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

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

وجهـــة نظـــر أصحاهبـــا.

 العدد العارش نوفمرب 2020م



الملخص التنفيذي
حديث الشهر

شؤون خليجية
 كيف تشكل السياسة الداخلية سياسات الكويت الخارجية؟

 بعد دمج والية العهد ورئاسة 
ً
هل تشهد البحرين انفتاًحا سياسيا

 الوزراء؟
 هل سيؤثر قانون قيصر على استراتيجية اإلمارات في سوريا؟
تغيرات استراتيجية: كورونا يدفع دول الخليج لتبني المزيد من 

 القيم الغربية
لتحسين عالقتها مع بايدن.. السعودية تعيد حساب 

 استراتيجياتها اإلقليمية في قطر
 انتخابات 2020: ما الجديد فيها بالنسبة للخليج؟

 أمريكا واإلمارات تعّمقان عالقاتهما بصفقة أسلحة جديدة
 شؤون دولية

 معضلة بايدن في الداخل والخارج 
 بمهارة.. تضغط الصين على دول الخليج لتقليل التوترات اإلقليمية

 الصين تعزز نفوذها في الخليج عبر دبلوماسية اللقاح
بعد أكثر من نصف قرن من الزعامة كيف فقدت أمريكا هيمنتها 

 على العالـم؟
 الخليج والشرق األوسط

توني بلينكن: الجيد والسيئ وربما القبيح كيف ينظر وزير الخارجية 
 األمريكي الجديد ألزمات المنطقة؟

 إدارة بايدن وإيران: المسار المنتظر واآلثار االستراتيجية
كيف ستحاول إسرائيل التأثير على سياسات جو بايدن في 

 الشرق األوسط؟
 بعد خمس سنوات.. السعودية تلمح بالخروج من اليمن؟

سيناريوهات إيران للرد على اغتيال فخري زادة

6
9

14
17

20
23

26

28
32

34
37
40
43

46

48
51

54
56

المحتويات



 شؤون اقتصادية
 ما مدى أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة أزمة كوفيد19-؟

في ظل الموجة الثانية لكورونا ما االستراتيجيات المحتملة في 
 الفترة المقبلة لـ »أوبك«؟

 استشارات إدارية
 7 استراتيجيات تزيد اإلبداع بين أفراد فريقك

 6 صفات تجعلك قائًدا ناجًحا.. أنجح من الروبوتات!
 عرض كتاب

 لست مستعًدا بعد للتخلي عن إمكانية أمريكا

60
65

67
70

74

المحتويات



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. يصدر املركز النرشات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل 

خدمات المركز

أهداف المركز



يصدر هذا العدد العارش من مجلة األفق االسرتاتيجي بينام 

اليزال الجدل محتدماً حول تداعيات فوز بادين باالنتخابات 

األمريكية ليصبح الرئيس الـ 46 للواليات املتحدة األمريكية 

القضايا  ترامب جميع  السابق دونالد  الرئيس  بعد أن خرس 

العدد  ويناقش  اإلنتخابات،  نتائج  يف  للطعن  قدمها  التي 

األمريكية  اإلدارة  لتوىل  املحتملة  والتداعيات  االسرتاتيجيات 

الجديدة ملفات الرشق األوسط ومن أهم املوضوعات التي 

ناقشها هذا العدد ما ييل:   

كيف فقدت أمريكا 
هيمنتها على العالم؟

من  العديد  تثري  األمريكية  االنتخابات  تداعيات  الزالت 

التساؤالت حول استمرار الهيمنة األمريكية بعدما خرسته من 

اهتزاز صورته يف العامل، ويناقش املحلل االسرتاتيجي األمرييك 

جورج فريدمان يف هذا العدد هذا القضية الشائكة ردا عىل 

سؤال مكرر وهو ماذا حدث للقيادة األمريكية؟ يتبعه عادة 

االنعزالية.  إىل  أمريكا ستعود  كانت  إذا  ما  سؤال آخر حول 

عندما  القيادة  تعني  ماذا  بالضبط  يفهم  ال  أنه  يؤكد  لكنه 

فكرة  من  بالحرية  ويشعر  األتباع.  من  القليل  هناك  يكون 

العودة إىل االنعزالية.

 ويقول فريدمان إن ما يثري حريته هو أن الواليات املتحدة 

الحربني  بني  ما  فرتة  يف  أنه  صحيح  قط.  نفسها  تعزل  مل 

العامليتني، حاولت الواليات املتحدة تجنب خوض الحرب يف 

األوىل  العاملية  الحرب  انخرطت يف  لكنها  أخرى.  أوروبا مرة 

ملنع النرص األملاين. رأت واشنطن أن هذه هي الحرب األخرية، 

يف حني ترصف األوروبيون كام لو كانت هدنة. للمزيد من 

التفاصيل طالع املوضوع ص 43

 كيف تشكل 
السياسة الداخلية 
سياسات الكويت 

الخارجية؟

بروكينغز  الباحثة يف معهد  فرير  كورتني  الدكتورة  تقول 

تاريخ  يف  واملتخصصة  لالقتصاد،  لندن  كلية  يف  واألستاذة 

الحركات اإلسالمية أن وفاة أمري الكويت الشيخ صباح األحمد 

الكويت،  كانت  إذا  ما  حول  تساؤالت  تثري  الصباح  الجابر 

السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  مثل 

الجديدة.  قيادتها  ظل  يف  جديدة  اتجاهات  يف  سرتحل. 

الملخص التنفيذي للعدد 
العاشر نوفمبر 2020
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وترى إن السياسات الخارجية للكويت من املرجح أن تظهر 

استمرارية أكرث من التغيري، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل 

أنها راسخة يف السياسة الداخلية للبالد. للمزيد من التفاصيل 

طالع املوضوع ص 14

الصين تعزز نفوذها في 
الخليج عبر دبلوماسية 

اللقاح

مع تدفق األخبار املشجعة بشأن فعالية لقاحات فريوس 

كورونا، تشري التقارير األخرية إىل أن اللقاح الذي تم تطويره 

يف الصني يعد واحدا اللقاحات الواعدة.

لتعزيز  اللقاح«  »دبلوماسية  استخدام  إىل  بكني  وتتطلع 

نفوذها الدويل، مبا يف ذلك يف دول الرشق األوسط.

الصني،  التطوير يف  قيد  اللقاحات  أن عددا من  ويف حني 

دخلت 4 منها يف املراحل األخرية من االختبارات يف التجارب 

الرسيرية.

التي  الرائدة  اللقاحات  ثلث  من  يقرب  ما  هذا  وميثل 

العامل.  مستوى  عىل  التطوير  من  النهائية  املرحلة  وصلت 

للمزيد حول هذا املوضوع طالع ص 40

بعد خمس سنوات.. 
السعودية تلمح بالخروج 

من اليمن؟

التي  اليمن  يف  الحرب  قضية  سرتاتفور«   « موقع  يناقش 

بأن  مؤخرا  تقارير  أفادت  حيث  سنوات  الخمس  تجاوزت 

طول  عىل  عازلة  منطقة  الحوثيني  عىل  عرضت  السعودية 

الحدود السعودية اليمنية مقابل سحب قواتها يف البالد. ويأيت 

ذلك يف الوقت الذي تنتقل فيه الواليات املتحدة إىل حكومة 

أقل صداقة مع الرياض، فيام يسعى املتمردون الحوثيون إىل 

الحصول عىل تنازالت أعمق عىل األرض.

األهــداف  يف  كبريًا  انخفاًضا  السعودي  العرض  وميثل 

األصلية للمملكة، فضالً عن اعرتاف ضمني بالوجود السيايس 

والعسكري للحوثيني يف اليمن.

ويرى الكاتب ريان بول أنه من املرجح أن تصبح عالقة 
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يتوىل  أن  مبجرد  خصومة  أكرث  املتحدة  بالواليات  السعودية 

الرئيس األمرييك املنتخب »جو بايدن« إلنهاء الدعم األمرييك 

طالع  التفاصيل  من  للمزيد  اليمن.  يف  السعودي  للتدخل 

املوضوع ص 45

هل سيؤثر قانون 
قيصر على استراتيجية 

اإلمارات في سوريا؟

تداعيات  ستيتكرافت«،  »ريسبونسيبل  موقع  يناقش 

قابون »قيرص » عىل اقتصاد واستثامرات االمارات يف سوريا 

تطبيق  املتحدة  الواليات  أعلنت  يونيو/حزيران 2020،  ففي 

النظام  عىل  شاملة  عقوبات  يتضمن  الذي  قيرص«  »قانون 

السوري.

بني  من  قسوة  األشد  وهي  العقوبات،  هذه  وتستهدف 

العقوبات التي فرضتها واشنطن عىل نظام »األسد«، كيانات 

قaطاعات  داخل  أنشطة  أي  يف  يشاركون  ممن  أفــراًدا  أو 

ذلك  يف  مبا  الحكومة،  عليها  تهيمن  التي  السوري  االقتصاد 

البنوك وقطاعات الغاز والنفط والبناء.

وحتى اآلن، كان التأثري الرئييس لـ«قانون قيرص« هو ردع 

املستثمرين األجانب عن املساهمة يف خطط إعادة اإلعامر 

طالع  التفاصيل  من  للمزيد  لسوريا.  والروسية  اإليرانية 

املوضع ص 20

ما االستراتيجيات 
المحتملة في الفترة 

المقبلة لـ »أوبك«؟

أنه  سرتاتفور  موقع  يرى  لكورونا  الثانية  املوجة  ظل  يف 

من املرجح أن توافق منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبك« 

التخفيضات  متديد  عىل  املقبل،  اجتامعها  خالل  وحلفاؤها، 

الحالية إلنتاج النفط حتى الربع األول من عام 2021. ولكن 

األولويات املتعارضة يف النصف الثاين من العام املقبل ستزيد 

الضغط عىل أعضاء »أوبك+« إما لتغيري هيكل التخفيضات 

حالة  يف  العاملية  النفط  سوق  يرتك  مام  إزالتها،  ترسيع  أو 

نسبيًا  منخفضة  النفط  أسعار  ويجعل  املعروض  من  فائض 

لفرتة أطول.

حصص  ملناقشة  اجتامًعا  »أوبك«  تعقد  أن  املقرر  ومن 

اإلنتاج يف 30 نوفمرب/ترشين الثاين، بينام ستجتمع مجموعة 

ديسمرب/كانون  من  األول  يف  روسيا،  تضم  التي  »أوبــك+« 

األول. للمزيد من التفاصيل طالع املوضوع ص 65.
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انتهت االنتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 2020/11/3، 

ليصبح  بايدن؛  جو  الدميقراطي  الحزب  مرشح  فيها  وفاز 

الرئيس السادس واألربعني للواليات املتحدة األمريكية.

العربية  املنطقة  عىل  جديداً  سياسياً  ليس  بايدن  جو 

ومحيطها الحيوي واإلقليمي، فقد كان نائباً لـ«باراك أوباما« 

حيث  الشيوخ؛  مجلس  يف  متمرس  وهو  رئاسته،  فرتة  يف 

للجنة العالقات الخارجية  انتخب 6 مرات، وكان رئيساً 

فيه، وهو يعترب نفسه من الليرباليني املعتدلني بالرغم 

من معارضته لحرب الخليج عام 1991، إال أنه أيَّد 

وبقوة لشن الحرب عىل العراق يف عام 2003، وأيَّد 

عىل  تعتمد  أقاليم  ثالثة  إىل  العراق  تقسيم  فكرة 

وصوَّت  فيها،  فشل  قد  كان  وإن  طائفية  مرجعية 

ورمبا   ،2001 عام  أفغانستان  غزو  لصالح 

بالده  دعا  مصلحية  ألسباب 

وحلف شامل األطليس 

يف  ــدخــل  ــت ال إىل 

البوسنة  ــرب  ح

التي  والهرسك 

بني  امـــتـــدت 

 1994 عامي 

منظمة  ــراين  اإلي الثوري  الحرس  اعتبار  وعــارض  و1995، 

لليهود  دولتني  إىل  فلسطني  تقسيم  فكرة  ويؤيد  إرهابية، 

يخفى  ال  لـ«إرسائيل«  الشديد  تأييده  ولكن  والفلسطينيني، 

عىل أحد.

هذا هو جو بايدن، فامذا عن عامل العرب الذي سيتعايش 

)كرئيس(  الجديد  بايدن  سياسات  مع 

القادمة  ــع  األرب السنوات  خــالل 

.)2024 – 2020(

فرتة  العرب  عــامل  يستقبل 

مجموعة  يعيشون  وهم  بايدن 

من التحديات والواقع املضطرب

مستقطب  الــعــرب  فعامل    •

يضم  محور  كل  متعددة،  مبحاور 

مختلفة،  ومقاصد  مصالح  ذات  دوالً 

تجد  الواحد  املحور  يف  حتى 

امللف  تجاه  التناقض 

القضية  أو  ــد  ــواح ال

محور  فهناك  الواحدة؛ 

الــذي  للتغيري  ــض  راف

ــه الــثــورات  ــت ــدث أح

عالم العرب 
وبايدن الجديد

هر �ش ال�ش حد�ي

الكاتب: محمد سالم الراشد- رئيس التحرير
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الشعبية العربية منذ عام 2011 إىل اليوم )السعودية، مرص، 

نتائج  معارضة  عىل  متفق  واألردن(  البحرين،  ــارات،  اإلم

الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  تجاه  مختلف  لكنه  الثورات، 

و«صفقة القرن«، وهذا املحور كان مدعوماً بشدة من إدارة 

دونالد ترمب.

مصالحها،  صف  يف  إيران  نظمته  الذي  املحور  وهناك 

اليمن،  الحويث يف  العراق،  املقاومة )سورية،  مستظلة مبظلة 

لبنان، وحامس يف فلسطني(، وهو متفق حول قضايا املقاومة 

يف فلسطني، لكنه مختلف تجاه املوقف من الثورات والعالقة 

الواليات  مع  متصادم  وهو  املنطقة،  يف  الخليج  دول  مع 

ضد  عسكرية  عمليات  وينسق  العرب،  جغرافيا  يف  املتحدة 

»داعش« يف العراق وضد التواجد الرتيك يف سورية والعراق.

وسورية  ليبيا  يف  مصالحه  يرتب  العني  تعامه  ال  ومحور 

تركيا  يف  متمثل  وبحارها،  األوسط  الرشق  ومنطقة  والعراق 

وقطر والحكومة الرشعية يف ليبيا والثورة السورية وجامعة 

اإلخوان املسلمني املمتدة يف العامل العريب.

الجديد«  »بايدن  العرب  عامل  به  يستقبل  ما  أهم  من   •

واإلقليمية،  الدولية  للقوى  مشاعاً  أصبحت  جغرافيتها  أن 

قوة  تجد  فال  أحشائها،  يف  ومهدداً  ثقيالً  واقعاً  وأصبحت 

دولية إال وتصبغ واقع عامل العرب بالدم واالحرتاب والهيمنة 

االتحاد  املتحدة وروسيا والصني ودول  فالواليات  والسيطرة؛ 

األورويب كفرنسا وبريطانيا كلها محتشدة يف جغرافيا املنطقة 

العرب  وطأمنينة  وأمــوال  أرواح  يحصد  رصاع  يف  العربية 

واستقرارهم.

لالحرتاب  مخزناً  أصبح  العرب  عامل  أن  األثايف  وثالثة   •

والسالح والصفقات والتجارة املمنوعة، متمثالً يف بيع السالح 

العرب  جغرافيا  عىل  الحية  وتجاربه  املمنوع،  وغري  املمنوع 

وشعوبها، وإشعال حرب بعد حرب؛ فأصبح عامل العرب األكرث 

يشكل  ال  املحيل  إنتاجه  أن  من  فبالرغم  العامل،  يف  عسكرة 

أكرث من %6 من اإلنتاج العاملي، وسكانه أيضاً، فإنه فقط يف 

السنوات ما بني 2013 و2017 مثلت واردات السالح أكرث من 

وتتصدر  سبقتها،  التي  الخمس  السنوات  يف  وارداته  ضعفي 

السعودية ومرص واإلمارات العربية املتحدة قامئة مستوردي 

السالح يف العامل، وإن الجزائر والعراق يقفان يف قامئة الدول 

العرش األوائل بني عامي 2013 و2017، وأغلب هذه الدول 

استخدمتها يف االحرتاب األهيل أو التدخل يف الدول العربية 

كانت  األثناء  تلك  فإنه يف  كان ذلك؟  األخرى، وملصلحة من 

وكان  للسالح،  مصدرين  أكرب  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

نصيبهام %34 من املجموع العاملي، ثم روسيا وفرنسا وأملانيا 

والصني.

لقد أدى ذلك إىل أن عامل العرب أصبح منقسامً عىل ذاته، 

واإلقليمي،  الدويل  القرار  لصالح  الدولة  السيطرة عىل  ففقد 

ومترغ يف االحرتاب الداخيل، لتظهر لنا قوى جديدة موازية 

للدولة ال تستطيع أن تتجنبها؛ كاملليشيات يف سورية والعراق 

واليمن وليبيا.

وفقدت الدولة عدالتها لتتجه نحو اإلقصاء القرسي آلالف 

أو  والسجن،  والنفي  والترشيد  بالقتل  إما  لها؛  املعارضني 

بالتغييب التام عن فعالية األداء السيايس واملشاركة يف القرار.

• يستقبل عامل العرب »بايدن الجديد« بأنظمة غري قابلة 

للعيش مع الدميقراطية وغري معرتفة بحقوق اإلنسان العريب.

أو  األكرثية  لتحكم  نفسها  حول  األقليات  فيه  تترشذم   •

األجنبي  بظل  تتسرت  أو  الدولة  عىل  لتخرج  العسكرة  تتشح 

والتمركز  والطائفي  العرقي  الرصاع  لهيب  وليزيد  املهيمن 

القبيل.

عنانه  طوق  مسك  سهالً  سيكون  العرب  عامل  فإن  لذا 

والتالعب به من خالل السياسات الجديدة.

ملفات بايدن وملفات عامل العرب:

بايدن  هناك مجموعة ملفات رئيسة ومهمة ال يستطيع 

أولوياته  من  بالرغم  فوقها،  من  يقفز  أن  الجديدة  بحلته 

اإلسرتاتيجية قد تكون بحر الصني ومحور رشق آسيا الجديد، 

أن  بايدن  يستطيع  ال  إسرتاتيجيني  هدفني  هناك  لكنَّ 

يتجاوزهام، وهام:

موارد  والصني عىل  كروسيا  املنافسة  الدولية  القوة  نفوذ 

وقوة  نفوذه  يف  اإليراين  والتحدي  األوسط،  والرشق  الخليج 

حديث الشهر
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ردعه النووية القادمة والتفوق اإلسرتاتيجي ألمن »إرسائيل«؛ 

العرب  عامل  قضايا  مع  يتعامل  أن  الجديد  لبايدن  بد  ال  لذا 

أنها جديرة  إال  متخصصاً،  فريقاً  لها  يشكل  ورمبا  قفز،  دون 

بالسيطرة عليها، وتتمثل تلك امللفات يف:

أوال: ملف الردع النووي اإليراني:

من  والموقف  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  ملف   :
ً
ثانيا

»صفقة القرن«:

ما يتوقع من بايدن تجاه هذه الملفات

بايدن الجديد

ما يريده عالم العرب تجاه هذا الملف

عالم العرب

بايدن من سياسات  املتوقع أن يستفيد  من 
اتفاق  إىل  ليتوصل  ترمب  التي فرضها  الحصار 
وأن  أليفة،  إيرانية  نووية  ردع  لقوة  مرشوط 
ورمبا  العراق  يف  التنسيق  تفاهات  يستكمل 

اتفاقية عدم اعتداء عىل الكيان الصهيوين.

-مباركة ما تم من اتفاقيات تطبيع بني بعض 
لن  لكنه  الصهيوين،  والكيان  العربية  الدول 

يضغط عىل دول أخرى يف مسار التطبيع.

الكيان  وحاية  التفوق  بالطبع  -سيظل 
الصهيوين ضمن أولوياته.

الطرفني  بني  املفاوضات  بايدن  -سيعيد 
اإلرسائييل والفلسطيني وطرح حل الدولتني.

-إرجاع املساعدات للفلسطينيني التي أوقفها 
ترمب.

النفوذ  تقليص  هو  العرب  عامل  يريده  ما 
وليس  العربية  والدول  للخليج  املهدد  اإليراين 

لـ »إرسائيل«.

والسؤال: كيف سيوصل العرب رسالتهم؟ أو 
ما أوراق القوة لديهم ليؤثروا يف مسار التفاوض 

اإليراين األمرييك؟!

اتفاقيات  موضوع  العرب  عامل  يناقش  لن 
مع  العرب  سيتوافق  لكن  بالطبع،  التطبيع 
حل  ويف  املفاوضات  إعادة  يف  بايدن  توجهات 
عىل  الضغط  يستطيعوا  لن  ولكن  الدولتني، 
بايدن إلعادة السفارة األمريكية إىل »تل أبيب« 
بدالً من القدس، وستظل مشكلة القدس معلقة 

واملستوطنات ولن تُحل.
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: ملف النفط وأسعاره والبيئة:
ً
ثالثا

ملف الديون الخارجية العربية:

بايدن الجديد

بايدن الجديد

عالم العرب

عالم العرب

بايدن يرى أن النفط فقد أهميته املؤثرة يف 
القرار الدويل، لذلك يتجه نحو الضغط للتوجه 
بتقليل  واالهتام  النظيفة  الطاقة  مصادر  إىل 

التلوث للحد من التغري املناخي.

إىل  النظر  يف  نظرائه  عن  بايدن  يختلف  لن 
عىل  ضغط  ورقة  أنها  عىل  الخارجية  الديون 
تحقق  معينة  للسري يف سياسات  املنطقة  دول 
الدول  معظم  لقد سقطت  األمريكية  املصالح 

العربية يف فخ الديون وسداد الديون.

وستظل خاضعة لرشوط سياسة إدارة بايدن 
من  ــدويل  ال النقد  صندوق  عىل  املسيطرة 
أغرب الرشوط؛ مثالً عندما طلب األردن قرضاً 
لتمويل بناء سد عىل نهر األردن اشرتط موافقة 

»إرسائيل« وهو ما مل يتم.

تخضع  لن  للنفط  املنتجة  العربية  الــدول 
املوازنات  عىل  تؤثر  التي  التسعري  لسياسات 
يتعلق  فيا  التناقض  وهنا  لدولهم،  املالية 
الرشكات  ودور  واألسعار  وحجمه  باإلنتاج 

النفطية العاملية يف ذلك.

الدويل أن حجم  للنبك  أظهر أحدث إحصاء 
أفريقيا  وشال  األوســط  الرشق  دول  ديون 
يقارب 321 مليار دوالر يف عام 2018، وذلك 
الواليات  يف  الفائدة  معدالت  زيــادة  بسبب 
بني  والتوترات  الدوالر  رصف  وارتفاع  املتحدة 

واشنطن وبكني وتباطؤ منو االقتصاد األمرييك.

وسورية  كاليمن  العربية  الــدول  وستظل 
والجزائر  واألردن  الدخل  منخفضة  والصومال 
متوسطة  والسودان  وموريتانيا  ولبنان  ومرص 

الدخل.

االقرتاض  استمرار  إىل  الدول  وستضطر هذه 
النقد  صــنــدوق  مــن  وخصوصاً  الــخــارجــي، 
تحت  االقتصادية  السياسات  لتظل  الــدويل 
االقتصادية  املتحدة  الواليات  سياسات  وطأة 

ومصالحه السياسية.

حديث الشهر
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ملف السلم االجتماعي بالمنقطة العربية:

عالم العرببايدن الجديد

األيام  يف  مبارك  تغيري  فكرة  بايدن  عارض 
األوىل للثورة املرصية، كا أنه منع صدور أي 
عىل  رداً  السييس  نظام  ضد  عملية  إجــراءات 

مجزرة رابعة والنهضة.

لكنه، من جهة أخرى، يعرب بني فرتة وأخرى 
عن احرتامه لإلسالم وخصوصاً يف السنة األخرية 
من االنتخابات، ومن الواضح أن بايدن سيساعد 
يف تحسني حالة حقوق اإلنسان مبا ال يؤثر عىل 
التوازنات البنيوية التقليدية التي تحكم وتؤثر 
يف املصالح األمريكية، وسيسعى لحل ما بإنتاج 
نظام سيايس عريب يف الدول التي حدثت فيها 
الثورات مبا يخفف االحتقان ويطلق الحريات 

نسبياً ولكن بالسيطرة التقليدية. 

اليمن وحصار  بايدن إلنهاء ملف  وسيسعى 
السياسية  الحياة  يف  السوريني  ودمــج  قطر 
إنتاج  بإعادة  رمبا  ليبيا  يف  االستقرار  وترجيح 
حالة تفاهم جديدة هدفها املصالح األمريكية 
يف  والفرنسيني  ــروس  ال عىل  الطريق  وقطع 

املنطقة.

أي  ــح  واض بشكل  العرب  عــامل  سيعارض 
ما  ميزج  نظام  إنتاج  إعــادة  تجاه  سياسات 
بني  وما  والدميقراطية  والعدالة  الحقوق  بني 
سيساير  لذا  الشعبي،  والتمكن  والقوة  النفوذ 
محدود  بشكل  بايدن  يريده  ما  العرب  عامل 
من تخفيف نسبة اإلكراه واإلقصاء والتعذيب 
املناسبة  ــراءات  اإلجـ تخفيف  إىل  والسجن 
إعالمياً،  إنتاجها  إلعادة  عليها  اإلعالم  وتسليط 
لن  العريب  السيايس  النظام  فإن  الحقيقة  ويف 
يسمح بعودة اإلسالميني أو طالبي الدميقراطية 
عامل  وسيظل  األمــور،  يف  للتحكم  جديد  من 
الداخيل  االحرتاب  توتر  نحو  مسحوباً  العرب 
اليمن وليبيا  التفاهم عىل ملفات  مع محاولة 
السياسة  مسايرة  أجل  من  وغريها  وسورية 

الجديدة لبايدن.

هذا هو بايدن الجديد، وهذا هو واقع عامل العرب، فهل ستؤول الحالة العربية إىل شطآن الهدوء واالستقرار، 
أم أن األيام حبىل باملفاجآت؟!

ننتظر، فقد حصدنا من قبل انتظار عقد من الزمان.
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الجابر  األحمد  »صباح  الشيخ  الكويت  أمري  وفاة  أثارت 

كانت  إذا  ما  حول  تساؤالت  سبتمرب/أيلول،  يف  الصباح«، 

الكويت ستواصل سياستها الخارجية املستقلة. وبصفته وزير 

و2003،   1963 عامي  بني  عقود،   4 ملدة  الكويت  خارجية 

وأمري البالد ملا يقرب من 20 عاما، من عام 2006 إىل 2020، 

شكل الشيخ »صباح« دور الكويت يف الرشق األوسط كوسيط 

نشط ورشيك إنساين.

وعىل وجه الخصوص، يف ما يتعلق بالخالف املستمر بني 

جهة  من  وقطر  جهة  من  واإلمــارات  والسعودية  البحرين 

أخرى منذ عام 2017، ظلت الكويت بقيادة الشيخ »صباح« 

أيضا  واستضافت  الحثيثة،  املصالحة  وقادت جهود  محايدة، 

التعهد  فيه  تم  للامنحني يف فرباير/شباط 2018  مؤمترا كبريا 

السابق  العدو  العراق،  ملساعدة  دوالر  مليار   30 بنحو 

للكويت، ما يوضح التزام الدولة بقيادة املساعدات اإلنسانية 

والءها  األخرية  اآلونة  يف  الكويت  أظهرت  كام  الخليج.  يف 

البحرين  تطبيع  من  بالرغم  الفلسطينية  للقضية  املستمر 

واإلمارات للعالقات مع إرسائيل.

األحمد  ــواف  »ن الشيخ  الجديد،  األمــري  يواصل  فهل 

حتى  حسنا،  املستقلة؟  الخارجية  الكويت  سياسة  الصباح«، 

اآلن، تبدو األمور مستقرة؛ حيث طلب الشيخ »نواف«، بعد 

فرتة وجيزة من توليه العرش، بقاء الحكومة الحالية يف مكانها 

األول،  ديسمرب/كانون   5 الربملانية يف  االنتخابات  بعد  ما  إىل 

ما يشري إىل رغبته يف استمرار األمور عىل ما هي عليه خالل 

الفرتة االنتقالية وما بعدها. ومن املرجح أن تكون السياسة 

كيف تشكل 
السياسة 

الداخلية 
سياسات 

الكويت 
الخارجية؟

الرابطالمصدر

https://bit.ly/3lGhnEE

الكاتب: كورتني فرير يعيدون  جدد  بقادة  معروفة  منطقة  يف  املحرر:  مالحظة 
تشكيل سياسات أسالفهم، تثري وفاة أمري الكويت الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح تساؤالت حول ما إذا كانت الكويت، مثل 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، سرتحل 
كورتني  تقول  الجديدة.  قيادتها  ظل  يف  جديدة  اتجاهات  يف 

فرير، زميلتي يف معهد بروكينغز واألستاذة يف كلية لندن لالقتصاد، إن السياسات الخارجية للكويت من املرجح 
أن تظهر استمرارية أكرث من التغيري، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل أنها راسخة يف السياسة الداخلية للبالد.

دانيال بيان
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الخارجية كذلك كون السياسات املحلية والخارجية للكويت 

مرتبطة ببعضها البعض.

الكويت،  التعددية يف  املحلية  السياسية  البيئة  وساعدت 

التي يحميها دستورها لعام 1962، الذي مينح الربملان سلطة 

الحفاظ  يف  ومنعها،  الترشيعات  واقرتاح  الوزراء،  استجواب 

عىل موقفها التعددي يف السياسة الخارجية.

السعودية  جريانها  عكس  عىل  الكويت،  تُصنف  ومل 

إرهابية،  منظمة  املسلمون«  »اإلخــوان  جامعة  واإلمــارات، 

ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل أن جامعة اإلخوان كانت جزءا 

من البيئة السياسية الكويتية منذ الخمسينيات.

الكويتية  املسلمون«  »اإلخوان  جامعة  أن  من  وبالرغم 

واسعة  سياسية  معارضة  من  جزءا  األحيان  بعض  يف  كانت 

النطاق، إال أنها مل يُنظر إليها عىل أنها تهديد جوهري للنظام 

أو الحكومة الكويتية.

عالوة عىل ذلك، مل تشيطن الكويت إيران بنفس قدر ما 

فعلته السعودية. وتضم الكويت أقلية شيعية نشطة سياسيا، 

وإن مل تكن معارضة، شاركت يف الربملان لعقود، وتشكل جزءا 

مهام من مجتمع التجار يف البالد.

مقاطعة  خالل  و2016،   2012 عامي  بني  الواقع،  ويف 

املعارضة، مثلت الكتل اإلسالمية الشيعية، التي كانت موالية 

إىل حد كبري يف األعوام األخرية، أكرب كتلة يف الربملان.

ونظرا ألهميتها يف تعزيز الوضع السيايس الراهن، ال ميكن 

كطابور  يصنفها  أو  الكويت  شيعة  يعزل  أن  املليك  للنظام 

خامس بالطريقة التي فعلتها السعودية.

أن  إال  الكويت،  يف  العام  السيايس  االنفتاح  من  وبالرغم 

الخطوط الحمراء موجودة. وتعد إهانة األمري جرمية جنائية 

طويلة  ألعــوام  بالسجن  عقوبات  عن  السابق  يف  أسفرت 

ألعضاء املعارضة.

وميلك األمري سلطة حل املجلس الترشيعي، وبالرغم من 

أن الدستور يتطلب إعادة التصويت عليه يف غضون شهرين، 

برملانية،  حياة  بدون  طويلتني  فرتتني  الكويت  شهدت  فقد 

إىل  والثانية من عام 1986  األوىل من عام 1976 إىل 1981 

.1992

والذي  عام 2012،  انتخايب جديد يف  قانون  تطبيق  وأثار 

منح كل مواطن كويتي صوتا واحدا بدال من 4، احتجاجات 

املعارضة ومقاطعة االنتخابات ملدة 4 أعوام، ألنه كان يُنظر 

الكتل  متثيل  من  للحد  وسيلة  أنه  عىل  الجديد  النظام  إىل 

السياسية املنظمة التي تشكل العمود الفقري للمعارضة.

