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

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

ـــا. ـــر أصحاهب ـــة نظ ـــن وجه ع
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ــتراتيجيات إدارة الدولـــة والحكومـــات والهيئـــات األهليـــة  ــال اسـ ــارات فـــي مجـ ــز متخصـــص يقـــدم االستشـ مركـ
ــة  ــال التنميـ ــور فـــي مجـ ــة للجمهـ ــات الالزمـ ــدم الخدمـ ــا يقـ ــة ، كمـ ــرة العربيـ ــج والجزيـ ــة الخليـ ــاق منطقـ ــي نطـ فـ
ــا للبرامـــج  ــز الخدمـــات االحترافيـــة وفقـ والتطويـــر السياســـي والفكـــري واإلداري واالســـتراتيجي ويقـــدم المركـ

ــراء متخصصـــون. ــا خبـ ــاريع التـــي يعدهـ والمشـ

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

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

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

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

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

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

6. يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



الزال زخم األحداث املتسارعة يسيطر عىل املشهد الدويل 

بفعل سيطرة طالبان عىل مقاليد السلطة يف أفغانستان بعد 

عرشين عاًما من االحتالل األمرييك ورحيل آخر جندي أمرييك 

من أفغانستان قبل أيام من صدور هذا العدد نهاية الشهر 

املايض، ويتزامن صدور العدد التاسع عرش من مجلة األفق 

االسرتاتيجي مع تفاعالت املشهد العاملي عىل وقع ما يجري 

هناك، لذا كان من الرضورى أن نرصد ونحلل ونسترشف ما 

يجري يف املشهد األفغاين لنفهم كيف حدث ما حدث؟ وما 

وعىل  الجوار،  دول  عىل  انعكاساتها  وما  ؟  الوقائع  خلفيات 

دول الخليج ، ومن أبرز املوضوعات التي تناولها هذا العدد 

االسرتاتيجي يف هذا امللف ما ييل :   

ــم طــــالــــبــــان  ــكــ ــحــ ــ ــت كـــــيـــــف ســ  
أفغانستان؟

لكارتر  مقااًل  األمريكية  أفــرز«  »فورين  مجلة  نرشت 

ملكاسيان، مستشار رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة، 

الجرنال جوزف دانفورد، من 2015 إىل 2019، سلَّط فيه الضوء 

عىل الطريقة التي ميكن أن تدير طالبان من خاللها الحكم 

يف أفغانستان، مشرًا إىل أن الحركة استطاعت السيطرة عىل 

البالد  حكم  ولكن  ملحوظة،  برسعة  البالد  يف  األمور  زمام 

سيكون أمرًا مختلًفا، للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص23.

الملخص التنفيذي للعدد 
التاسع عشر أغسطس 2021
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بعد  سلًبا  باكستان  ستتأثر  هــل 
سيطرة طالبان على أفغانستان؟

هل يؤدي استيالء حركة طالبان عىل أفغانستان إىل إلحاق 

الرضر بباكستان، وكيف يكون ذلك؟ هذا ما يحاول الكاتب 

السياسية  العلوم  الدكتوراة يف قسم  »فهد هاميون«، طالب 

الدميقراطية  املؤسسات  بدراسة  يهتم  والذي  ييل،  بجامعة 

يف  عنه  اإلجابة  آسيا،  جنوب  وشؤون  الخارجية  والسياسة 

األمريكية،  بوست  واشنطن  صحيفة  نرشته  الذي  مقاله 

بعد  سلبًا  باكستان  لتأثُّر  أسباب  خمسة  هناك  أن  موضًحا 

وقوع أفغانستان يف قبضة طالبان. 

للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص36.

دول  على  طالبان  عــودة  تأثير  ما 
الخليج؟

فيفيان  ته  أعدَّ تقريرًا  األمريكية  »بلومربج«  وكالة  نرشت 

التي  الحِذر  الرتقب  حالة  فيه  رصدتا  فتاح  وزينب  نريم 

تُخيِّم عىل بعض الدول الخليجية بسبب عودة حركة طالبان 

لقيادة املشهد يف أفغانستان، وتداعيات االنسحاب األمرييك 

عىل رشكاء الواليات املتحدة يف املنطقة.

تشر الكاتبتان يف مطلع التقرير إىل موقف املفتي العام 

فمن  أفغانستان؛  يف  األخرة  التطورات  من  ُعامن  لسلطنة 

م املفتي العام أحمد الخلييل تهانيه للشعب األفغاين  جهة قدَّ

عىل »انتصاره عىل الغزاة« بعد أن أدَّى االنسحاب األمرييك 

من أفغانستان إىل استيالء طالبان الرسيع عىل السلطة هذا 

األسبوع.

املشهد  يف  حدث  ما  تجاه  الخليجية  املواقف  وتباينت 

األفغاين ، ملعرفة املزيد من التفاصيل طالع التقرير ص40.

ــدد..  ــشـ ــتـ بــيــن الــبــراجــمــاتــيــة والـ
متباينة  إشــــــارات  يــرســل  رئــيــســي 

للمنطقة

العدد من مجلة  األفغاين تطرق هذا  امللف  عىل هامش 

األفق االسرتاتيجي إىل مستجدات املشهد اإليراين بعد انتخاب 
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رئيس جديد إليران ، وهذا ما ناقشته صحيفة » املونيتور » 

قائلة :« لقد أظهر خطاب الرئيس اإليراين الجديد »إبراهيم 

رئييس«، إشارات متباينة بالنسبة ألولئك الذين يبحثون عن 

عالمات تشر ملسار سياسته الخارجية املستقبلية.

الرباجامتية،  يأملون يف ملحة من  الذين  فبالنسبة ألولئك 

يف  الدستوري  اليمني  أداء  حفل  يف  متحدثا  »رئييس«،  قال 

الربملان يف 5 أغسطس/آب، إن »أزمات املنطقة يجب حلها 

من خالل حوار إقليمي حقيقي وعىل أساس ضامن حقوق 

األمم«.

وأضاف: »أمد يد الصداقة واألخوة إىل جميع البلدان يف 

ملعرفة  بحرارة«.  أيديهم  وأصافح  الجران،  وخاصة  املنطقة، 

رئييس« يف خطابه  بها«  بعث  التي  املتباينة  الرسائل  طبيعة 

للمنطقة طالع التحليل ص56.

تـــقـــدم األنــظــمــة  أن  يــمــكــن  هـــل 
االستبدادية حًل ألزمة تغير المناخ؟

أيدينا كذلك لقضية أفزعت  الذي بني  العدد  تطرق هذا 

الدول بسبب  التي شهدتها عدد من  الحرائق  العامل يف ظل 

ظاهرة ما يسمى باالحتباس الحراري ، والسؤال الذي يطرح 

نفسه ؛إذا كان هناك بالفعل طريق للخروج من مأزق إدارة 

أزمة تغر املناخ العاملية، فإن الجواب لن يكون تحت أقدام 

املستبدين، حسب ما يَخلُص إليه ألكسندر بتلر، الباحث يف 

مقاٍل  يف  املتحدة،  باململكة  ليدز  بجامعة  الدولية  العالقات 

نرشته مجلة »ذا دبلومات« األمريكية.

التعليقات  أن بعض  إىل  الكاتب يف مطلع مقاله  ويلفت 

كثرًا ما تُصور االستبداد وحكم الحزب الواحد، وخاصة منوذج 

الحكم يف الصني، باعتباره حاًل سحريًّا للدمار الوشيك الناجم 

أعىل  من  السلطوي  الحكم  ويُوصف  املناخ.  تغر  أزمة  عن 

الحكيمة  السياسة  تنفيذ  بالقدرة عىل  بأنه يتمتع  إىل أسفل 

طويلة األجل القادرة عىل تخفيف أسوأ تأثرات تغر املناخ 

والسياسات  االنتخابية  والدورات  العاجز  الحكم  عن  ِعَوًضا 

القصرة األمد والوعود الجوفاء بالحلول االقتصادية والبيئية. 

للمزيد من التفاصيل حول هذه األزمة العاملية طالع املقال 

ص48.
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أغسطس   31 يوم  الكامل  األمرييك  االنسحاب  بعد 

2021م، أصبحت أفغانستان الجديدة محررة من تحالف 

غزى  الذي  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولية  القوى 

أفغانستان منذ 2001م، وقد احتفلت طالبان سجود شكر 

يف مطار كابول مساء ذلك اليوم، وذلك بتحرير أفغانستان 

من التواجد األجنبي.

يسد  مل  السيايس  الفراغ  مازال  الوقت  نفس  يف  لكن 

ستستغلها  طالبان  أن  نعتقد  حيث  توافقية،  بحكومة 

قريباً، وذلك وفق تعهداتها وترصيحات زعامءها.

إال أن الفراغ االسرتاتيجي بانسحاب الواليات املتحدة 

سيرتك آثاره لفرتة طويلة عىل هذه الجغرافية السياسية 

من بالد املسلمني.

كربى  تحديات  أمام  هو  الجديد  السيايس  فالنظام 

وعىل  الحديثة،  والحياة  الدولة  إدارة  مستوى  عىل 

السيطرة  مستوى  وعىل  والسيادة  األمن  توفر  مستوى 

االسرتاتيجية، وقدرته عىل توفر حلفاء دوليني وإقليميني 

وفق املصالح العليا ألفغانستان الجديدة.

لكن هناك أسئلة اسرتاتيجية مستحقة يجب اإلجابة 

عليها، بل يجب العمل املضني والجهاد الكبر لتحقيقها.

السؤال األول: هل ميكن أن تتحول أفغانستان 

لقوة إقليمية اسرتاتيجية ناشئة؟

- ال يشء مستحيل لكن الطريق طويل، فعنارص القوة 

االسرتاتيجية يف أفغانستان متوفرة إذا أحسن استثامرها 

وإذا ما تم إعادة تنظيم استثامرها لتصبح قوة اسرتاتيجية، 

وميكن أن تدخل عىل خط املنافسة اإلقليمية كدول مثل 

أن  كام  الهندية،  القارة  شبه  يف  والهند  وإيران  باكستان 

لروسيا يجعلها قوة  املحاذية  الدول اإلسالمية  قربها من 

قابلة للتفاوض الدويل.

الجغرافية الطبيعية:

ميكن أن تتحول أفغانستان إىل بقعة اسرتاتيجية هامة 

للعامل بسبب طبيعتها الجغرافية.

تعترب جبال »هندكوش« أهم مانع طبيعي يف  حيث 

أفغانستان، فهي سلسلة جبال متتد كحائط صخري عىل 

ال  طبيعية  حدوداً  البالد  ومينح  اجتيازه،  يصعب  قوس 

ميكن اخرتاقها، ويرتاوح ارتفاع هذه السلسلة الجبلية ما 

بني )3900 - 6300م( - ويخرتق ممر واكان رشقاً، وهذه 

وتقسم  اإليرانية،  الحدود  نحو  غرباً  تتجه  ثم  السلسلة، 

جبال »هندكوش« البالد إىل ثالثة أقسام.

األقاليم الشاملية: منطقة سهول وتالل خفيفة وتنحدر 

الحالة األفغانية

أسئلة استراتيجية 
مستحقة

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير

حديث الشهر

العدد الثامن عشر يوليو 2021 9



نحو نهر »أمودريا«.

العالية  الهضاب  أقاليم  الجنوبية:  األقاليم  أمــا 

والصحاري.

ووديانها  الشامخة  بجبالها  تتميز  الوسطى:  واألقاليم 

الضيقة ذات الطبقات العميقة.

)1600كم(  هلمند«  »نهر  هام  نهرين  أهم  ويعترب 

دول  مع  مشرتك  »أموداريا(  ونهر  الجنوب  نحو  يتجه 

االتحاد السوفييتي سابقاً.

وهناك نهر كابول ونهر هاريدور.

كام تتميز أفغانستان متوسطاً بني دول إقليمية ذات 

عداء أو تباين.

فإن أحسن استغالل هذا املوقع االسرتاتيجي لسيطرة 

النظام السيايس الجديد عىل كامل األرايض األفغانية، فإنه 

إذا  سيكون مانعاً من الرصاع الدويل واإلقليمي خصوصاً 

تم استغالل املواقع االسرتاتيجية فيها.

فأفغانستان تشّكل حلقة وصل مع دول إقليمية بينها 

وإيران  والصني  والهند  )كباكستان  دائم  تاريخي  رصاع 

وحالياً طاجيكستان وأوزباكستان )حليفا روسيا(.

الرثوات املعدنية والهيدوكربونية )ورقة تفاوض 

دولية(:

وفق االكتشافات الجيولوجية األمريكية، فإن رواسب 

إىل  قيمتها  تصل  أفغانستانـ  يف  مستغلة  غر  معدنية 

تريليون دوالر.

sources New Yourk Times, as, geological survey, 

Afghaniston geological Survey.

والنحاس  الحديد  من  ضخمة  عروق  تشمل  والتي 

والذهب والكوبالت والليثوم وهذه كافية لتحويل هذا 

يف  املعدنية  للمواد  الرائدة  املراكز  أحد  إىل  الفقر  البلد 

العامل.

أفغانستان  يف  الليثوم  مخزون  حجم  البعض  ويقدر 

بذاك املوجود يف بوليفيا وهو أكرب احتياطي معروف يف 

الوقت الحارض.

وحالياً تستثمر رشكتان صينيتان 4 مليارات دوالر لبدء 

عملية استخراج النحاس والتي تصل قيمتها إىل 88 مليار 

ملنطقة  املزايدات  السابقة  الحكومة  منحت  وقد  دوالر، 

األجنبية  الرشكات  أمام  املزايدات  لباب  غك«،  »حاجي 

الستخراج 1٫8 مليار طن من الحديد ذات الجودة العالية.

ووفق مصادر cnbc وكوارنر نرش موقع SPutnik أن 

ثروات أفغانستان املخبأة تعادل 3 تريليونات دوالر.

يف  احتياطي  )أكرب  الليثيوم  من  دوالر  تريليون  منها: 

العامل(.

و 88 مليار دوالر نحاس )ثاين أكرب احتياطي(.

و88 مليار دوالر )احتياطيات الربيليوم( و)2٫2 مليار 

من  دوالر  مليون   160 ونحو  الحديد،  خام  من  طن( 

األحجار الكرمية، و1٫4 مليون طن من العنارص األرضية 

نوع من   )400( للذهب، وهناك  مناجم   )5( و  النادرة، 

الرخام.

والسؤال: هل يستطيع النظام السيايس الجديد 

الذي تقوده طالبان استثامر هذه الرثوة ليحولها 

إىل قوة تفاوض دولية وإقليمية؟

 ذلك بجعل املصالح االقتصادية الستثامر املواد الخام 

وتعليم  قوي  اقتصادي  بناء  مقابل  أفغانستان  ارض  يف 

تحتية  بنية  وبناء  األفغانية  للمجتمعات  وتنمية  مميز، 

متطورة ومشاريع حضارية.

وهو يقوم عىل تحويل ما تحت األرض من ثروات إىل 

أفغانستان،  إعامر  إعادة  لصالح  تبادلية  اقتصادية  ثورة 

واالرتقاء باملستوى املعييش وإخراج أفغانستان من قامئة 

السوق  يف  اقتصادياً  املنافسة  الدول  إىل  الفقرة  الدول 

العاملي.

سؤال آخر: هل ميكن للنظام السيايس الجديد أن ينشأ 

جيًشا وطنيًا منافًسا يف اإلقليم؟

أوائل  إىل  األفغاين  الوطني  الجيش  جذور  يعود   )1(

الهوتاكية،  الدولة  تأسست  عندما  عرش  الثامن  القرن 

إىل  ــدراين«،  ال شاه  »أحمد  صعود  وتالها  قندهار،  يف 
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السلطة، وأعيد تنظيم الجيش عام 1880م يف عهد األمر 

)عبدالرحمن خان(، وظلت أفغانستان عىل الحياد خالل 

الحربني العامليتني األوىل والثانية، واستقلت عام 1919م 

يف أوائل الستينيات تم تجهيز الجيش األفغاين من االتحاد 

السوفييتي السابق إىل خروج السوفييت 1989 ثم الحرب 

األهلية إىل عام 2001م، حيث تم تشغيل جيش حكومي 

املتحدة  الواليات  من  بدعم  2014م  عام  نهاية  ومع 

والناتو، وتم تشغيل الجيش بجميع وحداته وقدر الجيش 

عام 2019م )180( ألف جندي، قوات برية، وسالح جو، 

والبعض قدره مع سقوط حكومة أرشف غني بـ300 ألف 

جندي )2021م(.

وميتلك الجيش األفغاين 270 طائرة حربية، وأكرث من 

ذايت  مدفعاً  و25  ميدان،  مدفع  و120  مدرعة،   1000

الحركة، وصنف )75( عىل مستوى الجيوش العاملية.

واآلن أصبحت أغلب هذه القوة العسكرية، تحت يد 

النظام السيايس الجديد لطالبان.

التقديرات يف هذا  2 - جيش طالبان: حيث تختلف 

الجانب بسبب عدم وجود بيانات إحصائية حقيقية عن 

قدرات جيش طالبان، لكن من املؤكد أن جيش طالبان ما 

بني )60٫000( إىل )100٫000( مقاتل يف السنوات األخرة 

من الرصاع.

3 - ميليشات أخرى: بعضها داعم لطالبان مثل حركة 

أوزباكستان اإلسالمية، وهو تنظيم هادي لتنظيم الدولة 

والحزب اإلسالمي.

لكنها متحالفة مع  وهناك ميليشيات مل تحل نفسها 

ومقاومة  الشاميل  كالتحالف  السابق  األفغاين  الجيش 

بنجشر.

وميليشيات تعادي الطرفني كتنظيم الدولة اإلسالمية.

يقوده  وطني  لجيش  جديد  تصور  وضع  إعادة  إن 

نظام سيايس توافقي سيؤسس كياناً قوياً قد يرتقي به إىل 

مصاف الدول اإلقليمية املنافسة كباكستان وإيران.

استثامر  الجديد  النظام  أحسن  إذا  أنه  أضفنا  إذا 

وتقنيات  وجوية،  برية  أسلحة  من  األمريكان  تركة  ما 

عسكرية متطور، وتداعت لتدريب الجيش الجديد عليه 

فإن ذلك يعد إضافة ألسلحة متطورة للجيش الجديد.

ووقف ترصيحات »برس مورجان« مسؤول مبيعات 

املجتمع  مجلة  برتجمتها  )قامت  األمرييك  األسلحة 

الكويتية ونرشتها عىل موقعها(، فإن حصيلة ما حصلت 

عليه طالبان هو:

85 مليار من املعدات األمريكية يف أفغانستان.

75000 مركبة

وأكرث من 200 طائرة وطائرة هليوكبرت.

و600 ألف سالح صغر وخفيف.

وطائرات بالك هوك أكرث من 85 من دول العامل.

)دروع  الليلية،  الرؤية  األجهزة  من  عالية  وتقنيات 

واقية - مستلزمات طبية - أجهزة بيومرتية تحتوي عىل 

بصامت األصابع ومسح الجليد(.

يف  الجديد  الحكم  سيطرة  تحت  يوجد  أنــه  كام 

أفغانستان )46( مطاراً عسكرياً.

وقد شيدت الواليات املتحدة )6( قواعد عسكرية يف 

- قاعدة  )باغرام وشينداد )يف هرات(  أفغانستان وهي 

مطار قندهار الدويل - وقاعدة مشاة البحرية يف )ديالرم( 

ليذرنيك  وقاعدة  هيمالند(  )نهر  عىل  ديوابر  وقاعدة 

مارين.

وإذا علمنا أن أفغانستان قد تم غزوها من الربيطانيني 

والروس واألمريكان وحلف الناتو واستعانت هذه الدول 

بالدول اإلقليمية املجاورة ألفغانستان يف حروبها.

فام هي قوة الجيوش املجاورة ألفغانستان.

ووفق املوسوعة الربيطانية »بريتانيكا« فإن أفغانستان 

)باكستان(  الجنوب  أبرزها  دول  عدة  بني  حبيسة  دولة 
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الشامل  من  الوسطى  آسيا  ودول  )الــغــرب(،  ــران  وإي

قصرة  وحدود  وطاجيكستان  وأوزبكستان  )تركمنستان 

مع الصني يف منطقة سنجان ويحيط بأفغانستان عسكرياً.

3 جيوش تصنف بالرتتيب الدويل كجيوش قوية:

الصني )الثالث(، وباكستان )العارش(، وإيران )14(، و3 

جيوش غر قوية وترتيبها أوزبكستان )51(، وتركامنستان 

)86(، وطاجيكستان )99(، أما أفغانستان فرتتيبها )75(.

واملادية  البرشية  القوة  هــذه  تنظيم  ــادة  إع إن 

والعسكرية إذا أحسن إعدادها فسيكون للجيش األفغاين 

الوطني الجديد أحد أهم الجيوش العسكرية يف املنطقة، 

أي  البالد من  الدامئة ويحمي  الوطنية  السيادة  يوفر  مبا 

غزو محتمل ألي دولة إقليمية أو دولية وستكون هذه 

القوة تضيف قدرة تفاوضية لعميلتي السالم والحرب يف 

هذه املنطقة، بل والعامل.

سيتطيع  هل  وهــو:  مهم  اسرتاتيجي  ســؤال 

النظام الجديد أن يولد نظرية سياسية إيجابية يف 

العالقات الدولية واإلقليمية؟

يعطي  الواقع  يف  ألنه  مهم  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 

الدويل  لالعرتاف  استحقاقاً  الجديد  السيايس  للنظام 

واإلقليمي به كنظام رشعي بديل عن النظام املدين السابق 

كان  ولكن  واالنحراف،  والتبعية  بالفساد  زخم  والذي 

مدعوماً بالرشعية الدولية والقوة املتحالفة مع الواليات 

املتحدة وحلفاؤها فرشعية مل تكن شعبية وإمنا دولية.

تقود  والذي  الجديد  النظام  يتفهم  أن  الحكمة  ومن 

الدولية  الرشعية  الحصول عىل  أهمية  إىل  حركة طالبان 

الثورية ورشعية  الرشعية  أن حصل عىل  بعد  واإلقليمية 

التحرير، ومن املعلوم أنه يف أيام الحرب الباردة، كانت 

بعض الدول التي تتحرر من االستعامر األمرييك أو الغريب 

ودول  االشرتاكية،  والدول  السوفييتي  االتحاد  من  يجد 

الدويل  االعرتاف  من  ميكنه  وهذا  اعرتافاً،  االنحياز  عدم 

كام حدث )لكوبا والصني وغرها والعكس صحيح(، ولكن 

عام  ينتظر  والرشقي(  )الغريب  الدويل  النظام  فإن  حالياً 

ليعرتف  أفغانستان  به طالبان تجاه مصالحها يف  ستقوم 

بالنظام الجديد.
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النفوذ يف أفغانستان قديم ومع االنسحاب  إنَّ رصاع 

األمرييك فإن هناك رصاعاً عىل النفوذ سيظل قامئاً.

والنهضة  التحرير  انتقال رشارة  من  يخشون  فالروس 

ضد  باملقاومة  الوسطى  آسيا  مناطق  إلشعال  اإلسالمية 

الروس، ولذلك فإنه من مصلحتها أن يظل الوضع مستقراً 

ويستمر التفاهم مع النظام الجديد.

بدعم  خسائرها  تقليل  إىل  ستسعى  فإنها  إيران،  أما 

األقلية الشيعية )الهزارة( للتمركز يف النظام الجديد ورمبا 

لدعم غر مبارش للحكم الجديد أيضاً، ويف نفس الوقت 

إلطالق  جاهزاً  يكون  أن  اإليراين  الثوري  الحرس  تحريك 

موجة جديدة من ميليشيات شيعية تخريب ضد طالبان.

أما الصني، فإنها ترغب يف أن تتفاهم مع النظام الجديد 

أي  إليقاف  وكذلك  والطريق«،  »الحزام  مرشوع  إلكامل 

دعم »للجبهة الرتكستانية اإليغورية« ضدها.

إذ  األكرب،  الكاسب  ستكون  باكستان  فإن  وبالطبع، 

واستقرار  وللسيطرة  اسرتاتيجياً  كان  لطالبان  دعمها  إن 

الوضع يف بلوشستان الباكستانية.

ومن أجل استقرار طالبان الباكستانية ومناطق عسكر 

وجنفي.

يف  لكنها  الناتو  مظلة  تحت  دخلت  تركيا  أن  ال شك 

طالبان،  مع  عالقاتها  بتوثيق  بدأت  األخرة  السنوات 

ولكن تركيا تسعى إىل تشكيل عالقة اسرتاتيجية متكاملة 

ثالثية )تركيا - باكستان - أفغانستان( للقدرة عىل معادلة 

ألن  أفغانستان  داخل  وروسيا  والصني  إيران  مع  النفوذ 

وليبيا وأذربيجان  الخارجية )كسوريا  امللفات  الكثر من 

وغرها( مرتبطة بالتفاهامت الرتكية )اإليرانية - الروسية( 

لهذه  مشرتكاً  ملفاً  أفغانستان  التفاهم حول  يجعل  مام 

الدول.

