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تصـــدر عـــن شـــركة 
المســـتقبل  أفـــق 

لالستشـــارات.

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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.
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ـــز متخصـــص يقـــدم االستشـــارات يف مجـــال اســـرتاتيجيات  مرك
إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة يف نطـــاق منطقـــة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



يتزامن صدور العدد السابع من مجلة األفق االسرتاتيجي 

مع إعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة عن تطبيع العالقات 

وكال  بريوت  مرفأ  وتدمري   ، املحتل  الصهيوين  الكيان  مع 

الحدثني أثارا نقاشا وجداال واسعا لبحث آثارهام وتداعياتهام 

عىل املنطقة، لذا ضم هذا العدد الكثري من التحليالت والرؤى 

السياسية حول هذين امللفني إضافة إىل األبواب الثابتة التي 

يقدمها األفق االسرتاتيجي كالشؤون الخليجية، واالستشارات 

امللخص  هذا  يف  نعرض  يىل  وفيام  ــة  واإلداري االقتصادية 

التنفيذي ألبرز وأهم القضايا التي وردت يف هذا العدد.

ــة  ــجــي ــي ــرات ــويـــت واســت ــكـ الـ
الموازنات في الخليج

الخليج  منتدى  يف  الجابر  خالد  السيايس  املحلل  كتب 

األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمري  سمو  دور  عن  الدويل 

الجابر الصباح يف حل الكثري من النزاعات يف املنطقة  وكيف 

وكذلك  الخليج،  لسياسة  املُوازنني  أفضل  من  كان  أنه 

رجل الدولة األكرث خربة يف العامل العريب، ويف ظل كونه قائًدا 

للبالد  الخارجية  السياسة  أثبتت   ،2006 عام  منذ  للكويت 

قدرتها عىل موازنة القوى اإلقليمية الطموحة املعاكسة. ففي 

واالشتباكات  الجيوسيايس  االستقرار  عدم  فيه  اشتد  وقت 

االسرتاتيجية يف الرشق األوسط، تولت الكويت دور الوساطة 

ونزع فتيل التوترات يف مختلف النزاعات.

الكويت  تجد  أن  القريب،  املستقبل  يف  الكاتب  ويتوقع 

كرد  واإلمــارات  والسعودية  إيران  من  ضغط  تحت  نفسها 

فعل عىل الجدل الكويتي املحيل، حيث عرب بعض الكويتيني 

عن مواقف من قضايا إقليمية ال تلقى استحسان حكومات 

طالع  التفاصيل  من  للمزيد  وأبوظبي  والرياض  طهران 

املوضوع ص10.

الخليج..  أمــن  تنظيم  إعــادة 
ــظــل  الـــســـعـــوديـــة ولـــعـــبـــة ال

الصينية
كتب املحلل السيايس »جيمس  دوريس« يف مجلة انسايد 

أرابيا عن مامرسة الصني لضغوط خفية عىل دول الخليج من 

بارزين  لعلامء  العامة  والبيانات  األكادميية  الكتابات  خالل 

رسائل  بكني.واستهدفت  يف  بالحكومة  وثيقة  عالقات  لهم 

الوحيدة  الخليجية  الدولة  األول،  املقام  يف  السعودية  بكني 

التي امتنعت حتى اآلن عن االنخراط يف أي إمياءات ميكن أن 

تسهل تخفيف حدة التوتر تجاه إيران.

من  املزيد  إىل  حاجة  هناك  ستكون  أنه  الكاتب  ويرى 

الوساطة اإلقليمية، ومع احتامل امتناع الواليات املتحدة عن 

الملخص التنفيذي للعدد 
السابع أغسطس 2020
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التي  للصني  املهمة  هذه  ترُتك  قد  الثقيلة،  باألعباء  القيام 

ستكتشف بالفعل أن تغيري النموذج يف الرشق األوسط سهل 

التفاصيل طالع املوضوع  للمزيد من  نظريا وأصعب عمليا. 

ص16.

الخطط األمريكية لالنسحاب 
العسكري من الشرق األوسط

»ريسبونسيبل  موقع  يف  بورتر«  »جاريث  الكاتب  يرى 

الذي  األوسط«،  للرشق  الجديد  »النموذج  أن  ستيتكرافت« 

نهايئ  حد  وضع  إىل  يدعو  والذي  »كوينيس«،  معهد  وضعه 

املنطقة  املتحدة يف  الواليات  اتبعتها  التي  الكارثية  للسياسة 

تحليل  أول  يقدم  الزمن،  من  عقدين  من  يقرب  ما  منذ 

متامسك ملا هو خطأ يف تلك السياسة، وأول إطار مفاهيمي 

أن  الورقة  توضح  ذلك،  عىل  عالوة  جذريا.  مختلف  لنهج 

الوجود العسكري األمرييك ال يزال جزءا أساسيا من املشكلة.

 10 إىل   5 من  الكامل  االنسحاب  تأجيل  التقرير  ويقرتح 

التخاذ  اإلقليمية  للحكومات  الكايف  »الوقت  إلتاحة  أعوام 

قادرة  الدول  هذه  لكن  رضوريــة«،  تراها  التي  اإلجــراءات 

عىل إجراء تعديالت رسيعة يف سياستها استجابة للتحول يف 

الخطط  حول  التفاصيل  من  للمزيد  األمريكية.  السياسة 

طالع  األوسط  الرشق  من  العسكري  لالنسحاب  األمريكية 

ص27.

ــيــع اإلمـــــــــارات زلـــــزال  ــطــب ت
جيوسياسي بالشرق األوسط

تاميز  نيويورك  األبرز يف   األمرييك واملحلل  الصحفي  قال 

»دونالد  الرئيس  مع  متاما  يتفق  إنه  فريدمان«   »توماس 

وصف  يف  »ضخمة«  املفضلة  لصفته  استخدامه  يف  ترامب« 

اتفاق التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل.

»نيويورك  صحيفة  نرشته  مقال  يف  »فريدمان«،  وبنّي 

يعد  »ترامب«  إدارة  فيه  توسطت  الذي  االتفاق  أن  تاميز«، 

»اخرتاقا ضخام، بالضبط كام وصفه ترامب يف تغريدته«.

ويتابع :ما علينا سوى االطالع عىل النتائج لرنى كيف تؤثر 

أولئك  من  املنطقة  يف  رئييس  طرف  كل  عىل  الصفقة  هذه 

املنتمني إىل )اإلسالم املعتدل( املوايل ألمريكا واملؤيدين إلنهاء 

املؤيد  الراديكايل  املعسكر  إىل  وصوال  )إرسائيل(  مع  الرصاع 

إليران، وجميع تيارات اإلسالم السيايس«.

خالل  من  التحول  حجم  عىل  التعرف  ميكننا   : ويقول   
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النظر إىل ديناميات الصفقة. حيث كان الخالف حول خطة 

»ترامب« للسالم التي وضعها صهره وكبري مستشاريه »جاريد 

الخام لهذا االخرتاق. للمزيد  املادة  الذي خلق  كوشرن«، هو 

من التفاصيل طالع املوضوع ص21.

مالمح فوضى تلوح في األفق 
في الشرق األوسط

وصلت  قد  األوسط  الرشق  منطقة  أن  تعتقد  كنت  إذا 

من  عقد  بعد  حالها  عىل  أخــريًا  تظهر  وقد  الحضيض  إىل 

يقدم  هكذا  أخــرى.  مرة  فكر   ، والرصاعات  االضطرابات 

الكاتب مروان بشارة رؤيته ملالمح الفويض القادمة واملتوقعة 

الحقائق االقتصادية والسياسية  يف الرشق األوسط ويرى أن 

 ، تنتقل من حالة رهيبة إىل فظيعة  املنطقة  واملجتمعية يف 

السيطرة نحو  أن يخرجوا عن  األفق. ميكن  لها يف  نهاية  وال 

مستقبل أكرث عنفا وفوضويا مع تداعيات دولية غري متوقعة.

يف  نسبيًا  خفت  تكون  قد   القتل  عمليات  أن   ويرى 

ال  الحرب  جراح  لكن   ، الحايل  الوقت  يف   ، األماكن  بعض 

والصعوبات  التاجي  الفريوس  جائحة  بسبب  وتتفاقم  تلتئم 

االقتصادية املرتبطة به. إن الرشق األوسط الكبري يؤمل أكرث مام 

تراه العني. للمزيد من رؤيته حول مالمح الفوىض القادمة يف 

الرشق األوسط طالع املوضوع ص54.

التعاون  تركيا ودول مجلس 
الخليجي.. بين األعداء والحلفاء

التعاون  ملجلس  املؤسيس  الفشل  نعزو  أن  ميكننا  هل 

الخليجي إىل حد كبري إىل افتقار أعضائه إىل إدراك مصالحهم 

املشرتكة، وعدم وجود توافق يف التصورات حول التهديدات 

املتباينة  النظر  وجهات  تقدم  املجلس؟وهل  بدول  املحدقة 

لدول مجلس التعاون الخليجي حول صعود تركيا الجيوسيايس 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا مثاال بارزا عىل ذلك؟

وهل الطريقة التي ينبغي أن تستجيب بها دول الخليج 

العربية لدور أنقرة اإلقليمي، هى أحد أسباب  انقسام دول 

يف  الرتيك  للدور  الخليج  دول  تنظر  وكيف  التعاون؟  مجلس 

املنطقة ؟ وماهى طبيعة التحالفات الرتكية مع دول الخليج 

دول  واستقرار  مستقبل  عىل  املحتملة  التداعيات  وما  ؟ 

للمزيد  ؟  التحالفات  هذه  نتيجة  الخليجي  التعاون  مجلس 

من التفاصيل حول االجابة عىل هذه التساؤالت وغريها طالع 

املوضوع ص37.
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واألبعاد  السياسية  واملواقف  الرشعية  اآلراء  عن  بعيداً 

الكيان  بني  املتوقع  »التطبيع«  آثار  مناقشة  فإن  األخالقية، 

سيجعل  إسرتاتيجية  برؤية  الخليج  دول  وبعض  الصهيوين 

للدول  املحتمة  والخسارة  الصهيوين،  الكيان  لصالح  الكلفة 

الخليجية التي ستطبِّع مع هذا الكيان.

نتائج  التمعن يف  وقبل أن نلج يف صلب املوضوع، علينا 

التطبيع مع الدول التي طبَّعت العالقات مع الكيان الصهيوين؛ 

التي  الدول  وبعض  الفلسطينية،  والسلطة  واألردن  كمرص 

أي  العربية  الدول  تجِن  مل  حيث  تعاون،  مكاتب  فتحت 

الفلسطيني  السيايس  الخبري  تأكيد  حسب  وعىل  بل  فائدة، 

األردن  »إن  قاسم:  عبدالستار  السياسية(  العلوم  )أستاذ 

خرب، فلم يبَق له ال مياه وال أرض وال آثار وال مؤسسات وال 

رشكات كربى، وذلك بعد السيطرة عليها »إرسائيلياً«، كام إن 

تُباع للصهاينة متهيداً  مساحات كبرية من األرايض يف األردن 

للوطن البديل، وحتى آثار البرتاء تقع بيد الصهاينة«، وأقول: 

إنه ما زال االقتصاد املرصي ضعيفاً، وبقيت مرص تعاين الفقر، 

وهناك تهديد ملياه النيل، أما السلطة الفلسطينية فإن دولتها 

أصبحت رساباً، وإن »صفقة القرن« تنتظر نجاح »ترمب« يف 

االنتخابات القادمة.

د. إبراهيم خالد عبدالكريم، يف مؤلفه »اإلسرتاتيجية 

اإلرسائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية« الذي أصدره مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية عام 2000م، حدد 

العربية  الجزيرة  شبه  تجاه  »اإلرسائيلية«  السياسة  أهداف 

العريب(، من  العرب والخليج  بالبحر األحمر وبحر  )املحاطة 

تقاطع  نقاط  باعتبارها  جيوسياسياً  الخاصة  املكانة  أهمها 

وتوافر  وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا  قارة  بني  املواصالت  خطوط 

مخزون ضخم من الرثوات الباطنية ومصادر مستمرة، والقدرة 

عىل التأثري يف الواقع العريب، وامتالك دولها لجميع مقومات 

السالم  عملية  النطالق  فرصاً  متثل  وهذه  الشاملة،  التنمية 

األحمر،  البحر  يف  املالحة  حامية  وضامن  فيها،  واالستثامر 

وتوفري فرص تدخل »إرسائيل« يف الشؤون الخليجية، وإبقاء 

الخلل القائم يف ميزان التسلح لصالح إرسائيل«. انتهى.

دول  بني  التجاري  امليزان  يكون  أن  أيضاً  املتوقع  ومن 

الخليج والكيان الصهيوين لصالح الكيان؛ حيث كشف تقرير 

ملعهد »توين بلري« )للتعاون الدويل( أن قيمة التبادل التجاري 

بني »إرسائيل« ودول الخليج تتجاوز املليار دوالر سنوياً، وأن 

أو  إىل روسيا  ره  تصدِّ أكرث مام  الخليج  إىل  ر  تصدِّ »إرسائيل« 

اليابان، ومن املتوقع أن يزداد حجم الصادرات عدة أضعاف 

يف حالة إقامة عالقات رسمية قد تصل إىل 25 مليار دوالر.

إن أحد أهم األهداف اإلسرتاتيجية للكيان الصهيوين رقابة 

دول الخليج.. ومستقبل 
»التطبيع« مع الكيان 

الصهيوني

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير
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مسار النفط والسيطرة عليه يف حال نجاحه يف توقيع اتفاقيات 

ألن  تسعى  الخليجية  فالدول  الخليجية،  الدول  مع  تطبيع 

عليها من  املسيطر  األحمر  والبحر  الخليج  منافذ  تخرج من 

دول أخرى إىل املصبات والبحار الواسعة؛ كاملحيط الهندي أو 

بحر العرب أو البحر األبيض املتوسط، ومن هنا فإن السيطرة 

البعيد  املستوى  عىل  ستشكل  والغاز  النفط  مسارات  عىل 

فرصة تحكم للكيان الصهيوين عىل نفط وغاز دول الخليج.

خطة  عن  تحدثت  الصهيوين  الكيان  يف  مصادر  أن  كام 

عرب  »إرسائيل«  من  ميتد  حديدية  سكك  خط  لبناء  جاهزة 

األردن وصوالً إىل دول الخليج، يف محاولة الستقطاب النفط 

الخليجي لنقله عرب ميناء حيفا الواقع شامل الكيان الصهيوين 

إىل األسواق األوروبية واألمريكية.

حال  الخليج  دول  ستواجه  التي  املخاطر  أهم  من  لكن 

الخليج  دول  تكون  أن  هو  الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع 

املنطقة،  يف  إيران  مع  الصهيونية  لإلسرتاتيجية  حرب  ساحة 

وال يهم الصهاينة إن أُحرقت املدن الخليجية يف حرب تخدم 

مصالحهم، أو دخلت شعوب املنطقة يف احرتاب طويل األمد 

لحساب السيطرة الصهيونية.

يف  »ترمب«  مرشوع  أن  الخليجية  الدول  بعض  وتعتقد 

»قوة حامية  أو  األوسط«  الرشق  »تحالف  يسمى  ما  إيجاد 

والسيطرة  القيادة  إن  إذ  صالحها،  يف  هو  األوسط«  الرشق 

ستكون للواليات املتحدة و»إرسائيل«، يف حني أن بعض الدول 

الجغرايف  امليدان  ستكون  املنطقة  يف  أخرى  ودول  الخليجية 

والقوة البرشية التي ستنفذ السياسات األمريكية والصهيونية 

يف املنطقة، فالهدف هو األمن القومي الصهيوين عىل حساب 

الصهيوين  الكيان  أتم  الخليجي والعريب، ولقد  القومي  األمن 

خططاً عسكرية مستقبلية لتسديد رضبات إىل مواقع إيران 

تحت هذا الغطاء، يف حني أن رد الفعل بالطبع سيكون عىل 

جغرافية الدول الخليجية.

إن انضامم الدول الخليجية لهذا التحالف سيكون مبثابة 

رضبة قاضية لقدرات دول الخليج لحامية نفسها وخضوعها 

اإليرانية،  الفعل  وردود  والصهيونية  األمريكية  للهيمنة  كلياً 

مع  التطبيع  التفاقيات  الكبرية  الخسائر  إحدى  ميثل  وهذا 

الكيان الصهيوين.

واملنتجات  الصهيونية  األسلحة  رشاء  سالسل  أن  كام 

املعلومايت  والتعاون  واالستخباراتية  املعلوماتية  اإللكرتونية 

سيصبح  حيث  حينها،  يف  وقانونياً  رشعياً  سيكون  األمني 

املواطنني  أمن  فيه  مبا  بالكامل  مكشوفاً  الخليجي  األمن 

ومعلوماتهم؛ مام سيجعل الشعوب الخليجية تحت السيطرة 

التصادم  التامة واالنقياد لألهداف الصهيونية؛ مام يعني أن 

بني الشعوب وحكوماتها سيكون عىل املحك، إذا أضفنا خطر 

الدول  بعض  بدأت  إذ  املنطقة،  أجيال  عىل  الهوية  تغيري 

وبيئتها  التعليمية  ومناهجها  قوانينها  بتعديل  الخليجية 

التطبيع؛ مام سيعني تشويه  اتفاقيات  للتكيف مع  العلمية 

عىل  الصهيوين  النموذج  وعلو  واإلسالمية،  العربية  الهوية 

الزمان عىل  هوية الشعوب الخليجية، وبعد مرور عقد من 

هذه االتفاقيات، سيطالب الكيان الصهيوين بكل ما له عالقة 

جميع  عىل  ممتداً  الكيان  يصبح  حتى  املنطقة،  يف  بالتاريخ 

جغرافية دول الخليج كام رُسمت من مؤسسيه.

فلامذا تنزلق بعض دول الخليج إىل اتفاقيات تطبيع هذه 

نتائجها اإلسرتاتيجية الكارثية؟!
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آنذاك  الذي كان  الحايل،  الكويت  الغزو، لعب أمري  أثناء 

لدول  الدبلوماسية  الجهود  يف  رئيسيًا  دوًرا  الخارجية،  وزير 

مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى املشاركة يف »عاصفة 

الصحراء«، والتي استطاعت تحرير الكويت يف فرباير/ شباط 

.1991

الشخص  وقضية  األمري  أصبحت صحة  الحايل،  الوقت  يف 

الذي سيخلفه موضوًعا مثريًا للقلق، ليس فقط عند الكويتيني 

ولكن للدول الخليجية األخرى أيًضا.

تعامل  وقد  دبلوماسية،  بسمعة  أقرانه  بني  األمري  يتمتع 

الخليج  منطقة  مصري  غريت  التي  األحداث  من  العديد  مع 

والعامل العريب، وهذا يشمل الثورة اإليرانية، والحرب اإليرانية 

الكويت،  عىل  اإلرهابية  والهجامت  ــداث العراقية،  وأحـ

فضال  العريب،  والربيع  أيلول،   / سبتمرب  عــــــن 11 

الغزو الكاريث للكويت.

دبلوماسية ماهرة يف منطقة مضطربة

ال شك أن األمري كان من أفضل املُوازنني لسياسة الخليج، 

ظل  ويف  العريب،  العامل  يف  خربة  األكرث  الدولة  رجل  وكذلك 

2006، أثبتت السياسة كونه قائًدا للكويت منذ عام 

قدرتها  للبالد  القوى الخارجية  موازنة  عىل 

الطموحة  املعاكسة.اإلقليمية 

ــه فــفــي وقــت  ــي ــد ف ــ ــت ــ اش

الجيوسيايس عــدم االســتــقــرار 

ــات  ــ ــاك ــ ــب ــ ــت ــ واالش

الرشق  يف  االسرتاتيجية 

تولت  األوســـط، 

دور  ــكــويــت  ال

ونزع  الوساطة 

التوترات  فتيل 

الكويــت واســتراتيجية 
المصدرالموازنــات فــي الخليــج

الرابط

الكاتب: خالد الجابر

https://bit.ly/31xvHXj

قبل 3 عقود، يف 2 أغسطس / آب 1990، احتل الرئيس العراقي الراحل »صدام حسني« دولة الكويت الصغرية 

املجاورة له، وأدى هذا الغزو إىل انقسام العامل العريب، ولكنه أثر بشكل خاص عىل مجلس التعاون الخليجي.
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يف مختلف النزاعات.

سعت  للكويت،  حسني«  »صدام  غزو  من  عقود   3 بعد 

قيادة البالد إىل منع أي سيناريو يؤدي إىل تحول الكويت إىل 

عدو ألي حكومة يف الرشق األوسط.

مع  الوثيقة  بالده  رشاكة  عىل  »صباح«  الشيخ  حافظ 

غزو  بفعل  تولدت  التي  الرشاكة  وهي  املتحدة،  الواليات 

أمري  حرص  العاملي،  االستقطاب  ازدياد  مع  ولكن  الكويت، 

وفرنسا  الصني  مع  بالده  عالقات  تعزيز  عىل  أيًضا  الكويت 

والهند وروسيا واململكة املتحدة، فيام بدا أنه تحوط للسياسة 

الخارجية الكويتية يف الوقت الذي تراجع فيه نفوذ واشنطن 

يف جميع أنحاء املنطقة.

فيه  متيض  الــذي  الوقت  ويف 

الحزام  »مبادرة  يف  قدما  الصني 

والتي  بها،  الخاصة  والطريق« 

تسعى إىل وضعها يف مركز التجارة 

فإن   ،21 الـــ  القرن  يف  الدولية 

االستفادة  عىل  مصممة  الكويت 

آسيا  االسرتاتيجي بني  من موقعها 

وأوروبا.

ــدرات  قـ تسمح  أن  ميــكــن 

التحتية  والبنية  الكويتية  املوانئ 

لها بلعب دور متزايد  اللوجستية 

األهمية يف مشاريع الصني الطموحة الخاصة مببادرة »الحزام 

والطريق«.

دخلت الكويت يف رشاكة مع بكني لتطوير واحد من أكرب 

املشاريع العمالقة يف العامل؛ والذي يتمثل يف مدينة الحرير.

األوسط  الرشق  يف  وسيطًا  أصبحت  روسيا  ألن  ونظرًا 

يف  الكويت  استفادت  فقد  متنامي،  بشكل  إفريقيا  وشامل 

الوقت نفسه من عالقاتها الدافئة تاريخياً مع موسكو لتنويع 

رشاكتها بشكل أكرب مبا يتجاوز أصدقاءها املقربني يف الغرب.

مجلس  يف  مؤسًسا  عضًوا  الكويت  كون  من  وبالرغم 

الخليجي، وهي منظمة تم إنشاؤها كرد فعل عىل  التعاون 

بشكل  تعاملت  الكويت  أن  إال  اإليرانية،  اإلسالمية  الثورة 

براجاميت مع طهران.

اإلسالمية  للجمهورية  كجارة  الكويت  وضع  ظل  ويف 

وكدولة عربية بها أقلية شيعية كبرية وذات تأثري )حوايل ثلث 

السكان(، فقد سعت إىل تجنب العداء مع إيران.

وعىل عكس بعض دول الخليج األخرى، حاولت الكويت 

قد  سعودية  مخاوف  إثارة  دون  طهران  مخاوف  استيعاب 

إىل  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الرياض  تدفع 

االعتقاد بأن الكويت تخلت عن حلفائها يف الخليج.

ومع كون الكويت دولة صغرية عىل حدود الدول الثالث 

األقوى يف منطقة الخليج )العراق 

لعبت  فقد  والسعودية(،  وإيران 

دامئًا لعبة توازن دقيقة بينهم.

اتخذت  األخــرية،  السنوات  يف 

الكويت والعراق خطوات للتغلب 

عىل التوترات يف العالقات الثنائية 

املستمرة منذ عام 1991.

عن  الناجم  الضغط  ظل  ويف 

سياسة حافة الهاوية بني الواليات 

الحصار  وكذلك  وإيران،  املتحدة 

بدأت  لقطر،  واإلمارايت  السعودي 

إعادة  يف  وبغداد  الكويت  مدينة 

بناء عالقتهام.

للكويتيني  بالنسبة  أكرب  اسرتاتيجيًا  عمًقا  العراق  يقدم 

الذين ال يشعرون باالرتياح تجاه محور الرياض وأبوظبي، أما 

من وجهة نظر بغداد، فإن الكويت مستثمر واعد ميكن أن 

يساعد يف إعادة بناء العراق الذي مزقته الحرب.

الحفاظ عىل عالقات الجوار

الثالث  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بدأت  أن  بعد 

-البحرين والسعودية واإلمارات- ومرص حصار قطر يف عام 

التي  األزمة  إلنهاء  الوساطة  الكويت جهود  أمري  قاد   ،2017

أدت إىل استقطاب املنطقة.

