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السنة األولى أكتوبر 2020

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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.

 العدد التاسع أكتوبر 2020م



الملخص التنفيذي
قضية الشهر

 شؤون خليجية
 غموض اقتصادي يلوح في أفق الكويت

الخيارات الصعبة.. استراتيجية عمان تجاه موجة التطبيع مع 
إسرائيل

ملف: االنتخابات األمريكية
كيف تفاعل العالم مع حالة عدم اليقين حول نتائج االنتخابات 

األمريكية؟
 كيف يمكن لـ »بايدن« في المستقبل إنهاء الحرب في اليمن؟

 كيف يمكن أن تؤثر االنتخابات األمريكية على الشرق األوسط؟
كيف تؤثر االنتخابات على العالقات االقتصادية بين الواليات 

المتحدة والخليج
فوز بايدن لن يعزز الديمقراطية في الشرق األوسط

 الخليج والشرق األوسط
 كيف ستشكل الحرب اإليرانية العراقية المنطقة لعقود قادمة؟

معضلة إيران النووية لماذا يواصل اإليرانيون تمسكهم 
 بمشروعهم النووي؟

 التطبيع الخليجي اإلسرائيلي يهدد األمن القومي المصري
االنقسام الكبير بين الشعوب العربية وقادتها

شؤون دولية
 ماكرون أثار حفيظة العالم اإلســـالمي دون تقدير العواقب

تداعيـــات الصـــراع بين أرمينيـــا وأذربيجان على مصالح دول الخليج 
 االستراتيجية 

 لماذا فشـــلت أمريكا في تغيير األنظمة بالشـــرق األوســـط؟
 شؤون اقتصادية

 هل تشـــتعل حرب أســـعار النفط بين الســـعودية وروسيا من جديد؟
نهاية ســـيادة النفط
 استشارات إدارية

5 مهارات أساسية يبحث عنها أصحاب العمل اآلن. كيف 

المحتويات
5
8

10
13

17

20
24
28

31

35
39

42
46

49
51

54

59
61

65



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



   يتزامن صدور هذا العدد من مجلة األفق االسرتاتيجي 

مع قرب االنتخابات األمريكية املزمع إجراؤها يف يف الثالث 

من ترشين الثاين/ نوفمرب الجاري 2020، وبينام يتابع العامل 

والرئيس  بادين  جون  من  كال  بني  املناظرات  وقائع  أجمع 

الخليج عىل  دول  قادة  بعض  يجلس  ترامب،  دونالد  الحايل 

حافة مقاعدهم بني الحذر والرتقب ملا ستسفرعنه نتائج هذه 

االنتخابات ملا لها من تداعيات مبارشة عىل الكثري من امللفات 

كام  وتعقيداتها،  تشابكاتها  بكل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

تابع هذا العدد ملف التطبيع مع الكيان الصهيوين باعتباره 

من أهم امللفات املثارة يف املنطقة ، وفيام يىل نتناول أبرز ما 

جاء يف هذا العدد فإىل التفاصيل : 

تــؤثــر  أن  يـــمـــكـــن  ــف  ــيـ كـ  
االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة على 

الشرق األوسط؟

يف مجلة أتالياراإلسبانية كتبت » الورا ألونسو« قائلة إن 

العامل بأرسه ينتظر نتيجة االنتخابات األمريكية املزمع عقدها 

يف الثالث من ترشين الثاين/ نوفمرب. والجميع مهتمون مبعرفة 

ما إذا كان دونالد ترامب الجمهوري سيفوز بعهدة ثانية، أم 

ولكن  بايدن.  جو  الدميقراطي  املرشح  حليف  الفوز  سيكون 

لسائل أن يسأل: كيف ميكن أن تؤثر والية ترامب الثانية أو 

رئاسة بايدن األوىل عىل الرشق األوسط؟

البنتاغون  تقارير  تشري  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق  فيام 

ومجلس العالقات الخارجية إىل أن التحديات الحالية والقادمة 

باألساس  تتمثل  املتحدة يف منطقة الرشق األوسط  للواليات 

اإلرسائييل  الرصاع  وحل  النووية  إيران  طموحات  احتواء  يف 

الفلسطيني، ودعم الُحلفاء يف الخليج العريب ومرص واألردن، 

وفرض االستقرار يف ليبيا والعراق، ومحاولة إنهاء التحالف بني 

املوضوع  التفاصيل طالع  للمزيد من  وإيران  سوريا وروسيا 

ص 24.

نهاية سيادة النفط
يف مجلة فورين بولييس يرى الكاتب » إدواردو كامبانيال« 

أنه بالعودة إىل مايو 2016، عندما كان ال يزال منافًسا غري 

محتمل يف السباق الرئايس لذلك العام، أعلن دونالد ترامب 

أن ما يسمى بالهيمنة عىل الطاقة هدف سيايس اسرتاتيجي 

كبار  من  ثالثة  عرّف  أشهر،  بضعة  بعد  املتحدة.  للواليات 

السابق ريك بريي،  الطاقة  مسؤويل ترامب، مبن فيهم وزير 

الملخص التنفيذي للعدد 
التاسع أكتوبر 2020
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من  وخالية  وآمنة،  نفسها  عىل  تعتمد  »دولة  بأنه  املفهوم 

إىل  تسعى  التي  األخرى  للدول  الجيوسياسية  االضطرابات 

استخدام الطاقة كسالح اقتصادي«.

نائب  يرأسها  التي  الحكومة  فإن  ذلك،  من  النقيض  عىل 

مركز  يف  والبيئة  املناخ  ستضع  بايدن،  جو  السابق  الرئيس 

جدول أعاملها السيايس من خالل تعزيز االستثامرات الخرضاء، 

وإعادة تنظيم صناعة النفط الصخري، واالنضامم إىل اتفاق 

باريس. إيذانا بنهاية عرص الطاقة الذي يهيمن عليه النفط، 

مام أدى إىل اتجاه هبوطي ألسعار النفط من شأنه أن يغري 

عامل الطاقة .للمزيد من التفاصيل طالع املوضوع ص 61.

التطبيع الخليجي اإلسرائيلي 
يهدد األمن القومي المصري

إيست  الكاتب “ديفيد هريست« يف مجلة »ميدل  يقول 

لتطبيع  اتفاقيات  والبحرين  اإلمارات  وقعت  عندما  آي«: 

املايض،  )إرسائيل( يف 15 سبتمرب/أيلول  مع  العالقات رسميا 

الخطوة  بهذه  ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  أشــاد 

مطلقا عليه »فجر رشق أوسط جديد«.

الحقبة  هذه  لها  تعنيه  ما  عىل  اليوم  مرص  وتستيقظ 

الجديدة. ونتيجة محاولة اإلمارات الضمنية لتصبح الرشيك 

مرص  تعرضت  فقد  لـ)إرسائيل(،  الرئييس  العريب  التجاري 

لنوعني من األرضار أحدها محتمل واآلخر فوري.

وبالنسبة لألخطار طويلة املدى، بحسب ديفيد هريست 

يعمل يف  كان  الذي  الصحراوي  النفط  أنابيب  لخط  فيمكن 

)أثناء  وإيران  )إرسائيل(  بني  السابق كمرشوع مشرتك رسي 

األنابيب  شبكة  ربط  يف  كبريا  دورا  يلعب  أن  الشاه(،  حكم 

العربية بالبحر املتوسط. للمزيد من التفاصيل طالع ص42.

ــام الـــكـــبـــيـــر بــيــن  ــقــــســ ــ االن
الشعوب العربية وقادتها

 يف مجلة »جيوبوليتيكال فيوترشز« يقول الكاتب« هالل 

خشان« أن الدولة العربية الحديثة ظهرت يف القرن الـ 20، 

بالتزامن تقريبا مع إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945، 

ومنذ ذلك الحني، هيمنت عليها مجموعة صغرية من النخب 

املناقشات  تتجنب  التي  واألرستقراطية  والعسكرية  الدينية 
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حول دور الدين يف السياسة واملجتمع.

توتر  هناك  يزال  ال  أنه  خشان  يرى  هذا،  يومنا  وحتى 

الدولة، وكيف  الحاكمة حول رشعية  والطبقة  الجامهري  بني 

وملاذا يجب أن تترصف نيابة عن الشعب. ويف معظم الدول 

الدينية؛  املؤسسات  عىل  برسعة  الدولة  هيمنت  العربية، 

حيث تم تعيني رجال الدين التابعني للحكومة، وقمع حركات 

بشكل  الدين  العرب  القادة  واستخدم  الدينية،  املعارضة 

منهجي إلضفاء الرشعية عىل قبضتهم عىل السلطة. للمزيد 

من التفاصيل طالع املوضوع ص46.

تداعيات الصراع بين أرمينيا 
دول  مصالح  على  وأذربيجان 

الخليج االستراتيجية
العسكري  التصعيد  أن  برونو«  »أليساندرو  الكاتب  يرى 

قرة  »ناغورين  إقليم  بخصوص  وأذربيجان  أرمينيا  بني  األخري 

األخرى، مبا يف ذلك  الدول  له أصداء يف عدد من  باغ« كان 

تركيا وإيران ودول الخليج.

وتعترب إيران عالقة بني أرمينيا وأذربيجان، وغري متحالفة 

سالم«.  »اتفاق  عىل  تعمل  أنها  ويبدو  منها،  أي  مع  رسميا 

فيام تواجه دول الخليج قرارات كبرية، حيث توازن السعودية 

دور  يف  تنظر  أن  لقطر  ميكن  بينام  خياراتهام،  ــارات  واإلم

الوسيط.

وعىل مدار 26 عاما، اندلعت االشتباكات بشكل متقطع 

بني أذربيجان وأرمينيا منذ حصولهام عىل االستقالل. لكن قد 

تكون باكو أكرث تصميام اآلن ألنها تشعر أن بإمكانها االعتامد 

»أذربيجان  هدف  لتحقيق  وأشمل،  أعمق  تريك  دعم  عىل 

هذا  ملعرفة  الخليج،  دول  عىل  ذلك  تأثري  ما  لكن  الكربى« 

التأثري طالع املوضوع ص.51.

معضلة إيران النووية: لماذا 
يواصل اإليرانيون تمسكهم 

بمشروعهم النووي؟
يرى الكاتب »هالل خشان« أن القومية تعترب قوة جبارة 

أدت  األخرية،  القرون  يف  ولكن  إليران.  السيايس  الوعي  يف 

األجنبي  والتدخل  الخارجية  واالحتالالت  العسكرية  الهزائم 

إىل التقليل من شعور املواطنني بالفخر التاريخي والثقايف. 

يعترب  ــراين  اإلي النووي  الربنامج  فإن  خشان  وبحسب 

استمرارا لهذا املسعى الطويل، حيث يعتقد اإليرانيون، بغض 

التحول إىل قوة نووية هو  السياسية، أن  النظر عن ميولهم 

جزء من قصة استقاللهم الوطني ويرون أنهم محارصون من 

قبل أعداء انتهكوا سالمتهم اإلقليمية مرات ومرات. وحتى لو 

النووي،  يقيد نشاطهم  اتفاقًا سياسيًا جديًدا  اإليرانيون  قبل 

فمن املحتمل أال يتخلوا متاما عن هدفهم يف أن يصبحوا قوة 

نووية. للمزيد من التفاصيل طالع املوضوع ص 39.
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 قد يبدو للوهلة األوىل أن تجدد أزمة الرسوم املسيئة هذه 

املرة اسرتاتيجية ذات بعد داخيل انتخايب يستخدمها الرئيس 

إميانويل ماكرون ضد جامعات اإلسالم السيايس يف فرنسا لكن 

القراءة الفاحصة يف أبعادها تكشف أن لها امتدادات خارج 

فرنسا تتعلق برتاجع نفوذها االسرتاتيجي يف الرشق األوسط. 

اسرتاتيجية  أنها  الرؤية  تبدو  الداخيل  املستوى  فعىل 

اإلسالمية«  »االنعزالية  بـ  وصفه  ما  ماكرون  بها  يستهدف 

النظام  لقواعد  رافض  مواز«  »نظام  إقامة  إىل  تسعى  التي 

الجمهوري ومنط الحياة الليربالية يف املجتمع الفرنيس.

يخاطب  محيل  سياق  يف  تأيت  فإنها  املنظور  لهذا  ووفقا 

مع  تتسق  أنها  السيام   ،2022 انتخابات  قبل  الفرنسيني 

من  فئات  اندماج  إزاء  فرنسا  تواجهها  التي  التحديات 

انتامءاتهم  يغلبون  الذين  الفرنسيني  واملواطنني  املهاجرين 

الدينية أو الطائفية عىل حساب املواطنة.

وبناء عىل ذلك فهي محاولة من ماكرون لتوظيف ورقة 

من  واسعة  قطاعات  الستاملة  استغلها  طاملا  الذي  التطرف 

الناخبني يف كافة االستحقاقات االنتخابية ، لذا وضع يف عمق 

الرتكيز عىل  السيايس،  اإلسالم  ملواجهة جامعات  اسرتاتيجيته 

التعليم  مؤسسات  مستوى  عىل  انتشارها  مصادر  تجفيف 

ومصادر  األمئــة  وتكوين  والجمعيات  اإلسالمية  واملراكز 

أهمها  ومن  املبارشة  األمنية  التدابري  إىل  باإلضافة  التمويل، 

اعالن السلطات الفرنسية اعتزامها ترحيل مئات من العنارص 

اإلسالمية املتشددة إىل بلدانهم األصلية، وفقا لتصنيف الئحة 

األمن  الفرنسية كخطر عىل  الداخلية  وزارة  قبل  من  »أس« 

القومي.

صامويل  الفرنيس  املدرس  ذبح  جرمية  أن  الواضح  ومن 

بايت، عىل يد شباب شيشاين مسلم، ساهمت يف ترسيع وترية 

هذه الحملة األمنية ضد اإلسالميني.

لكن هناك بعداً آخر مهم أشار له عامل االجتامع السيايس 

يوم  »لوموند«  يف  املنشور  مقاله  يف  بايار«  فرانسوا  »جان 

كاشف  الذي   « واقعها  مرآة  »فرنسا يف  األحد 11//2020/1 

ماكرون  عهود  واملسلمني يف  اإلسالم  من  مبوقفها  فرنسا  فيه 

وسابقيه وأنها مسكونة بـ »إسالموفوبيا دولة “وإن مل يعجبها 

املصطلح مع مكارثية جمهورية تستبد بها. 

الخارجي وإن كانت تشكل االعتبارات  أما عىل املستوى 

ليست  فهي   ، الحالية  ماكرون  السرتاتيجية  دوافع  الداخلية 

مبعزل عن رصاع النفوذ االقتصادي واالسرتاتيجي املحتدم مع 

قوى إقليمية أخرى ضمنها تركيا والصني، وهو رصاع يتصاعد 

حدة يف مناطق النفوذ الفرنيس السيام يف دول املغرب العريب.

تاريخيا فإن الغرب ومن خالل حلف الناتو رحب برتكيا، 

الرسوم المسيئة 
وخلط األوراق: قراءة 

جيواستراتيجية

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر
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وضمها عضًوا يف منظومته لتكون مخفرًا متقدًما يف مواجهة 

الرشق  وبني  بينه  تفصل  عازلة  ومنطقة  الشيوعي،  املد 

األوسط إقليم القالقل والنزاعات التي ال تنتهي، إضافة لكونها 

سوقا استهالكيًا مهام للبضائع األوروبية. من هنا كانت تأيت 

أهمية تركيا بالنسبة للغرب والتي بدأت تتناقص تدريجيا مع 

انهيار االتحاد السوفييتي، وتبدل سلم األولويات االسرتاتيجية 

الدولية.

قوة اسرتاتيجية جديدة 

للقلق  ومتثل تركيا اآلن كقوة اسرتاتيجية صاعدة مصدراً 

الذي  الوظيفي  فالدور  القلب منها فرنسا  أوروبا ويف  داخل 

رسمه الغرب لرتكيا كان يحتم عليها أن تكون موحدة قوية 

لكن  املطلوب،  الشكل  عىل  بدورها  للقيام  تؤهلها  بدرجة 

إقليمية  قوة  سياسة  انتهاج  من  ميكنها  مستوى  إىل  ليس 

والعب اسرتاتيجي بدأ يتمحور حوله بعض الدول يف املنطقة، 

وبالتايل فعندما كانت تتعارض مصالح تركيا مع مصالح الغرب 

النهاية. إىل درجة  الكلمة الفصل يف  فإن األخري هو صاحب 

دفعت وزير الخارجية األسبق كموران إنان ألن يؤلف كتابًا 

 Hayır diyebilen« »بعنوان »تركيا التي تستطيع أن تقول ال

نعم  لقول  مضطرة  زمانه  يف  تركيا  كانت  حيث   »Türkiye

بشكل شبه دائم، ألنها مل تكن متلك مقومات القرار املستقل 

الذي ميكنها من قول ال عند الحاجة.

رصاع نفوذ محتدم

لقد فقدت فرنسا يف العقدين األخريين الكثري من نفوذها 

يف منطقة الرشق األوسط لصالح تركيا، وتبدو خسائرها أكرث 

يف ليبيا وتونس، من الناحيتني السياسية واالقتصادية. 

ضد  ماكرون  الرئيس  اسرتاتيجية  إعالن  لسياق  واملتتبع 

تحمله من عنارص رصاع محتدم  ما  يرصد  السيايس،  اإلسالم 

مع »تركيا أردوغان«، بدءا من ليبيا ثم رشق املتوسط ولبنان 

ووصوالً إىل القوقاز.

ويأخذ الرصاع الدائر حاليا بني فرنسا وتركيا أبعاداً متعددة، 

اسرتاتيجية وعسكرية يف البحر األبيض املتوسط واقتصادية يف 

العمق األفريقي وأيديولوجية بني »فرنسا العلامنية« و«تركيا 

عىل  مفتوح  رصاع  حقل  املغرب  بلدان  وتبدو  العثامنية«. 

الصاعدة.  والرتكية  الفرنسية  التقليدية  القوتني  بني  النفوذ 

بتونس  الحكم  املشاركة يف  السيايس  اإلسالم  أحزاب  وتشكل 

واملغرب وليبيا، هدفاً واضحاً يف مرمى فرنسا وفق اسرتاتيجية 

ماكرون.

ففي ليبيا تكبدت فرنسا خسائر اسرتاتيجية كبرية بسبب 

جانب  إىل  قوياً  باريس  فعل  رد  كان  ولذلك  الرتيك،  التدخل 

اليونان ضد تركيا يف رصاعها، وها هي اآلن تناوش أردوغان يف 

نزاع ناغورين كاراباخ.

خلط أوراق اللعبة 

وهكذا يتم خلط األوراق لتظهر الرسوم املسيئة من باب 

الحريات وتؤجج الرصاع املحتدم سياسيا واقتصاديا يف محاولة 

حولها،  من  اإلسالمي  العامل  وتخذيل  تركيا  حول  لاللتفاف 

سياسيا  اإلقليمي  محيطها  يف  دولية  تجاذبات  يف  وإدخالها 

واقتصاديا  وعسكرياً  سياسياً  هجوماً  لتواجه  واقتصادياً. 

من  املطبق  بالحصار  يكون  ما  أشبه  مسبوق،  غري  وإعالميا 

وداخلية.  خارجية  عديدة  قوى  فيه  تشارك  الجهات،  جميع 

الغرب  هدف  عن  األنظار  لرصف  األوراق  خلط  يأيت  وهنا 

أجل  من  وحصارها،  تركيا  بتطويق  فرنسا  مقدمته  وىف 

يف محيطها  اسرتاتيجياً  تكون العباً  أن  من  ومنعها  تحجيمها 

الهندسة  التدخل وعرقلة مشاريع  االقليمي وكف يدها عن 

الجيوسياسية التي تقوم بها القوى الدولية سعيا لرسم خارطة 

جديدة ملنطقة الرشق األوسط.

حديث الشهر
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املنطقة«، وعمل يف  الحكيم يف  »الرجل  بأنه  اشتهر  فقد 

السنوات األخرية بال كلل إلنهاء الخالف داخل مجلس التعاون 

الخليجي.

»دونالد  األمرييك  الرئيس  منح  وفاته،  من  أسبوع  وقبل 

أندر  عاًما واحدة من  العمر 91  البالغ من  الحاكم  ترامب« 

وأرفع الجوائز التي قدمها البيت األبيض؛ حيث ُمنحت آخر 

الشيخ  بوساطة  األبيض  البيت  وأشاد  عقود،   3 قبل  واحدة 

»صباح« التي ال تعرف الكلل لحل النزاعات.

حدثت وفاة »صباح« يف الوقت الذي سجلت فيه الكويت 

أكرث من 100 ألف حالة إصابة بفريوس »كورونا« وقد تواجه 

واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية بني دول الخليج، حيث 

مليار  البالغ 140  الكويت  اقتصاد  أن  بنك »دويتشه«  يقدر 

دوالر قد ينكمش بنسبة %7.8 هذا العام.

 83( الصباح«  الجابر  األحمد  »نواف  األمري  خليفة  وأدى 

عاما( اليمني يف 30 سبتمرب/أيلول، يف الوقت الذي قد تتجه 

فيه اإلمارة نحو واحدة من أهم أزماتها يف التاريخ.

وقال رجل األعامل واملحلل االقتصادي املقيم يف الكويت 

»جيفري مارتن« لـ»املونيتور«: »تشري مصادر موثوقة إىل أنه 

سيكون هناك تخفيض يف قيمة العملة بنسبة تصل إىل 25%، 

للكويتيني  املعيشية  الظروف  تأثري كبري عىل  له  مام سيكون 

غموض اقتصادي يلوح 
في أفق الكويت

https://bit.ly/3nk5g1q الكاتب: سيباستين كاستيلير

المصدر

الرابط

تويف أمري الكويت الشيخ »صباح األحمد الجابر الصباح« يف 29 سبتمر/أيلول، تاركًا وراءه إرثًا من الدبلوماسية 

واالنطباعات اإليجابية يف الكويت والرشق األوسط وحول العامل.
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واملقيمني«.

رشكات عىل شفا اإلفالس

تحفيز  حزمة  عىل  أبريل/نيسان  يف  الكويت  وافقت 

الصغرية  للرشكات  اإلقراض  لتسهيل  دوالر  مليار   5.2 بقيمة 

بارز  اقتصادي  وهو  املصطفى«،  »شاكر  وقال  واملتوسطة، 

مقيم يف الكويت، لـ»املونيتور«: »مع ذلك، كان النظام املرصيف 

مرتدًدا جًدا يف منح القروض خالل أزمة فريوس كورونا، خاصة 

الكثري من هذه الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل شفا  وأن 

اإلفالس«.

أو  الخاص  القطاع  يُعلن عن أي خطط إلنقاذ رشكات  مل 

ومتوسطة  صغرية  رشكة  ألف   30 إىل   25 من  بعض  لدعم 

القطاع  ترك  تقرر  »لقد  »مارتن«:  وقال  الكويت،  يف  تعمل 

الخاص مبفرده بالكامل. هذا ما أسميه الفرز«.

الجديد  القانون  إن  املصطفى«  »شاكر  قال  ذلك،  ومع 

الذي يلغي تجريم اإلفالس، والذي أقره مجلس األمة الكويتي 

مؤخرًا »مهم للغاية«، وأضاف: »إن ذلك يوفر الحامية لرواد 

األعامل وسيصبح حافزًا لريادة األعامل الخاصة«.

يف  االقتصادي  الخبري  سوانستون«،  »جيمس  ويعترب 

»كابيتال إيكونوميكس« واملتخصص يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، إن اإلصالحات االقتصادية مطلوبة يف الكويت أكرث 

من أي مكان آخر يف الخليج، وتحتل بيئة األعامل يف الكويت 

يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  جميع  بني  األسوأ  املرتبة 

مؤرش سهولة مامرسة األعامل.

يتدخل  ما  وغالباً  دستوري،  مليك  نظام  الكويت  لكن 

االجتامعية  املزايا  لحامية  وذلك  اإلصالح،  جهود  يف  الربملان 

رواتب  ومتثل  العام.  القطاع  وأجــور  السخية 

للسنة  اإلنفاق  من  العام 71%  القطاع  وإعانات 

املالية 2021.

التعاون  مجلس  دول  جميع  وافقت  ويف حني 

الخليجي عىل فرض رضيبة القيمة املضافة بنسبة 

%5، مل تعلن الكويت بعد عن موعد رسمي لفرض رضيبة 

القيمة املضافة، مع أن السعودية واإلمارات نفذتا الرضيبة يف 

يناير/كانون الثاين 2018، وتلتهام البحرين بعد عام.

مترير  يخص  فيام  املشكلة  هو  »الربملان  »مارتن«:  وقال 

اإلصالحات االقتصادية. لن يصوت أحد ملن سيقول ستخرس 

%30 من راتبك«، مشريًا إىل أن 8 من كل 10 كويتيني يعملون 

يف القطاع العام.

كام أوقف الربملان مراًرا قانون ديون من شأنه أن يسمح 

للكويت باالستفادة من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز 

ميزانيتها، ويقدر صندوق النقد الدويل أنه قد يصل إىل 11% 

من الناتج املحيل اإلجاميل هذا العام.

رفيع  كويتي  مستشار  وهو  الجوعان«،  »محمد  وقال 

املستوى يف القطاع املرصيف، لـ«املونيتور«: »ال ميكنني قبول 

أن يقرر مستقبيل شخص أمي اقتصادياً«.

من املقرر إجراء انتخابات برملانية يف وقت الحق من هذا 

العام، وقال »الجوعان« إن تفويض صندوق الرثوة السيادي 

تحديثه  يجب  دوالر  مليار   533 قيمته  البالغ  الكويتي 

األجيال  »صندوق  عائدات  من  جــزء  لتخصيص 

السنوية  امليزانية  يف  لالستثامرات  القادمة« 

الرثوة  إىل صندوق  »انظر  وأضاف:  للكويت، 

يف  واضحة  مساهمة  لديه  الرنويجي، 

امليزانية«.

تراجع الطلب عىل النفط

عىل  الكويت  حصول  من  عاًما   59 بعد 

استقاللها الكامل عن بريطانيا، تواجه الدولة 

الواقعة يف أقىص شامل الخليج تحديًا رهيبًا يتمثل يف توجيه 
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اقتصادها بعيًدا عن الصناعات كثيفة الكربون، حيث شكلت 

عائدات النفط العام املايض %89 من إيرادات الكويت.

برتوليوم«  »بريتيش  نرشتها رشكتا  التي  للدراسات  ووفًقا 

و«توتال« العمالقتني يف النفط والغاز يف سبتمرب/أيلول، فمن 

املتوقع أن ينخفض الطلب عىل النفط يف وقت أقرب مام كان 

متوقًعا ألن سوق النفط العاملي قد ال يتعاىف أبًدا من التأثري 

االقتصادي واملجتمعي ألزمة فريوس »كورونا«.

التعاون الخليجي لديها واحدة  وبالرغم أن دول مجلس 

من أقل تكاليف إنتاج النفط يف العامل وقد تكون آخر منتجي 

النفط الصامدين، إال أن اآلثار ستظهر يف جميع املجاالت، كام 

يتوقع الخرباء.

وقال »هاري كريشنا«، العامل النيبايل املهاجر الذي يعيش 

سانجال«،  »رشاميك  رشكة  إدارة  مجلس  وعضو  الكويت  يف 

وهي شبكة من العامل من نيبال: »أثناء الوباء، ظل العديد 

من العامل املهاجرين بدون أجر أو فقدوا وظائفهم. جميع 

الرشكات تعمل عىل احتواء التكاليف«.

تعتمد  األخــرى؛  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ومثل 

الدخل  ذوي  األجانب  العامل  عىل  كبري  بشكل  الكويت 

السكان،  من   70% من  يقرب  ما  ميثلون  الذين  املنخفض 

تتمتع بأي حقوق  التخلص منها وال  وهي قوة عاملة ميكن 

اجتامعية وتعترب املتغري األول يف محاولة إصالح أي انكامش 

اقتصادي.

ذوي  األجانب  العامل  أن  »كريشنا«  يعتقد  ذلك،  ومع 

الفقري  العمود  سيظلون  واملتوسطة  املنخفضة  املهارات 

القتصادات الخليج يف حقبة ما بعد النفط.