فسيحرصون  الغربيون  وحلفاؤكم  األمريكان  أما 

أفغانستان،  داخل  وروسيا  الصني  نفوذ  تحجيم  عىل 

عىل  للضغط  تشدداً  األكرث  السنية  الدولة  ويستخدمون 

إيران وبطريقة غر مبارشة عن طريق باكستان وعالقتها 

مع الواليات املتحدة.

الهند  هي  النفوذ  هــذا  يف  األكــرب  الخارس  ويعترب 

وباكستان  طالبان  بقوة ضد  تحالفهام  باعتبار  وإرسائيل 

مع الحكومة األفغانية السابقة.

الجديد من معادلة  الحكم  وهذا يقتيض أن يستفيد 

التناقض بني القوى املتعارضة يف مصالحها دولياً وإقليمياً 

مع  املميزة  وعالقاتها  االقتصادية  ثروتها  تستخدم  وأن 

الدويل  املنتظم  مع  جديدة  عالقات  لرسم  باكستان 

اإلقليمي قائم عىل سياسة الحياد والتعامل وفق املصالح 

أو ضغط  يف حرب  تكون طرفاً  أن  العليا دون  األفغانية 

واالستثامر  الوطني  الجيش  قوة  لبناء  الوقت  وتستثمر 

االقتصادي للرثوات األفغانية وبناء استقرار وطني للتنمية.

إنَّ هذا يقودنا إىل السؤال االسرتاتيجي واملهم 

وهو هل سيستطيع النظام الجديد أن يعيد تالحم 

يف  ومذاهبه(  وطوائفه  )أعراقه  األفغاين  الشعب 

لحمة وطنية تتبنى مرشوعاً وطنياً يحقق املصالح 

إىل  ويحتاج  عميق  تحدي  وهو  ألفغانستان؟  العليا 

كان  وإن  وإسالمية  وطنية  قاعدة  عىل  املصالحة  إعادة 

يتبقى ما  السياق ولكنه  العام يأيت يف هذا  العفو  إعالن 

هي خطة الحوار الوطني نحو االلتئام والوحدة.

وصل  رسمية  غر  إحصائية  وفق  األفغاين  فالشعب 

من  خليط  شعب  وهو  فرد  مليون   35 يقارب  ما  إىل 

شعوب ذات أصول عرقية مختلفة، حيث يشكل العرق 

والنورستان  والطاجيك  الباشتون  شعوب  )الهنداوريب( 

والبلوش(، يف حني يشكل األتراك املغولني جامعة )الهزارة 

من  ضئيل  وجزء  والقرقيز(  واأليك  واألزبك  والرتكامن 

السكان تعرف )بالراهوز( وهم قليل.

ما  البشتون  ألفغانستان  األصليون  السكان  ويشّكل 

والشامل  الرشق  يف  منترشين  السكان  من   60٪ يقارب 

والجنوب وملتحمني مع الحدود الباكستانية.
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وميتد  السكان  من   28٪ حوايل  الطاجيك  ويشّكل 

وجودهم إىل طاجيكستان ويتمركزون يف شامل رشق.

أفغانستان،  من  األوســط  القسم  الهزارة  ويشكِّل 

وأغلبهم من الشعية، وأصولهم مغولية، ويتكلمون باللغة 

الفارسية.

النورستانيون، ويتمركزون شاميل رشقي كابل، ويزداد 

عدد األوزبك إىل ٪15 وهم من أصول تركية، ويتمركزون 

يف شامل جبال )الهندوكوش( ومنهم الطاجيك أيضاً، أما 

الرتكامن فأعدادهم قليل ال يتجاوز ٪6 يف الشامل الغريب 

وكذلك القرقيز.

ونظراً لطغيان النظام القبيل عىل العرقيات األفغانية، 

فالواقع يحرتم القبيلة، وتعرّب عن متاسك املجتمع األفغاين.

ويتكلم الشعب األفغاين 8 لغات، وتعترب لغة الباشتو 

هي اللغة الرسمية، ولغة الدري الفارسية.

وتتشكَّل أفغانستان من 34 والية من 14 عرقية،ويشكل 

املسلمون السنة ما يقارب 85٪.

واالحرتاب  االجتامعي  والرصاع  التاريخ  أحداث  لكن 

النفوذ  يف  وغالباً  الــجــراح،  يف  عمقاً  أوجــد  الداخيل 

قبلية عىل أخرى مام أوجد رشوخاً  واالستقالل لطبقات 

إعادة  عىل  قادرة  مبادرة  إىل  تحتاج  وقيامً  اجتامعية 

مرشوع  حول  ملحامً  ليصبح  األفغاين  املجتمع  وحدة 

والتقدم  الرثوة  وتوزيع  والحرية،  العدالة  يحقق  وطني، 

والتطورات للمجتمع األفغاين.

لهذه  الجديد  بنظامها  طالبان  ستستجيب  فهل 

ومجده  قوته  األفغاين  للمجتمع  ويعيد  التحديات، 

التاريخي، وكام قلنا:

ال يشء مستحيل لكن الطريق طويل!!

حديث الشهر
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حقبــة جديدة مــن العالقات 
بين تركيــا واإلمارات

استغرق األمر عدة أشهر من املفاوضات الرسية والعديد 

من املكاملات الهاتفية رفيعة املستوى والعديد من اإلمياءات 

اإلمارات  لدولة  القومي  األمن  مستشار  يظهر  ليك  الرمزية 

يف  الكامريات  أمام  الصور  يلتقط  وهو  زايد«  بن  »طحنون 

أنقرة مع خصمه الرئيس الرتيك »رجب طيب أردوغان«.

وعىل مدى األعوام الخمسة املاضية، ألقت أنقرة باللوم 

عىل اإلمارات يف متويل مخطط 

 2016 عام  تركيا  يف  االنقالب 

يف  الرتكية  املصالح  وتقويض 

عدة مناطق مبا يف ذلك ليبيا.

ومنذ الربيع العريب، تصاعد 

وأبوظبي،  أنقرة  بني  التوتر 

كتب: رجب صويلو

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3gkEF2m
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رأت  حني  يف  الجديدة  الدميقراطيات  تركيا  دعمت  حيث 

أبوظبي يف هذا التغيري تهديدا لالستقرار اإلقليمي.

»ميدل  ملوقع  البارزين  األتــراك  املسؤولني  أحد  وقال 

إيست آي« إن اجتامع األربعاء بني »أردوغان« و«طحنون 

بن زايد« تم اإلشادة به داخليا باعتباره »بداية عهد جديد«. 

حل  عىل  للعمل  البلدين  دفعت  العرص  »روح  إن  وقال 

خالفاتهام«.

ويعترب »طحنون بن زايد« هو املسؤول األول يف اإلمارات 

فيام يتعلق باالستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية 

الحساسة واملعامالت التجارية الغامضة يف البالد. وهو أيضا 

زايد«،  بن  »خليفة  الشيخ  الدولة  لرئيس  الشقيق  غري  األخ 

واألخ الشقيق لويل عهد أبوظبي »محمد بن زايد«.

بعض  لعقد  نخطط  »كنا  األربعاء:  ــان«  »أردوغ وقال 

اللقاءات مع محمد بن زايد يف الفرتة املقبلة، وبعد اجتامع 

اليوم أعتقد أنها سُتعقد إن شاء الله«، مضيفا أن االجتامع 

يف  االستخبارات  أجهزة  بني  محادثات  بعد  له  الرتتيب  تم 

البلدين.

وأضاف: »نويل أهمية ألن يجري الفاعلون الرئيسيون يف 

املنطقة محادثات مبارشة وأن يتفاوضوا ويحلوا مشكالتهم 

معا، ونتمنى أن تحل بعض املشكالت يف املنطقة خالل هذه 

اللقاءات«، مشريا إىل أن تركيا واإلمارات تنتمي لذات الثقافة 

واملعتقد«.

ومع وجود »بايدن« يف البيت األبيض، يعتقد املسؤولون 

األتراك أن أبوظبي تشعر بالعزلة املتزايدة حيال ما تعتربه 

تهديدا إيرانيا.

وقال مسؤول تريك ثان: »ال ميكنهم الوقوف مبفردهم ضد 

من  األمرييك  االنسحاب  بشأن  للغاية  قلقون  إنهم  طهران. 

املنطقة ويعيدون حساب موقفهم«.

ومؤخرا، انحرفت عالقات اإلمارات مع أقرب حليف لها، 

االستثامر  جذب  عىل  الجانبان  يتنافس  حيث  السعودية، 

األجنبي وتختلفان حول ما يجب القيام به يف اليمن.

وحظرت الرياض الشهر املايض السفر إىل اإلمارات بسبب 

خطوة  وهي  »كورونا«،  بفريوس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع 

اعتربها املسؤولون األتراك ذات دوافع سياسية.

لعبة طويلة

إىل  تودد  إشارات  اإلمارات  أرسلت  العام،  مطلع  ومنذ 

تركيا يف محاولة لكرس الجمود يف العالقات.

وضع أردوغان خارطة 
طريق لالستثمارات 

اإلمـاراتية 
المستقبلية في 

تركيا

خففت اإلمارات 
الضغط على رجال 
األعمال األتراك 
وقررت استئناف 

الرحالت بين 
إسطنبول وأبوظبي 

ودبي
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ويف يناير/كانون الثاين، قال وزير الدولة اإلمارايت للشؤون 

الخارجية آنذاك، »أنور قرقاش«، إن العالقات بني الخصمني 

ميكن »إعادة ضبطها«.

نيوز  »سكاي  قناة  مع  مقابلة  خالل  »قرقاش«  وقال 

قبيل قضايا  تركيا من  لدينا أي مشاكل مع  عربية«: »ليس 

»إذا  أنه  مضيفا  املامثلة«،  القضايا  من  غريها  أو  الحدود 

قطعت أنقرة دعمها لإلخوان املسلمني فيمكنها إعادة ترميم 

عالقاتها مع العرب«.

وخففت اإلمارات بعد ذلك الضغط عىل رجال األعامل 

وأبوظبي  إسطنبول  بني  الرحالت  استئناف  وقررت  األتراك 

وديب.

ــارايت  اإلم الخارجية  وزيــر  اتصل  أبريل/نيسان،  ويف 

أوغلو«  جاويش  »مولود  الرتيك  بنظريه  زايد«  بن  »عبدالله 

لتبادل التهاين مبناسبة شهر رمضان املبارك. وكان ذلك أول 

اتصال مبارش بني البلدين منذ 5 أعوام.

ويف غضون ذلك، يُعتقد أن الخطوات التي اتخذتها تركيا 

مطالبة  ذلك  يف  مبا  املسلمني  اإلخــوان  جامعة  ضد  مؤخرا 

الربامج  من  عدد  بث  بإلغاء  املرصية  املعارضة  قنوات 

السياسية املهمة، لقيت ترحيبا يف دوائر الحكم اإلماراتية.

حان الوقت للميض قدًما

لالستثامرات  طريق  خارطة  وضع  إنه  »أردوغان«  وقال 

اإلماراتية املستقبلية يف تركيا، خالل اجتامعه مع »طحنون 

بن زايد«.

بأكرث من  اإلمارات  لدولة  النفطي  االقتصاد غري  وتقلص 

%6 خالل العام املايض. ووفقا ملسؤول تريك ثالث، يعتقد أن 

أبوظبي ترى إمكانات اقتصادية يف تركيا التي من املتوقع أن 

ينمو اقتصادها أكرث من %5 هذا العام وحده.

كام ضخت قطر، أقرب حليف ألنقرة، مليارات الدوالرات 

يف البالد.

بشأن  الرئييس  الخالف  »تالىش  األخري:  املسؤول  وقال 

اإلخوان املسلمني ألنهم مل يعودوا يف السلطة يف أي مكان«.

اإلمارايت  الهجوم  عىل  الرتيك  الرد  حول  سؤال  عىل  وردا 

عىل القاعدة الجوية الرتكية يف الوطية الليبية العام املايض، 

قال: »لقد دفعوا مثنها ميدانيا يف ليبيا. وحان الوقت للميض 

قدما«.

وأضاف: »لقد توصلنا إىل تفاهم بشأن ليبيا، كام تحسنت 

العالقات بني تركيا ومرص. لسنا بحاجة للقتال إىل األبد«.
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وتنتهج حكومة رئيس الوزراء اإلرسائييل »نفتايل بينيت« 

االمتثال  لزيادة  املصممة  املناخ«  »دبلوماسية  اسرتاتيجية 

يف  إرسائيل  خربة  مشاركة  مع  الدولية  املناخ  التفاقات 

التكنولوجيا الخرضاء مع »الدول الصديقة« يف مقابل أعامل 

تجارية جديدة وتحسني العالقات الدبلوماسية.

الحملة  هذه  عن  اإلرسائيلية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 

التي تركز عىل البيئة يف يوليو/متوز بعد إصدار تقرير مهم 

لألمم املتحدة عن املناخ يحذر من أن العامل سيواجه قريبا 

هكذا تستخدم 
إسرائيل دبلوماسية 
»الصفقات الخضراء«
الختراق دول الخليج

https://bit.ly/3DpCR24

المصدر

الرابط

يفتح الجهد الدبلومايس اإلرسائييل الجديد الذي يركز عىل املناخ فرصا تجارية وسياسية جديدة إلرسائيل يف 

دول الخليج العريب الصحراوية، وميكن أن ميهد الطريق أيضا للتطبيع مع دول ما تزال تظهر معارضة للتطبيع 

مثل ُعامن والسعودية والكويت.
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تغريات مناخية كارثية.

وقت  يف  أيضا  الجديدة  الدبلوماسية  االسرتاتيجية  وتأيت 

جزءا  البيئة،  عىل  تركيزا  األكرث  »مريتس«،  حزب  فيه  أصبح 

من الحكومة، بل يسيطر أيضا عىل وزارة البيئة ما يزيد من 

االهتامم السيايس مبكافحة االحتباس الحراري.

ولطاملا كانت إرسائيل رائدة يف مجال التقنيات الخرضاء، 

وتقنيات  الجاف  املناخ  يف  زراعية  مامرسات  طورت  حيث 

إىل  يصل  ما  إرسائيل  وتبيع  عقود.  مدى  عىل  املياه  تحلية 

2.2 مليار دوالر سنويا من التقنيات املتعلقة باملياه وحدها.

ويف ظل حكومة رئيس الوزراء السابق »بنيامني نتنياهو«، 

مل تركز إرسائيل عىل الزاوية البيئية يف صفقاتها التكنولوجية، 

حزب  استبعد  الحاكم  ائتالفه  أن  إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع 

»مريتس« الذي يهتم بالبيئة.

لـ«الصفقات  هدفا  الخليج  دول  تكون  أن  املرجح  ومن 

ودبلوماسيا،  اقتصاديا  ربحا  األكرث  اإلرسائيلية  الخرضاء« 

خاصة مع الدول التي وقعت عىل اتفاقيات التطبيع.

بتعميق  والبحرين  اإلمارات  تعهدت  سابق،  وقت  ويف 

مشاكل  البلدان  يواجه  حيث  إرسائيل  مع  البيئي  تعاونهام 

ثراء  األقل  األعضاء  يسعى  أن  املرجح  ومن  واملناخ.  املياه 

يف »نادي التطبيع«، أي السودان واملغرب، إىل صفقات مع 

إرسائيل أيضا، حيث يواجه كالهام أيضا اضطرابات مرتبطة 

باملناخ ومشاكل يف تأمني الطاقة واملياه.

تركز  التي  والبحرين  اإلمارات  اتفاقيات  مع  وباملقارنة 

عىل األعامل التجارية، فإن االتفاقات مع السودان واملغرب 

ستوفر املزيد من الفرص اإلنسانية والدبلوماسية إلرسائيل.

ويف يونيو/حزيران، أعلنت اإلمارات التي تعاين من ندرة 

املياه أنها ستتعاون مع جامعة تل أبيب لبناء معهد جديد 

التقديرات إىل أن اإلمارات سوف  لتكنولوجيا املياه. وتشري 

تستنزف املياه الجوفية لديها بحلول عام 2070.

وتعتمد اإلمارات والبحرين بشكل كبري عىل تحلية املياه 

هناك.  املياه  إمــدادات  من  العظمى  الغالبية  متثل  التي 

وبالرغم من التكلفة العالية لتحلية املياه، يدعم كال البلدين 

أسعار املياه للحفاظ عىل جاذبيتهام االقتصادية. ويف غضون 

ذلك، متكنت إرسائيل من خفض تكاليف تحلية املياه بنحو 

الثلث منذ التسعينيات.

مراكش  مدينتي  إىل  باإلضافة  الخرطوم،  مدينة  وتواجه 

الطويلة  الجفاف  فرتات  وسط  املياه  يف  نقصا  والرباط، 

والطقس األكرث سخونة. ويتجه املغرب، عىل وجه الخصوص، 

بشكل متزايد إىل تحلية املياه كحل ملشاكل املياه.

من المرجح أن تكون 
دول الخليج هدفا 

لـ”الصفقات الخضراء” 
اإلسرائيلية

أعلنت اإلمارات أنها 
ستتعاون مع جامعة 
تل أبيب لبناء معهد 

جديد لتكنولوجيا 
المياه
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للعيش  صالح  غري  أصبح  الصحراوي  مناخها  ألن  ونظرا 

وقطر  ُعامن  وسلطنة  السعودية  ستصبح  متزايد،  بشكل 

الخرضاء،  اإلرسائيلية  بالتكنولوجيا  اهتامما  أكرث  والكويت 

هذه  مع  عالقات  لبناء  إلرسائيل  فرصا  يخلق  الذي  األمر 

الدول أيضا.

قيود  من  هذه  الخليج  دول  تعاين  الحايل،  الوقت  ويف 

إرسائيل.  مع  لعالقاتها  العلني  التطبيع  من  متنعها  داخلية 

مثنا  األرخص  إرسائيل  تقنيات  تجد  سوف  حكوماتها  لكن 

جذابة بشكل متزايد من أجل تقليل تكلفة املعيشة وسط 

ارتفاع درجات الحرارة وتضاؤل احتياطيات املياه.

ويف الواقع، كان التعاون البيئي أحد السبل العديدة التي 

دفعت اإلمارات نحو إرسائيل. وإذا أثبتت التقنيات الخرضاء 

املتعلقة  املشاكل  من  التخفيف  يف  تساعد  أنها  اإلرسائيلية 

باملناخ يف اإلمارات، فسوف يبدأ الناس يف دول الخليج األخر 

بالتفكري يف التعامل مع إرسائيل، خاصة أن تأثري تغري املناخ 

بدأ يف التزايد وأصبح واضحا يف حياتهم اليومية.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إلرسائيل ودول أخرى أن تبدأ 

يف بناء الثقة مع السعودية وسلطنة عامن وقطر والكويت 

عىل هامش املؤمترات التي تركز عىل البيئة والتي تستضيفها 

اإلمارات أو البحرين.

اإلرسائييل  الخارجية  وزير  زار   ،2019 يوليو/متوز  ويف 

اإلمارات علنا ملناقشة ملف املياه، من بني أمور أخرى. ويف 

تطبيع  نيتهام  عن  واإلمارات  إرسائيل  أعلنت  التايل،  الشهر 

العالقات.

وحتى لو انهار ائتالف »بينيت«، فمن املرجح أن تواصل 

الحكومة اإلرسائيلية املقبلة هذه الدبلوماسية الخرضاء.

وتعد الحكومة اإلرسائيلية الحالية ضعيفة سياسيا ولكن 

مع ازدياد أزمة املناخ سوءا فإن حامية البيئة ستظل جزءا 

يحدث  عام  النظر  بغض  اإلرسائيلية،  السياسة  من  رئيسيا 

للحكومة الحالية.
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ملف العدد
انتصرت طالبان.. وُهزم األمريكان

كيف ستحكم 
طالبان أفغانستان؟

ما تأثير عودة طالبان 
على دول الخليج؟

هل ستتأثر باكستان سلًبا 
بعد سيطرة طالبان على 

أفغانستان؟

»و.س.جورنال«: 
لماذا يفشل غزو العالم 
اإلسلمي؟

بعد االنسحاب من أفغانستان.. 

هل انتهى »القرن 
األمريكي«؟



كابل،  األفغانية  العاصمة  نحو  طالبان  حركة  تقدم  إن 

وانهيار الحكومة الدميقراطية يف أفغانستان قد تطوَّرا برسعة 

مذهلة خالل أسابيع قليلة. وكان التحول املذهل لألحداث 

ومشاهد الفوىض واليأس، التي أعقبت هذه التطورات، سبًبا 

يف طرح وابل من التساؤالت بشأن الكيفية التي تدهورت 

بها األمور بهذه الرسعة.

من  كثري  عىل  ينطوي  أيًضا  الرسيع  طالبان  نجاح  لكن 

األمور التي تخربنا عن آفاق حكم طالبان وتقديراته، فمن 

كيف ستحكم 
طالبان أفغانستان؟

https://fam.ag/3BdCC8i

المصدر

الرابط

كتب: ديريك ليموين

األمريكية  األركان  هيئة  رئيس  مستشار  ملكاسيان،  لكارتر  مقااًل  األمريكية  أفريز«  »فورين  مجلة  نرشت 

املشرتكة، الجرنال جوزف دانفورد، من 2015 إىل 2019، سلَّط فيه الضوء عىل الطريقة التي ميكن أن تدير 

طالبان من خاللها الحكم يف أفغانستان، مشريًا إىل أن الحركة استطاعت السيطرة عىل زمام األمور يف البالد 

برسعة ملحوظة، ولكن حكم البالد سيكون أمًرا مختلًفا، فإىل التفاصيل:
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املقبلة  القليلة  السنوات  خالل  طالبان  تُغريِّ  أن  املحتمل 

رؤيتها بشأن مساحة الحرية الرضورية وغريها من التحديات 

الجسيمة التي ستظهر مع مرور الوقت.

حركة طالبان أثبتت أنها املنظمة السياسية األكرث فاعلية 

يف أفغانستان. وعىل مدى عقدين من الزمان، أثبتت مبادئ 

طالبان وتنظيمها وترابط صفوفها، قدرة الحركة عىل التحمل، 

بينام كان السياسيون األفغان يتناحرون والنظام الدميقراطي 

يتعرث.

األفغانية،  والهوية  الوحدة  عن  مفاهيمها  من  وانطالًقا 

وتغلبت  للقيادة،  انتقاليتني  عمليتني  طالبان  اجتازت حركة 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  صعود  مثل  أخرى  تحديات  عىل 

قرابة 20  دام  الذي  األمرييك  العسكري  والوجود  )داعش(، 

عاًما. وأصبحت طالبان اآلن يف موقع املسؤولية وتتوىل زمام 

السلطة يف البالد، ومن املحتمل أن تظل يف موقع املسؤولية 

لبعض الوقت.

بيد أن هذا ال يعني أن انتصار الحركة مُيثل نهاية لـ40 

شهدتها  التي  واملصائب  التشكك  وأجواء  الحرب  من  عاًما 

أفغانستان. وتُواجه طالبان عدًدا من التحديات مثل الفقر، 

املرشوعة،  غري  املحاصيل  وزراعــة  الداخلية،  والرصاعات 

إىل  باإلضافة  األفغاين،  الشأن  يف  لة  املتدخِّ املجاورة  والدول 

أنها  أثبتت  التي  أفغانستان،  يف  املتوطنة  التمرد  تهديدات 

لعنة تفتك بجميع ُحكامها.

اسرتاتيجية اإلعداد للهجوم األخري 

عىل الرغم من أن استيالء حركة طالبان عىل أفغانستان 

بدا وكأنه حدث برسعة ال مُيكن تصورها، كانت طالبان يف 

ومنذ  سنوات.  منذ  األخري  لهجومها  األساس  تضع  الحقيقة 

القوات  عىل  ضغوطًا  متــارس  طالبان  كانت   ،2014 عام 

املقاطعات  ومراكز  األرياف  مناطق  األفغانية إلخراجها من 

 ،2020 عام  نهاية  وبحلول  املحافظات.  وعواصم  املحيطة 

كانت معظم العواصم اإلقليمية تقريًبا يف أفغانستان عرضة 

لهجامت طالبان.

)أيار(.  مايو  كابل يف  انتهى بسقوط  الذي  الهجوم  وبدأ 

مراكز  من  محليًّا  مركزًا   50 حــوايل  طالبان  واجتاحت 

من المرجح أن تحتفظ 
طلبان بالشريعة 

اإلسالمية بوصفها 
المصدر األساسي 

الوحيد للنظام 
القانوني

قد يسمح الدستور 
الجديد بإجراء 

انتخابات لكنها 
جرى بطريقة 

ُ
ست

تحافظ على 
سيطرة طالبان على 
اختصاصات الدولة 

األساسية
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الجيش  قوات  كانت  املقابل،  ويف  املحارصة.  املقاطعات 

وراءها  تاركة  تهرب  كثرية،  أحيان  يف  األفغانية،  والرشطة 

عىل  يُوافقون  كانوا  أخرى،  أحيان  ويف  واملركبات.  األسلحة 

مقابل  يف  الدماء  إراقة  لتجنب  طالبان  إىل  املنطقة  تسليم 

توفري ممر آمن لهم.

