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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 السادس عرش مايو 2021م
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ــتراتيجيات إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة  ــال اسـ ــارات فـــي مجـ ــز متخصـــص يقـــدم االستشـ مركـ
ــة  ــال التنميـ ــور فـــي مجـ ــة للجمهـ ــات الالزمـ ــدم الخدمـ ــا يقـ ــة ، كمـ ــرة العربيـ ــج والجزيـ ــة الخليـ ــاق منطقـ ــي نطـ فـ
ــا للبرامـــج  ــز الخدمـــات االحترافيـــة وفقـ والتطويـــر السياســـي والفكـــري واإلداري واالســـتراتيجي ويقـــدم المركـ

ــراء متخصصـــون. ــا خبـ ــاريع التـــي يعدهـ والمشـ

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

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

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

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

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

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

6. يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



االسرتاتيجي  األفق  مجلة  من  السادس عرش  العدد  رصد 

منطقتنا  مستوى  عىل  طرأت  التي  املستجدات  من  الكثري 

الواجهة  إىل  الفلسطينية  القضية  ظهور  السيام  العربية 

مجدًدا عىل إثر أحداث تصاعد تداعيات املخطط الصهيوين 

واملسجد  العامود  باب  هبة  وأحداث  جراح  الشيخ  حي  يف 

األقىص وختاماً مبعركة »سيف القدس« التي أدارتها املقاومة 

»حارس  عملية  مواجهة  يف  واقتدار  بجدارة  الفلسطينية 

األسوار« التي شنها االحتالل الصهيوين عىل قطاع غزة والتي 

والدمار  والجرحى  واملصابني  الشهداء  مئات  عن  أسفرت 

الهائل للبنية التحتية يف القطاع.

خليجيًا كان الحدث األبرز االحتجاجات التي شدتها سلطنة 

عامن عىل خلفية برنامج تقشف محكم فرضة السلطان هيثم 

بن طارق آل سعيد. وشمل الربنامج ترسيحات كثرية وفرض 

رضيبة القيمة املضافة الشهر املايض.

وفيام يىل نعرض ألبرز وأهم املوضوعات التي عالجها هذا 

العدد فإىل التفاصيل :    

هل تنجح الصين في تضييق هوة 
الخالفات السعودية اإليرانية؟

رشع وزير الخارجية الصيني »وانج يي« يف جولة شملت 

6 دول مبنطقة الرشق األوسط نهاية مارس/آذار 2021.

يف  لبالده  خطة  عن  »وانج«  أعلن  الجولة،  بدء  وعشية 

املنطقة مكونة من 5 نقاط هي: االحرتام املتبادل، واإلنصاف 

الجامعي،  واألمــن  النووي،  االنتشار  ومكافحة  والعدالة، 

والتعاون اإلمنايئ.

الملخص التنفيذي للعدد 
السادس عشر مايو 2021
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خطة  يف  عليها  املنصوص  املبادئ  عىل  خالف  يوجد  وال 

النقاط الخمس، كام أنها ليست املرة األوىل التي تصدر فيها 

هو  لتضييق  الصني  وتسعى  األوســط.  للرشق  خطة  الصني 

الخالفات السعودية اإليرانية فهل تنجح يف ذلك ، للمزيد من 

التفاصيل ، ص52.

احتجاجات ُعمان.. ماذا بعد؟

البلد  احتجاجات غري مسبوقة يف سلطنة عامن  اندلعت 

املستقر نسبياً يف منطقة مشتعلة. فيديوهات أظهرت استنفار 

تكون  هل  للدموع.  املسيل  الغاز  واستخدامها  األمن  قوات 

بداية »ربيع عريب جديد« أم أنها مجرد زوبعة يف فنجان؟

يُسمى  ما  احتجاجات  بعيدا عن  الخليج  بقي  اآلن  حتى 

الربيع العريب، لكن السؤال إىل متى؟ 

احتجاجات نادرة يف دولة خليجية هي سلطنة ُعامن، هل 

تنتقل إىل الجريان يف السعودية واإلمارات؟

مواطنون غاضبون ينقلون استياءهم إىل الشارع ومقابلهم 

هذا  للدموع.  مسيل  غاز  استخدام  تم  كام  األمــن.  قوات 

التفاصيل،  من  ُعامن.للمزيد  سلطنة  يف  مألوف  غري  مشهد 

ص19.

الخليجي  والــتــقــارب  بــايــدن  إدارة 
مع النظام السوري

»بشار  السوري  النظام  لرئيس  رابعة  والية  انطالق  مع 

األسد« بعد االنتخابات الصورية التي أجريت هذا األسبوع، 

من املتوقع أن تستأنف موسكو مساعيها الدبلوماسية لتطبيع 

العالقات مع دمشق وترسيخ املكاسب العسكرية الروسية يف 

الرصاع السوري.

وتتجىل هذه االسرتاتيجية الروسية يف التقارب بني مجلس 

التعاون الخليجي والنظام السوري، ولكن يبقى السؤال اآلن 

هو: كيف ستستجيب إدارة »بايدن« إلمكانية احتضان دول 

مجلس التعاون الخليجي لـ »األسد«؟ للمزيد من التفاصيل 

ص36.
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ــعـــرش  ــع لـ ــلـ ــتـــطـ الــــســــعــــوديــــة تـ
زمن  أفول  بعد  األخضر  الهيدروجين 

النفط

أسوأ  السعودية  شهدت  النفط،  أسعار  النهيار  نتيجة 

تراجع اقتصادي وعجز يف املوازنة منذ سنوات، وكان للقيود 

اقتصادي  تأثري  أيضا  الوباء  بفعل  السفر  وقيود  االجتامعية 

مليون حاج من جميع   2.5 ُمنع  اململكة، حيث  سلبي عىل 

أنحاء العامل من حضور الحج الذي ُحِظر عىل الجميع من غري 

املقيمني يف عام 2020.

تزايد  مع  ببطء  العاملية  النفط  أسعار  تتعاىف  حني  ويف 

النشاط االقتصادي يف العديد من البلدان، تعلمت السعودية 

تظل  أن  بإمكانها  يعد  مل  أنه  وهو  املايض؛  العام  من  درسا 

معتمدة عىل النفط كمصدر رئييس إليراداتها.

بالفعل  سلامن«  بن  »محمد  السعودي  العهد  ويل  طرح 

بعيًدا عن  السعودي  االقتصاد  لتنويع  منذ 5 سنوات خطته 

النفط يف »رؤية 2030«، ويبدو أن زخم الوباء يخدم تنفيذ 

االقتصاد  لها  تعرض  التي  القامتة  السنة  بعد  الرؤية  هذه 

السعودي. للمزيد من التفاصيل طالع املوضوع ص56.

حرب الـ11 يوما.. 
البيت  داخل  التفاعالت  كواليس 
إسرائيل  بين  الــحــرب  خــالل  األبــيــض 

وحماس

متثل تلك الحلقة أيضا نقطة انعطاف واضحة يف العالقات 

املتزايدة  الشكوك  املتحدة وإرسائيل،ما يعكس  الواليات  بني 

بني  نتنياهو«  »بنيامني  اإلرسائييل  الــوزراء  رئيس  تجاه 

األخرية  اإلجراءات  من  بالقلق  يشعرون  الذين  الدميقراطيني 

لرئيس الحكومة اإلرسائيلية، فضال عن عالقته الحارة بالرئيس 

السابق »دونالد ترامب«.

واتفقت إرسائيل وحامس عىل وقف إطالق النار يف وقت 

متأخر من يوم الخميس، األمر الذي أنهى 11 يوما من القتال، 

مسؤولني  بني  واتصال  مكاملة   80 من  أكرث  بعد  فقط  ولكن 

 6 ذلك  يف  مبا  باملعركة،  الصلة  ذات  األطراف  مع  أمريكيني 

محادثات بني »بايدن« و«نتنياهو«، وفقا ملسؤولني مطلعني 

أدارت  كيف  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  املحادثات.  عىل 

االحتالل  بني  الرصاع  من  والجولة  األزمة  هذه  بايدن  إدارة 

التفاصيل طالع  الصهيوين واملقاومة الفلسطينية للمزيد من 

املوضوع ص47.
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يف  التغيري  بداية  أن  عن  تحدثنا  السابق  املقال  يف 

ببناء  قامت  حيث  املعريف،  بالتغيري  الغربية  املجتمعات 

نهضتها مع نهايات القرن الخامس عرش وبدايات القرن 

السادس عرش، وبعد أن دارت الحياة يف تلك املجتمعات 

التغيري املعريف إىل  انتقلت من هذا  بالتغيري املعريف، ثم 

التغيري يف الفكر السيايس، ومن الفكر السيايس إىل النمو 

الصناعي  النمو  يف  ساعد  االقتصادي  والنمو  االقتصادي، 

والتجاري والزراعي وساهم يف شتى مناحي الحياة.

التغيري  محركات  عن  نتحدث  فيام  املقال  هذا  ويف 

التغيري  بخط  يتعلق  وفيام  املجتمعات  يف  االسرتاتيجي 

يف املجتمع، وقبل أن نتناول خط التغيري يف املجتمع يف 

العادة، ال بد لنا أن نتساءل: ملاذا يتغري املجتمع؟

والجواب: يتغري املجتمع ألنه يريد أن يكون مجتمعاً 

العدالة، والحريات، والحاجات  قامئاً عىل تحقيق  صالحاً 

األجيال،  وثروات  العام،  املال  واملحافظة عىل  اإلنسانية، 

بدء  منذ  املجتمعات  من  مجتمع  لكل  خصيصة  وهذه 

الخليقة وإىل يومنا هذا.

هام  طبقتني  وجود  من  بد  ال  التغيري  يتحقق  وحتى 

املجتمعات،  من  مجتمع  أي  يف  بالتغيري  تقومان  اللتني 

وهام الطبقات الشعبوية السفىل، أو الطبقات املفكرة.

أما الطبقات الشعبوية السفىل؛ وهي الجامهري، وهذا 

ما نشاهده اليوم يف لبنان والجزائر وغريهام، وشاهدناها 

الربيع العريب، وهذه الطبقات.. نتيجة الظلم  يف ثورات 

بعمليات  تقوم  التي  هي  والظروف  والحاجة  والطغيان 

التغيري.

وأما الطبقات املفكرة الواعية التي تفهم الواقع وتعيه 

هي  هل  األرض،  عىل  املوجودة  املعادلة  وتدرك  جيداً، 

معادلة صحيحة وسليمة وخالية من العيوب، أم معادلة 

خاطئة، ليست فيها عدالة أو حريات، أو تلبي حاجات 

الجامهري، فإن كانت األخرية يف هذه الحالة تعمل عىل 

إجراء عمليات التغيري.

إذن، نحن لدينا طرفان من املمكن أن يقوما بعمليات 

التغيري )الطبقات الشعبوية، وطبقات النخب(.

الحقوق  أصحاب  هم  بالثورات  يقوم  من  فعادة 

واملظامل، أو من الباحثني عن األمان واالستقرار يف املجتمع، 

يهدفون  الذين  وصّناعه،  الفكر  أهل  الطبقة هم  وهذه 

محركات التغيير  
االستراتيجي في 

المجتمعات

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

العدد الرابع عر مارس 92021

حديث الشهر



إىل رقي املجتمع ومنوه ونهضته، وهناك طبقة أهل املال 

والغنى الذين يرغبون أن تكون ألموالهم دور يف املجتمع، 

ومن ثم تنمو مشاريعهم، وتتضخم أموالهم.

هاتان الطبقتان هام اللذان يحدثان التغيري، وهام بني 

ثالث مدارس فكرية يف طريقة التغيري:

وهذه املدارس كانت من التاريخ القديم وهي معروفة 

عىل  الحرص  التغيري  يف  املــدارس  هذه  وأسلوب  لدينا، 

وتحّمل  بالصرب  نظامه  عىل  والحفاظ  املجتمع،  استقرار 

بن عيل  الحسن  التي ترتتب عليه، وهذه مدرسة  اآلثار 

ريض الله عنهام، واإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل، 

الحسن  نعرف  وكلنا  اإلسالم،  يف  موجودة  مدرسة  وهي 

وأيقن  وحلّله،  الواقع،  شاهد  عنهام،  الله  ريض  عيل  بن 

أنه يف حال مامرسته للسلطة وتوليه سدة الحكم سوف 

يتصادم بال شك مع األمويني بقيادة معاوية بن أيب سفيان 

املسلمني ال  الله عنهام، وبالتايل سيكون رصاع بني  ريض 

ينتهي، إال بهالك املسلمني، انكشاف بيضتهم، وهناك من 

عليهم،  لالنقضاض  الفرصة  النتهاز  ويسعى  بهم  يرتبص 

لذا آثر أن يتنازل ريض الله عنه عن الخالفة، وصرب عىل 

األذى يف سبيل الحفاظ عىل وحدة املسلمني من التفكك 

والترشذم، وبهذا الفعل وذاك الصرب منه استقرت األمة، 

الحسن  اإلمام  وبعد  املسلمني.  بيضة  عىل  الحفاظ  وتم 

بعض  باستثناء  السالم،  لألمة هو خط  العام  الخط  صار 

الخروجات عىل بعض الحكام.

الله  رحمه  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  أيام  كذلك حدث 

تعاىل، وخصوصاً فيام حدث يف فتنة املأمون، أو ما يسمى 

بفتنة القول بـ »خلق القرآن«، حيث انتهج اإلمام أحمد 

جديدة  مدرسة  وجود  ظل  يف  »الصرب«،  مدرسة  نهج 

تسعى للتغيري، وهي مدرسة املعتزلة، ورأى اإلمام أحمد 

أن يواجه هذه املدرسة التي تسعى لفرض فكرها بسيف 

السلطان، بسالح »الصرب«، آمالً أن متر هذه املحنة وتنتهي 

مرور  بعد  وبالفعل،  طالت،  وإن  الزمان،  من  فرتة  بعد 

أربعة خلفاء )املأمون، املعتصم، الواثق، املتوكل( انتهت 

مجتمع  إىل  املجتمع  وتغرّي  املحنة،  الله  وفّرج  الفتنة 

نة  السُّ تبّني مذهب أهل  بالعودة مرة أخرى إىل  جديد 

والجامعة يف االعتقاد، وكذلك يتبّنى املذهب الحنفي يف 

الفقه، وتلك املدرسة كانت هي السائدة أيام أيب جعفر 

املنصور، وتبّنتها حينها الدولة العباسية واستمرت طوال 

العثامنية  الخالفة  تبّنت  ذلك  وبعد  العباسية،  الخالفة 

املذهب الحنفي أيضاً، ولهذا نالحظ أن املذهب الحنفي 

هو أكرث املذهب انتشاراً يف العامل اإلسالمي، حيث كانت 

السلطات هي التي تتبناه، ويستمر هذا املذهب  يف ظل 

استمرار السلطة وبعد ضعفها وزوالها.

أما املدرسة الثانية فهي مدرسة التغيري، وهي املدرسة 

التي تراقب الوضع وتراه غري سليم، وهناك من النصوص 

حديث الشهر
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التي تؤكد إزاحة الحاكم الظامل، وهذه املدرسة موجودة 

يف اإلسالم، ومن ميثّل هذه املدرسة العديد من الصحابة 

يزيد  عىل  خرج  الذي  عيل  بن  الحسني  مثل:  وغريهم، 

يزيد،  عىل  خرج  الذي  الزبري  بن  وعبدالله  معاوية،  بن 

ومن بعده مروان بن الحكم، وعبدامللك بن مروان، وابن 

الثقفي،  يوسف  بن  الحجاج  عىل  خرج  الذي  األشعث 

بـ  يُعرف  فيام  مروان  بن  عبدامللك  عىل  خرج  وبالتايل 

عىل  خرج  الذي  الخزاعي  نرص  وأحمد  العلامء«،  »ثورة 

املأمون الخليفة العبايس، وقد فشلت ثورته، وكان اإلمام 

أحمد بن حنبل يرتّحم عليه.

ترى  التي  الثورية،  املدرسة  خط  هو  الخط  وهذا 

برضورة تغيري الواقع األليم الذي متر به األمة بالقوة سعياً 

للتغيري، وهذه املدرسة موجودة يف العامل اإلسالمي عىل 

مدار التاريخ.

الفنت،  اعتزال  مدرسة  وهي  ثالثة  مدرسة  وهناك 

حيث يرى أتباع هذه املدرسة عدم الدخول يف النزاعات 

التي تنشب بني املسلمني، ويؤثرون الصمت  والخالفات 

والبعد عن مواطن الخالف واعتزال الفتنة وعدم الخوض 

يف غامرها، ال قوالً وال عمالً، وميثّل هذه املدرسة سلمة بن 

األكوع، واألحنف بن قيس، وعمران بن حصني، وعبدالله 

الرومي،  وصهيب  هريرة،  وأبو  الخطاب،  بن  عمر  بن 

وغريهم من الصحابة والتابعني، يف فتنة عثامن ريض الله 

عنها وغريها من الفنت، مثل فتنة الحسني بن عيل، وفتنة 

ابن الزبري، وابن األشعث.

فعىل مدار التاريخ اإلسالمي الطويل وإىل يومنا هذا، 

نالحظ أن موقف العلامء من التغيري ينحرص يف التايل:

معارضتهم  ظل  يف  والصرب  االستقرار  مدرسة  مع  إما 

بذلك  وهم  البالء،  عىل  الصرب  يؤثرون  فهم  للنظام، 

ينتهجون نهج مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله 

يف الصرب عىل البالء حتى يكشفه الله سبحانه وتعاىل.

مغايرة  مدرسة  ينتهجون  العلامء  من  فئة  وهناك 

الوسائل حتى  للتغيري مبختلف  ومختلفة، حيث يسعون 

لو أفىض إىل استخدام القوة، وهذه املدرسة موجودة يف 

العامل اإلسالمي منذ القديم وإىل يومنا هذا.

مجتمعنا  ودرسنا  التغيري  محركات  فهمنا  إذا  فنحن 

تتغري  ــاذا  مل نفهم  أن  نستطيع  صحيحة،  بطريقة 

املجتمعات، وكيف تتغري املجتمعات، وما الطريقة التي 

تتغري بها املجتمعات، ومن ثّم نختار املدرسة التي تناسب 

طبيعة الواقع.

وليس املقصود من ذلك أن هذه املدرسة أفضل من 

تلك املدرسة؛ ألن املسألة تتعلق بالوعي، وال يتم الوعي 

إال بدراسة الواقع دراسة سليمة، ثم بعد ذلك يتم اختيار 

املدرسة التي نسري عىل نهجها.

هذه هي أهم وأبرز القضايا التي أعتربها من مقدمات 

الوعي.. وسوف نتناول بعد ذلك عىل عجالة الواقع الذي 

نعايشه يف عرصنا الحارض.

الواقع الذي نعيش فيه اآلن هو واقع نشأ منذ فرتة 

طويلة جداً، وليس بالقليلة، أسس فينا ما يسّمى بالنظام 

الذكر  سالفة  للمقدمات  رسدي  وسبب  الجيوسرتاتيجي، 

فكرنا  فلو  الواقع،  مع  التعامل  كيفية  لنا  يتسنى  حتى 

يف املقدمات التي ذكرناها بشكل سليم سيساعدنا ذلك 

عىل التعامل السليم مع الواقع املعيش، سواء كنا شخصاً 

واحداً أو مجموعة.

الحايل  الواقع  ما  املوجود..  واقعنا  إىل  ننظر  واآلن 

املوجود الذي نعيشه ونتعايش معه؟ 

ويسّمى  جغرايف،  بوعاء  يسّمى  فيام  نعيش  نحن 

أو  »جيوبوليتييك«  طابع  ذو  السياسية  الدراسات  يف 

»جغرافيا سياسية«، فأنت يف موقع جغرافيا يف دولتك، أو 

جمهوريتك -إن صح التعبري- هذا الواقع يحيط به واقع 

جيوسرتاتيجي، وهو نظام إقليمي، ونظام دويل، وكل ذلك 

يحيط بالنظام املحيل.

وهذا ما سنتناوله يف املقال القادم..

العدد الرابع عر مارس 112021
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الهيمنة االستراتيجية.. 
التنافس اإلماراتي القطري 

في القرن األفريقي
يوفر ساحل البحر األحمر وساحل خليج عدن فرصا هائلة لالستثامر يف املوانئ لكن منطق االستثامر يتعدى 

البعد االقتصادي حيث تهدف االستثامرات إىل ضامن الهيمنة االسرتاتيجية وليس التجارية. 

وكانت حادثة السفينة العالقة التي أوقفت املالحة يف قناة السويس ألكرث من أسبوع يف أبريل/نيسان 2021 

مبثابة تذكري بأهمية البحر األحمر كطريق عبور للطاقة والسلع التجارية، حيث يصل معظم الغاز الطبيعي 

املسال والنفط الخام من الخليج إىل أوروبا وأمريكا الشاملية عرب قناة السويس والبحر األبيض املتوسط.

كتب: أليساندرو برونو

https://bit.ly/3ws4rqV

المصدر

الرابط
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من  مبزيج  يتميز  )الذي  للعوملة  الحايل  النمط  ويعتمد 

اإلنتاج الصيني والتوزيع الذي يهيمن عليه األمريكيون( عىل 

حرية التجارة عرب قناة السويس والبحر األحمر بشكل كبري. 

وقد جذبت القيمة االسرتاتيجية للبحر األحمر، الذي يفصل 

متزايًدا  اهتامًما  العربية،  الجزيرة  شبه  عن  األفريقي  القرن 

وتركيا  روسيا  مثل  عاملية  قوى  بدأت  حيث  ضفتيه  عىل 

إنشاء  يف  قبلها،  وفرنسا  املتحدة  الواليات  وكذلك  والصني، 

قواعد بحرية عىل طول سواحل جيبويت والصومال وإريرتيا 

والسودان.

حديثًا  اكتشافها  أعيد  التي  األهمية  هــذه  وجذبت 

استثامرات من الشاطئ املقابل حيث تنافست دول الخليج 

العريب الرثية عىل النفوذ يف رشق أفريقيا. وقد تنافست قطر 

واإلمارات وتركيا مع بعضها البعض للسيطرة عىل موانئ رشق 

االسرتاتيجية.  املنطقة  هذه  يف  قدم  موطئ  لكسب  أفريقيا 

القرن  يف  أكرب  نفوذ  اكتساب  والسعودية  اإلمــارات  وتريد 

لدى  املخاوف  بعض  من  بالرغم  تركيا،  ملواجهة  األفريقي 

السعوديني بشأن طموحات أبوظبي.

ويف عامل ميثل فيه النقل البحري حوايل %90 من التجارة 

املوانئ.  يف  االستثامر  عىل  الخليج  دول  ركزت  فقد  الدولية، 

وتكتسب هذه الحقيقة أهمية أكرب يف املناطق الواقعة عىل 

طول طرق التجارة البحرية الرئيسية، مثل البحر األحمر الذي 

مير من خالله أكرث من ُعرش التجارة الدولية ما يجعله أحد 

أهم املمرات املائية يف العامل.

االستثامر يف موانئ رشق إفريقيا

وحتى اآلن، كان امليناء الرئييس يف القرن األفريقي، ومضيق 

يف  املوجود  امليناء  هو  الخصوص،  وجه  عىل  املندب  باب 

جيبويت، حيث أدت الحرب يف اليمن إىل تقليص قدرة موانئ 

عدن والحديدة. ومع ذلك، كانت هناك زيادة يف االستثامر 

األجنبي يف موانئ رشق أفريقيا، مام أدى إىل إثارة املنافسة 

للسيطرة عىل هذه املنطقة بني القوى الخليجية.

الصومال  وأرض  إريرتيا  مع  عقوًدا  اإلمارات  أبرمت  وقد 

الصومال  مع   عقودا  وتركيا  قطر  وقعت  فيام  وبونتالند 

اقتصاديًا  منًوا  شهدت  املنطقة  هذه  أن  وبالرغم  والسودان. 

كبريًا عىل مدار العقدين املاضيني، إال أنها ما تزال تعاين من 

النزاعات والقرصنة والحكومات الهشة.

يف  رئييس  كمنافس  ــارات  اإلم برزت   ،2015 عام  ومنذ 

سباق التنافس عىل املوانئ يف رشق أفريقيا من خالل موانئ 

اإلمارات  لدولة  االسرتاتيجية  األهداف  وتعترب  العاملية.  ديب 

تلبية  مقابل  يف  أدق،  بتعبري  بطبيعتها.  وسياسية  اقتصادية 

)خاصة  للموانئ  التحتية  للبنية  األفريقي  القرن  احتياجات 

يف  مسبوق  غري  منــًوا  شهدت  التي  الساحلية  غري  إثيوبيا 

مع  روابــط  إىل  الحاجة  عزز  مام  املاضية  عاًما  العرشين 

جيبويت واملوانئ الجديدة( كانت اإلمارات تقوم ببناء منشآت 

املشاركة يف  الجوية والبحرية  القوات  عسكرية هناك لدعم 

األسلحة  تهريب  مواجهة  إىل  أيضا  املنشآت  وتهدف  اليمن. 

اإليرانية إىل املتمردين الحوثيني عرب إريرتيا.

يف عام 2018، حصلت موانئ ديب العاملية عىل امتياز ملدة 

30 عاًما لتطوير ميناء عصب اإلريرتي، كام استحوذت عىل 

اإلمارات  أنشأت  كام  الصومال  أرض  إقليم  يف  بربرة  ميناء 

كمطار  لتعمل  تكييفها  ميكن  عسكرية  جوية  قاعدة  هناك 

مدين، وذلك فضال عن االستثامرات اإلماراتية يف البنية التحتية 

ألرض الصومال والتي بلغت قيمتها نحو 440 مليون دوالر.

فقد  الصومال  أرض  عىل  ــارات  اإلم أنشطة  تقترص  وال 

أبرمت اإلمارات 
ا مع إريتريا 

ً
عقود

وأرض الصومال 
وبونتالند

14العدد السادس عر مايو 2021

شؤون خليجية



استثمرت أبوظبي أيًضا يف البنية التحتية للموانئ )وتدريب 

يف  األخرى  االنفصالية  بونتالند  مقاطعة  يف  السواحل(  خفر 

التحتية  البنية  اإلمارات  املعنى، استخدمت  الصومال. وبهذا 

االسرتاتيجية  مصالحها  ملتابعة  طــروادة  كحصان  للموانئ 

وسياستها الخارجية يف رشق أفريقيا.

