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تصـــدر عـــن شـــركة 
المســـتقبل  أفـــق 

لالستشـــارات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



يناقش هذا العدد عدد من املوضوعات عىل درجة كبرية 

من األهمية السيام يف ملف الشؤون الدولية وما يتعلق بدور 

املفرتض  االسرتاتيجي حيث من  الردع  اإليرانية يف  الصواريخ 

أن القوة الصاروخية اإليرانية )وهي األكرب يف الرشق األوسط 

للمراقبة  تخضع  األمريكية(  الدفاع  استخبارات  لوكالة  وفًقا 

الدقيقة من قبل خرباء غري إيرانيني، ولكن ما الذي تكشفه 

املجالت العسكرية املنشورة يف إيران عن ذلك؟ تم تحديد 6 

مقاالت عن برنامج الصواريخ اإليراين يف مسح تجريبي عن 

هذا املوضوع يف املجالت األكادميية لجامعة »اإلمام الحسني« 

التابعة للحرس الثوري. 

وكذلك يسلط العدد الضوء عىل االتفاق االسرتاتيجي بني 

إيران والصني ؟ ويف ملف شؤون خليجية يناقش العدد كيف 

أعادت األزمة الخليجية رسم خطوط الرصاع يف حرب اليمن 

العدد  أبرز ما جاء يف هذا  التفاصيل حول  املزيد من  ؟فإىل 

من موضوعات. 

ماذا وراء االتفاق االستراتيجي بين 
إيران والصين؟

تحت هذا العنوان كتب الكاتب »إييل جرامنايا« يف موقع 

إيران  تسلط  حيث   ، الخارجية  للعالقات  األورويب  املجلس 

طويلة  اتفاقية رشاكة  حول  محادثاتهام  عىل  الضوء  والصني 

األمد حتى قبل ظهور أي تفاصيل عنها بشكل رسمي.وجاء 

الضوء األخرض لهذه املفاوضات بعد فرتة وجيزة من االنتهاء 

من االتفاق النووي اإليراين يف عام 2016، عندما زار الرئيس 

والتقى  تاريخية  زيارة  يف  إيران  بينج«  جني  »يش  الصيني 

املرشد األعىل »عيل خامنئي«. ويف ذلك الوقت، أصدر البلدان 

بيان تحدث عن نوايا ملتابعة رشاكة أكرث رسمية. 

الرئيس  حكومة  وافقت  إيرانيني،  مسؤولني  وبحسب 

قبل  للرشاكة  طريق  خارطة  عىل  روحاين«  »حسن  اإليراين 

الصني. وينطوي  تتبعها مفاوضات أخرى مع  أسابيع،  بضعة 

االتفاق األخري بني البلدين والذي تقول األنباء أن مدته 25 

وجيوسياسية  وأمنية  واقتصادية  سياسية  أبعاد  عىل  عاما، 

 ، شهورا  االتفاق  تفاصيل  عن  اإلعالن  يستغرق  وقد  مهمة. 

وللمزيد من التفاصيل حول مالمح هذا االتفاق االسرتاتيجي 

طالع العدد ص ..........

كيف أعادت األزمة الخليجية رسم 
خطوط الصراع يف حرب اليمن؟

تحت هذا العنوان كتب الكاتب »إبراهيم جالل« يف موقع 

تتناول  التي  التحليالت  تركز  حيث   ، الدويل  الخليج  منتدى 

أسايس  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  داخل  التصدعات 

عىل تأثري الخالفات الخليجية عىل عالقات الدول األعضاء مع 

املنطقة.  إيران يف  ودور  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 

مجلس  أزمة  آلثار  كاف  اهتامم  تكريس  يتم  مل  ذلك،  ومع 

الملخص التنفيذي للعدد 
السادس يوليو 2020
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اليمن،  يف  األوجه  املتعددة  الحرب  عىل  الخليجي  التعاون 

وكيف تسببت املنافسات بني الرياض والدوحة وأبوظبي يف 

تعقيد املشهد اليمني .

مجلس  دول  بني  املنافسة  استمرار  أن  الكاتب  ويرى   

الحرب  تفاقم  إىل  إال  يؤدي  لن  اليمن  يف  الخليجي  التعاون 

يف البالد وتزايد التحديات التي تواجهها السعودية ومنطقة 

يبدو  الرصاع،  نشوب  من  سنوات   3 وبعد  األوسع.  الخليج 

التقارب الحقيقي بني دول مجلس التعاون الخليجي احتامال 

التفاصيل  للمزيد من  أبعد مدى.  بعيدا، ولكنه رضوري إىل 

حول هذا املوضوع طالع العدد ص ..............

األسوأ منذ 80 عاما.. متى يبدأ 
التعايف من الركود العاملي؟

يف ملف شؤون اقتصادية يعرض العدد  لتحليل اقتصادي 

نرشته مجلة »سرتاتفور« يناقش سؤاال محوريا وهو متي يبدأ 

التعايف من الركود العاملي الذي أحدثته جائحة » كوفيد 19-«  

حيث ترى املجلة أن آفاق التعايف االقتصادي العاملي الرسيع 

جميع  توقع  مع  تالشت  رسميا،  »كوفيد19-«  جائحة  من 

الخاصة  التنبؤ  ورشكات  الكربى  الدولية  املالية  املؤسسات 

األمد  طويلة  وآثــار  ضخمة  تراكمية  خسائر  بوجود  اآلن 

تحرض العامل للركود األكرب منذ 80 عاما ، السيام أن النامذج

االقتصادية أثبتت عدم قدرتها عىل التعامل مع حاالت عدم 

بالرغم  ولكن  حاليا،  املسبوق  غري  العاملي  واإلغالق  اليقني 

من اختالف املقاييس، كانت التوقعات األخرية تخرج بنفس 

النتائج، االقتصاد يتجه إىل أسفل.

اقتصادية  خسارة  اآلن  الدويل  النقد  صندوق  ويتوقع 

يف  »كوفيد19-«  جراء  دوالر  تريليون   12.5 تبلغ  تراكمية 

العاملي  اإلنتاج  يف   4.9% بنسبة  انخفاض  مع   ،2020/2021

هذا العام، وانتعاش بنسبة %5.4 يف عام 2021. للمزيد من 

التفاصيل لإلجابة عىل هذا السؤال طالع العدد ص ............

عمان تستثمر يف املبادرات 
اإللكترونية لتجاوز أزمتها االقتصادية

لتجاوز  عامن  سلطنة  لجهود  العدد  هذا  يعرض  كذلك 

أزمتها االقتصادية ، وكتب الكاتب »روبرت موجيلنييك« حول 

 ، واشنطن  يف  العريب  الخليج  دول  معهد  يف   املوضوع  هذا 

ويقول الكاتب أنه بعد أن أصدر السلطان »هيثم بن طارق 

آل سعيد« مرسوًما ملكيًا يف 11 يونيو / حزيران بإنشاء مركز 

عىل  األضواء  ذلك  سلط  عامن،  سلطنة  يف  السيرباين  للدفاع 

أجندة تطوير التكنولوجيا العامنية األوسع نطاقا ، ويرى أن 
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لتطوير  اسرتاتيجي  بشكل  يتهيأ  أنه  يبدو  الجديد  السلطان 

البنية التحتية الرقمية يف ُعامن.

تنظيم  الحكومية يف  الخدمات  ويتوقع أن تساعد رقمنة 

ويف  النظامية.  القصور  أوجه  وتحديد  الحكومي  اإلنفاق 

املعلومات  تقنية  هيئة  خططت   ،2019 آب   / أغسطس 

عام  بحلول  عامنية  حكومية  ومؤسسة  وكالة   59 لرقمنة 

2022، وهو جدول زمني قد يحتاج إىل التعجيل . ويرى أن 

الرقمية إلرث  اللبنات  تضع  قد  املبادرات،  من  األنواع  هذه 

السلطان »هيثم« الناشئ، لكن هناك العديد من التحديات 

التي ال تزال تنتظره. للمزيد حول هذا املوضوع طالع العدد 

ص  ......................

ملاذا تريد الصين أن يفوز ترامب؟
الصني  بني  املنافسة  أن  الكثري  مايتوقع  عكس  عىل 

يخرس  أن  تأمل  الصني  تجعل  األمريكية  املتحدة  والواليات 

ترامب االنتخابات القادمة لكن الكاتب » مايكل شومان » 

يرى عكس ذلك : حيث كتب تقريرا  يف مجلة  »ذي 

يف  الصني  رغبة  حول  شاماًل  تحلياًل  فيه  يقدم   « أتالنتك 

فوز ترامب بفرتة والية ثانية يف انتخابات الرئاسة األمريكية 

يف نوفمرب )ترشين الثاين( املقبل، وكيف تشكل هذه األربع 

سنوات 

القادمة إمكانية مهمة لبكني لتوسعة تأثريها يف رشق آسيا 

وحول العامل.

فمن وجهة نظر الصني أنه بالرغم من احتاملية استعادة 

للدبلوماسية  التقليدي  الشكل  الدميقراطي  الحزب  رئاسة 

األمريكية، فإن هذا لن يكون األفضل لخدمة املصالح الصينية، 

بحسب التقرير. ويف الحقيقة إن أربع سنوات إضافية لرتامب، 

إال  والنزاعات،  باإلزعاج  مليئة  تكون  رمبا  أنها  بالرغم  والتي 

أنها من املمكن أن تقدم فرص مثرية للصني لتوسيع تأثريها 

حول رشق آسيا والعامل. للمزيد من رؤية القيادات الصينية 

عىل  ترامب  نجاح  يفضلون  وملــاذا  األمريكية  لالنتخابات 

منافسيه طالع التحليل يف هذا العدد ص .................... 
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بني يدي الهدم:

منذ عقد من الزمان )2010( بدأت الثورات العربية من 

تونس، وانترش مداها يف املنطقة العربية، واصطدمت بقوى 

الدولة العميقة فيها، هذه القوى التي تحالفت مع العسكر 

أو الدكتاتورية العربية وبعض القوى العلامنية وتلقت الدعم 

املنطقة  وإلبقاء  الثورات  هذه  إلجهاض  والدويل  اإلقليمي 

تحت التبعية الدولية.

لقد أدى هذا الصدام إىل حالة من فشل الدولة، وإىل دمار 

لتخلف  الهدم  قوى  وتفاعلت  الحريات،  انحسار  مع  كبري، 

االنهيار والرتاجع االقتصادي واملدين وكان  من  كارثياً  مشهداً 

من نتائجه:

أواًل: تكريس منوذج الدولة الوطنية الفاشلة:

حيث تراجعت الحريات واملشاركات السياسية وتقلصت 

لقد  استهالكية،  إعالمية  صورة  إىل  وتحولت  الدميقراطية، 

دخل العرب يف عالقات عربية متوترة واحرتابية عىل جهات 

متعددة، وفشلت الجامعة العربية يف كل مؤمتراتها، وأصبحت 

ملحقاً يف محور عريب تنتمي له دولة املقر.

الثورات  الذي حاولت  الدميقراطي  النموذج  إسقاط  وتم 

لدساتري  واالحتكام  الرثوات  وتوزيع  العدالة  لرتسيخ  بناءه 

العربية من جديد،  الدكتاتورية  إنتاج  إعادة  ليسود  شعبية، 

وبحامية دولية وإقليمية، وتكريس دولة الفساد، ووفقاً ملؤرش 

مدركات الفساد لعام 2018؛ فإن دوالً عربية عدة دخلت يف 

مقدمة هذا املؤرش، بحيث إن أسوأ عرش دول فاسدة عاملياً 

منها خمس دول عربية.

وما زالت غالبية البلدان العربية تواجه صعوبات يف إنشاء 

سبب  مام  للمساءلة؛  وخاضعة  وشفافة  فاعلة  مؤسسات 

بسوس العرب 2020
»العرب وهدم البنيان«

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

استغرقت »حرب البسوس« أربعني عاماً )494م( بني قبيلة تغلب بن وائل وأحالفها ضد بني شيبان وأحالفها 

لت النساء، ومحلت األرض، هذه هي حرب  من قبيلة بكر بن وائل وحلفائها، فأفنت هذه الحرب الشباب، ورمَّ

البسوس قدمياً، فاذا يختلف عرب اليوم؟ لقد مضت 20 عاماً منذ األلفية الجديدة ونتائجها ظاهرة العيان 

أن العرب مستمرون يف هدم البنيان، ورمبا سيستمرون عرشين عاماً أخرى ليأتوا عىل كل ما لديهم من قوة 

اقتصادية وبرشية وإسرتاتيجية ستفني الشباب وترمل النساء وتستنزف املوارد وتطوق املنطقة العربية بطوق 

التبعية وتلتحف بالتخلف والفقر.
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فساداً ومحسوبية عصفت بالبنيان املؤسيس للدولة، وال تزال 

ووثقت  القانون،  سيادة  دعم  يف  متأخرة  العربية  املنطقة 

واالحتجازات  االعتقاالت  حاالت  وعاملية  محلية  منظامت 

االجتامعية  العدالة  والتعذيب، وضاعت ضامنات  التعسفية 

بالحالة  الطوارئ  قانون  وتحكم  اإلنسان،  حقوق  وحامية 

املدنية والسياسية.

الدور  حساب  عىل  الدكتاتورية  الدولة  دور  تضخم  لقد 

القانون  سيادة  إىل  الــدول  وافتقرت  للمجتمع،  األســايس 

وتساوي كل املواطنني حكاماً ومحكومني أمامه.

ثانياً: هدم البنيان االقتصادي:

يتمثل هدم البنيان االقتصادي للمنطقة العربية يف فشل 

املشاريع املشرتكة، وخصوصاً يف املشاريع االقتصادية الكربى، 

عربية  ســوق  إقامة  فكرة  إن 

يهدف  بــاألصــل  هــو  مشرتكة 

العربية  ــوال  األمـ تحريك  إىل 

وتشغيل  مشرتكة،  مشاريع  يف 

التجارة  وتيسري  العاملة،  األيدي 

العربية،  الـــدول  بــني  البينية 

لصالح  التجاري  امليزان  وتعديل 

املنطقة العربية فيام بينها.

إن حالة االحرتاب بني املحاور 

للموارد  استنزافاً  سبَّبت  والتدافع  اإلقليمية  املصالح  ذات 

املالية التي تدفع بتطوير السوق العربية لصالح رشاء السالح 

األجنبي وتدمري األرايض الزراعية والصناعية، وكذلك يف هروب 

رؤوس األموال إىل مناطق آمنة خارج املنطقة العربية، حيث 

استحوذت املؤسسات املالية الغربية عىل رؤوس أموال عربية 

هائلة، حيث أفرغت خزائن العرب لتمأل خزائن الغرب.

األرايض  استثامر  يف  فشالً  هناك  فإن  أخــرى،  جهة  من 

الزراعة تسهم  العربية، فبالرغم من أن  الزراعية يف املنطقة 

مصدر  وهي  املنطقة،  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  بـ7% 

بنسبة  لكنها تسهم  السكان كمورد رزق رئيس،  لـ%38 من 

%23 من الناتج املحيل يف البلدان األقل منواً، ويعترب االستثامر 

يف  باالستثامر  مقارنة  منخفضاً  باملنطقة  الزراعة  يف  العام 

التوجه الزراعي  القطاعات االقتصادية األخرى، ويبلغ مؤرش 

0.28 فقط يف املنطقة، وهو أدىن املؤرشات بني جميع املناطق، 

ويعادل نصف املتوسط العاملي حسب التقرير العريب للتنمية 

املستدامة عام 2020.

الخطط  بني  للتنسيق  وغياب  اقتصادية  معوقات  وهناك 

االقتصادية العربية، مع عدم تعاون اقتصاديات دول املنطقة، 

السوق  وتعزيز  باملنطقة  التجارة  تنمية  يف  خلل  إىل  أدى 

وخصوصاً  دولها،  بني  االقتصادي  بالتكامل  وأخل  العربية 

الدول  مصالح  تهدد  التي  واإلقليمية  العاملية  التكتالت  أمام 

العربية، هذا ما كشفته دراسة أعدها مجلس الوحدة العربية 

االقتصادية حول منطقة التجارة العربية، وأنها تواجه الفشل 

واإلحباط.

التحكم  أشكال  أصبحت  لقد 

شكل  عــىل  البينية  بالتجارة 

الجمركية؛  غري  وعوائق  قيود 

التعريفية  شبه  ــراءات  ــاإلج ك

والكمية  والسعرية  واملالية 

بنية  توافر  عــدم  مع  الفنية، 

وإن  واالتــصــاالت،  للمعلومات 

بتطبيق  تتعلق  عراقيل  هناك 

مبدأ املعاملة الوطنية للسلع العربية املتبادلة مع عدم كفاءة 

القطاع الخاص العريب يف منطقة التجارة الحرة العربية؛ مام 

التكامل  مؤرش  يزد  مل  حيث  االقتصادي،  التكامل  عىل  يؤثر 

إنتاجية  تراجع  مع  )1998-2006( عىل 5.7%،  الفرتة  خالل 

القطاع الزراعي.

ومل تحظ نسبة التجارة البينية يف السلع %13 عام 2017، 

وال تزال أقل بكثري مام هي عليه يف االتحاد األوريب )64%(، 

العريب  )التقرير   )24%( آسيا  جنوب رشقي  أمم  رابطة  ويف 

للتنمية املستدامة 2020(.

لقد أدت الحروب األهلية والطائفية دوراً يف انتشار ظاهرة 

والعراق وسورية  لبنان  املايل واإلداري، حيث حصل  الفساد 

فشلت الجامعة العربية 
يف كل مؤتمراتها 

وأصبحت ملحقًا يف 
محور عربي تنتمي له 

دولة املقر

حديث الشهر
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واليمن وليبيا والصومال مراكز متأخرة يف ذيل القامئة.

لديها مداخيل جيدة، حيث  نفطية  عربية  أن دوالً  ومع 

إن صناديقها السيادية مستثمرة يف السوق الغربية بنمو 2.8 

تريليون دوالر، فإنها تتسابق لالقرتاض الخارجي.

انخفاض  يسبب  للخارج  األمــوال  رؤوس  هــروب  إن 

امليزانيات  يف  عجوزات  إىل  ويــؤدي  الرضيبية،  ــرادات  اإلي

العربية، وسيؤدي إىل عجز املدخرات الوطنية وعدم القدرة 

عىل توفري التمويل لالستثامرات املحلية، وانخفاض معدالت 

إىل  سيؤدي  كام  املعيشة،  وتدهور  البطالة،  وزيادة  النمو، 

وسداد  الواردات  عىل  ويؤثر  املحلية،  العملة  قيمة  تدهور 

الديون.

ومع غياب التكنولوجيا املتطورة يف العامل العريب والقوى 

فإن  لالستثامر،  الرضورية  التحتية  والبنية  املدربة  البرشية 

ذلك يساعد يف هروب األموال إىل 

الخارج.

للبنيان  هدماً  يشكل  ذلك  إن 

يف  العربية  باملنطقة  االقتصادي 

وفشل  مواردها،  استثامر  فشل 

واسترياد  بينها،  البينية  التجارة 

املشاريع  وفشل  وأدواتها،  غذائها 

الكربى، وهروب رؤوس األموال واستثامر الصناديق السيادية 

لها خارج أسواقها؛ ليجعل بنيان هذه املنطقة معرضاً للضعف 

عن  الحكومية  اإلدارات  وعجز  الدائم،  واالستهالك  والتبيعة 

االحتياجات  مواجهة  عىل  قادرة  اقتصادية  منظومات  بناء 

واألزمات واملتغريات االقتصادية العاملية.

العرب  حروب  يف  والبنيان  اإلنسان  هدم  ثالثاً: 

الجديدة:

يتوقف  ومل  املضادة  والثورات  الثورات  اشتعال  منذ 

واإلقصاء  التدافع  من  سنوات  واإلنسان، عرش  البنيان  تدمري 

اإلنسان،  وقتل  والحوارض،  املدن  تم خاللها هدم  واالحرتاب 

وتجريف التنمية، وإهالك البنى التحتية التي بنيت يف العقود 

مضطربة  بيئة  أصبحت   2020 عام  إىل  فاملنطقة  املاضية، 

احتجاجات  مقابلها  يف  مفتوحة،  مسلحة  رصاعات  تسوجها 

وجيوش  عربية-عربية،  تحالفات  وهناك  مستمرة،  شعبية 

حرباً  تعيش  فهي  حاكمة،  ومليشيات  الدولة،  نطاق  خارج 

حقيقية من إسقاط طائرات وتفجريات سفن وجيوش تتحرك 

وقرى  مدمرة  ومدن  تدمر  وصواريخ  تقصف  ومعسكرات 

اإلقصاء  من  عامل  إىل  العريب  العامل  تحول  وهكذا  محارصة، 

والتهميش واالحرتاب، وإىل تغذية التطرف واإلرهاب، وتغول 

ذلك  أدى  والعرقية؛  الطائفية  الرصاعات  وتغذية  السلطات، 

باملاليني، ووقوع  إىل قتىل وجرحى مبئات اآلالف، ومرشدين 

خسائر اقتصادية فادحة.

للعنف، حصدت  االقتصادية  للتكلفة  ويف تصنيف عاملي 

تبعهام  التوايل،  والثانية عىل  األوىل  املرتبتني  سورية والعراق 

الصومال وليبيا واليمن.

اإلنفاق  نسبة  ارتفعت  لقد 

العربية  املنطقة  يف  العسكري 

-2014 عمي  بني   78% بنسبة 

امليزانيات  استزفت  وهي   ،2018

للتنمية،  قيمة  موارد  من  العامة 

ــذه الــرصاعــات  وتــرتــب عــىل ه

االتجار  كتزايد  أخرى؛  ضارة  آثار 

بالبرش وغسيل األموال وتهريب السالح.

لقد أدت تلك الحروب يف عامل العرب إىل تدهور الحالة 

املدنية بشكل عام من ذلك:

- تدهور الحالة الصحية:

العربية  املنطقة  يف  الصحي  النظام  بنية  تأثرت  فقد 

عودة  ووثقت  ــرصاع،  وال ــات  األزم ذات  الــدول  وخصوصاً 

األمراض الوبائية مثل الكولريا، وتزايد معدالت انتشار كورونا 

بشكل كبري.

- تدهور الخدمات والطاقة:

ولقد أصبح الحصول عىل الكهرباء صعباً، حيث حرم 36 

بلدان  تزال  وال   ،2016 عام  يف  الكهرباء،  من  مليون شخص 

الكهرباء  عىل  الحصول  مسار  يف  منواً  األقل  العربية  املنطقة 

املنطقة تعاني من 
غياب التنسيق بين 
الخطط االقتصادية 

العربية
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)السودان(  إىل 38%  وتصل  دون 50%،  مستويات  وتسجل 

من  تعاين  البلدان  من  العديد  تزال  وال  )الصومال(،  و30% 

قطع الخدمة والتيار الكهربايئ، وإن االستثامر يف قطاع الطاقة 

ال يشكل إال حوايل %2.7 من إجاميل تكوين رأسامل الثابت 

للمنطقة يف عام 2016، وال تزال البلدان األقل منواً يف املنطقة 

الوقود  أنواع  وعىل  الكهرباء  عىل  الحصول  يف  نقصاً  تواجه 

والتكنولوجيا.

- إن هذا االحرتاب قد أدى إىل حالة سكانية من النازحني 

يف أوطانهم أو خارجها، فاملنطقة العربية بها أكرث من 14.9 

مليون شخص من النازحني داخلياً، لقد أدى ذلك إىل زيادة 

الطبيعية  ــوارد  امل وتدمري  املزمن  واملــرض  اإلعاقة  حــاالت 

وتفكيك شبكات الدعم االجتامعي، وهؤالء النازحون عرضة 

للمخاطر وانتشار الفقر والحرمان، وهم يعيشون يف مخيامت 

عام  يف  أنه  أضفنا  إذا  سيئة، 

يف  الالجئني  عدد  بلغ   2018

و5.4  مليون،   3.7 املنطقة 

وفق  فلسطيني  الجئ  مليون 

»األونروا«.

الــفــقــر يف  ــادة  ــ زي  -

املنطقة العربية:

الوحيدة  االرتفاع  حالة  العربية  املنطقة  شهدت  لقد 

بالعامل يف الفقر املدقع نتيجة الرصاعات )وفق التقرير العريب 

حسب  الفقراء  عدد  ارتفع  فقد   ،)2020 املستدامة  للتنمية 

خط الفقر املحدد بالعيش عىل 1.90 دوالر يف اليوم من 4% 

عام 2013 إىل %6.7 عام 2015، ويشكلون %16 يف البلدان 

األقل منواً يف املنطقة العربية، وهي تفوق نسبة الفقر املدقع 

عاملياً، حيث تصل معدالت الفقر عىل مقياس الفقر املتعدد 

إىل %41 يف 10 بلدان عربية تضم %75 من سكان املنطقة، 

نقص  مستويات  ارتفاع  إىل  تؤدي  الرصاعات  فإن  وبالتايل 

التغذية يف املنطقة، ويعيش ثلثا الذين يعانون من الجوع يف 

البلدان املتأثرة بالرصاعات، حيث طال الدمار البنية التحتية 

الزراعية  األرض  وهجرت  الغذاء،  سالسل  وتقطعت  لإلنتاج، 

العربية  البلدان  وتسجل  السكان،  نزوح  أو  ترضرها  بسبب 

األقل منواً عىل معدالت نقص التغذية يف العامل، وعىل سبيل 

املثال يف السودان طال %25.2 من السكان عام 2016، ويف 

اليمن %34.4 من السكان، ويف العراق %27.7 من السكان.

املتأثرة  البلدان  يف  الجوع  معدالت  نسبة  ترتفع  لذلك 

بالرصاعات، حيث إن مؤرشات الجوع وانعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية يناهز ثالثة إىل خمسة أضعاف القيم املسجلة 

يف سائر بلدان العامل.

- تدهور مستوى الحالة التعليمية واألبحاث:

املتأثرة  البلدان  يف  باملدارس  االلتحاق  معدل  فانخفض 

بالرصاع مع عدم فاعلية املؤسسات التعليمية، ويف عام 2017، 

وفق التقرير العريب للتنمية املستدامة 2020، احتاج نحو 18.4 

مليون طفل يف سن الدراسة إىل املساعدة ملواصلة تعليمهم يف 

السودان،  سبع دول )سورية، 

العراق،  فلسطني،  الصومال، 

ليبيا، اليمن(، ونتيجة لتدهور 

األوضاع والالاستقرار؛ فإن 16 

مليون طفل من %10 يف سن 

التعليم االبتدايئ، %32 يف سن 

الثانوي غري ملتحقني  التعليم 

باملدارس يف املنطقة، علامً بأن أقل من %40 أكملوا تعليمهم 

يف املرحلة الثانوية.

لقد ترضرت آالف املدارس يف ليبيا واليمن وسورية والعراق 

من جراء الرصاع، واستخدمت مئات منها إليواء النازحني أو 

ألغراض عسكرية، علامً بأن %50 من نسبة الطالب يف الصف 

األول الثانوي ال تصل للحد األدىن من مستوى الكفاءة )وفق 

التعليم  واليزال   ،)2020 املستدامة  للتنمية  العريب  التقرير 

الثانوي والتدريب التقني والفني متدين الجودة )فقط ثلث 

الخريجني مهيؤون للعمل(، فاملنطقة العربية تواجه ضعفاً يف 

التعليمية  البرشية، وال متثل املناهج  االستثامر يف اإلمكانات 

تطوراً نوعياً فعاالً، مع ضعف البنية التكنولوجية يف التعليم، 

حيث تتحول األموال لرشاء األسلحة والرصاع.

 االحتراب أدى إلى حالة 
نزوح غير مسبوقة 

فاملنطقة بها أكثر من 14.9 
مليون من النازحين داخليًا

حديث الشهر

11 العدد السادس يوليو 2020



من   2% العربية  املنطقة  يف  الباحثني  نسبة  تتجاوز  وال 

عىل  اإلنفاق  نسبة  تتجاوز  وال  العامل،  يف  الباحثني  مجموع 

البحث والتطوير %0.64 من الناتج املحيل اإلجاميل؛ أي أقل 

من نصف املتوسط العاملي، وال يُصنف أي بلد عريب ضمن 

أفضل 20 بلداً حسب مؤرش االبتكار العاملي.

- منو البطالة وتزايد أعداد الهجرة للعمل بالخارج:

بلغ معدل البطالة يف املنطقة العربية %10.3 عام 2016، 

وهو أعىل معدل يف العامل، ويساوي ضعف املتوسط العاملي 

تقريباً، أما عن الشباب؛ فقد سجلت بطالة الشباب يف املنطقة 

األعىل بالعامل يف عام 2017، حيث بلغت %26.1؛ أي أكرث من 

ضعف املتوسط العاملي البالغ %12.6، وأن %80 من الشباب 

يعملون يف القطاع غري النظامي، ويرتكزون يف أعامل متدنية 

النوعية وقليلة اإلنتاجية مقابل دخل غري منتظم.

تصل نسبة العاملة املهاجرة 

يف الرشق األوسط %40، وهي 

مجموعات  بني  نسبة  أعــىل 

يبلغ  حيث  العامل،  يف  البلدان 

املتوسط العاملي 4.2%.

الحالة  ــدم  ه ــاً:  ــع راب

الجيوسرتاتيجية يف املنطقة 

العربية:

أدى االحرتاب والرصاع يف العامل العريب إىل إنهاك الجيوش 

النظامية، وإخراج جيوش يرتكز عليها األمن القومي العريب 

يعاين  الذي  االستنزاف  مع  والسوري،  العراقي  كالجيشني 

منه الجيش السعودي يف حرب اليمن، ومل يتبقَّ إال الجيش 

املرصي الذي رمبا يُزج به يف حرب عربية يف ليبيا دون سياسة 

العريب  القومي  األمن  ليصبح  الجيش  هذا  يدمر  رمبا  واعية 

مكشوفاً بشكل جيل؛ ليصبح التفوق للدول الثالث اإلقليمية 

يف املنطقة )تركيا، إيران، »إرسائيل«(، ولتبقى الدول الكربى 

تنسق مع هذه الدول من أجل مصالحها لرعايتها والسيطرة 

عىل العامل العريب.