لعبت الكويت دور 
الوساطة ونزع فتيل 
التوترات في مختلف 

النزاعات
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كان اإلنجاز الرئييس الذي حققه األمري هو إيقاف عملية 

عسكرية محتملة ضد قطر عىل يد الدول الخليجية املجاورة، 

وهي تجربة مريرة عانت منها الكويت يف التسعينيات.

ويواصل الشيخ »صباح« قيادة جهود الوساطة لدفع قطر 

ودول الحصار نحو املصالحة، بدعم من املجتمع الدويل.

ومع استمرار تدويل نزاع دول مجلس التعاون الخليجي، 

أصبح لدور تركيا يف منطقة الخليج والرشق األوسط األوسع 

مجلس  دول  يف  الداخلية  بالتوترات  متزايد  بشكل  صلة 

السياسة  بأجندة  يتعلق  فيام  خاصة  الخليجي،  التعاون 

الخارجية لدولة اإلمارات.

القطري الرتيك  التكتل  الباردة بني  وبينام تتصاعد الحرب 

السعودي  والتكتل  جهة  من 

اإلمارايت املرصي من جهة أخرى، 

وضع  ــاح«  ــب »ص الشيخ  فــإن 

عىل  محايدة  كدولة  الكويت 

عالقة جيدة مع كال الكتلتني.

ــع اإلســالمــيــني  الــتــعــامــل م

و)إرسائيل(

السياسية  الجامعة  تتمتع 

واجهة  وهي  »حدس«،  الكويتية 

الكويت،  يف  املسلمني«  »اإلخوان 

الحكومة  مع  جيدة  بعالقات 

الكويتية منذ عقود.

والسعودية  اإلمارات  مثل  العربية،  األنظمة  تنظر  وبينام 

وغريهام، إىل هذه الحركة اإلسالمية عىل أنها منظمة إرهابية، 

فإن الكويت ال تعترب »حدس« تهديًدا أمنيًا أو حركة متطرفة.

مل تهدد »حدس« أبداً رشعية عائلة »الصباح«، أو تعارض 

رشاكة الكويت الوثيقة مع الواليات املتحدة أو أي قوة غربية 

أخرى، كام مل ترتبط بأي عمل إرهايب عىل األرايض الكويتية.

وعالوة عىل ذلك، فإن معاملة الدولة الكويتية لـ«حدس« 

شغل  يف  الحق  منحها  ذلك  يف  مبا  سياسية رشعية،  كجامعة 

مقاعد يف الربملان، يخدم املصالح الكويتية من خالل تحييد 

العداء مع فروع »اإلخوان املسلمني« األخرى يف العامل العريب.

مجلس  دول  يف  اآلخــرون  فيه  يتخىل  الذي  الوقت  ويف 

ضمنية  رشاكات  لصالح  الفلسطينيني  عن  الخليجي  التعاون 

مع )إرسائيل(، ترفض الكويت االنضامم إىل هذا التوجه.

يأيت هذا يف ضوء اعتقاد القيادة الكويتية أنه عىل الدول 

العربية أال تتخذ خطوات نحو تطبيع العالقات مع تل أبيب 

عرب  للفلسطينيني  ملموسة  تنازالت  )إرسائيل(  تقدم  مل  ما 

مفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

الكويتية  العالقات  يف  الجدية  املشاكل  من  الرغم  وعىل 

لـ«صدام  عرفات«  »يارس  دعم  عن  الناتجة  الفلسطينية 

حسني« أثناء غزو 1990-1991، فقد رسخت الكويت نفسها 

ملتزمة  عربية  خليجية  كدولة 

بعملية السالم.

التعرض للضغوط

يف املستقبل القريب، قد تجد 

الكويت نفسها تحت ضغط من 

كرد  واإلمارات  والسعودية  إيران 

فعل عىل الجدل الكويتي املحيل، 

عن  الكويتيني  بعض  عرب  حيث 

ال  إقليمية  قضايا  من  مواقف 

تلقى استحسان حكومات طهران 

والرياض وأبوظبي.

ــذلـــك، احــتــج  ــجــة لـ ــي ــت ون

التعبري  حرية  عىل  املجاورة  الخليج  دول  يف  املسؤولون 

هؤالء  إسكات  إىل  الكويتية  السلطات  ودعوا  الكويت،  يف 

املواطنني.

من  محايدة  مواقف  الكويت  تبنت  لو  فحتى  وهكذا، 

السيايس  النظام  فإن  العربية،  املنطقة  يف  الرصاعات  معظم 

مزيًدا من  مواطنيها  منح  والذي  البالد،  الدميقراطي يف  شبه 

والعاملية،  اإلقليمية  الشؤون  يف  آرائهم  عن  للتعبري  الحرية 

ميكن أن يعقد عالقات الكويت مع جريانها.

رسخت الكويت 
نفسها كدولة 

خليجية عربية ملتزمة 
بعملية السالم

شؤون خليجية
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املرشوع  بأن  أفادت  السعودية  »الجزيرة«  لكن صحيفة 

أن  اآلن  املتوقع  من  متكرر،  بشكل  تأخر  الذي  الضخم، 

يكتمل جزئيًا يف عام 2023، وأنه سريبط يف املرحلة األوىل بني 

السعودية واإلمارات وسلطنة ُعامن.

وأكد التقرير أن البحرين والكويت سيتم إضافاتهام الحقا 

يف  االقرتاح  من  جزءا  كانت  التي  قطر،  أن  غري  الشبكة،  إىل 

األصل، مل يتم ذكرها بأي شكل.

وفرضت السعودية واإلمارات والبحرين ومرص حصاًرا عىل 

قطر يف يونيو/حزيران 2017، متهمة اإلمارة بدعم املتطرفني 

اإلسالميني وإيران، لكن الدوحة نفت هذه االتهامات وقالت 

إن الهدف الرئييس للحصار هو تقويض سياستها املستقلة.

وقال »كريستيان كوتس أولريخسن«، وهو زميل يف معهد 

»بيكر« للسياسة 

»إن  »املونيتور«:  لـ  رايس يف هيوستون،  بجامعة  العامة 

احتامل وجود شبكة سكك حديدية واحدة تدمج جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي الست يعد أمرا مشكوكا فيه«.

للوحدة  رمــزا  الطموح  املــرشوع  يكون  أن  من  وبــدال 

الخليجية، فإنه يدفع اآلن مثن األزمة السياسية التي أضعفت 

التامسك اإلقليمي.

»أندرو  »املونيتور«،  موقع  تحرير  رئيس  مع  مقابلة  ويف 

لدى  قطر  سفري  قال  يونيو/حزيران،  أواخر  يف  باراسيليتي«، 

الواليات املتحدة »مشعل آل ثاين« إن بعض البلدان »تحاول 

تقويض« عمل مجلس التعاون الخليجي.

ضغوط اقتصادية

منذ عام 2014، أدت أسعار النفط الخام املنخفضة إىل 

مشروع السكك 
الحديدية الخليجية..

هل يعيد الوحدة 
للخليج المنقسم؟

الرابط المصدر

الكاتب: سباستيان كاستيلير

https://bit.ly/3gtK70N 

عن  اإلعــالن  عىل  عاما   15 من  أكرث  مــرور  رغم 

مرشوع خطط سكك حديدية بطول 1350 ميال ميتد 

التقدم  أن  إال  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  عر 

الذي تم إحرازه يف ذلك الصدد ال يزال محدودا جدا.

شؤون خليجية
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يف  االستثامرات  وتأخري  الخليج  اقتصادات  استقرار  زعزعة 

املرشوعات العمالقة.

 15 تكلفته  تبلغ  الذي  الحديدية  السكك  مرشوع  ويعد 

الحديدية  للسكك  التحتية  البنى  يربط  والذي  دوالر،  مليار 

دولة،  كل  قبل  من  منفصل  بشكل  بناؤها  تم  التي  املحلية 

عرضة بشدة لخفض النفقات الرأساملية.

التباطؤ  أن  العاملية  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة  وقالت 

االقتصادي الناجم عن »كورونا« يضيف املزيد من الضغوط؛ 

مجلس  دول  حكومات  ديون  ترتفع  أن  املتوقع  من  حيث 

التعاون الخليجي »إىل مستوى قيايس« هذا العام.

وقال »أولريخسن« إنه من املمكن أن نشهد اكتامل أجزاء 

يف  اقتصادية  بدوافع  الحديدية  السكك  شبكة  مرشوع  من 

عام  يف  محليا  خطا  اإلمارات  استكملت  حيث  األول؛  املقام 

2015 لنقل الكربيت من منطقة الظفرة إىل ميناء الرويس.

لكنه أضاف أن أي خطوط عابرة للحدود »ستكون هشة 

االقتصادي  اليقني  وعدم  اإلقليمية  التوترات  مواجهة  يف 

املستمر«.

وشامل  األوســط  الرشق  منطقة  يف  النقل  مدير  وأشــار 

الوثيقة  العالقة  بالبنك الدويل »أوليفييه لو بري« إىل  أفريقيا 

الحديدية يف دول مجلس  السكك  قطاع  أجزاء  بني مختلف 

التعاون الخليجي؛ حيث قال عىل سبيل املثال إن »جزءا من 

يكن  مل  ما  معنى  له  ليس  قطر  يف  الحديدية  السكك  قطاع 

متصال بالشبكة السعودية«.

البنك  الخليجي  التعاون  ملجلس  العامة  األمانة  وكلفت 

الدويل باملساعدة يف تصميم املرشوع. وقال »لو بري«: »قدمنا 

تبني  بهدف  الفني  التنسيق  بشأن  رئييس  بشكل  املشورة 

نظام  نفس  اختيار  مثل  مشرتكة،  لتوجهات  الست  الدول 

اإلشارات لتجنب تغيري القاطرات عىل الحدود«.

وأوىص البنك الدويل أيًضا خالل مهمته االستشارية بإنشاء 

مشغل سكة حديد واحد لتحقيق مركزية الشبكة، بدال من 

6 كيانات مستقلة. وقال »لو بري«: »حتى اآلن ال يبدو أنهم 

يعملون عىل هذا الخيار عىل حد علمنا«.

تسهيل التجارة

ومع ذلك، يظل احتامل وجود خط سكة حديد ميتد من 

دولة الكويت يف أقىص شامل الخليج حتى ُعامن، أمرا مثريا 

للحامس. ويف عام 2018، قالت األمانة العامة السابقة ملجلس 

التعاون الخليجي إن األمر رمبا يكون له »تأثري بعيد املدى« 

عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية.

شؤون خليجية
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ويرى العديد من مواطني دول الخليج أن املرشوع يعد 

تطورا إيجابيا؛ حيث قال »عمر هيثم بوعيشة«، وهو أخصايئ 

كلها،  املنطقة  »ستتّحد  لـ«املونيتور«:  سعودي،  اتصاالت 

وتتعاون معا يف مرشوع مفيد ومثمر للجميع«.

وأضاف »لو بري«: »سيقلل هذا أيضا من انبعاثات الكربون 

»االتحاد  رشكة  وتقدر  الخليجي«.  التعاون  مجلس  دول  يف 

انبعاثات  الحديدية سيخفض  بالسكك  النقل  أن  للقطارات« 

ثاين أكسيد الكربون بنسبة 70 إىل %80 مقارنة بالشاحنات.

إىل جانب تسهيل حركة تنقل ماليني الركاب، ميكن للسكك 

الحديدية الرابطة ملجلس التعاون الخليجي أن تحمل ما يصل 

اإلقليمية  التجارة  وتعزيز  البضائع،  من  طن  مليون   29 إىل 

وخفض تكاليف النقل.

ورغم أن الحواجز التجارية تبقى منخفضة، إال أن التجارة 

تزال  ال  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  داخل  النفطية  غري 

ضعيفة.

ورغم   ،1981 عام  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  وتأسس 

مرور أكرث من 4 عقود عىل تأسيسه فإنه ال يزال يفتقر إىل 

قرار  يف  بوضوح  تجىل  ما  وهو  موحدة،  اقتصادية  سياسات 

مرات،   3 املضافة  القيمة  األخري مبضاعفة رضيبة  السعودية 

وهي خطوة مل تتخذها سائر دول مجلس التعاون.

وميكن لدول مجلس التعاون الخليجي عىل املدى الطويل، 

التجارة مع  لتسهيل  الحديدية  السكك  االستفادة من شبكة 

منطقة الرشق األوسط األوسع.

ووفقا لـ »لو بري«، تستكشف السعودية حاليا فرص ربط 

خطوط السكك الحديدية بالعراق واألردن املجاورين.

الخارجية  وزارة  نرشته  ترويجي  فيديو  مقطع  وجــاء 

اإلرسائيلية يف أغسطس/آب 2019 إن الدولة اليهودية تعتزم 

إحياء خط سكة حديد الحجاز وربطه بالسعودية.

أعطال سالسل التوريد

بديلة  محاور  أيضا  الرابطة  الحديدية  السكك  تعزز 

ميكن من خاللها دخول وخروج السلع املستوردة وشحنات 

الهيدروكربونات من املنطقة مع تجنب املخاطر األمنية التي 

تواجهها الناقالت التي متر عرب مضيق هرمز.

وتهدد إيران بانتظام بإغالق نقطة االختناق االسرتاتيجية 

دول  تصدره  الذي  الخام  النفط  ملعظم  كمعرب  تعمل  التي 

مجلس التعاون الخليجي.

ويف هذا السياق، ميكن أن تكتسب املوانئ الواقعة خارج 

مضيق هرمز، مثل ميناء الدقم العامين واملوانئ الواقعة عىل 

سواحل البحر األحمر، فعالية من حيث التكلفة.

يعطل  أن  شأنه  السيناريو من  مثل هذا  فإن  ذلك،  ومع 

الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الحالية  التوريد  سلسلة 

ويتحدى الدور الذي يلعبه ميناء جبل عيل اإلمارايت كمحور 

رئييس إلعادة التصدير يف منطقة الخليج.

ديب  بني  التصدير  وإعادة  البضائع  تداول  عملية  وتشكل 

ودول الخليج األخرى حوايل نصف إجاميل التجارة بني دول 

مجلس التعاون الخليجي يف عام 2017.

الخليجي  الحديدية  السكك  مرشوع  فإن  لذلك،  ونتيجة 

يختلف عن أي مرشوع ضخم آخر، يف كونه يتطلب إعطاء 

األولوية للمصالح اإلقليمية فوق املصالح الوطنية، وأن ينظر 

صانعو السياسات يف الخليج يف نفس االتجاه.

املساعد يف  األستاذ  قال  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  يف 

جامعة كينجز كوليدج لندن »أندرياس كريج«، لـ »املونيتور«: 

»تم استبدال التعددية يف الخليج باألحادية والثنائية«.

منوذج  تهدد  التاجي  الفريوس  أزمة  أن  من  الرغم  وعىل 

التنمية املرتكز عىل الهيدروكربونات يف دول مجلس التعاون 

الخليجي، وتحث املنطقة عىل تنويع اقتصادها يف وقت أبكر 

التكامل  من  املزيد  إقامة  محاوالت  أن  إال  متوقع،  هو  مام 

التصدعات  رحمة  تحت  تظل  أن  املرجح  من  االقتصادي 

السياسية.
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إعــادة تنظيــم أمــن 
الخليــج.. الســعودية 
ولعبة الظل الصينية

الرابط

المصدر

الكاتب: جيمس  دورسي

https://bit.ly/3g0KQFz

مع قيام الحكومات بتمرير رسائل خفية غري رسمية إىل 

بعضها البعض، فإن املثقفني والصحفيني هم من يتواجدون يف 

املقدمة. ويف هذا السياق، تخلت الصحفية اللبنانية »بارعة 

علم الدين« التي تكتب بانتظام أعمدة رأي لوسائل اإلعالم 

يف  الصني  قوية  بلغة  حذرت  حيث  املهنية  عن  السعودية، 

سياق حديثها أن »حزب الله« اللبناين يعمل عىل إغراء الصني 

مام يساهم يف إفالس لبنان مالياً.

باللغة  الرئيسية  الصحيفة  نيوز«،  »عرب  يف  مقالها  يف 

إغــواء  أن  إىل  »بــارعــة«  ــارت  أش اململكة،  يف  اإلنجليزية 

امليليشيات الشيعية اللبنانية للصني كان يحدث عىل خلفية 

الصني  بني  عاًما   25 مدتها  محتملة  ضخمة  تعاون  اتفاقية 

وإيران.

حزب  زعيم  إعالن  عىل  عىل  رداً  »بارعة«  كلامت  كانت 

الله »حسن نرص الله« أن الصني مستعدة لالستثامر يف البنية 

شؤون خليجية
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التحتية اللبنانية. وأن الرشكات الصينية مستعدة لضخ األموال 

يف هذا البلد حيث قال »نرص الله«: »إذا حدث هذا، فسيؤدي 

ذلك إىل جلب األموال للبالد، وجلب االستثامر، وخلق فرص 

العمل، وما إىل ذلك«.

»نرحب  »بارعة«  وقالت 

باألعامل واالستثامرات الصينية، 

يف  سجل  لديها  بكني  لكن 

األفريقية  النخب  مع  الرشاكة 

يف  الراغبة  الجشعة  واآلسيوية 

بيع سيادتها.

ــة«  ــ ــارع ــ ــت »ب ــمـ ــهـ واتـ

ال  بأنها  الصينية  الدبلوماسية 

تعرف الرحمة وتهتم مبصالحها، 

مثل  تتشدق  ال  حتى  أنها  كام 

الغرب بحقوق اإلنسان أو سيادة القانون أو التبادل الثقايف.

ونقلت عن خبري يف الرشق األوسط يف مركز أبحاث أمرييك 

محافظ قوله إنه يحذر من أن »نسور بكني تدور حول أصول 

البنية التحتية مثل املوانئ واملطارات باإلضافة إىل العمل عىل 

إيجاد تأثري عرب القوة الناعمة من خالل الجامعات اللبنانية«.

ومضت لتؤكد أن »مشاهدة خنق األصوات املعارضة بال 

اللبنانيني  رحمة يف هونج كونح والتبت وشينجيانج، يخيف 

بشأن سحق حرياتهم وثقافتهم 

القاسية  الهيمنة  ــل  ظ يف 

واإليرانية  الصينية  واالستبدادية 

يسعى  التي  املشابهة  واألجواء 

حزب الله إىل فرضها«.

إىل  ضمنيًا  »بــارعــة«  تشري 

حول  أيضا  تحوم  الصني  أن 

يتزايد  وقت  يف  الخليج،  دول 

اليقني بشأن موثوقية  فيه عدم 

مظلة الدفاع اإلقليمية للواليات 

املتحدة، وأنها بحاجة إىل تقليل 

التوترات مع إيران إذا أرادت الصني أن تشارك يف املساعدة 

يف إنشاء هيكلية أمنية إقليمية جديدة.

الخليجي  التعاون  ملجلس  العام  األمني  مساعد  وأعرب 

للشؤون السياسية واملفاوضات، »عبدالعزيز العويشق«، عن 

تسعى باكستان 
المدعومة من 

الصين للتوسط بين 
السعودية وإيران
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قلقه إزاء قرار الواليات املتحدة الشهر املايض بسحب قوات 

من أوروبا بعد يوم من انتقاد »بارعة« الصارخ للصني، واقرتح 

القرار  وصناع  للقيادة  منهجية  أكرث  »إطار  هناك  يكون  أن 

للمناقشات األمنية األمريكية الخليجية«.

ومارست الصني ضغوطًا خفية عىل دول الخليج من خالل 

لهم  بارزين  لعلامء  العامة  والبيانات  األكادميية  الكتابات 

عالقات وثيقة بالحكومة يف بكني.

استهدفت رسائل بكني السعودية يف املقام األول، الدولة 

الخليجية الوحيدة التي امتنعت حتى اآلن عن االنخراط يف 

أي إمياءات ميكن أن تسهل تخفيف حدة التوتر تجاه إيران.

املبادئ  وعرض مقال نرُش مؤخرًا يف مجلة صينية شهرية 

التي ترغب الصني فيها كمبادئ لسياستها الخارجية والدفاعية 

لالنخراط يف أمن الخليج.

مع  مشرتكة  أرضية  عن  »البحث  املبادئ  وتضمنت 

إدارة  عىل  تنطوي  صيغة  وهي  باالختالفات«،  االحتفاظ 

الرصاع بدالً من حل النزاع.

مدت معظم دول الخليج يد العون إليران، الدولة الرشق 

واتفق  »كورونا.«  فريوس  جائحة  من  ترضرا  األكرث  أوسطية 

إيران واإلمارات يف مكاملة فيديو مؤخرا عىل  وزيرا خارجية 

الخارجية  وزير  قال  حيث  الصحية  األزمة  خالل  التعاون 

عىل  »اتفقنا  »تويرت«:  عىل  ظريف«  جواد  »محمد  اإليراين 

املنطقة  وأن  خاصة   - األمل  موضوع  حول  الحوار  مواصلة 

تواجه تحديات صعبة وخيارات أكرث تعقيدا يف املستقبل«.

وقال مسؤولون إماراتيون يف وقت سابق إن هناك حدودا 

لخفض التوترات حيث قالوا إن االنفراج الحقيقي لن يكون 

ممكناً إال بعد أن تغري إيران سلوكها، وهذا يعني وقف دعم 

طموحاتها  عن  والرتاجع  واليمن  والعراق  لبنان  يف  الوكالء 

النووية.

الصني  من  املدعومة  باكستان  تسعى  السياق  هذا  ويف 

للتوسط بني السعودية وإيران.

هذا  خــان«،  »عمران  الباكستاين،  ــوزراء  ال رئيس  وقال 

حدوث  تجنب  يجب  إنه  تفاصيل،  يقدم  أن  دون  األسبوع، 

مواجهة عسكرية بني القوتني الخليجيتني، وأضاف أن الوساطة 

»تحرز تقدما ولكن ببطء«.

من  االستفادة  السعودية  رفض  إىل  »بارعة«  مقال  يشري 

الرياض مل تتنب  التوترات ما يعني أن  لتقليل  الوباء كوسيلة 

جهود »خان« بالكامل بعد.

من املرجح أن تزداد جهود »خان« تعقيًدا بسبب الكشف 

الشهر املايض من قبل السلطات الباكستانية عن أن زعيم من 

البلوش، تم اعتقاله عام 2017، اعرتف بأنه قدم »معلومات 

ورسومات رسية بشأن منشآت الجيش واملسؤولني إىل عمالء 

أجانب« يعتقد أنهم إيرانيون.

الدعم  قدمتا  والهند  إيران  أن  باكستان  أكدت  ولطاملا 

البلوش املسؤولني عن هجامت متعددة  القوميني  للمقاتلني 

الواقعة يف جنوب  الدولة  أهداف عسكرية وصينية يف  عىل 

آسيا.

الباكستانية بشكل أسايس  اإليرانية  الحدود  وتتأثر قضايا 

بالتنافس الطائفي بني إيران والسعودية حيث قال الباحث 

يف شؤون جنوب آسيا يف مركز »ويلسون« بواشنطن »مايكل 

كوجلامن«، »بالنسبة لباكستان، هذا وضع دبلومايس صعب 

ومكلف يف هذا الوقت«.

تهدئة  عىل  املساعدة  يف  راسخة  مصلحة  باكستان  لدى 

يتطلب  األمر  فإن  ذلك،  ومع  اإليرانية.  السعودية  التوترات 

جهدا عند الحديث عن مامرسة دور الوسيط الذي ال تثقل 

جهوده قضايا ثنائية خاصة به مع أي من األطراف.

اإلقليمية،  الوساطة  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك  ستكون 

باألعباء  القيام  عن  املتحدة  الواليات  امتناع  احتامل  ومع 

الثقيلة، قد ترُتك هذه املهمة للصني. إذا كانت »بارعة« محقة  

الرشق  يف  النموذج  تغيري  أن  بالفعل  ستكتشف  الصني  فإن 

األوسط سهل نظريا وأصعب عمليا.

شؤون خليجية
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كام إنه من املرجح لإلمارات أن تصور االتفاقية عىل أنها 

تتامىش مع تأكيداتها عىل »االعتدال« و«التسامح«، ال سيام 

شكلت  والتي  األديــان،  بني  والتعاون  بالحوار  يتعلق  فيام 

للمجتمع  ترسلها  التي  األخرية  الرسائل  يف  رئيسية  مكونات 

الدويل.

)إرسائيل( ستعلق  أن  »ترامب«  الصادر عن  البيان  أعلن 

خططها لضم مناطق من الضفة الغربية مقابل إقامة عالقات 

عربية  دولة  ثالث  ستصبح  والتي  اإلمارات،  مع  دبلوماسية 

-بعد مرص عام 1979 واألردن عام -1994 وأول دولة خليجية 

تضفي الطابع الرسمي عىل العالقات. 

اختالف روايات األطراف

جعل البيان »ترامب« يبدو وكأنه مركزي يف االتفاقية، فيام 

يتالءم مع رؤيته لنفسه كشخص مهم، ورغبته يف أن ينسب 

املنطقة  يف  السالم  أجل  من  »تفانيه  عىل  ليؤكد  الفضل،  له 

والنهج الرباجاميت والفريد الذي اتخذه من أجل إنجاز ذلك«.