مجلس التعاون الخليجي األوسع

ويبدو أن السياسات الخارجية تجاه اإلسالميني عرب مجلس 

تُعترب  حيث  واضحة،  محلية  نتائج  لها  الخليجي  التعاون 

جامعة »اإلخوان املسلمون« أو الجامعات اإلسالمية الشيعية 

معارضة أو تهدد بطريقة ما رشعية الحكومة، ويتم قمعهم.

وليس من قبيل املصادفة أن السعودية واإلمارات اختارتا 

حركة  اإلخــوان  جامعة  صنفت  أن  بعد  املجموعتني،  عزل 

إرهابية يف عام 2014.

وال متلك اإلمارات عددا كبريا من السكان الشيعة النشطني 

بقمع سكانها  السعودية قامت بشكل فعال  أن  إال  سياسيا، 

الشيعة، بعد أن شنت حملة عىل معاقل الشيعة يف املنطقة 

التأثري  قدرتها عىل  باإلرهاب لضامن عدم  واتهمتها  الرشقية 

سياسيا.

املحلية  التعددية  بأن  يجادل  البعض  أن  من  وبالرغم 

للكويت قد قيدت السياسة الخارجية للدولة بسبب تدخل 

الربملان يف بعض قرارات السياسة الخارجية، إال أنني أجادل 

مبعاملة  يتعلق  ما  يف  األقل  عىل  الصحيح،  هو  العكس  بأن 

الحركات اإلسالمية.

وألن اإلسالميني السنة والشيعة يشكلون جزءا من النظام 

مكونات  بني  من  أنهم  عىل  إليهم  ويُنظر  املحيل،  السيايس 

الحياة السياسية وليسوا منافسني، فقد كان للكويت مساحة 

أكرب لإلبداع يف السياسة الخارجية والتعددية.

وينطبق هذا أيضا عىل قطر، حيث اختار فرع »اإلخوان 

إىل  اآلن  ويُنظر   ،1999 عام  نفسه  حل  املحيل  املسلمون« 

الحركات اإلسالمية السنية كرشكاء محتملني وليس معارضني 

سياسيني.
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السياسات  يف  واضــح  بشكل  املوقف  هــذا  وانعكس 

الخارجية لقطر خالل الربيع العريب، وال سيام دعمها لحكومة 

»محمد مريس« املنتخبة يف مرص يف عامي 2013 و2014.

عالوة عىل ذلك، يوجد يف قطر أقلية شيعية صغرية جدا، 

وال توجد كتل سياسية إسالمية شيعية، ما يعني أنها ال تنظر 

ما  سيايس،  تهديد  أنها  عىل  السكان  من  الرشيحة  هذه  إىل 

يجعل العالقات مع إيران أقل إشكالية محليا.

ويف الوقت نفسه، يف املجال السيايس الداخيل الكويتي، ال 

توجد جهة فاعلة تعمل عىل حظر أو تقييد جامعة »اإلخوان 

املسلمون« أو الحركات اإلسالمية الشيعية.

الحصار  إىل  لالنضامم  جدي  اعتبار  أي  يوجد  ال  وباملثل، 

املفروض عىل قطر، التي يُنظر إليها عىل أنها نصري خليجي 

لإلسالم السيايس السني، أو قطع العالقات مع إيران متاما.

وبسبب انتشار الحركات اإلسالمية يف الكويت، واملساحة 

الحكومية، فإن صوتها املحيل  لها داخل املؤسسات  املتوفرة 

الخارجية. ولعل أفضل ما يتضح من ذلك  السياسة  مهم يف 

هو موقف الكويت ضد التطبيع مع )إرسائيل(، وهي القضية 

التي كان اإلسالميون الكويتيون رصيحني بشأنها بشكل خاص 

وعارضوها بشكل علني عرب تصويت 37 من بني 50 عضوا يف 

الربملان مؤخرا ضد التطبيع.

من  »آخر  ستكون  أنها  عىل  الكويتية  الحكومة  وأرصت 

يطبع« العالقات مع )إرسائيل(، موضحة إىل أي مدى ترتبط 

السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية والرأي العام.

التحرك لألمام

شبه  يف  جريانها  بني  نوعها  من  فريدة  الكويت  وتعد 

سياسيا  نشطا  برملانا  تضم  أنها  حيث  من  العربية  الجزيرة 

يضم مجموعة من الجهات الفاعلة، من بينها تكتالت إسالمية 

شيعية وسنية مختلفة.

وبينام ميكن القول إن السياسة الخارجية الكويتية استندت 

إىل رؤية األمري الراحل لدور الكويت يف الرشق األوسط، فقد 

أصبحت سياستها الخارجية اآلن مرتبطة بالكويت نفسها.

وجدير بالذكر أن السياسة الخارجية الكويتية ال تتشكل 

فقط من القمة، كام هو الحال يف أي مكان آخر يف مجلس 

التعاون الخليجي. بل الرأي العام والسياسة الداخلية مهامن 

الداخل  يف  السياسية  التعددية  سمحت  لقد  القدر.  بنفس 

بسياسة خارجية مستقلة وتعددية يف الخارج.

القيادتان السعودية واإلماراتية  ويف غضون ذلك، تواصل 

تركيزهام عىل احتواء القوى اإلقليمية التي تعتربها تهديدات 

وجودية لسيطرتهام عىل السلطة. ويفعل كل منهام ذلك يف 

والسنة،  الشيعة  اإلسالميني  من  كل  قمع  من خالل  الداخل 

ويف الخارج من خالل دعم القادة يف مرص وليبيا والسودان 

إنهم يشاركونهام نفس تصورات  القول  الذين ميكن  واليمن 

التهديد.

بالحركات  يتعلق  ما  يف  االستبداد  أصبح  آخر،  مبعنى 

العديد  بالفعل، حيث ترى  الوطنية  للحدود  اإلسالمية عابرا 

مرتبطة  املحلية  املكاسب  أن  املنطقة  يف  الحكومات  من 

باسرتاتيجية إقليمية أوسع للحفاظ عىل قوتها وتوسيعها.

التي  الكويتية،  الخارجية  السياسة  رؤية  فإن  ذلك،  ومع 

تدعو إىل إرشاك اإلسالميني، تعكس مفاهيم أهمية املنافسة 

السياسية يف الداخل، وبالتايل من غري املرجح أن تتغري حتى 

يف ظل القيادة الجديدة.

املتحدة  بالواليات  الكويت  عالقة  تظل  أن  املرجح  ومن 

مستقرة، وميكن أن تصبح أقوى دون ضغوط إدارة »ترامب« 

لتطبيع العالقات مع إرسائيل.

وبعد أن قال الرئيس املنتخب »جو بايدن« يف املايض إنه 

التغيريات  فإن  »منبوذة«،  واعتبارها  السعودية  عزل  يعتزم 

أن  الخليج ميكن  املتحدة يف  للواليات  الخارجية  السياسة  يف 

من  بدال  الكويت،  وتجعل  بالسعودية،  الكويت  عالقة  تغري 

املتحدة  للواليات  املفضل  الرشيك  اإلمارات،  أو  السعودية 

ومتعددة  املعتدلة  الخارجية  سياستها  بسبب  املنطقة  يف 

األطراف.
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تشري وفاة رئيس وزراء البحرين »خليفة بن سلامن« إىل 

نهاية عهد تاريخي، فقد كان أكرث رئيس وزراء بقي يف هذا 

املنصب يف العامل.

الرسيع  استبداله  مع  سيايس  النفتاح  الرتقب  تزايد  وقد 

األمري »سلامن بن حمد آل  العهد  للملك، ويل  األكرب  باالبن 

خليفة«، والذي يعتربه البعض أكرث تكنوقراطية وتسامحا مع 

املعارضة.

الراحل  الــوزراء  رئيس  سلطة  كانت  الحقيقة،  يف  لكن 

تتضاءل بالفعل لصالح منافسه ويل العهد والفصيل الحاكم 

املقرّب من امللك واملتمركز يف الديوان املليك.

ومن املرجح أن تظل أولويات هذين املعسكرين )األمن 

املايل وأمن الدولة عىل التوايل( عىل رأس جدول أعامل البالد.

ويوفر ترسيخ سلطة ويل العهد مرونة أكرب يف إدارة امللف 

السيايس.

https://bit.ly/2Kqu9t9

المصدر

الرابط

ا 
ً
هل تشـــهد البحرين انفتاح
 بعد دمج والية 

ً
سياســـيا

العهد ورئاسة الوزراء؟
الكاتب: كريستين سميث ديوان 
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تنفيذ  مأزق  يف  اآلن  أصبح  الذي  العهد،  ويل  يجد  وقد 

السياسية رضورة يف  التسوية  الحكومية، أن  التقشف  تدابري 

الوقت الذي يسعى فيه للحفاظ عىل الدعم الشعبي.

نهاية عهد »خليفة بن سلامن«

الحكومة  رأس  عىل  سلامن«  بن  »خليفة  والية  استمرت 

كدولة  البحرين  وجود  فرتة  معظم  شملت  عاًما،   50 ملدة 

مستقلة.

باعتباره  الحكومية  الصحف  به  أشــادت  وفاته،  وعند 

اإلعالم  وسائل  كانت  ذلك  ومع  الحديثة،  البحرين  مهندس 

حملة  شنت  فقد  تسامًحا،  أقل  البحرين  خارج  املعارضة 

انتقادات له عرب سلسلة من االحتجاجات متكن من السيطرة 

عليها بفضل قوات درع الجزيرة.

الوزراء  لرئيس  السياسيني  الحلفاء  أن  بدا  وفاته،  وبعد 

أصبحوا أيتاما مع تراجع نفوذهم.

الذي أصبح مكان »خليفة بن سلامن«  العهد  ويعد ويل 

رائدا لسياسة الجيل الجديد، حيث ترتكز أجندته عىل دعم 

رؤية 2030 للتنويع االقتصادي مع جذب الشباب البحريني 

مشابهة  األجندة  هذه  وتبدو  جانبه،  إىل  للتغيري  املتحمس 

العهد  ويل  مثل  جريان  لها  روج  التي  القومية  لألجندات 

»محمد بن سلامن« يف السعودية.  

يف عام 2013، تم تعيني »سلامن بن حمد« من قبل والده 

نائباً أول لرئيس الوزراء مام مهد له التعيني يف منصب رئيس 

باستئناف  هذه  التأهيل  إعادة  عملية  له  وسمحت  الوزراء. 

قيادته للمحفظة االقتصادية، التي كانت تشغل باله منذ أن 

توىل والده السلطة يف عام 1999.

مثل  موازية  مؤسسات  بنى  السابقة،  السنوات  وخالل 

ظل  حكومة  مبثابة  وهو  االقتصادية«  التنمية  »مجلس 

السياسة  عىل  قبضته  وإفشال  الوزراء  رئيس  عىل  لاللتفاف 

العامة.

وقد عززت وفاة »خليفة بن سلامن« من سلطة ويل العهد 

عىل املحفظة االقتصادية.

امللف  نفوًذا عىل  أيًضا  اكتسب  بن حمد«  لكن »سلامن 

األمني أمام خصومه املتشددين يف االئتالف الحاكم أيًضا.

بن  »حمد  امللك  فيه  يتخذ  الذي  الوقت  يف  ذلك  ويأيت 

عيىس آل خليفة« تدابري لتوجيه السلطة نحو ذريته.

فقد أنشأ امللك يف يناير/كانون الثاين، لجنة تنفيذية عليا 

و«نارص«  »سلامن«  نجليه  وعني  األعىل.  الدفاع  مجلس  يف 

كرئيس ومقرر للجنة عىل التوايل، ووضعهام يف خطوط واضحة 

للسلطة عىل املجلس، ويقوي ذلك من أوراق االعتامد األمنية 

لويل العهد، الذي يشغل بالفعل منصب نائب القائد األعىل 

لقوة دفاع البحرين.

ويف أكتوبر/ترشين األول 2019، قام امللك بتعيني »حمد 

لويل  الشقيق  غري  األصغر  األخ  خليفة«،  آل  حمد  بن  نارص 

العهد، مستشاًرا لألمن القومي.

كام أن »خالد بن حمد آل خليفة« األخ الشقيق لـ«حمد 

نارص بن حمد آل خليفة« هو أيًضا ضابط عسكري ويشغل 

مناصب يف قطاع الرياضة، مام يوفر منربًا للوصول إىل الشباب 

البحريني.

أجندة املستقبل

تفوق ويل العهد عىل منافسيه السابقني يف الديوان املليك.

لكن اعتبار أن امتالك هذا اإلصالحي لسلطة أكرب قد يؤدي 

السياسية  انفتاح سيايس أكرب، يعد قراءة خاطئة للحظة  إىل 

الحالية.

يوفر ترسيخ سلطة 
ولي العهد مرونة 

أكبر في إدارة الملف 
السياسي
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لقد جاء صعود ويل العهد مع الحقائق السياسية الجديدة 

جريانها  عىل  اعتامًدا  أكرث  اآلن  البحرين  أصبحت  حيث 

باحتياجاتها  يتعلق  فيام  واإلمــارات،  السعودية  الخليجيني، 

املالية واألمنية.

مساًرا  الحاكمة  خليفة«  »آل  عائلة  اتبعت  املقابل،  يف 

إقصائيا يف الداخل، مام أدى إىل تفكك الجامعات السياسية 

املعارضة التي كانت ذات شعبية كبرية، مثل جمعية الوفاق 

حاليًا  سلامن«،  »عيل  لها  العام  األمني  يقيض  التي  الشيعية 

حكامً بالسجن مدى الحياة.

ويف ذات السياق تم تهميش جامعة »اإلخوان املسلمون« 

الحملة  مع  متاشيا  وذلــك  يــوم،  ذات  موالية  كانت  التي 

الحركة  هذه  تشوه  التي  والسعودية  اإلماراتية  السياسية 

السياسية السنية.

تسيطرعليها  كانت  التي  السياسية  الجامعات  ألن  ونظرًا 

التيارات اإلسالمية الشيعية والسنية قد تم حلها أو تهميشها، 

فقد تم استبدالها مبستقلني وموالني ال يظهرون أي معارضة 

البحريني  الربملان  اختيار  مؤخرا  ليتم  البحرينية  للقيادة 

املنتخب بعناية؛ وقد كان التلميح الوحيد للمعارضة السياسية 

يأيت من خالل تيار يساري صغري بقيادة نائب رئيس الربملان، 

والذي يركز عىل القضايا االقتصادية ويضبط انتقاداته بعناية.

أولوية  هي  االقتصادية  املحفظة  تكون  أن  املرجح  ومن 

تواجهها  التي  الكبرية  التحديات  تفاقمت  حيث  الحكومة 

بيئة  الخليجية األقل حظًا يف ظل  الدولة  باعتبارها  البحرين 

نفطية متدهورة وبسبب جائحة فريوس »كورونا«.

امليزانية من خالل دعم حلفائها  البحرين مشاكل  وتدير 

الخليجيني يف شكل حزم مساعدات.

من  مبزيد  الخليجيون  الحلفاء  طالب  ذلك،  عىل  ورداً 

بعض  البحرين  حققت  وقد  البحرين،  من  املايل  االنضباط 

النجاحات يف هذا الصدد من خالل إصالحات العمل وإعادة 

هيكلة الحكومة لخفض النفقات وزيادة اإليرادات الجديدة.

يتوقع  حيث  مايل  خطر  يف  البحرين  تزال  ال  ذلك،  ومع 

صندوق النقد الدويل انخفاًضا بنسبة %4.9 يف الناتج املحيل 

اإلجاميل، مع ارتفاع العجز املايل إىل %15.7 من الناتج املحيل 

اإلجاميل.

لجأت  فقد  الكبرية،  الخليجية  املساعدات  مع  وحتى 

البحرين إىل سوق الدين مرتني يف عام 2020، حيث أصدرت 

وسبتمرب/أيلول.  مايو/أيار  يف  دوالر  ملياري  بقيمة  سندات 

وتبلغ نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف البحرين أكرث 

من %100، مام دفع وكاالت التصنيف مثل وكالة »فيتش« 

إىل خفض التصنيف االئتامين للبحرين.

 ويشري كل ذلك إىل مزيد من التقشف املايل يف مستقبل 

البحرين.

وبينام كانت الحكومة تقدم الدعم للقطاع الخاص خالل 

الوباء، فقد قامت أيًضا بتخفيضات شاملة يف امليزانية بنسبة 

الزيادة  إلنهاء  االجتامعي  للتأمني  إصالح  وبعملية   30%

السنوية يف املعاشات التقاعدية.

ومن غري املرجح أن يؤدي عمل ويل العهد كرئيس للوزراء 

يف فرتة التقشف إىل زيادة شعبيته بني الجمهور.

حيث ستأيت الضغوط من موظفي الخدمة املدنية وكذلك 

مجتمع األعامل، الذين سعوا يف كثري من األحيان سابقا إىل 

تدخل »خليفة بن سلامن« إلحباط اإلصالحات.

وهكذا، يف حني أن دمج منصب رئيس الوزراء مع مقام 

ويل العهد سيجنب »سلامن بن حمد« النقد الربملاين، إال أنه 

ينطوي عىل بعض املخاطر السياسية.

الضغط  إىل  الوقت،  مبرور  الديناميكية،  تؤدي هذه  فقد 

عىل ويل العهد يف تسوية سياسية مع فرض رسوم ورضائب 

أعىل عىل الجمهور.

وخالصة القول أن وجود ويل العهد عىل رأس الحكومة ال 

التي عكست  ينذر بأي تحول سيايس فوري يف االسرتاتيجية 

أولويات كل من األجنحة األمنية والسياسية للعائلة الحاكمة 

ووضعتها يف مكانة جيدة مع رشكائها اإلقليميني.

ومع ذلك، فإن وجود قيادة ذات عقلية إصالحية يحمل 

األمل مع تزايد املطالب االقتصادية وتزايد التوترات السياسية، 

حيث قد يُنظر إىل الحوار السيايس مرة أخرى عىل أنه العالج.
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يف يونيو/حزيران 2020، أعلنت الواليات املتحدة تطبيق 

النظام  عىل  شاملة  عقوبات  يتضمن  الذي  قيرص«  »قانون 

السوري.

بني  من  قسوة  األشد  وهي  العقوبات،  هذه  وتستهدف 

العقوبات التي فرضتها واشنطن عىل نظام »األسد«، كيانات 

قaطاعات  داخل  أنشطة  أي  يف  يشاركون  ممن  أفــراًدا  أو 

ذلك  يف  مبا  الحكومة،  عليها  تهيمن  التي  السوري  االقتصاد 

البنوك وقطاعات الغاز والنفط والبناء.

وحتى اآلن، كان التأثري الرئييس لـ«قانون قيرص« هو ردع 

املستثمرين األجانب عن املساهمة يف خطط إعادة اإلعامر 

اإليرانية والروسية لسوريا.

وال يستهدف »قانون قيرص« بشكل مبارش أي من أعضاء 

مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، فإن تأثري الدومينو لهذه العقوبات األمريكية 

ميكن أن يقوض االهتامم املتزايد لإلمارات بالقضية السورية.

النهج الفريد لإلمارات منذ عام 2011

دول  ومعظم  دمشق  يف  الحكومة  بني  العالقات  كانت 

مجلس التعاون الخليجي يف تدهور ملحوظ بعد فرتة وجيزة 

من اندالع »الربيع العريب« يف سوريا منذ ما يقرب من عقد 

من الزمان.

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قدمت  ُعامن،  وباستثناء 

الدعم لقوى املعارضة السورية وقطعت العالقات مع النظام.

وكانت السعودية وقطر أكرب داعمني للمعارضة.

طرد  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  جهود  أدت  وكذلك 

هل سيؤثر قانون 
قيصر على استراتيجية 

https://bit.ly/374De2pاإلمارات في سوريا؟

الكاتب: أنطونيو أوشيتو

المصدر

الرابط
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سوريا من جامعة الدول العربية يف عام 2011.

لكن داخل مجلس التعاون الخليجي كانت هناك وجهات 

نظر مختلفة حول األحداث يف سوريا.

لنظام  رسميا  معارضة  كانت  اإلمــارات  أن  من  وبالرغم 

»األسد« يف بداية الرصاع، إال أنها كانت أقل دعام للمعارضة 

جامعة  أن  أبوظبي  رأت  حيث  الدوحة،  أو  الرياض  من 

»اإلخوان املسلمون«، والفصائل اإلسالمية األخرى، كانت يف 

موقف قوي لتويل السلطة يف سوريا ما بعد »األسد«.

وكان ويل عهد أبوظبي »محمد بن زايد« منزعجا للغاية 

من الظهور املتزايد للجامعات اإلسالمية يف تونس ومرص يف 

أعقاب الثورات التي أطاحت بالنظام يف كال البلدين.

الجامعات  وصعود   2011 انتفاضات  زايد«  »بن  واعترب 

اإلسالمية التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني تهديدات رئيسية 

لجميع حكام الرشق األوسط القدامى، مبن فيهم هو نفسه،.

صناع  سوريا  داخل  اإلسالمية  الجامعات  انتشار  ودفع 

إىل  األسلحة  نقل  الحد من عمليات  إىل  اإلماراتيني  السياسة 

قوات املعارضة.

اللجوء  اإلمارات حق  منحت  عامي 2012 و2013،  وبني 

األسد«  »برشى  مثل  »األســد«،  عائلة  يف  بــارزات  لعضوات 

و«أنيسة مخلوف«، شقيقة ووالدة »بشار األسد« عىل التوايل.

ببساطة، كانت اإلمارات أكرث قلقا بشأن إدارة اإلسالميني 

السنة لدمشق أكرث من الخوف من نظام »األسد«.

سوريا يف خطط أبوظبي

ومن املؤكد أن موقف أبوظبي األقل عدائية تجاه النظام 

السوري يؤيت مثاره اآلن بعد أن ركزت اإلمارات بشكل متزايد 

»رجب  الــرتيك  للرئيس  الخارجية  السياسة  معارضة  عىل 

التابعة لإلخوان املسلمني  الجامعات  طيب أردوغان«، وضد 

املدعومة من أنقرة.

الكاملة  الدبلوماسية  العالقات  استئناف  فإن  وبالفعل، 

يف  اإلماراتية  السفارة  فتح  إعادة  بعد  ودمشق  أبوظبي  بني 

العاصمة السورية عام 2018 يعد جزءا من خطة »بن زايد« 

لبناء  العربية يف محاولة  الحظرية  إلعادة سوريا »األسد« إىل 

جبهة موحدة من الدول العربية ضد تركيا.

وتصاعدت التوترات بني تركيا والنظام السوري يف مارس/

آذار 2020 حيث شنت دمشق هجوما عسكريا ضد املعارضة 

املدعومة من تركيا الستعادة محافظة إدلب السورية، املعقل 

الوحيد املتبقي للمعارضة يف البالد، ما دفع أنقرة إىل التدخل 

العسكري لصد املوالني لـ«األسد«.

أبوظبي  تكثيف  يف  التصعيد  هذا  ساهم  وبالتأكيد، 

اإلمــارات  قرار  ويف  دمشق  تجاه  الدبلوماسية  اللتزاماتها 

تزويد النظام السوري باإلمدادات الطبية للتعامل مع فريوس 

»كوفيد19-«.

حليف  أقرب  هو  السوري  النظام  أن  حقيقة  تظهر  كام 

للتعاون مع طهران وضد  أبوظبي مستعدة  أن  عريب إليران 

أنقرة يف املجاالت التي يكون فيها ذلك ممكنا.

الدبلوماسية املالية

الرئيسيان  الخارجيان  الداعامن  وإيران،  روسيا  وتفتقر 

اإلعامر  إعادة  مشاريع  متويل  عىل  حاليا  القدرة  لـ«األسد«، 

رشكاء  عن  متزايد  بشكل  يبحثان  لذلك  التكلفة،  باهظة 

لتقاسم هذا العبء.

مجلس  داخل  كزعيم  اإلمارات  برزت  السياق،  هذا  ويف 

التعاون الخليجي فيام يتعلق باحتامل تطبيع العالقات بني 

النظام السوري ودول مجلس التعاون الخليجي الغنية. ومن 

تفتقر روسيا وإيران 
القدرة حاليا على 

تمويل مشاريع إعادة 
اإلعمار في سوريا
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املؤكد أن موسكو ترحب مبثل هذا االحتامل. 

قبل  من  املــايل  التدخل  فإن  الظروف،  هذه  ظل  ويف 

واملانحني  بني دمشق  للتوسط  اإلمارات يف سوريا وجهودها 

املاليني املحتملني اآلخرين يف مجلس التعاون الخليجي ميكن 

أن يكون له بعد دبلومايس مهم ويعزز الرشاكة بني أبوظبي 

حيث  ليبيا،  مثل  األخــرى،  اإلقليمية  الشؤون  يف  وموسكو 

تخوض روسيا واإلمارات حربا بالوكالة ضد تركيا.

لتعزيز  وموسكو  أبوظبي  من  كل  استعداد  تجىل  وقد 

الخارجية  املخابرات  جهاز  مدير  زيارة  يف  الثنايئ  التنسيق 

 ،2020 فرباير/شباط  يف  ناريشكني«،  »سريجي  ــرويس،  ال

لإلمارات.

املاضيني، تضاعفت  العامني  عالوة عىل ذلك، فعىل مدى 

سبتمرب/ ويف  واإلماراتية.  السورية  الرشكات  بني  االتصاالت 

معرض  لحضور  سوريا  إمارايت  أعامل  وفد  زار   ،2019 أيلول 

دمشق الدويل الـ61، بالرغم من معارضة واشنطن.

التحديات املقبلة

األخرى  الخليج  ودول  اإلمارات  كانت  تاريخها،  وخالل 

الخارجية  السياسة  تفضيالت  مع  كبري  حد  إىل  متامشية 

للواليات املتحدة.

أهم رشيك  واشنطن  اعتبار  أبوظبي  تواصل  الواقع،  ويف 

دويل لها.

تتعلق  أمريكية  عقوبات  فرض  احتاملية  فإن  وبالتايل، 

بـ«قانون قيرص« تهدد مبزيج سلبي من الخسائر االقتصادية 

والتحديات السياسية التي تثبط عزمية اإلمارات عن مشاركة 

أخرى محتملة يف سوريا.

النظام  مع  للتواصل  اإلمارات  استعداد  أن  القول  وميكن 

السوري بالرغم من هذه اآلثار السلبية املحتملة، ال سيام مع 

خطر إغضاب واشنطن، يوضح مدى حرص »محمد بن زايد« 

عىل تعزيز الجبهة املناهضة لرتكيا.

ويف الوقت الحايل، قد ميثل االنتقال الفوضوي الذي أعقب 

فوز املرشح الدميقراطي »جو بايدن« يف االنتخابات الرئاسية 

األمريكية لعام 2020 فرصة مهمة ألبوظبي ملواصلة خططها 

البيت  من  املتعمق  التدقيق  تجنب  مع  بسوريا  الخاصة 

األبيض.

أنها حصلت  حقيقة  االعتامد عىل  أيضا  لإلمارات  وميكن 

نتيجة  والدميقراطي  الجمهوري  الحزبني  امتنان  عىل  مؤخرا 

التفاق التطبيع املوقع مع إرسائيل.

ومع ذلك، اعتبارا من يناير/كانون الثاين 2021، ميكن توقع 

أن تظل إدارة »بايدن« ملتزمة بتنفيذ »قانون قيرص« ومببدأ 

الجسيمة لحقوق  االنتهاكات  املسؤولة عن  األنظمة  معاقبة 

اإلنسان، ما يجرب أبوظبي عىل تحقيق توازن معقد بني الرغبة 

عالقات  عىل  الحفاظ  إىل  والحاجة  دمشق  تأهيل  إعادة  يف 

سياسية وثيقة مع واشنطن.

من المرجح أن يقلل 
»قانون قيصر« من 

فرص استثمار 
اإلمارات في سوريا 
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ويف األسبوع املايض، عدلت السعودية نظام عقود العمل 

بصاحب  الوافدين  العامل  يربط  كان  الذي  للجدل،  املثري 

شهر  من  واعتبارا  الكفالة«.  بـ«نظام  يُعرف  فيام  العمل 

األجانب  العامل  لبعض  السامح  سيتم  املقبل،  مــارس/آذار 

بنقل الكفالة من صاحب عمل إىل آخر ومغادرة البالد دون 

املايض  أغسطس/آب  يف  قطر  وأعلنت  العمل.  صاحب  إذن 

عن تغيري مامثل، حيث تسعى إىل تقديم نفسها كدولة ذات 

اقتصاد حديث قبل كأس العامل لكرة القدم يف عام 2022 عىل 

أراضيها.

دول  بني  املتزايد  القلق  الجديدة  السياسات  وتعكس 

والوباء  املنخفضة  النفط  ألسعار  القاتم  التأثري  من  الخليج 

البطالة ومنع  الحكومية وزيادة  اإليرادات  تآكل  ما أدى إىل 

تغيرات استراتيجية:
كورونا يدفع دول الخليج لتبني 

المزيد من القيم الغربية

https://on.wsj.com/33e7Ldj

المصدر

الرابط

أدت جائحة »كورونا« وما صاحبها من انخفاض أسعار النفط إىل اتجاه دول الخليج 

لجذب  املبذولة  الجهود  تعيق  أنها  رأت  التي  التقليدية  السياسات  من  عدد  تغيري  نحو 

الكوادر األجنبية واالستثار العاملي.

إنها  وقالت  املتزوجني،  لغري  املشرتكة  املعيشة  تجريم  األسبوع  هذا  اإلمارات  وألغت 

كا  األصلية.  بلدانهم  يف  املطبقة  واملرياث  الطالق  قوانني  بتطبيق  للمغرتبني  ستسمح 

ستسمح لجميع السكان بتناول الكحول دون الحصول عىل ترخيص.
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يف  والعيش  العمل  بيئة  تسهيل  محاوالت  وتظهر  التنقل. 

الرضبة  الحكومات تخفيف  تحاول  الخليج كيف  اقتصادات 

املزدوجة.

وقال »طارق فضل الله«، الرئيس التنفيذي ملنطقة الرشق 

تطورت  »لقد  األصــول:  إلدارة  »نومورا«  رشكة  يف  األوسط 

سياسة الخليج عىل مدى أعوام عديدة، لكن من الواضح أن 

املجتمعية  التغيريات  لبعض  أرسع  لتنفيذ  حافزا  كان  الوباء 

التي رمبا كانت ستستغرق وقتا أطول«.

كام تسلط السياسات الجديدة الضوء عىل التنافس عىل 

النقد األجنبي واملواهب يف الخليج. وقد اشتد هذا التدافع 

واالقتصادي  االجتامعي  التحول  يف  السعودية  رشوع  مع 

الخاص بها، حيث خففت القيود عىل الرتفيه وألغت الحظر 

عىل قيادة املرأة للسيارات.

لدول  اإلجاميل  املحيل  الناتج  ينكمش  أن  املتوقع  ومن 

الخليج هذا العام بني %4.5 يف قطر و%10 يف عامن، متجاوزا 

انكامشا عامليا أصغر، وفقا لصندوق النقد الدويل.

فقد  خاص،  بشكل  للخطر  معرضة  السعودية  وتبدو 

توقعاتها  من  االئتامين  للتصنيف  »فيتش«  وكالة  خفضت 

إىل  مشرية  سلبية،  إىل  مستقرة  من  السعودية  للديون 

»كابيتال  رشكة  وقالت  الحكومية.  املالية  املوازنة  ضعف 

معامالت  مثل  مؤرشات  إن  لندن،  ومقرها  إيكونوميكس«، 

البيع والسحب النقدي تشري إىل أن زخم ما بعد اإلغالق يف 

السعودية يفقد قوته.