من  املتحدة  الواليات  متكني  يف  العريب  للدور  كان  لقد 

العراق وتحطيم الجيش العراقي، وإعادة تنظيمه فيام بعد 

وكذلك  املتحدة،  والواليات  إيران  إمرة  تحت  ليصبح رشطياً 

دعم  عن  الطريق  منتصف  يف  التخيل  يف  العريب  للدور  كان 

أدى  السوري  النظام  طغيان  مواجهة  يف  السوري  الشعب 

الجيش  إمرة  ليصبح تحت  السوري  الجيش  قوة  تفكيك  إىل 

الجيش  لتضع  اليمن  يف  الحرب  أتت  ثم  واإليــراين،  الرويس 

السعودي تحت االستنزاف اليومي واملنهك.

لقد كان من نتائج ذلك أن القرارات الجيوسياسية للوطن 

التفتت  هذا  بسبب  اإلقليمية  القوى  بيد  أصبحت  العريب 

إيران  أثرت  حيث  العرب،  جغرافية  يف  اإلقليمي  والتدخل 

واليمن،  ولبنان  وسورية  العراق  يف  الجيوسيايس  القرار  عىل 

وأثرت تركيا عىل القرار الجيوسيايس يف ليبيا وقطر والصومال، 

وتؤثر »إرسائيل« عىل القرار الجيوسيايس يف مرص والسعودية 

قرار  فإن  وبالتايل  واإلمــارات، 

أصبح  العريب  القومي  األمــن 

والتوجيه  السيطرة  تحت 

الخارجي والتدخالت اإلقليمية 

والدولية.

قضية  فلسطني  تعد  مل 

السيايس  النظام  عند  مركزية 

العريب، بل إن التنسيق العريب ملواجهة »إرسائيل« أو ملواجهة 

فهناك  العكس؛  بل  أصبح ضعيفاً،  العربية  املنطقة  إيران يف 

تنسيق إسرتاتيجي ما بني »إرسائيل« ودول عربية من جهة، 

فإن  وهكذا  أخرى،  جهة  من  أخرى  عربية  ودول  وإيــران 

أمن العرب أصبح يف مهب الريح تتقاذفه املصالح اإلقليمية 

والدولية.

القوى األجنبية يف أحشاء العامل العريب:

القواعد  من  كبرية  أعداداً  تحتضن  العربية  املنطقة  إن 

األجنبية التي تعترب أهم أدوات النفوذ الخارجي يف املنطقة، 

وبها تخط حدودها وأمنها القومي يف املنطقة العربية، وتقوم 

مبهام عسكرية ولوجستية واستخباراتية.

فيه،  السيايس  النظام  وهشاشة  العريب  الضعف  وبسبب 

أدى االحتراب والصراع يف 
العالم العربي إلى إنهاك 

الجيوش النظامية وتهديد 
األمن القومي العربي
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يف  أمني  وتواجد  عسكرية  وقواعد  أمنية  اتفاقيات  فهناك 

املنطقة العربية؛ حيث يقدر عدد القواعد األجنبية مبختلف 

موزعة  قاعدة  بـ35  العربية  املنطقة  يف  ودولها  مستوياتها 

كالتايل: جيبويت 5، الصومال 2، الكويت 3، البحرين 3، قطر 

 ،1 ليبيا   ،4 اإلمارات   ،2 السعودية   ،6 سورية   ،1 العراق   ،2

ُعامن 5، األردن 1.

تتجاوز  العربية  املنطقة  يف  أجنبية  قوات  تتواجد  كام 

االتفاقيات األمنية والهياكل  70 ألف جندي، لقد أدت تلك 

تفكيك  إىل  األجنبي  والتواجد  العسكرية  للقواعد  التحتية 

وحدة األمن القومي العريب، وإىل ربطه تبعياً إىل محور دويل 

ذلك  أن  كام  دولية،  مصالح  ويحقق  تابع  إقليمي  محور  أو 

والصيانة  التسليح  عىل  اإلنفاقية  التكلفة  زيادة  يف  ساهم 

الدول  تلك  مع  األمنية  االتفاقيات  تقتضيها  التي  والتجهيز 

اإلقليمية والكربى.

كام أدى ذلك إىل سقوط الجغرافية العربية تحت الهيمنة 

بجغرافية  واملحيطية  اإلسرتاتيجية  البحار  عىل  والسيطرة 

الدول العربية، وأصبح للقوى اإلقليمية موطن قدم وأساطيل 

بحرية تجوب تلك البحار عدا السيطرة عىل األجواء العربية 

وعمل خطوط جوية تحت السيطرة الدولية ال ميكن تجاوزها 

كام يف سورية والعراق واليمن وليبيا.

ميزة  أي  ودولها  العربية  املنطقة  فقدت  وبالتايل؛ 

لحرب  اتجهت  العرب  قوة  فإن  وبالطبع  جيوسرتاتيجية 

حاصل  هو  كام  والدول  املدن  ولحصار  بينها  فيام  الحدود 

واملوصل  وإدلــب  والحديدة  وتعز  وعدن  قطر  حصار  يف 

وطرابلس وغزة وسيناء، وأصبحت املليشيات والقوى خارج 

الدولة بتحالفاتها اإلقليمية واملحورية مع دول عربية تتحكم 

مبسار الحياة املدنية والعسكرية؛ لذلك أصبحت تلك القوى 

الثقة  وانعدمت  األحداث،  وتتحكم مبسار  الدولة  من  أقوى 

أمن  عىل  الحفاظ  عىل  العربية  الدولة  قدرة  يف  الناس  عند 

املواطنني أو الدفاع عن مصالح الدولة، عدا فشلها يف التنمية 

ورفع مستوى املعيشة والنهوض باالقتصاد الوطني.

البسوس  وحروب  العريب  البنيان  هدم  نتائج  ما 

التي ال تتوقف؟

أصبحت  ومواردهم  العرب  قوة  أن  واضحة؛  النتيجة  إن 

يف حكم االستغالل من االستعامر الجديد، وأن هذه الدول مل 

تعد تشكل قوة للحفاظ عىل األمن القومي العريب، لقد انفرط 

واإلقليمية  الدولية  القوى  وإن  لهم،  الجامعة  الوحدة  عقد 

وذلك  العرب  املجزأ يف جغرافية  وتقسيم  تجزئة  إىل  تسعى 

إلدامة التبعية وتحقيق املصالح املتضاربة بني هذه القوى.

ومن جانب آخر، فإن شهوة االحرتاب عند النظام السيايس 

العريب متوثبة، وإن اليد العربية بدالً من االنغامس يف اإلنتاج 

والعمل والتحصيل والعلم واملعرفة، هذه اليد متسك السالح 

وتتحاكم له وهي عىل أهبة االستعداد والجاهزية لالحرتاب 

والقتال وتحطيم املقابل وإلقصاء وتهميش كل مخالف.

إن هدم البنيان العريب آذن بزوال عمرانها وخراب ديارها 

وأفول أنظمتها واسترشاء الفوىض فيها وتغلغل الخوف عند 

اإلقصاء  شهوة  من  سيزيد  والناس؛  املجتمع  وعند  الدولة 

واالحرتاب مع الذات، رمبا إىل عرش سنني قادمة وإىل املجهول، 

الرتاجع  وأرقام  واملعتقلني  واألرسى  والجرحى  القتىل  فأعداد 

والفشل االقتصادي والصحي واملجني معروفة وسهل تقديرها 

يومياً، لكن نتائجها مرعبة ومجهولة؛ ألن الحمية الجاهلية إذا 

تحكمت بالعقل السيايس العريب؛ فإن النتائج كارثية ال محالة.

وستكتب »بسوس« معارصة يدونها التاريخ.

حديث الشهر
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كيف أعادت األزمة الخليجية رسم 
خطوط الصراع في حرب اليمن؟

تركز التحليالت التي تتناول التصدعات داخل مجلس التعاون الخليجي بشكل أسايس عىل تأثري الخالفات 

الخليجية عىل عالقات الدول األعضاء مع الواليات املتحدة واململكة املتحدة ودور إيران يف املنطقة. ومع ذلك، 

التعاون الخليجي عىل الحرب املتعددة األوجه مل يتم تكريس اهتام كاف آلثار أزمة مجلس 

املنافسات  تسببت  وكيف  اليمن،  الرياض والدوحة وأبوظبي يف تعقيد يف  بني 

املشهد اليمني.

التعاون  مجلس  أزمـــة  ــدت  الخليجي يف يونيو/حزيران 2017 عندما ُولـ

ومرص  واإلمــارات  السعودية  والبحرين عالقاتها مع الدوحة وفرضت قطعت 

اإلمــارة.  عىل  األوجــه  متعدد  وقد سلكت عدة دول أخرى مثل األردن حصاًرا 

ذاته،  النهج  املالديف  وجــزر  الصومال وجيبويت  مثل  الدول  بعض  قاومت  بينا 

قام  فقد  اليمن،  أما  قطر.  حصار  لدعم  قطع العالقات مع قطر، وسحب بعثته الدبلوماسية الضغوط 

من الدوحة ويبدو أن الحكومة اليمنية مل يكن لديها مجال كبري للمناورة واالختيار يف هذه القرارات.

المصدر الرابط https://bit.ly/2VNGCdvالكاتب: إبراهيم جالل

شؤون خليجية
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نقطة تحول

قبل تلك القطيعة، كانت قطر جزًءا من التحالف العريب 

الذي يقاتل ضد املتمردين الحوثيني يف اليمن إىل جانب دول 

-باستثناء عامن- والعديد  الخليجي األخرى  التعاون  مجلس 

من الدول اإلسالمية السنية األخرى، مبا يف ذلك مرص واألردن. 

التحالف،  يف  قطر  لدور  حداً  وضعت  الخليج  أزمة  لكن 

الخليج وبدالً  العرب يف  عن جريانها  بعيداً  الدوحة  ودفعت 

إيران،  نحو  اتجهت  املحدودة-  البدائل  -بسبب  ذلك  من 

وبالتايل، فإنها صارت أكرث قربا من الحوثيني.

شكلت أزمة الخليج نقطة تحول بالنسبة للتحالف العريب، 

العمل  ديناميات  أو  األعضاء  الدول  هوية  حيث  من  سواء 

التحالف  يف  قطر  عضوية  تعليق  وأعقب  التحالف.  داخل 

واملغرب  ماليزيا  انسحاب 

 2019 و   2018 عامي  يف  منه 

هذه  وأضعفت  التوايل.  عىل 

ورشعية  صـــورة  ــطــورات  ــت ال

التحالف الدويل، الذي تفككك 

أعقاب  يف  تقريبا  كامل  بشكل 

إعالن اإلمارات انسحابا تدريجيا 

من الرصاع منتصف عام 2019، 

كبري  سحب  من  ذلك  تىل  وما 

الذين  السودانيني  للمقاتلني 

الرصاع  ذروة  يف  فرد  ألف   30 حوايل  من  عددهم  تقلص 

وأدت هذه   .2020 الثاين  يناير/كانون  بحلول  فرًدا   657 إىل 

املزيد  العزلة ووضع  من  املزيد  فرض  إىل  األسباب مجتمعة 

من األعباء عىل كاهل الرياض.

التحالف فرصة أكرب لإلمارات ملتابعة  أتاح تقليص حجم 

مصالحها االسرتاتيجية. وقبل اإلعالن عن انسحابها التدريجي 

إىل  املبارشة  املشاركة  من  تحواًل  ميثل  والذي   ،2019 عام  يف 

ومتويل  بتدريب  ــارات  اإلم قامت  املبارشة،  غري  املشاركة 

وتسليح وتنظيم جامعات مسلحة مينية يف املناطق الرشقية 

اليمنية  والجنوبية والغربية من البالد. وال تسيطر الحكومة 

عىل هياكل القيادة يف هذه امليلشيات املوالية ألبوظبي، مبا 

الرصاع  من  اإلمارات  انسحاب  من  الرغم  وعىل  أنه،  يعني 

الوكالء املحليني  رسميا، فإنها تحتفظ بسيطرة ملموسة عىل 

والرشكاء الذين يُعتقد أن أعدادهم تتجاوز 90 ألف فرد، وأن 

لديهم القوة الالزمة لتشكيل مسارات الرصاع وفرص السالم.

األمني  الحزام  قوات  هو  ذلك  عىل  األبرز  املثال  ويعد 

أغسطس/ يف  عدن  من  الخروج  عىل  الحكومة  أجربت  التي 

آب 2019، باإلضافة إىل املجلس االنتقايل الجنويب، الذي تم 

تشكيله يف مايو/أيار 2017. وبسبب آليات التأثري اإلماراتية، 

من  املدعومة  الكيانات  املتحدة  األمم  خرباء  فريق  وصف 

الحكومة  سلطة  تقوض  بالوكالة..  »قوى  نها  بأ  اإلمــارات 

الرشعية يف اليمن«.

اإلمارايت  التخريب  عىل  رداً 

أرسلت  اليمنية،  للسلطة 

شكاوى  اليمنية  الحكومة 

متعددة إىل مجلس األمن. كام 

تعليق  السعودية  من  طلبت 

دور دولة اإلمارات يف التحالف 

التي  الطريقة  بنفس  العريب 

ومع  قطر.  عضوية  بها  أنهت 

إقناع  الرياض  حاولت  ذلــك، 

يف  األرجح  عىل  بالصرب،  اليمن 

محاولة للحفاظ عىل الصورة املتبقية للتحالف والحفاظ عىل 

تعاونها االسرتاتيجي مع اإلمارات عىل املستوى اإلقليمي.

إدارة الفوىض

األقرب،  حليفها  فيها  تسبب  التي  الفوىض  خضم  يف   

املسلح  التمرد  رأسها  عىل  جديدة،  عقبات  اململكة  واجهت 

لالنفصاليني الجنوبيني الذي استولوا عىل عدن يف أغسطس/

آب 2019، وقبل ذلك، االنتشار العسكري غري املربر يف جزيرة 

ميكن  السوابق،  هذه  إىل  وبالنظر   .2018 عام  يف  سقطرى 

اعتبار محاولة املجلس االنتقايل األخرية لالستيالء عىل سقطرى 

امتداًدا للمصالح اإلماراتية، خاصة ألن املجلس االنتقايل شارك 

عمقت األزمة الخليجية 
االستقطاب الحاد بين 

مكونات الصراع
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يف معركة باألسلحة النارية ضد القوات الحكومية يف محافظة 

أبني.

وطموحاتها  الوفرية  ملــواردهــا  ــا  وإدراكًـ جانبها،  من 

ذلك  كان  لو  حتى  قوتها  إبراز  قطر  حاولت  الجيوسياسية، 

التحالف  أوقف  وعندما  متناقضة.  سياسات  اتباع  يعني 

يف  للتحالف  مناهضة  أجندة  الدوحة  تبنت  فيه،  مشاركتها 

محاولة للبقاء يف دائرة التأثري. ووفقاً لهذه األجندة، صورت 

وكالة األنباء القطرية التحالف عىل أنه »التحالف السعودي« 

أو »التحالف السعودي اإلمارايت«، ما عكس تغريا واضحا يف 

لهجتها اإلعالمية.

وصارت قناة الجزيرة وغريها من القنوات القطرية البارزة 

تربز بانتظام كبار قادة الحوثيني مثل الرئيس السابق للجنة 

الثورية العليا »محمد عيل الحويث«.

الحوثيني  عزلة  كرس  يف  فقط  السياسة  هذه  تساعد  ومل 

إقليميا ودوليا، بل عملت أيًضا عىل تضخيم رواية الحويث عن 

أفادت  ذلك،  عىل  عالوة  التحالف.  دعاية  وإضعاف  الحرب 

األنباء أن قطر، التي توسطت يف اتفاقية الدوحة بني الحكومة 

الوساطة  حاولت   ،2008 فرباير/شباط  يف  والحوثيني  اليمنية 

املتمردين  وبني  اإلصــالح،  حزب  األول،  اإلمــارات  عدو  بني 

النحو،  هذا  وعىل   .2018 يف  إيران  من  املدعومني  الحوثيني 

التحالف السعودي، وإصالح الرشاكات بني  يبدو أن تعطيل 

خصوم اململكة يف اليمن، كانا هدفني حارضين عىل األجندة 

السياسية للدوحة.

العريب،  التحالف  من  جزًءا  كونها  من  وبالرغم  باملثال، 

الستضافة  وسعت  مستقال،  إقليميًا  نشاطًا  الكويت  أظهرت 

املتحاربة  األطراف  بني  السالم  محادثات  من  أخرى  جولة 

واشنطن  بني  مكوكية  دبلوماسية  حملة  وشنت  اليمن  يف 

والعواصم العربية للتوسط يف حل األزمة الخليجية.

ويف املقابل، كان دور البحرين هامشيا إىل حد كبري. وإىل 

الرشق من اليمن، استضافت عامن بانتظام محادثات جانبية 

واملسؤولني  والسعوديني  والحوثيني  اليمنية  الحكومة  بني 

الغربيني. ومثل اململكة العربية السعودية، لدى ُعامن مخاوف 

أمنية فورية بالنظر إىل أنها تشرتك يف حدود بطول  294 كم 

مع اليمن، وتشعر مسقط بالقلق عىل وجه الخصوص تجاه 

الوجود العسكري للمملكة يف محافظة املهرة، حيث تخطط 

الرياض لبناء خط أنابيب يف بحر العرب لتجنب االعتامد عىل 

مضيق هرمز الواقع تحت رحمة إيران. ويف حني أن العالقات 

التاريخية بني القبائل املتجاورة يف املهرة وُعامن لعبت دورا 

رئيسيا يف استقرار املنطقة، أدى الحصار املفروض عىل قطر 

إىل تعميق شكوك ُعامن تجاه دول مجلس التعاون الخليجي 

وتسبب يف زيادة شعورها بعدم األمان. ونتيجة لذلك، فإنها 

التي  املهرة،  يف  نفوذها  مجال  عىل  للحفاظ  سعيها  كثفت 

تعمل كمنطقة عازلة بني اليمن وسلطنة عامن.

وكام هو واضح، أعادت األزمة الخليجية تشكيل ديناميات 

بني  االستقطاب  وعمقت  كبري،  بشكل  اليمن  يف  الحرب 

العريب إىل  التحالف  ابتعاد قطر عن  مكونات الرصاع. وأدى 

السعودية  حساب  عىل  اليمن  يف  اإلمارات  خيارات  تنويع 

وجعل الشقاق بني البلدين ممكنا. وتوضح التحوالت الدرامية 

باليمن كيف أن  الخاصة  الدوحة  التي تلت ذلك يف سياسة 

التشققات داخل دول مجلس التعاون الخليجي لعبت لصالح 

لصالح  العمل  من  بدالً  وإيران  اليمنية  املتمردة  الجامعات 

الحكومة اليمنية وأمن الخليج بشكل عام.

التعاون  مجلس  دول  بني  املنافسة  استمرار  يؤدي  ولن 

وتزايد  البالد  يف  الحرب  تفاقم  إىل  إال  اليمن  يف  الخليجي 

التحديات التي تواجهها السعودية ومنطقة الخليج األوسع. 

وبعد 3 سنوات من نشوب الرصاع، يبدو التقارب الحقيقي 

ولكنه  بعيدا،  احتامال  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بني 

رضوري إىل أبعد مدى.
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البلدان، واجهت  بقية  الحال يف  الخليج، كام هو  يف دول 

كبرية.  اجتامعية  حواجز  ومعالجتها  النفسية  الصحة  قضايا 

ومع ذلك، كان هناك تحوالً جيليا تجاه هذه القضايا وإدراكها. 

أكرث  الخليج  شباب  أن  األخرية  االستطالعات  احدى  أظهرت 

قبوالً وإدراكاً لتحديات الصحة النفسية، حيث قال ٪62 منهم 

الحمالت  بعض  تعمل  طبيعي”.  “أمر  النفسية  األمراض  أن 

التوعوية التي يقودها الشباب، إىل جانب التثقيف يف مجال 

عىل النفسية،  الصحة  مختصني  ِقبل  من  العامة،  الصحة 

مجال  يف  الخليجية  الساحة  عىل  إيجابية  تغريات  إحداث 

الصحة النفسية.

للصحة  وسياسات  قوانني  والسعودية  الكويت  أقرت 

الصحة  تعريف  تعيد  املاضية  القليلة  السنوات  يف  النفسية 

النفسية، من خالل معالجة الصور النمطية الخاطئة – مثل 

الوصم – التي تحيط باألمراض النفسية، وتعزيز سبل عالجها. 

بينام أطلقت قطر اسرتاتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية، 

الصحة  منظمة  بها  أوصت  التي  املكونات  معظم  تغطي 

الصحة النفسية في الخليج: 
إصالحات وتحديات

الرابط

المصدر

https://bit.ly/3gsUHVl

جانب من مشاركة »حملة تقبل« يف يوم املتحف العاملي، والذي تقدم فيه جدواًل زمنياً يظهر التغريات والتحديات التاريخية التي أحدثت نقلة نوعية يف 

مجال الصحة النفسية، مركز الريموك يف الكويت، 29 أبريل 2019. )صورة من حساب حملة تقبل عىل االنستجرام(

خالل  من   - النفسية  الصحة  مجال  يف  تطورات  فيه  نشهد  الذي  الوقت  يف 

حالة  تغيري  يف  تساهم  والتي   - العام  والتثقيف  التوعوية  الشبابية  الحمالت 

الصحة النفسية يف الخليج، ال تزال التحديات الثقافية واالجتاعية قامئة. 

الكاتب: محمد جمال* 
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الصحة  عىل  أخرى  خليجية  دول  أكدت  حني  يف  العاملية، 

هذا  يف  خدماتها  بتوسيع  وتقوم  وطنية،  كأولوية  النفسية 

املجال. تخضع هذه الرتتيبات الجديدة لالختبار اآلن، حيث 

أن ضغط جائحة كورونا تسبب يف تدهور األوضاع النفسية.

عوائق ثقافية ومالية لرعاية الصحة النفسية

بالعوامل  كبري  بشكل  وعالجها  النفسية  الصحة  تتأثر 

من  واحدة  العار  ثقافة وصمة  كانت  والثقافية.  االجتامعية 

ملعاناتهم  تخفيف  عن  يبحثون  ملن  الرئيسية  التحديات 

النفسية. تقول هيفاء القحطاين، طبيبة نفسية سعودية، إن 

الناس كانوا يقومون بتغطية وجوههم عند مراجعة األطباء 

اليوم عىل األطباء واملرشدين  البعض  بينام يدخل  النفسيني، 

النفسيني بكل حرية وأريحية.

“وصمة  هناك  الكويت،  يف 

مستشفى  بزيارة  مرتبطة  عار” 

اسمه  تغيري  )تم  النفيس  الطب 

للصحة  الــكــويــت  مــركــز  إىل 

النفسية(، وهو عقبة أمام العديد 

استشارات  عن  يبحثون  ممن 

لذلك،  ونتيجة  النفسية.  للصحة 

معالج  وهو  الحاتم،  حمد  يقول 

كويتي  دكتوراه  وباحث  نفيس 

ببعض  املطاف  “ينتهي  فلوريدا:  بجامعة  النفيس  اإلرشاد  يف 

مساعدة  عن  البحث  وعدم  مبفردهم،  بالكفاح  األشخاص 

يكون  قد  النفسية  الصحة  مشاكل  عن  الكشف  ألن  مهنية، 

مخزياً بسبب الوصمة االجتامعية للذين يعانون من أمراض 

نفسية”.

)أو  والرثثرة  “الجامعية”  مثل  الثقافية،  العوامل  تلعب 

وراء الوصم املرتبط بالصحة  النميمة( والسمعة، دوراً مهامً 

الكويت  يف  شائع  اعتقاد  هناك  املثال،  سبيل  عىل  النفسية. 

إما  النفسية  الصحة  يبحث عن خدمات  الذي  الشخص  بأن 

“مختل” أو “مجنون”. مبا أن العار ال ينعكس فقط عىل الفرد 

بل عىل عائلته بأكملها، فإن كيفية نظرة املجتمع إليهم يؤثر 

بعمق عىل سلوكهم.

يف اإلمارات، تم إجراء دراسة مع عينة من 325 شخصاً، 

ألطفالهم  املساعدة  سيطلبون  أنهم  منهم  فقط   40٪ أجاب 

أفاد  السعودية،  إذا كانوا يعانون من اضطرابات نفسية. يف 

استبيان عن الصحة النفسية بأن ٪80 من السعوديني املصابني 

بأمراض نفسية شديدة ال يسعون للحصول عىل أية مساعدة. 

نظراً الرتباط العار والوصم يف الصحة النفسية، فإن “الرسية 

يف طلب العالج لها أهمية قصوى عند العرب”.

عالوة عىل ذلك، هناك آراء سائدة يف املنطقة تصور التدين 

الصحة  خدمات  عىل  للحصول  السعي  أمام  عائق  أنه  عىل 

الشائع  من  أنه  قطر  يف  أجريت  دراسة  أظهرت  النفسية. 

من  يعانون  الذين  األشخاص  بني 

اضطرابات نفسية أن يعتقدوا أن 

مرضهم “عقاب من الله، أو أنها 

تلبس األرواح الرشيرة لإلنسان”.

النفسية  الــعــار  وصمة  إن 

طلب  تجاه  السلبية  واملواقف 

املساعدة يف الصحة النفسية قوية 

داخل املجتمعات اإلسالمية. هذه 

الخاطئة،  واملفاهيم  االعتقادات 

“انعكاسات  األحيان،  أغلب  يف 

ذاته”،  حد  يف  الدين  تعاليم  من  أكرث  الثقافية  للمامرسات 

والعالج  اإلرشاد  يف  دكتوراه  طالبة  الــدورسي،  منرية  قالت 

ذلك،  عكس  “عىل  منرية:  وأضافت  أدنربه.  بجامعة  النفيس 

ميكن للقراءة الدقيقة للنصوص الدينية أن توفر سبل ملواجهة 

النفسية  واالستشارة  املساعدة  طلب  فكرة  وتعزيز  الوصم، 

الرسمية وغري الرسمية”.

“وصمة العار” ليست العائق الوحيد يف طلب املساعدة 

النفسية. غالباً ما يتم تجاهل األعباء املالية يف هذا النقاش. 

تقول منرية: “بالنظر إىل أن املستشفيات العامة تُعد موصومة، 

يواجهون عقبات  قد  األثرياء  أولئك  الناس، حتى  بعض  فإن 

العيادات  يف  النفسية  الصحة  خدمات  إىل  للوصول  مالية 

ظروف العزلة التي تسببت 
بها كورونا فاقمت تحديات 

الصحة النفسية
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العيادات  الخاصة”. “يختار املحتاجون لهذه الخدمات أيضاً 

بأن  للشعور  الحكومية، نظراً  الخاصة بدالً من املستشفيات 

والتحكم  القوة  مينحهم  الخاص  للعالج  املبالغ  هذه  دفع 

وحفظ  حامية  لضامن  املهنيني،  من  الخدمات  مقدمي  يف 

أوضاعهم الشخصية بشكل أكرب.”

وأشارت منرية إىل أن دفع 225 دوالراً يف األسبوع للحصول 

للمشاركني  كبرياً  التزاماً  كان  النفسية  الصحة  خدمات  عىل 

يف بحثها. “تخيل أن لديك أربع جلسات يف الشهر، حتى لو 

كنت ثرياً، فهذا مبلغ كبري من املال”، قال أحد املشاركني يف 

النفسية تقدم باملجان يف  الرعاية  الرغم من أن  بحثها. عىل 

املستشفيات الحكومية، إال أن الناس ال يثقون بها، وغالباً ما 

يبلغون عن تجارب سلبية، مبا يف ذلك انتهاك الرسية.

إصالحات الصحة النفسية يف الكويت

إصدار  قبل  بارزة  اجتامعية  حركة  تشكلت  الكويت،  يف 

التواصل  وسائل  مشاهري  أطلق  النفسية.  الصحة  قانون 

#موعيب  والناشطني حملة  املشهورين  والفنانني  االجتامعي 

)بدون خجل(، من خالل مبادرة ASAP لكرس “املحرمات” 

يف مناقشة اضطرابات الصحة النفسية، ورفض الوصم املرتبط 

لتعزيز  خاصة  حملة  هي   ASAP مبادرة  القضايا.  بهذه 

املسؤولية  من  الحملة كانت جزءاً  النفسية.  بالصحة  الوعي 

االجتامعية لرشكة ASAP Beauty، التي شاركت يف تأسيسها 

معركتها  من  تستلهم  كانت  والتي  الصباح،  ماجدة  الشيخة 

منظامت  أقامت  ذلك،  عىل  عالوة  االكتئاب.  مع  الشخصية 

واألماكن  والجامعات  املدارس  يف  فعاليات  املدين  املجتمع 

العار”،  “وصمة  كرس  عىل  الناس  لتشجيع  املختلفة،  العامة 

وتبادل تجاربهم الشخصية يف الصحة النفسية.

التواصل  مواقع  #قانون_الصحة_النفسية يف  وسم  انترش 

االجتامعي من قبل الناشطني للدعوة إىل إقرار قانون شامل 

للصحة النفسية. عالوة عىل ذلك، عملت منظامت املجتمع 

للمطالبة  جنب  إىل  جنباً  النفسية  الصحة  وأخصائيو  املدين 

املجتمع  النفسية. ساهمت حمالت  الصحة  لقانون  بترشيع 

املدين مثل “اسمح يل” و “تقبل” و “منظمة الخط اإلنساين” 

بشكل كبري يف صياغة الترشيع لقانون الصحة النفسية.

نتيجة للجهود املبذولة، وافق مجلس األمة باإلجامع عىل 

أحدى الفعاليات التي أقامتها حملة »تقبل«، حيث يشارك األفراد تجاربهم الشخصية يف الصحة النفسية، 16 أكتوبر 2018. )الصورة من حساب »تقبل« يف 

انستجرام(

19

شؤون خليجية

العدد السادس يوليو 2020



قانون الصحة النفسية، والذي يُعد األول من نوعه، ويضمن 

وقال  النفسية.  الصحية  للرعاية  املحتاجني  حقوق  حامية 

الدكتور نايف الحريب، رئيس مركز الكويت للصحة النفسية، 

اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  نوعية  “نقلة  يعترب  القانون  أن 

املعنية”.  الدويل  املجتمع  منظامت  أمام  للكويت  ومفخرة 

“حقوق االنسان بصفة عامة وحقوق املريض النفيس بصفة 

املقدمة  الخدمات  القانونية عىل  الصفة  أضفى  ألنه  خاصة، 

للمرىض، مبيناً أن معظم ما ورد يف بنود القانون مطبق عىل 

أرض الواقع، لكنه كان يفتقر إىل الصيغة القانونية”. ومن ثم، 

النفسية:  الصحة  أساسية يف مجال  القانون عقبة  عالج  فقد 

“ثقافة الوصم.”

يعد  القانون  أن  من  الرغم  “عىل  الحاتم:  حمد  يقول 

أنني أعتقد  الصحيح، إال  بالتأكيد خطوة حاسمة يف االتجاه 

بقوة أنه كان يجب أن ينظم برصامة مامرسة الصحة النفسية 

الذين  األشخاص  مثل قرصها عىل  الدولية،  باملعايري  لاللتزام 

املتعلقة  املجاالت  يف  عليا  وشهادات  مؤهالت  يحملون 

لتقديم خدمات متخصصة  النفسية. “هذا رضوري  بالصحة 

وأخالقية يف الصحة النفسية”.

تحديات الصحة النفسية يف ظل تفيش الوباء

اختربت جائحة كورونا فعالية سياسات واصالحات الصحة 

النفسية التي تبنتها دول الخليج. وقد أدت ظروف الخوف 

الصحة  تحديات  تفاقم  إىل  الوباء  بها  تسبب  التي  والعزلة 

النفسية، مام يؤكد عىل رضورة معالجة هذه التحديات بكل 

وضوح.

تقول منرية: “جاءت الجائحة بشكل مفاجئ بدون تهيئة، 

فزادت من مستوى السلوكيات الناتجة عن القلق عند الناس، 

وأنتجت سلوكيات كالذعر والهلع الرشايئ”، مضيفًة: “رسعة 

انتشار  من  أرسع  الناس  بني  والقلق  الخوف  عدوى  انتشار 

الوباء نفسه”، كام أشار بعض أخصائيو الصحة النفسية إىل 

“التوتر  من  يعانون  الذين  املراجعني  أعداد  يف  كبرية  زيادة 

والعزلة والقلق والخوف من املستقبل”.

األطفال  الصحي  بالحجر  ترضراً  الفئات  أكرث  بني  ومن 

منرية:  تقول  املنخفض.  الدخل  ذوي  املهاجرين  والعامل 

االجتامعية  املهارات  عىل  الصحي  والحجر  القلق  يؤثر  “قد 

لألطفال، وقد يكون من الصعب عودتهم إىل الحياة الطبيعية، 

فاألمر سيحتاج إىل وقت”. “كان املهاجرون من ذوي الدخل 

املنخفض، الذين يعيشون حياة بائسة يف األحياء الفقرية أو 

ملخاوف  عرضة  أكرث  شديد،  كيل  حظر  تحت  “الجيتوهات” 
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تتعلق بالصحة النفسية… واتضح ذلك يف ارتفاع عدد حاالت 

االنتحار بني هذه العاملة”.

يف الكويت، أُجربت عيادات الصحة النفسية الخاصة عىل 

اإلغالق استجابة للقيود الحكومية الصارمة وسط الجائحة أو 

التحول إىل الخدمات الصحية عن بعد والجلسات االفرتاضية، 

املتاح  الوحيد  امللجأ  النفسية  للصحة  الكويت  مركز  تاركني 

كري  كورونا  منصة  إطــالق  تم  لذلك،  الشخيص.  للحضور 

)Corona Care( اإللكرتونية، من قبل عدد كبري من األطباء 

الصحية  الرعاية  لتوفري  الكويت،  يف  واملختصني  النفسيني 

النفسية للمواطنني واملقيمني خالل األزمة. تقول منرية: “زار 

ثالثة  غضون  يف  شخص  ألف   64 من  أكرث  كري  كورنا  موقع 

وسط  النفسية  للصحة  امللحة  الحاجة  عىل  يدل  مام  أشهر، 

للصحة  استبيان  نرش  تم  ذلك،  عىل  عالوة  الوباء”.  تفيش 

النفسية عىل وسائل التواصل االجتامعي للناس، لإلجابة عىل 

لزيارة طبيب نفيس  إذا كانوا بحاجة  التي تحدد ما  األسئلة 

يف ظل انتشار الوباء، وهو دليل عىل تدهور أوضاع الصحة 

النفسية أثناء األزمة.

تفيش  بعد  النفسية  الصحة  مرافق  الخليج  دول  عززت 

فريوس كورونا للتخفيف اآلثار املرتتبة عىل األزمة. تم اإلعالن 

مجانية  استشارات  لتوفري  لألزمات،  الساخنة  الخطوط  عن 

للصحة النفسية، وتذكري الناس بأهمية صحة الفرد النفسية. 

استهدفت مبادرات أخرى العاملني يف مجال الرعاية النفسية 

يف الخطوط األمامية، والذين هم أيضا عرضة ملعاناة صحية 

نفسية.

تم إطالق برنامج للخدمات الصحية يف السعودية، لتقديم 

الصحية  الرعاية  مجال  للعاملني يف  واملعنوي  النفيس  الدعم 

يف مستشفى الهيئة امللكية بالجبيل، للتخفيف من الضغوط 

التي يواجهونها بسبب األزمة.

التحديات املستقبلية

دول  جميع  النفسية  للصحة  الخليجية  اللجنة  حثت 

شاملة  وترشيعات  سياسات  إلصــدار  العمل  عىل  الخليج 

 .2020 عام  بحلول  الدولية  باملعايري  تلتزم  النفسية  للصحة 

وقد حققت معظم دول الخليج العربية تقدماً فيام يتعلق 

بسياسات الصحة النفسية. ومع ذلك، ال يزال هناك املزيد من 

االصالحات املطلوبة يف بعض البلدان، لعدم استيفاءها املعايري 

املعالجني  عدد  وزيادة  الخدمات  تطوير  حيث  من  الدولية 

املدربني. وأخرياً، إنه لفي غاية األهمية تعزيز الوعي بالصحة 

النفسية، والحد من التمييز ضد من يعانون من اضطرابات 

النفسية  بالصحة  املرتبطة  العار  لوصمة  والتصدي  نفسية، 

سعياً للحفاظ عىل حقوق املعالجني.

محمد جامل اليوسف محمد جامل اليوسف هو باحث مشارك يف معهد دول الخليج العربية يف واشنطن، يبحث اليوسف يف السياسة واملجتمع الثقافة يف دول 

الخليج العربية.
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املجالت  مقاالت  فإن  اإليرانيني،  غري  الباحثني  وبحسب 

من  بدالً  اإلنجليزية،  باللغة  مصادر  كبري  حد  إىل  تستند 

تزال  ال  ذلك،  ومع  اإليرانيني.  املحللني  أبحاث  عىل  االعتامد 

املقاالت تلقي بعض الضوء عىل وجهة نظر القيادة اإليرانية 

حول دور الصواريخ يف الردع االسرتاتيجي.

مايو/أيار  عدد  أمنية«  »آفاق  مجلة  يف  مقال  وبحسب 

2019 فإن جذور برنامج الصواريخ اإليرانية تعود إىل حرب 

إيران غري قادرة عىل  العراق. حيث كانت  1980-1988 مع 

الرد عىل استخدام العراق املنهجي للصواريخ البالستية، وغري 

ولكن  الجوية.  القوات  تحديث  مشاريع  متويل  عىل  قادرة 

اإلسالمية الجمهورية  بدأت  الثامنينيات،  منتصف  بحلول 

 برنامًجا محليًا ملواجهة التهديدات املستقبلية حيث اعتمد 

للصواريخ  العكسية  الهندسة  عىل  كبري  حد  إىل  الربنامج 

كروز  وصواريخ  الشاملية  والكورية  السوفيتية  البالستية 

األمريكية التي تم رشاؤها من سوريا وكوريا الشاملية ومن 

املجاهدين األفغان.

»سياسة  مجلة  من   2018 أغسطس/آب  يف  مقالة  تقدم 

اإليرانية  الصواريخ  برنامج  جذور  باعتبار  تصحيًحا  الدفاع« 

يعود ألواخر السبعينيات. وبحسب املقال، فإن نظام الشاه 

صواريخ  لرشاء  واشنطن  مع  تواصل  بهلوي«  رضا  »محمد 

واشنطن  رفضت  وعندما  أرض-أرض.  املدى  قصرية  »النس« 

طلب الشاه، قالت إيران و)إرسائيل( إنهام وقعتا مذكرة رسية 

دور الصواريخ 
اإليرانية في الردع 

االستراتيجي

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2ZhAlHB

الكاتب: علي الفونه

تخضع القوة الصاروخية اإليرانية )وهي األكر يف الرشق األوسط وفًقا لوكالة استخبارات الدفاع األمريكية( 

إيران  يف  املنشورة  العسكرية  املجالت  تكشفه  الذي  ما  ولكن  إيرانيني،  غري  قبل خراء  من  الدقيقة  للمراقبة 

عن ذلك؟ تم تحديد 6 مقاالت عن برنامج الصواريخ اإليراين يف مسح تجريبي عن هذا املوضوع يف املجالت 

األكادميية لجامعة »اإلمام الحسني« التابعة للحرس الثوري.
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الصواريخ  لتطوير  مشرتك  برنامج  يف  لالنخراط   1977 عام 

إيران  تابعت  تقريبًا،  الوقت  نفس  الباليستية وتطويرها. يف 

النووي  برنامجها  مع  بالتوازي  نوويًا عسكريًا رسيًا،  برنامًجا 

املدين.

مهام  طرحا  املقال  هذا  يقدم  السياسية،  الناحية  من 

كان  »بهلوي«  نظام  بأن  الرسمية  الرواية  مع  يتعارض  ألنه 

مجرد عميل للواليات املتحدة. كام يقدم رواية مهمة حول 

باعتبارها  للحصول عىل قدرة صاروخية محلية  إيران  سعي 

طموًحا طويل األمد لقوة إقليمية وليس مجرد رد فعل عىل 

الحرب مع العراق أو وظيفة ذات طبيعة ثورية للجمهورية 

اإلسالمية.

إيران  أن  إىل  املقال  يخلص  الحايل،  العرص  إىل  باالنتقال 

لسياستها  الفقري  العمود  الصاروخية  قدراتها  جعلت 

الدفاعية، وذلك بسبب التكلفة املنخفضة للصواريخ وتأثريها 

إىل جهات من  الصواريخ  نقل  إمكانية  إىل جانب  املرتفع، 

غري الدول، مبا يف ذلك قوات »الحشد الشعبي« العراقية 

و«حزب الله« اللبناين و«الحوثيني« يف اليمن، و«حامس« 

منطقة  يف  القوة  ديناميكيات  يغري  مام  فلسطني،  يف 

ألنه  مهام  دليال  املقال  هذا  ويعترب  األوسط.  الرشق 

الله«  »حزب  اإلسالمية  الجمهورية  زودت  أن  منذ 

بالصواريخ منذ فرتة طويلة كانت تنفي بشدة أنها 

تفعل اليشء نفسه فيام يتعلق باملتمردين الحوثيني 

يف اليمن.

وقد أثريت مسألة إمكانية نقل إيران للصواريخ 

نوفمرب/ترشين  يف  مقال  يف  سابًقا  الحلفاء  إىل 

املؤلفون  يؤكد  حيث  أمنية«،  »آفاق  مجلة  يف   2016 الثاين 

أن عمليات نقل الصواريخ اإليرانية إىل الخارج ليست عىل 

يف  تشارك  ال  اإلسالمية  الجمهورية  وأن  اسرتاتيجي،  مستوى 

نقل تكنولوجيا الصواريخ. ومع ذلك، فإن املوضوع الرئييس 

للمقال هو نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ وأنظمة مراقبة 

األسلحة األخرى، والتي تتعلق بإضفاء الطابع املؤسيس عىل 

احتكار القوى العظمى لألسلحة النووية وغريها من األسلحة 

املتقدمة، بحسب املقال.

االحتكار  هذا  املحيل  الصاروخي  إيران  برنامج  ويتحدى 

ويعمل مبثابة معادل للقوة، ويقلل من الفجوة بني 

أن:  املقال  ويرى  العظمى،  والقوى  إيران 

»أي إجراء، محتمل أو فعيل، لكبح جامح 

عليها  السيطرة  أو  الصاروخية  القدرة 

يف  إيران  واستسالم  السالح  نزع  يساوي 

مواجهة التهديدات املختلفة«.

نوفمرب/ترشين  عدد  يف  مقال  يتناول 

الدفاع«  »سياسة  مجلة  من   2016 الثاين 

الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  القواعد 

األوسط عىل وجه التحديد ، والتي، من وجهة 

فرح  و«عباس  صالحي«  جــواد  »سيد  نظر 

بأهداف  اإلسالمية  الجمهورية  تزود  بخش«، 

محتملة، وبالتايل، تساهم يف الردع ضد العدوان 

األمرييك عىل إيران.
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ففي مقالهام املفصل يف عدد مايو/أيار 2018 من مجلة 

»سياسة عيل قديم مواللو« و«سيد أصغر جعفري« من جامعة 

»مالك عشتار« للتكنولوجيا التابعة لوزارة الدفاع، إنهم قاموا 

»من  واستنتجوا:  )إرسائيل(  لتشمل  الخصوم  قامئة  بتوسيع 

خالل تطوير الصواريخ وتعزيز القدرة الهجومية، تجرب إيران 

أمريكا والنظام الذي يحتل القدس عىل الترصف بحذر أكرب 

... وميكنها إىل حد كبري منع الحرب«.

 2019 يونيو/حزيران  عدد  يف  مقال  يجادل  املقابل،  ويف 

من مجلة »سياسة الدفاع« بأن القلق بشأن برنامج الصواريخ 

ترعاها  التي  فوبيا«  »إيران  نتيجة  الغالب  يف  هو  اإليراين 

الواليات املتحدة والغرض من هذه الدعاية، كام يقول »عيىس 

الرشعية  »إضفاء  هو  إمام«،  جواد  و«سيد  محمد حسيني« 

األمريكية  والصواريخ  العسكري  الدفاع  أنظمة  وجود  عىل 

الصواريخ  تهديد  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  العربية،  الدول  يف 

اإليرانية يساعد الواليات املتحدة عىل بيع املزيد من األسلحة 

لدول املنطقة«.

مدى  عىل  بالتأكيد  اختتم  املقال  أن  للنظر  الالفت  ومن 

تم  التي  الرسدية  نقض  وبالتايل  اإليرانية  الصواريخ  ودقة 

الربنامج  من  الخوف  باعتبار  املقال  بداية  يف  تصديرها 

الصاروخي اإليراين نابع من »إيران فوبيا«.

بجامعة  األكادميية  للمجالت  التجريبي  املسح  يوضح 

الجمهورية  يف  األكادميية  الحرية  حدود  الحسني«  »اإلمام 

اإلسالمية. بدالً من استخدام املصادر األولية مثل ترصيحات 

األحداث  ملختلف  اإلعالمية  والتغطية  اإليرانيني،  املسؤولني 

الصواريخ  اإليراين مثل اختبارات  الصواريخ  املتعلقة بربنامج 

عىل  الدوريات  تعتمد  الفنية،  واملواصفات  الوقود  ونوع 

يف  نرشت  اإلنجليزية  باللغة  مصادر  يف  املقدمة  البيانات 

الخارج.

وينطبق اليشء نفسه، إىل حد ما، عىل التحليل، الذي يقوم 

الدراسات  وأدبيات  الغربية  الدولية  العالقات  نظرية  عىل 

االسرتاتيجية، باستثناء بعض األجزاء التي تعكس وجهة نظر 

القيادة اإليرانية حول دور الصواريخ يف الردع االسرتاتيجي. يف 

الوقت الحايل، توفر املعلومات من املصادر املفتوحة الفارسية 

)سواد كانت أكادميية أو غري ذلك( النافذة الوحيدة املتاحة 

ملعرفة طريقة التفكري االسرتاتيجي يف طهران.
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حد  إىل  العالقات  هذه  بها  تتميز  التي  الرسية  ورغم 

العالقات  بعض  ظهور  أيًضا  األخرية  السنوات  شهدت  كبري، 

للعلن، ويتضمن ذلك اجتامعات بني كبار الشخصيات من كال 

الجانبني )تشمل يف املقام األول السياسيني السابقني( وتبادل 

الرسائل العامة.

خالل فرتات التقدم يف القضية الفلسطينية، كانت هناك

اليوم،  عليه  هي  مام  علنية  أكــرث  عالقات 

وشملت فتح مكاتب متثيلية إرسائيلية رسمية يف عامن وقطر. 

إن تقلب العالقات يعكس رد الفعل عىل سياسة )إرسائيل(  

الفلسطيني ويظهر االرتباط اإليجايب من منظور  السياق  يف 

دول الخليج بني عنارص التطبيع مع )إرسائيل(  واإلجراءات 

اإلرسائيلية املطلوبة لدفع التسوية مع الفلسطينيني.

بالنظر إىل هذه الديناميكية، من املتوقع أن يدفع الضم 

هل سيتأثر التعاون 
األمني االسرائيلي مع 

https://bit.ly/2VoxATOدول الخليج بضم الضفة؟

الكاتب: يوئيل غوزانسكي 

تطورت العالقات بني )إرسائيل( ودول الخليج عىل مدى العقود املاضية، وال سيا يف السنوات األخرية، من خالل 
عدد من القنوات املنفصلة واملتوازية مبا يف ذلك قناة االستخبارات األمنية التي تظل بطبيعتها رسية، وقناة التجارة 

االقتصادية التي تم الحفاظ عليها ضمنية أيًضا؛ ويف السنوات األخرية، قناة للحوار بني األديان والثقافات.

المصدر

الرابط
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املختلفة  الجوانب  عن  الرتاجع  إىل  الخليج  دول  اإلرسائييل 

للتطبيع مع )إرسائيل(، ال سيام الجوانب العامة بالرغم من 

يف  العليا  األولويات  ضمن  تأيت  ال  الفلسطينية  القضية  أن 

الخليج.

من املرجح أن الترصيحات التي أدىل بها كبار الشخصيات 

جوانب  مختلف  وأن  كالم،  مجرد  ليست  الخليج  دول  يف 

التطبيع القامئة مع )إرسائيل( ستترضر. عالوة عىل ذلك، فإن 

نطاق الضم وشدة املعارضة له يف جميع أنحاء العامل العريب 

من املرجح أن تشكل مالمح التأثري عىل العالقات اإلرسائيلية 

الخليجية.

الهادئ  األمني  التعاون  يتأثر  أال  املرجح  ومع ذلك، فمن 

بشكل كبري. يف الوقت نفسه فإن الرتاجع يف العالقات التي 

أهمية  له  سيكون  السنني  مر  عىل  كبرية  جهود  عرب  ظهرت 

اسرتاتيجية سلبية عىل )إرسائيل(.

نرشت الصحافة اإلرسائيلية مؤخراً مقاالت كتبها »يوسف 

)يديعوت  املتحدة  الواليات  لدى  اإلمارات  سفري  العتيبة«، 

السعودي  واملستشار   )2020 يونيو/حزيران   12 أحرونوت، 

 ،)2020 يونيو/حزيران   16 )هآرتس،  عبيد«  »نواف  السابق 

والتي تحتوي عىل نداءات مبارشة إىل الجمهور اإلرسائييل.

عىل  عالمة  ذاتها  حد  يف  هي  التي  املقاالت،  هذه  يف 

التطبيع، يسعى املؤلفون إىل ثني )إرسائيل( عن ضم األرايض 

يف الضفة الغربية، وحتى التشكيك يف مستقبل العالقات مع 

)إرسائيل( يف حال حدوث الضم. يف الوقت نفسه، تُعرض عىل 

)إرسائيل( بشكل ضمني عالقات مطورة يف حالة تخليها عن 

الضم املقصود.

ربط »العتيبة« العالقات مع )إرسائيل( بخطاب التسامح 

والحوار بني األديان يف العامل العريب يف السنوات األخرية، وأملح 

إىل أن هذه العالقات ستقوض بشكل كبري. كام ذكر التفويض 

الذي ُمنح لرشكة الطريان الهندية للسفر من وإىل )إرسائيل( 

عرب املجال الجوي السعودي كبادرة متواضعة تجاه )إرسائيل( 

ميكن إلغاؤها يف حالة الضم.

»أنور  الخارجية  للشؤون  ــارايت  اإلم الدولة  وزير  أبرز 

قرقاش«، يف ترصيحات يف اجتامع للجنة اليهودية األمريكية 

للقضية  ة  جديد  معالجة   )2020 يونيو/حزيران   18-14(

إرسائيلية  إجــراءات  معارضته  عن  »قرقاش«  عرب  حيث 

الفلسطينية.  اإلرسائيلية  املفاوضات  ودعمه  الجانب  أحادية 

)إرسائيل(  مع  الخالفات  بني  »قرقاش«  ميز  فقد  ذلك،  ومع 

التعاون مع  الفلسطينية والقدرة والحاجة إىل  القضية  حول 

)إرسائيل( يف القضايا اإلقليمية األخرى.

وقال »قرقاش«: »ميكننا أن نختلف مع )إرسائيل( بشأن 

مثل  أخرى،  مجاالت  يف  نتعاون  زلنا  وما  السياسية  القضايا 

الوباء واملسائل التكنولوجية« مضيفا:«التعاون مع )إرسائيل( 

مل يغري موقف اإلمارات من معارضة الضم«.

وتعرض مقال »العتيبة« ومالحظات »قرقاش« النتقادات 

قبل  من  وخاصة  االجتامعي،  التواصل  وسائل  يف  حــادة 

بأنها  )إرسائيل(  ألنه وصف  »العتيبة«  وانتقد  الفلسطينيني. 

إذا  متنوعة  بتعويضات  ووعدها  عــدًوا«  وليست  »فرصة 

امتنعت عن »االستيالء غري القانوين عىل األرايض الفلسطينية«. 

كام جرى انتقاد »قرقاش« إلعطاء )إرسائيل( ضامنات ضمنية 

بشأن استمرار التعاون حتى لو قامت بالضم.

من الواضح أن قادة الخليج يخشون من احتاملية نشوب 

اضطرابات عامة تقوض استقرار أنظمتهم إذا فشلوا يف التعبري 

عن معارضة حازمة للضم، يف حني أن من املرجح أن تسجل 

نقاطًا   - الخليج  لدول  اإلقليميان  الخصامن   - وتركيا  إيران 

الخليج  دول  إىل  النظر  ميكن  املقابل،  يف  الضم.  ملعارضتهم 

ليس فقط عىل أنها تتخىل عن الفلسطينيني بل تتعاون مع 

)إرسائيل(.

إن موقف دول الخليج تجاه القضية الفلسطينية دينامييك 

الخليج  العقدين املاضيني. كانت دول  وقد تطور عىل مدى 

اتفاق  العالقات مع )إرسائيل( بشأن  السابق تعتمد عىل  يف 

تعترب  واليوم،  والفلسطينيني.  )إرسائيل(  بني  شامل  سالم 

التقدم عىل  أن  التي قدمها »عبيد«  تلك  إىل  أقرب  املواقف 

العامة مع  الفلسطينية سيقابله تحسن يف العالقات  الجبهة 

)إرسائيل(.
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يف السنوات األخرية، سعى رئيس الوزراء »بنيامني نتنياهو« 

إىل إعطاء األولوية لتحسني العالقات مع دول الخليج واملغرب 

العريب بدال من بذل جهود بخصوص النزاع مع الفلسطينيني 

فيام بات يعرف بسياسة »من الخارج إىل الداخل«.

جادل مؤيدو هذه االسرتاتيجية يف أنها تعمل عىل الضغط 

تسوية  عىل  واملوافقة  املرونة  إلظهار  الفلسطينيني  عىل 

إىل  الواقع  يف  تهدف  بأنها  النقاد  جادل  حني  يف  سياسية، 

اتخذ  ذلك،  النظر عن  السياسية. وبغض  للعملية  وضع حد 

)إرسائيل(  بني  التطبيع  أعامل  لكبح  خطوات  الفلسطينيون 

والدول العربية، وخاصة دول الخليج، من أجل الحفاظ عليها 

كورقة مساومة تجاه )إرسائيل(.

الفتة  بازدواجية  )إرسائيل(  مع  الخليجي  التفاعل  متيز 

لسنوات عديدة، حيث تتطلع دول الخليج إىل الحفاظ عىل 

الذي  التهديد  )خاصة يف ضوء  واشنطن،  مع  جيدة  عالقات 

يخص  فيام  مقيدة  نفسها  تجد  ولكنها  إيران(،  من  تواجهه 

الجمود يف ملف  )إرسائيل( بسبب  أوثق مع  علنية  عالقات 

الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

 ومع ذلك، فقد ساعدت التهديدات املشرتكة عىل إبقاء 

التعاون الرسي بني الجانبني. ومن غري املتوقع أن يؤدي الضم، 

الهادئ  األمني  التعاون  تقويض  إىل  تنفيذه،  تم  إذا  حتى 

بشكل كبري. عىل أي حال، ستستفيد إيران من تنفيذ خطة 

الضم اإلرسائيلية يف الضفة الغربية. لن يؤدي الضم فقط إىل 

العسكرية،  النووية  القدرة  نحو  تقدمها  االنتباه عن  تحويل 

ولكنه سيصعب أيًضا عىل )إرسائيل( تعبئة الرشعية الدولية 

التخاذ إجراءات ضدها.

قطع  إىل  يؤدي  لن  فإنه  الضم،  تنفيذ  تم  فإذا  وإجامال 

شامل للعالقات بني )إرسائيل( والخليج ولكنه سيعيق بال شك 

القدرة عىل تعزيز التعاون العام.

بالرغم من عالقاتها مع )إرسائيل(، ال ميكن لدول الخليج 

أن تدير ظهرها للروح الفلسطينية. من وجهة نظرهم، حتى 

لو مل يكن هناك تقدم سيايس بني )إرسائيل( والفلسطينيني، 

أكرث  مشاكل  عىل  بالرتكيز  لهم  يسمح  الراهن  الوضع  فإن 

إلحاًحا يف الداخل والخارج.

ُوعدت  قد  )إرسائــيــل(  كانت  إذا  ما  الواضح  غري  من 

له. ومع  املخطط  الضم  إذا تخلت عن  املقابل  بأي يشء يف 

يكفي  مبا  بالفعل  تحركت  أنها  ترى  الخليج  دول  فإن  ذلك، 

املسار اإلرسائييل  أن  الحايل، رغم  الوضع  تجاه )إرسائيل( يف 

الفلسطيني ال يزال جامدا.
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األمن الخليجي قلب 
ا على عقب

ً
رأس

المصدر

الرابط

https://bit.ly/301qR3J

الكاتب: جيمس دورسي

العديــد  مثــل 

يف  األماكــن  مــن 

جميــع أنحــاء العــامل، 

كورونــا  وبــاء  غــرّي 

ــادي  ــامش االقتص واالنك

النقاشــات  بــه  املرتبــط 

ــة  ــج، خاص ــن الخلي ــول أم ح

التدريجــي  االنســحاب  بعــد 

للواليــات املتحــدة التــي تعهــدت لعقــود 

بحاميــة امللكيــات الغنيــة بالطاقــة ضــد إيــران.

وأصبحــت عالقــات الســعودية مــع الغــرب موضــع تســاؤل 

بشــكل متزايــد، ومــن املحتمــل أن تكــون حــرب أســعار النفــط 

بــني الســعودية وروســيا يف مــارس/آذار هــي القشــة التــي قصمــت 

ظهــر البعــري.

ــايل  ــوذ امل ــن النف ــل بعضــا م ــارات عــىل األق ــة واإلم وســتفقد اململك

الــذي ســمح لهــام بلعــب دور أكــرب مــن وزنهــام، حتــى وإن كان مــن املحتمل 

أن يتــم اســتثناء رشاء األســلحة مــن تدابــري التقشــف الخاصــة الخاصــة بالبلديــن.
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وقت  يف  الخليجي  املايل  النفوذ  يف  االنهيار  هذا  ويأيت 

أعقاب  يف  تسلح  لسباق  وإيران  الخليج  دول  فيه  تستعد 

إطالق القمر الصناعي اإليراين األخري، وكشف طهران النقاب 

عن مركبة غري مأهولة تحت املاء.

وتضع املركبة غري املأهولة تحت املاء إيران يف ناٍد يضم 

وبريطانيا  املتحدة  الواليات  فقط  تضم  قليلة،  عاملية  نخبة 

والصني.

نحو  تضم  مجموعة  إىل  إيران  الصناعي  القمر  ويضيف 

12 دولة قادرة عىل القيام بعمليات إطالق ألقامر عسكرية 

خاصة بها.

املتحدة  الواليات  الخليج  دول  اعتربت  طويلة،  وألعوام 

خاصة  سياساتها،  لتغيري  مستعدة  تكن  ومل  الوحيد،  خيارها 

تجاه إيران.

لكن الواليات املتحدة أثبتت أنها حليف ال ميكن الوثوق 

به، وأكدت أنها مل تعد راغبة يف الدفاع عن دول الخليج بال 

مقابل.

الصني  وال  روسيا  ال  أنه  يف  الخليج  دول  مشكلة  وتتمثل 

أن  ميكن  برشوط  ليس  األقل  عىل  حقيقية،  بدائل  تقدمان 

تقبلها جميع الدول الخليجية.

املتحدة، وال متتلك  الواليات  بأخذ مكان  تهتم روسيا  وال 

القدرة عىل ذلك، ناهيك عن كون خططها األمنية يف الخليج 

تتعارض مع سياسات السعودية.

جديد  خليجي  أمني  ترتيب  إىل  الروسية  الخطة  وتدعو 

وسيشمل  ــا.  أوروب يف  والتعاون  األمــن  منظمة  غــرار  عىل 

تأكيد ولن يكون موجها ضدها،  إيران بكل  الرويس  الرتتيب 

ومن املرجح أن يضم نوعا من االتفاق اإلقليمي حول عدم 

االعتداء.

بن  »محمد  العهد  ويل  بقيادة  السعودية،  وأوضحت 

إيران حتى ولو عن  بالتواصل مع  أنها غري مهتمة  سلامن«، 

الخليج  دول  بعض  فعلت  كام  اإلنسانية،  املساعدة  طريق 

خالل الوباء، بالرغم من أنها فتحت قنوات اتصال غري مبارشة 

يف  إغالقها  تم  القنوات  هذه  ولكن  املايض.  العام  إيران  مع 

أعقاب مقتل الجرنال اإليراين »قاسم سليامين« يف يناير/كانون 

الثاين.

معضلة الصني

يف املقابل، يبقى الحضور الصيني يف منطقة الخليج معقدا 

بشكل ما.

ومن الناحية الظاهرية، تقع الصني ودول الخليج يف نفس 

الحالية.  اإلقليمية  األمنية  الرتتيبات  بشأن  املتشكك  القارب 

عىل  طويلة  فرتة  منذ  الصني  اعتمدت  الخليج،  دول  ومثل 

مظلة الدفاع األمريكية لضامن تدفق الطاقة والسلع األخرى 

عرب املياه املحيطة بالخليج.

عىل  قــادرة  الصني  فيه  تعود  لن  الذي  لليوم  وتحسبا 

عدلت  املتحدة،  الواليات  توفره  الذي  األمن  عىل  االعتامد 

منشأة  أول  وبنت  الدفاعية،  اسرتاتيجيتها  تدريجيا  الصني 

عسكرية أجنبية يف جيبويت، وهي قاعدة تواجه الخليج من 

ناحية القرن األفريقي.

الشعبي  التحرير  لجيش  التابعة  البحرية  تكليف  ومع 

مصالح  وحامية  الصينية  البحرية  االتصال  خطوط  بحامية 

أن  إىل  االسرتاتيجيون  املخططون  أشار  الخارج،  يف  البالد 

أخرى تخطط  قواعد  األوىل يف سلسلة  الخطوة  جيبويت هي 

الصني لبنائها بهدف إبراز نفوذها.

ولكن كام هو الحال مع الروس، رمبا تتباين وجهات النظر 

الخليج  يف  ونظرائهم  الصينيني  االسرتاتيجيني  املخططني  بني 

حول شكل أي نظام أمني إقليمي جديد، خاصة فيام يتعلق 

بدور إيران.
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دراسات  مدير  تشون«،  »نيو شني  يقول  الصدد،  هذا  يف 

املعارصة:  الدولية  للعالقات  الصني  األوسط يف معهد  الرشق 

املنطق  يف  يشرتكون  ال  ــط  األوس ــرشق  ال ودول  »الصني 

منطق  إىل  الطرفني  بني  العالقة  تستند  حيث  االسرتاتيجي 

اقتصادي«.

الرشق  ستغري  كورونا  فريوس  تداعيات  »لكن  وأضاف: 

الصيني  االستثامر  منوذج  هذا  وسيغري  كبري.  بشكل  األوسط 

دول  مع  الصني  ذلك عىل عالقات  يؤثر  املنطقة، وسوف  يف 

املنطقة بشكل عميق للغاية«.

وتشري البيانات إىل أن تواجد الصني االقتصادي يف الرشق 

األوسط يشهد انكامشا ملحوظا. وهو انكامش من املرجح أن 

يتزايد بفعل تداعيات فريوس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

املدير  كراتز«،  »أجاثا  وقال 

»روديوم«،  ملجموعة  املساعد 

مستقلة،  أبحاث  رشكة  وهي 

األجنبي  الصيني  االستثامر  إن 

املبارش يف الرشق األوسط يبلغ 

عليه  كان  مام   30% نحو  اآلن 

عام 2016.

ــؤكــد  ــم، ي ــه ــب ــان ــن ج مـ

املسؤولون واملحللون الصينيون 

األوسط  الــرشق  أن  باستمرار 

الواليات  مع  مستقبلية  معارك  أي  وأن  للصني،  أولوية  ليس 

وليس يف  الهادئ،  واملحيط  آسيا  املتحدة ستكون يف منطقة 

الخليج.

من ناحية أخرى، ال تزال طهران هي فرس الرهان الرابح 

إعالم  وسائل  وتداولت  األوسط.  الرشق  يف  لبكني  بالنسبة 

 25 ملدة  للتعاون  مزعوم  رسي  اتفاق  عن  تقارير  صينية 

من  املليارات  بعرشات  تقدر  بقيمة  وبكني  طهران  بني  عاما 

الدوالرات.

هوندا«،  »فان  األوسط  الرشق  شؤون  يف  الباحث  وقال 

الشيوعي  للحزب  التابعة  أوبزرفر«  »شنغهاي  لصحيفة 

الصيني، إن االتفاقية، رغم أنها ليست قريبة من التنفيذ، فإنها 

تسلط الضوء عىل »لحظة تطور مهمة يف الرشق األوسط«.

والصني  املتحدة  الواليات  بني  االنقسام  إن  »فان«  وقال 

وهو  إيران،  مع  عالقاتها  لتطوير  أكرب  مساحة  الصني  أعطى 

ما لن مير دون مالحظة يف الرياض وعواصم الخليج األخرى.

تنافس ناشئ

ويعني كل ذلك أن هناك منافسة ناشئة يف منطقة الخليج 

أقل يف  موارد  استثامر  يف  ترغب  التي  املتحدة  الواليات  بني 

املنطقة، وبني الصني التي ال تزال تحسب خطواتها. ودخلت 

)إرسائيل( بالفعل يف خضم هذا التنافس وأوضحت خيارها، 

حتى لو كانت ال تزال تحاول االحتفاظ ببعض التوازن.

خاصة  مصلحتها،  تقع  أين  النهاية  يف  )إرسائيل(  وتعرف 

أن  فيه  تدرك  الذي  الوقت  يف 

الداعم  هي  املتحدة  الواليات 

الوحيد لسياساتها الخاصة بضم 

األرايض.

عىل النقيض من )إرسائيل(، 

الواليات  تجد  أن  املرجح  من 

يف  صعوبة  أكرث  األمر  املتحدة 

الخليج  دول  بإقناع  يتعلق  ما 

الصني،  مع  تفاعلها  من  بالحد 

مبا يف ذلك مع رشكة االتصاالت 

العمالقة هواوي، التي لديها بالفعل عمليات كبرية يف املنطقة.

ومثل )إرسائيل(، سعى املسؤولون اإلماراتيون إىل إرسال 

مع  العالقات  أن  يرون  بأنهم  املتحدة  الواليات  إىل  رسالة 

اختبار جدية  يتم  مل  أنه  بالرغم من  عنها،  واشنطن ال غنى 

هذه الرسالة بعد يف ما يتعلق بالصني.

أهمية  عىل  الخليجيني  املسؤولني  تأكيد  فإن  ذلك،  ومع 

العالقات لن يحميهم من املطالب األمريكية مبراجعة وتقييد 

عالقاتهم مع الصني، وال التحذيرات من أن العمل مع رشكة 

خاصة  للخطر،  الحساسة  االتصاالت  يعرض  قد  »هــواوي« 

بالنظر إىل القواعد األمريكية املتعددة يف املنطقة، مبا يف ذلك 

تتمثل مشكلة الخليج يف 
أنه ال روسيا وال الصين تقدمان 

بدائل حقيقية

العدد السادس يوليو 2020 30

تحليل سياسي



قاعدة األسطول األمرييك الخامس يف البحرين واملقر الرئييس 

للقيادة املركزية للجيش األمرييك يف قطر.

املايض  الشهر  أبوظبي  يف  األمريكية  السفارة  ورفضت 

عرض اإلمارات التربع مبئات اختبارات فريوس كورونا لفحص 

موظفيها. وكان هذا الرفض يهدف للتأثري عىل سمعة صناعة 

ومدى  الوباء  مع  تجربتها  يف  والتشكيك  الصينية  الصحة 

قدرتها عىل تصنيع املعدات الوقائية والطبية.

إما  تم رفضها ألنها  االختبارات  إن  أمرييك  وقال مسؤول 

آي  جي  »يب  رشكة  تصنيعها  يف  شاركت  أو  الصنع  صينية 

أثار  ما  الخليج،  نشطة يف  جينوميكس«، وهي رشكة صينية 

مخاوف بشأن خصوصية املرىض.

البحث عن التوازن

وبغض النظر عام ستسفر عنه هذه املنافسة املحتدمة يف 

الرشق األوسط، فإن الجانب املرشق هو أن واشنطن، مثلها 

السلطة يف  فراغ يف  أي  تداعيات  بكني، ال ميكن تحمل  مثل 

املنطقة.

النزاعات  مع  التعامل  تجنب  الوضع  تصحيح  وسيتطلب 

الالعبني  جانب  من  فقط  ليس  صفرية،  معارك  أنها  عىل 

تفعل  كام  الخارجيني،  الالعبني  من  أيضا  ولكن  اإلقليميني، 

واشنطن يف ملف إيران.

اإلقليميني  الالعبني  جميع  من  مشاركة  هذا  وسيتطلب 

يدركوا  أن  الالعبني  عىل  يتعني  ذلك،  ولتحقيق  والخارجيني. 

أن أزمة دول الخليج تكمن يف أن دول املنطقة يرون بعضهم 

البعض كتهديدات وجودية.

تعميق  إىل  النظرة  هذه  كرس  يف  الفشل  يؤدي  وسوف 

هناك  ذلك،  ولتجنب  السيطرة.  عن  وخروجها  الرصاعات 

حاجة ماسة لالستثامر يف تدابري لبناء الثقة، قبل الحوار حول 

ترتيبات أمنية إقليمية ينتج عنها حلول للنزاعات.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعني عىل القوى الكربى استثامر 

السياسية والجهد يف وقت تشعر فيه أن  اإلرادة  املزيد من 

األولوية يف  وإعطائها  بها  لالهتامم  أهمية  أكرث  أماكن  لديها 

املنافسة الجيوسياسية.
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العالم سيواجه تحديات خطيرة مع 
موجة ثانية من كورونا

المصدر

كتب: أليكس ببريزاو 

الرابط

https://bit.ly/2Bj0i1w

من بــني جميــع الالعبني الجيوسياســيني الرئيســيني 

عــىل هــذا الكوكــب، قــد تكــون الكــوارث الطبيعيــة 

ــوارث  ــك الك ــع تل ــم. وال تخض ــدي األه ــي التح ه

ســلوكها،  لتوجيــه  قيــود  توجــد  وال  للمنطــق، 

وتتســبب يف صدمــات واســعة خــارج نطــاق 

الســلوك املتوقــع، حيــث تــرب بشــكل 

عشــوايئ يف الغالب.املســاواة التــي 

ــرون. تعــود إىل ق

ــم  ــل موس ــا، مث ــؤ به ــن التنب ــي ميك ــر الت ــى الظواه وحت

ــا شــيئا عــن حجــم  ــيس، ال تخربن ــط األطل األعاصــري يف املحي

ــدأ  ــه. ورمبــا يه ــرضر االقتصــادي املحتمــل حدوث وهــدف ال

رسيعــا إعصــار كاريث مــن الفئــة 5 كان يتوجــه نحــو املراكــز 

الســكانية الرئيســية، يف حــني ينجــح إعصــار أخــف مــن 

الفئــة 3 يف إحــداث تدمــري كبــري مــع عواقــب طويلــة األمــد.

وباملثــل، كانــت جائحــة »كوفيــد-19«، الناجمــة عــن 

SARS-« باســم  علميــا  يعــرف  جديــد  تاجــي  فــريوس 

ــث  ــام، حي ــكل ع ــا بش ــؤ به ــن التنب ــرة ميك CoV-2«، ظاه

تســمح حــاالت تفــيش األمــراض الحديثــة للعلــامء باكتشــاف 

ــد  ــا ق ــة مب ــؤ بدق ــن التنب ــوا م ــو مل يتمكن ــى ل ــاط، حت األمن

ــف. ــن وكي ــى وأي ــدث ومت يح
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األوبئة  وأخصائيو  الدقيقة  األحياء  علامء  حذر  ولعقود، 

بشكل  الجائحة  هذه  مثل  وتحدث  اإلنفلونزا.  جائحة  من 

منتظم نسبيا.

سابقة،  مرات   4 اإلنفلونزا  جائحة  العامل  عىل  وخرجت 

كان  بينام  ولكن  و2009.  و1968  و1957   1918 أعوام  يف 

هناك  كان  اإلنفلونزا،  عىل  يركزون  العامة  الصحة  مسؤولو 

فريوس جديد مميت يترسب يف الصني.

املرض  الطبي شدة  املجتمع  فيه  أدرك  الذي  الوقت  ويف 

بشكل كامل، كان الوقت قد فات، وكان قد انترش بالفعل يف 

الكثري من دول العامل.

لكن العلامء ليسوا عرافني وال أصحاب 

العلمي  املنهج  أن  كام  معجزات. 

محافظ بطبيعته، أي أنه يعمل 

لتبني  بشكل متأين وبطيء 

ــادة،  وع جديد.  ــامع  إج

املؤسسة  ــذا  ه يــخــدم 

جيد،  بشكل  العلمية 

ينتهي  ما  غالبا  حيث 

الجديدة  بالنتائج  األمر 

خطئها  باكتشاف  املثرية 

من  ملــزيــد  خضوعها  بعد 

التدقيق.

أن  عن  مبكرا  اإلعــالن  تم  حال  ويف 

واتضح  عامليا  تهديدا  ميثل  الجديد  كورونا  فريوس 

مبصداقية  ذلك  أرض  قد  لكان  خاطئة،  املعلومة  أن  الحقا 

مسؤويل الصحة العامة.

حول  باستمرار  املتغرية  البيانات  ملواكبة  محاولة  ويف 

عدوى كورونا، بدأ مسؤولو الصحة العامة يف تقديم نصائح 

متناقضة، والتي غالبا ما كانت تتغري خالل أسبوع، إن مل يكن 

يف نفس اليوم، ما فاقم من مشكلة مصداقيتهم.

ويف اململكة املتحدة، تم اإلمساك بعامل بارز أيد اإلغالق 

وهو يكرس الحجر الصحي يف موعد مع صديقته. ويف الواليات 

املتحدة، أدان مسؤولو الصحة العامة االحتجاجات املناهضة 

لإلغالق، ثم دعموا االحتجاجات املناهضة للعنرصية.

وتعد مثل هذه التناقضات سيئة يف حد ذاتها، ولكن يف 

النفاق. وعند  أشكال  الحاالت، فقد حملت شكال من  هذه 

هذه النقطة، استنتج الكثري من الجمهور أن املتخصصني يف 

الطب مل يعودوا يترصفون كمستشارين علميني موضوعيني؛ 

بل كانوا يترصفون كجهات سياسية فاعلة.

»العلم«  أن  عن  اإلعــالن  خالل  من  ذلك،  من  واألســوأ 

يطالب بإغالق صارم، وأن أي شخص يثري مخاوف بشأن اآلثار 

الجانبية غري املقصودة عىل االقتصاد أو الصحة العقلية أو 

التامسك االجتامعي هو خارج عن النظام 

ويرض بالصالح العام، فقد منح ذلك 

العلامء فرصة الحتواء الفريوس 

لكن  الشديدة،  التدابري  عرب 

املــراعــاة  مــن  قليل  مــع 

لألرضار الجانبية.

قمع  النتيجة  وكانت 

النقاش واملعارضة، حيث 

من  املاليني  حرمان  تم 

وكان  العمل.  من  الناس 

ذلك  كل  أحدثه  الذي  الرضر 

العامة  الصحة  ملصداقية منظامت 

ال ميكن قياسه.

أين املوجة الثانية؟

وتسمح املعرفة السابقة باألوبئة، مقرتنة بنمذجة األمراض 

املعدية، للعلامء بالقيام بتنبؤات ذات مصداقية كبرية حول 

قدوم موجة ثانية.

عن  بيولوجيا  كورونا  فــريوس  اختالف  من  وبالرغم 

التشابه  أوجه  من  العديد  يف  يشرتكان  أنهام  إال  األنفلونزا، 

الوبائية، التي بدورها تسمح بإجراء مقارنات يف السلوك.

األمراض  وسياسات  أبحاث  مركز  دراسة نرشها  ووجدت 

املعدية بجامعة مينيسوتا أنه يف 7 من أصل 8 أوبئة سابقة 
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املوجة  وكانت  أشهر،   6 نحو  بعد  الفريوس  عاد  لألنفلونزا، 

الثانية أسوأ من املوجة األوىل.

وتوجد تقارير بالفعل تفيد بأن »كوفيد19-« يعود اآلن، 

يف بكني وكاليفورنيا.

ومرة أخرى، قد ال نعرف التوقيت الدقيق للموجة الثانية 

ننتظر  أننا يجب أن  السابقة تخربنا  أو نطاقها، لكن األمناط 

حدوثها.

يف  ما  وقت  يف  سترضب  الثانية  املوجة  أن  افرتضنا  وإذا 

من  كبري  جزء  سيكون  يحدث؟  أن  نتوقع  فامذا  الخريف، 

مستعدين  غري  وسيكونون  اإلغالق،  من  سئموا  قد  السكان 

لاللتزام مبزيد من القيود.

الناجم  االقتصادي  الرضر  أعقاب  يف  ذلك،  جانب  إىل 

الوطنية  االقتصادات  العديد من  األول، سترتدد  اإلغالق  عن 

واملحلية يف فرض مثل هذه اإلجراءات الصارمة مرة أخرى.

كبرية  رشيحة  وستكون 

كبار  أي  السكان،  من  أخرى 

بضعف  واملــصــابــني  الــســن 

املناعة، خائفني، وقد يختارون 

العزلة الذاتية طواعية.

يف  الحكومات  وستكون 

وضع ال تحسد عليه يف تقرير 

ما إذا كان يجب عليها فرض إغالق ثان. وإذا كان األمر كذلك، 

فإىل أي مدى؟ وستكون هذه القرارات معقدة بسبب حقيقة 

اقتصادية  ومسائل  سياسية  معارك  ستواجه  الحكومات  أن 

ناتجة عن الجولة األوىل للوباء.

وقد تكون هذه املعارك متطرفة، عىل األخص يف الواليات 

نوفمرب/ يف  الرئاسة  انتخابات  فيها  ستجري  التي  املتحدة، 

ترشين الثاين.

نهاية  يف  به  القيام  الحكومات  تقرر  عام  النظر  وبغض 

املطاف، فلن يعود النشاط االقتصادي إىل مستويات ما قبل 

الوباء.

عىل  باالنتعاش  يعرف  ما  أو  الرسيع،  االنتعاش  ويعترب 

املقدار  األقل ترجيحا؛ ألن  السيناريو  شكل »حرف V«، هو 

الهائل من الرضر االقتصادي يف األشهر الـ 3 املاضية ال ميكن 

إصالحه يف نفس الفرتة الزمنية، خاصة إذا ظل جزء كبري من 

السكان غري نشط جزئيا.

هل من املهم اكتشاف حل طبي؟

وسوف يخيب أمل أولئك الذين يعلقون آمالهم عىل الحل 

للفريوسات  املضاد  العقار  ويعد  القصري.  املدى  عىل  الطبي 

»رميديسيفري«، والعقار املضاد لاللتهابات »ديكساميثازون«، 

تقدما طبيا مرشوعا، لكنهام بالكاد يغريان اللعبة.

ألنه  الحامسة  بعض  األخري  هذا  أثار  املثال،  سبيل  عىل 

يقلل من معدل وفيات املرىض عىل أجهزة التنفس الصناعي 

معدل  ولكن  جيدة،  أخبار  وهذه  من 40%،  بدال  إىل 28% 

الدواء  تناول  أيضا  ميكن  وال  جدا.  مرتفعا  يزال  ال  الوفيات 

حدوث  من  جدا  مبكر  وقت  يف  إعطاؤه  أو  وقايئ  بشكل 

للمناعة،  كمثبط  ألنه،  العدوى، 

أكرث  الشخص  يجعل  أن  ميكن 

عرضة للخطر.

أدوية  توجد  ال  اآلن  وحتى 

الفريوس  عىل  القضاء  ميكنها 

يحصل  أال  املحتمل  ومن  متاما، 

العامل عىل واحد منها أبدا.

ومتلك  لقاح.  وجود  هو  لدينا  وقايئ  أمل  أفضل  ويعد 

التي  األدوية  بني جميع  نجاح  نسبة  أعىل  عموما  اللقاحات 

تدخل التجارب الرسيرية، لذلك من املحتمل جدا أن يحصل 

لقاح واحد عىل األقل، إن مل يكن عدة لقاحات، عىل موافقة 

الجهات التنظيمية.

األدوية  مع  الحال  هو  كام  أوال،  محاذير.  هناك  ولكن 

املضادة للفريوسات أو املضادة لاللتهابات، ال تعني املوافقة 

أن اللقاحات ستكون فعالة بشكل خاص.

عىل  تكون  قد  والتي  املوافقة،  معايري  تخفيف  تم  ثانيا، 

من  وأيضا  أيضا.  السالمة  بل  الفعالية،  فقط  ليس  حساب 

عىل  موافقات  تعطي  قد  التنظيمية  الهيئات  أن  املعروف 

من غير املحتمل أن تستمر 
عمليات اإلغالق والتشتيت 
االجتماعي لفترة طويلة
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يف  أفضل  هناك يشء  يكن  مل  إذا  الفعالية  منخفضة  األدوية 

السوق، وهي نتيجة محتملة بالنظر إىل الضغط الهائل عىل 

رشكات األدوية لتطوير لقاح يف أرسع وقت ممكن.

يستغرق  يزال  فال  للغاية،  فعاال  الدواء  كان  إذا  وحتى 

وقتا طويال لتطويره واختباره وتوزيعه. وتقول رشكة األدوية 

إىل  لقاحها  شحن  يف  ستبدأ  أنها  زينيكا«  »أسرتا  الربيطانية 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة بحلول شهر سبتمرب/أيلول 

تقريبا.

العام،  بنهاية  وتخطط الرشكة لتوزيع 400 مليون جرعة 

املقبل. وبالرغم  العام  أوائل  وإجاميل 2 مليار جرعة بحلول 

من أن هذا اإلنجاز مثري لإلعجاب، ومن املحتمل أن يحطم 

املعضالت  لحل  الكثري  يفعل  ال  توقيته  فإن  القيايس،  الرقم 

جانب  إىل  القادمة.  الثانية  املوجة  تطرحها  التي  االقتصادية 

ذلك، يقول املدير التنفيذي أن اللقاح سيحمي الشخص ملدة 

عام واحد فقط!

عامل ما بعد كورونا

بعد  أبدا  طبيعتها  إىل  تعود  لن  الحياة  أن  البعض  يرى 

للعيش يف عامل جديد تحكمه  الغمة، فهل سنضطر  انقشاع 

بروتوكوالت التطهري والوقاية االجتامعية؟ بالتأكيد ال، وذلك 

لـ3 أسباب. أوال، البرش هم حيوانات اجتامعية. ثانيا، يحب 

البرش االستمتاع بالحياة. ثالثا، مييل البرش إىل اختيار الطريق 

األسهل.

وسوف تشكل هذه الحقائق الثالث عامل ما بعد »كورونا« 

أكرث بكثري مام سيشكل الفريوس. ألننا نحب قضاء الوقت مع 

اآلخرين، ونحب زيادة املتعة إىل الحد األقىص، ونفضل القيام 

بكل ما هو سهل، مثل تناول الطعام بالخارج بدال من الطهي 

يف املنزل، رشيطة أن يتمكن املرء من تحمل التكلفة. ويعني 

كل ذلك أن املطاعم واألحداث الرياضية ستعود إىل طبيعتها 

يف نهاية املطاف. والسؤال الوحيد هو متى؟

التي ال  األشياء  فهي  لطبيعتها  تعود  لن  التي  األشياء  أما 

نحب القيام بها أصال، مثل التنقل أو الذهاب إىل املكتب أو 

رشاء املستلزمات من السوبر ماركت.

زر  عىل  والنقر  املنزل  من  العمل  بكثري  األسهل  ومن 

يف  انخفاضا  نتوقع  أن  يجب  لذلك  ــازون«،  »أم من  للرشاء 

كبرية  حاجة  هناك  تعد  مل  حيث  التجارية،  العقارات  قيمة 

وكانت  التقليدية.  التجزئة  وتجارة  املكتبية  املساحات  إىل 

هذه االتجاهات تربز بالفعل قبل الوباء، ويقوم الوباء فقط 

بترسيعها.

الرتكيز  وسيتم  أيضا.  العاملية  الجيوسياسية  تتأثر  وسوف 

رضورية  تعترب  التي  املنتجات  لبعض  املحيل  التصنيع  عىل 

لألمن القومي، مثل األدوية ومعدات الحامية الشخصية.

وبالنسبة للوباء التايل، لن ترغب العديد من الدول يف أن 

تعتمد بشكل كبري عىل مورد واحد مثل الصني. وسيكون لدى 

السياسيني حافز إضايف لتأييد هذه السياسة التي تنطوي عىل 

إعادة ترتيب بعض الصناعات التحويلية والنشاط االقتصادي.

لذا ستتغري األمور وستكون النتيجة النهائية طويلة األمد 

الدول  الكثري من  التاجي هو عامل أكرث تعقيدا مع  للفريوس 

الساعية لالكتفاء ذاتيا يف كل يشء.
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يف  لألوضاع  مراقب  مجرد  اليوم  املتحدة  الواليات  وتعد 

املنطقة  بينام يستمر دور روسيا والصني يف  الرشق األوسط 

ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  طّور  حني  ويف  النمو.  يف 

عالقات شخصية وثيقة مع قادة هذه الدول، فقد استنزفت 

الدول نفسها الكثري من الفرص مع الواليات املتحدة.

من  حقيقي  بدعم  فقط  وحدها  )إرسائيل(  وتحتفظ 

واشنطن، لكن معاملتها القاسية للفلسطينيني تحت االحتالل، 

و

يف  مكانتها  أضعف  املتزايد،  الشوفيني  السيايس  التوجه 

الواليات املتحدة، خاصة داخل الحزب الدميقراطي واملجتمع 

تخرس  األوتوقراطية  الــدول  أن  املعروف  ومن  اليهودي. 

األصدقاء رسيعا، يف الرأي العام والحكومة.

ومن املدهش أن كال من الرئيس السابق »باراك أوباما« 

املعقدة يف  املشاكل  أن  يعتقدون  ترامب«  »دونالد  والحايل 

املنطقة ليست قابلة للحل من قبل الواليات املتحدة.

ائز السياسة األمريكية 
رك

ط تنهار
ي الشرق األوس

ف

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2Bj0i1w

الواليات  نجاح  يعود 

الــرشق  منطقة  يف  املتحدة 

عىل  جزئيا  املاضية،  العقود  خالل  األوسط 

األقل، إىل تحالفاتها مع دولة واحدة أو أكرث من أربع دول 

يف املنطقة هي تركيا ومرص و)إرسائيل( واململكة العربية السعودية.

املرصية  السالم  معاهدة  الخصوص،  وجه  عىل  النجاحات  هذه  قامئة  وتشمل 

اإلرسائيلية لعام 1979، واحتواء الثورة اإليرانية، وهزائم االتحاد السوفييتي يف أفغانستان، وهزمية 

تنظيم القاعدة والحقا، »الدولة اإلسالمية«.

ومع ذلك، بعد 40 عاما، أدى تراجع أمريكا الجزيئ عن التزامها تجاه الرشق األوسط، وتزايد املشاعر القومية 

والشوفينية يف املنطقة، إىل دفع الدول األربع نفسها إىل استخدام العنف خارج أراضيها لتشكيل مصري جريانها 

األضعف.
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غري  األوسط  الرشق  مختلفة،  ألسباب  الرئيسان،  واعترب 

مضياف ومقربة للغطرسة األمريكية. ورأى »أوباما« أن الرشق 

األوسط منطقة يسكنها »الراكبون باملجان«، وأنه يجب عىل 

قادتها تحمل املزيد من املسؤوليات عن املشاكل املتوطنة.

حلفاء واشنطن يحاربون بعضهم البعض

ويرغب »ترامب«، الذي ينتقد العبء املايل الذي تتحمله 

القوات  سحب  يف  املنطقة،  يف  نشاطها  بسبب  واشنطن 

من  كل  وقِبل  األوسط.  والرشق  آسيا  جنوب  من  األمريكية 

»ترامب« و«أوباما« تفوق روسيا يف الدول املمزقة مثل سوريا 

وليبيا، وكان كالهام مهووسا بإيران بطرق مختلفة متاما. وعقد 

»أوباما« االتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ليكون جوهرة 

تاج سياسته يف الرشق األوسط، ثم أىت »ترامب« ليحطم تلك 

الجوهرة بكل رسور.

