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

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

ـــا. ـــر أصحاهب ـــة نظ ـــن وجه ع
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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



يتزامن صدور هذا العدد مع إجراء االنتخابات الرئاسية 

حيث  إيران  برئاسة  رئييس  إبراهيم  املرشح  وفوز  اإليرانية 

يرى الكثري من املراقبني أن إيران خضعت لسيطرة مشددة، 

فالرئيس الجديد ليس مجرد سيايس إيراين متشدد، إنه متهم 

بارتكاب مجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

القتل الجامعي للمعارضني السياسيني، وفرض الرئيس السابق 

وكبار  بايدن  يواجه  واآلن،  عليه،  عقوبات  ترامب  دونالد 

روبرت  إليران  الخاص  األمرييك  املبعوث  بقيادة  مساعديه، 

مايل، ضغوطًا بشأن رفع العقوبات عن رئييس أثناء تفاوضهم 

مع إيران إلحياء االتفاق النووي لعام 2015. 

ــروئ  وال املوضوعات  من  الكثري  العدد  هــذا  ويضم 

االسرتاتيجية والقضايا ذات الصلة باملنطقة وانعكاساتها عىل 

التنفيذي  امللخص  هذا  ويف  واالقتصادية  السياسية  أوضاعها 

نعرض ألبرز وهذه املوضوعات: 

ــران الــجــديــد  ــ ــيــس إيـ بــولــيــتــكــو: رئ
يسبب لبايدن معضلة جديدة

يقول مسؤولون ومحللون أمريكيون سابقون يف واشنطن 

إن بايدن ال ينبغي أن يرفع العقوبات التي فرضها ترامب عىل 

رئييس، مشرياً إىل دوره املزعوم يف انتهاكات حقوق اإلنسان، 

لكن املسؤولني اإليرانيني يشريون إىل أن العقوبات يجب أن 

أريد  إذا  املتحدة  الواليات  ترفعها  التي  تلك  بني  من  تكون 

إحياء االتفاق النووي.

السؤال هو من بني العديد من األسئلة التي تحوم حول 

الملخص التنفيذي للعدد 
السابع عشر يونيو 2021
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املحادثات النووية، التي اختتمت لتوها الجولة السادسة يف 

نهاية هذا األسبوع، جرت املناقشات بشكل أسايس يف فيينا، 

حيث عمل املسؤولون األوروبيون كوسطاء لوفود من إيران 

والواليات املتحدة، اللتني ليس لهام عالقات دبلوماسية رسمية 

وال يتفاوضان بشكل مبارش مع بعضهام البعض. للمزيد من 

التفاصيل طالع املوضوع ص44.

مصر  بين  العالقات  تطورت  كيف 
وقطر بعد 5 أشهر من قمة العال؟

 بعد قمة »العال« التاريخية يف السعودية يف 5 يناير/كانون 

العالقات  تعيد  عربية  دولة  أول  مرص  كانت   ،2021 الثاين 

الدبلوماسية مع قطر. وخالل األسابيع الالحقة للقمة، اتفق 

للطرفني  مفيدة  مختلفة  مجاالت  يف  التعاون  عىل  الجانبان 

يعد  املطاف،  نهاية  ويف  بينهام.  املستمرة  الخالفات  رغم 

األمريكية  اإلدارة  عىل  ويجب  للمنطقة،  إيجابيا  تطورا  هذا 

تشجيعه.

املالية  وزير  ذهب  »العال«،  قمة  من  قصري  وقت  وبعد 

القطري إىل مرص الفتتاح فندق »سانت ريجيس« يف القاهرة 

عن  الرسمي  اإلعالن  تم  يناير،   20 دوالر. ويف  مليار  بتكلفة 

من  للمزيد  البلدين.  بني  الدبلوماسية  العالقات  عــودة 

التفاصيل طالع املقال ص13.

عالميًا   13 الـ  الخليجي  االقتصاد 
بناتج 1.64 تريليون دوالر

بلغ  حيث  عامليا،  الـ13  املرتبة  الخليجي  االقتصاد  يحتل 

الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية لدول مجلس التعاون 

الخليجي الست مجتمعة، أكرث من 1.64 تريليون دوالر خالل 

نفسها،  للفرتة  العاملي  االقتصاد  عام 2019، متثل %4.1 من 

وفقا ملا أظهرته بيانات رسمية.

وجهات  الخليجي  اإلحصايئ  املركز  بيانات  وبحسب 

اإلحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو %48 من الناتج املحيل 

الخليجي بنحو 793 مليار دوالر، وفقا لصحيفة »االقتصادية« 

السعودية. للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص64.
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ــة فــي  ــيـ ــروسـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
توظيف مجرمي اإلنترنت ضد الغرب

نرش مركز سرتاتفور للدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية تحلياًل 

الروس  املسؤولني  بني  التكافلية  »العالقة  أسامه  ما  حول 

ومجرمي اإلنرتنت«، استهله بالقول: كام يتضح من الهجامت 

إسرتاتيجية  عالقة  عىل  روسيا  تحافظ  األخرية،  اإللكرتونية 

مزاياهم  الستغالل  اإلنرتنت؛  مجرمي  مع  متبادل  نفع  ذات 

النسبية، وتقليل تداعيات أفعالهم؛ مام مينح موسكو أدوات 

غري متامثلة لتوجيه رضبات تتجاوز قدراتها الذاتية، وتعقيد 

االستجابة الغربية. للمزيد من التفاصيل طالع التقرير ص57.

تسامح  ثقافة  لبناء  القادة  دليل 
داخل المؤسسة

 ، صيداين  يوسف  الباحث  أجــراه  حديث  استطالع  يف 

املستطلعون مستعدين ملسامحة موظّف  إذا كان  سأل عاّم 

أظهرت  رئييس.  عميل  فقدان  إىل  أدى  ارتكب خطأ جسيامً 

شخصاً(   360 من  )أكرث  املستطلعني  من   98% أن  النتائج 

 50% من  أكرث  أن  والعجيب  للتسامح.  استعدادهم  أبدوا 

أن  إىل  مشريين  املخطئ،  مسامحة  عىل  قيود  أي  يضعوا  مل 

عىل  التعليقات  بعض  قراءة  ومن خالل  تحدث«.  »األخطاء 

سؤال االستطالع، يتبنّي أن املدراء عىل استعداد للتجاوز عن 

األخطاء الكبرية إذا تّم ارتكابها بحسن نيّة ومن دون قصد، 

وتعلَّم املوظّف من تجربة اإلخفاق التي مّر بها.للمزيد من 

نتائج هذا االستطالع طالع املقال ص78.
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التغيري  محركات  عن  تحدثنا  السابق  املقال  يف 

املجتمع،  يف  التغيري  خط  و  املجتمعات  يف  االسرتاتيجي 

وليك يتحقق التغيري ال بد من وجود طبقتني هام اللتني 

وهام  املجتمعات،  من  مجتمع  أي  يف  بالتغيري  تقومان 

الطبقات الشعبوية السفىل، أو الطبقات املفكرة.

النظام  تشكيل  يتم  كيف  نناقش  املقال  هذا  ويف 

تجهله  كنت  إذا  النظام  فهذا  فيه؟  نعيش  الذي  الدويل 

وال تعرفه جيداً سوف تتعامل معه بطريقة خاطئة، ألن 

النظام اإلقليمي الذي يحيط بنا مثل )إيران والسعودية 

والعراق(، وأي موقع أنت تكون فيه، سواء كنت يف مرص 

أو يف ليبيا أو يف السودان، أو الكيان الصهيوين، أو يف تركيا، 

أو يف أوروبا، فأي دولة يُقال: إن عندها »جيوبوليتيك« 

السياسية، وعندها جيوسرتاتيجية تحيط  الجغرافيا  وهو 

بها.

ونحن يف منطقة الخليج أو منطقة الرشق األوسط، أو 

اسرتاتيجية  كتل  بنا  تحيط  عام،  بشكل  العربية  املنطقة 

كبرية جداً، وهذه الحالة مل تنشأ يف يوم وليلة، بل ظلت 

سيطرة  مراحل  من  انتقلت  تأسست، حيث  حتى  قروناً 

ونظام دويل قديم كانت تسيطر عليه الدولة العثامنية، 

قبلها  ومن  الروسية،  اإلمرباطورية  مثل  أخرى  ودول 

اإلمرباطورية الرومانية.

الخالفة  نشأت  اإلمرباطوريات  هذه  سقطت  وعندما 

إثر  عىل  حديثة  دول  وقامت  سقطت،  ثم  العثامنية، 

نشوء ما يسّمى بالدول القومية يف أوروبا، وهذه الدول 

القومية استطاعت أن تكّون لنفسها القدرة، وتلك القدرة 

كيف تم تشكيل 
النظام الدولي الذي 

نعيش فيه؟

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر
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أتاحت لها امتالك املال واملقدرات الصناعية، التي خّولتها 

ثّم شّكلت  بها، ومن  البيئة وجعلها خاصة  المتالك تلك 

الدويل الجديد  النظام  دولياً جديداً، وتأسس هذا  نظاماً 

يف عام 1648م.

الدويل  النظام  هذا  هذا،  يومنا  إىل  اليوم  ذاك  ومنذ 

يتشّكل ويتغرّي إىل أن وصلنا إىل العام 1948م، بعد الحرب 

العاملية الثانية، وحينها تحول النظام الدويل العاملي، إىل 

1991م،  عام  إىل  القطبني  نظام  واستمر  القطبني،  نظام 

القطبني إىل نظام  العاملي من نظام  النظام  حيث تحّول 

القطب الواحد، وذلك بعد سقوط االتحاد السوفييتي.

تقسيم  تم  الثانية،  العاملية  الحرب  انتهاء  إثر  فعىل 

العامل بني هذين القطبني، وهام الواليات 

املتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي، 

القطبني  هذين  هيمنة  استبدال  وتم 

كل  وكان  القديم،  االستعامري  بالنظام 

الهيمنة،  مناطق  لتوسيع  يسعى  قطب 

الخاصة  بالجيوسرتاتيجية  يسّمى  ما  أو 

السيطرة  هذه  عىل  يرتتب  وكان  به، 

املناطق  يف  الطبيعية  الرثوات  استغالل 

الهيمنة  هذه  ظل  ويف  عليها،  املهيمن 

يتم تغيري أنظمة وإحالل أنظمة أخرى 

مكانها، تكون تابعة للقطب املهيمن.

كيف نتعامل مع النظام الدويل اليوم.. نظام القطب 

الباسفيك،  ودول  أوروبا  جناحان؛ هام  له  الذي  الواحد، 

وهي الصني وغريها من الدول.

مثل  الساحة،  عىل  ظهرت  إرهاصات  هناك  واليوم 

السوفييتي(  االتحاد  )وريثة  االتحادية  روسيا  محاولة 

دول  وهي  والصني،  الهند  وهناك  جديد،  من  للعودة 

نفوذها،  مناطق  يف  املتحدة  الواليات  تنافس  جديدة 

العريب، ونحن نتحدث عن  الخليج  وخصوصاً يف منطقة 

مناطق هشة، تسمى مناطق التصادم.

)Crush Zone(

إقليمي،  نظام  بنا  ويحيط  لدينا جغرافيا،  فنحن  لذا، 

وهذا النظام اإلقليمي يتكيف مع طبيعة النظام الدويل 

ومصالحه.

منذ العام 1948م وإىل اليوم، هناك أربع دول رئيسة 

تركيا،  والدويل، وهي:  اإلقليمي  النظام  تشّكل  التي  هي 

يف  وكانت  السعودية،  العربية  واململكة  ومرص،  وإيران، 

فرتة من الفرتات دولة الحبشة )إثيوبيا حالياً(.

الدولتني  بني  تحالفها  بتغيري  تقوم  ــدول  ال وهــذه 

العظميني، فأحياناً تتحالف دولتان مع االتحاد السوفييتي 

ودولتان مع الواليات املتحدة، وأحياناً تتحالف ثالث دول 

حديث الشهر
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منها مع إحدى الدولتني مقابل تحالف دولة واحدة مع 

الدولة العظمى األخرى، وهكذا دواليك.

يتم  الذي  اإلقليمي  النظام  بني  عالقة  هناك  فصار 

الدويل، ومن ثم تحدث  النظام  التفاهم معه من خالل 

الرصاعات عند الخالف بني أقطاب النظام الدويل.

وحتى نتعامل مع هذا الواقع ال بد من معرفة عدة 

أمور:

النظام ال ميكن مواجهته ككتلة  أن هذا  األول:  األمر 

منفردة يف منطقتنا أول دولنا، بل ال بد أن يكون عندنا 

النظام  مع  والتفاعل  التعامل  يستطيع  إقليمي  تكتل 

الدويل، وال يتصادم معه.

إذن، هذا النظام الدويل الذي نعيش فيه، إذا مل نكن 

نعلم كيف نتعامل معه سنكون نحن الخارسين، يف هذا 

الصدام الحضاري.

ال  حولنا،  الذي  الخارجي  الواقع  ندرس  كام  لذلك، 

مع  الدولة  عالقة  وهو  الداخيل،  النظام  دراسة  من  بد 

املجتمع.

وال بد أن نعلم كيفية العالقة بني املجتمع الذي نعيش 

فيه، وطبقات املجتمع، وعالقات املجتمع نفسه مع نظام 

هذا  تحرك  التي  هي  الدولة  ألن  كدولة،  نفسه  الدولة 

املجتمع، أو تديره، ويجب أن تكون العالقة بني املجتمع 

والدولة عالقة متوازنة.

الدويل  النظام  دخول  بعد  أنه  اآلن،  يحدث  الذي 

قوة  أصبحت  اليوم،  وإىل  1648م  عام  منذ  وبالتحديد 

الدولة أكرب من قوة املجتمع، لذا فاملجتمع أصبح ضعيفاً 

أمام قوة الدولة، وأصبحت الدولة هي األقوى، وهي التي 

السياسية والحياة  الحياة  التي تنظم  الحياة، وهي  تدير 

يسّمى  ما  وتقدم  الــرثوة،  بتوزيع  وتقوم  االجتامعية، 

بالخدمات الحكومية وغريها.

أن  هي  املنشودة  والصحيحة  السليمة  الحالة  أما 

ال  حتى  والدولة،  املجتمع  بني  التوازن  من  نوع  يحدث 

تطغى الدولة عىل املجتمع وتستويل عىل حقوقه، وبالتايل 

حتى يحدث التوازن ال بد من تقوية من يعرّبون عن رأي 

الحياة،  إدارة  يف  منظم  مجتمع  هناك  يكون  وأن  األمة، 

كأن يكون هناك منظامت مجتمع مدين، ولجان حقوق 

اإلنسان، ولجان لالهتامم بالتعليم، وبالتايل يكون املجتمع 

يستطيع تحّمل مسؤولية نفسه، من خالل إنشاط  قوياً 

مؤسسات وقفية، ومؤسسات مالية خاصة، وكل ما يخلق 

نوعاً من التوازن بني املجتمع والدولة، فإذا توازن املجتمع 

مع الدولة؛ استطعنا أن نخلق مجتمعاً قادراً عىل التكيّف 

مع النظام اإلقليمي والنظام الدويل، أما إذا تركت الدولة 

تسيطر عىل املجتمع، والعكس صحيح، لو سيطر املجتمع 

الدولة  تستطيع  وال  فوىض،  هناك  أصبحت  الدولة  عىل 

الوصول إىل أهدافها، وتصبح الدولة أضعف من املجتمع، 

وبالتايل يطغى املجتمع عىل الدولة، إذن ال بد من العمل 

عىل خلق توازن بني الدولة واملجتمع.
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املالية  وزير  ذهب  »العال«،  قمة  من  قصري  وقت  وبعد 

القطري إىل مرص الفتتاح فندق »سانت ريجيس« يف القاهرة 

الرسمي عن  اإلعالن  تم  يناير،   20 مليار دوالر. ويف  بتكلفة 

عودة العالقات الدبلوماسية بني البلدين.

»عبد  املرصي  الرئيس  التقى  املــايض،  والشهر 

القطري  الخارجية  بوزير  السييس«  الفتاح 

يف  ــاين«  ث آل  الرحمن  عبد  بــن  »محمد 

حمد  بن  »متيم  قطر  أمري  ودعا  القاهرة، 

آل ثاين« الرئيس املرصي لزيارة الدوحة، 

للمرة األوىل منذ وصول »السييس« إىل 

السلطة عرب انقالب عام 2013.

الخارجية  وزيــر  التقى  والحقا، 

املــرصي  بنظريه  الــقــطــري 

إلجراء  شكري«  »سامح 

ــات حــول  ــادث ــح م

اإليجايب«  »املناخ 

ــات  ــالق ــع ال يف 

الـــقـــطـــريـــة 

املرصية.

الثنائية تعاونا أكرب يف مجاالت أخرى  العالقات  وشهدت 

غري االستثامر والدبلوماسية. وفيام يتعلق بالقضايا اإلقليمية، 

هناك تنسيق متزايد بني القاهرة والدوحة، يتضح من التنسيق 

بني الجانبني للوصول إىل وقف إلطالق النار الذي أنهى الحرب 

املايض.  مايو/أيار  يف  وإرسائيل  غزة  بني 

طرق  استكشاف  القاهرة  وستحاول 

أخرى لتعزيز مصالحها من خالل 

الحوار والتعاون مع القطريني يف 

أجزاء أخرى من الرشق األوسط 

وأفريقيا.

كان  للكثريين،  وبالنسبة 

القاهرة  بني  العالقات  تحسن 

العام.  هذا  مفاجأة  والدوحة 

يف  املساعد  األستاذ  وقــال 

خلدون«  »ابن  مركز 

بجامعة قطر »عيل 

باكري«: »مل يكن 

من  ــري  ــث ــك ال

ــني  ــرصيـ املـ

كيـــف تطـــورت العالقـــات 
بيـــن مصـــر وقطـــر بعـــد 5 
أشـــهر مـــن قمـــة العـــال؟

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3cUfdij

 بعد قمة »العال« التاريخية يف السعودية يف 5 يناير/كانون الثاين 2021، كانت مرص أول دولة عربية 

التعاون يف  الجانبان عىل  اتفق  للقمة،  الالحقة  األسابيع  قطر. وخالل  الدبلوماسية مع  العالقات  تعيد 

تطورا  هذا  يعد  املطاف،  نهاية  ويف  بينهام.  املستمرة  الخالفات  رغم  للطرفني  مفيدة  مختلفة  مجاالت 

إيجابيا للمنطقة، ويجب عىل اإلدارة األمريكية تشجيعه.

كتب: جورجيو كافييرو
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يتوقعون ذلك من حكومتهم.. وحتى اللحظة األخرية، كانوا 

يعارضون أي تطبيع للعالقات مع قطر. بل إن بعضهم ذهب 

ليقول إنه حتى لو أعادت دول الحصار الخليجية العالقات 

مع الدوحة، فلن تفعل مرص ذلك«.

البيضاوي،  املكتب  يف  جديد  أمرييك  رئيس  وجود  ومع 

»الديكتاتور  بأنه  »السييس«  وصف  الذي  »ترامب«  ورحيل 

لتثبت  خطوات  املرصية  القيادة  اتخذت  لديه«،  املفضل 

للعمل بشكل وثيق  أنها مستعدة  الحالية  األمريكية  لإلدارة 

سياستها  عىل  التعديالت  بعض  وإجراء  »بايدن«  فريق  مع 

قطر  مع  الخالف  تجاوز  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  الخارجية 

وهو األمر الذي يرحب به 

خارجيته  ووزير  »بايدن« 

»أنتوين بلينكني«.

وقـــال الــربوفــيــســور 

ــج«،  ــري ــاس ك ــ ــدري ــ »أن

كــلــيــة  يف  ــارض  ــ ــح ــ امل

الـــدراســـات األمــنــيــة يف 

بلندن:  كوليدج«  »كينجز 

»يحاول السييس أن يصبح 

سالم  كصانع  نشاطا  أكرث 

املنطقة بدال من كونه  يف 

مصدر اضطراب«.

»السييس«  ويــحــاول 

وإظهار  واشنطن  مغازلة 

أن مرص العب بناء بالرغم من سجل حقوق اإلنسان الرهيب 

والقضايا املحلية األخرى. ويف الوقت نفسه، فقد أدرك الرئيس 

االقتصاد  ترضر  ومع  قطر.  عزل  حملة  عدم جدوى  املرصي 

بشدة من أزمة »كوفيد19-«، أدركت مرص حاجتها إىل املزيد 

استعادة  مع  تأيت  أن  ميكن  التي  القطرية  االستثامرات  من 

االقتصادية يف مرص،  القضايا  الرسمية. ومع ضغط  العالقات 

موقفها  استمرار  تكاليف  أن  القاهرة  يف  املسؤولون  رأى 

السابق من قطر تفوق أي فوائد.

من  استثامرات  جذب  تريد  »مرص  أن  »كريج«  وأوضح 

قطر. ويسعد قطر االستثامر حيثام أمكن ذلك. وتريد قطر 

أن تصبح أكرث دعام ملرص مستقرة. ومن الواضح أن هذا ال 

عالقة له بالنظام، بل يتعلق األمر أكرث بالتأكد من أن مرص لن 

تفشل، وال أحد لديه مصلحة يف ذلك«.

تصورات التهديد يف مرص

بالنسبة  أفضل  وضع  يف  أيضا  املرصي  النظام  يكون  وقد 

يجعل  ما  املسلمني؛  اإلخوان  جامعة  مع  املتصورة  ملعركته 

من  وخطورة  تهديدا  أقل  تبدو  اإلقليمية  قطر  سياسات 

منظور القاهرة. وبالرغم أن قضية اإلخوان املسلمني ال تزال 

يف  إشكاليا  عامال  متثل 

أن  إال  الثنائية،  العالقات 

كال الجانبني قد ينجح يف 

إدارتها.

ــج«: »ال  ــال »كــري وق

أنه  السييس  نظام  يشعر 

الطريقة  بنفس  مهدد 

التي كان عليها يف 2013 

يرى  ال  وهــو   .2014 أو 

املسلمني  اإلخـــوان  أن 

كبريا  تهديدا  يشكلون 

املرحلة،  هذه  يف  للنظام 

بــالــرغــم أنـــه يـــرى أن 

اإلخوان ال يزالون ميثلون 

تهديدا أساسيا لألمن واالستقرار اإلقليميني. وبالتايل، تم تنحية 

قضية عالقة قطر باإلسالم السيايس يف املنطقة، والتي ال تزال 

مرص ترى أنها إشكالية بشكل أسايس«.

ويف ليبيا، ما يزال من غري الواضح كيف ستتطور األحداث 

السياسية من اآلن وحتى االنتخابات الوطنية املزمع إجراؤها 

يف ديسمرب/كانون األول. وتشعر القاهرة بالقلق من جامعات 

الغربية.  ليبيا رمبا تهدد مرص عىل طول حدودها  معينة يف 

وتعتقد مرص أن قطر ميكن أن تلعب دورا إيجابيا يف الوساطة 

شهدت العالقات 
الثنائية تعاونا أكبر 
في مجاالت أخرى 

غير االستثمار 
والدبلوماسية
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اإلسالمية  الفصائل  ومختلف  القاهرة  بني  تفاهم  عنه  ينتج 

املتواجدة يف ليبيا، والتي فشل اللواء »خليفة حفرت« املدعوم 

من مرص يف اإلطاحة بها يف حملته العسكرية يف الفرتة 2019-

.2020

أن  املتنامي  القطري  املرصي  والتعاون  للحوار  وميكن 

يساعد القاهرة يف التعامل مع الجدل الدائر حول سد النهضة 

اإلثيويب، وهو أحد أخطر القضايا اإلقليمية التي تواجه صناع 

القرار املرصيني يف السياسة الخارجية. وعالوة عىل استثامراتها 

يف مرص، تعد قطر مستثمرا رئيسيا يف إثيوبيا والسودان، ما مينح 

الدوحة نفوذا عىل نزاع سد النهضة إذا ما كانت هناك فرصة 

متكن  وإذا  سلميا.  لحله 

استخدام  من  القطريون 

االحتكاك  لتقليل  أوراقهم 

بني الدول املعنية، وبالتايل 

التصعيد،  مخاطر  تقليل 

يف  املسؤولون  فسيكون 

القاهرة ممتنني للدوحة.

ويف الواقع، كثفت قطر 

جهودها  من  الشهر  هذا 

حول نزاع سد النهضة. ويف 

ذهب  يونيو/حزيران،   13

املرصي  الخارجية  وزيــر 

عدة  ملناقشة  الدوحة  إىل 

قضايا، مبا يف ذلك الخالف 

حول سد النهضة. وبعد يومني، عقدت جامعة الدول العربية 

اجتامعا يف قطر ملناقشة هذا األمر.

وطالب وزراء خارجية الدول العربية مجلس األمن الدويل 

الخارجية  أكد وزير  اإلقليمي، كام  الخالف  بالتدخل يف هذا 

القطري الشيخ »محمد بن عبد الرحمن آل ثاين« أن »هناك 

دون  وأضــاف،  القضية.  هذه  حيال  موحد«  عريب  موقف 

السد  بشأن  املفاوضات  عن  »تحدثنا  التفاصيل:  يف  الخوض 

اإلثيويب من أجل الوصول إىل تسوية عادلة لجميع األطراف 

املعنية«.

حدود املصالحة

وواقعيا، لن تخلو العالقة القطرية املرصية من الصعوبات. 

وال يزال البلدان ينظران إىل بعض القضايا، وعىل رأسها اإلسالم 

قناة  تقارير  أن  وبالرغم  للغاية.  مختلفة  بطرق  السيايس، 

»الجزيرة« عن مرص يف فرتة ما بعد العال كانت أقل انتقادا 

لحكومة »السييس«، إال أن القيادة يف القاهرة ال تزال تنظر 

إىل الشبكة القطرية عىل أنها إشكالية.

ومن املحتمل أال يتم حل القضايا الخالفية التي أدت إىل 

 .2017 عام  منتصف  يف  الدوحة  ضد  للحملة  مرص  انضامم 

الدولتني  أن  الواضح  لكن 

هذه  إدارة  عىل  عازمتان 

املشاكل بطرق تتيح ملرص 

يف  للتعاون  فرصا  وقطر 

تتامىش  التي  املــجــاالت 

فيها مصالحهام.

الخرباء  بعض  ــرب  وع

مثل »باكري« عن تفاؤلهم 

القاهرة  قـــدرة  بــشــأن 

مواصلة  عىل  والــدوحــة 

دون  عالقتهام  تحسني 

ــامح لــلــخــالفــات  ــسـ الـ

بتقويض هذه العملية.

بعض  »يف  ــال:  ــ وقـ

الحاالت، ال أميل إىل إعطاء ما يسمى باالختالفات األيديولوجية 

لتدوير  ذريعة  سوى  أراها  ال  ألنني  التحليل؛  يف  كبريا  وزنا 

األجنبي.  الدعم  وتأمني  السياسية،  والتدابري  املواقف  وتربير 

الحالة  يف  ورسيع  سلس  بشكل  العالقات  استئناف  ويشري 

املذكورة إىل صحة هذا الكالم«.

ومرص  قطر  بني  العالقات  أن  هذا  يعني  »ال  وأضــاف: 

ستكون خالية من التحديات، لكن طاملا أن الخالفات ميكن 

املختلفة،  املجاالت  يف  التعاون  تعيق  وال  عليها  السيطرة 

ال يشعر نظام 
السيسي أنه مهدد 
بنفس الطريقة التي 
كان عليها في 2013 

أو 2014
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األمور  وستكون  عليها،  التغلب  أو  الخالفات  احتواء  فيمكن 

جيدة لكليهام عىل ما أعتقد«.

أين اإلمارات؟

التي  األسئلة  أهم  أحد  فإن  الجيوسياسية،  الناحية  ومن 

القطرية  العالقات  تحسن  يعني  ماذا  هو  طرحها  يجب 

»أبوظبي- تحالف  وتحديدا  لإلمارات،  بالنسبة  املرصية 

الدفء  ترى  قد  اإلماراتية  القيادة  أن  وبالرغم  القاهرة«. 

املرجح  غري  فمن  إزعــاج،  مصدر  قطر  تجاه  ملرص  املتجدد 

بشأن  وأبوظبي  للقاهرة  املختلفة  النظر  وجهات  تؤدي  أن 

الدوحة إىل أي مشاكل كبرية بني اإلماراتيني واملرصيني.

ووفق  برشوطها  اإلقليمية  القضايا  مع  مرص  وستتعامل 

أولوياتها الخاصة، التي قد ال تتامىش دامئا مع اإلمارات. ويفرس 

ذلك سبب اتجاه القاهرة إىل تحسني عالقاتها ليس فقط مع 

قطر ولكن أيضا مع تركيا، مع تحويل سياستها الخارجية يف 

ليبيا نحو نهج أكرث دبلوماسية. ومع ذلك، فإن سعي القاهرة 

لتحسني العالقات مع املزيد من القوى اإلقليمية ال يعني أن 

مرص عىل وشك مغادرة املعسكر اإلمارايت.

مختلفة  صفحات  عىل  تزاالن  ال  وقطر  مرص  ألن  ونظرا 

بني  أكرب  عالقة  هناك  تزال  ال  أنه  الواضح  فمن  أيديولوجيا، 

هذه  لكن  والدوحة.  القاهرة  بني  منها  وأبوظبي  القاهرة 

الديناميكيات األيديولوجية لن متنع مرص من تبني »نهج أكرث 

الشهر  غزة  يف  الوضع  وكان  »كريج«.  قال  كام  براجامتية«، 

املايض مثاال عىل ذلك؛ حيث تعاون الطرفان للوصول لوقف 

إطالق النار وإقناع حامس بقبول ذلك.