وتسعى اإلمارات إىل إضفاء الرشعية عىل املامرسات التي 

كدولة  البالد  وضع  عن  واالبتعاد  الغربية  الحياة  أمناط  متيز 

مسلمة. 

»ريدي  مطاعم  صاحب  جوسلينج«،  “جيمس  ويأمل 

روست« يف ديب أن تؤدي التغيريات األخرية إىل بيع املرشوبات 

الكحولية عىل نطاق أوسع، قائال: »من شأن ذلك أن يساعد 

املطاعم املستقلة األصغر«.

»ذا  صحيفة  يف  القانونية  التغيريات  عن  اإلعــالن  وتم 

الرسمية،  الحكومية  األنباء  ووكالة  أبوظبي،  يف  ناشيونال« 

وكيفية  القوانني  تفاصيل  إن  قالوا  املحامني  أن  من  بالرغم 

تنفيذها مل تتضح بعد.

وأكرب  املنطقة  يف  التجاري  املركز  ديب،  تنافست  ولطاملا 

فريوس  لكن  األجنبي،  االستثامر  عىل  ــارات،  اإلم يف  مدينة 

»إكسبو«  معرض  استضافة  تأجيل  عىل  أجربها  »كورونا« 

العاملي، املتوقع أن يجتذب 25 مليون زائر. كام تعمل رشكة 

حجمها،  تقليص  عىل  اإلمارات«،  »طريان  الرئيسية،  طريانها 

بنسبة 11%  االقتصاد  انكامش  بتوقع  وهي خطوة مدفوعة 

تعكس السياسات 
الجديدة القلق المتزايد 

بين دول الخليج من 
التأثير القاتم ألسعار 

النفط  المنخفضة

من المتوقع أن 
ينكمش الناتج المحلي 
لدول الخليج هذا العام 
بين 4.5% في قطر و%10 

في عمان
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هذا العام.

وتقدم ديب اآلن تأشرية ملدة عام لألجانب الذين يعملون 

التي  التكنولوجية  املواهب  لجذب  منها  سعيا  بعد،  عن 

أصبحت حرة يف ظل الوباء. كام قدمت تأشرية للمتقاعدين 

األجانب الذين يرغبون يف االستثامر والعيش يف اإلمارات.

وقال »فضل الله« من »نومورا«: »يف املنافسة عىل رأس 

املال والسياح، ارتفعت املعايري بالنسبة للسعودية«.

وألغت السعودية يف األعوام األخرية »هيئة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر«، وسمحت بإعادة فتح دور السينام. وقبل 

الوباء، كانت السعودية تنظم املزيد من الحفالت املوسيقية 

السعوديني  عن  للرتفيه  األخرى  والفعاليات  واملهرجانات 

وجذب السياح. ويسمح اآلن للرجال والنساء غري املتزوجني 

باالختالط.

غري  لــألزواج  املشرتكة  املعيشة  مثل  مامرسات  لكن 

املتزوجني رسميا غري مسموح بها، وال تزال السعودية تحظر 

من  يتوقعون  املستثمرين  من  العديد  أن  بالرغم  الكحول، 

الدولة إضفاء الرشعية عىل رشب الكحول يف بعض مشاريع 

التنمية السياحية والرتفيهية املخطط لها.

املايض  األسبوع  إدخالها  تم  التي  التغيريات  تصل  مل  كام 

عىل قانون التوظيف يف اململكة إىل حد التفكيك الكامل ملا 

الجديدة عىل  القواعد  الكفالة«. وال تنطبق  بـ«نظام  يسمى 

والحراس.  الخصوصيني  والسائقني  املنزليني  العامل  بعض 

وهي تهدف بدال من ذلك إىل جعل السعودية أكرث جاذبية 

للمغرتبني ذوي الياقات البيضاء الذين يتوقعون حقوقا أكرب 

والذين ميثلون أهمية أكرب لخطط تحديث االقتصاد.

لندن  كلية  يف  املشارك  األستاذ  هريتوج«  »ستيفن  وقال 

لالقتصاد، وهو يدرس أنظمة العمل الخليجية: »من األسهل 

تلك  أصحاب  علم  إذا  الخارج  من  عالية  إمكانات  جذب 

املقنن  العبودية  نظام  ظل  يف  يعملوا  لن  أنهم  اإلمكانيات 

بعقود العمل )نظام الكفالة(«.
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وبحسب ما ورد تهدف املحادثات مع ويل العهد إىل حل 

الحصار السعودي املفروض عىل قطر منذ 3 أعوام، فضال عن 

تطبيع العالقات السعودية اإلرسائيلية والتنسيق املحتمل مع 

إيران.

سيد  مع  الجيدة  مكانتها  بضامن  مهتمة  السعودية  لكن 

بالحفاظ  اهتاممها  من  أكرث  »بايدن«  القادم  األبيض  البيت 

أيامها  تشهد  التي  »ترامب«  إدارة  مع  الوثيقة  عالقتها  عىل 

األخرية.

الحصار  عن  الرياض  تتنازل  أن  املرجح  من  وبالتايل، 

فريق  إليها  أملح  التي  القضية  وهي  قطر،  عىل  املفروض 

السياسة الخارجية لـ«بايدن« من قبل.

العالقات  ساعدت  املاضية،   4 الـ  األعــوام  مدى  وعىل 

ترامب«  »دونالد  األمرييك  للرئيس  الوثيقة  الدبلوماسية 

يف  املتزايدة  الدعوات  من  اململكة  حامية  يف  الرياض  مع 

قاعدة  تستضيف  حيث  قطر،  يف  الحصار  إلنهاء  الكونجرس 

جوية كبرية للواليات املتحدة.

ويف الواقع، شجع »ترامب« لفرتة وجيزة الحصار يف وقت 

مبكر من رئاسته يف عام 2017، حيث سعت إدارته إىل إعادة 

تشكيل تحالفات الرشق األوسط والتوازنات االسرتاتيجية من 

خالل االعتامد عىل عالقاتها الوثيقة مع السعودية واإلمارات.

واالسرتاتيجية  األيديولوجية  »بايدن«  حسابات  أن  غري 

من  يتضح  كام  سلفه،  حسابات  عن  كبريا  اختالفا  تختلف 

اختيارات الحكومة، وأشار ترشيحه لـ«أنتوين بلينكن« وزيرا 

العودة  للخارجية، عىل وجه الخصوص، إىل نية »بايدن« يف 

إىل نهج أكرث تعددية ودبلوماسية يف الرشق األوسط، حيث 

مع  األمريكية  العالقات  اسرتاتيجية  »بلينكن« مبراجعة  وعد 

السعودية عند توليه منصبه يف يناير/كانون الثاين املقبل.

اإلقليمية يف  اسرتاتيجياتها  السعودية اآلن حساب  وتعيد 

لتحسين عالقتها 
مع بايدن..

السعودية 
تعيد حساب 

استراتيجياتها 
اإلقليمية في قطر

الرابطالمصدر

https://bit.ly/39BaHnZ

قطر  عىل  حصارها  لتخفيف  مستعدة  السعودية  أن  يبدو 
الرئيس  بقيادة  القادمة  األمريكية  باإلدارة  عالقتها  لتحسني 

املنتخب حديثا »جو بايدن«.

ومن املقرر أن يلتقي كبري مستشاري البيت األبيض »جاريد كوشرن« مع ويل العهد السعودي األمري “محمد 
بن سلان« يف مدينة »نيوم« السعودية هذا األسبوع، يليه اجتاع مع الشيخ »متيم بن حمد آل ثاين«، أمري 

قطر.
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األمرييك  الضغط  لتعويض  محاولة  يف  أخرى  وأماكن  قطر 

املتزايد من إدارة »بايدن« واملرشعني األمريكيني.

السفر  قيود  تخفيف  مثل  تنازالت،  تقديم  شأن  ومن 

الرياض  يساعد  أن  قطر  الدبلوماسية عىل  والقيود  والتجارة 

يتكامل  كام  »بايدن«،  إدارة  مع  بصورة صحيحة  البدء  عىل 

هذا مع جهود السعودية لتقليص مشاركتها يف اليمن خوفا 

األهلية  الحرب  إلنهاء  الضغط  »بايدن«  إدارة  تزيد  أن  من 

املستمرة يف البالد.

املبكرة  املتشددة  االسرتاتيجيات  من  جزءا  الحصار  وكان 

تأمني  إىل  تهدف  التي  سلامن«،  بن  »محمد  العهد  لويل 

املصالح السعودية يف جميع أنحاء املنطقة، لكن انتهى األمر 

باململكة إىل حد كبري إىل طريق مسدود أو نكسات يف اليمن 

وقطر وإيران.

وللتعويض عن املخاطر التي أوجدتها هذه الحاالت من 

تقليدية  أكرث  نهج  نحو  مؤخرا  السعودية  تحولت  الجمود، 

ذلك  تضمن  وقد  اإلقليميني،  منافسيها  تجاه  مخاطرة  وأقل 

اليمني  الرصاع  يف  تنازالت  لتقديم  استعدادها  إىل  اإلشارة 

وتخفيف اسرتاتيجيتها العدوانية ضد إيران.

الصدع  من  سيزيد  للحصار  إضعاف  أي  فإن  ذلك،  ومع 

الالحق بالتنسيق اإلقليمي بني السعودية واإلمارات، وعملت 

أبوظبي والرياض معا يف ملفات قطر واليمن وإيران، وكذلك 

يف الجهود األوسع ضد جامعة »اإلخوان املسلمون«.

يف  اختالفات  أحدثت  للبلدين  الوطنية  املصالح  لكن 

الخصوص،  وجه  عىل  قطر،  حصار  ويعترب  اسرتاتيجياتهام، 

مفتاحا لهدف اإلمارات املتمثل يف تخفيض الدوحة لعالقتها 

أبوظبي  تعتربها  التي  املسلمون«،  »اإلخــوان  جامعة  مع 

تهديدا أيديولوجيا.

جامعة  عىل  أقل  بشكل  السعودية  ركزت  ذلك،  ومع 

مع  ذلك  من  بدال  وتعاونت  إقليميا،  املسلمون«  »اإلخوان 

الرياض  أهــداف  لتحقيق  اإلصــالح،  حزب  اليمني،  فرعها 

يؤدي  وقد  اليمن،  يف  والحوثيني  إليــران  املعادية  األوســع 

تخفيف التعاون السعودي اإلمارايت إىل زيادة تراجع اإلمارات 

يف عملياتها املناهضة للحوثيني يف اليمن.

املجلس  اليمني،  وكيلها  دعم  أيضا  ظبي  أبو  تعزز  وقد 

االنتقايل الجنويب االنفصايل، الذي يطالب باالنفصال بجنوب 

حكومة  حساب  عىل  والنفوذ  األرض  عىل  واالستيالء  اليمن 

الرئيس »منصور هادي« املدعومة من السعودية.

أي إضعاف للحصار 
سيزيد من الصدع 
الالحق بالتنسيق 

اإلقليمي بين 
السعودية واإلمارات
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https://bit.ly/35BZT73

المصدر

الرابط

انتخابات 2020: 
ما الجديد فيها 
بالنسبة للخليج؟

الكاتب: ديميتريوس إل جونز

فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 2020. عىل الرغم من أن 

النتائج مل يتم اعتادها بشكل كامل حتى اآلن ، إال أن هناك الكثري من التوقع بشأن القضايا 

السياسية التي ستعالجها إدارة بايدن هاريس املرتقبة أوالً.

صداها  تردد  رئيسيني  حدثني  مع  املتحدة  الواليات  تعامل  العامل  شهد 

هز  لقد  العامل.  يف  والسيايس  واالجتاعي  االقتصادي  املشهد  عرب 

وبريونا  فلويد  جورج  ومقتل   COVID-19 جائحة 

تايلور وآخرين البالد حتى النخاع وكشفوا عن 

قضايا عميقة الجذور حول العنرصية 

ــة وشــفــافــيــة  ــظــامــي ــن ال

الحكومة.

نت  كا

االســتــجــابــة 

عىل  املرتتبة  العاملية 

هذه األحداث كاسحة ومتعددة 

املستويات. 

أساء  أنه  ترامب  إدارة  منتقدي  من  العديد  أعلن 

التعامل مع الوباء من خالل حجب املعلومات التي كان من 

املمكن أن تنقذ حياة اآلالف من األمريكيني. 

يف  القانون  إنفاذ  سلوك  إىل  واشنطن  يف  للمرشعني  الخالفية  اإلجراءات  من 

الحكومة ومساءلتها موضع تساؤل عىل عكس أي  ، أصبحت ثقة  الوسطى  أمريكا 

وقت مىض يف العرص السيايس الحديث.

السياسة األمريكية يف الخليج: من أوباما إىل ترامب
يف محادثة مع العديد من الزمالء واملعارصين السابقني يف اململكة العربية السعودية )السعودية( 
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 ، املتحدة(  العربية  )اإلمــارات  املتحدة  العربية  واإلمــارات 

تباينت املشاعر تجاه اإلدارة املقبلة. ومع ذلك ، هناك اتفاق 

ببعض  بايدن  املنتخب  الرئيس  قيام  رضورة  عىل  متبادل 

األعامل الثقيلة إلعادة العالقات الجيدة وإصالح جراح عهد 

االحرتام  من  القليل  املتحدة  الواليات  حلفاء  أظهر  ترامب. 

لحملة السياسة الخارجية إلدارة ترامب »الضغط األقىص«.

الواليات  بني  التعقيدات  مناقشة  متت  ذلك:  عىل  مثال 

من  خرجت  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة 

االنقسامات يف  أوباما عىل نطاق واسع. تظل  سنوات حكم 

االتفاق النووي اإليراين ، والحرب األهلية املستمرة يف سوريا 

تنطوي عىل معلومات  يتم حلها والتي  التي مل  والنزاعات   ،

رسية عن أحداث 11 سبتمرب 

يف  شهرة  ــل  األق ــرصاع  والـ  ،

اململكة  ويد   ، ولبنان  اليمن 

سوق  يف  السعودية  العربية 

يف  الصدارة.  مركز  يف  النفط 

مرحلة ما ، كانت دول مجلس 

التعاون الخليجي املكونة من 

من  بأنه  مقتنعة  دول  ست 

األفضل االنتظار حتى الرئيس 

اتخاذ  - قبل  ترامب   - املقبل 

 ، واضحة  سياسية  قـــرارات 

املتبادل  الثقة  انعدام  بسبب 

الذي ساد كال الجانبني خالل سنوات حكم أوباما.

طّور   ، الالحقة  السنوات  ويف  أوباما  إدارة  فرتة  طوال 

العديد من عرب الخليج ولًعا بالرئيس ترامب وأجندة الحزب 

يف  األمل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عززت  الجمهوري. 

ترامب  دونالد  لعالمة  والرائجة  املشهورة  الطبيعة  تؤدي  أن 

تدفقات دخل  ، وخلق  الدولية  األعامل  تعزيز  إىل  التجارية 

النفط املستنفدة يف  أكرث ديناميكية لتحل محل احتياطيات 

الغنية  الخليج  ودول  األمرييك  الصدأ  حزام  تشارك  املنطقة. 

بالنفط فكرة أن رئاسة ترامب تعني األعامل التجارية الكبرية 

والخزائن الفائضة للجميع.

سياسة الرئيس ترامب تجاه الخليج

بصفته وافًدا جديًدا إىل البيت األبيض ، تم تكليف الرئيس 

اعتامد  أوراق  لديه  أن  األجنبية  للحكومات  بإثبات  ترامب 

للحفاظ عىل العالقات الخارجية للواليات املتحدة وتحسينها 

، ولكن أيًضا بإثبات قدرته عىل العمل كرشيك دويل تقدمي. 

لقد شبّه نفسه بـ »صانع السالم املتشدد« ، وإن كان يرفع 

قامئة بالوعود السياسية الرئيسية التي مل يتم الوفاء بها. كان 

خطاب  إىل  جزئيًا  يُعزى  منترصة  رئاسة  إىل  ترامب  طريق 

كراهية األجانب ، والذي نتج عنه األمران التنفيذيان 13769 

و 13780 - واملعروفان أيًضا باسم »حظر املسلمني ›‹ الذي 

وظفه ملدة عام يف املنصب.

ــاض  ــري وال ظبي  أبــو  يف 

أي  يستهدف  مل  ــذان  ــل ال  ،

إىل  يُنظر  كان   ، الحظر  منهام 

اإلسالموفوبيا لرتامب عىل أنها 

املخطط  يف  جوفاء.  كلامت 

 ، الدولية  للسياسة  الكبري 

بينام   ، القليل  تعني  كانت 

كل  تعني  ترامب  ترصفات 

يشء. ومع ذلك ، فإن ترصفات 

سوى  شيئًا  تفعل  مل  الرئيس 

، سواء  املتحدة  الواليات  عزل 

يف األمم املتحدة أو يف جميع أنحاء العامل. مل ترتاجع املرايس 

التاريخية للعالقة بني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون 

األمرييك  العسكري  والوجود  األسلحة  اتفاقيات   - الخليجي 

عام  منصبه يف  أوباما  الرئيس  ترك  منذ   - املنطقة  القوي يف 

الحايل  الرئيس  من خالل خطاب  تحديها  تم  ولكن   ،  2017

امللتهب وازدراءه للسياسة. املهندسني املعامريني الذين عملوا 

عىل إدارة ما كان غري مسبوق أربع سنوات.

 ،  2020 عام  انتخابات  يف  بايدن  فوز  مع   ، ذلك  ومع 

أصبحت املشاعر يف السعودية واإلمارات مثرية للقلق بسبب 

من المتوقع أن تعتمد 
إدارة بايدن على 

العديد ممن خدموا 
في إدارة أوباما

29العدد العارشنوفمر 2020

شؤون خليجية



العودة املؤكدة لألجندة الدميقراطية. وهذا من شأنه إحياء 

املحرض  أنها  عىل  إليها  يُنظر  التي   ، إيران  مع  املحادثات 

الذي  القرار  أدى  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف  للرصاع  الرئييس 

تقوده السعودية يف يونيو 2017 بقطع العالقات الدبلوماسية 

مع قطر إىل زيادة التعقيدات يف املنطقة. عىل غرار طبيعته 

، ادعى الرئيس ترامب الفضل يف هندسة الحصار يف سلسلة 

من التغريدات عىل تويرت ، لكنه تراجع الحًقا - محوريًا نربته 

من املناوئة إىل الودية - مشيًدا بجهود قطر ملكافحة اإلرهاب 

ووصف األمري متيم بن حمد آل ثاين بـ » صديقي.«

لطاملا كانت العالقات العسكرية حجر األساس للتعاون بني 

الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تعد 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة من بني 

أكرب رشكاء تصدير األسلحة للواليات املتحدة. التزمت اململكة 

املتحدة  الواليات  قادت  عندما  أوباما  إدارة  خالل  الصمت 

الصفقة التي رفعت العقوبات االقتصادية العاملية عن إيران 

عىل أساس أن الجمهورية اإلسالمية ستكبح برنامجها النووي. 

بربنامج  السعودي  الصمت  رشاء  تم   ، السالم  عىل  للحفاظ 

أسلحة أكرث ربًحا - استخدم لدرء إيران أكرث جرأة.

من  الزخم  تحويل   2016 يف  ترامب  دونالد  فوز  يعني 

صفقات  إىل  الدبلوماسية  والعالقات  السياسية  الرشاكات 

تجارية مربحة ، والتي، وفًقا للسلطات السعودية واإلماراتية 

بني  التحالف  من  جديد  نوع  يف  الصدارة  مركز  ستحتل   ،

كانت  الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة  الواليات 

السياسة اإليرانية ، ومفاوضات األسلحة ، وإخضاع الحروب 

 ، بالوكالة ، بنوًدا مهمة عىل جدول األعامل يف ذلك الوقت 

وهي بنفس األهمية اآلن ، لكل من داخل املنطقة وخارجها. 

يف أذهان العديد من عرب الخليج ، كان الرئيس ترامب هو 

الخيار الصحيح ، رمبا ليس لألمريكيني أنفسهم ، ولكن لبقية 

العامل.

رئاسة بايدن هي »القديم الجديد« للخليج

العام  الــرأي  يجلس  سنوات،  أربع  كل  الحال  هو  كام 

الرئيس  تنصيب  وينتظر  الصرب  بفارغ   - والعامل   - األمرييك 

القادم ، مدركًا أن هذا الشخص يتحمل مسؤولية حصة كبرية 

من االقتصاد العاملي. يتمتع نائب الرئيس جو بايدن مبسرية 

الشيوخ  مجلس  عضو  منصب  شغل  حيث   ، طويلة  مهنية 

األمرييك من والية ديالوير ملا يقرب من أربعة عقود ، وأعىل 

األمرييك  الشيوخ  الخارجية مبجلس  العالقات  لجنة  عضو يف 

املستوى  هذا  أن  حني  يف  أوباما.  الرئيس  قيادة  يف  والثاين   ،

فإن   ، الحكومية ليس شيئًا ميكن رفضه بسهولة  الوالية  من 

الخطوات  يف  بلباقة  التفكري  عليه  سيتعني  الرئايس  االفرتاض 

مستشاري بايدن 
سيدعمون استراتيجية 

السياسة الخارجية 
التي تعتمد على 
شركاء أمريكا 

األوروبيين في الناتو

هناك حاجة ماسة 
إلعادة ضبط الشراكة 

اإلستراتيجية في 
المنطقة لتعزيز العالقة 
مع أمريكا دون المبالغة 

في معضلة التخلي
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ودول  املتحدة  الواليات  سياسة  صياغة  إعادة  نحو  التالية 

مجلس التعاون الخليجي.

ممن  العديد  عىل  بايدن  إدارة  تعتمد  أن  املتوقع  من 

خدموا يف إدارة أوباما. كانت اإلدارة السابقة عبارة عن هيئة 

الوطنية  املصالح  أن  فهموا  الذين  العموميني  املوظفني  من 

ال تستبعد بعضها البعض مع التعاون الدويل. يشري هذا إىل 

اسرتاتيجية  سيدعمون  بايدن  الرئيس  نائب  مستشاري  أن 

السياسة الخارجية للواليات املتحدة يف حقبة ما بعد ترامب 

التي تعتمد بقوة عىل حلفاء واشنطن التقليديني ، أي رشكاء 

أمريكا األوروبيني يف الناتو.

ما  حقبة  يف  الرئاسة  بايدن  املنتخب  الرئيس  سيتوىل 

البيت  يتعامل  أن  جًدا  املرجح  من   ، وبالتايل  الجائحة.  بعد 

االستثامر  من خالل  مبارش  بشكل  القضية  مع هذه  األبيض 

التعامل  إىل  تهدف  التي  الدولية  واملبادرات  املؤسسات  يف 

مع األوبئة واالحتباس الحراري والتحوالت التي قادتها الثورة 

الصناعية الرابعة. لكن ماذا يعني هذا التعاون الدويل لدول 

الخليج العريب - اإلمارات والسعودية بالتحديد؟

 ، طويلة  فرتة  منذ  إرسائيل  عن  ومدافًعا  مدافًعا  بصفته 

أشاد نائب الرئيس بايدن مبعاهدة السالم املعلنة مؤخرًا بني 

اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل. إن تطبيع العالقات بني 

هذين البلدين - ودول الخليج األخرى التي قد تحذو حذوها 

للتكنولوجيا  املستمر  التدفق  ضامن  عىل  القدرة  لديه   -

الخليج.  إىل  املتحدة  الواليات  من  املتطورة  العسكرية 

ستحافظ صادرات األسلحة الكبرية من الواليات املتحدة إىل 

عىل  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة 

لو  ، حتى  املنطقة  مستوى معني من املشاركة األمريكية يف 

كانت إدارة بايدن أقل مرونة فيام يتعلق مببيعات األسلحة 

من الرئيس ترامب.

من املؤكد أن صانعي السياسة األمريكية ورجال األعامل 

القوي مبني عىل  الخليجي  التحالف  التنفيذيني يفهمون أن 

اتجاه السياسات اإلقليمية لواشنطن. تحتاج دول الخليج أيًضا 

أكرث من مجرد تطمينات خطابية بسيطة من واشنطن.  إىل 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بني  الهشة  العالقة  جوهر  متحور 

إحباط  حول  أوباما  وإدارة  السعودية  العربية  واململكة 

املتحدة  الواليات  سياسة  من  العميق  الخليجيني  البلدين 

تجاه االنفراج مع إيران ، والتي اعتربتها دول مجلس التعاون 

الخليجي خيانة ملصالحها ورفاهيتها. من الواضح ، اآلن أكرث 

ضبط  إلعادة  ماسة  حاجة  هناك  أن   ، مىض  وقت  أي  من 

الرشاكة اإلسرتاتيجية يف املنطقة لتعزيز العالقة الدامئة ، دون 

املبالغة يف معضلة التخيل.
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املتحدة  الواليات  بني  جديدة  أسلحة  صفقة  ستعمل 

واشنطن  بني  الدفاعية  العالقات  تعميق  عىل  ــارات  واإلم

لتحقيق  والصينية  الروسية  املحاوالت  يعقد  مام  وأبوظبي، 

فقد  الرثية.  الخليجية  الدولة  لدى  االخرتاقات  من  مزيد 

أخطرت إدارة الرئيس األمرييك »دونالد ترامب« الكونجرس 

أسلحة  بيع  تنوي  بأنها  الثاين،  نوفمرب/ترشين   10 يف  رسمياً 

بقيمة 23 مليار دوالر إىل اإلمارات حيث تشمل الصفقة 50 

MQ-« طائرة من طراز »إف35-« و 18 طائرة بدون طيار

Reaper 9«، باإلضافة إىل صواريخ »جو-جو« و«جو-أرض«.

وبالرغم أن السياسات اإلقليمية لدولة اإلمارات ستواجه 

»جو  املنتخب  األمرييك  الرئيس  ظل  يف  التدقيق  من  مزيًدا 

األسلحة  صفقة  تنهار  أن  املرجح  غري  من  أنه  إال  بايدن«، 

هذه متاًما مبجرد توليه منصبه يف يناير/كانون الثاين. مقارنًة 

حقوق  النتهاكات  انتقاًدا  أكرث  »بايدن«  كان  »برتامب«، 

يؤثر  قد  مام  اإلقليمي،  ولسلوكها  الخليج  دول  يف  اإلنسان 

عىل مبيعات األسلحة يف املنطقة يف املستقبل. ومع ذلك، مل 

يرش الفريق االنتقايل لـ«بايدن« بعد إىل أنه سيذهب إىل حد 

قد  لكن  أبوظبي.  مع  هذه  األسلحة  صفقة  من  االنسحاب 

يقرر »بايدن« تغيري رشوط الصفقة حيث تعمل إدارته عىل 

االبتعاد عن نهج »ترامب« يف الرشق األوسط.

ال ميكن وقف صفقة األسلحة اإلماراتية إال خالل جلسة 

ترشيعية يف واشنطن إذا اعرتض كل من مجليس الكونجرس، 

الجمهوري  الحزب  سيطرة  إىل  بالنظر  مرجح  غري  أمر  وهو 

الحالية عىل مجلس الشيوخ.

وكجزء من صفقة التطبيع مع أبوظبي، تخلت )إرسائيل( 

لإلمارات.  املتقدمة  األسلحة  مبيعات  عىل  اعرتاضاتها  عن 

أمريكا واإلمارات 
تعّمقان عالقاتهما 

https://bit.ly/3ksa1Duبصفقة أسلحة جديدة

المصدر

الرابط
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وساعدت الوعود األمريكية باملساعدات املستقبلية والرغبة 

قادة  إقناع  للتطبيع يف  تتحرك  التي  الخليج  مكافأة دول  يف 

الكونجرس  يف  الكبري  نفوذهم  استخدام  بعدم  )إرسائيل( 

األمرييك إللغاء الصفقة.

وتستغرق صفقات األسلحة وقتًا طويالً حتى تكتمل، مام 

يتم  عندما  العملية  هذه  إدارة  سيتوىل  »بايدن«  أن  يعني 

تنصيبه يف 20 يناير/كانون الثاين.

مبيعات  عرب  نفوذها  املتحدة  الواليات  تستخدم  وقد 

املتقدمة ملنع اإلمارات من رشاء أسلحة من الصني  األسلحة 

لتنويع  أبوظبي يف اسرتاتيجيتها  استمرار  أو روسيا. لكن مع 

موردي األسلحة، من املرجح أن تخترب اإلمارات مدى إمكانية 

تداعيات  دون  وبكني  موسكو  مع  الدفاعية  عالقاتها  تطوير 

عدم  عىل  املتحدة  الواليات  حرص  أن  كام  خطرية.  أمريكية 

تصعيد األزمة مع تركيا بسبب رشائها ملنظومة الدفاع الجوي 

مدى  اختبار  عىل  اإلمارات  يشجع  قد  »إس400-«  الروسية 

قدرتها عىل التنويع دون عواقب مبارشة من واشنطن.

السعي  املتحدة  الواليات  تواصل  أن  أيًضا  املرجح  ومن 

املهمة سياسيًا  الدفاعية  لتعزيز رشكاتها  األسلحة  إىل تصدير 

األسلحة  مبيعات  املتحدة  الواليات  وتعارض  واقتصاديًا. 

الصينية والروسية املتقدمة إىل حلفائها الرئيسيني يف الرشق 

نفوذ  إضعاف  إىل  املبيعات  هذه  تؤدي  أن  خشية  األوسط 

بابًا  وبكني  موسكو  متنح  ورمبا  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات 

خلفيًا للتجسس عىل التكنولوجيا العسكرية األمريكية.
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عمليا،  منقسمة  بلد  يف  ضعيف،  كمرشح  »بايدن«  وبدأ 

وسيكون  ضده،  الناخبني  نصف  من  يقرب  ما  صوت  وقد 

»دونالد  واجهه  الذي  لذلك  مامثال  بالتايل  تجاهه  العداء 

ترامب« عىل مدى األعوام األربعة املاضية.

يأيت  وقد  اآلخــر،  هو  بشدة  منقسام  الكونجرس  ويعد 

الرئيس  نائبة  صوت  يجعل  ما  متعادال،  الشيوخ  مجلس 

املنتخبة »كاماال هاريس« هو الصوت الحاسم.

إىل  الدميقراطيني  أغلبية  تقلصت  النواب،  مجلس  ويف 

إىل  مييلون  كانوا  »ترامب«،  إدارة  وخالل  فقط،  مقعدا   14

التصويت بإجامع شبه كامل، ومع وجود أغلبية صغرية، قد ال 

يفعلون ذلك، نظرا لظهور جناح تقدمي داخل الحزب.

أيضا،  اإلجــامع  سبب  يزول  قد  »ترامب«،  رحيل  ومع 

ومبجرد أن متر نشوة النرص، لن يكون لدى »بايدن« مساحة 

قوي  أساس  إنشاء  »بايدن«  عىل  ويجب  للمناورة،  كبرية 

لرئاسته برسعة.

القضية  كانت  منصبه،  أوباما«  ــاراك  »ب توىل  وعندما 

معضلة بايدن في 
الداخل والخارج 

https://bit.ly/2K7NlMf الكاتب: جورج فريدمان

المصدر

الرابط

انتهت انتخابات الرئاسة األمريكية، وبغض النظر عن الحديث عن تزوير األصوات أو حدوث أخطاء إجرائية، 

سيكون »جو بايدن« الرئيس القادم للواليات املتحدة.
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املهيمنة هي حرب العراق، وقد قام عىل الفور بالتواصل مع 

العامل اإلسالمي إلعادة تشكيل التصورات هناك، وبالرغم أن 

تأثريه كان محدودا يف العامل اإلسالمي، لكنه كان له تأثري كبري 

يف الواليات املتحدة، التي كانت منهكة بعد عقد من الحرب 

يف املنطقة.

لقد كان ميثل شيئا جديدا يف وقت كان ينظر فيه كثريون 

إىل القديم عىل أنه مل يقدم شيئا سوى الخراب.

