
قــراءة في مالمــح التنافس بين القوى 
الكبـــــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط

قطر تتطلع إلى دور إقليمي 
أكبر في أعقاب االنسحاب 

اإلقليمي األمريكي

يجب على دول مجلس 
التعاون الخليجي اجتياز 
نهاية الدولة الريعية

20
21

بر 
تو

أك
ة-

ني
ثا

 ال
نة

س
-ال

ون
شر

لع
وا

ي 
اد

لح
د ا

عد
ال



مجلة نصف شهرية مرتجمة )تصدر شهرياً مؤقتاً( | العدد الحادي والعرشون أكتوبر 2021م

رئيس التحرير
محمد سالم الراشد 

مدير التحرير
د. محمود المنير

ترجمة
مركز أفق المستقبل

إخراج وتصميم
مصطفى محمود

@darshwashere
A4 :المقاس

عدد الصفحات: 67
العدد الحادي والعشرون

السنة الثانية أكتوبر 2021

جملـــة دوريـــة نصـــف شـــهرية مرتمجـــة 
مراكـــز  عـــن  يصـــدر  بـــا  تعتنـــي 
األبحـــاث العامليـــة يف جمـــال الفكـــر 
اإلســـرتاتيجي واالستشـــارات بكافـــة 
أنواعهـــا. وبـــا يصـــدر عـــن املجـــات 
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
ــل. ــدره األصـ ــن مصـ ــال مـ ــى املقـ عـ

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــرورة ع ـــر بال ـــواردة ال تع اآلراء ال
مركـــز أفـــق املســـتقبل لاستشـــارات وإنـــا تعـــر 

ـــا. ـــر أصحاهب ـــة نظ ـــن وجه ع



الملخص التنفيذي
 شؤون خليجية

قطر تتطلع إلى دور إقليمي أكبر في أعقاب االنسحاب اإلقليمي 
 األمريكي

إعصار شاهين.. تذكير بهشاشة الجزيرة العربية في الظروف 
المناخية القاسيـة 

 شؤون دولية
 لماذا تعمل الصين على إصالح االنقسام التركي الخليجي؟

 ما هي مطالب إيران إلعادة إحياء االتفاق النووي؟
ما طموحات تركيا في أفغانستان؟ وهل ستأتي بنتائج عكسية؟

انقالب السودان.. أين حميدتي؟
 تحليل سياسي

اإلمارات وإسرائيل والهند وأمريكا.. هل تتشكل رباعية جديدة 
بالشرق األوسط؟

شؤوون اقتصادية
يجب على دول مجلس التعاون الخليجي اجتياز نهاية الدولة 

الريعية
األعاصير المتسلسلة تهديد لمشاريع استصالح األراضي في 

الخليج
رؤى استشرافية

 توقعات ستراتفور للشرق األوسط في الربع األخير من 2021
 تراجع المنافسة لصالح التعافي االقتصادي

جيوبوليتيكال.. تساؤالت لرسم مالمح التوقعات العالمية في 
2022

 استشارات إدارية
5 خطوات لتصبح مسيطًرا بشكٍل معتـــــمد في مجــال صناعتك

رأي الخبراء
قراءة في مالمح التنافس بين القوى الكبـــرى في منطقة 

 الشرق األوسط
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ــتراتيجيات إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة  ــال اسـ ــارات فـــي مجـ ــز متخصـــص يقـــدم االستشـ مركـ
ــة  ــال التنميـ ــور فـــي مجـ ــة للجمهـ ــات الالزمـ ــدم الخدمـ ــا يقـ ــة ، كمـ ــرة العربيـ ــج والجزيـ ــة الخليـ ــاق منطقـ ــي نطـ فـ
ــا للبرامـــج  ــز الخدمـــات االحترافيـــة وفقـ والتطويـــر السياســـي والفكـــري واإلداري واالســـتراتيجي ويقـــدم المركـ

ــراء متخصصـــون. ــا خبـ ــاريع التـــي يعدهـ والمشـ

يسعى المركز لتحقيق األهداف التالية: 
1. توفير قاعدة المعلومات والبيانات واستثمارها في مجال االستشارات والدراسات.

2. تقديم المشورة العلمية للدراسات والمشاريع التنموية في مجاالت عمل المركز.
3. تقديم االستشارات وترشيد السياسات في نطاق الخليج والجزيرة العربية.

4. تطوير المبادرات العملية لتنمية وتطوير الشباب في مجال الفكر اإلدراي واالستراتيجي والسياسي.

يقدم المركز الخدمات التالية للهيئات والمؤسسات واألفراد:
1. االستشارات في مجال عمل المركز، وأوراق تقديرالموقف.

2. التأهيل التنموي من خالل الدورات المتخصصة والبرامج المنهجية.
3. الدراسات والبحوث التنموية واإلصدارات فى مجال عمل المركز.

4. إقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتفكير وورش العمل.
5. ا لمبادرات والمشاريع البحثية والدراسات العلمية والتعاون المحلي والدولي.

6. يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



األفق  مجلة  من  والــعــرون  الــحــادي  العدد  يصدر 

االسرتاتيجي بالتزامن مع قمة املناخ 26 املنعقدة يف غالسكو، 

املدينة  يف  الناشطني  من  لآلالف  تظاهرات  واكبها  والتي 

الزعامء  عىل  للضغط  املؤمتر  ينعقد  حيث  اإلسكتلندية 

للحد  املناسبة  اتخاذ اإلجراءات  تباطؤهم يف  واحتجاجا عىل 

من التغري املناخي.

ويتناول هذا العدد الكثري من امللفات الدولية واإلقليمية 

إضافة إىل األبواب الثابتة، ويف هذا امللخص التنفيذي نسلط 

الضوء عىل أبرز ما جاء يف هذا العدد فإىل التفاصيل: 

هل تتشكل رباعية جديدة بالشرق 
األوسط؟ 

وإرسائيل  وأمريكا  الهند  يف  الدبلوماسية  قــادة  عقد 

يكون  أن  ميكن  ما  حول  افرتاضيا  وزاريا  اجتامعا  واإلمارات 

مجموعة  غرار  عىل  األوسط  الرق  يف  جديد  لتجمع  نواة 

»كواد« الرباعية )Quad(، لكن مع أجندة أمنية محدودة.

أكتوبر/  18( اإلثنني  عقده  الذي  االجتامع  بشأن  ومغردا 

بلينكن«  »أنتوين  األمرييك  نظرائه  مع   )2021 األول  ترين 

قال  زايد«،  بن  »يائري البيد« واإلمارايت »عبدالله  واإلرسائييل 

جايشنكار«:  »سوبرامانيام  الهندي  الخارجية  الشؤون  وزير 

االقتصادي  النمو  حول  أوثق  بشكل  معا  العمل  »ناقشنا 

بالرق  جديدة  رباعية  تتشكل  فهل  العاملية«.  والقضايا 

الملخص التنفيذي للعدد 
الحادي والعشرون أكتوبر 2021
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األوسط ملعرفة اإلجابة حول هذا التساؤل طالع التقرير ص 

.34

إصــالح  على  الصين  تعمل  لــمــاذا 
االنقسام التركي الخليجي؟ 

ودول  تركيا  بني  العالقات  يف  األخرية  االنفراجة  أن  يبدو 

الخليج كانت مفيدة لالعب غري متوقع وهو الصني التي لديها 

اآلن القدرة عىل لعب دور فعال يف تطوير العالقات الرتكية 

الخليجية.

ونظرًا ملوقعها يف النظام الدويل وقدرتها عىل تقديم بدائل 

أي  الصني يف  الرتكيز عىل  فقد جرى  املنطقة،  لدول  جديدة 

تحليل حول ديناميكيات الرق األوسط، ال سيام يف الوقت 

يف  الدولية  للعالقات  األسايس  اإلطار  اختبار  فيه  يتم  الذي 

الرق األوسط.

األزمة  يف  حاساًم  دوًرا  املتحدة  الواليات  لعبت  وبينام 

الرتكية  العالقات  عىل  أثرت  والتي   ،2017 عام  الخليجية 

الخليجية، امتنعت الصني، وهي العب عاملي آخر له مصالح 

كبرية يف املنطقة، عن التدخل يف هذا النزاع. للمزيد طالع 

املقال ص16.

ــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ مـــــــا طـــــمـــــوحـــــات تـ
بنتائج  ستأتي  وهــل  أفغانستان؟ 

عكسية؟
حاولت  أفغانستان،  من  األمريكية  القوات  انسحاب  مع 

تركيا البحث عن طرق للبقاء ورأت أن املساعدة يف تشغيل 

مطار كابل ميكن أن تكسبها موطئ قدم يف أفغانستان مام 

يساعد يف تحقيق أهدافها األوسع.

أبعاد  ذات  أصبحت  أفغانستان  أزمة  فإن  ذلك،  ومع 

أفغانستان  جريان  يلعب  أن  املرجح  ومن  معقدة،  إقليمية 

دورا أكرث، فيام ستكون تركيا املجرّدة من أي دور أمني، العبًا 

هامشيًا يف أفضل األحوال.

وليك تستفيد أنقرة من أفغانستان، فإنها تحتاج إىل ضامن 

أن أي دور ستلعبه يف مطار كابل سيكون له شق أمني وال 

إىل  أنقرة  تفتقر  حيث  بحت،  مدين  أو  تقني  بدور  تكتفي 

مصادر نفوذ أخرى يف البالد. للمزيد طالع املقال ص25.
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ــلــشــرق  تـــوقـــعـــات ســـتـــراتـــفـــور ل
األوسط في الربع األخير من 2021

تشري توقعات مركز »سرتاتفور« األمرييك للربع األخري من 

عام 2021 ملنطقة الرق األوسط إىل تراجع املنافسة بني دول 

املنطقة يف ظل الجهود املبذولة من أجل التعايف االقتصادي. 

إيران  بني  النووي  االتفاق  إمتام  احتامالت  املركز  واستبعد 

والواليات املتحدة خالل هذا الربع، ما يزيد من األعباء عىل 

االقتصاد اإليراين.

موجات  ملنع  حاسم  بشكل  تركيا  تسعى  أن  يتوقع  كام 

الالجئني مع تصاعد العداء املحيل للمهاجرين، فيام سيتصاعد 

الخالف املغريب الجزائري ملستوى حرج.

وبينام ستحاول حكومة إرسائيل تجاوز الخالفات الداخلية 

انتخابات جديدة وعودة »نتنياهو«، يتوقع أن  تفاديًا لعقد 

تفشل ليبيا والعراق يف عقد انتخابات ُمرضية يف هذا الربع، 

مام سيفاقم االضطرابات. للمزيد من التوقعات طالع التقرير 

ص45.

األعـــاصـــيـــر الــمــتــســلــســلــة تــهــديــد 
في  األراضـــي  استصالح  لمشاريع 

الخليج
شق إعصار »شاهني« طريقه هذا الشهر عرب شامل سلطة 

ُعامن وداخل شبه الجزيرة العربية. وما جعل هذا اإلعصار 

باتجاه  جدا  بعيدا  تحرك  فقد  مساره؛  هو  نوعه  من  فريدا 

من  الجزء  هذا  يف  املعتادة  األعاصري  أمناط  بخالف  الشامل 

املحيط الهندي.

إذ تحرك هذا املنخفض االستوايئ برسعة عرب شبه الجزيرة 

العربية، وأعاد تشكيل نفسه يف نهاية املطاف كسلسلة من 

أعمدة املياه قبالة الساحل السعودي يف منطقة جازان.

دول  يهدد  جديد  إلعصار  مسارا  »شاهني«  ميثل  فهل 

الخليج جراء ظاهرة التغري املناخي؟ أم أنه كان مجرد حدث 

من  أكرث  شامال  واتجه  واألرض،  البحر  عرب  مر  إلعصار  فريد 

املعتاد؟ للمزيد من التفاصيل طالع التقرير ص41.

7



شؤون خليجية



ــع  ــ ــت ــ ــم ــ ــت ــ وت

قــــطــــر مبـــوقـــع 

اسرتاتيــــــجي وقد أظهرت ديناميكية دبلوماسية مميزة يف 

توسطها بني الواليات املتحدة والجامعات اإلسالمية املعادية 

عىل  جهودها  تركيز  املتحدة  الواليات  تعيد  وبينام  ألمريكا. 

رشق آسيا، فإنها تتطلع إىل رشكاء نشطني مثل قطر لتعزيز 

مصالحها يف املنطقة.

للواليات  اسرتاتيجي  كريك  أهمية  قطر  واكتسبت 

املتحدة يف العقود األخرية بسبب الوجود العسكري األمرييك 

الكبري يف شبه الجزيرة العربية. وتستضيف قطر أكرب قاعدة 

بتوسيع  الدوحة  رحبت  حيث  األوسط،  الرق  يف  أمريكية 

فيه  أبدت  الذي  الوقت  يف  االسرتاتيجية  »العديد«  قاعدة 

بشأن  والحساسية  الحذر  األخرى  الخليج  دول  من  العديد 

تواجد القوات األمريكية عىل أراضيها.

وتعترب املنشآت العسكرية األمريكية يف قطر مركزية أيضا 

األوسط،  الرق  يف  املتحدة  للواليات  االسرتاتيجي  للوضع 

ومنصة  انطالق  وقاعدة  قيادة  »مركز  مبثابة  إنها  حيث 

أنحاء  جميع  يف  األمريكية  العسكرية  لألنشطة  لوجيستية 

منطقة عمليات القيادة املركزية األمريكية«.

أهمية  ذات  القواعد  هذه  أصبحت  املثال،  سبيل  عىل 

قطـــر تتطلع إلـــى دور إقليمي 
أكبـــر فـــي أعقـــاب االنســـحاب 

اإلقليمـــي األمريكـــي

https://bit.ly/3legaXm

المصدر

الرابط

مع تقليص الواليات املتحدة اللتزاماتها يف جميع أنحاء الرشق األوسط، سيزداد 

اعتامدها عىل الرشكاء اإلقليميني. وقد انسحبت إدارة الرئيس األمرييك »جو بايدن« 

األدوار  العراق عن  األمريكية يف  القوات  بإبعاد  أفغانستان ووعدت  بالفعل من 

القتالية. ومتهد هذه االتجاهات الطريق لدور إقليمي أكرث نشاطا وأهمية لقطر.

كتب: مصعب األلوسي  

9العدد الحادي والعشرون أكتوبر 2021

شؤون خليجية



تعد  أنها  أفغانستان والعراق. كام  قصوى خالل عملية غزو 

لعبته يف  الذي  الفعال  الدور  رادعا مهام إليران، فضال عن  

مكافحة اإلرهاب يف العديد من الدول مثل العراق وسوريا.

ويف األعوام األخرية، تجاوزت الدوحة دورها اللوجستي من 

املتحدة وحلفائها  الواليات  بني  الوساطة  قيادة جهود  خالل 

ومختلف الجامعات اإلسالمية. وتاريخيا، أدى صعود الحركات 

اإلسالمية يف الرق األوسط إىل قيام الدول املهتمة بالتفاوض 

معها، حتى لو كان ذلك ألهداف محدودة وتكتيكية.

يف  فــازت  التي  حــامس  حركة  ذلــك  عىل  األمثلة  ومــن 

 .2006 عام  منذ  غزة  وحكمت  الفلسطينية  االنتخابات 

ومبباركة واشنطن، وعدت الدوحة يف عام 2014 بتقديم مليار 

من  مدمرة  لكنها  قصرية  فرتة  بعد  غزة  إعامر  إلعادة  دوالر 

الحرب بني حامس وإرسائيل.

ويف عام 2018، ساعدت قطر إرسائيل عرب تحويل أموال 

تجنب  يف  ذلك  ساهم  ورمبا  الفقراء،  للفلسطينيني  اإلغاثة 

الدوحة  الحايل، توسطت  العام  حرب أخرى يف غزة. وخالل 

يف وقف إطالق النار بني غزة وإرسائيل إلنهاء حرب استمرت 

ألسابيع.

دون  غزة  لسكان  قطر  تقدمها  التي  املساعدات  وحالت 

من  مزيد  اندالع  احتامل  من  وقللت  إنسانية،  كارثة  وقوع 

االشتباكات العسكرية بني حامس وإرسائيل.

ولعبت قطر أيضا دورا أساسيا يف جلب كل من الواليات 

املتحدة وطالبان إىل طاولة املفاوضات حيث سعت الواليات 

ويف  أفغانستان.  مستنقع  من  نفسها  تخليص  إىل  املتحدة 

وقت مبكر من عام 2010، وصل ممثلو طالبان إىل الدوحة 

للتفاوض عىل اتفاق سالم وتبادل األرسى. بعد ذلك، سهلت 

جهة،  من  طالبان  بني  املفاوضات  جوالت  من  العديد  قطر 

والواليات املتحدة والحكومة األفغانية من جهة أخرى.

ويف فرباير/شباط 2020، وقعت الواليات املتحدة وطالبان 

اتفاق سالم يف قطر؛ فيام استمرت املفاوضات بني الحكومة 

األفغانية وطالبان يف وقت الحق.

وبعد أن سحبت الواليات املتحدة قواتها من أفغانستان، 

القليلة املشاركة يف محادثات  الدول  ظلت قطر واحدة من 

دبلوماسية نشطة مع كابل، ومن املقرر أن تساعد يف استئناف 

العمل يف مطار كابل.

صالتها  بسبب  لقطر  املوجهة  االنتقادات  من  وبالرغم 

بالحركات اإلسالمية، فإن قدرتها الناجحة عىل التوسط تظهر 

فائدتها للقوى الكربى. وبالفعل، رصح املدير السابق لوكالة 

تعتبر المنشآت 
العسكرية األمريكية 
في قطر مركزية أيضا 
للوضع االستراتيجي 
ألمريكا في الشرق 

األوسط

حالت المساعدات 
التي تقدمها قطر 
لسكان غزة دون 

وقوع كارثة إنسانية
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االستخبارات املركزية »ديفيد برتيوس« أن الواليات املتحدة 

طلبت من قطر استضافة وفدي حامس وطالبان.

وأخريا، أثبتت قطر أنها رشيك مهم يف أفغانستان عندما 

ظهرت أزمة إجالء الواليات املتحدة ملواطنيها واألفغان الذين 

عملوا مع الواليات املتحدة لعقود. وقد هبط ما يقرب من 

أفغانستان  من  إجالؤهم  تم  ممن  ألف شخص(   58(  40%

يف قطر.

للطوارئ،  ميداين  مستشفى  القطرية  الحكومة  وبنت 

ألف   50 أكرث من  تقديم  وتواصل  لألفغان،  وشيدت مالجئ 

وجبة لهم يف اليوم. عالوة عىل ذلك، عرضت الخطوط الجوية 

القطرية استخدام 10 طائرات لنقل األفغان من الدوحة إىل 

دول أخرى.

وحازت هذه الجهود عىل إشادة العديد من األصوات يف 

الواليات املتحدة، مبا يف ذلك وزير الخارجية »أنتوين بلينكني« 

ووزير الدفاع »لويد أوسنت«.

وتسمح االسرتاتيجية الجديدة للواليات املتحدة يف الرق 

األوسط لدول الخليج مثل قطر بتعزيز رشاكتها مع الواليات 

املتحدة من خالل التعاون اللوجستي والدبلوماسية الذكية. 

وهي  مستقرة،  دولية  بيئة  يف  راسخة  مصلحة  قطر  ولدى 

مع  وهكذا،  الهدف.  هذا  يف  املتحدة  الواليات  مع  تشرتك 

تراجع الوجود األمرييك عىل األرض، سوف يزداد أهمية دور 

قطر اإلقليمي.
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إىل  الُعامنية  األرايض  إىل  شاهني  إعصار  وصول  وأدَّى 

هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات يف عديد من الوديان، 

التي تُعد جزًءا طبيعيًّا من تضاريس البالد. 

عواصف  حدوث  يف  لإلعصار  العاتية  الرياح  وتسببت 

هائلة عىل طول الساحل؛ ما تسبب يف وقوع أرضار جسيمة 

يف البنية التحتية واملنازل، وأُجرِب كثريون عىل مغادرة منازلهم. 

وبلغ عدد ضحايا هذا اإلعصار يف ُعامن وحدها 14 شخًصا 

عىل األقل ومن املرجح أن يزداد هذا العدد يف األيام املقبلة. 

إعصار شاهين.. تذكير 
بهشاشة الجزيرة العربية في 
الظروف المناخية القاسيـــــــة 

https://bit.ly/2X4vVXD

المصدر

الرابط

يف الثالث من أكتوبر )ترشين األول(، وصل إعصار شاهني إىل األرايض الُعامنية، 

بالقرب من مسقط، بعد أن وصل إىل خليج ُعامن، قادًما من بحر العرب. ووفًقا 

إلدارة األرصاد الجوية الهندية التي تراقب وتتتبَّع تشكُّل األعاصري يف شامل املحيط 

الهندي، ُصنِّف إعصار شاهني عىل أنه عاصفة إعصارية شديدة عندما وصل إىل 

اليابسة مع رياح مستمرة بلغت رسعتها 70 ميًل يف الساعة.

