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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.

 العدد الحادي عرش ديسمرب 2020م
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ـــز متخصـــص يقـــدم االستشـــارات يف مجـــال اســـرتاتيجيات  مرك
إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة يف نطـــاق منطقـــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



األفق  مجلة  من  عرش  الحادي  العدد  صــدور  يتزامن 

العديد من  للعامل  الذي حمل  االسرتاتيجي مع نهاية 2020، 

املفاجآت، لعل أبرزها جائحة كورونا التي اسفرت تداعياتها 

عن خسائر كبرية عىل كافة املستويات يف جميع دول العامل، 

ويف هذا العدد نسلط الضوء عىل بعض ما تركه 2020، وما 

يحمله 2021 ولعل أهم حدث تتطلع له املنطقة هو القمة 

الخليجية املرتقبة مطلع العام الجديد يف ظل ترصيحات من 

هذا  ويف  الخليجية  املصالحة  قرب  عن  تتحدث  وهناك  هنا 

العدد نسلط الضوء عىل املوضوعات التالية:

توقعات 2021 في 
االقتصاد والسياسة.. 
إلى أين يتجه العالم؟

العام  بشأن  توقعاته  عام  كل  سرتاتفور  موقع  يصدر 

الجديد يف الكثري من املجاالت لعل أبرزها الشأن االقتصادي 

»سرتاتفور«  مركز  نرش  وقد  العامل  مستوى  عىل  والسيايس 

للدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية »توقعات 2021« وهو موجز 

الرتكيز  عىل  تهيمن  أن  املتوقع  السمة  السنوية.  لتوقعاته 

املحاولة  التحليل، هي:  بحسب  املقبل،  العام  العاملي خالل 

كوفيد19-.  جائحة  مستنقع  من  للخروج  التعقيد  شديدة 

املتحدة  الواليات  قيادة  سيتوىل  التعايف،  هذا  مع  بالتوازي 

عىل  األمريكية  القيادة  زمام  الستعادة  يسعى  جديد  رئيٌس 

الساحة العاملية. 

ومنها  املرتقبة  العاملية  االتجاهات  أبرز  التقرير  ويضم 

وعودة  العاملي،  االقتصادي  االنتعاش  بدء  املثال  سبيل  عىل 

واستمرار  التعددية  عامل  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 

املوقف األمرييك املتشدد تجاه الصني. للمزيد من التوقعات 

والتفاصيل طالع التقرير ص 21.

األزمة الخليجية يلوح في 
األفق.. لكن هل يمكن 

أن يستمر؟
نرش معهد دول الخليج يف واشنطن تقريرا للكاتب حسني 

حيث  الخليجية  األزمة  لحل  التوصل  احتامالت  عن  ابيش 

فُرضت  التي  لقطر  النطاق  الواسعة  املقاطعة  الكاتب  يرى 

التي  اإلرهاب«  ملكافحة  »الرباعية  قبل  من  يونيو 2017  يف 

وصفت نفسها بنفسها والتي تضم اململكة العربية السعودية 

أخريًا  أصبحت  والبحرين ومرص،  املتحدة  العربية  واإلمارات 

عىل وشك التوصل إىل قرار واسع النطاق.

لكنه يرى أن الخالفات مع قطر كانت بشأن دور اإلسالم 

الرتيك  االرتباط  وإعــادة  اإلسالمية،  والجامعات  السيايس، 

الملخص التنفيذي للعدد 
الحادي عشر ديسمبر 2020
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الناشئة مع العامل العريب وهذه الخالفات لن يتم حلها بشكل 

شبه مؤكد، فمن املرجح أن تستمر خطوط الصدع األساسية 

دبلوماسية  أعقاب  يف  فعلوا  كام  املقاطعة،  إىل  أدت  التي 

ص  املوضوع  طالع  التفاصيل  من  للمزيد  املواجهة.  سابقة. 

.35

ماذا يعني انقسام 
البرلمان بالنسبة 

للمستقبل المالي 
للكويت؟

للمشهد  سياسيا  تحليال  األمرييك  »سرتاتفور«  موقع  نرش 

الكويت  يف  الربملانية  االنتخابات  الكويت عقب  يف  السيايس 

اهتامم  تركيز  الجديد  الكويتي  الربملان  يركز  أن  متوقعا 

اإلصالحات  من  بدالً  الفساد  مكافحة  جهود  عىل  الحكومة 

املالية التي يريدها األمري الجديد، مام ميهد الطريق لضغوط 

اقتصادية عىل املدى القريب والبعيد. 

للبدالت  الكويت  ويرى أن توجه نحو %70 من ميزانية 

عجز  يعكس  العام.  القطاع  ــب  وروات واملزايا  واإلعانات 

امليزانية املتنامي وعدم قدرة الحكومة عىل دفع تكلفة هذه 

لتغطيتها.  لالقرتاض  االتجاه  أو  اإليرادات  زيادة  دون  البنود 

استخدام  من  الكويت  املقرتح  العام  الدين  قانون  وسيمكن 

وصوله  املتوقع  امليزانية  عجز  بعض  لسد  الخارجي  الدين 

التفاصيل  من  للمزيد   .2021/2020 يف  دوالر  مليار   49 إىل 

حول مسارات املشهد بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف 

الكويت طالع املوضوع ص 38.

جورج فريدمان.. التطبيع 
مع إسرائيل يعيد تعريف 

الشرق األوسط
نرش موقع » جيبوليتكال فيوترشز« مقاال للكاتب األمرييك 

فريدمان حول جوهر  االسرتاتيجي جورج  التحليل  األبرز يف 

وتداعيات التطبيع مع إرسائيل عىل الرشق األوسط وهو مقال 

جدير باملطالعة الفاحصة ملا يحتويه من توقعات واسترشاف 

ما  أن  فريدمان  يرى  حيث  املنطقة  يف  التطبيع  لتداعيات 
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فعلته قرارات التطبيع األخرية هو توسيع نطاق الظروف التي 

اإلدانة  إيران دون مواجهة  ميكن إلرسائيل مبوجبها مهاجمة 

يف العامل العريب بل بالعكس سيكون ذلك التحرك العسكري 

اإلرسائييل ضمن تحالف عريب.

لها  تتعرض  التي  االستقرار  عدم  مخاطر  أن  يرى  لكنه 

األنظمة العربية من املشاركة يف الهيكل الجيوسيايس الناشئ 

ما  فإن  لذلك  كثرية،  أشياء  تسوء  وقد  للغاية  كبرية  ستكون 

يحدث هو إعادة تعريف عميقة للرشق األوسط. للمزيد من 

التفاصيل طالع املوضوع ص 43.

ما نسيه ماكرون في 
قانون »االنفصالية 

اإلسالمية«
جون  للصحايف  مقاال  األمريكية  »بوليتكو«  مجلة  نرشت 

الفرنيس،  الرئيس  ينفذها  مل  التي  الوعود  حول  ليشفيلد 

يرى  االجتامعي. حيث  التهميش  ملعالجة  ماكرون،  إميانويل 

املرة  يف  صحيح  نحو  عىل  األمر  أدرك  ماكرون  أن  الكاتب 

ما  بقانون جديد ضد  املايض  الشهر  ألقاه  األوىل، يف خطاٍب 

وجود  من  بد  ال  إنه  وقال  اإلسالمية«،  بـ»االنفصالية  أسامه 

يف  والدميقراطية  العلامنية  القيم  عن  للدفاع  أقوى  قوانني 

5 ماليني مسلم يف  املتطرف من فصل  اإلسالم  ومنع  فرنسا، 

فرنسا عن بقية البالد. لكنه مل ينفذ وعوده بهذا الصدد وأن 

مرشوع قانون ماكرون املوعود بشأن »االنفصالية« أثار جداًل 

واسًعا عىل وسائل التواصل االجتامعي، والذي يستند إىل حد 

يُعيد  أن  ماكرون  الكاتب  وينصح  متعمد.  تحريف  إىل  كبري 

ل ما وعد به مسلمي فرنسا  قراءة خطابه، وإذا ما نيَس أو أجَّ

ى، فسوف يرتكب خطأً فادًحا. للمزيد من  إىل أجل غري ُمسمَّ

التفاصيل طالع املقال ص 45.

مخاطر خيبة أمل اللقاح
جوش  للكاتبني  تحقيقا  أفــريز«  »فورين  مجلة  نرشت 

الذي  اللقاح  أمل  خيبة  مخاطر  عن  كيتس  وجني  ميشود 

ينتظره العامل بفارغ الصرب لكبح جامح وباء كورونا فقد أصبح 

من شبه املؤكد اآلن أن العديد من اللقاحات الفعالة ستتوفر 

يف غضون األشهر القليلة املقبلة.

توفري  بشأن  التحديات  بعض  عن  الكاتبان  ويتحدث 

فقد  املطلوبة  بالكميات  الوفاء  معضلة  مثل  اللقاحات 

شحنات  أول  حجز  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  استطاعت 

ثنائية مبارشة مع رشكات  اللقاحات من خالل صفقات  من 

الجزء  التهام  إىل  الطلبات  بهذه  الوفاء  وسيؤدي  األدويــة. 

األشهر  خالل  للقاحات  العاملية  اإلنتاجية  الطاقة  من  األكرب 

الـ 12 املقبلة ورمبا لفرتة أطول. للمزيد من التفاصيل طالع 

املوضوع ص 70.
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يف العارش من ديسمرب 2020، جرى اتفاق تطبيع العالقة 

بني اململكة املغربية و«إرسائيل«، بوساطة ورعاية أمريكية؛ 

بعد مرص  »إرسائيل«  مع  تطبِّع  عربية  دولة  سادس  لتصبح 

والبحرين   ،)2020( واإلمارات   ،)1994( واألردن    ،)1979(

واحدة  سنة  يف  أنه  يعني  مام  )2020(؛  والسودان   ،)2020(

يف  املغرب  حجة  وكانت  »إرسائيل«،  مع  دول  أربع  طبَّعت 

مهمة؛  سياسية  جولة  االتفاق  من  كسب  أنه  التطبيع  هذا 

 266( املغربية  الصحراء  بأن  املتحدة  الواليات  اعرتاف  وهي 

ألف كيلومرت مربع( تابعة للمملكة املغربية وليست جغرافيا 

أو  الصحراء  )شعب  أخــرى  أطــراف  تدعيها  كام  مستقلة 

الجزائر(.

وبعيداً عن ردود الفعل وأسباب هذا التطبيع، أريد الرتكيز 

العربية  املنطقة  يف  الحدود  أن خالفات  املقال عىل  هذا  يف 

واملصطنعة بعد سقوط الخالفة العثامنية واتفاقية »سايكس 

بيكو« عام 1916 التي عمقت تلك الخالفات وزادتها حدة، 

لتتحول  العربية؛  البلدان  من  املستعمر  مع خروج  خصوصاً 

من  العربية  الجغرافيا  حررت  التي  الوطني  التحرر  حروب 

العربية  والــدول  املاملك  بني  حدود  حروب  إىل  املستعمر 

العريب  واإلنسان  الجغرافيا  كلف  مستقر  غري  أزيل  رصاع  يف 

الخسائر املادية والبرشية التي فاقت ما أحدثه االستعامر من 

خسائر يف األرواح والبرش، ونرش التخلف والفقر واالحرتاب، 

ومكَّن من تفتيت الوحدة العربية واالجتامعية والثقافية.

أشهر النزاعات الحدودية بني الدول العربية:

)1( مرص والسودان:

مرص  بني  حــدودي  نزاع  منطقة  حاليب  منطقة  تعترب 

األحمر،  للبحر  األفريقي  الطرف  عىل  تقع  وهي  والسودان، 

كربى؛ هي  بلدات  ثالث  وبها  كم2،   20,580 مساحتها  تبلغ 

بحكم  املنطقة تتبع مرص إدارياً  حاليب وأبو رماد وشالتني، 

لحكومة  اإلدارية  املنطقة  أحياناً  عليها  الواقع، ويطلق  األمر 

دولة السودان.

عام  منذ  إداريــاً  املرصي  للسودان  تابعة  املنطقة  ظلت 

1902، ولكن النزاع ظهر إىل السطح مرة أخرى يف عام 1992 

حقوق  السودان  حكومة  إعطاء  عىل  مرص  اعرتضت  عندما 

ملثلث حاليب لرشكة  املقابلة  املياه  البرتول يف  التنقيب عن 

كندية.

)2( السودان وجنوب السودان:

الطرفني،  بني  النزاع  مناطق  أشهر  »أبيي«  منطقة  تعد 

وهي منطقة سودانية حصلت عىل وضع خاص ضمن اتفاقية 

السالم الشامل بني حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير 

السودان، كانت تابعة لوالية غرب كردفان التي تم حلها بعد 

عالم العرب..

نزاعات الحدود 
ت الوجود

ُّ
وتفت

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر

9 العدد احلادي عر ديسمر 2020



توقيع اتفاق السالم.

)3( املغرب وجبهة البوليساريو:

الصحراء الغربية مساحتها 266,000 كم2 تقع شامل غرب 

الجنوب  من  وموريتانيا  الرشق  من  الجزائر  تحّدها  أفريقيا، 

واملغرب من الشامل.

 1973 سنة  جزائري  بدعم  البوليساريو  جبهة  تأسست 

السيادة  لرتفض  الصحراء  من  للجالء  إسبانيا  استعداد  أثناء 

املغربية عىل الصحراء وتعلن الجمهورية العربية الصحراوية 

الدميقراطية املعلنة من طرف واحد.

وتدعم العديد من دول العامل كفرنسا والواليات املتحدة 

األمريكية وإسبانيا وجامعة الدول العربية باستثناء الجزائر، 

والعديد من دول أفريقيا والعامل؛ سيادة املغرب عىل الصحراء 

الغربية.

)4( املغرب والجزائر:

حرب الرمال رصاع مسلح نشب بني املغرب والجزائر يف 

أكتوبر 1963، بعد عام تقريباً من استقالل الجزائر، وتوقفت 

يف 5 نوفمرب من نفس العام، حيث قامت الوحدة األفريقية 

بإرساء اتفاقية لوقف نهايئ إلطالق النار يف 20 فرباير 1964.

عام  منه  فرنسا  اقتطعتها  التي  باألرايض  املغرب  طالب 

خارطة  إىل  مستنداً  الجزائر،  ملستعمرتها  وضمتها   1952

املغرب الكبري التي نرشها عالل الفايس يف 7 يوليو 1956.

مخلفات  من  أنها  عىل  األرايض  لتلك  الجزائر  تنظر 

التي  بالحدود  املساس  بعدم  وطالبت  الفرنيس،  االستعامر 

»باندونق«  مؤمتر  إىل  باالستناد  األجنبي  االستعامر  رسمها 

املنعقد يف عام 1956.

)5( السعودية واليمن:

واليمن  السعودية  بني  املدى  الطويل  الحدودي  الخالف 

 ،1926 عام  للجدل  املثرية  مكة  اتفاقية  اىل  إرجاعه  ميكن 

حيث أصبحت املنطقة التي كانت يف الجنوب الغريب اإلمارة 

اإلدريسية، التي طالب اليمن بها طويالً، تحت سيادة الدولة 

الناشئة حديثاً وهي اململكة العربية السعودية.

السابقة،  اإلدرييس  منطقة  سيادة  حول  الالحق  الخالف 

حرب  إىل  وقــاد  ونجران،  وجيزان،  عسري،  مناطق  يخص 

 1934 مايو  يف  انتهت  مينية  سعودية  محدودة  حدودية 

باتفاقية الطائف.

وجيزان  عسري  عىل  السعودية  بسيادة  اليمن  اعــرتف 

ونجران، والخط الحدودي تّم تعريفه عىل أنه »نهايئ ودائم« 

يف عام 2000 بتوقيع عيل عبدالله صالح، إال أن اليمنيني ما 

زالوا يطالبون بأحقيتهم يف تلك املناطق إىل اآلن.

)6( النزاع الكويتي العراقي:

يتنازع العراق والكويت عىل منطقة خور عبدالله الواقعة 

الفاو  جزيرة  وشبه  الكويتيتني  ووربة  بوبيان  جزيريت  بني 

العراقية.

وما زال موضوع السيادة عىل هذا املمر املايئ مثار جدل 

العراقي  الربملان  الجدل يف  أثري  فرتة  وقبل  الدولتني،  كبري يف 

مجلس  تصويت  إنه  قالوا:  ما  عراقيون  نواب  انتقد  عندما 

الوزراء ملنح السيادة عىل خور عبد الله للكويت.

)7( النزاع الليبي التونيس:

فجرت منطقة الجرف القاري الحدودية بني ليبيا وتونس 

نزاعاً معقداً، لكن من دون الوصول إىل الرصاع املسلح، ومع 

نهاية  الدولية  العدل  محكمة  إىل  تونس  لجأت  فقد  ذلك 

عىل  السيادة  يف  البت  أجل  من  املايض  القرن  سبعينيات 

املنطقة التي تحتوي عىل آبار نفطية.

واتفق البلدان عام 1988 عىل إنشاء رشكة للنفط مشرتكة 

بينهام لتقاسم خريات املنطقة.

)8( الخالف الجزائري التونيس:

نشب خالف بني تونس والجزائر حول تبعية النقطة )233( 

الحدودية بني البلدين. وطالبت تونس باملنطقة بعد استقالل 

الدولتني عن املستعمر الفرنيس عىل اعتبار أنها كانت جزءاً 

من األرايض التونسية قبل االستعامر، لكن الجزائريني متسكوا 

بالنقطة الحدودية.

وبعد سنوات من الخالف، انتهى األمر بإقرار تونس بأن 

بشكل  املنطقة  استغالل  مع  لكن  جزائرية،   )233( النقطة 

مشرتك من الطرفني.
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)9( الخالف القطري السعودي:

والرياض  الدوحة  بني  الحدود  لرتسيم  اتفاق  وجود  رغم 

الحدودية ظلت  الخالفات  فإن  املايض،  القرن  منذ ستينيات 

قامئة بني البلدين إىل حني التوقيع عىل اتفاق عام 2001.

إىل  الخليجيتني  الدولتني  بني  الحدودية  الخالفات  وأدت 

الخفوس خلَّف قتيلني من  نار عام 1992 يف منطقة  إطالق 

الجانب القطري وقتيالً سعودياً واحداً.

)10( السعودية والعراق:

منطقة  خلق  عىل   1922 لسنة  العقري  معاهدة  نصت 

بني  املنطقة  تقسيم  تم  والسعودية،  العراق  بني  محايدة 

الدولتني عام 1975، لكن مع اندالع حرب الخليج عام 1991، 

االتفاقيات  إلغاء جميع  العراقي صدام حسني  الرئيس  أعلن 

السعودية،  ردت   ،1968 عام  بعد  السعودية  مع  املوقعة 

اتفاقياتها  وتسجيل  املتحدة  األمم  إىل  بالتوجه  املقابل،  يف 

الحدودية مع العراق.

)11( قطر والبحرين:

مل تتم تسوية الخالفات الحدودية بني قطر والبحرين إال 

عن طريق محكمة العدل الدولية، وكان الخالف بينهام أطول 

 2001 عام  أصدرت  التي  الهاي  محكمة  فيها  تنظر  قضية 

حكامً ملزماً؛ منحت البحرين السيادة عىل جزر حوار وجزيرة 

جزر  عىل  السيادة  قطر  منحت  املقابل  ويف  جرادة،  قطعة 

جنان وحداد جنان ومدينة الزبارة وجزيرة فشت الديبل.

)13( السعودية والكويت:

كانت الكويت هي األخرى طرفاً يف معاهدة العقري، وجرى 

االتفاق عىل خلق منطقة محايدة بينها وبني السعودية، تم 

تقسيم السيادة عليها بالتساوي عام 1965، مع الحفاظ عىل 

االستغالل املشرتك للموارد الطبيعية؛ يتسبب هذا االستغالل 

يف أزمات متكررة بني البلدين، أدى بعضها إىل توقيف إنتاج 

النفط يف الحقول املشرتكة عام 2015، يف املقابل، مل تتوصل 

الدرة  تسوية بخصوص حقول  إىل  بعد  والكويت  السعودية 

البحرية.

)14( السعودية واإلمارات:

عىل  الربميي  واحة  حول  الدولتني  بني  الخالفات  تركزت 

مبوجب  السعودية  اعرتفت  العامنية،  اإلماراتية  الحدود 

اتفاقية جدة عام 1974 بسيادة اإلمارات عىل جزء من واحة 

الربميي )ست قرى(، مقابل الحصول عىل رشيط ساحيل بطول 

العديد(، وقرابة 80%  الحدود مع قطر )خور  25 كلم عىل 

من إنتاج برئ الشيبة النفطي، حالياً، تعترب اإلمارات االتفاقية 

مجحفة وتطالب بتعديلها.

)15( السعودية وعان:

من  قرى  ثالث  عىل  بالسيادة  لعامن  السعودية  اعرتفت 

واحة الربميي عام 1974، لكن الخالف حول الحدود يف صحراء 

الربع الخايل ظل قامئاً حتى عام 1990، تاريخ ترسيم الحدود.

)16( السعودية والبحرين:

ال توجد حدود برية بني السعودية والبحرين، لكن نزاعاً 

حول الحدود البحرية اندلع بينهام، خاصة يف املنطقة املائية 

بالنفط،  غنية  وهي  سعفة«،  أبو  »فيشت  املسامة  الضحلة 

التي   ،1958 عام  الرياض  اتفاقية  توقيع  بعد  الخالف  ُحل 

أن  عىل  النفطي،  الحقل  عىل  السعودية  سيادة  عىل  نصت 

متنح البحرين نصف اإليرادات الصافية املمنوحة للسعودية.

)17( ُعان واليمن:

حل البلدان خالفاتهام الحدودية الطويلة عام 1992 عرب 

اتفاقية تم توقيعها يف العاصمة اليمنية صنعاء. ومتتد الحدود 

بني البلدين عىل 288 كلم، تم الفصل بينها بخط ينطلق من 

نقطة انطالق الحدود اليمنية السعودية العامنية يف صحراء 

الربع الخايل ويتجه بشكل مستقيم نحو البحر.

أسباب الخالفات الحدودية بني الدول العربية:

أزمات  بينها  العربية فيام  الدول  لسنوات طويلة، تعيش 

ميكن  األطــراف،  مناطق  عىل  نزاع  الحدود،  ترسيم  بسبب 

تلخيص األسباب التي أدت إىل النزاع حول الحدود يف العامل 

العريب عىل النحو التايل:

1( االستعار الغريب واإلجهاز عىل الدولة العثانية:

االستعامر هو السبب الرئيس يف أزمة ترسيم الحدود بني 

الدول العربية، يف ظل تضارب مواقفه من ترسيم حدودها، 
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وإقرار حدود الدول ثم الرتاجع عنها وتغيريها وتعديلها، ما 

أدى إىل نشوب نزاعات.

لحدود  االستعامر  قوى  من  املختلفة  التقسيامت  أدت 

حدوداً  تتضمن  التي  الخرائط  تضارب  إىل  العربية  البلدان 

مختلفة لألقطار العربية؛ األمر الذي يؤدي إىل تأجيج الرصاع 

الحدود  حول  الرصاعات  جميع  ففي  التامس،  مناطق  حول 

ميتلك كل طرف وثائق وخرائط أقرت يف حقب زمنية مختلفة 

كل  متسك  بسبب  لحل،  الوصول  وتصعب  األزمة  من  تزيد 

)طنب  اإلماراتية  الجزر  ذلك  ومثال  نظره،  بوجهة  طرف 

الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس( التي تسيطر عليها إيران، 

وكال الطرفني لديه وثائق وخرائط بأن الجزر الثالث جزء من 

أراضيه.

2( اكتشاف النفط ورصاع املوارد:

أدى اكتشاف النفط يف منطقة الخليج العريب إىل نزاع بني 

دول املنطقة املحيطة حول الحدود، بعد أن كان األمر أكرث 

تسكن  التي  والعشائر  القبيل  للنظام  طبقاً  ويتحدد  مرونة، 

القانون  أستاذ  حلمي،  نبيل  د.  قاله  ملا  وفقاً  املناطق،  هذه 

الدويل، وتنازعت قطر والبحرين عام 1930 عىل جزر حوار 

البحرين، وساعد اكتشاف منابع جديدة  التي تسيطر عليها 

البحرية  الحدود  عىل  لسنوات  النزاع  استمرار  عىل  للنفط 

بني البلدين، كام احتلت قطر جزيرة فشت الدبل الخاضعة 

بني  نــزاع  حدث  السبعينيات  ويف   ،1986 عام  للبحرين 

السعودية وقطر عىل منطقة خوفوس الربية الغنية بالنفط، 

حول  والسعودية  واإلمارات  ُعامن  بني  نزاع  هناك  كان  كام 

قرى واحة الربميي، وكان النفط ضمن أسباب النزاع العراقي 

الكويتي، إذ احتل العراق الكويت عام 1990 ملدة 7 أشهر، 

بأنها  بينهام  الحرب  من  أيام  قبل  الكويت  العراق  واتهم 

تابعة للسيادة  بالتنقيب غري الرشعي يف حقول برتول  تقوم 

الكويت  املقسومة بني  املنطقة  النزاع عىل  العراقية، وكذلك 

والسعودية الذي ُحل باتفاقية ديسمرب 2019.

أسباب  أهم  من  املعدنية  املــوارد  عىل  الخالف  ويعترب 

الخالف يف شامل املغرب العريب، وبني السودان ومرص.

3( النزاعات العرقية والقبلية:

لطاملا انترشت النزعة القبلية يف مناطق الحدود بني الدول 

التعصب،  بسبب  الخالف  تعميق  يف  ذلك  وتسبب  العربية، 

تبعية  إلثبات  قدمية  تاريخية  القبائل جذوراً  تستخدم هذه 

األرض لها، مثل نقاط الخالف حول مثلث حاليب بني مرص 

والسودان، قبائل البشارية السودانية والعبابدة املرصية، إذ 

قبائل  أن مثلث حاليب سوداين ألنه يسكنه  السودان  يؤكد 

سودانية، بينام ترفض القبائل املرصية هناك هذا القول.

لنزاعات  واالقتصادية  واالجتاعية  السياسية  اآلثار 

الحدود

لقد أدت تلك النزاعات الحدودية إىل مزيد من التفتت يف 

جغرافيا الوطن العريب وإىل متكن التدخالت األجنبية وفرض 

اإلرادات الخارجية عىل القرار السيادي للدول العربية حرصاً 

من كل دولة عىل كسب الجوالت يف نزاعاتها الحدودية مع 

بعضها بعضاً.

واإلنسان  الدول  كلفت  الرصاعات  تلك  أن  أضفنا  وإذا 

العريب آالفاً من القتىل والجرحى واألرسى، وأدت إىل تهديم 

البنى التحتية يف حروب وخسارة لالقتصاد والتنمية، ويكفي 

عىل  للكويت  العراق  باحتالل  الثانية  الخليج  حرب  مثالً 

مئات  الدولتني  خسارة  إىل  أدت  توهمية  حدودية  نزاعات 

القطيعة  عن  فضالً  للدولتني،  االقتصاد  وتراجع  املليارات 

املستقبل  يف  املتوقع  واالحرتاب  الخوف  وتجذر  االجتامعية، 

وتأثريه عىل األجيال القادمة.

النزاعات  تلك  فإن  السياسية،  الجغرافية  الناحية  ومن 

بينها؛  فيام  املتنازعة  للدول  السيايس  الكيان  وتهدد  هددت 

مام يؤدي إىل انفصال أقاليم من تلك الدول مبا يشكل كيانات 

ضعيفة  وموارد  ضعيف  سيايس  ثقل  ذات  جديدة  سياسية 

تُستغل من أطراف خارجية لالستمرار يف استنزاف الدول يف 

حروب جديدة، إضافة إىل ما يرتتب عىل ذلك من مشكالت 

اقتصادية واجتامعية عىل الكيانات السياسية الجديدة.

العربية  املنطقة  وضعت  الحدودية  االحرتابات  تلك  إن 

بشكل سيئ كبنية استثامرية اقتصادية للمستثمرين الدوليني 

حديث الشهر
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بنية طاردة  والخارجيني وحتى للمستثمر املحيل مبا يجعلها 

لالستثامر، بل وهجرة رؤوس األموال العربية لخارج املنطقة 

العربية بسبب عدم االستقرار األمني والسيايس واالقتصادي.

لقد خلفت تلك الرصاعات أيضاً حركة نزوح وهروب لقوة 

سوق العمل إىل دول مجاورة أو دول غربية مبا يفرغ املنطقة 

املحلية  السوق  إمكانات ومهارات لالستثامر يف  العربية من 

وبناء تنمية واقتصاد محيل قوي.

والسؤال: ما الحل؟!

الحدودية بني دول عربية  الخالفات  إن اختزال قرن من 

الوطنية  إرادتها  يف  متفاوتة  السيايس  نظامها  يف  متباينة 

متخلفة يف بنيانها السيايس سيكون رضباً من األحالم الوردية.

وتوفري  العريب  اإلنسان  مصري  احرتام  هو  املشكلة  أصل 

الحياة  وحق  العدالة  غياب  إن  الكرمية،  واملعيشة  األمن 

اإلنسانية الكرمية الجذر الحقيقي للنزاعات االجتامعية التي 

وطنياً  جغرافياً  لباساً  لُِبست  سياسية  نزاعات  إىل  تطورت 

لتغييب حقيقة الظلم والطغيان عىل اإلنسان.

عىل  صغرية  طبقة  بني  بالرثوة  االستئثار  تراكم  أدى  لقد 

حساب طبقات اجتامعية وقبلية وحرضية متعددة إىل تهديد 

فضاءات  إىل  سيادته  إطار  من  والخروج  السيايس  الكيان 

والحرية  والعدل  والرثوة  السلطة  حول  متنازعة  جغرافية 

تعتقد أن خالصها بالنزعة العصبية أو القبلية أو العرقية أو 

نزعة املكان واإلرث التاريخي.

أو  األكرثية  حساب  عىل  األقليات  حكم  شكَّل  ذلك  إن 

طغيان األكرثية عىل حقوق األقليات؛ لتستفز تلك النزاعات 

التامس  الجغرايف عىل خطوط  االحرتاب  إطار  واملفارقات يف 

الحدودي املوهوم.

فالحل األسايس األول:

العريب  اإلنسان  وصيانة  الــرثوة  وتوزيع  العدل  متكني 

وكرامته ومعيشته.

الحل الثاين:

كالتجربة  العامل  يف  الواقعية  العملية  التجارب  دراسة 

األوروبية يف اتحادها، أو التجربة األمريكية يف وحدة والياتها، 

اململكة  وألقاليم  املاليزية  األقاليم  لنموذج  نجاح  دراسة  أو 

منوذج  استلهام  ميكن  وناجحة  حية  تجارب  إنها  املتحدة، 

التموقع  يرفع حالة  تنموي وحدوّي  أو  أو سيايس  اقتصادي 

تلغى معادلة  إذ  املحلية؛  الجغرافيا  لحالة  الوطني  واالنفراد 

يف  املــوارد  واستثامر  اإلنسان،  معادلة  أجل  من  الجغرافيا 

تجربة اقتصادية وحدوية أو منوذج سيايس تنموي.

الحل الثالث:

ميتة!  ولدت  التي  العربية  بالجامعة  يسمى  ما  إلغاء 

مرحلياً،  املمتد  اإلقليمي  النموذج  تجربة  نحو  واالنطالق 

اقتصادي  منوذج  يف  تتوحد  أن  أفريقيا  شامل  لدول  فيمكن 

تنموي الستثامر املوارد املشرتكة وتعمري األرض وبناء اإلنسان.

كام ميكن لنموذج دول القرن األفريقي ومرص والسودان 

األوسط  الرشق  منوذج  دمج  إعادة  مع  النموذج،  هذا  تبنِّي 

العريب ودول الخليج يف منوذج ثالث.

االحرتاب  فرص  من  يقلل  النامذج  هذه  مثل  إطالق  إن 

الحدودي اإلقليمي عىل األقل، وينطلق نحو مشرتكات وبرامج 

اقتصادية وتنموية.

الحل الرابع:

بنك  بإنشاء  قوية  عربية  اقتصادية  مؤسسة  عىل  الرتكيز 

ولتتكامل  التنمية،  وتسهيل  املوارد  الستثامر  العريب  التنمية 

بحيث  الحدودية،  الرصاعات  مناطق  يف  االقتصادية  القوة 

يشكل حالة من النجاح بتوفري مشاريع تنموية وفرص عمل 

ويتم  العربية،  الدول  اقتصاد  لدعم  للموارد  جيد  واستثامر 

تطوير حياة اإلنسان العريب الذي ال تهمه الجغرافيا كثرياً كام 

تهمه حياته ومعيشته وكرامته؛ ليظل أهل الحكم يف مستقر 

عروشهم، لكن ليمنحوا هذا البنك اإلدارة والتمويل والدعم 

لتطوير مناطق النزاع الحدودي أو مناطق النزاعات األهلية 

والعرقية وتحسني الحياة لالستقرار املعييش واإلنسان، ومنها 

تهدأ حروب الجغرافيا التي أبادت اإلنسان العريب.

القيادات  لعل  وريادة  إرادة  إىل  يحتاج  ال شك  ذلك  كل 

الشابة الجديدة التي تحكم عامل العرب تتقدم برؤية ومنوذج 

وحدوي أياً كان شكله لكنه يحل جزءاً من املشكلة.

حديث الشهر
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حصاد 2020
وباء وتطبيع وتصعيد في الشرق 

األوسط وحرب باردة بين الصين وأمريكا

القرن  يف  مسبوق  غري  وباء  العامل  شهد   2020 عام  يف   

الحادي والعرشين لكن بدون أن يتجنب أيضا األزمات 

الدولية واالضطرابات االجتاعية.

فيا ييل أبرز أحداث السنة:

تصعيد يف الرشق األوسط

يف 3 يناير/كانون الثاين قتل الجرنال »قاسم 

سلياين«، مهندس االسرتاتيجية اإليرانية يف 

الرشق األوسط، برضبة من طائرة بدون 

هجوم  بعد  بغداد،  يف  أمريكية  طيار 

قبل  من  األمريكية  السفارة  عىل 

متظاهرين عراقيني موالني إليران.

يف 8 يناير/كانون الثاين ردت 

صواريخ  إطالق  عرب  إيران 

عىل قواعد تؤوي جنودا 

العراق،  يف  أمريكيني 

»عن  أسقطت  كا 

الخطأ«  طريق 

طــائــرة ركــاب 

ــة  ــي ــران أوك

ــد  ــ ــع ــ ب

ساعات 
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عىل ذلك، ما أدى اىل مقتل 176 شخصا.