السياسة  كبرية يف  توجد مشكلة  ال  لـ«بايدن«،  وبالنسبة 

الخارجية، لكن هناك بالطبع قضيتان محليتان بارزتان، هام 

أزمة »كوفيد19-« واالقتصاد، وإىل حد ما، كلام تم استخدام 

عىل  الضغط  زاد  الفريوس،  ملكافحة  حزما  أكرث  إجــراءات 

االقتصاد.

أقل هوسا  يكون  أن  »بايدن«  يحتاج  االقتصاد،  وإلنعاش 

باملرض، ورمبا تكون هذه نظرة قارصة للوضع الراهن، لكنها 

بالنظر  ثانويا  الفريوس  معقولة إىل حد ما. واعترب »ترامب« 

إىل االقتصاد.

ويعد النهج املعقول، هو التعامل بجدية متساوية وإيجاد 

تفرض  حيث  صعب،  األمر  ولكن  لكليهام،  منطقية  حلول 

الحلول ألحدهام التكاليف عىل الجانب اآلخر.

ولن ينجح خطاب »الدم والعرق والكدح والدموع« الذي 

يحفز البالد عىل التضحية عىل الجبهتني.

ويف محاربة الفريوس، أنت ال تطلب من الناس فعل يشء 

صعب؛ بل تطلب منها االمتناع عن فعل أشياء عادية.

الفضائل،  بالعديد من  يتمتع »بايدن«  عىل أي حال، قد 

ولكن ال يبدو أنه سيكون كـ«ترششل«.

ووعد »بايدن« بتوحيد البالد، لكن من غري املرجح أن يفي 

بالوعد، ألنه عالق يف معضلة سلفه.

االقتصادية  الخيارات  حيث  الحالية،  الظروف  ظل  ويف 

املحدودة لـ«بايدن«، وعدم خربته يف التعامل مع املرض، ستأيت 

االقتصادية  بالعواقب  معنيني  غري  أطباء  من  الحلول  بعض 

لقراراتهم، وسيأيت الضغط من الجانب اآلخر من االحتياطي 

الطبي  النظام  يحل  أن  يتوقعون  الذين  والرشكات  الفيدرايل 

مشكلة الرتاجع االقتصادي.

ومثل »ترامب«، سيكون لدى »بايدن« قامئة محدودة من 

الخيارات وسيدفع الثمن السيايس ألي يشء يختاره.

كان  وقد  سياسيا،  مالئم  أنه  اعتقد  ما  »ترامب«  واختار 

عىل خطأ، ولكن إذا كان قد اختار بشكل مختلف، فسيكون 

قد أخطأ أيضا!

ضد  الحروب  انحسار  مع  »أوبــامــا«  رئاسة  وتزامنت 

»التنظيامت الجهادية«، وبالنسبة لـ«أوباما«، كانت هناك 3 

األوسط،  الرشق  من  القوات  من  أقىص عدد  مبادئ: سحب 

وإعادة هيكلة العالقات األمريكية الصينية، ومنع روسيا من 

الهيمنة عىل أوكرانيا ودول أخرى.

بايدن سيركز على 
الداخل ولن تكون 

سياسته الخارجية 
نشطة

وعد »بايدن« بتوحيد 
البالد لكن من غير 

المرجح أن يفي بالوعد 
ألنه عالق في معضلة 

سلفه
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االستمرار  يف  تتمثل  الخارجية  »ترامب«  سياسة  وكانت 

يف الحد من وجود القوات األمريكية يف الرشق األوسط، مع 

بالعامل  إرسائيل  يربط  جيوسيايس جديد  نظام  اإلرشاف عىل 

سياساتها  لتغيري  الصني  عىل  بشدة  الضغط  وزيادة  العريب، 

االقتصادية، وزيادة الوجود األمرييك بشكل متواضع يف بولندا 

ورومانيا ملوازنة املوقف أمام روسيا.

وسيفتتح »بايدن« رئاسته ببعض التحركات السهلة، مثل 

الدولة  تضع  أن  هذا  ويتطلب  باريس،  اتفاقية  إىل  العودة 

للتنفيذ،  خطط  وإنشاء  املعاهدة،  أهداف  لتحقيق  خططا 

وتنفيذها يف النهاية.

من  متريرها  فإن وضع خطة ميكن  لـ«بايدن«،  وبالنسبة 

سيكون  تنفيذها  فإن  وكذلك  صعب،  أمر  الكونجرس  خالل 

أصعب بالتأكيد.

ومل تف العديد من الدول بالتزاماتها وفق االتفاقية، لكن 

املنقسم، كام  االنضامم سهل وسيبدو جيدا لحزب »بايدن« 

أنه سيعيد إحياء العالقات األطلسية من خالل الظهور مبظهر 

جيد يف االجتامعات التي ال تنتهي وال تحقق شيئا.

امتداد لقضية  بولندا ورومانيا، وهام  النظر عن  وبرصف 

روسيا، والقضية الدامئة حول اإلنفاق الدفاعي، فإن واشنطن 

لديها القليل من القضايا الحقيقية مع أوروبا.

وما يهم »بايدن« أكرث هو ما كان يهم »أوباما« و«ترامب«، 

املتحدة،  الواليات  مع  االقتصادية  وعالقتها  الصني  وهي  أال 

صيني  غزو  من  الهادئ  املحيط  غرب  حامية  جانب  إىل 

من  القوات  سحب  استمرار  مع  األرجح،  عىل  محتمل  غري 

الرشق األوسط، ودعم الوفاق العريب اإلرسائييل، واملحاوالت 

للتوسع من خالل نرش  الروسية  الجهود  املستمرة للحد من 

القوات والعقوبات.

ومتثل هذه القضايا استمرارا لنهج أسالفه، لكن األهم من 

ذلك أنها لن تقدم شيئا لحل التحديات املحلية األساسية التي 

سيواجهها »بايدن«.

يتطلب  وضعها  تغيري  لكن  أخرى،  قضايا  بالطبع  وتوجد 

التعامل مع الحلفاء الذين استثمروا بعمق فيها.

عىل سبيل املثال، من املمكن تغيري السياسة تجاه إيران، 

لكنه سيخلق توترات هائلة مع إرسائيل والعامل العريب السني، 

وباملثل، فإن التحول يف السياسة الخاصة بكوريا الشاملية من 

شأنه أن يخلق مشاكل مع اليابان وكوريا الجنوبية.

لذا سيكون هدف إدارة »بايدن« هو الرتكيز عىل القضية 

التي دمرت »ترامب«، أال وهي »كوفيد19-« واالقتصاد.

تجنب  أو  تقييد  الــرضوري  من  سيكون  بذلك،  وللقيام 

مبادرات السياسة الخارجية التي قد تضعف موقف »بايدن« 

يف الكونجرس والبالد.

تتغري،  لن  األمريكية  الدبلوماسية  أن  هذا  يعني  وال 

تحىص،  وال  تعد  ال  التي  االجتامعات  »بايدن«  سيحرض  بل 

وسيقدم نغمة جديدة بدال من النغمة القدمية.

ويعتمد هذا النهج، بالطبع، عىل ترصفات اآلخرين، فلم 

»جورج  يكن  ومل  إيران،  يف  انتفاضة  كارتر«  »جيمي  يتوقع 

بوش« األب ينتظر التعامل مع سقوط االتحاد السوفييتي، ومل 

يتوقع ابنه أن تدور إدارته حول تنظيم »القاعدة«.

وبالنظر إىل تركيز الواليات املتحدة عىل السياسة املحلية، 

البلدان األخرى لالستفادة من هذا االنشغال قد  فإن فرصة 

تكون كبرية.

لذا فالحقيقة هي أنه يف الوقت الحايل، لن تتخذ الواليات 

املتحدة الخطوات األوىل.
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الكاتب: جيمس م. دورسي

املناقشــات العامــة حــول سياســة الصــني يف الــرشق األوســط هــي 

ــا هــي مــؤرشات عــىل اتجــاه  ــدر م ــة بق ــة داخلي مناقشــات صيني

تفكــري بكــني والجهــود املبذولــة لدفــع دول مثــل اململكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة الســتيعاب التغيــريات 

ــة. السياســية املحتمل

ــني  ــري الص ــؤولني ، تش ــن املس ــدالً م ــاء ب ــىل العل ــاد ع باالعت

لــدول الخليــج إىل التعديــالت التــي يتعــني عليهــم إجراؤهــا 

ــا يف األمــن اإلقليمــي  ــح أكــرث انخراطً لتمكــني الصــني مــن أن تصب

والجغرافيــا السياســية.

النــص الضمنــي يف كتابــات العلــاء وترصيحاتهــم هــو أن الفشــل 

ــع الصــني  ــن أن يقن ــران ، ميك ــع إي ــر ، خاصــة م ــف التوت يف تخفي

إمــا بتقليــص مشــاركتها االقتصاديــة يف الــرشق األوســط أو الرتكيــز 

ــان منهــا منافــيس  ــة ، اثنت ــدول غــري العربي عــىل العالقــات مــع ال

الســعودية واإلمــارات.

بمهارة.. تضغط الصين 
على دول الخليج لتقليل 

التوترات اإلقليمية
https://bit.ly/3m5sebu

المصدر

الرابط
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يف املحصلة النهائية ، فإن تلميحات الصني الدقيقة إىل ما 

تود أن تفعله دول الخليج يتامىش مع االقرتاح الرويس الذي 

يدعو إىل اتفاقية عدم اعتداء مع إيران ورمبا تركيا من شأنها 

أن تقلل بشكل كبري من مخاطر خروج النزاعات عن السيطرة 

السامح للصني بتوسيع مشاركتها خارج نطاق االقتصاد.

يف االنفجار األخري، اقرتح الباحث الصيني يف شؤون  الرشق 

األوسط فان هونغدا أن الصني بدالً من »املبالغة يف تقدير« 

االهتامم  من  مزيًدا  تويل  أن  يجب  العربية  الدول  أهمية 

 ، ، وإرسائيل  ، وتركيا  العربية يف الرشق األوسط  للقوى غري 

وخاصة إيران.

مقال  يف  فان  السيد  قال 

 Lianhe صحيفة  نرشته  رأي 

الصينية  باللغة   Zaobao

إىل  »بالنظر  سنغافورة:  يف 

تعزيز  يف  املعلنة  إيران  رغبة 

بكني(  )مع  الثنائية  العالقات 

االستجابة  إىل  الصني  تحتاج   ،

بشكل أكرث نشاطًا«.

 ، النقطة  ــذه  ه وإلثـــارة 

مقالتني  يف  فان  السيد  جادل 

، وهي  يف  صحيفة همشهري 

تنرشها  إيرانية شهرية  صحيفة 

الصني يجب أن تقيم عالقات أوثق مع  بأن   ، بلدية طهران 

إيران بغض النظر عن السياسة األمريكية أو املعارضة العربية 

املحتملة. وقال السيد فان يف إشارة إىل الصني: »هذه املخاوف 

املفرطة يف الحذر ليس لها أي ميزة عىل اإلطالق بالنسبة لثاين 

أقوى دولة يف العامل«.

مل يكن توقيت مقال السيد فان يضيع عىل قادة الخليج. 

يأيت ذلك عىل خلفية نرش إيران ملرشوع اتفاق صيني إيراين 

التعاون االقتصادي  مدته 25 عاًما مبليارات الدوالرات حول 

سياسة  حول  شديدة  تكهنات  املسودة  والعسكري.أثارت 

الصني يف الرشق األوسط ومدى واقعية االتفاقية.

إيران بشكل كبري  ، زادت  التكهنات  لالستفادة من هذه 

الدويل  الصني  التي تشغل جناحها يف معرض  الرشكات  عدد 

)CIIE( هذا الشهر يف شنغهاي.

نرُش مقال السيد فان بشكل أكرب يف الوقت الذي يستعد 

يف  منصبه  لتويل  بايدن  جو  املنتخب  األمرييك  الرئيس  فيه 

سياسة  عن  لالنفصال  املعلنة  النية  مع  )يناير(  الثاين  كانون 

وإعادة  ج.ترامب  دونالد  فرضها  التي  القاسية  العقوبات 

الواليات املتحدة إىل االتفاقية الدولية لعام 2015 التي قيدت 

إيران. الربنامج النووي. انسحب السيد ترامب من االتفاقية 

يف عام 2018.

لديها  بأن  الصني  اقرتاح  إن 

بدائل يف الرشق األوسط يضع 

ضغوطًا عىل دول مثل اململكة 

واإلمارات  السعودية  العربية 

محاولتهم  يف  املتحدة  العربية 

السيطرة عىل إدارة بايدن التي 

من املرجح أن تركز بشكل أكرب 

وتتخذ  اإلنسان  حقوق  عىل 

تجاه  انتقاًدا  أكرث  نظر  وجهة 

حروب  يف  الخليج.  مشاركة 

اليمن وليبيا.

ــرتاح  االق توقع   ، وباملثل 

جهود إدارة بايدن إلعادة تنظيم ، إن مل يكن تقليل ، التزام 

الواليات املتحدة األمني تجاه الرشق األوسط ، ورمبا التفكري 

يف هيكل إقليمي أكرث تعددية.

الباحثان  كتبه  مقال  أعقاب  يف  فان  السيد  اقرتاح  يأيت 

فيه  يجادالن   ، سيك  ووو  ديجانج  سون  البارزان   الصينيان 

بأن الرشق األوسط كان »منطقة رئيسية يف دبلوماسية القوى 

العظمى ذات الخصائص الصينية يف عرص جديد«

أشار السادة سون وو وو إىل أن الخصائص الصينية ستشمل 

 ، باالختالفات«  االحتفاظ  مع  مشرتكة  أرضية  عن  »البحث 

وهي صيغة تتضمن إدارة الرصاع بدالً من حل النزاع.

بالنسبة للصين 
الشرق األوسط دائًما 

ا 
ً
في الخلف بعيد

عن االستراتيجيات 
العالمية
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قال العلامء إن املشاركة الصينية يف أمن الرشق األوسط 

ستسعى إىل بناء آلية أمنية جامعية إقليمية شاملة ومشرتكة 

الشاملة  والحوكمة  والتعددية  والعدالة  اإلنصاف  عىل  تقوم 

واحتواء الخالفات.

، مدير دراسات  نيو شني تشون  اعتمد   ، يف وقت سابق 

الرشق األوسط يف معاهد الصني للعالقات الدولية املعارصة 

)CICIR( ، الذي يُنظر إليه عىل نطاق واسع عىل أنه أحد 

إليصال  مختلفة  نربة   ، الصني  يف  تأثريًا  األبحاث  مراكز  أكرث 

الرسالة نفسها إىل الوطن: كان اهتامم الصني بالرشق األوسط. 

يتضاءل. لتجنب خسارة الصني ، تحتاج دول الخليج إىل خلق 

درجة من االستقرار.

بعيًدا  الخلف  دامئًا يف  األوسط  الرشق   ، للصني  »بالنسبة 

 .. للصني  االسرتاتيجية  العاملية  االسرتاتيجيات  عن  جــًدا 

Covid-19، إىل جانب أزمة أسعار النفط ، سيغريان الرشق 

األوسط بشكل كبري. )هذا( سيغري منوذج االستثامر الصيني يف 

الرشق األوسط ، »قال السيد نيو.

مع استثناءات قليلة ، التزمت دول الخليج ووسائل اإلعالم 

تعكس  التي  الصينية  األصوات  حيال  الصمت  كبري  حد  إىل 

التفكري يف بكني الذي يدعو إىل التشكيك يف عالقات الصني مع 

الدول العربية الرئيسية.

ال شك أن دول الخليج تعتقد أن اعتامد الصني عىل طاقة 

والطريق  الحزام  ملبادرة  بالنسبة  وأهميتها  األوسط  الرشق 

)BRI( تجعلها جميًعا ال غنى عنها.

الصيني  الرئيس  مبادرة  هي  والطريق  الحزام  مبادرة 

واالتصاالت  التحتية  والبنية  الطاقة  مجال  يف  بينغ  جني  يش 

السلكية والالسلكية عىل مستوى أوراسيا.

يف حني أن دول الخليج قد ال تكون مخطئة ، إال أنها تظل 

ضعيفة يف بيئة تجربها التحوالت يف السياسة األمريكية عىل 

يف  الصني  ملواقف  انتباهاً  أكرث  وتكون  رهاناتها  من  التحوط 

عامل متعدد األقطاب بشكل متزايد.

قال مردخاي شازيزا ، الخبري يف العالقات بني الصني والرشق 

األوسط: »لقد أصبحت بكني بالفعل أكرث قلًقا بشأن استقرار 

املتزايدة  اإلقليمية  مصالحها  وتؤكد  األوسط.  الرشق  أنظمة 

جنبًا إىل جنب مع طموحاتها يف مبادرة الحزام والطريق أن 

استقرار الرشق األوسط ، ال سيام يف الخليج الفاريس ، أصبح 

اآلن مصدر قلق اسرتاتيجي للصني ».
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الصين تعزز نفوذها
في الخليج عبر 

https://bit.ly/3mcmPiMدبلوماسية اللقاح

الكاتب: سابينا صديقي

المصدر

الرابط

مع تدفق األخبار املشجعة بشأن فعالية لقاحات فريوس كورونا، 
تشري التقارير األخرية إىل أن اللقاح الذي تم تطويره يف الصني يعد 

واحدا اللقاحات الواعدة.

لتعزيز  اللقاح«  »دبلوماسية  استخدام  إىل  بكني  وتتطلع 
نفوذها الدويل، مبا يف ذلك يف دول الرشق األوسط.

التطوير  قيد  اللقاحات  من  عددا  أن  حني  ويف 
من  األخرية  املراحل  يف  منها   4 دخلت  الصني،  يف 

االختبارات يف التجارب الرسيرية.

اللقاحات  ثلث  من  يقرب  ما  هذا  وميثل 
النهائية من  املرحلة  التي وصلت  الرائدة 

التطوير عىل مستوى العامل.

الحاالت  معدل  انخفاض  ومــع 
داخــل  كبري  بشكل  الــجــديــدة 

من  األكــرب  الجزء  يتم  الصني، 
اختبار فعالية وسالمة اللقاح 

يف 18 دولة أخرى.

لالهتام  املثري  ومن 
مــعــظــمــهــم  أن 

مصلحة  لديهم 
مع  اسرتاتيجية 

بكني أو جزء 
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من مبادرة الحزام والطريق.

الخليجي مثل  التعاون  العديد من دول مجلس  وتشارك 

السعودية واإلمارات والبحرين يف هذه التجارب.

اللقاح، أبرمت  ومع وعود بالحصول املبكر عىل جرعات 

اتفاقيات تسمح  االختبار  لربامج  املضيفة  الحكومات  معظم 

حقوق  عىل  الحصول  أو  واسع  نطاق  عىل  اللقاح  برشاء 

التصنيع لتوزيعه عىل نطاق واسع محليا.

مجلس  عضو  قال  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  ويف 

الدولة ووزير الخارجية الصيني »وانج يي«، يف كلمة ألقاها 

إن  الخليجي،  التعاون  ومجلس  الصني  بني  وزاري  مؤمتر  يف 

دليل  أبرز  أصبحت  اللقاحات 

التعاون بني الصني ودول  عىل 

مكافحة  مجال  يف  الخليج 

تفاؤله  عن  معربا  الفريوس، 

االقتصادي  اإلعامر  إعادة  بأن 

اتفاقية  بشأن  واملفاوضات 

الصني  بــني  الــحــرة  الــتــجــارة 

الخليجي  التعاون  ومجلس 

والبناء املشرتك ملشاريع مبادرة 

سيتم  املهمة  والطريق  الحزام 

استئنافها بعد انتهاء الوباء.

»تشاينا  مــع  وبــالــرشاكــة 

جــروب«،  بيوتيك  ناشيونال 

السحابية »جروب  والحوسبة  االصطناعي  الذكاء  تدير رشكة 

42« ومقرها أبوظبي تجارب أحد اللقاحني اللذين طورتهام 

رشكة األدوية الصينية »سينوفارم« عىل األشخاص يف اإلمارات 

واألردن ومرص والبحرين.

تلقى  اآلن،  حتى  فرتة  منذ  الجارية  االختبار  برامج  ومع 

البحرين واإلمارات،  الصيني يف  اللقاح  نحو 44 ألف شخص 

الرئيس  كويش«،  »آشيش  لـ  ووفقا  األخرية.  للتقارير  وفقا 

التنفيذي لرشكة »جي 42« للرعاية الصحية، »تظهر النتائج 

املبكرة أن اللقاح آمن، وهناك ارتفاع عام يف األجسام املضادة 

لجميع املتطوعني.

الوقت  الفعالية، فهو يف رحلة صعود، ولكن  ومن حيث 

وحده قد يخربنا بالصورة الكاملة«.

لالستخدام  »سينوفارم«  لقاح  عىل  املوافقة  متت  لذلك، 

الطارئ بني العاملني الصحيني يف اإلمارات منذ سبتمرب/أيلول.

بن  »محمد  الشيخ  اإلمارات  وزراء  رئيس  تلقيح  تم  كام 

راشد آل مكتوم« ومسؤولني كبار آخرين.

وبعد فرتة وجيزة، أعطت البحرين أيضا موافقة لالستخدام 

الخطوط  يف  العاملون  وبدأ  »سينوفارم«،  للقاح  الطارئ 

األمامية هناك يف تلقي التطعيامت هذا الشهر.

وجدير بالذكر أن ويل عهد 

وغريهم  والــوزراء  البحرين 

من كبار املسؤولني تلقوا أيضا 

اللقاح.

الصحة  ــرة  وزيـ وقــالــت 

بنت  ــق  ــائ »ف البحرينية، 

معرض  يف  الصالح«،  سعيد 

استخدام  عــىل  موافقتها 

نتائج  ــرت  ــه »أظ الــلــقــاح: 

للمرحلة  الرسيرية  التجارب 

األوىل والثانية أن اللقاح آمن 

وفعال.

وعىل ما يبدو، مل تظهر أي 

آثار جانبية خطرية خالل مرحلة االختبار املتأخر، وتلقى نحو 

7 آالف و770 شخصا اآلن جرعة ثانية«.

ويف الوقت نفسه، أبرمت وزارة الصحة السعودية اتفاقية 

مع رشكة تطوير لقاحات صينية أخرى، وهي »كان سينو«، 

وبدأت تجارب املرحلة األخرية هناك أيضا.

أما آخر اللقاحات الـ 4 فهو لقاح طورته رشكة اللقاحات 

»سينوفاك«، ومقرها بكني، وتجري التجارب يف مناطق أخرى.

اللقاح سيكون  كان  إذا  ما  اآلن  الواضح حتى  وليس من 

فعاال بنسبة %100، ولكن إذا ساعد يف إخراج دول مجلس 

تظهر النتائج المبكرة 
أن اللقاح آمن وهناك 
ارتفاع في األجسام 

المضادة لجميع 
المتطوعين
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تؤثر سلبا عىل  التي  اإلغالق  الخليجي من عمليات  التعاون 

اقتصادها، فمن املفرتض أن يزداد تأثري الصني يف الخليج الفرتة 

املقبلة.

ومع ذلك، ال ينجو هذا الرتتيب من العيوب.

من  أكرث  مع  اللقاحات  اتفاقيات  من  االنتهاء  تم  أوال، 

10 دول، لكن اللقاحات الصينية ال تزال بحاجة إىل موافقة 

قامئة  يف  منها  أي  إدراج  يتم  ومل  العاملية،  الصحة  منظمة 

اللقاحات التي يدعمها »التحالف من أجل ابتكارات التأهب 

لألوبئة« حتى اآلن.

بالسالمة  تتعلق  الخرباء عن مخاوف  العديد من  وأعرب 

بسبب أن اللقاح يتم تطويره بوترية رسيعة للغاية.

املناعة  علم  أستاذة  راييل«،  »إليانور  الدكتورة  وقالت 

واألمراض املعدية يف جامعة »إدنربة«: »إذا تم طرح اللقاحات 

قبل املوافقة الرسمية والرتخيص، يجب أن يكون هناك تقدير 

واضح لنسبة املخاطر والفوائد«.

وكانت نفس الرشكة التي تعمل مع دول مجلس التعاون 

الخليجي يف تجربة لقاح »سينوفارم« قد تورطت يف فضيحة 

لقاح معيب يف عام 2018.

بلدان  يف  أفضل  لقاحات  خيارات  هناك  تكون  قد  ثانيا، 

أخرى يف األيام املقبلة، مع كون النتائج األخرية من »فايزر« 

و«مودرنا« و«أسرتازينيكا« واعدة بشكل خاص، لكن البلدان 

املشاركة يف اختبارات املرحلة النهائية لديها بالفعل اتفاقيات 

رشاء وتصنيع مع بكني.

وقد يفرس هذا العامل سبب استعجال الصني لتكون من 

أوائل الدول التي تحصل عىل املوافقة.

ثالثا، لدى بكني اآلن خيار انتقاء واختيار الدول التي تريد 

تزويدها باللقاح وبأي صفة، وفقا ألهداف سياستها الخارجية.

وحتى اآلن، أجرت »سينوفاك بيوتيك« تجارب اختبار يف 

وباكستان  واملكسيك  وروسيا  السعودية  يف  األخرية  املراحل 

شحن  لبدء  خطط  لديها  لكن  وبنجالديش،  وتركيا  ورصبيا 

اللقاح إىل إندونيسيا يف نوفمرب/ترشين الثاين الجاري، وحتى 

ومع  مبكرة.  شحنات  تتلقى  قد  وفيتنام  وتايالند  أفريقيا 

مع  االختبارات  من  األخرية  املرحلة  تجارب  إلغاء  تم  ذلك، 

»كانسينو« يف كندا، رمبا بسبب تراجع العالقات الثنائية.

مبادرة  وهي  »كوفاكس«،  إىل  مؤخرا  الصني  وانضمت 

اللقاحات  لتوزيع  العاملية  الصحة  منظمة  تدعمها  عاملية 

بالتساوي. لكن قامئة الحكومات التي وعدت بلقاحات مبكرة 

ال تزال تنمو.

يف  بينج«  جني  »يش  الصيني  الرئيس  تعهد  من  وبالرغم 

العام  »للصالح  اللقاح مخصص  بأن  العاملية  الصحة  جمعية 

العاملي« ومتاح للجميع، فقد تكون هناك قيود عىل اإلنتاج.

وقال »كالوس ستور«، الذي قاد وحدة االستجابة الوبائية 

مبنظمة الصحة العاملية ملدة 15 عاما: »عدد الجرعات املتاحة 

يف الصني لن يسمح لها بالتصدير عىل نطاق واسع ما مل يتم 

اتخاذ قرار سيايس بشحن اللقاحات إىل الخارج بغض النظر 

عن االحتياج للقاح محليا«.

القدرة  لديهام  و«سينوفاك«  »سينوفارم«  أن  حني  ويف 

عىل إنتاج نحو 300 مليون جرعة سنويا، ميكن أن تستغرق 

مصنعها  عرب  بركبهام  للحاق  الوقت  من  مزيدا  »كانسينو« 

الجديد يف وقت ما من العام املقبل.

عمل  فرقة  رئيس  وي«،  زونج  »زينج  أكد  ذلك،  ومع 

»كوفيد19-« التابعة للحكومة الصينية، أنه سيتم إنتاج 600 

مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020.

ولكن ال يزال من غري الواضح عدد الجرعات التي ميكن 

مليار   1.4 نفسها  الصني  سكان  عدد  يبلغ  حيث  تصديرها، 

نسمة معظمهم غري محصنني.

ويف األيام املقبلة، ميكن أن يكون لـ »دبلوماسية اللقاح« 

تأثري أكرب من تأثري دبلوماسية الصني العادية.

ووفقا لـ »آدم ين«، مدير مركز سياسة الصني يف »كانبريا«، 

»من املرجح جدا أن تستخدم بكني اللقاح ألغراض اسرتاتيجية، 

مبا يف ذلك تحسني سمعتها التي ترضرت يف جميع أنحاء العامل 

نتيجة للوباء«.
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إن ما يثري حريته هو أن الواليات املتحدة مل تعزل نفسها 

حاولت  العامليتني،  الحربني  بني  ما  فرتة  يف  أنه  صحيح  قط. 

الواليات املتحدة تجنب خوض الحرب يف أوروبا مرة أخرى. 

لكنها انخرطت يف الحرب العاملية األوىل ملنع النرص األملاين. 

األخرية، يف حني ترصف  الحرب  أن هذه هي  واشنطن  رأت 

األوروبيون كام لو كانت هدنة. مل ترغب الواليات املتحدة يف 

االنجرار إىل حامم دم أورويب آخر، ومل تكن يف وضع يسمح لها 

بإيقاف ما اعتربته ديناميكية أوروبية ال نهاية لها.

تباين وجهات النظر بني أوروبا وأمريكا

لكن بينام سعت أمريكا إىل االبتعاد عن أوروبا – يوضح 

اليابان  غزو  عارضت  آسيا.  يف  منخرطة  كانت   – فريدمان 

توفري  خــالل  من  ملنشوريا 

مــحــدودة  عسكرية  ــوة  ق

للصني، واشرتكت مع الفلبني 

بحرية  قوة  عىل  وحافظت 

وتصاعدت  هاواي.  يف  كبرية 

اإلجـــــراءات االقــتــصــاديــة 

بشدة  األمريكية  العقابية 

إىل هجوم  أدت  أنها  لدرجة 

الفشل  فإن  لألوروبيني،  بالنسبة  هاربور.  بريل  عىل  اليابان 

الكبرية يف آسيا  أوروبا يعد عزلة، واملشاركة  االنخراط يف  يف 

تعد بال أهمية. مل تكن الواليات املتحدة منخرطة يف أوروبا 

ألنها اعتقدت أنه لن يكون لها تأثري يذكر هناك، وأن توسيع 

نفوذها سيكون محفوفًا باملخاطر. ومل ترغب يف تكرار الحرب 

الثانية  العاملية  الحرب  يف  انخرطت  لكنها  األوىل،  العاملية 

بإعالن هتلر الحرب عىل الواليات املتحدة بعد بريل هاربور.

ليس من الواضح ما الذي كانت ستفعله الواليات املتحدة 

لوال ذلك، لكن الرغبة يف عدم الوقوع يف حامم دم أورويب آخر 

مل تكن غري عقالنية أو غري مسؤولة.

تولت   – فريدمان  يشدد   – الحرب  هتلر  إعالن  مبجرد 

الواليات املتحدة القيادة . كانت الصناعة األمريكية ال غنى 

عنها لربيطانيا واالتحاد السوفيتي، ورسعان ما قزمت القوات 

األمريكية الربيطانيني يف أوروبا. أُجربت واشنطن عىل خوض 

ضد  األطليس  يف  والحرب  اليابان  ضد  الهادئ  املحيط  حرب 

https://bit.ly/2FnbtZ9

المصدر

الرابط

ــن  ــر مـ ــد أكثـ بعـ
نصـــف قـــرن مـــن 
الزعامـــة كيـــف 
ــكا  ــدت أمريـ فقـ
ـــى  هيمنتهـــا عل
ـــم؟ العالــــــــــــــــــ
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هتلر، ومل يكن األمر اختياريًّا. وقد أصبحت قائدة يف مرسحي 

الحربني بسبب قوتها.

أنه  لواشنطن  واضًحا  أصبح  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 

عىل  السوفيتي  االتحاد  سيسيطر  أوروبا،  يف  وجودها  بدون 

املحيط  عىل  املتحدة  الواليات  سيطرة  يهدد  وبذلك  القارة؛ 

القوات،  وأرسلت  أوروبا،  يف  األخرية  بقيت  لذلك  األطليس. 

ذلك.  إىل  وما  أملانيا،  تأهيل  وأعــادت  االقتصاد،  ونظمت 

واألهم من ذلك، أن القوات األمريكية والتهديد الذي متثله 

األسلحة النووية خلقا ما اتضح أنه تفاهم حكيم وإن كان غري 

مستقر بني الواليات املتحدة وأوروبا. فرضت أمريكا الوحدة 

من هذه  جزًءا  املنكوبني  عىل 

االسرتاتيجية.

