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مركز أفق المستقبل
مرك ــز متخص ــص يق ــدم االستش ــارات ف ــي مج ــال اس ــتراتيجيات إدارة الدول ــة والحكوم ــات والهيئ ــات األهلي ــة
فـــي نطـــاق منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــة  ،كمـــا يقـــدم الخدمـــات الالزمـــة للجمهـــور فـــي مجـــال التنميـــة
والتطوي ــر السياس ــي والفك ــري واإلداري واالس ــتراتيجي ويق ــدم المرك ــز الخدم ــات االحترافي ــة وفق ــا للبرام ــج
والمش ــاريع الت ــي يعده ــا خب ــراء متخصص ــون.

أهداف المركز
يسعى المركز لتحقيق األهداف التالية:
 .1توفير قاعدة المعلومات والبيانات واستثمارها في مجال االستشارات والدراسات.
 .2تقديم المشورة العلمية للدراسات والمشاريع التنموية في مجاالت عمل المركز.
 .3تقديم االستشارات وترشيد السياسات في نطاق الخليج والجزيرة العربية.
 .4تطوير المبادرات العملية لتنمية وتطوير الشباب في مجال الفكر اإلدراي واالستراتيجي والسياسي.

خدمات المركز
يقدم المركز الخدمات التالية للهيئات والمؤسسات واألفراد:
 .1االستشارات في مجال عمل المركز ،وأوراق تقديرالموقف.
 .2التأهيل التنموي من خالل الدورات المتخصصة والبرامج المنهجية.
 .3الدراسات والبحوث التنموية واإلصدارات فى مجال عمل المركز.
 .4إقامة ورعاية المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتفكير وورش العمل.
 .5ا لمبادرات والمشاريع البحثية والدراسات العلمية والتعاون المحلي والدولي.
 .6يصدر المركز النشرات والدوريات والمعلومات والتقارير.

الملخص التنفيذي للعدد
الرابع عشر مارس 2021
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يصدر هذا العدد الرابع عرش من مجلة األفق االسرتاتيجي
بينام ترتقب املنطقة كيف ستنتهى الحرب يف اليمن بعد
املبادرة السعودية للسالم  ،ومن جانب آخر الزالت الخطوات
تجاه العودة للمفاوضات حول امللف النووي اإليراين وئيدة
 ،والندرى من سيكون صاحب الخطوة األوىل لدعوة الطرف
اآلخر ملائدة املفاوضات،ويناقش هذا العدد يف هذا الصدد
الكثري من املوضوعات ذات الصلة يف ظل التحوالت التي
تشهده املنطقة السيام بعد زيارة سريجي الفروف لدول
الخليج  ،وفيام ييل أبرز املوضوعات التي وردت يف هذا
العدد .

بشأن ملفها النووي  ،وكيف أنها تناور للحفاظ عىل قدرتها
النووية دون امتالك قنبلة نووية بالفعل فإىل تفاصيل املقال .
أعلنت إيران أنها لن تحرض الجولة األوىل من املفاوضات
بشأن إعادة االتفاق النووي .وتقول طهران إن العقوبات التي
فرضتها إدارة الرئيس األمرييك السابق «دونالد ترامب» يجب
أن ترفع أوال لبدء املحادثات .ومن الواضح أن هذا التكتيك
يهدف إىل تحسني موقف إي ـران التفاويض مع الواليات
املتحدة .لكن هذا املوقف يجب أن يكون ذا مصداقية ،وأن
يُقرأ بهذه الطريقة من كال الجانبني.للمزيد من التفاصيل
طالع املقال ص.37

استراتيجية إيــران للحفاظ على
قدراتها النووية
كتب املحلل السيايس األمرييك جورج فريدمان ،يف موقع
«جيوبوليتيكال فيوترشز» ،مقاال لتحليل املوقف اإليراين

الــتــداعــيــات االستراتيجية لــزيــارة
الفروف الخليجية
تأيت زيارة وزير الخارجية الرويس «سريجي الفروف» إىل
الخليج ،يف وقت يكافح فيه قادة الرشق األوسط من أجل

التكيف مع إعادة ضبط «جو بايدن» للسياسة األمريكية
تجاه املنطقة.
وجاءت زيارة «الفروف» إىل السعودية واإلمارات وقطر
بعد أسبوع من نرش الواليات املتحدة تقريراستخبارايت يح ّمل
املسؤولية لويل العهد السعودي «محمد بن سلامن» عىل
اغتيال الصحفي «جامل خاشقجي» عام  .2018وقبل ذلك،
أوقفت الواليات املتحدة بيع األسلحة الهجومية إىل اململكة،
والتي ميكن أن تستخدمها الرياض يف حرب اليمن .للمزيد
من التفاصيل طالع املقال ص.17
تركيا وإيــران  ..صراع على النفوذ
قد يفضى إلى الصدام في العراق
عىل مدى األسابيع املاضية ،أصبح العراق نقطة احتكاك
رئيسية بني إيران وتركيا .وانتقد السفري اإليراين لدى العراق
«إيراج مسجدي» ،يف  27فرباير/شباط ،التدخل العسكري
الرتيك يف العراق ،داعيا أنقرة إىل سحب قواتها من العراق.
وقال «مسجدي» يف مقابلة مع قناة «رووداو» الكردية:
«ال نقبل إطالقا من أي دولة ،سواء كانت تركيا أو أي دولة
أخرى ،التدخل يف العراق عسكريا أو أن يكون لها وجود

عسكري يف العراق» .وشدد كذلك عىل أن «العراق يجب أن
يحافظ عىل أمن العراق».
للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص.34
ســيــاســة ال ــج ــم ــود الــــدائــــم في
الكويت
بدت الجلسة االفتتاحية ملجلس األمة الكويتي الـ،16
يف  15ديسمرب/كانون األول  ،2020وكأنها مشهد معاد من
املايض .وكالعادة فشل اجتامع كتلة املعارضة قبل الجلسة
االفتتاحية يف رسم األولويات و»تنسيق» األصــوات حول
متحدث عن الكتلة يف عام  2020مثلام حدث يف عام .2016
وقد حدث هذا بالرغم من االجتامعات العديدة التي عقدتها
املعارضة بهدف ضامن ذلك.
ومل يستعد رئيس مجلس األمة «مرزوق الغانم» منصبه
هذه املرة .وكان «الغانم» شخصية رئيسية يف مواءمة احرتام
الفرع الترشيعي للسلطة التنفيذية التي تقودها األرسة
الحاكمة منذ عام  ،2013حتى أنه ذهب إىل حد معارضة
قانون العفو عن أعضاء املعارضة الربملانية املنفيني .للمزيد
من التفاصيل طالع املقال ص.13
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لــمــاذا تخاطر الــواليــات المتحدة
بالتورط في مواجهة عسكرية مع
إيران ؟
أشاد العديد من األمريكيني واألوروبيني بتوجيه الرئيس
األمرييك «جو بايدن» رضبة عسكرية ضد الجامعات املسلحة
املدعومة من إيران يف سوريا .وهم يرون أن استعراض القوة
هذا كان رضوريا إلثبات مصداقية اإلدارة األمريكية الجديدة
يف ردع الهجامت املستقبلية ضد القوات األمريكية وقوات
التحالف.
وهناك شعور أيضا لدى األوروبيني أنه نظرا ألن «بايدن»
ليس «دونالد ترامب» ،فيمكن للواليات املتحدة اآلن شن
رضبات عسكرية بطريقة محسوبة تتجنب التصعيد .لكن
يف ساحات املعارك الفوضوية يف الرشق األوسط ،تعترب هذه
الخطوة مخاطرة كبرية .للمزيد من التفاصيل طالع املقال
ص.31
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 10وظائف سيزداد الطلب عليها
في المستقبل
بعد جائحة كورونا تغريت الكثري من األمور يف العامل
الحديث ،من بينها سوق العمل الذي شهد تاليش العديد
من الوظائف التي ظلت موجودة لسنوات طويلة ،وظهور
وظائف أخرى لتلبية االحتياجات الجديدة التي يطلبها سوق
العمل.
ومن أجل مواكبة األوضاع الجديدة أصبح لزا ًما عىل
األشخاص أن يطوروا مهاراتهم ليجدوا مكانًا لهم يف سوق
العمل ،ويف هذا السياق نستعرض الوظائف الناشئة التي
ستهيمن عىل مستقبل العمل ،حتى يعرف األشخاص االتجاه
الذين سيكون عليهم السري به .للمزيد من التفاصيل طالع
املقال ص.63

ث لش
حد ي�� ا �هر

حديث الشهر

التعاون االستراتيجي
التركي–السعودي..
ٍّ
فرصة أم تحد أم أمل؟

الكاتب :محمد سالم الراشد -رئيس التحرير

يف يوم السبت 2021/3/27م ،وقّعت إيران والصني
من ِق َبل وزيري خارجية البلدين اتفاق تعاون إسرتاتيجي
مدته  25عاماً ،وذكــرت صحيفة «نيويورك تاميز»
األمريكية ،يف اليوم التايل (2021/3/28م) ،أن مسودة
االتفاق التي حصلت عليها العام املايض تُفَصل  400مليار
دوالر من االستثامرات الصينية يف عرشات املجاالت مبا
يف ذلك البنوك واالتصاالت واملوانئ والسكك الحديدية
والرعاية الصحية وتكنولوجيا املعلومات عىل مدى
السنوات الـ 25املقبلة ،وستحصل الصني عىل إمدادات
منتظمة وبأسعار مخفضة جدا ً من النفط اإليراين ،كام
دعت املسودة إىل تعميق التعاون العسكري مبا يف ذلك
التدريبات والبحوث املشرتكة وتطوير األسلحة وتبادل
املعلومات االستخباراتية؛ مام ميكِّن الصني من نفوذ بارز
يف الخليج والرشق األوسط ،ويرفع مستوى الرصاع مع
الواليات املتحدة يف املنطقة.
وهي اتفاقية متتلك أهمية جيوسياسية كربى لكونها
تشمل أيضاً تبادل خربات عسكرية وقــدرات دفاعية
وتعاوناً أمنياً وإسنادا ً يف املحافل الدولية ،ال بل أكرث

8

من ذلك ،هو اتفاق عىل توسيع التعاون بني الجامعات
وأقسام التكنولوجيا والعلوم والسياحة.
وبحسب االتفاقية ستكون إيران قلب التجارة بني
الرشق والغرب ،حيث تنص االتفاقية عىل قيام الصني
بإنتاج الكثري من البضائع يف إيران.
وإذا وضعنا يف االعتبار االتفاق اإليراين الرويس ،يف عام
2001م ،للتعاون يف املجال النووي ،وذلك ملدة  20عاماً،
فإن املنطقة مقبلة عىل رصاع جيوسيايس وإسرتاتيجي
مخيف؛ مام يجعل دول الخليج العريب أمام تهديدات
وتحديات جديدة يف عهد الرئيس األمرييك «بايدن» الذي
بارش سياساته املحبطة تجاه املنطقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل ستظل دول الخليج
وخصوصاً الدولة األكرب اململكة العربية السعودية خاضعة
لنتائج هذه املتغريات الجيوسياسية ،وستظل مك َّبلة
اليدين أمام الترصف ملصالحها اإلسرتاتيجية؟ إن املع ّول
األكرب اليوم يقع عىل دور اململكة العربية السعودية
يف استعادة املبادرة إلعادة ترتيب رؤيتها اإلسرتاتيجية
األمنية التي يجب أن تتكيف مع هذه املتغريات.

العدد الرابع عرش مارس 2021

حديث الشهر

فإيران اليوم لديها اتفاقيات إسرتاتيجية مع روسيا
والصني ،وهي مهدد ألمن املنطقة ونفوذها يزداد توغالً
يف منطقة الرشق األوسط والخليج واليمن ،ويف الوقت
نفسه تستخدم نفوذها يف العراق وسورية واليمن
للتفاهم مع الواليات املتحدة.
إن استعادة الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية من
السيطرة اإليرانية مهمة ال تستطيع السعودية وحدها أو
حتى مرص مبواجهتها ،ونظرا ً ألن اإلدارة األمريكية تترصف
بأسلوب ابتزازي مع اململكة العربية السعودية وتركيا يف
آن واحد ،فإن مهددات الخطر اإليراين والصيني ومزاجية
الرئيس األمرييك الجديدة ستظل املعادلة الجيوسياسية
لفرض سياسات أمنية واقتصادية ملصلحة الواليات
املتحدة وحليفها األبدي الكيان الصهيوين ،وستظل دول
املنطقة يف الخليج وخصوصاً اململكة العربية السعودية
تحت وطأة السياسة واملزاج األمرييك الذي يبحث عن
مصلحته ولو بالتفاهم مع اإليرانيني حول أزمة النووي
عىل حساب مصلحة اململكة ودول الخليج.

الفرص املتاحة

إن الفرصة متاحة اليوم للمملكة العربية السعودية
الدولة الكربى يف مجلس التعاون الخليجي ولرتكيا بثقلها
وقوتها العسكرية واالقتصادية يف إعادة صياغة عالقات
جيوسياسية وإسرتاتيجية ملصلحة الطرفني بعد التقارب
اإليراين الصيني ،والدعم الرويس ،ومزاجية السياسات
األمريكية يف املنطقة ،خصوصاً ما يتعلق مبلف اليمن،
واعتبار الحوثيني منظمة غري إرهابية مع كل ما يحدث
من إطــاق صواريخ ومــسـ ّـرات ضد أهــداف مدنية
وعسكرية سعودية.

خطوات إيجابية

يف ديسمرب 2020م ،حرض الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغــان مؤمتر قمة العرشين الذي ُعقد يف اململكة
بدعوة من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن
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عبدالعزيز ،وسبق أن قامت اململكة بتقديم مساعدات
لضحايا زلزال إزمري ،ولقاء وزيري خارجية البلدين فيصل
بن فرحان آل سعود ،ومولود جاويش أوغلو؛ مام فتح
الباب لروح جديدة تفتح املجال ملناقشة تطوير العالقات
بني البلدين.
إن التحديات الصينية واإليرانية واألمريكية لرتكيا يف
ملفات نفوذها كملف األكراد وسورية والبحر املتوسط،
تشكّل أيضاً هاجساً ودافعاً مشرتكاً مع دول املنطقة من
تغ ّول هذه القوى الدولية عىل جغرافية ومصالح دولها.
ودعمت الواليات املتحدة القوات الكردية لتظل
مصدرا ً للتوتر عىل الحدود الرتكية ،ففي بيان صادر عن
وكالة التعاون األمني التابعة لوزارة الدفاع األمريكية
(البنتاجون) ،تم الكشف عن أكرب صفقة تسليح تقدمها
أمريكا للقوات الكردية بالعراق ،وذلك حني وافقت عىل
بيع أسلحة ومعدات بقيمة  295.6مليون دوالر لوحدات
البيشمركة الكردية التابعة إلقليم كردستان العراق.
والدعم األمرييك لألكراد مل يتوقف عىل العراق
فحسب ،كذا التسليح ،فهناك مؤازرة وتأييد قوي من
قبل واشنطن حيال قوات سورية الدميقراطية ووحدات
الشعب الكردية ،حيث يشري العديد من التقارير إىل
حصول تلك القوات عىل دعم عسكري ولوجستي من
قبل البنتاجون.
واملتحدث باسم قوات سورية الدميقراطية طالل سلو،
يف ترصيحات سابقة له ،كشف عن بعض املساعدات
العسكرية األمريكية لوحدات حامية الشعب الكردية
التي تعد القوة األساسية يف صفوف قواته ،موضحاً أن
وزارة الدفاع األمريكية زودت املقاتلني األكراد بعدد من
املركبات واملدرعات وناقالت الجنود وبعض األسلحة
الثقيلة التي تستطيع من خاللها مواصلة القتال داخل
سورية.
وعىل الجانب اآلخر ،تدخلت إيران يف الحرب بني
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أرمينيا وأذربيجان لصالح األوىل ،وتم الكشف عن وجود
تعاون رويس – إيراين ،لنقل السالح إىل أرمينيا ،ففي يوم
الثالثاء  29سبتمرب 2020م ،نرشت صحيفة «إيكونوميك
نيوز» األملانية تقريرا ً ،نقالً عن «وكالة األنباء األذربيجانية»
(أزدتودي) ،قالت فيه :إن أسلحة روسية تُنقل إىل أرمينيا
عرب األرايض اإليرانية ،ونرش موقع وكالة أنباء «أزدتودي»
األذري مقطع فيديو يتعلق بهذا الخرب ،موضحاً مكان
ووقت نقل هذه الشحنات العسكرية.
ويف ظل تحدي فريوس «كورونا» الذي يهدد الصحة
العامة يف املنطقة والعامل ،وتراجع االقتصاد بسبب اإلغالق
املتذبذب ألسواق العمل وخطوط التجارة ومؤسسات
اإلنتاج والتبادل التجاري؛ فإن اقتصاد البلدين سيتأثران
مستقبالً.
فبالنسبة لالقتصاد ،يعيش االقتصاد الرتيك أزمة مركبة،
وتعيش اللرية الرتكية فرتة عصيبة بعد تراجع سعرها
بنسبة زادت عىل  140%بني عامي  2015و2021م ،ومن
أبرز أسباب هذا الرتاجع هروب االستثامرات وتراجع
السياحة وتبعات جائحة كورونا ،وانخفضت اللرية الرتكية
بنسبة تصل إىل  17%بعد قرار الرئيس رجب طيب
أردوغان املفاجئ باستبدال رئيس البنك املركزي يف البالد.
وكذلك يشهد االقتصاد السعودي تحديات كبرية بفعل
هجامت الحوثيني املتكررة عىل منشآتها النفطية ،وأفادت
بيانات رسمية بأن االقتصاد السعودي انكمش  3.9%يف
الربع الرابع من عام  2020مقارنة بالفرتة نفسها قبل
عام ،إذ تأثر برتاجع كبري يف قطاع النفط يف ظل خفض
اململكة لإلنتاج ،يف حني تباطأ القطاع غري النفطي أيضاً
بسبب الرضر الناجم عن جائحة فريوس كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء
يف السعودية أن القطاع النفطي انكمش  ،8.5%فيام
هبط القطاع غري النفطي .0.8%
إن من أهم الفرص املتاحة اليوم بني اململكة العربية
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السعودية وتركيا هو تسييج تعاون مشرتك فيام تتعرض له
الدولتان من ضغوط أمريكية يف قراراتهام الجيوسياسية
يف سورية أو اليمن ،أو يف رصاع النفوذ اإليــراين يف
التفاوض عىل مستقبل سورية أو اليمن ،وميكن أن متتلك
الدولتان (السعودية وتركيا) رؤية مشرتكة تحفظ فيها
مصالح شعبي هاتني الدولتني العربيتني (اليمن وسورية)،
ويف الوقت نفسه تقلص النفوذ اإلسرتاتيجي يف الحلول
السياسية القادمة.
املسيات الرتكية حسم املعارك يف
لقد أثبت سالح
ّ
أذربيجان وشامل سورية وليبيا مبا يؤهله ليصبح أداة
إسرتاتيجية للتعاون مع اململكة العربية السعودية،
خصوصاً بعد أن وقّعت اململكة عقدا ً مع رشكة «فيستل»
املسيات ،وهذا ما
للصناعات الدفاعية الرتكية لصناعة
ّ
أكده الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،أن بالده من
بني أفضل  4 - 3دول حول العامل يف تصنيع الطائرات
املسية ،وأن تركيا ص َّدرت أكرث من « 130منصة بحرية»
ّ
محلية تجاوزت قيمتها  3مليارات دوالر ،وأعلن أن حجم
صادرات تركيا الدفاعية سنوياً ارتفع من  248مليون
دوالر إىل  3مليارات دوالر ،وتعد تركيا واحدة من 10
دول ميكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية.
إن حرب اليمن ميكن حسمها مبثل هذا السالح
العميل ،ويف امللف الفلسطيني؛ فإن رؤية الدولتني تتفقان
مع الحل العريب الذي تتمثل يف املبادرة السعودية التي
أطلقها امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،رحمه الله ،فاململكة
العربية السعودية ال تتوافق مع التطبيع بالشكل الذي
سارت عليه دولتان خليجيتان.
وقد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي،
عادل الجبري ،أن بالده ال تزال ترص عىل أنه ال ميكنها
تطبيع العالقات مع «إرسائيل» إال بعد توصلها إىل اتفاق
سالم مع الفلسطينيني.
وغيت تركيا مؤخرا ً سياستها الخارجية بشكل خاص
َّ
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تجاه «إرسائيل» بسبب سياساتها يف فلسطني ويف رشق
املتوسط.
إن توافر الفرص االستثامرية يف تركيا واململكة العربية
السعودية وهام من أكرب األسواق التجارية االستثامرية يف
املنطقة وحجم االقتصادين يؤهلهام إىل تكامل اقتصادي
يحقق الربح لكال الطرفني ،ويرتفع باقتصاد البلدين يف
ظل أزمة «كورونا» والتحديات املستقبلية النخفاض
أسعار النفط ،وحاجة تركيا للنفط والغاز من منطقة
الخليج ،حيث كشف بنك الكويت الوطني عن توقعاته
بنمو الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة العربية السعودية
بنسبة  3.2%يف عام 2022م ،ويرتفع إىل  3.5%يف العام
الذي يليه (2023م) ،بعد النمو املتوقع بنسبة  1.1%يف
عام 2021م ،الذي تأثر عىل خلفية تخفيض حصص إنتاج
النفط.
ومع بدء االتصاالت األخرية بني تركيا ومرص فإن ذلك
يوفر فرصة جيدة لتجسيد العالقات بني تركيا واململكة
العربية السعودية إلعادة التفكري يف املصالح الجيوسياسية
واإلسرتاتيجية لهذه الدول الثالث ،يف ظل وجود مرشوع
إيراين وصهيوين يهدف للسيطرة عىل املمرات املائية
وضغوط التجارة وتقسيم املنطقة ويشعل الرصاعات
الداخلية فيها.
إن فتح صفحة جديدة من املصالحة الخليجية بني
قطر واململكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين
يجسد حالة
يفتح الطريق لدعم تعاون سعودي تريك ِّ
إسرتاتيجية للتوازن األمني يف املنطقة.
من جهة أخرى فإن طبيعة العالقات الرتكية املتميزة
بني تركيا وباكستان واململكة العربية السعودية وباكستان
أيضاً توفر سندا ً جغرافياً وعسكرياً وأمنياً لحامية املنطقة
من نفوذ املشاريع الدولية واإلقليمية ،وخصوصاً املهدد
اإليراين والصهيوين.
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اإلشكاليات:

قد يواجه التفاهم السعودي  -الرتيك مستقبالً عدة
إشكاليات منها:
 التحرك الصهيوين يف املنطقة إلفشال أي تعاونإسرتاتيجي بني البلدين ،حيث هاجمت صحيفة
«جريوزاليم بوست» العربية اليمينية تركيا ،عىل خلفية
كل من
اعرتاضها عىل االتفاق الذي وقّعته «إرسائيل» مع ّ
اليونان وقربص ،حول تدشني كابل مايئ لربط شبكات
الكهرباء يف الدول الثالث ،من منطلق أ ّن هذا الكابل مي ّر
يف الجرف القاري الرتيك.
ورأت أ ّن موقف تركيا ّ
دل عىل استعدادها ملواجهة
«إرسائيل» ،و»أظهر وجهها الحقيقي» ،وأنها تهدف إىل
املس مبصالح «إرسائيل» ،مثل مهاجمتها كوسوفو يف
ّ
أعقاب قرارها تدشني عالقات مع «إرسائيل» ،وانتقاداتها
اتفاقات التطبيع مع كـ ّـل من اإلمـــارات والبحرين
والسودان.
 التحرك اإليراين يف املنطقة إعالمياً وسياسياً إلفشالأي تقارب بني البلدين.
 طبيعة التعاون الصهيوين مع بعض الدول الخليجيةقد يتعارض ومصلحة تالقي الدولتني ،ففي أواخر يناير
رصح نائب وزير اإلعــام يف حكومة صنعاء
2019مّ ،
فهمي اليوسفي عن مفاجأة بشأن التواجد «اإلرسائييل»
يف الساحة اليمنية ،قبلها ذكرت أكرث من وسيلة إعالمية
صهيونية وغربية أن الجيش «اإلرسائييل» سيستخدم
قاعدة عسكرية سيتم إنشاؤها يف جزيرة سقطرى ،ومل
مي ّر أسبوع عىل ترصيحات اليوسفي ،حتى أعلن رئيس
املجلس االنتقايل الجنويب عيدروس الزبيدي ،املتحالف
مع اإلمارات ،عن إمكانية املجلس التطبيع الكامل مع
«إرسائيل» يف حال استعادة «دولة جنوب اليمن» ،مباركاً
يف الوقت نفسه التطبيع اإلمارايت مع كيان االحتالل ،ويف
فرباير  ،2019جلس وزير الخارجية اليمني يف حكومة
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هادي خالد اليامين إىل جانب بنيامني نتنياهو خالل
افتتاح «مؤمتر الرشق األوسط» يف العاصمة البولندية
وارسو.
كذلك فإن الضغط األمرييك يدفع للحيلولة بني تعاون
وتكامل إسرتاتيجي بني تركيا واململكة العربية السعودية،
فكال الدولتني لهام عالقات إسرتاتيجية مع الواليات
املتحدة ،ولكن الواليات املتحدة تريد توظيف هاتني
الدولتني لصالح إسرتاتيجيتها يف مواجهة الصني وامللف
النووي اإليراين دون أن تستصحب هاتني الدولتني رؤية
واحدة مشرتكة قد تتعارض مع مصالح الواليات املتحدة.