هذه  كانت  تذكره،  ميكن  مام  أكرث  حاالت  ويف  وأحيانًا، 

القوات تقاوم حركة طالبان؛ إذ أفادت التقارير التي نرشتها 

األمم املتحدة وغريها من املنظامت غري الحكومية، أن البالد 

الربيع  أواخر  خالل  العنف  من  عالية  مستويات  شهدت 

اإلسرتاتيجية  طالبان  أدوات  إحدى  وكانت  الصيف.  وأوائل 

عىل  الحدودية  املعابر  إقامة  أو  الطرق  قطع  هي  الرئيسة 

الطرق املؤدية إىل املدن الكبرية: وكانت معظم هذه املدن 

قة عمليًّا يف الوقت الذي بدأ فيه الهجوم. تقريًبا مطوَّ

شنَّت  )متوز(،  يوليو  شهر  من  األخري  األسبوع  وبحلول 

وقندهار  هرات  محافظات  عىل  ضخمة  هجامت  طالبان 

أحد  ووصف  هلمند.  إقليم  عاصمة  جاه  الشكار  ومدينة 

الضباط األفغان يف الشكار جاه، وهو محارب مخرضم شارك 

يف القتال ملدة 20 عاًما، القتال يف أوائل أغسطس )آب( بأنه 

أعنف قتال شهده عىل اإلطالق.

هجامت  طالبان  حركة  شنَّت  املعارك،  احتدام  ومع 

مدينة  وسقطت  األخرى.  املحافظات  عواصم  عىل  جديدة 

دون  اإليرانية  الحدود  عىل  نيمروز  والية  عاصمة  زرانج 

قتال، ولحقت بها مدينة شربجان عاصمة محافظة جوزجان 

الواقعة يف شامل البالد، ثم سقطت مدينة قندوز يف الشامل 

الحكومية منذ ست  القوات  تقاتل فيها  أيًضا، والتي كانت 

شامل  يف  املحافظات  عواصم  سقطت  ما  ورُسعان  سنوات. 

أفغانستان يف أيدي طالبان.

ومنذ هذه اللحظة، تحركت األحداث برسعة الربق. ومع 

استسالم عواصم املحافظات مينة ويرسة، قرر الجنود األفغان 

القتال  أو االختباء بداًل من  أو االستسالم  الهروب  وقادتهم 

حتى املوت. وكان مبقدورهم رؤية االتجاه الذي تسري فيه 

األحداث.
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الخطوط  طالبان  حركة  اخرتقت  أغسطس،   12 ويف 

كال  مراكز  عىل  واستولت  وقندهار  هرات  يف  الحكومية 

متثل  التي  رشيف،  مزار  مدينة  استسلمت  كام  املدينتني. 

اليوم  ويف  أغسطس.   14 يف  األفغاين،  الشامل  تاج  جوهرة 

التايل، بدا أن القوات الحكومية، ومن بينها قوات الكوماندوز 

املتفاخرة، تنسحب من حول كابل وتسمح لطالبان بالدخول. 

ورحل الرئيس أرشف غني مختبًئا يف املنفى.

سقوط أفغانستان التلقايئ ال يبدو بأي حال من األحوال 

ح توماس بارفيلد،  التاريخ األفغاين. إذ يُوضِّ غري مسبوق يف 

للدراسات  األمريىك  املعهد  ورئيس  األنرثوبولوجيا  عامل 

األفغانية، أن الهزائم التي تعرَّضت لها املحافظات األفغانية 

هي التي أدَّت غالًبا إىل انهيار األنظمة األفغانية رسيًعا، وقد 

جاء ذلك بالتزامن مع تغيري املؤيدين ملواقفهم أو إلقائهم 

القتال حتى املوت. ويُعد صعود طالبان  لألسلحة بداًل من 

األول إىل السلطة يف تسعينيات القرن العرشين وسقوطها يف 

عام 2001 أحدث مثالني يثبتان هذه الظاهرة.

معامل دولة طالبان الجديدة

بأن  يُوحي  آفاقه  واتساع  للنرص  طالبان  تحقيق  رسعة 

السلطة )كام كان  الراهن لتقاسم  الوقت  دوافع طالبان يف 

يف املايض( أقل بكثري من إعالنها استعادة اإلمارة اإلسالمية 

)بعد أن نجحت يف السيطرة عىل زمام األمور(.

سالح  نزع  إمكانية  حققته  الذي  النرص  لها  أتاح  كام 

الغالبية العظمى من املعارضني، كام تفعل حالًيا، وأصبحت 

الجهات واألطراف السياسية الفاعلة التي تتفاوض حالًيا مع 

طالبان بشأن تشكيل حكومة جديدة، مثل الرئيس السابق 

حامد كرزاي، وعبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي السابق 

يف الحكومة األفغانية، معرَّضة متاًما ألن تجربها طالبان عىل 

خالل  ومن  البندقية.  وفوهة  السيف  نصل  تحت  تريد  ما 

إجابة مقتضبة، أوضح أحد قادة أفغانستان أن السبب وراء 

قبول سامرسة السلطة يف املنطقة الشاملية للنظام الجديد، 

أنه »مل يكن لديهم كثري من الخيارات«.

ويف ظل مثل هذه السيادة املهيمنة لحركة طالبان، بدأت 

تتجىل معامل دولة طالبان الجديدة. تقول طالبان إنها حالًيا 

الغني  عبد  املال  ويناقش  جديد،  دستور  صياغة  مرحلة  يف 

كابل مع كرزاي وعبد  قيادات طالبان، يف  أبرز  أحد  بردار، 

الله وآخرين تشكيل الحكومة القادمة.

أن  املرجح  فمن  املناقشات،  هذه  نتائج  كانت  ومهام 

بوصفها  اإلسالمية  بالرشيعة  الجديدة  الحكومة  تحتفظ 

القانوين، مع تركيز السلطة  املصدر األسايس الوحيد للنظام 

والصالحيات تحت قيادة أحد زعامء طالبان، وتقاسم قدر 

ربما تقدم طالبان 
بعض التنازالت 

لشراء والء الخصوم 
القدامى

أظهر انتصار 
ا قدًرا 

ً
طالبان أيض

من التماسك بين 
صفوفها قد يستمر 

على األرجح
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رمبا  )منهم  اآلخرين  األفغان  القادة  مع  السلطة  من  رمزي 

الزعامء  أن يحصل  املحتمل  الله، ولكن من  عبد  أو  كرزاي 

قضية  مع  تعاطفوا  الذين  شهرة  األقل  والقبليون  الدينيون 

وقد  السلطة(.  من  بكثري  ذلك  من  أكرب  قدر  عىل  طالبان 

سُتجرى  لكنها  انتخابات،  بإجراء  الجديد  الدستور  يسمح 

بطريقة تحافظ عىل سيطرة طالبان عىل اختصاصات الدولة 

األساسية.

لحظة  أثناء  يف  خصومها،  وعــدت  قد  كانت  طالبان 

هم بأذى إذا ألقوا أسلحتهم. وبالتأكيد  االنتصار، أنها لن متسَّ

أنهم سيواصلون تقديم مثل هذه الوعود من أجل اكتساب 

يُقدمون  رمبا  بل  الجديد،  النظام  عن  شعبي  رضا  حالة 

اتساع  لكن  القدامى.  الخصوم  والء  لرشاء  التنازالت  بعض 

رقعة سيطرة طالبان العسكرية يجعل مثل هذه االلتزامات 

بعيدة متاًما عن املصداقية. ومع مرور الوقت، لن يكون أمام 

استخدام قوتهم  قادة طالبان أي سبب يحملهم عىل عدم 

العسكرية لتعزيز السيطرة واحتكارها.

طالبان عصيَّة عىل االنقسامات

وأظهر انتصار طالبان أيًضا قدًرا من التامسك بني صفوفها 

التأكد  دامئـًـا  الصعب  من  وكان  األرجــح.  عىل  يستمر  قد 

الرئيسة  الحركة  من  طالبان  تتشكل  إذ  طالبان؛  وحدة  من 

رشق  يف  ومعقلهم  حقاين  وشبكة  أفغانستان،  جنوب  يف 

الجامعات  من  متنوعة  مجموعة  إىل  باإلضافة  أفغانستان، 

الَقَبلية املرتبطة بالحركة وكوادر مسلحة أقل حجاًم. ويعكس 

الهجوم املنسق عرب أفغانستان حجم التعاون والتامسك بني 

هذه املجموعات املختلفة. وعىل النقيض من املجاهدين يف 

عام 1989، مل تترشذم طالبان وتنقسم إىل فصائل متناحرة 

عندما انسحب املحتل األجنبي.

ويف الواقع أن الحكومة األفغانية السابقة هي التي عانت 

من االنقسام )خاصة بني أرشف غني املدعوم من البشتون يف 

رشق البالد وعبد الله عبد الله وغريه من القادة الشامليني(. 

ويف األسبوع الذي سبق انهيار الحكومة األفغانية، كان قادة 

أحد  يوجد  »ال  أنه  األمريكيني  املسؤولني  يبلغون  الشامل 
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يريد أن ميوت من أجل أرشف غني«. ويبدو أن طالبان أقل 

عرضة لالنقسامات التي عانت منها الحكومة الدميقراطية.

هذا التامسك سوف يُساعد طالبان بالرضورة عىل فرض 

درجة من النظام عىل املناطق الخاضعة لسيطرتها، ال سيام 

املحافظات الواقعة يف الجنوب والرشق، والتي شهدت بداية 

ال  الوحشية وحدها  أن  فيها جذورها. كام  وتكمن  نشأتها، 

تُفرس قدرة طالبان عىل إرساء النظام، فأمراء الحرب األفغان 

أيًضا ميتلكون قدًرا ال بأس به من الوحشية. والفارق بينهام 

أن طالبان ميكن أن متارس الوحشية دون االقتتال فيام بينها.

كويتا  شــورى  مجلس  يف  عضو  ألقى   ،2019 عام  ويف 

مدينة  يف  يعيش  وأغلبهم  طالبان،  حركة  قيادات  )مجلس 

كويتا الباكستانية قرب حدود أفغانستان( القيادي يف حركة 

طالبان، عيلَّ محارضة قائاًل إن: »طالبان تطيع أمريًا واحًدا. 

لسنا  ونحن  والطاعة.  السمع  عىل  قيادتنا  أسلوب  ويعتمد 

مثل األفغان اآلخرين«.

أن  هو  للقلق  إثارة  أكرث  يكون  قد  الذي  األمر  أن  بيد 

تحظى  قد  الجديدة  حكومتها  أن  إىل  يُشري  طالبان  انتصار 

بدعم شعبي أكرب من الذي متتعت به عندما تولت الحركة 

زمام السلطة خالل املدة من عام 1996 إىل عام 2001. إذ 

إىل  الشامل  يف  طالبان  خاضتها  التي  القتال  سنوات  أدَّت 

اكتسابها بعض الدعم من الطاجاكستانيني واألوزباكستانيني، 

بعض  أخذ  املدن،  ويف  السابق.  يف  معهم  اختلفت  الذين 

الشباب الحليقي األذقان يلتقطون بشغف صوًرا مع أعضاء 

طالبان، وأصبح واضًحا أن بعض األفغان املتعلمني، عىل أقل 

تقدير، يف املناطق الحرضية يعملون مع طالبان.

لعنة الحكومات األفغانية

التي أظهرها االنتصار  القوة  الرغم من كل مواطن  عىل 

العسكري لحركة طالبان، توجد تحديات ونقاط ضعف أخرى 

سوف تستمر، وعىل األرجح سوف تنمو، مبرور الوقت.

كل  تطارد  لعنة  الَقَبلية  والنزاعات  السياسات  إن 

الحكومات األفغانية، وحركة طالبان ليست استثناًء وستكافح 

هي األخرى من أجل إدارة تلك الخالفات، وذلك ألن القبائل 

تُعطي  ما  وغالًبا  األمد  طويلة  خصومات  لديها  األفغانية 

املصالحة.  قبول  عىل  الفردية  الَوَساطَِة  لعمليات  أولوية 

وعندما يتعلق األمر بقضايا األرايض واملياه، ستحاول طالبان 

إرضاء املزارعني املُْعدمني الذين كانوا مصدًرا أساسيًّا للدعم، 

ولكن القرارات ذاتها ستزِعج يف املقابل زعامء القبائل الذين 

سيشعرون بالتعرُّض للخسارة.

السياسات والنزاعات 
َبلية لعنة تطارد 

َ
الق

كل الحكومات 
األفغانية وحركة 

طالبان ليست 
استثناًء

من غير المرجح 
أن تستمر طالبان 
في تلقي الدعم 

المستمر من القوى 
اإلقليمية األربع
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وحتى يف ظل الرشيعة اإلسالمية، سريغب زعامء القبائل 

أرسهم،  رزق  مصدر  هي  التي  أراضيهم،  عن  الدفاع  يف 

ال  أمر  االنتقام  إىل  والدعوات  الَقَبلية  فالصدامات  ولذلك، 

مفر منه وستكون صداًعا يف رأس طالبان، كام كان الحال يف 

تسعينيات القرن املايض.

املوازنة بني الرضورات املتضاربة 

من املتوقع أن تكافح طالبان أيًضا لتحقيق التوازن بني 

خشخاش  بزراعة  األمر  يتعلق  عندما  املتضاربة  الرضورات 

غري  القطاع  عىل  املفروضة  الرضائب  شكَّلت  فقد  األفيون، 

السامح  أدَّى  رئيًسا إليرادات طالبان، وقد  املرشوع مصدًرا 

بزراعته إىل توفري دعم مدي للمزارعني الفقراء، وهم عامل 

وفَّره  الذي  امللجأ  إن  إذ  العسكري؛  نجاح طالبان  رئيس يف 

مراكز  من  االقرتاب  عىل  ساعدها  لطالبان  املزارعون  هؤالء 

األقاليم عىل مدى السنوات الست املاضية.

ضغوطًا  طالبان  ستواجه  السلطة،  زمام  توليها  ومع 

خارجية هائلة، ورمبا من جريان أقوياء مثل الصني وإيران، 

)كام  األفيون  زراعة خشخاش  ملنع  إجراءاٍت صارمة  التخاذ 

فعلت ملدة وجيزة تحت الضغوط الدولية يف عام 2000(. 

وبالنظر إىل األهمية السياسية واالقتصادية التي مُتثلها زراعة 

خشخاش األفيون للحركة، فلن لن يكون لهذا االنتقاد الدويل 

عىل األرجح تأثري كبري.

ويعني النجاح العسكري الرسيع لطالبان أيًضا أن الحركة 

ح أن يستمر يف  ستخرس التمويل الدويل الذي كان من املرجَّ

التدفق إىل حد ما عىل األقل، لو وصلوا إىل السلطة من خالل 

تسوية سياسية توافقية. وال يبدو أن استمرار هذا التمويل 

ممكن سياسيًّا من جانب معظم املانحني اآلن. وهذا يجعل 

طالبان أكرث اعتامًدا عىل زراعة خشخاش األفيون والتمويل 

من الصني.

بني القبول اإلقليمي واملعارضة الداخلية

القيادة السياسية لطالبان عملت، قبل هجومها وأثنائه، 

الحركة  وزارت  الخارجي.  العامل  مع  عالقاتها  تعزيز  عىل 

باكستان وإيران وروسيا والصني، ومل يبِد أيٌّ من تلك الدول 

الرغبة  وتُعد  السلطة.  عىل  طالبان  الستيالء  جادة  معارضة 

يف القبول اإلقليمي للحركة أحد األسباب التي تجعل طالبان 

ومعتدلة  محرتفة  أنها  عىل  نفسها  لتصوير  جاهدًة  تسعى 

وغري متحيزة.

ولكن من غري املرجح أن تستمر طالبان يف تلقي الدعم 

ديناميات  إىل  نظًرا  األربع،  اإلقليمية  القوى  من  املستمر 

املنافسة اإلقليمية. وإذا كان لنا أن نسرتشد بوقائع التاريخ، 

فإن دولة أو أكرث من جريان أفغانستان سوف ترى يف مرحلة 

ما سبًبا ملعارضة نظام طالبان بل دعم قوات املعارضة التي 

تحارب من أجل تقويض الحركة.

، مهام  وقد تتحول هذه املعارضة يف نهاية املطاف إىل تحدٍّ

طالت احتامالت وقوعها يف الوقت الراهن. ومن غري املرجح 

أن متر سيطرة طالبان عىل أفغانستان مرور الكرام من دون 

عي أحمد مسعود )نجل املقاوم الشهري  منازع. وبالفعل يدَّ

أحمد شاه مسعود(، وأمر الله صالح )نائب الرئيس أرشف 

غني(، أنهام سُيعيدان إحياء حركة مقاومة يف وادي بنجشري. 

ويف ضوء أحداث األشهر الثالثة املاضية، هناك سبب يدعو 

للتشاؤم حيال توقعاتهم. فقد كانت هذه القوات يف وضع 

أفضل بكثري للقتال قبل بضعة أشهر.

ويف ذلك الوقت، تساءل عديد من املراقبني )من بينهم 

يحشدون  سوف  الشامل  قادة  كان  إذا  عام  املقال(  كاتب 

قوتهم ويدافعون عن أقاليمهم. وكثريًا ما أكد هؤالء القادة 

ملسؤويل الواليات املتحدة أنهم يخزِّنون األسلحة ومستعدون 

»للذهاب إىل الجبال« لخوض حرب عصابات أخرى إذا لزم 

األمر. ولكن مع بعض االستثناءات )محمد عطا وعبد الرشيد 

الزعامء  هؤالء  استجابة  كانت  خان(،  وإسامعيل  دوستم 

وقواتِهم ضعيفة.

الرئيس  مع  خالف  عىل  الشاملية  املليشيات  قادة  كان 

بالدفاع  األمر  تعلق  عندما  ــرددوا  ت ولذلك  غني،  أرشف 

عنه. وبالقدر نفسه من األهمية، أصبح لدى كثريين منهم 

طعم  أنصارهم  وذاق  أفغانستان،  خارج  ُمرْتفة  منازل  اآلن 

توصيف  أصبحوا، حسب  فقد  الحرضية،  بالحياة  االستمتاع 
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رؤوس  أصحاب  )مــن  »برجوازيني  كابول،  من  صحفي 

يجري  مسعود  أحمد  بأن  تقارير  أفادت  )وقد  األمــوال(«. 

محادثات مع طالبان أثناء كتابة هذا املقال(.

ويف أفغانستان، ال تنطوي الطريقة التقليدية للحرب يف 

كثري من األحيان عىل مواجهة العدو مبارشًة، ولكنها تتمثل 

الربيطانيون  وجد  لقد  عصابات.  حرب  لخوض  االختباء  يف 

والسوفيت واألمريكيون، فضاًل عن طالبان ذاتها أثناء توليها 

املتلقي  الطرف  يف  جميًعا  أنفسهم  مرة،  آخر  يف  السلطة 

لهجامت العصابات املسلَّحة تلك.

هل استتب األمر لطالبان؟

أفغانستان  يف  االستقرار  يحقق  أن  حاكم  أي  يستطع  مل 

أوقات  املاضية. وكانت هناك  األربعني  السنوات  عىل مدى 

الشعب  أنهكت  الحرب  أن  األوىل  للوهلة  فيها  بدا  أخرى 

وقت  مثل  ــا،  أوزارهـ وضعت  قد  الحرب  وأن  األفغاين 

األول  االستيالء  1989،وعند  عام  يف  السوفيتي  االنسحاب 

لحركة طالبان عىل السلطة يف عام 1996، وكذلك مع تدخل 

الواليات املتحدة يف عام 2001.

ويف كل مرة من تلك األحداث، يعود العنف إىل ما كان 

عليه قبل مدة طويلة، وساعد يف ذلك االنقسامات الداخلية 

ومثريو  املــوارد  وندرة  الوعرة  والتضاريس  أفغانستان  يف 

املشكالت من جريانها. وال تزال العقبات نفسها التي تحول 

دون حكم مستقر شاخصة اليوم. وحتى لو بدا أن طالبان 

يف وضع جيد يسمح لها بفرض النظام، فإنها ال تزال تواجه 

تحديات بنيوية حقيقية.

بنشوة  طالبان  تشعر  أن  الراهن  الوقت  يف  املفهوم  من 

وجيًها  سبًبا  هناك  ولكن  خاصتها.  أُنِجزت«  »املهمة  لحظة 

يف  والصدمات  األهلية  الحرب  من  عاًما   40 بأن  لالعتقاد 

أفغانستان رمبا مل تنتِه بعد. وبطريقة أو بأخرى، سوف تجد 

طالبان عىل األرجح أن حكم أفغانستان أصعب من السيطرة 

عليها.
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قبل  الكاتب:  يقول 

هناك  كانت  أشهر  بضعة 

جميع  يف  أمريكية  قواعد 

باملأكوالت  االستمتاع  ميكنك  حيث  أفغانستان،  أنحاء 

عىل  الرياضة  ومشاهدة  البيع،  ماكينات  من  األمريكية 

األمريكيني  متركز  مناطق  تقلصت  فقد  اآلن  أما  التلفزيون. 

فوضوية  نتيجة  يعد  ما  كابول؛  مطار  من  واحد  جانب  إىل 

إلقامة دامت 20 عاًما، وتحاول القوات املتبقية إنقاذ بقايا 

بعد االنسحاب من 
أفغانستان.. هل انتهى 

»القرن األمريكي«؟

https://bit.ly/2Wygiac

المصدر

الرابط

كتب: جوليان بورجر

»الحرب  إن  »الجارديان«:  صحيفة  نرشته  تحليل  يف  بورجر  جوليان  الكاتب  يتساءل 

األبدية« األمريكية يف أفغانستان انتهت بهزمية مدوية. وإذا كان هذا ميثل نهاية التدخالت 

األمريكية يف الخارج، فامذا سيحل محلها؟ 
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الكرامة والرشف التي يبدو أن القيادة السياسية يف واشنطن 

قد تجاهلتها، من خالل محاولة إجالء األمريكيني والحلفاء 

عن  الحديث  صدقوا  الذين   – الحلفاء  هــؤالء  األفغان. 

الدميقراطية وحقوق املرأة والصحافة الحرة – يواجهون اآلن 

عىل  الحفاظ  يف  املتمثلة  الرهيبة  واملوت  الحياة  معضالت 

أدلة عملهم مع التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة عىل 

أمل الخالص يف اللحظة األخرية هربًا من اإلعدام.

اللحظات األخرية 

الواليات  تاريخ  يف  حرب  أطول  نهاية  يف  الهزمية  تثري 

ورمبا  الحديث،  التاريخ  مكانتها يف  تساؤالت حول  املتحدة 

متثل  املشاهد  هذه  كانت  إذا  ما  هو  األكرب  السؤال  يكون 

اللحظات األخرية يف »القرن األمرييك«.

الواليات  فيها  أن تترصف  املفرتض  لقد كانت حقبة من 

وفًقا  النظام  عىل  وتحافظ  العامل  يحمي  كرشطي  املتحدة 

لوقف  الرضورة  عند  وتتدخل  القواعد،  من  ثابتة  ملجموعة 

أسوأ الجرائم ضد اإلنسانية. ولكن تبني أن الواقع بعيد جًدا 

عن هذا النموذج، ولكن هل املرشوع بأكمله، من الناحية 

النظرية والتطبيقية يقرتب اآلن من نهايته؟

مصطلح القرن األمرييك

يف   1941 عام  األمرييك«  »القرن  مصطلح  صياغة  متت 

الذي اقرتح  الشهري هرني لوس،  مقال بقلم املحرر والنارش 

طبيعًيا  شيًئا  حًقا  األمريكية  الثقافة  نجعل  أن  »ميكننا  أنه 

بالنسبة لنا يف عرصنا، مثل الطائرة أو الراديو«. لقد تحقق 

هذا الطموح بالتأكيد يف السنوات التي تلت ذلك؛ إذ أعقب 

بناء  يف  مذهلة  ناجحة  تجارب  النازيني  من  أوروبا  تحرير 

األمة يف أملانيا الغربية واليابان، اللتني أصبحتا دميقراطيتني 

مزدهرتني، وحليفتني موثوق بهام.

تجعلها  أسباب  لديها  العامل  حول  أخرى  شعوب  هناك 

ترى الرشطي األمرييك العاملي رشطًيا جيًدا، مثل البوسنيني 

عندما  قضيتهم  يف  أمريكا  تدخلت  الذين  والكوسوفيني، 

فشلت القوى األوروبية يف القيادة.

قالت سابينا أوديتش من موقع الحزب اإلصالحي الليربايل 

أزمة  يف  األمرييك  السلوك  »بخالف  سرتانكا:  ناسا  البوسني 

البوسنة  يف  التدخل  كان  العراق،  وعزو  الكوبية،  الصواريخ 

بلغ القرن األمريكي 
ذروته بعد سقوط 

جدار برلين
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أمريكا  لدى  يكون  عندما  فعله  ميكن  ملا  جيد  عرض  هو 

طموح طيب«.