وباء

يف 11 يناير/كانون الثاين، وبعد ظهور التهاب رئوي غامض 

يف الصني، أعلنت بكني أول وفاة رسمية من مرض أطلق عليه 

الحقا اسم »كوفيد19-« وصنفته منظمة الصحة العاملية وباء 

يف 11 مارس/آذار.

دول  مختلف  يف  عزل  إجراءات  فرضت  أبريل/نيسان  يف 

العامل شملت نصف البرشية بهدف وقف انتشار الوباء.

توقف عمل العديد من القطاعات االقتصادية وتم اإلعالن 

الدويل فإن حوايل  البنك  عن خطط تحفيز ضخمة. بحسب 

115 مليون شخص دخلوا يف فقر مدقع. وتوقع صندوق النقد 

الدويل تراجع االقتصاد العاملي بنسبة 4.4%.

 يف أكتوبر/ترشين األول، أدت موجة ثانية من الوباء اىل 

إعادة فرض إجراءات إغالق يف أوروبا.

يف ديسمرب/كانون األول أصبحت بريطانيا أول دولة غربية 

تطلق حملة تلقيح ضد الوباء بفضل لقاح مبتكر يستند إىل 

مادة جينية.

وقبل أيام قليلة من عيد امليالد، فرضت دول عدة قيودا 

جديدة من بينها إعادة إغالق، وأدى اكتشاف ساللة جديدة 

بتعليق  قيام حوايل 50 دولة  الفريوس، أشد عدوى، إىل  من 

وصول الوافدين من اململكة املتحدة.

تسبب الوباء بوفاة أكرث من 1.7 مليون شخص يف العامل.

»بريكست« يتحقق

من  بريطانيا  خروج  يصبح  الثاين،  يناير/كانون   31 ليلة 

عام  استفتاء  يف  الربيطانيون  قرره  الذي  األورويب  االتحاد 

2016، فعاال، وهذا الطالق األول يف أوروبا ينهي 47 عاما 

من الحياة املشرتكة.

يف 24 ديسمرب/كانون األول، توصلت لندن وبروكسل إىل 

اتفاق تجاري ملرحلة ما بعد بريكست والتي كانا يتفاوضان 

املرحلة  نهاية  من  أسبوع  قبل  أشهر،   10 ملدة  بشأنها 

االنتقالية.

الصعبة  املفاوضات  بدأت  قد  كانت  ــارس/آذار  م ويف 

حول العالقات املستقبلية بني بروكسل ولندن لكنها توقفت 

لفرتات بسبب انتشار فريوس »كورونا« املستجد.

اتفاق بني الواليات املتحدة و«طالبان«

وحركة  املتحدة  الواليات  وقعت  فرباير/شباط،   29 يف 

الطريق  ميهد  الدوحة  يف  تاريخيا  اتفاقا  األفغانية  »طالبان« 

أمام انسحاب القوات األمريكية بعد عقدين من الحرب.

األفغانية  الحكومة  السالم بني  الرغم من مفاوضات  عىل 

تشهد  أفغانستان  تزال  ال  سبتمرب/أيلول،  منذ  واملتمردين 

أعامل عنف.

سحب  عن  )البنتاجون(  األمريكية  الدفع  وزارة  وأعلنت 

يناير/كانون   15 بحلول  أفغانستان  من  جندي  ألفي  حوايل 

الثاين، وسيبقى يف البالد 2500 عنرص.

وفاة »جورج فلويد«

يف 25 مايو/أيار تويف »جورج فلويد«، وهو أمرييك أسود 

بقي  بعدما  مينيابوليس  يف  اختناقا  العمر،  من  األربعني  يف 
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لدقائق طويلة تحت ركبة رشطي أبيض.

أن  »ال ميكنني  يقول  فيها وهو  يظهر  التي  أثارت صوره 

الستينيات  منذ  مسبوق  غري  بحجم  تظاهرات  أتنفس«، 

للمطالبة بإصالحات ضد عنف الرشطة وإنهاء عدم املساواة 

أعامل  وشابتها  تهم«،  السود  »حياة  شعار  تحت  العرقية 

عنف، وجرت تظاهرات يف أماكن عدة يف العامل.

الصني - الواليات املتحدة.. مالمح حرب باردة

ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  اتهم  مايو/أيار،  يف 

بالتسبب يف »قتل جامعي عاملي« مع ظهور فريوس  الصني 

»كورونا« املستجد عىل أراضيها.

ردا عىل إقرار قانون لألمن القومي يف هونج كونج، سحبت 

واشنطن النظام االقتصادي التفضييل الذي كانت متنحه لهذه 

املدينة.

عىل  عقوبات  املتحدة  الواليات  فرضت  يوليو/متوز،  يف 

بكني  متهمة  غــرب(،  )شامل  شينجيانج  قادة  من  العديد 

باحتجاز ما ال يقل عن مليون مسلم من أقلية اإليجور هناك. 

نفت الصني ذلك متحدثة عن مراكز تدريب مهني.

فرضت واشنطن عقوبات عىل إمدادات رشكة »هواوي« 

الرائدة يف مجال شبكة الجيل الخامس وتضغط عىل حلفائها 

لحظرها.

دانــس«  »بايت  رشكــة  من  طلبت  أغسطس/آب،  يف 

مالكة تطبيق »تيك توك«، بيع أصولها يف الواليات املتحدة، 

مطلع  يف  توك«  و«تيك  واشنطن  بني  املحادثات  وتواصلت 

ديسمرب/كانون األول.

ويف ديسمرب/كانون األول، أعلنت واشنطن أنها سرتفض 

املشتبه  الصيني  الشيوعي  الحزب  التأشريات ملسؤويل  منح 

يف ارتكابهم انتهاكات لحقوق اإلنسان، وتوعدت بكني بالرد.

يف  وتظاهرات  كونج  هونج  عىل  قبضتها  تشدد  الصني 

تايالند

يف نهاية يونيو/حزيران وبعد تظاهرات تاريخية نظمها 

قانون  الصني  اعتمدت  للدميقراطية،  املؤيدة  الحركة  أنصار 

األمن القومي وطبقته عىل هونج كونج التي كان يفرتض ان 

تحظى بشبه حكم ذايت حتى العام 2047.

مينح القانون السلطات صالحية »قمع التخريب واالنفصال 

واإلرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية«.

بارزين  ناشطني   3 عىل  حكم  األول،  ديسمرب/كانون  يف 

بعقوبات  وونــج«  »جوشوا  بينهم  للدميقراطية  مؤيدين 

سجن، ووضع القطب املؤيد للدميقراطية »جيمي الي« رهن 

الحجز املؤقت ثم مثل أمام القضاء بتهمة »التواطؤ مع قوى 

أجنبية«.

آالف  عــرشات  يطالب  يوليو/متوز،  منذ  تايالند،  يف 

الوزراء  رئيس  برحيل  للدميقراطية  املؤيدين  املتظاهرين 

عليه من  الرشعية  إضفاء  تم  الذي  تشا«  أو  تشان  »برايوت 

خالل انتخابات مثرية للجدل يف عام 2019، وبإعادة صياغة 

الدستور، وإصالح معمق لنظام النظام املليك، يطرح البعض 

انتقاد للنظام  بشكل خاص تساؤالت حول قانون يحظر أي 

املليك.

انفجار يف بريوت
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يف 4 أغسطس/آب أوقع انفجار ضخم أكرث من 200 قتيل 

و6500 جريح عىل األقل ودمر مرفأ بريوت وتسبب بخراب 

كبري يف أحياء بكاملها يف العاصمة اللبنانية.

أدى االنفجار الناجم عن حريق يف مخزن يضم أطنانا من 

دون  من  املرفأ  يف  لسنوات  مخزنة  كانت  األمونيوم  نيرتات 

إجراءات وقاية، اىل انهيار إضايف لالقتصاد.

أزمة يف بيالروس

البيالرويس  الرئيس  انتخاب  أعيد  أغسطس/آب،   9 يف 

والغرب  املعارضة  اعتربته  اقرتاع  يف  لوكاشنكو«  »ألكسندر 

مزورا.

األشخاص  آالف  عــرشات  تظاهر  أشهر،   4 مدى  وعىل 

قادة  وسجن  مينسك،  يف  أحد  يوم  كل  برحيله  للمطالبة 

املعارضة أو أجربوا عىل املنفى، وتويف 4 أشخاص عىل األقل.

 لكن تلك التحركات تراجعت يف األسابيع األخرية.

زعيمة  تسلمت  األول،  ديسمرب/كانون  منتصف  يف 

يف  ساخاروف  جائزة  تيخانوفسكايا«  »سفيتالنا  املعارضة 

الربملان األورويب، يف الوقت الذي يوسع فيه االتحاد األورويب 

عقوباته ضد مينسك.

انقالب يف مايل

يف 18 أغسطس/آب أطاح انقالب عسكري بالرئيس املايل 

»إبراهيم أبوبكر كيتا« بعد عدة أشهر من أزمة سياسية.

واالنقالب الذي نددت به املجموعة الدولية أدى إىل رفع 

العقوبات عن البالد بعد تشكيل حكومة انتقالية برئاسة باه 

نداو يف 5 أكتوبر/ترشين األول، يفرتض أن تسلم السلطة اىل 

املدنيني خالل 18 شهرا.

تفكر باماكو يف إطالق حوار مع الجهاديني، وهو خيار 

غري  الساحل،  منطقة  يف  عسكريا  الضالعة  باريس  تعتربه 

ممكن.

قضية »نافالني«

رويس  معارض  ــرز  أب نقل  تم  أغسطس/آب،   20 يف 

»أليكيس نافالني« إىل املستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية 

بتلقي  نفسه  الشهر  من   22 يف  له  يسمح  أن  قبل  خطرية، 

العالج بشكل طارئ يف أملانيا.

أظهرت اختبارات عدة أنه تعرض للتسميم بسم أعصاب 

من نوع نوفيتشوك وهي مادة صممها متخصصون سوفييت 

ألغراض عسكرية.

بالوقوف  بوتني«  الرئيس »فالدميري  الرويس  املعارض  اتهم 

وراء تسميمه وهو ادعاء اعتربته موسكو »غري مقبول«.

وفرض االتحاد األورويب عقوبات عىل العديد من املقربني 

من الرئيس الرويس.

حرائق.. أعاصري.. واحتباس حراري

وأجزاء  فرانسيسكو  سان  استيقظت  سبتمرب/أيلول،   9 يف 

أخرى من الغرب األمرييك تحت سامء برتقالية تشبه مشاهد 

نهاية العامل، بسبب حرائق اجتاحت كاليفورنيا منذ أغسطس/

آب بسبب ارتفاع قيايس يف درجات الحرارة.
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يف نوفمرب/ترشين الثاين، رضب إعصاران أمريكا الوسطى 

مباليني  وأرضار  شخص   200 من  أكرث  مقتل  عن  أسفر  ما 

الدوالرات.

أتت  حر،  موجة  أوج  ويف  أسرتاليا  يف  نفسه،  الشهر  يف 

حرائق هائلة عىل %40 من غابات جزيرة فريزر، أكرب جزيرة 

قبل  من  العاملي  الرتاث  من  كموقع  العامل مصنفة  يف  رملية 

اليونسكو.

انتهى موسم الحرائق الذي بدأ عام  القارة األسرتالية،  يف 

2019 يف نهاية يناير/كانون الثاين 2020 بعدما أحرق مناطق 

يفوق حجمها مساحة الربتغال.

وشهدت مناطق بأكملها عىل حدود األرجنتني وباراجواي 

وبوليفيا وجنوب الربازيل حرائق مدمرة.

وفقا لبيانات موقتة صادرة عن املنظمة العاملية للطقس، 

فإن عام 2020 سيكون ثاين األعوام التي تسجل أعىل درجات 

حرارة بعد العام 2016.

تطبيع مع إرسائيل

املتحدة  العربية  اإلمارات  وقعت  سبتمرب/أيلول،   15 يف 

والبحرين اتفاقي تطبيع مع إرسائيل يف البيت األبيض، وندد 

الفلسطينيون »بطعنة يف الظهر«.

الدولة  مع  عالقاتهام  بتطبيع  واملغرب  السودان  قام  كام 

ديسمرب/كانون  و10  األول،  أكتوبر/ترشين   23 يف  العربية، 

األول عىل التوايل.

اإلرسائيلية  الصحافة  أفادت  الثاين،  نوفمرب/ترشين  يف 23 

»بنيامني  اإلرسائييل  الــوزراء  رئيس  بني  رسي  لقاء  عن 

نتنياهو« وويل العهد السعودي األمري »محمد بن سلامن« 

يف السعودية، وهو ما نفته الرياض.

النزاع يف ناجورين قره باغ

يف 27 سبتمرب/أيلول اندلع قتال بني القوات األذربيجانية 

وقوات ناجورين قره باغ، وهي منطقة ذات أغلبية أرمنية 

متنازع عليها منذ عقود.

لدعم  سوريا  من  مرتزقة  بإرسال  أنقرة  يريفان  تتهم 

القوات األذربيجانية. تؤكد باكو يف املقابل أن أرمينيني من 

الشتات يقاتلون يف ناجورين قره باغ.

يف ختام 6 أسابيع من املعارك )أكرث من 5 آالف قتيل( تم 

التوقيع عىل وقف إطالق النار يف نوفمرب/ترشين الثاين برعاية 

الكرملني. كرس االتفاق انتصارات أذربيجان ومنحها مكاسب 

جغرافية مهمة.

اعتداءات يف فرنسا والنمسا

يف 16 أكتوبر/ترشين األول، تم قطع رأس أستاذ التاريخ 

»سامويل بايت« يف منطقة باريس عىل أيدي إسالمي متطرف 

الله  صىل  »محمد«  للنبي  كاريكاتريية  رسوما  عرض  بعدما 

عليه وسلم، خالل درس عن حرية التعبري.

حق  عن  ماكرون«  »إميانويل  الفرنيس  الرئيس  دافــع 

الكاريكاتري، ما رأى فيه نظريه الرتيك »رجب طيب أردوغان« 

إهانة للمسلمني ودعا اىل مقاطعة املنتجات الفرنسية، وجرت 
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تظاهرات ضد فرنسا يف دول إسالمية عدة.

كاتدرائية  3 مصلني يف  قتل  األول،  أكتوبر/ترشين   29 يف 

تونيس  نفذه  هجوم  يف  بالسكني  فرنسا  رشق  بجنوب  نيس 

وصل حديثا إىل أوروبا.

يف 2 نوفمرب/ترشين الثاين، قتل 4 أشخاص باعتداء إسالمي 

يف فيينا، هو األول بهذا الحجم الذي تشهده النمسا.

هزمية »ترامب« وانتخاب »بايدن«

يف 3 نوفمرب/ترشين الثاين، صوت األمريكيون لالختيار بني 

الرئيس الحايل »دونالد ترامب« والدميقراطي »جو بايدن« يف 

بلد شديد االنقسام.

 بعد 4 أيام من االنتظار والرتقب، تجاوز النائب السابق 

للرئيس »باراك أوباما عتبة األصوات الـ270 الالزمة يف الهيئة 

الناخبة ليك يفوز يف السباق إىل البيت األبيض.

ندد »ترامب« بحصول عمليات تزوير لكن بدون تقديم 

أدلة ويرفض االعرتاف بهزميته. بحسب النتائج التي صادقت 

 51.3% مقابل   46.8% نال  فإنه  األمريكية  الواليات  عليها 

لـ«جو بايدن«.

إثيوبيا.. نزاع يف إقليم تيجراي

اإلثيويب  الوزراء  رئيس  أعلن  الثاين،  نوفمرب/ترشين   4 يف 

عملية  عن  للسالم،  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  أحمد«   »آيب 

اتهمها  التي  )شامل(  املنشقة  تيجراي  منطقة  عسكرية ضد 

مبهاجمة قاعدتني للجيش الفيدرايل.

تقول السلطات املحلية يف تيجراي، »جبهة تحرير شعوب 

تيجراي« إنه متت فربكة هذه الهجامت لتربير التدخل، يقول 

السلطة  إىل  »آيب«  منذ وصول  تهميشه  تم  إنه  الحزب  هذا 

بعدما كان يهيمن عىل الحياة السياسية اإلثيوبية عىل مدى 

30 عاما تقريبا.

املصدر | أ ف ب
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توقعات 2021 في 
االقتصاد والسياسة.. 
https://bit.ly/3ay1P37إلى أين يتجه العالم؟

المصدر

الرابط

واألمنية  اإلسرتاتيجية  للدراسات  »سرتاتفور«  مركز  نرش 

السمة  السنوية.  لتوقعاته  موجز  وهو   »2021 »توقعات 

املتوقع أن تهيمن عىل الرتكيز العاملي خالل العام املقبل، 

بحسب التحليل، هي: املحاولة شديدة التعقيد للخروج 

هذا  مع  بالتوازي  كوفيد-19.  جائحة  مستنقع  من 

رئيٌس  املتحدة  الواليات  قيادة  سيتوىل  التعايف، 

جديد يسعى الستعادة زمام القيادة األمريكية 

عىل الساحة العاملية.

أن  االسترشايفّ  التقدير  يرجح  حني  ويف 

تكون هاتان املهمتان )التعايف من كورونا 

ها  األمريكية(  القيادة  واستعادة 

لديناميكيات  الرئيسيان  املحركان 

التي  الرسعة  فإن  املقبل،  العام 

ــدآن  ــب ــا، وي ــه ســيــتــبــلــوران ب

عىل  ــريٍ  ــغــي ت ــداث  ــ إحـ يف 

ستكون  ــع،  ــواق ال أرض 

من  مجموعة  رهينة 

ــات  ــكــي ــي ــام ــن ــدي ال

الــجــيــوســيــاســيــة 

تهيمن  ــي  ــت ال

الساحة  عىل 

الــعــاملــيــة 

ــذ  ــ ــن ــ م

فرتة. 
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أواًل: »توقعات 2021«: أبرز االتجاهات العاملية املرتقبة

1. بدء االنتعاش االقتصادي العاملي

يتوقع سرتاتفور أن يتواصل األثر االقتصادي السلبي الناتج 

عن الصدمة التي أحدثتها جائحة كوفيد16- خالل عام 2021، 

حتى بعدما يؤدي توزيع اللقاح إىل تخفيف القيود املفروضة 

الرئيسية  املهمة  ستكون  ولذلك  االقتصادي.  النشاط  عىل 

انتعاش  تجديد  هي:  القادم،  العام  يف  السياسات  لصناع 

النشاط االقتصادي، أو استدامته؛ نظرًا للحاجة املستمرة إىل 

زيادة دعم الدخل العام زيادة كبرية مبوازاة االرتفاع املتصاعد 

للديون. 

املجال  يف  التحليل  إليه  يصل  ــذي  ال التفاؤل  سقف 

االقتصادي هو: أن يعود إجاميل الناتج العاملي إىل مستويات 

فقط  ذلك  وسيكون  العام،  نهاية  بحلول  الجائحة  قبل  ما 

آسيا  من  وأجزاء  الصني  يف  واألرسع  األقوى  االنتعاش  بفضل 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  أما  العامل.  أنحاء  ببقية  مقارنة 

الصني  نسبة ستسهم  يبلغ 4-%5، وهي  أن  فيتوقع  العاملي 

بثلثها. 

التعايف  مستوى  يكون  أن  يتوقع  العامل،  أنحاء  بقية  يف 

الناتج املحيل اإلجاميل يف شطر كبري من  متفاوتًا، وأال يعود 

دون   ،2022 عام  حتى  الوباء  قبل  ما  مستويات  إىل  العامل 

استثناء الواليات املتحدة وأوروبا من هذا التقدير. 

فضاًل عن ذلك، فإن الندبات التي خلفها نزيف الوظائف 

وحاالت اإلفالس عىل جسد االقتصاد العاملي ستسهم يف زيادة 

التكاليف طويلة األمد، وتفرض حاجة إىل مزيد من النفقات 

املالية االستثنائية. ومع ذلك، يتوقع التحليل أن يظل معدل 

التضخم ضعيًفا؛ نظرًا لبطء االنتعاش يف الطلب، وعدم اإلقبال 

يف أسواق عوامل اإلنتاج عىل األيدي العاملة ورأس املال. 

لن  النامية،  واالقتصادات  الناشئة  األسواق  صعيد  عىل 

تفاقم  يف  الجائحة  تسببت  إذ  إرشاقًا؛  أكرث  املستقبل  يكون 

نقاط الضعف القامئة، ال سيام تلك املتعلقة بالديون السيادية 

وديون الرشكات، وانزلق عدد كبري من الناس مرة أخرى إىل 

براثن الفقر، وتبددت املكاسب اإلجاملية التي تحققت خالل 

عقد أو أكرث يف العديد من البلدان األكرث فقرًا. والخروج من 

هذا املستنقع سيستغرق سنوات – بحسب التقدير – يف ظل 

العامل  أنحاء  جميع  يف  النمو  ببطء  املثقل  العام  املناخ  هذا 

حتى قبل هجوم الجائحة. 

2. عودة الواليات املتحدة إىل عامل التعددية

إدارة  بقيادة  املتحدة  الواليات  أن  عىل  التحليل  يشدد 
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بايدن سوف تويل تركيزًا كبريًا إلعادة بناء عالقاتها مع حلفائها 

الرئيسيني يف أوروبا وأمريكا الشاملية وآسيا واملحيط الهادئ، 

وذلك جزء من عودتها األوسع لنهج أكرث تعددية عىل صعيد 

السياسة الخارجية. 

القائم  العاملي  النظام  تعزيز  الجديدة  اإلدارة  وستحاول 

عىل القواعد الغربية، وستسعى لعقد تحالف مع الدول التي 

تفكر بطريقة مامثلة، إلصالح النظام العاملي بهدف االستعداد 

األفضل ملواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين، التي من 

بينها صعود الصني وتغري املناخ وتحديات قطاع التكنولوجيا.

يف سبيل القيام بذلك، يأمل مركز سرتاتفور يف »توقعات 

األورويب  واالتحاد  املتحدة  الواليات  تتغاىض  أن   »2021

الدفاعي  اإلنفاق  مثل:  القضايا،  بعض  حول  خالفاتهام  عن 

ترميم  املتحدة  الواليات  تحاول  وأن  التجارية،  والنزاعات 

بعد  الجنوبية  وكوريا  اليابان  بني  العالقة  جدار  يف  الرشوخ 

الواليات  تعود  أن  التقرير  يرجح  كام  بينهام.  األخري  التوتر 

املتحدة إىل املشاركة يف عدد من االتفاقيات واملؤسسات التي 

انسحبت منها إدارة ترامب، ال سيام تلك املتعلقة بتغري املناخ 

وحقوق اإلنسان.

3. استمرار املوقف األمرييك املتشدد تجاه الصني

ترجح »توقعات 2021« التي أعدها سرتاتفور أن تواصل 

الصني،  تجاه  العدوايّن  األمرييك  املوقف  تبني  بايدن  إدارة 

ضدها،  متاسًكا  أكرث  دويل  تحالف  بناء  محاولتها  مبــوازاة 

قطاع  عىل  منصبًا  بايدن  إلدارة  الرئييس  الرتكيز  يكون  وأن 

التكنولوجيا يف الصني. 

ويتوقع أن يكون الرئيس املنتخب جو بايدن أقل تركيزًا 

قطاعات  استهداف  مفضاًل  معينة،  رشكات  استهداف  عىل 

واسعة. ومن املحتمل أن يتسع نطاق الحرب التكنولوجية مبا 

يتجاوز مجاالت الذكاء االصطناعي وأشباه املوصالت والجيل 

القيود املفروضة عىل الحوسبة  الخامس، لتشمل املزيد من 

السحابية والخدمات الرقمية والتكنولوجيا املالية.

عىل الرغم من أن الصني ستضطر اضطراًرا إىل الرد باملثل، 

األخرى،  الغربية  والدول  املتحدة  الواليات  قيود عىل  بفرض 

ستحاول بكني التعامل بلطٍف نوًعا يف بعض جوانب ما يعرف 

بدبلوماسية »الذئب املحارب«، وذلك مبوازاة محاولتها إحباط 

املحاوالت األمريكية لبناء تحالف دويل، واالستعداد للذكرى 

املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 2021، ودورة 

األلعاب األوملبية الشتوية يف بكني عام 2022.

4. انفتاح أمرييك عىل املحادثات مع إيران

سريكز بايدن عىل الدخول يف مفاوضات مع إيران، بحسب 

»توقعات 2021«. وعىل الرغم من القيود القوية التي تثقل 

قدرة الواليات املتحدة عىل إعادة االنخراط ببساطة يف خطة 

سرتاتفور  يرجح  النووي(،  )االتفاق  املشرتكة  الشاملة  العمل 

أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق يتضمن تعليًقا أمريكيًا لبعض 

العقوبات املالية عىل قطاع النفط اإليراين مقابل خفض إيران 

ألنشطتها النووية. 

النشاط  يف  إيران  توسع  يؤدي  أن  أيًضا  التقدير  ويرجح 

الهجامت  ذلك  يف  مبا  األخــرية-  السنوات  خالل  اإلقليمي 

اململكة  عىل  طيار  بدون  الطائرات  وهجامت  الصاروخية 

العربية السعودية- إىل إجراء مفاوضات أوسع نطاقًا تتجاوز 

إطار برنامج إيران النووي، عندما تصل املحادثات إىل شاطئ 

االتفاق عىل صفقة بديلة لخطة العمل الشاملة املشرتكة. لكن 

تلك املحادثات لن تكتمل خالل العام القادم، بل ستتواصل 

ستتبلور عىل  أنها  افرتاض  2021، هذا عىل  عام  بعد  ما  إىل 

أرض الواقع أصال.
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5. الرتكيز عىل قضايا املناخ يف خطط التعايف من 

أثر الجائحة 

والرشكات  الحكومات  أن  إىل   »2021 »توقعات  تشري 

الوطنية، مبا يف ذلك الرشكات املنتجة للطاقة وكبار مستهليك 

قابلة  أهداف  لوضع   2021 عام  يف  بقوة  ستدفع  الطاقة، 

للتحقيق عىل املدى املتوسط فيام يتعلق بخفض االنبعاثات، 

هذه  تحقيق  يف  يسهم  مبا  أعاملها  إسرتاتيجيات  وستعدل 

األهداف. 

ومع زيادة املسؤولية، وارتفاع املخاطر، إىل جانب الضغط 

من مجالس إدارة الرشكات؛ سيؤدي ذلك كله إىل ترسيع هذه 

املبادرات خالل عام 2021. وستجعل معظم الحكومات أيًضا 

املشاريع الخرضاء ركيزة أساسية لربامجها الهادفة إىل التحفيز 

جعل  عىل  بقوة  الرتكيز  املستثمرون  وسيواصل  االقتصادي، 

مرشوعاتهم االستثامرية خالية من انبعاثات الكربون، تجاوبًا 

مع زيادة التدقيق يف الصناعات التي تنتج انبعاثات كثيفة.

ثانًيا: »توقعات 2021«: أبرز االتجاهات اإلقليمية املرتقبة

1. انتعاش ثنايئ الرسعة يف أوروبا

انتعاًشا  أوروبــا  تشهد  فقد   »2021 »توقعات  بحسب 

بلدان  ففي حني ستسعيد  »ذو رسعتني«:  متفاوتًا؛  اقتصاديًا 

التي  االقتصادية  الخسائر  معظم  من  عافيتها  أوروبا  شامل 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  صعيد  عىل   ،2020 عام  يف  تكبدتها 

والعاملة واإلنتاج واالستهالك واالستثامر، فإن معظم مؤرشات 

قبل  ما  مستويات  دون  ستظل  هذه  االقتصادي  النشاط 

الجائحة يف جنوب أوروبا. 

تدابريها  من  ــا  أوروب شامل  حكومات  ستكثف  وبينام 

املايل، ستحتفظ  تقليل عجزها  أجل  تدريجيًا من  التحفيزية 

حكومات جنوب أوروبا بسياساتها التوسعية، أو حتى تقطع 

لكن ذلك سيكون  السياسات،  ميدان هذه  إضافيًا يف  شوطًا 

له مثن يتمثل يف زيادة العجز املايل وتراكم الديون املتزايدة. 

ونتيجة لهذين التوجهني، ستظل املخاطر املالية )التي تشمل 

أزمة الديون السيادية واألزمة املرصفية( مرتفعة يف الجنوب، 

يف مقابل انخفاض املخاطر يف الشامل. 

بيَد أن االنتعاش االقتصادي يف الشامل، وإجراءات التحفيز 

االجتامعية  االضطرابات  احتجاز  إىل  سيقودان  الجنوب،  يف 

أن  من  الرغم  عىل  الجانبني،  كال  يف  مقبولة  هوامش  ضمن 

الباب  تُبقي  الجنوب  يف  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف 

للتكتل، ورمبا تحوُّل  املناهضة  املشاعر  انفالت  أمام  مفتوًحا 

هذه املشاعر الساخطة إىل فعل. هذا االختالف بني الشامل 

أيًضا عىل  والجنوب يف األداء االقتصادي يجعل من الصعب 

أعضاء منطقة اليورو االجتامع عىل رأي واحد بشأن التدابري 

داخل  واملالية  االقتصادية  املخاطر  تقاسم  زيادة  إىل  الرامية 

نطاق العملة املوحدة.

2. ديناميكيات بحر الصني الجنويب

بحسب »توقعات 2021« فستواصل الصني بهدوء ترسيخ 

الجنويب،  الصني  بحر  يف  بالفعل  املسيطر  العسكري  وضعها 

كجزء من إسرتاتيجيتها البحرية اإلقليمية األوسع، إىل جانب 

اعتامدها عىل الركائز االقتصادية، حسبام يتوقع سرتاتفور. 

جهودها  أيًضا  املتحدة  الواليات  ستواصل  املقابل،  يف 

إقليميًا،  الصني  توازن يف مواجهة صعود  إىل إحداث  الرامية 

الصني  بحر  بأحقيتهم يف  املطالبني  مواقف  تعزيز  من خالل 

يف  الدعم  وتقديم  االقتصادي،  التواصل  خالل  من  الجنويب 

املؤسسات الدولية، وفرض العقوبات عىل الكيانات الصينية، 

ونقل املعدات الدفاعية أو بيعها. 

مع  متزايدة  بوترية  وفيتنام  الفلبني  من  كل  ستتواصل 

مدفوعني  التعاون،  جسور  مد  أجل  من  املتحدة  الواليات 

تحملهام  استمرار  مع  لكن  املحلية،  السياسية  بأوضاعهام 

بقوة،  األفق  يف  يلوح  يزال  ال  الذي  االقتصادي  الرضر  وطأة 

نتيجة جائحة كوفيد19-، ستحتاج البلدان إىل تجنب تعريض 

عالقاتهام االقتصادية مع الصني للخطر.

3. املناورة االقتصادية لرتكيا

سياسة  تَبَنِّي  تركيا  ستحاول   »2021 »توقعات  بحسب 

نقدية أكرث تقليدية، تساعدها يف استقرار وضعها املايل خالل 

االنتكاسات  من  تركيا  يف حامية  سيساعد  مام  املقبل،  العام 

الناتجة عن سياستها الخارجية الجريئة،  االقتصادية السلبية 
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عىل حد وصف مركز سرتاتفور. 

التي  الصارمة،  القومي  األمن  مقتضيات  من  وبدافعٍ 

تتامىش جيًدا مع قاعدة الدعم املحيل التي يتمتع بها حزب 

العدالة والتنمية الحاكم؛ ستواصل تركيا نشاطها املحموم يف 

رشق البحر األبيض املتوسط وبالد الشام. 

ويحذر سرتاتفور من أن اإلجراءات العدوانية التي تتخذها 

تركيا يف هذه الساحات ستؤدي إىل تفاقم خصوماتها مع الدول 

العربية املؤثرة مثل مرص واإلمارات العربية املتحدة واململكة 

مالية  لعقوبات  تركيا  تتعرض  مل  وطاملا  السعودية.  العربية 

األورويب،  واالتحاد  املتحدة  الواليات  مثل  رشكاء  من  كبرية، 

بسبب أفعالها، فلن ترتدد أنقرة يف التدخل يف نزاعات الرشق 

األوسط لتعزيز موقفها اإلقليمي.

4. االقتصاد الهندي يبدأ رحلة التعايف

بينام بدأ اقتصاد الهند رحلة التعايف خالل العام الجاري، 

عىل  االقتصادي  النمو  معدالت  أعىل  أحد  يشهد  أن  وميكن 

التعاىف  مستوى العامل، تخلص »توقعات 2021« إىل أن هذا 

قد ال يصل إىل مستوى الناتج االقتصادي ما قبل الجائحة. 

من  ترضًرا  االقتصادات  أكرث  من  الهندي  االقتصاد  وكان 

النقد  صندوق  أن  حتى   ،2020 عام  خالل  كورونا  فريوس 

الدويل توقع أن ينكمش ملدة عام كامل بأكرث من 10 يف املائة 

هذا العام، وهو انخفاض يستبعد التقدير إمكانية التعايف منه 

بالكامل يف غضون عام 2021. 

تحقيق  الهند  نسبيًا عىل  السهل  أنه سيكون من  صحيح 

عمق  بسبب  سنوي  أساس  عىل  النمو  من  مرتفع  مستوى 

الركود الذي شهدته يف عام 2020، لكن ليك يصبح منو الهند 

أكرث استدامة، ينصح سرتاتفور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي بتطبيق املزيد من اإلصالحات االقتصادية الهيكلية. 

عام  مدار  بطيئة عىل  العملية  إجاماًل، ستظل هذه  لكن 

الذي  الصارم  الزمني  اإلطار  مواكبة  تستطيع  ولن   ،2021

تصوره مودي. يف غضون ذلك، سيتعني عىل الهند خوض غامر 

لعدد  نظرًا  واسع  نطاق  عىل  اللقاح  لتوزيع  معقدة  عملية 

سكانها الهائل، واالختالفات الكبرية يف السياسة بني الواليات 

والحكومة الوطنية، وكرثة عدد سكانها الريفيني والفقراء، مام 

يؤجل التعايف االقتصادي الكامل إىل عام 2022.