كتب: محمد محمود  

العدد الحادي والعشرون أكتوبر 2021 12

شؤون خليجية



وشعرت الدول املحيطة ببعض آثار هذا اإلعصار الخطري 

للغاية، عىل هيئة زيادة يف هطول األمطار ورياح شديدة، كام 

يف اإلمارات العربية املتحدة وإيران، مع تعرُّض إيران ألرضار 

يف املباين وإصابات ووفيات.

أعاصري اعتيادية وأخرى مدمرة

ليس غريبًا أن تتشكل األعاصري املدارية يف شامل املحيط 

الهندي جنوب رشق بحر العرب؛ إذ إن الجمع بني درجات 

حرارة سطح البحر الدافئة بالقرب من خط االستواء )حيث 

النسبية  والرطوبة  الشميس(  اإلشعاع  معظم  األرض  متتص 

لتوليد  مناسبة  ظروفًا  يخلق  الجوية(  )الرطوبة  العالية 

األعاصري املدارية غرب الهند )مع توفري خليج البنغال ظروفًا 

مامثلة مواتية لألعاصري رشق الهند(.

وما يقرب من نصف األعاصري املدارية التي تتولد يف بحر 

الجزيرة  التي تصل إىل  اليابسة، ومعظم  العرب ال تصل إىل 

العربية تكون قد ضُعفت كثريًا، وانخفضت شدتها إىل درجة 

القرن  باتجاه  الغرب  إىل  األعاصري  بعض  وتنتقل  االنحسار. 

األفريقي، ولكنها متيل إىل أن تفقد شدتها يف هذا املسار أيًضا 

بسبب املياه األكرث برودة نسبيًّا يف غرب بحر العرب.

وكانت ُعامن واليمن تاريخيًّا األكرث ترضًرا يف شبه الجزيرة 

الساحيل  الخط  لطول  نظرًا  األعاصري  نشاط  من  العربية 

قلياًل  عدًدا  أن  حني  ويف  العرب.  بحر  عىل  بينهام  املشرتك 

البلدين،  هذين  يف  اليابسة  إىل  وصل  األعاصري  من  ا  جدًّ

وكان بالشدة التي امتلكها عند تكوِّنه يف بحر العرب، إال أن 

هذه العواصف ال تزال تجلب معها ثالث مصائب متالزمة: 

الفيضانات واملوت والدمار.

شدتها  عىل  العنيفة  املدارية  األعاصري  تحافظ  وعندما 

ا.  األصلية عند الوصول إىل اليابسة، تحدث نتائج كارثية حقًّ

يف  ُعامن  من  الرقي  الجنويب  الطرف  جونو  إعصار  ورضب 

يونيو )حزيران( 2007 وكان عاصفة إعصارية شديدة للغاية 

تصنيف  )أعىل  فائقة  إعصارية  عاصفة  أنها  عىل  وُصنِّفت 

هو  هذا  يزال  وال  العرب.  بحر  يف  املداري(  لإلعصار  ممكن 

اإلطالق يف شبه  تدمريًا عىل  واألكرث  األقوى  املداري  اإلعصار 

الجزيرة العربية.

ومع رسعة رياح تزيد عىل 100 ميل يف الساعة، وأمطار 

تسبب  قوية،  ساحلية  وأمواج  داخلية،  وفيضانات  غزيرة، 

إعصار جونو يف أرضار ودمار بالَغنْي يف املباين والبنية التحتية، 

إضافة إىل انقطاع التيار الكهربايئ عىل مناطق كبرية من البالد. 

وبلغت الحصيلة النهائية للدمار الناجم عن هذا اإلعصار يف 

ُعامن 4 مليارات و50 وفاة. وال تزال هذه أكرب كارثة طبيعية 

يف تاريخ ُعامن.

ما املختلف يف إعصار شاهني؟

نشأت  التي  السابقة  الكبرية  املدارية  باألعاصري  مقارنة 

يف شامل املحيط الهندي، نجد أن سلوك إعصار شاهني غري 

مسبوق إىل حد ما يف العرص الحديث، وميكن أن ميثل تحواًل 

الظواهر  تشكيل  عىل  املناخ  تغري  تأثري  كيفية  يف  محتماًل 

الجوية القاسية التي ميكن أن تصيب الرق األوسط. وهناك 

جانبان مقلقان يف إعصار شاهني؛ إذا أصبحا سمة سائدة يف 

األعاصري املستقبلية التي قد تتأثر بها الجزيرة العربية، وهام:

1. مواصلة اإلعصار مساره نحو اليابسة

إعصار  بقايا  من  العرب  بحر  يف  شاهني  إعصار  تشكَّل 

البنغال  خليج  يف  جوالب  إعصار  ونشأ  جوالب.  وهو  سابق 

إىل  شدته  تراجعت  حيث  الهند،  عرب  غربًا  يتحرك  أن  قبل 

درجة االنحسار. وبداًل من التبدد الكامل بعد فقده كثريًا من 

ته، استعادت بقايا إعصار جوالب نشاطها يف بحر العرب  شدَّ

وانتقلت غربًا إىل خليج ُعامن.

شاهني  إعصار  أصبح  ُعامن،  خليج  دخوله  بداية  ومع 

عاصفة إعصارية شديدة للغاية، وجعلت منه إعصاًرا أقوى 

مع رسعة رياح أكرب من رسعة رياح اإلعصار األصيل الذي نشأ 

جوالب/شاهني  إعصار  مسار  وأُثبت  جوالب(.  )إعصار  عنه 

االستثنايئ من خليج البنغال عابرًا الهند إىل بحر العرب ثم إىل 

ُعامن مرتني فقط يف التاريخ الحديث: يف عام 1921 و1959. 

ومل يصل يف أي من هاتني الحالتني اإلعصار إىل اليابسة بوصفه 
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عاصفة إعصارية شديدة كام حدث مع إعصار شاهني. 

2. حركة إعصار شاهني إىل ما وراء بحر العرب

ا من األعاصري املدارية  أملح الكاتب إىل أن عدًدا قلياًل جدًّ

العرب تصل إىل خليج ُعامن، وعدد أقل  التي تنشأ يف بحر 

عاصفة  أنه  عىل  العربية  الجزيرة  شبه  يف  اليابسة  إىل  يصل 

اجتياز خليج ُعامن. وباستثناء  بعد  للغاية  إعصارية شديدة 

الجنويب  الطرف  إىل  اإلعصار  وصل  )حيث  جونو  إعصار 

الرقي من ُعامن قبل أن يجتاز اإلعصار خليج ُعامن ويتبدد 

تحركت  شديدة  ألعاصري  تسجلنَْي  يوجد سوى  ال  إيران(،  يف 

من بحر العرب إىل خليج ُعامن وتصل إىل اليابسة يف شامل 

ُعامن )بالقرب من مسقط(. وحدث األول يف يونيو )حزيران( 

 130 من  أكرث  بعد  شاهني،  إعصار  الثاين؟  عن  فامذا   ،1890

عاًما. 

عادًة ال تنتقل األعاصري املدارية التي تتكون يف بحر العرب 

العربية؛  الجزيرة  شبه  عمق  أو يف  ُعامن  خليج  وراء  ما  إىل 

الجزيرة  الرطوبة فوق شبه  الهواء الجاف وانخفاض  إذ يُعد 

من  النوع  هذا  أمام  عائًقا  الهندي  باملحيط  موازنة  العربية 

ع من  مسار األعاصري، يسلب كثريًا من شدته املحتملة ويرسِّ

تبديده يف نهاية املطاف.

من  بالقرب  والبحار  للمحيطات  املتزايد  االحرتار  لكن 

سطح  حرارة  درجات  ارتفاع  من  يتضح  كام  االستواء  خط 

البحر، إىل جانب التوقعات املناخية بزيادة االحرتار العاملي 

تواترًا  أكرث  أعاصري  حدوث  احتاملية  إىل  يشري  املستقبل،  يف 

وشدة يف شبه الجزيرة العربية واملناطق املحيطة بها. وهذا 

ما يجعل إعصار شاهني مبثابة تذكري بهشاشة الجزيرة العربية 

يف مواجهة الظروف املناخية القاسية، ومؤرًشا مبكرًا لكيفية 

تفاقم هذه الهشاشة بفعل التغري املناخي.
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لمـــاذا تعمـــل الصيـــن علـــى 
إصـــاح االنقســـام التركـــي 

الخليجـــي؟

https://bit.ly/2XrNG3u

المصدر

الرابط

مفيدة  كانت  الخليج  ودول  تركيا  بني  العالقات  يف  األخرية  االنفراجة  أن  يبدو 

لالعب غري متوقع وهو الصني التي لديها اآلن القدرة عىل لعب دور فعال يف تطوير 

العالقات الرتكية الخليجية.

ونظًرا ملوقعها يف النظام الدويل وقدرتها عىل تقديم بدائل جديدة لدول املنطقة، 

فقد جرى الرتكيز عىل الصني يف أي تحليل حول ديناميكيات الرشق األوسط، ال سيام 

يف الوقت الذي يتم فيه اختبار اإلطار األسايس للعالقات الدولية يف الرشق األوسط.

كتب: سينيم جنكيز   
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األزمة  يف  حاساًم  دوًرا  املتحدة  الواليات  لعبت  وبينام 

الرتكية  العالقات  عىل  أثرت  والتي   ،2017 عام  الخليجية 

الخليجية، امتنعت الصني، وهي العب عاملي آخر له مصالح 

كبرية يف املنطقة، عن التدخل يف هذا النزاع.

ومن خالل عرض العمل كوسيط، يف األزمة، وضعت الصني 

األطراف  لجميع  ميكن  محايد  خارجي  كطرف  عىل  نفسها 

السياسات  فإن  ذلك،  ومع  معه.  التفاعل  من  االستفادة 

األزمات  يف  العميق  وانخراطها  املنطقة  يف  ألمريكا  الحازمة 

اإلقليمية أثرت سلبًا عىل املصالح االقتصادية واألمنية للصني 

يف الرق األوسط.

عىل  الحفاظ  أجل  ومن 

يف  بكني  بــدأت  مصالحها، 

تركيا  مع  عالقاتها  تعميق 

التعاون  مجلس  ودول 

حلفاء  وكلهم  الخليجي، 

تقليديون للواليات املتحدة.

ومع بدء جهود التقارب 

الخليج،  ودول  تركيا  بني 

الــخــارجــيــة  وزيـــر  رشع 

يف  ــي«  ي ــج  »وانـ الصيني 

يف  دول   6 شملت  جولة 

نهاية  يف  ــط  األوس ــرق  ال

مارس/آذار بهدف توسيع دائرة النفوذ الصيني يف هذه الدول 

وتعزيز التزام بكني تجاه واستقرار املنطقة وأمنها.

مجلس  دول  من  دول  و4  وإيران  تركيا  الزيارة  وشملت 

والبحرين  ــارات  واإلم السعودية  وهي  الخليجي  التعاون 

املصالح  يف  مهاًم  دوًرا  الــدول  هذه  كل  وتلعب  وعــامن. 

الحزام  »مبادرة  ذلك  يف  مبا  للصني،  الدولية  االقتصادية 

والطريق«، ويعترب استقرار العالقات بني هذه الدول رضورة 

للمصالح الصينية.

كانت الزيارة مهمة من حيث توقيتها ومن حيث الرسائل 

يف  للصني  املستقبيل  الــدور  آفاق  عن  فضالً  نقلتها،  التي 

العالقات الرتكية الخليجية.

التوقيت والسياقات الدولية

ومن املثري لالهتامم أن توقيت الزيارة تزامن مع األشهر 

القليلة األوىل لدخول »جو بايدن« البيت األبيض وبداية مناخ 

املصالحة يف املنطقة. وقد أوضحت اإلدارة األمريكية الجديدة 

أنها ستعطي األولوية آلسيا وفيام ستدفع باتجاه الدبلوماسية 

عمقت  التي  السابقة  اإلدارة  األوسط عىل عكس  الرق  يف 

التزاماتها بالراكات التاريخية يف املنطقة.

إىل  إشارة  أفغانستان  األمرييك من  االنسحاب  أرسل  وقد 

أن  مفادها  املنطقة  دول 

تنفصل  املتحدة  الواليات 

اإلقليمية  الــرصاعــات  عن 

من  آسيا.  نحو  تتجه  ألنها 

ناحية أخرى، أظهرت الصني 

متزايد  بشكل  وجــودهــا 

جولة  وكانت  املنطقة،  يف 

املنطقة  عواصم  »وانج« يف 

هذا  يف  ــا  ــًح واض مـــؤرًشا 

االتجاه.

املبالغة  من  وسيكون 

ستمأل  الصني  بــأن  القول 

تراجع مكانة  إن  القول  اآلمن  أمريكا. ومع ذلك، من  مكان 

أمريكا يف املنطقة، باإلضافة إىل عالقات واشنطن املتوترة مع 

تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، قد خلق فرصة 

للصني لتطوير عالقة متعددة األوجه مع تركيا ودول مجلس 

التعاون الخليجي.

لتقليل  فرصة  الخليج  ودول  تركيا  من  لكل  بكني  وتوفر 

العظمى  القوة  باعتبارها  املتحدة  الواليات  عىل  اعتامدها 

الوحيدة يف املنطقة. وتشري ردود الفعل اإليجابية من جانب 

تركيا ودول الخليج تجاه التواصل الصيني إىل تغريات مهمة 

من المبالغة القول 
بأن الصين ستمأل 

مكان أمريكا
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لتوسيع  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  تركيا  سياسات  يف 

نفوذها الدبلومايس واالقتصادي.

ومع ذلك، فإن الرتكيز عىل التفسريات التي تتمحور حول 

الطبيعة  الجانب، يف ظل  أحادي  نهج  املتحدة هو  الواليات 

مجلس  ودول  تركيا  مع  الصينية  للعالقات  األوجه  متعددة 

التعاون الخليجي.

السنوات األخرية، بدأت كل من تركيا ودول مجلس  ويف 

واالقتصادية  السياسية  تنويع رشاكاتها  يف  الخليجي  التعاون 

وكانت  بكني.  مع  واألمنية 

تركيا  مع  الصني  ــات  رشاك

التعاون  مجلس  ودول 

مستويات  ذات  الخليجي 

ألهمية  ــا  ــًق وف مختلفة 

الدولة. عىل سبيل املثال، يف 

حني أن بكني لديها »رشاكات 

مع  شاملة«  اسرتاتيجية 

فإن  واإلمــارات،  السعودية 

اسرتاتيجي«  »تعاون  لديها 

تــركــيــا و »رشاكـــات  ــع  م

قطر  ــع  م اســرتاتــيــجــيــة« 

وكل  ــامن،  وعـ والــكــويــت 

العالقة  ينقل  تصنيف 

من  مختلًفا  مستوى  إىل 

األهمية.

ويف حني تعترب السعودية واإلمارات دولتني مهمتني سياسياً 

واقتصادياً لشبكة الصني العاملية، فإن تركيا تعد دولة مركزية 

تعمل كجرس للمصالح الصينية.

األدوات واألدوار

الصني يف عام 2013، مبادرة »الحزام والطريق«  أطلقت 

التعاون  مجلس  دول  ذلك  يف  مبا  العامل،  لربط  الطموحة 

الخليجي وتركيا. وبالنسبة للصني، تقف كل من تركيا ودول 

الحزام  مبادرة  لتوسع  حيوي  طرق  مفرتق  عند  الخليج 

والطريق.

ومكانتها  وآسيا  أوروبا  بني  االسرتاتيجي  تركيا  موقع  إن 

يف الرق األوسط مينحها دورا خاصا يف إطار مبادرة الحزام 

والطريق، مام يوفر مستوى جديًدا من املشاركة يف العالقات 

الرتكية الصينية، فيام يعترب الخليج، الذي يزود الصني بالطاقة، 

مع  يتامىش  مبا  االسرتاتيجية  الصني  ملصالح  محورية  نقطة 

مبادرة الحزام والطريق.

االستفادة  تركيا  وتحاول 

الصينية  االستثامرات  من 

أطلقت  ــام  ك الــضــخــمــة 

جديد«  من  »آسيا  مبادرة 

السياسية  عالقاتها  لتعزيز 

والعسكرية  واالقتصادية 

ودول  الصني  مع  والثقافية 

وبالنسبة  أخــرى.  آسيوية 

التعاون  مجلس  لـــدول 

مــبــادرة  ــإن  ف الخليجي، 

تتداخل  والطريق  الحزام 

ــة«  ــرؤيـ مـــع خــطــط »الـ

بها.  الخاصة  اإلسرتاتيجية 

تصبح  أن  ميكن  وبالتايل، 

يف  مهمة  أداة  ــادرة  ــب امل

الرتكية  العالقات  تحسني 

الخليجية، بشكل غري مبارش.

ومع ذلك، فإن االقتصاد ليس األداة الوحيدة التي ميكن 

للصني استخدامها يف العالقات بني تركيا ودول مجلس التعاون 

الخليجي؛ فالوساطة والدبلوماسية هي أدوات أخرى.

الصيني  الخارجية  وزير  أعلن  املنطقة،  يف  جولته  وخالل 

عن مبادرة من 5 نقاط لالستقرار اإلقليمي. وبالرغم أن هذه 

ليست املرة األوىل التي تطلق فيها بكني مثل هذه املبادرات، 

الصين وضعت 
نفسها على كطرف 
خارجي محايد يمكن 

لجميع األطراف 
االستفادة من 

التفاعل معه
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مثل  مختلفة  رصاعات  مسارح  يشمل  األخري   االقرتاح  فإن 

الخليج  ودول  تركيا  فيها  تدعم  والتي  واليمن،  وليبيا  سوريا 

أطرافًا متعارضة.

الغالب  يف  ركزت  التي  السابقة  املبادرات  عكس  وعىل 

أيًضا  »وانــج«  كشف  الفلسطيني،  اإلرسائييل  الرصاع  عىل 

عن اقرتاحات ملموسة إلدارة التوترات يف الخليج، وعن نية 

الصني استضافة »مؤمتر حوار متعدد األطراف« للمساعدة يف 

نزاع  اتخذت موقًفا محايًدا يف  الصني قد  الثقة. وكانت  بناء 

الخليج 2017-2021 ألن جميع األطراف املعنية كانت رشكاء 

اقتصاديني. ومع ذلك، يبدو أن بكني خلصت يف نهاية املطاف 

إىل أن النزاع لن يحافظ عىل مصالحها عىل املدى الطويل.

ونتيجة لذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن بكني عقدت 

اجتامعات رسية بني دبلوماسيني قطريني وإماراتيني. حتى أن 

»وانج« استقبل كبار املسؤولني القطريني واإلماراتيني يف عام 

التوسط  يف  الصيني  الدور  زيادة  احتامالت  أثار  مام   ،2017

إلنهاء األزمة الخليجية. 

املتمثلة  الخليج سياسة بكني  تركيا ودول  وتقدر كل من 

عكس  عىل  الداخلية،  شؤونها  يف  الصارم  التدخل  عدم  يف 

واشنطن. وتخفف الراكة التي تتمتع بها الصني مع كل من 

من  السيايس  الضغط  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  تركيا 

املتحدة  الواليات  البلدان، عىل عكس  أجل اإلصالح يف هذه 

التي كانت تحثهم عىل »اإلصالحات« السياسية واالقتصادية.

وتنظر كل من دول الخليج )التي ترع يف رؤى التنويع( 

إىل  االقتصادية(  أزماتها  عىل  للتغلب  تكافح  )التي  وتركيا 

يف  الدويل،  النظام  يف  السيايس  للدعم  مهم  كمصدر  الصني 

الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا غربية متزايدة بشأن القضايا 

املتعلقة بحقوق اإلنسان والدميقراطية.

بكني  تــويل  الجديدة،  األمريكية  السياسة  ضــوء  ويف 

مجلس  ودول  تركيا  بني  املستقرة  للعالقات  خاًصا  اهتامًما 

املدى  طويلة  أهدافها  تحقيق  أجل  من  الخليجي  التعاون 

بكني  كانت  إذا  ما  تحديد  وبالرغم من صعوبة  املنطقة.  يف 

ستصبح ضامًنا أمنيًا رئيسيًا يف املنطقة، يبدو من املرجح أن 

املخاوف االقتصادية والسياسية ستدفع بكني باتجاه تخفيف 

تركيا  بني  تلك  ذلك  مبا يف  املستقبلية،  اإلقليمية  الخصومات 

وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، بدالً من استغاللها.
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مـــا هـــي مطالـــب إيـــران إلعـــادة 
إحيـــاء االتفـــاق النـــووي؟

https://bit.ly/3FQwqWZ

المصدر

الرابط

باالتفاقية  العمل  استئناف  حيثيات  عن  تقريًرا  األوسط  الرشق  معهد  نرش 

الشاملة للربنامج النووي اإليراين التي عقدتها طهران مع دول كربى يأيت يف مقدمتها 

ه صاحب صادقي، كاتب العمود وُمحلِّل  الواليات املتحدة. ويشري التقرير الذي أعدَّ

شؤون السياسة الخارجية املتعلقة بإيران والرشق األوسط يف املوقع، إىل أن طهران 

اعتمدت عىل ثالث وثائق يف مفاوضاتها مع الواليات املتحدة من أجل إحياء ُخطَّة 

العمل الشاملة املُشرتكَة. فإىل التفاصيل 

كتب: صاحب صادقي  
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عليها  يركِّز  أن  ح  املُرجَّ من  رئيسة  قضايا  خمس  هناك 

اإليرانيون أثناء إجرائهم للمفاوضات، موضًحا أن أبرز مطالب 

اإليرانيني تتمثَّل يف التحقُّق من رفع العقوبات املفروضة عىل 

طهران بطريقة سليمة، وإلغاء األوامر التنفيذية التي أصدرها 

مرة  املتحدة  الواليات  انسحاب  عدم  وضامن  أمريكا  رؤساء 

أخرى من ُخطَّة العمل الشاملة املشرتكة.