التكامل والتعاون خطوات إسرتاتيجية:

إن التكامل يقوم عىل التعاون السيايس واالقتصادي
واألمني ،وإن فرص توفره حالياً ودوافعه والتحديات التي
تواجه الدولتني أكرب من الخالفات الفرعية ،فكال الدولتني
ما يجمعهام أكرب مام يباعدهام.
فهام أكرب دولتني ُسنيتني يف املنطقة ،ومتلكان من
القوة االقتصادية والعسكرية ما يؤهلهام إليجاد مظلة
إسرتاتيجية إقليمية ،حيث قفز تصنيف الجيش السعودي
إىل الرابع إقليمياً ،والـ 17عاملياً ،واألول خليجياً ،ووصل
حجم إنفاقه إىل  67مليارا ً و 600مليون دوالر ،ومتتلك
السعودية  879طائرة يف قواتها الجوية؛ بينها 270
مقاتلة ،و 82طائرة هجومية ،و 283هليكوبرت ،و34
طائرة هليكوبرت هجومية ،و 208طائرات تدريب ،و49
طائرة نقل ،و 13طائرة مهام خاصة.
ويف القوات الربية متتلك  1062دبابة ،و 12825مركبة
مدرعة ،جعلتها تتفوق يف سالح املدرعات عىل قوى
عسكرية عاملية مثل اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا،
كام متتلك  705مدفعيات ذاتية السحب ،و1818
مدفعية سحب ،و 122جهازا ً لعرض الصواريخ ،و1423
ناقلة جنود مدرعة ،كام تضم قواتها البحرية  55سفينة
حربية ،و 3فرقاطات ،و 5طرادات ،و 10زوارق حراسة،
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و 4سفن حرب ألغام ،لكنها ال متتلك أي غواصات أو
حامالت طائرات ،ومن حيث عدد املقاتلني؛ يضم الجيش
السعودي حالياً  478ألف جندي نشط (من أصل 803
آالف هم مجمل القوة) ،مقارنة بـ 252ألفاً عام 2017م،
كام أنها متتلك قرابة  325ألف جندي احتياط ،وكذلك
يعد الجيش الرتيك من أقوى جيوش العامل ،يف ظل امتالكه
قدرات عسكرية؛ برياً وبحرياً وجوياً ،وخربته الكبرية يف
القتال وخوض الحروب.
وبلغت ميزانية الدفاع الرتكية لعام 2019م ،وفق موقع
«غلوبال فاير باور» املختص باإلحصائيات العسكرية
لجيوش العامل 8 ،مليارات و 600مليون دوالر ،وإن تقارب
اململكة العربية السعودية وتركيا سيساعد عىل تشييد
مظلة كبرية لدول أخرى كمرص وباكستان ودول الخليج
إلحداث االستقرار والتوازن مع النفوذ اإليراين والصيني
والرويس والصهيوين واألمرييك يف املنطقة.
فباكستان مثالً القوة النووية العسكرية الباكستانية
التي تصنف السادسة عاملياً من حيث عدد أفراد القوات
الفاعلة يف الجيش ،ويبلغ عدد هذه القوات  654ألف
عسكري ،فيام يقدر عدد قوات االحتياط بـ 550ألفاً،
أي أن مجموع عدد أفراد القوات الباكستانية يبلغ 1.2
مليون.
كام يصنف الجيش الباكستاين يف الرتتيب الخامس
عرش عىل مؤرش القدرة القتالية ملوقع «غلوبال فاير
باور» الشهري ،وهو مؤرش ال يأخذ بالحسبان القدرات
النووية للدول.
وهي تحتاج إىل مبادرة شجاعة تطلقها الدولتان
تتجاوز فيهام كل سنوات العقد املايض من تدافع وخالف
يف املنطقة العربية.
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شؤون خليجية

سياسة الجمود الدائم في الكويت
المصدر

الرابط

https://2u.pw/8h5hK

بدت الجلسة االفتتاحية ملجلس األمة الكويتي الـ ،16يف  15ديسمرب/كانون األول ،2020
وكأنها مشهد معاد من املايض .وكالعادة فشل اجتامع كتلة املعارضة قبل الجلسة االفتتاحية
يف رسم األولويات و»تنسيق» األصوات حول متحدث عن الكتلة يف عام  2020مثلام حدث
يف عام  .2016وقد حدث هذا بالرغم من االجتامعات العديدة التي عقدتها املعارضة بهدف
ضامن ذلك.

ومل يستعد رئيس مجلس األمة «مرزوق الغانم» منصبه
هذه املرة .وكان «الغانم» شخصية رئيسية يف مواءمة احرتام
الفرع الترشيعي للسلطة التنفيذية التي تقودها األرسة
الحاكمة منذ عام  ،2013حتى أنه ذهب إىل حد معارضة
قانون العفو عن أعضاء املعارضة الربملانية املنفيني.
انسداد األفق السيايس
ومل يحدث أي فرق يف هذه االنتخابات التي جرت خالل
«العهد الجديد» يف الكويت ،وهو مصطلح تم استخدامه منذ
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وفاة األمري «صباح األحمد الصباح» يف سبتمرب/أيلول .2020
وكانت هذه أول انتخابات يف عهد األمري «نواف األحمد
الصباح» ،ومع ذلك ال يزال األمري الجديد يختار االحتفاظ
لنفسه بتعيني رئيس الــوزراء ،وهو اآلن «صباح الخالد
الصباح» ،الذي تم تعيينه للمرة األوىل يف منصبه يف نوفمرب/
ترشين الثاين  2019وأعيد تعيينه يف ديسمرب/كانون األول
.2020
وانتقدت املعارضة «صباح الخالد» يف تعامل الحكومة مع
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جائحة فريوس كورونا ،ودعم حكومته لـ»الغانم» ،واإلبقاء يف
البداية عىل وزير الداخلية «أنس الصالح» يف حكومته رغم
تحفظات بعض أعضاء مجلس النواب.
وتوقع الكثريون أن مجلس األمة الجديد سيكون من
الصعب عىل القيادة الكويتية إدارتــه ،حيث يضم عدة
شخصيات معروفة بخطابها الناري املناهض للحكومة .ومع
ذلك ،مل يتنبأ أي من التحليالت بأن العالقات التنفيذية
والترشيعية سوف تصل إىل طريق مسدود عىل الفور.
وأعرب  36عضوا يف مجلس األمة عن دعمهم الستجواب
برملاين لرئيس الوزراء طرحه نواب املعارضة املثريون للقلق يف
الربملان« ،بدر الداهوم» و»ثامر السويط» و»خالد العتيبي».
وأشار االستجواب عىل وجه التحديد إىل األحداث املحيطة
بانتخاب رئيس املجلس الوطني وعملية اختيار اللجان
الربملانية.
وردا عىل ذلك ،استقالت الحكومة يف  13يناير/كانون
الثاين ،بعد الجلستني االفتتاحيتني ملجلس األمة ،ما جعل هذه
الحكومة ثاين أقرص حكومة يف تاريخ الكويت.
ومرت اآلن  7أسابيع منذ استقالة الحكومة ،وتذرع األمري
باملادة  106من الدستور لتأجيل الجلسات العامة ملجلس
األمة ملدة شهر .ولتقديم القليل من املنظور التاريخي لألزمة
الربملانية الحالية ،كانت املرة األخرى الوحيدة التي حدث فيها
ذلك عام  .2012وتبع ذلك أمر من املحكمة الدستورية اعترب
انتخابات فرباير/شباط  2012باطلة ،ما أدى بحكم الواقع إىل
حل برملان فرباير/شباط  . 2012وكانت هذه هي املرة الـ8
يف تاريخ الكويت التي يتم فيها حل مجلس األمة منذ عام
 ،1963وقد تم حل  10من أصل  18مجلسا يف تاريخ الكويت.
سياسة الصدام
وال يعد تاريخ العالقات بني السلطتني التنفيذية
والترشيعية يف الكويت سلسا .ولقد مرت محاوالت السلطة
التنفيذية الحتواء املعارضة يف املجلس الترشيعي بعدة
مراحل متميزة ،بدءا من محاوالت غري دستورية بشكل صارخ
بني عامي  1963و.1991
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ومنذ عودة الربملان بتشجيع من الواليات املتحدة بعد
تحرير الكويت عام  ،1991تخىل قادة البالد عن هذا النهج،
وبدال من ذلك استخدموا سلطتهم التي مينحها الدستور لحل
الجمعية الوطنية والدعوة إىل انتخابات جديدة.
ومنذ عام  ،2009كانت الحكومة تستغل بشكل متزايد
املــواد الغامضة يف الدستور ،والنظام الداخيل للجمعية
الوطنية ،لعرقلة أو تأخري الترشيع والرقابة من قبل الجمعية
الوطنية ،ما تسبب يف معارك حول تفسري املواد مع املعارضة.
وغالبا ما تحسم املحكمة الدستورية هذه املعارك لصالح
الحكومة.
وتعد األزمة الحالية مظهرا من مظاهر هذه املرحلة
الثالثة ،التي تجمع بني الرصاع عىل السياسة والخالفات حول
قواعد اللعبة .عالوة عىل ذلك ،فإن إحباط املعارضة من
عدم قدرتها عىل الترشيع أدى بها إىل استخدام مفرط يف
أدوات الرقابة ،مثل االستجواب املتكرر للوزراء يليه التصويت
بحجب الثقة ،ما قد يؤدي إىل اإلطاحة بالوزراء أو بالحكومة.
وتهدد هذه االسرتاتيجيات بقلب التوازن الدقيق املوجود
بالفعل يف الكويت.
وميكن النظر إىل كيفية عمل هذه الديناميكية يف مجلس
الكويت الخامس عرش ،الذي تم انتخابه يف عام  2016وأكمل
مدة واليته كاملة حتى عام  ،2020للحصول عىل نظرة ثاقبة
للجذور املحددة لألزمة الحالية.
وجرت انتخابات  2016بعد قرار من جانب الكثري من
املعارضة بإنهاء مقاطعتها للجمعية الوطنية .ونتج عن ذلك
عرض معقول للمعارضة باإلضافة إىل مجموعة من املرشحني
الشباب الذين مثلوا حركة «الحراك» اإلصالحية.
وساعد هذا األداء القوي املعارضة عىل االستحواذ عىل
بعض اللجان الحاسمة يف الجمعية الوطنية ،مبا يف ذلك لجنة
الشؤون الترشيعية والقانونية القوية ،التي سيطرت عليها يف
عامي  2017و .2018ومع ذلك ،رسعان ما شعرت املعارضة
باإلحباط بسبب قدرتها املحدودة عىل الترشيع ،خاصة فيام
يتعلق بالقضايا السياسية والقانونية والحقوق املدنية.
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وحاولت املعارضة ،عىل سبيل املثال ،دفع مقرتح قانون
عفو عام من خالل لجنة الشؤون الترشيعية والقانونية يف
عام  2020تغطي جميع املدانني باقتحام مجلس األمة يف عام
 .2011وقد تم إحباط هذه املحاولة بدمج هذا االقرتاح مع
اثنتني من قضايا العفو األخرى املثرية للجدل ،وهام «خلية
العبديل» و»خلية النائب الشيعي السابق عبدالحميد دشتي».
ويف القضية األوىل ،أُدين  25كويتيا وإيرانيا ،جميعهم شيعة،
بتهمة تخزين أسلحة والتجسس لصالح إيران وحزب الله
اللبناين .وأُدين «دشتي» بتهمة إهانة السعودية والبحرين
وانتقاد القضاء يف الكويت.
املأزق الترشيعي
ثم انهار قانون العفو بسبب اختالف التفسريات حول
القواعد اإلجرائية الداخلية للجمعية الوطنية التي تحكم
مشاريع القوانني هذه .ويوضح هذا الديناميكية متزايدة
التعقيد يف الجمعية الوطنية ،حيث غالبا ما يتقاطع الرصاع
حول قواعد اللعبة مع ال ـراع عىل السياسة .ويف كثري
من األحيان ،مييل تفسري القواعد ،إما من خالل املحكمة
الدستورية أو رئيس الجمعية الوطنية ،لصالح الحكومة التي
تقودها األرسة الحاكمة ،ونتيجة لذلك ،يتم تعطيل الترشيع.
وكان رد الفعل عىل هذه الديناميكية هو االستخدام
املفرط ألدوات الرقابة ،وال سيام استجوابات الوزراء .ومن
السهل طرح االستجوابات بشكل خاص يف الجمعية الوطنية،
مع اشرتاط طلب عضو واحد فقط لالحتجاج بهذا الحق.
وكان هناك  32استجواب خالل مجلس األمة الـ ،15مبعدل 8
استجوابات يف العام ،ومعظمها تم تقدميه من قبل املعارضة.
ووصف «الحميدي السبيعي» أحد رموز املعارضة يف
املجلس املايض ،تلك الديناميكية ،قائال« :عندما ال يكون
لديك أغلبية يف املجلس ويتم إحباط محاوالتك للترشيع ال
يكون أمامك خيار سوى استخدام االستجواب واالستجواب
واالستجواب “.
وباإلضافة إىل أن االستجوابات هي مظهر من مظاهر
اإلحباط بسبب عدم القدرة عىل الترشيع ،ميكن أيضا أن
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تكون مدفوعة باملنافسات الشخصية واالبتزاز واالنتقام من
األعداء السياسيني ،أو حتى تأيت يف صورة خدمات شخصية،
ورمبا حتى إظهار القوة للجامهري.
ويكون لالستجوابات ،خاصة إذا كانت موجهة إىل رئيس
الــوزراء ،تأثري كبري .وبالنظر إىل مدى التبعية التي ميكن
أن تكون عليها االستجوابات ،أصبحت الحكومة بارعة يف
استغالل املناطق الرمادية يف الدستور الكويتي والقواعد
الداخلية ملجلس األمة إلضعافها أو إبطالها .ومن األمثلة
الواضحة إحالة استجواب رئيس الوزراء لعام  2018إىل لجنة
الشؤون الترشيعية والقانونية.
وأدت هذه العوامل مجتمعة إىل وضع أصبح فيه املأزق
الترشيعي التنفيذي متوطنا يف الكويت.
عالوة عىل ذلك ،تعاين املعارضة من عجز مزمن يف التنسيق
بشأن الترشيع والرقابة .ويعود جزء من سبب عدم التامسك
هذا إىل النظام االنتخايب الكويتي ،الذي يشجع املنافسة
الفردية ويخلق حواجز كبرية أمام تشكيل االئتالفات.
وبالرغم من أن اسمها يشري إىل وجود كتلة ،إال أنه من
األفضل وصف املعارضة بأنها تحالف فضفاض من املرشحني
القبليني واإلسالميني والناشطني املؤيدين للدميقراطية الذين
يتفقون عىل بعض القضايا ويختلفون عىل أخرى.
عالوة عىل ذلك ،فإن حقيقة عدم وجود أحزاب سياسية
رسمية يف الكويت يزيد من تعقيد جهود التنسيق بني الكتل
السياسية والربملانية الفضفاضة يف نهاية املطاف .وتكرث األمثلة
عىل افتقار املعارضة للتنسيق ،مثل االنشقاق املذكور أعاله
حول قانون العفو وعدم القدرة عىل التنسيق بشأن إقالة
وزيرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية« ،هند الصبيح» ،يف
يناير/كانون الثاين .2018
مسارات تجنب الفشل
وكانت الخالفات حول القواعد وفشل التنسيق حارضة يف
األيام األوىل للجمعية الجديدة ،ما رسم صورة غري مشجعة
للعالقات التنفيذية الترشيعية املثمرة .وتتهم املعارضة
الحكومة بالتدخل لصالح نجاح «الغانم» يف الرتشح لكريس
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رئيس مجلس األمة ،فيام زعم البعض أنه تدخل يف االنتخابات
الداخلية للجان مجلس األمة ،ما حد من قيادة املعارضة
ومتثيلها رغم أدائها املعقول.
ويف غضون ذلك ،انقسمت املعارضة إىل مجموعتني.
وتتألف املجموعة األكرث تطرفا من  8إىل  11عضوا ويقودها
عضو الربملان القبيل املعارض «بدر الداهوم» (أصدرت
املحكمة الدستورية بإبطال عضويته بتهمة «مس الذات
األمريية»  .واملجموعة الثانية ،بقيادة «حسن جوهر»،
وتتألف من  16عضوا من الكتلة الوطنية «حدس» وائتالف
قبيلة «مطري» .وكانت اسرتاتيجية الحكومة حتى اآلن هي
التفاوض مع املجموعة الثانية .ويف حني أدت هذه املفاوضات
إىل تشكيل لجنة مشرتكة بني الحكومة وأعضاء يف الربملان،
فقد أحدثت هذه الخطوة رشخا داخل املعارضة ،األمر الذي
أدى إىل رصاع محتدم عىل وسائل التواصل االجتامعي بني
املجموعتني.
واعتُرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة «صباح الخالد» يف
 2مارس/آذار يف البداية نتيجة إيجابية لهذا التنسيق ،بالنظر
إىل أنه تم تشكيلها قبل وقت طويل من انتهاء فرتة تعليق
الجلسات العامة ملجلس األمة ملدة شهر واحد ،بحسب ما
ورد.
ومع ذلك ،فإن نجاح الجمعية الوطنية الحالية سيعتمد
إىل حد كبري عىل حسن نية الحكومة واستعداد املعارضة
لوقف وابل االستجوابات .وإذا اختارت الحكومة إحباط
محاوالت املعارضة للترشيع باستخدام ثغرات النظام الداخيل،
مبساعدة رئيس الجمعية الوطنية ،فمن املرجح أن تستمر
النزاعات املستعصية عىل السياسة والقواعد .وقد هدد بعض
أعضاء الربملان املرتبطني مبجموعة الـ 16علنا بالعودة إىل
االستجوابات إذا فشلت الحكومة يف سن ترشيع متفق عليه.
باإلضافة إىل ذلك ،ويف استعراض للقوة من قبل املعارضة،
أعلن «جوهر» وعضو آخر من مجموعة الـ 16عن رغبتهام
يف استجواب وزير الصحة «باسل الصباح» بشأن التعامل مع
جائحة فريوس كورونا وقرار فرض حظر تجول متعلق بالصحة
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العامة ملدة شهر بدأ يف  7مارس/آذار .عالوة عىل ذلك ،قدم
«الداهوم» وعضو آخر يف املعارضة األكرث تشددا استجوابا
لرئيس الوزراء بشأن قرار وزارة الداخلية باستدعاء املشاركني
يف تجمع نظمه «الداهوم» إىل مكتب املدعي العام بالنظر
إىل أن املسرية انتهكت القوانني الصحية لفريوس كورونا.
السيناريو املحتمل
ومن غري املرجح أن يتم حل الركود الذي يجسد التطور
السيايس يف الكويت ما مل ترشع الدولة يف إصالحات جادة.
أوال ،يجب تعديل النظام الداخيل للجمعية الوطنية ليكون
أكرث وضوحا وتفصيال ،مع التعلم من األزمات الدستورية
السابقة.
وتتسبب الثغرات املوجودة يف القواعد الحالية ،التي غالبا
ما تستغلها الحكومة وتؤدي إىل أزمات دستورية ،يف تقويض
رشعية كل من الجمعية الوطنية واملحكمة الدستورية بشكل
خطري .ويجب أال يتوقف الترشيع فقط عىل رغبة وحسن نية
السلطة التنفيذية.
ثانيا ،هناك حاجة ملحة إلصالح املحكمة الدستورية
لتشمل أعضاء معينني بالتشاور مع الجمعية الوطنية أو
مبوافقتها .وبهذه الطريقة ،يتم حل النزاع بني الجمعية
الوطنية والسلطة التنفيذية حول الدستور والنظام الداخيل
من خالل محكمة دستورية محايدة ومستقلة ومتوازنة ،بدال
من األحكام الصادرة دامئا لصالح السلطة التنفيذية وتفتقر
إىل الرشعية املفيدة يف حل مثل هذه النزاعات.
أخريا ،يجب تعديل قانون االنتخابات يف الكويت لتشجيع
ديناميكيات الجامعات الفعالة وتثبيط النزعات الفردية بني
أعضاء الربملان .ويف حني أن هذا قد يخلق كتلة معارضة
موحدة أكرث قادرة عىل إحباط مبادرات ترشيعية حكومية
معينة ،إال أنه ميكن أن يحدد هذا بشكل أفضل الدوائر
السياسية التي ميكن للحكومة أن تتفاوض معها بشكل
فعال لتحقيق األهداف الترشيعية وامليض قدما يف أهداف
الحكومة.
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تأيت زيارة وزير الخارجية الرويس «سريجي الفروف» إىل الخليج ،يف وقت يكافح فيه قادة الرشق األوسط من
أجل التكيف مع إعادة ضبط «جو بايدن» للسياسة األمريكية تجاه املنطقة.