عقد  عىل  قطر  مــواين  رشكــة  وقعت   ،2018 عــام  ويف 

ميناء سواكن  لتطوير  السودان  مع  مليارات دوالر   4 بقيمة 

الصومال حيث  يف  الدوحة  نشطت  كام  األحمر،  البحر  عىل 

لبناء  عقود  تأمني  خالل  من  اإلمارات  مع  مبارشة  تنافست 

ميناء ومنطقة اقتصادية حرة يف هوبيو، بالتعاون مع حكومة 

مقديشو نفسها بدالً من أرض الصومال االنفصالية.

تطوير  يف  قطر،  حلفاء  أهم  أحد  تركيا،  استثمرت  كام 

تسيطر  العثامنية  اإلمرباطورية  كانت  التي  سواكن  جزيرة 

حق  عىل  تركيا  حصلت  ذلك،  غضون  يف  السابق.  يف  عليها 

نرش قواتها العسكرية يف امليناء، بينام كانت رشكة تركية تدير 

ميناء مقديشو.

سابقة  حقبة  إىل  األخري  الرتيك  البحري  التوسع  ويشري 

عندما هيمنت اإلمرباطورية العثامنية عىل البحر األحمر ملدة 

تصور  تكثيف  إىل  املنطقة  إىل  أنقرة  عودة  وأدت  قرون.   3

بعض العواصم العربية للرئيس »أردوغان« عىل أنه »عثامين 

جديد«. ولن يغري املزاج التعاوين الحايل داخل دول مجلس 

الغرب  مخاوف  إىل  بالنظر  التصور،  هذا  الخليجي  التعاون 

بشأن طموحات أنقرة.

تداعيات عىل دول الخليج

ورشق  األحمر  البحر  يف  النفوذ  عىل  املنافسة  وتشكل 

السعودية  وقعته  الذي  االتفاق  استمرار  أمام  عقبة  أفريقيا 

واإلمارات والبحرين ومرص يف 5  يناير/كانون الثاين يف العال 

االتفاق،  من  وبالرغم  قطر.   عىل  املفروض  الحصار  إلنهاء 

وخصومها  جريانها  يحرص  فيام  بطموحاتها  قطر  تتمسك 

اإلقليميون عىل كبح جامح نفوذها الخارجي.

الدول  جامعة  يف  أعضاء  دول   4 بدأت  ذلك،  غضون  يف 

تطبيع  واملغرب-  والسودان  والبحرين  -اإلمــارات  العربية 

»ترامب« هذه  إدارة  وبينام عرضت  إرسائيل.  مع  العالقات 

األمور عىل أنها وسيلة للسالم، زاعمة أنها وسيلة لحل الرصاع 

الفلسطيني اإلرسائييل، كان لالتفاق تداعيات أكرب بكثري عىل 

املتوسط  البحر  يف  الخليج  لدول  االسرتاتيجية  الطموحات 

والخليج.

به  وعدت  الذي  انسحابها  املتحدة  الواليات  تبدأ  وبينام 

منذ فرتة طويلة من املنطقة، سيتعني عىل دول الخليج حامية 

مصالحها يف منطقة القرن األفريقي ورشق أفريقيا مبا ال يهدد 

سالمة التجارة الدولية. وحاليا متنح القواعد املطلة عىل البحر 

األحمر الدول العربية نفوًذا متزايًدا عىل األحداث يف القرن 

الصومال،  أرض  انفصال  ونزاع  تيجراي  حرب  مثل  األفريقي 

فضالً عن الكارثة املستمرة يف اليمن.

سيتعين على دول 

الخليج حماية مصالحها 

في منطقة القرن 

األفريقي بما ال يهدد 

سالمة التجارة الدولية
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نظرًا ألن دور إيران يف 

مستقبل أفغانستان يبدو 

تلجأ  فإنها   ، مؤكد  غري 

وشبه  الدبلوماسية  إىل 

الدبلوماسية ملعالجة هذا 

دون  من  لكن  العائق. 

عىل  للحصول  طهران  جهود  فإن   ، جانبها  إىل  قطر  وجود 

موطئ قدم يف أفغانستان ميكن أن تتجنبها الجهات الفاعلة 

اإلقليمية والدولية.

املتحدة  الواليات  بني  اتفاق  توقيع  عىل  عام  مرور  بعد 

واضحة.  غري  أفغانستان  يف  السالم  آفاق  تزال  ال   ، وطالبان 

مع  إيران  تتوافق  كيف  هو  القدر  بنفس  مؤكد  غري  هو  ما 

أهداف الصفقة ، مع األخذ يف االعتبار أنها تشرتك يف حدود 

طويلة بطول 936 كيلومرتًا )582 مياًل( مع جارتها األفغانية ، 

والعديد من الجامعات الدينية واللغوية والعرقية مع تداخل 

ثقايف كبري بني االثنني. الدول.

يف  قطر  يف  أفغانستان  يف  السالم  إحالل  اتفاقية  ووقعت 

فرباير 2020. ودعت اتفاقية الدوحة ، التي أطلق عليها اتفاق 

دور إيران المستقبلي في 

أفغانستان ولماذا تحتاج قطر؟

https://bit.ly/3fmX2SV

المصدر

الرابط

كتب: بانفشة كينوش 
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اإلرهاب،  نبذ  خالل  من  املسؤولية  لتحمل  طالبان  الدوحة، 

مقابل انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان.

تحاول إيران أن تلعب دوًرا لنفسها يف مستقبل أفغانستان 

من خالل ترسيع الدبلوماسية التي تتضمن التواصل مع قطر. 

األفغانية  املحادثات  باختتام  كابول  يف  إيران  سفارة  رحبت 

يف  اإليرانية  السفارة  وعقدت   ،2020 سبتمرب  يف  الدوحة  يف 

الدوحة اجتامعات مع طالبان.

ال  لكنها  املنطقة،  من  أجنبية  قوات  خروج  طهران  تريد 

أفضل  ليس  الرسيع  االنسحاب  أن  من  بالقلق  تشعر  تزال 

طريقة للميض قدًما. تشري تقارير املخابرات األمريكية إىل أن 

طالبان ميكن أن تسيطر عىل أفغانستان إذا حدث االنسحاب 

قبل األوان. وباملثل، تعتقد إيران أنه ال توجد قوى أفغانية 

معتدلة بديلة لتحل محل الدور العسكري األمرييك.

ال  لكنها  املنطقة،  من  أجنبية  قوات  خروج  طهران  تريد 

أفضل  ليس  الرسيع  االنسحاب  أن  من  بالقلق  تشعر  تزال 

طريقة للميض قدًما.

إيران إىل ضامن وجود حكومة  وهذا يفرس سبب سعي 

بعض  حل  يف  املساعدة  خالل  من  كابول،  يف  قوية  مركزية 

ورئيس  غني  أرشف  الرئيس  بني  السلطة  تقاسم  توترات 

املجلس األعىل للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. بالنظر 

إىل أن نتيجة محادثات السالم قد مكنت طالبان، تلقت إيران 

الضوء األخرض من الحكومة املركزية األفغانية لفتح محادثات 

مع الجامعة من خالل سفارتها يف كابول.

اإليراين  القومي  لألمن  األعىل  املجلس  أمني  أجرى  عندما 

عيل شمخاين اتصاالت مع طالبان وسافر إىل كابول يف يناير 

املايض، شددت طهران عىل أن هذا التواصل يعني فقط أنها 

لتقليل  األفغانية وطالبان  املركزية  الحكومة  بني  اتفاقًا  تريد 

تدخل الجهات األجنبية املتنافسة. كام أرصت عىل أن خطة 

طالبان إلحياء الخالفة اإلسالمية ليست عملية.

يف  تدعمها  التي  والدينية  العرقية  لألقليات  طهران  تريد 

الواقع،  يف  البالد.  مستقبل  يف  رأي  لها  يكون  أن  أفغانستان 

األفغان،  الشيعة  الــهــزارة  عىل  بنفوذها  ــران  إي تحتفظ 

من  السابقني  السنيني  األفغان  الحرب  أمراء  مع  واالتصاالت 

إيران  دعوات  فشلت  إذا  لكن  مختلفة.  عرقية  مجموعات 

إلدماج األقليات يف تحقيق نتائج ، فقد تلجأ إىل خيارات غري 

دبلوماسية من أجل ضامن موطئ قدم لها يف أفغانستان.

قامت إيران ببناء لواء فاطميون األفغاين للقتال يف سوريا 

لتأمني دور يف مستقبل  ، والذي من املحتمل أن تستخدمه 

القدس  فيلق  من  أعضاء  زار  ورد  ما  وبحسب  أفغانستان. 

اإليراين ، الذي ينفذ عمليات عسكرية وشبه عسكرية خارج 

الحدود اإلقليمية ، مقاطعة باميان يف أفغانستان لبناء شبكات 

مع الشيعة املحليني يف وقت مبكر من عام 2018.

عالوة عىل ذلك ، حرض املبعوث اإليراين الخاص الجديد 

ألفغانستان ، محمد إبراهيم طاهريان ، اجتامعات يف كابول 

الدولة  تنظيم  من  مخاوف طهران  ملعالجة  الحني  ذلك  منذ 

اإلسالمية )داعش( الذي انتقل من سوريا إىل أفغانستان. بينام 

يعيد تنظيم الدولة اإلسالمية يف والية خراسان تنظيم صفوفه 

مع  األفغانية  الحدود  طول  عىل  الواقعة  باملنطقة  للمطالبة 

الحدود من خالل  التجارة عرب  إيران بترسيع  ، قامت  إيران 

اتفاقية شاملة لتعزيز مصالحها الثنائية مع كابول.

يف  كوسيط  حقيقي  تقدم  إحراز  إيران  أرادت  إذا  لكن 

مع  توترها  حل  إىل  بحاجة  فإنها   ، أفغانستان  رصاعــات 

طهران  أبقى  الذي  اإليــراين  النووي  امللف  بشأن  واشنطن 

حتى اآلن عىل هامش املحادثات األفغانية. هذا هو املكان 

الذي تبدو فيه طهران منقسمة. املتشددون يف إيران الذين 

يرون أي تساهل تجاه الواليات املتحدة عالمة محتملة عىل 

الضعف قد يرفضون العمل مع واشنطن.

إىل  الدوحة  إىل  ستحتاج  طهران  أن  يف  السبب  هو  هذا 

جانبها يف بعض األحيان للتنقل يف آفاق أفغانستان املستقبلية. 

الرحمن آل  القطري محمد بن عبد  يف محادثاته مع نظريه 

ثاين يف 25 أبريل ، عرض وزير الخارجية اإليراين محمد جواد 

اتفاقيات سياسية ميكن أن  بناء  ظريف وجهات نظره حول 

تؤدي إىل حكومة أفغانية شاملة. وسافر ظريف إىل قطر بعد 

يوم من ذلك ، لتأكيد أهمية العالقات بني الدوحة وطهران 
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ومناقشة سبل الحد من التوترات اإلقليمية.

وتعتمد طهران أيًضا عىل كابول للتخيل عن وجهات نظرها 

املستقبلية  الحكومة  هيكل  حول  الشاملة  وغري  الشمولية 

بعض  إيران  تنسق  قد   ، الهدف  ولتحقيق هذا  ألفغانستان. 

مواقفها مع قطر ، األمر الذي سهل اتصاالت طهران السابقة 

مع طالبان وزيارات الجامعة السابقة إىل إيران .

املحادثات  أن  من  بالقلق  طهران  تشعر   ، ذلك  ومع 

األفغانية املبنية عىل اتفاق الدوحة تسري ببطء. ونتيجة لذلك 

، تجري إيران محادثات متكررة مع جريان أفغانستان ، مبا يف 

أمنية  اتفاقية  مؤخرًا  معها  أبرمت  التي   ، ذلك طاجيكستان 

ومكافحة اإلرهاب. أثناء حضوره املؤمتر الوزاري التاسع لقلب 

آسيا - عملية اسطنبول )HoA-IP( الذي عقد يف دوشانبي 

يف 30 مارس ، نقل ظريف رسالة إيران بأن األقليات العرقية 

التي تدعمها يجب أن تُدرج يف عملية السالم األفغانية.

وترى إيران أيًضا أن باكستان العباً هاماً آخر يف أفغانستان. 

عاد  قرييش  محمود  شاه  الباكستاين  الخارجية  زير  باكستان 

الحدود  اتفاقيات  تعميق  إىل  أبريل  أواخر  يف  طهران  إىل 

والعالقات الثنائية. تحتاج إيران إىل مساعدة باكستان وقطر 

السعودية  العربية  اململكة  التعامل مع  أرادت  إذا  مجتمعة 

واإلمارات العربية املتحدة لتأمني السالم يف أفغانستان. 

ولكن نظرًا للتوترات املتكررة بني إيران واململكة العربية 

الخرباء  ينصح بعض   ، املتحدة  العربية  السعودية واإلمارات 

القوات  من  تحالف  ببناء  طهران  ذلك  من  بدالً  اإليرانيني 

وهم   . ــران  وإي والهند  روسيا  من  دعاًم  يتلقى  األفغانية 

جيوب  عىل  يحافظ  أن  ميكن  التحالف  هذا  بأن  يجادلون 

أو  يكون فضفاًضا  أن  يحتمل  فدرايل  اتحاد  داخل  االستقرار 

تشارك  أفغانستان حيث  يف  فيدراليًا  منظاًم  رسميًا  مستقباًل 

جهات خارجية متعددة.

 ، أفغانستان  يف  واملتغرية  املعقدة  السالم  آفــاق  إن 

أن  تعني   ، القضية  هذه  بشأن  املتقلبة  إيران  ودبلوماسية 

طهران  لكن  القيادة.  أجل  من  الدوحة  إىل  ستتجه  طهران 

تدرك أنه ميكن تهميشها من خالل استثامر قطر يف عالقاتها 

املتفوقة مع أصحاب املصلحة اإلقليميني والدوليني اآلخرين 

يف أفغانستان.

محادثات  وروسيا  وتركيا  قطر  أجرت   ، مارس   / آذار  يف 

بنفس  قلقة  إيران  وكانت  إيران.  مشاركة  دون  حول سوريا 

القدر بشأن مؤمتر موسكو لدفع املحادثات األفغانية ، والذي 

عقد أيًضا يف مارس. رأى النقاد يف إيران يف هذه االجتامعات 

عالمة عىل أن روسيا وقطر قد تتجاهالن طهران. ووفًقا لعبد 

الله عبد الله ، فإن محادثات السالم األفغانية املدعومة من 

الواليات املتحدة واملقرر إجراؤها يف تركيا بعد شهر رمضان 

، والتي ستنضم إليها قطر ، ميكن أن تزيد من إبرام الصفقة 

من  أفغانستان  تقرتب  أن  ، ميكن  الحالة  . يف هذه  النهائية 

تركيا وقطر بدالً من إيران.

املبادرات اإلقليمية التي تهدد بتهميش إيران قد تدفعها 

إىل استكشاف إطار أمني إقليمي جامعي ملواجهة التهديدات 

نقطة  ميثل  الذي  هو  الدوحة  اتفاق  لكن  أفغانستان.  من 

تحول يف سياسة إيران اإلقليمية. يف مارس ، شددت طهران 

عىل رضورة احرتام نتيجة االتفاق.

ومع ذلك ، إذا كانت إيران محورية ضد االتفاقية ، فمن 

املحتمل أن تلجأ إىل الدبلوماسية شبه الدبلوماسية للتعامل 

مع الجهات الفاعلة شبه الحكومية وغري الحكومية األفغانية ، 

والتي ميكن أن يكون بعضها مسلًحا. تعتقد طهران أن الرصاع 

األفغاين ال ميكن حله عسكريًا ، لكنها ترفض أيًضا أي مستقبل 

ألفغانستان إذا مل يتم متثيل حكومتها بشكل كاٍف من قبل 

الجامعات التي تدعمها إيران.

هذه املواقف ليست كافية لضامن موقف تفاويض قوي 

يف  بكثافة  استثمرت  ألنها  أفغانستان  مستقبل  يف  إليران 

عالقاتها مع كابول ، فقط ملشاهدة حركة طالبان أقوى. أما 

بالنسبة لطالبان ، فقد دخلت الجامعة يف اتفاق مع الواليات 

تقييد  من  تزيد  أن  شأنها  من  بنوًدا رسية  يتضمن  املتحدة 

النفوذ اإليراين يف أفغانستان.
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يُسمى  ما  احتجاجات  بعيدا عن  الخليج  بقي  اآلن  حتى 

الربيع العريب، لكن السؤال إىل متى؟ 

سلطنة  هي  خليجية  دولة  يف  نادرة  احتجاجات 

ُعامن، هل تنتقل إىل الجريان يف السعودية واإلمارات؟

مواطنون غاضبون ينقلون استياءهم إىل الشارع ومقابلهم 

للدموع. هذا  غاز مسيل  استخدام  تم  األمن. كام  قوات 

مشهد غري مألوف يف سلطنة ُعامن.

الهدوء املعتاد يف السلطة بدأ يف التاليش منذ األحد املايض 

ذات صوت  احتجاجات  أيار/مايو 2021(. حلت محله   23(

مرتفع يقودها الشباب. املطلب الرئييس هو توفري الوظائف 

فيها  اشتعلت  التي  املدن  يف  الحكومية  التوظيف  ومكاتب 

االحتجاجات كانت هدف املحتجني.

مان.. 
ُ

احتجاجات ع
ماذا بعد؟

https://bit.ly/2RXcKMX الكاتب: كيرستن كنيب

الرابط

المصدر

اندلعت احتجاجات غري مسبوقة يف سلطنة عامن البلد املستقر نسبياً يف منطقة مشتعلة. فيديوهات أظهرت استنفار 
قوات األمن واستخدامها الغاز املسيل للدموع. هل تكون بداية »ربيع عريب جديد« أم أنها مجرد زوبعة يف فنجان؟
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بدأت املظاهرات يف مدينة صحار الواقعة عىل بعد 200 

كيلومرتاً شامل غرب العاصمة مسقط. وبعدها انضمت لها 

مدن أخرى. يخىش بعض املراقبني من حملة قمع أكرث رصامة 

ومن تصاعد االحتجاجات.

ديناميات االحتجاجات املستمرة منذ أيام تخضع بالطبع 

وسائل  عىل  انترشت  فيديو  مقاطع  وثقت  فبينام  لتقلبات. 

التواصل قوات أمن مرتاصة الصفوف مدعومة بعربات ثقيلة 

يف مواجهة املنتفضني، أظهرت مقاطع أخرى الحقة عالقة أكرث 

املاء  توزع عبوات  األمن  املرء قوات  اسرتخاء، حيث يشاهد 

عىل املتظاهرين. قد تكون الحكومة راغبة يف تجنب مواجهة 

مفتوحة مع املحتجني، بيد أن 

ذلك قد ال يكون سهل املنال؛ 

أنباء  وكاالت  عدة  ذكرت  إذ 

أيار/  26( األربعاء  أمس  يوم 

مايو 2021( أنه جرى استخدام 

ضد  للدموع  املسيل  الغاز 

إنهم  قيل  الذين  املتظاهرين، 

بالحجارة.  األمن  قوات  رشقوا 

التصعيد  من  مزيداً  أن  يبدو 

غري مستبعد. 

تقشف سلطاين صارم

االحتجاجات  انــدلــعــت 

تقشف  برنامج  خلفية  عىل 

هيثم  السلطان  فرضة  محكم 

بن طارق آل سعيد. وشمل الربنامج ترسيحات كثرية وفرض 

رضيبة القيمة املضافة الشهر املايض.

البالد  يف  االقتصادي  التخلف  هي  الجوهرية  »املشكلة 

العمل.  فرص  ونقص  الشباب  بطالة  ارتفاع  إىل  أدت  والتي 

والتطورات األخرية ليست إال مظهر من مظاهر تلك العيوب. 

وما يزيد الطني بلة هو أن السكان لديهم عقلية املعاشات 

التقاعدية واالستحقاقات التي ال تتوافق مع انخفاض نصيب 

خبري  حميزية،  عــادل  يقول  املعاشات«،  هذه  من  الفرد 

االقتصاد السيايس يف مركز تشاتام هاوس يف لندن، يف حديث 

.DW لـ

»الشباب ثروة الوطن«

خطوطها  وتشمل  صارمة.  اإلصالحية  الحكومة  خطة 

عىل  املبكرة  واإلحالة  أقل  حكومية  مساعدات  العريضة 

أيضاً  سيتم  كام  الجدد.  للموظفني  منخفضة  وأجور  التقاعد 

السلع  لبعض  تقدميها  يتم  التي  الحكومية  املساعدات  دعم 

وفرض الرسوم عىل بعض الخدمات. من الواضح أن ما سبق 

يثري سخط أجزاء من السكان.

حدة  من  التخفيف  اآلن  تحاول  الحكومة  أن  يبدو 

الناحية  من  السخط،  ذلــك 

الخطابية عىل األقل. »الشباب 

الذي ال  الوطن ومورده  ثروة 

ونتابع  لهم  ينضب. سنستمع 

بعناية اهتامماتهم ومشاكلهم 

واحتياجاتهم«، علق السلطان 

ــارق عىل  ــ ــن طـ ــم بـ ــث هــي

وكالة  وأعلنت  االحتجاجات. 

أن  الرسمية  العامنية  األنباء 

هذا  بداية  وعــد  السلطان 

األسبوع بخلق حوايل 32 ألف 

وظيفة جديدة.

تحت  الدولة  ميزانية 

الضغط

يرى عادل حميزية أن هذا اإلعالن يف أحسن أحواله هو 

تعاين  االقتصادية  الناحية  من  أنه  مضيفاً  األمد،  قصري  حل 

ُعامن من ضغوط ضخمة. ويفرس بأن البالد تعاين من ركود 

بسبب ضعف الطلب عىل النفط وتداعيات جائحة كورونا. 

املاضية  العقود  يف  توسيعه  تم  اإلداري  الجهاز  أن  ويردف 

بغرض خلق فرص عمل للمواطنني.

ثالثة  التهام  إىل  أدى  البريوقراطي  اإلداري  الجهاز  توسيع 

أرباع عائدات البالد من النفط، وفق مركز التجارة واالستثامر 

البالد تعاني من ركود 
بسبب ضعف الطلب 

على النفط وتداعيات 
جائحة كورونا
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األملاين/ GTAI  األملاين الحكومي. وقطاع النفط بدوره يولد 

ما يقارب أربعة أخامس صادرات البالد.

يرى عادل حميزية أن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر فرصة 

وسياسة  املالية  االسياسة  وصفة  أن  بيد  األنفاس،  اللتقاط 

عىل  الخبري  ويؤكد  مستدامتان.  أنهام  يبدو  ال  تلك  الديوان 

رضورة البدء يف اإلصالحات عاجالً وليس آجالً. ومن الناحية 

تقديم  الغنية  العربية  الجزيرة  شبه  لبلدان  ميكن  النظرية 

حول  أمد  منذ  السؤال  يثار  لكن  لعامن،  الدعم  من  املزيد 

يضيف  سياسية،  برشوط  املساعدات  تلك  ارتباط  إمكانية 

التحرك  عىل  بقدرتها  عامن  افتخرت  وطاملا  حميزية.  عادل 

سياسياً يف املنطقة باستقالل نسبي.

قلق من »ربيع عريب« آخر

التعامل  يف  جديتها  مدى  إىل  الحكومة  فعل  ردود  تشري 

مع االحتجاجات. وزير الخارجية العامين السابق، يوسف بن 

علوي، أعلن بطريقة غامضة عىل التلفزيون يف نهاية نيسان/

العربية.  البالد  يف  أخرى  انتفاضات  يتوقع  أنه  املايض  أبريل 

يف  االحتجاجات  أفرزت  التي  الظروف  بأن  افرتاضه  وعلل 

ال  »رمبا  قامئة.  تزال  ما  العريب«  »الربيع  بـ  عرف  ما  سياق 

مل يتغري.  العربية؛ إذ أن شيئاً  يكفي ربيع واحد يف منطقتنا 

من املحتمل جداً أال تصمد دول الخليج يف وجه االنتفاضات 

املستقبلية«، قال بن علوي املعروف بأسلوبه الرصني، محذراً 

من أن ذلك يقلقه.

قلقاً  ستسبب  االحتجاجات  أن  حميزية  عادل  ويرجح 

فورياً للحكومة: »يف حال اتسعت أو استمرت ستؤدي بالطبع 

ُعامن  فيه  تبحث  وقت  يف  املستثمرين،  ثقة  يف  رضر  إىل 

بشكل حثيث عن استثامرات أجنبية مبارشة وتسعى لتحفيز 

قطاعات اقتصادية كالسياحة«.

عقد اجتامعي جديد

إذا  فيام  اليوم سؤال  تواجه عامن  السياسية  الناحية  من 

كان يتوجب القيام بانفتاح سيايس يف الوقت الذي يتم فيه 

تراجع الدعم االقتصادي للمواطنني، حسب ما يعتقد عادل 

تشاتام هاوس يف  السيايس يف مركز  االقتصاد  حميزية، خبري 

الدولة عىل دعم املواطن سيزيد الضغط عليها  لندن. قدرة 

لتقديم إصالحات سياسية أو اجتامعية.

التفكري  تجنب  عىل  القدرة  ُعامن  لدى  سيكون  »بالكاد 

عادل  يختم  مواطنيها«،  اجتامعي مع  لعقد  يف شكل جديد 

.DW حميزية حديثه لـ
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املباحثات  املتوقع استمرار  االنفراج  وقد طغى عىل هذا 

بني إيران والواليات املتحدة يف فيينا ملعالجة املشاكل القامئة 

القوى يف  ميزان  تغري  إمكانية  إىل  يشري  اتفاق  نحو  والعمل 

املنطقة.

أقوى  من  وهام  والسعودية،  تركيا  تتمكن  قد  حني  يف 

الجهات الفاعلة يف الرشق األوسط، من الحفاظ عىل عالقات 

يف  حدثت  التي  االضطرابات  فإن  عديدة،  لسنوات  مستقرة 

العقد املايض قد جلبت تحديات جديدة.