تراجع  بشأن  املرصية  املخاوف  أن  الخرباء  بعض  ويرى 

القيمة االسرتاتيجية للقاهرة لدى رشكائها يف الخليج، وتحديدا 

اإلمارات والسعودية، تدفع أيضا مرص إلصالح العالقات مع 

الدوحة.

باعتبارها  إرسائيل  مع  التطبيع  اتفاقيات  إىل  إشارة  ويف 

الناحية  من  أهمية  أقل  مرص  أن  أبوظبي  ترى  ألن  سببا 

»استئناف  أن  »باكري«  أوضح  لها،  بالنسبة  الجيوسياسية 

عالقات  تنويع  إىل  فقط  يؤدي  لن  الدوحة  مع  العالقات 

اقتصاديا من جميع  االستفادة  قدرتها عىل  وزيادة  القاهرة، 

املعسكرات، بل سيزيد من قيمتها يف أعني معاريض الدوحة«.

أن  ملرص  بالنسبة  العميل  من  سيكون  الصدد،  هذا  ويف 

تحاول الحفاظ عىل عالقات جيدة مع جميع أعضاء مجلس 

التعاون الخليجي الـ6، واالستفادة قدر اإلمكان مام ميكن أن 

يقدمه كل منهم للقاهرة.

أخبار إيجابية لواشنطن

يف  الجليد  ذوبان  يرى  أن  »بايدن«  فريق  عىل  ويجب 

التنسيق  من  ملزيد  كفرصة  املرصية  القطرية  العالقات 

الدبلومايس واالقتصادي بني أصدقاء واشنطن يف العامل العريب 

يف حقبة ما بعد »ترامب«. ونظرا ألن املنطقة تواجه تهديدات 

من  وغريها  »كوفيد19-«،  وجائحة  املناخ،  تغري  مثل  كبرية 

املشاكل العابرة للحدود، فهناك حاجة أكرب للتعاون وتجاهل 

الخالفات األيديولوجية.

إىل  وأشارت  العال،  قمة  بنتائج  »بايدن«  إدارة  وأشادت 

بالخري  يبرش  باعتباره  الداخيل  العريب  الصدع  هذا  تخفيف 

ملصالح الواليات املتحدة.

مرص  بني  الخالفية  القضايا  بعض  أهمية  من  وبالرغم 

وقطر، إال أنه من املفيد أن يدرك البلدان الحاجة إىل إدارة 

عن  نفسه  الوقت  يف  يبحثان  بينام  هذه  االحتكاك  مصادر 

أرضية مشرتكة يف مجاالت أخرى.

اإلدارة  تتخذ  أن  ككل  للمنطقة  اإليجايب  من  وسيكون 

والقطريني  املرصيني  لتشجيع  خطوات  واشنطن  يف  الحالية 

عىل امليض قدما يف تحسني عالقتهام.
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نشأت االضطرابات يف مدينة صحار الساحلية الشاملية يف 

23 مايو/أيار 2021، وانترشت برسعة يف العديد من البلدات 

املتظاهرون  طالب  حيث  البالد،  أنحاء  جميع  يف  واملــدن 

اجتامعية  بإصالحات  والنساء-  الشباب  من  -ومعظمهم 

وسياسية، وفرص عمل أفضل، والقضاء عىل الفساد، وتحسني 

ظروفهم املعيشية.

ــم من  ــرغـ الـ ــىل  ــ وع

املظاهرات  عىل  السيطرة 

وإطــالق  نسبية  برسعة 

املعتقلني  معظم  رساح 

يونيو/حزيران،   2 بحلول 

فال شك يف أن هذه املوجة 

عمـــان.. االحتجاجـــات األخيـــرة.. 
التداعيـــات والخيـــارات المتاحـــة

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3woNWfF

 بعد قمة »العال« التاريخية يف السعودية يف 5 يناير/كانون الثاين 2021، كانت مرص أول دولة عربية 

التعاون يف  الجانبان عىل  اتفق  للقمة،  الالحقة  األسابيع  قطر. وخالل  الدبلوماسية مع  العالقات  تعيد 

تطورا  هذا  يعد  املطاف،  نهاية  ويف  بينهام.  املستمرة  الخالفات  رغم  للطرفني  مفيدة  مختلفة  مجاالت 

إيجابيا للمنطقة، ويجب عىل اإلدارة األمريكية تشجيعه.
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السلطان  يواجه  اآلن  حتى  تحٍد  أكرب  تعد  االضطرابات  من 

الجديد »هيثم بن طارق آل سعيد«، الذي اعتىل العرش يف 

يناير/كانون الثاين 2020.

كشف نقاط الهشاشة

العديد  أيًضا عىل  الضوء  وعالوة عىل ذلك، فقد سلطت 

االجتامعي  النظام  يف  الكامنة  الهيكلية  الهشاشة  نقاط  من 

واالقتصادي العامين، والتي تفاقمت بفعل مزيج من صدمات 

الجائحة العاملية وانخفاض أسعار النفط.

إدخال  أعقاب  يف  املايض  الشهر  االحتجاجات  اندلعت 

املضافة،  القيمة  رضيبة 

نوعها يف  األوىل من  وهي 

عامن، والتي تعد جزًء من 

اإلصالحات  من  سلسلة 

املالية  االستدامة  لضامن 

للسلطنة.

الخلفية،  هذه  وعىل 

»هيثم«  السلطان  أمــر 

خطط  بترسيع  الحكومة 

وظيفة  ــف  أل  32 توفري 

العام  القطاع  يف  جديدة 

وتشجيع الرشكات الخاصة 

بدالً  عامنيني  تعيني  عىل 

من املوظفني األجانب.

ولكن ُعامن قد تكافح 

الحتواء عجز الدولة وفرض تدابري تقشفية، يف ظل املعارضة 

التي تواجهها، وتأخر خطط الحكومة لتنويع اإليرادات بعيًدا 

عن النفط وتقليل اإلنفاق عىل قطاعها العام املتضخم.

ويف هذا اإلطار، تحدث الباحثون يف شبكة املعهد اإليطايل 

موجة  بشأن  آرائهم  عن  الدولية،  السياسية  للدراسات 

االحتجاجات التي صدمت ُعامن.

السياسة مرهونة باالستقرار االقتصادي

يرى الباحث »كليمنس تشاي«، من معهد الرشق األوسط 

الدبلومايس  ُعامن  دور  أن  الوطنية،  سنغافورة  جامعة  يف 

مرهون باستقرارها االقتصادي.

فقد قال: »ال يزال االستقرار االقتصادي ميثل أولوية محلية 

عليا لدى سلطنة عامن، ورغم أن ُعامن كانت قد نظرت يف 

قبل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  إنقاذ  حزمة  طلب 

عام واالحتجاجات األخرية يف صاللة، فإنها مل تطبق إصالحات 

اقتصادية بشكل فعال حتى اآلن«.

املبارشة  األجنبي  االستثامر  تدفقات  »تعترب  وأضــاف: 

املرتفعة إىل عامن، مقارنة بدول الخليج األخرى، أمرًا حيويًا 

تنافسية  عىل  الحفاظ  يف 

فإىل  وبالتايل،  اقتصادها، 

جانب تحقيق رؤية عامن 

االستثامرات  تعترب   ،2040

من جريان مسقط رضورية 

ملرونتها، وهو موضوع تم 

االجتامع  يف  إليه  التطرق 

ــني املــســؤولــني  األخـــري ب

السعوديني والعامنيني.«

قائاًل:  كالمه  واختتم 

»إذا حققت سلطنة عامن 

الجبهة  عــىل  االســتــقــرار 

فيمكن  ــة،  ــادي ــص ــت االق

االحتفاظ  ذلك  بعد  لها 

مستقلة  خارجية  بسياسة 

لها تداعيات إقليمية، مبا يف ذلك األزمة اليمنية حيث ميكن 

أن تساعد مسقط الرياض عىل فك نفسها عن املشهد«.

البطالة أزمة مستمرة

أما األستاذ الزائر يف جامعة واسيدا »عبد الله باعبود«، ، 

البطالة ما تزال متثل مشكلة عامن الجوهرية،  فهو يرى أن 

بعد عقد من الربيع العريب.

وأوضح قائاًل: »هناك أوجه تشابه بني االحتجاجات األخرية 

بالدوافع  يتعلق  فيام  سيام  ال   ،2011 وانتفاضات  عامن  يف 

الشعور بالظلم 
ينبع من اإلصالح 
االقتصادي غير 

المتكافئ
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األولية التي أشعلت االحتجاجات، أي قلة فرص العمل التي 

دفعت العديد من الشباب إىل النزول إىل الشوارع للمطالبة 

بالتوظيف.«

يف  حدثت   2011 احتجاجات  »إن  قائاًل  استدرك  إنه  إال 

مطالب  إىل  ذلك  بعد  امتد  العريب-  -الربيع  مختلف  سياق 

اإلصالح السيايس أيًضا، يف حني يبدو أن االنتفاضات األخرية 

كانت تفتقر إىل املطالب السياسية. وباإلضافة إىل ذلك، شملت 

يف  مختلفة،  اجتامعية  خلفيات  من  أناًسا   2011 اضطرابات 

الباحثني  عىل  أسايس  بشكل  األخرية  الحركة  اقترصت  حني 

البطالة، وأخريًا،  تتجاوز مطالبهم مجال  الذين مل  عن عمل، 

 2011 احتجاجات  كانت 

جميع  يف  انــتــشــاًرا  أكــرث 

تركزت  بينام  أنحاء عامن، 

إىل  األخــرية  االحتجاجات 

حد ما يف املدن الساحلية 

نظرًا لكرب عدد سكانها«.

ــوس خــطــر عىل  ــاق ن

االستقرار

املستقل  املحلل  ويرى 

أن  نـــويـــره«،  ــل  ــي ــب »ن

ناقوس  ــدق  ت ــداث  األحـ

يتعلق  ــيــام  ف ــخــطــر  ال

السلطنة،  يف  باالستقرار 

»عىل  قائاًل:  أوضح  حيث 

عكس احتجاجات 2011، التي كررت االنتفاضات يف البلدان 

الداخل،  العربية األخرى، فقد نبعت احتجاجات 2021 من 

سيام  وال  االقتصادية،  األوضــاع  لتدهور  استجابة  وجاءت 

البطالة بني الشباب.«

وأضاف: »منذ وصول السلطان هيثم إىل السلطة يف يناير/

كانون الثاين 2020، كان الشعب الُعامين ينتظر بفارغ الصرب 

تُجري  أن  ميكن  التي  الحكومية  والقرارات  امللكية  املراسيم 

العامنيني  من  العديد  وتستوعب  كبرية  اقتصادية  إصالحات 

حديثة  لوائح  وجود  من  الرغم  وعىل  العمل،  عن  العاطلني 

العديد  هناك  أن  إال  الخاص،  القطاع  يف  الوظائف  لتعمني 

من  للعديد  وفًقا  اللوائح  بهذه  تلتزم  مل  التي  الرشكات  من 

العامنيني.«

واختتم كالمه قائاًل: »مع أن االحتجاجات بدأت يف صحار، 

عىل الساحل الشاميل لعامن، فقد امتدت إىل أجزاء أخرى من 

الدولة  االستقرار يف هذه  الخطر عىل  ناقوس  ودقت  البالد، 

الخليجية«.

تدابري لكسب الوقت

دول  معهد  من  موجيلنييك«،  »روبــرت  الباحث  ويرى 

الخليج العريب، أن الشعور 

اإلصالح  ينبع من  بالظلم 

املتكافئ،  غري  االقتصادي 

ــاًل:  ــائ ــح ق ــ حــيــث أوض

»تجدد املظامل االجتامعية 

عامن  يف  واالقــتــصــاديــة 

غري  الطبيعة  أعراض  من 

الخطية  وغري  املتكافئة 

االقتصادية  لإلصالحات 

يحدث  مل  وإذا  البالد،  يف 

حاد  اقتصادي  انتعاش 

فإن   ،2022 و   2021 يف 

رسوم  أو  رضائب  ظهور 

تخفيضات  أو  جــديــدة 

دعم أو غريها من التدابري التقشفية سيحفز التوترات أكرث.«

ويرى الباحث أن هناك أشياء ستوفر لصانعي السياسات 

زيادة  مثل  القصري،  املدى  عىل  للمناورة  مساحة  العامنيني 

أسعار النفط والقدرة عىل الوصول إىل أسواق رأس املال من 

خالل عروض السندات.

األفق  يف  تلوح  التي  الخارجية  الديون  سداد  آجال  لكن 

والحاجة املتزايدة الستيعاب الباحثني العامنيني عن عمل يف 

القطاع الخاص، تشكل تحديات أكرب عىل املدى الطويل، وفق 

مان قد تكافح 
ُ

ع
الحتواء عجز الدولة 

وفرض التقشف في 
ظل المعارضة التي 

تواجهها
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ما يراه الباحث.

وأضاف: »من املحتمل أن تتبع حكومة عامن العديد من 

التدابري الوسطية مثل إعادة هيكلة الديون أو دعم وظائف 

يف القطاع الخاص، وسط هذه البيئة املالية املقيدة«.       

اللجوء للتوظيف يف الجيش               

اإليطايل  املعهد  من  أردمياجني«،  »إيليونورا  الباحثة  أما 

للدراسات السياسية العاملية، فهي ترى أن إخفاق الحكومة 

يف  القدمية  للسياسات  يدفعها  قد  للبطالة  حلول  إيجاد  يف 

الجيش، لكن  بالتوظيف يف  العاطلني  عامن، ومحاولة إرضاء 

ذلك قد يفاقم األزمة املالية.

ــقــد قـــالـــت: »مــع  ف

عـــودة االحــتــجــاجــات، 

غري  الحكومة  تــزال  مــا 

حلول  توفري  عىل  ــادرة  ق

ونظرا  للبطالة،  مقنعة 

االقتصادي  التنويع  ألن 

ثروة  لتوليد  وقتا  يتطلب 

النفط،  غري  مصادر  من 

يلجأ  قد  السلطان  فــإن 

الرسيعة  لــلــســيــاســات 

السخط  إلخامد  والقدمية 

توظيف  وأولها  الشعبي، 

يف  العاطلني  العامنيني 

قطاع الدفاع.«

مزيد  إىل  تحتاج  ال  السلطنة  »لكن  مستدركة:  وأضافت 

بـ 10.9%  العسكري  إنفاقها  الجنود يف وقت يقدر فيه  من 

من الناتج املحيل اإلجاميل لعام 2020، ويتناقض هذا االختيار 

كان  حيث  للرتشيد،  الحكومة  اسرتاتيجية  مع  أيضا  الطارئ 

بنسبة %9 يف  ينخفض  أن  الدفاعي واألمن  باإلنفاق  يفرتض 

عام 2020 وفقا مليزانية 2021.«

وترى الباحثة أن مثل هذا التوظيف يعكس نظرة للجيش 

كأداة للتامسك الوطني، لكنها قد ال تكون كافية للتعامل مع 

تحديات ما بعد »قابوس«.

أهمية االستامع للشباب

ونّوهت الباحثة »رفيعة الطالعي« من مؤسسة كارنيجي 

»يجب  قائلة:  الشباب  إىل  االستامع  لرضورة  الدويل،  للسالم 

كنت  إذا  ما  بشأن  صارم  قرار  اتخاذ  عامن  حكومة  عىل 

االقتصادية  باإلصالحات  والقيام  شبابها  إىل  االستامع  تريد 

التي رفعها  العالية،  أم مواصلة تجاهل األصوات  والسياسية 

بالوظائف ومكافحة  يطالبون  ونساء  عام 2011 شباب  منذ 

الفساد، و نهاية التحالف 

بني املسؤولني الحكوميني 

التي  القوية  والرشكات 

الذاتية  مصلحتها  تضع 

قبل املصالح العامة.«

شدد  »لقد  وأضافت: 

متكني  أن  عىل  العامنيون 

مجلس الشورى املنتخب 

الربملانية  األدوات  مــع 

الحكومة  أداء  لــرصــد 

رضوري  أمــر  والترشيع 

لعملية اإلصالح الناجحة، 

ــان الــوقــت ليك  ــد ح وق

عامن  حكومة  تستجيب 

تكون شفافة حول خطواتها وخططها  وأن  الشباب  ملطالب 

القادمة.«

والخرباء  الناس  »إن إرشاك رؤى  قائلة:  واختتمت كالمها 

املحليني والوطنيني يف هذه العملية سيمثل نقاط قوة جنبا 

إىل جنب مع السلطان الجديد والحكومة الجديدة«.

هذه الموجة من 
االضطرابات تعد أكبر 
تحٍد يواجه السلطان 

الجديد 
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توسيع  السعودية  تعتزم 

املحيل  التصنيع  قــطــاع 

لألسلحة خالل العقد املقبل 

القيام  لكن  كبري،  بشكل 

نفط  أسعار  وســط  بذلك 

مترضر  واقتصاد  منخفضة 

من الوباء ميكن أن يكون تحديا للمملكة.

العام،  هذا  من  سابق  وقت  ويف 

ستستثمر  أنها  الرياض  أعلنت 

أكرث من 20 مليار دوالر يف صناعة 

تطلعها  إطار  يف  املحلية،  األسلحة 

ميزانيتها  من   50% نحو  إلنفاق 

محلية  مــصــادر  عــىل  العسكرية 

بحلول 2030.

بناء  يؤدي  وسوف 

املزيد من أنظمة األسلحة إىل تقليل حاجة اململكة السترياد 

وقطع  والذخرية  العسكرية  املعدات  من  العظمى  الغالبية 

الغيار، كام تفعل حاليا.

واحدة  بالنفط  الغنية  اململكة  تعد  الحارض،  الوقت  ويف 

العامل، وأحيانًا  العسكرية يف  للمعدات  من أكرب املستوردين 

الواليات  عىل  الكثيف  االعتامد  بسبب  املشاكل  تواجهها  ما 

املتحدة والدول الغربية بشكل خاص يف أنظمة األسلحة.

وعىل سبيل املثال، جمدت إدارة »بايدن« مبيعات أسلحة 

يف  املدمرة  حربها  بسبب  الرياض  إىل  الــدوالرات  مبليارات 

اليمن قائلة إن الصفقات املستقبلية ستقترص عىل األسلحة 

الدفاعية فقط.

تزال تساعد  املتحدة ال  الواليات  ومع ذلك، فإن 

ودعم  الدفاعية  قدراتها  بناء  يف  بنشاط  اململكة 

جهودها لتوطني التصنيع.

»بايدن«  تــوىل  من  قصري  وقــت  وبعد 

هـــل تنجـــح الســـعودية فـــي تحقيـــق 
اســـــتراتيجيتها فــــي التـصـنـيــــع 
العســـكري المحلـــي بحلـــول 2030؟

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3cUfdij

كتب: بول ايدون 
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العسكرية«،  للصناعات  السعودية  »الرشكة  أقامت  منصبه، 

وهي رشكة دفاع مملوكة للدولة، مرشوعا مشرتكا مع رشكة 

قدرات  بتطوير  »ستقوم  والتي  األمريكية  مارتن«  »لوكهيد 

العاملة  القوى  وتدريب  واملعرفة،  التكنولوجيا  لنقل  محلية 

املسلحة  للقوات  الخدمات  وتوفري  التصنيع،  السعودية عىل 

السعودية«، وفًقا ملا أفاد به بيان الرشكة السعودية.

إنشاء  عىل  السعودية  أيضا  »لوكهيد«  رشكة  تساعد  كام 

نظام دفاع صاروخي بقيمة 15 مليار دوالر يف وقت تتعرض 

فيه اململكة لصواريخ الحوثيني وطائراتهم املسرية التي تنطلق 

من اليمن املجاورة.

هدف بعيد املنال

يف عام 2019، توصلت 

ــات املــتــحــدة إىل  ــوالي ال

اتــفــاقــيــة مــشــرتكــة مع 

لتصنيع  ــة  ــودي ــع ــس ال

لألسلحة  رئيسية  مكونات 

يف  الدقيقة«  »املوجهة 

صحيفة  لكن  اململكة، 

أفادت  تاميز«  »نيويورك 

ــارت  »أثـ الصفقة  بـــأن 

مخاوف من أن السعوديني 

إىل  الـــوصـــول  ميكنهم 

التكنولوجيا التي ستسمح 

نسختهم  بــإنــتــاج  لهم 

الخاصة من القنابل األمريكية املوجهة بدقة«.

وقالت »إمييل هاوثورن«، محللة شؤون الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا يف مركز »سرتاتفور« األمرييك: »لقد حققت 

األسلحة  صناعة  مجال  يف  التقدم  من  الكثري  السعودية 

الربية  األسلحة  أنظمة  بتطوير  يتعلق  فيام  خاصة  املحلية، 

واإللكرتونيات والقنابل الذكية«.

واستدركت قائلة: »لكن هدف إنفاق %50 من امليزانية 

بعيد  يزال هدفًا  ال  محلية  أسلحة  للمملكة عىل  العسكرية 

املنال، وغري مرجح«.

اعتامدا  تعتمد  اململكة  أن  إىل  »هــاوثــورن«  ــارت  وأش

املتقدمة  لـ«األسلحة  األجنبية  والواردات  املصادر  عىل  كبريا 

تكنولوجيًا والطائرات والسفن«.

األموال  بعض  تحويل  من  الرياض  »متكنت  وأضافت: 

املخصصة سابقا لالسترياد لتطوير البدائل املحلية لكن هدف 

زيادة االنفاق املحيل من %2 يف عام 2018 إىل %50 بحلول 

عام 2030 غري واقعي، إذا أرادت الرياض الحفاظ عىل قدراتها 

العسكرية وترسانتها من األسلحة املتقدمة«.

يُذكر أن اإلمارات املجاورة للسعودية، نجحت يف تحقيق 

مجال  ايف  التقدم  بعض 

لبعض  املحيل  التصنيع 

ــة مـــن خــالل  ــح ــل األس

مــجــمــوعــة »إيــــدج« 

الدفاعية اململوكة للدولة.

وكــشــفــت »إيـــدج« 

ــر  ــرًا عـــن ذخــائ ــؤخـ مـ

ــة مــحــلــيــا،  ــوع ــن ــص م

باسم  أيضا  واملعروفة 

ــرات »كــامــيــكــاز«  ــائ ط

كام  االنتحارية،  املسرية 

التنفيذي  املدير  أعــرب 

بأن  الرشكة  هــدف  عن 

سلسلة  من  جزءا  تصبح 

بطائرات  الخاص  فايرت«  سرتايك  »جوينت  برنامج  إمدادات 

»F-35« من الجيل الخامس، وحتى تطوير الصواريخ الخاصة 

مبقاتالت الشبح األمريكية.

وقالت »هاوثورن«: »أعتقد أن السعودية ستكون قادرة 

الصغرية  األسلحة  حيث  من  إليدج  مامثل  تقدم  إحراز  عىل 

لكن  التكنولوجية،  القدرات  بتعزيز  يتعلق  وما  واملدفعية 

عىل  القدرة  من  عديدة  سنوات  بُعد  عىل  تزال  ما  الرياض 

إنشاء عالقات مثل تلك التي تتمتع بها إيدج وتؤهلها لتصدير 

أعلنت الرياض أنها 
ستستثمر أكثر 

من 20 مليار دوالر 
في صناعة األسلحة 

المحلية
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تلك املنتجات للعمالء اإلقليميني«.

تحول عسكري

وأشارت »كريسنت فونتيرنوز«، مديرة دراسات أمن الرشق 

»متر  اململكة  أن  إىل  كاونسل«،  »أتالنتيك  مركز  يف  األوسط 

بتحول عسكري منذ سنوات«.

وبحسب »فونتيرنوز«، فإن »املرشوع يحقق بعض التقدم 

بسبب االهتامم الشخيص من قبل ويل العهد بوزارة الدفاع 

التي يديرها فعليا أخوه نائب وزير الدفاع«.

تحاول  والسعودية  سنوات  »منذ  »فونتيرنوز«:  وأضافت 

من  التقنية  عالية  منصات  لرشاء  صفقات  عىل  التفاوض 

الواليات املتحدة ودول أخرى مثل روسيا، وتحاول السعودية 

أن تتضمن الصفقات نقل املعرفة لتصنيع املكونات الحيوية 

الصناعة  نجاح  املنظومات محليا«، مضيفة: »سيعتمد  لهذه 

املحلية عىل هذا املسار«.

وأوضحت أن الرياض بحاجة إىل أن تحايك بنجاح »إيدج« 

وصناعة األسلحة املحلية املتنامية يف اإلمارات.

وقالت: »تم تعزيز إيدج من خالل اسرتاتيجية تبدأ بنظام 

املوظفون  منهم  ليأيت  أكادمييا  اإلماراتيني  إلعداد  التعليم 

املحتملون يف قطاع الدفاع، وهذا النموذج قابل للمحاكاة إذا 

اختارت السعودية هذا النهج، لكن نتائجه ليست فورية«.

هؤالء  غالبية  فستكون  ذلك،  تحقق  حال  »يف  وأردفت: 

املوظفني يف املستقبل إناثًا، يف ضوء اإلحصاءات األكادميية يف 

السعودية«.

االكتفاء الذايت

الرشق  من  تدريجيا  قواتها  املتحدة  الواليات  تسحب 

األسبوع  واشنطن  وقالت  السعودية،  ذلك  يف  مبا  األوسط، 

الجوي  الدفاع  ووحدات  القوات  عدد  ستخفض  إنها  املايض 

املنترشة يف الرشق األوسط، مبا يف ذلك بطاريات »باتريوت«، 

كام قالت أيضا إنها ستقوم بإزالة نظام »ثاد« املضاد للصواريخ 

من السعودية.

ومع ذلك، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن 

قال إن تراجع حجم األصول العسكرية األمريكية يف اململكة 

لن يؤثر عىل قدراته الدفاعية.

وقال »تريك املاليك« املتحدث باسم التحالف للصحفيني: 

»لن يؤثر ذلك عىل الدفاعات الجوية السعودية.. لدينا تفاهم 

قوي مع حلفائنا بشأن التهديدات يف املنطقة.. ولدينا القدرة 

عىل الدفاع عن بلدنا«.

الرغبة  جانب  إىل  التطور،  هذا  يكون  أن  املحتمل  ومن 

أجنبية  مصادر  عىل  اعتامدها  تقليل  يف  للمملكة  العامة 

ملشرتيات األسلحة، من العوامل الرئيسية التي تحفز مرشوع 

الرياض الدفاعي الطموح لعام 2030.

الرشق  من  األمرييك  االنسحاب  إن  »فونتيرنوز«  وقالت 

األوسط ،الذي يلوح يف األفق، يعزز اإلحساس بإلحاح أهداف 

اململكة الدفاعية.

وأضافت أن السعوديني يرون »حاجة إىل تحسني عمليات 

صنع القرار، باإلضافة إىل عمليات االستحواذ وبرامج التدريب، 

وخربات صياغة االسرتاتيجية ليك يكونوا أكرث قدرة عىل ملء 

الفجوات التي قد يخلقها االنسحاب األمرييك«.

عىل  للحفاظ  طريقة  »أفضل  أن  »فونتيرنوز«  وأوضحت 

انخراط الواليات املتحدة عن كثب هي إيجاد طريقة للتعامل 

بامللف  املكلفني  األمريكيني  للمسؤولني  املستمر  التدوير  مع 

السعودي. لذلك أنشأت اململكة مؤخرا مكتب مساعد وزير 

مدين  رقابة  مكتب  أول  وهو  التنفيذية،  للشؤون  الدفاع 

مسؤول عن السياسة العسكرية والدفاعية«.

ويف وقت الحق من هذا العام، تخطط اململكة للبدء يف 

إعادة هيكلة جيشها لتحايك النموذج األمرييك يف التوظيف 

والقيادة القتالية املوحدة.

»هدف  أن  إىل  »هاوثورن«  نّوهت  نفسه،  الوقت  ويف 

يف  الحكومة  رغبة  مع  يتامىش  لألسلحة  املحيل  التصنيع 

توظيف املزيد من املواطنني يف وظائف متقدمة تكنولوجيًا 

وذات رواتب جيدة«.

برضورة  يتعلق  فيام  السعودية  »اعتبارات  وأضافت: 

االكتفاء ذاتيا تعتمد بشدة عىل خطر الرصاع مع إيران«.
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أن  تاميز« هذا األسبوع إىل   أشارت مقالة يف »فايننشال 

اإلمارات تستبدل سياستها الخارجية واألمنية الحازمة مبقاربة 

دبلوماسية مدروسة.

الرئيس  عهد  يف  نفسها  تقديم  إعادة  أبوظبي  وتحاول 

األمرييك »جو بايدن« عىل أنها العب بّناء وليس تخريبيا يف 

املنطقة.

الرسد،  هذا  من  أبعد  هو  ما  إىل  نظرنا  إذا  ذلك،  ومع 

للغاية  أبوظبي ال تزال العبا حازما  التقرير، يتضح أن  يقول 

القوة  أدوات  جميع  الستخدام  استعداد  وعىل  املنطقة،  يف 

وهي  غاياتها.  لتحقيق 

أكرب  بتكتم  ذلك  تفعل 

أكرث  إنكار  وبإمكانية 

ليس  ولكن  معقولية، 

يف  تسببا  أقل  بالرضورة 

االضطراب.

ويف تحٍد لسامت القوة الصلبة والناعمة، تستمر املقاربات 

االسرتاتيجية التي تتبعها اململكة الخليجية القبلية يف املنطقة 

لتجميع جميع مصادر قوتها ونفوذها.