زمن الغطرسة 

يف  املتحدة  الواليات  قادته  الذي  التدخل  أعقاب  يف 

قالت  ذلك  تلت  التي  للسالم  دايتون  واتفاقات  البوسنة 

وزيرة الخارجية األمريكية مادلني أولربايت: »إذا كان علينا 

استخدام القوة، فذلك ألننا أمريكا. نحن األمة التي ال غنى 

بهذه  يتحدثون  األمريكيني  املسؤولني  من  قلة  لكن  عنها«. 

الطريقة اآلن، ويشعر آخر األمريكيني املتبقني يف أفغانستان 

بأنه ميكن االستغناء عنهم.

يف أجزاء أخرى من العامل 

األمريكية  التجربة  كانت 

لقد  متاًما.  العاملية مختلفة 

للسامح  هناك  تواجدت 

وللناقالت  النفط  بتدفق 

لإلبحار دون عوائق، وفرض 

مجموعة من القواعد، وإن 

قد  القواعد  تلك  كانت 

البداية  يف  تصميمها  جرى 

املتحدة  الواليات  لصالح 

وحفنة من القوى العظمى. 

يف أمريكا الالتينية ترصفت 

األمن  رشكة  مثل  واشنطن 

من  قليل  لعدد  الخاصة 

الرشكات.

برلني،  جدار  سقوط  بعد  ذروتــه  األمرييك  القرن  بلغ 

وظهور الواليات املتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة 

السوفيتي يف  لها. ثم تفكك االتحاد  التي ال مثيل  العامل  يف 

عام 1991، بعد نصف قرن من نرش لوس مقالته. 

الكارثة  وصلت  حتى  الزمان،  من  لعقد  الغرور  واستمر 

ُقتل  )أيلول( 2001.  من سامء زرقاء صافية يف 11 سبتمرب 

نيويورك  عىل  الهجامت  يف  شخص  آالف   3 من  يقرب  ما 

رضًرا  أكرث  كان  العفوي  أمريكا  فعل  رد  لكن  وواشنطن، 

ملوقفها العاملي.

اشتعلت »الحروب األبدية« يف أفغانستان والعراق، التي 

قد تكون عىل وشك االنتهاء بالنسبة للواليات املتحدة اآلن، 

الذين  للمدنيني  بالنسبة  حقيقة  كونها  يف  ستستمر  ولكنها 

خلفوهم وراءهم رمبا عقود قادمة.

مل تتحقق األرضار من أحداث 11 سبتمرب كام كان يأمل 

يف  املحللة  لحود،  نيليل  بحسب  الدن،  بن  أسامة  مخططها 

مركز الفكر األمرييك الجديد الذي كان يدقق يف أوراق ابن 

لقد  العامل.  تغيري  يف  كارثًيا«  »نجاًحا  حققت  أنها  إال  الدن، 

االستجابة  من  حالة  كانت 

أثبتت  الذاتية  املناعية 

من  بكثري  فتكًا  أكرث  أنها 

املفرتض  من  التي  العدوى 

أن تحاربها.

تداعيات عهد اإلرهاب 

بعنوان  جديد  كتاب  يف 

كيف  اإلرهــــاب:  »عــهــد 

سبتمرب   11 حقبة  زعزعت 

وأنتجت  أمريكا  استقرار 

الصحايف  يقول  ترامب«، 

صحيفة  يف  الـــســـابـــق 

سبنرس  ــان«  ــارديـ ــجـ »الـ

أكرمان: إن أسوأ رضر كان 

ذاتًيا، من خالل تأثري »الحرب العاملية عىل اإلرهاب« وكل ما 

يتعلق بها من تجاوزات: مثل التعذيب، واملراقبة الجامعية، 

والعسكرة، واالستبداد.

يكتب أكرمان: »من بني كل التكاليف التي ال نهاية لها 

لإلرهاب، فإن التكلفة األهم هي األقل حرصًا: الرضر الذي 

لحق بدميقراطيتنا. ما مل تدركه أمريكا أن التهديد الحقيقي 

هو مكافحة اإلرهاب وليس اإلرهاب يف حد ذاته«. وأنتج رد 

الفعل العنيف اشمئزاًزا يف الرأي العام األمرييك من التدخل 

ما لم تدركه أمريكا 
أن التهديد الحقيقي 
هو مكافحة اإلرهاب 
وليس اإلرهاب في 

حد ذاته
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ترامب  دونالد  بني  املشرتكة  القليلة  األشياء  ومن  األجنبي. 

وقد  أفغانستان،  مغادرة  عىل  تصميمهام  هو  بايدن  وجو 

أكمل بايدن االنسحاب الذي اتفق عليه ترامب مع طالبان 

يف فرباير )شباط( 2020 يف الدوحة.

التاريخ يعيد نفسه

مل تعكس رسعة انهيار الحكومة األفغانية ضعًفا عسكريًا 

فحسب بل عكست أيًضا ضعًفا وعجزًا انترش بشكل واضح 

عرب اإلدارات. بناء عىل مطالبة الرئيس، أرص املسؤولون عىل 

تكراًرا  تكن  مل  كابول  مطار  يف  تتكشف  التي  األحداث  أن 

رمزًا  صورها  كانت  التي   ،1975 عام  يف  سايجون  إلخالء 

للهزمية األمريكية ألكرث من جيل. لكن أوجه التشابه حتمية.

قال فيت ثانه نجوين، الكاتب الحائز عىل جائزة بوليتزر، 

من  الرابعة  يف  كان  عندما  فيتنام  من  عائلته  فرت  والذي 

عمره، يف تغريدة: »مبا أنني كنت يف سايجون إبان سقوطها، 

فالحدثان متشابهان متاًما«.

حلفائها  من  ألف   130 بإجالء  املتحدة  الواليات  قامت 

اآلالف  مئات  ذلك  بعد  وقبلت   1975 عام  يف  الفيتناميني 

من الالجئني من فيتنام وكمبوديا والوس. لقد كان اختباًرا 

لإلنسانية، ولكنه كان أيًضا اختباًرا لقوة عظمى ال تستطيع 

حامية حلفائها، أو ال تراهم يستحقون ذلك.

يف تعليق بصحيفة »نيويورك تاميز«، حث نجوين إدارة 

بالنسبة  األفغان.  أجل  من  اليشء  نفس  فعل  عىل  بايدن 

لهؤالء املدنيني، مل تنته الحرب ولن تنتهي لسنوات عديدة. 

إعادة  كان  إذا  ما  تحديد  بايدن يف  ودور   – مستقبلهم  إن 

سيحدد  ما  هو   – وبؤًسا  خوًفا  أم  وبدايات جديدة  توطني 

ما إذا كان بإمكان أمريكا أن تدعي أنها ستقف إىل جانب 

حلفائها دامئًا.

بدا أن انسحاب القوات األمريكية يف عام 1973، وسقوط 

سايجون بعد ذلك بعامني، كارثة خطرية مثلام هو الحال يف 

كابول اآلن. لكنه مل يكن بأية حال من األحوال نهاية الدور 

البارز ألمريكا يف العامل.

بــوزارة  السابق  الكبري  املسؤول  فرايد،  دانييل  قال 

اتضح، نجحت  األطليس: »كام  املجلس  الخارجية وعضو يف 

دعم   – الباردة  الحرب  خالل  املتحدة  الواليات  إسرتاتيجية 

مواجهة  يف  حتى   – السوفيتية  الشيوعية  ومقاومة  الحرية 

أخطاء واشنطن الفادحة يف فيتنام وأماكن أخرى«. ومل تزل 

الواليات املتحدة وفًقا ملعظم املقاييس أكرب اقتصاد يف العامل، 

وتتمتع بشبكة تحالفات أقوى بكثري من منافستها الصني.

النهاية ليست حتمية اآلن

 ،»Die Zeit«لـــ املخرضم  املحرر  جويف،  جوزيف  قال 

وهو اآلن أستاذ للشؤون الدولية يف جامعة جونز هوبكنز: 

لقوة  مهمة  ركائز  بثالث  بالتأكيد  »يرض  كابول  إخفاق  إن 

أضاف  التحالف«.  ومتاسك  واملصداقية،  املوثوقية،  عظمى: 

جويف: »ستفكر الدول اآلن مرتني يف االلتزام تجاه الواليات 

املتحدة، وستتجه قلياًل نحو الصني وروسيا. لكن ما يحدث 

العظمى عندما  القوى  للقوة األمريكية. تتعرث  انكفاًء  ليس 
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القرن  يف  بريطانيا  حالة  يف  كام   – املادية  أصولها  تتضاءل 

املتحدة  الواليات  تظل  ذلك؛  من  النقيض  عىل  العرشين. 

القوة االقتصادية األكرب مدعومة مبيزة تكنولوجية، والجيش 

األكرث تطوًرا يف العامل الذي ميكنه التدخل يف أي مكان عىل 

هذا الكوكب، ناهيك عن النفوذ الثقايف الهائل الذي ال تتمتع 

به الصني وروسيا«.

األمرييك  الجيش  انتشار  سيظل  أفغانستان  بعد  حتى 

حول العامل مخيًفا، مع ما يقرب من 800 قاعدة يف أكرث من 

70 دولة.

كلية  يف  السياسية  العلوم  أستاذ  تريين،  دومينيك  قال 

كتاب  ومؤلف  ســوارمثــور 

لخسارة  الصحيح  الطريق 

عرص  يف  أمريكا  الــحــرب: 

ميكن  ال  التي  الــرصاعــات 

الواليات  »إن  بها:  الفوز 

املتحدة هي القوة العظمى 

التاريخ  يف  تدخاًل  ــرث  األك

عندما  حتى  لذا  الحديث، 

فإن  التدخل،  هــذا  يقل 

تزل  مل  املتحدة  الواليات 

منخرطة عاملًيا«.

أن  إىل  تـــريين  ــار  ــ وأش

تنته  مل  األمريكية  الحرب 

أفغانستان؛  يف  بالرضورة 

إذ قالت اإلدارة إنها ستواصل تنفيذ الرضبات الجوية باسم 

مكافحة اإلرهاب. عالوة عىل ذلك، يهدف تقليص التواجد 

العسكري يف أفغانستان والرشق األوسط إىل تحرير املوارد 

من أجل مواجهة الصني.

قال ستيفن ويرثيم، املؤرخ والزميل يف مؤسسة كارنيجي 

كتابه  يف  األمرييك  القرن  أصول  درس  الذي  الدويل،  للسالم 

»إن  املتحدة:  للواليات  العاملي  التفوق  والدة  الغد:  عامل 

االنسحاب من الرشق األوسط الكبري للرتكيز عىل املنافسني 

األكرب قد يدعم الهيمنة األمريكية العاملية، ولن يضعفها«.

العسكري  التدخل  طبيعة  بأن  ويرثيم  جادل  ذلك  ومع 

أفغانستان.  يف  الهزمية  أعقاب  يف  تتغري  أن  ميكن  األمرييك 

وقال: »من الصعب أن نتخيل أن فكرة بناء الدولة بالقوة 

ستنجح يف أفغانستان«، معربًا عن أمله يف أن يجري توجيه 

الدوافع اإلنسانية من خالل وسائل غري عسكرية. وأضاف: 

»بالنسبة يل، هذا شكل أفضل من اإلنسانية من مرشوع قتل 

بعض الناس من أجل إنقاذ أشخاص آخرين«.

إال أن بعض املسلمني البوسنيني يعتقدون أن املزيد من 

وقوع  دون  يحول  أن  شأنه  من  كان  اإلنسانية  اإلمــدادات 

املزيد من املذابح يف رسيربينيتشا عام 1995. قال سوديتش، 

الربملان  وهو اآلن عضو يف 

رساييفو:  يف  ــفــيــدرايل  ال

والتحليل  النقد  كل  »مع 

للسياسة  املــســتــحــقــني 

خالل  األمريكية  الخارجية 

سنعيش  املاضية،  العقود 

الطموح  لرتاجع  لنأسف 

األمرييك«.

خطأ قاتل 

يسود القلق يف رساييفو 

والصني  روسيا  متأل  أن  من 

خلفته  ــذي  ــ ال الـــفـــراغ 

ولكن  املتحدة،  الواليات 

يف  املصلحة  نفس  دون 

نشاهده  منط  إنه  عرقية.  أسس  عىل  البوسنة  تقسيم  منع 

أكرب  »أحد  قائاًل:  الكاتب  ويختتم  العامل.  أنحاء  جميع  يف 

األخطار بالنسبة للتحليل الذي يسعى إىل انتقاد اإلمربيالية 

املتحدة فقط،  الواليات  بل  الغرب فقط،  بأن  االفرتاض  هو 

هذا  نهاية  بحلول  قاتل.  خطأ  هذا  إمربيايل.  طموح  لديها 

اإلمربيالية  القوة  مركز  فإن  ذلك،  العامل يف  نجح  إذا  القرن، 

سيكون قد تحول بالكامل. املهم هو أن مركز ثقل الرأساملية 

يتحول جنوبًا، والالعبني من روسيا والصني إىل الهند آخذون 

يف الظهور«.

ما لم تدركه أمريكا 
أن التهديد الحقيقي 
هو مكافحة اإلرهاب 
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5 تداعيــات محتملة.. 
ا بعد 

ً
هل ســتتأثر باكســتان سلب

ســيطرة طالبان على أفغانستان؟

https://wapo.st/3DJxvyO

المصدر

الرابط

هل يؤدي استيالء حركة طالبان عىل أفغانستان إىل إلحاق الرضر بباكستان، وكيف يكون 

ذلك؟ هذا ما يحاول الكاتب فهد هاميون، طالب الدكتوراة يف قسم العلوم السياسية بجامعة 

ييل، والذي يهتم بدراسة املؤسسات الدميقراطية والسياسة الخارجية وشؤون جنوب آسيا، 

اإلجابة عنه يف مقاله الذي نرشته صحيفة واشنطن بوست األمريكية، موضًحا أن هناك خمسة 

أسباب لتأثُّر باكستان سلًبا بعد وقوع أفغانستان يف قبضة طالبان.

كتب: فهد همايون
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الباكستاين، عمران خان، يوم اإلثنني،  الوزراء  قال رئيس 

إن أفغانستان حطَّمت »قيود العبودية« بعد عودة طالبان 

إىل السلطة يف أعقاب االنهيار الدراماتييك للحكومة األفغانية 

نهاية األسبوع املايض. لكن ماذا يعني نظام طالبان الجديد 

لباكستان املجاورة يف واقع األمر؟

هل انتصار طالبان يصب يف مصلحة باكستان؟

لطاملا شعرت الحكومة األمريكية – إىل جانب عديد من 

املُتصوَّر  اللوجستي  الدعم  جرَّاء  باإلحباط من   – األفغانيني 

الذي تقدمه باكستان لطالبان. وأدَّت هذه القضية إىل توتٍر يف 

العالقات بني باكستان والواليات املتحدة. ويعتقد املراقبون 

ترى  الباكستانية  األمنية  املؤسسة  أن  وواشنطن  كابول  يف 

أن انتصار طالبان يف أفغانستان يصب يف مصلحة باكستان 

اإلسرتاتيجية.

املزاعم،  هذه  يَْنفون  باكستان  يف  املسؤولون  وظل 

السلطة  عىل  بالقوة  استيالء  ألي  معارضتهم  عن  ين  ُمعربِّ

التي صدرت عقب  البيانات الرسمية  يف أفغانستان. وتؤكد 

استيالء طالبان عىل السلطة يف البالد أن التسوية الشاملة بني 

األفغان تظل السبيل الوحيد للميض قدًما بالبالد.

وباإلضافة إىل استضافة املحادثات السياسية بني األحزاب 

األفغانية هذا الصيف، أفادت أنباء واردة بأن قائد الجيش 

هذه  من  مرتني  انسحب  باجوا،  جاويد  قمر  الباكستاين، 

بسبب  به  شعر  الذي  اإلحباط  بسبب  وذلك  االجتامعات، 

األفغانية  األطــراف  بني  املفاوضات  بشأن  طالبان  تعنُّت 

الفاعلة.

إليها  تلجأ  مألوفة  وكأنه حيلة  الترصف  يبدو هذا  ورمبا 

تؤدي  بأنها  العسكرية  قيادتها  اتُّهمت  لطاملا  التي  الجارة 

ر األوضاع، وليس عامل االستقرار يف  دور املفسد الذي يُفجِّ

الشؤون األفغانية. ومن املحتمل أن تغمر السعادة كثريين 

الرئيس  إدارة  لرؤية  الباكستانية  األمنية  املؤسسة  داخل 

األفغاين أرشف غني، وهم يولُّون األدبار، بعد أن ناصَب قادة 

هذه اإلدارة العداء إلسالم آباد عىل نحو متزايد.

لكن هناك خمسة أسباب عىل األقل تشري إىل أن عودة 

برشى  تكون  ال  قد  أفغانستان  يف  الحكم  سدة  إىل  طالبان 

سارة لباكستان، كام يُفرتَض عادًة.

وهذه األسباب الخمسة كام ييل:

1. سيطرة طالبان ال تقلل من مستوى التهديد يف 

باكستان

المؤسسة األمنية 
الباكستانية ترى أن 
انتصار طالبان يصب 

في مصلحة باكستان 
اإلستراتيجية

انتصار طالبان قد 
يؤدي إلى تشجيع 
األحزاب والجماعات 

اإلسالمية 
الباكستانية كي 

تحذو حذوها

37العدد التاسع عشر أغسطس 2021

ملف العدد



من املحتمل أن ترى الجامعات اإلرهابية، التي كانت 

تستهدف املدنيني الباكستانيني وقوات األمن بحامسة 

العنف  أن  عىل  دليل  طالبان  انقالب  أن  متجددة، 

الجامعات  هذه  وتشمل  نفًعا.  يُجِدي  السيايس 

طالبان  وحركة  البلوش،  االنفصاليني  اإلرهابية 

باكستان )TTP(، التي متتعت بصحوة كبرية من 

أعادت  أن  بعد  أفغانستان  رشق  يف  قاعدتها 

مع  وتصالحت  الداخلية  صفوفها  توحيد 

الجامعات املنشقة يف عام 2019. ويعتقد 

عديد من املحللني أيًضا أن حركة طالبان 

من  متزايد  نحو  عىل  تستلهم  باكستان 

تتبنَّاها طالبان  التي  القومية  األجندة 

األفغانية.

ملجلس  حديث  تقرير  ويشري 

إىل  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 

مقاتل  آالف   6 إىل  يصل  ما  أن 

الباكستانية  من حركة طالبان 

يــعــمــلــون عــىل الــجــانــب 

األفغاين من الحدود، حيث 

يبدو أنهم يتمتعون عىل 

بتوازن عميل مع  األقل 

طالبان األفغانية.

وأعلنت حركة طالبان 

من  متزايد  عدد  عن  مسؤوليتها  باكستان 

هجوم  ذلك  ومن  باكستان،  يف  للحدود  العابرة  الهجامت 

بالقنابل عىل فندق فخم يف مدينة كويتا يف أبريل )نيسان( 

املايض. وعىل األرجح، ستستمر حكومة طالبان يف كابول يف 

غض الطرف عن وجود حركة طالبان باكستان يف أفغانستان، 

االعتامد  مزاعم  ضد  التحوط  من  انطالًقا  ذلك  تفعل  ورمبا 

األمنية  املؤسسة  يف  السابقني  ُرعاتها  عىل  اإلسرتاتيجي 

الباكستانية أو التبعية لهم.

2. عالقة باكستان بالجامعات الدينية لديها

ستيالء  ا

السلطة  عىل  طالبان 

قد يؤدي إىل تشجيع األحزاب والجامعات 

اإلسالمية التي تعيش تحت راية الدميقراطية الباكستانية يك 

يف  والعسكريون  املدنيون  القادة  ويتصارع  حذوها.  تحذو 

باكستان مع القوة املتنامية يف الشارع للجامعات اليمينية 

التنافس  حدة  وتزايد   ،)TLP( باكستان  لبيك  حركة  مثل 

إىل  أدَّى  الذي  وديوباندي،  بريلفي  السنيتني  الطائفتني  بني 

العدد التاسع عشر أغسطس 2021 38

ملف العدد



تسِييس القاعدة املحافظة الباكستانية واستقطابها.

يقف  أن  أيًضا  شأنه  من  السلطة  عىل  طالبان  واستيالء 

التي  التطرف،  مكافحة  لسياسات  نحو خطري  باملرصاد عىل 

حاول القادة املدنيون والعسكريون الباكستانيون من خاللها 

معالجة التطرف الداخيل بهدوء.

تعقيًدا  أكرث  أصبحت  واشنطن  مع  العالقات   .3

أيًضا

من املحتمل أن يؤدي استيالء طالبان عىل أفغانستان إىل 

زيادة تعقيد العالقة بني باكستان والواليات املتحدة، وهي 

عالقة مشحونة بالفعل منذ مدة طويلة.

ت  عدَّ أن  منذ  الزمان  من  عقد  من  أكرث  مــرور  ومع 

الواليات املتحدة رسميًّا باكستان حليًفا عىل خط املواجهة يف 

االقتصادي والعسكري  التعاون  بينام  الحرب عىل اإلرهاب، 

مستمر بني إسالم آباد وواشنطن.

االستثامر  زيادة  املتحدة يف  الواليات  ترغب  ال  قد  لكن 

ل، عىل األقل،  أنه يتحمَّ بلد ترى  دبلوماسيًّا زيادة كبرية يف 

يف  املتحدة  الواليات  إخفاقات  عن  املسؤولية  من  بعًضا 

أفغانستان. كام تحاول الحكومة الباكستانية رفع اسم بالدها 

لإلجراءات  العمل  بفرقة  الخاصة  الرمادية«  »القامئة  من 

التي تتخذ  املالية املعنية بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 

بحكومة  املفرتض  باكستان  وارتباط  لها.  مقرًّا  باريس  من 

طرد  يرفض  الذي  النظام  وخاصة  أفغانستان،  يف  طالبان 

اإلرهابيني من أراضيها، قد يرض بهذه الجهود.

االستثامر  جــذب  باكستان  تستطيع  لــن   .4

االقتصادي بسهولة

كابول  عىل  طالبان  استيالء  يؤدي  أن  أيًضا  املرجح  من 

املسؤولون  ويريد  اقتصاديًّا.  بباكستان  الرضر  إلحاق  إىل 

الباكستانيون التواصل اقتصاديًّا مع الدول املجاورة وجذب 

املنطقة. ومن  األجنبي داخل  التجارة واالستثامر  مزيد من 

غري الواضح هل ستكون طالبان رشيكًا عمليًّا يف مرشوعات 

البنية التحتية واالتصاالت اإلقليمية املخطط لها؟ أم سيواصل 

النظام األفغاين الجديد التنمية االجتامعية واالقتصادية عرب 

اقتصاد السوق املفتوح واملتكامل؟

حالة  أن  يف  تتمثل  والتي  صلة،  ذات  مالحظة  وهناك 

إذا   – األفغانية  الباكستانية  الحدود  عىل  واالشتباك  القتال 

استهدفت حركة طالبان باكستان، التي رَسَت دماء الشجاعة 

من   – الباكستانية  املدن  طالبان،  انتصار  بعد  عروقها  يف 

شأنه أن يرض مبحاوالت إسالم آباد إلقناع املسؤولني يف بكني 

بقدرة باكستان عىل حامية استثامرات الحزام والطريق التي 

تقودها الصني يف البالد.

من  أكرب  لعدد  موطًنا  باكستان  تصبح  قد   .5

الالجئني األفغان

مع تصاعد أعامل العنف والخوف والنزوح يف أفغانستان، 

أصبح احتامل نزوح مزيد من الالجئني بالفعل إىل باكستان 

ما  باكستان  وتستضيف  آباد.  إسالم  يف  واضح  قلق  مصدر 

ر بثالثة ماليني الجئ أفغاين، ومتوِّل هذه الجهود إىل حد  يُقدَّ

كبري من أموالها الخاصة.

ومن املرجح أن يرتفع هذا العدد ارتفاًعا حاًدا إذا اشتد 

الرصاع، أو إذا فرضت طالبان إمارة إسالمية غري مقبولة من 

جانب قطاعات من املواطنني األفغان.

من  مزيد  تدفق  يؤدي  أن  ميكن  الخصوص،  وجه  وعىل 

والفرص  األمن  عن  بحًثا  باكستان  إىل  البشتون  الالجئني 

من  مزيد  وتأجيج  كويتا  مثل  مدن  يف  أكرب  ِعرقي  نزاع  إىل 

القبلية  املناطق  يف  بالفعل  السائدة  البشتونية،  االنفصالية 

ومن  ألفغانستان.  واملتاخمة  حديًثا  املندمجة  الباكستانية 

غري املرجح أيًضا أن تعرتف طالبان رسميًّا بالحدود الدولية 

وأفغانستان  باكستان  بني  خالف  نقطة  وهي  البلدين،  بني 

أدَّت إىل تعقيد جهود مراقبة حركة األشخاص والبضائع عرب 

الحدود.

عودة  أن  الغرب  يف  كثري  فيه  يعتقد  الذي  الوقت  يف 

طالبان إىل السلطة هي النتيجة املفضلة لدى باكستان، فإن 

يف  يتسبب  أفغانستان  يف  التطور  الرسيع  السيايس  الوضع 

باكستان  تستطيع  هل  إذن،  لباكستان.  املخاوف  من  مزيد 

عواقب  دون  السلطة  إىل  طالبان  عودة  تكاليف  ل  تحمُّ

وخيمة؟ يبقى هذا السؤال مفتوًحا بال إجابة.
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ته فيفيان  نرشت وكالة »بلومربج« األمريكية تقريًرا أعدَّ

التي  الحِذر  الرتقب  حالة  فيه  رصدتا  فتاح  وزينب  نرييم 

تُخيِّم عىل بعض الدول الخليجية بسبب عودة حركة طالبان 

لقيادة املشهد يف أفغانستان، وتداعيات االنسحاب األمرييك 

عىل رشكاء الواليات املتحدة يف املنطقة.

تشري الكاتبتان يف مطلع التقرير إىل موقف املفتي العام 

فمن  أفغانستان؛  يف  األخرية  التطورات  من  ُعامن  لسلطنة 

م املفتي العام أحمد الخلييل تهانيه للشعب األفغاين  جهة قدَّ

عىل »انتصاره عىل الغزاة« بعد أن أدَّى االنسحاب األمرييك 

من أفغانستان إىل استيالء طالبان الرسيع عىل السلطة هذا 

األسبوع.

ومن جهة أخرى، امتنع الخلييل عن االعرتاف بالجامعة 

إنه  بل  أفغانستان،  عىل  تسيطر  التي  املتشددة  اإلسالمية 

تجنَّب يف واقع األمر ِذكرها عىل اإلطالق.

نكسة كبرية

أبرزها  التي  األيديولوجية  الثغرات  أن  الكاتبتان  وترى 

موقف مفتي عامن، أي قبول وجود طالبان يف كابول دون 

يف  األرجح  عىل  تتكرر  سوف  بسلطتها،  رصاحة  االعــرتاف 

ما تأثير عودة طالبان 
على دول الخليج؟

https://bloom.bg/3zuqUWh

المصدر

الرابط

كتب: فيفيان نيريم وزينب فتاح
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مختلف دول الخليج العريب، وآية ذلك أن الدول الخليجية، 

للنفط  مصدر  أكرب  السعودية،  العربية  اململكة  بينها  ومن 

أن  اآلن  عليها  يتعني  املتحدة،  العربية  واإلمارات  العامل،  يف 

تتوصل إىل تسوية بني الحاجة إىل تطوير عالقات عملية مع 

الخاصة ضد  الحركة األصولية يف وقٍت تخوض فيه معاركها 

»التطرف اإلسالمي«.

أستاذ  جرجس،  فــواز  عن  األمريكية  الوكالة  ونقلت 

إن  قوله  لالقتصاد،  لندن  كلية  يف  األوسط  الرشق  سياسات 

دول الخليج منزعجة، وال شك يف ذلك، مضيًفا أن ما حدث 

إىل  اإلسالميني  حوَّلت  التي  للحكومات  كبرية  نكسة  »مُيثل 

عدو لدود، مثل اإلمارات والسعودية ومرص، ألن ما حدث 

العامل  أنحاء  جميع  يف  ويُحِفزهم  الدينيني  النشطاء  يُلهم 

ويُثبت أن الواليات املتحدة ال ميكن التعويل عليها لتقديم 

العون لحلفائها«.

مع  الخليج  دول  لعالقات  سيكون  التقرير،  وبحسب 

طالبان تداعياٍت كبرية عىل الواليات املتحدة، التي تحتفظ 

بقواعد عسكرية كبرية يف املنطقة، وستعتمد عىل تلك الدول 

اكتامل  مبجرد  أفغانستان  ضد  تقف  أمامية  قواعد  بوصفها 

االنسحاب األمرييك من هناك. لقد تغريت املنطقة تغريًا كبريًا 

منذ أن استولت طالبان عىل السلطة يف أفغانستان من عام 

1996 إىل عام 2001، عندما كانت السعودية واإلمارات من 

بني ثالث دول فقط اعرتفت بالجامعة.

إسالمية  حركة  أي  إىل  الخليجية  املاملك  تنظر  واليوم، 

يف  وألولويتها  القومي  ألمنها  تهديًدا  بوصفها  شعبية 

املنطقة. وينطبق هذا عىل الجامعات املتشددة مثل داعش 

إىل  تدعو  التي  األيديولوجية  الحركات  والقاعدة، فضاًل عن 

إقامة دميقراطية دينية، مثل جامعة اإلخوان املسلمني.

االستثناء األبرز

قطر،  يف  يتمثل  األبرز  االستثناء  أن  الكاتبتان  وأوضحت 

التي استضافت قادة طالبان يف املنفى، وساعدت يف تحويل 

طاولة  عىل  مقعد  لها  فاعلة  سياسية  جهة  إىل  الجامعة 

أكرث  مساًرا  املتحدة  للواليات  هذا  أتاح  وقد  املفاوضات. 

اتساًقا للتواصل مع خصم مل يكن ميكن الوصول إليه. ويرى 

التقرير أن قطر قد تبنَّت هذا الدور عىل أمل رفع مكانتها 

عىل  القادرة  العاملية  القوى  لدى  قيِّم  رصيد  لها  وليكون 

حاميتها.

ومنذ استيالء طالبان عىل السلطة، تلقَّت قطر اتصاالت 

وزير  وزار  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الدبلوماسيني  كبار  من 

قبول وجود طالبان 
دون االعتراف صراحة 

بسلطتها سوف 
تتكرر على األرجح 
في مختلف دول 

الخليج 

س يسود 
ُّ
َوج

َ
هناك ت

 أن 
َ

المنطقة َمخافة
تتحول أفغانستان 

إلى مالذ للمتطرفين 
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دفاعها نظريه األمرييك يف البنتاجون يوم الخميس. والتقى 

يوم  قطر  حاكم  الرئييس،  طالبان  ممثل  بردار،  الغني  عبد 

أفغانستان  إىل  قبل وقت قصري من عودته  املايض،  الثالثاء 

قادًما من الدوحة، حيث كان يقيم منذ عام 2018.

أصحاب  أحد  بوصفها  قطر  برزت  »لقد  جرجس:  وقال 

املصلحة األساسيني يف هذا النقاش العاملي مع طالبان، وكان 

األمريكيون يعتمدون عىل قطر يف توصيل ما يريدونه من 

رسائل إىل طالبان«.

س وحذر تََوجُّ

س الذي يسود املنطقة وخارجها  ولفت التقرير إىل الَتَوجُّ

مالذ  إىل  أفغانستان  تتحول  أن  َمخافَة  الحايل؛  الوقت  يف 

طالبان  حركة  ترسيخ  مع  أخرى  مرًة  الدينيني  للمتطرفني 

ألقدامها يف السلطة يف كابول.

املواطنني  من  عديد  سافر  املايض،  القرن  مثانينيات  ويف 

املتشددين  جانب  إىل  للقتال  أفغانستان  إىل  السعوديني 

املحليني يف محاولة ممولة من الواليات املتحدة لصد االتحاد 

 1996 عام  يف  كابول  عىل  طالبان  وسيطرت  السوفيتي. 

وأصبحت أفغانستان تحت وصايتها بوصفها أرًضا للتخطيط 

لشن هجامت مسلحة يف دول أخرى، مبا يف ذلك السعودية 

نفسها.

الرسالة المدوية 
التي وصلت إلى 

شركاء أمريكا في 
المنطقة هي أن 
أمريكا ال يمكن 
ا

ً
الوثوق بها أبد
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كذلك ال تزال أفغانستان أيًضا تؤوي القاعدة. وقد يؤدي 

أوائل  يف  السعودية  يف  كام حدث  القاعدة  تفجريات  تكرار 

العقد األول من القرن الحايل، والتي رضبت أهداًفا غربية 

وسعودية عىل حد سواء، إىل عرقلة خطة التحول االقتصادي 

التي وضعها ويل العهد محمد بن سلامن.

يوم  حِذر  بيان  يف  السعودية  الخارجية  وزارة  وقالت 

االثنني: »تأمل السعودية أن تعمل طالبان وجميع األطراف 

األفغانية عىل حامية األمن واالستقرار واألرواح واملمتلكات«. 

أما اإلمارات التي وصفها التقرير باألصغر واألضعف، والتي 

تقدم نفسها عىل أنها وسيط إقليمي، فقد تبنَّت لهجة أكرث 

ودية، حتى إنها استقبلت الرئيس األفغاين أرشف غني، الذي 

فرَّ من البالد يوم األحد.

لحاكم  الدبلومايس  املستشار  قرقاش،  أنــور  ووصــف 

باسم  ملتحدث  األخــرية  املعتدلة  الترصيحات  ــارات،  اإلم

قائاًل:  »تويرت«  عىل  قرقاش  وغرَّد  عة«.  »مشجِّ بأنها  طالبان 

الدويل  املجتمع  مع  جيدة  عالقات  إىل  تحتاج  »أفغانستان 

لضامن مستقبل مزدهر«.

القومي  األمن  التقى مستشار  العالقات،  ن  ووسط تحسُّ

اإلمارايت يوم األربعاء بالرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، 

يف  األســايس  الــدويل  املطار  لتأمني  خططه  انهارت  الــذي 

سيطرة  مع  املتحدة  الواليات  انسحاب  بعد  أفغانستان 

ت حكومة أردوغان الرسائل  طالبان. وعىل النحو نفسه، َعدَّ

تترسع  لن  إنها  قالت  بينام  إيجابية،  طالبان  من  القادمة 

األفغان  املسؤولني  واستقبال  الجامعة  بنظام  االعرتاف  يف 

ين. الفارِّ

السعودي  األعامل  رجل  الفيصل،  طالل  األمري  وكتب 

املدوية  »الرسالة  »تويرت«:  عىل  املالكة،  العائلة  من  وأمري 

التي وصلت إىل رشكاء الواليات املتحدة يف املنطقة هي أن 

الواليات املتحدة ال ميكن الوثوق بها أبًدا«. واختتم التقرير 

والسيايس  الكاريكاتري  رسام  جابر،  الله  عبد  إىل  باإلشارة 

السعودي، الذي صوَّر االنسحاب األمرييك من أفغانستان يف 

صورة طائرة مغادرة تسحب الدبوس من قنبلة يدوية تاركة 

البالد وراءها لتنفجر.

43العدد التاسع عشر أغسطس 2021

ملف العدد



وصل التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة إىل جنوب 

سبتمرب   11 بعد  العدالة  لتحقيق  سعًيا  عاًما   20 قبل  آسيا 

إىل  الغرب  تحول  ما  رسعان   – نيكلسن  يضيف   – )أيلول( 

البرش يف كل مكان  رسل حضارة عاملية، يؤمنون بفكرة أن 

اتخذناها  التي  األساسية  القرارات  نفس  يتخذون  سوف 

دولة دميقراطية  إقامة  السيايس. رشعنا يف  املجتمع  بناء  يف 

اتجاه مجرى  ليربالية، دون أن ندرك أن السياسة تكمن يف 

الثقافة، وأن الثقافة تقع يف اتجاه الدين. مل يخطر ببالنا قط 

أن أمريكا هي ما عليه غالًبا بسبب متحور أخالقيتها حول 

ما  عىل  كانت  أفغانستان  وأن  املسيحية،  من  مستقاة  قيم 

كانت عليه بسبب اإلسالم.

كان عامل السياسة صموئيل هنتنجتون محًقا؛ فاملجتمعات 

https://on.wsj.com/3mLCtF6

المصدر

الرابط

قال روبرت نيكلسن يف مقال بصحيفة »وول سرتيت جورنال«: إن املؤرخني، والجنود، 

والسياسيني، سيناقشون عىل مدى عقود تفاصيل الخطأ الذي حدث أثناء التدخل األمرييك 

يف أفغانستان. لكن الحقيقة البسيطة كانت واضحة منذ سنوات: مل يفشل الغرب بسبب 

العامل  تغير  تستطيع  ال  وحدها  واالقتصادية  العسكرية  القوة  ألن  ولكن  الجهد،  نقص 

اإلسالمي بطريقة دامئة.

بعد هزيمة أمريكا في أفغانستان..

»و.س.جورنال«: لماذا يفشل 
غزو العالم اإلسالمي؟

كتب: روبرت نيكلسن  
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القيم  فرض  تقاوم  مميزة  حضارة  إىل  تنتمي  اإلسالمية 

األجنبية من خالل القوة. قد نصدق هذه الحجة أم ال، لكن 

تريليونات الدوالرات وعرشات اآلالف من األرواح وعقدين 

من الحرب مل تثبت خالف ذلك.

دور ممحوري لإلميان 

واضح.  هو  عام  يتغافلون  الكثريون  يزل  مل  ذلك  ومع 

غري  تبدو  التي  الفوضوية  األحــداث  بعض  مواجهة  ففي 

وسوريا،  العراق،  مثل  أماكن  يف  القيم  بفرض  صلة  ذات 

ونيجرييا،  وليبيا،  واليمن،  الفلسطينية،  واألرايض  ولبنان، 

تتجاهل  ردوًدا  اإلسرتاتيجيون  وخرباؤنا  دبلوماسيونا  يبتكر 

األيديولوجيات املشرتكة.

هو  ما  إيجاد  عن  التغافل  هذا  أن  إىل  نيكلسن  وأشار 

البرش  رؤية  يف  النبيلة  بالرغبة  مدفوع  تغاقل  هو  مشرتك 

كائنات متساوية ومتفاعلة، ويعترب اإلميان والثقافة بالنسبة 

لهم أمور محورية، وبعيًدا عن األصول املسيحية األمريكية، 

ال يستطيع املاليني فهم كيف ميكن لإلميان أن يلعب دوًرا 

حيويًا يف ربط البرش مًعا.

التعبريات امللطفة مثل »الرشق األوسط الكبري« تعكس 

معه  التعامل  يسهل  موحد  إسالمي  لعامل  االرتياح  عدم 

بحسب الرؤية الغربية، بغض النظر عن أن بعض املسلمني 

املحيل  فالتنوع  املصطلحات،  هذه  مبثل  يتحدثون  أنفسهم 

يقوض  ال   – املثال  سبيل  عىل   – واملغرب  إندونيسيا  بني 

التامسك األسايس لألمة. بيت اإلسالم فيه غرف كثرية، لكنه 

الله،  يقوم عىل أركان قليلة: القرآن هو آخر وحي رساالت 

وهو ملزم للبرشية جمعاء.

العقيدة هي مسألة تفاٍن خاص، وكذلك قانون عام، ومن 

األفضل أن تعيش يف دولة متزج بني الدين والسياسة؛ ويجب 

عىل املسلمني – حيثام أمكن – أن ميسكوا بزمام السلطة – 

عىل غري املسلمني أيًضا – لضامن تطبيق قانون الله بشكل 

صحيح بحسب رأي الكاتب.

إن مذاهب كهذه هي التي تدفع جامعات مثل طالبان، 

الذين  والصليبيني«  »اليهود  إىل محاربة  والقاعدة، وحامس 

يطأون أرًضا تنتمي تاريخًيا إىل اإلسالم. لكن التزاماتهم – من 

وجهة نظرهم – أبعد ما تكون عن التطرف. معظم املسلمني 

يرونها معيارية حتى لو فشلوا يف الترصف وفًقا لها.

يؤكد   – متغرية  بأوقات  الجديدة  االتجاهات  تنذر  قد 

القوة العسكرية 
واالقتصادية وحدها 
ال تستطيع تغيير 
العالم اإلسالمي

صموئيل هنتنجتون: 
المجتمعات 

اإلسالمية تنتمي 
إلى حضارة مميزة 
تقاوم فرض القيم 
األجنبية من خالل 

القوة
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نيكلسن. كان القرار األخري ألربع دول ذات أغلبية مسلمة 

لتطبيع العالقات مع إرسائيل عماًل محفوًفا باملخاطر يستحق 

اإلشادة بحسب رأي الكاتب. لكن مثل هذه األعامل مل تزل 

شاذة يف منطقة يرفض فيها املسلمون املتدينون والعلامنيون 

)العربية(  والروابط  وأمريكا،  إرسائيل،  ساحقة  بأغلبية 

العقائد  تحرير  إىل  يدعون  الذين  أولئك  أما  تربطهم.  التي 

التقليدية هم أصحاب أرواح شجاعة، لكنهم أقلية.

أمريكا تحتاج إىل الرتاجع

ميكنه  ال  لكن  اإلسالمي،  العامل  يغري  أن  للغرب  ال ميكن 

أيًضا تجاهل املجتمع الديني األرسع منًوا يف العامل. ستنتقل 

أفضل إسرتاتيجية من الرتاجع إىل االحتواء وإعطاء األولوية 

إىل الدفاع عن املصالح األمريكية والحلفاء عىل تعزيز القيم 

الحال  بطبيعة  األمريكيون  املسلمون  يستحق  واملؤسسات. 

أن  اآلخرون. كام  املواطنون  بها  يتمتع  التي  الحقوق  نفس 

الصداقة مع  إىل  تسعى  التي  املسلمة  األغلبية  ذات  الدول 

تتخذ  ترحيًبا حاًرا، خاصة عندما  تستحق  املتحدة  الواليات 

قرارات صعبة من أجل السالم.

مساعدات  تقديم  األمريكية  الحكومة  بإمكان  يزل  مل 

إنسانية لضحايا الحروب بني املسلمني – يضيف نيكلسن – 

إيالء اهتامم خاص لغري املسلمني املحارصين يف مرمى  مع 

النريان. لكن بصفة عامة تحتاج الواليات املتحدة إىل الرتاجع. 

إن أفضل طريقة الحرتام القيم األمريكية هي التوقف عن 

فرضها قرًسا عىل من يرفضها.

إن لألغلبية املسلمة الحق يف أن تقرر مستقبل املسلمني. 

تتوافق  مجتمعات  بناء  يف  واشنطن حقها  تؤكد  أن  ويجب 

مع قيمها ألنها ستفعل ذلك شئنا أم أبينا. وهذا ال يعني أننا 

سوف نقف مكتويف األيدي عندما تتجاوز خياراتهم الخطوط 

أن  املتحدة  الواليات  عىل  يجب  ولكن  األمريكية،  الحمراء 

تؤكد حقهم يف اتخاذ هذه الخيارات.

قد ال يتغري العامل اإلسالمي، أو رمبا يتغري، لكن مل يكن 

من واجبنا أن نقرر. يجب أن ينصب تركيزنا عىل عالج املرض 

إحساسنا  واستعادة  األول،  املقام  يف  أعامنا  الذي  الروحي 

بالذات الحضارية، وإعادة توجيه أولوياتنا وفًقا لذلك.
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هل يمكن أن تقدم 
األنظمة االستبدادية 
https://bit.ly/3lPxD9cحالً ألزمة تغير المناخ؟

المصدر

الرابط

كتب: الكسندر بتلر

التعليقات  بعض  أن  إىل  مقاله  مطلع  يف  الكاتب  يلفت 

كثريًا ما تُصور االستبداد وحكم الحزب الواحد، وخاصة منوذج 

الحكم يف الصني، باعتباره حاًل سحريًّا للدمار الوشيك الناجم 

أعىل  من  السلطوي  الحكم  ويُوصف  املناخ.  تغري  أزمة  عن 

إىل أسفل بأنه يتمتع بالقدرة عىل تنفيذ السياسة الحكيمة 

طويلة األجل القادرة عىل تخفيف أسوأ تأثريات تغري املناخ 

والسياسات  االنتخابية  والدورات  العاجز  الحكم  ِعَوًضا عن 

القصرية األمد والوعود الجوفاء بالحلول االقتصادية والبيئية.

إذا كان هناك بالفعل طريق للخروج من مأزق إدارة أزمة تغر املناخ العاملية، فإن الجواب لن يكون تحت أقدام املستبدين، 

الدولية بجامعة ليدز باململكة املتحدة، يف مقاٍل نرشته مجلة »ذا  العالقات  الباحث يف  بتلر،  إليه ألكسندر  يَخلُص  حسب ما 

دبلومات« األمريكية.
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تغري املناخ ومنطق األنظمة السلطوية

عىل  يربز  الخطاب  من  النوع  هذا  أن  الكاتب  وأوضح 

نحو خاص يف وسائل اإلعالم اململوكة للدول االستبدادية يف 

مختلف أنحاء العامل. فالدميقراطيات الليربالية والغرب عىل 

الة، ومختلة  وجه الخصوص تُصور عىل أنها فاسدة، وغري فعَّ

باعتبارها  الغربية  الحكم  وظيفيًّا، وبالية. ويُنظر إىل مناذج 

عاجزة عن تلبية احتياجات القرن الحادي والعرشين، وهي 

غري مهيأة كذلك لتلبية االحتياجات االجتامعية واالقتصادية 

آثار  أسوأ  تخفيف  فيه  تحاول  املتزايدين يف وقت  للسكان 

تغري املناخ.

وقد كتبت وكالة األنباء الصينية الرسمية شينخوا مؤخًرا 

عن »أوجه القصور األربعة يف سياسة العمل املناخي« التي 

الطريقة  بالتفصيل  موضحًة  املتحدة،  الواليات  منها  تعاين 

التي من خاللها أصبح عدم االتساق و»التقلب« ِسمة مميزة 

النظرة  أكَّد هذه  وقد  املتحدة.  الواليات  يف  املناخ  لسياسة 

مرًة أخرى الرتاجع الدرامي إلدارة بايدن يف إعادة االنضامم 

ترامب  بعد خروج دونالد  للمناخ 2015  باريس  اتفاق  إىل 

املضطرب عام 2016.

التعامل  عند  املتقلبة  الدميقراطيات  عىل  نعتمد  كيف 

مع مثل هذه القضايا الحساسة للوقت؟ وبداًل عن ذلك من 

يلتزم  للحكم  حاساًم  نظاًما  الصني  قيادة  تقدم  أن  املفرتض 

بـ»االنسجام بني اإلنسان والطبيعة« و»التنمية الخرضاء«.

والواقع أن هذه املُثل العليا مكرسة اآلن يف مبادرة الحزام 

والطريق يف الصني. وكام قال الرئيس الصيني يش جني بينج 

يف قمة املناخ: »لقد جعلت الصني من التعاون البيئي جزًءا 

أساسيًّا من التعاون يف مبادرة الحزام والطريق«. ومع ذلك 

فإن التخطيط االستبدادي للدولة والسياسات من أعىل إىل 

أسفل مثل مبادرة الحزام والطريق ال توفر القدرة املطلقة 

أدلة  هناك  أن  ذلك  األحيان؛  من  كثري  يف  متصوَّر  هو  كام 

وافرة تشري إىل أن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة مجزأة 

وسيئة التخطيط، وال تتمتع بقبول جيد.

بعض  عليه  أطلق  مام  تعاين  السياسة  هذه  أن  والواقع 

العلامء »السلطوية املجزأة«. وتفتقر وثائق تخطيط مبادرة 

»فضفاضة«  بأنها  وتتسم  التحديد،  إىل  والطريق  الحزام 
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ق عىل نحو عجيب،  للغاية، كام أن تنفيذ املبادرة غري منسَّ

الغامض  الخطاب  املتناِفسة  الحكومية  الوكاالت  تفسري  مع 

للمبادرة مبا يتوافق مع مصالحها الخاصة؛ األمر الذي يُقوِّض 

ولذلك  األحيان.  من  كثري  للحزب يف  الدبلوماسية  األهداف 

أنها  عىل  والطريق  الحزام  مبادرة  نفهم  أن  علينا  كان  فإذا 

الحد األقىص من قدرة الحكومات االستبدادية التكنوقراطية 

ليست  فهي  وناجح،  حاسم  نحو  عىل  السياسة  تنفيذ  عىل 

مقنعة متاًما.

رضورة الضوابط والتوازنات

الظاهرية  للقدرة  املفرط  الحامس  أن  الكاتب  وأضاف 

الناجم  املناخ  تغري  تأثريات  من  التخفيف  عىل  للسلطوية 

عن األنشطة البرشية يتجاهل أهمية الحمالت الشعبية من 

األسفل إىل األعىل يف تحفيز النقاش العام، وتحقيق العدالة 

ال  السلطوية  الحكومات  أن  والواقع  وحاميتها.  املناخية، 

للحكومات  املألوفة  الحوافز  أو  نفسها،  الضغوط  تواجه 

التي  الرتاكمية  والتوازنات  الضوابط  دون  من  الدميقراطية 

والشخصيات  والنشطاء،  االستقصائية،  الصحافة  متارسها 

العامة، واملنظامت غري الحكومية.

املناخ. عىل سبيل  الزخم لسياسة  ويوفر املجتمع املدين 

املثال، كانت القضية التاريخية التي رفعتها مؤسسة أورجندا 

جامعة  بني  قانونية  معركة   2013 عام  هولندا  دولة  ضد 

ناشطة يف مجال املناخ وحكومتها. ونجح الناشطون يف رفع 

االتفاقية  انتهاك  أساس  عىل  الهولندية  الدولة  ضد  دعوى 

األوروبية لحقوق اإلنسان لعدم تنفيذ هولندا سياسة تضمن 

الحراري.  االحتباس  غازات  انبعاثات  يف  كافية  تخفيضات 

ز نجاحها املجتمع املدين العاملي، وتردد صداه يف قضايا  وحفَّ

مامثلة ببلدان مثل نيوزيلندا، وأيرلندا، والرنويج، وبلجيكا، 

واململكة املتحدة، وأملانيا، وفرنسا، وسويرسا.

السلطوي  النموذج  أنصار  أن  إىل  الكاتب  وتطرَّق 

فاعلة  جهات  متلكه  الذي  التفويض  عن  كذلك  يتغاضون 

مختلفة، سواء تابعة للدولة، أو غري حكومية، يف التخفيف 

من تأثريات تغري املناخ. وعىل الرغم من أن خروج ترامب 

من اتفاق باريس لعام 2015 كان مقلًقا، فقد شهدنا أيًضا 

تأكيد  إعادة  يف  نسبيًّا  املستقلة  للمدن  الجامعي  التفويض 

لوس  من  البلديات  رؤساء  وكان  باريس.  باتفاق  التزاماتها 

املتمثل  متحمسني يف هدفهم  نيويورك  مدينة  إىل  أنجلوس 

يف تحقيق أهداف اتفاق باريس، بغض النظر عن الخيارات 

التي اتَّخذتها واشنطن.

حرية  أو  التعبري،  حرية  دون  من  أنه  إىل  الكاتب  ه  ونوَّ

الصحافة، ال ميكن للمجتمع املدين النشط أن يزدهر، ويظل 

من دون حرية 
التعبيرال يمكن 

للمجتمع المدني 
النشط أن يزدهر

الخروج من أزمة 
المناخ لن يكون تحت 
أقدام المستبدين 
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للرقابة.  وخاضًعا  راكًدا  املناخ  تغري  بشأن  الهادف  النقاش 

وكانت هذه هي الحال مع التلميذة الصينية التي ألَهمتها 

فقد  العاملية؛  املستقبل«  أجل  من  الجمعة  »أيــام  حركة 

ُقمعت احتجاجات الطالبة »أو هونجيي« برسعة عندما قيل 

لها إنها ال تستطيع العودة إىل املدرسة إال إذا »تخلَّت« عن 

نشاطها املناخي.

جمود  من  للخروج  طريق  مثة  بالفعل  هناك  كان  وإذا 

إدارة أزمة املناخ العاملية، فإن الجواب لن يكون تحت أقدام 

االستبدادية  السياسة  جمود  عن  النظر  وبغض  املستبدين. 

واالفتقار إىل املجتمع املدين، فإن الثقة الراسخة يف االستبداد 

االستخدام  كثيفة  الصناعة  تكامل  مدى  عن  أيًضا  تتغاىض 

للطاقة التي تنبعث منها غازات االحتباس الحراري لرشعية 

الخروج  يُعرِّض  قد  االنتخابية،  الرشعية  دون  ومن  األداء. 

االقتصادي  للنمو  النموذج  هذا  عن  والحاسم  املفاجئ 

مصداقية حكم الحزب الواحد للخطر. وهذا احتامل يرغب 

أغلب الزعامء املستبدين يف تجنبه.

د الكاتب يف ختام مقاله عىل رضورة البحث يف أماكن  وشدَّ

أخرى عن حلول بعيًدا عن النموذج السلطوي. واألهم من 

الة فإن تشجيع اتخاذ  ذلك أنه وباإلضافة إىل السياسات الفعَّ

التعبري،  وحرية  السياسات،  بشأن  بالشفافية  تتسم  قرارات 

من  للتخفيف  للغاية  أساسية  أمور  كلها  الصحافة،  وحرية 

أسوأ تأثريات تغري املناخ.
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تحليل سياسي



ومع مرور الوقت يتأكد أكرث وأكرث أن مأرب ستكون معركة 

حاسمة يف هذه الحرب، حيث إن لها أهمية قصوى لكل من 

الحوثيني والحكومة املعرتف بها دوليا، بقيادة الرئيس »عبد 

ربه منصور هادي«.

مفيدة  مأرب  عىل  السيطرة  ستكون  للحوثيني،  فبالنسبة 

سياسيا واقتصاديا؛ واألهم من ذلك، أنها ستمكنهم من تعزيز 

موقفهم يف محادثات السالم املستقبلية.

ميكن  ال  محافظة  مأرب  فإن  لـ«هادي«،  بالنسبة  أما 

معركـــة مـــأرب.. عقبـــة 
رئيسيـة أمام عملية 
https://bit.ly/3zlAT04الســـالم فـــي اليمـــن

المصدر

الرابط

كتب: عبد العزيز كيالني

يف الشهر املقبل ستحل الذكرى السابعة لسيطرة الحوثيني عىل صنعاء يف سبتمرب/أيلول 2014. ومنذ ذلك الحني، اشتدت 

الحرب مام أدى إىل أسوأ أزمة إنسانية يف العامل.

وحتى اآلن، ال توجد عالمات عىل حل سيايس ميكن أن ينهي هذه األزمة، يف وقت يستمر فيه الجمود بني األطراف املتحاربة.

وبالرغم أن الحوثيني شنوا هجومهم للسيطرة عىل مأرب الغنية بالنفط يف فرباير/شباط 2021، فإن املعركة ما زالت مستمرة.
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إىل  وبالنظر  له.  معقل شاميل  آخر  باعتبارها  فيها،  التفريط 

اليمن،  جنوب  يف  اإلمارات  من  املدعومني  االنفصاليني  قوة 

ميكن القول إن هذا هو املكان الذي يتعلق به بقاؤه السيايس.

لذلك يتشبث الحوثيون مبحاولة السيطرة عىل مأرب رغم 

مرور أكرث من نصف عام عىل هجومهم األخر، فيام تحاول 

الحفاظ عىل موقفها واستعادة أي أجزاء  الحكومية  القوات 

تخرسها.

والشهر املايض، حققت القوات الحكومية تقدما نادرا ضد 

الحوثيني يف حي الرحابة الذي يقع عىل طول طريق رئييس 

يربط مأرب بالعاصمة. ويف حني أن املعركة تسببت يف نزوح 

أكرث من 18 ألف شخص حتى 

مؤرش  يوجد  ال  أنه  إال  اآلن، 

نتيجة  إىل  سيؤدي  ذلك  بأن 

حاسمة.

عملية  عـــن  مــــاذا 

السالم؟

واحــدة  ــأرب  م أن  يبدو 

التي  الرئيسية  العقبات  من 

األمرييك  املبعوث  يواجهها 

»تيمويث  اليمن  إىل  الخاص 

يتم  مل  حيث  لندركينج«، 

اتفاق  إىل  اآلن  التوصل حتى 

يف  النار  إلطالق  وقف  حول 

املحافظة.

ويف فرباير/شباط 2021، أفادت تقارير بأن إدارة »بايدن« 

فتحت محادثات مع املتمردين. ويف حني أن هذه ليست أول 

محادثات تجري بني األمريكيني والحوثيني، إال إنها تبدو غر 

مثمرة يف الوقت الحايل عىل األقل لعدة أسباب.

عىل  مأرب،  عىل  هجومهم  وقف  الحوثيون  رفض  فأوال، 

اقرتاح  رفضوا  وثانيا،  حاسم،  عسكري  انتصار  تحقيق  أمل 

وقف إطالق النار الذي تقدمت به السعودية قبل 5 أشهر، 

وثالثا، استمروا يف شن هجامت ضد األرايض السعودية.

إنهاء  يريدون  فإنهم  املتمردين،  نظر  لوجهة  وبالنسبة 

الحصار الذي فرضته السعودية قبل 6 سنوات، لكن »هادي« 

والرياض ال يزاالن غر راغبني يف تلبية هذا الطلب إذا استمر 

املتمردون يف اعتداءاتهم ورفضوا تنفيذ وقف إطالق النار يف 

جميع أنحاء البالد.

الخارجية  وزارة  ومحلل  األوسط  الرشق  خبر  ويرشح 

املعضلة  هذه  أفتانديليان«  »جريجوري  السابق  األمريكية 

اليمن.  يف  اآلن  النفوذ  من  القليل  بايدن  إدارة  »لدى  قائاًل: 

ال ميكن أن تعود إىل تسليح الجهود التي تقودها السعودية 

هناك دون إغضاب الكونجرس ومجتمع حقوق اإلنسان، وال 

عسكريا  تتورط  أن  ميكنها 

ذلك  ألن  بنفسها  اليمن  يف 

ترغب  مستنقع  إىل  سيؤدي 

يف تجنبه«.

وأضاف: »هناك أمل بأنه 

املفاوضات  استؤنفت  إذا 

إىل  وأدت  اإليرانية  النووية 

بعد  فيمكنها  ناجحة،  نتيجة 

ذلك إقناع إيران بالتوقف عن 

تزويد الحوثيني باألسلحة«.

التنازالت أوال واملفاوضات 

الحقا

تتقدم  الــحــرب  أن  مبــا 

لصالح املتمردين، فال يبدو أن لديهم حاليا أي رغبة يف دعم 

مقابلة  »الحوثيون«  رفض  األخرة،  األيام  ويف  السالم.  عملية 

»هانز جروندبرج«، املبعوث الخاص لليمن املعني حديثا من 

األمم املتحدة.

قال  الجديد،  املتحدة  األمم  مبعوث  تعيني  عىل  رد  ويف 

كبر مفاويض الحوثيني »محمد عبدالسالم«: »ال جدوى من 

إقامة أي حوار قبل فتح املطارات واملوانئ كرضورة وأولوية 

إنسانية«.

يتحدثون  بأنهم  انطباع  عىل  الحفاظ  الحوثيون  ويريد 

يريد الحوثيون 
الحفاظ على انطباع 
بأنهم يتحدثون من 

وضع قوي
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الجلوس  من وضع قوي، وبالتايل يضعون هم الرشوط قبل 

انتهى  إذا  ألنه  مفاجئ،  غر  أمر  وهو  »جروندبرج«،  مع 

الحصار فقط كرشط مسبق إلجراء محادثات، فإن الحوثيني 

ومن  املحادثات،  انهارت  لو  حتى  انتصار  عىل  سيحصلون 

املرجح أن يستغلوا هذا النرص لالستهالك املحيل، يف محاولة 

لتعزيز شعبيتهم بني أنصارهم.

ويف املقابل، يحرص »هادي« عىل الحفاظ عىل السيطرة 

عىل أكرب عدد ممكن من املناطق يف الشامل، وخاصة مأرب، 

الذي  التحالف  بدعم  املحافظة  يف  الحكومة  تحظى  حيث 

تقوده السعودية.

وإذا خرس »هادي« مأرب، فمن املحتمل أن تترضر صورة 

السعودية، حيث إن نجاح الحوثيني سيكون مبثابة دليل آخر 

إعادة  يف  املعلن  هدفها  تحقيق  يف  فشلت  الرياض  أن  عىل 

تثبيت »هادي« يف السلطة.

وهناك العديد من العقبات التي من املحتمل أن يواجهها 

مبعوث األمم املتحدة الجديد. ورمبا  تكون أحد اإلجراءات 

قرار  تغير  أجل  من  الضغط  هي  يتخذها  أن  ميكن  التي 

مجلس األمن الدويل 2216.

فقد عفا الزمن عىل هذا القرار، حيث يتعامل مع »هادي« 

بينام  امليدان  يف  الوحيدة  األطراف  باعتبارهم  واملتمردين 

من  العديد  حاليا  تضم  الحرب  ألن  الحال،  هو  هذا  يعد  مل 

الجهات الفاعلة املحلية التي لن تقبل إخراجها من املعادلة.

نهج إيران يف عهد »رئييس«

يف 5 أغسطس/آب، توىل »إبراهيم رئييس« رئاسة إيران، 

وهو محافظ مقرب من املرشد األعىل »عيل خامنئي«. وعىل 

مدار السنني، زاد الدور اإليراين يف اليمن تدريجيا فيام عززت 

الحوثيني  املتمردين  بني  العالقة  املستمرة  األهلية  الحرب 

وإيران.

وقالت »دانا سرتول« نائبة مساعد وزير الدفاع األمرييك 

للرشق األوسط: »يف السياق اليمني، رأينا املزيد من هجامت 

الحوثيني التي استهدفت السعودية يف النصف األول من هذا 

وأضافت:  سابقة«.  سنوات  عدة  منذ  كان  مبا  مقارنة  العام 

»إيران تزيد من دقة ورشاسة األسلحة واملعرفة التي تنقلها 

إىل الحوثيني«.

الحرب كوسيلة للضغط عىل  املحافظون  إيران، يرى  ويف 

عىل  دوالر  مليار   265 عن  يقل  ال  ما  أنفقت  التي  الرياض 

تدخلها العسكري يف اليمن. ومع تويل رئيس محافظ السلطة 

عملية  لدعم  تعاونه  مدى  بعد  الواضح  غر  فمن  إيران،  يف 

السالم يف اليمن.

مجموعة  يف  إيران  مرشوع  مدير  فايز«،  »عيل  ويقول 

املشاركة  عىل  مبكر  بشكل  رئييس  »أكد  الدولية:  األزمات 

اإلقليمية كأولوية إلدارته، ومّد يد الصداقة واألخوة إىل جميع 

البلدان يف املنطقة خالل حفل تنصيبه«.

وأضاف: »ستستفيد إيران من تهدئة التصعيد مع جرانها؛ 

عىل  االقتصادية  العالقات  توسيع  يساعد  أن  ميكن  حيث 

أن  املستمرة، كام  األمريكية  للعقوبات  املايل  التأثر  تعويض 

نزع فتيل التوترات الدبلوماسية من شأنه أن يعطي الحكومة 

الكثرة،  الداخلية  التحديات  ملعالجة  أكرب  مساحة  الجديدة 

لكن مصر االتفاقية النووية يهدد السياسة الخارجية اإليرانية 

وما  يونيو/حزيران،  منذ  إحيائها  محادثات  توقفت  حيث 

تزال التوترات مرتفعة بني طهران وواشنطن وكذلك الحلفاء 

اإلقليميني ألمريكا«.

اإليرانية قد تسعى  الحكومة  أن  وتابع »فايز«: »يف حني 

الديناميات  الخليجني عن هذه  تواصلها مع منافسيها  لعزل 

األوسع، فمن غر املرجح أن ينجح السعي يف مسارات متوازية 

للتصعيد مع الغرب وتخفيف التصعيد مع الجران، وسيظهر 

هذا الفشل يف اليمن التي سيستمر فيها الرصاع بالوكالة«.

الحرب  يعقد  اليمن  يف  األجنبي  الدور  أن  الواضح  ومن 

األهلية، كام أن محاوالت السعودية وإيران الستغالل الحرب 

يتوقف  مل  وما  النزاع،  أطال  البعض  بعضهام  عىل  للضغط 

التنافس  معركة  يف  كساحة  اليمن  استخدام  عن  الجانبان 

وقت  أي  يف  املظلم  النفق  من  البالد  تخرج  فلن  اإلقليمي، 

قريب.
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بين البراجماتية والتشــدد.. 
رئيســي يرسل إشارات 

للمنطقة متباينة 

https://bit.ly/2U52R0E

المصدر

الرابط

أظهر خطاب الرئيس اإليراين الجديد »إبراهيم رئييس«، 

إشارات متباينة بالنسبة ألولئك الذين يبحثون عن عالمات 

تشري ملسار سياسته الخارجية املستقبلية.

فبالنسبة ألولئك الذين يأملون يف ملحة من الرباجامتية، 

يف  الدستوري  اليمني  أداء  حفل  يف  متحدثا  »رئييس«،  قال 

الربملان يف 5 أغسطس/آب، إن »أزمات املنطقة يجب حلها 

إقليمي  حــوار  خالل  من 

حقيقي وعىل أساس ضامن 

حقوق األمم«.

ــاف: »أمـــد يد  ــ وأضـ

ــوة إىل  ــ الــصــداقــة واألخ

البلدان يف املنطقة،  جميع 
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وخاصة الجريان، وأصافح أيديهم بحرارة«.

مؤرشات السياسة املستقبلية

عىل  عالمات  عن  يبحثون  الذين  ألولئك  بالنسبة  أما 

يف  إيــران  بنموذج  »رئييس«  أشاد  فقد  الثوري،  التشدد 

مبقاومة  بالده  التزام  عن  وأعلن  الدينية«  »الدميقراطية 

»القوى املتعجرفة والقمعية«.

وأضاف: »يريد الناس أن تتحقق الثورة اإلسالمية باملعنى 

يف  اإلسالمية  الثورة  ميزات  تظهر  وأن  للكلمة،  الحقيقي 

الهياكل والعمليات واملعتقدات الخاصة برجال الدولة«.

وكان الذين يستمعون إىل هذه الكلامت هم وفود من 

حركتي »حامس« و«الجهاد« 

الفلسطينيتني وكذلك »حزب 

وجود  وأثار  اللبناين.  الله« 

األورويب  االتحاد  عن  ممثل 

إدانة  االفتتاحي  الحفل  يف 

ــل وجــامعــات  ــي مــن إرسائ

حقوق اإلنسان.

أما فيام يتعلق مبحادثات 

أرسل  فقد  النووية،  إيــران 

»رئييس« إشارة إىل واشنطن 

واالتحاد األورويب بأن إحياء 

االتفاقية ال يزال ممكًنا.

فتوى  »رئــيــيس«  ــرر  وك

املرشد األعىل »عيل خامنئي« 

بأن »األسلحة النووية ليس لها مكان يف اسرتاتيجية الدفاع 

العقوبات  رفع  »يجب  وأضــاف:  اإلسالمية«،  للجمهورية 

تحقق هذا  دبلوماسية  أي خطة  بدعم  إيران وسنقوم  ضد 

الهدف«.

وردت إدارة »بايدن« يف 5 أغسطس/آب من خالل حث 

إيران عىل العودة إىل املحادثات حول خطة العمل الشاملة 

املشرتكة التي تم تعليقها يف يونيو/حزيران.

»نيد  األمريكية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

»أولوية  هي  النووية  املحادثات  إن  للصحفيني  برايس« 

عاجلة« وإن »هذه العملية ال ميكن أن تستمر إىل أجل غري 

مسمى«.

يف  صادًقا  رئييس  الرئيس  كان  »إذا  »برايس«:  وأضاف 

بالضبط  هو  فهذا  العقوبات،  رفع  رؤيــة  عىل  تصميمه 

املطروح عىل الطاولة يف فيينا«.

دوافع إمتام املفاوضات

إمتام  يف  يفكر  »رئييس«  تجعل  قد  أسباب  عدة  هناك 

االقتصاد  يحتاج  حيث  النووي؛  االتفاق  إحياء  مفاوضات 

خاصة  واملالية،  النفطية  العقوبات  تخفيف  إىل  اإليــراين 

كام  »كورونا«.  جائحة  بعد 

النووي  ــفــاق  االت يحظى 

اإليرانيني،  لــدى  بشعبية 

فيه  وصل  الذي  الوقت  يف 

ــيس« لــلــرئــاســة عرب  ــي »رئ

أدىن  شــهــدت  انــتــخــابــات 

معدالت إقبال عىل اإلطالق.

»رئييس«  يعارض  مل  و 

ــووي خــالل  ــن ــاق ال ــف االت

الرئاسية؛ فيام كتب  حملته 

ــراين  اإلي الخارجية  ــر  وزي

ظريف«،  ــواد  ج »محمد 

بشأن  النهايئ«  »تقريره  يف 

يغادر  أنه  النووي،  االتفاق 

ومعه »إطار التفاقية محتملة«.

لكن مجرد الذهاب إىل فيينا للجولة السابعة للمحادثات، 

ال يكفي إلحياء االتفاق، حيث ال تزال االختالفات موجودة 

والتخفيف  االمتثال،  إىل  للعودة  إيــران  استعداد  بشأن 

األمرييك العقوبات، وتسلسل العودة املتبادلة إىل االتفاق.

امللف  خارج  املحادثات  توسيع  يف  إيران  ترغب  ال  كام 

الصواريخ  وبرامج  اإلقليمية  القضايا  ذلك  يف  مبا  النووي 

اإليرانية، وهو األمر الذي تتمسك به إدارة »بايدن«.

يحظى االتفاق 
النووي بشعبية لدى 

اإليرانيين
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انتقام إرسائييل قادم

أما يف إرسائيل، فقد أرسل رئيس الوزراء »نفتايل بينيت« 

إشارة بشأن نواياه بخصوص إيران، بعد أن ادعي أن سلفه 

»بنيامني نتنياهو«، كان مييل للكالم أكرث من العمل.

األورويب  واالتحاد  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  وألقت 

باملسؤولية عىل إيران يف هجوم بطائرات مسرية عىل ناقلة 

لكن  يوليو/متوز،   29 يف  عامن  خليج  يف  بإرسائيل  مرتبطة 

القيام بدور يف  البنتاجون  التهمة، ومل يستبعد  تنفي  إيران 

الرد عىل هذا الهجوم.

 1 يف  الــوزراء  مجلس  يف  له  خطاب  يف  »بينيت«  وقال 

للنظام  الدويل  املجتمع  يوضح  أن  »نتوقع  أغسطس/آب: 

اإليراين أنه ارتكب خطأ كبريا«.

وأضاف: »عىل أي حال، نحن نعرف كيفية إرسال رسالة 

إىل إيران بطريقتنا الخاصة«.

وترجح توقعات املحللني االنتقام اإلرسائييل، حيث يعرف 

اإلقليميني  القادة  تراقبه، وخاصة  العامل  أن عيون  »بينيت« 

أمام  ليس  اختبارا  يواجه  أنه  يفهم  املتحدة. كام  والواليات 

الجمهور اإلرسائييل فحسب، ولكن أمام أعداء إرسائيل أيًضا، 

الذي  الله«،  و«حزب  و«حامس«  إيران  بينهم  من  والذين 

يختربون اآلن حدود الحكومة الجديدة التي يرأسها.

الشاملية،  أيًضا الختبار عىل حدوده  »بينيت«  ويتعرض 

حيث أدت الصواريخ التي أطلقت عىل إرسائيل من لبنان يف 

األيام األخرية إىل غارات جوية انتقامية.

وبالرغم أن بعض املصادر العسكرية واألمنية اإلرسائيلية 

الفلسطينية هذا  الهجامت عىل الجامعات  ألقت مبسؤولية 

األسبوع، إال أن »حزب الله« أعلن مسؤوليته عن الصواريخ 

التي أُطلقت عىل إرسائيل يف 6 أغسطس/آب.

تجاه  متامسكة  سياسة  صياغة  حالًيا  إرسائيل  وتحاول 

الجبهة الشاملية املعقدة بحيث ال تتعامل فقط مع »حزب 

الله« وغريها من امليليشيات املؤيدة إليران يف سوريا، ولكن 

اإليرانية وترسيخ وجودها يف  النووية  الطموحات  أيضا مع 

سوريا  وكذلك املرشوع اإليراين لرتقية صواريخ »حزب الله« 

إىل ترسانة صاروخية دقيقة.

وقالت »مييك أحارونسون«، التي عملت يف مجلس األمن 

القومي اإلرسائييل وهي اآلن خبرية عالقات دولية يف معهد 

األصوات  إىل  بينيت  »يستمع  واألمن:  لالسرتاتيجية  القدس 

الدقيقة،  الله  حزب  صواريخ  ضد  رضبات  إىل  تدعو  التي 

بالنظر إىل الهجامت األخرية«.

بينيت  عىل  سيتعني  بذلك،  القيام  »عند  أنه  وأضافت 

النظر يف التوقيت والتناسب«، ألن أي رد عسكري سيكون 

مل  وإذا  الله«.  يحل مشكلة »حزب  ولن  مؤقًتا  فقط عالجا 

بعناية يف رد إرسائييل، فقد يكون هذا لصالح  التفكري  يتم 

ترويج النظام اإليراين لنفسه، وسيبقى لديه دافع ملزيد من 

الهجامت.

دون  بقوة  وتنتقم  مكاسب  تحقق  أن  إرسائيل  وتحاول 

إىل واشنطن  »بينيت«  زيارة  أسابيع فقط من  قبل  تصعيد 

التي  العاملية  الدبلوماسية  للحملة  تتويجا  ستكون  والتي 

تشنها إرسائيل ضد إيران و«حزب الله«.

ال ترغب إيران في 
توسيع المحادثات 
خارج الملف النووي 
بما في ذلك القضايا 

اإلقليمية 
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من املرجح أن يكون صيف 2021 هو األكرث حرارة عىل 

اإلطالق؛ إذ تشهد عرشات مدن العامل الغريب ارتفاًعا قياسيًّا 

يف درجات الحرارة.

