئاسية األمريكية وما  بالنسبة لها، بسبب االنتخابات 

العاملية  السياسات  يف  محتمل  تغيري  من  يتبعها  قد 

للواليات املتحدة. 

الواليات  تحاول  ترمب،  دونالد  الرئيس  عهد  يف 

املتحدة احتواء أو حتى إحداث تغيري نظم حكم هذه 

البلدان األربعة من خالل العقوبات االقتصادية وغريها 

من الوسائل. وباملثل، تريد الدول األربع تقويض القوة 

األمريكية الصلبة والناعمة يف الخارج من خالل زعزعة 

غري  حرب  عرب  الداخل  من  املتحدة  الواليات  استقرار 

إىل  األمريكية  االنتخابات  انحدرت  ما  فإذا  متناظرة. 

املتنازع  األص��وات  وقوائم  والفوىض،  الحزيب،  الحقد 

يكون  فقد  االنتخابات،  »بتزوير«  واالتهامات  عليها، 

انهيار  إن  حيث  أمريكا.  ملنافيس  بكثري  أفضل  ذلك 

النظام السيايس األمرييك سيضعف القوة األمريكية يف 

الخارج.

لديها  التي  ال��دول  بعض  هناك  لذلك،  وباإلضافة 

الشديد  فالتهديد  ترمب.  استبعاد  يف  خاصة  مصلحة 

مينح  اإلي��راين  للنظام  األم��رييك  الرئيس  ميثله  ال��ذي 

الواليات  مع  الرصاع  لتصعيد  وجيهة  أسباباً  اإليرانيني 

يعني  ذلك  كان  لو  - حتى  املقبلة  األشهر  يف  املتحدة 

املخاطرة بشن حرب واسعة النطاق – وذلك عىل أمل 

انهيار  إىل  البرتول  أسعار  الحاد يف  االرتفاع  يسبب  أن 

اقتصادي،  كساد  وإح��داث  األمريكية،  األسهم  سوق 

أن  صحيح  ترمب.  انتخاب  إعادة  فرص  عىل  والقضاء 

هناك إجامعاً يف الرأي عىل أن القتل املستهدف لقاسم 

سليامين قد ردع إيران، لكن هذه الحجة أساءت فهم 

النظام  منظور  من  ذلك  وراء  املقصودة  غري  الحوافز 

الواليات  بني  حرب  تشتعل  أن  املرجح  فمن  اإليراين. 

إال  ما هو  الحايل  والوضع  العام.  وإيران هذا  املتحدة 

هدوء يسبق العاصفة.

وبالنسبة إىل العالقات بني الواليات املتحدة والصني، 

يعترب اتفاق »املرحلة األوىل« الذي ُعقد يف اآلونة األخرية 

مجرد ضامدة مؤقتة حيث تتصاعد بالفعل حرب باردة 

ثنائية حادة، حرب تتمحور حول التكنولوجيا والبيانات 

واالستثامر والعملة والتمويل. وقد عزز تفيش فريوس 

كورونا أو كوفيد COVID-19( 19( موقف املدافعني 

وأضفى  املتحدة،  الواليات  يف  االحتواء  سياسات  عن 

يف  املتمثل  األوس��ع  االتجاه  عىل  الزخم  من  مزيداً 

من  الراهن،  الوقت  ويف  وأمريكا.  الصني  بني  »الفصل« 

املرجح أن يكون الوباء أشد مام هو متوقع، فتعطيل 

االقتصاد الصيني سيُخلف آثاراً غري مبارشة عىل سالسل 

التوريد العاملية – ومن بينها مستلزمات األدوية، التي 

تعد الصني مورداً أساسياً لها - وثقة رجال األعامل، وكل 

ذلك من املرجح أن يكون تأثريه أشد وطأة مام توحي 

الوقت  يف  املالية  األسواق  تسود  التي  الرضا  حالة  به 

الحايل. 

ومع أن الحرب الباردة الصينية-األمريكية هي بحكم 

تعريفها رصاع غري محتدم، إال أنه من املحتمل حدوث 

تصعيد حاد فيها هذا العام. حيث يعتقد بعض القادة 

الصينيني، أنه من غري املمكن أن يكون من قبيل الصدفة 

ألنفلونزا  كبرياً  تفشياً  واحد  وقت  يف  البالد  تشهد  أن 

ووباء  الطيور،  أنفلونزا  من  الخنازير، وحاالت شديدة 

كونج،  هونج  يف  سياسية  واضطرابات  كورونا،  فريوس 

لالستقالل،  املؤيد  التايواين  الرئيس  انتخاب  وإعادة 

ناهيك عن تصاعد العمليات البحرية األمريكية يف رشق 

وجنوب بحر الصني. وبغض النظر عام إذا كانت الصني 

تتحمل وحدها املسؤولية عن بعض هذه األزمات أم 

تقييم حالة
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نظرية  قبول  نحو  تتجه  بكني  النظر يف  فإن وجهة  ال، 

املؤامرة.

املرحلة،  هذه  يف  خياراً  ليس  الرصيح  الهجوم  لكن 

نظراً إىل عدم تكافؤ القوى التقليدية. ومن املرجح أن 

تتخذ استجابة الصني الفورية لجهود االحتواء األمريكية 

أهداف  أن هناك عدة  والحق  إلكرتونية.  شكل حرب 

صينيون  مخرتقون  يتدخل  أن  املمكن  ومن  واضحة. 

يف  وإيران(  الشاملية  وكوريا  روسيا  من  لهم  )ونظراء 

األمريكيني  إغ��راق  طريق  عن  األمريكية  االنتخابات 

االستقطاب  حالة  ومزيفة. ويف ظل  مضلِّلة  مبعلومات 

القامئة بالفعل بني الناخبني يف الواليات املتحدة، ليس 

من الصعب أن نتخيل خروج أنصار األحزاب باألسلحة 

نتائج االنتخابات، مام يحتمل  إىل الشوارع للطعن يف 

من  وحالة  خطرية  عنف  أعامل  وقوع  إىل  يؤدي  أن 

الفوىض.

األنظمة  األربع  القوى  تهاجم  أن  أيضاً  ومحتمل 

املالية األمريكية والغربية – ومن بينها  منصة جمعية 

 .)SWIFT( البنوك  بني  العاملية  املالية  االتصاالت 

األورويب  املركزي  البنك  رئيسة  ح��ذرت  وبالفعل، 

كريستني الجارد من أن هجمة إلكرتونية عىل األسواق 

املالية األوروبية قد تكلف 645 مليار دوالر. كام أعرب 

الواليات  بشأن  مامثلة  مخاوف  عن  األمن  مسؤولو 

املتحدة، حيث تتواجد فيها مجموعة واسعة من البنية 

التحتية لالتصاالت معرضة للخطر.

وبحلول العام املقبل، من املمكن أن يتصاعد الرصاع 

بني الواليات املتحدة والصني من حرب باردة إىل حرب 

شبه ساخنة. فسوف يحتاج النظام واالقتصاد الصيني، 

أن ترضرا بشدة من فريوس كورونا ويف مواجهة  بعد 

جامهري غاضبة، إىل كبش فداء خارجي. ومن املرجح 

أن تتجه األنظار إىل تايوان وهونج كونج وفيتنام، وإيل 

املواقع البحرية للواليات املتحدة يف بحر الصني الرشقي 

إىل  املواجهة  تتطور  أن  وميكن  الجنويب؛  الصني  وبحر 

صدامات عسكرية. وقد تتجه الصني أيضاً إىل »الخيار 

النووي« املايل عن طريق التخلص من سندات الخزانة 

وألن  تصعيد.  حدوث  حالة  يف  متتلكها  التي  األمريكية 

احتياطيات  من  كبرية  حصة  تشكل  األمريكية  األصول 

يشعر  أق��ل(،  بدرجة  روسيا  )واحتياطيات  الصني 

الصينيون بقلق متزايد من إمكانية تجميد هذه األصول 

من خالل فرض عقوبات أمريكية )مثل تلك املستخدمة 

بالفعل ضد إيران وكوريا الشاملية(.

وطبيعي، أنه من شأن التخلص من سندات الخزانة 

األمريكية أن يعوق النمو االقتصادي الصيني إذا بيعت 

األصول بالدوالر وُحولت إىل الرمنينبي )وهو ما سريفع 

من  الصني  تنوع  أن  املمكن  من  لكن  قيمته(.  من 

احتياطياتها عن طريق تحويلها إىل أصول سائلة أخرى 

الثانوية،  أو  األساسية  األمريكية  للعقوبات  عرضة  أقل 

وروسيا  الصني  من  كالً  أن  والواقع،  الذهب.  سيام  ال 

الذهب )علناً ورساً(،  تعمالن عىل تخزين احتياطيات 

وهو ما يفرس ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30% منذ 

أوائل عام 2019.

عىل  الرأساملية  األرباح  ستعوض  البيع،  حالة  ويف 

الذهب أي خسارة تتكبدها الصني بسبب التخلص من 

األمريكية، والتي سرتتفع عوائدها مع  الخزانة  سندات 

انخفاض سعرها وقيمتها السوقية. وحتى اآلن، يجري 

تحول الصني وروسيا إىل الذهب ببطء، بحيث ال تتأثر 

N وترية  تسارعت  إذا  ولكن  الخزانة.  سندات  عوائد 

سرتاتيجية التنويع هذه، كام هو محتمل، فقد تتسبب 

األمريكية،  الخزانة  يف إحداث صدمة يف سوق سندات 

يف  حاد  اقتصادي  تباطؤ  حدوث  إىل  يؤدي  قد  مام 

الواليات املتحدة.

وبالطبع، لن تقف الواليات املتحدة مكتوفة األيدي 

وهي تتعرض لهجوم غري متكافئ. حيث تزيد بالفعل 

من الضغط عىل هذه البلدان من خالل فرض العقوبات 

وغريها من أشكال الحرب التجارية واملالية، ناهيك عن 

قدراتها الجبارة يف مجال الحرب اإللكرتونية. وسيستمر 

املنافسني  ضد  األمريكية  اإللكرتونية  الهجامت  تكثيف 

أول  اندالع  خطر  من  سيزيد  مام  العام،  هذا  األربعة 

اضطرابات  ووقوع  إنرتنتية،  أو  سيربانية  عاملية  حرب 

اقتصادية ومالية وسياسية هائلة.

تقييم حالة
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التصعيد  خطر  من  أبعد  هو  ما  إىل  نظرنا  وإذا 

مخاطر  فسرنى   ،2020 عام  يف  الشديد  الجيوسيايس 

إضافية عىل املدى املتوسط مرتبطة بتغري املناخ، ميكن 

ليس  املناخ  فتغري  مكلفة.  بيئية  كوارث  إىل  تؤدي  أن 

اقتصادية  فوىض  ليسبب  ببطء  قادم  عمالق  مجرد 

هنا  يحدث  تهديد  لكنه  اآلن،  من  عقود  بعد  ومالية 

املناخية  الظواهر  وشدة  تواتر  من  يتضح  كام  واآلن، 

القصوى.

عىل  أدلة  توجد  املناخ،  تغري  إىل  باإلضافة  وهناك 

الحايل،  الوقت  يف  عمقاً  أكرث  منفصلة  زالزل  وقوع 

يف  العاملي  الصعيد  عىل  رسيعة  تغريات  إىل  ستؤدي 

القطبية املغناطيسية وتسارع تيارات املحيطات. وقد 

تُنذر أي من هذه التطورات بوقوع حدث بيئي ينطبق 

مع  الحال  هي  كام  البيضاء«،  »البجعة  وصف  عليه 

»النقاط الحرجة« البيئية مثل انهيار الصفائح الجليدية 

يف  جرينالند  أو  الجنوبية  القطبية  القارة  يف  الرئيسة 

أن  بالفعل  املعروف  ومن  املقبلة.  القليلة  السنوات 

النشاط الربكاين تحت املاء آخذ يف االزدياد؛ لكن ماذا لو 

أدى هذا االتجاه إىل تحمض رسيع يف مياه املحيطات 

يعتمد عليها  التي  العاملية  السمكية  يستنفذ األرصدة 

مليارات البرش؟

ييل:  كام  الراهن  الوضع  نرى   ،2020 عام  مطلع  يف 

مواجهة  بالفعل  وإي��ران  املتحدة  الواليات  خاضت 

الصني  تقبع  قريباً؛  تتصاعد  أن  املحتمل  من  عسكرية 

يتحول  أن  املمكن  من  فريوس  انتشار  وطأة  تحت 

كبار  مستمرة؛  اإللكرتونية  الحرب  عاملي؛  وباء  إىل 

تطبيق  إىل  يسعون  األمريكية  الخزانة  سندات  حاميل 

الرئاسية  التمهيدية  االنتخابات  التنويع؛  إسرتاتيجيات 

الصفوف  بني  انقسامات  عن  تكشف  الدميقراطية 

عىل  الشك  بظالل  بالفعل  وتلقي  لرتمب  املعارضة 

الواليات  بني  التنافس  تصاعد  األصوات؛  فرز  عمليات 

املتحدة وأربع قوى تسعى لتغيري النظام العاملي؛ فضالً 

لتغري  الحقيقية  التكاليف  يف  املستمر  التصاعد  عن 

املناخ واالتجاهات البيئية األخرى.