ومع ذلك، فإن اإلعالن ال يرقى إىل مستوى اتفاق السالم 

الشامل الذي ادعى »ترامب« مراًرا أنه قادر عىل الوفاء 

به، وقد ال يغري الكثري من الناحية العملية.

»تويرت«،  عىل  إعالنه  يف  باالتفاق  »ترامب«  أشاد  وفيام 

واصًفا إياه بأنه »اخرتاق ضخم« و«سالم تاريخي«، بعد نقاش 

نهيان«،  آل  زايد  بن  »محمد  والشيخ  »نتنياهو«  مع  ثاليث 

كانت  اإلمــارات،  لدولة  الفعيل  والزعيم  أبوظبي  عهد  ويل 

أكرث  واإلرسائيليني  اإلماراتيني  للمسؤولني  الالحقة  التعليقات 

تحفظًا إىل حد ما.

ففي بيانه الخاص عىل »تويرت«، مل يرش »محمد بن زايد« 

إىل  بل  »ترامب«،  عنه  تحدث  الذي  الكامل«  »التطبيع  إىل 

»تعاون ووضع خارطة طريق نحو إقامة عالقة ثنائية«، بينام 

كان بيانه بالعربية أكرث تحفظًا

وأكد »نتنياهو« يف خطاب متلفز الحًقا، أنه ال يزال ملتزما 

قد  ذلك  لفعل  وأن خططه  الغربية  الضفة  من  أجزاء  بضم 

»ُعلقت مؤقتًا« فقط لتمكني التوصل إىل اتفاق مع اإلمارات.

يتناقض ترصيح »نتنياهو« بتعليق الضم فقط مع ادعاء 

المراهنة على الوعود 
الهشة التفاقية 

 https://bit.ly/31P3Y4sاإلمارات وإسرائيل 

الكاتب: كريستيان كوتس أولريشسن

المصدر

الرابط

رمبا يبدو إعالن »ترامب« عن التوصل التفاق بشأن »التطبيع الكامل للعالقات« بني )إرسائيل( واإلمارات، للوهلة 
األوىل إنجاًزا مدهًشا لرؤيته للسالم التي تباهى بها كثريًا بعد أن كانت تواجه مشقة يف التقدم لألمام، أما بالنسبة 
إجراء  احتال  يواجه  ألنه  الرمزية  الناحية  من  مهم  اإلنجاز  هذا  فإن  نتنياهو«،  »بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  لرئيس 

انتخابات رابعة يف غضون 19 شهًرا يف نوفمر / ترشين الثاين املقبل.
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»محمد بن زايد« بأنه تم إيقافه، ومن الالفت للنظر مراقبة 

االختالف امللحوظ يف اللغة التي يستخدمها »ترامب« و«بن 

زايد« و«نتنياهو« لطرح نسختهم من رواية االتفاق.

التي يجب عىل  املحلية  االعتبارات  يعكس هذا مختلف 

»ترامب«  من  كل  يقاتل  حيث  معها،  التعامل  منهم  كل 

و«نتنياهو« من أجل بقائهام السيايس، ويأمالن يف أن يؤدي 

إخفاقاتهام  بعض  تعويض  إىل  الخارجية  السياسة  »فوزا« يف 

أن  اإلماراتية  القيادة  ترى  قد  حني  يف  األقل،  عىل  الداخلية 

االتفاقية فرصة الستعادة زمام املبادرة وتحقيق مناخ سيايس 

لطموحات  وانتكاسات  بالتحديات  مليئة  قليلة  أشهر  بعد 

اليمن  يف  اإلقليمية  ــارات  اإلم

وليبيا.

وعود اقتصادية

سباًل  هناك  أن  املؤكد  من 

بني  ومتزايد  مستمر  لتعاون 

ــارات، وقد  ــ ــل( واإلم ــي )إرسائ

مبا  منها،  الكثري  اإلعالن  أوضح 

لقاح  بشأن  التعاون  ذلك  يف 

لـ«كورونا«.

انتشار  ــرار  ــم ــت اس ــع  ومـ

يؤذي  الذي  »كورونا«  جائحة 

يأمل  قد  بشدة،  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  االقتصادات 

-أو  التطبيع  يؤدي  أن  واإلمــارات  )إرسائيل(  يف  املسؤولون 

عىل األقل املسار نحوه- إىل تحقيق مكاسب اقتصادية، حيث 

ميكن لقطاعات مثل التكنولوجيا الطبية والطاقة املتجددة أن 

تحصل عىل فوائد رسيعة.

بني  والسياحة  للسفر  روابط  إنشاء  يوفر  أن  ميكن  كام 

البلدين أيًضا دفعة اقتصادية تشتد الحاجة إليها يف عامل ما 

بعد الجائحة، ولكن التنسيق يف مجاالت أخرى، مثل تقنيات 

املراقبة قد حدث ضمنيًا بالفعل ومن املرجح أن يستمر حتى 

بدون اتفاق.

موقف اإلمارات هش

بني  من  حساسية  األكــرث  اإلمــارات  موقف  يكون  رمبا 

بإلغاء  »نتنياهو«  يتخذه  قرار  فأي  لإلعالن،  الثالثة  األطراف 

يف  زايد«  و«بن  اإلمــارات  يضع  أن  شأنه  من  الضم  تعليق 

اإلمارات لعبت  بأن  للغاية وعرضة التهامات  موقف صعب 

ما كانت تزعم بأنها ورقتها الرابحة مقابل مكاسب قليلة أو 

معدومة.

 / نوفمرب  يف  أخرى  انتخابات  إىل  )إرسائيل(  توجهت  إذا 

مواصلة  إىل  بالحاجة  »نتنياهو«  يشعر  فقد  الثاين،  ترشين 

تعهده املعلن كثريًا بـ »استعادة السيادة«، ويف هذه الحالة 

من املحتمل أن يبني قراره عىل مصلحته السياسية الخاصة 

بدالً من مصلحة اإلمارات.

هذا يرتك اإلمارات عرضة العتبارات سياسية خارج قدرتها 

وترصيحات  السيطرة،  عــىل 

اإلماراتيني  الشخصيات  كبار 

وجهت  التي  األخرية  األشهر  يف 

تحذيرات رصيحة ومبارشة ضد 

الصعب  من  سيكون  الضم، 

الرتاجع عنها.

يف  بالعربية  مــقــال  ففي 

 / يونيو  يف  إرسائيلية  صحيفة 

سفري  رسالة  كانت  حــزيــران، 

اإلمارات لدى الواليات املتحدة 

رصيحة  العتيبة«،  »يــوســف 

بشكل خاص يف وصف أي تحرك لضم »األرايض الفلسطينية 

أن  شأنه  من  قانوين«  غري  بشكل  عليها  االستيالء  تم  التي 

»يرسل موجات صدمة يف جميع أنحاء املنطقة«.

للقيادة اإلماراتية، يف أن االتفاقية  بالنسبة  يكمن الخطر 

تعني أن اإلمارات نفسها أصبحت اآلن عرضة ملوجات الصدمة 

أو  »نتنياهو«  يتخذه  قرار  أي  عن  تنجم  قد  التي  اإلقليمية 

حكومة إرسائيلية مستقبلية بالتحرك نحو الضم، بعد أن كان 

ذلك ليقترص غالبًا عىل األردن ودول الجوار األخرى.

»اخرتاقات  حدوث  احتاملية  الثاليث  البيان  أثار  حني  ويف 

دبلوماسية إضافية مع دول أخرى«، فإن هذا قد يحدث.

تأمل اإلمارات من 

التطبيع مع إسرائيل 

استعادة زمام المبادرة 

بعد انتكاسة طموحتها 
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تطبيع اإلمارات زلزال 
جيوسياسي بالشرق 

https://nyti.ms/3lbIYxQاألوسط

الكاتب: توماس فريدمان 

المصدر

الرابط

قال الصحفي األمرييك »توماس فريدمان« 

إنه يتفق متاما مع الرئيس »دونالد ترامب« 

يف  »ضخمة«  املفضلة  لصفته  استخدامه  يف 

وصف اتفاق التطبيع اإلمارايت اإلرسائييل.

وبنّي »فريدمان«، يف مقال نرشته صحيفة 

»نيويورك تاميز«، أن االتفاق الذي توسطت 

ضخا،  »اخرتاقا  يعد  »ترامب«  إدارة  فيه 

بالضبط كا وصفه ترامب يف تغريدته«.

»مل يكن ذلك بالطبع مثل مشهد )الرئيس 

السادات وهو ذاهب  أنور  املرصي األسبق( 

إىل القدس، فال يشء يضاهي االنفتاح الكبري 

أيضا  وليس  واإلرسائيليني،  العرب  بني  األول 

الراحل(  الفلسطني  )الرئيس  مشهد  مثل 

الوزراء  )رئيس  يصافح  وهو  عرفات  يارس 

رابني يف حديقة  إسحاق(  األسبق  اإلرسائييل 

يضاهي  أن  ميكن  يشء  فال  األبيض،  البيت 

تلك اللحظة األوىل من املصالحة العامة بني 

اإلرسائيليني والفلسطينيني«.

وما علينا سوى االطالع عىل النتائج لرنى 

طرف  كل  عىل  الصفقة  هذه  تؤثر  كيف 

إىل  املنتمني  أولئك  من  املنطقة  يف  رئييس 

املوايل ألمريكا واملؤيدين  املعتدل(  )اإلسالم 

إىل  وصــوال  )إرسائــيــل(  مع  ــرصاع  ال إلنهاء 

وجميع  إليران،  املؤيد  الراديكايل  املعسكر 

تيارات اإلسالم السيايس«. 
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زلزال جيوسيايس

إىل  النظر  خالل  من  التحول  حجم  عىل  التعرف  ميكننا 

ديناميات الصفقة. حيث كان الخالف حول خطة »ترامب« 

للسالم التي وضعها صهره وكبري مستشاريه »جاريد كوشرن«، 

هو الذي خلق املادة الخام لهذا االخرتاق.

ــيــل(  )إرسائ أســايس  بشكل  »كــوشــرن«  خطة  ودعــت 

والفلسطينيني إىل تحقيق السالم، مع منح )تل أبيب( صالحية 

معظم  يوجد  حيث  الغربية؛  الضفة  من   30% حوايل  ضم 

منزوعة  دولة  الفلسطينيني عىل  مقابل حصول  مستوطنيها، 

السالح ومجزأة عىل باقي أرايض الضفة.

ووصفوها  قاطع  بشكل  الصفقة  الفلسطينيون  ورفض 

بأنها غري متوازنة وغري عادلة. لكن رئيس الوزراء اإلرسائييل 

»بنيامني نتنياهو«، الذي ساعد بشكل أسايس يف كتابة الخطة، 

قال إنه يعتزم امليض قدما يف جزء الضم من الخطة، متجاهال 

الجزء الذي رفضته قاعدته السياسية من املستوطنني اليهود 

وهي حصول الفلسطينيني عىل دولتهم عىل باقي األرايض.

لكن األمر مل ينجح؛ ألن »كوشرن«، كان يسمع بانتظام من 

العريب أن هذا الضم اإلرسائييل  الخليج  مرص واألردن ودول 

بالنسبة  للصفقة  كامل  كرس  مبثابة  سيكون  الجانب  أحادي 

لهم؛ وهو ما دفعه للطلب من »نتنياهو« تأجيل الخطة.

وكانت الفكرة التي تفتق عنها ذهن »كوشرن« و«نتنياهو« 

وويل عهد أبوظبي »محمد بن زايد« يف النهاية هي التخيل 

عن الضم اإلرسائييل مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع اإلمارات.

األرض  وليس  السالم  مقابل  »السالم  صفقة  تلك  كانت 

مقابل السالم«.

بدأت هذه العملية بعد أن نرش سفري اإلمارات يف واشنطن 

»يديعوت  صحيفة  يف  بالعربية  رسالة  العتيبة«،  »يوسف 

مبارشة  فيها  حذر  يونيو/حزيران،  يف  اإلرسائيلية  أحرونوت« 

يقوض  أن  شأنه  من  الغربية  للضفة  )إرسائيل(  أن ضم  من 

التقدم الهادئ الذي حققته )إرسائيل( مع عرب الخليج.

أكرث  دبلوماسية  عالقات  إقامة  يف  تفكر  اإلمارات  وكانت 

املناقشات  لكن  الوقت،  من  لفرتة  )إرسائيل(  مع  انفتاحا 

للعمل،  إطارا  أوجدت  التي  هي  الضم  وقف  كيفية  حول 

شيئا  قدمت  أنها  لالدعاء  ألبوظبي  فرصة  الظروف  ومنحت 

للفلسطينيني مقابل التطبيع مع )إرسائيل(.

أما »نتنياهو« فقد أنقذه االتفاق من مشاكله الشخصية 

شافيت«:  »آري  اإلرسائييل  الكاتب  قال  املتفاقمة.وكام 

»نتنياهو يحاول الخروج من ووترجيت )أكرب فضيحة سياسية 

يف تاريخ أمريكا حصلت عام 1968( الخاصة به«.

يف املقابل، ُجردت السلطة الفلسطينية، بقيادة »محمود 

عباس« من أهم أوراقها بسبب هذه الصفقة؛ ما قد يجربها 

عىل الجلوس إىل طاولة املفاوضات.

لن  الخليج  عرب  أن  الزعم  »عباس«  بإمكان  يعد  ومل 

يطبعوا مع )إرسائيل( إال بعد أن مينح اإلرسائيليون السلطة 

الدولة التي تطالب بها.

من املتوقع أن تشجع الصفقة مشيخات الخليج األخرى، 

رسية  واستخباراتية  تجارية  تعامالت  جميعا  لديها  التي 

وعلنية مع )إرسائيل(، عىل أن تحذو حذو اإلمارات.

فائزون وخارسون

هناك 3 فائزين كبار من الصفقة بخالف أطرافها الرئيسية؛ 

أولهم العاهل األردين امللك »عبدالله الثاين«، الذي خيش أن 

يؤدي الضم اإلرسائييل إىل تحويل األردن إىل دولة فلسطينية. 

ستتفادى  التي  األمريكية  اليهودية  الجالية  هي  وثانيهم 

الثالث  أما  ومناهضيه.  الضم  دعاة  بني  املحتدم  االنقسام 

الرئاسة األمريكية »جو  الدميوقراطي النتخابات  فهو املرشح 

بايدن« الذي لن يكون عليه التعامل مع ملف الضم الشائك 

حال فوزه باالنتخابات.

وحلفائها  ووكالئها  إيران  الخارسين  أبرز  فإن  املقابل،  يف 

مبا يشمل »حزب الله« وامليليشيات العراقية ورئيس النظام 

مثل  الفلسطينية  الفصائل  وأيضا  األسد«،  »بشار  السوري 

هي  وإيران  تركيا.  وبالطبع  اإلسالمي«،  و«الجهاد  »حامس« 

املعني الرئييس بالصفقة، بجانب سائر خصوم اإلمارات. وتعد 

الصدد هي:  اإلمارات يف هذا  ترسلها  التي  الضمنية  الرسالة 

»لدينا اآلن )إرسائيل( إىل جانبنا، لذا ال تعبثوا معنا«.



الرابط المصدر
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الخليج.. تغيير مسار 
صناديق الثروة السيادية

تقوم صناديق الرثوة السيادية ككيانات متعددة األوجه بتثمني فوائض ميزانيات دول الخليج يف البورصات الدولية. 
غري أن تقلبات أسعار النفط ومستويات االستدانة املتنامية وأثار أزمة كوفيد19- عىل اقتصاديات املنطقة من شأنها 

الدفع إىل إعادة توجيه استثارات الصناديق السيادية نحو رشكاتها الوطنية.

بني  من  التي هي  والغاز،  النفط  حقول  استغالل  بفضل 

األهم يف العامل، جمعت دول شبه الجزيرة العربية يف بضعة 

عقود ألفي مليار دوالر من األصول املالية التي تم استثامرها 

والواليات  أوروبا  يف  خاصة  السيادية،  الصناديق  خالل  من 

املتحدة.

تلك  الحرب”  “كنوز  بــإدارة  هذه  الدولة  هياكل  تقوم 

اقتصاديات  النفط وتشكيل  التقلبات يف سعر  تهذيب  قصد 

تقول  األسود.  الذهب  مينحه  الذي  الريع  عىل  اعتامداً  أقل 

الدويل  املنتدى  يف  االسرتاتيجية  مديرة  بربري،  فيكتوريا 

لتحويل مورد  الصناديق  السيادية: “أقيمت هذه  للصناديق 

طبيعي محدود إىل مورد مايل متجدد لشعوب الخليج”.

عندما انهارت مؤرشات سوق األسهم األمريكية بأكرث من 

االقتصاد  وتجّمد  كورونا  بأزمة  متأثرة  بداية 2020  %30 يف 

فرصة  ذلك  يف  السعودي  السيادي  الصندوق  وجد  العاملي، 

صندوق  نرش  قليلة،  أسابيع  غضون  ففي  محفظته.  لتنويع 

أسواق  عرب  دوالر  مليارات   8 السعودي  العامة  االستثامرات 

رشكات  يف  أسهام  واشــرتى  املتحدة،  الواليات  يف  األسهم 

متعددة الجنسيات مثل بوينغ وفايسبوك وديزين وماريوت 

وستارباكس وبنك أوف أمريكا وبفايزر.

يقول يارس الرميان وهو حاكم الصندوق الذي يبلغ رأس 

ماله 360 مليار دوالر، إن الهيكل “يدرس كل االحتامالت”. 

أما كانتني دي بيمودان، الخبري يف شؤون اململكة السعودية 
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مبعهد أبحاث الدراسات األوروبية واألمريكية فيوكد: “إنهم 

يشرتون بأسعار منخفضة جدا رشكات قوية يف ذاتها”. تحايك 

القطري  السيادي  الصندوق  به  قام  ما  االسرتاتيجية  هذه 

يف  املالية  األزمة  فرصة  اغتنم  الذي  لالستثامر”  قطر  “جهاز 

بينها  من  الرشكات،  من  العديد  يف  ليستثمر   2009-2008

بنوك كريدي سويس وباركليز ورشكتي السيارات فولكزفاكن 

إن  القطري  املالية  وزير  قال  الحالية  األزمة  وبورش. وخالل 

الصندوق السيادي يركز عىل أنشطته الدولية.

وقت  ففي  تساؤالت.  االستثامرات  بعض  تثري  ذلك  ومع 

يقوم  النفط  لعائدات  تبعيتها  بتقليل  السعودية  فيه  تعد 

باالستثامر  السيادي  صندوقها 

األســود  الذهب  ــات  رشك يف 

كانتني  ويرد  الكربى.  العاملية 

بأن  ذلك  عىل  بيمودان  دي 

ال  املحيل  االقتصاد  تنويع 

انتهاز  مع  بالرضورة  يتعارض 

الفرص عىل مستوى البورصة، 

“خربة  للسعوديني  بأن  مذكرا 

ليس  النفط  أسواق  مجال  يف 

من السهل إهاملها هكذا”.

كام يتهكم منتقدون أيضا 

عىل  االستحواذ  عملية  من 

كارنيفال،  مال  رأس  من   8%

فيها  يعد  رشكة  وهي  البحرية،  للرحالت  عاملية  رشكة  أول 

من  يتجزأ  ال  جزءا  اململكة  يف  املحظور  الكحول  استهالك 

منوذجها االقتصادي. وعىل الرغم من هذا الخطاب املزدوج، 

يعد االستثامر يف كارنيفال ورقة للفت انتباه رشكة الرحالت 

فيه  ترغب  وقت  يف  السعودية  العربية  وجهة  إىل  البحرية 

البالد تطوير قطاعها السياحي.

يضع  اإلعالمية،  الواجهة  عىل  ظهوره  تجنب  وقصد 

صندوق االستثامرات العامة السعودي رساميله تحت ترصف 

الصناديق.  صندوق  إىل  هكذا  ليتحول  آخرين  مستثمرين 

“يُعترب ذلك أكرث محافظة ولكن قد يكون ذلك أيضا هو دور 

الصندوق السيادي األهم”، وفق كانتني دي بيمودان.

استثامر الرساميل محليا

عىل الصعيد املحيل، ظهر تعرض الرثوة الوطنية لتقلبات 

للمواطنني  بالنسبة  استفزاز  مبثابة  البورصة  أسهم  أسواق 

السعوديني الذين ما يزالون مشدوهني لزيادة قيمة الرضيبة 

قصد  الرضيبة  هذه  عن  أعلن  وقد  أضعاف.  بثالثة  املضافة 

املساهمة يف متويل عجز ميزانية يقدر بثالث مرات ما كان 

عليه يف 2019. ويزيد من ريبة املواطنني الفشل الذي واجهه 

صندوق االستثامرات العامة بخصوص االستثامر يف “صندوق 

رؤية سوفت بانك” الياباين.

صناديق  أحد  مدير  يقول 

“قد  املنطقة:  يف  االستثامر 

تربير  الصعب  مــن  يــكــون 

بالخارج  رشكات  يف  استثامر 

محلية  رشكات  تفتقر  عندما 

إىل  اآلن  حــد  إىل  مــزدهــرة 

االقتصاد  وينكمش  السيولة، 

ويتفاقم فقدان الوظائف”.

املتأثر  السعودي  االقتصاد 

وبالذعر  كوفيد19-  بوباء 

البرتولية  األسواق  يف  السائد 

يعرف  وقد  احتضار.  حالة  يف 

له منذ عقدين. وتقدر  انكامش  أكرب  املحيل اإلجاميل  الناتج 

أوكسفورد إيكونوميكس بأن 1,7 مليون شخص قد يفقدون 

وظائفهم بحلول نهاية عام 2020.

إذا كان النموذج االقتصادي للصناديق السيادية الخليجية 

الدول  تسيري  عليه  يُبنى  الذي  النموذج  فإن  نسبيا،  مستقرا 

الذهب  ألسعار  الحاد  االنهيار  منذ  زعزعة  يشهد  املالكة 

األسود يف 2014. وهو ما يطرح السؤال حول تحويل أدوات 

االستثامر املايل إىل مركبات للنمو االقتصادي.

معهد  نظمه  اإلنرتنت  عرب  لقاء  خالل  سعدي  نارص  ذكر 

شكل الصناديق 
ُ
ت

ا 
ً
السياسية مورد

ا لدول 
ً
ا متجدد

ً
مالي

الخليج
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السيادية  الصناديق  بأن  بواشنطن  العربية  الدول  دراسات 

بالنسبة  )االقتصادي(  التنويع  أدوات  دور  تلعب  أن  “ميكن 

السابق  اللبناين  االقتصاد  وزير  ويقرتح  املنطقة”.  لحكومات 

دعم  أجل  من  املحلية  االقتصادات  يف  الرساميل  هذه  ضخ 

جديدة  تكنولوجيات  وإدخال  والصناعات  االبتكار  ومتويل 

واملساعدة يف رقمنة أفضل للمجتمع لتحضري مرحلة “ما بعد 

البرتول”. وهي مقاربة يويص بها صندوق النقد الدويل أيضا.

السابق  املدير  يرجع  ال   ،”21 “أوريــان  مع  حــوار  يف 

التنوع  غياب  لالستثامر  ُعــامن  صندوق  يف  لالسرتاتيجية 

فابيو  يؤكد  بل  الرساميل،  يف  النقص  إىل  االقتصادي 

هو  بل  مالية  مشكلة  ليس  “التنويع  بأن  سكاتشيافينايل 

مشكلة بيئة اقتصادية”، مقرتحا إصالحا عميقا لسوق العمل 

وتوفري حامية أفضل لحقوق امللكية والحد من البريوقراطية 

وإعادة النظر يف نظام التعليم قصد تشجيع البحث واالبتكار 

ذات  القطاعات  يف  األجنبية  االستثامرات  جلب  أجل  من 

القيمة املضافة العالية.

تنويع هادف لالستثامرات

متعددة  مزايا  املحيل  لالستثامر  أن  بربري  فيكتوريا  ترى 

لكنها تشري إىل أن املردودية ال تساوي بالرضورة تلك املتحصل 

الخارج. وتضيف قائلة “إن  عليها من خالل االستثامرات يف 

يف  لالستثامر  الرضورية  الحوكمة  وهياكل  واملهارات  املعرفة 

األسواق العاملية جد مختلفة عن تلك املطلوبة لالستثامر يف 

تم  املؤسسات  أغلب هذه  بأن  الخليج”، مذكرة  اقتصاديات 

إنشاؤها يف وقت كانت املنطقة غري قادرة فيه عىل استيعاب 

مثل هذه التدفقات املالية، فقد أنشئ صندوق االستثامرات 

العامة مثال سنة 1971ـ غري أن الوضع تطور مع بداية سنوات 

بارتفاع  املدفوعة  الخليج  اقتصاديات  منت  عندما  األلفني 

يقدر ب  إجاميل  ناتج محيل  إىل  اليوم  لتصل  النفط،  أسعار 

1600 مليار دوالر.