من  متنوعة  مجموعة  اآلن  و)إرسائيل(  تركيا  وتقاتل 

الجامعات يف سوريا، يف ما يبدو أحيانا حربا من الجميع ضد 

الجميع، إلعادة تشكيل بلد مشوه إىل حد ال ميكن السكوت 

عنه.

منحت  فقد  الكفاية؛  فيه  مبا  »ترامب«  إدارة  وشجعتهم 

تركيا الضوء األخرض لتحقيق تطلعاتها السياسية بشأن األكراد 

يف سوريا وخارجها، ومنحت )إرسائيل( صك القبول لضم جزء 

كبري من الضفة الغربية ليصبح احتاللها غزوا دامئا.

إىل  املسلحة  قواتها  تركيا  أرسلت  األخــرية،  األعــوام  ويف 

سوريا  من  العثامنية،  لإلمرباطورية  السابقة  املقاطعات 

إقامة وجود  أنقرة  تريد  ليبيا، حيث  املجاورتني إىل  والعراق 

القامئة وتأمني  عسكري دائم لحامية استثامراتها االقتصادية 

»عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  هدد  كام  جديدة.  استثامرات 

السييس« مؤخرا بالتدخل عسكريا يف ليبيا لوقف تقدم تركيا.

وعندما طلب »أوباما« من دول الخليج تحمل املزيد من 

يأخذ  أن  يتوقع  يكن  مل  األمنية،  احتياجاتها  عن  املسؤولية 

ويل العهد السعودي األمري »محمد بن سلامن« نداءه كضوء 

أخرض لشن حملة جوية يف اليمن.

ركائز هشة

فام املسار الذي يجب أن تسلكه اإلدارة األمريكية املقبلة؟ 

الخاصة مع  تراجع عالقاتها  أن  كبداية، يجب عىل واشنطن 

هذه البلدان األربعة.

ويف الوقت الراهن، مل تعد تركيا حليفا مقربا من الواليات 

املتحدة يف الوقت الذي تستمر فيه يف رشاء السالح من روسيا، 

ويف الوقت نفسه، تستمر )إرسائيل( يف التمتع بالسخاء املايل 

تُظهر  بينام  تقريبا،  املرشوط  غري  السيايس  والدعم  األمرييك 

ازدراًء ملواقف واشنطن ومصالحها.

األكرث  للنظام  أمريكا  لدعم  مربر  أي  يوجد  ال  وببساطة، 

قمعا يف القاهرة منذ الثورة املرصية عام 1952. وفيام تنخفض 

الواليات  تنتج  حني  يف  قياسية،  مستويات  إىل  النفط  أسعار 

املتحدة طاقة أكرث من السعودية، يجب عىل واشنطن إنهاء 

شاب  أمري  يحكمها  التي  الغامضة،  اململكة  لتلك  احتضانها 

يسعده اضطهاد الرجال والنساء.

عن  املتحدة  الواليات  تتوقف  ألن  الوقت  حان  لقد 

االعتامد عىل ركائزها األربع الهشة. واآلن هو الوقت املناسب 

لواضعي السياسات األمريكيني لقطع طريق جديد يف الرشق 

األوسط، يقف يف املنتصف بني األجندة التدخلية الخطرية لـ 

»جورج دبليو بوش«، التي أثبتت فشلها يف العراق، والرتاجع 

غري املسؤول الذي جاء بعد ذلك، والذي ترك خلفه منطقة 

منسحقة متتد من بنغازي إىل باب املندب.
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هـــل تضـــرر البرنامج النووي 
اإليرانـــي بســـبب هجـــوم 

https://bit.ly/2Chanwmمنشـــأة نطنـــز؟

المصدر

الرابط

ــتخبارات  ــا االس ــص يف قضاي ــب املخت ــل والكات ــااًل للمحل ــة مق ــت« اإلرسائيلي ــم بوس ــدة »جريوزالي ــرشت جري ن

واإلرهــاب، يونــا جريميــي، عــن الخســائر التــي تكبدتهــا إيــران مــن جــراء الربــات التــي تعرضــت لهــا منشــأة نطنــز 

ــوم. ــب اليوراني لتخصي

ــه رئيســة قســم األبحــاث األســبق يف جهــاز املوســاد والخبــرية يف الشــأن  ــة املقــال، نقــل الكاتــب مــا قالت يف بداي

اإليــراين، ســيا شــاين، يــوم االثنــني: إن الخســارة الرئيســية التــي تكبدتهــا إيــران مــن جــرَّاء األرضار التــي لحقــت 

بأجهــزة الطــرد املركــزي املتقدمــة بالقــرب مــن منشــأة نطنــز النوويــة، يرتبــط بقدراتهــا وخياراتهــا املســتقبلية بشــأن 

امتــالك ســالح نــووي. 

كتب: يونا جيريمي
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الرضبة مل تؤثر يف مخزون إيران من اليورانيوم املخصب

)مركز  سنرتال  ميديا  فاعلية  خالل  للصحافة  حديث  يف 

للصحافيني  دعم  خدمات  لتقديم  إعالمي  اتصال  خدمة 

سيام  اعرتفت  يزورونها(،  الذين  أو  إرسائيل  يف  املقيمني 

شاين، التي ترأس اآلن برنامج إيران يف معهد دراسات األمن 

مل  املتقدمة  املركزي  الطرد  أجهزة  يف  الخسائر  بأن  القومي، 

بته  خصَّ الذي  اليورانيوم  مخزون  يف  تؤثر 

ما  وهو  بالفعل،  اإلسالمية  الجمهورية 

عىل  واحــدة  نووية  قنبلة  لصنع  يكفي 

األقل، مبجرد تجهيزه لالستخدام كسالح.

املركزي  الطرد  أجهزة  سيام  ووصفت 

إىل  مشرية  ا«،  جدًّ »مهمة  بأنها  املتقدمة 

اإليرانية  املركزي  الطرد  أجهزة  معظم  أن 

ب اليورانيوم برسعة بطيئة للغاية. وهذا يتطلب عدًدا  تخصِّ

كبريًا من أجهزة الطرد املركزي – متتلك إيران حوايل 20 ألًفا – 

للوصول إىل صنع قنبلة نووية.

وعىل النقيض من ذلك، حتى إذا مل يكن العديد من أجهزة 

األجهزة  فهذه  حاليًا،  التشغيل  قيد  املتقدمة  املركزي  الطرد 

»تساعد عىل ترسيع خطى إيران المتالك أسلحة نووية« – 

ومبا أنها ال تحتاج إىل كثري منها لتخصيب اليورانيوم، »فمن 

لجعل  يكون هذا مهامًّ  ما«. وقد  إخفاؤها يف مكان  السهل 

رضب الربنامج اإليراين أكرث صعوبة عىل الخصوم عىل املدى 

الطويل، بحسب املقال.

استهداف الحلقة األضعف يف برنامج إيران النووي

وأشارت سيام شاين إىل أن »برنامج إيران كان دامئًا يُطوَّر 

ليسوا يف عجلة من  إنهم  بأرسعها.  أمانًا وليس  الطرق  بأكرث 

كسب  يريدون  إنهم  املنشود.  الهدف  إىل  للوصول  أمرهم 

املزيد واملزيد من أوراق اللعب يف أيديهم، ويف نهاية املطاف 

يرغبون يف التوصل إىل اتفاقية… فمن األفضل بالنسبة لهم 

أوراق ضغط  أيديهم  ويف  املفاوضات  طاولة  إىل  يجلسوا  أن 

أقوى«.

يف  السابقة  املسؤولة  أشــارت  باالتفاق،  يتعلق  وفيام 

تتخىل  ال  عموًما  اإلسالمية  الجمهورية  أن  إىل  أيًضا  املوساد 

عن أي قدرات جديدة طورتها. وبناء عىل 

إىل  التوصل  تتوقع  إيران  كانت  إذا  ذلك، 

صفقة محتملة مع جو بايدن إذا انتُِخب 

رئيًسا للواليات املتحدة يف نوفمرب )ترشين 

الثاين( القادم، فسيكون من األهمية مبكان 

الطرد  أجهزة  تكون  أن  لطهران  بالنسبة 

املركزي املتقدمة أصبحت بالفعل حقائق 

راسخة ال ميكن إزالتها.

ولفت الكاتب إىل أن مسؤويل املخابرات اإلرسائيلية أيًضا 

أعربوا لصحيفة »جريوزاليم بوست« عن قلقهم الكبري بشأن 

حتى  املتقدمة،  املركزي  الطرد  ألجهزة  املدى  طويل  التأثري 

وإن كان إتالفها ال يؤدي إىل التخلص من املواد النووية التي 

بتها إيران بالفعل.  خصَّ

إيران  هاجمت  التي  الدولة  تركز  ملاذا  إذن،  والسؤال 

يف  والسعودية  املتحدة  والواليات  إرسائيل  أسامء  )طُرَِحت 

وسائل اإلعالم( عىل أجهزة الطرد املركزي املتقدمة بداًل من 

تهديًدا؟  يشكل  والذي  بالفعل،  املوجود  اليورانيوم  مخزون 

تجيب سيام شاين يف ختام املقال بأن املنشأة التي تعرضت 

للهجوم كانت عىل األرجح أكرث عرضة للخطر.
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الرئيس  حكومة  وافقت  إيرانيني،  مسؤولني  وبحسب 

قبل  للرشاكة  طريق  خارطة  عىل  روحاين«  »حسن  اإليراين 

بضعة أسابيع، تتبعها مفاوضات أخرى مع الصني.

األنباء  تقول  والذي  البلدين  بني  األخري  االتفاق  وينطوي 

و وأمنية  واقتصادية  سياسية  أبعاد  عاما، عىل   25 مدته  أن 

جيوسياسية مهمة، وقد يستغرق اإلعالن عن تفاصيل االتفاق 

شهورا. 

وفقا لألخبار املتداولة يف وسائل اإلعالم ومسودة مرسبة، 

فقد تم تصميم الصفقة لتمهيد الطريق الستثامرات صينية 

كبرية يف قطاعات إيران املهمة اسرتاتيجيا، مبا يف ذلك النقل 

ماذا وراء االتفاق االستراتيجي 
بين إيران والصين؟

المصدر

الرابط

الكاتب: إيلي جرانمايا

https://bit.ly/32O8zGm

تسلط إيران والصني الضوء عىل محادثاتها حول اتفاقية رشاكة طويلة األمد حتى 
املفاوضات  لهذه  األخر  الضوء  وجاء  رسمي،  بشكل  عنها  تفاصيل  أي  قبل ظهور 
النووي اإليراين يف عام 2016، عندما زار  بعد فرتة وجيزة من االنتهاء من االتفاق 
الرئيس الصيني »يش جني بينج« إيران يف زيارة تاريخية والتقى املرشد األعىل »عيل 
خامنئي«، ويف ذلك الوقت، أصدر البلدان بيان تحدث عن نوايا ملتابعة رشاكة أكرث 

رسمية.
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والطاقة واالتصاالت والسياحة والرعاية الصحية.

وتبادل  األمني  التعاون  عىل  ينطوي  االتفاق  أن  ويشاع 

املعلومات االستخباراتية.

ومن املرجح أن يكون أي تعاون عسكري وأمني إيراين-

خطوة  أنه  عىل  الغرب  إليه  سينظر  لكن  بطيئا،  صيني 

استفزازية.

وعندما اتخذت إيران والصني وروسيا خطوة غري مسبوقة 

يف 2019 إلجراء تدريبات بحرية مشرتكة، أوضح خبري أمني 

صيني يف مناقشات مع املجلس األورويب للعالقات الخارجية 

أن األمر كان يتعلق بإرسال رسالة إىل الواليات املتحدة أكرث 

األمنية  العمليات  للمشاركة بشدة يف  بكثري من شهية بكني 

مع إيران.

وتتمتع طهران وبكني إىل حد كبري بعالقة براجامتية ذات 

توجه تجاري وغري أيدولوجي مع بعضهام البعض.

وتتفهم إيران متاما تداعيات صعود الصني الرسيع كقوة 

األمريكية  للعقوبات  النطاق  واسع  التأثري  ضوء  ويف  عاملية. 

اإليرانيون  القادة  ينظر  إيران،  مع  األوروبية  التجارة  عىل 

الوحيدة  الرئيسية  العاملية  القوة  باعتبارها  الصني  إىل  اآلن 

وبالتايل  األمريكية،  االقتصادية  الهيمنة  تحدي  ميكنها  التي 

تزويد بالدهم بالحامية االقتصادية والسياسية ضد الضغوط 

األمريكية املتصاعدة.

إقليمية  قوة  إيران  أن  الصني  تدرك  نفسه،  الوقت  ويف 

رئيسية تقع عىل مفرتق طرق الرشق األوسط وآسيا الوسطى، 

وهي منطقة مهمة ملبادرة »الحزام والطريق«.

رشكائها  أكرب  من  كواحدة  الصني  طهران  تصنف  وبينام 

غري  اإلمكانات  من  الكثري  إيــران  لدى  يزال  ال  التجاريني، 

املستغلة لالستثامر األجنبي، وهو أمر ميكن لبكني االستفادة 

منه.

حول  املحادثات  كانت   ،2016 عام  »يش«  زيارة  وبعد 

الصينيون أن الحكومة  اتفاقية الرشاكة بطيئة. وأكد الخرباء 

الصينية والجهات التجارية الفاعلة شعرت بخيبة أمل من أنه 

بعد االتفاق النووي، بدت إيران مرصة عىل جذب الرشكات 

األوروبية واألمريكية عىل حساب نظرياتها الصينية.

وانقلب الوضع ضد إيران عندما انسحبت إدارة »ترامب« 

يف عام 2018 بشكل متهور من االتفاق النووي وأعادت فرض 

العقوبات عىل إيران.

كام اتضح من املناقشات مع الخرباء واملسؤولني الصينيني 

أن بكني غري مستعدة حتى اآلن أن تكون عالقاتها مع طهران 

الواليات  مع  الحساسة  التجارية  ملحادثاتها  تهديد  مصدر 

املتحدة.

ووفقا ملحاورين إيرانيني، بعد انسحاب الواليات املتحدة 

من االتفاق النووي، بدأت الصني يف فرض عموالت كبرية عىل 

املمثلني اإليرانيني مقابل الوصول إىل شبكاتها املالية.

وبحسب ما ورد، تراجعت بعض البنوك الحكومية الصينية 

عن معظم أعاملها مع إيران.

مرشوع  من  الصني  انسحبت  األول،  أكتوبر/ترشين  ويف 

كبري للغاز يف إيران.

املتحدة  الواليات  حاولت  أن  بعد  ذلــك،  عىل  عــالوة 

فرض حظر نفطي عىل إيران يف مايو/أيار 2019، انخفضت 

مشرتيات الصني من النفط اإليراين، بالرغم أن الصني ال تزال 

الوجهة األوىل لصادرات النفط اإليرانية.

والصني،  إيران  سارعت  املايض،  العام  يف  أنه  اآلن  ويبدو 

إىل  »ترامب«،  إدارة  مع  مستقر  غري  وضع  يف  كان  وكالهام 

ترسيع محادثاتهام.

وبالنسبة إليران، فإن إضفاء الصفة الرسمية عىل عالقاتها 

الثنائية مع الصني بطريقة أكرث واقعية ميكن أن يحقق فوائد 

اقتصادية ملموسة باإلضافة إىل خدمة أهدافها الجيوسياسية.

وميكن التفاقية الرشاكة طويلة األجل أن تثبت االلتزامات 

الصينية بطرق تساعد طهران عىل املطالبة بتعاون اقتصادي 

أهمية  النبيلة حول  الترصيحات  أن  وتضمن  بكني،  مع  أكرب 

إيران ملبادرة »الحزام والطريق« الصينية ميكن ترجمتها إىل 

مشاريع يف إيران تخلق فرص عمل لإليرانيني.

كام أن لالتفاق اإليراين الصيني بعد سيايس كبري. وبالنسبة 

ما  بقدر  ببكني  تتعلق  الرشاكة  هذه  متابعة  فإن  لطهران، 
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تتعلق بواشنطن.

وتراهن إيران عىل اشتعال املنافسة بني الواليات املتحدة 

والصني عىل الهيمنة العاملية خالل األعوام القادمة.

إليران  الصيني  اإليراين  االتفاق  بشأن  املفاوضات  وتتيح 

عالقاتها  تناقش  بينام  الغربية  الدول  انتباه  للفت  فرصة 

االقتصادية مع الصني.

وميكن أن يوفر ذلك إليران بعض أوراق املساومة املفيدة 

يف املفاوضات املستقبلية مع أوروبا والواليات املتحدة بشأن 

نفسها  تصور  أن  لطهران  ميكن  حيث  العقوبات؛  تخفيف 

كقوة موازنة يف عالقات العواصم الغربية مع بكني وموسكو.

من  للحامية  وروسيا  الصني  من  كل  إىل  إيران  وتتطلع 

الضغط األمرييك عىل األمم املتحدة، وسوف تضغط من أجل 

استجابة جريئة منهام إذا أقدمت إدارة »ترامب« عىل طلب 

متديد عقوبات األمم املتحدة بشأن تصدير األسلحة إىل إيران.

الوكالة  وأصبحت الصني مدافعا أكرث صخبا عن إيران يف 

الدولية للطاقة الذرية، حتى أنها أحبطت الشهر املايض قرارا 

بقيادة أوروبية لتوبيخ إيران.

وسعت إيران إىل استبدال عضوية »مراقب« التي تحظى 

وهي  كاملة،  بعضوية  للتعاون«  شنجهاي  »منظمة  يف  بها 

خطوة تتطلب موافقة الصني.

كام يلعب حامس إيران التفاقية الرشاكة مع الصني دورا 

كبريا يف السياسة الداخلية.

تحالفات  لتشكيل  مؤيدا  األعــىل  املرشد  كان  ولطاملا 

أكرث  اعتربها  التي  الغربية،  غري  القوى  مع  أكرث  اسرتاتيجية 

الواليات املتحدة أو أوروبا، وهو الشعور  بالثقة من  جدارة 

االتفاق  من  األمرييك  االنسحاب  بعد  أقوى  أصبح  الذي 

النووي.

أجل  من  ضغط  روحــاين«  »حسن  الرئيس  أن  وبالرغم 

مع  أكــرب  تكامال  أيضا  دعــم  لكنه  الغرب،  عىل  االنفتاح 

االقتصادات اآلسيوية مثل الصني واليابان وكوريا الجنوبية.

وكان معلمه، الرئيس السابق »أكرب هاشمي رفسنجاين«، 

من املدافعني الرئيسيني عن منذجة االقتصاد اإليراين عىل غرار 

اقتصاد »دنج شياو بينج«

األخري  العام  لدخوله  نظرا  إرثه  إحياء  ويحاول »روحاين« 

االقتصاد  فتح  إلعادة  الفاشلة  املحاولة  وبعد  إدارتــه.  من 

اإليراين عىل الغرب بعد االتفاق النووي، يتطلع اآلن إىل تعزيز 

ترتيب عادل مع القوة العاملية الرئيسية الوحيدة التي ميكن 

أن يتناسب وزنها االقتصادي مع الواليات املتحدة أو أوروبا.

وبعد أعوام من مهاجمته النفتاحه عىل الغرب، فإن خصوم 

»روحاين« املحليني، الذين يتطلعون إىل الرتشح للرئاسة عام 

2021، يهاجمونه اآلن إلجراء مفاوضات »رسية« مع الصني.

وسوف تتطلب مثل هذه الصفقة الكربى موافقة الربملان 

أعضاؤه  بعض  أعرب  وقد  للغاية،  املحافظ  الجديد  اإليراين 

بالفعل عن معارضة شديدة لهذه الخطوة.

ويوجد أيضا نقاش عام مستقطب حول تعميق العالقات 

مع الصني.

مشاركة  بشأن  النهائية  املوافقة  توقيع  سيتم  ذلك،  ومع 

إيران يف الصفقة من قبل املرشد األعىل.

وستستفيد كل من إيران والصني من إطار رسمي طويل 

األمد ينظم عالقاتهام الثنائية.

ويف حني أنه من شبه املؤكد أن االتفاق الشامل سيجعل 

رشاكتهام أقوى، إال أنه من غري املرجح أن يتطور إىل تحالف 

اسرتاتيجي كامل، ومن الواضح أن مثل هذه الخطوة ستواجه 

مقاومة قوية من داخل إيران.

وستحتاج الصني، التي مل تعلق بشكل جوهري بعد عىل 

الصفقة، إىل املوازنة بعناية بني العالقات املتعمقة مع إيران 

ومخاوف )إرسائيل( والسعودية واإلمارات، وهي الدول التي 

أصبحت يف األعوام األخرية رشكاء اقتصاديني مهمني يف الرشق 

األوسط.

ومن غري الواضح إىل أي مدى سيكون القطاعان التجاري 

تحت  إيران  مع  للتعامل  استعداد  عىل  الصني  يف  واملرصيف 

مدى  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  األمريكية.  العقوبات  تهديد 

عالقاتهام  مرتبط مبصري  الرشاكة  لهذه  وطهران  بكني  تطوير 

مع واشنطن.
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مثل الجميع يف الصني وحول العامل، يتابع القادة الصينيون 

عىل األرجح ما يحدث يف حملة الرئاسة االنتخابية يف الواليات 

املتحدة، متسائلني عن انعكاسها عليهم. يجب عىل الصينيني 

أن يحسبوا الشهور واألسابيع واأليام والدقائق حتى انتخابات 

دونالد  مع  أعوام  ألربعة  املستمر  الجدال  فبعد  نوفمرب، 

)األكرث  الدميقراطيون  يأخذ  أن  الصينيون  يأمل  أال  ترامب، 

مرونة( البيت األبيض؟

هذا ما يعتقده ترامب متاًما، إذ غرد عن الصني قائاًل: 

بالسباق  بايدن  جو  النعسان  لفوز  مستميتون  »إنهم 

الرئايس حتى يستمروا يف خداع الواليات املتحدة كام 

فعلوا لعقود، حتى أتيت أنا!«.

هذا ليس صحيًحا 

احتاملية  بالرغم من  أنه  الصني  نظر  بالرضورة، فمن وجهة 

التقليدي  الشكل  الدميقراطي  الحزب  رئاسة  استعادة 

لخدمة  األفضل  يكون  لن  فإن هذا  األمريكية،  للدبلوماسية 

أربع  إن  الحقيقة  ويف  التقرير.  بحسب  الصينية،  املصالح 

سنوات إضافية لرتامب، والتي بالرغم أنها رمبا تكون مليئة 

باإلزعاج والنزاعات، إال أنها من املمكن أن تقدم فرص مثرية 

للصني لتوسيع تأثريها حول رشق آسيا والعامل.

ماذا تريد القيادات الصينية؟

ما  التأكيد  وجه  عىل  نعرف  لن  فإننا  الكاتب  وبحسب 

النتيجة التي يفضلها كبار الكوادر يف الصني، أو حتى إذا ما 

كانوا متفقني فيام بينهم. وال يجب عىل أي مرشح أن يتوقع 

 People’s( التأييد من صحيفة »الشعب« الصينية اليومية

تلميحات،  هنالك  تزال  ما  لكن   .)Daily

استثنايئ  تعليق  فــفــي 

ض  و للمفا

لماذا تريد الصين 
أن يفوز ترامب؟

الرابط المصدر الكاتب: مايكل شومان

https://bit.ly/3jfwxjF
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التجاري الصيني السابق لونغ يونغتو ذكره يف مؤمتر شنجن 

أواخر العام املايض: »نريد أن يعاد انتخاب ترامب، إنه ملن 

دواعي رسورنا أن يحدث ذلك«. وأضاف أن تغريدات الرئيس 

»أفضل  فإنه  وبالتايل  القراءة«،  »سهلة  شخصية  منه  تجعل 

خيارات الخصوم للمفاوضات«.

وكام ذكر التقرير، أن يف مايو )أيار( املايض غرد هو جني 

يديرها  التي  تاميز«،  »الرصيح« يف صحيفة »جلوبال  املحرر 

إعادة  »أمتنى  قائال:  ترامب  عن  الصيني،  الشيوعي  الحزب 

انتخابك ألنك قادر عىل جعل أمريكا غريبة األطوار، وبالتايل 

الوحدة  تعزيز  يف  تساعد  إنك  للعامل.  بالنسبة  مكروهة 

عليك  يطلقون  اإلنرتنت  ناشطي  »إن  وأضاف:  الصني«.  يف 

يتكلم  ال  رمبا  الصني«.  بناء  يف  يساعد  وتعني:   ،»Jianguo«

بكني،  قيادة  باسم  وجني  لونغ 

لكن إذا كانت آراؤهم محظورة 

ال  الداخلية،  السلطة  دائرة  يف 

املسؤول الصيني وال الشخصية 

ستخاطر  الحكومية  اإلعالمية 

بنرش مثل هذه الخطابات عىل 

العلن.

وأضاف التقرير: »إن العديد 

يؤمنون )خطئًا(  األمريكان  من 

أن ترامب هو أول رئيس يقف 

يف وجه الصني. لكن هل تريد الصني املزيد بعد كل هذا؟«، 

إذ فرضت إدارة ترامب رسوًما جمركية عىل صادرات الصني، 

أكرث الرشكات واملسؤولني أهمية، وضغطت  وعقوبات بحق 

بكني  ترغب  بالطبع  التجارة.  يف  بنزاهة  للعب  الصني  عىل 

أكرب  مع  املكلف  التجاري  الخالف  تجنب  وتفضل  باملزيد، 

زبائنها، لكن ترامب قد ال يرضب بنفس القدر من الرعب يف 

قلوب كبار الكوادر يف بكني كام هو متوقع.

كلية كلريمونت  الصينية يف  السياسات  املتخصص يف  قال 

ليست  الصني  أن  الحدس  لديه  »ترامب  يب:  ميكسن  مكينا، 

وأضاف:  حقا«.  متانع  ال  ذلك  من  بالرغم  لكنها  به،  معجبة 

»هو ال يرى الصني عدًوا إسرتاتيجيًا حًقا، لكنه ميكن أن يقتنع 

إذا كان السعر مناسبًا«.

كيف تستفيد الصني من ترامب؟

أن  من  الرغم  وعىل  للصني،  بالنسبة  أساسية  فكرة  هذه 

وقضايا  السياسة  بناء عىل  األحيان  بعض  يترصف يف  ترامب 

حقوق اإلنسان، إال أن بكني وجدت ما قام به ترامب مؤخرًا 

عىل  عقوبات  لفرض  ترشيًعا  وقع  إذ  الحساسية،  شديد 

أنه  شخصيًا  بدا  والتي  اإليغور،  ألقلية  قمعها  بسبب  الصني 

غري مهتم بها، أو حتى متجاهل لوجودها. بحسب مستشار 

ترامب السابق لألمن القومي جون بولتون يف كتابه جديد، 

العشاء  بينغ عىل  الصيني يش جني  الرئيس  أخرب  ترامب  أن 

تبنيها  كانت  التي  االعتقال  معسكرات  أن  أوساكا  مدينة  يف 

مجتمع  عىل  للسيطرة  الصني 

اإليغور هو األمر الصحيح الذي 

التقرير.  ذكر  كام  فعله،  يجب 

واعـــرتف تــرامــب مــؤخــرا أنه 

املسؤولني  عىل  العقوبات  أخر 

املعسكرات،  يف  املــتــورطــني 

بشأن  املــفــاوضــات  لتسهيل 

مع  املرجوة  التجارية  صفقته 

الصني.

أظهر ترامب تناقًضا مشابًها 

املحتجني  عىل  النظام  فرض  لحمالت  بكني  تكثيف  تجاه 

الرئيس  توعد  إذ  كونج.  هونج  يف  للدميقراطية  املنارصين 

بعقوبات صارمة ملواجهة التحرك األخري لبكني، الذي فرضت 

للقضاء  يهدف  كونج  هونج  عىل  القومي  لألمن  قانونًا  فيه 

بومبيو  مايك  خارجيته  وزير  وأدىل  املتبقية،  املقاومة  عىل 

بترصيحات عدائية وتهديدات بشأن هذا التحرك.

قضية  تجاه  ترامب  التزام  بدا  »لطاملا  التقرير:  وأضاف 

هونج كونج فاترًا«، ففي العام املايض حني تظاهر املاليني يف 

املدينة، تجنب ترامب دعمهم، ووصل األمر إىل أنه استخدم 

»أعامل  أنها  املظاهرات  واصًفا  الشيوعي  الحزب  عبارة 

العديد من األمريكان يؤمنون 
أن ترامب أول رئيس يقف يف 

وجه الصين
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أيًضا يف  وقال  برمته شأن صيني خالص،  األمر  وأن  شغب«، 

أغسطس )آب( املايض: »إنها مسألة بني هونج كونج والصني، 

ألن هونج كونج جزء من الصني«.

األبرز  القضية  وهي   – التجارة  يف  »حتى  الكاتب  يقول 

أقنع  اإلرادة«.  ضعيف  أنه  ترامب  أثبت   – تغريداته  يف 

القضايا  نقاشات  لدفع  برباعة  ترامب  الصينيون  املفاوضون 

سبيل  عىل   – األمريكية  للرشكات  بالنسبة  حساسية  األكرث 

حد  إىل  الصينيني  املنافسني  تدعم  التي  الدولة  برامج  املثال 

تنفذ  مل  التي  املحادثات  من  الثانية«  »املرحلة  إىل   – كبري 

بعد، لكن ترامب بداًل عن ذلك استقر عىل املرحلة األضيق 

»املرحلة األوىل« من االتفاقية، إذ وقع عليها يف يناير )كانون 

الصينية  الصفقات  عىل  أسايس  بشكل  تركز  والتي  الثاين(، 

الكبرية ملنتجات االقتصاد الزراعي األمرييك، لكنها مل تتضمن 

الكثري لتغيري مامرسات بكني التمييزية.

الحتواء  الكثري  يفعل  مل  ترامب  فإن  الكاتب  وبحسب 

الدولية  للمؤسسات  إدارته  ازدراء  وأدى  عامليا،  الصني  نفوذ 

إىل التخيل عن نفوذها داخل هذه املؤسسات لصالح الصني، 

من  املتحدة  الواليات  انسحاب  إعالنه  أبرزها  كان  والتي 

منظمة الصحة العاملية.

الدبلومايس  النهج  وبتكرار  بشدة  بومبيو  انتقد  بينام 

البنية  لبناء  والطريق  الحزام  ومبادرة  بينغ،  للرئيس  الناعم 

ال  التي  الفقرية  بالدول  لإليقاع  خطريًا  فًخا  بكونها  التحتية، 

تعلم بخطورة ما يحدق بها، لكن اإلدارة األمريكية مل تكلف 

نفسها عناء تقديم بديل آخر.

لقد طعن ترامب بعدائية ادعاء بكني املثري للجدل حول 

تكرار  زيادة  خالل  من  تقريبا،  بأكمله  الجنويب  الصني  بحر 

إرسال البعثات البحرية إىل املياه املتنازع عليها لدعم حرية 

ثابتة يف جنوب  دبلوماسية  بأية  ذلك  يتبع  مل  لكنه  املالحة، 

رشق آسيا، وهو يف حد ذاته كان جاهاًل بهذه القضية.

مركز  يف  اآلسيوية  البحرية  الشفافية  مبادرة  مدير  قال 

الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية يف واشنطن غريغوري بولنغ 

من  بالرغم  أنه  متاًما  واثقة  الصينية  »القيادة  أن:  للصحيفة 

بالتأكيد  أنهم  إال  بعد،  الجنويب  الصني  ببحر  يفوزوا  مل  أنهم 

جهًدا  يتطلب  ذلك  منع  فإن  التقرير  وبحسب  سيفوزون«. 

أضاف  وكام  لكن  املتحدة،  الواليات  بقيادة  جامعيًا  دوليًا 

لن  ذلك  أن  من  متاًما  متأكًدا  تكون  أنك  »بإمكانك  بولنغ 

يحصل تحت إدارة ترامب«.

ملاذا قد ال تهتم بكني بفوز ترامب؟

بكني  اهتامم  عدم  إمكانية  وراء  السبب  يكمن  هنا 

يتسم  الخارجية،  السياسة  يف  فأسلوبه  لرتامب،  ثانية  بوالية 

يتعلق  ما  كل  عىل  والرتكيز  والشخصنة  الجانب،  بأحادية 

أمريكا  نظام  كثريًا  يضعف  ما  وهذا  واألمــوال،  بالدوالرات 

التقليدي للتحالفات. وأضاف الكاتب: »بينام حاول الرئيس 

باراك أوباما جعل آسيا »محورا«، فإن اهتامم ترامب فيها 

موسمي، خصوًصا ما وراء التجارة، ومغازالته العابرة مع 

جونغ  كيم  الشاملية  كوريا  زعيم 

أون«. وأكدت بكني أن ترامب 

تسبب يف توتر العالقات مع 

أقرب حلفاء أمريكا يف 

؛  ملنطقة ا

كوريا 

تقارير
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عىل  واملستمرة  الصغرية  بسبب شجاراته  واليابان،  الجنوبية 

تلك  يف  األمريكية  العسكرية  القواعد  وتكاليف  التجارة 

البلدان.

واشنطن  تراجعت  فعندما  جيًدا،  بكني  مع  يتامىش  هذا 

خطوات للوراء، حاولت الصني التقدم لألمام. أصبحت بكني 

حازمة أكرث فأكرث خالل فرتة رئاسة ترامب، واستفادت ماكينة 

الربوباغندا الصينية من استجابة ترامب البائسة لوباء فريوس 

كورونا بالسخرية من الرئيس والدميقراطية األمريكية، وإثارة 

الصني  وتقديم  العاملية،  األمريكية  القيادة  حول  الشكوك 

بكونها قوة أكرث مسؤولية للعامل.

مع  حافل  بيوم  هو  جي  تاميز«  »جلوبال  محرر  يحظى 

اليومية عىل  السخرية  من  واباًل  يصب  إذ  ترامب،  رصاعات 

لديك  »ليس  قائاًل:  )حزيران(  يونيو  ما غرد يف  مثل  ترامب، 

أدىن فكرة عن كيفية السيطرة عىل وباء«. وأضاف: »إذا كانت 

تغريدة  ويف  جًدا«.  قذًرا  فسيكون  إنسانًا،  الغاضبة  أمريكا 

أخرى أعلن ببساطة أن »واشنطن باألحرى غبية«.

ورصح ليو شياو مينغ، سفري الصني للمملكة املتحدة أن 

الفائقة يف القضاء عىل الفريوس  حكومة الصني مع مهاراتها 

»عززت الثقة الدولية لهزمية الفريوس«. ويلفت التقرير إىل 

التعليقات  هذه  كانت  إذا  واضح  غري  أنه  من  بالرغم  أنه 

العديد من  العاملي، لكن  العام  الرأي  لها تأثري ملموس عىل 

الدبلوماسيني واملسؤولني الصينيني يرونها ذات تأثري مؤكد.

رؤساء  عن  للصني  بالنسبة  ترامب  يختلف  مباذا 

أمريكا السابقني؟

من وجهة نظر الصني، إن ترامب ليس صعبًا بقدر ما هو 

مختلف، فالرؤساء السابقون حاولوا الضغط عىل الصني ضمن 

قواعد النظام العاملي؛ أما ترامب فيفضل التحرك خارج ذلك 

النظام، كام جاء يف التقرير. عىل سبيل املثال، لجأ سلفه من 

الرؤساء إىل منظمة التجارة العاملية لتحدي مامرسات الصني 

 2004 عام  بني  ما  21 شكوى  برفع  املرشوعة،  غري  التجارية 

وأوائل 2017 )مع سجل نجاح قوي(.

وذكر التقرير أن إدارة ترامب التي تستخف علًنا مبنظمة 

كانت  منهام  واحدة  شكوتان،  إال  تقدم  مل  العاملية  التجارة 

استجابة عىل رد الصني للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. 

وخاصة  أخرى،  بقوى  للفوز  السابقون  الرؤساء  سعى  بينام 

يف أوروبا ورشق آسيا، مع اهتامم مشابه إلجبار الصني عىل 

أعضاء  معظم  الحالية  اإلدارة  نّفرت  القواعد،  وفق  اللعب 

االتحاد األورويب، تارة بالتهديد برسوم جمركية ضخمة وتارة 

بانتقاد الناتو، وفتح جبهات من الهجوم الشخيص عىل بعض 

انسحب  آسيا،  يف  األثناء  تلك  ويف  تأثريًا.  الغرب  قادة  أكرث 

ترامب من الرشاكة العابرة للمحيط الهادي، التي هي اتفاق 

يهدف إىل ترسيخ العالقات األمريكية مع حلفائها.
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ماذا قد يعني فوز مرشح الحزب الدميقراطي جو 

بايدن للصني؟

خارجية  سياسة  مع  رئيس  وجود  إن  املعنى،  هذا  ويف 

أمريكية أكرث »طبيعيًة« – حيث تعمل واشنطن بتقارب مع 

أصدقائها وتقف خلف املؤسسات واألعراف الدولية – ليس 

أمرًا جيًدا للصني.

بالفعل  بايدن  جو  الدميقراطي  الحزب  مرشح  تعهد  إذ 

»عندما  وقال:  الصني،  ومواجهة  لعزل  دول  ائتالف  لتكوين 

ننضم مًعا إىل الدميقراطيات الزميلة، ستزيد قوتنا أضعافًا«، 

وأضاف »ال تستطيع الصني تجاهل أكرث من نصف االقتصاد 

العاملي«. هذا ليس ترامب، بل هذه كوابيس الصني.

أيًا كان الذي سيفوز.. فلن تتغري سياسة الواليات املتحدة 

تجاه الصني

أيًا كان من سيفوز يف انتخابات نوفمرب، فليس من املحتمل 

أن تلني السياسة تجاه الصني. إذ تشكل شبه إجامع يف واشنطن 

عرب املمر السيايس باعتبار الصني تهديدا إسرتاتيجيا للواليات 

املتحدة، لكن لن يكون هناك طريقة إلعادة عقارب الساعة 

إىل العرص الذهبي للتقارب األمرييك الصبور، بحسب التقرير. 

وقال بولنغ، مدير مبادرة الشفافية البحرية اآلسيوية: »مل يبق 

»إن  وأضاف:  اليسار«،  عند  حتى  الحامم،  من  القليل  سوى 

الدميقراطي الذي سيأيت اآلن، عندما يتعلق األمر بالصني لن 

يكون أوباما الدميقراطي، فإن هذا مل يعد ممكًنا سياسيًا«.

يف  الصينية  السياسات  يف  املتخصص  يب،  ميكسن  يتوقع 

كلريمونت مكينا، أن البعض يف بكني رمبا ما زالوا يفضلون فوز 

بايدن، يف حال كانوا آملني توقف التوتر، إذ يركز الدميقراطيون 

عىل األقل يف البداية عىل أولوياتهم املحلية. وأضاف أن رمبا 

يندم الصينيني يوما عىل هذا.

وكام جاء يف التقرير أن يب أضاف: »يعتقد أنصار ترامب 

قاتلة  توجيه رضبة  قادرة عىل  املتحدة وحدها  الواليات  أن 

لتحالف  الدميقراطيون  يتوصل  أن  املحتمل  و»من  للصني«، 

يشكل جبهة موحدة أكرث ضد الصني، وإذا نجح الدميقراطيون 

املدى  عىل  بكثري  صعوبة  أكرث  موقف  يف  الصني  فستكون 

البعيد«.

تقارير

47 العدد السادس يوليو 2020



ملف الشؤون اقتصادية

عمان تستثمر في 
المبادرات اإللكترونية 

لتجاوز أزمتها االقتصادية

األسوأ منذ 80 عاما.. متى 
يبدأ التعافي من الركود 
العالمي؟

السعودية ترفع ضريبة القيمة 
.. لكن إلى متى؟

ً
المضافة مجددا



الكاتب:

عمان تستثمر 
في المبادرات 

اإللكترونية لتجاوز 
أزمتها االقتصادية

الرابط المصدر

الكاتب: روبرت موجيلنيكي 

https://bit.ly/38y1afc

بعــد أن أصــدر الســلطان »هيثــم بــن 
طــارق آل ســعيد« مرســوًما ملكًيا يف 11 
يونيــو / حزيــران بإنشــاء مركــز للدفــاع 
الســيبراني يف ســلطنة عمــان، ســلط 
تطويــر  أجنــدة  ىلع  األضــواء  ذلــك 
التكنولوجيــا العمانيــة األوســع نطاقــا.

ويف حــني أن الجميــع يذكــر الســلطان الراحــل »قابــوس بن 

ــالد،  ــة للب ــة املادي ــة التحتي ــع للبني ســعيد« بتحســينه الرسي

فــإن الســلطان الجديــد يبــدو أنــه يتهيــأ بشــكل اســرتاتيجي 

لتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة يف ُعــامن.

وميكــن أن تســاعد مبــادرات التكنولوجيــا الجديــدة يف 

معالجــة التحديــات االقتصاديــة التــي أصبحــت أكــرث إلحاحــا 

ــط يف  ــعار النف ــور أس ــا« وتده ــريوس »كورون ــيش ف ــد تف بع

ــام 2020. ــل ع أوائ

وتتخلــف عــامن عــن كثــري مــن جريانهــا الخليجيــني فيــام 

يتعلــق بقيــادة الدولــة للتطويــر التكنولوجــي، فقــد ســعت 

ــذا  ــا يف ه ــيخ مكانته ــة إىل ترس ــرى يف املنطق ــات أخ حكوم

القطــاع ضمــن اســرتاتيجياتها للتنميــة االقتصاديــة؛ مثل املدن 

ــذكاء االصطناعــي يف ديب، والعمــالت املشــفرة يف  ــة وال الذكي

أبوظبــي، وتجــارب التكنولوجيــا املاليــة يف البحريــن، والبنيــة 

التحتيــة للســيارات ذاتيــة القيــادة يف قطــر.

ــرة  ــأيت متأخ ــامر ت ــذا املض ــامن يف ه ــاركة ُع ــا أن مش ومب

ــا،  ــدروس مــن جريانه ــم ال ــا الفرصــة لتعل ــإن لديه نســبيا، ف

وينبغــي عليهــا أن تعطــي األولويــة للرقمنــة الشــاملة واألمــن 

ــة  ــة التحتي ــني للبني ــاس مت ــاء أس ــل إنش ــن أج ــيرباين م الس

ــالد. ــة للب الرقمي

الرقمنة
ميكــن لرقمنــة الخدمــات الحكوميــة أن تســاعد يف تنظيــم 

ــة. ويف  ــد أوجــه القصــور النظامي ــي وتحدي ــاق الحكوم اإلنف

ــات  ــة املعلوم ــة تقني ــت هيئ ــطس / آب 2019، خطط أغس

لرقمنــة 59 وكالــة ومؤسســة حكوميــة عامنيــة بحلــول عــام 

ــاج إىل التعجيــل. 2022، وهــو جــدول زمنــي قــد يحت

والتحليــالت  لألبحــاث  »مــودي«  مؤسســة  وخفضــت 

ــو /  ــامن يف 23 يوني ــلطنة ع ــيادي لس ــف الس ــة التصني املالي

حزيــران، مشــرية إىل تضــاؤل اآلمــال بشــأن قــدرة الســلطنة 

عــىل تعويــض خســائر عائــدات النفــط دون مراكمــة ديــون 

ــة. ــا املالي ــآكل احتياطياته ــا أو ت ــن تحمله ال ميك

وتتوقــع وكالــة التصنيــف املرموقــة أن تســجل عــامن 

ــع  ــة، كــام تتوق ــة املقبل عجــزًا مــن رقمــني يف األعــوام القليل

أن يرتفــع الديــن الحكومــي إىل 89٪ مــن الناتــج املحــيل 

اإلجــاميل يف عــام 2021، ارتفاًعــا مــن 59٪ يف عــام 2019.

وتعــد الرقمنــة خطــوة مهمــة للحكومــة العامنيــة لتوضيح 

أوجــه الخلــل والقصــور يف إنفاقهــا، خاصــة مــع دمــج 

الحكومــة للــرشكات اململوكــة للدولــة يف كيانــات أكــرب ضمــن 

ــام. ــاع الع ــاءة القط ــني كف ــا لتحس جهوده
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وقامت هيئة االستثامر العامنية التي تم إنشاؤها حديثًا 

بدمج 3 استثامرات يف مجال مصايد األسامك يف كيان جديد 

 / يونيو   23 يف  عامن  يف  األسامك  مصائد  تنمية  رشكة  هو 

حزيران.

للدولة  اململوكة  القطاعية األخرى  وقامت تكتالت عامن 

الكفاءة  لزيادة  جديدة  رقمية  وتطبيقات  منصات  بطرح 

وتحسني تجربة العمالء.

أطلقت »مجموعة أسياد« للخدمات اللوجستية املتكاملة 

يف  للمساعدة  أبريل/نيسان  يف  لوجستية  منصة  البالد،  يف 

رقمنة القطاع، باإلضافة إىل مبادرة »توصيل« الوطنية القامئة 

عىل استخدام الخدمات السحابية، واملصممة لدعم الرشكات 

الناشئة واملشاريع الصغرية واملتوسطة.

ويأمل املسؤولون العامنيون أن تؤدي التحوالت الرقمية 

عمل  فرص  وتوليد  للمواطنني  أفضل  خدمات  تقديم  إىل 

جديدة.

عىل  العامنية  واالتصاالت  التكنولوجيا  وزارة  وترشف 

 ،»e.oman« باسم  املعروفة  العامنية،  الرقمية  االسرتاتيجية 

كفاءة  »أكرث  الحكومية  الخدمات  جعل  إىل  تهدف  والتي 

للمواطنني  اإلنرتنت  عرب  الخدمات  جميع  وتقديم  وأمْتتة، 

والرشكات واملوظفني والوكاالت الحكومية األخرى«.

االقتصادية  للتداعيات  واملغرتبني  العامنيني  مواجهة  ومع 

تشتد  النفط،  أسعار  وانهيار  »كورونا«  لجائحة  واالجتامعية 

الحاجة إىل خدمات حكومية رقمية سلسة وفعالة.

للبالد  الرقمية  االسرتاتيجية  تفتح  أن  املسؤولون  ويتوقع 

تكنولوجيا  قطاع  يف  للمواطنني  العمل  فرص  من  اآلالف 

املعلومات، وسيتم الرتحيب بالوظائف ذات املهارات العالية 

تبلغ  حيث  متنامية،  عالية  بطالة  معدالت  ذات  دولة  يف 

معدالت التوظيف يف صفوف الشباب قرابة 49%.

الحامية السيربانية

أمنية  مبخاطر  مصحوبا  يأيت  الرقمنة  إىل  االتجاه  ولكن 

خاصة، خاصة مع احتدام الرصاع داخل الفضاء اإللكرتوين يف 

منطقة الخليج.

ويف هذا السياق، قالت هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات 

إنها واجهت 34 ألف هجوم إلكرتوين يف شهر أبريل/ نيسان 

الهجامت  فقد وصلت حوادث  ُعامن،  أما يف  املايض وحده، 

الخبيثة املُبلغ عنها من قبل مستخدمي الهواتف املحمولة إىل 

ما يقرب من 15 ألف حادثة يف الفرتة من يناير/ كانون الثاين 

إىل يونيو/ حزيران.

بروتوكوالت  واملقيمني  املواطنني  بيانات  حامية  تتطلب 

الخبيثة  الرقمية  للجهات  السيرباين، حيث ميكن  لألمن  قوية 

التحتية  البنية  تعطل  أن  املقصودة  غري  التقنية  املشاكل  أو 

ومرافق  املياه  تحلية  محطات  فيه  تعترب  وقت  يف  الحيوية، 

ورفاهية  لسالمة  أساسية  الكهربائية  والشبكات  الطاقة 

املواطنني العامنيني واملقيمني األجانب.

تجارية،  رضورة  أيًضا  السيربانية  الدفاعات  تقوية  وتعد 

يف  النظر  يجري  التي  الدولة  أصول  تقييم  سيعتمد  حيث 

مواجهة مخاطر  قدرتها عىل  متزايد عىل  بشكل  خصخصتها 

األمن السيرباين.

وقد جمعت الحكومة العامنية مليار دوالر من خالل بيع 

الكهرباء إىل رشكة  لنقل  نسبتها %49 يف رشكة عامن  حصة 

شبكة الكهرباء الحكومية الصينية يف أواخر عام 2019.

ويعد بيع أصول الدولة أحد املكونات املهمة يف اسرتاتيجية 

عامن لسد العجز املتوقع يف امليزانية خالل السنوات القادمة، 

يف  لالستثامر  تسعى  التي  األجنبية  الرشكات  ستقوم  لذلك، 

توافر  مع  املحتملة  السيرباين  األمن  مخاطر  مبوازنة  ُعامن 

أنظمة الدعم الحكومية.

االستثامرات

نظرًا ألن الحكومات ال تتواءم دامئًا مع احتياجات السوق، 

فإن رجال األعامل والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص يلعبون 

دوًرا حيويًا يف تطوير البنية التحتية الرقمية يف عامن.

تحتوي منطقة »واحة املعرفة-مسقط« الحرة املتمحورة 

حول التكنولوجيا، والتي تم إنشاؤها يف عام 2003، عىل 190 

رشكة محلية ودولية، وهي حاليًا موقع ملرشوع تجريبي للمدن 

مع  بالتنسيق  واالتصاالت  التكنولوجيا  وزارة  أطلقته  الذكية 
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»بهوان  »سيسكو« ورشكة  للدولة ورشكة  اململوكة  الكيانات 

لتقنية املعلومات«.

عامن  صندوق  عىل  العامنية  االستثامر  هيئة  وترشف 

مليون دوالر  بقيمة 200  استثامرية  أداة  للتكنولوجيا، وهو 

تركز جغرافيًا عىل عامن والرشق األوسط، وخصص الصندوق 

رشكات  يف  لالستثامر  دوالر  مليون   2.6 آذار   / مــارس  يف 

التكنولوجيا العامنية التي تعزز االبتكار.

ورغم ذلك، ال تزال ُعامن تحتاج إىل إقامة رشاكات أجنبية 

املوارد  وتطوير  الرقمية  التحتية  البنية  مبادرات  لتعزيز 

البرشية املرتبطة بها.

وقد وقعت وزارة اإلعالم واالتصاالت يف 14 يونيو/حزيران 

مذكرة تعاون مع رشكة »سيسكو« الدولية املحدودة لتطوير 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السلطنة.

ــوزارة  ال وقعت  مايو/أيار،  شهر  من  سابق  وقت  ويف 

اتفاقية مامثلة مع رشكة »هواوي« الصينية لتطوير مجتمع 

السلطنة الرقمي ودعم النمو يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

ودورات  عمل  ورش  ــواوي«  و«ه »سيسكو«  وستجري 

إطار  يف  عامن،  يف  القدرات  لبناء  أخرى  ومتارين  تدريبية 

اتفاقياتهم األخرية، ويعد هذا النهج شائعا عرب أسواق الخليج.

صندوق  مع  رشاكة  »فيسبوك«  أقامت  اإلمــارات،  ففي 

»خليفة« لتطوير املشاريع إلطالق برنامج لتدريب يستهدف 

1300 سيدة أعامل، يف حني أسست »مايكروسوفت« برنامج 

تدريب لإلماراتيني يركز عىل التكنولوجيا.

مؤمتر  الستضافة  »قابوس«،  السلطان  جامعة  وتخطط 

دويل حول الكيفية التي ميكن بها التحول االقتصادي والرقمي 

الذي كان مقرراً  املؤمتر،  لكن  تحقيق »رؤية عامن 2040«، 

يف األصل يف أكتوبر / ترشين األول املقبل، تم تأجيله بسبب 

مخاوف تتعلق بالصحة العامة.

الرقمية  اللبنات  املبادرات،  من  األنواع  هذه  تضع  وقد 

من  العديد  هناك  لكن  الناشئ،  »هيثم«  السلطان  إلرث 

التحديات التي ال تزال تنتظره.

وأثبتت النامذج االقتصادية عدم قدرتها عىل التعامل مع 

حاالت عدم اليقني واإلغالق العاملي غري املسبوق حاليا، ولكن 

بالرغم من اختالف املقاييس، كانت التوقعات األخرية تخرج 

بنفس النتائج، االقتصاد يتجه إىل أسفل.
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خــــــســــــارة 

تبلغ  تراكمية  اقتصادية 

جراء  دوالر  تريليون   12.5

 ،2020/2021 يف  »كوفيد19-« 

اإلنتاج  يف   4.9% بنسبة  انخفاض  مع 

بنسبة 5.4%  وانتعاش  العام،  هذا  العاملي 

يف عام 2021.

مستوى  أن  أيضا  الدويل  النقد  صندوق  ويفرتض 

االنتعاش املتوقع ال يزال غري مؤكد إىل حد كبري، وأن املوجة 

الثانية املحتملة من اإلصابات العاملية يف عام 2021 قد تؤدي 

إىل انخفاض إضايف بنسبة %2.5 يف النمو االقتصادي يف ذلك 

العام.

ومع هذه األرقام، يعد صندوق النقد الدويل أحد جهات 

الدويل انكامشا  البنك  التوقعات األكرث تفاؤال؛ يف حني توقع 

توقعت  فيام   ،2020 عام  يف   5.2% بنسبة  عامليا  اقتصاديا 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية انخفاضا أكرب بنسبة 6%.

نسبة  أن  خاصة  مؤسسات  تــرى  ــك،  ذل غضون  ويف 

االنكامش االقتصادي ستصل إىل %12 هذا العام، وهو أسوأ 

السيناريوهات.

األسوأ منذ 80 
عاما.. متى 

يبدأ التعافي 
من الركود 

العالمي؟

الرابط

المصدر

https://bit.ly/3g4MTZP

تالشت آفاق التعايف االقتصادي العاملي الرسيع من جائحة 
»كوفيد19-« رسميا، مع توقع جميع املؤسسات املالية الدولية 
الكرى ورشكات التنبؤ الخاصة اآلن بوجود خسائر تراكمية ضخمة 

وآثار طويلة األمد تحر العامل للركود األكر منذ 80 عاما.
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املتزامن يف  التباطؤ  بطبيعة  ترتبط  كبرية  مخاطر  وتوجد 

%95 من االقتصاد العاملي، مع عدم وجود دولة رئيسية أو 

السحب«  »قاطرة  بدور  للقيام  مؤهلة  الدول  من  مجموعة 

لتتبعها باقي الدول عىل طول الطريق.

وتعد الصني االقتصاد الرئييس الوحيد الذي ال يزال لديه 

فرصة لنمو إيجايب قليال هذا العام بنحو %1. وبالرغم من أن 

التفيش األخري  أال يخرج  فإنها تفرتض  الزيادة ضعيفة،  هذه 

للفريوس يف بكني عن السيطرة لينترش عىل نطاق واسع.

وحتى إذا متت السيطرة عىل الوباء يف األشهر املقبلة، فإن 

االنتعاش العاملي سيظل بطيئا وغري متساو؛ نظرا ألن الدول 

تخرج من اإلغالق برسعات متفاوتة.

وسوف ميثل الحذر من قبل املستهلكني والرشكات صداعا 

املسبوقة  غري  الرسعة  إىل  بالنظر  خاصة  العمل،  أسواق  يف 

لالنحدار االقتصادي وما ينتج عنه من فقدان الوظائف.

الطلب  كبح  يف  االحرتازية  املدخرات  ارتفاع  وسيستمر 

إزاء  بالقلق  تشعر  املعزولة  األرس  تزال  ال  حيث  العاملي، 

دخولها.

واملعدات، عىل  املصانع  الحذر عىل  اإلنفاق  كام سيؤدي 

وجه الخصوص، إىل تعطيل سالسل التوريد العاملية، ما يعني 

تباطؤ اإلنتاج والنمو االقتصادي كذلك.

لفرتة  منخفضة  االقرتاض  تكاليف  تظل  أن  املرجح  ومن 

املايل  القمع  يف  تشارك  املركزية  البنوك  وأن  خاصة  طويلة، 

للسيطرة عىل تكاليف خدمة الدين العام.

مسار  عىل  فقط  العاملي  الركود  ومدة  عمق  يعتمد  وال 

الفريوس وحاالت اإلغالق، ولكن عىل استمرار تدابري التحفيز 

الحكومية لعالج انهيار اإليرادات.

وال تزال إجراءات التحفيز هذه متأخرة يف األسواق الناشئة 

التي تعتمد بشكل كبري عىل التمويل األجنبي. وتبدو األسواق 

املالية »منفصلة« عن االقتصاد الحقيقي، وقد حذر صندوق 

إىل  تؤدي  أن  ميكن  املفرطة  املخاطرة  أن  من  الدويل  النقد 

»توقف مفاجئ« يف تدفقات رأس املال إىل األسواق الناشئة.

ويف الوقت نفسه، تتوقع منظمة التجارة العاملية انخفاض 

العام بنسبة %13 إىل %32، مام يؤثر  العاملية هذا  التجارة 

بشدة عىل البلدان التي تعتمد عىل الصادرات.
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تقر دول الخليج بصعوبة استدامة النظام الريعي، حيث 

يستمر التأثري املزدوج النخفاض أسعار النفط وتفيش فريوس 

كورونا يف إرهاق اقتصاداتها.

واتخذت السعودية خطوات ملعالجة عدم استدامة هذا 

أن  تدابري تقشف صارمة. ورغم  النموذج من خالل تطبيق 

التدابري  نطاق  فإن  قبل،  تقشف من  تدابري  اململكة فرضت 

التي تم إعالنها يف 1 يوليو/متوز يشري إىل وعي أعمق بالوضع 

االقتصادي املرتدي الذي ينبغي عىل دول الخليج أن تواجهه.

اإلجراءات  من  عددا  السعودية  نفذت   ،2016 عام  ويف 

ذلك  وشمل  النفط.  أسعار  انخفاض  تأثري  ملكافحة  الصارمة 

إلغاء الدعم الذي تم تطبيقه عىل الوقود واملرافق املختلفة 

العام،  القطاع  املاء والكهرباء والسكن، وخفض رواتب  مثل 

عن طريق إلغاء البدالت واملزايا واملكافآت، وخفض النفقات 

الرأساملية.

ويدعم برنامج »حساب املواطن« العائالت متوسطة و

مبثابة  ليكون   2017 عام  يف  تقدميه  وتم  الدخل،  منخفضة 

دعم مبارش لتكلفة املرافق، التي زادت أسعارها مع انخفاض 

أسعار النفط.

وتم عكس بعض التدابري مع انتعاش أسعار النفط، وتم 

املخصصات  تخفيضات  عن  العام  القطاع  موظفي  تعويض 

بأثر رجعي.

مواجهة  يف  املواطنني  دعم  أيضا  جرى  الحق،  وقت  ويف 

من   ،2018 عام   5% بنسبة  املضافة  القيمة  رضيبة  فرض 

خالل بدل غالء املعيشة الذي تم إضافته إىل رواتب موظفي 

الحكومة.

ومطلع مايو/أيار، حذر وزير املالية »محمد الجدعان« من 

تدابري تقشف صارمة ومؤملة، وأشار إىل أن جميع الخيارات 

مفتوحة للتعامل مع األزمة.

وتحرص السعودية عىل إنعاش القطاع الخاص؛ ألنه يشكل 

السبب،  ولهذا  االقتصادي.  للتنويع  األساسية  األهداف  أحد 

المصدرالرابط

كتب: إيمان الحسين

https://bit.ly/327qIyr

السعودية ترفع ضريبة القيمة 
.. لكن إلى 

ً
المضافة مجددا
متى؟

اعتمدت اململكة العربية السعودية تدابري تقشف صارمة ملكافحة التأثري املزدوج النخفاض أسعار 
النفط وأزمة فريوسات التاجية. عىل عكس التدابري السابقة التي تم رفعها عندما تعافت أسعار النفط ، 

من املرجح أن تظل زيادة رضيبة القيمة املضافة يف 1 يوليو )من 5 ٪ إىل 15 ٪( يف مكانها ، ما قد ميثل تحديات 
لألرس ذات الدخل املنخفض والرشكات وخطط إحياء السياحة املحلية .
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القيمة  رضيبة  زيادة  أن  السعوديني  االقتصاديني  أحد  اعترب 

املضافة أمر »غري مرجح عىل اإلطالق«، قائال إنها »ستؤثر سلبا 

عىل القطاع الخاص، الذي لن يتطور بوجود رضائب إضافية«.

سياسات صارمة

لكن بعد بضعة أيام، أعلن »الجدعان« عن زيادة رضيبة 

بدل  وإلغاء   ،15% إىل  أضعاف   3 مبقدار  املضافة  القيمة 

املعيشة الذي تم تقدميه عام 2018.

املوظفني.  رواتــب  تقييم  إلعــادة  لجنة  تشكيل  تم  كام 

األموال  إن  »الجدعان«  قال  »بلومربج«،  مع  مقابلة  وخالل 

تقديم  إىل  إضافة  الصحي،  القطاع  دعم  إىل  تحويلها  سيتم 

املساعدة للرشكات.

إضافة إىل ذلك، ترضر برنامج »حساب املواطن« باألزمة؛ 

ألنه مرتبط بشكل مبارش بسعر الطاقة. لكن النمط املتكرر 

للرتاجع عن إجراءات التقشف 

مع تعايف أسعار النفط جعلت 

تكرار  بشأن  متفائلني  السكان 

الدورة ذاتها مجددا.

التكهنات  هذه  مثل  وعزز 

نطاق  عىل  تداوله  تم  مقال 

التواصل  وســائــل  عــرب  ــع  واس

التلفزيون  وقنوات  االجتامعي 

باعتبارها  اململكة  عن  تحدث 

الفائز يف حرب أسعار النفط مع روسيا.

املضافة،  القيمة  رضيبة  زيادة  إلعالن  السابق  اليوم  ويف 

»أمني  السعودية  »أرامكو«  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  قال 

نارص« إنه يتوقع انتعاشا للطلب عىل النفط يف وقت الحق 

من هذا العام، مشريا إىل أن »األسوأ قد ذهب«.

الطريقة  بنفس  االقتصاد  يتعاىف  أن  يُتوقع  ال  ذلك،  ومع 

زيادة  أن  إىل  »الجدعان«  وأشار  قبل.  من  عليها  كان  التي 

ألن  هي؛  كام  تظل  أن  املرجح  من  املضافة  القيمة  رضيبة 

فوائد فرضها عىل االقتصاد لن تظهر قبل عامني أو 3 أعوام.

الرسمية من  الدعوات غري  العديد من  توجد  ومع ذلك، 

الوزارات لتأجيل القرار، وانخرض فيها عدد من كتاب األعمدة 

السعوديني.

عالوة عىل ذلك، عندما تم إدخال رضيبة القيمة املضافة 

الرشكات  بعض  وجدت   ،2018 عام  مرة  ألول   5% بنسبة 

عن  نيابة  الرضيبة  تحمل  وقررت  إعالنية،  فرصة  األمر  يف 

املستهلكني لفرتة محدودة، لكن يف هذه املرة من غري املحتمل 

أن تتحمل الرشكات عبء الـ%15 كام فعلت يف السابق.

جهود اإلنقاذ

رشكات  يف  أسهام  السعودية  اشرتت  نفسه،  الوقت  ويف 

صندوق  العام،  االستثامر  صندوق  عرب  الخارج  يف  مختلفة 

الرثوة السيادية يف اململكة؛ ما يشري إىل أنها تبحث عن طرق 

ليس فقط للتعايف، لكن أيضا لالستفادة من التباطؤ العاملي.

لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه االستثامرات سيكون 

كام  ال.  أم  إيجابية  عوائد  لها 

عىل  مــرصة  الــدولــة  أن  يبدو 

ببعض  الخاص  القطاع  تزويد 

األزمات  آالم  لتخفيف  الدعم 

الحالية. وأعلنت السلطات عن 

اندالع  مع  الحوافز  من  حزمة 

أزمة كورونا.

بالتزامن مع ذلك، تم إنشاء 

بقيمة  السياحة  صندوق لدعم 

الطويلة،  الصحي  الحجر  أشهر  ولتعويض  دوالر.  مليارات   4

بالسياح  للرتحيب  محلية  سياحية  وجهات   10 تجهيز  سيتم 

خالل أشهر الصيف.

ويف جزء من خطتها لتنويع االقتصاد، تعمل اململكة عىل 

تطوير الوجهات السياحية الداخلية، وتشجيع املواطنني عىل 

إنفاق املزيد عىل الرتفيه يف الداخل.

إضافية  رضائب  لتضمني  أيضا  فرصة  هذه  تكون  وقد 

إلزامية  رسوم  وهي  املوسم«،  بـ«رضيبة  يسمى  ملا  مامثلة 

 ،5% قيمتها  الرياض  فنادق  يف  الخروج  تسجيل  عند  تُدفع 

تدفع بجانب رضيبة القيمة املضافة.

تحرص السعودية ىلع 
إنعاش القطاع الخاص من 

أجل التنويع االقتصادي
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الرتفيهية  املناسبات  ينتقدون  الكثريون  وقبل األزمة، كان 

للهيئة  املوسيقية واملهرجانات. ووفقا  الحفالت  املحلية مثل 

العامة لإلحصاء، كان اإلنفاق عىل »الرتفيه والثقافة« يف عام 

لألرس  الشهر  يف  دوالرا   45 إىل  منخفضا، حيث وصل   2018

دوالرا  و189  للمتوسطة،  دوالرا  و68  الدخل،  منخفضة 

للعائالت ذات الدخل املرتفع.

ومبجرد استئناف السفر الدويل، فإن زيادة رضيبة القيمة 

غري  وضع  يف  اململكة  ستضع  الجديدة  والرضائب  املضافة 

مؤات.

وبعد التعديل املايل الجديد، ستتخىل العديد من العائالت 

عن األموال التي تنفقها عىل الرتفيه والتسلية.

شعبية  األكرث  الوجهات  بني  من  والبحرين  ديب  وتعد 

تتوفر  حيث  للسعوديني؛  القصرية  األسبوع  نهاية  لرحالت 

فرص كثرية للرتفيه، مع رضيبة قيمة مضافة أقل بكثري.

تكاليف  تقييم  إعادة  إىل  حاجة  هناك  تكون  قد  لذلك، 

املضافة؛  القيمة  رضيبة  زيادة  بعد  خاصة  الرتفيه،  خيارات 

لضامن مشاركة أوسع وإدراج رشائح مختلفة من املجتمع.

الرضائب ليست الحل

نصف  الرواتب  تشكل  الريعية،  الدولة  نظام  وبسبب 

رضيبة  فرض  مناقشة  متت  لذلك،  ونتيجة  الدولة.  ميزانية 

تصاعدية عىل الدخل، كبديل مناسب لتجنيب ذوي الدخول 

املنخفضة تأثريات زيادة رضيبة القيمة املضافة.

من  قطاعا  أن  الدخل  رضيبة  لفرض  الدعوات  وتظهر 

املجتمع يزداد وعيا بالفجوة املالية بني السكان، التي تتفاقم 

اآلن بسبب التعديالت املالية الجديدة.

واملحللني  االقتصاديني  من  قليل  عدد  سوى  يدافع  ومل 

السعوديني عن الزيادات يف رضيبة القيمة املضافة.

زيادة  من  واحد  يوم  قبل  مقابلة  ويف  املثال،  سبيل  عىل 

رضيبة القيمة املضافة، قال أحد االقتصاديني السعوديني إنه 

اململكة  يف  الحياة  الجديدة  الرضيبة  تجعل  أن  املرجح  من 

صعبة عىل العاملة املهاجرة؛ األمر الذي سيرسع من رحيلها، 

ويزيد من الوظائف الشاغرة يف سوق العمل للمواطنني.

وقال اقتصاديون آخرون إن زيادة رضيبة القيمة املضافة 

من املرجح أن تساعد املواطنني السعوديني، »الذين هم من 

أعىل املنفقني يف الرشق األوسط«، عىل إنفاق أموال أقل عىل 

»املشرتيات غري الرضورية« وإعادة تقييم عادات إنفاقهم.

وسائل  إىل  السعوديني  من  العديد  لجأ  ذلك،  غضون  يف 

واتساع  الطبقية  االختالفات  ملناقشة  االجتامعي  التواصل 

الفجوات املالية؛ ما فتح الباب أمام نقاش أوسع حول التدابري 

البديلة التي قد تكون أقل رضرا عىل السكان.
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تخيّل أنك انضممت إىل مكاملة مؤمتر عرب الفيديو، وكنت 

أحد املشاركني التسعة يف االجتامع. لكن بعد ميض حوايل 10 

وأدركت جهلك  يتشتت  بدأ عقلك  املكاملة،  بدء  دقائق من 

مبواصلة  تتظاهر  أنك  إال  شخص.  آخر  ذكرها  التي  بالنقطة 

االستامع وتتحقق من بريدك الوارد يف الوقت نفسه. ويف نهاية 

االجتامع، تكون قد تلّقيت بعض رسائل الربيد اإللكرتوين التي 

تظن أنها إضاعة للوقت أيضاً. قد يبدو هذا السيناريو مألوفاً 

للغاية بالنسبة للعديد منا.

اشرتك رقمياً اليوم ونحن نضمن لك تحقيق الفائدة، وإن 

مل تحقق االستفادة املرجوة من اشرتاكك، ميكن إلغاؤه يف أي 

وقت واستعادة املبلغ للمدة املتبقية من االشرتاك.

للقادة  تتيح  التي  املفيدة  النصائح  من  العديد  ويوجد 

من  الرغم  وعىل  أكرب.  بفاعلية  افرتاضية  اجتامعات  إدارة 

أهمية تلك النصائح، غالباً ما يجري تجاهل دور املستمعني 

يف ضامن نجاح االجتامعات.

عام  رينغلامن  ماكس  الفرنيس  املعامري  املهندس  وضع 

1913 فرضية رشح فيها سبب فشل االجتامعات االفرتاضية 

األفراد  رينغلامن من مجموعة من  األحيان. طلب  يف بعض 

شد حبل؛ ثم طلب من األفراد شّد الحبل نفسه بشكل فردي. 

فردي،  بشكل  الحبل  بشّد  األفــراد  قام  عندما  أنه  والحظ 

فريقهم.  مع  بذلوه  الذي  الجهد  من  أكرث  كبرياً  جهداً  بذلوا 

وأُطلق عىل هذه االختبار اسم »تأثري ريغلامن«. فكلام كانت 

املجموعة أكرب، قّل شعور األفراد باملسؤولية لضامن تحقيق 

نجاح  لضامن  أهميتهم  مدى  األفراد  يُدرك  مل  وإذا  النجاح. 

كيف تحافظ على 
تركيزك خالل اجتماعات 

https://bit.ly/3fbgmBrمنصة »زووم«؟

المصدر

الرابط

57

استشارات إدارية

العدد السادس يوليو 2020



مهمة ما، فمن السهل عليهم أن يفقدوا تركيزهم أو أن يبذلوا 

جهداً أقل. ولن يلحظ أحد تشتت انتباههم عىل أي حال.

االفرتاضية،  االجتامعات  يف  »رينغلامن«  تأثري  ويتعاظم 

ال  فعندما  الفيديو.  مؤمترات  عرب  املكاملات  خالل  وخاصة 

قد  ما،  اجتامع  نجاح  يف  للمساعدة  يؤهلك  وضع  يف  تكون 

تشعر أنك أقل حامساً لإلصغاء واملشاركة. وكلام شعرت أنك 

غري مفيد يف االجتامع، ازداد تشتّت فكرك، وقلّت مساهامتك 

فيه؛ وكلام قلّت مساهامتك، فشل االجتامع يف تحقيق غايته.

سيئة  نتائج  عن  الفكر  تشتت  يُسفر  قد  الحظ،  لسوء 

ويجعل تجربة حضور االجتامع غري مرضية بالنسبة لك أيضاً 

عام  النفس  علامء  أجراها  دراسة  أظهرت  وقد  كمستمع. 

2010 يف جامعة هارفارد أن تشتت الفكر عن الوقت الحارض 

يزيد من شعور األفراد بعدم الرضا. وعىل الرغم من أنه من 

يتشتّت فكرك خالل االجتامعات، تكون  أن  السهل واملغري 

نتيجة االجتامع يف النهاية غري مرضية.

كيف ميكنك تقليل تأثري رينغلامن وأن تُحّقق الفائدة من 

يتعلّق  ال  سواء؟  حّد  عىل  وتُفيدها  االفرتاضية  االجتامعات 

األمر بزيادة املشاركة أو اإلرصار عىل فكرة ما، بل ينطوي رس 

املشاركة الفاعلة عىل اإلصغاء بعمق وتركيز. ومن الرضوري 

يف السياق االفرتايض اتباع نهج اإلصغاء الفاعل والقائم عىل 

املشاركة واملفيد. وفيام ييل خمس اسرتاتيجيات متّكنك من 

اإلصغاء إىل اآلخرين بشكل أكرث فاعلية يف اجتامعك االفرتايض 

املُقبل:

1.حّدد قيمتك مسبقاً

تحديد  يف  االجتامع  يبدأ  أن  قبل  لحظات  بضع  اغتنم 

هدف االجتامع وتحديد قيمتك. ما هي أهم املعلومات التي 

لإلجابة  مستعداً  كن  مساهمتك؟  تنطوي  عالم  يديك؟  بني 

عن هذه األسئلة. إذا مل يكن لديك دور حاسم تؤديه ولست 

بحاجة إىل تقديم أي معلومات، فحّدد بعض األهداف التي 

تنوي تحقيقها من خالل املكاملة، فقد يساعدك تحديد ذلك 

قدرتك عىل  وتعزيز  يقال  ملا  أكرب  بعناية  اإلصغاء  يف  مسبقاً 

اإلصغاء يف االجتامعات املستقبلية.

2. أدرك ما فاتك من معلومات

نظرهم  وجهات  إبداء  إىل  أحياناً  املشاركون  يسارع  قد 

دون اإلصغاء إىل ما قاله زمالؤهم أو دون وعي حتى. رداً عىل 

ذلك، قد يكّرر زمالؤهم نقاطاً سابقة أو يعيدوا صياغتها خوفاً 
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من أن يكون املستمعون أساؤوا فهمهم أو فشلوا يف اإلصغاء 

إليهم، وهو ما يبطئ االجتامع ويقود إىل محادثة غري مرتابطة 

االجتامعات  يف  املشكلة  هذه  تتعاظم  وقد  لآلمال.  ومخيّبة 

االفرتاضية، خاصة عندما يتحدث األفراد مع بعضهم البعض. 

أو  سمعته  ما  كّرر  مفيداً،  الفاعل  اإلصغاء  يكون  قد  لذلك، 

أن تطرح موضوعاً  قبل  عليها  الرتكيز  تود  التي  النقطة  كرر 

جديداً، واسأل املتحدث عام إذا كنت قد لّخصت وجهة نظره 

عىل نحو صحيح، فذلك يعزز املحادثة ويزيد من احتامل أن 

يُصغي اآلخرون إىل ما تود قوله. باختصار، أصغِ يُصغى إليك.

3. ضع النقاط عىل الحروف

إن إدارة اجتامع افرتايض هي مهمة صعبة جداً، إذ غالباً 

الصعب  ومن  مرتابطة،  غري  تعليقات  املشاركون  يقدم  ما 

عىل القائد متابعة سري املحادثة بسالسة. إال أن قدرتك عىل 

املشاركني  مساهامت  إىل  بعناية  أصغ  جداً،  مفيدة  اإلصغاء 

إثراء  يف  للمساعدة  سمعته  ما  عىل  الرد  كيفية  يف  فكر  ثم 

عدة  من  سمعت  أنك  لنقل  املثال،  سبيل  عىل  املحادثة. 

باإلحباط.  يشعر  العميل  أن  االجتامع  مدار  عىل  مشاركني 

يذكرون  زماليئ  من  العديد  سمعت  »لقد  تقول:  أن  ميكنك 

لديكم  كان  إذا  عام  أتساءل  باإلحباط.  يشعر  العميل  أن 

العمالء  شعور  سبب  حول  أفكار  أي 

أي  تقدم  مل  أنك  الحظ  باإلحباط؟« 

معلومات جديدة بالفعل، لكن ميكنك 

من خالل اإلصغاء أوالً وربط األحداث 

يف  اآلخرين  املشاركني  مساعدة  ثانياً 

املحادثة  وتوجيه  األكرب  الصورة  فهم 

اإلصغاء  ويتجىل  مثمر.  اتجاه  يف 

التحدث والتفكري فيام  الفاعل يف 

سمعته.

ــزك  ــي ــرك ت أعــــد   .4

وانتباهك

يتشتّت  أن  الطبيعي  من 

عىل  املكاملة  أثناء  عقلك 

قصارى  بذلك  من  الرغم 

جهدك لإلصغاء. وقد يحدث ذلك مع أفضل املستمعني حتى. 

حاول أن تدّون األفكار التي تسبب لك تشتت الفكر بدقة 

التأمل.  املكاملة وكأنك متارس  انتباهك عىل  وأن تعيد تركيز 

بجانبك،  األوراق  من  حزمة  تضع  أن  الجيد  من  يكون  وقد 

فتدوين األفكار التي تُشتّت فكرك يُتيح لك العودة إىل تلك 

كتابة  أيضاً  ميكنك  االجتامع.  انتهاء  بعد  أي  الحقاً،  األفكار 

أي أفكار تُسبّب لك تشتّت الفكر قبل بدء االجتامع، فذلك 

يساعدك يف أن تكون أكرث حضوراً واستعداداً لإلصغاء.

5. ال تخَش طرح األسئلة

ميكن أن يتشتّت فكرك وتُعيد الرتكيز عىل االجتامع بعد 

يف  انتقل  الحديث  ألن  ضائعاً  نفسك  فتجد  عدة،  لحظات 

مسار جديد وفاتتك عملية االنتقال. امنح نفسك بضع دقائق 

سؤال  تخَش طرح  وال  الصحيح،  املحادثة  مسار  إىل  للعودة 

يوّضح لك مسألة ما. ميكنك أن تقول: »أعتذر، لقد فقدت 

مسار املحادثة للحظة؛ هل ميكن ألحد ما أن يساعدين يف فهم 

سبب تركيزنا عىل هذه القضية اآلن«. ومن املحتمل أن يكون 

طرح ذلك السؤال مفيداً للمشاركني اآلخرين يف املكاملة أيضاً، 

إذ من املحتمل أال تكون أنت وحدك من يشعر باالرتباك.

بها  متر  التي  ــات  األوق أحلك  يف  اليوم  نعمل  جميعنا 

ــرتايض،  االف العامل  عزلة  ويف  الرشكات. 

غالباً ما نحتاج إىل أحد يُصغي إلينا لئاّل 

يف  دليلنا  هو  واإلصغاء  الطريق.  نضّل 

هذا املسعى. ومن املفارقات أن إحدى 

أفضل الطرق لتوصل صوتك إىل اآلخرين 

فاإلصغاء  جيداً.  مستمعاً  تكون  أن  هي 

يزيد  املحادثة  يف  واملركّز  الفاعل 

الجلوس  يف  اآلخرين  رغبة  من 

واإلصغاء إليك. واألهم من ذلك، 

واملركّز  الفاعل  اإلصغاء  يُعترب 

يوفر  فهو  لزمالئك،  مثينة  هدية 

أصبح  وقت  خالل  مفيداً  تواصالً 

إليه  يحتاج  ما  أكرث  اإلصغاء  فيه 

األفراد.
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اشرتك رقمياً اليوم ونحن نضمن لك تحقيق الفائدة، وإن 

مل تحقق االستفادة املرجوة من اشرتاكك، ميكن إلغاؤه يف أي 

وقت واستعادة املبلغ للمدة املتبقية من االشرتاك.

تحركت الجامعات برسعة للمساعدة يف استمرارية التعلم 

إىل  نظراً  بُعد«  عن  الطارئ  »التدريس  خالل  من  األكادميي 

ويف  الجامعي.  الحرم  داخل  التعلم  توفري  عىل  قدرتها  عدم 

الوقت

 الحايل تركز الجامعات )بإنصاف( عىل ضامن استمرارية 

الحاالت  كثري من  يعني يف  للطالب، وهذا  األكادميي  التعلم 

االعتامد عىل برمجيات تعليمية جاهزة عرب اإلنرتنت خاصة 

مبؤسسات أخرى رائدة وموثوقة واالستعانة بها يف مناهجها 

الدراسية، حيث ميكن للكليات الرجوع إىل املجموعة الواسعة 

من موارد التدريس عن بُعد التي أتاحتها الجامعات الرائدة 

لمـــاذا تحتـــاج مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي إلـــى خطـــة طويلـــة األجـــل 

للتعلـــم االفتراضـــي؟

https://bit.ly/2ZbH8nF

المصدر

الرابط

التأثري الصاعق ألزمة »كوفيد19-« عىل نُظم التعليم حول العامل ال يشبه أي يشء 
رأيناه يف فرتة ما بعد الحرب. فقد تأثر أكرث من 1.6 مليار طالب، وهو ما ميثل أكرث 
من %91 من جميع الطالب يف العامل. ولذلك كا هو متوقع، ازداد الطلب عىل 
املاضية، سّجل 10.3 مليون  يوماً  الثالثني  اإلنرتنت بشكل هائل. ففي  التعلم عر 
شخص يف الدورات التدريبية التي يقدمها موقع كورسريا، وهي زيادة بنسبة 644% 

عن الفرتة نفسها يف العام املايض.

كتب: جميس ديفاني وجدعون شمشون 
وماثيوراسكوف وجيف ماجيونكالدا
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فعلته  مبا  االقتداء  أو  اإلبداعي«.  »املشاع  رخصة  تحت 

 )Duke Kunshan University( كونشان«  ديوك  »جامعة 

ووهان:  وجامعة  ديوك  جامعة  بني  رشاكة  وهي  الصني،  يف 

فقد انتقلت الجامعة إىل التدريس عن بُعد باستخدام منصة 

بهدف   ،)Coursera for Campus( للجامعات«  »كورسريا 

التدابري،  هذه  ولكن  »كوفيد19-«.  أزمة  مع  املبكر  التعامل 

عىل الرغم من فاعليتها، مل تكن إال بدائل مؤقتة.

الوضع  إىل  العودة  وفشل  الطوارئ  حالة  انحسار  مع 

العايل  التعليم  ملؤسسات  ينبغي  نفسه،  الوقت  يف  الطبيعي 

التعليم  أن  جيد  احتامل  ومثة  الجهود.  من  مزيد  بذل 

التعليم  نظام  من  جزءاً  بآخر،  أو  بشكل  سيكون،  االفرتايض 

يف املستقبل القريب، حيث تحتاج مؤسسات التعليم العايل 

كام  العاجلة،  اإلجــراءات  حدود  يتجاوز  استجابة  إطار  إىل 

للمرور  االستعداد  عليها  يجب 

بفرتة انتقالية متوسطة، والبدء 

املدى  عىل  مستقبلها  تأمني  يف 

الطويل.

بيئية  منظومة  بــنــاء 

متكاملة للتعلم الرقمي

البيئية  املنظومة  تتطور 

العايل  للتعليم  املتكاملة 

 punctuated( املتقطع«  »التوازن  بـ  يُسمى  ما  خالل  من 

equilibrium(؛ ما يعني أن هناك فرتات طويلة من التغيري 

البطيء نسبياً تتخللها لحظات عرَضية من التكيف الرسيع. 

أو توقف. فاملعلمون،  انقطاع  الحالية لحظة  الجائحة  وتُعد 

لها  الحايل حاجة ملحة مل يسبق  الوقت  الذين يواجهون يف 

التعليم والتعلم من خالل  مثيل، يعملون جاهدين ملعاودة 

التكنولوجيا واالبتكار والتعاون.

من  اإلنرتنت  عرب  محتواها  تقديم  يف  الجامعات  ترغب 

أيضاً.  ذلك  إىل  وتحتاج  بها،  الخاصة  التدريس  هيئة  خالل 

ولكن العديد من أعضاء هيئة التدريس مل يسبق لهم تصميم 

عىل  يتعني  ولذلك  تقدميها.  أو  اإلنرتنت  عرب  دراسية  مناهج 

الجامعات العمل مع هيئة التدريس التخاذ قرارات رسيعة 

عرب  تصورها  إعادة  يجب  الدراسية  املناهج  أي  بخصوص: 

لتقدميه  مبارش  بشكل  تحويله  ميكن  محتوى  وأي  اإلنرتنت، 

عرب اإلنرتنت دون خسارة كبرية يف الخربات؟ ستحتاج الكلية 

يف  طريقتها  وتحسني  الدراسية  الحلقات  تصور  إعادة  إىل 

للمحارضة  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  اإلنرتنت.  عرب  التدريس 

التي تستغرق ساعتني أن تضم أنشطة متعددة بدالً من عرض 

فيديو متواصل وموّحد. وأخرياً، مع بدء انتقال الجامعات إىل 

االعتامد عىل بنية تحتية رقمية أكرث قوة خالل هذه الفرتة، 

هة وتطبيق األلعاب  فإن املحاكاة االفرتاضية واملشاريع املوجَّ

يف التعلم )أو ما يطلق عليه التلعيب( ستجعل حلول التعلم 

ومع  الفيديو.  مؤمترات  نظام  حدود  تتجاوز  اإلنرتنت  عرب 

تطوير الجامعات لكفاءاتها الرقمية، ما بدأ بوصفه استجابة 

يصبح  قد  لألزمة  األجل  قصرية 

التعليم  يف  دامئاً  رقمياً  تحوالً 

العايل.

مبراحل  الــجــامــعــات  ــر  مت

الرقمي.  التحول  من  مختلفة 

ــا الـــذي يــفــرق بني  ولــكــن م

التحول  عىل  الجدد  الوافدين 

املتطورة؟  واملؤسسات  الرقمي 

وما هي اإلجراءات التي ينبغي لقادة التعليم اتخاذها للميض 

الجامعات  ملساعدة  التايل  اإلطار  وضعنا  قدماً؟  مبؤسساتهم 

مع  الرقمي  التعلم  فيها  يتالءم  التي  املواطن  تحديد  عىل 

منظومتها البيئية املتكاملة للتعليم، وبالتسلح بهذه املعرفة 

ستتمكن من تحويل طرقها يف التعليم والتعلم استجابة ألزمة 

»كوفيد19-«. يستند هذا الدليل إىل خرباتنا الجامعية يف قيادة 

 University of( االسرتاتيجيات الرقمية يف جامعة ميشيغان

 Imperial College( وكلية لندن اإلمرباطورية )Michigan

.)Coursera( »وجامعة ديوك ورشكة »كورسريا )London

الوافدون الجدد عىل التحول الرقمي

تواجه املؤسسات التي تفتقر إىل املتطلبات الالزمة للتعلم 

تواجه املؤسسات املفتقرة 
إلى املتطلبات الالزمة للتعلم 

عبر اإلنترنت تحديًا صعبًا
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عرب اإلنرتنت والتعليم عن بُعد تحدياً صعباً: حيث إن أقل من 

%3 من مناهجها الدراسية متاحة عرب اإلنرتنت، كام أنها ال 

متتلك خربة يف التعليم عرب اإلنرتنت ومل تُخصص أي فريق أو 

ميزانية لفحص املحتوى املتاح عىل اإلنرتنت أو تطويره. ولكن 

ال يتعلق كل يشء باملعلمني واإلدارة. ففي هذه الجامعات، 

ال ميتلك الطالب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول إىل 

واألجهزة  الفيديو(  مؤمترات  ونظام  التعاون  )أدوات  الربامج 

إمكانية  أن  أو  الويب(،  وكامريات  املحمولة  )الحواسيب 

وصولهم إليها محدودة. كام أن اتصالهم باإلنرتنت ضعيف أو 

غري موجود. وقد يكون لديهم اتصال موبايل والسليك )واي 

البيانات  باإلنرتنت ولكن ما يعيقهم هو تكاليف نقل  فاي( 

الباهظة.

الوضع الحايل للتكنولوجيا والخيارات املتاحة من املنصات 

تجعل من األسهل عىل الجامعات يف ظل هذه األزمة أن تتخذ 

إجراءات رسيعة. فلو حدثت أزمة فريوس كورونا قبل عقد 

ولكننا  بالكامل.  املؤسسات  هذه  ستشل  كانت  الزمان،  من 

اآلن منتلك إمكانية الوصول الرسيع إىل اإلنرتنت عىل نطاق 

واسع ووسائل اتصاالت يُعتمد عليها ونظام ملؤمترات الفيديو 

الذكية.  للهواتف  النطاق  واسع  واعتامد  استخدامه  يسهل 

كام ميكن للمؤسسات تأمني الحصول عىل تراخيص للطالب 

ألعضاء  وميكن  التكلفة،  حيث  من  فعالة  وبطريقة  بسهولة 

التفاعل عرب اإلنرتنت. وبالتايل  البدء فوراً يف  التدريس  هيئة 

التدريس  هيئة  أعضاء  مساعدة  يف  األوىل  الخطوة  تتمثل 

الجديد.  التعليم  نظام  تجاه  بالراحة  الشعور  عىل  والطالب 

املؤسسات  املساعدة من  ميكن طلب  كان ذلك ممكناً  وإذا 

عىل  املعلمني  لتدريب  والرشكات  واملستشارين  النظرية 

التدريس بفاعلية يف بيئة التعلم عرب اإلنرتنت.

املتبنون الصاعدون

تلك هي الجامعات التي خاضت بنجاح تجربة التعلم عرب 

اإلنرتنت باستخدام الوسائل املتاحة لديها. فهي متتلك بالفعل 

قليالً من األقسام  أدوات أساسية للتعاون والتواصل، وعدداً 

التي تقدم برامج تدريبية عرب اإلنرتنت. وقد شهد أعضاء هيئة 

وتقبّلوا  املتعلمني  عىل  العائدة  الفوائد  واملدربون  التدريس 

نظام التعليم الجديد. ولكن تحتاج هذه املؤسسات اآلن إىل 

مخصص  وفريق  شديد  بعزم  الرقمي  التحول  رحلة  ترسيع 

لوضع اسرتاتيجية للتعلم عرب اإلنرتنت.
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ينبغي لهذه املؤسسات االستعانة بأوائل املتبنني للتحول 

والعاملني  التدريس  وهيئة  األقسام  مختلف  ضمن  الرقمي 

االسرتاتيجية.  لتلك  أساسيني  ومصممني  موجهني  بوصفهم 

وهذا يعني منحهم السلطة واملوارد وحرية العمل واالختيار 

جاهزة  حلول  إىل  للوصول  القرار  صنع  بعملية  يتصل  فيام 

ترسيع  إىل  أيضاً  املؤسسات  هذه  وستحتاج  لالستخدام. 

وترية إنتاج املناهج الدراسية عرب اإلنرتنت، حسب االقتضاء، 

وإكاملها باملحتوى املفتوح الذي تتيحه مؤسسات أخرى عىل 

التمحيص  تقليل  املؤسسات  لتلك  ميكن  كام  واسع.  نطاق 

عىل  القامئة  الحلول  باستخدام  البرش  جانب  من  والتدقيق 

 ،)CourseMatch( »تعلم اآللة، مثل برنامج »كورس ماتش

الدراسية.  األكرث صلة مبناهجهم  التدريبية  الدورات  لتحديد 

وأيضاً ميكن للجامعات البدء يف تجربة املختربات االفرتاضية 

املشكالت  حل  تتطلب  التي  الدراسية  الدورات  يف  واملنزلية 

بفكرة دخول  املحيطة  القلق  إىل حالة  نظراً  بطريقة عملية 

املعامل العادية يف األشهر القادمة. وأخرياً، ستحتاج الجامعات 

يف  املستخدمة  واألجهزة  للربامج  التحتية  البنية  تحديث  إىل 

مبا يف  بشكل رسيع،  وخارجه  الجامعي  الحرم  داخل  التعلم 

اتصاالً  ميلكون  ال  الذين  للطالب  بديلة  خطط  وضع  ذلك 

مستقراً باإلنرتنت ميكن االعتامد عليه.

املؤسسات املتطورة

هي املؤسسات التي متتلك بنية تحتية تقنية قوية وفهرس 

التدريس  ضخم باملحتوى الرقمي وهيئة تدريس ضليعة يف 

مراكز مخصصة  عادة  املؤسسات  تلك  ومتتلك  اإلنرتنت.  عرب 

لالبتكار األكادميي )مثل املركز املوجود يف جامعة ميشيغان( 

هذه  مثل  إىل  فبالنسبة  الرقمية.  اسرتاتيجيتها  لقيادة 

املؤسسات، املطلوب يف هذه الفرتة هو تحسني البنية التحتية 

التعليمية  الربمجيات  واستخدام  الربامج  جميع  نطاق  عىل 

تطويرها من  تم  رقمية  دراسية  كتباً  باعتبارها  اإلنرتنت  عرب 

خالل املعلمني يف هذه املؤسسات أو من خالل إدماج مناهج 

دراسية أنتجتها مؤسسات أخرى.

وترية  ترسيع  املتطورة  للمؤسسات  ينبغي  ذلك،  ومع 

اإلنرتنت  الرتبوية لخدمة مجتمعات متنوعة عرب  االبتكارات 

ذات خلفيات اجتامعية واقتصادية مختلفة، وتعزيز التزامها 

للمناقشات  دعمها  خالل  من  للتعلم  شاملة  بيئة  بخلق 

والعروض  املبارشة  النقاش  ومنتديات  املصغرة  الجامعية 

املشاركة  تعزيز  ميكن  الطالب.  يعرضها  التي  التقدميية 

خالل  من  االفرتاضية،  الدراسية  الفصول  خارج  املجتمعية، 

واملجموعات  خارجية  مصادر  من  تُجَمع  التي  املالحظات 

السعيدة  الجامعي/الساعات  القهوة  وتناول  الدراسية 

االفرتاضية والفعاليات التي تُبث عىل الهواء مبارشة. كام أن 

املؤسسات املتطورة هي األقدر عىل تجربة التقنيات التفاعلية 

مثل الواقع املُعّزز )AR( والواقع االفرتايض )VR( يف مجاالت 

كالطب والهندسة، كام تفعل كلية لندن اإلمرباطورية. فهذه 

املساهمني  من  تصبح  ألن  يؤهلها  جيد  وضع  يف  الجامعات 

الرئيسيني يف املنظومة البيئية العاملية املتكاملة للتعليم العايل 

مبا متلكه من خربة ومحتوى.

التحول الرقمي بوصفه وسيلة للتخفيف من حدة املخاطر 

يف ظل األزمة الحالية

تفكر  العايل  التعليم  مؤسسات  كانت  عندما  السابق،  يف 

الوصول  فرص  زيادة  هو  هدفها  كان  الرقمي،  التحول  يف 

إليها واالنتشار عىل مستوى العامل وتوفري التدريس املخصص 

يف  رسيعة  تحسينات  وإجراء  متعلم  كل  احتياجات  حسب 

يف  الجامعات  تفكر  بينام  اآلن،  أما  الرتبوية.  املامرسات 

احتاملية أال يُسمح للطالب بالدراسة داخل الحرم الجامعي 

التخفيف  سيصبح  طويلة،  زمنية  لفرتات  التقليدية  بالطرق 

للتحول الرقمي ال يقل أهمية عن  من حدة املخاطر محركاً 

قبول  يف  باالستمرار  للجامعات  وسيسمح  املحركات،  تلك 

الرقمية  القدرات  تبني  التي  فالجامعات  الطالب وخدمتهم. 

ستتحىل باملرونة الالزمة للتغلب عىل أي أزمة بسالسة، سواء 

كارثة أخرى قد  أي  أو  أزمة تفيش وباء »كوفيد19-«  كانت 

تقع يف املستقبل.
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Shakes the World
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قراءة 
وباء 

العالم

قراءة في كتاب..
»وباء كوفيد-19 

يهز العالم«

نبذة عن املؤلف 

ســالفوي  الســلوفيني  والفيلســوف  الكاتــب  ُولِــد 

ــطة  ــة املتوس ــن الطبق ــة م ــة بريوقراطي ــك، لعائل تشيتش

ــا عاصمــة ســلوفينيا، وكان مهتــام  عــام 1949م يف ليوبليان

ــه يف ســن  ــاب ل ــا الفكــر واالجتــامع، فنــرش أول كت بقضاي

ــات تأخــر  ــرثات واملضايق ــن، وبســبب بعــض التع العرشي

ــام  ــى ع ــوراه يف الفلســفة حت ــه عــىل درجــة الدكت حصول

1981م. تنوعــت خرباتــه يف مجــاالت متعــددة؛ فقــد عمــل 

ــة والفلســفية،  ــا ومؤلفــا وتعمــق يف املســائل الفكري باحث

ــار  ــوى بن ــالفيا فاكت ــش يوغس ــال يف جي ــارك مقات ــام ش ك

الحــرب، ويعــد ســالفوي تشيتشــك أحــد أبــرز الكتــاب يف 

ــا  ــف كتابً ــح أول مــن يؤل عــامل الفلســفة املعــارصة، وأصب

ــاء  ــون )وب ــه املعن ــك يف كتاب ــا، وذل ــاول جائحــة كورون يتن

ــه هــذا ملــف  ــاول يف كتاب كوفيــد-19 يهــز العــامل؟(. ويتن

تداعيــات تفــيش هــذه الجائحــة يف دول العــامل، لكــن مــن 

وجهــات نظــر مغايــرة ملــا هــو متــداول أو متعــارف عليــه.

محتويات الكتاب: 

يضــم  هــذا الكتــاب مقدمــة و عــرشة فصــول  وملحــق، 

حملــت العناويــن التاليــة :

) كلنــا يف نفــس القــارب اآلن- ملــاذا نشــعر بالتعــب 

طــوال الوقــت؟ - عاصفــة مثاليــة يف أوروبــا  - مرحبــا بكــم 

يف الصحــراء الفريوســية -  املرحلــة الخامســة مــن األوبئــة 

ــة؟  ــة والذعــر! - رصــد ومعاقب ــدة - تهدئ - فــريوس العقي

إنســانية  الرببريــة مصيبــة  مــن فضلــك! -هــل  نعــم 

مصرينــا؟ - الشــيوعية أو الرببريــة ، بهــذه البســاطة! - 

ــاء(. ــن األصدق ــان م ــالتان مفيدت ــق: رس ملح
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هذا الكتاب 

العاملية،  للرأساملية  التحتية  البنى  تشيتشك  يناقش 

تفيش  ضوء  عىل  املختلفة  الــدول  بني  الحالية  والعالقات 

الفريوس، والجوانب النفسية )الفردية والجامعية( للمعيشة 

خالل هذه األزمة.

مسبوقة  غري  تساؤالت  عدة  كتابه،  خالل  من  ويطرح 

حيال هذه الجائحة، منها ملاذا يوافق الكثري من الناس عىل 

استغالل العامل يف مثل هذه الظروف، يف حني يجلس األثرياء 

وأصحاب الرشكات يف منازلهم؟ وكيف أدى انعدام الثقة بني 

وهل  الصني؟  يف  املرض  تفيش  تفاقم  إىل  والشعب  الدولة 

الطوارئ  كذريعة إلعالن حاالت  الوباء  الحكومات  تستخدم 

وإجراءات أخرى محددة للحرية؟

نحن جميًعا يف نفس السفينة

الحكومة  جانب  من  األولية  الفعل  ردة  أن  املؤلف  يرى 

متأثرة  كانت  التفيش،  يف  الفريوس  هذا  بدء  عىل  الصينية، 

بالذهنية الصينية املعادية لحرية التعبري. الصحفي املقيم يف 

هونج كونج )فرينا يو(  ومن ناحية أخرى، بالتأكيد التعامل 

مع تداعيات تفيش فريوس مثل كورونا، تحتاج إىل دولة قوية 

املادية واللوجستية والبرشية،  ومتامسكة، متتلك اإلمكانيات 

العزل الصحي  النطاق، مثل  تنفيذ تدابري واسعة  متكنها من 

يف  الصينية  الحكومة  نجحت  تدابري  وهي  الوقايئ،  واإلغالق 

تنفيذها عىل عرشات املاليني من الصينيني، لكن فيام يتعلق 

بالواليات املتحدة األمريكية، التي تواجه حاليًا موجة تفيش 

للفريوس مامثلة لنظريتها يف الصني، يبدو من غري املحتمل أن 

تتمكن من تطبيق نفس اإلجراءات الواسعة النطاق التي تم 

تطبيقها يف الصني.

ملاذا نشعر بالتعب طوال الوقت؟

يقول »تشيتشك« : »من نتائج تفيش جائحة كورونا، بروز 

فئتني أساسيتني من البرش، األوىل هي فئة العاملني بالقطاع 

والثانية  يبذلون جهوًدا مرهقة بشكل يومي،  الذين  الطبي، 

بعد  يفعلونه،  ما  يجدون  يعودوا  مل  الذين  الناس  فئة  هي 

ومبا  الصحي.  العزل  أو  الحجر  يف  طوًعا  أو  قرًصا  دخلوا  أن 

أنني أنتمي إىل الفئة الثانية، أشعر أنه لزاًما عىل أن أوضح 

الطرق املختلفة التي ينتج عنها شعورنا الدائم بالتعب، وهنا 

بالتعب  للشعور  البعض  يدفع  الذي  التناقض  سأتجنب ذكر 

فقط ألنهم مل يجدوا ما يفعلونه.

نحو عاصفة مثالية يف أوروبا

يرى »تشيتشك«  أن العاصفة املثالية تحدث عندما تتوفر 

ينتج  القوى، مام  استثنائية تجمع بني مجموعة من  ظروف 

تم تعميم هذا  املساهمون(،  )األفراد  بكثري.  أكرب  عنه طاقة 

املصطلح ألول مرة من خالل كتاب نرشه الكاتب سيباستيان 

جونجر، عام 1997، وفيه تم الحديث عن سفينة صيد تسمى 

ترضب  هوجاء،  عاصفة  بني  ما  عالقة  كانت  جيل(،  )أندريا 

الساحل الرشقي للواليات املتحدة، وبني عاصفة أخرى قادمة 

من منطقة البحر الكاريبي.

وباء كورونا له بالطبع صيغة عاملية، تجعل كافة الدول يف 

سفينة واحدة تتخاطفها أمواج هذه الجائحة، إال أن أوروبا 

يف هذه املرحلة تبدو أقرب إىل أن تكون يف سفينة مبفردها، 

يف مواجهة ثالثة عواصف:

 العاصفة األوىل هي الرضبات املتتالية لجائحة كورونا.

وفيات  من  الجائحة  هذه  تبعات  هي  الثانية  العاصفة 

عىل  هبت  مدمرة،  اقتصادية  وآثار  صحي،  وعزل  ومصابني 

الدول األوروبية التي تعاين أساًسا من ركود اقتصادي متفاوت 

الحدة، ومازالت تعتمد عىل دول خارجية يف تأمني احتياجاتها 

سواء عرب التصدير أو االسترياد، فمثاًل متثل صناعة السيارات 

القطاع  هذا  يواجه  واآلن  األملاين،  لألقتصاد  الفقري  العمود 

مشاكل كبرية خاصة بعد أيقاف عمليات التصدير إىل الصني.

العسكري  النزاع  تبعات  يف  تتمثل  الثالثة  العاصفة 

السورية  الحكومة  وبني  داخل سوريا،  سنوات  منذ  املستمر 

الرتكية، وهو ما تسبب يف تفاقم معاناة مئات  والجمهورية 

إىل  الالجئني  دفع  يف  مؤخرًا  بــدأت  تركيا  الالجئني.  آالف 

بعد  اإلنتقال  بهدف  اليونان،  مع  الحدود  اتجاه  يف  التحرك 

االقتصادية  األعباء  تتزايد  وبالتايل  األوروبية،  الدول  إىل  ذلك 

واالجتامعية عىل هذه الدول. 
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وروسيا،  تركيا  بني  ما  سوريا  يف  الحايل  التوازن  أن  ويرى 

الضغوط  من  مزيد  ملامرسة  كبرية  فرًصا  البلدين  لكال  يوفر 

السورية  النفط  إمدادات  طريق  عن  األوروبية،  الدول  عىل 

والروسية، وملف الالجئني، وهذا جزء من لعبة جيوسياسية 

باتت سوريا هي مرسحها األسايس. 

أهال بكم يف الصحراء الفريوسية

واملتصاعد  املستمر  االنتشار  أن  إىل  »تشيتشك«   يشري 

للفريوسات  مامثل  انتشار  مع  أيًضا  ترافق  كورونا،  لوباء 

السابقة  السنوات  خاملة خالل  كانت  التي  )اإليديولوجية(، 

داخل رشايني املجتمعات، من هذه الفريوسات اختالق ونرش 

املؤامرة،  نظريات  تداول  العظمة،  جنون  املميزة،  األخبار 

الطبية  الرضورات  أن  هنا  الجيد  وغريها.  العنرصية،  تفاقم 

بشكل  أظهرت  املنازل،  داخل  الصحي  العزل  أوجبت  التي 

واأليدلوجية،  اإلجتامعية  الفريوسات  بهذه  املصابني  أوضح 

حيث كانوا هم أول املبادرين مبهاجمة خطط العزل املنزيل. 

وليس ضار،  مفيد  الحالة  ولكنه يف هذه  آخر  هناك فريوس 

متعددة  بديلة،  مجتمعات  تشكيل  يف  التفكري  فريوس  وهو 

القوميات، يكون فيها الدور األسايس هو للتضامن والتعاون 

الدويل فيام بينها.

شبكة  يشبه  ما  لتشكيل  ماسة،  حاجة  هناك  أن   ويرى 

عاملية للرعاية الصحية، وذلك يك يتبادل الجميع املعلومات 

شباك  يف  البعض  يقع  أن  من  بداًل  والتجارب،  والخربات 

الذي  اإليــراين،  الصحة  وزير  مثل  الكارثة،  بهذه  اإلستهانة 

عقد مؤمترًا صحفيًا قلل فيه من تأثريات الفريوس عىل بالده، 

صحي  حجر  لفرض  رضورة  وجــود  عدم  عن  فيه  وأعــرب 

جامعي، ثم أدىل بعد ذلك بإيام بترصيح قصري، أفاد فيه أنه 

تعرض لإلصابة بهذا الفريوس.

املراحل الخمس لألوبئة

من  الحالية،  الظروف  مكنتنا  رمبا  أنه  »تشيتشك«  يري 

هذا  ملثل  التعرض  عىل  املحتملة  فعلنا  ردود  عىل  التعرف 

للكاتبة  الوباء، خاصة من كتب مثل كتاب )املوت واملوت( 

إليزابيث روس، الذي وضعت فيه املراحل الخمس التي مير 

هذا  من  بفريوس  لإلصابة  تعرض  أنه  معرفة  حال  املرء  بها 

النوع. املرحلة األويل هي اإلنكار، حيث يرفض املرء ببساطة 

قبول الحقيقة، قائاًل “هذا ال ميكن أن يكون قد حدث يل”.

واملرحلة الثانية هي الغضب، الذي ينفجر عندما ال يعد 

الحقيقة. املرحلة  إنكار  القدرة عىل اإلستمرار يف  املرء،  لدى 

الثالثة هي املساومة، وهو األمل الزائف الذي من خالله نقلل 

من حدة ما نحن فيه، أو نطلب تأجيل ما هو محتم حدوثه 

لنا، وحينها يقال مثال )يا إلهي أجعلني أعيش ولو حتى إىل 

اليوم الذي أرى فيه تخرج أوالدي من الجامعة(. 

واملرحلة الرابعة هي اإلكتئاب، وفيها ال يعد املرء مهتاًم 

وفيها  القبول،  هي  واألخرية  الخامسة  واملرحلة  يشء،  بأي 

روس  طبقت  ولقد  بشجاعة.   مصريه  ملالقاة  املرء  يستعد 

اإلنسانية،  املأيس  من  متعددة  املراحل عىل مستويات  هذه 

هذا  أكد  وقد  املخدرات(،  إدمان  الطالق،  الوفاة،  )البطالة، 

بنفس  دوًما  تحدث  ال  الخمس  املراحل  هذه  أن  التطبيق، 

ترتيبها السالف ذكره. 

وغري  كورونا  بفريوس  املصابني  أن  »تشيتشك«   ويؤكد 

البداية  يف  املراحل،  بهذه  أيًضا  مروا  السواء،  عىل  املصابني 

اإلنكار )ال يشء خطري يحدث، هذا هلع  كان هناك مرحلة 

أو  الحكومات  من  )سواء  الغضب  مرحلة  ثم  له(،  داعي  ال 

من العرقيات األخرى كالصينني مثاًل(، تأيت بعد ذلك مرحلة 

املساومة )حسًنا، هناك بعض الضحايا، لكن مازال الوباء أقل 

خطورة من وباء سارس(، ثم مرحلة االكتئاب )دعونا ال نخدع 

أنفسنا، فنحن سنموت جميًعا(. مرحلة القبول مل يصل إليها 

الجميع حتى األن، ولكن كيف ستكون؟

فريوس العقيدة

لالهتامم  املثرية  األسئلة  أحد  أن  »تشيتشك«   يقول 

يف  الخرباء  لغري  بالنسبة  حتى  كورونا،  فريوس  أثارها  التي 

اإلحصاءات، هو أين تنتهي البيانات وتبدأ األيديولوجية؟ من 

حيث املبدأ، كلام زاد الرتابط بني الدول والحكومات، كلام زاد 

الجميع،  بها  يهتم  دولية  كوارث  إىل  املحلية  الكوارث  تحول 

والخوف هو من أهم كوارث العرص.
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ففي ربيع عام 2010، أدت سحابة غبار ناتجة عن نشاط 

بركاين محدود يف أيسلندا، إىل اضطراب واسع يف العديد من 

اتجاهات الحياة، فتوقفت حركة الطريان التجارية، يف تذكرة 

مؤملة مبدى تأثري الطبيعة وتقلباتها عىل الحياة البرشية، كام 

أن اآلثار االجتامعية واالقتصادية الكارثية ملثل هذا النشاط 

الربكاين الطفيف، ترجع يف األساس إىل الهشاشة الناتجة عن 

التطور التكنولوجي، فلو كان هذا النشاط الربكاين منذ قرن 

مىض، يف وقت مل يكن النقل الجوي موجوًدا، مل يكن ليالحظه 

أحد، لكن ونظرًا للتقدم الحايل يف مجال النقل الجوي، باتت 

تأثريات حادثة محدودة مثل هذه، أكرب بكثري مام يفرتض أن 

ينتج عنها بالفعل، وأكرث وضوًحا. لقد نتج عن زيادة التطور 

استقالاًل  أكرث  البرش  يكون  فيها  معادلة صعبة،  التكنولوجي 

لتأثريات  عرضة  أكرث  الوقت  نفس  يف  لكنهم  الطبيعة،  عن 

تقلباتها.

التأرجح بني الهدوء والذعر

يقول »تشيتشك«  أن اإلعالم يكرر مراًرا وتكراًرا، “ال داعي 

للذعر!”، لكننا يف كل مرة نجد أن البيانات املعلنة دوًما تكون 

باعثة عىل الذعر والخوف. املشكلة عن أن هذا الذعر يكون 

يف بعض األحيان هو السبب األسايس للمشكلة، ففي اململكة 

باملراحيض،  الخاصة  الصحية  املناديل  كافة  نفذت  املتحدة، 

فقط بسبب املخاوف من تفيش فريوس كورونا. نفس اليشء 

حدث سابًقا يف يوغسالفيا أبان حقبة الحكم االشرتايك، حيث 

انترشت شائعة تفيد بعدم توفر ورق تواليت كاٍف، وحينها 

أصدرت السلطات عىل الفور تأكيدات بعدم صحة ذلك، لكن 

وبسبب حالة الذعر الناتجة عن هذه الشائعة، أفرط الناس 

النهاية إىل نقصها الحاد  يف رشاء هذه املناديل، مام أدى يف 

يف األسواق.

والذي  انعدامه،  هو  الذعر،  لتفيش  املوضوعي  املعادل 

وبعد  املاضية،  األعوام  ففي  مدمرًا،  األحيان  بعض  يف  يكون 

وبايئ إيبوال وسارس، قال العلامء أن ظهور وباء جديد أقوى 

بكثري، أصبح مسألة وقت فقط، لكن مل يقتنع أحد بهذا الكالم 

حينها، واآلن تأكد الجميع من صحة كل ما تنبأ به العلامء.

املراقبة والعقاب … نعم من فضلك

الليرباليني  املحللني  من  العديد  أن  »تشيتشك«   يقول 

واليساريني الحظ  كيف يتم إتخاذ وباء كورونا، كوسيلة لتربير 

وإضفاء الرشعية عىل تدابري املراقبة والرقابة عىل الشعوب، 

هذه التدابري التي كانت حتى وقت قريب غري موجودة يف 

املجتمعات الدميقراطية الغربية، أصبحت اآلن أمر واقع. من 

املؤكد أن وضع كافة األرايض اإليطالية تحت العزل التام، هو 

شكل من أشكال الشمولية، لكن إذا نظرنا للصني، سنجد أن 

من  مكنها  جيًدا،  مجهزة  كانت  الرقمي،  للتحكم  تطبيقاتها 

تحقيق أداء أفضل مبراحل من األداء اإليطايل.

67 العدد السادس يوليو 2020

عرض كتاب



هل مصرينا هو الرببرية مع مسحة إنسانية؟

إىل  الوصول  تجنب  عىل  العمل  أن  »تشيتشك«   يرى 

صبغة  ذات  بربرية،  إجراءات  إىل  اللجوء  فيها  يتم  مرحلة، 

إنسانية، للحفاظ عىل بقاء البرشية، أو حتى تطورات بربرية 

نقص  بسبب  البعض،  بعضهم  الناس  فيها  ينهش  محضة، 

السلع والخدمات. يف نهاية املطاف قد يصيب الفريوس ما بني 

60 إىل 70 باملائة من سكان العامل، وسينتج عنه ماليني القتىل. 

حينها قد تجد الحكومات نفسها مضطرة إىل اتخاذ إجراءات 

بربرية، إيطاليا مثاًل حدثت عن أنه إذا ساءت األمور، سيتم 

ترك املصابني بالفريوس ملصريهم، وتوفري اإلمكانيات املتاحة 

من أجل حامية األصحاء، أو مبعنى أخر )البقاء لألصلح(.

ويف األيام األخرية، نسمع مرارا وتكرارا، أن كل واحد منا 

يتبع  أن  وعليه  عائلته،  وأفــراد  نفسه  حامية  عن  مسؤول 

مليئة  اإلعالم  وسائل  الجديدة.  والطبية  الوقائية  القواعد 

ووضعوا  الترصف،  ــاءوا  أس الذين  األشخاص  عن  بقصص 

املفرط  التأكيد  الخطر.  بؤرة  يف  واألخرين  أنفسهم  بذلك 

يتسبب  قد  املشكلة،  عن  الشخصية  الناس  مسؤولية  عىل 

الشعوب، حول كيفية تغيري  أكرب عىل تساؤالت  يف تشويش 

األنظمة االقتصادية واالجتامعية.

شيوعية أو بربرية.. بهذه البساطة

اإلنرتنت  عىل  وحساباتنا  هواتفنا  أن  »تشيتشك«   يؤكد 

هذه  مثل  يف  اآلخرين  مع  الرئيسية  روابطنا  هي  باتت 

التي ميكنها قطعهام  الدولة  الظروف، وكالهام تسيطر عليه 

وقتام شاءت، إذن ماذا سيحدث؟، ما بدا سابًقا مستحياًل بات 

يحدث بالفعل، عىل سبيل املثال، الشهر املايض أعلن رئيس 

املؤقت للسكك  التأميم  الربيطاين بوريس جونسون،  الوزراء 

يشء  كل  صار  وبالتايل  مسبوق،  غري  شئ  وهذا  الحديدية، 

ممكًنا اآلن.

خيارات  ــدول  ال كافة  تواجه  السيايس،  املستوى  عىل 

مفصلية، فمن املمكن، يف أجزاء عديدة من العامل، أن تتعرض 

بنية الدول إىل التفكك، وظهور أمراء الحرب املحليني، الذين 

تجسيد  يف  واألرايض،  النفوذ  عىل  بينهم  فيام  سيتصارعون 

لفيلم )ماد ماكس(، وستصبح املعارك هي حروب من أجل 

البقاء، خاصة إذا كانت التهديدات تتعلق بأمور وجودية مثل 

مثل  النازية،  األفكار  بعض  تسود  رمبا  وحينها  واملاء،  الغذاء 

“لندع الضعفاء وكبار السن ميوتون، يك نوفر املوارد لألقوياء 

واألصحاء.

تاريخيًا، تم أتباع نهج مامثل يف رومانيا، خالل السنوات 

األخرية من حكم تشاوشيسكو، وحينها مل تكن املستشفيات 

السن، مهام كانت حالتهم، نظرًا لعدم  باستقبال كبار  تقبل 

حاجة املجتمع لهم، وعدم تشكيلهم أية قيمة مضافة له يف 

أوضاعهم الحالية.

مطروًحا  ليس  وهو  )الشيوعية(،  مفهوم  ذكر  يأيت  هنا 

يف  إجراءات  من  حاليًا  تنفيذه  يتم  ملا  توصيف  لكنه  كحل، 

الواليات املتحدة وأوروبا. 

خالصات األفكار 

نحن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  كورونا  وباء  تطور  مع   •

كافية  تكون  لن  السوق  آليات  أن  إدراك  إىل  بحاجة كذلك 

ملنع الفوىض والجوع يف مثل هذه الظروف.

لكننا  للذعر!”،  داعي  “ال  وتكراًرا،  مراًرا  يكرر  اإلعالم   •

يف كل مرة نجد أن البيانات املعلنة دوًما تكون باعثة عىل 

الذعر والخوف. املشكلة عن أن هذا الذعر يكون يف بعض 

األحيان هو السبب األسايس للمشكلة.

• تم إتخاذ وباء كورونا، كوسيلة لتربير وإضفاء الرشعية 

عىل تدابري املراقبة والرقابة عىل الشعوب.

• التوازن الحايل يف سوريا ما بني تركيا وروسيا، يوفر لكال 

البلدين فرًصا كبرية ملامرسة مزيد من الضغوط عىل الدول 

والروسية،  السورية  النفط  إمدادات  طريق  عن  األوروبية، 

باتت  جيوسياسية  لعبة  من  جزء  وهذا  الالجئني،  وملف 

سوريا هي مرسحها األسايس.

• من املتوقع يف أجزاء عديدة من العامل، أن تتعرض بنية 

الذين  املحليني،  الحرب  أمراء  وظهور  التفكك،  إىل  الدول 

سيتصارعون فيام بينهم عىل النفوذ واألرايض.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