كانت  الـــوقـــت،  طـــوال 

منخرطة  املتحدة  الــواليــات 

املحيط  يف  مكثف  بشكل 

حروبًا  خاضت  حيث  الهادئ؛ 

كربى يف كوريا وفيتنام أسفرت 

 100 من  يقرب  ما  مقتل  عن 

هذه  كانت  أمــريــيك.  ــف  أل

الواليات  فرتة فريدة يف تاريخ 

مبثابة  الحلفاء  عدها  املتحدة 

الجديد.  الطبيعي  الــوضــع 

متورطة  كانت  أمريكا  لكن 

إنشاء  الشيوعية. ومن خالل  الدول  تحالف من  مواجهة  يف 

تحالف مضاد، تحملت عبئًا اقتصاديًّا كبريًا وتكبدت مخاطر 

منع  وهي   – دفاعية  كانت  الوحيدة  امليزة  كبرية.  عسكرية 

وقوع أوروبا وآسيا تحت سيطرة قوة منافسة. خالف ذلك، 

كان هناك القليل من الفائدة.

وفاة  بعد  الصني  وتطور  السوفيتي  االتحاد  انهيار  أدى 

ينوه  العاملي بشكل كبري –  الواقع  ماو تيس تونج إىل تغيري 

فريدمان – وقع األوروبيون عىل معاهدة ماسرتيخت، والتي 

الرغم من  املتحدة بشكل خاص، عىل  الواليات  مل تكن تهم 

اآلن حرة يف  أوروبا  أصبحت  املفاوضات.  الضئيل يف  تأثريها 

اليابان(  )خاصة  آسيا  كانت  وباملثل،  الخاص.  اتخاذ مسارها 

مزدهرة، ومع صعود الصني مل يكن هناك سبب لوجود ضخم 

هناك.

صعود الصني قلب املعادلة

مل يكن الوجود األمرييك عىل طريف أوراسيا ناتًجا من أي 

ميزة اقتصادية حقيقية. كان الهدف منه هو جعل املحيطني 

األطليس والهادئ مصدات ضد التهديدات األوروبية اآلسيوية 

التهديدات،  التسعينيات، تالشت هذه  املتحدة. يف  للواليات 

ظهرت  جديدة.  اسرتاتيجية  إىل  حاجة  هناك  كانت  وبالتايل 

ببطء.  الجديدة  االسرتاتيجية 

مل تتخل واشنطن عن أوروبا. 

ومل يكن هناك أعداء مهمون 

وكان  عنهم،  التحدث  ميكن 

حالة  يف  األورويب  االقتصاد 

الحاجة  وتضاءلت  انتعاش، 

ولكن  األمريكية.  القيادة  إىل 

استمرت مؤسسات مثل الناتو 

ضعيفة  عسكرية  بقدرات 

تهديد  مواجهة  يف  للغاية 

اعرتفت  للغاية.  ضعيف 

أوروبا بهذا وعدلت سياستها 

من  تتمكن  حتى  الدفاعية 

الرتكيز عىل األمور االقتصادية.

وأصبح الوجود األمرييك بال طائل. يف العقد املايض، ركزت 

الواليات املتحدة عىل تهديد رويس غري محتمل ألوروبا؛ حيث 

وضعت قوات أمريكية يف بولندا ورومانيا. ولكن مع وجود 

الناتج  تقريبًا  يساوي  األورويب  لالتحاد  إجاميل  محيل  ناتج 

كبري،  تهديد عسكري  املتحدة وعدم وجود  للواليات  املحيل 

األوروبية  الحاجة  وتالشت  بأوروبا  واشنطن  اهتامم  تراجع 

لها.

تطل الواليات املتحدة عىل محيطني. خالل الحرب العاملية 

تتطلب المصالح أن 
تركز أمريكا على 

المحيط الهادئ كما 
فعلت ما قبل الحرب 

العالمية الثانية
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الباردة،  الحرب  خالل  أما  أهمية.  منهام  لكل  كان  الثانية، 

تغريت األسبقية من حني آلخر. واآلن، تكمن مصلحة الواليات 

املتحدة يف احتواء القوة البحرية الصينية من خالل التحكم 

يف املياه الساحلية. ولدى واشنطن تحالف ضخم يفعل ذلك 

وسنغافورة،  وتايوان،  الجنوبية،  وكوريا  اليابان،  بالضبط. 

إندونيسيا  تشارك  ال  ضمنيًّا.  أو  رسميًّا  متحالفون  وأسرتاليا 

ملصالح  موازية  مصالح  لديهم  ولكن  رسميًّا،  والهند  وفيتنام 

احتواء  خط  يخلق  وهذا  للصني.  بالنسبة  املتحدة  الواليات 

ميتد من ألوشيان إىل مضيق ملقا وإىل املحيط الهندي. كام يف 

الحرب الباردة، بُنيت اسرتاتيجية الواليات املتحدة عىل قوة 

أمريكية هائلة.

باملخاطر  محفوفًا  الصيني  الهجوم  لجعل  مصممة  إنها 

للغاية بالنسبة لبكني، بينام يجري احتواء الصني بتكلفة مالية 

عالية ولكن مخاطر عسكرية منخفضة.

إذن الجواب عن سؤال ماذا حدث للقيادة األمريكية هو 

أن التاريخ قد مىض إىل األمام وأوروبا تستطيع أن تقود نفسها 

تواجهها  التي  املخاطر  كانت  مهام  فريدمان  يقول  بالفعل. 

األوروبية،  القيادة  خالل  من  معها  التعامل  يجب  أوروبــا 

التدخل عند الرضورة. تتطلب املصالح أن  وميكن لواشنطن 

تركز الواليات املتحدة عىل املحيط الهادئ، متاًما كام فعلت 

منذ ما قبل الحرب العاملية الثانية.

بعبارة أخرى، يجب فرض القيادة األمريكية حيث يكون 

مثة مصلحة كبرية. وللواليات املتحدة مصلحة شاملة يف آسيا. 

إن التهديد بغزو رويس ألوروبا ضئيل، لكن الواليات املتحدة 

قدمت التزامات حكيمة يف بلدان خط املواجهة.

الواليات املتحدة ليست انعزالية، ولن تكون كذلك، ولن 

يُسمح لها بالتحكيم يف الخالفات األوروبية. عاش األوروبيون 

فرتة من التدخل االقتصادي والعسكري األمرييك الهائل، وقد 

انتهت تلك الفرتة. ميكن أن تبقى هياكل التحالف يف مكانها، 

لكن  رسمية،  بيانات  إصدار  مع  االجتامعات  عقد  وميكن 

التاريخ مىض.
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أن  بديهيًا  كــان 

ــدن«  ــاي يــخــتــار »ب

القديم  مستشاره 

الخارجية،  للسياسة 

األمن  فريق  يف  العليا  الوظائف  أحد  يف  بلينكني«  »أنتوين 

القومي، وهو ما تحقق بالفعل عندما عينه يف منصب وزير 

الخارجية يف إدارته القادمة.

عمل »بلينكني« سابًقا كمستشار لألمن القومي لـ«بايدن« 

لوزير  نائبًا  أيًضا  وكان  للرئيس،  نائبًا  »بايدن«  كان  عندما 

»بلينكن«  ويعد  »أوباما«.  إدارة  يف  الخارجية 

عضًوا مؤثرا يف مؤسسة السياسة الخارجية 

للحزب الدميقراطي.

عن  »بلينكني«  يختلف  ال 

لخطة  القوي  الدعم  يف  »بايدن« 

العمل الشاملة املشرتكة لعام 2015 

اإليراين،  النووي  الربنامج  قيدت  التي 

»بايدن«  إدارة  إن  »بلينكني«  ــال  وق

كأساس  جديد  من  االتفاق  إىل  ستنضم 

للسعي إىل اتفاق الحق مع 

إيران.

يؤيد  أنه  كام 

معاهدة  متديد 

ستارت«  »نيو 

مع روسيا التي 

أن  شأنها  من 

وتقلل  تحدد 

من املخزونات النووية.

أن  عىل  إيجابية  إشــارة  هو  »بلينكن«  تعيني  فإن  لذا 

األسلحة  من  الحد  معاهدة  عىل  ستحافظ  »بايدن«  إدارة 

االسرتاتيجية للسنوات الخمس املقبلة.

الــدويل،  املستوى  عىل  باالحرتام  »بلينكني«  ويحظى 

وسيكون يف وضع يؤهله إلصالح العديد من العالقات التي 

مزقها تبجح »مايك بومبيو« املتهور.

عمل  يقدر  خارجية  وزير  وجود  املفيد  من  وسيكون 

الوزارة التي يقودها بدالً من العمل بجد لتدمريها وإحباط 

معنويات دبلوماسييها كام فعل »بومبيو«.

إلصالح  يكفي  مبا  مؤهال  و«بلينكني«  ويعترب 

وتجديد وزارة الخارجية.

لكن سجل »بلينكني« أقل طأمنة فيام يتعلق 

مبسائل التدخل العسكري.

ويقيمه الصحفيان »روبرت رايت« و«كونور 

األشخاص  لتقييم  نظاًما  أنشئا  اللذان  إيكولز«، 

دعمه  بأن  »بايدن«،  يعينهم  أن  يحتمل  الذين 

ضعيًفا  كان  العسكري  النفس  لضبط 

للغاية.

ويـــــــــــرى 

أن  »بلينكني« 

السياسة  فشل 

األمريكية يف 

كان  سوريا 

ــب  ــب ــس ب

عــــــدم 

توني بلينكن: الجيد والسيئ وربما القبيح

كيف ينظر وزير الخارجية 
األمريكي الجديد ألزمات 

المنطقة؟
https://bit.ly/2K7NlMf

الكاتب: دانيال الريسون
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استخدام الواليات املتحدة القوة الكافية.

»بايدن«  تصويت  بأن  القائلة  الزائفة  الحجة  يؤيد  كام 

للسامح بغزو العراق كان »تصويتًا لدبلوماسية صارمة«.

الذي  ليبيا،  التدخل يف  يؤيد  أنه كان  تقارير  أوردت  كام 

لدعم  وداعيًا  مدافًعا  البداية  يف  وكان  »بايدن«،  عارضه 

الواليات املتحدة لحرب التحالف الذي تقوده السعودية عىل 

اليمن.

باختصار، وافق »بلينكني« عىل بعض أكرب أخطاء السياسة 

الخارجية التي ارتكبها »بايدن« و«أوباما«، وكان مييل إىل أن 

يكون تدخليًا أكرث من كليهام.

تورط  كيفية  عىل  هاًما  مثاالً  اليمن  عىل  الحرب  تعترب 

هذا  من  تعلم  أنه  يبدو  ولكن  كبرية،  أخطاء  يف  »بلينكني« 

إدارة  قرار  عن  »بلينكني  دافع   ،2015 عام  ففي  الخطأ، 

»أوباما« الكاريث بدعم التدخل يف اليمن، ولكنه غري رأيه بعد 

ذلك مثل العديد من مسؤويل »أوباما« السابقني.

كبار  من  عديد  مع  األخرية  اآلونة  يف  »بلينكني«  شارك 

خطابًا  وقعوا  الذين  »أوباما«  إدارة  يف  السابقني  املسؤولني 

الواليات  تورط  إلنهاء  املبذولة  الجهود  لدعم   2018 عام  يف 

املتحدة يف الحرب.

للتحالف  املتحدة  الواليات  دعم  بإنهاء  »بايدن«  وتعهد 

»بلينكني«،  موقف  لتغيري  هذا  أضفنا  وإذا  السعودي، 

فسيكون من املنطقي توقع حدوث ذلك يف وقت مبكر من 

العام الجديد.

إذا  ما  لتحديد  اختبار مبكر  أهم  اليمن  وهكذا، سيكون 

كان بإمكان »بايدن« و«بلينكني« أن ينفصال متاًما عن أخطاء 

إداريت »أوباما« و«ترامب«.

ويف حني أن هناك إشارات مشجعة عىل أن إدارة »بايدن« 

واليتها،  املنتهية  لإلدارة  الكارثية  السياسات  بعض  ستلغي 

باسرتاتيجية  متشبثني  يزاالن  ال  و«بلينكني«  »بايدن«  أن  إال 

»صدارة العامل« املكلفة واملفرطة يف الطموح.

فعندما شارك »بلينكني« يف كتابة مقال مع املحلل »روبرت 

الخارجية  السياسة  أوائل عام 2019، رفض رؤى  كاجان« يف 

يف  دورها  تقليص  إىل  املتحدة  الواليات  دعت  التي  البديلة 

النفس عىل أساس  الداعية إىل ضبط  العامل، ودحض الحجج 

أنها ستكرر أخطاء الثالثينيات.

وفيام يتعلق بقضية سوريا، فقد أكد »بلينكني« و«كاجان« 

أن الواليات املتحدة ارتكبت خطأ كبريا برتاجعها عن التدخل 

بشكل مبارش وكبري.

ومن املثري للقلق أن يعتنق »بلينكني« مثل هذه النظرة 

التدخلية املتشددة بعد سنوات من بدء الحرب يف سوريا.

إنه  إال  للقوة«،  الحكيم  »االستخدام  إىل  دعيا  أنهام  ومع 

يبدو من املستحيل التوفيق بني ذلك واالعتقاد بأنه كان عىل 

واشنطن التدخل بقوة أكرب يف الكابوس السوري.

وهكذا؛ إذا حدثت أزمة مامثلة يف السنوات املقبلة، فمن 

يحثون  الذين  أولئك  بني  من  »بلينكني«  يكون  أن  املحتمل 

»بايدن« عىل استخدام القوة.

وليس هناك شك يف أن وجود »بلينكني« وزيراً للخارجية 

املنصب  هذا  يشغل  الذي  عن  كبري  تحسن  مبثابة  سيكون 

حاليًا، وسيتاح للوزارة أن تبدأ يف التعايف من الرضر الذي لحق 

بها بعد 4 سنوات من الفوىض والقيادة الرهيبة.

وبينام قد يجد املدافعون عن ضبط النفس أن »بلينكني« 

يتقبل بعض حججهم بشأن قضايا معينة، يجب أن يستعدوا 

النزاعات  يف  املضللة  التدخالت  من  املزيد  أيد  إذا  ملساءلته 

التي ال يكون فيها للواليات املتحدة مصالح حيوية.

سجل »بلينكين« أقل 
طمأنة فيما يتعلق 

بمسائل التدخل 
العسكري
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كانت خطة العمل الشاملة املشرتكة، 

أو ما يعرف باالتفاق النووي اإليراين، بال شك اإلنجاز 

الرئييس للسياسة الخارجية إلدارة »أوباما«.

ترامب«  »دونالد  األمرييك  الرئيس  ادعى  املقابل،  ويف 

باستمرار أن االتفاق النووي كان أسوأ اتفاق وقعته الواليات 

املتحدة وانسحب منه يف مايو/أيار 2018.

ومنذ ذلك الحني انتهج »ترامب« سياسة »أقىص ضغط« 

تجاه إيران، مام جعل األعوام األربعة املاضية واحدة من أكرث 

املواجهة  يف  توترا  الفرتات 

املستمرة منذ 4 عقود بني واشنطن 

وطهران.

»جو  املنتخب  الرئيس  ورصح 

بايدن« أنه مستعد إلعادة الواليات 

املتحدة إىل االتفاق النووي، رشيطة 

أن تعود إيران إىل االمتثال الكامل لهذا االتفاق وتوافق عىل 

مفاوضات مستقبلية لقيود أطول وأكرث رصامة عىل أنشطتها 

النووية.

»ترامب  إن  »بايدن«  قال  املــايض،  سبتمرب/أيلول  ويف 

تخىل عن سياسة كانت تعمل عىل الحفاظ عىل أمن أمريكا 

إدارة بايدن وإيران: 
المسار المنتظر 

واآلثار االستراتيجية
الكاتب: جودت بهجت 

https://bit.ly/3misns7 
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واستبدلها بسياسة أدت إىل تفاقم التهديد«.

وميكن لهذا التحول الرئييس املحتمل يف السياسة األمريكية 

أن يقلل التوترات بني البلدين ويساهم يف االستقرار يف الرشق 

اليقني  عدم  أوجه  من  العديد  هناك  ذلك،  ومع  األوســط. 

عليها  والتغلب  معالجة  إىل  تحتاج  التي  الهائلة  والتحديات 

قبل أن يحدث ذلك.

والواليات  إيــران  عالقة  يف  والتحديات  الفرص 

املتحدة

بل  فحسب،  النووي  االتفاق  من  »ترامب«  ينسحب  ومل 

اتخذ أيضا العديد من الخطوات لضامن عدم متكن خليفته 

من إحيائه.

ــب«،  ــرام »ت إدارة  ظــل  ويف 

واجــهــت إيـــران عــقــوبــات غري 

يعلن  أن  املحتمل  ومن  مسبوقة، 

»ترامب« املزيد من العقوبات قبل 

20 يناير/كانون الثاين 2021، تاريخ 

تنصيب الرئيس املنتخب.

إن  قليل،  عــدد  ــران  إي ــدى  ول

وجد، من األصدقاء يف واشنطن.

ومن املرجح أن يعارض معظم 

رفع  والدميقراطيني  الجمهوريني 

العقوبات أو يطالبون بتنازالت من 

طهران مقابل رفع بعض هذه العقوبات. 

ويف املقابل، قالت إيران إنها منفتحة عىل التفاوض، لكنها 

الشاملة  العمل  خطة  إىل  للعودة  مختلفة  رشوطا  وضعت 

املشرتكة، مبا يف ذلك التعويض عن انسحاب الواليات املتحدة 

والعقوبات.

إيران تدريجيا عن  ابتعاد  األكرث أهمية هو  األمر  ويعترب 

ردا عىل حملة  عام 2019  منذ صيف  النووي  االتفاق  قيود 

عقوبات »أقىص ضغط« التي فرضتها إدارة »ترامب«.

للطاقة  الدولية  الوكالة  عن  صادر  حديث  لتقرير  ووفقا 

بناء  طهران  واصلت  فقد  املتحدة،  لألمم  التابعة  الذرية 

مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وقامت بترسيع 

أبحاثها النووية.

والواليات  إيران  بني  الرصاع  جذور  إىل  التوصل  وميكن 

املتحدة يف جغرافيا وتاريخ الرشق األوسط.

ويرى اإليرانيون أن دولتهم هي القوة املهيمنة يف منطقة 

الخليج وجنوب آسيا.

وتعد إيران موطنا لواحدة من أقدم الحضارات يف العامل، 

بالرغم من  قوية  القرون هوية وطنية  مر  وقد طورت عىل 

وجود أقليات عرقية وطائفية متعددة.

عالوة عىل ذلك، لدى إيران عدد كبري من السكان وطبقة 

متوسطة متعلمة جيدا.

التاريخ  هذا  إىل  وباإلضافة 

الدميوغرافية،  واملزايا  الطويل 

احتياطي  أكرب  رابع  البالد  متتلك 

بعد  الــعــامل،  يف  مؤكد  نفطي 

كام  وكندا،  والسعودية  فنزويال 

احتياطيات  ــرب  أك ــاين  ث متتلك 

روسيا،  بعد  الطبيعي  الغاز  من 

منظمة  مــؤســيس  ــن  م وهـــي 

البلدان املصدرة للبرتول »أوبك« 

ومنتدى الغاز الطبيعي. 

ويعد الدافع األسايس لسياسة 

وترى  »ضحية«.  بأنها  القوي  الشعور  هو  اإلقليمية  إيران 

القوة  البالد هي  لكانت  األجنبية  املؤامرات  لوال  أنه  طهران 

الوجود  أن  إيران  ترى  أخرى،  بعبارة  املهيمنة.  اإلقليمية 

الرويس والربيطاين واألمرييك حرم طهران من تفوقها املفرتض 

»الطبيعي« يف املنطقة.

احتالل  تعني  لن  هيمنتهم  إن  اإليرانيون  القادة  ويقول 

أرايض جريانهم أو فرض أي رشوط عليهم.

تدخل  دون  معا،  املنطقة  دول  ستعمل  ذلك،  من  وبدال 

أجنبي، لتعزيز التعاون وتجنب النزاعات ومعالجة خالفاتهم 

االقتصادية والسياسية بطريقة سلمية.

االتفاق النووي 
اإليراني.. هل تتغير 
المعادلة اإلقليمية 

مع قدوم بايدن؟
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ويف هذا السياق، كانت السياسة اإليرانية يف ظل كل من 

نظام »بهلوي« والجمهورية اإلسالمية متسقة، وتتمثل يف أنه 

يجب عىل القوى األجنبية مغادرة املنطقة.

ومن ناحية أخرى، لدى الواليات املتحدة مصالح اقتصادية 

األوسط  الرشق  ومنطقة  الخليج  يف  حيوية  واسرتاتيجية 

وجنوب آسيا، وتشعر بالحاجة إىل الحفاظ عىل وجود مكثف 

لحامية هذه املصالح.

وال يعني ما يسمى بـ«ثورة النفط الصخري« أن واشنطن 

ستكون أقل اعتامدا عىل إمدادات النفط والغاز من الرشق 

ومع  العامل،  مستوى  عىل  اقتصاد  أكرب  كونها  ومع  األوسط. 

العاملية،  االقتصادات  بني  والقوي  املتنامي  املتبادل  االعتامد 

فمن مصلحة الواليات املتحدة ضامن عدم انقطاع إمدادات 

النفط والغاز من الخليج إىل بقية العامل.

باإلضافة إىل أمن الطاقة، تشمل املصالح الرئيسية األخرى 

ومنع  العنيفة،  الجامعات  مواجهة  املنطقة  يف  لواشنطن 

من  )إرسائيل(،  أمن  وضامن  الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار 

بني أمور أخرى.

وعىل هذه الخلفية، ولحامية مصالحها، استثمرت الواليات 

وتعزيز  بناء  يف  مكثف  بشكل  عقود  مدى  عىل  املتحدة 

العالقات مع معظم دول املنطقة.

باختصار، بغض النظر عن الترصيحات الخطابية، من غري 

والعسكري  والسيايس  االقتصادي  الوجود  يتقلص  أن  املرجح 

أي  األوسط يف  الرشق  الخليج ومنطقة  املتحدة يف  للواليات 

وقت قريب، بغض النظر عمن يشغل البيت األبيض.

املسار املنتظر واآلثار االسرتاتيجية

كتب  االنتخابات،  يف  بايدن«  »جو  فوز  من  يومني  وبعد 

»محمد جواد ظريف« عىل حسابه  اإليراين  الخارجية  وزير 

ترامب خالل 70  يرحل  لجرياننا:  تويرت: »رسالة صادقة  عىل 

يوما، لكننا سنبقى هنا إىل األبد«.

يناير/كانون   20 يف  السلطة  »بايدن«  إدارة  تويل  ومع 

والثقايف  االقتصادي  املتحدة دورها  الواليات  الثاين، ستواصل 

والعسكري يف الرشق األوسط، ومع ذلك، قد تتغري األولويات.

ومن املرجح أن يؤكد »بايدن« عىل حقوق اإلنسان أكرث 

من السابق، ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية األمريكية يف 

ظل أي إدارة كانت دامئا مدفوعة مبصالحها وقيمها الوطنية 

املتصورة.

كقوة  مكانتها  عىل  إيــران  ستحافظ  ذلــك،  عىل  عــالوة 

إقليمية يف املستقبل املنظور.

كام ستبقى جارا ورشيكا تجاريا مهام.

وألكرث من ألف عام، عاش سكان الخليج، مبن فيهم العرب 

والفرس والسنة والشيعة واألقليات األخرى، جنبا إىل جنب، 

بالرغم من خالفاتهم األيديولوجية. ولن يتغري هذا.

القيادة  تغيري  إىل  الخليج  دول  جميع  تنظر  أن  ويجب 

ملعالجة  حوار  يف  لالنخراط  اسرتاتيجية  كفرصة  واشنطن  يف 

التهديدات املشرتكة الكامنة والفرص الناشئة، خاصة اآلن.

عىل سبيل املثال، هناك حاجة ماسة إىل التعاون اإلقليمي 

ملعالجة التأثري املدمر لـ »كوفيد19-« عىل النظم الصحية.

وكان االنخفاض املستمر يف أسعار النفط قد وجه رضبة 

قوية للتنمية االقتصادية يف جميع القوى اإلقليمية.

التحديات  هذه  من  أي  عىل  التغلب  بلد  ألي  ميكن  وال 

مبفرده.
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يشري التقرير إىل أن إرسائيل ستسعى جاهدة إىل ترسيخ 

الغربية  الضفة  املؤيدة إلرسائيل يف  ترامب  دونالد  سياسات 

األمرييك  الرئيس  وصول  قبل  إليران  املناهضة  وسياساته 

املنتخب جو بايدن إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة يف 

يناير )كانون الثاين( القادم. ومن أجل تحقيق هذين الهدفني، 

ستميض إرسائيل يف املسار األقل خطرًا من خالل الرتكيز عىل 

توسيع عمليات االستيطان يف الضفة الغربية، بينام تستخدم 

املفاوضات  لتقويض  الرسية  وجهودها  السيايس  نفوذها 

األمريكية اإليرانية.

املصادقة العاجلة عىل املستوطنات

بيد أنه يف حالة تعرث حكومة الوحدة الهشة يف إرسائيل، 

فإن منافسيها من الجناح اليميني سيدفعونها إىل التفكري يف 

إسرتاتيجيات أكرث تشدًدا، والتي تشمل الخطوة املحتملة لضم 

مزيد من األرايض الفلسطينية، باإلضافة إىل االستعداد للقيام 

كيف ستحاول إسرائيل 
التأثير على سياسات 

جو بايدن في الشرق 
األوسط؟

https://bit.ly/3q4pjCv

المصدر

الرابط

نرش مركز »سرتاتفور« األمرييك تقريًرا سلَّط فيه الضوء عىل سياسات الرئيس األمرييك املنتخب جو بايدن يف منطقة الرشق 

األوسط والكيفية التي ستحاول من خاللها إرسائيل التأثري عىل هذه السياسات مبا يتواءم مع مصالحها، أو عىل األقل مبا ال 

يتعارض مع مخططاتها يف املنطقة، ال سيا فيا يتعلق بعمليات ضم أرايض الضفة الغربية أو النفوذ اإليراين يف الرشق األوسط.
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مبزيد من التحركات العسكرية والرسية أحادية الجانب ضد 

برنامج إيران النووي ووكالئها اإلقليميني.

وأفاد التقرير أن إرسائيل تُصاِدق رسيًعا عىل املستوطنات 

التي بُنيت حديثًا يف القدس الرشقية وتُضفي الطابع الرسمي 

قبل حول  من  بناؤها  سبق  التي  القانونية،  غري  األبنية  عىل 

حققتها  التي  اإلسرتاتيجية  املكاسب  لتعزيز  الغربية،  الضفة 

خالل األربع سنوات املاضية.

ترامب، من خالل  دونالد  األمرييك  الرئيس  إدارة  وكانت 

يناير،  يف  التي صدرت  الفلسطينية  اإلرسائيلية  السالم  خطة 

قد ساعدت يف تشجيع إرسائيل عىل القيام مبزيد من التوسع 

االستيطاين. ويف حني أن بايدن قال خالل حملته االنتخابية، 

مل  لكنه  الفلسطينية،  األرايض  ضم  عمليات  يدعم  لن  إنه 

السياسات  التغيريات يف  فيه شكل  لبس  نحو ال  يُوضح عىل 

عمليات  من  مزيد  إليقاف  املقبلة  إدارته  تتخذها  قد  التي 

بناء املستوطنات.

مكاسب سياسية لليمني اإلرسائييل

)إدارة  اإلرسائيلية  األرايض  هيئة  أن  إىل  التقرير  ولفت 

الوطنية  التحتية  البنى  ــوزارة  ل تابعة  رسمية  حكومية 

اإلرسائيلية( أعلنت يف 15 نوفمرب )ترشين الثاين( أنها ستميض 

»جفعات  منطقة  يف  منزاًل   1257 لبناء  خطتها  يف  قدًما 

همتوس« الحساسة نظرًا لقربها من القدس الرشقية.

وإىل جانب أن املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية 

تُوفر  فإنها  املستقبل،  يف  فلسطينية  دولة  إقامة  تُقوِّض 

دامئة  إرسائيلية  لسيطرة  وتُكرِّس  األمنية،  الحامية  إلرسائيل 

بحكم األمر الواقع عىل طول الطرق الرسيعة والطرق التي 

تزود الفلسطينيني باإلمدادات. 

وأملح التقرير إىل أن عدم االستقرار السيايس داخل إرسائيل 

سيُؤدي إىل تفاقم املخاطر الناجمة عن زيادة عمليات ضم 

األرايض يف األشهر القادمة، مع مواجهة الحكومة اإلرسائيلية 

لضغوط متصاعدة من املستوطنني املنتمني إىل جناح اليمني 

أرايض  الغضب بسبب فشلها يف ضم بعض  يتملكهم  الذين 

الضفة الغربية كام وعدت يف يوليو )متَّوز( املايض.

حزب  لصالح  سياسية  مكاسب  إىل  الغضب  هذا  وتُرجم 

نفتايل  يقوده  لالستيطان  مؤيد  قومي  حزب  وهو  »ميينا«، 

بنيامني  اإلرسائييل  ــوزراء  ال لرئيس  املنافسني  أحد  بينيت 

التي  املتداعية  الوحدة  حكومة  إضعاف  وسيُؤدي  نتنياهو. 

القوى املؤيدة  انهيارها إىل تعزيز  نتنياهو، أو حتى  يقودها 

لعمليات الضم يف البالد.

ترضب  السياسية  االنقسامات  أن  التقرير  ــاف  وأض

الفاِعاَلن  الوحدة اإلرسائيلية. وإذا ما استمر  أوصال حكومة 

األساسيَان يف هذه االنقسامات، وهام نتنياهو ووزير الدفاع 

بيني جانتس، يف توجيه الرضبات الشديدة لبعضهام البعض، 

الذي  الكايف  بالقدر  الثقة  تآكل  إىل  األمر  هذا  يُؤدي  فرمبا 

يُسبب انهيار الحكومة يف نهاية املطاف. وتُشري استطالعات 

مؤيًدا  بارزًا  منافًسا  سيُواجه  نتنياهو  أن  إىل  الراهنة  الرأي 

للمستوطنني واالستيطان، وهو بينيت وحزبه »ميينا« يف مثل 

هذه الظروف.

بايدن قد ُيكرر األمر نفسه

ويرى التقرير أن إرسائيل سرُتكز عىل توسيع املستوطنات 

اإليرانية  األمريكية  املفاوضات  وتقويض  الغربية  الضفة  يف 

يف الوقت الذي تسعى فيه إىل تعزيز مكاسبها التي حققتها 

التأثري  يف عهد ترامب. وفيام يخص إيران، ستحاول إرسائيل 

عىل أي نقاشات سياسية أمريكية بشأن الوترية التي مُيكن بها 

العودة إىل املفاوضات مع طهران ونطاقها ورسعتها.

بايدن  إدارة  تفعل  أن  من  شديد  بقلق  إرسائيل  وتشعر 

مع  جديدة  صفقة  إلبرام  مفاوضات  وتجري  نفسه  اليشء 

إيران بشأن برنامجها النووي فحسب من دون التعامل مع 

تناول  أو  والعراق،  لبنان، وسوريا،  اإلقليميني يف  إيران  وكالء 

عداوتها مع إرسائيل أو التطرق إىل قدرة طهران عىل تطوير 

تقنيات متهد لها الطريق للوصول إىل إنشاء منظومة أسلحة 

نووية.