ثلثة مبادئ توجيهية واضحة

استندت حكومة إيران املحاِفظة الجديدة بقيادة الرئيس 

يف  رئييس  إبراهيم  اإليــراين 

بشأن  اتَّبعته  الذي  النهج 

التي  النووية،  املباحثات 

االتفاق  إحياء  إىل  تهدف 

النووي التي أُعلِن عنها عام 

2015 )وهي اتفاقية أبرمتها 

برنامجها  بــشــأن  إيـــران 

النووي مع الواليات املتحدة 

وأملانيا  وفرنسا  وروســيــا 

وثائق  ثالث  إىل  والصني(، 

مبادئ  ثالثة  د  تُحدِّ رئيسة 

توجيهية واضحة:

التوجيهي  املبدأ  يتمثَّل 

الــذي  الخطاب  يف  األول 

أرسله آية الله عيل خامنئي، 

للثورة  األعـــىل  ــد  ــرش امل

الرئيس  إىل   2015 األول(  )ترين  أكتوبر   21 يف  اإليرانية، 

خامنئي  فيه  أعرب  والذي  روحــاين،  حسن  آنذاك  اإليــراين 

تستويف  أن  النووي رشيطة  االتفاق  إبرام  عىل  موافقته  عن 

تسعة رشوط، أما املبدأ التوجيهي الثاين فهو مروع قانون 

»خطة العمل اإلسرتاتيجية ملواجهة العقوبات املفروضة عىل 

الربملان يف 2 ديسمرب )كانون األول(  الذي اعتمده  طهران«، 

به  أدىل  الذي  الخطاب  يف  الثالث  املبدأ  يتمثَّل  فيام   ،2020

 2021 )شباط(  فرباير   7 يف  اإليرانية  للثورة  األعىل  املرشد 

)بعد أن أعرب الرئيس جو بايدن عن رغبته يف إحياء االتفاق 

النهائية  إيران  »سياسة  األعىل  املرشد  أعلن  عندما  النووي( 

التي ال رجعة فيها« من أجل إحياء االتفاق.

القضايا الخمس الرئيسة

)وهي  النووي  االتفاق  يف  املشاركة  الدول  وباقي  إيران 

فرنسا وبريطانيا وأملانيا والصني وروسيا(، مبشاركة غري مبارشة 

من الواليات املتحدة، عقدت ست جوالت من املباحثات منذ 

يف   2021 )نيسان(  أبريل 

فيينا.  النمساوية  العاصمة 

ولكن نظرًا لتغيري الحكومة 

ــت هذه  ــلَ أُجِّ ــيــة،  اإليــران

منتصف  حتى  املباحثات 

يونيو )حزيران(.

وبناًء عىل ذلك، ومتاشيًا 

املنصوص  التوجيهات  مع 

الوثائق  ــذه  ه يف  عليها 

اإليرانيون  سريكِّز  الثالث، 

رئيسة  قضايا  خمس  عىل 

املستقبلية،  املفاوضات  يف 

يتخذوا  أن  ح  املُرجَّ ومن 

موقًفا حازًما من أجل تلبية 

القضايا  وتتمثَّل  مطالبهم. 

الخمس الرئيسة فيام ييل:

وفائها  وعــدم  النووية،  ــران  إي نشاطات  ستستمر   .1

وصول  عىل  املفروضة  والقيود  النووي،  االتفاق  بالتزامات 

النووية  املنشآت  إىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ُمفتِّيش 

اإليرانية، إىل أن تنتهي املفاوضات. ولذلك، من املُستبَعد متاًما 

أن يقبل الفريق اإليراين املعني بإجراء املفاوضات بإبرام اتفاق 

اتفاق تدريجي.  إبرام  أو  بااللتزام«  »التزام  مؤقَّت يف صورة 

وقد وضعت تريعات الربملان اإليراين خارطة طريق تهدف 

من المرجح أن 
تستمر نشاطات 

إيران النووية وعدم 
وفائها بالتزامات 
االتفاق النووي 
إلى أن تنتهي 

المفاوضات
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إىل توسيع نطاق نشاطات إيران 

العقوبات  تُرفَع  أن  إىل  النووية 

املفروضة.

2. ال ميكن تغيري الجداول الزمنية 

النووي، مبا يف ذلك  االتفاق  دها  التي حدَّ

يوم االنتقال عام 2023 )وفًقا لألمم املتحدة، 

يكون يوم االنتقال بعد انقضاء مثاين سنوات 

يتلقى  أن  بعد  أو  الخطة  اعتامد  يوم  من 

للطاقة  الدولية  الوكالة  تقرير  األمن  مجلس 

لت  توصَّ قد  الوكالة  أن  يفيد  الذي  الذرية 

إىل االستنتاج العام بأن جميع املواد 

تُستخَدم  تزال  ال  إيران  يف  النووية 

إنهاء  ويوم  السلمية(  األنشطة  يف 

العمل بأحكام قرار مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة رقم 2231 

يف عام 2025 )يكون هذا اليوم 

عىل  سنوات  عر  انقضاء  بعد 

النووي،  االتفاق  اعتامد  يوم 

العمل  استئناف  عدم  ورشيطة 

العمل  ينتهي  السابقة،  األمن  قرارات مجلس  بأحكام 

ويكفُّ   2015 عام  صدر  الذي   2231 القرار  أحكام  بجميع 

مجلس األمن حينئذ عن النظر يف املسألة النووية اإليرانية(.

والبلدان  املتحدة  الواليات  أن  إىل  تشري  تقارير  وهناك 

األوروبية كانت تحاول إدراج بنٍد آخر يف بنود إحياء االتفاق 

االنتشار،  عدم  بشأن  األمد  طويلة  التزامات  لضامن  النووي 

ولكنَّ طهران ترى أن هذا اإلجراء يُعد محاولة إلرساء األساس 

دها االتفاق النووي. من أجل تغيري الجداول الزمنية التي حدَّ

للثورة  األعــىل  املرشد  وضعها  التي  للروط  وفًقا   .3

تحت  عقوبات  أي  فرض  يُعد  خامنئي،  الله  آية  اإليرانية 

أو  اإلرهاب  مكافحة  أو  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  ذريعة 

يناير  يف  النووي  االتفاق  تطبيق  بعد  العسكرية،  القضايا 

)كانون الثاين( 2016، انتهاكًا لالتفاق. ورًدا عىل 

مبوجب ذلـــك،  العقوبات  جميع  رفع  إيران  تطلب  لن 

االتفاق النووي فحسب، بل ستدعو أيًضا إىل رفع العقوبات 

املفروضة بعد دخول االتفاق حيِّز التنفيذ، مثل القيود التي 

عام 2015  التأشرية يف  اإلعفاء من  أوباما عىل  باراك  فرضها 

أو القيود التي فرضها دونالد ترامب مبوجب قانون مكافحة 

أعداء أمريكا من خالل فرض العقوبات الصادر عام 2017.

الواليات  بأن  ضامنات  عىل  للحصول  إيران  تسعى   .4

املتحدة لن تنسحب مرًة أخرى من االتفاق النووي.

ذلك  وآية  القضايا،  هذه  أهم  التحقُّق  مسألة  تُعد   .5

كانوا  »إذا  له:  خطاب  يف  قال  خامنئي  األعىل  املرشد  أن 

)األمريكيون( يريدون أن تعود إيران إىل الوفاء بااللتزامات 
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التي فرضها االتفاق النووي، يجب أن ترفع الواليات املتحدة 

بأن  نشعر  وأن  ذلك  من  نتحقَّق  أن  ويجب  العقوبات،  كل 

العقوبات قد رُِفَعت بطريقة سليمة، وسوف نفي بعد ذلك 

بالتزامات االتفاق النووي هذه«. وأضاف: »وهذه هي سياسة 

الجمهورية اإليرانية القاطعة ولن نتنازل عنها«.

مسألة التحقُّق 

ادِّعاء إيران بشأن حاجتها إىل التحقُّق من امتثال األطراف 

األخرى اللتزامات االتفاق النووي يرجع جذوره إىل التجربة 

التي مرَّت بها طهران خالل 

حقبتي ما قبل إبرام االتفاق 

وكانت  بعدها.  وما  النووي 

للطاقة  الدولية  الوكالة 

بصالحية  تتمتَّع  الــذريــة 

التحقُّق من نشاطات إيران 

الوكالة  وتحقَّقت  النووية، 

يف البداية من امتثال إيران 

الدقيقة  الفنية  للمعايري 

ولكن  للقياس،  والقابلة 

عندما دخل االتفاق النووي 

رفع  وبــدأت  التنفيذ  حيز 

العقوبات، مل تتمتَّع الوكالة 

بصالحية التحقُّق من عملية 

رفع العقوبات.

الدقيق  التحقَّق  واستمر 

يتعلَّق  فيام  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرته  الذي 

بالربنامج النووي اإليراين ملدة عامني ونصف العام بعد تنفيذ 

الواليات  انسحاب  بعد  عام  إىل  يصل  وما  النووي  االتفاق 

أكَّدت  إذ   ،2018 )آيار(  مايو  يف  االتفاق  هذا  من  املتحدة 

)الربع  الفصلية  تقاريرها  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

سنوية( خالل هذه املدة امتثال إيران بواقع 16 مرة. بيد أنه 

والبلدان  املتحدة  الواليات  ترفع  مل  إيرانيني،  ملسؤولني  وفًقا 

الحواجز  وتزيل  إيران  عىل  املفروضة  العقوبات  األوروبية 

الدولية عىل نحٍو  التجارية  التي تحول دون تطبيع عالقاتها 

مل  ذاته،  الوقت  ويف  النووي.  االتفاق  وعميل، مبوجب  ال  فعَّ

متها إيران آذانًا صاغية عىل الرغم من  تلَق الشكاوى التي قدَّ

تأكيدها مراًرا وتكراًرا عىل أن عالقاتها التجارية مع واشنطن 

مل تُعد إىل طبيعتها وأنها مل تجِن املكاسب االقتصادية املتوقَّعة 

من رفع العقوبات خالل املدة التي متتد من يناير 2016 إىل 

مايو 2018.

السلطات  ــرحــت  وط

التحقُّق  مسألة  اإليرانية 

من رفع العقوبات للنقاش. 

ــراين  اإلي الرئيس  أن  ومــع 

روحــاين  حسن  الــســابــق 

التحقُّق  عملية  أن  أوضح 

بضع  ســوى  تستغرق  لن 

املرِّعني  أن  إال  ساعات، 

بياٍن  يف  ــدوا  أكَّ اإليرانيني 

العملية  هذه  أنَّ  به  أدلوا 

إىل  ثالثة  من  تستغرق  قد 

ستة أشهر.

ووفًقا للمرِّعني، تحتاج 

املدة إىل  إيران خالل هذه 

وصادراتها  إنتاجها  إعادة 

املستويات  إىل  النفطية 

عن  فضاًل  العقوبات،  فرض  قبل  طهران  لها  وصلت  التي 

عالقاتها  وتطبيع  عائداتها،  إىل  وصولها  حرية  إىل  حاجتها 

املرصفية مع العامل.

إلغاء األوامر التنفيذية

للربملان  التابع  األبحاث  ملركز  ووفًقا  ذاته،  الوقت  ويف 

العقوبات  املتحدة  الواليات  رفع  إىل  فباإلضافة  ــراين،  اإلي

مبوجب أحكام االتفاق النووي، ينبغي أن تُلغي واشنطن أيًضا 

ال يمكن تغيير 
الجداول الزمنية 

دها االتفاق 
َّ
التي حد

النووي بما في ذلك 
يوم االنتقال عام 

2023
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األوامر التنفيذية التي أصدرها رئيس البالد. وعالوًة عىل ذلك، 

ث مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة  يجب أن يُحدِّ

الخزانة األمريكية سياساته بشأن إيران وأن مينح إعفاءات من 

العقوبات العامة والخاصة ألي أشخاص أو رشكات ترغب يف 

أن تُجري تعامالت تجارية معه.

ويتمثَّل أحد أهم املطالب اإليرانية يف هذا الصدد يف أن 

لألشخاص  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  إعفاءات  تُغطي 

معقولة،  زمنية  مدة  إيران  مع  للتجارة  القانونية  والكيانات 

عىل األقل حتى يوم إنهاء العمل بأحكام قرار مجلس األمن 

رقم 2231 )عام 2025(.

أنه  إىل  اإليراين  للربملان  التابع  األبحاث  مركز  يشري  كام 

مع  العمل  مخاطر  وتقليل  التجارية  الحواجز  إزالــة  بعد 

للتحقُّق  قابلة  أخرى  تدابري  اتخاذ  ينبغي  اإليراين،  االقتصاد 

يف  النظر  واشنطن  تعيد  أن  ينبغي  املثال،  سبيل  عىل  منها. 

واإلرشــادات  االستشارية  والنرات  الوقائعية  الصحائف 

واإلخطارات واألعالم الحمراء واألحكام اإلدارية والتوجيهات 

التي  اإلجراءات  من  وغريها  االتحادية  اإلخطارات  وسجالت 

يُصنَّف مبوجبها االقتصاد اإليراين بأنه متورط يف جرائم مالية 

وينبغي  األموال.  بغسيل  اتهامات  عن  فضاًل  املخاطر،  عالية 

العالقات  لتطبيع  الالزمة  اللوائح  أيًضا  واشنطن  تعتمد  أن 

املعنية  اإلنفاذ  إيران وأن تغريِّ إرشادات شبكة  التجارية مع 

مبكافحة الجرائم املالية من كونها إرشادات قامئة عىل املخاطر 

إىل إرشادات تستند إىل القواعد.

وإذا استُئِنف العمل باالتفاق النووي، فسيشرتط الربملان 

العقوبات. ويف  اإليراين إجراء تحقُّق منتظم من عملية رفع 

بيان صدر يف 13 أبريل )نيسان(، أوضح املرِّعون اإليرانيون 

أنه يجب التحقُّق من استمرار الفائدة التي يجنيها االقتصاد 

اإليراين من رفع العقوبات عىل مدى ستة أشهر.

كيف تفي واشنطن بالتزاماتها؟

يتعلَّق  عندما  أهمية  إيران  توليها  التي  القضايا  أن  رغم 

الواليات املتحدة  العقوبات وامتثال  بالتحقُّق من رفع  األمر 

واشنطن  وفاء  كيفية  يف  تتمثَّل  النووي  االتفاق  اللتزامات 

مجلس  أصدره  الذي   2231 رقم  القرار  مبوجب  بالتزاماتها 

يُفرتَض  كان  القرار،  لهذا  ووفًقا  املتحدة.  لألمم  التابع  األمن 

رفع حظر األسلحة املفروض عىل إيران يف 18 أكتوبر 2020.

غري أن ما توليه إيران أهمية بالغة يتمثَّل يف إلغاء األمر 

دونالد  السابق  األمرييك  الرئيس  أصــدره  الذي  التنفيذي 

الحكومة  تُعاقب  والذي   ،2020 )أيلول(  سبتمرب  يف  ترامب 

التي تفرضها.  بالعقوبات  يلتزم  بلد ال  األمريكية مبوجبه أي 

وتنظر طهران إىل هذا األمر بوصفه انتهاكًا صارًخا للقرار رقم 

عىل  قويًّا  مؤرًشا  إلغاؤه  وسيكون  النووي،  واالتفاق   2231

اعتزام واشنطن الوفاء بالتزاماتها.

وبهذا الصدد يقول حسني أمري عبد اللهيان، وزير الخارجية 

اإليراين، خالل زيارته لسوريا يف 9 أكتوبر، أن طهران ستعود 

إىل إجراء املباحثات املتعلقة بخطة العمل املشرتكة الشاملة، 

أي  إبرام  بعد  العقوبات  رفع  من  التحقُّق  أن  عىل  ًدا  ُمشدِّ

اتفاقات يُعد من أهم اهتاممات إيران.

مل  فيينا،  يف  املباحثات  من  جوالت  إجراء ست  أثناء  ويف 

الرئيستني  املسألتني  بشأن  طفيًفا  تقدًما  سوى  طهران  تُحِرز 

التي  والضامنات  العقوبات  رفع  من  التحقُّق  يف  املتمثلتني 

النووي  االتفاق  من  تنسحب  لن  املتحدة  الواليات  أن  تفيد 

الوفد  مرة أخرى، وآية ذلك أن هناك تقارير أشارت إىل أن 

إيران  طلب  عىل  وافق  املفاوضات  بإجراء  املعني  األمرييك 

إيران  ولكن  يومني،  غضون  يف  العقوبات  رفع  من  بالتحقُّق 

قالت إن هذا األمر غري مقبول وأنه عبارة عن إجراء شكيل.

املوقف  د  يُحدِّ أن  ة  بشدَّ ح  املرجَّ من  ذلك،  عىل  وبناًء 

الصارم الذي اتخذه فريق التفاوض اإليراين الجديد، استناًدا 

إىل القضايا الخمس الرئيسة املشار إليها أعاله، مسار مباحثات 

االتفاق النووي ومصريها.
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فـــي  تركيـــا  طموحـــات  مـــا 
أفغانســـتان؟ وهـــل ســـتأتي 

عكســـية؟ بنتائـــج 

https://bit.ly/3oUHbBy

المصدر

الرابط

مع انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان، حاولت تركيا البحث عن طرق 

للبقاء ورأت أن املساعدة يف تشغيل مطار كابل ميكن أن تكسبها موطئ قدم يف 

أفغانستان مام يساعد يف تحقيق أهدافها األوسع.

ومن  معقدة،  إقليمية  أبعاد  ذات  أصبحت  أفغانستان  أزمة  فإن  ذلك،  ومع 

املرجح أن يلعب جريان أفغانستان دورا أكرث، فيام ستكون تركيا املجّردة من أي 

دور أمني، العًبا هامشًيا يف أفضل األحوال.

كتب: جاليب داالي  
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أي دور ستلعبه؟

ليك تستفيد أنقرة من أفغانستان، فإنها تحتاج إىل ضامن 

أن أي دور ستلعبه يف مطار كابل سيكون له شق أمني وال 

إىل  أنقرة  تفتقر  حيث  بحت،  مدين  أو  تقني  بدور  تكتفي 

مصادر نفوذ أخرى يف البالد.

الفضاء  يف  مهام  دورا  قطر  تلعب  املثال،  سبيل  وعىل 

من  العديد  تنخرط  حيث  للحوار،  كميرّسة  الدبلومايس 

البلدان يف الحوار مع »طالبان« يف الدوحة، كام ميكنها تزويد 

أفغانستان بكل من املساعدة املدنية والتقنية.

وال تشارك تركيا أيضا أرضا أو حدوًدا بحرية مع أفغانستان، 

يف  متتلكه  الذي  ذلك  املحتمل  نفوذها  يضاهي  لن  وبالتايل 

أماكن مثل سوريا أو ناجورنو كاراباخ أو ليبيا، حيث تلعب 

تركيا دورا بارزا.

ووافقت »طالبان« عىل منح تركيا دورا يف إدارة املطار - 

إىل جانب قطر - فيام يعود جزئيا لرغبة الحركة يف الحفاظ 

العزلة  وتجنب  الدولية  الفاعلة  الجهات  مع  روابط  عىل 

الدولية. ومع ذلك، فإن »طالبان« حذرة من إضفاء شق أمني 

كبري عىل األمر.

تظهر  تركيا  أن  يبدو  »طالبان«،  مقاومة  عىل  وللتغلب 

مدعومة  خاصة  أمنية  رشكة  استخدام  يف  تنظر  وقد  مرونة 

من  بدال  املطار،  يف  الخاصة  القوات  من  محدود  بعدد 

استخدام جيشها.

أن  تركيا  أرادت  فقد  السيايس،  بالصعيد  يتعلق  فيام  أما 

ترك »طالبان« شخصيات تركية من أقلية األوزبك أو ذوي 

الخلفيات الرتكامنية يف الحكومة الجديدة،.

سواء  الرتكية  املطالب  تلبِّ  مل  »طالبان«  فإن  ذلك،  ومع 

عىل الجبهة السياسية أو األمنية. وحتى إذا وافقت »طالبان« 

تساعد  أن  املرجح  غري  فمن  لرتكيا،  محدود  أمني  دور  عىل 

أنقرة عىل تحقيق طموحاتها.