5. استمرار مشكالت األرجنتني املالية

االقتصاد  مصاعب  الجديد  العام  شمس  د  ــدِّ تُــبَ لن 

األرجنتيني، بل سيتواصل النضال عىل مدار العام املقبل، بينام 

كوفيد19-  نتيجة جائحة  متشابًكا؛  سلبيًا  تأثريًا  البالد  تواجه 

واملشكالت الهيكلية مثل ارتفاع التضخم وانخفاض اإلنتاجية 

وانعدام الثقة يف البيزو األرجنتيني والشكوك القوية املتفشية 

حول  سواء  حد  عىل  واألجانب  املحليني  املستثمرين  بني 

الديون  ومستويات  املايل  العجز  الحكومة عىل خفض  قدرة 

السيادية. 

والحال هكذا، ال بد وأن تتوقع الرشكات املحلية واألجنبية 

التدخل  للدولة  تتيح  سياسات  تطبيق  األرجنتني  يف  العاملة 

بقوة يف الشأن االقتصادي، وفرض ضوابط عىل العملة لفرتة 

طويلة، وحني يضاف إىل ذلك كله ضعف سيادة قانون، فإن 

بالثقة يف االقتصاد وتقويض  هذا املزيج سيؤدي إىل اإلرضار 

النمو.
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األول  ديسمرب/كانون  من  الخامس  يف  الكويتيون  توجه 

إىل  تغيري  رسالة  إلرسال  كبرية  بأعداد  االقرتاع  صناديق  إىل 

حكومتهم. وعرّب الناخبون عن إحباطهم من فضائح الفساد 

الربملان  نواب  معاقبة  خالل  من  املالية،  املشاكل  وتفاقم 

املعروفني  السابقني  األعضاء  بعض  وإعادة  واليته  املنتهي 

بوقوفهم يف وجه القيادة إىل جانب بعض الوجوه الجديدة.

وجرت االنتخابات الربملانية يف ظل ظروف استثنائية لوباء 

االنتخابية  للحمالت  فريوس »كورونا«. ومل تكن هناك خيام 

حيث يلتقي املرشحون عادة بالناخبني، لكن دائرة الديوانية 

للتجمعات غري الرسمية املرتبطة باملنازل كانت مبثابة تعويض 

الظروف  هذه  تكون  أن  املحتمل  ومن  العامة.  الخيام  عن 

إىل  يفتقرن  الاليت  أحد(  منهن  ينجح  )مل  باملرشحات  أرضّت 

الوصول إىل هذه التجمعات الذكورية.

التجمعات إىل تزايد أهمية  القيود املفروضة عىل  وأدت 

الحمالت االفرتاضية، حيث تم تحويل الربامج الحوارية عىل 

التواصل  منصات  أمناط جديدة عىل  إىل  التقليدية  الوسائط 

االجتامعي مثل »انستجرام« و«تويرت« و«واتسآب«.

إعالميني  مستشارين  البارزين  املرشحني  معظم  ووظف 

من األجيال الجديدة للمساعدة يف صياغة صورتهم ورسالتهم 

وتواصلهم مع الناخبني عرب هذه املنصات. ودفع العديد من 

املرشحني أمواال طائلة إلعالنات وسائل التواصل االجتامعي. 

تشكل  واملجتمعية  الشخصية  العالقات  تزال  ال  ذلك،  ومع 

حجر األساس ألنجح الحمالت الربملانية.

وتم إنشاء موقع تصويت خصيًصا للناخبني الذين يعانون 

من »كورونا«. ويف حني تم اتخاذ تدابري قياسية للحفاظ عىل 

النظافة والتباعد االجتامعي، فقد انهار هذا يف بعض املناطق 

بشكل  مرتفًعا  اإلقبال  وكان  كبريا.  ازدحاما  شهدت  التي 

ارتفاع  وهو   ،65% التصويت  نسبة  بلغت  حيث  مدهش 

طفيف عن االنتخابات األخرية بالرغم من الوباء وهو دليل 

عىل اهتامم الناخبني وتحفزهم وتعبئتهم.

شاغلو املقاعد والنساء يخرسون

كشفت نتائج االنتخابات عن غضب جمهور الناخبني من 

الكويتيون يصوتون للتغيير

قراءة في نتائج 
انتخابات مجلس 
األمة الكويتي

الرابطالمصدر

https://bit.ly/3gJIAVy

الكاتب: كريستين سميث ديوان

ثلثي  من  يقرب  ما  تجديد  عن  الكويت  انتخابات  أسفرت 
أعضاء مجلس األمة. ال يزال أي برنامج إصالحي مرهوناً باختيار 
قيادة الربملان والحكومة الجديدة وقدرتها عىل صياغة أجندة 

وطنية مشرتكة.
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رغبة  إىل  النتائج  تشري  كام  والحكومة.  املنرصم  الربملان  أداء 

قضايا  ملعالجة  مستعًدا  األمة  مجلس  يكون  أن  يف  واضحة 

ثلثي  من  يقرب  ما  فقد  حيث  العام،  املال  وحامية  الفساد 

غري  يكن  مل  )وإن  كبري  عدد  وهو  مقاعدهم  الربملان  أعضاء 

مسبوق( يف النظام السيايس الكويتي.

وتجلت هذه الرغبة يف اإلطاحة بأعضاء الربملان القدامى 

الذين كان يبدو أنه ال ميكن املساس بهم. وقد امتد إىل مزاج 

الرفض عرب املعسكرات السياسية، مام أدى إىل خسارة الزعيم 

»محمد  السلفي  والزعيم  عاشور«،  »صالح  القوي  الشيعي 

للحكومة  املؤيد  الربملان  عضو  العنزي«  و«خلف  هايف«، 

والذي خدم منذ الثامنينيات.

وشملت خسائر شاغيل املقاعد النائبة الكويتية الوحيدة 

املرشحات  من  أي  انتخاب  يتم  مل  فيام  الهاشم«  »صفاء 

احتلت  حيث  األقرب،  الخالد«  »علياء  كانت   - األخريات 

الثانية  الدائرة  الثالث عرش من 10 نواب منتخبني يف  املركز 

النسايئ  التمثيل  الكويت ستكون خالية من  - مام يعني أن 

يف الربملان.

األخبار  عناوين  تصدرت  التي  الحقيقة  هذه  وتضع 

الكويت خلف االتجاه السائد يف منطقة الخليج، حيث يتم 

تعيني النساء يف املناصب السياسية العليا يف الهيئات التمثيلية 

األخرى، مثل املجلس الوطني االتحادي يف اإلمارات ومجلس 

النواب يف البحرين.

الكويتي  املدين  للمجتمع  كبرية  أمل  خيبة  النتائج  ومتثل 

أن  املؤكد  ومن  سياسياً،  املرأة  متكني  عىل  يعملون  والذين 

هذه القضية ستحيي النقاش حول الحاجة إىل نظام »الكوتة« 

التي  االجتامعية  واألعراف  الهيكلية  العيوب  عىل  للتغلب 

أحبطت املرشحات.

املعارضة  برنامج  مؤيدي  لصالح  املكاسب  أبرز  وجاءت 

الذين  السابقني  الربملان  أعضاء  عن  العفو  يشمل  والــذي 

يعيشون يف املنفى يف الخارج، وإلغاء قانون انتخابات 2012 

الذي يُنظر إليه عىل أنه يرض باملعارضة. من أبرز هؤالء الناشط 

املحكمة  قرار  إلغاء  نجح يف  الذي  الداهوم«،  »بدر  السلفي 

بإلغاء ترشيحه بسبب إدانة سابقة مرتبطة باحتجاجات عام 

مرشحي  أمام  الباب  القضايئ  الحكم  هذا  يفتح  وقد   .2011

املعارضة اآلخرين املحظورين للعودة إىل السياسة.

الربملان  أعضاء  دعوة  يف  الوقت  »الداهوم«  يهدر  ومل 

الربملان  رئيس  إقالة  لتنسيق  ديوانيته  إىل  حديثًا  املنتخبني 

الحايل »مرزوق الغانم« لصالح قيادة جديدة سيختارونها من 

خالل التصويت. ويعترب حضور 38 من األعضاء الـ 50 مؤرشا 

جيدا عىل القوة املتزايدة للمعارضة، بالرغم أن هذا االلتزام 

جاءت أبرز المكاسب 
لصالح مؤيدي برنامج 

المعارضة والذي 
يشمل العفو العام 

وإلغاء قانون انتخابات 
 2012
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أهداف  وجود  ظل  يف  املستقبل  يف  بالتأكيد  اختباره  سيتم 

متنافسة وحكومة لديها موارد وفرية لكسب تعاونهم. 

اتجاه وطني جديد

يهيمنون  املستقلون  أصبح  السياسية،  األحزاب  مع حظر 

عىل الربملان الكويتي، وأصبحت املشاركة تتشكل من خالل 

الروابط املجتمعية أكرث منها من خالل األجندات السياسية. 

االستياء  بدعوى  السياسية  التجمعات  دور  إضعاف  تم  لقد 

العام من االستقطاب الذي أحدثته هذه التجمعات، وبسبب 

مترير قانون االنتخابات لعام 2012 بعد قرار املحكمة بحل 

الربملان.

ومييل التحليل السيايس للنتائج االنتخابية غالبًا إىل تقييم 

التحوالت النسبية يف التمثيل بني الكتل القامئة عىل الهوية. 

الحركات  بني  أو  املحافظني،  مقابل  الليرباليني  وزن  هو  ما 

اإلسالمية املتنافسة؟ كيف كان أداء التمثيل الشيعي وما هو 

التكوين العشائري للربملان؟ وبالنظر إىل ذلك، يحظى برملان 

2020 مبزيد من املحافظني، مع هزمية املرشحني األكرث ليربالية 

فيام بقي متثيل الشيعة عىل حاله عند 6 أعضاء. وقد اكتسبت 

ألكرب  أوسع  متثيل  عرب  النفوذ  من  املزيد  القبلية  الجامهري 

مجموعتني قبليتني يف الكويت وهام »العوازم« و«مطري«.

لفهم  كاٍف  غري  التحليل  من  النوع  هذا  فإن  ذلك،  ومع 

املواقف السياسية لألعضاء والديناميكيات السياسية املتغرية 

يف البالد. وبالفعل، أدان بعض املراقبني الكويتيني هذا النوع 

من التقييم باعتباره جزًءا من املشكلة السياسية، حيث يعزز 

»االنقسام والعنرصية والقبلية والطائفية«.

الفئات  هذه  داخــل  الديناميكيات  إىل  النظر  ويوفر 

السياسية وليس النتائج الكلية لها، مؤرشات عن بداية التغيري. 

السياسية  النخب  لتحدي  واضح  استعداد  هناك  كان  حيث 

التقليدية لدى عموم الشيعة، واإلسالميني السنة، والقبائل.

وكانت الطوائف الشيعية من بني أكرث املؤيدين للحكومة، 

العقد  خالل  سيام  ال  الحاكمة،  بالعائلة  متسكت  حيث 

استعداد جديد  االنتخابات كشفت عن  ولكن هذه  املايض، 

ملخالفة هذا اإلجامع، من خالل عودة النائب السابق »حسن 

الجوهر«، الذي تربطه عالقات جيدة باملعارضة التي يقودها 

السنة. كام كشفت االنتخابات عن أصوات جيل جديد، مثل 

بحمالت  قاما  وكالهام  القطان«،  و«عيل  الصالح«  »هشام 

أجندة  وطرحا  الشيعية  السياسية  الجمعيات  عن  مستقلة 

إصالحية.

وكان تآكل السلطة القبلية واضًحا يف األداء الضعيف للعديد 

من املرشحني املختارين يف االنتخابات القبلية التمهيدية التي 

تهدف إىل توحيد الدعم وراء املمثلني املختارين. وتعترب هذه 

تشير النتائج إلى رغبة 
واضحة في أن يكون 

ا 
ً
مجلس األمة مستعد

لمعالجة قضايا 
الفساد وحماية المال 

العام
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تتغاىض  الحكومة  ولكن  قانونية  غري  التمهيدية  االنتخابات 

عنها ضمنيًا، ويتم تغطيتها عىل نطاق واسع وعلني يف وسائل 

اإلعالم. ومع ذلك، يف حالتني عىل األقل، تقدم املرشحون األكرث 

ميال للمعارضة والذين خرسوا االنتخابات القبلية التمهيدية 

لكنهم رفضوا التنازل عن املنافسة أمام منافسيهم القبليني يف 

االنتخابات العامة.

التجمعات  هذه  داخل  النفوذ  عىل  التنافس  وسيكون 

القبلية الربملانية شيئًا يجب مراقبته، خاصة وأن أقوى أصوات 

املعارضة قد ظهرت من بني هذه الفئات.

داخل  حتى  واضًحا  الجديد  السيايس  التحدي  هذا  وكان 

املجتمع السيايس األكرث انضباطًا يف الكويت، الحركة الدستورية 

حيث  املسلمني«،  »اإلخوان  جامعة  من  املدعومة  اإلسالمية 

زعيمهم  سنا  األصغر  لألعضاء  الداخلية  املعارضة  أجربت 

الجيل  مرشح  لصالح  التقاعد  عىل  الدالل«  »محمد  الربملاين 

يف  نجاحه  يشري  الــذي  الصقعبي«  العزيز  »عبد  الجديد 

السلطة  الجامعة ببعض مواقعها يف  االنتخابات إىل احتفاظ 

املسلمني« من  »اإلخوان  اإلقليمية ضد جامعة  الحملة  رغم 

قبل السعودية واإلمارات.

يعترب العامل املشرتك الذي ظهر بني العديد من املرشحني 

و«عبدالله  و«الصقعبي«  »القطان«  مثل  الناجحني  الشباب 

أو  رفض  مع  الشعب،  تطلعات  عىل  الرتكيز  هو  املضف«، 

التقليل من أهمية االنتامءات األيديولوجية والهوياتية التي 

قسمت السياسة الكويتية.

االستجابة  ورضورة  الشباب  دور  عىل  التأكيد  وتــم 

من  شابًا   29 كتبه  تقرير  يف  املتزايدة  الوطنية  للتحديات 

الباحثني يف جامعة الكويت وصدر عشية االنتخابات، بعنوان 

االختالالت  بوضوح  يحدد  تقرير  وهو  األوان«.  فوات  »قبل 

سوق  يف  الضعف  ونقاط  والدميوغرافية(  )املالية  الهيكلية 

عىل  الشديد  االعتامد  ذلك  يف  مبا  التعليمي  والنظام  العمل 

املشرتكة  التضحيات  التقرير  يوضح  كام  النفط،  عائدات 

الالزمة لوضع الكويت عىل مسار أكرث استدامة.

االقتصادية  املشاكل  هذه  تجاهل  الصعب  من  وأصبح 

واالجتامعية - التي تزداد سوًءا يف ظل التحدي املزدوج للوباء 

وأزمة النفط - حتى بالنسبة لبلد غني نسبيًا. وسيكون عىل 

للبالد  للسامح  جديد  ديون  قانون  إصدار  الجديد  الربملان 

قرارات  البالد  تنتظر  حيث  املتزايد  عجزها  عىل  بالتغلب 

صعبة بشأن رضائب القيمة املضافة التي اتفق عليها مجلس 

التعاون الخليجي ومل تنفذها الكويت بعد بسبب املعارضة 

الربملانية.

وقد يجعل الربملان الجديد، الذي مييل للشعبوية املعادية 

دون  تدابري  فــرض  الحكومة  عىل  الصعب  من  للنخبة، 

السيايس. ومع  والحكم  الفساد  تسوية سياسية بشأن قضايا 

القيادة  تحتفظ  أيًضا، حيث  الرفض  لهذا  هناك حدود  ذلك 

إىل  والدعوة  الربملان  لحل  الدستورية  بالسلطة  السياسية 

عهد  يف  مراًرا  استخدامه  تم  إجراء  وهو  جديدة،  انتخابات 

األمري الراحل »صباح األحمد الصباح«.

وحاليا، يجري رسم خطوط املعركة يف التنافس عىل زعامة 

الربملان. لقد أعيد انتخاب »الغانم«، وهو سليل عائلة تجارية 

ذات نفوذ، بدعم قوي من جمهوره. لقد كان فعاالً للغاية يف 

األمري  الحكومة يف عهد  أجندة  الربملان بطرق خدمت  إدارة 

أكرث  ستكون  وظيفته  لكن  األحمد«،  صباح  »الشيخ  الراحل 

صعوبة يف ظل هذا الربملان الجديد.

األمري  التزام  عىل  منصبه  يف  »الغانم«  بقاء  يتوقف  وقد 

»نواف األحمد الصباح« بالدفاع عنه، وهذا بدوره سيتحدد 

الهيئة  هذه  تجاه  اتباعه  األمري  يريد  الذي  النهج  من خالل 

املنتخبة. فقد يتم اعتبار »الغانم« رصيدا إىل جانب الحكومة 

إلخضاع مجلس األمة، ويف الوقت ذاته قد يُنظر إليه عىل أنه 

التي تبدو  الكتلة الجديدة  بناء العالقات مع هذه  عائق يف 

الحكوميني  الوسطاء  هزمية  فبعد  وإجامال،  تصادمية.  أكرث 

الرئيسيني، ستضطر الحكومة لبعض املغازلة الرضورية.
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نوفمرب/  14 يف  سعيد«  »قيس  التونيس  الرئيس  وصل 

 3 استمرت  محادثات  قطر إلجراء  إىل  املايض،  الثاين  ترشين 

أيام مع األمري »متيم بن حمد آل ثاين«، وقد كان أمري قطر 

انتخابه يف  بعد  الجديد  تونس  يزور رئيس  أول رئيس دولة 

تونس  إىل  »متيم«  األمري  سافر  2019؛  األول  أكتوبر/ترشين 

حول  مشرتكة  محادثات  إلجراء  فرباير/شباط  يف  العاصمة 

»القضايا املحلية والثنائية والعربية واإلقليمية«.

التي يقوم بها  الرابعة  الزيارة إىل تونس هي  كانت تلك 

الثقل  عىل  الضوء  يسلط  ما  سنوات،   4 خالل  األمري«متيم« 

االسرتاتيجي للعالقات الثنائية بني تونس والدوحة.

استثامرية  ملشاريع  خطط  االجتامعات  خالل  قدمت 

التجارة  واتفاقية  التجارة  حجم  ولزيادة  تونس،  يف  مهمة 

الحرة، والرشاكة يف املبادرات الدولية مبا يف ذلك »مؤمتر غريب 

إسالمي«.

https://bit.ly/3mpdIe2 

المصدر

الرابط

العالقات القطرية 
التونســـية تحفز المنافسة 

مـــع دول الخليج العربي
الكاتب: آنا جاكوبس 
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كانت إحدى أهم قضايا السياسة الخارجية التي نوقشت 

هي تدهور الوضع األمني يف ليبيا، وهو الرصاع الذي أدى إىل 

تفاقم عدم االستقرار اإلقليمي ويهدد باالمتداد عرب الحدود 

الرشقية لتونس.

الرشق  أنحاء  جميع  يف  اإلقليمية  املنافسة  اشتداد  مع 

خط  تونس  تصبح  أن  املرجح  من  أفريقيا،  وشامل  األوسط 

لزيادة  املبذولة  الجهود  تحفز  آخر، حيث  اسرتاتيجي  صدع 

الدول  مع  املنافسة  وتونس  قطر  بني  االسرتاتيجية  العالقات 

الخليجية املتنافسة السعودية واإلمارات.

األزمات السياسية واملصاعب االقتصادية يف تونس

جرت املحادثات بني »سعيد« وأمري قطر عىل خلفية الركود 

االقتصادي العاملي، واالستقطاب الحاد يف السياسة الداخلية 

واملنافسة  اإلقليمي  االستقرار  عدم  وتعميق  التونسية، 

الجيوسياسية يف البحر املتوسط بني القوى األوروبية وروسيا 

وتركيا ودول الخليج العربية والواليات املتحدة، والصني.

يتقلص االقتصاد التونيس بسبب نقاط الضعف الهيكلية، 

والتي  البطالة،  معدالت  وارتفاع  العام  القطاع  تضخم  مثل 

تفاقمت بسبب العواقب االقتصادية لوباء فريوس »كورونا«، 

األجنبي  االستثامر  تضاؤل  وبالتايل  النفط،  أسعار  وانخفاض 

أوروبا  االستثامر واملساعدات من  يعترب  واملساعدات، حيث 

والواليات املتحدة ودول الخليج رشيان حياة لتونس.

تونس 1.5%  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  منو  متوسط  بلغ 

فقط بني عامي 2011 و2019، وتوقع صندوق النقد الدويل 

 ،2020 عام  يف   4.3% بنسبة  التونيس  االقتصاد  ينكمش  أن 

وهو أسوأ ركود منذ استقالل تونس يف عام 1956.

انتامء  له  ليس  الذي  »سعيد«   2019 انتخابات  وضعت 

ممزق  برملان  عن  وأسفرت  قرطاج،  قرص  يف  رسمي،  حزيب 

بشدة بقيادة حزب النهضة، وانتخب زعيمه »راشد الغنويش« 

رئيساً للربملان.

كام استغرق األمر أسابيع حتى متكن رئيس الوزراء »إلياس 

الفخفاخ« من حشد الدعم الكايف لتشكيل حكومة، ثم أُجرب 

عىل االستقالة بعد أقل من 5 أشهر يف منصبه، بسبب مزاعم 

فساد، ما أدى إىل اندالع أزمة سياسية.

»هشام  ــوزراء  ال رئيس  حصل  أن  منذ  املشهد  استقر 

التكنوقراطية،  الربملان عىل حكومته  موافقة  عىل  املشييش« 

الربملانية  واألغلبية  »سعيد«  بني  استمرت  التوترات  لكن 

السلطة  فإن  التونيس،  النظام  إىل  وبالنظر  النهضة،  بقيادة 

الرئاسية يف صنع السياسات املحلية محدودة، ما مينح تحالف 

النهضة يف الربملان دوًرا أكرب.

»الغنويش«  قام  النهضة،  وحزب  الربملان  رئيس  بصفته 

املايض  الثاين  يناير/كانون  يف  تركيا  إىل  للجدل  مثرية  بزيارة 

رئيس  مثل  أجانب  قادة  مع  هاتفية  مكاملات  إىل  باإلضافة 

حكومة الوفاق الليبي »فايز الرساج«.

انتقادات  إىل  أجانب  زعامء  مع  االتصاالت  هذه  أدت 

واسعة من أعضاء املعارضة يف الربملان وحتى دعوات الستقالة 

»الغنويش«، وأصدرت 7 أحزاب سياسية تونسية بيانًا مشرتكًا 

بعد هذه الدعوة، بحجة أن »الغنويش« كان يحاول »تجاوز 

مؤسسات الدولة وجر البالد إىل الرصاع الليبي، دعامً لإلخوان 

املسلمني وحلفائهم«.

وكاد  بالفعل،  البالد  يقود  كان  من  بشأن  مخاوف  أثريت 

بحجب  تصويت  يف  السلطة  من  به  يُطاح  أن  »الغنويش« 

الثقة، وألقى »سعيد،« يف ما كان يُنظر إليه عىل نطاق واسع 

بينما تشتد المنافسة 
في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من 

المرجح أن تصبح تونس 
 آخر

ً
 استراتيجيا

ً
شرخا
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الداخلية  السياسات  يف  »الغنويش«  لتجاوز  رفض  أنه  عىل 

والخارجية التونسية، خطابًا أكد فيه أنه »يجب عىل الجميع 

عىل  واحًدا  ورئيًسا  فقط  واحدة  تونس  هناك  بأن  االعرتاف 

الصعيدين الوطني والدويل«.

العالقات الخليجية العربية وتأثريها

دول  بني  معركة  ساحة  تونس  كانت   ،2011 عام  منذ 

الداخلية  السياسة  تشكيل  إىل  تسعى  التي  العربية  الخليج 

والخارجية للدولة الصغرية واالسرتاتيجية يف شامل أفريقيا.

اإلسالمية  األحــزاب  دور  حول  الرئييس  االنقسام  يدور 

القضايا  من  تونس  موقف  عن  فضالً  الداخلية،  والسياسة 

الليبية  الحرب  يف  األجنبي  التدخل  مثل  الرئيسية  اإلقليمية 

واملنافسة اإلقليمية بني الكتلة التي تقودها تركيا وقطر من 

جهة واإلمارات والسعودية من جهة أخرى.

احتجاجات  أشعلت  التي  الرشارة  تونس  انتفاضة  كانت 

النهضة مكانته كواحد  العريب عام 2011، عزز حزب  الربيع 

من أكرث األحزاب السياسية شعبية يف تونس منذ االحتجاجات، 

وبدا املنترص الرئييس للتجربة الدميقراطية يف تونس.

تعتقد بعض دول الخليج العربية، وال سيام اإلمارات، أن 

أنحاء  السيايس يف جميع  النهضة يسعى لنرش اإلسالم  حزب 

قطر  ــارات؛  اإلم خصوم  مع  التحالفات  خالل  من  املنطقة 

وتركيا.

االنتخابية  الرشعية  إىل  أبوظبي  تنظر  لذلك،  نتيجة 

اإلسالمية عىل أنها تهديد لالستقرار اإلقليمي وكذلك لنظامها 

يف الداخل.

يف املقابل، تحافظ قطر عىل روابط قوية مع حركة النهضة 

واألحزاب اإلسالمية األخرى املرتبطة بحزب العدالة والتنمية 

الرتيك.

تشرتك تونس أيًضا يف حدود مع ليبيا، حيث تؤدي الحروب 

بالوكالة بني القوى اإلقليمية الكربى )مبا يف ذلك دول الخليج 

فرنسا  )خاصة  األوروبية  والقوى  ومرص(  وتركيا  العربية 

وإيطاليا( وروسيا، إىل تفاقم املشهد األمني يف شامل أفريقيا، 

وقد وضع هذا تونس يف قلب رصاعات القوة الجيوسياسية 

عىل البحر األبيض املتوسط االسرتاتيجي.

باعتبارها نقطة انطالق احتجاجات الربيع العريب، تتمتع 

الوحيدة  النجاح  قصة  باعتبارها  رمبا  رمزية  بقيمة  تونس 

إلرساء الدميقراطية يف العامل العريب.

السياسية  املسارات  كثب  عن  الدول  من  العديد  تراقب 

مع  أوثق  عالقات  إقامة  إىل  وتهدف  لتونس  واالقتصادية 

والدعم  االستثامر  العربية  الخليج  دول  عرضت  تونس، 

الدعم  مررت  ما  وغالبًا   ،2011 عام  منذ  متفاوتة  بدرجات 

الدبلومايس واملايل ألحزاب سياسية وفاعلني معينني يتشاركون 

معها مصالح اسرتاتيجية.

يف  التونسية  السياسة  حول  رشسة  دعائية  معارك  هناك 

االجتامعي،  التواصل  وسائل  وعرب  الخليجية  اإلعالم  وسائل 

وغالبًا ما تقدم وسائل اإلعالم الخليجية، مبا يف ذلك »الجزيرة« 

أكرث  وتغطية  منصات  عربية«،  نيوز  و«سكاي  و«العربية« 

تفضياًل للسياسيني واألحزاب التونسية املفضلة لديهم.

الرسمي منذ أن  الحياد  من جانبها، حافظت تونس عىل 

والبحرين ومرص مقاطعة عىل  السعودية واإلمارات  فرضت 

قطر يف عام 2017، مكررة مواقف دول مغاربية أخرى مثل 

املغرب والجزائر.

ومع ذلك، فهي تكافح لتأكيد استقاللها عن التأثري الحقيقي 

واملتصور لدول الخليج، والتي ال يزال االقتصاد التونيس املتعرث 

أجنبية  واستثامرات  مساعدات  عىل  للحصول  عليها  يعتمد 
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حاسمة.

العابدين بن عيل«،  قبل عام 2011، يف ظل نظام »زين 

التجاريني  الرشكاء  أكرب  بني  من  والسعودية  اإلمارات  كانت 

لتونس يف املنطقة.

بعد احتجاجات عام 2011 واإلطاحة بـ«بن عيل«، فضالً 

العالقات  ازدهــرت  النهضة،  بقيادة  التحالف  صعود  عن 

االقتصادية بني قطر وتونس حيث وجهت الدوحة اهتاممها 

نحو دعم اقتصاد البالد الضعيف.

ويف عام 2012، وافقت قطر عىل منح تونس قرًضا بقيمة 

خريج  ألف  لـ20  عمل  فرص  بتوفري  وتعهدت  دوالر  مليار 

تونيس، ذهب نصف القرض نحو دعم أصول البنك املركزي 

سندات  يف  دوالر  مليون   500 مببلغ  قطر  )اكتتبت  التونيس 

الخزانة التونسية ألجل 5 سنوات بنسبة %2.5( وكان النصف 

اآلخر مخصصا لالستثامر يف البنية التحتية.

كام وعدت قطر باستثامر ملياري دوالر يف مرشوع مصفاة 

بالرغم من  التونيس،  الليبي عىل ساحل خليج قابس  للنفط 

إلغاء هذا يف عام 2014 بسبب مخاوف من تقلب إمدادات 

النفط الليبية.

رسمياً، تحتفظ قطر مبحفظة استثامرية تزيد قيمتها عىل 

والبنوك  السياحة  قطاعات  عىل  موزعة  دوالر  مليارات   3

صندوق  يقدم  ذلك،  إىل  باإلضافة  تونس،  يف  واالتصاالت 

الصداقة القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة »صلتك« 

لتمويل ملشاريع التنمية، خاصة للشباب التونيس العاطل عن 

العمل.

أكرب  وثاين  تونس  يف  عريب  مستثمر  أكرب  اآلن  قطر  تعد 

مستثمر أجنبي بعد فرنسا، لكن االستثامر الخليجي اإلجاميل 

ال يزال مهاًم السرتاتيجية البالد ملكافحة مشاكلها االقتصادية.

تعكس املستويات املتغرية لالستثامر الخليجي يف تونس، 

فضالً عن الدعم الدبلومايس للحكومة التونسية، الكثري حول 

أفريقيا،  الخليج يف شامل  الخارجية لدول  السياسة  أولويات 

إنرتبرايز«،  »أمريكان  معهد  يف  املقيمة  الباحثة  تقول  كام 

عىل  الخليج  دول  بني  الرصاعات  »تؤثر  يونج«:  »كارين 

مصالحهم  وستخلق  املنطقة...  داخل  االستثامرية  التدفقات 

األجنبي  االستثامر  تدفقات  من  لكل  يف  أولويات  السياسية 

البنك  املايل يف شكل ودائع يف  والتدخل  املساعدات  وكذلك 

املركزي«.

عىل سبيل املثال، الحظ الكثريون يف مؤمتر »االستثامر يف 

تونس 2020« يف نوفمرب/كانون الثاين 2016، »ضعف الحضور 

 1.25 البالغة  القطرية  املالية  الحزمة  عكس  عىل  اإلمارايت« 

دوالر،  مليون   725 بتقديم  السعودية  وتعهد  دوالر،  مليار 

ووعد الكويت بتقديم 500 مليون دوالر.

مؤمتر  أن  إىل  رشيف«  »يوسف  التونيس  املحلل  وأشار 

»تونس 2020« بدا وكأنه استجابة قطر ملؤمتر مرص لالقتصاد 

والتنمية الذي نظمته اإلمارات يف مارس/آذار 2015، والذي 

سمح لدولة اإلمارات بتوسيع نفوذها يف مرص.

توافق  حكومة  بقيادة  تونس  كانت  الوقت،  ذلك  يف 

انضمت إليها النهضة ونداء تونس كرشيكني يف الحكم، وهي 

االسرتاتيجية يف  لعنة عىل مصلحتها  أبوظبي  اعتربتها  خطوة 

الحد من نفوذ األحزاب اإلسالمية.

نداء  اإلمارات،  يف  املفضل  التونيس  الحزب  كان  لو  حتى 

تعتقد بعض دول 
الخليج ال سيما 
اإلمارات أن حزب 

النهضة يسعى لنشر 
اإلسالم السياسي 

في المنطقة
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تونس، يف السلطة أيًضا يف ذلك الوقت، فقد كانت الرشاكة 

وعالقاته  اإلسالمية  جذوره  بسبب  قلق  مصدر  النهضة  مع 

أيًضا  االستثامري  املؤمتر  هذا  ويعكس  وتركيا،  قطر  مع 

اسرتاتيجيات متباينة تنتهجها السعودية واإلمارات.

أكرب عىل  الخارجية ألبوظبي بشكل  السياسة  توجه  يركز 

يف  إقليميًا،  وإسالميًا  وتركيًا  قطريًا  نفوًذا  يعتربه  ما  محاربة 

بالقوة  انشغااًل  أكرث  السعودية  العربية  اململكة  تبدو  حني 

اسرتاتيجيات  تشري  »رشيف«،  زعم  كام  اإليرانية،  اإلقليمية 

االستثامر املختلفة التي تتبعها السعودية واإلمارات يف تونس 

وتركيا،  قطر  مع  العالقات  حول  أخرى  سياسية  إىل خالفات 

باإلضافة إىل مقاربات متضاربة تجاه اليمن وسوريا وليبيا.

كانت تونس يف نوفمرب/ترشين الثاين 2018، محطة مهمة 

أول  يف  سلامن«  بن  »محمد  األمري  السعودي  العهد  لويل 

رحلة خارجية له عرب العامل العريب يف أعقاب مقتل الصحفي 

يف  السعودية  القنصلية  يف  خاشقجي«  »جامل  السعودي 

بن  »سلامن  امللك  أعلن  قصري،  بوقت  ذلك  بعد  اسطنبول. 

عبد العزيز« عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 850 مليون 

للتجارة  دوالًرا   230 و  للميزانية  دوالر  مليون   500( دوالر 

الخارجية( وذلك خالل زيارة رئيس الوزراء »يوسف الشاهد« 

إىل السعودية يف ديسمرب/كانون الثاين 2018.

تونس  يف  السعودية  واملساعدات  االستثامرات  ظلت 

مستقرة إىل حد كبري بالرغم من استمرار وجود حزب النهضة 

االستثامرات  تراجعت  ذلك،  ومع  التونسية،  الحكومة  يف 

مع  محدودية  أكرث  وظلتا  لتونس،  اإلماراتية  واملساعدات 

وتوسيعها  االنتخابات  يف  الجيد  النهضة  حركة  أداء  استمرار 

للروابط مع خصوم اإلمارات، قطر وتركيا.