واستشهد التقرير مبقال رأي نرُش يف 13 سبتمرب )أيلول(، 

إيران  املتشددة تجاه  ترامب  إدارة  بايدن سياسة  فيه  انتقد 

الجلوس  نحو  )لدفع طهران  يف ظل حملتها »أقىص ضغط« 
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جديد(،  نووي  اتفاق  عىل  للتوقيع  املفاوضات  طاولة  حول 

النووي  االتفاق  من  األبيض  البيت  انسحاب  إىل  باإلضافة 

اإليراين، املعروف رسميًّا باسم »خطة العمل الشاملة املشرتكة 

)JCPOA(« يف عام 2018. وأعرب بايدن أيًضا عن انفتاحه 

العمل  خطة  أو  اإليراين  النووي  االتفاق  يف  رسيًعا  للدخول 

الشاملة املشرتكة إذا عادت إيران إىل االلتزام الكامل بها.

الضغط باستخدام الترسيبات واملعلومات االستخبارية

فستضغط  ذلك  يحدث  عندما  أنه  التقرير  ويسترشف 

الترسيبات  بعض  استخدام  عرب  واشنطن  عىل  إرسائيل 

أنها  عىل  إيران  لتصوير  الرسية  االستخباراتية  واملعلومات 

القاعدة،  بتنظيم  إيران  لربط  النية. ويف محاولة  طرف يسء 

يبدو أن إرسائيل عىل األرجح هي التي رسبت األنباء األخرية 

الجامعة  قيادة  يف  الثاين  الرجل  املــرصي،  محمد  أبا  بأن 

إرسائيلية  أمريكية  عملية  يف  اغِتيل  قد  العاملية،  الجهادية 

إرسائيل  أجهزة  تحتفظ  ورمبا  )آب(.  أغسطس  يف  مشرتكة 

أخرى  رسية  استخبارية  مبعلومات  واالستخباراتية  الرسية 

ستسعى لترسيبها لتقويض سمعة إيران الدولية والتأثري عىل 

عملية التفاوض.

األمريكيني  النواب  من  بكثري  ليس  عــدًدا  أن  وصحيٌح 

إنجل  إليوت  املخرضم  النائب  ومنهم  إلرسائيل،  املؤيدين 

يف  مقاعدهم  فقدوا  ماكسايل،  مارثا  الجمهورية  والسيناتور 

انتخابات 2020، إال أن الكونجرس، وخاصة مجلس الشيوخ 

التصديقات واملوافقات عىل  الحصول عىل  ينبغي فيه  الذي 

املعاهدات واالتفاقيات، مل يزل مؤيًدا إلرسائيل بصورة كبرية. 

تفهم  إشارات  مبثابة  إلرسائيل  املؤيدة  األصوات  هذه  وتُعد 

منها إيران أن االتفاق مع بايدن رمبا يخضع لسيناريو عملية 

االنسحاب نفسها التي أجراها ترامب، ومن ثم تقويض الثقة 

يف املفاوضات.

وأبرز التقرير أن إرسائيل كشفت علًنا، يف أبريل )نيسان( 

عليه  يُطلق  ما  بشأن  استخباراتية  معلومات  عن   ،2018

الواليات  انسحاب  قبل  لطهران  الرسي  الذري«  »األرشيف 

ساعد  ما  وهو  املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطة  من  املتحدة 

يف  االتفاقية  من  باالنسحاب  املطالبة  الدعوات  تأجيج  عىل 

الواليات املتحدة.

استفزاز إيران لتقويض سمعتها

محاولة  يف  أيًضا  ستفكر  إرسائيل  أن  إىل  التقرير  ه  ونوَّ

استفزاز إيران رسًّا، أو حتى عسكريًّا، لجر إيران إىل االنتقام 

الذي قد يؤدي إىل تقويض سمعة طهران الدبلوماسية. لكن 

اإليرانية  النووية  املنشآت  عىل  مبارًشا  هجوًما  إرسائيل  شن 

سيظل أمرًا غري وارد من دون دليل دامغ عىل وجود طموحات 

نووية وشيكة من إيران.

التفاوض  أجل  من  إيران  عىل  الضغط  يف  وللمساَعدة 

والتخيل عن برنامجها النووي، أعلنت إرسائيل يف 2012 عن 

تخصيب  مستوى  وصول  بينها  ومن  الحمراء«،  »خطوطها 

ذ اإلسرتاتيجية  اليورانيوم إىل نسبة ٪20. إال أن إرسائيل مل تُنفِّ

نفسها علًنا هذا العام، وهو ما يُشري إىل أنها، يف الوقت الراهن 

عىل أقل تقدير، ال تشعر بالقلق حتى اللحظة من التطورات 

النووية اإليرانية. ومع ذلك ال يُعوِّل الجناح اليميني اإلرسائييل 

عىل الربنامج النووي اإليراين، وميكن أن يظهر بوصفه قضية 

سياسية إذا تعرثت حكومة الوحدة اإلرسائيلية.

ويف الختام أكد التقرير أن إرسائيل نفَّذت غارات جوية يف 

لبنان، وسوريا، والعراق، بهدف تقويض تأثري إيران العسكري 

اإلقليمي، وكان آخرها هجوم 17 نوفمرب عىل القوات اإليرانية 

يف سوريا. وأثارت بعض هذه الهجامت حفيظة إيران فأقدمت 

عىل الرد واالنتقام من إرسائيل أو القوات األمريكية أو حلفاء 

الواليات املتحدة مثل سفارة البحرين يف العراق.
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األهداف  يف  كبريًا  انخفاًضا  السعودي  العرض  وميثل 

األصلية للمملكة، فضالً عن اعرتاف ضمني بالوجود السيايس 

والعسكري للحوثيني يف اليمن.

جانب  إىل  اليمن،  لحرب  الخارجي  الدعم  تراجع  وأدى 

األزمة االقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ووباء 

»كورونا«، إىل زيادة الضغط عىل السعودية لالنسحاب من 

اليمن، مام أجرب الرياض عىل قبول فشل تدخلها العسكري 

إخراج  يستهدف  كان  والذي  سنوات   5 منذ  املستمر 

عبدربه   « الرئيس  وإعادة  صنعاء  العاصمة  من  الحوثيني 

منصور هادي« إىل السلطة.

يف  األمريكيني  املرشعني  غضب  اململكة  تدخل  ــار  وأث

الواليات  دعم  إلنهاء  مرات  عدة  صوت  الذي  الكونجرس، 

املتحدة للتدخل العسكري يف اليمن. وكافحت السعودية مع 

تراجع الدعم من حلفائها اإلقليميني، حيث سحبت اإلمارات 

بعد خمس سنوات..
السعودية تلمح 

https://bit.ly/37dJlBPبالخروج من اليمن؟

الكاتب: ريان بول

الرابط

المصدر

أفادت تقارير مؤخرا بأن السعودية عرضت عىل الحوثيني منطقة عازلة عىل طول الحدود السعودية اليمنية مقابل 
سحب قواتها يف البالد. ويأيت ذلك يف الوقت الذي تنتقل فيه الواليات املتحدة إىل حكومة أقل صداقة مع الرياض، فيا 

يسعى املتمردون الحوثيون إىل الحصول عىل تنازالت أعمق عىل األرض.
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مؤخرًا قواتها من اليمن.

من  شاسعة  مساحات  عىل  السيطرة  استعادة  وبخالف 

جنوب اليمن، كان تقدم التحالف السعودي محدوًدا حيث 

ومأرب  تعز  من  بالقرب  الرئيسية  املواجهة  خطوط  ظلت 

التطورات  مع  لسنوات،  كبري  حد  إىل  تغيري  دون  والحديدة 

التي حققها الحوثيون مؤخرًا والتي أبرزت صعوبة  الصغرية 

الحفاظ عىل املنطقة.

الجوية  الرضبات  عىل  الكبري  السعودية  اعتامد  وجاء 

املدنيني  الخسائر يف صفوف  الحصار عىل حساب  وعمليات 

وانقطاع إمدادات الغذاء والوقود التي تشتد الحاجة إليها من 

قبل اليمنيني الذين يعانون من الفقر. وقد صوت الكونجرس 

األمرييك يف أبريل/نيسان 2019، عىل إنهاء الدعم العسكري 

لتدخل الرياض يف اليمن، والذي عارضه »ترامب« يف النهاية.

ومن املرجح أن تصبح عالقة السعودية بالواليات املتحدة 

أكرث خصومة مبجرد أن يتوىل الرئيس األمرييك املنتخب »جو 

بايدن« منصبه يف يناير/الثاين مام سيزيد من تعرض الرياض 

للضغوط األمريكية. فمقارنًة »برتامب«، من غري املرجح أن 

األمرييك  الدعم  الكونغرس إلنهاء  »بايدن« محاوالت  يعرقل 

للتدخل السعودي يف اليمن.

إدارة  تقرر  قد  الثاين،  يناير/كانون   20 يف  تنصيبها  وبعد 

يرتك  مام  ــرصاع،  ال يف  مشاركتها  خفض  مبارشة  »بايدن« 

اللوجيستي  الدعم  ــدون  ب السعودية 

واالستخبارايت الذي استخدمته يف الرضبات 

يدفع  وقد  اليمن.  يف  والعمليات  الجوية 

ذلك اململكة إىل تنويع عالقاتها بعيًدا عن 

واشنطن.

وبالفعل، يشعر املسؤولون السعوديون 

تجاه  »بايدن«  إدارة  نهج  بشأن  بالقلق 

حقوق  مجال  يف  اململكة  وسجل  إيــران 

»بايدن«  هدد  أن  بعد  خاصة  اإلنسان، 

»منبوذة«  دولة  إىل  السعودية  بتحويل 

الغتيالها »جامل خاشقجي« عام 2018.

واالقتصادي  الدفاعي  التعاون  ويعترب 

السعودية  بني  العالقة  يف  الزاوية  حجر 

والواليات املتحدة. لكن تراجع الحاجة إىل النفط السعودي 

عمليات  وزيــادة  العاملية  الطاقة  أسعار  انخفاض  بسبب 

التكسري الهيدرولييك يف الواليات املتحدة ساعد واشنطن عىل 

التفكري يف تخفيف العالقة مع اململكة.

إيجاد رشكاء دفاعيني واقتصاديني  إىل  السعودية  وتسعى 

جدد لتعويض الرتاجع يف العالقة الوثيقة مع الواليات املتحدة، 

مبا يف ذلك زيادة العالقات الدفاعية مع الصني وعالقة دافئة 

محتملة مع )إرسائيل( للوصول إىل التقنيات اإلرسائيلية.

وإجامال، فإن هذه التطورات ستؤدي إىل تشجيع الحوثيني 

عىل السعي للحصول عىل تنازالت أكرب من السعودية، مبا يف 

أكرب يف  تأثري  األرايض المتالك  السيطرة عىل  املزيد من  ذلك 

املفاوضات السياسية مع حكومة »هادي«.

وكلام طال االستنزاف السعودي يف اليمن، زاد احتامل أن 

التنازالت  الحوثيني  الرياض عىل منح  األمرييك  الضغط  يجرب 

التي يريدونها. وقد يؤدي تصنيف الواليات املتحدة املحتمل 

قدرة  تعقيد  زيادة  إىل  أجنبية  إرهابية  كمنظمة  للحوثيني 

الجامعة  مع  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  عىل  الرياض 

املتمردة، حيث قد يطالب الحوثيون بإلغاء التصنيف كرشط 

أسايس للمفاوضات.
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اغتيال للمرة الثانية يف 2020

أعلنت إيران يوم الجمعة قبل املايض عن مقتل شخصية 

مهمة يف أجهزتها األمنية. وكان املستهدف من الهجوم محسن 

فخري زاده، وهو كبري مهنديس برنامج إيران لتصنيع األسلحة 

النووية املعروف باسم »مرشوع عامد« الذي انتهى يف عام 

استمرت  املرشوع  عنارص  بعض  أن  من  الرغم  )عىل   2003

لبضع سنوات فيام بعد(.

إن اغتيال فخري زاده يُعد ثاين عملية اغتيال يُنفذها عدو 

وينجح  اإليرانية  األرايض  العام، يف عمق  أجنبي، خالل هذا 

يف استهداف شخصية إيرانية 

اغتالت  إذ  ويقتلها:  ــارزة  ب

يناير  يف  املتحدة،  الواليات 

التابع  القدس  فيلق  قائد  سليامين،  قاسم  الثاين(،  )كانون 

للحرس الثوري اإلسالمي، وهي وحدة قوات خاصة مسؤولة 

عن التخطيط بالوكالة لكثري من العمليات االسرتاتيجية التي 

تخدم مصالح طهران وتنفيذها )مثل عمليات خارج الحدود 

اإلقليمية(.

سيناريوهات إيران 
للرد على اغتيال 

الكاتب: آريان طبطبائي  فخري زادة

https://bit.ly/37ntuk8

المصدر

الرابط

من املتوقع أن يعقد اغتيال محسن فخري زاده، أحد أكرب علاء إيران النوويني، 

جهود إدارة بايدن القادمة للبيت األبيض من أجل إعادة إحياء االتفاق النووي، 

وقد تُؤدي عملية االغتيال إىل مزيد من التصعيد.
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نقطة ضعف طهران

وعىل عكس سليامين، مل يكن فخري زاده شخصية مشهورة 

يف إيران أو خارجها. ويف الواقع، مل يُنرش سوى عدد قليل من 

زاده  كان  ذلك،  ومع  قريب.  وقت  حتى  زاده  فخري  صور 

وسليامن متشابهني يف كونهام من كبار ضباط الحرس الثوري 

اإليراين، وأدَّى كٌل منهام دوًرا مؤثرًا يف مشاريع النظام اإليراين 

الحلفاء  من  إيران  شبكة  نطاق  سليامين  ع  وسَّ إذ  الرئيسة. 

والرشكاء غري الحكوميني وأضفى عليها الطابع املؤسيس والتي 

ساعدت يف توطيد اسرتاتيجيتها اإلقليمية، بينام ساعد فخري 

زاده يف تطوير قدرات بالده النووية. لذا، يُعد مقتلهام مبثابة 

رضبات ثقيلة إليران، وترُبز نقطة ضعف طهران.

زاده،  فخري  مقتل  بعد  سارعوا،  اإليرانيني  املسؤولني  إن 

إىل اتهام أحد خصوم إيران األساسيني وهي إرسائيل بالوقوف 

كانت  أبيب  تل  أن  يُعتقد  الهجوم وتنفيذه. كام  تدبري  وراء 

املايض يف منشأة  الصيف  الذي وقع خالل  لالنفجار  ذة  املنفِّ

النووية، التي تضم حاليًا جزًءا كبريًا من برنامج إيران  نطنز 

لتخصيب اليورانيوم.

تاريخ إرسائييل من االستهداف لربامج الخصوم

النووية  الربامج  استهداف  من  تاريخ  لديها  إرسائيل  إن 

النووي.  إيران  برنامج  بينها  ومن  املنافسة،  بالدول  الخاصة 

علامء  اغتالت  املايض،  العقد  مدار  عىل  إرسائيل،  إن  ويقال 

نوويني وشنَّت هجامت إلكرتونية أماًل يف إعاقة تقدم برنامج 

انفجار  أسفر  النووي وكبح جامحه. ويف عام 2011،  طهران 

إىل مقتل حسن طهراين مقدم، وهو مهندس الركيزة األساسية 

الثوري  الحرس  يف  وعضو  اإليــراين  الوطني  للدفاع  الثالثة 

البالد.  يف  الصواريخ  برنامج  تطوير  والذي ساعد يف  اإليراين، 

وبدا أن إرسائيل متورطة يف هذه العملية.

تجميع  أيًضا  شملت  إيــران  يف  اإلرسائيلية  العمليات 

املخابرات  استولت   ،2018 عام  ويف  استخبارية.  معلومات 

إيران  بأنشطة  املتعلقة  الوثائق  اإلرسائيلية عىل أرشيف من 

من  مزيًدا  سلَّط  والذي  النووية،  األسلحة  مجال  السابقة يف 

أشار  وقد  الشأن.  هذا  يف  زاده  فخري  أنشطة  عىل  الضوء 

أهمية  إىل  بالفعل  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 

فخري زاده أثناء تقديم األرشيف للجمهور قبل عامني، قائاًل: 

»تذكروا هذا االسم«.

إخفاق األجهزة األمنية

إن نجاح إرسائيل يف تنفيذ مثل هذه العمليات املعقدة 

ضد  اغتيال  عملية  تنفيذ  لدرجة  اإليرانية،  األرايض  داخل 

هدف رفيع املستوى يف املناطق الريفية خارج طهران والذي 

ذَكَر نتنياهو اسمه أمام الرأي العام من قبل، يرُبز من جديد 

اإليراين،  للنظام  التابعة  الداخلية  األمن  أجهزة  إخفاق  مدى 

الرسية.  األجنبية  التحركات  أمام  الدولة  كام يكشف ضعف 

وهذا من شأنه أن ميثل معضلة تواجهها إيران.

الضعيف  موقف  يف  تبدو  لكيال  حافزًا  طهران  لدى  إن 

املستكني. إذ تعرضت، عىل مدار عام 2020، لرضبات موجعة 

التي  املستجد  كورونا  فريوس  جائحة  خلفية  عىل  ومتكررة 

ناضلت حكومة طهران الحتوائها. وباإلضافة إىل اغتيال اثنني 

منشأة  وانفجار  العام  البارزة هذا  اإليرانية  الشخصيات  من 

نطنز النووية، يبدو أن الواليات املتحدة وإرسائيل قتلتا أبو 

محمد املرصي، الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة يف طهران يف 

أغسطس )آب(.

األفراد  قامئة  توسيع  ترامب  إدارة  مواصلة  عن  ناهيك 

مزيًدا  يفرض  ليك  للعقوبات  الخاضعة  اإليرانية  والكيانات 

من الضغوط عىل إيران، وهو األمر الذي سيؤدي إىل تعقيد 

محاوالت إدارة بايدن-هاريس األمريكية إلعادة إحياء االتفاق 

النووي الذي أُبرِم يف عام 2015 وانسحب منه ترامب يف عام 

.2018

التأين يف الرد واالنتقام

السابقة  العمليات  هذه  عىل  ردَّهــا  درست  إيــران  إن 

هدفني  بني  تــوازن  أن  بتأٍن  وحاولت  ة.  الُعدَّ له  ت  وأعــدَّ

متعارضني: تفادي الظهور مبظهر الدولة مكتوفة األيدي أمام 

كبريًا، وهو  تصعيًدا  التوترات  تصعيد  وعدم  العمليات  هذه 

ما قد يُعرِّضها إلجراء عسكري مبارش تُنفذه الواليات املتحدة 

ضدها. وبذلك، واجهت إيران بعض اإلخفاقات املحرجة: إذ 
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قصفت، بعد وقت قصري من مقتل سليامين يف يناير، قاعدتني 

يف العراق توجد بهام قوات أمريكية.

رضبة  مبثابة  الخطوة  هذه  تكون  أن  املفرتض  من  وكان 

البداية لخطواٍت عديدة تهدف إىل استعادة الردع واالنتقام 

ن استهدف أحد أهم قادة إيران العسكريني وأرداه قتياًل.  ِممَّ

الخطأ  طريق  عن  اإليراين  الثوري  الحرس  أسقط  ذلك،  ومع 

من  جميع  مقتل  عن  أسفر  ما  وهو  أوكرانية،  ركاب  طائرة 

طاقم  إىل  باإلضافة  راكبًا   176 وعددهم  متنها  عىل  كانوا 

وكان  الخطأ.  هذا  عىل  التغطية  بعد  فيام  وحاولوا  الطائرة، 

ا للقوات املسلحة اإليرانية،  هذا الحادث املأساوي ُمحرًجا جدًّ

التي مل تثبت عجزها عن حامية قائد عسكري كبري فحسب، 

بل قتلت أيًضا مدنيني أبرياء عن طريق الخطأ، ورمبا هذا ما 

دفع طهران إىل إبداء بعض من ضبط النفس يف األشهر التي 

تلت ذلك.

ع الخصوم التقاعس عن الرد ُيشجِّ

لكن يف ظل تصاعد الضغط األمرييك واإلرسائييل الحاليني، 

قد تجد القيادة اإليرانية صعوبة أكرب يف الحفاظ عىل هذه 

أن  إيران  قادة  يرى  النفس. ورمبا  النسبية من ضبط  الحالة 

دلياًل عىل  يُعد  العمليات  إجراء ضد هذه  اتخاذ  فشلهم يف 

من  مزيد  تنفيذ  عىل  خصومهم  ع  يُشجِّ قد  الذي  ضعفهم 

العمليات الرسية ورمبا شن هجامت داخل أراضيها. وأفادت 

بعض التقارير أن الرئيس األمرييك دونالد ترامب كان يدرس 

شن هجوم عىل منشأة نطنز النووية لكن مستشاريه أثُنوه 

عن القيام بذلك.

داخلية  تكاليف  إيــران  ستتحمل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

بسبب تقاعسها عن اتخاذ أي إجراء للرد عىل هذه العمليات 

التي طالتها. وبينام يستخدم النظام اإليراين املهووس بجنون 

العظمة وسائل القمع، من تعذيب واحتجاز، بصورة منتظمة 

بالتجسس  كثرية  أحياٍن  يف  وبهتانًا  زوًرا  يتهمهم  أفراٍد  ضد 

الحامية  توفري  عن  عاجزًا  النظام  هذا  يبدو  األعداء،  لصالح 

ألحد أهم كوادره عىل األرايض اإليرانية.

وبالفعل، أكد بعض املسؤولني اإليرانيني عىل رضورة تحرك 

طهران للرد عىل هذا الهجوم وردع أي هجامت محتملة يف 

النووي  االتفاق  إىل  العودة  أن  آخرون  رأى  بينام  املستقبل. 

يف ظل هذه الظروف ال تؤدي إال إىل تقوية سواعد أعدائها 

الهدف  مع  يتعارض  الــرأي  هذا  أن  إال  قبضتهم.  وإحكام 

اآلخر الذي يخفيه النظام اإليراين واملتمثل يف منع مزيد من 

التصعيد حتى 20 يناير 2021، عندما يؤدي الرئيس املنتخب 

جو بايدن اليمني الدستوري بصفته رئيًسا للواليات املتحدة، 

النووي  االتفاق  أن تعود واشنطن إىل  املحتمل  ووقتئذ، من 

بشكل أو بآخر. 

وكام كتبُت أنا وهرني روما يف مقال نرشته مجلة فورين 

الخطوات  من  الرغم  »عىل  )آيلول(،  سبتمرب  يف  بولييس 

االستقرار  تحقيق  أجل  من  اتخذتها طهران  التي  االستثنائية 

يف سوق األسهم واألوراق املالية وتغطية عجز امليزانية، فإن 

وضع إيران االقتصادي غري مستدام. وعىل ما يبدو أن النظام 
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واسعة  االحتجاجات  بعودة  املخاطرة  يستطيع  ال  اإليراين 

النطاق يف وقٍت تتعرث فيه البالد أكرث وأكرث«. 

خيارات طهران يف االنتقام

فخري  اغتيال  عملية  عىل  رًدا  االنتقام  إيران  قررت  إذا 

تفعل  قد  فإنها  الردع،  يف  هيبتها  استعادة  حاولت  أو  زاده 

ذلك بطريقة مدروسة ومحسوبة بالتأكيد. ومن املحتمل أن 

تلجأ إيران إىل خيارات تتيح لها بعًضا من مستويات اإلنكار 

املعقول، كام يحدث غالبًا يف العمليات السيربانية والهجامت 

التي تشنها عرب وكالئها. ومع ذلك، تظل مخاطر إثارة سلسلة 

من ردود الفعل قامئة.

وقد تختار إرسائيل الرد باملثل، وأي خطوة من هذا القبيل 

من شأنها أن تِزيد تعقيد عودة الواليات املتحدة إىل االتفاق 

النووي، مام يحرم إيران من اإلغاثة االقتصادية التي تحتاج 

إليها بشدة. 

الصرب  سياسة  تذهب  قد  السيناريو،  هــذا  مثل  ويف 

االسرتاتيجي التي تنتهجها إيران، عىل مدار العامني املاضيني، 

هباًء.

وباإلضافة إىل ذلك، أثبت ترامب أنه صانع قرار متقلِّب 

ونائبه  سليامين  بقتل  أمرًا  أصدر  إذ  األطوار.  وغريب  املزاج 

العراقي أبو مهدي املهندس، بعدما قتلت امليليشيات الشيعية 

املدعومة إيرانيًّا يف العراق مواطًنا أمريكيًّا يف ديسمرب )كانون 

يف  فقط  قليلة  أشهر  بعد  امليلشيات،  هذه  وعادت  األول(. 

األمريكية  القوات  أفراد  من  اثنني  قتل  إىل  )آذار(،  مارس 

وجنديًّا بريطانيًّا، لكن الواليات املتحدة مل تحرك ساكًنا حيال 

ذلك. وقد يختار اإليرانيون انتظار مغادرة ترامب منصبه يف 

أسابيع  بضعة  له سوى  يتبَق  مل  أنه  سيام  ال  األبيض،  البيت 

فقط، أو رمبا يفضلون أن يعرضوه لإلذالل قبل الخروج.

بغض النظر عن الكيفية التي اختارتها إيران لالنتقام من 

للواليات  رئيًسا  بايدن  تنصيب  يوم  وحتى  الراهن  الوقت 

املتحدة، فلن يخلو أيٌّ من هذه الخيارات القصرية املدى من 

مخاطر. وإذا استمرت مثل هذه العمليات خالل الـ50 يوًما 

املتبقية يف رئاسة ترامب ألمريكا، رمبا تؤدي إىل جر إيران إىل 

مسار تُفضل عدم امليُض فيه.

نحو  مياًل  أقل  طهران  تصبح  رمبا  املتوسط،  املدى  وعىل 

مثرية  أخرى  ذات صلة مبجاالت  قيود  بشأن وضع  التفاوض 

للقلق، من بينها برنامجها الصاروخي ودعمها للوكالء، والتي 

إدارته ستسعى إىل  بأن  االنتخابية  بايدن خالل حملته  وعد 

الطويل، إىل  إيران، عىل املدى  الحد منها. وقد يخلص قادة 

أن بالدهم بحاجة إىل سالح نووي لردع أعدائهم عن تنفيذ 

مثل هذه العمليات يف املستقبل، بغض النظر عن التكاليف 

املرتبطة بذلك.

رضبة قوية لطهران

كان  به  وإملامه  للمرشوع  زاده  فخري  قيادة  أن  صحيُح 

يبالغ يف  التفكري  املنطق من  لكن هذا  مهاًم من دون شك، 

تقدير أهمية فرد واحد، بغض النظر عن مدى دوره وتأثريه 

من قبل، يف تطوير برنامج إيران النووي.

املؤسسات  من  كبريًا  عدًدا  أيًضا  الطرح  هذا  ويتجاهل 

اإليراين وتطوير  النووي  القرار  املشاركة يف صنع  واملنظامت 

املتعلقة  الرسية  وأنشطتها  العلني  املدين  النووي  برنامجها 

بتصنيع األسلحة. وأخريًا، أساء مثل هذا الطرح فهم أحد أهم 

املساعدة يف  اإليراين:  للنظام  بالنسبة  زادة  تركه فخري  إرث 

بناء البنية التحتية النووية وتكوين الخربة واملهارة واملحافظة 

النظام  قرر  إذا  يستخدمها  أن  النظام  مبقدور  والتي  عليها 

استئناف سعيه وراء تصنيع القنبلة النووية يف وقت الحق.

رضبة  اإليرانية  األرايض  عىل  زاده  فخري  اغتيال  عملية 

التي  الكيفية  عن  النظر  وبغض  طهران.  لحكومة  ُموِجعة 

تداعيات  ذلك  عن  سينتج  واالنتقام،  للرد  طهران  ستختارها 

غري مبارشة وتداعيات الحقة قد تكون أكرث أهمية، مام يؤدي 

وزمانه  التفاوض  رشوط  حول  األمرييك  املوقف  تشديد  إىل 

بايدن.  يراه  ما  بحسب  النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  بشأن 

أما األمر األكرث إثارة للقلق حتى اللحظة الراهنة، فيتمثل يف 

أن إيران قد تُقرِّر رضورة توسيع نطاق األنشطة التي سَعت 

إدارة ترامب إىل منعها عن طريق حملة »أقىص ضغط«، مبا 

يف ذلك قرار تجديد سعيها للحصول عىل سالح نووي.
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عالوة عىل ذلك ، قد تكون هناك مشكلة موازية تتجاوز 

األزمات  إىل  نشري  نحن  الفريوس.  من  املبارش  الوفيات  عدد 

تؤثر  أن  واحتامل   ، العامل  املتنامية عىل مستوى  االقتصادية 

هذه األزمات بشدة عىل االقتصادات الناشئة بشكل خاص.

لوباء  مبارشة  حصيلة  ليست  االقتصادية  التداعيات  إن 

 - له  استجابتنا  لكيفية  نتيجة  ولكنها   ، بالكامل   19 كوفيد 

تفاعل  وكيف  الحكومات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  هي  ما 

الناس العاديون والعامل والرشكات مع األزمة. تجاوز نشاط 

يف  نظريه  املرة  رأيناه هذه  الذي  الفريوس  الحكومة الحتواء 

انتشار«  يحد من  قد  ما  ، وهو  السابقة  األزمات  مثل هذه 

كوفيد 19 » لكنه تسبب يف خسائر يف االقتصاد.

يستعرض هذا املقال السياسات التي تتبناها الحكومات يف 

االقتصادات الناشئة ، والتأثري املحتمل السرتاتيجيات الحوكمة 

هذه ، ثم يتكهن مبا سيبدو عليه املستقبل وما قد نفعله هنا.

من  العديد  بني  التدافع  أن  الواضح  من  أصبح  لقد 

الشاملية  وأمريكا  أوروبا  دول  لتقليد  الناشئة  االقتصادات 

من  ذلك  عن  ملحة  عىل  نحصل  خطأ.  كان  عليها  والتغلب 

خالل النظر يف قارتني متباعدتني ، كانت اقتصاداتهام من بني 

ما مدى أهمية 
الحوكمة الرشيدة في 
إدارة أزمة كوفيد-19؟

https://brook.gs/2KIIaCN

الرابط

كشف جائحة كوفيد 19 عن عدم كفاية أنظمة الصحة العامة يف جميع أنحاء المصدر
العامل، ما ألقى بظالله عىل ما مل نكن نتخيله حتى قبل عام. بينا يزداد ضباب 
االرتباك ونبدأ يف فهم أساسيات سلوك الفريوس، ال تلوح يف األفق نهاية الجائحة. 
قبل  املليون  عالمة  األخري  اخرتق  مستمر.  ارتفاع  يف  والوفيات  اإلصابات  عدد 
بضعة أسابيع، ويبدو من املحتمل اآلن ، من حيث الخطورة، أن يتجاوز هذا 

الوباء اإلنفلونزا اآلسيوية يف 1957-58 وأنفلونزا هونج كونج يف 1969-1968.

الكاتب: أالكا إم باسو. 
 كوشيك باسو.

وخوسيه ماريا يو تابيا. 
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األكرث ترضًرا يف العامل ، وهي بريو والهند. خالل الربع الثاين 

من عام 2020 ، شهدت بريو منًوا سنويًا بنسبة ٪30.2- والهند 

٪23.9-. من البيانات العاملية للربع الثاين التي ظهرت حتى 

اآلن ، تعد بريو والهند من بني أبطأ أربعة اقتصادات منًوا يف 

العامل. إىل جانب اململكة املتحدة وتونس ، هذه هي الدول 

الوحيدة التي فقدت أكرث من 20 يف املائة من ناتجها املحيل 

اإلجاميل. ] 1 [

تعد إحصاءات الوفيات املرتبطة بـ كوفيد 19، وعىل وجه 

الخصوص ، معدل الوفيات الخام )CMR( ، مهام كانت غري 

يف  للوباء  املقارن  املقياس  عىل  داللة  األكرث  املؤرش   ، كاملة 

أكتوبر  نهاية  من  اعتباًرا   ، األوىل  للوهلة  البلدان.  مختلف 

، مع 1039 حالة وفاة من مرض كوفيد  تبدو بريو   ،  2020

19- لكل مليون نسمة ، سيئة بكل املقاييس وأسوأ بكثري من 

الهند مع 88. يعد معدل الوفيات النفاسية يف بريو حاليًا من 

بني أعىل املعدالت املبلغ عنها عامليًا.