فايننشـــال تايمـــز: اإلمـــارات 
ترســـخ نفوذها االســـتراتيجي 

فـــي المنطقـــة

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3zkKt3T

كتب: أندرياس كريج 
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الدولة وعدد سكانها، ال يزال معظم  ونظرا لصغر حجم 

للقوة  قدمية  مقاييس  خاطئ  بشكل  يطبقون  املحللني 

التقليدية عند محاولة فهم موقف أبوظبي الحازم يف املنطقة.

االسرتاتيجية الكربى

من  ثالثية  بقيادة  السبع«،  اإلمارات  »اتحاد  يقلل  وقد 

أبوظبي،  يف  نهيان«  »آل  عائلة  من  املؤثرين  الثالثة  اإلخوة 

يف  طموحاته  من  ــد«،  زاي بن  وطحنون  ومنصور  »محمد 

املنطقة، لكنهم يف الواقع يواصلون مامرسة جميع مامرسات 

مثل  أماكن  يف  الكربى  االسرتاتيجية  أهدافهم  لتحقيق  القوة 

ليبيا واليمن والقرن األفريقي.

إىل  الفتقارها  ونظرا 

واإلمكانيات  ــقــدرات  ال

التقليدية،  العسكرية 

سيدة  أبوظبي  أصبحت 

الحرب من خالل التفويض، 

حيث قامت ببناء شبكات 

املحلية  املجتمعات  مع 

قــوات  إلنــشــاء  والنخب 

مقاتلة بديلة، أو سمحت 

بإبراز  املرتزقة  لقوات 

قوتها يف الخارج.

القيام  خـــالل  ومـــن 

اإلمــارات  واصلت  بذلك، 

متحدية  الصعاب،  كل  رغم  االسرتاتيجية  أهدافها  متابعة 

انتقادات واشنطن بشأن متويل املرتزقة الروس يف ليبيا، وفقا 

لتقرير صادر عن املفتش العام للبنتاجون لعمليات مكافحة 

اإلرهاب يف أفريقيا، أو بالتعاون مع الصني يف تطوير املجال 

السيرباين وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

وعىل عكس السعودية، التي عادة ما تنهار تحت الضغط 

األمرييك، متيل اإلمارات إىل الرد بحمالت العالقات العامة يف 

واشنطن.

وال ينظر »محمد بن زايد« وإخوته إىل اإلمارات عىل أنها 

دولة تابعة ألي طرف، ويتبعون منهجا صفريا يف مشاركتهم 

يف املنطقة لتعزيز مصالحهم.

وبدافع الطموحات االسرتاتيجية الكربى لبناء إمرباطورية 

والغرب،  الرشق  بني  الطرق  مفرتق  عىل  جديدة  تجارية 

أن  تعتقد  املايض  العقد  مدى  عىل  أبوظبي  قيادة  أصبحت 

الفراغ الذي تركه الغرب ميكن ملؤه من قبل نظام سلطوي 

جديد مضاد للثورة تقوده قوة متوسطة الحجم مثل اإلمارات.

فرق تسد

للقوات  التفويض  خالل  من  الحرب  أبوظبي  وأتقنت 

بالوكالة، التي متتص عبء الرصاع بينام تحمي اإلمارات من 

تكاليف السمعة.

مثل  للبدائل،  وميكن 

امليليشيات  مجموعات 

ــة  ــزق ــرت ــة وامل ــي املــحــل

ــوذ  ــف ــن ــاب ال ــ ــح ــ وأص

يف  املساعدة  املجتمعي، 

اململكة  ــروات  ث ترجمة 

صلبة  قوة  إىل  النفطية 

وذكية.

استغالل  خالل  ومن 

تقوم  املحلية،  املــظــامل 

قــوات  ببناء  ــارات  ــ اإلم

خالل  من  بعناية  مقاتلة 

االعتامد عىل اسرتاتيجية استعامرية تقوم عىل فرق تسد.

ويف الصومال، دعمت أبوظبي بنشاط مقاطعة »بونتالند« 

االنفصالية  الطموحات  الصومالية، مستفيدة من  االنفصالية 

أن  شأنها  من  املرتزقة  بقيادة  القرصنة  ملكافحة  قوة  إلنشاء 

القرن  منطقة  إىل  الوصول  إمكانية  اإلمــارات  لدولة  توفر 

األفريقي ذات األهمية الجيواسرتاتيجية.

أنشأ  اليمن،  يف  الجنوبية  االنفصالية  الطموحات  وحول 

اإلماراتيون املجلس االنتقايل الجنويب، وهو قوة بديلة تواصل 

تأمني وصول أبوظبي إىل املمرات املائية اليمنية.

تحاول أبوظبي إعادة 
تقديم نفسها على 
اء وليس 

ّ
أنها العب بن

تخريبيا في المنطقة
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الثورة  بعد  ما  استقطاب  اإلمــارات  استغلت  ليبيا،  ويف 

إلنشاء شبكة ميليشيا فضفاضة تحت اسم »الجيش الوطني 

الليبي«، ما أعطى الدولة الخليجية سيطرة كبرية عىل املمر 

االسرتاتيجي لشامل أفريقيا يف رشق ليبيا.

ذلك،  إىل  وباإلضافة 

حدود  اإلمارات  تجاوزت 

يف  املرتزقة  انتشار  كيفية 

الحرب.

ويف ليبيا، متول أبوظبي 

ــة »فـــاجـــرن«  ــوع ــجــم م

الجيش  لدعم  الروسية 

بقيادة  الليبي  الوطني 

»حفرت«.

رعت  الصومال،  ويف 

القرصنة.  ملكافحة  قــوة 

شكلت  ــن،  ــم ــي ال ويف 

الالتينية  أمريكا  مرتزقة 

أدار مرتزقة  بينام  لعملياتها،  الفقري  العمود  اإلمارايت  بالزي 

أمريكيون وإرسائيليون فرق اغتيال يف جنوب اليمن.

التحّصن وليس االنكامش

وبالتايل، بدال من االنسحاب الفعيل، تنتقل اإلمارات من 

مرحلة التوسع إىل مرحلة تكثيف الجهود، حيث تتم حامية 

األهداف املضمونة من خالل نهج فرق تسد.

ومع تقليص قواتها عىل األرض يف الصومال وليبيا واليمن، 

تواصل الشبكة البديلة ضامن تحقيق أهدافها.

يف  أبوظبي  اعتمدت  معقولة،  إنكار  وبإمكانية  وبتكتم 

القوات  هذه  عىل  قوتها 

ساعد  ما  فعال،  بشكل 

هذه  نتائج  توجيه  عىل 

تجنب  مــع  ــزاعــات  ــن ال

جرائم  عــن  املسؤولية 

الحرب.

ــوف تــســتــمــر  ــ ــ وس

رؤيتها  فرض  يف  أبوظبي 

حامية  مع  املنطقة،  عىل 

والوصول  التحتية  البنية 

عىل  للحفاظ  املطلوبني 

إمرباطوريتها الواعدة.

تقليص  تم  لو  وحتى 

األشهر  يف  وليبيا  اليمن  يف  األرض  عىل  اإلماراتية  القوات 

سياسة  بأن  توهم  أي  هناك  يكون  أن  ينبغي  فال  األخــرية، 

الدولة الخليجية سياسة تقليص للقوة، بل ترسيخ لهذه القوة 

بوسائل أخرى.

سياسة اإلمارات في 
المنطقة ليس تقليص 

للقوة بل ترسيخها 
بوسائل أخرى
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نرش موقع »املونيتور« تقريًرا ألندرو باراسيليتي، املدير السابق ملركز رشكة »راند« 

للمخاطر واألمن العامليني، وإليزابيث هاجدورن، املهتمة بتغطية أوضاع السياسات 

املتعلقة بالرشق األوسط يف واشنطن، وجو سنيل، عضو هيئة التحرير يف »املونيتور«، 

وتركيا،  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  عىل  طرأت  التي  التحوُّالت  فيه  استعرضوا 

مشريين إىل أن املصالح باتت تحكم العالقات بني البلدين.

وأبرز الكُتَّاب بعض القضايا البارزة يف منطقة الرشق األوسط يف الوقت الحايل، من 

بينها تطورات األوضاع يف إرسائيل يف ظل الحكومة الجديدة، والترصيحات التي أدىل 

ط  التوسُّ وإخفاق مرص يف  إيران،  الرئاسية يف  االنتخابات  األوفر حظًّا يف  ح  املرشَّ بها 

التي طبَّعت  بني حركتي حامس وفتح، وإمكانية انضامم السعودية إىل قامئة الدول 

رة  عالقاتها مع سوريا، والصورة املتغرية لزعيم هيئة تحرير الشام، واألسامك املتحجِّ

التي اكُتِشفت مؤخًرا يف العاصمة املرصية القاهرة.

https://bit.ly/35PT3K8

الرابط

المصدر

مستقبل العالقات التركية 
األمريكية وفرص عودة التحالف 

االستراتيجي بين البلدين  

الكاتب: أندرو باراسيليتي-إليزابيث هاجيدورن-وجو سنيل
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ال توجد قضايا بال حلول

الرئيس  ترصيح  إىل  باإلشارة  تقريرهم  الكتَّاب  يستهل 

لقائه مع  الذي أدىل به عقب  الرتيك، رجب طيب أردوغان، 

الرئيس األمرييك، جو بايدن، عىل هامش القمة التي عقدها 

حلف الناتو األسبوع املايض يف العاصمة البلجيكية بروكسل؛ 

إذ ذكر أنه: »ال توجد قضايا بال حلول يف العالقات بني تركيا 

والواليات املتحدة، يف ظل مجاالت التعاون، بل عىل العكس 

من ذلك متاًما، هناك زيادة يف املوضوعات املثرية للجدل بني 

البلدين«.

وتتناقض نربة أردوغان الجديدة مع آرائِه السابقة بشأن 

أكرث قضيتني شائكتني، وهام: العقوبات التي فرضتها الواليات 

املتحدة عىل تركيا بعد رشائها نظام الدفاع الصاروخي الرويس 

من طراز »إس400-« والخالف الذي يبدو أنه ال ميكن تسويته 

عىل  الحل  من  تقرتبان  ال  واللتني  السوريني،  األكراد  بشأن 

»املونيتور«  مراسلة  زمان،  أمبريين  ذكرته  ملا  وفًقا  يبدو،  ما 

املهتمة بتحليل الشؤون السياسية يف تركيا.

نقل الصواريخ

أفادت  التي  زمان  أمبريين  قالته  مبا  الكتَّاب  واستشهد 

حليفتها  عىل  املتحدة  الواليات  فرَضتها  التي  العقوبات  بأن 

من  الرويس  الصاروخي  الدفاع  نظام  رشاء  بسبب  الناتو  يف 

« يف  طراز »إس400-« هي »أعمق مصدر من مصادر التعرسُّ

العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا. وأشار الصحايف دييجو 

بأن  تفيد  التي  اإلشارات  بعض  هناك  كانت  أنه  إىل  كوبولو 

الطريقة التي تحفظ بها تركيا ماء وجهها رمبا تتمثَّل يف نقل 

الصواريخ إىل قاعدة إنجرليك الجوية األمريكية يف تركيا.

التي  املواضع  وحتى اآلن، ال يزال هذا األمر موضًعا من 

تتطلَّب إجراء مباحثات، ولكن ال شك أن كال الطرفني يتطلَّعان 

إىل تجاوز هذه األزمة.

عقلية مشوَّهة

واشتىك أردوغان يف ترصيحاته التي أعقبت انعقاد القمة 

من »العقلية املشوَّهة« يف أوساط الدول التي قال إنها تُصنِّف 

اإلرهابيني عىل أنهم جيدون أو سيئون. ويقصد أردوغان بهذا 

وحدات  وهام  السوريتني،  الكرديتني  املجموعتني  الترصيح 

تشكالن  اللتني  الدميقراطي،  االتحاد  وحزب  الشعب  حامية 

نواة قوات سوريا الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة.

االتحاد  وحزب  الشعب  حامية  وحدات  أردوغان  ويضع 

الدميقراطي عىل قدم املساواة مع تنظيم داعش، ويرى أنهام 

الرتيك،  الكردستاين  العامل  بحزب  مبارًشا  ارتباطًا  يرتبطان 

الذي أدرجته تركيا والواليات املتحدة عىل قامئة املجموعات 

سوريا  ــوات  ق إىل  املتحدة  الــواليــات  وتنظر  اإلرهابية. 

إرهابية  مجموعة  وليس   ، مهامًّ رشيًكا  بوصفها  الدميقراطية 

الحرب  للرتاجع عن دعمها يف  »جيدة«، وليس لديها خطط 

ضد تنظيم داعش. وميكن وضع هذه املسألة اآلن يف قامئة 

القضايا »التي ال يوجد حل لها«.

تبادل املصالح يف أفغانستان

التي  املناطق  إحدى  أفغانستان  تُعد  التقرير،  وبحسب 

تُقلِّص  إذ  فيها؛  املساعدة  لتقديم  تستعد  تركيا  أن  يبدو 

نشاطها  بعد  كابول  يف  قواتها  أعداد  من  املتحدة  الواليات 

سيتوقَّع  أردوغان  فإن  كذلك،  األمر  كان  وإذا  عقدين.  ملدة 

يف  املقابل  هذا  وسيتمثَّل  املقابل،  يف  ما  الحصول عىل يشء 

»إذا  أردوغان:  وقال  األرجح.  عىل  األخرى  الشائكة  القضايا 

طُلب منا عدم مغادرة أفغانستان وتقديم املساعدة هناك، 

مه الواليات املتحدة لنا يف املجاالت  فسيكون الدعم الذي تقدِّ

الدبلوماسية واللوجستية واملالية ذا أهمية بالغة«.

نقطة أخرية

القمة تعكس وضًعا طبيعيًّا جديًدا  أن  إىل  التقرير  لفت 

أدىل  ترصيح  ويف  وتركيا.  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  يف 

الذي يشغل اآلن منصب  فيليب جوردون،  قال  للكتَّاب،  به 

املساعد الخاص للرئيس بايدن، ونائب مستشار األمن القومي 

)ترشين  نوفمرب  نرُِشَت يف  الرئيس، يف مدونة صوتية  لنائب 

إن أي حديث  األمريكية(،  اإلدارة  إىل  انضاممه  )قبل  الثاين( 

يزال  ال  أنه  مضيًفا   ، وىلَّ قد  النموذجية«  »الرشاكة  إىل  يحنُّ 

مصلحة  يف  يَصبُّ  أنقرة  مع  للتعاون  مجاالت  عىل  العثور 

الواليات املتحدة إىل حدٍّ كبريٍ.
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القدمية  النموذجية«  »الرشاكة  عن  الحديث  كان  ورمبا 

يتمتَّع بطموح أكرث من الواقع عىل أي حال، ال سيام بالنظر 

التصالحي  الطبيعي  الوضع  يقترص  وال  أردوغان،  ِسجلِّ  إىل 

وليس  الحوار  عىل  »القائم  األمريكية  للدبلوماسية  الجديد 

االحتواء« عىل تركيا، ولكنه ميتد إىل غريها من حلفاء أمريكا 

يف املنطقة، مبا يف ذلك مرص والسعودية.

صندوق النقد الدويل واقتصاد تركيا يف مرحلة ما 

بعد الجائحة

النقد  صندوق  أن  إىل  باإلشارة  تقريرهم  الكتَّاب  يختم 

الدويل قال يف بيان نرشه األسبوع املايض إنه من املتوقع أن 

ولكن  العام،  هذا  خالل   5.8% بواقع  الرتيك  االقتصاد  ينمو 

التضخُّم سيظل مرتفًعا. وذكر صندوق النقد الدويل أن البالد 

شهدت انخفاًضا يف النشاط االقتصادي بسبب تفشِّ الجائحة، 

ولكن »تعايف أنقرة كان ملحوظًا؛ ما يجعل تركيا مبعزل عن 

احتياطياتها  بناء  إعادة  إىل  أنقرة  الصندوق  ودعا  أقرانها«. 

التي تتمتَّع بجودتها العالية وتحسني استقاللية البنك املركزي 

م.  واتخاذ خطوات ملكافحة التضخُّ
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ــات التــــي  التحديـــ
تواجـــه السياســـة 
األمريكيـــة تجـــاه 
الشـــرق األوســـط 

2021
https://bit.ly/3woNWfF

الرابط المصدر

 بعد قمة بجانب خطورة الوضع الداخيل الحايل يف الواليات 

املتحدة واملستوى غري املسبوق من االستقطاب السيايس فإن 

الرشق  منطقة  يف  مهمة  تحديات  تواجه  املتحدة  الواليات 

يناير/  5 يف  السعودية  يف  التاريخية  »العال«  كاآليت:  األوسط 

كانون الثاين 2021، كانت مرص أول دولة عربية تعيد العالقات 

اتفق  للقمة،  الالحقة  األسابيع  وخالل  قطر.  مع  الدبلوماسية 

الجانبان عىل التعاون يف مجاالت مختلفة مفيدة للطرفني رغم 

الخالفات املستمرة بينهام. ويف نهاية املطاف، يعد هذا تطورا 

إيجابيا للمنطقة، ويجب عىل اإلدارة األمريكية تشجيعه.
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املتحدة  الواليات  يف  العربية  الثقة  تراجع  أواُل: 

األمريكية:

عدم ثقة الدول العربية يف الواليات املتحدة بشكل عام، 

وعدم ثقتهم يف سياسات الحزب الدميقراطي تجاههم بشكل 

ال  حمراء  خطوط  عىل  املتحدة  الواليات  ركزت  فقد  خاص، 

النفط  عىل  والسيطرة  إرسائيل  أمن  أهمها  تجاوزها،  ينبغي 

املتحدة  الواليات  أن  يرون  عام  بشكل  فالعرب  الخليجي. 

خالل فرتة ترمب ورغم دعمه الدائم لبعض الزعامء العرب، 

مبا  مقارنة  شيئاً  ومرص  الخليجيني  لحلفائه  يحقق  مل  أنه  إال 

حققه لحليفه األهم إرسائيل، كـ )ضم املستوطنات باألرايض 

 – إرسائيل  الفلسطينية 

األمريكية  السفارة  ونقل 

وتــطــبــيــع   – ــدس  ــق ــل ل

العالقات بني بعض الدول 

العربية وإرسائيل – وضم 

لتكون  لسورية  الجوالن 

تحت السيادة اإلرسائيلية( 

ينظر  كام  أخــرى.  وأمــور 

الـــعـــرب لــــ “بـــايـــدن” 

أنهم  عىل  والدميقراطيني 

القيم  تدعي  دولة  ميثلون 

ولكنها  واألخــالقــيــات 

وتستغل  املعايري  مزدوجة 

حقوق االنسان والحريات كورقة ضغط عىل حساب ثوابت 

وطنية أخرى مهمة، فقط ومبا يحقق املصالح األمريكية.

ثانياً: موقف االتفاقية النووية مع إيران:

لرؤية  الوصول  كبرية يف  املتحدة صعوبة  الواليات  تواجه 

له  وصل  فام  الخليجية.  اإليرانية  األزمة  حيال  عليها  متفق 

احتامالت  فربغم  اإليرانية.  النووية  االتفاقية  بشأن  الحال 

عودة اإلدارة األمريكية الجديدة إىل ما قبل مايو 2018 وهو 

املتحدة  الواليات  انسحاب  ترمب  فيه  أعلن  الذي  التاريخ 

أدت  والتي  تعد خطرية  أن هناك مشكلة  إال  االتفاقية،  من 

إيران  أن  وهي  إيــران،  تجاه  الخاطئة  ترمب  سياسات  لها 

داخيل  فعل  كرد  النووي  مرشوعها  قدرات  من  قد صعدت 

النووي  ترمب. فمن يضمن قدرات املرشوع  تجاه سياسات 

قبل  املرشوع  نفس  بقدرات  مقارنة  اليوم  النووي  اإليراين 

عامني ونصف؟ قد يكون من حق إيران أن تكون دولة قوية 

ومستقرة ولكن إذا امتلكت سالح نووي أو تعاظمت قدراتها 

أن  أعتقد  املنطقة؟  استقرار  ملستقبل  الضامن  فمن  النووي 

الواليات املتحدة يف 2021 ستفكر يف تلك التساؤالت وأكرث.

يهدد  ما  النووي وحده  الربنامج  يعد  من جانب آخر، مل 

إرسائيل ودول الخليج، فهناك اجامع من السعودية وإرسائيل 

الصواريخ  ترسانة  أن 

تشكل  أصبحت  اإليرانية 

تهديداً خطرياً، خاصة بعد 

تنفيذ هجامت صاروخية 

منشئات  عــىل  دقيقة 

 14 يف  السعودية  النفط 

سبتمرب 2019. فضالً عن 

ترصيح روحاين أن برنامج 

الباليستية  الــصــواريــخ 

غري  اإلقليمية  والقضايا 

قابلة للتفاوض.

ضم  قضية  ثالثاً: 

إرسائيل للمستوطنات 

من األرايض الفلسطينية:

مع  يكن  مل  بايدن  وتحديداً  الدميقراطي  الحزب  أن  رغم 

الفلسطينية إلرسائيل ونقل  املستوطنات  قيام إرسائيل بضم 

السفارة األمريكية للقدس، إال أنه سيكون من الصعب الرتاجع 

عن التطورات التي أنشأتها إدارة ترمب يف هذا الصدد. األمر 

الذي سيدعو بايدن إلعادة النظر يف حل القضية الفلسطينية 

رمبا بعيداً عن صفقة القرن التي أعدها كوشرن صهر ترمب.

األحوال  وتردي  السورية  األزمة  موقف  رابعاً: 

السياسية واالقتصادية واألمنية يف لبنان:

سيواجه بايدن 
مشكلة العودة 

للتوازن بين القيم 
والمصالح األمريكية
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تواجه الواليات املتحدة يف 2021 موقفاً صعباً يف سوريا، 

املعسكر  أن  املوقف، كام  األسد مسيطر عىل  بشار  زال  فام 

الغريب وقواته عىل األرض سواء من الواليات املتحدة أو دول 

الرويس، حيث  نظريها  من  نفوذاً  أقل  تعد  املشاركة،  أوروبا 

توغلت  األمريكية خاصة خالل فرتة ترمب،  األخطاء  بسبب 

من  روسيا  ومتكنت  العراق،  حدود  وعىل  سوريا  يف  تركيا 

مامرسة سياسة االحتواء للقوى اإلقليمية األهم املتنافسة يف 

سوريا )تركيا وإيران وإرسائيل( ومبا يحقق املصالح الروسية 

ومتكني روسيا من توسيع نفوذها يف سوريا، وهو ما عجزت 

إداريت  تنفيذه  عــىل 

ــب. إال  ــرم ــا وت ــام أوب

األمريكية  اإلدارة  أن 

ــوازن  ــت ــدة س ــدي ــج ال

من  باالستفادة  املوقف 

القوات املتواجدة حالياً 

السورية  األرايض  عىل 

عىل  الضغط  الستمرار 

النظام السوري.

ــواقــف  امل أن  ــام  ك

واالقتصادية  السياسية 

واألمنية يف لبنان تعتمد 

إىل حد كبري عىل طبيعة 

املستقبلية  العالقات 

املتحدة  الــواليــات  بني 

وإيران، فام زالت إيران نافذة يف لبنان وتسيطر إىل حد كبري 

ما  وهو  لبنان  يف  األمني  الوضع  وعىل  السيايس  القرار  عىل 

يعضده سيطرة بشار السد يف سوريا، ومبا يؤثر عىل املصالح 

الرشق  منطقة  يف  مبارش  بشكل  واسرتاتيجيتها  األمريكية 

األوسط.

القيم  بني  للتوازن  العودة  إمكانية  خامساً: 

واملصالح األمريكية:

اعتاد الدميقراطيني الدفاع عن القيم األمريكية يف مناطق 

كان  أوباما  أن  ورغم  األوسط،  الرشق  خاصة  اسرتاتيجياتها 

مع ثورات الربيع العريب إال أن بايدن وهيالري كلينتون كانا 

العربية  الثورات  نجاح  أن  يروا  كانوا  حيث  معه  مختلفني 

حفظ  اعتاد  الذي  مبارك  نظام  وسقوط  مرص  يف  وخاصة 

املصالح  عىل  بشدة  سيؤثر  املنطقة  يف  السيايس  التوازن 

األمريكية. يف املقابل انحاز ترمب للمصلحة األمريكية بشدة 

دون أي اعتبار للقيم األمريكية ومنها الدميقراطية والحريات 

وغريها من أمور.

ومن ثم أعتقد أن بايدن سيواجه مشكلة العودة للتوازن 

واملصالح  القيم  بــني 

اعتاد  حيث  األمريكية، 

العرب  الزعامء  بعض 

السعودية  ــة  ــاص وخ

التام  ــم  ــداع ال ــرص  وم

منظور  من  ترمب  من 

األمريكية  املصلحة 

الرصف.

األزمات  سادساً: 

الــرق  منطقة  يف 

)اليمن  ــط  ــ األوس

وليبيا(:

ــات  ــوالي ــه ال ــواج ت

كبري  معضلة  املتحدة 

الحالية  األزمات  بسبب 

يف املنطقة وخاصة يف اليمن وليبيا، خاصة أن الواليات املتحدة 

مل تتدخل فيه األزمتني بقوات عسكرية سوى للتصدي لتنظيم 

التواجد  عدم  يف  هنا  املعضلة  وتتلخص  اليمن.  يف  القاعدة 

عدم  رضورة  الوقت  نفس  ويف  الكامل  األمرييك  العسكري 

البلدين  يف  نفوذهام  لتوسيع  والصني  لروسيا  الفرصة  اتاحة 

من  ستقلص  املتحدة  الواليات  أن  املرجح  فمن  شكل.  بأي 

تدخلها يف قضايا الدول مبناطق االهتامم من خالل مكافحة 

اإلرهاب ومحاربة الحكومات الديكتاتورية وغريها من أمور، 

تواجه الواليات المتحدة 
صعوبة كبيرة في 

الوصول لرؤية متفق 
عليها حيال األزمة 
اإليرانية الخليجية
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العاملي يف مناطق  التنافس  الرتكيز عىل  للتحول إىل  كخطوة 

موارد النمو االقتصادي. فاإلرهاب مستمر طاملا جذوره باقية، 

والواليات املتحدة مهام كانت قوتها االقتصادية عليها القيام 

بتحديد األولويات.

العقيدة  عىل  تستمر  املتحدة  الواليات  ذلك  سيجعل 

“الواقعية” من خالل مبدأ “القيادة من الخلف” يف مناطق 

الرصاعات والتي ينترش فيها اإلرهاب، عىل أن تقوم اإلدارات 

واإلقليمية  املحلية  الفاعلة  الجهات  بتشجيع  املتعاقبة 

ومحيطها  بالدها  داخل  يف  األمنية  املسؤوليات  تحمل  عىل 

اإلقليمي، مع تدخل واشنطن من حني آلخر فقط حيث تعترب 

املتحدة..  للواليات  اسرتاتيجيًّا  مهمة  األوسط  الرشق  منطقة 

املتحدة بكل قوة سواء  الواليات  الوقت، ستعمل  ويف نفس 

خالل  من  او  والدبلوماسية  السياسية  املناورات  خالل  من 

من  وروسيا  الصني  متنع  أن  والسياسية  االقتصادية  الضغوط 

مامرسة نفوذها يف تلك املناطق.

ومن ثم أرى أنه ميكن استرشاف تراجع الواليات املتحدة 

مع  هيمنتها،  حساب  عىل  ولو  بقوتها  االحتفاظ  لضامن 

أزمة  من  ترضرها  مع  خاصة  منافسيها.  رضب  يف  االستمرار 

فريوس كورونا املستجد والتحول من عوملة إىل أقلمة التجارة.

يف  الرتكية  واألمنية  السياسية  املناورات  سابعاً: 

املنطقة:

الواليات  يواجه  األهمية  شديد  إقليمي  تحدي  نجد  كام 

املتحدة وهو يخص تركيا التي اعتادت الواليات املتحدة أن 

تعتربها الحليف االسرتاتيجي األهم يف مواجهة روسيا وضبط 

اإليقاع بني إيران وإرسائيل والخليج يف منطقة الرشق األوسط. 

فاليوم ترى الواليات املتحدة تركيا تناور بني عالقاتها مع كل 

من الواليات املتحدة والناتو وأوروبا من جانب وروسيا من 

عىل  املسيطر  الجيوسرتاتيجي  موقعها  مستغلة  آخر،  جانب 

كال  يسعى  والــذي  الرتكيني  والدردنيل  البوسفور  مضيقي 

الطرفني الرشق والغريب الستقطاب تركيا يف صفه.

أمام  األمريكية  السيادة  استعادة  إمكانية  ثامناً: 

منافسيها األهم )الصني وروسيا(:

ودول  إرسائيل  تجاه  األمريكية  السياسة  أن  الواضح  من 

النفوذ الرويس خاصة يف  الخليج العريب قد سمحت بترسب 

سوريا وتجاه تركيا وإيران، وكذا هيئت الظروف املالمئة للصني 

املنطقة،  عليها يف  أدوار عسكرية وسياسية جديدة  ملامرسة 

وإطالق  وإيران  روسيا  مع  املشرتكة  العسكرية  كاملناورات 

أساس  عىل  وإيران  الخليج  دول  بني  املفتوح  الحوار  منصة 

االتفاقية لنووية. ساعد عىل هذا أيضاً الحصانة التي تضمنها 

الواليات املتحدة إلرسائيل كطموح الهيمنة، والرتسانة النووية، 

ألمر الذي قلل من مصداقية واشنطن مع الالعبني اإلقليميني 

اآلخرين وجعلها عرضة للهجامت من قبل املنافسني.