رصح مسري صندوق “مبادلة” اإلمارايت لالستثامر لـ“أوريان 

البحرين  يف  “ممتلكات”  الصندوقني  إىل  إشــارة  يف   ”21

و“مبادلة” يف اإلمارات العربية املتحدة، بأن “صناديق جديدة 

أطلقت مبهمة أكرث تحديدا للمساعدة يف تنويع االقتصادات 

مدير  املبارك  خلدون  وقال  معينة”.  استثامرات  خالل  من 

نحقق  “مل   :2019 نتائج  إعالن  عند  لالستثامر  مبادلة  رشكة 

تواجدنا  توسيع  أيضا  واصلنا  بل  قوية فحسب،  مالية  نتائج 

يف العديد من فئات األصول والقطاعات واألسواق للمساعدة 

يف تنويع اقتصاد أبو ظبي”. وأشار إىل أن الصندوق السيادي 

قد استثمر 250 مليون دوالر يف رشكات تكنولوجيا ناشئة يف 

الرشق األوسط.

الصناعات  تراجع  لتعويض  محليا  االستثامر  يجب  هل 

بديهيا، كام يعرتف بذلك خلدون  الرهان  يبدو  البرتولية؟ ال 

في ظل غموض 
المستقبل على 

دول الخليج أن تعيد 
هيكلة اقتصادياتها 

المحلية

السعودية تسعى 
لمضاعفة صندوق 

االستثمارات العامة 
بأكثر من خمس مرات
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لالقتصادات  الضعيف  باألداء  الجميع  ُصدم  “لقد  املبارك: 

املحلية حتى قبل تفيش الوباء. وهم واعون مبسؤوليتهم يف 

االستثامر بطريقة معقولة ومربحة”. ولكنه أمام أزمة تاريخية 

الرشكات  نسيج  يف  االستثامرات  من  سنوات  مبحو  تهدد  قد 

الخليجية  السيادية  الصناديق  يويص  واملتوسطة،  الصغرية 

املردودية  ذات  للرشكات  القروض  دعم  خالل  من  بالتدخل 

 6 اإلفالس خالل  بإعالن  تنذر  الرشكات  ـ يف ديب 70 % من 

إجراءات  بل هي  الربامج عمال خرييا،  متثل هذه  “ال  أشهر. 

فعالة ومربحة للمساعدة يف تسييل االقتصاد والحفاظ عىل 

النشاط وتجنب دوامة االنكامش غري الرضورية والتي تبدو 

محتملة بشكل متزايد”.

دعم امليزانية وتسيري األصول العمومية

فضال عن تثمني فوائض امليزانية املرتاكمة أيام الوفرة، فإن 

الصناديق السيادية الخليجية هي قبل كل يشء احتياط ميكن 

تعبئته عندما تنهار أسواق النفط وتكون امليزانيات السنوية 

االسرتاتيجية  أدت هذه  وإذا  الحمراء.  الخانة  للحكومات يف 

ما  إىل  العامل  يتطلع  عندما  حدودها  إىل  تصل  فإنها  دورها، 

الخليج.  الذي يبقى املصدر األول ملداخيل دول  النفط  بعد 

فمن دون دعم مايل من بلدان أخرى، تتوقع وكالة “فيتش” 

قد  العامين  السيادي  الصندوق  بأن  االئتامين  للتصنيف 

يف  املساهمة  إىل  الحاجة  بسبب   ”2021 بحلول  “يُستنفد 

متويل العجز.

وقد سبق لدول شبه الجزيرة العربية، الفاقدة لالستقرار 

بسبب التدهور املتسارع لسعر برميل النفط أن لجأت بالفعل 

إىل ضخ أكرث من 600 مليار دوالر من صناديقها السيادية منذ 

2014، وما أزمة 2020 إال تفاقم متزايد لنفس الظاهرة، وقد 

تنخفض أصولها بحوايل 300 مليار إضايف بحلول نهاية العام. 

حرب”  “غنيمة  أن  جانبه  من  الدويل  النقد  صندوق  ويرى 

هذه املنطقة التي كانت منذ فرتة طويلة مربحة جبائيا قد 

يستهلك نهائيا بحلول 2034. ويقول محمد الساملي، املحلل 

املايل يف البنك املركزي العامين: “تدرك حكومتنا أنه ال ميكننا 

االعتامد عىل النفط إىل األبد”.

مبوازاة االقتطاع من الرأسامل املتاح، تقوم املنطقة بتمويل 

العجز بالديون، ألن أسعار الفائدة غالبا ماهي أقل من عوائد 

نسبة   2014 منذ  ارتفعت  السيادية.  الصناديق  استثامرات 

إىل  اللجوء  سياق  ففي  مرة.  بـ12  عامن  سلطنة  يف  الديون 

التمويل الخارجي، تلعب موارد رأسامل الصناديق السيادية 

دور الضامن الضمني لدى املقرضني الدوليني. وتذكر فيكتوريا 

آثار  الصناديق  لتخفيض حجم هذه  يكون  “قد  بأنه  بربري 

بنسب  االقــرتاض  عىل  الخليج  بلدان  قدرة  عىل  مستقبلية 

منخفضة”.

وقصد تعزيز أصولها ومتتني مكانتها، أعلنت ُعامن مؤخرا 

العمومية  الرشكات  وكل  السياديني  صندوقيها  دمج  عن 

باستثناء رشكة “تنمية نفط عامن”، يف كيان جديد هو“جهاز 

االستثامر العامين”. ويؤكد خرباء متت استشارتهم بأن صندوقا 

سياديا معززا مينح للسلطنة اليد العليا خالل التفاوض عىل 

القروض أو تقديم الضامنات لها.

الذي يحيط  اليقني  التي تدرك غياب  الخليج  ليس لدول 

مبستقبلها، خيارات أخرى عىل األمد الطويل غري إعادة هيكلة 

اقتصادياتها املحلية، وهو أمر ستلعب فيه الصناديق السيادية 

العهد  ويل  يعتزم  السعودية  العربية  ويف  اسرتاتيجيا.  دورا 

من  للمملكة  االقتصادي  التحول  توجيه  سلامن  بن  محمد 

مضاعفة  يريد  والذي  العامة”  االستثامرات  “صندوق  خالل 

أصوله بأكرث من خمس مرات. تواجه دول الخليج، املوجودة 

اليوم بني عامل األمس وعامل الغد، تحدي إعادة تجديد نفسها 

صناديقها  رساميل  العامة  املوازنات  عجز  يحصد  أن  قبل 

السيادية.
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الخطط األمريكية
لالنســـحاب العسكري 

https://bit.ly/3itttixمـــن الشـــرق األوســـط

الكاتب: جاريث بورتر

يقدم »النموذج الجديد للرشق األوسط«، الذي وضعه معهد »كوينيس«، والذي يدعو إىل وضع حد نهايئ للسياسة 
الكارثية التي اتبعتها الواليات املتحدة يف املنطقة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أول تحليل متاسك ملا هو خطأ 

يف تلك السياسة، وأول إطار مفاهيمي لنهج مختلف جذريا.

المصدر

الرابط

العسكري  الوجود  أن  الورقة  توضح  ذلك،  عىل  عالوة 

األمرييك ال يزال جزءا أساسيا من املشكلة.

ملثل  واسعا  أوليا  مخططا  بالطبع،  الورقة،  هذه  وكانت 

مخطط  سيتبعه  األوسط،  الرشق  يف  البديلة  السياسة  هذه 

أكرث تفصيال لسياسة جديدة.

ال  العسكري  االنسحاب  لفكرة  املخترصة  املعالجة  لكن 

توضح ما إذا كان القامئون عليها يعتزمون الدعوة إىل وضع 

حد نهايئ للتمركز الدائم للقوات األمريكية يف املنطقة.

وتشري الورقة إىل »تخفيض« القوات وليس »االنسحاب« 

الفقرة قبل األخرية بدء مناقشات مع دول  الكامل، وتقرتح 

»لتحديد  أمريكيا  عسكريا  وجودا  تستضيف  التي  املنطقة 

جدول زمني لالنسحاب بحكمة، وخطوط العالقات املستمرة 
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التي من شأنها السامح بعمل عسكري أمرييك يف املستقبل، 

إذا لزم األمر«.

ولكن كام يوضح التقرير نفسه، ال يوجد سيناريو واقعي 

أن  املنطقة  خارج  من  أو  إقليمية  لدولة  خالله  من  ميكن 

تستخدم القوة العسكرية بنجاح للسيطرة عىل املنطقة خالل 

القدرة  امتالك  من  قريبة  دولة  توجد  ال  ألنه  املقبل،  العقد 

عىل القيام بذلك.

لتعطيل  حافز  خارجية  أو  إقليمية  قوة  أي  لدى  وليس 

الحالية  الظروف  باستثناء  أو لن يكون لديها،  النفط،  تدفق 

بيع  من  إيران  نفسها  املتحدة  الواليات  فيها  منعت  التي 

نفطها يف جميع أنحاء العامل.

ويبقى السيناريو الوحيد ملثل هذا االضطراب هو تحرك 

إيراين يائس للضغط عىل الواليات املتحدة لرفع العقوبات، 

للموقف  انعكاس  مجرد  ــراين  اإلي التحرك  هذا  وسيكون 

العدواين للواليات املتحدة نفسها وليس دليال عىل أن دولة 

تسعى للتدخل يف التدفق الحر للنفط.

وإذا مل يكن هناك سيناريو منطقي تتعرض فيه املنطقة 

لخطر الهيمنة أو االضطراب من قبل قوة أخرى، فال داعي 

للتوصل إىل مثل هذه االتفاقات الجديدة مع الدول املضيفة.

 10 إىل   5 من  الكامل  االنسحاب  تأجيل  التقرير  ويقرتح 

التخاذ  اإلقليمية  للحكومات  الكايف  »الوقت  إلتاحة  أعوام 

قادرة  الدول  هذه  لكن  رضوريــة«،  تراها  التي  اإلجــراءات 

عىل إجراء تعديالت رسيعة يف سياستها استجابة للتحول يف 

السياسة األمريكية.

عالوة عىل ذلك، يوجد سبب أكرث إلحاحا لتجنب مثل هذا 

تزال يف  ال  املنطقة  األمريكية يف  والقواعد  فالقوات  التأخري؛ 

حالة طوارئ وميكن أن تتعرض بسهولة للقصف بالصواريخ 

حرب  نشوب  حالة  يف  اإليرانية  طيار  بدون  الطائرات  أو 

إرسائيلية إيرانية.

»الوجود  أن  إىل  مشريا  بذلك،  التقرير  يعرتف  وبالفعل 

ويزيد  متكافئة  غري  لهجامت  يصبح هدفا  الدائم  العسكري 

العسكرية  القوات  مع  املقصودة  االشتباكات غري  فرصة  من 

األجنبية«.

ومينح الوجود العسكري األمرييك كال من إيران و)إرسائيل( 

الجارية،  األزمة  خيارات حاسمة السرتاتيجيات كل منهام يف 

وتأمل إيران يف ردع تورط الواليات املتحدة يف حرب تبدأها 

نتنياهو«  »بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  لكن  )إرسائيل(، 

يأمل يف أن يؤدي هجوم إيراين عىل هدف أمرييك ردا عىل 

هجوم إرسائييل إىل إجبار الرئيس األمرييك عىل االنخراط يف 

الحرب.

لتدخل  محتملة  محفزات  القوات  أصبحت  وهكذا، 

الواليات املتحدة يف حرب أخرى ميكن تجنبها. 

األمرييك  العسكري  االنسحاب  أهمية  تقترص  ال  لكن 

القدر  اإلقليمية، وبنفس  السياسات  تأثريه عىل  الرسيع عىل 

أو حتى أهم، تأثريه عىل سياسة الواليات املتحدة يف املنطقة.

أعوام،   10 إىل   5 من  املمتدة  االنتقالية  الفرتة  وخالل 

وخاصة  املنطقة،  يف  األمريكية  العسكرية  األصول  ستستمر 

البحرية، يف تقديم خيارات عسكرية قد  الطائرات والقوات 

مييل بعض كبار مسؤويل األمن القومي الطموحني أو التحالف 

البريوقراطي إىل اقرتاحها ألسباب سياسية ضيقة.

وقد خلق توفر مثل هذه الخيارات ألعوام عديدة حافزا 

أجنداتهم  لتعزيز  القوة  الستخدام  األمريكيني  للمسؤولني 

الشخصية يف املنطقة.

وعندما كان يحاول الضغط عىل النظام السوري للتفاوض 

إىل   2013 من  املسلحة  املعارضة  مع  سياسية  تسوية  عىل 

أوائل 2015، سعى وزير الخارجية آنذاك »جون كريي« مرارا 

وتكرارا إىل شن رضبات بصواريخ كروز عىل القوات الجوية 

السورية، وهو ما رفضه الرئيس »باراك أوباما« مرارا وتكرارا.

القوة  الستخدام  الحافز  كاد   ،2016 سبتمرب/أيلول  ويف 

العمليات  أمر مركز  أكرث خطورة حني  إىل عواقب  يؤدي  أن 

األمريكية  الجوية  للقوات  املركزية  للقيادة  املشرتكة  الجوية 

يف قاعدة »العديد« الجوية يف قطر برضبة جوية أسفرت عن 

مقتل العرشات من جنود النظام السوري يف دير الزور.

وقيل إن قرار الغارة الجوية كان خطأ، لكن مل يكن رسا 
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إطالق  وقف  بشدة  عارض  كارتر«  »آشتون  الدفاع  وزير  أن 

مل  أنه  إىل  تشري  مخالفات  القصف  يف  تحقيق  ووجد  النار، 

يكن عرضيا.

بشأن  املتحدة  للواليات  تردد  أي  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

االنسحاب من قواعدها يف دول الخليج من شأنه أن يطيل 

من مشكلة خطرية يف السياسة تجاه املنطقة؛ فبسبب املصالح 

األمريكية املتمثلة يف الحفاظ عىل وصولها إىل القواعد، أصبح 

سياسات  اتباع  يف  حرة  تركها  سيايس  نفوذ  املضيفة  للدول 

فيام  األساسية  األمريكية  املصالح  مع  واضح  بشكل  تتعارض 

يتعلق بقمع املطالب الشعبية ودعم اإلرهاب.

القمع  البداية  يف  »أوباما«  إدارة  أدانت   ،2011 عام  ويف 

بتمثيل  املطالبني  البحرينيني  الشيعة  الحتجاجات  الوحيش 

عادل يف الهيئة الترشيعية الوليدة للحكومة امللكية.

ولكن، كام كتب »روبرت جيتس«، الذي كان وزير دفاع 

»أوباما« يف ذلك الوقت، يف مذكراته، تراجعت إدارة »أوباما« 

رسيعا بعد أن أوضح السعوديون أن الواليات املتحدة ستفقد 

وصولها إىل القاعدة البحرية يف املنامة.

املتحدة يجب  الواليات  وترى ورقة معهد »كوينيس« أن 

املوازنة  تكون  بعيدة عندما  تعمل »كموازن من مسافة  أن 

مطلوبة«.

ويفهم من ذلك استبعاد محاولة الحفاظ عىل وجود بحري 

يف البحرين. وسيكون ذلك خطوة كبرية نحو منع املزيد من 

الجهود للتدخل يف رصاعات املنطقة.

وسيتطلب ذلك معارضة شديدة لتفضيل الجيش األمرييك 

ونخبة األمن القومي للحفاظ عىل القاعدة البحرية يف املنامة 

التوازن  يتبنون »خيار  الذين  بعض  قبله  ما  بالبحرين، وهو 

الخارجي«.

عسكري  النسحاب  الرئيسية  السياسية  الحجة  وتدور 

فرتة  طوال  أنه  نتذكر  أن  حول  املنطقة  من  وكامل  رسيع 

األمد  طويل  الوحيد  التمركز  كان  بأكملها،  الباردة  الحرب 

لألفراد العسكريني األمريكيني واألصول يف الرشق األوسط نحو 

100 بحار و4 سفن يف منشأة بحرية صغرية جدا يف البحرين.

واسع  اتفاق  نتيجة  للنظر  الالفتة  الحقيقة  هذه  وكانت 

أنه  أكرث من 4 عقود  املنطقة عىل مدى  املتخصصني يف  بني 

من  ألنه  متاما،  العريب  العامل  يف  القوات  متركز  تجنب  يجب 

املحتمل أن يؤدي إىل عدم االستقرار يف كل من الدولة التي 

قد يتمركزون فيها ويف املنطقة ككل.

وتم انتهاك هذه القاعدة بعد حرب الخليج األوىل، عندما 

بدأ وزير الدفاع آنذاك »ديك تشيني« عىل الفور االستعداد 

للحروب األمريكية املستقبلية يف املنطقة.

وأثبتت التجربة الالحقة حامقة السياسة األمريكية تجاه 

الرشق األوسط والتي استمرت يف انتهاك هذا املبدأ األسايس 

مرارا وتكرارا.
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ومع أن الكثري من األحداث ميكن أن تحدث قبل نوفمرب 

/ ترشين الثاين، إال أن »ترامب« يواجه معركة شاقة إلعادة 

لجائحة  املدمرة  واالقتصادية  الصحية  اآلثار  بعد  انتخابه، 

الفريوس التاجي )كورونا(، إىل جانب موجات االحتجاج عىل 

مقتل  واقعة  بعد  األفارقة  األمريكيني  ضد  الرشطة  وحشية 

»جورج فلويد«.

يتقدم  »بايدن«  أن  األخرية  الرأي  استطالعات  وأظهرت 

بنسبة %50 مقابل %41 لـ«ترامب«.

فوز محتمل

انتخاب  يعاد  أن  املمكن نظريًا  أنه من  الرغم من  وعىل 

»ترامب« رغم هزميته يف استطالعات الرأي، وهو ما حققه 

بالفعل عندما هزم »هيالري كلينتون« يف عام 2016، إال أن 

ذلك  يف  مبا  الرئيسية،  املواجهة  واليات  يف  يتقدم  »بايدن« 

ميتشغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

»بايدن« يهزم  بأن  قويًا  احتاماًل  هناك  فإن  وباختصار، 

كام  املقبل،  الخريف  انتخابات  يف  حاسم  بشكل  »ترامب«   

مجلس  الدميقراطيون  يستعيد  بأن  جيدة  فرصة  هناك  أن 

الحكومة  فروع  جميع  عىل  السيطرة  مينحهم  مام  الشيوخ، 

الثالثة، ما مل يحدث تغري دراماتييك يف البيئة السياسية.

من  فريًدا  مزيًجا  منتقديه،  ذهن  يف  »ترامب«،  وميثل 

والجشع  الكفاءة  وعــدم  والقسوة  والرنجسية  الغطرسة 

والعنرصية، وقد جعل السياسة األمريكية مستقطبة إىل حد 

بصعوده  ارتبطوا  الذين  أولئك  جميع  ويواجه  مسبوق،  غري 

إذا خرس هو وحلفاؤه  دراماتيكية  انتكاسة  احتامل حدوث 

الجمهوريون االنتخابات املقبلة.

للعالقات  غريبة  ضبط  إعادة  »ترامب«  سنوات  شهدت 

األمريكية العربية تحت ستار »صفقة القرن«، حيث تستلزم 

دول  وخاصة  العربية،  الدول  من  للصفقة  العامة  الخطوط 

يف  اإلرسائيلية  للطموحات  مقاومة  أي  عن  التخيل  الخليج، 

فلسطني، مقابل دعم أمرييك وإرسائييل كامل لدول الخليج 

لماذا تخشى 
دول الخليج 

خسارة ترامب 
لالنتخابات؟

الرابطالمصدر

https://bit.ly/3kcf8Zi

الكاتب: محمد فاضل

تبقت بضعة أشهر فقط عىل االنتخابات التي سيقرر خاللها الشعب األمرييك إعادة انتخاب الرئيس »دونالد 

ترامب«، أو انتخاب خصمه الدميقراطي »جو بايدن«، ليصبح األول أحد الرؤساء القالئل الذين يحكمون البالد 

لفرتة واحدة فقط.
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يف مواجهتها مع إيران.

ضبطها،  إعادة  تم  التي  العالقة  من  ثاٍن  جانب  وهناك 

األسلحة  مبيعات  تدفق  باستمرار  واشنطن  التزام  يف  يتمثل 

إىل دول الخليج، إىل جانب غض الطرف عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان يف هذه البلدان.

مبيعات األسلحة

الهجومية  األسلحة  بيع  »ترامب« عىل  إدارة  وكان إرصار 

إىل السعودية واإلمارات رغم معارضة الكونغرس مثريًا للجدل 

بشكل خاص؛ بسبب املعاناة اإلنسانية الهائلة التي ألحقتها 

األهلية  الحرب  يف  تدخلهام  منذ  اليمني  بالشعب  الدولتان 

اليمنية يف مارس / آذار 2015.

الصحفي  قــتــل  ــف  ــش وك

خاشقجي«  »جامل  السعودي 

الــســعــوديــة  القنصلية  يف 

/ ترشين  أكتوبر  بإسطنبول، يف 

األول 2018، عن التناقضات بني 

مع  التعامل  يف  »ترامب«  نهج 

ومطالب  الخارجية  العالقات 

السعودية  مبحاسبة  الكونغرس 

عن هذه الجرمية.

وكان »ترامب« مستعًدا ملنح 

قادة دول الخليج غطاًء ملواصلة 

رضورية  يرونها  سياسات  أي 

ألمنهم، بغض النظر عن حقوق اإلنسان أو الدميقراطية، طاملا 

منحوا )إرسائيل( الحرية يف ضم األرايض الفلسطينية، وواصلوا 

رشاء كميات فلكية من األسلحة األمريكية، واستعدوا ملقاومة 

إيران.

املواقف  بعض  تتبنى  رمبا  الدميقراطية  اإلدارة  أن  ورغم 

املشابهة، فإن الطريقة التي ميرر بها »ترامب« سياساته تبدو 

مثرية لالنقسام.

»تــرامــب«  تبني  الدميقراطيني  مــن  العديد  ــَر  ي ومل 

األمري  السعودي  العهد  ويل  مثل   - العرب  لألوتوقراطيني 

لتعزيز  فطنة  اسرتاتيجية  أنه  عىل   - سلامن«  بن  »محمد 

املصالح األمريكية.

»ترامب«  كسب  يف  نجحت  الخليج  دول  أن  حني  ويف 

كحليف قيّم يف البيت األبيض، سواء يف مواجهتهم الخارجية 

يف  اإلصالحيني  مع  الداخلية  مواجهاتهم  يف  أو  إيــران،  مع 

نظرة  أهمية  من   - يبدو  ما  عىل   - قللوا  أنهم  إال  الداخل، 

وليسوا  »ترامب«  حلفاء  أنهم  عىل  اآلن  إليهم  األمريكيني 

حلفاء واشنطن، وهي حقيقة تجعلهم منبوذين من أكرث من 

نصف األمريكيني الذين يحتقرون »ترامب«.

إعادة ضبط العالقات األمريكية الخليجية 

ليس  كله،  لذلك  ونتيجة 

يسعى  أن  املستبعد  ــن  م

إىل  فوزهم  حال  الدميقراطيون 

إعادة ضبط العالقات األمريكية 

الخليجية بشكل كامل.

وسيأيت اتخاذ موقف متشدد 

ضد أنظمة الخليج االستبدادية 

نسبيًا  منخفضة  بتكلفة 

للواليات املتحدة عىل املستوى 

مع  جًدا  سينجح  لكنه  الدويل، 

الجامهري املحلية األمريكية.

وال يشعر الجمهور األمرييك 

الخليج  دول  مع  بالتعاطف 

التي يرى أنها متتلك ثروات ال تستحقها، ناهيك عن  الغنية 

الدول، مع  تلك  الرثوات يف  توزيع  الواضح يف  املساواة  عدم 

ازدراء قيم حقوق اإلنسان والدميقراطية، وميكن لهذه الدول 

بسهولة أن تصبح »أكياس مالكمة« إلدارة »بايدن« الجديدة.

الحزب  برتشيح  يفز  مل  ســانــدرز«  »بــريين  أن  وصحيح 

الدميقراطي، إال أنه ال يزال يحظى بشعبية كبرية بني قواعد 

الحزب، وهكذا فإن من املحتمل أن إداناته العلنية للسعودية 

الدميوقراطي  الحزب  ناخبي  العظمى من  الغالبية  آراء  متثل 

وناشطيه.

نجحت دول الخليج في 
كسب ترامب كحليف 

قيم في البيت 
األبيض
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الخليج  نفط  إىل  العاملي  االقتصاد  حاجة  تراجع  مع 

بالتزامن مع صعود تقنيات الطاقة البديلة واكتشاف حقول 

األهمية  تراجعت  الشاملية،  أمريكا  نفط جديدة ضخمة يف 

يف  النفط  أسعار  انهيار  أدى  وقد  الخليج،  ملنطقة  العاملية 

أعقاب جائحة كورونا إىل ترسيع هذا االتجاه.