ما ميكن  إىل  تشري  لكنها  شاملة،  قامئة  ليست  هذه 

ناحية  ومن   .2020 لعام  معقولة  بصورة  نتوقعه  أن 

إنكار  املالية يف حالة هانئة من  األسواق  تظل  أخرى، 

يكن سعيداً،  مل  إن  هادئاً،  عاماً  بأن  مقتنعة  املخاطر، 

ينتظر االقتصادات الكربى واألسواق العاملية.

تقييم حالة
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 خامنئي والسيستاني يتنافسان على 
ملء فراغ السلطة الذي خلفه مقتل رئيس 

القوات شبه العسكرية في بغداد

طهران والنجف تتصارعان للتحكم 
في الحشد الشعبي بعد موت المهندس 

قيادة جديدة،  لها  أن يصبح  بعد  العسكرية  العراقية شبه  الشعبي«  »الحشد  تتعرض جامعة 

للتوترات بسبب رصاع من أجل السيطرة بني الفصائل التي تنتمي الثنني من السلطات الدينية 

الشيعية: آية الله العظمى عيل السيستاين والقائد األعىل اإليراين عيل خامنئي.

تحاول السلطة الدينية التي يقودها السيستاين ومقرها النجف يف العراق التي طاملا همشت 

بنفوذ خامنئي القادم من مدينة قم اإليرانية، أن تستغل فراًغا يف سلطة الحشد الشعبي لتأكيد 

نفوذها، والتحكم يف تلك املجموعة القوية شبه العسكرية. 
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سؤدد الصالحي - بغداد

16 فرباير 2020 ميدل إيست آي

رئيس قوات الحشد الشعبي، فالح الفياض، يتحدث خالل ذكري األربعني عيل مقتل القائد األعىل لقوات 

القدس اإليرانية قاسم سليامين وقائد املليشيا العراقية أبو مهدي املهندس )رويرتز(

https://bit.ly/2VBsR22 املصدر:
الكاتب:

التاريخ:

الرابط:



أسابيع،  سبعة  قبل  السلطة  عىل  الرصاع  بدأ  وقد 

مع  املهندس  مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  زعيم  مبقتل 

الجرنال اإليراين قاسم سليامين يف غارة أمريكية بطائرة 

بدون طيار يف بغداد.

فبعد فرتة وجيزة، رشحت الفصائل املوالية إليران يف 

القوات شبه العسكرية أحد قادتها ليكون رئيس أركان 

الهيئة  وهي  الشعبية،  التعبئة  هيئة  عمليات  ومدير 

التي ترشف عىل الحشد الشعبي، ليحل محل املهندس 

حليف إيران.

ذلك،  ومع  متوقعاً.  التحرك  هذا  مثل  كان  وقد 

من  باالنسحاب  بالنجف  املرتبطة  الفصائل  هددت 

عىل  الحكومة  تعمل  مل  إذا  الشعبي  الحشد  هيئة 

الحد من النفوذ اإليراين داخل ذلك الجسم، كام رصح 

العديد من القادة الشيعة مليدل إيست آي. 

تشجيع  عن  مسؤوالً  نفسه  السيستاين  كان  وقد 

طريق  عن  األول،  املقام  يف  الشعبي  الحشد  تشكيل 

إصدار فتوى يف عام 2014 تدعو العراقيني إىل التعبئة 

والتطوع ملحاربة جامعة الدولة اإلسالمية، التي كانت 

قد استولت عىل ما يقرب من ثلث العراق. 

الجامعات  من  العرشات  حشد  إىل  ذلك  أدى  وقد 

الفصائل  مع  جنب  إىل  جنبًا  تضافرت  التي  املسلحة، 

القدمية إلنشاء مجموعة الحشد الشعبي، وهي منظمة 

حكومية يحميها القانون.

بدر  منظمة  مثل  إي��ران،  من  املدعومة  والفصائل 

أقوى  الله، وهي  وكتائب حزب  الحق  أهل  وعصائب 

رشعية  لكن  الشعبية.  التعبئة  هيئة  تحت  الجامعات 

الحشد الشعبي تكمن يف فتوى السيستاين.

القوات  انسحبت  ما  إذا  أنه  املحللون  اقرتح  وقد 

من  املدعومة  الجامعات  فإن  بالسيستاين،  املرتبطة 

االنتقادات  صد  عىل  قدرتها  ستفقد  املتبقية  إيران 

اإلنسانية  باالنتهاكات  واالتهامات  والدولية،  املحلية 

والفساد عىل نطاق واسع.

قم  أسلحة  اخرتاق  من  الحد  إىل  النجف  وتسعى 

إلبعاد  محاولة  يف  العراقية،  الحكومية  للمؤسسات 

العراق عن النزاعات اإلقليمية والدولية. وقال املحلل 

»هذا  آي:  إيست  ل�مدل  الواحد طعمة  عبد  العراقي 

جزء من الرصاع املستمر بني قم والنجف«.

مقتل  بعد  الناشئ  الفراغ  يف  يرى  »]السيستاين[ 

السيطرة  الستعادة  عظيمة  فرصة  واملهندس  سليامين 

أيدي  من  واستنقاذها  مهمة  عسكرية  مؤسسة  عىل 

القادة الذين يؤمنون بوالية الفقيه ]حكم رجال الدين 

العراقية يف  السلطة  إىل  وإعادته  من خالل خامنئي[، 

العملية«.

 

وقت التغيري
كان أبو مهدي املهندس يعترب الرجل اإليراين األبرز 

صالحيات  وسليامين  خامنئي  منحه  وقد  العراق،  يف 

واسعة بشكل فريد التخاذ قرارات مهمة ذات طبيعة 

عسكرية ودينية.

فصائل  من  العديد  تأسيس  عن  النظر  وب��رصف 

املهندس  شغل  فقد  إليران،  املوالية  الشعبي  الحشد 

أيًضا منصب نائب رئيس الحشد الشعبي حتى سبتمرب 

 .2019

واستخدم املهندس املوارد املالية والبرشية للسلطة 

لنفوذه.  وإخضاعها  الفصائل  عىل  سيطرته  لتشديد 

وعىل الرغم من إلغاء قرار حكومي ملنصبه وتجريده 

من أي صالحيات مالية أو إدارية رسمية قبل خمسة 

الحشد  قوات  معظم  عىل  يسيطر  ظل  فإنه  أشهر، 

الشعبي حتى وفاته.

الشعبي  الحشد  عىل  السيطرة  استعادة  وكانت 

أكرب  من  واحدة  إليران،  املوالية  تلك  خاصة  وقواتها، 

التحديات التي واجهت كالً من حكومتي رئيس الوزراء 

العراقي السابق حيدر العبادي وعادل عبد املهدي يف 

السنوات الست املاضية.

 

محاوالت اإلصالح الهادفة إىل إخضاع الحشد الشعبي 

لسيطرة الحكومة املركزية تم منعها مراراً وتكراراً من 

قبل املهندس وسليامين.

ولذلك فقتل االثنني يف نفس الوقت - وعجز اإليرانيني 

القيادية  عن استبدال شخصيات بهام بنفس املهارات 
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– كان سبباً يف تخفيف قبضة إيران عىل الحشد وخلق 

مجاالً للقادة املوالني للنجف ملحاولة ملء الفراغ، كام 

رصح قادة الحشد الشعبي مليدل إيست آي.

النجف  ظلت  الشيعي«،  القتال  »اندالع  من  خوفاً 

إيران عىل  صامتة وهادئة إىل حد كبري بشأن سيطرة 

الحشد. لكنها مل تعد كذلك.

البارز  السيستاين  ممثل  برئاسة  وفد  اجتمع  فقد 

السيد أحمد الصايف مع قادة الفصائل املسلحة األربعة 

الكربى املوالية للنجف - فرقة أبو الفضل العباس، فرقة 

اإلمام عيل، لواء أنصار املرجة، ولواء عيل األكرب - ومع 

رئيس الحشد فالح الفياض ملناقشة مطالبهم.

 

لقائدين حرضا االجتامع مع فياض، كان من  ووفًقا 

أراد  التي  العليا  باملناصب  قامئة  املقدمة  املطالب  بني 

الوفد شغلها من قبل القادة املدعومني من النجف.

منصب  أقوى  ثاين  اللجنة،  أمني  القامئة:  وتضمنت 

الرجل  العمليات،  أركان  رئيس  مساعد  وإداري؛  مايل 

االحتياط،  ق��وات  مدير  العمليات؛  ب��إدارة  املكلف 

واملرشف عىل املقاتلني املرتبطني باألرضحة والتوجيهات 

الدينية ؛ وقيادة العمليات يف مناطق الفرات األوسط 

والرمادي واملوصل.

قال أحد الحارضين ل�ميدل إيست آي: »نحن نحاول 

إعادة األمور إىل طبيعتها«، ومثل غالبية املصادر التي 

تحدثت إليها، تحدث الحضور مليدل إيست آي رشيطة 

عدم الكشف عن هويته.

مؤيدة  يكون  أن  الحشد  عىل  كان  للحضور،  ووفًقا 

للعراق أوالً وقبل كل يشء، وأن يكون الحشد الشعبي 

»خاضًعا للقيادة العراقية عىل وجه الحرص، بعيًدا عن 

الفساد واملكاسب االقتصادية واألجندات اإلقليمية«.

نحن نعتقد أن هذا هو الوقت املناسب. ميكننا أن 

نفعل ذلك اآلن وسنفعله«. 

»الفراغ« الذي تركه سليامين
عن  مسؤوالً  سليامين  كان  القدس،  لفيلق  كرئيس 

لكن  األوسط،  الرشق  يف  اإليرانية  امليدانية  العمليات 

قادة  مع  وعالقاته  الشخصية  مهاراته  عىل  اعتامده 

الفصائل جعل من الصعب إيجاد بديل له.

وللتغلب عىل الفراغ الذي خلفه سليامين، أعاد نخبة 

الحرس الثوري اإلسالمي اإليراين توزيع الفصائل »حتى 

يتم اتخاذ القرار النهايئ بشأن ترشيح الشخص املسؤول 

عن كل فصيل من قبل خامنئي«، كام رصح قائد شيعي 

ملدل  اإليراين  الثوري  الحرس  من  قريب  بارز  عراقي 

إيست آي. 

ووفًقا للتعليامت الجديدة، تم تسليم ملف سورية 

الرئيس اإليراين حسن روحاين، وتم تسليم  إىل مكتب 

الله  حزب  زعيم  الله،  نرص  حسن  إىل  اللبناين  امللف 

اللبناين، بينام ظل العراق الذي انقسم فيه الحشد إىل 

قسمني، »بدون زعيم محيل حتى اآلن«.

تم تسليم امللف السيايس للعراق إىل السفري اإليراين 

السابق يف بغداد، حسن داين فار، بينام تم تسليم امللف 

العمليات  قائد وحدة  الله،  عبد  إىل حميد  العسكري 

الخاصة التابعة لقوة القدس ومساعد سليامين السابق 

يف العراق.

 

تجد  مل  للسيستاين  املوالون  بها  قام  التي  التحركات 

استحساناً يف طهران.

»لقد أبلغ اإليرانيون عدًدا من قادة الفصائل بأنهم 

لن يدفعوا أي أموال أو أسلحة ألي من الفصائل بعد 

اآلن«، هكذا قال أحد القادة ملدل إيست آي.

وأضاف أنه متت مطالبتهم باالبتعاد عن أي مواجهة 

مادية مع األمريكان يف العراق، والتمسك فقط مبامرسة 

الضغط السيايس كلام أمكن ذلك.

والفوىض  الترشذم  حالة  فإن  الحظ،  »لسوء  وقال: 

التي تعيشها اآلن الفصائل هي األسوأ منذ تأسيسها«.

»وبعضهم بدأ يشهد انقسامات داخلية«.

إيران  من  املدعومة  الفصائل  قادة  من  اثنان  وأكد 

ملدل إيست آي أن هذه تعليامت جديدة قد صدرت. 

نهاية الحشد الشعبي!
يف محاولة لعالج الشقاق الذي خلفه مقتل املهندس، 

لجنة  إيران  من  املدعوم  الشعبي  الحشد  قادة  شكل 

مكونة من سبعة أعضاء مكلفني باتخاذ قرارات عاجلة.
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وقد قال اثنان من أعضاء اللجنة ل�مدل إيست آي: 

إن اللجنة كلفت نفسها بإعادة تقييم أولويات الحشد، 

وإعادة نرش قواته التي كان يديرها املهندس شخصيا.

 

من  تحديد  هي  أهمية  األكرث  املهمة  إن  وقالوا: 

سيخلف املهندس، ويشغل منصب رئيس أركان الحشد 

سلطة  عىل  اإليرانية  السيطرة  عىل  ويحافظ  الشعبي 

الحشد الشعبي.

فدك،  أبو  أعضاء  سبعة  من  املكونة  اللجنة  وتضم 

األمني العام لكتاب حزب الله. أبو عيل البرصي، رئيس 

جعفر  أبو  بدر؛  منظمة  قادة  وأحد  الحشد  عمليات 

األسدي، قائد كتائب جند اإلمام؛ أبو عالء الوايل، قائد 

لصاحب  ممثالً  الخزعيل،  ليث  الشهداء؛  سيد  كتائب 

يف  املخابرات  رئيس  البهيل،  إمي��ان  أبو  الحق.  أهل 

الحشد؛ وأبو منتظر الحسيني، املستشار األمني   لرئيس 

الوزراء العراقي.

وخارج  داخل  مكثفة  اجتامعات  اللجنة  وعقدت 

العراق عىل مدار األسابيع السبعة املاضية، مام ساعد 

أبو فدك والبرصي، حسبام  املنافسة عىل  اقتصار  عىل 

قال عدد من القادة ل�ميدل إيست آي.

وقال القادة: إن هذا أيًضا هو الذي أدى إىل اختيار 

أبو فداك وريثًا للمهندس.

 

االسم الحقيقي ألبو فدك - املعروف باسم »العم« 

انضاممه  بارزًا منذ  لكنه كان  للجميع.  - غري معروف 

عام 1997،  الله يف  ملقاتيل حزب  التأسييس  املركز  إىل 

وقد نفذ عمليات ضد حكومة صدام حسني من أهوار 

جنوب العراق.

وكان مقربًا من املهندس ومعروف برباعته العسكرية 

وثقته وانتامءاته القبلية. وقال أحد أعضاء اللجنة: إنه 

من أتباع والية الفقيه »وال يتحرك بدون فتوى«. 

ووفًقا لقائد عصائب أهل الحق، كان قادة الفصائل 

وفاة  أعقبت  التي  »الفوىض«  أن  من  قلقني  املسلحة 

الشعبي«،  حشاد  ونهاية  »تفكك  تعني  قد  املهندس 

برسعة  االلتفاف  عىل  حرصهم  يف  السبب  هو  وهذا 

حول أبو فدك.

له  حقيقي  وزعيم  قوي  ف��داك  أبو  »أن  وأض��اف 

مواقف محرتمة وعالقات جيدة مع الجميع«.

خامنئي  السيد  دعم  وقد  جميًعا،  اخرتناه  »لقد 

خيارنا«.

مستقبالً  تواجه  زالت  ما  إليران  املوالية  الفصائل   

غامضاً.

باالنسحاب  النجف  من  املدعومة  الفصائل  فتهديد 

من الحشد الشعبي وتنظيم قوات تابعة لوزارة الدفاع، 

العتبات  حامية  مهمتها  مستقلة  هيئة  تشكيل  أو 

من  للهروب  املقاتلني  أمام  الباب  فتح  قد  املقدسة، 

الجامعات املتحالفة مع إيران.

إن العديد من املوالني للسيستاين مسجلون بالفعل 

يف الفصائل املدعومة من إيران، والتي وعدتهم بتنظيم 

الفصائل  تقدمه  أن  ما ميكن  أفضل، وهو  وأجور  أكرب 

الجديدة املتحالفة مع النجف.

هذا  إن  األوسط:  للرشق  العسكريون  القادة  وقال 

من شأنه تجريد الفصائل املدعومة من إيران من أبرز 

مقاتليها  لترسيح  مستمرة  دعوات  وسط  قوتها  نقاط 

وحل الحشد بعد هزمية داعش.

عىل  مطلع  املستوى  رفيع  أمني  مسؤول  وق��ال 

االجتامعات مع فياض: »إن انسحاب الفصائل املوالية 

للسيستاين سيحرج الجميع ويدفع الجميع، مبا يف ذلك 

الحكومة العراقية إىل الزاوية«.

الفصائل  هي  املتبقية  القوى  »ستكون  وأض��اف: 

املرتبطة بخامنئي، التي ليس لها غطاء قانوين أو ديني 

يضفي الرشعية عىل أنشطتها داخل العراق أو يضمن 

التمويل املستمر من الحكومة العراقية«.

الحشد  عن  يده  برفع  السيستاين  قيام  »ومبجرد 

إلغاؤه  وسيتم  ساريًا،  منه  الغرض  يظل  لن  الشعبي، 

وترسيح القوات املرتبطة به«.
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تحليل سياسي

سباق االنتخابات اإليرانية: 
المتسابقون.. غير المتسابقين.. المحظورون 

تقدموا  أقل من نصف من   - اإليرانية  الربملانية  االنتخابات  أكرث من 7000 مرشح يف  يتنافس 

للرتشح يف االنتخابات العامة يف 21 فرباير.

معظم هؤالء من املحافظني واملتشددين الذين يظهرون والًء مطلًقا للمرشد األعىل للبالد، ولكن 

هناك أيًضا عدداً قليالً من اإلصالحيني واملعتدلني األقل شهرة الذين يدعمون التعامل مع الغرب.
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بقلم فرود بيزان 

 18 فرباير 2020

https://bit.ly/2I6N6g9

جميع  يفحص  ال��ذي  األوص��ي��اء،  مجلس  أث��ار 

املرشحني، جدالً جراء إلغاء حوايل 9000 شخص من 

من  للرتشيح،  أسامءهم  سجلوا  شخص   16000 بني 

وفًقا  الترشيعي،  املجلس  يف  حالياً  عضواً   90 بينهم 

لوزارة الداخلية.

الذي يستهدف املرشحني  وهذا اإلقصاء الجامعي - 

الثورة  اندالع  منذ  األكرث  هو   - واملعتدلني  اإلصالحيني 

اإلسالمية عام 1979 والتي برشت بنظام ثيوقراطي.

ويقول كثري ممن يشعرون باإلحباط بسبب الوضع 

إىل  االفتقار  وبسبب  البالد  يف  السيئ  االقتصادي 

االختيار يف االنتخابات: إنهم سيقاطعون االنتخابات يف 

استعراض الستيائهم من الحكومة.

وفيام ييل بعض أبرز الشخصيات التي تدير املشهد، 

والشخصيات التي ال تدير، والشخصيات غري املؤهلة.

املصدر:
الكاتب:

التاريخ:

الرابط:
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املتسابقون

محمد باقر قاليباف

خاض  السابق.  املحافظ  طهران  بلدية  رئيس 

وفاز  جدوى.  دون  مرات  ثالث  الرئاسية  االنتخابات 

الجوية  القوات  وقائد  السابق  الرشطة  قائد  مبنصب 

يف الحرس الثوري اإلسالمي يُنظر إليه باعتباره املرشح 

رئيس  بصفته  املقبل.  الربملان  رئيس  ليصبح  األول 

البلدية، متهم بعدم الكفاءة والفساد.

مصطفى مريساليم

مريساليم، محافظ، وزير الثقافة السابق الذي متيزت 

فرتته بني عامي 1994 و1997 بزيادة القيود وتشديد 

مع  روحاين  حسن  الرئيس  تعامالت  وانتقد  الرقابة. 

الغرب ووصفها بأنها غري فعالة، وقال: إن النتيجة كانت 

العقوبات  واستمرار  إيران  عىل  جديدة  قيود  فرض 

ضد البالد. درس مريساليم، الذي تلقى تعليمه باللغة 

كبري  أمري  جامعة  يف  امليكانيكية  الهندسة  الفرنسية، 

بطهران.

مسعود بيزشكيان

اإلصالحيني  املرشعني  من  قليل  عدد  بني  من  وهو 

بيزشكيان،  انتخابهم.  إلعادة  بالرتشح  لهم  املسموح 

وهو وزير صحة سابق، هو عضو إصالحي من مدينة 

تربيز ذات األغلبية األذرية. وقال نائب رئيس الربملان: 

إنه من املتوقع أن يخوض معركة مع قاليباف لقيادة 

املجلس الترشيعي. 

غري املتسابقني
عيل الريجاين

قرر  الريجاين،  عيل  القوي،  اإلي��راين  الربملان  رئيس 

رئيسا  املحافظ  الريجاين  كان  االنتخابات.  عدم خوض 

يشغلون  إخوان  ول��الريجاين   .2008 عام  منذ  للربملان 

الله صادق أمويل  البالد. فآية  أيًضا مناصب رئيسة يف 

الريجاين هو رئيس السلطة القضائية يف إيران، ومحمد 

جواد الريجاين يرتأس مجلس حقوق اإلنسان القضايئ. 

الرتشح  يعتزم  الريجاين  بأن  تكهنات  هناك  وكانت 

للرئاسة يف عام 2021.

محمد رضا عارف

الرئيس  عهد  يف  الرئيس  نائب  منصب  عارف  شغل 

اإلصالحي محمد خامتي. ويف االنتخابات الرئاسية لعام 

يف  روحاين  فرص  لزيادة  السباق  من  انسحب   ،2013

الفوز. ويف االنتخابات الربملانية لعام 2016، فاز عارف 

مبقعده يف طهران. وترأس الفصيل اإلصالحي يف الربملان.

سعيد جلييل

اإليرانيني  النوويني  املفاوضني  كبري  جلييل  ك��ان 

السابقني يف عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد. ويقال: 

الله  إنه متشدد للغاية، وهو موال للزعيم األعىل آية 

املرشد  ترصيحات  تكرر  العلنية  وترصيحاته  خامنئي 

املؤسسة  مرشح  باسم  يعرف  وك��ان  إلي��ران.  األع��ىل 

املفضل يف االنتخابات الرئاسية لعام 2013. 

ممنوعون من دخول سباق االنتخابات
عىل مطهري

من  جدا  قليل  عدد  من  واحد  املعتدل،  مطهري، 

ينتقدون  الذين  اإلسالمية  الجمهورية  داخل  املطلعني 

اإلقامة  انتقد  الربملان،  يف  طهران  ميثل  علناً.  النظام 

موسوي.  حسني  مري  املعارضة  لشخصيات  الجربية 

زوجة موسوي، زهرة راهنافارد؛ ورجل الدين اإلصالحي 

أن يرتشح  أن مطهري ميكن  اعتقد  مهدي كرويب. كام 

للرئاسة يف عام 2021.

محمود صادقي

انتخابه  حتى  غامًضا  قانونيًا  خبريًا  صادقي  كان 

املتحالفني  املعتدلني  أحد  باعتباره   2016 عام  للربملان 

أصبح  الرصيح،  املرشع  صادقي،  ولكن  روح��اين.  مع 

مصدر إزعاج للمؤسسة املحافظة منذ ذلك الحني. فقد 

بث انتقادات متشددة للقمع والرقابة اللذين ميارسان 

من قبل الدولة.

شاندوخت موالفريدي

مجال  يف  لروحاين  خاصاً  مساعداً  موالفريدي  عمل 

الرئيس  نائب  منصب  سابًقا  وشغل  املواطنني،  حقوق 

بني  باملساواة  التزامه  عن  أعرب  وقد  املرأة.  لشؤون 

لتعزيز  جهوده  بسبب  املتشددين  وأغضب  الجنسني 

حقوق املرأة.
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كيف سُيمرض فيروس »كوفيد 19« 
االقتصاد العالمي

ماذا يمكن أن يفعل؟

األضخم  العاملية  التجارة  اليوم  تعترب  فالسياحة  بالسفر.  دامئًا  املعدية  األمراض  انتشار  يرتبط 

حيث متثل 10.4 % من إجاميل الناتج املحيل العاملي و10 % من قوة العمل العاملية. 

وال يبدو أن هناك ما يبطئ منوها، فام زالت تشهد زيادة سنوية تصب يف االقتصاد العاملي. 

وتتوقع منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة منًوا إضافًيا يرتاوح بني 3 %و4 % يف عدد 

السياح لعام 2020، مع رصد وجود رحالت دولية قوية يف كل أنحاء العامل يف الربع األول من هذا 

العام.

بقلم ماريون جويب 

4 فرباير 2020

https://bit.ly/37PNKcd :الرابط املصدر:

الكاتب:

التاريخ:
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بفريوس  الصني  تصاب  أن  قبل  كان  كله  ذلك  لكن 

 19- كوفيد  باسم  رسميًا  )ويُعرف  الجديد  كورونا 

الذي بدأ رسيعا يف االنتشار إىل بقية   ،)COVID-19

العامل يف 20 دولة عدا الحاالت املنعزلة.

وقد كان املسؤولون يف الصني ويف بقية العامل أرسع 

الدروس  تعلم  بعد  تشدًدا  أكرث  إج��راءات  اتخاذ  يف 

املريرة من اندالع فريوس سارس يف عام 2003، والذي 

بدأ أيًضا يف الصني.

عىل  الجديد  الفريوس  هذا  تأثري  كان  ذلك،  ومع 

رشكات  ألغت  فقد  مدمراً.  وإليها  الصني  من  السفر 

الرحالت  جميع   ،Air Canada بينها  ومن  الطريان، 

الجوية أو خفضت بدرجة كبرية عدد الرحالت الجوية 

داخل الصني وخارجها. وأغلقت روسيا حدودها الربية 

أمام سفر املسافرين للصني وهونج كونج كام أوقفت 

العبارات العابرة للحدود وكذلك السكك الحديدية.

كيف اختلف تأثري كوفيد 19 عن تأثري سارس، الذي 

أثر أيًضا عىل السياحة بشكل كبري؟ 

 

حتى اآلن تسبب سارس
 يف عدد أكرب من القتىل 

أكدت منظمة الصحة العاملية أن ضحايا سارس كانوا 

8.096 حالة مات منهم 774 حالة يف 26 دولة نتيجة 

أواخر  يف  مرة  ألول  اكتشافه  تم  وقد  سارس.  لفريوس 

فرباير 2003، وبدأ يتفيش بعد خمسة أشهر.

يف  مرة  ألول  )كوفيد19(  الجديد  كورونا  ظهر  وقد 

اإلجاميل  العدد  بالفعل  تجاوز  لكنه   2019 ديسمرب 

معدل  كان  وإن  فقط،  شهرين  يف  س��ارس  لحاالت 

الوفيات أقل بكثري. ولكن يتوقع خرباء األمراض املعدية 

أشهر وسيصيب عرشات  لعدة  املرض  يستمر هذا  أن 

اآلالف وهو يواصل مساره.

وقد مثل مرض سارس انخفاضاً يف عدد السياح إىل 

مليار  30 و50  بني  ترتاوح  مليون وخسارة   9.4 حوايل 

كوجهة  الصني  دور  كان   ،2002 عام  يف  ولكن  دوالر. 

ومصدر للسفر بسيطًا نسبيًا، حيث استقبلت أقل من 

إىل  سائح  مليون   17 نحو  وأرسلت  سائح  مليون   38

الخارج.

إىل  التقديرات  تشري  حيث   ،2019 بعام  ذلك  قارن 

وقام  داخيل،  سائح  مليون   142 استقبلت  الصني  أن 

الصينيون ب� 134 مليون رحلة للخارج و5.5 مليار رحلة 

يف الداخل.

والتي  السفر  عىل  املفروضة  الصارمة  القيود  إن 

والتحذيرات  مواطنيها  الصينية عىل  الحكومة  تفرضها 

بينها  ومن  الخارجية،  الشؤون  مكاتب  من  الصارمة 

الصني  إىل  ال��رضوري  غري  السفر  كل  لتجنب  كندا، 

السفر إىل مقاطعة هوىب )ووهان هي عاصمتها  وكل 

وأكرب مدنها( تعني أن الشعور باآلثار االقتصادية لهذا 

الفريوس سيصيب كل ركن من أركان العامل وكل قطاع 

من قطاعات االقتصاد تقريبًا.

ولقد كانت استجابة السوق رسيعة، حيث انخفضت 

أسعار أسهم رشكات الطريان الكربى وخطوط الرحالت 

البحرية ورشكات السياحة عدة نقاط مئوية فوراً.

وأثار إعالن منظمة الصحة العاملية أن فريوس كوفيد 

19 ميثل حالة طارئة للصحة العامة قلًقا عامليًا، وتخىش 

العاملي  اإلدارة والسفر  جلوريا جيفارا، رئيسة مجلس 

لهذا  يكون  أن  له،  التنفيذية  واملديرة   )WTTC(

التصعيد تأثري اقتصادي مدمر ودائم عىل هذا القطاع. 

وقد أعربت عن قلقها الشديد من أن إغالق املطارات 

وإلغاء الرحالت الجوية والحدود املغلقة كثرياً ما يكون 

له تأثري اقتصادي أكرب من تفيش املرض نفسه. 

 مئات اآلالف ميوتون 
من األنفلونزا املوسمية

هذه املخاوف لها ما يربرها عندما يرى املرء أن ما 

بني 291000 و646000 شخص يف جميع أنحاء العامل 

ميوتون من أمراض الجهاز التنفيس املوسمية املتعلقة 
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باألنفلونزا كل عام، األمر الذي ال يؤدي إىل أي من هذه 

التحذيرات أو التدابري الصارمة.

وقد شهدت كندا 251 حالة سارس و43 حالة وفاة، 

 5.25 بنحو  يقدر  ما  الكندي  االقتصاد  كلفت  لكنها 

مليار دوالر و 28000 وظيفة. ويف ذلك الوقت، كانت 

الكندية تقل عن 100000 زائر  الصني سوقًا للسياحة 

سنويًا؛ انخفضت بنسبة 25 يف املائة بسبب سارس.

لكندا،  خارجية  سوق  أكرب  ثاين  الصني  تعد  واليوم، 

من   800000 من  يقرب  ما  عىل  تستحوذ  حيث 

الوافدين، وأعىل سوق لإلنفاق بأكرث من 2800 دوالر 

لكل رحلة.

والتحذيرات  للقيود  الزمنية  املدة  عىل  واعتامًدا 

املعمول بها، ميكن أن تتضاعف الخسائر بسهولة عن 

إن  حيث  ب��اآلالم  صناعة  كل  وستشعر    .2003 عام 

سلسلة التوريد السياحية تتضمن كل يشء من الزراعة 

وصيد األسامك إىل البنوك والتأمني. وستكون صناعاتها 

وال��رشاب  والطعام  اإلقامة  خدمات  من  األساسية 

والرتفيه وخدمات النقل والسفر هي األكرث ترضراً.

وعىل الرغم من أن طريان Air Canada ستقوم برد 

أسعار الرحالت التي تم إلغاؤها من وإىل الصني، فإن 

رشكات الطريان األخرى قد متدد فقط إعفاءات رسوم 

التغيري أو تقدم ائتامنًا مقابل الرحالت املستقبلية.

لربط  بالنسبة  الحال  هو  هذا  يكون  ال  قد  ولكن 

األكرث  املدن  شنغهاي،  أو  بكني  من  الجوية  الرحالت 

شيوًعا للسفر والتي تخدمها رشكات الطريان يف أمريكا 

الشاملية.

وستتنازل أعداد متزايدة من الفنادق عن التغيريات 

خالل  املقررة  الصني  يف  للحجوزات  اإللغاء  ورس��وم 

األسابيع القليلة املقبلة. لكن قد ال يتمكن الكثري من 

كل  اسرتداد  من  بها  املارين  أو  الصني  إىل  املسافرين 

معظم  ألن  ذلك  تأميًنا.  بها  اشرتوا  لو  حتى  أموالهم، 

األوبئة  تغطي  ال  األساسية  السفر  عىل  التأمني  خطط 

كسبب لإللغاء.
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أبلغت جميع دول الخليج تقريباً عن حاالت داخل 

النتشار  وكان  »كورونا«.  بفريوس  مصابة  حدودها 

الفريوس آثار عىل االقتصاد العاملي، ورمبا يستمر ذلك، 

ال سيام ألنه يؤثر اآلن عىل أكرب منطقة مصدرة للنفط 

يف العامل.

قطاع  عىل  التأثريات  من  مزيد  إىل  ذلك  أدى  وقد 

الطاقة والقطاعات االقتصادية والصحية يف الخليج. ويف 

حني تعاين دول الخليج جميعاً من القلق بشأن تفيش 

املرض، ال تزال كيفية االستجابة النتشاره تشكل تحدياً 

أكرب لبعضها مام تشكله لغريها.

تقارير اقتصادية 

كيف يهدد فيروس »كورونا« 
اقتصاديات الخليج؟

الوباء  عىل  املرتتبة  اآلثار  فإن  صينية،  كأزمة  البداية  يف  »كورونا«  فريوس  اعتبار  من  بالرغم 

تجاوزت مساحته الجغرافية األوىل. 

والسياحة  والصحة  االقتصاد  عىل  مقصورة  السابق  يف  تبدو  كانت  التي  األزمة  آثار  وانترشت 

والقطاعات الصناعية يف الصني، حتى طرقت أبواب منطقة الخليج.

https://bit.ly/3chhlPj - :الرابط املصدر:
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وبالنظر إىل الحقيقة البسيطة املتمثلة يف بدء انتشار 

العامل، فإن من  املرض من الصني، ثاين أكرب اقتصاد يف 

الطبيعي توقع اآلثار السلبية عىل أسعار النفط وأسواق 

األسهم العاملية. وبعد تقارير عن زيادة حاالت اإلصابة 

البورصة أكرب  بفريوس »كورونا« خارج الصني، شهدت 

انخفاض لها منذ ما يقرب من عامني.

ويف 24 فرباير/شباط 2020، فقد مؤرش »داو جونز« 

»ناسداك«  مؤرش  أغلق  حني  يف  قيمته،  من   %  3.5

منخفضا بنسبة 3.7 % عن افتتاحه. وشهدت البورصات 

تأثرت األسواق يف  أيضا، حيث  مشابهاً  الخليجية منطاً 

الكويت واململكة العربية السعودية وقطر سلباً بتأثري 

مع  اإلقليمية  والتجارة  العاملية  األسواق  الفريوس عىل 

آسيا.

للنفط يف منطقة  كأكرب مستورد  الصني  ومع مكانة 

الصناعية؛  العمليات  الفريوس عىل  تفيش  أثر  الخليج، 

ما أدى إىل انخفاض يف سعر النفط والطلب عليه، ومن 

املنتظر أن يهز ذلك الخليج.

وميكن القول: إن سوق النفط يف الصني هي إحدى 

أهم األسواق ملنتجي النفط. لذلك، فإن أي انخفاض يف 

صادرات النفط إىل املصايف الصينية سيؤثر بشكل كبري 

عىل إيرادات جميع دول الخليج تقريباً.

الصني  واردات  ارتفعت  وح��ده،   2019 عام  ويف 

تنمو  أن  املتوقع  وكان من   ،% 9.5 بنسبة  النفط  من 

أن  إىل  بالنظر  لذلك،  الصينية يف عام 2020.  الطلبات 

من  تأيت  النفط  من  الصني  احتياجات  نصف  من  أكرث 

دول »أوبك«، فقد أثر تفيش املرض عىل منطقة الخليج 

بشكل خاص.

وهي  خليجية،  دول   6 كانت   ،2018 ع��ام  ويف 

السعودية وإيران وُعامن والعراق والكويت واإلمارات، 

النفط،  من  الصني  لطلبات  مزودين   10 أكرب  بني  من 

وهو متثيل زاد يف عام 2019، وكان من املتوقع أن ينمو 

يف عام 2020.

تأثر السوق

وجاء انهيار الطلب الصيني عىل النفط يف وقت كان 

العوامل  هذه  وحفزت  بالفعل.  منخفضاً  الطلب  فيه 

أعضاء »أوبك« عىل التشاور مع الصني من أجل التنبؤ 

عىل  »كورونا«  فريوس  النتشار  األجل  طويلة  باآلثار 

الطلب من بكني، وكذلك من السوق العاملية.

هو  األول  املقام  يف  الحوار  هذا  من  الهدف  وكان 

التنبؤ بالسيناريوهات التي قد تحدث من ذلك الوقت 

من  األول  األسبوع  يف  املقرر  »أوبك«  اجتامع  وحتى 

أجل  ومن  املحادثات،  لهذه  نتيجة  م��ارس/آذار.  شهر 

الفنية يف  اللجنة  أوصت  للسعر،  إضايف  انخفاض  منع 

»أوبك +« بخفض إضايف قدره 600 ألف برميل يومياً.

وبحلول 10 فرباير/شباط 2020، أي بعد شهر واحد 

عىل  الطلب  انخفض  الفريوس،  تفيش  من  بالضبط 

النفط وكذلك السعر إىل أدىن مستوياتهام يف 13 شهراً. 

وهبط  للربميل،  دوالراً   53 إىل  برنت«  »خام  ووصل 

دوالراً   49.57 إىل  الوسيط«  تكساس  »غرب  متوسط   

للربميل. ووصل فرق السعر بني 20 يناير/كانون الثاين 

و10 فرباير/شباط إىل 11 دوالراً.

فرق  بلغ  فرباير/شباط،   21 يف  ذلك،  إىل  باإلضافة 

سعر  ارتفع  عندما  دوالرات،   4 اليوم  نفس  يف  السعر 

اليوم.  بنهاية  دوالرا   59 إىل  دوالرا   55 البالغ  االفتتاح 

ومتنحنا هذه التقلبات غري التقليدية ملحة عن آثار عدم 

اليقني فيام يتعلق بالطلب عىل النفط يف آسيا مع تزايد 

عدد الحاالت املبلغ عنها يف جميع أنحاء القارة.

واآلن، بعد أن وصل املرض إىل أسبوعه الثاين، أوقف 

العديد من املصايف الصينية عملياتها، وبالتايل وارداتها. 

الصينية  املصايف  خفضت  األسبوعني،  هذين  وخالل 

شحناتها القادمة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.

بدوره، كان هذا االنخفاض هو العامل الرئيس الذي 

تسبب يف انخفاض أسعار النفط، وأدى إىل الحديث عن 

جهود »أوبك« املنسقة لتحقيق االستقرار يف السوق.
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 58 ليتجاوز   ،%  10 السعر  اسرتد  أسبوعني،  وبعد 

دوالراً، نتيجة التفاق »أوبك« األويل عىل خفض إضايف 

الطلب يف  انخفاض  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  اإلنتاج.  يف 

النفط  من  كل  أسعار  عىل  أثر  قد  اآلسيوية  السوق 

والغاز الطبيعي املسال.

»كورونا« يف منطقة الخليج

وحتى كتابة هذا التقرير، كانت هناك حاالت إصابة 

اليمن  باستثناء  الخليج  دول  كل  يف  بالفريوس  مؤكدة 

وهي  حالة،   245 نفسها  إيران  وسجلت  والسعودية. 

األعىل يف منطقة الخليج. ومن املفارقات، من بني تلك 

التشخيصات املؤكدة نائب وزير الصحة ونائبة الرئيس 

لشؤون املرأة.

مدينة »قم«  نشأ يف  الوباء  أن  يبدو  إيران،  وداخل 

أعىل  وهو  مؤكدة،  وفاة  حالة   26 إىل  وأدى  الدينية، 

عدد خارج الصني. وأدى انتشار الفريوس داخل إيران 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بني  الخوف  إثارة  إىل 

وأوقفت  الحدود  أغلقت  وكلها  والعراق،  املجاورة 

الرحالت الجوية مع إيران وسط تفيش املرض.

عن  والعراق  والكويت  وُعامن  البحرين  وأبلغت 

الذين  األف��راد  بني  »كورونا«  بفريوس  إصابة  حاالت 

سافروا إىل إيران يف األسابيع األخرية. ومن بني الحاالت 

ال� 13 املبلغ عنها يف اإلمارات، كانت جميعها إما من 

املغرتبني الصينيني أو أفراد عادوا مؤخراً من إيران.

الرشق  وأبلغت قطر عن حالة واحدة من متالزمة 

األوسط التنفسية »مريس«، وهي العدوى التي يسببها 

كانت  الخليجية  ال��دول  بني  من  وفقط  »ك��ورون��ا«. 

يبلغا بعد  اللذان مل  الوحيدان  السعودية واليمن هام 

عن حاالت إصابة بالفريوس، وكالهام اتخذ تدابري ملنع 

انتشار الفريوس يف الداخل.

العامة  الصحة  »كورونا« عىل  »فريوس  آثار  وبدأت 

واقتصادات دول الخليج يف الظهور. وستكون قطاعات 

التجارة والنقل والسياحة والنفط أوىل الضحايا يف حالة 

استمرار تفيش املرض داخل منطقة الخليج.

ملدة  امل��دارس  إغالق  والكويت  البحرين  وأعلنت 

إيران  تشجع  حني  يف  الفريوس،  تفيش  ملنع  أسبوعني 

املواطنني عىل البقاء يف منازلهم. وسيكون إلسرتاتيجيات 

الخليج،  اقتصادات  عىل  مختلفة  آثار  هذه  التخفيف 

الرعاية  قطاعات  عىل  الضغوط  من  بالتأكيد  وستزيد 

الصحية يف املنطقة.

التحدي  نفسه  الفريوس  احتواء  ميثل  عام،  وبشكل 

تواجه  التي  تلك  خاصة  الخليج،  ل��دول  الرئيس 

التي  تلك  وكذلك  والعراق،  اليمن  مثل  االضطرابات، 

تواجه أزمة اقتصادية بسبب العقوبات، ونعني يف ذلك 

إيران بالدرجة األوىل.

عىل  الفريوس  وآثار  البرشية  الخسائر  أن  حني  ويف 

الصحة العامة أمر مثري للقلق بالتأكيد، فمن املهم أن 

املنتجة  الدول  عىل  تأثري  له  سيكون  الوباء  أن  نظهر 

مؤكدة  واحدة  حالة  حتى  تسجل  ال  قد  التي  للنفط، 

من الفريوس.

عن  فضالً  النفط،  ألسواق  العاملية  الطبيعة  وتربط 

النفط  لصادرات  واآلسيوي  الصيني  االستهالك  مركزية 

العرض والطلب يف  الخليجية، بشكل وثيق بني عالقة 

هاتني املنطقتني. لذلك، بينام يعمل خرباء الطب عىل 

الحد من انتشار الفريوس، يجب عىل مخططي »أوبك 

+« مواصلة املراقبة والتأهب للطرق غري املتوقعة التي 

قد يتسبب بها فريوس »كورونا« يف اإلرضار باقتصاديات 

منطقة الخليج.
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االقتصاد  انهيار  إىل  سيؤدي  العراق  تجميد حساب 

العراقي ومن ثم إغراقه يف اضطراب أكرب. 

من  العراق  يتمكن  لن  موثوق،  طاقة  مورد  بدون 

التي من  التحتية لالقتصاد وللطاقة،  البنية  إعادة بناء 

الحفاظ  ناهيك عن  النفط،  وتوزيع  نقل  أنظمة  بينها 

عىل االستقرار االجتامعي.

ال  قد  والسياسية،  االقتصادية  أزماتها  مع  للتعايش 

يكون أمام بغداد أي خيار سوى االحتامء بواشنطن.

تتنافس طهران وواشنطن عىل النفوذ يف العراق منذ 

أن غزت الواليات املتحدة ذلك قبل 17 عاًما. وقد جدد 

اغتيال الواليات املتحدة للقائد العسكري اإليراين القوي 

لقوات القدس، النخبة، قاسم سليامين، يف بغداد يف 3 

يناير، الرصاع بني القوتني. فالعراق، املتورط بالفعل يف 

العنف املحيل ضد املحتجني املناهضني للحكومة منذ 

جديدة  اضطراب  حالة  يف  نفسه  وجد   ،2019 أكتوبر 

تقارير اقتصادية 

 التوترات المحلية واإلقليمية 
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يف  وإيران  املتحدة  الواليات  بني  التوترات  تصاعد  مع 

هذا الشتاء.

القوات  ط��رد  عىل  العراقي  الربملان  ص��وت  وق��د 

األمريكية من البالد، بعد وقت قصري من مقتل سليامين. 

وحث رجل دين شيعي عراقي بارز وزعيم ملليشيات 

وخصم للنفوذ األجنبي يف العراق، هو مقتدي الصدر، 

أبناء شعبه عىل تنظيم مسرية »قوامها مليون شخص« 

ضد الوجود األمرييك يف العراق.

يف  للحكومة  املناهضون  املتظاهرون  رأى  بينام 

هي  شخص  مليون  قوامها  البالغ  املسرية  أن  العراق 

إدامة للنظام السيايس الحايل، احتشد مئات اآلالف من 

إخوانهم يف شوارع بغداد للمطالبة بأن تغادر القوات 

دونالد  الرئيس  إدارة  ترفض  ومل  بالدهم.  األمريكية 

بفرض  أيًضا  هددت  بل  فحسب،  بذلك  القيام  ترمب 

النفط  العراق وتجميد حساب إيرادات  عقوبات عىل 

الذي   - نيويورك  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  لدى 

ميتلك حوايل 90 باملائة من امليزانية الوطنية العراقية، 

إذا أرصت بغداد عىل انسحاب القوات األمريكية. 

تجميد الحساب سيؤدي إىل انهيار االقتصاد العراقي 

تتمتع  فبغداد  ال  كبري.  اضطراب  حالة  يف  وإغراقه 

النفط،  صادرات  من  بإيراداتها  تخاطر  يك  بالرفاهية 

كام  البالد.  يف  الوحيد  االقتصادي  الحياة  رشيان  وهو 

النفطي  قطاعها  مستقبل  يهدد  واشنطن  معاندة   أن 

الذي ينمو رغم املشاكل الهيكلية الخطرية التي يعانيها 

وسنوات الحروب والفوىض.

ومع وجود نسبة صغرية مؤكدة فقط من احتياطي 

العراق  مازال  حاليًا،  برميل  مليار   143 البالغ  النفط 

منظمة  يف  بالفعل  للنفط  الرئيسني  املنتجني  ينافس 

اإلنتاج  تكاليف  ألن  )أوبك(،  للنفط  املصدرة  الدول 

أكرب  ثاين  لكونها  ونظرًا  سهلة.  والجيولوجيا  منخفضة 

العربية  اململكة  للنفط يف منظمة »أوبك« بعد  منتج 

السعودية، فقد تضاعف إنتاج العراق من النفط خالل 

العقد املايض من مليوين برميل يوميًا يف عام 2005 إىل 

4.5 مليون برميل يوميًا يف عام 2017.

واآلن، تهدف وزارة النفط العراقية إىل رفع اإلنتاج 

القادمة،  عاًما  العرشين  يف  يومياً  برميل  ماليني   8 إىل 

وهذه قد تكون مهمة صعبة بالنظر إىل النقص الحاد 

واألزمات  النفط  إلنتاج  الالزمني  والكهرباء  املياه  يف 

املستثمرين  تقلل من حامس  التي  املتكررة  السياسية 

أمام  أساسية  حواجز  تشكل  العوامل  وتلك  األجانب. 

الجغرافيا  تهدد  بينام  النفط،  لقطاع  املستقبيل  النمو 

السياسية برتاجع تقدم العراق الحايل.

يعتمد قطاع الطاقة يف البالد اعتامدا كبريا عىل ضخ 

املياه يف حقول النفط للحفاظ عىل ضغط البرئ وزيادة 

الضغط  لصيانة  الطبيعي  الغاز  حقن  وخيار  اإلنتاج. 

بسبب  العراق  يف  حاليًا  ممكن  غري  النفط  حقول  يف 

بناء  يتم  التحتية، حيث مل  البنية  تعانيه  الذي  النقص 

مرفق إمدادات مياه البحر املشرتك )CSSP( الذي طال 

انتظاره والذي سيعالج مياه البحر من الخليج العريب 

ويرسلها الستخراج النفط عرب خطوط األنابيب.

 CSSP ومستقبل مرفق إمدادات مياه البحر املشرتك

غري مؤكد ألن املستثمرين مرتددون يف تنفيذ املرشوع 

الحكومة  مع  املواتية  غري  العقود  رشوط  بسبب 

النفط  حقول  لحقن  املطلوبة  املياه  وتعد  العراقية. 

نفط  ثلثي  ينتج  الذي  العراق،  جنوب  يف  طلب  أعىل 

مياه  إمدادات  مرفق  بدون  نادرة.  املياه  ألن  العراق 

زيادة  من  العراق  يتمكن  لن   ،)CSSP(املشرتك البحر 

إنتاجه النفطي من املستويات الحالية من 4.5 إىل 4.7 

مليون برميل يف اليوم.

وألن  النفط  إنتاج  يف  الكبرية  الزيادات  وبسبب 

حال  فقد  الكهرباء،  استخدام  عىل  تعتمد  الصادرات 

أدى  مام  صهاريج،  يف  النفط  ضخ  دون  الطاقة  نقص 

يف بعض األحيان إىل إيقاف تشغيل محطات التصدير. 

ويف كثري من األحيان، يجب عىل رشكات النفط إنتاج 

الكهرباء الخاصة بها ملواصلة عملياتها. 

العراق من  يتمكن  لن  موثوق،  وبدون مورد طاقة 

بنية  والطاقة،  لالقتصاد  التحتية  البنية  بناء  إع��ادة 

تتضمن أنظمة نقل وتوزيع النفط، ناهيك عن الحفاظ 
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عىل االستقرار االجتامعي. وكان انقطاع التيار الكهربايئ 

لفرتة طويلة قد تسبب يف حدوث اضطرابات يف جميع 

االحتجاجات  يف  وساهم  الرئيسة  العراق  مدن  أنحاء 

الحالية.

بعد  تضعف  مل  املستمرة  السياسية  األزمة  أن  ومع 

قدرة العراق عىل إنتاج النفط، عىل الرغم من االنقطاع 

للوصول  املتظاهرين  قبل  من  املرور  لحركة  الروتيني 

إىل حقول النفط الجنوبية، تبدو آفاق النمو يف قطاع 

النفط اآلن أقل من املؤكد. 

والشلل  املحتجني  عىل  العنيفة  الحملة  ألن  أوالً، 

السيايس ونطاق نفوذ إيران يف شؤون جارتها قد ثبط 

بالفعل املستثمرين األجانب يف قطاع الطاقة العراقي. 

وكان الفساد، والروتني، وضعف الوصول إىل الخدمات 

إلحباط  مصدًرا  وامل��اء،  الكهرباء  مثل  األساسية، 

املتظاهرين العراقيني يف الشوارع وإلحباط املستثمرين 

من  البطيئة  املداوالت  ساهمت  وقد  أيضاً.  األجانب 

أجل تشكيل حكومة جديدة، يف أعقاب استقالة رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي يف نوفمرب 2019، يف تشكك 

املستثمرين يف العراق.

القوات  بطرد  بغداد  قرار  فإن  لذلك،  وباإلضافة 

عقوبات  فرض  إمكانية  يستوجب  الذي  األمريكية 

انتقامية من الواليات املتحدة وتجميد الحساب املرصيف 

االستثامرات  من  يحد  أن  يرجح  نيويورك  يف  للعراق 

الغربية، التي يحتاجها العراق بشدة إلعادة بناء قطاع 

الطاقة واالقتصاد بصفة عامة.

مثل  الكربى،  النفط  رشك��ات  بعض  ب��دأت  ثانياً، 

األمريكان من  وإكسون، يف سحب موظفيها  شيفرون 

بغداد  التوترات بني  بعد وفاة سليامين وتزايد  العراق 

وواشنطن. ولآلن، مل يؤثر االنسحاب املحدود للموظفني 

إذا  لكن  العراق.  يف  النفط  إنتاج  عىل  األمريكان 

تصاعدت االحتجاجات التي مازالت مستمرة إىل مزيد 

الكربى  الدولية  النفط  تقلل رشكات  فقد  العنف،  من 

من وجودها يف البالد، وهي التي كانت تتذمر بالفعل 

من عقود إنتاج النفط غري العادلة منذ سنوات. 

كانت  إذا  عام  األجنبية  الطاقة  تتساءل رشكات  قد 

مامرسة األعامل التجارية يف العراق تستحق املخاطر. 

للوكالة   2020 يناير   / الثاين  كانون  لتوقعات  وفًقا 

املخاوف  تزيد  املتوسط،  املدى  للطاقة، »عىل  الدولية 

اإلنتاجية  القدرة  بناء  صعوبة  من  املتزايدة  األمنية 

للعراق«. 

ال  قد  والسياسية،  االقتصادية  أزماتها  مع  للتعايش 

بواشنطن.  االحتامء  خيار سوى  أي  بغداد  أمام  يكون 

املتحدة عىل  الواليات  املايض، وافقت  ففي 10 فرباير 

متديد تنازلها للعراق السترياد الغاز الطبيعي من إيران 

ملدة 120 يوًما أخرى. وستكون أزمة الكهرباء أسوأ إذا 

األمرييك  السامح  وبدون  اإليراين.  الغاز  استرياد  منع 

باسترياد الغاز، سيواجه العراق عقوبات أمريكية جراء 

رشاء الطاقة اإليرانية بطريقة غري مرشوعة.

قد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  ضغط  وتحت 

الطاقة  من  املزيد  إضافة  من  أخرياً  العراق  يتمكن 

اإليراين،  الغاز  واردات  وتقليل  الطاقة  لتوليد  املحلية 

الغاز  لجمع  تحتية  بنية  لبناء  جاهداً  يسعى  حيث 

إلنتاج  واستخدامه  النفط  إنتاج  مواقع  من  املشتعل 

الكهرباء.

يف  النفط  إنتاج  إمكانات  أن  يبدو  أنه  واملحصلة 

يف  إي��ران  ترصفات  بني  التفاعل  عىل  تعتمد  العراق 

يتعلق  ما  إىل  باإلضافة  واشنطن  فعل  وردود  العراق 

مستقبل  فإن  الحظ،  ولسوء  الداخلية.  املشاكل  بحل 

قطاع النفط يف العراق يتشابك أكرث من أي وقت مىض 

بعمق مع الجغرافيا السياسية.
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ما دوافع اإلمارات العربية المتحدة 
لمحاربة اإلسالم السياسي؟

تشن دولة اإلمارات العربية املتحدة حملة واسعة النطاق عىل مستوى املنطقة كلها ضد جامعة 

اإلخوان املسلمني وحركات »اإلسالم السيايس« األخرى. فلامذا تشعر أبو ظبي بالتهديد من مثل 

هذه الحركات؟

وقد منح الربيع العريب األحزاب السياسية املرتبطة باإلخوان املسلمني املكبوتة واملهمشة منذ 

عقود من الزمن، فرصة جديدة للحياة، حيث سعت إىل استخدام الثورات واالنتخابات يف جميع 

أنحاء املنطقة كنقطة انطالق للوصول للسلطة السياسية.

جوناثان فنتون هاريف 

 14 فرباير 2020

https://bit.ly/32Byhf5

جنود الجيش املرصي يقفون خارج مسجد رابعة العدوية، حيث كان محتّجو جامعة اإلخوان 

املسلمني يخيمون يف مدينة نرص، القاهرة، مرص، 15 أغسطس 2013

املصدر:
الكاتب:

التاريخ:

الرابط:



وتونس  مرص  يف  املبديئ  نجاحها  من  الرغم  وعىل 

استهدافها  تم  الفصائل  هذه  فإن  وسورية،  واليمن 

اإلس��الم  وح��رك��ات  اإلخ���وان  فواجهوا،  أخ��رى،  م��رة 

التقليديني،  خصومهم  إىل  باإلضافة  األخرى،  السيايس 

واألرسة  األسد يف سورية  ونظام  املرصية  الحكومة  أي 

العربية  السعودية، خصامً جديداً هو إلمارات  املالكة 

املتحدة. 

ومع ذلك، فعىل عكس اململكة العربية السعودية، 

التي تعاونت مع الفرع اليمني لإلخوان، فإن اإلمارات 

من  مظهر  ألي  التام  عداءها  أعلنت  املتحدة  العربية 

مظاهر اإلسالم السيايس. 

يُنظر  املسلمني  اإلخوان  أن جامعة  من  الرغم  عىل 

إليها غالبًا عىل أنها منظمة عابرة للحدود، فإنها تنقسم 

تركز عىل  ذات طابع وطني  إىل حركات  كبري  إىل حد 

النجاح املحيل وتتكيف مع البيئات السياسية لبالدها. 

وهذه الفروع عادة ما تكون مختلفة أيديولوجياً.

وقد تأسست جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص عام 

1928 عىل يد الزعيم الديني حسن البنا. وكانت تسعى 

واستعادة  االجتامعية  الخدمات  توفري  إىل  البداية  يف 

املقموعني  املحرومني  للمرصيني  بالهوية  الشعور 

انترشت  ما  ورسعان  الربيطاين.  االستعامري  بالحكم 

املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  فروعها  وتطورت  أفكارها، 

التي  الدول  تواجه حمالت صارمة يف  ما  غالبًا  ولكنها 

تعمل فيها.

باإلخوان  املرتبطة  الفصائل  من  العديد  أن  والواقع 

بعضها  مع  تنسق  ال  الحارض  الوقت  يف  املسلمني 

بعضاً كحركة عابرة للحدود. فبعض الفروع، مثل تلك 

املوجودة يف تونس واليمن، تنكر مثل هذه العالقات، 

يف حني أن فروع أخرى يف مرص أو سورية أكرث انفتاًحا 

عىل جامعة اإلخوان املسلمني. 

غري  نجاًحا  املسلمون  اإلخوان  جامعة  حققت  وقد 

عام  مرص  يف  حرة  رئاسية  انتخابات  أول  يف  مسبوق 

العام  أنه تم سحقها وعزلها مرة أخرى يف  2012، إىل 

مبثابة  كان  الذي  امل��رصي،  للجيش  انقالب  يف  التايل 

املدعوم من  املليك  بالنظام  حكومة ظل منذ اإلطاحة 

الخفية  األيدي  دعمت  وقد   .1952 عام  يف  بريطانيا 

املضادة،  الثورة  تلك  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

أشكال  من  وغريه  املايل  الدعم  من  الكثري  وقدمت 

الدعم للجيش، الذي سعى منذ ذلك الحني إىل القضاء 

عىل جامعة اإلخوان املسلمني.

انتباهها  ظبي  أبو  حولت  ثم 

إىل تونس، حيث ارتفعت أسهم 

املؤيد  اإلسالمي  النهضة  حزب 

للدميقراطية ووصل إىل السلطة 

الناجحة  الياسمني  ث��ورة  بعد 

حزب  أن  من  وخوفًا  البالد.  يف 

مبادئ  يستلهم  الذي  النهضة، 

املسلمني،  اإلخ���وان  ج��امع��ة 

وميكن أن يكون حليًفا لجامعة 

مرص،  يف  املسلمني  اإلخ���وان 

االنتقال  يشكل  أن  من  وخوفاً 

إلهاماً  للدميقراطية  الناجح 

اإلسالمية  األح��زاب  من  ملزيد 

سعت  اإلقليمي،  املستوى  عىل 

املتحدة  العربية  اإلم���ارات 

تونس  ن��داء  ح��زب  متكني  إىل 

العلامين.

إىل  البداية  يف  ذل��ك  أدى  وق��د 

يف  الدخول  إىل  اضطره  مام  النهضة،  حزب  إضعاف 

لعام  الرئاسية  االنتخابات  يف  السلطة  لتقاسم  تحالف 

نداء  شجعت  ظبي  أبو  أن  ذُكر  ذلك،  وبعد   .2014

تونس، دون جدوى، عىل إطالق انقالب لالستيالء عىل 

السلطة يف تونس لتكرار النموذج املرصي. 

 ويف اليمن الجارة، استعارت دولة اإلمارات العربية 

لتنفيذ  السابقة  األمريكية  البحرية  أسلوب  املتحدة 

عمليات اغتيال ألعضاء بارزين يف حزب اإلصالح، وهو 

حزب إسالمي معتدل. وعالوة عىل ذلك، فقد دعمت 

اإلمارات املجلس االنفصايل الجنويب االنتقايل يف اليمن، 

وهو معاٍد لإلخوان املسلمني أيضاً.
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بالرغم من أن جماعة 

اإلخوان املسلمني غالبًا ما 

 على أنها 
ً
ُينظر إليها خطأ

منظمة عابرة للحدود فإنها 

تنقسم إلى حد كبير إلى 

حركات لها طابع وطني

دعمت األيدي الخفية 

لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة الثورة املضادة 

في مصر وقدمت الكثير 

من الدعم املالي وغيره من 

أشكال الدعم للجيش



ظبي  أبو  تستطع  مل  تونس،  مع  الحال  هي  وكام 

تهميش الفصيل اليمني بنجاح، لكن أعاملها املتشددة 

هناك تكشف عن خصومتها للحركة.

 ،2019 عام  يف  اإلم��ارات  دعمت  ال��س��ودان،  ويف 

إنشاء  إىل  يسعى  الذي  االنتقايل  العسكري  املجلس 

نظام استبدادي مناهض لإلسالميني يف البالد، ميكن أن 

التي  اإلسالمية  العنارص  من  الدولة  تطهري  إىل  يؤدي 

متيزت بها فرتة البشري. 

أبو ظبي ال  التي صورتها  الفصائل  هذه هي بعض 

إرهابية  كمنظامت 

شبهتها  ولكن  فقط، 

القاعدة  بتنظيم 

اإلسالمية.  والدولة 

يفرس  ال����ذي  ف���ام 

اإلمارات  دولة  رغبة 

جامعة  س��ح��ق  يف 

اإلخوان املسلمني؟

نرش  م���ق���ال  يف 

لصحيفة  ح��دي��ثً��ا 

قدم  تاميز،  نيويورك 

وورث،  روب�����رت 

عهد  ويل  قابل  الذي 

للرشق  لرؤيته  وصًفا  )مبز(  زايد  بن  محمد  ظبي  أبو 

متحور  شابة  بأنه شخصية  مزاعمه  إبراز  مع  األوسط، 

الحًقا  أوح��ى  ما  وه��ذا  الدين  حرية  حول  تعليمه 

مبعارضته لإلخوان املسلمني.

اإلماراتية  الروايات  ببساطة  يردد  وورث  ومقال 

الرشيرة  الدوافع  ويخفي  الخارجية  سياستها  وذرائع 

وراء طموحات أبو ظبي اإلقليمية. خاصة وأن محمد 

بن زايد يتبع سياسة خارجية حازمة عىل نحو متزايد، 

اإلخ��وان  جامعة  استهداف  من  أك��رث  عىل  تنطوي 

املسلمني.

املتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدى  كان  الداخل،  يف 

أيًضا  وتسمى  املسلمني،  باإلخوان  املرتبطة  مجموعتها 

الرغم  وعىل  اليمنية(.  املجموعة  اسم  )نفس  اإلصالح 

من أن جامعة اإلصالح اإلماراتية نفت صالتها بجامعة 

تعاملت  اإلماراتية  الحكومة  فإن  املسلمني،  اإلخوان 

معها بشك وربطتها بهذا الفصيل.

وباستثناء البحرين، مل يؤثر الربيع العريب  عىل دول 

ألهمت  فقد  ذلك،  ومع  الخليجي.  التعاون  مجلس 

الدعوات السلمية لإلصالحات يف اإلمارات العديد من 

للدعوة  واملحامني  والنشطاء  املثقفني  من  الشخصيات 

إىل إصالحات يف البالد. ضمن هؤالء أعضاء يف اإلصالح 

إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  سعت  لذلك  اإلماراتية. 

يف  أنهت  وكذلك  ضده،  حملة  وشنت  الفصيل  سحق 

الوقت نفسه إمكانية إجراء أي إصالحات سياسية.

هل ربطت أبو ظبي آفاق اإلصالحات 

واالنتخابات بنجاح اإلخوان؟ 

يف عام 2006، قال محمد بن زايد نفسه لدبلوماسيني 

فستفوز  غًدا،  انتخابات  أجريت  »إذا  إنه  أمريكيني: 

قائد  وحذر  اإلم��ارات«.  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة 

رشطة ديب يف عام 2012 من »مؤامرة دولية« من جامعة 

اإلخوان لإلطاحة بالحكومات اإلقليمية، ووصفها بأنها 

تهديد أكرب من إيران.

ويفرس الخوف الواضح لإلمارات العربية املتحدة من 

جامعة اإلخوان املسلمني السبب يف أنها شنت حمالت 

اإلسالمية  الفصائل  نجاح  أن  مدركة  الخارج،  يف  عليها 

أخرى،  أماكن  يف  اآلخرين  يلهم  أن  ميكن  املنطقة  يف 

ويثري دعوات لإلصالح داخل اإلمارات العربية املتحدة. 

الدبلومايس  الكبرية وامتدادها  وقد استخدمت ثروتها 

لوجود جامعة  أثر  أدىن  تلمس  منطقة  أي  الستهداف 

اإلخوان املسلمني.

وقد أشارت منظامت حقوق اإلنسان إىل أن القمع 

مع  ارتفع  قد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل 

سعي الحكومة الحتواء أي منو محتمل لإلسالم السيايس 

بالقوة.
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ما الذي يفسر رغبة دولة 

اإلمارات في سحق جماعة 

اإلخوان املسلمني؟

إذا أجريت انتخابات غًدا  

فستفوز جماعة اإلخوان 

املسلمني في اإلمارات



عىل أي حال، لإلمارات العربية املتحدة نظام جامد 

خاص بها، يختلف عن نظام اإلخوان املسلمني املثايل. 

وهي ترى أن اإلخوان املسلمني يشكلون تهديداً للوضع 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  القائم  التقليدي  السلطوي 

وشامل أفريقيا. وقد أقامت اإلمارات العربية املتحدة 

الفاعلة  السياسية  العنارص  عالقات متواصلة مع هذه 

املرصية  الحكومة  بينها  من  التي  العريب،  الربيع  بعد 

بقيادة عبد الفتاح السييس، والجيش السوداين، وخليفة 

حفرت الليبي.

وتتواصل أبو ظبي اآلن بشكل مستمر مع بشار األسد 

يف سورية، منذ أن استعادت العالقات الدبلوماسية يف 

ديسمرب 2018. وترى اإلمارات أن األسد هو حصن معاد 

للثورة ضد الحركات اإلسالمية والتغريات الدميقراطية. 

املتحدة  العربية  اإلمارات  النظر إىل حمالت  ينبغي 

أيًضا  أنها حمالت  املسلمني عىل  اإلخوان  عىل جامعة 

تدعو  التي  اإلقليمية  الثورات  ألن  الدميقراطية،  عىل 

البداية إىل ظهور  التي دفعت يف  إىل اإلصالحات هي 

هذا الفصيل. وطاملا أن لدى أبو ظبي هذا الخوف غري 

تخريب  سيتم  فحتامً  السيايس،  اإلسالم  من  العقالين 

التغيري الدميقراطي الحقيقي يف جميع أنحاء املنطقة.
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ينبغي النظر إلى حمالت اإلمارات العربية 

املتحدة على جماعة اإلخوان املسلمني 

ا على الديمقراطية 
ً

على أنها حمالت أيض

ألن الثورات اإلقليمية التي تدعو إلى 

اإلصالحات هي التي دفعت في البداية إلى 

ظهور هذا الفصيل
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اشتداد الصراع على السلطة الجيوسياسية 
لجزيرة سقطرى

سقطرى  جزيرة  عىل  للسيطرة  طموحاتها  اإلم��ارات  جددت  اليمن،  يف  القتال  احتدام  مع 

اإلسرتاتيجية، عىل الرغم من املقاومة املحلية ومعارضة النفوذ السعودي.

يف الوقت الذي تحوز فيه الحرب األهلية يف اليمن عىل اهتامم ضئيل إىل حد كبري رغم اشتداد 

أعامل العنف بني الحوثيني والقوات الحكومية منذ يناير، ظل االنفصاليون الذين تدعمهم اإلمارات 

يناضلون مع السلطات املحلية يف عروضهم املتكررة لالستيالء عىل سقطرى - وهي جزيرة الجزيرة 

اليمنية.

جوناثان فنتون هاريف

14 فرباير 2020

https://0i.is/TL9V

شجرة دم التنني املهددة باالنقراض )Dracaena cinnabari( موطنها األصيل جزيرة سقطرى 

تحصل عىل اسمها من النسغ األحمر الذي يشبه النزف عندما تقطع.

املصدر:
الكاتب:

التاريخ:

الرابط:



 يف الوقت الذي يرتكز اهتامم وسائل اإلعالم الضئيل 

عىل الحرب األهلية يف اليمن إىل حد كبري عىل اندالع 

منذ  الحكومية  والقوات  الحوثيني  بني  العنف  أعامل 

يناير املايض، ظل االنفصاليون الذين تدعمهم اإلمارات 

متكررة  محاوالت  يف  املحلية  السلطات  مع  يناضلون 

األرايض  يف  جزيرة  وهي   - سقطرى  عىل  لالستيالء 

اليمنية. 

سقطرى  يف  مشاركتها  بأن  االدعاء  من  الرغم  عىل 

مشاركة إنسانية فقط، فإن محاوالت اإلمارات الواضحة 

الجزيرة  عىل  والسيطرة  سقطرى  قيادة  ضد  لالنقالب 

جذبت مقاومة محلية متزايدة. 

اليمنية، عن أي مكان آخر  وتتميز جزيرة سقطرى 

التي تتضمن  الفريدة –  تقريبًا عىل األرض، بطبيعتها 

شجرة »دم التنني«، إىل جانب أكرث من 700 نوع آخر 

تراث  كموقع  معروفة  يجعلها  مام  بالجزيرة،  خاص 

عاملي لليونسكو. وتقع سقطرى عىل بعد حوايل 250 

باسم  وتعرف  لليمن،  الجنويب  الساحل  قبالة  مياًل 

جاالباجوس املحيط الهندي، ويسكن أرخبيلها الرئيس 

حوايل  50 ألف شخص فقط.

ومع ذلك، فإن موقع الجزيرة هو الذي جذب انتباه 

أسايس  كمكون  سقطرى  ترى  حيث  اإلم��ارات،  دولة 

إلمرباطوريتها الجيوسياسية املثالية.

تعزيز  إىل  الجزيرة  موانئ  يف  التحكم  وسيؤدي 

العربية  اإلم��ارات  لدولة  العاملية  البحرية  التجارة 

املوانئ  لتأمني  أيًضا  تسعى  كام  كبري،  بشكل  املتحدة 

ذلك،  األفريقي. وعالوة عىل  والقرن  اليمن  يف جنوب 

املتاخمة  سقطرى  يف  العسكرية  اإلمارات  قاعدة  فإن 

لوجودها يف رشق أفريقيا ستساعد يف تعزيز سيطرتها 

الذي مير عربه قدر  املندب،  األحمر وباب  البحر  عىل 

كبري من التجارة الدولية.

املستوى  منخفضة  رحالت  اإلم��ارات  دولة  وتدير 

وجوالت سياحية إىل جزيرة سقطرى منذ عام 2017، 

مام يشري إىل أنها تسعى إىل امتالك الجزيرة بالكامل.

حرب  يف  املختلفة  األطراف  دعم  من  الرغم  وعىل 

حاليًا  ظبي حسمتا  وأبو  الرياض  من  كل  فإن  اليمن، 

خالفاتهام الجيوسياسية عىل الرب الرئيس لليمن، وسعياً 

لتقاسم  معاهدة  يف  املفضلني  مرشحيهام  توحيد  إىل 

السلطة يف نوفمرب تسمى اتفاقية الرياض.

حول  بذكاء  يتصارعان  البلدان  زال  ما  ذلك،  ومع 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وأن  خاصة  سقطرى، 

أصبحت حازمة بشكل متزايد فيام يخص الجزيرة، ضد 

رغبات اململكة العربية السعودية.

فبعد التدخل يف اليمن يف مارس 2015 لدعم حكومة 

الحويث، سعت  التمرد  وهزمية  هادي  منصور  عبدربه 

اململكة العربية السعودية لدعم سيطرة الحكومة عىل 

سقطرى وتعزيز وجودها العسكري.

ونظرًا النعدام العنف أو التواجد الحويث يف   الجزيرة 

لذلك  العسكري،  للتدخل  ذريعة  أي  يرتك  ال  وهذا   –

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  لجأت 

العربية املتحدة إىل استخدام املساعدات كقوة ناعمة 

لتخلق  الجزيرة  والفيضانات  األعاصري  رضبت  عندما 

ظروفًا مناسبة لالستجابة اإلنسانية.

ويف يناير املايض، أعلنت اململكة العربية السعودية 

للتنمية  السعودي  بالربنامج  يسمى  ما  أنها من خالل 

العديد من مشاريع  وأطلقت  لليمن،  اإلعامر  وإعادة 

لتوفري  محاولة  يف  الجزيرة  يف  واألم���ن  التطوير 

املساعدات بعد إعصار ميكونو. ومن املفرتض أن تؤدي 

هذه املرشوعات إىل تحسني إمكانية الوصول إىل املياه، 

تطوير خدمات  الكهرباء، فضالً عن  إمدادات  وزيادة 

الرعاية الصحية والنقل.
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ً

تقع سقطرى على بعد حوالي 250 ميال

قبالة الساحل الجنوبي لليمن وتعرف باسم 

جاالباجوس املحيط الهندي ويسكن أرخبيلها 

الرئيس حوالي  50 ألف شخص فقط 



العربية  اإلم��ارات  دولة  تابعت   ،2012 عام  ومنذ 

املتحدة تنفيذ مشاريع تنموية يف سقطرى، عىل الرغم 

فيه  أصبحت  الذي  الوقت  يف  فعالً  انترشت  أنها  من 

السياسة الخارجية اإلقليمية لدولة اإلمارات أكرث حزماً، 

خاصة بعد تدخلها يف الرب الرئيس لليمن يف عام 2015. 

املساعدات  بينها  ومن  املساعدات،  استخدمت  وقد 

الغذائية وغريها من املساعدات اإلنسانية، كأداة للفوز 

برضا السكان املحليني، مع تقديم العالج لسكان جزيرة 

سقطرى يف املستشفيات اإلماراتية.

عسكري  توسع  فبعد 

مثري للجدل يف سقطرى يف 

الواضح  من   ،2018 مايو 

لتعزيز  أن هناك مخططاً 

فقد  االم���ارات.  سيطرة 

اإلماراتية  القوات  قامت 

مهبط  من  العامل  بطرد 

وفًقا  الجزيرة،  وميناء 

اإلندبندنت،  أوردت��ه  ملا 

عىل  سيطرتها  لتسهيل 

حركة  وتنظيم  الجزيرة 

وإىل  من  القادمة  املرور 

سقطرى.

الدولة  وزي��ر  وأج��اب 

اإلم�������ارايت ل��ل��ش��ؤون 

الخارجية، أنور قرقاش، أن 

»دور اإلمارات يف سقطرى 

مدعياً    إسرتاتيجياً«،  ليس 

مصالح  ل��ه��ا  ل��ي��س  أن 

جيوسياسية هناك.

يف  النزاع  عن  بعيدة  كانت  سقطرى  »ألن  وق��ال: 

نفعله  كنا  اإلبالغ عام  بعدم  قراًرا  اتخذنا  فقد  اليمن، 

»التواصل  لإلمارات  ينبغي  كان  أنه  مضيًفا  هناك«، 

بشكل أكرب«. 

تقليص  إىل  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  واضطرت 

وجودها جزئيًا بعد أن أدى توسعها يف مايو 2018 إىل 

السعودية  العربية  اململكة  دفع  مام  شديد،  احتجاج 

إىل التفاوض بشأن انسحاب إمارايت بسيط. ومع ذلك، 

حاولت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ ذلك الحني 

توسيع وجودها العسكري يف الجزيرة، حتى لو خرقت 

العربية  اإلمارات  لدولة  ينبغي  وكان  الرياض.  اتفاق 

اليمن بعد  املتحدة أن تقلل من مشاركتها يف جنوب 

الهدنة.

يف  الرياض،  اتفاق  من  فقط  واحد  أسبوع  وقبل 

الخامس من نوفمرب املايض، حارصت املليشيات املرتبطة 

باإلمارات حاكم سقطرى، ومنعت وصول الجمهور إىل 

البنك املركزي للجزيرة وقطعت الطرق الرئيسة، أثناء 

محارصة مقر إقامة املحافظ، وفًقا ملصادر محلية. ويف 

لوسائل  اليوم«  »انتفاضة  منفذو  رصح  املايض،  يناير 

إعالم املحلية بأن املليشيات سعت إىل إغالق محطات 

الوقود إلحداث أزمة. 

وتشري هذه التحركات إىل أن اإلمارات تسعى لعزل 

مهروز  رمزي  األصيل،  الحاكم  وتحويلهم ضد  اليمنيني 

- الناقد الرصيح ملحاوالت أبو ظبي لالحتالل - وجعل 

اإلماراتية  الوقود  صادرات  عىل  اعتامداً  أكرث  الجزيرة 

ونفوذها.

أعلن  الجزيرة،  يف  ممتلكاتها  زيادة  إىل  وباإلضافة 

أن  فرباير  أوائل  يف  سقطرى  السواحل  خفر  مسؤول 

اللواء مشاة البحري األول قد انشق وانضم إىل املجلس 

االنتقايل الجنويب، بعد أن وعد برواتب أعىل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. وقد طردت الحكومة اليمنية 

القادة العسكريني يف سقطرى بسبب تحويلهم والءهم 

إىل املجلس االنتقايل، وفقاً لبيان الجيش. 

مع توسع وجود أبو ظبي يف سقطرى، تتزايد املعارضة 

طموحات  يعوق  قد  الذي  األمر  لتورطها،  الشعبية 

اإلمارات العربية املتحدة عىل املدى الطويل. وتخوض 

دولة اإلمارات العربية املتحدة معركة شد وجذب مع 

املسؤولني والسكان املحليني.

ضد  احتجاجات  هناك  كانت  املايض،  أكتوبر  ففي 
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من شأن وجود قاعدة 

عسكرية إماراتية في 

سقطرى الى جانب 

وجودها في شرق أفريقيا 

أن يساعد في تعزيز 

سيطرتها على البحر األحمر 

وباب املندب 

بعد توسع عسكري مثير 

للجدل بسقطرى في مايو 

2018م من الواضح أن 

هناك مخططًا لتعزيز 

سيطرة اإلمارات 



عن  اآلالف  عرب  حيث  املتحدة،  العربية  اإلم��ارات 

املظاهرات  استمرت  وقد  البالد؛  متزيق  من  إحباطهم 

حتى شهر نوفمرب. 

مرة  اإلم��ارات  سقطرى  حاكم  اتهم  فرباير،   4 ويف 

أخرى بدعم مترد يف الجزيرة. وقد ال تسرتعي املزيد من 

تقيد  قد  بل  أبو ظبي،  نفوذ  إىل  االنتباه  االحتجاجات 

وقت  يف  محلية  أمنية  مصادر  زعمت  وقد  أهدافها. 

بنيت بشكل غري  التي  اإلماراتية،  املمتلكات  أن  سابق 

قانوين، قد تم االستيالء عليها

املركزية  اليمنية  الحكومة  أدانت  لذلك،  وباإلضافة 

ودعا  الجزيرة.  الحتالل  املستمرة  اإلمارات  محاوالت 

يونيو  يف  جميل،  الغني  عبد  صنعاء،  العاصمة  أمني 

املايض، حكومة هادي إىل اتخاذ املزيد من اإلجراءات 

بأنها  إياها  واصفاً  البالد،  يف  اإلم��ارات  أنشطة  ضد 

»احتالل كامل«.

وهادي نفسه انتقد أبو ظبي باعتبارها »قوة احتالل« 

ألعاملها يف أماكن أخرى. 

وقد تعوق اململكة العربية السعودية تنفيذ أهداف 

أن  من  الرغم  عىل  ما  حد  إىل  االستفزازية  حليفتها 

اتفاقية الرياض  تدعو إىل حل وسط هادئ، بدالً من 

املواجهة، ال سيام بسبب تحالفها الحيوي مع اإلمارات 

العربية املتحدة.

داخل  املستمرة  الفوىض  فإن  نفسه،  الوقت  ويف 

اليمن، وخاصة بعد االشتباكات بني الحكومة والقوات 

من  املزيد  ظبي  أبو  متنح  أن  ميكن  يناير،  يف  الحوثية 

الدخان والحرية ملتابعة طموحاتها الخبيثة يف سقطرى.
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مع توسع وجود أبو ظبي في سقطرى تتزايد 

املعارضة الشعبية لتورطها األمر الذي قد 

يعوق طموحات اإلمارات العربية املتحدة على 

املدى الطويل
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امتلك عملك.. وال تدعه يمتلكك

لتشغيل مؤسسة ناجحة هناك العديد من اإلسرتاتيجيات املؤكدة. ولكن ماذا لو كان عملك هو 

الذي يديرك، ال أنت الذي تديره؟ 

سكوت مكولوتش يناقش ذلك.

  »امتلك عملك، وال تدعه ميتلكك« هذه عبارة قوية. 

ماذا تعني هذه العبارة؟ أصحاب األعامل يجيبون بطرح سؤال أو أسئلة.

هذه واحدة: إذا قررت االبتعاد مؤقتاً عن أعامل عائلية تديرها ملدة أسبوع أو شهر، فام الذي 

ميكن أن يحدث؟ 

هل ستزدهر تلك األعامل أم ستعاين من الفشل الذي قد يكون فشالً فادحاً؟

https://bit.ly/2Tb3BxZ الرابط:املصدر:

أمضوا  كيف  األع��امل  أصحاب  من  العديد  يروي 

سنوات يف تعلم كيف يبتعدون قليالً ويرتكون أعاملهم 

تدار بدونهم. 

ما الوصفة الرسية، إذن؟

يقول ريتشارد فريتيج، الرئيس التنفيذي لثالث رشكات 

واملدير السابق لصندوق وصلت قيمته إىل 4 مليارات 

دوالر: »ليك تعمل رشكتك بدونك ومن أجلك، عليك أن 

تجعل نفسك زائداً عن الحاجة قابالً لالستبدال«.

التفكري  فريتج  يقرتح  األهداف،  هذه  إىل  وللوصول 

بعمق يف شيئني: ماذا تريد أن تفعل؟ وما اليشء الذي 

فقط  نفسك  تلزم  أن  يقرتح  ثم  فيه؟  وتتميز  تتفرد 

بهذين األمرين.

إدارة  لدعم  مرنة  تحتية  بنية  تنشئ  أن  وعليك 

العمليات اليومية ألعاملك. وقد احتضن فريتج االبتكار 

والتكنولوجيا، وقام بحشد العامل للقيام بالعمل الذي 

ال يستطيع القيام به والذي لن يقوم به بشكل فعال. 
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 يتم تعيني املوظفني لعمل ما، ومن ثم تركهم يؤدون 

وظائفهم دون تدخل، كام يقول الخرباء املطلعون عىل 

نقاط التفويض الدقيقة. 

اإلدارة  )وليست  الفريق  أعضاء  متكني  تم  ما  فإذا 

املصغرة(، فإنهم يصبحون ملهمني ومنتجني، كام يقول 

مات شوب، وهو رجل أعامل صعد يف عامل األعامل من 

دهانات  أعامل  ليؤسس  دوالر  ألف   172 بقيمة  دين 

منزلية تبلغ قيمتها اآلن ماليني الدوالرات.

ويضيف شوب: »ملعرفة طريقة عمل الرشكة بدونك 

ال توجد طريقة أفضل من تركها ثم تقوم بتقييم املكان 

يف  وتستمر  واالختناقات  املشكالت  فيه  نشأت  الذي 

طرح األسئلة التي مل تتم اإلجابة عنها. هذه االختناقات 

ستبني لك كيف ميكن وكيف يجب أن متّكن فريقك«. 

ال توجد طريقة أفضل ملعرفة طريقة عمل الرشكة 

بدونك من تركها. 

وال  عملك  »أدر  كتاب  مؤلف  ماثايل،  كيل  وللسيد 

الرشكات  النصائح ألصحاب  بعض  يديرك«  تدع عملك 

العائلية من أجل توسيع أعاملهم بدون أن يعملوا 100 

ساعة يف األسبوع.

تبدأ  والقيادة.  لالتجاه  بالنسبة  واحد  الكتلة  مركز 

أن  تريدها  وكيف  قيمك  »ما  عن:  بإجابتك  القيادة 

تظهر يف طريقة عملك وتفاعلك مع اآلخرين؟«

 ماثايل الذي حول رشكة )المس-Iams( إىل عمالق 

إنتاج أغذية الحيوانات األليفة وباعها مببلغ 2.3 مليار 

دوالر، يؤكد الثقافة ويقدم السيد بن Ben، الذي يسأل 

اليشء  »ما  سؤالني:  املستويات  جميع  من  املوظفني 

الذي نجيده؟ ما اليشء الذي ال نجيده؟«. 

تعلم ماثايل املزيد من اإلجابات عن السؤال الثاين. 

لتحسني  طرق  لتطوير  املوظفني  بن  السيد  وتحدى 

النتيجة؟  كانت  فامذا  الرشكة.  مستوى  العمليات عىل 

من  ماثايل  مكن  مام  واإلنتاجية،  االبتكار  من  مزيد 

الرتاجع والرتكيز عىل العمل ذي القيمة األعىل. 

أصبحوا  الذين  العائلية  الرشكات  ماليك  عىل  يجب 

مديرين محرتفني السامح لفرقهم بأداء مهامهم الثقيلة 

- الوظائف التي تم توظيفهم من أجل لقيام بها - وبناء 

املستقبل.

يقول ماثايل يف كتابه: »عليك أن ترتكها بدالً من أن 

تتشبث بها بإحكام«.

الفشل  دع  النحو؟  هذا  عىل  األمور  سارت     وإذا 

يحدث، كام يقول خرباء الرشكات العائلية. يتذكر شوب 

أنه عندما ترك فريق قيادته يدير األمور بشكل مستقل، 

الحظ أنهم قاموا بأشياء مل تخطر له. 

ويف بعض األحيان وجدوا طرقًا أفضل أدت إىل نتائج 

صغرية،  إخفاقات  تحدث  كانت  وعندما  فعالية.  أكرث 

كان يتدخل.

»لقد تعلمت اعتناق الفشل كفرصة لتدريب وقيادة 

فريقي«.



استشارات إدارية

41

1. تقييم السوق

تلبية  يتم  وكيف  السوق  احتياجات  عىل  تعرف 

الرئيسون؟  الالعبون  هم  من  اليوم.  االحتياجات  هذه 

الحالية؟  األسعار  ما  املتاحة؟  والخدمات  املنتجات  ما 

إذا كنت ستطلق منتًجا أو خدمة جديدة، فقم بإجراء 

السوق  حجم  لتقييم  السوق  عىل  األبحاث  بعض 

واحتامل النجاح. ومبعنى آخر، تأكد من أنك تعرف كل 

ما تستطيع أن تعرفه عن العمالء املستقبليني لرشكتك. 

2. ضع خطة للعمل

تأكد من أن لديك خطة للعمل توضح إسرتاتيجيتك 

6 نصائح ذكية للبدء في إدارة عمل 
من المفيد وضع هذه االعتبارات الستة 

في الذهن عند بدء عمل تجاري جديد
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خطة  تتضمن  أن  ويجب  بتنفيذها.  ستقوم  وكيف 

عملك ملخًصا تنفيذيًا وتقييام للسوق ووصًفا لتفاصيل 

املنتج / الخدمة وتفاصيل املبيعات والتسويق والتحليل 

التنافيس وتفاصيل العمليات / التصنيع وتنظيم الرشكة 

والتوقعات  امل��ال  ورأس  واملالية  البرشية  وامل��وارد 

وملخص للمخاطر واالستثامرات و مصادر للمعلومات 

عملك  خطة  تكون  أن  يجب  الصلة.  ذات  والبحوث 

كاملة وواضحة. ال أن تكون بالرضورة طويلة، بل يجب 

يف  املهمة  الزوايا  جميع  تعالج  وأن  شاملة  تكون  أن 

عملك. 

3. فريق العمل

أحط نفسك باألشخاص املناسبني عن طريق اختيار 

سيضم  الذي  الفريق  املناسب.  العمل  فريق  أعضاء 

يتم  فالنتائج  إلخ.  واملستشارين،  واملوظفني  الرشكاء 

الفريق  جودة  ومدى  »أشخاص«.  خالل  من  تحقيقها 

وكيفية قيادة الفريق وإدارته هام مفتاح نجاح عملك 

الجديد.

4. موارد رأس املال

تأكد من أن لديك التمويل الكايف للعمل. سواء كان 

مصدر رأس املال هي أموالك أو أمواالً مقرتضة )عادًة 

تكون خليطاً بينهام(، فأنت بحاجة إىل رسملة املرشوع 

الجديد بشكل كاٍف. 

5. األساسيات

لعملك  القانوين  الشكل  مثل  األساسيات  تتجاهل  ال 

املساهمني  اتفاقية  أو  رشكة(  أو  رشاكة  أو  )ملكية 

التأليف والنرش وتسجيالت  االخرتاع وحقوق  وبراءات 

إىل  وما  املحلية  واللوائح  عملك  اسم  وحامية  األعامل 

اختيار  ذلك  بتضمني  أيًضا  وقم  االقتضاء.  ذلك حسب 

بدء  عند  إلرشادك  أعامل  ومستشار  ومحاسب  محام 

عملك.

6. القضايا الشخصية والتقييم الذايت

قبل  من  األخ��رية  النقطة  هذه  ذكر  يتم  ما  ن��ادراً 

يلزم  ما  لديك  رأيي. هل  لكنها مهمة جًدا يف  الخرباء، 

أثناء  صعبة  أوقات  هناك  ستكون  عملك؟  لتشغيل 

الرشوع يف مرشوعك الجديد. ال يوجد ضامن للشيكات 

ولها  النقدي.  التدفق  يف  والهبوط  واالرتفاع  املدفوعة 

هذه  أن  ومع  صغرية.  رشكة  بدأت  إذا  قصوى  أولوية 

اإلجابة  وأفضل  للغاية.  مهمة  فهي  قضايا »شخصية«، 

عىل   BDC موقع  ويحتوي  مقدما.  األسئلة  هذه  عن 

عملية  حول  عامة  نظرة  يوفر  التشغيل  لبدء  دليل 

البدء من األلف إىل الياء مبا يف ذلك روابط إىل األدوات 

مفيدة. مصدر  تجدها  قد  التي  اإلنرتنت  عرب  واملواقع 

جيد آخر هو أن تسأل اثنني أو ثالثة من رجال األعامل 

الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين ميكنهم تبادل 

خرباتهم معك. 