األمر الذي قد يوجب عىل اإلدارة األمريكية القادمة تغيري 

اسرتاتيجياتها كاآليت:

شاملة  اسرتاتيجية  اعداد  عىل  املتحدة  الواليات  ستعمل 

جديدة لتقويض منافسيها )الصني وروسبا يف املنطقة(، وذلك 

من خالل محاولة كرس شوكة روسيا يف الرشق األوسط بكل 

تعتمد  الصني  أن  تعلم  املتحدة  الواليات  إن  حيث  السبل، 

لخرباتها  األوسط  الرشق  منطقة  يف  روسيا  عىل  كبري  بشكل 

ومامرساتها يف أزمات املنطقة.

استعادة  عىل  املتحدة  الواليات  ستعمل  آخر  جانب  من 

والخليج  تركيا  مطلق خاصة  بشكل  لصفها  الدامئني  حلفائها 

سياسات  يف  النظر  إعادة  إىل  بايدن  يلجأ  قد  ولكن  ومرص. 

بالده تجاه السعودية وإرسائيل تحديداً، إال أن اللويب اليهودي 

من  سيعوق  املتحدة  بالواليات  األموال  رؤوس  يف  املتحكم 

تحقيق ذلك.

ولن تتخىل الواليات املتحدة عن عالقاتها االسرتاتيجية مع 

مرص ملوقعها الجيوسرتاتيجي وكونها الضامن الرئيس لحرية 

الدولة  زالت  ما  أنها  السويس، كام  قناة  البحرية يف  املالحة 

ذات التأثري عىل معظم دول الخليج العريب.

كذلك لن تضحي الواليات املتحدة بأي شكل من األشكال 

املتحدة  فالواليات  ــان(،  )أردوغ وليس  تركيا  مع  بعالقاتها 

يف  الكبرية  االسرتاتيجية  األهمية  ذي  الرتيك  للموقع  تحتاج 

مواجهة روسيا االتحادية.
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جديدة  حقبة   ،2020 سبتمرب/أيلول   15 يف  العامل  شهد 

اإلمارات  فتحت  حيث  العربية،  اإلرسائيلية  العالقات  من 

يعرف  فيام  إرسائيل،  مع  دبلوماسية  عالقات  والبحرين 

باتفاقات »أبراهام«. وعىل عكس اتفاقات السالم اإلرسائيلية 

إنهاء  إىل  تهدف  التي  األردنــيــة،  اإلرسائيلية  أو  املرصية 

املواجهات العسكرية املبارشة، سعت اتفاقيات »أبراهام« إىل 

لتشكيل  األمنية  القضايا  ومعالجة  املشرتكة  املصالح  تعظيم 

جبهة جديدة ضد التهديدات اإليرانية.

اتفاقيات أبراهام وآثارها 
على حروب الفضاء 

السيبراني في المنطقـة

كتب: أحمد المصري

https://bit.ly/2TtYvzo

المصدر

الرابط
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بينام تُظهر إدارة »بايدن« استعداًدا للعودة إىل شكل من 

التعاون  أصبح   ،2015 لعام  اإليراين  النووي  االتفاق  أشكال 

املشرتك بني إرسائيل ودول الخليج أكرث وضوًحا من أي وقت 

عدو  يجمعهام  حيث  السيرباين،  الفضاء  يف  سيام  ال  مىض، 

مشرتك. 

يجب أن تكون الرشاكة الجديدة مفيدة لجميع األطراف 

املعنية حيث ستستفيد دول الخليج من القدرات السيربانية 

التحتية  بنيتها  تأمني  يف  والتكنولوجيا  املتقدمة  اإلرسائيلية 

الحيوية ضد التهديدات اإليرانية بينام ستفتح إرسائيل أسواقًا 

مربحة جديدة لرشكات األمن السيرباين وملستثمريها. وبالتايل، 

التقني  ــعــاون  ــت ال فــإن 

املشرتك وتبادل املعلومات 

الجانبني  كال  سيمكنان 

األنشطة  معالجة  مــن 

اإليرانية بشكل  السيربانية 

أفضل.

ــدى الــعــقــد  ــ عـــىل م

دول  تــعــاونــت  املـــايض، 

ــهـــدوء مع  بـ ــج  ــي ــخــل ال

األمن  مجال  يف  إرسائيل 

سبيل  ــىل  ع ــرباين.  ــســي ال

املثال، وفًقا لصاحب رأس 

وعضو  االستثامري  املــال 

ساعدت  مارجاليت«،  »إريل  السابق  اإلرسائييل  الكنيست 

رشكات األمن السيرباين اإلرسائيلية السعودية يف إصالح الرضر 

الناجم عن الهجوم السيرباين عىل أرامكو السعودية الذي دمر 

حوايل 30 ألف محطة عمل وشكل أكرب هجوم إلكرتوين تجاري 

يف ذلك الوقت. يف عام 2018، ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« 

أن اإلمارات كانت تعتمد عىل برامج التجسس التي طورتها 

مجموعة »NSO« االرسائيلية ألغراض املراقبة. يف عام 2019، 

أمني  مؤمتر  لحضور  رفيعاً  إرسائيلياً  البحرين مسؤوالً  دعت 

ملناقشة السبل املمكنة لتشكيل تحالف ضد تدخالت طهران 

يف املنطقة. وقبل ذلك، أيد وزير الخارجية البحريني »خالد 

بن أحمد آل خليفة« الرضبات اإلرسائيلية ضد أهداف إيرانية 

يف سوريا، قائالً إن إلرسائيل الحق يف الدفاع عن نفسها ضد 

يُظهر  الخطر.  مصادر  تدمري  خالل  من  اإليرانية  التهديدات 

التعاون املبكر بني دول الخليج وإرسائيل  هذا أن جزًءا من 

املشرتكة.  األمنية  والتحديات  املصالح  أساس  عىل  بُني  قد 

ومع ذلك، يبقى السؤال امللح: كيف سيؤثر تطبيع العالقات 

عىل مستقبل التعاون السيرباين عىل مستوى الدولة والقطاع 

الخاص؟

الضعف السيرباين يف الخليج وقدرات إرسائيل

مجلس  دول  رشعــت 

يف  الخليجي  الــتــعــاون 

ــرية يف  ــ ــوات األخ ــن ــس ال

تحول  مــبــادرات  تنفيذ 

رقمي غري مسبوقة كجزء 

للتنويع  خططها  ــن  م

والتنمية  ــصــادي  ــت االق

السعودية  يف  املستدامة. 

البيانات  ، تتوقع مؤسسة 

الدولية أن يتجاوز اإلنفاق 

عىل تكنولوجيا املعلومات 

عام  دوالر يف  مليار   11.1

سنوي  منو  مبعدل   2021

يبلغ %4.2. ويف الوقت نفسه، تعهدت الحكومة السعودية 

التي  »نيوم«،  الذكية  املدينة  لبناء  مليار دوالر  بتقديم 500 

عىل  باالعتامد  صفرية  كربونية  انبعاثات  لتوليد  تخطط 

أحدث التقنيات. 

من جهتها، قدمت دولة اإلمارات نفسها كواحدة من أكرث 

منطقة  واالتصاالت جاذبية يف  املعلومات  تكنولوجيا  أسواق 

العامة  باملبادرات  مدفوعة  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 

التي تهدف إىل تعزيز التحول الرقمي واالبتكار مثل تطبيق 

الخدمات  تلقي  املستخدمني  يساعد  الذي   »UAEPass«

الثغرات السيبرانية 
في دول الخليج تفتح 
ا قوًيا لصناعة 

ً
سوق

األمن السيبراني
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العامة التي تقدمها 114 جهة حكومية، باإلضافة إىل منصة 

التعليم اإللكرتوين »مدرسة« التي توفر 5000 فيديو تعليمي 

مجاين يستفيد منها 50 مليون طالب.

بشكل عام، من املتوقع أن يزداد اإلنفاق عىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف دولة اإلمارات مبعدل منو سنوي يبلغ 

%8 خالل الفرتة 2019-24 ليصل إىل 23 مليار دوالر أمرييك 

يف عام 2024. ويف الوقت نفسه، وكجزء من جهود البحرين، 

للتغلب عىل االنخفاض يف أسعار واحتياطيات النفط، أعلنت 

إىل  الجزيرة  الدولة  لتحويل  طموحة  خطط  عن  الحكومة 

قطاع  تحرير  من خالل  واالبتكار  للتكنولوجيا  إقليمي  مركز 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدخال ترشيعات وأنظمة 

التطوير  رقمية رائدة. ومع ذلك، فقد عرّضت جميع جهود 

إلكرتونية  وتحديات  لتهديدات  أيًضا  املنطقة  هذه  الرقمي 

كبرية تفرضها الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية.

أن   »Tenable« مؤسسة  أجرته  حديث  استطالع  أظهر 

إلكرتونية  تهديدات  واجهت  السعودية  الرشكات  من   95%

أيًضا  االستطالع  وكشف  املايض.  العام  العمليات  عىل  تؤثر 

أن %85 من املشاركني السعوديني أشاروا إىل ارتفاع كبري يف 

التهديدات اإللكرتونية يف العامني املاضيني مام أدى إىل فقدان 

البيانات أو إىل خسائر املالية.

وقد خلص تقرير املعهد اإلرسائييل لدراسات األمن القومي 

إىل أن السعودية من بني أكرث الدول استهدافًا عرب اإلنرتنت يف 

العامل ويعتقد أن إيران هي املصدر الرئييس لهذه الهجامت. 

التي  اإللكرتونية  الهجامت  من  كان 42%  املثال  سبيل  عىل 

نفذتها مجموعة »APT33« اإليرانية موجهة ضد اململكة.

هجامت سيربانية عرب اململكة 

كام سلط التقرير الضوء عىل أن السعودية ال تزال معرضة 

حديثة  دراسة  أوضحت  حيث  السيربانية  للهجامت  بشدة 

أن 4 فقط من أصل 10 من قادة األعامل السعوديني ذكروا 

السيربانية.  التهديدات  مع  للتعامل  مستعدة  كياناتهم  أن 

اإلمــارايت  السيرباين  األمن  رئيس  أعلن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

»محمد الكويتي«، أن بالده شهدت ارتفاًعا بنسبة %250 يف 

الخليجي اإلرسائييل. يف  التقارب  الهجامت اإللكرتونية وسط 

عام 2016، فقد حوايل 5.1 مليار درهم )1.3 مليارات دوالر( 

أفادت رشطة  بينام  اإللكرتونية،  الجرائم  اإلمارات بسبب  يف 

ديب أن واحًدا من كل 5 مقيمني يف اإلمارات تعرض للجرائم 

اإللكرتونية يف عام 2015.

البلدان  أكرث  من  واحدة  فهي  أيًضا  للكويت  وبالنسبة 

 »Bitdefender»املستهدفة يف املنطقة. كشف تقرير حديث لـ

أن مجموعة »APT« اإليرانية استهدفت وسائل النقل الجوي 

والهيئات العامة هناك ويف السعودية.

التعاون  مجلس  دول  السيربانية  الثغرات  هذه  تجعل 

املتوقع  ومن  السيرباين،  األمن  لصناعة  قويًا  سوقًا  الخليجي 

أن يحقق األمر معدل منو سنوي بنسبة %5.9 خالل الفرتة 

.2030-2017

التكنولوجيا  طليعة  يف  إرسائيل  تعد  نفسه،  الوقت  ويف 

السيربانية العاملية ومتثل صناعة األمن السيرباين لديها حوايل 

%31 من إجاميل االستثامرات يف السوق العاملية بينام بلغت 

صادرات األمن السيرباين 6.85 مليار دوالر يف عام 2020.

لألمن  متكاماًل  إطــاًرا  إرسائيل  أنشأت  السنني،  مر  عىل 

والقدرة يف مجال  واملرونة  القوة  تطوير  يركز عىل  السيرباين 

كبريًا  متوياًل  أيًضا  اإلرسائيلية  الحكومة  وحشدت  اإلنرتنت. 

قدمت اإلمارات 
نفسها كواحدة 
من أكثر أسواق 

تكنولوجيا المعلومات 
في المنطقة
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والتي  السيرباين،  األمن  مجال  يف  والتطوير  البحث  لربامج 

مكنها من التطور لتصبح مركزًا عامليًا لرشكات األمن السيرباين 

برئ  يف  املتقدمة  التقنيات  موقع  يف  األبحاث  ومراكز  الرائدة 

السبع.

كام لعب توافر القدرات البرشية املؤهلة دوًرا رئيسيًا يف 

صعود صناعة اإلنرتنت يف إرسائيل حيث تقدم الدولة دورات 

املتوسطة  املدارس  لطالب  السيرباين  األمن  مجال  يف  فريدة 

يتم  التي  املتقدمة  اإللكرتونية  الدورات  مع  جنب  إىل  جنبًا 

تدريسها يف الجامعات اإلرسائيلية.

تهديدات وتكهنات 

اإلرسائييل  الدفاع  اسرتاتيجية جيش  عام، تسرتشد  بشكل 

الدفاعية:  جوريون«  بن  »دافيد  لعقيدة  األربعة  باملبادئ 

الردع، والنرص الحاسم، واإلنذار املبكر، والتحالفات. وبالتايل، 

يف  هام  االسرتاتيجي  التعاون  وتعزيز  رشاكات  إنشاء  فإن 

صميم الرؤية اإلرسائيلية، مام شجعها عىل االنخراط والتعاون 

مع الدول الغربية واآلسيوية لتعظيم قدراتها السيربانية.

للتكهنات حول طبيعة  الباب  يفتح  فإن هذا  ذلك،  ومع 

وآليات التعاون بني إرسائيل ودول مجلس التعاون الخليجي 

املشرتكة  السيربانية  التهديدات  مبعالجة  األمر  يتعلق  عندما 

التي تشكلها إيران.

ملحات من التعاون السيرباين املشرتك

بعد تطبيع العالقات بني إرسائيل واإلمارات، عقد رؤساء 

مسبوق  غري  عاًما  اجتامًعا  البلدين  كال  يف  السيرباين  األمن 

من  املشرتكة  السيربانية  التهديدات  معالجة  كيفية  ملناقشة 

خالل توسيع التعاون وقنوات االتصال. من املؤكد أن مشاركة 

لبناء نظام متكامل  األكرث مرونة  النهج  الخاص متثل  القطاع 

مستوى  عىل  الخليجي  اإلرسائييل  السيرباين  التعاون  يعزز 

التي مل تطبع  السعودية،  الدول. حتى يف حالة  الدولة وغري 

املحتمل  التعاون  فإن  بعد،  إرسائيل  مع  السياسية  عالقاتها 

لصحيفة  وفًقا  األفق.  يف  يلوح  الخاص  القطاع  مستوى  عىل 

مع  رًسا  اإلرسائيلية  الرشكات  تتفاوض  بوست«،  »جريوزاليم 

صندوق االستثامرات العامة السعودي بشأن السبل املمكنة 

مدينة  إلكامل  الالزمة  التقنية  واملهارات  الخربات  لتبادل 

»نيوم« السعودية الذكية.

وأشارت العديد من التقارير اإلعالمية إىل قيام العديد من 

إرسائيليني  إلكرتوين  أمن  خرباء  بتشغيل  الخليجية  الرشكات 

»هآرتس«،  صحيفة  ذكرت  سابقني.  استخبارات  ومسؤولني 

أبوظبي  مقرها  السيرباين  لألمن  رشكة  أن  املثال،  سبيل  عىل 

مع  للعمل  اإلرسائييل  الجيش  خريجي  من  العديد  أقنعت 

أيًضا إىل أن رشكة  التقارير  الوقت نفسه، تشري  الرشكة. ويف 

تعمل  لها  مقراً  اإلمارات  من  تتخذ  التي   »DarkMatter«

يف  العاملني  اإلرسائيليني  الخرباء  عن  البحث  عىل  بنشاط 
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»الوحدة 8200«، وهي قوة النخبة اإللكرتونية اإلرسائيلية.

ارتفاع الحوادث اإللكرتونية

يف الواقع، ميكن أن يؤدي ارتفاع الحوادث اإللكرتونية ضد 

أهداف دول مجلس التعاون الخليجي وإرسائيل إىل ترسيع 

يعزز  األعامل  نحو  موجه  تعاوين  عمل  إطار  إنشاء  عملية 

املحتملة  السيربانية  التهديدات  ملواجهة  والتنسيق  املواءمة 

األمن  قضايا  حول  والتحليالت  األفكار  تبادل  خالل  من 

املشرتكة.

الدولة  مستوى  عىل  التعاون  بداية  أصبحت  الواقع،  يف 

وضوًحا.  أكرث  وإرسائيل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بني 

حاليًا  وإرسائيل  اإلمارات  تتبادل  »هآرتس«،  لصحيفة  ووفًقا 

الله  حزب  أنشطة  حول  ومعلومات  استخباراتية  معلومات 

السيرباين يف دولة  األمن  اإللكرتونية األخرية. وقد دعا رئيس 

عقد  الذي  العاملي   »Cybertech« مؤمتر  خالل  اإلمــارات 

إرسائيل  مع  السيرباين  لألمن  مشرتكة  تدريبات  إىل  ديب،  يف 

كام  املحتملة.  الهجامت  لردع  واالستعداد  الخربات  لتبادل 

واإلماراتية  اإلرسائيلية  للطوارئ  االستجابة  فرق  أن  أعلن 

ستتبادل املعلومات خالل الفرتة املقبلة ملساعدة كال البلدين 

الرشكات عىل  وتشجيع  السيربانية  الحوادث  مع  التعامل  يف 

التعاون عىل نطاق واسع.

إنشاء  إىل  املحللني  بعض  دعا  تعاونًا،  أكرث  نظام  إلنشاء 

إىل  يهدف  وتحليلها  املعلومات  لتبادل  الدول  متعدد  مركز 

تعزيز قدرات الرشكاء املعنيني يف منع التهديدات السيربانية 

عىل  البناء  املركز  لهذا  ميكن  منها.  والتعايف  لها  واالستجابة 

التقارب األخري بني دول مجلس التعاون الخليجي وإرسائيل 

وميكن  الدول  بني  متكاملة  إلكرتوين  أمن  اسرتاتيجيات  لبناء 

عىل  وتعاوين  جامعي  بشكل  املختصة  السلطات  تساعد  أن 

أفضل  مشاركة  إىل  باإلضافة  املشرتكة  للتحديات  االستجابة 

املامرسات واملعلومات يف الوقت الفعيل.

التقارب السيرباين اإليراين الرويس

يف الوقت نفسه، يجري حاليًا تشكيل تحالف إلكرتوين آخر 

يف املنطقة بني إيران وروسيا. يف 26 يناير/كانون الثاين 2021، 

وقّعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون مشرتكة يف مجال األمن 

السيرباين تشمل نقل التكنولوجيا والتدريب وتبادل املعلومات 

والتعاون الثنايئ خالل األحداث الدولية. بالرغم من االعتقاد 

السيربانية  الدفاعات  تحسني  عىل  سريكز  التعاون  هذا  بأن 

بسبب  الهجومية  بالقدرات  إيران  تزويد  من  بدالً  اإليرانية 

االختالفات األيديولوجية بني البلدين واألهداف املتضاربة، إال 

أن هذا التعاون ال يزال ميثل تحديًا لخصوم إيران يف املنطقة. 

ووفًقا »ملجلس العالقات الخارجية«، ميكن لروسيا تزويد إيران 

القصور  أوجه  ملعالجة  والتدريب  اإللكرتوين  الدفاع  بأنظمة 

املحتملة  اإللكرتونية  الهجامت  الدفاعية لديها، مام سيجعل 

املستقبل.  يف  وصعوبة  تكلفة  أكرث  اإليرانية  األهداف  ضد 

عالوة عىل ذلك، ميكن إليران بدورها توفري التقنيات الروسية 

لوكالئها يف املنطقة، مثل حزب الله وميليشيا الحويث، والتي 

أخريًا،  إرسائيلية.  أو  خليجية  أهداف  ضد  استخدامها  ميكن 

ميكن إرسال فرق إلكرتونية روسية إىل إيران ملراقبة الشبكات 

اإلرسائيلية  أو  األمريكية  الضارة  الربامج  وفحص  اإليرانية 

تعزيز  عىل  البلدين  كال  يساعد  مام  إيران،  ضد  املستخدمة 

قدراتهام الدفاعية ضد الهجامت املستقبلية.

السعودية من بين 
ا 

ً
أكثر الدول استهداف

عبر اإلنترنت في 
العالم
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العام  األمني  حشد   ،2019 األول  أكتوبر/ترشين  ففي 

»نبيه  الطائفي  حليفه  إىل جانب  للحزب »حسن نرصالله«، 

»سعد  حكومة  وحامية  الشوارع  احتجاجات  لتحييد  بري«، 

الحريري«، حيث كانت تلك طريقتهم للحفاظ عىل التوازن 

القائم الذي يحافظ عىل الطبقة السياسية والنظام السيايس 

الذي مّكن »حزب الله« من ترسيخ هيمنته املحلية.

لكن هذه الخطة تعرضت النتكاسة لحظية عندما استقال 

»الحريري«، يف مفاجأة لـ«حزب الله«، مام منح انتصاًرا عابرًا 

للحراك الشعبي.

»حسان  حكومة  السياسية  الطبقة  جلبت  الفراغ،  ومللء 

السياسيون  قام  أسابيع،  القوى. ويف غضون  منزوعة  دياب« 

والذي  للحكومة  االقتصادي  الربنامج  بتقويض  وحلفاؤهم 

القطاع  لبنان عىل  املالية يف  الخسائر  إىل وضع عبء  سعى 

املرصيف، وبالتايل عىل السياسيني من ذوي املصالح املرصفية.

ألنه  جأش،  برباطة  هذا  كل  يراقب  الله«  »حزب  وكان 

البلد  استقرار  عىل  فستعمل  »دياب«  حكومة  نجحت  لو 

الذي يهيمن الحزب عليه، أما إذا فشلت الحكومة فسيؤدي 

ذلك إىل مزيد من التدمري للنظام السيايس الذي طاملا رحب 

»حزب الله« بزواله.

كارنيجـــي: حـــزب الله المســـتفيد 
األول ســـواء اســـتمر النظـــام 
السياســـي اللبنانـــي أو انهـــار

كتب: مايكل يونج 

https://bit.ly/3gEutCv

المصدر

الرابط

أكدت عملية تشكيل الحكومة يف لبنان مجدًدا عىل قدرة »حزب الله« عىل 

اللعب بشكل مزدوج منذ االنتفاضة الشعبية القصرية يف لبنان يف أكتوبر/

ترشين األول 2019، حيث متكن الحزب آنذاك من التالعب باألحداث ليك 

يضمن أن تصب جميع السيناريوهات يف مصلحته، وها قد متكن من فعل 

ذلك مجدًدا اآلن.

العدد السابع عشر يونيو 2021 40

شؤون دولية



ترحيب بانهيار النظام السيايس

كان »نرصالله« قد رصح يف مقابلة مع جريدة »الخليج« 

اإلماراتية يف مارس/آذار 1986: »ال نؤمن بأمة تبلغ مساحة 

يسترشف  وإمنا  لبنان؛  يف  مربع  كيلومرت   10.452 أراضيها 

إسالمي  لعامل  سياسية  خريطة  من  كجزء  لبنان  مرشوعنا 

تتوقف فيه خصوصيات الدول، ولكن يتم فيه ضامن الحقوق 

والحريات وكرامة األقليات«.

منذ  تغري  قد  »نرصالله«  موقف  بأن  البعض  يجادل  قد 

ذلك الوقت، ولكن هل أظهر زعيم »حزب الله« مرة اعتقاده 

برشعية النظام التوافقي الطائفي يف لبنان؟ وهل تواىن يف أي 

لحظة عن السعي لتحويل البالد إىل منصة يف سياق مرشوع 

خريطة  من  كجزء  لبنان  يرى  وهو مرشوع  إليران،  توسعي 

سياسية لعامل إسالمي تهيمن عليه طهران؟

الله«  »حزب  أن  إىل  اليوم  نراه  ما  كل  يشري  وبالتايل، 

سريحب بتفكك النظام السيايس اللبناين.

تجاه  الغامض  الحزب  ملوقف  تفسريا  ذلك  يقدم  ورمبا 

االتفاق بشأن الحكومة، فرغم أن »حزب الله« مل يبُد معارًضا 

هذا  بري« يف  »نبيه  الربملان  رئيس  مبادرة  ودعم  للحكومة، 

الصدد، إال إنه مل يفعل شيئا لضامن نتيجة ناجحة.

وجادل البعض بأن الحزب غري راغب يف اإلرضار بعالقته 

كل  إجبار  خالل  من  باسيل«  و«جربان  عون«  »ميشال  مع 

منهام عىل تقديم تنازالت يف مواجهتهام التي امتدت ألشهر 

فـ«باسيل«  منطقي،  غري  الكالم  هذا  لكن  »الحريري«،  مع 

إىل  الوصول  الله« ملحاولته  كان بحاجة ملحة لدعم »حزب 

الرئاسة، مام مينعه من املخاطرة مبعاداة الحزب.

يحقق  أن  أنه ال ميكنه  الله«  يرى »حزب  األرجح،  وعىل 

عن  األساسيني  املمثلني  بني  الصدام  خالل  من  إال  نــرًصا 

املارونيني والسنة، حيث أظهر هذا النزاع، الذي امتد للخالف 

بشأن االمتيازات الدستورية، حدوث تفكك يف التوافق بشأن 

النظام السيايس اللبناين.

دستور  يف  النظر  إعادة  إىل  ليقود  النزاع  هذا  امتد  وإذا 

االجتامعي  للعقد  إصالح  وحدث  الطائف،  اتفاق  بعد  ما 

الله« يف وضع جيد  لذلك، فسيكون »حزب  نتيجة  الطائفي 

النظام  الشيعية داخل  يؤهله للمطالبة بحصة أكرب للطائفة 
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السيايس، وميكن أن يرتجم ذلك إىل قوة أكرب للحزب مقارنة 

بقوته حاليًا.

النووي  الربنامج  بشأن  اتفاق  تم  فإذا  ذلك،  وعالوة عىل 

لوكالئها  إيران  متويل  يف  انفراجة  هناك  فستكون  اإليــراين، 

جزئيا  الله«  لـ«حزب  يسمح  أن  ذلك  شأن  ومن  اإلقليميني. 

مبلء الفراغ املايل واالقتصادي يف لبنان.

مؤيد  نظام  لفرض  النفوذ  هذا  استغالل  للحزب  وميكن 

إليران بشكل أكرث عالنية، ثم تأمينه عرب تغيريات دستورية.

يف  مغرقون  فهم  و«الحريري«  و«باسيل«  »عــون«  أما 

مشاجراتهم لدرجة ال تسمح لهم برؤية أن »حزب الله« يف 

من  لبنان،  تشكيل  بإعادة  القديم  طموحه  لتحقيق  طريقه 

خالل السامح بفشل النظام.

تقويض الجيش اللبناين

للقطاعات  رضبة  توجيه  إىل  االقتصاد  تفكك  يؤدي  وقد 

التي لعب فيها املسيحيون والسنة دورا  املالية واالقتصادية 

رئيسيا، كام قد يؤدي هذا إىل إضعاف الجيش اللبناين الذي 

يعد املؤسسة الوحيدة التي ال تزال تتمتع مبصداقية وطنية 

ويهيمن عليه السنة واملارونيون.

وسوف يروق هذا لـ«حزب الله«، كام تروق له مطالبات 

السذج من اليمني األمرييك بوقف متويل الجيش اللبناين، عىل 

افرتاض منهم بأن هذا سيضعف الحزب.

وينشأ حاليَا لبنان جديد عىل حطام القديم، ويريد »حزب 

الله« تشكيل البالد وفق رغباته، وأصبح صندوق النقد الدويل 

أن  لبنان  يستطيع  ال  إذ  ملحوظ،  بشكل  املشهد  عن  غائبًا 

ميتثل قريبا لرشوط صندوق النقد الدويل ويقوم باإلصالحات 

الالزمة لتأمني خطة إنقاذ.

تسيطر  ملؤسسة  لبنان  يخضع  أن  الله«  يريد »حزب  وال 

الطبقة  بدعم  الحزب  وسيحظى  الغربية،  الــدول  عليها 

السياسية اللبنانية يف هذا الشأن، نظرًا لرفضهم ألي تنازالت 

تقلل من نفوذهم.

ويفرض ذلك أسئلة عىل الشعب اللبناين، فهل يريدون أن 

الديني  االستبدادي  للنظام  دامئة  قاعدة  إىل  بالدهم  تتحول 

والكثري  الغرب  معاداة  تصعيد  يف  يرغبون  وهل  طهران؟  يف 

من العامل العريب؟ وهل هم مستعدون للتخيل عن نظامهم 

الطائفي التوافقي وتقاسم السلطة لصالح نظام يهيمن عليه 

»حزب الله« بشكل دائم؟

لقد مر عام ونصف منذ أن أدرك اللبنانيون أن سياسييهم 

قد سلبوهم كل يشء، ومع ذلك ظل املجتمع صامتا. ومن غري 

املرجح لشعب تخىل عن القتال من أجل مستقبل أطفاله أن 

يقاتل ألجل بلده.
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العقوبات عىل رئييس

يقول مسؤولون ومحللون أمريكيون سابقون يف واشنطن 

إن بايدن ال ينبغي أن يرفع العقوبات التي فرضها ترامب عىل 

رئييس، مشرياً إىل دوره املزعوم يف انتهاكات حقوق اإلنسان، 

لكن املسؤولني اإليرانيني يشريون إىل أن العقوبات يجب أن 

أريد  إذا  املتحدة  الواليات  ترفعها  التي  تلك  بني  من  تكون 

إحياء االتفاق النووي.