وتسببت الطبيعة الهشة لألنظمة الخليجية يف جعلها أكرث 

الخارجي  الدعم  عىل  اعتامدا 

لن  األمريكيني  لكن  للبقاء، 

هذا  لتقديم  مستعدين  يكونوا 

ذلك  كــان  إذا  خاصة  الدعم، 

خسائر  بتكبد  املخاطرة  يعني 

حرب  نشوب  حالة  يف  كبرية 

جديدة مع إيران.

أسئلة وجودية

بالتزامن مع ذلك، يبدو من 

قوى  تتمكن  أن  املرجح  غري 

أو  روسيا  مثل  أخرى،  خارجية 

الواليات  استبدال  من  الصني، 

دول  ألمــن  كضامن  املتحدة 

الخليج.

أصبحت دول الخليج تواجه بشكل متزايد أسئلة وجودية؛ 

فإما أن تسعى إىل تعزيز أمنها من خالل إعادة تأسيس نفسها 

عىل أسس تعاقدية وشبه دميقراطية، وأن تسعى إىل تحقيق 

سالم وتكامل وتنمية عىل املستوى اإلقليمي، وهو أمر يتطلب 

العكس  عىل  أو  واالقتصادية،  السياسية  للقوة  توزيع  إعادة 

ميكنهم االستمرار يف تبني )إرسائيل( عالنية وأن يصبحوا دواًل 

تابعة لها.

سياسية  بإصالحات  القيام  الخليج  دول  رفضت  وإذا 

أساسية، سواء عىل الصعيد املحيل أو يف سياساتهم اإلقليمية، 

)إرسائيل(،  أن  يجدون  فسوف 

التي  الوحيدة  ــة  الــدول هــي 

ميكن أن تضمن بشكل موثوق 

متتلك  حيث  الراهن،  وضعهم 

الدولة العربية مصلحة ثابتة يف 

الحفاظ عىل الفوىض يف املنطقة 

العربية.

ــح  ــرصي ــتــبــنــي ال ــكــن ال ل

مخاطر  يحمل  لـــ)إرسائــيــل(، 

مع  الخليج، خاصة  لدول  كبرية 

تقدم تل أبيب برسعة يف خطة 

الضم والفصل العنرصي.

ويف حني من غري املحتمل أن 

مثاًرا  »ترامب«،  عىل  كثريًا  تراهن  التي  الخليج،  دول  تشهد 

كبرية قبل نهاية فرتة واليته األوىل، لكن املفارقة أنها ستكون 

بشكل  والجمهوريون  هو  إذا خرس  الخارسين  أكرب  بني  من 

حاسم هذا الخريف.

ليس من المستعبد أن 
يسعى الديمقراطيون 
حال فوزهم إلى إعادة 

ضبط العالقات مع 
الخليج
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مـــا الـــذي يدفـــع الـــدول اإلســـالمية 
إلى تطبيع عالقاتها مع إســـرائيل؟

https://bit.ly/31wN4bZ

الكاتب: ريان بول )محلل الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

المصدر

الرابط

تطبيع  يف  اإلمارات  إىل  قريًبا  لتنضم  واملغرب  والبحرين  ُعان  تسارع  أن  املتوقع  من 
وكذلك  اإلسالمية،  القومية  الحركات  تأثري  تراجع  مع  وخاصة  )إرسائيل(،  مع  العالقات 

الضغط األمرييك املتزايد، ما سيرسع من اتجاه التطبيع طويل املدى الذي مل يعد 
يشرتط إقامة دولة فلسطينية.

كا أن جاذبية )إرسائيل( التكنولوجية والدفاعية ميكن أن تجر 
والتاريخ  الرسية  العالقات  ذات  األخرى  اإلسالمية  الدول 

مثل  )إرسائيل(،  مع  العلني  الــرصاع  من  املحدود 
باكستان، عىل أن تتخذ املسار ذاته.

أمـــــــا 

)إرسائيل( فستشهد 

العالقات  يف  توسًعا  بدورها، 

بعد  انتعاشها  تعزز  التي  االقتصادية 

الجائحة، باإلضافة إىل اكتسابها حلفاء إقليميني 

االنتخابات  أسفرت  إذا  إيــران  ضد  موقفها  يعززون 

األمريكية املقبلة عن إدارة أقل تشدًداتجاه طهران.

خفوت الرسديات القدمية

معزولة  )إرسائيل(  أبقت  التي  الرئيسية  الدوافع  تغريت 

املهتمة  الدول  أمام  الباب  يفتح  مام  اإلسالمي،  العامل  عن 

التجارية  العالقات  بتعزيز 

والدبلوماسية الستكشاف التطبيع.

فقد كانت الحركات القومية واإلسالمية 

لـ)إرسائيل(،  املعادية  الرسديات  السابق  يف  تغذي 

مام دفع العديد من املسلمني إىل دعم العزلة عن )إرسائيل( 

وحتى خوض حروب معها.

ومع ذلك، فإن هذه الحركات ضعفت بعد فقد مصداقيتها 

بسبب فشلها يف إدارة الرصاع مع )إرسائيل(، وتجربتها غري 

الناجحة يف الحكم الذي مل يحسن مستويات املعيشة أو يقدم 

الخدمات األساسية، كام تم ربط هذه الحركات بالجامعات 

املتطرفة مثل »القاعدة« و«الدولة اإلسالمية«.

ال تزال األيديولوجيات القومية واإلسالمية أكرث شيوًعا بني 

األجيال املسلمة األكرب سناً، الذين يشكلون أقلية صغرية من 

العامل  أنحاء  جميع  يف  يعيشون  مسلم  مليارات   1.8 حوايل 

)كان متوسط عمر املسلمني يف جميع أنحاء العامل  24 عاًما 

يف 2015(.
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دأبت   ،2016 عام  يف  منصبه  »ترامب«  توىل  أن  منذ 

السياسات  يف  أكرب  بنشاط  االنخراط  عىل  املتحدة  الواليات 

بعض  الدبلومايس يف  الضغط  لـ)إرسائيل(، ومامرسة  املؤيدة 

األماكن والتوسط يف أماكن أخرى.

القدس  عىل  )إرسائيل(  بسيادة  االعــرتاف  ذلك  وشمل 

جديدة  سالم«  »خطة  ودعم  الجوالن،  ومرتفعات  الرشقية 

مع  )إرسائيل(  عالقات  يف  والتوسط  لـ)إرسائيل(،  منحازة 

جريانها يف الخليج، مبا يف ذلك التوسط يف االتفاقية األخرية بني 

اإلمارات و)إرسائيل(.

االنتخابات  بعد  الديناميكية  هذه  تتغري  قد  ذلك،  ومع 

أشار  حيث  الثاين،  نوفمرب/ترشين  يف  األمريكية  الرئاسية 

سيزيد  أنه  إىل  بايدن«،  »جو  لـ«ترامب«،  الرئييس  املنافس 

التدقيق بشأن )إرسائيل( ويقلص حملة الضغط التي ميارسها 

»ترامب« عىل إيران.

هجر األيديولوجية املعادية

من بني 30 دولة ليس لديها عالقات رسمية مع )إرسائيل(، 

هناك 7 دول فقط لها تاريخ من الرصاع مع )إرسائيل( منهم 

اثنان فقط من خاضوا حربًا مبارشة مع )إرسائيل( وهام لبنان 

وسوريا، فيام انخرط الباقون )إيران والعراق وليبيا والسودان 

وتونس( يف إجراءات رسية بالوكالة يف الغالب.

بني  من  واملغرب  والبحرين  ُعامن  تكون  أن  املتوقع  من 

عىل  )إرسائيل(  مع  التطبيع  مسار  ستستكشف  التي  الدول 

غرار اإلمارات، مام مينحها حق الوصول إىل التعليم اإلرسائييل 

والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي.

من  املحلية  رشعيتها  استمدت  فقد  لُعامن،  بالنسبة 

املذهب اإلبايض ومن تقاليد السلطنة املمتدة لقرون، وليس 

من خالل القومية اإلسالمية أو العربية. وتعتمد عامن، وهي 

من المرجح أن تبدأ 
السعودية وقطر 

والسودان في التوجه 
نحو التطبيع
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مع  املستقرة  عالقتها  عىل  املتحدة،  للواليات  وثيق  حليف 

واشنطن يف الكثري من شؤونها األمنية.

ومل تنخرط عامن يف أي رصاع عسكري مع )إرسائيل( سواء 

كان رسيا أو علنيا، وتشمل عالقاتها الرسية زيارات منتظمة 

الــوزراء  رئيس  فيهم  مبن  إرسائيليني،  حكوميني  ملسؤولني 

»بنيامني نتنياهو« الذي زار السلطنة يف عام 2018.

وفيام يخص البحرين، فقد تحول النظام مؤخرًا بعيًدا عن 

أيديولوجيات القومية اإلسالمية العربية، ال سيام بعد أن أنتج 

الشيعة  عليها  يهيمن  شعبوية  احتجاج  حركة  العريب  الربيع 

حاولت اإلطاحة بالحكومة.

وتعتمد البحرين أيًضا عىل عالقاتها الجيدة مع الواليات 

األسطول  املتحدة وتستضيف 

األمريكية  للبحرية  الخامس 

املتمركز يف الخليج.

أبــًدا  البحرين  تكن  ومل 

مع  مبارشة  حــرب  حالة  يف 

تستضيف  وظلت  )إرسائيل(، 

إرسائيليني  مسؤولني  رسا 

أول  كانت  حيث  لسنوات، 

زيارة رسمية لعضو يف مجلس 

عام  اإلرسائــيــيل يف  ــوزراء  الـ

.1994

اإلرسائيلية  اإلنرتنت  تقنيات  أيًضا  البحرين  وتستخدم 

واعرتفت بـ«حق إرسائيل يف الوجود« يف عام 2018.

الحركة  عىل  العريب  الربيع  بعد  سيطر  فقد  املغرب،  أما 

اإلسالمية هناك والتي تعترب الفرع املحيل لجامعة »اإلخوان 

املسلمون«.

وتربطهام  املتحدة  للواليات  قوي  املغرب حليف  أن  كام 

عالقات  ولها   ،1787 عام  إىل  تاريخها  يعود  معاهدة  عالقة 

تجارية وسياحية مستمرة مع )إرسائيل(.

ورغم أنهام يف حالة حرب اسميًا، إال إن القوات املغربية مل 

تقاتل أبًدا عىل األرض يف سلسلة الحروب العربية اإلرسائيلية 

التي وقعت بني عامي 1948 و 1973، بل يُزعم أن املخابرات 

املغربية ساعدت )إرسائيل( يف حرب 1967.

دول عىل قامئة االنتظار

من املرجح أن تبدأ السعودية وقطر والسودان يف التوجه 

نحو التطبيع، لكنها لن تسعى إىل جعله عالنية برسعة مثل 

أبوظبي.

بشكل  ستتحرك  التي  الدولة  بخصوص  تأكد  يوجد  ال 

االسرتاتيجية  الضغوط  اختالف  بسبب  اآلخرين،  من  أرسع 

والدبلوماسية واأليديولوجية يف هذه البلدان.

)إرسائيل(،  مع  كربى  حربًا  ــًدا  أب السعودية  تخض  مل 

وتشرتي  أجوائها  يف  اإلرسائييل  بالتحليق  اململكة  وسمحت 

وسيربانية  أمنية  تكنولوجيا 

إرسائيلية.

لــكــن األيــديــولــوجــيــات 

اإلسالمية والقومية والرسديات 

تزال  ال  لـ)إرسائيل(  املعادية 

رشائح  لدى  بشعبية  تحظى 

عىل  السعوديني،  من  كبرية 

الحكومة  جهود  من  الرغم 

للحد منها.

وبينام تعترب اململكة حليًفا 

فإنها  املتحدة،  للواليات  وثيًقا 

السياسة  مسائل  بعض  يف  لالستقالل  أيًضا  األولوية  تعطي 

الخارجية، مثل القضية الفلسطينية وتطوير برنامجها النووي.

مع  علني  نزاع  أي  لديها  يكن  فلم  لقطر،  بالنسبة  أما 

املمرات  عىل  للحفاظ  معها  التعاون  وتواصل  )إرسائيل(، 

اإلنسانية إىل قطاع غزة.

لكن القومية القطرية، خاصة بعد الربيع العريب، تتضمن 

خليطا من األيديولوجيات القومية اإلسالمية والعربية كجزء 

من اسرتاتيجية القوة الناعمة اإلقليمية للبالد.

وبالرغم من عالقات قطر القوية مع واشنطن واستضافتها 

لقاعدة جوية أمريكية رئيسية، فإن قطر تتبنى سياسة خارجية 

من المتوقع أن 
تكون عمان والبحرين 
والمغرب من الدول 

التي ستلحق باإلمارات 
في مسار التطبيع
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يف  و«حامس«  إيران  مع  مستمرة  عالقات  تتضمن  مستقلة 

قطاع غزة.

األيديولوجيات  تأثري  بدأ  فقد  السودان،  يخص  وفيام 

بالرئيس  اإلطاحة  بعد  تدريجياً  يتالىش  واإلسالمية  القومية 

الحكومة  أن  كام   ،2019 نيسان  أبريل/  يف  البشري«  »عمر 

السودانية االنتقالية الجديدة أكرث انفتاًحا عىل اتخاذ قرارات 

سياسية تقربها إىل الواليات املتحدة عىل أمل إزالتها من قامئة 

واشنطن للدول الراعية لإلرهاب، والتي عزلت الخرطوم عن 

األسواق املالية الدولية منذ عام 1993.

كل  يف  السودان  ضد  مبارشة  هجامت  )إرسائيل(  فذت 

من عامي 2009 و 2012 العرتاض أسلحة متجهة إىل حركة 

»حامس«، مام تسبب يف توتر العالقات منذ ذلك الحني، عىل 

الرغم من وجود عالمات عىل تقارب بطيء.

للطائرات  الجوي  السودان مجاله  فتح  ويف فرباير/شباط، 

مجلس  رئيس  مع  مؤخرًا  »نتنياهو«  والتقى  اإلرسائيلية، 

السيادة الجرنال »عبدالفتاح الربهان« يف أوغندا، حيث ناقشا 

التطبيع.

وتتمتع الدول اإلسالمية األخرى ذات االقتصادات الكبرية 

مثل ماليزيا وباكستان، بتأثريات إسالمية أقوى، ستكبح ولكنها 

لن متنع بالرضورة التطبيع مع )إرسائيل(.

تقوم الحكومة املاليزية التي يقودها حزب إسالمي قومي، 

غالبًا،  سنغافورة  عرب  )إرسائيل(  مع  املبارشة  غري  بالتجارة 

لتجنب ردود الفعل السلبية من سكانها املسلمني. وبلغ حجم 

التبادل التجاري بني الجانبني 1.53 مليار دوالر يف عام 2013.

مع  األمني  التعاون  من  تاريخ  فلديها  باكستان،  أما 

)إرسائيل( الذي ميكن أن تواصل البناء عليه، وقد أبلغت وكالة 

بشأن  اإلرسائيلية  نظريتها  الباكستانية  الوطنية  االستخبارات 

هجامت محتملة يف عام 2008، وفق ما أوردته التقارير.

كام ذكرت حكومة اململكة املتحدة حوادث قدمت فيها 

)إرسائيل( إمدادات عسكرية إىل باكستان يف عام 2012.

وميكن القول إن مثل هذا التوسع اإلرسائييل يف العالقات 

األغلبية  ذات  الدول  مع  واألمنية  واالستخبارية  التجارية 

املسلمة سيساعد عىل ترويج قطاع التكنولوجيا اإلرسائييل، يف 

الوقت الذي تقبل فيه الحكومات والرشكات يف جميع أنحاء 

العامل عىل تقنيات الرعاية الصحية يف )إرسائيل(، وقد وافقت 

)إرسائيل( واإلمارات عىل تطوير لقاح لـ«كوفيد19-« بشكل 

مشرتك كجزء من صفقة التطبيع الجديدة.

الحديدية  القبة  نظام  لبيع  مستعدة  )إرسائيل(  أن  كام 

دول  إىل  املتطورة  الدفاعية  التقنيات  من  وغريها  الدفاعية 

الخليج العريب الصديقة أيًضا، فضالً عن تخفيف القيود عىل 

مبيعات األسلحة من الواليات املتحدة.
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تركيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي.. 

https://bit.ly/31kp2zLبين األعداء والحلفاء

الكاتب: جورجيو كافييرو وأنطونينو أوكيوتو

المصدر

الرابط

ميكننا أن نعزو الفشل املؤسيس ملجلس التعاون الخليجي إىل حد كبري إىل افتقار أعضائه إىل إدراك مصالحهم املشرتكة، وعدم 

وجود توافق يف التصورات حول التهديدات املحدقة بدول املجلس.

التعاون  مجلس  لدول  املتباينة  النظر  وجهات  وتقدم 

الرشق  يف  الجيوسيايس  تركيا  صعود  حول  الست  الخليجي 

األوسط وشامل أفريقيا مثاال بارزا عىل ذلك.

أن  ينبغي  التي  الطريقة  السؤال حول  وببساطة، يستمر 

اإلقليمي،  أنقرة  لدور  العربية  الخليج  دول  بها  تستجيب 

يستمر يف تقسيم دول مجلس التعاون.

حيث  الخليجي،  الطيف  جانبي  أحد  عىل  قطر  وتقف 

تعترب تركيا أبرز حلفائها، وعىل الجانب املقابل تقف اإلمارات 

العربية املتحدة التي تنظر إىل أنقرة كعدو.

ويقع األعضاء األربعة اآلخرون يف مجلس التعاون

 الخليجي يف نقاط مختلفة بني هذين الحدين. وبالرغم 

من أن الكويت وعامن ليسا قريبني من أنقرة مثل قطر، فإن 

كال البلدين تعتربان تركيا دولة صديقة.

يف  رصامة  أقل  أنها  من  بالرغم  السعودية،  وأصبحت 

املناهضة  الكتلة  أبوظبي، جزءا مهام من  معارضة تركيا من 

لرتكيا من الدول العربية، خاصة منذ واقعة مقتل الصحفي 

تتخذ  التي  البحرين،  وكذلك   ،2018 يف  خاشقجي«  »جامل 

موقفا مشابها بسبب ضغوط الرياض وأبوظبي.

قطر.. حليف سيايس ومايل

ليس  لرتكيا،  موثوقية  واألكرث  األقوى  الحليف  قطر  وتعد 
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أنحاء  جميع  يف  ولكن  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  فقط 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أيضا.

سوريا  يف  األهلية  الحرب  من  القضايا،  من  العديد  وعرب 

وليبيا إىل القضية الفلسطينية، ترتابط مواقف الدوحة وأنقرة 

بشكل وثيق.

املرتبطة بجامعة  العربية  األحزاب  البلدان صعود  واعترب 

اإلخوان املسلمني يف حقبة ما بعد الربيع العريب فرصة لزيادة 

نفوذهام اإلقليمي.

عىل  الرتيك  القطري  التحالف  فهم  ميكن  ال  ذلك،  ورغم 

مشرتكة  تصورات  يف  تشرتكان  دولتني  بني  تحالف  مجرد  أنه 

حول االنفتاح السيايس الذي حدث يف منطقة الرشق األوسط 

عقد  منذ  أفريقيا  وشامل 

تقريبا.

بني  العالقات  وتعززت 

البلدين بشكل أكرب بسبب 

التعاون  مجلس  أزمـــة 

ساهم  حيث  الخليجي، 

للدوحة  الـــرتيك  الــدعــم 

عىل  القطريني  ــدرة  ق يف 

وجه  يف  بقوة  الــوقــوف 

لــدول  املهينة  املطالب 

شملت  والتي  الحصار، 

العسكرية  القاعدة  إغالق 

الرتكية يف قطر.

وكان الوجود العسكري 

قطر  يف  املتنامي  ــرتيك  ال

مكونا مهام يف هذا الدعم 

من  الدوحة  تلقته  الذي 

أنقرة منذ بدء الحصار.

ــك،  ذل إىل  بــاإلضــافــة 

عندما استهدفت واشنطن 

تركيا بعقوبات عام 2018 

وسط قضية القس »أندرو برونسون« دافعة تركيا نحو أزمة 

طيب  »رجب  الرئيس  حكومة  الدوحة  أنقذت  كبرية،  عملة 

أردوغان« من خالل تخصيص نحو 15 مليار دوالر أمرييك من 

االستثامرات املبارشة يف تركيا لدعم اقتصاد البالد.

اتفاقية  القطري  املركزي  البنك  وقع  ذلك،  عىل  عالوة 

مع  أمرييك  دوالر  مليارات   3 بقيمة  للعملة  ثابتة  مبادلة 

البنك املركزي الرتيك، ما عزز احتياطيات أنقرة من العمالت 

األجنبية.

وأكد القرار املشرتك لعام 2020 بتوسيع برنامج مقايضة 

عن  الناجمة  االقتصادية  الصدمات  من  للتخفيف  العملة 

جائحة فريوس كورونا يف أنقرة من أهمية هذه الصفقة.

من  العديد  تجاه  مشرتكة  رؤيــة  وقطر  تركيا  وتحمل 

مشرتكة  تصورات  تحمالن  كام  الخارجية،  السياسة  قضايا 

حول التهديدات اإلقليمية، وعىل رأسها املحور »السعودي - 

اإلمارايت - املرصي«.

ومن خالل االستفادة من القوة العسكرية الرتكية واملوارد 

املالية القطرية، أقام البلدان تحالفا يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا يصعب تخيل نهايته طاملا احتفظ املسؤولون 

الرياض  سلوكيات  حول  سلبية  بــآراء  والدوحة  أنقرة  يف 

وأبوظبي والقاهرة، التي تعتربها كل من الحكومتني الرتكية 

والقطرية خطرة للغاية.

اإلمارات.. معارضة قوية ألنقرة

التزاما  األكرث  الدولة  هي  اإلمــارات  تعد  النقيض،  عىل 

تعارض  أيديولوجي،  منظور  ومن  الخليج.  يف  تركيا  مبعاداة 

أبوظبي بشدة جامعة اإلخوان املسلمني.

 - »أنقرة  تعد مواجهة محور  اإلمارات،  نظر  ومن وجهة 

القصوى  األولوية  املسلمني، هي  اإلخوان  الدوحة« وجامعة 

عىل دول أعامل السياسة الخارجية ألبوظبي.

وذهبت اإلمارات إىل حد دعم الجرناالت العسكريني، كام 

هو الحال يف ليبيا ومرص، واالنفصاليني مثل املجلس االنتقايل 

وإضعاف  اإلخوان  عىل  القضاء  أجل  من  اليمني،  الجنويب 

موقع أنقرة الجيوسيايس يف العامل العريب.
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العالقات  يف  التوترات  وصف  حد  إىل  محللون  وذهب 

اإلماراتية الرتكية بأنها »حرب باردة« جديدة تدور رحاها يف 

العديد من أنحاء العامل اإلسالمي.

ويف بالد الشام والبلقان والقرن األفريقي واملغرب العريب 

وآسيا الوسطى والقوقاز، تتحدى أبوظبي وأنقرة تأثري بعضها 

البعض، بطرق تؤدي إىل زعزعة استقرار هذه املناطق بشكل 

كبري.

وبالرغم من أن دور جامعة اإلخوان يعد متغريا مهم جدا 

يف املعادلة القامئة بني البلدين، فإن التنافس اإلمارايت الرتيك 

يدور حول أكرث من ذلك.

ويف السياق الجيوسيايس لرتاجع النفوذ األمرييك يف الرشق 

األوسط وأماكن أخرى، تنشغل 

كل من أبوظبي وأنقرة مبحاولة 

ملء فراغ السلطة، وإعادة بناء 

نظام إقليمي جديد يتوافق مع 

رشوطهام الخاصة.

ويف تحديها ألجندة السياسة 

املنطقة  يف  الرتكية  الخارجية 

ــات  ــرواي ال تستند  العربية، 

اإلماراتية إىل حد كبري عىل فكرة 

العربية  واملجتمعات  الدول  أن 

ملقاومة  تــتــعــاون  أن  يجب 

من  وغريهام  وليبيا،  سوريا  يف  لرتكيا  »االستعامري«  السلوك 

املناطق.

اإلمــارات  يف  تلك  الرسديات  الحرب  هذه  خوض  ويتم 

بضغط من العاصمة، حيث تعد أبوظبي هي املحرك الرئييس 

للخطاب املعادي لرتكيا.

صوفيا«  »آيا  حول  الجدل  سيسمح  املقبلة،  األشهر  ويف 

متثل  الرتكية  الحكومة  أن  مفادها  رسالة  بدفع  لإلمارات 

التعصب والتطرف، وبالتايل فإنها ال تعد حليفا يجب أن تثق 

به الواليات املتحدة.