ما الذى تريد تركيا تحقيقه؟

لتحسني  نفوذ  كورقة  أفغانستان  استخدام  أنقرة  تريد 

عىل  مايل  ضغط  وكورقة  املتحدة،  الواليات  مع  عالقاتها 

إعادة  يف  دور  ولعب  بالهجرة(  يتعلق  فيام  )خاصة  أوروبا 

إعامر أفغانستان يف نهاية املطاف واكتساب موطئ قدم يف 

كان الدافع الرئيسي 
لحكومة أردوغان 

هو استخدام 
أفغانستان إلصاح 
العاقات مع إدارة 

بايدن

من المرجح أن تطبق 
طالبان تفسيًرا 

صارًما للشريعة مما 
يجعل أي ارتباط أو 
ا 

ً
تعاون معها مكلف
للغاية بالنسبة 

لتركيا
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الجغرافيا السياسية لوسط وجنوب آسيا.

فالدافع  التحقيق،  صعبة  تركيا  أهداف  أن  يبدو  ولكن 

أفغانستان  استخدام  هو  »أردوغـــان«  لحكومة  الرئييس 

العالقات  تأزم  ظل  يف  »بايدن«  إدارة  مع  العالقات  إلصالح 

بني تركيا والواليات املتحدة والغرب بشكل كبري يف السنوات 

األخرية. ويبدو أن حكومة »أردوغان« راهنت عىل هذه أزمة 

أنقرة  وتعتقد  بقيمتها  املتحدة  الواليات  لتذكري  جيوسياسية 

إصالح  يف  تساعد  أن  ميكن  التي  األزمة  هي  أفغانستان  أن 

العالقات مع إدارة »بايدن«.

اللغة  بالفعل يف تغيري  أفغانستان  الوضع يف  وقد تسبب 

املسؤولون  ويشري  وتركيا،  املتحدة  الواليات  بني  املستخدمة 

اسرتاتيجي  كحليف  تركيا  إىل  متزايد  بشكل  األمريكيون 

قد  »بايدن«  إدارة  كانت  بثمن، وهو يشء  يقدر  ال  ورشيك 

تجنبته يف السابق.

لكن ذلك سيظل محدوًدا، ألن هناك شكوكًا بشأن مدى 

املتحدة  للواليات  بالنسبة  أفغانستان  التي ستمثلها  األهمية 

بعد سنة أو اثنتني من اآلن. وفيام تحرص الواليات املتحدة 

عىل ترك ملف أفغانستان خلفها، فإن أنقرة تطمح الستخدامه 

ألغراض تتجاوز أفغانستان يف السنوات املقبلة.

الجانبني  نظرة  يف  ملحوظًا  تبايًنا  هناك  فإن  وبالتايل، 

أمريكية  رحلة  من  »أردوغــان«  عودة  أن  كام  ألفغانستان. 

مؤخرا لحضور اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة دون 

تأمني اجتامع مع »بايدن« يوضح مقدار األهمية التي توليها 

الواليات املتحدة لتطلعات تركيا يف أفغانستان.

قلق أورويب

احتامل  إزاء  بالقلق  فتشعر  األوروبية  الحكومات  أما 

للقارة  يتجهون  الذين  األفغان  الالجئني  موجات جديدة من 

لذلك ستحرص هذه الحكومات عىل العمل مع تركيا )مبا إنها 

بلد لعبور الالجئني( لوقف هذا املد.

أكرث  أحد  والالجئني  الهجرة  يخص  فيام  التنسيق  وكان 

السنوات  يف  األورويب  واالتحاد  تركيا  بني  التعاون  مجاالت 

األخرية. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا التعاون سيعتمد كثريا 
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تركيا  فإن  ذلك،  عن  وفضال  الالجئني.  تدفقات  حجم  عىل 

تستضيف بالفعل أكرب عدد من الالجئني يف العامل، وستقوض 

زيادة الالجئني شعبية الحكومة.

أما فيام يتعلق بلعب دور يف إعادة إعامر أفغانستان يف 

نهاية املطاف، فإن أي دور ميكن أن تلعبه تركيا يف هذا الصدد 

لن يُقارن بالدور الصيني.

إعادة صياغة للدور الرتيك

يف  تركيا  لسياسة  الحالية  األمريكية  النظرة  أن  ومبا 

أفغانستان لن تسمح لرتكيا بجني الثامر التي تريدها، فمن 

املرجح أن تعيد تركيا صياغة دورها حسب أهمية أفغانستان.

الخاص  البعد  عىل  الرسمي  الرتيك  الخطاب  يركز  وقد 

إن  إال  أفغانستان،  قضية  مع  تعامله  يف  الرتيك  والعامل  بآسيا 

فلن  الرتكية،  الخارجية  السياسة  مصلحة  يف  يكون  لن  ذلك 

توافق »طالبان« عىل مثل هذه الخطاب الذي يّدعي الوحدة 

العرقية كام ستغضب الصني وروسيا أيضا من هذا الخطاب.

يرجح  إنه  إال  النظر،  قصرية  الرسدية  هذه  أن  وبالرغم 

أن متيض فيها تركيا حيث ستنجح بشكل جيد مع الجامهري 

املحلية. 

رمبا كانت أنقرة تأمل أن تقوم »طالبان« بتشكيل حكومة 

البشتون،  غري  من  الشخصيات  من  مزيد  مع  شمولية  أكرث 

والحكم األكرث براجامتية ال سيام عندما يتعلق األمر بتطبيق 

القبول  تحقيق  أجل  من  املرأة،  وحقوق  اإلسالمية  الريعة 

الدويل.

»طالبان«،  مع  االنخراط  يجعل  أن  ذلك  شأن  من  وكان 

وحتى االعرتاف بحكومة »طالبان« يف املستقبل، أقل تكلفة 

لرتكيا، لكن حكومة »طالبان« الجديدة قد بددت بالفعل مثل 

هذه اآلمال.

ومع انحسار األضواء الدولية عن أفغانستان، من املرجح 

مام  اإلسالمية،  للريعة  صارًما  تفسريًا  »طالبان«  تطبق  أن 

للغاية  مكلًفا  »طالبان«  مع  تعاون  أو  ارتباط  أي  يجعل 

بالنسبة لرتكيا.

لذلك فإن أي سياسة غري مدروسة تجاه أفغانستان ستكون 

مكلفة، لدرجة أنها ستفوق أي فوائد كانت تركيا تأمل فيها 

عرب االستفادة من دور أمني يف مطار كابل.
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كان هناك رجل واحد يف الصورة منذ االنقالب العسكري 

يف السودان وهو قائد الجيش الجرنال »عبد الفتاح الربهان« 

والذي كان رئيسا لـ«مجلس السيادة« االنتقايل.

الجرنال  وهو  آخر  عسكري  رجل  يتوارى  الخلفية،  ويف 

رئيس  »حميديت«،  باسم  املعروف  دقلو«  حمدان  »محمد 

قوات الدعم الرسيع،  بينام خرجت قواته يف الشوارع لتقتل 

يثري  مام  املدنيني،  وتصيب 

وجوده  مكان  حول  األسئلة 

ونواياه.

أن  أن  إىل  ــار  ــشـ ويـ

ليلة  يف  اجتمع  »حميديت« 

املمثل  مع  املاضية  الجمعة 

انقالب السودان.. 
أين حميدتي؟

كتب: أوسكار ريكيت

https://bit.ly/3GFfp2i

المصدر

الرابط

29العدد الحادي والعشرون أكتوبر 2021

شؤون دولية



قال  الذي  بريثيس«  للسودان »فولكر  املتحدة  لألمم  الخاص 

التصعيد  »تهدئة  عىل  »حميديت«  حث  إنه  »تويرت«  عىل 

 30 يف  مواجهات  أي  وتجنب  السلمي  باالحتجاج  والسامح 

أكتوبر/ترين األول«.

مخاوف من تعرث االنقلب

مآل  ملعرفة  ينتظر  »حميديت«  أن  يبدو  للمحللني،  ووفقا 

االنقالب. ومع أنه هو و«الربهان« جزء من نفس النظام، إال 

للسيطرة عىل مقاليد  املناسب  الوقت  ينتظر  إن »حميديت« 

الحكم يف حال فشل االنقالب األخري.

تواصل  أن مكتب »حميديت« قد  باالهتامم  الجدير  ومن 

مخابرات  ضابط  وهو  مينشيه«  بن  »آري  مع  االثنني  يوم 

إرسائييل سابق يعمل اآلن يف جامعة ضغط كندية.

ويف عام 2019، أبرم »حميديت« عقد ضغط بقيمة 6 ماليني 

دوالر مع »بن مينشيه« الذي أخرب موقع« أفريكا ريبورت« 

مبناقشة  اآلن  مهتم  »حميديت«  لكن  انتهت  العقد  مدة  أن 

صفقة جديدة.

وقال »بن مينيشيه«: »إنهم يشعرون بالقلق إزاء اإلدارة 

موقفها،  معرفة  ويريدون  املتحدة،  الواليات  يف  الجديدة 

من  مساعدة  يريدون  أنهم  فهي  الحقيقية  قضيتهم  أما 

اإلرسائيليني«.

يوم  »الربهان«  مؤمتر  عن  أيضا  غائبا  »حميديت«  وكان 

أنه مل  الدبلوماسيني  إنه يخرب  املايض، وتقول مصادر  الثالثاء 

الدبلوماسيني  أن  إذ  صحيح،  غري  أمر  وهو  االنقالب،  يدعم 

معرفة  ميكنهم  الشوارع،  يف  املتظاهرين  وكذلك  ذكاء  األكرث 

الحقيقة.

وقالت »خلود خري« الريكة اإلدارية يف املؤسسة الفكرية 

»انسايت سرتاتيجي بارترنز«: »كان حميديت وإخوانه هادئني 

عام  يف  حدث  ما  مع  يتامىش  بل  صدفة  ليس  هذا  للغاية، 

2019، ففي ذلك الحني انتظر حميديت حتى رأى كيف تسري 

األمور ويف النهاية كان هو الشخص الذي اعتقل عمر البشري، 

مع أن قواته كانت املسؤولة عن تأمني حزب املؤمتر الوطني 

الذي يرأسه البشري ضد أي محاولة انقالب«.

دارفور  إىل  و«حميديت«  »الربهان«  بني  العالقة  وتعود 

عقيًدا  وكان  املنطقة  يف  »الربهان«  قاتل  فقد  عقدين،  منذ 

استخباراتيًا عسكريًا ينسق بني الجيش وامليليشيات الهجامت 

يف والية غرب دارفور من 2003 إىل 2005.

املنافسة مع »الربهان«

رسمي،  تعليم  بدون  محيل  حرب  أمري  »حميديت«  كان 
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وهو  الخرطوم،  عىل  وافد  أنه  عنه  انطباعا  ترك  الذي  األمر 

زال  ما  إنه  كام  اآلن،  حتى  مستمرًا  زال  ما  الذي  االنطباع 

من  املدعومة  العسكرية  شبه  القوات  قيادة  يف  مستمرًا 

املوت  والتي جلبت  »الجنجويد«  باسم  واملعروفة  الحكومة 

واليأس إىل دارفور.

فر  وقد  تشادية،  عربية  لعشرية  »حميديت«  وينتمي 

الثامنينات،  يف  دارفــور  يف  ليعيش  طفولته  يف  الحرب  من 

وعندما اندلعت الحرب هناك يف عام 2003، انضمت قوات 

»الجنجويد« إىل الجيش السوداين يف مكافحة عشائر أفريقيا 

أعامل  وارتكاب  الجامعية  باإلبادة  اتهامهم  وجرى  السودا، 

وحشية واسعة النطاق.

وبعد  الرسيع.  الدعم  قوات  إىل  »الجنجويد«  وتحولت 

أصبح   ،2019 عام  يف  البشري«  »عمر  بالرئيس  اإلطاحة 

كان  الرجلني  من  كال  أن  ومع  لـ«الربهان«.  نائبا  »حميديت« 

مكلفان  إنهام  إال  »البشري«،  لدى  به  وموثوقًا  رشًسا  معاونًا 

اآلن بلعب دور أسايس يف جعل السودان تتجاوز فرتة حكمه.

وميكن اعتبار »حميديت« و«الربهان« متنافسان طموحان، 

فكالهام عسكرّي قوّي له تحالفاته، فبينام يرأس »حميديت« 

قوات الدعم الرسيع، فإن »الربهان« يرأس القوات املسلحة 

موارد  نهبت  حاكمة  نخبة  من  جزء  وكالهام  السودانية، 

السودان.

ويسيطر »حميديت« وإخوانه )األكرث أهمية من بينهم عبد 

الرحيم حمدان دقلو( عىل مناجم الذهب يف دارفور ويتمتع 

الذي  التحالف  احتاج  وعندما  والسعودية،  اإلمارات  برعاية 

تقوده السعودية ملرتزقة للحرب يف اليمن، لجأت الرياض إىل 

السودان و«حميديت« الذي زودها بهم.

ويسيطر الجيش عىل املجمع األمني العسكري وهو شبكة 

واملعاشات  الحياة  أمناط  تدعم  التي  والركات  املصانع  من 

التقاعدية للعديد من كبار ضباط الجيش، وتتمتع الركات 

بشكل  فاسدة  وهي  رضيبة  بإعفاءات  للجيش  اململوكة 

ملحوظ.

ويف حني أن »الربهان« لديه أصدقاء عسكريني يف اإلمارات 

املفضل  الرجل  فهو  أبدي«،  »حليف  بأنها  الرياض  ووصف 

لدى مرص وليس الخليج، وهذا يضعه مرة أخرى يف منافسة 

مع »حميديت«.

»أفريكا  موقع  تحرير  رئيس  سميث«  »باتريك  وقال 

غريبة  وحميديت  الربهان  بني  »الديناميكية  كونفيدنشيال«: 

الربهان  املرصيون  يفضل  باآلخر،  للغدر  مستعد  وكالهام 

بسبب تدريبه يف القاهرة، أما محارب الصحراء الرثي عديم 

الرحمة حميديت فهو مفّضل أكرث لدى السعودية واإلمارات، 

وقد قدم املرتزقة للحرب يف اليمن، وكسب املزيد من املال 

من ذلك«.

ويعتقد »سميث« أن هذا انقالب »الربهان« و«حميديت«، 

نفسه  يقدم  حميديت  »ألن  صعبة  الرجلني  بني  العالقة  لكن 

السعودي  العهد  ويل  إىل  أقرب  وهو  الخارج«،  يف  كقائد 

»محمد بن سلامن« وويل عهد أبوظبي »محمد بن زايد«.

شؤون  يف  ــارز  ب محلل  وهــو  هورنر«  »جوناس  وقــال 

السودان يف »مجموعة األزمات الدولية«: »أصلحت القاهرة 

بني الربهان وحميديت عقب وصول القوات املسلحة وقوات 

الدعم الرسيع إىل شفا انفجار للخالف بينهام يف أوائل يونيو/

حزيران«.

املسلحة  القوات  من  كــاًل  هــذا  وضــع  »لقد  ــاف:  وأض

السودانية وقوات الدعم الرسيع يف نفس القارب، ومتكنا من 

االجتامع عىل العداء تجاه املدنيني واحتامل االنتقال املدين.. 

لقد تم األمر بهدوء وحدث الصلح بني الربهان وحميديت«.

تهديد مشرتك للسلطة والرثوة

هو  و«الــربهــان«  »حميديت«  يجمع  ما  أن  املؤكد  من 

عىل  مدنية  حكومة  سيطرة  احتامل  من  بالتهديد  الشعور 

السلطة وتداعيات ذلك عليهام شخصييا. وإذا حدث انتقال 

النظرية  الناحية  من  املدنيني  لدى  يكون  فسوف  للسلطة، 

القضاء  بإصالح  املتعلقة  القرارات  يف  أكرب  تصويتي  نفوذ 

أن  و«حميديت«  »الربهان«  عىل  كان  وبالتايل  األمن،  وقطاع 
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وثروتهام  نفوذهام  مصادر  تعتمد  حيث  ذلك،  قبل  يترصفا 

عىل ذلك.

للتحقيق عىل ما فعاله يف  االثنان أن يخضعا  كام يخىش 

دارفور، ومذبحة الخرطوم يف يونيو/حزيران 2019، وغري ذلك.

ومع التزام الحكومة بتسليم »البشري« للمحكمة الجنائية 

رئيسهام  يذكر  أن  و«الربهان«  »حميديت«  يخىش  الدولية، 

السابق أسامء املتواطئني، مام يجعلهام عىل مسار اللحاق به.

ويف الوقت الحايل، يواجه كل من »الربهان« و«حميديت« 

مقاومة شعبية منظمة للغاية النقالبهام العسكري، وأظهرت 

بالعنف،  ذلك  كبريًا ملواجهة  استعدادا  الرسيع  الدعم  قوات 

جيش  حركة  رئيس  مناوي«  »مني  الدارفوري  فعل  وكذلك 

تحرير السودان.

مجزرة مثل رابعة

تنتر القوات العسكرية بشكل واسع يف الخرطوم، وكثري 

منها تابع لقوات الدعم الرسيع، وهناك مخاوف عربت عنها 

الصحفية السودانية »نرسين مالك« بأن تحدث »مذبحة مثل 

رابعة« إذا متكن »حميديت« من السيطرة الكاملة.

وكانت هناك إدانة دولية واسعة بقيادة الواليات املتحدة 

بالعقوبات،  وهددت  املساعدات  سحبت  حيث  لالنقالب، 

للعسكريني  حقيقي  قلق  مصدر  هذا  يكون  ال  قد  ولكن 

السودانيني، مع استمرار الوعد بالتمويل من الخليج والدعم 

القادم من مرص.

الحديث  هو  أكرث  لهم  املقلق  الشئ  يكون  رمبا  ولكن 

املستمر عن االنقسامات بني فرقة سالح املدرعات واملوالني 

من  عدد  وجود  مع  املسلحة،  القوات  داخل  الربهان«  لـ« 

الضباط ضد االنقالب ومع الشعب.

رئيس  ونائب  »حميديت«  شقيق  إن  محيل  تقرير  وقال 

قوات الدعم الرسيع »عبد الرحيم حمدان دقلو« تم تعيينه 

قائًدا ميدانيًا لالنقالب، مام أدى إىل تذمر يف صفوف القوات 

املسلحة، وكان من املقرر أن يلقي »دقلو« القبض عىل 43 

جنديًا من ضباط سالح املدرعات لكن رفاقهم مل يتخلوا عنهم.

املناسب،  الوقت  »حميديت«  ينتظر  الراهن،  الوقت  ويف 

وهو يعرف أنه مكروه للسودانيني يف الشوارع، كام إنه يعرف 

املقاومة،  الناس مصممون عىل  يتعرث وأن  أيضا أن االنقالب 

ولكن ما سيفعله بعد ذلك قد يحدد مستقبل السودان.
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تحليل سياسي



اإلمارات وإسرائيل والهند وأمريكا.. 

هل تتشكل رباعية 
جديدة بالشرق األوسط؟

https://bit.ly/3m80wx6

المصدر

الرابط

عقد قادة الدبلوماسية يف الهند وأمريكا وإرسائيل واإلمارات اجتامعا وزاريا افرتاضيا 

حول ما ميكن أن يكون نواة لتجمع جديد يف الرشق األوسط عىل غرار مجموعة »كواد« 

الرباعية )Quad(، لكن مع أجندة أمنية محدودة.

مع   )2021 األول  أكتوبر/ترشين   18( اإلثنني  عقده  الذي  االجتامع  بشأن  ومغردا 

نظرائه األمرييك »أنتوين بلينكني« واإلرسائييل »يائري البيد« واإلمارايت »عبدالله بن زايد«، 

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي »سوبرامانيام جايشنكار«: »ناقشنا العمل معا بشكل 

أوثق حول النمو االقتصادي والقضايا العاملية«.

كتب: أرول لويس 

وخالل االجتامع جلس »جايشنكار«، الذي كان يف زيارة 

إىل إرسائيل، بجوار »البيد«.

الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  عن  صادر  بيان  وذكر 

»الفرص  ناقشوا  األربعة  الوزراء  أن  برايس«  »نيد  األمريكية 
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املستقبلية للتعاون يف املنطقة والعامل«، إضافة إىل األمن 

البحري.

التعاون  »توسيع  أيضا  ناقشوا  الوزراء  أن  البيان  وأضاف 

االقتصادي والسيايس يف الرق األوسط وآسيا، مبا يف ذلك من 

خالل التجارة«.

خالل  »برايس«،  قال  البيان،  هذا  عىل  سابق  وقت  ويف 

هذه  أن  الواضح  »من  بواشنطن:  اليومي  الصحفي  مؤمتره 

والهند-  وإرسائيل  واإلمارات  -أمريكا  دول   4 من  مجموعة 

تتشارك يف العديد من املصالح«.

وتجدر اإلشارة إىل أن الهند لديها عالقات وثيقة مع الدول 

الثالث.

الهند عامل ُمقيد؟

ويف بيئة إسرتاتيجية مضطربة حيث تواصل الصني ترسيخ 

الهندي  )املحيطني  »اإلندو-باسيفيك«  مبنطقة  نفوذها 

والهادئ( يف الرق إىل الغرب وما وراءه، تقع الهند يف وسط 

املنطقة،  عىل  البحرية  حدودها  فتح  ومع  الهندي.  املحيط 

ميكنها تأمينها باالشرتاك مع الواليات املتحدة.

أفغانستان،  من  قواتها  املتحدة  الواليات  سحب  وبعد 

متارس الصني، املتاخمة لهذا البلد، نفوذها هناك بهدف بسط 

قوتها إىل ما وراء ذلك.

