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السنة األولى يناير 2021

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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.

 العدد الثاين عرش يناير 2020م



الملخص التنفيذي
حديث الشهر

 توقعات »جيوبوليتيكال فيوتشرز« لعام 2021
 توقعات ستراتفور للشرق األوسط في 2021

مالمح البيئة الجيوسياسية في عام 2021
 شؤون خليجية

 قمة العال.. انعكاسات االنتصار على الكويت وعمان
 عمان تعزز عالقاتها مع تركيا بصفقات أسلحة 

الدوافع الجيوسياسية لوقف اإلمارات إصدار تأشيرات لـ 12 دولة 
 مسلمة

هل تمهد قمة العال الستراتيجية شاملة لألمن اإلقليمي؟
 شؤون دولية

 التنافس بين القوى العظمى في الشرق األوسط
 اقتحام الكونجرس يسرع الوصول إلى عالم ما بعد أمريكا

هل ستسعى إيران لشراء صواريخ  إس-400 الروسية؟
تقدير موقف استراتيجي

 مستقبل التطبيع العربي مع إسرائيل في عهد بايدن
 شؤون اقتصادية

 ما التأثيرات االقتصادية المترتبة على المصالحة الخليجية؟
 5 اتجاهات ستهيمن على عالم االستثمار بعد الجائحة

صناديق الثروة السيادية الخليجية تعيد ابتكار نفسها في عصر 
 كورونا

 استشارات إدارية
 5 أسئلة يجب مراعاتها لتوفير أموال عملك في عام 2021

 اختالفات جوهرية بين قيادة الفكر وتسويق المحتوى

5
8
12
15
18

24
27
29

32

36
40
44

46

48
51
54

57
60

المحتويات



ـــز متخصـــص يقـــدم االستشـــارات يف مجـــال اســـرتاتيجيات  مرك
إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة يف نطـــاق منطقـــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



التوقعات  تقديم  نواصل  التوايل  عىل  الثاين  للعدد 

االسرتاتيجية لكربى املراكز البحثية التي تقدم خالصات رؤية 

العديد من الخرباء للعام 2021 ، ويف هذا العدد نعرض ملالمح 

البيئة الجيوسياسية للعام جديد التي يقدمها موقع سرتاتفور 

كام  فيوترشز«.  »جيوبوليتيكال  موقع  وتوقعات  األمرييك، 

االسرتاتيجي  األفق  مجلة  من  الجديد  العدد  هذا  نواصل يف 

املوسومة  الخليجية  املصالحة  تداعيات  عىل  الضوء  إلقاء 

السياسية  املستويات  مختلف  عىل  »العال«  بقمة  إعالميا 

واالقتصادية ، وما ميكن أن تسفر عنه من تغريات اسرتاتيجية 

امللفات  التطبيع وغريها من  املنطقة وتأثريها عىل مسار  يف 

التي سنقدم ألهمها يف هذا امللخص التنفيذي .

مالمح  البيئة      الجيوسياسية 
في عام 2021

»سرتاتفور«  موقع  يواصل  االسرتاتيجي  التقرير  هذا  يف 

للعام  العاملية  التوجهات  لرصد  السنوية  توقعاته  األمرييك 

البيئة  يرصد  التقرير  هذا  ويف  العامل  مستوى  عىل  الجديد 

األول  عامليني  تطور  خالل  من   2021 عام  يف  الجيوسياسية 

السياسات  خالل  من  والثاين   «  -19 »كوفيد  جائحة  مسار 

بايدن«  »جو  الجديد  األمرييك  الرئيس  إدارة  ستنتجها  التي 

حيث يتوقع املركز أن القيود الكبرية ستحد من قدرة الواليات 

النووي  االتفاق  يف  ببساطة  مشاركتها  إحياء  عىل  املتحدة 

اإليراين، املعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة املشرتكة. 

لكن من املرجح أن يتم التوصل إىل اتفاق امتثال ينص عىل 

النفط اإليراين  املالية األمريكية عىل قطاع  العقوبات  تعليق 

مقابل خفض األنشطة النووية اإليرانية. للمزيد من التفاصيل 

حول هذه التوقعات طالع التقرير ص 18.

 توقعات ستراتفور للشرق 
األوسط في 2021

السياسة  مسارات  ورســم  التوقعات  مللف  استكامالً 

يف  والتنافس  الرصاع  مناطق  واسترشاف   ،  2021 يف  العاملية 

النظام الدويل ، يواصل مركز الدراسات االسرتاتيجية واألمنية 

األمرييك »سرتاتفور« توقعاته ملنطقة الرشق األوسط يف2021 

و   ، املنطقة  واضطراب  السنية  املنافسة  إىل  يتطرق  ، حيث 

تركيا وسياستها الخارجية القادمة ، وإيران وملفها النووي يف 

الجديد »جوبايدن«، وتداعيات  األمرييك  الرئييس  إدارة  ظل 

سيواجهها  التي  التحديات  و  اإلرسائييل،  اليمني  نفوذ  زيادة 

مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل العراق يف ظل الفوىض 

االقتصادية للمزيد من التفاصيل حول هذه التوقعات طالع 

التقرير ص 15.

الملخص التنفيذي للعدد 
الثاني عشر يناير 2021

5



»جيوبوليتيكال  توقعات 
فيوتشرز« لعام 2021 

موقع  يقدم  التوقعات  ملف  يف  متصل  صعيد  عىل 

»جيوبوليتيكال فيوترشز توقعاته لعام 2021 ، حيث يرى أن  

وباء »كورونا« سيحدد السلوك السيايس يف عام 2021، حيث 

واالجتامعية؛  االقتصادية  الضغوط  تفاقم  إىل  الجائحة  أدت 

الداخلية. املشكالت  حل  عىل  للرتكيز  الــدول  اضطر  مام 

وستستمر هذه املشاكل يف 2021، ولكنها ستتحسن إىل حد 

ما يف أعقاب االنتعاش االقتصادي.

لقيود شديدة يف  الدويل  النظام  لذلك، سيتعرض  ونتيجة 

اليقني  عدم  من  عالية  مستويات  البلدان  وستواجه   ،2021

العوامل مجتمعة من شهية  الداخيل. وتقلل هذه  والضغط 

معظم البلدان للمخاطرة، لذلك سيبقى الهيكل العاملي لعام 

2021 سليام نسبيا ومشابًها لنهاية 2020.

للمزيد من التوقعات طالع التقرير ص 12.

العربي  التطبيع  مستقبل 
مع إسرائيل في عهد بايدن

تتداعي  إرسائيل  مع  التطبيع  ملف  تداعيات  الزالــت 

وتتفاعل والتساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مستقبل التطبيع 

العريب مع إرسائيل يف عهد بايدن السيام بعد أن أعرب وزير 

دعمه  عن  بلينكني«،  »أنتوين  الجديد  »بايدن«  خارجية 

الخاصة  االستامع  جلسات  خالل  لكن  التطبيع،  التفاقات 

أن  إىل  أيضا  أشار  كام  الثاين،  يناير/كانون   19 يف  بتعيينه 

القضايا اإلقليمية األخرى ستكون لها األولوية عىل التطبيع.

قوياً  اهتامماً  تعطي  لن  »بايدن«  إدارة  يرى  من  هناك 

التي  الوسائل  تستخدم  أن  املرجح  من  وليس  للتطبيع، 

دول  مع  االتفاقات  تلك  مثل  تسهيل  عىل  سلفها  ساعدت 

الوثيقة  »ترامب«  عالقة  أن  ويبدو  واملغرب.  السودان  مثل 

نتنياهو« دفعت إىل حد  الوزراء اإلرسائييل »بنيامني  برئيس 

كبري القرارات األمريكية املتخذة نيابة عن إرسائيل عىل مدى 

تقدير  طالع  التفاصيل  من  للمزيد  املاضية.  األربعة  األعوام 

املوقف حول هذه القضية ص49.
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االقتصادية  التأثيرات  ما 
المصالحة  عــلــى  الــمــتــرتــبــة 

الخليجية ؟
الضوء  االسرتاتيجي  األفق  يسلط  االقتصادي  امللف  يف 

املصالحة  املرتتبة عىل  االقتصادية  التأثريات والتداعيات  عىل 

دول  بني  الجارية  املصالحة  جهود  تشري  حيث   ، الخليجية 

أكرث  مألوفة  أشكال  عودة  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس 

اإلجراءات  أن  وبالرغم  اإلقليمية.  االقتصادية  املشاركة  من 

التصالحية تقدم ملحة من التفاؤل مع بداية عام 2021، إال 

أن هذا يأيت يف منطقة تعاين من تحديات اقتصادية خطرية.

االنكامشات  تفسح  سوف  السيناريوهات  أفضل  ويف 

للنمو  املجال   2020 عام  يف  الخليج  اقتصادات  يف  الحادة 

البطيء خالل عام 2021. وتقدم املصالحة الخليجية مكاسب 

اقتصادية متفاوتة لألطراف املشاركة. ويجب تسخري املكاسب 

االقتصادية الضيقة واملتفاوتة ملواجهة التحديات االقتصادية 

غري  الحكومي  التمويل  مثل  املنطقة،  تواجه  التي  امللحة 

املستدام، والديون املتزايدة، وتعرث ملف التنويع االقتصادي. 

التقرير  طالع  التأثريات  هذه  حول  التفاصيل  من  للمزيد 

ص51.

ــة يــجــب  ــ ــل ــ ــئ ــة أســ ــسـ ــمـ خـ
مــراعــاتــهــا لــتــوفــيــر أمـــوال 

عملك في عام 2021 
يعطى األفق االسرتاتيجي أهمية كبرية لتقديم االستشارات 

االقتصادية ولرواد األعامل وأصحاب املشاريع الصغرية كأحد 

املستقبل  أفق  مركز  يقدمها  التي  املتخصصة  الخدمات 

لالستشارات ومن ذلك هذه النصائح التي يقدمها » سكوت 

كرينز« مخاطبا رواد األعامل :« مهام كانت حظوظك يف عام 

2020 ، فمن املحتمل أن يكون لديك منظور مختلف إلدارة 

األعامل التجارية عام فعلت يف هذا الوقت من العام املايض. 

أحد  يكون  أن  يجب   ، املستفادة  الــدروس  جميع  بني  من 

أكرب الدروس هو أهمية التدفق النقدي للخروج من األزمة 

غري  التحدي  ملواجهة  واالستعداد   ، مستقر  مستقبل  وبناء   ،

املتوقع التايل. مع وضع ذلك يف االعتبار ، إليك خمسة أسئلة 

للمزيد   ، الجديد  العام  البقاء رابحاً يف  ملساعدة عملك عىل 

من التفاصيل حول هذه النصائح املهمة طالع املقال ص 60.
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قبل سنوات مضت، كنا نعتقد أننا مبنأى عن األزمات، وأن 

يُعرف  أو ما  بعيدة،  الحروب هي قارصة فقط عىل مناطق 

بـ »مناطق الرصاع«، وإذ بنا نفاجأ اليوم بأن األزمات تحيط 

الله تحيط بنا وتحفظنا، ويتفضل  بنا، ولكن ما زالت عناية 

علينا مبزيد من الخريات، مبا يجنبنا الكثري من األزمات والفنت 

واملحن.

الوعي بني قضايا ثالث:

يف تكوين أي إنسان، هناك أمور تساعده عىل التكيف يف 

الحياة والتعايش مع الواقع.

التفكري:  عىل  قامئة  قضية  هي  األوىل  املحورية  القضية 

تكرس العقيدة، أو ما يعتقده اإلنسان:

للثبات  األسايس  الدافع  هي  لإلنسان  بالنسبة  فالعقيدة 

استقيناها  التي  الصلبة  العقيدة  تلك  واالبتالءات،  املحن  يف 

من ديننا اإلسالمي الحنيف، هي عقيدة واضحة وقامئة عىل 

وكتبه  وأنبيائه  ومبالئكته  الحسنى،  وبأسامئه  بالله  اإلميان 

ورسله، وتلك العقيدة هي أساسية يف حياة اإلنسان املسلم، 

حتى يستطيع أن يتكيف مع ظروف الحياة ومستجداتها.

والقضية الثانية اإلميان العميل: ما يتعلق بنمو اإلميان يف 

نفس اإلنسان، حيث يتعاطى مع رشيعة الله سبحانه وتعاىل، 

وبالتايل  عليه،  الله  افرتضها  التي  العبادات  عىل  ويواظب 

ينمو هذا اإلميان أو ينقص، فاإلميان يكون بالعمل والعبادة، 

والتوايص بالحق والتوايص بالصرب، وبهذه األعامل والعبادات 

يزداد املؤمن إمياناً.

قضية  وهي  كثرياً،  بها  نهتم  ال  التي  الثالثة  القضية  أما 

التي  والحالة  باإلنسان  يحيط  ما  فهم  هو  والوعي  الوعي: 

أو  املحيطة،  بالظروف  الوعي  هذا  كان  سواء  فيها،  يعيش 

الوعي باألحداث التي تكتنف املنطقة، وهذه القضية بال شك 

نحن مقرصون فيها، فالفنت التي مرت عىل األمة بشكل عام 

كان سياجها اإلميان والعقيدة الراسخة، ولكن بسبب نقصان 

زيادة  إن  التاريخ،  يف  عظيمة  فنت  إىل  األمة  ذهبت  الوعي 

الوعي عند املسلمني يحول بينهم وبني الوقوع يف الفنت.

نحن نعلم الفنت الكربى التي مرت عىل الصحابة رضوان 

ما حدث يف عهد سيدنا عثامن ريض  الله عليهم، وخصوصاً 

وعقيدة  كامل  بإميان  يتمتعون  كانوا  فالصحابة  عنه،  الله 

والوعي  بالنفس  والوعي  بالعدو  الوعي  ولكن  راسخة، 

باألحداث والوعي بفهم الواقع كان متفاوتاً فيام بينهم، وهذا 

سلسلة آفاق الوعي )1(

مستويات الوعي 
االستراتيجي 

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير
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ما أدى لوقوع الخالفات بني الصحابة ريض الله عنهم، وكذلك 

الخالفات التي حدثت بني التابعني، ورأينا الفنت التي حدثت 

بعد وفاة سيدنا عثامن ريض الله عنه وإىل يومنا هذا.

عّم هذا  أن  إىل  كثرية  مواطن  املسلمون يف  اختلف  فقد 

تحولت  واألفكار  األفكار،  من  بدءاً  الخالف وشمل كل يشء 

إىل عقائد، والعقائد املختلفة نخرت يف جسد األمة، ومن ثم 

ساعدت يف ترشذمها وتفتيتها.

األمة  بقضايا  اإلحاطة  علينا  يجب  أنــه  يعني  وهــذا 

ومشكالتها، فاإلميان وحده ال يكفينا، بل ينبغي لنا أن نحيط 

أحياناً  ألننا  ومجريات،  أحداث  من  حولنا  يحدث  مبا  علامً 

نستخدم  ولكننا  عقيدتنا،  عنفوان  ويف  إمياننا  قوة  يف  نكون 

إمياننا وعقيدتنا يف االتجاه الخاطئ.

ال  أننا  املعييش  والواقع  التاريخية  األحداث  أثبتت  وقد 

نستطيع أن نضبط مسار األمة إال بالوعي الكامل مبا يحدث 

حولنا من وقائع وأحداث.

عن  مقدمات  املقالة  هذه  يف  أسطر  أن  أحببت  لذلك 

الوعي تساهم يف فتح آفاق الوعي ووعي اآلفاق، ولو أردنا أن 

نقوم برشح قضايا الوعي التي نرغب يف رشحها سوف تحتاج 

بعض  عىل  الضوء  نلقي  سوف  ولكن  طويل،  زمن  إىل  مّنا 

القواعد  بعض  إىل  الوصول  نستطيع  حتى  الوعي  مقدمات 

التي تساعدنا وتقوم بتوجيهنا يف قضايا الوعي، وحتى تتجىل 

)َسُنِيِهْم  تعاىل:  قال  منها،  علينا  ما غمض  ونفهم  األمور  لنا 

َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم  آيَاتَِنا يِف اْلَفاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّى يََتَبيَّ

ٍء َشِهيٌد }53{( )فصلت(. يَكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَل كُلِّ َشْ

أمرنا  املباركة  اآلية  وتعاىل من خالل هذه  فالله سبحانه 

أمرنا  أبعادها، كام  بكافة  بنا  التي تحيط  بالتفكري يف اآلفاق 

أيضاً أن نفكر يف أنفسنا.

وقال تعاىل يف آية أخرى: )أََوالَ يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفَتُنوَن يِف كُلِّ 

 )}126{ كَُّروَن  يَذَّ ُهْم  َوالَ  يَُتوبُوَن  الَ  ثُمَّ  َمرَّتَْيِ  أَْو  رًَّة  مَّ َعاٍم 

)التوبة(، وهذه اآلية القرآنية الكرمية تتناول املنافقني، ولكننا 

إىل  بها  ننظر  أن  يجب  التي  الوعي  زاوية  كمسلمني،  نحن 

اآليات يجب أن تختلف متاماً.

قال تعاىل: )َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي الَْقرْنَْيِ ُقْل َسأَتْلُو َعلَْيكُْم 

ٍء  َشْ كُلِّ  ِمْن  َوآتَْيَناُه  اأْلَْرِض  يِف  لَُه  َمكَّنَّا  إِنَّا  ِذكًْرا )83(  ِمْنُه 

ْمِس  الشَّ َمْغرَِب  بَلََغ  إَِذا  َحتَّى   )85( َسَبًبا  َفأَتَْبَع   )84( َسَبًبا 

َذا  يَا  ُقلَْنا  َقْوًما  ِعْنَدَها  َوَوَجَد  َحِمَئٍة  َعْيٍ  يِف  تَْغرُُب  َوَجَدَها 

ا أَْن تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا )86( َقاَل  َب َوإِمَّ ا أَْن تَُعذِّ إِمَّ الَْقرْنَْيِ 

َعَذابًا  بُُه  َفُيَعذِّ َربِِّه  إِىَل  يُرَدُّ  ثُمَّ  بُُه  نَُعذِّ َفَسْوَف  ظَلََم  َمْن  ا  أَمَّ

الُْحْسَنى  َجزَاًء  َفلَُه  َصالًِحا  َوَعِمَل  آَمَن  َمْن  ا  َوأَمَّ  )87( نُكًْرا 

َحتَّى   )89( َسَبًبا  أَتَْبَع  ثُمَّ   )88( يُْسًا  أَْمرِنَا  ِمْن  لَُه  َوَسَنُقوُل 

ْمِس َوَجَدَها تَطْلُُع َعَل َقْوٍم لَْم نَْجَعْل لَُهْم  إَِذا بَلََغ َمطْلَِع الشَّ

ِمْن ُدونَِها ِسرْتًا )90( كََذلَِك َوَقْد أََحطَْنا ِبَا لََديِْه ُخْرًا )91( ثُمَّ 

يِْن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَا  دَّ أَتَْبَع َسَبًبا )92( َحتَّى إَِذا بَلََغ بَْيَ السَّ

إِنَّ  الَْقرْنَْيِ  َذا  يَا  َقالُوا   )93( َقْواًل  يَْفَقُهوَن  يَكَاُدوَن  اَل  َقْوًما 

لََك َخرًْجا  نَْجَعُل  َفَهْل  اأْلَْرِض  يِف  ُمْفِسُدوَن  َوَمأُْجوَج  يَأُْجوَج 

ا )94( َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّ  َعَل أَْن تَْجَعَل بَْيَنَنا َوبَْيَنُهْم َسدًّ

آتُويِن   )95( َرْدًما  َوبَْيَنُهْم  بَْيَنكُْم  أَْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفأَِعيُنويِن  َخرْيٌ 

َحتَّى  انُْفُخوا  َقاَل  َدَفْيِ  الصَّ بَْيَ  َساَوى  إَِذا  َحتَّى  الَْحِديِد  ُزبََر 

إَِذا َجَعلَُه نَاًرا َقاَل آتُويِن أُْفِرْغ َعلَْيِه ِقطًْرا )96( َفَا اْسطَاُعوا 

أَْن يَظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا لَُه نَْقًبا )97( َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن 

ا )98(  َربِّ َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّ َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَاَن َوْعُد َربِّ َحقًّ

)الكهف(.

عىل  وتعرفه  لألرض  مسحه  وطريقة  القرنني  ذي  فقصة 

يحتاجونه  وما  به،  تحيط  التي  الخالئق  عىل  وتعرفه  البرش 

ووقائعها،  الحياة  مع  التعايش  عىل  تعينهم  متطلبات  من 

وهي قصة معروفة ونقرأها أسبوعياً وبالتحديد يوم الجمعة، 

ونتلذذ بقراءتها من الناحية القصصية واالعتبارية، ولكننا ال 

ندخل يف أعامق معانيها، وال نعيها بشكل كامل حتى نعكسها 

عىل حياتنا الواقعية، وهـذا ما نريد أن أتحدث عنه.

كيف نفهم القضايا االسرتاتيجية؟

املجتمعات،  بحركة  تتعلق  ما  االسرتاتيجية هي  والقضايا 

وحركة التدافع يف املجتمعات، ويف هذا الصدد توجد أربعة 

مستويات يف وعي القضايا االسرتاتيجية:

املستوى األول: هو املستوى املعريف، وهو يتعلق مبعرفة 
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سابقاً،  بقراءتها  قمنا  التي  اآليات  قراءة  مبعنى  الحقائق، 

االسرتاتيجية  معنى  فنعرف  االسرتاتيجية،  املثال:  سبيل  عىل 

النظريات  هي  وما  رواده  هم  ومن  العلم  هذا  نشأ  وكيف 

االسرتاتيجية والحقائق واملعلومات حول هذا العلم، وبالتايل 

نعرف اآلية، وكيف نزلت، ومتى نزلت، وأسباب نزولها، وما 

بالتعلُّم  يسّمى  ما  هو  وهذا  واالصطالحي،  اللغوي  معناها 

املعريف، أو العلم األّويل الذي يتعلمه طلبة العلم، سواء كان 

أو  السياسية  العلوم  أم  الرشعية  بالعلوم  يتعلق  العلم  هذا 

االسرتاتيجية.

املستوى الثاين: وهو الجانب اآلخر من العلم وهو فقه 

هذا العلم، مبعنى أنك تنظر إىل النصوص وتجتهد يف داخلها، 

وتحاول أن تستنبط منها األحكام، أو تخرج منها الرؤى، وهذا 

من  الثاين  املستوى  أو  العلم،  يف  الثانية  الدرجة  يسّمى  ما 

العلم؛ أي بعد أن تتعلم ويكون لديك املعرفة ثم تنتقل إىل 

الفقه فتنظر، لذلك نحن نستخرج من اآليات املعنى الرشعي 

املتعلقة  االجتهادية  واألحكام  واألحكام  الرشعية  والتكاليف 

ويف  الفقهي،  املستوى  يسمى  اآلية  إىل  النظر  وبالتايل  بهام، 

النظريات  باستخالص  فتقوم  تتعمق  االسرتاتيجية  العلوم 

العملية االسرتاتيجية وكيف تبني مساراً أو خطة اسرتاتيجية.

املستوى الثالث: هو مستوى الوعي، أي أن نعي هذا 

أن  يجب  نتفقهه،  الذي  الفقه  وهذا  نتعلمه،  الذي  العلم 

يكون يف درجة اإلحاطة الكاملة بقضايا الوعي، وهناك كثري 

بدراسة  االجتهادات قد تكون غري واعية، ألنها مل تحط  من 

قد  الفقه  حالة  إسقاط  أصبح  وبالتايل  كبري؛  بشكل  الواقع 

يكون ليس يف االتجاه السليم، ومن وعي األسباب واملسببات 

والظروف والحاالت والرصاعات وأهداف الخصوم ومسارات 

التحالفات وغريها.

املستوى  وهو  الحكمة،  مستوى  هو  الرابع:  املستوى 

عىل  والقدرة  املعرفة  من  الكم  لديه  من  يستطيع  الذي 

نصابها؛  يف  األمور  يضع  بحيث  بالواقع  والوعي  االستنباط 

املستوى  هو  وهذا  السليم،  القرار  اتخاذ  يستطيع  وبالتايل 

الرابع مع العلم.

علم،  ييل: طالب  فيام  تنحرص  التعليم  ولذلك مستويات 

نختلف يف هذه  نحن  وبالتايل  واع، وحكيم،  وفقيه، ومفكر 

املستويات.

ما  وخصوصاً  يومياً  املعرفة  أنواع  بشتى  يتزود  منا  كثري 

التي  والبحوث  واالستقصاءات  واملعلومات  بالحقائق  يتعلق 

وأولياته،  اهتامماته  سلّم  يف  وتكون  فائقة  بعناية  يقرأها 
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ولكن الكثري أيضاً ال يعطيها األهمية نفسها أو يضعها يف سلّم 

التي بني يديه مجرد مجمل  ألوان املعرفة  األوليات، وتكون 

معلومات توجد لدى اإلنسان.

أما الذي يستفيد من ألوان املعرفة املختلفة هو الفقيه أو 

املفكر االسرتاتيجي الذي يذهب إىل مصادر هذه املعلومات، 

ويقوم بالبحث فيها، ويستخرج منها قضايا وقواعد وأصوالً، 

ويحاول أن يستنبط منها أحكاماً ودالالت اسرتاتيجية.