السعودية.. نظرة مشوبة باالرتياب

مع صعود ويل العهد »محمد بن سلامن« إىل السلطة منذ 

عام 2015، تدهورت عالقة الرياض مع أنقرة. وبالرغم من أن 

األزمة الخليجية مل ترض بالعالقات السعودية الرتكية بقدر ما 

أرضت بالعالقات اإلماراتية الرتكية، إال أن قضية »خاشقجي« 

أضافت قدرا كبريا من التوتر لعالقة اململكة مع أنقرة.

ومع ذلك، فإن مثل هذا االحتكاك املتزايد، الناشئ عن قتل 

القنصلية السعودية  عمالء سعوديني للصحفي السعودي يف 

يف إسطنبول عام 2018، جاء بعد أعوام من تنافس الرياض 

وأنقرة عىل القيادة يف العامل اإلسالمي.

ومن أزمة قطر إىل انقالب مرص عام 2013، ومن الرصاع 

األهلية  الحرب  إىل  سوريا  يف 

املــواقــف  وضــعــت  ليبيا،  يف 

أنقرة  املختلفة  الجيوسياسية 

بعضهام  مواجهة  يف  والرياض 

البعض.

الوقت، أصبحت  ومع مرور 

بشكوك  تشعر  الــســعــوديــة 

تركيا  ــع  دواف بشأن  متزايدة 

لالنخراط يف الشؤون الخليجية. 

الوجود  إىل  الــريــاض  وتنظر 

يف  ألنقرة  املتنامي  العسكري 

مجلس  أزمة  وسط  الدوحة  بدعم  »أردوغــان«  وقرار  قطر 

التعاون الخليجي عىل أنها محاوالت تركية للطعن يف القيادة 

السعودية لشبه الجزيرة العربية والعامل اإلسالمي.

تركيا  اهتامم  التقارير حول  األخرية، ساهمت  اآلونة  ويف 

األجندة  من  سلامن«  »بن  قلق  تزايد  يف  باليمن،  املتزايد 

اإلقليمية ألنقرة.

بها  قامت  التي  األخرية  الدبلوماسية  الخطوات  وتشمل 

اتهام تركيا بتمويل ورعاية »ميليشيات متطرفة«  السعودية 

التضامن مع قربص  يف الصومال وليبيا وسوريا، والتعبري عن 

واليونان ضد نشاط أنقرة يف رشق البحر األبيض املتوسط.

تعد قطر الحليف 
األقوى واألكثر 

موثوقية لتركيا في 
الشرق األوسط
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ويشري هذا التوجه إىل أن ويل العهد السعودي »محمد بن 

سلامن« يتجاهل يف الوقت الراهن أصواتا أخرى يف عائلة »آل 

سعود« ممن يفضلوت تحسني العالقات مع تركيا من أجل 

العمل بشكل أوثق مع قوة سنية أخرى يف مواجهة »التهديد 

اإليراين« املستمر.

البحرين.. سياسات التابع الخليجي

الوثيق  السيايس  والتوافق  إيران  تجاه  العداء  ميز  لطاملا 

السياق،  الخارجية. ويف هذا  البحرين  السعودية سياسة  مع 

رشيكا  تركيا  األقل،  عىل  قريب  وقت  حتى  املنامة،  اعتربت 

يف  أيضا  ولكن  الجيوسياسية،  الناحية  من  فقط  ليس  مهام، 

مجاالت التجارة والبناء.

ومع ذلك، لعبت اإلمارات دورا حاسام يف تنسيق حزمة 

إنقاذ بقيمة 10 مليارات دوالر أمرييك، بتمويل مشرتك من 

السعودية والكويت، لدعم اقتصاد البحرين املتعرث.

وانضمت اإلمارات أيضا إىل القوات العسكرية السعودية 

التي  البحرينية عىل سحق االنتفاضة  يف مساعدة السلطات 

قادها الشيعة عام 2011.

ونتيجة لذلك، ازداد نفوذ أبوظبي السيايس عىل 

املنامة يف فرتة ما بعد الربيع العريب. ودفعت يد 

اإلمارات القوية يف البحرين املنامة نحو التوافق 

مع أبوظبي يف ملفات إقليمية رئيسية.

البحرين  أظهرت  اإلمارايت،  الضغط  وبسبب 

العربية.  الدول  العسكري يف  تركيا  لتدخل  معارضة متزايدة 

يف  اإلمــارات  إىل  البحرين  انضمت  الخصوص،  وجه  وعىل 

معارضة عملية »نبع السالم« الرتكية يف شامل سوريا، وكذلك 

كام  السوري.  النظام  مع  العالقات  تطبيع  إعادة  جهود  يف 

أدانت املنامة قرار »أردوغان« بنرش قوات يف ليبيا.

الكويت.. البحث عن االستقرار

ويرى  إيجابية.  نظرًة  تركيا  إىل  الكويتية  القيادة  تنظر 

الكويت تعميق العالقات مع أنقرة طريقة لتعزيز أمن البالد 

يف منطقة متقلبة بشكل متزايد.

وتجد اإلمارة، التي اعتمدت عىل الواليات املتحدة كضامن 

أمني منذ عام 1991، نفسها مجربة عىل ابتكار طرق جديدة 

للحفاظ عىل األمن يف الرشق األوسط، يف ظل تخيل واشنطن 

عن دورها القيادي.

يجد  كجريان،  والسعودية  والــعــراق  ــران  إي وبوجود 

مخاوف  مع  خطورة،  تزداد  منطقة  يف  أنفسهم  الكويتيون 

مستمرة بشأن خروج أجندة »أقىص ضغط« إلدارة »ترامب« 

عن نطاق السيطرة.

ليبيا  الرتكية يف  العسكرية  القوة  لزيادة  ومع مالحظتهم 

عىل  الكويتيون  املسؤولون  يحرص  وسوريا،  وقطر  والعراق 

تعزيز عالقاتهم مع أنقرة.

يف  والدفاعية  األمنية  املجاالت  أهمية  عىل  التأكيد  وتم 

خالل  من  أنقرة  مع  الكويتي  الدبلومايس  التواصل  تحفيز 

قرار الكويت يف عام 2018 بتوقيع مذكرة دفاع مشرتكة مع 

تركيا، تتصور تعاونا دفاعيا أقوى، وتسمح 

تدريب  بتلقي  الكويتية  للقوات 

عسكري يف تركيا.

تواجه  الحياد  جزيرة  ُعامن.. 

املخاطر املالية

يواجه  الذي  الرئييس  التحدي  ويعد 

بن  الجديد يف عامن، »هيثم  السلطان 

طارق آل سعيد«، هو اإلبحار يف األزمة 

مع  السلطنة  يف  املتزايدة  االقتصادية 

نسقت اإلمارات حزمة 
إنقاذ بقيمة 10 مليارات 

دوالر لدعم اقتصاد 
البحرين المتعثر
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الحفاظ عىل استقاللية السياسة الخارجية التقليدية ملسقط، 

دورها كعامل موازن يف السياسة اإلقليمية.

ويشعر السلطان »هيثم« بالقلق من أنه قد يضطر قريبا 

لطلب حزمة إنقاذ من دول مجلس التعاون الخليجي لتجنب 

تطبيق إجراءات التقشف املايل التي ال تحظى بشعبية.

ويشعر العامنيون بالقلق من أن تلك املساعدات سوف 

عىل  ــارايت  واإلم السعودي  النفوذ  بزيادة  مصحوبة  تكون 

كانت  الخصوص،  وجه  وعىل  ملسقط.  الخارجية  السياسة 

الرياض تضغط عىل عامن لتخفيض عالقاتها مع إيران.

بجدول  متزايد  بشكل  عامن  تشكك  ذلك،  عىل  عالوة 

أعامل أبوظبي يف اليمن املجاورة، وتشعر بالقلق من استحواذ 

السلطنة  سلطات  تعتربها  التي  األرايض  عىل  اإلماراتيني 

اسرتاتيجية.

وميكن للسلطنة النظر يف تعزيز عالقتها مع تركيا من أجل 

مواجهة الضغوط املتزايدة من السعودية واإلمارات.

بني  متزايد  بشكل  واملربحة  ــودودة  ال للعالقة  وميكن 

مسقط والدوحة أن متهد الطريق لتنسيق عامين تريك أوثق.

دبلوماسية  مبادرة  أي  تتخذ عامن  مل  ذلك،  من  وبالرغم 

بقطر  مقارنتها  عند  األقل  عىل  أنقرة،  مع  للتواصل  مهمة 

والكويت.

مجلس  يف  املختلفني  األعضاء  لدى  فإن  واضح،  هو  وكام 

التعاون الخليجي وجهات نظر متنوعة حول القوة املتنامية 

ألنقرة يف املنطقة.

وبني النظر إىل تركيا كمستعمر لألرايض العربية يجب عىل 

شقيقة  إسالمية  كدولة  رؤيتها  وبني  بقوة،  مواجهته  العرب 

يساهم وجودها يف منطقة الخليج يف زيادة االستقرار، يستمر 

الجدل املحتدم بني عرب الخليج.

مرحلة  وأنــقــرة  الــدوحــة  بني  العالقات  ــول  دخ ومــع 

يتعلق  الخليج  يف  أنقرة  أمام  األكرب  التحدي  فإن  املؤسسية، 

بتعميق عالقاتها مع الدولتني املحايدتني يف املجلس، الكويت 

وعامن، وكليهام يعترب نفسه »قوة موازنة« يف منطقة متزايدة 

االستقطاب.

عالوة عىل ذلك، إذا كان املحور السعودي اإلمارايت يسعى 

إىل مامرسة املزيد من الضغط عىل الكويت ومسقط من أجل 

التوافق مع رغبات الرياض وأبوظبي يف املنطقة، فقد يختار 

أجل  من  تركيا  مع  عالقاتهم  تعميق  والعامنيون  الكويتيون 

الحصول عىل عمق اسرتاتيجي أكرب.
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تحقيق  إىل  طهران  سعت   ، اإليرانية   1979 ثورة  منذ 

التطلعات الجيوسياسية يف أجزاء كثرية من »الجنوب العاملي« 

والعامل اإلسالمي األوسع من أجل تقويض الجهود الرامية إىل 

اإلسالمية  للجمهورية  الخارجية  السياسة  كانت  البالد.  عزل 

لتأمني  إيران  من سعي  جزًءا  عقود  منذ  األفريقي  القرن  يف 

للرشاكات  زراعتها  االسرتاتيجي من خالل  العمق  من  املزيد 

مع مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية.

غالبًا ما تكون يد إيران املثرية للجدل يف القرن األفريقي غري 

مفهومة جيًدا ، وغالبًا ما يتم تحريفها ألغراض سياسية. عىل 

الرغم من وجود قيود كبرية عىل وجود إيران يف هذا الجزء من 

إفريقيا ، فقد متكن اإليرانيون من استخدام املنطقة لشبكات 

العسكرية  املساعدة  لتقديم  بديلة  ممرات  توفر  متنامية 

واملالية واملادية إىل حلفاء طهران ووكالئها ورشكائها يف جميع

 أنحاء العامل. املنطقة العربية.

عىل سبيل املثال ، منذ عام 2015 ، زودت إريرتيا إيران 

مبنصة إطالق لتسليح املتمردين الحوثيني يف اليمن القريب. 

نظرًا إلدراك إيران أنها العب مزعزع لالستقرار بدرجة كبرية 

يف القرن األفريقي ، وبالتايل يف الرشق األوسط وأجزاء أخرى 

من إفريقيا ، دعا املسؤولون يف الرياض وأبو ظبي إىل مواجهة 

نفوذ الجمهورية اإلسالمية يف املنطقة املضطربة.

روابط إيران يف القرن األفريقي

األيديولوجية  العوامل  من  مزيج  دفع   ،  1979 عام  منذ 

األفريقي.  القرن  يف  لطهران  الخارجية  السياسة  والتكتيكية 

للنظام  كان   ، اإلسالمية  للجمهورية  اإلسالمي  التوجه  بحكم 

الحركات  مختلف  مع  أيديولوجي  تقارب  اإليــراين  الثوري 

اإلسالمية يف إفريقيا ومناطق أخرى أيًضا. وعىل نفس املنوال ، 

https://bit.ly/2DzUp1d

الكاتب: جورجيو كافييرو و كورادو

الرابطالمصدر

فهـــم النفـــوذ اإليرانـــي 
األفريقـــي القـــرن  فـــي 

الرئيس اإلريرتي أسياس أفورقي يوقع اتفاق سالم مع إثيوبيا يف جدة ، اململكة العربية السعودية يوم األحد ، 16 سبتمرب 2018 )وكالة 

))AP(( األنباء السعودية عرب

ميكننا أن نعزو الفشل املؤسيس ملجلس التعاون الخليجي إىل حد كبري إىل افتقار أعضائه إىل إدراك مصالحهم 

املشرتكة، وعدم وجود توافق يف التصورات حول التهديدات املحدقة بدول املجلس.
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استلهمت بعض الحركات اإلسالمية يف املنطقة من الجمهورية 

اإلسالمية. أصبحت طهران أكرث جدية بشأن القرن األفريقي 

اإليرانية  العراقية  الحرب  انتهاء  خلفية  التسعينيات عىل  يف 

وانهيار االتحاد السوفيتي يف 1988 و 1991 عىل التوايل.

بعد أن بدأت رئاسة محمود أحمدي نجاد يف عام 2005 ، 

بلغ اهتامم إيران بأفريقيا عموًما )مبا يف ذلك القرن األفريقي( 

ذروته.

عام  يف  نجاد  أحمدي  محمود  رئاسة  بــدأت  أن  بعد 

ذلك  يف  )مبا  عموًما  بأفريقيا  إيــران  اهتامم  بلغ   ،  2005

كان   ، هاموند  جوزيف  كتب  كام  ذروته.  األفريقي(  القرن 

اإلسالمية  للجمهورية  زعيم  »أول  نجاد  أحمدي 

تواصل طهران  كان  إفريقيا«.  إىل  بجدية  ينظر 

مع القرن األفريقي موجًها إىل حد كبري نحو 

تحقيق أهداف مختلفة ، عىل الصعيدين 

إقناع  كان  والخارجي.  املحيل 

بأن  العاديني«  »اإليرانيني 

زعيمة  اإلسالمية  الجمهورية 

أمــرًا  ــع  األوس اإلســالمــي  العامل  يف 

القرن  رأى  الذي  للنظام  مهاًم 

األفريقي ، حيث غالبية الدول 

ذات األغلبية املسلمة ، كمكان 

لطهران لتأكيد نفوذها.

السياسة  بأجندة  يتعلق  فيام 

القرن  ، أدى تواصل طهران مع  اإليرانية  الخارجية 

األفريقي إىل الضغط عىل القوى املتنافسة يف الرشق األوسط 

مثل اململكة العربية السعودية لتكريس املزيد من مواردها 

من  الفقري  الجزء  هذا  يف  املتصور  اإليراين  التهديد  ملواجهة 

إفريقيا.

الصومايل  اإلسالمية  املحاكم  التحاد  اإليراين  الدعم  كان 

طهران  النخراط  الدافعة  األيديولوجية  عىل  مثاالً   )UIC(

الفوىض  وسط  املجموعة  هذه  ظهرت  األفريقي.  القرن  مع 

التي سببها فشل الدولة الصومالية يف عام 1990. قاتل اتحاد 

الحرب  وأمراء  االنتقالية  الحكومة  ضد  اإلسالمية  املحاكم 

املحليني ، حتى أنه استوىل عىل مقديشو قبل أن يهزمه الجيش 

اإلثيويب. وكام استنكرت لجنة خرباء تابعة لألمم املتحدة يف 

توفري  من خالل  األسلحة  إيران حظر  انتهكت   ،  2006 عام 

األسلحة للجامعة. خلق هذا الدعم صدًعا عميًقا بني طهران 

ومقديشو مل يحاول األول إصالحه إال يف عام 2012 من خالل 

املساعدة اإلنسانية اإليرانية وفتح املدارس الدينية يف الدولة 

األفريقية الفقرية التي مزقتها الحرب.

علامين  نظام  يحكم  تكتييك.  تعاون  حالة  إريرتيا  كانت 

وبالتايل  االستقالل،  منذ  إريــرتيــا 

األسلمة  ســيــاســة  ــت  ــارض ع

حتى  املنطقة.  يف  اإليرانية 

بعالقات  متتعت  ــه  أن

ودية مع إرسائيل حتى 

ذلك الحني. لكن العزلة 

الدولة  دفعت  الدولية 

من  االقــرتاب  إىل  األفريقية 

طهران.

قطعت  عندما   ،2006 عام  يف  التقارب  بدأ 

الواليات املتحدة عالقاتها مع أسمرة بسبب حربها 

اإلرهابية  للمنظامت  ودعمها  إثيوبيا  ضد  الطويلة 

يف الصومال، مثل حركة الشباب. أدى هذان السببان 

عام  يف  املتحدة  األمم  عقوبات  اعتامد  إىل  النهاية  يف 

2009. قام الرئيس أسياس أفورقي وأحمدي نجاد بزيارات 

السياسية  العالقات  لتعزيز  اتفاقيات  أربع  ووقعوا  متبادلة 

والتجارة واالستثامرات اإليرانية يف االقتصاد اإلريرتي يف عام 

2008. كام سمحت إريرتيا للسفن الحربية اإليرانية بالرسو 

يف ميناءي مصوع وعصب ، يف موقع اسرتاتيجي بالقرب من 

مضيق باب املندب.

تراجع إيران

السعودية يف  اإليرانية  العالقات  التوترات يف  كان لعودة 

ليس  تداعيات   2011 عام  يف  العريب  الربيع  ثورات  أعقاب 
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فقط عىل الرشق األوسط ولكن أيًضا عىل القرن األفريقي. يف 

هذا الجزء من القارة األفريقية ، حاول السعوديون مواجهة 

نفوذ طهران.

ميناء  السعودية  اعتربت  ذلك.  عىل  مثاالً  إريرتيا  كانت 

إىل  الحربية.  الحوثيني  قدرات  لتعزيز  إيرانيًا  مركزًا  عصب 

جانب اإلمارات العربية املتحدة ، عززت الرياض عالقاتها مع 

الرئيس أفورقي من خالل تقديم استثامرات يف البنى التحتية 

وكانت   .2016 عام  يف  املالية  املساعدات  وحزمة  العامة 

نتيجة هذا التعاون املعزز طرد البحرية اإليرانية من عصب 

واستبدالها بالقوات السعودية واإلماراتية.

ميناء  السعودية  اعتربت 

لتعزيز  إيرانيًا  مركزًا  عصب 

قدرات الحوثيني الحربية.

كام نأت دول أخرى يف القرن 

إيــران.  عن  بنفسها  األفريقي 

قطع  إىل  الرياض  ضغوط  أدت 

عالقاتهام  والصومال  جيبويت 

الدبلوماسية مع طهران يف أوائل 

الصومال  أن  حتى   .2016 عام 

انضم إىل التحالف الذي تقوده 

للحوثيني  واملناهض  السعودية 

الجوي  مجاله  فتح  خالل  من 

بتطوير  قط  إثيوبيا  تقم  مل  للتحالف.  الجوية  القوات  أمام 

أي موقف محدد  تتخذ  لذلك مل   ، إيران  وثيقة مع  عالقات 

ضدها. اقرتبت أرض الصومال من اإلمارات العربية املتحدة 

مقابل استثامرات يف بربرة.

اآلن ، يبدو أن اململكة العربية السعودية تعزز نفوذها يف 

القرن األفريقي من خالل مجلس البحر األحمر وخليج عدن 

- املكون من جيبويت ومرص وإريرتيا واألردن واململكة العربية 

السعودية والصومال والسودان واليمن. تجمع هذه املنظمة 

الجديدة بقيادة السعودية جميع دول القرن والبحر األحمر 

، باستثناء إثيوبيا ، وتهدف إىل مكافحة التهديدات الخارجية 

يف املنطقة ، مبا يف ذلك إيران ، وكذلك تركيا وقطر.

النظرة املاضية واملستقبلية

ألسباب عديدة ، كانت إيران أقل نجاًحا بشكل ملحوظ 

الخليجي وتركيا من حيث إرشاك  التعاون  من دول مجلس 

الحكومات واملجتمعات بنجاح يف القرن األفريقي.

أوضح  صلة.  ذات  كلها  واأليديولوجية  والطائفية  الدين 

 Gulf State ميسم بهرافيش ، الخبري يف الشؤون اإليرانية يف

متوز   / يوليو   20 يف  املؤلفني  مع  مقابلة  يف   ،  Analytics

أرضية  توجد  األفريقي... ال  بالقرن  األمر  يتعلق  أنه »عندما 

عىل   ، النفوذ  وبناء  ]اإليرانية[  للمناورة  خصبة  أيديولوجية 

 ، املــثــال  سبيل  عــىل   ، عكس 

نيجرييا يف غرب إفريقيا ، حيث 

السكان  من  كبري  عدد  يوجد 

الشيعة«.

بالقرن  األمر  يتعلق  عندما 

أرضية  توجد  ال  األفــريــقــي... 

للمناورة  خصبة  أيديولوجية 

]اإليرانية[ وبناء النفوذ«

بأن  تفيد  تقارير  ــط  وس

 ، الشباب  حركة  ترعى  طهران 

التشكيك  عىل  بهرافيش  يحث 

»نحن  املزاعم.  هذه  مثل  يف 

بحاجة إىل أدلة موثوقة لنكون قادرين عىل القول بأمان أنه 

من  أبعد  إىل  القدس  فيلق  ذهب   ، قاآين  إسامعيل  ظل  يف 

ذلك ملساعدة مجموعة مثل الشباب من أجل تأمني مصالحها 

الجيوسياسية ، وهي مجموعة ، من املفارقات ، أكرث توافًقا 

مع اململكة العربية السعودية وفكرها الوهايب«.

يُعد نقص املوارد املالية سببًا آخر لعدم قدرة إيران عىل 

الجيوب  ذات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  التنافس 

هذه  كيفية حكم  إىل  وبالنظر  األفريقي.  القرن  يف  العميقة 

املالية  املعامالت  ذات  الحكومات  قبل  من  الفقرية  البلدان 

العالية والتي تعاين من ضائقة مالية ، فإن النفوذ املايل لدول 

من الخطأ تجاهل 
دور إيران في 
منطقة القرن 

األفريقي
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عندما  إيران  عىل  كبرية  ميزة  منحها  الرثية  العريب  الخليج 

يتعلق األمر بتعزيز النفوذ الجيوسيايس واالقتصادي يف هذه 

األولوية ملساعي  إيران  ، أعطت  العقوبات  املنطقة. يف ظل 

 ، وسوريا  ولبنان  والعراق  أفغانستان  يف  الخارجية  سياستها 

بكثري لطهران من  أكرب  اسرتاتيجية  تعترب ذات أهمية  والتي 

القرن األفريقي.

يواصلون  اإلسالمية  الجمهورية  أعداء  أن  الرغم من  عىل 

تصوير إيران عىل أنها تهديد الستقرار القرن األفريقي ، فإن 

وغالبًا  للغاية  ضئيل  املنطقة  يف  الحاليني  ونفوذها  وجودها 

الدكتور  قال  معينة.  عواصم  للغاية يف  فيه  مبالًغا  يكون  ما 

توماس جونو ، األستاذ املساعد يف جامعة أوتاوا ، يف مقابلة: 

»هناك بالتأكيد مبالغة يف نفوذ إيران يف القرن األفريقي«.

والواليات  الخليج  يف   - الدوائر  بعض  يف  ميل  »هناك 

املتحدة وإرسائيل وأحيانًا يف أماكن أخرى - للمبالغة يف نفوذ 

إيران بشكل عام ]مثل[ يف اليمن ، عىل سبيل املثال. يضخم 

الكثريون من كثافة استثامرات طهران وتأثري ذلك عىل رشائها 

عىل األرض. وبهذا املعنى ، فإن تضخم وجود إيران يف إفريقيا 

الغالب  القارة يعكس يف  والقرن األفريقي وأماكن أخرى يف 

منطًا أوسع نطاقًا.

األحمر  البحر  طول  عىل  األفريقية  الدول  لوجود  نظرًا 

الثوري  الحرس  فإن   ، اليمن  من  بالقرب 

اإليراين لديه كل األسباب ملواصلة 

االستفادة من هذه الجغرافيا، 

من  سيكون   ، ــك  ذل ومــع 

إيران  دور  تجاهل  الخطأ 

متاًما يف هذه املنطقة. نظرًا 

عىل  أفريقية  دول  لوجود 

بالقرب  األحمر  البحر  طول 

من اليمن ، فإن الحرس الثوري اإلسالمي )IRGC( لديه كل 

واستخدام  الجغرافيا  هذه  من  االستفادة  ملواصلة  األسباب 

القرن األفريقي كقناة أخرى لتقويض األمريكيني واإلماراتيني 

والسعوديني مثل بهرافش. أشار.