تنظر  »اإلندو-باسيفيك«؛ حيث  منطقة  لكن عىل عكس 

حوار  مبثابة  وهي   2007 عام  )تأسست  »كواد«  مجموعة 

إىل  والهند(  وأسرتاليا  واليابان  أمريكا  بني  رباعي  إسرتاتيجي 

الصني باعتبارها التهديد الشامل، فمن املرجح أن تكون الهند 

قوة تقييدية للرباعي الناشئ الجديد نظرا لبعدها عن الرق 

األوسط ما يجعلها أقل احتاملية للتعمق يف املنافسات املحلية 

مسائل  الرتكيز عىل  ذلك  من  بدال  تريد  فيام  املنطقة،  لتلك 

التعاون يف املجاالت الحرجة للطاقة والصحة واالقتصاد وتغري 

املناخ.

والشهر املايض، عقد الرئيس األمرييك »جو بايدن« ورئيس 

األسرتايل  الوزراء  رئيس  و  مودي«  »ناريندرا  الهندي  الوزراء 

»سكوت موريسون« ورئيس وزراء اليابان آنذاك »يوشيهيدي 

سوجا« قمة يف واشنطن أعربوا خاللها عن التزامهم بـ«تعزيز 

الهندي  املحيطني  منطقة  يف  ــار  واالزده واالستقرار  األمن 

والهادئ«، مدشنني بداية لتحركات قد تكون أبعد من ذلك. 

الدميقراطيات  من  مجموعة  نفسها  ــواد«  »ك وتعترب 

»ملتزمة ببناء مرونة دميقراطية يف منطقة »اإلندو-باسيفيك« 

بعد سحب أمريكا 
قواتها من 

أفغانستان تمارس 
الصين نفوذها بهدف 

بسط قوتها هناك

من الواضح أن هذه 
مجموعة من 4 دول 
-أمريكا واإلمارات 
وإسرائيل والهند- 

تتشارك في العديد 
من المصالح
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الرباعية  املجموعة  عىل  ينطبق  ال  هذا  لكن  وخارجها«، 

تضم  والتي  األوسط،  الرق  نحو  املوجهة  الجديدة  الناشئة 

اإلمارات، وهي مزيج من األنظمة امللكية غري الدميقراطية.

الرباعي االفرتايض  بيان »برايس« حول االجتامع  وتجنب 

الصاخبة  واشنطن  وترصيحات  الدميقراطية  ذكر  األخــري 

البيان األمرييك حول االجتامع أي ذكر  عنها. كام مل يتضمن 

للقضايا األمنية باستثناء إشارة عابرة لـ«األمن البحري«، وهو 

»كواد«  قمة  بيان  ذكر  بينام  اإلقليمية،  التوترات  من ضمن 

أن  املايض،  سبتمرب/أيلول   24 انعقدت يف  التي  واشنطن،  يف 

»األمن اإلقليمي أصبح أكرث تعقيدا من أي وقت مىض؛ بحيث 

إىل  إشارة  يف  وجامعي«،  فردي  بشكل  بلداننا  كافة  يتحدى 

الصني دون تسميتها.

وأضاف: »نلتزم معا بتعزيز النظام الحر واملفتوح والقائم 

يثقله  ال  والذي  الدويل  القانون  يف  واملتجذر  القواعد  عىل 

اإلندو- منطقة  يف  واالزدهــار  األمن  لتعزيز  وذلك  اإلكــراه، 

باسيفيك وخارجها«.

و »كواد« حازمة يف تجنب تصنيفها عىل أنها تحالف أمني، 

وبدال من ذلك تركز أجندة عملها الخارجية عىل مسائل مثل 

تقديم لقاحات »كورونا« بشكل مشرتك يف  منطقة »اإلندو-

باسيفيك« والتعاون يف مجال التغري املناخي.

بيان اجتامع رباعي الرق األوسط أكد أيضا عىل التغري 

املناخي وكورونا. وكان القاسم املشرتك بينهام هو »العالقات 

بني الناس يف مجايل التكنولوجيا والعلوم«.

ويشارك أعضاء »كواد« يف تدريبات عسكرية مشرتكة. إذ 

الثانية من مترين  الهند، األسبوع املايض، املرحلة  استضافت 

)أمريكا  األربعة  الدول  من  بحرية  قوات  الذي ضم  ماالبار، 

واليابان وأسرتاليا والهند(. ووسعت الواليات املتحدة والهند 

املحيط  من  اآلخر  الجانب  إىل  املشرتكة  البحرية  تدريباتهام 

للغواصات  مضادة  تدريبات  خالل  من   2019 عام  الهندي 

بالقرب من جزيرة دييجو جارسيا.

الرق  يف  األربع  الدول  تعقد  مل  »كــواد«،  عكس  وعىل 

يف  تشارك  الهند  لكن  مشرتكة،  عسكرية  مناورات  األوسط 

مناورات منفصلة مع إرسائيل واإلمارات.

للقوات  األزرق«  »العلم  األربع يف مترين  الدول  وتشارك 

الواليات  جانب  إىل  املــايض،  األحد  انطلق  الذي  الجوية، 

املتحدة وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان. وأجرت 

يف  أبوظبي  ساحل  قبالة  بحرية  تدريبات  واإلمــارات  الهند 

أغسطس/آب املايض.

السعودية ضيف غري مريئ؟

وضمن إطار تعاوين بني الدول األربع التي تركز عىل الرق 

األوسط، فإن اإلمارات تعد مبثابة العاصمة للرباعي الناشئ، 

وتتمتع إرسائيل والواليات املتحدة بامليزة التكنولوجية، فيام 

لدى الهند القدرة عىل التصنيع والتنفيذ.

األوسط  الرق  يف  الجيوسيايس  الوضع  فإن  ذلك،  ومع 

عبارة عن شبكة من التعقيدات وبعض الرتابطات.

فاإلمارات حليف وثيق للسعودية، واألخرية قوة إقليمية 

رائدة، وال تشارك يف مبادرة الرق األوسط، وليس لها عالقات 

تعاون بني  أن أي  يبدو  دبلوماسية مع إرسائيل، لكن حتام، 

الدول األربع سيشمل السعودية كضيف غري مريئ.

العداء  من  قدر  والسعودية  اإلمــارات  من  كل  لدى  إذ 

تجاه قطر، والتي تحولت لفرتة إىل قطيعة دبلوماسية وحتى 

بدعمها  مزاعم  بسبب  الدوحة  عىل  حصار  لفرض  محاولة 

بشأن  مامثلة  شكاوى  أيضا،  إرسائيل،  ولدى  لـ«اإلرهابيني«. 

قطر.

كمركز  الظهور  أنقرة  تحاول  إذ  تركيا؛  هو  عامل  وهناك 

الحرب  قبل  الخالفة  السيايس الستعادة دور  منافس لإلسالم 

العاملية األوىل.

حيث  وسوريا؛  ليبيا  مثل  املنطقة  رصاعــات  هناك  ثم 

أمريكا  وتعارضه  األسد«،  »بشار  نظام  وإيران  روسيا  تدعم 

الرصاعات؛ حيث  الهند مبنأى عن هذه  والسعودية، وظلت 

تحاول الحفاظ عىل بعض الحياد، وتبقي الجسور مع إيران، 

وقطر، وتركيا.
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شؤون اقتصادية



يجب على دول 
مجلس التعاون 
الخليجي اجتياز 
نهاية الدولة 
الريعية

https://bit.ly/3uJ5l2G

الرابط المصدر

مثرية  حالة  القاهرة  يف  الفاطمية  الخالفة  تشكل  ميثل 

لالهتامم لدراسة انهيار رشعية الدولة يف التاريخ اإلسالمي. 

وبعد احتالل القاهرة، قدم الفاطميون أنفسهم عىل أنهم 

حكام الدولة الرشعيني، بحجة أنهم من نسل النبي وبالتايل 

فهم مؤهلون لقيادة املجتمع اإلسالمي. حتى إنهم أطلقوا 

عىل دولتهم اسمها نسبة إىل »فاطمة«، االبنة الكربى للنبي 

عىل  للتأكيد  محاولة  يف  وسلم(،  عليه  الله  )صىل  محمد 

سلطتهم الدينية واكتساب الرشعية يف نظر الناس.

الكاتب: عبدالهادي العجمي
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السلطات  تراجعت  ما  رسعان  السخط،  تزايد  مع  لكن 

الحاكمة عن الوسائل التقليدية لتأمني الدعم العام. وبحسب 

الفاطميني  ادعاء  يف  املرصيون  شك  عندما  الروايات،  إحدى 

الله الفاطمي«  النسب من الرسول، نزل الوايل »املعز لدين 

قائال: »هذا نسيل  الجمهور  الذهب عىل  وألقى  الشارع  إىل 

وسلطتي«. وتعكس هذه القصة عىل وجه الخصوص الروابط 

الرعية  وراء  السعي  يعنيه  واملال، وما  والسلطة  القوة  بني 

من خالل هذا املثلث، أو ما نطلق عليه يف الوقت الحارض 

»الدولة الريعية«.

هل يذكركم هذا بيشء تعرفونه؟

تأيت القصة هنا أيضا مبثابة حكاية تحذيرية. فسوف تتآكل 

كانت  وإذا  املطاف.  نهاية  يف  قوتها،  وبالتايل  الدولة،  أموال 

رشعيتها تعتمد فقط عىل هذه األموال، فسوف تفشل الدولة 

كام حدث مع الخالفة الفاطمية يف النهاية. وال تأيت الرعية 

الحقيقية للحاكم من قدرته عىل ادعاء النسب من النبي أو 

إلقاء الذهب عىل الناس، لكنها تأيت من الحكم الرشيد ورعاية 

مواطني الدولة.

التي  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  إىل  هذا  ويقودنا 

اتبعت قيادتها وجهة نظر »املعز لدين الله« يف جوهرها وإن 

مل يكن بالرضورة يف األسلوب. واستخدمت الدول الريعية يف 

مجلس التعاون الخليجي ثروة الدولة الكتساب الرعية من 

املواطنني  الرثوة والخدمات االجتامعية وإعفاء  خالل توزيع 

من الرضائب، ما يقلل من حافز املواطنني للمشاركة السياسية.

كام قرنت الدول الريعية ذلك بقوة التخويف. ومن خالل 

األعراف  عىل  أثرت  فقد  الدينية،  املؤسسات  عىل  السيطرة 

التي متيل طاعة  اإلسالمية  النصوص  املجتمعية، مؤكدة عىل 

الحاكم وتساعد يف الحفاظ عىل مركزه.

من  عقود  بفضل  البداية  منذ  ممكنا  هذا  كل  وأصبح 

التعاون  مجلس  دول  بها  متتعت  التي  ــرثوة  وال ــار  االزده

شعوبهم  إعالة  عىل  قادرين  كانوا  الحكام  وألن  الخليجي، 

من خالل استخراج املوارد الطبيعية، مام جعل الدميقراطية 

الجاد،  التفكري  عن  طويلة  لفرتة  غائبة  السياسية  واملشاركة 

فقد متكنت الدولة من توفري الرثوة والخدمات دون طلب أي 

يشء يف املقابل من مواطنيها.

إىل  الوفرية  الخدمات  توفره  الذي  باألمن  الشعور  وأدى 

عدم شعبية حركات اإلصالح التي طاملا كان ينظر إليها بريبة 

بني جامهري دول مجلس التعاون الخليجي.

أما اليوم، فإن الوضع املايل لدول املجلس آخذ يف التغيري، 

ويجب تحديث العقد االجتامعي بني الدولة ومواطنيها وفقا 

اقتصادية  وتغريات  تحديات  املجلس  دول  وتواجه  لذلك. 

جديدة، باإلضافة إىل زيادة املخاطر الجيوسياسية.

الدولة  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  الجميع  ويدرك 

الدول  هذه  اضطرت  حيث  األخــرية؛  مراحلها  يف  الريعية 

لألفراد  املالية  املنح  أن  كام  مؤخرا،  تقشفية  تدابري  التخاذ 

التناقص. وتتزايد البطالة  وفئات املجتمع املختلفة آخذة يف 

مستقرة  غري  النفط  عائدات  وأصبحت  املالية،  والصعوبات 

أكرث من أي وقت مىض، مع سعي العامل لالبتعاد عن الوقود 

األحفوري.

عقد اجتامعي جديد

وال تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عالقة 

يف االعتامد املفرط عىل عائدات النفط لتمويل أنشطة الدولة. 

االقتصادي  التنويع  وهو  املشكلة،  هذه  حل  أن  حني  ويف 

وخفض اإلنفاق عىل القطاع العام، واضح ومفهوم جيدا من 

الدولية،  واملنظامت  واملواطنني  املجلس  دول  قبل حكومات 

إال أنه يصعب تنفيذه سياسيا وقد واجه معارضة كبرية.

إبالغ  يف  الخليجية  الحكومات  بدأت  ذلك،  عىل  عالوة 

الرضائب  تحصيل  وتقنن  النفقات  ستخفض  بأنها  مواطنيها 

النظر يف  إعادة  امليزانية. لذلك، يجب  تقليل عجز  من أجل 

وبدال  املجلس.  دول  يف  السلطات  قبل  من  الرعية  مفهوم 

من التحرك نحو االنفتاح واإلصالحات السياسية، هناك خطر 

أن تتحرك حكومات الخليج أكرث نحو االستبداد لتقديم صورة 

الدولة القوية التي ال غنى عنها لتوفري األمن واالستقرار، مع 
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االستمرار يف تأطري أي دعوات لإلصالح عىل أنها محاوالت من 

قبل جهات أجنبية لزعزعة أمن واستقرار البالد.

األساسية،  األداة  التخويف هو  الحالة، سيكون  ويف هذه 

لكن سيفقد الحكام يف ذلك الوقت أي »رشعية« حقيقية مع 

إجبار الناس عىل قبول الرضائب دون متثيل سيايس حقيقي.

فهمها.  أو يصعب  للغاية  املعادلة معقدة  تعد هذه  وال 

ولدى  مامثلة،  مواقف  يف  حاليا  الدول  من  العديد  تعيش 

دول مجلس التعاون الخليجي خارطة طريق واضحة للمكان 

هذا  مثل  وملنع  تغيريات.  إجراء  يتم  مل  إذا  إليه  تتجه  الذي 

السيناريو، يجب عىل دول املجلس البدء يف توعية مواطنيها 

االنتقال من دول ريعية إىل دولة منتجة سيتطلب من  بأن 

القيام  اإلنتاج. ومن أجل  أن يكونوا مسؤولني عن  املواطنني 

بذلك، يجب أن يكون املواطنون أيضا جزءا من عملية صنع 

القرار يف الحكومة.

ويف حال نجاح ذلك، سيكون الجميع مسؤولني عن أوضاع 

واستقرار  حقيقية  رشعية  الحاكمة  للسلطة  وستكون  البالد، 

حقيقي دون اللجوء إىل القمع.

مجلس  دول  أمام  سيكون  الريعية،  الدولة  انهيار  بعد 

أو  االستقرار،  باسم  القمع  إما  خياران،  الخليجي  التعاون 

الدفع باتجاه حكومات منتخبة ومواطنني منتجني مسؤولني 

بسلطة  تتمتع  الحالية  الحكومات  تزال  وما  واقعهم.  عن 

االختيار بني الخيارين حتى اآلن.
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تهديد لمشاريع استصالح األعاصير المتسلسلة دول الخليج جراء ظاهرة التغير المناخي؟هل يمثل »شاهين« مسارا إلعصار جديد يهدد 
األراضي في الخليج

https://bit.ly/3aMPEP2 

المصدر

الرابط

شق إعصار »شاهني« طريقه هذا الشهر عرب شامل سلطة ُعامن وداخل شبه 

الجزيرة العربية. وما جعل هذا اإلعصار فريدا من نوعه هو مساره؛ فقد تحرك 

من  الجزء  هذا  يف  املعتادة  األعاصري  أمناط  بخالف  الشامل  باتجاه  جدا  بعيدا 

املحيط الهندي.

كتب: ثيودور كاراسيك   
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إذ تحرك هذا املنخفض االستوايئ برسعة عرب شبه الجزيرة 

العربية، وأعاد تشكيل نفسه يف نهاية املطاف كسلسلة من 

أعمدة املياه قبالة الساحل السعودي يف منطقة جازان.

فهل ميثل »شاهني« مسارا إلعصار جديد يهدد دول الخليج 

أنه كان مجرد حدث فريد  أم  املناخي؟  التغري  جراء ظاهرة 

إلعصار مر عرب البحر واألرض، واتجه شامال أكرث من املعتاد؟ 

ويجدر التأكيد هنا، عىل أن اآلثار املرتتبة عىل االستعدادات 

لتغري املناخ تعد ذات أهمية قصوى.

لقد مر هذا اإلعصار، الذي كان من الفئة األوىل، من شامل 

مسقط؛ ما أدى إىل هطول 

وفيضانات  غزيرة  أمطار 

األرايض  يف  النطاق  واسعة 

من  القريبة  املنخفضة 

عامن.  سلطنة  يف  الساحل 

إذ غمرت املياه العديد من 

الوديان أو األخاديد؛ ما أدى 

اتجهت  سيول  تشكل  إىل 

إىل املرتفعات املنخفضة؛ ما 

الطبيعية  الكارثة  يف  ساهم 

وال  الــبــالد.  بها  متــر  التي 

آثار  تنظيف  عمليات  تزال 

لإلعجاب  املثرية  اإلعصار 

السلطات  بها  تقوم  التي 

العامنية مستمرة.

تجربة ليست جديدة

سلطنة  عىل  جديدة  تجربة  »شاهني«  يكن  مل  بالطبع، 

ُعامن. إذا كان إعصار »جونو« يف يونيو/حزيران 2007 األسوأ 

اإلعصار  هذا  رضب  وآنــذاك،  الحديث.  العامين  التاريخ  يف 

املدمر، الذي كان من الفئة الخامسة، السلطنة، مرتافقا مع 

معدالت رسعة رياح قصوى. وأدى إىل مقتل 50 شخصا، فيام 

تسبب يف أرضار جسيمة وفيضانات، إىل جانب انقطاع التيار 

تكن مستعدة  مل  التي  للسلطات  تحديا  ما شكل  الكهربايئ؛ 

ملثل هذا الحدث الجوي الضخم.

تعلموا  أنهم  العامين  املدين  الدفاع  ملسؤويل  ويُحسب 

بناء رد فعل قوية حال مواجهة  رسيعا أن هناك حاجة إىل 

بعد  التنظيف  عىل  البالد  قدرة  كانت  املستقبل.  يف  أعاصري 

الــدروس  وتُظهر  لإلعجاب  مثرية  بالذات  العاصفة  هذه 

الرئيسية املستفادة. ففي مواجهة اإلعصار األخري »شاهني«، 

ساعدت املجتمعات العامنية املناطق الشاملية املترضرة عرب 

إرسال قافلة مساعدات من منطقة ظفار الجنوبية بالسلطنة.

 ،2018 مايو/أيار  ويف 

»مكونو«  إعــصــار  رضب 

ــامن وجــزيــرة  جــنــوب ُعـ

ما  اليمنية؛  »سقطرى« 

أسفر عن مقتل 11 شخصا 

عىل األقل.

ــدر اإلشــــارة إىل  ــج وت

ــو«  »جــون إعـــصـــاري  أن 

مناطق  رضبا  و«مكونو« 

جنوبية أبعد بكثري من تلك 

التي بلغها إعصار »شاهني« 

منوذجي  مسار  يف  شــامال 

األعاصري  تاريخ حركة  وفق 

االعصارين  وكال  باملنطقة. 

انتهى بهام املطاف إىل منخفضات استوائية يف إيران، ما يدل 

عىل اتجاه سفرهام الشاميل.

املحيط  أن إعصار »شاهني« نشأ يف  املثري لالهتامم  ومن 

هو  املتسلسل  واإلعصار  متسلسال«.  »إعصارا  وكان  الهادئ 

ظاهرة جوية تقطع مسافة كبرية، أو ميكن أن تكون سلسلة 

من األعاصري التي تنتقل فوق نفس املنطقة عدة مرات كجزء 

من منط هجرتها. لكن شاهني ميثل نوعا مختلفا؛ فهو يسري 

يف مسار جديد بسبب تغري درجات الحرارة والتيارات املائية.

عملية استصاح 
األراضي في الخليج 

قد تكون مهددة في 
المستقبل نتيجة 

لتغير المناخ
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ملسارات  املشرتك  الفهم  يقود  املناخ،  لعلامء  بالنسبة 

»شاهني«  انطلق  فقد  كبرية.  تراكمية  تأثريات  إىل  األعاصري 

املحيط  غرب  يف  بدأ  »ديامنو«،  باسم  استوايئ  كمنخفض 

خليج  يف  ظهر  ثم  وميامنار.  وتايالند  فيتنام  وعرب  الهادئ، 

باسم  ُعامن  إىل  وتقدم  »جوالب«،  إعصار  مبسمى  البنغال 

مائية  أعمدة  املطاف يف شكل  به  ينتهي  أن  قبل  »شاهني«، 

قبالة الساحل الغريب للسعودية.

كتلتني  واحد  محيط  من  متسلسل  إعصار  عرب  وهكذا، 

آخر  كإعصار  هيكلته  إعادة  قبل  مائيني،  وجسمني  أرضيتني 

كإعصار  الحال  به  انتهى  حيث  الخليج؛  شامل  إىل  متجها 

قُمعي يف البحر األحمر.

وجادل العلامء بأن هذه الظاهرة الجوية املحددة تعني، 

من الناحية االفرتاضية، أن اإلعصار ميكن يف املستقبل أن يعرب 

اإلمارات،  عرب  ومير  العربية،  الجزيرة  لشبه  العلوي  الطرف 

والخليج العريب نفسه، ليرضب دول الخليج األخرى.

استصلح األرايض البحرية

املحيط  من  األرايض  استعادة  عملية  تكون  أن  وميكن 

للبلدان  تسمح  مفيدة  البحرية( مامرسة  األرايض  )استصالح 

بتنويع اقتصاداتها وتحفيزها، خاصة مع تلبية مطالب األعداد 

املتزايدة من السكان.

لكن عملية استصالح األرايض يف الخليج قد تكون مهددة 

يف املستقبل نتيجة لتغري املناخ. كام أن األمواج أصبحت أيضا 

أقوى وأكرث خطورة.

إن التأثري قصري املدى ملثل هذه التطورات املتعلقة بتغري 

املناخ أمر أسايس. فالخليج العريب مثل البحرية؛ حيث ال يزيد 

عمق معظم مناطقه عن 35 مرتا.

املحيط  من  إضافية  مياه  كميات  دخلت  إذا  ثم،  ومن 

الهندي إىل الخليج عرب مضيق هرمز نتيجة لالحتباس الحراري؛ 

فسيخترب هذا مرونة مشاريع استصالح األرايض هذه.

يف السابق، مل تخترب عاصفة ضخمة مثل إعصار »جونو«، 

هذه  جدوى  الخليج،  مياه  يف  كبرية  زيارة  يف  تسببت  التي 

املشاريع الضخمة.

لكن ما قد يكون مشكلة أكرب هو التغري يف معدل هطول 

األمطار، كام يتضح من الوضع املناخي الذي تسبب يف ظهور 

»شاهني«.

ذلك،  من  أبعد  إىل  املستقبلية  العواصف  تنتقل  فقد 

وتسبب أرضارا مل تكن متوقعة من قبل.

التنمية  مشاريع  من  العديد  ذلك  جراء  تتأثر  أن  وميكن 

الجارية يف جميع أنحاء الخليج.

تعد تجربة »شاهني« جرس إنذار تنبهنا إىل رضورة تعزيز 

حامية مشاريع استصالح األرايض الحالية.

فقد عايشنا للتو لحظات ملا ميكن أن يحدث مع اإلعصار 

التسلسيل التايل.
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وبينام ستحاول حكومة إرسائيل تجاوز الخالفات الداخلية 

انتخابات جديدة وعودة »نتنياهو«، يتوقع أن  تفاديًا لعقد 

تفشل ليبيا والعراق يف عقد انتخابات ُمرضية يف هذا الربع، 

مام سيفاقم االضطرابات.

تصالح الدول السنية مؤقتًا تاركة الخالفات الكبرية لوقت 

الحق.

سترتاجع املنافسة بني الدول السنية مع تركيز حكوماتها 

جانبًا  اإليديولوجية  اختالفاتها  ووضع  االقتصادي  النمو  عىل 

العالقات  تحسني  إىل  ذلك  سيؤدي  وبينام  مؤقت.  بشكل 

حلول  وضــع  إىل  ــؤدي  ي أن  املرجح  غري  فمن  التجارية، 

اسرتاتيجية أعمق.

االقتصادية عن  العالقات  بناء  إعادة  لهدف  التطلع  ومع 

https://bit.ly/3BhGWDU

المصدر

الرابط

تشري توقعات مركز »سرتاتفور« األمرييك للربع األخري من عام 2021 ملنطقة الرشق 

التعايف  األوسط إىل تراجع املنافسة بني دول املنطقة يف ظل الجهود املبذولة من أجل 

االقتصادي. واستبعد املركز احتامالت إمتام االتفاق النووي بني إيران والواليات املتحدة 

خالل هذا الربع، ما يزيد من األعباء عىل االقتصاد اإليراين.

العداء  تصاعد  مع  الالجئني  موجات  ملنع  حاسم  بشكل  تركيا  تسعى  أن  يتوقع  كام 

املحيل للمهاجرين، فيام سيتصاعد الخالف املغريب الجزائري ملستوى حرج.

توقعات ستراتفور 
للشرق األوسط 
في الربع األخير 

من 2021
تراجع المنافسة 

لصالح التعافي 
االقتصادي
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طريق تعزيز السياحة املتبادلة وتشجيع االستثامرات وتسهيل 

السياسات  الدول  هذه  تتجنب  أن  املتوقع  فمن  التجارة، 

ثقة  تقوض  أو  التجارية  األعامل  تقوض  قد  التي  الخارجية 

املستثمرين يف بلدانهم.

ومن املرجح أن تخفف مرص وتركيا من تنافسهام السيايس 

عىل  تتفقا  أن  املرجح  غري  من  أنهام  رغم  املفاوضات،  عرب 

الحدود البحرية النهائية يف الربع األخري من عام 2021.

وستعيد قطر من ناحية والسعودية واإلمارات والبحرين 

من ناحية أخرى، بناء العالقات ملستوى ما قبل الحصار، كام 

ستستعيد الروابط السياحية والسفر، وستبدأ يف االستثامر مع 

بعضها البعض.

ويف حني أن تعديالت قوانني اإلقامة والجنسية والسياسات 

االقتصادية )من أجل جذب االستثامر األجنبي والعامل املهرة( 

ستؤدي إىل منافسة أكرب بني السعودية واإلمارات، لكنها لن 

تؤدي إىل نزاعات اسرتاتيجية.

عودة إيرانية هشة للمفاوضات وتعاف اقتصادي باهت

مفاوضات  يف  وإيران  املتحدة  الواليات  ستشارك  يف حني 

بشأن إحياء االتفاق النووي، فمن غري املرجح أن تتم االتفاقية 

لتكتيكاتها  إىل مواصلة طهران  ما سيؤدي  الربع،  خالل هذا 

املخاطرة.

عهد  الجديدة يف  إيران  تحافظ حكومة  أن  املرجح  ومن 

الرئيس »إبراهيم رئييس« عىل مطالب متشددة فيام يتعلق 

بتخفيف العقوبات، ومن املرجح أن ترفض التخيل عن جميع 

املعدات النووية الجديدة التي جرى بناؤها خالل السنوات 

القليلة املاضية.

حتى  مستمرة  ستظل  العقوبات  معظم  أن  ذلك  ويعني 

نهاية العام عىل األرجح، ما يحد من كمية النفط التي ميكن 

لطهران تصديرها ويضمن بقاء االقتصاد اإليراين ضعيفا.

النووي،  برنامجها  تعزيز  يف  االستمرار  إىل  وباإلضافة 

ستستمر إيران يف سلوكها اإلقليمي فيام يتعلق بدعم قوات 

الخصوم  ضد  السيربانية  الحروب  يف  واالنخراط  وكالئها، 

واملضايقات البحرية يف إطار سعى إيران للحفاظ عىل أوراق 

متيض  عندما  ولكن  التفاوض،  عملية  يف  ضد رشكائها  ضغط 

عملية املفاوضات فإن بعض سلوكياتها األكرث عدوانية ميكن 

ستتراجع المنافسة 
بين الدول 

السنية مع تركيز 
حكوماتها على 

النمو االقتصادي 
ووضع اختافاتها 
اإليديولوجية جانًبا 

بشكل مؤقت

من المرجح أن 
تخفف مصر وتركيا 

من تنافسهما 
السياسي عبر 

المفاوضات

العدد الحادي والعشرون أكتوبر 2021 46

رؤى استشرافية



أن تخف .

تركيا تردع موجات اللجئني

سيتبنى حزب »العدالة والتنمية« الحاكم يف تركيا سياسات 

من  املرة  )هذه  الالجئني  من  أخرى  موجة  منع  إىل  تهدف 

أفغانستان( يف وقت يعصف فيه العداء للمهاجرين بالنظام 

السيايس يف البالد.

مع  الحدود  طول  عىل  املادية  الحواجز  تركيا  وستعزز 

إنهم  بل  والعراق،  إيران  يف  عالقني  الالجئني  يرتك  ما  إيران، 

إىل  مجدًدا  يدفعون  رمبا 

أفغانستان.

ــحــاول األحـــزاب  وســت

االستفادة  الرتكية  السياسية 

املتصاعد  الـــعـــداء  ــن  م

تركيا  يف  املهاجرين  ضد 

جدد  مؤيدين  الكتساب 

املقرر  االنتخابات  قبل 

عقدها عام 2023.

أما يف الخارج، فسيكون 

والتنمية«  »العدالة  حزب 

سياسته  يف  ــذرا  حـ أكـــرث 

وسيتجنب  ــة  ــخــارجــي ال

املواجهات  اإلمكان  قــدر 

مــثــل ســوريــا  ــن  ــاك أم يف 

وأذربيجان وليبيا.

ومع ذلك، فمن غري املرجح أن ترتاجع أنقرة عن مثل هذه 

تجد  قد  البالد  أن  يعني  ما  الحالية،  العسكرية  االنخراطات 

الفاعلة  الجهات  عن  الناجمة  املناوشات  يف  متورطة  نفسها 

املحلية عىل األرض.

الحكومة االرسائيلية ستستقر وستتعامل مع التهديدات

ستكون الحكومة اإلرسائيلية مستقرة خالل الربع القادم 

أن  املرجح  ومن  وإيران،  »حامس«  تهديدات  عىل  وسرتكز 

ومترر  القادم  الربع  اإلرسائيلية  االئتالف  حكومة  تتجاوز 

إىل  سيسعون  املتباينني  أعضاءها  ألن   2022 عام  ميزانية 

تجنب انتخابات عامة مبكرة ميكن أن تسمح لرئيس الوزراء 

السابق »بنيامني نتنياهو« بالعودة إىل السلطة.

ومبا أن االنتخابات الجديدة يف إرسائيل تظل غري مرجحة، 

سرتكز إرسائيل عىل األولويات اإلقليمية.

الجديدة  باسرتاتيجيتها  ستحتفظ  إرسائيل  أن  حني  ويف 

مبوجبها  تستجيب  والتي  غزة،  يف  »حامس«  ضد  املتشددة 

وبشكل  برسعة  الحكومة 

الجنوب،  يف  للهجامت  أكرب 

فــإن إرسائــيــل و«حــامس« 

ستحرصان عىل ضبط هذه 

لتجنب  بعناية  املناوشات 

العودة إىل الحرب.

أيضا  إرسائيل  وستعمل 

والدول  واألردن  مرص  مع 

السلطة  لتعزيز  الخليجية 

اقتصاديا  الفلسطينية 

فقدان  ملنع  محاولة  يف 

السيطرة عىل الوضع األمني 

يف الضفة الغربية.

ستضغط  وأخـــــــريا، 

ــات  ــوالي ــل عــىل ال ــي إرسائ

تعاون  أجل  من  املتحدة 

وبرنامجها  ووكالئها  إيران  ضد  الرسية  العمليات  يف  وثيق 

النووي، بالرغم أنها ستظل حذرة من القيام بأفعال ميكن أن 

املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية  تقوض  أو  إقليمية  حربًا  تحفز 

إلعادة التفاوض عىل اتفاق نووي مع طهران.

التنافس املغريب الجزائري يصل ملستوى حرج

ستواصل املغرب والجزائر املناوشات الدبلوماسية، ما يؤثر 

وستصل  العريب.  املغرب  أنحاء  جميع  يف  التعاون  عىل  سلبا 

من المرجح أن 
تحافظ حكومة 

إيران الجديدة على 
مطالب متشددة 

فيما يتعلق بتخفيف 
العقوبات
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التوترات الدبلوماسية بني املغرب والجزائر إىل آفاق جديدة، 

ما يهدد باضطرابات تجارية حتى لو كان من غري املرجح أن 

تصل األمور إىل عدوان عسكري رصيح بني الجارتني.

ومع ذلك، من املحتمل أن تحدث االشتباكات واملناوشات 

بني القوات املغربية وقوات البوليساريو املدعومة من الجزائر 

يف أرايض الصحراء الغربية املتنازع عليها.

لكن تطور النزاع سيعطل املفاوضات بشأن صادرات الغاز 

الجزائرية إىل املغرب قبل انتهاء عقد خط أنابيب رئييس يف 

31 أكتوبر/ترين األول، ما يهدد بنقص الكهرباء يف املغرب 

ويضاعف العراقيل أمام التعاون األمني واالقتصادي بني دول 

املغرب العريب.

انتخابات مثرية للجدل يف العراق وليبيا

من غري املرجح أن يعالج الربملان الذي تجلبه االنتخابات 

التحديات  أكتوبر/ترين األول  العراق يف  العامة املبكرة يف 

االقتصادية واألمنية يف البالد.

ملطالب  استجابة  جاءت  املبكرة  االنتخابات  أن  وبالرغم 

يقاطعون  سوف  الناشطني  من  العديد  فإن  املتظاهرين، 

حًقا،  ونزيًها  حرا  يكون  لن  أنه  يعتقدون  ألنهم  التصويت 

الجديد  الربملان  متثيل  مدى  املطاف  نهاية  يف  سيخفض  ما 

للشعب.

وتستعد األحزاب السياسية املوالية للميليشيات املدعومة 

الربملان  يف  املقاعد  من  كبري  عدد  عىل  للحفاظ  إيران  من 

الجديد، مام يضمن احتفاظهم مبوقع سيايس بارز يف بغداد 

والتأثري عىل قطاع األمن العراقي.

أما يف ليبيا، فسيستمر املسؤولون يف إحراز تقدم تدريجي 

نحو إجراء انتخابات )أّجلت طوياًل( يف ديسمرب/كانون األول، 

للبلد  جديًدا  وبرملانًا  رئيسا  تقرر  أن  املفرتض  من  والتي 

املنقسم.

الربملان  فإن  الالزم،  الرئايس  القانون  إقرار  من  وبالرغم 

قانون  االشتباك حول  األخرى تستمر يف  السياسية  والهيئات 

انتخابات جديد ومترير ميزانية موحدة، وهذا رضوري إلجراء 

انتخابات  عقد  احتاملية  تراجع  يعني  ما  كاملة،  انتخابات 

برملانية ورئاسية يف 24 ديسمرب/كانون عىل الرغم من استمرار 

الضغوط الدولية عىل الفاعلني الليبيني إلجراء االنتخابات.

داخل  االنقسام  فإن  الكاملة،  االنتخابات  تحدث  مل  وإذا 

النزاع  تفاقم  إىل  ما يؤدي  البالد سيبقى كام هو،  مؤسسات 

املستمر ويعيق قدرة الحكومة عىل معالجة األزمات والتعايف 

االقتصادي.

ستستمر إيران في 
سلوكها اإلقليمي 
فيما يتعلق بدعم 

قوات وكائها

من غير المرجح أن 
تصل األمور بين 

الجزائر والمغرب إلى 
عدوان عسكري 
صريح بين الجارتين
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المصدر

الرابط

https://bit.ly/3CmKEMR

كتب: جورج فريدمان

جيوبوليتيكال.. تساؤالت 
لرسم مالمح التوقعات 

العالمية في 2022

يف حدود نوفمرب/ترشين الثاين من كل 

فيوترشز«  »جيوبوليتيكال  يبدأ  عام، 

العمل عىل تنبؤات العام التايل. وتنبني 

مع  الحالية  الحقائق  عىل  التحليالت 

الرتكيز عىل ما تنبئ به هذه األحداث يف 

املستقبل. ومع ذلك، يف األول من نوفمرب/

الثاين، يتعني عىل كل محلل مختص  ترشين 

أنه  قليلة ما يعتقد  مبنطقة أن يذكر يف سطور 

سيحدث يف العام املقبل.

من  الكثري  الجيوسياسية  التوقعات  معظم  وتتضمن 

الرشوط ألجل وقوعها. ونظرا ألن املحللني قاموا بالفعل بتحليل 

كل األحداث املهمة هذا العام، ففي 1 نوفمرب/ترشين الثاين سينتقل فريق 

»جيوبوليتيكال فيوترشز« إىل استخدام جمل أكرث مجازفة.
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ويعد التاريخ سلسلة متصلة، ويف كثري من الحاالت يكون 

اليشء الوحيد الذي ميكننا قوله هو إن العام املقبل سيكون 

إىل حد كبري مثل العام املايض والعام الذي يسبقه، لكن هذا 

أيضا يستحق املناقشة.

ويف بعض األحيان، يتعني علينا التحدث عن أزمات راسخة 

ومستمرة، ومعرفة الطريق الذي ستتخذه. ويف أوقات أخرى، 

مستقرة.  كانت  ما  منطقة  يف  كبريا  حدثا  نتوقع  أن  يجب 

أمر غري  بأننا نرى شيئا غري موجود حقا هو  ولكن االعتقاد 

مهني مثل امليل للتحليالت اآلمنة عرب القول »لن يكون هناك 

تغيري«.

هو   2021 عام  يف  كنا عىل صواب  إذا  ما  مناقشة  ولعل 

نحن  عام،  وبشكل   .2022 عام  لتوقعات  الرضوري  التمهيد 

بعض  ومع  العام.  لهذا  عملنا  عن  معقول  بشكل  راضون 

بناء  خالله  من  ميكننا  الــذي  األســاس  لدينا  التعديالت، 

التوقعات.

تحديد  هي  التوقعات  بناء  يف  األوىل  الخطوة  وتعترب 

األسئلة املهمة بالنظر إىل األحداث التي شهدها عام 2021. 

وتأيت الخطوة الثانية الحقا عرب النظر يف هذه األسئلة ووضع 

إجابة لها. وتشري قامئة األسئلة لدينا إىل ما نعتقد أنه مهم.

»كوفيد19-«

يعترب الوباء أكرب موضوع عاملي لعام 2022 حيث يستمر 

التحول  وكان  مختلفة.  بطرق  الدول  جميع  عىل  التأثري  يف 

الرئييس ملسار الوباء هو ظهور اللقاح ولكن ذلك أظهر خلال 

اقتصاديا كبريا، مبا يف ذلك النقص يف العديد من املوارد بداية 

من العاملة إىل الفحم.

ومن الواضح سبب نقص كل عنرص عىل حده، لكن سبب 

نقصها جميعا معا أقل وضوحا. ويطرح ذلك 3 أسئلة، هل 

سيتم تعليق القيود الصحية املفروضة منذ عام 2020 بحلول 

نقص  مع  التعامل  سيستغرق  الوقت  من  وكم  2022؟  عام 

املوارد؟ وماذا ستكون اآلثار العاملية واملحلية لهذا األمر؟

الصني

متر الصني بأزمة اقتصادية كبرية. وسيكون هناك مثن لحل 
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أزمة كهذه ولكن هذه التكاليف لن تكون مهمة بقدر أهمية 

العواقب االجتامعية والسياسية لهذه األزمة. وكان عىل دولة 

القامئة عىل  القوية  التنمية  املرحلة من  الصني يف هذه  مثل 

الصادرات أن تتعامل مع تحوالت كبرية غري متوقعة.

الخلل  استيعاب  املرحلة  هذه  يف  للصني  ميكن  فهل 

االقتصادي دون زعزعة االستقرار؟ حسًنا، كانت توقعاتنا أن 

الصني لن تشن حربا هذا العام. ومع االضطراب االقتصادي، 

قد يصبح القيام بذلك أقل احتامال )ألن تكلفة الهزمية ترتفع( 

االقتصادي  الضغط  يعوض  رمبا  النرص  )ألن  احتامال  أكرث  أو 

واالجتامعي(. وكثريا ما تدعي الصني أن لديها إمكانات كبرية 

له  وهل  صحيح،  الصني  تعتقده  ما  هل  لكن  يشء،  كل  يف 

اتصال بالواقع؟

روسيا

الناعمة  القوة  استخدام   2021 عام  يف  روسيا  واصلت 

القوة  من  بدال  الكواليس  خلف  والسياسية(  )االقتصادية 

وقد  االسرتاتيجي.  العمق  استعادة  بهدف  وذلك  العسكرية، 

رأينا ذلك يف بيالروسيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

أوكرانيا.  هو  لروسيا  بالنسبة  املفتاح  فإن  ذلك،  ومع 

وبالنظر إىل نقص الطاقة وارتفاع أسعارها وعدم رغبة أوروبا 

يف التورط يف هذا الرصاع، فهل ترى موسكو أن عام 2022 هو 

وإذا  الفرص؟  تتبدد  أن  قبل  بهجومها  للقيام  األنسب  العام 

مل يكن األمر كذلك، فلامذا؟ وإذا كان األمر كذلك، فام هي 

األساليب والبلدان التي ستستخدمها؟

أوروبا

لالتحاد  الحايل  بالهيكل  ملتزمون  األوروبيني  أن  يبدو 

مع  التعامل  عىل  قادرين  غري  الوقت  نفس  ويف  األورويب، 

استقرار  دعم  أوروبــا  شامل  ويحاول  األساسية.  املشكالت 

بينام تحاول  التضخم،  الحد من  االقتصاد من خالل محاولة 

مالية  اسرتاتيجية  خالل  من  التضخم  مع  التعامل  إيطاليا 

فضفاضة.