والواعي هو الذي يقوم بتحليل الواقع محاوالً تفسري هذا 

الواقع، وملاذا هذه املعادالت مرتبة يف هذا الكون أو يف هذا 

أو  الفقهي  التحليل  إىل  بالنظر  يهتم  بعد ذلك  ثم  املجتمع، 

االسرتاتيجي، ويحاول أن يضع ما يسّمى بالرؤى، سواء رؤى 

الحدث نفسه أو بالقضية نفسها التي يبحث فيها، ثم بعد 

ذلك يقوم بإصدار األحكام، هذا حالل وهذا حرام، وهذا كافر 

وهذا مؤمن، وهذا صحيح وهذا غري صحيح، وهذا مناسب 

أو غري مناسب، وبالتايل أصبح عندنا من األحداث ما نستطيع 

الحدث يف حد  لدينا مستوى من فقه  من خاللها أن يكون 

ذاته.

تتحىل  أن  يجب  تعمل  أن  تريد  مجموعة  أي  لذلك، 

لدينا  يكون  أن  أي  الواقع،  وعي  من  األربعة  باملستويات 

تحيط  التي  املعارف  مختلف  من  ومتمكنني  املعلومات، 

بهذه املعلومات، ونستطيع أن نستنبط من هذه املعارف ما 

يعيننا عىل طريقنا، وهذا االستنباط يجب أن يكون قامئاً عىل 

معرفة الواقع وتحليله، ومحاولة وضع رؤية له، ثم بعد ذلك 

كان  إن  ومعرفة  املوقف،  تقدير  يسّمى  مبا  القيام  نستطيع 

موقفنا صحيحاً أم غري صحيح.

وهذه األمور حدثت كثرياً يف التاريخ، فبالرغم من وجود 

الحقائق القرآنية أمامنا، نقرأ اآليات القرآنية الكرمية التي بها 

شتى ألوان العلوم واملعرفة، ورغم وجود أحكام كثرية تحلل 

أو تحرم أو متنع، لكننا وقعنا يف كثري من الفنت، ألننا مل نقم 

بتحليل األحداث تحليالً سليامً، ومل نعرف العدو من الخصم، 

ومل نعلم كيفية غلبة الخصم لنا، وما هي األدوات التي من 

أسباب  عىل  نتعرف  ومل  قوته،  وما رس  علينا،  تغلّب  خاللها 

نستطيع  وكيف  العدو،  هذا  من  هزميتنا  وأسباب  ضعفنا، 

مواجهته، وبالتايل مل يكن تقدير موقفنا )وهو الحكمة( يصدر 

بتقدير سليم، وبالتايل أصبحنا نتعرض لوقائع جسام، ونعاين 

تاريخية  حقب  يف  كثرياً  حدث  ما  رهيبةوهذا  أحداث  من 

عديدة سواء أكان يف التاريخ القديم أو الحديث، وهذه أول 

قضية.
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ســيحدد وبــاء »كورونــا« الســلوك الســيايس يف عــام 2021، حيــث 

أدت الجائحــة إىل تفاقــم الضغــوط االقتصاديــة واالجتاعيــة؛ مــا 

اضطــر الــدول للرتكيــز عــل حــل املشــكالت الداخليــة. وستســتمر 

هــذه املشــاكل يف 2021، ولكنهــا ستتحســن إىل حــد مــا يف أعقــاب 

االنتعــاش االقتصــادي.

ــديدة يف  ــود ش ــدويل لقي ــام ال ــيتعرض النظ ــك، س ــة لذل ونتيج

2021، وســتواجه البلــدان مســتويات عاليــة مــن عــدم اليقــي 

ــن شــهية  ــة م ــل مجتمع ــل هــذه العوام والضغــط الداخــيل. وتقل

معظــم البلــدان للمخاطــرة، لذلــك ســيبقى الهيــكل العاملــي لعــام 

ــة 2020. ــابًها لنهاي ــبيا ومش ــليا نس 2021 س

ومــن املهــم أن نتذكــر أن قــوة البــالد تقــوم عــل حقائــق 

ــق  ــر هــذه الحقائ ــا واالقتصــاد والقــوة العســكرية، وتعت الجغرافي

متأصلــة بعمــق ومل تتغــري إال بشــكل طفيــف إثــر الضغــوط 

االجتاعيــة والسياســية الداخليــة، حتــى لــو بــدا األمر عكــس ذلك، 

ــكيل  ــادة تش ــو إع ــوط ه ــذه الضغ ــه ه ــفر عن ــن أن تس ــا ميك وم

ــت. ــكل مؤق ــوة بش ــارشة للق ــتخدامات املب االس

توقعات 
»جيوبوليتيكال 

فيوتشرز« لعام 

2021
https://bit.ly/2Xprpzt
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وقتًا  واحد  عام  ويعد 

تؤثر  التاريخ، وقد  قصريًا يف 

وترية  عىل  الداخلية  ــات  األزم

النظام الدويل، لكن النظام نفسه يظل 

سليام.

أمريكا تظل مركز الثقل

الدويل؛  النظام  ثقل  مركز  املتحدة  الواليات  تظل 

إحجامها  أو  بالفعل،  املتحدة  الواليات  قيام  يعد  وبالتايل 

عن الفعل، أمرًا بالغ األهمية وال توجد دولة أخرى يف هذا 

املوقف عىل مستوى العامل، بالرغم أن العديد منها مراكز ثقل 

داخل مناطقهم اإلقليمية.

تنخرط واشنطن اآلن يف إعادة تعريف لسياستها الخارجية، 

حيث تنتقل من االنخراط عامليًا إىل االنخراط انتقائيًا، مغرّية 

إجراءاتها العسكرية واالقتصادية للسامح مبزيد من السيطرة 

غري املبارشة وتجنب االنجرار إىل رصاع إضايف. وتعكس سياسة 

حيث  ذلك،  األوسط  والرشق  الصني  تجاه  املتحدة  الواليات 

من  وتحد  للصني؛  االقتصادي  تعرضها  من  واشنطن  تحد 

تعرضها العسكري للرشق األوسط.

هي  األمرييك  للتدخل  املتزايدة  االنتقائية  وستكون 

التي متيز عام 2021، حتى لو مل يتطابق  الحقيقة األساسية 

الخطاب معها، وستقوم الدول األخرى بإعادة ضبط أفعالها 

بناء عىل محاولة متييز ما إذا كانت هناك مصلحة أمريكية 

ستؤدي إىل رد من واشنطن عىل اإلجراءات التي قد تتخذها 

هذه الدول. وسيخلق ذلك حالة من عدم اليقني بني األصدقاء 

واألعداء عىل حد سواء.

توترات مع الصني

مواجهة  االقتصادية يف  ديناميكيتها  الصني عىل  ستحافظ 

أسواقها  أهم  تعد  التي  املتحدة  الواليات  موثوقية  عدم 

التصديرية، 

فــقــد تــؤدي 

العسكرية  املغامرات 

الواليات  تدخل  إىل  الصينية 

املتحدة وخسارة السوق األمريكية ككل.

عسكريا  رصاعا  الصني  تكسب  قد  وهكذا، 

التكلفة،  باهظ  انتصارا  لكنه سيكون  وتحل بعض مشاكلها، 

لذلك ستظل الديناميكيات التي شكلت منطقة آسيا واملحيط 

الهادئ يف عام 2020، قامئة إىل حد كبري يف 2021.

األسواق  إىل  الوصول  للصني  االقتصادي  التوسع  يتطلب 

مصالحها،  بتأمني  اهتاممها  وسيؤدي  حازم،  بشكل  العاملية 

باستخدام االستخبارات والقوة االقتصادية يف مامرسة النفوذ 

السيايس، إىل خلق احتكاكات مع الدول التي تحتاج معها إىل 

عالقات اقتصادية.

بالفعل،  الدول  بعض  تنفري  إىل  السياسة  أدت هذه  وقد 

السامت  إحدى  وستتمثل  وأسرتاليا،  املتحدة  الواليات  مثل 

الدول  سيام  وال  أخرى،  دول  نفور  يف   2021 لعام  الرئيسية 

األوروبية والدول األصغر التي ال تستطيع تحمل الرضورات 

الصينية املتناقضة.

ال مواجهات كربى

القوات  عدد  تقليص  ساعد  فقد  األوسط،  الرشق  يف  أما 

محل  ليحل  للعالقات؛  رسمي  نظام  تشكيل  يف  األمريكية 

العربية وإرسائيل. وسيجرب  الدول  بني  الرسمي  التعاون غري 

وجود هذا التحالف )والعقوبات القامئة( إيران عىل االلتزام 

عاًما حرًجا إليران مع  قوتها، وهكذا سيكون 2021  بحدود 
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تراجع قوتها النسبية.

عمق  إلضافة  جاهدة  تعمل  فهي  لروسيا،  وبالنسبة 

التدخالت  الخارجي، كام ظهر يف  اسرتاتيجي لها يف محيطها 

يف بيالروسيا والقوقاز، بالرغم من مشاكلها االقتصادية. وقد 

اختارت الواليات املتحدة التخيل عن مخاطر مواجهة روسيا 

يف هذه املساعي.

أما يف أوروبا، فسيظل الوضع متامسكا. ومع أن الرشوخ 

داخل االتحاد األورويب تجلت متاًما يف عام 2020، فقد ظل 

هذه  تختفي  ولن  املؤسسية.  الناحية  من  سلياًم  االتحاد 

االتحاد  بديناميكيات  املعرفة  ولكن   ،2021 يف  االنقسامات 

أدت إىل الحد من تأثري املعارك الداخلية عىل النظام الدويل.

مع  لكن  األوضاع  باستمرار   2021 عام  سيتسم  وهكذا 

قيود، حيث ستتعامل الدول مع نهاية الوباء والسخط الناجم 

مع  اقتصاداتها  تحفيز  يف  املتمثل  التحدي  وستواجه  عنه، 

وجود مجال ضئيل للمناورة أو املخاطرة.

سيكون النظام الدويل صاخبًا، لكن الحقيقة هي أنه من 

الفريوس  أصاب  فقد  كبرية،  مواجهة  حدوث  املحتمل  غري 

العامل ويجب أن يتعاىف، وبالتايل ميثل 2021 فرتة تعاٍف قد 

تكون فيها املغامرة الدولية محدودة.

مآزق تركيا وإيران

االقتصادية  الضغوط  اإليراين بسبب  النظام  يتآكل  سوف 

اإلرسائييل(،  العريب  التحالف  )بعد  القوية  والجيوسياسية 

ولكن لن يكون هذا التآكل كافيًا لتدمري النظام يف 2021.

العمليات  من  املزيد  يف  االنخراط  إىل  إيــران  وستتجه 

سوريا  يف  اإلرسائييل  العريب  والتحالف  الغرب  ضد  الرسية 

ولبنان والعراق، لكن التصعيد لن يرقى إىل مستوى الحرب.

إىل  وصلت  فقد  تركيا  ــا  ــدود أم ــ ح

التوسع  من  األوىل  ــوة مرحلتها  ــق ك

عــــــام إقليمية يف عام 2020، ويف 

أنقرة  ستواصل  تراجعها.2021، 

تركيا  ستقوم 

ــل  ــدي ــع ــت ب

سلوكها بسبب التدهور االقتصادي، وحقيقة أنها ال تستطيع 

تحمل الضغط املتزامن من الواليات املتحدة وأوروبا وروسيا، 

وسترتاجع  واملالية،  االقتصادية  للعالقات  األولوية  وستعطي 

أهمية العالقات الخارجية غري االقتصادية.

مآالت التحالف العريب اإلرسائييل

إرسائيل  مع  التحالف  من  العربية  التوقعات  يعد سقف 

الوفاء  عىل  ــادرة  ق إرسائيل  تكون  ولن  للغاية،  مرتفًعا 

بالتوقعات العالية هذه.

سيبقى هذا تحالًفا فضفاًضا يهدف إىل عرقلة إيران، لكنه 

لن يشمل عماًل عسكريًا قويًا ومشرتكًا، وستسعى السعودية 

والدول العربية التي قامت بتطبيع عالقاتها مع إرسائيل، إىل 

تل  التقنية من  األمني عايل  الدعم  املزيد من  الحصول عىل 

أبيب للحفاظ عىل استقرارها الداخيل ضد املعارضة.

مرص وسد النهضة

النهضة  سد  بشأن  وإثيوبيا  مرص  بني  الخالف  سيبقى 

للخطر،  الحيوية ملرص  املياه  إمدادات  يعرّض  الذي  اإلثيويب، 

القضية،  القاهرة حربًا مبارشة بشأن هذه  ولكن لن تخوض 

السودان  وجنوب  السودان  إقناع  ستحاول  ذلك  من  وبدالً 

بتوريط إثيوبيا يف عمل عسكري، لكنها لن تنجح.

كام ستسعى مرص أيًضا إىل االستفادة من أي اضطرابات 

عرقية داخل إثيوبيا ميكن أن تقوض الحكومة املركزية.
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السياسة  مسارات  ورســم  التوقعات  مللف  استكامالً 

يف  والتنافس  الرصاع  مناطق  واسترشاف   ،  2021 العاملية يف 

النظام الدويل ، يواصل مركز الدراسات االسرتاتيجية واألمنية 

األمرييك »سرتاتفور« توقعاته ملنطقة الرشق األوسط يف2021 

فإىل التفاصيل ..

املنافسة السنية واضطراب املنطقة

األوسط  الرشق  يف  السّنية  القوى  بني  املنافسة  ستؤدي 

أن  ورغم   ،2021 عام  يف  اإلقليمي  االستقرار  عدم  إذكاء  إىل 

بعض  ستخفض  وقطر  ومرص  والسعودية  واإلمــارات  تركيا 

مع  جديدة  عالقات  إقامة  لتسهيل  الدبلوماسية  الخالفات 

إدارة »بايدن«، إال إن املنافسات ستبقى دون حل.

سيزداد التنافس بني تركيا واإلمارات عىل وجه الخصوص، 

حيث تنتهج كل منهام سياسات خارجية توسعية وتسعى 

إىل منع األخرى من نرش أيديولوجيتها السياسية املنافسة.

وستتضح املنافسة يف البحر األبيض املتوسط ، حيث ستزيد 

اإلمارات من دعمها للجهود األوروبية الحتواء التنقيب الرتيك 

عن النفط والغاز يف املياه املتنازع عليها.

تدعم  حيث  والصومال،  ليبيا  يف  املنافسة  ستتجىل  كام 

وستمتد  املتصارعة،  العسكرية  القوات  وأنقرة  أبوظبي 

املنافسة إىل النشاط االقتصادي مام يؤثر عىل قطاعات مهمة 

مثل الطريان والسايرب، حيث يتصارع كل منهام لزيادة قوته 

الناعمة.

أما مرص، التي تعارض الهيمنة الرتكية ألسباب اقتصادية 

يف  ــارات  اإلم مع  وثيق  بشكل  فستنسجم  وأيديولوجية، 

الرتيك يف مجاالت  التغول  للحد من  املقبل يف محاولة  العام 

املتوسطية  الشؤون  ذلك  يف  مبا  التقليدية،  املرصية  النفوذ 

والفلسطينية.

توقعات ستراتفور 
للشرق األوسط

https://bit.ly/2JQ6QZQفي 2021
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تركيا وسياسة خارجية مبادرة

يبدو أن تركيا مستعدة لتبني سياسة نقدية أكرث تقليدية 

االستثامر  سيشجع  مام  املقبل،  العام  يف  للسوق  وصداقة 

ويساعد عىل استقرار اللرية الرتكية.

لكن التقلبات االقتصادية املستمرة بسبب عوامل االقتصاد 

الكيل عامليًا ستدفع أنقرة إىل اتخاذ مواقف مبادرة يف الخارج 

لتعزيز وضعها السيايس يف الداخل.

وسيتعني عىل أنقرة معالجة الضغوط التضخمية املستمرة 

التي ستؤدي إىل تفاقم حالة عدم اليقني االقتصادي التي يشعر 

بها األتراك، مام يهدد دعم حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، 

حيث ستحاول املعارضة السياسية االستفادة من حالة عدم 

مبكرة،  انتخابات  إجراء  أجل  من  للضغط  االقتصادي  الرضا 

والتنمية«  »العدالة  حزب  يوافق  أن  املرجح  غري  من  لكن 

الحاكم عىل التصويت قبل املوعد املقرر يف عام 2023.

السخط  عن  النظر  رصف  إىل  الحاجة  ستدفع  وهكذا، 

املحيل بشأن االقتصاد إىل تكثيف املواقف اإلقليمية املبادرة 

النفط  تنقيبها عن  بثبات عىل تعميق  لرتكيا، حيث ستعمل 

والغاز يف البحر املتوسط بالرغم من تزايد الشكاوى األوروبية 

الكردي  العنف  لسحق  جهودها  يف  وستتقدم  واإلقليمية، 

وخطر  الغربية  املقاومة  من  الرغم  عىل  وسوريا  العراق  يف 

االشتباكات مع القوى األخرى يف ساحات القتال، مثل الروس 

يف سوريا.

األورويب  االتحاد  غضب  ينجح  أن  املرجح  غري  ومــن 

اإلقليمية  اسرتاتيجيتها  عن  تركيا  إثناء  يف  املتحدة  والواليات 

طويلة املدى التي تعتربها أكرث أهمية من اإلرضار بسمعتها 

عىل املدى القصري أو الرضر املايل بسبب العقوبات.

إيران والتطلع ملفاوضات

تدريجياً يف برنامجها  من املرجح أن تحرز طهران تقدماً 

املحلية  الترشيعات  تشرتط  حيث  املقبل،  العام  يف  النووي 

الجديدة أن تفعل ذلك؛ كام ستواصل التقدم لدفع واشنطن 

إىل املحادثات التي تأمل أن تؤدي إىل تخفيف العقوبات.

يزيد عن  ما  إىل  اليورانيوم  تخصيب  زيادة  تتسبب  وقد 

%20 أو تعليق الربوتوكول اإلضايف يف دفع االتحاد األورويب 

النشاط  تقييد  بشأن  املتحدة  الواليات  موقف  نحو  ليميل 

من  يقلل  مام  واإلقليمي،  والصاروخي  النووي  ــراين  اإلي

احتامالت خفض العقوبات األمريكية التي تغذي االضطرابات 

السياسية يف إيران.

العام  اإليرانية يف منتصف  الرئاسية  االنتخابات  وستحدد 

أداء  وسيعتمد  املتحدة،  الواليات  مع  املفاوضات  شكل 

السياسيني املحافظني يف االنتخابات الرئاسية جزئيًا عىل حالة 

االسرتاتيجيات  أن  يعتقدون  الناخبون  كان  إذا  وما  االقتصاد 

تخفيف  إىل  ستؤدي  النووي  النشاط  زيادة  مثل  املتشددة 

العقوبات من خالل استئناف املفاوضات.

زيادة نفوذ اليمني اإلرسائييل

العوامل  إىل  »بايدن«  إلدارة  السلطة  انتقال  سينضم 

املحلية يف تشكيل اسرتاتيجية إرسائيل تجاه إيران، وسيضغط 

ضد  أكرب  إجــراءات  اتخاذ  أجل  من  اإلرسائيليون  الصقور 

اإللكرتونية  الهجامت  خالل  من  رًسا  األرجــح  عىل  ــران،  إي

يف  الجوية  والغارات  والتخريب  والتفجريات  واالغتياالت 

ولبنان  والعراق  سوريا  مثل  بالوكالة  اإلقليمية  الرصاعات 

لتقويض الربنامج النووي اإليراين، والتأثري عىل عملية التفاوض 

األمريكية اإليرانية وتقليص قدرة إيران عىل تهديد إرسائيل 

بشكل مبارش.

وقد يكتسب هؤالء الصقور موطئ قدم أكرب يف الحكومة 

سيزداد التنافس 
بين تركيا واإلمارات 
بسبب سياساتهما 
الخارجية التوسعية
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حيث  عامني،  خالل  الرابعة  النتخاباتها  البالد  إجــراء  مع 

عىل  األمنية  العقلية  ذات  واألحــزاب  القوميون  سيتنافس 

األصوات التي متيل لليمينية بشكل متزايد.

شأنها  من  إجراءات  إرسائيل  تنفذ  أن  املرجح  غري  ومن 

الرئيس  يرحب  فلن  املتحدة،  الواليات  مع  تحالفها  تقويض 

التي  الجانب  أحادية  اإلرسائيلية  باإلجراءات  بايدن«  »جو 

ميكن أن تزعزع استقرار املنطقة أو تثري الرصاع.

توسيع  استمرار  إىل  القوميون  السياسيون  سيدعو  كام 

وبينام  الغربية،  الضفة  يف  االستيطانية  والبؤر  املستوطنات 

الضم  عمليات  للمستوطنني  املوالية  الجامعات  تطرح  قد 

اإلدارة  ألن  نظرًا  قدًما  أن متيض  املرجح  غري  فمن  الرسمية، 

األمريكية الجديدة تعارضها علًنا.

ويف غضون ذلك، سيستمر التوسع االستيطاين غري الرسمي 

يف تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية يف الضفة 

الغربية.

تحديات مجلس التعاون الخليجي

خطط  »كورونا«  فــريوس  من  التعايف  أهــداف  ستعزز 

اإلنفاق  لرتشيد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وسياسات 

وجهود  الرضائب  خالل  من  النفطية  غري  اإليرادات  وزيادة 

تنويع اإليرادات.

تواجه السعودية خطرًا متزايًدا من االضطرابات االجتامعية 

إذا مل تنجح اإلصالحات طويلة األجل، مام سيدفع الرياض إىل 

إحكام السيطرة عىل وسائل التواصل االجتامعي إلدارة ردود 

الفعل املحلية عىل ارتفاع الرضائب والتخفيضات يف اإلنفاق 

االجتامعي.

وسوف تتعامل جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع 

االحتياطيات  سحب  خالل  من  املتزايدة  الديون  تداعيات 

اسرتاتيجية سرتكز عليها  امليزانية، وهي  لتمويل عجز  املالية 

الكويت بشدة.

األقل  الدول  تسعى  أن  املحتمل  من  نفسه،  الوقت  ويف 

ثراًء مثل ُعامن والبحرين إىل بعض املساعدة االقتصادية من 

جريانها الخليجيني.

ستجتمع هذه الديناميكيات املالية مع عدم اليقني بشأن 

لدفع  املتحدة،  للواليات  اإلقليمية  السياسة  يف  التحوالت 

بعض  إصالح  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات 

عالقاتها الثنائية املتوترة.

السعودية واإلمارات جهودهام من أجل عزل  وستواصل 

األمريكية  الصفقة  تصبح  حتى  العقوبات  خالل  من  إيران 

الرياض  تتجه  أن  املرجح  من  ولكن  واقًعا،  أمرًا  اإليرانية 

وأبوظبي نحو املزيد من األساليب املتعددة األطراف للتعامل 

مع التحديات اإلقليمية األخرى مثل قطر واليمن وفلسطني، 

لضامن  املتحدة  الواليات  مع  للرشاكات  األولوية  وستضعان 

استامع الحكومة األمريكية ملخاوفهم.

بالرغم  إرسائيل،  مع  الخليج  دول  ستتعمق رشاكات  كام 

أن الواليات املتحدة لن تشارك يف تعزيز مثل هذه الرشاكات 

كام هو الحال حاليا.

العراق يصارع الفوىض االقتصادية

سوف يتنامى كفاح بغداد إلدارة اقتصادها املعتمد عىل 

النفط يف عام 2021، وسيتم بناء امليزانية العراقية عىل أساس 

الحكومة من دفع رواتب  القيمة، مام ميكن  عملة مخفضة 

القطاع العام بسهولة أكرب، وسيؤدي عدم االضطرار إىل خفض 

الرواتب كام كان مخططًا سابًقا إىل تقليل مخاطر االضطرابات 

الشعبية بشكل كبري.

ومع ذلك، من املرجح أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إىل 

وارتفاع  الواردات  أسعار  وارتفاع  جديدة،  تضخمية  ضغوط 

تكاليف املعيشة، مام قد يؤدي أيًضا إىل زيادة االضطرابات 

االئتالفية  الحكومة  تفشل  أن  املحتمل  من  التي  االجتامعية 

الضعيفة يف العراق يف إدارتها بفعالية.
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مالمح البيئة 
الجيوسياسية 

https://bit.ly/2Xl3L7eفي عام 2021

المصدر

الرابط

يواصل موقع »سرتاتفور« األمرييك توقعاته السنوية لرصد 

التوجهات العاملية للعام الجديد عل مستوى العامل ويف هذا 

التقرير يرصد البيئة الجيوسياسية يف عام 2021 من خالل 

تطور عامليي األول مسار جائحة »كوفيد 19- » والثاين 

الرئيس  إدارة  ستنتجها  التي  السياسات  خالل  من 

األمرييك الجديد »جو بايدن« فإىل التفاصيل.

نظرة عامة

الجيوسياسية يف عام  البيئة  سوف تتشكل 

األول  عامليي،  تطورين  خالل  من   2021

والثاين  »كــوفــيــد19-«،  جائحة  مسار 

الرئيس  إدارة  تبذلها  التي  الجهود 

بايدن«  »جو  املنتخب  األمرييك 

التعاونية يف  العالقات  الستعادة 

جميع أنحاء العامل.

عمليات  تبدأ  وبينا 

طرح لقاحات »كورونا« 

من  األول  الربع  يف 

فمن   ،2021 عام 

أن  ــح  ــ ــرج ــ امل

ــرق  ــغ ــت ــس ي

تــوزيــعــهــا 

عــــــل 
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يكن  مل  إن  العام،  معظم  الغربية  الدول  يف  واسع  نطاق 

أطول.