وبالنظر إىل املستقبل ، يجادل جونو بأن طهران ستهدف 

براغامتية  »أسس  عىل  األفريقي  القرن  يف  أجندتها  دفع  إىل 

عىل  املنطقة.  يف  نفوذها  محدودية  مدى  فهم  مع  بحتة« 

عىل  الحفاظ  عىل  اإليرانيون  املسؤولون  سيعمل   ، األرجح 

االتصال مفتوحة مع العبني  قنوات  والحفاظ عىل  شبكاتهم 

متنوعني يف القرن األفريقي مع القيام باستثامرات اسرتاتيجية 

لضامن درجة من النفوذ املحدود لطهران.

تواجه  أن  ينبغي  ، ال  الواقعية  الناحية  ، فمن  ومع ذلك 

السياسات  ذات  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  تركيا 

هذا  يف  إيران  من  كبرية  منافسة  طموًحا  األكرث  الخارجية 

الجزء من إفريقيا. ومع ذلك ، فإن التهديد اإليراين املتصور 

ظبي  أبو  تثريها  قضية  سيظل  اإلفريقي  القرن  يف  لالستقرار 

والرياض لتربير تدخلهام يف املنطقة املضطربة.

التهديد اإليراني في 
القرن األفريقي يعطي 

المبرر للسعودية 
واإلماراتي بالتدخل في 

المنطقة المضطربة
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يف  النووية  غري  التفجريات  أكرب  أحد  شك  بال  كان  لقد 

التاريخ. يف مساء يوم 4 أغسطس / آب ، امتد حريق يف مرفأ 

احتوى عىل شحنة كبرية من  والذي   ، إىل هنجر 12  بريوت 

األمونيوم متت مصادرتها من سفينة مولدوفية  سامد نرتات 

مهجورة قبل ست سنوات. نرتات األمونيوم تتضاعف بشكل 

الجمهوري  الجيش  استخدم  ؛  رخيصة  متفجرة  كامدة  سيئ 

األيرلندي املجمع عىل نطاق واسع يف أيرلندا الشاملية ، وكان 

السالح املفضل لتيمويث ماكفي يف هجومه اإلرهايب عام 1995 

ضد مبنى ألفريد يب موراه الفيدرايل يف أوكالهوما سيتي. ومع 

املفخخة عىل طنني فقط من  احتوت شاحنة مكفي   ، ذلك 

السامد. كان مخزن بريوت يضم ما يقرب من ثالثة آالف. 

شعر الناس باالنفجار الناتج عن ذلك يف قربص ، عىل بعد 

حوايل 150 ميالً من الساحل الرشقي. وسوى االنفجار وسط 

ب

. لقي  ــاألرض  ب بــريوت 

ما ال يقل عن مائة شخص 

اآلالف  وجــرح   ، مرصعهم 

ربع  من  أكــرث  وترشيد   ،

مليون شخص. امليناء ، الذي جلب ستني يف املئة من واردات 

85 يف  تبخر   ، بشكل حاسم  تقريبا.  باألرض  ، سويت  لبنان 

املائة من إمدادات الحبوب يف البالد ، مام أدى إىل مخاوف 

من املجاعة يف األفق. 

االنفجار مأساوي للغاية ألنه توقعه مراًرا وتكراًرا من قبل 

 ، الثاين )يناير(  مسؤويل امليناء. يف اآلونة األخرية ، يف كانون 

كتبت الجامرك اللبنانية إىل القضاء ، تطلب أمرًا من املحكمة 

تُرك يف  إذا   ، أنه  من  وتحذر  األمونيوم  نرتات  من  بالتخلص 

األحدث  وهو   - بأكملها«  بريوت  »يفجر  أن  ميكن   ، مكانه 

https://bit.ly/3hiT6m8

الكاتب: تريفور فيلسث

المصدر

الرابط

الحكومة  واملنهجية يف  امللموسة  التغيريات  يجعل  ذلك  بعد  الذي سيأيت  الغضب 
ممكنة ، من النوع الذي يحتاجه لبنان طوال تاريخه.
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واألكرث إلحاًحا ، يف سلسلة من الرسائل غري املجابة تعود إىل 

عام 2014. 

تبع هذا الكشف حالة من الغضب املتوقع ، وقام رئيس 

إلجراء  بالرتتيب  الفور  عىل  دياب  حسان  اللبناين  الــوزراء 

أن  املرجح  غري  من  الحادث.  عن  املسؤولية  ملعرفة  تحقيق 

تفعل ذلك. بالتأكيد ، سيتم العثور عىل سبب مبارش للرشارة 

التي أشعلت النار، وسيتم إلقاء حفنة من البريوقراطيني ذوي 

الطفيف. )عىل  لبعض اإلرشاف  السجن  املنخفضة يف  الرتب 

نطاق صغري ، هذا ما يحدث بالفعل ؛ تم وضع العديد من 

مسؤويل املوانئ رهن اإلقامة الجربية(. لكن الجناة الحقيقيني 

- سوء إدارة الحكومة ، والفساد املنهجي ، والتجاهل الشامل 

جميع  يف   - القانون  لسيادة 

االحتامالت سوف تظل طليقة 

الرساح يف املستقبل املنظور. 

حكومة  ذات  دولـــة  يف 

تنفيذ  ــم  ت رمبـــا   ، فــاعــلــة 

التحذيرات املحمومة املتكررة 

مثل  ليس  لبنان  للمسؤولني. 

هذا البلد. عىل الرغم من أنها 

يف  عرقيًا  تنوًعا  األكرث  الدولة 

الرشق األوسط ، إال أنها ظلت 

أسس  عىل  بشدة  منقسمة 

فشل  تأسيسها.  منذ  دينية 

يف  لبنان  استقالل  عند  تأسس  الذي  النسبي  التمثيل  نظام 

مواكبة التغري الدميوغرايف ، مام أدى إىل حرب أهلية طائفية 

البنية  إصالح  يتم  ومل  الزمان  من  لعقد  استمرت  وحشية 

التحتية للبالد بالكامل. عىل الرغم من أن البالد حققت بعض 

التعايف خالل العقد األول من القرن الحادي والعرشين ، إال 

أن تراكم األزمات السياسية واالقتصادية أدى منذ ذلك الحني 

استنزف  االنهيار.  حافة  إىل  املركزية  الحكومة  إضعاف  إىل 

2015يف  القاممة  أزمة  و  الدولة.  موارد  السوريون  الالجئون 

بريوت مل تحل بعد. فقدت اللرية اللبنانية ٪80 من قيمتها بني 

عامي 2019 و 2020. ارتفع الدين العام إىل ٪170 من الناتج 

املحيل اإلجاميل ؛ احتجاجات أكتوبر 2019 أدت إىل سقوط 

رئيس الوزراء السابق ؛ تقصري الدولة يف الوفاء بالتزاماتها يف 

مارس 2020 ؛ باإلضافة إىل ذلك ، أدى تفيش فريوس كورونا 

اللبنانيني وضغط  املستمر وإغالقه إىل إلحاق الرضر بجميع 

نظام الرعاية الصحية الذي يعاين بالفعل من نقص التمويل 

يف البالد إىل نقطة االنهيار. يف بريوت ، التي كانت ذات يوم 

السكان تحت خط  ثلث  يعيش   ، األوسط«  الرشق  »باريس 

الفقر و ٪30 عاطلون عن العمل. يف مواجهة هذا الطوفان 

من املشاكل ، رمبا مل يتم التعامل مع أي تحذيرات غامضة 

حول محتويات املستودع عىل األرصفة بإلحاح كبري. 

تجعل  التي  األسباب  أحد 

مستعصية  لبنان  يف  األزمات 

ثقافة  انتشار  هو  الحل  عىل 

الفساد عىل جميع مستويات 

مثال  يوجد  ال  رمبا  الحكومة. 

من  الضائقة  لهذه  أفضل 

مرفأ بريوت نفسه. قبل إبادة 

امليناء مؤخرًا ، وصفه السكان 

عيل  »كهف  بأنه  املحليون 

يف   ، حراميًا«  واألربعني  بابا 

 - الواسع  الفساد  إىل  إشــارة 

والتهريب   ، الرضيبي  التهرب 

األشغال  هناك.  حدث  الذي   - السوداء  السوق  ومبيعات   ،

شبكة  وصفت  العرييض  غازي  النقل  ووزير  السابق  العامة 

من  العديد  عىل  واالعتامد  ميناء،  يف  تهريب  من  معقدة 

يف  عملها.  من  املستويات  جميع  عىل  والرشوة  الوسطاء 

إىل  يصل  ما  امليناء  يكلف  هذا  إن  العرييض  قال   ، املجمل 

مليار دوالر من عائدات الرسوم الجمركية املفقودة كل عام. 

إن سوء إدارة امليناء هو منوذج مصغر للطبقة السياسية 

اللبنانية األكرب ، التي تنقسم بني طوائف دينية ورعاة أجانب 

- إما مييلون إىل الغرب أو نحو سوريا - ولكنهم عىل ما يبدو 

الجناة الحقيقيين: سوء 
إدارة الحكومة والفساد 

المنهجي والتجاهل 
الشامل لسيادة القانون
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متحدون يف قبولها الضمني للوضع الراهن املتدهور باطراد 

وتجاهل البرئ. - أن تكون لبنانياً عادياً. لقد دفعت املناورات 

موالية  إىل  لدمشق  مؤيدة  كونها  من  الحكومة  السياسية 

لواشنطن والعودة ، لكنها ظلت غري فعالة بإرصار كام كانت 

دامئًا. عندما تهمل الحكومة الحكم ، فإن املنظامت الخاصة 

مثل حزب الله متأل الفراغ الذي ترتكه وراءها. تصنف الواليات 

املتحدة حزب الله عىل أنه جامعة إرهابية، لكنها تعمل أيًضا 

والرعاية  الغذاء  توفر  حيث   ، اجتامعية  خدمات  كمنظمة 

الطبية للفقراء اللبنانيني حيث ال تقوم الحكومة بذلك. 

إنه عزاء صغري جًدا أن االنفجار كان حادثًا وليس هجوًما 

التي   - بالتفجريات  مليئة  منطقة  يف   ، بالطبع  له.  مخططًا 

ليس لبنان غريباً عنها - يبدو للكثريين أن انفجار املرفأ كان 

من  قليل  عدد  يتهم  أن  املعتاد  من  مجرد حادث.  من  أكرث 

املناهضني للصهيونية إرسائيل بتفجري اإلمداد. هناك شائعات 

الذي له مصلحة خاصة واضحة يف   - الله  مفادها أن حزب 

، فضالً عن صالت  اليد  املتفجرات يف متناول  إبقاء كنز من 

يف  السبب  من  جزًءا  كان  رمبا   - امليناء  يف  معروفةللتهريب 

أن نرتات األمونيوم مل ترتك حظرية 12 أبًدا. مفاجأة( ناقضه 

هؤالء الجرناالت بعد ذلك بوقت قصري. 

أن  املحتمل  فمن   ، املؤامرة  نظريات  عن  النظر  وبغض 

وليس  حادثًا  كان  االنفجار  بأن  الحكم  مع  التحقيق  يعود 

تفجريًا. وهذا يجعل من الصعب إلقاء اللوم عىل أي فصيل 

بهذه املأساة. ومن املفارقات أن هذا قد يفعل املزيد لضامن 

عدم تكراره. ميكن إلقاء اللوم عىل اإلرهابيني يف انفجار ناجم 

الكفاءة  وعدم  الفساد  عن  الناجم  االنفجار  ؛  إرهابيني  عن 

الكفاءة.  وعدم  الفساد  ذلك  مصدر  إىل  ينسب  أن  يجب 

لقد  بريوت.  بتدمري  الحاكمة  الطبقة  من  فصيل  أي  يقم  مل 

دمرت الطبقة الحاكمة ككل بريوت ، كام فعلوا ببطء طيلة 

العقد املايض. الغضب الذي سيأيت بعد ذلك يجعل التغيريات 

الذي  النوع  من   ، ممكنة  الحكومة  يف  واملنهجية  امللموسة 

يحتاجه لبنان طوال تاريخه. 

أدى   ، بريوت  مرفأ  دقائق من  بعد  ، عىل  عام 2005  يف 

انفجار أصغر - سيارة مفخخة زرعها حزب الله - إىل مقتل 

رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. أدى هذا االغتيال إىل 

بالقيادة املوالية  انتفاضة سلمية أطاحت  ثورة األرز ، وهي 

تحتل  التي  السورية  القوات  وأرسلت  السلطة  من  لسوريا 

لبنان إىل الوطن. عىل الرغم من أن النفوذ السوري رسعان ما 

عاد ، إال أن ثورة األرز شكلت سابقة النتفاضة سلمية وفعالة. 

إذا كان اللبنانيون اليوم يستطيعون تكرار أحداث 2005 عىل 

مختلفة  تبدو  أن  ميكن  الجديدة  بريوت  فإن   ، أوسع  نطاق 

متاًما عند إعادة بنائها. 
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بعد انفجار مرفأ بيروت..

موانئ العالم تبحث 
 https://wapo.st/2Yyq8Y3عن المواد الكيماوية 

الكاتب: آدم تايلور

المصدر

الرابط

صحيفة  نرشته  تقريًرا  الخارجية،  الشؤون  يف  املتخصص  الصحايف  تايلور،  آدم  كتب 
»واشنطن بوست« األمريكية حول تداعيات انفجار بريوت عىل العامل؛ إذ كان االنفجار 

مبثابة جرس إنذار لكثري من حكومات العامل للبدء يف بحث دقيق عن مادة نرتات 
األمونيوم يف موانيها ومدنها، من أجل إبعادها عن املناطق السكنية.

التي  الكيميائية  املواد  للتخلص من  العامل تسعى  أنحاء  املوانئ يف جميع 
يُحتَمل أن تكون خطرة، والتي تُخزَّن أحيانًا بكميات ضخمة. ويأيت ذلك يف 

أعقاب االنفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بريوت هذا الشهر، 
نزوح  إىل  وأدَّى  الجرحى،  األقل وآالف  قتياًل عىل  والذي خلَّف 180 

مئات اآلالف.

طلبوا  أنهم  داكار،  السنغالية  العاصمة  يف  مسؤولون  وأعلن 
التخلص ما يقارب 3 آالف طن أمرييك من نرتات األمونيوم 

من ميناء املدينة، وهو مقدار من املُركَّب الكيميايئ يفوق 
املقدار الذي تسبب يف انفجار بريوت.

الجاين يربز للعيان

رومانيون  مسؤولون  قال  املايض،  األسبوع  يف 
يف ميناء »أجيجيا« Agigea عىل البحر األسود، 

إنهم عرثوا عىل مستودع واحد يحتوي عىل 
األمونيوم  نرتات  من  طن  آالف   5 حوايل 

وقالت  القانون.  يخالف  نحو  عىل 
عىل  ــرِث  ُع إنــه  لها  بيان  يف  الرشطة 

3.800 طن أخرى من هذا املُركَّب 
الكيميايئ يف مداهات يف جميع 

أنحاء البالد.
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مرص تتخلص من مواد خطرية

الربملان  أمام  معيط،  محمد  املرصي،  املالية  وزير  وقال 

أنفسنا  نراجع  جعلنا  بريوت  ىف  حدث  »ما  املايض:  األسبوع 

وتخلصنا بالفعل من كميات كبرية من الراكد واملهمل واملواد 

الخطرة املوجودة يف املوانئ«، حسبام نرشته وكالة »رويرتز«.

وبوجه عام، تُعد نرتات األمونيوم آمنة لالستخدام بوصفها 

عىل  اعتامًدا  خطرية  تصبح  أن  ميكن  ولكنها  ا،  زراعيًّ سامًدا 

كيفية تخزينها. ولقد تسببت يف انفجارات مميتة يف جميع 

أنحاء العامل، مبا يف ذلك انفجار عام 1947م يف والية تكساس، 

والذي أودى بحياة املئات.

منتج  ــرب  أكـ روســيــا 

لنرتات األمونيوم

ــارة نـــرتات  ــجـ قــيــمــة تـ

تبلغ  العاملية  ــوم  ــي ــون األم

عام،  كل  الــدوالرات  مليارات 

وتُنَقل يف سالسل توريد دولية 

معقدة. وال يُنِتج املركب سوى 

)روسيا  الدول  من  قليل  عدد 

لكن  ــرب(،  ــ األك املنتج  هــي 

وغالبًا  كُــرُث.  دول  يستخدمه 

عن  األمونيوم  نرتات  تُنَقل  ما 

أنها  يعني  مام  البحر،  طريق 

عرضة للبقاء يف مدن مكتظة بالسكان بها موانئ، مثل بريوت 

الدول قيوًدا عىل كيفية تخزين  وداكار. وفرضت عديد من 

خضم  يف  تتبعها  الصعب  من  يكون  قد  ولكن  املواد،  هذه 

فوىض التجارة العاملية.

تفتيش شامل

وأعلنت الرشطة الرومانية عملية تفتيش شاملة يف جميع 

نحو  عىل  املُخزَّنة  األمونيوم  نرتات  عىل  للعثور  البالد  أنحاء 

وبعد  الجاري.  الشهر  من  سابق  وقت  يف  القانون،  يخالف 

51 عملية تفتيش عىل مدار ثالثة أيام، صادرت السلطات ما 

يقرب من 9 آالف طن من املُركَّب، حسبام أفاد بيان صادر 

جنائية  تحقيقات  عدة  إن  الرشطة  وقالت  املايض.  األسبوع 

بدأت بسبب هذه االكتشافات.

ويبدو أن هذا ال يعدو أن يكون جزًءا صغريًا من نرتات 

األمونيوم يف رومانيا؛ إذ قالت إدارة املوانئ البحرية يف البالد 

إن حوايل 28 ألف طن من هذه املادة الكياموية ُمخزَّن يف 

أكرب ميناء يف البالد، وهو ميناء كونستانتا. وقال امليناء يف بيان 

له إننا طلبنا من الرشكات التي تخزن املركب الكياموي وضع 

خطط للسالمة.

مشكالت  إثــارة  يف  األمونيوم  نرتات  تستمر  أن  وميكن 

للحكومات بعد ضبطها؛ ففي بريوت، وصلت نرتات األمونيوم 

سفينة  منت  عىل  امليناء  إىل 

 ،Rhosus »روسوس«  تسمى 

هجرها  قد  السفينة  لكن 

طاقمها وبقيت هناك.

نــرتات  مــن  التخلص 

األمونيوم ليس سهاًل

شهدت  ــرى  أخـ ــئ  ــوان م

مشكالت مامثلة؛ ففي مدينة 

مسؤولو  أقر  بالهند،  تشيناي 

املوانئ هذا الشهر بأنهم كانوا 

يخزنون أكرث من 800 طن من 

ضبطها  منذ  األمونيوم  نرتات 

يف عام 2015م. ونُِقلت بعض الحمولة إىل مدينة حيدر أباد 

»ذا  صحيفة  وبحسب  املايض.  األسبوع  خالل  شاحنات  عرب 

هندو«، نُِقلت 10 حاويات برفقة حراس ويف شاحنات مزودة 

بطفايات حريق بها مسحوق كياموي جاف.

التخلص من املواد الكيميائية ليس سهاًل يف بعض املوانئ. 

األمونيوم  نرتات  دخول  منفذ  داكار  كانت  السنغال،  ويف 

أفريقيا  غرب  يف  تقع  مجاورة  دولة  وهي  مايل،  إىل  املتجهة 

أُطيحت  وقد  البحر،  إىل  مخرج  دون  اليابسة  بها  وتحيط 

حكومتها يف انقالب عسكري األسبوع املايض، وأغلق جريانها 

ا عىل هذا االنقالب. حدودهم ردًّ

موانئ العالم تسعى 

للتخلص من المواد 

حتَمل 
ُ
الكيميائية التي ي

ن 
َّ
خز

ُ
أن تكون خطرة والتي ت

ا بكميات ضخمة
ً
أحيان
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أدى االنفجار الهائل الذي وقع عىل أرصفة ميناء بريوت 

للعاصمة  املادية  التحتية  البنية  من  كبري  جزء  تدمري  إىل 

يف  الواقعة  الدولة  اقتصاد  كان  الحقيقة  يف  لكن  اللبنانية. 

الرشق األوسط قد انهار بالفعل قبل االنفجار؛ لتغرق يف أسوأ 

أزمة منذ الحرب األهلية بني عامي 1975 – 1990.

املجاورة،  سوريا  يف  األهلية  الحرب  بنريان  لبنان  واكتوى 

مدار  عىل  لبنان  إىل  الجئ  مليون   1.5 حوايل  منها  فّر  التي 

العقد املايض، أي ما يعادل ربع سكان البالد يف السابق.

املعاول التي هدمت االقتصاد اللبناين

والفساد  لالقتصاد،  الشديد  املحلية  اإلدارة  سوء  لكن 

ضاعف  اللبنانية؛  السياسية  النخبة  أوساط  يف  املسترشي 

وأصيب  »اإلندبندنت«.  محرر  بحسب  مرات،  عدة  األرضار 

ُخمس  أن  لدرجة  املايض  العام  يف  بالركود  اللبناين  االقتصاد 

القوة العاملة أصبح خارج العمل، وحوايل %30 من الشباب 

عاطلني عن العمل، مع ارتفاع هائل يف معدالت التضخم.

وفوق كل ذلك جاء اإلغالق الذي فرضته الدولة ملواجهة 

جائحة فريوس كورونا املستجد ليسحق النشاط كلية، ويكبد 

املاليني ممن يعتمدون عىل االقتصاد غري الرسمي يف لبنان من 

هل سيساعد العالم 
اقتصاد لبنان المحطم؟

https://bit.ly/2XPCRoW الكاتب: بن تشو

المصدر

الرابط

يرى محرر االقتصاد يف صحيفة »اإلندبندنت« بن تشو أن اقتصاد لبنان كان يتأرجح بالفعل عىل حافة الهاوية قبل 
االنفجار املروع الذي رضب بريوت الثالثاء املايض. ويتساءل يف مقاٍل نرشته الصحيفة الريطانية: هل ستحل املأساة 

املأزق، وتفتح الطريق أمام حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدويل تشتد الحاجة إليها؟
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أمان اجتامعي  البقاء خسائر فادحة. ويف غياب شبكة  أجل 

مناسبة كان من املحتم أن يرتفع الفقر إىل مستويات تدعو 

إىل اليأس.

أيًضا تتعرض لضغوط متزايدة  لبنان  وكانت مستشفيات 

جراء جائحة كوفيد19-، مع بدء تزايد حاالت اإلصابة بوترية 

تنذر بالخطر خالل األسابيع األخرية. ومثل ميناء بريوت، تعترب 

املالية العامة يف لبنان منطقة منكوبة. إذ يبلغ الدين القومي 

مرة ونصف حجم الدخل القومي للبالد، وكان عجز امليزانية 

العام  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  يقارب %10 من  الحكومية 

املايض.

مالية  قلب  إىل  لتؤدي  كانت  الثالثاء  انفجار  تداعيات 

تتدحرج  كانت  أنها  حقيقة  لوال  عقب،  عىل  رأًسا  الدولة 

بالفعل بالقرب من حافة الهاوية منذ عدة أشهر.

مارس  يف  السيادية  ديونه  سداد  عن  لبنان  تخلف  لقد 

النقد  صندوق  مع  محادثات  يخوض  بالفعل  وكان  )أذار(، 

الدويل لضخ 20 مليار دوالر من الدول األجنبية لتمكني البالد 

من دفع مثن وارداتها الحيوية، وتنفيذ إعادة هيكلة عاجلة 

القتصادها. بيد أن املحادثات مع الصندوق كانت متعرثة، فلم 

يتمكن الطرفان من االتفاق عىل برنامج لإلصالحات املحلية 

– من بينها إصالح قطاع الكهرباء الذي تعرقله اإلعانات يف 

البالد واإلصالح املايل الهيكيل الرئيس – مقابل املساعدة.

االنفجار وانفراجة األزمة

وشهادتهم  الدويل،  النقد  صندوق  من  مصادر  أوضحت 

تبدو  لبنان  يف  النخبة  أن   – املقال  وفق   – صادقة  لألسف 

من  أكرث  الضيقة  املالية  مصالحها  بحامية  مهتمة 

اهتاممها بإنقاذ اقتصاد البالد.

ويف أعقاب االنفجار تعهدت دول أجنبية – مبا 

 – واألردن  وقطر  إيران  اإلقليمية  القوى  ذلك  يف 

بتقديم مساعدات إنسانية للبنان يف شكل معدات 

طبية وفرق إنقاذ. ولكن ماذا بشأن حزمة اإلنقاذ 

االقتصادي الدويل األوسع )واألكرث تكلفة(؟

اللبناين  املأزق  األسبوع  هذا  مأساة  تحل  هل 

املحيل، وتفتح الطريق أمام حزمة إنقاذ صندوق 

أن حاجة  الدويل  النقد  الدويل؟ وهل سيقرر صندوق  النقد 

البالد امللحة للتمويل اآلن يتعني أن تكون لها األسبقية عىل 

فرص  عىل  والقضاء  الداخيل  الهيكيل  باإلصالح  االلتزامات 

الفساد؟

هل تساعد الدول الغربية لبنان؟

الحكومات  انشغال  أن  وهو  ثالث،  احتامل  يوجد  أو 

كورونا  الناجمة عن فريوس  املحلية  الطوارئ  بحالة  الغربية 

التي ال زالت محتدمة فيها، قد يثبت أنه عقبة أمام التوصل 

التفاق؟

لبنان  يف  التجارية  األعامل  تعوق  التي  الرئيسة  العقبات 

)% من الرشكات(

من  أنه  غري  األمور.  إليه  ستؤول  مبا  التنبؤ  الصعب  من 

املشجع إىل حد ما – بحسب املقال – أن بريوقراطية صندوق 

النقد الدويل ال زالت تعمل يف خضم الجائحة، وبالتايل فإن 

قرار  اتخاذ  برشط  تتوقف  مل  املالية  املساعدة  تقديم  آلية 

الغريب مع بريوت هو  السيايس  االنخراط  يكون  قد  برصفها. 