وال تستطيع املؤسسات األوروبية التعامل مع اسرتاتيجيات 

مزدوجة مع اليورو. ويدير االتحاد األورويب نظامه من خالل 

توفري الحوافز االقتصادية للدول األعضاء األفقر. فهل تتحول 

وهل  واملتلقني؟  املانحني  من  كل  لدى  االقتصادية  السياسة 

من  األورويب  االتحاد  فيه  يخرج  الذي  العام  هو  هذا  يكون 

مع  تعامله  سيكون  وهل  متاما؟  مختلف  كمكان  األزمــة 

التداعيات االقتصادية لـ »كوفيد19-« نقطة انهيار؟

هل ترى موسكو أن 
عام 2022 هو العام 

األنسب للقيام 
بهجومها قبل أن 

تتبدد الفرص؟

هل يمكن للصين 
في هذه المرحلة 
استيعاب الخلل 
االقتصادي دون 
زعزعة االستقرار؟
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الرشق األوسط

يبدو أن الرق األوسط منطقة ثانوية يف الوقت الحايل. 

التطبيع  اتفاقيات  ستعني  ماذا  هو  هنا  الرئييس  والسؤال 

اتفاقيات  توقيع  انتهت صدمة  للمنطقة؟ ولقد  مع إرسائيل 

التطبيع وأصبحنا بحاجة إىل معرفة جوهر هذه االتفاقات.

واألهم من ذلك ما ستفعله تركيا، وهي قوة إقليمية كربى، 

لتحسني اقتصادها وبناء قوتها اإلقليمية. وهناك افرتاض بأنه 

طيب  »رجب  الرتيك  الرئيس  يخرج  حتى  يشء  يحدث  لن 

واحد  رجل  مصري  أن  افرتاض  لكن  السلطة.  من  أردوغــان« 

وبغض  السياسية.  الجغرافيا  مع  يتعارض  أمة  مصري  يحدد 

النظر عن األمور الشخصية، ما الذي ميكن أن تفعله تركيا يف 

عام 2022 لتحسني موقفها؟

الواليات املتحدة األمريكية

كام هو الحال مع البلدان األخرى يف العامل، فإن القضية 

الجيوسياسية األساسية للواليات املتحدة هي ما إذا كان ميكن 

هو  وما  املشكلة  هذه  حل  ميكن  ومتى  املوارد  نقص  إدارة 

مقدار الرضر الذي سيلحقه باالقتصاد واالستقرار االجتامعي.

ومتر الواليات املتحدة بفرتة من عدم االستقرار االجتامعي 

والهشاشة االقتصادية، وقد يؤدي هذا النقص إىل فشل كبري 

يف عام 2022 حسب حجم الرضر الحاصل ومدة هذه األزمة. 

وقد تؤدي االضطرابات الشديدة إىل تغيري أو ترسيع األنشطة 

العسكرية للصني أو روسيا. وبالتايل، فإن فرتة نقص املواردقد 

تؤثر عىل التوازن العاملي.

منطقة البحر الكاريبي

من  االستقرار  زعزعة  إىل  الكاريبي  البحر  منطقة  تؤدي 

الحافة الشاملية ألمريكا الجنوبية عرب الجزر. عادة ما تكون 

تصبح قضية  أن  املحتمل  ولكن من   ، ثانوية  املنطقة قضية 

أساسية إذا قررت قوة خارجية تحدي أمن الواليات املتحدة 

من خالل خلق موطئ قدم هناك. لقد توقعنا ما إذا كانت 

الصني أو روسيا ستلعب هذا الدور. ما هو احتامل أن أحد 

هذين البلدين أو كليهام قد يتحول إىل رصيد لدولة معادية 

أو أقل من صديقة؟

وهناك قضايا ثانوية أخرى لن نتعامل معها. وسوف يتبني 

أن بعض األسئلة املطروحة هنا هي أسئلة خاطئة. ولكن هذا 

هو املكان الذي نبدأ فيه عمليتنا للتنبؤ بعام 2022.
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استشارات إدارية



خطـــوات لتصبح مســـيطًرا بشـــكٍل 
5معتــــــــمد فـــي مجـــــال صناعتـــك

5
https://bit.ly/3mkdhVA

المصدر

الرابط

يف عامل تحتدم فيه املنافسة، ميلء برسائل تسويقية ال حرص لها، وموجزات عىل 

اإللكرتوين،  الربيد  ورسائل  اإلنرتنت،  عرب  واإلعالنات  االجتامعي،  التواصل  شبكات 

أن سيطرتك يف مجال عملك  أنك سمعت  لنفرتض  تتمّيز يف مجال عملك؟  كيف 

ستساعدك عىل رفع أسعارك، وجذب عمالء / عمالء متميزين، والحصول عىل قدر 

ثابت من الفرص يف طريقك. يف هذه الحالة، ستكون عىل دراية بأهمية أن تكون 

مسيطًرا يف مجال صناعتك.

كتب: أندريا أولبرايت 
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تكون الفرص سانحة لك عندما تكون مسيطرًا. ستتوقف 

العمالء.  مطاردة  عن  وتتوقف  الصفقات  مالحقة  عن 

وستتوقف عن مطاردة خشبات املسارح أو املنصات ملشاركة 

رسالتك، ألنك يف اللحظة التي تصبح فيها مسيطرًا، ستبحث 

عنك هذه الفرص. وسرتاك وتسعى إليك.

الصناعة، هناك  التنافس يف مجال  النظر عن شدة  بغض 

مجال  يف  مسيطرة  جهة  تصبح  عندما  لألفضل.  مجال  دامئًا 

عىل  تنافس  ألنك  لطرح خصومات  مضطرًا  تعد  لن  عملك، 

يف  مجالك  يف  وجهة  أول  ستكون  السعر.  وليس  القيمة 

يطلبون  عندما  الــســوق 

املشورة، وستكون املستشار 

إليه  يلجأ  الذي  به  املوثوق 

يكونوا  عندما  األشخاص 

مستعدين لالستثامر يف حل 

أخرى،  بعبارة  مشكالتهم. 

الجهة  أنت  تكون  عندما 

املسيطرة، فلن يكون حولك 

تضع  من  فأنت  منافسة. 

مجال  يف  الجديدة  املعايري 

إليك عىل  ويُنظر  صناعتك، 

الذي  الوحيد  الشخص  أنك 

عىل  قيمة  تقديم  ميكنه 

أعىل مستوى.

لقد انتفعت من كوين مسيطرًا يف كل صناعة عملت فيها. 

وباستخدام إسرتاتيجية مضمونة تجمع بني النر والتسويق 

والعالمات التجارية والعالقات العامة، فقد متكنت من فرض 

فالنجاحات  تنافسية.  الصناعات  أكرث  من  بعٍض  يف  سيطريت 

التي تحدث بني عشية وضحاها ليست بالرضورة هدفًا، وال 

يجب أن متثل هدفًا بالنسبة لك. إذا كنت من القالئل الذين 

املدى  عىل  اللعبة  هذه  يف  واالنخراط  االستثامر  يف  يرغبون 

الطويل، فإنك عىل وشك االنخراط يف الخطوات الخمس التي 

السيطرة  لتحقيق  بنفيس  استخدمتها  والتي  جدواها  أثبتت 

يف مجايل.

لفرض  الخمس  الخطوات  هذه  بتطبيق  تقوم  عندما 

ستستمر  التي  األصول  أحد  يف  تستثمر  فسوف  سيطرتك، 

قيمتها يف التزايد كل عام عىل مدار مسريتك املهنية.

انرش كتابك 

لتنمية  املخترصة  الطرق  أرسع  أحــد  هو  كتاب  نر 

جميع  اكتشفت  قد  تكون  رمبا  مناسب.  بشكٍل  سيطرتك 

تفعله  قيامك مبا  لتحسني طريقة  الجديدة واملبتكرة  الطرق 

وأكرث  أرسع  نتائج  لتحقيق 

فاعلية بأقل قدر من الجهد. 

األفكار  هذه  تساعد  حيث 

األشخاص  واالكتشافات 

عىل  مجالك  يف  اآلخــريــن 

وتحسني  األنــظــمــة  فهم 

املحتمل  ومن  العمليات. 

من  الكثري  استغرقت  أنك 

الوقت لخلق نهجك الفريد، 

مجال  يف  تعمل  كنت  وإذا 

عملك لفرتة كبرية، فإن هذا 

فكرية  ملكية  يُعد  النهج 

قيّمة. وإذا كنت تعرف حًقا 

أن لديك شيئًا مبتكرًا وقيِّاًم 

ملشاركته يف مجال عملك، فارشع يف كتابة هذا الكتاب!

اجعل النر جزًءا منتظاًم من اسرتاتيجية بناء سيطرتك. 

ال تعتقد أن هذا األمر خطوة واحدة فحسب. فهذا الكتاب 

الزمان.  من  عقد  ملدة  تحتاجه  الذي  الدعم  لك  يوفر  لن 

إليك اقتباس مشهور: “أنت جيد مبقدار جودة أدائك األخري 

فحسب.” حسًنا، عندما يتعلق األمر بتصنيفك لنفسك كجهة 

كتابك  مثل  األهمية  من  القدر  نفس  عىل  فأنت  مسيطرة، 

األخري. عندما تكون بالفعل جهة مسيطرة، فغالبًا ما تشارك 

مفتاح بناء 
المصداقية في 
مجال عملك هو 
اإلخاص والعمل 

الجاد
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بطرح  يغامر  الفكر  فقائد  النمو.  حافة  عىل  ألنك  أفكارك 

أقىص حد من االحتامالت مبا يفوق الحد األقىص )ما أسميه 

“الحافة التالية”( وهو عىل استعداد لتعطيل روتينه الحايل. 

تطوير  خالل  من  الحايل  الروتني  تُعطل  املسيطرة  الجهات 

اآلخرين.  الخرباء  قدرة  يتجاوز  مكان  إىل  والتوجه  املحادثة 

من الرضوري نر الكثري من الكتب إذا كنت تريد أن تكون 

جهة مسيطرة وجيدة بالفعل. من فضلك ال تتوقف عن ذلك.

جذب االنتباه عرب وسائل اإلعلم 

من الجيد أن تذكر أنك شخٌص رائع. ومن هذه الطرق، 

شخص  ألي  ميكن  األكرب،  للجزء  فبالنسبة  اإلعالنات.  طرح 

طرح إعالنًا. وميكنك طرح اإلعالنات الرقمية ورشاء اللوحات 

الذايت. ولكن  الرتويج  أشكال حمالت  اإلعالنية ورشاء جميع 

وسائل  من  خارجية  جهة  من  للتحقق  أداة  يكون  عندما 

التحقق يكون أكرث مصداقية بكثري  اإلعالم، فإن أهمية هذا 

ألنهم ينتفعون من عالمتهم التجارية املرجعية ملشاركة وجهة 

نظرك مع جمهورهم.

مثلام هو الحال متاًما مع الكتاب، فإن جذب انتباه وسائل 

ال  واحد  مقال  فحسب:  واحدٍة  ملرٍة  يتم  أمرًا  ليس  اإلعالم 

يجعلك جهة مسيطرة. ما يحدد مدة سيطرتك لبقية حياتك 

املهنية هو أن يكون لديك موضع دائم عىل وسائل التواصل. 

سواء كنت مقتبًسا أو كاتبًا مساهاًم، تشارك الجهات املسيطرة 

أفكارها مع العامل. ومن الرضوري أن يتم االقتباس من وسائل 

يتم  أن  قوتك كجهة مسيطرة. يجب  لتثبت  بانتظام  اإلعالم 

معارفك  تشارك  أن  وعليك  باستمرار.  عليها  اسمك  تداول 

وأن  بالثقة  جديرًا  لتكون  فكر  قائد  بوصفك  متواتر  بشكل 

ملرٍة  تربز  التي  املقاالت  بدالً من  فعليًا  تُعترب جهة مسيطرة 

واحدة أو جذب االهتاممات املؤقتة فحسب.

جوجل،  موقع  عىل  اسمك  عن  ما  شخص  يبحث  عندما 
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ويرى أنه تم تداول اسمك واإلشارة إليه يف املنشورات اإلعالمية 

الكربى، فإنهم يرون أنك جهة مسيطرة ذات مصداقية. هذا 

هو الفرق بني مجرد الحصول عىل مشاهدات إعالمية وبني 

أي  متاًما ألن  األمر مختلف  الحصول عىل مقابالت صحفية. 

شخص ميكنه الحصول عىل طفرات إعالمية، ولكن هذا يتعلق 

املؤسسات  هذه  بك  تتصل  حيث  املسيطرة،  الجهة  مبكانة 

اإلعالمية للحصول عىل أفكارك وآرائك ووجهة نظرك.

تتمثل طريقة جني االهتامم عرب وسائل اإلعالم القامئة يف 

يرغب  كتبك حتى  أفكارك ونر  باستمرار ملشاركة  التواجد 

والحصول  معك  مقابالت  إجــراء  يف  األشخاص  من  املزيد 

)ويعرف  الحالية  الفكرية  ملكيتك  عىل  بناًء  تعليقاتك  عىل 

واألنظمة  الفريدة  بأفكارك  صناعتك  تطوير  كيفية  أيًضا 

والعمليات(.

تقوم  لن  حقيقي.  فكر  قائد  تكون  أن  يجب  ذلك،  ومع 

لديه  شخص  مع  التجارية  عالمتها  بدمج  اإلعــالم  وسائل 

سمعة سيئة أو يستخدم الحيل يف التسويق وطرح العالمات 

التجارية. وهذه هي مقدمة مثالية يف الخطوة التالية – حيث 

أنهم سيبحثون عنك!

استثمر يف وجودك عىل اإلنرتنت 

أنك  يُظهر  هل  بك؟  الخاص  الويب  موقع  يبدو  كيف 

عىل  بفعالية  رأيك  تشارك  هل  عملك؟  مجال  يف  فكر  رائد 

أو  فيسبوك  عىل  ذلك  كان  سواء  منتظم؟  بشكل  املنصات 

تويرت أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي منصة أخرى، هل تقوم 

ببناء مجتمع ومتابعني؟ فالجمهور هو ما يثبت أنك شخص 

يستحق االستامع إليه.

يشبه األمر متاًما عندما تبحث عن يشء عىل موقع جوجل، 

فتواجدك  معه:  التعامل  يف  تفكر  شخص  كل  عن  وتبحث 

تساعد  أنك جهة مسيطرة. هل  يثبت  ما  اإلنرتنت هو  عىل 

اآلخرين عىل حل مشاكلهم؟ هل تخلق حلوالً ملجال عملك؟ 

الفكرية  هل تساعد أفكارك ومفاهيمك ومناذجك وملكيتك 

عىل تطوير الوضع الراهن؟ ال يتعلق األمر بفعل هذا لذاتك؛ 

كونك جهة مسيطرة، بل يدور األمر حول من تساعدهم. 

فإذا كنت تتحدث عرب منصة، لكن ال أحد عليها، فأنت 

لست جهة مسيطرة. فالجهات املسيطرة حًقا لديها جمهور 

من املعجبني الذين يتابعونهم.

ال تستخدم الحيل وُسبل الخداع 

ال يوجد سوى 
عدد قليل من 

الجهات المسيطرة 
الحقيقية في كل 

صناعة، وبالتالي فإن 
المنافسة شرسة

العالم يتضور 
ا لتوفير 

ً
جوع

قيادة حقيقية 
وصادقة

57العدد الحادي والعشرون أكتوبر 2021

استشارات إدارية



يف هذا اليوم، ويف هذا العرص، من السهل جًدا االنخراط 

تجنب  الخداع.  وُسبل  الرسيع  لإلصالح  التحايل  وسائل  يف 

فكر  مخادع:  كشخص  تُصنفك  التي  الواضحة  املخططات 

رسالة  يبيع  يشء  أي  أو  الحمية  ألقراص  الخادعة  الحيل  يف 

مفادها أن املنتج ليس حقيقيًا. لن تصبح جهة مسيطرة أبًدا 

إذا كنت تُطارد وسائل التحايل لإلصالح الرسيع هذه أو لديك 

عقلية اإلصالح الرسيع ذاتها.

كام ترى، مامرسة اللعبة طويلة األمد أمٌر صعب. حيث 

الداخلية  والقوة  واملرونة  التفاين  ذلك سنوات من  يستغرق 

الجديرة  املسيطرة  الجهات  ندرة  سبب  هو  وهذا  العميقة. 

املسار  عىل  يبقوا  أن  األشخاص  ملعظم  ميكن  فال  بالثقة. 

الصحيح بنزاهتهم. حيث أن رشاء وسيلة ُمخادعة أمر ُمغري 

كجهة  ملكانتك  الوصول  يف  فرصك  سيدمر  أنه  إال  للغاية، 

مسيطرة يف مجال صناعتك.

التحايل  وسائل  مع  التجارية  عالمتك  بإقران  قمت  إذا 

األبد.  الحيل، فسوف تدمر سمعتك إىل  أو  الرسيع  لإلصالح 

قد يستغرق األمر 10 أو 15 أو 20 عاًما لبناء ملكيتك الفكرية 

وعالمتك التجارية، ولكن يف اللحظة التي ترتبط فيها بوسيلة 

خداع، فإنك تُدمر كل هذا العمل الشاق. أرسع طريقة لتفقد 

مكانتك كجهة مسيطرة هي أن متارس االحتيال. إنها 

مخاطرة كبرية جًدا. إذا قمت بإقران عالمتك 

التجارية وسمعتك مع إحدى ُسبل الحيل 

هذه، فستفقد كل ما سعيت إلنشائه، 

وستتالىش أحالمك يف أن تصبح جهة 

مسيطرة.

من  قليل  عدد  سوى  يوجد  ال 

كل  يف  الحقيقية  املسيطرة  الجهات 

رشسة.  املنافسة  فإن  وبالتايل  صناعة، 

أو  لحظية  طفرة  من  أكرث  األمر  يستغرق 

15 دقيقة من الشهرة للوصول إىل هذا املستوى 

من السطرية. فالجهات املسيطرة التي تصل إىل القمة يف 

تطارد  لنزاهتها وال  التي تظل مخلصة  مجال صناعاتها هي 

وسائل التحايل لإلصالح الرسيع التي ستدمر سمعتها.

بناء علقات تعاون مع جهات أخرى مسيطرة 

املواضع  منطقية ألن جميع  الخطوة غري  تبدو هذه  قد 

ومع  البعض.  بعضها  مع  منافسة  يف  تكون  ما  دامئًا  األخرى 

ذلك، فإن السيطرة الحقيقية تُعلمك أنه ال يوجد يشء يُسمى 

يعود  قائًدا  كونك  ترى،  كام  فحسب.  تعاون  بل  منافسة، 

عليك بقدر هائل من القيمة )لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل(، 

تجنب المخططات 
الواضحة التي 

صنفك كشخص 
ُ
ت

مخادع
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ولكن يعود عليك أيًضا بقدر من املسؤولية. حيث أن الجهات 

املسيطرة الجديرة بالثقة تعلم أن دورها هو خدمة صناعتها 

لتطوير الجميع، مبا يف ذلك االستثامر وبناء قادة آخرين.

تفعله  ما  يف  األفضل  فيه  تكون  الذي  اليوم  يأيت  وعندما 

ميكن  اآلخرين  أن  من  التأكد  هو  دورك  فإن  تفعله،  وكيف 

أن ينمووا ويتفوقوا يف تحقيق ما حققته بشكل أرسع وبأقل 

املسيطرة  الجهات  العقبات.  من  قدر  ألقل  وبالتعرض  جهد 

لديها عقلية واسعة. فهم ال يخشون فقدان مركزهم كجهة 

مسيطرة ألنهم تخطوا منط املنافسة بحيث حققوا مستويات 

بالفعل، فإن  النجاح. عندما تكون جهة مسيطرة  أخرى من 

التزامك الداخيل بالخدمة، والذي دفعك للوصول إىل القمة، 

ليس  أن وضعهم  القادة  يعرف  أقرانك.  بني  مشاركته  ستتم 

ولكن  الشخصية  املكاسب  أو  الذاتية  العظمة  لتحقيق 

ملساعدة اآلخرين عىل أن يصبحوا يف أفضل حاالتهم.

ال تخىش الجهات املسيطرة من توجيه األشخاص اآلخرين 

مشاركة  أو  للموظفني،  الجميل  رد  أو  صناعتها،  مجال  يف 

معارفهم لتطوير الوضع الراهن. حيث أنهم يتمتعون بالثقة 

نزاهتك  مع  تتامىش  عندما  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال  التي 

يفقدوا ذلك من خالل  أنهم لن  الشخصية، فهم عىل دراية 

مساعدة اآلخرين.

إىل  أبــًدا  تصل  ال  أنها  كذلك  املسيطرة  الجهات  تعرف 

القمة مبفردها. فمن خالل التواصل والتضافر مع الراكات 

الثقة طويلة  مبنية عىل  موثوقة  وإنشاء شبكة  اإلسرتاتيجية 

أثناء  معهم  الجميع  بناء  يف  الجهات  هذه  تساهم  األجل، 

عندما  أنك،  املسيطرة  الجهات  تعرف  القمة.  إىل  صعودهم 

تستثمر يف فريقك وتحالفاتك، ستبقى يف الصدارة.

فهم  البعض.  بعضها  مع  تتنافس  ال  املسيطرة  الجهات 

من  بثمن  يقدر  ال  رصيًدا  ويجنون  البعض  بعضهم  يقوون 

ومواقفهم  أفكارهم  أن  حيث  التحالف.  رشاكــات  خالل 

أصبحت أرًضا خصبة لتزدهر فيها الجهات املسيطرة األخرى.

السيطرة،  لبناء  الخمس  الخطوات  هذه  تطبق  وعندما 

لتوفري  جوًعا  يتضور  العامل  منافسني.  لديك  ليس  أنه  ستجد 

ملامرسة  استعداد  عىل  كنت  وإذا  وصادقة،  حقيقية  قيادة 

اللعبة طويلة املدى واالستثامر يف العالمة التجارية للسلطة 

الخاصة بك، فسيتم ترسيخ مكانتك. وستتاح لك فرص لتسليط 

الضوء عىل أفكارك بشكل طبيعي وبدون عناء.

59

استشارات إدارية



رأي الخبراء



قـــراءة في مامـــح التنافس 
ـــرى فـــي  ـــن القـــوى الكبـــ بي

منطقـــة الشـــرق األوســـط

https://bit.ly/3brgI6w

المصدر

الرابط

عرض وتقديم : د. محمود املنري 

عىل مدار العقد املايض، أوىل صحفيون وخرباء يف السياسة الخارجية بالرشق 

األوسط اهتامًما كبريًا بالثورات العربية وتداعياتها، مبا يف ذلك الحروب بالوكالة يف 

املنطقة، واملنافسات عىل القيادة، واملناورات الجيوسياسية بني القوى اإلقليمية. 

الفرتة،  هذه  الرشق وخــالل  دورها يف  تناقش  املتحدة  الواليات  كانت  وبينام 

سعت  هذا األوســـــط،  ويف  املنطقة.  يف  أكرب  نفوذ  إىل  والصني  روسيا 

مجلس العالقات الخارجية األمرييك يف مارس 2021 الــصــدد صــدر عن 

الرشق  يف  الكربى  القوى  بني  »التنافس  بعنوان  إيني دراسة  يف  األول  الزميل  كوك«،  »ستيفن  لـ  األوسط« 

الرشق  لدراسات   )Eni Enrico Mattei( مايت  األوسط وأفريقيا.إنريكو 

كتب: ستيفن كوك   
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وفيام يىل نعرض لخالصة هذه الدراسة وأهم ما ورد فيها: 

 يناقش كوك يف الدراسة كيف تُغري منافسة القوى العظمى 

آفاق إدارة الرصاعات يف الرق األوسط، وكيف ينبغي عىل 

واألخطاء  النزاعات  من  النوع  هذا  تتجنب  أن  واشنطن 

االسرتاتيجية، التي وفرت فرًصا للقوى الكربى األخرى، ال سيام 

روسيا والصني، لتقويض سياسة الواليات املتحدة. وقد سعت 

هذه الدول - وبدرجة أقل الهند واالتحاد األورويب - إىل نفوذ 

الكربى مل  القوى  بني  املنافسة  أن  املنطقة. ويف حني  أكرب يف 

تؤدي إىل مواجهة مبارشة بعد، إال أن األطراف القوية الفاعلة 

والهيبة  النفوذ  وتعزيز  وتوسيع  إقامة  إىل  تسعى  زالت  ما 

عىل حساب بعضها البعض. ويف غضون ذلك، ال يزال التعاون 

عرضيًا وظرفيًا.

األوسط  للرق  السياسية  الجغرافيا  أن  كوك  ويضيف 

مستمرة يف التطور، ويف نفس الوقت قد يرتتب عىل التطورات 

أن  الجنويب،  الصني  أوروبا، وبحر  املنطقة، مثل  البعيدة عن 

تغري شبكات القوة والراكات بطرق تزيد من حدة املنافسة، 

أو متهد الطريق ملزيد من التعاون. ونظرًا لعدم القدرة عىل 

التنبؤ باألحداث، فمن املستحيل تحديد العوامل أو التغريات 

هذه  من  الرغم  وعىل  النتيجتني.  من  أي  يف  ستسهم  التي 

واضح:  واحد  تطور  هناك  أن  إال  اليقني،  عدم  من  الحالة 

انتهت اللحظة األمريكية للسيطرة اإلقليمية، عندما كانت ال 

تأمل أي دولة أو مجموعة من الدول يف تحدي قوة الواليات 

املتحدة ونفوذها. فالرق األوسط اآلن جاهز لالستيالء عليه 

من مجموعة متنوعة من القوى اإلقليمية والجهات الفاعلة 

جعل  الفراغ  هذا  املتحدة.  الواليات  ذلك  يف  مبا  الخارجية، 

املنطقة أقل أمانًا. كام أن املنافسة بني القوى الكربى - وبني 

كبري  بشكل  أثرت   - اإلقليميني  واملتنافسني  العظمى  القوى 

عىل مسار الرصاعات يف املنطقة، ال سيام يف سوريا وليبيا، ويف 

اليمن أيًضا، وبدرجة أقل يف لبنان.

الفاعلني يف اإلقليم 

وتؤكد الدراسة أن اإلمارات العربية املتحدة فاعل مهم يف 

املنطقة، فهي رشيك أمني للواليات املتحدة، ولديها مصالح 

مشرتكة مع روسيا، وعمقت عالقاتها االقتصادية مع الصني.

اآلن  لقادتها  األساسية  االهتاممات  فإن  ملرص،  وبالنسبة 

ترتكز يف التنمية االقتصادية واالستقرار االجتامعي. وتتطابق 

هذه  تحقيق  يف  املرصية  القيادة  اتبعتها  التي  الطريقة 

األهداف مع وجهات نظر وأهداف بكني وموسكو، عىل الرغم 

الشرق األوسط 
اآلن جاهز لاستياء 
عليه من مجموعة 

متنافسة من القوى 
اإلقليمية والجهات 

الفاعلة الخارجية

يمكن القول أن 
اللحظة األمريكية 

للسيطرة اإلقليمية 
انتهت
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من أن القاهرة سعت إىل موازنة هذه العالقات املتطورة مع 

عالقاتها طويلة األمد مع واشنطن.

ويف هذا السياق تتناول الدراسة القوى اإلقليمية األخرى، 

إذ  ديناميكية،  األكرث  تركيا ومصالحها هي  أن عالقات  وترى 

يسعى القادة األتراك إىل سياسة خارجية أكرث استقاللية عن 

الواليات املتحدة ومنظمة حلف شامل األطليس )الناتو( من 

لذلك،  ونتيجة  األوسط.  الرق  يف  تركيا  مكانة  ترسيخ  أجل 

لعبت تركيا دوًرا رئيسيًا يف النزاعات اإلقليمية مثل تلك التي 

مع  والتعاون  الرصاع  إىل  أدى  مام  وسوريا،  ليبيا  يف  حدثت 

القوى الكربى، خاصة الواليات املتحدة وروسيا.

أيًضا،  إقليمية  زعيمة  تصبح  أن  إىل  إيران  تطمح  وأخريًا، 

ورشكائها  املتحدة  الواليات  تقويض  إىل  سعت  وبالتايل 

اإلقليميني. وقد عززت القيادة اإليرانية هذا الهدف من خالل 

التعاون الجيوسرتاتيجي مع روسيا، خاصة يف سوريا، باإلضافة 

إىل تطوير العالقات االقتصادية مع الصني.

النفوذ الرويس يف املنطقة 

األكرث  الرئيسية  القوة  هي  روسيا  أن  إىل  الدراسة  تشري 

نفوذ  تضاؤل  من  الرغم  عىل  األوســط.  الرق  يف  وضوًحا 

موسكو يف املنطقة بشكل كبري بعد انهيار االتحاد السوفيتي، 

بوتني،  فالدميري  الرئيس  أمر  عندما  دورهــا  روسيا  جددت 

وأدت   .2015 عام  يف  سوريا  يف  بالتدخل  املسلحة  قواته 

القوة العسكرية الروسية إىل استقرار ساحة املعركة، وبالتايل 

ذلك  منذ  الهزمية.  من  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أنقذت 

الحني، متكنت قوات النظام - مبساعدة روسيا - من استعادة 

معظم األرايض السورية. ويف هذه العملية، طورت البحرية 

الروسية قاعدتها طويلة األمد يف طرطوس، وأقامت القوات 

الجوية الروسية وجوًدا يف قاعدة حميميم الجوية السورية.

وروسيا  مرص  أن  حقيقة  ساعدت  السياق،  هذا  ويف 

توسيع  وليبيا عىل  الرصاع يف سوريا  من  الجانب  نفس  عىل 

بالرضورة  الروس  يسع  ومل  الدولتني.  بني  الثنائية  العالقات 
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إىل إبعاد املرصيني ووضعهم يف فلك موسكو، بدالً من ذلك 

سعوا إىل سحب مرص بعيًدا عن الواليات املتحدة مبا يكفي 

خالف  مع  خاصة  املنطقة.  يف  األمريكية  الجهود  لتعقيد 

واشنطن والقاهرة حينها حول صنع السالم العريب اإلرسائييل، 

وعقوبات األمم املتحدة عىل العراق. كل هذه القضايا عززت 

لتقديم  فرصة  ملوسكو  أتاح  مام  البلدين،  بني  الثقة  انعدام 

نفسها كبديل جزيئ عىل األقل لواشنطن. 

أدت  حيث  تركيا،  يف  مامثلة  ديناميكية  ظهرت  وباملثل، 

من  ــة  ــل ــوي ط قـــامئـــة 

الجيوسياسية  القضايا 

العالقات  تقويض  إىل 

املتحدة.  الواليات  مع 

ويرتبط كثري من الغضب 

املتحدة يف  الواليات  من 

السوري.  بالرصاع  تركيا 

وهناك أيًضا مشكلة فتح 

الدين  رجل  جولن،  الله 

املقيم الدائم يف الواليات 

يزعم  الـــذي  املتحدة 

أنه  أنقرة  يف  املسؤولون 

النقالب  املدبر  العقل 

والذي  الفاشل،   2016

الرتكية  الحكومة  تطلب 

وبالنسبة  تسليمه. 

عىل  إيران  مساعدة  يف  الرتيك  الدور  فإن  املتحدة،  للواليات 

الدفاع  لنظام  تركيا  ورشاء  الدولية،  العقوبات  من  التهرب 

الجوي الرويس S-400، أدى إىل تقويض الثقة بني الحكومتني. 

واستغلت موسكو التوترات يف العالقات الثنائية إلبرام صفقة 

يف  متباينة  مصالح  وجود  من  الرغم  وعىل   .S-400 بشأن 

ليبيا، وسوريا، وناغورنو كارباخ، فقد قسمت أنقرة وموسكو 

دبلوماسية  عالقات  بإقامة  لهام  سمحت  بطرق  خالفاتهام 

واقتصادية ودفاعية.

تحول حلفاء الواليات املتحدة 

يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  بني  من  أنه  الدراسة  وترى 

املنطقة الذين طّوروا عالقاتهم مع روسيا، رمبا تكون إرسائيل 

املاضية،  الخمس  السنوات  مدار  فعىل  أهمية،  األكرث  هي 

أصبحت موسكو طرفاً حاساًم إلرسائيل بشأن املسائل األمنية، 

ويرجع ذلك أساًسا إىل دور روسيا يف الرصاع السوري. ومثل 

لحامية مصالحها يف  تعاون رويس  إىل  إرسائيل  تحتاج  تركيا، 

ملنع  ســوريــا، وتــحــديــداً 

وجود  إقامة  من  ــران  إي

هناك  ــم  دائـ عــســكــري 

األسلحة  تدفق  وتعطيل 

إىل  ــران  إي من  املتطورة 

ــة  ــه. وإضــاف ــل حـــزب ال

موسكو  ــإن  ف ــك،  ذل إىل 

مصلحتها  تعزيز  تستطيع 

الشاملة  الجيوسرتاتيجية 

التحالف  ــاف  ــع إض يف 

الغريب من خالل االستفادة 

األمريكية  ــزالت  الـ مــن 

الواضحة  واشنطن  ورغبة 

يف  التزاماتها  تقليص  يف 

ولهذه  األوســط.  الــرق 

الغاية، قدم القادة الروس 

أيديولوجية  وغري  كفاءة  ذات  بدائل  أنهم  عىل  أنفسهم 

ومتامسكة تجاه الواليات املتحدة، يف وقت تبدو فيه واشنطن 

عىل العكس متاًما من وجهة نظر حلفائها اإلقليميني.

الصني القوى العظمى القادمة 

يف  املتزايد  الصيني  النشاط  عىل  الضوء  الدراسة  سلطت 

جميع أنحاء املنطقة، والذي يُعد عامالً تحويليًا نظرًا للموارد 

االقتصادية الهائلة لبكني، والتقدم العسكري الصيني يف جميع 

اإلمارات فاعل مهم 
في المنطقة فهي 

شريك أمني للواليات 
المتحدة ولديها مصالح 

مشتركة مع روسيا 
وعمقت عاقاتها 

االقتصادية مع الصين
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تقليص  مع  أنه  املعلقني  من  كبري  عدد  ويتكهن  املجاالت. 

القوة  الصني  تكون  أن  ميكن  لوجودها،  املتحدة  الواليات 

العظمى التالية التي تلعب دور عامل االستقرار اإلقليمي.

ويف هذا السياق، وعىل الرغم من اختالف وجهات النظر 

حول اسرتاتيجية الصني يف الرق األوسط، يُنظر إىل نهج بكني 

عن  كبري  انفصال  أنه  عىل  واسع  نطاق  عىل  املنطقة  تجاه 

املايض، عندما كانت الصني مجرد فاعل هاميش. فمن جانبها، 

دعمت الحكومة الصينية حركات التحرر الوطني واملناهضة 

لالستعامر من بعيد ومل يكن لديها سوى القليل من االتصاالت 

الدبلوماسية مع العامل العريب وإرسائيل وإيران وتركيا. وعىل 

سبيل املثال، أقامت بكني والرياض عالقات دبلوماسية فقط 

الصني  بني  العالقات  منت  الحني،  ذلك  منذ  التسعينيات.  يف 

 - بأكملها  املنطقة  وكذلك   - السعودية  العربية  واململكة 

الصني،  يف  الرسيعة  االقتصادية  التنمية  وكانت  كبري.  بشكل 

الرائدة يف تعزيز  والتي بدأت يف التسعينيات، هي الطليعة 

بطلب  مدفوًعا  ذلك  وكان  األوسط،  الرق  يف  بكني  وجود 

البالد عىل موارد الطاقة. يف العقدين بني عامي 1990 و2009، 

زادت واردات الصني من نفط الرق األوسط من 4.8 مليون 

الطاقة  مليون طن سنويًا. وتقدر وكالة معلومات  إىل 47.8 

األمريكية أنه بني عامي 2019 و2020، قدمت دول الخليج 

حوايل %40 من واردات النفط الصيني، منها %16 أنتج يف 

للنفط  مورد  أكرب  يجعلها  مام  السعودية،  العربية  اململكة 

الخام للصني، بينام احتلت إيران يف عام 2019 املرتبة الثامنة 

عىل محفظة واردات الصني بنحو 300 ألف برميل نفط يوميًا.

اتسع  املاضية،  عاًما  الثالثني  مدى  عىل  اإلطار،  هذا  ويف 

نطاق عالقات الصني مع الرق األوسط إىل أبعد من الطاقة، 

عىل الرغم من أن النفط ال يزال مصدر اهتامم بكني األسايس 

بشكل  واملنطقة  الصني  بني  التجارة  زادت  فقد  باملنطقة، 

التحتية يف جميع  البنية  يف  االستثامر  يف  بكني  وبدأت  كبري، 

أنحاء الرق األوسط. وتعد الصني اآلن أكرب مستثمر إقليمي 

األوسط.  الرق  دولة يف  تجاري إلحدى عرة  وأكرب رشيك 

تدرك القيادة الصينية بوضوح أن تطوير دور بكني يف الرق 

األوسط أمر بالغ األهمية لنجاح مبادرة الحزام والطريق.

يف  دولة  وعرون  وواحد  الصني  وقعت  لذلك،  ونتيجة 

الحزام  مبادرة  مروعات  بشأن  صفقات  األوسط  الرق 

العربية  واململكة  وإيران  ومرص  الجزائر  وتتمتع  والطريق. 

»رشاكات  بـ  أيًضا  املتحدة  العربية  ــارات  واإلم السعودية 

توليه  الذي  التصنيف  وهو  الصني،  مع  شاملة«  اسرتاتيجية 

كام  الخاصة.  األهمية  ذات  للدول  الصينية  الخارجية  وزارة 

روسيا هي القوة 
الرئيسية األكثر 

ا في الشرق 
ً
وضوح

األوسط

تطمح إيران إلى 

أن تصبح زعيمة 

ا
ً

إقليمية أيض
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صنفت الصني كل من العراق واألردن واملغرب وعامن وقطر 

كركاء اسرتاتيجيني، ولديها كذلك »عالقة تعاون اسرتاتيجية« 

مع تركيا و »رشاكة ابتكارية شاملة« مع إرسائيل.

الهند والتغلغل يف الخليج 

من  املزيد  الهند  استثامر  عىل  الضوء  الدراسة  سلطت 

مواردها الدبلوماسية يف تطوير وتوسيع عالقاتها مع الرق 

األوسط، خاصة مع دول الخليج العريب يف العقدين املاضيني. 

ومنذ تويل ناريندرا مودي منصب رئيس الوزراء يف عام 2014، 

عمل عىل توسيع هذه العالقات بعيًدا عن الصينيني والروس. 

وينبع ذلك من عدد من القضايا: مثل العالقات الوثيقة بني 

باكستان ومجلس التعاون الخليجي، خاصة الدول ذات الوزن 

العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  مثل  الثقيل 

املتحدة.

التقاء النجاحات االنتخابية للقوميني  وبهذا الصدد لعب 

التسعينيات  اإلسالمي يف  التطرف  الهند وخطر  الهندوس يف 

نيودلهي  تواصل  تشكيل  يف  مهاًم  دوًرا  العرينات  وأوائل 

الخليج. بعد أن شهدت اململكة  مع كل من إرسائيل ودول 

العربية السعودية موجة من هجامت القاعدة، اكتشف قادة 

الخليج أن لديهم مصلحة مشرتكة مع الهند يف مكافحة هذا 

التهديد. 

الهند  نفوذ  أمام  األسايس  العائق  أن  الدراسة  وتوضح 

منا  فقد  الصني.  هو  باملنطقة  الهتاممها  الرئييس  والسبب 

قلق القيادة الهندية بشكل متزايد من نفوذ الصني يف هذه 

املنطقة املهمة للهند، خاصة مع دافع الصني الواضح لتصبح 

قوة بحرية يف املنطقة.

اسرتاتيجية االتحاد األورويب

تناولت الدراسة دور االتحاد األورويب يف املنطقة، وتوضح 

لقاعدة  تخضع  األورويب  لالتحاد  الخارجية  السياسة  أن 

اإلجامع، مام يجعل من الصعب عىل الكتلة اتباع اسرتاتيجية 

متامسكة. باإلضافة إىل ذلك، فإن األهداف األساسية لالتحاد 

الدولتني  حل  إىل  السعي  يف  تتمثل  املنطقة  يف  األورويب 

للرصاع العريب اإلرسائييل، والحفاظ عىل خطة العمل الشاملة 

املشرتكة مع إيران، ومنع موجات الالجئني من مناطق الرصاع 

يف الرق األوسط.

يف هذ السياق تشري الدراسة إىل أن بروكسل متكنت من 

الحفاظ عىل خطة العمل الشاملة املشرتكة بعد أن انسحبت 

ثني  لكنه مل يستطع  إنجاز،  االتفاق، وهو  ترامب من  إدارة 

الواليات املتحدة عن اتخاذ تلك الخطوة الدراماتيكية أو منع 

مل  بينام  اليورانيوم.  متزايدة من  إيران من تخصيب كميات 

يكن االتحاد األورويب أكرث نجاًحا من الجهات الفاعلة الرئيسية 

األخرى يف جهوده إلنهاء النزاعات يف ليبيا وسوريا واليمن.

ختاًما، تشري الدراسة إىل أن قلة من قادة الرق األوسط، 

األخرى.  العظمى  للقوى  بديالً  األورويب  االتحاد  يعتربون 

فاالتحاد األورويب ليس لديه مصلحة وال قدرة عىل لعب دور 

أكرب يف املنطقة. ومييل قادة الرق األوسط إىل اعتبار االتحاد 

الفردية  األوروبية  الدول  وبعض  لالستثامر،  مصدًرا  األورويب 

مثل فرنسا وأملانيا مصادر موثوقة لألسلحة يف سوق األسلحة 

يف الرق األوسط.
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رأي الخبراء



صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