منظور  يف  والهند  بريو  من  كل  وضع  يجب   ، ذلك  ومع 

بتاريخ  مرتبطة  تكون  أن  املحتمل  من  ألسباب  إقليمي. 

األمراض السابقة ، هناك اختالفات إقليمية مذهلة يف قابلية 

الفريوس املميتة )الشكل 11.1(. أمريكا الجنوبية هي األكرث 

ترضرا من أي منطقة أخرى يف العامل ، ويبدو أن آسيا وأفريقيا 

وأمريكا.  أوروبا  عكس  عىل   ، نسبيا  خفيف  بشكل  تلقتاها 

يتطلب االختالف اإلقليمي الصارخ مزيًدا من التحليل الوبايئ. 

ميكن  ال  اختالفات  فهذه   ، ذلك  ننتظر  ونحن  حتى  ولكن 

تجاهلها.

11.1

ننظر  أن  إذن  املهم  من   ، السياسة  تدخالت  تأثري  لفهم 

إىل كيفية أداء هذه البلدان داخل مناطقها ، التي لها تاريخ 

متشابه من األمراض والفريوسات )الشكل 11.2(. إن أداء كل 

التي تشرتك  من بريو والهند أسوأ بكثري من الدول املجاورة 

معها إىل حد كبري يف سامتها االجتامعية واالقتصادية والبيئية 

والدميغرافية. معدل وفيات COVID-19 يف بريو لكل مليون 

 ، معدل  أعىل  ثاين  عىل  يتقدم   CMR ، 1039 أو   ، نسمة 

عند  األرجنتني  معدل  ضعف  وتقريباً   ،  749 عند  والربازيل 

.679

11.2

وباملثل ، فإن الهند يف املرتبة 88 تقارن بشكل جيد مع 

أوروبا والواليات املتحدة ، كام هو الحال يف جميع أنحاء آسيا 

وأفريقيا تقريبًا ، لكنها تفعل ما هو أسوأ بكثري من جريانها ، 

مع ثاين أسوأ دولة يف املنطقة ، أفغانستان ، التي تعاين أقل 

من نصف معدل الوفيات الهند.

البيان الهندي الرسمي أن ما يصل إىل 78،000 حالة وفاة 

هناك  [ الفرتاضاتها.   3  [ انتقدت  تأمني  قبل  وتفادي   ]  2  [

مامرسة أكرث منطقية تتمثل يف تقدير الوفيات الزائدة التي 

 ، لذلك  اإلقليميني.  جريانه  منط  عن  ينفصل  بلد  منها  يعاين 

عىل سبيل املثال ، إذا كانت الهند قد شهدت معدل وفيات 

COVID-19 يف أفغانستان ، لكان لديها اآلن 54112 حالة 

بنغالديش  عنه  أبلغت  الذي  املعدل  لديها  كان  وإذا  وفاة. 

اليوم.   COVID-19 من  وفاة  حالة   49،950 لديها  لكان   ،

بعبارة أخرى ، كان من املمكن تجنب أكرث من نصف حصيلة 

بسبب  وفاة  حالة   122099 حوايل  البالغة  الحالية  الوفيات 

كوفيد 19 إذا كانت قد تعرضت لنفس الفريوس مثل جريانها.

ما الذي قد يفرس هذه التجربة الخارجية ملعدالت انتشار 

الفريوس كوفيد 19 واالنهيار االقتصادي يف الهند وبريو؟ إذا 
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كانت ظروف الخلفية اإلقليمية متشابهة إىل حد كبري ، يرُتك 

املرء ليتساءل عام إذا كانت يف الواقع استجابة السياسة التي 

اختلفت بشكل ملحوظ وقد تكون مسؤولة عن هذه النتائج 

السيئة نسبيًا.

كان أداء بريو والهند ضعيًفا من حيث معدل منو الناتج 

البلدان  بني   2020 عام  من  الثاين  الربع  يف  اإلجاميل  املحيل 

املوضحة يف الجدول 2 ، وبالنظر إىل أن كال البلدين غالبًا ما 

وهذا   ، القوية  للحوكمة  حالة  كدراسات  معه  التعامل  يتم 

بني  التنافر  هناك  يكون  قد  أنه  حقيقة  إىل  االنتباه  يلفت 

الحكم القوي والحكم الرشيد.

إىل  نظرًا   ، خاص  بشكل  مفاجئًا  الهند  يف  التحول  كان 

ثالثة  أرسع  بني  من  ماضية  قليلة  سنوات  حتى  كانت  أنها 

عىل   ،  2016 عام  يف  التباطؤ  بدأ  العامل.  يف  منًوا  اقتصادات 

الرغم من حدوث االنكامش الحاد ، وهو أكرث حدة من جميع 

البلدان األخرى تقريبًا ، بعد اإلغالق.

عىل جبهة سياسة  كوفيد 19، اشتهرت كل من الهند وبريو 

مبا يسميه متعقب سياسة كوفيد19 التابع لجامعة أكسفورد 

] 4 [ »رصامة« استجابة الحكومة للوباء. يف الساعة 8 مساًء 

يوم 24 مارس 2020 ، أعلنت الحكومة الهندية ، مع إشعار 

البالد. عمليًا  ، إغالقًا كاماًل عىل مستوى  مدته أربع ساعات 

، تم السعي رسميًا إىل إيقاف كل حركة خارج محيط منزل 

من  العديد  يف  موصوف  هو  كام   ، الحال  وبطبيعة  الفرد. 

األوراق ، مثل تلك الخاصة براي وسوبرامانيان ، ] 5 [ كان 

هذا يعني أن معظم الحياة االقتصادية توقفت أيًضا بشكل 

العامل يف  املاليني من  مئات  أن  بدوره  يعني  ، مام  مفاجئ 

 ، هاميش  بشكل  املزيد  إىل  باإلضافة   ، الرسمي  غري  القطاع 

فقدت مصادر رزقها.

باإلضافة إىل ذلك ، فقد عرشات املاليني من هؤالء العامل 

، وهم عامل مهاجرون يف أماكن بعيدة عن منازلهم األصلية 

العيش  كسب  سبل  بسبب  ومدخراتهم  املؤقتة  منازلهم   ،

الذي  الوحيد  اآلمن  املكان  أصبح  بحيث   ، هذه  املفقودة 

أغارهم هو موطنهم األصيل. يف املدن والقرى الصغرية غالبًا 

عىل بعد مئات األميال من أماكن عملهم.

وجهات  يف  املستقر  غري  العيش  من  قليلة  أسابيع  بعد 

املهاجرين الخاصة بهم ، انطلقوا سريًا عىل األقدام منذ توقف 

إىل  أدى  مام   ، والقرى  البلدات  لهذه  والحافالت  القطارات 

إىل  املدينة  من  الفريوس  انتشار  إىل  أدى  وانتشار«  »إغالق 

املدينة و من املدينة إىل القرية. يف الواقع ، يعد »اإلغالق« 

تسمية خاطئة إىل حد ما ملا حدث يف الهند ، نظرًا ألن أكرث 

يف  متاًما  املرء  يفعله  ما  فعلوا عكس  مليون شخص   20 من 

حالة اإلغالق. وهكذا كان لدى الهند مزيج غريب من اإلغالق 

وتشتت البقية ، كام هو الحال يف أي بلد آخر. لقد ترسبوا 

ا 
ً
الدول التي تبني جدران

إلبعاد البضائع واألشخاص 

والمواهب سوف تتفوق 

على الدول األخرى في 

سوق المنتجات
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وتشتتوا بطرق مل تكن لتفعلها لوال ذلك. ليس من املستغرب 

أن العدوى ، التي كانت موجودة بشكل هاميش يف املناطق 

الريفية )23 باملائة يف أبريل( ، تشكل اآلن حوايل 54 باملائة 

من جميع الحاالت يف الهند. ] 6 [

البالد  مستوى  عىل  مفاجئًا  اإلغالق  كان   ، أيًضا  بريو  يف 

الصعب  من  وكان   ، الوظائف  فقدت   ]7[ وصارًما.  وطوياًل 

عىل  املهاجرون  العامل  وأجرب   ، املالية  املساعدات  رصف 

أنحاء  اآلن يف جميع  الفريوس  وانترش   ، ديارهم  إىل  العودة 

البالد مع معدالت الوفيات الناجمة عنه تجاوزت تقريبًا كل 

جزء آخر من العامل.

األقل  اإلغالق  عمليات  تنفيذ  طرق  يف  للتفكري   ، جانبا 

رصامة واألقل إجامال جغرافيا ووظيفيا ، فإن مثاال من قارة 

أخرى مفيد. يبدو أن إثيوبيا ، مع معدل وفيات »كوفيد 19 

» البالغ 13 لكل مليون من السكان ، قد نجحت يف تحسني 

املعدل األفريقي املنخفض نسبيًا بالفعل البالغ 31 يف الجدول 

] 8 [ .1

الطريق اىل االمام

ننتقل بعد ذلك من األزمة الحالية إىل املدى املتوسط. إىل 

أين يتجه العامل وكيف نتعامل مع العامل الجديد؟ ميكن القول 

إن القطاعني اللذين سيظهران بشكل أكرب وأقوى يف عامل ما 

مبصادر  واالستعانة  الرقمية  التكنولوجيا  هام:  الوباء  بعد 

خارجية ، والرعاية الصحية واملستحرضات الصيدالنية.

تدريب  ساحة  الوباء  من  األخرية  التسعة  األشهر  كانت 

 - الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  عىل  لألشخاص  ضخمة 

Zoom و WebEx والتمويل الرقمي والعديد من اآلخرين. 

من املرجح أن يعطي مترين التعلم باملامرسة هذا دفعة كبرية 

لالستعانة مبصادر خارجية ، والتي لديها القدرة عىل مساعدة 

بلدان مثل الهند والفلبني وجنوب إفريقيا.

قد تشهد العوملة تراجعا يف املدى القصري ، لكننا نعتقد 

أنها ستعود لالنتقام. فالدول التي تبني جدرانًا إلبعاد البضائع 

يف  األخرى  الدول  عىل  تتفوق  سوف  واملواهب  واألشخاص 

سوق املنتجات. وهذا اإلدراك سيجعل معظم البلدان ترتاجع 

ذلك  تفعل  ال  التي  وتلك  ؛  للعوملة  العفوية  مناهضتها  عن 

ستتوقف عن كونها العبني عامليني مهمني. ويف كلتا الحالتني 

، ستعود العوملة إىل مسارها الصحيح مع قدر أكرب بكثري من 

االستعانة مبصادر خارجية.

بالعودة ، بشكل أكرث أهمية هذه املرة ، إىل جانبنا السابق 

العبث  يف  واملعارص  التاريخي  سجلها  فإن   ، إثيوبيا  بشأن 

العرقية  التوترات  [ يف محاولة إلسكات   9[ اإلنرتنت  باتصال 

واملعارضة السياسية لن يخدمها جيًدا يف مثل هذا ما بعد- 

سيناريو الجائحة. هذا تذكري مفيد لجميع اقتصادات السوق 

الناشئة.

نأمل أن يخرج البرش من هذه األزمة أكرث وعياً مبشاكل 

االستدامة. ميكن أن يؤدي هذا إىل تحويل بعض الطلب من 

وصفه  ميكن  ما  وأفضل   ، أفضل  صحة  إىل  الكاملية  السلع 

بـ »االستهالك اإلبداعي«: الفن واملوسيقى والثقافة. ] 10 [ 

األول يعني قطاعات رعاية صحية وصيدالنية أكرب بكثري.

ستحتاج   ، الجديدة  الفرص  هذه  من  لالستفادة  ولكن 

الدول إىل اجتياز املأزق الحايل حتى يكون لديها اقتصاد قابل 

للحياة مبجرد أن مير الوباء. وبالتايل من املهم أن تكون قادًرا 

عىل السيطرة عىل الوباء مع الحفاظ عىل االقتصاد مفتوًحا. 

هناك بعض األدبيات الناشئة ] 11 [ حول هذا ، ولكن هناك 

حاجة إىل املزيد. هذا تحٍد إداري نادًرا ما نواجهه ، ألن الوباء 

نأمل أن يخرج البشر 
من هذة األزمة 

 بمشاكل 
ً
أكثر وعيا

االستدامة
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قد عطّل األسواق العادية وهناك حاجة ، عىل املدى القصري 

عىل األقل ، إىل أن تتدخل الحكومات مللء التحذير.

اسرتاتيجيات  وضع  الناشئة  االقتصادات  عىل  سيتعني 

حوكمة جديدة للقيام بهذا الواجب املزدوج املتمثل يف كبح 

السلوك  الجديدة دون ضوابط صارمة عىل  جامح اإلصابات 

االقتصادي ودون التقليد األعمى ألوروبا وأمريكا.

هذه  وسط  لالهتامم  املثرية  الفرص  إحدى  مثال.  هنا 

أصيبوا  الذين  ألولئك  »املوارد«  من  االستفادة  هي  الفوىض 

بالفعل بـ كوفيد 19 وهم محصنون ، حتى لو كان ذلك عىل 

املدى القصري فقط - ما زلنا ال منلك دلياًل قاطًعا عىل طول 

املناعة املكتسبة. ميكن أن يحصل هؤالء األشخاص عىل راتب 

الجسدي  التفاعل  تتطلب  التي  القطاعات  للعمل يف  مرتفع 

التوريد  الحفاظ عىل سالسل  مع اآلخرين. سيساعد هذا يف 

السوق  يتسبب  أن  املمكن  من  كان   ، عادة  انقطاع.  دون 

مبفرده يف مثل هذه الزيادة يف الرواتب ، ولكن يف هذه الحالة 

، تكون الفائدة الرئيسية من حشد هذه القوة العاملة هي 

االقتصاد الكيل والناتج املحيل اإلجاميل ، وبالتايل فهي حالة 

كالسيكية من العوامل الخارجية اإليجابية ، والتي ال يفعلها 

السوق الحرة مكافأة كافية. إنه أكرث من تحد للحكم. كام هو 

إىل  هذا  سيحتاج   ، االقتصادية  السياسات  معظم  مع  الحال 

بحث وتصميم دقيق قبل تنفيذه. علينا أن ندرك أن سياسة 

كهذه ستصاحبها مخاطر الرشوة والفساد. هناك أيًضا تحدي 

عىل«  الحصول  الفقراء  اختيار  يف  املتمثل  األخالقي  الخطر 

كوفيد 19 » من أجل التأهل لهذه الوظائف الخاصة. ستكون 

هناك حاجة إىل ضامنات ضد هذه املخاطر. لكننا نعتقد أن 

أي حكومة تنجح يف تنفيذ تدخل مصمم بذكاء لالستفادة من 

هذا املورد الضخم غري املستغل ميكن أن يكون له تأثري إيجايب 

كبري عىل االقتصاد] 12 [ .

هذه مجرد فكرة واحدة. يجب أن نبتكر بطرق مختلفة 

للنجاة من األزمة ومن ثم لدينا القدرة عىل التنقل يف العامل 

الجديد الذي سيظهر ، ونأمل يف املستقبل غري البعيد.
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للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة  توافق  أن  املرجح  من 

متديد  عىل  املقبل،  اجتامعها  خالل  وحلفاؤها،  ــك«  »أوب

التخفيضات الحالية إلنتاج النفط حتى الربع األول من عام 

2021. ولكن األولويات املتعارضة يف النصف الثاين من العام 

املقبل ستزيد الضغط عىل أعضاء »أوبك+« إما لتغيري هيكل 

التخفيضات أو ترسيع إزالتها، مام يرتك سوق النفط العاملية 

يف حالة فائض من املعروض ويجعل أسعار النفط منخفضة 

نسبيًا لفرتة أطول.

حصص  ملناقشة  اجتامًعا  »أوبك«  تعقد  أن  املقرر  ومن 

اإلنتاج يف 30 نوفمرب/ترشين الثاين، بينام ستجتمع مجموعة 

ديسمرب/كانون  من  األول  يف  روسيا،  تضم  التي  »أوبــك+« 

األول.

الجامعية  التخفيضات  ستظل  الحالية،  الخطة  مبوجب 

نهاية  حتى  سارية   »+ »أوبك  يف  يوميًا  برميل  مليون  لـ7.7 

عام 2020. بينام كان من املقرر ابتداء من يناير/كانون الثاين 

التخفيضات  تخفيف   ،2022 أبريل/نيسان   30 وحتى   2021

إىل 5.8 مليون برميل يوميًا.

التخفيضات  متديد  الخطة  تعديل  مقرتحات  وتشمل 

املقبل. وذكرت  العام  األول من  النصف  نهاية  الحالية حتى 

مناقشة  متت  أنه  الثاين  نوفمرب/ترشين  أوائل  يف  »رويرتز« 

تعميق التخفيضات.

وتعقد هذه االجتامعات، التي كانت مقررة منذ أشهر، يف 

https://bit.ly/2JkqLzM

المصدر

الرابط

في ظل الموجة الثانية لكورونا 

ما االستراتيجيات 
المحتملة في الفترة 

المقبلة لـ »أوبك«؟
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الوقت الذي يواصل فيه »كورونا« إثارة االضطراب يف سوق 

النفط، حيث ارتفعت أسعار »برنت« اآلن إىل أعىل مستوى 

التفاؤل  إىل  جزئيًا  ذلك  يف  الفضل  ويرجع  أشهر،   8 يف  لها 

يتعاىف  أال  املحتمل  من  لكن  املبكرة.  باللقاحات  املحيط 

الطلب عىل النفط بالكامل حتى عام 2022.

ووصلت أعداد »كورونا« إىل مستويات قياسية يف الواليات 

املتحدة، ومن املتوقع أيًضا أن يتسارع الوباء بشكل أكرب بعد 

ويف  الشكر.  عيد  عطلة  خالل  املتوقعني  والسفر  التجمعات 

االقتصادات  الوباء معظم  الثانية من  املوجة  أوروبا، دفعت 

مام  اإلغالق،  من  معني  مستوى  إعادة  إىل  القارة  يف  الرائدة 

أدى إىل تقليل الطلب العاملي عىل الطاقة.

يف غضون ذلك، ارتفع إنتاج ليبيا من 100 ألف إىل 1.25 

مليون برميل يوميًا منذ أن وقعت الفصائل املتحاربة يف البالد 

اتفاقية نفطية يف سبتمرب/أيلول، مام يقوض ُسبع تخفيضات 

اإلنتاج يف »أوبك+«

مؤخرًا  العامل  أنحاء  جميع  يف  »كورونا«  صعود  ودفع 

»أوبك« إىل خفض توقعاتها للطلب عىل النفط لعام 2020 

مبقدار 300 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات أكتوبر/ترشين 

الثاين كام عدلت »أوبك« يف تقريرها الشهري عن سوق النفط 

يف 11 نوفمرب/ترشين الثاين، أيًضا توقعاتها للطلب لعام 2021 

بالخفض مبقدار 300 ألف برميل يوميًا.

نوفمرب/  12 يف  الصادر  النفط  سوق  تقرير  عىل  وبناء 

ترشين الثاين، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب 

عىل النفط مبقدار 400 ألف برميل يوميًا لعام 2020 مقارنة 

توقعاتها  عدلت  كام  األول،  أكتوبر/ترشين  يف  بتوقعاتها 

للطلب لعام 2021 بانخفاض 300 برميل يوميًا أيًضا.

إىل  يؤدي  لن  اللقاح  إن  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 

تعايف سوق النفط يف عام 2021 ألن األمر سيستغرق شهوًرا 

حتى يتمكن معظم العامل املتقدم من إعطاء اللقاح لسكانه 

)ولفرتة أطول بكثري بالنسبة للعامل النامي(.

األمرييك  الرئيس  باتجاه  يتعلق  آخر  أمر  هناك  أن  كام 

املنتخب »جو بايدن« إىل التفاوض مع إيران بشأن برنامجها 

مقابل  مع طهران  مؤقتة  امتثال  اتفاقية  تؤدي  وقد  النووي 

صادرات  يف  زيادة  إىل  األمريكية  للعقوبات  محتمل  تعليق 

النفط اإليرانية عام 2021.

النصف  يف  »أوبك+«  يف  الداخلية  الضغوط  وستتصاعد 

الثاين من العام املقبل بسبب خالفات األعضاء حول حاجتهم 

ورغبتهم يف مواصلة خفض إنتاج النفط يف ظل الوضع الحايل. 

وباملقارنة مع السعودية، لدى روسيا وجهة نظر مختلفة متاًما 

عن سوق النفط تنطلق من قدرة أكرب عىل تحمل للمخاطر 

وهذا  املنخفضة.  النفط  أسعار  بقبول  األمر  يتعلق  عندما 

يعني أن موسكو ستعطي األولوية لتوسيع حصتها يف السوق 

عىل دعم األسعار مبجرد ظهور نهاية وشيكة للوباء.

األصغر،  »أوبك«  منتجي  معظم  يعاين  روسيا،  وبخالف 

مثل العراق، من ضغوط مالية شديدة بسبب انخفاض أسعار 

النفط، وبالتايل قد ال يتمكنون من الحفاظ عىل تخفيضات 

كبرية يف اإلنتاج حتى عام 2021. وبينام قبلت بغداد وغريها 

التي  التخفيضات  مضض  عىل  حجاًم  األصغر  املنتجني  من 

اقرتحتها السعودية يف املايض، فقد يضطرون الستخدام حق 

النقض ضد اتفاقية تخفيض أخرى لـ«أوبك +« تحت ضغط 

األزمة املالية.

ومن غري املرجح أن تنهار اتفاقية »أوبك +« متاًما يف عام 

2021، لكن تخفيف التخفيضات أمر ممكن. ومع ذلك، قد 

تؤدي االختالفات يف األولويات واملخاوف بني أعضاء »أوبك 

+« بعد أبريل/نيسان 2022، إىل انهيار اتفاقية »أوبك+«.

وميكن ملثل هذا السيناريو أن يثبط تعايف أسواق النفط 

من خالل التسبب يف زيادة مفاجئة يف املعروض، بالرغم أن 

السعودية ستحاول تنفيذ نوع من الخروج املنظم ملنع ذلك.

نفسها  »أوبك«  مستقبل  يصبح  قد  نفسه،  الوقت  ويف 

أيًضا موضع تساؤل بشكل متزايد، حيث تقوم الدول بتقييم 

فوائد العضوية وتقليص اإلنتاج عىل املدى الطويل ملواجهة 

انخفاض أسعار النفط ليس فقط وسط الوباء، ولكن أيًضا يف 

خضم عملية انتقال مجال الطاقة األوسع بعيًدا عن الوقود 

األحفوري.
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يقدم  ثينك«،  »بيج  موقع  عىل  املنشور  املقال  هذا  يف 

الكاتب مايك كوالجرايس سبع اسرتاتيجيات لتحسني مستوى 

اإلبداع يف أماكن العمل.

حياتنا؛  يف  الوظيفة  أهمية  إىل  باإلشارة  كوالجرايس  يبدأ 

إذ يقول إنها تحتل جزًءا كبريًا من حياة البرش، ويجب لهذا 

السبب أن تكون مرضية، ويشري إىل أن متكني املوظفني من 

أن يكونوا مبدعني يساعد يف خلق مجموعة متنوعة املهارات، 

إضافًة إىل الفرص الجديدة لنمو االبتكار واالستثامر.

يرى الكاتب أن اإلبداع يف العمل يبني أسًسا لتحقيق أرباح 

االستوديوهات  عىل  فقط  يقترص  ال  فاإللهام  أكرب،  تجارية 

الكربى  الرشكات  بعض  بأن  نظره  ويدلل عىل وجهة  الفنية، 

حتى  الصيت،  ذائعة  إبداعية  قوى  مراكز  أيًضا  هي  اليوم 

أصبحت كل الرشكات ترغب يف تقليد نجاحها.

وفيام ييل يرسد الكاتب اسرتاتيجياته التي يعتربها قابلة 

للتنفيذ، ويرى أن من املمكن أن يتبعها املوظفون واملديرون 

عىل حد سواء لتحريك تروس اإلبداع يف أماكن العمل.

https://bit.ly/35BZT73

المصدر

الرابط

استراتيجيات 
تزيد اإلبداع بين 

أفراد فريقك
الكاتب: مايك كوالجراسي

7
إتاحة الفرص لإلبداع يف أماكن العمل قد تكون مفتاح تأسيس قوى عاملة خالقة ومتفانية، عالوة عىل أن املرونة يف 

تقديم أفكار وطرق جديدة يف العمل يعزز سالمة املوظفني النفسية ويشجعهم عىل تقديم أفضل ما عندهم لرشكتهم.
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1. بناء بيئًة متنوعًة وشاملًة للجميع

تبدأ كل رشكة بفريق رائع تتطور فيه العالقات الشخصية 

عرب بيئة محبة للمرح والتعاون، ويجب أن يتشارك الجميع 

الصوامع  وهدم  الرشكة،  هدف  لتحقيق  املشرتك  السعي  يف 

املنفصلة يف الرشكة له أهمية قصوى يف السعي لهذا الهدف.

مع  الُكتاب  يختلط  أن  يجب  »إنه  كوالجرايس:  يقول 

املربمجني، وأن يقيض املديرون بعض الوقت يف الحديث مع 

ويرى  األريض،  الطابق  يف  العمالء  يخدمون  الذين  العاملني 

أن امتزاج األدوار الوظيفية متعددة التخصصات مينح الناس 

واألفكار  اإللهام  ينطلق  وهكذا  الرسيع،  الترصف  عىل  قدرًة 

الجديدة بحرية من قسم إىل آخر داخل الرشكة«.

وعالوة عىل ذلك، فإن الفرصة اإلضافية اللتقاء الثقافات 

املتنوعة والخلفيات العرقية مًعا باختالف األصول تخلق آفاقًا 

جديدة للنمو.

2. تشجيع حل املشكالت بطرق غري تقليدية

التنفيذيني  واملوظفني  املدراء  عىل  أن  كوالجرايس  يعتقد 

إن  إذ  العاملني.  من  الجديدة  لألفكار  منفتحني  يكونوا  أن 

يف  الثورية  الطرق  أهم  من  بعًضا  قدموا  من  هم  املوظفني 

املشكالت،  بحل  األمر  يتعلق  التجارية. وحني  األعامل  إدارة 

يشري  السياق  هذا  ويف  العاملني.  جميع  يشارك  أن  يجب 

ديليربايت  لرشكة  التنفيذي  املدير  سيوالد،  دان  إىل  الكاتب 

التي  الجانبي  التفكري  بعملية  إنه »يؤمن  إنفوتاشني، ويقول 

تشجع الحلول املبتكرة«.

هي  اإلبــداع  لدعم  طريقة  أفضل  »إن  الكاتب:  يقول 

التخيل عن املنطق يف بداية جلسة العصف الذهني«. ويشري 

لو؟«  »ماذا  أسئلة  أن  يعتقد  إنه  قائاًل:  سيوالد،  إىل  مجدًدا 

االستفزازية املحرضة تضعنا عىل طريق ابتكار حلول فريدة 

أي  عن  متاًما  منفصل  ذهني  عصف  إنه  معقدة.  ملشكالت 

أسس منطقية. وهو أمر ينصح الكاتب بتجربته ببساطة يف 

بأنها  أفكار  أي  عىل  الحكم  من  الخوف  دون  العمل  مكان 

سيئة.

3. إتاحة املرونة يف طريقة تنفيذ العمل

يشري كوالجرايس إىل أن دراساٍت كشفت أن مجرد تغيري 

املكان الذي تجلس فيه يف العمل يعزز اإلبداع واالبتكار.

أمامك  الواقع  املنظور  يف  البسيط  التغيري  »إن  ويقول: 

الذي تعمل  املكان  أحيانًا يكون هو كل ما تحتاجه، فتغيري 

بأن  الصدد  هذا  يف  وينصح  العجائب،  يفعل  أن  ميكن  فيه 

تعمل عن  وأن  املنزل  إىل  تأخذ عملك معك من حني آلخر 

بعد، فيمكنك فتح طرق جديدة للتفكري بالرشوع يف العمل 

يف أماكن جديدة خارج املكتب«.

مجرد أن تتفحص 
نفسك لوقت بسيط 

يمكن أن تصنع 
العجائب

أفضل طريقة لدعم 
اإلبداع هي التخلي 

عن المنطق في 
بداية جلسة العصف 

الذهني
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تزيد املرونة من إنتاجية العمل، إذ تساعد يف تقليل وقت 

االنتقال، وتسمح بتوازن صحي أكرث بني الحياة والعمل.

4.  تأسيس ثقافة للرشكة

أينام تجتمع الكائنات البرشية، ستجد حتاًم ثقافة، ولدينا 

الصغرى  الثقافات  تكون  فقد  الثقافة،  من  متنوعة  درجات 

التي تظهر يف الرشكة إما ضارة أو ُمرضية للغاية.

يقول كوالجرايس: »إنه البد من توافر تركيز مشرتك واحد 

أسبابًا  العاملون  يجد  فحني  الرشكة،  داخل  الثقافات  ليقود 

ليتحمسوا للمجيء للعمل، يعني هذا أنك نجحت يف خلق 

ثقافة عظيمة للرشكة«.

أخرى،  ناحية  من  الرشكات،  يف  املختلة  الثقافات  أما 

فيمكن أن يكون لها أثر خطري عىل إبداع املوظفني، وصحتهم 

لبناء  طريقة  أبسط  أن  كوالجرايس  ويعترب  الكلية،  النفسية 

ثقافة رشكة تحفز اإلبداع هي إعطاء موظفيك هدف. ومن 

الهدف ستنشأ ثقافة الرشكة.

5. تشجيع املوظفني عىل التجربة واملخاطرة

يف االسرتاتيجية الخامسة يويص كوالجرايس بأن تعمل عىل 

غرس ثقافة ال يُخيش فيها من املخاطرة؛ ثقافة تكافئ أيًضا 

التجريب املبدع الجديد.

يف معظم األوقات، ميتنع املوظفون عن تقديم حلول أو 

ويحتاج  األخطاء،  ارتكاب  الخوف من  بسبب  أفكار جديدة 

املوظفون الحصول عىل الدعم، واإلرشاد، والسامح بإمكانية 

الفشل خالل السعي وراء اإلبداع.

يعتقد كوالجرايس أن أحد أفضل الطرق لتنفيذ ذلك هي 

معك  العاملني  من  واالقرتاحات  للتقييم  منفتًحا  تكون  أن 

سياسة  اتباع  أحيانًا  ذلك  يعني  وقد  املوظفني،  زمالئك  أو 

الناس  فيها  ليشارك  ُمجهلة  أو خلق مساحة  املفتوح،  الباب 

بأفكارهم.

6. التعلم ممن يتمتعون بذكاء عاطفي كبري

مكان العمل ميكن أن يكون مجااًل عظياًم لتبادل املعرفة، 

وكسب  متنوعة  مهارات  لتعلم  رائعة  فرصة  هناك  إن  إذ 

معرفة جديدة من أقرانك يف الرشكة.

بتشجيع  كوالجرايس  يويص  السادسة،  اسرتاتيجيته  يف 

من  مختلفة  أطراف  مع  يعرفونه  ما  مشاركة  عىل  اآلخرين 

الفريق.

قد يساعد هذا العاملني عىل اكتشاف اهتاممات جديدة 

يف  ينقلوها  أن  ميكن  جديدة  مبتكرة  مساع  رشارة  ويشعل 

الكاتب،  رأي  بحسب  أيًضا،  املهم  ومن  الوظيفية،  أدوارهم 

تطوير ذكائك العاطفي، والنظر إىل اآلخرين الذين يُظهرون 

مستوى عاٍل منه للحصول عىل التوجيه.

موضوع  يف  بحث  الذي  جوملان،  دانيال  املؤلف  اكتشف 

الذكاء  مستوى  من  أهم  أنه  العمل،  يف  العاطفي  الذكاء 

لتحقيق نجاح يف أماكن العمل.