ومع ذلك، فإن املدة الالزمة لتوزيع اللقاحات يف األسواق 

الناشئة والبلدان النامية ستصل حتى عام 2022، مام يحطم 

اآلمال يف تحقيق انتعاش اقتصادي عاملي كامل يف عام 2021، 

عىل  بالقدرة  املتعلقة  األساسية  الهيكلية  القضايا  تفاقم  مع 

تحمل الديون وعدم املساواة االقتصادية والفقر.

وعند توليه منصبه، سيسعى »بايدن« وإدارته إىل عكس 

السياسة الخارجية للرئيس األمرييك »دونالد ترامب«، املسامة 

»أمريكا أوال«.

التحول  هــذا  من  وكجزء 

بعيدا عن نهج »ترامب« أحادي 

الجانب يف املعامالت والعالقات 

الواليات  تعيد  قد  الدولية، 

مع  املفاوضات  فتح  املتحدة 

بطريقة  االنضامم  وتعيد  إيران 

اتفاقية  مثل  اتفاقيات  إىل  ما 

باريس للمناخ.

يتبلور  أن  املــرجــح  ــن  وم

نهج أمرييك أكرث تعددية تجاه 

الصني يف عام 2021، بالرغم أن 

تجاه  السياسة  التام يف  التحول 

الصني أمر غري مرجح.

التعايف غري املتكافئ من 

الجائحة

لالقتصاد  العميقة  »كوفيد19-«  صدمة  تستمر  سوف 

العاملي حتى نهاية عام 2021.

وبالرغم أن التدهور االقتصادي يف عام 2020 مل يتطابق 

مع حالة الكساد الكبري يف أمريكا، لكن أزمة االقتصاد العاملي 

ستثري مشكالت التعايف عىل املدى الطويل.

وحتى مع توفر اللقاحات، يواجه االقتصاد العاملي انتعاشا 

التاريخ،  يف  اإلنتاج  يف  حاد  انخفاض  أسوأ  من  وصعبا  بطيئا 

مع وجود مخاطر أساسية قامئة، مبا يف ذلك التكرار املحتمل 

للفريوس.

عام  يف  السياسات  لواضعي  الرئيسية  املهمة  وستكون 

2021 هي الحفاظ عىل النشاط االقتصادي يف انتظار نهاية 

الوباء والعودة إىل مسار منو ممكن ومستدام. 

يف  إنفاقها  تم  التي  املسبوقة  غري  املبالغ  من  وبالرغم 

التحفيز املايل ودعم السيولة من البنوك املركزية، إال أن الناتج 

الوباء  قبل  ما  مستويات  إىل  بالكاد  يعود  قد  الكيل  العاملي 

بحلول نهاية عام 2021، ويرجع ذلك فقط إىل االنتعاش يف 

الصني وأجزاء أخرى من آسيا مقارنة بالدول واملناطق األخرى 

من العامل.

وسيعتمد الكثري عىل توافر 

لقاحات  وفعالية  وتــوزيــع 

تطوير  أو  ــد19-«،  ــي ــوف »ك

من  للتخفيف  أفضل  عالجات 

للفريوس،  الصحية  التداعيات 

الناس  استعداد  إىل  باإلضافة 

عىل  القيود  وتحمل  للتلقيح 

النشاط.

لقاحات  وجود  مع  وحتى 

املفروضة  القيود  فإن  فعالة، 

عــىل الــتــوزيــع والــتــوافــر يف 

العام  ــن  م األول  النصف 

قيود  ــرض  فـ إىل  ــؤدي  ــت س

حكومية إىل حد كبري، خاصة يف حالة تفيش املرض.

لفرتة  حذرين  بدورهم،  والرشكات،  املستهلكون  وسيظل 

الوضع  العودة إىل يشء يقرتب من  غري محددة. وستختلف 

الطبيعي حسب املنطقة ومن بلد إىل آخر.

ومن املتوقع أن يصل منو الناتج املحيل اإلجاميل العاملي 

يف عام 2021 إىل 4-%5، مع مساهمة الصني بنحو ثلث هذا 

النمو.

متفاوتا،  أخرى  أماكن  يف  التعايف  يكون  أن  املتوقع  ومن 

كورونا وبايدن 
يحددان شكل 

العالم في 2021 وال 
تعافي قبل 2022 
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فيام لن يصل جزء كبري من العامل إىل مستويات الناتج املحيل 

ذلك  يف  مبا   ،2022 عام  حتى  الوباء  انتشار  قبل  اإلجاميل 

الواليات املتحدة وأوروبا.

يف  اإلفالس  وحاالت  الوظائف  فقدان  تأثري  وسيساهم 

النفقات  من  مزيد  إىل  والحاجة  األمد  طويلة  التكاليف 

بالقرب  العاملية  الفائدة  أسعار  وستظل  العادية.  غري  املالية 

من الصفر أو عند الصفر مع عوائد سلبية عىل العديد من 

السندات السيادية. 

أدى  النامية،  واالقتصادات  الناشئة  لألسواق  وبالنسبة 

الوباء إىل تفاقم نقاط الضعف الحالية، ال سيام فيام يتعلق 

بالديون السيادية وديون الرشكات.

من  أكرث  أو  عقد  عىل  العاملية  الصحية  األزمة  وقضت 

املكاسب اإلجاملية يف العديد من أفقر بلدان العامل، ما دفع 

عددا كبريا من الناس إىل الفقر من جديد. وسوف تستغرق 

احتامالت عكس هذا الوضع أعواما لتحقيقها يف سياق البيئة 

العاملية بطيئة النمو التي كانت موجودة قبل الجائحة.

يف  الفقرية،  البلدان  اقتصادات  ستعود  لذلك،  ونتيجة 

أحسن األحوال، إىل التوسعات البطيئة مبجرد تحقيق التعايف 

الرسيع.

ديون األسواق الناشئة

من  كجزء  للغاية  مرتفعة  الديون  وستكون 

ولكن  البلدان،  جميع  يف  للوباء  املستمرة  اآلثار 

الناشئة  لألسواق  بالنسبة  أقوى  سيكون  التأثري 

واالقتصادات النامية، وخاصة البلدان الفقرية ذات 

كبري  بشكل  تعتمد  التي  املحدودة  املالية  املوارد 

عىل تدفقات رأس املال الخارجي.

اللقاحات  نرش  يستغرق  أن  املحتمل  ومن 

عرضة  يجعلها  ما  أطول  وقتا  الفقرية  البلدان  يف 

دعام  تتطلب  مستمرة  اقتصادية  الضطرابات 

حكوميا مستمرا.

البلدان  يف  املنخفضة  الفائدة  أسعار  وتعني 

املتقدمة وعودة املستثمرين الباحثني عن املخاطر 

أن األسواق الناشئة األكرب مثل الربازيل وتركيا، وكذلك البلدان 

السليمة  االقتصادية واالئتامنية  الفقرية ذات األسس  النامية 

إىل  الوصول  قادرة عىل  العاج، ستكون  أو ساحل  كينيا  مثل 

أسواق رأس املال العاملية بحسب الظروف املالية العاملية.

ذات  العرشين  البلدان  ذلك  يف  مبا  األخرى،  البلدان  أما 

الدخل املنخفض التي يعتربها البنك الدويل وصندوق النقد 

الديون، فسوف تجد صعوبة يف  الدويل معرضة لخطر أزمة 

العثور عىل أموال بتكاليف معقولة.

وتم متديد مبادرة تعليق خدمة الديون ملجموعة العرشين 

)التي ساعدت يف تأجيل نحو 5 مليارات دوالر من أصل 12 

عام  يف  البلدان(  أفقر  من  دولة   73 بها  تدين  دوالر  مليار 

2020 حتى النصف األول من عام 2021.

مشرتك«  »إطــار  عىل  العرشين  مجموعة  وافقت  كام 

عىل  معها  للتعامل  الديون  هيكلة  إعادة  بشأن  للتفاوض 

املدى الطويل. ومع ذلك، فإن وضع التفاصيل سيكون عملية 

مرهقة وطويلة األمد.

وال تزال مشاركة الصني الكاملة وشفافيتها إشكالية قامئة، 

وكذلك مشاركة الدائنني من القطاع الخاص وحاميل السندات 
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الدولية.

لكن  مبكرة،  اختبار  حالة  قدمت  قد  زامبيا  تكون  ورمبا 

التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدويل وإعادة هيكلة 

األفريقية  الدولة  تجري  أن  بعد  إال  يحدث  لن  الديون 

االنتخابات يف أكتوبر/ترشين األول.

وحتى يف هذه الحالة، ستكون هذه عملية فوضوية ومن 

ما  عام 2021،  املشرتك« يف  »اإلطار  اختبار  يتم  أال  املحتمل 

فجوات  مع  للتعامل  لها  مشابهة  أخرى  ودول  زامبيا  يرتك 

التمويل والتخلف عن السداد.

إدارة  عىل  جزئيا  أيضا  املبادرة  تلك  يف  التقدم  وسيعتمد 

السياسية  والشهية  »بايدن« 

ملجموعة العرشين للتعامل مع 

الصني يف قضايا أخرى.

املقيدة  »بايدن«  عودة 

إىل التعددية

»بــايــدن«  إدارة  وســرتكــز 

عالقات  بناء  إعادة  عىل  بشدة 

الحلفاء  مع  املتحدة  الواليات 

وأمريكا  ــا  أوروب يف  الرئيسيني 

الشاملية وآسيا واملحيط الهادئ 

إىل  األوسع  عودتها  من  كجزء 

للسياسة  تعددية  أكــرث  نهج 

الخارجية.

القواعد  عىل  القائم  العاملي  النظام  لتعزيز  محاولة  ويف 

ويقوده الغرب، سيحاول سيد البيت األبيض الجديد التحالف 

مع الدول ذات التفكري املامثل ملواجهة تحديات مثل صعود 

الصني وتغري املناخ والنفوذ املتزايد لرشكات التكنولوجيا.

ولتمهيد الطريق ملثل هذا التنسيق، من املرجح أن تحاول 

الواليات املتحدة تخفيف خالفاتها مع االتحاد األورويب بشأن 

تخفيف  عن  فضال  الدفاعي،  واإلنفاق  التجارة  مثل  قضايا 

التوترات األخرية بني اليابان وكوريا الجنوبية.

وستعمل إدارة »بايدن« أيضا عىل إعادة الدخول يف عدد 

ال  »ترامب«،  عنها  تخىل  التي  واملؤسسات  االتفاقيات  من 

سيام تلك املتعلقة بتغري املناخ وحقوق اإلنسان.

الدول  مع  املتحدة  الواليات  عالقات  تتحسن  بينام  لكن 

الغربية األخرى يف عام 2021، ال يزال من املمكن أن تقوض 

الخالفات الكبرية التعاون الكامل بينهام يف مواجهة الصني.

للواليات  املتباينة  التكنولوجيا  سياسات  تؤدي  أن  وميكن 

قدرة  إضعاف  إىل  الخصوص،  وجه  عىل  ــا،  وأوروب املتحدة 

فشل  إذا  الصيني  التكنولوجيا  قطاع  مواجهة  عىل  الغرب 

االتحاد األورويب والواليات املتحدة يف التعاون يف قضايا مثل 

فرض الرضائب عىل رشكات التكنولوجيا ووضع معايري عاملية.

أن  أيضا  املحتمل  ــن  وم

التجارة  منظمة  إصالح  يكون 

العاملية وتعيني أعضاء يف هيئة 

أمرا  بها  الخاصة  االستئناف 

صعبا، نظرا للدور املهم الذي 

األخرى  والدول  الصني  تلعبه 

غري الغربية يف املنظمة.

ــات املــتــحــدة  ــواليـ الـ

عىل  الرتكيز  يف  تستمر 

التكنولوجيا الصينية

إدارة  تحتفظ  ــوف  وسـ

ضد  عدواين  مبوقف  »بايدن« 

الصني.

بناء تحالف دويل أكرث متاسكا ضد بكني.  أيضا  وستحاول 

املتحدة  الواليات  بني  العديدة  االختالفات  بسبب  ولكن 

وحلفائها التقليديني، فإن مثل هذا التعاون الدويل لن يحقق 

النتائج املرجوة من إدارة »بايدن«.

وسيؤدي هذا بدوره إىل إجبار البيت األبيض عىل االعتامد 

بشكل  يتسبب  ما  الصني،  ضد  الجانب  أحادية  تدابري  عىل 

دوري يف احتكاك كبري مع حلفاء الواليات املتحدة حني تعلق 

فإن  ذلك،  ومع  املنتصف.  يف  والسياسية  التجارية  املصالح 

من المحتمل أن تتسبب 
الحرب التكنولوجية 
التي تتجاوزشبكات 
الجيل الخامس في 
فرض القيود على 

الحوسبة
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تواتر هذا االنقسام سينخفض يف عام 2021.

الواليات  وقد يكون هناك تغيري طفيف فقط يف سياسة 

املتحدة فيام يتعلق بقطاع التكنولوجيا يف الصني، األمر الذي 

سيظل محورا رئيسيا إلدارة »بايدن«.

تجزئة  يف  بالفعل  العاملية  التكنولوجيا  رشكات  وبدأت 

سالسل التوريد الخاصة بها نتيجة لضوابط التصدير والقيود 

»هواوي«،  مثل  الصينية  الرشكات  عىل  األخرى  األمريكية 

والتي تم فرضها عىل مدى األعوام الـ 4 املاضية.

يكون  أن  املحتمل  من  »ترامب«،  بـ  مقارنة  ذلك،  ومع 

يف  التكنولوجيا  قطاع  استهداف  عىل  تركيزا  أكرث  »بايدن« 

الصني ككل بدال من رشكات صينية محددة يف محاولة إلنشاء 

بيئة قامئة عىل القواعد.

ومن املحتمل أن تتسبب الحرب التكنولوجية التي تتجاوز 

)املستخدمة يف صناعة  املوصالت  االصطناعي وأشباه  الذكاء 

املعالجات والدوائر اإللكرتونية( وشبكات الجيل الخامس يف 

والخدمات  السحابية  الحوسبة  القيود عىل  من  املزيد  فرض 

الرقمية والتكنولوجيا املالية.

ويف غضون ذلك، سرتد الصني من خالل فرض قيود مامثلة 

غربية  ودول  املتحدة  الواليات  يف  التكنولوجيا  رشكات  عىل 

أخرى.

رغبة  مع  ستخف  االنتقامية  اإلجــراءات  هذه  مثل  لكن 

املئوية  الذكرى  قبل  أيضا  العاملية  سمعتها  حامية  يف  بكني 

ودورة   2021 عام  يف  الصيني  الشيوعي  الحزب  لتأسيس 

الشتوية يف بكني يف عام 2022، فضال عن  األلعاب األوملبية 

بناء  املتحدة  الواليات  محاوالت  ملنع  إسفني  دق  يف  رغبتها 

تحالف دويل.

الواليات  العالقات بني  تركيزها عىل تحسني  وبالرغم من 

صعوبة  »بايدن«  إدارة  ستجد  عام،  بشكل  والصني  املتحدة 

ويف  الصني.  عىل  السابقة  الجمركية  التعريفات  إزالــة  يف 

مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، ستطالب الواليات املتحدة 

بإصالحات هيكلية كبرية، وهو أمر رفضته الصني بالفعل يف 

املفاوضات مع إدارة »ترامب«.

وستحتاج أي صفقة تجارية ضيقة تنطوي عىل مشرتيات 

صينية من البضائع األمريكية أيضا إىل أن تساوي عىل األقل 

مستويات الواردات التي التزمت بها بكني يف »املرحلة األوىل« 

عام  يف  »ترامب«  إدارة  مع  وقعته  الذي  التجارة  اتفاق  من 

.2019

باإلضافة إىل ذلك، سيكون »بايدن« تحت الضغط ملعاقبة 

مع  االتفاق  من  األويل  للمرحلة  امتثالها  عدم  عىل  الصني 

استمرار تأخر الواردات الصينية عن املستويات املوعودة.

بني  محدودة  أخرى  تجارية  صفقة  إجراء  املمكن  ومن 

الواليات املتحدة والصني يف عام 2021، لكن من غري املرجح 

أن تكون بتلك األهمية التي تسمح بإزالة معظم التعريفات 

الجمركية ضد الصني.

سياسة أمريكية متغرية يف الرشق األوسط

الرشق  املتحدة يف  الواليات  اسرتاتيجية  »بايدن«  وسيغري 

األوسط من خالل الدخول يف مفاوضات مع إيران.

عىل  املتحدة  الواليات  قدرة  من  الكبرية  القيود  وستحد 

إحياء مشاركتها ببساطة يف االتفاق النووي اإليراين، املعروف 

رسميا باسم خطة العمل الشاملة املشرتكة. لكن من املرجح 

أن يتم التوصل إىل اتفاق امتثال ينص عىل تعليق العقوبات 

خفض  مقابل  اإليــراين  النفط  قطاع  عىل  األمريكية  املالية 

األنشطة النووية اإليرانية.

ومن املرجح أيضا أن يجرب نشاط إيران اإلقليمي يف األعوام 

بدون  والطائرات  الصاروخية  الهجامت  ذلك  يف  مبا  األخرية، 

طيار عىل السعودية، واشنطن عىل توسيع نطاق املفاوضات 

مبا يتجاوز برنامج إيران النووي، ومن املرجح أن تستمر هذه 

املحادثات إىل ما بعد عام 2021.

وسوف يزعج فتح مثل هذه املفاوضات كال من إرسائيل 

واإلمارات والسعودية، لكن ذلك لن يؤدي إىل توتر كبري يف 

عالقة الواليات املتحدة بهذه الدول الثالث.

واشنطن  بنوايا  يحيط  الذي  اليقني  عدم  فإن  ذلك،  ومع 

التطبيع  جهود  وترية  من  سيرسع  إيران،  مع  املدى  طويلة 

الوقت  يف  والسعودية،  ــارات  واإلم إرسائيل  بني  املستمرة 
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الذي تتطلع فيها هذه الدول إىل بناء أساس للتعاون بشكل 

مستقل عن الواليات املتحدة بشأن القضايا التي تتشارك فيها 

مصالحها.

معركة املناخ

ستكتسب مبادرات املناخ الخاصة بالرشكات والدول زخام 

يف عام 2021 مع تزايد املخاوف العامة بشأن تغري املناخ.

وكبار  الطاقة  ورشكــات  الوطنية  الحكومات  وستقوم 

ملموسة  بطرق  اسرتاتيجياتها  بتعديل  الطاقة  مستهليك 

ميكن  والتي  حديثا  املحددة  االنبعاثات  أهداف  لتحقيق 

تحقيقها عىل املدى املتوسط.

من  الضغط  جانب  إىل  املسؤولية،  ــادة  زي وستؤدي 

املساهمني، إىل ترسيع هذه املبادرات طوال عام 2021.

وستعمل العديد من الحكومات أيضا عىل جعل املشاريع 

الوباء،  بعد  االقتصادي  التحفيز  لربامج  ركيزة  الخرضاء 

وسيواصل املستثمرون الرتكيز بشدة عىل إزالة الكربون من 

االستثامرات يف ظل التدقيق عىل استمرار منو االنبعاثات من 

الصناعات كثيفة االنبعاثات.

تزايد انقسام »أوبك+« مع نهاية الوباء

عدم  إثارة  يف  الطاقة  وتحول  »كوفيد19-«  وسيستمر 

من  يحد  ما  العامل،  يف  النفط  منتجي  بني  الداخيل  االتساق 

العاملي  النفط  إنتاج  إدارة  عىل  وحلفائها  »أوبــك«  قدرة 

وخفض املخزونات.

خالفات  »أوبــك+«  ستواجه  الوباء،  نهاية  اقرتاب  ومع 

داخلية كبرية حول وترية ونطاق تخفيف تخفيضات اإلنتاج.

يف  رسميا  سارية  »أوبك+«  إنتاج  تخفيضات  تظل  وقد   

أخرى  ودول  وكازاخستان  ونيجرييا  العراق  لكن   ،2021 عام 

ستتحدى وجهات نظر السعودية بشكل متزايد.

وكانت روسيا قد دعمت إىل حد كبري مستوى أعىل من 

بشكل  يختلف  سوف  الكرملني  موقف  لكن  النفس،  ضبط 

أكرب عن موقف السعودية يف النصف الثاين من العام، عندما 

تصبح نهاية الوباء يف األفق.
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وشكلت قمة العال )التي يطلق عليها أيًضا قمة السلطان 

قابوس بن سعيد والشيخ صباح األحمد الجابر الصباح( نجاًحا 

كبريًا لقطر بالذات نظرًا ألن الحصار الذي فرضته السعودية 

والبحرين واإلمارات ومرص، تم رفعه دون أن تقدم الدوحة 

يونيو/ يف  الدول  هذه  طلبتها  التي  التنازالت  من  يشء  أي 

حزيران 2017.

كام مثلت القمة انتصارا لكل من الكويت وُعامن حيث 

التعاون  مجلس  يف  »املحايدتان«  الدولتان  هاتان  اعتربت 

واالستقرار  السالم  يقوض  الخليجي  النزاع  أن  الخليجي 

اإلقليمي وآفاق التكامل االقتصادي يف الخليج.

ويف حني أن اتفاق »التضامن واالستقرار« املوقع يف العال 

حاول إصالح أعمق صدع يف الخليج منذ عقود، فام يزال من 

غري الواضح ما إذا كانت بنود االتفاقية املحددة لرفع الحصار، 

والتي مل يتم اإلعالن عنها بعد، تعالج األسباب الجذرية التي 

أدت إىل اندالع األزمة يف عام 2017.

التعاون  مجلس  أعضاء  بني  التوترات  تستمر  قد  وبالتايل 

الخليجي، وإن كان ذلك بطريقة أقل تصادمية. ويف الوقت 

السعودي  التقارب  نحو  مهمة  خطوة  القمة  متثل  نفسه، 

القطري حتى لو ظل مستقبل عالقات الدوحة مع البحرين 

واإلمارات غري واضح إىل حد ما.

دعم الكويت وعامن للمصالحة

يؤمن القائدان الجديدان للكويت وسلطنة عامن، واللذان 

وصال إىل السلطة يف عام 2020، بالحاجة إىل مجلس تعاون 

األعضاء  الدول  والتنسيق بني  التعاون  لتعزيز  خليجي فعال 

الست.

وأصبح هذا األمر أكرث أهمية من أي وقت مىض يف ظل 

لالقتصادات  مشرتكًا  تحديًا  تشكل  التي  »كورونا«  جائحة 

اإلقليمية بغض النظر عن الحدود الجيوسياسية، مام يتطلب 

تعاونا عابرا للحدود مع تحول اهتامم السياسة نحو التعايف 

بعد الوباء.

واستغلت الكويت - التي دافعت عن الوحدة الخليجية 

وقطر  الحصار  دول  لجعل  املنطقة  يف  مكانتها   - والعربية 

قمة العال.. 
انعكاسات 

االنتصار على 
الكويت وعمان

الرابطالمصدر

https://bit.ly/3qvz0cs

جيورجيو كافيرو وكريستيان كوتس  مجلس  قــمــة  شــكــلــت 
التعاون الخليجي التي ُعقدت يف 
5 يناير/ كانون الثاين يف العال، إنجاًزا كبريًا يف الجهود املبذولة 
عل  هيمنت  والتي  أمدها  طال  التي  الخليجية  األزمة  لحل 

السنوات األربع من عهد »ترامب« يف املنطقة.
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بداية  يف  الوساطة  جهود  بدأت  حيث  حل،  إىل  يتوصلون 

األزمة يف عام 2017، وبدعم قوي من ُعامن. ومل تتخل القيادة 

الكويتية أبًدا عن األمل يف إمكانية التوصل إىل حل دبلومايس، 

حتى يف األوقات التي بدا فيها أن الخالفات ال ميكن تجاوزها.

األزمة  حل  لتصوير  سعت  »ترامب«  إدارة  أن  وبالرغم 

عام 2020،  أواخر  املكوكية يف  لدبلوماسيتها  إنجازا  باعتباره 

إال أن جهود الوساطة الكويتية لعبت بال شك دوًرا حاساًم يف 

تحقيق هذا االخرتاق يف العال.

التقارب والتباعد اإلمارايت السعودي

السعودي  العهد  ويل  كان 

ونظريه  سلامن«  بن  »محمد 

أبوظبي »محمد بن زايد«  يف 

الحصار  خلف  شخصني  أهم 

بشكل  عمال  وقد  قطر،  عىل 

وثيق بعد عام 2015 لتوجيه 

الخارجية  السياسة  أجندة 

لبلديهام يف اتجاهات أزعجت 

ــامن  ــت وُعـ ــكــوي ــدة ال ــش ب

باإلضافة إىل قطر نفسها.

املايض،  العام  خالل  لكن 

السعودية  القيادة  أصبحت 

كحليف،  أبوظبي  من  حذرة 

وتباعدت القوتان فيام يتعلق 

بالعديد من القضايا اإلقليمية، 

ووحدة  إرسائيل،  مع  والتطبيع  العربية  السالم  مبادرة  من 

أرايض اليمن، إىل االعرتاف برشعية الحكومة السورية.

ويُعتقد أن وليّا العهد مل يتحدثا منذ شهور، فيام يناقض 

تحالفهام الوثيق يف التدخل العسكري يف اليمن عام 2015، 

وكذلك الحصار املفروض عىل قطر بعد ذلك بعامني.

املرسح  عىل  سياسات  العال  بعد  السعودية  تنتهج  وقد 

الدول  بني  أكرب  ووحــدة  توافق  خلق  إىل  تهدف  ــدويل  ال

اإلسالمية السنية املهمة مثل باكستان وماليزيا وتركيا، والتي 

يف  الرياض-أبوظبي  محور  مع  خالف  عىل  جميعها  كانت 

السنوات األخرية.

بانطالق  وقطر  وُعامن  الكويت  يف  املسؤولون  ويرحب 

الرياض يف مثل هذا املسار الجديد الذي يضع اعتبارات أقل 

ألبوظبي ويستند بشكل متزايد إىل التوافق بدالً من املواجهة.

ليس  للرياض  الدويل  التوجه  يف  التحول  هذا  مثل  لكن 

مثل  املجهولة،  األشياء  من  العديد  األفق  يف  ويلوح  حتميًا، 

السعودية  الخارجية  للسياسة  سيحدث  ما  بشأن  املخاوف 

بعد خالفة ويل العهد للملك »سلامن«، والتي ستحدث عىل 

الرئيس  فــرتة  خــالل  ــح  األرج

»جــو  املنتخب  األمــريــيك 

بشدة  انتقد  والذي  بايدن«، 

بن  »محمد  األمـــري  ســلــوك 

سلامن« والسعودية مؤخرًا.

العال  قــمــة  أن  ــدو  ــب وي

للمساعدة يف  بعناية  ُصممت 

»محمد  صورة  تأهيل  إعادة 

ــة،  دول كرجل  ســلــامن«  بــن 

االستبدادي  صــورة  من  بدال 

عن  املسؤول  الرحمة  عديم 

مقتل »جامل خاشقجي« عام 

2018. ومع ذلك، فإن صورته 

حول  تساؤالً  تطرح  الجديدة 

الكيفية التي قد يغري بها »بن 

سلامن« السياسة الخارجية للرياض إذا ما خلف والده كملك.

وتساءل »عامد حرب« مدير األبحاث يف »املركز العريب« 

مجلس  دول  اتفاقية  تكون  أن  ميكن  »هل  »تويرت«:  عىل 

يبدو  ابنه  جعل  يف  سلامن  امللك  طريقة  الخليجي  التعاون 

رجل دولة، ثم ميكنه التنازل بسالم؟ يظل القلق مام تخطط 

اإلمارات لفعله مبجرد مغادرته«.

املستقبل بني اآلمال والواقع

وبينام نرحب بنتائج القمة، فإن التفاؤل الكويتي والعامين 

القمة خطوة نحو 
التقارب السعودي 

القطري حتى لو ظل 
مستقبل عالقات 

الدوحة مع البحرين 
واإلمارات غير واضح
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تخففه  أن  يجب  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مبستقبل 

حقيقة أن أزمة خليجية جديدة ميكن أن تندلع يف أي وقت 

يف املستقبل.

يف  مبا  الغامض،  العال  بيان  حول  أسئلة  هناك  تزال  وما 

ذلك االلتزامات التي تعهدت بها قطر غري إسقاط الدعاوى 

املرفوعة ضد الرباعي املناهض لقطر.

وحتى اآلن، ليس من الواضح ما الذي سيميز بيان العال عن 

اتفاقية الرياض لعام 2014، التي أنهت مواجهة دبلوماسية 

سابقة مع استدعاء مثل هذه املفاهيم عن التضامن بني دول 

مجلس التعاون الخليجي، لكنها فشلت يف وضع بروتوكوالت 

وضامنات لالمتثال بني املوقعني.

وبدون آليات للتعامل مع املشاكل املستقبلية بني أعضاء 

مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك أسبابًا تدعو للقلق من 

تكرار مثل ذلك النوع من الضغط بالقوة الذي حدث يف عام 

.2017

ورمبا تكون قمة العال قد أنهت الحصار، الذي كان أحد 

السبب  بالرضورة  تنِه  مل  ولكنها  الخليجي  الخالف  أعراض 

 2021 عام  يف  أقل  مجال  هناك  كان  لو  وحتى  له.  الجذري 

لذلك النوع من الضغط بالقوة الذي قام به كل من »بن زايد« 

العوامل  معالجة  يتم  مل  فإذا   ،2017 عام  يف  سلامن«  و«بن 

الكامنة وراء االنقسام فمن املحتمل أن تواصل أطراف النزاع 

النظر إىل بعضها بدرجات متفاوتة من الشك الحذر.

فإن  والعامنية،  الكويتية  النظر  وجهة  فمن  ذلك،  ومع 

الصحيح، وقد  االتجاه  الخليجية متثل خطوة يف  القمة  هذه 

شعر املسؤولون يف الكويت ومسقط برغبة سعودية حقيقية 

من  الكثري  يشهد  وقت  يف  فعال  خليجي  تعاون  مجلس  يف 

واشنطن  سياسة  بشأن  اليقني  وعدم  اإلقليمية  االضطرابات 

املستقبلية يف الرشق األوسط.

املشاركة  عىل  قدرة  إظهار  من  سلامن«  »بن  متكن  وإذا 

اإلقليمية اإليجابية، فإن القمة األخرية ميكن أن متيض أكرث يف 

إصالح العالقات 
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يخطط سلطان ٌعامن »هيثم بن طارق آل سعيد« لتعزيز 

تفاهم  مذكرة  أساس  عىل  وتركيا،  بالده  بني  التسلح  مجال 

للتعاون العسكري بني البلدين قبل سنوات، وذلك عرب إبرام 

اتفاقيات جديدة يف العديد من املجاالت العسكرية.

بشؤون  املعني  ريــبــورت«  »تاكتيكال  موقع  ــق  ووف

االستخبارات، فإن تلك االتفاقيات تشمل رشاء أسلحة جوية 

وبحرية وبرية، إىل جانب مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع 

عامن  سلطنة  أن  الواضح  من  أنه  إىل  املوقع  وأشار  الجوي، 

صفقات  يف  لرتكيا  األبــرز  الخليجي  الرشيك  اآلن  أصبحت 

السالح عىل مدى أكرث من 10 سنوات.

املقبلني،  العاملني  يف  ستتوسع  الرشاكة  هذه  أن  ويبدو 

والعسكرية  الدبلوماسية  الدوائر  بني  برزت محادثات  حيث 

صيانة  خدمات  لتقديم  محتملة  صفقات  حول  العامنية 

ذلك  يف  مبا  العامنية،  العسكرية  واملروحيات  للطائرات 

https://bit.ly/3oyDHSf

المصدر

الرابط

عمـــان تعزز عالقاتها مع 
تركيا بصفقات أسلحة 

الكاتب: آنا جاكوبس 
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مقاتالت »إف16-«، املوجودة حاليا يف الخدمة بسالح الجو 

السلطاين يف عامن.

إلنتاج  يستعدان  البلدين  أن  عن  حديث  أيضا  وهناك 

طائرات بدون طيار، وأن سلطنة عامن تتطلع لرشاء طائرات 

مقاتلة تركية بدون طيار من نوع »بريقدار«.

 وعالوة عىل ذلك، قد تشرتي عامن أيضا مركبات عسكرية 

مضادة  بصواريخ  مزودة   »PARS 4X4« نوع  من  برمائية 

للدبابات.

الدفاع  للموقع، يجري وزير  وىف غضون ذلك، والحديث 

الرتيك  ونظريه  البوسعيدي«،  حــارب  بن  سعود  بن  »بــدر 

»خلويص آكار« محادثات لرشاء طائرات هليكوبرت هجومية 

اتصاالت  وأنظمة   »T129 ATAK« طراز  من  الصنع  تركية 

برية وبحرية، وصواريخ جو - أرض املضادة للدبابات.

يذكر أن االهتامم الُعامين بالقطاع الدفاعي الرتيك والتعاون 

العسكري املشرتك، ليس جديداً أو طارئاً، وإمنا يعود تحديداً 

إىل عام 2001.

يف ذلك العام أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق 

»يوسف بن علوي« اهتامم بالده باالستفادة من خربات تركيا 

العسكرية، ونتيجة لهذا االهتامم، توّصل الجانبان الحقاً إىل 

مذكرة تفاهم للتدريب العسكري.

تطوراً  تشهد  والدفاعية  العسكرية  العالقات  وبــدأت 

ملحوظاً ال سيام مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري 

يف عام 2011. وبعدها بعام واحد فقط بدأت مسقط تبدي 

محلية  من صناعة  معدات عسكرية  برشاء  متزايداً  اهتامماً 

تركية.

ويف عام 2015، وقّع الجانبان عىل عقد يقيض بقيام رشكة 

العربات  صناعة  يف  املتخصصة  الرتكية  إس(  إس  إن  )إف 

املدرعة والقتالية وأنظمة التسلّح، بتسليم الجيش السلطاين 

الُعامين 172 مدرعة )بارس3-( القتالية من طرازات مختلفة 

بحلول عام 2020.

الخليج  دول  من  عدد  مع  الرتكية  العالقات  تأزم  ورغم 

السنوات  يف  والبحرين،  واإلمارات  السعودية  وهي  العربية، 

األخرية، لكن سلطنة عامن حافظت عىل عالقاتها مع تركيا، 

تطورت  ثم  سعيد«،  بن  »قابوس  الراحل  السلطان  عهد  يف 

بن  »هيثم  الحايل،  السلطان  عهد  يف  أكرب  بشكل  العالقات 

طارق«، الذي توىل مقاليد الحكم يف 11 يناير/ كانون الثاين 

املايض.

وتتجه العالقات بني سلطنة عامن وتركيا إىل النمو بشكل 

واضح يف مجاالت عديدة، اقتصادية وتجارية وعسكرية.

الرتكية  »هافلسان«  لرشكة  فرع  افتتاح  يف  ذلك  وتجىل 

مــارس/آذار  يف  بالسلطنة،  الجوية  اإللكرتونية  للصناعات 

2020، ضمن مرشوع مشرتك مع رشكة عامنية لزيادة حجم 

الصادرات الدفاعية الرتكية إىل عامن.

واستلمت سلطنة عامن زورقني للدوريات األمنية الرسيعة 

من نوع »هرقل« من أصل 18 زورقا تعاقدت عليها مع رشكة 

مع  بالتعاون  السفن،  بصناعة  املتخصصة  شيبيارد«  »أريس 

رئاسة الصناعات الدفاعية الرتكية.

وتحدثت تقارير إعالمية، مل تؤكدها مصادر رسمية عامنية 

وال تركية، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف عامن.

يتجه  السلطان »هيثم«  بأن  االعتقاد  إىل  مراقبون  ومييل 

نحو إخراج السلطنة تدريجيا من سياسة الحياد، واالنخراط 

أكرث يف امللفات اإلقليمية، خالفا للسياسات التي كان يتبعها 

سلفه.
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بني الدوافع الصحية والجيوسياسية

بعض  يؤكد  حيث  مختلفة،  ونظريات  تفسريات  هناك 

بسبب  كان  للتأشريات  املربر  غري  الحظر  هذا  أن  املعلقني 

مخاوف صحية مرشوعة وسط جائحة »كورونا« العاملية.

الدويل  والتعاون  الخارجية  للشؤون  الدولة  والتقى وكيل 

يف  لبنان  سفري  مع  بلهول«  عبدالله  »خالد  اإلمارات  بدولة 

أبوظبي »فؤاد دندن«، موضًحا أن اإلمارات »متر حاليًا مبرحلة 

استعادتها  قبل  املستجد  كورونا  فريوس  جائحة  من  التعايف 

التدريجية للحياة الطبيعية وجميع األنشطة«.

وقال »بلهول«: »يتم اتخاذ اإلجراءات االحرتازية بناء عىل 

تقييم لألوضاع الصحية يف دول العامل، مام يؤدي إىل تعديل 

هذه  وتشمل  واآلخــر.  الحني  بني  الدولة  دخول  سياسات 

https://bit.ly/3i62XN9

المصدر

الرابط

العمل والسياحة لـ13 دولة منهم 12  العام املايض عن إصدار فيزا  توقفت اإلمارات يف 

وكينيا  والعراق  وإيران  والجزائر  أفغانستان  الدول  أغلبية مسلمة، وتشمل هذه  ذات  دولة 

ولبنان وليبيا وباكستان والصومال وسوريا وتونس وتركيا واليمن، وفق ما كشفته »رويرتز« يف 

15 نوفمر/ ترشين الثاين، مع أن مواطني بعض هذه الدول مثل إيران ولبنان وباكستان ظلوا 

يأتون لعقود إىل اإلمارات بأعداد كبرية للعمل واملساهمة يف تنميتها.

بأنها  اإلجراءات،  هذه  بيضون«  »خالد  اإلسالموفوبيا  يف  والخبري  القانون  أستاذ  ووصف 

»حظر املسلمي«، يف إشارة إىل وجه الشبه بينها وبي الحظر الذي فرضه الرئيس األمرييك »دونالد ترامب«. وانشغل العديد 

من املنتقدين بناقشة العوامل التي أدت إىل فرضه.

الدوافع الجيوسياسية 
لوقف اإلمارات إصدار 

تأشيرات لـ 12 دولة مسلمة
الكاتب: جيورجيو كافيرو
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اإلجراءات جميع الجنسيات وال يوجد قرار يخص املواطنني 

اللبنانيني«.

تدفع  عامة  صحية  عوامل  هناك  كانت  لو  حتى  ولكن، 

فال  معينة،  لجنسيات  التأشريات  منح  رفض  إىل  اإلماراتيني 

ميكن إنكار أن االعتبارات األمنية دامئًا يف طليعة عملية صنع 

القرار يف اإلمارات، وأنها كانت عىل األرجح ذات صلة بحظر 

التأشريات.

يف  مستقرة  خليجية  دولة  اإلماراتيون  املسؤولون  يحكم 

منطقة مضطربة، ويبذلون جهوًدا كبرية للحفاظ عىل سيطرة 

صارمة عىل بالدهم، ويعترب غالبية السكان يف اإلمارات من 

األجانب الذين لديهم والء أقل بكثري من املواطنني اإلماراتيني 

للعائالت املالكة يف الدولة.

ومن املحتمل أن تكون املخاوف بشأن ردود فعل سلبية 

تجاه الدولة قد ساهمت يف حظر التأشريات، ال سيام بالنظر 

إىل التدخالت العسكرية اإلماراتية يف ليبيا والحروب األهلية 

يف اليمن، ودعم حملة »أقىص ضغط« األمريكية ضد إيران، 

مع  العالقات  وتطبيع  لرتكيا،  املعادية  الخارجية  والسياسة 

الرئيس  ترصيحات  ودعم  إبراهيم«  »اتفاقيات  عرب  إرسائيل 

اإلسالم  حول  للجدل  املثرية  ماكرون«  »إميانويل  الفرنيس 

واملسلمني.

الـ13  البلدان  هذه  بعض  شهدت  األخرية،  السنوات  يف 

ذلك  ويتجىل  أبوظبي،  مع  الجيوسياسية  الخالفات  تصاعد 

بشكل أكرث وضوحا مع تركيا، التي يرى بعض الخرباء أنها يف 

»حرب باردة« مع اإلمارات.

إخفاء األسباب الحقيقية

تتعارض مصالح اإلمارات وتركيا يف ليبيا والقرن األفريقي 

وسوريا، وترى القيادة يف أبوظبي أن التحالف الرتيك القطري 

التهديد األول لإلمارات وتعمل مع العديد من الجهات  هو 

الرشق  أنحاء  جميع  يف  الحكومية  وغري  الحكومية  الفاعلة 

األوسط وأفريقيا ملواجهة توسع النفوذ الرتيك.

أما يف أنقرة، فهناك تصور شائع بأن اإلمارات كان لها يد يف 

مؤامرة االنقالب الفاشلة عام 2016، وهي أحداث من املرجح 

أن تظل مساهمة يف توتر العالقات الرتكية اإلماراتية لسنوات 

عديدة قادمة.

وقد شهدت العالقات بني باكستان واإلمارات أيًضا أوقاتًا 

عصيبة بسبب مجموعة من العوامل، مبا يف ذلك رشاكة إسالم 

الكتلة  إىل  االنضامم  باكستان  ورفض  املتنامية،  وأنقرة  أباد 

املناهضة لقطر، وقضايا أخرى.

عامر«،  »عدنان  قال   ،2020 األول  ديسمرب/كانون  ويف 

أحد املساهمني يف مجلة »نييك آسيا«، إنه »بسبب اصطفاف 

تتحدى  التي  وماليزيا(  وإيران  )تركيا  كتلة  مع  أباد  إسالم 

قيادة السعودية للعامل اإلسالمي، يدفع العامل الباكستانيون 

يف اإلمارات مثن ذلك بحظر التأشرية«.

انتشار  بشأن  املرشوعة  املخاوف  أن  »عامر«  يعتقد  ال 

»كورونا« كانت السبب الحقيقي لهذا الحظر، ونظرًا لتفيش 

»عامر«  يثري  بباكستان،  مقارنة  الهند  يف  أكرب  بشكل  الوباء 

تساؤالت حول سبب عدم فرض اإلماراتيني مثل هذا التقييد 

كانت هي  الصحية  العوامل غري  أن  يعني  الهنود، مام  عىل 

الدافع.

ضغط ألجل التطبيع

ويرى خرباء آخرون أن رفض باكستان تقبل إرسائيل هو 

الثاين  نوفمرب/ترشين  أواخر  ففي  املعادلة،  يف  آخر  متغري 

2020، نرش موقع »OpIndia« مقاالً أشار إىل أن اإلماراتيني 

االعتبارات األمنية 
دائًما في طليعة 
عملية صنع القرار 

في اإلمارات
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قال:  كام  باكستان،  استقالل  يوم  يف  إلرسائيل  سفارة  منحوا 

بأن  القائلة  النظرية  عىل  املصداقية  من  مزيداً  يضفي  »ما 

بسبب  الباكستانيني  تأشريات  عىل  حظراً  فرضت  اإلمارات 

بعد  أىت مبارشة  الذي  القرار  املناهض إلرسائيل، هو  موقفها 

توقيع الدولتني )اإلمارات وإرسائيل( عىل اتفاقية اإلعفاء من 

التأشرية، مام يسمح ملواطني البلدين بزيارة بعضهم البعض 

دون الحاجة إىل تأشرية«.

وعىل الرغم من عدم وجود دليل ملموس عىل أن موقف 

التأشريات  حظر  قرار  أساس  هو  إلرسائيل  املعادي  باكستان 

الدول  عىل  ضغوطًا  متارس  اإلمارات  أن  يف  جدال  فال  هذا، 

ذات األغلبية املسلمة األفقر لتتبع خطى أبوظبي فيام يتعلق 

بإقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع إرسائيل.

كام أوردت األنباء إن اإلمارات مل تكن وحدها من ضغط 

عىل باكستان لفتح عالقات رسمية مع إرسائيل، وإمنا كذلك 

فعلت السعودية.

الدول  بعالقة مختلفة مع كل من هذه  اإلمارات  تتمتع 

حظر  سيؤثر  كيف  بالرضورة  الواضح  من  وليس  ـــ13،  ال

أن  املرجح  ومن  املواجهات،  هذه  من  كل  عىل  التأشريات 

تختلف التداعيات السياسية من بلد إىل آخر، ال سيام اعتامًدا 

عىل طريقة تفاعل هذه الدول ذات األغلبية املسلمة.

من املهم رصد إىل أي مدى سيظل حظر التأشريات هذا 

»مؤقتًا«، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن مل توضح اإلمارات 

أكرب  احتامل  فهناك  التأشريات،  لفرض حظر  اختيارها  سبب 

لتنامي االحتكاك بني هذه الدول الـ13 وأبوظبي.
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معضلة بايدن في 
الداخل والخارج 

بن  »محمد  السعودي  العهد  ويل  احتضان  كان  هل 

أكيدة  نهاية  إىل  إشارة  بن حمد«  سلامن« ألمري قطر »متيم 

لألزمة الخليجية التي بدأت يف يونيو/حزيران 2017؟

قد يأمل املرء ذلك، لكن األمور قد تكون أكرث تعقيدا مام 

يعتقده معظم املراقبني.

ويعترب التحدي الهيكيل يف مجلس التعاون الخليجي هو 

عدم وجود دولة متتلك نفوذا كافيا إلجبار الدول األخرى عىل 

االسرتاتيجية  املصالح  دامت  ما  وبالتايل،  إلرادتها.  الخضوع 

لدول مجلس التعاون الخليجي متباينة، ستستمر التوترات.

الحالية يف 2017؛ بل تكمن  الخليجية  املواجهة  تبدأ  ومل 

عدة  إىل  يعود  مبا  الخليجية  األرسية  املنافسات  يف  جذورها 

عقود.

وحاولت الدول األربع نفسها التي حارصت قطر تسهيل 

اإلطاحة بأرسة »آل ثاين« يف قطر عام 1996، وسحبت الحقا 

حصار  إنهاء  يكون  ورمبا   ،2014 عام  الدوحة  من  سفراءها 

يكون هذا فقط مجرد  قد  بها، ولكن  2017 خطوة مرحب 

فصل يف قصة ال تنتهي.

وبتحليل معظم الروايات عن »قمة العال«، مل تقدم قطر 

أي تنازالت حقيقية للرباعية، ووافق أمري قطر، عىل سحب 

الدعاوى الدولية التي رفعتها بالده ضد إغالق املجال الجوي 

واملياه اإلقليمية من قبل دول الجوار.

ومع ذلك، مل يكن هذا تنازال كبريا؛ حيث كان من املمكن 

أن تصبح الدعاوى محل نقاش مع إعادة فتح املجال الجوي 

ملاذا  سؤال:  يربز  هذا،  إىل  وبالنظر  حال،  أي  يف  السعودي 

هــل تمهــد قمــة العــال 
الســتراتيجية شــاملة 

https://bit.ly/3iiiCZOلألمــن اإلقليمي؟

المصدر

الرابط

الكاتب: دانية ظافر
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توافق السعودية وإىل حد أقل رشكائها يف الرباعية عىل رفع 

الحصار؟

شامل  اتجاه  هناك  كان  أنه  يف  اإلجابات  إحدى  وتتمثل 

باالنتقال يف  املتعلقة  اإلقليمية  األمنية  الرتتيبات  إعادة  نحو 

القيادة داخل الواليات املتحدة واالنسحاب املتصور لواشنطن 

من الرشق األوسط.

من  أي  عىل  توافق  مل  قطر  أن  بالرغم  ذلك،  عىل  عالوة 

رفع  أن  السعودية  وجدت  فقد  للرباعية،  األولية  املطالب 

الحصار سيكون له عوائد سياسية.

عل  والبحرين  ومــر  اإلمـــارات  وقعت  ملــاذا 

املصالحة رغم التحفظات؟

ــارات عىل  ــ ووقــعــت اإلم

لتفادي  مضض  عىل  االتفاقية 

تضمنت  ذلك،  ومع  العزلة، 

ــة  ــر الــدول تــرصيــحــات وزيـ

تحذيرا  الخارجية  للشؤون 

خطريا؛ حيث رصح بأن إعالن 

العال كان »بداية حوار جديد« 

وليس مصالحة كاملة، وأبدت 

تحفظات  ومــرص  البحرين 

مامثلة.

أبوظبي  عهد  أن ويل  وبدا 

»محمد بن زايد« قد اكتسب 

بن  »محمد  ــرتام  ــ واح ثقة 

سلامن« قبل 3 أعوام عندما تم اتخاذ قرار حصار قطر.

ويشري إعالن العال إىل أن »بن سلامن« اختار النأي بنفسه 

عن نظريه اإلمارايت، وال ميكن أن تكون السعودية قد أغفلت 

قد  خليجية  دولة  أول  لتصبح  تطورت  أبوظبي  أن  حقيقة 

تكون قوية مبا يكفي لتحدي الرياض دون مساعدة خارجية.

سوى  خيار  البحرين  أمام  يكن  مل  أخــرى،  ناحية  ومن 

البحرين  السعودية  حّولت  فقد  العال،  إعالن  عىل  املوافقة 

إىل دولة تابعة سياسيا، وتوفر اإلمارات رشيان الحياة إلبقاء 

اقتصادها قامئا.

وميكن قول اليشء نفسه عن مرص، التي تواجه تحديات 

املعارضة  ومن  املتوسط  األبيض  والبحر  ليبيا  يف  تركيا  من 

إىل  ماسة  حاجة  يف  القاهرة  تزال  وال  الداخل،  يف  اإلسالمية 

استمرار تدفق االستثامرات الخليجية إلبقاء اقتصادها واقفا 

عىل قدميه ومواجهة أعدائها املحليني.

أكرث  اإلقليمي  الحل  يجعل  واشنطن  قيادة  يف  التحول 

إلحاحا

تعد  األمريكية،   - السعودية  بالعالقات  يتعلق  وفيام 

من  كل  مع  الرياض  لعالقات  مكسب  مبثابة  العال  اتفاقية 

الراحلة  األمريكية  اإلدارات 

والقادمة، أوال، دفع فوز »جو 

بايدن« السعودية إىل التقارب 

مع قطر، ولدى »بن سلامن« 

أن  من  للخوف  األسباب  كل 

معادية  »بايدن«  إدارة  تكون 

له شخصيا بينام يستعد لتويل 

العرش.

أغلبية  وجــــود  ومـــع 

من  كـــل  يف  ــة  ــي ــراط ــق دمي

والشيوخ  الــنــواب  مجليس 

تعهد  فــإن  الكونجرس،  يف 

»بـــايـــدن« بــإنــهــاء الــدعــم 

العسكري  للتدخل  األمرييك 

قضايا  بشأن  سلامن«  »بن  ومحاسبة  اليمن  يف  السعودي 

حقوق اإلنسان لن يواجه معارضة تذكر.

ولدى »بن سلامن« أيضا مخاوف بشأن الكيفية التي قد 

تنازل  إذا  العرش  إىل  بوصوله  »بايدن«  إدارة  بها  ترحب  ال 

امللك »سلامن« أو تويف قبل االنتخابات األمريكية املقبلة يف 

عام 2024.

»دونالد  واليته  املنتهية  الرئيس  التقارب  هذا  مينح  ثانيا، 

ترامب« انتصارا دبلوماسيا آخر يف الرشق األوسط بينام يسعى 

ا 
ً
إعالن العال فعلي

إلى تخلي الرياض 
عن »المطالب الـ13« 
للرباعية المحاصرة 

لقطر
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إىل بناء إرثه. ومن وجهة نظر »ترامب«، يبدو حل الخالف 

الخليجي بسيطا عند مقارنته بالرصاعات األخرى املستعصية 

ترتيبات  املنطقة، وبالطبع، قد تكون هناك  أنحاء  يف جميع 

رسية أخرى بني »بن سلامن« وإدارة »ترامب« مل تظهر بعد.

والالحقة سرتحب  السابقة  اإلدارتني  من  كال  أن  وبالرغم 

كبري  بشكل  مختلفة  أولويات  منها  لكل  لكن  الحصار،  برفع 

لسياسة الواليات املتحدة يف منطقة الخليج.

التعاون  مجلس  جعل  الــذي  »ترامب«،  عكس  وعىل 

سيضع  األســايس،  تركيزه  محور  إيــران  ومواجهة  الخليجي 

إيران  مع  الدبلوماسية  عىل  الرتكيز  من  مزيدا  »بايدن« 

والعودة إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة.

ولن يتجاهل الرئيس املنتخب مصالح دول املجلس كليا، 

ولكن يبدو من غري املرجح أن يسمح لها بعرقلة عودته إىل 

االتفاق مع إيران.

وتخىش دول مجلس التعاون أن تحيي الواليات املتحدة 

سياسات عهد »أوباما«، وهي حقبة كانت مبثابة بداية تراجع 

عن  للبحث  هذا  ويدفعها  املنطقة،  يف  األمني  أمريكا  دور 

حلول أمنية إقليمية خاصة بها، مع تطوير جبهة أكرث اتحادا 

بني دول مجلس التعاون الخليجي كأولوية أوىل.

اإلمــارايت  والتطبيع  الحصار  رفع  نرى  أن  يجب  لذلك 

والبحريني مع إرسائيل يف إطار محاولة تطوير األمن اإلقليمي.

السعودية تستغل فرصة القمة

واستغلت السعودية اتفاقية العال لتمرير عدد من الرسائل 

االسرتاتيجية التي تعود بالنفع عليها اقتصاديا وسياسيا.

وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن قمة العال كانت مبثابة 

قمة ملجلس التعاون الخليجي، لكن امللك »سلامن« مل يحرض 

أيا من الجلسات، فيام بدا كرغبة منه يف متهيد الطريق لخالفة 

نجله، وقد يكون غيابه الواضح محاولة إلظهار »بن سلامن« 

كرجل دولة، وإعادة تقدميه بصفته حال للمشاكل اإلقليمية.

يف  القدمية  العال  مدينة  يف  القمة  استضافة  كانت 

حيث  مهمة،  رمزية  حديثا،  بناؤها  أعيد  التي  السعودية، 

برشت  حني  يف  تاريخي،  إقليمي  كقائد  اململكة  إىل  أشارت 

أيضا بعرص جديد من التحديث والتطوير يف اململكة يف ظل 

»بن سلامن«.

مرايا  قاعة  أمــام  القمة  يف  التصوير  جلسات  وكانت 

للحفالت املوسيقية، أكرب مبنى مكسو باملرايا يف العامل، مبثابة 

تجاري  مركز  للعال، وهي  تسويق سياحي خفية  اسرتاتيجية 

عرضت  بينام  امليالد،  قبل  السادس  القرن  إىل  تاريخه  يعود 

مزيدا من التقدم يف مجال التنمية االقتصادية يف السعودية.

اتجاه شامل لألمن اإلقليمي

وال ينبغي النظر إىل إعالن العال عىل أنه حدث جيوسيايس 

باألحرى خطوة يف بحث شامل عن  معينة، ولكن  يف حقبة 

األمن اإلقليمي.

للمناورة  الفرص  بعض  االتفاقية  توفر  ــك،  ذل ومــع 

الجيوسياسية، وترى السعودية يف هذه الخطوة تطورا مهام 

لتسهيل إصالح العالقات مع تركيا.

ويشري إعالن العال فعليا إىل تخيل الرياض عن »املطالب 

الـ13« للرباعية املحارصة لقطر، التي تضمنت املطالبة بإغالق 

القاعدة العسكرية الرتكية يف قطر، ما يزيل عقبة خطرية أمام 

التقارب مع أنقرة.

 2020 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  الهاتفية  املكاملة  وكانت 

بني امللك »سلامن« والرئيس الرتيك »رجب طيب أردوغان«، 

أوىل  خطوة  الرتكية،  السعودية  العالقات  تحسني  ملناقشة 

حاسمة.

الرتيك   - السعودي  التقارب  اإلمـــارات  التقطت  وقــد 

املحتمل، وبالرغم أن عالقات اإلمارات مع تركيا قد ازدادت 

حدة عىل مدى العقد املايض، لكنه كانت هناك عالمات عىل 

بعض الرتاجع يف التصعيد بعد قمة العال.

للشؤون  الدولة  وزير  رصح  قصري،  بوقت  القمة  وبعد 

التجاري  الرشيك  اإلمارات هي  أن  قرقاش«  »أنور  الخارجية 

بأي خالفات  نعتز  قائال: »ال  األول لرتكيا يف الرشق األوسط، 

مع تركيا«، وهو رد غري مفاجئ بالنظر إىل سياسة اإلمارات، 
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املعروف عنها التكيف الرسيع مع األحداث اإلقليمية، ويعد 

آخر عىل هذا  مثاال  املايض  العام  إيران  مع  التصعيد  خفض 

السلوك.

مجلس  بني  العالقات  يف  جوهريا  تغيريا  القمة  متثل  وال 

أوضحت  األزمة،  تكرار  وخشية  وإيران،  الخليجي  التعاون 

قطر أنها لن تغري عالقاتها مع إيران بغض النظر عن اتفاقها 

يف  السعودية  تستمر  جانبها، سوف  ومن  الحصار،  دول  مع 

اعتبار إيران التهديد األمني الرئييس لها.

ستؤدي  الذي  التقدم  مقدار  عىل  اعتامدا  ذلك،  ومع 

ولبنان،  وسوريا  ليبيا  يف  النزاعات  العال يف حل  اتفاقية  إليه 

وإمكانية إعادة العمل بخطة العمل الشاملة املشرتكة، ميكن 

أن يؤثر الحد من التوترات اإلقليمية بشكل غري مبارش عىل 

مكانة إيران يف املنطقة.

الكثري من العمل الذي يتعني القيام به

إطارا  لقطر  يوفر  الثقة  لبناء  إجراء  العال  اتفاق  وكان 

هذا  وسيتطلب  اإلقليمية،  املصالحة  من  مزيد  نحو  للتحرك 

من قطر جهدا دبلوماسيا رشيقا لتطوير العالقات الثنائية مع 

أعضاء الرباعية، ويبدو أن هذا قد بدأ بإعالن وزير الخارجية 

بني  ثنائية  محادثات  إجراء  عن  ثاين«،  آل  »محمد  القطري، 

قطر ومرص.

التعاون  مجلس  قمة  أن  يبدو  القريب،  املــدى  وعىل 

حل  نحو  ملموسا  تحركا  خلقت  قد   2021 لعام  الخليجي 

أظهرت  األقل،  عىل  وظاهريا  املجلس،  دول  بني  النزاعات 

الدول الـ6 أنها تستطيع التغلب عىل خالفاتها.

وتحتاج الرياض، عىل وجه الخصوص، إىل أن تثبت إلدارة 

»بايدن« القادمة أنها تتحدث باسم املجلس، لذلك ستحاول 

الحفاظ عىل عملية املصالحة، لكن الخالفات داخل املجلس 

تعاود  أن  وميكن  تختف،  مل  بينهم  العميقة  والتنافسات 

الظهور بشكل غري متوقع يف أزمة خليجية مستقبلية.
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ــرشق  ــد كـــــان  الـ ــق ل

مــوارده  - بفضل  األوســط  

الغنية  الهيدروكربونية 

الجيوسيايس  ــعــه  ــوق وم

ــرات  ــم ــيــجــي وامل االســرتات

الرئيسية  الدولية  البحرية 

ونقاط االختناق ، من قناة السويس وباب املندب إىل  مضيق 

هرمز- موقًعا طبيعيًا للتنافس بني القوى العظمى لسنوات. 

بعد  ما  نظام  وتدهور  العربية  االنتفاضات  عواقب  أدت 

التنافس  املنافسة من جديد. وضع  الباردة إىل هذه  الحرب 

القامئة  اإلقليمية  الخالفات  إىل جانب   ، العظمى  القوى  بني 

اململكة  بقيادة  السنية  العربية  والدول  إيران  بني  بالفعل 

عىل  السلبية  بصامته   ، وتركيا  وإرسائيل  السعودية  العربية 

استقرار املنطقة.

واملنافسة  العظمى  القوى  بني  التنافس  تقاطع  عند 

عىل  اتجاهات  خمسة  هناك   ، األوسط  الرشق  يف  اإلقليمية 

األقل تشكل البيئة االسرتاتيجية الحالية للرشق األوسط:

1. الرصاعات التي طال أمدها يف املنطقة،من الحروب يف  

سوريا  إىل  ليبيا  واليمن .

2. التنافس املستمر بني التحالف الذي تقوده السعودية 

وإيران ووكالئها وبناًء عىل ذلك، ال تزال الديناميكيات املتوترة 

بني الواليات املتحدة وإيران يف قلب عدم االستقرار اإلقليمي 

مثل  عنيفة  حوادث  إىل  للتصعيد  أخرى  إمكانية  وجود  مع 

عىل  طيار،والهجامت  بدون  أمريكية  لطائرة  إيران  إسقاط 

لقائد  املتحدة  الواليات  العراق،وقتل  يف  األمريكية  القاعدة 

فيلق الحرس الثوري اإلسالمي قاسم سليامين. 

األصغر  العريب  الخليج  لدول  املتنامية  الدولية  الوكالة   .3

)قطر واإلمارات العربية املتحدة من بني دول أخرى(. 

التنافس بين القوى العظمى 
في الشرق األوسط

https://bit.ly/3sJWe0u

الكاتب: فويتشيتش ميتشنيك 

الرابط

المصدر

اليوم ثالث قوى خارجية - الواليات املتحدة والصي وروسيا-هي الالعبي الرئيسيي وراء تنافس القوى العظمى يف 
الرشق األوسط.

باملقابل أدت عواقب االنتفاضات العربية ، وتراجع نظام ما بعد الحرب الباردة ، وزيادة التنافس العاملي بي القوى 
العظمى ، إىل هذه املنافسة اإلقليمية من جديد.
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4. األزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017(.

لوباء  االقتصادية  للتداعيات  املعروف«  »املجهول   .5

COVID-19 وتأثرياته املحتملة عىل أمن الرشق األوسط.

من املرجح أن تظل هذه العوامل الخمسة حاسمة ألنها 

بل   ، فحسب  للمنطقة  االسرتاتيجية  النظرة  عىل  تؤثر  لن 

ستؤثر أيًضا عىل شكل التنافس بني القوى العظمى يف الرشق 

األوسط بني الواليات املتحدة والصني وروسيا.

املنافسني الرئيسيني

 2017 لعام  األمريكية  القومي  األمن  السرتاتيجية  وفًقا 

القوى  بني  »املنافسة  عادت  ترامب،  إدارة  عن  الصادرة 

وروسيا  الصني  تتحدى   ، تحديًدا  أكرث  وبشكل   ،« العظمى 

القوة والتأثري واملصالح األمريكية ، يف محاولة لتقويض األمن 

واالزدهار األمرييك.

سياستها  تركيز  رسمياً  املتحدة  الواليات  تغيري  ومع 

الخارجية إىل التنافس بني القوى العظمى ، مع تسمية الصني 

وروسيا باعتبارهام املنافسني الرئيسيني لها، أصبحت منطقة 

من  لكل  متزايدة  اسرتاتيجية  أهمية  ذات  األوسط  الرشق 

بكني وموسكو وستظل سمة مهمة للمنافسة أيًضا خالل فرتة  

رئاسة »جوبايدن ».

فك ارتباط أمريكا عن املنطقة 

تجدر اإلشارة إىل أن اإلدارتني األمريكيتني األخريتني )أوباما 

الواليات  التزام  بشأن  غامضة  بإشارات  بعثتا  قد  وترامب( 

يتعلق  ما  بقدر  األوسط.  الرشق  يف  واألمن  بالسالم  املتحدة 

األمر باملصداقية ،  فإن تردد أوباما يف  التدخل يف سوريا وقرار 

قوبل  البالد  من  األمريكية  القوات  بسحب  املفاجئ  ترامب 

املتحدة  الواليات  حلفاء  من  خاص  بشكل  سلبي  باستقبال 

اإلقليميني. وببطء ولكن بثبات أصبحوا قلقني بشأن الوجود 

يكون  أن  ينبغي  ال   ، وبالتايل  األوسط.  الرشق  يف  األمرييك 

أو  الحقيقي  املتحدة  الواليات  ارتباط  لفك  نظرًا  أنه  مفاجئًا 

املتصور عن املنطقة ، بدأت القوى املحلية يف التساؤل عن 

مدى التزام الواليات املتحدة بحامية موارد الطاقة اإلقليمية 

واملمرات البحرية. 

سمحت القوة السياسية والعسكرية لواشنطن، إىل جانب 

الحلفاء  ودعم   ، املنطقة  يف  الطويلة  الدبلوماسية  التقاليد 

السعودية  العربية  واململكة  إرسائيل  ذلك  يف  )مبا  املحليني 

بالحفاظ عىل  املتحدة  للواليات  املتحدة(  العربية  واإلمارات 

 ، فقط  األمنية  الناحية  من  لسنوات.  املنطقة  يف  رائدة  قوة 

يصعب تحدي موقف الواليات املتحدة يف املنطقة من قبل أي 

قوى خارجية أو محلية. وقد تغري نتيجة االنتخابات الرئاسية 

األمريكية لعام 2020 بعض مالمح سياستها يف الرشق األوسط 

، لكن من غري املرجح أن تؤدي إىل تحول جذري فيام يتعلق 

بدور البالد يف املنطقة.

اسرتاتيجية روسية محدودة 

الرشق  يف  األخــرية  الروسية  السياسة  إىل  النظر  ميكن 

أنها اسرتاتيجية ذات أهداف محدودة وموارد  األوسط عىل 

متواضعة نسبيًا. يبدو أن الكرملني ينظر إىل سلوكه اإلقليمي 

 ، قوية  مشاركة  أي  دون  دولية  مكانة  لبناء  فرصة  أنه  عىل 

 ، السورية  الحرب  يف  العسكرية  مشاركته  من  يتضح  كام 

وليبيا  سوريا  من  كل  يف  العسكرية  شبه  القوات  وجود  مع 

، وزيادة  والجزائر.  االقتصادية مع مرص  العالقات  وتوثيق   ،

التنافس بين القوى 
العظمى إلى جانب 
الخالفات اإلقليمية 

القائمة بالفعل وضع 
بصماته السلبية على 

استقرار المنطقة
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يجب   ، ذلك  اإلقليمية. عالوة عىل  للقوى  األسلحة  مبيعات 

الدبلومايس واالقتصادي والعسكري ملوسكو يف  فهم الوجود 

الرشق األوسط ليس فقط من حيث االستجابة لفراغ السلطة 

وضعف الجهات الخارجية يف املنطقة .

مع تقديم التدخل الرويس يف سوريا الدعم الناجح لنظام 

بشار األسد ضد كل الضغوط الغربية ، عززت موسكو نفسها 

يف املنافسة اإلقليمية بني القوى العظمى. يف أعقاب املشاركة 

موسكو  وشهدت   ، السورية  الحرب  يف  الروسية  العسكرية 

اهتامًما متزايًدا باألسلحة الروسية من الجهات اإلقليمية )مثل 

مرص وقطر واململكة العربية السعودية( ونشاطًا متزايًدا يف 

، أستانا  املثال  الدبلوماسية يف املنطقة )عىل سبيل  جهودها 

معالجة(. 

برصف النظر عن املصالح الروسية املعرتف بها رسميًا يف 

الجهادية  الحركات  صعود  مواجهة  أو  منع  مثل   - املنطقة 

الراديكالية ، وتوسيع التعاون االقتصادي والدفاع عن مصالح 

الطاقة الروسية - سعى الكرملني إىل وضع نفسه كقوة هائلة 

يف الرشق األوسط ميكن للغرب من خاللها ، وخاصة الواليات 

املتحدة ، يجب أن يحسب لها حساب. لذلك ، تهدف أهداف 

روسيا من منظور التنافس بني القوى العظمى إىل: 

1. إجبار الواليات املتحدة عل االعرتاف برشعية 

أهدافها ووضعها كقوة عاملية عظمى متساوية. 

بالد  يف  الناتو  لحلف  الجنوب  الجناح  تحدي   .2

خالل  من  املتوسط  األبيض  البحر  ورشق  الشام 

االستحواذ عل )أو إعادة إنشاء( القواعد العسكرية 

يف سوريا والسعي الجاد إىل إنشائها يف مر وليبيا. 

3. تعزيز رشاكة العمل مع إيران وتحسي عالقاتها 

مع تركيا.

حتى اآلن ، يبدو أن موسكو راضية عن موقعها الجديد 

الفاعلة  الجهات  من  العديد  اعتربه  لقد  األوسط.  الرشق  يف 

املتحدة  للواليات  لألسلحة  بدياًل  ومورًدا  وسيطًا  اإلقليمية 

واململكة املتحدة وفرنسا. ما هو أكرث أهمية بالنسبة ملوقف 

أن  هو  العربية  االنتفاضات  بعد  األوسط  الرشق  يف  روسيا 

ملتزمة   ، الراهن  الوضع  قوة  أنها  عىل  إليها  يُنظر  موسكو 

والعائالت  االستبدادية  األنظمة  مع  العالقات  عىل  بالحفاظ 

املالكة يف املنطقة بدالً من دعم قوى التغيري السيايس.

اسرتاتيجة الصني يف الرصاع 

األوسط  الرشق  إىل  الصينية  السلطات  نظرت   ، تقليديًا 

كمورد رئييس للغاز الطبيعي والنفط الخام. عىل الرغم من 

ذات  الغالب  يف  كانت  األوسط  الرشق  الصني يف  مصالح  أن 

طبيعة اقتصادية ، فقد انتقلت مؤخرًا إىل دمج االهتاممات 

 )BRI( والطريق  الحزام  مبادرة  أصبحت  أيًضا.  االسرتاتيجية 

أحد العنارص التي تعمل عىل توسيع النفوذ الصيني بشكل 

ملحوظ يف الرشق األوسط )وشامل إفريقيا(. وقد أدى هذا 

التنافس اإلقليمي عىل السلطة  بدوره إىل زيادة املخاطر يف 

بني القوى الخارجية الرئيسية.

، متكنت  االقتصادية فقط  الناحية  ، حتى من  ومع ذلك 

بكني بإرصار من أن تصبح أحد الالعبني التجاريني املركزيني يف 

الرشق األوسط ، حيث تتاجر مع القوى اإلقليمية يف الخليج 

واملرشق وشامل إفريقيا. 10 يف عام 2019 ، عىل سبيل املثال 

العربية  للمملكة  الرائد  التجاري  الرشيك  الصني  كانت   ،

السعودية وثاين أكرب رشيك تجاري إلرسائيل. شملت املصالح 

الصينية يف الغالب موارد النفط والطاقة ، ولكن كانت هناك 

أيًضا زاوية عسكرية وتكنولوجية لوجودها يف الرشق األوسط. 

مبيعات  يف  متميزة  مكانة  بكني  شغلت   ، املثال  سبيل  عىل 

زودت  حيث   ، العربية  الخليج  لدول  املحدودة  األسلحة 

اململكة العربية السعودية بالصواريخ وتكنولوجيا الطائرات 

بدون طيار. من ناحية أخرى ، حافظت الصني عىل عالقات 

أمنية وثيقة مع إيران أيًضا ، وهي حقيقة ال ينبغي أن متر 

مرور الكرام من منظور التنافس العاملي بني الواليات املتحدة 

والصني والعالقات املتوترة للغاية بني الواليات املتحدة وإيران 

)خاصة بعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة 

املشرتكة(. .

التجارية عىل جانبي  األعامل  االنفتاح عىل مامرسة  هذا 

التدخل  عدم  سياسة  ملواصلة  بكني  رغبة  من  ينبع  الخليج 
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رشكائها  بني  املتعددة  بالرصاعات  يتعلق  فيام  والحياد 

اإلقليمية  املنافسة  سيام  ال   ، األوسط  الرشق  يف  التجاريني 

اإليرانية السعودية الرشسة واألزمة. بني السعودية وحلفائها 

)اإلمارات والبحرين ومرص( وقطر. عالوة عىل ذلك ، مل تتحدى 

الصني - عىل األقل حتى اآلن - الهيمنة العسكرية األمريكية 

رئيسية  خارجية  كقوة  لواشنطن  الخاص  والدور  املنطقة  يف 

توفر االستقرار واألمن البحري يف الخليج. أخريًا وليس آخرًا ، مل 

يتم دعم اسرتاتيجية الصني يف املنطقة بوجود عسكري، فمن 

الواضح أن بكني ركزت عىل البعد االقتصادي إلبراز القوة يف 

الرشق األوسط ، وامتنعت عن أي وجود عسكري مبارش من 

شأنه أن يؤدي حتامً إىل رد فعل قوي يف واشنطن. 

يف حال قررت بكني توسيع قاعدتها العسكرية وتحسينها 

حيث  املنطقة،  يف  الراهن  الوضع  يتغري  فقد   ، جيبويت  يف 

تستضيف جيبويت بالفعل مواقع عسكرية أمريكية وفرنسية 

عىل أراضيها وميكن أن تصبح بسهولة موقًعا ميكن أن تظهر 

فيه املنافسة بني القوى الخارجية واإلقليمية. 

مستقبل التنافس بني القوى العظمي

- مع تضخيم الوضع السيايس واالقتصادي الحايل بسبب 

تأثريات COVID-19 ، ميكن أن يتباطأ التنافس بني القوى 

، ولكن عىل  القصري  املدى  األوسط عىل  الرشق  العظمى يف 

املتحدة  الواليات  بني  املنافسة  تشتد  قد   ، الطويل  املدى 

والصني وروسيا يف ضوء املواجهة. 

- خطاب هذه القوى وامليول القومية التي ضخمها الوباء 

ستلعب بكني لعبتها »الطويلة« يف املنطقة من خالل زيادة 

الرشق  أنحاء  جميع  يف  واستثامراتها  االقتصادية  عالقاتها 

األوسط. لكن من املرجح أن تتبنى اإلسرتاتيجية الصينية نهًجا 

الرشق  يف  سياستها  ألن  تجاه رشكائها  مبارش  وغري  دقة  أكرث 

األوسط وستظل عىل األرجح »براغامتية ومنضبطة«.

الدبلومايس يف  الحفاظ عىل موقعها  -  ستحاول موسكو 

سوريا  يف  العسكري  وجودها  عىل  عينها  إبقاء  مع  املنطقة 

وليبيا. باإلضافة إىل ذلك ، إذا سمح الوضع بذلك، فإن روسيا 

مستعدة لتوسيع صادراتها من األسلحة إىل الحلفاء اإلقليميني 

التقليديني للواليات املتحدة )العراق وقطر واململكة العربية 

كرس  مصلحة  يف  وروسيا  الصني  تشرتك  وتركيا(.  السعودية 

العقوبات  ومقاومة  الخليج  يف  األمريكية  البحرية  الهيمنة 

األمريكية ضد إيران. تشرتك كل من بكني وموسكو يف هدف 

مشرتك يتمثل يف اإلطاحة بالواليات املتحدة كزعيم عاملي.

-  سيكون  إنشاء معاقل دبلوماسية واقتصادية وعسكرية 

يف نهاية املطاف يف الرشق األوسط خطوات رضورية يف هذا 

االتجاه.

واشنطن  تتخىل  أن  املرجح  غري  من  أخرى،  ناحية  من   -

املنطقة وستظل أقوى قوة عسكرية خارجية  عن دورها يف 

النسبية يف  قوتها  تراجع  الرغم من  ،عىل  األوسط  الرشق  يف 

ذلك  يف  مبا  األوسط،  الرشق  يف  األخرية  ،والتطورات  املنطقة 

التقارب بني إرسائيل واإلمارات والبحرين )اتفاقيات إبراهيم( 

- قد يعزز موقف واشنطن ، ال سيام يف سياق تشكيل تحالف 

مناهض إليران.

- أخريًا،بالنظر إىل تقشف وحذر القوى الخارجية كنتيجة 

الدافعة  القوى  فإن   ،  COVID-19 لوباء   ، كبري  حد  إىل   ،

الكامنة وراء التنافس سوف تتشكل من قبل القوى اإلقليمية 

مثل إيران واململكة العربية السعودية وإرسائيل وتركيا القوة 

الصاعدة لدولة اإلمارات ومنافسيها يف الرشق األوسط.

على الرغم من 
موقفها الضعيف 

تظل الواليات المتحدة 
أقوى قوة خارجية في 

الشرق األوسط
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واملنظامت  االتفاقيات  من  مفاجئ  بشكل  انسحب  فقد 

الحكام  وتبنى  الحلفاء  وهاجم  طويلة،  فرتة  منذ  القامئة 

إىل  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وتجاهل  املستبدين 

عادته يف اإلعالن عن تغيريات السياسة عىل »تويرت«.

ومن شأن ذلك كله أن يؤدي إىل انخفاض ملحوظ يف نفوذ 

الواليات املتحدة، لصالح الصني وإيران وروسيا، كام أنه جاء 

واألمراض  املناخ  تغري  ملعالجة  العاملية  الجهود  حساب  عىل 

املعدية واالنتشار النووي والتهديدات السيربانية.

لكن الرضر الذي تسببت فيه أحداث 6 يناير/كانون الثاين 

)الفوىض والعنف يف مبنى الكونجرس األمرييك ورفض ترامب 

نتائج  قبول  الكونجرس  يف  الجمهوريني  األعضاء  وعرشات 

للواليات  الخارجية  السياسة  عىل  أكرب  سيكون  االنتخابات( 

املتحدة وكذلك عىل الدميقراطية األمريكية.

مرحلة  من  املتحدة  بالواليات  »ترامب«  انتقل  لقد 

»االضطراب« إىل مرحلة »التدمري«، وما حدث األسبوع املايض 

الواليات  حدود  تبعاته  تتجاوز  واضًحا  أمريكيًا  فشاًل  كان 

اقتحام الكونجرس 
يسرع الوصول إلى 
https://fam.ag/3bDS2csعالم ما بعد أمريكا

المصدر

الرابط

املتحدة  الواليات  التي خدمت  والسياسات  الرتتيبات  تعطيل  البداية هو  منذ  لـ«ترامب«  الخارجية  السياسة  كان جوهر 

بشكل جيد عل مدار 3 أرباع القرن.
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الذي مل  العامل  أو  املتحدة، ما يعني أن عامل ما بعد أمريكا، 

يعد محدًدا بأولويات الواليات املتحدة، سيأيت يف وقت أقرب 

مام كان متوقًعا، ليس بسبب الصعود الحتمي لآلخرين وإمنا 

بسبب ما فعلته الواليات املتحدة بنفسها.

العامل كله يشاهد

الواليات  يف  باألحداث  وثيًقا  اهتامًما  العامل  أوىل  لطاملا 

املتحدة مثل حركة الحقوق املدنية واحتجاجات حرب فيتنام 

يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض، و«ووترجيت«، 

ومقتل  شارلوتسفيل،  وأحداث   ،2008 لعام  املالية  واألزمة 

»جورج فلويد«، وفشل الواليات املتحدة يف مواجهة جائحة 

»كورونا«.

يناير/كانون   6 يف  الكابيتول  مبنى  واحتالل  حصار  لكن 

الواليات  رئيس  العامل  شاهد  حيث  مميزًا،  شيئًا  كان  الثاين 

الداعمة  والعنارص  مؤيديه  من  العديد  جانب  إىل  املتحدة، 

عىل  يحرضون  وهم  البالد،  أنحاء  جميع  ويف  الكونجرس  يف 

العنف أو ينفذونه بهدف تقويض الدميقراطية األمريكية.

)كان هناك أيًضا فشل يف تطبيق القانون، مام عزز األسئلة 

أثارتها  التي  األسئلة  وهي  األمرييك،  النظام  كفاءة  حول 

غري  الرويس  اإللكرتوين  والهجوم  لكورونا  املعيبة  االستجابة 

املكتشف(.

وقد عززت الصور الشعور السائد بني الدول الدميقراطية 

األخرى بأن هناك شيئًا خطريًا يف الواليات املتحدة، وتساءلوا 

هاجم  لزعيم  التصويت  األمريكيني  من  للعديد  ميكن  كيف 

وإعالمية  قضائية  مؤسسات   - املايض  األسبوع  قبل  حتى   -

مستقلة، ورفض أن يكون مثااًل قويًا يف مواجهة جائحة مميتة 

ــة،  ــاي ــغ ــل من ل العديد  وانتهك 

ــدم  ــ األعــــــراف أق

السياسية لبالده؟

»ترامب«  مغادرة  بعد  حتى  أنه  الدول  هذه  وتخىش 

املكتب البيضاوي، فإنه سيبقى مؤثرا عىل السياسة األمريكية 

ومسيطرًا عىل الحزب الجمهوري لبعض الوقت يف املستقبل.

وهكذا فإن استعادة السلوك األمرييك األكرث تقليدية يف 

ظل »جو بايدن« و«كامال هاريس«، من وجهة نظر معظم 

راحة  فرتة  فقط  يجلب  أن  ميكن  املتحدة،  الواليات  حلفاء 

محدودة ومؤقتة.

نتيجة لذلك، فإنه ليس لدى الحلفاء خيار سوى التشكيك 

يف قرارهم السابق بربط أمنهم بالواليات املتحدة. 

لبعض  نتيجة  ذلك  قبل  بالفعل  شكوك  هناك  وكانت 

عهد  يف  أكرث  وإجــراءات  »أوباما«  إدارة  خالل  اإلجــراءات 

الديكتاتوريني،  من  والتقرب  الحلفاء،  )مهاجمة  »ترامب« 

والترصف بشكل أحادي وغري متوقع(.

أكرب  مياًل  الشكوك  هذه  مثل  وتعني 

طلبات  لتجاهل  ــرى  األخ ــدول  ال لــدى 

األمور  بزمام  واإلمساك  املتحدة  الواليات 

السياسية، سواء كان ذلك من خالل تهدئة الجريان 

األقوياء أو عن طريق بناء )واستخدام( قوتهم العسكرية.

ستضعف أعمال 
العنف في الكابيتول 

قدرة الواليات 
المتحدة على الدفاع 

عن الديمقراطية 
وسيادة القانون
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وهناك عالمات واضحة عىل ذلك بالفعل يف الرشق األوسط 

وأوروبا وآسيا؛ مثل الحرب السعودية يف اليمن، وتدخل تركيا 

كاراباخ، ومعاهدة  ناجورنو  يف سوريا ودعمها ألذربيجان يف 

التجارية  والكتلة  الصني،  مع  األورويب  لالتحاد  االستثامر 

اإلقليمية للرشاكة االقتصادية الشاملة يف آسيا.

عىل  انفتاًحا  وأقل  عنًفا  أكرث  عاملًا  النتيجة  وستكون 

الواليات  فيه  تحتفظ  واالقتصادي،  السيايس  الصعيدين 

املتحدة بنفوذ مهم ولكنها لن تعود مهيمنة.

وستضعف أعامل العنف يف الكابيتول عىل وجه الخصوص 

قدرة الواليات املتحدة عىل الدفاع عن الدميقراطية وسيادة 

القانون.

القادمة  بالنفاق يف املرة  ولك أن تتخيل صيحات االتهام 

التي تلقي فيها واشنطن محارضة عن الدميوقراطية أو تفرض 

عقوبات عىل حكومة أخرى بسبب سلوكها.

يف  الصني  مثل  االستبدادية  األنظمة  شمتت  وبالفعل، 

أثبتت  املايض  األسبوع  مشاهد  أن  بحجة  املتحدة  الواليات 

تفوق منوذجها ونفاق املسؤولني األمريكيني عندما ينتقدون 

حملة القمع يف هونج كونج أو القمع يف شينجيانج.

عىل  النووية  األسلحة  انتشار  ضد  الحجج  فإن  وباملثل، 

مبا  مسؤولة  أو  مستقرة  ليست  األخرى  البلدان  أن  أساس 

فيه الكفاية ستبدو فارغة عندما يبدو أن القائد العام للقوة 

النووية األكرب يف العامل يفتقر إىل تلك الصفات.

عامل ما بعد أمريكا

من األسهل هدم سمعة البلدان بدالً من بنائها، ومع ذلك، 

فمن الرضوري القيام بكل ما هو ممكن إلبطال الرضر، من 

أجل كل من الواليات املتحدة وبقية العامل.

وحتى يف عامل ما بعد أمريكا، تظل قوة الواليات املتحدة 

ونفوذها جوهريني، وتكاد تنعدم احتامالت بناء نظام دويل 

مستقر ومنفتح وفعال دون مساهمة أمريكية كبرية.

الذايت،  الوعي  بعض  أمريكا  لدى  يكون  أن  املهم  ومن 

يعتقد  كام  نوعها  من  فريدة  ليست  املتحدة  فالواليات 

الكثري من األمريكيني، وما حدث يجب أن يضع حداً ملفهوم 

االستثناء األمرييك.

القادمة  »بايدن«  إدارة  تقوم  أن  الحكمة  من  وسيكون 

بتعليق الخطط املعلنة لعقد اجتامع للدول الدميوقراطية يف 

العامل إىل أن يصبح الداخل األمرييك يف وضع أفضل.

مثل  املبارشة،  الخطوات  بعض  اتخاذ  ذلك  وسيتطلب 

للتحقيق يف  سبتمرب/أيلول   11 لجنة  غرار  هيئة عىل  إطالق 

جيًدا،  معروف  لتهديد  عرضة  الكابيتول  مبنى  ترك  كيفية 

وتقديم توصيات إلصالح الثغرات األمنية.

ومن الرضوري أيًضا تقديم أكرب عدد ممكن من األشخاص 

لتوضيح  العدالة، وذلك  إىل  قانونية  املتورطني يف أعامل غري 

أن مثل هذا السلوك له عواقب وإرسال رسالة إىل العامل بأن 

هذا االنهيار يف القانون والنظام لن يُسمح له بأن يصبح حالة 

دامئة .

لكن الكثري مام هو رضوري يتطلب جهوًدا طويلة املدى، 

ويجب أن تعالج الدولة عدم املساواة يف الدخل والوصول إىل 

التعليم والفرص األخرى؛ والتي تؤدي إىل إحباط عام وتغذي 

الشعبوية والراديكالية من اليسار واليمني.

الحزب  توجه  يف  املهمة  التحديات  إحــدى  وتتمثل 

إذا  تنجح  أن  األمريكية  للدميقراطية  إذ ال ميكن  الجمهوري، 

لن تهيمن الواليات 
المتحدة على عالم 
ما بعد أمريكا لكن 

هذا ال يعني أنه يجب 
أن تقوده الصين أو 

تحددة الفوضى
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للدولة  املوالية  املعارضة  فكرة  الرئيسية  أحزابها  أحد  رفض 

وعرّف نفسه فقط من حيث ما ميكنه منعه، وليس ما ميكنه 

فعله.

تقلل  التي  اإلجرائية  التغيريات  بعض  تساعد  أن  وميكن 

إما من خالل اإلجراءات  االنتخابية،  الدوائر  التالعب يف  من 

الحزبني  من  املكونة  اللجان  عمل  خالل  من  أو  القضائية 

إلعادة ترسيم دوائر الكونجرس.

للناخبني،  مرتوكًا  األمر  سيكون  املطاف،  نهاية  يف  لكن 

مكنوا  الذين  أولئك  كان  إذا  ما  يقرروا  أن  عليهم  وسيتعني 

»ترامب« يستحقون دعمهم مستقباًل.

حزبهم  كان  إذا  ما  يقرروا  أن  الجمهوريني  عىل  ويتعني 

سيكون أكرث تحفظًا أم أكرث راديكالية )وإذا اختارت األغلبية 

الخيار األخري، فسيتعني عىل املحافظني أن يقرروا ما إذا كانوا 

سينسحبون ويشكلون حزبًا جديًدا(.

كام أن الطريقة التي ميارس بها الدميوقراطيون سيطرتهم 

الحالية عىل الفرع التنفيذي وكال مجليس الكونجرس - سواء 

كان يُنظر إليهم عىل أنهم يحكمون من الوسط أو اليسار - 

سيكون لها أيًضا تأثري كبري.

ويتطلب تغيري الثقافة السياسية األمريكية أجندة طموحة 

الخبيثة  العنارص  مواجهة  ذلك  ويستلزم  النطاق،  وواسعة 

الناس  دفع  إىل  متيل  والتي  االجتامعي،  التواصل  وسائل  يف 

آرائهم  مع  تتوافق  التي  واملعلومات  لألصوات  االستامع  إىل 

الخاصة.

وإعادة  املدنية  الرتبية  يف  االستثامر  إعادة  يتطلب  كام 

النظر يف مفهوم الخدمة الوطنية.

ال  التغيريات  أهم  العديد من  أن  نجد  املطاف،  نهاية  يف 

ميكن فرضها أو ترشيعها، واألمر يتعلق بالشخصية.

قد تعترب الواليات املتحدة نفسها أمة قوانني، لكن القوانني 

ال ميكن أن تفرض أو تحظر كل يشء. فيام تعترب القواعد هي 

القوة عىل  للدميقراطية، وتشجع أصحاب  األساسية  الدعامة 

غري  هو  ما  فعل  عن  االمتناع  مجرد  من  بدالً  الصواب  فعل 

قانوين، لكن »دونالد ترامب« كان منتهًكا دامئًا للقواعد.

أكرث  بعض  معالجة  عىل  قــادًرا  الكونجرس  يكون  وقد 

وميكن  القانون،  يف  التغيريات  خالل  من  فظاعة  مامرساته 

الكونجرس  مع  العمل  خالل  من  املساعدة  »بايدن«  إلدارة 

للرتاجع عن بعض االمتيازات الرئاسية، ولكن يف النهاية، يبقى 

األمر األكرث أهمية هو الطريقة التي يترصف بها قادة األمة 

واملواطنون.

سيظل يوم 6 يناير/كانون الثاين عاًرا، ولكن ميكننا أن نأمل 

أنه سيقدم صدمة مفيدة لكتلة السياسيني، لكن األزمات ال 

تؤدي دامئًا إىل التغيري املطلوب.

وعىل الواليات املتحدة أن تتأمل يف التاريخ، حيث كانت 

صدمة الكساد الكبري هي التي حفزت »الصفقة الجديدة«، 

وصدمة »بريل هاربور« هي التي أنهت االنعزالية األمريكية.

الذات  عن  البحث  إىل  الثاين  يناير/كانون   6 أدى  إذا 

يف  تبدأ  أن  املتحدة  للواليات  فيمكن  الداخيل،  واإلصــالح 

للمساعدة  ستحتاجها  التي  والصلبة  الناعمة  القوة  استعادة 

يف إدارة تنافس القوى العظمى ومواجهة التحديات العاملية. 

ويف كل األحوال، لن تهيمن الواليات املتحدة عىل عامل ما 

بعد أمريكا، لكن هذا ال يعني أنه يجب أن تقوده الصني أو 

تحدده الفوىض.
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وحتى  يب2-  و  إف22-  قاذفات  فهل  أوزبــورن:  يتساءل 

إيران  فوق  الطريان  أثناء  للخطر  معرضة  إف35-  طائرات 

أن مثل  األوسط؟ يف حني  ومناطق معادية أخرى يف الرشق 

هذا السيناريو مل يكن هو الحال يف السنوات األخرية، إال أن 

الوضع الراهن قد ال يبقى بالكامل.

روسيا ال متانع بيع املنظومة إىل طهران

لصحيفة  جاجاريان،  ليفان  إيران،  يف  روسيا  سفري  قال 

 -400 إس  الجوي  الدفاع  أنظمة  تبيع  قد  بالده  إن  إيرانية: 

ونقلت  املتحدة.  الواليات  مخاوف  من  الرغم  عىل  إليران، 

»لسنا  قوله:  جاجاريان  عن  لألنباء  اإليرانية  تسنيم  وكالة 

خائفني من التهديدات األمريكية، وسنفي بالتزاماتنا«.

العمل  خطة  لتجديد  الدفع  يف  ترامب  إدارة  فشل  أدى 

إدخال  إىل   2018 عام  يف   2015 لعام  املشرتكة  الشاملة 

ديناميكية جديدة يف النقاش بشأن املخاوف من أن إيران قد 

تبيع أسلحة لبعض وكالئها. وكانت إدارة ترامب قد أشارت يف 

السابق إىل أن األسلحة اإليرانية ستتدفق إىل العراق، واليمن، 

لطهران،  التابعة  الجامعات  لتسليح  أخرى؛  ومناطق  ولبنان، 

حسبام كتبت الصحيفة اإليرانية.

إيران  متتلك  أن  يعني  فامذا  مجدًدا:  أوزبــورن  يتساءل 

اإلجابة تعتمد بشكل  أن  يبدو  املتطورة؟  صواريخ إس400- 

الصنع.  الروسية  الدفاعات  منظومة  تطور  مدى  عىل  كبري 

من  جديًدا  جياًل  إس400-  إصـــدارات  أحــدث  تستخدم 

https://bit.ly/2Xl3L7e

المصدر

الرابط

هل ستسعى إيران 
لشراء صواريخ

إس-400 الروسية؟
قال كريس أوزبورن يف تقرير عل موقع »ناشيونال إنرتست«: إن حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة عل إيران قد 

انتهى يف أكتوبر )ترشين األول(، وتتصدر منظومة إس400- الروسية، التي ميكن أن تشكل تهديًدا خطريًا للطائرات األمريكية 

واإلرسائيلية، قامئة مشرتيات إيران املستقبلية.

الكاتب: كريس أوزبورن
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ترددات  واكتشاف  الكمبيوتر  وشبكات  الرقمية  املعالجات 

الرادار، مام دفع البعض يف وسائل اإلعالم الروسية إىل االدعاء 

الخامس  الجيل  من  الشبح  مقاتالت  تدمري  قادرة عىل  بأنها 

وقاذفات يب2-.

عندما يتعلق األمر بالدفاعات الجوية الروسية القدمية أو 

االدعاء  فإن  متتلكها،  إيران  أن  املعروف  من  والتي  الحالية، 

بأن قدرة التخفي ستكون ضعيفة مشكوك فيه للغاية. ومع 

ذلك قد تقدم إس400- املحدثة، وبالطبع إس500-، سيناريو 

مختلًفا قلياًل. ولكن مل يتم التحقق من ذلك بعد.

قلق أمرييك إرسائييل

املزيد  وجود  فإن   – أوزبورن  يشري   – ذلك  إىل  باإلضافة 

إضافيًا  تهديد؟ا  ميثل  املنطقة  يف  إس400-  صواريخ  من 

يف  يساعد  وقد  املنطقة،  يف  العاملة  اإلرسائيلية  للطائرات 

تحصني الجامعات اإلرهابية شبه العسكرية، أو أنواع أخرى 

التي تخوض حرب عصابات هجينة معادية  التنظيامت  من 

للواليات املتحدة وإرسائيل.

املحدقة  إس400-  أنظمة  من  الحقيقي  الخطر  أن  يبدو 

ومدى  الكمبيوتر  معالجة  برسعات  األرجــح  عىل  يتعلق 

الحفاظ  عىل  القدرة  تحسنت  إذا  البعض.  ببعضها  ارتباطها 

تتبع طائرة برسعات أعىل وعىل نطاقات أكرب  عىل »مسار« 

بسبب القدرة عىل دمج معلومات الشبكة بشكل أرسع من 

الطائرات، ستصبح األخرية أكرث عرضة للخطر حتى لو مل تتغري 

املعدات أو الذخائر كثريًا. عىل سبيل املثال، تعمل تقنية ربط 

البيانات عالية الرسعة الخاصة باملنظومة عىل تحسني قدرة 

مع  ومشاركتها  التفاصيل  عىل  العثور  يف  جوي  دفاع  موقع 

»عقدة« أخرى داخل نظام أوسع، ومن ثم ميكن أن تصبح 

الرادار  تجنب  ميزة  وستتضاءل  ضعيفة،  األوسع  املناطق 

العادية.
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وأعرب وزير خارجية »بايدن« الجديد »أنتوين بلينكني«، 

االستامع  جلسات  لكن خالل  التطبيع،  التفاقات  دعمه  عن 

الخاصة بتعيينه يف 19 يناير/كانون الثاين، كام أشار أيضا إىل 

أن القضايا اإلقليمية األخرى ستكون لها األولوية عىل التطبيع.

وال يبدو من التعيينات الحالية داخل إدارة »بايدن« أنها 

مستعدة لتعيني فريق يستكمل عمل الفريق الذي قاده صهر 

الرئيس السابق »ترامب« ومستشاره الخاص »جاريد كوشرن« 

فيام يخص جهود التطبيع.

وال تشري إدارة »بايدن« إىل اهتامم قوي بالتطبيع، وليس 

سلفها عىل  ساعدت  التي  الوسائل  تستخدم  أن  املرجح  من 

تسهيل مثل تلك االتفاقات مع دول مثل السودان واملغرب. 

ويبدو أن عالقة »ترامب« الوثيقة برئيس الوزراء اإلرسائييل 

األمريكية  القرارات  كبري  حد  إىل  دفعت  نتنياهو«  »بنيامني 

املتخذة نيابة عن إرسائيل عىل مدى األعوام األربعة املاضية.

سياسات  »بايدن«  يواصل  أن  أيضا  املرجح  غري  ومن 

املؤيدة بشدة إلرسائيل، فقد أظهر »بايدن« أيضا  »ترامب« 

مستقبل التطبيع 
العربي مع إسرائيل 

في عهد بايدن

https://bit.ly/3sPBAvH

المصدر

الرابط

لالعرتاف  ترامب«  »دونالد  السابق  األمرييك  الرئيس  من  القوي  الدعم  بدون 

الدبلومايس بإرسائيل يف العامل اإلسالمي، من املرجح أن يقع عبء اتفاقات التطبيع 

الجديدة عل إرسائيل نفسها، األمر الذي سيؤدي إما إىل إبطاء عملية التطبيع أو 

تحويل تركيزها إىل عالقات أكرث رسية أو محددة بشكل أكر. 

واملغرب  والسودان  والبحرين  اإلمــارات  من  كل  وقعت  األخرية،  األشهر  ويف 

بـ  الواليات املتحدة  اتفاقيات تطبيع مع إرسائيل بوساطة أمريكية، فيا تسميه 

»اتفاقيات إبراهيم«.
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اهتامما أكرب بالشؤون اإلقليمية األخرى، مبا ال يسمح بنفس 

املساحة إلدارته لالهتامم بقضية التطبيع مع إرسائيل.

الرسمية  الخارجية  السياسة  أجندة  يف  التطبيع  يرد  ومل 

قمة  عىل  إيران  مع  النووية  املفاوضات  وتأيت  لـ«بايدن«، 

األولويات. وتشمل أولويات إدارة »بايدن« يف الرشق األوسط 

أيضا إعادة صياغة العالقات مع تركيا ملعالجة السلوك الذي 

مخاوف  معالجة  عن  فضال  للجدل،  مثريا  واشنطن  تعتربه 

حقوق اإلنسان يف املنطقة.

وخالل حملته لعام 2020، تعهد »بايدن« مبعارضة الضم 

اإلرسائييل ملزيد من األرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية. 

السلطة  مع  الدبلوماسية  العالقات  باستعادة  وعد  كام 

قد  »ترامب«  إدارة  كانت  التي  واملساعدات  الفلسطينية 

قيدتها.

إزالة  يف  »ترامب«  إدارة  ساعدت  التطبيع،  مقابل  ويف 

لإلرهاب،  راعية  كدولة  للسودان  املتحدة  الواليات  تصنيف 

املساعدات  تلقي  عىل  الخرطوم  قدرة  من  يحد  كان  والذي 

وجذب االستثامر األجنبي عىل مدار الـ27 عاما املاضية. كام 

الصحراء  املغرب عىل منطقة  األبيض بسيطرة  البيت  اعرتف 

الطابع  بإضفاء  الرباط  قيام  مقابل  عليها  املتنازع  الغربية 

الرسمي عىل عالقاتها مع إرسائيل.

ونظرا ألنه من غري املحتمل أن يبذل »بايدن« جهدا قويا 

الستكامل اتفاقيات التطبيع، فإن عملية التطبيع ستتحول إىل 

اعتبارات محلية، مدفوعة أكرث بالحوافز التي ميكن أن تقدمها 

إرسائيل باإلضافة إىل املصالح االسرتاتيجية املشرتكة.

األسلحة  مبيعات  عىل  بنفوذها  إرسائيل  تحتفظ  وسوف 

أن  أن إرسائيل ميكن  العربية، ويعني هذا  للدول  األمريكية 

تعرض عىل دول مثل السعودية الضغط نيابة عن الرياض من 

أجل مبيعات األسلحة األمريكية املستقبلية للمملكة مقابل 

التطبيع. وسيكون قطاع التكنولوجيا والقدرات االستخباراتية 

نحو  الدول  لدفع  إغراءات  اإلرسائيلية  الدفاعية  واملعدات 

أو  اقتصادية  تحديات  تواجه  التي  تلك  خاصة  التطبيع، 

تهديدات دفاعية.

واآلن، بعد أن أصبح هناك ضغط أمرييك أضعف لالنضامم 

إىل اتفاقيات التطبيع، فمن املرجح أن تركز الدول اإلسالمية 

التي ال يزال الرأي املحيل فيها معارضا للعالقات الدبلوماسية 

مع إرسائيل عىل العالقات الصامتة يف شكل معامالت تجارية 

أو تقنية أو دفاعية أو استخباراتية محددة.

اللحظة  يف  أسلحة  صفقة  توقيع  من  اإلمارات  ومتكنت 

األخرية يف 20 يناير/كانون الثاين للحصول عىل طائرات مقاتلة 

طيار.  بدون  »ريرب«  وطائرات  »إف35-«  من طراز  أمريكية 

وقد أىت ذلك يف إطار اتفاق التطبيع بني اإلمارات وإرسائيل.

بن  »سلامن  امللك  السعودي  العاهل  معارضة  ومع 

اختارت  فلسطينية،  دولة  وجود  دون  للتطبيع  عبدالعزيز« 

عن  بديال  رسية  استخباراتية  عالقات  يف  االنخراط  اململكة 

ورد،  ما  وبحسب  العلنية.  والدفاعية  الدبلوماسية  العالقات 

مع  رسية  اجتامعات  سلامن«  بن  »محمد  العهد  ويل  عقد 

غري  من  املتحدة،  الواليات  من  ضغط  وبدون  »نتنياهو«. 

املرجح أن يتغري ذلك.

تقرتب  إندونيسيا  كانت  »ترامب«،  والية  انتهاء  وقبل 

أيضا من اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية يتضمن ما يصل إىل 

ملياري دوالر من املساعدات األمريكية لجاكرتا، لكن التقدم 

املستقبيل بشأن تلك الصفقة غري مؤكد اآلن يف عهد »بايدن«. 

واشرتت إندونيسيا معدات دفاعية إرسائيلية يف السبعينيات، 

لكن املعارضة الكبرية بني اإلسالميني اإلندونيسيني أثبتت أنها 

عقبة أمام تعميق العالقات مع إرسائيل.
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االنكامشات  تفسح  سوف  السيناريوهات  أفضل  ويف 

للنمو  املجال   2020 عام  يف  الخليج  اقتصادات  يف  الحادة 

البطيء خالل عام 2021. وتقدم املصالحة الخليجية مكاسب 

اقتصادية متفاوتة لألطراف املشاركة. ويجب تسخري املكاسب 

االقتصادية الضيقة واملتفاوتة ملواجهة التحديات االقتصادية 

غري  الحكومي  التمويل  مثل  املنطقة،  تواجه  التي  امللحة 

املستدام، والديون املتزايدة، وتعرث ملف التنويع االقتصادي.

مكاسب غري متكافئة

إعادة  من  فورية  اقتصادية  بفوائد  قطر  تتمتع  وسوف 

فتح الروابط الجوية والربية والبحرية. ونجت الدولة الصغرية 

الغنية بالغاز من عام 2020 يف وضع مايل قوي نسبيا، فهي 

ميزانية  تسجل  أن  يُتوقع  التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة 

مؤرش  راجع  التسوية،  أنباء  وبعد  املــايض.  للعام  متوازنة 

لعام 2021 من  للنمو يف قطر  توقعاته  تشارترد«  »ستاندرد 

%2.1 إىل 3%.

الوصول  عىل  تنطوي  التي  القطرية  للمشاريع  وميكن 

الربي إىل السوق السعودية، مثل منطقة الكراعنة االقتصادية 

الخاصة، وغريها من األنشطة التجارية بني األقاليم، استئناف 

العمليات العادية. ويف األيام الثالثة األوىل التي أعقبت إعادة 

فتح الحدود القطرية السعودية، دخل السعودية %90 من 

بني 920 مركبة عربت الحدود يف االتجاهني.

ومع ذلك، مل تكن قطر يف أفضل حال. وبلغت نسبة ديون 

الرابط

المصدر

تشري جهود املصالحة الجارية بي دول مجلس التعاون الخليجي إىل عودة أشكال مألوفة أكرث من املشاركة 
االقتصادية اإلقليمية. وبالرغم أن اإلجراءات التصالحية تقدم ملحة من التفاؤل مع بداية عام 2021، إال أن هذا 

يأيت يف منطقة تعاين من تحديات اقتصادية خطرية.

مـــا التأثيـــرات االقتصادية 
المترتبـــة علـــى المصالحـــة 

الخليجية؟
الكاتب: روبرت موغلينسكي 

https://bit.ly/2VutLvY

المصدر

الرابط
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الحكومة القطرية إىل الناتج املحيل اإلجاميل %76 يف 2020، 

ارتفاعا من %60 يف 2017. وتتوقع وكالة »فيتش« للتصنيف 

ومن   .2024 إىل   2021 من  عجزا  قطر  تسجل  أن  االئتامين 

شأن زيادة إنتاج الغاز أن يعزز اإليرادات ويسمح للحكومة 

بتحقيق فوائض. ومع ذلك، تعتمد املوارد املالية يف قطر إىل 

حد كبري عىل حالة سوق الغاز الطبيعي املسال غري املؤكدة، 

حيث حدثت ارتفاعات أخرية يف األسعار وسط مخاوف من 

حدوث تخمة يف األسعار عىل املدى الطويل.

وتعد الفوائد االقتصادية قصرية األجل للسعودية محدودة. 

وبطبيعة الحال، ترحب الرشكات السعودية التي تقدم السلع 

وميكن  املقاطعة.  بإنهاء  القطريني  للمستهلكني  والخدمات 

األثرياء  واملقيمني  القطريني  املواطنني  من  لعدد صغري  اآلن 

اململكة،  يف  التجزئة  وتجار  السياحية  الوجهات  إىل  التطلع 

من  ذلك،  ومع  ديب.  مثل  ألماكن  بالنسبة  أيضا  الحال  وهو 

إىل  كورونا  فريوس  من  املستمرة  املخاوف  تؤدي  أن  املرجح 

إضعاف الطلب عىل السفر غري الرضوري داخل املنطقة.

عام  ففي  للمملكة.  تابعا  اقتصاديا  قطر رشيكا  تعد  وال 

السعودية إىل قطر %1 فقط من  الصادرات  2016، شكلت 

حالة  تؤدي  أن  أيضا  املرجح  غري  ومن  الصادرات.  إجاميل 

يف  جذري  تغيري  إىل  وحدها  القطرية  السعودية  العالقات 

مسار اتجاهات االستثامر األجنبي يف اململكة. وانخفض صايف 

التدفقات الوافدة من االستثامر األجنبي املبارش إىل السعودية 

بشكل مطرد ملا يقرب من عقد من الزمان قبل حصار قطر 

عام 2017.

وبدال من ذلك، تسعى السعودية إىل جني مكاسب طويلة 

األجل. ويساعد التقدم الواضح يف التكامل اإلقليمي الجهود 

مبادرات  وتعزيز  فيها  السياحة  قطاع  لتطوير  السعودية 

األحمر.  البحر  ساحل  طول  عىل  تلك  مثل  البارزة،  التنمية 

السعوديني  للمسؤولني  الخليجية  املصالحة  تسمح  وكذلك 

متعددة  الرشكات  تنقل  أن  رضورة  عىل  أقوى  حجة  بإبراز 

الجنسيات مقارها اإلقليمية إىل الرياض.

وبعد املصالحة، من املتوقع أن تعوض مراكز التداول يف 

لفرتة  »جبل عيل«  املفقودة. وخدم  األعامل  بعض  اإلمارات 

طويلة كمركز إقليمي إلعادة التصدير للبضائع املشحونة إىل 

الدوحة، إىل أن حظر امليناء السفن التي ترفع العلم القطري، 

الشحن  ورشكات  لقطريني  اململوكة  السفن  تلك  وواجهت 

الخارجية عقبات يف وصولها إىل املراكز التجارية اإلماراتية.

وميكن استئناف األنشطة التجارية األخرى يف »جبل عيل« 

والتي تنطوي عىل مدخالت من قطر، مثل التجزئة أو التكرير 

البسيط للمكثفات القطرية. وكان األمر قد استغرق ما يقرب 

املناطق  التي ترشف عىل  الخيمة،  من عام من موانئ رأس 

التجارة  أحجام  الستعادة  الخيمة،  رأس  يف  البحرية  الحرة 

املفقودة بسبب حصار قطر.

أخرى.  أطراف  خسارة  لطرف  التجارية  املكاسب  وتعني 

واستفادت املوانئ واملطارات واملناطق الحرة الُعامنية بشكل 

ينتقلون من  الذين  البضائع والركاب  إعادة توجيه  كبري من 

الصادرات  زادت  و2018،   2016 عامي  وبني  وإليها.  قطر 

العامنية إىل قطر من 389 مليون دوالر إىل 1.83 مليار دوالر، 

يف حني قفزت الواردات العامنية السنوية من قطر من 228 

مليون دوالر إىل 1.05 مليار دوالر. ومع إزالة القيود التجارية 

الصعب عىل  يصبح من  األخرى  الخليج  عىل قطر من دول 

ُعامن االحتفاظ بهذا املستوى من التجارة الثنائية.

تركيا  مع  االقتصادية  قطر  رشاكات  الحصار  عزز  وكذلك 

تؤثر المصالحة 

الخليجية بشكل 

إيجابي على الشركات 

والمستثمرين
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مليون  تركيا من 632  القطرية من  الواردات  وإيران. ومنت 

دوالر إىل 1.23 مليار دوالر بني عامي 2017 و2018. وأجرب 

الحصار الخطوط الجوية القطرية، وهي أحد أعمدة صناعة 

املحيل  الناتج  من   11% شكلت  والتي  البالد،  يف  الطريان 

اإلجاميل لدولة قطر يف عام 2014، عىل االعتامد عىل املجال 

الجوي اإليراين ودفع رسوم لذلك.

األرجح  عىل  تسمح  لن  القطرية  الحكومة  أن  حني  ويف 

التوافر  فإن  بالضمور،  االسرتاتيجية  التجارية  العالقات  لهذه 

من  النهاية  يف  يقلل  البديلة  االقتصادية  للرتتيبات  الجديد 

اعتامد الدوحة عىل أنقرة وطهران.

ردود أفعال املستثمرين عىل مستوى الرشكات

الرشكات  عىل  إيجايب  بشكل  الخليجية  املصالحة  وتؤثر 

واملستثمرين العاملني يف صناعات محددة، بالرغم أن فريوس 

وقد  املحتملة.  التجارية  للمكاسب  سقفا  يضع  »كورونا« 

طفيف،  بشكل  القطرية  الجوية  الخطوط  آفاق  تحسنت 

تواجه  قامتة  توقعات  مع  الرشكة  تتعامل  أن  يجب  ولكن 

صناعة الطريان العاملية.

تحديات  اإلقليمية  اللوجستية  الخدمات  وتواجه رشكات 

فيام تسعى إىل تلبية زيادة الطلب عىل التجارة اإللكرتونية 

سالسل  يف  واالضطرابات  االختناقات  مع  جنب  إىل  جنبا 

التوريد. وميكن لرشكات االستشارات التي تتخذ من الخليج 

مقرا لها متابعة العقود يف جميع أنحاء املنطقة مع قدر أقل 

من الخوف من أن املشاركة يف بلد ما قد تحد من الفرص يف 

بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن التخفيضات واسعة النطاق يف 

امليزانية تعني عددا أقل من املشاريع يف املستقبل املنظور.

وقد تحظى املبادرات التجارية اإلقليمية باهتامم متجدد 

سكك  مرشوع  ويتطلب  الخليجية.  املصالحة  جهود  وسط 

حديد مجلس التعاون الخليجي والذي تبلغ تكلفته 15 مليار 

دوالر، دعام ماليا ثابتا. وميكن أن يساعد تداول الطاقة األكرث 

استهالك  تقليل  الخليجية يف  الطاقة  كفاءة من خالل شبكة 

الطاقة. وقد تصبح قطر واإلمارات وُعامن أعضاء يف منظمة 

التعاون الرقمي، التي تأسست يف نوفمرب/ترشين الثاين 2020 

وباكستان  واألردن  والبحرين  والكويت  السعودية  قبل  من 

لتعزيز التعاون متعدد األطراف يف االقتصاد الرقمي.

مثل  الكربى،  األحــداث  يف  األكرب  التعاون  يؤدي  ورمبا 

»إكسبو 2020 ديب«، الذي تم تأجيله إىل عام 2021، وكأس 

العامل لكرة القدم »قطر 2022«، إىل توزيع الفوائد االقتصادية 

للسياحة الوافدة بشكل أفضل عرب املنطقة.

وبالرغم من التفاؤل األويل املحيط بجهود املصالحة، فال 

واملبادرات  باملشاريع  مرتبطة  سياسية  مخاطر  هناك  تزال 

التي قد تتأثر إذا ما تجددت التوترات. ولن تنىس الحكومات 

والرشكات واملستثمرون اإلقليميون بسهولة االضطرابات التي 

بدأت يف عام 2017. وستكون الشكوك االقتصادية املرتبطة 

طموحات  تهدئة  عىل  تعمل  مكابح  مبثابة  كورونا  بفريوس 

األنشطة  إلحياء  املتحمسني  واملستثمرين  األعــامل  رجال 

العابرة للحدود التي كانت قد تأثرت باألزمة الخليجية.

تداعيات  من  تاله  وما  العاملي  الوباء  يظل  ذلك،  ومع 

اقتصادية مبثابة تذكري مهم بفوائد التعاون.

يظل الوباء العالمي 
وما أتى بعدة من 
تداعيات اقتصادية 
بمثابة تذكير مهم 

بفوائد التعاون
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نـــــرشت مــجــلــة 

»إنــــرتبــــرونــــور« 

ــده  ــ ــرًا أع ــ ــري ــ ــق ــ ت

ساندوفال  أنطونيو 

ــجــاهــات  ــول االت حـ

املتوقعة  االستثامرية 

ــة  ــهــاء أزم ــت بــعــد ان

التي  التغريات  عن  ناجمة  مجملها  يف  وهي  كورونا، 

التقرير  أحدثتها األزمة يف االقتصاد العاملي. ويخلص 

يف  االستثامر  عىل  أكرب  تركيز  هناك  سيكون  أنه  إىل 

مجال التغري املناخي والتكنولوجيا والبنية التحتية.

يبدأ عرض بنك »كريدي سويس« للتقرير العاملي 

الذي يحمل عنوان »اتجاهات كربى.. قيادة التغيري« 

توقف  إىل  الجائحة  أدت  »لقد  التالية:  بالجملة 

األنظمة  تحدت  نفسه  الوقت  العاملي، ويف  االقتصاد 

الجديدة  التغيريات  بذور  وزرعت  القامئة،  والهياكل 

التي  الطريقة  عىل  قيوًدا  نكتشف  بينام  القادمة، 

نتعلم ونعمل ونعيش بها.«

سرتوبيك،  مايكل  هو  للتقرير  الرئييس  املعد  كان 

كبري مسؤويل االستثامر العاملي يف »كريدي سويس«، 

https://bit.ly/3bPvd5I

المصدر

الرابط

اتجاهات ستهيمن 
على عالم االستثمار

بعد الجائحة
الكاتب: أنطونيو ساندوفال 

من نواٍح عديدة، لن يعود العامل كام كان من قبل، بعدما تضع الجائحة أوزارها، وهذا ينطبق أيًضا عىل االستثامرات. 

لن يجري تقييم األسهم بعد اآلن بحسب الصناعة، ولكن وفق تأثريها يف املجتمع.
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لالقتصاد  العاملي  الرئيس  فايدهرييب،  ونانيت هيشلر 

الواقع تحديث  والبحوث يف املؤسسة نفسها. إنه يف 

للعمل الذي جرى إعداده وتقدميه قبل ثالث سنوات 

أن  منه  الغرض  كان  كربى«.  »اتجاهات  اسم  تحت 

طويل  لالستثامر  البنك  لعمالء  مرجعيًّا  إطاًرا  يكون 

األجل.

لقد أدت هذه األزمة بالفعل إىل تعديل األنظمة 

التغيريات  بــذور  زرعــت  بينام  القامئة،  والهياكل 

التعلم  القيود يف طريقتنا يف  نكتشف  فيام  القادمة، 

والعمل والعيش. من نواٍح عديدة، لن يعود العامل إىل 

ما كان عليه من قبل، وهذا 

غري أن هناك »قياًم« لن تضيع، بل ستتعمق عىل 

الجديدة  األجيال  كينونة  من  جزء  ألنها  السنني؛  مر 

وطريقة عيشها. بدًءا من جيل األلفية، تتمثل بعض 

املسؤول،  واالستهالك  االستدامة،  يف  القيم  هذه 

اتخاذ  مثل  بقضايا  املرتبطة  االجتامعية  واملسؤولية 

وحوكمة  والتعليم،  الصحة  مجاالت  يف  ــراءات  إج

الرشكات.

خمسة  هناك  السويرسي،  البنك  لتقرير  وفًقا 

مع  أهمية  ستزداد  رئيسية  استثامرية  اتجاهات 

الدراسة ال تشري إىل  أن  املهم مالحظة  الجائحة. من 

االستثامرات يف أسهم محددة، وال حتى يف قطاعات 

سيتبناها  التي  االتجاهات  إىل  تشري  ولكنها  معينة، 

من  بتشجيع  القادمة،  السنوات  يف  املستثمرون 

التغيريات الناتجة من الجائحة. وهذه الظاهرة غريت 

كوكب األرض إىل األبد، وفًقا ملا يقوله بنك »كريدي 

هذه  أبعاد  بوضوح  املستقبل  يف  وستظهر  سويس«، 

التغيريات وعمقها.

1. غري املناخ.. اقتصاد خاٍل من الكربون
املوارد  لتوجيه  سبب  املستثمرين  لدى  سيكون 

االنتقال  يف  أكرب  بفعالية  تساهم  التي  الرشكات  إىل 

الكربون.  من  أقل  انبعاثات  ينتج  عاملي  اقتصاد  إىل 

أدت الرضبة االقتصادية األخرية، الناجمة عن جائحة 

غازات  انبعاثات  يف  كبري  انخفاض  إىل  كوفيد19-، 
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االحتباس الحراري يف العديد من املناطق.

يف  تحقيقه  ميكن  ما  عىل  واضحة  عالمة  هذه 

وخاٍل  استدامة  أكرث  عاملي  اقتصاد  وخلق  املستقبل، 

عليها  يركز  التي  الرئيسية  والقطاعات  الكربون.  من 

االتجاه االستثامري هي: إنتاج الكهرباء بدون كربون 

الغاز  التغيري يف صناعة  الرائدة يف  والنقل والرشكات 

والنفط، والزراعة وإنتاج الغذاء.

2. دراسات االستقرار الداخيل
من وجهة نظر مؤسسة »كريدي سويس« املالية، 

لحالة  ا  عامًّ مؤرًشا  )بوصفه  الشعبي  السخط  فإن 

السوق( مرتبط أكرث بالقضايا الوطنية، ال سيام عدم 

املساواة، أكرث من ارتباطه مبفهوم التهديدات الخارجية 

وامليل نحو الحامئية فالغضب يفسح املجال للقلق.

ترصد »كريدي سويس«، مبساعدة مؤرش جديد، ما 

إذا كانت املخاوف حيال استقرار أي سوق تتزايد أم 

تتناقص. وقد أظهر كوفيد19- أن التهديدات الناشئة 

تقترص  ومل  طبيعتها،  يف  عاملية  أصبحت  الحقيقية 

عىل اضطرابات دميوغرافية يف سوق بعينها، وصارت 

الحامية  بجانب  األطــراف  متعدد  تعاونًا  تتطلب 

الفردية.

3. االستثار يف التغيري الدميوغرايف
من املرجح أن تستمر شيخوخة السكان يف زيادة 

فرص العمل والعائد عىل االستثامرات لسنوات عديدة 

الخصوص،  وجه  عىل  الناشئة  األسواق  يف  قادمة. 

تشهدها  مل  برسعة  الشيخوخة  ستحدث 

معظم هذه البلدان من قبل.

التحتية  البنية    .4
وسد الفجوة

إلنفاق  ا

عــىل 

البنية التحتية عىل وشك الدخول يف مرحلة التوسع. 

هناك فجوات، وهي موجودة يف كل مكان؛ إذ يتعني 

االحتياجات  مع  التعامل  القدمية  االقتصادات  عىل 

مزيد  نحو  االتجاه  مراعاة  وأيًضا  والجديدة،  الحالية 

من االستدامة. يف الوقت نفسه، تستمر االقتصادات 

بوترية رسيعة. ويجب  الحرضي  التوسع  الجديدة يف 

أن يكون توقع انخفاض أسعار الفائدة، وأحيانًا أسعار 

الفائدة السلبية عىل مدى فرتة طويلة، حافزًا مناسبًا 

لالستثامر.

5. التكنولوجيا يف خدمة اإلنسان
الناشئة  املستمرة  والتحديات  االبتكارات  تتواصل 

عن أزمة فريوس كورونا يف جعل التكنولوجيا قطاًعا 

جذابًا للمستثمرين، والتقدم التكنولوجي هو أمر ال 

رجعة فيه، بحسب التقرير.

االستثامر  اتجاهات  إن  سويس«:  »كريدي  يقول 

األخرى  التغيريات  جانب  إىل  هذه،  األجل  طويلة 

إىل  ستؤدي  املتوقعة،  غري  الجائحة  عن  الناجمة 

يف  ستكون  مسبوقة،  غري  وسيناريوهات  مفاجآت 

الواقع مجرد جزء من الوضع الطبيعي الجديد.
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العهد  ويل  وصف  »بلومربج«،  مع   2016 عام  مقابلة  يف 

يف  اململكة  ملستقبل  رؤيته  سلامن«  بن  »محمد  السعودي 

الرثوة  توجيه  شأنها  من  رؤية  الكربون، وهي  بعد  ما  عرص 

واألصول  األسهم  من  ومتنوعة  واسعة  محفظة  إىل  النفطية 

العاملية.

األمري  تعبري  حد  عىل  الخطوة،  هــذه  مثل  وتجعل 

»االستثامرات من الناحية الفنية هي مصدر إيرادات الحكومة 

السعودية«، وبالتايل »فطم« البالد عن اعتامدها عىل النفط 

يف عرص تقلب أسعار النفط وسياسة »أوبك+« املتقلبة.

وبعد ما يقرب من 5 أعوام، ظهرت خطط إعادة الهيكلة 

تسميتها  تبدأ  ما  غالبا  التي  الدولة،  تقودها  التي  املامثلة 

بكلمة »رؤية«، يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي الـ6.

السيادية،  الــرثوة  صناديق  وتنمية  إنشاء  خالل  ومن 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  اقتصادات  مسار  يعتمد 

بشكل متزايد عىل 3 عنارص، هي: أداء االستثامرات الدولية، 

الناجح  والتنفيذ  النفطية،  غري  للتكتالت  اإلقليمي  والتوسع 

لدعم  املصممة  التحفيز  ومشاريع  الطموحة  التحتية  للبنية 

القطاعات غري النفطية.

صناديق الثروة السيادية 
الخليجية تعيد ابتكار 

نفسها في عصر كورونا
الكاتب: أرمان سيدو

https://bit.ly/3o0mFeD

المصدر

الرابط
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ومع وجود أكرث من 3 تريليونات دوالر أمرييك من األصول 

ثروة  صناديق   10 أكرب  تظل  بينها،  فيام  لإلدارة  الخاضعة 

األسواق  يف  قويا  العبا  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  سيادية 

لهذه  تصنيفا  أعىل 20  املراكز يف  العاملية، وتحتل %35 من 

الصناديق.

وقد لوحظ هذا الرثاء يف فورة الرشاء التي أعقبت الوباء، 

حيث استحوذت صناديق الرثوة السيادية يف مجلس التعاون 

مثل  بشدة  املترضرة  الصناعات  يف  حصص  عىل  الخليجي 

املجلس  دول  إليهام  تنظر  قطاعان  وهام  والنقل،  السياحة 

كمصدر محتمل للتنويع االقتصادي.

 40 لضخ  يكفي  مبا  املخاطرة صعودية  يف  الرغبة  وكانت 

مليار دوالر أمرييك يف صندوق االستثامر العام السعودي من 

االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي.

العهد  ويل  أعلن  الدعم،  هذا  من  فقط  أشهر   5 بعد 

السعودي أن صندوق االستثامرات العامة سيضخ ضعف هذا 

املبلغ يف االقتصاد املحيل يف عامي 2021 و2022.

ومع ذلك، وسط معدالت فائدة منخفضة أو حتى سلبية 

الحادة  التقييامت  جانب  إىل  املتقدمة،  االقتصادات  بني 

العائد  عىل  املنافسة  أجربت  األسهم،  أسواق  من  العديد  يف 

ديون  تحمل  عىل  منهم  العديد  املؤسسيني  املستثمرين  بني 

يف  االستثامر  توجيه  و/أو  خطورة،  األكرث  الناشئة  األسواق 

إيداعات  مثل  السائلة  والبدائل غري  الثمن  باهظة  املشاريع 

األسهم الخاصة وأسواق العقارات األجنبية.

االستثامرات  صندوق  أن  هو  تأثريا  األكرث  املثال  ولعل 

العامة السعودي ورشكة »مبادلة« لالستثامر يف أبوظبي قد 

لصندوق »سوفت  أمرييك  دوالر  مليار   60 مببلغ  معا  التزما 

بنك فيجن«، وهو صندوق رأس مال عايل املخاطر يركز عىل 

رشكات التكنولوجيا الناشئة.

من  الصندوق  عاىن  فقد  حوله،  الضجيج  من  وبالرغم 

خسائر فادحة عندما خضعت بعض رشكات املحفظة األكرث 

شهرة، مثل رشكة »وي وورك« للعاملة املشرتكة، لتخفيضات 

حادة يف القيمة.

مجال  يف  باملالحظة  جدير  محيل  قطاع  وجود  وبدون 

دول  لدى  فإن  عنه،  للتحدث  الحياة  علوم  أو  التكنولوجيا 

مجلس التعاون الخليجي خيارات قليلة بخالف إعادة رأس 

مالها االستثامري إىل الوطن.

الخليج  اقتصادات  التي متكنت فيها  وكان أحد املجاالت 

اإلقليمي  التوسع  هو  النفطي  غري  النمو  عىل  الحفاظ  من 

والرتويج للتكتالت الخليجية.

خاصة،  ملكية  مملوكة  الرشكات  هذه  أن  من  وبالرغم 

لكنها تحافظ عادة عىل اتصال بجهاز الدولة بسبب تكوين 

املساهمني، مبا يف ذلك صناديق الرثوة السيادية.

خالل  من  والتوسع  الدمج  عمليات  هندسة  خالل  ومن 

األوسط  الرشق  منطقة  أنحاء  جميع  يف  املصب  استثامرات 

وشامل أفريقيا، تعمل التكتالت الخليجية، املدعومة برؤوس 

أموال صناديق الرثوة السيادية، عىل توسيع نطاق حضورها 

بشكل متزايد من خالل االستثامر األجنبي املبارش الخارجي 

والتجزئة  البناء  مثل  قطاعات  يف  املجاورة  الخليج  دول  يف 

والزراعة واالتصاالت.

بالرغم من أن صناديق الرثوة السيادية تبحث عادًة عن 

املصاحبة  الصدمات  لكن  وتنفذها،  الخارج  يف  استثامرات 

أجربت  الطاقة،  سوق  يف  والتقلبات  »كوفيد19-«،  لوباء 

بعض الدول األعضاء يف املجلس الخليجي عىل إعادة التفكري 

وإعادة توجيه تفويض هذه الصناديق.

استمرار  ــع  وم

النفط  أسعار 

لعب  يف 

ــدور  ــ ال
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األكرب يف امليزانيات الحكومية، من املرجح أن يتفاقم العجز 

املايل بني دول املجلس يف غياب اإلصالح املايل أو مصادر أكرث 

استقرارا وتنوعا لإليرادات العامة.

وبالتايل، فإن املسؤوليات املنوطة بصناديق الرثوة السيادية 

تتامىش بشكل متزايد مع أولويات السياسة املحلية، ال سيام 

مع تطوير القطاع الخاص، وقدرته عىل استيعاب العاملة من 

املناصب املتضخمة واملكلفة يف الخدمة املدنية التي يشغلها 

ويطمح إليها معظم مواطني دول املجلس.

وال يزال التفاوت يف األجور بني القطاعني العام والخاص 

واسعا وال ميكن تحمله.

ويف معالجة هذه املشكلة، لجأ صانعو السياسة إىل قواعد 

لعب جديدة خالل فرتات الركود يف أسواق النفط، من خالل 

تحفيز نشاط القطاع الخاص عرب مشاريع البنية التحتية التي 

ترعاها الدولة.

وتلعب كل من البنية التحتية املتعلقة بالتجارة، و«املدن 

الذكية«، ومناطق الجذب السياحي، أدوارا متكررة يف الحيلة 

خطط  تشمل  التي  الخليج،  يف  القرار  صناع  وضعها  التي 

التنمية التي متتد لعقد أو عقود.

وبالنظر إىل الخطط املختلفة يف املجلس: رؤية السعودية 

ورؤية   ،2030 البحرين  ورؤية   ،2030 قطر  ورؤية   ،2030

الصناعية 2030 يف ديب، ورؤية  االسرتاتيجية  أبوظبي 2030، 

أنها  نجد  عامن،  سلطنة  يف   2040 ورؤية   ،2035 الكويت 

التجديد  إىل  والحاجة  امللحة  الرضورة  إىل  تلميحات  كلها 

االقتصادي، لكن األهداف يف كل خطة تظل غامضة، حيث 

يرفض النقاد مثل هذه املبادرات باعتبارها مشاريع طموحة 

غري واقعية عىل نطاق واسع.

املهاجرين،  ترحيل  مثل  األخرى،  السياسة  تشري مؤرشات 

واإلصالحات املخطط لها لنظام الكفالة سيئ السمعة، الذي 

املهارة  منخفضة  الرخيصة  العاملة  استرياد  من  لعقود  مكن 

البناء  مثل  قطاعات  يف  العاملة  القوى  متطلبات  لتلبية 

والتجزئة، إىل أن معظم دول املجلس تخطط الرتفاع كبري يف 

سالسل القيمة العاملية.

بها  االستشهاد  يتم  التي  القطاعات  أكرث  بعض  وتشمل 

السياحة  الخليجي؛  التعاون  مجلس  دول  »رؤى«  وثائق  يف 

املعلومات  وتكنولوجيا  والرتفيه  واإلعالم  الصحية  والرعاية 

والنقل.

دول  عىل  يتعني  يــزال  ال  الطموحات،  هذه  ولتحقيق 

ذات  كانت  وإن  األجنبية،  العاملة  عىل  االعتامد  املجلس 

الالزمة، جنبا إىل جنب مع  الفنية  الخربة  مهارات عالية مع 

رفع مهارات مواطنيها.

وال تزال املنطقة مصدرا مهام للطالب الدوليني ملؤسسات 

املتحدة وأوروبا، لكن مؤسساتها  الواليات  العايل يف  التعليم 

أن  وميكن  التمويل،  يف  تدفقا  شهدت  الخاصة  التعليمية 

الرثوة  صناديق  خالل  من  املحيل  املايل  الضخ  من  تستفيد 

السيادية.

وتعد أمور مثل التغلب عىل التحيزات الثقافية ضد أنواع 

معينة من العمل، وتعزيز مشاركة املرأة يف العمل، واملحاوالت 

الرشكات  وظائف  يف  املواطنة  من  حصص  لفرض  الفاشلة 

الخاصة، عوامل كامنة يف رصاع املنطقة لالحتفاظ بتوازن بني 

املحافظة االجتامعية التقليدية وأجندتها االقتصادية الحديثة.

لوباء  البرشية  التكاليف  احتواء  يف  نجحت  أن  وبعد 

نفسها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تجد  »كوفيد19-«، 

يف منعطف حرج سيحدد مدى قابلية استقرار مستقبلها يف 

عرص ما بعد النفط.

وال يزال تأجيل الرضائب عىل الرشكات وانخفاض صادرات 

النفط يضغطان عىل املالية العامة املنهكة بالفعل.

وبالرغم من الخالف السيايس، لكن تدابري التقشف التي 

استدامة  أكرث  مستقبل  إىل  تشري  الوباء  أثناء  اتخاذها  تم 

القتصادات دول املجلس.

النفط إىل  القامئة عىل  املالية  الفوائض  ومع توقع تقلص 

جهدا  يتطلب  النفط سوف  عىل  االعتامد  تجنب  فإن  األبد، 

يف  الخليجية  الراحة  منطقة  من  للخروج  محاولة  يف  كبريا 

املجاالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية.
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أن  املحتمل  فمن   ،  2020 عام  يف  كانت حظوظك  مهام 

عام  التجارية  األعامل  إلدارة  مختلف  منظور  لديك  يكون 

جميع  بني  من  املــايض.  العام  من  الوقت  هذا  يف  فعلت 

الدروس هو  أكرب  ، يجب أن يكون أحد  املستفادة  الدروس 

وبناء مستقبل   ، األزمة  من  للخروج  النقدي  التدفق  أهمية 

مستقر ، واالستعداد ملواجهة التحدي غري املتوقع التايل. مع 

، إليك خمسة أسئلة ملساعدة عملك  وضع ذلك يف االعتبار 

عىل البقاء رابحاً يف العام الجديد:

من  فعالية  أكرث  وهيكل  ترخيص  لدينا  هل   .1

حيث التكلفة؟ 

هو  رشكتك  هيكل   

ومع   ، عملك  جوهر 

تطور السوق ، ميكن أن 

تتغري متطلباتك.ال سيام 

األخري  اإلعــالن  ضوء  يف 

 ، األجنبية  امللكية  عن 

الرتاجع  املنطقي  فمن 

تحقق  بك.  الخاص  اإلعداد  تقييم  وإعادة  الوراء  إىل  خطوة 

مام إذا كانت هناك خيارات أكرث فعالية من حيث التكلفة 

إلعادة  الكايف  الوقت  وخذ   ، املتاحة  الرعاية  أو  للرتخيص 

https://bit.ly/2Xe6JKX

المصدر

الرابط

أســـئلة يجـــب مراعاتهـــا لتوفير 
أمـــوال عملـــك فـــي عـــام 2021

الكاتب: سكوت كيرنز 
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التفاوض عىل أي اتفاقيات رشاكة قد تكون قدمية. قد يعني 

ذلك االنتقال إىل منطقة حرة مختلفة ، أو تغيري نوع الهيكل 

لتعظيم نطاق  الرئييس  الرب  اختيار ترخيص  أو   ، الخاص بك 

قدر  مبسطًا  تكون  أن  أيًضا  يجب  العمل.  فرص  من  أوسع 

اإلمكان. بالنسبة ملجموعة الرشكات ، قد تكون هناك مزايا 

للجمع بني الرتاخيص التجارية ، أو توحيد األقسام ، أو تصفية 

أصول معينة لتقليل املخاطر وتحسني الربحية.

2. كيف ميكننا تعزيز عالقات املوردين لدينا؟

 ستمنحك عالقات املوردين القوية ميزة يف سوق تنافسية. 

املوردون  سيكون   ، جيدة  اتصاالت  عىل  الحفاظ  خالل  من 

أكرث مياًل لتلبية الطلبات العاجلة ومنح رشوط مواتية. هذه 

مزايا ملموسة ميكنك نقلها إىل عمالئك للحفاظ عىل والئهم. 

مفتاح العالقات مع املوردين هو الدفع لهم يف الوقت املحدد 

)مام يسهل عليهم إدارة أعاملهم( ، والتواصل بانتظام لفهم 

التخطيط  عىل  املوردين  ساعد  البعض.  بعضهم  احتياجات 

املسبق وتأمني أسعار أفضل من خالل االنفتاح عىل أحجامك 

بشكل  وتتوقع  املحدد  الوقت  يف  تدفع  كنت  إذا  املتوقعة. 

، فهذا يضعك يف وضع أفضل للتفاوض بشأن أشياء  صحيح 

مثل رشوط الدفع األطول ، وخطط األقساط ، والخصومات ، 

والحسومات ، والعمولة.

3. هل ميكننا أمتتة أي مجاالت من العمل؟ 

عن  نفسك  ومتييز  بذكاء  للعمل  مهمة  أداة  هي  األمتتة 

املنافسة. إن توفري الذكاء االصطناعي )AI( يتم تنفيذه بشكل 

فعال ، سيحرر املوارد للعمل عىل املزيد من األنشطة ذات 

القيمة املضافة ، ويقود التوحيد ، ويؤدي يف النهاية إىل قوة 

عاملة أكرث تحفيزًا وتشاركًا. ابدأ بإجراء مراجعة كاملة ، قساًم 

قساًم ، ثم سجل جميع عملياتك الروتينية. مبجرد توثيق كل 

 - تنفيذها  يتم  متكررة  مهام  أي  فهم طبيعة  ، ميكنك  يشء 

هذه هي املهام التي يجب أن تتطلع إىل أمتتتها ) استبدال 

اإلنسان بالروبوتات(. عندما تكون واضًحا يف العمليات التي 

مع  املتطلبات  وناقش  الخيارات  عن  ابحث   ، أمتتتها  يجب 

حسابك  ربط  األفكار  تتضمن  املحتملني.  الخدمات  مقدمي 

املرصيف بنظام املحاسبة الخاص بك السترياد املعامالت تلقائيًا 

قياسية  قوالب  وإعداد  تلقايئ  إلكرتوين  بريد  واستخدام   ،

عرب  تعاون  أداة  استخدام  إىل  باإلضافة   ، الروتينية  للرسائل 

األخرية  الخطوة  تتمثل  واملشاريع.  املهام  إلدارة  اإلنرتنت 

مدعومني   ، شامل  زمني  وجدول  مرشوع  خطة  تطوير  يف 

مبؤرشات أداء رئيسية واضحة. هذا مرشوع مستمر يجب أن 

يرشف عليه شخص يظل مسؤوالً عن فعاليته.
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4. هل أنا ملتزم بأحدث اللوائح؟

العام  خالل  االمتثال  لوائح  يف  كبرية  زيادة  هناك  كانت 

اإلمارات  املزيد مع استمرار  يتقدم  املتوقع أن  املايض. ومن 

من  األورويب  االتحاد  معايري  العتامد  استعدادها  إظهار  يف 

سيتم  األورويب.  لالتحاد  السوداء  القامئة  خارج  البقاء  أجل 

اتخاذ مزيد من التدابري للحد من مخاطر السوق ، وحامية 

 ،  )CRS( املشرتك  اإلبــالغ  مبعيار  وااللتزام   ، املستثمرين 

الدوليني.  الرشكاء  بني  بشفافية  املعلومات  تدفق  يتيح  مام 

حتى اآلن ، كان التغيريان األساسيان هام نرش تقارير املواد 

 .)UBO( وتسجيل امللكية املفيدة النهايئ )ESR( االقتصادية

مع الغرامات التي تبدأ من 50،000 درهم إمارايت ، فإن عدم 

االمتثال خطأ مكلف. لضامن حامية رشكتك ، من الرضوري 

أن تكون استباقيًا مع سياسات االمتثال الخاصة بك ، وإجراء 

تحديث  عند  ثغرات  أي  لتحديد  للمخاطر  منتظم  تحليل 

التنظيمية  بالسلطة  فقط  ليس  االلتزام  املهم  من  األشياء. 

املتحدة.  العربية  اإلمــارات  دولة  بقانون  النهاية  يف  ولكن 

اعتامًدا عىل نوع االنتهاك ، قد تؤدي رشكتك إىل دفع غرامات 

أو حتى إلغاء ترخيص التشغيل الخاص بها.

5. أين ميكنني االستعانة مبصادر خارجية؟  

أهمية  أكرث  املتعمقة  واملعرفة  الفائقة  املواهب  تعد 

لجذب العمالء أكرث من أي وقت مىض. ومع ذلك ، ال تحتاج 

جميع خرباتك إىل االحتفاظ بها يف املنزل. قم بتقييم ما إذا 

طرفية  وظائف  ألية  خارجية  مبصادر  االستعانة  ميكن  كان 

ملزود خارجي دون التأثري عىل عملك األسايس . من املحتمل 

أن يكون هذا أرخص ، باإلضافة إىل مساعدتك يف االستفادة 

مثل  كفاءة. مجاالت  أكرث  بشكل  كامل  بدوام  من موظفيك 

واملوارد   ،  PRO وخدمات   ، املرتبات  وكشوف   ، املحاسبة 

البرشية / القانونية ، والتسويق ، وتكنولوجيا املعلومات كلها 

ميزانيتك  عىل  قريبًا  التأثريات  ستظهر  ؛  للبدء  جيدة  أماكن 

أن  ميكن  للخطر.  العمل  جودة  تعريض  دون  العمومية 

تؤدي العالقات مع مقدمي الخدمة املحرتمني أيًضا إىل فرص 

، وتفتح  للعمالء  قيمة إضافية  توفر  التي  التعاونية  الرشاكة 

مصادر دخل جديدة.

ال تتجاهل أهمية 
التدفق النقدي للنجاة 

من األزمة وبناء 
مستقبل مستقر 

واالستعداد لمواجهة 
التحدي التالي غير 

المتوقع

العدد الثاين عر يناير 2021 59

استشارات إدارية



رواد  بني  االهتامم  من  باملزيد  الفكرية  القيادة  تحظى 

تسويقهم  يف  املزيد  لجذب  يسعون  الذين  وهؤالء  األعامل 

بالنسبة  األمر  كذلك  التجارية،  بعالمتهم  التعريف  لزيادة 

لتسويق املحتوى الذي يُروج له نظرًا لقدرته عىل خلق قادة 

تسويق مؤهلني.

ومع ذلك، ال يعرف الكثريون الفرق بينهام، إنه أمر مؤسف 

من  عليها،  التأكيد  وتستحق  واضحة  بينهام  االختالفات  ألن 

»إيدملان«  رشكة  بحث  هو  املجال  هذا  يف  األبحاث  أفضل 

للتسويق ودراسة »لينكدان«.

تسويق املحتوى من أعىل ألسفل أما قيادة الفكر فند لند

يعد  ــة  ــداي ــب ال يف 

تسويق املحتوى طريقة 

تواصل من أعىل ألسفل 

النظر  بغض  منوذجية 

الطرف  محاولة  عــن 

املسوق البيع من رشكة 

رشكة  مــن  أو  لــرشكــة 

ملستهلك، فكر يف آخر مرة قرأت فيها تدوينة لرشكة تهدف 

تحدثت  هل  نفسك:  واسأل  كمستهلك  لك  شيئًا  تبيع  ألن 

الرشكة معك أو إليك؟

اختالفـــات جوهريـــة بيـــن قيادة 
الفكـــر وتســـويق المحتـــوى

الكاتب: دانيل روزهيل 

4
https://bit.ly/3ngCHAB

المصدر

الرابط
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بدء  إىل  املحتوى  تسويق  يهدف  ال  الحاالت  أغلب  يف 

محادثة مع العمالء املستهدفني، بداًل من ذلك يهدف تسويق 

املحتوى بشكل أسايس إىل بدء عالقة مع القارئ الذي تكتب 

له الرشكة املحتوى التسويقي آملة أن تستغل كلامته يف هيئة 

مؤطر  املحتوى  تسويق  يف  التواصل  لكن  مبيعات،  نشاط 

بطريقة هرمية.

يحتاج تسويق املحتوى وقيادة الفكر إىل طُعم الصطياد 

لكنهام  البيع،  هو  منهام  لكل  النهايئ  الهدف  الــقــارئ، 

يستخدمان طُعاًم مختلًفا لجذب انتباه القارئ

نًدا  تسويقيًا  نشاطًا  الفكر  قيادة  تعد  أخرى،  ناحية  من 

لند، يف الحقيقة وجد البحثان أن فشل املؤلفني يف فهم ذلك 

برؤى  لإلقناع  مفرط  بشكل  ترويجية  لنغمة  واستخدامهم   -

ضعيفة - أحد األسباب الرئيسية التي تثري سخط القراء.

عند الكتابة بشكل مناسب تهدف قيادة الفكر إىل تعزيز 

القيمة  استخدام  ليس  فالهدف  بالقارئ،  املبارش  االتصال 

التفكري  جودة  استغالل  لكن  للبيع  فوري  بشكل  املقدمة 

للبدء يف عالقة عمل، يبدأ الطرف املؤلف حواًرا ميكن للطرف 

القارئ أو الصناعة بأكملها املساهمة فيه بحرية.

سلعة تسويق املحتوى »القيمة«، أم سلعة قيادة 

الفكر »جودة التفكري«

يتعلق تسويق املحتوى بتوفري القيمة للقارئ، لذا يجب 

وجذابًا  باملعلومات  غنيًا  الجيد  التسويق  محتوى  يكون  أن 

ومفيًدا، لكن هدفه النهايئ أن يضع الطرف املؤلف يف موقع 

القارئ إىل  بائع لالختيار منه عندما يحتاج  أنه  يوضح متاًما 

بضاعة أو خدمة.

زفاف  حفالت  تصوير  خدمة  يقدم  ديفيد  إن  قلنا  إذا 

ويشارك محتوى جذاب عن كيفية التقاط أفضل صور حفالت 

الزفاف، بينام ستتزوج سارة خالل 6 أشهر وقد وجدت مدونة 

ديفيد يف أثناء بحثها بالكلامت الرئيسية.

ديفيد  الزفاف، سيكون  اختيار مصور  يحني وقت  عندما 

عىل قامئة تفكريها، يف الحقيقة بعد قراءة رؤيته املذهلة عن 

السابق  املتوتر  الوقت  هذا  أثناء  يف  الزفاف  تصوير حفالت 

العمل،  بهذا  لديفيد  بأنها مدينة  للزفاف، فرمبا تشعر سارة 

تجعل  التي  األساسية  الصورة  هي  التكافلية  العالقة  هذه 

تسويق املحتوى عالمة.

الفكر فتعمل عىل مستوى مختلف من خطة  قيادة  أما 

أن  األفضل  قائد فكر ملهم فمن  فإذا كان ديفيد  التسويق، 

يكون مستعًدا لتقديم يشء رائد ومختلف عن تصوير حفالت 

يقيمون  القرار  صناع  من   28% أن  البحث  وجد  الزفاف، 

محتوى قيادة الفكر مبتوسط أو ضعيف جًدا، هذه القيادة 

الضعيفة قد يكون لها تأثري ضار عىل تصور العالمة التجارية، 

ورمبا تنظر إىل توصيات التجنب عىل أنها ضوضاء بيضاء.

تصوير  سيتم  سنوات   5 خالل  بأنه  ديفيد  سيتنبأ  رمبا 

حفالت الزفاف باستخدام طائرات دون طيار وبالتايل فسوف 

تختفي صناعة تصوير حفالت الزفاف التقليدية، سوف يدعم 

ديفيد حديثه باإلحصاءات أيًضا.

كان  إذا  منطقيًا  الكالم  سيكون  اإلسرتاتيجية  الناحية  من 

ديفيد يستخدم طائرة دون طيار يف خدمات تصويره، لكنه 

باستئجاره  سارة  إقناع  محاولة  يف  هدفه  عن  هنا  سينحرف 

لتصوير حفل زفافها.

رمبا يأمل ديفيد يف إثارة االهتامم املحيل ووسائل اإلعالم 

بتنبؤه املدهش، ورمبا يأمل يف أن يقرأ مصنع طائرات دون 

طيار فكرته ويتواصل معه بشأن رشاكة، إذا كان تنبؤ ديفيد 

له صداه فرمبا يتحول من مجرد شخص مشهور بالفكرة إىل 

قائد فكر يف التصوير بشكل عام.

رمبا يعني ذلك أن يتم حجزه لبضع آالف جلسات تصوير 

تصوير  مستشار  مثل  ربًحا  أكرث  لعمل  االنتقال  أو  قادمة 

حفالت زفاف، إن الجودة التي سيستغلها للقيام بذلك ترجع 

إىل أصالة فكرته وحقيقة أن ما قاله يساهم يف نقاشات مهمة 

ذلك  يف  مبا  البرش  من  اآلالف  مئات  معيشة  عىل  تؤثر  قد 

أشخاص مل يستهدف البيع لهم مطلًقا.

مخروط  مع  أعىل  بشكل  تتناسب  الفكر  قيادة 

الرشاء

تبيع  التي  الكربى  املؤسسات  بني  الفكر  قيادة  تنترش 
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منتجات عالية القيمة يف عملية بيع طويلة ومعقدة، فنحو 

يف  يعملون  كانوا  البحث  يف  االستطالع  شملهم  ممن   50%

مؤسسات تضم أكرث من 200 موظف.

هو  السياق  هذا  يف  الفكر  قيادة  لنرش  الرئييس  الهدف 

شملهم  الذي  من   89% القارئ،  لدى  أويل  انطباع  إضفاء 

تصوراتهم  من  رفعت  املؤثرة  الفكر  قيادة  إن  قالوا  البحث 

احرتامهم  زيادة  إىل  ذلك  أدى  وقد  املؤلف،  الطرف  تجاه 

للمؤلف وتعزيز ثقتهم يف املؤسسة وزيادة إداركهم لقدراتها.

من  التسويق  يف  أكرب  بشكل  املحتوى  تسويق  يُستخدم 

رشكة ملستهلك، فدعوات العمل واملحتوى بشكل عام تَوَجه 

أما يف  القصرية،  املبيعات  عمليات  ناحية  أكرث  مبارش  بشكل 

إقناع عضو لجنة رشاء رمبا  الرتكيز عىل  الفكر فيكون  قيادة 

تستحق عقد اجتامع معها كبائع متحمل يف معرض تجاري 

صناعي قادم.

ومع ذلك ففي تسويق املحتوى يكون الرتكيز عادة عىل 

الطرق  هذه  ممكن،  وقت  أقرب  يف  للمستهلك  منتج  بيع 

املختلفة تتطلب اختالفًا يف اللغة والفروق الدقيقة.

الفكر  قيادة  أما  املوقع،  داخل  يكون  املحتوى  تسويق 

فتكون خارج املوقع

القضايا  يف  أصلية  رؤى  خلق  عىل  الفكر  قيادة  تركز 

العمل  فرص  إلدارك  التفكري  مستوى  من  واالستفادة  املهمة 

يف مخروط الرشاء، يقترص جانبها الرتويجي عادة عىل الخط 

الثانوي للطرف املؤلف، وبالتايل فقيادة الفكر طريقة مثالية 

مامرسو  ويضعها  يؤلفها  ما  وعادة  املوقع  خارج  لالستثامر 

العالقات العامة.

عىل النقيض من ذلك، يُنرش تسويق املحتوى عىل مصادر 

أسلوب  يستبعد  ما  نادًرا  املدونات،  مثل  املوقع  داخل  تُدار 

اإلرشاد الداخيل الرتويج الذايت الذي يكون غري مقبول ملعظم 

قيادة الفكر، لذا ينتج عن هذه القيود املختلفة طرق مختلفة 

للكتابة.

تكتيكان مختلفان

إن قيادة الفكر - التي سبقت تسويق املحتوى - ليست 

املحتوى.  لتسويق  مرادفًا  ليس  أنها  كام  فارغة.  رنانة  كلمة 

يف  االختالف  إىل  املحتوى  وتسويق  الفكرية  القيادة  متيل 

الخرب  الداخلية.  واآلليات  واألهــداف  املستهدف  الجمهور 

السار للمؤلفني هو أن كالهام فعال ، وميكن استغالل االثنني 

عىل  القامئة  اإلدارة  يف  املنخرطة  للرشكات  بالنسبة  مًعا. 

الحسابات ، وميكن استخدام مزيج من كال األصلني لتحقيق 

تأثري جيد بشكل خاص.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