وجاءت زيارة «الفروف» إىل السعودية واإلمارات وقطر
بعد أسبوع من نرش الواليات املتحدة تقريراستخبارايت يح ّمل
املسؤولية لويل العهد السعودي «محمد بن سلامن» عىل
اغتيال الصحفي «جامل خاشقجي» عام  .2018وقبل ذلك،
أوقفت الواليات املتحدة بيع األسلحة الهجومية إىل اململكة،
والتي ميكن أن تستخدمها الرياض يف حرب اليمن.
ويسافر «الفــروف» أيضً ا إىل املنطقة يف وقت ما زال
فيه الرئيس الرتيك «رجب طيب أردوغــان» ينتظر مكاملة
هاتفية من «بايدن» ،بينام ترسل إرسائيل إشارات بأنها قد
ال تنخرط مع الجهود األمريكية إلحياء االتفاق النووي مع
إيران ،وأنها قد تترصف بشكل منفرد ملواجهة الطموحات
النووية للجمهورية اإلسالمية ،ومن املؤكد
أن «الفروف» يرغب
يف االستفادة
من

االضطراب الذي تسبب به «بايدن» يف الرشق األوسط وسط
تصورات بأن إعادة ضبط العالقات مع السعودية وتأخر
املكاملات الهاتفية يشري إىل أن الواليات املتحدة تخفض
أهمية الرشق األوسط يف اسرتاتيجيتها العاملية ،ما يعني
تخفيض التزاماتها األمنية ورمبا االنسحاب.
تقاسم األعباء
ورمبا تريد الواليات املتحدة إعادة هيكلة التزاماتها يف
الرشق األوسط من خالل املزيد من التعاون يف تقاسم األعباء
والتعاون اإلقليمي ولكن من غري املرجح أن تتخىل عن الرشق
األوسط متاما.
والسؤال هو ما إذا كان االضطراب الذي تسبب فيه
«بايدن» يشكل إشارة إىل نوايا الواليات املتحدة أم محاولة
متعمدة لجعل الحلفاء والرشكاء يتخبطون يف حالة عدم يقني
يف محاولة لزيادة نفوذ اإلدارة األمريكية.
نتائج اسرتاتيجية
وسوف تكون هناك نتائج اسرتاتيجية مفيدة غري مقصودة
تنجم عن قناعة اإلدارة األمريكية بأن استعادة نفوذ
الواليات املتحدة الذي ترضر بسبب الرئيس السابق «دونالد
ترامب» ،مرتبط باستهداف حل األزمات الطارئة املحلية مثل
الوباء واالقتصاد وكذلك إصالح العالقات مع حلفاء أمريكا
التقليديني يف أوروبا وآسيا.
وقد يقدم «الفــروف» معروفا إلدارة «بايدن» عن
غري قصد مبحاولة استغالل الخالف بني الواليات املتحدة
وحلفائها لدفع خطة روسية حول
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إعادة هيكلة البنية األمنية يف املنطقة .وتتصور هذه الخطة
مؤمت ًرا أمن ًيا رشق أوسطي عىل غرار منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا مع اتفاقية إقليمية بعدم العدوان ،تضمنها الواليات
املتحدة والصني وروسيا والهند.
ومن خالل القيام بذلك ،سيعد «الفروف» أرضية للنقاش
حول مفهوم ناقشه املسؤولون األمريكيون من قبل مرا ًرا،
ومبقتضاه تحتفظ الواليات املتحدة بكونها العمود الفقري
العسكري يف هيكل أمني جديد.
كام إن هذا املؤمتر سيوصل فكرة مفادها أنه ال روسيا وال
الصني مستعدتان أو قادرتان عىل استبدال الواليات املتحدة
وأن دول الرشق األوسط ستحقق االستفادة املثىل من إعادة
هيكلة تتيح لها تنويع عالقاتها.
عالقات السعودية الجيوسياسية
بعد تقرير املخابرات الوطنية األمريكية حول مقتل
«خاشقجي» ،أصدرت السعودية بيانا يؤكد عىل أن «الرشاكة
مع الواليات املتحدة هي رشاكة قوية ودامئة» بالرغم من
رفضها يف نفس البيان تقرير االستخبارات باعتباره «سلبي
وخاطئ وغري مقبول».
ويف الوقت الحايل ،تبدو اململكة مصممة عىل مواجهة
الرياح القوية القادمة من البيت األبيض والكونجرس بدال
من االندفاع إىل أحضان موسكو وبكني يف سعي إلعادة تنظيم
عالقاتها الجيوسياسية واألمنية.
وللقيام بذلك ،قامت اململكة ،يف الفرتة التي سبقت اإلفراج
عن التقرير االستخبارايت ،بحملة عالقات عامة وضغط تركز
عىل الواليات األخرى خارج واشنطن ،حيث يقل الرتكيز عىل
الحرب املروعة يف اليمن ،واالغتيال الوحيش لـ»خاشقجي».
ويبدو أن هذه الحملة مصممة إلنشاء تعاطف شعبي مع
السعودية يف جميع أنحاء الواليات املتحدة ،من شأنه أن ميتد
من الدوائر االنتخابية إىل أعضاء الكونجرس يف نهاية املطاف.
وقال «فهد ناظر» ،املتحدث باسم السفارة السعودية يف
واشنطن« :ندرك أن األمريكيني خارج واشنطن مبا يف ذلك
مجتمع األعامل التجارية واملؤسسات األكادميية ومجموعات
املجتمع املدين املختلفة ،حريصون عىل الحفاظ عىل عالقات
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طويلة األمد مع اململكة أو إنشاء عالقات جديدة».
وتشري الوثائق إىل أن الرشكات التي ضغطت لصالح
السعودية ذكرت أن نصف اتصاالتها يف العام املايض كانت
مع األفراد والجامعات خارج واشنطن.
واتصلت مجموعات الضغط السعودية باملجتمعات
املحلية التجارية واإلعالمية والنسوية والدينية  -مبا يف ذلك
اليهود  -عرب العمل مع رشكات محلية وإقليمية خارج
العاصمة األمريكية ،مبا يف ذلك مجموعة «الرسون شاناهان
سليفكا» يف والية أيوا ومتعاقديها يف مني وجورجيا وشامل
كارولينا وواليات أخرى.
وقامت جامعات الضغط بتوزيع مواد تروج للمزايا التي
تحصل عليها النساء السعوديات يف الرياضة والقطاعات
األخــرى بعد اإلصالحات االجتامعية لألمري «محمد بن
سلامن» يف بلد كانت النساء ممنوعات فيه من القيادة حتى
وقت قريب.
وبالرغم من الرتكيز السعودي عىل العالقات مع الواليات
املتحدة ،فمن املرجح أن يسعى «الفروف» للرتويج لألنظمة
العسكرية الروسية خالل جولته يف الخليج ،مبا يف ذلك نظام
الدفاع املضاد للصواريخ « »S-400الذي أعربت السعودية
عن اهتاممها به منذ فرتة طويلة قبل انتخابات الواليات
املتحدة التي جلبت «بايدن» للبيت األبيض.
التحول نحو روسيا والصني
مل ترتجم اململكة اهتاممها بتنويع عالقاتها إىل خطوات
جدية ،ورمبا تكون نتائج زيارة «الفروف» مبثابة إشارة رئيسية
عام إذا كانت السعودية ستتحول نحو روسيا والصني بشكل
جدي .ولكن ،ال مخاوف لدى املحللني األمريكيني حتى اآلن
بهذا الخصوص.
وقال املسؤول االستخبارايت األمرييك السابق «بول بيالر»،
وهو خبري بشؤون الرشق األوسط« :ستستمر جاذبية العالقة
مع الواليات املتحدة ولكن بتحفظ ،وينطبق ذلك عىل
الخيارات السعودية املتعلقة برشاء األسلحة ،بالنظر إىل أن
دفاعاتهم قد تم بناؤها إىل حد كبري عىل األنظمة األمريكية».
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المصدر

استراتيجة دول الخليج في
التعامل مع الحرب الباردة

الرابط

https://bit.ly/3tv3AV4

بين الصين وأمريكا
الكاتب :محمد سليمان

يسارع زعامء العامل لتحديد اسرتاتيجيتهم يف التعامل مع حرب
باردة حتمية بني الواليات املتحدة والصني.
وال يعترب زعامء الخليج استثناء يف هذا الصدد ،إذ يدركون أن
حدوث مثل هذه الحرب قد يجربهم عىل االختيار بني واشنطن
وبكني ،مام سيكون له تداعيات كبرية عىل استقرار املنطقة.
ومبا أن دول الخليج لديها اعتامد أمني عىل الواليات املتحدة
واعتامد اقتصادي عىل بكني ،فإنها تخىش أن يفرض عليها االنحياز
ألحد الجانبني.

األمن مقابل االقتصاد

تهدد مخاطر الحرب الباردة الصينية األمريكية دول مجلس
التعاون الخليجي ،أكرث من معظم املناطق األخرى يف جميع أنحاء
العامل.

العدد الرابع عرش مارس 2021
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فقد كانت الواليات املتحدة الضامن األمني الرئييس
للمنطقة منذ حرب الخليج األوىل يف الفرتة 1991-1990
ويتجىل ذلك يف وجودها العسكري الواسع ،من مقر القيادة
املركزية اإلقليمية يف قطر إىل مقر األسطول الخامس يف
البحرين ،وكذلك القواعد األمريكية يف اإلمــارات و ُعامن
والكويت والعراق والسعودية.
وتعني هذه البصمة العسكرية األمريكية أن واشنطن لها
تأثري سيايس وأمني ممتد يف عواصم الخليج.
وبالتوازي مع خطاب إدارة «ترامب» حول خفض القوات
األمريكية ،فقد نجحت يف تطبيع العالقات بني إرسائيل
واإلمارات والبحرين ،وكذلك تعزيز العالقات بني إرسائيل
والسعودية.
كام نجحت إدارة «ترامب» يف تحويل الحرب الباردة بني
قطر والرباعي العريب (السعودية واإلمارات والبحرين ومرص)
إىل «سالم بارد».
أما الصني ،فقد برزت كأهم مستورد للنفط من دول
الخليج بشكل متزامن مع االعتامد األمني للمنطقة عىل
الواليات املتحدة ،لدرجة أن دول الخليج قدمت نحو 28%
من احتياجات الصني النفطية ،قبل الوباء والتباطؤ االقتصادي
الذي أعقبه.
وقامت السعودية بتصدير ثلث نفطها إىل الصني يف مايو/
أيار  ،2020بينام صدر العراق نصف نفطه إىل الصني يف نفس
الشهر.
وبالنظر إىل اعتامدية دول مجلس التعاون الخليجي عىل
صادرات النفط ،فإن ارتباطها االقتصادي بالصني يتصاعد،
خاصة يف ضوء الوباء والرتاجع االقتصادي العاملي.

الخالف بني أمريكا والصني

وتعترب أحد النقاط التي يتجىل فيها الخالف بني رشكات
التكنولوجيا الصينية والواليات املتحدة وحلفائها ،هو شبكات
الجيل الخامس.
ففي عهد إدارة «ترامب» ،أطلقت واشنطن «مبادرة
الشبكة النظيفة» ،والتي التزم مبوجبها أكرث من  53حليفًا
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تحقيق االستقالل
االستراتيجي لدول
الخليج سيتغرق عدة
سنوات وموارد كبيرة

للواليات املتحدة بالتخيل عن التكنولوجيا الصينية  -وخاصة
هــواوي و  - ZTEمن شبكات الجيل الخامس وسالسل
اإلمداد الخاصة بها.
ولكن االنتقال من «دونالد ترامب» إىل «جو بايدن»،
أعطى العواصم الخليجية مساحة ملعالجة سؤال الجيل
الخامس والنظر يف التحديات األوسع التي تشكلها حرب
مستقبلية باردة بني أمريكا والصني.

تشكيل سياسة «بايدن» الخارجية

من املرجح أن تحافظ واشنطن عىل وجود كبري يف منطقة
الخليج ،ولكنها ستجري إعادة معايرة للوجود العسكري
العاملي يف عهد إدارة «بايدن» ،وفقا الحتياجاتها االسرتاتيجية
الجديدة ،خاصة تركيزها املتزايد عىل منطقة املحيط الهادئ
والهندي.
وعالوة عىل ذلك ،فإن االنتقال من «ترامب» إىل «بايدن»
ال يعني إعادة ضبط العالقات بني الواليات املتحدة والصني،
حيث يوجد إجامع متنامي من الحزبني حول تحدي الصني،
وكذلك الدعم للعديد من السياسات ذات الصلة ،التي
شجعتها إدارة «ترامب».
وستكون منافسة القوى العظمى ،خاصة مع الصني،
العدسة األساسية التي ستقوم من خاللها الواليات املتحدة
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بتقييم تحالفاتها يف كل مناطق العامل.
منذ حملته الرئاسية ،دعا «بايدن» الستضافة قمة تجمع
الدول الدميوقراطية ملواجهة التحديات التي متثلها األنظمة
االستبدادية مثل الصني.
ويخىش زعامء الخليج من أن التحالف الجديد يف واشنطن
لن يقترص عىل الدول الدميوقراطية ،وإمنا سيمتد يف نهاية
املطاف إىل مجموعة واسعة من الدول يف محاولة لجعل
ميزان القوى مييل لصالح الواليات املتحدة.
ومن املرجح أن ترتدد دول الخليج يف أن تكون جزءا من
تحالف الواليات املتحدة ضد الصني ،ألن مثل هذه الخطوة
لن يكون لها عواقب اقتصادية واضحة فحسب ،وإمنا ستؤثر
عىل الحسابات االسرتاتيجية يف املنطقة.
وبالرغم من الطموحات األمريكية؛ فإن هناك اعتقا ًدا
واسعا يف الخليج بحتمية الصعود الصيني ،وقد تعاقب بكني
الدول التي تنحاز إىل واشنطن لعرقلة هذا الصعود.

االسرتاتيجية قصرية املدى

وبالنظر إىل الحاجة العاجلة لضامنات أمنية أمريكية ضد
إيران ووكالئها ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست
لديها فرص كبرية للمناورة والنأي بنفسها عن الحرب الباردة
األمريكية الصينية.

ارتباط الخليج
االقتصادي بالصين
يتصاعد في ضوء
الوباء والتراجع
االقتصادي العالمي
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لذلك ،ستحتاج عواصم الخليج إىل إيجاد منطقة وسط
بني الواليات املتحدة والصني إذا كان هناك ضغوط أمريكية
مستمرة عىل الحلفاء اإلقليميني ملنع أو حظر «هواوي» من
شبكاتها للجيل الخامس.
وقد تحايك دول الخليج النموذج الفرنيس من خالل فرض
حظر عىل تجديد تراخيص معدات «هواوي» ،لكن مثل هذه
الخطوة ستمنع أيضا رشكات االتصاالت من الحصول عىل
تكنولوجيا «هواوي» الجديدة وإنشاء جدول زمني يف نهاية
املطاف إلزالة تدريجية ملنتجات «هواوي» الحالية.
ومع ذلــك ،فإن هناك مخاوف خليجية من أن هذه
الخطوة ستحفز قيام بكني برد قايس مامثل للحرب التجارية
املستمرة بني الصني وأسرتاليا.
ويرى البعض أن التهديد بالحظر غري الرسمي لـ»هواوي»
قد يكون حاف ًزا كاف ًيا لبكني يك تغري اسرتاتيجيتها الخليجية،
مام يدفعها لالبتعاد عن إيران لصالح عالقة اسرتاتيجية أكرث
مع الخليج ،تتجاوز النفط.

االسرتاتيجية طوية املدى

تدرك دول الخليج أنها بحاجة يف نهاية املطاف إىل تعزيز
وضعها االسرتاتيجي ،من خالل تجنب االنحياز االنحياز
ألحد الجانبني يف املنافسة الجيوسرتاتيجية طويلة األجل بني
الواليات املتحدة والصني.
ولتحقيق االستقاللية التي تسعى إليها دول الخليج ،تإن
ذلك سيتطلب الرتكيز عىل بناء القدرات العسكرية حتى
تتمكن من الوقوف ضد منافسيها – وخاصة إيران  -وتنويع
تحالفاتها فيام يتجاوز الواليات املتحدة ،بحيث تتضمن
اململكة املتحدة وفرنسا وروسيا والهند واليونان وإرسائيل.
وسيستغرق تحقيق االستقالل االسرتاتيجي عدة سنوات
وموارد كبرية ،لكنه سيكون رضورة يف مواجهة الديناميات
الجيوسياسية املتغرية يف املنطقة.
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كتب :أليكسي خليبنكوف

االستراتيجية األمريكية
وتداعياتها على العالقات
الروسية الخليجية

المصدر

الرابط

https://bit.ly/310Apgc

مىض نحو شهرين عىل دخول الرئيس األمرييك «جو بايدن» املكتب البيضاوي ،ومع ذلك ،ال تزال سياسته
تجاه الرشق األوسط غري واضحة بشكل كامل.
وبالرغم أن «بايدن» وفريقه لديهم نهج مختلف يف إدارة السياسة الخارجية عن «دونالد ترامب» ،لكنهم
عىل األرجح سيحافظون عىل املحددات التقليدية للسياسة الخارجية األمريكية مع الرتكيز بشكل أسايس عىل
الدبلوماسية واملشاركة.
وبدأت اإلدارة الجديدة بالفعل يف دعم فريق الرشق
األوسط بالخرباء ،ما يعطي األمل يف أن الدبلوماسية املهنية
ستكون قــادرة عىل الوصول إىل نتائج مستدامة يف عهد
«بايدن».
ومن املرجح أن تدعم روسيا ،التي لها مصلحة مامثلة
يف السالم يف الرشق األوسط ،الجهود الدبلوماسية للرئيس
«بايدن» فيام يتعلق باليمن وإيران ،بالرغم من الخالفات بني
موسكو وواشنطن يف أماكن أخرى.
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وبينام كانت إدارة «بايدن» تصوغ نهجها تجاه املنطقة
ومجلس التعاون الخليجي عىل وجه الخصوص ،مل تضيع
روسيا أي وقت ،ويف  8مــارس/آذار ،ذهب وزير الخارجية
الرويس «سريجي الفروف» يف جولة دبلوماسية إىل اإلمارات
والسعودية وقطر ،وجميعها من حلفاء الواليات املتحدة،
ملناقشة العالقات الثنائية واألجندة اإلقليمية.
وعىل مدى األعــوام الـ 6املاضية ،متكنت موسكو من
تحسني عالقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ،بشكل
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ملحوظ ،يف العديد من املجاالت ،ومنت التجارة الثنائية بني
الجانبني ،مبا يف ذلك مبيعات املنتجات العسكرية والزراعية.
وقد تزايدت املشاريع واالستثامرات املشرتكة ،وازداد التفاعل
الدبلومايس واالستخبارايت بشأن القضايا اإلقليمية والتحديات
األمنية.
ويف األعوام األخرية ،تعززت العالقات بني روسيا ومجلس
التعاون الخليجي ،ويرجع ذلك جزئيا إىل االستياء اإلقليمي
من السياسة الخارجية األمريكية غري املتسقة .وخالل فرتة
رئاسة «باراك أوباما» ،دعمت الواليات املتحدة انتفاضات
الربيع العريب ،يف الوقت الذي رأت العديد من دول مجلس
التعاون الخليجي أن واشنطن تخلت عن حليفني رئيسيني
هام «مبارك» يف مرص و»بن عيل» يف تونس.
ويف وقــت الحــق ،يف عــام  ،2015تفاوضت الواليات
املتحدة ،إىل جانب األعضاء اآلخرين يف مجموعة «،»1 + 5
عىل االتفاق النووي مع إيران ،وهو ما نظرت إليه غالبية
دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سلبي .ودفع ذلك دول
املنطقة إىل تنويع عالقاتها ،وتطوير العالقات مع روسيا كقوة
موازنة للواليات املتحدة.
ويف املقابل ،أصبحت دول الخليج رشيكا مفيدا لروسيا يف
العديد من املجاالت وخاصة مع تعقد عالقات موسكو مع
الغرب بسبب العقوبات املتعلقة بأوكرانيا .وسيعتمد املزيد
من التقدم يف العالقات بني روسيا ومجلس التعاون الخليجي
عىل كيفية تعامل الواليات املتحدة مع رشكائها اإلقليميني،
وما إذا كانت ستمنح موسكو ودول املجلس الفرصة واملساحة
لتنمية هذه العالقات .لهذا السبب ،تنظر روسيا باهتامم إىل
كيفية تعامل اإلدارة األمريكية الجديدة مع املنطقة.

الرشق األوسط مل يعد أولوية قصوى ألمريكا

وعــادة ،تتمحور التوقعات حول السياسة الخارجية
األمريكية تجاه الرشق األوسط حول توقعني متطرفني .إما أن
الواليات املتحدة ستزيد من وجودها ودورها يف املنطقة ،أو
ستحاول االنسحاب منها متاما.
وكام هو الحال دامئــا ،تكمن الحقيقة يف مكان ما يف
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الوسط .وعىل مدى العقد املايض ،جرت السياسة الخارجية
للواليات املتحدة يف املنطقة عىل أساس املشاركة املحدودة،
ومكافحة اإلرهاب ،ودعم حلفائها يف املنطقة .بعبارة أخرى،
تهدف واشنطن إىل تحسني مواردها يف الرشق األوسط ،مع
الحفاظ عىل قدراتها العملياتية العسكرية.
ويف الوقت نفسه ،من املالحظ أن الرشق األوسط يفقد
أهميته االسرتاتيجية السابقة لدى واشنطن .وبالرغم أنه من
غري املرجح أن تغادر الواليات املتحدة املنطقة يف املستقبل
املنظور ،فإنها أصبحت بالفعل مرتددة بشكل متزايد يف إنفاق
املزيد من الوقت واملوارد يف التعامل مع املشاكل اإلقليمية
هناك.
ويرجع ذلك إىل عدة أسباب .أوال أدت ثــورة النفط
الصخري يف أمريكا يف أوائل عام  2010إىل زيادة حادة يف
إنتاج النفط املحيل .ومنذ عام  ،2008ارتفع إنتاج الواليات
املتحدة من النفط من  5آالف برميل يوميا إىل  12ألف برميل
يوميا يف  ،2019بينام انخفضت واردات النفط بنسبة 24%
من  13ألف برميل يوميا إىل  7آالف و 800برميل يوميا.
وتراجعت واردات النفط من منطقة الخليج  3مرات
خالل هذه الفرتة ،ما جعل الواليات املتحدة أقل اعتامدا
عىل إمدادات النفط من املنطقة وتسبب يف تراجع أهميتها
االسرتاتيجية لدى واشنطن .ويف الوقت نفسه ،أدت زيادة
استقاللية الطاقة األمريكية وصادرات النفط األمرييك إىل
تقريب موسكو والرياض من بعضهام البعض ،وأدى إىل ظهور
«أوبك »+لتنسيق إنتاج وتصدير النفط يف البلدين.
ثانيا ،منت االضطرابات الداخلية بشكل كبري يف الواليات
املتحدة عىل مدار العقد املايض ،األمر الذي أدى إىل انشغال
الواليات املتحدة باملشاكل الداخلية ،مثل االستقطاب
الداخيل ،والقضايا االقتصادية ،وتداعيات «كوفيد ،»-19وما
إىل ذلك .وستأخذ هذه املشاكل حتام الكثري من تركيز اإلدارة
الجديدة ،ما يؤدي إىل تراجع تركيزها عىل الجهود املبذولة
ملواجهة التحديات يف الرشق األوسط.
ثالثا ،شعرت الواليات املتحدة بشكل متزايد بالحاجة
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تنفصل عن الرشق األوسط متاما ،ألنه ال يزال مهام للواليات
املتحدة وموقفها العسكري يف املنطقة.