ويقول عن الذكاء العاطفي: »يتضح أن هذه إحدى أقوى 

درجة  أن  كانت  واملفاجأة  مجال…  أي  يف  النجاح  مؤرشات 

ارتباط معدل الذكاء بالنجاح تساوي صفر، صفر وفًقا لتقييم 

أقرانهم، أما الذكاء العاطفي فدرجة ارتباطه بالنجاح مرتفعة 

للغاية«.

7. خلق مساحة لتقييم الذات والتأمل

حني يحل موسم ازدحام العمل، يسهل عىل الناس البدء 

فيقل  الكربى،  الصورة  ونسيان  عملهم  الشديد عىل  بالرتكيز 

اإلبداع يف هذه األوقات.

كهذا  وقت  يف  فعله  ميكن  ما  أفضل  »إن  الكاتب:  يقول 

قليلة  دقائق  عىل  والحصول  الفوىض  هذه  عن  االبتعاد  هو 

الناس  تحفيز  أن  كوالجرايس  ويرى  يوم«،  كل  التأمل  من 

عىل إجراء تقييم للذات ميكن أن يساعدهم يف الرتكيز عىل 

أمران  وهام  الطاقة،  استنفاذ  أو  الضغط  وتجنب  أنفسهم 

يعيقان اإلبداع.

تصنع  أن  ميكن  بسيط  لوقت  نفسك  تتفحص  أن  مجرد 

العجائب، عالوة عىل أن تخصيص جدول زمني منتظم للتأمل 

سيأخذك إىل مستوى أعىل؛ فتفريغ العقل طريقة ُمثىل مللئه، 

بحسب ما يقول كوالجرايس يف ختام مقاله.
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لعاملة  تقريًرا  األمريكية  »فوربس«  مجلة  نرشت 

االجتامع ترييس بروير رصدت فيه كيف أصبح املوظفون 

ُيفضلون الروبوتات عىل مديريهم أو رؤسائهم يف العمل 

ال سيام يف ظل األزمات واألوقات الرهيبة التي مير بها 

اإلنسان يف الوقت الحارض. 

أكرث  بني  -من  عصيبة  بأوقات  األيام  هذه  ميرون  البرش 

األوقات كربًا وإرهاقًا يف التاريخ- وهم بحاجة 

ماسة إىل العون واملساعدة. 

ــب  ــل أغ ويف 

ــان،  ــ ــي ــ األح

إىل  يلجأون 

أعاملهم  ــاب  أرب

ــم  ــه ــائ ورؤس

التحديد للحصول عىل هذه املساعدة.  العمل عىل وجه  يف 

لكنهم ال يحصلون دامئًا عىل ُمبتغاهم.

املوظفون يُفضلون الروبوتات

لون فعاًل  وأشارت دراسة عاملية حديثة إىل أن الناس يُفضِّ

املتعلقة  املشاكل  ملساعدتهم يف حل  البرش  عىل  الروبوتات 

الذي  ما  إذن  قائلًة:  الكاتبة  وتساءلت  العقلية.  بالصحة 

يحدث؟ وكيف مُيكن للرؤساء واملديرين أن يكونوا أكرث ُودًّا 

مع املوظفني ودعاًم لهم وأفضل من الروبوتات بالنسبة لهم؟

من املهم أن نعرف أن املشاكل التي يُعاين منها املوظفون 

أصدرها  عاملية،  دراســة  وبحسب  ومغزى.  مدلول  ذات 

 Oracle and أو  إنتليجانس  بليس  وورك  »أوراكــل  مركز 

يف  واالستشارات  لألبحاث   »Workplace Intelligence

املوارد البرشية مؤخرًا والتي شملت أكرث من 12 ألف شخص 

الدراسة  شملتهم  الذين  األشخاص  من   78% دولة،   11 يف 

تأثرت صحتهم العقلية سلبًا أثناء الجائحة. وعالوًة عىل ذلك، 

السبب  كان  واالكتئاب  والقلق  اإلجهاد  أن  منهم  قال 42% 

جعل  ذلك  أن   40% رأي  بينام  إنتاجهم،  معدل  تقليص  يف 

اتخاذهم للقرار أكرث ضعًفا.

املوظفون بحاجة إىل قائد ناجح

من املثري لالهتامم أن %68 منهم ذكروا أنه عندما تعرتيهم 

حالة من التوتر أو الشعور بالقلق يف العمل، ومن ثم أتيحت 

لهم إمكانية االختيار بني الروبوت أو مديرهم يف العمل، فإنهم 

مديرهم. وصحيٌح  من  بداًل  الروبوت  إىل  التحدث  يختارون 

املستقبليني  املديرين  أن  إىل  رمبا  ترُِش  مل  الدراسة  نتائج  أن 

سيكون جميعهم من الروبوتات، فإن الدراسة رصدت عدًدا 

من الوسائل املهمة التي ميكن للمديرين 

لتطوير  بها  يستعينوا  أن 

موظفيهم.

https://bit.ly/35uYHCa

المصدر

الرابط

6 صفات 
ا 

ً
تجعلك قائد

ا.. أنجح 
ً
ناجح

من الروبوتات!
الكاتب: تريسي براور 
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تحلياًل  يُوفر  االصطناعي  الذكاء  أن  نعتقد  عــادًة  إننا 

للبيانات أو يضع نُظاًم أساسية للتعاون – لكن هذه الدراسة 

تُشري إىل آفاق جديدة – وهي استخدام الذكاء االصطناعي يف 

حل مشاكل الصحة العقلية.

الذكاء  يُصبح  قد  إذ  سلبيًّا،  ًها  توجُّ هذا  يكون  ال  ورمبا 

املواقف  يف  االستخدام  يف  وسهولة  كفاءة  أكرث  االصطناعي 

االستثنائية. لكن رمبا يكون الوضع املثايل هو إتاحة استخدام 

متعاطفني  مديرين  وجود  إىل  باإلضافة  االصطناعي  الذكاء 

فريق  بني  الثقة  يُولد  ما  وهو  لهم،  وداعمني  موظفيهم  مع 

العمل. ويف حقيقة األمر، توصلت دراسة أخرى إىل أن الصحة 

العقلية للموظفني تأثرت تأثرًا إيجابيًّا عندما شعروا بتعاطف 

مديريهم معهم.

صفات القائد املحبوب

كيف مُيكن للمرء أن يُصبح قائًدا مؤثرًا وخياًرا مفضاًل لدى 

بعض الناس بداًل من الروبوتات؟ إليكم بعض هذه املقرتحات.

1. تجنب إصدار األحكام عىل املوظفني

العاملية،  الدراسة  هذه  شملتهم  الذين  من   34% ذكر 

لون الروبوتات ألنها تُوفر بيئة خالية من األحكام،  أنهم يُفضِّ

بينام رأي %30 منهم الروبوتات مبثابة ُمتَنفَّس متجرد لطرح 

املشاكل عليها ومشاركتها معها.

أن  ينبغي  التي  الواضحة  الصفات  أحد  هو  االحتواء  إن 

يتسم بها القائد الناجح، الذي يتعني عليه أن يكون موضوعيًّا 

بقدر اإلمكان وأن يدعم موظفيه دون أن يفسد هذا الدعم 

لكل  يكون  أن  الطبيعي  من  أنه  الشخصية. ويف حني  بآرائه 

شخص آراؤه الخاصة، لكن ال بد عىل القائد الناجح أن ينتبه 

التي  واملناقشات  الحوارات  يف  الشخصية  آراءه  يُقِحم  لكيال 

يُجريها مع موظفيه، إذ ينبغي أن تكون نظرته لألمور داعمة 

وُمتجرِّدة.

2. كن مؤثًرا

الروبوتات  يُفضلون  الناس  جعل  الذي  اآلخر  الدافع  إن 

عىل مديريهم هو إدراكهم أن الروبوتات تُوفر حلواًل رسيعة 

للمشاكل املتعلقة بالصحة وهذا رأي %29 من الذين شملتهم 

مبقدورك  يكون  فلن  العمل،  يف  مديرًا  كنَت  وإذا  الدراسة. 

الحلول واإلجابات عىل جميع املشكالت، كام  تقديم جميع 

أنه ال يتعني عليه تقديم االستشارات الطبية، إال أن قدًرا كبريًا 

األشخاص  توصيل  هو  توفريه  للقائد  ميكن  الذي  الدعم  من 

باملوارد واألدوات التي تزودهم بأنواع املساعدات كافة. وقد 

يتميز القائد بأن يكون ذا آذان صاغية ملوظفيه وداعاًم لهم 

ويهتم بحل مشاكلهم املرتبطة بالعمل، لكن يتعني عليه أيًضا 

ليُصبح قائًدا ناجًحا أن يضمن توصيل املوظفني مبوارد أوسع 

وبأرسع وقت ممكن.

3. تحلَّ بالشفافية

أنهم  الدراسة  شملتهم  الذين  املوظفني  من   31% أفاد 

رون قيمة الذكاء االصطناعي ألنه يُوفر املعلومات الالزمة  يُقدِّ

للقيام مبهامهم وأعاملهم عىل نحو أكرث فعالية. وميكن للقادة 

االستفادة من هذا الدرس والتحقق من امتالكهم قدًرا هائاًل 
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من املعلومات واألفكار ومشاركتها مع موظفيهم.

اليقني،  الوصول إىل حالة من  الناس يرغبون بقوة يف  إن 

بقوة  يستعينون  حاليًا،  بها  منر  كالتي  الغموض،  أوقات  ويف 

برشكاتهم وقادتهم للمساعدة يف إدراك األمور واستيعابها. وال 

فيام  اإلمكان  قدر  واالنفتاح  بالشفافية  القادة  يتسم  أن  بد 

لديهم من معلومات. وحتى عندما تكون األخبار سيئة، فمن 

الشعور  تقليل  من  يتمكنوا  حتى  بها  الناس  يُبلَّغ  أن  املفيد 

إيجابية  إجراءات  التخاذ  لهم  الفرصة  وإتاحة  اليقني  بعدم 

للتعامل مع األنباء السيئة.

4.  ترتيب األولويات

الذكاء  قيمة  لتقدير  الناس  يدفع  آخر  سبب  مثة  هناك 

طريق  عن  إجهادهم  من  يُقلل  أنــه  وهــو  االصطناعي 

مساعدتهم يف ترتيب أولويات املهام املطلوبة منهم وهذا ما 

يراه %27 من املشاركني يف الدراسة. إن هذه هي الطريقة 

املساعدة  تقديم  خاللها  من  للقائد  ميكن  التي  األساسية 

ألعضاء فريقه يف العمل.

للموظفني  يُبني  أن  الناجح  القائد  عىل  يتعني  ولذلك، 

املقصد العام واألهداف من املهام، ويساعدهم، عندما يكون 

الناس منهكني ومرتبكني، يف كيفية ترتيب مسؤولياتهم. إذ أن 

املوظفني  لدى  الرتكيز  يُقلِّص من مستوى  قد  والقلق  التوتر 

واحد.  آن  يف  بالواجبات  والقيام  للمهام  إنجازهم  ويُعيق 

وعندما يتمكن القادة من مساعدة الناس عىل تحديد املهمة 

األكرث أهمية، مُيكن أن يؤدي ذلك إىل الحد من حاالت عدم 

اليقني ويُْسِهم يف تحقيق الرفاهية والسعادة لدى املوظفني.

5.  إدارة أعباء العمل

الذكاء  فائدة  الدراسة  شملتهم  الذين  من   27% يرى 

العمل  أعباء  من  والحد  آليًّا  للمهام  إنجازه  يف  االصطناعي 

ميكن  آخر  أمر  وهذا  لذلك،  تبًعا  باإلنهاك  الشعور  وعدم 

للقادة االستفادة منه. إن أحد العوامل األساسية ليك تُصبح 

قائًدا مؤثرًا هو املوامئة بني املسؤوليات واإلمكانات للمساعدة 

يف التأكد من توزيع أعباء العمل بني أعضاء الفريق عىل نحو 

عادل.

وبطبيعة الحال، ال ميكن لشخص ما أن يُحقق توافًقا كاماًل 

فعله،  عليهم  يتعني  ما  وبني  به  القيام  الناس  يُحب  ما  بني 

ولكن ال بد أن يسعى القادة الناجحون إىل تحقيق أكرب قدر 

إىل  يتوقون  الناس  أن  ذلك،  إىل  أضف  التوافق.  من  ممكن 

املؤثرين  القادة  فإن  لذلك  بينهم،  فيام  باإلنصاف  الشعور 

آخر،  حيًنا  وتقليصها  حيًنا  العمل  أعباء  زيادة  بني  يُوفِّقون 

وهذا يضمن تحقيق املساواة بني املوظفني.

6. ضع حدوًدا وفواصل بني العمل والحياة العادية

الذكاء  أن  الــدراســة  شملتهم  الذين  من   63% ــاد  أف

منهم   51% وقال  إنتاجهم،  معدل  من  ضاعف  االصطناعي 

إنه أتاح لهم الحصول عىل عطالت ملُدد أطول. ومُيكن للقادة 

االستفادة من هذه اإلشارة أيًضا، لذلك ال بد من التحقق من 

أظهرت دراسة حديثة أن 
لون الروبوتات 

ِّ
فض

ُ
الناس ي

على رؤسائهم في 
العمل 
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توافر ما يحتاج إليه املوظفون إلنجاز مهامهم.

ويتعني عىل القائد الناجح التحقق من إدراك املوظفني أنه 

مبقدورهم الحصول عىل إجازات والذهاب بعيًدا عن أماكن 

تأثريًا سلبيًّا  األوقات سيؤثر  باملهام يف كل  القيام  إن  العمل. 

ينبغي عىل  لذا،  إنتاجها.  املهام وإنجازها ومعدل  تقاسم  يف 

وحدود  فواصل  لديهم  يكون  ليك  املوظفني  تشجيع  القادة 

صحية بني العمل والحياة العادية.

املزج بني الذكاء االصطناعي والقدرات البرشية

العديد من الذين شملتهم الدراسة يريدون من رشكاتهم 

توفري املزيد من إمكانية الوصول إىل الدعم التكنولوجي يف 

للموارد  الذاتية  الخدمة  الخدمات، عىل أن تشمل  عدد من 

توفري  منهم   35% أراد  بينام  منهم،   36% بحسب  الصحية 

الدعم التكنولوجي يف تقديم االستشارات عند الطلب، ورأت 

االستباقية  الوسائل  توفريه يف  نفسها -%35- رضورة  النسبة 

لرصد الحالة الصحية، واستخدامها يف الوصول إىل تطبيقات 

واقرتح  الخالفات،  حل  أو  والصحة  السالمة  عىل  لالطمئنان 

التساؤالت  عىل  للرد  للمحادثة  روبوتات  توفري  منهم   28%

املتعلقة بالحالة الصحية.

هذه السبل ستكون رائعة إذا استخدمتها الرشكات لدعم 

الصحة العقلية ملوظفيها، لكنها ال مُيكن أن تحل محل إبداء 

التعاطف والدعم اإلنساين. ويظل القادة يؤدون دوًرا حاساًم 

يف دعم املوظفني.

له البعض عىل الروبوتات  وليك تكون قائًدا مؤثرًا – يُفضِّ

– عليك أن تكون متجرًدا بقدر اإلمكان وأن تكون مؤثرًا يف 

الالزمة. وال  باملوارد  الناس وربطهم  التجاوب مع احتياجات 

ومساعدتهم  الناس  مع  للتواصل  أيًضا  منفتًحا  تكون  أن  بد 

ويجب  عملهم.  أعباء  وإدارة  مهامهم  أولويات  تحديد  يف 

العمل والحياة وتقوية  الفصل بني  ع املوظفني عىل  أن تُشجِّ

الحدود الصحية بينهام. ومن املؤكد أنه ميكن االستفادة من 

الذكاء االصطناعي يف هذا الصدد، لكن الوضع األفضل للناس 

إذا ما ُربط بني الذكاء االصطناعي والقدرات البرشية الفريدة 

التي ميكن أن يوفرها القادة الودودون واللطفاء.
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الطائرة  إىل  وميشيل  أنا  صعدت  رئاستي،  فرتة  ختام  يف 

الرئاسية للمرة األخرية وسافرنا غرباً يف إجازة ما لبثت تؤجل 

منذ زمن طويل. كان الجو يف الطائرة مزيجاً من حالوة ومرارة. 

كنا كالنا يف غاية اإلرهاق، بدنياً وعاطفياً، ليس فقط بسبب 

مشقة األعوام الثامنية السابقة ولكن أيضاً بسبب النتائج غري 

املتوقعة لالنتخابات، والتي تم فيها اختيار خلف يل يتناقض 

متاماً مع كل ما نؤمن به. ومع ذلك، وحيث أننا أمتمنا السباق 

إىل آخر املطاف، كنا نشعر بالرىض لعلمنا أننا بذلنا كل ما يف 

وسعنا، ولعلمنا أيضاً بأنه مهام شاب فرتيت الرئاسية من قصور 

وأياً كانت املشاريع التي كنت أمتنى إنجازها ولكن أخفقت 

يف إمتامها، فلقد كانت البلد يف وضع أفضل مام كانت عليه 

عندما استلمت الرئاسة.

وقت  يف  ننام  وميشيل  أنا  كنت  كامل،  شهر  مدى  عىل 

متأخر، ونتناول العشاء بتأن، ونخرج للميش مسافات طويلة، 

نعيد  صداقتنا،  نجدد  جــرداً،  ونُجري  املحيط،  يف  ونسبح 

اكتشاف حبنا، ونخطط ملهمة ثانية أقل صخباً ولكن ال تقل 

إشباعاً، كام رجونا. اشتمل ذلك بالنسبة يل عىل كتابة مذكرايت 

الرئاسية. ما أن جلست وبيدي القلم وأمامي كراسة الكتابة 

الصفراء )مازلت أحب كتابة األشياء بخط اليد، إذ وجدت أن 

الكمبيوتر مينح حتى مسودايت األولية مسحة ناعمة ويضفي 

عىل األفكار نصف الناضجة قناعاً من األناقة(، حتى تشكل يف 

ذهني إطار واضح للكتاب.

أوالً وقبل كل يشء، رجوت أن أقدم وصفاً أميناً للفرتة التي 

قضيتها يف الرئاسة – ليس مجرد تدوين تاريخي ألهم األحداث 

التي وقعت تحت ناظري والشخصيات املهمة التي تعاملت 

معها، وإمنا أيضاً رسد لبعض التيارات السياسية واالقتصادية 

التحديات  صياغة  يف  ساعدت  التي  السلسلة  غري  والثقافية 

التي واجهتها إداريت واالختيارات التي نفذها فريقي تجاوباً 

معها. وحيثام تسنى، أردت أن أمنح القراء إحساساً مبا يعنيه 

أن يكون املرء رئيساً للواليات املتحدة. أردت أن أفتح الستارة 

قليالً وأذكر الناس بأن الرئاسة، بكل ما تشتمل عليه من نفوذ 

وأبهة، ما هي سوى وظيفة، وأن حكومتنا الفيدرالية إمنا هي 

مرشوع برشي مثلها مثل غريها، وأن الرجال والنساء الذين 

يعملون يف البيت األبيض ميرون بنفس التجربة اليومية من 

ا 
ً
لســـت مســـتعد

ـــي عـــن  بعـــد للتخل
إمكانيـــة أمريـــكا

https://bit.ly/3lyNndH

المصدر

الرابط
الكاتب: باراك أوباما

ألفت كتايب للشباب – كدعوة للمشاركة، عرب العمل الشاق والعزمية وجرعة كبرية من الخيال، يف تحقيق أمريكا التي 

تنحاز أخرياً نحو كل ما هو األفضل فينا..
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واالنتصارات  واإلخفاق  املكتبي  واالحتكاك  والخيبة  الرىض 

الصغرية مثلهم مثل بقية مواطنيهم. وأخرياً، أردت أن أروي 

حكاية شخصية لعلها تلهم الشباب الذين يفكرون بالعمل يف 

القطاع الحكومي: كيف بدأ عميل يف عامل السياسة بالبحث 

عن مكان ميكن أن أندمج فيه، وعن طريقة لرشح الجدائل 

املختلفة التي يتشكل منها إريث املخلوط، وكيف أنني فقط 

من  أخرياً  ذايت متكنت  أكرب من  عندما ربطت عربتي بيشء 

أن أجد املجتمع واملناسب يل والغاية التي أنشدها يف حيايت.

صفحة،  خمسامئة  يف  ذلك  أفعل  أن  بإمكاين  أن  قدرت 

وتوقعت أن أنتهي من الكتاب يف غضون عام واحد.

من اإلنصاف القول إن عملية الكتابة مل متض بالضبط كام 

كنت أخطط لها. فبالرغم من كل حسابايت ظل الكتاب يزداد 

طوالً ومجاالً – وهو ما جعلني أقرر يف النهاية إىل توزيعه عىل 

مجلدين اثنني. أدرك متاماً أن كاتباً أكرث موهبة مني لرمبا كان 

بإمكانه إيجاد سبيل ليقص نفس الحكاية باختصار أكرب )فقد 

مواجهة  يف  متاماً  يقع  األبيض  البيت  يف  املنزيل  مكتبي  كان 

غرفة نوم لينكولن، حيث كان يحتفظ داخل صندوق زجاجي 

بنسخة من خطاب غيتيسبريغ املكون من 272 كلمة(. ولكن 

يف كل مرة كنت أجلس فيها للكتابة – سواء كان ذلك لوصف 

مع إداريت  تعامل  أو  االنتخابية،  حملتي  من  األوىل  املراحل 

التحكم  حول  الــروس  مع  املفاوضات  أو  املالية،  األزمــة   

الربيع  انطالق  إىل  أدت  التي  القوى  أو  النووية،  باألسلحة 

العريب – وجدت عقيل يقاوم الرسدية الخطية البسيطة.

للقرارات  سياق  لتوفري  مضطراً  وجدتني  آلخر  حني  من 

يف  أرغب  ومل  اآلخــرون،  اتخذها  أو  بنفيس  اتخذتها  التي 

ترحيل تلك الخلفية إىل مالحظات أدونها يف الهامش يف ذيل 

الهوامش بكل  الكتاب )فأنا أكره هذه  نهاية  الصفحة أو يف 

أنواعها(. وجدت أنني مل أكن دوماً قادراً عىل رشح دوافعي 

أو  االقتصادية  البيانات  من  رزم  إىل  اإلشارة  فقط من خالل 

التذكري بتقارير املكتب البيضاوي املستفيضة ألنها كانت قد 

دخل يف تشكيلها حديث يل مع شخص ال أعرفه أثناء الحملة 

أو درس  بها ملستشفى عسكري،  قمت  زيارة  أو  االنتخابية، 

تلقيته يف طفولتي من والديت قبل سنوات طويلة. فكم من 

مرة ألقت ذاكريت ما يبدو أنها تفاصيل عابرة )كالبحث عن 

مكان خفي ألتناول فيه سيجارة مسائية، أو تبادل الضحكات 

مع طاقم املوظفني العاملني لدي ونحن نلعب الورق عىل منت 

السجل  بإمكان  كان  ما  بطريقة  التقطت،  الرئاسية(  الطائرة 

السنوات  خالل  تجربة  من  عشته  ما  يحققها،  أن  الرسمي 

الثامن التي قضيتها داخل البيت األبيض.

الكلامت عىل  إنزال  يف  املبذول  الشاق  الجهد  إىل  إضافة 

الورق، ما مل أكن أتوقعه أو يخطر يل ببال هو الطريقة التي 

أعوام  ثالثة  عن  يزيد  ما  خالل  األحداث  بها  تجري  بدأت 

ونصف العام مرت منذ تلك الرحلة الجوية األخرية عىل منت 

عىل  قبضتها  عاملية  جائحة  أحكمت  فقد  الرئاسية.  الطائرة 

البالد مبا صاحبها من أزمة اقتصادية، ووفاة ما يزيد عن 230 

دمار،  من  والتجارة  األعامل  بقطاع  لحق  وما  أمرييك،  ألف 

وفقد ماليني الناس لوظائفهم. يف كل أرجاء البالد، تدفق الناس 

إىل الشوارع لالحتجاج عىل موت رجال ونساء من السود غري 

عىل  إزعاجاً  األكرث  كان  ما  ولعل  الرشطة.  يد  املسلحني عىل 

أزمة  وهي  أزمة،  حافة  عىل  دميقراطيتنا  ترنح  هو  اإلطالق 

متجذرة يف تنافس أسايس بني رؤيتني متناقضتني ملا آلت إليه 

أوضاع أمريكا وملا ينبغي أن تكون عليه، أزمة خلفت انقساماً 

75

عرض الكتاب



بانتهاك  وسمحت  السيايس  الكيان  داخل  وارتياباً  وغضباً 

ولاللتزام  املؤسساتية،  وضامناتنا  وإجراءاتنا  ألعرافنا  مستمر 

والدميقراطيون  الجمهوريون  كان  التي  األساسية  بالحقائق 

عىل حد سواء يعتربونها من املسلامت.

بالطبع، لسنا بصدد منافسة جديدة، فاملنافسة هي التي 

كامنة  فهي  األمريكية.  التجربة  متعددة،  وبطرق  شكلت، 

بإمكانها بشكل آين إعالن أن  التي كان  الوثائق املؤسسة  يف 

رجل.  أخامس  ثالثة  العبد  واعتبار  متساوون  الرجال  جميع 

آراء، مثل  األوىل من  تجدون ذلك فيام عربت عنه محاكمنا 

فجاجة  بكل  املتحدة  الواليات  يف  القضاة  كبري  رشح  عندما 

البالد األصليني بأن حقوق قبائلهم يف نقل امللكيات  لسكان 

غري قابلة لإلنفاذ ألن محكمة الغزاة ال صالحية لديها لالعرتاف 

باملطالب العادلة ملن وقع عليهم الغزو. إنها نفس املنافسة 

التي دارت رحى معاركها يف حقول غيتيسبريغ وأبوماتوكس 

وكذلك داخل ردهات الكونغرس، وعىل جرس سيلام يف أالباما، 

ويف حقول العنب يف كاليفورنيا ويف شوارع نيويورك – منافسة 

قاتل فيها الجنود أحياناً ولكن يف أحيان أكرث خاضها منظمو 

النقل،  يف  والعاملون  االقــرتاع،  بحق  واملطالبون  النقابات 

حركة  ونشطاء  املهاجرين،  من  وأمواج  الطالبية،  والقيادات 

يوجد  ال  أصنافهم،  بكل  جنسياً  الشواذ  حقوق  عن  الدفاع 

بحوزتهم من السالح سوى اللوحات واملنشورات أو زوج من 

األحذية قطعت بها أقدامهم املسريات. ويف القلب من هذه 

املعركة طويلة املدى يكمن السؤال البسيط التايل: هل يعنينا 

وإذا  عليها؟  قامت  التي  املثل  مع  أمريكا  واقع  ينسجم  أن 

كانت اإلجابة نعم، فهل نعتقد فعالً بأن أفكارنا عن الحكومة 

الذاتية والحقوق الفردية والتساوي يف الفرص واملساواة أمام 

القانون تنطبق عىل الجميع؟ أم أننا ملتزمون بدالً من ذلك، 

األشياء  هذه  نبقي  بأن  القانون،  يف  يكن  مل  إن  املامرسة  يف 

حكراً عىل القلة القليلة من أصحاب االمتيازات؟

أدرك أن مثة من يعتقدون بأنه حان الوقت للتخلص من 

نظرة  وإلقاء  أمريكا  مايض  يف  التمعن  أن  وذلك  األسطورة، 

ُمثل  الرئيسية يف يومنا هذا تثبت أن  العناوين  رسيعة عىل 

هذه األمة كانت عىل الدوام ثانوية يأيت قبلها باستمرار الغزو 

والقهر، ومنظومة من التمييز العنرصي والرأساملية الرشسة، 

التي  اللعبة  يف  تواطؤ  هو سوى  ما  ذلك  بغري  التظاهر  وأن 

شابها التالعب والتزوير منذ البداية. وأعرتف أنه كانت هناك 

تأليف كتايب، عندما كنت أستذكر فرتة رئاستي  أثناء  أوقات 

وكل ما جرى منذ ذلك الوقت، حينام كنت أسأل نفيس عام 

إذا كنت مقتصداً جداً يف الصدح بالحقيقة كام رأيتها، بسبب 

الحذر الشديد، كالماً وفعالً، وقد تحققت لدي القناعة بأنني 

من خالل التوجه نحو ما أطلق عليه لينكولني املالئكة األفضل 

يف طبائعنا فإنني أملك فرصة أكرب يف قيادتنا يف اتجاه أمريكا 

التي ُوعدنا.

لست  أنني  التأكيد  وجه  عىل  قوله  بإمكاين  ما  أدري.  ال 

من  فقط  ليس   – أمريكا  إمكانية  للتخيل عن  بعد  مستعداً 

أجل األجيال القادمة من األمريكيني وإمنا أيضاً من أجل كل 

إمنا  البرش. إنني عىل قناعة بأن الجائحة التي نعيشها حالياً 

هي مظهر ويف نفس الوقت مجرد انقطاع يف املسرية الشاقة 

والثقافات  الشعوب  فيه  متلك  ال  عامل  متواصل،  عامل  نحو 

الواردات  العامل – من سالسل  التصادم. يف ذلك  خياراً سوى 

التواصل  ووسائل  األموال،  لرؤوس  اآلين  والتحويل  العاملية، 

والتغري  للحدود،  العابرة  اإلجرامية  والشبكات  االجتامعي، 

بعد  الذي يزداد يوماً  املناخي، والهجرة الجامعية، والتعقيد 

مع  بعضنا  ويتعاون  معاً،  نعيش  كيف  نتعلم  سوف   – يوم 

بعض، ونعرتف بكرامة اآلخرين، وإال فإننا سننقرض. ولذا فإن 

أنظار العامل مصوبة تجاه أمريكا – القوة العظمى الوحيدة 

يف التاريخ التي تشكلت من برش جاءوا من مختلف أصقاع 

الكوكب، ممثلني لكل عرق وكل دين وكل مامرسة ثقافية – 

لريوا ما إذا كانت تجربتنا مع الدميقراطية قابلة للنجاح. لريوا 

ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز ما مل تتمكن أي أمة أخرى من 

إنجازه. لريوا ما كنا إذا فعالً قادرين عىل نحيا يف انسجام مع 

ما تتضمنه نحلتنا من معاين.

متشجعاً  أجدين  بل  بعد.  بالحكم  املحلفون  ينطق  مل 

األمريكيني عىل  من  مسبوقة  أعداد غري  إقبال  من  رأيته  مبا 
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الذين  أولئك  املايض،  األسبوع  انتخابات  يف  االقرتاع  صناديق 

يف  هاريس،  وكاماال  بايدين  جو  يف  ثقتهم  ليضعوا  خرجوا 

خصالهام ويف قدرتهام عىل أن يفعال ما هو صواب. ولكنني 

األمر.  حسم  واحدة  انتخابات  أي  بإمكان  ليس  أنه  أعلم 

مضنية.  نواجهها  التي  والتحديات  عميق،  بيننا  فاالنقسام 

إذا بقيت يحدوين الرجاء بشأن املستقبل، فام ذلك يف جزئه 

ثقتي يف مواطني، وخاصة  أن أضع  تعلمت  إال ألنني  األكرب 

ُجبلوا طبيعة عىل  القادم، ممن  الجيل  الذين ميثلون  أولئك 

والكرامة،  القيمة  يف  متساوون  الناس  جميع  بأن  االعتقاد 

والذين يرصون عىل تحقيق املبادئ التي تعلموا من آبائهم 

وأمهاتهم ومدرسيهم أنها الحق حتى وإن مل يؤمنوا هم بها 

الشباب،  إىل  األوىل  بالدرجة  هذا  كتايب  أوجه  راسخ.  بشكل 

وأدعوهم ألن يشاركوا تارة أخرى يف إعادة صناعة هذا العامل، 

وأن يحققوا من خالل العمل الشاق والعزمية وجرعة كبرية 

من الخيال أمريكا التي تنحاز أخرياً نحو كل ما هو األفضل 

فينا.

77

عرض الكتاب

العدد العارش نوفمر 2020



صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي


