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جملـــة دوريـــة نصـــف شـــهرية مرتمجـــة 
مراكـــز  عـــن  يصـــدر  بـــا  تعتنـــي 
األبحـــاث العامليـــة يف جمـــال الفكـــر 
اإلســـرتاتيجي واالستشـــارات بكافـــة 
أنواعهـــا. وبـــا يصـــدر عـــن املجـــات 
والصحـــف العامليـــة حـــول قضايـــا 
ــارئ  ــا للقـ ــط، نقدمهـ ــرق األوسـ الـ
ـــع  ـــة م ـــة ودقيق ـــة رصين ـــال ترمج ـــن خ م
ـــاع  ـــن أراد االط ـــدر مل ـــط املص ـــر راب ذك
ــل. ــدره األصـ ــن مصـ ــال مـ ــى املقـ عـ

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

ـــا. ـــر أصحاهب ـــة نظ ـــن وجه ع



الملخص التنفيذي
 شؤون خليجية

 الِسجال حول الدور العسكري األمريكي في الخليج
مناورة دول الخليج في أفغانستان بعد سيطرة طالبان

 شؤون دولية
كيــف مزقت أحداث 11 سبتمبر و»الحرب على اإلرهاب« العالم 

 العربي؟
االنقسام المغربي-الجزائري يهــــدد التواصـــل الخليجــي والترابط 

اإلقليمي
تحليل سياسي

 عام على اتفاقيات أبراهام.. لماذا لم تثمر حتى اآلن؟
هل يستفيد القرن األفريقي من االنفراجة بين تركيا ومصر ودول 

 الخليـج؟
 »فورين أفيرز«: الوعد الكاذب التفاقيات التطبيع

 شؤون اقتصادية
كيف حولت قطر ثروة الغاز إلى دبلوماسية فعالة؟

 وعي استراتيجي
ثقافة التفكير االستراتيجي.. الرؤى والمبادئ

استشارات إدارية
 4 إستراتيجيات لمـساعدتك على تنمية إيرادات عملك

كيف تستخدم الذكاء العاطفي لنجاح العمل؟
 عرض كتاب

قراءة في كتاب.. »كيف تفشل في كل شيء تقريًبا وتستمر 
 في تحقيــق النجاح الكبيـر«
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ــتراتيجيات إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة  ــال اسـ ــارات فـــي مجـ ــز متخصـــص يقـــدم االستشـ مركـ
ــة  ــال التنميـ ــور فـــي مجـ ــة للجمهـ ــات الالزمـ ــدم الخدمـ ــا يقـ ــة ، كمـ ــرة العربيـ ــج والجزيـ ــة الخليـ ــاق منطقـ ــي نطـ فـ
ــا للبرامـــج  ــز الخدمـــات االحترافيـــة وفقـ والتطويـــر السياســـي والفكـــري واإلداري واالســـتراتيجي ويقـــدم المركـ

ــراء متخصصـــون. ــا خبـ ــاريع التـــي يعدهـ والمشـ

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

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

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

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

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

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

6. يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



يف هذا العدد من مجلة األفق االسرتاتيجي نسلط الضوء 

اهتامًما  نالت  التي  والقضايا  املوضوعات  من  جملة  عىل 

السيايس  ، والتي شكلت املرسح  العاملية  الصحف  واسًعا يف 

والتحوالت الجديدة يف منطقة الرشق األوسط ، ويف مقدمتها 

التغريات االسرتاتيجية يف أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان 

عىل الحكم يف أفغانستان، كام واكب صدور هذا العدد مرور 

عام عىل اتفاقيات أبراهام بني عدد من دول الخليج والكيان 

الصهيوين املحتل والتي كان آخرها مملكة البحرين ، ويف هذا 

التي  واملوضوعات  امللفات  ألبرز  نعرض  التنفيذي  امللخص 

تناولها هذا العدد ومنها:

»فــوريــن أفـــيـــرز«: الــوعــد الــكــاذب 
التفاقيات التطبيع

لجريمي  مقااًل  األمريكية  أفريز«  »فورين  مجلة  نرشت 

الرشق  دراسات  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ  بريسامن، 

أبراهام  اتفاقات  فيه  تناول  كونكتيكت،  بجامعة  األوسط 

أن  الكاتب  ويرى  إبرامها.  عىل  واحد  عام  مرور  مبناسبة 

القضية  يخص  فيام  شيئًا  الواقع  من  تغري  مل  االتفاقات 

بحل  التطبيع  مقايضة  عن  تخلوا  العرب  ألن  الفلسطينية، 

أن  ميكن  ال  الفلسطينية  القضية  أن  يوضح  ولكنه  القضية، 

تتالىش بل ستظل قضية متفجرة وحية. للمزيد من التفاصيل 

طالع املقال ص42.

الملخص التنفيذي للعدد 
العشرون سبتمبر 2021
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من  األفريقي  القرن  يستفيد  هل 
ودول  ومــصــر  تركيا  بين  االنــفــراجــة 

الخليج؟
أعلن الرئيس الرتيك »رجب طيب أردوغان« الشهر املايض 

عن تربع بقيمة 30 مليون دوالر للصومال. وقد أثارت هذه 

الخطوة انتقادات املعارضة التي رأت أن الحكومة ينبغي أن 

تستخدم هذه األموال يف طائرات مكافحة الحرائق ملحاربة 

الحرائق املستعرة يف الداخل.

لكن اهتامم »أردوغان« بالصومال ليس بادرة عابرة. وعىل 

مدى العقد املايض، بلغ إجاميل مساعدات أنقرة ملقديشو أكرث 

من مليار دوالر حيث تنافس »أردوغان« وحلفاؤه القطريون 

ضد املرصيني والخليجيني عىل النفوذ يف القرن األفريقي.

تركيا  بني  االنفراجة  من  األفريقي  القرن  يستفيد  فهل 

ومرص ودول الخليج ملعرفة اإلجابة عىل هذا التساؤل طالع 

املزيد ص39.

العسكري  الـــدور  حــول  الــِســجــال 
األمريكي في الخليج

ووسائل  السياسة  ومحللون  السياسيني  الزعامء  ينخرط 

مستقبل  بشأن  الحيوية  شديد  نقاش  يف  والجمهور  اإلعالم 

األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  القوات  تواجد 

واملتمركزة يف دول الخليج العربية. 

وقد ساهم معهد دول الخليج العربية يف واشنطن، ضمن 

يف  الخليج،  يف  األمرييك  العسكري  الوجود  تطوير  سلسلة 

تأطري نقاش أكرب، الستكشاف خيارات إعادة هيكلة أهداف 

سياسة الواليات املتحدة والوجود العسكري يف املنطقة. من 

والخرباء  الباحثني  مع  والنقاشات  املكتوبة  التحليالت  خالل 

واملهنيني، للمزيد حول هذه الخيارات طالع النقاش ص9.

مناورة دول الخليج في أفغانستان 
بعد سيطرة طالبان

أفغانستان بشكل مفاجئ لصالح  متت تسوية الرصاع يف 

»طالبان«، يف أغسطس/آب،  حيث سيطرت الجامعة املتمردة 

عىل جميع أنحاء البالد تقريبًا يف هجوم عسكري. وقد فشل 
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»طالبان«  مع  التعامل  يف  غني«  »أرشف  األفغاين  الرئيس 

مام  وإلحاحه،  الوضع  بخطورة  الشعور  يف  وفشل  سياسيًا 

أدى يف النهاية إىل فراره من البالد مع مجموعة مقربة من 

املستشارين.

الدولة  مؤسسات  من  لكثري  رسيع  زوال  إىل  ذلك  وأدى 

األفغانية -وعىل األقل مؤقتًا- مهام كانت القدرات املؤسسية 

التي تم تطويرها عىل مدار العرشين عاًما املاضية، مام ترك 

السياسية  الساحة  عىل  كاملة  شبه  سيطرة  مع  »طالبان« 

األفغانية. 

يف  بحذر  أفغانستان  داخل  التغيريات  هذه  استقبال  تم 

الرشق األوسط الكبري، لكن ردود أفعال الفاعلني السياسيني 

بخطوط  أيًضا  تتأثر  »طالبان«  ظهور  عودة  تجاه  املختلفني 

الصدع السياسية التي تهيمن عىل سياسات الرشق األوسط. 

للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص17.

إلى  الغاز  ثــروة  قطر  حولت  كيف 
دبلوماسية فعالة ؟

كينج،  لويلني  الطاقة،  مجال  يف  املخرضم  الصحايف  كتب 

مقااًل نرشته مجلة »فوربس« األمريكية، قال فيه إن العديد 

أكرب  اسرتاتيجية  أدواًرا  تلعب  السكان  قليلة  البلدان  من 

»مساعيها  البلدان  هذه  تعرض  حيث  االسمي.  وضعها  من 

بني  املحاور  دور  وتلعب  الدولية  النزاعات  لحل  الحميدة« 

الدول املتنازعة أو التي يف حالة حرب.

أقامت  التي  األوروبية  الــدول  هي  البلدان  هذه  أبرز 

الخلفية.  القنوات  عرب  اتصاالت  وتقدم  سالم،  محادثات 

وأيرلندا،  األورويب،  الشامل  بلدان  مجموعة  الدول  تلك  من 

بحسب   – مؤخرًا  قطر  إليهم  وانضمت  سويرسا.  وأهمهم، 

لويلني كينج -.

ملعرفة كيف حولت قطر ثروة الغاز إىل دبلوماسية فعالة 

طالع املقال ص48.
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ووسائل  السياسة  ومحللون  السياسيني  الزعامء  ينخرط 

مستقبل  بشأن  الحيوية  شديد  نقاش  يف  والجمهور  اإلعالم 

األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  القوات  تواجد 

دول  معهد  يعتزم  العربية.  الخليج  دول  يف  واملتمركزة 

الوجود  تطوير  سلسلة  ضمن  واشنطن،  يف  العربية  الخليج 

نقاش  تأطري  يف  املساعدة  الخليج،  يف  األمرييك  العسكري 

خيارات  واستكشاف  أكرب، 

إعادة هيكلة أهداف سياسة 

والوجود  املتحدة  الواليات 

من  املنطقة.  يف  العسكري 

املكتوبة  التحليالت  خالل 

الباحثني  مع  والنقاشات 

الِسجال حول الدور العسكري 
األمريكي في الخليج

كتب: حسين إبيش 

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3gkEF2m
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والخرباء واملهنيني، سوف تستكشف السلسلة أطرًا مفاهيمية 

جديدة، وتبحث عن أفكار بناءة ملقاربة عملية، أكرث واقعية 

وفاعلية، إلعادة تشكيل وجود القوات األمريكية يف املنطقة.

هذا  إىل  واشنطن  يف  العربية  الخليج  دول  معهد  ينضم 

النقاش املتعدد األوجه لهدف واضح يتمثل يف تعزيز األمن 

الواليات  من  كل  مصالح  وخدمة  املتحدة  للواليات  القومي 

الدبلومايس  التواجد  إن  اإلقليميني.  ورشكائها  املتحدة 

املتحدة  للواليات  املستمر  القوي  والعسكري  واالقتصادي 

يف الخليج والرشق األوسط، باإلضافة إىل الرتكيز مجدًدا عىل 

عالقات الواليات املتحدة مع رشكائها الرئيسيني، يعدان أمرين 

أساسيني لتعزيز االستقرار يف املنطقة وتأمني املصالح الوطنية 

للواليات املتحدة.

بأن االستجابة  التي تفيد  الفرضية  لقد آن األوان لتجاوز 

الواليات املتحدة  الوحيدة، من جانب  الفعالة،  أو  الحقيقية 

ألي تحٍد كبري هو استخدام القوة العسكرية. لقد حان الوقت 

إليجاد طرق لتحقيق اإلرادة السياسية والدبلوماسية بشكل 

ومدعومة  املتحدة،  الواليات  حلفاء  مع  بالتنسيق  فعال، 

يف  الحايل  الوضع  إن  قوية.  عسكرية  وخيارات  بقدرات 

مستقبل  رسم  محاولة  من  جدوى  ال  أنه  يثبت  أفغانستان 

عسكري  انتشار  ذلك  صاحب  لو  حتى  األخرى،  املجتمعات 

طويل األمد، كام أنه ال جدوى من التوهم بأن غياب القوات 

من  أصبح  لقد  االزدهــار.  أو  االستقرار  سيجلب  األمريكية 

أن  يجب  التي  الدروس  من  ينبع  الوسط  الحل  أن  الواضح 

نتعلمها حًقا يف نهاية املطاف.

أدعوكم لالنضامم، يف األشهر املقبلة، إىل معهد دول الخليج 

العربية يف واشنطن وآخرين يف هذا الحوار املهم، بدًءا من 

هذا التحليل من قبل حسني إبيش، وهو كبري باحثني مقيم يف 

معهد دول الخليج العربية يف واشنطن.

-السفري دوجالس سيليامن

رئيس معهد دول الخليج العربية يف واشنطن

وفائدة  مجال  حول  انتظاره،  طال  ِسجال،  اآلن  يجري 

الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  القوات  وجود  عىل  اإلبقاء 

هذا  تضخيم  يجري  الخليج.  منطقة  يف  سيام  ال  األوســط، 

السجال باالستشهاد باالنسحاب األمرييك، املثري للجدل، من 

األطراف  جميع  تعتربه  الذي  االنسحاب  هذا  أفغانستان، 

الحالية. يف جانب من جوانب هذا  مسوًغا لوجهات نظرها 

السجال، يدفع البعض نحو استمرار أو توسيع التواجد الحايل. 

العسكرية  املنشآت  جميع  بإزالة  اآلخر  الطرف  ويطالب 

األمريكية الثابتة يف املنطقة، بشكل كامل أو شبه كامل. 

يجادل كال الطرفني بحامس وصخب، ومع ذلك فقد بدأ 

حان  لقد  املوقفني.  هذين  بني  وقوي  جديد  إجامع  يظهر 

توزيع  إعادة  يف  النظر  تعيد  أن  املتحدة  للواليات  الوقت 

وجودها لجعله أكرث فاعلية، وإذا اقتضت الرضورة، أقل عدًدا 

وأصغر حجاًم وأكرث مرونة، مع االعرتاف يف الوقت نفسه بأن 

الخليج  منطقة  يف  األجل  الطويل  األمريكية  القوات  انتشار 

يظل أمرًا أساسيًا ملصالح الواليات املتحدة، ومصالح رشكائها 

اإلقليميني والعامليني، ويف مصلحة االستقرار واألمن اإلقليمي.

العديد من  لدى  املتزايد  الشعور  السجال من  ينتج هذا 

األمريكيني بالتعب من الحرب والرغبة يف الرتكيز عىل املشاريع 

الجمهوري،  لليمني  بالنسبة  املتحدة.  الواليات  يف  املحلية 

فأجندتهم هي “أمريكا أوالً”، يف حني أن الدميقراطيني يؤمنون 

تركيزًا  هنالك  أن  كام  أفضل”.  بشكل  البناء  “إعادة  مببادرة 

متزايًدا عىل تنافس القوى العظمى مع روسيا والصني – األمر 

الذي يطرح السؤال حول كيفية مساهمة الوجود األمرييك يف 

الخليج يف تلك األهداف السياسية املعقدة واملتداخلة.

اعتبار  الدعوات املتواصلة لعدم استمرار  الرغم من  عىل 

ذلك   – املتحدة  للواليات  بالنسبة  كأولوية  األوسط  الرشق 

األمريكية  اإلدارات  داخل  تاريخه، حتى  يعود  الذي  االتجاه 

بوش،  دبليو  جورج  للرئيس  الثانية  الوالية  إىل  املتعاقبة، 

العواقب  أن  إال   – الالحقة  اإلدارات  جميع  صداه  ورددت 

السلبية املتوقعة من أي تحول جذري قد حالت دون ذلك. 

كبرية  واقتصادية  اسرتاتيجية  أهمية  هناك  أن  الواضح  من 
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سيام  وال  الطاقة،  من  الحيوية  ومواردها  الخليج  ملنطقة 

العديد من األسباب  القتصادات جنوب ورشق آسيا. وهناك 

األخرى التي تحول دون تراجع الواليات املتحدة بشكل رسيع 

األمرييك  الجمهور  فقد خلص معظم  ذلك،  أو جذري. ومع 

والقادة السياسيني واملحللني السياسيني إىل أن تواجد القوات 

العسكرية املوروث، إىل حد كبري، منذ عملية عاصفة الصحراء 

عام 1991 يف الكويت وغزو العراق عام 2003، مل يعد مناسبًا 

للمصالح األمريكية املتطورة يف املنطقة.

تتعرض البنية األمنية الراسخة يف الخليج منذ فرتة طويلة 

يعود  والــذي  املنامة،  يف  األمرييك  البحري  الوجود  –مثل 

الثانية مبارشًة– لضغوط  تاريخه إىل ما بعد الحرب العاملية 

عىل الرغم من أنها أثبتت مراًرا وتكراًرا أهميتها يف املساعدة 

عىل ضامن التدفق الحر للنفط والتجارة يف املمرات البحرية 

الخامس  األسطول  ويعمل  هرمز.  مضيق  مثل  الحيوية، 

للواليات املتحدة أيًضا كمقر متقدم ومركزًا للقوات البحرية 

مكافحة  عىل  يعمل  عضًوا   34 من  تحالف  وهو  املشرتكة، 

خطوط  أهم  يف  البحري  األمن  وتعزيز  والتهريب  القرصنة 

الشحن الدولية مبا يف ذلك املحيط الهندي واملمرات املائية 

املجاورة.

الخليج  يف  األمريكية  القوات  تواجد  لتقليص  الدافع  إن 

يتوافق مع االنتقال بعيًدا عن تعقيدات ما بعد أحداث 11 

سبتمرب/أيلول يف أفغانستان، وبدرجة أقل يف العراق، ناهيك 

الفعال، يف سوريا. مثة اختالفات  الوجود األصغر، ولكن  عن 

كبرية بني عمليات االنتشار الثالثة هذه، ولكن إنهاء االنخراط 

األمرييك يف الحرب األفغانية، وإعادة هيكلة القوات األمريكية 

واستمرار  قتالية،  مبهامت  القيام  عدم  خالل  من  العراق  يف 

التواجد املحدود عىل الحدود السورية-العراقية ملواصلة قتال 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، وللحيلولة 

دون سيطرة إيران عىل املعابر الحدودية العراقية-السورية، 

توضح جميعها الحاجة إىل تعديل محتمل للوجود األمرييك 

يف املنطقة.
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السجال الدائر 

للمتشددين  املتعارضة  املواقف  إىل  السجال  هذا  يستند 

من الصقور واالنعزاليني. ظهرت االنعزالية واستفحلت مجدًدا 

التقدميني  إىل  إضافة  والليرباليني  اليمينيني  القوميني  بني 

الليرباليني. لطاملا كانت مثل هذه امليول حارضة يف الواليات 

بعد  الهامش  عىل  فعليًا،  موجودة،  كانت  ولكنها  املتحدة، 

وصوالً  الباردة،  الحرب  امتداد  عىل  الثانية،  العاملية  الحرب 

املتحدة  الواليات  فيها  ترصفت  التي  الالحقة  العقود  إىل 

الحال  كقوة عاملية وحيدة. يف ظل غياب إجامع، عىل غرار 

أثناء الحرب الباردة، حول تهديد وجودي محدد، رمبا كانت 

عودة االنعزالية حتمية. أصبحت العالقات الدولية متعددة 

القطبية، بشكل متزايد، مع عودة روسيا إىل املرسح العاملي، 

والنمو الصيني، عىل نحو خاص، لتصبح قوة عاملية صاعدة 

من  املنافسني  هؤالء  إىل  باإلضافة  املتحدة.  الواليات  تنافس 

القوى العظمى، تؤكد القوى اإلقليمية، مبا يف ذلك املوجودة يف 

الرشق األوسط، بشكل متزايد، عىل استقالليتها االسرتاتيجية، 

وتحاول تنويع رشاكاتها وخياراتها.

ولعل أكرث ما يثري الدهشة هو التقارب بني املحافظني من 

التوجه  احياء  إلعادة  الليرباليني  والدميقراطيني  الجمهوريني 

االنعزايل. كالهام يؤيد وجوب إنهاء الواليات املتحدة ملعظم 

األوسط  الرشق  من  العسكري  تواجدها  لكامل،  حتى  أو، 

)إضافة إىل بقية العامل، مثل كوريا عىل سبيل املثال(. تستند 

هذه النقاشات عادًة إىل التقليل من أهمية التهديدات من 

الخصوم مثل روسيا والصني وإيران والرفض الشامل للقيادة 

واستفزازية  مضيعة  باعتبارها  املتحدة  للواليات  الدولية 

وتؤدي إىل نتائج عكسية.

من  املتشددة  الكتل  بعض  فإن  اآلخــر،  النقيض  عىل 

الصقور، التي انبثق الكثري منها من منظور املحافظني الجدد، 

ال تدافع فقط عن املوقف العسكري الحايل، ولكنها تطالب 

يف كثري من األحيان بتواجد عسكري أمرييك مكثف يف الرشق 

األوسط. ويرتبط هذا املوقف عادة باملطالبة بزيادة التعاون 

العسكري مع إرسائيل ودعمها والدفاع بقوة عن السياسات 

البعض  يتخذ  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائيلية 

اآلخر موقًفا تقليديًا أكرث تشدًدا يعارض ببساطة كل عمليات 

تقليص القوات يف جميع أنحاء العامل.

عىل الرغم من الرتويج لهذين املوقفني املتطرفني بقوة من 

أنهام  إال  للعيان،  وبارزة  جيًدا  متوياًل  ممولة  مؤسسات  قبل 

متزايد  إجامع  هناك  املقابل،  يف  التطرف.  يف  مغالني  يبقيان 

عىل أنه بينام ال ينبغي للواليات املتحدة أن تسحب وجودها 

إال  الكبري،  األوسط  والرشق  الخليج  من  بالكامل  العسكري 

أنها يجب أال تحافظ عىل املوقف الحايل كردة فعل، ناهيك 

عن تضخيمه. رمبا يرحب بعض حلفاء الواليات املتحدة، مبا 

يف ذلك إرسائيل وبعض الدول العربية، بتوسيع نطاق الدور 

األمريكيني  املحللني  من  العديد  لكن  األمرييك،  العسكري 

يعتقدون أن املوقف الحايل، الذي تشكل يف حقبة مختلفة، 

يف  األمريكية  القومية  املصالح  لتحقيق  متاًما  مناسبًا  ليس 

املنطقة يف الوقت الراهن.

تحديد مصالح الواليات املتحدة

إطار  صياغة  عملية  سياق  يف  املهام  أهم  إحدى  تتمثل 

جديد للدور العسكري األمرييك يف الخليج والرشق األوسط 

الكبري يف تحديد فهم واضح للمصالح األساسية لألمن القومي 

للواليات املتحدة، وتنعقد اآلمال عىل إيجاد إجامع حوله.