إىل التعامل مع التحديات القادمة من الصني وروسيا التي
حاولت تحسني عالقاتها مع أوروبا .وينظر إىل هذه امللفات
ملاذا ال تستطيع الواليات املتحدة املغادرة بعد؟
عىل أنها أكرث أهمية من الرشق األوسط بالنسبة لالسرتاتيجية
وهناك العديد من األسباب التي تجعل من غري املرجح أن
الكربى ألمريكا ،ومن املرجح أن يؤدي تحديد األولويات
تنسحب الواليات املتحدة من الرشق األوسط .أوال ،بالرغم من
األمريكية إىل أخذ حصة من اهتاممات الواليات املتحدة
تقليص القوات األمريكية يف املنطقة ،فقد حافظت واشنطن
ومواردها بعي ًدا عن الخليج.
عىل قدرتها عىل مامرسة النفوذ السيايس واالقتصادي عىل
أخريا ،هناك معارضة داخلية متصاعدة لعالقات أمريكا
دول املنطقة.
الحميمة مع بعض الــدول الخليجية والعربية ،ال سيام
وبالرغم أن الواليات املتحدة خفضت بشكل كبري وجودها
السعودية واإلمــارات ومرص .ويعتقد أن هذه الدول قد
العسكري يف الرشق األوسط بني عامي  2008و ،2020إال أن
تورطت يف العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان ،عىل
هذا كان يف الغالب بسبب االنسحاب العسكري من العراق
الصعيدين املحيل والدويل.
وأفغانستان .وانخفض الوجود
ومع ذلك ،فإن الترصيحات
األمــريــي يف الــرق األوســط
األخرية التي أدىل بها «بايدن»
من ذروة عام  2008والتي بلغ
بشأن نهج الواليات املتحدة
تدرك موسكو
فيها عدد القوات األمريكية
تجاه السعودية توضح عدم
يف العراق وأفغانستان 187
الرغبة يف إعادة النظر بشكل
سوى
ليست
أنها
ألف فرد ( 148ألفا يف العراق
جذري يف عالقاتها مع الرياض،
و  39ألفا يف أفغانستان) ،إىل
حتى بعد نرش تقرير املخابرات
شريك لمجلس
ما يقرب من  2500اليوم يف
حول مقتل الصحفي «جامل
الخليجي
التعاون
العراق ،ومثلهم يف أفغانستان،
خاشقجي.
وأكرث من  200يف سوريا .ويف
وبالرغم من إرصار «بايدن»
الوقت نفسه ،يبلغ عدد القوات
أثناء حملته االنتخابية عىل
العاملة خـــارج أفغانستان
أن تصبح السعودية دولــة
والعراق وسوريا ،نحو  76ألفا ،وهو عدد أقل مقارنة بعام
«منبوذة» ،إال أن الواليات املتحدة تبنت يف النهاية موقفا
 2008لكنه ال يزال كبريا.
أكرث تساهالً تجاه اململكة مام كان متوقعا .ويؤكد هذا النهج
وهناك مؤرش مهم آخر عىل مشاركة الواليات املتحدة يف
كيف تحجم الواليات املتحدة عن إيالء املزيد من االهتامم
الرشق األوسط وهو «ميزانية الحرب» .وتهدف تلك امليزانية
ملثل هذه املنطقة املثرية للجدل ،ال سيام بالنظر إىل رشاكاتها
إىل متويل العمليات العسكرية األمريكية يف أماكن مثل
الطويلة مع الجهات الفاعلة اإلقليمية.
العراق وأفغانستان وسوريا ،وال يتم احتسابها ضمن الحدود
لهذه األسباب ،من غري املرجح أن تغري الواليات املتحدة
القصوى للميزانية العسكرية ،ما يجعلها أداة مفيدة لزيادة
هذا االتجاه وتبدأ «بالعودة» إىل الرشق األوسط أو تعيد
التمويل إذا لزم األمر.
تنشيط عالقاتها مع حلفائها الخليجيني .ومع ذلك ،تشري
وبعد أن سحبت الواليات املتحدة غالبية قواتها من
ترصفات «بايدن» حتى اآلن إىل أن الواليات املتحدة لن
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العراق وأفغانستان ،ظل وجودها العسكري يف املنطقة
دون تغيري نسبيا ،وظلت «ميزانية الحرب» عند نحو 10%
من امليزانية اإلجاملية للبنتاجون ،مبا يعادل من  60إىل 70
مليار دوالر سنويا .باإلضافة إىل ذلك ،فإن وزارة الخارجية
األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية لديهام متويل
حرب خاص بهام ،يضيف يف املتوسط  11مليار دوالر أخرى
سنويا لـ»ميزانية الحرب» منذ عام .2012
وتبقى املساعدات الخارجية األمريكية لدول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا أعىل من أي منطقة أخرى ،بني 6
إىل  8مليار دوالر سنويا يف األعوام الـ  5املاضية .وتذهب
 5مليارات دوالر أخرى سنويا إىل الرشق األوسط من خالل
التمويل العسكري األجنبي .وبالرغم من تقليص وجودها
العسكري الفعيل يف املنطقة ،فقد حافظت الواليات املتحدة
عىل قدراتها العسكرية يف الخليج ،ووفرت األمن لرشكائها
اإلقليميني من خالل قواعدها ومنشآتها العسكرية يف املنطقة.
وتحول الطبيعة املجزأة للعامل العريب واملصالح األمنية
املتضاربة دون إنشاء تحالف أمني هادف ميكن أن يقلل
من اعتامد دول املنطقة عىل الواليات املتحدة مام يقلل من
احتامالت انسحاب الواليات املتحدة من املنطقة خالل فرتة
«بايدن».
وأخريا ،يعد الرشق األوسط سوق األسلحة األرسع منوا يف
العامل ،واألكرث جاذبية وربحا ملصنعي األسلحة املتقدمني مثل
روسيا والواليات املتحدة .واستوردت دول الرشق األوسط
 33%من جميع واردات األسلحة يف جميع أنحاء العامل يف
الفرتة من  2016إىل .2020
ومن  2016إىل  ،2020زادت روسيا مبيعاتها من األسلحة
إىل املنطقة إىل  13%من واردات املنطقة ،ارتفاعا من 10%
يف الفرتة من  2014إىل  ،2018بينام انخفضت حصة الواليات
املتحدة من  54%يف الفرتة من  2014إىل  2018إىل  52%يف
الفرتة من  2016إىل  .2020لذلك ،من الواضح أن املنافسة
عىل سوق السالح اإلقليمي رشسة للغاية ،وال تريد واشنطن
أن تفقد حصتها يف السوق إذا خرست أفضل عمالئها.
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أولويات «بايدن» املستقبلية

ويف خطابه األخري ،صاغ وزير الخارجية األمرييك «أنتوين
بلينكني» مبادئ السياسة الخارجية الرئيسية لإلدارة الجديدة.
وكان أحد هذه املبادئ أن مشاركة الواليات املتحدة الخارجية
وقيادتها للعامل أمران مهامن ،قائال« :سواء أحببنا ذلك أم ال،
فإن العامل ال ينظم نفسه .وعندما تنسحب الواليات املتحدة،
من املحتمل أن يحدث أحد أمرين ،إما أن تحاول دولة أخرى
أن تحل محلنا ،ولكن ليس بطريقة تعزز مصالحنا وقيمنا ،أو
ال يتقدم أحد ،وبعد ذلك نشعر بالفوىض وكل املخاطر التي
تخلقها تلك الحالة».
وتابع« :يف كلتا الحالتني ،هذا ليس جيدا ألمريكا» .ويشري
هذا البيان بوضوح إىل أن الواليات املتحدة ال تنوي االنسحاب
من الرشق األوسط ،خاصة يف ظل النزاعات املستمرة والقضايا
التي مل يتم حلها وعدم االستقرار والتهديد بتجدد «النشاط
اإلرهايب».
وبالتايل ،إذا واصلت إدارة «بايدن» سياستها يف الرشق
األوسط وفقا للخطوط العامة لإلدارتني السابقتني ،ولكن مع
إضافة املزيد من املشاركة الدبلوماسية ،فمن غري املرجح أن
تؤثر بشكل كبري عىل السياسة الخارجية الروسية يف املنطقة.
وتدرك موسكو أنها ليست سوى رشيك ملجلس التعاون
الخليجي ودول املنطقة األخرى ،لكن قد تعيد أي دولة يف
املنطقة تنظيم نفسها بعيدا عن واشنطن وباتجاه موسكو،
مثلام أعاد الرئيس املرصي «أنور السادات» وجهة بالده من
موسكو إىل واشنطن يف السبعينات.
وتعتمد الدول اإلقليمية بشدة عىل الواليات املتحدة
لدرجة أنها ال تستطيع تحمل االبتعاد عن حليفها االسرتاتيجي.
ويف الوقت نفسه ،من املرجح أن تستمر واشنطن يف اتخاذ
خطوات صغرية نحو االنسحاب ،وحث رشكائها اإلقليميني
عىل تحمل املزيد من املسؤولية عن استقرار املنطقة ،ما
يقدم فرصة إضافية ملوسكو للتأثري.
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هذا املقال هو خالصة  210مقابلة أجرتها كاتبة هذا املقال مع صناع السياسات والخرباء الحاليني والسابقني
يف  15دولة ،من بينها الدول األطراف يف االتفاق النووي اإليراين ،مثل الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا،
وأملانيا ،وروسيا ،والصني ،فضالً عن دول معنية بأزمات الرشق األوسط ،مثل “إرسائيل” وإيران ،فلسطني وسوريا
ولبنان واليمن والعراق واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،يف محاولة لإلجابة عن سؤال:
كيف ميكن للواليات املتحدة أن تعالج التوترات اإلقليمية
املتعلقة بإيران عىل أفضل وجه ؟
ترث إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن مجموعة من
القضايا املتعلقة بإيران :دولة متتلك برنامجاً نووياً متقدماً
وترسانة صواريخ بالستية عابرة للقارات وسياسة إقليمية
للسيطرة بالوكالة عرب دعم مجموعات محلية .سيكون
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أول هذه املخاوف هو األكرث إلحاحاً عىل اإلدارة الجديدة
ملعالجته :فمنذ مايو  ،2018عندما انسحب الرئيس األمرييك
دونالد ترامب من االتفاق النووي اإليراين وبدأ يف زيادة
ضغط العقوبات عىل طهران ،سارعت الحكومة اإليرانية إىل
تطوير قدراتها النووية ،وتقليل وقت االخرتاق – الفرتة التي
ميكن خاللها القفز إلنتاج سالح نووي – من سنة واحدة إىل
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وينظر جريان إيران إىل مثل هذا االحتامل بقلق ،حيث
عدد من األشهر فقط.
يسعون إىل سياسة أمريكية تعمل عىل ترويض التوترات
أوضح بايدن أنه يعتزم إعادة الواليات املتحدة إىل االتفاق
اإلقليمية املتصاعدة ومتنع طهران من إثارة األزمات يف الجوار.
النووي وااللتزام ببنوده إذا فعلت إيران اليشء نفسه .وقد
مل تحقق حملة “الضغط األقىص” التي أطلقها ترامب هذه
أشارت إيران إىل أنها أيضاً مستعدة للعودة إىل التزاماتها،
الغايات – يف الواقع ،تضمن رد طهران بـ “املقاومة القصوى”
طاملا أن الواليات املتحدة ترفع العقوبات ،لكن العملية لن
احتجاز الناقالت واستهداف منشآت النفط السعودية
تكون بهذه البساطة التي يوحي بها تبادل الترصيحات هذا.
بوقاحة .هذه الدول تخىش بحق من أن العودة إىل االتفاق
ليك يكون االتفاق النووي مستداماً ،يجب عزله عن
النووي لعام  2015دون قيود إضافية ،تهدد مبزيد من متكني
االنتكاسات السياسية املستقبلية ،ويتطلب ضامن مثل هذه
أنشطة إيران اإلقليمية ،ولدى البلدان نفسها مخاوف أكرب
االستمرارية من املوقعني معالجة نقاط الضعف يف الصفقة،
بشأن التزام الواليات املتحدة تجاه املنطقة ،وقد أُصيبت
والتي تشمل طول الجداول الزمنية ورشوط عقوبات
بــاإلحــبــاط مــن الــدعــوات
سنابباك،
/snapback
األمريكية لتقاسم األعباء
بــاإلضــافــة إىل مــشــاكــل مل
وإنهاء “الحروب إىل األبد”
يشملها االتفاق ،مثل برنامج
ومن التناقضات السياسية
الصواريخ اإليراين واألنشطة
لكي يكون االتفاق
التي تشري إىل تقلبات يف
اإلقليمية املزعزعة لالستقرار.
ً
بدون خطة إقليمية ،ستظل النووي مستداما يجب
األولويات األمريكية.
كيف ميكن للواليات
أجندة إدارة بايدن بشأن
االنتكاسات
عن
عزله
املتحدة أن تعالج التوترات
إيران والرشق األوسط األوسع
اإلقليمية املتعلقة بإيران
عــرضــة ملعارضة الخصوم السياسية المستقبلية
عىل أفضل وجــه؟ سعيت
الحزبيني يف واشنطن ورشكاء
أنا وزماليئ يف تشاتام هاوس
الواليات املتحدة يف الرشق
لإلجابة عىل هــذا السؤال
األوسط.
من خــال املقابالت التي
يخىش منتقدو االتفاق
أجريناها مع  210من صناع السياسات والخرباء الحاليني
النووي لعام  ،2015سواء داخل الواليات املتحدة أو يف
والسابقني يف  15دولة ،من بينها الدول األطراف يف االتفاق
إرسائيل ودول الخليج العربية ،أن تتخىل إدارة بايدن عن
النووي اإليراين ،مثل الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا،
ضغطها عىل إيران إذا عادت إىل االتفاق برسعة كبرية وألغت
وأملانيا ،وروسيا ،والصني ،فضالً عن دول متورطة يف أزمات
العقوبات .وبــدالً من ذلك ،دعت هذه األصــوات البيت
الرشق األوسط ،مثل “إرسائيل” وإيران ،فلسطني وسوريا
األبيض إىل الدخول يف مفاوضات جديدة ،تؤدي إىل تخفيف
ولبنان واليمن والعراق واململكة العربية السعودية واإلمارات
العقوبات فقط عن إيران مقابل حل وسط بشأن القضايا
العربية املتحدة.
املعلقة ،لكن طهران استبعدت بشكل قاطع مثل هذا النهج،
املسارات املتوازية
قائلة إنها لن تدخل محادثات أوسع بعد عودة الواليات
يف الفرتة مابني متوز/يوليو وترشين الثاين/نوفمرب من عام
املتحدة إىل االتفاق النووي األصيل.
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برنامج إيران النووي ،وبناء الثقة بني طهران وواشنطن ،عالوة
 ،2020أجرينا استبياناً ملن قابلناهم حول أفضل السبل إلدارة
عىل ذلك ،فإن إحياء االتفاق من شأنه أن يقلل التوترات يف
وحل النزاعات يف الرشق األوسط ،سألناهم عن الصعوبات
دول ،مثل العراق ،التي وقعت بني أقىص ضغط من واشنطن
والتوترات الجيوسياسية املوجودة يف املنطقة وكيف يعتقدون
وأقىص مقاومة من طهران.
أن االنتخابات الرئاسية األمريكية قد تؤثر عىل البيئة األمنية،
ومع ذلك ،شدد معظم الخرباء عىل أن الواليات املتحدة
وبحثنا يف تصوراتهم عن جذور التوترات اإلقليمية وسعينا
يجب أن تدخل االتفاق النووي مرة أخرى مسلحة بخطة
إىل توصيات ملعالجتها ،مع إيالء اهتامم خاص لدور إيران يف
عمل واضحة ملعالجة أوجه القصور فيها .وشدد املشاركون
سوريا والعراق ولبنان وفلسطني واليمن.
عىل وجه الخصوص عىل الحاجة إىل مخطط لحل النزاعات
مل ير الخرباء والسياسيون الذين قابلناهم أن باإلمكان
اإلقليمية بعد العودة .وأشــاروا إىل أنه فور االنضامم إىل
معالجة القضايا اإلقليمية بشكل شامل يف حوار مبارش واحد
االتــفــاق الــنــووي يف عام
مــع إيـــران ،كــا مل يتوقع
 ،2015وســعــت إيـــران
غالبية املستجوبني أن تتنازل
تواجدها يف العراق واليمن
طهران عن دعمها لوكالئها
ولبنان وسوريا ،لذلك يجب
اإلقليميني أو أن تحد من
برنامج الصواريخ البالستية ،إدارة بايدن لديها فرصة
عىل إدارة بايدن العودة
إىل االتفاقية بخطة محددة
ورأى معظمهم أن أسلوب
لطي صفحة سنوات
بوضوح للعمليات اإلقليمية
عــزل إيـــران يــأيت بنتائج
املوازية واملتعددة األطراف
عكسية مقارنة بإسلوب
ترامب وسياسات
التي ستتبعها برسعة .ميكن
العمل اإلقليمي عىل إيجاد
لـــإدارة مــن خــال جعل
حلول للمشاكل.
الصفقات في الشرق
هذه العملية مستمرة قدر
ملعالجة السلوك اإلقليمي
األوسط
اإلمــكــان تهدئة مخاوف
املزعج إليران ،أوىص الخرباء
املعارضني يف الكونغرس
مبعالجة كل رصاع إقليمي
وكــــذلــــك املـــعـــارضـــن
عىل حدة ،وبالتوازي ،من
اإلقليميني ،طاملا أن إدارة
خــال مناقشات متعددة
بايدن تتشاور وتنسق مع الرشكاء اإلقليميني بشأن خططها.
األطراف بني الجهات الفاعلة ذات الصلة ،ميكن للمشاركني
وأشار املشاركون يف االستطالع إىل أنه من خالل إنشاء
أن يتعاملوا بشكل جامعي مع مخاوف مثل امليليشيات
مسارات موازية لحل النزاع ،ميكن إلدارة بايدن أن تظهر أنها
والصواريخ واالنتشار ،وأيضاً عىل مسارات متوازية.
تعمل بإسلوبها الخاص وال تكرر ما عملته إدارة أوباما .مثالً
سألنا املشاركني يف االستطالع عن الخطوة األوىل التي قد
ميكن أن ترص عىل التزام جميع األطراف باملشاركة يف عملية
تساعد يف استقرار املنطقة؛ من بني الذين متت مقابلتهم ،فضل
املتابعة كجزء من التفاوض عىل االتفاق النووي وتنفيذه،
 45٪العودة إىل االتفاق النووي اإليراين لعام  2015يف هذا
وميكن إغراء إيران باملشاركة بوعدها بتخفيف عقوبات أو
الصدد ،وأفادوا بأن العودة إىل االتفاق ستساعد يف استعادة
استثامر إضايف ،سيكون تأمني التزام طهران أمرا ً حاسامً لتهدئة
التعاون عرب األطليس (التعاون األوريب األمرييك) ،ووقف
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مخاوف الالعبني اإلقليميني.
أكرث من  50يف املائة من األشخاص الذين متت مقابلتهم
أوصوا بأن يكون املسار األول املوازي هو املسار الذي يجمع
جميع األطراف املشاركة يف الحرب يف اليمن ،مبا يف ذلك إيران.
مسار ثان يجب أن يدعم الحوار بني دول الخليج ،من أجل
تعزيز الثقة والتعاون فيام بينها وتعزيز آليات حل النزاعات،
ومن املهم بشكل خاص للحد من النفوذ اإليراين ،أن يكون
مسار ثالث إلحياء املفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية ،ومسار
رابع يعالج الرصاع يف سوريا ،وميكن أن تعمل املسارات
األخرى عىل تدابري بناء الثقة عىل مستوى املنطقة يف مجاالت
مثل الدبلوماسية الصحية ،والسياحة الدينية ،والتبادالت
الشعبية ،والتجارة ،والبيئة.
قوة من أجل االستقرار
بقدر ما سعى من متت مقابلتهم إىل إدخال املشاكل
اإلقليمية يف عملية إقليمية ،فقد أكدوا أيضاً عىل أن الواليات
املتحدة لديها دور حاسم تلعبه يف تحقيق االستقرار يف
املنطقة ،حيث أعرب املشاركون يف االستطالع ،وخاصة من
املنطقة ،عن قلقهم من أن التزام الواليات املتحدة املتذبذب
تجاه الرشق األوسط من شأنه أن يولّد حالة من عدم اليقني
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تقوض أمن املنطقة ،فمن بني من متت مقابلتهم ،قال 33
يف املائة أن عدم اليقني الناشئ عن تناقضات السياسة
األمريكية جعل املنطقة أقل أمناً وكان  57٪من هؤالء
عراقيون ،و 50٪إماراتيون ،و 45٪سعوديون .ومام ال يثري
الدهشة ،أن  30٪فقط من اإليرانيني الذين استطلعنا آرائهم
و  23٪من اإلرسائيليني رأوا الواليات املتحدة قوة استقرار يف
املنطقة ،لكن  50٪من األمريكيني الذين متت مقابلتهم رأوا
أن للواليات املتحدة دورا ً حاسامً يف تسهيل عمل املسارات
املوازية.
تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن إدارة بايدن لديها
فرصة لطي صفحة سنوات ترامب وسياسات الصفقات يف
الرشق األوسط ،وميكن أن يكون عرص بايدن حقبة املشاركة
متعددة األطراف واستقرار الرصاع ،حيث تدعم الواليات
املتحدة دول الرشق األوسط يف اتخاذ خطوات تدريجية
ملعالجة الرصاعات اإلقليمية ،وخاصة تلك التي تشمل إيران،
وميكن ملثل هذه العملية يف نهاية املطاف أن تريس األساس
النفراج وحوار إقليمي أوسع.
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لماذا تخـاطر الواليـات المتحدة
بالتورط في مواجهة عسكرية
مع إيران؟
أشاد العديد من األمريكيني واألوروبيني بتوجيه الرئيس األمرييك «جو
المصدر
بايدن» رضبة عسكرية ضد الجامعات املسلحة املدعومة من إيران يف سوريا.
وهم يرون أن استعراض القوة هذا كان رضوريا إلثبات مصداقية اإلدارة
الرابط
األمريكية الجديدة يف ردع الهجامت املستقبلية ضد القوات األمريكية وقوات
 https://bit.ly/2NluBuAالتحالف.
وهناك شعور أيضا لدى األوروبيني أنه نظرا ألن
«بايدن» ليس «دونالد ترامب» ،فيمكن للواليات
املتحدة اآلن شن رضبات عسكرية بطريقة محسوبة
تتجنب التصعيد .لكن يف ساحات املعارك الفوضوية يف
الرشق األوسط ،تعترب هذه الخطوة مخاطرة كبرية.
وبــدون تحرك رسيع وموضوعي نحو اسرتاتيجية