البرلمان هو المشكلة 
فيما يخص تمرير 

االصالحات االفتصادية
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الخيارات الصعبة.. 
استراتيجية عمان 

تجاة موجة التطبيع 
مع إسرائيل

الكاتب: كريستيان أولريخسن 
وجورجيو كافييرو

الرابط المصدر

انتشــرت  أغســطس/آب،   13 منــذ 
عمــان  ســلطنة  بــأن  التكهنــات 
لتضفــي  اإلمــارات  قريبــا  ســتتبع 
ــع  ــات م ــمي ىلع العالق ــع الرس الطاب
إســرائيل بشــكل كامــل. ومــع ذلــك 
األقــل حتــى  رفضــت مســقط، ىلع 
اآلن، االنضمــام إلــى اإلمــارات والبحريــن، 
ومؤخــرا الســودان، يف مســار التطبيــع.

https://bit.ly/35QXT9z

ــن  ــوازن م ــف مت ــىل موق ــظ ع ــامن تحاف ــدو أن ُع ويب

مــع  العالقــات  تطبيــع  نحــو  العــام  العــريب  االتجــاه 

إرسائيــل، ومل يكــن رد فعــل مســقط اإليجــايب تجــاه 

اتفاقيــات التطبيــع تغيــريا كبــريا يف االســرتاتيجية، بــل هــو 

ــع. ــن التطبي ــد م ــل األم ــامن الطوي ــف ع ــداد ملوق امت

ــة  ــن 3 دول أعضــاء يف جامع ــامن واحــدة م ــت ُع وكان

الــدول العربيــة رفضــت اتخــاذ إجــراءات دبلوماســية 

ضــد مــرص يف أعقــاب معاهــدة »كامــب ديفيــد« للســالم 

عــام 1979، وعــىل عكــس دول الخليــج العربيــة األخــرى، 

فقــد احرتمــت ُعــامن دامئــا حــق مــرص يف إضفــاء الطابــع 

ــة مــع إرسائيــل. الرســمي عــىل العالقــات الكامل

املوازنة الُعامنية

ويعمــل الدبلوماســيون العامنيــون باســتمرار ملســاعدة 

الجهــات الفاعلــة يف جميــع أنحــاء الــرشق 

األوســط عــىل إيجــاد حلــول ســلمية لألزمــات 

يف  الحيــاد  »جزيــرة  وباعتبارهــا  اإلقليميــة، 

ــد أصبحــت الســلطنة  ــة« فق ــة مضطرب منطق

جــرسا دبلوماســيا موثوقــا بــه بــني اإلرسائيليــني 

ــران،  ــدة وإي ــات املتح ــطينيني، والوالي والفلس

ــران. ــة وإي ــدول العربي وال

ومــن أجــل االســتمرار يف لعــب هــذا الــدور، 

تحــاول ُعــامن أن تحقــق توازنــا دقيقــا، وميكــن 

أن يــؤدي توقيــع اتفــاق مــع إرسائيــل إىل 

ــوازن بطــرق مختلفــة، حيــث  تدمــري هــذا الت

ــل  ــض الفصائ ــع بع ــور م ــرق الجس ــك ح ــي ذل ــد يعن ق

ــطينية. الفلس

وبينــام تواجــه ُعــامن العديــد مــن التحديــات اإلقليميــة 

ــرتة أطــول  ــن املرجــح أن تنتظــر مســقط لف ــة، م واملحلي

قبــل إضفــاء الطابــع الرســمي عىل العالقــات مــع إرسائيل، 

ويعــد العامــل اإليــراين مفتاحــا رئيســيا فقــد كانــت ُعــامن 

ــل  ــة داخ ــران األمني ــح إي ــية ملصال ــرث حساس ــة األك الدول

مجلــس التعــاون الخليجــي.
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وبصفتها العضو الوحيد يف مجلس التعاون الخليجي الذي 

كان محايدا يف الحرب اإليرانية العراقية يف الفرتة بني 1980 

تشارك  التي  الوحيدة  العربية  الخليجية  والدولة   ،1988 إىل 

ُعامن  قامت  فقد  إيران،  مع  مشرتكة  عسكرية  مناورات  يف 

مبوازنة موقفها جيوسياسيا بني طهران والرياض.

العامنية  العالقات  قامت  عديدة،  أعــوام  مدى  وعىل 

اإليرانية عىل أساس االحرتام والثقة املتبادلني، ويحرص سلطان 

عامن الجديد »هيثم بن طارق آل سعيد«، عىل الحفاظ عىل 

عالقة عامن مع إيران، والتي قد تترضر من اتفاق دبلومايس 

بني ُعامن وإرسائيل.

وتدرك مسقط أن طهران تنظر إىل اتفاقيات التطبيع عىل 

أنها تهديد لألمن القومي اإليراين، ولن يؤدي االتفاق العامين 

وال  اإليرانية،  املخاوف  هذه  مثل  تعميق  إىل  إال  اإلرسائييل 

اإلسالمية  الجمهورية  نظام  شعور  زيادة  إىل  ُعامن  تسعى 

بالتهديد.

الرسمية  غري  العالقة  من  بالفعل  بالقلق  طهران  وتشعر 

بني ُعامن وإرسائيل منذ عقود، ويتجىل ذلك يف حالة نادرة 

بعد  اإليرانية  الحكومة  قبل  من  لُعامن  العلني  االنتقاد  من 

زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل »بنيامني نتنياهو« إىل مسقط 

يف أكتوبر/ترشين األول 2018.

نهج مسقط الصبور

ويعالج املسؤولون العامنيون معضالت السياسة الخارجية 

التحركات  وتتجنب مسقط  املدى،  التفكري طويل  من خالل 

املفاجئة واملندفعة الهادفة إىل جذب االنتباه والضجة املؤقتة، 

وبدال من ذلك، تركز ُعامن عىل العمل بثبات نحو سالم دائم، 

وهي عملية غالبا تكون مؤملة وتتطلب الصرب وأعوام عديدة 

من الدبلوماسية الهادئة.

مثاال   2015 لعام  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطة  كانت 

الخلفية؛  القنوات  عرب  الناجحة  العامنية  للدبلوماسية  بارزا 

األولية  اإليرانية  األمريكية  املحادثات  مسقط  سهلت  حيث 

يف 2013-2012.

ومن وجهة نظر ُعامن، فإن تطبيع العالقات مع إرسائيل، 

وسياحية  تجارية  بدوافع  فيه  مرغوبا  ذلك  كان  لو  حتى 

موقف  ويتلخص  ألوانــه،  سابقا  يزال  ال  فإنه  واستثامرية، 

مسقط يف أن االتفاق مع إرسائيل يتطلب موافقة تل أبيب 

عىل مبادرة السالم العربية.

اإلمارات  بني  العالقات  تطبيع  توقيت  أن  املرجح  ومن 

والبحرين مع تل أبيب مرتبط باالنتخابات الرئاسية األمريكية 

انتصارات دبلوماسية  املقبلة، ومع تحقيق »دونالد ترامب« 

قليلة نسبيا يف الرشق األوسط خالل فرتة توليه منصبه، منحته 

الخارجية أشاد  السياسة  انتصارا يف  قرارات أبوظبي واملنامة 

به املرشعون من كال الحزبني، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة 

لـ«ترامب«.

الدول  تدخل  بشأن  حساسة  ُعامن  أن  وكام  ذلك،  ومع 

تبذل مسقط قصارى جهدها  الداخلية،  األجنبية يف شؤونها 

لتجنب الوقوف مع أي جانب يف السياسة الداخلية للواليات 

املتحدة.

العمل  القدرة عىل  ُعامن يف  الحياد مصالح  ويخدم هذا 

الفائز.  الحزب  عن  النظر  بغض  إدارة،  أي  مع  وثيق  بشكل 

ويعني هذا أن قرار السلطنة بشأن إرسائيل لن يكون موجها 

للتأثري عىل أي نتيجة انتخابات أمريكية.

السياسة الخارجية للسلطنة بعد قابوس

تحاول عمان أن تحقق 
ا قبل أن 

ً
ا دقيق

ً
توازن

ا 
ً
ا رسمي

ً
تضفي طابع

على التطبيع مع 
إسرائيل
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العالقات  عىل  الرسمي  الطابع  إضفاء  تأجيل  ومن خالل 

عىل  »هيثم«  السلطان  يحافظ  إرسائيل،  مع  الدبلوماسية 

استمرارية السياسة الخارجية الُعامنية، وبالرغم من أن هذا 

السلطان  وفاة  مع  الحوكمة،  يف  كبرية  تغيريات  شهد  العام 

»قابوس« وتنحية »يوسف بن علوي« من منصبه الذي استمر 

ألكرث من 30 عاما كوزير مسؤول عن الشؤون الخارجية، فإن 

أساسيات نهج مسقط يف السياسة الخارجية ال تزال راسخة.

وكان وزير الخارجية الجديد، »بدر بن حمد البوسعيدي«، 

املوازنة  يف  وهو ضليع  طويلة،  فرتة  منذ  علوي«  »بن  نائب 

الدقيقة التي استمرت لعقود، وهي السمة املميزة لسياسة 

عامن الخارجية، وخدم كل من »بدر« و«يوسف بن علوي« 

الذي  »هيثم«،  السلطان  برفقة  العامنية  الخارجية  وزارة  يف 

كان أمينها العام بني عامي 1994 و2002.

بروكسل،  ألقاها عام 2003 ملركز فكري يف  ويف محارضة 

قال:  عندما  عامن  لسلطنة  الدبلومايس  النهج  »بدر«  لخص 

األكرب  القوى  بني  الوسيط  موقعنا  من  االستفادة  »نحاول 

لتقليل احتاملية الرصاع يف جوارنا املبارش. وميكننا بهذا خلق 

مساحة لنا للتحرك وأن نكون قادرين عىل الترصف بطرق ال 

يستطيع اآلخرون القيام بها«.

 11 إعالن  بعد  الصادر  العامنية  الحكومة  بيان  ويجسد 

سبتمرب/أيلول عن تطبيع البحرين العالقات مع إرسائيل نهج 

املسار  هذا  يساهم  »سوف  البيان:  يف  وجاء  الدقيق،  ُعامن 

يف  العربية  الدول  بعض  اتخذته  الذي  الجديد  االسرتاتيجي 

لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  إنهاء  عىل  قائم  سالم  تحقيق 

املستقلة وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الفلسطينية 

القدس الرشقية«.

االقتصادية  واألزمــة  »كوفيد19-«  وباء  استمرار  ومع 

أنها  و  أن تظهر صورة هادئة  للسلطنة  املهم  يف ُعامن، من 

هذا  أن  مسقط  تعتقد  ال  أخرى،  بعبارة  كاملعتاد«.  »تعمل 

لبدء مشاريع سياسية خارجية جديدة  املناسب  الوقت  هو 

محفوفة باملخاطر يف منطقة مجهولة.

ومن املرجح أن تتحوط ُعامن يف رهاناتها عىل املدى القصري 

الرئاسية  االنتخابات  بعد  واشنطن  يف  سيحدث  ملا  انتظارا 

األمريكية، وكيف ستنتهي اتفاقات التطبيع وخصوصا االتفاق 

السوداين اإلرسائييل األخري.

ويف املستقبل، ميكن أن تقع ضغوط خارجية عىل مسقط 

عالقات  فتح  يف  والخرطوم  واملنامة  أبوظبي  حذو  لتحذو 

الواليات  بأن  لالعتقاد  سبب  وهناك  إرسائيل،  مع  رسمية 

املتحدة واإلمارات سيضغطان عىل السلطنة لتطبيع عالقاتها 

مع تل أبيب.

وإذا تفاقمت املشاكل االقتصادية يف السلطنة، فقد يكون 

من الصعب عىل مسقط تجنب مثل هذا الضغط، ومع ذلك، 

إذا رغب املسؤولون يف الواليات املتحدة يف الوقوف إىل جانب 

رشيكتهم منذ فرتة طويلة وسط أزمة »كوفيد19-« وانخفاض 

أسعار النفط، فسيتعني عىل واشنطن دعم مسقط يف االقرتاب 

من إرسائيل، ولكن برشوطها الخاصة.
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ملف

االنتخابات األمريكية 2020 

كيف يمكن 
لـ »بايدن« في المستقبل 

 إنهاء الحرب في اليمن؟

كيف يمكن 
أن تؤثر 
االنتخابات 
األمريكية 
على الشرق 
 األوسط؟

كيف تفاعل العالم 
مع حالة عدم اليقين 
حول نتائج االنتخابات 

األمريكية؟

 كيف تؤثر
 االنتخابات

 على العالقات
 االقتصادية بين

 الواليات المتحدة
والخليج



يعتر الشعب اليمني الرابح األول من إنهاء الحرب األهلية املستمرة منذ 5 سنوات 

الذين يراقبون برعب  أيًضا عىل األمريكيني من أصول مينية  البالد. وينطبق هذا  يف 

أفراد أرسهم ومنازلهم العزيزة وهي تتعرض للعنف والدمار، يف الوقت الذي تغذي 

فيه الواليات املتحدة القتال وتدير ظهرها للنازحني من الحرب.

مل تكتِف الجالية اليمنية يف الواليات املتحدة باملراقبة فقط، ولكنها اتخذت إجراءات. 

فمنذ توقيع »دونالد ترامب« عىل حظر دخول مواطني عدد من الدول اإلسالمية يف 

يناير/كانون الثاين 2017، اتجه اليمنيون األمريكيون لتعزيز تأثريهم من خالل العمل 

املدين، بدًءا من »إرضاب محالت البقالة« بعد أسبوع من إعالن الحظر، حيث أغلق 

اآلالف من أصحاب املحالت اليمنيني يف مدينة نيويورك متاجرهم لالحتجاج.

كا لعب اليمنيون األمريكيون أيًضا دوًرا أساسًيا يف تحويل املقعدين الجمهوريني 

املتبقيني يف جنوب بروكلني من السيطرة الجمهورية إىل الدميوقراطية يف عام 2018، 

ما ساعد عىل انتخاب الدميوقراطي »ماكس روز« يف مجلس النواب األمرييك، بعد 

أن كان جنوب بروكلني تحت سيطرة الجمهوريني عىل مدى العقود الثالثة املاضية.

واآلن، هناك فرصة لتسخري هذه الطاقة إلنهاء الحرب يف اليمن.

https://bit.ly/3kfMUg6

الرابط

المصدر

كيف يمكن لـ »بايدن« 
في المستقبل إنهاء 

الحرب في اليمن؟
الكاتب: رابعة الذيباني
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لذا  تاريخياً،  هادئة  مجموعة  األمريكيون  اليمنيون  كان 

أمر غري مسبوق، وجاء  السياسية  التعبئة  نحو  تحولهم  فإن 

هذا استجابة للحرب وحظر السفر، حيث أصبحوا منخرطني 

ملامرسة  ومنظامت  شبكات  وبناء  املدنية  الحياة  يف  بعمق 

التأثري.

تعاين  حيث  لليمن،  املساعدات  بتقديم  الجالية  وتقوم 

لتعز،  الحوثيني  وحصار  السعودي،  الحصار  بسبب  أرسهم 

والحرب االقتصادية الهادئة بني الحوثيني والحكومة املعرتف 

بها دوليًا، والقتال يف الخطوط األمامية الذي غالبًا ما يقطع 

الطريق.

يف  رئيسيًا  دوًرا  مينية  أصول  من  األمريكيون  لعب  كام 

الضغط عىل قادة الكونجرس والحكومة األمريكية للعمل من 

أجل التوصل إىل حل وإنهاء الرصاع.

ولكن الواليات املتحدة خذلت الجالية األمريكية اليمنية 

اإلدارة  وفشلت  و«ترامب«،  »أوباما«  من  كل  إدارة  ظل  يف 

العنف  وإدامة  الدمار  تأجيج  عدا  أي يشء  فعل  الحالية يف 

الذي أودى بحياة عرشات اآلالف من األرواح.

ساحة رصاع مع إيران

وداعموه  »تــرامــب«  يواصل 

خالل  من  اليمن  إىل  النظر 

عدسة حملته »أقىص ضغط« 

وجهة  وتشبه  ــران،  إي ضد 

النظر هذه املنطق الخاطئ 

يركز  الذي  الباردة  للحرب 

»مــجــاالت  مكافحة  عــىل 

يف  النظر  ويهمل  الــنــفــوذ« 

الفعلية  واالحتياجات  القضايا 

ألمة مضطربة.

ينظر البيت األبيض يف عهد »ترامب« إىل حرب اليمن عىل 

أنها جزء من الرصاع مع إيران بدال من أن ينظر إىل حقيقة 

أن اليمن يواجه أزمة مدنية فاقمها وحفزها التدخل األجنبي.

والتغطية  بإيران  األبيض  البيت  هوس  من  وبالرغم 

اإلعالمية املشوهة، فمن الصعب قياس مدى نفوذ إيران عىل 

الحوثيني وأهدافهم يف اليمن والدول املجاورة.

مالية  مساعدات  تقدم  اإليرانية  الحكومة  أن  صحيح 

وإمدادات عسكرية للحوثيني ولكنهم يعتمدون عىل أنفسهم 

إىل حد كبري، وتركز قيادتهم عىل أهدافها املحلية الخاصة.

ومن املفارقات، أنه كلام طالت الحرب، أصبحت العالقة 

بني الحوثيني وإيران أقرب.

وال يخدم تعميق بؤس الشعب اليمني املستمر أي طرف 

يف الرصاع، كام أن التكلفة املالية املتزايدة للحرب قللت من 

حامسة الجهات الخارجية، مثل السعودية، التي لديها أزمات 

داخلية خاصة يتوجب عليها التعامل معها.

الضغط عىل السعودية

ولدى السعودية نفوذ كبري يف الرصاع العسكري باعتبارها 

الداعم الرئييس لحكومة »هادي« املعرتف بها دوليًا يف اليمن، 

وأول جهة أجنبية هاجمت الحوثيني عام 2015.

وهي  الحرب،  من  الخروج  تريد  إنها  السعودية  تقول 

تعرتف أنه ال ميكن إنهاؤها بنرص عسكري، لكنها مل تتوصل 

بعد إىل حل وسط عميل مع الحوثيني.

املايل  نفوذها  استخدام  املتحدة  للواليات  ميكن  وهكذا، 

يف  للمساعدة  سلامن«  بن  »محمد  األمري  العهد  ويل  عىل 

تهدئة الحرب وإنهائها يف نهاية املطاف.

عادة ما تنتهي التدخالت األجنبية يف النزاعات الداخلية 

القتال وتقييد  بحل دبلومايس يتضمن ضغوطا دولية إلنهاء 

دور القوى الخارجية. ويف هذه الحالة، تشمل القوى الداعمة 

املتحدة  اململكة  أقل  وبدرجة  املتحدة،  الواليات  الرئيسية 

إىل  األسلحة  بيع  تواصل  حيث  األوروبية،  والــدول  وكندا 

السعودية الستخدامها يف الحرب.

فرص إدارة »بايدن«
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يعد دعم الواليات املتحدة للسعودية عامالً رئيسياً، وميكن 

لتهديد من إدارة »بايدن« بسحب هذا الدعم أن يكون مبثابة 

عامل تأثري حاسم عىل قرار السعودية.

كام أن وساطة األمم املتحدة يف الرصاع أمر حيوي، ومع 

أن حرب اليمن متعددة األطراف، إال أن األمم املتحدة تشارك 

حاليًا طرفني فقط، هام الحوثيني والحكومة املعرتف بها دوليًا.

جميع  بني  يكون  أن  يجب  الحقيقي  السالم  ولكن 

املدين  املجتمع  ومجموعات  والسياسية  املسلحة  الجامعات 

التي لها مصلحة يف مستقبل اليمن.

العوامل فرصة إلدارة أمريكية أكرث  التقاء كل هذه  ميثل 

عىل  اليمن  تساعد  ليك  تعاطفاً،  وأكرث  السالم  نحو  توجهاً 

تحقيق السالم.

إنهاء  رئيسيًا يف  دوًرا  تلعب  أن  املتحدة  للواليات  وميكن 

يف  املتمثل   - الدعم  بإنهاء  التهديد  خالل  من  الرصاع  هذا 

اللوجيستي  والدعم  العسكرية  واملعدات  األسلحة  توريد 

تقاتل  التي  السعودية  العسكرية  للقوات   - واالستخبارات 

وكذلك  نفسه،  اليشء  بفعل  حلفائها  مطالبة  مع  اليمن،  يف 

املطالبة بأن تحدد الرياض خطة واضحة إلنهاء الحرب.

ويف الوقت نفسه، تستطيع إدارة »بايدن« أن تعمل مع 

رشكاء إقليميني ودوليني آخرين لتكثيف الجهود الدبلوماسية 

مع جميع أطراف النزاع والضغط عىل الجانبني للتوصل إىل 

تسوية دبلوماسية بوساطة األمم املتحدة.

من  حرجة  كتلة  تشكيل  إىل  الجهود  هذه  وستؤدى 

األطراف املستعدة حًقا للتفاوض بشأن السالم، وسيتعني عىل 

مع  التعامل  املفاوضات  طاولة  يجلس عىل  ال  الذي  الطرف 

الواقع الجديد.

االنخراط  من  بداًل  فإنها  »ترامب«،  إلدارة  بالنسبة  أما 

مع  الستخدامها  قرسية  أدوات  عن  تبحث  الدبلوماسية،  يف 

الحوثيني.

ومبا أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة »ترامب« تفكر مرة 

أخرى يف الخطوة الخطرية وغري املجدية بتصنيف املتمردين 

الحوثيني كمنظمة إرهابية أجنبية، فإن فرصة التوصل إىل حل 

دبلومايس تقع عىل عاتق إدارة »بايدن« يف املستقبل.

وعالوة عىل ذلك، رصح »بايدن« مؤخرًا أنه يف ظل قيادته 

سينهي الدعم األمرييك للتدخل العسكري السعودي يف اليمن 

العالقة  تقييم  ويعيد  الكونجرس(  يدعمها  خطوة  )وهي 

الحالية بني الواليات املتحدة والسعودية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان »بايدن« سيفوز يف االنتخابات 

أقواله  سيتبع  كان  إذا  ما  املقبل، كام سرنى  الشهر  الرئاسية 

باألفعال إذا فاز.

املتحدة  الواليات  لتنحية  املناسب  الوقت  هو  اآلن  لكن 

لنفسها من موقع الرشيك املتواطئ ومامرسة الضغط إلنهاء 

الرصاع.

19العدد التاسع أكتوبر 2020

االنتخابات األمريكية



أوروبا

تفاعلت حكومات أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة بحذر 

شديد مع النتائج األولية لالنتخابات األمريكية، وتعهدت بأن 

النظر  بغض  املتحدة  الواليات  مع  التعاون  بلدانهم  تواصل 

عن الفائز.

إن  األربعاء،  الفرنسية،  الحكومة  باسم  متحدث  قال  إذ 

انتخابه«.  يتم  الذي  األمرييك  الرئيس  مع  ستعمل  »فرنسا 

وغرد وزير الخارجية الربيطاين إن »عالقات اململكة املتحدة 

أنها  من  ثقة  ونحن عىل  حالة جيدة،  املتحدة يف  والواليات 

يف  يفوز  الذي  املرشح  كان  أيًا  قوة  إىل  قوة  من  ستنتقل 

إن  األملاين، »أوالف شولتز«،  املالية  االنتخابات«. وقال وزير 

النظر عن  لنا بغض  املتحدة »ستكون رشيكا مهام  الواليات 

السلوفيني  الوزراء  رئيس  أثار  كام  االنتخابات«.  سري  كيفية 

ترامب«  »دونالد  هنأ  أن  بعد  الجدل  بعض  جانسا«  »يانيز 

كيف تفاعل العالم 
مع حالة عدم اليقين 
حول نتائج االنتخابات 

األمريكية؟

https://bit.ly/2UgVXSJ 

المصدر

الرابط

بدا رد الفعل العاملي عىل الفروق األولية يف انتخابات الرئاسة األمريكية صامتا إىل حد ما؛ 

حيث تنتظر الحكومات النتائج النهائية. لكن من املتوقع أن تبدأ بيانات الدعم أو التحذير يف 

الظهور يف نهاية األسبوع عندما ميكن للدول تقييم احتاملية نشوب معارك قانونية مطولة بشأن 

النتائج املتنازع عليها.

يف غضون ذلك، حللت »سرتاتفور« الردود حتى اآلن من كل منطقة، جنبا إىل جنب مع ردود 

الفعل املتوقعة من البلدان عىل النتيجة النهائية، بناًء عىل مراجعة لوسائل اإلعالم املنشورة.
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عىل فوزه يف االنتخابات.

»إريك  األوروبية  املفوضية  رئيس  باسم  املتحدث  ورأى 

مامري« أن تنتظر حكومات االتحاد األورويب حتى ظهور النتائج 

الرسمية قبل اإلدالء بأي ترصيحات. وينقسم االتحاد األورويب 

داخليا بشأن النتيجة املرجوة من االنتخابات؛ حيث متيل دول 

أوروبا الغربية إىل دعم نائب الرئيس األمرييك السابق »جو 

بايدن« بينام متيل دول الرشق إىل دعم »ترامب«.

مثل  الكبرية  األعضاء  والدول  األوروبية  املفوضية  وتأمل 

يتوقعون  حيث  بالرئاسة؛  »بايدن«  يفوز  أن  وفرنسا  أملانيا 

والواليات  األورويب  االتحاد  بني  التجارية  النزاعات  تهدئة 

املتحدة. كام تأمل بروكسل وبرلني وباريس أيًضا أن ترتاجع 

اتفاقية  من  باالنسحاب  »ترامب«  قرار  عن  »بايدن«  إدارة 

باريس للمناخ.

بولندا  مثل  أوروبا  ورشق  وسط  دول  فإن  املقابل،  ويف 

واملجر تدعم »ترامب«؛ ألنها طورت عالقات وثيقة مع البيت 

األبيض عىل مدى السنوات األربع املاضية. كام أن »ترامب« 

ينتقد خط أنابيب الغاز الطبيعي »نورد سرتيم 2« بني روسيا 

وأملانيا، ووعد بوجود عسكري أمرييك أكرب يف بولندا، وهو أمر 

أعرب القادة البولنديون سابقا عن مواقف إيجابية تجاهه.

نهج  تغيري  إىل  »بايدن«  فوز  يؤدي  أن  املحتمل  ومن 

االتحاد األورويب بشأن قضايا مثل الصني؛ حيث ستسعى إدارة 

ضد  األوروبية  القوى  مع  أكرب  بشكل  التعاون  إىل  »بايدن« 

النفوذ الصيني بدال من األحادية التي كان ينتهجها »ترامب«، 

يف حني ستزداد الضغوط لتعزيز االنفاق عىل »الناتو«.

وتعترب اململكة املتحدة استثناًء من أوروبا الغربية؛ ألنها 

إدارة  احتامال من  أكرث  أن حكومة »ترامب« ستكون  تعتقد 

»بايدن« للوصول إىل اتفاقية تجارة حرة مع لندن بعد خروج 

بريطانيا من االتحاد األورويب.

آسيا واملحيط الهادئ

فوز  مع  سواء  التحديات  استمرار  الصينيون  القادة  يرى 

»ترامب« أو »بايدن«، بالنظر إىل اتجاه الحزبني نحو مواجهة 

الصني. وإذا كانت هناك فرتة والية ثانية لـ«ترامب«، فإن بكني 

القيادة  تتوقع  بينام  التجارية،  الحرب  تكثيف  إعادة  تخىش 

الصينية مع »بايدن« أن تنظم واشنطن حملة أقوى متعددة 

أمام  فرصة  هناك  وستكون  الصني.  ملواجهة صعود  األطراف 

كانت  حال  يف  أكرب  بحرية  اإلقليمية  أجندتها  ملتابعة  بكني 

الداخل  عيل  املتحدة  الواليات  تركيز  من  طويلة  فرتة  هناك 

بسبب االضطرابات االجتامعية حول االنتخابات.

ويف الصني، امتنعت وسائل اإلعالم التي تديرها الدولة إىل 

مع  األمريكية  االنتخابات  نتيجة  التعليق عىل  عن  كبري  حد 

اشتداد حدة السباق. كام امتنعت عن انتقاد أي من املرشحني 

بدافع الخوف من اتهامهام مبحاولة التأثري عىل النتيجة. فيام 

ركزت صحيفة »جلوبال تاميز«، التي تديرها الدولة، انتقاداتها 

ومن  السيايس«  »التعصب  نحو  اتجاه  من  التحذيرات  عىل 

احتاملية اندالع أعامل شغب يف الواليات املتحدة، يف محاولة 

لإلشارة إىل أن »النظام السيايس الصيني أكرث تحرضا«.

مع  املتصارعة  اإلقليمية  القوى  أن  يبدو  ذلــك،  ومع 

»املؤيد  املعسكر  يتمنى  الصني تفضل فوز »ترامب«؛ حيث 

للدميقراطية« يف هونج كونج والية ثانية لـ«ترامب«. ويبدو 

أيضا أن تايوان تفضل فوز »ترامب« بالنظر إىل تركيز اإلدارة 

والدعم  الرسمية  والزيارات  األسلحة  صفقات  عىل  القوي 

الدبلومايس لتايبيه.

رؤيتها  تعكس  بيانات  بعد  الجنوبية  كوريا  تصدر  ومل 

الحالية. لكن سيول كانت حذرة إىل حد ما من فوز »ترامب«، 

التوافق بني الواليات  بالنظر إىل تركيزه عىل إعادة النظر يف 

محاوالت  التحديد،  وجه  وعىل  الجنوبية،  وكوريا  املتحدة 

الحفاظ  يف  أكرب  بشكل  سيول  مساهامت  لزيادة  »ترامب« 

عىل االنتشار الدفاعي األمرييك يف كوريا الجنوبية.

تعهد »بايدن« بالفعل بعدم استخدام مستويات القوات 

األمريكية يف كوريا الجنوبية للمساومة مع سيول. ومع ذلك، 

مزيدا  الجنوبية  كوريا  متنح  قد  الثانية  »ترامب«  إدارة  فإن 

من األمل يف تحقيق اخرتاق يف العالقات بني الواليات املتحدة 

وكوريا الشاملية، بالنظر إىل نهج »ترامب« الشخيص للتواصل.

تقلبات  مع  التعامل  يف  الطويلة  اليابان  خربة  وتشري 
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مع  العمل  يف  ستنجح  طوكيو  أن  إىل  األمريكية  السياسة 

»ترامب« أو »بايدن«، وستحاول االستفادة من ذلك يف موازنة 

العالقات مع الصني. عىل سبيل املثال، انتهى الضغط التجاري 

إلدارة »ترامب« عىل اليابان باتفاقية تجارية مقبولة للطرفني 

تتجنب الرسوم الجمركية الباهظة.

ويف كل األحوال، تواجه اليابان درجة من عدم اليقني يف 

العالقة املستقبلية مع واشنطن، بالنظر إىل النهاية املفاجئة 

دفع هذا  وقد  منصبه.  آيب« يف  الوزراء »شينزو  رئيس  لفرتة 

رئيس الوزراء الجديد »يوشيهيدي سوجا« إىل إعادة تشكيل 

العالقة الشخصية الوثيقة التي متكن »آيب« من تكوينها مع 

الواليات املتحدة.

اليابان إىل  الجنوبية، ستستفيد  الحال مع كوريا  كام هو 

حد ما من إدارة »بايدن« أيض؛ نظرا لرتكيزها املحتمل عىل 

التحالفات متعددة األطراف ملواجهة صعود الصني.

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

نوفمرب/  4 يف  ــاين«  روح »حسن  ــراين  اإلي الرئيس  علق 

لطهران،  مهمة  املقبلة  اإلدارة  سياسات  بأن  الثاين  ترشين 

وليس من يفوز يف االنتخابات. وأكد »روحاين« أيضا أن إيران 

الرئيس  النظر عن من هو  تتخذ قراراتها االقتصادية برصف 

يف  سيادتها  عن  إيران  دفاع  مع  يتامىش  ما  وهو  األمرييك، 

مواجهة الضغوط األمريكية.

يشكل  الرتكية  األمريكية  العالقات  مستقبل  يزال  وال 

مسألة كبرية بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط؛ حيث تعرضت 

األمرييك  الكونجرس  من  النتقادات  مؤخرا  الرتكية  الحكومة 

بسبب بعض تحركاتها يف السياسة الخارجية وخاصة يف ملف 

نوفمرب/ترشين   4 ويف  وليبيا.  وسوريا  املتوسط  البحر  رشق 

أوغلو«  جاويش  »مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  أكد  الثاين، 

أن بالده ستعمل عن كثب مع من يفوز يف االنتخابات وأن 

بالده تتمتع بعالقة جيدة مع الحكومات األمريكية السابقة 

الجمهوريني والدميقراطيني. وشدد »جاويش  بقيادة كل من 

أوغلو« أيضا عىل مدى انقسام املجتمع األمرييك حاليا بشأن 

االنتخابات والقضايا الثقافية واالقتصادية األخرى.

وثيقة  بعالقة  املرصية  الحكومة  أخرى، متتعت  من جهة 

مع إدارة »ترامب«، بينام هدد الدميقراطيون يف الكونجرس 

بشكل متزايد بفرض قيود عىل املساعدات األمريكية ملرص ما 

القاهرة بحامية أقوى لحقوق اإلنسان. ومتاشيا مع  تلتزم  مل 

هذا السياق، تكشف التغطية اإلخبارية املرصية لالنتخابات 

والتعليقات مجهولة املصدر من مسؤولني بالحكومة املرصية 

مل تذكر أسامئهم عن تفضيل النتصار »ترامب«، لكن القاهرة 

مل تدل بأي ترصيحات رسمية بعد.

وتبدو إرسائيل حريصة عىل الحفاظ عىل عالقتها الشاملة 

وال  القادم،  رئيسها  عن  النظر  بغض  املتحدة  الواليات  مع 

املرشحني بشكل يسبب رضرا  االنحياز عالنية ألي من  تريد 

للعالقات األمريكية اإلرسائيلية. ويف 23 أكتوبر/ترشين األول، 

وخالل مكاملة هاتفية لالحتفال بتطبيع إرسائيل مع السودان، 

طلب  نتنياهو«  »بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  تجاهل 

الحالية  القوة  عن  الشخصية  مبسؤوليته  االعرتاف  »ترامب« 

للعالقات األمريكية اإلرسائيلية.

جنوب آسيا

مل تعلق الهند بعد عىل االنتخابات؛ حيث رمبا يقدر رئيس 

الوزراء »ناريندرا مودي« أن جهود واشنطن لتعزيز العالقات 

يف  يجلس  من  عن  النظر  بغض  ستستمر  الهندية  األمريكية 

البيت األبيض. ومع ذلك، اعتربت وسائل اإلعالم الهندية أن 

البيت األبيض يف عهد »بايدن« لن يؤدي إىل تدهور عالقات 

الهند والواليات املتحدة.

ويجادل أولئك الذين يفضلون فوز »بايدن« بأنه سيعزز 

قدرة املواطنني الهنود للحصول عىل التأشريات وإزالة القيود 

التي وضعها »ترامب« يف عملية البطاقة الخرضاء األمريكية. 

اإليراين  النووي  االتفاق  عودة  احتامل  مع  ذلك،  عالوة عىل 

أيضا  للهند  يكون  قد  »بايدن«،  إدارة  ظل  يف  األجندة  إىل 

املحتمل  التخفيف  وسط  إيران  مع  جديدة  اقتصادية  طرقا 

للعقوبات األمريكية.

بأن  »ترامب«  مؤيدو  جادل  الهندية،  اإلعالم  وسائل  ويف 

فوز الجمهوريني سيكون مفيدا للهند؛ بسبب موقف الحزب 
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املتشدد ضد الصني. كام يشعر بعض مؤيدي »مودي« بالقلق 

حقوق  قضايا  بشأن  القوية  »بايدن«  نظر  وجهات  أن  من 

اإلنسان ميكن أن تعرض بعض سياسات »مودي« للخطر، ال 

سيام يف كشمري.

األمريكتان

ال تزال الربازيل هي أبرز دولة استثنائية عن العامل؛ حيث 

بال  داعم  كحليف  سمعته  بولسونارو«  »جايري  الرئيس  عزز 

خجل لـ«ترامب«. ومع ذلك، التزم غالبية نظراء »بولسونارو« 

تأثري  كيفية  تقييم  محاولتهم  أثناء  الصمت  اإلقليميني 

االنتخابات عىل السياسات األمريكية يف أمريكا الالتينية.

أكد  األمريكية،  االنتخابات  ليلة  الصمت  التزام  وبعد 

»بولسونارو«، صباح األربعاء، أنه يأمل يف أن ينترص »ترامب«. 

كام انتقد »بايدن«؛ لتدخله مرتني يف الشؤون الربازيلية، مبا 

يف ذلك تلك املتعلقة باملخاوف البيئية يف منطقة األمازون.

أن  بالرغم  نظريا،  للصني  معاٍد  الربازييل  الرئيس  ويعترب 

خسارة  لكن  لها.  تجاري  رشيك  أكرب  هي  اآلسيوية  الدولة 

»ترامب« ستجرب رئيس الربازيل عىل موازنة عداوته تجاه كل 

من الصني و«بايدن«.

الواليات  يف  والفنزويليني  الكوبيني  األمريكيني  أن  ويبدو 

إدارة  بأن  ما  حد  إىل  تأثروا  فلوريدا،  يف  وخاصة  املتحدة، 

»بايدن« ستكون ضعيفة تجاه األنظمة يف كوبا وفنزويال.

أوراسيا

الواليات  أن  الروسية  اإلعالم  ووسائل  السياسيون  اعترب 

أن  أكدوا  لكنهم  أي وقت مىض،  أكرث من  املتحدة منقسمة 

املحتملني.  الرئيسني  من  أي  مع  للعمل  مستعدة  موسكو 

الوطنية«،  »الوحدة  بيوم  احتفلت  التي  روسيا،  وأكــدت 

املجتمعات  مقابل  يف  الروسية  األمة  وحدة  عىل  األربعاء، 

املنقسمة يف الخارج.

كام كان هناك إجامع عىل أنه ال ينبغي ألحد أن يتوقع أي 

تغيريات لألفضل بغض النظر عن املرشح الفائز.

السياسة  يف  املؤثرة  والشخصيات  املرشعني  أحد  وقال 

التدخل  إن  كوساتشيف«،  »كونستانتني  الروسية،  الخارجية 

األجنبي مل يستخدم بعد كذريعة من قبل أي املرشحني. ومن 

مكتب  ألن  نظرا  ألوانه  سابقا  ترصيحه  يكون  أن  املحتمل 

التحقيقات الفيدرايل قال مرارا وتكرارا إن روسيا تتدخل يف 

نفذت عمليات  املتحدة  الواليات  وأن  انتخابات عام 2020، 

واإليرانية  الروسية  الفاعلة  الجهات  ضد  استباقية  إلكرتونية 

ملنع التدخل يف االنتخابات.
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وأفعاله  األوسط  الرشق  يف  ترامب  إدارة  تطلعات  كانت 

تعزيز  عىل  قامئة  األوىل  واليته  خالل  الواقع  أرض  عىل 

العالقات مع اململكة العربية السعودية و«إرسائيل« ومرص، 

مع الحفاظ عىل موقف متشدد تجاه إيران. 

يف املقابل، حني كان سيناتورا وحتى عندما كان نائبًا لباراك 

أوباما )2009-2017(، اختص بايدن يف الشؤون الدبلوماسية 

األمريكية والسياسة العسكرية يف الرشق األوسط ولديه خربة 

والعراق، عىل  وإيران  و«إرسائيل«  مع سوريا  املفاوضات  يف 

الرغم من أن النتائج مل تكن مثمرة للغاية.

إيران

الخارجية  السياسة  محور  إيران  تكون  أن  املتوقع  من 

لإلدارة األمريكية القادمة. وتجدر اإلشارة إىل أنه بعد توقيع 

 ،2015 سنة  يف  أوباما  إدارة  مع  النووي  االتفاق  عىل  إيران 

يفرض  ومل   2018 مايو  أيار/  يف  منها  ترامب  خلفه  انسحب 

التي  الدول  هدد  بل  فحسب،  إيران  عىل  تجارية  عقوبات 

وقّعت اتفاقيات مع طهران أيضا بالعقوبات.

ألي  خاضعة  تعد  مل  بأنها  إيران  رصحت  ذلك،  عىل  رًدا 

اتفاقيات أو قيود عىل املواد النووية التي تنتجها. بعد ذلك، 

منشأة  طهران  هاجمت   ،2019 سبتمرب  أيلول/  يف  وتحديدا 

كيف يمكن أن 
تؤثر االنتخابات 

األمريكية على 
الشرق األوسط؟

https://bit.ly/2GwZQzk

المصدر

الرابط

ينتظر العامل بأرسه نتيجة االنتخابات األمريكية املزمع عقدها يف الثالث من ترشين الثاين/ 

نوفمرب. الجميع مهتمون مبعرفة ما إذا كان دونالد ترامب الجمهوري سيفوز بعهدة ثانية، أم 

سيكون الفوز حليف املرشح الدميقراطي جو بايدن. ولكن لسائل أن يسأل: كيف ميكن أن تؤثر 

والية ترامب الثانية أو رئاسة بايدن األوىل عىل الرشق األوسط؟

إىل  الخارجية  العالقات  ومجلس  البنتاغون  تقارير  تشري  الخارجية،  بالسياسة  يتعلق  فيام 

باألساس  تتمثل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املتحدة  للواليات  والقادمة  الحالية  التحديات  أن 

يف احتواء طموحات إيران النووية وحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني، ودعم الُحلفاء يف الخليج العريب ومرص واألردن، وفرض 

االستقرار يف ليبيا والعراق، ومحاولة إنهاء التحالف بني سوريا وروسيا وإيران.

الكتاب :الورا ألونسو
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نفطية سعودية وأعقب ذلك اغتيال القائد العسكري اإليراين 

ترامب  الرئيس  به  أمر  هجوم  إثر  سليامين  قاسم  الجرنال 

ذلك،  خلفية  وعىل  السنة.  هذه  من  يناير  الثاين/  كانون  يف 

أطلقت إيران صواريخ عىل قواعد أمريكية يف العراق.

ال توجد مؤرشات واضحة يف األفق تبرش بإمكانية حدوث 

الثانية  تغيريات يف سياسة ترامب نحو طهران خالل عهدته 

بعيدا عن الضغط من خالل فرض حزمة جديدة من العقوبات 

ولكن  اإللكرتونية.  الهجامت  ذلك  يف  مبا  الرسية  والعمليات 

من غري الواضح ما إذا كانت معارضة ترامب لالتفاق النووي 

تستند إىل أي سبب آخر غري اإلنكار املنهجي لإلجراءات التي 

اتخذها سلفه أوباما.

تسعى  أن  املحتمل  مــن 

استئناف  إىل  بايدن  جو  إدارة 

التقارب  نحو  والتحرك  االتفاق 

املرشح  أعلن  وقد  طهران.  مع 

الكثري  يعلق  ال  أنه  الدميقراطي 

القضية  هذه  عىل  اآلمــال  من 

عىل الرغم من تأكيده أن »أذىك 

»التهديد  مع  للتعامل  طريقة« 

تتمثل  إيـــران«  متثله  الـــذي 

 .2015 اتفاق  إىل  العودة  يف 

للقيام بذلك، مييل بايدن إىل استخدام األساليب الدميقراطية 

تخفيف  أن  من  الرغم  عىل  األخرى،  الدول  مع  والتحالف 

العقوبات عىل إيران مقرتح قد ال يوافق عليه حلفاء الواليات 

املتحدة يف املنطقة.

العراق وأفغانستان

بالنسبة للعراق وأفغانستان، أعرب كل من ترامب وبايدن 

الرصاع،  مناطق  من  األمريكية  القوات  يريدان سحب  أنهام 

اسرتاتيجية محددة  أحد منهام ميلك  أن ال  الرغم من  وعىل 

للقيام بذلك، إال أنهام يختلفان يف بعض النقاط لتنفيذ هذا 

االنسحاب.

أعلن ترامب منذ الحملة االنتخابية لسنة 2016 أنه يريد 

أن  إىل  مشريا  الوطن«،  أرض  إىل  األمريكيني  الجنود  »إعادة 

بعض املقاتلني سئموا من »الحروب التي ال نهاية لها« وهو 

االنتخابية.  حملته  من  كجزء  الشهر  هذا  كرره  الذي  األمر 

»أمريكا   2016 لسنة  االنتخابية  ترامب  حملة  حققت  وقد 

كل  من  حقيقية  نتائج  يرون  ال  الناخبني  ألن  نجاحا  أوالً« 

هذه الحروب وال يفهمون الغاية من إنفاق الواليات املتحدة 

مليارات الدوالرات عليها، لذلك صوتوا له.

لقد ذهب الرئيس الحايل إىل أبعد من ذلك، حيث رصح 

بأنه ال يحظى بشعبية يف البنتاغون ألن هذه الهيئة تسعى 

فقط إىل »أن تكون متأهبة للحرب« و«أن تكون قادرة عىل 

لرشاء  طائلة  مبالغ  تخصيص 

رشكات األسلحة«. ومن جانبهم، 

البنتاغون أن  قادة  كبار  يعتقد 

للقوات  »املترسع«  االنسحاب 

يف  الــســالم  يعرض  أن  ميكن 

أفغانستان للخطر.

رئاسة  املــلــيــارديــر  تــوىل 

خفض  أن  بعد  األبيض  البيت 

القوات  عدد  يف  أوباما  بــاراك 

أفغانستان  يف  وترك  العسكرية 

 .2015 عام  يف  جنديا   8400

القوات يف  عدد  ارتفع  مهامه،  توليه  من  واحدة  سنة  خالل 

أيلول/  أفغانستان إىل حوايل 14 ألف جندي، أعاد منهم يف 

سبتمرب 2019 حوايل 5 آالف جندي إىل الواليات املتحدة. 

الجنود  عدد  تقليص  نحو  يتجه  العراق  يف  الوضع  ان 

العراق  الجنود يف  أن عدد  عام. ويف حني  األمريكيني بشكل 

ألف جندي، فقد  ما بني 2003 و2011 كان يف حدود 150 

انخفض هذا الرقم يف الوقت الحايل إىل ستة آالف.

أظهر بايدن موقًفا متبايًنا فيام يتعلق بالتدخل األمرييك 

الجيش  إرسال  الحاالت  بعض  يف  يدعم  حيث  الخارج،  يف 

بايدن  يبدو  أخرى.  حاالت  يف  ذلك  يعارض  بينام  األمرييك 

متشككا بشأن قدرة بالده عىل حل النزاعات يف أجزاء أخرى 

من المتوقع أن تكون 

إيران محور السياسة 

الخارجية لإلدارة 

األمريكية القادمة
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املفاوضات  فشل  تداعيات  إىل  ذلك  يعزى  ورمبا  العامل،  من 

أثناء فرتة رئاسة أوباما. وقد أدى  مع العراق يف سنة 2011 

للقوات  الجانب  وأحادي  فوري  انسحاب  إىل  الوضع  هذا 

األمريكية، التي عادت إىل امليدان بعد ثالث سنوات، خاصة 

أن الوضع مل يتحسن مع االنسحاب.

الوطن،  إىل  األمريكية  القوات  إعادة  بدوره  يريد  بينام 

يدافع املرشح الدميقراطي عن ذلك بطريقة »مسؤولة« مشريا 

إىل رضورة ترك »قوة بديلة« يف أفغانستان كإجراء وقايئ ضد 

األكرث  الدميقراطيني  انتقادات  األمر  هذا  أثار  وقد  اإلرهاب. 

تقدمية الذين يسعون إىل اتخاذ موقف حاسم بشأن إعادة 

الجنود إىل األرايض األمريكية.

»إرسائيل« وفلسطني

دفع  ترامب  قرر  الفلسطيني،  اإلرسائييل  للرصاع  بالنسبة 

االنتخابات  سبقت  التي  األسابيع  خالل  الخارجية  سياسته 

التطبيع  اتفاق  توقيع  استضافة فعاليات  الرئاسية من خالل 

تنفيذ  ورغم  املتحدة.  العربية  ــارات  واإلم »إرسائيل«  بني 

الرئيس لهذا اإلجراء يف وقت قريب جًدا من االنتخابات، إال 

أن تأثريه عىل الرأي العام األمرييك مل يكن مهام يف ظل اهتامم 

الكثريين بنتائج جائحة فريوس كورونا واالحتجاجات العرقية 

التي تهز البالد. 

العالقات مع دول  باتفاقات تطبيع  ترامب  ومع ترحيب 

أنه  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  أكد  الخليج، 

العالقات  فإن  األمريكية  االنتخابات  نتيجة«  كانت  »مهام 

ثابتة  »ستظل  األمريكية  املتحدة  والواليات  »إرسائيل«  بني 

وقوية«.

إذا فاز ترامب يف االنتخابات الرئاسية مرة أخرى، فسيكون 

بعد  األوسط.  الرشق  الرئيسيون يف  الخارسون  الفلسطينيون 

اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة لـ«إرسائيل« يف واليته األوىل 

ويف إطار خطط نتنياهو لضم 30 باملئة من الضفة الغربية، 

يواجه الفلسطينيون أصعب سيناريو ممكن. 

بايدن  إدارة  تستعيد  أن  املتوقع  غري  من  أنه  حني  يف 

السفارة من تل أبيب أو تعرتف بالقدس عاصمة فلسطينية، 

فإن املرشح الدميقراطي لطاملا عارض ضم »إرسائيل« بشكل 

أحادي الجانب لألرايض قبل وصوله إىل البيت األبيض. ومن 

املحتمل أن يحتفظ بادين بنفس املوقف الذي أبداه عندما 

يركز  أن  املتوقع  من  األول،  املقام  ويف  أوباما.  إدارة  يف  كان 

بايدن أكرث عىل إلغاء سياسات ترامب بدالً من دفع أجندة 

خارجية جديدة.

سوريا وليبيا ولبنان

فيام يتعلق بسوريا، وصف ترامب البالد بأنه مل يبقى فيها 

سوى »الرمال واملوت«، مام يدل عىل ضآلة اهتاممه باألهمية 

االسرتاتيجية التي تكتسيها أو باألزمة اإلنسانية التي متر بها 

األهمية،  يولوها قدرا من  بأن  لقادة آخرين  والتي سمحت 

الحرب  يف  املنخرطني   - وإيــران  وتركيا  روسيا   - غرار  عىل 

األهلية. ولكن من غري الواضح ما إذا كان بايدن سيسعى إىل 

استعادة مصداقية الواليات املتحدة يف املنطقة أم أنه سيتبنى 

أيًضا موقًفا غري مبايل مثل ترامب.

تنوع  بسبب  تعقيًدا  أكرث  تحديًا  ليبيا  متثل  جانبها،  من 

وتقاطع املصالح. كان أقىص ما فعله ترامب خالل فرتة رئاسته 

رأي مهم يف  له  يكن  النار ومل  إطالق  إىل وقف  الدعوة  هو 

التزاما أكرب  بايدن  املتوقع أن يظهر  الليبي. ومن غري  امللف 

بهذا امللف، عىل الرغم من أنه عارض التدخل يف ليبيا سنة 

2011 وكان متشكًكا بشأن فكرة تغيري النظام.

أعرب كل من بترامب 

وبايدن أنهما يريدان 

سحب القوات األمريكية 

من مناطق الصراع
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املفروضة  العقوبات  تأجيل  تم  اللبناين،  للملف  بالنسبة 

عىل لبنان بسبب كارثة انفجار مرفأ بريوت، لكنها من املتوقع 

أن تستمر ضد الرشكات والقادة السياسيني بسبب العالقات 

املزعومة مع حزب الله بغض النظر عن املسؤول. وعىل الرغم 

من أن الجمهوريني كانوا أكرث عدوانية يف سياسة العقوبات، 

ما يعكس عدم  البالد،  امتنع عن فرضها عىل  ترامب  أن  إال 

اكرتاثه أو غياب اسرتاتيجية معينة.

السعودية واإلمارات ومرص

عندما يتعلق األمر باململكة العربية السعودية واإلمارات 

الدميقراطي  املنظور  تباين  فإن  ومرص،  املتحدة  العربية 

عميًقا  ليس  الدول  هذه  مع  العالقات  تجاه  والجمهوري 

للغاية. تحتاج الواليات املتحدة والخليج إىل بعضهام البعض 

ولديهام مصالح مشرتكة، لذلك من غري املتوقع إحداث تغيري 

أي  عىل  الصعب  من  الحقيقة،  ففي  النقطة.  هذه  يف  كبري 

رئيس تجاهل هذه املصالح، خاصة أنها تشمل تجارة الطاقة 

عرب الخليج والبحر األحمر وقناة السويس. 

الدول قد استفادت من سياسة ترامب  يف حني أن هذه 

غري  فمن  األمريكية،  اإلدارة  مع  عالقاتها  وعززت  التجارية 

املتوقع أن يؤدي فوز بايدن باالنتخابات إىل فتور العالقات، 

عىل الرغم من أن املرشح الدميقراطي قد أدان مراًرا اإلجراءات 

السعودية  يف حرب اليمن وحذر من مقاربة اإلمارات إليران.

االستنتاجات

الواليات  لرئاسة  اختياره  سيقع  الذي  املرشح  كان  أيًا 

الرشق  يكون  لن  القادمة،  السنوات  يف  األمريكية  املتحدة 

ذلك  عكس  عىل  بل  الرئييس.  اهتاممه  محور  هو  األوسط 

متاما، من املتوقع أن تركز الواليات املتحدة عىل إدارة األزمة 

أما  الداخيل.  الصعيد  عىل  كوفيد19-  جائحة  خلفتها  التي 

فيام يخص السياسة الخارجية، يحتل الرشق األوسط املرتبة 

واملحيط  الهندي  واملحيط  أوروبا  بعد  الرتتيب،  يف  الرابعة 

الهادئ وأمريكا الالتينية.

أن  الطبيعي  من  فإنه  ثانية،  لعهدة  ترامب  انتخب  إذا 

تستمر فرتة رئاسته أربع سنوات، لكنها ستكون سنوات تباعد 

يتبنى  قد  بايدن  أن  حني  يف  املنطقة؛  مع  للعالقات  وفتور 

مع  النووية  االتفاقية  إىل  العودة  مثل  حيادا،  أكرث  سياسات 

التوقعات أو  إيران وتطبيع العالقات معها دون رفع سقف 

إنهائها.
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المصدر

الرابط

كيـــف تؤثـــر االنتخابات على 
العالقـــات االقتصاديـــة بيـــن 
الواليـــات المتحـــدة والخليـــج

شكلت صادرات النفط إىل الواليات املتحدة ثروات دول الخليج العريب لعقود من الزمن ، لكن الزمن يتغري ، وتبحر معظم 

الناقالت يف الوقت الحارض رشقا لتزويد األسواق اآلسيوية. انخفضت صادرات النفط السعودي إىل الواليات املتحدة بأكرث من 

النصف بني عامي 2014 و 2019. ومع ذلك ، ال تزال منطقة الخليج تستفيد بشكل كبري من قوة االقتصاد األمرييك. 

قال مايكل مادويل ، رئيس معهد Sovereign Wealth Fund ، إن صناديق الرثوة السيادية الخليجية كانت تاريخياً من 

املستثمرين الكبار يف السوق األمريكية »من جميع الجوانب« ، مدرًجا استثارات كبرية يف السندات واألسهم العامة والدخل 

الثابت والعقارات والبنية التحتية والقطاع الخاص. صناديق األسهم. قال لـ »املونيتور«: »إنهم نشيطون للغاية«.

 )PIF( خالل انهيار سوق األسهم الناجم عن فريوس كورونا يف فراير وأبريل ، انطلق صندوق االستثار العام السعودي

يف فورة تسوق ، واكتسب حصًصا أقلية تبلغ قيمتها أكرث من 5 مليارات دوالر يف رشكات أمريكية رائدة مثل بوينج وديزين 

وفيسبوك. بعد بضعة أشهر فقط ، أغلق صندوق الرثوة السيادية بعض هذه املناصب ، محقًقا »أرباًحا ضخمة« ، كا قال 

محافظ الصندوق يارس الرميان ملجلة بارون.

https://bit.ly/37W3EWn

28

االنتخابات األمريكية



املايل  واملعلق  ــول  األص مدير   ، السويد  محمد  قــال 

السعودي ، لـ »املونيتور«: »أود أن أقول إننا منفتحون بشدة 

يف  استثامرنا  بعد  سيام  ال   ، األمريكية  املالية  األسواق  عىل 

SoftBank›s Vision Fund و PIF«. ووفًقا  لوزارة الخزانة 

األمريكية ، متتلك اململكة العربية السعودية أيًضا 130 مليار 

دوالر من سندات الخزانة األمريكية.

وقال مادويل إنه يعتقد أن الواليات املتحدة ستظل وجهة 

قصرية  الشكوك  وراء  فيام  الخليجية  لالستثامرات  »جذابة« 

املدى. يف عام 2020 ، شهدت الواليات املتحدة أكرب انخفاض 

فصيل لها منذ الكساد الكبري ، تالها معدل منو قيايس للناتج 

املحيل اإلجاميل. 

التعاون  مجلس  لــدول  النقدي  االستقرار  يرتبط  كام 

املتحدة.  للواليات  االقتصادية  بالقوة  ارتباطًا وثيًقا  الخليجي 

يف الواقع ، باستثناء إمارة الكويت ، تم ربط جميع العمالت 

منتصف  منذ  األمرييك  للدوالر  ثابتة  بأسعار  املنطقة  يف 

الثامنينيات.

الصناعات الناشئة يف السعودية

دول  تتطلع   ، الطاقة  مجال  يف  كبري  تحول  حدوث  قبل 

الكيانات  مع  متعمقة  اقتصادية  رشاكات  إقامة  إىل  الخليج 

عىل  املعتمدة  اقتصاداتها  إصالح  يف  للمساعدة  األمريكية 

املؤسس   ، الطواري  لعصام  بالنسبة  لكن  األحفوري.  الوقود 

»نيوبري«  االقتصادية  االستشارات  لرشكة  اإلداري  والرشيك 

ومقرها الكويت ، فإن تدفق األموال يذهب يف اتجاه واحد 

الرشكات  الكثري من  أرى حقاً  »املونيتور«: »ال  لـ  قال  فقط. 

األمريكية تغامر بدخول املنطقة«. 

األمرييك  السفري  قال   ، الشهر  هذا  من  سابق  وقت  يف 

دول  عىل  إن  للمونيتور  سيفريز  مارك  ُعامن  لدى  السابق 

الخليج »إبالغ املستثمرين األمريكيني بالفرص املتاحة«. 

، تسعى خطة إصالح ويل  السعودية  العربية  اململكة  يف 

العهد األمري محمد بن سلامن - املعروفة باسم رؤية 2030 

الدوالرات  مبليارات  مبارشة  أجنبية  استثامرات  جذب  إىل   -

لتقليص اعتامد اململكة عىل عائدات النفط وتشكيل اقتصاد 

محيل مزدهر. وقال السويد إن املستثمرين األمريكيني يجب 

أن ينظروا إىل القطاعات الناشئة يف اململكة العربية السعودية 

، عىل سبيل املثال ، الرتفيه والسياحة وصناعة الرهن العقاري 

وقطاع اإلسكان.

يف  السابق  العام  األمني  مساعد   ، شثا  أنور  جمشيد  قال 

مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وخبري التمويل اإلسالمي يف 

بنك الكويت املركزي ، إن التمويل اإلسالمي قد يكون وسيلة 

املتحدة  الواليات  بني  االقتصادية  العالقات  لتعزيز  إضافية 

والخليج .

وقال لـ »املونيتور« إن املصارف اإلسالمية يف الخليج ميكن 

أن تجد »سوقاً مثالياً« يف الواليات املتحدة وأن تعرض فرصاً 

وقال:  األمريكيني.  للمسلمني  الخليج  يف  الحالل  لالستثامر 

التمويل  إىل  تنظر  أن  العليا  األمريكية  اإلدارة  عىل  »يتعني 

اإلسالمي بشكل أكرث إيجابية« ، وتوقع أن تكون إدارة بايدن 

الواليات المتحدة 
ستظل وجهة »جذابة« 
لالستثمارات الخليجية

تستعد دول الخليج 
للعواقب المحتملة إذا 
فاز بايدن في انتخابات 

3 نوفمبر
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»نوًعا من املرونة« يف هذا الصدد.

أكرث دفئا أو أكرث برودة

بايدن  جو  لفوز  املحتملة  للعواقب  الخليج  دول  تستعد 

يف انتخابات 3 نوفمرب . أعلن املرشح الدميقراطي للرئاسة أنه 

، وإنهاء الدعم  النووي اإليراين  سيعيد االنضامم إىل االتفاق 

األمرييك للحرب التي تقودها السعودية يف اليمن ، وقال إن 

يف  السيئ  لسجلها  الثمن«  »دفع  السعودية  الحكومة  عىل 

مجال حقوق اإلنسان.

يف 2 أكتوبر 2018 ، طارت »فرقة اغتيال« إىل اسطنبول 

قادمة من اململكة العربية السعودية لتقتل وتقطيع أوصال 

بوست جامل خاشقجي يف  واشنطن  السعودي يف  الصحفي 

قنصلية اململكة. واجه ويل العهد سياًل من اإلدانات الدولية 

، مبا يف ذلك من القادة الجمهوريني يف الكونجرس األمرييك 

الذين دعوا إىل دعم الحزبني إلدانة ويل العهد رسميًا.

ومع ذلك ، رفض الرئيس دونالد ترامب تحميل ويل العهد 

املسؤولية عن جرمية القتل ، ووفًقا لكتاب الصحفي األمرييك 

بوب وودوارد الجديد يف عام 2018 ، »لقد أنقذت مؤخرته« 

وكذلك »متكنت من إقناع الكونجرس برتكه وشأنه . متكنت 

من إقناعهم بالتوقف ».

الرشق  يف  االقتصاديني  كبري   ، سوانستون  جيمس  حذر 

تدهور  احتامل  أن  من   ، إيكونوميكس  كابيتال  يف  األوسط 

العالقات بني الواليات املتحدة والخليج يف ظل إدارة بايدن 

ميكن أن »يزيد من عالوة املخاطر التي يطلبها املستثمرون 

لالحتفاظ بالديون الخليجية«. منذ عام 2015 ، دأبت دول 

متكرر  بشكل  العاملية  الدين  أسواق  استغالل  عىل  الخليج 

لتمويل عجز كبري يف امليزانية. تتوقع وكالة التصنيف االئتامين 

لدول  الحكومية  الديون  تزيد  أن   S&P Global Ratings

عام  دوالر يف  مليار   100 مبقدار  الخليجي   التعاون  مجلس 

2020 وحده.

تقييم«  »بــإعــادة  بايدن  وعــد  من  الرغم  عىل  ولكن 

عالقات واشنطن مع الرياض ، تواصل دول الخليج التشبث 

مصادر  وقالت  املنطقة.  تجاه  األمريكية  األمنية  بااللتزامات 

التحالفات  يقلب  »لن  بايدن  فوز  إن  رويرتز  مع  مقابلة  يف 

املستمرة منذ عقود ». وأضاف الطواري: »سنستمر دامئًا يف 

إقامة عالقات قوية مع األمريكيني بغض النظر عن من هم 

يف البيت األبيض ؛ كل ما يف األمر أن العالقة ميكن أن تصبح 

أكرث دفئًا أو برودة بكثري ».
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هل سيؤدي فوز املرشح الدميقراطي »جو بايدن« 

احتامالت  ــادة  زي إىل  املتحدة  الــواليــات  برئاسة 

باختصار  اإلجابة  األوسط؟  الرشق  يف  الدميقراطية 

هي ال.

فيها  تتبع  قد  مجاالت  هناك  إن  القول  ميكن 

إدارة »بايدن« سياسات تقيد سلوك حلفاء الواليات 

املتحدة »االستبداديني« يف املنطقة، وبالتايل خلق 

لكن  الدميقراطي،  للتغيري  أفضل  سياسية  ظروف 

هذا أبعد ما يكون عن 

ضامن التغيري.

وترصيحاته  لـ«بايدن«  املهنية  املسرية  وتكشف 

العامة عن عدم وجود التزام أخالقي أو حتى اهتامم 

بالدميقراطية يف الرشق األوسط، بل إن األدلة جميعها 

يف الواقع، تشري إىل االتجاه املعاكس.

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2I8hxpv

فـــوز بايدن لن يعزز 
الديمقراطية في 

الشرق األوسط
الكاتب: نادر هاشمي
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رؤية املؤسسة األمريكية

الربيع  بداية  يف  الشائنة  »بايدن«  زلة  اعتبارك  يف  ضع 

 »PBS« العريب عام 2011، فعندما سئل يف مقابلة مع شبكة

عام إذا كان الرئيس املرصي آنذاك »حسني مبارك« ديكتاتوًرا، 

أجاب: »لقد كان مبارك حليًفا لنا يف عدد من األشياء وكان 

مسؤوال جدا، مل أكن ألشري إليه عىل أنه ديكتاتور«.

كشف هذا عن يشء مهم يتعلق بـ«بايدن«، فهو يحمل 

الرشق  حول  املتحدة  الواليات  يف  السائدة  النظر  وجهة 

األوسط، وأفضل طريقة لتصور كيفية تعامل »بايدن« كرئيس 

الرئيس  نائب  كان  أنه  نتذكر  أن  هي  األوسط  الرشق  مع 

»باراك أوباما« ملدة 8 سنوات، وأنه تم استشارته يف جميع 

القرارات الرئيسية التي اتخذها »أوباما«.

كام هو الحال مع الحكومات األمريكية السابقة، تعاملت 

إدارة »أوباما« و«بايدن« مع الرشق األوسط من خالل إطار 

دعم  إىل  االستقرار  الرتكيز عىل  ويرُتجم  واالستقرار«.  »األمن 

املصالح  تحمي  التي  االستبدادية  لألنظمة  املتحدة  الواليات 

األمريكية.

وبينام يُشار أحيانًا إىل هذه األنظمة - التي يعترب الكثري 

منها استبداديًا - عىل أنها »حلفاؤنا العرب املعتدلون«، يشري 

أهداف  لتبني  استعدادهم  إىل  الحقيقة  يف  املصطلح  هذا 

السياسة الخارجية األمريكية، وليس إىل كيفية حامية هؤالء 

الحلفاء لحقوق مواطنيهم.

لهذه  األمرييك  الدعم  من  تنبع  التي  املنطقية  والنتيجة 

األنظمة االستبدادية هي النظر إىل الحركات الدميقراطية يف 

الرشق األوسط بريبة وتشكيك عميقني، ومن غري املرجح أن 

تتغري هذه الحسابات إذا أصبح »بايدن« رئيًسا.

الدعم الثابت إلرسائيل

يعترب »بايدن« مؤيدا بشدة إلرسائيل، وقد رد عىل فكرة 

عىل  بأن  ساندرز«  »بريين  السابق  الرئايس  املرشح  طرحها 

إلرسائيل  تقدمه  الذي  الدعم  استغالل  املتحدة  الواليات 

للحصول عىل تنازالت لتسوية سلمية أوسع مع الفلسطينيني، 

بالترصيح بأن مثل هذا التعهد سيكون »خطأ فادحاً«.

وأشاد »بايدن« باإلعالن عن توقيع اإلمارات و)إرسائيل( 

تاريخية  »خطوة  بأنها  ووصفها  العالقات  لتطبيع  اتفاقية 

إنه  حتى  األوسط«.  الرشق  يف  العميقة  االنقسامات  إلصالح 

نسب لنفسه بعض الفضل، قائالً إن ذلك »يبني عىل جهود 

اإلدارات املتعددة لتعزيز انفتاح عريب إرسائييل أوسع، مبا يف 

ذلك جهود إدارة أوباما وبايدن«.

يشري هذا الثناء املفرط من »بايدن« إىل أنه يدعم بقوة 

االستبدادية.  العربية  واألنظمة  )إرسائيل(  بني  التحالف 

لكن  املنطقة،  يف  اإليرانية  السياسة  التحالف  هذا  ويعارض 

هناك مصلحة أساسية أخرى تربطهم: املعارضة القوية إلرساء 

الدميقراطية يف املنطقة.

وكان موقف إدارة »أوباما« و »بايدن« خالل الربيع العريب 

الدميقراطية  دعم  يف  املتجذرة  األمريكية  القيم  بني  ممزقًا 

األمد  الطويل  األمرييك  الدعم  مقابل  اإلنسان،  وحقوق 

للحلفاء االستبداديني.

املوقفني عندما وقع  التوترات بني هذين  تم حل  ولكن، 

إدارة  ودعمته  مرص،  يف   2013 عام  العسكري  االنقالب 

الدميقراطية  يعيد  »الجيش  إن  بالقول  »بايدن«  و  »أوباما« 

يف مرص«، وقد مولت السعودية واإلمارات صعود »السييس« 

للسلطة وتوطيده لها، يف الوقت الذي كانت فيه )إرسائيل( 

تشجع يف الكواليس.

سيسير بايدن على 
نهج أوباما وترامب في 
مكافحة اإلرهاب في 

الشرق األوسط
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مواصلة »مكافحة اإلرهاب«

يف متاٍش مع إداريت »أوباما« و »ترامب«؛ يقول »بايدن« 

األوســط،  الــرشق  يف  اإلرهــاب  ملكافحة  نهًجا  سيتبنى  إنه 

وتعارض  اإلضافية«.  اإلرهاب  »مكافحة  اسرتاتيجية  موضًحا 

هذه السياسة نرش قوات كبرية يف الرشق األوسط مع تعزيز 

الهجامت ضد الشبكات اإلرهابية باستخدام الطائرات املسرية 

والقوات الخاصة األمريكية.

ويعترب أحد العيوب الواضحة يف هذه السياسة هي قرص 

نظرها الشديد، وفشلها يف معالجة األسباب الجذرية للتشدد 

يف العامل العريب اإلسالمي.

ومن املحتمل أن بايدن سيحاول إبعاد نفسه خطابيًا عن 

ذلك  مبا يف  »ترامب«،  السابق  الرئيس  العديد من سياسات 

سياساته تجاه الرشق األوسط.

معالجتها؛  يحتمل  التي  الرئيسية  القضايا  وتشمل 

تقودها  التي  والحرب  خاشقجي«،  »جامل  الصحفي  اغتيال 

العسكرية  املبيعات  تقييد  احتامل  اليمن، مع  السعودية يف 

األمريكية للحلفاء املشاركني يف الحرب بشكل مؤقت، وهي 

األمرييك  العام  الرأي  أوساط  يف  واسع  بتأييد  تحظى  خطوة 

ويف الكونجرس.

وقد يكون هناك تأكيد عابر عىل معارضة الواليات املتحدة 

أما  املحتلة.  الغربية  الضفة  لبناء املستوطنات اإلرسائيلية يف 

الواليات  دعم  يف  املتمثلة  الحاسمة  باملسألة  يتعلق  فيام 

املتحدة للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الرشق األوسط، فقد 

أوضح »بايدن« موقفه بالفعل.

ففي الشهر املايض، أصدرت حملة »بايدن« وثيقة تدين 

تناقض  يف  ينخرط  بذلك  وهو  العرب،  التعصب ضد  تصاعد 

مشرتك رسم نهج الواليات املتحدة يف املنطقة لعقود. فهو يقر 

بأن الواليات املتحدة تتحمل »مسؤولية أخالقية للدفاع عن 

الحقوق والكرامة وتعزيزها« وأنه »يجب أال منتنع عن إدانة 

انتهاكات الحقوق العاملية«.

بشكل  لهجته  تتغري  األوسط،  بالرشق  يتعلق  فيام  لكن 

الرشق  دول  مع  ــه  إدارت »عالقات  أن  إىل  مشريًا  ملحوظ، 

االعتبار  يف  ستأخذ  سلطويون  زعامء  يقودها  التي  األوسط 

حقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية«.

وهو يتعهد بعدم اتباع »ترامب« يف وصفه رصاحًة لرئيس 

مرص بـ »الديكتاتور املفضل لدي«، وترجمة ذلك أنه تحت 

املتحدة  الواليات  حلفاء  دعم  سيستمر  »بايدن«،  قيادة 

سيحدث  الدعم  هذا  لكن  األوسط،  الرشق  يف  االستبداديني 

بهدوء.

الحفاظ عىل الوضع الراهن

السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: كيف سريد »بايدن« 

كرئيس عىل لحظة ربيع عريب أخرى؟ من املؤكد أن »بايدن« 

أميل من »ترامب« للقول بأن دعم الواليات املتحدة لحقوق 

اإلنسان والدميقراطية قيم أساسية يجب دعمها عامليًا.

وعندما يتعلق األمر باملظاهرات الشعبية يف البلدان التي 

تعد خصوًما للواليات املتحدة يف الرشق األوسط، فمن املحتمل 

أن يكون هناك دعم فوري للمتظاهرين ودعم مفتوح للتغيري 

من  لكن  االستبداديني.  القادة  إزاحة  ذلك  يف  مبا  السيايس، 

الواليات  بحلفاء  األمر  يتعلق  عندما  التمييز  يتم  أن  املرجح 

املتحدة يف املنطقة، حيث ستتبني نهج االنتظار والرتقب.

إذا حصلت االحتجاجات عىل دعم شعبي واسع النطاق يف 

بلد تدعمه واشنطن، فإن دعم الواليات املتحدة لهذا النظام 

سوف يقرتن مبطالب أولية لإلصالح، مع هدف نهايئ متمثل 

بعض  مع  رمبا  الراهن،  االستبدادي  الوضع  عىل  الحفاظ  يف 

بايدن يؤيد تطبيع 
العالقات مع إسرائيل 
إلصالح االنقسامات 
العميقة في الشرق 

األوسط
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النفس ووقف  التجميلية. وهكذا؛ سيُطلب ضبط  التغيريات 

التصعيد من »جميع األطراف«.

فسيقوم  املتحدة،  الواليات  تدعمه  نظام  سقط  إذا  أما 

»بايدن« بتغيري موقفه لدعم التحول الدميقراطي، ولكن برتدد 

سيدعمها  »بايدن«  فإن  مضادة،  ثورة  حدثت  وإذا  شديد، 

بنفس الطريقة التي أيد بها »أوباما« إسقاط حكومة »محمد 

مريس« يف مرص، باسم االستقرار اإلقليمي وأمن )إرسائيل(.

فيها  تساعد  أن  ميكن  واحدة  منطقة  فهناك  ذلك،  ومع 

الرشق  يف  الدميقراطية  آفاق  كبري  بشكل  »بايدن«  رئاسة 

السياسة  وهي:  مبارش،  غري  بشكل  ذلك  كان  وإن  األوسط، 

األمريكية تجاه إيران.

رضبة »ترامب« لإلصالحيني اإليرانيني

عندما تم توقيع االتفاقية النووية اإليرانية يف عام 2015، 

االتفاقية  وأزالت  إيران،  داخل  الدميقراطية  القوى  احتفلت 

خطر الحرب، ورفعت العقوبات االقتصادية، ووعدت بإعادة 

اإليرانية  القوى  واعتقدت  الدويل.  املجتمع  يف  إيران  دمج 

الطويل  املدى  التطورات عىل  أن هذه  للدميقراطية  املؤيدة 

ستخلق ظروفًا اجتامعية داخلية أفضل للنشاط الدميقراطي. 

ولكن انتخاب »ترامب« وضع حًدا لهذه اآلمال، مع انسحاب 

الواليات املتحدة الحًقا من االتفاق النووي.

يف املقابل، قال »بايدن« إنه سيعيد التوقيع عىل االتفاقية 

تعديل  إمكانية  من  الرغم  عىل  بالرئاسة،  فوزه  حالة  يف 

للطبقة  إيران  العقوبات عن  رفع  رشوطها، وهكذا سيسمح 

لدعم  األساسية  القاعدة  وهي   - البالد  يف  الكبرية  الوسطى 

الحركة اإليرانية املؤيدة للدميقراطية - بالتنفس مرة أخرى.

انتكاسة  يف  النووية  لالتفاقية  »ترامب«  إلغاء  وتسبب 

الوسطى  الطبقات  تأثرت  حيث  اإليراين،  للمجتمع  متوقعة 

سياسات  ملقاومة  الحشد  عىل  الرتكيز  يعد  ومل  أكرث،  والدنيا 

إيران  يف  الشباب  السكان  لدى  موجوًدا  اإليرانية  الحكومة 

إىل  االهتامم  تحول  وإمنا  السيايس،  للتغيري  يتوقون  الذين 

البقاء االقتصادي والهجرة.

من  وأيديولوجياً  مالياً  اإليرانيون  املتشددون  يستفيد 

الحرس  قام  فقد  إيران،  تجاه  املتشددة  »ترامب«  سياسة 

الثوري بتوسيع شبكات التهريب الخاصة به، يف حني أصبح 

القومية  استدعاء  عىل  اآلن  قادرين  أيديولوجيًا  املتشددون 

وفاء  يف  الوثوق  ميكن  ال  بأنه  اإليــراين  املجتمع  وينصحون 

الواليات  بأن  يجادلون  كام  بالتزاماتها،  املتحدة  الواليات 

املتحدة هي العدو اللدود للشعب اإليراين ويجب مقاومتها 

إىل األبد.

نقاطًا  »ترامب«  سياسات  بفضل  املتشددون  يسجل  كام 

يف  عليها  اللوم  يُلقى  التي  اإليرانية،  اإلصالحية  القوى  ضد 

تعريض األمن القومي اإليراين للخطر من خالل دعم اتفاقية 

نووية مل ينتج عنها سوى القليل من الفوائد.

كانت  اإليرانية،  النووية  االتفاقية  سبقت  التي  الفرتة  يف 

وكان  إيران،  الحاكمة يف  النخبة  بني  عميقة  تنافسات  هناك 

التعامل  اإليرانية؛  الخارجية  للسياسة  رؤيتني  حول  الخالف 

واملواجهة.  العزلة  مقابل  الدويل،  املجتمع  والدبلوماسية مع 

ولكن، بعد سياسة »ترامب« املتشددة تجاه إيران، أصبحت 

هناك وحدة متنامية رًدا عىل التهديدات الخارجية، مام يعزز 

وضع قادة البالد ويقوض آفاق التغيري الدميقراطي.

تدعم  التي  الداخلية  التطورات  هذه  ترتاجع  قد  وهكذا 

األمريكية  السياسة  إعادة  خالل  من  إيران  داخل  االستبداد 

إىل توجهات فرتة »أوباما«. ويبقى أن نرى ما إذا كان التغيري 

إيجابية  مكاسب  إىل  سيرتجم  املتحدة  الواليات  سياسة  يف 

للدميقراطية يف إيران.

سياسة  أن  هو  القصري  املــدى  عىل  مؤكد  هو  ما  لكن 

للقوى  هائلة  كارثة  مبثابة  كانت  إيــران  تجاه  »ترامب« 

األمريكية من  السياسة  اإليرانية، وأي تحول يف  الدميقراطية 

شأنه أن يعزز جهودهم لإلصالح والتغيري السيايس.
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إيران  أن  الحرب، منها  نََجمت عن  هناك عدة موروثات 

طوَّرت يف العقود التي تلت الحرب قدرة ملحوظة عىل تعبئة 

املجتمعات الشيعية يف جميع أنحاء املنطقة. وطوَّرت كذلك 

التي  واأليديولوجية  السياسية  املجاالت  اخرتاق  عىل  قدرة 

كانت حصينة يف السابق، ال سيام يف العراق، وأيًضا يف سوريا، 

ولبنان، واليمن.

وباإلضافة إىل ذلك، ويف أثناء املراحل التأسيسية للحرب، 

شبكة  تكوين  يف  مرة  ألول  اإلسالمية  الجمهورية  بــدأت 

املنطقة  مستوى  عىل  عت  توسَّ شبكة  وهي  بالوكالة،  حرب 

)خاصة يف سوريا واليمن( يف السنوات األخرية. وأخريًا أثَّرت 

الحرب يف تشكيل النظرة السياسية والخارجية للقيادة اليوم 

الخصومات  بذور  نرثت  كام  العريب،  الخليج  ودول  إيران  يف 

كيف ستشكل 
الحرب اإليرانية 

العراقية المنطقة 
الكاتب: رانج عالء الدين لعقود قادمة؟

https://brook.gs/2FnJ1q4

المصدر

الرابط

الطريق لتحركات  إيران والعراق، مهَّدت  قبل 40 عاًما نشبت حرب كرى بني 

)أيلول(  سبتمر  بدأ يف  الذي   – الرصاع  كان  إذ  ومستمرة؛  املدى  بعيدة  إقليمية 

إيران، وانتهى عندما وصل إىل طريق  1980 عندما شنَّ صدام حسني حربًا ضد 

مسدود عام 1988 – مبثابة أول اختبار عسكري كبري للجمهورية اإلسالمية الوليدة. 

وكانت املعركة وجودية بالنسبة للقيادة اإليرانية التي جاءت بعد عام واحد فقط 

من ثورة 1979 يف إيران، وهي الحرب التي أودت بحياة مليون شخص عىل األقل.
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لتأمني  املبذولة  الجهود  أعاقت  التي  الحالية  الجيوسياسية 

سالم إقليمي دائم يف املنطقة.

تعبئة الشيعة بني إيران والعراق

والتي  الحرب،  أثناء  املُتَّبعة  الرئيسة  الديناميكية  إن 

لجامعات  إيران  تعبئة  يف  متثلت  قادمة،  لعقود  ستستمر 

من  عت  وسَّ إيران  أن  وصحيح  الشيعية.  العراقية  املعارضة 

أنها  إال  كاألكراد،  أخرى،  معارضة  جامعات  ليشمل  دعمها 

داخل  شيعية  مترد  حملة  دفع  عىل  خاص  نحو  عىل  ركَّزت 

العراق، وتشجيع االنشقاقات الجامعية عن الجيش العراقي، 

ومحاولة إشعال ثورة تخرج من قلب املناطق ذات األغلبية 

الشيعية.

الثورية  املعتقدات  وكانت  جدوى.  بال  كله  ذلك  وكان 

القوية يف إيران ذات تأثري كبري يف قدرة البالد عىل الوقوف 

كبري  وعدد  هائلة  تكنولوجية  بقدرات  يتمتع  عدٍو  وجه  يف 

من الداعمني مبن فيهم الواليات املتحدة وحلفائها يف الغرب 

ودول الخليج، إال أن هذه املعتقدات الثورية مل تستطع إثارة 

رد فعل مامثل يف أوساط الشيعة يف العراق. 

كانت جامعات املعارضة واملقاتلون املدعومون من إيران 

يف  والخربة  االنضباط  إىل  ويفتقرون  كبري  نحو  عىل  متفرقني 

إرهابيون  بأنهم  الدويل  املجتمع  ووصمهم  املعركة.  ساحة 

إسالميون وأصوليون شيعة، كام أن نظام البعث كان يتمتع 

بقدرة مذهلة عىل القمع واستقطاب األفراد، فضاًل عن حامية 

قواته املسلحة من االنشقاقات الجامعية. 

وقاتلت الغالبية العظمى من العنارص الشيعية يف الجيش 

العراقي، إىل جانب السنة، بإخالص أثناء الحرب. ومل يكن ذلك 

بالرضورة من منطلق اإلخالص للنظام، بل لحامية العراق من 

أن يصبح مستعمرة إيرانية، أو أن يصبح من أتباع سلطة إيران 

الثيوقراطية. ومن جانبها أكدت جامعات املعارضة الشيعية 

املتحالفة مع إيران يف منشوراتها عىل أن االستعامر اإليراين لن 

يحدث، وصوَّرت الحرب عىل أنها ليست غزوة دينية، بل هي 

مسقط  إىل  إشارة  )يف  التكريتي«  بـ»عصابة  لإلطاحة  حملة 

رأس صدام حسني، وعدد من أتباعه واملقربني منه(.

وكام أوضحُت يف موضع آخر بالتفصيل، فشل الشيعة يف 

العراق يف محاكاة نظرائهم الثوريني يف إيران واالنتفاض ضد 

فالح  الراحل،  العراقي  االجتامع  عامل  ويوضح  البعث.  نظام 

سبب  العراق«  يف  الشيعية  »الحركة  كتابه  يف  الجابر،  عبد 

ذلك قائاًل: »إن حركات املعارضة هذه فشلت ألنها مل تصبغ 

قضيتها بصبغة القومية عىل نحو كاٍف«.

البالد  العراق من  الشيعية يف  الحركات اإلسالمية  ونُِفيْت 

بالقوة وأُدِمجْت يف الجهود الحربية اإليرانية، وبذلك ظهرت 

مسار  ذات  دولية  »حركات  وكأنها  وطنها  يف  الجامهري  أمام 

يف  اإلسالميني  للزعامء  بالنسبة  أما  أخرى«.  مآرب  له  وطني 

إيران، فكان تركيزهم عىل العكس من ذلك. وكام يؤكد عبد 

التيار  املُعارِضة عن  الشيعية  الجامعات  ُعزِلت هذه  الجبار، 

العراقية  الحرب  الرئيس »الذي ظهر خالل  الوطني  العراقي 

اإليرانية، واحتضنه غالبية الشيعة الذين قاتلوا ضد إيران«.

إيران  بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  من  الرغم  وعىل 

ورشكاؤها العراقيون – الذين جنَّدوا حتى املنشقني العسكريني 

العراقيني، وأرسى الحرب، وحشدوهم لتأسيس ميليشيا فيلق 

بدر – إال أنهم مل يقرتبوا من النجاح حتى يف إسقاط النظام 

املتعددة  قْت عليهم إسرتاتيجية صدام  الحاكم. وتفوَّ البعثي 

األوجه املتمثلة يف اسرتضاء الطائفة الشيعية ومعاقبتها.

تجديد  صدام  نظام  إليه  َعِمد  الذي  االسرتضاء  وتضمن 

أكد  لها، كام  مالية  مبالغ  املقدسة وتخصيص  العتبات  مدن 

األعالم  ونرش  الشيعية.  للطائفة  العربية  الهوية  عىل  صدام 

والرموز الشيعية طوال مدة الحرب عىل أنها من نسل اإلمام 

عيل والنبي محمد، حتى أنه جعل يوم مولد اإلمام عيل عطلة 

وطنية يف العراق. وبالفعل أصبح صدام مبَْكرِه أكرث شيعية مع 

استمرار الحرب ضد إيران. 

الطريق يك تدير إيران شبكة للحرب بالوكالة

وبعض  الوقت  بعض  إيــران  استغرقت  أخــرى،  بعبارة 

لتتمكن من قيادة شبكة  الفاشلة والدروس املؤملة  التجارب 

للحرب بالوكالة التي تديرها اليوم. ومن وجهة النظر اإليرانية، 

كان ذلك رضوريًّا لضامن أن العزلة الدولية، التي عانت منها 
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بشدة أثناء الحرب، لن متثل مشكلة وجودية لها مرة أخرى.

ويف حني أنه رمبا تتقلص طموحات إيران النووية اآلن، إال 

بالوكالة رمبا تكون أهم  الكبرية للحرب  أن شبكتها املسلحة 

قدراتها الدفاعية والردعية، وميكن القول إنها اإلرث الذي آل 

إليها بعد الحرب. وأصبحت هذه الشبكة، التي يرُشِف عليها 

»الحرس الثوري اإلسالمي اإليراين )IRGC(«، يف غاية األهمية 

بالنسبة لقدرة الجمهورية اإلسالمية عىل احتواء منافسيها يف 

الخارج، أو ردعهم، أو القضاء عليهم.

فيلقها  إيران  أنشأت  اإليرانية،  العراقية  الحرب  وخالل 

اللبناين. وقد وصل هذا الحزب،  الله  الخارجي األهم: حزب 

منذ إنشائه عام 1982، إىل مكانة كبرية وأصبح دولة داخل 

أيًضا  وأصبح  الدولة.  مؤسسات  محل  وحلَّ  لبنان  يف  الدولة 

جزًءا ال غنى عنه من طموحات إيران التوسعية وطرفًا حيويًّا 

وإنشائها  امليليشيات  جامعات  تعبئة  عىل  إيران  قدرة  يف 

وتدريبها يف أنحاء املنطقة. وقد أنشأ حزب الله نفسه فروًعا 

صًدى  لها  وكان  املاضية  السنوات  يف  املنطقة  أنحاء  يف  له 

الله  حزب  التلميذ  تفوق  وقد  القتال،  ساحات  يف  مسموًعا 

عىل أستاذه إيران يف هذا الصدد. 

ويف العراق يُعد فيلق بدر حاليًا أكرب قوة شبه عسكرية 

الداخلية، ويتمتع بنفوذ واسع  هناك؛ إذ يسيطر عىل وزارة 

عىل  الفيلق  ويهيمن  العراقية.  الدولة  مؤسسات  يف  النطاق 

ألف   100 عن  مقاتليه  عدد  يزيد  الذي  الشعبي  الحشد 

سوريا  إىل  وصل  حتى  أيًضا  عملياته  دائرة  ووسع  مقاتل، 

للمساعدة يف دعم نظام بشار األسد. كام طوَّر التنظيم قدراته 

املقاتلني  تجنيد  عىل  قدرته  كذلك  وطوَّر  املعركة،  ساحة  يف 

الراغبني وتقويض مؤسسات الدولة أثناء الحرب مع العراق. 

ومل يكن حزب الله وفيلق بدر ليصال إىل ما هام عليه اليوم، 

لوال التجارب املؤملة، والدروس والخسائر التي خلفتها الحرب 

العراقية اإليرانية. 

نظرة مستقبلية جديدة للسياسة الخارجية

الحاليني يف  القرار  نظرة عديد من صناع  الحرب  شكَّلت 

رئيًسا  كان  الله خامنئي،  آية  اليوم،  األعىل  فمرشدها  إيران؛ 

كان  روحاين،  حسن  الحايل  ورئيسها  الوقت.  ذلك  يف  إليران 

العام للدفاع الجوي اإليراين آنذاك. وصنعت قيادات  القائد 

الحرس الثوري اإليراين الحايل – أقوى قوة عسكرية يف إيران، 

وهو كيان ساعد خامنئي يف تشكيله – أسامءها خالل تلك 

الحرب.

ويشمل ذلك القائد السابق لقوة النخبة يف فيلق القدس، 

قاسم سليامين، الذي قاد الشبكة الواسعة لوكالء إيران عىل 

الواليات  يد  عىل  اغتياله  وحتى  املاضيني،  العقدين  مدى 

الحرب  وساهمت  املايض.  الثاين(  )كانون  يناير  يف  املتحدة 

للجمهورية  األساسية  األسطورة  ترسيخ  يف  أوسع  نطاق  عىل 

سياسية  قوى  قادتها  التي  الثورة  أعقاب  ويف  اإلسالمية. 

متفاوتة، عزَّز الرصاع قدرة النظام الجديد عىل إحكام قبضته 

عىل السلطة، كام يشري التحليل.

واليوم يواصل القادة اإليرانيون التأكيد عىل األحوال التي 

حيث  ثورتها،  أعقاب  يف  دوليًّا  املعزولة  إيران  منها  َعانْت 

تُرِكت الحكومة الناشئة وحدها يف مواجهة الدبابات العراقية، 

واألسلحة الكياموية، والدعم األمرييك والغريب لصدام. وعزَّزت 

حوادث مثل إسقاط الواليات املتحدة للرحلة الجوية اإليرانية 

يقرب  ما  راح ضحيتها  والتي   ،1988 عام  الخطأ  طريق  عن 

من 300 شخص إيراين بريء، فكرة أن الجمهورية اإلسالمية 

ليس لها حلفاء، وأن الغرب مصمم عىل َمْحوها من الوجود. 

ومن وجهة نظر طهران يستلزم هذا اإلرث من العزلة السعي 

المتالك أسلحة نووية وصواريخ باليستية، وبالتأكيد استمرار 
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نرشها للجامعات التي تحارب بالوكالة خارج حدودها.

يف  شيعية  )ثيوقراطية(  دينية  سلطة  تأسيس  أدَّى  وقد 

إيران، وما أعقب ذلك من حرب استمرت مثاين سنوات إىل 

يف  أسهم  مبا  اإلقليميني؛  واألمن  السالم  مالمح  رسم  إعادة 

املنطقة. ويدلل  التي تدور رحاها اآلن يف  النزاعات  تشكيل 

الكاتب عىل ذلك بأمثلة فيقول: أمرت طهران وكالءها بتنفيذ 

أوىل الهجامت اإلرهابية االنتحارية الكربى يف املنطقة مبا فيها 

تفجري عام 1981 للسفارة العراقية يف بريوت، وهجوم حزب 

الله عىل ثكنات مشاة البحرية األمريكية يف لبنان.

ذ أعضاء حزب الدعوة اإلسالمية العراقي  ويف عام 1993 نفَّ

– الذي كان الحزب الحاكم يف البالد يف العراق يف املدة من 

الكويت،  يف  انتحارية  إرهابية  هجامت   –  2018 إىل   2006

هؤالء  وانخرط  والفرنسية،  األمريكية  السفارتني  استهدفت 

األعضاء يف سلسلة من الهجامت األخرى يف املنطقة. ولذلك 

كان وكالء إيران والجامعات اإلسالمية الشيعية من بني أوائل 

أصبحت  التي  االنتحارية  التفجريات  تبنَّت  التي  الجامعات 

منذ ذلك الحني أداة حرب رائدة للجامعات الجهادية.

العريب،  الخليج  دول  إىل  الحرب  إيــران  نقلت  وهكذا 

داعية سكانها الشيعة إىل الثورة عىل الحكومات يف بالدهم. 

وبدورها رأت األنظمة امللكية الخليجية أن القيادة اإليرانية 

متثل تهديًدا وجوديًّا لها، ما دفع اململكة العربية السعودية 

ودعم  السني،  باإلسالم  الخاصة  الدعوية  نسختها  إطالق  إىل 

ذلك  ومنذ  اإليراين.  االعتداء  تصد  أن  ميكن  التي  الجامعات 

الحني نظرت امللكيات الخليجية عىل نحو متزايد إىل عالقتها 

وهي  املضطربة،  الشيعية  مجتمعاتها  خالل  من  بطهران 

ودينية  وثقافية،  واجتامعية،  روابط سياسية،  لها  مجتمعات 

أخرى  أماكن  الشيعية يف  والنفوذ  القوة  األمد مبراكز  طويلة 

من املنطقة. وتُعد ديناميكيات الفعل ورد الفعل هذه جزًءا 

أساسيًّا من أسباب انقسام الرشق األوسط املعارص وسببًا يف 

أن تحقيق االستقرار الدائم يف املنطقة هدف يصعب تحقيقه 

حتى اآلن.

الخامتة

واالضطرابات  الرصاعات  من  التاريخية  الحلقات  هذه 

متجذرة اليوم يف الحسابات اإلسرتاتيجية لعديد من العواصم 

اإلقليمية، ولذلك قللت من احتامالت تحقيق السالم الدائم. 

وبعد غزو العراق يف 2003، كانت هذه املوروثات والدروس 

ساهمت  عوامل  بعد  تحقق  مل  أهدافًا  هناك  بأن  والشعور 

عىل  املستمرة  املعركة  وأثارت  الطائفية.  النزاعات  زيادة  يف 

النظام السيايس يف العراق هؤالء الالعبني السياسيني الشيعة 

الذين دعمتهم إيران أو صنعتهم خالل الحرب ضد الجهات 

الخليج  مع  األمد  طويلة  عالقات  لها  التي  السنية  العربية 

العريب. 

إن صدام حسني وآخرين يف بغداد رأوا غزو إيران عىل أنه 

فرصة تاريخية لتحويل مكانة العراق اإلقليمية وجعلها القوة 

وفًقا  لتكوينها،  يتوق  كان  التي  الحقيقية  املوحدة  العربية 

لسجالت نظام البعث التي استولت عليها الواليات املتحدة 

بعد غزو عام 2003. ومع ذلك كان للحرب وتأثرياتها عواقب 

العقود  ويف  البعثي.  ونظامه  العراق  عىل  وخيمة  تراكمية 

التي أعقبت الحرب، عاىن العراق وشعبه من اإلفالس والعوز 

واملزيد من الرصاعات.

باتت  للحرب،  منجزة  غري  أهداف  وجود  استمرار  ومع 

مشكلة الحروب بالوكالة مجااًل رئيًسا تجب مراقبته. وبدأت 

الحرب، وتعلمت دروًسا من فشلها  النهج خالل  إيران هذا 

يف ذلك الوقت، وأثبتت رسيًعا قدرتها عىل تعزيز الوكالء يف 

أنحاء أخرى بنجاح. إن تداعيات هذا النهج وعواقبه املدمرة 

األوسط  الرشق  تواجه  التي  للتحديات  بالنسبة  أسايس  أمر 

اآلن.
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املسعى  لهذا  استمرارا  اإليراين  النووي  الربنامج  ويعترب 

ميولهم  عن  النظر  بغض  اإليرانيون،  يعتقد  حيث  الطويل، 

قصة  من  جزء  هو  نووية  قوة  إىل  التحول  أن  السياسية، 

أعداء  قبل  من  محارصون  أنهم  ويرون  الوطني  استقاللهم 

قبل  لو  وحتى  ومــرات.  مرات  اإلقليمية  سالمتهم  انتهكوا 

اإليرانيون اتفاقًا سياسيًا جديًدا يقيد نشاطهم النووي، فمن 

املحتمل أال يتخلوا متاما عن هدفهم يف أن يصبحوا قوة نووية.

تطور الربنامج النووي

»الشاه«  املتحدة  الواليات  اعتربت  الباردة،  الحرب  خالل 

إيران،  أن  السوفيتي. كام  االحتواء  اسرتاتيجية  أحد مكونات 

األمني  التهديد  السوفييتي هو مصدر  االتحاد  أن  التي رأت 

الرئييس، كانت يف موقع اسرتاتيجي، وشكلت مع تركيا الطبقة 

الشاملية التي من شأنها منع االتحاد السوفيتي من التعدي 

عىل الخليج العريب الغني بالنفط.

معضلة إيران النووية
لماذا يواصل 

اإليرانيون 
تمسكهم 

بمشروعهم 
النووي؟

العسكرية  الهزائم  أدت  األخرية،  القرون  يف  ولكن  إليران.  السيايس  الوعي  يف  جبارة  قوة  القومية  تعتر 

ويعد  والثقايف.  التاريخي  بالفخر  املواطنني  شعور  من  التقليل  إىل  األجنبي  والتدخل  الخارجية  واالحتالالت 

أحدث األمثلة عىل التدخل األجنبي هي عملية »أجاكس«، وهي مؤامرة أمريكية إلسقاط رئيس الوزراء »محمد 

مصدق« يف عام 1953 بعد أن قام بتأميم رشكة النفط األنجلو-إيرانية. تم تسجيل هذا الحدث كمثال عىل 

الهيمنة الغربية وساعد يف تحفيز اإليرانيني الستعادة مجدهم املايض.

https://bit.ly/2EZzKEq

المصدر

الرابط

الكاتب: هالل خشان
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من  وكجزء  واشنطن.  مع  الرشاكة  بفوائد  الشاه  اعرتف 

برنامج »الذرة من أجل السالم« للرئيس »دوايت أيزنهاور«، 

وقعت إيران اتفاقية تعاون نووي مع الواليات املتحدة عام 

أبحاث  مركز  بإنشاء  »الشاه«  أمر   ،1959 عام  ويف   .1957

نووي يف جامعة طهران، وبعد 9 سنوات أصبح املفاعل الذري 

جاهزًا للعمل. وبدعم أنجلو أمرييك، سعى الشاه إىل جعل 

إيران قوة إقليمية ووسيطًا أمنيًا يف الخليج.

املخصب  واليورانيوم  الفنية  الخربة  بتوفري  الشاه  قام 

لتأسيس برنامج إيران النووي. وحتى اإلطاحة به عام 1979، 

تعاونت إيران مع الواليات املتحدة وفرنسا والهند واألرجنتني 

بناء مفاعل »بوشهر«  وجنوب أفريقيا وأملانيا للمساعدة يف 

نووية  منشآت  لبناء  دوالر  مليار   6 الشاه  وأنفق  النووي. 

وخطط إلنفاق 30 مليار دوالر أخرى لبناء 20 مفاعاًل نوويًا.

اإليرانية،  الذرية  الطاقة  لهيئة  السنوية  امليزانية  وبلغت 

التي أسست عام 1974، 1.3 مليار دوالر، وهي الثانية بعد 

رشكة النفط الوطنية اإليرانية. وبالرغم من توقيع إيران عىل 

اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية يف عام 1968، مل يكن 

أسلحة  تطوير  كان  النهايئ  الشاه  هدف  أن  يف  شك  هناك 

نووية.

األفقر  الريف  سكان  وخاصة  اإليرانيني،  من  الكثري  ير  مل 

للتحديث  الشاه  حملة  خالل  املــدن  إىل  هاجروا  الذين 

االقتصادي، أي جدوى من تبديد موارد البالد النفطية يف مثل 

هذا املرشوع الغريب. بعد الثورة، أمر »الخميني«، بتفكيك 

بالهجرة إىل  اإليرانيني  للعلامء  للبالد وسمح  النووي  الربنامج 

تصنيع  إىل  ينظر  اإلسالمي  »الفقه  أن  معتربا  أجنبية  دول 

األسلحة الذرية عىل أنه أمر غري أخالقي«.

بدا »الخميني« مقتنًعا بأن ثورته ستنترش قريبًا يف جميع 

أن  طهران  يف  واملاليل  هو  يتوقع  ومل  اإلسالمي.  العامل  أنحاء 

إيران  أن  بالرغم   ،1980 سبتمرب/أيلول  يف  العراق  يغزوهم 

كانت تستفز العراق بزرع املتفجرات والقصف عرب الحدود 

الشيعة عىل قلب  اغتيال كبار املسؤولني وتشجيع  ومحاولة 

النظام البعثي.

وبعد أن رأوا الرضر الذي ميكن أن تحدثه أسلحة الدمار 

الشامل يف الحرب اإليرانية العراقية، ندم القادة عىل تفكيك 

الربنامج النووي وتطهري القوات املسلحة بعد الثورة، فكالهام 

أضعف البالد ضد العراق. وخلصوا إىل أنه يجب عليهم إنشاء 

وأسلحة  تقليدية  أسلحة  من  تتكون  رادعة  عسكرية  قدرة 

دمار شامل.

تصمياًم  وولدت  اقتصادها  إيران وخربت  الحرب  رت  دمَّ

ظهرت  فقد  النووية.  التكنولوجيا  امتالك  عىل  النخبة  بني 

إيران ضعيفة عسكريًا وواجهت صعوبة يف تجديد أجهزتها 

العسكرية التقليدية املستنفدة مبعدات حديثة. لذلك سعت 

ردع  قدرة  لتحقيق  النووي  برنامجها  ترسيع  إىل  طهران 

يف  النقص  لتعويض  الباليستية  للصواريخ  برنامجها  وتوسيع 

الطائرات املتطورة.

يف عام 1989، وقعت إيران واالتحاد السوفيتي أول صفقة 

نووية بينهام. ويف عام 1993، بعد أن رفضت أملانيا استئناف 

أن  يلتسني«  »بوريس  أعلن  النووي،  »بوشهر«  مفاعل  بناء 

خفف  املايض،  القرن  تسعينيات  منذ  لكن  ستكمله.  روسيا 

النووية،  القدرات  أجل  من  العام  ضغطهم  من  اإليرانيون 

مدركني أن املجتمع الدويل عازم عىل منع إيران من امتالك 

قنبلة ذرية.

الدوافع الحقيقية

بالحاجة  مدفوعة  النووية  طموحاتها  إن  إيران  تقول 

تعتقد إيران أنها بحاجة 
إلى أن تصبح قوة نووية 
حتى ينظر لها على أنها 

مساوية إلسرائيل
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والغاز  النفط  احتياطيات  إىل  بالنظر  الطاقة، ولكن  أمن  إىل 

الهائلة يف البالد، فإن هذه الحجة غري مقنعة. )تكلفة توليد 

الكهرباء من هذه اإلمدادات أقل بـ %20 من تكلفة توليد 

الكهرباء من الطاقة النووية(.

قوة  تصبح  أن  إىل  بحاجة  أنها  إيران  تعتقد  الحقيقة،  يف 

منافسيها،  ألحد  مساوية  أنها  عىل  إليها  يُنظر  حتى  نووية 

االسرتاتيجي  موقفها  تحسني  إيــران  تريد  كام  )إرسائيل(. 

بالنسبة إىل تركيا وآسيا الوسطى وباكستان.

الوسطى  آسيا  يف  املعادية  الدول  حدود  عىل  إيران  تقع 

وتشرتك يف حدود سهلة االخرتاق مع باكستان يف بلوشستان، 

وتعتقد أن أفضل طريقة للتأمني هي الحصول عىل قدرات 

نووية.

التاريخ شوطا طويال يف  يقطع  اإليراين،  للشعب  بالنسبة 

رشح الحاجة إىل برنامج نووي. فمنذ صعود الساللة الصفوية 

معركة  بعد  وخاصة  بالعزلة،  إيــران  شعرت   ،1501 عام 

العثامنيون  فيها  هزم  والتي   ،1514 عام  يف  »الكلدريان« 

الجيش الفاريس.

القيرصية،  روسيا  يد  عىل  الهزائم  من  سلسلة  بعد  ثم 

توقيع  بعد  الــروس  لصالح  القوقاز  منطقة  إيــران  خرست 

أصبح  العرشين،  القرن  ويف   .1819 عام  »ولستان«  معاهدة 

ضعف إيران االسرتاتيجي أسوأ بعد مواجهة غري متكافئة مع 

روسيا وبريطانيا العظمى.

أنه  عىل  الحديث  تاريخهم  إىل  اإليرانيون  ينظر  وهكذا 

تاريخ حافل بالهزمية واالنتهاكات عىل أيدي القوى األجنبية، 

فيها  منح  )التي   1890 لعام  التبغ  امتياز  صفقة  ويتذكرون 

التبغ  صناعة  احتكار  حق  بريطانية  رشكة  شاه  الدين  نارص 

يف البالد مقابل سعر منخفض يبعث عىل السخرية(، وامتياز 

يف  الحق  بريطاين  أعامل  رجل  منح  )الذي   1901 »داريس« 

السيطرة عىل صناعة نفط البالد(. كام أنهم يتذكرون االحتالل 

امتالك  أن  اإليرانيون  ويعتقد   .1908 عام  لـ«تربيز«  الرويس 

أسلحة نووية سيحمي البالد من التدخل األجنبي يف شؤونهم 

الداخلية يف املستقبل.

بالنسبة للمحافظني يف إيران، فإن الربنامج النووي رضوري 

للحفاظ عىل مكانة إيران اإلقليمية. فهم يدركون أن الرشعية 

يف  آخذة  »الخميني«  ثورة  خالل  من  إيران  اكتسبتها  التي 

التآكل ويعتقدون أن املواجهة النووية مع الواليات املتحدة 

تزود النظام مبصدر جديد للرشعية.

مخاوف أمريكية وإرسائيلية

ترص )إرسائيل( عىل عدم السامح باستمرار الربنامج النووي 

عمالء  اغتال  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  وعىل  اإليراين. 

مرتبطون باملوساد 4 علامء إيرانيني وجرحوا واحًدا آخر.

ويف يوليو/متوز املايض، دمر انفجار غامض ناجم عن قنبلة 

أو هجوم إلكرتوين، ورشة أجهزة طرد مركزي تنتج اليورانيوم 

املخصب يف منشأة نطنز النووية، عىل بعد 200 ميل جنوب 

طهران. وبالرغم من تعهد إيران بإعادة بناء املحطة يف أعامق 

النووي  للربنامج  كبرية  نكسة  مبثابة  كانت  أنها  إال  الجبال، 

اإليراين والتي تتطلب عامني عىل األقل للتغلب عليها.

انسحبت الواليات املتحدة يف مايو/أيار 2018، من االتفاق 

النووي اإليراين وأعادت فرض العقوبات املشددة عىل البالد.

ستجرب  العقوبات  أن  ترامب«  »دونالد  الرئيس  ويعتقد 

إيران عىل تفكيك برامجها النووية والصاروخية وإنهاء دعمها 

لوكالئها يف جميع أنحاء الرشق األوسط.

اإليرانيون  رأى  لقد  للصمود.  بقوة  تستثمر  إيران  لكن 

املايض ويبدو  التحديات يف  العديد من  أمام  بالدهم تصمد 

أنهم يعتقدون أنهم سيثابرون مرة أخرى.
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لتطبيع  اتفاقيات  والبحرين  ــارات  اإلم وقعت  عندما 

املايض،  )إرسائيل( يف 15 سبتمرب/أيلول  مع  العالقات رسميا 

أشاد الرئيس األمرييك »دونالد ترامب« بهذه الخطوة مطلقا 

عليه »فجر رشق أوسط جديد«.

الحقبة  هذه  لها  تعنيه  ما  عىل  اليوم  مرص  وتستيقظ 

الجديدة. ونتيجة محاولة اإلمارات الضمنية لتصبح الرشيك 

مرص  تعرضت  فقد  لـ)إرسائيل(،  الرئييس  العريب  التجاري 

لنوعني من األرضار أحدها محتمل واآلخر فوري.

أنابيب  لخط  فيمكن  املدى،  طويلة  لألخطار  وبالنسبة 

النفط الصحراوي الذي كان يعمل يف السابق كمرشوع مشرتك 

رسي بني )إرسائيل( وإيران )أثناء حكم الشاه(، أن يلعب دورا 

كبريا يف ربط شبكة األنابيب العربية بالبحر املتوسط.

خطوط  لرشكة  التابع  األنابيب  خطوط  نظام  وميتد 

األنابيب األوروآسيوية، البالغ طوله 254 كيلومرتا، من البحر 

األحمر إىل ميناء عسقالن اإلرسائييل.

العاملية«  األنابيب، تشارك »موانئ ديب  وإىل جانب خط 

اإلرسائيلية  املوانئ  تطوير  اإلرسائيلية  تــاور«  »دوفــر  مع 

واملناطق الحرة، وفتح خط شحن مبارش بني ميناء إيالت عىل 

البحر األحمر وميناء جبل عيل يف ديب.

جيدة  أخبارا  بامليناء  الربط  وال  األنابيب  خط  يعترب  وال 

»عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  أنفق  التي  السويس،  لقناة 

السييس« عليها مؤخرا 8 مليارات دوالر لتوسيعها.

املرصيني  األعامل  رجال  أجرب  التي  األموال  ذلك  ويشمل 

املجزي.  غري  املرشوع  يف  وضعها  عىل  العاديني  واملساهمني 

التطبيع الخليجي 
اإلسرائيلي يهدد األمن 

https://bit.ly/30ylgD8القومي المصري

الكاتب: ديفيد هيرست

المصدر

الرابط
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وبني عشية وضحاها، سيتم التخيل عن قناة »السييس« مقابل 

وسائل أرخص لنقل النفط من البحر األحمر إىل البحر األبيض 

املتوسط.

لنظام  بالنسبة  إلحاحا  أكــرث  أخــرى  مخاطر  وتوجد 

الدور  القاهرة  تفقد  التطبيع،  اتفاق  إبرام  فمع  »السييس«. 

الدول  العالقات بني  الوساطة يف  به لعقود من  تتمتع  الذي 

العربية و)إرسائيل(.

الفلسطينية،  بالبطاقة  يسمى  ما  أيضا  مرص  تفقد  ورمبا 

الفلسطينية  الفصائل  لكل  املرجع  هي  مرص  كانت  حيث 

)إرسائيل(  بني  النار  إطالق  وقف  ترتيب  عىل  غالبا  وقامت 

و«حامس« يف غزة، فضال عن اجتامعات املصالحة بني »فتح« 

و«حامس« يف القاهرة. وجدير بالذكر هنا أن املحاولة األخرية 

للمصالحة حدثت يف إسطنبول وليس يف القاهرة.

تفكيك نظام األمن القومي العريب

ويرى مراقبون أن فقدان مكانة مرص يذهب إىل أبعد من 

ذلك، حيث »سيتم تفكيك نظام األمن القومي العريب بأكمله، 

العسكرية والسياسية واالقتصادية. وسوف يتم  أبعاده  بكل 

وضع كل خطاب العامل العريب عن الحرية والوحدة والتنمية 

املستقلة عىل الرف«.

وطوال أعوام املواجهة مع )إرسائيل(، لعبت مرص الدور 

الرئييس يف تحديد ردود الفعل العربية بالرغم من اختالفها 

مع هذه الدولة العربية أو تلك، لكن هذا الوضع لن يستمر. 

وتطمح )إرسائيل( لتحل محل مرص يف قيادة املنطقة العربية 

وفق معادالت جديدة تقيض عىل كل مؤسسات العمل العريب 

املشرتك وعىل رأسها جامعة الدول العربية نفسها.

تغيري قواعد اللعبة

وتوقفت  الصعبة.  األموال  وإىل جانب هذا، تخرس مرص 

كل من السعودية واإلمارات عن متويل دكتاتورية »السييس« 

العسكرية، التي ضخت فيها مليارات الدوالرات سابقا.

وأوقفت السعودية دعم نظام »السييس« بالنفط واملال؛ 

أبوظبي  عهد  ويل  ووجد  املدفوعات.  ميزان  أزمة  بسبب 

»السييس« ال  األموال يف جيوب  أن صب  زايد«  بن  »محمد 

نهاية له.

بأهمية  أبوظبي  يف  لالستثامر  »مبادلة«  رشكة  وتحظى 

خاصة لدى )إرسائيل(، وهي ضمن صناديق الرثوة السيادية 

يف اإلمارات، وتبلغ قيمتها 230 مليار دوالر.

وقد وصف أحد األكادمييني اإلرسائيليني الذي أمىض بعض 

الوقت يف أبوظبي، هذا الصندوق بأنه »يغري قواعد اللعبة« 

بالنسبة للتكنولوجيا اإلرسائيلية العالية.

إىل  مرص  من  ــارايت  اإلم االستثامر  تحول  احتامل  لكن 

)إرسائيل(، يغري بالفعل اللعبة بالنسبة لبعض رجال األعامل 

يف القاهرة.

وكان »صالح دياب«، مؤسس جريدة »املرصي اليوم«، قد 

رشكات  يف  مزعومة  انتهاكات  الرتكابه  قبل  من  اعتقاله  تم 

ميلكها. لكن اعتقاله األخري كان مختلفا، فـ »دياب« محتجز 

يف السجن بانتظار مزيد من التحقيق، وهناك مؤرشات عىل 

تعليامت إلبقائه يف السجن.

»يوسف  خال  هو  »ديــاب«  أن  أبوظبي  عن  يغب  ومل 

العتيبة«، السفري اإلمارايت الذي لعب دورا رئيسيا يف اإلعالن 

املسبق عن اتفاق التطبيع.

ويف آخر مرة تم فيها اعتقال »دياب« عام 2015، تدخل 

»العتيبة«، ورسعان ما تم اإلفراج عن خاله، لكن »السييس« 

ال يرغب يف االستجابة هذه املرة.

هذه  أكرث خطورة  القانونية  »دياب«  مشاكل  أن  ويظهر 

املرة، فقد تم نرش نص مقطع فيديو ملحادثة عشاء مزعومة 
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عىل  شفيق«  »أحمد  السابق  الرئايس  واملرشح  »دياب«  بني 

اسم  تحمل  التي  االجتامعي  التواصل  مواقع  صفحات  أحد 

جرنال سابق آخر رفيع املستوى، وهو »سامي عنان«.

الجربية يف  اإلقامة  وتم اإلفراج عن »عنان« ووضعه قيد 

أمىض عامني  أن  بعد  املايض،  الثاين  منزله يف ديسمرب/كانون 

من عقوبة بالسجن 9 أعوام.

وكان كل من »شفيق« و«عنان« قد وجد نفسه معرضا 

لغضب »السييس«، حيث تم إجبار األول عىل سحب ترشيحه 

النتخابات 2018 فيام قىض األخري عقوبة بالسجن ملدة عامني.

مشاكل قانونية

ــنــص املــحــادثــة  ووفــقــا ل

وهو  »شفيق«،  يظهر  املرسبة، 

طيار سابق يف سالح الجو، ازدراء 

لـ »السييس«، حيث يصفه بأنه 

كان  ــاذج،  سـ جيش  »ضــابــط 

مسؤوال عن املشاة مل يتعلم أبدا 

كيف يتعامل بشكل نظيف«.

ويرد »دياب« ضاحكا: »أنت 

الجيش،  يف  ضابطا  كنت  أيضا 

أنت تفهمه بالتأكيد«. ثم يقول 

بالطبع،  فرق  »هناك  »شفيق«: 

كل  ليس  يا صالح،  تعلم  وأنت 

من يف الجيش متشابهني«.

ضد  قانونية  دعوى  وهناك  السجن،  يف  »دياب«  واآلن، 

»شفيق« أُعيد تفعيلها، عىل عكس االتفاق الذي أبرمته مرص 

مع اإلمارات، حيث فر »شفيق« عندما توىل الرئيس السابق 

»محمد مريس« السلطة عام 2012.

يراقبون  الذين  املنفيني  املرصيني  للسياسيني  وبالنسبة 

هذه املعارك عن كثب، فليس هناك شك يف أن أي مشاكل 

األساس  موجهة يف  »دياب« و«شفيق«  موجهة ضد  قانونية 

ضد الدولة الخليجية.

إجبار الفقراء عىل الدفع

وأثرت خسارة املليارات الخليجية عىل »السييس« بشدة. 

وقد ذهب بالفعل إىل صندوق النقد الدويل، وفرض التقشف، 

وضغط عىل أغنى رجال أعامله. ومل يعد أمامه اآلن خيار آخر 

سوى فرض رضائب عىل مواطنيه.

عام  منذ  تقريبا  مرات   3 ملرص  القومي  الدين  وتضاعف 

2014، من نحو 112 مليار دوالر إىل نحو 321 مليار دوالر.

ويف محافظة أسيوط، يعيش %67 من السكان تحت خط 

الفقر، البالغ 736 جنيها مرصيا )47 دوالرا( يف الشهر. وكام 

يوضح الخبري االقتصادي »ممدوح الويل«، فإن هذا الرقم غري 

واقعي، بالنظر إىل ارتفاع تكاليف املعيشة، لذلك فإن معدل 

الفقر الحقيقي أعىل بالتأكيد.

العام  من  الرقم  هذا  وكان 

حيث   ،2018-2017 املـــايل 

محافظة  يف  الفقر  معدل  بلغ 

بينام   ،60% الجنوبية  سوهاج 

بلغ يف األقرص واملنيا 55%.

موجات احتجاج

هذه  أن  إذن،  عجب  وال 

غري  سلسلة  شهدت  الــقــرى 

االحتجاجات  مــن  مسبوقة 

املناهضة للحكومة. ببساطة مل 

يستطع الناس تحمل املزيد.

وعندما حث املقاول املنفي 

»محمد عيل« معاريض »السييس« يف البالد عىل املشاركة يف 

»يوم غضب« للمطالبة برحيل الرئيس، تفاجأ هو نفسه مبا 

حدث؛ حيث شهدت البالد 6 أيام من االحتجاج يف أكرث من 

40 قرية، بالرغم من القمع األمني املكثف.

وكانت رسالة »عيل« بسيطة؛ الرئيس الذي يتفاخر بعدد 

القصور التي بناها لنفسه )مبساعدة عيل نفسه( ال يدع حتى 

الفقراء يعيشون يف منازلهم دون أن يهددهم بهدمها.

األخرية  االحتجاجات  التي شاركت يف  الرشيحة  وتختلف 

سياسية،  شعارات  وال  زعيم  لديهم  فليس  2011؛  ثوار  عن 

احتمال تحول 
االستثمار اإلمراتي 
إلى اسرائيل يغير 

اللعبة بالنسبة لبعض 
رجال األعمال في 

القاهرة
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قبل  من  منظمني  غري  لكنهم  ومتدينون،  محافظون  وهم 

»اإلخوان املسلمني«.

الطبقة  املدينة، وإىل حد كبري من  ثوار 2011 من  وجاء 

غري  صفوف  من  اليوم  محتّجو  يأيت  بينام  العليا،  املتوسطة 

شباب  من  السن  يف  أصغر  منهم  وكثري  والفقراء،  املتعلمني 

موجة 2011.

الشيخ  نجل  ــوســف«  ي »عبدالرحمن  كتب  ــام  وك

يعتربونه  ال  غاضبني  مواطنني  النظام  »يواجه  »القرضاوي«: 

يتفاوض  رشعيا. هذه مواجهة مبارشة. وال يوجد أي شخص 

نيابة عن عامة الناس البسطاء الذين يدافعون عن أنفسهم 

ضد قطيع من الضباع املسعورة«.

»سأموت عىل أي حال«

القرويني،  مع  أجريت  التي  العديدة  املقابالت  بني  ومن 

عطية  »نفيسة  وتقول  خاص.  بشكل  مؤثرة  إحداها  كانت 

محمد«، التي تعيش يف منزل صغري مهدد بالهدم: »إذا نظرت 

ميكنني  وال  املكشوفة.  السقف  عوارض  رؤية  ميكنك  هنا، 

بأغطية  تغطيتها  ميكنه مساعديت يف  أي شخص  العثور عىل 

جنيهات،   10 أو   ،5 أو  جنيه،  مقابل  أشياء  أبيع  بالستيكية. 

حتى أصاب بالدوار من الحر«.

طلبتها  التي  ــوال  األم مقدار  عن  سؤالها  تم  وعندما 

السلطات، أجابت: »قالوا 1000، ثم عىل مدى عامني إىل 4 

أعوام، 4 آالف. من أين سأحصل عليها؟«، ويشري التقرير إىل 

لها  للسامح  املال  من  يكفي  ما  يقرضها  لديها من  ليس  أنه 

بالبقاء يف املنزل.

منزل  أذهب من  أمس،  أتجول  »كنت  »نفيسة«:  وتقول 

إىل منزل، أبحث عن شخص ما ليقرضني املال. لدي معاش، 

أدفع  فأنا  للمعيشة.  حتى  يكفي  ال  أنه  بالله  أقسم  لكنني 

اإليصاالت  شهريا.  جنيها   550 والكهرباء  جنيها   150 للمياه 

وأخذ  القدوم  وميكنهم  عليها.  تطلع  أن  ميكنك  بالداخل، 

منزيل. سأموت عىل أي حال. سأتركه لهم«، وتنتهي املقابلة 

بانفجار دموع الصحفي.

االحتجاج.  هذا  بانتشار  السامح  »السييس«  يستطيع  وال 

تصل  وقد  والفساد،  اإلدارة  سوء  من  الكثري  مرص  وتشهد 

برسعة لنقطة الالعودة عندما يتصاعد الغضب الشعبي ضد 

النظام.

حسب  مسلحون  القرويني  هــؤالء  من  العديد  ويعد 

إذا  القبلية  االنتقام  لقواعد  وفقا  يترصفون  التقاليد، وسوف 

كانت  اآلن،  وحتى  عليهم.  النار  الرشطة  أو  الجيش  أطلق 

احتجاجاتهم سلمية.

وراء  والسعودية  اإلماراتية  املالكة  العائالت  كانت  لقد 

قيام هذا النظام العسكري الوحيش القايس واملدّمر. ومل يكن 

اختاره  الذي  »مريس«،  الرئيس  ويخون  لينشق  »السييس« 

وزيرا للدفاع، لوال األموال التي وعدته بها الرياض وأبوظبي.

وإذا خرست تلك الدول الخليجية »السييس« ومرص ككل، 

ذلك،  وبعد  قريبا.  ستنهار  اإلقليمية  للهيمنة  خططها  فإن 

لكن  تحول،  نقطة  إىل  بالفعل  وصلت  قد  املنطقة  ستكون 

ليس تلك التي كان يخطط لها »بن زايد« وال رئيس الوزراء 

اإلرسائييل »بنيامني نتنياهو«.
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بـ«الرئيس  يُدعى  أن  السادات«  »أنور  فضل  حيث  مرص،  ومن 

املؤمن«، إىل السودان، حيث طبق الرئيس »جعفر النمريي« الرشيعة، 

مل يرتدد القادة العرب يف استخدام الدين عالنية.

يف  االختالفات  ليس  الشعوب  عن  الحاكمة  الطبقة  مييز  ما  لكن 

النخبة،  فيها  تعمل  التي  السياسية  البيئة  ولكن  تدينهم،  مستويات 

والدولية  اإلقليمية  االعتبارات  مع  التعامل  القادة  عىل  يجب  حيث 

لالحتفاظ  الثقافية  قيمهم  بعض  للتخيل عن  تدفعهم  التي  املعقدة 

مبواقعهم يف السلطة.

وتتمحور االنقسامات بني النخب والشعوب حول وجهات نظرهام 

املختلفة حول القومية العربية والعدالة والتضامن اإلسالمي.

العروبة

العربية  القضايا  تجاه  أقل  حامسا  العرب  القادة  أبدى  ولطاملا 

ملك مرص  دعا  عام 1946،  نفسه، ويف  العريب  الجمهور  من حامس 

ملناقشة  اإلسكندرية  يف  قمة  إىل  العربية  الدول  رؤساء  »فــاروق« 

https://bit.ly/2FnbtZ9

المصدر

الرابط

االنقسام 

الكبير 
بين الشعوب 

العربية وقادتها
الكاتب: هالل خشان

الـ20،  القرن  يف  الحديثة  العربية  الدولة  ظهرت 

بالتزامن تقريبا مع إنشاء جامعة الدول العربية 

عليها  هيمنت  الحني،  ذلك  ومنذ   ،1945 عام 

مجموعة صغرية من النخب الدينية والعسكرية 

حول  املناقشات  تتجنب  التي  واألرستقراطية 

دور الدين يف السياسة واملجتمع.

وحتى يومنا هذا، ال يزال هناك توتر بني 

رشعية  حول  الحاكمة  والطبقة  الجاهري 

الدولة، وكيف وملاذا يجب أن تترصف نيابة عن الشعب.

ويف معظم الدول العربية، هيمنت الدولة برسعة عىل املؤسسات 

وقمع  للحكومة،  التابعني  الدين  رجال  تعيني  تم  حيث  الدينية؛ 

بشكل  الدين  العرب  القادة  واستخدم  الدينية،  املعارضة  حركات 

منهجي إلضفاء الرشعية عىل قبضتهم عىل السلطة.
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تدهور الوضع يف فلسطني.

يؤدي  أن  يف  كبرية  آمــال  العريب  الجمهور  لدى  وكــان 

االجتامع إىل تغيري حقيقي لصالح الشعب الفلسطيني والعامل 

بالعمل  العرب  القادة  التزام  بالرغم من  العريب ككل، ولكن 

ترَق إىل  القمة مل  املشرتكة، لكن  املصالح  لتحقيق  عن كثب 

مستوى التوقعات، ومع ذلك، فقد أرست منطا للقمم العربية 

الالحقة.

جريئة  وعودا  العرب  القادة  يقدم  ما  كثريا  الواقع،  ويف 

عىل  اتفقوا   ،1964 عام  ويف  بها،  الوفاء  يف  يفشلون  لكنهم 

تحويل روافد نهر األردن للحد من تدفق املياه إىل إرسائيل.

متكنت  العربية،  الدول  مع  الالحقة  النزاعات  يف  لكن 

إرسائيل من االستيالء عىل منابع النهر، ويف عام 2018، قررت 

لتحسني  شهريا  دوالر  مليون   100 تخصيص  العربية  الدول 

حياة الفلسطينيني الفقراء يف الضفة الغربية، لكن الخطة مل 

تُنفذ أبدا.

ويف وقت سابق من هذا العام، وقعت اإلمارات والبحرين 

العربية،  السالم  مبادرة  قوضت  إرسائيل  مع  اتفاقيات سالم 

وهي اقرتاح إلنهاء الرصاع العريب اإلرسائييل تم اإلعالن عنه يف 

قمة جامعة الدول العربية يف بريوت عام 2002.

من  اقرتاحا  رفضت  نفسها  الجامعة  أن  الالفت  ومن 

النتهاكهام  والبحرين  اإلمارات  إلدانة  الفلسطينية  السلطة 

اتفاق السالم العريب.

أبدت   ،1967 عام  حرب  أعقاب  يف  الخرطوم  قمة  ويف 

وليبيا(  والكويت  )السعودية  للنفط  املنتجة  الغنية  الدول 

تضامنا غري عادي من خالل تعهدها بتقديم مساعدات مالية 

ملرص واألردن، اللذين تكبدا خسائر مالية وإقليمية يف الحرب.

العراق والسودان  وأرسلت عدة دول عربية أخرى، مثل 

كانت  هذه  لكن  عسكرية،  وحــدات  واملغرب،  والجزائر 

إمياءات رمزية ومل تساهم كثريا يف املجهود الحريب.

عام  مرص  بهزمية  رسا  السعوديون  رحب  الواقع،  ويف 

1967، وذلك بسبب عدائهم مع »جامل عبد النارص« لدعمه 

االنقالب يف اليمن عام 1962 والذي أشعل فتيل حرب أهلية 

بني امللكيني املدعومني من السعودية والجمهوريني املدعومني 

من مرص.

ويف أغسطس/آب 1990، بعد أسبوع واحد من غزو الجيش 

العراقي للكويت، عقد الرئيس املرصي »حسني مبارك« قمة 

طارئة يف القاهرة، بدعوى إيجاد حل عريب لألزمة.

لكن يف الواقع، مهدت الحكومات العربية الطريق فعليا 

لتدخل عسكري أمرييك، ومل يتمكنوا من االتفاق عىل مرشوع 

فوري  بانسحاب  ويطالب  العراقية  القوات  غزو  يدين  قرار 

وغري مرشوط.

يسمح  اقرتاح  عىل  واعرتض  القرار  نفسه  »مبارك«  وأيد 

للعراق بخروج يحفظ ماء الوجه من الكويت، لكن الجامهري 

العربية انحازت إىل العراق.

اندلعت  مرص،  فيها  مبا  العربية  الــدول  من  عدد  ويف 

الواليات  بقيادة  العسكري  الحشد  ضد  ضخمة  مظاهرات 

املتحدة يف السعودية.

وعندما بدأت عملية عاصفة الصحراء يف يناير/كانون الثاين 

إرسائيل،  العراق عرشات صواريخ سكود عىل  أطلق   ،1991

وعند سامع النبأ، سجد وزير الدفاع السوري، الذي كان قد 

أرسل فرقة مدرعة إىل السعودية لالنضامم إىل التحالف الذي 

تقوده الواليات املتحدة.

من  املتوقع  السلوك  بني  التناقض  عىل  مثاال  رده  ويعد 

املسؤولني العرب يف الدوائر الدبلوماسية واملعتقدات الراسخة 

لدى الكثريين يف جميع أنحاء العامل العريب.

العدل واإلنصاف والتضامن اإلسالمي

ويعد العدل واإلنصاف واألخوة مكونات أساسية للرشيعة 

الدينية بشكل كبري عىل  اإلسالمية، وتؤثر مثل هذه املبادئ 

مثل  الخارجية  السياسة  ومقاربات  العريب  السيايس  الفكر 

القضية الفلسطينية.

الناحية  من  القضية  هذه  يف  الغربيون  يفكر  بينام  لذا، 

أنها  العرب  يرى  واقعية،  حلول  إيجاد  ويحاولون  العملية، 

مسألة صواب وخطأ.

إىل  ستنظر  شعوبهم  أن  العرب  القادة  يعرف  وهكذا، 
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توقيع اتفاقيات التطبيع مع إرسائيل من خالل هذه العدسة.

العامة  املعارضة  عىل  لاللتفاف  فعله  ميكنهم  ما  وأفضل 

متهد  أن  ميكن  االتفاقيات  هذه  مثل  أن  عىل  التأكيد  هو 

ما  الفلسطينيني،  يفيد  أن  شأنه  من  سالم  التفاق  الطريق 

تخلوا  كأنهم  الظهور  لتجنب  يخدعون شعوبهم  أنهم  يعني 

عن الفلسطينيني لصالح إرسائيل.

غري  بالدول  تتعلق  قضايا  إىل  أيضا  املشكلة  هذه  ومتتد 

تحرك  مؤخرا  الهند  لدى  اإلمــارات  سفري  ووصف  العربية، 

نحو  كخطوة  املستقل  وضعها  من  كشمري  لتجريد  نيودلهي 

السالم، وهو تعليق مل يرض شعب اإلمارات.

وبالرغم من اضطهاد الصني ملسلمي اإليجور، فقد عززت 

السعودية عالقاتها االقتصادية مع الصني خالل الفرتة املاضية، 

وهي خطوة القت انتقادات يف وسائل اإلعالم العربية وبني 

املعارضني العرب.

وانتقدت منظامت حقوقية ووسائل إعالم عربية السعودية 

بسبب معاملتها القاسية لالجئي الروهينجا املسلمني الفارين 

من ميامنار، والذين سجنت بعضهم ألعوام يف ظروف مروعة.

إنسانية  مساعدات  قدمت  الخليج  دول  أن  وبالرغم 

لتجاهلها  االنتقادات  لتجنب  ذلك  فعلت  لكنها  للروهينجا، 

ملحنتهم.

الفجوة تتسع

الدور  نفس  العرب  والقادة  العربية  الشعوب  ترى  وال 

جامهريها  قمع  من  الحكومات  متكنت  ولطاملا  للدولة، 

واملعارضة اإلسالمية بفضل أدواتها القهرية.

لكنهم اآلن بحاجة إىل عقد اجتامعي جديد ومتفق عليه 

الحاكمة  النخبة  بني  العالقة  يحكم  أن  متبادل ميكن  بشكل 

والشعب.

العريب،  الربيع  انتفاضات  املضادة  الثورات  وهزمت 

الدولة  الحرجة واألسئلة حول دور  املجتمعية  املشاكل  لكن 

واأليديولوجية ظلت دون حل.

العريب من رشاء  العامل  يف  بالنفط  الغنية  الدول  ومتكنت 

عدم  لكن  الهائلة،  ثروتها  باستخدام  مؤقتا  مواطنيها  والء 

االستقرار سيستمر يف إصابتها حتى يدرك قادتها أنهم بحاجة 

إىل التوصل إىل اتفاق مع الجامهري يحرتم قيمهم.

دائرة  لكرس  فقط  واحــدة  دولة  األمر  يتطلب  وسوف 

هيمنة النخبة، وسوف تتبعها الدول األخرى بعد ذلك، وهذا 

بشدة  يقاتلون  للثورة  املعارضني  أن  السبب يف  بالضبط هو 

للحفاظ عىل الوضع الراهن يف كل مكان.
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ونظر لترصيحاته يف وقتها، عىل أنها خطاب يهم السياسة 

املحلية ورفع مستوى التحدي ضد اليمني املتشدد وتحضريا 

النتخابات 2022.

من  غضبهم  عن  أعربوا  اإلسالمية  الــدول  قــادة  ولكن 

الطريقة الفوقية التي وصف فيها ماكرون اإلسالم، بأنه »يعاين 

من أزمة يف العامل، ولهذا اختطفه املتشددون بشكل فعيل«.

وبعد أسبوعني، زاد ماكرون من جرعة النقد، ففي تحيته 

ملدرس التاريخ صمويل بايت الذي قتله شاب شيشاين بعدما 

الله عليه  الرسول صىل  كاريكاتريية ساخرة عن  عرض صورا 

سيئة  الصور  عن  الفرنيس  الرئيس  دافع  لتالمذته،  وسلم 

السمعة التي نرشتها مجلة »شاريل إبيدو« من جديد وتسخر 

من الرسول، وقاد حملة قمع ضد املساجد واألمئة والجامعات 

اإلسالمية بشكل زاد من نار املواجهة.

ومثل حزب التجمع الوطني يف فرنسا، أو الجبهة الوطنية 

املعادية  وأملانيا  إيطاليا  يف  املتطرف  اليمني  فأحزاب  سابقا، 

لإلسالم واملهاجرين تشعر بالرسور.

ويقول نقاد ماكرون؛ إن هذا ما يحدث عندما يكون لديك 

رئيس متغطرس ومتعجل للسيطرة عىل القيادة يف أوروبا.

ماكرون أثار حفيظة العالم 

اإلسالمي دون تقدير العواقب

https://bit.ly/2TJcVIZ

الرابط

إميانويل المصدر الفرنيس  الرئيس  إن  فيه؛  قالت  تقريرا  »أوبزيرفر«،  صحيفة  نرشت 
ماكرون رمبا كان يعرف مسبقا تداعيات ترصيحاته التي تدافع عن اإلساءة لإلسالم.

من  الثاين  يف  ماكرون  دفاع  ظل  يف  تأيت  الحالية  األزمة  أن  الصحيفة  وذكرت 
ترشين األول/أكتوبر عن قيم العلانية الفرنسية، وتعهده بقلع شأفة التشدد أو 

االنعزالية«.

الكاتب: سيمون تيسدال 
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ويريد ماكرون تحويل االتحاد األورويب إىل كتلة مستقلة، 

املتحدة  الواليات  ملواجهة  رجليها  عىل  الوقوف  تستطيع 

والصني واإلسالم.

بشكل  يرتفع  الجديدة  الديغولية  النظرة  هذه  مثن  لكن 

ومن  الفرصة،  املصممون  أوروبا  معارضو  وانتهز  مستمر. 

هاجم  الذي  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  أبرزهم، 

ماكرون بشدة.

إال أن النزاع بني الرجلني ال يفرس غضب العامل اإلسالمي، 

وهذا نابع من فزع غالبية ال تحرض عىل العنف من العداء 

احرتام  وعدم  العنرصي  والتمييز  لإلسالم  املتأصل  األورويب 

الثقافة وسياسات الهجرة القاسية، بحسب الصحيفة.

»االستعامر  إىل  العرب  تنبه  عدم  إىل  الصحيفة  ولفتت 

الفرنيس الجديد يف منطقة الساحل والصحراء األفريقية«.

وعدم  الناس  غضب  استغل  ماكرون  أن  الكاتب  ويرى 

الذي زاد من الضغط بني  انتشار وباء كورونا  ارتياحهم من 

الحكومات ومواطنيها، وزاد من سوء الفهم ال تخفيضه.

املشاعر  استغالل  الشعبوية  األحــزاب  مواصلة  ورغــم 

ورغم  والكبار،  املتعلمني  غري  بني  للمسلمني خاصة  املعادية 

عليه  كانت  أقل عام  أنها  إال  لإلسالم،  العداء  تصاعد حاالت 

قبل خمسة أعوام.

كام أن فكرة االندماج يف املجتمع الفرنيس التي هي عىل 

»وعىل  جدا،  جامدة  بريطانيا  يف  الثقافية  التعددية  نقيض 

ماكرون التفكري مرة ثانية حول كيفية تطبيقها. وال تزال عالقة 

املسلمني وغري املسلمني يف أوروبا هشة«، بحسب أوبزيرفر.
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وعىل مدار 26 عاما، اندلعت االشتباكات بشكل متقطع 

بني أذربيجان وأرمينيا منذ حصولهام عىل االستقالل. لكن قد 

تكون باكو أكرث تصميام اآلن ألنها تشعر أن بإمكانها االعتامد 

»أذربيجان  هدف  لتحقيق  وأشمل،   أعمق  تريك  دعم  عىل 

الكربى« من خالل القضاء عىل املمر األرمني الذي يفصل بني 

أذربيجان الحالية وأرايض »ناخيتشيفان«.

أذربيجان  من  كل  مع  جيدة  بعالقات  روسيا  وتتمتع 

األرمن  ويستضيف  يريفان.  لصالح  تتأرجح  لكنها  وأرمينيا، 

قاعدة روسية كبرية يف بلدية كيومري، مزودة بصواريخ »إس-

طراز  من  مقاتلة  طائرات  ورسب  للطائرات،  املضادة   »300

ميج29- يف قاعدة إيريبوين الجوية بالقرب من يريفان.

مشرتكة  عسكرية  تدريبات  ــن  واألرم ــروس  ال وأجــرى 

الحرب،  اندالع  أيام فقط من   3 قبل  آخرها حدث  متكررة، 

اآللية  للقوات  التشغييل  االستعداد  تحسني  إىل  تهدف 

اثنني من  باستخدام  أرمينيا  الجوية. كام هددت  والدفاعات 

أقوى األسلحة الروسية يف ترسانة أرمينيا، مبا يف ذلك مقاتالت 

كيلومرت،   400 مداها  يبلغ  التي  إسكندر  سوخوي وصواريخ 

والتي من شأنها أن تضاهي الصواريخ األذربيجانية.

الفروف«  »سريجي  الــرويس  الخارجية  وزير  واستخدم 

لتحقيق وقف  املمكنة يف محاولة  الدبلوماسية  الخيوط  كل 

إطالق النار، حتى أنه استدعى سفريي أرمينيا وأذربيجان يف 

29 سبتمرب/أيلول.

ويريفان  باكو  إقناع  من  موسكو  متكنت  النهاية،  ويف 

باالتفاق عىل وقف إطالق النار اعتبارا من 10 أكتوبر/ترشين 

األول، ولكن مل يتحقق كام كان مخططا له.

تداعيات الصراع 
بين أرمينيا 
وأذربيجان 

على مصالح 
دول الخليج 

االستراتيجية 

الرابطالمصدر

https://bit.ly/31G4ra6

الكاتب: أليساندرو برونو وأذربيجان  أرمينيا  بني  األخري  العسكري  للتصعيد  كان 
بخصوص إقليم »ناغورين قرة باغ« أصداء يف عدد من الدول 

األخرى، مبا يف ذلك تركيا وإيران ودول الخليج.

متحالفة  وغري  وأذربيجان،  أرمينيا  بني  عالقة  إيران  وتعتر 
رسميا مع أي منها، ويبدو أنها تعمل عىل »اتفاق سالم«. فيا 

تواجه دول الخليج قرارات كبرية، حيث توازن السعودية واإلمارات خياراتها، بينا ميكن لقطر أن تنظر يف دور 
الوسيط.
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موقف إيران

من منظور تاريخي ومذهبي، من املتوقع أن تقف إيران، 

التي يبلغ عدد سكانها األذربيجانيون 30 مليونا، إىل جانب 

باكو ولكن هذا ليس الواقع. فبينام كان الشعب األذربيجاين 

شيعيا موحدا تحت اإلمرباطورية الفارسية حتى عام 1813، 

أنهت  التي  العام، قسمت معاهدة »جولستان«،  ففي ذلك 

قسمني،  إىل  األذري  الشعب  الفارسية،  الروسية  الحرب 

مجموعة تحت حكم إيران واألخرى تحت حكم روسيا، التي 

أصبحت فيام بعد االتحاد السوفيتي.

يف  استقاللها  عىل  »الروسية«  أذربيجان  حصول  وبعد 

أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي عام 1991، تخىش إيران من 

األذريني، وتعد تربيز، وهي مركز  الذايت من  الحكم  مطالب 

صناعي مهم، مدينة أذربيجانية.

كل  مع  جيدة  وعالقات  بحدود  إيران  تتمتع  ذلك،  ومع 

من أرمينيا وأذربيجان، وقد حافظت حتى اآلن عىل موقف 

محايد قدر اإلمكان، يف إشارة إىل أنها تعمل عىل خطة سالم 

تضم املشاركني املبارشين ورعاتهم اإلقليميني.

ومع ذلك، فإن حياد إيران يعد موضع نقاش، حيث تتمتع 

)إرسائيل( بعالقات وثيقة مع باكو، التي تزودها باألسلحة، مبا 

يف ذلك طائرات هاروب بدون طيار، املعروفة باسم طائرات 

كاميكازي، فيام تستورد )إرسائيل( ما بني 40-%60 من نفطها 

عرب خط أنابيب »باكو - تبيلييس - جيهان«.

الجانب يف  املفارقات أن )إرسائيل( وتركيا يف نفس  ومن 

حيويا  هذا  األنابيب  خط  كالهام  يعترب  حيث  امللف،  هذا 

حالة  يف  عسكريا  الرد  لكليهام  وميكن  الوطنية،  ملصالحهام 

التي  للشائعات  نظرا  الحالة،  مثل هذه  تعرضه ألرضار. ويف 

باستخدام  لـ)إرسائيل(  السامح  عىل  وافقت  باكو  بأن  تفيد 

يف  أذربيجان  ترغب  فقد  للهجوم،  احتاجت  إذا  مطاراتها 

إظهار أنها تعترب إيران تهديدا.

لذلك، ليس أمام طهران خيار سوى البقاء محايدة رسميا، 

وتجنب االضطرابات الداخلية يف منطقتها الشاملية الغربية. 

أعدائها  بإعطاء  املخاطرة  واألهم من ذلك، ال ميكن لطهران 

اإلقليميني املزيد من الذرائع لعزلها أو مهاجمتها.

خطط اإلمارات والسعودية

وتشري عالقات السعودية واإلمارات مع إيران إىل وجهات 

نظرهام واسرتاتيجياتهام يف نزاع ناغورين قره باغ. ويف حني قد 

ترحب الرياض بالتعقيدات االسرتاتيجية التي أوجدها الوضع 

لخصميها، تركيا وإيران، فإن أبوظبي لديها مصلحة يف دعم 

املوقف األرمني.

وتجدر اإلشارة إىل أنه ال توجد عالقات دبلوماسية رسمية 

نظرا  يتغري  قد  ذلك  أن  بالرغم  والسعودية،  أرمينيا  بني 

تحافظ  وبينام  الرتيك.  النفوذ  عرقلة  يف  املشرتكة  ملصلحتهام 

مع  أيديولوجي  خالف  بأنه  وصفه  ميكن  ما  عىل  الرياض 

طهران، تفضل اإلمارات الرباجامتية عىل األيديولوجية.

ورمبا كانت هناك خالفات بني أبوظبي وطهران يف سوريا 

واليمن، لكن كالهام تعاون فيام يخص مواجهة وباء »كورونا« 

ومن  بواقعية.  الوباء  عىل  املرتتبة  االقتصادية  والتداعيات 

فجوة  هناك  تجعل  الواقعية  العدسة  فإن  أبوظبي،  منظور 

طهران.  مع  الحال  عليه  هو  مام  والدوحة  أنقرة  مع  أعمق 

لذلك، رشعت أبوظبي يف إعادة العالقات ببطء مع دمشق، 

إلضعاف القوات املدعومة من تركيا يف سوريا وكذلك ليبيا.

ويف الوقت نفسه، تتمتع إيران بعالقات وثيقة مع قطر، 

التي تشرتك معها يف خزان جنوب بارس للغاز، وهو األكرب يف 

العامل. فيام تحافظ إيران أيضا عىل عالقات متوازنة مع تركيا، 

وقد أيدت بهدوء جهودها يف ليبيا. ولدى إيران وتركيا مصالح 

مشرتكة يف مواجهة الطموحات الكردية.

ويف مثل هذا السياق، قد تأمل أبوظبي يف إضعاف الروابط 

تنجح، فستحاول  مل  إذا  والدوحة. وحتى  وأنقرة  بني طهران 

الحفاظ عىل تفاهم مع إيران. ويف النهاية، ستعترب اإلمارات 

دعم تركيا لباكو أمرا خطريا، وستعترب أن هناك فائدة ما يف 

دعم أرمينيا، ما قد يجعل أبوظبي أقرب إىل روسيا وإيران.

وبالرغم أن السعودية تعارض النفوذ الرتيك فقد كرر وزير 

بالده  موقف  مؤخرا  الفرحان«  »فيصل  السعودي  الخارجية 

الداعم لوحدة أرايض أذربيجان، مام قد يُفرَس عىل أن الرياض 
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تتخذ جانب باكو يف الرصاع.

لديهام  أن  عقد  من  أكرث  منذ  واإلمــارات  أرمينيا  ورأت 

أن  ــران،  إي من  القريبة  ألرمينيا،  وميكن  مشرتكة.  أهدافا 

سيام  ال  الخليج،  يف  وغني  قوي  صديق  وجود  من  تستفيد 

بلد يتمتع بتحالفات قوية مع الواليات املتحدة و)إرسائيل(، 

وبينام أقامت يريفان والدوحة روابط مختلفة مبا يف ذلك ما 

يتعلق بالسفر، فإن عداء أبوظبي تجاه أنقرة تجعلها حليفا 

أكرث فائدة.

واإلمارات  أرمينيا  بني  الثنائية  التجارة  زادت  وبالتأكيد 

بشكل كبري يف األعوام القليلة املاضية، ووقع البلدان عىل عدد 

الخارجية  السياسة  تركز  أن  املحتمل  ومن  االتفاقيات.  من 

ألرمينيا، بغض النظر عن نتيجة الرصاع الحايل يف ناغورين قره 

باغ، عىل بناء عالقات أوثق مع قوى الرشق األوسط، التي لها 

مصالح يف عرقلة طموحات تركيا.

يكون  قد  واملصالح،  للتحالفات  الحايل  السياق  ويف ضوء 

لقطر دور خاص تلعبه يف حل نزاع ناغورين قره باغ.

هل تستطيع قطر لعب دور الوسيط؟

مجلس  خارج  الدبلوماسية  صورتها  بإبراز  قطر  تهتم 

لرتكيا  حليف  أقرب  الدوحة  تكون  وقد  الخليجي.  التعاون 

اآلن، حيث أدت األزمة الخليجية إىل تقارب كبري بني الدوحة 

وأنقرة.

وعالوة عىل ذلك، ففي ضوء توقف عضويتها يف »أوبك«، 

أقامت قطر أيضا عالقات أوثق مع روسيا يف األعوام القليلة 

املاضية.

ويف عام 2016، استحوذت رشكة »جلينكور« لتجارة السلع 

القطرية عىل ما يقرب من 20%  األساسية وهيئة االستثامر 

من رشكة »روسنفت« الروسية إلنتاج النفط والغاز واململوكة 

للدولة. ومّكن هذا االستحواذ الدوحة من إمداد سوق الغاز 

الطبيعي األورويب دون الحاجة إىل االعتامد عىل خط أنابيب 

يصل إىل البحر األبيض املتوسط مير عرب سوريا.

النفط  بعيدا عن  املسار  التي لطاملا قادت  وتتمتع قطر، 

باتجاه الغاز الطبيعي، مبوقع أكرث أمانا من جريانها الخليجيني.

اختارت  املنطقة،  يف  املتنامي  الرتيك  الدور  مواجهة  ويف 

البحر  جبهة  تتحد يف  أن  و)إرسائيل(  وقربص ومرص  اليونان 

مواجهة  والبحرين  اإلمارات  اختارت  بينام  املتوسط،  األبيض 

اتفاقيات  خالل  من  الغرب  من  التقرب  خالل  من  أنقرة 

التطبيع مع )إرسائيل(.

إىل  لالنضامم  علنية  نية  لديها  ليس  قطر  أن  حني  ويف 

اتفاقات التطبيع، فقد لعبت دورا يف التوسط بني )إرسائيل( 

و«حامس«.

وقد ساعد ذلك الدوحة عىل استعادة رأس مال دبلومايس 

كبري، والتحرر من العزلة التي فرضها عليها رشكاؤها يف مجلس 

التعاون الخليجي بعد أزمة الخليج عام 2017.

الرتيك،  النفوذ  استعادة  هو  »أردوغان«  هدف  كان  وإذا 

دون  االسرتاتيجية  هذه  مثل  متابعة  عىل  قادرا  يكون  فلن 

الدعم الدبلومايس واملايل من قطر. لذلك، فإن قطر وحدها 

هي التي ميكنها مامرسة نفوذها عىل تركيا لتشجيع باكو عىل 

موسكو  فرضته  ضغط  وهو  املفاوضات،  طاولة  إىل  العودة 

بالفعل عىل يريفان.

ونظرا لعالقات قطر الجيدة مع روسيا وحتى إيران، ميكن 

أو  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  صياغة  يف  الدوحة  تساعد  أن 

حتى سالم طويل األمد، ما يضمن توقف روسيا وإيران عن 

دعم أرمينيا.

وتجاهلت الواليات املتحدة يف الغالب هذا الرصاع، الذي 

الدبلوماسية  املبادرات  من  ملزيد  الحاجة  عىل  فقط  يؤكد 

املحلية أو اإلقليمية.
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املتحدة  الواليات  املايض، حاولت  القرن  منذ خمسينيات 

تغيري الحكومات يف دول الرشق األوسط الكبري، وقد فعلت 

وسوريا،  وليبيا  ومرص  والعراق  وأفغانستان  إيران  يف  ذلك 

تنحية  فيها  كان  التي  الحاالت  سوى  تتضمن  ال  قامئة  وهي 

قادة دولة ما وتحويل نظامها السيايس بشكل كامل.

وتباينت الدوافع الكامنة وراء هذه التدخالت عىل نطاق 

بعض  يف  شملت  حيث  واشنطن،  أساليب  وكذلك  واســع، 

الحاالت رعاية انقالب، ويف حاالت أخرى غزو واحتالل دولة، 

والخطابات  الدبلوماسية  عىل  االعتامد  أخرى  حاالت  ويف 

والعقوبات.

ومع ذلك، تشرتك كل هذه املحاوالت يف يشء واحد، فقد 

فشلت جميعها. ويف كل حالة، بالغ صانعو السياسة األمريكية 

يف تقدير التهديد الذي تواجهه الواليات املتحدة، وقللوا من 

من  املتفائلة  للخطابات  وروجوا  بالنظام،  اإلطاحة  خطورة 

املنفيني أو الجهات الفاعلة املحلية محدودة النفوذ والقوة.

النظام  احتفظ  )حيث  سوريا  باستثناء  حالة،  كل  ويف 

األوان،  قبل  النرص  املتحدة  الواليات  أعلنت  بالسلطة(، 

انهيار  بعد  حتام  ستنجم  التي  الفوىض  توقع  يف  وفشلت 

تكاليف  تتحمل  املطاف  نهاية  يف  نفسها  ووجدت  النظام، 

برشية ومالية ضخمة لعقود من أجل ال يشء.

بهذه  ــط  األوس الــرشق  يف  النظام  تغيري  يعترب  فلامذا 

يف  املتحدة  الواليات  ونقاد  قادة  يستمر  وملاذا  الصعوبة؟ 

توجد  وال  بشكل صحيح؟  األمر  فهم  أنه ميكنهم  يف  التفكري 

إجابات سهلة عىل هذه األسئلة، ومن املهم االعرتاف أنه يف 

https://fam.ag/3nJzqet

المصدر

الرابط

لماذا فشلت أمريكا 
في تغيير األنظمة 

بالشرق األوسط؟
منذ خمسينيات القرن املايض، حاولت الواليات املتحدة تغيري الحكومات يف دول الرشق األوسط الكبري، 

وقد فعلت ذلك يف إيران وأفغانستان والعراق ومرص وليبيا وسوريا، وهي قامئة ال تتضمن سوى الحاالت 

التي كان فيها تنحية قادة دولة ما وتحويل نظامها السيايس بشكل كامل.

وتباينت الدوافع الكامنة وراء هذه التدخالت عىل نطاق واسع، وكذلك أساليب واشنطن، حيث شملت 

عىل  االعتامد  أخرى  حاالت  ويف  دولة،  واحتالل  غزو  أخرى  حاالت  ويف  انقالب،  رعاية  الحاالت  بعض  يف 

الدبلوماسية والخطابات والعقوبات.
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كل حالة، كانت بدائل تغيري النظام غري جذابة.

الواليات املتحدة يف  السياسة يف  بينام يفكر صانعو  لكن 

يروا  أن  يجب  املزعجة،  املنطقة  مع هذه  التعامل  تحديات 

أمناط خداع الذات وسوء التقدير التي جعلت تغيري النظام 

أمرا مغريا للغاية مرارا وتكرارا، قبل أن يظهر يف النهاية أنه 

كاريث للغاية.

التأثري املعاكس للتدخل

ويف عام 2011، بينام كان كبار املسؤولني يناقشون ما إذا 

كان ينبغي عىل الواليات املتحدة استخدام القوة العسكرية 

ضد الزعيم الليبي »معمر القذايف«، ذكّر وزير الدفاع األمرييك 

»روبرت جيتس«، العضو األكرث خربة يف فريق األمن القومي 

ال  حربا  تبدأ  »عندما  بأنه  زمالءه  أوباما«،  »باراك  للرئيس 

تعرف أبدا كيف ستسري األمور«.

وكان تحذير »جيتس« بسيطا، ففي كل حالة فردية، مهام 

األوسط  الرشق  يف  النظام  لتغيري  كان  بعناية،  اإلعداد  كان 

عواقب غري متوقعة وغري مرحب بها.

الغزو  هو  الظاهرة  هذه  عىل  مثال  أقــوى  كان  ورمبــا 

حكم  واشنطن  أنهت  عندما   ،2003 عام  للعراق  األمرييك 

»صدام حسني«، لكنها عززت نفوذ إيران يف نفس الوقت عن 

الجهاد، وأظهرت للديكتاتوريني يف جميع  غري قصد، وغذت 

أنحاء العامل القيمة املحتملة المتالك أسلحة نووية لردع مثل 

هذه الغزوات.

القوة  حول  العامل  أنحاء  جميع  يف  الشكوك  الغزو  وزاد 

األمريكية العدوانية، وأثار استياء الرأي العام األمرييك بشأن 

التدخل العسكري لعقود قادمة.

أخرى،  حالة  كل  ففي  هذا،  يف  وحده  العراق  يكن  ومل 

إيران  أهمية. ويف  األكرث  املقصودة هي  العواقب غري  كانت 

عام 1953، ساعدت وكالة االستخبارات املركزية يف اإلطاحة 

للجدل »محمد مصدق«، عىل  املثري  القومي  الوزراء  برئيس 

الشاه  سيكون  الصورة،  من  »مصدق«  خروج  مع  أنه  أمل 

موثوقية  أكرث  إقليميا  حليفا  بهلوي«،  رضا  »محمد  اإليراين، 

يبعد إيران عن املعسكر السوفيتي.

القايس، بتحريض من رعاته يف  الشاه وقمعه  لكن فساد 

الواليات املتحدة، أدى يف النهاية إىل ثورة 1979، التي جلبت 

اإلرهاب  ورعى  ألمريكا  بشدة  معاديا  نظاما  السلطة  إىل 

وزعزع استقرار املنطقة منذ ذلك الحني.

ويف أفغانستان يف الثامنينيات، ساعد دعم الواليات املتحدة 

لكنه  السوفيتي،  االتحاد  تقويض  يف  اإلسالميني  للمجاهدين 

األهلية، وصعود  والحرب  الفوىض،  من  أيضا يف عقد  ساهم 

النهاية،  ويف  عاملية،  جهادية  حركة  ومتكني  طالبان،  حكومة 

التدخل العسكري األمرييك، بعد هجامت 11 سبتمرب/أيلول 

يف  املتمركزون  »القاعدة«  قادة  لها  التي خطط   ،2001 عام 

أفغانستان.

وبعد االنتفاضة الشعبية يف مرص عام 2011، استخدمت 

إنهاء  يف  للمساعدة  الدبلومايس  نفوذها  املتحدة  الواليات 

»حسني  لـ  الزمن  من  لعقود  استمر  الذي  القمعي  الحكم 

مبارك«.

 ،2012 عام  ويف  التالية.  األعوام  يف  تدهور  الوضع  لكن 

العام  ويف  إسالمية.  حكومة  السلطة  إىل  االنتخابات  جلبت 

التايل، متت اإلطاحة بتلك الحكومة بعنف واستبدالها بنظام 

عسكري جديد بقيادة الجرنال »عبد الفتاح السييس«، الذي 

أثبت أنه أكرث قمعا من نظام »مبارك«.

من  بدعم  »القذايف«،  بـ  اإلطاحة  أدت   ،2011 عام  ويف 

الواليات املتحدة، واالنهيار الالحق للدولة الليبية، إىل عنف 

أنحاء  جميع  يف  األسلحة  بانتشار  وسمح  النطاق،  واسع 

املجاورتني،  ومايل  تشاد  يف  االستقرار  عدم  وفاقم  املنطقة، 

وعزز عزم روسيا عىل عدم السامح مرة أخرى ملجلس األمن 

بإصدار قرار من شأنه تسهيل تغيري النظام كام فعل يف حالة 

ليبيا.

أن  يأملون يف  ليبيا  النظام يف  تغيري  املدافعون عن  وكان 

إىل  إىل دفع دكتاتوريني آخرين  »القذايف«  بـ  اإلطاحة  تؤدي 

املوافقة عىل ترك السلطة بدال من أن يتعرضوا لنفس مصري 

»القذايف«.

تأثري معاكس. ويف سوريا، عىل  للتدخل  كان  الواقع،  ويف 
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وهو  »القذايف«  نظريه  األسد«  »بشار  شاهد  املثال،  سبيل 

قمع  وقرر  الليبيني،  الثوار  يد  عىل  ويُقتل  بوحشية  يُعذب 

خصومه بقسوة ما خلق فرصة للجهاديني الذين امتدوا بعد 

ذلك إىل العراق املجاور وقوضوا الحكومة هناك.

لإلطاحة  وغريها  املتحدة  الواليات  محاولة  وأثبتت 

بـ«األسد«، من خالل دعم متمردي املعارضة، أنها أكرث كارثية. 

ومع إرصار روسيا وإيران عىل إبقاء »األسد« يف السلطة، مل 

للمعارضة  الخارجية  العسكرية  املساعدة  من  أعوام  تؤد 

السورية إىل اإلطاحة بـ«األسد« عىل النحو املنشود، بل أدت 

بدال من ذلك إىل تعزيز نظامه ورعاته األجانب، ما أدى إىل 

لجوء  وتدفقات  إنسانية  ومأساة  أهلية رشسة  حرب  تأجيج 

عاملية عىل نطاق مل نشهده منذ الحرب العاملية الثانية، والتي 

أوروبا، فضال  تسببت بدورها يف رد فعل شعبوي عنيف يف 

عن انفجار »التطرف الجهادي«.

لكن  مفهومة.  القاتل  »األسد«  إسقاط  يف  الرغبة  وكانت 

عواقب املحاولة والفشل يف القيام بذلك أثبتت أنها أسوأ من 

عدم املحاولة عىل اإلطالق.

الطبيعة تكره الفراغ

أو  قائم،  نظام  تدمري  تم  كلام  أنه  هو  املشكلة  وجوهر 

هو  كام  خارجية،  قوى  قبل  من  كبري  بشكل  إضعافه  حتى 

فراغ سيايس وأمني ويبدأ رصاع عىل  ينشأ  الحال يف سوريا، 

السلطة.

سوى  بديل  بأي  الناس  يشعر  ال  األمن،  غياب  ظل  ويف 

تنظيم أنفسهم وتسليح أنفسهم والتوجه إىل شبكات القرابة 

الطائفية  يفاقم  ما  األمــان،  عن  بحثا  والطوائف  والقبائل 

والخصومات الداخلية ويؤدي أحيانا إىل املطالبة باالنفصال.

التي  املجموعات  تشكل  التدخل،  تسبق  التي  الفرتة  ويف 

لديها القليل من القواسم املشرتكة ائتالفات مالمئة.

لكن مبجرد سقوط النظام، رسعان ما ينقلبون عىل بعضهم 

البعض. ويف كثري من األحيان، تسود الجامعات األكرث تطرفا أو 

عنفا ويتم تهميش القوى األكرث اعتداال أو براجامتية.

وحتام، يعمل املستبعدون عن السلطة عىل تقويض من 

استولوا عليها. وعندما حاولت الواليات املتحدة ملء الفراغ 

بنفسها، كام فعلت يف العراق وأحيانا يف أفغانستان، وجدت 

تقاوم  التي  املجاورة  والدول  املحليني  للسكان  هدفا  نفسها 

األرواح  بآالف  بالتضحية  بها  األمر  وانتهى  األجنبي،  التدخل 

زالت تفشل يف  ما  لكنها  الدوالرات،  تريليونات من  وإنفاق 

خلق االستقرار.

وال يؤدي الفراغ األمني الناجم عن تغيري النظام إىل نشوء 

دامئا  يولد  بل  فحسب،  الــدول  داخل  السلطة  عىل  رصاع 

منافسة ال هوادة فيها بني الخصوم اإلقليميني أيضا.

وعندما تسقط الحكومات، أو تقرتب من السقوط، تندفع 

بعض  ويف  والسالح،  باملال  العاملية  وحتى  اإلقليمية  القوى 

األحيان بالقوة العسكرية املبارشة، لوضع وكالئها يف السلطة 

وجذب البالد إىل فلكها.

األمريكية  الخارجية  وزيرة  رايس«،  »كوندوليزا  وأكدت 

يف وقت قريب من حرب العراق، بشكل متكرر أن السعي 

الرشق  يف  الدميقراطية«  حساب  عىل  »االستقرار  لتحقيق 

األوسط مل يكن صحيحا عىل نطاق واسع.

عىل  الدميقراطية  لتحقيق  أيضا  السعي  أن  اتضح  ولكن 

بتكلفة  ولكن  منهام،  أي  عنه  ينتج  ال  قد  االستقرار  حساب 

أعىل.

الخارجية  تدخالتهم  بأن  االعتقاد  األمريكيون  ويحب 

أنه  اتضح  لكن  واسع،  نطاق  عىل  رة  وُمَقدَّ وحميدة  سخية 

حتى عندما يساعدون يف اإلطاحة باألنظمة غري الشعبية، ال 

يتم الرتحيب بهم بالرضورة كمحررين.

الرشق  يف  النية  حسنة  التدخالت  يف  حتى  الواقع،  ويف 

انقالب  وبعد  عنيفة.  مقاومة  إىل  غالبا  أدت  فقد  األوسط، 

1953 يف إيران، أدت الكراهية تجاه الواليات املتحدة بسبب 

متكني الشاه الديكتاتوري إىل معاداة شديدة ألمريكا استمرت 

حتى يومنا هذا.

مل  الغرباء،  الشكوك حول  تتعمق  أفغانستان، حيث  ويف 

الذي فضلته واشنطن بعد  الزعيم  يستطع »حميد كرزاي«، 

غزوها عام 2001، أن يفلت من االنطباع السائد بني األفغان 
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بأنه تم وضعه يف السلطة وبدعم من األجانب.

واليوم، ال يزال تخليص البالد من القوات األمريكية املحتلة 

هو الرصخة املركزية لحركة طالبان. ومن املثري أن تنبؤ نائب 

الرئيس األمرييك »ديك تشيني« بأن القوات األمريكية »سيتم 

الشديد،  خطأه  أثبت  العراق  يف  كمحررين«  بها  الرتحيب 

وأعقب الغزو أعواما من التمرد الدموي ضد أمريكا.

وحتى الزعامء الذين عينتهم الواليات املتحدة مل يترصفوا 

لديهم  كان  يشء،  كل  وبعد  واشنطن.  لرغبات  وفقا  دامئا 

عليهم  يتعني  ما  وغالبا  بهم،  الخاصة  املحلية  مصالحهم 

الوقوف يف وجه القوى الخارجية لتعزيز رشعيتهم.

من  مجموعة  يف  واشنطن  تحدوا  األحيان،  من  كثري  ويف 

القضايا املحلية والدولية، مع علمهم بأن رعاتهم األمريكيني 

ليس لديهم خيار سوى االستمرار يف دعمهم.

جهود  إحباط  يف  باكستان  ساعدت  عقود،  مدى  وعىل 

أفغانستان. وقوضت  املتحدة لتحقيق االستقرار يف  الواليات 

إيران الجهود األمريكية يف العراق من خالل دعم امليليشيات 

الشيعية العنيفة. ومتزقت ليبيا بسبب تنافس قوى خارجية 

وإيران  روسيا  تدخلت  سوريا،  ويف  متنافسني.  وكالء  تدعم 

خشية أن يحصل األمريكيون عىل نتيجة قد تغريهم يوما ما 

لتكرارها يف موسكو أو طهران.

لديهم  ألن  اإلقليميون  املفسدون  هؤالء  نجح  ما  وغالبا 

األسهل  من  وكان  املتحدة،  الواليات  من  أكرب  محليا  نفوذا 

بكثري إحداث الفوىض بدال من منعها.

وسعت التدخالت األمريكية األخرية يف الرشق األوسط إىل 

ولكن  دميقراطية.  بحكومات  االستبدادية  األنظمة  استبدال 

حتى لو كانت هذه اإلجراءات قد تجنبت بطريقة ما املزالق 

والوكالء  الشعبية،  واملقاومة  األمنية،  الفراغات  التي تشكلها 

خلق  يف  النجاح  املرجح  من  يكن  فلم  بهم،  املوثوق  غري 

دميقراطيات جديدة.

لالنتقال  واضحة  وصفات  وجــود  عــدم  من  وبالرغم 

الدميقراطي، تشري األبحاث العلمية املكثفة إىل أن املكونات 

التنمية  من  عالية  درجــة  تشمل  للدميقراطية  الرئيسية 

عىل  أو  كبري،  وثقايف  وسيايس  عرقي  وتجانس  االقتصادية، 

األقل رسد وطني مشرتك، ووجود سابق للمعايري واملامرسات 

واملؤسسات الدميقراطية.

ولألسف، تفتقر دول الرشق األوسط املعارص إىل كل هذه 

مستحيلة  الدميقراطية  أن  هذا  من  أي  يعني  وال  السامت. 

هناك، أو أن الرتويج للدميقراطية ال ينبغي أن يكون طموحا 

الرشق  يف  النظام  لتغيري  السعي  أن  إىل  يشري  لكنه  أمريكيا. 

هو  دميقراطي  تطور  إىل  ذلك  يؤدي  أن  أمل  عىل  األوسط 

تفكري قائم عىل الرغبات واألماين.

حسابات خاطئة هائلة

العميقة يف حل املشاكل يف  الرغبة األمريكية  وقد تكون 

الرشق األوسط رغبة رشيفة من نواح كثرية، لكنها قد تكون 

خطرية أيضا.

والحقيقة الصعبة، التي أظهرتها عقود من التجارب املؤملة 

يف املنطقة، هي أن هناك بعض املشاكل التي ال ميكن حلها 

األمور  تجعل  األحيان  بعض  يف  حلها  محاولة  وأن  بالكامل، 

أسوأ.

يف  السياسة  صانعي  أن  يف  املشكلة  من  جزء  ويكمن 

للبلدان  عميق  فهم  إىل  يفتقرون  ما  غالبا  املتحدة  الواليات 

املعنية، ما يجعلها عرضة للتالعب من قبل األطراف التي لها 

مصالحها الخاصة.

وأشهر مثال عىل ذلك هو املنفي العراقي »أحمد الجلبي«، 

الذي ساعد يف إقناع كبار املسؤولني يف إدارة »جورج دبليو 

القوات  وأن  شامل،  دمار  أسلحة  ميتلك  العراق  بأن  بوش« 

األمريكية سيتم الرتحيب بها كمحررة يف العراق.

القبض  العراقية  السلطات  ألقت  الغزو،  أعوام من  وبعد 

عىل »الجلبي« بتهمة التزوير والعمل لصالح إيران.

وأماكن  وسوريا  ليبيا  يف  مامثلة  سيناريوهات  وظهرت 

الحسنة  النوايا  ذوو  املنفيون  حتى  أخرب  حيث  أخــرى، 

األمريكيني وغريهم مبا يريدون سامعه من أجل كسب دعم 

أقوى دولة العامل.

ويف كل حالة، أدى ذلك إىل حسابات خاطئة هائلة حول 
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ما سيحدث يف أعقاب التدخل األمرييك.

ويواصل األمريكيون أيضا االعتامد عىل األمل عىل حساب 

امليل  بسبب  األوسط  الرشق  بسياسة  يتعلق  فيام  التجربة 

املستمر إىل تقليل حجم املوارد وااللتزام الالزم للتخلص من 

نظام معاد وتحقيق االستقرار بعد اإلطاحة به.

األنظمة  أن  تظهر  الخربة  من  عديدة  عقودا  لكن 

االستبدادية ال تتخىل عن السلطة أبدا يف مواجهة العقوبات 

االقتصادية وحدها، التي ترض الجمهور أكرث من القيادة، أو 

حتى يف مواجهة موارد متواضعة من القوة العسكرية.

استعداد  عىل  األوسط  الرشق  حكام  من  العديد  وكان 

للمخاطرة بحياتهم بدال من التخيل عن السلطة طواعية.

التخلص  املتحدة  الواليات  تريد  أنه عندما  والنتيجة هي 

من  أبعد  هو  ما  إىل  تذهب  أن  يجب  القادة،  هؤالء  من 

العالجات منخفضة التكلفة التي يقرتحها غالبا مؤيدو تغيري 

الرضبات  وشن  الطريان،  حظر  مناطق  تطبيق  مثل  النظام، 

الجوية، وتوفري األسلحة إىل املعارضة.

عسكرية  نرش  لعمليات  حاجة  هناك  ذلك،  من  وبدال 

أمريكية كبرية إلزاحة مثل هؤالء القادة، وحتى بعد رحيلهم، 

فإن التعامل مع العواقب يكون دامئا أكرث تكلفة بكثري مام 

يقرتحه أنصار تغيري النظام.

أن  غالبا  يفرتضون  واشنطن  يف  املسؤولني  أن  وبالرغم 

األعباء  الدوليني سيساعدون يف تحمل  أو  اإلقليميني  الرشكاء 

وتحمل تكاليف تغيري النظام، إال أن هذا نادرا ما يحدث يف 

الواقع.

املشكالت  بعض هذه  مع  التعامل  املمكن  من  وسيكون 

إذا كان هناك التزام وصرب من الجمهور األمرييك عىل البقاء 

كذلك،  ليس  األمر  لكن  سقف،  بال  الدول  تلك  يف  األمرييك 

خاصة ألن قادة الواليات املتحدة وأنصار تغيري النظام نادرا 

ما يعرتفون بالتكاليف الباهظة املحتملة أثناء قيامهم بإثارة 

املبارشة،  األزمة  انتهاء  فبمجرد  لذا،  إجــراء.  التخاذ  املربر 

وتقلص التصورات العامة عن التهديدات املطروحة، يتضاءل 

الدعم الشعبي.

وأيد معظم األمريكيني يف البداية غزو كل من أفغانستان 

كال  أن  األغلبية  استنتجت  الوقت،  مرور  ومع  والعراق. 

التدخلني كانا خطأ.

عمليات حفظ  أو  للتدخل  عام  دعم  هناك  كان  وبالكاد 

املشاكل  تصاعد  مع  حالة،  كل  ويف  وسوريا.  ليبيا  يف  السالم 

وارتفاع التكاليف، اختفى الدعم الشعبي الرضوري للنجاح.

الحذر من العواقب املحتملة 

أو  الجامعي،  اإلرهاب  حاالت  تكون  قد  املستقبل،  ويف 

اإلبادة الجامعية، أو الهجوم املبارش عىل الواليات املتحدة، أو 

دولة تستخدم أو تنترش أسلحة نووية، أسبابا مغرية تجعل 

فوائد إزالة نظام تتجاوز التكاليف.

وإذا كان التاريخ هو الدليل، فإن مثل هذه الحاالت ستكون 

ما بني نادرة إىل غري موجودة. وحتى يف حالة وجودها، فإنها 

تتطلب الحذر والصدق بشأن التكاليف والعواقب املحتملة.

الدوام.  عىل  واشنطن  األنظمة  تغيري  يغري  سوف  ولكن 

وطاملا أن هناك دوال تهدد املصالح األمريكية وتيسء معاملة 

ينجذبون  سوف  األمريكيني  واملحللني  القادة  فإن  شعوبها، 

استخدام  ميكنهم  األمريكيني  أن  فكرة  نحو  دوري  بشكل 

قوتهم العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية التي ال مثيل لها 

للتخلص من األنظمة السيئة واستبدالها بنظام أفضل.

ومع ذلك، فإن التاريخ الطويل واملتنوع واملأساوي لتغيري 

األنظمة يف الرشق األوسط بدعم من الواليات املتحدة يشري 

الرسيعة  الحلول  معظم  )مثل  اإلغراءات  هذه  مثل  أن  إىل 

التي تحدث يف الحياة والسياسة( يجب أن تُقاوم، ويجب أن 

نقول لها: »ال«.

ويف املرة القادمة التي يقرتح فيها قادة الواليات املتحدة 

التدخل يف املنطقة لإلطاحة بنظام معاد، ميكن توقع أن مثل 

هذا املرشوع سيكون أقل نجاحا وأكرث تكلفة ومليئا بالعواقب 

غري املقصودة أكرث مام يدركه املؤيدون أو يعرتفون به. وحتى 

اآلن، عىل األقل، مل يظهر عكس ذلك.
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دوالر  مليار   2.5 املطاف  نهاية  يف  السعودية  واستثمرت 

يف االقتصاد الرويس، ومع ذلك، كان هذا الرقم أقل بكثري من 

الـ10 مليارات دوالر املوعودة. 

السعودية  الصفقات  أن  الكرملني؛  استياء  أثــار  ومام 

كانت  روسيا  أن  ومبا  الطاقة.  الغالب مرشوعات  يف  تجنبت 

العقوبات  التمويل طويلة األجل بسبب  محرومة من فرص 

كانت  فقد  القرم،  جزيرة  لشبه  موسكو  ضم  عىل  الغربية 

النفط  مشاريع  يف  السعودية  االستثامرات  جذب  يف  تأمل 

والغاز الكبرية، حتى إن الرئيس الرويس »فالدميري بوتني« توىل 

زمام األمور بنفسه عندما اقرتح عىل وزير الطاقة السعودي 

آنذاك »خالد الفالح« استثامًرا يف مرشوع رشكة »نوفوتيك«؛ 

 .»Arctic LNG 2«

ومع ذلك، ابتعد السعوديون عن مشاريع الطاقة الروسية، 

مام تسبب يف خيبة أمل كبرية لدى موسكو.

التي تسببت يف أكرب تدمري  ثم جاءت جائحة »كورونا«، 

انخفاض  وأدى  النفط،  صناعة  تاريخ  يف  للطلب  مفاجئ 

متدنية  مستويات  إىل  النفط  أسعار  انخفاض  إىل  الطلب 

بشكل تاريخي، كام أدى إىل اختبار الرشاكة الناشئة بني أكرب 

هل تشتعل حرب 
أسعار النفط بين 

السعودية وروسيا 
من جديد؟

https://bit.ly/2GCCmsZ

المصدر

الكاتب: رؤوف محمدوف

الرابط

أثار خطاب  فقد  السعودية،  الروسية  العالقات  املاضية صعبة عىل  الستة  األشهر  كانت 

الرياض املتسم باملواجهة خالل حرب أسعار النفط بني روسيا والسعودية يف مارس/آذار، وما 

تاله من انسحاب لصندوق االستثارات العامة السعودي من أكر استثار يف صناعة الطاقة 

يف روسيا، تساؤالت يف موسكو بشأن طبيعة عالقات الكرملني مع السعودية.

وجاء هذا التوتر السعودي الرويس بعد تقارب ملحوظ حيث جرى االتفاق عىل خفض 

إنتاج النفط بني »أوبك« بقيادة الرياض والدول غري األعضاء يف »أوبك« بقيادة موسكو يف 

نوفمر/ترشين الثاين 2017، وبعد ذلك بعام كانت أول زيارة عىل اإلطالق مللك سعودي إىل 

روسيا تضمنت خطط استثار مشرتكة ضخمة، خاصة يف قطاع الطاقة.
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مصدرين للنفط يف العامل. 

فقد أدى الخالف حول كيفية االستجابة لألزمة يف أوائل 

مارس/آذار إىل انفصال مؤقت بني الرياض وموسكو، ال ميكن 

إصالحه إال بوساطة واشنطن.

هل ميكن إنقاذ العالقة؟

لكن  »أوبك+«،  اتفاق  تنشيط  النهاية  يف  الطرفان  أعاد 

العالقة كانت قد عانت بالفعل من أرضار كبرية، فقد أعلن 

العامة يف السعودية عن انسحابه من  صندوق االستثامرات 

عبارة  كان  والذي  روسيا،  يف  الطاقة  مجال  يف  استثامر  أكرب 

عن استحواذ عىل %30 من رشكة »نوفوميت«، كربى رشكات 

تصنيع معدات النفط والغاز يف روسيا.

إنهاء  قــراره  السعودي  السيادي  الــرثوة  صندوق  وبرر 

مفاوضات العقد باإلشارة إىل حالة عدم اليقني يف األسواق.  

السعودية  الروسية  التوترات  عىل  آخر  مؤرش  هناك  كان 

عندما أغضبت الرياض موسكو من خالل حرصها عىل توريد 

النفط إىل بيالروسيا، التي كانت يف ذلك الوقت منخرطة يف 

مفاوضات توريد النفط مع موردها التقليدي، روسيا. 

إىل  نوعها  من  األوىل  النفط  شحنة  السعودية  سلمت 

بيالروسيا يف أبريل/نيسان، لتنضم إىل اإلمدادات غري الروسية 

إىل بيالروسيا والتي تعزز موقف مينسك التفاويض وتقوض 

ذلك الخاص مبوسكو. 

ويشكل حجر  فعااًل  »أوبك+«  اتفاق  يزال  ال  ذلك،  ومع 

الزاوية يف العالقة بني موسكو والرياض.

اتفاق مهدد

خاصة؛  صفات  ذات  ــك+«  »أوب ضمن  الرشاكة  وتعترب 

فأوالً، ظلت اتفاقيات خفض اإلنتاج يف إطار اتفاق »أوبك+« 

إلضفاء  الرياض  جهود  فشلت  حيث  األجل  قصرية  ترتيبات 

الطابع املؤسيس عىل الصفقة. 

معارضة  ــزداد  ت أن  املتوقع  فمن  ــك؛  ذل عىل  ــالوة  وع

إنتاجها  زيادة  الروسية إىل  الرشكات  »أوبك+« حيث تحتاج 

يف ضوء النظام الرضيبي املشدد يف البالد، فقد صادق الربملان 

الرويس هذا الشهر عىل تغيريات قانون الرضائب، والتي تُلزم 

انخفض سعر  لو  املعادن حتى  بدفع رضائب  اآلن  الرشكات 

النفط عن 15 دوالًرا للربميل. 

إنتاجها لتقليل  كام أنه من املرجح أن تزيد اململكة من 

عجز املوازنة، والذي من املتوقع أن يعادل %12 من الناتج 

املحيل اإلجاميل.

حصة  عىل  التنافس  والسعودية  روسيا  عىل  يتعني  ثانيًا؛ 

تسببت  وقد  وأوروبا،  الصني  مثل  مهمة  أسواق  يف  السوق 

تقويض  بهدف  السعودية  تنتهجها  التي  األسعار،  سياسات 

اإلمدادات الروسية إىل أوروبا، يف انزعاج موسكو. 

العدائية  السوق  حصص  سياسة  تسببت  املقابل،  ويف 

لروسيا يف الصني يف نفس التأثري لدى الرياض.

وكان هناك حذر أمرييك من تحسن العالقات ببطء بني 

الكرملني واململكة، ومبا أن الرياض اعتربت دعم إدارة »أوباما« 

لخطة العمل الشاملة املشرتكة - املعروفة أيًضا باسم االتفاق 

النووي اإليراين - مبثابة تنازل لطهران وخيانة ملصالحها، فقد 

كان هذا أحد العوامل التي دفعت اململكة نحو عالقة أوثق 

مع روسيا. 

خطة  من  »ترامب«  إلدارة  الالحق  االنسحاب  لعب  كام 

العمل الشاملة املشرتكة، ودعمها املستمر للقيادة السعودية 

يف  مهاًم  دوًرا  للمملكة،  األخرية  الدبلوماسية  األزمات  طوال 

تخفيف مخاوف األخرية من طبيعة االنسحاب األمرييك من 

الرشق األوسط، وبالتايل خفف ذلك من دوافعها للتوجه نحو 

موسكو. 

الرشاكة  أن  »ترامب«  إدارة  تعترب  نفسه،  الوقت  ويف 

يف  التوازن  لتحقيق  رضورية  والرياض  واشنطن  بني  الوثيقة 

سوق النفط.

وأدت الرغبة يف الحصول عىل نفوذ للسيطرة عىل سوق 

تتخذان مواقف مشرتكة.  والرياض  إىل جعل موسكو  النفط 

وحتى مارس/آذار، متكن البلدان من فصل خالفاتهام والرتكيز 

عىل الرشاكة، عىل أمل تعزيزها مبا يتجاوز صيغة »أوبك+.«
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المصدر

كتب: إدواردو كامبانيال 

الرابط

https://bit.ly/2GcXqWu

 ،2016 مايــو  إىل  بالعــودة 

عندمــا كان ال يــزال منافًســا غــري 

محتمــل يف الســباق الرئــايس لذلــك 

العــام، أعلــن دونالــد ترامــب أن مــا يســمى 

هــدف  الطاقــة  عــىل  بالهيمنــة 

ــات  ــرتاتيجي للوالي ــيايس اس س

املتحــدة. 

ــب  ــار مســؤويل ترام ــن كب ــة م ــرّف ثالث ــهر ، ع ــة أش ــد بضع بع

ــه  ــوم بأن ــريي ، املفه ــك ب ــابق ري ــة الس ــر الطاق ــم وزي ــن فيه ، مب

ــات  ــن االضطراب ــة م ــة ، وخالي ــها وآمن ــىل نفس ــد ع ــة تعتم »دول

الجيوسياســية للــدول األخــرى التــي تســعى إىل اســتخدام الطاقــة 

ــادي«. ــالح اقتص كس

ومبجــرد وصولــه إىل البيــت األبيــض ، بــدأ ترامــب حملــة رشســة 

إللغــاء القواعــد التنظيميــة التــي أعاقــت اإلنتــاج املحــيل ، وفتــح 

ــع  ــر ، م ــة للحف ــق البحري ــة واملناط ــن األرايض الفيدرالي ــد م املزي

إزالــة اللوائــح البيئيــة. يف ديســمر 2017 ، بعــد بضعــة أشــهر مــن 

إعالنــه انســحاب الواليــات املتحــدة مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 

، أوضــح الرئيــس مــن خــالل وثيقــة اســرتاتيجية األمــن القومــي أن 

هيمنــة الطاقــة لــن تكــون قابلــة للتوفيــق مــع مكافحــة االحتبــاس 

ــىل  ــك ، ع ــن ذل ــدالً م ــات املتحــدة ســرتكز ب ــراري ، وأن الوالي الح

مواجهــة »أجنــدة الطاقــة املضــادة للنمــو والتــي تــر باالقتصــاد 

األمريــيك ومصالــح أمــن الطاقــة«.

نهاية سيادة النفط
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لصناعة  نعمة  ترامب  فسيظل   ، انتخابه  أعيد  إذا   ، اآلن 

اتسمت  التي  القيود  إزالة  جهود  وسيواصل  املحلية.  النفط 

 + التأثري عىل أوبك  ، مع االحتفاظ ببعض  بها واليته األوىل 

من خالل صالته القوية بالقيادة السعودية ملنع األسعار من 

االنخفاض إىل ما دون نقطة معينة.

عىل النقيض من ذلك ، فإن الحكومة التي يرأسها نائب 

 ، لرتامب  الدميقراطي  املنافس   ، بايدن  جو  السابق  الرئيس 

من  السيايس  أعاملها  جدول  مركز  يف  والبيئة  املناخ  ستضع 

صناعة  تنظيم  وإعادة   ، الخرضاء  االستثامرات  تعزيز  خالل 

النفط الصخري ، واالنضامم إىل اتفاق باريس. من املحتمل 

أن ينظر املستثمرون إىل حملة إدارته من أجل صفقة خرضاء 

جديدة عىل أنها إيذانا بنهاية عرص الطاقة الذي يهيمن عليه 

النفط ، مام أدى إىل اتجاه هبوطي ألسعار النفط من شأنه 

أن يغري عامل الطاقة.

املناخ  تغري  تجاه  للمرشحني  املتباينة  املقاربات  تعكس 

املواقف املختلفة جذريًا للناخبني الجمهوريني والدميقراطيني 

بيو  مركز  أجراه  الستطالع حديث  وفًقا  القضية.  هذه  تجاه 

Pew ، فإن نسبة األمريكيني الذين يعتقدون أن تغري املناخ 

العاملي ميثل تهديًدا كبريًا لرفاهية الواليات املتحدة قد منت 

من 44 باملائة يف عام 2009 إىل 60 باملائة يف عام 2019. تأيت 

القضية  الرأي بني الجمهوريني حول هذه  الدميقراطيني.  من 

ال يزال إىل حد كبري دون تغيري. حوايل تسعة من كل عرشة 

رئيسيًا  تهديًدا  املناخ  تغري  يعتربون  باملائة(   88( دميقراطيني 

لألمة مقابل ثالثة جمهوريني فقط )31 باملائة(.

العيش يف  قادًرا عىل  ترامب  كان   ، قاعدته  نظرًا ملشاعر 

حالة إنكار لظاهرة االحتباس الحراري ، وتهدئة منتجي النفط 

يف الدوائر الرئيسية املكثفة للطاقة ، ومقاومة دفع املجتمع 

سمعة  وتشويه   ، الكربون  انبعاثات  عىل  للسيطرة  الدويل 

العلم واستبعاده. وقد وصف تغري املناخ بأنه »خدعة باهظة 

الثمن«. وفًقا ملعهد بروكينغز ، منذ عام 2017 ، تبنت إدارة 

 ، البيئة. ومع ذلك  إجراًء تحرريًا أضعف حامية  ترامب 74 

فإن العدد األخري من تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن 

صندوق النقد الدويل ، كان كل عقد متتايل منذ الثامنينيات 

السنوات 2019-2015  ؛ كانت  السابق  العقد  أكرث دفئًا من 

عىل   2019 عام  كان  ؛  اإلطالق  عىل  دفئًا  األكرث  الفرتة  هي 

األرجح ثاين أكرث األعوام دفئًا عىل اإلطالق.

املتحدة  الواليات  التزام  عدم  فإن   ، منصفني  نكون  ليك 

بإزالة الكربون يسبق رئاسة ترامب. بني عامي 1970 و 2008 

، كان نصيب الفرد من انبعاثات الكربون يف الواليات املتحدة 

أعىل من ضعف مثيله يف االتحاد األورويب. فقط خالل العقد 

مع  الفجوة  لكن   ، كبري  بشكل  االنبعاثات  انخفضت  املايض 

يف  الفجوة  تتسع  أن  املرجح  من  مرتفعة.  تزال  ال  أوروبــا 

ظل والية ترامب الثانية ، حيث ستظل هيمنة الطاقة مبدأ 

إرشاديًا.

ترامب  يحاول  أن  املرجح  من   ، املحيل  اإلنتاج  لتعظيم 

التنظيمية  القيود  بإلغاء  املتعلق  أعامله  جدول  استكامل 

من  األدىن  الحد  تجاوز  يف  األمريكية  الواليات  حق  وتقييد 

الوقود  إلنتاج  األولوية  وسيعطي  الفيدرالية.  البيئية  املعايري 

األحفوري املحيل املوسع عىل مصادر الطاقة املتجددة ومينح 

الطبيعي  الغاز  لتصدير  التحتية  للبنية  جديدة  موافقات 

الشيوخ  مجلس  عىل  الجمهوريني  سيطرة  ستكون  املسال. 

رضورية لدفع هذه املبادرات ، وعىل األخص يف تأكيد تعيني 

املعينني السياسيني الرئيسيني يف الوكاالت الفيدرالية املسؤولة 

عن إجراءات إزالة التنظيامت.

الجديدة  الخرضاء  الصفقة  فإن   ، بايدن  فوز  حالة  يف 

من المرجح أن يعطي 
ترامب األولوية إلنتاج 

الوقود األحفوري 
المحلي
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الخاصة به ، والتي تهدف إىل تحقيق الواليات املتحدة صايف 

، ستشكل   2050 عام  يتجاوز  ال  موعد  انبعاثات صفرية يف 

املايل  الصعيد  عىل  الطاقة.  نطاق  خارج  بالكامل  رئاسته 

إىل  تهدف  مشاريع  يف  دوالر  تريليون   1.7 باستثامر  وعد   ،

 ، الكربون من االقتصاد األمرييك. عىل وجه الخصوص  إزالة 

دعا بايدن إىل استثامرات ضخمة يف الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح لتحسني كفاءة الطاقة وفرض معايري الكهرباء النظيفة. 

 ، الثانية  الكربى  الحديدية  السكك  ثورة  بإطالق  وعد  لقد 

القطارات  وجعل  الرسعة  عالية  القطارات  يف  استثمر  حيث 

البضائع.  بنقل  األمر  يتعلق  عندما  للشاحنات  أفضل  بديالً 

حفر  تصاريح  إصدار  بحظر  بايدن  وعد   ، ذلك  عىل  عالوة 

جديدة عىل األرايض الفيدرالية ويف املياه الفيدرالية.

جزًءا  املناخ  تغري  مكافحة  تصبح  أن  أيًضا  املحتمل  من 

باالنضامم  تعهد  وقد  الخارجية.  بايدن  سياسة  من  يتجزأ  ال 

الصني  مثل  لدول  يسمح  لن  بأنه  ووعد  باريس  اتفاقية  إىل 

وجهة  اقتصادات  تصبح  أن  خالل  من  بالنظام  »بالتالعب 

للملوثني«. يف غضون ذلك ، فإن تنفيذ تدابري مثل التعريفات 

القدرة  تعزيز  إىل  يهدف  سوف  الكربون  عىل  الجمركية 

العامل  بقية  وتشجيع  األمريكية  للرشكات  العاملية  التنافسية 

عىل االنتقال إىل مصادر طاقة أنظف. كام طالب بايدن بفرض 

صادرات  وإنشاء  األحفوري  الوقود  دعم  عىل  عاملي  حظر 

أفضل  لنرش  املناخ  يف  االستثامر  ومبادرات  النظيفة  للطاقة 

املامرسات والتقنيات يف جميع أنحاء العامل.

أجل  الضغط من  بايدن عىل  قدرة  ، ستعتمد  النهاية  يف 

إذا  ما  عىل  بشدة  به  الخاصة  الجديدة  الخرضاء  الصفقة 

كان الدميقراطيون يسيطرون بالكامل عىل الكونجرس ، ألن 

الكثري من خطته تتصور إنفاقًا عاًما جديًدا يحتاج إىل موافقة 

سيناريو  يسمى  ما  بافرتاض  حتى   ، ذلك  ومع  الكونجرس. 

الكونغرس  من  بكل  الدميقراطيني  فوز  مع  الزرقاء  املوجة 

والبيت األبيض ، فإن انتقال الطاقة سيستغرق عدة سنوات 

حتى يتحقق - مع وجود الكثري من عدم اليقني الذي يحيط 

بتطبيقه الكامل والذي قد ميتد إىل ما بعد فرتة رئاسة بايدن. .

من املحتمل أال تعني إعادة تنظيم صناعة النفط الصخري 

الهيدرولييك - كام  فرض حظر عىل مستوى الدولة للتكسري 

اليساري  الجناح  يف  تقدمية  األحزاب  أكرث  بعض  يدعو  قد 

للحزب الدميقراطي. رصح بايدن مراًرا وتكراًرا أنه لن يحظر 

والتي   ، الفيدرالية  األرايض  عىل  هذه  الحفر  تقنيات  سوى 

النفط والغاز. عالوة  متثل جزًءا صغريًا من إجاميل استخراج 

عىل ذلك ، وللمفارقة بعض اليشء ، من أجل تخضري االقتصاد 

الواليات  يف  النفط  عىل  الطلب  يتلقى  أن  ميكن   ، األمرييك 

من  العديد  يدعم  سيظل  النفط  ألن   ، كبرية  دفعة  املتحدة 

مثل  بناء  بايدن. سيظل  بها  يعد  التي  االستثامرية  املشاريع 

هذه البنية التحتية يتطلب استخدام معدات تعمل بالنفط 

، عىل سبيل املثال.

الجديدة  الخرضاء  الصفقة  أن  من  الرغم  عىل   ، أخــريًا 

االنتقال  فإن   ، الحكومي  التدخل  عىل  بشدة  تركز  لبايدن 

األخرض الناجح يتطلب التزاًما من األمريكيني لتغيري أسلوب 

معيشتهم. وهناك جزء كبري من السكان األمريكيني يعارضون 

القيام بذلك.

كنتيجة مبارشة إلطار سياسة هيمنة ترامب عىل الطاقة ، 

سيزداد إنتاج الخام املحيل بينام تنخفض أسعار النفط. من 

املحتمل أن يحاول ترامب احتواء ضغوط األسعار الهبوطية 

من المحتمل أن 
تصبح مكافحة تغير 
المناخ جزًءا ال يتجزأ 

من سياسة »بايدن« 
الخارجية
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واليته  فرتة  خالل  فعل  كام   + أوبك  عىل  التأثري  خالل  من 

األوىل من خالل دبلوماسيته امللتهبة عىل تويرت . ينبع نفوذه 

الضغط  الكارتل بشكل أسايس من قدرته عىل مامرسة  عىل 

موقفه  بفضل  السعودية  القيادة  عىل  واالقتصادي  السيايس 

قد  املرة  ، هذه  إيران. ومع ذلك  اتخذه ضد  الذي  املتشدد 

يتعرض نفوذه للخطر بسبب أزمة COVID-19 التي تخلق 

تحديات هائلة للبلدان املعتمدة عىل الطاقة يف وقت يكافح 

فيه الطلب للعودة إىل طبيعته.

الجديدة  الخرضاء  الصفقة  فإن   ، ذلك  من  النقيض  عىل 

اإلنتاج  وتقييد   ، األمريكيني  املنتجني  كاهل  ستثقل  لبايدن 

أثناء  األقــل  عىل   - التصاعدي  األسعار  ضغط  ومامرسة 

الطلب عىل  أكرث اخرضاًرا عندما يظل  اقتصاد  نحو  االنتقال 

االستثامرات  يف  االنكامش  سيؤدي  قويًا.  األحفوري  الوقود 

املتعلقة بالنفط املسجل يف األشهر القليلة املاضية إىل تعقيد 

يتم  قد   ، القصري  املدى  عىل   ، ولكن  األسعار.  ديناميكيات 

بايدن  نهج  خالل  من  جزئيًا  النفط  أسعار  ارتفاع  تعويض 

 3 حوايل  يجلب  قد  مام   ، وفنزويال  إيران  تجاه  التصالحي 

السوق  إىل  اإلضافية  اإلمدادات  من  اليوم  يف  برميل  مليون 

العاملية.

املدى  عىل  األسعار  يف  التقلبات  هذه  من  الرغم  عىل 

أنها  عىل  بايدن  رئاسة  إىل  يُنظر  أن  املرجح  فمن   ، القصري 

تغيري يف نظام صناعة النفط وستبدأ تدريجياً يف دوامة هبوط 

يف  النفط  ذروة  سيكون   ، مرة  ألول  النفط.  ألسعار  علامنية 

الصناعة  تغيري هيكيل يف  املستثمرون  األفق حًقا. قد يسّعر 

بسبب التحول املتزايد يف الطلب نحو الطاقة النظيفة. عالوة 

عىل ذلك ، من املحتمل أن تؤثر الصفقة الخرضاء الجديدة 

عىل ظروف السوق خارج الواليات املتحدة ، مام قد يؤدي 

إىل ثورة خرضاء عىل نطاق عاملي )يف أوروبا ، بدأت بالفعل( 

التجارية  السياسة  يف  البيئية  املعايري  دخلت  إذا  خاصة 

األمريكية.

الثاين  ترشين  من  الثالث  يكون  ال  قد   ، أخرى  بعبارة 

 ، بايدن  فاز  إذا  فقط.  ترامب  حقبة  نهاية  مبثابة  )نوفمرب( 

فهذا يعني نهاية التفوق النفطي أيًضا.
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5 مهارات أساسية
 يبحث عنها أصحاب
 العمل اآلن. كيف

 تكتسبها؟

الكاتب: غراهام كيني 

https://bit.ly/3nI8Pi1

المصدر

الرابط

نادًرا ما يكون وْضع أوىل القدمني عىل السلم الوظيفي –أو صعوده– هو األكرث صعوبة.

ظهور  بداية  منذ  العامل  مستوى  عىل  كامل  بدوام  وظيفة  مليون   305 يعادل  ما  العال  فقد  وقد 

كوفيد19-، وفًقا ملنظمة العمل الدولية. وأعلن املُصنِّعون ورشكات الطريان وتجار التجزئة عن ترسيح 

عالة باآلالف وترر الشباب عىل نحو خاص.

لكن هناك نقاطًا مضيئة بدأت يف الظهور، ففي الواليات املتحدة، أضافت الرشكات 1.8 مليون وظيفة 

يف يوليو )متوز(، وإن يكن ذلك مبعدل بطيء. وفتح أرباب العمل يف الصني أبواب التوظيف أيًضا. وقد 

يؤدي ارتفاع اإلنفاق عىل التجزئة يف اقتصادات منطقة اليورو إىل خلق مزيد من فرص العمل.

َمْن الذي يطلب موظفني.. وماذا يريد؟

حلَّلت الشبكة االجتاعية بياناتها لتحديد املهارات التي يريدها أصحاب العمل أكرث وكيف ميكنك استخدامها 

املهارات  بالتفاعل بني األشخاص )مقابل  الخاصة  املهارات »الشخصية«  إن  األداء لديك. وتقول  لرفع مستوى 

»التقنية« – القدرات التي يجري تطويرها مبرور الوقت، مثل الرمجة( هي األكرث قيمة. ويعكس هذا أبحاثًا 

سابقة أجرتها منظات منها رشكة ديلويت )Deloitte( للخدمات املهنية، واملنتدى االقتصادي العاملي، الذي 

بحث يف املهارات التي ستكون مطلوبة يف الثورة الصناعية الرابعة يف تقريره الذي يحمل عنوان »تقرير مستقبل 

الوظائف«.
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5
 وفيا ييل نظرة أعمق عىل خمس مهارات تُعد مطلوبة 

بقوة:

1. التواصل

قامئة  صدارة  يف  تأيت  املهارة  هذه  أن  إىل  الكاتب  لفت 

الرغبات لدى عديد من أصحاب العمل. وإنه ألمر رائع أن 

عن  التعبري  ميكنك  هل  ولكن   – الرمجة  عىل  قادًرا  تكون 

نفسك أيًضا؟

 Career( كونتيسا  كارير  العمل  دليل  موقع  يقول  كا 

إليك؟  االستاع  مديرك  رفض  أن  سبق  »هل   :)Contessa

عىل  التعرف  يستطيع  ال  شخص  مع  العمل  لك  سبق  هل 

اإلشارات االجتاعية، شخص ال يعرف متى يكون اجتاعيًّا 

ومتى ينتهي من ذلك لينكب عىل العمل؟ هل سبق لك أن 

املكتبية  املصطلحات  من  كثريًا  استخدم  مع شخص  عملت 

لتكتشف أنه ال يقول شيًئا«؟

العمل  برمجيات  تبني  من  زاد  كوفيد19-  ألن  ونظًرا 

الصحيحة  النرة  استخدام  إىل  الحاجة  زادت  فقد  بُعد،  عن 

بالنسبة للموظفني، بل  من أجل تواصٍل جيد – ليس فقط 

ألصحاب العمل أيًضا. يقول موقع »لينكيد-إن«: إن مسؤويل 

اللفظية فحسب، ولكن  التوظيف ال يبحثون عن اإلشارات 

الصحيح  االنطباع  ترتك  هل  الرقمية«.  الجسد  »لغة  أيًضا 

والنصوص  اإللكرتوين  الريد  رسائل  يف  تتبناها  التي  بالنرة 

التي تكتبها؟

2. حل املشكالت

انَس متارين بناء الفريق التي تتضمن بناء جرس بزوج من 

الخيط. إن حل املشكالت  الستايروفوم وقطعة من  أكواب 

أكر من ذلك بكثري. يتعلق األمر بتحديد مهمة ما، وتحليلها، 

ومن ثم إصالحها، وفًقا ملعهد املحاسبني القانونيني يف إنجلرتا 

مثل  بذلك،  تحيط  التي  باملهارات  األمر  ويتعلق  وويلز. 

األمر يف غاية  األبحاث عنها. وهذا  باملهمة وإجراء  االلتزام 

يوًما ما غري  الواضح، ومل يكن  التواصل  األهمية، متاًما مثل 

كذلك.

3. املهارات التحليلية

مهم  وقت  »إنه  ميلر:  جوشوا  التنفيذي  املدرب  يقول 

للتفكري النقدي«. ويضيف: »تستند أفعالك إىل أنواع األسئلة 

التي تطرحها عىل نفسك وعىل اآلخرين يوميًّا«. هل ميكنهم 

الرشكات يف  التي تحصل عليها؟ وتواجه  اإلجابة  نوع  تغيري 

كل مكان خيارات صعبة ومع ذلك تتخذها، بدًءا من إعداد 

امليزانية، وانتهاًء بتغيري عدد املوظفني. والواضح أن التفكري 

القائم عىل األدلة واملُركَّز ميكن أن يساعد يف كل مستوى من 

مستويات املؤسسة.

4. خدمة العمالء

وبغض النظر عن الصناعة التي تستهدفها، من مستوى 

املوظفني الكبار إىل مستوى صغار املوظفني، تحتاج إىل خلق 

تجربة إيجابية ألولئك الذين يدفعون راتبك يف النهاية.

هذه  إىل  الحاجة  درجات  أقىص  يف  التجزئة  تجار  ويُعد 

أو  التوسع  إىل  يسعون  حيث  العام،  اإلغالق  أثناء  املهارة 

التمحور من خالل اإلنرتنت، من أجل خدمة العمالء العالقني 

يف املنازل – غالًبا باستخدام نتائج رائعة.

كوفيد19-  إن   KPMG املهنية  الخدمات  رشكة  تقول 

هو تجربة غنية بالدروس حول كيف ميكن لخدمة العمالء 

الرائعة أن تحدث فرًقا. ولنأخذ الصني كمثال، حيث تقول: 

»إن رس التجارة اإللكرتونية الناجحة خالل الجائحة مل يكن 

الرسعة فحسب، بل السالمة«. 

5. القيادة

هل تتمحور القيادة كلها حول كبار املسؤولني التنفيذيني؟ 

التنفيذي جارترن: »إن هناك دروًسا مفيدة  يقول املستشار 

يف القيادة ميكن ألي شخص، يف أي مستوى، االستفادة منها. 

بأولوياتك  واضحة  قامئة  وضع  عىل  القدرة  هذا  ويشمل 

يوجد  ما  ونادًرا  ثنائية.  بطريقة  التفكري  وعدم  بالرتتيب، 

خياران اثنان فقط يف املواقف الصعبة.

بجامعة  األعال  إدارة  بكلية  األستاذ  جورج،  بيل  يقول 

هارفارد، إنه يعطي األولوية لكون الشخص »أصياًل وموثوًقا 

عاطفة،  حول  مًعا  الناس  »يجمعون  القادة  ويضيف:  به«. 

ومن أجل غرض مشرتك ليكون هذا العامل مكانًا أفضل«.
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