السؤال هو من بني العديد من األسئلة التي تحوم حول 

السادسة  الجولة  لتوها  اختتمت  التي  النووية،  املحادثات 

يف  أسايس  بشكل  املناقشات  جرت  األسبوع،  هذا  نهاية  يف 

فيينا، حيث عمل املسؤولون األوروبيون كوسطاء لوفود من 

إيران والواليات املتحدة، اللتني ليس لهام عالقات دبلوماسية 

بوليتكـــو: رئيـــس إيـــران الجديـــد 
يســـبب لبايـــدن معضلـــة جديـــدة

مجرد  ليس  مشددة،  لسيطرة  التي خضعت  األخرية  اإليرانية  االنتخابات  يف  الفائز   ، رئييس  إبراهيم 

القتل  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  مجموعة  بارتكاب  متهم  إنه  متشدد،  إيراين  سيايس 

الجامعي للمعارضني السياسيني، وفرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات عليه، واآلن، يواجه بايدن 

وكبار مساعديه، بقيادة املبعوث األمرييك الخاص إليران روبرت مايل، ضغوطًا بشأن رفع العقوبات عن 

رئييس أثناء تفاوضهم مع إيران إلحياء االتفاق النووي لعام 2015.
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رسمية وال يتفاوضان بشكل مبارش مع بعضهام البعض.

تقدم يف املحادثات

يقول املسؤولون إن املحادثات تحرز تقدماً، لكن ال أحد 

وشيكاً،  قراراً  هناك  بأن  قاطع  بشكل  للتنبؤ  استعداد  عىل 

وقد يؤدي انتخاب رئييس إىل تعقيد املداوالت، وفق صحيفة 

بوليتكو.

وقال مسؤول أمرييك مطلع عىل القضية: »يجري التفاوض 

يتم  حتى  عليه  متفق  يشء  ال  شعار«  تحت  يشء  كل  عىل 

متفق  ال يشء  املرحلة،  هذه  يف  لذا  كل يشء،  عىل  االتفاق 

عليه ألنه مل يتم االتفاق عىل كل يشء، هناك عدد أقل من 

فإن  تقريباً،  التعريف  حيث  من  ولكن  املتبقية  االختالفات 

تلك املتبقية هي األكرث صعوبة يف الحل.

وردد دبلوماسيون كبار من بريطانيا وفرنسا وأملانيا تلك 

األطراف عىل  األحد، وحثوا جميع  يوم  بيان  الترصيحات يف 

العودة إىل فيينا واالستعداد إلبرام اتفاق.

إيران  بني  املحادثات  كثب  عن  دبلوماسيون  يراقب  كام 

للطاقة  الدولية  الوكالة  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة 

ينتهي  مؤقت  تفتيش  التفاق  محتمل  متديد  بشأن  الذرية، 

يوم الخميس .

الرتتيب النهايئ

 2015 اتفاق  إلحياء  النهايئ  الرتتيب  يتضمن  أن  يجب 

إيران  وإنهاء  العقوبات  املتحدة ملجموعة من  الواليات  رفع 

للعديد من أنشطتها النووية، فضالً عن توافق يف اآلراء حول 

كيفية ترتيب تلك الخطوات.

بأنها  إيران  من  تأكيدات  أيضاً  املتحدة  الواليات  تريد 

وأطول  شموالً  أكرث  صفقة  حول  املحادثات  مبتابعة  ستلتزم 

لن  واشنطن  بأن  أمريكية  تعهدات  إيران  تريد  بينام  أمداً، 

التي  بالطريقة  إحياؤها  تم  التي   2015 اتفاقية  عن  ترتاجع 

فعلها ترامب.

يتجنب مسؤولو إدارة بايدن إىل حد كبري مناقشة تفاصيل 

حول موقفهم التفاويض علناً.

لن يقولوا، عىل سبيل املثال، ما إذا كانوا يطالبون بإلزام 

إيران رصاحًة كتابًة باملحادثات املستقبلية حول صفقة أكرب، 

تأمل إدارة بايدن أن تغطي هذه املحادثات املستقبلية قضايا 

مثل برنامج الصواريخ الباليستية اإليراين ودعمها للميليشيات 

أن  املرجح  ومن  اإلرهابية،  والجامعات  بالوكالة  تعمل  التي 

تشمل مثل هذه املحادثات املستقبلية أيضاً معالجة املخاوف 

إيران عىل مدار  اكتسبتها  التي  العلمية  املعرفة  أثارتها  التي 

العامني املاضيني.

تريد إيران 
تعهدات أميركية 

بأن واشنطن 
لن تتراجع عن 
اتفاقية 2015

يحاول رئيسي أن 
يترك بصمة في 
وقت مبكر من 

خالل ضخ مطالب 
إضافية في 
المفاوضات
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تحذيرات

الواليات  ترفع  أن  مبجرد  أنه  من  اإلدارة  منتقدو  يحذر 

املتحدة العديد من العقوبات إلحياء االتفاقية األصلية، فإن 

بايدن سيفتقر إىل النفوذ الالزم إلقناع إيران أو إجبارها عىل 

العودة إىل طاولة املفاوضات، بغض النظر عام تقوله طهران 

اآلن.

اإليرانيني  نظرائهم  إن  يقولون  األمريكيني  املسؤولني  لكن 

من  املزيد  أخرى،  أمور  بني  من  يريدون،  أنهم  إىل  أشاروا 

اإلغاثة االقتصادية مام يقدمه االتفاق النووي األصيل، لذلك 

لدى طهران حافز للعودة ملزيد من املناقشات.

أن  ميكن  األصلية  الصفقة  إىل  أدت  التي  الرشوط  نفس 

تؤدي إىل اتفاق متابعة ألنه ال تزال هناك قضايا تريد إيران 

الواليات  تريد  وقضايا  بشأنها  املتحدة  الواليات  من  املزيد 

املتحدة وغريها املزيد من إيران بشأنها، وفق مسؤول أمرييك

لن يقول املسؤولون األمريكيون أيضاً، يف هذه املرحلة، ما 

إذا كانوا سيوافقون عىل رفع العقوبات عن رئييس.

إبراهيم رئييس

النظام  لديه خربة طويلة يف  رئييس، 60 عاماً، رجل دين 

يف  متورط  وهو  القضاء،  عىل  اإلرشاف  ذلك  يف  مبا  اإليــراين، 

العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان، من بينها دور مزعوم يف 

عمليات اإلعدام الجامعية للسجناء السياسيني يف الثامنينيات.

رئييس، الذي سيتوىل الرئاسة يف أغسطس، فاز يف انتخابات 

العديد  استبعاد  بعد  لصالحه  بها  التالعب  تم  التي  الجمعة 

اإليرانيني  من  كبرياً  عدداً  التالعب  أزعج هذا  املرشحني،  من 

العاديني، وكان إقبال الناخبني منخفضاً بشكل غري عادي.

بني املسؤولني األمريكيني، هناك بعض الثقة يف أن انتخاب 

رئييس ليس عقبة كأداء أمام إحياء اتفاق 2015.

إىل  للعودة  مستعد  بأنه  رئييس  له  أشار  واحد،  لسبب 

السياسية،  الحامية  بعض  التوقيت  له  يوفر  قد  ما  الصفقة، 

إذا اتفق البلدان عىل العودة إىل الصفقة قبل توليه منصبه، 

فيمكنه إلقاء اللوم عىل سلفه، حسن روحاين، إذا فشل إحياء 

وإذا  إليران،  الكافية  االقتصادية  اإلغاثة  تحقيق  االتفاقية يف 

اقتصادياً بسبب إحياء الصفقة، ميكن  شهدت إيران ازدهاراً 

لرئييس املطالبة بالفضل.

يحاول  أن  احتامل  من  قلقون  فيينا  يف  املفاوضني  لكن 

رئييس أن يرتك بصمة يف وقت مبكر من خالل ضخ مطالب 

إضافية يف املفاوضات.
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وبإصداره أمر االعتقال، يكون الكاظمي قد حرض الدولة 

العراقية بشكل مبارش ضد امليليشيات الشيعية املدعومة من 

إيران.

بعد ذلك بأيام، كانت اليد العليا ال تزال للدولة العراقية 

وسيادة القانون، عىل عكس ما كان عليه الحال سابًقا. 

من   14 باعتقال  الكاظمي  أمر   ،2020 يونيو/حزيران  يف 

بينام كانوا يعدون  إيران،  امليليشيات، املدعومة من  مقاتيل 

ذلك،  ومع  الدويل.  بغداد  مطار  هدفها  صاروخية  لهجامت 

وبعد دخول املسلحني للمنطقة الخرضاء، مقر سفارات أجنبية 

ومسؤولني عراقيني رفيعي املستوى، وبعد مطالبتهم باإلفراج 

عن جامعتهم، نقل الكاظمي عهدتهم إىل امليليشيات، مطلًقا 

رساح املقاتلني بشكل أسايس. 

العراق.. الدولة 
والمليشيات هل يتغير 

https://bit.ly/3izjXOjميزان القوى؟

الكاتب: جينيف عبده 

الرابط

المصدر

يف 26 مايو/أيار،أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض عىل قائد امليليشيا القوي قاسم مصلح، 
بتهمة تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق املتظاهرين السلميني، باإلضافة إىل هجامته التي استهدفت قاعدة 

جوية تستضيف القوات األمريكية والدولية يف العراق. 

47العدد السابع عشر يونيو 2021

تحليل سياسي



وقد حظي نجاح الكاظمي هذه املرة – يف اعتقال املقاتلني 

من  الرغم  االعتقال،عىل  رهن  مصلح  إبقاء  عىل  وقدرته 

تهديد امليليشيات – بإشادة األمم املتحدة واالتحاد األورويب 

يف  العراق،  يف  مهمة  لتغيريات  يشري  ألنه  املتحدة  والواليات 

الوقت الذي تستعد فيه البالد النتخابات برملانية يف أكتوبر/

ترشين األول.

أواًل وقبل كل يشء، يوضح القيام بهذه االعتقاالت أن ميزان 

الشيعية،املدعومة  الدولة وامليليشيات  القوى بني مؤسسات 

من إيران، والتي تندرج تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي 

سيطرة  نطاق  خــارج  تعمل  ولكنها  ظاهريًا،  الرسمية، 

مييل  أن  ميكن  الحكومة، 

لصالح الدولة. 

وبصفته رئيس الوزراء، 

مسؤول  الكاظمي  فــإن 

قوات  جميع  عن  قانونيًا 

األمن، كام أنه مسؤول عن 

الحشد  قوات  جامح  كبح 

مجموعة  وهي  الشعبي، 

شاملة تتألف من عرشات 

اآلالف من املقاتلني، وهذا 

إلرساء  األهمية  بالغ  أمر 

وكانت  والنظام.  القانون 

السلطة  ملامرسة  خطوته 

املجتمع  به  نادى  طاملا  مطلبًا  الشعبي  الحشد  قوات  عىل 

الدويل والعديد من العراقيني.

للحشد  التابع  الطفوف،  لواء  قائد  مصلح،  اعتقال  جاء 

 6 يف  الوزين  إيهاب  االحتجاج  قائد  مقتل  عىل  رًدا  الشعبي، 

مايو/أيار يف مدينة كربالء. حيث اندلعت تظاهرات حاشدة 

رسالة  وهي  وفاته-  فور  كربالء  يف  اإليرانية  القنصلية  أمام 

قوية ورصيحة تعارض التدخل اإليراين يف العراق. 

يف 25 مايو/أيار، اندلعت احتجاجات ضخمة مرة أخرى، 

يف بغداد بصورة رئيسية. واتهم املحتجون مصلح بأنه هو من 

أمر بقتل الوزين. 

وفًقا لألمم املتحدة ومنظامت حقوق اإلنسان، قُِتَل أكرث 

من 600 شاب عراقي منذ بدء التظاهرات يف أكتوبر/ترشين 

األول 2019. استخدمت القوات املسلحة الذخرية الحية لقتل 

مليليشيات  االتهام  أصابع  ووجهت  االحتجاجات،  منظمي 

قادة  استهدفت  التي  باالغتياالت  الشعبي  الحشد  قوات 

االحتجاجات. 

وحسب مسؤولني عراقيني، فإن مصلح متهم أيًضا بالتورط 

يف عدة هجامت استهدفت قاعدة عني األسد الجوية، حيث 

تتمركز الواليات املتحدة وقوات دولية أخرى.

للتغيري  الثانية  اإلشارة 

قرر  الكاظمي  أن  هــي 

املؤسسات  استخدام  اآلن 

للدولة  الرئيسية  األمنية 

ــاوزات  ــج ــن ت لــلــحــد م

امليليشيات- عىل األقل يف 

هذه الحالة. 

وقد يُنبئ ذلك بزيادة 

ويشكل  ــة،  ــدول ال ــوة  ق

ــرية لــقــوات  ــب نــكــســة ك

الحشد الشعبي. كام ألقى 

اإلرهاب،  مكافحة  جهاز 

إىل  املسؤولة  الجهة  وهو 

حد كبري عن هزمية العراق لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 

القبض عىل مصلح واعتقاله واقتياده ملكان، مل يتم  والشام، 

الكشف عنه، بطائرة مروحية. ثم حاولت امليليشيات ترهيب 

لعدة  ووفًقا  الخرضاء.  املنطقة  يف  قواتها  بنرش  الكاظمي 

تقارير إعالمية، حارص مقاتلو امليليشيات منزل رئيس الوزراء.

قال الكاظمي خالل اجتامع ملجلس الوزراء يف 26 مايو /

املنطقة  للقوة يف  الشعبي  الحشد  قوات  استعراض  إن  أيار، 

الخرضاء كان “انتهاكًا خطريًا للدستور”. 

ترهبها  لن  الدولة  أن  عناد  جمعة  الدفاع  وزير  وأعلن 

الثقة العامة في 
الحكومة وصلت إلى 
أدنى مستوياتها 

على اإلطالق
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امليليشيات “إن استخدام ثقافة يَلّ الذراع ال ميكن أن يخيف 

اآلن  املسؤول  هو  القضاء  بأن  ورصح  جيًشا”.  أو  دولــة 

خالل  من  مصلح  مصري  يف  سيبت  الذي  وهو  القضية،  عن 

اإلجراءات القانونية.

بعد هذا الدعم املؤسسايت الراسخ للكاظمي، أمرت قيادة 

املنطقة  من  باالنسحاب  مقاتليها  الشعبي  الحشد  قوات 

الخرضاء مساء 26 مايو/أيار. ولكن يف محاولة يائسة لحفظ 

ماء الوجه، لجأت قوات الحشد الشعبي للحمالت الدعائية 

وبدأت يف تداول مقاطع فيديو عىل اإلنرتنت مدعني، كذبًا، 

أنه تم اإلفراج عن مصلح. قال قيس الخزعيل، زعيم ميليشيا 

تسليم  ينبغي  إنه  إيران،  املتحالفة مع  الحق،  أهل  عصائب 

أمن  جهاز  من  فرع  ألنه  الشعبي،  الحشد  لقوات  مصلح 

الدولة العراقي.

ميكن أن تكون النتيجة الثالثة لالعتقال هي تعزيز حركة 

العراقي  املدين  املجتمع  دعم  نطاق  وتوسيع  االحتجاج، 

للكاظمي والدولة. ومن املرجح أن ضغوط املحتجني، الذين 

منذ  استهدفتهم  التي  امليليشيات،  قوات  مبعاقبة  يطالبون 

بدء التظاهرات الحاشدة يف أكتوبر/ترشين األول عام 2019، 

كانت هي العامل الرئييس يف قرار الكاظمي باعتقال مصلح. 

االحتجاجات،  قادة  أخرب  االعتقال،  من  قليلة  أيام  قبل 

انتخابات  يف  للتنافس  جديدة  سياسية  أحزابًا  شكلوا  الذين 

أنهم سيقاطعون  برهم صالح  الرئيس  األول،  أكتوبر/ترشين 

االنتخابات ما مل تعمل الدولة عىل إرساء القانون والنظام.

العراقية،  للحكومة  قوية  رسالة  املقاطعة  يف  أن  حني  يف 

التي هي يف أمس الحاجة ملشاركة فعالة من الناخبني، والتي 

السيايس،  للنظام  الرشعية  من  درجة  تعيد  أن  شأنها  من 

ألهداف  بالنسبة  عكسية  نتائج  ذات  أيًضا  ستكون  أنها  إال 

املتظاهرين. 

إن انخفاض نسبة مشاركة الناخبني لن يؤدي إال إىل إطالة 

أمد نظام املحاصصة القائم، والذي يسمح للجيل القديم من 

األمر  وهو   – السلطة  يف  بالبقاء  الشيعية  السياسية  النخب 

الذي يناضل ضده املتظاهرون.

أجرته  الذي  العام  للرأي  أبريل/نيسان  استطالع  أظهر 

مجموعة املستقلة للبحوث والدراسات ]العاملة يف العراق[ 

يف  العامة  الثقة  أن  الدولية  جالوب  مؤسسة  مع  بالتعاون 

حيث  اإلطالق،  عىل  مستوياتها  أدىن  إىل  وصلت  الحكومة 

أظهر أن %22 فقط من العراقيني و%17 فقط من الشيعة 

يثقون بالحكومة. 

ويف االستطالع نفسه، تبني أن %75 من العراقيني و80% 

من الشيعة يعتقدون أن البالد تسري يف االتجاه الخاطئ.

هناك تأييد واسع النطاق داخل املجتمع العراقي للحركة 

مخاوفهم  املتظاهرين  يشاطرون  العراقيني  االحتجاجية، ألن 

ومطالبهم. كانت األغلبية الساحقة من الشعارات والالفتات 

صيحة  ذلك  يف  مبا  قومي،  طابع  ذات  االحتجاجات  خالل 

لالحتجاجات:  الرسمي  غري  الشعار  أصبحت  التي  املعركة 

»نريد وطًنا«.

تقول مصادر أمنية عراقية إن املزيد من االعتقاالت ستتم 

يف املستقبل القريب. ويف الوقت نفسه، من املرجح أن تستمر 

أكتوبر/ انتفاضة  لوقف زخم  املحتجني يف محاولة  اغتياالت 

ترشين األول 2019. ومع ذلك، ميكن أن تكون املنافسة عىل 

الدولة العراقية قد أخذت منحى جديًدا اآلن، فخالفًا لحادثة 

يونيو/حزيران 2020، التي أضعفت سلطة الكاظمي وسلطة 

حكومته، فإن الحسابات السياسية رمبا تكون قد تغريت. وإذا 

القضايئ، كام وعد وزير  القضية ضد مصلح مجراها  أخذت 

فقط  ليس  اللعبة  قواعد  يف  تغيريًا  ذلك  يكون  فقد  الدفاع، 

وإمنا  الشعبي،  الحشد  وقوات  الدولة  بني  للعالقة  بالنسبة 

يناضل كذلك من  الذي  العراقي،  الشباب  لعالقتها مع جيل 

أجل اإلصالح.
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تقارير استراتيجية



أزمة ســد النهضة.. 
قضيـــــة عربيـــــة أم 

أفريقيــة؟

التوترات بشكل رسيع يف ظل إرصار  تتصاعد  الواقع،  يف 

دون  حتى  السد  لخزان  الثاين  امللء  إمتام  عىل  أبابا  أديس 

القاهرة  مع  عليه  ومتفق  قانونا  ملزم  اتفاق  إىل  التوصل 

والخرطوم.

تاريخيا، كانت إدارة مياه النيل األزرق )الذي يقام عليه 

نهر  ملياه  الرئيسية  الروافد  املصادر  أحد  ويعد  النهضة  سد 

الثالثة )مرص  الحوض  النيل( مصدر خالف سيايس بني دول 

والسودان وإثيوبيا(.

يف 15 يونيو/حزيران الجاري، وبناًء عىل طلب مرص والسودان، عقدت جامعة الدول العربية اجتامعا 

غري عادي يف الدوحة بشأن سد »النهضة« اإلثيويب املتنازع عليه، وهو أول تجمع من نوعه تستضيفه قطر 

منذ استعادة العالقات الدبلوماسية مع السعودية وحلفائها.
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للطاقة  محطة  أكرب  بناء  استكامل  فإن  إلثيوبيا،  بالنسبة 

يف  البالد  آمال  يجسد  النهضة(  )سد  أفريقيا  يف  الكهرومائية 

توليد الطاقة والتنمية االقتصادية.

باملقابل، ترى مرص يف هذا املرشوع تهديدا مبارشا ميكن 

أن يقوض أمنها ومكانتها يف املنطقة، يف حني يعرتي السودان 

قلقا بشأن ترضر سدوده ومحطات املياه عىل طول نهر النيل 

جراء السد اإلثيويب.

وتعرثت الجولة السابقة من املحادثات حول أزمة السد، 

األفريقي،  االتحاد  بوساطة  أبريل/نيسان  يف  ُعقدت  التي 

)القاهرة  املصب  دولتي  طلب  أبابا  أديس  رفضت  أن  بعد 

والخرطوم( بإرشاك وساطة دولية للمساعدة يف تسوية النزاع.

يف  األعضاء  الدول  ممثلو  أصدر  القطرية،  العاصمة  يف 

الجامعة العربية، البالغ عددهم 22 دولة، بيانا دعا مجلس 

األمن الدويل إىل إتخاذ »اإلجراءات الالزمة« إلطالق »عملية 

محدد  زمني  إطار  خالل  التوصل  تضمن  فعالة«  تفاوضية 

»النهضة«  سد  حول  قانونا  وملزم  ومتوازن  عادل  التفاق 

يراعي مصالح أطراف األزمة.

برمته،  القرار  اإلثيوبية  السلطات  رفضت  ذلك،  ومع 

وألقت باللوم عىل مرص والسودان يف »تسييس غري رضوري« 

إىل  األفريقية«  »املشكلة  وتحويل  السد،  حول  للمفاوضات 

قضية عربية.

دولتا  بذلتها  التي  األخرية  الجهود  فإن  لذلك،  ونتيجة 

املصب للتوصل إىل اتفاق بشأن ملء سد »النهضة« تخاطر 

بأزمة أخرى، والتي بدورها قد تفتح الطريق أمام مزيد من 

من  )تعليق خرباء  التقلب.  السياق شديد  هذا  التوترات يف 

اجتامع  الدولية« عىل  السياسية  للدراسات  اإليطايل  »املعهد 

الجامعة العربية بشأن سد »النهضة«(

تنافس مرص وإثيوبيا يتجاوز قضية النيل

من اجتامع الدوحة، االجتامع العريب األول الذي تستضيفه 

تتعلقان  رئيسيتان  نقطتان  برزت   ،2017 حصار  منذ  قطر 

مبسألة سد »النهضة«.

األول هو الضغط الذي مارسته مرص عىل جامعة الدول 

العربية لدعم االلتزام الدويل )األمم املتحدة( لبدء محادثات 

جديدة حول أزمة السد بعد انهيار تلك التي يرعاها االتحاد 

األفريقي.

النقطة الثانية املثرية للقلق هي أن الثنايئ املرصي السوداين 

مستعد لقبول صفقة مؤقتة وجزئية مع إثيوبيا لتنظيم ملء 

وتشغيل السد. 

إن التنافس بني مرص وإثيوبيا يتجاوز قضية النيل.

التحول املتجدد للقاهرة نحو الجنوب  الواقع، أدى  ففي 

األفريقي إىل فتح باب املنافسة بني القوتني اإلقليميتني.

ويف الخلفية تبقى اإلمارات، التي تتمتع بنفوذ كبري عىل 

أطراف النزاع الثالثة.

فقد أدى التحول االسرتاتيجي الناتج عن انسحاب القوات 

اإلماراتية يف اليمن إىل تفضيل املبادرات الدبلوماسية الجديدة 

ألبوظبي يف القرن األفريقي.

تيغراي  إقليم  يف  املستمرة  الحرب  سري  فإن  ذلك،  ومع 

الوساطة  قبول  يف  أباب  أديس  قبل  من  والتعنت  اإلثيويب 

اإلماراتية بشأن سد »النهضة« برد العالقة تدريجيا بني »آيب 

أحمد عيل« وأبو ظبي.

يف  اإلثيويب  التعنت  من  إماراتيا  انزعاجا  هناك  أن  كام 

كانت  الذي  السودان،  مع  الحدودي  الخالف  مع  التعامل 

أبوظبي فاعلة يف الوساطة فيه.

عىل  أحمد«  »آيب  عىل  الضغط  يف  اإلمــارات  ترغب  رمبا 

أمل إقناعه بالجلوس إىل طاولة املفاوضات. وهي خطوة قد 

يفعلها »آيب أحمد« بعد االنتخابات القادمة )املقرر إجراؤها 

التفاق  الطريق  ميهد  أن  شأنه  من  وهذا  يونيو(.   21 يف 

-يصعب الوصول إليه- ويعزز صورة اإلمارات كوسيط، خاصة 

جنوة  جامعة  يف  )الباحث  املتحدة.  الواليات  حليفتها  مع 

»فيدريكو دونييل«(

سياسة خارجية مزدوجة للسودان

يف ظل حكم »عمر البشري«، انحاز السودان أكرث إىل إثيوبيا 

يف أزمة سد »النهضة«؛ فبعد أن عارض السد يف البداية، أعلن 

»البشري« دعمه للمرشوع عام 2012.
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ومنذ اإلطاحة بـ«البشري«، يف أبريل/نيسان 2019، وتنفيذ 

انضم   ،2020 يوليو/متوز  يف  »النهضة«  لسد  األول  امللء 

السودان بقوة إىل املوقف املرصي بشأن األزمة.

إىل  -إضافة  مرص  أن  إىل  بالنظر  مفاجئ  غري  وهــذا 

اإلمارات والسعودية- دعمت الفصيل العسكري الذي أطاح 

بـ«البشري«، والذي يحكم السودان اآلن يف رشاكة غري مستقرة 

مع السلطات املدنية.

العسكرية  وشبه  العسكرية  القوات  قــادة  طور  فقد 

السودانية عالقات قوية مع السعودية واإلمارات من خالل 

مشاركتهم يف التحالف السعودي يف اليمن، وتزوديه مبعظم 

القوات الربية هناك.

عالقات  لديها  السودانية  املدنية  السلطات  أن  يبدو  ال 

من  وبدال  القدر،  بنفس  واإلمــارات(  السعودية  )مع  وثيقة 

ذلك تغازل الواليات املتحدة وأوروبا للحصول عىل الدعم.

متزامنتان؛  سودانيتان  خارجيتان  سياستان  اآلن  هناك 

إحداهام ذات طابع عسكري بشكل كبري وتتتعامل بطريقة 

غري مبالية مع أزمة سد »النهضة«. )الباحثة يف شؤون رشق 

أفريقيا بـ«معهد البحوث االسرتاتيجية« )IRSEM( »آن لوري 

ماهي«(

دور حاسم لالتحاد األفريقي يرغم الجمود

إن رفض أديس أبابا لقرار جامعة الدول العربية الصادر يف 

15 يونيو - الذي يدعو إىل تدخل مجلس األمن يف النزاع بني 

يقوض  »النهضة«-  سد  ملء  بشأن  والسودان  إثيوبيا ومرص 

جميع احتامالت التدخل املبارش لإلمارات، الوسيط يف الرصاع 

اإلقليمي.

أبوظبي  إىل  النظر  تم  إلثيوبيا،  قويا  رشيكا  فبصفتها 

عىل أنها قادرة عىل لعب دور بناء يف التغلب عىل الجمود 

الدبلومايس، لكن »آيب أحمد« يتمسك بحزم مبوقفه املنادي 

عىل  باللوم  ويلقي  األفريقية«،  للمشاكل  أفريقية  بـ«حلول 

لتعريب  محاولة  باعتبارها  العربية  الدول  جامعة  مبادرة 

قضية أفريقية بحتة.

بعد فشل وساطة عام 2019 من قبل الواليات املتحدة، 

املتهمة مبحاباة مرص، تبنت إثيوبيا موقفا ثابتا رافضا املشاركة 

النشطة لالعبني غري أفارقة يف املفاوضات حول السد.

وعىل الرغم من الحصار املفروض عىل املبادرة الدبلوماسية 

الفاعل  األخري هو  يزال  ال  األفريقي،  االتحاد  بقيادة  الحالية 

الوحيد الذي ميكنه أن يلعب دورا دبلوماسيا بشكل رشعي يف 

النزاع حول السد اإلثيويب.

ومع ذلك، فإن الخالفات األخرية بني الحكومة الفيدرالية 

تحقيق  لجنة  إطالق  بشأن  القارية  والهيئة  أبابا  أديس  يف 

إقليم  يف  املزعومة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  مستقلة 

تيجراي، والتي تعتربها السلطات اإلثيوبية »مضللة وتفتقر إىل 

أساس قانوين«، تهدد بتقويض دور االتحاد األفريقي باعتباره 

وسيطا محايدا وغري متحيز ألديس أبابا، مع زيادة عزل البالد 

عىل  خطرية  تداعيات  مع  والدولية،  اإلقليمية  الساحتني  يف 

املشارك  )الباحث  »النهضة«.  لقضية سد  السياسية  التسوية 

»كاميلو  الدولية«،  السياسية  للدراسات  اإليطايل  بـ«املعهد 

كاسوال«(

ما وراء الرصاع وإمكانات البحر األحمر

أصبحت منطقة البحر األحمر األوسع، مبا يف ذلك حوض 

مساحة  العربية،  الجزيرة  وشبه  األفريقي  والقرن  النيل 

متزايدة األهمية للمنافسة والتعاون.

الطاقة  خطط  بشأن  النيل  حوض  يف  التوتر  ويقوض 

أن  رغم  اإلقليمي،  التعاون  إمكانية  إثيوبيا  يف  الكهرومائية 

التوصل إىل نتيجة تفاوضية بشأن مياه النيل هو يف النهاية 

أكرث احتاملية من رصاع عسكري.

ولعل األهم من ذلك هو أن االنتقال السيايس يف السودان 

أدى إىل موقف أكرث حزما من قبل الخرطوم بشأن املصالح 

السودانية يف محادثات النيل والبحر األحمر.

مثل  االقتصادية  الفرص  عىل  املنافسة  سيجعل  وهذا 

استثامرات املوانئ، مبا يف ذلك من تركيا ودول الخليج، أكرث 

تعقيدا.
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المصدر

الرابط

https://bit.ly/3cUfdij

كتب: سون أنجل راسموسن ولورنس 

اســـتراتيجية رئيســـي 
فـــي تحديــــــد مصيــــر 

االتفـــاق النـــووي

املنتخب  ــراين  اإلي الرئيس  سيكون 

األسامء  أبرز  أحد  رئييس«  »إبراهيم 

قامئة  من  بشطبها  إيران  تطالب  التي 

يستأنف  عندما  األمريكية  العقوبات 

مع  املحادثات  اإليرانيون  الدبلوماسيون 

املسؤولني الغربيني إلحياء الصفقة النووية. 

القايض  وضعت  »ترامب«  إدارة  وكانت 

قامئة  عىل  عاما   60 العمر  من  البالغ  املحافظ 

العقوبات األمريكية منذ عامني لعالقاته الوثيقة مع 

املرشد األعىل اإليراين »عيل خامنئي«. ومبا أنه أصبح اآلن 

أن  ميكن  محوري  دور  له  أصبح  فقد  املنتخب،  اإليراين  الرئيس 

يحدد مصري االتفاق النووي.
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ميل للصدام مع الغرب

إعادة  »رئييس« عىل  يوافق  أن  املتوقع  من  أنه  وبالرغم 

النظر يف قيود الربنامج النووي اإليراين، فإنه ينظر إليه عىل 

الحايل  الرئيس  سلفه  من  الغرب  مع  أكرث صداما  أنه خصم 

»حسن روحاين«.

ويتوقع املحللون أن يكون »رئييس« أكرث مقاومة للجهود 

األمريكية الرامية إىل الحد من األنشطة العسكرية اإليرانية 

يف الرشق األوسط.

وقال الباحث »أنيسيه باسريي تربيزي«، من معهد »رويال 

السياسات يف بعض  يونايتد للخدمات« يف لندن: »ستستمر 

املوقف  حيث  من  ولكن  النووي..  االتفاق  مثل  املجاالت 

األوسع نحو الغرب، فإن رئييس لن يكون لديه نفس القدر 

من االلتزام الذي أبداه روحاين من حيث التعاون واملشاركة«.

املسؤولون  يحقق  مل  املحادثات،  من  أسابيع  وبعد 

إحياء  نحو  كبريا  تقدما  واألمريكيون  واإليرانيون  األوروبيون 

اتفاق 2015.

االتفاق قد  إن  فيينا  املنخرطني يف مناقشات  وقال بعض 

يتم املوافقة عليه عندما تستأنف املحادثات الشهر املقبل إذا 

العقوبات  استمرار مئات  تنازالت مثل قبول  قدمت طهران 

بارتكاب  واشنطن  تتهمهم  أشخاصا  تشمل  التي  األمريكية 

انتهاكات لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك »رئييس«.

وقال كبري املفاوضني النوويني اإليرانيني »عباس أراغش« 

إبرام  إىل  أقرب  »األطراف  إن  األحد  الحكومي  للتليفزيون 

اتفاق أكرث من أي وقت مىض«، لكن إمتام االتفاق ليس سهال.

يف  املنخرطني  الغربيني  الدبلوماسيني  بعض  ويقول 

أن  قبل  املفاوضات  تختتم  أن  األطراف ميكن  إن  املحادثات 

أغسطس/آب.  أوائل  يف  الدستورية  اليمني  »رئييس«  يؤدي 

الفوائد  جني  اإليرانيني  للمحافظني  ميكن  الطريقة،  وبهذه 

يف  اللوم  وإلقاء  العقوبات  لتخفيف  والسياسية  االقتصادية 

الوقت ذاته عىل اإلدارة السابقة يف أي وجه من أوجه القصور 

يف الصفقة.

رفع »رئييس« من العقوبات

»رئييس«  فإن  املستوى،  رفيع  قضائيًا  مسؤواًل  وباعتباره 

متهم باإلرشاف عىل حمالت القمع العنيفة ضد املتظاهرين 

واملحامني  الناشطني  واعتقاالت  و2019   2009 عامي  يف 

والصحفيني، لكن »رئييس« مل يعلق علنا عىل االدعاءات.

وضغطت إيران بالفعل يف املحادثات لرفع »رئييس« من 

قامئة العقوبات، فيام يقول املسؤولون األمريكيون إن القضية 

قيد املناقشة.

تغيري،  دون  هي  كام  األمريكية  العقوبات  ظلت  وإذا 

الواليات  عليه  تفرض  إيراين  رئيس  أول  »رئييس«  فسيكون 

املتحدة العقوبات أثناء توليه منصبه.

العقوبات  األمريكيون عىل فحص  الدبلوماسيون  ويعمل 

املفروضة عىل العرشات من كبار املسؤولني اإليرانيني، الذين 

اتهم بعضهم بقمع املعارضة بوسائل عنيفة.

وقال املسؤولون الغربيون إن إيران واصلت أثناء محادثات 

إحياء االتفاقية تقديم مطالب ال ميكن إلدارة »بايدن« قبولها، 

وتشمل تعويضات من الواليات املتحدة عىل االنسحاب من 

االستثامرية  الصفقات  إحياء  يف  املساعدة  وكذلك  الصفقة 

الدولية والتجارية التي فشلت أو مل تتحقق أبدا بعد إعادة 

فرض الواليات املتحدة للعقوبات.

تعزيز قبضة »خامنئي« واملحافظني

بسبب  الجمعة  انتخابات  يف  كبري  حد  إىل  »رئييس«  فاز 

تراجع إقبال املواطنني عىل االنتخابات بشكل تاريخي، حيث 

احتجاجا  املنزل  يف  املحافظني  غري  الناخبني  من  املاليني  ظل 

عىل هندسة االنتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور.

السياسية  االنقسامات  االنتخابية  النتيجة  تكشف  ومل 

املحافظني  سيطرة  أيًضا  عززت  بل  فقط،  إيران  يف  العميقة 

عىل رئاسة البالد والربملان والنظام العسكري والقضايئ.

العامة  الشؤون  كلية  مدير  بوروجريدي«،  »مهرزاد  وقال 

التوجيه  يأيت  »سوف  للتقنية:  فرجينيا  جامعة  يف  والدولية 

من مكتب املرشد األعىل، رمبا أكرث من أي رئيس آخر سابق، 

وسيسمح لهذا ألوامر خامنئي بامليض بشكل أكرث سالسة«.

عىل  »خامنئي«  اختيار  وقع  املايض،  العقد  مدار  عىل 
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»رئييس« ليتوىل مناصب عليا يف النظام القضايئ اإليراين. وقد 

اختاره مؤخرا لرئاسة السلطة القضائية القوية يف البالد.

الخارجية  السياسة  يف  الخربة  إىل  يفتقر  »رئييس«  لكن 

ومن  غامضة.  الدولية  العالقات  بشأن  ترصيحاته  وكانت 

قبل  من  لـ«رئييس«  الخارجية  السياسة  تتشكل  أن  املرجح 

املحيطني به من وزراء ومستشارين و »خامنئي« باألساس.

»جيك  األبيض  للبيت  القومي  األمــن  مستشار  وقــال 

االتفاق  إىل  العودة  بشأن  النهايئ  »القرار  األحد:  سوليفان« 

النووي يف يد املرشد األعىل اإليراين، وهذا األمر مل يتغري قبل 

أو بعد االنتخابات«.

ويؤيد املرشد اإليراين األعىل ما يسميه »اقتصاد املقاومة« 

الذي ال يعتمد عىل االستثامر مع الرشكات الغربية. ويف وقت 

اقتصادية وأمنية  إيران رشاكة  العام، وقعت  سابق من هذا 

مدتها 25 عاما مع بكني.

مستقبل الصفقة األمنية األوسع

إيران  خصم  قلق  لـ«رئييس«  السيايس  الصعود  وأثــار 

»نفتايل  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  وقال  )إرسائيل(.  اإلقليمي 

بينيت« خالل االجتامع األول ملجلس وزراء حكومته الجديدة 

»دعوة  مبثابة  يكون  أن  ينبغي  »رئييس«  انتخاب  إن  األحد 

النووي  االتفاق  إىل  العودة  قبل  لالستيقاظ«  العاملية  للقوى 

اإليراين.

وأضاف »بينيت«: »الواضح لنا جميعا هو أن نظاًما من 

رجال املشانق يجب أال ميتلك أسلحة الدمار الشامل«.

وتتهم  سلمي  النووي  برنامجها  أن  عىل  ترص  إيران  لكن 

إرسائيل باستهدافه بالهجامت الرسية، فيام مل تعلق إرسائيل 

إلحباط  مبفردها  ستعمل  إنها  قالت  لكنها  االدعاءات،  عىل 

التطور النووي اإليراين.

رفضوا  اإلرسائيليني  املسؤولني  إن  دبلوماسيون  ويقول 

االنخراط يف مناقشات مع إدارة »بايدن« بشأن شكل االتفاقية 

الحفاظ عىل حريتهم يف  بشأنها وفضلوا  التفاوض  يتم  التي 

إعاقة األنشطة النووية اإليرانية مبارشة.

طهران  عززت  االتفاق،  من  »ترامب«  انسحاب  ومنذ 

3 ونصف طن  أكرث من  وراكمت  النووي  برنامجها  تدريجيا 

به  املسموح  الحد  أي 15 ضعف  النووي،  الوقود  من  مرتي 

مبوجب االتفاقية.

كام بدأت إيران أيضا يف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% 

وهو  النووي  االتفاق  يف  املقرر  الحد  بكثري  ذلك  وتخطى 

لألسلحة  الالزم  املستوى  من  أقل  يزال  ما  ولكنه   ،3.67%

والبالغ 90%.

طالت  كلام  أنه  من  وأوروبــا  املتحدة  الواليات  وتخىش 

املحادثات كلام أصبح من الصعب عكس خطوات إيران. ومن 

خالل تعزيز الربنامج، يحصل املهندسون والعلامء اإليرانيون 

أيضا عىل الخربة التي ميكن أن تقرص الوقت الذي ستحتاجه 

إيران لتطوير سالح نووي.

وترغب الواليات املتحدة ورشكاؤها األوروبيون يف أن تلزم 

أمنية أوسع من  إيران مبفاوضات مستقبلية لتحقيق صفقة 

شأنها أن تحد من مشاريعها الصاروخية وأنشطتها اإلقليمية 

يف املنطقة.

الدبلوماسيون  ويشعر  اآلن،  حتى  ذلك  إيران  ورفضت 

من  يجعل  قد  »رئييس«  انتخاب  أن  من  بالقلق  الغربيون 

الصعب للغاية دفع إيران إىل تلك املحادثات.

أطول  اتفاق  نحو  بالسعي  علنا  »بايدن«  إدارة  والتزمت 

وأقوى وجادلت بأن إعادة الدخول إىل الصفقة النووية أفضل 

طريقة للقيام بذلك. فيام يرى منتقدو إطار عمل 2015 أن 

واشنطن يجب أن تستخدم نفوذها املايل من خالل عقوبات 

اقتصادية واسعة عىل إيران لدفع طهران إىل اتفاق جديد.
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منذ مايو )أيار(، نفذت الجامعات اإلجرامية التي يُعتََقد 

باستخدام  كبريين  هجومني  لها،  مقرًا  روسيا  من  تتخذ  أنها 

برمجيات الفدية ضد رشكتني أمريكيتني حيويتني، تعمالن يف 

إس  بايبالين، وجي يب  كولونيال  التحتية، هام:  البنية  مجال 

فودز. هذان الهجومان هام أحدث حلقتني يف سلسلة أطول 

يف  وحكومية  خاصة  أهداف  ضد  اإللكرتونية  الهجامت  من 

جميع أنحاء العامل.

مع  ضمنيًا  موسكو  تتسامح  ما  عادة  التحليل:  يضيف 

االســـتراتيجية الروســـية 
فـــي توظيـــف مجرمـــي 

اإلنترنـــت ضـــد الغـــرب

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3wSmU0z

بني  التكافلية  »العالقة  أسامه  ما  حول  تحلياًل  واألمنية  اإلسرتاتيجية  للدراسات  سرتاتفور  مركز  نرش 

األخرية،  اإللكرتونية  الهجامت  من  يتضح  كام  بالقول:  استهله  اإلنرتنت«،  ومجرمي  الروس  املسؤولني 

تحافظ روسيا عىل عالقة إسرتاتيجية ذات نفع متبادل مع مجرمي اإلنرتنت؛ الستغالل مزاياهم النسبية، 

وتقليل تداعيات أفعالهم؛ مام مينح موسكو أدوات غري متامثلة لتوجيه رضبات تتجاوز قدراتها الذاتية، 

وتعقيد االستجابة الغربية.
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هذه العمليات، تحت مظلة تأكيداٍت غري معلنة بأن الجناة 

محميون من الوقوع تحت طائلة القانون الغريب، ويف بعض 

الحاالت يتمتعون بدعم مبارش من الدولة الروسية. وتواطؤ 

بعد  ما  إىل  يعود  اإلنرتنت  مجرمي  مع  الروسية  السلطات 

سقوط االتحاد السوفيتي.

سيادة  بينها:  من  العوامل،  من  مزيٍج  إىل  ذلك  ويرجع 

القانون شبه الغائبة، وظهور قوة عاملة فنية تتمتع مبهارات 

عالية، ولكنها ال تجد ما يكفي من العمل أو أنها عاطلة عن 

الرتب  ذوي  املخابرات  ضباط  بني  واإلحباط  متاًما،  العمل 

يف  القوة  لنرش  جديدة  وسائل  إيجاد  إىل  والحاجة  الدنيا، 

التعاون االنتهازي. ومبرور  بيئة مواتية لهذا  الخارج؛ ما وفّر 

الوقت أصبح هذا التعاون القائم عىل املصلحة أكرث روتينية، 

وبات يف بعض الحاالت رسميًا.

األكرث كفاءة وعدوانية 

أنهم  عىل  الروس  اإلنرتنت  مجرمي  إىل  يُنظَر  أصبح  لقد 

من بني الفاعلني السيربانيني األكرث كفاءة من الناحية الفنية، 

وعدوانية من الناحية التكتيكية، ونجاًحا من الناحية املالية، 

إن مل يكونوا األفضل عىل اإلطالق.

فيوترش  ريكوردد  األمريكية  السيرباين  األمن  رشكة  تقدر 

تتعقبها،  التي  الفدية  برامج  من  مجموعة   25 بني  من  أن 

أكرب خمس مجموعات  بينها  أن 15 مجموعة – من  يُعتقد 

نفوذ  محيط  آخر ضمن  مكان  يف  أو  روسيا،  يف  موجودة   –

االتحاد السوفيتي السابق.

الروسية  السيرباين  األمن  رشكة  أجرته  استطالع  وخلص 

اإلنرتنت  مجرمي  أن   2017 عام  الب  كاسربسيك  املعروفة 

النشطة  السالالت  أرباع  ثالثة  وراء  كانوا  بالروسية  الناطقني 

من برامج الفدية يف ذلك الوقت.

يصف التحليل العالقة الحالية بني مسؤويل الدولة الروس 

حقيقة  إىل  ذلك  ويرجع  ومشوشة؛  غامضة  بأنها  واملجرمني 

أن العمليات اإللكرتونية الروسية ميكن أن تخدم يف كثري من 

األحيان غايات إجرامية وإسرتاتيجية يف الوقت ذاته.

املخابرات  ضباط  جند   2014 عام  يف  املثال  سبيل  عىل 

الروسية املجرم اإللكرتوين، أليكيس بيالن، للمساعدة يف رسقة 

ثم  ياهو،  عىل  حساب  مليون   500 من  أكرث  من  معلومات 

العدد السابع عشر يونيو 2021 58

تقارير استراتيجية



استغل الضباط تلك البيانات للحصول عىل فائدة استخباراتية، 

عرب  اإلجرامية  األســواق  يف  بيعها  من  بيالن  استفاد  فيام 

اإلنرتنت.

تشرتك أجهزة األمن الروسية مع أنشطة مجرمي اإلنرتنت 

مبارشة، وتتغاىض عنها ضمنيًا، و/أو تفرضها باإلكراه، لتسهيل 

يشكلونه  الذي  املحتمل  التهديد  توجيه  وإعادة  تواطؤهم، 

محليًا. ففي روسيا ودول االتحاد السوفيتي السابق األخرى، 

يوجد انعدام للتوازن ناتج عن العدد الكبري من األفراد ذوي 

الكفاءة الفنية، والعدد املنخفض من الوظائف القانونية التي 

تقدم رواتب مجزية.

وجود  أن  إدراك  مع 

مجموعة كبرية من العامل 

املهارات  ذوي  املحبطني 

تهديًدا  يشكل  اإللكرتونية 

الكرملني  يُعرَف  محليًا، 

بأنه  واســع  نطاق  عــىل 

مجرمي  ــن  ع يــتــغــاىض 

ال  أنهم  طاملا  اإلنــرتنــت 

املواطنني  يستهدفون 

الروس أو املصالح الروسية 

سبب  يــوضــح  ــذا  وهـ  –

استخدام مجرمي اإلنرتنت 

الروس مرارا وتكرارا برامج 

التي تستخدم لوحات  الكمبيوتر  ضارة ال تثبت عىل أجهزة 

املفاتيح باللغة الروسية – مام يؤدي إىل تحويل املخاطر التي 

قد يشكلها هؤالء املجرمون من الداخل إىل الخارج.

كجزء من هذه الصفقة، يرصد التحليل ثالث طرق رئيسة 

تسهل السلطات الروسية من خاللها نشاط مجرمي اإلنرتنت 

املتواطئني معها:

املشاركة املبارشة

التواطؤ  الحاالت، كام يف هجوم »ياهو«، يكون  يف بعض 

السلطات  اتهمت   ،2019 عام  ففي  الجانبني.  بني  مبارًشا 

لجامعة  املشارك  القائد  ياكوبيتس،  ماكسيم  األمريكية 

إجرامية إلكرتونية تُعرف باسم إيفيل كورب، بالعمل مبارشة 

مهام  بتنفيذ  كلفته  التي  الروسية  االستخبارات  وكاالت  مع 

رسية  وثائق  عىل  الحصول  مثل:  الروسية،  الدولة  لصالح 

وتنفيذ هجامت إلكرتونية إجرامية مربحة.

التغايض الضمني

يف كثري من األحيان ال يكون التعاون مبارًشا بني الطرفني، 

ولكن عن طريق تفاهم فهم ضمني بأن املجرمني اإللكرتونيني 

دون  تحول  التي  بالحامية  وسيحظون  العمل،  يستطيعون 

يتجاوزون  ال  أنهم  طاملا  إليهم  األجنبية  السلطات  وصول 

معينة  حمراء«  »خطوطًا 

– وتحديًدا ال يستهدفون 

ــروس أو  ــ ال ــني  ــن ــواط امل

ــة –  ــي ــروس ــح ال املــصــال

نحٍو  ــىل  ع ــتــرصفــون  وي

الكرملني  أولويات  يدعم 

أو يتوافق معها.

كشفت رشكة أدفانسد 

األمريكية  إنتليجنس 

ــرباين عن  ــي ــس ال ــن  ــألم ل

يبدو  ما  أجراها  محادثة 

عرب  رويس  مستخدم  أنه 

املظلمة  اإلنرتنت  شبكة 

جاء فيها أن »روسيا األم ستساعدك. إذا أحببَت بلدك؛ فلن 

ميسسك سوء«.

اإلكراه والعقاب

يُعتََقد أيًضا أن السلطات الروسية تجرب املجرمني أحيانًا عىل 

العمل نيابة عنها، وإال تعرضوا للعقاب. يف معظم الحاالت، 

تعرض السلطات الروسية عىل املجرم فرصة لتجنب السجن 

إن  الشائعات  وتقول  الدولة.  نيابة عن  القيام مبهمة  مقابل 

املسؤولني الروس مارسوا يف بعض الحاالت ضغطًا جسديًا أو 

خارج نطاق القانون عىل املجرمني و/أو عائالتهم.

تحافظ روسيا على 
عالقة إستراتيجية 

ذات نفع متبادل مع 
مجرمي اإلنترنت
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يلفت سرتاتفور إىل أن االستعانة بقدرات املجرمني لتعزيز 

الروسية  السلطات  مينح  األمنية  لألجهزة  الداخلية  القدرات 

املتصورة  الكرملني  مكانة  عىل  للحفاظ  متامثلة  غري  وسيلة 

كقوة عظمى وتقويض الغرب.

الفساد املسترشي يف أوساط املسؤولني الروس، وتسييس 

اإلجرامية،  باملنظامت  والصالت  القانون،  إنفاذ  أجهزة 

واملشاركة املبارشة أحيانًا يف األنشطة اإلجرامية؛ كلها عوامل 

مُتكِّن الخدمات األمنية، بل وتشجعها عىل العمل مع مجرمي 

اإلنرتنت، عىل حد وصف التحليل.

مينح هذا التعاون، الذي يستحيل إبرامه يف الدول الغربية 

وكاالت  الخبيثة،  ألنشطته  األساسية  األهــداف  تعترب  التي 

القصور  أوجه  عىل  للتغلب  وسيلة  الروسية  االستخبارات 

اإلسرتاتيجية، وإجراء عمليات إلكرتونية خارجية أكرث فاعلية 

القوة العظمى وتحقيق هدف  الكرملني مبكانة  تعزز شعور 

إضعاف الغرب باعتباره األولوية النهائية للسياسة الخارجية.

تدارك االنتكاسات التقنية

مل  الجذور،  ممتدة  الروسية  الطموحات  من  الرغم  عىل 

تتمكن موسكو من تطوير أبطال محليني يف مجال التكنولوجيا 

ميكنهم املنافسة عامليًا، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه – بعيًدا 

أن  إىل   – املقربني  الحلفاء  من  لقليل  الصغرية  األسواق  عن 

التكنولوجيا  استخدام  ترفض  األجنبية  الكيانات  معظم 

الروسية؛ عىل افرتاض أنها مرتبطة بأجهزة األمن يف البالد.

يضيف التحليل: إن استخدام املجرمني املهرة تقنيًا لتنفيذ 

ملهاراتهم  خارجيًا  متنفًسا  فقط  يوفر  ال  الخارج  يف  عمليات 

التي  الصناعي  التجسس  عمليات  أيًضا  يسهل  بل  الضارة، 

تحديات  عىل  للتغلب  مفتاًحا  الروسية  السلطات  تعتربها 

التكنولوجيا املحلية.

تقليل أعباء املوارد

االستعانة الفعالة مبصادر خارجية إلنجاز بعض املهام، مبا 

الباطن كأطراف  التعاون مع مقاولني من  يرقى إىل مستوى 

وتوفري  التكاليف  تقليل  الروسية  األمن  ألجهزة  يتيح  ثالثة، 

الوقت ونفقات املوارد األخرى.

يوضح سرتاتفور أن الوكالء ال يحتاجون سوى القليل من 

سيام  ال  ما،  حد  إىل  برسعة  التعبئة  وميكنهم  الفني،  الدعم 

باملقارنة مع ضباط املخابرات الرسميني، الذين ميكنهم التفرغ 

أنشطة  وضع  بينها:  من  أخرى،  أولويات  عىل  للرتكيز  حينها 

مجرمي اإلنرتنت يف حيز التأثري اإلسرتاتيجي.

تعويض النقائص اإلسرتاتيجية

التعاون مع مجرمي اإلنرتنت يتيح لروسيا تعويض ضعفها 

فمن  الغرب.  مواجهة  يف  والعسكري  االقتصادي  النسبي 

الناحية االقتصادية، يقترص الثقل العاملي الرويس إىل حد كبري 

يزل  مل  جيشها  أن  حني  ويف  الطبيعية،  املوارد  استغالل  عىل 

العدد السابع عشر يونيو 2021 60

تقارير استراتيجية



ال سيام  منه،  لالستفادة  واضحة  أن هناك حدوًدا  إال  هائاًل، 

خارج منطقة نفوذها اإلقليمي.

وتسهيل نشاط املجرمني اإللكرتونيني ميهد أمام الكرملني 

خالل  من  الخارجية  العمليات  من  مجموعة  لتنفيذ  سبياًل 

الوكالء، بداًل عن تكبُّد عناء التنفيذ املبارش باستخدام األدوات 

الوطنية التقليدية.

إتاحة فرصة معقولة لإلنكار

توفري بيئة تَُسهِّل عمل مجرمي اإلنرتنت يتيح للمسؤولني 

عىل  البحتة  اإلجرامية  ــامل  األع لتصوير  فرصة  ــروس  ال

املرتبطة  حساسية  األكرث  األنشطة  وتصوير  مستقلة،  أنها 

مثل  ــارات،  ــب ــخ ــت ــاالس ب

ــي يف  ــب ــن ــل األج ــدخ ــت ال

أنها  عــىل  االنــتــخــابــات، 

»ذات  فردية  مــبــادرات 

دوافع وطنية«.

تكون  عندما  حتى 

بني  وضوًحا  أكرث  الروابط 

اإلنرتنت،  الدولة ومجرمي 

ال  مبا  التواطؤ  إثبات  فإن 

ميثل  للشك  مجاال  يــدع 

مينح  مــا  ــريًا؛  ــب ك تحديًا 

كافية  مساحة  الكرملني 

إثارة  و/أو  التواطؤ  إلنكار 

الشكوك حول االتهامات لتجنب املساءلة.

يشدد التحليل عىل صعوبة مواجهة تلك العالقة التكافلية 

بني الدولة الروسية ومجرمي اإلنرتنت، مام يحتم عىل الغرب 

النظر يف مزيٍج من الحوافز األكرث جاذبية والعقوبات األكرث 

رصامة للضغط عىل روسيا. وبالنظر إىل قدرة مجرمي اإلنرتنت 

بعيدة عن قبضة  إخفاء هوياتهم، ومتركزهم يف مواقع  عىل 

السلطات الغربية، فإن فرص محاسبتهم قليلة نسبيًا.

فيها  عرقل  قليلة  حــاالت  من  التحديات  هذه  تتضح 

الغربيون مجموعة جرائم إلكرتونية روسية، كام  املسؤولون 

تعاون  متّخض  عندما   2021 عام  من  سابق  وقت  يف  حدث 

نادر بني الواليات املتحدة والرشطة األوروبية )يوروبول( عن 

تفكيك برنامج فدية أطلقته عصابة تُعرف باسم »بوجايت«.

اإلنرتنت  مجرمو  اتهم  االضطراب،  من  وجيزة  فرتة  بعد 

باللغة  املظلم  اإلنرتنت  شبكة  منتدى  عىل  ينرشون  الذين 

خالل  من  األخص  عىل  املهارة،  بضعف  »بوجايت«  الروسية 

العمل مع الرشكات التابعة غري الروسية التي ميكن أن تكون 

مخربًا أو رشطة متخفية، ومن خالل عدم حامية خوادم برامج 

الفدية يف روسيا، والتي قالوا إنها كفيلة بحامية املجموعة.

هذا االعتامد الواضح عىل الحامية الروسية، وتوقع التمتع 

الرسمية،  املظلة  بتلك 

يشري إىل أن عىل السلطات 

مالحقة  عن  بداًل  الغربية 

أن  بأنفسها،  املجرمني 

عىل  ذلك  عن  بداًل  تركز 

تغيري الحسابات الروسية، 

لتدرك عىل الدوام أن هذه 

وأن  كاملة،  غري  الخيارات 

حتى  الحالية،  املقايضات 

ستستغرق  نجحت،  وإن 

وقتًا لتؤيت مثارها.

كحد أدىن، لدى جميع 

الناحية  ــن  م ــبــلــدان  ال

النظرية مصلحة يف منع هجامت الفدية ضد البنية التحتية 

الحيوية.

حتى لو مل يعالج هذا التوافق اآلثار املدمرة لهجامت برامج 

الهجامت  من  وغريها  إسرتاتيجية،  أقل  أهداف  ضد  الفدية 

التوصل  فإن  عموًما،  اإلجرامية  الدوافع  ذات  اإللكرتونية 

استهداف  يف  مقبول  غري  سلوكًا  يشكل  ما  بشأن  اتفاق  إىل 

التي  املجموعات  أن بعض  يُعتََقد  الحيوية –  التحتية  البنية 

تخلت عن هذا  قد  الفدية  برامج  باستخدام  تشن هجامت 

النوع من الهجامت بالفعل – سريسم عىل األقل خطًا عريًضا 

السلطات الروسية 
ا 

ً
تجبر المجرمين أحيان
على العمل نيابة 

عنها
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للتصدي لتهديدات الجرائم اإللكرتونية األكرث إلحاًحا وإنهاكًا.

الرتكيز عىل املصالح املتبادلة

هناك  السياسة،  يف  الكبرية  االختالفات  من  الرغم  عىل 

بعض املجاالت التي ميكن للبيت األبيض أن يوافق فيها عىل 

أن  ميكن  بطرق  الكرملني  أولويات  مع  يتامىش  مبا  الترصف 

تخدم املصالح األمريكية، يف مقابل تعامل روسيا مع مجرمي 

اإلنرتنت داخل حدودها.

االستقرار  هــام:  محتملني  مجالني  التحليل  يرصد 

يتضمن  وكالهام  الشاميل،  القطب  ومنطقة  اإلسرتاتيجي، 

مصالح مشرتكة، ولكنهام موضوعان سعت روسيا مؤخرًا إىل 

انخراط أكرب للواليات املتحدة فيهام، لوال أن ذلك مل يتحقق 

حتى اآلن.

جمع أدلة أقوى للضغط عىل روسيا

املسؤولية إىل حد كبري ألنها  تتنصل روسيا من  أن  ميكن 

عي، بغض النظر عن صحة ادعائها، أن مجرمي  ميكن أن تدَّ

اإلنرتنت إما يعملون مبفردهم و/أو يخفون أنشطتهم برباعة؛ 

صارمة  إجــراءات  اتخاذ  تستطيع  ال  السلطات  أن  لدرجة 

ضدهم.

أنها  عىل  فقط  ليس  اإللكرتونية  الجرائم  مع  والتعامل 

تحظى  كقضية  أيًضا  ولكن  القانون،  بإنفاذ  تتعلق  مشكلة 

عن  يكشف  أن  ميكن  االستخبارات؛  وكاالت  لدى  بأولوية 

املزيد من األدلة الدامغة عىل تواطؤ الحكومة الروسية و/أو 

تفاصيل حول هويات املجرمني اإللكرتونيني وأماكن وجودهم.

التي يحتمل أن تستخدم  هذه املعلومات االستخباراتية، 

يف بعض الحاالت منصات تجميع فنية وموارد برشية متاحة 

ميكن  املوارد،  تحويل  إعادة  حتام  تتطلب  ولكنها  بالفعل، 

التهديد  طريق  عن  رمبا  للضغط-  ذلك  بعد  استخدامها 

بـ»التشهري« – عىل الكرملني، الذي يبدو أنه يسعى ظاهريًا 

لتصوير نفسه عىل أنه قوة عاملية مسؤولة، التخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

قوانني الحامية اإللكرتونية

فرصة  تتيح  األخرية  التنفيذية  األوامر  أن  سرتاتفور  يرى 

أمام إدارة بايدن لفرض مجموعة من العقوبات ضد األفراد 

اإللكرتونية  األنشطة  يف  تشارك  التي  الروسية  والكيانات 

الخبيثة.

يف حني أن هذه األوامر التنفيذية كانت يف البداية مصممة 

الدولة، مثل  التي تقودها  العمليات االستخباراتية  للرد عىل 

الستهداف  بعد  تُستَخَدم  ومل  ويندز،  سوالر  رشكة  اخرتاق 

الجرائم اإللكرتونية، فإن األمر التنفيذي الصادر يف 15 أبريل 

مينح البيت األبيض القدرة عىل اتخاذ تدابري أكرث رصامة، مبا يف 

ذلك فرض عقوبات عىل املصالح االقتصادية الروسية األوسع، 

والتي من املحتمل أن توفر فرصة أكرب إلجبار الكرملني عىل 

العمل ضد مجرمي اإلنرتنت أكرث من مصادرة األصول الفردية 

وحظر السفر.

الحامية  قوانني  مشاريع  سلسلة  فإن  نفسه،  الوقت  يف 

اإللكرتونية املطروحة أمام الكونجرس، وإن كانت تركز عىل 

هذه  ربط  السهل  من  تجعل  قد  فإنها  الدفاعات،  تعزيز 

الهجامت بروسيا، وبالتايل توفر املزيد من الفرص لجمع أدلة 

قيمة وزيادة الضغط العام عىل موسكو.

التهديد باالنتقام السيرباين

ميكن للواليات املتحدة أن تعلن رصاحة عن تبني سياسة 

يكن  مل  وإن   – متناسب  إلكرتوين  فعل  رد  اتخاذ  تتضمن 

متامثاًل بالرضورة – ضد الجرائم اإللكرتونية التي يثبت فيها 

يف  يسهم  مبا  تقاعسها  يتضح  أو  الروسية،  السلطات  تورط 

تسهيل عمل الجناة.

بطبيعته،  باملخاطر  محفوف  الخيار  هذا  أن  حني  يف 

أنه  إال  مناسبة،  أهداف  عىل  العثور  الصعب  من  وسيكون 

قد يجرب الكرملني عىل التخيل عن الوهم القائل إن الجرمية 

اإللكرتونية الروسية إجرامية بحتة وال ميكن أن تخدم غايات 

إسرتاتيجية، عىل حد قول سرتاتفور.

يختم التحليل بالقول: نظرًا ألن مثل هذا التحول يف سياسة 

الواليات املتحدة من شأنه أن يؤدي إىل تصعيد التوترات مع 

روسيا، فمن املرجح أن ينجح إذا تم بالتنسيق مع الحلفاء، 

لزيادة تأثريه العمليايت ومنحه مظلة رشعية.
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مع استمرار وقف إطالق 

وحامس،  إرسائيل  بني  النار 

اإلرسائييل  القصف  وإنهاء 

املستمر لغزة والهجامت عىل العرب داخل إرسائيل ، خففت 

بشأن  األولية  والنشوة  التفاؤل  بعض  الرابعة  غزة  حرب 

اتفاقيات إبراهام.

خالل 11 يوًما من الغارات الجوية  قُتل ما ال يقل عن 248 

فلسطينيًا يف غزة ، من بينهم 67 طفالً ، بينام قُتل 13 شخًصا 

يف إرسائيل ، بينهم طفالن ، وفًقا ملسؤولني من الجانبني.

ومع ذلك ، من السابق ألوانه إجراء أي توقعات ملموسة 

والفلسطينيني عىل  اإلرسائيليني  بني  الرصاع  تأثري  مدى  حول 

العالقات الخليجية اإلرسائيلية املنشأة حديثًا. الدول املوقعة 

عىل اتفاقات منت آمال كبرية يف أن التطبيع سوف توسع يف 

الدوالرات  الثنائية واالستثامرات تصل إىل »مليارات  التجارة 

لكل جانب«، لكن االشتباكات األخرية قد تبطئ ديناميات من 

االستثامرات الخليجية. 

الرشق  برامج  مستشاري  كبري   ، وشسلر  ويليام  يالحظ 

املشاعر،  تتصاعد  عندما  أنه   ، األطليس  املجلس  يف  األوسط 

الجديدة،  االتفاقيات  تنفيذ  يف  مؤقت  توقف  دامئًا  هناك 

أنه من املحتمل أن تكون هناك فرتات يف املستقبل  مضيًفا 

املصالح  فإن   ، ذلك  ومع  أخرى.  مرة  املشاعر  فيها  ستندلع 

ال  إبراهام  التفاقات  األساس  أرست  التي  األساسية  املشرتكة 

تزال قامئة ، و »من املرجح أن يستمر الحامس لعالقات أعمق 

بني األفراد ورجال األعامل« ، كام قال ملوقع  إنسايد آربيا . 

األبيض  البحر  برنامج  رئيسة  هوبر،  دانييال  أضافت 

كانت  بينام  أنه   ، إيطاليا  يف  يف  األوسط  والرشق  املتوسط 

https://bit.ly/3cDLGcQ

المصدر

الرابط

هل ستؤثر الحرب األخيرة 
في غزة على استثمارات 
دول الخليج في إسرائيل؟

كان اندالع العنف يف غزة مبثابة اختبار جاد التفاقات إبراهام ، التي أدت إىل تطبيع العالقات 

بني إرسائيل واإلمارات والبحرين. عىل الرغم من أنه من غري املحتمل أن تخرج االتفاقيات عن 

مسارها ، إال أن األحداث األخرية قد تبطئ التعاون االقتصادي املتصور.
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مع  تضامناً  العريب  العامل  أنحاء  جميع  يف  مظاهرات  هناك 

الفلسطينيني، فإن جميع الحكومات االستبدادية التي وقعت 

اتفاقيات التطبيع مع إرسائيل من غري املرجح أن يستسلموا 

لضغوط شعوبهم. وأضاف هوبر أن هذا يرجع إىل أن لديهم 

مصالح اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية يف هذه االتفاقيات.

عىل سبيل املثال ، عىل الرغم من دعوة اإلمارات العربية 

املتحدة  إلرسائيل إىل إنهاء االشتباكات يف القدس والتعبري عن 

اليمينية  الجامعات  ترتكبها  التي  العنف  »أعامل  إزاء  قلقها 

املتطرفة يف القدس الرشقية املحتلة«، فإن انتقادات أبو ظبي 

كانت محدودة. ويعتقد عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم 

السياسية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف أبو ظبي، أن 

»االنتقادات الشعبية التكفي إلجراء التغيري الحكومة موقفها 

تجاه إرسائيل، األمر الذي فتح الباب أمام السياحة والفرص 

التجارية«.

استثامرات خليجية إرسائيل

»األسابيع  أن   « آبيا  إنسايد   « لـ  هوبر  قال   ، ذلك  ومع 

تطبيع  عن  السعودية  العربية  اململكة  ردعت  قد  املاضية 

ألن   ، اإلماراتيون«  إليه  سعى  الــذي  الحد  إىل  العالقات 

الرشطة  نظرًا إلطالق  اآلن  متصورة  تكون  لن  الخطوة  هذه 

املركزية  القاعة  للدموع عىل  الغاز املسيل  قنابل  اإلرسائيلية 

للمبنى. املسجد األقىص ، ثالث أقدس املواقع اإلسالمية بعد 

مكة واملدينة.

يف  تأمل  أن  إرسائيل  تستطع  مل  لو  حتى   ، ذلك  ومع 

الحصول عىل اعرتاف من اململكة العربية السعودية - أقوى 

دولة عربية - يف الوقت الحايل ، فإن غالبية الخرباء يعتقدون 

اعتقاًدا راسًخا أن االتفاقات لن تنحرف عن مسارها ، حيث 

استثمرت جميع األطراف كثريًا يف إقامة عالقات مع إرسائيل. 

األمن  باحتياجات  مدفوًعا  تطبيعهم  كان  ذلك،  عىل  عالوة 

القومي والتطلعات االقتصادية.

تحالف ضد تركيا وإيران  

 ، بهجت  جودت  الربوفيسور  يوضح   ، ذلك  عىل  عالوة 

من مركز الرشق األدىن وجنوب آسيا للدراسات االسرتاتيجية 

إبراهام  اتفاقيات  أن   ، العاصمة  واشنطن  ومقره   )NESA(

ليست اتفاقيات سالم. مل تكن اإلمارات والبحرين )إىل جانب 

، كام  لذلك  والسودان( يف حالة حرب مع إرسائيل.  املغرب 

إيران  ضد  تحالف  إىل  تشري  االتفاقات  فإن   ، بهجت  يشري 

املحادثات األخرية بني  الرغم من  أنه عىل  إىل  وتركيا. وأشار 

إيران وتركيا من جهة وبعض الدول العربية من جهة أخرى ، 

ال يزال بعض قادة الخليج ينظرون إىل إيران وتركيا عىل أنهام 

أعداء ويرون إرسائيل كرشيك أمني قابل للحياة.

وأضاف بهجت أنه ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يشرتي 

الحديدية  القبة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قادة  بعض 

 ، املحيل  الصعيد  عىل  أخرى.  إرسائيلية  عسكرية  ومعدات 

تابع ، الدافع الرئييس للتعاون الخليجي اإلرسائييل هو رغبة 

بعض دول مجلس التعاون الخليجي يف رشاء برامج املراقبة 

اإلرسائيلية. إرسائيل رائدة يف هذا املجال ويشعر بعض قادة 

دول مجلس التعاون الخليجي بالحاجة إىل التجسس ومراقبة 

مواطنيهم واملعارضني. من غري املحتمل أن يتغري هذا يف أي 

وقت قريب. وقال »يف الواقع، من املرجح أن تزداد قوة هذه 

الرغبة داخل اململكة .

ال يزال بعض قادة 
الخليج ينظرون إلى 
إيران وتركيا على 
أنهما أعداء ويرون 
إسرائيل كشريك 
أمني قابل للحياة
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لكن اتفاقيات إبراهام تتجاوز القضايا األمنية. تتوق دول 

الخليج إىل تنويع اقتصاداتها بعيًدا عن النفط وإقامة رشاكة 

التكنولوجيا  قطاعي  يف  سيام  ال   ، اإلرسائيلية  الرشكات  مع 

والسياحة. وباملثل ، بالنسبة إلرسائيل ، فإن جذب املستثمرين 

الخليجيني األثرياء من شأنه أن يغري قواعد اللعبة يف مصالحها 

االقتصادية.

يف يناير ، أعلن صندوق مصدر لالستثامر من أبو ظبي عن 

املاليني  بقيمة مئات   - إمارايت كبري يف إرسائيل  استثامر  أول 

هناك.  املتجددة  الطاقة  مشاريع  لتطوير   - الدوالرات  من 

باإلضافة إىل اتفاق مبديئ لنقل النفط يف الخليج عرب إرسائيل 

إىل املوانئ عىل البحر األبيض املتوسط، مع تقديم العطاءات 

للبرتول  مبادلة  رشكة  ميناء،  لحيفا  ديب  موانئ  لتشغيل 

اإلمارات العربية املتحدة، يف نيسان،  وقعت  مذكرة تفاهم 

لرشاء حصة 22 يف املئة يف حقل متار البحري اإلرسائييل. يف 

حالة اكتاملها ، ستكون هذه أكرب صفقة تجارية بني البلدين 

بينهام يف أغسطس  العالقات  يف الرشق األوسط منذ تطبيع 

.2020

الخليج  من  املعلنة  االستثامرات  غالبية  فإن   ، ذلك  ومع 

وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  التي  والصناديق  الرشكات  من  تأيت 

بشكل  الدولة  وتدعمها  تحميها  وبالتايل  الدولة،  بكيانات 

فعال. املستثمرون من القطاع الخاص ، عىل العكس من ذلك 

اإلرسائييل  الرصاع  العنيف.  الجمهور  فعل  لرد  عرضة  أكرث   ،

العامة  ، والذي أدى إىل تضخيم املشاعر  الفلسطيني األخري 

، قد يثنيهم عن  العربية  القوية املعادية إلرسائيل يف الدول 

اتخاذ املزيد من الخطوات تجاه إرسائيل.

املنطقة  يف  الجيوسياسية  الديناميكيات  فإن   ، وبالتايل 

املدى  عىل  خاصة   ، االتفاقات  عىل  تأثري  دامئًا  لها  سيكون 

كام   ، الوقت  مبرور  هذا  يتقلب  أن  املرجح  ومن   ، القصري 

مييل   ، الطويل  املــدى  عىل  أنه  وأضــاف  ويتشلر.  يوضح 

مدفوعني  يكونوا  أن  إىل  واملؤسسات  املحرتفون  املستثمرون 

باملكان الذي ميكنهم فيه العثور عىل عوائد غري مرتبطة أكرث 

بكثري من العوامل األخرى. بقدر ما تذهب العالقات التجارية 

املبارشة ، فإن الرشكات الخاصة ليست كتلة واحدة - فبعضها 

سيتقدم برسعة أكرب من البعض اآلخر. من املرجح أن تكون 

رشكات البيع بالتجزئة ، التي تبيع مبارشة للمستهلكني العرب 

أن تكون  املحتمل  ، »ألنها من  ، وفقا لوشسلر  أكرث حذرا   ،

األكرث عرضة للحمالت العامة السلبية ]عىل[ وسائل التواصل 

االجتامعي«.

عن  بأنفسهم  التقليديون  العرب  الحلفاء  ينأى  وبينام 

الفلسطينيني ، فإن حمالت وسائل التواصل االجتامعي القوية 

واملنظامت الحقوقية التي تدافع عن الدولة املحرومة ميكن 

أن تستمر يف الضغط عىل الكيانات التجارية حتى ال تتعامل 

مع إرسائيل. ومن  األمثلة عىل ذلك القرار الذي اتخذه أحد 

الرنويج  بإسقاط  العاملية من  السيادية  الرثوة  أبرز صناديق 

الرشكات املرتبطة باملستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.

واملنظامت  االجتامعي  التواصل  وسائل  لحمالت  ميكن 

الحقوقية القوية التي تدافع عن الفلسطينيني أن تستمر يف 

الضغط عىل الكيانات التجارية لعدم التعامل مع إرسائيل.

وأشار ويشسلر إىل أن صناديق الرثوة السيادية وغريها من 

غالبية االستثمارات 
المعلنة من الخليج 
تأتي من الشركات 

والصناديق التي 
ا 

ً
ا وثيق

ً
ترتبط ارتباط

بكيانات الدولة
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املستثمرين املؤسسيني العامليني الكبار بشكل خاص ، يجب 

فيها  ستكون  التي  الدرجة  حول  الخاصة  سياساتها  تضع  أن 

قراراتها االستثامرية مدفوعة مبخاوف اجتامعية أو بيئية أو 

سياسية أو غريها ، مبا يف ذلك القضية اإلرسائيلية الفلسطينية. 

من  وليس   ، اليوم  إجامع  يوجد  »ال  قوله  حد  عىل  لكن   .

املحتمل أن يكون هناك إجامع يف املستقبل ؛ ويف هذا الصدد 

، ال تختلف الكيانات الخليجية«.

ومع ذلك ، أوضح هوبر أن  قرارات الرنويج وغريها من 

القرارات املامثلة تتبع الرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية 

الفلسطينية  األرض  يف  جدار  لبناء  القانونية  النتائج  بشأن 

املحتلة. يف ذلك ، ذكّرت محكمة العدل الدولية املوقعني عىل 

اتفاقيات جنيف مبسؤوليتهم تجاه األطراف الثالثة ؛ ومتاشياً 

الدويل رقم 2334 جميع  ، دعا قرار مجلس األمن  مع ذلك 

أرايض دولة  بني  الصلة  تعامالتها ذات  التمييز يف  إىل  الدول 

إرسائيل واألرايض املحتلة منذ عام 1967 ، كام أشارت.

بناًء عىل هذا القرار ، نرشت األمم املتحدة قامئة سوداء 

قانونية  غري  تعترب  والتي  املستوطنات  يف  العاملة  للرشكات 

عىل  عالوة  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  منهجي  بشكل  وتنتهك 

ومع  أوروبــا.  يف  املدين  املجتمع  ضغط  أيًضا  يتزايد   ، ذلك 

إذا  الواضح ما  أنه ليس من  ، يالحظ هوبر حتى اآلن  ذلك 

كانت اإلمارات قد نظرت يف ذلك يف تعامالتها مع إرسائيل. 

أن  فيعتقد   ، وإرسائيل  اإلمارات  إىل  إشارة  يف   ، بهجت  أما 

، لكن من املرجح أن  الدعاية  »الجانبني قد يحاوالن تجنب 

يزداد التعاون بشكل أعمق«.

ومع ذلك ، يعتقد ويشسلر أنه مبرور الوقت ، فإن العالقات 

مع  الخليج  دول  تطبيع  من  تنبع  التي  املتنامية  االقتصادية 

إرسائيل ستوفر لهم نفوًذا إضافيًا حيث يصبحون منخرطني 

بشكل متزايد يف الدبلوماسية فيام يتعلق بالرصاع اإلرسائييل 

الفلسطيني والبحث عن حل الدولتني. وفًقا لذلك ، سيكون 

هناك عدد أكرب بكثري من اإلرسائيليني الذين أصبحت أعاملهم 

التجارية تعتمد بشكل متزايد عىل التجارة مع الخليج. وهو 

يأمل أن يدافعوا بعد ذلك داخل إرسائيل عن سياسات متنع 

هذه التجارة من التوقف.

السفري اإلرسائييل لدى اإلمارات إيتان نائيه وهو يتحدث مع مسؤول إمارايت يف منتدى االستثامر العاملي يف ديب*
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وجهات  الخليجي  اإلحصايئ  املركز  بيانات  وبحسب 

الناتج  من   48% بنحو  السعودية  تسهم  للدول،  اإلحصاء 

لصحيفة  وفقا  دوالر،  مليار   793 بنحو  الخليجي  املحيل 

»االقتصادية« السعودية.

نحو   2019 يف  الخليج  دول  بني  البينية  التجارة  وبلغت 

91.3 مليار دوالر، تتصدرها اإلمارات بـ%53، ثم السعودية 

%26 من إجاميل التجارة بني الدول الست.

الخليج  لدول  لدى  فتبلغ  األجنبية،  االحتياطيات  أما 

نحو   ،2019 عام  بنهاية  دوالر  مليار   620.5 نحو  مجتمعة 

%81 منها للسعودية، و%6.5 للكويت، و%6.4 لقطر.

يف  يوميا  برميل  مليون   17.2 نحو  الخليج  دول  وأنتجت 

حصة  وتبلغ  العاملي،  اإلنتاج  من   22.8% متثل   ،2019 عام 

بلغ  حيث   ،57% نحو  الخليجي  اإلجــاميل  من  السعودية 

حصة  تبلغ  كام  يوميا.  برميل  مليون   9.81 إنتاجها  متوسط 

مليون   100.5 البالغ  العاملي  اإلنتاج  من   9.76% اململكة 

برميل يوميا يف 2019.

29 مليون عامل

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة 

فيام  العامل،  نهاية عام 2019، يشكلون %0.7 من سكان  يف 

تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، 

بنحو  اإلمارات  تليها  املجلس،  سكان  من  نحو 60%  ميثلون 

%17 من اإلجاميل.

فيام يبلغ عدد العاملني يف مجلس التعاون نحو 29 مليون 

عامل، يشكلون %0.9 من إجاميل العاملني يف العامل.

 
ً
االقتصاد الخليجي الـ 13 عالميا

بناتج 1.64 تريليون دوالر

يحتل االقتصاد الخليجي املرتبة الـ13 عامليا، حيث بلغ الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية لدول مجلس 
التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكرث من 1.64 تريليون دوالر خالل عام 2019، متثل %4.1 من االقتصاد 

العاملي للفرتة نفسها، وفقا ملا أظهرته بيانات رسمية.

الكاتب: د. محمود المنير
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بقيمة  مبارشة  أجنبية  استثامرات  الخليج  دول  وجذبت 

497.2 مليار دوالر خالل عام 2019، متثل %1.4 من إجاميل 

رصيد االستثامر األجنبي املبارش الوارد يف العامل.

الناتج اإلجاميل

بلغ الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية لدول مجلس 

تريليون   1.64 من  أكرث  مجتمعة،  الست  الخليجي  التعاون 

دوالر خالل عام 2019.

مليار  يبلغ 793  بناتج  الخليج  دول  السعودية  وتصدرت 

اإلجاميل  من   48% ميثل  ــال«،  ري تريليون   2.97« دوالر 

الخليجي.

الثاين بعد السعودية تأيت اإلمارات بنحو 421  ويف املركز 

مليار   183 قطر  ثم  اإلجاميل،  من   26% متثل  دوالر،  مليار 

دوالر، تشكل %11 من اإلجاميل.

مليار   135 يبلغ  محيل  بناتج  رابعا  الكويت  حلت  فيام 

عام  بنهاية  الخليج  دول  إجاميل  من   8% نحو  متثل  دوالر، 

.2019

وجاءت عامن يف املركز الخامس بـ77 مليار دوالر، تشكل 

مليار   39 السادس  املركز  يف  البحرين  ثم  اإلجاميل،  من   5%

دوالر، تعادل نحو %2 من اإلجاميل لدول مجلس التعاون.

التجارة املشرتكة

بلغت التجارة البينية بني دول مجلس التعاون الخليجي 

اإلمــارات  وتصدرت   .2019 عام  خالل  دوالر  مليار   91.3

دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دوالر، متثل %53 من 

اإلجاميل الخليجي.

 23.8 تبلغ  بصادرات  السعودية  حلت  الثاين  املركز  ويف 

مليار دوالر، متثل %26 من اإلجاميل، ثم البحرين 7.1 مليار 

دوالر، تشكل %8 من اإلجاميل.

دوالر،  مليار   6.2 تبلغ  بصادرات  رابعا  فيام حلت عامن 

متثل نحو %7 من إجاميل دول الخليج بنهاية عام 2019.

دوالر،  مليار  بـ3.8  الخامس  املركز  يف  الكويت  وجاءت 

تشكل %4 من اإلجاميل، ثم قطر يف املركز السادس 2.4 مليار 

دوالر، تعادل نحو %3 من اإلجاميل لدول مجلس التعاون.

مجلس  دول  يف  النفطية  غري  البينية  التجارة  وبلغت 

التعاون نحو 73 مليار دوالر خالل عام 2019.

الناتج  من   4.4% النفطية  غري  البينية  التجارة  ومتثل 

توافر  إىل  يشري  ما   ،2019 عام  يف  التعاون  ملجلس  املحيل 

املجلس، واالستفادة  البينية يف  التجارة  لزيادة حجم  الفرص 

االقتصادية  االتفاقية  يف  الواردة  األعىل  املجلس  قرارات  من 

1981، ووثيقة السوق الخليجية املشرتكة 2008 حول تشجيع 

التجارة البينية.

بلغت التجارة 
البينية بين دول 
الخليج في 2019 
نحو 91.3 مليار 

دوالر

أنتجت دول الخليج 
نحو 17.2 مليون 

برميل يوميا في 
عام 2019
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السلعية  الصادرات  ربع  من  أقل  املجلس  دول  وتصدر 

الوطنية املنشأ غري النفطية فيام بينها، بينام تصدر %76 من 

هذه الصادرات إىل الرشكاء التجاريني الخارجيني.

وعليه، فهناك مجال كبري لتنشيط التجارة البينية، نظرا إىل 

املنتجات  املجلس عىل  تعرفة جمركية بني دول  عدم وجود 

الوطنية املنشأ، كام أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة 

بالنقل إىل الرشكاء التجاريني خارج املجلس.

حجم االحتياطيات

بلغت االحتياطيات األجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 

2019 نحو 620.5 مليار دوالر »2.33 تريليون ريال«.

واستحوذت السعودية عىل نصيب األسد من االحتياطيات 

األجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دوالر 

متثل %80.5 من اإلجاميل.

الخليجية،  للدول  األجنبية  االحتياطيات  وتشمل 

األجنبي  والنقد  الخارج،  يف  مالية  أوراق  يف  االستثامرات 

والودائع يف الخارج، واالحتياطي لدى صندوق النقد الدويل، 

وحقوق السحب الخاصة، والذهب.

تساعدها  األجنبية،  العمالت  من  الدول  واحتياطيات 

واألنشطة  الرصف  سعر  وسياسة  املحلية  العملة  دعم  عىل 

االقتصادية.

ويف املركز الثاين بعد السعودية تأيت الكويت بـ40.2 مليار 

دوالر، متثل %6.5 من اإلجاميل، ثم قطر 39.4 مليار دوالر، 

تشكل %6.4 من اإلجاميل.

قيمتها  أجنبية  باحتياطيات  رابعا  اإلمــارات  حلت  فيام 

21.3 مليار دوالر، متثل %3.4 من إجاميل دول الخليج بنهاية 

عام 2019، علام بأن االحتياطيات األجنبية لدى اإلمارات ال 

الخاصة لدى صندوق  تشمل االحتياطي أو حقوق السحب 

النقد الدويل.

دوالر،  مليار  بـــ16.6  الخامس  املركز  يف  عامن  وجاءت 

السادس  املركز  يف  البحرين  ثم  اإلجاميل،  من   2.7% تشكل 

تشمل  ال  وهي  دوالر،  مليار   3.5 تبلغ  أجنبية  باحتياطيات 

النقد  صندوق  لدى  الخاصة  السحب  حقوق  أو  االحتياطي 

الدويل، بل تضم فقط عمالت أجنبية وذهبا.

يذكر أن التقرير استند إىل بيانات االحتياطيات األجنبية 

بيانات  عدا  فيام   ،2019 ديسمرب  بنهاية  الخليج  دول  لدى 

الكويت والبحرين بنهاية نوفمرب من العام ذاته.
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العمل  مــجــاالت  يف  الــنــاس  يــواجــه 

أفكار  عىل  العثور  يف  صعوبة  املختلفة 

جديدة للعمل كل يوم، يصبح األمر أشبه 

الحقيقة  ويف  مستحيلة،  بل  صعبة  مبهمة 

التفكري  عىل  ذهنك  إجبار  الصعب  من 

والتوصل إىل أفكار جديدة كل يوم.

جديدة  أفكار  عىل  تحصل  كيف 

كل يوم؟

طوال  إلينا  تأيت  ما  عادة  األفكار  إن 

انتظار  يف  دامئًــا  نتجاهلها  لكننا  الوقت 

تساعد  الطريقة  هذه  لكن  مبدعة،  فكرة 

عىل تاليش األفكار نتيجة تجاهلها دامئًا، لذا 

هناك بعض الطرق التي تساعدك يف خلق 

بيئة خصبة وتحفيز عقلك للعثور عىل أفكار جديدة دامئًا.

اقرأ وشاهد واستمع والحظ

إن أفضل األفكار تأتينا حيث ال نتوقع العثور عليها، فهي 

تأيت بعد قراءة كتاب جديد مل نقرأ موضوعه من قبل، أو بعد 

مشاهدة فيلم بشكل عشوايئ، وعند االستامع إىل محارضة ما 

أو حتى مقطع صويت قصري، يف تلك اللحظات تحتاج إىل دمج 

التي تأتيك للوصول إىل كميات ال  هذه املعلومات واألفكار 

حرص لها من األفكار املبدعة.

تساعد القراءة عىل تطوير عقلك وتفكريك باستمرار

فهذا  باستمرار،  تفعله  روتينيًا  أمرًا  الكتب  قراءة  اجعل 

األفكار  من  معني  نوع  اكتشاف  يف  يساعدك  أن  شأنه  من 

التي ال تنضب، تصفح اإلنرتنت واألخبار أيًضا كل يوم فحتاًم 

عنها  تسمع  مل  أشياء جديدة  اكتشاف  ذلك عىل  سيساعدك 

من قبل.

غرّي بيئتك

إن الجلوس يف املكان نفسه للعمل كل يوم يقتل اإلبداع، 

بشكل  علينا  تؤثر  فهي  البيئة  تغيري  إىل  دامئًا  املرء  يحتاج 

كبري وتؤثر عىل طريقة تفكرينا وترصفاتنا، األمر يتعلق أيًضا 

الذين  واألشخاص  البيئة  تلك  يف  بنا  املحيطني  باألشخاص 

من  ومع  تلتقي  من  جيًدا  راقب  معهم،  الحديث  نتشارك 

تتحدث لتكتشف األمر.

ونظرتك  تفكريك  أمناط  لتطوير  أشخاص جدد  إىل  تعرف 

عىل  الطلق  الهواء  يف  الخروج  مجرد  يساعدك  ورمبا  للحياة 

طــرق تســاعدك فــي 
العثور على أفــــــــكار 

7جديـــدة كـل يوم
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تشغيل محركك اإلبداعي.

راقب نفسك

تحتاج دامئًا إىل إجراء تقييم ذايت كل فرتة ملراقبة إبداعك، 

إليها وكيف  توصلت  آخر فكرة  ما  نفسك  تسأل  أن  ويجب 

التدفق  إىل  تصل  وكيف  ملهاًم،  حولك  تجده  ومن  جاءتك 

اإلبداعي؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلة تساعدك عىل امليض 

قدًما نحو اإلبداع.

كن منفتًحا وشجاًعا

هو جديد  ما  فكل  املخاطرة،  بعض  اإلبداع عىل  ينطوي 

من  الكثري  منك  األمر  يحتاج  لذا  الخطر،  من  قدًرا  يحمل 

االنفتاح عىل األفكار الجديدة وتقبل املخاطرة وتجاوز منطقة 

الراحة للوصول إىل ما هو أفضل، إن العامل سيتغري شئت أم 

أو  املستقبل  نحو  االنجراف  بني  ما  تختار  أن  وعليك  أبيت 

احتضان هذا التغيري وخلق فرص أفضل منه.

كن منفتًحا عىل جميع األفكار واآلراء

الشجاعة  من  الكثري  إىل  بالطبع  يحتاج  االنفتاح  هذا 

والتوجه  املستمر،  والنمو  الدائم  التغيري  لتحقيق  والجرأة 

باستمرار نحو املخاطرة وعدم الخوف من ترك املكانة الحاليّة 

سعيًا وراء مكانة أفضل.

تخلص من العقلية السامة

يعتقد الناس أن اإلبداع سمة فطرية نولد بها، لذا ينظر 

الكثريون إىل الفنانني والرسامني واملصممني عىل أنهم كائنات 

مختلفة وهي وحدها القادرة عىل اإلبداع، لكن الحقيقة أن 

النظر عن  بغض  أفكار جديدة  ابتكار  قادرون عىل  الجميع 

املشكالت  لحل  جديدة  طريقة  عىل  فالعثور  العمل،  مجال 

فعله هو  عليك  ما  ابتكاًرا، كل  يعد  أفكار قدمية  تجديد  أو 

أن تتوقف عن التفكري بأنك ال ميكن أن تكون شخًصا مبدًعا.

طور نظاًما لجمع أفكارك

األفكار املنسية لن تقدم لك املساعدة أبًدا، تحتاج بشكل 

كانت  مهام  ذهنك  إىل  تتبادر  فكرة  كل  توثيق  إىل  مستمر 

الوقت ستتمكن من  من  فرتة  بعد  نظرك،  تافهة من وجهة 

واملالحظات  األفكار  هذه  بني  مثرية  جديدة  روابط  جمع 

واكتشاف أفكار جديدة جيدة.

رمبا  أو  وقلم،  دفرت صغري  باستخدام  بذلك  القيام  ميكنك 

ملف للمالحظات عىل حاسبك اآليل، اكتشف طريقة التوثيق 

املناسبة لك والتزم بها، لكن من األفضل أن تكون أداة سهلة 

التنقل لتتمكن من تدوين األفكار متى جاءتك.

مامرسة الرياضة الخفيفة تساعد يف تنقية ذهنك

كل  نفسك  تدريب  إىل  ستحتاج  الطريقة  هذه  لتطوير 

يوم، ينصح جيمس ألترش - مدون وكاتب - بكتابة 10 أفكار 

جيدًة،  أفكاًرا  تكون  أن  بالرضورة  ليست  يوم،  كل  جديدة 

هذه  مستمر،  بشكل  االبتكار  عادة  لديك  تطور  أن  املهم 

الطريقة ستساعدك مبرور الوقت عىل اإلتيان بأفكار مبدعة 

وجيدة حًقا.

احصل عىل بعض الراحة

عقلك  كان  إذا  أفكار جديدة  الحصول عىل  الصعب  من 

يحتاج  التعقيدات،  من  والكثري  واملخاوف  باألفكار  مزدحاًم 

والتخلص  ذهنك  لتصفية  والتأمل  الراحة  بعض  إىل  عقلك 

من التوتر، حتى تتمكن من الرتكيز مرة أخرى وخلق أفكار 

جديدة.

توقف  عقلك،  يف  األفكار  وازدحام  بالتوتر  تشعر  عندما 

متاًما وابتعد عن مكتبك، مارس بعض الرياضة أو تصفح كتابًا 

يسريًا، فمحاولة إجبار عقلك عىل العمل لن يأيت بفائدة، ورمبا 

يدفعك إىل الجنون.

من الصعب إجبار 
ذهنك على 

التفكير والتوصل 
إلى أفكار جديدة 

كل يوم
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يف عاملنا الذي يعطي األولوية للتقنيات الرقمية، يبدو أن 

التكنولوجيا  عامل  من  جديدة  رنانة  بكلمة  يأيت  مير  يوم  كل 

من  فبدءاً  الكلامت،  تلك  قامئة  حرص  ويستحيل  العميقة. 

الذكاء االصطناعي إىل املركبات ذاتية القيادة وأجهزة كمبيوتر 

الطباعة  إىل  وصوالً  بُعد  عن  الصحية  الرعاية  إىل  الكوانتم 

ثالثية األبعاد والروبوتات وإنرتنت األشياء، كل ذلك يؤدي إىل 

إعداد جيل جديد من املبتكرين.

ال يقترص ما سبق عىل االختالف الذي ميكن لبضعة عقود 

قادمة إحداثه! حيث يتغري العامل من حولنا برسعة فائقة. أهالً 

الرابعة. نحن نعيش تغيريات  الصناعية  الثورة  بكم يف عرص 

مدهشة تدمج ما بني عواملنا املادية والرقمية والبيولوجية.

دائم  الواقع  هذا  سارية ضمن  القدمية  القواعد  تعد  ومل 

أفضل  واالستفادة من  بالتعليم  يتعلق  فيام  التغري، خصوصاً 

إرشاق  يف  الفكر  وقادة  املبتكرين  وتأهيل  لتمكني  مقاربة 

والحارض  املايض  بني  مقارنة رسيعة  نجري  دعونا  املستقبل. 

لتسليط الضوء عىل عدد من األفكار املثرية لالهتامم.

إعداد جيل جديد من 
المبتكرين في عصر 

https://bit.ly/3wQ2x40الثورة الصناعية الرابعة

المصدر

الرابط

الكاتب: شوقي قاسمي  
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بيئة االبتكار املطلوبة

عديدة،  سنوات  منذ  مثاالً.  الكمبيوتر  أجهزة  لنعترب 

من  مختلفة  جوانب  يف  بعمق  واملشاركون  املخلصون  كان 

هم  التعبري،  صح  إن  »املهووسون«  الحوسبة،  تكنولوجيا 

من  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  يصنعون  الذين  وحدهم 

الصفر يف املنزل أو يعيدون صياغة وبرمجة خصائصها. لكن 

املهووسني  أولئك  ترى  الحارض  ألقيت نظرة رسيعة عىل  إذا 

بناء  باتجاه  يندفعون  صغاراً«  »مبتكرين  أصبحوا  قد  اآلن 

طائراتهم املسرية عرب دمج أجهزتهم وتحسينها.

كام أدركت الرشكات الكربى أن االبتكار يتطلب بيئة مرنة 

هو  مييزها  ما  أن  اآلن  وترى  األولية،  النامذج  من  ورسيعة 

الب«.  »فاب  أو  ابتكار«  »مخترب  أو  سبيس«  »هاكر  إنشاء 

إبداع  أجل  من  العنان  إلطالق  الكربى  الرشكات  وتتنافس 

التوضيحية  العروض  من  االنتقال  عرب  وتحفيزهم  موظفيها 

مناذج  استعراض  إىل  التقدميية  العروض  رشائح  عىل  القامئة 

أولية ميكن تجريبها.

والكفاءة  باملرونة  يتسمون  مفكرين  الغد  مبتكرو  ويعد 

والتفكري خارج الصندوق. فيتألف الجيل »ألفا« من مجازفني 

ويتمتعون  بسهولة.  الفشل  ويتقبلون  كبري  فضول  لديهم 

أوقات  قضاء  يفضلون  إذ  والجرأة،  املعرفة  وحب  بالفطنة 

فراغهم خالل إجازة أو ما شابه يف مساٍع منتجة يتعلمون فيها 

أمراً قيّامً يف مجاالت اهتاممهم. كام يثمنون التفكري النقدي. 

السامت  من  مجموعة  إىل  ترجع  بقيم  الفئة  تلك  وتحظى 

املسؤولية  الفئة  هذه  وتحّمل  الهزمية.  قبول  عدم  أهمها 

بشكل  الغد  مبتكري  تدريب  لضامن  واملرشدين  للمعلمني 

صحيح وفعال وحصد أعىل املكاسب والنجاحات.

تنطلق إمارة أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، بكل قوتها 

والعلامء  املبتكرين  متّكن  بحثية  منظومة  إلنشاء  سعيها  يف 

الشباب من االبتكار. وتعد العاصمة أبوظبي يف عاملنا اليوم، 

االبتكار  عامل  يف  والناشئة  الناهضة  الوجهات  أهم  إحدى 

العلمية  املشاريع  الختبار  حديثة  ومنصة  التكنولوجي 

أبوظبي  سوق  يف   )HUB71( نظام  ويسعى  واإلبداعية، 

العاملي إىل جذب رواد األعامل يف مجال التكنولوجيا إىل مقره 

لهم.  املايل  الدعم  وتقديم  لألعامل  إنشاء حاضنة  من خالل 

اإلمارة تحديات تكنولوجية بشكل دوري،  وتستضيف دولة 

عىل سبيل املثال، جائزة »إطعام املليار التايل« التي انطلقت 

الصناعة من  الطالب وقطاع  تجمع  والتي  »أسباير«،  برعاية 

حول العامل، ما يعزز بذلك تركيزها عىل إيالء األولوية لدراسة 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يف  املتطورة«  التكنولوجيا  »أبحاث  مجلس  يحفز  كام 

التكنولوجيا  يف  واملتخصصني  العلامء  من  كادر  بناء  أبوظبي 

املتقدمة لتويل أدوار قيادية يف مجاالت ابتكارات الغد. ويعد 

للتكنولوجيا  منظومة  بتشكيل  مكلفاً  شامالً  كياناً  املجلس 

املتقدمة وبناء كفاءات وطنية يف مجاالت التكنولوجيا العميقة 

وحوسبة  والتشفري،  االصطناعي،  الذكاء  ومنها  املتنوعة، 

الكوانتم، واملواد املتقدمة، والطاقة املوجهة، واألمن الرقمي، 

وغريها الكثري. وتحتضن اإلمارة مرسعة األعامل التكنولوجية 

)StartAD(، التي ترعى الرشكات الناشئة يف مرحلة التأسيس 

وتساعد عىل ربطها برشكاء من كربى الرشكات.

بناء منظومة لالبتكار

وعندما نتحدث عن بناء منظومة لالبتكار، يوجد العديد 

تطورت  فقد  مراعاتها.  يجب  التي  األساسية  املتطلبات  من 

حد  إىل  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  دراسة 

اليوم  املعلمني  من  الكثري  يجد  وقد  الوقت،  مرور  مع  كبري 

أنفسهم غري مؤهلني لتعليم جيل ألفا، وهم مواطنون رقميون 

بأكرث من طريقة. إذن، كيف ميكن التغلب عىل ذلك التحدي؟

أن  يف  الشباب  املبتكرين  متكني  أهــداف  أحد  يتمثل 

وحدات  توليد  عن  بعيداً  تركيزها  التعليم  أنظمة  تحول 

عىل  ذلك  من  بــدالً  الضوء  تسلط  وأن  محددة،  معرفية 

مهارات التفكري النقدي وحل املشاكل وغريها من القدرات. 

الخريجني  ونوعية  زيادة عدد  إىل  احتياجات مهمة  وهنالك 

والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تخصصات  يف 

لتجهيز  التخصصات  لهذه  املعرفية  اآلفاق  توسعة  يتم  وأن 

املواطنني ليك يلبوا االحتياجات املطلوبة منهم يف املجتمعات 
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املتقدمة تقنياً. ولتحقيق النجاح، يجب أن يرشف عىل تعليم 

هذه املجاالت املتخصصون أنفسهم منذ مرحلة مبكرة.

لقد قال الشاعر اإلنجليزي الشهري ويليام بتلر ييتس مرة: 

»ليس التعليم أن متأل دلواً، بل أن توقد ناراً«، وهذا يعكس 

بحق جوهر عملية التعليم يف تخصصات العلوم والتكنولوجيا 

تحب  كوادر  بناء  إىل  تسعى  التي  والرياضيات  والهندسة 

الحياة وتسعى إىل االستكشاف وطرح األسئلة  التعلم طوال 

إن  معقدة.  كانت  مهام  التحديات  حل  عىل  القدرة  ومتلك 

تعليم هذه التخصصات ال يركز عىل تدريس املواد فقط، بل 

بالسهلة خاصة  العقول، وهي مهمة ليست  يتضمن تكوين 

أو من تكوين مستقبل  بناء األمم  الغرض من  نتذكر  عندما 

الحضارة اإلنسانية.

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  تعليم  إن 

يف  واالستثامر  املجتمع  تفاعل  بالتأكيد  يتطلب  والرياضيات 

ويف  ومتكاملة.  شاملة  وتدريبية  علمية  عقلية  نحو  التحول 

ظل التنامي املستمر لرقمنة التعليم، تربز متطلبات جديدة 

أمام املدرسني واألنظمة التعليمية والجيل الجديد من القادة. 

كيف نضمن أن يكون ما نتعلمه اليوم صالحاً للتطبيق بعد 15 

عاماً من اآلن؟ وما األدوات التي يحتاجها العلامء ليك يتعلموا 

القادمني؟  العقدين  خالل  تفيدهم  سوف  التي  األشياء  اآلن 

اإلجابة بسيطة وتكمن يف حثهم عىل التعلم املستمر.

اإلبداعية  العملية  مع  والتفاعل  باملامرسة  التعلم  إن 

الرامية إىل إيجاد حلول حديثة سيعود بفوائد عظيمة. يجب 

املستجدات  ملواكبة  جديدة  مهارات  املدرسون  يكتسب  أن 

ويجب  القادم.  املبتكرين  جيل  تعليم  من  يتمكنوا  وليك 

عليهم حضور الندوات، واالستفادة من املصادر اإللكرتونية، 

www. واستثامر الوقت الكايف الستخدام منصات مثل منصة

للمدرسني  توفر  التي  اإللكرتونية   instructables.com

خارج  للتفكري  عديدة  أفكاراً  التعليمي  الحقل  يف  والعاملني 

األطر التقليدية.

التفاعل مع العقول النرية

إن املتعلمني يف عرصنا الحارض يريدون أن يصنعوا أشياء 

بأنفسهم، سواء كان ذلك حاسوباً خارقاً أو وسيلتهم اإلعالمية 

الخاصة. لقد أصبح توفر الخيارات مهامً بالنسبة إليهم وهم 

الجيل  اعتبار  تعلمه. وعىل  يودون  ما  باختيار  دامئاً  يرغبون 

البرشي،  تاريخنا  يف  بالتكنولوجيا  ملّم  جيل  أكرث  هو  الحايل 

قد تكون التكنولوجيا نفسها غري مهمة كثرياً بحد ذاتها، بل 

هذه  استخدام  عىل  والطلبة  الحايل  الجيل  يركز  أن  ينبغي 

املعلومات،  قيّمة، واستكشاف  التكنولوجيا لصناعة منتجات 

والتعاون وإعطاء اآلراء، وتعزيز بيئة االبتكار. ومن املهم أيضاً 

االبتعاد عن املعايري التقليدية مثل درجات التحصيل العلمي، 

والوظائف املنزلية، والعمليات الروتينية، والتحول نحو منح 

اآلراء واملرونة وتبني طرق التعلم املدمج.

إن التفاعل مع العديد من العقول الشبابية النرّية ضمن 

برنامج »نيكس-تك« التابع لـ »معهد االبتكار التكنولوجي«، 

استكشاف  عىل  اإلمارايت  الشباب  تشجيع  إىل  يهدف  الذي 

إىل  يقودين  املتقدمة،  التكنولوجيا  يف  الواعدة  املجاالت 

ليك  التعليمية  املناهج  يف  التفكري  إعادة  بأهمية  االعتقاد 

تركز عىل عملية التعلم املبنية عىل الحرف اليدوية، وتقنيات 

يف  املنترشة  الحرفية  التعليمية  واألنشطة  الرقمية،  التصنيع 

دولة  وبإمكان  األوروبية.  الدول  بعض  يف  مختارة  مدارس 

ناشئة ومتوجهة نحو التكنولوجيا الحديثة مثل اإلمارات أن 

تتحول بسهولة إىل منظومة تعليمية جديدة ميكنها بناء مثل 

هذه املهارات لدى الطلبة.

إن تكوين عقلية تكنولوجية متقدمة يتطلب تدخالً مبكراً 

لضامن وضع جميع عنارص التمكني يف مكانها الصحيح. كام 

يجب أن يتوفر الدعم الحكومي، والتمويل البحثي املستدام 

القطاعني  بني  والرشاكات  الثانوية،  الدعم  وحوافز  واملنظم، 

العام والخاص، واستثامر جهات القطاع يف الحقل األكادميي 

لتلبية متطلبات قوى العمل واملتطلبات االقتصادية، إذ يجب 

إىل  الرامية  الرؤية  لتحقيق  املكّونات  هذه  كل  تتناغم  أن 

تكوين منظومة بحثية حيوية.
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كان  إذا  عــاّم  سألُت  أجــريــتُــُه،  حديث  استطالع  يف 

خطأ  ارتكب  موظّف  ملسامحة  مستعدين  املستطلعون 

جسيامً أدى إىل فقدان عميل رئييس. أظهرت النتائج أن 98% 

استعدادهم  أبدوا  شخصاً(   360 من  )أكرث  املستطلعني  من 

للتسامح. والعجيب أن أكرث من %50 مل يضعوا أي قيود عىل 

»األخطاء تحدث«. ومن  أن  إىل  املخطئ، مشريين  مسامحة 

يتبنّي  االستطالع،  سؤال  عىل  التعليقات  بعض  قراءة  خالل 

إذا  الكبرية  األخطاء  عن  للتجاوز  استعداد  عىل  املدراء  أن 

تّم ارتكابها بحسن نيّة ومن دون قصد، وتعلَّم املوظّف من 

تجربة اإلخفاق التي مّر بها.

تحرص  مؤسسات  لِبناء  جيدة  النتيجة  هذه  مثل  تعترب 

عىل تطوير ثقافة التسامح. وتُظهر األبحاث النتائج اإليجابية 

عىل  أو  الخطأ  ارتكب  الذي  املوظف  عىل  ليس  للتسامح، 

بفعل  يقوم  الذي  الشخص  عىل  أيضاً  بل  املؤسسة فحسب، 

التسامح.

القدرة عىل التسامح لدى القادة

الفعال،  للقائد  الرئيسية  الصفات  إحدى  الحزم  يشكل 

القادة  يتخذ  فعله.  عىل  الطامحني  القادة  ندرب  ما  وهذا 

ذلك  يف  مبا  عملهم،  صلب  يف  هذا  ويدخل  صعبة،  قرارات 

تأديب املوظفني عند الرضورة، والتعامل مع املواقف بحزم، 

وصوالً إىل إعفاء املرؤوسني غري املنتجني من مناصبهم إذا لزم 

األمر.

ومع ذلك، فإن أحد الجوانب املنسية للقيادة الفعالة ال 

يتعلّق فقط بقدرة القادة عىل الترصف برصامة، ولكن أيضاً 

يكونوا  أن  عىل  بقدرتهم  فقط  وليس  للتسامح،  بقابليتهم 

حازمني، بل بجدارتهم عىل أن يكونوا إنسانيني، وليس فقط 

أيضاً  ولكن  األخطاء،  مواجهة  عند  التشّدد  عىل  بقدرتهم 

مبدى استيعابهم املخطئني. بالطبع، بعض األخطاء الجسيمة 

املؤذية ال ميكن التغايض عنها وقد يكون من الصعب للغاية 

عىل  عالمة  هو  املتعمد  فالخطأ  الحالة.  هذه  يف  املسامحة 

الالمباالة، والخطأ الخبيث هو مؤرش عىل خلل ما يف شخصية 

املرء، والخطأ املتكرر يُخرب عن شخص غري قادر أو غري راغب 

يف التعلم من الخطأ أو النمو بناء عىل تجربته.

ولكن الواقع يشري إىل أن فعالية القادة تزداد مع ازدياد 

لبنـــاء  القـــادة  دليـــل 
ثقافـــة تســـامح داخـــل 

المؤسســـة

المصدر

الرابط

كتب: يوسف صيداني 

https://bit.ly/3gTtCN0
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استعداهم للتجاوز والتسامح.

فعندما يرتكب املوظف خطأً نظراً لعدم خربته، فمن املفيد 

عدم الرتكيز عىل املخطئ بل عىل الخطأ نفسه، واملطلوب يف 

هذه الحالة إجراء تصحيحي رسيع، يضع اآلليات التنظيمية 

التي متنع تكرار تلك األخطاء نفسها. يتمكن القائد الفعال من 

اعتبار الخطأ فرصة للتعلم، يكتسب من خاللها املخطئ درساً 

يُراكم تجربته ويُطور فهمه ألبعاد ترصفاته وسلوكياته  مهامً 

ويسهم يف تنمية معارفه.

التغايض  املقبول  أنه من غري  أيضاً  الفعالون  القادة  يجد 

وتكراراً  مراراً  نفسه  الخطأ  فتكرار  املتكررة،  األخطاء  عن 

مهمل،  أنه  أو  مؤهل  غري  املوظّف  إما  محدداً:  أمراً  يعكس 

أو ال يشغل الوظيفة املناسبة. كذلك يستطيع القادة التمييز 

التجاوزات  تلك  ِبنيٍَّة خبيثٍة، وبني  تُرتكب  التي  األخطاء  بني 

املتعلقة بأخطاء بريئة فعالً. فالقائد الذي يركّز عىل النتائج 

فقط وال يظهر استعداداً لبذل جهد إضايف لفهم الدوافع وراء 

السلوكيات، سيحرم نفسه من فرصة تعزيز عالقات إيجابية 

مع العاملني، وسيثبت فكرة أن القائد واملؤسسة مهووسون 

االهتامم  دون  من  باملؤسسة  املتعلقة  األهــداف  بتحقيق 

مبصالح املوظفني.

األبوة.  أو  األمومة  مثل  أوجهها،  بعض  يف  القيادة  تعترب 

فقد يالحظ أحد الوالدين األخطاء املرتكبة من قبل أوالدهم، 

ه بحزم، لكنه ال يغفل  ويف بعض األحيان قد يعاِقب أو يوجِّ

أبداً عن حقيقة أنه عندما تكون النوايا حسنة، فإن الطريقة 

األفضل للتعامل تكمن يف إظهار السلوك الصحيح، واملراقبة، 

وتقديم املالحظات، والتحفيز، والتفهم.

من  رائع  جانب  هو  التسامح  عىل  القدرة  امتالك  إن 

أقل  –أبــداً-  الجانب  ذلك  وليس  واألمومة؛  األبوة  جوانب 

أهمية يف قيادة املؤسسات وقيادة الناس.

أحد  فعله  جسيامً  خطأً  تكتشف  أن  بعد  تفعل  ماذا 

العاملني عندك؟

1. ال تترصف بدافع الغضب

قد يكون الغضب هو رد الفعل األويل للمدير عند مواجهة 

أرضاراً  أو  أعباء  ألحق  قد  الخطأ  كان  إذا  خاصة  ما،  خطأ 

باملؤسسة، سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة. إن الترصف 

لن  اإلخفاقات  هذه  مثل  ألسباب  فهم  دون  وتهور  باندفاع 

يساعد يف إصالح الوضع وسيؤّدي إىل ازدياد سخط املوظف 

املرتتبة  اآلثار  استيعاب  عىل  قدرته  يفقد  قد  الذي  املخطئ 

عىل ما فعله وسط الكم الكبري من الغضب واالنزعاج.

2. أظهر استعدادك للمسامحة

هذه عالمة عىل حسن الخلق. من خالل اعتبار أنك لست 

عنرصاً  يعّد  التسامح  فضيلة  إظهار  فإن  العيوب،  من  خالياً 

لتفهم  االستعداد  وجود  أن  كام  كقائد.  شخصيتك  يف  مهامً 

األسباب التي أدت إىل الخطأ، سيظهر قدرتك عىل التعاطف، 

ما سيساعد يف وضع األمور يف نصابها الصحيح.
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3. كن عىل يقني أن التسامح مفيد لك شخصياً

حتى لو كنت تترصف من منطلق املصلحة الذاتية، فمن 

املناسب أن تقتنع أن التسامح مفيد لك شخصياً. فقد أظهرت 

عىل  للتسامح  القوي  اإليجايب  التأثري  الدراسات  من  العديد 

وجود  الدراسات  بعض  ذكرت  كام  املتسامحني.  األشخاص 

عالقة بني التسامح وتحّسن الحالة الذهنية والسعادة، بينام 

يرتبط عدم التسامح بالتوتر والقلق.

لثقافتك  مفيد  التسامح  بأن  اقتناع  عىل  كُن   .4

التنظيمية

تعترب  التي  التنظيمية  الثقافات  تقدم  الدراسات  أظهرت 

التسامح فضيلة قيمة. وبالطبع، ال يعني هذا أن يسود جوٌّ 

امتالك  إن  معالجة.  دون  من  الكرام  مرور  األخطاء  فيه  متر 

ثقافة متسامحة يعني أن القادة يستخدمون األخطاء كأساس 

لالنتقام والغضب.  ُمنطلقاً  اعتبارها  بدالً من  للتطور والنمو 

ملسامحة  استعداد  عىل  املرؤوسني  اعتبار  يف  سيُسهم  وهذا 

القادة عندما يقعون يف خطأ ما.

5. استخدم الخطأ كفرصة للتعلّم داخل املؤسسة

قم بتوجيه املوظّف نحو إدراك األبعاد املختلفة املتعلقة 

يحتاج  ملعالجته.  السبل  أفضل  اكتشاف  مع  ما،  بخطأ 

واالعرتاف  ما،  خطأ  وجود  إدراك  فهم رضورة  إىل  العاملون 

مبدى مسؤوليتهم عنه، مع االقتناع بأن االعرتاف بالخطأ هو 

الخطوة األوىل نحو االستفادة من التجربة، والنمو، والتطور، 

مع مراعاة عدم تكرار الخطأ مرّة أخرى.

عدم  مع  ولكن  التسامح  إىل  القادة  يحتاج   .6

النسيان

قد يقرر املرء يف العالقات الشخصيّة أن يغفر وينىس، إال 

أنه ال يُتوقع حدوث نفس الشء يف العالقات التنظيميّة. أنت 

تسامح ألنه الشء الصحيح للمؤسسة وللموظف ولصالحك 

الناس وأن لديك اهتامماً  أنك تقّدر  يُظهر  أيضاً. وهذا  أنت 

حقيقياً برفاهيتهم. لكنك ال تنىس، ألنك تدرك أهمية التعلم 

استعدادك  إن  املؤسسة.  يف  التجربة  عىل  والبناء  الخطأ  من 

انطالق  كنقطة  الفشل  باستخدام  تهتم  أنك  يعني  للتسامح 

ألداء أفضل وأكرث فاعليّة.

الثقة  تنّمي  بيئة  إىل وجود  التسامح  ثقافة  تعزيز  يؤدي 

واالستعداد لتحمل بعض املخاطر املهمة، ما يسمح يف إيجاد 

أجواء تُحفز االبتكار التنظيمي. إن امتالك الرغبة والقدرة عىل 

املسامحة، دليل عىل شخصية قيادية مستقرة ذهنياً ال تعيش 

والبصرية  الثبات  متلك  بل  معني،  خطأ  نتيجة  الفعل  رد  يف 

لالستفادة من التجارب الصعبة والبناء عليها بطريقة إيجابية.

»عندما تُسامح، فإنك يف الحقيقة تُحّرر سجيناً، وستكتشف 

عاجالً أن هذا السجني هو أنت« )لويس سمديس(.
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