املتحدة مصلحة  للواليات  أن  املحللني عىل  يتفق معظم 

حيوية يف الحفاظ عىل األمن البحري يف مياه الخليج والوصول 

ومضيق  السويس  قناة  عرب  الطاقة  وموارد  للتجارة  العاملي 

ذلك،  من  أبعد  هو  ما  وإىل  هرمز،  ومضيق  املندب  باب 

رشقي البحر األبيض املتوسط واملحيط الهندي. يعد التواجد 

العسكري األمرييك حول العامل شبكة متداخلة ومرتابطة من 

معقدة،  بطرق  البعض،  بعضها  وتعزز  تدعم  التي  األصول 

وغالبًا ما تكون معتمدة اعتامًدا متبادل فيام بينها، ال غنى 

الواليات  عىل  الصعب  من  سيكون  األخرى.  عن  منها  ألٍي 

املتحدة االستمرار يف لعب دوٍر رئييٍس عاملي دون أن يكون 
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لها زمام املبادرة يف تأمني الوصول إىل رشيان الحياة املتبقي 

ملصالح  الدور  هذا  عن  التنازل  إن  العاملي.  االقتصاد  لطاقة 

القوى اإلقليمية املتنافسة أو هيمنة قوة دولية منافسة من 

الخارجية  السياسة  عودة  إىل  فعال،  بشكل  يشري،  أن  شأنه 

االنعزالية.

النقطة الثانية التي تحظى مبا يشبه اإلجامع هي املصلحة 

الحيوية يف مكافحة وردع اإلرهاب الذي يستهدف الواليات 

املتحدة واملصالح األمريكية يف الخارج. تعد مكافحة اإلرهاب 

فاعلية،  وأكرثها  األمريكيني  والنفوذ  القيادة  ركائز  أهم  من 

شبكة  لتعزيز  رضوريــة  وهي  األوســط،  الرشق  يف  سيام  ال 

منذ هجامت  الناتو.  حلف  رأسها  وعىل  واشنطن،  تحالفات 

الخارجية  املتحدة  الواليات  وسياسة  سبتمرب/أيلول،   11

تتمحور حول جهود مكافحة اإلرهاب، سواء كانت فّعالة أو 

غري موفقة. عىل الرغم من العديد من العيوب، فقد كانت 

لهجامت  تكرار  يكن هناك  كبري: مل  إىل حد  فعالة،  السياسة 

11 سبتمرب/أيلول، وانتقلت العمليات القتالية ضد الجامعات 

من  بدالً  نشأتها  أماكن  إىل  كبري،  حد  إىل  العنيفة،  املتطرفة 

الواليات املتحدة.

ومع ذلك، فقد انتهى األمر بالعديد من سياسات ما بعد 

11 سبتمرب/أيلول، وال سيام غزو العراق عام 2003، إىل تعزيز 

املطاف  نهاية  يف  أدى  ما  وسوريا،  العراق  يف  الراديكاليني 

الجامعات  تواصل  إيران.  ومتكني  داعش  تنظيم  تشكيل  إىل 

املتطرفة املوالية إليران استهداف القوات واملصالح األمريكية 

تنظيمي  من  التهديد  يزال  وال  أخرى.  وأماكن  العراق  يف 

الداخلية،  األمريكية  األهداف  ضد  حتى  وداعش،  القاعدة 

مستمرًا – ال سيام بعد سيطرة طالبان عىل معظم أفغانستان، 

الجامعات  إحدى  نفذته  الذي  الفتاك،  االنتحاري،  والهجوم 

التابعة لداعش عىل مطار كابول، وإطالق رساح أعداد كبرية 

من عنارص القاعدة الذين كانوا يف السجون األفغانية.

هناك قضية أخرى غالبًا ما يُشار إليها عىل أنها من مصالح 

أمن  وهي  األوســط  الرشق  يف  الحيوية  املتحدة  الواليات 

بأمن رشكاء  إرسائيل، لكن هذا أصبح مرتبطًا بشكل متزايد 

الواليات املتحدة اإلقليميني اآلخرين. تتفق إرسائيل والعديد 

وشبكة  إيران  أن  عىل  الرئيسية  العربية  الخليج  دول  من 

القومي  ألمنها  تهديد  أكرب  تشكل  لها  التابعة  امليليشيات 

للتهديدات  املشرتك  التصور  هذا  قاد  اإلقليمي.  واستقرارها 

والبحرين  املتحدة  العربية  اإلمارات  االسرتاتيجي  والتقارب 

للبدء يف تطبيع العالقات مع إرسائيل يف عام 2020، األمر الذي 

قرّب ثالثة من رشكاء الواليات املتحدة الرئيسيني بعضهم من 

بعض أكرث. ال تزال اململكة العربية السعودية مل تحسم أمرها، 

لكن من الواضح أنها تُبقي خياراتها مفتوحة. إن أمن إرسائيل 

أن  املرجح  من  بطرق  متداخل  اآلن  العربية  الخليج  ودول 

توفر فرًصا جديدة ومهمة لحلفاء الواليات املتحدة للتعاون 

مع واشنطن، ومع بعضهم البعض، بطرق تعزز أيًضا األهداف 

االسرتاتيجية والسياسات اإلقليمية للواليات املتحدة.

ومن الهواجس الرئيسية األخرى: مكافحة انتشار أسلحة 

الدافع لتقليص 
تواجد القوات 

األمريكية في الخليج 
يتوافق مع االنتقال 
ا عن تعقيدات 

ً
بعيد

ما بعد أحداث 11 
سبتمبر/أيلول في 

أفغانستان
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الدمار الشامل، واملساعدة يف تفادي حروب إقليمية مدمرة 

جديدة، والحد من النزوح البرشي، واحتواء أزمات الالجئني، 

قضايا  ومعالجة  ذلك،  أمكن  حيثام  األمريكية  القيم  وتعزيز 

إىل  املتحدة  الواليات  تحتاج  البرشي.  واألمن  املناخي  التغري 

صياغة إجامع حول املتطلبات األساسية لتأمني هذه املصالح، 

وما هو مطلوب للحفاظ عىل الدعم ملجموعة من الرضورات 

العاملية.

بد  ال  املتحدة  الواليات  بأن  املحللني  من  العديد  يجادل 

املتمثلة  الباردة  الحرب  بعد  ما  مساعي  من  تتحول  أن  من 

يف تأمني السلم األمرييك والدفاع عنه يف الرشق األوسط إىل 

دور أكرث تقليدية يف تحقيق التوازن اإلقليمي. قد يكون هذا 

منطقيًا من منظور الواليات املتحدة واملنظور اإلقليمي، ولكن 

ال يوجد فهم مشرتك، عىل نطاق واسع، ملا سيفيض إليه مثل 

هذا الدور املوازن. يجادل البعض بأن الواليات املتحدة يجب 

بني  اإلقليمي  القوى  توازن  لتعزيز  فعال  بشكل  تسعى  أن 

إيران أو تركيا وخصومهم العرب. ومع ذلك، فإن هذا التوازن 

الفاعلة  األطراف  جميع  سياسات  قبول  يعني  أن  ميكن  ال 

القامئة عىل أنها متساوية يف الرشعية، وال سيام ترويج إيران 

املجاورة،  العربية  الدول  يف  املسلحة  الطائفية  للميليشيات 

األمر الذي ساهم بقوة يف تفكيك هذه الدول، وهو العقبة 

واالستقرار  والنظام  الوطني  التكامل  عودة  أمام  الرئيسية 

اإلقليميني.

خيارات إعادة هيكلة تواجد القوات األمريكية

يكون  قد  فعال،  بشكل  العسكرية،  القوات  لضبط وضع 

من الرضوري تعديل التوقعات داخل الواليات املتحدة وبني 

عمل  أي  أن  األمريكيني  من  العديد  يَفرتض  أيضا.  رشكائها 

الجوهرية،  بطبيعته  عسكري  غري  األقل  عىل  أو  حريك،  غري 

الواليات  من رشكاء  العديد  ويفرتض  فعااًل.  اعتباره  ميكن  ال 

الحقيقي  االلتزام  أن  والخليج  األوسط  الرشق  يف  املتحدة 

الحضور  خالل  من  إال  وتنفيذه  بصدق  عنه  التعبري  يتم  ال 

العسكري واإلجراءات العسكرية. ال بد ملثل هذه املواقف أن 

تتطور نظرًا ملدى فاعلية األدوات غري العسكرية عندما تكون 
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مدعومة بخيار القوة ذو املصداقية.

يحتاج التشكيل الحايل للوجود العسكري األمرييك الرئييس 

يف املنطقة، واملركز بشكل كبري يف دول الخليج العربية، إىل 

تقييم دقيق: ما هي األصول التي ما تزال مفيدة؟ وما هي 

األصول الفعالة من حيث التكلفة؟ وأي األصول ميكن التوسع 

فيها؟ وأيها ميكن تحويلها إىل أُطر أخف وأكرث مرونة وتجاوبًا؟ 

تتضمن النتيجة التلقائية املهمة األخذ بعني االعتبار الشكل 

أي  بعد  واالسرتاتيجي  السيايس  املشهد  عليه  يبدو  قد  الذي 

املتحدة يف  الواليات  تواجد  الفراغ – مع  تعديالت محتملة. 

أهداف مهمة – هو  بقدرتها عىل تحقيق  األفق واالحتفاظ 

أحد هذه النتائج. إن الوضع الطبيعي الجديد الذي تتم فيه 

اإلقليميني  أو  العامليني  املنافسني  أو غريها من  دعوة روسيا، 

سواء  فعال،  بشكل  الفراغ  هذا  مللء  املتحدة،  للواليات 

استطاعوا فعل ذلك أم ال، سيكون مصدر قلق كبريًا.

وإن  الهام،  العمل  من  كبري  قدر  إنجاز  بالفعل  تم  لقد 

كان يف بعض األحيان مجرد تكهنات، حول هذا املوضوع من 

قبل مجموعة من الخرباء العسكريني واألمنيني، وكثري منهم 

القضية  ترتبط  األوسط.  الرشق  يف  املبارشة  الخربة  ذوي  من 

املعقدة الخاصة بتقاسم األعباء ارتباطًا مبارًشا بإعادة الهيكلة، 

والتي قد تشمل رمبا نقل املقر الرئييس للقوات األمريكية يف 

املنطقة إىل الواليات املتحدة. يعتمد هذا، جزئيًا، عىل تعزيز 

قدرات رشكاء الواليات املتحدة اإلقليميني بنجاح، وهي بحد 

أنظمة  من  تحويه  مبا  للجدل،  ومثرية  معقدة  مهمة  ذاتها 

دفاع صاروخي قوية ومتكاملة وقدرات أمنية بحرية محلية 

ُمَحّسنة، مبا يف ذلك كاسحات األلغام.

األسلحة  ملبيعات  أعمق  مناقشة  يتطلب  األمر  هذا  إن 

ضبط  املتحدة  الواليات  فيه  تعيد  الذي  الوقت  يف  للرشكاء 

تقاسم  فإن  نجاًحا،  أكرث حاالتها  ذلك، حتى يف  ومع  قواتها. 

حتاًم  ينطوي  املحليني،  الرشكاء  تقوية  إىل  املستند  األعباء، 

املتحدة من  الواليات  استياء  يُعد  املبارش.  التأثري  تقليل  عىل 

عواقب التدخل الذي تقوده السعودية يف اليمن مثااًل جيًدا 

عىل  سيتعني  األعباء.  لتقاسم  املحتمل  السلبي  الجانب  عىل 

ملواجهة  فعالة  إيجاد طرق  أيًضا  املتحدة ورشكائها  الواليات 

التهديد الرئييس الذي ميثله ظهور طائرات دون طيار رخيصة 

وخطرية، خاصة عندما تقرتن بأنظمة توجيه دقيقة أو حتى 

فائقة الدقة. يف الرشق األوسط، كانت إيران وتركيا رائدتني يف 

تصنيع الطائرات دون طيار وأنظمة التوجيه الدقيقة، وأظهرتا 

إىل أي مدى أدت هذه التقنيات الجديدة إىل تغيري املعادلة 

الفعيل واملحتمل  االستخدام  إن  االسرتاتيجية بشكل جذري. 

ملثل هذه األسلحة من قبل املتطرفني العنيفني وامليليشيات 

غري الحكومية يضيف عنرًصا مزعًجا إضافيًا للمشكلة.

لتصحيح  خيارات  بالفعل  الخرباء  من  العديد  طرح  لقد 

حد  إىل  جزئية،  بطريقة  ولكن  األمريكية،  القوات  وضع 

الدبلوماسية  عىل  الرتكيز  زيادة  إىل  البعض  أشار  وقد  كبري. 

فإن  ذلك،  ومع  هذه.  التصحيح  عملية  يف  رضوري  كعنرص 

الدبلوماسية، وبالرغم من كونها ال تزال جوهرية،  القدرات 

إن المقترحات 
الُمغالية التي 

تدعو إلى انسحاب 
شبه كامل أو 
توسيع تواجد 

القوات العسكرية 
األمريكية في الخليج 

ليست واقعية
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تعاين، لعقود من الزمن، من نقص التمويل، األمر الذي يثري 

تساؤالت حول ما ميكن أن يقوم به املزيد من الدبلوماسيني، 

خاصة أن املساندة العسكرية القوية، غالبًا، ما تكون مفيدة 

اقتصادية  أبعاًدا  أيًضا  هناك  أن  كام  الدبلوماسية.  لفاعلية 

إىل  االنتقال  لتسهيل  أمنية برشية  أساسية، وأبعاًدا  وتجارية 

تحقيق املزيد مبوارد أقل، وال بد من االستفادة من كل ذلك 

عىل أكمل وجه.

متميزة عن غريها،  املتحدة  الواليات  تبقى  عاملية،  كقوة 

الدور  هذا  من  جمة  فوائد  عىل  األمرييك  الشعب  ويحصل 

القيادي العاملي. العالقات الدولية ليست لعبة صفرية، فمن 

أهدافًا،  يحققون  واإلقليميني  العامليني  الالعبني  أن  املؤكد 

منها  تنسحب  التي  املناطق  مللء  املنافسون  وسيسعى 

الواليات املتحدة أو مواقع النفوذ التي تتنازل عنها.

لكل  حاساًم  الخليج  يف  األمرييك  التواجد  يبقى  لذلك، 

فاعلية  أكرث  جعله  أجل  من  لكن  ورشكائها.  واشنطن  من 

واستدامة، فإن األمر يتطلب مقاربة جديدة لألمن اإلقليمي. 

الدبلوماسية  املبادرات  أكرث دقة بني  توازن  هناك حاجة إىل 

التقليدية  والقوة  الخاص-  القطاع  أو  التجارية  حتى  أو   –

النفوذ،  الصارمة، مع االحتفاظ بخيار عسكري قوي لتوطيد 

واملالذ األخري إذا لزم األمر.

الوجود  من  املختلفة  ــواع  األن بني  الدقيق  التمييز  إن 

العسكري األمرييك – الوجود البحري مقابل القواعد الجوية 

املكثفة،  التدريبية  والبعثات  األرض  املعسكرات عىل  مقابل 

وانتشار قوات العمليات الخاصة الصغرية املؤقتة، أو مهامت 

املساعدات العسكرية يف السفارات – سوف يساعد يف إيجاد 

األساس املنطقي املقنع الالزم لتربير القوة الفعالة واملستدامة. 

املطلوب هو تواجد يتم تصميمه لخدمة تحالفات مرنة مع 

جميع  مطالبة  أو  توقع  دون  التحديات  ملواجهة  الرشكاء 

الرشكاء باملساهمة يف كل مهمة.

للتحديد  بكثري  أوضح  فهم  إىل  املتحدة  الواليات  تحتاج 

الدقيق للتحديات التي يتطلبها تواجد القوات املسلحة لفرتة 

طويلة، واالستخدام املحتمل للقوة، ويف ظل أي ظروف. من 

االنجراف دون هدف  السياسة يف  دون ذلك، سوف تستمر 

واضح. لهذا السبب من الرضوري إيجاد إجامع جديد حول 

أهداف األمن القومي يف الخليج والرشق األوسط عىل نطاق 

أوسع. يجب أن يكون الهدف النهايئ هو تعزيز منوذج أمني 

إقليمي جديد يشمل جميع الالعبني الرئيسيني، ويتم توجيهه 

املواجهات  من  بدالً  للجانبني  مربحة  حلول  عن  للبحث 

الصفرية. ليس من املمكن تحديد ما إذا كان هذا األمر قابالً 

والسعي  لتعزيزه  مستفيضة  جهود  خالل  من  إال  للتحقيق 

نحوه.

النطاق حول كيفية وأسباب  املطلوب إجراء حوار واسع 

وما هي  الخليج،  يف  األمريكية  القوات  وجود  هيكلة  إعادة 

املصالح واملهام الحيوية لألمن القومي التي يجب أن تخدمها 

أن  شأنها  من  التي  األخرى  األدوات  هي  وما  األصول،  هذه 

يف  املتحدة  الواليات  دور  تطور  لقد  األهــداف.  هذه  تعزز 

القيادة  مثل  رئيسية،  قواعد  إنشاء  منذ  األوســط  الرشق 

واملقرات  البحرين  يف  األمريكية  البحرية  للقوات  املركزية 

الُعديد  قاعدة  يف  األمريكية  املركزية  للقيادة  املتقدمة 

واالسرتاتيجية  التكنولوجية  للتطورات  نظرًا  قطر.  يف  الجوية 

بعد  ما  املستفادة من حقبة  السنوات األخرية، والدروس  يف 

أن  املتحدة  الواليات  عىل  ينبغي  سبتمرب/أيلول،   11 أحداث 

تكون اآلن قادرة بالتأكيد عىل فعل الكثري – أو عىل األقل ما 

يكفي – بتكلفة أقل.
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متت تسوية الرصاع يف أفغانستان بشكل مفاجئ لصالح »طالبان«، يف أغسطس/

آب،  حيث سيطرت الجامعة املتمردة عىل جميع أنحاء البالد تقريًبا يف هجوم 

»طالبان«  مع  التعامل  يف  غني«  »أرشف  األفغاين  الرئيس  فشل  وقد  عسكري. 

سياسًيا وفشل يف الشعور بخطورة الوضع وإلحاحه، مام أدى يف النهاية إىل فراره 

من البالد مع مجموعة مقربة من املستشارين.

وأدى ذلك إىل زوال رسيع لكثري من مؤسسات الدولة األفغانية -وعىل األقل 

مؤقًتا- مهام كانت القدرات املؤسسية التي تم تطويرها عىل مدار العرشين عاًما 

املاضية، مام ترك »طالبان« مع سيطرة شبه كاملة عىل الساحة السياسية األفغانية. 

لقد عزز هجوم 26 أغسطس/آب الذي شنه تنظيم الدولة اإلسالمية يف خراسان، 

يف مطار كابل من أهمية »طالبان« كحصن محتمل، ورمبا وحيد، ضد الجامعة.

تم استقبال هذه التغيريات داخل أفغانستان بحذر يف الرشق األوسط الكبري، 

لكن ردود أفعال الفاعلني السياسيني املختلفني تجاه عودة ظهور »طالبان« تتأثر 

أيًضا بخطوط الصدع السياسية التي تهيمن عىل سياسات الرشق األوسط.

https://bit.ly/3z91uMZ

الرابط

المصدر

مناورة دول الخليج 
في أفغانستان 

بعد سيطرة طالبان
الكاتب: عمر كريم 
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الدولتني  ــارات  واإلم السعودية  كانت  التسعينيات،  يف 

الوحيدتني يف الرشق األوسط اللتني اعرتفتا بنظام »طالبان«، 

أشد  من  ألفغانستان،  املبارشة  الجارة  إيــران،  ظلت  بينام 

املعارضني لنظام »طالبان« األول.

وظلت مشاركة تركيا مع أفغانستان مقصورة بشكل أسايس 

عىل الجاليتني األوزبكية والرتكامنية يف البالد، ومل تدخل قطر 

الرصاع األفغاين إال عندما أصبحت الدوحة مضيفة للمكتب 

السيايس لـ«طالبان« يف عام 2013.

الخليج  يف  التقليديني  »طالبان«  يبدو رشكاء  املرة  وهذه 

لالنخراط  مثايل-  موقف  يف  ليسوا  األقل  عىل  -أو  مرتددين 

واإلمــارات  السعودية  أغلقت  حيث  الجامعة  مع  بسهولة 

أغسطس/آب،  منتصف  يف  كابل  يف  الدبلوماسيتني  بعثتيهام 

مام يشري إىل أن الدول الخليجية ذات الثقل مل تحافظ عىل 

أي قنوات خلفية مع املجموعة وقررت الرتاجع حتى تصبح 

الصورة السياسية يف كابل أكرث وضوًحا.

النظام  اعتربتا  ــارات  واإلم السعودية  من  كالً  أن  يبدو 

واقعاً  أمراً  أفغانستان  يف  سبتمرب/أيلول   11 بعد  السيايس 

للسلطة  »طالبان«  استعادة  أو  بالكامل  انهياره  يتوقعوا  ومل 

بالكامل.

السعودية  طردت  عندما   2009 عام  بعد  األقل  وعىل 

ممثل »طالبان«، »طيب آغا« مل تحافظ أي من الدولتني عىل 

مع  خلفية  قنوات  يبدو-  ما  -عىل  أو  دبلوماسية  اتصاالت 

»طالبان«. باإلضافة إىل ذلك، ظل كالهام ينتقد استضافة قطر 

للمكتب السيايس لـ«طالبان«. ويبدو أن ويل العهد السعودي 

رفض مقابلة وفد من »طالبان« عندما كان يف إسالم أباد يف 

عام 2019. وباملثل، تراجع مقياس ثقة »طالبان« يف الرياض 

الحركة  وقاومت  كبري  بشكل  قيادتيهام،  وخاصة  ظبي،  وأبو 

يف  املتحدة  الواليات  ممثيل  مع  مفاوضات  إجراء  محاوالت 

العاصمتني.

من املرجح أن يكون انتصار حركة مترد إسالمية محافظة 

يف  اإلسالمية  الحركات  قبل  من  ترحيب  موضع  ومتشددة 

جميع أنحاء الرشق األوسط واعتباره معززًا للروح املعنوية.

ومن املحتمل أن يكون هذا مصدر قلق كبري للسعودية 

واإلمارات، وأكرث من ذلك إذا وجدت الجامعات غري الحكومية 

من الخليج مالًذا يف أفغانستان تحت حكم »طالبان«.

ــارات  واإلم السعودية  من  كل  كانت  الصدد،  هذا  يف 

بدرجة  معها  متتعا  التي  السابقة  »غني«  حكومة  تفّضالن 

ربما تكون قطر هي 
الفاعل األكثر أهمية 

في أفغانستان 
ا من 

ً
واألكثر نفوذ

ناحية تراكمية

تحاول تركيا 
تأسيس موطئ 
قدم واكتساب 

أهمية في 
أفغانستان بعد 

االنسحاب األمريكي
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أكرب من التفاهم السيايس يف جميع األمور ذات االهتامم، ال 

سيام أنشطة الجامعات اإلرهابية يف املنطقة والنفوذ اإليراين 

املتنامي.

وفّرت اإلمارات مالًذا »لغني«، وسلطت الضوء ضمًنا عىل 

عالقاتها الوثيقة مع املسؤولني الحكوميني األفغان السابقني، 

املربح  العقارات  أيًضا يف قطاع  العديد منهم  استثمر  الذين 

يف اإلمارات.

 بالرغم من هذه العالقات القدمية، عىل عكس إيران أو 

بالنسبة  ألفغانستان  االسرتاتيجية  األهمية  فإن  تركيا،  حتى 

تشعر  أن  املرجح  من  لذلك  ما،  نوًعا  محدودة  لإلمارات 

ومع  »طالبان«.  مع  للتعامل  إلحاًحا  أقل  برضورة  اإلمارات 

ذلك، قد يتغري هذا إذا متكنت قطر من التأثري عىل تشكيل 

تحقيق  إمكانية  وعىل  البالد  يف  الجديد  السيايس  النظام 

مكاسب معه.

التي  الحالية،  السعودية  القيادة  تجد  أن  املحتمل  من 

تقدمت بدرجة من التحرر االجتامعي للمملكة، نفسها عىل 

خالف مع حكومة »طالبان« الجديدة. ومع ذلك، فإن املكانة 

الدينية للسعودية كمركز للعامل اإلسالمي واالحرتام أو التأثري 

الذي تتمتع به عرب جميع الفصائل األفغانية ميكن أن يدفع 

اململكة يف النهاية إىل لعب دور أكرب يف دولة مسلمة شقيقة. 

إن سياسة عدم املشاركة املستمرة من جانب السعودية ميكن 

أن تفسح املجال لخصوم السعوديني، وال سيام إيران، للصيد 

يف املياه العكرة يف أفغانستان.

غرب  عىل  »طالبان«  استيالء  يكون  أن  املمكن  من  كان 

نهًجا  بنشاط  اتبعت  إيران  أن  لو  دموية  أكرث  أفغانستان 

مناهًضا لـ«طالبان« داخل أفغانستان بدالً من البقاء متفرًجا 

صامتًا.

أنهى  أن  منذ  املاضية،  العرش  السنوات  مدى  وعىل 

أقامت  السعوديون مشاركتهم مع »طالبان« يف عام 2009، 

لقادتها  األسلحة  وقدمت  الجامعة،  مع  عالقة ضمنية  إيران 

املحليني واستضافت قيادتها. حتى عندما ثارت بعض فصائل 

»طالبان« ضد قيادة الجامعة يف غرب وجنوب أفغانستان يف 

عام 2015، بقيت إيران تدعم املوالني للقيادة املركزية.

للحرس  التابع  القدس  فيلق  قائد  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

الثوري اإلسالمي، العميد »إسامعيل قآين«، هو خبري بالشأن 

األفغاين وكان مهندس هذه العالقة مع »طالبان«. هذا يضع 

ملف أفغانستان تحت إرشاف الحرس الثوري اإليراين.

وبغض النظر عن هذه املرسحية اإليرانية للتأثري، تحتفظ 

»طالبان«.  مواجهة  يف  األوراق  أقوى  من  بواحدة  الرياض 

مؤهالتها  من  الرشعية  من  كبرية  درجة  »طالبان«  تستمد 

بدون  أفغانستان.  يف  الريفية  املناطق  يف  سيام  وال  الدينية، 

اململكة،  مع  مبارشة  غري  أو  مبارشة  دبلوماسية  مشاركة  أي 
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قد يكون من الصعب عىل األفغان السفر إىل اململكة ألداء 

الرضر  إلحاق  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  العمرة.  أو  الحج  مناسك 

باملكانة الدينية لـ«طالبان« التي اكتسبتها بشق األنفس مع 

الناعمة  القوة  نفوذ  يربز  مام  التزاًما،  السنة  مكوناتها  أكرث 

الكبري التي سيرتدد السعوديون يف تركها.

ومن بني دول الخليج، رمبا تكون قطر هي الفاعل األكرث 

أهمية يف أفغانستان واألكرث نفوًذا من ناحية تراكمية.

القيادة  طورته  الذي  الثنايئ  واالحــرتام  الثقة  عىل  بناء 

ذلك  ويرجع  »طالبان«،  قيادة  مع  السنني  مر  عىل  القطرية 

كمضيف  حيادها  إىل  أساًسا 

وميرس ل«طالبان« والواليات 

من  املحادثات،  املتحدة. 

املرجح أن تكون قطر مبثابة 

بشأن  دبلوماسية  بـــؤرة 

القضية األفغانية.

الحليف  تركيا،  تحاول 

الوثيق لقطر، تأسيس موطئ 

يف  أهمية  واكتساب  قــدم 

االنسحاب  بعد  أفغانستان 

األمرييك.

ومع ذلك، تعرثت الصفقة 

تركيا  ستمنح  كانت  التي 

وتشغيل  تأمني  مسؤولية 

مطار كابل عندما رفضت »طالبان« قبول أي وجود عسكري 

إيجابيًا  تركيا  فعل  رد  كان  لقد  أفغانستان.  يف  مستمر  تريك 

عن  التعبري  خالل  من  »طالبان«  من  القادمة  الرسائل  تجاه 

والحفاظ عىل  أفغانستان  مع  مواصلة مشاركتها  عزمها عىل 

مهمتها الدبلوماسية مفتوحة. ال شك أن تركيا ال تزال تسعى 

املستقبلية،  املشاركة  خالل  من  أفغانستان  يف  أكرب  دور  إىل 

ألفغانستان  التحتية  البنية  بناء  إعادة  يف  املثال،  سبيل  عىل 

ومبادرات التصنيع املحتملة.

بناء  يف  مهاًم  دوًرا  أيًضا  الرتكية  البناء  تلعب رشكات  كام 

يف  األجل  طويلة  واملشاركة  الكهرومائية،  الطاقة  مشاريع 

االقتصاد األفغاين والتي ستحجم »طالبان« عن قطعها. تفيد 

أنقرة  »طالبان«،  حكم  ظل  يف  حتى  املستقرة،  أفغانستان 

بشكل خاص ألنها من املحتمل أن تقلل من تدفق الالجئني 

بالحكومة  السيايس  الرضر  ألحقت  قضية  وهي  تركيا،  إىل 

الرتكية.

فرصة  الخليج  لــدول  أفغانستان  يف  األزمــة  توفر  كام 

الواليات  الغربيني، وال سيام  فائدتها لحلفائها  فريدة إلثبات 

تستضيف  حيث  املتحدة 

والكويت  واإلمــارات  قطر 

آالف  بالفعل  والبحرين 

تم  ــن  ــذيـ الـ األشـــخـــاص 

إجالؤهم من أفغانستان.

النطاق  فإن  ذلك،  ومع   

لــدول  السيايس  ــرتددي  الـ

الخليج أكرب من كونها مجرد 

مراكز عبور لالجئني األفغان. 

لقد أرسلت اإلمارات بالفعل 

وغذائية  طبية  مساعدات 

بتقديم  التزامها  من  كجزء 

نظرًا  اإلنسانية.  املساعدة 

الخارجية  املساعدات  ألن 

تشكل عنرًصا رئيسيًا يف ميزانية التنمية يف البالد، ميكن لقادة 

الخليج استخدام قوتهم املالية الكبرية لدعم املشاريع التنموية 

يف أفغانستان باإلضافة إىل املساعدة يف تحسني البنية التحتية 

السيايس  مالهم  رأس  زيادة  إىل  هذا حتام  سيؤدي  الصحية. 

يف أفغانستان وكذلك رأس مال رشكائهم الغربيني، الذين من 

غري املرجح أن يعرتفوا علنا بحكومة »طالبان« يف كابل أو أن 

يكونوا يف وضع يسمح لهم بتقديم املساعدة املبارشة للشعب 

األفغاين.

توفر األزمة في 
أفغانستان لدول 

الخليج فرصة فريدة 
إلثبات فائدتها 

لحلفائها الغربيين
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ال تزال دول الخليج أيًضا موطًنا لعدد كبري من املغرتبني 

يف  مهاًم  دوًرا  الخارجية  تحويالتهم  تلعب  الذين  األفغان 

تزال  ال  قدميه.  عىل  قامئًا  األفغاين  االقتصاد  عىل  الحفاظ 

تجميد  تم  حيث  االقتصادي،  االنهيار  شفا  عىل  أفغانستان 

الواليات  قبل  من  للبالد  املالية  األصــول  من  األكرب  الجزء 

الدويل  البنك  قبل  من  املالية  املساعدات  وتوقفت  املتحدة 

وصندوق النقد الدويل.

بدون دعم ومشاركة مالية أجنبية كبرية، من املرجح أن 

يرتفع إنتاج املخدرات واالتجار بها بشكل كبري، حتى عندما 

تجد »طالبان« نفسها تحكم دولة فاشلة بشكل متزايد. وقد 

يؤدي االفتقار إىل الحوكمة الفعالة إىل خلق فرص للجامعات 

املتطرفة، مام يزيد من التهديد اإلقليمي والعاملي للعنف.

القوة  »طالبان«  كابل  مطار  عىل  األخري  الهجوم  يرتك 

قمع  عىل  القدرة  لديها  التي  األرض  عىل  املحتملة  الوحيدة 

أن  املرجح  يزال من غري  اإلرهابية. ومع ذلك، ال  الجامعات 

تنخرط معظم الحكومات الغربية مع »طالبان« بشكل أكرب. 

وهذا يخلق مساحة سياسية فريدة ملزيد من املساعدة املالية 

ال  قد  والتي  العربية،  الخليج  دول  من  السياسية  واملشاركة 

تعوقها الرشوط التي يرص عليها نظرائهم الغربيون.

الحاجة  أمس  يف  هم  نفوذاً  لهم  يوفر  أن  ميكن  وهذا 

مالية  اآلن مساعدة  يطلب  الذي  نظام »طالبان«،  إليه عىل 

الغربية  للقوى  ميكن  الطريقة،  وبهذه  دولية.  واستثامرات 

إىل  والسعي  الخليج  يف  رشكائها  مع  جنب  إىل  جنبًا  العمل 

من  االستفادة  مع  »طالبان«  عىل  السياسية  مطالبهم  فرض 

وقد  أفغانستان.  إىل  الخليج  من  القادمة  املالية«  »الجزرات 

يساعد هذا أيًضا يف تلطيف بعض مامرسات الجامعة األكرث 

تطرفاً وتعزيز تشكيل حكومة أفغانية جديدة أكرث شموالً.
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قبل  أنه  أدركنا  إذا  أفضل  بشكل  األمر  هذا  فهم  وميكن 

20 عاًما كانت املنطقة العربية تشهد بالفعل دورة تاريخية 

تتسم بـ6 اتجاهات مدمرة ساءت بشكل رسيع وملحوظ يف 

حقبة ما بعد 11 سبتمرب/أيلول.

قبل  للرثوة من  الفاحش  الرتاكم  املواطنني وسط  إفقار   -

اللوبيات املرتبطة بالنظام

التحليالت  من  وغريها  املتحدة  األمــم  تحليالت  تشري 

املوثوقة إىل أن حوايل %75 من الناس يف الدول العربية فقراء 

أو ضعفاء، وهو ما زاد وتعمق بسبب الوباء. ويعترب مستوى 

العرب وقد تقلصت  املواطنني  املساواة هو األعىل بني  عدم 

كيــف مزقت أحداث 
ـــى  ـــرب عل 11 ســـبتمبر و»الح
اإلرهـــاب« العالـــم العربـــي؟

https://bit.ly/3tDhB4s

المصدر

الرابط

أدت هجامت الحادي عرش من سبتمرب/أيلول وما تالها من »الحرب العاملية عىل 

اإلرهاب« بقيادة الواليات املتحدة إىل تدهور كبري يف ظروف املعيشة ملعظم الناس 

يف العامل العريب.

وخالل السنوات العرشين املاضية، تسارعت وتفاقمت االتجاهات السلبية التي 

ما يرجح  أمناط سلبية جديدة،  العربية، كام ظهرت  املجتمعات  كانت موجودة يف 

استمرار املعاناة لسنوات أو عقود قادمة.

كتب: رامي خوري 
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الطبقة الوسطى يف السنوات األخرية من 44 إىل 33%.

كام اتسع الفقر وتعمق ليصبح اآلن مزمًنا وعابرًا لألجيال، 

مثل  والحرمان  الفقر  من  حياة  اليوم  الشباب  يعيش  حيث 

آبائهم عندما كانوا شبابا، لكن السياسات الحكومية جعلت 

شباب اليوم غري قادر عىل دخول الطبقة الوسطى كام فعل 

آباؤهم يف العصور السابقة للتنمية املستدامة.

- نقص وانخفاض جودة الخدمات االجتامعية الحكومية

وكان ذلك سببًا رئيسيًا وراء تحول املواطنني السلبيني يف 

كثري من األحيان إىل نشطاء معارضة غاضبني منذ الثامنينات، 

عندما كان التعليم األسايس والرعاية الصحية واملواد الغذائية 

األساسية واإلسكان والنقل واملياه العذبة واحتياجات األرسة 

إما أكرث تكلفة، أو يصعب الوصول إليها، أو ذات جودة أقل.

 80% حوايل  أن  األخرية  اإلقليمية  االستطالعات  وتظهر 

األسبوعية،  األساسية  احتياجاتها  تلبية  تستطيع  ال  األرس  من 

ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل انتشار الفساد يف جميع أنحاء 

املنطقة.

رئيسيًا  سببًا  باعتباره  بالفساد  العاديون  املواطنون  ويقر 

ونقص  االجتامعية،  والخدمات  االجتامعية،  العدالة  النعدام 

فرص التعليم الجيد والتوظيف.

- عدم القدرة عىل اختيار أو محاسبة املسؤولني

استولت  املنطقة إىل نخب عسكرية  قادة  ينتمي معظم 

عىل السلطة عرب انقالب، أو عائالت منفردة تحكم عىل أساس 

االستعامرية  القوى  قبل  اختيارها من  تم  أو  وراثية  هويات 

السابقة.

عام  منذ  اليومية  واإلهانات  التام  بالعجز  الشعور  وكان 

2001 وحتى اليوم سببًا كبريًا وراء تحول العديد من شباب 

الطبقة الوسطى العاديني إىل الحركات املتطرفة وامليليشيات 

للهروب  ذلك  هؤالء  ويفعل  واإلرهاب.  املقاومة  وجامعات 

من كونهم ضحية ال حول لهم وال قوة، فيام يسعون إىل عامل 

أفضل ألنفسهم وألرسهم، من وجهة نظرهم.

املحايدين  املواطنني  عدد  يف  املستمرة  الزيادة   -

سياسًيا

أدى  وقد  اقتصاديًا  املهمشني  من  يكون هؤالء  ما  وغالبا 

ذلك إىل العزلة بني هياكل املجتمع والدولة.

يف  األوىل  للمرة  زخــاًم  الظاهرة  هــذه  اكتسبت  وقــد 

سبعينات القرن املايض، عندما اجتذب »اإلخوان املسلمون« 

تشهد المنطقة 
العربية دورة تاريخية 
تتسم بـ6 اتجاهات 

مدمرة ساءت بشكل 
سريع وملحوظ 

في حقبة ما بعد 11 
سبتمبر/أيلول

ينتمي معظم قادة 
المنطقة إلى نخب 
عسكرية استولت 
على السلطة عبر 

انقالب
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وغريهم من اإلسالميني )غري العنيفني يف الغالب( جامهريية 

كبرية خالل موجة النفط والتي تضمنت أيًضا تضخاًم كبريا، 

وفساًدا أوسع، وتغلغاًل أجنبيًا أكرب يف االقتصادات العربية.

وأدى ذلك إىل تصدعات عميقة يف العالقات بني املواطن 

والدولة وظهور جهات فاعلة مسلحة من غري الدولة والتي 

غالبًا ما تنافس الدولة يف مسألة السيادة.

القرن املايض، تحدت أكرب 3 اتجاهات للهوية يف  وخالل 

العامل العريب )العروبة والقبلية واإلسالموية( الدولة الحديثة 

التي ظهرت يف الغالب بعد الحرب العاملية األوىل.

الدولة  يف  األساسية  الضعف  نقطة  أن  إىل  ذلك  ويشري 

عن  منفصلة  كانت  حيث  نفسها،  هي  الحديثة  العربية 

زادت  وقد  والءاتهم.  أو  احتياجاتهم  أو  مواطنيها  هويات 

العربية  الدول  من  العديد  الهيكلية هذه يف  الضعف  نقاط 

منذ الحادي عرش من سبتمرب/أيلول.

- التدخالت العسكرية األجنبية يف املنطقة

وهي معضلة ابتليت بها مجتمعات الرشق األوسط عىل 

مدى القرنني املاضيني أو أكرث، منذ هجامت »نابليون« يف عام 

منذ  حاد  بشكل  العسكرية  النزعة  هذه  زادت  وقد   .1798

عام 2001 وأدت إىل إطالق أو ترسيع انهيار دول مثل العراق 

وسوريا وفلسطني ولبنان واليمن وليبيا والسودان.

األجانب  الغزاة  هام  وفرنسا  بريطانيا  كانت  حني  ويف 

الرئيسيني يف املنطقة خالل الحقبة االستعامرية، فقد قادت 

منذ  خاصة  املاضية،  األربعني  السنوات  يف  املتحدة  الواليات 

عام 2001، تغلغاًل عسكريًا واسع النطاق يف املنطقة العربية 

وجنوب آسيا.

من الشائع اآلن رؤية قوات أو وكالء مرتزقة مستأجرين 
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والسعودية  واإلمارات  وإيران  والسودان  وتركيا  روسيا  من 

ومرص وإرسائيل يف العديد من الدول العربية، ويتسبب ذلك 

يف استمرار الحروب التي تضعف االقتصادات وترفع معدالت 

وتضعف  األساسية  الخدمات  مرافق  وتدمر  والهجرة  الفقر 

االستقالل  أو  لالنفصال  النزعات  وتعزز  املركزية  الحكومات 

الذايت.

وتعد مناطق األكراد العراقيني، وجنوب السودان، وجنوب 

اليمن هي أكرث املناطق االنفصالية بروزا يف الدول العربية، 

وميكن أن تتبعها مناطق أخرى.

االحتالل  استمرار   -

اإلرسائييل غري املرشوع

من  ــك  ذل تفاقم  ــد  وق

جديدة  أراض  ضم  خــالل 

احتجاج  توقف ودون  دون 

من قبل القوى العاملية التي 

تشن يف الوقت نفسه حربًا 

املنطقة  أنحاء  جميع  يف 

لتحقيق  بالسعي  وتربرها 

سيادة القانون.

وكان الرصاع الفلسطيني 

العوامل  بني  من  اإلرسائييل 

لالستقرار  زعــزعــة  ــرث  األك

املنطقة  يف  ــرف  ــط ــت وال

واإلنفاق  املدمرة  الحروب  وكانت  األربعينات،  منذ  العربية 

العسكري من بني أكرب أسباب استنزاف املوارد العربية التي 

كان ينبغي أن تذهب إىل تنمية وطنية حقيقية. كام أشعل 

الرصاع العريب اإلرسائييل موجة من االنقالبات العسكرية التي 

كانت سببا يف ضعف أداء الدول العربية.

منذ  العربية  األرايض  وضم  اإلرسائييل  االحتالل  واستمر 

من  العديد  إىل  أضاف  ما  سبتمرب/أيلول،  من  عرش  الحادي 

العاديني  العرب  املواطنني  من  العديد  تجعل  التي  األسباب 

يشعرون باالستياء من ضعف حكوماتهم أو الرضوخ الرصيح 

للمامرسات اإلرسائيلية.

قبل  بالفعل  موجودة  الست  الديناميكيات  هذه  وكانت 

11 سبتمرب/أيلول، لكنها ساءت جميًعا برسعة وانترشت عرب 

العربية منذ »الحرب عىل اإلرهاب«. ولكن االتجاه  األرايض 

املتزايد للعسكرة واستمرار الحكومات املحلية الفاسدة أدت 

إىل بعض التطورات الجديدة األكرث خطورة، مثل والدة وتوسع 

يف  »طالبان«  وانتصار  وانبعاث  اإلسالمية«،  »الدولة  تنظيم 

األوسط  الرشق  عرب  وتنوعها  »القاعدة«  وبقاء  أفغانستان، 

وأفريقيا وآسيا.

ــا كــانــت أخــطــر  ــ رمب

العاملية  »الحرب  عواقب 

ضوء  يف  اإلرهـــاب«،  عىل 

الست  الهيكلية  املشكالت 

املجتمعات  داخل  الكربى 

تعزيز  ــي  ه ــة،  ــي ــعــرب ال

لألنظمة  املتحدة  الواليات 

العربية  ــة  ــدادي ــب ــت االس

أضعفت  التي  واآلسيوية 

بشكل كبري حقوق اإلنسان 

)الضعيفة بالفعل( وظروف 

حرية التعبري يف العديد من 

البلدان.

ونظرًا ألن الحروب التي قادتها الواليات املتحدة أدت إىل 

وأنشطتها،  وصولها  ومدى  اإلرهابية  الجامعات  عدد  زيادة 

فقد استخدمت الحكومات املحلية الدعم األمرييك واألجنبي 

السياسية  الحريات  قمع  خالل  من  التهديد  هذا  ملحاربة 

واإلعالمية؛ ومل يؤد ذلك إال إىل تفاقم غضب املواطنني ضد 

»الدولة  إىل  لالنضامم  والنساء  الرجال  بعض  ودفع  دولتهم، 

اإلسالمية« أو »القاعدة« أو غريهام من الجامعات العنيفة.

أنظمة  نحو  تتجه  التي  الدول  األمثلة عىل  أحدث  ويعد 

أشعل الصراع 
العربي اإلسرائيلي 
موجة من االنقالبات 

العسكرية التي 
كانت سببا في 

ضعف أداء الدول 
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السابق  يف  أظهرت  والتي   - وتونس  لبنان  هي  استبدادية 

بصيًصا من التعددية والحريات الشخصية والسياسية.

لذلك، يربط معظم العرب »الحرب عىل اإلرهاب« التي 

تقودها الواليات املتحدة والدعم الغريب السيايس واالقتصادي 

والعسكري، بحكوماتهم غري الكفؤة واالستبدادية والفاسدة. 

وقد أدى ذلك، عىل سبيل املثال، إىل تنوع فروع »القاعدة« 

وانتشار عضويتها والتوسع يف أراٍض جديدة. كام شهد العراق 

اإلسالمية«  »الدولة  مثل  جديدة  مجموعات  والدة  وسوريا 

وفروعها املتعددة، والتي ظهرت من كوادر »القاعدة« التي 

تم اعتقالها يف السجون األمريكية يف العراق.

لصد  املتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحملة  فإن  وهكذا، 

التي  االقتصادات  اإلرهابية يف عام 2001 دمرت  التهديدات 

كانت تنمو يف السابق وأثارت موجة هائلة من الفقر يف جميع 

أنحاء املنطقة، ما أدى إىل منو الجامعات اإلرهابية ذاتها التي 

كانت الواليات املتحدة تهدف يف البداية إىل احتوائها.

الرب  الهجامت ضد  الحد من  االحتواء يف  ونجحت جهود 

من  كبري  بشكل  زادت  ولكنها  املتحدة،  للواليات  الرئييس 

يف  الناس  من  املاليني  مئات  ومعاناة  املجتمعات  يف  الدمار 

املنطقة العربية واآلسيوية.

أو   3 من  مزيًجا  فقط  املاضية  العرشين  السنوات  تؤكد 

الوسطى غري  الطبقة  أسباب رئيسية تدفع عادة مواطني   4

اليأس  القاعدة:  العنيفني لالنضامم إىل مجموعة عنيفة مثل 

من  أوضاعهم  تحسني  عن  والعجز  واالقتصادي،  االجتامعي 

الجيوش األجنبية يف األرايض  السيايس، ووجود  العمل  خالل 

التي يعتربونها مقدسة، وتدمري األرواح واملمتلكات من قبل 

القوات املشرتكة لحكوماتهم والجيوش األجنبية.

 لقد شهدنا ذلك مراًرا وتكراًرا يف حركات مسلحة يقودها 

وحلف  املتحدة  الواليات  وقوات  السوفييت  ضد  إسالميون 

ويف  والعراق،  والسعودية  أفغانستان  يف  األطليس  شامل 

االحتالل  قوات  أخرجت  التي  اإلسالمية  الجامعات  هجامت 

اإلرسائييل من جنوب لبنان وقطاع غزة.

وبعد ظهور »الدولة اإلسالمية« يف 2014-2015، أظهرت 

استطالعات الرأي أن 7-%8 من السكان يرون هذه الحركات 

الحركات،  هذه  إىل  ينضمون  الناس  يكن  مل  إيجايب.  بشكل 

أنهم يفعلون شيئًا صالًحا ومربًرا يف محاربة  اعتقدوا  لكنهم 

الفساد واالحتالل األجنبي.

العربية  املنطقة  يف  املستمرة  االنتفاضات  تكون  رمبا 

عىل  دليل  أقوى  الفاسدة  باألنظمة  لإلطاحة  عاًما   11 منذ 

حكوماتهم  قبل  من  لإلهانة  تعرضوا  الذين  األشخاص  أن 

ممكنة  وسيلة  أي  وسيستخدمون  املقاومة  يف  سيستمرون 

لتحقيق حياة طبيعية.

بذلك  القيام  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  العرب  حاول  لقد 

عىل مدى عقود، ولكن دون جدوى، بسبب القوة العسكرية 

والدعم األجنبي لحكوماتهم.

ميكننا تتبع هذه الدورة لعدة عقود قبل هجامت الحادي 

عرش من سبتمرب/أيلول، عندما كانت مستويات الفقر والفساد 

الخدمات  تقديم  يف  الكفاءة  وعدم  املدارس  من  والترسب 

السيطرة.  تحت  تزال  ال  واملياه   الكهرباء  مثل  األساسية 

السيطرة متاًما، نظرًا الرتفاع  لقد أصبحت اآلن خارج نطاق 

إىل  الوصول  املدارس، وضعف  والترسب من  الفقر  معدالت 

ونقص  االجتامعي،  التأمني  تغطية  وضعف  النظيفة،  املياه 

االحتياجات األساسية للحياة.

سنة  العرشين  يف  التدهور  هذا  من  الكثري  حدث  لقد 

وتدهور  اإلرهــاب«  عىل  »الحرب  بني  الصلة  إن  املاضية. 

األوضاع املعيشية واألمنية يف األرايض العربية وبني التمردات 

الجامهريية املستمرة للمواطنني باتت واضحة اآلن.

ضد  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  الحرب  أدت  لقد 

الحكومات  ودعــم  العسكرية  القوة  خالل  من  ــاب  اإلره

االستبدادية يف الرشق األوسط وآسيا وأفريقيا إىل تدمري حياة 

الناس العاديني. هذه هي املعادلة األساسية التي تحتاج إىل 

معالجة.
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أغسطس/  24 يف 

الجزائر  قطعت  آب، 

الدبلوماسية  عالقاتها 

الخارجية  وزير  اتهم  املعادية“.  “األعامل  بحجة  املغرب  مع 

قادة  عىل  بالتجسس  املغرب  لعاممرة  رمطان  الجزائري 

الجزائر من خالل برنامج التجسس بيغاسوس، ودعم الحركة 

االنفصالية لتقرير مصري منطقة القبائل، التي تدعم استقالل 

أن  الجزائرية  الحكومة  تزعم  الجزائر.  يف  القبائل  منطقة 

حرائق  أشعلت  التي  اإلرهابية”  “الجامعات  تدعم  املغرب 

مميتة يف غابات البالد، دون تقديم أدلة. وتأيت هذه االتهامات 

ـــري  االنقســـام المغربي-الجزائ
ــي  ــل الخليجـــ ــدد التواصــــ يهـــــ

والترابـــط اإلقليمـــي

https://bit.ly/3AM5K6F

المصدر

الرابط

عدم  لضامن  النزاع،  لهذا  االهتامم  من  مزيًدا  الخليجيون  الفاعلون  سيعري 

تحوله إىل رصاع مبارش من شأنه أن يعرض االستقرار اإلقليمي والروابط التجارية 

اإلسرتاتيجية بني أوروبا وحوض املتوسط وأفريقيا ملزيد من األخطار.

كتب: آنا ل. جاكوبس 
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بعد عدد من املناكفات بني أعضاء السلك الدبلومايس يف كال 

البلدين، حيث زعم كل من الطرفني أن الدولة األخرى تدعم 

املنطقة  تشهد  حني  يف  اإلرهابية.  والجامعات  االنفصاليني 

الحدود  طول  عىل  العسكرية  للقوات  التحركات  بعض 

تخاطر  أن  املرجح  غري  فمن  ذلك  ومع  املغربية-الجزائرية، 

هاتان القوتان اإلقليميتان مبواجهة مبارشة. لكن قد يحدث 

أي يشء عندما تتصاعد التوترات.

 2020 عام  يف  والجزائر  املغرب  بني  التوترات  تصاعدت 

الغربية  الصحراء  منطقة  يف  جديد  من  القتال  اندلع  عندما 

املتنازع عليها، والتي تطالب 

عليها،  بالسيادة  املــغــرب 

حركة  الجزائر  تدعم  بينام 

املستقلة.  البوليساريو 

عندما  الخالف  هذا  وتفاقم 

اتفاقية  عن  املغرب  أعلنت 

تطبيع العالقات مع إرسائيل، 

السابق  الــرئــيــس  ــن  وأعــل

ــب اعـــرتاف  ــرام ــد ت ــال دون

رسميًا  املتحدة  ــات  ــوالي ال

عىل  املغربية  بالسيادة 

الصحراء الغربية.

املغريب- االنقسام  إن 

بني  بالرتابط  يرض  الجزائري 

حوض  يف  اإلقليمي  االقتصادي  والتعاون  وأفريقيا  أوروبــا 

أكرب  مستويات  إىل  كذلك  يفيض  أن  املمكن  ومن  املتوسط. 

من عدم االستقرار يف املنطقة. تتشكل املصالح الخليجية يف 

املنطقة املغاربية يف املقام األول من الرغبة يف تعزيز نفوذها 

مع  تواصلها  وتعزيز  واالستثامر،  واألمن  واالستقرار  السيايس 

األسواق األوروبية واألفريقية. وعىل نطاق أوسع، تعد دول 

شامل أفريقيا بوابة اقتصادية رئيسية لألسواق االسرتاتيجية، 

باإلضافة إىل كونها مركزًا لتنافس القوى العظمى واإلقليمية 

عىل النفوذ السيايس واالقتصادي.

التوترات املغربية-الجزائرية وضعف التعاون اإلقليمي

والتنافس  الثقة  وانعدام  الثنائية  العالقات  ضعف  يُعد 

املغربية-الجزائرية،  للتوترات  الرئييس  املصدر  هو  اإلقليمي 

ولكن إمكانية تفاقم هذه التوترات واردة جًدا بسبب الرصاع 

البلدين  يتبنى  املنطقة.  يف  األوسع  املنافسة  وديناميكيات 

اإلقليمية.  بالقضايا  يتعلق  فيام  متناقضة  خارجية  سياسات 

عىل سبيل املثال، نددت الجزائر بشدة بقرار املغرب باللحاق 

باإلمارات العربية املتحدة والبحرين يف املوافقة عىل تطبيع 

العالقات مع إرسائيل يف عام 

2020، حيث إن الجزائر من 

منارصي القضية الفلسطينية 

من  طويلة. وهي  فرتة  منذ 

للتدخالت  املناهضني  أشد 

نتيجة  ــذا  وه الخارجية، 

مع  ــة  املــأســاوي تجربتها 

وحرب  الفرنيس  االستعامر 

تفتخر  حني  يف  االستقالل، 

املغرب مبستويات أعىل من 

االستثامر األجنبي والسياحة 

ــاح عــىل الــغــرب.  ــفــت واالن

هائلة  ثروة  الجزائر  ومتتلك 

بينام  والــغــاز،  النفط  من 

املكثفة  االقتصادي  التنويع  مبادرات  التباع  املغرب  تحتاج 

مرتبة  البلدان  يحتل  معتدلة.  منو  مستويات  عىل  للحفاظ 

عالية يف تصنيفات القوة العسكرية يف أفريقيا، إال أن ميزانية 

الدفاع الجزائرية تبلغ ضعف ميزانية املغرب، وتحتل املرتبة 

الثانية كأكرب قوة عسكرية يف أفريقيا بعد مرص.

نظرًا  قوية  مفاجأة  العالقات  يف  االنقطاع  هذا  يشكل  مل 

لكنه ميثل  والجزائر،  املغرب  بني  التوتر  الطويل من  للتاريخ 

فلدى  أصالً.  املحدودة  الثنائية  العالقات  انخفاًضا جديًدا يف 

تعد دول شمال 
أفريقيا بوابة 

اقتصادية 
رئيسية لألسواق 

االستراتيجية
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يعود  أفريقيا  شامل  يف  التنافس  من  طويل  تاريخ  الجارتني 

إىل عقود من الزمن بسبب النزاعات الحدودية، واالختالفات 

حول السياسات الخارجية، واألولويات واملعارك عىل السيادة 

اإلقليمية. بعد استقالل البلدين عن الفرنسيني، خاض البلدان 

باسم  ُعرفت   ،1963 عام  األرض  عىل  نزاعات  نتيجة  حربًا 

الغربية  الرمال، ودخال يف رصاع عىل منطقة الصحراء  حرب 

إىل أن بدأ الرئيس الجزائري الجديد الشاذيل بن جديد عملية 

املصالحة مع املغرب التي أدت إلعادة العالقات الدبلوماسية 

يف عام 1988. يف عام 1989، تم تشكيل اتحاد املغرب العريب 

بني املغرب والجزائر وتونس 

بهدف  وليبيا،  وموريتانيا 

اإلقليمي.  التعاون  تعزيز 

املتحدة  األمـــم  توسطت 

لتحقيق وقف إطالق  رسميًا 

النار، الذي أنهى القتال عىل 

عام  يف  الغربية  الصحراء 

املفرتض  مــن  ــان  ك  .1991

حول  استفتاء  ذلك  يتبع  أن 

املنطقة  يف  املصري  تقرير 

مل  ما  وهــو  عليها  املتنازع 

يحدث بعد. 

ــرت  ــم ــت ــذا، اس ــ ــك ــ وه

السياسية  املـــحـــادثـــات 

وانعدام  الخالف  نقاط  أن  ومع  هادئة.  ناٍر  عىل  والتوترات 

الثقة ظلت راسخة، إال أن العالقات الدبلوماسية بني البلدين 

مل تتأثر منذ إعادة تأسيسها يف عام 1988. وتم إغالق الحدود 

الربية بني املغرب والجزائر منذ عام 1994 بعد أن قام بعض 

يف  إرهابية  هجامت  بتنفيذ  فرنسا  يف  املولودين  الجزائريني 

املغرب. وانخرطت الجزائر يف حرب بني املتمردين اإلسالميني 

الذي  األمر  التسعينيات،  الجزائري طوال  والجيش  املتطرفني 

أثار قلق املغرب بشأن اآلثار غري املبارشة لهذا العنف.

أغسطس/آب  يف  الجزائري  املغريب  لالنقسام  أن  شك  ال 

تبعات عديدة من أهمها تأثريه عىل التعاون فيام بني الدول 

املغاربية، والعالقات األوروبية األفريقية، والتعاون االقتصادي 

يف حوض البحر األبيض املتوسط. تتسم منطقة املغرب العريب 

باالنخفاض الكبري يف مستويات التكامل االقتصادي والتجارة 

والجزائر  للمغرب  االقتصاديني  الرشكاء  فمعظم  اإلقليمية، 

وتونس هم من الدول األوروبية والواليات املتحدة والصني، 

بدالً من أن يشاركا بعضهام البعض. ومع ذلك، هناك بالكاد 

أمثلة عىل التعاون اإلقليمي املعرض للخطر. عىل سبيل املثال، 

عاملقة  من  الجزائر  تعد 

وتزود  والغاز،  النفط  إنتاج 

الطبيعي  الغاز  من  الكثري 

األنابيب  خط  عرب  ألوروبــا 

املغاريب األورويب الذي يربط 

عرب  ومير  وإسبانيا  الجزائر 

أيًضا  يتلقى  الذي  املغرب، 

جزًءا من صادرات الغاز. 

الطاقة  ــر  وزيـ وأشـــار 

الجزائري إىل أن الجزائر قد 

عن  الغاز  إمــدادات  تقطع 

املحللة  وتجادل  املغرب. 

بأن  فقري  انتصار  املغربية 

األنابيب  خــط  اتفاقية 

املغاريب األورويب قد “صمدت يف وجه األزمات الدبلوماسية 

السابقة. ومع ذلك، فإن مستقبلها ليس مضمونًا هذه املرة”. 

السوق  يف  االستقرار  عدم  من  مزيد  إىل  هذا  ويشري 

األجانب  املستثمرين  يُثني  قد  الذي  األمر  املستقبل،  يف 

التكامل  زيادة  من  الربح  إىل  يتطلعون  الذين  املنطقة  يف 

االقتصادي اإلقليمي والتواصل مع أوروبا وأفريقيا.

العالقات املغربية-الخليجية

أقوى  العربية  الخليج  دول  مع  بعالقات  املغرب  تتمتع 

تتمتع المغرب 
بعالقات مع دول 

الخليج العربية 
أقوى بكثير من 

الجزائر
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مجلس  وجه   ،2011 عام  يف  أنه  يُذكر  الجزائر.  من  بكثري 

التعاون لدول الخليج العربية دعوة للمغرب واألردن لتقديم 

جميع  يف  نة  السُّ امللوك  لدعم  محاولة  يف  للعضوية،  طلب 

الحاشدة.  الشعبية  االحتجاجات  ملواجهة  املنطقة  أنحاء 

املغربية  والدبلوماسية  االقتصادية  العالقات  تطورت  لقد 

اإلمارات  اإلمارات، بشكل خاص، منذ عام 2011. وتعد  مع 

َمْصدر  أكرب  وثاين  املغرب،  يف  الرائد  الخليجي  املستثمر 

لالستثامر األجنبي املبارش بعد فرنسا. 

املغرب  بني  العميقة  العالقات  تكون  أن  املرجح  من 

يف  ساهمت  قد  واإلمـــارات 

باتباع  املغرب  ملك  إقناع 

واالنضامم  اإلماراتية  القيادة 

العالقات  تطبيع  اتفاقية  إىل 

ــر  أواخـ إرسائـــيـــل يف  ــع  م

ذلــك،  وقــبــل   .2020 ــام  ع

التزامها  املــغــرب  أظــهــرت 

يف  الخليجيني  رشكائها  تجاه 

مختلفة.  حرجة  لحظات 

يف  اململكة  شاركت  حيث 

الذي  العسكري  التحالف 

اليمن  يف  السعودية  تقوده 

)رغم أنها انسحبت يف نهاية 

عالقاتها  وقطعت  املطاف(، 

مع إيران يف عام 2018 لتعزز من تحالفاتها مع إدارة ترامب 

وحلفاء الخليج الرئيسيني.

اإلمــارات  أعلنت  املغربية-اإلرسائيلية،  االتفاقية  قبل 

والبحرين عن عزمهام فتح قنصليات لهام يف منطقة الصحراء 

السيادة  لدعم  دبلومايس  عرض  يف  عليها،  املتنازع  الغربية 

املغرب،  أن  الطريف  ومن  ذلك،  مع  املنطقة.  عىل  املغربية 

باإلضافة إىل الجزائر وتونس، ظلت محايدة رسميًا ومل تحُذ 

حذو السعودية واإلمارات والبحرين ومرص يف مقاطعة قطر 

يف عام 2017. أرسلت املغرب، إىل جانب إيران وتركيا، شحنات 

من الطعام إىل قطر للمساعدة يف التخفيف من نقص الغذاء 

املغرب  تحرك  فإن  ذلك،  ومع  الحصار.  عن  الناجم  الفوري 

مع  عالقاتها  ترسيخ  يف  ساعد  إرسائيل  مع  العالقات  لتطبيع 

دول الخليج، وتحديًدا اإلمارات والبحرين.

العالقات الجزائرية-الخليجية

يف حني أن الجزائر أكرث انعزاليًة من جارتها الغربية، إال أن 

هذا ال يعني أن الجزائر ليست العبًا إقليميًا هاًما. الجزائر، كام 

متت االشارة، غنية جًدا بالنفط والغاز وعضو يف منظمة أوبك. 

طويل  تاريخ  الجزائر  متتلك 

الوساطة  جهود  دعــم  يف 

ليبيا،  يف  وآخرها  اإلقليمية، 

يف  قيادية  أدواًرا  وتلعب 

مثل  اإلقليمية  املنظامت 

ترفض  األفريقي.  االتحاد 

النفوذ  ــقــوة  ب ــر  ــزائ ــج ال

سياساتها  يف  ــي  ــب األجــن

الدول  شؤون  ويف  الداخلية 

األخرى أيًضا. وهذا ما يضع 

األحيان،  معظم  يف  الجزائر، 

عـــىل طـــريف نــقــيــض مع 

الفاعلة.  الخليجية  الجهات 

قاومت  املثال،  سبيل  عىل 

الجزائر دعم الخليج للعمليات العسكرية يف منطقة الساحل، 

فرنسا.  بقيادة   G-5 املشرتكة الساحل  قوات  فرقة  وال سيام 

كام رفضت الجزائر املسعى السعودي-القطري إلخراج سوريا 

من جامعة الدول العربية، وحافظت عىل عالقاتها مع دمشق 

طوال الرصاع يف سوريا. كام مارست الجزائر ضغوطًا قوية ضد 

التدخل العسكري بقيادة السعودية يف اليمن. وتعترب الجزائر 

ولطاملا  بالحوثيني.  رسميًا  تعرتف  التي  القالئل  الدول  إحدى 

النووية.  التكنولوجيا  تطوير  يف  إيران  حق  الجزائر  دعمت 

أظهرت المغرب 
التزامها تجاه 

شركائها الخليجيين 
في لحظات حرجة 

مختلفة 
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إن العالقات الجزائرية-اإليرانية يف تطور مستمر، وقد أعرب 

عالقات  إقامة  يف  رغبتهم  عن  الجانبني  كال  من  مسؤولون 

قد قطعت  الجزائر  كانت  متقلب.  تاريخ  بعد  أعمق  ثنائية 

إياها  متهمة   1993 عام  اإلسالمية  الجمهورية  مع  عالقاتها 

بدعم جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف الرصاع الجزائري األهيل. أعاد 

البلدان العالقات يف عام 2000، وتحسن التعاون االقتصادي 

والدبلومايس والعسكري والدفاعي، بشكل خاص، منذ ذلك 

الحني.

تنتقد الجزائر، بشكل خاص، التدخل الخليجي يف ليبيا، مبا 

يف ذلك دعم بعض الدول الخليجية لحملة حلف الناتو عام 

2011، واإلطاحة الحًقا بالديكتاتور الليبي معمر القذايف الذي 

حكم فرتة طويلة، وما تبع ذلك من دعم مايل وعسكري مبارش، 

يف كثري من األحيان، ملختلف الفصائل يف الرصاع الليبي. يقول 

الجزائر كانت  الخبري يف الشؤون املغاربية، إن  حاييم مالك، 

للمتمردين  املبكر  القطري  للدعم  العداء بشكل خاص  تكن 

الفاعلة  السياسية  ــراف  األط ولبعض  للقذايف  املناهضني 

اإلمارات  دعم  عن  فضالً  بعد،  فيام  باإلسالميني  واملرتبطني 

للجرنال خليفة حفرت الذي يتمركز يف املنطقة الرشقية، والذي 

الوطني  الوفاق  بحكومة  لإلطاحة  طرابلس  عىل  حملة  قاد 

أبريل/نيسان 2019.  املتحدة يف  األمم  قبل  بها من  املعرتف 

أثار املستوى العايل من التدخل األجنبي والخليجي يف شؤون 

الدول املجاورة للجزائر مخاوف القيادة الجزائرية من تفاقم 

حالة عدم االستقرار اإلقليمي. 

إن التحذيرات الجزائرية املبكرة، والتي مل تلَق آذانًا صاغية 

يف حينها، بشأن خطورة الفراغ السيايس الذي سينشأ يف ليبيا 

إذا متت اإلطاحة بالقذايف قرسيًا، أثبتت ُحسن بصرية الجزائر.

العالقات  فإن  وتونس،  املغرب  بعالقات  قورنت  إذا 

الجزائرية-الخليجية االقتصادية تُعد يف حدها األدىن، ولكون 

االقتصادي وتطوير  التنويع  الجزائر تصبو للرشوع يف جهود 

األسواق غري الهيدروكربونية، فإنها تسعى لجذب املزيد من 

الصني  هم  الجزائر  يف  املستثمرين  أكرب  األجنبي.  االستثامر 

الخليج  تزال دول  وسنغافورة وإسبانيا وتركيا. ومع ذلك، ال 

الهائلة من  ثروتها  بسبب  الجزائر  النفوذ يف  أجل  تناور من 

املوارد، وموقعها االسرتاتيجي جنوب البحر األبيض املتوسط، 

بعد  واألوروبية.  األفريقية  األســواق  إىل  الوصول  وسهولة 

 ،2019 األول  ديسمرب/كانون  يف  تبون  املجيد  عبد  انتخاب 

الجديد مبارشًة وزيري خارجية السعودية  الرئيس  استضاف 

الجزائر  قطر  أمري  زار  وجيزة،  بفرتة  ذلك  وبعد  واإلمــارات. 

ذلك  أُتبع  ما  ورسعــان   ،2020 فرباير/شباط  يف  العاصمة 

بدعوات للرئيس الجزائري لزيارة الرياض وأبو ظبي.
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عالوة عىل ذلك، فإن رشكة موانئ ديب العاملية اإلماراتية 

مرشوعني  قطر  متتلك  بينام  الجزائر،  يف  املوانئ  بعض  تدير 

القطرية  االتصاالت  رشكة  البالد-  يف  رئيسيني  استثامريني 

بقدرة  للصلب  قطر مجمًعا  تعمل هناك، كام متول  أوريدو 

جيجل  منطقة  يف  سنويًا  طن  مليون   4.2 قدرها  إنتاجية 

الرشقية. يف عام 2016، وعدت السعودية باستثامرات جديدة 

بقيمة 10 مليارات دوالر يف الجزائر. خالل زيارة ويل العهد 

السعودي األمري محمد بن سلامن للجزائر عام 2018، اتفق 

البلدان عىل مجموعة من املشاريع االستثامرية، عىل أن تبدأ 

يف عام 2019، ويشمل ذلك مرشوًعا لصناعة األدوية بقيمة 

دوالر،  مليون   20 بقيمة  للورق  ومصنًعا  دوالر،  ماليني   10

ومرشوًعا إلنتاج العصري، لكن يبدو أن كل هذه املشاريع قد 

توقفت عندما عصفت بالجزائر حركة احتجاجية جامهريية 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  واضطر   ،2019 عام  أوائل  يف 

إىل االستقالة. تسبب الشلل السيايس واالقتصادي يف الجزائر 

يف الحد من القدرة عىل إنجاز مشاريع استثامرية كربى. وما 

تزال الجزائر تحتفظ مبجالس أعامل مع دول الخليج، مبا يف 

التجارة  تعزيز  أجل  من  واإلمــارات،  وقطر  السعودية  ذلك 

واالستثامرات الثنائية. قدمت بعض املجموعات مثل الرشكة 

الجزائرية السعودية لالستثامر حوايل 22 مليون دوالر لتمويل 

ومراكز  ماركت،  سوبر  ومحالت  وفنادق  تسوق  مراكز  بناء 

تصنيع ما بني عامي 2008 و2017.

للغاية  محدوًدا  يزال  ال  الجزائر  يف  االستثامر  مناخ  لكن 

من حيث قدرته عىل جذب املشاريع االستثامرية وتنفيذها 

بنجاح، بالرغم من أن البالد قد حاولت تسهيل مناخ االستثامر 

من خالل إلغاء القوانني التي تتطلب امتالك الجزائر للنسبة 

القضايا،  بعض  إن  الجديدة.  التجارية  املشاريع  من  األكرب 

التنظيمية  واللوائح  املعقدة  الجمركية  اإلجــراءات  مثل 

تخيف  الواضحة،  غري  والقوانني  املشددة  والبريوقراطية 

الكربى.  املشاريع  انطالقة  تؤخر  أو  املستثمرين  من  العديد 

يف عام 2020، صنف تقرير مامرسة األعامل التجارية الصادر 

عن البنك الدويل الجزائر يف املرتبة 157 من أصل 190، من 

حيث سهولة مامرسة األعامل التجارية، مقارنة باملغرب التي 

احتلت املركز 53.

تنافس القوى العظمى واإلقليمية يف شامل أفريقيا

والتواصل  للتجارة  بوابة رئيسية  أفريقيا  تعد دول شامل 

لتنافس  ساحة  كونها  إىل  باإلضافة  وأفريقيا،  ــا  أوروب بني 

موقع  عن  الكثري  كُتب  اإلقليمية.  والقوى  العظمى  القوى 

وموقًعا  اإلقليمية  القوى  بني  بالوكالة  معركة  باعتبارها  ليبيا 

كام  املتوسط،  األبيض  البحر  للمنافسات يف رشق  اسرتاتيجيًا 

تتجىل املنافسة اإلقليمية أيًضا، وإن كانت بدرجة أقل بكثري، 

يف املغرب والجزائر وتونس. إىل جانب املعارك السياسية عىل 

النفوذ، تحاول العديد من البلدان االستفادة من جنوب حوض 

واألفريقية.  األوروبية  األسواق  إىل  للدخول  كبوابة  املتوسط 

أكد ميشيل تانتشوم )Michel Tanchum( أن “التزاحم عىل 

إنشاء ممرات تجارية من أفريقيا إىل أوروبا أدى إىل تجدد 

انخراط القوى العاملية يف شامل أفريقيا، ما تسبب يف إعادة 

يف  السياسية  والجغرافيا  األساسية  االقتصادية  البنية  تشكيل 

املنطقة. مع قيام الصني وروسيا وتركيا ودول الخليج العربية 

ال تزال دول الخليج 
تناور من أجل النفوذ 

في الجزائر بسبب 
ثروتها الهائلة من 

الموارد
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بأدوار عىل قدر كبري من األهمية يف تطوير هذه املمرات يف 

تحديًا  يواجه  األورويب  االتحاد  فإن  املتوسط،  جنوب حوض 

شامل  يف  وفعالة  متامسكة  سياسة  لوضع  ملًحا  اسرتاتيجيًا 

أفريقيا”.

كام يشدد تانتشوم عىل أن عدًدا كبريًا من الجهات الفاعلة 

املنطقة  هذه  تستهدف  واإلقليمي  العاملي  املستويني  عىل 

وتعد  فيها.  التقليدية  األوروبية  الهيمنة  لتحدي  وتسعى 

املغرب والجزائر رشيكني ذو أهمية متزايدة بالنسبة للصني، 

وتحتالن مواقع اسرتاتيجية يف مبادرة الحزام والطريق، وذلك 

باألسواق  واتصالهام  ملوانئهام  الحيوية  التحتية  البنية  بفضل 

األوروبية واألفريقية. تعد الجزائر من أكرب مستوردي األسلحة 

السوفييتي  االتحاد  مع  تاريخية  برشاكة  وتتمتع  الروسية 

املتحدة  العربية  اإلمارات  مثل  الخليج  دول  وتتطلع  سابًقا. 

وإقامة  الحيوية،  التحتية  البنية  من  االستفادة  إىل  وقطر 

خالل  من  املتوسط  األبيض  البحر  يف  أكرب  اقتصادي  نفوذ 

االستثامرات واملوانئ. كام تعمل تركيا أيًضا عىل إقامة عالقات 

أفريقيا – ال سيام  أفضل يف وسط وشامل  اقتصادية وأمنية 

مع الجزائر وتونس – رمبا الستكامل موطئ قدمها األمنية يف 

ليبيا وتوسيعه.

تحظى منطقة شامل أفريقيا، كذلك، بأهمية خاصة نظرًا 

لتاريخها يف االحتجاج، الذي غالبًا ما يُنظر إليه عىل أنه تهديد 

للجهات الخليجية الفاعلة التي تعطي األولوية لالستقرار يف 

جميع أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا. استخدمت دول 

الخليج مجموعة متنوعة من أدوات القوة الناعمة والخشنة 

أعقاب  يف  أفريقيا  شامل  عرب  نفوذها  مامرسة  ملحاولة 

احتجاجات الربيع العريب عام 2011، ال سيام يف ليبيا وتونس 

وبدرجة أقل يف املغرب. رمبا كانت الجزائر األقل تأثرًا مبعارك 

وثروة  األجنبي  للتدخل  الشديد  لرفضها  نظرًا  هذه  الوكالة 

كبرية  بأهمية  الخليجية  االستثامرات  والغاز. وتحظى  النفط 

يف املغرب وتونس، ولكنها يف الجزائر ال تحظى بهذا القدر من 

األهمية. ومع ذلك، فقد بدأ هذا األمر يتغري، حيث تسعى 

الجزائر إىل زيادة االستثامر خارج قطاع الهيدروكربونات.

األبيض  البحر  جنوب  يف  االستقرار  عدم  خطر 

املتوسط

أسفها  عن  وقطر  واإلمــارات  السعودية  من  كل  أعربت 

لقطع العالقات الدبلوماسية بني املغرب والجزائر، معربة عن 

دعمها للحوار والتعاون اإلقليميني. ونظرًا ألن قرار االنفصال 

كان جزائريًا، وهي الدولة املعادية تاريخيًا للتدخل األجنبي، 

وحيث يعترب نفوذ الخليج عليها يف أدىن مستوى له من بني 

دول شامل أفريقيا، فإن ذلك يشري إىل أن دول الخليج لن تكون 

قادرة عىل لعب دور كبري يف التأثري عىل هذه الديناميكيات. 

ومع ذلك، فإن الجهات الخليجية الفاعلة سوف تويل مزيًدا 

من االهتامم لهذا النزاع لضامن عدم تحوله لرصاع مبارش. ألن 

ذلك قد يؤدي إىل تعريض االستقرار اإلقليمي للخطر ويهدد 

أوروبا  بني  االسرتاتيجية  التجارية  الروابط  متزايد  بشكل 

العاملية  للقوى  لها من أهمية  املتوسط وأفريقيا ملا  وحوض 

مثل أوروبا والصني باإلضافة إىل الجهات الفاعلة يف املنطقة 

مثل دول الخليج وتركيا.

تتشكل المصالح 
الخليجية في 

المنطقة المغاربية 
من الرغبة في تعزيز 
نفوذها السياسي 

واالستثمار
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عام على 
اتفاقيات 
أبراهام.. 

لمــاذا لم تثمر 
حتى اآلن؟

https://bit.ly/2XB9hpU

المصدر

الرابط

مر عام عىل اتفاقيات أبراهام التي طبعت العالقات بني 

اإلمارات  ذلك  يف  مبا  العربية،  الدول  من  والعديد  إرسائيل 

والبحرين واملغرب والسودان، ولكن يف حني أن هذه الخطوة 

خالل  األوسط  الرشق  يف  التطورات  أهم  من  واحدة  كانت 

املجال  يزال غري ظاهر، سواء يف  ال  تأثريها  فإن  عام 2020، 

االقتصادي أو األمن اإلقليمي فيام يتعلق بإيران وفلسطني.

كتب: جاي بيرتون 
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يعود التأثري املحدود بشكل جزيئ للفرتة الزمنية القصرية 

والبحرين  ــارات  واإلم إرسائيل  وقعت  أن  منذ  مرت  التي 

العام  من  سبتمرب/أيلول   15 يف  األبيض  البيت  يف  االتفاقية 

املايض، ويف حني حدث تبادل للسفراء وفتح السفارات، فإن 

األكرب  التقدم  اقترص  بعد، كام  تتحقق  املوضوعية مل  النتائج 

عىل إرسائيل واإلمارات فقط.

وقال »يوسف العتيبة« سفري دولة اإلمارات لدى الواليات 

املتحدة، يف فعالية »مركز ويلسون« لالحتفال باالتفاقية هذا 

األسبوع، إن العالقات بني البلدين ما تزال »سطحية« فقط.

إرسائيل واإلمارات

ــرغــم مــن أن  وعــىل ال

التجارة الرسية بني إرسائيل 

موجودة  كانت  ــارات  واإلم

حجم  إن  إال  قــبــل،  ــن  م

من  ارتفاًعا  شهد  التجارة 

عام  يف  دوالر  مليون   190

2020 إىل 523 مليون دوالر 

من  األوىل  الـــ6  األشهر  يف 

املحتمل  ومن   ،2021 عام 

أن تنمو عن ذلك.

يف  تقارير  أوردت  فقد 

هذا  و«رويرتز«  »بلومربج« 

بني  التجارة  أن  األســبــوع 

االثنني ميكن أن تصل إىل تريليون دوالر يف غضون 10 سنوات.

وإذا كانت إرسائيل واإلمارات ستصالن إىل هذا املستوى 

من التبادل االقتصادي، فسوف تساعدهام الطبيعة التكميلية 

القتصادات البلدين.

لالقتصاد  تقدم  أن  لإلمارات  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 

عرب  والسرياميك،  األلومنيوم  من  أكرث  هو  ما  اإلرسائييل 

املساعدة يف قطاعات الطاقة والبناء، وقد باعت رشكة »ديليك 

دريلينج« اإلرسائيلية هذا الشهر، حصة تقدر بـ %22 يف حقل 

أبوظبي  يف  للبرتول  »مبادلة«  لرشكة  »متار«  الطبيعي  الغاز 

مببلغ 1.1 مليار دوالر.

ويف السابق، كان هناك أيضا اهتامم إمارايت بتطوير خط 

وتجنب  إرسائيل  عرب  بريًا  الغاز  لنقل  »ريد-ميد«  أنابيب 

قوبل  قد  مساره  أن  من  الرغم  عىل  السويس،  قناة  اختناق 

باحتجاجات وتحديات بيئية.

وبالنسبة لإلمارات، تعد إرسائيل مصدًرا جذابًا للتكنولوجيا 

للتقنية  املتقدمة، حيث تحرص اإلمارات عىل ترقية قطاعها 

من  خاصة  اإلرسائييل،  والنشاط  االستثامر  وجذب  العالية 

ــاطــق الــحــرة  ــن ــالل امل خـ

املختلفة التي تديرها.

اهتامم  هناك  إن  كام 

السيرباين  ــاألمــن  ب أيــضــا 

حرض  حيث  ــيل،  ــي اإلرسائ

األعامل  عامل  عن  ممثلون 

ــة وخــدمــات  ــاري ــج ــت ال

فعالية  اإلرسائيلية  األمــن 

ديب  يف  العاملية  »سيربتيك« 

يف أبريل/نيسان املايض.

التغيري بعد التطبيع 

النقيض  ــىل  ع ولــكــن 

التقدم  كان  اإلمــارات،  من 

واملــغــرب  البحرين  ــع  م

بني  يربط  ما  ألن  جزئيًا  هذا  ويعود  شموال،  أقل  والسودان 

البحرين  إن  ومع  أقل،  يعترب  مبارشة  وإرسائيل  الدول  هذه 

تتصدرهم فيام يتعلق باالنخراط، إال إنها تأيت بعد اإلمارات 

عىل  تعمل  تزال  وال  االقتصادية؛  الفرص  تطوير  حيث  من 

صياغة اتفاقية تجارية.

باالعرتاف  قرارهم  فإن  والسودان،  للمغرب  بالنسبة  أما 

الرئيس  فقد عرض  األمرييك،  اإلقناع  أكرث من  ينبع  بإرسائيل 

السابق »دونالد ترامب« مساعدة السودان عىل تقليل ديونها 

اتفاقات إبراهام 
لم تؤد إلى أي 

تغيير في المجاالت 
بع فيها مع 

ُ
التي ط

إسرائيل
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الغربية  الصحراء  عىل  املغربية  بالسيادة  واالعرتاف  العامة 

املتنازع عليها.

»جو  الحايل  األمرييك  الرئيس  إدارة  أن  من  الرغم  عىل 

تغطية  يف  جزئيا  سيساعد  للسودان  قرضا  قدمت  بايدن« 

ديونه، فام زالت تراجع مسألة الصحراء الغربية.

وبغض النظر عن تفوق العالقات الشخصية واالقتصادية 

أي  إىل  تؤد  مل  إبراهام  اتفاقات  فإن  واإلمارات،  بني إرسائيل 

تغيري كبري يف املجاالت األخرى، ال سيام فيام يتعلق باملسائل 

األمنية مثل إيران أو فلسطني.

ملاذا مل تثمر االتفاقيات أمنًيا؟

ــارات  واإلم إرسائيل  بني  املخاوف  تشاطر  من  بالرغم 

والواليات املتحدة تجاه إيران وأنشطتها ووكالئها يف املنطقة، 

أكرث  مواجهة  إىل  تُقد  مل  االثنني  بني  أبراهام  اتفاقية  إن  إال 

»بايدن«  كان هزمية  أسباب ذلك  مبارشة مع طهران، وأحد 

لـ«ترامب« يف نوفمرب/ترشين الثاين من العام املايض.

ففي حني سعى »ترامب« ملامرسة سياسة الضغط األقىص 

عىل إيران من خالل االنسحاب من االتفاقية النووية اإليرانية 

محادثات  »بايدن«  إدارة  عقدت  العقوبات،  فرض  وإعادة 

غري مبارشة إلعادة إحيائها، وتزامنت محادثات »بايدن« مع 

محادثات أخرى إليران، مبا يشمل الحوار مع السعودية، التي 

يف  الوضع  فإن  وباختصار،  الرئييس.  اإلقليمي  منافسها  تعد 

الخليج مل يعد ساخنا كام كان خالل سنوات »ترامب«.

أحد األسباب األخرى هو التغيري السيايس داخل إرسائيل، 

إىل  أدت  التي  االنتخابات،  البالد  عقدت  مــارس/آذار،  ففي 

خروج رئيس الوزراء »بنيامني نتنياهو« من السلطة بعد 12 

عاما، حيث استُبدل يف يونيو/حزيران بـ«نفتايل بينيت«، وعىل 

الرغم من أن »بينيت« لديه شكوكه إزاء املحادثات األمريكية 

اإليرانية، إال أنه حريص عىل إظهار أنه أقل تعطياًل لها من 

»نتنياهو« وأنه ميكن أن يكون رشيكا أكرث دعام لواشنطن.

رشخ يف اإلجامع العريب 

كانت عالمة عىل  االتفاقيات  فإن  لفلسطني،  بالنسبة  أما 

رشخ يف اإلجامع العريب الذي أرّص سابًقا عىل عدم االعرتاف 

بررت  لذلك،  واستجابة  سالم،  اتفاق  توقيع  قبل  بإرسائيل 

اإلمارات قرارها بالسعي إىل عالقات رسمية مع إرسائيل من 

الرتاجع عن  خالل االدعاء بأن ذلك قد يشجع إرسائيل عىل 

الغربية )عىل الرغم من أن هذه الخطوة بدت  ضم الضفة 

لحكومة  املستقرة  غري  الداخلية  للحالة  نظرًا  أُجلت  وكأنها 

نتنياهو(.

التطلع  بأن  فعالية »مركز ويلسون«  »العتيبة« يف  وأشار 

وإرسائيل،  بلده  بني  االقتصادي  التبادل  وزيادة  للمستقبل 

واالقتصاد  الفلسطينيني  عىل  مبارش  غري  بشكل  يؤثر  سوف 

الفلسطيني.

املرجح  غري  فمن  االدعــاءات،  هذه  عن  النظر  وبغض 

النزاع بني إرسائيل  يتعلق بحل  فيام  تقدم  يكون هناك  بأن 

أخرى  عوامل  هناك  إن  حيث  حال،  أي  عىل  والفلسطينيني 

ذات صلة -كام هو الحال مع إيران- حيث يرأس »بينيت« 

ائتالفًا هًشا )مثلام كان نتنياهو( وقد ال ينجو ليكمل مدته 

البالغة 4 سنوات كاملة.

الفلسطيني  السيايس  النظام  يزال  ال  نفسه،  الوقت  ويف 

التي  و«حــامس«  »فتح«  أحــزاب  بني  فقط  ليس  منقساًم، 

داخليا  وإمنا  التوايل،  وغزة عىل  الغربية  الضفة  تسيطر عىل 

كذلك.

»محمود  الفلسطيني  الرئيس  ألغى  أبريل/نيسان،  ففي 

عباس« االنتخابات عندما بدا من الواضح أن فصيله داخل« 

القيادة  انفصلت  الحني،  ذلك  ومنذ  يهزم،  سوف  فتح« 

الفلسطينية عن املجتمع أكرث فأكرث خالل احتجاجات الصيف 

والقمع الذي تعرضت له.
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لـــكـــن اهـــتـــامم 

بالصومال  »أردوغان« 

إجاميل  بلغ  املايض،  العقد  مدى  وعىل  عابرة.  بادرة  ليس 

مساعدات أنقرة ملقديشو أكرث من مليار دوالر حيث تنافس 

والخليجيني  املرصيني  ضد  القطريون  وحلفاؤه  »أردوغــان« 

عىل النفوذ يف القرن األفريقي.

هل يستفيد القرن 
األفريقي من االنفراجة بين 
تركيا ومصر ودول الخليـج؟

https://bit.ly/2XDd71s

المصدر

الرابط

أعلن الرئيس الرتيك »رجب طيب أردوغان« الشهر املايض عن تربع بقيمة 30 

مليون دوالر للصومال. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات املعارضة التي رأت أن 

ملحاربة  الحرائق  مكافحة  طائرات  يف  األموال  تستخدم هذه  أن  ينبغي  الحكومة 

الحرائق املستعرة يف الداخل.

كتب: فارشا كودوفايور  
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راحة من التنافس املحتدم 

مع  انفراجة  تحقيق  إىل  اآلن  وقطر  تركيا  تسعى  وبينام 

مرص السعودية واإلمارات، فقد يحصل القرن األفريقي عىل 

فرتة راحة من التنافس املحتدم بني املعسكرين.

يف  الخليج  دول  مشاركة  تزايدت  املايض،  العقد  وخالل 

القرن األفريقي بشكل كبري حتى أصبح نقطة اشتعال أخرى 

يف الرصاع اإلقليمي.

رئيسيني  بحريني  ممرين  بني  األفريقي  القرن  ويقع 

مضيق  وهام  املرور  وحركة  العاملية  التجارة  عليهام  تعتمد 

باب املندب يف الجنوب وقناة السويس يف الشامل. وتنفتح 

الصومال أيًضا عىل حوض املحيط الهندي األوسع، وهو بحد 

احتدام  ومع  والتجارة.  البحري  لألمن  رئييس  طريق  ذاته 

السباق يف املحيط الهندي، كانت دول الخليج حريصة عىل 

تأمني مصالحها الخاصة.

حاول »أردوغان« االستفادة من الربيع العريب الذي تسبب 

يف توسيع البصمة اإلقليمية لجامعة »اإلخوان املسلمون«. 

وبعد تعرث جامعة »اإلخوان املسلمون« مع تحول الربيع 

العريب إىل شتاء مرير، أعطى الرئيس الرتيك األولوية للرد عىل 

منافسيه الخليجيني ومرص عىل جميع الجبهات، بشكل مبارش 

ومن خالل الوكالء. وقد عززت السياسة الداخلية هذا الدافع.

تعزيز طموح تركيا 

وأدى اعتامد »أردوغان« عىل الفصائل القومية واألوراسية 

»الوطن  الوحدوي  البحري  املفهوم  تبني  إىل  الداخل  يف 

األزرق« الذي عزز الطموحات الخارجية الرتكية التي متتد إىل 

البحر األحمر واملحيط الهندي.

وافتتح »أردوغان« يف عام 2016، خالل زيارته للصومال، 

إىل  إشــارة  يف  اإلطــالق،  عىل  بناؤها  تم  تركية  سفارة  أكرب 

أهمية القرن األفريقي بالنسبة لتطلعاته األوسع. وبالرغم أن 

اإلطاحة بالرئيس السوداين »عمر البشري« أخرج خطط أنقرة 

السودانية  سواكن  جزيرة  ميناء  تطوير  إلعادة  مسارها  عن 

التي وقعت  قطر،  )إىل جانب  والعسكري  املدين  لالستخدام 

تركيا  تزال  ال  سواكن(،  لتطوير  السودان  مع  منفصالً  اتفاقًا 

تحتفظ بأكرب قاعدة عسكرية خارجية لها يف مقديشو.

ملدة  بامتياز  »البريق«  الرتكية  املوانئ  رشكة  فازت  وقد 

ما  املايض،  العام  مقديشو  ميناء  وإدارة  لتجديد  عاًما   14

وفر ألنقرة نقطة وصول مهمة عىل املحيط الهندي. وذكرت 

»أردوغان«  تربع  ستستخدم  الصومال  أن  الرتكية  الصحافة 

قد يحصل القرن 
األفريقي على فترة 
راحة من التنافس 

المحتدم بين 
المعسكرين

تزايدت مشاركة 
دول الخليج في القرن 
األفريقي حتى أصبح 
نقطة اشتعال في 

الصراع اإلقليمي
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بقيمة 30 مليون دوالر لتوسيع طاقة امليناء.

األيديولوجيات املتضاربة

تزال  ال  املتضاربة  واأليديولوجيات  املصالح  أن  حني  ويف 

انتخاب  أدى  فقد  األفريقي،  القرن  يف  الديناميكيات  تشكل 

تقويم  إعــادة  إىل  املتحدة  للواليات  رئيسا  بايدن«  »جو 

السياسات املرصية والخليجية والرتكية تجاه املنطقة، مام أدى 

إىل محاوالت متعددة إلصالح العالقات بني الكتل املتعارضة.

وتعد التقارير الصادرة هذا األسبوع عن حضور مسؤولني 

عىل  عالمة  أحدث  ديب  يف  للطاقة  مؤمترًا  وأتــراك  قطريني 

تحسن العالقات بني اإلمارات و اثنني من منافسيها الرئيسيني.

باتباع  »بايدن«  تعهد  أدى  املتنافسني،  لجميع  وبالنسبة 

من  مخاوف  إىل  اإلنسان  حقوق  عىل  تركز  خارجية  سياسة 

»بايدن«  وعد  وأدى  واشنطن.  لغضب  أهدافًا  يصبحوا  أن 

باستعادة االتفاق النووي اإليراين إىل خلق حالة إضافية من 

لبعض خالفاتهام  املعسكرين  إزالة  إىل  أدى  ما  اليقني،  عدم 

العالقة تحت البساط يف الوقت الحايل.

وقد اختتم »جيفري فيلتامن«، مبعوث »بايدن« الخاص 

للقرن األفريقي، زيارة إىل الخليج يف يونيو/حزيران، وتوقف 

يف السعودية واإلمارات وقطر.

التي  املتزايدة  األولوية  إىل  خاص  مبعوث  تعيني  ويشري 

توليها واشنطن اآلن لهذه املنطقة. كام أنه يعكس املخاطر 

القرن  يف  املنافسة  اشتدت  إذا  األمر  عليها  ينطوي  التي 

األفريقي مرة أخرى.

الهدوء النسبي

وبالرغم أن تأثري مناخ االنفراج عىل القرن األفريقي غري 

مؤكد، لكن الهدوء النسبي يوفر فرصة فريدة لواشنطن ملنع 

هذا النوع من التنافس العنيف الذي ثبت أنه كاريث يف سوريا 

وليبيا.

مشاركته  »فيلتامن«  الخاص  املبعوث  يواصل  أن  ويجب 

وتشجيع  األفريقي  القرن  يف  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  مع 

تدفق املوارد لبناء مؤسسات شاملة بدالً من تكثيف العمل 

عرب الوكالء.

41العدد العشرون سبتمبر 2021

تحليل سياسي



»فورين أفيرز«: 
الوعد الكاذب 
التفاقيات 
التطبيع

https://fam.ag/3zkv2Hv

الرابط المصدر

لجريمي  مقااًل  األمريكية  أفــريز«  »فورين  مجلة  نرشت 

الرشق  دراسات  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ  بريسامن، 

أبراهام  اتفاقات  فيه  تناول  كونكتيكت،  بجامعة  األوسط 

أن  الكاتب  ويرى  إبرامها.  عىل  واحد  عام  مرور  مبناسبة 

القضية  يخص  فيام  شيًئا  الواقع  من  تغري  مل  االتفاقات 

بحل  التطبيع  مقايضة  عن  تخلوا  العرب  ألن  الفلسطينية، 

أن  ميكن  ال  الفلسطينية  القضية  أن  يوضح  ولكنه  القضية، 

تتالىش بل ستظل قضية متفجرة وحية.
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تحواًل  املايض  العام  شهد  قائاًل:  مقاله  الكاتب  ويستهل 

جاءت  أواًل،  اإلرسائيلية.  العربية  العالقات  يف  جوهريًّا 

اتفاقيات أبراهام، املوقَّعة وسط ضجة كبرية يف البيت األبيض 

يف 15 سبتمرب )أيلول( 2020. ويف اتفاقيات منفصلة، تعهدت 

وحذا  إرسائيل.  مع  العالقات  بتطبيع  والبحرين  اإلمــارات 

املغرب والسودان حذَوهام بعد أسابيع.

االتفاقات  عىل  التفاوض  يف  بنجاحهم  التبشري  ثنايا  ويف 

األمرييك  الرئيس  إدارة  املسؤولني من  أشار بعض  التاريخية، 

آنذاك، دونالد ترامب، إىل أن التطبيع مل يعد مرتبطًا بوضع 

وهــي   – الفلسطينيني 

ــدمــاج  ان جعلت  قضية 

إرسائيل العميق يف املنطقة 

لعقود.  مستحياًل  ــرًا  أمـ

العام  صفقات  وتتطلب 

إرسائيل  متتنع  أن  املــايض 

ألراٍض  القانوين  الضم  عن 

الغربية.  الضفة  يف  إضافية 

واملوقِّعني  اإلمـــارات  لكن 

مبزيد  يطالبوا  مل  اآلخرين 

إنهاء  مثل  التنازالت،  من 

ــالل اإلرسائــيــيل أو  ــت االح

إقامة دولة فلسطينية، قبل 

التوقيع.

االختبار  غزة  يف  العنف  كان   ،2021 ــار(  )أي مايو  ويف 

عن  هذه  التطبيع  عملية  فصل  إلمكانية  األول  الحقيقي 

املتصاعدة،  التوترات  أسابيع من  الفلسطينية. وبعد  القضية 

القدس  يف  للفلسطينيني  القرسي  بالتهجري  التهديد  بسبب 

املسلمني  املصلني  ضد  القوة  اإلرسائيلية  الرشطة  واستخدام 

إرسائيل  عىل  صواريخ  حامس  أطلقت  األقىص،  املسجد  يف 

وقصفت إرسائيل غزة وأسقطت املباين السكنية واملكتبية.

وبحلول الوقت الذي انتهى فيه القتال، قُِتل 260 فلسطينيًّا 

و13 شخًصا يف إرسائيل. ونزح عرشات اآلالف من الفلسطينيني 

من منازلهم يف غزة. ومألت صور معاناة الفلسطينيني موجات 

األثري؛ يف تدليٍل عىل أن االحتالل اإلرسائييل ال يزال بطبيعته 

عنيًفا ومتقلب األحوال.

التطبيع أولوية لإلمارات

بانتقاد  اكتفوا  إماراتيني  مسؤولني  أن  الكاتب  ويوضح 

تقطع  مل  ــارات  اإلم لكن  للفلسطينيني،  إرسائيل  معاملة 

معها؛  الدبلومايس  االنفتاح  تجمد  أو  إرسائيل  مع  العالقات 

لن  الفلسطينية  اإلرسائيلية  املواجهات  أن  ضمًنا  يعني  مام 

عملية  تعرقل  أو  تؤخر 

التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل. 

ويف يونيو )حزيران(، أصبح 

البيد  يائري  الخارجية  وزير 

يقوم  إرسائييل  وزيــر  أول 

بزيارة رسمية إىل اإلمارات، 

السفارة  افتتاح  ليحرض 

أبوظبي  يف  اإلرسائــيــلــيــة 

والقنصلية يف ديب.

اإلمـــارات  وافتتحت 

بعد  أبيب  تل  يف  سفارتها 

يوليو  ويف  وجــيــزة.  مــدة 

ــع الــبــلــدان  )متــــوز(، وقَـّ

التعاون  اتفاقيات  أوىل 

الزراعي بينهام. يف الوقت نفسه، ظلت العالقات اإلرسائيلية 

لتهدئة  مرص  جهود  من  الرغم  عىل  متوترة،  الفلسطينية 

اإلرسائيلية  العربية  العالقات  اآلن  تسري  وباختصار،  املوقف. 

والنزاع اإلرسائييل الفلسطيني يف مسارات متباينة بشدة. ومل 

ترتك الدبلوماسية اإلقليمية الوضع يف فلسطني أقرب إىل الحل 

السلمي مام كان عليه قبل بدء التطبيع.

القضية املركزية مل تعد كذلك

ويشري الكاتب إىل أنه عىل مدار عقود من الزمان، كانت 

بعد مرور عام واحد 
على توقيع اتفاقات 

أبراهام ال يزال 
السالم يستعصي 
على الشرق األوسط
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فلسطني دامئًا القضية املركزية يف السياسة العربية. ويف عام 

التحرير  منظمة  أن  العربية  الدول  جامعة  أعلنت   ،1974

الفلسطينية هي املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

املنطقة؛  دول  مع  والتطبيع  االعرتاف  تريد  إرسائيل  وكانت 

مام أعطى الدول العربية ورقة مساومة يف الجهود املبذولة 

 : مهامًّ التسلسل  وكان  الفلسطيني.  اإلرسائييل  الرصاع  لحل 

االقتصادي  االنخراط  ثم  أواًل،  الفلسطينية  القضية  معالجة 

والدبلومايس مع إرسائيل.

يف  ــراف  األطـ متعددة  مــحــدودة  مفاوضات  وبـــدأت 

املايض مع عمليتي مدريد وأوسلو، ولكن  القرن  تسعينيات 

مل تتبلور الخطوط العريضة التفاق أكرث شمواًل إال يف مبادرة 

السالم العربية لعام 2002. ودعا هذا االقرتاح الذي طرحته 

السعودية ووافقت عليه الجامعة العربية بأكملها، يف جوهره 

الدول  دخول  مقابل  مستقلة  فلسطينية  دولة  إنشاء  إىل 

العربية يف »عالقات طبيعية مع إرسائيل«.

إىل  ل  التوصُّ اتجاه  يف  محاوالت  هناك  كانت  بينام  ولكن 

اتفاق ملعالجة املشكلة اإلرسائيلية الفلسطينية، سَعت الدول 

العربية أيًضا إىل تحقيق مصالحها الوطنية – حتى مع تعارض 

واملصالح  الفلسطينية  التحرير  منظمة  سياسة  مع  ذلك 

املوحدة.  العربية  الجبهة  الفلسطينية. وظهرت تشققات يف 

األكرث  الحدث  مبثابة  العريب  اإلجامع  وكان خروج مرص عىل 

أهمية: سافر الرئيس أنور السادات ألول مرة إىل القدس يف 

اتفاقيات كامب ديفيد يف عام  عام 1977 ثم ذهب لتوقيع 

1978 ومعاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية يف عام 1979.

وأدَّى ذلك إىل عالقات اقتصادية ثنائية محدودة، ال سيام 

إرسائيل،  مع  اإلقليمية  املواجهة  يف  لكن  الطاقة.  قطاع  يف 

أخرجت هذه االتفاقات الجيش املرصي، الذي كان يف السابق 

محور القوات العربية املوحدة، من املعادلة.

لقراره  معقولة  توت  ورقة  إيجاد  عىل  السادات  وحرص 

الواضح بإعطاء األولوية لرغبة مرص يف السالم عىل حل القضية 

إىل  انضم  السالم،  معاهدة  عىل  التوقيع  وبعد  الفلسطينية. 

محادثات بوساطة أمريكية مع إرسائيل بشأن الحكم الذايت 

الفلسطيني، لكنها كانت قصرية األجل.

البحرين واملغرب  وبحلول عام 2020، مل تجد حكومات 

التفاقياتها  سيايس  غطاء  إليجاد  حاجة  واإلمارات  والسودان 

مل  فلسطني،  بقضية  يتعلق  وفيام  إرسائيل.  مع  الخاصة 

ال   – التطبيع  مقابل  إرسائيل  من  يذكر  يشء  عىل  يحصلوا 

بحقوق  التزام  وال  الفلسطينيني،  القادة  مع  بالتفاوض  تعهد 

االحتالل  إنهاء  بشأن  يشء  وال  االستقالل،  أو  الفلسطينيني 

اإلرسائييل.

اتفاقات التطبيع رفض للمقايضة

للمقايضة  رفًضا  تعد  أبراهام  اتفاقيات  كانت  وهكذا 

املركزية املتضمنة يف مبادرة السالم العربية. ومل تتنبَّ إرسائيل 

االقرتاح أبًدا. لكن اآلن رفضت اإلمارات ودول أخرى التسلسل 

الفلسطيني  الجانب  يحل  مل  الجديد  ونهجهم  جوهره.  يف 

عززتا  واإلمارات  إرسائيل  أن  من  الرغم  وعىل  املشكلة.  من 

عالقاتهام، فإن القضية اإلرسائيلية الفلسطينية أصابها الركود. 

إذا تُركت حركة قومية دون معالجة، ال سيام تلك التي تتمتع 

باعرتاف دويل قوي مثل الحركة الفلسطينية، فإنها ال تتالىش 

ببساطة.

التطبيع عىل الرغم من االحتالل

مل يؤدِّ التطبيع إىل تلطيف الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، 

وكانت أحداث أبريل )نيسان( ومايو خري دليل عىل ذلك. ويف 

الفلسطينيني  اإلرسائيلية  الرشطة  بداية شهر رمضان، منعت 

من الصالة عند باب العامود يف البلدة القدمية بالقدس. ويف 

غضون ذلك، كانت جهود إرسائيلية قانونية وسياسية إلخراج 

الفلسطينيني بالقوة من منازلهم يف حي الشيخ جرَّاح بالقدس 

تتجه نحو نتيجة لصالح املستوطنني اإلرسائيليني.

االحتجاجات  قمع  اإلرسائيلية  األمــن  قــوات  وحاولت 

الفلسطينية التي تلَت ذلك. ودخل الضباط املسجد األقىص 

عىل  الصوتية  والقنابل  للدموع  املسيل  الغاز  وأطلقوا 

عام  قبل  ما  إرسائيل  حدود  وداخل  الفلسطينيني.  املصلني 
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املواطنني  بني  الشوارع  يف  عنيفة  اشتباكات  اندلعت   ،1967

الفلسطينيني واإلرسائيليني.

وأظهرت تلك الحوادث مدى بُْعد الحل. أواًل، كل جزء من 

التهجري  إن  التاريخية مشكوك يف وضعه.  جغرافية فلسطني 

اإلرسائييل للفلسطينيني ليس مجرد احتامل يف الضفة الغربية 

وغزة فقط، بل يف القدس وداخل حدود ما قبل عام 1967 

أيًضا، يستمر السعي لتحقيق التفوق الدميوجرايف والتفوق يف 

حيازة اليهود لألرايض.

القضية الفلسطينية لن تندثر

ولفت الكاتب إىل أن االضطرابات أظهرت أيًضا أن فلسطني 

القدس،  يف  والقمع  االحتجاجات  إن  هدوء.  يف  تضيع  لن 

لالنتخابات،  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وإلغاء 

وهجوم حامس، وحملة القصف الجوي اإلرسائييل، كلها تثبت 

أن هذه القضية تظل حية ومشحونة. كام أنها ال تزال تحتفظ 

بصًدى دويل، فقد نظمت احتجاجات لدعم الفلسطينيني يف 

جميع أنحاء الرشق األوسط، مبا يف ذلك يف لبنان واألردن، ويف 

أجزاء أخرى من العامل.

الفلسطينية  واملقاومة  اإلرسائييل  القمع  صور  وانترشت 

أثار  مام  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  واسع  نطاق  عىل 

اتفاقيات  أن  ذلك  وأثبت  التضامن.  عن  صاِخبة  تعبريات 

التطبيع ليست الطريق الصحيح للقوى اإلقليمية للتقليل من 

حجم القضية الفلسطينية.

ه املوقِّعون عىل اتفاقيات أبراهام  وخالل كل ذلك، مل يوجِّ

األوىل  االحتجاجات  وخالل  إلرسائيل.  باهتة  انتقاداٍت  سوى 

الخارجية  وزارة  عن  صادر  بيان  دعا  جرَّاح،  الشيخ  حي  يف 

اإلماراتية إرسائيل إىل »تحمل املسؤولية تجاه وقف التصعيد 

التوتر  تديم  التي  واملامرسات  االعتداءات  جميع  و)إنهاء( 

الدولة  وزير  ردد  االشتباكات،  حدة  اشتداد  ومع  والعداء«. 

التصعيد  وقف  إىل  الدعوة  املرر،  شاهني  خليفة  اإلمــارايت، 

للقدس  التاريخية  الهوية  عىل  و»الحفاظ  النفس  وضبط 

املحتلة«.

وأوقفت الخطوط الجوية اإلماراتية الرحالت الجوية إىل 

إرسائيل مؤقتًا. وانضمت دول أخرى، حيث ناشدت البحرين 

وأعرب  القدس«،  أهل  ضد  »االستفزازات  وقف  إرسائيل 

املغرب عن »قلقه العميق«. ورصح رئيس الحكومة االنتقالية 

أمر  العزل  املدنيني  ضد  غزة  يف  يحدث  »ما  بأن  السودانية 

دولة  إقامة  نحو  والسعي  التطبيع  أن  أكد  لكنه  مؤسف« 

فلسطينية أمران منفصالن.
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وأملح الكاتب إىل أن حالة اإلمارات كاشفة عىل نحو خاص. 

اإلمارات  مصلحة  عىل  بالفلسطينيني  االهتامم  يتفوق  ومل 

يخص  وفيام  إرسائيل.  مع  أقوى  عالقات  إقامة  يف  األساسية 

للنفوذ  موازن  ثقل  مبثابة  العالقة  هذه  تعمل  اإلماراتيني، 

األمريكية،  األسلحة  إىل  للوصول  مسهل  وعامل  ــراين،  اإلي

املتحدة  الواليات  تقليص  حالة  يف  لألمن  بديل  ومصدر 

وجودها اإلقليمي.

اإلمارات  تقطع  مل  غزة،  القدس ورضب  اشتباكات  وأثناء 

الرتاجع  تحاول  ومل  بشدة.  أدانتها  وال  إرسائيل  مع  عالقاتها 

إرسائيل،  مع  عالقتها  تقييم  إعادة  أو  أبراهام  اتفاقات  عن 

واستمرت الرشاكة اإلماراتية اإلرسائيلية يف التطور. وبعد أيام 

فقط من انتهاء الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني بوقف إطالق 

النار وقَّعت إرسائيل واإلمارات معاهدة رضيبية، واستضافت 

ومتحدثني  إرسائيليني  برعاة  عاملي  استثامر  منتدى  ديب 

إرسائيليني رفيعي املستوى، كام افتتحت ديب معرًضا للمحرقة 

التعاون  واتفاقيات  الدبلوماسية  املكاتب  وعززت  النازية. 

الجديدة العالقات الثنائية عىل نحو أكرب خالل الصيف.

العادي الجديد

اإلرسائييل  العريب  التطبيع  بني  التعايش  كان  يوم  وذات 

أصبح  لكنه  مرجح،  غري  يبدو  اإلرسائييل  واالحتالل  الرسمي 

اآلن حقيقة واقعة. وقد يستمر التطبيع بني إرسائيل وبعض 

الرغم  عىل  فلسطني،  وضع  من  متحرًرا  اآلن  العربية  الدول 

من أنه من غري املرجح أن يغري الوضع عىل األرض أو الحركة 

اإلرسائييل  االحتالل  يستمر  وسوف  الفلسطينية.  الوطنية 

واملقاومة الفلسطينية له.

ولكن إذا زاد نطاق أو شدة أو تواتر قمع الفلسطينيني، 

أو تصاعدت املواجهات بني الجيش اإلرسائييل وحامس أكرث، 

يتعارضا؛ مام  أن  االحتالل ميكن  وواقع  للتطبيع  الدافع  فإن 

يجعل التوازن الحايل غري مستدام. وال يزال من املمكن تغيري 

خطوات العام املايض نحو عالقات طبيعية.

وليست كل الدول العربية عىل منت سفينة التطبيع أيًضا، 

من  ضغوطاٍت  العام  هذا  قاومت  التي  السعودية،  سيام  ال 

يف  قدًما  للميض  واألمريكية  اإلرسائيلية  الحكومتني  جانب 

التطبيع. وحتى اآلن يبدو أن منوذج »التطبيع رغم االحتالل« 

األمرييك،  الرئيس  إدارة  تقدم  ومل  الرياض.  لدى  مقبول  غري 

جو بايدن، الحوافز نفسها التي قدمتها اإلدارة السابقة. ويف 

حني ضمنت اإلمارات الحصول عىل طائرات مقاتلة متقدمة، 

وحصل املغرب عىل االعرتاف باألرض املتنازع عليها، ال ميكن 

للحكومات العربية األخرى أن تتوقع صفقات جذابة مامثلة 

مع واشنطن لتسهيل مشاركتها.

عالقات  تحقيق  أن  إىل  الكاتب  يخلص  مقاله،  نهاية  ويف 

طبيعية بني الدول هو بحد ذاته تطور إيجايب. ولكن يف حالة 

اعتبار  الخطأ  من  سيكون  الفلسطيني،  اإلرسائييل  الرصاع 

الفلسطينية  للقضية  يكون  ال  وقد  داء.  لكل  دواًء  التطبيع 

مل  لكنها  ما،  يوًما  لها  كان  الذي  املنطقة  يف  نفسه  الثقل 

تَُحل. وعىل الرغم من التقدم الذي أحرزته إرسائيل يف بناء 

االحتالل يظل قضية  فإن  العربية،  الدول  عالقات مع بعض 

خالل  من  االحتالل  وتجاوز  االستقرار.  لعدم  ومصدًرا  قوية 

الدبلوماسية اإلقليمية لن يكون سببًا يف اختفائه.

 التطبيع 
ِّ
لم يؤد

إلى تلطيف 
الصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيني
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أقامت  التي  األوروبية  الــدول  هي  البلدان  هذه  أبرز 

الخلفية.  القنوات  عرب  اتصاالت  وتقدم  سالم،  محادثات 

وأيرلندا،  األورويب،  الشامل  بلدان  مجموعة  الدول  تلك  من 

بحسب   – مؤخرًا  قطر  إليهم  وانضمت  سويرسا.  وأهمهم، 

لويلني كينج -.

يرى »كينج« أن اإلمارة الخليجية لطاملا كانت يف املقدمة 

من   1.5% متتلك  حيث  للنفط،  منتًجا  بصفتها  واملركز 

الذي  الطبيعي،  الغاز  وكذلك  العامل،  يف  املؤكد  االحتياطي 

متتلك منه %5 من االحتياطي املؤكد يف العامل. ويرى الكاتب 

أنها متكنت من تحويل عائداتها الهائلة من النفط والغاز إىل 

قوة دبلوماسية.

وساطة قطر يف أفغانستان

يضيف »كينج« أن الفضل يعود إىل قطر يف متكني الواليات 

املتحدة من التفاوض مع طالبان، وتنفيذ االنسحاب األمرييك 

من أفغانستان. كام استقبلت قطر الجئني من أفغانستان أكرث 

من أي دولة أخرى، وهي التي تدير املطار يف كابول لطالبان. 

كيـــف حولت قطـــر ثروة الغاز 
إلـــى دبلوماســـية فعالـــة؟

https://bit.ly/3kAKEmb

المصدر

الرابط

مجلة  نرشته  مقااًل  كينج،  لويلني  الطاقة،  مجال  يف  املخرضم  الصحايف  كتب 

»فوربس« األمريكية، قال فيه إن العديد من البلدان قليلة السكان تلعب أدواًرا 

اسرتاتيجية أكرب من وضعها االسمي. حيث تعرض هذه البلدان »مساعيها الحميدة« 

التي يف حالة  أو  املتنازعة  الدول  الدولية وتلعب دور املحاور بني  النزاعات  لحل 

حرب.

كتب: لويلين كينج 
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يشري كينج إىل أن قطر تتحرك رشقًا وغربًا وبعمق يف املنطقة.

تحفة مالية مرشقة 

تستند الرثوة العظيمة لإلمارة – حيث تتمتع بأعىل دخل 

سكانها  عدد  قلة  إىل   – موناكو  دولة  بعد  العامل  يف  للفرد 

وانخفاض أسعار النفط والغاز فيها. حيث ُعرث عىل الغاز يف 

أحواض ضحلة وميكن الوصول إليه بسهولة. استخدمت قطر 

الطبيعي؛  الغاز  بناء منشآت متطورة إلسالة  الوفرة يف  هذه 

للغاز  العاملية  السوق  نوعها يف  فريدة من  تتمتع مبكانة  إذ 

الطبيعي املسال.

لفهم قطر – يضيف كينج – عليك أواًل أن تدرك أنها شبه 

العريب.  الخليج  يف  بارزة  إبهام  شكل  عىل  صحراوية  جزيرة 

وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن عدد سكان قطر يبلغ 

2.88 مليون نسمة، لكن هناك 400 ألف فقط من املواطنني. 

ومعظم العامل الضيوف من جنوب آسيا.

وهي  قطر،  يف  الوحيدة  املدينة  هي  العاصمة،  الدوحة، 

تحفة مالية مرشقة تلتقي مع الهندسة املعامرية. رسعان ما 

أصبحت واحدة من جواهر املنطقة مببانيها الشاهقة ومنتزه 

ساحيل ساحر. إنها دولة حديثة ذات طابع إسالمي قوي، كام 

يصفها »كينج«.

املرشوبات  أن  املسافرون  يالحظ  قد 

السعودية.  عكس  عىل  متوفرة،  الكحولية 

فندق  يف  بالجعة  استمتع  أنه  كينج  يؤكد 

الفندق  هذا  يلعب  الدوحة.  كارلتون  ريتز 

يلتقي  حيث  القطرية:  الدبلوماسية  يف  دوًرا 

هناك،  نظرائهم  مع  القطريون  الدبلوماسيون 

املهمة  األحداث  يستضيف  الذي  املكان  وهو 

غالبًا.

شبكة تلفزيونية عاملية

الدولة  بأنها  الكثريين  لدى  قطر  تشتهر 

التي أنشأت شبكة تلفزيونية عاملية، الجزيرة، 

وهي حالة شاذة يف منطقة تسعى فيها األرس 

لها.  الرتويج  وليس  اإلعالم،  وسائل  عىل  للسيطرة  الحاكمة 

اإلنجليزية  باللغتني  تبث  التي  الجزيرة،  قناة  استقالل  كان 

والعربية، أحد أسباب خالف قطر مع الرباعي العريب: اململكة 

العربية  ــارات  واإلم والبحرين  ومرص  السعودية  العربية 

املتحدة.

يف عام 2017، فرضت هذه الدول األربع حصاًرا عىل قطر. 

تتمتع قطر بمكانة 
فريدة من نوعها في 

السوق العالمية 
للغاز الطبيعي 

المسال
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أُغلقت الحدود الربية الوحيدة للبالد، مع السعودية، وُحرمت 

قطر من حق الطريان فوق البلدان األربعة. شملت األسباب 

وغريها،  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  لجامعة  القطري  الدعم 

منتقدة ألعضاء  اعترُبت  التي  للقضايا  الجزيرة  قناة  وتغطية 

الرباعية، وعالقات قطر الودية مع إيران. رأت الدول األربعة 

يف هذا االنفتاح الدبلومايس خيانة.

حليف أمريكا يف الخليج

املركزية  القيادة  مقر  الجوية،  العديد  قاعدة  وجود  مع 

األمريكية والقيادة املركزية للقوات الجوية األمريكية، ميكن 

لكنها  الخليج.  إن قطر هي أفضل صديق ألمريكا يف  القول 

أيًضا صديقة لطالبان يف أفغانستان – ينوه كينج – وتتوافق 

يف  قطر  تساعدها  أن  تركيا  تود  وإرسائيل.  وإيران  تركيا  مع 

قربص،  سواحل  قبالة  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  محاوالتها 

التي تقاومها اليونان.

املاضية  القليلة  السنوات  كانت  الرباعي،  الحصار  بسبب 

مركزًا  أقوى وأصبحت  منها  لكنها خرجت  قطر.  صعبة عىل 

للمساعدة الدبلوماسية، حسبام يرى كينج.

بصفقة  الحصار  انتهى  املايض،  الثاين(  )كانون  يناير  يف 

العهد السعودي، األمري  توسطت فيها الكويت. استقبل ويل 

محمد بن سلامن، أمري قطر، الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، 

التواصل  ووسائل  للكامريات  واضًحا  وكان   ، السعودية  يف 

االجتامعي معانقة كل منهام اآلخر.

العودة إىل البيت الخليجي 

الدول  وتحولت  الخليجي،  البيت  إىل  قطر  عادت  لقد 

من  جديد  عام  إىل  والتظلم  االتهامات  سنوات  من  العربية 

بالدبلوماسيني  األوسط  الرشق  امتأل  وفجأة  الدبلوماسية. 

الذين يسافرون ذهابًا وإيابًا ويسعون إىل تحقيق أهدافهم 

عن طريق التفاوض.

من  األمرييك  االنسحاب  بعد  بأنه  تكهنات  هناك  كانت 

الدبلوماسية  النهضة  أفغانستان، ستتالىش أهمية قطر. لكن 

من  الخالفات  حل  تحاول  قلبها  يف  وقطر  جارية،  العربية 

ما  تستضيف  إنها  بل  الكاتب.  بحسب  اليمن،  إىل  السودان 

يف  اآلن  تعمل  التي  كابول  يف  األمريكية  السفارة  ميثل  كان 

قطر، مام يشري إىل مكان اإلمارة يف السلك الدبلومايس.

الطموح ..

مجرد  من  بأكرث  معروفة  تكون  أن  إىل  الدوحة  تطمح 

غناها بالغاز الطبيعي، وأن تصعد إىل نادي الدول التي زينت 

أسامء مدنها املعاهدات، مبا يف ذلك هلسنيك وأوسلو وفيينا 

وجنيف. فهل ستكون الدوحة التالية؟

ا 
ً

قطر تتحرك شرق
وغرًبا وبعمق في 

المنطقة

كانت السنوات القليلة 

الماضية صعبة على 

قطر لكنها خرجت 

منها أقوى وأصبحت 

ا للدبلوماسية
ً
مركز
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شاماًل  برنامًجا  االسرتاتيجي  التفكري  ثقافة  نرش  يتطلب 

مخصًصا لهذا الشأن، وأن يتم إدماج جميع من يف املؤسسة 

يف عمليتي التخطيط والتفكري مًعا، ليتسنى بعد ذلك اتخاذ 

القرارات املناسبة.

هذه الطريقة يف اتخاذ القرارات هي التي تضمن تنفيذها 

األسباب  مدركني  املوظفني  أن  فطاملا  األمثل؛  الوجه  عىل 

الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار أو ذاك، واألهداف التي تريد 

املؤسسة الوصول إليها من خالله، فلن يتمرد أحد، ولن ميانع 

ثقافـــة التفكيـــر االســـتراتيجي.. 
الـــرؤى والمبـــادئ

https://bit.ly/3maIxVz

المصدر

الرابط

ثقافة التفكري االسرتاتيجي هي الضامن الوحيد لتحقيق األهداف املنشودة من 

عملية التخطيط برمتها، ومن ثم كان البد من معرفة وإدراك كافيني بهذا النوع من 

الثقافة، والعمل عىل نرشها بني أعضاء املؤسسة.

وهو األمر الذي يعني ببساطة أن الخطة االسرتاتيجية لن تكون ذات جدوى، 

ولن ميكن تطبيقها، وتالًيا، اإلتيان بثامرها املرجوة ما مل يشرتك فيها الجميع، من أكرب 

إىل أصغر املوظفني. لكن كيف يحدث هذا دون نرش ثقافة التفكري االسرتاتيجي؟

كتب: محمد علواني 
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أي موظف من أداء مهامه املوكلة إليه.

مبادئ التفكري االسرتاتيجي:

باملبادئ  األخذ  االسرتاتيجي  التفكري  ثقافة  نرش  يتطلب 

التالية:

1. التزام القيادة:

ال يُتصور وجود فكر اسرتاتيجي بدون إميان قوي من أعىل 

الهرم الوظيفي يف املؤسسة، وليس هذا فحسب، بل تقديم 

الدعم الكامل لهذه العملية أو السلسلة املتوالية من التفكري 

والتخطيط والتنفيذ.

يجب  بل  فحسب،  الخطط  القيادة  تضع  أن  يكفي  وال 

أن تتابع وتراقب تنفيذها. وعىل كل حال، فإن إميان قيادة 

املؤسسة بالتخطيط والتفكري االسرتاتيجي رضورة سابقة عىل 

عملية التخطيط ذاتها.

فإذا الحظ املوظفون )الذين سيُوكل إليهم عملية تنفيذ 

القرارات الناتجة عن التخطيط يف النهاية( أن قيادة الرشكة 

غري عابئة بالخطة االسرتاتيجية العامة وال مقتنعة بها، فاملؤكد 

أن حامسهم سوف يفرت، وبعد مرور وقت قصري، لن يؤدي أي 

واحد منهم املهام املطلوبة منه.

2. التفكري االسرتاتيجي مجرد وسيلة!

هذا هو ما يجب التشديد عليه؛ فليس معنى أن التفكري 

أنه يحظى  أو  العادة، وقتًا طويالً،  االسرتاتيجي يستغرق، يف 

باهتامم كبري، أن يتصور البعض أنه غاية يف ذات نفسه، بل 

هو ال يعدو كونه مجرد وسيلة ألهداف كربى تريد الرشكة أن 

تصل إليها عرب مجموعة من الخطوات املُحددة سلًفا.

3. توسيع املشاركة:

أرشنا إىل هذه الفكرة من قبل، وعىل الرغم من ذلك ميكننا 

يتمثل  املشاركة،  مبدأ  لتعميم  هدفني  هناك  أن  إىل  اإلشارة 

األول يف: تحسني نوعية القرارات التي يتم اتخاذها، والثاين: 

رفع نسبة قبول القرارات، وضامن تنفيذها عىل الوجه األمثل.

4. املرونة:

يتعامل التفكري االسرتاتيجي مع املستقبل أكرث من تعامله 

مع الحارض، ومن ثم فمن املتوقع أن ينطوي هذا املستقبل 

عىل الكثري من املفاجآت واملستجدات التي مل يكن مخططًا 

لها، ومن هنا وجب عىل التخطيط االسرتاتيجي أن يكون مرنًا، 

وأن يتعاطى مع هذا الواقع الجديد بذهنية منفتحة، ومرنة؛ 

فالتحجر لن يفيد يف يشء.

التفكري االسرتاتيجي كرضورة:

أنه  األول:  أمرين،  من  االسرتاتيجي  التفكري  أهمية  تنبع 

وتجويده  تحسينه  ويحاول  الواقع  معطيات  مع  يتعاطى 

بقدر اإلمكان. والثاين: أنه يأخذ هذا الواقع ومعطياته منطلًقا 

للتخطيط للمستقبل وجعله أفضل، عرب استرشافه والتنبؤ به.

الحياة بشكل عام، ويف  وهذان األمران ال غنى عنهام يف 

العمل بشكل خاص؛ فالرشكة التي ال تعرف أين تضع قدمها 

اآلن لن تتمكن من التحرك خطوة إىل األمام.
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مارس عقلية النمو “10×< 10 باملائة”

يأخذ الكثري من األشخاص بضع أوراق من أوراق اللعب، 

ويخلطون بينها، ويلعبون بالبطاقات “األكرث أماناً”. والنتيجة 

أنهم يحصلون عىل األمن الذي يتوقون إليه، ولكن هذا كل ما 

يحصلون عليه. لن يعرفوا أبداً معايشة تحقيق أكرث أحالمهم 

يف النجاح جموحاً.

إستراتيجيات 
لمـساعدتك على 

4تنمية إيرادات عملك
https://bit.ly/3kCESAz

المصدر

الرابط

بصفتنا رواد أعامل، فنحن نتطلع دامئاً لتحقيق النمو. عىل الرغم من أننا نحب أن 

ننظر إىل الخلف يف كل ما أنجزناه، فإن ما يثري حامستنا حقاً هو تحقيق النجاحات 

التي تنتظرنا.

واملشكلة هي أن منو األعامل التجارية ليس أمراً ثابتاً. فهناك عقبات عىل طول 

الطريق، وإذا مل نستوعب الصورة األكرب، فمن املمكن أن نضيع يف البقع املظلمة 

واالنحرافات عىل طول الطريق. عالوة عىل ذلك، هناك تحديات تجعلنا نتساءل عام 

إذا كان االستمرار يف الكفاح لتحقيق أحالمنا أمراً يستحق العناء حقاً.

واملفتاح لذلك هو الحفاظ عىل الرتكيز مع العقلية الصحيحة واسرتاتيجيات النمو ضمن أسلحتنا التي نواجه بها 

املستقبل. وهنا أربعة اسرتاتيجيات عليك أن تتحىل بها.
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عقلية 10×< 10 يف املائة تنتهج نقيض ذلك متاماً. فهي 

طريقة التفكري يف أكرب نتيجة ميكنك الحصول عليها من أي 

يشء تفعله. وهي تدفعك للخروج من منطقة الراحة الخاصة 

بك وأن تصل دون خوف إىل ما تريد.

عىل سبيل املثال، إذا كان هدفك هو زيادة أرباح نشاطك 

التجاري يف العام املقبل. مع عقلية النمو 10 باملائة، ستخطط 

لزيادتها من 5000 دوالر شهرياً إىل 5500 دوالر شهرياً. ومن 

ناحية أخرى، فإن عقلية النمو 10× تدفعك إىل تنميتها من 

5000 دوالر شهرياً إىل 50000 دوالر شهرياً.

عند  عقلية 10×< 10٪  مارست  لقد  املثال:  فعىل سبيل 

بنا  الخاصة  املحتوى  اسرتاتيجية  خدمات  تشكيل  إعــادة 

“آمنة”  بصورة  العمل  بإمكاين  كان   .Express Writers يف 

لكنني  إضافية صغرية.  ميزة  إضافة  أو  إماليئ  خطأ  وإصالح 

مل أرغب يف ذلك. بدالً من ذلك، كنت أرغب يف زيادة حجم 

إعادة تشكيل  األعامل مبقدار 10 أضعاف، وهذا هو سبب 

الداخلية  التدريبات  كل  كتابة  وإعــادة  بالكامل،  املنتج 

من  تحليالً  السابق  يف  كان  ما  وتحويل  لفريقي، 

خمس صفحات إىل مجموعة مكونة من 25 

رشيحة. 

القدمية  خطتنا  تشمل  مل 

املحتوى  السرتاتيجية 

ســـوى قــامئــة 

قليلة 

مع  متكامالً  الجديد  اإلصدار  يأيت  املحتوى؛  اقرتاحات  من 

تدقيق كامل ملوقع SEMrush، ودرجة جودة املوقع، وتحليل 

بنسبة  تتجه  التي  التوجهات  يف  والتعمق  الحايل،  نطاقك 

٪5000 يف مؤرشات جوجل نحو مجالك، وتوفري ميزانية كاملة 

ميكنك استخدامها لرسم خريطة خارج املحتوى الذي يحقق 

حركة املرور املرغوبة.

النتيجة؟ كان لدينا عمالء يهتمون بالخطة الجديدة.

النمو مبقدار 10 أضعاف، وليس بنسبة ٪10. تعلم املزيد 

عن ذلك من هنا. لكن، هناك تحذير. هذا يقودين إىل النقطة 

رقم 2.

تذكر أن كل يوم تلتزم فيه بخطتك ُيعد فوزاً

من املهم أن تضع يف اعتبارك أنه ال ميكن تحقق مضاعفة 

إنتاجاتك يف كل يوم لعرشة أضعاف. بل ستكون هناك أيام 

يستحق  تفعله  ما  كان  إذا  عام  فيها  تتساءل  وأيام  صعبة، 

العناء.

خالل هذه األيام، ال تستسلم. أنا شخصياً أحب ما ذكره 

خبري النمو عىل االنستغرام، ديريك زميرمان، حول االستمرار. 

حيث ذكر: “هناك شخص سيستسلم اليوم. لكنه ليس أنت.”

لحظة  وخذ  اجلس  للغاية،  صعبة  األمور  تصبح  عندما 

للتمهل. وأخرب نفسك أنك ستستسلم غداً، وليس اليوم. عندما 

تذكر أن كل يوم 
تلتزم فيه بخطتك 

ا
ً
ُيعد فوز
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يأيت اليوم التايل، كرر العملية حتى تصبح جاهزاً للخروج من 

املأزق الذي تعرثت فيه والبدء يف تحقيق أهدافك مرة أخرى.

ذكّر نفسك أنه ال ميكنك فعل كل يشء يف نفس الوقت

النجاح يف خطوٍة  النجاح بخطوات صغرية، بدالً من  يأيت 

واحدة. ويف سياق منو األعامل التجارية، ستكون هناك أوقات 

الخطوات  من  العديد  وهناك  مرهقة.  األمور  فيها  تصبح 

كنا  إذا  مام  التأكد  ميكننا  وال  القمة،  إىل  للوصول  الالزمة 

سنتمكن من الوصول إليها.

الوقت.  نفسك بعض  أن متنح  تذكر  بذلك،  عندما تشعر 

اتخاذ  عىل  جهدك  كل  ركز  ثم  املدى،  طويلة  أهدافاً  حدد 

مهنتك  مامرسة  يف  استمر  تحقيقها.  نحو  واحــدة  خطوة 

وتنميتها، وستصل إىل هدفك يف وقت أقرب مام كنت تتوقع.

إعطاء األولوية لالتصاالت الصحية

القمة،  إىل  الوصول  يف  تتمثل  التي  أحالمنا  جميعاً  لدينا 

مبفردنا.  كنا  إذا  ذلك  نحقق  لن  أننا  نتذكر  أن  يجب  لكن 

حتى أعظم الشخصيات التاريخية، كان لديهم من يعتمدون 

عليهم، مثلام فعل مايكل أنجلو مع صديقته فيتوريا كولونا.

أردنا  إذا  التجارية.  األعامل  يف  اختالف  أي  هناك  ليس 

امليض قدماً، فنحن بحاجة إىل نظام دعم يرفعنا عندما نسقط 

وجود  املفيد  من  الصعبة.  األيام  خالل  مستمرين  ويبقينا 

أشخاص يهتمون بنا.

فعندما نعمل مع أشخاص يهتمون مبا نقوم به، فإننا نعد 

أنفسنا للنجاح.
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ويف الوقت نفسه، ما زال أصحاب العمل ال يتبنون الذكاء 

أن  اعتقدوا  يرجع ذلك ألنهم  العمل. رمبا  العاطفي يف مقر 

األمر مجرد أساطري حول الذكاء العاطفي وأنه ال يوجد يشء 

من هذا القبيل يف الحقيقة. إال أن ذلك األمر قد تغرّي نظراً 

أقوى مؤرش  العاطفي كان  الذكاء  األبحاث توصلت ألن  ألن 

عىل فعالية مكان العمل.

كيـــف تســـتخدم الـــذكاء 
العاطفي لنجـــاح العمل؟

https://bit.ly/3lYiuRk

المصدر

الرابط

الشخيص  عملك  نجاح  فرص  لتحسني  العاطفي  الذكاء  استخدام  كيفية  إليك 

واملؤسيس.

متت دراسة مفهوم الذكاء العاطفي )EI( عىل مر عقود. وحتى عام 1995، مع 

نرش كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جوملان، ارتفع مصطلح الذكاء العاطفي ليكون 

يف بؤرة االهتامم.

كتب: جون رامبتون 
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ارتفاع  َورُشَكَاُؤُه  َمِكْنِزي  رشكة  تتوقع  ذلك،  إىل  باإلضافة 

والعاطفية  واالجتامعية  التكنولوجية  املهارات  عىل  الطلب 

تشكيل  يف  نبدأ  وبينام   .2030 عام  بحلول  العليا  واملعرفية 

العامل يف أعقاب جائحة كوفيد، فإن أهمية الذكاء العاطفي 

تزداد مقارنًة بأي وقت مىض.

ومع وضع ذلك بعني االعتبار، إليك كيفية استخدام الذكاء 

العاطفي لتحسني نجاح عملك الشخيص واملؤسيس

خلق القدرات

من  مجموعة  عن  عبارة  العاطفي  “الذكاء  أن  حني  يف 

متغرّي،  أمٌر  أيضاً  فإنه  والسلوكيات”،  واملواقف  املهارات 

الدولية  اإلدارة  يف  الرئييس  املستشار  ديفيز،  بيل  ذكر  كام 

للمواهب لرشكة PSI. “ميكنني أن أتحىل بالذكاء العاطفي يف 

لحظة ما وأن أصاب بالغباء العاطفي يف اللحظة التالية. لذا، 

فإن تطوير الذكاء العاطفي يتعلق بأن تكون أكرث ذكاًء من 

الناحية العاطفية يف معظم األوقات“.

ويواصل ديفيز حديثه بأنه كلام شعرنا بالتعب أو االنفعال، 

فمن املمكن أن نفقد قدرتنا عىل الذكاء العاطفي. األمر األكرث 

سوًءا هو أن هذه العواطف تجعلنا ننفعل بسهولة. ونتيجة 

لذلك، يؤدي هذا إىل عادات دفاعية مثل اإلدارة الدقيقة أو 

إىل لغة الجسد العدوانية.

ومع ذلك، فإن “نقطة البداية األساسية للذكاء العاطفي 

القدرات“، مثلام نصح  إدارة حياتنا وخلق  القدرة عىل  هي 

ديفيس. وأضاف “ميكن القول بإن هذا يعني اتباع نهج أكرث 

)مريحة  بطريقة  والعمل  طاقتنا  إدارة  كيفية  يف  انضباطًا 

للعقل(”.

ومن الطرق السهلة للبدء يف ذلك، هو تخصيص وقت كل 

يوم لتصفية ذهنك. فإذا كنت تلعب دوراً قيادياً، فقد يحفز 

ذلك فريقك عىل أخذ فرتات راحة بشكل متكرر طوال اليوم 

واالنتفاع من أيام إجازتهم. أيضاً، عندما تعلم أنهم مرهقني 

ذهنياً، ال تطالبهم بالكثري من األشياء املتعلقة بالعمل.

ً كن مُتعاطفا

“بعبارات   :Calender يف  مقال  يف  ريتيش  دينا  كتبت 

آخر”.  شخص  مكان  نفسك  تضع  أن  هو  التعاطف  أبسط، 

مهارة  بأهم  متتعك  متثل  ذلك  عىل  قدرتك  إن  القول  ميكن 

قيادية. بعد كل يشء، أن تكون متعاطفاً هو األساس عند بناء 

الروابط االجتامعية وتقويتها.

وتفاعالً  والًء  أكرث  فريق  إنشاء  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة 

يحفز  التعاطف  فإن  كافيًا،  يكن  مل  هذا  أن  ولو  وإنتاجية. 

نحو  التعاون  ويعزز  الحضور  ويعلّم  بالسعادة  الشعور 

االبتكار.

بعض  ييل  فيام  التعاطف؟  مامرسة  ميكنك  كيف  لذا، 

املجاالت التي يجب الرتكيز عليها:

تعرف عىل األشخاص بشكل أفضل، وكذلك عىل خلفيتهم 

واهتامماتهم. ميكنك القيام بذلك بوجبات غذاء مع كل فرٍد 

عىل حده أو بشكٍل أقل رسمية.

قبل الترسع يف الحكم والنقد، خذ وقتاً مستقطعاً حتى 

تتأقلم وتحصل عىل جميع املعلومات ذات الصلة.

• استمع أكرث وتحدث أقل.

• طور قدرتك عىل الوعي الذايت من خالل التدوين 

والتعليقات.

قلقاً  تكون  عندما  أحوالهم  عن  اآلخرين  اسأل   •

بأن شيئاً ما قد توقف.

• كن صادقاً وحتى رقيقاً بعض اليشء.

اجعل نفسك رقيقاً.

بالحديث عن الرقة، يعرّف ذلك عامل النفس نيك ويغنال 

املشاعر  وخاصة   – مبشاعرك  االعرتاف  يف  “الرغبة  أنها  عىل 

املؤملة”.

إىل  نشري  عادة  فإننا  الرقة،  عن  نتحدث  “عندما  وأضاف 

يجب  أنه  املقرب  يقرتح صديقك  عندما  العاطفي.  الضعف 
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عليك العمل عىل أن تكون أكرث رقًة يف عالقتك، فمن املحتمل 

الناحية  من  أكرث ضعفاً  نفسك  يتحدثون عن جعل  ال  أنهم 

الجسدية”.

وجه  عىل  املشاعر.  حول  كلياً  تــدور  الرقة  باختصار، 

والخجل.  واإلحباط  القلق  مثل  الصعبة  املشاعر  الخصوص، 

والجزء األخر من املعادلة هو االعرتاف بهذه املشاعر السلبية 

ومعرفة كيفية معالجتها.

ما،  مهمة  من  باإلحباط  تشعر  عندما  املثال،  سبيل  عىل 

ميكنك الذهاب يف نزهة عىل األقدام لتصفية ذهنك. وعندما 

تكون قلقاً، ميكنك ترديد تعويذة. وإذا كنت تشعر باإلحباط، 

فيمكنك االتصال بصديق يجعلك تضحك دامئاً.

قد تكون الرقة العاطفية مؤملة أو غري مريحة. لكنها أيضاً 

من  الحد  يف  ذلك  يساعدك  أن  ميكن  القيّمة.  األصول  أحد 

القلق وتقوية العالقات وتحسني الوعي الذايت.

لتصبح أكرث رقًة من الناحية العاطفية، يويص وينغل؛

• بأن تصف عواطفك بعبارات واضحة.

• االنخراط يف اليوميات بصورة تُركز عىل العاطفة.

من خالل رشح  واضحاً  تكون  أن  التدرب عىل   •

رغباتك واحتياجاتك بوضوح.

• أن تضع يف اعتبارك العالج أو االستشارة.

لك  تتيح  التي  املهارة  ببساطة  “هي  هذه  عام،  بشكل 

التعرف عىل املشاعر الصعبة أو املؤملة بدالً من تجنبها عىل 

الفور أو الرد عليها”، كام ذكر وينغل.

ركز عىل الصحة العقلية والرفاهية

حتى ال نستخف بالرضر الذي خلّفه الوباء، هناك جانب 

إيجايب يتمثل يف أنه سلط الضوء عىل أهمية الصحة العقلية. 

اعتباراً من يناير 2021، أبلغ أكرث من ٪41 من البالغني عن 

ال  وعندما  االكتئاب.  اضطرابات  أو  القلق  بأعراض  إصابتهم 

يشء  كل  عىل  األعراض  هذه  تؤثر  أن  ميكن  معالجتها،  تتم 

من صحتك الجسدية إىل العالقات الشخصية وحتى القدرة 

اإلنتاجية.

بك  الخاص  التقويم  استخدام  ميكنك  الجيدة؟  االخبار 

لوضع صحتك العقلية يف املقام األول من خالل؛

التواصل  وسائل  استخدام  وقــت  من  الحد   •
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االجتامعي والشاشات.

األقل  عىل  دقيقة   20 ملدة  املنزل  من  الخروج   •

يومياً.

• ترتيب لقاء مع معالج عرب اإلنرتنت.

عرب  ذلك  كان  لو  حتى   – العزلة  وقت  تقليل   •

مكاملة هاتفية أو مكاملة فيديو رسيعة.

• قضاء وقت الفراغ يف مامرسة األنشطة الهادفة 

التي تستمتع بها.

أن تجعل الرعاية الذاتية روتيناً يومياً.

تقنيات  استخدام  للقادة  ميكن  التنظيمي،  املستوى  عىل 

مثل؛

باألمان  الجميع  يشعر  حيث  الثقافة،  تغيري   •

لالنفتاح فيام يتعلق مبشاعرهم ورصاعاتهم.

• إطالق برنامج صحة املوظف.

• الرتكيز عىل التدخل املبكر / الوقاية، مثل تقديم 

املشورة حول كيفية تعامل أعضاء فريقك مع التوتر 

والقلق.

• تحديد ساعات العمل.

• خلق بيئة عمل صحية وإيجابية.

• منح االستقاللية والجداول الزمنية املرنة.

• مساعدة اآلخرين عىل حل مشاكل إدارة الوقت.

غرّي طريقة تفكريك بشأن النقد والتعليقات

منا  الكثري  فإن  التعليقات،  أو  بالنقد  األمر  يتعلق  عندما 

أن يسمع أي  األمر مفهوم. هل يحب  يرتجف خوفاً. وهذا 

يف  قصور  أوجه  أو  تجاوزات  حول  تعليقات  حقاً  شخص 

املايض؟

التعليقات  هذه  استخدم  ذلك،  تجنب  من  بدالً  ولكن 

املمكن  فمن  ذلك،  ومع  السهل.  باألمر  ليس  إنه  لصالحك. 

باستخدام االنعكاس أوالً.

نفسك  عىل  األسئلة  طرح  هو  ذلك،  يعنيه  ما   •

مثل؛

• ملاذا يزعجك النقد؟

• ماذا كانت ردة فعيل؟

توجيه  دون  اتخاذه  ميكنني  الذي  اإلجــراء  ما   •

أصابع االتهام؟

للتعلم  كفرصة  السلبية  التعليقات  إىل  انظر  هنا،  من 

عىل  شخصياً  هجوماً  ليس  إنه  املثال،  سبيل  عىل  والنمو. 

مهاراتك أو قدراتك. بل إن ذلك يساعدك يف تحديد أخطائك.

أو  سلوكك  تغري  أن  للتعليقات  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة 

من  ذلك  يحسن  أن  ميكن  للقادة،  بالنسبة  السيئة.  عاداتك 

قدراتهم. وميكنه أيضاً بناء الثقة بني عمالئك وموظفيك.

بناء الروابط االجتامعية

روابط  بناء  إىل  تحتاج  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  اآلن، 

نتمنى أن تدرك جيداً، فقد أدى  اجتامعية مع فريقك. كام 

الوباء إىل خلق التشتت بني فرق العمل. ونتيجة لذلك، يفقد 

العزلة  عن  فضالً  املكتب،  يف  الشخصية  التفاعالت  الجميع 

االجتامعية يف العمل ويف حياتهم الشخصية.

ملواجهة ذلك، كوِّن صداقة حميمة مع فريقك البعيد من 

خالل عقد وجبات غداء افرتاضية وبطوالت ألعاب وتحديات 

لياقة بدنية وحجرات اسرتاحة افرتاضية.

أنشطة  يف  شارك  شخصياً،  معهم  االجتامع  ميكنك  عندما 

بناء الفريق أو ورش العمل التفاعلية أو حفالت األعياد. وال 

تستبعد فرص خدمة الفريق من خالل الفعاليات التطوعية 

والتربعات للجمعيات الخريية.

املشاركة تعنى االهتامم

العاطفي  الذكاء  حول  مبعرفتك  بجشع  تحتفظ  ال  أخرياً، 

لنفسك. إذا كنت عىل علم بأي مقاالت أو كتب أو ملفات 

بودكاست أو محادثات يف مؤمترات تيد حول هذا املوضوع، 

فشارك هذه املوارد مع اآلخرين. ميكنك أيضاً الرتتيب لحضور 

ندوات أو ورش عمل ليجريها فريقك سوياً.

ويوجد اقرتاح آخر، وهو مناقشة ووضع منوذج للمبادئ 

لوجه.  وجهاً  االجتامعات  أثناء  العاطفي  للذكاء  األساسية 

وشجع اآلخرين عىل اختبار ذكائهم العاطفي وجدولة إجراء 

فحوصات الذكاء العاطفي.
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قراءة في 
كتاب..

»كيف تفشل 
في كل 

شيء تقريًبا 
وتستمر في 

تحقيــق النجاح 
الكبيـر«

نبذة عن املؤلف 
ســكوت آدمــز هــو فنــان الكاركتــري والرســام صاحــب سلســلة الكوميكــس الشــهرية »ديلــربت«، التــي تركــز 

عــىل املواقــف داخــل الــرشكات، والعالقــات بــني املوظفــني، وينرشهــا أكــرث مــن ألفــي موقــع وصحيفــة. وقــد 

تحــول بفضــل هــذه السلســلة »الكوميكــس« إىل عــامل الــرثاء والشــهرة، بعــد أن خــاض عــدة تجــارب فاشــلة 

لوالهــا – كــام يقــول – مل يكــن ليحقــق النجــاح يف رســم الكاريكاتــري يف نهايــة املطــاف.

هذا الكتاب
يعــرض »ســكوت آدمــز« يف هــذا الكتــاب تجاربــه وآراءه، التــي اســتخلصها خــالل مســريته املهنيــة ورحلتــه 

املمتــدة مــع معانــاة الفشــل والتــي تنقــل فيهــا بــني 36 وظيفــة ومــرشوع فشــل فيهــا جميعهــا، قبــل أن ينتهــي 

بــه الحــال ليصبــح رســام كاريكاتــري شــهريًا، ومؤلًفــا، وأحــد رواد األعــامل الناجحــني. عــىل مســتوى العــامل .

يناقــش »ســكوت آدمــز« يف كتابــه الــذي يعــد مزيًجــا بــني الســرية الذاتيــة وكتــب املســاعدة الذاتيــة التــي 

ألفــت بطريقــة ســاخرة ، كيــف ميكــن أن يصنــع الفشــل النجــاح، وهــي الفكــرة املحوريــة التــي تــدور حولهــا 

ــد  ــي ق ــادات والخطــوات الت ــان األســباب والع ــاب ، مســتهدفًا بي ــي يطــرح يف هــذا الكت ــكار الت معظــم األف

تجعــل مــن الفشــل طريًقــا ســهاًل إىل النجــاح.
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تجارب الفشل الرثية تصنع النجاح 

مع  رسيعة  رحلة  يف  نبحر  املوجز  العرض  هذا  يف 

»سكوت آدمز« لنتناول أبرز ما جاء يف كتابه من األفكار 

والنصائح،والتوجيهات التي يقدمها للتعلم من تجارب 

الفشل التى منر بها ، وكيفية استثامرها ملضاعفة فرص 

النجاح يف املستقبل.

1. توقــع أن تفشــل عــدة مــرات يف 

ريعك مشــا

يضع سكوت آدمز قاعدة ذهبية للفاشلني لالستفادة 

من الفشل حيث يقول : »الفشل دامئًا يجلب معه شيئًا 

ذا قيمة.وأنا ال أتركه يرحل حتى أستخرج تلك القيمة« 

مرشوًعا   36 بذكر  كتابه  آدمــز«  »سكوت  استهل 

فمن  جميًعا؛  فيها  فشل  لكنه  عليها،  عمل  ووظيفة 

وظيفة يف بنك، إىل محاولة دراسة القانون، إىل افتتاح 

مطعمني، إىل العمل يف العقارات، وحتى بعض املشاريع 

وتطبيقات،  كمبيوتر،  ألعاب  تصميم  مثل  الرقمية، 

ومع  فيها،  الحظ  يحالفه  مل  جميعها  إنرتنت.  ومواقع 

ذلك فقد تعلم من كل محاولة يف هذه املشاريع مهارة 

معينة، أو اكتسب قدًرا من املعلومات واملعارف التي 

يف  حققه  الذي  الكبري،  النجاح  ليحقق  يكن  مل  بدونها 

النهاية رساًما للكاريكاتري.

ما املقصود بالفشل؟

الفشل الذي يقصده »سكوت آدمز« ، يف كتابه هو 

الفشل الذي يُكسب اإلنسان معرفة أو خربة أو مهارة 

تزيد من فرص نجاحه مستقباًل. لكن إن مل تتعلم شيئًا 

من الفشل، وأخذ يتكرر لألسباب نفسها يف كل محاولة، 

طريق  يف  خطوة  الفشل  يكون  لن  الحالة  هذه  ففي 

النجاح، بل مجرد إهدار للوقت، واملال، والجهد. لذلك 

أو  النفس  ينصح »سكوت آدمز« بعمل جلسة مراجعة مع 

فريق العمل، عقب التعرض ألية تجربة فشل، ويكون هدفها 

مرة  تكرارها  عدم  وضامن  الفشل،  أسباب  معرفة  الرئيس 

أخرى.

تاريخ النشر: 2015

الناشر: مكتبة جرير

عدد الصفحات: 287 صفحة

عنوان الكتاب: »كيف 
تفشل في كل شيء 
ا وتستمر في 

ً
تقريب

تحقيق النجاح الكبير«

المؤلف: سكوت أدامز

العدد العشرون سبتمبر 2021 64

عرض كتاب



2. اتبع نظاًما بداًل عن مطاردة األهداف

من أكرث أفكار الكتاب إثارة للجدل لتجاوز الفشل واملىض 

قدما نحو النجاح تلك القاعدة التي يؤمن بها املؤلف التي 

يقول فيها: »األهداف للخارسين واألنظمة للفائزين« 

فاملؤلف يقول إن لديه مشكلة مع فكرة وضع الشخص 

أهداف محددة لحياته، ويفرس ذلك بأن األهداف املحددة 

فرص  عن  الشخص  تعمي  قد  أنها  هي:  مشاكل،  ثالث  بها 

أفضل، وتجعلنا يف حالة دامئة من السعي وراء النجاح، بداًل 

عن حالة النجاح نفسها، وأننا ال منلك التحكم يف كل مقومات 

تحقيق الهدف.

لذلك يرى سكوت آدمز أن وضع أهداف محددة 

البديل  وأن  النجاح،  تحقيق  يف  يساعدك  لن 

لألهداف ما يسميه »األنظمة«، وهي عبارة عن 

التي  اليومية  والعادات  القواعد  من  مجموعة 

تزيد فرصك يف تحقيق النجاح.

لديك  يكون  أن  عن  بداًل  ذلك:  عىل  مثال 

أفضل  وظيفة  عىل  بالحصول  محدد  هدف 

خالل فرتة معينة، األفضل أن تضع نظاًما لرفع 

مستوى مهاراتك، واكتساب مزيد منها باستمرار؛ 

ألن أسباب الحصول عىل وظيفة أفضل ليست كلها 

أما اكتساب املهارات فيقع تحت تحكمك إىل حد  يف يدك، 

سنة،  خالل  أفضل  وظيفة  عىل  تحصل  مل  إن  وحتى  كبري. 

فاملهارات التي اكتسبتها ستنفعك بشكل أو بآخر الحًقا.

واملقصود أن فكرة النظام ستجعلك تركز عىل ما يفرتض 

عليك عمله يوميًا، بداًل عن التعلق بيشء يف املستقبل مثل 

الهدف. وبالتايل ميكنك اعتبار نفسك ناجًحا يف كل يوم تلتزم 

فيه بالنظام الذي وضعته، وال تحتاج أن تنتظر تحقيق يشء 

يف املستقبل لتشعر بالنجاح.

ومن ناحية أخرى ال يتفق كثريون مع هذه الفكرة متاًما، 

أهمية  ذات  األهداف  أن  ترى  أخرى  نظر  وجهة  ويؤيدون 

إن  تقول  والتي  ذلك،  يف  أسبابهم  ولديهم  حياتنا.  يف  كبرية 

األهداف تعطينا اتجاًها واضًحا نتحرك فيه بداًل عن الوقوع 

يف حالة من التشتت والضياع، التي يشعر بها من ليس لديه 

ما  وتخربنا  للتطور،  حافزًا  األهداف  تعطينا  كذلك  هدف. 

كنا  نتقدم يف مسريتنا، أم أننا واقفون يف إذا 

محلنا.  

ــة  ــز عــىل الطاق 3. رك

ــت ال الوق

العملة األساسية لألداء العايل 

الذي يحقق االنجاز عند 

ــز  ســكــوت آدم

الطاقة  هــي 

ولـــــيـــــس 

ــت،  ــ ــوق ــ ال

يرى  حيث 

»آدمـــــــز« 

ميكن  أنــنــا 

ــون  ــك ن أن 

التفاؤل يجعل المخ 
يالحظ التفاصيل 
والفرص بصورة 

أفضل
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لنا   ننتبه إىل مستويات طاقتنا. ويرضب  إنتاجية عندما  أكرث 

مثااًل لذلك بأكرث أعامله إبداًعا مثل رسم الرسوم املتحركة يف 

أما  مستوياتها.  أعىل  يف  طاقته  تكون  عندما  الباكر،  الصباح 

بعمل  يقوم  أقل  الظهر عندما تكون طاقته  بعد  ما  يف فرتة 

روتيني مثل تفقد رسائل الربيد اإللكرتوين.

كيـــــف نختار املهام؟

اختيار  يف  صعوبة  نجد  لكن  القاعدة  يعرف  من  الكثري 

 « يقول  ؛  عليها  طاقتنا  عليها  نركز  أن  يجب  التي  املهام 

مشكلة  مع  بها  يتعامل  التي  الطريقة  »إن  آدمز«:  سكوت 

تعدد األولويات، هي الرتكيز عىل مقياس رئيس واحد فقط 

طاقته  من  تزيد  التي  الخيارات  التخاذ  فيتجه  طاقته؛  هو 

الشخصية؛ ألن ذلك يسهل إدارة جميع األولويات األخرى«. 

فيها من خالل  املشاركة  التي يجب  املهام  أنه يحدد  مبعنى 

مستوى طاقته، ويعمل عىل مطابقة حالته العقلية للمهمة؛ 

لتحقيق أقىص قدر من اإلنتاجية.

عرب  هي  ــك،  ذل لتطبيق  طريقة  أفضل  أن  ويضيف 

االستيقاظ مبكرًا للعمل عىل مشاريعك الخاصة أواًل. ويقول 

يكن  مل  وأنه  مرنًا،  زمنيًا  ميلكون جدواًل  ال  الناس  معظم  إن 

لديه جدول أيًضا خالل الـ16 عاًما األوىل من حياته املؤسسية. 

لذلك فعل ما وصفه بأفضل يشء، وهو الذهاب إىل الفراش 

مشاريعه  عىل  للعمل  صباًحا  الرابعة  يف  واالستيقاظ  مبكرًا، 

الرسومات  الجانبية اإلبداعية، وكان أحد هذه املشاريع هو 

التخطيطية لـ»ديلربت«.

4. كــرر التأكيــدات االيجابيــة حتــى لــو 

متشــككًا كنــت 

عبارات  آدمز«هي  »سكوت  يقصدها  التي  التأكيدات 

إيجابية حول ما تريد تحقيقه، تكررها عدة مرات، مثل أن 

وتتخيل  يوم.  كل  مرة   15 مليونريًا«  أصبح  أن  »أريد  تقول 

رأسك،  يف  التأكيد  تكرر  بينام  تريد،  ما  عىل  تحصل  نفسك 

تقنية شائعة يف  التأكيدات  وتعد  كتابيًا.  أو  عاٍل،  أو بصوت 

أنها  الناس  من  كثري  يرى  اليوم  لكن  الذاتية،  املساعدة  عامل 

أو غري علمية. فامذا يقول عنها آدمز؟  طريقة غري منطقية 

سكوت آدامز ليس لديه رد جيد عىل هذه االنتقادات، فقد 

كان متشكًكا جًدا من تلك الطريقة أيًضا، لكن شخًصا ذكيًا 

استخدامها،  فقد جرب  لذلك  مرة.  ذات  باستخدامها  أوصاه 

نجاحاته. أكرب  من  عديد  تحقيق  يف  ساعدته  إنها  ويقول 

فكيف استخدمها؟ يقول: »اشرتيت بعض املستلزمات الفنية، 

التأكيد  العمل، وكتبت هذا  الرسم كل صباح قبل  ومارست 

اليوم )أنا سكوت آدامز، سأكون رسام كاريكاتري  15 مرة يف 

مشهور(«.

املخ  يجعل  الذي  بالتفاؤل  آدمز  ينصح  ذلك  عن  فضاًل 

يالحظ التفاصيل والفرص بصورة أفضل؛ ألنه يتوقع ظهورها، 

غري  التشاؤم  يجعلنا  انتهازها. يف حني  يف  جرأة  أكرث  ويكون 

متوقعني لظهور الفرص، وبالتايل ال يلحظها املخ إذا ظهرت، 

وال يحاول انتهازها؛ ألنه ال يتوقع النجاح.

مــن  تضاعــف  تكتســبها  مهــارة  كل   .5

نجاحــك  احتــامالت 

أن تكون جيًدا يف أشياء كثرية أمر عظيم، يقول »سكوت 

آدمز« إنه ليس رساًما بارًعا، بل إن مهارته يف الرسم مقبولة، 

ليس  لكنه  جيد،  كاتب  فهو  للكتابة،  بالنسبة  كذلك  واألمر 

اجعل أهدافك جزء 
من استراتيجية 
وليست مجرد 
أهداف مؤقتة
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املطلوبة  والفكاهة  للسخرية،  بالنسبة  حتى  للعادة.  خارقًا 

لرسم الكاريكاتري فيصف نفسه بأنه ليس أظرف شخص بني 

ورسامي  الفنانني  معظم  ميلكه  ال  ما  ميلك  لكنه  أصدقائه، 

الكاريكاتري، أال وهي سنوات من الخربة يف األعامل التجارية 

للرشكات، باإلضافة إىل ماجستري يف إدارة األعامل. 

يف  فرصه  تضاعفت  مًعا  املهارات  تلك  ُجمعت  وعندما 

ببناء  ذلك  آدمز  للكاريكاتري. ويسمي سكوت  رساًما  النجاح 

شيئًا  تعلمت  كلام  أنه  يعنيه  وما  املواهب«،  من  »كومة 

الزيادة  تلك  وستكون  نجاحك،  فرص  من  ذلك  زاد  جديًدا، 

كبرية لدرجة أنها قد تتضاعف بتعلم مهارة جديدة. ويؤكد 

عىل أنك ال تحتاج أن تكون محرتفًا يف هذه املهارة، بل يكفي 

أن  فالغرض  أحيانًا؛  مقبواًل  أو  جيًدا  فيها  يكون مستواك  أن 

من  أكرب  تتعلمها  التي  الجديدة  املهارات  محصلة  تكون 

نسبتهم الفردية.

ويرسد »سكوت آدامز: بعض املهارات التي يراها مفيدة 

جًدا ملعظم املهن، مثل: أساليب الخطابة العامة، وعلم النفس 

واإلقناع، والكتابة الوظيفية، وأساسيات املحاسبة، والتصميم، 

والتكنولوجيا، وطرق املحادثة، والتغلب عىل الخجل، وتعلم 

كانت  اكتسبها  التي  املهارات  معظم  أن  ويخربنا  ثانية.  لغة 

خالل الوظائف واملشاريع التي فشل فيها سابًقا.

خالصات األفكار:

والتوجيهات  والنصائح  األفكار  من  بالكثري  ثري  الكتاب 

وفيام يىل نسوق خالصات األفكار لجعل الفشل سلاًم للنجاح 

بل وتجربة رائعة للمزيد من  تحقيق النجاح :

- األهداف تجعلك دامئا يف حالة من السعي وراء النجاح، 

بدال من حالة النجاح نفسها.

- األهداف املحددة قد تعميك عن فرص أفضل.

- البد لك من جلسة مراجعة مع النفس أو فريق العمل، 

عقب التعرض ألية تجربة فشل، يكون هدفها الرئيس معرفة 

أسباب الفشل، وضامن عدم تكرارها مرة أخرى.

كبرية  خطة  أو  اسرتاتيجية  من  جزء  أهدافك  اجعل   -

وليست مجرد أهداف مؤقتة.

بصورة  والفرص  التفاصيل  يالحظ  املخ  يجعل  التفاؤل   -

أفضل.

بالنجاحات  واحتفل  يومية  لعادات  أهدافك  حول   -

الصغرية.

- الحظ جزء أسايس من معادلة النجاح بجانب املهارات 

واالجتهاد.

- ال تجعل تعلقك باملستقبل ينسيك أنك لن تصل إليه إال 

إذا قمت بالجزء املطلوب منه خالل اليوم.

- راجع أهدافك كل فرتة وغري ما يلزم فيها .

- خصص عرش دقائق قبل الخلود إىل النوم. اكتب ثالثة 

أشياء سارت عىل ما يرام اليوم وملاذا سارت عىل ما يرام.

يف  فيها  تفكر  التي  املرات  عدد  لزيادة  جهدك  -ابذل 

األشياء اإليجابية.

راجع نفسك عقب 
التعرض ألية تجربة 

فشل لمعرفة 
أسباب الفشل

67العدد العشرون سبتمبر 2021

عرض كتاب



صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