عن  الناجم  العاملي  االقتصادي  الركود  فإن  ذلك،  ومع 

النفط،  جائحة فريوس »كورونا«، إىل جانب انخفاض أسعار 

يؤدي إىل انخفاضات كبرية يف االستثامر األجنبي، مبا يف ذلك 

االستثامر القادم من دول الخليج، كام تقول »سارة يركس«، 

الزميلة الرئيسية يف جامعة كارنيجي.

من املرجح حدوث تراجع يف االستثامر الخليجي يف تونس، 

وميكن أن يخلق ذلك مساحة للقوى العاملية مثل الصني مللء 

الفراغ، وكانت الهيئة التونسية لالستثامر قد أعلنت بالفعل 

يف   14% من  بأكرث  املبارش  األجنبي  االستثامر  تراجع  عن 

النصف األول من 2020، وانكمش االقتصاد بأكرث من 20% 

بنهاية الربع الثاين.

توترات الخليج حول تونس

متثل تونس بشكل متزايد ممرًا اسرتاتيجيًا لعمليات إعادة 

التموضع الجيوسياسية يف البحر األبيض املتوسط، مع تكثيف 

اإلمارات لجهودها لتشكيل نتيجة الحرب الليبية، قامت تركيا 

بتوسيع وجودها العسكري يف ليبيا وأيًضا عالقاتها االقتصادية 

هددت  اإلمارات  أن  لدرجة  والجزائر،  تونس  مع  والدفاعية 

»الجهات  مع  التعاون  بسبب  الجزائر  عىل  عقوبات  بفرض 

املناهضة لإلمارات«.

بالنظر إىل نفوذ »النهضة« املستمر عىل السياسة التونسية، 

فضالً عن االستثامر القطري املتنامي عىل مدى العقد املايض، 

القطري  النفوذ  مع مجال  انسجاًما  أكرث  تونس  أن  يبدو  قد 

هناك  ولكن  السعودي،  اإلمــارايت  املدار  عكس  عىل  الرتيك، 

السياسيني  الفاعلني  فبعض  املحلية  األنشطة  من  العديد 

صعود  بقوة  لذلك  ويرمز  االتجاه،  هذا  ضد  بقوة  يقاتلون 

»عبري مويس«، الشخصية املعادية للثورة التي كانت مسؤولة 

حزبية يف نظام »بن عيل« وتقود اآلن الحزب الدستوري الحر.

وتنتقد  النهضة  حركة  حظر  إىل  مــوىس«  »عبري  تدعو 

من  بالرغم  إرهابية،  باعتبارها  اإلسالمية  األحزاب  بانتظام 

احتالله 17 مقعًدا برملانيًا فقط من أصل 217، يتقدم حزبها 

إىل  األرجــح  عىل  هذا  ويشري  الــرأي،  استطالعات  يف  حاليًا 

انفتاح لإلماراتيني وفرصة لتنمية معارضة النهضة يف السياسة 

الداخلية، وبالتايل، حصًنا محتمالً ضد النفوذ القطري والرتيك 

يف شامل أفريقيا.
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أجل حل  من  تضغط  واشنطن  كانت  سنوات،  عدة  منذ 

املواجهة بني دول الخليج. ولكن نظرًا ألن الواليات املتحدة مل 

تجعل عالقاتها مع أي من هؤالء الرشكاء الرئيسيني مرشوطة 

بنتيجة محددة، فقد تم تجاهل تدخالتها بسهولة. ومع ذلك، 

كال  من  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  بدأت  الوقت،  مرور  مع 

رشيكها  مبساعدة  االنسحاب.  فضيلة  بوضوح  ترى  الجانبني 

اإلقليمي الرئييس، تركيا، وعالقاتها الوثيقة مع إيران، متكنت 

جريانها  مع  للعالقات  املدى  قصرية  حلول  تطوير  من  قطر 

حل األزمة الخليجية يلوح في األفق.. 
لكن هل يمكن أن يستمر؟

https://bit.ly/3qRWQQA

المصدر

الرابط

يبدو أن املقاطعة الواسعة النطاق لقطر التي ُفرضت يف يونيو 2017 من قبل »الرباعية 

ملكافحة اإلرهاب« التي وصفت نفسها بنفسها والتي تضم اململكة العربية السعودية واإلمارات 

النطاق.  التوصل إىل قرار واسع  العربية املتحدة والبحرين ومرص، أصبحت أخريًا عىل وشك 

جعلت اإلدارة األمريكية املنتهية واليتها للرئيس دونالد ترامب حل النزاع أولوية يف أشهرها 

األخرية، وأشار الفريق القادم من الرئيس املنتخب جوزيف آر بايدن جونيور بقوة إىل رغبته 

يف عدم توريث هذه املواجهة بني رشكاء الواليات املتحدة الرئيسيني يف منطقة الخليج. يبدو 

أن الوساطة الكويتية قد قربت الرياض والدوحة من تسوية ثنائية أضيق يف أوائل كانون األول )ديسمرب(، لكن ذلك توقف يف 

اللحظة األخرية، ما أفسح املجال ملا يبدو أنه تقارب أوسع من مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، قد تستمر العديد من 

الخالفات املعلقة، ما يشري إىل مستقبل غري مؤكد.

الكاتب: حسين ابيش
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الخليجيني، لكن عىل املدى الطويل تتطلب الدوحة عالقات 

عمل مع هذه الدول، ال سيام اململكة العربية السعودية.

إىل  متزايد  بشكل  ينظرون  السعوديون  بدأ  جانبهم،  من 

املقاطعة عىل أنها تؤدي إىل تناقص العوائد، وأبدوا اهتاممهم 

بإيجاد حل لكل من الدوحة وواشنطن مراًرا وتكراًرا يف األشهر 

ضد  التحالف  تعزيز  هو  املفتاح  للرياض،  بالنسبة  األخرية. 

إيران.

ضغوط الواليات املتحدة املتزايدة عىل طهران وهجامت 

وعدم  والسعودية،  األمريكية  املصالح  عىل  املستمرة  إيران 

اليقني بشأن سياسات إدارة بايدن القادمة، ضاعف االهتامم 

القادة  أقر  ذلــك،  إىل  باإلضافة  موحد.  خليجي  مبوقف 

متزايد  بشكل  السعوديون 

حققت  قــد  املقاطعة  ــأن  ب

أن  املحتمل  من  كان  ما  كل 

الرياض  وأصبحت  تحققه، 

تكسبه  ما  لديها  أن  تعتقد 

خالل  من  الخسارة  من  أكرث 

أوضحت  أنها  عىل  التأكيد 

قد  الوقت  وأن  نظرها  وجهة 

حان إلنهاء املقاطعة.

دفعت الوساطة األمريكية 

العربية  اململكة  والكويتية 

حافة  إىل  وقطر  السعودية 

أشار  وبالفعل،  ديسمرب.  أوائل  يف  محدودة  ثنائية  اتفاقية 

مسؤولون قطريون عىل تويرت إىل أن وزارة الخارجية الكويتية 

القضية،  هذه  بشأن  مهم  إعالن  إصدار  وشك  عىل  كانت 

وهو ما يُفهم عىل نطاق واسع عىل أنه بداية لتقارب ثنايئ 

بني دولتني عربيتني خليجيتني متحالفتني مع واشنطن. لكن 

هذا اإلعالن مل يأِت. يبدو أنه بدالً من امليض يف اتفاق ثنايئ 

مجلس  مصالحة  وفائدة  إمكانات  أصبحت  محدودية،  أكرث 

التعاون الخليجي األوسع نطاقًا التي تشمل اإلمارات العربية 

املتحدة، والتي تعد إىل حد بعيد أشد منتقدي قطر، واضحة. 

استمرت املحادثات حتى أواخر هذا األسبوع عندما تم نقل 

الرياض  إىل   2021 يناير  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  قمة 

وبدأ املسؤولون واملحللون اإلماراتيون الرئيسيون يف اإلشارة 

إىل أن اإلمارات العربية املتحدة مل يعد يعارض االتفاق وأنه 

تم التوصل إىل » إجامع » إلنهاء املقاطعة.

تسمح استضافة القمة يف الرياض بختم االتفاقية برصامة 

ومن  السعودية«.  العربية  اململكة  يف  »ُصنعت  أنها  عىل 

املتوقع أن يحرض األمري القطري متيم بن حمد آل ثاين، إىل 

تفاصيل  اآلخرين.  الخليج  وحكومات  دول  رؤساء  جانب 

االتفاق تبقى غري معلنة. لكن واشنطن تضغط بقوة من أجل 

إعادة فتح طرق التحليق التجارية للخطوط الجوية القطرية 

السعودي،  الجوي  املجال  يف 

أكرب  بعيد  إىل حد  نفيها  وهو 

وقد  للمقاطعة.  عميل  تأثري 

الجوية  الخطوط  ذلك  أجرب 

العديد  اتخاذ  عىل  القطرية 

غري  امللتوية  املــســارات  من 

الفعالة، وعىل وجه الخصوص، 

للحصول عىل أذونات التحليق 

العملية،  هذه  يف  إيران.  من 

مهامً  نفوذاً  طهران  اكتسبت 

عىل الدوحة، ورمبا األهم من 

إدارة  نظر  وجهة  من  ذلــك 

ترامب، 100 مليون دوالر سنوياً كرسوم لالمتياز.

األمريكية،  األقىص«  »الضغط  عقوبات  نطاق  إىل  بالنظر 

فإن 100 مليون دوالر هي واحدة من أوضح املصادر املتبقية 

بإمكان  يزال  ال  والتي  لطهران  املنتظمة  األجنبية  لإليرادات 

الواليات املتحدة محاولة تعطيلها. وبالتايل، يف كال النقطتني، 

فإن إعادة فتح املجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية 

القطرية تعتربه كل من الرياض وواشنطن مبثابة رضبة كبرية 

السعودية  والحكومة  ترامب  إدارة  من  كل  وتسعى  إليران. 

لسياسة  تحسبًا  اإلمكان  قدر  طهران  عىل  النفوذ  تعزيز  إىل 

هناك احتمال كبير 
للخالف في المستقبل 

بشأن السياسات 
القطرية في المنطقة
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تصالحية متوقعة من إدارة بايدن القادمة. إذا أعيد فتح هذا 

للمقاطعة  العميل  التأثري  الجوي، فسيتم رفع معظم  املجال 

ضد قطر، وإذا اقرتنت بإعادة فتح الحدود الربية مع اململكة 

العربية السعودية، فسوف تنتهي فعليًا.

سيكون لدى اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة توقعاتهام من قطر أيًضا. وسيواصلون الضغط عىل 

الدوحة من أجل االعتدال إىل حد كبري يف استخدام وسائل 

اإلعالم املمولة من قطر، وخاصة قناة الجزيرة باللغة العربية، 

العامل  أنحاء  جميع  يف  الشعبوية  املعارضة  لحركات  للرتويج 

العريب. وسيواصلون الضغط عىل قطر للتخفيف من الرتويج 

املامثلة،  اإلسالمية  والجامعات  املسلمني  اإلخوان  لجامعة 

عىل  األخرى  العربية  الخليج  دول  من  عدد  صنفتها  التي 

أنها منظامت إرهابية. وسيسعون إىل تقليص دعم الخطاب 

هو  للسعودية  بالنسبة  األهم  لكن  أيًضا.  العريب  القومي 

مطالب قطر بالتوقف عن دعم واستضافة جامعات املعارضة 

الشؤون  يف  والتدخل  األخــرى  العربية  الخليج  دول  من 

الداخلية للمملكة.

بأن  قوي  توقع  أيًضا  هناك  سيكون  الطويل،  املدى  عىل 

قطر ستقلص بشكل كبري عالقاتها مع إيران وستبدأ أيًضا يف 

إبعاد نفسها عن تركيا. هذه النقطة األخرية قد تثبت التمني. 

عىل  ويعمل  وقويًا  راسًخا  اآلن  أنقرة-الدوحة  محور  أصبح 

األرض يف أجزاء كثرية من الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وقد 

تعززت بظهور أنقرة كرشيك رئييس يف العالقة ومحور ومركز 

السنية  اإلسالمية  الجهات  من  عموديًا  تكامالً  أكرث  لشبكة 

التحالفات غري  عبارة عن مجموعة من  كان  ما  املنطقة.  يف 

تحالف  يف  ترسخ  قد  الرسمية  وغري  املكتملة  وغري  املكتملة 

جديد يف املنطقة حيث تعمل تركيا كقائد واضح لها وقطر 

كقائد رئييس ومراقب مايل لها.

السيايس،  اإلســالم  دور  بشأن  الخالفات  هــذه  وألن 

مع  الناشئة  الرتيك  االرتباط  وإعادة  اإلسالمية،  والجامعات 

املرجح  فمن  مؤكد،  شبه  بشكل  حلها  يتم  لن  العريب  العامل 

أن تستمر خطوط الصدع األساسية التي أدت إىل املقاطعة، 

سحبت  املواجهة.  سابقة.  دبلوماسية  أعقاب  يف  فعلوا  كام 

السعودية واإلمارات ودول خليجية أخرى سفرائها من قطر 

يف نزاع يف 2013-2014 حول هذه القضايا عىل وجه التحديد. 

تم حل ذلك من خالل مجموعة من االتفاقات التي كان من 

املفرتض أن تعالج مسألة سياسات قطر التي تعتربها القوى 

السعودية  لكن  الوطنية.  األخرى تقوض مصالحها  الخليجية 

واإلمارات خلصتا إىل أن قطر مل تغري أساليبها وأن إحباطهام 

أدى يف النهاية إىل مقاطعة 2017.

قمة  يف  الحالية  الخليجية  األزمة  هذه  حل  تم  إذا  حتى 

الرياض يف 5 يناير، نظرًا لعدد القضايا التي من املحتمل أن 

تظل دون حل، فهناك احتامل كبري للخالف يف املستقبل ورمبا 

أزمة أخرى بشأن السياسات القطرية يف وقت ما يف املستقبل 

املنظور.
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https://bit.ly/2Ki8p2D

المصدر

الرابط

ماذا يعني انقسام 
البرلمان بالنسبة 

للمستقبل المالي 
للكويت؟

مع انطالقه يف 15 ديسمرب/كانون األول، سيحاول الربملان الكويتي الجديد تركيز اهتام 

الحكومة عىل جهود مكافحة الفساد بدالً من اإلصالحات املالية التي يريدها األمري 

الجديد، ما ميهد الطريق لضغوط اقتصادية عىل املدى القريب والبعيد.

املعارضة  أعضاء  االنتخابات عن سيطرة  نتائج  أسفرت  وقد 

ومييل  الربملان.  نصف  من  يقرب  ما  عىل  واملستقلني 

الصورة  عىل  املحافظة  إىل  النواب  هؤالء 

برامج  دعم  خالل  من  الشعبوية 

الرعاية االجتاعية. 

وبالتايل، سيحاول الربملان الحفاظ 

عىل اإلنفاق عىل هذه الربامج، بالرغم 

ووزراء  واملستشارين  ــري  األم رغبة  من 

الهيكلية  اإلصالحات  بعض  تنفيذ  يف  الحكومة 

التي من شأنها تحسني األداء املايل للكويت عىل املدى 

الطويل.

دخل  ملتوسط  بالنسبة  العامل  دول  أغنى  من  الكويت  وتعترب 

الخليج  يف  بالنفط  الغنية  األخرى  الدول  مع  باملقارنة  ولكن  الفرد، 

العريب، فإنها عادة ما تنفق أكرث عىل اإلعانات والرواتب العامة واملزايا ذات 

دفع  الحكومة عىل  قدرة  إىل عدم  أدى  النفط  عائدات  انخفاض  ولكن  الصلة. 

الرواتب وغريها من االلتزامات دون اللجوء إىل االقرتاض. 

حاول األمري »نواف األحمد الجابر الصباح«، الذي توىل السلطة يف سبتمرب/أيلول، حل 

هذه املشكلة من خالل قانون مقرتح من شأنه أن يسمح للحكومة مبزيد من االقرتاض. لكن 

الخالف السيايس بني أعضاء الربملان، وكذلك بني النواب واألمري والحكومة، عطّل إقرار هذا القانون 

االقرتاض،  بزيادة  املتعلقة  القرارات  األخرية. ويعكس ذلك عدم شعبية  األشهر  انتظاره يف  الذي طال 

وكذلك املخاوف بشأن الشفافية، وهي معركة ستستمر يف ظل الربملان الجديد.
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الحالية  املالية  السنة  من  األوىل  الخمسة  األشهر  شهدت 

انخفاًضا بنسبة %55 يف اإليرادات الحكومية، وقد جاء هذا 

تفاقمت  التي  النفط  أسعار  بانخفاض  مدفوعا  االنخفاض 

الكويتية  الحكومة  بسبب فريوس »كورونا«. وقد أجرب ذلك 

موازنة  أجل  من  اإلنفاق  وخفض  االقــرتاض  يف  النظر  عىل 

ميزانيتها التي تعتمد عىل عائدات النفط.

وتتجه نحو %70 من ميزانية الكويت للبدالت واإلعانات 

واملزايا ورواتب القطاع العام. وبالتايل، يعكس عجز امليزانية 

البنود  هذه  تكلفة  دفع  عىل  الحكومة  قدرة  عدم  املتنامي 

دون زيادة اإليرادات أو االتجاه لالقرتاض لتغطيتها. وسيمكن 

املقرتح  العام  الدين  قانون 

الكويت من استخدام الدين 

عجز  بعض  لسد  الخارجي 

وصوله  املتوقع  امليزانية 

يف  دوالر  مــلــيــار   49 إىل 

.2021/2020

الكويتية  الحكومة  وتركز 

عىل املدى الطويل أيًضا عىل 

يف  املتمثلة  األصعب  املهمة 

خفض النفقات وتنفيذ بعض 

من  الهيكلية  اإلصــالحــات 

يف  املالية  األزمات  منع  أجل 

صوت  وسيعكس  املستقبل. 

الوقت  يف  للمعارضة،  أعىل 

العام  اإلنفاق  خفض  الكويتية  الحكومة  فيه  تحاول  الذي 

وتنفيذ إصالحات هيكلية أيًضا، استياء الجمهور من الوضع 

املايل للبالد، فضالً عن وجود معارضة شعبية لإلصالح.

من  متأكدين  غري  أنهم  بالقلق حيث  الكويتيون  ويشعر 

الذي  الشامل،  املزايا  لنظام  الجديدة  الحكومة  تغيري  كيفية 

يعتمدون عليه، لتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتامعي.

ستكافح الكويت لسن إصالحات مالية يف الوقت املناسب، 

مكافحة  جهود  عىل  الشديد  املعارضة  تركيز  إىل  بالنظر 

الفساد، التي يرون أنها رضورية قبل تحّمل الديون الخارجية 

أو االنخراط يف اإلنفاق الرأساميل.

جانب  إىل  الصاخبة،  املناقشات  من  املزيد  وستؤدي 

الفساد،  مبكافحة  املتعلقة  االستامع  وجلسات  التحقيقات 

وكذلك  العام  الدين  قانون  مترير  يف  التأخري  من  مزيد  إىل 

اإلصالحات االقتصادية األخرى.

الحالية،  الترشيع للحكومة  وبالنظر إىل أهمية مثل هذا 

هناك احتامل قوي بحل الربملان مرة أخرى. وهذا من شأنه 

أن يؤدي إىل انتخابات جديدة، مام قد يسهم يف املزيد من 

التأخري يف اإلصالحات إذا مل يقرر األمري متريرها مبرسوم فور 

حل الربملان.

تقليديًا  العهد  ويل  يعمل 

الربملان  بني  رئييس  كوسيط 

الحكومة  وزارات  وبقية 

عدد  فإن  وبالتايل،  الكويتية. 

ويل  فيها  يشارك  التي  املرات 

املناقشات  الكويتي يف  العهد 

يف  مهاًم  سيكون  الربملانية 

داخل  العالقات  حالة  قياس 

الحكومة.

الجديد  الربملان  وسيحاول 

تحقيقات  ــىل  ع ــز  ــي ــرتك ال

وقضايا  الفساد  مكافحة 

الكسب غري املرشوع؛ إليجاد 

الحكومي  اإلنفاق  تقليص  من  بدالً  اإليرادات  لزيادة  طرق 

توترات  سيخلق  مام  الكويتيني،  املواطنني  إىل  يذهب  الذي 

رشعية  بعض  تآكل  إىل  تؤدي  قد  داخلية  ونزاعات  سياسية 

الحكومة.

الكويتي يف عرقلة  الربملان  استمر  إذا  أخرى،  ناحية  ومن 

قانون الدين العام، فقد يكون هناك تأخري يف دفع الرواتب 

واإلعانات؛ مام قد يؤدي إىل اضطرابات اجتامعية غري عادية 

يف الكويت وبالتايل إعادة الضغط عىل الربملان.

تركز الحكومة الكويتية 
على المدى الطويل 
على مهمة خفض 

النفقات من أجل منع 
األزمات المالية في 

المستقبل
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معضلة بايدن في 
الداخل والخارج 

ــد تــرامــب«،  ــالـ ــريـــيك »دونـ ــس األمـ ــي ــرئ ــن ال ــل أع

الخميس2020/12/10، أن اتفاقا تم التوصل إليه بني املغرب 

املتحدة  الواليات  وأن  رسميا،  العالقات  لتطبيع  وإرسائيل 

ستعرتف بأن الصحراء الغربية جزء من اململكة الواقعة شامل 

أفريقيا.

وأصبح املغرب رابع دولة عربية تقيم عالقات دبلوماسية 

والبحرين  اإلمارات  بعد  أشهر،   4 خالل  إرسائيل  مع  كاملة 

والسودان.

وقعت  »لقد  »تويرت«:  عىل  تغريدة  يف  »ترامب«  وكتب 

اليوم إعالنا يعرتف بالسيادة املغربية عىل الصحراء الغربية.

بالحكم  والواقعي  واملوثوق  الجاد  املغرب  اقرتاح  ويعد 

الذايت هو األساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السالم 

واالزدهار الدامئني«.

الرئيس األمرييك بعد ذلك:  ويف تغريدة منفصلة، أضاف 

»صديقتانا الكبريتان، إرسائيل واململكة املغربية، اتفقتا عىل 

عالقات دبلوماسية كاملة. إنه تقدم هائل للسالم يف الرشق 

األوسط«.

نتنياهو«  »بنيامني  اإلرسائييل  ــوزراء  ال رئيس  ووصف 

االتفاق بأنه »شعاع نور عظيم آخر نحو السالم«.

السادس«  امللك »محمد  إن  املغريب  املليك  الديوان  وقال 

عباس«  »محمود  الفلسطيني  بالرئيس  هاتفيا  اتصاال  أجرى 

وكرر التزامه بحل الدولتني للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

المغرب تطبع مع 
إسرائيل فيما تعترف 
أمريكا بمطالبة الرباط 

بالصحراء الغربية 
https://bit.ly/37dCdGT

المصدر
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يف  استقالل  حركة  وهي  البوليساريو«،  »جبهة  وقالت 

لقرار  بشدة«  »تأسف  إنها  عليها،  املتنازع  الغربية  الصحراء 

»ترامب«، لكنها ستواصل كفاحها.

عالقات قامئة

بني  كاملة  دبلوماسية  عالقات  وجود  عدم  من  وبالرغم 

أنهام  إال   ،1948 عام  األوىل  تأسيس  منذ  واملغرب  إرسائيل 

مع ذلك يتبادالن العالقات )خاصة االستخباراتية( منذ وقت 

طويل.

عام  املستوى  منخفضة  عالقات  وإرسائيل  املغرب  وبدأ 

اتفاق سالم مع منظمة  إىل  األخرية  توصلت  أن  بعد   ،1993

لكن  أوسلو.  اتفاقيات  من  كجزء  الفلسطينية  التحرير 

االنتفاضة  اندالع  بعد  الرباط علقت عالقاتها مع )إرسائيل( 

الفلسطينية الثانية عام 2000.

ووصف املغرب إعالن الخميس بأنه »استئناف« للعالقات 

الدبلوماسية مع إرسائيل.

ويعيش نحو نصف مليون يهودي مغريب يف إرسائيل، ومن 

املعروف أن اإلرسائيليني يزورون اململكة األفريقية من حني 

إنه يتوقع بدء رحالت جوية مبارشة  آلخر. وقال »نتنياهو« 

بني البلدين قريبا.

ويف األعوام األخرية، شجع امللك »محمد السادس« ترميم 

الرتاث اليهودي يف بالده، وهو ما شارك فيه اليهود املغاربة 

اإلرسائيليون. وسلط الناشطون املغاربة الضوء عىل مؤرشات 

نحو تطبيع العالقات مع إرسائيل، األمر الذي نفته الحكومة 

أو التزمت الصمت تجاهه.

أن  إرسائيلية  إعــالم  وسائل  ذكــرت  فرباير/شباط،  ويف 

بالسيادة  لالعرتاف  املتحدة  الواليات  عىل  ضغط  »نتنياهو« 

الرباط  اتخاذ  مقابل  يف  الغربية  الصحراء  عىل  املغربية 

أشهر،  بضعة  وبعد  إرسائيل.  مع  العالقات  لتطبيع  خطوات 

برامج تجسس  استخدام  الدولية عن  العفو  كشفت منظمة 

إرسائيلية الستهداف ناشطني مغاربة.

مطالبات إقليمية

وأكد »جاريد كوشرن«، صهر »ترامب« وكبري مستشاريه، 

أن االعرتاف بالسيادة املغربية عىل الصحراء الغربية مرتبط 

بتطبيع املغرب مع إرسائيل.

الخميس: »من املحتمل أيضا  وقال »كوشرن« للصحفيني، 

كرس الجمود للمساعدة يف خدمة القضايا يف الصحراء الغربية 

عىل نحو أفضل؛ حيث نريد لشعب البوليساريو فرصة أفضل 

لعيش حياة أفضل«.

وأضاف: »شعر الرئيس أن هذا الرصاع يعيق قضيتهم بدال 

من دفعها إىل األمام. وسوف يعزز هذا االعرتاف عالقة أمريكا 

باملغرب«.

وكانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، وطالب 

بها املغرب منذ عام 1957، ويُعتقد أن بها احتياطيات نفطية 

كبرية وموارد معدنية.

وقد رفض سكانها األصليون بشدة السيطرة املغربية.

وبني عامي 1975 و1991، خاضت جبهة البوليساريو متردا 

ضد الوجود املغريب.

للصحراء  األصليني  السكان  عدد  أن  البوليساريو  وتقدر 

ألف وطالبت منذ فرتة  ألفا و500  يرتاوح بني 350  الغربية 

األمر  االستقالل، وهو  استفتاء عىل  إجراء  بحقهم يف  طويلة 

الذي وعدت به قرارات األمم املتحدة.

الرثوات  باستغالل  مرارا  املغرب  البوليساريو  واتهمت 

يف  االستفتاء  سكانها  نصف  ينتظر  بينام  للمنطقة  الطبيعية 

املخيامت ويف املنفى.

ومقاتلو  املغربية  القوات  اشتبكت  املايض،  الشهر  ويف 

وذلك  موريتانيا،  إىل  مؤدي  رسيع  طريق  عىل  البوليساريو 

للمرة األوىل منذ إعالن الحركة الصحراوية وقف إطالق النار 

عام 1991.

املتحدة ستفتح  الواليات  الديوان املليك املغريب إن  وقال 

قنصلية لها يف الصحراء الغربية.

بتطبيع  قامت  التي  البحرين،  قالت  املايض،  الشهر  ويف 

العالقات مع إرسائيل يف سبتمرب/أيلول، إنها ستفتح قنصلية 

يف املنطقة.

مدينة  يف  والناشط  الصحفي  الطنجي«،  »أحمد  وقال 
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العيون بالصحراء الغربية، إن إعالن »ترامب« كان اسرتاتيجية 

تبادل بشكل صارخ.

وأضاف: »التبادل يشمل دعم ما يسمى بالسيادة املغربية 

عىل الصحراء الغربية مقابل اعرتاف مغريب بإرسائيل«.

وأضاف: »لقد تعرضنا للصدمة عندما رأينا تغريدة ترامب. 

يف الوقت نفسه، هذا ليس شيئا جديدا. وبصفتي صحراويا، 

لكن  عديدة.  لعقود  املغرب  تدعم  املتحدة  الواليات  رأيت 

هناك بعض األمل يف أن اإلدارة املقبلة ستكون مختلفة«.

وقال الناشط الصحراوي »محمد البكم« إن اإلعالن كان 

متوقعا.

وأضاف: »نعتقد أن هذا املوقف محاولة لتجاوز القانون 

الدويل وجميع مبادئه.. لكن إدارة بايدن قد تصحح املوقف 

األمرييك«

وقال »محمود ملعادل«، وهو صحفي ومواطن صحراوي، 

إن إعالن »ترامب« كان مثل »أعمى يقود خطى رضير«.

»بيتي  األمريكية  الكونجرس  عضوة  نــددت  وكذلك 

بخطوة  الفلسطينيني،  حقوق  عن  مدافعة  وهي  ماكولوم«، 

»ترامب« لالعرتاف مبطالب املغرب يف الصحراء الغربية.

وكتبت »ماكولوم« عىل »تويرت«، الخميس: »أدين اعرتاف 

الصحراء  عىل  املغربية  بالسيادة  الجانب  أحــادي  ترامب 

الغربية مقابل اعرتاف املغرب الدبلومايس بإرسائيل.. للشعب 

ويجب  املصري  تقرير  يف  دوليا  به  معرتف  حق  الصحراوي 

احرتامه«.

الجمهوري  الشيوخ  إينهويف«، عضو مجلس  واتهم »جيم 

لتقرير  الغربية  الصحراء  شعب  مساعي  يدعم  الذي  البارز 

له«  صوت  ال  شعب  حقوق  »مقايضة  بـ  »ترامب«  املصري، 

لتأمني الصفقة املغربية اإلرسائيلية.

اليوم  البيت األبيض  وقال »إينهويف« يف بيان: »إن إعالن 

عن إقرار مزاعم سيادة املغرب عىل الصحراء الغربية صادم 

ومحبط للغاية. إنني أشعر بالحزن ألن حقوق شعب الصحراء 

الغربية قد تم التنازل عنها«.

التي  حقوقية  منظامت  بتنديد  »ترامب«  إعالن  وحظي 

أشارت إىل أنه جاء بالتزامن مع الخرق املغريب األخري لوقف 

إطالق النار املستمر منذ عقود يف الصحراء الغربية، وكذلك 

القانونية،  غري  للمستوطنات  املستمر  اإلرسائييل  التوسيع 

ضد  املتواصل  والعنف  الفلسطينية،  واملباين  املنازل  وتدمري 

الفلسطينيني.
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الكاتب: جورج فريدمان 

أعلــن الرئيــس األمريــيك »دونالــد ترامــب« خــالل األســبوع 

ــات  ــع العالق ــل لتطبي ــرب وإرسائي ــني املغ ــة ب ــن اتفاقي ــايض ع امل

بينهــا، لينضــم بذلــك املغــرب إىل 3 دول عربيــة أخــرى - اإلمــارات 

والبحريــن والســودان - ســبقته يف قطــار التطبيــع خــالل الشــهور 

القليلــة املاضيــة. وكان االعــرتاف األمريــيك بالســيادة املغربيــة عــىل 

الصحــراء الغربيــة جــزًءا مــن الصفقــة، متاًمــا كــا وافقــت واشــنطن 

عــىل إزالــة الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب.

ــل  ــع مــع إرسائي ــي انضمــت للتطبي ــدول الت ــت ال وســابقا، عمل

ــع  ــن م ــيك. ولك ــة والتنســيق األمري ــالل االتصــاالت الرسي ــن خ م

تراجــع الــدور األمريــيك، ســعت هــذه الــدول إىل تشــكيل عالقــات 

ــة  ــة األمريكي ــربت السياس ــد أج ــارشة. فق ــل مب ــع ارسائي ــق م أوث

دول املنطقــة )مبــا يف ذلــك إرسائيــل( عــىل مواجهــة واقــع حاولــوا 

ــم البعــض. ــم بحاجــة إىل بعضه ــاءه وهــو أنه إخف

فبالنســبة إلرسائيــل والــدول العربيــة، هنــاك عــدو أكــرث خطــورة 

عــىل مصالحهــم وهــو إيــران. 

جورج فريدمان.. 
التطبيع مع إسرائيل 

يعيد تعريف 
https://bit.ly/2KigEMoالشرق األوسط

المصدر

الرابط
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لقد صاغ الحكام العرب سياستهم عىل افرتاض أن الواليات 

املتحدة ستضمن مصالحهم، وحتى وجودهم، ضد أي تهديد 

إيراين. وبالرغم أن ذلك ال يزال ممكناً، فإن ما فعلته الواليات 

املتحدة هو خلق حالة خطرية من عدم اليقني، مام جعل كل 

دولة تحاول إعداد نفسها لغياب الواليات املتحدة، بدالً من 

مجرد افرتاض رد فعل أمرييك.

ويف الوقت نفسه، فإن موقف اإليرانيني أصبح ضعيفا فقد 

كانت إحدى اسرتاتيجياتهم هي مواجهة مبنية عىل افرتاض 

وجود بعض الدول العربية ضد إرسائيل أو الواليات املتحدة 

أو ضد بعضها البعض. لكن اآلن أصبح لدى إيران مساحة أقل 

للمناورة، بعد أن قرر الحكام العرب التقارب مع إرسائيل بدالً 

مع  املخاطر  التعامل  يف  املتحدة  الواليات  االعتامد عىل  من 

املخاطر التي تواجههم.

معادية إلرسائيل  فصائل  العربية  الدول  جميع  يف  يوجد 

ويجب عىل أي نظام يقيم عالقات مع إرسائيل أن يواجه هذا 

الواقع. مبعنى آخر، فإن التهديد هنا داخيل ولكن كل دولة 

الرتحيب  تم  أنه  ومع  الحاجز.  قد كرست  بإرسائيل  اعرتفت 

هذه  فإن  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  يف  التطبيع  بقرارات 

العربية.  الشعوب  لدى  حادة  انتقادات  واجهت  القرارات 

وتشعر السعودية بالقلق من مشاعر قطاع كبري من املجتمع، 

ولهذا مل تتخذ خطوة االعرتاف بإرسائيل حتى اآلن، رغم أنها 

تعاونت معها لفرتة طويلة.

وينبغي اإلشارة إىل أن قرار تدشني عالقات دبلوماسية يف 

حد ذاته ال يؤدي عادًة إىل إنشاء تحالف، فالواليات املتحدة 

حلفاء.  ليسوا  ولكنهم  دبلوماسية  عالقات  لديهام  والصني 

ولكن يف حالة العامل العريب، قد يكون االعرتاف أيًضا تحالًفا. 