املفتاح. ويشري قرار الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون بالسفر 

إىل العاصمة اللبنانية إىل أن باريس عىل األقل تعرتف بحجم 

حالة الطوارئ.

بقوة،  األخرى  الغربية  الحكومات  ستتدخل  هل  لكن 

تزال  ال  التي  اللبنانية  االقتصادية  الكارثة  تقتيض  حسبام 

تتكّشف؟: األيام وحدها كفيلة باإلجابة عن هذا السؤال.
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أن  تعتقد  كنت  إذا 

إىل  وصلت  قد  األوسط  الرشق  منطقة 

من  عقد  بعد  حالها  عىل  أخريًا  تظهر  وقد  الحضيض 

االضطرابات والرصاعات ، فكر مرة أخرى.

إن الحقائق االقتصادية والسياسية واملجتمعية يف املنطقة 

، وال نهاية لها يف األفق.  تنتقل من حالة رهيبة إىل فظيعة 

عنفا  أكرث  مستقبل  نحو  السيطرة  عن  يخرجوا  أن  ميكن 

وفوضويا مع تداعيات دولية غري متوقعة.

قد تكون عمليات القتل قد خفت نسبيًا يف بعض األماكن، 

وتتفاقم  تلتئم  ال  الحرب  جراح  لكن   ، الحايل  الوقت  يف 

االقتصادية  والصعوبات  التاجي  الفريوس  جائحة  بسبب 

املرتبطة به. إن الرشق األوسط الكبري يؤمل أكرث مام تراه العني.

الهاوية  إىل  أيًضا  تتجه  املنطقة  كانت   ،  2010 عام  يف 

عىل  الكتابة  فإن  اليوم  أما  الجلبة.  من  القليل  مع  ولكن   ،

الحائط إذا أدت مواقف مامثلة ولكنها أكرث اعتدااًل ستقود 

إىل عقد عنيف ومدّمر ، وقد تؤدي أخطار اندالعها إىل نتيجة 

أسوأ بكثري.

توقع شتاء حار

كتبت يف مذكرة داخلية للجزيرة يف نوفمرب 2010 ، توقعت 

فيها درجة الحرارة السياسية للموسم املقبل: »سيكون هذا 

شتاء حاًرا«.

مالمح فوضى تلوح في 
األفق في الشرق األوسط

https://bit.ly/2EtZGaU

الكاتب: مروان بشارة

المصدر

الرابط
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لن  األوســط  الرشق  يف  املنخفضة  الحرارة  درجــات  إن 

تفعل الكثري لتهدئة ما يبدو أنه موسم شتاء حار. يف الوقت 

إىل  وصلت  التي  أو  الهشة  الدول  من  عدد  فيه  يزيد  الذي 

طريق مسدود من حدة التوترات تجاه أزمة كربى ، ورصاع 

يف  نعكس  أن  مبكان  األهمية  فمن   ، رهيب  عنف  ورمبا   ،

أسوأ  ذلك  يف  مبا  مختلفة  لسيناريوهات  ونستعد  الجزيرة 

السيناريوهات«.

متشابهة:  خصائص  ولديها   ، طويلة  البلدان  قامئة  كانت 

تعميق االنقسام ، السكان املحبطون ، السيادة املهددة ، عدم 

االستقرار، والتهديد بالرصاع والعنف بني الدول وداخلها.

 ، املايض  القرن  خالل  رهيب  بشكل  املنطقة  عانت  رمبا 

كان   ، الحديثة  الذاكرة  يف  األوقات  من  وقت  أي  يف  ولكن 

العقد  يف  الحال  كان  كام  للغاية  قامتاً  يبدو  األوسط  الرشق 

األول من القرن الحادي والعرشين - نخبها الحاكمة متهكمني 

للغاية ، والتوترات شديدة للغاية ، وانتشار الفقر عىل نطاق 

واسع.

كل  الشعبية يف  االحتجاجات  اندلعت   ، أشهر  يف غضون 

أعقبته   ، قصري  عريب«  »ربيع  إىل  أدى  مام   ، تقريبًا  مكان 

مواسم مضطربة دفعت املنطقة إىل الركوع.

واليأس  الغضب  زال  ما   ، الوقت  ذلك  يف  كام   ، واليوم 

متاماً   ، العقد  شارع. يف مطلع هذا  زاوية  كل  مستمرين يف 

مثلام حدث يف العقد السابق ، تواجه املنطقة أزمة اقتصادية 

ليس فقط  األوسط  الرشق  تعاين دول   ، أخرى  عاملية. ومرة 

من عدم الكفاءة والقمع والفساد يف أنظمتها ولكن أيًضا من 

تدعم  التي  واملتهورة  الحمقاء  األمريكية  الخارجية  السياسة 

األوتوقراطيني وتثري عدم االستقرار.

املنطقة ليس  ، تأملت  ، خالفا ملا حدث آنذاك  لكن اآلن 

من رصاع واحد بل عقدين:حروب أهلية، حروب بالوكالة ، 

وحروب إمرباطورية تركت سوريا وليبيا واليمن والعراق يف 

حالة يرىث لها.

يف الواقع ، فإن حزن عام 2010 بالكاد يصل إىل االكتئاب 

ويغضب يغضب عام 2020. إذا كان التوتر يف الهواء واضًحا ، 

فيمكنك اآلن قطعه بسكني.

 ، الجيوسيايس  السيايس،والشلل  الفساد  من  مزيج 

غري  وعنف  لوحشية  الطريق  مهدت  االقتصادي  واالكتئاب 

مسبوق.

من السيئ إىل األسوأ

يف  الفلسطينية   - اإلرسائيلية  السالم«  »عملية  كانت  إذا 

ماتت  قد  فإنها   ، إىل طريق مسدود  قد وصلت  عام 2010 

التوتر وسط  العسكري وتصاعد  االحتالل  تعمق  وقد  اليوم. 

ضم إرسائييل وشيك لثلث األرايض الفلسطينية املحتلة.

مع  التوتر  لكن   ، متفجراً  يزال  وال  اإليراين  النظام  كان 

الحروب  يف  العسكري  تدخله  بعد  فقط  حدة  ازداد  جريانه 

الكثري من  التي دمرت  الحروب   - واليمن  األهلية يف سوريا 

البلدين ، مام أدى إىل مقتل وترشيد املاليني.

وعىل مدى السنوات األربع املاضية ، غذت إدارة ترامب 

دعمت  ألنها  األدىن  والــرشق  الخليج  من  كل  يف  التوترات 

االتفاق  من  وانسحبت  التوسعية  اإلرسائيلية  السياسات 

البالد  عىل  قاسية  عقوبات  فرضت  بينام  اإليــراين  النووي 

ورشكائها التجاريني، الذين أفلست وأغضبت نظامها.

 ، النزاع  لفتح  الطرفني  بني  العنيف  الخالف  يتصاعد  قد 

أن  للمرء  ميكن  نوفمرب.  يف  ترامب  انتخاب  أعيد  إذا  خاصة 

تنتجه حرب إمربيالية  الذي قد  يتخيل فقط املوت والدمار 

التدخل العسكري 
إليران في الحروب في 
سوريا واليمن زاد حدة 

التوتر في المنطقة
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أخرى ضد قوة إقليمية.

وينطبق اليشء نفسه عىل التدخل الرويس املدمر والتدخل 

األورويب العكيس يف الشؤون اإلقليمية.

ال تزال شامل إفريقيا ومنطقة الساحل تعاين من التمرد 

والجفاف والنزاعات اإلقليمية ، مع خروج الحرب األهلية يف 

ليبيا عن السيطرة وسط زيادة التدخل العسكري األجنبي.

باسم »جزر  إليها  الصغرية فجأة  يشار  الدول  حتى تلك 

عدم  تواجه  والتي  واألردن،  لبنان،  تونس،  مثل  الحشمة«، 

االستقرار والتوترات. دولة أخرى ، اإلمارات العربية املتحدة ، 

تحولت إىل »دولة بوليسية« ، تقود زعزعة استقرار مزعجة ، 

وتلعب دور رجعي ضار من ليبيا إىل اليمن.

تونس ، التي تعترب قصة نجاح »الربيع العريب« الوحيدة 

يف   ، االقتصادية  والصعوبات  السياسية  التقلبات  يف  غارقة   ،

حني عاىن لبنان واألردن من االضطرابات االجتامعية والخزائن 

الفارغة.

دول  جميع  وتؤذي  ترضب  املتضائلة  النفط  أسعار  إن 

العراق  إىل  الجزائر  من   ، للطاقة  املنتجة  الدول   - املنطقة 

عرب اململكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ، وكذلك 

التحويالت.  عىل  تعتمد  التي  املنطقة  يف  فقرا  األكرث  الدول 

العامة  الخدمات  وضعف   ، البطالة  ارتفاع  هي  والنتيجة 

وعدم االستقرار املؤكد.

واحدة من تلك الدول التابعة هي مرص. لعقود ، كانت 

غري  استبدادي  بنظام  محكومة  سكانًا  األكرث  العربية  األمة 

كفؤة  وغري  وحشية  دكتاتورية  تحكمها  اليوم  ولكن  كفء. 

والناس  السياسيني  املعارضني  من  اآلالف  عرشات  سجنت 

العاديني.

خالل  من  السلطة  السييس  الفتاح  عبد  توىل  أن  فمنذ 

انقالب عسكري يف عام 2013 ، واعًدا بإحياء مرص ، مل ينتج 

عن نظامه الخامل والفاسد سوى الشلل واالكتئاب.

الجرنال  الغربية يف أن يأخذ  العواصم  إن األمل يف بعض 

السييس بعد الدكتاتور العسكري التشييل أوغستو بينوشيه ، 

وبرصف النظر عن الحكم الوحيش ، سيحقق بعض االستقرار 

والنمو االقتصادي الذي تبني أنه ليس أكرث من مجرد متني.

واآلن ، بعد أن أصبح مؤيدوه يف الخليج غري قادرين أو 

راغبني يف تزويده مبليارات الدوالرات اإلضافية ، فمن املحتمل 

أن تنشأ أزمات إنسانية واقتصادية وسياسية.

مضاعفة

نفس األنظمة التي أطلقت العنان لحكم الثورة املضادة 

التي متيزت بشكل رئييس بالعنف واإلرهاب والقمع تضاعف 

، فإن  اليوم حكمها الوحيش. مفلسة أخالقياً ومالياً وسياسياً 

الغاشمة  القوة  عىل  كامل  وبشكل  كلياً  تعتمد  سلطتهم 

والدعم األجنبي.

اإليراين- الدعم  يف  الحال  هو  كام  واضح  مكان  يوجد  ال 

السعودي  والدعم   ، الدموي  األسد  بشار  لنظام  الــرويس 

اإلمارايت لنظام السييس ، والدعم األمرييك للنظام اإلرسائييل 

املتطرف ، والدعم اإلمارايت املرصي ألمري الحرب خليفة حفرت 

يف ليبيا ودعم إمارايت لعمالء انفصاليني يف اليمن.

لقد كان الوضع صعبًا للغاية لفرتة طويلة يف جميع أنحاء 

التدخل اإللهي إلزالة  ، ولن تكون هناك حاجة إىل  املنطقة 

سقوط  حتى  يكون  لن  املاضية.  بالعقود  لحق  الذي  الرضر 

اإلعجاز من الدكتاتوريات القمعية وتراجع مؤيديها الدوليني 

كافياً إلحياء الدول العربية يف السنوات القادمة ، بل عقوداً 

مقبلة.

عن  االبتعاد  عىل  القادرون  فقط  املنطقة هم  سكان  إن 

قادرون  أنهم  أظهروا   ، املاضيني  العقدين  يف  الهاوية.  حافة 

عىل أكرث التمرد سلميًا واستنارة ولكن أيًضا من التمرد األكرث 

قتامة وأشدها عنًفا.

إن الطريقة التي يختارون بها تغيري واقعهم الذي ال يطاق 

سوف تقطع شوطا طويال يف تشكيل مستقبلهم.
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عىل الرغم من التحديات السياسية واألمنية التي تعيشها 

إذ  فيها.  ريب  ال  آتية  التغيري  رياح  أّن  إال  العربية،  املنطقة 

كثرية  تغيريات  العربية  األقطار  كل  األعامل يف  ريادة  تعرف 

داخلها، خصوصاً  العمل  وتنظيم  وإدارتها  تسيريها  طرق  يف 

وأوجدوا  تعلموا  شباب  يقودها  التي  الشابة  األعامل  ريادة 

طرقاً مبتكرة يف خدمة الزبائن.

تأيت سياسة التغيري مع النمو والتطور الذي تعرفه ريادة

 األعامل أو مع تطور املحيط االقتصادي واالجتامعي، والذي 

تتالءم مع متطلبات  يتطلب وسائل وطرق وبضائع جديدة 

الزبائن وحاجياتهم وتحول أمناط سلوكهم االستهاليك. مبعنى 

شكل  عىل  أو  األعامل  ريادة  داخل  من  التغيري  يكون  آخر، 

خطة للتأقلم أو املالءمة لتطورات يعرفها السوق أو منتجات 

إدارة  »اسرتاتيجية  كتابه  يف  املنافسون.  يضعها  مبتكرة 

التنافس والتغيري يف ريادة األعامل الحديثة« يؤكد  األزمات: 

كيـــف لرائـــد األعمـــال 
أن يديـــر مقاومـــة فريق 

ـــر؟ ـــه للتغيي عمل
https://bit.ly/2EtZGaU

الكاتب: لحسن حداد

المصدر

الرابط
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ساميون بوث عىل أّن إدارة التغيري لها عالقة وثيقة بجو الشك 

وغياب اليقني الذي أصبح مييز محيط ريادة األعامل والذي 

يستوجب مقاربة متجددة للتغيري كواقع مستمر ال مفر منه.

وتُعترب كل خطة أو اسرتاتيجية عبارة عن تغيري يف الطرق 

السائدة من حيث التواصل أو التسويق أو طرق البيع. ويف 

ريادة  ترسمها  التي  األهداف  ونسمي  االسرتاتيجية،  اإلدارة 

التغيري.  مظاهر  تتوخاها،  التي  النتائج  باألحرى  أو  األعامل، 

فالنمو تغيري، وتطور العالمة التجارية )brand( تغيري، وإقبال 

الزبائن املتزايد تغيري، والرفع من جودة املنتج تغيري. وذلك، 

من  لجانب  جديدة  دفعة  إعطاء  األعامل  رّواد  حاول  متى 

جوانب العمل، ومتى تطلب ذلك تحوالً نوعياً يف طرق العمل 

املألوفة.

يعتمدها  التي  هي  الناجحة  التغيريات  أّن  القول  ميكن 

داخل  املتعاونون  تبنى  فكلام  أنفسهم.  العاملون  ويقودها 

عىل  إيجابياً  وقعاً  لذلك  كان  كلام  للتغيري  خطة  املؤسسة 

األعامل  رائد  يضع  التغيري.  خطة  أهداف  تحقيق  إمكانية 

ضامن  أجل  من  املحيط  ويدرس  الوسائل  ويوفر  األهداف 

الذين  الجنود  هم  العاملني  ولكّن  الخطة،  نجاح  رشوط 

أنه ال تغيري  املعركة، حيث  سيعتمد عليهم من أجل كسب 

داخل  واملتعاونني  العاملني  انخراط  ضامن  دون  ممكن 

املؤسسة.

األعامل  فرواد  الداخل.  من  املقاومة  يولّد  التغيري  ولكّن 

الذين يدركون خبايا تسيري الرأسامل البرشي لريادة األعامل 

داخل  طبيعي  الداخل يشء  من  املقاومة  بعض  أّن  يعرفون 

املقاومة،  من  نوعاً  والرتاتبية  السلطة  تولد  إذ  املؤسسات. 

لكن  مضمرة،  األحيان  معظم  يف  املقاومة  هذه  وتكون 

بعضها باد للعيان. ويقوي التغيري الذي يريده رائد األعامل 

نزعة املقاومة من الداخل، ملاذا؟ ألن التغيري يولّد حالة من 

مام  والتوجس  املجهول  من  الخوف  أو  باالرتباك  اإلحساس 

سيأيت. يورجع جورجاليس وسامارتونج وكيمربيل ويونج سبب 

وهل  التغيري  بعدالة  العاملني  إحساس  مدى  إىل  املقاومة 

سيكون منصفاً لهم ومكافئاً لهم عىل مجهوداتهم؟

الخطة  كون  من  والقلق  الخوف  العاملني  بعض  يصيب 

الجديدة للتغيري ستتطلب تكويناً جديداً ومجهودات إضافية 

للتعلم وتنافساً بني العاملني داخل املؤسسة. كام يحبذ الكثري 

من العاملني واملستخدمني السلوكيات التي طوروها عىل مر 

التي يقومون  إليها وصارت جزءاً من األمور  السنني وسكنوا 

بها بشكل يومي ودون جهد كبري.

أهداف  أو  جديدة،  اسرتاتيجية  شكل  )عىل  التغيري  يأيت 

تجارية جديد، أو فلسفة تنظيمية جديدة، أو طريقة جديدة 

املقبول  الروتيني  السلوك  من  نوعاً  ليقّوض  التسويق(،  يف 

لدى الجميع. لهذا نجد أّن الكثري يقاومون التغيري عىل األقل 

بسلوكهم السلبي وصمتهم وعدم تحمسهم.

كام رأينا ذلك أعاله، فإّن املسرّي الذيك عادة ما يقبل بأّن 

إدارة ريادة األعامل يولّد نوعاً من املقاومة من طرف العاملني 

بصفة عامة، وأّن هذا األمر طبيعي إذا بقي يف مستوى مقبول 

ال يؤثر بشكل الفت عىل اإلنتاج أو العمل. ولكن ما عساه 

أن يفعل إذا قاوم العاملون اسرتاتيجية مبتكرة تخدم أهداف 

ريادة األعامل الكربى؟

يف مقال حول »رضورة دمج إدارة املشاريع وإدارة التغيري 

مبيوكيون  هورنشتاين  هرني  يستشهد  املؤسسات«  داخل 

أربعة  ويحدد  العاملني  انخراط  بأهمية  يقول  الذي  تشوي 

مواقف يعتمدها العاملون وهي: »االستعداد للتغيري، االلتزام 

التغيري«. من  التغيري والسخرية من  بالتغيري، واالنفتاح عىل 

املوقف  هو  يكون  التغيري  جدوى  يف  فالشك  نظري  وجهة 

عىل  املواقف  تأيت  ذلك  وبعد  العاملون،  يتبناه  الذي  األويل 

األعامل  قيادة  تدخل  فيها  يستوجب  تصاعدي  خط  شكل 

للوصول إىل تبني التغيري من طرف الفاعلني أنفسهم.

قبل  التغيري  يتواصل حول  أن  األعامل  رائد  يتوجب عىل 

واملستخدمني يف وضع  العاملني  إرشاك  يعني  حدوثه. وهذا 

االسرتاتيجية وتلقي ردودهم ومحاولة إدماج مالحظاتهم يف 

التواصل مجرد عملية إخبار  العمل. ويجب أال يكون  خطة 

أّن  العاملون  ليشعر  ورد  وأخذ  تفاعل  عملية  ولكن  فقط 

آراءهم، خصوصاً الوجيهة منها، تُؤخذ مأخذ الجد من طرف 
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اإلدارة.

يقتيض التواصل إىل تبسيط عملية التغيري حتى ال تظهر 

وكأنها تحول راديكايل مخيف. لهذا وجب الرتكيز عىل أهداف 

معينة وواضحة وعىل منهاج سهل الفهم يُبني بشكل ال غبار 

عليه ما هو منتظر من كل العاملني. تُعترب الخطط املعقدة 

أو التي ال تحدد األدوار واالنتظارات بشكل كاف مصدر قلق 

العاملني وتخوفهم من التغيري.

يف كتابهام »فهم إدارة التغيري: دليل كامل لنامذج ووسائل 

وتقنيات التغيري داخل ريادة األعامل«، تؤكد إيستري كامريون 

ومايكل غرين »أّن الرّواد واملسرّيون عادة ال يفهمون ملاذا ال 

يتقبل األفراد واملجموعات التغيري بصدر رحب«. لهذا اعتمدنا 

عىل أعامل إدكار شاين )»مسلسل التشاور« 1988 و«الثقافة 

والريادة داخل إدارة األعامل« 1992( والتي بلور فيها كيف 

التغيري، وذلك عرب »الرفع من  القلق من  التعامل مع  يجب 

اإلحساس باألمان النفيس من خالل: رؤية مقنعة للمستقبل 

أو التكوين أو انخراط املتعلم أو التطبيق وإدارة الردود أو 

كامريون  تنصح  لهذا  للدعم«.  مجموعات  أو  إيجابية  مناذج 

وغرين رواد األعامل »بالتقليص من صدمة التغيري. ومناقشة 

وتشجيع  اآلخرين.  ومساعدة  واإلنصات.  التغيري.  تأثري 

املغامرة. ومناقشة املعنى. واالستعداد للميض قدماً«.

التواصل  وسائل  عرب  تواصلية  مقاربة  يضع  من  هناك 

التغيري واإلجابة عن  االجتامعي أو اإلنرتنت وغريها ملناقشة 

التواصل  وسائل  ومتّكن  والرتقب.  القلق  ومكامن  التساؤالت 

االجتامعي العاملني واملتعاونني من التعبري عن آرائهم بحرية 

إمكانية  هو  االجتامعي  التواصل  وسائل  تتيحه  وما  أكرث. 

خلق مجموعات تقود بأريحية النقاش حول التغيري ووجوبه 

وراء  االختفاء  التغيري«  »حلفاء  يحبذ  ما  وغالباً  وإيجابياته. 

آرائهم  عن  للتعبري  النقالة  هواتفهم  أو  حواسيبهم  شاشات 

جدد  حلفاء  استقطاب  فعملية  لهذا  اآلخرين.  يف  والتأثري 

رواد  من  مجموعة  لخلق  أساسية  عملية  هي  باستمرار، 

التغيري مؤثرين ومقنعني ومساهمني يف التحول املطلوب لدى 

العاملني.

جديد  هو  ما  تبني  يف  ممكن  عدد  أكرب  مشاركة  تجعل 

ورشحه لآلخرين مسلسل التغيري متداوالً بني العاملني ومقبوالً. 

أو  املغلوط  الفهم  يحتاطوا من  أن  األعامل  ولكن عىل رواد 

لهذا  وأهدافه.  ومقاصده  التغيري  ملسلسل  نسبياً  الصحيح 

يجب العمل عىل تصحيح الفهم وإعادة صياغة الخطة بطرق 

متعددة ووسائل مختلفة.

التغيري  فائدة  عىل  كذلك  الناجحون  األعامل  رواد  يركّز 

جديدة  فرص  فتح  حيث  من  واملتعاونني  للعاملني  بالنسبة 

التحفيز  إمكانيات  من  والرفع  املعامالت  رقم  من  للرفع 

فخر  مصدر  هي  الناجحة  األعامل  فريادة  املهني.  واالرتقاء 

للعاملني ومصدر تحفيز ورغبة يف اإلنجاز. كام رأينا يف مقال 

سابق، ويقع التحفيز حني يحس املتعاون بأّن عمله معرتف 

به ومحط رضا لدى القيادة.

ثقافة  تتبنى  األعامل  ريادة  أّن  نجد  ما سبق،  وبناء عىل 

حلول  طرح  يف  الكل  انخراط  يعني  وهذا  املستمر  التغيري 

األعامل  ريادة  زالت  ما  اإلنتاج.  أو  األداء  لتحسني  مستمرة 

رّواد  أّن  غري  وتقليدية،  كالسيكية  أساليب  تعتمد  العربية 

األعامل الشباب يف البلدان العربية بدأوا بنفض غبار التقليد 

ريادة  داخل  الجديدة  والحلول  االبتكار  ثقافة  دعم  وتبنى 

األعامل، حيث يكافئ من يبتكر فكرة لتغيري وتحسني طريقة 

العمل أو اإلنتاج. وهذا من شأنه أن يحدث ثورة صامتة يف 

طريقة إدارة التغيري، خصوصاً يف البلدان العربية املقبلة عىل 

تطورات اقتصادية مهمة يف املستقبل غري البعيد.
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