وتسببت الحرارة الشديدة التي تعاين منها أنحاء كثرة من 

الواليات املتحدة يف مقتل مئات األشخاص، واشتعال الحرائق 

يف الغابات، وتفاقم الجفاف يف أكرث من 12 والية أمريكية.

ككل؟  االقتصاد  يف  الحرارة  درجات  ارتفاع  يؤثر  كيف 

بصفتي خبرًا اقتصاديًّا َدرس تأثرات الطقس والتغر املناخي، 

فقد استعرضُت مجموعة كبرة من الدراسات التي تجد رابطًا 

بني ارتفاع الحرارة والنتائج االقتصادية. وفيام ييل أربع طرق 

كيف تدمر 
الحـــرارة الشـــديدة 
ــم؟! ــاد العالـ https://bit.ly/2VBrFOQاقتصـ

المصدر

الرابط

كتب: ديريك ليموين

أريزونا األمريكية،  االقتصاد بجامعة  ليموين، األستاذ املشارك يف  لـ ديريك  نرشت مجلة »فاست كومباين« األمريكية مقااًل 

تناول فيه األرضار التي تلحق باالقتصاد جرَّاء الحرارة الشديدة، وذلك تزامًنا مع موجات الحر غر املسبوقة التي يشهدها عدٌد 

من املدن الغربية.
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تؤثر من خاللها الحرارة الشديدة يف االقتصاد وتُحِدث أرضاًرا 

يف حركته، وال يخلو األمر من بعض األخبار الجيدة أيًضا.

الحرارة الشديدة وانخفاض النمو االقتصادي

أن  الشديدة ميكن  الحرارة  أن  املختصة وجدت  األبحاث 

املثال:  االقتصادي. عىل سبيل  النمو  مبارًشا يف  تُحِدث رضًرا 

الواليات  اقتصادات  أن   2018 عام  أجريت  دراسة  وجدت 

املتحدة متيل للنمو بوترة أبطأ خالل فصول الصيف الحارة 

نسبيًّا. وتظهر البيانات أن النمو السنوي ينخفض بنسبة 0.15 

الحرارة مبقدار درجة  ارتفاع يف  لكل  مئوية  نقطة  إىل 0.25 

واحدة فهرنهايت فوق املعدل الطبيعي الذي تشهده الوالية 

عادًة يف فصل الصيف.

ويف القطاعات املتخصصة 

يف األعامل الخارجية املعرَّضة 

لتقلبات الطقس، مثل البناء، 

ل ساعات أقل يف  يقيض العامَّ

العمل عندما يكون الطقس 

ارتفاع  يؤثر  أكرث حرارة. كام 

الصيف  يف  الحرارة  درجات 

التي  القطاعات  يف  حتى 

املغلقة،  األماكن  يف  تعمل 

بالتجزئة  البيع  فيها  مبــا 

إذ  والتمويل؛  والخدمات 

تقل إنتاجية املوظفني عندما 

يكون الطقس أكرث حرارة يف 

الخارج.

اقتصاد العامل وانخفاض إنتاجية املحاصيل

لتقلبات  املعرَّضة  الصناعات  من  الزراعة  أن  الواضح  من 

أن  حني  ويف  الطلق.  الهواء  يف  املحاصيل  تنمو  إذ  الطقس؛ 

 –  29( فهرنهايت   90  –  58 إىل  تصل  التي  الحرارة  درجات 

32 درجة مئوية( تساعد يف منو املحاصيل، تنخفض إنتاجية 

املحاصيل عندما ترتفع درجات الحرارة فوق هذا املستوى. 

وهناك بعض املحاصيل التي تترضر بشدة من ارتفاع درجات 

هذا  يكون  وقد  والقطن.  الصويا  وفول  الذرة  مثل:  الحرارة 

الواليات  يف  الزراعة  لقطاع  ُمكلًِفا  اإلنتاجية  يف  االنخفاض 

املتحدة.

ارتفاع درجة حرارة  أن  وجدت يف دراسة حديثة أجراها 

نحو  أرباح  د  يبدِّ إضافيتني  مئويتني  درجتني  مبقدار  األرض 

املتحدة. ومن  الواليات  الزراعية يف رشق  األرايض  فدان من 

ر  ُدمِّ عندما   2010 عام  حدث  ما  ذلك  عىل  البارزة  األمثلة 

محصول القمح الرويس نتيجة موجة الحر التي تعرَّضت لها 

البالد؛ ما أدَّى إىل ارتفاع أسعار القمح يف جميع أنحاء العامل.

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهالك الطاقة

عندما  الطبيعي  مــن 

أن  ــارًّا  حـ الطقس  يــكــون 

إذ  الطاقة؛  استهالك  يزداد 

إىل  والرشكات  الناس  يعمد 

الهواء  مكيفات  استخدام 

التربيد  وسائل  من  وغرها 

أجل  مــن  طاقتها  بأقىص 

تقليل درجات الحرارة داخل 

منازلهم ومكاتبهم.

أُجريت  دراسة  ووجدت 

إضافيًّا  يوًما  أن   2011 عام 

فيه  ترتفع  فقط  ــًدا  واحـ

 90 من  أكرث  الحرارة  درجة 

فهرنهايت يزيد من استهالك 

الطاقة السنوي املنزيل بنسبة %0.4. وتُظهر األبحاث الحديثة 

أيًضا أن استهالك الطاقة يزداد أكرث يف املناطق األعىل حرارة، 

رمبا ألن عدًدا أكرب من املنازل أصبح ميتلك مكيفات هواء.

هذه الزيادة يف استخدام الكهرباء يف األيام الحارة تشكِّل 

عبئًا عىل شبكات الكهرباء يف الوقت الذي يشتد فيه اعتامد 

أثناء  وتكساس  كاليفورنيا  واليتي  يف  رأينا  كام  عليها،  الناس 

موجات الحر األخرة عندما تسبب العبء الزائد يف انقطاع 

ا لالقتصاد؛ إذ قد  ُمكلًّفا جدًّ الكهرباء. وهذا االنقطاع يكون 

تقل إنتاجية 
الموظفين عندما 

يكون الطقس أكثر 
حرارة في الخارج
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يفسد مخزون املواد الغذائية والسلع األخرى، وتلجأ رشكات 

عىل  اإلغالق.  أو  الكهربائية  املولِّدات  تشغيل  إىل  األغذية 

يف  الكهربايئ  التيار  يف  االنقطاع  خسائر  بلغت  املثال،  سبيل 

والية كاليفورنيا عام 2019 نحو 10 مليارات دوالر.

ران التعليم والعائدات أيًضا يترضَّ

تأثر  الحرارة  درجات  الرتفاع  املدى  الطويلة  اآلثار  ومن 

تبًعا  والتأثر  التعلُّم،  عىل  األطفال  قدرة  يف  الحار  الطقس 

أظهرت  فقد  املستقبل.  يف  ودخولهم  عائداتهم  عىل  لذلك 

األبحاث أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الفصل الدرايس يقلل 

الطلبة  درجات  تنخفض  إذ  لألطفال؛  الدرايس  التحصيل  من 

أكرث  الحرارة  درجات  ترتفع  عندما  أكرث  الرياضيات  مادة  يف 

مادة  فيام يخص  أما  مئوية(.  )21 درجة  فهرنهايت  من 70 

القامئون  ويزعم  للحرارة!  مقاومة  أكرث  أنها  فيبدو  القراءة، 

عىل البحث أن ذلك يتوافق مع االستجابات املختلفة ألجزاء 

الدماغ مع درجات الحرارة.

يلتحقون  الذين  الطالب  أن  الدراسات  إحدى  وأظهرت 

مبدارس تفتقر ملكيفات الهواء يتعلمون بنسبة %1 أقل مقابل 

كل زيادة مبقدار درجة فهرنهايت يف متوسط درجات حرارة 

األقليات  طالب  أن  أيًضا  الدراسة  ووجدت  الدرايس.  العام 

يتأثرون أكرث يف سنوات الدراسة األشد حرارة ألنهم غالبًا ما 

يلتحقون مبدارس تفتقر ملكيفات الهواء.

ويؤدي فقدان التعليم إىل انخفاض عائدات الطالب عىل 

مدى سنوات حياتهم ويرضُّ بالنمو االقتصادي مستقباًل.

ويف الواقع، يبدأ تأثر الحرارة الشديدة عىل تطورنا حتى 

قبل والدتنا؛ إذ وجدت األبحاث أن الراشدين الذين تعرضوا 

لدرجات حرارة شديدة وهم أِجنَّة يف بطون أمهاتهم، تكون 

دخولهم أقل يف مختلف أطوار حياتهم. وكل يوم إضايف يكون 

معدل الحرارة فيه أعىل من 90 فهرنهايت )32 درجة مئوية(، 

يقلل أرباح الشخص بعد 30 عاًما بنسبة 0.1%.

مكيفات الهواء تساعد إىل حد ما

إذ  العوامل؛  هذه  أثر  تعكس  أن  الهواء  ملكيفات  ميكن 

وجدت األبحاث أن وجود مكيف هواء يعني أن عدًدا أقل 

من الناس ميوتون، وال يتأثر تعليم الطالب وال يؤدي ارتفاع 

حرارة الطقس يف الخارج إىل حدوث رضر عىل األِجنَّة.

الناس لديهم مكيفات هواء يف منازلهم،  ولكن ليس كل 

خاصة أولئك الذين يقطنون املناطق الباردة يف املعتاد مثل 

غر  ارتفاًعا  شهدت  التي  وكندا  وواشنطن  أوريجون  والية 

امتالك  يُعد  وال  هذا  العام.  هذا  الحرارة  درجات  يف  معتاد 

أمرًا  تشغيلها  تكاليف  دفع  عىل  القدرة  أو  الهواء  مكيفات 

عام  أُجري  استقصاء  بيانات  وجدت  فقد  للجميع.  متاًحا 

2017 أن حوايل نصف املنازل يف شامل غرب املحيط الهادئ 

تفتقر ملكيفات الهواء، واألمر كذلك لحوايل %42 من الفصول 

الدراسية يف الواليات املتحدة.

وبينام يظهر أن موجات الحر تحث العائالت عىل اقتناء 

الناجع. وبحلول  الدواء  أنها ليست هي  الهواء، إال  مكيفات 

عام 2100، ميكن أن يؤدي استخدام مكيفات الهواء إىل زيادة 

العامل.  مستوى  عىل   83% بنسبة  السكنية  الطاقة  استهالك 

وإذا كانت هذه الطاقة تأيت من الوقود األحفوري، فقد ينتهي 

بها األمر إىل زيادة موجات الحر التي كانت السبب يف زيادة 

الطلب عىل مكيفات الهواء يف املقام األول.

ويف جنوب الواليات املتحدة، حيث تنترش مكيفات الهواء 

يف كل مكان، تحمل فصول الصيف األكرث حرارة من املعتاد 

املتحدة.  للواليات  املجمل  االقتصادي  النمو  يف  األكرب  التأثر 

ارتفاع  ظل  يف  تعرثها  االقتصادات  ستواصل  أخرى،  وبعبارة 

درجات الحرارة.
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يونيو/ أواخر  ويف 

توصلت  ــران،  ــزي ح

الرشكة  مع  اتفاقية  إىل  العامنية  والسياحة  الــرتاث  وزارة 

الرشكة  مبوجبها  ستقوم  املسال  الطبيعي  للغاز  العامنية 

بتمويل جهود إعادة تأهيل موقع »قلهات« التاريخي كوجهة 

سياحية.

)وهي  املسال  الطبيعي  للغاز  العامنية  الرشكة  وستمول 

مثل  آخرين  رئيسيني  مساهمني  تضم  للدولة  مملوكة  رشكة 

اقتصاد ما بعد النفط..

مـــان تنقـــب فـــي التاريـــخ 
ُ

ع
ـــع االقتصـــادي لدعـــم التنوي

https://bit.ly/2VMZ7BI

المصدر

الرابط

كتب: أوستين بوديتي  

بينام تعمل معظم دول الخليج عىل توجيه ميزانياتها بعيدا عن االعتامد عىل النفط، 

تشق ُعامن طريقا فريدا يف سعيها لتحقيق التنويع االقتصادي. وكمثال عىل ذلك، ستستخدم 

السلطنة خزاناتها النفطية من أجل متويل تطوير موقع تاريخي وجذب سياحي. وتقدم 

هذه االسرتاتيجية منوذجا لكيفية قيام جران ُعامن، مثل السعودية واإلمارات، الغنية أيضا 

بالرتاث الثقايف واملوارد الطبيعية، بتهيئة اقتصاداتها للمستقبل.
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إي«(  إس  إنرجي  و«توتال  و«شل«  »ميتسوبييش«  رشكة 

واللوحات  املزار،  ومسارات  املوقع،  وحامية  إدارة  مكاتب 

اإلرشادية، ومنصات املشاهدة واملرافق األساسية األخرى.

ويبدو الجدول الزمني لتجديد »قلهات« غر واضح، لكن 

وزارة الرتاث والسياحة العامنية قدرت تكلفة املرشوع بـ 311 

ألف ريال عامين، أي ما يعادل أكرث من 800 ألف دوالر.

صور،  مدينة  شامل  ُعامن  خليج  عىل  »قلهات«  وتقع 

لسلطنة عامن«، عىل  أسطورية  »أول عاصمة  مبثابة  وكانت 

الرتاث  وزارة  نرشته  التاريخي  املوقع  عن  كتيب  تعبر  حد 

والسياحة العامنية.

األثــري،  السجل  ويتتبع 

يعود إنشاء املدينة إىل القرن 

ــادي عــرش. وتــطــورت  ــح ال

»قلهات« إىل ميناء اسرتاتيجي 

ومــركــز تــجــاري عــىل مدى 

وأصبحت  التالية،  األعــوام 

مملكة  يف  مدينة  أهم  ثاين 

استمرت  والــتــي  »هــرمــز« 

الـ  القرن  إىل  بآخر  أو  بشكل 

17. وأدى التخيل عن املدينة 

بعد  عرش  السادس  القرن  يف 

قبل  من  »هــرمــز«  احتالل 

والهجوم  الربتغالية  القوات 

املضاد عىل »قلهات« من قبل 

العثامنيني، إىل ضامن الحفاظ عىل املوقع التاريخي.

وورش  ومساجد  ورضيح  حامم  عىل  »قلهات«  وتحتوي 

األخرى. وتقول  الرئيسية  األثرية  املواقع  والعديد من  عمل، 

تحظى  »قلهات«  إن  العامنية  والسياحة  ــرتاث  ال وزارة 

»بإمكانيات أثرية بارزة«.

ألف  من  يقرب  ما  منذ  »قلهات«  أهمية  العلامء  ويقدر 

عام. والحظ رسام الخرائط العريب »محمد اإلدرييس« املدينة 

»قلهات«  تحصينات  املجاور«  »ابن  ورسم  الـ12،  القرن  يف 

يُستشهد  الذي  الـ13،  القرن  السفر يف  كتابه عن  املميزة يف 

به كثرا. حتى إن املستكشف األمازيغي املغريب الشهر »ابن 

أجمل  وأحد  الجيدة  قلهات  »أســواق  عن  كتب  بطوطة« 

املساجد« يف »الرحلة« بعد زيارة املدينة عام 1331.

يأمل  املسال  الطبيعي  للغاز  العامنية  الرشكة  ومبساعدة 

إىل  ــزوار  ال جذب  من  يتمكنوا  أن  العامنيون  املسؤولون 

»قلهات« يف القرن الـ21.

وتسبق عالقات الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املسال مع 

والسياحة  الرتاث  يونيو/حزيران مع وزارة  اتفاقية  »قلهات« 

العامنية. وبالرغم أن سكان املدينة هجروها منذ فرتة طويلة، 

قيد  يزال  ال  ميناءها  أن  إال 

االستخدام، وهو يعمل اليوم 

كواحد من أهم املحطات يف 

الغاز  لتصدير  عامن  سلطنة 

الطبيعي املسال.

العامنية  الرشكة  وتدير 

أيضا  املسال  الطبيعي  للغاز 

الطبيعي  للغاز  مصنعا 

خالل  من  املدينة  يف  املسال 

رشكة »قلهات للغاز الطبيعي 

ــرشوع  املـــســـال«، وهـــو م

اململوكة  الرشكة  بني  مشرتك 

العامنية  والحكومة  للدولة 

ورشكات  ميتسوبييش  ورشكة 

أجنبية أخرى.

توفر  »قلهات«  يف  األثرية  املواقع  كانت  املــايض،  ويف 

خلفية ذات مناظر خالبة لألنشطة التجارية للرشكة العامنية 

اتفاقية وزارة الرتاث  للغاز الطبيعي املسال. ومع ذلك، فإن 

والسياحة العامنية مع الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املسال 

ستعيد تشكيل العالقة بني املوقع الرتايث وأغنى مستأجريه.

االتفاقية  العامنية  األنباء  وكاالت  تغطية  صورت  وقد 

والقطاع  الرتاث  الرشاكة بني قطاع  لتعزيز  أنها »منوذج  عىل 

ستستنفد إمدادات 
مان من النفط في 

ُ
ع

غضون 15 عاًما
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العامنية  الرشكة  عالقات  من  يقلل  توصيف  وهو  الخاص«، 

أن  إىل  وبالنظر  العامنية.  بالدولة  املسال  الطبيعي  للغاز 

الحكومة العامنية تسيطر عىل %51 من أسهمها، فإن الرشكة 

تندرج ضمن القطاع العام ومتثل املصالح العامنية الرسمية. 

مجلس  العامين،  الطاقة  وزير  الرمحي«،  »محمد  ترأس  وقد 

إدارة الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املسال.

املسال  الطبيعي  للغاز  العامنية  الرشكة  مشاركة  ومتثل 

قلهات رشاكة  يف مرشوع  العامنية  والسياحة  الرتاث  ووزارة 

ذراعني  بني  ولكن  العام،  والقطاع  الخاص  القطاع  بني  ليس 

العامنية.  الحكومة  أذرع  من 

ومن املرجح أن يبقي تجديد 

املسار  عىل  التاريخي  املوقع 

الصحيح ويعزز ترويج سلطنة 

لـ »قلهات« عىل مدى  عامن 

أعوام طويلة.

حصلت   ،2018 عام  ويف 

رسمي  اعــرتاف  عىل  ــامن  ُع

التاريخية  »قلهات«  بأهمية 

»اليونسكو«.  منظمة  من 

أضافت  ــام،  ــع ال ــك  ذل ويف 

إىل  املدينة  »اليونسكو« 

ألن  العاملي«  الرتاث  »قامئة 

فريدة  شهادة  تقدم  »قلهات 

ململكة هرمز« وألن املخطط 

املحفورة يف  واملباين  الحرضي 

قلهات تظهر مالمح وخصائص خاصة مبملكة هرمز والبقايا 

األثرية هي أكمل متثيل لها.

الرشكة  االستثامر من  إىل جانب  اليونسكو،  لقرار  وميكن 

إىل  »قلهات«  يحول  أن  املسال،  الطبيعي  للغاز  العامنية 

العام  ويف  ُعامن.  يف  السياحية  الوجهات  أفضل  من  واحدة 

الحكومة  ميزانية  من   72% الطاقة  صناعة  شكلت  املايض، 

تقطعها  أن  يجب  التي  األشواط  عىل  مؤرش  وهو  العامنية، 

أهمية  من  يعزز  ما  االقتصادي،  التنويع  لتحقيق  السلطنة 

الصناعات األخرى مثل السياحة.

الرشق  يف  النفطية  اململكل  جميع  تتصارع  ُعامن،  ومثل 

األوسط لتحقيق التنويع االقتصادي؛ حيث تستثمر السعودية 

أيضا يف تراثها الثقايف الخاص كعامل جذب محتمل للسياح. 

بالنسبة لسلطنة ُعامن،  تبدو املشكلة أكرث حدة  ومع ذلك، 

العديد من  أقل وأصغر من  لديها خزانات نفطية  نظرا ألن 

جرانها.

عن  صادر  تقرير  ويشر 

برتوليوم«  »بريتيش  رشكة 

ُعامن  أن  إىل   2021 لعام 

من  إمــداداتــهــا  ستستنفد 

عاما،   15 غضون  يف  النفط 

ــن الــغــاز  وإمـــداداتـــهـــا م

الطبيعي يف غضون 18 عاما.

تسعى  الذي  الوقت  ويف 

تحقيق  إىل  ــامن  ــ ُع فــيــه 

الوقود  من  استفادة  أقىص 

لديها،  املتبقي  األحــفــوري 

فإن استثامر الرشكة العامنية 

يف  املسال  الطبيعي  للغاز 

جذب  كمنطقة  »قلهات« 

سياحي يشر إىل نهج جديد 

للتنويع االقتصادي.

وتضخ السلطنة إيرادات صناعة الطاقة يف »قلهات« ويف 

مشاريع السياحة بشكل عام والتي تعد واحدة من صناعات 

املستقبل. وقد يحذو جران ُعامن األكرث ثراء حذوها قريبا.

ستستخدم 
السلطنة خزاناتها 
النفطية من أجل 

تمويل تطوير موقع 
تاريخي وجذب 

سياحي
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اشتباكات القوى 
العظمى ستعيد تشكيل 

الواليات المتحدة

الحرب  حقبة  نهاية  يف 

التي  القطب  ثنائية  الباردة 

بني  التنافس  عليها  هيمن 

واالتحاد  املتحدة  الــواليــات 

من  الكثر  كــان  السوفيتي، 

أن  يخشون  أو  يأملون  الناس 

القطب  أحــادي  جديًدا  عاملًا 

املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن 

بداية  منذ  ولكن  ظهر.  قد 

املتحدة  الواليات  قدرة  واجهت  والعرشين،  الحادي  القرن 

عىل العمل كقوة أحادية القطب عدة مثبطات. ومن ضمنها:

-  عدم قدرة الواليات املتحدة عىل االنتصار يف تدخالتها 

أفغانستان  يف  األمــد  وطويلة  النطاق  واسعة  العسكرية 

والعراق.

استيالء  تجاه  املتحدة  الواليات  استجابة  فاعلية  عدم    -

روسيا عىل أرايض من جورجيا يف عام 2008 وأوكرانيا يف عام 

.2014

رصاعات  يف  املبادرة  أخذ  عن  املتحدة  الواليات  تنازل   -

لصالح  واليمن  وليبيا  سوريا  يف  الجارية   2011 عام  بعد  ما 

قوى خارجية أخرى، سواء كانت روسيا أو إيران أو تركيا أو 

جميعهم مًعا.

- عجز الواليات املتحدة عن الوقوف يف وجه تنامي قوة 

الصني من تأكيد مطالبات بحرية واسعة لبحر الصني الجنويب 

وبحر الصني الرشقي، باإلضافة إىل زيادة نفوذ بكني يف جميع 

أنحاء العامل من خالل مبادرتها الحزام والطريق.

الخصوم  مع  للتقارب  الفاشلة  واشنطن  محاوالت   -

األمريكيني، مثلام حاول “دونالد ترامب” عىل وجه الخصوص 

مع كوريا الشاملية وحتى إيران.

-  محاوالت واشنطن الفاشلة لثني حلفائها عن التعاون 

من  األمرييك  العسكري  االنسحاب  ويعد  خصومها.  مع 

أفغانستان يف عام 2021 واإلعالن عن إنهاء الواليات املتحدة 

لدورها القتايل يف العراق بحلول نهاية عام 2021 من أحدث 

العالمات عىل انتهاء العامل أحادي القطب الذي تهيمن عليه 

كتب: مارك ن. كاتز
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الواليات املتحدة، إذا كان موجوًدا بالفعل.

أحادي  العاملي  النظام  نهاية  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 

القطب الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة هو أمر تم التنبؤ 

للمسؤولني  بالنسبة  شائًعا  وأصبح  عديدة.  سنوات  منذ  به 

أن  املتحدة وخصومها  الواليات  واملعلقني يف كل من حلفاء 

قوة  بينام  االنحدار،  يف  آخذة  بأنها  األمريكية  القوة  يصفوا 

اآلخرين )وخاصة قوتهم( آخذة يف الصعود. ويف الواقع، تصدر 

القطب  أحادي  العاملي  النظام  نهاية  كثرة حول  ترصيحات 

املتحدة واستبداله بعامل متعدد  الواليات  الذي تهيمن عليه 

أنها جميًعا متشابهة إال  الواليات املتحدة. ومع  األقطاب يف 

هذه  بني  الرئييس  الفرق  أن 

كان  إذا  ما  هو  الترصيحات 

األمــر  هــذا  ــرون  ي قائلوها 

إيجابيًّا أو سلبيًّا.

هناك  كــان  إذا  ولــكــن 

أحادي  العامل  أن  يعتقد  َمْن 

عليه  تهيمن  الــذي  القطب 

انتهى،  قد  املتحدة  الواليات 

ــامع حــول  ــ ــد إج ــوج فــال ي

متعدد  العاملي  النظام  نوع 

األقطاب الذي نشأ أو ما زال 

يف طور الُنشوء.

هناك  ــان  ك ــع،  ــواق ال يف 

عليه  يكون  أن  يجب  ما  حول  املتنافسة  الرؤى  من  العديد 

العامل متعدد األقطاب أو ما أصبح عليه.

إن نظرة الرئيس الرويس “فالدمير بوتني” إىل عامل متعدد 

األقطاب هي نظرة ال تحل محل عامل أحادي القطب تهيمن 

عليه الواليات املتحدة فحسب، بل أيًضا عامل تنظمه القوى 

نفوذ  مجاالت  تحرتم  التي   – روسيا  ذلك  يف  مبا   – العظمى 

األقطاب –  العامل متعدد  فإن  بعبارة أخرى،  البعض.  بعضها 

الدول  فيه  تخضع  الذي  العامل  ذلك  هو   – لبوتني  بالنسبة 

العادية التفاقيات تربمها القوى العظمى.

متعدد  عامل  إىل  أيًضا  الصينيون  املسؤولون  دعا  وبينام 

األقطاب ليحل محل العامل أحادي القطب الذي تهيمن عليه 

النظر  يبدو أن رؤية املستقبل من وجهة  املتحدة،  الواليات 

أحادية  تكن  إن مل  الصني،  تتمحور حول  الصينية هي رؤية 

القطب متاًما. فيام يتوقع مراقبون آخرون نشوء نظام عاملي 

صيني أمرييك ثنايئ القطب. وخوفًا من أن استبعاد روسيا من 

ثالث  إىل موازنة قطب  الروس  املراقبني  املعادلة، دعا بعض 

بني الواليات املتحدة والصني تقوده روسيا.

يتمثل  العظمى،  من  األقل  القوى  من  للعديد  وبالنسبة 

جاذبية العامل متعدد األقطاب يف أنه يتيح لهم فرصة أكرب من 

لجني  القطب  أحادي  العامل 

الفوائد من خالل لعب قوى 

بعضها  متنافسة ضد  عظمى 

البعض.

اآلخر،  للبعض  وبالنسبة 

وجود  عــدم  احتاملية  فــإن 

مستعدة  عاملية  عظمى  قوة 

عىل  الهيمنة  عىل  قادرة  أو 

األقل،  القوى  هذه  مناطق 

تتيح إمكانية أن تصبح هذه 

قوى  نفسها  الصغرة  القوى 

يرى  بينام  إقليمية،  مهيمنة 

يستلزم  هذا  أن  ثالث  فريق 

تبني سياسات – مبا يف ذلك حشد الدعم من القوى العظمى 

الخارجية – لضامن أن دول الجوار ال تحصل عىل هذا الدور.

إىل  تسعى  التي  املختلفة  الدول  من  العديد  وجود  ومع 

تحقيق رؤاها املختلفة، فإن ما هو موجود اآلن ليس نظاًما 

عامليًّا متعدد األقطاب بقدر ما هو “اضطراب عاملي متعدد 

كانت  الواقع،  يف  أمرًا غر طبيعي.  ميثل  ما  األقطاب”، وهو 

أنظمة النظام العاملي السابقة – سواء كانت متعددة األقطاب 

أو ثنائية القطب أو أحادية القطب – جميعها غر مستقرة 

بطبيعتها، حيث كانت هناك دامئًا جهات فاعلة داخلها تسعى 

نهاية النظام 
العالمي أحادي 

القطب أمر تم التنبؤ 
به منذ سنوات عديدة
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إىل تحويلها لخدمة مصالحها. وتعكس أنظمة النظام العاملي 

التوازن  هذا  ولكن  معني،  وقت  يف  الدول  بني  القوى  توازن 

ميكن أن يتغر بأن تصبح دولة واحدة أو أكرث أقوى اقتصاديًّا 

وعسكريًّا يف مواجهة القوة )أو القوى( العظمى الحالية.

ويف بعض األحيان، تغر النظام العاملي الحايل بشكل كبر، 

وذلك إما من خالل رصاعات القوى العظمى – مثل الحرب 

العاملية األوىل والحرب العاملية الثانية – أو االنهيار الداخيل 

السوفيتي يف  العظمى، كام حدث يف االتحاد  القوى  إلحدى 

التغير  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعىل  الباردة.  الحرب  نهاية 

الحايل من عامل أحادي القطب تهيمن عليه الواليات املتحدة 

إىل عامل متعدد األقطاب قد حدث بشكل تدريجي من خالل 

السياسة  العديد من حسابات  استفادوا من  الذين  اآلخرين 

املاضية. ولكن حتى  السنوات  الخاطئة عىل مدار  األمريكية 

عندما ال يتغر النظام العاملي، فإن إمكانية القيام بذلك تظل 

موجودة دامئًا.

إذن، ما هو اتجاه االضطراب متعدد األقطاب الحايل؟ هل 

يتجه نحو عامل متعدد األقطاب حيث تتعاون فيه عدد من 

البعض  بعضها  مع  قوتني(  من  أكرث  )عادًة  العظمى  القوى 

يكون  ألن  يتجه  أنه  أم  األصغر؟  القوى  بني  الرصاع  لتنظيم 

عامل متعدد األقطاب يتسم باملنافسة بني ثالث قوى عظمى 

أو أكرث، ما يسمح بحرية أكرب للقوى اإلقليمية ومنافسيها؟

والواليات  الصني  بني  القطب  ثنايئ  عامل  إىل  يتطور  ورمبا 

املتحدة تتنافس فيه واشنطن وبكني عىل النفوذ عىل جميع 

العامل )يشبه إىل حد كبر ما  الدول األخرى يف جميع أنحاء 

ورمبا  األمريكية(.  السوفيتية  الباردة  الحرب  خالل  حدث 

سيصبح عاملًا ثنايئ القطب بني الصني والواليات املتحدة أكرث 

تعاونًا بناًء عىل اتفاقية بني الواليات املتحدة والصني لتقسيم 

عاملًا  يصبح  أن  أيًضا  املحتمل  ومن  نفوذ.  مناطق  إىل  العامل 

تفشل  حيث  قوة،  أكرث  صني  عليه  تهيمن  القطب  أحادي 

الدول األخرى يف مقاومتها. أو رمبا يتجه االضطراب متعدد 

األقطاب نحو تجدد عامل أحادي القطب تهيمن عليه الواليات 

النظام يف  ملثل هذا  الواضح  الزوال  من  الرغم  املتحدة عىل 

السنوات األخرة.

خالل  االحتامالت  هذه  جميع  تحدث  أن  ــوارد  ال من 

القادمة.  القليلة  العقود  حتى  أو  املقبلة  القليلة  السنوات 

يبدو  عندما  مؤكًدا: حتى  واحًدا  شيئًا  أن هناك  يبدو  ولكن 

جهدهم  قصارى  اآلخرون  سيبذل  السائد،  هو  ما  نظاًما  أن 

لتقويضه.
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بقدر ما هو رائع أن يكون لديك فكرة مبتكرة ملنتجك أو 

خدمتك، فإن رشكتك الناشئة ستبقى أو تندثر يف النهاية بناًء 

عىل قدرتك عىل تحقيق مبيعات قابلة للتكرار. فعملية البيع 

بصورة  وتكراًرا  مراًرا  إعادتها  ميكن  والتي  بوضوح  املحددة 

تُحول العمالء املحتملني إىل عمالء يدفعون لك ستحقق منًوا 

ثابًتا يف اإليرادات.

ناشئة،  رشكــة  أي  ويف 

تضطر  أن  املحتمل  من 

عــمــلــيــات  ــاء  ــنـ بـ إىل 

ــك من  ــدي ل ــيــعــات  املــب

الصفر – وهو أمٌر ال مشكلة 

تنفيذ  طريق  فعن  ــه.  ب

نصائح من الخبراء 
لتحقيق مبيعات متكررة 

5لشركتك الناشئة
https://bit.ly/38oCxSY

المصدر

الرابط

كتب: جينيفر سبنسر 
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تحقيق  ميكنك  الخرباء،  يستخدمها  التي  املامرسات  بعض 

لديك  املبيعات  فريق  متنح  برسعة  للتكرار  قابلة  مبيعات 

األدوات الالزمة لتحقيق النجاح الدائم:

حدد بوضوح معايري تأهيل العمالء املحتملني

عن  بسيطة  ولو  فكرة  لديها  الناشئة  الرشكات  معظم 

وقابلة  ناجحة  مبيعات  لتحقيق  ولكن  املحتملني.  عمالئها 

للنمو، يجب أن تبارش العمل عىل هذه الخطوة من خالل 

توصل  الواقع،  يف  املحتملني.  تأهيل عمالئك  معايري  تحديد 

باملائة من   68 أن  إىل   BrightTalk أعدته  الذي  االستبيان 

جودة  “زيــادة  أن  إىل  أشــاروا  الرشكات  معامالت  محرتيف 

العمالء املحتملني” هي أولويتهم القصوى.

يف  شاركوا  ممن  باملائة   59 أشار  الدراسة،  نفس  ويف 

االستبيان إىل أن هذا هو التحدي األكرب بالنسبة لهم. فهذا 

هو ما يوفر معايري تأهيل محددة جيًدا يف مكان مهم للغاية 

ملوظفي املبيعات لديك.

ومن الرضوري أن تركز هذه املعايري عىل األسئلة الرئيسية 

مثل ما إذا كان منتجك أو خدمتك يحل املشكلة الرئيسية، 

املال، وما  أو  الوقت  توفري  املحتملني عىل  العمالء  ويساعد 

إذا كانوا يخططون للرشاء قريًبا. تشري هذه السامت إىل أنه 

من املرجح أن يكون العميل املتوقع مناسب بشكل جيد وأن 

ينتفع من منتجك أو خدمتك.

رائدة  تويص   ،Smart Insights مدونة  منشور عىل  يف 

للعمالء  درجــات  مبنح  أندريفا  كسينيا  واملؤلفة  األعــامل 

املحتملني عىل مقياس من واحد إىل خمسة يف فئات تضم 

ومنصب  وامليزانية  للقرار  الزمني  واإلطار  والفائدة  الحاجة 

يحصلون  ممن  املحتملون  العمالء  فإن  ثم،  ومن  السلطة. 

املحتملون  “العمالء  هم   20 من  األعــىل  الدرجات  عىل 

أقل  أو  درجات   6 الذين حصلوا عىل  أولئك  بينام  األهم”، 

العمالء  تأهيل  سيساعد  الفور.  عىل  استبعادهم  يجب 

املتوقعني بشكل صحيح فريق املبيعات يف تحديد األولويات 

التي يبذلون جهودهم املستقبلية فيها بشكل أفضل.

تحديد مراحل املبيعات لتحسني دقة التنبؤ

املتوقعة  باإليرادات  بدقة  التنبؤ  عىل  القدرة  شأن  من 

أن تحدث فارًقا كبريًا يف قدرتك عىل إدارة التدفق النقدي. 

ولكن مع األسف تعاين العديد من الرشكات الناشئة لتحقيق 

توقعات دقيقة عندما تعتمد اإليرادات عىل إنهاء الصفقات 
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التجارية. لهذا السبب، تحتاج الرشكات الناشئة إىل تحديد 

إىل  باإلضافة  بوضوح،  البيع  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل 

“معايري التحول” التي تشري إىل انتقال العميل املحتمل إىل 

املرحلة التالية. ميكن أن يؤدي القيام بذلك إىل تسهيل التنبؤ 

باملبيعات بشكل كبري.

نائب  إكبوت،  بوشان  ذلك،  عىل  الرائعة  األمثلة  ومن 

رئيس املبيعات والتسويق يف Acoustic. يف محادثة أجريت 

عرب الربيد اإللكرتوين مؤخًرا، ذكر “واجهت إحدى الرشكات 

التي عملت معها صعوبة يف التنبؤ بدقة باإليرادات الشهرية 

بسبب منوذج إنتاج اإليرادات شديد التفاصيل. وبفضل إنشاء 

منوذج تنبؤي يضع يف االعتبار التعرف عىل األمناط والظروف 

دقة  تحقيق  من  متكنا  فقد  الرتويجية،  والعروض  املوسمية 

بوضوح  املحددة  املبيعات  فمراحل  باملائة.  بنسبة 98  تنبؤ 

جعلت توقع املبيعات والتحويالت بدقة أمًرا يسريًا”.

املبيعات  فريق  بدقة  املحددة  التحول  معايري  ستساعد 

الخاص بك عىل معرفة املرحلة التي مير بها العميل املحتمل 

يف عملية البيع. ومبوجب تخزين جميع املعلومات يف منوذج 

مشرتك، سيصبح من السهل التنبؤ باإليرادات باستمرار.

مواصلة املتابعة بعد التحويل

ال ينتهي عمل املبيعات بعد أن يتحول العميل املحتمل 

عملية  تحويل  مسار  يركز  أن  يجب  بل  يدفع.  عميل  إىل 

متابعة  يف  بها  ستستمر  التي  الطريقة  عىل  أيًضا  املبيعات 

العمالء بعد إجرائهم لعملية الرشاء األوىل.

بشكٍل  بهم  االحتفاظ  تتيح  املحتملني  العمالء  متابعة 

أفضل، وتولد فرص بيع جديدة، وميكن أن تساعدك يف إنشاء 

تحويالت مؤهلة. أوضح بحث أجري يف كلية هارفارد لألعامل 

أنه حتى زيادة بنسبة 5 باملائة يف االحتفاظ بالعمالء ميكن 

أن تزيد الربحية بنسبة تصل إىل 25 إىل 95 باملائة، اعتامًدا 

عىل مجال الصناعة.

فمن املرجح أن يشرتي العمالء الحاليون منتجات جديدة 

وينفقون املزيد معك نظًرا لوجود عالقة ثقة قامئة بالفعل. 

يصبحوا  أن  عىل  العمالء  تساعد  التي  األنظمة  وإنشاء 

مشرتين متكررين سيسمح لك بإبرام مبيعات أكرث بكثري مام 

لو ظلت جهودك ُمنصبة حرصيًا عىل اكتساب عمالء جدد.

تحسني عروض املبيعات بناًء عىل مالحظات العمالء

ليس هناك ضامنًا أن يتحول العمالء املحتملني املهمني أو 

“تنتهي”  األموال. ال  يدفعون  إىل عمالء  األهمية  متوسطي 

يمكنك استخدام 
مالحظات العمالء 
النوعية والكمية 

لدفع تكرار المبيعات 
بصورٍة أقوى

شركتك الناشئة 
ستبقى أو تندثر بناًء 

على قدرتك على 
تحقيق مبيعات قابلة 

للتكرار
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ميكنك  طرق  دامئًا  توجد  حيث  أبًدا،  بالكامل  البيع  عملية 

من خاللها تحسني معدالت التحويل. فعملية املبيعات هي 

إمكانية تحسني كل يشء  تتكرر بشكٍل مستمر، مع  عملية 

الربيد اإللكرتوين وحتى  بدًءا من نصوص املبيعات ورسائل 

إعداد العمالء.

والكمية  النوعية  العمالء  مالحظات  استخدام  وميكنك 

أعجب  ما  فمعرفة  أقــوى.  بصورٍة  املبيعات  تكرار  لدفع 

العميل املحتمل أو العميل الفعيل وما مل يعجبه يف املبيعات 

يف  قصور  أوجه  أي  حول  محددة  رؤى  مينحك  أن  ميكن 

عملك. وستمنحك البيانات الكمية )مثل نتائج رسائل الربيد 

الصورة.  عىل  عامة  نظرة  أ/ب(  باختبار  الخاصة  اإللكرتوين 

التغيريات  يف  للنظر  استخدامهام  يجب  االختبارين  وكال 

االسرتاتيجية.

يف  تتلقاها  التي  البيانات  وضع  من  دامئًا  تأكد 

املكان املناسب 

 Neil Patel أشار كامريون تشامبان يف منشور عىل مدونة

قائاًل “إذا أدى بريد إلكرتوين واحد إىل قيام 10 باملائة من 

القراء بالنقر ملطالعة موقع الويب الخاص بك وأدى ذلك إىل 

أن يصبح 15 باملائة منهم عمالء محتملون، فمن شأن الربيد 

باملائة  الثاين أن يحقق تحويالت أكرث بنسبة 50  اإللكرتوين 

من نظريه األول. لكن هذا ال يحدث دامئًا.

وأكمل تشامبان، “من املهم أن تكون الرسالة التي ترسلها 

يف بريدك اإللكرتوين متسقة مع الرسالة املوجودة عىل موقع 

الزائرين بصفقة خاصة،  الويب الخاص بك. فإذا كنت تعد 

ومل تكن هذه الصفقة واضحة متاًما عىل موقع الويب الخاص 

بك، فإنك ستخرس العمالء”.

للتكرار  والقابلة  للتطوير  القابلة  املبيعات  خالل  ومن 

فريق  ستمنح  املستهدف،  والجمهور  لعملك  واملخصصة 

املبيعات لديك األدوات التي يحتاجها لتحقيق النجاح بشكٍل 

مع  للتعامل  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  خالل  ومن  متكرر. 

سيكون  املشرتي،  رحلة  خالل  وتحفيزهم  الجمهور  مشاكل 

فريقك مجهزًا بشكل أفضل إلنهاء املبيعات ومساعدتك عىل 

جني األرباح.
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فكرته  ليس  رائعاً  منتج  أي  يجعل  ما  أن  هي  الحقيقة 

أو حتى ما ميكنه فعله، ولكن كيف يتحدد وضعه. ال يعترب 

لإلدارة  املناسب  االكتشاف  هو  األعامل  ريادة  وضع  تحديد 

اإلسرتاتيجية، وفقاً لنقاط القوة الخمسة التي حددها مايكل 

بورتر أو إطار عمل فرو. يتعلق األمر بإيجاد منوذج العمل 

الصحيح.

يصف منوذج العمل األساس املنطقي لكيفية قيام املنظمة 

بخلق القيمة وتقدميها والحفاظ عليها. وهي، ببساطة، كيف 

طرق إلتقان 
نـمـوذج عـمـلك فــي 
مـــــشروعــك الخاص  4

https://bit.ly/2UWLUGa

المصدر

الرابط

أكرث املفاهيم الخاطئة شيوعاً عن ريادة األعامل هي أن ما يجعل مرشوعاً تجارياً 

ناجحاً هو التوصل لفكرة منتج فريد – فإذا كانت لديك فكرة واحدة رائعة مل يفكر 

بها أحد من قبل، أو نوع من املنتجات مل يتخيله أحد، ميكنك جني الكثري من األموال 

باعتبارها فكرة عظيمة تصنع قصة  العامل تحت قدميك. ريادة األعامل  وأن يُصبح 

جيدة، لكنها جيدة فقط لرتويها كقصة، ألن القصة خيالية. وإذا كنت تعتمد عىل 

يشء خيايل بدالً من الواقع، فمن املحتمل أنك ستتعرض للفشل.
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املنتج،  ماهية  معرفة  ذلك  يتضمن  األموال.  األعامل  تجني 

القيمة  عرض  هو  ما  وبالتايل  املناسب،  العميل  هو  ومن 

الخاص باألعامل. تحتاج إىل صياغة قصة مقنعة، لكنك تحتاج 

أيضاً إىل أرقام توضح أن القصة ُمجدية من الناحية املالية.

التفكر يف منوذج العمل  لقد وجدت أنه من املفيد جداً 

التفكر  عملية  إنها  والقيمة.  والعميل  املنتج  حيث  من 

التكراري التي يجب أن تؤدي إىل اكتشاف املنتج الذي ميكنك 

تقدميه، ومن هو العميل األفضل لهذا املنتج ومقدار تقديره 

لقيمته )مام يعني أنه يتعني عليك معرفة املزيد عن املنتج 

مرتابطة،  تكن  مل  وإن  مرتابطة،  األمور  هذه  يقيمه(.  الذي 

يكاد يكون من املستحيل معرفة البنود الثالثة دون التوقف 

ملراجعة البند األول، ثم البند الثاين. بعد ذلك عليك اكتشاف 

البند الثالث. ولكن األمر يستحق ذلك.

الثالثة  البنود  جميع  أن  يعني  رائع  عمل  منوذج  وجود 

والذي  تقدميه،  تريد  الذي  املنتج  تعرف  فأنت  متناسقة. 

التي حددتها  العمالء  بالكامل )تقريباً( مع رشيحة  يتناسب 

عىل  قيمة  أعىل  يضعون  من  هم  العمالء  هؤالء  ألن  سلفاً، 

املنتج. ومنتجك يقدم ما يريدونه بالضبط، ال أكرث وال أقل. 

يعني ذلك أن لديك فرصة جيدة للنجاح. لكن من شبه املؤكد 

أنك ستفشل إذا كان لديك منوذج عمل سيئ أو غر دقيق أو 

مل يكن مدروساً بالقدر الكايف.

يجب أن يكون االختيار واضحاً، ألن هذا ليس اختيارياً. 

أسئلة  أربعة  ييل  فيام  جيد.  عمل  منوذج  إىل  بحاجة  أنت 

تحتاج إىل اإلجابة عليها لتحسني منتجاتك.

من الذي أقدم له الخدمات؟

ال يبدو هذا السؤال سهالً عىل شخص يريد أن يكون رئيس 

نفسه، ولكن يجب أن يتم طرحه. املدير الحقيقي يف رشكتك 

الناشئة هو عميلك، ألنهم يقررون الرشاء من عدمه. ويجب 

عمل  بدء  خيارات  يف  التفكر  بعد  األول  السؤال  يكون  أن 

تجاري هو: من الذي مُيكنك أن تقدم خدماتك إليه بشكل 

أفضل؟ تجاهل ماهية منتجك، ومكان تواجدك، وما إذا كنت 

تستطيع تحمل تكلفة خدمة العمالء عىل مدار الساعة طوال 

)أي رشيحة  األشخاص  نوع من  أفضل  ما هو  األسبوع.  أيام 

العمالء( الذي تخدمهم بشكٍل أفضل مبا تقدمه لهم؟

كيف ميكنني خدمتهم؟

رمبا كان لديك منتج، أو رمبا حتى مرشوع تجاري متكامل، 

العدد التاسع عشر أغسطس 2021 76

استشارات إدارية



ما  األمر  ينجح  لن  الفكرة.  تخلص من هذه  لكن  يف عقلك، 

ميكنك  كيف  تكتشف  ثم  األول،  املقام  يف  العميل  تضع  مل 

خدمته. هذا يعني تصميم وتطوير منتج يتوافق متاماً مع ما 

يقّدر العمالء امتالكه. ال تفعل املزيد حيث أن تقديم املزيد 

من  األعىل  امليزة  استهدف  القيمة،  من  يزيد  لن  املزايا  من 

حيث القيمة.

ما هي القيمة؟

الذي سينعم  الرضا  ولكن  بالدوالر،  مبلغاً  ليست  القيمة 

أن  يعني  هذا  نعم،  ما.  منتج  استخدام  من  ما  شخص  به 

أحببنا  سواء  الوحيد.  تعريفها  هو  هذا  بحتة.  ذاتية  القيمة 

منتجاً أم ال، فإن ذلك ليس له عالقة بكيفية إنتاجه أو باملواد 

استخدامه،  يف  بتجربتنا  يتعلق  كله  األمر  فيه.  املستخدمة 

التجربة. األهم من  نتوقع منه هذه  أننا نشرتي شيئاً  حيث 

ذلك، نحن عىل استعداد لدفع الثمن بناًء عىل تلك التجربة. 

كلام كانت التجربة أفضل، كلام ارتفع السعر.

هل تفعل ذلك من أجلهم؟

منك  يتطلب  ألنه  األصعب،  السؤال  هو  هذا  يكون  رمبا 

التفكر ملياً يف يشء غر موجود، ولكن قد يكون موجوداً، كل 

ذلك بينام تتخيل نفسك مكان شخص آخر. ما مل تكن تعرف 

بالفعل من هو عميلك ونوع املنتج الذي سيقدره، لن ميكنك 

ميكن  األحيان،  بعض  يف  بسهولة.  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة 

قيمة  لطرح  العنان  صغرة  تبدو  التي  التعديالت  تُطلق  أن 

كبرة للعميل، مثالً عندما انتقلت نتفلكس من إرسال أقراص 

DVD بالربيد إىل البث عرب اإلنرتنت، أو عندما اعتقدت رشكة 

فولفو أن العمالء يفضلون مشاركة السيارة بدالً من رشائها.

حول  يدور  عملك  أن  فهم  حول  العمل  منوذج  يدور 

عمالئك، لذلك يجب عليك تخصيص عملك لهم. للقيام بذلك، 

يجب أن تعرف من هم عمالؤك وما الذي قد يريدونه. ما 

الذي  ما  تواجههم؟  التي  املشاكل  هي  ما  أحالمهم؟  هي 

بلقائهم  األمر  يتعلق  ال  أسهل؟  حياتهم  لجعل  فعله  ميكنك 

يقدرونها  تجربة  يتعلق مبنحهم  ولكن  الطريق،  منتصف  يف 

حقاً – تجربة ال ميكنهم مقاومتها. إنها مهمة رجل األعامل، 

أن يكتشف ماهية ذلك.

لن ينجح األمر ما 
لم تضع العميل 

في المقام األول 
ثم تكتشف كيف 

يمكنك خدمته
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