التي  العربية  الدول  لتكسبه  والكثري  لتخرسه  القليل  فهناك 

اعرتفت بإرسائيل.

للغاية.  إيران يف موقف صعب  الضمني  التحالف  ويرتك 

فقد انضمت دول عربية بشكل رسمي إىل القوة اإلرسائيلية، 

إىل  وباإلضافة  إيران.  عىل  خطورة  أكرث  إرسائيل  يجعل  مام 

من  والتهديد  الداخيل  السيايس  والتوتر  املدمرة  العقوبات 

العربية  الدول  اآلن  تواجه  ال  إيران  فإن  املتحدة،  الواليات 

ويعترب  أيضا.  إرسائيل  مع  العريب  التحالف  ولكن  مبفردها 

أجهزة  وستفعل  إليران،  بالنسبة  األسوأ  السيناريو  هو  هذا 

لتشجيع  وسعها  يف  ما  بكل  إيران  يف  املختلفة  املخابرات 

املعارضة الداخلية لقرارات التطبيع.

معزولني  الفلسطينيني  االعرتاف هذه  عملية  ترتك  وبينام 

عن حلفائهم السابقني. ميكن إليران أن تصور نفسها بشكل 

معقول عىل أنها البطل الوحيد للفلسطينيني والعدو الحقيقي 

الوحيد إلرسائيل. ويف الوقت الذي اعتربت فيه الدول العربية 

فلسطني قضية جانبية فلم يكن هذا اليشء ينطبق دامئًا عىل 

مواطنيهم. ولذلك فإن إيران تتبني القضية الفلسطينية عىل 

أنها قضية خاصة بها، وتتحدث إىل الجمهور العريب عن خيانة 

دولهم للفلسطينيني واالستسالم إلرسائيل.

إليران  الرسمية  العزلة  كانت  إذا  ما  الواضح  من  ليس 

ستؤدي إىل تغيري النظام. لكن ما هو واضح هو أنه إذا قامت 

اعرتفت  التي  الدول  نوع ضد  أي  بعمل عسكري من  إيران 

بإرسائيل، فإن إرسائيل ستكون حرة، بل ومرحب بها، للقيام 

يف  إيرانيني  حلفاء  أي  وسيواجه  مبارشة.  انتقامية  بأعامل 

املنطقة، مثل أولئك املوجودين يف سوريا، نفس اليشء.

هو  األخرية  التطبيع  قرارات  فعلته  ما  أن  القول  وميكن 

توسيع نطاق الظروف التي ميكن إلرسائيل مبوجبها مهاجمة 

بالعكس  بل  العريب  العامل  يف  اإلدانــة  مواجهة  دون  إيران 

سيكون ذلك التحرك العسكري اإلرسائييل ضمن تحالف عريب.

منذ  املنطقة  يف  كبري  بشكل  القوى  ميزان  تغري  لقد 

السبعينيات عندما كانت إرسائيل تواجه عداًء موحًدا، واآلن 

أن  البد  ولكن  العداء.  تواجه هذا  التي  إيران هي  أصبحت 

فالوحدة  ضدها  موحدا  املوقف  سيكون  كيف  لرنى  ننتظر 

نادرة يف العامل العريب.

األنظمة  لها  تتعرض  التي  االستقرار  عدم  مخاطر  لكن 

العربية من املشاركة يف الهيكل الجيوسيايس الناشئ ستكون 

كبرية للغاية وقد تسوء أشياء كثرية، لذلك فإن ما يحدث هو 

إعادة تعريف عميقة للرشق األوسط.
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يف  األوىل،  املرة  يف  نحو صحيح  عىل  األمر  ماكرون  أدرك 

أسامه  ما  ضد  جديد  بقانون  املايض  الشهر  ألقاه  خطاٍب 

قوانني  وجود  من  بد  ال  إنه  وقال  اإلسالمية«،  بـ»االنفصالية 

فرنسا،  يف  والدميقراطية  العلامنية  القيم  عن  للدفاع  أقوى 

فرنسا  يف  مسلم  ماليني   5 فصل  من  املتطرف  اإلسالم  ومنع 

عن بقية البالد.

عدم معالجة التهميش

م  يُقدَّ الصحافة، سوف  الذي ترسَّب إىل  القانون،  مرشوع 

)كانون  ديسمرب   9 يف  الفرنيس  الــوزراء  مجلس  اجتامع  يف 

دها ماكرون يف خطابه  األول(، ولكن هناك مشكلة أخرى حدَّ

االجتامعي  التهميش  وهي  القانون،  مرشوع  يعالجها  لن 

للمسلمني الشباب.

مورو  ليه  بلدية  يف  ألقاه  الذي  خطابه  يف  ماكرون  وقال 

غرب باريس يف 2 أكتوبر )ترشين األول(: »لقد زرعنا النزعة 

الضواحي  أحياء  وأنشأنا  أحيائنا،  داخل  بأنفسنا  االنفصالية 

التي مل تعد تحافظ عىل مبادئ الجمهورية الفرنسية )الحرية 

واألخوة واملساواة(«. وكان الرئيس يتحدث عن 1.500 مجمع 

سكني عام يف الضواحي الداخلية لباريس وغريها من املدن 

ما نسيه ماكرون في 
قانون »االنفصالية 

https://politi.co/36SiUCsاإلسالمية«

المصدر

الرابط

نرشت مجلة »بوليتكو« األمريكية مقااًل للصحايف جون ليشفيلد، حول الوعود التي مل ينفذها الرئيس الفرنيس، إميانويل 

ماكرون، ملعالجة التهميش االجتاعي.
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الفرنسية، والتي قد تصل معدالت البطالة فيها بني الشباب 

إىل 40%.

سوًءا  ازدادت  الضواحي  تلك  يف  االقتصادية  الظروف 

منذ أعامل الشغب التي وقعت يف الضواحي يف عام 2005، 

املستجد يف  كورونا  فريوس  جائحة  تسببت  أن  بعد  وخاصة 

تدمري أو تعليق عديد من الوظائف املؤقتة منخفضة األجر، 

مشريًا إىل أن سكان هذه األماكن ليس كلهم من املسلمني، 

ولكن عديًدا من املسلمني الفرنسيني البالغ عددهم 5 ماليني 

نسمة يعيشون يف مثل هذه األماكن.

وعود مل تُنفذ

بخطة  مورو  ليه  يف  ألقاه  الذي  خطابه  يف  وعد  ماكرون 

جذرية«  »تغيريات  إحداث  أجل  من  الخريف  هذا  عمل 

ووفًقا  الشباب.  للمسلمني  وخاصة  الداخلية،  الضواحي  يف 

فستظل  القبيل،  هذا  من  إجــراءات  تُتَّخذ  مل  إذا  ملاكرون، 

اإلسالمية  الدعاية  فيها  تنمو  »تربة خصبة«  الضواحي  هذه 

املتطرفة.

لتعزيز  جديد  فرنيس  إسالمي«  »معهد  إنشاء  أعلن  كام 

فهم الفرنسيني ملساهامت العامل اإلسالمي يف العلوم والفلسفة 

والفنون واألدب. لكن، وفًقا للكاتب، مل يكن هناك صدى عىل 

األرض ألي من الوعدين منذ ذلك الحني.

القيم الجمهورية

منذ  صاخبة،  أصواٌت  وتعالت  كثرية،  دماٌء  سالْت  لقد 

خطاب ليه مورو؛ فبعد أسبوعني فقط من حديث ماكرون، 

نُِحرت رأس معلِّم التاريخ، صامويل بايت، بالقرب من مدرسته 

الرسوم  عرض  قد  بايت  وكان  الغربيَّة،  باريس  ضواحي  يف 

الكاريكاتورية املثرية للجدل للنبي محمد أمام طالبه يف حصة 

الرتبية املدنية حول حرية التعبري والدولة الفرنسية العلامنية، 

وبعد أقل من أسبوعني من مقتله، قَتَل مهاجر تونيس شاب 

ثالثَة أشخاٍص داخل كنيسة يف مدينة نيس.

وأثار مرشوع قانون ماكرون املوعود بشأن »االنفصالية« 

التواصل االجتامعي، والذي يستند  جداًل واسًعا عىل وسائل 

إىل حد كبري إىل تحريف متعمد.

القانون املقرتح »لتعزيز القيم الجمهورية« ِصيَغ بطريقٍة 

الرقابة  هيئة  تستبعد  وقد  مواضعه،  بعض  يف  ُمتقَنة  غري 

الدستوري( أجزاًء منه، ولكن  الدستورية يف فرنسا )املجلس 

كام  اإلسالم«  عىل  »هجوًما  ليست  املسودة  أن  املؤكد  من 

صورته بعض التقارير يف وسائل اإلعالم األمريكية والتعليقات 

عىل شبكة اإلنرتنت، بحسب الكاتب.

وسوف تحظر فرنسا التعليم املنزيل لألطفال الذين تزيد 

املستهدفة  االستثناءات  بعض  مع  سنوات   3 عىل  أعامرهم 

للغاية، وستمتد أرقام التسجيل التعليمي التي ُمِنحت بالفعل 

ملعظم األطفال يف فرنسا إىل أولئك الذين يذهبون إىل املدارس 

الخاصة غري املرخَّصة.

ولكن الهدف ليس تقييد قدرة املسلمني عىل الوصول إىل 

نهاية  يف  التحريضية  التغريدات  بعض  ذهبت  كام  التعليم 

األسبوع، بل ضامن أن ال ينَفضَّ فتيان املسلمني وفتياتهم عن 

النظام إىل املدارس التي تبرشِّ بنسخة متطرفة من اإلسالم.

وباإلضافة إىل هذه اإلجراءات، فإن الجمعيات الدينية أو 

غريها من الجمعيات التي تتلقى إعانات دعم عامة ال بد أن 

وتقوم  الجمهورية«،  »القيم  احرتام  بشأن  ميثاق  عىل  توقِّع 

حاليًا املجموعة الرئيسة للمسلمني الفرنسيني، ُممثلًة لتسعة 

أمور  بني  من  سينص،  والذي  امليثاق،  هذا  بوضع  منظامت، 

أخرى، عىل أن اإلسالم »دين وليس حركة سياسية«.

بعيًدا عن القانون الجديد، طلب ماكرون أيًضا من القادة 

املسلمني الفرنسيني املوافقة عىل حوافز وإرشادات لتدِريب 

حيث  البالد،  مستوى  عىل  بهم  واالعرتاف  الفرنسيني  األمئة 

اإلسالمية  الجمعيات  لكن  فرنسا،  يف  مسجد   2.500 يوجد 

الرئيسة تعرتف بـ800 إمام فقط، منهم 300 أجنبي، وبعضهم 

ال يتحدث الفرنسية.

األمئــة  مــع  بالتشاور  املقرتحات  تلك  ُوِضــعــت  وقــد 

»املعتدلني« أو »التيار السائد« وغريهم من القادة واملفكرين 

املسلمني. بالطبع، ال يوجد تعريف بسيط ملا هو معتدل أو 

سائد، ألنه ال توجد بنية مقبولة عامليًّا لإلسالم يف فرنسا، وهذا 

جزء من املشكلة التي يسعى ماكرون ملعالجتها.
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تكافؤ الفرص

مرشوع القانون رضوري، فقد شهدت فرنسا ثالثني هجمة 

ذها إسالميون منذ مثانية أعوام؛ إذ يعيش  إرهابية خطرية نفَّ

خلفيات  من  أو  املسلمني  من  ماليني   5 فرنسا  أرض  عىل 

االتحاد  يف  أخرى  دولة  أي  من  نسبيًّا  أكرث  بأعداد  مسلمة، 

إنهم  الشباب  املسلمني  من  متزايد  عدد  ويقول  األورويب، 

بوصفها  العلامنية  واملبادئ  الفرنسية  القوانني  إىل  ينظرون 

أدىن مرتبة وتتعارض مع قوانني اإلسالم.

ميارسون  ال  ثلثهم،  الفرنسيني،  املسلمني  غالبية  لكن 

الشعائر الدينية أو نادًرا ما ميارسونها، كذلك ال يرى أكرث من 

الدولة  من  الدينية  لحريتهم  تهديد  أي  املسلمني  من   70%

العلامنية الفرنسية.

منذ متى تنظر فرنسا ملسلميها باعتبارهم مشكلة؟

وبعبارة أخرى، يحاول ماكرون وضع قواعد جديدة للدفاع 

عن القيم العلامنية والدميقراطية لفرنسا، وكذلك للدفاع أيًضا 

عن حق الغالبية العظمى من املسلمني الفرنسيني يف العيش 

والعبادة بعيًدا عن الدعاية املتطرفة املدعومة من الخارج.

املقرتح،  الجديد  القانون  فإن  هــذا،  من  الرغم  وعىل 

وباعرتاف ماكرون نفسه، قارص وغري مكتمل. وكام أقرَّ الشهر 

املايض يف خطابه أن فرنسا بحاجة إىل بذل املزيد من الجهد 

ليشعر مواطنوها املسلمون بأنهم جزء ال يتجزأ من فرنسا، إذ 

االجتامعي مشكلتان  والتهميش  الراديكالية  الدعاية  إن  قال 

سنوات  مدى  عىل  بالتوازي  »معالجتهام  يجب  مزدوجتان 

وسنوات«.

ووعد ماكرون ببذل جهود جديدة بشأن »تكافؤ الفرص« 

ومكافحة التمييز يف سوق العمل واإلسكان، وتعهد بأن »جزًءا 

سلعة  بوصفه  اليوم  بعد  يُعاَمل  لن  الفرنيس  الشباب  من 

تحارب  التي  املقرتحات  رأينا  لكن، ويف حني  وتُشرتى«.  تُباع 

تكافؤ  بشأن  املقطوعة  الوعود  عن  ماذا  الراديكايل،  اإلسالم 

الفرص واملُكابدات التي يعاين منها ساكنو الضواحي املتعددة 

األعراق؟

بناء عىل طلب مئة بلدة محرومة يف الضواحي، تعهدت 

الحكومة الفرنسية هذا األسبوع بتأمني مليار يورو من برنامج 

تكلفته  تبلغ  الذي  الجائحة  بعد  ما  االقتصاد  إطالق  إعادة 

100 مليار يورو، ومدته عامان، بيد أن هذا ليس جهًدا خاًصا 

كان من  الذي  املال  فهو  املوعودة،  األجل  الخطة طويلة  أو 

أي  املتعرثة وفًقا لحصتها عىل  الضواحي  تتوقعه  أن  املمكن 

حال.

التي وعد  فرنسا  نهج  الجذرية« يف  »التغيريات  ماذا عن 

والضواحي؟  والوظائف  باإلسكان  يتعلق  فيام  ماكرون  بها 

ينصح املسؤولون الفرنسيِّون بالتحيل بالصرب ويُبرشون بقرب 

ليه  ماكرون يف خطاب  به  ما وعد  ليس  لكن هذا  حدوثها، 

أو  ان  يفرسِّ ال  والتهميش  الفقر  إن  حينها  قال  لقد  مورو. 

يربران التطرف العنيف، لكنهام مرتبطان ارتباطًا وثيًقا ويجب 

التي ينمو فيها  التطرف والرتبة  معالجتهام مًعا، وأضاف أن 

يجب »معالجتهام بالتوازي عىل مدى سنوات«.

وينبغي  االعتبارات،  هذه  كل  يف  ا  محقًّ كان  ماكرون  إن 

به  ل ما وعد  أو أجَّ يُعيد قراءة خطابه، وإذا ما نيَس  له أن 

خطأً  يرتكب  فسوف  ى،  ُمسمَّ غري  أجل  إىل  فرنسا  مسلمي 

فادًحا.
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متوترة  منطقة  املتوسط  األبيض  البحر  كان رشق  لطاملا 

جيوسياسيًا تاريخياً.

اإلمــارات  لدولة  املتزايد  االسرتاتيجي  االهتامم  ويعد 

السعي  هو  األول  أساسيني؛  بهدفني  مدفوًعا  املنطقة  يف 

املحتملني  الرشكاء  مع  والتجارية  االقتصادية  املصالح  خلف 

الرئيسيني، والثاين هو احتواء صعود تركيا اإلقليمي.

التوترات التي منت  وميكن النظر لهذا التحدي يف سياق 

بني أبو ظبي وأنقرة بشكل مطرد منذ عام 2011، لتصل إىل 

تنافس مرير يجري يف جميع أنحاء الرشق األوسط والدول 

املجاورة.

صفيف من الرشكاء يف املنطقة

املتوسط،  األبيض  البحر  األخرية يف رشق  التطورات  تضع 

مواجهة  يف  وفرنسا  ومرص  وإرسائيل  وقربص  اليونان  دول 

طموحات تركيا املتوسطية. 

وتوفر هذه التطورات ألبو ظبي فرصة لتجنيد تلك الدول 

يف جبهة إقليمية معادية ألنقرة.

وقد تجىل ذلك عندما نرشت تركيا وحدات بحرية ملرافقة 

شرق المتوسط في 
قلب االستراتيجية 
https://bit.ly/3rax7Tvاإلقليمية لإلمارات

الكاتب: أنطونينو أوكيوتو وأناستازيا تشيشولم

الرابط

المصدر

تركيا، حيث سمحت  لتحدي  مهمة  جيوسياسية  مساحة  إىل  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة رشق  اإلمارات  حولت 
التطورات يف املنطقة ألبو ظبي بإقامة رشاكات جديدة وتعزيز الرشاكات القامئة بالفعل، مع جذب املنطقة لعدد متزايد 

من أصحاب املصالح املتنافسة.
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سفينة التنقيب عن املواد الهيدروكربونية والعاملة يف املياه 

الغنية باملوارد التي تطالب بها كل من أثينا وأنقرة. 

أرسلت  وتركيا،  اليونان  بني  التوترات  تصاعد  وسط  ففي 

اإلمارات 4 طائرات مقاتلة من طراز »F-16« بهدف إجراء 

تدريبات مشرتكة مع القوات العسكرية اليونانية.

كام قامت اإلمارات بترسيع العالقات الدبلوماسية الثنائية 

مع قربص، يف الوقت الذي أدى فيه التوسع يف أنشطة التنقيب 

الرتكية إىل تصاعد التوترات اإلقليمية.

الجدد  التعاون مع حلفائها األوروبيني  ومن خالل زيادة 

املتوسط،  البحر  رشق  يف 

تأمل أبو ظبي يف ثني أنقرة 

يف  املتزايدة  أنشطتها  عن 

صورتها  وتعزيز  املنطقة 

وقد  األورويب،  االتحاد  يف 

أسهم كال الهدفني بالتأكيد 

أول  باستضافة  قرارها  يف 

اإلمارات  بني  ثاليث  اجتامع 

واليونان وقربص.

ــت فــرنــســا هي  ــان وك

ــن بني  ــا م ــوتً األعـــىل ص

االتحاد  يف  املؤثرة  الــدول 

األورويب يف انتقاد السياسة 

رشق  يف  لرتكيا  الخارجية 

دعم  ويف  املتوسط،  البحر 

أثينا ونيقوسيا ضد طموحات أنقرة البحرية.

العمالقة  الفرنسية  الطاقة  رشكة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

»توتال« تحتفظ بحقوق تنقيب مهمة يف املنطقة االقتصادية 

الخالصة لقربص، كام أظهرت باريس استعدادها لنرش أصول 

عسكرية مهمة يف املنطقة ملواجهة تركيا. 

وهكذا تعزز مثل هذه الظروف التعاون اإلمارايت الفرنيس 

ضد أنقرة، وهو التعاون القوي بالفعل يف امللف الليبي.

خط »إيست ميد« وإرسائيل

وقربص  اليونان  وافقت   ،2020 الثاين  يناير/كانون  يف 

وإرسائيل عىل البدء يف بناء خط أنابيب رشق البحر األبيض 

املتوسط، وهو مرشوع من املقرر أن يلبي حوايل %10 من 

إجاميل طلب االتحاد األورويب عىل الغاز الطبيعي املسال - يف 

تساعد  أن  وإرسائيل  وقربص  اليونان  وتأمل   - اكتامله  حالة 

أبوظبي يف تعويض النقص املايل املحتمل الناجم عن جائحة 

فريوس »كورونا«.

ويقدم مرشوع »إيست ميد« من منظور دولة اإلمارات، 

العابر  الطبيعي  الغاز  أنابيب  خط  أهمية  لتقليل  الفرصة 

يقوض  مــام  ــاضــول،  ــألن ل

كمركز  الحايل  تركيا  موقع 

الطبيعي  الغاز  لتصدير 

املسال.

لدى اإلمارات وإرسائيل 

رشق  يف  متوافقة  مصالح 

املتوسط،  األبيض  البحر 

أبراهام  اتفاقيات  وتهدف 

تنمية  تعزيز  ــادة  زي إىل 

الثنائية يف قطاع  العالقات 

صعود  إن  كــام  الطاقة، 

للغاز  كمصدر  إرسائــيــل 

لإلمارات  يتيح  الطبيعي 

من  وارداتها  تنويع  فرصة 

عن  بعيًدا  الطبيعي  الغاز 

وأقرب  العامل  يف  املسال  الطبيعي  للغاز  مصدر  أكرب  قطر، 

حليف لرتكيا.

تشرتك كل من إرسائيل واإلمارات يف هدف مشرتك يتمثل 

يف السعي نحو أهداف طموحة للطاقة املتجددة.

ال يقترص األمر عىل الطاقة، إذ إنه من املتوقع أن يحقق 

مليارات   4 حوايل  وإرسائيل  اإلمارات  بني  العالقات  تطبيع 

دوالر من التجارة الثنائية سنويًا يف غضون 3 إىل 5 سنوات، 

حيث تراجعت اإلمارات عن مقاطعتها االقتصادية إلرسائيل 

تشترك كل من 
إسرائيل واإلمارات 
في هدف مشترك 

يتمثل في السعي نحو 
أهداف طموحة للطاقة 

المتجددة
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وفتحت األبواب أمام الفرص التجارية والتعاون يف العديد من 

القطاعات، مبا يف ذلك السياحة والتكنولوجيا والطب.

ديب  موانئ  رشكة  قدمته  الذي  املشرتك  العرض  ويؤكد 

العاملية و«دوفر تاور« اإلرسائيلية لتطوير ميناء حيفا يف شامل 

الثنايئ القوي بتوسيع التجارة والتعاون يف  إرسائيل االهتامم 

رشق البحر املتوسط.

ليبيا وسوريا: ساحات القتال يف البحر األبيض املتوسط

ليبيا وسوريا،  أيًضا عىل مناطق الرصاع يف  اإلمارات  تركز 

والجدير بالذكر أن املياه الوطنية لكال البلدين تقع يف رشق 

البحر املتوسط أو متاخمة له.

وتلقى الجرنال »خليفة حفرت« منذ عام 2019، الدعم من 

اإلمارات ومرص وفرنسا وروسيا يف رصاعه ضد حكومة الوفاق 

الوطني التي تدعمها تركيا وقطر من بني دول أخرى.

العسكري  البعد  الوفاق  يتجاوز تعاون تركيا مع حكومة 

ويؤثر عىل النزاعات املستمرة يف رشق البحر املتوسط، حيث 

إنشاء  إىل  تهدف  بحرية  اتفاقية  وأنقرة  طرابلس  وقعت 

منطقة اقتصادية حرصية من ساحل تركيا الجنويب عىل البحر 

ليقطع  لليبيا،  الساحل الشاميل الرشقي  املتوسط إىل  األبيض 

املنطقة االقتصادية الخالصة املعرتف بها دوليًا ألثينا، مام أثار 

غضب اليونان ومرص وقربص.

يف  لـ«حفرت«  املشرتك  والعسكري  السيايس  الدعم  ساعد 

وكانت  وأبوظبي،  القاهرة  بني  الحايل  القوي  التعاون  تعزيز 

نفذت  حيث  عالنية،  أكرث  بشكل  عسكريا  أنشط  اإلمارات 

غارات جوية نيابة عن قوات »حفرت«، ومع ذلك، فقد متكن 

يف  األخرية  اآلونة  يف  السييس«  »عبدالفتاح  املرصي  الرئيس 

يونيو/حزيران 2020، من التهديد بالتدخل العسكري املرصي 

يف ليبيا ضد حكومة الوفاق والقوات العسكرية الرتكية، عىل 

الرغم من الوضع االقتصادي غري املستقر يف مرص، بعد التأكد 

من أن أبوظبي مستعدة لتمويل مثل هذه العملية.

وكان توجه اإلمارات لتطبيع عالقاتها مع النظام السوري، 

عام  يف  دمشق  يف  أبوظبي  سفارة  فتح  بإعادة  تجىل  الذي 

عريب«  »دور  تعزيز  يف  باألمل  كبري  حد  إىل  مدفوًعا   ،2018

أقوى ملواجهة نفوذ تركيا املتزايد.

الجبهة  إىل  لالنضامم  املثايل  املرشح  هي  سوريا  وتعترب 

أوالً،  األقل،  عىل  لسببني  اإلمارات  بقيادة  ألنقرة  املناهضة 

مارس/آذار  منذ  السوري  والنظام  تركيا  بني  العداء  تصاعد 

2020، بعد مواجهة عسكرية بينهام يف محافظة إدلب شامل 

غرب سوريا؛ آخر معقل متبقي للمعارضة السورية املدعومة 

من أنقرة.

وثانيًا، تشرتك دمشق وقيادة أبوظبي يف عداء قوي تجاه 

والتي  بها  املرتبطة  والجامعات  املسلمني«  »اإلخوان  جامعة 

تدعمها تركيا يف جميع أنحاء الرشق األوسط.

فرص  وجــود  دمشق  مع  أبوظبي  تقارب  يعكس  كام 

مستقبلية متاحة للمستثمرين اإلماراتيني.

يف  وإماراتية  سورية  أعامل  وفود  بالفعل  اجتمعت  وقد 

أبوظبي يف يناير/كانون الثاين 2020 ملناقشة االستثامرات يف 

»التجارة والبنية التحتية وقطاعات الطاقة املتجددة«.

ومع ذلك، فإن هذه املناقشات ما تزال يف مرحلتها األولية، 

االستثامر يف سوريا  نحو  تحركات حقيقية  أي  تخضع  حيث 

للتطورات الجديدة يف الرصاع ورد فعل واشنطن، حيث ميكن 

فرض   ،2019 لعام  قيرص  قانون  مبوجب  املتحدة  للواليات 

الذي  »األسد«،  نظام  مع  املتعاونة  األطراف  عىل  عقوبات 

يرتكب انتهاكات جسيمة ضد مواطنيه.

استمرار الرتكيز عىل البحر األبيض املتوسط

ومن املتوقع أن تحتفظ السياسة الخارجية لدولة اإلمارات 

يف رشق البحر املتوسط برتكيز واضح عىل معاداة أنقرة، مع 

السعي ملواصلة التجارة واملصالح االقتصادية األخرى.

الدول  تجنيد  إىل  أيًضا  تهدف  أبوظبي  إن  القول  وميكن 

األخرى التي لها مصالح مهمة يف رشق البحر األبيض املتوسط، 

مثل إيطاليا، أو تلك التي تحرص بشكل متزايد عىل مواجهة 

أجندتها  خلف  الدويل  الدعم  لحشد  السعودية،  مثل  تركيا، 

اإلقليمية.
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مع فوز جو بايدن األخري يف االنتخابات الرئاسية األمريكية، 

بدأ الكثريون يف تقديم املشورة لنائب الرئيس السابق حول 

أحد  األوســط.  الرشق  يف  الضار  ترامب  إرث  عكس  كيفية 

السناتور  يكون  أن  يجب  ما  هو  للنقاش  الرئيسية  املجاالت 

السابق )بايدن الذي خدم ملدة 36 عاًما يف مجلس الشيوخ 

األمرييك قبل أن يصبح نائب الرئيس( من موقف ديالوير حول 

التطبيع العريب اإلرسائييل والجدل الفلسطيني اإلرسائييل.

لقد أصبح هذا األمر ُملًحا بشكل خاص ألن ترامب، يف أيام 

احتضار إدارته، متكن من إعادة توجيه أهداف سياسته مرة 

األبيض  البيت  )ديسمرب(، كشف  األول  كانون  أخرى. يف 10 

أن املغرب وافق عىل استئناف العالقات الدبلوماسية الجزئية 

اعرتاف  مقابل  إرسائيل،  مع 

بسيادته  املتحدة  الواليات 

وهي  الغربية،  الصحراء  عىل 

منذ  الرباط  تحتلها  منطقة 

املطروحة  السياسية  املقرتحات  كل  وسط  لكن   .1975 عام 

هناك، ما مدى احتاملية قيام بايدن بإحداث تغيري كبري؟

 يف 23 نوفمرب، أفادت األنباء أن رئيس الوزراء اإلرسائييل 

محمد  األمري  السعودي  العهد  ويل  التقى  نتنياهو  بنيامني 

الرياض  نفت  وبينام  السابق.  اليوم  بن سلامن ألول مرة يف 

محاولة  كان  أنه  املصادر  زعمت  االجتامع،  هذا  حدوث 

أمريكية إرسائيلية فاشلة »لكسب تأكيدات بأن صفقة تطبيع 

التطبيع العربي اإلسرائيلي: 
ماذا بعد في ظل وصول 

الكاتب: نيك مكالبين   بايدن للبيت األبيض؟

https://bit.ly/37ntuk8

المصدر

الرابط

سيؤدي وصول جو بايدن إىل البيت األبيض إىل تحول نوعي يف املشهد السيايس يف 

الرشق األوسط. ومع ذلك، سيستمر االتجاه نحو اعرتاف أكرب بإرسائيل يف املنطقة.
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مغادرة  قبل  اليد  متناول  يف  كان   .  .  . إرسائيلية[  ]سعودية 

ترامب ملنصبه.

معارضة  عن  يأِت  مل  املالكة  العائلة  لوم  فإن  ذلك،  ومع 

أيديولوجية. بدالً من ذلك، يُقال إنه يعكس الرغبة يف تجنب 

اململكة وتل  التقارب بني  املحلية مع استخدام  الفعل  ردود 

 ، بايدن  إىل  بالنسبة  القادمة.  لإلدارة  التأييد  لكسب  أبيب 

يدعم أيًضا املزيد من التطبيع والتكامل.

العربية  باململكة  يتعلق  فيام  األقــل  عىل  ثــم،  ومــن 

سوى  تعني  ال  السلطة  عن  ترامب  تنحية  فإن  السعودية، 

تأخري قصري. إذا متكن السعوديون من التهدئة أو التصالح مع 

االحتجاج العام، فسنشهد تطبيع العالقات يف غضون أشهر.

بافرتاض أن الصفقة مع الرياض ستميض قدًما يف املستقبل 

القريب، فقد ينظر املرء برتقب إىل الكويت، عىل سبيل املثال. 

منذ ذلك الحني، كام قال أحد أفراد األرس الحاكمة الكويتية 

مل يذكر اسمه لصحيفة وول سرتيت جورنال ، من املتوقع أن 

تضغط اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

- التي كانت أول دولة عربية تنضم إىل مخطط ترامب - عىل 

جارتها األصغر وأمريها الجديد لتطبيع العالقات مع إرسائيل.

الرأي  أن  واسع  نطاق  عىل  به  املسلم  فمن  ذلك،  ومع 

العام والسيايس السلبي، باإلضافة إىل حاجة الكويت للحفاظ 

عىل الهدوء مع إيران، يعني أن االتفاق الكويتي اإلرسائييل 

غري مرجح. إال أن ما يغلق الباب أمامها بشدة هو املواقف 

املقبلني. كالهام  والرئيسني  املنتهية واليته  للرئيسني  املتباينة 

يرغب يف مزيد من التطبيع، لكن بايدن مقيد يف قدرته عىل 

تحقيق ذلك، يف حني أن ترامب كان متحمًسا لجعله هدفًا 

أساسيًا.

حقيقيًا  محوًرا  عام  بشكل  ارسائيل  كانت  الواقع،  يف 

السرتاتيجية ترامب االنتخابية وتطلعات بناء اإلرث. وطالب 

مؤيديه.  كتل  أبرز  من  وهم  اإلنجيليون،  املسيحيون  بذلك 

السفارة  نقل  بنفسه،  السابق  »املبتدئ«  أوضح مضيف  كام 

األمريكية يف إرسائيل من تل أبيب إىل القدس »لإلنجيليني«. 

عالوة عىل ذلك، كجزء من خطته للرتاجع عن أي يشء ملسه 

سلفه باراك أوباما عىل ما يبدو، اتبع ترامب أقىص درجات 

أجندة  يناسب  هذا  كل  أن  الواضح  من  إيران.  ضد  العداء 

إرسائيلية تتمحور حول التطبيع.

عىل العكس من ذلك، ال يدين بايدن بالفضل للمحافظني 

ميارسها  التي  السياسة  نوع  إىل  للعودة  ويسعى  الدينيني 

الرجل الذي كان الرجل الثاين يف القيادة له. وهذا يعني إحياء 

االتفاق النووي اإليراين ورفع عقوبات ترامب عن طهران. يف 

األساس، الهدف األسمى لبايدن هو تقليل التوترات مع إيران. 

من  أكرب  قدر  تحقيق  يف  فرصه  يعرقل  هذا  فإن  ذلك،  ومع 

التطبيع العريب اإلرسائييل، بغض النظر عن رغباته.

من المرجح أن يستمر 
االتجاه نحو اعتراف 
أكبر بإسرائيل في 

المنطقة 

من المتوقع أال 
يقتصر الضغط 

السعودي اإلماراتي 
على الكويت من أجل 

التطبيع
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أن  شأنها  من  ليس  فإنه  ضمنا،  آخرون  ما  عكس  عىل 

بايدن ال تشجع الكويت عىل طول هذا الطريق، السيام بعد 

السعودية  إبرام صفقة  ينبغي  الصحافة  مالحظات متوهجة 

وإرسائيل وقال انه تلقي بال شك. بدالً من ذلك، فإنه يوفر 

حًدا ملدى قوته ورصاحة.

ألمن  األول  الضامن  هي  املتحدة  الواليات  ألن  نظرًا 

الكويت، فإن التهديد الذي يلوح يف األفق باالنتقام املحتمل 

بعد أن أطلع ترامب عىل أن الكويت ستتبع »رسيًعا إىل حد 

ما« يف اإلمارات العربية املتحدة والبحرين يجب أن يكون قد 

جعل املسؤولني يتوقفون هناك. يف الوقت الذي يستعد فيه 

بايدن لتويل منصبه، وهو مقيد باألولويات املتضاربة وميوله 

باتجاه  الدفع  يف  للغاية  قويًا  يكون  أن  خيار  فإن  املعتدلة، 

صفقة كويتية إرسائيلية غري مطروح عىل الطاولة.

ستقيم  أنها  يبدو  عربية  دواًل  هناك  أن  يبدو  ذلك،  ومع 

وقد ظهرت  املقبلة.  األشهر  يف  أبيب  تل  مع  ثنائية  عالقات 

السعودية  العربية  اململكة  أن  عىل  تدل  مؤرشات  مؤخرا 

نزاعهام  لحل  يتجهون  املتحدة، وحلفائها  العربية  واإلمارات 

مع قطر. ومع ذلك، يف حني أن إنهاء حصار قطر ميثل انخفاًضا 

حاًدا يف االحتكاك بني الدوحة ودول الخليج األخرى، فإن هذا 

ال يعني أن قطر انضمت إىل الكتلة التي تقودها السعودية 

أو أصبحت صديقة لها.

باعرتاف  أنه،  رغم  العالقات مع إرسائيل،  قطر  تطبع  لن 

إزاء  بالقلق  الفلسطينيون  القادة  يشعر  أن  يجب  الجميع، 

األخبار، خاصة بعد أن اتهم كبار السياسيني قطر بـ »االنضامم 

هذا  من  سابق  وقت  يف  إرسائيل[«  ]مع  التطبيع  مسار  إىل 

بيانًا  الدوحة  أصدرت  أن  بعد  املزاعم  هذه  جاءت  العام. 

بني  للسالم  ترامب  يؤيد خطة  أنه  بدا  واشنطن  مع  مشرتكًا 

اإلرسائيليني والفلسطينيني التي انتقدت عىل نطاق واسع.

مع  حتى  بايدن،  رئاسة  سياق  يف  منطقيًا  االنفراج  يبدو 

تخوف السعوديني واملتحالفني معهم من توسع القوة اإليرانية 

نظرًا للنربة اللطيفة للرئيس املنتخب التي تهدف إىل العودة 

إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة )املعروفة أيًضا باسم خطة 

أي  الحرص عىل منع  الخوف يعكس  النووية(.. وهذا  إيران 

سواء  وجريانهم  اإلسالمية  الجمهورية  بني  للعالقات  تعميق 

أحبوا ذلك أم أبوا.

قبل ثالثة أسابيع فقط من هذا الخرب، يف 16 نوفمرب، ذكر 

يوسف العتيبة، سفري اإلمارات يف الواليات املتحدة، أن حل 
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األزمة الدبلوماسية الخليجية، التي بدأت يف عام 2017، لن 

يأيت »يف أي وقت قريب« وهو » ليس عىل قامئة أولويات أي 

الرياض  تقييم  عن  املفاجئ  التحول  هذا  يكشف   .« شخص 

وحلفائها اليائس لظروفهم الحالية.

اإلمارايت  السعودي  الضغط  أن  نتوقع  أن  ميكننا  وبالتايل، 

بدأ  إذا  خاصة  الكويت.  عىل  يقترص  لن  للتطبيع  املتوقع 

وقت  يف  إرسائيل  مع  العلنية  الثنائية  عالقاتهم  السعوديون 

ما من العام املقبل، فإنهم سيطلقون حملة لتوسيع محورهم 

املناهض إليران من خالل مامرسة نفوذهم عىل املعتمدين 

اليمنية غري  الحكومة  نظرًا العتامد  اليمن،  بدًءا من  عليهم. 

من  يكون  لن  السعودية،  العربية  اململكة  عىل  املسبوق 

الصعب إجبارهم عىل االعرتاف بإرسائيل، عىل الرغم من عدم 

شعبية هذه السياسة العميقة لدى شعبهم.

تجرب  ليك  اإلمــارات،  مع  صفقة  السعوديون  أبــرم  إذا 

منافس  وهو   ،)STC( الجنويب  االنتقايل  املجلس   - وكيلها 

العالقات  فإن  باملثل،  القيام  عىل   - اليمنية  للحكومة  محيل 

إىل طريق مسدود.  البالد ستنتهي  لها  تعرضت  التي  العامة 

الجنويب، هاين  نائب رئيس املجلس االنتقايل  الواقع، أدىل  يف 

بن بريك، بترصيحات فرُست عىل أنها مؤيدة إلرسائيل. ومن 

الذي ستصدره هذه  البيان  قوة  الحساب هو مدى  فإن  ثم 

االسرتاتيجية يف جميع أنحاء املنطقة، متوازناً مع امليزة التي 

ستعطيها للحوثيني املتحالفني مع إيران بني سكان اليمن.

ترى  التي  األخــرى،  العربية  الدول  ستضطر  ذلك،  بعد 

تصميم الكتلة املناهضة لطهران، إىل التفكري يف خياراتها، خالل 

فرتة يرتاجع فيها أفقرها تحت وطأة االنكامش االقتصادي لـ 

مع  املتحالفون  يضاعف  بينام  أنه  يعني  وهذا   .Covid-19

إرسائيل جهودهم لتعميق تحالفاتهم، فإن التهديد بالعقاب 

إقناًعا  أكرث  يصبح  الخارجية  املساعدات  ومكافأة  االقتصادي 

للدول العربية األخرى.

الرياض الحايل  يفرس هذا جزئيًا عىل األقل إعادة ارتباط 

الوباء  من  هائلة  مالية  لرضبة  العراق  تعرض  لقد  ببغداد. 

واالنهيار الناتج عن أسعار النفط، ومن املتوقع أن يقع املاليني 

يف براثن الفقر. إذا كان طرح اللقاح بطيئًا، أو فشل االقتصاد 

يف التعايف، فلن يكون هناك خيار كبري. يبدو أن صفقة مبنية 

عىل االعرتاف بإرسائيل حتمية، عىل الرغم من إعالن الحكومة 

السابق أن التطبيع ينتهك قوانينها.

وعىل الرغم من أن املال لن يتحدث يف لبنان - بالنظر إىل 

موقف حزب الله الذي ال يقبل التفاوض - فإنه قد يحدث يف 

عامن. عىل الرغم من سمعة اململكة بالحياد الدقيق، إال أنها 

اقتصادية عميقة. وقد أشارت صحيفة  أزمة  أيًضا من  تعاين 

فايننشال تاميز بالفعل إىل أن هذا قد يجرب مسقط عىل إعطاء 

األولوية لخزائنها عىل استقالل قرارها السيايس. يف حني أنه 

سيكون صعبًا، إال أنه قد ميتد إىل سياستها تجاه إرسائيل.

مع اقرتاب تويل بايدن البيت األبيض، هناك الكثري من عدم 

اليقني بشأن مستقبل العالقات العربية اإلرسائيلية. ومع ذلك، 

ارسائيل  مع  رسمية  أكرث  إقليمية  عالقات  نحو  االتجاه  فإن 

فإن  للكثريين،  بالنسبة  ذلك،  احتامال. ومع  أكرث  يكون  يكاد 

هذه الخطوة ليست سوى كشف النقاب عن عالقات رسية 

طويلة األمد.
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بينام 

»بايدن«  إدارة  تعمل 

واألعــداء،  الحلفاء  تجاه  سياساتها  صياغة  عىل 

الحزام  مبادرة  خالل  من  نفوذها  توسيع  الصني  تواصل 

البيت  سيشغل  عمن  النظر  بغض  املدى،  طويلة  والطريق 

أزعج صانعي  الصني يف جوارها  توسع  أن  األبيض. ويف حني 

البحر  يف  تحركاتها  فإن  طويلة،  لفرتة  واشنطن  يف  السياسة 

األحمر والبحر األبيض املتوسط قد تكون أكرث إزعاًجا ألولئك 

املسؤولني عن تحديد املصالح األمريكية والدفاع عنها يف تلك 

املناطق.

الحزام  ملبادرة  متقدمة  كتحركات  الصني  فعاليات  بدأت 

الهندي،  املحيط  طول  عىل  اآلمنة  املوانئ  لرتسيخ  والطريق 

وعادة تتكون من البنية التحتية التجارية التي تشمل املجمعات 

عية،  لصنا ا

التجارية  واملـــراكـــز 

للعامل  اللوجيستي  والدعم  والتصدير،  لالسترياد 

الصينيني. تشمل املشاريع ميناء »كوه كونج ين« يف كمبوديا؛ 

ومركز الشحن التجاري يف هامبانتوتا - رسيالنكا؛ وميناء املياه 

العميقة الذي تسيطر عليه الصني بالقرب من مصب الخليج 

باكستان،  العريب يف جوادر- 

ــم مــرشوع  ــدع والــــذي ي

الصيني  االقتصادي  املمر 

الذي  الضخم  الباكستاين 

تبلغ تكلفته 62 مليار دوالر.

التايل  ــرشوع  امل ويعترب 

عىل جدول األعامل هو ميناء الدقم يف عامن، خارج مضيق 

هرمز يف خليج عامن، والذي يفتح مبارشة عىل بحر العرب 

بني  الرئيسية  التجارة  طرق  من  ويعترب  الهندي،  واملحيط 

استراتيجية الموانئ.. 
الصين تبني إمبراطورية 

في البحر األحمر 
والمتوسط

https://bit.ly/2KK1Sy8 

المصدر

الرابط

الكاتب: جان أبي نادر 
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الغرب وآسيا.

تتمتع  حيث  أفريقيا،  رشق  إىل  وصولها  إلمكانية  ونظرًا 

عامن بالفعل بعالقات تاريخية عميقة، فهي القاعدة األوىل 

للصني يف الخليج. وتعد الصني اآلن أكرب رشيك تجاري لسلطنة 

أكرب  بني  من  وهي  والسعودية،  واإلمارات  والكويت  عامن 

رشكاء إرسائيل أيًضا، مام يجعل األمن اإلقليمي أولوية قصوى 

للحكومة الصينية.

رشق  قبالة  القرصنة  مكافحة  دوريــات  يف  وللمشاركة 

يف  لها  خارجية  عسكرية  منشأة  أول  الصني  أقامت  أفريقيا، 

جنوب البحر األحمر يف جيبويت وستضيف ميناًءا تجاريًا شاماًل 

يف بورتسودان.

يعد البحر األحمر ممرًا مائيًا مهاًم للتجارة الدولية، وتعترب 

مراقبة  خاللها  من  ميكن  لبكني  قاعدة  الصينية  املنشآت 

متتلك  ملنافسيها.  والعسكرية  واألمنية  التجارية  األنشطة 

منشآت  بالفعل  واليابان  وإيطاليا  املتحدة  والواليات  فرنسا 

عسكرية يف جيبويت. وتستخدم إثيوبيا تلك الدولة كمنفذ لها 

عىل البحر.

الصني  تعمل  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  الشامل،  إىل 

التجاري برسعة حيث تستخدم  عىل توسيع نطاق وجودها 

حيفا  مينايئ  لتطوير  صينية  رشكة  اإلرسائيلية  الحكومة 

وأشدود، وهام مركز عبور لحوايل %60 من واردات إرسائيل.

بريوت  مرفأ  بناء  بإعادة  نشطًا  اهتامًما  الصني  وأبدت 

ولديها بالفعل مصلحة يف ميناء طرابلس، الذي يتعامل حاليًا 

مع الجزء األكرب من واردات لبنان. ويف مرص، توجد رشكات 

صينية يف بورسعيد عند مخرج قناة السويس، ولديها عقود 

مع بلباو وجنوة واسطنبول وفالنسيا ومرسيليا ومارساشلوك 

يف مالطا كام أن املناقشات جارية يف أماكن أخرى كذلك.

ويعترب عامل الجذب الرئييس هو التمويل التي تقوم بها 

الرشكات الصينية لهذه املشاريع مام يعزز املرافق التي تحمل 

فوائد مبارشة للبلدان املضيفة. ومن األمثلة عىل ذلك ميناء 

بريايوس يف اليونان حيث منت حركة الحاويات بشكل مطرد 

منذ تويل الصينيني زمام األمور ويتطلع املدراء الصينيون إىل 

جعله أكرب ميناء للحاويات عىل البحر األبيض املتوسط.

إىل الغرب، تشارك الرشكات الصينية يف بناء ميناء رششال 

يف الجزائر ولها وجود يف طنجة يف شامل املغرب؛ ومن املقرر 

الناظور،  يف  الجديد  املغريب  للميناء  املشاريع  تدير  أن  أيضا 

رشق طنجة.

البحري  الشحن  التجارية عىل  املنافسة  أن  الواضح  من   

الصيني  الوجود  ويوفر  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  تحتدم 

جمع  خاللها  من  بكني  تستطيع  األطــراف  مرتامية  منصة 

املعلومات عن املنافسني، وال تبدو إمكانيات الدول األوروبية 

قادرة عيل مواجهة النفوذ الصيني املتزايد.
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يف نفس الوقت، مثل هذا الرتكيز الفريد يحمل مخاطر. 

مسألة  مجرد  ليس  ممكًنا،  ذلك  كان  إذا  األفضل،  املستقبل 

ابتكار حلول ملشاكل اليوم. كام يتطلب تصور الشكل الذي 

ميكن أن يبدو عليه املستقبل األفضل. يزداد هذا صعوبة إذا 

اعتاد صانعو السياسة والعلامء وغريهم عىل الفوىض الحالية 

ومل يقدموا سوى افرتاضات اليوم القامتة حول املستقبل.

هناك خطر ذو صلة يصبح معميًا عن »اإلشارات الضعيفة« 

- املؤرشات املبكرة ملا ميكن أن يصبح سامت للعقود اآلجلة 

التي  التطورات  هي  الضعيفة  اإلشارات  املحتملة.  البديلة 

الرشق  يف  اليوم.  السائدة  واالتجاهات  القواعد  خارج  تظهر 

قدرة  عدم  هي  انتشاًرا  األكرث  القاعدة  تكون  رمبا  األوسط، 

الحكومات يف جميع أنحاء املنطقة عىل توفري األمن واالزدهار 

العقود اآلجلة في
الشرق األوسط..
مبادرات لمواجهة

األزمات

https://bit.ly/2VutLvY

المصدر

الرابط

من الصعب النظر إىل الرشق األوسط والنظر يف مستقبله بتفاؤل. تركز الكثري 

من التحليالت حول املنطقة عىل األزمة واالنهيار. هناك الكثري من االثنني، تغذيها 

الحروب والرصاعات األهلية، والفقر، والتطرف، وأكرث من ذلك. بالنظر إىل الخسائر 

البرشية، فإن الرتكيز عىل كل هذا أمر طبيعي. ومن الرضوري أيًضا أن يتم تطوير 

حلول للمشاكل عميقة الجذور، ما يؤدي إىل مستقبل أفضل.

الكاتب: ستيفن كيني، كلوي بيرنادو
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أكرث  األمر  هذا  يجعل   COVID-19 جائحة  إن  ملواطنيها. 

وضوًحا ويزداد سوًءا بشكل ملحوظ. إنها ليست مجرد الدول 

»أحيانًا  مؤخرًا،  كوك  ستيفن  - كام الحظ  الواضحة  الفاشلة 

هذا  يف خضم  ولكن  أكرث«  مزمنة  حالة  الدولة  فشل  يكون 

املستوى  أنشطة عىل  دليل عىل وجود  - هناك  وبتغذيته   -

املحيل لخلق ما هو مفقود. هل ميكن أن تكون هذه إشارات 

ملستقبل مختلف عن ذلك الذي يسهل توقعه يف املنطقة؟

تنمو بنفسك

األمن الغذايئ هو أحد املجاالت التي تزداد فيها املبادرات 

التي يقودها األفراد. تتفاقم تحديات ندرة املياه ومحدودية 

األرايض الصالحة للزراعة بسبب سوء اإلدارة الحكومية ونقص 

املايض،  العقد  مدى  عىل  الزراعية.  القطاعات  يف  االستثامر 

الناشئة  للرشكات  الناشئ  واملشهد  املنزلية  الزراعة  ظهرت 

املوجهة نحو الزراعة يف املنطقة. تولوا هي رشكة أردنية ناشئة 

النباتات مبياه  املائية، وهي تقنية زراعية لزراعة  الزراعة  يف 

مليئة باملغذيات يف وسط عديم الرتبة. تعمل هذه الطريقة 

املبتكرة عىل متكني األفراد يف املجتمعات املحلية من زراعة 

محاصيلهم الخاصة عىل مدار السنة، وميكنهم يف النهاية من 

“بلدي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  منها.  الدخل  تحقيق 

إرشاديًا  كتابًا  الحرضية  البستنة  برنامج  نرش  العريب  املناخ 

واالستدامة  الذايت  االكتفاء  تعزيز  إىل  يهدف   2017 عام  يف 

الغذائية يف سكان املدن يف الرشق األوسط.

إىل  الوباء  أدى  حيث  املاضية،  القليلة  األشهر  مدى  عىل 

تفاقم انعدام األمن الغذايئ، ظهر املزيد من هذه املبادرات 

من   85٪ يستورد  الذي  لبنان،  يف  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف 

املنزلية  الزراعة  مبادرات  تستجيب  الغذائية،  احتياجاته 

املواد  أسعار  يف  الحادة  واالرتفاعات  املتزايد  الغذاء  لنقص 

مرشوع   letna لإلسكان  العامة  والهيئة  األساسية.  الغذائية 

املحلية  العائالت  توفري  هو  العربية(  باللغة  )“محاصيلنا« 

يف  الذايت  االكتفاء  لتحسني  الزراعي  والتدريب  الشتالت  مع 

اللبنانية  املخرجة  أطلقت  مايو،  يف  بريوت.  شامل  كرسوان، 

قلبي  نبتة   « حملة  لبيك  نادين  األوسكار  لجائزة  املرشحة 

املستدامة  الزراعة  مبادرات  من  العديد  جمعت  التي   ،  «

ملساعدة املواطنني عىل زراعة البذور والخرضوات يف منازلهم 

أو عىل أراضيهم.

بعده،  وما  الوباء  ظل  يف  عيشها  سبل  لتأمني  سعيها  يف 
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بالتحول  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  الفردية  العائالت  تسارع 

نحو الزراعة املنزلية عىل أمل بيع فائض املحاصيل يف األسواق 

الناجمة  السوق  الضطرابات  استجابة  املستقبل.  يف  املحلية 

 « From the Villages « أنشأت مبادرة ، COVID-19 عن

، بقيادة مجموعة من الطالب اللبنانيني ، منصة عىل اإلنرتنت 

وتتحول  منتجاتهم.  بيع  يف  واألرس  املحليني  املزارعني  لدعم 

يف  أيًضا.  زراعية  مناطق  إىل  الحرضية  املواقع  من  املزيد 

دمشق، حول عبد الرحمن املرصية، رجل أعامل محيل، سطح 

اآلخرين  قدرة  إظهار  عىل  وتعمل  مائية  مزرعة  إىل  بنايته 

واملياه  املساحة  توفري  خالل  من  نفسه.  اليشء  فعل  عىل 

حيث  من  فعالة  كإجابة  املبادرة  هذه  نشأت  واملبيدات، 

الذي  الغذاء  لنقص  التكلفة 

بسبب  خطريًا  بالفعل  كان 

مع  وتفاقم  األهلية  الحرب 

.COVID-19 أزمة

هذه  مثل  ستعالج  هل 

ــدام األمــن  ــع املـــبـــادرات ان

 110 من  يقرب  ملا  الغذايئ 

من  يعانون  شخص  مليون 

نقص التغذية يف جميع أنحاء 

ال.  بالطبع  األوســط؟  الرشق 

بيانات  نقاط  هي  هل  لكن 

مستقبيل  اتــجــاه  ظهور  يف 

ميكن أن يحدث بعض االختالف يف املنطقة وشعبها؟ رمبا. ال 

ينبغي أن نبالغ يف تقدير ما يحدث بالطبع. تسمى اإلشارات 

يف  وحتى  تقدمهم  بداية  يف  إنهم  ما.  لسبب  ذلك  الضعيفة 

وقت مبكر من تأثريهم. إنها تستغرق وقتًا لتتجسد وتنترش 

للغاية، حيث ميكن  موثوقة  تكون  ال  قد  واسع.  نطاق  عىل 

للعديد من األشياء أن تؤثر عىل املسار الذي تتخذه، وما إذا 

كانت يف الواقع تؤدي إىل إحداث تغيري كبري.

بذور يشء أكرب؟

إن التغيري الذي ميكن أن تنبئ به هذه املبادرات الغذائية 

والزراعية عىل املستوى الجزيئ والتي يقودها الناس هو زيادة 

االعتامد عىل الذات عىل نطاق أوسع يف منطقة أصبحت فيها 

متزايد.  نحو  عىل  صلة  ذات  غري  نفسها  الحكومية  الهياكل 

هذا مستقبل مختلف عن ذلك الذي يستحوذ عىل اهتاممنا 

عندما نركز بشكل أسايس عىل إخفاقات دول الرشق األوسط.

يفعل  زخمها.  مع  قوية  الضعيفة  اإلشارات  بعض  تصبح 

آخرون ذلك كنتيجة ملحفز. قد يكون جائحة الفريوس التاجي 

هو ذلك الحافز للعديد من التغيريات الناشئة حول العامل - 

ورمبا لهذا التغيري.

ظهور  األوسط  الرشق  يشهد   ،COVID-19 مواجهة  يف 

أنواع أخرى من املبادرات الشعبية املبتكرة. يستهدف بعضها 

االستجابات  مبارش  بشكل 

والفعالة  الفعالة  الصحية 

عىل مستوى الفرد واملجتمع 

وتأثرياته.  الفريوس  النتشار 

مطورو  أطــلــق  ليبيا،  يف 

تطبيق  الشباب  التكنولوجيا 

يوفر  الذي   ،  «  covid.ly  «

ومحدثة  موثوقة  معلومات 

ــة  ــدالت اإلصــاب ــع حـــول م

بفريوس COVID يف البالد. 

عىل  األخرى  املشاريع  تركز 

التكنولوجيا  ــواد  م توفري 

نقص  عن  اإلعالم  وسائل  لتقارير  استجابة  الجديدة.  الطبية 

املعدات، أطلق ثالثة طالب هندسة لبنانيني مرشوًعا إلنتاج 

مناذج أولية من مراوح مطبوعة ثالثية األبعاد. قامت رشكة 

FabLab الناشئة يف بنغازي، ليبيا بتطوير أنفاق تطهري لنقل 

املرىض املصابني عرب أقسام املستشفى.

كام تم حشد مبادرات مجتمعية أخرى إلعالة الناس. يف 

وقت سابق من هذا العام، أنشأت شبكة من املهنيني الصحيني 

للعمل  اإليرانية  العلمية  الجمعية  وهي  واالجتامعيني، 

معلومات  يوفر  إلكرتونيًا  وموقًعا  ساخًنا  خطًا  االجتامعي، 

األمن الغذائي أحد 
المجاالت التي تزداد 
فيها المبادرات التي 

يقودها األفراد
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حول تدابري الحامية ضد الفريوس. باإلضافة إىل ذلك، تحملت 

مسؤولية  املحلية  والعائالت  اإليرانية  النسائية  الجمعيات 

يف  املرتجلة.  التأهيل  إعادة  مراكز  يف  املصابني  السكان  عزل 

مسجد  مثل جمعية  جديدة،  ليبيا، ظهرت جمعيات خريية 

تقدم  والتي  الجمعة،  سوق  يف  الخريية  الغني  عبد  سيدي 

تدريبات صحية يف املدارس الحكومية. يف املناطق الريفية يف 

البالد، أطلقت الشبكات الشعبية حمالت توعية عىل وسائل 

التواصل االجتامعي وامللصقات. يف لبنان عائالت من مبادرة 

» بيتنا بيتك » األهلية “اجتمعوا مًعا لتوفري مساكن للعاملني 

الصحيني بجوار املستشفيات.

تظهر  املبادرات  هذه  مثل  كانت  إذا  فيام  النظر  يجدر 

يف سياق أوسع ميّكن املواطنون فيه بعضهم البعض من أن 

أجل  من  الدولة  عن  هادف  بشكل  استقاللية  أكرث  يصبحوا 

املنهارة  الشعبية  الثقة  يف  املتمثل  اليوم  واقع  يف  رفاهيتهم. 

معالجة  عىل  الهياكل  تلك  قدرة  وعدم  الدولة،  هياكل  يف 

الرصاعات التي يواجهها الناس، هل تنذر مثل هذه املبادرات 

تعكس  رمبا  االجتامعية؟  العقود  تصور  يعيد  مبستقبل 

كأفعال حضور  بيات  الذي صاغه آصف  »الالحركة«  مفهوم 

املشرتكة  اليومية  الحياة  مامرسات  يشاركون  أفراد  قبل  من 

واملبتكرون  األفراد  يعمل  االزدهــار.  لتحقيق  جهودهم  يف 

عىل تحسني حياتهم وحياة بعضهم البعض من خالل جهود 

واسعة النطاق ومتشابكة بشكل متزايد. يف وقت مهم، رمبا 

بدون   ، للعادي«  الهادئة  »التعديات  هذه  مثل  أصبحت 

توجيه أيديولوجية ، أعىل صوتًا.

خلق املستقبل

يف عمل االسترشاف االسرتاتيجي، ال نتصور فقط مستقباًل 

العقود  تلك  عن  »للرتاجع«  جهوًدا  نبذل  أننا  كام  بدياًل. 

املستقبلية، والتفكري يف األحداث أو التطورات التي ستمكنها 

فيام  عنه  نبحث  أن  يجب  الذي  ما  منعها.  أو  الظهور  من 

يتعلق بالعقود اآلجلة التي توحي بها إشارات »عدم الحركة«؟

مقاومة  يف  الشعبية  املبادرات  هذه  نجاح  هو  األول 

االستقطاب من قبل حكومات املنطقة. يف املنطقة الجنوبية 

من درعا يف سوريا، رسعان ما تحولت الحمالت املحلية لرفع 

ومعدات  املايل  الدعم  وتوفري  كورونا  بفريوس  العام  الوعي 

الحكومية.  الواجبات  ألداء  موسعة  عاملة  قوة  إىل  الحامية 

ميكن لهياكل الدولة التي تستفيد من هذه الجهود الستعادة 

رشعيتها املفقودة أن تعطل وتعيق آفاق أمناط أكرث استقاللية 

للتنظيم االجتامعي ومتكني املواطنني يف سوريا وأماكن أخرى 

يف املنطقة.

القوة اإليجابية أو التمكينية التي يجب البحث عنها هي 

املبادرات  خالل  من  لإلنرتنت  والفعال  املتزايد  االستخدام 

التواصل  وسائل  تلعب  والنطاق.  النطاق  يف  للنمو  الصغرية 

االجتامعي بالفعل دوًرا رئيسيًا يف تعزيز املرونة يف مواجهة 

لتجار  منصة  يوفر  املثال،  سبيل  عىل  كورونا.  فريوس  أزمة 

التي  القيود  الرغم من  لبيع ماشيتهم عىل  املاشية املرصيني 

تفرضها القيود الحكومية عىل الحركة. عىل مستوى أكرب، تعمل 

شبكة AMEL ، وهي شبكة مجتمع مدين ، عىل االستفادة 

من وسائل التواصل االجتامعي والندوات عرب اإلنرتنت لنرش 

املدنية  املنظامت  ومساعدة  الفريوس  عن  دقيقة  معلومات 

عىل تعزيز العادات الصحية يف مجتمعات الرشق األوسط.

املستقبلية  العقود  من  الــوراء  إىل  ننظر  أن  املهم  من 

فإننا  ذلك،  نفعل  عندما  يسبقها.  ما  إىل  املحتملة  البديلة 

واملنظامت  لألفراد  ميكن  التي  واإلجــراءات  القرارات  نحدد 

اليوم للمساهمة يف خلق تلك العقود  والحكومات اتخاذها 

املستقبلية.

من املهم أيًضا، عندما نقف يف الوقت الحارض، أن نتوقع 

ليس فقط العواقب »الحتمية« للظروف السائدة اليوم. يجب 

أن نفكر أيًضا يف التسارع املحتمل لإلشارات املبكرة للعقود 

للرشق  بالنسبة  نتوقعها.  التي  تلك  عن  املختلفة  اآلجلة 

األوسط، يجب أن يشمل ذلك االنتباه إىل أمثلة املرونة عىل 

املستوى الجزيئ، بغض النظر عن مصادر الرسد القاتم اليوم. 

الناشئة  املنطقة وخارجها إىل رؤية األسس  القادة يف  يحتاج 

يف  التفكري  من  يتمكنوا  أن  قبل  موجودة  اإليجايب  للتغيري 

كيفية البناء عليها من أجل مستقبل مختلف.
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مل يكن التمويل الغريب التقليدي قادًرا عىل تقليل التعرض 

لعدم االستقرار أو احتواء املخاطر. بينام يقف العامل عىل حافة 

 ،  COVID-19 بجائحة  مدفوًعا  آخر،  كبري  اقتصادي  ركود 

املايل واضح. تم  الهيكل  الفشل يف معالجة عيوب هذا  فإن 

إصالح األزمة املالية األخرية باستخدام عمليات اإلنقاذ البنكية 

املكلفة، والتي مل تتحول إىل فوائد للمقرتض العادي أو النشاط 

عىل  االقتصاديني  بعض  الرئييس«. حث  »الشارع  االقتصادي 

املال.  رأس  تحركات  الرقابة عىل  تشديد  أو  التنظيم  تشديد 

للتمويل  األخالقي  غري  الطابع  جذر  تناولت  قليلة  قلة  لكن 

الغريب، ككل.

الضعيفة مامرسات  الهيكلية  األخالق  مثل هذه  شجعت 

جامعية.  وليست  شخصية،  أرباح  وراء  والسعي  املضاربة 

)شديدة  األسواق  ستتفاعل  كيف  الواضح  غري  من  يزال  ال 

إىل  الطبي  الذعر  بعيًدا عن  العامل  يتحول  أن  بعد  التضخم( 

سيكون  أنه  هو  واضح  هو  ما  للوباء.  االقتصادية  الجوانب 

جديدة،  مالية   / اقتصادية  اسرتاتيجيات  عن  بحث  هناك 

التي  تلك  عن  تختلف  وآليات  ومبادئ  قواعد  إىل  تستند 

سادت حتى اآلن. بدالً من البحث عن اخرتاع جديد، يجب 

التمويل اإلسالمي 
يوفر االستقرار 

لالقتصاد العالمي في 
مرحلة ما بعد الوباء

https://bit.ly/3o9N6Po

الرابط

المصدر

الكاتب: أليساندرو برونو 

الغرب  عىل  يجب   ،  COVID-19 جائحة  عن  الناجم  اآلن  حتى  املعروف  غري  االقتصادي  الرضر  ملواجهة 
تغيريات جذرية  إىل  كافية. هناك حاجة  غري  اللوائح  من  واملزيد   ESG .للتمويل مختلفة  مناهج  التفكري يف 

ويظهر التمويل اإلسالمي أن هذه التغيريات ال يجب أن تتعارض مع مبادئ الرأسالية.
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عىل الغرب أن يفكر يف االقرتاض من املبادئ املالية اإلسالمية.

فشل يف معالجة املشكلة األساسية

من الرضوري مالحظة أن التمويل اإلسالمي يفضل ريادة 

األعامل - فهو مؤيد للرأساملية. ومع ذلك، فإنها تعتقد أيًضا 

أن التوزيع األكرث إنصافًا للمخاطر واملكاسب أمر ممكن. هذا 

يعني أنه ال ميكن ألي شخص أن يربح أرباًحا أفضل من دون 

التمويل  فإن  املعنى،  وبهذا  الخسارة.  مخاطر  يف  املشاركة 

العليا  املثل  إىل  واملامرسة  الروح  يف  بكثري  أقرب  اإلسالمي 

التي حددها آدم سميث يف »ثروة األمم« مام هو عليه يف 

الوقت الحارض التمويل الغريب، والذي - كنتيجة للنمو الثابت 

حساب  عىل  األنشطة  وراء  السعي  واإليجارات  للتمويل 

الوظيفة  إىل  املرصفية  الخدمات  حّول   - الصناعي  االقتصاد 

األساسية لألسواق، مام أدى إىل تغذية املضاربة واملخاطر.

التمويل اإلسالمي

يف  اقتصادي  تحول  إىل   COVID-19 جائحة  يؤدي  قد 

الغرب، لكنه قد يدمر أيًضا البلدان النامية )انخفاض حاد يف 

التحويالت املالية من املهاجرين وحده كلف املليارات(، مام 

االقتصاد  سينخفض  وسواء  التحسينات.  من  سنوات  يعكس 

العاملي بنسبة خمسة أو ستة باملائة كام يتوقع البنك الدويل 

أم ال، فإن الركود العاملي يبدو حتميًا. وتتوقع األمم املتحدة 

أنه بسبب التأثري الدراماتييك عىل البلدان الفقرية، ميكن أن 

يقع حوايل 420 مليون شخص يف » الفقر املدقع » )أي أرباح 

تقل عن 2 دوالر أمرييك يف اليوم(.

إىل  تطورت  التي  العمليات  ببساطة  الوباء  أوقف  لقد 

الحالة الراهنة للعوملة. لقد اكتسب االقتصاد املعومل خصائص 

االقتصادية  الصدمات  تؤدي  الحال،  بطبيعة  تاريخي.  تحول 

أن  ميكن  املعنى،  وبهذا  سيايس.  تغيري  إحداث  إىل  الكبرية 

النيوليربايل  النظام  انهيار  إىل  كورونا  فريوس  جائحة  يؤدي 

اكتسب  والذي  الثامنينيات  يف  وريغان  تاترش  مع  بدأ  الذي 

الهيمنة مع انهيار جدار برلني.

ميثل مدى الخراب االقتصادي للوباء تهديًدا للدميقراطيات 

الراسخة والناشئة عىل حد سواء.

حان الوقت لتبني مبادئ التمويل اإلسالمي         

قد يتضمن أحد هذه الحلول تكييف بعض مبادئ التمويل 

اإلسالمي. عىل مدى العقود املاضية، عرضت البنوك الغربية 

خدمات مرصفية إسالمية لتلبية الطلب املتخصص الكبري يف 

السوق عىل مثل هذه املنتجات. ومع ذلك، ميكن أن يشجع 

االضطراب االقتصادي للوباء عىل إعادة صياغة فلسفية فعلية 

أساس  الغربية عىل  املجتمعات  واملصارف يف  األسواق  لدور 

مبادئ التمويل اإلسالمي ذاتها.

األدوات  لديه  اإلسالمي  التمويل  إذا  يشء،  كل  بعد 

املسلمة عىل  األغلبية  الدول ذات  التي ساعدت  االجتامعية 

األحفوري  بالوقود  العاملة  االقتصادية  األزمة  مع  التعامل 

الوباء، قد تستفيد املجتمعات الغربية أيضا من األساسيات، 

الوقف ]2[، والزكاة ]3[. وقد سمح  وهذا هو صكوك ]1[، 

هذا األخري لألرس بالتكيف، وتعويضها عن الدخل املفقود يف 

املجتمعات الفقرية للغاية بحيث ال تستطيع تحمل التعليم 

العام أو الرعاية الصحية.

هي  اإلسالمي  التمويل  أمام  الرئيسية  التقنية  العقبة 

اإلدراك، وذلك بسبب انتشار صورة مشوهة لإلسالم يف وسائل 

اإلعالم الغربية.

ال يلزم حرص التمويل اإلسالمي يف واقع إسالمي، فجميع 

املشرتكة. إىل  املخاطرة  والتقاليد ميكنها فهم فكرة  الثقافات 

يهدف التمويل 
اإلسالمي إلى 

تحقيق توزيع عادل 
لألرباح المحتملة 
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شهدت  العربية،  الدول  بعض  ثراء  ازدياد  مع  ذلك،  جانب 

املالية  العامل حضوًرا أكرب بكثري للمؤسسات  أجزاء كثرية من 

التمويل  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ذلك،  عىل  عالوة  اإلسالمية. 

اآلليات  لبعض  تكيف  ذاته  حد  يف  هو  الحديث  اإلسالمي 

العاملية  الحرب  بعد  ما  أوروبا  يف  أخالقية  األكرث  املرصفية 

الثانية.

العادل  التوزيع  تحقيق  إىل  اإلسالمي  التمويل  يهدف 

عقود  ملبادئ  وفًقا  املحتملة  والخسائر  املحتملة  لألرباح 

التقنيات  املبادئ  تحدد هذه   .  ]5[ واملشاركة   ]4[ املضاربة 

املميزة لتقاسم املخاطر يف النظام املايل اإلسالمي. املفتاح هو 

أو أصول،  املال. يستثمرون يف مشاريع  البنوك ال تقرض  أن 

ويتقاسمون مخاطر االستثامر مقابل حق املشاركة يف األرباح 

التي حققها املستفيد بفضل هذا االستثامر.

الفائدة عىل الديون: املشكلة الرئيسية

للمسلمني  ميكن  ال  الغريب،  للتمويل  كامل  انتهاك  يف 

االستفادة من األنشطة االقتصادية التي تنطوي عىل الفائدة 

وعدم اليقني واملضاربة. وبعبارة أخرى، فإن مفهوم »الفائدة« 

عىل القروض هو لعنة - أو حرام. كام أظهرت أزمة عام 2008، 

الفقر، مام  تغذية دوامة  الفائدة يخدم يف  أكرث من  ال يشء 

الذين  األغنياء  يفيد  بينام  العاديني  باملقرتضني  الرضر  يلحق 

يحققون ثروة أكرب.

نوع  عن  تنتج  ال  الفائدة  من  الــرثوة  أن  هي  املشكلة 

من  كبري  عدد  منه  يستفيد  الذي  املنتج  االقتصادي  النشاط 

حتى  وبالتأكيد،  بطبيعتها.  طفيلية  األربــاح  هذه  الناس. 

التفسري الناعم لهذه املامرسة املرصفية اإلسالمية لن يتحدى 

وبنوك  رشكات  استفادت  لقد  الغربية.  الرأساملية  أفكار 

ال  باهظة.  فائدة  تحصيل  من  كبري  بشكل  االئتامن  بطاقات 

يشكل  ملا  رصامة  أكرث  معايري  من  االستفادة  بإمكانهم  يزال 

مصلحة عادلة.

»االفرتاضية«.  األصول  مع  اإلسالمي  التمويل  يتسامح  لن 

وبالتايل، فإنه ال يرتك مجااًل لألدوات املالية الغامضة، وأنواع 

أواخر  يف  االستحواذ  لعمليات  النموذجية  املالية  الرافعة 

املحفوف  ــراض  واإلق املكشوف،  عىل  والبيع  الثامنينيات، 

عن  الكامل  اإلفصاح  اإلسالمي  التمويل  يتطلب  باملخاطر. 

مخاطر الصفقة. وذلك ألن أهداف التمويل اإلسالمي ليست 

االجتامعية  العدالة  لتعزيز  بل  للمستثمرين.  قيمة  إنتاج 

واالقتصادية.

-----------------------

]1[ الصكوك: السندات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ، والتي توصف 

لألصول  مشرتكة  ملكية  تتضمن   ، املشرتكة«  امللكية  »شهادات  باسم  أحيانًا 

املادية املتعلقة مبرشوع أو نشاط استثامري معني.

]2[ األوقاف: أوقاف ، عقارية منوذجية ، أُنشئت عىل شكل تربع لفائدة 

املنتفعني ، سواء أفراد األرسة أو الفقراء أو العلامء أو عامة السكان.

]3[ الزكاة: الصدقة ، كواجب ديني نص عليه القرآن وأحد أركان اإلسالم 

ثروتهم  من  معينة  نسبة  بتخصيص  املسلمني  يطالب  والــذي   ، الخمسة 

للجمعيات الخريية. عادة، تقوم البنوك اإلسالمية يف أي معاملة بتطبيق الزكاة 

وإيداعها يف املنظامت الخريية، ويتم االحتفاظ بسجل يف امليزانية العمومية.

- سيكون  عادًة يف رشكة جديدة   ، ائتامين  قرض  إىل  املضاربة  تشري   ]4[

مفيًدا للغاية يف رشكة ناشئة - حيث يوفر أحد الطرفني أموااًل نقدية بينام يبني 

الطرف اآلخر النشاط / يقوم بالعمل.

]5[ متثل املشاركة آلية لتقاسم األرباح بني طرفني ، يقوم كالهام بتوريد 

املوارد وإدارة األعامل ، وتشكيل رشاكة / مرشوع مشرتك. يتم تحديد توزيع 

يف  للخسائر  النسبي  التوزيع  وكذلك  العقد،  اشرتاط  عند  املستقبلية  األرباح 

حالة الفشل.
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تفقد تركيزك15

األول،  املقام  يف  التجاري  عملك  بدء  سبب  تنىس  عندما 

االهتامم  عدم  األمثلة  تشمل  الفشل.  طريق  عىل  فأنت 

القدرة عىل معالجة مخاوفهم واحتياجاتهم  بعمالئك وعدم 

من منظور منتج أو خدمة. احتفظ دامئًا باحتياجات عميلك 

يف مركز كيفية تطوير منتجاتك وخدماتك. تأكد باستمرار من 

إذا كنت عىل  ما  باستمرار  وتقيّم  تتواصل مع عمالئك  أنك 

املسار الصحيح.

2. االفتقار إىل القيادة

واملثل  املفاهيم  من  العديد  التنظيمية  القيادة  وتضم 

إدارة  وموظفي  والعمليات  التسويق   ، مبيعات  مع  العليا، 

مجرد غيض من فيض. عندما تبدأ املنظامت والقادة يف اتخاذ 

https://bit.ly/34DPmHu

المصدر

الرابط

ا ال تفعلهـــا 
ً
15 شـــيئ

كرجـــل أعمـــال فـــي 
عـــام 2021

الكاتب: ايان خان 

نعلم جميًعا أن عام 2020 قد قدم للعامل عدًدا من التحديات يف مجال ريادة األعامل. فيام ييل 15 شيًئا يجب 

تجنبها كرائد أعامل يف عام 2021. 
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قرارات خاطئة، فعادة ما يكون ذلك بداية لنتائج سيئة. يف 

وخلق  القيادة  عىل  للرتكيز  الكايف  الوقت  خذ   ،2021 عام 

القيمة.

3. عدم االهتام مبوظفيك

موظفوك  يكن  مل  إذا  وكمؤسسة،  عمل  صاحب  بصفتك 

عليهم  املستحيل  فمن  مشاركني،  أو  متحمسني  أو  سعداء 

خدمة قاعدة عمالئك بجد عىل أساس يومي. تعمل املنظامت 

الناجحة عىل لعبتها الداخلية وهيكلها الداخيل قبل أن تبدأ 

يف الخروج لتوليد اإليرادات ومعالجة األهداف األكرب.

4. عدم العمل مع الرشكاء

مع  للعمل  فرص  عن  دامئـًـا  الناجحة  املنظامت  تبحث 

بالتعاون.  يتعلق  الفوز  الناجحون أن  القادة  اآلخرين. يفهم 

ابدأ بالبحث عن 10 فرص رشاكة مع رشكاء محتملني واعمل 

عىل يشء صغري لتبدأ به. االتساق هو مفتاح الفوز باللعبة.

5. بناء الجدران

ببناء  أبــًدا  تقم  ال  الجدران.  تهدم  الناجحة  املنظامت 

املنافسة  يشمل  وهــذا  املصلحة.  أصحاب  مع  الجدران 

واملنظامت الصناعية والجمعيات ووسائل اإلعالم وأي منظمة 

اآلخرين  ويساعد  الجدران  يهدم  الذي  الشخص  كن  أخرى. 

ميكن  الذي  القائد  كن  أفضل.  صناعة  وبناء  االتصال  عىل 

لآلخرين أن يبحثوا عنه ويطلبوا املساعدة ألنهم يثقون يف أنه 

ميكنك املساعدة يف هدم الجدران.

6. تجاهل عمالئك

تركز  األحيان،  من  كثري  يف  ــًدا.  أب عمالئك  تتجاهل  ال 

املنظامت كثريًا عىل األحداث الداخلية. ركزت إحدى الرشكات 

التي عملت معها يف مسرييت املهنية عىل مدى جودة منتجاتها 

والعمليات الداخلية التي كانت أكرث تعقيًدا مام هو مطلوب. 

يريده  وما  العميل  بصوت  اهتاممهم  عدم  إىل  ذلك  أدى 

والتدهور  اإليرادات  انخفاض  النتائج؟  النهاية.  يف  العميل 

التنظيمي.

7. عدم محاسبة الناس

الخرباء  يقرتح  التنظيمي.  النجاح  مفتاح  هي  املساءلة 

تقول  املنظامت.  نجاح  أسباب  أهم  أحد  هي  املساءلة  أن 

لدينا  أن   )ASTD( والتطوير  للتدريب  األمريكية  الجمعية 

فرصة بنسبة ٪65 لتحقيق هدف إذا التزمنا به. هناك العديد 

واملساءلة  الشخصية  املساءلة  أن  تثبت  التي  الدراسات  من 

زيادة  عىل  يساعد  املساءلة  مدريب  واستخدام  التنظيمية 

إمكانية وفرصة تحقيق هدف ما. ميكنك رفع مستوى مساءلة 

مؤسستك من خالل دفع ثقافة املساءلة.

8. عدم خلق ثقافة التنفيذ

رمبا يكون التنفيذ هو أهم عنرص يف الوصول إىل الهدف 

بنجاح. يخطط الكثري منا لألشياء إىل ما ال نهاية، لكننا نفشل 

عندما يحني وقت التنفيذ. استخدم السعي لتحقيق التنفيذ 

الذي  بالوعد  الوفاء  من  تأكد  قدًما.  للميض  كأداة  املتسق 

قطعته لعمالئك وموظفيك وأصحاب املصلحة اآلخرين من 

خالل تنفيذ املهام واألهداف املحددة.

9. عدم املخاطرة

اليوم ألنها ترفض املخاطرة.  الصناعات تعاين  العديد من 

سبيل  عىل  واملحاسبة،  القانون  مثل  الخدمية  الصناعات 

التقليدية  األعامل  مناذج  وتراجع  التكنولوجيا  تكافح  املثال، 

ال  األعامل.  إلدارة  جديدة  طريقة  مع  التكيف  ترفض  ألنها 

تعترب مخاطر األعامل مجرد مخاطر مالية، ولكنها تتعلق أيًضا 

للفرص، وخلق مصادر جديدة  باستكشاف مجاالت جديدة 

يف  استكشافها  يتم  مل  التي  السبل  واستكشاف  لإليرادات 

املايض.

 10. عدم وجود معايري

معايري  لديها  ليس  سيارات  رشكة  عن  يوًما  سمعت  هل 

معايري  لديها  ليس  طــريان  رشكة  عن  مــاذا  صفرية؟  أمــان 

تشغيلية؟ من املستحيل عىل بعض الصناعات أال تتبع املعايري 

تأكد  إىل عواقب وخيمة.  يؤدي  أن  املعايري ميكن  نقص  ألن 

باألفضل،  القيام  يعني  وهذا  عالية.  مبعايري  تعمل  أنك  من 

وتوقع األفضل وخلق عقلية الجودة والحد األدىن من املعايري 

املقبولة داخل مؤسستك، يف جميع املجاالت.
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11. ترك الناس يف طريقهم

يشقون  الذين  األشخاص  هم  التنظيميني  املتنمرين 

داخل  قوي  موقع  يف  أشخاًصا  هؤالء  يكون  قد  طريقهم. 

تقوض  التي  اإلجراءات  عن  االبتعاد  عادة  طوروا  مؤسستك 

ثقافة مؤسستك خالية من  الحفاظ عىل  التنظيمية.  املعايري 

من  ذلك،  ومع  للقادة.  صعبة  مهمة  التنظيميني  املتنمرين 

املهم أن يعرف كل من هو جزء من مؤسستك القيمة التي 

يصادفه  شخص  كل  ويحرتم  متتلكها،  التي  والثقافة  تنشئها، 

السياسات  احــرتام  إىل  أيًضا  هذا  يذهب  املنظمة.  داخل 

التنظيمية ورؤية القيادة وما متثله.

12. ركز كثريا عىل املنافسة

تركز بعض الصناعات بشكل كبري عىل ما تفعله املنافسة. 

نفس  الرشكات  من  العديد  تقدم  حيث  صغري  سوق  يف 

من  جًدا  صغريًا  عدًدا  أسايس  بشكل  وتستهدف  املنتجات 

العمالء، ميكن أن تكون املنافسة وامليض قدًما حالة »افعل أو 

متوت«. إذا كان كل تركيزك عىل املنافسة، فإنك تبدأ بالتخلف 

عن كونك مفكرًا مبتكرًا وخارجيًا عن املألوف. ال تركز بشكل 

الداخلية، مام  لعبتك  اعمل عىل  املنافسة، ولكن  صارم عىل 

يجعل منتجك وحلولك أكرث قيمة لعمالئك ويرفع معايريك

13. تجاهل منتقديك

هل سبق لك أن واجهت منتقدين هم دامئًا يف قضيتك؟ 

صناعتك.  عىل  حًقا  تؤثر  مل  فأنت  كذلك،  األمر  يكن  مل  إذا 

أن  يجب  اليشء.  بعض  تقليدية  غري  هذه  التفكري  طريقة 

االتجاه  يف  يوجهونك  الذين  وأولئك  نقاد  دامئًا  لديك  يكون 

الصحيح، مام يساعدك عىل تحديد املجاالت التي تواجه فيها 

ألولئك  انتبه  الفرص.  فيها  توجد  التي  واملجاالت  التحديات 

يف  توجيهك  يف  ويساعدونك  بإصبعهم  إليك  يشريون  الذين 

االتجاه الصحيح.

14. أن تكون محرجا اجتاعيا

يف عام 2021، يجب أن تصبح منظمة مشاركة اجتامعيًا. 

أشخاص  ومقابلة  االجتامعية،  القضايا  دعم  يعني  وهذا 

عىل  موظفيك  ومساعدة  مامثلة،  اهتاممات  لديهم  آخرين 

أن يكونوا جزًءا من التغيري االجتامعي، وإرشاك مؤسستك يف 

مبادرات وأفكار تتجاوز مجرد ما تفعله مهنيًا كمؤسسة. عىل 

املستوى املحيل، قد تجد فريق كرة سلة مدريس يحتاج إىل 

دعم أو مرشوع حامية يبحث عن متطوعني. هذه املشاريع 

والفرص هي وسيلة إلرشاك موظفيك والعمل عن كثب مع 

التي تدعمك كمؤسسة. اشرتك وال تكن منظمة  املجتمعات 

محرجة اجتامعيا.

15. توقف عن التعلم

إذا توقفت عن التعلم كفرد وكمؤسسة، فال يوجد الكثري 

الذي ميكنك القيام به. انظر إىل بعض الصناعات التي متوت 

موتًا بطيئًا اليوم، مبا يف ذلك صناعة املحاسبة. تواجه رشكات 

التكنولوجيا  ألن  البقاء  يف  شاقة  مهمة  التقليدية  املحاسبة 

طريقة  مع  والتكيف  التغيري  ترفض  التي  الرشكات  تسحق 

التجارية. كن دامئًا جائًعا كمنظمة  جديدة ملامرسة األعامل 

وتأكد من أن كل شخص داخل رشكتك يتعلم شيئًا جديًدا.

النجاح كمنظمة، كقائد أو كمساهم فردي، هو مزيج من 

العديد من األشياء املختلفة، ولكن هناك الكثري من الفرص 

 2021 عام  والنجاح يف  تقدم  إحراز  من خاللها  التي ميكنك 

كرائد أعامل وكعمل تجاري.
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وريادة  التسويق  بشؤون  املهتم  إنرتبرونور  موقع  نرش 

األعامل تقريرًا ملات ماالنجا، كبري مسؤويل التسويق يف برنامج 

»إنرتبرونور ليدرشيب نتورك« حول خمسة مكونات أساسية 

ال غنى عنها ألي خطة تسويقية.

رأس  يضع عىل  ال  فإنه  املرء سيارة جديدة،  يريد  عندما 

يتطلب  إن ذلك  إذ  الصفر؛  قامئة خياراته تصنيع سيارة من 

أن يكون الشخص ذا خربة كبرية يف مجال السيارات للحصول 

عىل جميع األجزاء املختلفة وجمعها مًعا عىل النحو الصحيح، 

من  هائاًل  استثامًرا  األمر  سيتطلب  الحالة،  تلك  يف  وحتى 

الوقت والجهد«.

أقسام  وجدت  الذي  السيناريو  بالضبط  هو  هذا  ولكن 

يعيش  إذ  فيه؛  نفسها  العامل  أنحاء  مختلف  يف  التسويق 

يف  املعارصون  املسوقون 

التعقيد،  متزايدة  بيئة 

القنوات،  مــن  عــدد  مــع 

واملحتوى، ونقاط االتصال، 

واألدوات أكرث من أي وقت 

نفسه  الوقت  ويف  مىض. 

التسويق  ــادة  ق يتعرض 

ملموسة  نتائج  لتحقيق  مىض  وقت  أي  من  أكرث  لضغوط 

https://bit.ly/38vg6ej

المصدر

الرابط

طة 
ُ
عناصر لصناعة خ
تسويق ناجحة

الكاتب: مات ماالنجا 
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وإظهار تأثريها عىل األعامل.

حلول قارصة

إن استجابة معظم أقسام التسويق كانت عىل مر الزمن 

املختلفة  الحلول  من  متنوعة  مجموعة  إىل  التوصل  هي 

األدوات  بعض  يشرتون  فقد  فردية،  ضعف  نقاط  ملعالجة 

عمل  أدوات سري  أو  أفضل،  تقارير  للحصول عىل  التحليلية 

ربع  اجتامعات  إقامة  أو  الفّعالة،  غري  العمليات  ملعالجة 

كام  الحملة،  إسرتاتيجية  لرسم  العمل  مكاتب  خارج  سنوية 

ميكنهم االختيار بني ما يقرب من 8 آالف أداة تقنية تسويق 

مختلفة يف السوق.

 واملشكلة هي أن هذه الحلول ال تعالج سوى أجزاء من 

التحدي التسويقي، وليس كلها، وال ميكن استخدام األدوات 

التحليلية دون بيانات إلنشاء التقارير، ولن تكون أدوات سري 

العمل هذه واالجتامعات التي تنعقد خارج املكاتب فعالة 

دون نظام يراقب تقدم الحمالت ويبسط مظلة من املساءلة 

حولها.

أكرب نقطتي ضعف يستشهد بها كبار املسؤولني التنفيذيني 

يف مجال التسويق باستمرار، هام: االفتقار إىل الرؤية الواضحة 

فيام يتصل بفعالية الحمالت، والوقت الطويل الذي يستغرقه 

إطالق الحمالت وتنفيذها.

يف   20 من  أكرث   – املتعددة  الوظائف  تحجبها  الرؤية 

أقسام التسويق الكربى – التي تتخصص 

من  مختلفة  أجزاء  يف 

معضلة التسويق. وتتباطأ رسعة الوصول إىل السوق بسبب 

إىل  يؤدي  الذي  األمر  والعمليات؛  العمل  سري  كفاءة  عدم 

وقت يستغرق يف املتوسط 12 أسبوًعا منذ التفكري يف الحملة 

رشكة  عن  صادر  حديث  لتقرير  وفًقا  تنشيطها،  إىل  وصوال 

ُجلَّ  يقضون  املسوقني  من  الكثري  يزل  ومل  لألبحاث.  سريكني 

العروض  وتصميم  اإللكرتوين،  الربيد  رسائل  كتابة  يف  وقتهم 

التقدميية )باوربوينت(، وعقد اجتامعات حول االجتامعات، 

بداًل عن القيام بالتسويق الفعيل.

نقاط  عن  الكربى  الرشكات  يف  املسوقني  تسأل  وعندما 

صارًخا.  وضوًحا  والواقع  الحلم  بني  الفجوة  تتضح  ضعفهم، 

التسويق  قادة  من   300 من  ألكرث  استقصائية  دراسة  ففي 

من   88٪ نحو  أن  إىل  البحث  خلص  الكربى،  الرشكات  يف 

املستجيبني قالوا إن تعزيز فعالية الحمالت ورفع تقارير عنها 

بسهولة أمر مهم، ولكن ٪24 فقط قالوا إنهم قادرون عىل 

فعل ذلك عىل نحٍو جيد أو جيد جًدا.

ترسيع  إن  التسويق  قادة  من   88٪ قال  أخرى  ومرة 

الحمالت عرب القنوات أمر مهم، يف حني قال ٪37 فقط إنهم 

جائحة  إضافة  مع  جيد،  نحو  عىل  بذلك  القيام  من  متكنوا 

ظهرت  كذلك  التحدي.  هذا  إىل  كبريًا  عبئًا   19  – كوفيد 

فجوات كبرية بني األهمية والواقع يف قابلية التشغيل البيني 

املحتوى  إدارة  والتسويق، وسهولة  التكنولوجيا  بني  ما 

فضاًل  ــحــمــالت،  وال

مواءمة  عن 
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اإلسرتاتيجية مع امليزانية والخطط، وفًقا ملا خلص إليه البحث.

خطة تسويق ناجحة: االستعانة بنهج منسق

عىل الرغم من وجود أدوات فردية قد تساعد يف إصالح 

من  جوهريًا  يكون  لن  املشاكل  حل  أن  إال  املشاكل،  هذه 

الذي  اليوم،  التسويق  دون االستعانة بنهج منسق. ويف عامل 

تقود فيه التكنولوجيا انهيار وتقارب أقسام األعامل املنعزلة 

للتنفيذ  منسق  شامل  نهج  إىل  الرشكات  تحتاج  التقليدية، 

بكفاءة أكرب وتحقيق نتائج أفضل.

الكاتب  بها  استهل  التي  السيارة –  وبالعودة إىل مقاربة 

مقاله – نجد أن السيارة لن تقطع مسافة كبرية ما مل تعمل 

نحٍو  عىل  واملكابح  القيادة،  وعجلة  واملحرك،  العجالت، 

الخمس الرضورية  الركائز  الكاتب  متناغم. وفيام ييل يحدد 

لنهج منسق، مستنًدا إىل خربة قادة التسويق األكرث نجاًحا:

1. تعاون الفريق

من الرضوري أن يكون هناك فريق يتعاون عىل نحو جيد، 

مع مهام سري عمل واضحة ورؤية جليَة ملا يتم إنجازه. ومن 

األهمية مبكان أن نعرف ما هو عىل املسار الصحيح، وما هو 

متخلف عن الجدول الزمني، وأين تكمن اإلخفاقات؟

2.  املحتوى

يشكل  يزال  ال  أنه  تعني  وكميته  املحتوى  أهمية  إن 

أهمية كربى يف مجال التسويق، سواء كان الهدف منه متكني 

املبيعات أو برامج زيادة الطلب. ويتعني أن يحدث التعاون 

أن  يجب  كذلك  التسويق،  فرق  يف  وكذلك  املحتوى  حول 

تجارية،  عالمة  ذات  كانت  سواء  املحتوى،  حوكمة  تتكامل 

أو التزام قانوين، يف مهام سري العمل؛ من أجل الحفاظ عىل 

سالسة املحتوى.

3. القنوات

املحتوى ال قيمة له ما مل يُقدم عرب نافذة ما، سواء كان ذلك 

من خالل مواقع ويب، أو قنوات وسائل التواصل االجتامعي، 

أو إىل فريق املبيعات. فضاًل عن ذلك يُعد االنتقال بسالسة 

من تنسيق املحتوى إىل تنسيق توزيع القنوات مكونًا مهاًم 

لتنظيم التسويق.

4. التكامل

التخطيط  تنفيذ  مستويات  عىل  الجيد  التكامل  يعد 

منسق  نهج  إىل  للوصول  ــا  رضوريً أمــرًا  والحملة  والفريق 

التكامل املناسب ملجموعات تكنولوجيا  ناجح، وهذا يشمل 

التسويق املكدسة، والتي ميكن أن تُسبب خلاًل يف التنفيذ يف 

حال ضعف التكامل.

5.  البيانات

املحتوى إذا كان هو ملك التسويق، فإن البيانات اآلن هي 

امللكة؛ إذ تشكل البيانات الجيدة رضورة أساسية يف كل ركائز 

بها  تعمل  التي  الكيفية  حول  رؤية  عىل  للحصول  التنسيق 

الحمالت واملحتوى والفرق.

عملية  تتعرث  فسوف  العنارص؛  هذه  من  أي  تعطل  إذا 

هذه  كانت  إذا  ذلك،  من  النقيض  وعىل  بأكملها.  التسويق 

فإن  بفعالية،  وتنظم  جيًدا  أداًء  تؤدي  جميعها  العنارص 

ذلك مُيَّكن فرق التسويق من سد تلك الفجوات الهائلة بني 

االستقصائية،  الدراسات  يف  تظهر  والتي  والواقع،  األولويات 

ليتمكنوا من  يريدون،  ما  التسويق عىل  قادة  كذلك يحصل 

تنفيذ تخطيطهم األويل، ويتنقلون وفًقا لذلك مع تغري األمور، 

وتقديم التقارير بفعالية.

التغيري،  هذا  لتمكني  أداة  أكرب  التكنولوجيا  تكون  قد 

يتلخص  النهج  أن هذا  والواقع  النهج،  ولكنها ال تصف هذا 

يف التنسيق، وهي الوسيلة الحقيقية الوحيدة لفرق التسويق 

الحديثة يك يستطيعوا اإلبحار يف خضم البيئة متنامية التعقيد 

التي يواجهونها، ويكون مبقدورهم تحقيق أفضل النتائج.
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ومن أجل القضاء عىل مخاطر تفيش املرض يف املستقبل، 

من الرضوري تحصني ما يصل إىل %70 من سكان العامل من 

خالل التطعيم أو العدوى والتعايف. وبالنظر إىل أن ما يقدر 

)مع  اآلن  أصيبوا حتى  العامل  من سكان  فقط  بحوايل 10% 

تركز معظم اإلصابات يف عدد صغري نسبيًا من البلدان(، فإن 

كبري.  بشكل  مرتفعة  ستكون  العاملية  التطعيم  مستهدفات 

وسيتطلب تحقيق ذلك إنجازًا مذهالً للتعاون العاملي، وقد 

مام  بكثري  أطول  وقتًا  ويستغرق  صعوبة  أكرث  األمر  يكون 

يتوقعه معظم الناس.

ومبجرد أن يتضح أن اللقاح لن يعني الخالص الفوري من 

األزمة، ستظهر حالة من خيبة األمل لدى الناس، مام يعمق 

الشكوك بشأن اللقاحات يف بعض أجزاء العامل ويضيف عبئا 

إىل التحدي الهائل املتمثل يف تطعيم أكرث من نصف سكان 

العامل. لذلك يجب عىل الحكومات أن تحذر من اإلحباطات 

مع  التوقعات  وخفض  بوضوح  التواصل  خالل  من  الشعبية 

امليض قدًما وبقوة يف حمالت التطعيم إلنقاذ أكرب عدد ممكن 

مخاطـــر خيبة أمل اللقاح

https://fam.ag/33QJoCu

المصدر

الرابط

الثاين أخبارا جيدة بشأن وباء »كورونا« فقد أصبح من شبه  جلب شهر نوفمرب/ترشين 

املؤكد اآلن أن العديد من اللقاحات الفعالة ستتوفر يف غضون األشهر القليلة املقبلة. ومع 

ذلك، فإن تطوير لقاح هو مجرد خطوة أوىل يف رحلة طويلة نحو إنهاء الوباء، فهناك املزيد 

من املهام الشاقة تنتظر صانعي السياسات والعاملني يف مجال الصحة بعد أن تقوم رشكات 

األدوية بشحن الجرعات األوىل من اللقاحات للخارج.

الكاتب: جوش ميشود وجين كيتس
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من األرواح.

تخزين اللقاحات

قد يكون هناك العديد من اللقاحات عىل أعتاب املوافقة، 

توفريها عىل  يتم  األقل حتى  عام عىل  ولكن سيكون هناك 

البلدان  استطاعت  العامل. وقد  أنحاء  نطاق واسع يف معظم 

ذات الدخل املرتفع حجز أول شحنات من اللقاحات من خالل 

الوفاء  األدوية. وسيؤدي  مبارشة مع رشكات  ثنائية  صفقات 

اإلنتاجية  الطاقة  من  األكرب  الجزء  التهام  إىل  الطلبات  بهذه 

لفرتة  ورمبا  املقبلة   12 الـ  األشهر  خالل  للقاحات  العاملية 

أطول، حيث إن %80 من جرعات اللقاح التي تتوقع رشكة 

»فايزر« إنتاجها عام 2021 محجوزة بالفعل، كام هو الحال 

 100% مع  املثال  سبيل  عىل 

من الجرعات التي تتوقع رشكة 

»موديرنا« إنتاجها.

مل تدفع الدول الغنية فقط 

اللقاح لشعوبها  لتأمني وصول 

بل قام العديد منهم بالتحوط 

لقاحات  تخزين  طريق  عن 

احتفظت  حيث  مــتــعــددة 

ــدا والــيــابــان  ــن ــا وك ــي أســرتال

ودول  املتحدة  ــات  ــوالي وال

بجرعات  األورويب  االتــحــاد 

كافية لتلقيح سكانها بالكامل عدة مرات. ومن املحتمل أن 

الجرعات  عن  التخيل  املطاف  نهاية  يف  البلدان  هذه  تقرر 

الزائدة أو التربع بها، ولكن من املرجح أن ينتظر معظمهم 

القيام بذلك حتى يتم تطعيم كافة سكانهم.

نهاية  يف  نفسها  الدخل  منخفضة  البلدان  تجد  وسوف 

ميولها  التي  اآلليات  عىل  تعتمد  أنها  حيث  االنتظار،  قامئة 

اآلليات  هذه  أكرث  ولعل  اللقاحات.  عىل  للحصول  املانحون 

األطراف  متعددة  مبادرة  وهي  »كوفاكس«،  هي  إيجابية 

لألوبئة«  التأهب  مبادرات  أجل  من  »التحالف  يقودها 

إىل  تهدف  التي  العاملية  الصحة  ومنظمة  »جايف«،  وتحالف 

ضامن الوصول العاملي العادل إىل لقاحات فريوس »كورونا«.

وباستثناء روسيا والواليات املتحدة اللتني رفضتا املشاركة، 

وقعت الدول املتقدمة عىل »كوفاكس« لدعم جهود تطوير 

متويل  يف  املساعدة  عىل  أيًضا  الكثريون  ووافق  اللقاحات، 

توزيع اللقاحات عىل 92 من البلدان منخفضة الدخل مبجرد 

املوافقة عليها. لكن »كوفاكس« ال يزال يواجه فجوة متويلية 

تقدر مبليارات الدوالرات. ومع احتكار الدول الغنية لقدرات 

إنتاج اللقاحات، فهناك الكثري الذي ميكن أن تفعله املبادرة.

عكس  بايدن«  »جو  املنتخب  الرئيس  قرر  إذا  وحتى 

موقف سلفه ودعم »كوفاكس«، فإن أفضل سيناريو سيشهد 

إمكانية حصول %20 فقط من السكان يف البلدان منخفضة 

الدخل عىل اللقاحات بحلول 

نهاية عام 2021 .

ومن املحتمل أن يتحسن 

عىل  املوافقة  حال  يف  األمــر 

ال  الذي  »أسرتازينكا«،  لقاح 

يف  صعبة  اشرتاطات  يتطلب 

أن  بالرغم  والنقل  التخزين 

أقل  تبدو  قد  فعاليته  نسبة 

الرسيرية  التجارب  )أشــارت 

عىل   62% بنسبة  فعال  أنه 

النسبة  هــذه  لكن  األقـــل( 

نتائج  الوباء. وبالرغم أن  كافية للمساعدة يف السيطرة عىل 

تجارب »أسرتازينكا« التي تم اإلبالغ عنها حتى اآلن قد تواجه 

يف  ــدواء«  وال الغذاء  »إدارة  من  رسيعة  موافقة  يف  عوائق 

الواليات املتحدة، ميكن للجهات التنظيمية يف اململكة املتحدة 

باستخدام  قريبًا  تسمح  أن  أخرى  وأماكن  األورويب  واالتحاد 

اللقاح، والذي سيبدأ يف فتح األبواب للتوزيع العاملي.

بذلت »أسرتازينكا« من بني رشكات األدوية التي اقرتبت 

لضامن  جهد  أكرب  التجارب،  من  املتأخرة  املراحل  نهاية  من 

اإلمداد العادل للقاح يف جميع أنحاء العامل، والتزمت بتوفري 

الجرعات بسعر التكلفة طوال مدة الوباء. وسيمكنها نهجها 

توفر اللقاح لن 
يعني الخالص 

الفوري من األزمة
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أيًضا من زيادة اإلنتاج بسهولة أكرب، نظرًا ألن املواد واملرافق 

ووقعت  أكرب.  بشكل  متوفرة  لقاحها  إلنتاج  الالزمة  والخربة 

مثل  دول  يف  تصنيع  جهات  مع  اتفاقيات  بالفعل  الرشكة 

الربازيل والهند، وتتوقع تصنيع ما يصل إىل 3 مليارات جرعة 

- تكفي لـ 1.5 مليار شخص - بحلول نهاية عام 2021.

النامي  العامل  يف  اللقاحات  نقص  من  التخفيف  وميكن 

اللقاحات  تسعري  عىل  األخرى  األدوية  رشكات  وافقت  إذا 

الطاقة  التكلفة وتوسيع  أو بيشء قريب من  التكلفة  بسعر 

التكنولوجيا إىل الرشكات املصنعة  اإلنتاجية عن طريق نقل 

يف البلدان النامية. وميكن للصني أيًضا تعويض بعض النقص 

الصينية  اللقاحات  تجارب  لكن  لقاحاتها.  تصدير  من خالل 

ال تزال جارية، ومل يتم بعد نرش الدليل الكامل عىل سالمتها 

والتصدير  التصنيع  سيناريوهات  ظل  يف  وحتى  وفعاليتها. 

عىل  الدويل  الطلب  يتجاوز  أن  املرجح  من  ازدهــاًرا،  األكرث 

اللقاحات عام 2022 عىل األقل.

نصف  سوى  الفقرية  الــدول  احتياجات  تلبية  ميثل  وال 

ذلك  بعد  البلدان  هذه  عىل  يجب  حيث  فقط،  املعركة 

تحديد الفئات ذات األولوية لتلقي اللقاح وتوزيع الجرعات 

عىل نطاق واسع وبشكل منصف، ومعالجة أي تردد بشأن 

اللقاحات  توزيع  حول  أبحاثنا  تشري  السكان.  بني  التطعيم 

يف الواليات املتحدة إىل أن كل هذه األمور ستكون محفوفة 

بالصعوبات حتى يف أغنى دولة يف العامل. وستكون بال شك 

أكرث تعقيًدا يف البلدان النامية.

البلدان  عىل  سيتعني  التي  القرارات  أصعب  بني  ومن 

يحصل  من  تحديد  التوزيع،  من  األوىل  املرحلة  يف  اتخاذها 

عىل الجرعات األوىل. يف حني أن جزًءا من اإلجابة عىل هذا 

السؤال سيعتمد عىل خصائص اللقاح. ويتفق الخرباء عموًما 

عىل أن األولوية يجب أن مُتنح للفئات السكانية األكرث ضعفاً 

وكبار  الصحية،  الرعاية  مجال  يف  العاملني  أسايس  بشكل   -

تعرضهم  صحية  ظروف  من  يعانون  الذين  وأولئك  السن، 

لخطر اإلصابة الشديد واملوت.

قابلة  سياسات  إىل  التوجيه  هذا  ترجمة  فإن  ذلك،  ومع 

الفئات  هذه  تحديد  فمجرد  سهال.  أمــرا  ليس  للتطبيق 

وموارد  وقتًا  سيستغرق  عليها  بناًء  التوعية  برامج  وتصميم 

تفصيلية  بسجالت  تحتفظ  ال  التي  البلدان  يف  كثرية، خاصة 

للرتكيبة السكانية أو الظروف الصحية. 

املتكافئ  الوصول  ضامن  يف  تتمثل  أخرى  صعوبة  هناك 

عرب املناطق الجغرافية ومستويات الدخل والفئات املختلفة. 

مقارنًة  أسهل  للقاحات سيكون  والحرضيني  األثرياء  فوصول 

تصحيح  يستغرق  وسوف  واملهمشني.  والريفيني  بالفقراء 

أخرى، هناك  بعبارة  واملوارد.  الوقت  مزيًدا من  الخلل  هذا 

مفاضلة بني السهولة واإلنصاف يف التوزيع. وسيساعد إرشاك 

يف  واملناطق  املجتمعات  من  واسعة  مجموعة  من  ممثلني 

عملية توزيع اللقاح يف تقليل املحسوبية السياسية واإلهامل 

املشكالت  هذه  كل  تعيق  أن  املحتمل  من  لكن  والفساد. 

جهود التلقيح، خاصة يف البلدان التي يوجد فيها قدر ضئيل 

من املساءلة أو الشفافية.

فقد  بالتطعيم.  الناس  إقناع  األخــرية  العقبة  وستكون 

وجدت دراسة استقصائية حديثة عن االستعداد لتلقي اللقاح 

يف 19 دولة، أن %71 فقط من الناس وافقوا عىل تطعيمهم، 

وكان أكرب استعداد يف الصني )%90( واألدىن يف روسيا )55%(. 

كام كشف مسح آخر شمل 15 دولة عن مستويات مامثلة 

لقبول اللقاح، مع تخلف سكان أوروبا وأمريكا الشاملية عن 

سكان آسيا وأمريكا الالتينية. ولكن األمر األكرث إثارة للقلق 

تضاءلت  قد  التطعيم  الرغبة يف  أن  أظهر  االستطالع  أن  هو 

يف األشهر األخرية - من %59 إىل %54 يف فرنسا، عىل سبيل 

املثال، ومن %72 إىل %64 يف الواليات املتحدة.

خاصة  عام،  قلق  مصدر  اللقاحات  سالمة  كانت  لطاملا 

املضادة  الدعاية  لكن  املألوفة.  وغري  الجديدة  اللقاحات 

نرشها  يتم  ما  غالبًا  التي  املضللة،  واملعلومات  للقاحات 

برسعة عرب وسائل التواصل االجتامعي، ضاعفت من صعوبة 

بناء الثقة يف بلدان مثل الواليات املتحدة، حيث أصبح تطوير 

اللقاح مسيًسا. ونظرًا ألن كبار السن سيكونون مجموعة ذات 

أولوية يف معظم حمالت التطعيم املبكرة، ستكون الشائعات 
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واملعلومات الخاطئة مصدر قلق لجميع البلدان، وليس فقط 

الواليات املتحدة.

ومن املؤكد أنه سيكون هناك عدد من الوفيات املصادفة 

بعد التطعيم، ويف النظام الحايل لوسائل التواصل االجتامعي 

الخطرية بسهولة، مام قد يقوض  الشائعات  ميكن أن تنترش 

الثقة. وقد حدث هذا مؤخرًا يف كوريا الجنوبية، حيث أثارت 

أكرث من 12 حالة وفاة متزامنة مع لقاحات اإلنفلونزا ذعرًا 

فريوس  لقاح  مع  أعىل  الخاطئ  الربط  وسيكون خطر  عاًما. 

»كورونا«، بالنظر إىل حداثته واالهتامم الذي سيوىل لجهود 

التطعيم يف كل مكان.

العقبات واملخاطر

ما  لتطعيم  العاملية  الجهود  العقبات  هذه  كل  ستعيق 

يكفي من سكان العامل للقضاء عىل فريوس »كورونا«. نتيجة 

طرح  بعد  طويلة  لفرتة  املرض  تفيش  خطر  سيستمر  لذلك، 

تدابري  تظل  أن  يجب  لذلك  اللقاحات.  من  األول  الجيل 

الصحة  وإجــراءات  الحدود،  وضوابط  االجتامعي،  التباعد 

العامة األخرى لعدة أشهر مقبلة. ومن املمكن أن يتبع ذلك 

خيبة أمل، خاصة وأن التفاوتات الصحية بني البلدان وداخلها 

ستصبح أكرث وضوًحا مبرور الوقت.

إىل  الشعبية  اإلحباطات  هذه  مثل  تــؤدي  أن  وميكن 

مضللة  معلومات  وتغذية  اللقاحات  بشأن  الشكوك  تعميق 

أكرث خطورة، مام يضاعف من تحديات إدارة برامج التطعيم 

العاملية. وبعبارة أخرى، فإن خيبة األمل تهدد بخلق حلقة 

يجب  لذلك،  نتيجة  الوباء.  بإطالة  تنتهي  سلبية  فعل  ردود 

أن تكون الحكومات حريصة عىل نرش توقعات واقعية حول 

حمالت التطعيم ومراجعة رسائلها العامة بعناية.

كثري من  واقعة يف  النقص حقيقة  يظل  أن  احتامل  ومع 

أنحاء العامل ملدة عام عىل األقل ومع تحديات التوزيع التي 

قد تبطئ جهود التطعيم، يجب أن يكون العامل مستعًدا لبقاء 

الوباء لبعض الوقت. مبعنى آخر، من املرجح أال يكون األمر 

مبثابة انتصار رسيع عىل »كورونا« ولكنها بداية لفرتة طويلة 

من االنفراج مع أزمة الفريوس.
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ميكن أن يؤدي تغري املناخ غري املخفف إىل نشوب الرصاع 

يف  املهاجرين.  من  موجات  وينتج  املحدودة  املــوارد  عىل 

يوفر  البيئي  التعاون  فإن  قامتًا،  يبدو  قد  املستقبل  أن  حني 

أيًضا فرصة فريدة لتحسني العالقة بني دول مجلس التعاون 

التعاون يف  النجاحات من  الخليجي وإيران. ميكن أن تكون 

القضايا البيئية األساسية بداية لتقارب أكرث عمومية.

الضغط عىل املخاوف البيئية

من  تتألف  التي   - الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إن 

البحرين والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة - وإيران جميًعا تعاين من اآلثار 

هـــل تدفع أزمة المناخ دول 
الخليـــج وإيران إلى التعاون؟

https://bit.ly/3mfMW7G

المصدر

الرابط

تعد دول الخليج العريب من بني أكرث دول العامل عرضة لتأثريات تغري املناخ، ما يجعل 

التعاون البيئي رضوريًا لبقائها. تقع هذه املنطقة يف واحدة من أكرث املناطق سخونة وجفاًفا 

عىل كوكب األرض، وهي عرضة ملوجات الحرارة الشديدة والعواصف الرتابية وندرة املياه. كل 

هذه ستزداد يف وتريتها وشدتها مع مزيد من تغري املناخ، إن حامية البيئة الطبيعية يف املنطقة 

ليست مجرد اهتامم بيئي، بل هي مسألة أمنية أيًضا.

الكاتب: إيما بنتلي
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وارتفاع درجات  العذبة  املياه  لندرة  للحدود  العابرة  الضارة 

الحرارة وتلوث الهواء. يف بلدان مثل إيران واململكة العربية 

السعودية، أدت السياسات الحكومية، مبا يف ذلك دعم املياه 

نقص  تفاقم  إىل  املياه،  استخدام  كثيف  الزراعي  والتخطيط 

يف  األوىل  املرتبة  قطر  تحتل  بالفعل.  جاف  مناخ  يف  املياه 

العامل من حيث انعدام األمن املايئ، بينام تحتل إيران املرتبة 

الرابعة. جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست من بني 

أكرث 20 دولة تعاين من ندرة املياه عىل وجه األرض. ]2[

الشديدة  الحرارة  من  املنطقة  ستعاين  ذلك،  عىل  عالوة 

لعدة أيام يف السنة حيث من املتوقع أن تصل درجات الحرارة 

 50 عند  النهار  مستوياتها خالل  أعىل  إىل  املناطق  بعض  يف 

درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت( بحلول نهاية القرن. ]3[ 

ستؤدي اتجاهات االحرتار هذه إىل تفاقم ندرة املياه وانعدام 

تلوث  يعد  الجفاف.  فرتات  إطالة  عن طريق  الغذايئ  األمن 

الهواء مصدر قلق آخر يف املنطقة، حيث ترتبط وفاة واحدة 

من كل 10 حاالت بتلوث الهواء. ]4[ يف حني أن تلوث الهواء 

يرجع إىل حد كبري إىل األنشطة البرشية )غالبًا بسبب التطور 

الصناعي الرسيع(، فإن امللوثات الطبيعية، مثل الغبار، هي 

التلوث  بني  التمييز  يكون  ما  )غالبًا   ]5[ مهم.  سبب  أيًضا 

الناتج عن النشاط البرشي والتلوث الطبيعي ضبابيًا ألن األول 

فقط،  ستزداد  التي  الرتابية،  العواصف  األخري.(  عىل  يتفوق 

وإيران  السعودية  العربية  اململكة  يف  خاص  بشكل  شائعة 

وتسبب ضعف الرؤية، وزيادة حركة املرور، وارتفاع معدل 

حدوث أمراض الجهاز التنفيس. ]6[

تحلية املياه يف الخليج العريب

تحلية املياه، أو عملية إزالة امللح من مياه البحر إلنتاج 

املياه العذبة، هي مامرسة شائعة جًدا بني دول الخليج، التي 

تنتج حوايل ٪50 من املياه املحالة يف العامل. ]7[ يف السنوات 

املياه  تحلية  من محطات  املزيد  أيًضا  إيران  األخرية، نرشت 

كرد فعل عىل ندرة املياه الحادة. نظرًا ألن املنطقة ال تستطيع 

العذبة بوسائل أخرى، فقد أصبحت  املياه  تلبية طلبها عىل 

تحلية املياه هي الطريقة الرئيسية إلنتاج مياه الرشب. تعتمد 

كل من اإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر عىل تحلية 

املياه ألكرث من ٪90 من إمداداتها املائية. ]8[ إن اعتامد دول 

عرضة  يجعلها  املياه  تحلية  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس 

لنقص املياه. متتلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي ما 

أي  يف  فقط  أيام  لبضعة  للرشب  الصالحة  املياه  من  يكفي 

انخفاض  جانب  إىل  املياه  عىل  الطلب  ارتفاع  بسبب  وقت 

وقلة  طبيعي  بشكل  تحدث  التي  الجوفية  املياه  مستويات 

هطول األمطار. الطلب عىل املياه يفوق العرض املتاح حاليًا 

عن طريق تحلية املياه، مام يؤدي إىل ندرة احتياطيات املياه 

يف حاالت الطوارئ. ]9[ إذا أدت كارثة طبيعية أو انسكاب 

نفطي أو حتى هجوم عسكري موجه إىل تعطيل عمل محطة 

تحلية املياه، ميكن ترك مئات اآلالف من األشخاص بدون مياه 

عندما  عام 1997  االعتامد يف  عواقب هذا  عذبة. شوهدت 

تُركت إمارة الشارقة يف اإلمارات العربية املتحدة بدون ماء 

مصنع.  تلوث  يف  وقود  انسكاب  تسبب  أن  بعد  كامل  ليوم 

زيادة االستثامر من  املاضيني، مع  العقدين  ]10[ عىل مدى 

تزداد  املياه،  تحلية  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قبل 

مخاطر االعتامد عليها.

لتحلية  الحايل  املعدل  فإن  األمنية،  املخاوف  عن  وبعيًدا 

مام  ملحي،  محلول  املياه  تحلية  تخلق  مستدام.  غري  املياه 

يزيد من ملوحة الخليج عندما يتم التخلص منها عن طريق 

ضخها مرة أخرى يف املحيط. نظرًا ألن الخليج ضحل ومغلق 

تصبح  هرمز،  مضيق  يف  فقط  فتحة صغرية  مع  الغالب،  يف 

امللوحة املركزة محارصة. عالوة عىل ذلك، نظرًا ألن املياه يف 

فإن  إىل تسع سنوات فقط،  استبدالها كل مثاين  يتم  الخليج 

تراكم املحلول امللحي هذا يضيف خطرًا بيئيًا كبريًا عىل البيئة 

درجات  وارتفاع  النفطي  بالتلوث  بالفعل  املهددة  البحرية 

املحلول  يف  الرسيع  الرتاكم  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  الحرارة. 

املياه ميكن  تحلية  كانت  إذا  التساؤل عام  إىل  يدعو  امللحي 

أن تظل مجدية اقتصاديًا وقابلة للتحقيق تقنيًا. عندما تصبح 

منطقة الخليج أكرث ملوحة، هناك حاجة إىل مزيد من الطاقة 

»ذروة  إىل  الخليج  يف  املياه  تصل  قد  العذبة.  املياه  إلنتاج 
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امللح،]11[

تحلية املياه هي مثال رئييس عىل أهمية التعاون اإلقليمي. 

عواقب التخلص من املياه املالحة تؤثر عىل كل دولة خليجية. 

يف  السامة  والطحالب  املياه  تلوث  تسبب  ذلك،  عىل  عالوة 

مزيد من العوائق أمام تحلية املياه، مام أدى إىل زيادة كمية 

الطاقة، التي عادة ما تكون الوقود األحفوري، الالزمة لتكوين 

املياه العذبة. جميع الدول املطلة عىل الخليج مسؤولة عن 

ترصيف  ذلك  يف  مبا  املدن،  من  امللوث  السطحي  الجريان 

مياه الرصف الصحي من الكويت والسعودية وقطر وإيران. 

]12[ تتكاثر الطحالب، غالبًا نتيجة النشاط البرشي، مام أدى 

محطة  يف  ذلك  يف  مبا  املياه،  تحلية  جهود  تعطيل  إىل  أيًضا 

تؤدي  أن  ]13[ ميكن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  يف  الفجرية 

تكاثر الطحالب السامة إىل انسداد املرشحات مع التسبب يف 

»مشاكل الطعم والرائحة« يف املياه املحالة. ]14[

سيتطلب الحد من التلوث وإدارة املوارد النادرة وتطوير 

ملوارد  تعاونية  إدارة  املياه  لتحلية  استدامة  أكرث  مامرسات 

املياه بني دول مجلس التعاون الخليجي وإيران. عىل سبيل 

عمل  أطر  تضع  أن  الخليج  عىل  املطلة  للدول  ميكن  املثال، 

لتحلية  مواقع جديدة  تخطيط  مثل  قضايا  ملعالجة  مشرتكة 

وإزالة  املياه،  لتحلية  استدامة  أكرث  تقنيات  وتطوير  املياه، 

التلوث. كام يالحظ أحد الخرباء، فإن التعاون الناجح سيعتمد 

الهرمية،  غري  القرارات  واتخاذ  الالمركزية،  »السياسات  عىل 

 ]15[ والخاصة«.  العامة  الفاعلة  الجهات  من  كل  وإرشاك 

الدويل  البيئي  التعاون  لتعزيز  قامئة  هياكل  بالفعل  توجد 

يف املنطقة، وقد تؤدي املخاطر الكبرية لألمن املايئ إىل قيام 

الدول املطلة عىل الخليج بالبناء عليها بشكل أكرب.

التعاون الحايل واملستقبيل

يف حالة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، يوجد بعض 

اإلقليمية لحامية  املنظمة  البيئي، معظمه يف شكل  التعاون 

البيئة البحرية )ROPME(. تأسست ROPME يف عام 1978 

مبوجب خطة عمل الكويت )KAP( لحامية املنطقة البحرية 

املشرتكة بني البحرين وإيران والعراق والكويت وعامن وقطر 

املتحدة.  العربية  واإلمــارات  السعودية  العربية  واململكة 

]16[ مبوجب إطار العمل واملامرسات واملواقف واملامرسات، 

البحري  التلوث  مصادر  تنظيم  املشاركة  الدول  من  يُطلب 

العلمي. ]17[ يف  السياسات والتعاون  اتباع  وتشجيعها عىل 

الدول  هذه  بني  للتعاون  أساًسا  تنشئ   ROPME أن  حني 

أجل  من  والتحسني  التوسع  إىل  ستحتاج  أنها  إال  املتنوعة، 
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معالجة النطاق الكامل للتحديات البيئية. تشمل بعض نقاط 

وتبادل  الكايف،  غري  التمويل   ROPME لـ  الحالية  الضعف 

املعلومات غري الكايف، واالمتثال غري الكامل، وانقطاع برامج 

املشاركة  الدول  تجني  ليك   ]18[ الرصاع.  بسبب   ROPME

فوائد التعاون، يجب أن تنظر إىل ما هو أبعد من التنافسات 

الجيوسياسية وتخصص األموال واملوظفني الكافيني.

التي  البيئية  التحديات  من  الكاملة  للمجموعة  للتصدي 

البيئي مبا يتجاوز  تواجه هذه الدول، يجب توسيع التعاون 

الحفاظ عىل البيئة البحرية. تعد مشاركة البيانات اإلقليمية 

البيانات  ملشاركة  آلية  إنشاء  إن  الخيارات.  أحد  الشاملة 

البيئية املتعلقة بالتلوث واملجاري املائية والعواصف الرتابية 

البيئية بني الحكومات من شأنه أن  وغريها من االهتاممات 

يساعد يف صنع السياسات وأعامل الحفظ ومبادرات الصحة 

اإلقليمي،  التعاون  ملنظمة  ميكن  العلمي.  والبحث  العامة 

التي لها هيكل مامثل لهيكل ROPME، أن تعمل كمنتدى 

للتعاون البيئي، مبا يف ذلك تبادل املعلومات وصنع السياسات 

املشرتكة.

ولكن يف الوقت الحايل، يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

تدفقات  فإن  األمان،  من  عالية  بدرجة  تتمتع  التي  إفريقيا 

املعلومات عرب الحدود مقيدة باإلجراءات األمنية. يف إيران، 

عىل سبيل املثال، تعرض الباحثون للتهديد من قبل املسؤولني 

الكشف  بخطر  مستشهدين  املسؤولني،  هؤالء  الحكوميني. 

عن »نتائج حساسة«، يجربون الباحثني عىل تغيري عروضهم 

البيئية الدولية. ]19[ هذا النوع من  التقدميية يف املؤمترات 

حًقا  للتصدي  الالزم  التعاون  عىل  الحافز  يثبط  التخويف 

يكون  ليك  املناخ.  لقضايا  الوطنية  للحدود  العابرة  للطبيعة 

تبادل البيانات ممكًنا، يجب عىل الحكومات يف املنطقة أوالً 

من  للحد  العكسية  النتائج  ذات  املحلية  السياسات  عكس 

قدرة الباحثني واملنظامت غري الحكومية عىل تبادل البيانات.

تعقيد  إىل  طويلة  فرتة  منذ  السيايس  الواقع  أدى  لقد 

التعاون البيئي أو مشاركة البيانات. ومع ذلك، ميكن أن يساعد 

التعاون البيئي يف منع النزاعات املستقبلية عىل املوارد )مثل 

املياه العذبة( ويكون مبثابة أساس لتحسني العالقات بشكل 

البيئي ميكن  التعاون  أن  البيئي هو فكرة  السالم  عام. صنع 

أن يؤدي إىل عالقات سلمية أكرث عىل مستوى أكرث عمومية 

من خالل زيادة التفاهم والثقة املتبادلة، واالعتامد املتبادل 

يف مجاالت مثل تبادل املعلومات العلمية والتخطيط البيئي 

املنسق، وإنشاء املؤسسات التعاونية. ]20[

قصص نجاح

السند،  الظاهرة هو معاهدة نهر  أحد األمثلة عىل هذه 

التي جمعت بني باكستان والهند للتعاون يف القضايا البيئية 

وتقاسم املياه يف حوض نهر السند. استمرت املعاهدة ستة 

قضايا  حول  الثنائية  املحادثات  من  مزيد  إىل  وأدت  عقود 

أخرى، مبا يف ذلك نهر سياشني الجليدي املتنازع عليه. ]21[ 

توضح معاهدة نهر السند كيف ميكن للدول التي تتعارض 

مع بعضها البعض أن تعمل مًعا بشأن القضايا البيئية بطريقة 

تسهل املزيد من التعاون يف األمور األخرى.

ميكن للمنظامت غري الحكومية أيًضا تحفيز الدبلوماسية 

 ،EcoPeace منظمة  قبل  من  ذلك  إثبات  تم  وقد  البيئية. 

يف  التعاون  تسهيل  عىل  تعمل  حكومية  غري  منظمة  وهي 

مجال املياه بني األردن وفلسطني وإرسائيل. نجحت املنظمة 

يف التأثري عىل الحكومة اإلرسائيلية لوقف البناء الضار بالبيئة 

ميكن   ]22[ غزة.  إىل  املياه  إمــدادات  وزيادة  الحدود  عىل 

إليران ودول مجلس التعاون الخليجي السعي ملحاكاة منوذج 

أصحاب املصلحة املتعددين للتعاون البيئي.

السياسية  التوترات  ذات  الدول  بني  البيئي  التعاون  إن 

الرضوري  من  ليس  أيًضا.  بل رضوري  ممكًنا فحسب،  ليس 

ولكن  املناخ،  لتغري  للحدود  العابرة  الطبيعة  معالجة  فقط 

وتعزيز  أخــرى،  مجاالت  يف  الحوار  تشجيع  أيًضا  ميكنه 

السالم.  بناء  وتعزيز  األطراف،  واملتعددة  الثنائية  العالقات 

لطاملا كانت هناك خالفات سياسية بني إيران ودول مجلس 

التعاون الخليجي، ولكن من مصلحتهام املشرتكة القتال مًعا 

ضد التهديد الوجودي الذي يشكله تغري املناخ
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يلقي  الخرضاء«،  االنتفاضات  اإليرانية:  الثورة  »نزاع  يف 

عىل  بويا  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  يف  األستاذ 

املغام الضوء عىل األحداث التي ميزت ظهور وتطور الحركة 

الخرضاء، التي عارضت رشعية إعادة انتخاب محمود أحمدي 

نجاد للرئاسة يف عام 2009.

املغام  عىل  عمل  عنوان  يعكس  وكام  ذلك،  من  واألهم 

الثورة  إرث  أثر  كيف  فهم  إىل  يهدف  املؤلف  أن  بوضوح، 

اإليرانية 1978-1979 عىل االحتجاجات الشعبية التي ظهرت 

مفادها  أطروحة  عن  مقنع  بشكل  يدافع  عقود.  ثالثة  بعد 

أنه بدالً من التنافس املبارش مع الجمهورية اإلسالمية، سعت 

والتاريخ  الرموز  برمجة  وإعادة  مالءمة  إىل  الخرضاء  الحركة 

الثوريني. بعبارة أخرى، تحدى املتظاهرون الحكومة اإلسالمية 

برشوطها الخاصة.

خوض الثورة اإليرانية

يرتكز كتاب عىل املغام بقوة عىل مناهج نظرية مختلفة 

لحركات االحتجاج االجتامعي والثورات التي تشرتك يف »نهج 

التأكيد عىل دور الناس يف  من القاعدة إىل القمة« يتم فيه 

صنع التاريخ. ومن أبرز العلامء الذين تبنوا مثل هذا النهج 

مراجعة كتاب: صراع 
الثورة اإليرانية: 

https://bit.ly/34b330mاالنتفاضات الخضراء

المصدر

الرابط

اإلسالمية برشوطها  إيران  لعام 2009 جمهورية  الخرضاء  الحركة  تحدت  كيف  املغام  بويا عىل  كتاب  يستكشف 

الخاصة من خالل تخصيص وإعادة برمجة الرموز والتاريخ الثوريني.
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إيريك هوبسباوم، وتشارلز تييل، وأنطونيو جراميش. يف مجال 

باعتباره  أبراهاميان  إرفاند  ماغام  قدم عىل  اإليراين،  التأريخ 

الوريث الرئييس لتقليد »التاريخ من األسفل« هذا.

التصور  بهذا  كبري  بشكل  اإليرانية«  الثورة  »خوض  يتأثر 

عن الجمهور باعتباره العامل الرئييس للتغيري االجتامعي. من 

الواضح أن استكشاف دوافع وسلوك ماليني اإليرانيني الذين 

تدفقوا إىل الشوارع يف أعقاب االنتخابات الرئاسية لعام 2009 

أكرث تعقيًدا بكثري من تركيز التحليل عىل املرشحني الرئاسيني 

الوجهان  وهام  كرويب،  ومهدي  موسوي  حسني  اإلصالحيني، 

األكرث وضوحا للحزب. الحركة الخرضاء.

ومع ذلك، مع األخذ يف االعتبار التأثري الضعيف لكل من 

 - الشوارع  يف  تجري  التي  األحداث  عىل  وكعرويب  موسوي 

وضع  أن  يبدو   - االنتخابات  بعد  الوقت  مرور  مع  سيام  ال 

الجمهور يف قلب الرسد هو خيار ذيك.

إىل  النظرية  من  االنتقال  عند  بالراحة  املغام  يشعر عىل 

عىل  األمثلة  ومن  الخرضاء.  الحركة  احتجاجات  خصوصيات 

ذلك عندما يتساءل املؤلف عن مفهوم غراميش عن املواطنني 

أن يصبحوا ثوريني عندما يرفضون أفكار أو أيديولوجية الدولة 

املهيمنة، وتحرير أذهانهم من »الحقائق العاملية« للدولة.

عادت الهتافات الليلية » الله أكرب » )الله أكرب( كوسيلة 

بهدف   1979-1978 اإليرانية  للثورة  الدعم  عن  للتعبري 

 2009 لعام  الرئاسية  االنتخابات  يف  التزوير  عىل  االحتجاج 

وما تالها من قمع الدولة. مل يكن املتظاهرون يعرتضون عىل 

العاملية« املهيمنة كام كان يتوقع غراميش، وبدالً  »الحقائق 

من ذلك اختاروها وأعادوا توجيهها. وبكلامت عىل املغام، »مل 

يعد الله ملًكا للدولة.« ]أنا[

مهمة  تواريخ  حول  اإليرانية«  الثورة  »معارضة  تتمحور 

الحركة  حاولت  ــراين  اإلي والديني  السيايس  التقويم  يف 

االستيالء  ذكــرى  مظاملها.  عن  للتعبري  تعديلها  الخرضاء 

ويوم  للطلبة،  الوطني  واليوم  األمريكية،  السفارة  عىل 

عيل  قبل  من  تاريخيًا  تحديدها  تم  )الــقــدس(  القدس 

الخرضاء  الحركة  رفعت  كيف  رشح  يف  يبدأ  أن  قبل  املغام 

املختلفة. الرسمية  العطالت  بهذه  يتعلق  فيام  مطالبها 

القدس  يوم  قضية  عىل  خاص  بشكل  األمر  هذا  ينطبق 

يف 18 سبتمرب 2009، بعد حوايل ثالثة أشهر من االنتخابات. 

عنوان الفصل املخصص لتاريخ يوم القدس واالحتفال به يف 

عام 2009 هو »التنافس عىل فلسطني: توليد معنى ثوري« 

وميكن قراءته عىل أنه صورة مصغرة للكتاب بأكمله. يف يوم 

القدس 2009، هتف بعض املتظاهرين ضد دعم الجمهورية 

اإلسالمية لحزب الله يف لبنان وحركة حامس يف فلسطني.

الحكومة  أن  اإليراين  الشعب  من  كبرية  رشيحة  شعرت 

للقضية  مفرط  وسيايس  اقتصادي  مــال  رأس  تخصص 

»يحرمون  املتظاهرون  كان  الحالة،  هذه  يف  الفلسطينية. 

تضامنها  خالل  من  الرشعية  إضفاء  عىل  القدرة  من  الدولة 

ثانية  رشيحة  اتخذت  ذلك،  ومع   ]2[ الفلسطينيني«.  مع 

داخل الحركة االحتجاجية نهًجا مختلًفا يف يوم القدس، وهو 

نهج كان أكرث انسجاًما مع سلوك متظاهري الحركة الخرضاء 

حتى ذلك الحني. لقد تبنوا فلسطني كرمز ثوري عاملي ضد 

أنها  التي زعمت  الجمهورية اإلسالمية  بنفاق  الظلم ونددوا 

أقرب األصدقاء للفلسطينيني املظلومني بينام مل ترتدد يف قمع 

املعارضة الداخلية.
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عاشوراء هو اليوم العارش من شهر محرم اإلسالمي، حيث 

العامل  أنحاء  جميع  يف  اإلسالمية  والجمهورية  الشيعة  يحيي 

ذكرى استشهاد اإلمام الحسني يف معركة كربالء. يف نهاية عام 

املتظاهرين  عدد  من  كبري  بشكل  الدولة  قمع  قلل   ،2009

الذين استمروا يف تحدي الحكومة يف الشوارع. أولئك الذين 

غامروا بالقيام بذلك يف عاشوراء، وهي مناسبة مهمة بشكل 

الرسمي للشيعة  خاص للجمهورية اإلسالمية بصفتها املمثل 

استثنايئ. واجه  القايس بشكل  الدولة  الثورية، واجهوا عنف 

تهامً  الرشطة  أيدي  يف  األمر  بهم  انتهى  الذين  املتظاهرون 

تحمل معها إمكانية الحكم باإلعدام.

نتائج  قلب  يف  الخرضاء  الحركة  متظاهرو  ينجح  مل 

االنتخابات أو إسقاط الدولة اإليرانية لكنهم »وجدوا النجاح 

يف الفشل«. ]3[ يف حني أن اإليرانيني مل يلهموا الربيع العريب 

بشكل مبارش، كان للحركة الخرضاء تأثري معني يف االنتفاضات 

عام  أواخر  يف  العربية  الدول  من  العديد  يف  انترشت  التي 

2010 و2011. فشلوا يف تقديم بديل شامل للوضع الراهن.

والربيع  الخرضاء  الحركة  من  كال  بأن  املغام  عىل  يجادل 

العريب كانا متشابهني من حيث أنهام فشال يف تقديم بديل 

شامل للوضع الراهن.

ووفًقا له، فإن هذا الفشل ناتج عن هيمنة األطر املعيارية 

البدائل  صياغة  تعقد  والتي  الثامنينيات  منذ  النيوليربالية 

الضعف يف  نقاط  الصلة بني  أن  الرغم من  الراديكالية. عىل 

لالهتامم  مثرية  والنيوليربالية  األخرية  االحتجاجية  الحركات 

بالتأكيد، إال أنها تحتاج إىل مزيد من التطوير من أجل إثبات 

أنها أكرث إقناًعا.

إضافية  مبراجع  أيًضا  القارئ  يرحب  رمبا  عام،  بشكل 

ألنشطة متظاهري الحركة الخرضاء يف مدن أخرى غري طهران، 

عىل الرغم من أنه من الواضح أن أهم األحداث وقعت يف 

العاصمة اإليرانية.

كتب الربوفيسور بويا عىل املغام كتابًا يتحدى العديد من 

األفكار السائدة حول جمهورية إيران اإلسالمية وسيثبت أنه 

ذا قيمة كبرية لعلامء إيران الحديثة. يف الوقت نفسه، وبسبب 

تأسيسه عىل االحتجاج االجتامعي العام ونظرية الثورة، فإن 

يف  املساهمة  عىل  القدرة  لديه  اإليرانية«  الثورة  »معارضة 

نقاشات أوسع يف العلوم االجتامعية.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