تدهورت العالقات الرتكية السعودية بعد حصار قطر عام 

2017 من قبل الرياض وأبوظبي واملنامة والقاهرة، واغتيال 

»جامل خاشقجي« يف القنصلية السعودية بإسطنبول، وتحول 

كل جانب إىل املواجهة اإلعالمية، ومتت الدعوة بصوت عاٍل 

إىل املقاطعات االقتصادية، وأثريت املشاكل يف مناطق أخرى. 

الذكرى  مع  الرتكية  للبضائع  السعودية  املقاطعة  وتزامنت 

الثانية ملقتل »خاشقجي«، مام زاد الوضع سوًءا.

أدت املواقف املختلفة للدولتني من القضايا الجيوسياسية 

ووجود  والليبية،  السورية  األهلية  الحرب  مثل  اإلقليمية، 

زيادة  إىل  اليونان،  مناورة مشرتكة مع  السعودي يف  الجيش 

توتر عالقتهام الخالفية.

ومع ذلك، بالرغم من أنه يبدو من الصعب عىل هذين 

البلدين استعادة عالقاتهام عىل املدى القصري، فإن التطورات 

التي حدثت يف األشهر األخرية توفر نظرة أكرث تفاؤالً.

عىل  الحفاظ  طويلة  فرتة  منذ  السعودية  حاولت  لقد 

من  مزيج  استخدام  خالل  من  العربية  الدول  عىل  نفوذها 

هيمنتها.  عىل  الرشعية  إلضفاء  والعربية  اإلسالمية  الهوية 

ونظرًا ألن السعودية ال متلك األدوات الالزمة لتوسيع هيمنتها 

فإنها  تركيا،  مثل  عربية  غري  دول  عىل  اإلسالمية  العربية 

تستخدم اسرتاتيجية موازنة القوة لخلق تفوق نسبي.

هل تستطيع تركيا 
والسعودية تحقيق 
االستقـــــــــــــرار في 

العالقات؟

الرابطالمصدر

الكاتب: أوميد شكري كاليحصار

من  للحد  املاضية،  القليلة  األسابيع  خالل  األوسط  الرشق  يف  اإلقليمية  القوى  بني  محاوالت  هناك  كانت 

التوترات وإيجاد أرضية مشرتكة. تتصدر هذه الجهود، املحادثات بني تركيا والسعودية، الخصامن اإلقليميان منذ 

فرتة طويلة، بهدف حل التوترات املستمرة منذ سنوات بني البلدين.

https://bit.ly/3ooJREZ
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اإلمرباطورية  قلب  من  نشأت  التي  تركيا،  كانت  فقد 

للواليات  الخارجية  السياسة  أعمدة  أحد  أيًضا،  العثامنية 

يف  للسوفيات  املناهضة  األطليس  شامل  وحلف  املتحدة 

املنطقة لعقود، ويف العقد املايض أصبحت أيًضا رشيًكا رئيسيًا 

يف سياسة أمريكا تجاه سوريا.

يناير/كانون  يف  تريك  سعودي  انفراج  يف  اآلمال  تبددت 

»إف15«  طراز  من  سعودية  مقاتالت  شاركت  عندما  الثاين 

يف مناورة مشرتكة مع اليونان يف رشق البحر املتوسط. وقبل 

املناورات العسكرية املشرتكة بني اليونان والسعودية، كانت 

اسرتاتيجية  مواقع  كبريًا يف  وجوًدا عسكريًا  أقامت  قد  تركيا 

بقواعد  تحتفظ  حيث  السعودية  وغرب  وجنوب  رشق  يف 

عسكرية يف قطر والصومال، وللسفن الحربية الرتكية وجود 

دائم يف البحر األحمر.

التزم العاهل السعودي امللك »سلامن« والرئيس »رجب 

طيب أردوغان« يف املحادثة الهاتفية بينهام قبل قمة مجموعة 

العرشين التي استضافتها السعودية يف نوفمرب/ترشين الثانب 

2020 بـ »إبقاء قنوات الحوار مفتوحة«، وهو ما مثل عالمات 

أوىل عىل تحسن العالقات بينهام. وقد عمل انتقال السلطة 

الدميقراطيني اآلن عىل كل  املتحدة، مع سيطرة  الواليات  يف 

من البيت األبيض والكونجرس )وإن كان ذلك بفارق ضئيل 

للغاية(، عىل ترسيع هذا الزخم.

بالرغم من أن كالً من تركيا والسعودية حليفان تقليديان 

للواليات املتحدة، إال أن السياسة الخارجية للرئيس »بايدن« 

قد تعطل عالقات واشنطن مع كل من أنقرة والرياض، حيث 

انتقد »بايدن« كال البلدين خالل الحملة االنتخابية.

أعلن  عندما  قطرية  رغبة  أيًضا  هو  االنفراج  أن  يبدو 

وزير الخارجية القطري »محمد بن عبدالرحمن آل ثاين« أن 

»قطر ستكون سعيدة بالعمل كجرس بني تركيا ودول أخرى 

أجل  من  وسيطًا  تكون  أن  قطر  حاولت  وقد  املنطقة«،  يف 

تخفيف التوترات بني السعودية وكل من تركيا وإيران.

فرحان  بن  »فيصل  السعودي  الخارجية  وزير  وقد رصح 

زيارة  وتعترب  تركيا،  مع  جيدة  العالقات  بأن  سعود«  آل 

اململكة،  إىل  أوغلو«  تشاوش  »مولود  الرتيك  الخارجية  وزير 

املستوى إىل  زيارة ملسؤول تريك رفيع  أول  مايو/أيار،  يف 10 

السعودية منذ اغتيال »خاشقجي«. وبحسب تقارير إعالمية، 

الرئاسة الرتكية،  أجرى مستشار »أردوغان« واملتحدث باسم 

»إبراهيم قالن«، محادثات مع نظرائه السعوديني للمساعدة 

يف نزع فتيل التوترات يف السنوات األخرية.

تراجع تجاري

حجم  عىل  سلبًا  املايض  العقد  نصف  يف  التوترات  أثرت 

التجارة بني السعودية وتركيا. وسجل حجم التجارة، الذي بلغ 

املتوسط 5 مليارات دوالر يف 2018، 5.1 مليار دوالر يف  يف 

2019 و4.7 مليار دوالر يف 2020. وتراجعت منتجات الرياض 

ديسمرب/كانون  لها يف  أدىن مستوى  إىل  تركيا  املستوردة من 

األول املايض، وسط مقاطعة غري رسمية.

ووفًقا ملعهد اإلحصاء السعودي، بلغت واردات البالد من 

تركيا 259.3 مليون دوالر أمرييك يف فرباير/شباط 2020، لكنها 

ديسمرب/ بحلول  أمرييك  دوالر  مليون   13.5 إىل  انخفضت 

كانون األول ومع ذلك، مل يتغري حجم التجارة هذا بشكل كبري 

يف السنوات الثالث السابقة، بالرغم من االنخفاض امللحوظ 

يف واردات السعودية.

العالقات  وجدت  األخــرى،  الــدول  مع  الحال  هو  وكام 

من  واحد  مجال  عىل  لالتفاق  طريقة  الرتكية  السعودية 

األسلحة.  مبيعات  مجال  وهو  الخارجية  السياسة  مجاالت 

أصبحت تركيا منتًجا عسكريًا مهاًم يف املنطقة، حيث استثمرت 

35 مليار دوالر يف صناعة الدفاع عىل مدى السنوات األربع 

املاضية لتعزيز قوتها الصلبة والناعمة وتحقيق االكتفاء الذايت 

يف البحث العسكري والتصنيع.

وبالرغم من خالفاتهام، اشرتت السعودية أسلحة وطائرات 

بدون طيار من تركيا، التي يف طريقها لتصبح رائدة السوق 

واألسلحة  طيار  بدون  الطائرات  سوق  يف  الصاعدة  والقوة 

األسلحة  عىل  االعتامد  لتقليل  »أردوغان«  هدف  من  كجزء 

األجنبية.

بدأ مصنعان سعوديان يف إنتاج طائرة بدون طيار تركية 

23العدد اخلامس عر أبريل 2021

شؤون خليجية



الصنع عىل ارتفاع متوسط وطويلة األمد. ستقوم رشكة »إنرتا 

ديفانس للتكنولوجيا واإللكرتونيات املتقدمة« بإنتاج طائرات 

»فيستل  ترخيص  مبوجب  صو«  »كاريال  نوع  من  مسرية 

للدفاع«.

إىل  باإلضافة  أنه  ــان«  »أردوغ أكد  ــارس/آذار،  م  16 ويف 

أيًضا لرشاء  اتفاقية اإلنتاج املشرتك، فإن السعودية تتفاوض 

ويتضمن  صو«.  »كاريال  طائرات  من  معروفة  غري  كمية 

الربنامج بناء مجموعة من 40 طائرة من طراز »كاريال صو« 

بني عامي 2021 و2025. وسيعاد صقل الطائرة الرتكية بدون 

ستستفيد  كام  السعودية.  يف  »هبوب«  اسمها  ليصبح  طيار 

للنزاع  السعودي  الحل  من  والرتكية  السعودية  العالقات 

الخليجي 2017-2021 وإنهاء الحصار عن أقرب رشكاء أنقرة 

يف املنطقة، قطر.

تراجع األزمة

انتهاء األزمة الخليجية يف قمة العال لدول مجلس  يُظهر 

أنقرة  من  األخرية  اإليجابية  واإلشــارات  الخليجي،  التعاون 

والرياض، أنه من اآلن فصاعًدا ميكن لرتكيا إقامة عالقة أكرث 

راحة مع السعودية.

يف السنوات األخرية، هاجم الحوثيون السعودية بطائرات 

بدون طيار وصواريخ، وأثرت هجامت الحوثيني عىل منشآت 

اإلنتاج  عىل  البالد  قدرة  عىل  كبري  بشكل  السعودية  الطاقة 

والتصدير. وأصبح أمن إمدادات الطاقة يف السعودية مصدر 

قلق كبري للرياض نتيجة لدور الطائرات بدون طيار.

وسيؤدي قرار السعودية األخري باستخدام الطائرات بدون 

قطاعها  وتعزيز  للطاقة  التحتية  البنية  لتأمني  الرتكية  طيار 

السعودية  واعتامد  البلدين  بني  التجارة  زيادة  إىل  الدفاعي، 

عىل األسلحة الرتكية، وتوفري رشوط لبيع طائرات بدون طيار 

تركية الصنع بني الدول العربية.

البلدين  كال  أن  يبدو  األخــرية،  االتصاالت  إىل  استناًدا 

ميكنهام حل جزء من خالفاتهام من خالل مراجعة سياستهام 

يف  السعودية  الرشكات  تشارك  أن  لرتكيا  وميكن  الخارجية، 

مشاريع مهمة.

قيمة  وانخفاض  »كورونا«  فريوس  أزمة  اندالع  تسبب 

رأس  جذب  ويعد  الــرتيك؛  لالقتصاد  أزمة  يف  الرتكية  اللرية 

التي ميكن  الطرق  إحدى  السعودي،  األجنبي، وخاصة  املال 

للحكومة الرتكية من خاللها تخفيف بعض آثار األزمة الحالية 

عىل االقتصاد الرتيك.

هناك عدة نقاط ميكن أن تلتقي فيها السعودية وتركيا، 

مع جامعة  تركيا  عالقات  وحتى  سوريا،  يف  األزمة  من  بدءاً 

والرياض  أنقرة  عىل  يجب  حيث  وليبيا،  املسلمني  اإلخوان 

حجم  زيادة  تساعد  أن  وميكن  للطرفني.  مربح  حل  تقديم 

السياسية  العالقات  مستوى  عىل  الحفاظ  يف  أيًضا  التجارة 

وزيادته.

املتحدة يظهر إن  إيران والواليات  إن استمرار محادثات 

املحادثات يف فيينا ميكن أن تنجح. وميكن ألي اتفاق جديد 

بينهام أن يقرب خصوم إيران يف املنطقة من بعضهم البعض.

من الواضح أنه يجب عىل تركيا والسعودية حل املشكالت 

القامئة يف إطار مصالحهام الوطنية للعب دور أكرث فاعلية يف 

القوى  ميزان  إطار  »كورونا«، ويف  بعد  ما  املنطقة يف حقبة 

بشكل عام.
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منذ التوقيع عىل إعالن العال يف يناير/كانون الثاين املايض 

واإلمــارات  والسعودية  ناحية  من  قطر  بني  األزمــة  إلنهاء 

املرصي  التقارب  كان  أخرى،  ناحية  من  ومرص  والبحرين 

من  أسبوعني  غضون  ويف  تطورا.  األرسع  بني  من  القطري 

توقيع االتفاقية، أعلنت وزارة الخارجية املرصية أن القاهرة 

والدوحة اتفقتا رسميا عىل استئناف العالقات الدبلوماسية، 

وبحلول  ذلك.  تفعل  املجموعة  دولة يف  أول  ما جعل مرص 

وزيري  بني  اجتامعا  القاهرة  احتضنت  ــارس/آذار،  م أوائل 

خارجية البلدين عىل هامش اجتامع جامعة الدول العربية.

أن  بالرغم  مثري  بشكل  البلدين  بني  العالقات  وتتطور 

التحديات والخالفات السياسية األساسية بينهام ما تزال قامئة. 

تفوق  مفاجأة حيث  ليست  قدما  للميض  إرادة مرص  ولكن 

العالقات  )خاصة  قطر  مع  القوية  املرصية  العالقات  فوائد 

االقتصادية( املخاطر.

األعمق حول قضايا مثل  القطري  للحوار املرصي  وميكن 

ليبيا وسد النهضة اإلثيويب أن يكون مفيدا للمصالح السياسية 

واألمنية للبلدين. ويف الواقع، يجب أن متيض القيادة املرصية 

إىل األمام إلعادة بناء العالقات مع قطر. وبالنظر إىل الفوائد 

عالقات مصر وقطر
تتطور بشكل مثير

https://bit.ly/2Ryv6n0بعد قمة »العال«

المصدر

الرابط
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الرئيس  إدارة  عىل  يجب  اإلقليمي،  لالستقرار  املحتملة 

األمرييك »جو بايدن« تشجيع هذه الجهود.

الحسابات االقتصادية

وكانت زيارة أول وفد قطري رسمي إىل مرص بعد قمة العال 

املالية القطري الفتتاح فندق فاخر بقيمة 1.3  بقيادة وزير 

مليار دوالر يف القاهرة رمزا لحسابات مرص. وكان االستثامر 

األجنبي ركيزة أساسية يف محاوالت الحكومة املرصية لتحقيق 

الهيكلية لالقتصاد.  املشاكل  استمرار  والنمو وسط  االستقرار 

مرص  إىل  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  انخفاض  ومع 

تضاعف  كورونا،  جائحة  بسبب   2020 عام  يف  كبري  بشكل 

نهاية  وتوفر  االستثامر.  لجذب  جهودها  املرصية  القيادة 

الخالف مع قطر فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف.

وسوف تستمر مرص يف االعتامد عىل االستثامر الخليجي، 

حتى لو كان هذا االستثامر أقل قوة مام كان عليه من قبل. 

لتلبية  املجاورة  الخليج  دول  أفضل  بني  من  قطر  وتعترب 

احتياجات مرص.

دوالر  مليارات  بـ5  املقدرة  قطر  استثامرات  تتوقف  ومل 

املرصيون  املسؤولون  أن رصح  وبعد  األزمة.  يف مرص خالل 

ستتم  القطرية  االستثامرات  بأن  األزمة  من  مبكر  وقت  يف 

املثال،  سبيل  عىل  القطرية«،  »الديار  حافظت  حاميتها، 

القاهرة، عىل  فندق »سانت ريجيس« يف  بنت مجمع  التي 

مرشوعات كربى لها يف مرص بلغ مجموعها 3 مليارات دوالر.

يف  الرئيسية  بحصتها  للبرتول«  »قطر  تقدمت  وباملثل، 

يف  دوالر  مليار   4.4 بقيمة  للتكرير  املرصية  الرشكة  إطالق 

لزيادة  الطريق  مهد  الخليجية  األزمة  حل  لكن   .2019 عام 

هذا اإلنفاق املحتمل مع استمرار قطر يف الرتكيز عىل تنويع 

استثامراتها باالعتامد عىل صندوق الرثوة السيادي البالغ 300 

مليار دوالر باإلضافة إىل استثامرات القطاع الخاص القطري.

واالستثامر  االقتصادي  الدعم  استمرار  نتوقع  أن  وميكننا 

العقارات والسياحة والطاقة والبنوك، ورمبا حتى صناعة  يف 

لوزارة  اململوكة  القابضة«،  »برزان  رشكة  نظرت  إذا  الدفاع، 

الدفاع القطرية، يف سبل لتوسيع تعاونها اإلقليمي.

قضايا األمن اإلقليمي

الحركات  ودور  اإلقليمي  األمن  بقضايا  يتعلق  وفيام 

»اإلخــوان  جامعة  الدوحة  دعمت  السياسية،  اإلسالمية 

املسلمني« فيام تعتربها القاهرة خصام رئيسيا، ومن املرجح 

ومع  القضية.  هذه  بشأن  منقسمة  ومرص  قطر  تظل  أن 

ذلك، قد يساعد تعاونهام الثنايئ املتجدد يف إحداث اخرتاق 

أن  املحتمل  من  الخصوص،  وجه  وعىل  امللفات.  بعض  يف 

تكون ليبيا واألزمة الدبلوماسية بشأن سد النهضة موضوعني 

مفيدين للنقاش.

التعاون  لتوسيع  »بايدن«  إدارة  تعزيز  مع  ومتاشيا 

الدبلومايس يف املنطقة لتخفيض التوترات يف املنطقة، ميكن 

للعالقات القطرية املرصية األوثق أن تساهم بشكل إيجايب 

يف البيئة األمنية اإلقليمية.

ومع التنفيذ الجزيئ لوقف إطالق النار يف الرصاع الليبي 

الليبية  الوحدة  حكومة  وأداء  الزمن،  من  عقدا  دام  الذي 

املجال  من  ليبيا  يف  مرص  أنشطة  تتحول  اليمني،  الجديدة 

العسكري إىل الدبلوماسية بطرق قد تشجعها قطر وتستفيد 

منها.

الذي  حفرت«  »خليفة  الجرنال  دعم  من  أعــوام  وبعد 

بناء  عىل  اآلن  تحرص مرص  طرابلس،  عىل  الهجوم  يف  فشل 

واستضاف  الجديدة.  الليبية  الوحدة  حكومة  مع  عالقات 

املؤقت  الليبي  الوزراء  رئيس  السييس«  »عبدالفتاح  الرئيس 

»عبدالحميد الدبيبة« يف القاهرة، وأشار إىل »حرص مرص عىل 

دعم الشعب الليبي«.

مستمرة  مخاوف  لديها  املرصية  القيادة  فإن  ذلك،  ومع 

وقد  جديد.  موحد  ليبي  جيش  يف  امليليشيات  دمج  بشأن 

بأن  مرص  طأمنة  يف  القطرية  املرصية  االتصال  قناة  تساعد 

الوفاق  حكومة  دعمتا  اللتني  وتركيا،  لقطر  املوالية  القوات 

الوطني، لن تشكل تهديدا عىل الحدود الغربية ملرص.

أن  من  »حفرت«  منع  عىل  ذلك مرص  يشجع  أن  وينبغي 

يكون عقبة عىل طريق الوحدة. واألهم من ذلك، أن التواصل 

املجال  إفساح  أيضا يف  يساعد  قد  ليبيا  قطر يف  مع  املرصي 
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لتعزيز الحوار املرصي مع تركيا، التي سعت بهدوء إىل تحسني 

لهذه  يكون  وقد  األخرية.  األسابيع  يف  القاهرة  مع  العالقات 

املحادثات آثار إيجابية واسعة عىل االستقرار اإلقليمي.

كام أن قطر يف وضع جيد للقيام بدور أكرث نشاطا يف ملف 

مرص،  يف  االستثامرية  أنشطتها  إىل  وباإلضافة  النهضة.  سد 

والسودان،  إثيوبيا  من  كل  يف  كبرية  استثامرات  قطر  متتلك 

لذلك فإن لها مصلحة يف التوصل إىل حل ودي لألزمة الحالية.

وميكن للدوحة املساعدة يف تهدئة التوترات املتصاعدة بني 

الحكومة اإلثيوبية، التي متيض بحزم إىل األمام يف ملف سد 

اللتني ينذر خطابهام  النهضة، والقيادة املرصية والسودانية، 

باحتامل نشوب رصاع يف نهاية 

املطاف.

ويف 7 أبريل/نيسان املايض، 

الربهان«،  »عبدالفتاح  قام 

يف  السيادة  مجلس  رئيس 

ــودان، بـــأول رحــلــة له  ــس ال

قامئة  إلحــيــاء  ــدوحــة  ال إىل 

الثنائية  االتفاقات  من  طويلة 

السابقة. وبحسب ما ورد متت 

مع  بالتنسيق  الرحلة  هذه 

السعي  واصلت  التي  مرص، 

لتوثيق العالقات مع السودان 

التعاون  يف  ذلك  تجىل  وقد 

»السييس«  وزيارة  العسكري 

إىل الخرطوم يف األسابيع األخرية.

يف  سيتوسط  من  املعقدة حول  املناقشات  استمرار  ومع 

مبارش،  غري  دورا  تلعب  أن  لقطر  ميكن  النهضة،  سد  أزمة 

بينام تضغط عىل  والسوداين،  التعاون املرصي  تدعم  بحيث 

إثيوبيا لجعل موقفها أكرث مرونة.

واملرصي  القطري  التعاون  سيستغرق  املطاف،  نهاية  ويف 

التي ميكن  الثقة  لبناء  يف أي من األمور املذكورة أعاله وقتا 

أن تضعف بسبب أي تطورات مفاجئة، فضال عن الخطاب 

النقدي املستمر لوسائل اإلعالم املدعومة من الدولة يف كال 

البلدين تجاه بعضهام البعض. ومع ذلك، فإن التقدم ممكن 

بل وأكرث احتامال إذا تم تشجيعه من قبل إدارة »بايدن«.

نهج إدارة »بايدن«

لكن كيف تنظر واشنطن إىل العالقات القطرية املرصية؟ 

كان التقارب بني قطر وجريانها هو الهدف األمرييك منذ بدء 

الخالف مع قطر عام 2017، وهو أحد النقاط الرئيسية التي 

استمرت بني إدارة »ترامب« وإدارة »بايدن« تجاه املنطقة.

الواليات  ملصالح  إيجابيا  والتعاون  الحوار  تعزيز  ويعد 

ومرص  قطر  األبيض  البيت  يشجع  أن  وميكن  املتحدة، 

املشرتك  االهتامم  ذات  املجاالت  الرتكيز عىل  وجريانهام عىل 

يف  مبا  املتحدة،  الواليات  مع 

ذلك إيران.

املسؤولني  أن  املؤكد  ومن 

األمريكيني قد يرون تحديات 

العالقات املرصية  محتملة يف 

عىل  املتنامية.  القطرية 

إمكانية  فــإن  املثال،  سبيل 

املرصية  للعالقات  قطر  دعم 

يجمع  قد  تركيا  مع  املتزايدة 

بالفعل  أظهرتا  حكومتني  بني 

بالتعرض  للمخاطرة  شهية 

املتحدة  الواليات  لعقوبات 

من خالل رشاء أسلحة روسية، 

رشيكان  كليهام  أن  بالرغم 

للواليات املتحدة يف نهاية املطاف. 

املرصي  القطري  التعاون  يؤدي  أن  املرجح  من  وإجامال، 

إىل مزيد من التاميش مع أجندة إدارة »بايدن« املتمثلة يف 

الواليات  فيه  تعيد  وقت  يف  املنطقة  يف  الدبلوماسية  تعزيز 

املتحدة تقييم تواجدها العسكري، األمر الذي يجلب فوائد 

وكذلك  والدوحة  القاهرة  من  لكل  املخاطر  من  بكثري  أكرث 

ملصالح الواليات املتحدة يف املنطقة.

تحقيق االستقالل 
االستراتيجي لدول 

الخليج سيتغرق عدة 
سنوات وموارد كبيرة
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تويرت  املانوية عىل  الثقافية ومناقشات  الحروب  يف عرص 

)ديانة تنسب إىل ماين املولود يف عام 216م يف بابل، والذي 

بن  هرمز  بن  بهرام  وقتله  أردشري  بن  شابور  زمان  يف  ظهر 

شابور(، يتصدر الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون »الرتيند« 

مرًة أخرى.

ويف مساء األربعاء املايض، وأثناء االحتفال بالذكرى املئوية 

الثانية لوفاة نابليون، تبنَّى ماكرون اإلرث الهائل لإلمرباطور 

الفرنسية  الدولة  بناء معظم مؤسسات  بالكامل يف  الفرنيس 

مبحكمة  ومروًرا  واملدين  الجنايئ  القانون  من  بدًءا  الحديثة، 

االستئناف وانتهاًء باملدارس الثانوية.

لكن ماكرون اعرتف أيًضا أن إعادة نابليون للعمل بنظام 

العبودية يف املستعمرات 

الفرنسية عام 1802 كان 

»إصالحها«.  الثانية  الجمهورية  عىل  وَجب  »خيانة«  مبثابة 

وقالها ماكرون رسميًّا عىل رؤوس األشهاد إن: »نابليون كان 

غواًل ونرًسا، كان مثل اإلسكندر األكرب ونريون، لقد كان روح 

العامل وشيطان أوروبا«.

ثقافة اإللغاء 

ال أحد يتبنى أبًدا ما بات يعرف باسم »ثقافة اإللغاء«، أي 

رفض األشخاص بسبب معتقداتهم أو ترصيحاتهم أو أفعالهم 

هذا  ماكرون  واتَّبع  مسيئة.  أنها  عىل  تَُرى  أن  ميكن  التي 

الجزائر  يف  لفرنسا  االستعامري  املايض  ملواجهة  نفسه  النهج 

ماكرون يشعل معارك ثقافية 

»بوليتيكو«: لماذا احتفل 
بذكرى نابليون؟

https://politi.co/3eRzaHT

المصدر

الرابط

نرشت صحيفة »بوليتيكو« األمريكية تقريًرا ملراسلَْيها يف أوروبا وفرنسا، ريم 

ممتاز وجورجيو ليايل، تناوال فيه خطاب ماكرون املثري للجدل الذي ألقاه أثناء 

واألغراض  بونابرت،  نابليون  لوفاة  الثانية  املئوية  الذكرى  مبناسبة  االحتفال 

السياسية من وراء هذا الخطاب.

كتب: ريم ممتاز وجورجيو ليالي 
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ودورها يف اإلبادة الجامعية يف رواندا ويف رفضه هدم متاثيل 

الشخصيات التاريخية التي كانت شخصيات عنرصية أو تجار 

رقيق.

والذي  قصري،  لكنه  حاميس  خطاب  يف  ماكرون  وقــال 

مستنري،  تأبيني  حفل  »هذا  دقيقة:   20 من  أقل  استغرق 

والهدف منه أن ننظر إىل تاريخنا وجًها لوجه وأن ننظر إليه 

قاله  ما  فرنسا  شعب  بوصفنا  جميًعا  ونقول  واحدة،  جملًة 

بإحياء  ماكرون  قرار  أن  إال  تجاهه«.  فعلنا  ورد  عنَّا  نابليون 

إلغاء«  »عدم  ثقافة  ما  حد  إىل  ميثل  زال  ما  نابليون  ذكرى 

عىل  مشهورة  فرنسية  شخصيات  ثالث  أفضل  من  لواحدة 

مستوى العامل إىل جانب جان دارك وشارل ديجول. وتجنب 

الرؤساء الفرنسيون السابقون إىل حد كبري االحتفال بالذكرى 

السنوية الخاصة باإلمرباطور نابليون.

وأضاف ماكرون: »إن إحياء الذكرى املئوية الثانية يعني 

املايض  محاكمة  إلغراء  االستسالم  ودون  وهدوء  ببساطة 

بقوانني الحارض أننا نستعيد يف الذاكرة ما نحن عليه بوصفنا 

شعب فرنسا «.

خطوة  جوهره  يف  هو  الذكرى  لهذه  ماكرون  إحياء  إن 

له  تتيح  إذ   .2022 يف  الرئاسية  االنتخابات  تستبق  سياسية 

الذين  املحافظني  الناخبني  أصوات  اجتذاب  الخطوة  هذه 

ونه األكرث  يتودد إليهم مبغازلة املايض الذي يحنون إليه ويَُعدُّ

اليساريني  بعض  أصوات  يكسب  نفسه،  الوقت  ويف  عظمة. 

ومينحه  للنساء،  األخري  وكراهية  نابليون  بجرائم  اعرتافه  عرب 

ذلك أيًضا فرصة تصنيف نفسه واحًدا من القادة العظام يف 

تاريخ فرنسا.

انتقادات حادة لخطاب ماكرون

أحد  يالحظها  أن  دون  متِض  مل  الخفية  اإلشــارات  هذه 

بالفعل النتقادات  تعرَّض  إذ  األساسيني؛  من خصوم ماكرون 

الزعيمة  لوبان،  مارين  جانب  من  هذا  نهجه  بسبب  حادة 

املحافظ  الرئايس  املرشح  برتران،  املتطرفة، وكزافييه  اليمينية 

البارز، اللذين عارضا كل عىل ِحدة رغبة ماكرون يف »تفكيك« 

الرئيَس  وكزافييه  مارين  من  كل  ويتهم  الفرنيس.  التاريخ 

ماكرون باالستسالم ألولئك الذين يستخدمون قضايا االستعامر 

والعبودية باعتبارها »سالًحا« ملهاجمة فرنسا والغرب. وبداًل 

من الرد عىل هذه االنتقادات، قال ماكرون ببساطة إنه يقرِّ 

بكل جزء من التاريخ الفرنيس، وطيَّب خطابه بإشارات خفية 
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ألوجه التشابه بينه وبني نابليون. 

وقال ماكرون يف خطابه: »تُعد حياة نابليون يف املقام األول 

هة إىل  قصيدة تُعربِّ عن اإلرادة السياسية، وهي قصيدة ُموجَّ

أولئك الذين يعتقدون أن األقدار جامدة، وأن الحياة مكتوبة 

مسبًقا، فقصة الطفل املنحدر من بلدة أجاكسيو والذي أصبح 

سيًدا ألوروبا، تُظِهر بوضوح أن بإمكان رجل واحد فقط تغيري 

مسار التاريخ«.

بل  باريس  يف  ينشأ  مل  بونابرت،  نابليون  مثل  وماكرون، 

يف  السلطة  عىل  ويستويل  السياسة  عامل  ليقتحم  فجأة  ظهر 

وقت قيايس. وأضاف ماكرون: »نحن نحب نابليون ألن حياته 

للمجازفة«.  ودعوة  ممكن  هو  مبا  وعًدا  طيَّاتها  يف  تحمل 

مستخدًما تعبريه الخاص للداللة عىل كيف أن ماكرون يراهن 

كثريًا عىل املبادرات الجريئة.

انقسامات يف معسكر ماكرون 

أن معسكره  إذ  املخاطر؛  من  يخلو  ال  ماكرون هذا  نهج 

وقالت  نابليون.  شخصية  بشأن  منقسم  نفسه  السيايس 

والتنوع  الجنسني  بني  املساواة  وزيــرة  مورينو،  إليزابيث 

نظام  الستعادته  اإلمرباطور  انتقدت  التي  الفرص،  وتكافؤ 

العبودية، إن نابليون: »أحد أكرب كارهي النساء، فأثناء حكمه 

وثَّق القانون أن املرأة أقل مكانة من الرجل«. 

بشأن  ماكرون  مكتب  أيًضا يف  داخيل  نقاش  هناك  وكان 

كيفية إحياء ذكرى نابليون وتقديم ما هو كاٍف وليس ما هو 

قرار  »اتُِّخذ  ملاكرون:  الثاين  املستشار  وقال  الالزم.  من  أكرث 

إحياء ذكرى نابليون منذ مدة طويلة، ولكن االختالف كان يف 

التنفيذ والصورة التي سيظهر عليها. فدعى البعض إىل حفل 

كبري قدر اإلمكان، بينام أيَّد آخرون طريقة أكرث بساطة نظرًا 

لظروف جائحة كورونا والقضايا املتعلقة بذكرى نابليون«. 

وجه  عىل  عارًما  غضبًا  نابليون  ذكرى  إحياء  قرار  وأثار 

تعرَّضت  التي  الفرنسية  البحار  وراء  ما  أقاليم  يف  الخصوص 

املعارضون  وخطط  نابليون.  حكم  ظل  يف  وحشية  ملعاملة 

االحتفال.  ماكرون يف  تتزامن مع خطاب  احتجاجات  إلقامة 

واملؤلف  الناشط  مايسون،  جراند  كور  لو  أوليفييه  وتساءل 

الشهر  السياسية  العلوم  وأستاذ  مارتينيك  جزيرة  يف  املولود 

املايض يف مدينة ليون قائاًل: »كيف نحتفل برجل كان عدًوا 

وعدًوا  األوروبية  الشعوب  من  ولعدد  الفرنسية  للجمهورية 

لإلنسانية ألنه كان مستعِبًدا للناس«؟ 

سياق تاريخي يتبنى العبودية

إىل  املؤرخني  بعض  يشري  للعبودية،  تربير  دون  ولكن 

السياق االقتصادي يف ذلك الوقت الذي جعل من العبودية 

أمرًا شائًعا. فقال جاك أوليفييه بودون، أستاذ التاريخ بجامعة 

التأكيد  إال  يسعني  ال  مؤرًخا،  »بصفتي  إنني:  السوربون، 

نظام  أعاد  نابليون  أن  إنكار  األحداث. وال ميكن  عىل سياق 

فيه  كانت  سياق  يف  ذلك  فعل  ولكنه   ،1802 عام  العبودية 

جميع الدول األوروبية والواليات املتحدة متارس العبودية«. 

موضًحا أن بونابرت مل يكن لديه خيار آخر إذا أراد أن يتنافس 

مع الدول األخرى املؤيدة للعبودية. 

خاصة  وال  جديدة  ليست  نابليون  عىل  واالعــرتاضــات 

باليساريني وحدهم، ففي عام 2005، تجنَّب الرئيس اليميني 

جاك شرياك االحتفال بالذكرى املئوية الثانية النتصار نابليون 

عىل القوات الروسية والنمساوية يف معركة أوسرتليتز. 

أن  أهمية  الخصوص  وجه  عىل  أوضح  ماكرون  ولكن 

يتعلم الشباب من هذا التاريخ بداًل من حمياتهم منه. فقال 

كانوا  الثانوية  املرحلة  من طالب  مجموعة  مخاطبًا  ماكرون 

نيكوال  السابق  املحافظ  الرئيس  جانب  إىل  الحضور  ضمن 

ساركوزي وقادة آخرين: »أنتم طالب الثانوية يف فرنسا وأنتم 

تحبوه  أن  فرنسيني، ميكنكم  التاريخ بصفتكم  جزء من هذا 

أو تنقدوه ولكن يجب أن تتعلموه فهو حقيقي ويساعد يف 

تنشئتكم وعليكم أن تواصلوا املسرية من بعده«.

عىل مدار األسبوع املقبل، يبدو أن جدول ماكرون عازم 

فبعد  السياسية.  األطياف  مختلف  من  النُّقاد  اسرتضاء  عىل 

واليوم  السبت،  أوروبا  يوم  سيحيي  نابليون،  ذكرى  إحياء 

الوطني لذكرى العبودية والذكرى األربعني النتخاب فرانسوا 

الخامسة،  الفرنسية  للجمهورية  اشرتايك  رئيس  أول  ميرتان، 

بعد ذلك بيومني.
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يف ِخضمِّ تدهور العالقات بني الواليات املتحدة وروسيا، 

يبدو أن الرئيس األمرييك جو بايدن، والرئيس الرويس فالدميري 

ة يف يونيو املقبل؛ يف الوقت الذي  بوتني، يسعيان إىل عْقد ِقمَّ

يزور فيه بايدن أوروبا من أجل إجراء مباحثات مع حلفائه.

ح يوم الثالثاء بأنه  ومن املقرر أن يحرض بايدن، الذي رصَّ

ة تعقدها  »يأمل ويتوقع« أن يلتقي بوتني الشهر املقبل، ِقمَّ

»واشنطن بوست«: ما 
ة  النتائج المتوقعة للِقمَّ

https://wapo.st/3tUC9neالُمرتقبة بين بوتين وبايدن؟

المصدر

الرابط

ته إيزابيل خورشوديان، مراسلة الصحيفة األمريكية يف العاصمة  نرشت صحيفة »واشنطن بوست« تقريًرا أعدَّ

الرويس  ونظريه  بايدن،  األمرييك جو  الرئيس  بني  املرتقبة  ة  القمَّ لنتائج  قراءة  فيه  مت  قدَّ الروسية موسكو، 

إىل تحسني صورة  الزعيمني يسعيان  أن كال  إىل  الكاتبة  املقبل. وخلَُصت  يونيو )حزيران(  بوتني، يف  فالدميري 

بلديهام خالل اللقاء مبا ميكن تفسريه لشعَبْيهام بوصفه انتصاًرا.

كتب: إيزابيل خورشوديان 
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مجموعة السبعة يف بريطانيا متتد من 11 إىل 13 يونيو ثم 

األورويب  االتحاد  مع  مباحثات  إلجراء  بروكسل  إىل  يسافر 

 14 )الناتو( يف  األطليس  يعقدها حلف شامل  ة  قمَّ وحضور 

يونيو.

مصادر  عن  نقاًل  الروسية،  كومرسانت  صحيفة  وذكرت 

مجهولة، أن البيت األبيض اقرتح عقد لقاء مع بوتني يف 15 

أو 16 يونيو يف دولة ثالثة. وعرضت النمسا وفنلندا استضافة 

هذا اللقاء. وتجدر اإلشارة إىل أن العاصمة الفنلندية هلسنيك 

شهدت القمة املنعقدة بني بوتني والرئيس األمرييك السابق 

دونالد ترامب عام 2018.

يوري  أوضــح  حكومية،  إعالمية  لوسائل  ترصيح  ويف 

أوشاكوف، مساعد بوتني، أن القمة ميكن أن تُعَقد يف يونيو، 

ذكر  كام  الشأن.  هذا  يف  حاسم  قرار  اتخاذ  يجِر  مل  ولكن 

سريجي الفروف، وزير الخارجية الرويس، أن الكرملني استقبل 

مقرتح بايدن بشأن َعْقِد قمة استقبااًل إيجابيًّا.

مجاالت محتملة للتعاون

القمة  أجندة  إىل  تضاف  أن  ح  املُرجَّ التي من  القضايا  ما 

املرتقبة؟

املتحدة وروسيا  الواليات  بني  العالقة  أن  الرغم من  عىل 

أصبحت عدائية عىل نحٍو متزايد، فإن هناك بعض املجاالت 

األسلحة  الحدُّ من  تعاون بشأنها، وهي:  يُحتََمل إجراء  التي 

الشاملية،  كوريا  وملف  اإليراين،  النووي  واالتفاق  النووية، 

القوات  انسحاب  بعد  أفغانستان  يف  االستقرار  وتحقيق 

األمريكية وقوات التحالف.

وشارك بوتني يف قمة مناخ افرتاضية عقدها بايدن الشهر 

معاهدة  إحياء  املُرتقبة  ة  الِقمَّ هذه  عن  يربز  وقد  املايض. 

األجواء املفتوحة، وهي اتفاقية دولية تسمح بتحليق طائرات 

املراقبة فوق املنشآت العسكرية. وانسحب البلدان عىل حٍد 

ان للسعي  سواء من هذه االتفاقية، ولكن يبدو أنهام يستعدَّ

من أجل استئنافها مرًة أخرى.

أين يقف بوتني؟

ن  هناك بعض قضايا غري قابلة للمناقشة مع بوتني. وتتضمَّ

انفصاليون  خاض  حيث  أوكرانيا،  رشق  ملف  القضايا  هذه 

مدعومون من موسكو وقوات أوكرانية مدعومة من الغرب 

معارَك ألكرث من سبع سنوات.

من  بالقرب  العسكري  وجودها  مؤخرًا  روسيا  وعزَّزت 

موسكو  بأن  تفيد  واشنطن  إىل  واضحة  رسالة  يف  أوكرانيا 

تقف إىل جانب منطقة أوكرانيا االنفصالية. ولكن يف الوقت 

أنها ليست متورطة تورُّطًا مبارًشا  أيًضا  عي روسيا  نفسه، تدَّ

يف الرصاع. وغالبًا ما يصف بوتني هذه األجواء بوصفها »أزمة 

داخلية يف أوكرانيا«.

قضية  من  موقفه  بوتني  يُغريِّ  أن  أيًضا  املرجح  غري  من 

تدهور  ِظل  ويف  املسجون.  املعارضة  زعيم  نافالني،  أليكيس 

يف  الطعام  عن  إرضابه  خالل  شديًدا  تدهوًرا  نافالني  صحة 

هناك  ستكون  أنه  من  األبيض  البيت  ر  حذَّ املايض،  الشهر 

»عواقب« عىل الكرملني إذا لقي نافالني حتفه داخل السجن. 

ويرفض بوتني حتى اإلشارة إىل نافالني باالسم عىل املأل.

وأوضحت هيذر كونيل، رئيسة برنامج أوروبا التابع ملركز 

الدراسات االسرتاتيجية والدولية، أن هدف الكرملني من َعْقد 

القمة سيتمثَّل يف »تذكري واشنطن بأن عالقة موسكو مع بكني 

ل إىل ]ترتيٍب[ جديٍد مع  تزداد قوة يوًما تلو اآلخر ما مل يُتوصَّ

الواليات املتحدة«

ملاذا هذه الظروف املَُتوتِّرة؟

سعى بوتين على 
َ
سي

نحٍو مماثٍل لـ »بايدن« 
إلى إبراز صورة روسيا 

بوصفها عنيدة

33

شؤون دولية

العدد السادس عر مايو 2021



يف كل منعطف تقريبًا، يكمن موطن من مواطن الخالف 

بايدن  أجاب  )آذار(،  مارس  ويف  وواشنطن.  موسكو  بني 

إذا كان  باإليجاب لدى سؤاله خالل إجراء مقابلة معه عامَّ 

يعتقد أن بوتني »قاتل«. وبعد مرور شهر، فرضت الواليات 

املتحدة جولة جديدة من العقوبات االقتصادية عىل روسيا 

س إلكرتوين. بسبب إجراء األخرية حمالت تجسُّ

وعاد سفريا البلدين عىل حٍد سواء إىل بلديهام. واستدعت 

من  )نيسان(  أبريل  يف  املتحدة  الواليات  إىل  مبعوثها  روسيا 

أجل »التشاور«، ثم أوصت موسكو بعودة السفري األمرييك 

جون سوليفان إىل واشنطن، وغادر سوليفان موسكو يف 20 

أبريل.

ألكسندر  بجوار  يقف  أنه  بوتني  أوضح  األثناء،  هذه  يف 

وقوع  بعد  االستبدادي،  بيالروسيا  يف  زعيم  لوكاشينكو، 

إجراء  بعد  املــايض  العام  يف  النطاق  واسعة  احتجاجات 

رة من  االنتخابات التي وصفتها مجموعات ُمعارضة بأنَّها ُمزوَّ

أجل ضامن بقاء لوكاشينكو يف السلطة.

أنَّه  املايض  الشهر  روسيا  يف  الرئيس  األمن  جهاز  وذكر 

أنهام  مزاعم  أفادت  بيالروسيا  من  رجلني  القبض عىل  ألقى 

وقَتِْل  بيالروسيا  حكومة  إلطاحة  ُمخطَّط  وفق  يعمالن  كانا 

أوضح  البيالرويس،  للتلفزيون  ترصيح  ويف  لوكاشينكو. 

»ومن  أجنبيًّا  تورُّطًا  َشِهد  املزعوم  املُخطَّط  أن  لوكاشينكو 

ح تورُّط مكتب التحقيقات الفيدرايل ووكالة االستخبارات  املُرجَّ

املركزية« فيه.

أن  الكرملني،  باسم  املتحدث  بيسكوف،  دميرتي  وأوضح 

بايدن  مع  مكاملة  إجرائه  أثناء  املزعوم  االنقالب  أثار  بوتني 

يف أبريل.

متعارضني  موقفني  تتبنيان  وروسيا  املتحدة  الواليات 

سوريا:  يف  َعْقد  منذ  املستمرة  األهلية  بالحرب  يتعلق  فيام 

األسد،  بشار  السوري  الرئيس  حكومة  موسكو  تدعم  حيث 

من  وغريهم  املحليني  األكراد  مقاتيل  واشنطن  دعمت  فيام 

األمريكية  القوات  بني  متفرِّقة  مناوشات  ووقعت  املقاتلني. 

والروسية التي تُجِري دوريات يف شامل رشق سوريا.

ظل هلسنيك

أثناء إجراء مؤمتر  وعندما وقف ترامب إىل جانب بوتني 

الرئيس  رفض   ،2018 هلسنيك  قمة  انعقاد  بعد  صحفي 

التدخُّل  عىل  بوتني  عىل  باللوم  يلقي  أن  السابق  األمرييك 

أسفر عن  ما  لعام 2016،  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  يف 

انتقادات رشَِسة داخل البالد.

يقول دميرتي ترينني، مدير مركز كارنيجي يف موسكو؛ من 

ته  ِقمَّ انعقاد  قبل  حسبانه  يف  ذلك  بايدن  يضع  أن  ح  املُرجَّ

مع بوتني. وقال ترينني: »عىل غرار وْصِفه لبوتني بأنه قاتل«، 

سيتعني عىل بايدن أن يُظهر يف ذلك املؤمتر الصحفي املرتقب 

أنه ال يشبه دونالد ترامب. وتابع قائاًل: »لن يتفق بايدن مع 

للشعب  إبرازه  ميكن  الذي  األدىن  الحد  من  أكرث  عىل  بوتني 

األمرييك بوصفه انتصاًرا للدبلوماسية األمريكية مع روسيا«. 

وأضاف: »لن تكون هذه القمة حدثًا لطيًفا للغاية«. وسيَسعى 

بوتني عىل نحٍو مامثٍل إىل إبراز صورة روسيا بوصفها عنيدة.

يف  الرويس  الربملان  أمام  ة  األمَّ حالة  عن  خطابه  أثناء  يف 

واشنطن  إىل  هه  يوجِّ أنه  بدا  تحذيرًا  بوتني  أصدر  أبريل، 

د روسيا »سوف يندم  والغرب: إذ أشار إىل أن أي شخص يُهدِّ

عىل ذلك كام مل يندم عىل أي يشء من قبل«.

كال الزعيميان 
يسعيان إلى تحسين 

صورة بلديهما بما 
يمكن تفسيره 

هما بوصفه 
ْ
ي

َ
لشعب

ا
ً
انتصار
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وتتجىل هذه االسرتاتيجية الروسية يف التقارب بني مجلس 

التعاون الخليجي والنظام السوري، ولكن يبقى السؤال اآلن 

هو: كيف ستستجيب إدارة »بايدن« إلمكانية احتضان دول 

مجلس التعاون الخليجي لـ »األسد«؟

التحرك السعودي

لدى هبوطه عىل منت طائرة خاصة يف دمشق يوم 3 مايو/

أيار الجاري، التقى رئيس املخابرات العامة السعودية »خالد 

بن عيل الحميدان« بـ«األسد« ونائبه للشؤون األمنية العميد 

https://bit.ly/2TrSJOZ

المصدر

كتب: جوي ماكارون 

الرابط

إدارة بايدن والتقارب 
الخليجي مع النـظام 

الســــوري
التي أجريت هذا األسبوع، من  الصورية  االنتخابات  السوري »بشار األسد« بعد  النظام  لرئيس  انطالق والية رابعة  مع 

املتوقع أن تستأنف موسكو مساعيها الدبلوماسية لتطبيع العالقات مع دمشق وترسيخ املكاسب العسكرية الروسية يف الرصاع 

السوري.
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»عيل مملوك«. ومل تكن هناك فرصة اللتقاط الصور أو إصدار 

بيانات رسمية. وقال مسؤول سعودي لصحيفة »الجارديان« 

إن »هذا التحول يف السياسة كان مخططا له منذ فرتة. لقد 

تغريت األحداث إقليميا وهذه هي البداية«.

ووصل وزير السياحة السوري »محمد رامي مرتيني« إىل 

السعودية.  السياحة  قمة  لحضور  مايو/أيار   26 يف  الرياض 

إىل  السوري  النظام  يف  ملسؤول  األوىل  الزيارة  هي  وهذه 

»بثينة  قالت  املناسبة،  وبهذه  أعــوام.   10 منذ  السعودية 

لتحسني  تُبذل  »الجهود  إن  »األســد«:  مستشارة  شعبان« 

العالقات بني دمشق والرياض وقد نشهد نتائج يف هذا الصدد 

تعيد  قد  السعودية  بأن  تكهنات  وهناك  املقبلة«.  األيام  يف 

أعادت  قد  اإلمارات  وكانت  قريبا.  دمشق  يف  سفارتها  فتح 

فيام   ،2018 األول  ديسمرب/كانون  يف  هناك  سفارتها  فتح 

أكتوبر/ترشين  يف  دمشق  يف  لها  سفري  تعيني  ُعامن  أعادت 

األول 2020.

املناقشات  هذه  أن  أخــرى  إعالمية  تقارير  وكشفت 

بني  التوترات  تهدئة  يف  سوريا  »دور  عىل  ركزت  دمشق  يف 

إيران والسعودية«. وما تزال الرياض تتواصل مع طهران عرب 

القنوات العراقية والسورية. ومع ذلك، ال ميكن تفسري هذه 

لنظام  العربية  العزلة  كرس  سياق  يف  إال  املتبادلة  الزيارات 

عبدالكريم  »عيل  لبنان  يف  السوري  السفري  وقال  »األسد«. 

عيل«، يف 6 مايو/أيار، إن »سوريا ترحب بأي مبادرة تتضمن 

إعـــادة نظر مسؤولــة حرصا منها عىل إخوانها، والسعودية 

شأنها  من  خطوة  بأي  ترحب  وسوريا  عزيزة،  شقيقة  دولة 

يستغرق  أال  »نأمل  مضيفا:  العربية«،  العالقات  تعزيز 

يف  املسؤولني  كبار  من  سمعناه  ما  ونقدر  طويال،  وقتا  ذلك 

السعودية عرب وسائل اإلعالم«.

وقال السفري »رائد قرميل«، رئيس التخطيط السيايس يف 

وزارة الخارجية السعودية، إن األخبار حول زيارة »الحميدان« 

غري دقيقة، دون أن ينفيها رصاحة. ويف الوقت نفسه، أشارت 

تقارير إىل أنه قال إن السياسة السعودية تجاه سوريا »ظلت 

قامئة عىل دعم الشعب السوري والحل السيايس تحت مظلة 

أجل وحدة  األمن، من  لقرارات مجلس  وفقا  املتحدة  األمم 

سوريا وهويتها العربية«.

ويبدو أن الرياض تخترب رد فعل الواليات املتحدة واملجتمع 

مع  دمشق  مع  العالقات  يف  الدفء  هذا  مثل  عىل  الدويل 

االستمرار يف النأي بنفسها عن املعارضة السورية. ويف يناير/

التفاوض  هيئة  السعودية عمل  علقت  املايض،  الثاين  كانون 

السورية يف الرياض وسط خالفات بني أعضائها، وكان هناك 

منذ  السورية  للمعارضة  السعودي  الدعم  يف  مطرد  تراجع 

.2017

الذي  التطور،  هذا  عىل  الوحيد  األمرييك  التعليق  وبدا 

جاء من خالل مسؤول يف وزارة الخارجية، وكأنه يقر بزيارة 

»الحرة«:  قناة  لـ  قال  السعودي إىل دمشق، حيث  املسؤول 

»نعتقد أن االستقرار يف سوريا واملنطقة بشكل عام ال ميكن 

إرادة  متثل  التي  السياسية  العملية  خالل  من  إال  تحقيقه 

جميع السوريني، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء واألمم 

اليد«. ومل  املتحدة لضامن بقاء حل سيايس دائم يف متناول 

توجد  ال  كام  التقارب،  هذا  مثل  من  »بايدن«  إدارة  تحذر 

مؤرشات عىل أنها تحاول وقف هذا الجهد.

وأصدر اجتامع وزراء الخارجية والتنمية يف »مجموعة الـ 

7«، الذي ُعقد يف لندن يف 5 مايو/أيار، رسالة مصاغة بعناية 

بشأن سوريا، حيث أكد البيان أنه »عندما تكون هناك عملية 

يبدو أن إدارة بايدن 

ال تشجع وال تعارض 

تقارب دول الخليج مع 

األسد
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إلعادة  املساعدة  تقديم  يف  سننظر  مصداقية،  ذات  سياسية 

إعامر سوريا«.

وذكرت صحيفة »الرشق األوسط« أن املسؤولني الفرنسيني 

البيان أن »االنتخابات السورية يجب أن  رفضوا أن يتضمن 

ال تؤدي إىل أي تطبيع دويل مع النظام السوري«، وبالتايل تم 

حذف هذا البند يف النهاية. وقد يشري ذلك إىل أن الواليات 

املتحدة ميكن أن تغض الطرف عن املصالحة السعودية مع 

دمشق إذا ظلت محدودة النطاق.

التنسيق السعودي الرويس واالنتخابات السورية

وتعد االنتخابات السورية مهمة لكل من روسيا والنظام 

»األسد«  بأن  لالدعاء  السوري 

قد أُعيد انتخابه بشكل رشعي 

لوالية مدتها 7 أعوام جديدة، 

الوضع  هذا  تعزيز  وبالتايل 

الراهن قبل أي عملية سياسية 

لحل الرصاع السوري.

الــدويل  املجتمع  وشكك 

االنتخابات  مصداقية  يف 

الكثري  يوجد  ال  لكن  بالفعل، 

لتغيري  فعله  ميكنه  ــام  م

الديناميكيات يف سوريا. وتركز 

عملية  بدء  عىل  اآلن  موسكو 

بعض  وإعادة  اإلعامر،  إعادة 

األقل  عىل  السوريني  الالجئني 

السوري.  للنظام  الخارجية  العالقات  وتطبيع  وطنهم،  إىل 

وستستخدم موسكو االنتخابات يف امليض قدما لتحقيق هذه 

األهداف.

وأصبح للتقارب الخليجي مع نظام »األسد« والذي بدأ يف 

عام 2018 مجموعة دوافع خاصة. أوال، بدافع من الحسابات 

املحلية، يعمل ويل العهد السعودي »محمد بن سلامن« عىل 

إيران  ذلك  يف  مبا  اإلقليميني،  خصومه  مع  العالقات  إصالح 

»إيران  إن  أبريل/نيسان   28 يف  سلامن«،  »بن  وقال  وتركيا. 

إليه هو عالقة جيدة ومميزة  دولة مجاورة، وكل ما نطمح 

مع إيران«. وبالرغم من عدم توقع حدوث انفراجة يف هذه 

املحادثات اإلقليمية، إال أنها تعزز ما يبدو أنه تطبيع حتمي 

للعالقات السعودية مع دمشق.

ثانيا، تعتقد الرياض أن لديها مصالح مشرتكة مع روسيا 

واإليراين يف سوريا  الرتيك  النفوذ  مواجهة  »األسد« يف  ونظام 

السعودية األمريكية يف  العالقات  لتوتر  ثالثا، كان  وخارجها. 

ظل إدارة »بايدن« تأثري عىل الحسابات السعودية الستعادة 

الرياض  بني  التقارب  تسارع  ومع  دمشق.  مع  العالقات 

يف  ترامب«  »دونالد  السابق  الرئيس  وجود  وعدم  وموسكو 

القيادة  فإن  األبيض،  البيت 

السعودية أقل ميال السرتضاء 

»جو بايدن«.

رابعا، قد تحتاج السعودية 

يف  »األســـد«  مساعدة  إىل 

بني  الـــحـــوار  ألن  ــان؛  ــن ــب ل

الرياض وطهران قد ال يكون 

الديناميكيات  لتغيري  كافيا 

عىل  للحفاظ  السياسية 

املصالح السعودية يف بريوت، 

الوزراء  رئيس  يواصل  حيث 

الحريري«  »سعد  املكلف 

تشكيل  أجــل  مــن  الكفاح 

حكومة لبنانية.

الفروف«  »سريجي  الرويس  الخارجية  وزير  زيارة  وخالل 

إىل أبوظبي يف مارس/آذار، قال نظريه اإلمارايت »عبد الله بن 

التنسيق والعمل مع  الذي يواجه  زايد« إن »التحدي األكرب 

سوريا اليوم هو قانون قيرص«، مضيفا أن »القانون األمرييك 

لنا  بالنسبة  فقط  ليس  للغاية،  صعبا  املسار  هذا  يجعل 

تكون هذه  أن  ويجب  الخاص..  للقطاع  أيضا  ولكن  كدولة، 

املسألة جزءا من الحوار الذي نتناوله بوضوح مع أصدقائنا 

يف الواليات املتحدة«.

شكك المجتمع 

الدولي في مصداقية 

االنتخابات السورية 

بالفعل
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والكويت  والبحرين  عامن  وسلطنة  اإلمارات  وسمحت 

يف  املبكر  التصويت  يف  باملشاركة  بلدانهم  يف  للسوريني 

ما  األسبوع،  هذا  دمشق  نظمتها  التي  الرئاسية  االنتخابات 

يظهر مرونة خليجية متزايدة يف التعامل مع نظام »األسد«.

وزار وزير الخارجية السوري »فيصل املقداد« ُعامن يف 20 

الثنائية. ويوجد جهد خليجي  العالقات  مارس/آذار ملناقشة 

متدرج إلرشاك النظام السوري واستعادة عضويته يف جامعة 

الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  تعليقها  تم  والتي  العربية  الدول 

بالكامل ما مل  العملية قد ال تكون فعالة  2011، لكن هذه 

يكن هناك ضوء أخرض من واشنطن.

سياسة الواليات املتحدة تجاه سوريا

وجاء أول مؤرش عىل سياسة إدارة »بايدن« تجاه سوريا مع 

متديد حالة الطوارئ الوطنية األمريكية فيام يتعلق بسوريا 

يف 6 مايو/أيار. وبينام تضمن هذا اإلشعار اإلداري الروتيني 

أن  بالرضورة  يعني  ال  فإنه  »األسد«،  لنظام  حادة  انتقادات 

إدارة »بايدن« لديها موقف واضح يف سوريا، وال أنها تعترب 

سوريا أولوية قصوى.

حال  يف  العقوبات  لرفع  مفتوحا  الباب  اإلدارة  وتركت 

حدوث تغيري كبري يف سلوك النظام السوري. وخلص اإلشعار 

سياسات  يف  التغيريات  ستدرس  املتحدة  »الواليات  أن  إىل 

وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر 

أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه يف املستقبل«.

ويبدو أن إدارة »بايدن« ال تشجع وال تعارض هذا التقارب 

من قبل دول الخليج مع نظام »األسد«. ومل تعارض واشنطن 

هذا  إدراج  عىل  ترص  ومل  الخليجية،  »الفروف«  جولة  علنا 

األمر يف بيان »مجموعة الـ 7«. وإذا متكنت الواليات املتحدة 

فمن  الثنائية،  عالقاتهام  التوترات يف  فتيل  نزع  من  وروسيا 

املحتمل أن تستأنف إدارة »بايدن« الجهود الدبلوماسية لحل 

الرصاع السوري.

عىل  بأن  الرياض  إلقناع  نفوذا  »بايدن«  ذلك  مينح  وقد 

قبل  تنازالت  لتقديم  االستعداد  بعض  إظهار  »األسد«  نظام 

السامح مبواصلة التطبيع. وتعتمد العملية التي تقودها األمم 

املتحدة يف جنيف بشكل أسايس عىل هذه العالقة املعقدة 

بني الواليات املتحدة وروسيا.

احتامل  عىل  وموسكو  واشنطن  من  مــؤرشات  وهناك 

استئناف هذه املحادثات هذا العام، لكن ليس من الواضح 
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ما إذا كانت ستصل إىل نتيجة، بالنظر إىل االنقسام الكبري بني 

األطراف املتحاربة.

وفيام يتعلق بسياسة الواليات املتحدة تجاه نظام »األسد«، 

البعد اإلنساين، والذي قد يكون عىل  هناك أيضا تركيز عىل 

املقبلة.  األسابيع  يف  الرويس  األمرييك  األعامل  جدول  رأس 

ويف يوليو/متوز، سينتهي متديد مجلس األمن الدويل إليصال 

املساعدات عرب الحدود إىل إدلب عرب معرب باب الهوى ملدة 

لفرض  ضغط  كوسيلة  ذلك  الستخدام  روسيا  وتخطط  عام، 

تنازالت من كل من الواليات املتحدة وتركيا.

 1000 نحو  إلرسال  املعرب  هذا  املتحدة  األمم  وتستخدم 

إدلب كل شهر. عالوة عىل  إىل  باملساعدات  شاحنة محملة 

ذلك، قد تكون قضية املختطفني األمريكيني يف سوريا عامال 

مؤثرا يف تشكيل السياسة األمريكية. وأشارت إدارة »بايدن« 

إىل أنه يأيت عىل رأس أولوياتها إطالق رساح الصحفي األمرييك 

دمشق  ضواحي  إحدى  يف  اختُطف  الذي  تايس«،  »أوسنت 

املحتجزين  األمريكيني  الرهائن  أقدم  أحد  وهو   ،2012 عام 

أشكال  من  شكال  إطالق رساحه  تأمني  ويتطلب  الخارج.  يف 

االتصال بنظام »األسد«.

وزار »كاش باتيل«، نائب مساعد الرئيس السابق »ترامب« 

واملسؤول البارز يف مكافحة اإلرهاب يف البيت األبيض، دمشق 

اثنني  أمريكيني  إطالق رساح  لتأمني  املايض يف محاولة  العام 

عىل األقل يعتقد أنهام محتجزان لدى النظام السوري.

»عيل  مع  مرتني  »ترامب«  إدارة  مسؤولو  تواصل  كام 

عرب  »تايس«،  بشأن  لـ«األسد«،  األمني  املستشار  مملوك«، 

آنذاك  املركزية  االستخبارات  مكاملة هاتفية من مدير وكالة 

»مايك بومبيو« يف فرباير/شباط 2017، وزيارة إىل دمشق من 

قبل مسؤول كبري يف وكالة االستخبارات املركزية يف أغسطس/

آب 2018.

ومل يؤكد »مملوك« أو ينفي ما إذا كان »تايس« محتجزا 

أنه يجب  األمريكيني  املسؤولني  وأبلغ  السوري،  النظام  لدى 

عىل واشنطن سحب قواتها من سوريا وتطبيع العالقات مع 

دمشق قبل أن تسمح سوريا بأي تقدم يف هذه القضية. 

يف  النظر  إلعادة  استعدادها  إىل  »بايدن«  إدارة  وأشارت 

وجهات نظرها تجاه »األسد« إذا كانت هناك تنازالت. ومع 

واشنطن.  ستقبلها  التي  املعايري  ما هي  بعد  يتضح  مل  ذلك، 

وسيكون من الصعب عىل »األسد« استعادة وضعه السابق 

للتخيل عنه دون  لعام 2011 وقد ال تكون روسيا مستعدة 

مكاسب كبرية يف املقابل.

العالقات  لتطبيع  الخليج مستعدة  أن بعض دول  ويبدو 

مع نظام »األسد« والنظر يف االستثامرات املحتملة يف دمشق، 

وسيكون ذلك مؤرشا عىل طريقة تفكري إدارة »بايدن«. وقد 

يف  األعامل  جدول  عىل  أعىل  مكانة  السورية  القضية  تحتل 

املحادثات املقبلة بني الواليات املتحدة والحلفاء الرئيسيني يف 

منطقة الخليج، مبجرد أن تعلن إدارة »بايدن« سياسة واضحة 

تجاه سوريا.

تقاربا عربيا محدودا تجاه سوريا،  أننا قد نرى  ويف حني 

فمن غري املرجح حدوث تحول يف هذه القضية يف الواليات 

املتحدة واالتحاد األورويب يف أي وقت قريب.
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تداعيات معركــــــة 
غزة على المشهد 

https://bit.ly/3fF0AQzالسياسي الفلسطيني

المصدر

الرابط

زخم للحراك الشعبي

نار  إطــالق  لوقف  اتفاقا  ــامس«  و«ح إرسائيل  نفذت 

من  يوما   11 بعد  مايو/أيار،   21 من  األوىل  الساعات  يف 

الرتكيز  تزايد  وأدى   .2014 عام  منذ  عسكري  تصعيد  أسوأ 

الحرب،  خالل  الفلسطينية  القضية  مع  الدويل  والتعاطف 

إلعادة تنشيط السياسة الفلسطينية الراكدة، وخاصة مجتمع 

الناشطني القائم عىل الشباب.

الزخم،  هذا  من  االستفادة  و«فتح«  »حامس«  ستحاول 

لكن االضطرابات التي شوهدت يف إرسائيل خالل األسبوعني 

طاقة  أن  كيف  وعكست  نوعها،  من  فريدة  كانت  املاضيني 

ومشاريع  أهداف  تتجاوز  أصبحت  السياسية  الفلسطينيني 

الحركتني.

السياسية  الحركات  من  املحبطني  الشباب  الفلسطينيني  بني  املزدهرة  الشعبية  للحركة  الزخم  األخرية  غزة  معركة  منحت 

التقليدية »حامس« و«فتح«.

ومن غري املرجح أن يتم ترجمة ذلك إىل قوة تنظيمية جيدة، ولكن هذا النوع الجديد من النشاط الفلسطيني سيتصادم 

عىل نحو متزايد مع السياسة اإلرسائيلية اليمينية، مام يشري إىل حدوث املزيد من الرصاع واالضطرابات يف املنطقة.

كتب: إيميلي هاوثرون 
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وللمرة األوىل منذ عقود، شارك الفلسطينيون يف إرضابات 

وحاولوا  والقدس،  والضفة  إرسائيل  يف  مايو/أيار   18 يف 

استخدام نفوذهم االقتصادي لتحقيق مطالبهم بإنهاء التوسع 

اإلرسائييل. ومل تكن »حامس« وال »فتح« من نظم اإلرضاب.

إىل  باإلضافة  القدس،  يف  الشعبية  املظاهرات  وكانت 

رئيسية  محركات  وتفرقًا،  عفوية  أكرث  أخــرى  مظاهرات 

إطالق »حامس«  بعد  غزة  معركة  أن  ومع  األخري.  للتصعيد 

الصواريخ يف 10 مايو/أيار، إال أن ذلك حدث فقط بعد أن بدأ 

األفراد باالحتجاجات واملظاهرات يف القدس.

وخالل الفرتة املاضية، ظهرت عالمات عىل استياء قطاعات 

من الناشطني الفلسطينيني تجاه كل من »فتح« و«حامس«، 

مام يفتح الباب لربزخ سيايس جديد يف األرايض الفلسطينية 

مع مرور الوقت.

الحركتني  من  كل  ستكافح  املعركة،  حرارة  تراجع  وبعد 

ملعالجة هذا االرتفاع الجديد يف املعارضة الشعبية، والتي من 

املرجح أن تعمق الشلل بينهام.

االنسداد السيايس

تجىل االنسداد السيايس بني »فتح« و«حامس« مؤخرا يف 

إلغاء االنتخابات بسبب خوف »فتح« من انتصار »حامس«. 

وقد سجل %93 من الفلسطينيني يف االنتخابات بحلول 2021 

فرباير/شباط، مام يشري إىل اإلقبال املرتفع الذي كان يفرتض 

أن يحدث لو جرت االنتخابات الترشيعية يف موعدها يف 22 

مايو/أيار.

ومع أن »حامس« فازت ببعض النفوذ السيايس من هذه 

القتال مع إرسائيل، إال إن نهاية املعركة  الجولة األخرية من 

مام  للحركة،  هجومية  تكتيكات  أي  عىل  قيودا  وضعت 

سيجعل من الصعب عىل »حامس« استخدام القوة املسلحة 

مرة أخرى عىل املدى القريب، أو العمل عىل االستفادة من 

قوتها السياسية املكتسبة حديثا.

والرغم أن »حامس« رسخت صورتها كمدافعة عن القدس 

بتكلفة كبرية عىل  أنها فعلت ذلك  إال  عىل حساب »فتح«، 

البنية التحتية التي تستخدمها يف الوقوف بوجه إرسائيل.

وبالنسبة لـ«فتح«، فقد صمتت إىل حد كبري خالل أحدث 

اندالع لألحداث، فيام ينظر إليه الكثري من الفلسطينيني عىل 

رئيس  يواجه  كام  التوسعية.  إرسائيل  لسياسات  إذعان  أنه 

متزايدة  انتقادات  عباس«  »محمود  الفلسطينية  السلطة 

بسبب بقائه يف منصبه دون إجراء االنتخابات.

عليهام  سيصعب  و«فتح«  »حــامس«  أن  مبا  وبالتايل، 

يف  يكمن  كبري  خطر  فهناك  الشعبية،  الطاقة  عىل  السيطرة 

تجلى االنسداد 
السياسي بين 

»فتح« و »حماس« 
في إلغاء االنتخابات 
بسبب خوف »فتح« 
من انتصار »حماس«

هناك إمكانية لتطور 
الحراك الشعبي 

للمظاهرات المناهضة 
للسلطة الفلسطينية
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إمكانية تحولها إىل اضطرابات مزعزعة لالستقرار يف األرايض 

الفلسطينية وإرسائيل عىل املدى القريب.

ماذا بعد؟

الشعبي  الحراك  تطور  إمكانية  املحتملة  اآلثار  وتشمل 

األرايض  يف  للحكومة  املناهضة  واملــظــاهــرات  للعنف 

الفلسطينية،  الغالبية  الفلسطينية ويف مناطق إرسائيل ذات 

مع زيادة التصدعات السياسية الفلسطينية.

ضد  أخرى  انتفاضة  تحدث  أن  املحتمل  من  يظل  كام 

إرسائيل، يف وقت ال تزال فيه الطاقة الشعبية ومشاعر الغضب 

عالية، وقد يحدث هذا بدون أن تقودها »حامس« أو »فتح« 

يف البداية، وميكن أن تتحول إىل يشء مامثل لالنتفاضة األوىل 

والثانية.

أمنية  مخاطر  تشكل  أن  االنتفاضة  مثل هذه  شأن  ومن 

السياسة  إجبار  مبارشة  ستستهدف  حيث  إلرسائيل،  مهددة 

اإلرسائيلية عىل التغيري.

وتواصل  غزة  عىل  العزلة  إرسائيل  تزيد  أن  ميكن  كام 

التوسعات يف الضفة الغربية، مستفيدة من الشلل السيايس 

العميق يف األرايض الفلسطينية. وبغض النظر عن اإلجراءات 

الرسمية لـ«حامس« و«فتح«، فسوف يقوم بعض الفلسطينيني 

باملقاومة ضد أي مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية، مام 

يرفع خطر إثارة رصاع آخر مع إرسائيل.

»حامس«  داخــل  جدد  قــادة  يظهر  أن  أيًضا  ويحتمل 

الذين  الشباب  لجذب  الحركتني  سعي  إطار  يف  و«فتح«، 

أيضا  يؤدي  أن  شأنه  من  هذا  لكن  حديثًا،  الرصاع  نشطهم 

من  ملزيد  يؤدي  مام  و«فتح«،  »حامس«  تنافس  تعزيز  إىل 

النزاعات حول كيفية عقد االنتخابات وإجراء املفاوضات مع 

إرسائيل، فضال عن الخالفات السياسية األخرى.

ويحتمل أيًضا أن تتكون حركة مقاومة غري منظمة. ومبا 

أن هذه الطاقة الشعبية بدون قادة إىل حد كبري، فإن تحولها 

تعدد  خلفية  نتيجة  لالضطرابات  سيتعرض  معارضة  لقوة 

خلفيات منتسبيها.

وقد تحاول »حامس« و«فتح« بشكل منفصل االستفادة 

محاولة  خالل  من  الناشئة  للحركة  التنظيمي  الضعف  من 

احتوائها أو القضاء عليها.
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بالرغم من األجندة التقدمية التي يطرحها الرئيس األمرييك »جو 

التاريخ سيحاكمه بال رحمة إذا ظل متمسكا مبوقفه  بايدن«، لكن 

تجاه الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.

من  األمريكية  القيادة  باستعادة  الجديد  الرئيس  وعد  فقد 

ملتزمة  العامل  يف  الرائدة  العظمى  القوة  أن  الحلفاء  طأمنة  خالل 

بالدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، وأن السنوات األربع 

القاعدة  وليست  القاعدة  عن  انحرافا  كانت  ترامب«  »دونالد  من 

بشأن القيم األمريكية.

وألغى »بايدن« حظر السفر الذي فرضه »ترامب« عىل املسلمني، 

وأعاد االنضامم إىل اتفاقية باريس للمناخ، وندد بانتهاكات حقوق 

اإلنسان يف الصني، وأزال العقوبات من عىل قضاة املحكمة الجنائية 

الدولية، ثم فرضها عىل املسؤولني الروس عىل تدخلهم يف انتخابات 

عام 2016.

التاريخ سيحكم 
عليها بقسوة

وعود بايدن تنهار أمام صمته 
على الجرائم اإلسرائيلية

https://bit.ly/2QmmNu4

المصدر

الرابط
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الفلسطيني،  بالنسبة لجرائم إرسائيل ضد الشعب  ولكن 

فقد أكلت القطة لسان »بايدن«، بالرغم أن أعضاء كبارا يف 

حزبه أدانوا بالفعل آخر جولة من العنف ضد الفلسطينيني 

يف القدس املحتلة.

تطهري عرقي

عندما تقارن ما حدث يف القدس يف األيام األخرية بردود 

فعل إدارة »بايدن«، فإنك ترى كيف فصل الرئيس األمرييك 

نفسه متاما عن الواقع من أجل خدمة إرسائيل.

اإلرسائيلية  ــن  األم ــوات  ق قيام  يف  األحـــداث  تتلخص 

باقتحام املسجد األقىص، وإغراق عرشات اآلالف من املصلني 

املطاطي،  والرصاص  للدموع،  املسيل  بالغاز  الفلسطينيني 

يوم  يف  الرتاويح  لصالة  تجمعهم  أثناء  الصوتية  والقنابل 

الجمعة األخري من رمضان، ما أسفر عن إصابة املئات ونقل 

العرشات للمستشفى.

شاركوا  الذين  أولئك  قمع  هو  اإلرسائييل  الدافع  وكان 

الذي تفرضه  العنيف  التهجري  السلمية ضد  يف االحتجاجات 

الحكومة اإلرسائيلية عىل 28 عائلة فلسطينية يف حي الشيخ 

جراح، الذي يقع عىل بعد دقائق قليلة مشيا عىل األقدام من 

البلدة القدمية يف القدس.

بالقوة  الفلسطينيني  جميع  تهجري  إرسائيل  وتستهدف 

من القدس لتأمني مستقبل املدينة القدمية كعاصمة يهودية 

للشعب اليهودي، أّي تنفيذ التطهري العرقي لألحياء املحتلة 

يف املدينة.

استجابة إدارة »بايدن«

بيان  قال  الجاري،  مايو/أيار   7 يف 

الخارجية  لــوزارة 

األمريكية: 

القدس،  املستمرة يف  املواجهات  للغاية بشأن  قلقون  »نحن 

املسؤولني  ندعو  جراح.  الشيخ  يف  الجارية  تلك  ذلك  يف  مبا 

اإلرسائيليني والفلسطينيني إىل الترصف بشكل حاسم لتخفيف 

التوترات ووقف العنف«.

»ترامب«،  يفعله  كان  ما  مثل  للواقع  تشويه  هذا  لكن 

ليس  أرضهم  من  األصليني  للسكان  العنيف  فالتهجري 

»مواجهة«، بل تطهري عرقي. وباملثل، فإن الغارة العسكرية 

عىل املصلني يف املسجد األقىص ليست أيضا »مواجهة«، بل 

عمل إرهاب تقوم به الدولة.

قصف  حملة  عىل  إرسائيل  إقدام  سوءا،  األمر  زاد  وما 

مكثفة عىل غزة يف 10 مايو/أيار الجاري، قتلت خاللها حتى 

الحملة  وجاءت  األطفال.  من  ثلثهم  فلسطينيا،   28 اآلن 

اإلرسائيلية بعد أن أطلقت »حامس« صواريخ عىل إرسائيل 

ردا عىل هجومها وحصارها لألقىص.

نيتها  تخفي  أن  حتى  اإلرسائيلية  السلطات  تحاول  وال 

لتهجري الفلسطينيني، حيث قالت نائبة رئيس بلدية القدس، 

»فلور حسن ناحوم«، لصحيفة »نيويورك تاميز«: »هذه دولة 

تفضل  البعض  يعتربها  قد  قوانني  هناك  وبالطبع،  يهودية. 

الشعب  يهودية، وهي هنا لحامية  اليهود، لكن هذه دولة 

اليهودي«.

تبييض جرائم إرسائيل

وعالوة عىل ذلك، فإن جهود إدارة »بايدن« لتبييض هذه 

الجرائم من خالل تحميل املسؤولية لـ«كال الجانبني« ليست 

حدثا استثنائيا ولكنها تأيت ضمن توجه عام.

شوارع  يف  اإلرسائيليني  املستوطنني  مئات  سار  وعندما 

»املــوت  يهتفون  وهــم  املــايض  أبريل/نيسان  يف  القدس 

دون  للهدوء  دعوة  فقط  الخارجية  وزارة  أصدرت  للعرب«، 

تحديد املستوطنني باالسم.

وقال »خالد الجندي«، الزميل يف معهد الرشق 

ذاته  بالقدر  الالفت  من  »كان  األوسط: 

الكونجرس  من  واحد  عضو  قيام  عدم 

الذي  للعنف  عامة  إدانة  بحشد  تقريبًا 
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ارتكبه املتطرفون اإلرسائيليون«.

ففي  مستغربًا.  كان  ذلك  من  يشء  ال  »لكن  وأضــاف: 

االتجاه  بشأن  شديدة  إنكار  حالة  يف  واشنطن  تظل  الواقع، 

املتزايد للتطرف يف السياسة اإلرسائيلية واملجتمع اإلرسائييل، 

وهو واقع مّكنته وغّذته الواليات املتحدة«.

ذلك  يف  مبا  املعروفة،  اإلنسان  منظامت حقوق  واتهمت 

ووتش«،  رايتس  و«هيومن  إرسائيل  يف  املوجودة  »بتسيلم« 

إرسائيل بتنفيذ نظام »فصل عنرصي« يف األرايض الفلسطينية.

عىل  واحدة  بكلمة  وإدارته  »بايدن«  يعلق  ذلك،مل  ومع 

هذه االتهامات، ما يشكك يف العدالة التي وعد بها »بايدن«. 

الجد  محمل  عىل  »بايدن«  كلمة  نأخذ  أن  علينا  كان  ورمبا 

انتخايب  تجمع  خالل  »صهيوين«  بأنه  نفسه  وصف  عندما 

للحزب الدميقراطي 2008.

اعرتاضات داخل الكونجرس

لكن ما زال هناك ما يجلب التفاؤل رغم هذه الالمباالة 

تزايد  مع  الفلسطيني.  الشعب  تجاه  »بايدن«  يبديها  التي 

الدميقراطي.  الحزب  داخل  للفلسطينيني  املؤيد  التجمع 

»بريين  والسيناتور  وارن«  »إليزابيث  السيناتور  أصدرت  وقد 

ساندرز« إدانات قوية وواضحة إلرسائيل خالل نهاية األسبوع.

وغردت »وارن«: »التهجري القرسي للسكان الفلسطينيني 

توضح  أن  يجب  مقبول.  وغري  بغيض  أمر  جراح  الشيخ  يف 

غري  هذه  اإلخالء  عمليات  أن  اإلرسائيلية  للحكومة  اإلدارة 

قانونية ويجب أن تتوقف عىل الفور«.

التحدث  املتحدة  الواليات  وغرد »ساندرز«: »يجب عىل 

اإلرسائيليني  املتطرفني  قبل  من  العنف  ضد  بقوة  علًنا 

الغربية  القدس الرشقية والضفة  الحكومة يف  املتحالفني مع 

وأن توضح أن عمليات إخالء العائالت الفلسطينية يجب أال 

تتم«.

الناخبني  مزاج  تغري  أيضا  التعليقات  هذه  يف  ويتجىل 

األمريكيني، الذين أصبحوا أقل مياًل ملنح إرسائيل شيًكا عىل 

رأي  استطالع  أظهر  وقد  السابقة.  باألجيال  مقارنة  بياض، 

تأييد إرسائيل بني الشباب يف أدىن مستوياته، ما  حديث أن 

ينعكس عىل األصوات التقدمية داخل الكونجرس.

اإلنسان  بحقوق  حقا  ملتزًما  ــدن«  ــاي »ب كــان  وإذا 

والدميقراطية الشاملة، فال ميكنه بعد اآلن أن يتجاهل انتهاك 

إرسائيل املنهجي لكليهام. كام ال يستطيع أن يتجاهل إرادة 

الشعب األمرييك الذي يتخذ موقفا بشكل متزايد ضد القسوة 

اإلرسائيلية باتجاه الشعب الفلسطيني.
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حرب الـ11 يوما..
كواليس التفاعالت  

داخل البيت األبيض
خالل الحرب بين 

إسرائيل وحماس
كتب: آن جيران وآشلي باركر   

https://wapo.st/3wwRkoD

المصدر الرابط

العالقات  الذي أطلقه رئيس لجنة  البيان  كان 

»روبرت  السيناتور  الشيوخ  مجلس  يف  الخارجية 

مينينديز« ردا عىل الحملة العسكرية اإلرسائيلية 

عىل غزة، قاسيا بشكل غري عادي، وأثار عىل الفور 

ضجة داخل البيت األبيض، بحسب شخص مطلع 

عىل رد الفعل.

إرسائيل تجاوزت املعقول

وقال »مينينديز«، الذي عادة ما يكون مؤيدا 

املعقول  تجاوزت  إرسائيل  إن  إلرسائيل،  قويا 

وتحتاج إىل رشح أفعالها، مبا يف ذلك تدمري مبنى 

شاهق يف غزة يحتوي عىل مكاتب إعالمية دولية.
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هذا  إنهاء  »يجب  قائال:  حديثه  »مينينديز«  واختتم 

الجانبني عىل حد سواء هو  للمدنيني من  أي موت  العنف. 

انتكاسة لالستقرار والسالم يف الرشق األوسط«.

ومل ينسق »مينينديز« انتقاداته لحليف الواليات املتحدة 

مسبقا،  تنبيها  األبيض  البيت  يعط  مل  أنه  كام  اإلدارة،  مع 

فهم  إىل  بايدن«  »جو  األمرييك  الرئيس  مساعدي  دفع  ما 

التحول يف نربة السيناتور املؤثر وما يعنيه ذلك من مواقف 

الدميقراطيني السائدة تجاه النزاع.

يف  عضو  أي  يؤثر  مل  إنه  اإلدارة  يف  كبري  مسؤول  وقال 

الكونجرس عىل تفكري »بايدن« أو اسرتاتيجية البيت األبيض، 

فرصة  اإلدارة  مسؤويل  أعطى  املتغري  السيايس  املزاج  لكن 

ملزيد من الضغط عىل إرسائيل إلنهاء الرصاع.

وكانت الرمال السياسية املتغرية عنرصا رئيسيا يف رد فعل 

»بايدن« املتطور عىل الحرب يف غزة، وهي أول أزمة سياسية 

عىل  اإلدارة  داخل  إليها  يُنظر  والتي  إلدارته،  كربى  خارجية 

أنها انحراف غري مرحب به عن األولويات األخرى يف الداخل 

والخارج.

انعطاف واضحة

يف  واضحة  انعطاف  نقطة  أيضا  الحلقة  تلك  ومتثل 

العالقات بني الواليات املتحدة وإرسائيل، ما يعكس الشكوك 

املتزايدة تجاه رئيس الوزراء اإلرسائييل »بنيامني نتنياهو« بني 

األخرية  اإلجراءات  من  بالقلق  يشعرون  الذين  الدميقراطيني 

لرئيس الحكومة اإلرسائيلية، فضال عن عالقته الحارة بالرئيس 

السابق »دونالد ترامب«.

واتفقت إرسائيل وحامس عىل وقف إطالق النار يف وقت 

متأخر من يوم الخميس، األمر الذي أنهى 11 يوما من القتال، 

مسؤولني  بني  واتصال  مكاملة   80 من  أكرث  بعد  فقط  ولكن 

 6 ذلك  يف  مبا  باملعركة،  الصلة  ذات  األطراف  مع  أمريكيني 

محادثات بني »بايدن« و«نتنياهو«، وفقا ملسؤولني مطلعني 

عىل املحادثات.

وقال »فرانك لوينشتاين«، الذي كان مبعوثا خاصا لجهود 

السالم التي تبذلها إدارة »أوباما«: »إنها بيئة سياسية مختلفة 

جدا جدا يجب أن تأخذها كل من إدارة بايدن وإرسائيل يف 

تأثري سيايس عىل  من ميكنه مامرسة  والسؤال هو،  االعتبار. 

األصوات  الكثري من  كان هناك  أنه  فيه  اإلدارة؟ ومام الشك 

التقدمية العالية التي كان بايدن يستمع إليها هذه املرة«.

مبكر  وقت  يف  التنفيذ  حيز  النار  إطالق  وقف  ودخل 

الوزراء  مجلس  موافقة  من  ساعات  بعد  الجمعة،  يوم  من 

اإلرسائييل املصغر عىل مبادرة مرصية لوقف القتال. وقالت 

إرسائيل إن الهدنة غري مرشوطة لكنها تأيت بعد حملة ناجحة 

من  العديد  وقتل  لحامس  العسكرية  التحتية  البنية  لتدمري 

قادتها، وقالت حامس إنها وافقت أيضا عىل االقرتاح املرصي، 

الذي دخل حيز التنفيذ يف الساعة 2 صباحا بالتوقيت املحيل.

القتال  بإنهاء  االنتصار  من  قدرا  األبيض  البيت  وادعى 

وأشاد  السابقة.  املعارك  يف  عليه  كان  مام  أرسع  بشكل 

املتحدة  الواليات  دعم  وكرر  املرصيني  بالوسطاء  »بايدن« 

نفسه،  الوقت  ويف  نفسها«.  عن  الدفاع  يف  إرسائيل  لـ«حق 

أن  من  املتزايد  الدميقراطي  للقلق  مدركا  »بايدن«  بدا 

الدعم السلبي إلرسائيل قد يأيت عىل حساب املتعاطفني مع 

الفلسطينيني.

بايدن ملتزم بأمن إرسائيل 

وقال »بايدن«، الجمعة، عندما سئل عن تغري السياسة بني 

بأمن إرسائيل. ال  التزامي  تحول يف  يوجد  الدميقراطيني: »ال 

تغيري عىل اإلطالق«. وأضاف أن »التحدي التايل سيكون إعادة 

بناء املنازل والبنية التحتية يف غزة دون أن تستفيد حامس«.

ولن  إرسائيل..  يدعم  زال  ما  حزيب  أن  »أعتقد  وأضاف: 

يكون هناك سالم حتى تعرتف دول املنطقة بحق إرسائيل يف 

الوجود كدولة يهودية مستقلة«.

وقال مسؤولو الصحة يف غزة إن القصف الجوي قتل 232 

فلسطينيا بينهم 65 طفال عىل األقل. وخلفت صواريخ حامس 

12 قتيال يف إرسائيل، 2 منهم من األطفال، واضطر القصف 

عن  بحثا  وتكرارا  مرارا  الفرار  إىل  السكان  معظم  اإلرسائييل 

ملجأ.

وجاءت نقطة محورية واضحة يف املوقف األمرييك تجاه 
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القتال قبل أسبوع، يف 15 مايو/أيار، عندما دمرت غارة جوية 

لـ«أسوشيتد  مكتبا  يضم  كان  غزة  قطاع  يف  برجا  إرسائيلية 

كانت  أنه  إرسائيل  وادعت  أخرى،  إعالمية  ومراكز  برس« 

تقطنه املخابرات العسكرية لحامس.

نفسها  بالطريقة  بالرضبة  »بايدن«  إدارة  موظفو  وعلم 

التي علم بها معظم العامل، من خالل صور الفيديو والحسابات 

اإلخبارية، وفقا ملا ذكره شخص مطلع عىل األزمة. وتحدث 

اإلدارة  تعامل  مطلعون عىل طريقة  وآخرون  الشخص  ذلك 

الكشف عن هويتهم ملناقشة قضايا  األزمة برشط عدم  مع 

دبلوماسية حساسة.

تزايد االستياء يف الداخل

فلسطينية  أول  وهي  طليب«،  »رشيدة  النائبة  وكانت 

الدميقراطيني  بني  من  للكونجرس،  تنتخب  أمريكية 

لكن  إرسائيل.  سلوك  علنا  هاجموا  الذين 

البيت  جعلت  »مينينديز«  انتقادات 

األبيض يف أزمة، حيث أصبح عالقا بني 

إرسائيل  لدعم  حتمية  خارجية  سياسة 

وتزايد االستياء يف الداخل.

»مينينديز«  كرر  الرضبة،  بعد  بيانه  ويف 

نفسها«  عن  الدفاع  يف  إرسائيل  »حق  عىل  تأكيده 

لكنه  »بايدن«  مع  الحزبان  فيه  يشرتك  موقف  وهو 

ليس أمرا حتميا بالنسبة للدميقراطيني األصغر سنا واألكرث 

من  للغاية  منزعج  »إنني  أضاف:  »مينينديز«  لكن  ليربالية. 

التقارير التي تتحدث عن أعامل عسكرية إرسائيلية أسفرت 

عن مقتل مدنيني أبرياء يف غزة، فضال عن استهداف إرسائيل 

ملباين تضم وسائل إعالم دولية«.

ومل يتحدث »منينديز« و«بايدن« منذ أن أصدر السيناتور 

بيانه، وفقا لشخص مطلع عىل العالقة.

وقدمت رسالة »مينينديز« املكونة من فقرتني إىل »بايدن« 

وفريقه فرصة التخاذ موقف أكرث رصامة مع »نتنياهو«. وكان 

مربرة،  تكن  مل  الرضبة  أن  عىل  التأكيد  شقني؛  ذو  الضغط 

أشخاص  قال  املعركة برسعة، حسبام  إلنهاء  الحاجة  وكذلك 

مطلعون عىل الدبلوماسية األمريكية واإلرسائيلية.

برصاحة«،  ذلك  ساعدنا  »لقد  أمرييك:  مسؤول  وقال 

املبديئ  الدعم  اللحظة من  اإلدارة منذ هذه  وتحول موقف 

مع  املخفف  الدعم  إىل  اإلرسائيلية  لإلجراءات  املرشوط  غري 

»نتنياهو«  عىل  والضغط  الفلسطينية  الحقوق  إىل  اإلشارة 

إلنهاء الرصاع.

 12 يف  ودية  نربة  »بايدن«  واستخدم 

هاتفية  مكاملة  أول  يف  مايو/أيار 

»نتنياهو«  مع  أجراها 

بعد بدء القتال 

 ، مني بيو

وفــــــقــــــا 

ألشـــــخـــــاص 

مـــطـــلـــعـــني عــىل 

االتصال.
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دعم إرسائيل بال تحفظ!

عن  بقوة  يدافع  بيانا  الحقا  »بايدن«  مساعدو  وقدم 

الصاروخية  حامس  هجامت  »بايدن«  أدان  حيث  إرسائيل، 

عن  الدفاع  يف  ولحقها  إرسائيل  ألمن  الثابت  »دعمه  وأكد 

نفسها وشعبها، مع حامية املدنيني«.

العملية  يدعم  يزال  ال  »بايدن«  أن  بدا  التايل،  اليوم  ويف 

مبالغ  فعل  »رد  ير  مل  إنه  قائال  تحفظ،  دون  اإلرسائيلية 

فيه«، وبحلول ذلك الوقت، بعد 3 أيام من املعركة، قُتل 85 

منزلهام  خارج  يلعبان  صبيان  بينهم  من  غزة،  يف  فلسطينيا 

يف بلدة بيت حانون جنوب قطاع غزة، وقُتل 10 إرسائيليني.

مايو/ الجالء يف 15  برج  بعد هجوم إرسائيل عىل  ولكن 

أيار، تغريت لهجة اإلدارة مع تغري أسلوب »مينينديز«.

وديــة  غــري  عــالقــة  تجمعه  الـــذي  ــدن«  ــاي »ب وعـــرض 

مع«نتنياهو«، دعام أكرث تحفظا إلرسائيل يف مكاملتهام الهاتفية 

بعد يوم الرضبة، وجاء يف بيان صادر عن البيت األبيض أن 

الصحفيني وعزز  وأمن  بشأن سالمة  »أثار مخاوف  »بايدن« 

الحاجة إىل ضامن حاميتهم«.

ويف اليوم التايل وخالل مؤمتر صحفي يف كوبنهاجن، أضاف 

وزير الخارجية »أنتوين بلينكن« أن الواليات املتحدة طلبت 

من إرسائيل تفاصيل إضافية بشأن هجومها عىل برج الجالء، 

لكنه »مل يتلق أي معلومات«.

اإلرسائيليون  املسؤولون  أكد  ذلك،  تلت  التي  األيام  ويف 

أن املعلومات االستخباراتية التي تظهر أن املبنى كان يؤوي 

يف  املتحدة،  الواليات  مع  مشاركتها  قد متت  مقاتيل حامس 

حني حث املسؤولون األمريكيون إرسائيل رسا ودون جدوى 

األشخاص  أحد  ووصف  املعلومات.  من  املزيد  نرش  عىل 

مساعدي  بني  والتشكيك  السخط  األحــداث  عىل  املطلعني 

»بايدن«، الذين اعتقدوا أنه مهام كان املربر، فإن الرضبة مل 

تكن مفيدة يف أحسن األحوال.

وقال »دينيس روس«، املبعوث األمرييك السابق إىل الرشق 

األوسط يف عهد رؤساء دميقراطيني وجمهوريني: »إنها بالتأكيد 

تبدو وكأنها نقطة تحول، ألن اإلرسائيليني كانوا بطيئني جدا يف 

إيصال املعلومات االستخباراتية التي لديهم والتي بررت ذلك 

كهدف. ولو تم نقل هذا بطريقة ما يف الوقت املناسب وإذا 

كانت املعلومات االستخباراتية مقنعة، لكان ذلك شيئا آخر«.

ومع التأكيد عىل أن إلرسائيل الحق املطلق يف الدفاع عن 

النفس، أثبتت إدارة »بايدن« أيضا »حسن نيتها« إلرسائيل، 

لـ4  تعرضت  »إذا  األمرييك:  املوقف  ملخصا  »روس«،  وقال 

آالف صاروخ من جارك، ال ميكن تصّور أنه ليس لديك الحق 

يف الرد، وال ميكن تصّور أنه ال يوجد مثن يجب دفعه«.

إنهاء نظام الفصل العنرصي

الحرب  بداية  الداعم بقوة يف  املوقف األمرييك  وقال إن 

ساعد »بايدن« الحقا يف مامرسة املزيد من الضغوط عندما 

وقف  نحو  أكرب  بقوة  حليفها  دفع  املتحدة  الواليات  قررت 

إطالق النار مع تفاقم األزمة.

ووجد »نتنياهو«، الذي يواجه اضطرابات سياسية داخلية، 

الدميقراطيني يف  متزايد بني املرشعني  قطاعا متشككا بشكل 

حدث  وبالطبع  »مينينديز«،  إىل  باإلضافة  املتحدة  الواليات 

تحول يف املشاعر العامة يف الحزب الدميقراطي.

وقالت »رشيدة طليب«، يف كلمة ألقتها يف مجلس النواب 

نظام  إنهاء  واجبنا  »من  القتال:  اندالع  من  أيام  عدة  بعد 

الفصل العنرصي الذي عرّض الفلسطينيني لعقود ملعاملة غري 

إنسانية وعنرصية«.

مع  انفراد  عىل  أيضا  »رشيدة«  تحدثت  الثالثاء،  ويوم 

»بايدن« لعدة دقائق عندما زار ديربورن بوالية ميشيجان، 

التي يبلغ األمريكيون العرب ما يقرب من %50 من سكانها. 

»رشيدة«  »بايدن«  شكر  حديثه،  أثناء  وجيزة،  فرتة  وبعد 

»جدتها  أجل  من  يصيل  كان  إنه  وقال  »مقاتلة«،  لكونها 

وعائلتها« يف الرشق األوسط.

الرضورة العسكرية مقابل الخسائر 

وقدم السيناتور »بريين ساندرز«، وهو يهودي، الخميس، 

قرارا يرفض بيع الواليات املتحدة ألسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 

الدميقراطيني  النواب  735 مليون دوالر إلرسائيل. وقال أحد 

إن العديد من الدميقراطيني الذين يدعمون إرسائيل أصبحوا 

50

تحليل سياسي



محبطني بشكل متزايد من »نتنياهو« وحكومته.

األركان  هيئة  ورئيس  أوسنت«  »لويد  الدفاع  وزير  وكان 

املشرتكة الجرنال »مارك إيه مييل«، عىل اتصال شبه يومي مع 

قادة الجيش اإلرسائييل، وكانا يتمتعان مبا وصفه املسؤولون 

األمريكيون بإدراك جيد لألهداف التي أرادت إرسائيل رضبها.

كان  الوقت،  مرور  مع  إنه  األمريكيون  املسؤولون  وقال 

يجب عىل الجيش اإلرسائييل أن يوازن بني الرضورة العسكرية 

لتدمري مواقع الصواريخ واألهداف األخرى مقابل الخسائر يف 

األرواح واملكانة الدولية.

ويوم اإلثنني املايض، تحدث »بايدن« مع »نتنياهو« للمرة 

إطالق  لوقف  »دعمه  عن  وأعرب  األزمة،  بدء  منذ  الثالثة 

النار«، بحسب بيان البيت األبيض حول االتصال. ويف حني أن 

هذا قد يبدو معتدال، إال أنه كان مبثابة بداية العد التنازيل 

للدعم األمرييك الخطايب.

ألن  مهام،  النار«  إطالق  »وقف  كلمة  استخدام  وكان 

ينطوي  أنه  أساس  عىل  املصطلح  عموما  ترفض  إرسائيل 

رشعية  يضفي  وبالتايل  وحكومة،  حكومة  بني  اتفاق  عىل 

»ميتش  الشيوخ  األقلية يف مجلس  زعيم  وكان  عىل حامس. 

مكونيل«، عىل سبيل املثال، قال إن وقف إطالق النار ميثل 

مشكلة ألنه ال يوجد تكافؤ  بني حامس وإرسائيل.

ويوم األربعاء، يف محادثته الهاتفية الرابعة مع »نتنياهو«، 

بيان مقتضب من  وجه »بايدن« تحذيره األكرث رصامة. ويف 

نفسها،  عن  الدفاع  يف  إرسائيل  حق  يذكر  مل  فقط  جمل   3

قال البيت األبيض إن »بايدن« »أبلغ رئيس الوزراء اإلرسائييل 

أنه يتوقع وقف تصعيد كبري اليوم عىل طريق وقف إطالق 

النار«.

املسؤولني  أو  الدميقراطيني  عن  البيان  لغة  تغب  ومل 

اإلرسائيليني أو مراقبي الرشق األوسط القدامى. لقد عكست 

املحادثة بني »بايدن« و«نتنياهو« التي وصفها شخص مطلع 

عليها بأنها رصيحة ومبارشة، لكنها مل تكن مثرية للجدل.

وأخرب »بايدن«، »نتنياهو« مبا قاله املسؤولون األمريكيون 

اآلخرون للمسؤولني اإلرسائيليني منذ بيان »مينينديز«، وهو 

أن األرضية السياسية يف واشنطن محفوفة باملخاطر إذا أرص 

»نتنياهو« عىل موقفه وصّعد أكرث من ذلك. وبعبارات فظة 

بشكل غري عادي، قال »بايدن« لـ«نتنياهو« إنه »يتوقع« أن 

يرى الرصاع ينتهي يف ذلك اليوم.

من جانبه، أدرك »نتنياهو« الرسالة، كام قال شخص آخر 

»بايدن«  إدارة  بالفعل  أعطت  قد  حكومته  وكانت  مطلع. 

مؤرشا عىل أن قامئة األهداف اإلرسائيلية تقلصت إىل حد كبري.

الرضبات  استمرت  عندما  »بايدن«  فريق  يقلق  ومل 

العسكرية اإلرسائيلية عىل قدم وساق يوم األربعاء، حسبام 

البيت  األبيض. واعتقد  البيت  قال شخص مطلع عىل تفكري 

من  أخرى  أهداف  بضعة  تنهي  كانت  إرسائيل  أن  األبيض 

قامئتها ومن ثم ستشارك يف الجهود الجارية من أجل وقف 

إطالق النار. وقال الشخص املطلع عىل تفكري البيت األبيض 

إن هذا ما حدث إىل حد كبري.

ومل ميتثل »نتنياهو« عىل الفور، واستمر يف حملته الجوية 

حتى الخميس، حتى مع تبلور مفاوضات وقف إطالق النار، 

وشاركت مرص يف الدبلوماسية املعقدة، حيث عملت كوسيط 

مع حامس.

أنت تخاطر !

وأجرى »بايدن« مكاملتني هاتفيتني أخريني مع »نتنياهو« 

الخميس، إحداهام بعد إعالن وقف إطالق النار.

لها  تتعرض  التي  املخاطر  إن  الخرباء  من  العديد  وقال 

مل  إذا  املحتملة  الفوائد  عىل  تتفوق  كانت  سياسيا  إرسائيل 

توافق عىل وقف إطالق النار.

تخاطر  »أنت  لـ«نتنياهو«:  كالمه  موجها  »روس«،  وقال 

األشخاص  من  كبريا  عددا  تقتل  حيث  كاريث  حدث  بوقوع 

ما يخلق سيال من االنتقادات بحيث يصعب عليك الصمود 

أمامه. وسيكون من الصعب عليك تربير موقفك«.
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خطة  يف  عليها  املنصوص  املبادئ  عىل  خالف  يوجد  وال 

النقاط الخمس، كام أنها ليست املرة األوىل التي تصدر فيها 

الصني خطة للرشق األوسط.

ففي عام 2013، أطلق الرئيس الصيني »يش جني بينج« 

خطة من 4 نقاط حول الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

وبعد 4 سنوات أعاد إطالقها، وهذه املرة أشار إىل إرسائيل 

والطريق«  »الحزام  مبادرة  يف  مهمني  كرشيكني  وفلسطني 

الصينية.

خطة فريدة

وما يجعل الخطة األخرية املكونة من 5 نقاط فريدة من 

باملنطقة  أخرى  رصاعات  لتشمل  األوسع  نطاقها  هو  نوعها 

يف  التقليدية  التنافسات  عن  فضال  واليمن،  وليبيا  سوريا  يف 

منطقة الخليج.

أيضا،  »وانج«،  قدم  السابقة،  املقرتحات  عن  خروج  ويف 

بعض االقرتاحات امللموسة لكيفية إدارة التوترات يف الخليج. 

األطراف«  متعدد  حوار  »مؤمتر  بالده  استضافة  بينها  ومن 

هل تنجح الصين في تضييق هوة 
الخالفات السعودية اإليرانيــــــة؟

المصدر

الرابط

الخارجية الصيني »وانج يي« يف جولة شملت 6 دول مبنطقة  رشع وزير 

الرشق األوسط نهاية مارس/آذار 2021.

وعشية بدء الجولة، أعلن »وانج« عن خطة لبالده يف املنطقة مكونة من 5 

نقاط هي: االحرتام املتبادل، واإلنصاف والعدالة، ومكافحة االنتشار النووي، 

واألمن الجامعي، والتعاون اإلمنايئ. https://bit.ly/3c2Ofog
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للمساعدة يف إقامة آلية ثقة، والتي ميكن أن تشمل -كخطوة 

الشحن«  وممرات  النفطية  املنشآت  سالمة  »ضامن  أوىل- 

باملنطقة.

يف النهاية، رمبا مل تجذب النقاط الخمس االنتباه كثريا. ومل 

املقرتح،  انعقاد مؤمترها  الصني بشأن موعد  بيان من  يصدر 

أو الدور الذي ستلعبه بكني يف تصميم أو ضامن آلية الثقة.

تعاون  التفاق  اإلعالمية  التغطية  الخطة  كام طغت عىل 

مدته 25 عاما تم توقيعه بني الصني وإيران، والذي قال بعض 

املراقبني إنه تم تضخيمه.

وكأنها  الخمس  النقاط  خطة  بدت  لو  حتى  ذلك،  ومع 

شهدتها  التي  التطورات  مع  استمرت  روحها  فإن  تتالىش، 

املنطقة خالل الشهر املايض.

فقد تقابل مسؤولون سعوديون وإيرانيون خالل اجتامع 

الدبلوماسية  مبارش ببغداد للمرة األوىل منذ قطع العالقات 

قبل 5 سنوات.

يف البداية، نفى السعوديون انعقاد هذا االجتامع.

بن  »محمد  العهد  ويل  أيد  أبريل/نيسان،  نهاية  يف  لكن 

تلفزيونية،  مقابلة  ويف  ضمنيا.  الخطوة  هذه  مثل  سلامن« 

إيران  مع  السابقة  املواجهة  لغة  عن  السعودي  األمري  تخىل 

عالقات  يف  أمله  عن  معربا  تصالحية،  أكرث  لهجة  لصالح 

»جيدة« مع الجمهورية اإلسالمية.

تحول باملوقف السعودي

ويف تفسريهم لهذا التحول، ركز املحللون عىل التغيريات 

»جو  صعود  سيام  وال  املتحدة،  الواليات  يف  تحدث  التي 

بايدن« إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة.

من  سلامن«  »بن  مع  تعاطفا  أكرث  يكن  مل  فـ«ترامب« 

»بايدن« فحسب، بل انتهج أيضا اسرتاتيجية »الضغط األقىص« 

ضد إيران عندما سحب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 

معها، وأعاد فرض العقوبات عليها.

تجاه  برودة  أكرث  أنه  »بايدن« عىل  إىل  يُنظر  املقابل،  يف 

»بن سلامن«.

كام تقاوم إدارته الحملة العسكرية السعودية يف اليمن، 

أجل  من  إيران  مع  مبارشة  غري  محادثات  يف  أيضا  وتشارك 

العودة إىل االلتزام باالتفاق النووي.

الواليات  حول  املتمركزة  التفسريات  عىل  الرتكيز  لكن 

يف  املتزايد  للتعدد  نظرا  كاملة؛  الصورة  يقدم  ال  املتحدة 

األقطاب بالرشق األوسط.

فرمبا أحدثت كلمة صينية هادئة فرقا أيضا.

من  بأنه  الرسمية  الترصيحات  أفادت  املثال،  سبيل  عىل 

 تعد السعودية 
وإيران من أهم الدول 

بالنسبة للنشاط 
التجاري الصيني في 

الشرق األوسط

تمتلك الصين 
المؤهالت للتعامل مع 
الرياض وطهران على 

أساس موضوعي
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الرصيحة حول  املناقشات  بعض  »وانج«  يجري  أن  املحتمل 

»السالم يف الرشق األوسط« خالل رحلته إىل املنطقة.

دوافع صينية

ومتتلك الصني دوافع كافية إلجراء مثل هذه املحادثات.

بالنسبة  الــدول  أهم  من  وإيــران  السعودية  تعد  أوال: 

فإىل  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  الصيني  التجاري  للنشاط 

أكرب  التوايل  عىل  وإيران  اململكة  تعد  النفط،  تجارة  جانب 

وثالث أكرب مركزين يف املنطقة لالستثامرات الصينية.

التنافس  املنطقة، مبا يف ذلك  لذا، فإن عدم االستقرار يف 

املصالح  يؤثر سلبا عىل  أن  إيران والسعودية، من شأنه  بني 

التجارية للصني.

ثانيا: متتلك الصني املؤهالت للتعامل مع الرياض وطهران 

عىل أساس موضوعي.

فالتزام الصني املعلن بعدم التدخل مينحها وضع الوسيط 

النزيه.

األهمية  من  املستوى  نفس  إىل  البلدين  ترقية  تم  كام 

بالنسبة للصني.

ففي عام 2016، وقعت الصني رشاكات اسرتاتيجية شاملة 

من  شكل  أعىل  هو  وهذا  والسعودية،  إيران  من  كل  مع 

الذي ميكن أن متنحه  الدبلومايس  أشكال االعرتاف والتعاون 

دون تحالف رسمي.

العالقات خارج  توسيع  إىل  الرشاكات  وتسعى مثل هذه 

عىل  والتبادل  السيايس  التفاعل  لتشمل  االقتصادي  املجال 

مستويات مختلفة.

بالتأكيد لن يتم تجاهل كلمة الصني. بالنسبة للسعوديني، 

املواقف  بني  الفجوة  تضييق  عىل  »بايدن«  نهج  يعمل 

األمريكية والصينية يف الخليج.

جغرافيها  يف  كبريا  ثقال  للصني  أصبح  إليــران،  وبالنسبة 

أنها مستعدة لالستفادة من ذلك،  السياسية، وأظهرت بكني 

بقبول  السابق  يف  إيران  إقناع  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل 

االتفاق النووي.

لكن يف حني أن للصني بعض املزايا عىل الواليات املتحدة 

يف التأثري عىل السلوك السعودي واإليراين، يبقى أن نرى إىل 

متى سيستمر الوفاق بني القوتني يف الرشق األوسط.
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شؤون اقتصادية



عىل  تعتمد  التي  االقتصادات  »كورونا«  جائحة  دمرت 

أسعار  انهارت  حيث  الخليجي،  التعاون  مجلس  يف  النفط 

الطلب  يف  القيايس  االنخفاض  بسبب   2020 عام  يف  النفط 

العاملية  السفر  الخام، كام تسببت قيود  النفط  العاملي عىل 

واإلغالقات وتباطؤ القطاعات الصناعية يف التقليل بشكل كبري 

من الحاجة إىل واردات النفط يف جميع أنحاء العامل.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن حرب أسعار النفط بني السعودية 

وروسيا يف مارس/آذار 2020، وقعت يف خضّم الرتاجع الحاد 

للطلب العاملي عىل النفط الخام، مام أدى إىل زيادة املعروض 

وانخفاض األسعار أكرث.

درس الجائحة املرير

كانت التداعيات االقتصادية عىل البلدان املصدرة للنفط 

أمرا ال مفر منه يف ظل أسعار سلبية للنفط الخام يف الربيع 

دوالرا   40 لتصبح  املايض  الصيف  يف  إال  تتعاَف  ومل  املايض، 

أمريكيا للربميل وبقيت عىل هذا املستوى لبقية 2020.

أسوأ  السعودية  شهدت  النفط،  أسعار  النهيار  وكنتيجة 

تراجع اقتصادي وعجز يف املوازنة منذ سنوات، وكان للقيود 

اقتصادي  تأثري  أيضا  الوباء  بفعل  السفر  وقيود  االجتامعية 

مليون حاج من جميع   2.5 ُمنع  اململكة، حيث  سلبي عىل 

أنحاء العامل من حضور الحج الذي ُحِظر عىل الجميع من غري 

السعودية تتطلع لعرش 
الهيدروجين األخضر بعـــد 

https://bit.ly/3y7huzGأفول زمن النفط

المصدر

الرابط
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املقيمني يف عام 2020.

تزايد  مع  ببطء  العاملية  النفط  أسعار  تتعاىف  حني  ويف 

النشاط االقتصادي يف العديد من البلدان، تعلمت السعودية 

تظل  أن  بإمكانها  يعد  مل  أنه  وهو  املايض؛  العام  من  درسا 

معتمدة عىل النفط كمصدر رئييس إليراداتها.

بالفعل  سلامن«  بن  »محمد  السعودي  العهد  ويل  طرح 

بعيًدا عن  السعودي  االقتصاد  لتنويع  منذ 5 سنوات خطته 

النفط يف »رؤية 2030«، ويبدو أن زخم الوباء يخدم تنفيذ 

االقتصاد  لها  تعرض  التي  القامتة  السنة  بعد  الرؤية  هذه 

السعودي.

مزايا الهيدروجني التنافسية

تتجه اململكة اآلن من النفط إىل مصادر الطاقة املتجددة، 

لتأمني دورها كمورد مهم للطاقة النظيفة واملتجددة يف عامل 

أصبح يتبنى بشكل متزايد نظاًما اقتصاديًا خاليًا من انبعاثات 

الكربون.

كمسار  األخــرض  الهيدروجني  إىل  السعودية  وتتطلع 

عىل  والحفاظ  الكربونية  االنبعاثات  من  اقتصادها  لتخليص 

دورها كمنتج ومصّدر عاملي للطاقة يف الوقت ذاته.

ال يوجد الهيدروجني يف الطبيعة مبفرده، حيث يتم إنتاج 

الهيدروجني من خالل عملية تسمى التحلل الكهربايئ الذي 

يستخدم إما الوقود األحفوري أو الطاقة املتجددة، لتقسيم 

تيار كهربايئ، ويكلف  األكسجني عرب  الهيدروجني عن  ذرات 

صنع الهيدروجني الكثري من الطاقة.

إما  الهيدروجني  لصنع  حاليا  األحفوري  الوقود  يُستخدم 

تسمى  عملية  من خالل  أو  لغاز  الفحم  تحويل  عن طريق 

إصالح بخار امليثان، ومع ذلك، تقّوض هذه األساليب هدف 

تخليص إنتاج الطاقة من انبعاثات الكربون.

بدال من ذلك، ميكن أن تكون تصنيع الهيدروجني عملية 

خالية متاما من االنبعاثات إذا تم استخدام الطاقة املتجددة 

الغاز  أو  الفحم  من  بدال  للامء  الكهربايئ  التحليل  لتغذية 

الهيدروجني  إلنشاء  النظيفة  التقنية  هذا  وتعرف  الطبيعي، 

باسم الهيدروجني األخرض.

حصد الهيدروجني شعبية عاملية يف األشهر األخرية، باعتباره 

الرشكات  وأصبحت  نسبيا،  ونظيف  جديد  طاقة  مصدر 

الكبرية تفكر يف استخدام الهيدروجني األخرض كمصدر حيوي 

باإلضافة  الكربون،  انبعاثات  من  الصناعي  اإلنتاج  لتخليص 

لبعض أنواع النقل الذي يصعب تحويله لالعتامد عىل الطاقة 

والطريان،  الصلب،  وإنتاج  الشحن  مثل  والكهرباء،  النظيفة 

والنقل ملسافات طويلة بالشاحنات.

إىل  التي تهدف  املتقدمة حاليًا  الدول  الكثري من  وهناك 

ولكن  األخرض،  الهيدروجني  تطوير  يف  االستثامرات  زيادة 

السعودية تعتزم أن تصبح أكرب منتج يف العامل لهذا العنرص 

الكيميايئ ولديها بالفعل إمكانات هائلة للقيام بذلك.

وعىل الرغم من أن اململكة متثل حاليا نسبة مئوية صغرية 

من جميع استثامرات الطاقة املتجددة يف العامل، إال أن لديها 

عىل  للحصول  تؤهلها  األخرى  البلدان  عىل  تنافسية  ميزة 

لديها  املتوافرة  الشمس  أشعة  مستغلة  األخرض  الهيدروجني 

بكثافة عىل مدار السنة والكثري من الرياح واملناطق الشاسعة 

من املساحات غري املستخدمة.

وتتوقع السلطات السعودية أن إنتاج الهيدروجني سيكون 

الشمسية  الطاقة  استغلت  إذا  التكلفة،  حيث  من  فعاال 

منخفضة التكلفة يف البالد.

التطلع لعرش الهيدروجني األخرض

تطور السعودية مصنًعا ضخاًم بقدرة 4 جيجاواط يدعى 

الذي سينتج  البالد  الغريب من  الجزء الشاميل  »هيليوس« يف 

الهيدروجني األخرض.

»اير  رشكة  مع  باور«  »أكوا  السعودية  الرشكة  واشرتكت 

لبناء  للغاز،  األمريكية  الصناعية  كيميكالز«  اند  بروداكتس 

مليارات دوالر  يكلف 5  أن  املتوقع  والذي من  »هيليوس«، 

أمرييك ومن املقرر أن يعمل بحلول عام 2025.

وسوف يدار مصنع »هيليوس« بالرياح والطاقة الشمسية 

بالكامل، كام سينتج 650 طنا من الهيدروجني األخرض يوميا، 

املستقبلية  الطاقة ملدينة »نيوم«  إمدادات  مام سيساعد يف 

التي يتصورها »بن سلامن«.
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لكن تركيز الحكومة السعودية سيكون تصدير الهيدروجني 

برودكتس«  »اير  رشكة  ستستخرج  حيث  األمونيا،  شكل  يف 

الهيدروجني من األمونيا من »هيليوس« وتبيعه عامليا كمصدر 

للطاقة للشاحنات والحافالت.

 5 حوايل  حاليًا  الهيدروجني  من  كيلوجرام  تصنيع  يكلّف 

إىل  الهيدروجني  يف  السعودية  استثامر  يؤدي  وقد  دوالرات، 

خفض تكلفة إنتاج الهيدروجني إىل 1.50 دوالر أمرييك لكل 

كيلوجرام بحلول عام 2030.

وإذا تحقق هذا السعر، فسيكون الهيدروجني األخرض أكرث 

البني الذي يتم إنشاؤه باستخدام  الهيدروجني  تنافسية من 

الوقود األحفوري اليوم.

وبالنظر إىل أن توليد الطاقة من تقنيات الطاقة الشمسية 

من  العديد  يف  للكهرباء  مصدر  أرخص  بالفعل  هو  والرياح 

مجاالت العامل، فرمبا نكون عىل وشك رؤية تحقق هيدروجني 

أخرض رخيص.

األخرض  للهيدروجني  املحتملون  املشرتون  ويحاول 

أملانيا  وقعت  حيث  ــدادات،  اإلم تأمني  بالفعل  السعودي 

إعالن نوايا مع السعودية يف مارس/آذار للتعاون يف التصنيع 

واملعالجة ونقل الهيدروجني األخرض.

جذابًا  خياًرا  السعودية  من  الهيدروجني  استرياد  وميثل 

الهيدروجني  إنتاج  تكلفة  إن  حيث  أوروبــا،  وبقية  ألملانيا 

الطاقة  إمكانات  محدودية  بسبب  أعىل  هناك  األخــرض 

املتجددة مقارنة بالسعودية.

ومع ذلك، فإن االتحاد األورويب يعترب الهيدروجني األخرض 

املناخ والتخلص من االنبعاثات  مكونا حاسام يف اسرتاتيجية 

الكربونية، وأي عجز يف إنتاج الهيدروجني األخرض يف االتحاد 

األورويب، سوف يتم تعويضه بالواردات.

وقال وزير الطاقة السعودي »عبدالعزيز بن سلامن« يف 

فرباير/شباط إن بالده ستكون مستعدة لبيع الهيدروجني إىل 

بناء  فكرة  عىل  منفتحة  السعودية  أن  إىل  أشار  كام  أوروبا، 

خط أنابيب ألوروبا إلرسال الهيدروجني املسال إذا كان هناك 

بُعد اقتصادي لذلك.

لكن أوروبا قد ال تحتاج إىل بناء خط أنابيب جديد من 

الصفر السترياد الهيدروجني، حيث ميكن أن تستخدم الشبكة 

الطبيعي  الغاز  أنابيب  من  التحتية  ببنيتها  الخاصة  الحالية 

خط  وهناك  السعودية،  من  الهيدروجني  لجلب  الشاسعة 

أنابيب الغاز الذي يربط املغرب بأوروبا، عىل سبيل املثال.

رؤية مستقبلية

عىل الرغم من أن الهيدروجني األخرض هو مصدر إيرادات 

الذي  الهيدروجني  أرباح  متاثل  أن  املرجح  غري  فمن  واعد، 

ستبيعه اململكة للعامل، تلك األرباح التي تكسبها من النفط 

يف أي وقت قريب، أّي إن الوقود األحفوري ما يزال أكرث ربًحا 

من الهيدروجني للسعوديني.

نحو  يتحرك  العامل  أن  إىل  تشري  الدالئل  كل  إن  مبا  لكن 

فمن  الكربون،  انبعاثات  لخفض  النظيفة  الطاقة  مصادر 

صادرات  من  الدوالرات  مليارات  الرياض  تفقد  أن  املتوقع 

وحدها،  بالهيدروكربونات  االلتزام  يف  استمرت  إذا  النفط 

ويبدو أن السعودية تترصف وفق هذا اإلدراك.

تنويع  ألولويات  السعودية  تقديم  أن  ذلك،  من  واألهم 

الهيدروجني  يف  واستثامرها  النفط،  عن  بعيدا  اقتصادها 

األخرض، يرسل رسالة ملنتجي النفط الكبار اآلخرين يف العامل 

بأنه يجب عليهم مواكبة سباق الطاقة النظيفة.
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بالبنك  االقتصادي  املستشار  مايكل جيجر  يقدم كل من 

املعنيني  االقتصاديني  الخرباء  كبري  رضوان  وإسامعيل  الدويل 

بشؤون القطاع العام، منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

مبجلس التعاون الخليجي، اإلجابة املفصلة للسؤال، مشريين 

إىل أنه: »قبل تفيش الجائحة، واجهت دول مجلس التعاون 

اقتصاداتها.  أمام  املدى  طويلة  هيكلية  تحديات  الخليجي 

النفط، وتحسني  االعتامد عىل  واضطرت جميعها إىل خفض 

تنافسية القطاع الخاص وكفاءة القطاع العام، وإعادة النظر 

كورونا  فريوس  فإن  وببساطة  االجتامعي.  األمان  شبكات  يف 

تسبب يف ترسيع خطى هذه العملية. وحتى قبل الجائحة، 

اعرتى الضعف النمو االقتصادي يف دول مجلس التعاون، إذ 

انخفض إىل %0.8 فحسب عام 2019. ويف أعقاب األزمة من 

املتوقع أن يرتاجع هذا الرقم إىل %5.7- عام 2020«.

مبزيج  مستداما  التزاما  الجائحة  من  التعايف  وسيتطلب 

سياسات يواصل اإلصالحات الهادفة إىل تيسري أنشطة القطاع 

اقتصاداتها.  تنويع  يف  يساعد  مام  أكرب  نحو  عىل  الخاص 

اقتصادات  أجزاء كبرية من  الحكومية عىل  الهيئات  وتهيمن 

مجلس التعاون الخليجي، وتوفر فرص عمل مبارشة ملواطنيها. 

لكنها تزاحم أيضا األنشطة الخاصة يف األسواق املالية وأسواق 

إنشاء أطر عمل للرشاكات  املنتجات. وسيكون من األهمية 

البنك الدولي يجيب..

كيف ستتعافى اقتصادات 
دول الخليج من كــــــــــورونا؟ 

https://bit.ly/3yGcyCa
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يرى البنك الدويل، أن جائحة فريوس كورونا تشكل »صدمة-مزدوجة« ملجلس 

عىل  شديدة  ضغوطا  يفرض  النفط  أسعار  انخفاض  أن  إذ  الخليجي،  التعاون 

اإليرادات املالية، وأدى تعطل اإلمدادات بسبب الجائحة إىل شبه توقف للنشاط 

إذن  كيف  متسائالً:  األولية،  اإلغالق  تدابري  األخص خالل  عىل  العام،  االقتصادي 

تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع التعايف من الجائحة؟
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التعاون  مجلس  أنحاء  يف  والخاص  العام  القطاعني  بني 

الخليجي، ال إلدارة االستثامر العام عىل نحو أفضل فحسب، 

بل الستقطاب املزيد من االستثامر الخاص )والخارجي( أيضا. 

اإلنتاج  عوامل  أســواق  يف  التنافسية  تحسني  أن  كام 

الجمود،  يشوبها  التي  العمل  أسواق  حيويا إلصالح  سيكون 

إىل  الرخيصة  األجنبية  العاملة  توجيه  تستهدف  ما  وعادة 

منوذج  يعتمد  التي  التجارية  غري  القطاعات  يف  الرشكات 

الرواتب  املثال  سبيل  )عىل  الحكومي  اإلنفاق  عىل  أعاملها 

التي متول استهالك ومشرتيات األرس(.باإلضافة إىل ذلك فإن 

وتسمح  التشوهات  من  تحّد  التي  العمل  سوق  إصالحات 

يتطلب  بالغة.  بأهمية  ستحظى  الكاملة  باملشاركة  للمرأة 

االجتامعي يف مجلس  العقد  األسايس يف  التفكري  إعادة  هذا 

التعاون الخليجي والتحرك بعيدا عن الحكومة كلية الوجود 

إىل االعتامد املتزايد عىل املنافسة القوية وخلق فرص العمل 

بقيادة القطاع الخاص.

التعاون  مجلس  دول  واصــلــت 

إصــالحــات  تنفيذ  الخليجي 

هامة  هيكلية 

خــــــــالل 

األزمة  الكبري عىل مكافحة  الرتكيز  الرغم من  الجائحة، عىل 

حزما  املجلس  دول  كافة  وضخت  واالقتصادية.  الصحية 

تحفيزية ضخمة لدعم اقتصاداتها املتعرثة عام 2020 .

انتباه صانعي  الجائحة عىل معظم  واستحوذت مكافحة 

الهيكلية  اإلصالحات  من  عدد  تنفيذ  تم  لكن  السياسات، 

املعني  الدويل  البنك  عمل  فريق  ويرصد  أيضا.  األساسية 

مبجلس التعاون الخليجي حاليا تلك اإلصالحات. 

التي  الرئيسية  املوضوعات  من  عددا  أن  وجدنا  وقد 

عالجتها إصالحات هيكلية قد تم تنفيذه خالل الجائحة، مام 

مينح سببا للتفاؤل مستقبال. وتشمل املوضوعات اآلتية: 

الجديدة  إسرتاتيجيتها  إطار  يف  العمل:  سوق  إصالحات 

الكفالة  نظام  السعودية  العربية  اململكة  استبدلت  للعمل، 

العاملني األجانب ووضعت حدا  انتقال  الحايل، الذي يحكم 

أدىن لألجور لخفض معدل البطالة بني العاملني من املواطنني.

األعامل  لدعم رواد  األمل  البحرين صندوق  كام أسست 

الشبان والرشكات بغرض تقديم استثامر أويل ألفكار أنشطة 

األعامل للشباب البحريني.

سياسات التنافسية: سنت الكويت قانون حامية املنافسة 

االستقاللية،  من  املزيد  الكويتي  املنافسة  ملنح جهاز حامية 

الضغوط  لتقليل  بحتة  واحرتافية  فنية  إىل هيئة  يحوله  مام 

السياسية يف أدائه ملهمته. ويف قطر، أكد قرار جديد ملجلس 

الوزراء املناطق التي مبقدورغري القطريني متلك العقارات فيها 

واالستفادة منها، والبنود والرشوط واملنافع وإجراءات متلك 

املتحدة  العربية  اإلمارات  العقارات واستخدامها. ويف  تلك 

للكاملة  األجنبية  بامللكية  جديد  مرسوم  يسمح 

للرشكات داخل الدولة.

سلطنة  يف  االجتامعية:  الخدمات  إصالحات 

حاليا  والكهرباء  املياه  دعم  توجيه  تم  عامن، 

من  فقرا  األشــد  الفئات  إىل  أفضل  نحو  عىل 

املايل. ويف  العبء  األثر وخفض  لزيادة  السكان 

السعودية، تم تدشني رشكة نقل وتقنيات املياه، 

وهي هيئة مملوكة للدولة ستدير نقل وتوزيع 
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أكرث شموال،  البالد عىل نحو  أنحاء  املياه املحالة يف  وتخزين 

املساعدة  لنظام  جديدة  تنظيمية  قواعد  استحدثت  كام 

للمدفوعات املحولة إىل األرس  االجتامعية )يشمل حدا أدىن 

املستحقة( لزيادة كفاءة اإلنفاق والتشغيل.

متكني املرأة واإلصالح القانوين خففت اإلمارات قوانني ضد 

التعايش )التي قيدت إقامة الوافدين لفرتات طويلة( وعززت 

وضع املرأة يف تسوية النزاعات داخل األرسة. ويف السعودية، 

بقيادة  للمرأة  تسمح  املستوى  رفيعة  إصالحات  تعززت 

السيارات عرب قوانني تسمح للمرأة بالحصول عىل جواز سفر 

خاص وتغيري األسامء بدون موافقة ويل األمر. 

األعامل  وأنشطة  املرأة  الدويل  البنك  تقرير  أشاد  وقد 

القامئة  البلدان  تصّدرت  التي  بالسعودية   2020 والقانون 

باإلصالح عىل مستوى العامل يف العام املايض.

إىل حد  األزمة  براثن  من  املنطقة رسيعا  ويعتمد خروج 

ومدى  السياسات  صعيد  عىل  السلطات  استجابة  عىل  كبري 

رغبتها يف تنفيذ إجراءات جريئة يف مواجهة حالة غري مسبوقة 

من عدم اليقني والتقلبات واملخاطر. 

يتواصل يف  اإلصالحات  نرى زخم  أن  للتفاؤل  املثري  ومن 

الوقت الحايل. ومبقدور دول مجلس التعاون الخليجي تلقي 

من  بعضها  التعلم  ومواصلة  القوي  األداء  هذا  من  الدعم 

بعض مستقبال.
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كتب : د. عيل عبد األمري كمونه – أستاذ السلوك التنظيمي 

وإدارة املعرفة

قدراتهم  تنمية  عىل  املديرين  كبار  من  العديد  يحرص 

أداء  كيفية  حول  نظرهم  وجهات  تغيري  ومحاولة  الوظيفية 

باألمر  يعد  ال  ذاته  بحد  ذلك  وإن  مختلف،  بشكل  األعامل 

املديرين  لدى  املتزايدة  الرغبة  هو  الجديد  ولكن  الجديد، 

الذي  التعقيد  زيادة  مع  وذلك  متعمق  بشكل  القيادة  يف 

يحتم  مام  للمنظامت،  والخارجة  الداخلية  البيئة  تشهده 

زيادة القدرة عىل االبتكار ملقابلة هذا التعقيد وهو يقود إىل 

خفة الحركة اإلسرتاتيجية، ويقود ذلك بدوره إىل زيادة أهمية 

العقل اإلسرتاتيجي والذي يعد من أهم املواهب املفقودة يف 

مجتمعات الدول الناشئة، حيث مل يعد التطوير املستقر كاف 

ملواكبة ثقافة التنمية .

تواجه تحديات  الحديثة  املنظامت  باتت  بناءاً عىل ذلك 

العقول االستراتيجية 
وكيفية بناءها؟
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الحالية  للقيادات  اإلسرتاتيجية  العقول  بناء  يف  كبرية 

واملستقبلية، وملواجهة هذه التحديات البد من تسليط الضوء 

واالستفادة  اسرتاتيجي  منظور  من  التنفيذية  العقلية  عىل 

من التجارب والتوجهات العاملية يف هذا الصدد والتي تشري 

من  للعديد  املديرين  امتالك  إىل رضورة  العام  مضمونها  يف 

هذه  أبرز  ومن  اإلسرتاتيجي  العقل  إىل  للوصول  املقومات 

املقومات اآليت: –

االبتكار

ثم  التفكري  يتوجب  اإلسرتاتيجي  العقل  بناء  سبيل  يف 

الترصف بطريقة أكادميية ومبتكرة وخالقة لريادية األعامل، 

املرونة  ذات  الديناميكية  القدرات  بناء  إىل  يقود  ما  وهو 

العالية والقدرة عىل مواجهة التحديات املعارصة التي تواجه 

منظامت األعامل، والتي تتطلب الكثري من التجديد والتطوير 

املستمر، ومن منظور أخر فأن االبتكار يقود إىل تنمية األفكار 

االسرتاتيجية وال ينحرس االبتكار عىل مستوى القيادات العليا 

فحسب بل يتعداه إىل كافة املستويات التنظيمية، وذلك من 

هذا  أهمية  حول  اإلسرتاتيجي  واإلدراك  الوعي  زيادة  خالل 

املعقدة  التقنيات  عن  النظر  بغض  دعمه  ورضورة  االبتكار 

التي قد تستخدم يف هذا املجال .

العمل التعاوين

من الرضورة القصوى إذا ما أردنا بناء العقل اإلسرتاتيجي 

العمل  تحليل  عىل  والحث  الفرقي  العمل  عىل  الرتكيز 

اليوم  مديرين  أن  حيث  جمعي،  منظور  من  له  والتخطيط 

بحاجة إىل مهارات قيادية بناءة يف سعيها إىل تبني واستخراج 

حيث  ومجاميع،  الفرق  داخل  للعمل  جديدة  منظورات 

الحلول  أفضل  يبني  عنه  الناتج  والتعاون  الفرقي  العمل  أن 

إنكار  ميكن  وال  ممكنة،  رسعة  وبأقىص  الحالية  للمشكالت 

دور الشخصية اإلنسانية ومن منظور نفيس داخيل لدعم هذا 

االستامع  ثقافة  وتعزيز  الشخيص  النضج  خالل  من  التوجه 

للرأي األخر ودعم التفكري الشمويل واالنفتاح بني األفراد .

االتزان

ألجل أن يفهم املديرين الديناميكيات املرتبطة بالسلطة 

يتمتعون  أن  البد  املرؤوسني  يف  التأثري  وكيفية  والصالحية 

باالتزان يف سياسة إدارة املنظمة ويتطلب ذلك من املديرين 

بذل جهود معمقة يف تعلم معايري وقواعد تنفيذ سلوكيات 

العمل وال مانع من امتالك بعض الدهاء يف إدارة األمور مبا ما 

ال يرض توازن عمل املنظمة، سوى أن ذلك االتزان وتحقيقه 

عىل املستوى التنظيمي ككل قد يستغرق وقتاً طويالً.

تطوير مهارات التفكري اإلسرتاتيجي

يتقدم األفراد يف تطوير حياتهم املهنية وتعميق قدراتهم 

ال  والذي  املستفيض  البحث  الوظيفية من خالل  ومواهبهم 

من  العديد  خالل  من  بل  معني  منوذج  وفق  بالعادة  يكون 

النامذج املرتامية األطراف، لذلك باتت من الرضورة خلق قوة 

غريزية من قبل املديرين لتعزيز الوظائف متعددة التفكري 

االسرتاتيجية  القرارات  باتخاذ  الخاصة  املعلومات  لجمع 

إىل رضورة  باإلضافة  املنظمة،  يف  الجوهرية  املخاطر  وإدارة 

جدول  يف  التقنية  الخربة  وزيادة  الشمويل  التفكري  استعامل 

األعامل التنفيذي.

الخالصة

يقود الرتكيز عىل املقومات السابقة الذكر إىل بناء العقلية 

اإلسرتاتيجية من خالل الرتكيز عىل خطط التنمية الشخصية 

من  العديد  قبل  من  بها  االهتامم  زاد  والتي  والتنظيمية 

العقلية  بناء  يف  تساعد  التنمية  هذه  وأن  اليوم،  منظامت 

والعمل  اإلسرتاتيجية  األهداف  من خالل وضع  اإلسرتاتيجية 

عىل تحقيقها من خالل التخطيط االسرتاتيجي، وال ميكن إنكار 

التنفيذي يف  اإلمنايئ  والشعور  واملظهر  واألسلوب  اللغة  دور 

أسمى  كونها  الحكمة  إىل  والوصول  اإلسرتاتيجي  الفكر  بناء 

درجات املعرفة.
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ف على لغـة 
ّ
تعر

الجسد الرقمية

إمييل  يصلك  أن  أقصد،  املعاكسة؟  الحالة  صادفت  وهل 

فيه عدة نقاط، فرتد عىل زميلتك أو زميلك مجاوباً عن بعض 

النقاط دون أن تنتبه أن اإلمييل يتضمن أسئلة أخرى مل تجب 

يحصل  ما  هذا  نعم،  إلهي،  »يا  اآلن:  تقول  كنت  إذا  عنها؟ 

التي  املشكلة  بك معنا يف هذه  الدوام«، فمرحباً  معي عىل 

يقع فيها كثري من الناس.

تكون  قد  التي  العبارات  بعض  نتجاهل  بالفعل،  ملاذا 

الذي  اآلخر  الطرف  يريده  ما  بفهم  مساعدتنا  يف  مفتاحية 

يرسل اإلمييل، وبدالً من ذلك، نفهم الرسالة خطأ أو نجيب 

عىل نحو خاطئ. وعن ذلك، تقول أخصائية اللغويات نايومي 

بارون: »إن املشكلة يف التواصل بواسطة املراسالت املكتوبة 

تتمثل يف أن ما نفهمه من قراءة النص عىل الشاشة هو أقل 

مام نفهمه من قراءة نص مطبوع عىل الورق، إذ إننا نخصص 

وقتاً أقل لقراءة النص كامالً، ومنيل إىل اتباع أساليب القراءة 

أو  عميلك  أو  العمل  يف  زميلك  إىل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  رسالة  أرسلت  أنك  صدف  هل 

ملديرتك، وكانت رسالتك تتضمن ثالثة أو أربعة استفسارات، لكنك فوجئت به أو بها يرسل لك 

رداً يجيب فيه عن سؤال واحد أو اثنني من أسئلتك؟ ثم اضطررت إىل إعادة الرد عىل اإلمييل 

لتسألها أو تسأله: »وماذا عن االستفسارين اآلخرين؟«، وتأخذك املسألة عدة ساعات أو رمبا 

https://fam.ag/3wbFa4hأيام الستكامل الجواب بسبب ضغط العمل ورسعته وعدم تفرغ الشخص اآلخر؟

المصدر

الرابط

العدد السادس عر مايو 2021 66

استشارات إدارية



النص.  من  األساسية  املهمة  النقاط  عن  والبحث  الرسيعة 

من  هائالً  عدداً  نجد  ما،  رسالة  عىل  الرد  إىل  الحاجة  وعند 

الرسائل اإللكرتونية األخرى التي تنتظر منا كتابة ردود عليها، 

فتثقل املهمة كاهلنا ويفيض بنا األمر إىل إرسال ردود سيئة 

ومخترصة ومربكة«.

أحد أوضح أسباب تراجع مهارات القراءة لدينا يف العمل 

إغفال  سهولة  يزيد  ما  غالباً،  كبرية  برسعة  نتحرك  أننا  هو 

التفاصيل. املشكلة هي أن معظمنا ليس مشغوالً حقاً بالقدر 

نعمل  فنحن  باهظة.  تكاليف  يحملنا  وذلك  يظنه،  الذي 

تقويض  إىل  وتؤدي  والقلق،  التوتر  لنا  تسبب  كبرية  برسعة 

التزامنا بالدقة والوضوح واالحرتام يف تواصلنا مع اآلخرين.

بحسب الخبرية والكاتبة إيريكا داوان، يف مقال مهم نرشناه 

يف هارفارد بزنس ريفيو العربية بعنوان: »متهل، واكتب رسائل 

»لغة  بعنوان   كتاباً  إيريكا  نرشت  وقد  أفضل«.  إلكرتونية 

الجسد الرقمية« )Digital Body Language(، فإن القراءة 

والكتابة  اآلخرين،  إىل  لالستامع  الجديد  الشكل  بتمعن هي 

ترسل  أن  قبل  لذا،  للتعاطف.  الجديد  الشكل  هي  بوضوح 

رسالتك اإللكرتونية التالية، تذكر أنه علينا أن نتمهل، ونحرص 

دوماً عىل ذكر التفاصيل فيام نقوله لآلخرين. فإذا أرسل إليك 

شخص ما رسالة إلكرتونية مطولة إلعالمك مبجريات اجتامع 

بدالً  الرسالة  من  معينة  بنود  عىل  ردوداً  فاكتب  افرتايض، 

من كتابة رد شامل. سيوضح ذلك أنك أخذت الوقت الكايف 

لقراءة ما بذله املرسل من وقت وأفكار يف رسالته.

وتذكر أنك عندما ترد برسعة برسالة تتميز بجملها الركيكة 

وأخطائها اللغوية واإلمالئية الفادحة، ستجعل املتلقي يشعر 

وكأنك تقول له: »ال أملك الوقت الكايف لالهتامم مبا أرسلته«. 

قد يجعلك اإليجاز تبدو مهامً، لكنه يرض بفريقك ورشكتك. 

فإرسال رسالة إلكرتونية مترسعة ومكتوبة دون عناية يعني 

أن من يتلقاها سيقيض وقتاً يف محاولة فهم املقصود منها، ما 

يسبب التأخري ورمبا يؤدي إىل ارتكاب أخطاء مكلفة.

وأخرياً، دعوين أروي لكم هذه الطرفة؛ يف إحدى املؤسسات 

االستثامرية، انترشت دعابة تقول إنه كلام كرب اإلنسان، قّل 

عدد األحرف التي يحتاجها للتعبري عن امتنانه يف رسالة نصية 

»شكراً  بعبارة  املهنية  حياتك  بدأت  فقد  إلكرتوين.  بريد  أو 

اخترصتها  اثنتني  أو  ترقية  عىل  حصولك  وبعد  لك«،  جزيالً 

لتصبح »شكراً« فحسب.
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عىل الرغم من االهتامم العام الكبري بضامن وصول عدد 

أكرب من النساء إىل القيادة، وبالتايل رفع متثيلهّن يف صفوف 

عىل  يعتمد  املقرتحة  الحلول  من  جداً  فكثري  العليا،  اإلدارة 

املفهوم الخاطئ الذي يقول إن عىل النساء االقتداء بالرجال. 

يشغلون  الرجال  كان  »إذا  ييل:  ما  السائد  التفكري  يقول  إذ 

معظم املناصب العليا فال بد أنهم يجيدون شيئاً ما، إذن مل ال 

تترصف النساء مثلهم؟«. يف هذا املقال سنستعرض مجموعة 

دروس يف القيادة للرجال ميكن تعلمها من املرأة العادية.

لكن هذا املنطق ال يأخذ يف اعتباره األداء الهزيل نسبياً 

الذي يقدمه معظم القادة الذين هم من الرجال غالباً. وكام 

قلنا سابقاً فإن املشكلة الحقيقية ال تتمثل يف عدم توفر نساء 

غري  الرجال  أمام  العقبات  ندرة  هي  بل  بالكفاءة،  يتمتعن 

دروس فـــي القيادة 
يمكن للرجل تعلمها 

7https://bit.ly/3ucBcXQمن المرأة

المصدر

الرابط

ملخص: عىل الرغم من أن معظم املوظفني يف املناصب العليا يف املؤسسات هم رجال، تبني الدراسات أن 

النساء هّن من ميتلكن ما يلزم للقيادة بكفاءة. لذا، بدالً من تقديم نصائح للمديرات بالترصف كالرجال يف 

سبيل التقدم، سيكون من األفضل للمجتمع أن يسعى القادة الرجال إىل االقتداء بالنساء، ولديهم سبعة دروس 

مهمة ميكنهم تعلمها منهّن. ال تتنّب سامت من دون امتالك الكفاءة الالزمة لدعمها، واعرف حدودك، وحّفز 

اآلخرين باتباع أساليب القيادة التحويلية، واحرص عىل وضع موظفيك أوالً وليس نفسك، وال تأمر بل تعاطف، 

وركّز عىل تقّدم اآلخرين، وكن متواضعاً.
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األكفاء والتي تفرس وصول هذه األعداد الكبرية من األشخاص 

الرنجسيني وذوي الثقة املفرطة والال أخالقيني إىل السلطة.

كفاءة  يف  واملرأة  الرجل  بني  االختالفات  فإن  وبالنتيجة، 

مع  تتامىش  ال  جيد(  أداء  تقديم  يتطلبه  ما  )أي  القيادة 

يتطلبه  ما  )أي  القيادة  إىل  الصعود  يف  بينهام  االختالفات 

أن  األبحاث  تبني  وبالفعل،  العليا(.  املناصب  إىل  الوصول 

نتيجة  ليست  العليا  القيادية  املناصب  عىل  الرجل  هيمنة 

تشمل  كبرية  كَمية  دراسات  إن  إذ  القيادية،  كفاءاته  تفّوق 

تحليالت تجميعية )تحليل ميتا( تشري إىل تساوي الكفاءات 

القيادية بني الرجل واملرأة أو تفّوق املرأة عىل الرجل فيها.

الحسبان،  يف  ذلك  وبأخذ 

استخدام  أكرث  سيكون منطقياً 

بصورة  املــقــرتحــة  الــحــلــول 

تشجيع  من  بدالً  أي  عكسية، 

النساء القائدات عىل الترصف 

)الذين  الرجال  القادة  مثل 

للكفاءة(  منهم  الكثري  يفتقد 

الرجال  مطالبة  علينا  يجب 

بعض  بتبني  ــادة  ــي ــق ال يف 

التي  القيادية  السلوكيات 

عادة  النساء  لــدى  نالحظها 

والتي أثبتت أنها أكرث فاعلية. 

أكرب  مجموعة  سيخلق  وهذا 

أصحاب  لتقدم  الطريق  متهيد  ميكنها  التي  القدوات  من 

الكفاءات من النساء والرجال عىل حّد سواء.

دروس يف القيادة للرجال

فيام ييل بعض الدروس األساسية التي ميكن ملعظم الرجال 

تعلمها من املرأة العادية.

ال تتنّب سامت اآلخرين إذا مل متلك الكفاءة التي تدعمها

أو  الحزم  مثل  سامت  »لتبني«  النساء  يدعو  توجه  مثة 

الجرأة أو الثقة. لكن الرجل الذي يبدي هذه السامت يُنظر 

إىل  اآلخرين  إنجازات  وينسب  بذاته  يباهي  أنه  عىل  إليه 

عالقة  وجود  لعدم  ونظراً  عدواين.  بأسلوب  ويتعامل  نفسه 

ما،  عمل  وإجادة  اآلخرين  سامت  تبني  بني  قوية  ترابطية 

االنخداع  عدم  هو  األفضل  فالخيار  للرجال،  بالنسبة  السيام 

بالذين يتبنون سامت اآلخرين عندما يفتقدون الكفاءة التي 

تدعمها. يف عامل منطقي قد مننح املوظف ترقية إىل منصب 

قيادي إذا كان يتمتع بالكفاءة وليس الثقة بالذات، وندقق 

يف خرباته وسجل إنجازاته وما يتمتع به من كفاءات قيادية 

وقابلية  والنزاهة  والتعاطف  االستطالع  وحب  )كالذكاء 

السامت عن  تقييم كل هذه  أن  تذكّر  والتوجيه(.  التدريب 

تقييمها  من  أفضل  العلم  إىل  املستندة  التقييامت  طريق 

العمل  مقابلة  طريق  عن 

النموذجية.

اعرف حدودك

عــامل  يف  نــعــيــش  نــحــن 

يحتفي باإلميان بالذات، لكن 

كثرياً  أكرب  بأهمية  يتمتع  ما 

هو امتالك وعي ذايت، وهذان 

مثالً،  غالباً.  متضاربان  أمران 

)عيوبك  ــحــدودك  ل وعيك 

يتوافق  ال  ضعفك(  ومواطن 

مع امتالكك مستويات عالية 

ــان بــذاتــك،  جـــداً مــن اإلميـ

والوهم هو وحده ما يسبب 

الثقة بالنفس. ويف حني  التام للشعور بالقلق وعدم  الغياب 

أن املرأة ال تعاين من عدم الثقة بنفسها بالدرجة التي تصفها 

وسائل  من  كثري  )ويف  الذات  مبساعدة  املتعلقة  املؤلَفات 

مستويات  أن  فعالً  تبني  فالدراسات  أيضاً(،  الشهرية  اإلعالم 

عموماً.  الرجل  لدى  منها  أدىن  لديها  بالنفس  املفرطة  الثقة 

هذا األمر جيد ألنه يتيح للمرأة فهم رؤية الناس لها ومينحها 

وما  تحقيقه  ترغب يف  ما  بني  الفجوات  تحديد  القدرة عىل 

هي عليه يف الحقيقة.  الشخص الذي ينظر إىل نفسه بطريقة 

بصورة  ولو  االستعداد  عىل  أكرث  قادر  غريه  من  أكرث  نقدية 

تبين الدراسات أن 
 من 

ّ
النساء هن

يمتلكن ما يلزم 
للقيادة بكفاءة
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وتحسني  الكفاءة  لزيادة  مثبتة  طريقة  وهذه  فيها،  مبالغ 

األداء.

التحفيز عن طريق التحّول 

تبني األبحاث األكادميية أن املرأة قادرة عىل القيادة عن 

طريق إلهام اآلخرين وتحويل مواقفهم ومعتقداتهم وتحقيق 

التوافق بينهم وبني املعنى والهدف )بدالً من أسلوب الرتغيب 

والرتهيب( أكرث من الرجل. ومبا أن القيادة التحويلية مرتبطة 

فهي  وإنتاجيته،  وأدائه  الفريق  تفاعل  من  أعىل  مبستويات 

تعترب طريقاً أساسياً باتجاه تحسني أداء القادة. سيكون الرجل 

محبة  اكتساب  محاولة  يف  أكرث  وقتاً  قىض  لو  أفضل  قائداً 

الذكاء  من  كل  عىل  اعتامداً  قيادتهم  طريق  عن  املوظفني 

والذكاء العاطفي )وليس عىل الذكاء العاطفي فقط( وتشجيع 

تغيري املعتقدات ال السلوكيات.

ضع موظفيك أواًل، وليس نفسك

من الصعب جداً تحويل مجموعة من املوظفني إىل فريق 

عايل األداء إذا كنت تركز يف تفكريك عىل نفسك. من يعترب 

شديد  يكون  شخصياً  وإنجازاً  مبجلة  مهنية  وجهة  القيادة 

وإطالق  فريقه  برفاهة  االهتامم  من  متنعه  لدرجة  األنانية 

يكون  بأن  يهتم  شخصاً  تخيل  مرؤوسيه.  إلمكانات  العنان 

قائداً فقط ألنه يسعى إىل الحصول عىل راتب أعىل أو مكتب 

املكانة  أشكال  من  شكل  أي  أو  أرقى  لقب  أو  فخامة  أكرث 

املرموقة، من الواضح أن اهتاممه بتحسني اآلخرين سيكون 

أقل، وسيكون هدفه الوحيد متمثالً يف تحقيق نجاح أكرب عىل 

أكرث  نفسه  يركز عىل  الرجل عموماً  الشخيص. وألن  الصعيد 

من املرأة فهو يتبع أسلوباً نرجسياً وأنانياً أكرث يف القيادة. إذا 

كان القائد الرجل العادي يرغب يف تحسني أدائه فمن األفضل 

أن يتبنى أسلوباً قيادياً ال يركز فيه عىل نفسه.

ال تأمر، بل تعاطف

عىل مّر التاريخ أخربنا املرأة أنها تتمتع بكثري من اللطف 

والعطف لدرجة متنعها من استالم القيادة، لكن الفكرة التي 

يتمتع  والعطف  باللطف  يتسم  ال  الذي  ’القائد  إن  تقول 

بالكفاءة‘ تتعارض مع الواقع. نحن لسنا يف العصور الوسطى، 

والقيادة يف القرن الواحد والعرشين تتطلب أن يبني القائد 

السبب  هو  هذا  إن  ويقال  مرؤوسية  مع  عاطفية  روابط 

الوحيد الذي يدفعنا لتوقع أن يتجنب القادة األمتتة. وبالفعل، 

عىل الرغم من أن الذكاء االصطناعي سيستويل عىل العنارص 

التقنية واملهارات العملية يف القيادة، وما دام البرش حارضون 

والتعاطف  والتقدير  التأييد  إىل  دامئاً  فسيتوقون  العمل  يف 

الذي يحصلون عليه من البرش وليس اآلالت، وميكن للرجل 

تعلم الكثري عن طريقة تقديم هذه األمور بفاعلية عن طريق 

مراقبة املرأة واالقتداء بها.

 
ً
التواضع أساسا

سمة أنثوية كما 
أنه سمة جوهرية 
في القائد العظيم

نعيش في عالم 
يحتفي باإليمان 

بالذات لكن األهم 
امتالك وعي ذاتي
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ركز عىل تقدم اآلخرين

مرؤوسيها  تدريب  عىل  تعمل  القائدة  املــرأة  أن  ثبت 

املبارشين وتوجيههم وتطويرهم أكرث من القائد الرجل. لذلك 

التقييامت والتوجيه  إذ تستخدم  فهي وكيلة مواهب بحق، 

عىل  تعتمد  أنها  يعني  وهذا  النمو.  عىل  اآلخرين  ملساعدة 

التعامل بأسلوب اسرتاتيجي أكرث من اعتامدها عىل األسلوب 

أنها تتمتع باالنفتاح  التفاعيل يف عالقاتها مع املوظفني، كام 

أن  من  أقّل  غرورها  ألن  منها  أفضل  موظفني  لتعيني  الالزم 

إلمكانات  العنان  إطالق  من  ميّكنها  وهذا  ذلك.  من  مينعها 

موظفيها وتعزيز التعاون الفّعال يف فريقها. عىل الرغم من 

فإن  نفسه،  عىل  يركز  الذي  األناين  القائد  نحو  ننجذب  أننا 

من  مجموعة  تحويل  من  القائد  هذا  يتمكن  أن  احتامل 

املوظفني إىل فريق عايل األداء ضعيف.

ال تقل إنك »متواضع«، بل كُن متواضعاً بالفعل

ننجذب  لكننا  متواضعني،  بقادة  نطالب  كنا  لطاملا 

بثقة  يتمتعون  والذين  الرنجسيني  القادة  نحو  باستمرار 

اختالفات  مثة  نساء(.  ليسوا  غالباً  )وهم  بأنفسهم  مفرطة 

مثبتة بني املرأة والرجل يف التواضع الذي تتسم به املرأة أكرث. 

ليست جميع النساء متواضعات بالتأكيد ولكن اختيار القادة 

أكرث  للنساء  القيادة  تسليم  إىل  سيؤدي  التواضع  عىل  بناء 

أنه سمة  كام  أنثوية،  هو سمة  أساساً  التواضع  الرجال.  من 

جوهرية يف القائد العظيم. من دون التواضع، سيصعب عىل 

أي قائد االعرتاف بأخطائه والتعلم من تجاربه وأخذ وجهات 

نظر اآلخرين يف حسبانه وامتالك الرغبة يف التغيري والتحسن. 

يستطيع  ال  أو  يريد  ال  الرجل  أن  املشكلة هي  تكن  مل  رمبا 

القيادية  األدوار  من  نستبعده  أننا  يف  وإمنا  تواضعه،  إظهار 

عندما يُظهره بالفعل، وال بد أن يتغري ذلك ألن التواضع عامل 

أسايس يف فاعلية القيادة لدى املرأة والرجل عىل حّد سواء.

هل يزعجك ما تقرؤه؟

سل نفسك عن السبب. إذا كنت رجالً، هل يجعلك هذا 

والذكورة وأن  الرجال  تُشّن عىل  أن مثة حملة  الكالم تشعر 

الفعل هذا مينعك  رد  قوة؟  تزداد  الغاضبة  النسوية  الحركة 

أكرث.  من أن تتعلم من املرأة ما ميكنك فعله لتكون ناجحاً 

إذا كنِت امرأة )أو شخصاً منارصاً للمرأة( هل ترفضني فكرة 

الرجال؟ هذا  أكرث من  أنثوية  تبدي سامت  املرأة عموماً  أن 

إمكانات  املرأة  امتالك  احتامالت  زيادة  سبب  هو  تحديداً 

قيادية أكرث من الرجل العادي.

هو  نظرنا  وجهة  يف  للجدل  مثري  جانب  أكرث  النهاية،  يف 

فكرة أن زيادة متثيل املرأة يف املناصب القيادية سيزيد تسليم 

هذه املناصب ألصحاب الكفاءة الجديرين بها وليس العكس. 

وأفضل تدخل بهدف تحقيق املساواة بني الرجل واملرأة هو 

الرتكيز عىل مساواة املواهب واإلمكانات، ولن يحدث ذلك إال 

الرجال  يتمكن  القيادة يك  بينهام يف  املساواة  عندما تتحقق 

النساء متاماً كام قيل  من تعلم أساليب قيادية مختلفة من 

للنساء دوماً إن عليهّن تعلم األساليب القيادية من الرجال. 

هذا املقال هو مبثابة طريق مخترص نحو التقدم. أيها الرجل، 

هذه الدروس سترّسع تطوير قدراتك القيادية؛ وأيتها املرأة، 

لهذه األسباب كان من املفرتض أن تستلمي القيادة من قبل، 

وعليِك املطالبة مبا تستحقينه اآلن.
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صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