دبلوماسية بشأن إيران ،وهو األمر الذي تتحدث عنه
إدارة «بايدن» ولكن مل تتخذ إجراءات فعلية تجاهه
بعد ،فهناك خطر من حدوث تصعيد عسكري أوسع.
وتشري سلسلة من الحوادث األخرية يف اليمن والسعودية
وخليج ُعامن إىل مدى التوتر الذي وصلت إليه البيئة
اإلقليمية.
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وبالرغم من تعهداتها املتكررة بإنهاء «الحروب
األبدية» ألمريكا ،مل تستغرق إدارة «بايدن» وقتا طويال
لتنفيذ أوىل رضباتها العسكرية يف  26فرباير/شباط،
حيث استهدفت الواليات املتحدة الجامعات املسلحة
العراقية املدعومة من إيران ،مبا يف ذلك «كتائب حزب
الله» العاملة عىل الحدود السورية العراقية.
خطوط حمراء إليران
ووصف البيت األبيض والحكومات األوروبية املشاركة
يف التحالف املناهض لتنظيم «الدولة اإلسالمية» هذه
الخطوة بأنها رد متناسب عىل الهجامت التي يُزعم أن
هذه الجامعات نفذتها عىل قاعدة يف «أربيل» يف وقت
سابق من ذلك الشهر .وقال بعض املعلقني إن الرضبة
وضعت بعناية خطوطا حمراء إليران والجامعات التي
تدعمها .لكن يف غضون  5أيام فقط ،استهدفت رضبة
صاروخية أخرى قوات التحالف يف قاعدة عني األسد يف
العراق.
ضبط العالقات
ويجب أن يكون واضحا اآلن أنه ،بدون اسرتاتيجية
سياسية متامسكة لحل التوترات يف العراق وبني الواليات
املتحدة وإيران ،فإن الرضبات األمريكية لن تؤدي إال
إىل ترسيع دورة التصعيد املتبادل الذي يجر واشنطن
وطهران ليصبحا أقرب إىل الحرب املبارشة.
وهذا هو بالضبط هدف تلك امليليشيات العراقية
التي ترى أن الضغط العسكري هو الوسيلة األكرث فاعلية
إلخراج الواليات املتحدة من العراق .وبالنسبة لبعض
املتشددين يف إيران ،فإن لعبة التصعيد مفيدة إللحاق
الرضر بآفاق الدبلوماسية األمريكية اإليرانية وزيادة
النفوذ اإلي ـراين قبل املفاوضات النووية واإلقليمية
املحتملة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة باليمن.
سياسة أقىص ضغط
وقد ثبت خطأ الرواية التي تقول إن التصعيد
األمرييك املضاد سيحدد قواعد االشتباك يف العراق.
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ومثل اغتيال «ترامب» للجرنال اإليراين «قاسم سليامين»،
فإن استعراض «بايدن» األخري للقوة مل يفعل شيئا يذكر
لخلق ردع ذي مغزى أو تثبيت قواعد جديدة.
وبالرغم من تعهداته بإعادة تعديل السياسة
األمريكية تجاه إيران ،ال يزال «بايدن» يتابع حملة
«أقىص ضغط» التي بدأت يف عهد «ترامب» ،والتي
تهدف إىل إجبار طهران عىل تقديم تنازالت أوال .وقد
يكون ذلك نتيجة الضغوط الداخلية للحفاظ عىل موقف
حازم تجاه إيران ،فضال عن إعطاء «بايدن» األولوية
لألجندة املحلية ،وهو األمر الذي يحتاج إىل دعم من
الكونجرس.
مخاطر الرصاع
لكن هذا هو نفس النهج الذي انتقده فريق «بايدن»
خالل حملته الرئاسية ،حيث أوضح مخاطر الرصاع
وذكر أن «أقىص ضغط» دفعت إيران فقط إىل توسيع
برنامجها النووي .ويف الفرتة التي سبقت االنتخابات
األمريكية ولعدة أسابيع بعد تنصيب «بايدن» ،حرص
القادة اإليرانيون عىل خلق فرتة من الهدوء ،حيث
خففت الجامعات املسلحة العراقية من استفزازاتها .لكن
السلسلة األخرية من الهجامت تشري إىل أن إيران وهذه
الجامعات تشعر باإلحباط املتزايد بسبب املؤرشات عىل
أن سياسة الواليات املتحدة ستبقى دون تغيري إىل حد
كبري.
وقد تشعر الواليات املتحدة بالحاجة املرشوعة
للرد عىل الهجامت بالقوة العسكرية ،لكن ما مل تقدم
واشنطن خطة دبلوماسية قابلة للتطبيق ،فإنها تخاطر
بالتعرض ملزيد من التصعيد .ويف حني أن إدارة «بايدن»
قد تدعي أنها تعرض عىل إيران مسارا سياسيا ،فإن
أفعالها تتناقض مع أقوالها.
ومنذ أصبح رئيسا ،اتخذ «بايدن» خطوات قليلة
لتخفيف الضغط عىل إيران ،حتى عىل الجبهة اإلنسانية.
ويــأيت ذلك بالرغم من االعــراف الواسع بأن إدارة
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«ترامب» ،وليس طهران ،كانت هي املسؤولة يف البداية
عن تقويض االتفاق النووي لعام .2015
وقف التصعيد
ويعترب السبيل الوحيد للميض قدما هو إعادة تنشيط
الدبلوماسية برسعة مع إيران ،وهو املسار الذي يجب
أن يلعب فيه األوروبيون دورا رئيسيا نظرا للعوائق التي
تحول دون التعاون األمرييك اإليراين .ويجب أن يركزوا
يف البداية عىل الضغط عىل كل من واشنطن وطهران
التخاذ خطوات نحو إحياء االتفاق النووي ،والتي بدونها
من املستحيل تخيل وقف التصعيد اإلقليمي.
ووفر االتفاق األخري بني إيران والوكالة الدولية للطاقة
الذرية والذي يتضمن السامح مبواصلة املراقبة للمنشآت
النووية اإليرانية ،نافذة ملدة  3أشهر للمحادثات
السياسية ،قبل االنتخابات الرئاسية يف إيران.
منع التدهور
ويحتاج «بــايــدن» بشكل عاجل إىل الــروع يف
خطوات جادة لبناء الثقة إلحياء االتفاق كجزء من
عملية متزامنة ،بدال من االستمرار يف اإلرصار عىل عودة
إيران إىل االمتثال الكامل ،أو اتخاذ الخطوة األوىل
نحو االمتثال لالتفاق قبل أن تحذو الواليات املتحدة
حذوها .ويجب عىل الدول األوروبية املساعدة يف قيادة
هذه العملية بدال من تبني املواقف التي تعقد الجهود
للتوصل إىل اتفاق بني الواليات املتحدة وإيران.
وبصفتها أعضاء يف حلف شامل األطليس «الناتو»
والتحالف املناهض لتنظيم «الدولة اإلسالمية» ،فإن
للدول األوروبية أيضا مصلحة يف منع تدهور الوضع
األمني يف العراق بني الواليات املتحدة وإيران ،وهو
تطور قد يعرض القوات األوروبية هناك للخطر.
وهنا ،ميكن أن يكون التقدم عىل الجبهة النووية
مبثابة طريق نحو التهدئة ،كام يتضح من االستعداد
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األويل الواضح إليران للضغط عىل الجامعات العراقية
لتقليل هجامتها .لكن تصميم الــواليــات املتحدة
وإيران والجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى عىل إثبات
أن املحادثات النووية لن تضعف عزمها يف القضايا
اإلقليمية األخرى قد يؤدي ،عىل العكس من ذلك ،إىل
تصعيد التوترات بينها حتى مع تقدم هذه املناقشات.
ولتجنب هذه النتيجة ،يجب عىل األوروبيني أن
يستبقوا ذلك بالدعوة إىل تهدئة الوضع عىل األرض،
باستخدام االتصاالت مع الجهات السياسية واألمنية
العراقية ،باإلضافة إىل أدوات مثل التوعية األوروبية
بالحالة البحرية يف مضيق هرمز ،ملنع االشتباكات بني
املتنافسني.
ويجب عىل األوروبيني أيضا إقامة رشاكة وثيقة مع
دول الرشق األوسط ذات التفكري املامثل ،للضغط عىل
كل من طهران وواشنطن للكف عن املزيد من التصعيد.
وال تشمل هذه الدول سلطنة ُعامن والكويت فحسب،
بل تشمل أيضا اإلمــارات ،التي أبدت مؤخرا حامسا
جديدا للدبلوماسية.
فرصة ضئيلة
ويجب عىل األوروبيني أيضا االستفادة القصوى من
وصولهم إىل القادة اإليرانيني رفيعي املستوى ،بهدف
توسيع سبل املفاوضات اإلقليمية ،مبا يف ذلك تلك التي
ترشف عليها األمم املتحدة يف اليمن.
وقد تعتقد الواليات املتحدة وإيران أنهام بارعتان يف
إدارة لعبة التصعيد والتصعيد املضاد .ولكن كانت هناك
مناسبات متعددة اقرتبت فيها األحداث من الخروج
عن السيطرة .وأمام البلدين اآلن فرصة ضئيلة لالنفصال
التام عن حقبة «ترامب» املدمرة ،لكن املسار يضيق
برسعة .ويتعني عىل الجهات الغربية التحرك بذكاء إذا
أرادت تجنب التصعيد املستمر.
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تركيا وإيران ..صراع
علـى النـفـوذ قد يفضـى
إلى الصدام في العراق

كتب بواسطة:
والي غول محمدي
حميد رضا عزيزي

عىل مدى األسابيع املاضية ،أصبح العراق نقطة احتكاك رئيسية بني إيران وتركيا .وانتقد السفري اإليراين لدى
العراق «إيراج مسجدي» ،يف  27فرباير/شباط ،التدخل العسكري الرتيك يف العراق ،داعيا أنقرة إىل سحب قواتها
من العراق.
سجال تريك إيراين

وقال «مسجدي» يف مقابلة مع قناة «رووداو» الكردية:
«ال نقبل إطالقا من أي دولة ،سواء كانت تركيا أو أي دولة
أخرى ،التدخل يف العراق عسكريا أو أن يكون لها وجود
عسكري يف العراق» .وشدد كذلك عىل أن «العراق يجب أن
يحافظ عىل أمن العراق».
ورد املبعوث الرتيك إىل العراق «فاتح يلدز» عىل «تويرت»،
قائال إن نظريه اإليراين «آخر شخص ميكن أن يلقي محارضة
لرتكيا بشأن احرتام حدود العراق» .ويف أعقاب هذا الخالف،
استدعت طهران وأنقرة سفرييهام لدى بعضهام البعض
للتعبري رسميا عن رفض ما حدث.
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أردوغان يهدد!

المصدر

وجاء الخالف الدبلومايس
وســـط تـــزايـــد الــوجــود
العسكري الــريك يف شامل
الرابط
الــعـراق ملحاربة مسلحي
«حزب العامل الكردستاين»https://bit.ly/3qPqlkU .
ويف  10فرباير/شباط ،نفذت أنقرة عملية عسكرية يف «جبل
كــاره» مبحافظة دهــوك العراقية إلطــاق رساح عدد من
الرهائن األتراك املحتجزين لدى الحزب .وبعد فشل العملية
ومقتل  13رهينة ،هدد الرئيس الرتيك «رجب طيب أردوغان»
بأن بالده ستوسع حملتها ضد «حزب العامل الكردستاين»
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إىل سنجار ،وهي منطقة اسرتاتيجية تقع عىل حدود العراق
مع سوريا.

تباين النهج اإليراني
اتهامات تركية

ويف أعقاب تهديدات «أردوغان» ،نرشت «قوات الحشد
الشعبي» العراقية املوالية إليران آالف الجنود يف  3ألوية يف
سنجار ملواجهة ما يرون أنه نية لدى أنقرة الحتالل أجزاء من
بالدهم .يف املقابل ،اعتربت وسائل اإلعالم الرتكية أن قوات
الحشد الشعبي تتدخل إلنقاذ حزب العامل الكردستاين األمر
الذي يعترب مؤرشا عىل دعم إيران للمسلحني األكراد.
وبالنظر إىل ذلــك ،قد يقول البعض إن تباين النهج
اإليراين والرتيك تجاه املسلحني األكراد يف العراق هو العامل
الرئييس وراء التوترات األخرية .ومع ذلك ،فإن مثل هذه
الحجة ستتجاهل حقيقة أنه مؤخرا يف يونيو/حزيران ،2020
شنت طهران وأنقرة رضبات جوية ومدفعية متزامنة ضد
املتمردين األكراد يف شامل العراق ،ما أثار تكهنات بأنهام
نسقا تحركاتهام العسكرية .فام الذي تغري يف أقل من عام
وأثار الخالف بني الجانبني حول نفس القضية عىل ما يبدو؟

لعبة توازن القوى

حسنا ،بالنظر إىل الصورة الكبرية ،فإن الخالف بني طهران
وأنقرة يف العراق متجذر يف اعتبارات توازن القوى وسعيهام
إىل نفوذ أكرب .وعىل مدى العامني املاضيني ،كان لدى القادة
اإليرانيني انطباع بأن نفوذهم يف العراق آخذ يف الرتاجع.
وكانت االحتجاجات الشعبية الواسعة يف العراق يف أواخر
عام  2019ضد الدور اإليراين أول عالمة رئيسية عىل هذا
الرتاجع ،وقد وجه اغتيال قائد «فيلق القدس» اإليراين اللواء
«قاسم سليامين» أشد رضبة لنفوذ طهران.
ولتتفاقم املشاكل أكرث ،يف مايو/أيار  ،2020تم استبدال
رئيس الــوزراء املدعوم من إي ـران «عــادل عبداملهدي»
بـ»مصطفى الكاظمي» ،وهو سيايس عراقي أكرث استقاللية
يحاول الحفاظ عىل عالقة متوازنة مع إيران وجريان العراق
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والتركي تجاة
المسلحين األكراد
وراء التوترات األخيرة

اآلخرين ،مبا يف ذلك السعودية وتركيا.
وبحلول ذلك الوقت ،كانت أنقرة قد توصلت بالفعل إىل
اتفاق مع بغداد وحكومة إقليم كردستان يف أربيل لتطهري
سنجار من حزب العامل الكردستاين .ومع استبعاد إيران
من االتفاقية الثالثية شككت طهران يف خطط تركيا الخاصة
بالعراق .وتشعر طهران بالقلق من أن أنقرة قد تستخدم
حملتها املناهضة للميليشيات الكردية لتأسيس وجود
عسكري طويل األمد يف سنجار ،كام فعلت سابقا يف شامل
سوريا ومحافظة دهوك العراقية.

تغري معادالت القوة

وبالنظر إىل أن العراق وسوريا هام املكونان الرئيسيان
لعمقها االسرتاتيجي ،فإن إيران لديها نهج ال يسمح بالرتاخي
يف هذه البلدان .ويعني هذا أن طهران غري راغبة يف األساس
يف مشاركة مجال نفوذها االسرتاتيجي املتصور مع الخصوم
ما مل يتمكنوا من البناء عىل معادالت القوة املتغرية برسعة
لفرض أنفسهم عىل األرض ،مثل حالة الوجود العسكري
األمرييك يف العراق أو االحتالل الرتيك لشامل سوريا.
ومع ذلك فهذه ليست القصة كاملة .وتعد تركيا أيضا
املنافس االقتصادي الرئييس إليران يف السوق العراقية .ويف عام
 ،2019صدرت تركيا ما قيمته  10.2مليار دوالر من البضائع
إىل العراق ،متجاوزة بشكل طفيف صادرات إيران البالغة
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 9.6مليارات دوالر خالل نفس الفرتة .كام استثمرت الرشكات
الرتكية نحو  25مليار دوالر يف  900مرشوع إنشايئ وبنية
تحتية ،مبا يف ذلك الطاقة واملياه والصناعات البرتوكياموية ،يف
مدن عراقية مختلفة.

منافسات جيواقتصادية

وهناك أيضا منافسة متصاعدة بني طهران وأنقرة يف
صناعة الكهرباء يف العراق ،التي كانت تهيمن عليها الرشكات
اإليرانية يف السابق .إىل جانب ذلك ،تعترب تركيا موقعها
الجغرايف عند مفرتق طرق أوروبا الرشقية وغرب آسيا ميزة
جيواقتصادية فريدة ،وتسعى بشكل متزايد إىل احتكار طرق
العبور يف املناطق املجاورة .ويف هذا السياق ،من خالل
توسيع العالقات االقتصادية مع العراق ،تريد تركيا منع إيران
من النقل املحتمل للطاقة إىل أوروبا عرب العراق وسوريا،
وتريد لنفسها أن تصبح املحور الرئييس لصادرات الطاقة إىل
أوروبا ،وفتح ممر جنويب إىل األردن والسعودية لنقل البضائع
الرتكية واألوروبية إىل أسواق الخليج العريب.
وبالرغم أن القوتني اإلقليميتني غري العربيتني حاولتا
تاريخيا تحديد مصالحهام ومناطق نفوذهام يف العامل العريب
بطريقة تتجنب االحتكاك والتنافس املبارش ،لكن فيام يتعلق
بسوريا والعراق ،فإن مصالحهام تتعارض عىل املدى الطويل.
ويف أعقاب تصاعد املشاعر املعادية إليران يف العراق واغتيال

تعد تركيا أيضا
المنافس االقتصادي
الرئيسي إليران في

«سليامين» ،رمبا خلص القادة األت ـراك إىل أن الوقت قد
حان لدحر النفوذ اإليراين واستعادة ما يعتربونه دور تركيا
التاريخي يف العراق.

مخاطر حدوث صدام

ومع ذلك ،ال يبدو أن تركيا تسعى إىل مواجهة مع إيران
يف العراق ،ولكنها تتطلع إىل استغالل فراغ السلطة الحايل يف
البالد لتعزيز نفوذها االسرتاتيجي عىل جريانها الجنوبيني عىل
املدى الطويل.
وبالرغم من عدم استعداد أنقرة ملواجهة طهران يف العراق
أو بشأنه ،فإن املسار الحايل ينطوي عىل مخاطر حدوث صدام
غري مرغوب فيه .وإذا كانت سوريا مثاال هنا ،فإن املقاربات
اإليرانية والرتكية الصارمة تجاه مناطق نفوذهام الفعلية أو
املتصورة ميكن أن تؤدي بسهولة إىل التصعيد ،إذا قرر أحد
الطرفني تحدي مصالح الطرف اآلخر.
ويف فرباير/شباط  ،2020كانت إيران وتركيا عىل وشك
املواجهة املبارشة يف إدلب ،بعد انتشار امليليشيات املدعومة
من إيران للمرة األوىل شامل غريب سوريا للمشاركة يف القتال
ضد املعارضة السورية املسلحة املدعومة من تركيا.
وإذا أدت حملة تركية محتملة يف سنجار إىل مواجهة بني
تركيا و»قوات الحشد الشعبي» املدعومة من إيران ،فمن
الصعب االفرتاض أن إيران ستقف مكتوفة األيدي وتدع
األتراك ميضون قدما كام يريدون.
لذلك ،فبالرغم أن طهران تشارك أنقرة مخاوفها بشأن
التمرد الكردي يف شامل العراق ،إال أن مخاوفها بشأن
التداعيات طويلة املدى لحملة عسكرية تركية ممتدة قد
وضعت الجانبني يف خالف بشأن الوضع يف سنجار.

السوق العراقية
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استراتيجية إيران للحفاظ
على قدراتها النووية
الكاتب :جورج فريدمان

المصدر

الرابط

https://bit.ly/2OiYlIW

كتب املحلل السيايس األمرييك جورج فريدمان ،يف موقع «جيوبوليتيكال فيوترشز» ،مقاال لتحليل املوقف
اإليراين بشأن ملفها النووي  ،وكيف أنها تناور للحفاظ عىل قدرتها النووية دون امتالك قنبلة نووية بالفعل
فإىل تفاصيل املقال.
أعلنت إيران أنها لن تحرض الجولة األوىل من املفاوضات
بشأن إعادة االتفاق النووي .وتقول طهران إن العقوبات التي
فرضتها إدارة الرئيس األمرييك السابق «دونالد ترامب» يجب
أن ترفع أوال لبدء املحادثات .ومن الواضح أن هذا التكتيك
يهدف إىل تحسني موقف إي ـران التفاويض مع الواليات
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املتحدة .لكن هذا املوقف يجب أن يكون ذا مصداقية ،وأن
يُقرأ بهذه الطريقة من كال الجانبني.
وتعترب إيران أن الرئيس األمرييك «جو بايدن» يف موقف
ضعيف فيام يخص هذه القضية باعتبار أنه لطاملا أكد أن
التخيل عن االتفاق النووي كان خطأ سيصححه يف أول فرصة،
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يجب على جميع
الرؤساء أن يكتشفوا
كيفية الموازنة بين
وعودهم وما يجب
عليهم فعله
لذلك يحتاج «بايدن» إىل إحياء االتفاقية األصلية أو استبدالها
بيشء مامثل.

خارطة لتسوية املحادثات

وتتفهم إيران السياسة األمريكية مثلها مثل أي طرف
آخر ،وقد أثبتت أنها مفاوض ممتاز .وإذا اعتقد املسؤولون
اإليرانيون أن «بايدن» مضطر الستعادة االتفاقية ،فسوف
يجعلون ذلك صعبا قدر اإلمكان.
ومن أفضل الطرق للتفاوض أن تبدو غري عقالنيا .ويعتقد
الفاعلون العقالنيون أنهم منطقيون ويعملون عىل افرتاض أن
نظرائهم يعتقدون أنهم منطقيون أيضا .وقد يكون املفاوض
عقالنيا ،لكن إظهار أوراقه بطريقة معقولة مينح الطرف
اآلخر خارطة طريق لكيفية تسوية املحادثات .وتربع إيران
يف الظهور مبظهر املقدم عىل االنتحار ،يف حني أنها يف الواقع
تخىش اإلبادة النووية مثل أي دولة أخرى.
وعىل سبيل املثال ،ال تتوافق الدعاية اإليرانية حول إبادة
إرسائيل مع الواقع .ولدى اإلرسائيليني ترسانة نووية كبرية،
ولديها خربة يف التعامل مع التهديدات اإليرانية املحتملة.
وسيتم الكشف عن أي هجوم إيراين مخطط له يف وقت
مبكر من العملية ،وستقوم إرسائيل بشن هجوم استباقي.
بعبارة أخرى ،فإن أسوأ مكان ميكن أن تكون عليه إيران هو
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االقرتاب من استكامل سالح نووي ،ويف الحقيقة يعرف القادة
اإليرانيون ذلك.

السيناريو املثايل إليران

من ناحية أخرى ،فإن قيمة الربنامج النووي كبرية بالنسبة
إليران .وتلعب طهران دامئا دور من يحاول امتالك سالح
نووي ،دون إعطاء أي مؤرش عىل اقرتابها من امتالكه بالفعل.
وهذا هو السيناريو املثايل إليران .فهي تحاول التهديد دون
إجبار أي جهة عىل اتخاذ إجراءات محفوفة باملخاطر .وبذلك
ميكن إليران التفاوض بشأن تنازالت مقابل عدم بناء سالح
نووي ،دون أن تتعرض للتهديد املبارش باإلبادة النووية.
ويف الوقت نفسه ،تحاول إيران أيضا إبراز قوتها بطريقة
أكرث فعالية من خالل تقديم الدعم لعدد من التنظيامت يف
املنطقة مثل «الحوثيني» يف اليمن ،و»حزب الله» يف لبنان،
و»حامس» يف غزة ،والفصائل املدعومة إيرانيا يف كل من
سوريا والعراق .ويعترب ذلك التكتيك األبرز للسياسة الخارجية
اإليرانية وأكرثها فعالية حيث تستطيع من خالله مامرسة
الضغط عىل الدول العربية وإرسائيل والقوات األمريكية التي
ال تزال منترشة يف املنطقة.
أما األسلحة النووية فهي مفهوم نظري مصمم لتضخيم
قوة إيران ،حيث تعتمد قوتها الحقيقية عىل قدرتها عىل
زعزعة استقرار بعض البلدان .وتحمل هذه االسرتاتيجية يف

أسوأ مكان يمكن
أن تكون عليه إيران
هو االقتراب من
استكمال سالح نووي
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طياتها مخاطر ضئيلة مقارنة ببناء سالح نووي .لذلك تريد
إيران الحفاظ عىل قدرتها عىل امتالك أسلحة نووية دون
امتالك أسلحة نووية بالفعل ،بينام تورط إرسائيل والدول
العربية واألمريكيني يف عمليات رسية يصعب مواجهتها.
ويخدم رفض مناقشة االتفاقية النووية األصلية غرضني،
فهو يخترب الرئيس األمرييك الجديد لرؤية مدى حاجته إىل
هذه االتفاقية ،كام يسمح لإليرانيني بتصعيد أولوياتهم
الفعلية باستخدام الرغبة األمريكية يف إحياء االتفاق.
وال يوجد تداعيات سلبية حقيقية بالنسبة إليران .فام
تحتاجه طهران أكرث من أي يشء آخر هو رفع العقوبات التي
دمرت اقتصادها ،وولدت بدورها معارضة سياسية ملخططي
االتفاقية األوىل.
وعززت حالة عدم اليقني بخصوص االتفاق الجديد من
التحالف الناشئ بني الدول العربية وإرسائيل ،وهو تحالف
دفاعي اسمي رمبا ،لكن كام تعلم إيران جيدا ميكن أن يتحول
إىل هجوم مباغت.

مشكلة بايدن

وسياسيا ،إذا أراد «بايدن» الوفاء بوعوده ،فعليه إحياء
نسخة من املعاهدة القدمية وقرأ اإليرانيون هذه الحاجة
كفرصة النتزاع التنازالت ال سيام رفع العقوبات ،ولكن أيضا
عىل املدى الطويل ،التقليل من تهديد من القوات املتواجدة
يف الخليج .وهذه أمور حاسمة بالنسبة إليران.
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لكن مشكلة «بايدن» هي أنه مل يبدأ الحكم بعد .وتعد
األشهر القليلة األوىل ألي إدارة جديدة امتدادا لحملتها
االنتخابية .وهكذا ،أمر «بايدن» بشن غارة جوية عىل
امليليشيات املدعومة من إيران يف سوريا إلثبات استعداده
لرضب عملياتها الرسية.
ويراقب اإليرانيون بعناية لريوا ما إذا كان الجناح اليساري
للحزب الدميقراطي هو الذي سيحكم أم أن الوسط هو الذي
سيحكم .وعىل سبيل املثال ،بعد التزام حملته االنتخابية
بحقوق اإلنسان ،طارد «بايدن» ويل العهد السعودي «محمد
بن سلامن» بشأن مقتل «جامل خاشقجي» ،قبل محاولة
معالجة أي صدع يف العالقات.

أمريكا بحاجة للسعودية

وتحتاج الواليات املتحدة إىل التحالف العريب اإلرسائييل
لصد الطموحات اإليرانية الرسية ،لذا فهي بحاجة إىل أن
تكون السعودية جزءا منه.
ويجب عىل جميع الرؤساء أن يكتشفوا كيفية املوازنة
بني وعودهم وما يجب عليهم فعله .وبهذا املعنى ،يواجه
«بايدن» مشكلة؛ فقد تعهد بإحياء اتفاق مل يعالج مشكلة
إيران حقا ،ويجب عليه أن يفعل ذلك ل ُيظهر لألوروبيني أنه
ليس «ترامب» ،بينام يجب عليه يف الوقت ذاته أن يوضح
لإليرانيني أنه لن يتخىل عن اسرتاتيجية «ترامب» دون مقابل.
وستجعل إيران هذا األمر صعبا عليه قدر اإلمكان.
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قاذفات  B-52sفي
الشرق األوسط ماذا
ً
يعني ذلك جيوسياسيا؟
المصدر

الرابط

https://bit.ly/3evytEo

كتب املحلل األمريىك الشهري جورج فريدمان يف موقع « جيبوليتكال فيوترشز
« مقاال يرصد فيه التغريات الجيوسياسية يف منطقة الرشق األوسط قائال  :خالل
األسبوع املايض ،حلقت قاذفتان من طراز «يب »52فوق الرشق األوسط ،وهي
رئيسا للواليات املتحدة.
املرة الرابعة منذ أن أصبح «جو بايدن» ً

وقالت واشنطن إن عمليات التحليق كانت بسبب عدم
االستقرار يف املنطقة ،لكن املعنى الضمني كان واض ًحا للغاية
بشأن إيران.
كان اليشء األكرث غرابة يف هذه الرحالت هو إعالن القيادة
املركزية األمريكية أن طائرات «يب »52كانت مصحوبة
بطائرات مساندة من إرسائيل والسعودية وقطر.
وقد تكاثر الحديث عن التحالف السيايس الناشئ يف
املنطقة ،لكن هذا التجمع يعترب مثريا للغاية حيث تعد
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إرسائيل حليفا للواليات املتحدة بينام تتعرض السعودية
للهجوم من قبل إدارة «بايدن» بسبب انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وهي تتعاون مع إرسائيل منذ سنوات لكنها مل
تعرتف بإرسائيل حتى اآلن.
وتقع قطر يف ضفة الخليج املقابلة إليران ،ولديها عالقات
مع طهران رمبا أقرب من أي دولة يف الخليج العريب ،وهي
وسيط رئييس بني إيران والواليات املتحدة.
وإذا كان الغرض من هذه الرحالت هو تحذير إيران من
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تداعيات املواجهة مع الواليات املتحدة ،فإن تأثريها يتآكل.
ويرى فريدمان أن مثل هذه التحذيرات تضعف عند
صدورها للمرة الرابعة ،ومن الصعب جعل الروتني يبدو
وكأنه تهديد .وقد أصبح اإليرانيون إىل حد ما أكرث عداء .لقد
شنوا هجامت من خالل وكالئهم عىل القواعد األمريكية يف
العراق .كام أرضوا بسفينة تجارية إرسائيلية قبالة الساحل
اللبناين مع استمرارهم يف تقديم دعم كبري للمتمردين
الحوثيني يف الحرب األهلية اليمنية.
مبعنى آخر ،ال يوجد دليل عىل أن اإليرانيني يخططون
لتغيري سياستهم اإلقليمية.
وبالنظر إىل تعهد إدارة «بايدن» بإحياء االتفاق النووي،
فقد رفضت طهران عرضا أوروبيا بالحوار املبارش مع الواليات
املتحدة وطالبت بتنازالت قبل التفكري يف مثل هذا اللقاء.
ويؤكد «فريدمان» أن إي ـران تعمل اآلن عىل رفض
اإلغـراءات أو التهديدات ،وتحافظ عىل وترية عملياتها يف
مناطق الرصاع ،بل وتعمل عىل زيادتها.
ويضيف  :من وجهة نظر تفاوضية ،يبدو أن إيران ال تريد
إحياء االتفاق ألنها ستجدد عمليات التفتيش ورمبا تكشف
عن الحالة املتقدمة لربنامج إيران النووي .أو ال تريد أن تبدو
متحمسة للغاية الستئناف هذه املحادثات وهو األمر الراجح.
مهم
ونظ ًرا ألن «بايدن» جعل استعادة االتفاقية هدفًا ً
لرئاسته ،فقد يشعر اإليرانيون أن «بايدن»مضطر للتوصل إىل
اتفاق.

ً
وجدت اإلمارات طرقا
للعمل دون عتبة
الحرب في ليبيا والقرن
األفريقي واليمن

العدد الرابع عرش مارس 2021

ولكن سياسة إي ـران من شأنها أن تؤكد وجهة نظر
«ترامب» تجاه إيران وتدحض وجهة نظر «بايدن».
وبالنظر إىل الواقع السيايس والعسكري الذي تحاول إيران
خلقه مع عدم املباالة بطلعات «يب »52التي يُنظر إليها عىل
أنها مجرد استعراض ،يجب عىل إدارة «بايدن» تغيري نهجها
من خالل تعزيز موقفها التفاويض دون اتخاذ قرار حاسم
بالعمل العسكري.
مل تكن طلعات «يب »52مهمةحتى مع مشاركة اإلرسائيليني
والسعوديني والذين أضافوا بعض التهديد ،لكن ليس كث ًريا.
وومن ناحية أخرى يرى فريدمان أن إرسائيل فيام يبدو
حريصة عىل رضب إيران لكنها ترى نفسها مقيدة من قبل
الواليات املتحدة.
لكن ال يزال حرص إرسائيل عىل الرضبة محل شك ألن
العمليات العسكرية ميكن أن تفشل ،ومن شأن ذلك أن
يقوض مصداقية التهديد اإلرسائييل.
ولكن يبدو أن مصاحبة القاذفات األمريكية تزيد من
احتاملية إطالق العنان إلرسائيل.
لكن أهم عنرص يف املهمة كان قطر والتي تعترب أكرث
صداقة مع إيران ،وهي املحاور يف املفاوضات األمريكية
اإليرانية.
إن استعداد قطر لالنضامم إىل الرحلة يشري إىل استياء
قطر من عدم املرونة اإليرانية ،واحتامل انهيار املحادثات.
وإذا تحركت الجغرافيا السياسية بنا ًء عىل اإلشارات ،فرمبا
يغري كل ذلك موقف إيران ويبرش بإحياء االتفاق النووي.
لكن الجغرافيا السياسية أكرث بساطة وتعقي ًدا!
ويلفت «فريدمان» االنتباه إىل أن أهداف إيران األساسية
تكمن يف استعادة اقتصادها ومنع هجوم من الغرب .ولكن
يجب أن تتأكد من أن العراق ال يزال غري قادر عىل تشكيل
تهديد ،وبالتايل يجب أن تفعل ما يف وسعها للحفاظ عىل
عدم االستقرار هناك ،أو عىل األقل حرمان الواليات املتحدة
من قاعدة آمنة للعمل من خاللها.
لذلك ال ميكن إليران ترك العراق وشأنه ،وال ميكنها التخيل
عن حلفائها يف اليمن وأماكن أخرى.
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إن إظهار القوة اإلقليمية الحقيقية هو أساس أمنها.
وال تستطيع القيادة اإليرانية أن تبدو ضعيفة أمام شعبها،
ومع ذلك فهي ال تستطيع تحمل استمرار معاناة العقوبات
الغربية.
ويرى أن من وجهة النظر الجيوسياسية للواليات املتحدة،
تعترب إيران الع ًبا ثانويًا ،غري قادر عىل التأثري عىل مصالحها
مثل الصني.
ومــن وجهة نظر سياسية ،تــم رفــع هــذه القضية
الجيوسياسية الصغرية إىل قضية رئيسية من خالل هجوم
«بايدن» عىل سياسة «ترامب».
وتعرف إيران أهميتها النسبية بالنسبة للواليات املتحدة،
إحساسا باألمن.
وهذا مينحها
ً
ومن الناحية السياسية بالنسبة إليران ،فهي تعلم أن
«بايدن» ،بعد أن هاجم «ترامب» لسياسته العدوانية املفرطة
تجاه إيران ،ال ميكنه متابعة حملة «يب ،»52وحشد اآلخرين
يف الرشق األوسط  -مبا يف ذلك منتهيك حقوق اإلنسان مثل
السعودية.
ويعني ذلك أن إيران يف وضع جيد ،باستثناء العقوبات
التي يتعني عليها رفعها ،وهي الرافعة األمريكية الرئيسية.
وكان موقف «ترامب» هو فرض عقوبات وترك إيران
تتحمل التبعات.
و ما مل تجرب الرحالت الجوية إيران عىل أن تصبح مرنة
برسعة  -وهو ما أعتقد أنها لن تفعله  -فستكون خيارات
«بايدن» هي نفسها خيارات «ترامب» (زيادة العقوبات).
وبالنسبة لواشنطن ،فإن العقوبات منخفضة املخاطر
ولكن بالنسبة لطهران فهي تعترب مسألة وجودية.
إحساسا
وهكذا فإن تحركات «يب  »52الغريبة ترتك يل
ً
بقوة الواقع الجيوسيايس ،وصعوبة التحرك ضده.
ويواجه العديد من القادة السياسيني هذه اللحظة .إن
تحطيم الدول دون شن حرب أمر صعب ،واملواجهة مع إيران
ال تستحق الحرب سواء بالنسبة لـ»ترامب» أو «بايدن» .
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االنسحاب التكتيكي
لإلمارات من المشاركة
االستراتيجية في اليمن
كتب بواسطة :أندرياس كريج

يتزامن انسحاب اإلمارات من قاعدتها العسكرية يف «عصب» يف إريرتيا يف الوقت
الذي تعيد فيه إدارة «بايدن» الجديدة تقييم التزام أمريكا بالحرب يف اليمن.
وبقدر ما كان انسحاب اإلمارات من اليمن عام 2019
رمزيا بطبيعته ،فإن تفكيك قاعدة «عصب» يف إريرتيا ينبغي
اعتباره انسحابا تكتيكيا من مشاركة اسرتاتيجية لإلمارات يف
القرن األفريقي .ويعني هذا أن انسحاب أبوظبي يف معظمه
يأيت يف صورة تجربة إلرسال إشارات ما إىل واشنطن وليس
انسحابا حقيقيا من املنطقة.
ومن خالل القيام بعمليات استكشافية يف ليبيا والقرن
األفريقي واليمن ،وجدت اإلمارات طرقا للعمل دون عتبة
الحرب ،مع تفويض القتال والعمليات التخريبية لشبكة
واسعة من الوكالء.

خداع اسرتاتيجي

وبصفتها «سيدة التكتيك» ،تحافظ اإلمارات عىل موطئ
العدد الرابع عرش مارس 2021

المصدر

قدمها القوي ونفوذها يف
الرابط
اليمن من خالل املجلس
االنتقايل الجنويب واملرتزقة https://bit.ly/3rwLnpA
وجــاعــات امليليشيات
األخرى الذين يزودون أبوظبي بوسائل منفصلة لتحقيق
األهداف االسرتاتيجية مع إمكانية اإلنكار املعقول.
لذا استخدمت أبوظبي السعودية برباعة كدرع لالختباء
وراءها وسط انتقادات عاملية بشأن االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها «التحالف الذي
تقوده السعودية».
وبالنظر إىل تغطية الرصاع عىل مدار األعوام الـ 6املاضية،
تم وصف اإلمارات عىل نطاق واسع بأنها رشيك صغري يدعم
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رشيكه الرئييس ،متمثال يف السعودية ،يف حربها ضد الحوثيني.
لكن يف الواقع ،كان الرشيك األصغر املزعوم قادرا عىل رصف
النقد عن معسكرات التعذيب وحاالت االختفاء وجرائم
الحرب حيث كان الرأي العام العاملي منشغال بالدرجة األوىل
بدور السعودية يف هذا الرصاع.

تأمني األهداف

ويف غضون ذلك ،كانت اإلمارات قادرة عىل تأمني أهدافها
يف اليمن يف كثري من األحيان عىل حساب الرياض .وكانت
اسرتاتيجية أبوظبي يف املنطقة مبثابة لعبة محصلتها صفر
مع السعودية ،فأي هدف تؤمنه اإلمارات هو هدف تخرسه
السعودية.
ويف عام  ،2019كان هناك احتجاج عىل تخيل اإلمارات
الواضح عن السعودية يف اليمن .ومع ذلك ،بعد مرور
عامني تقريبا ،أصبح من الواضح أن سلوك اإلمارات قد كلف
السعودية تكلفة كبرية.
ومل تعد التكاليف البرشية وتكاليف السمعة للجيش
اإلمارايت متناسبة مع الفوائد التي عادت بها الحملة عىل
اإلمــارات .ويف الواقع ،حققت أبوظبي منذ فرتة طويلة
أهدافها األساسية يف اليمن؛ وهي تحقيق تأمني الوصول إىل
املمرات البحرية حول مضيق باب املندب.
ومل يظهر الحوثيون الذين كانوا يف ذلك الوقت محصورين
يف شامل اليمن عىل طول الحدود السعودية يف االسرتاتيجية
الكربى لإلمارات «اإلتجارية» الجديدة ،ومل يظهروا يف أي
اعتبارات خطرية تتعلق باألمن القومي اإلمارايت.
ومتاما مثل الربيطانيني حتى عام  ،1967مل تكن اإلمارات
مهتمة باملناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها من الساحل
اليمني املهم اسرتاتيجيا .وكان تأمني موطئ قدم يف عدن
والحفاظ عىل السيطرة عىل املياه الساحلية لليمن يف الجنوب
شيئا كانت أبوظبي قادرة وراغبة يف تفويضه إىل شبكة من
الوكالء أصبح املجلس االنتقايل الجنويب أهم عنارصها.

توفري العمق االسرتاتيجي

ومن خالل التدريب والتجهيز والتمويل لشبكة واسعة
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ً
وجدت اإلمارات طرقا
للعمل دون عتبة
الحرب في ليبيا والقرن
األفريقي واليمن

من أكرث من  90ألف مقاتل جنوب اليمن ،تعلمت أبوظبي
من دروسها يف ليبيا أن الحرب من خالل التفويض قد توفر
عمقا اسرتاتيجيا يف الخارج بتكاليف محدودة أو منعدمة
فيام يتعلق بالسمعة أو البرش أو السياسة .وبينام ال تزال
السعودية تتلقى وطأة االنتقادات الدولية بشأن الكارثة
اإلنسانية التي ساعدت يف إحداثها ،فقد قامت أبوظبي
بتعهيد تكاليف السمعة يف هذه الحرب إىل الرياض.
ومع ذلك ،فمن خالل شبكتها البديلة يف اليمن ،انسحبت
أبوظبي تقريبا من الـراع .وكان إخراج جيشها من الرب
الرئييس لليمن مبثابة انسحاب تكتييك يف أحسن األحوال ،ما
يشري إىل املجتمع الدويل بأنها ال تريد أن ترتبط بعد اآلن
بالفظائع التي ارتكبتها ،وإن كانت الشبكة البديلة تواصل
ارتكابها.
وكان للمجلس االنتقايل الجنويب عىل وجه الخصوص دور
فعال يف عمليات مكافحة اإلرهاب اإلماراتية ،حيث اعتمد
عىل  27موقعا لالحتجاز حيث تعرض خصومه السياسيون
واإلسالميون من جميع األلوان للتعذيب واإلعــدام خارج
نطاق القضاء.
كام ميكن ألبوظبي االستفادة من مرتزقتها اإلرسائيليني
واألمريكيني ملطاردة وقتل خصومها السياسيني يف اليمن.
وارتكبت اإلمارات فعليا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق
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اإلنسان يف تعاملها مع عمالئها يف اليمن.
وبذلك ،متكنت أبوظبي من تطهري األجــزاء املهمة
اسرتاتيجيا من جنوب اليمن من أي معارضة ملرشوعها
التجاري الجديد .وتم تعيني املجلس االنتقايل الجنويب وغريه
من الوكالء اإلماراتيني كنائب مفوض عن امللك.
وبالرغم من متويل تلك الجهات من قبل أبوظبي ،يُسمح
لهم بالحكم باستقاللية كبرية .لدرجة أن املجلس االنتقايل
الجنويب أصبح شبكة مفككة بشكل متزايد من الوكالء
الخارجني عن السيطرة ،ما يقوض بنشاط األهداف السعودية
يف البالد.
وتم إفساد العديد من اتفاقيات الرياض بني املجلس
االنتقايل الجنويب وحكومة «هادي» املدعومة من السعودية
من قبل وكالء اإلمارات الذين يقوضون الحكومة املركزية يف
مواجهة العدوان املستمر من الحوثيني.
وبالتايل ،بدال من مجرد التخيل عن السعودية ،أوجدت
اإلمارات وحشا جديدا يتحدى اآلن بنشاط أهداف اململكة
يف اليمن.
عىل حني بذلت أبوظبي جهودا كبرية يف تزويد املجلس

تمكنت أبوظبي
من تطهير األجزاء
االستراتيجية من
جنوب اليمن من أي

االنتقايل الجنويب برشعية الفاعل شبه الحكومي يف حد ذاته.
وكان رئيس املجلس االنتقايل الجنويب «عيدروس الزبيدي»
يقود الدبلوماسية من قبل أبوظبي كام لو كان رئيس اليمن
نفسه.
ويف محاولة لرفع املكانة الدولية للمجلس االنتقايل
الجنويب ،استخدمت اإلمارات عالقاتها الدبلوماسية لتعريف
«الزبيدي» مبحاوري األمم املتحدة وروسيا والواليات املتحدة
وبريطانيا وحتى إرسائيل .ويف جزيرة سقطرى ،التي ت ُستخدم
كنوع من حاملة الطائرات يف املحيط الهندي ،يُزعم أن
املجلس االنتقايل الجنويب قد أيد حتى إنشاء عنرص استخبارايت
إرسائييل بعد اتفاقات التطبيع.

تعاظم النفوذ اإلمارايت

نتيجة لذلك ،لن يستمر النفوذ الكبري لإلمارات عىل الرصاع
يف اليمن فحسب ،بل سينمو ،وإن كان بشكل غري مبارش.
وتسمح قدراتها الحربية البديلة باحتفاظ أبوظبي بالسيطرة
عىل املسائل املهمة ذات االهتامم يف املجال البحري.
ويعني تزويد وكالئها باستقاللية كبرية يف جميع املسائل
األخــرى أن اإلمــارات قد أطلقت بفعالية قوة سياسية
وعسكرية قوية يف الرصاع املستقطب بالفعل .ويف أعقاب
سياسة «فرق تسد» ،استغلت عمليات الوكالء اإلماراتيني يف
جنوب اليمن الرسديات االنفصالية الجنوبية لتقويض وحدة
اليمن.
ومع استسالم حكومة «هادي» بشكل متزايد لضغوط
الحوثيني يف الشامل ووكــاء اإلمــارات يف الجنوب ،تتكبد
السعودية خسارة كبرية يف الرصاع ،وكل ذلك بينام تجتذب
معظم السمعة السيئة عامليا حول حرب اليمن.

معارضة لمشروعها
التجاري الجديد

العدد الرابع عرش مارس 2021
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تداعيات رفض الحوثيين
لمبادرة السعودية وجهود
واشنطن لوقف الحرب
قد تصبح املعركة املستمرة يف قلب اليمن انتكاسة كبرية
للجهود األمريكية السعودية إلنهاء الحرب األهلية يف البالد
 ،إذا ت ُركت مدينة مأرب الغنية باملوارد يف أيدي الحوثيني.
إضافة إىل املحادثات التي جرت يف عامن بني مسؤولني
أمريكيني وحوثيني يف  26فرباير كجزء من الجهود الدبلوماسية
املتجددة للرئيس األمرييك جو بايدن لتسهيل وقف إطالق
النار يف اليمن وتخفيف األزمة اإلنسانية يف البالد .
ويف  22مارس/آذار ،أعلن وزير الخارجية السعودي األمري
«فيصل بن فرحان» عن عرض جديد لوقف إطالق النار
يف اليمن ،وتضمن العرض وقف القتال عىل مستوى البالد،
ودو ًرا إرشافيا لألمم املتحدة ،وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء
الحديدة ،واستئناف املفاوضات السياسية بني املتمردين
الحوثيني وحكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» املعرتف
بها دوليا.
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الرابط

https://bit.ly/3u4w5JB

ومع ذلك ،أبدى الحوثيون رفضهم للعرض ،وقال كبري
مفاويض الحوثيني «محمد عبد السالم» لـ»رويرتز» إن
الجامعة تريد رفع الحصار أوال» ،مضيفا« :ال ينبغي استخدام
الحصار كأداة ضغط» ،وبعد إعالن وقف إطالق النار ،أصابت
الرضبات الجوية السعودية أيضا أهدافا للحوثيني بالقرب من
الحديدة وصنعاء مع استمرار القتال حول محافظة مأرب
الغنية بالطاقة.
وتتوسط ُعــان والكويت يف املحادثات الجارية بني
الحوثيني والسعوديني إلنهاء الحرب ،لكن بالرغم من
املحاوالت املتكررة لبناء الثقة بني الجانبني ،فإن وقف إطالق
النار كان محدودا ومحليا.
ويخضع ميناء الحديدة لوقف إطالق نار هش منذ أواخر
عام .2018
ويف أبريل/نيسان  ،2020أعلنت السعودية وقف إطالق
العدد الرابع عرش مارس 2021
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النارعىل مستوى البالد لتخفيف الظروف خالل جائحة
«كوفيد ،»-19لكن الحوثيني مل يوافقوا عىل الهدنة واستمرت
السعودية يف رضباتها الجوية.
ويف فرباير/شباط  ،2021قالت إدارة الرئيس األمرييك «جو
بايدن» إنها قررت مراجعة مبيعات األسلحة للسعودية وإنهاء
الدعم العسكري األمرييك للعمليات الهجومية السعودية يف
اليمن.
وتضغط إدارة «بايدن» عىل الرياض للبحث عن حل
دبلومايس للحرب ،لكن فيام يبدو أن الحوثيني لن ينخرطوا
يف العملية الدبلوماسية إال عندما يكونون قادرين عىل انتزاع
التنازالت والتخطيط ملناورات عسكرية مستقبلية تهدف إىل
تعزيز سيطرتهم عىل شامل اليمن.
وتعد الحملة املستمرة يف مأرب بانتصار كبري للحوثيني،
وسوف متكنهم من السيطرة عىل موارد الغاز والنفط واملياه
يف املحافظة .ومن شأن هذا أن يعزز سيطرتهم االقتصادية
عىل اليمن ويزيد من نفوذهم يف املفاوضات مع حكومة
«هادي» املدعومة من السعودية .كام أنه من غري املرجح
أن يقبل الحوثيون وقف إطالق النار طاملا أنهم يف موقع قوة
يف مأرب.

القوة الجوية وسيلة
رئيسية للسعودية
لمنع المزيد من التقدم
الحوثي والضغط عليه
ً
عسكريا
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إذا سقطت محافظة
مأرب فقد يؤدي ذلك
إلى فرار  800ألف
الجئ إلى الجنوب

وقد يجرب رفض الحوثيني لوقف إطالق النار الواليات
املتحدة عىل تخفيف انتقاداتها ألفعال السعودية يف اليمن.
وميكن لواشنطن أن تدعم عمال عسكريا سعوديا أكرث تأث ًريا
 ،مبا يف ذلك استخدام الرضبات الجوية ،لتخفيف هجامت
الحوثيني وتقويض مكاسبهم اإلقليمية.
وتتمتع القوات الجوية السعودية بأسلحة أمريكية
متطورة ،لكن الضحايا املدنيني من الرضبات الجوية أثارت
الغضب يف الواليات املتحدة .ومن املفرتض أن يكون استخدام
السعودية للقوة الجوية يف اليمن جز ًءا من مراجعة إدارة
«بايدن» للعالقات مع السعودية والتي تستمر ملدة  6أشهر.
ومع ذلك ،فإن القوة الجوية هي وسيلة رئيسية للسعوديني
ملنع املزيد من التقدم الحويث والضغط عىل الحوثيني عسكريا.
وإذا سقطت محافظة مأرب ،فقد يؤدي ذلك إىل فرار
 800ألف الجئ إىل الجنوب حيث املناطق التي تسيطر عليها
حكومة «هادي».
وعندما جمدت إدارة «بــايــدن» مبيعات األسلحة
للسعوديني واإلماراتيني يف فرباير/شباط  ،2021أشارت إىل
إنهاء بيع «األسلحة الهجومية» ،لكنها مل تحدد األنظمة
التي سيتم تضمينها تحت هذا التصنيف .وقال مسؤولون
أمريكيون إن «اإلدارة تناقش األنظمة التي يجب حظرها
بهدف تحسني الظروف اإلنسانية يف اليمن».
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وعي استراتيجي

مفهوم التخطيط االستراتيجي
وعناصرة ومراحل تنفيذة
إعداد وحدة الدراسات بمركز أفق المستقبل

ماهو التخطيط االسرتاتيجي؟

مفهوم التخطيط االسرتاتيجي يختلف حسب نوع الرشكة
أو املنظمة ،فمثال التخطيط االسرتاتيجي يف وضع خطة
للمبيعات يختلف عن وضع خطة للتسويق ويختلف حتى
عن وضع خطة للتسويق اإللكرتوين ،ويختلف يف كل مجا ٍل
عىل حدا ،وتطور مفهوم التخطيط االسرتاتيجي عرب سنوات،
وحاولت كل املؤسسات التعليمية والبحثية واألكادميية التي
تبحث يف مجال اإلدارة طرح مفهوم ثابت وواضح للتخطيط
االسرتاتيجي ،إال أن ذلك مل يحدث؛ ألن ليس هناك تعريف
محدد للتخطيط االسرتاتيجي.
ألن الخطة االسرتاتيجية يتم بناءها عىل حسب الرؤية
واألهداف املرجوة لكل مؤسسة ،وبنا ًء عىل األهداف والرؤية
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يتم تطوير الخطة االسرتاتيجية كل فــرة ،وتتغري بتغري
األهــداف ،أو حتى بنا ًء عىل تغريات خارج املؤسسة مثل
القوانني أو األحداث املحلية والعاملية ولكنها ت ُحدث تأثري يف
خطة املؤسسة.
ولكن عدم وجود مفهوم محدد للتخطيط االسرتاتيجي
ال يعني أنه أمر غري مهم ،بل العكس متا ًما ،فالتخطيط
االسرتاتيجي تطور حتى أنه أصبح علم مستقل ،وهو مهم
لبقاء أي رشكة أو مؤسسة ،بجانب أن هناك الكثري من
األشخاص الناجحني يستخدمون التخطيط االسرتاتيجي يف
حياتهم لرتتيب أفكارهم وأهدافهم ،فلامذا يعترب التخطيط
االسرتاتيجي أمر رضوري وهام؟

وعي استراتيجي

 .1يساعد عىل تحديد أهداف واضحة للمؤسسة ميكن
الرجوع إليها كل فرتة للتأكد من عدم االبتعاد عن األهداف
الرئيسية وأن العمل يسري بشكل منضبط ويتامىش مع الرؤية
واألهداف.
 .2يساعد متخذي القرار عىل اتخاذ قرارات تتامىش مع
األهداف ،ويسهل عملية تغيريها وفقًا للمتغريات الداخلية
للمؤسسة أو الخارجية كام ذكرنا مثل تغري يف السياسات أو
القوانني أو أحداث طارئة تطرح نفسها عىل الساحة فتتطلب
تغري يف الخطة االسرتاتيجية.
 .3تساعد الخطة يف تحديد األدوار لكل العاملني باملؤسسة،
فكل شخص يعلم املهام املوكلة إليه ويلتزم بها ،والرشط أن
يلتزم بها مع فهمه التام ألهداف املؤسسة ليتامىش معها،
خاص ًة إذا تم إرشاك العاملني يف عملية وضع الخطة وتم أخذ
آرائهم يف اإلعتبار .يف حالة حدوث أي تغريات أو مشكالت
يتم الرجوع الخطة االسرتاتيجية لتسهيل عملية اتخاذ
القرارات املطلوبة لحل املشكلة.
 .4يساعد عىل توفري الوقت والجهد واملــال وتجنب
االستثامر يف مرشوعات ليس لها عالقة باملؤسسة ،إذا كانت
األهداف واضحة فيمكن بسهولة معرفة أن
هذا املرشوع مناسب لألهداف أم ال.
 .5يحدد التخطيط االسرتاتيجي مالمح
ملستقبل املؤسسة أو الرشكة.

وتجاوب الرؤية عىل سؤال كيف ترغب يف أن يكون شكل
رشكتك أو مؤسستك يف فرتة زمنية معينة ،وعىل كافة
املستويات مبعنى يف خالل خمس أو عرش سنوات ،كم سيكون
عدد املوظفني؟ وكم عدد األقسام يف الرشكة؟ والفروع؟
والخدمات واملنتجات؟ ورأس املال واألرباح .لكنها تصاغ يف
جملة واحدة واضحة ومحددة.

 .2الرسالة :Mission

تعرب الرسالة عن مهام املنظمة باختصار ،وكيف سيتم
تنفيذها ،ومن هم األطراف املستفيدون مام تقدمه املؤسسة،
ويساعد وضوح املهام عىل تحقيق الرؤية ،كام تساعد عىل
سهولة تحديد األهداف.

 .3األهداف الرئيسية :Core Values

األهداف هي تفصيل الرؤية يف عدة نقاط ،ولألهداف
خمسة رشوط وهي:
 محددة ،مبعنى أن املؤسسة ترغب يف تحقيق أهدافبعينها وال تحيد عنها.
 قابلة للقياس ،أن تكن األهداف ملموسة وميكن قياسنجاحها بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة لها.

عنارص التخطيط االسرتاتيجي:

يجب أن تتكون مــن مجموعة من
العنارص ،ال تكن خطة إذا فقدت عنرص
واحد منهم ،وهم:

 .1الرؤية :Vision

الرؤية هي نظرة عامة تضعها الرشكة أو
املؤسسة لنفسها بحيث أن تكون بالشكل
مستقبل ،وهي
ً
التي ترغب يف الوصول إليه
عنرص أســايس يف التخطيط االسرتاتيجي،
ألن باقي العنارص ت ُبنى عىل أساس الرؤية،

العدد الرابع عرش مارس 2021
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 قابلة للتحقق ،أن تكن أهداف ميكن تحقيقها يف الوقتاملحدد لها ،فتكون بدون مبالغة.
 واقعية ،أهداف واضحة وقابلة للتحقق ليست خياليةأو صعبة التحقق وفقًا لظروف املؤسسة.
 محددة بزمن ،يشرتط أن تكن األهداف مرتبطة بزمنمعني يلزم تحقيقها فيه.

وتنقسم إيل األهداف قصرية األجل التي يتم العمل عليها يف
فرتة زمنية قصرية ،واألهداف طويلة األجل املرتبطة بالوصول
إيل الرؤية ،وبعد تحديدهم تبدأ املؤسسة يف التنفيذ ،ومن
بعدها تتم عملية التقييم لتفادي األخطاء ومن بعدها البدأ
يف التخطيط من جديد ،ألن عملية التخطيط ال متناهية وتبدأ
كل مرة بعد أن تنتهي من تحقيق األهداف لوضع أهداف
جديدة. .

يعترب تحليل نقاط القوة والضعف سوات من العنارص
املهمة يف التخطيط االسرتاتيجي ،وهو اختصار لـ 4كلامت هم
املرغوب يف تحليلهم وهم:
 نقاط القوة يف املؤسسة ،ما الذي متتلكه من إمكانياتمالية أو برشية أو تكنولوجية.
 نقاط الضعف يف املؤسسة ،ما الذي ينقصها ورمبا يعرقلتحقيق األهداف إذا مل تتمكن من إصالحه.
 الفرص ،وهو عنرص يعرب عن الفرص الجيدة املتاحة منخارج املؤسسة ولكن ميكن استغاللها.
 التحديات ،وهي املشكالت التي تواجه املؤسسة يفالداخل وكيف ميكن التغلب عليها.

وصول
 اإلعداد :وتشمل وضع العنارص بداية من الرؤية ًإيل األهداف.
 التحليل :وتشمل تحليل املؤسسة داخليًا والبيئةالخارجية وفقًا لتحليل نقاط القوة والضعف سوات.
 التنفيذ :ويشمل خطة العمل والبدأ يف تنفيذها. التقييم :وهو مرحلة يجب أن تتكرر بشكل دوري عىلمدى قصري لتتأكد من عدم البعد عن األهداف املرجوة ،وتتم
عىل مدى بعيد للتأكد من أن األهداف تخدم الرؤية ويف
الطريق لتحقيقها ،وتتم بشكل نهايئ لتقييم العمل واألخطاء
مستقبل.
ً
التي يجب تجنبها

 .4تحليل نقاط الــقــوة والضعف SOWT
:Analysis

 .6مراحل التخطيط االسرتاتيجي

 .5خطة العمل :Action Plan

خطة العمل نظريًا هي الخطوة األخرية يف عملية التخطيط
االسرتاتيجي ،وتعترب بداية اإلنطالقة لتنفيذ الرؤية واألهداف،
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ً
ً
 20انحيازا سلوكيا
يمكن أن يؤثر في
قراراتنا اليومية
هل تساءلتم يوماً ملاذا تتذكرون رشيطاً إعالنياً خاصاً
مبنتج معني دون غريه من اإلعالنات؟ هل شعرتم يوماً بالراحة
مبجرد انتامئكم ملجموعة اجتامعية معينة؟ هل تذكرتم يوماً
خياراتكم السابقة عىل نحو أفضل مام هي عليه بالفعل؟ إذا
كانت اإلجابة نعم ،فال بد من أنكم وقعتم ضحية النحياز
سلويك شاب تفكريكم خالل فرتة معينة.
ت ُع ّرف االنحيازات السلوكية أو املعرفية (Cognitive
 )Biasesعىل أنها عيوب تشوب التفكري اإلنساين خالل مواقف
العدد الرابع عرش مارس 2021

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3u3qtiO

معينة تؤدي إىل استخالص استنتاجات غري دقيقة ،وميكن أن
تؤدي إىل اتخاذ قرارات غري سليمة ألنها توجه الدماغ البرشي
نحو الرتكيز بشكل مفرط عىل بعض املعلومات دون غريها
من املعلومات املتاحة.
لقد اهتم علامء النفس منذ أمد بعيد بدراسة دوافع
السلوك البرشي ،واستفاضوا يف ذلك مع تط ّور وسائل البحث
العلمي والتكنولوجيا املتاحة ،واستطاعوا فك بعض شفرات
الدماغ البرشي الذي يُعترب أعقد جهاز يف الكون ،وتوصلوا
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ملجموعة من التفسريات للقرارات غري العقالنية التي يتخذها
اإلنسان ،عىل الرغم من سعيه الدائم لتحقيق أكرب منفعة
ممكنة من كل وضعية أو موقف يواجهه.
يف مجال القيادة واألعــال ،تع ّد االنحيازات السلوكية
أرضية خصبة يجب االستثامر فيها ،إذ متكّن من فهم القرارات
الالعقالنية التي يتخذها املدراء واملسؤولون وتجنبها مستقبالً
أو عىل األقل تحسينها ،وما ميكن أن ينجر عنها من عواقب
كارثية عواقبها مثل غرق سفينة تايتنك ،والحادث النووي
يف تشرينوبل ،وفقدان مكوك الفضاء تشالنجر ،واألزمة املالية
الكربى عام 2008؛ كام متكّن من فهم سلوك العميل وتوقّع
ردات فعله تجاه مختلف االسرتاتيجيات التسويقية وتكييفها
وفقاً لحاجاته وتوقعاته.
اخرتنا لكم يف القامئة التالية  20انحيازا ً سلوكياً ميكن أن
نقع فيها أثناء تأدية مهامنا أو يف حياتنا اليومية.
 .1انحياز اإلدراك املتأخر ( :)Hindsight Biasانحياز
سلويك يُقصد به ميل األفراد للمبالغة يف االعتقاد أنهم كانوا
قادرين عىل التوقع الصحيح لنتيجة حدث ما وقع يف السابق.
 .2انحياز االنتامء إىل املجموعة (:)In-group Bias
انحياز سلويك تطرق يصف طبع البرش الذين يشعرون براحة
أكرب عندما ينتمون إىل مجموعة اجتامعية معينة.
 .3انحياز الثقة املفرطة (:)Overconfidence Bias
انحياز سلويك يصف التقييم الخاطئ للقدرات واملهارات
واملواهب الذاتية ،واالعتقاد املضلل الذي يجعل الفرد يظن
أنه أفضل مام هو عليه بالفعل.
 .4االنحياز التأكيدي ( :)Confirmation Biasانحياز
سلويك يُقصد به تفسري البيانات أو املعلومات بطريقة تدعم
املعتقدات واالفرتاضات والتوقعات املوجودة لدى الفرد
مسبقاً.
 .5التوافر اإلرشادي ( :)Availability Heuristicانحياز
سلويك يظهر عندما مييل الناس التخاذ قرارات أحكام حول
موضوع ما استنادا ً إىل مدى سهولة املعلومة التي تتبادر إىل
الذهن.
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 .6االرتساء ( :)Anchoringانحياز سلويك يصف ظاهرة
برشية شائعة تحدث عندما يُعتمد أساساً عىل معلومة
واحدة أو عدد محدود جدا ً من املعلومات التخاذ القرار.
 .7انحياز التفاؤل ( :)Optimism Biasانحياز سلويك
يُقصد به االعتقاد الخاطئ للفرد بأن فرص تعرضه ألحداث
إيجابية تكون عالية ،وفرص تعرضه ألحداث سلبية تكون
منخفضة.
 .8انحياز تجنب الخسارة (:)Loss Aversion Bias
يعب عن حقيقة أ ّن ح ّدة املشاعر السلبية التي
انحياز سلويك ّ
نشعر بها عقب خسارة يشء ما هي تقريباً ضعف ح ّدة
املشاعر اإليجابية الناتجة عن حيازة يشء جديد وما ينتج
عنه من سعادة.
 .9االنحياز للوضع السائد ( :)Status quo Biasأو
«االنحياز الوضع الراهن» ،وهو انحياز سلويك يصف تفضيل
األفراد لألوضاع الراهنة.
 .10االنحياز للسلطة ( :)Authority Biasانحياز
السلويك يسلّط الضوء عىل ميل اإلنسان إىل االمتثال إىل
صاحب السلطة.
 .11انحياز الخطورة الصفرية ( :)Zero-Risk Biasانحياز

ّ
تعد االنحيازات
السلوكية
أرضية خصبة يجب
االستثمار فيها
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سلويك يظهر عندما يواجه الفرد وضعية تُعرِضه للمخاطر من
مصادر مختلفة ،فيختار إزالة أحد مصادر الخطر بالكامل
عوضاً عن تقليل مستوى املخاطر يف كل املصادر مجتمعة.
 .12انحياز ضبط النفس ( :)Restraint Biasانحياز
سلويك يُقصد به مبالغة الفرد ،أثناء عملية اتخاذ القرار ،يف
تقدير قدرته عىل مقاومة اإلغراءات أو الحوافز.
 .13انحياز اإليجابية ( :)Positivity Biasانحياز سلويك
ميثل نقيض «انحياز السلبية» ،ويُقصد به ميل الفرد إىل
االكتفاء برسد وجهات النظر اإليجابية حول موضوع ما.
 .14انحياز السلبية ( :)Negativity Biasيُسمى أيضاً
«تأثري السلبية» ( ،)Negativity Effectوهو انحياز سلويك
يصف حقيقة أ ّن األثر النفيس الذي ينتج عن التجارب السيئة
يكون أكرب من األثر النفيس الناتج عن التجارب اإليجابية.
 .15انحياز املجرب ( :)Experimenter Biasيُسمى
ِ
املختب» ،وهو انحياز سلويك يُقصد به األخطاء
أيضاً «انحياز
ِ
املختب أثناء عملية البحث
املنهجية التي يرتكبها الباحث أو
أو تفسري النتائج.
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 .16انحياز دعم الخيار (:)Choice-Supportive Bias
انحياز سلويك يصف امليل إىل تذكر خياراتنا أفضل مام كانت
عليه بالفعل.
 .17انحياز التحكم الذايت ( :)Autonomy Biasانحياز
سلويك يصف الحاجة الفطرية لتحكم الفرد يف حياته تحكامً
مطلقاً ،أي الحرية يف اتخاذ القرارات الخاصة به والقدرة عىل
تنفيذها بكامل إرادته الحرة.
 .18االنحياز لآللة ( :)Automation Biasانحياز سلويك
يصف ميل اإلنسان إىل تفضيل الخيارات التي توفرها أنظمة
صنع القرار اآللية.
 .19االنحياز االنتباهي ( :)Attentional Biasانحياز
سلويك يصف تأثر انتباه األفراد بأفكارهم اآلنية خالل عند
معالجة موضوع معني.
 .20االنحياز األناين (  :)Egocentric biasيُطلق عليه
أيضاً «االنحياز املتمركز حول الذات» ،وهو االنحياز السلويك
الذي يصف الحالة التي يفشل فيها الفرد يف النظر ملوقف ما
من وجهة نظر غريه.
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شؤون اقتصادية

االنهيـار االقتصـادي
في لبنان يضرب حيث
يؤلم!
هبطت قيمة العملة اللبنانية (اللرية) إىل مستويات متدنية جديدة مقابل الدوالر األمرييك ،وهو ما
المصدر
أسفر عن ارتفاع يف أسعار السلع الغذائية امليسورة التكلفة حتى غ َدت بعيدة عن متناول أيدي الشعب
اللبناين.
سلَّط تقري ٌر نرشته صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية ،أع َّد َه بن هبارد ،مدير مكتب «نيويورك تاميز» يف
الرابط
العاصمة اللبنانية بريوت ،وهويدا سعد ،مراسلة الصحيفة األمريكية هناك؛ الضوء عىل ارتفاع أسعار السلع
 https://fam.ag/3nJzqetالغذائية األساسية يف لبنان بالتزامن مع انخفاض قيمة اللرية اللبنانية من جديد يف خضم االنهيار االقتصادي
امللموس يف البالد ،مستشه ًدا ببعض األرقام واملعدالت التي تُربِز إىل أي مدى وصلت األزمة اللبنانية.

تعديل األسعار ثالث مرات يوم ًّيا

يف مطلع التقرير ،يُشري الكاتبان إىل أن زياد حسن ،مدير
سلسلة محالت بقالة يف بريوت ،كان يتسلَّم رسالة يومية عرب
الربيد اإللكرتوين من إدارة سلسلة املحالت هذه ليك ت ُخربه
باألسعار التي يجب تعديلها وما مقدار التعديل .ولكن
مع انهيار العملة اللبنانية ،ويف ضوء تدهور اقتصاد البالد،
أصبحت رسائل الربيد اإللكرتوين ،التي تو ِّجه بزيادة أسعار
املواد الغذائية املوجودة يف جميع أركان محالت البقالة ،تصل
مبعدل ثالث مرات يوم ًّيا يف أغلب األحيان.
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قائل« :ينبغي
ويُعلق حسن ،الساخط عىل أوضاع البالدً ،
لنا تعديل أسعار كل يشء» ،مضيفًا أن األوامــر تصل إىل
موظفيه بتعديل األسعار وفقًا لزيادة جديدة حتى قبل أن
ينتهوا من تعديل األسعار طبقًا لزيادة سابقة« .هذا جنون».
ويُوضح التقرير أن األزمة االقتصادية يف لبنان تفاقمت
خالل األسبوع املايض مع انخفاض قيمة اللرية اللبنانية يف
السوق السوداء ،حيث قُ ِّدرت قيمة الدوالر األمرييك الواحد
بـــ 15ألف لرية لبنانية ،وهو أدىن مستوى وصلت إليه
العملة اللبنانية عىل اإلطالق؛ مام أ َّدى إىل انخفاض قيمة
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ينج أي قطاع داخل
رواتب املوظفني مع ارتفاع
ومل ُ
لبنان ،التي تستورد معظم
أسعار السلع الغذائية ذات
املنتجات ،من آثار انهيار
التكلفة املقبولة حتى مل تعد
ارتفعت أسعار
ً
العملة وتداعياتها يف البالد
يف متناولهم .وكانت اللرية
السلع الغذائية وفقا
– بحسب التقرير – إذ
اللبنانية قد انتعشت قبل
ارتــفــعــت أســعــار السلع
ذلــك حتى أصبح الــدوالر
إلحصاءات حكومية
الغذائية ،وفقًا إلحصاءات
األمرييك الواحد يعادل 12
بنسبة  400%في
حكومية ،بنسبة 400%
ألف لرية لبنانية.
يف ديسمرب (كانون األول)
الــوصــول إىل براثن
ديسمبر
املايض موازن ًة بالشهر نفسه
الفقر املدقع
يف العام الذي سبقه ،بينام
وأملــح التقرير إىل أن
ارتفعت أســعــار املالبس
لبنان يعاين مــن سلسلة
واألحــذيــة بنسبة 560%
مــن األزمـــات االقتصادية
والفنادق واملطاعم بأكرث من .600%
والسياسية منذ أواخر عام  ،2019والتي أ َّدت إىل تفاقم البطالة
ونظَّمت عرشات الصيدليات يف جميع أنحاء البالد يوم
هائل ،باإلضافة إىل إغالق املتظاهرين
وارتفاع األسعار ارتفا ًعا ً
الجمعة املايض احتجا ًجا عىل الظروف التي تسبَّبت لهم يف
الغاضبني للطرق ،إىل جانب أن الحكومة اللبنانية ليس لديها
عدم الحصول عىل بعض األدوية وقلَّصت أرباحهم .ومل ََس
أي خطة واضحة إلبطاء وترية االنهيار االقتصادي .كام أ َّدى
املوظفون ،مبن فيهم املحامون واملعلمون واألطباء وأساتذة
االنفجار الكاريث ،الذي وقع يف مرفأ بريوت يف أغسطس (آب)
الجامعات ،انخفاض قيمة رواتبهم .وأ َّدى تردي األوضاع إىل
شخصا وخلَّف وراءه مساحة
املايض وأسفر عن مقتل 190
ً
الدفع بآخرين إىل الوقوع يف براثن الفقر.
أطالل تعج بالخراب ،إىل تعميق الشقاء
شاسعة من العاصمة ً
والبؤس يف أوساط الشعب اللبناين.
العدد الرابع عرش مارس 2021
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املايض ارتفع سعرها حال ًيا مبقدار الثلثني« :كل يشء ترتفع
أسعاره ،لقد أصابتني الصدمة بالفعل».
رصحت منظمة برنامج األغذية العاملي التابع
ومن جهتهاَّ ،
لألمم املتحدة يف نوفمرب (ترشين الثاين) بأن أسعار السلع
الغذائية يف لبنان ارتفعت بنسبة  423%منذ أكتوبر (ترشين
األول)  ،2019وهي أكرب قفزة تحدث يف لبنان منذ عام .2007
ومنذ ذلك الحني ،استمرت األسعار يف االرتفاع ،مام فرض
ضغوطًا شديدة عىل الفقراء.

الوصول إىل الحضيض

من أين تنبع األزمة الراهنة؟

واستشهد التقرير مبا قالته األمم املتحدة يف أغسطس ،إن
أكرث من  55%من سكان لبنان أصبحوا فقراء ،أي ما يقرب
من ضعف العدد الذي كان يف العام السابق .وتضاعف معدل
الفقر املدقع ثالثة أضعاف حتى وصل إىل  ،23%وصار الوضع
أكرث سو ًءا منذ ذلك الحني.
ون َّوه التقرير إىل أن األزمة الراهنة نتجت من انهيار
سياسة البنك املركزي اللبناين الرامية إىل الحفاظ عىل ربط
سعر اللرية اللبنانية بالدوالر عند معدل  1.500إىل  1منذ
عام  .1997وسمح ذلك للناس باستخدام العملتني بالتبادل
سهل عىل التجار ،الذين يبيعون املنتجات باللرية
وجعل األمر ً
لتحويل أرباحهم إىل دوالرات لسداد قيمة الواردات.

األزمة تطرق أبواب محالت البقالة

ون َّوه التقرير إىل أنه فيام يخص عديد من اللبنانيني ،كان
محل البقالة يعد العنرص األكرث خصوصية يف هذه األزمة؛ إذ
شهد اختفا َء املنتجات التي ُيكن وصفها بأنها كانت سل ًعا
أساسية يف يوم من األيام ،وتضاعف سعر السلع األساسية
األخرى ثالثة أو أربعة أضعاف.
وأبرز التقرير أن محالت البقالة يف لبنان شهدت تهافتًا
عىل املواد الغذائية األساسية مثل الزيت والدقيق والسكر
واألرز .تقول سهري الجزيني ،التي تبلغ من العمر  60عا ًما،
بعدما َعرِفت أن زجاجة زيت الطهي التي اشرتتها األسبوع
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ويضيف التقرير أن قيمة رواتب الجنود وضباط الرشطة
تراجعت كذلك ،مام زاد من مخاوف زيادة االضطرابات
رصح وزير
االجتامعية وانتشار الجرمية .ويف الشهر الجاريَّ ،
الداخلية اللبناين محمد فهمي ،واملسؤول عن قوات األمن،
بأن هذه الرواتب «وصلت إىل الحضيض» .وتحدث فهمي
قائل« :قبل ثالثة أشهر ،كنت أقول
إىل شبكة أخبار محلية ً
إن الوضع األمني بدأ يف االنهيار .لكنني حال ًيا أقول إن الوضع
األمني قد انهار بالفعل».
ويف وقت سابق من هذا الشهر ،وخالل كلمة ألقاها
أمام القادة العسكريني ،و َّجه العامد جوزيف عون ،قائد

تضاعف معدل
الفقر المدقع ثالثة
أضعاف حتى وصل
إلى 23%
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الجيش اللبناين ،انتقا ًدا رصي ًحا غري مسبوق إىل قيادات
النظام السيايس الطائفي يف لبنان ،محذ ًرا إياهم من أن أفراد
الجيش اللبناين يتكبدون «املعاناة والجوع» .وتساءل مخاطبًا
القيادات السياسية« :إىل أين نحن ذاهبون؟ وما الذي تنوون
فعله»؟

َم ْن املسؤول ..الشعب أم السياسيون؟

ولفت التقرير إىل أن الربملان اللبناين وافق مؤخ ًرا عىل
الحصول عىل قرض بقيمة  246مليون دوالر من البنك الدويل
من أجل تقديم مساعدات نقدية لألرس الفقرية ،ولكن من
دون بذل أي جهود كبرية لوقف االنهيار الواسع النطاق.
وكان رئيس الوزراء األسبق سعد الحريري قد كُلِّف يف أكتوبر
بتشكيل حكومة جديدة .لكنه مل يُحرز أي تقدم يذكر ،رغم
اجتامعه  17مرة مع الرئيس اللبناين ،ميشال عون ،ملناقشة
املساومات السياسية .ويف الخميس املايض ،اتفق كالهام عىل
االجتامع مر ًة أخرى يوم االثنني.
وذكر التقرير أن سباط اتهم السياسيني يف لبنان برسقة
أموال الدولة عن طريق وضع مخططات فاسدة ،وانتقدهم
لفشلهم يف تحقيق االستقرار االقتصادي .وشارك أحد أصدقاء
قائل:
سباط ،الذي كان يتجول يف محل الجزارة ،يف الحوار ً
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قائل« :هذه نقطة
«الناس هم املشكلة» .فأومأ سباط برأسه ً
أساسية؛ إذ لو نُظِّمت انتخابات غ ًدا ،فإن األشخاص أنفسهم
(الذين يحكمون البالد) سيعودون إىل مناصبهم من جديد
(مبعنى أن الناس سيختارونهم من جديد)».

مشاجرات عىل السلع ..وانفجار منتظر

ويف ختام التقرير ،استشهد الكاتبان مبا قاله زياد حسن،
مدير محل البقالة« :يف كل شهر ،تقل معدالت رشاء اللحوم
وتتَضاعف معدالت رشاء العدس ،عىل الرغم من أن العدس
أيضً ا من السلع املستوردة وزادت قيمته خمسة أضعاف عام
كانت عليه قبل األزمة».
وأفاد حسن بأن محل البقالة الخاص به شهد اندالع
مشاجرات يف ممراته للحصول عىل السلع الغذائية األساسية
مثل األرز والسكر وزيت الطهي املدعوم من الحكومة .وغالبًا
ما يصاب الناس بصدمة عند خروجهم من املحل عندما
يدركون أنه مل ي ُعد مبقدورهم تحمل نفقات سوى قليل من
األساسيات.
قائل« :ال أعرف كيف يستمر
وأعرب حسن عن خيبة أمله ً
الناس عىل هذا النحو .لكن األمر سيؤدي يف نهاية املطاف
إىل انفجار».
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بعد انتشارة في أزمة
كوڤيد ..19-ما مستقبل
العمل عن بعد؟

المصدر

الرابط

https://bit.ly/38I3Jg0

ؤسسة املشاركة يف مؤسسة
نرشت مجلة «فوربس» األمريكية تقري ًرا ألندريا لوبري ،املديرة التنفيذية وامل ُ ِّ
«ميلبريد» ( ،)Mailbirdتناولت فيه الحديث عن االتجاه الذي سلكته الرشكات واملِهن التجارية من أجل العمل
عن بُعد .وخلُصت الكاتبة إىل أن خصائص بعض املهن والرشكات تحول دون أدائها من املنزل .فإىل التفاصيل..
العمل عن بُعد يف بعض القطاعات ،مثل تكنولوجيا
املعلومات ،كان شائ ًعا منذ سنوات ،ألنه يوفِّر للرشكات
الحرية واملرونة لبناء منتجات بصورة أرسع ،وتوظيف أفضل
املواهب يف العامل ،والتمتُّع مبزايا أخرى من مزايا إنشاء موقع
مستقل للعمل .وبالنسبة للصناعات األخــرى ،رمبا تكون
مبارشة العمل عرب اإلنرتنت أصعب ،بل مستحيلة ،ولكن عام
 2020وضع قواعده الخاصة.
دعونا نرى كيف أث َّرت أزمة كوفيد -19يف انتشار العمل
عن بُعد ،وكيف تعاملت الرشكات مع عام  2020وتحدياته
املستمرة.
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معارضة االنتقال إىل العمل عن ُبعد

عىل الرغم من حقيقة أن رشكات التكنولوجيا أصبحت
رائدة يف بعض االتجاهات املكتبية الحديثة ،مبا يف ذلك مالبس
العمل غري الرسمية ،وبيئات املكاتب املفتوحة ،واملكاتب
الواقفة ،عارض بعض عاملقة التكنولوجيا العمل عن بُعد
ٍ
لوقت طويلٍ  .ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك فشل موقع «ياهو»
يف عام  2013عندما ُح ِظر العمل عن بُعد بصورة أساسية عرب
املوقع الذي يقدم خدمات اإلنرتنت.
ويتمتع العمل املنتظم يف املكاتب بفوائده الخاصة أكرث
من بالعمل عن بُعد ،مثل:

استشارات إدارية

• املكاتب متنح الرشكات مزي ًدا من التحكم يف آليات
العمل.
• االجتامعات املبارشة من املفرتض أن تكون أكرث إنتاجية
من املكاملات عرب اإلنرتنت.
• بعض األشخاص يحتاجون إىل تفاعل شخيص.
• الحضور الفعيل يف املكتب يحفز التعاون اإلبداعي.
ولكن بدأ عام  ،2020وأصبح العمل عن بُعد الوضع
الطبيعي الجديد والوسيلة الوحيدة غال ًبا الستمرار عمل كثري
من الرشكات .وسواء كان ذلك تح ُّو ًل قرسيًّا أم ال ،دفعت
أشه ٌر من القواعد التي فرضها التباعد الجسدي ،ولوائح
ِ
الرشكات إىل إعادة
الحجر الصحي وعمليات إغالق البالد،
التفكري بشأن آليات العمل وإعادة هيكلتها .ومل يكن لدى
كثري من الناس عىل الطاولة سوى خيارين اثنني فقط ،وهام:
التأقلم مع الوضع ،أو التوقف عن العمل.

كيف تتعامل الرشكات مع العمل عن ُبعد الناجم
عن األوبئة؟

ووفقًا لورقة بحثية بشأن تأثري كوفيد -19يف نتائج
الرشكات التجارية الصغرية وتوقعاتها ،أغلقت  43%من
الرشكات األمريكية التي شملتها الدراسة االستقصائية أبوابها
مؤقتًا بعد مرور أسابيع قليلة عىل وقوع األزمة .وخالل املدة
ذاتها ،نقلت  45%من الرشكات التجارية الكبرية والصغرية
عىل حد سواء يف الواليات املتحدة جز ًءا من موظفيها إىل
العمل عن بُعد ،حسبام أفادت الرابطة الوطنية القتصاديات
األعامل (وهي أكرب جمعية دولية لالقتصاديني التطبيقيني،
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العمل في المكاتب
يمنح الشركات
ً
مزيدا من التحكم
في آليات العمل

واإلسرتاتيجيني ،واألكادمييني ،وواضعي السياسات امللتزمني
بتطبيق االقتصاد).
ووفقًا لهذه األرقام ،يبدو أن بعض الرشكات كانت تأمل
يف أن تنتهي هذه األزمة يف غضون أسابيع .ومع مرور الوقت،
كامل.
نُ ِّفذَت مناذج عمل جديدة ولكن مل ت ُستغَل استغاللً ً
وهذا يطرح سؤالني:
 ما الرشكات التجارية التي ميكن أن تنتقل إىل العملعن بُعد؟
 ما السامت املهنية املناسبة للعمل عن بُعد؟كيف أثَّــرت أزمــة كوفيد -19يف رشكــات التكنولوجيا
الضخمة؟
عىل الرغم من أن التكنولوجيا تبدو أكرث قابلية للتك ُّيف
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.2021
مع العمل عن بُعد ،اضطرت الرشكات القامئة يف مدينة
وترى بعض الرشكات أن العمل من مكاتب نائية (العمل
سيليكون فايل (تقع سيليكون فايل يف املنطقة الجنوبية من
عن بُعد) مبثابة اتجاه مستمر لحني إشعار آخر ،ومن هذا
خليج سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا األمريكية ،وتتميز
املنطلق ،منح «فيسبوك» موظفيه مكافأة ت ُق َّدر بألفي دوالر
بنشاط عدد كبري من الرشكات التكنولوجية) وغريها من
من أجل إنشاء مكاتب يف منازلهم.
الرشكات التي تتخذ من الواليات املتحدة مق ًّرا لها إىل تقليص
ومن ناحية أخرى ،شهدت الرشكات التي تس ِّهل مراعاة
أكرث من  40ألف وظيفة بحلول مايو (أيار)  .2020وكانت
قواعد التباعد الجسدي زيادة يف الطلب عىل خدماتها.
النسبة األكرب يف هذا العدد من نصيب رشكة «أوبــر» ،إذ
وتعمل مؤسسة «كورسريا» ،عمالق تكنولوجيا التعليم ،عىل
رسحت الرشكة أكرث من  7آالف موظف ،وفقًا ملصادر رسمية.
َّ
ُ
توسيع نطاق تعاونها مع الجامعات ،بينام زاد انتشار تطبيق
وباإلضافة إىل ذلك ،أجربت رشكات كثرية من الرشكات
تحسنت
الناشئة يف سيليكون فايل عىل الفرار من مواقعها ،وبيع
«زووم» حتى ظهرت تطبيقات تعاون جديدة أو َّ
تطبيقات حالية ،مثل تطبيق
مساحات العمل املشرتكة
«مايكروسوفت تيمز» .كام
واملنازل والسيارات؛ إذ كانت
تشهد تطبيقات توصيل
تكاليف الصيانة باهظة
البقالة ارتفا ًعا؛ إذ يستفيد
الثمن يف الوقت الذي كانت
ارتفاع معدالت
تطبيق «إنستاكارت» (وهو
فيه املرافق واملركبات قليلة
ُ
موقع أمرييك يقدم خدمات
االســتــخــدام بسبب تدابري وتيرة العمل عن بعد
توصيل البقالة) من زيادة
الــحــجــر الــصــحــي .وانتقل
العاملون أيضً ا من منطقة تتطابق مع أوقات
الطلب عىل خدماته بنسبة
.150%
باي إريا (تقع يف خليج سان
األزمات
وقوع
الــركــات التجارية
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا
التي تكافح مــن أجل
يف الــواليــات املتحدة) ذات
العمل عن ُبعد
الثمن الباهظ إىل أماكن أخرى
بينام جرت أمتتة مزيد من
أقــل تكلفة ،حيث ميكنها
األعامل (تشري األمتتة إىل التشغيل اآليل بدون تدخل برشي)
استئجار أو رشاء منازل بها مساحة أكرب الستيعاب العمل
فضل عن إمكانية تأديتها عن بُعد ،يصعب تنفيذ بعض
ً
عن بُعد.
األنشطة بعي ًدا عن موقع العمل.
وفيام يخص أولئك الذين انتقلوا إىل العمل عن بُعد،
ونتيج ًة لذلك ،تَ ُح ُول طبيعة بعض املِهن والرشكات
تظل التنبؤات املتعلقة بالعودة إىل العمل يف املكاتب غري
التجارية دون مامرسة أعاملها بالكامل عرب اإلنرتنت .وتتضمن
مؤكدة .وتواصل املكاتب التي تعتزم إعادة فتح أبوابها تأجيل
هذه الوظائف ما ييل:
مواعيدها النهائية ملامرسة أعاملها .عىل سبيل املثال ،ق َّدرت
• مقدمي الرعاية والعناية بالصحة.
رشكة «جوجل» يف يوليو (متوز)  2020أنها ستستأنف العمل
• التوصيل واملواصالت.
يف املكاتب بحلول صيف عام  ،2021ولكن يف ديسمرب (كانون
• أعامل البناء.
األول) ،أرجأت الرشكة املوعد إىل وقت ما يف سبتمرب (أيلول)
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• التصنيع.
• الرتكيب والصيانة واإلصالحات.
• إعداد الطعام وخدماته.
• خدمات وقائية ،وغريها من الخدمات.
وتتمثَّل املهن التي لديها فرصة أفضل ملامرستها من املنزل
يف أجهزة الحاسوب ،والتعليم ،والقطاعات املالية ،والقانونية،
واإلدارية ،والفنية.
وكام يوضح جوناثان دينجل ،أستاذ االقتصادات املساعد
يف جامعة شيكاغو ،وبرنت نيامن ،مدير املبادرة الدولية
لالقتصادات التابعة ملعهد بيكر فريدمان يف جامعة شيكاغو،
من املرجح أن يعمل العاملون ذوو الدخل املرتفع من املنزل،
وتقل إمكانية عدم قدرتهم عىل العمل أثناء وقوع األزمات،
وظل هذا التفاوت قامئًا أثناء تفيش كوفيد .-19وميكن أن
تساعد هذه النتائج ص َّناع السياسات عىل توجيه املساعدات
املالية نحو املجموعات التي تحتاجها.

العمل عن بعد قبل تفيش كوفيد 19-وبعده

ارتفاع معدالت وترية العمل عن بُعد تتطابق مع أوقات
وقوع األزمات .ويف عام  ،2001عندما بدأت اتصاالت النطاق
العريض لت ِّوها يف أن تحل محل االتصال الهاتفي ،أسفرت
مأساة  11سبتمرب وهجامت الجمرة الخبيثة (أوضح مكتب
التحقيقات الفيدرايل حينها أن تنظيم القاعدة مسؤول عن
تنفيذها) عن زيادة االهتامم بالعمل عن بُعد بعد أن أُجربت
كثري من املكاتب الحكومية الرئيسة
عىل إغالق أبوابها .وبعد مرور ثالث
سنوات ،ويف أثناء جلسة استامع
للجنة ،أعرب عضو الكونجرس ،توم
ديفيس ،عن قلقه بشأن نقص فرص
العمل عن بُعد يف عامل ما بعد 11
سبتمرب.
وبعد مرور بضع سنوات ،كانت
هناك ذروة أخرى يف االهتامم بالعمل
عن بُعد .وعىل الجانب اآلخــر من
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العامل ،شهد عاما  2010و 2012وقوع زلزالني يف نيوزيلندا.
وانتقلت الوكاالت الحكومية بالكامل ،يف هذه املرة ،إىل
العمل من املنزل.
وتوفر فرص العمل عن بُعد استمرارية يف الخطط
التشغيلية ،وليس بالنسبة للجهات الحكومية فحسب .ويجب
أن يصبح العمل عن بُعد بأشكاله املختلفة جز ًءا ال يتجزأ من
خطط التأهب واالستجابة للطوارئ التي تنفِّذها الرشكات
التي تؤ ِّمن  37%من الوظائف املناسبة للعمل عن بُعد.
ج َّددت الجائحة االهتامم بالعمل عن بُعد عرب الصناعات،
بغض النظر عن أحجام الرشكات ،وزادت من هذا االهتامم.
ويف الواليات املتحدة ،انخفض عدد املوظفني الذين مل يعملوا
من املنزل مطلقًا من  47%إىل  34%يف عام  ،2020بينام قفز
عدد األشخاص الذين يعملون من املنزل ملدة خمسة أيام
أو أكرث يف األسبوع ،يف الوقت ذاته ،من  17%إىل  ،44%ما
وصفته الكاتبة بالنسبة املذهلة.
ومع ذلك ،ال يرغب كل املوظفني يف مواصلة العمل من
املنزل عندما تنتهي الجائحة .عىل سبيل املثال ،يرغب 12%
فقط من املوظفني يف رشكة «وي وورك» (وهي رشكة أمريكية
للعقارات التجارية تأسست يف عام  2010وتتخذ من والية
نيويورك مق ًّرا لها) يف الحفاظ عىل هذا الرتتيب ،بينام يو ُّد
اآلخرون أن يعودوا إىل املكاتب مرتني إىل ثالث مرات يف
األسبوع.
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فوائد العمل عن ُبعد ..الجائحة تدفعنا إىل املنزل

«الرقمنة الصناعية وعادات العمل الجديدة هي نوع من
األمور التي يقوم عليها عملنا .وهذه األزمة تجرب الناس عىل
التفكري يف كيفية أداء العمل .وال أعتقد أن الوضع سيعود
إىل طبيعته مبجرد انتهاء فريوس كورونا ،وسيتَس َّبب هذا يف
إدخال تغيريات دامئة يف عادات العمل الخاصة بنا .لذلك،
يجب أن يساعدنا هذا ،من الناحية النظرية ،عىل امليض قد ًما
يف هذا الصدد».
هكذا قــال تــرو ألتونني ،الرئيس التنفيذي لرشكة
«أوجمينتا» ،وهي رشكة فنلندية تعمل عىل تطوير حلول
الواقع املعزز (وهو عبارة عن تكنولوجيا تعمل عىل إسقاط
األجسام االفرتاضية يف بيئة املستخدم الحقيقية لتوفري
معلومات إضافية) التي تتيح العمل عن بُعد يف املصانع.
وبالنسبة للوظائف التي ال تلزم العاملني مبامرسة العمل
يف مقر العمل ،تتمثَّل إحدى أكرب الفوائد التي ميكن أن
تجنيها الرشكات يف خفض تكاليف العقارات.ورشاء املساحات
املكتبية ،وتأجري املكاتب ومساكن املوظفني ،وجميع أعامل
التجديد يزيد من متطلبات امليزانية الضخمة.
االنتقال إىل العمل عن بُعد كل ًّيا أو جزئ ًّيا يعني أن
الرشكات ال تحتاج سوى قليل من أماكن العمل ،أو ال تحتاج
إىل أي أماكن للعمل عىل اإلطالق .وميكن أن تحتفظ الرشكات
فضل عن توظيف عاملني
مبكتب يف موقع منخفض التكلفةً ،
من مناطق تكون فيها تكلفة املعيشة والرواتب أكرث مالءمة
مليزانية الرشكة.
تخصص الرشكات التي تخفِّض
ومن ناحية أخرى ،ميكن أن ِّ
التكاليف ببساطة عىل العقارات األموال ملجاالت أخرى ذات
أهمية ،مثل:
• اختبار مناذج عمل جديدة.
تأهيل.
• تعيني موظفني أكرث كفاءة أو أفضل ً
• املجازفة بالدخول يف قطاعات جديدة.
• تنفيذ مناذج عمل جديدة وتحسينها.
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• االستثامر يف مبادرات جديدة (مثل الرشكات الناشئة
والجمعيات الخريية).
وتتضمن مجاالت االهتامم الضخمة التي ميكن للرشكات
التي تعمل عن بُعد أن تسعى إىل تحقيقها ،بوصفها فرصة
للتطوير واالستثامر ،يف الواقع االفرتايض .ويف عام  ،2019توقَّع
تقرير صادر عن رشكة «برايس ووترهاوس كوبرز» (التي
تأسست يف عام  1998وتتخذ من العاصمة اإلنجليزية لندن
مق ًّرا لها ،وهي ثاين أكرب رشكة يف تقديم الخدمات املهنية يف
العامل) بعنوان «املشاهدة تُ ثِّل املصادقة» إضافة  1.5تريليون
دوالر إىل االقتصاد العاملي بحلول عام  ،2030وهذا بفضل
هذه التكنولوجيا.
وقد اتخذ الواقع االفرتايض والواقع املعزز بالفعل مسا ًرا
لترسيع تطوير املنتجات وتدريب املوظفني وتحسني خربة
العمالء .واآلن ،وألن املكاتب االفرتاضية قيد اإلعداد ،ال تبدو
التوقعات بعيدة املنال.

النتائج والدروس املستفادة

االستفادة من التغيريات الرسيعة يف التكنولوجيا وتكييف
بيئات العمل خاصتنا مع الوقت الحارض أمر حتمي .وعندما
يتعلق األمر بتأثريات مكان العمل ،يُقلل العمل عن بُعد من
املخاطر الصحية ،ويقلص تكاليف امليزانية.
حرصا عىل توظيف
وأصبحت كثري من الرشكات أكرث ً
بدل من املوقع وأصل النشأة.
عاملني بنا ًء عىل املهارات ً
وتستطيع هذه الفرق املتنوعة أن تصنع منتجات أفضل نظ ًرا
إىل فهمها األوسع نطاقًا للعمالء واحتياجاتهم .ومع ذلك ،ال
ميكن أن تنتقل بعض األعامل التجارية واملهن التي تتطلب
تفاعالت بني األشخاص وإجراء أنشطة يف موقعها بالكامل إىل
العمل عن بُعد.
أعادت جائحة فريوس كورونا أعادت بالتأكيد تشكيل
وجهة نظرنا عن مقر العمل يف القرن الحادي والعرشين،
ومن املفرتض أنها ستع ِّجل باالنتقال إىل منوذج هجني يتضمن
كل من العمل عن بُعد ،والعمل داخل املكاتب.
ًّ
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10

وظائف سيزداد
الطلب عليها في
المستقبل

المصدر

الرابط

https://bit.ly/3ckScVX

بعد جائحة كورونا تغريت الكثري من األمور يف العامل الحديث ،من بينها سوق
العمل الذي شهد تاليش العديد من الوظائف التي ظلت موجودة لسنوات طويلة،
وظهور وظائف أخرى لتلبية االحتياجات الجديدة التي يطلبها سوق العمل.
ومن أجل مواكبة األوضاع الجديدة أصبح لزا ًما عىل األشخاص أن يطوروا
مهاراتهم ليجدوا مكانًا لهم يف سوق العمل ،ويف هذا السياق نستعرض الوظائف
الناشئة التي ستهيمن عىل مستقبل العمل ،حتى يعرف األشخاص االتجاه الذين
سيكون عليهم السري به.

 .1أخصايئ ذكاء اصطناعي
منت وظائف الذكاء االصطناعي بنسبة  74%خالل
السنوات األربع املاضية ،ويشمل هذا املجال تخصصات
مختلفة يف الصناعة مبا يف ذلك التعلم اآليل وهندسة الذكاء
االصطناعي.

 .2هندسة الروبوتات
هندسة الروبوتات تعد صناعة متنامية ،وبالتايل
فإن الطلب عىل الوظائف يف مجال هندسة الروبوتات،
والروبوتات االفرتاضية والواقعية ،سوف يتزايد خالل
السنوات القليلة القادمة.
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 .3عامل بيانات

تصدرت علوم البيانات قامئة الوظائف الناشئة ملدة ثالث
سنوات ،وسوف يستمر الطلب عىل هذا التخصص يف النمو
عرب جميع الصناعات خالل السنوات القادمة.

 .4مهندس برمجة الويب املتكامل

أدى التطور التكنولوجي الرسيع إىل ظهور مهن جديدة
مثل مهندس برمجة الويب املتكامل ،وهي الوظيفة التي
يجمع فيها الشخص بني مهارات مصمم الويب ومطور
الويب ،ومنذ عام  2015زاد التوظيف لهذا املنصب بنسبة
 35%سنويًا.

 .5مهندس موثوقية املوقع

 هو الشخص املسؤول عن عمليات تطوير التطبيقاتوتشغيلها لتعمل بشكل صحيح ،لذلك فمن املتوقع أن
يستمر الطلب عىل هذه الوظيفة يف ظل التطور التكنولوجي
الذي يشهده العامل.

 .6أخصايئ نجاح تجربة العمالء

 يقوم أخصايئ نجاح تجربة العمالء بإدارة العالقات معالعمالء ،وقد منت الوظائف املتعلقة بنجاح تجربة العمالء
بنسبة  34%منذ عام  ،2018ومعظم املتخصصني يف هذه
يعملون يف صناعة الربمجيات
الــوظــائــف
وتكنولوجيا املعلومات،
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وهي أمور صارت رضورية من أجل تقديم تجربة عمالء
ناجحة.

 .7مسؤول تطوير املبيعات

 ظهرت هذه الوظيفة يف قامئة الوظائف الناشئة أكرثمن مرة ،وتكمن أهميتها يف النمو املستمر للخدمات التقنية
ملسؤويل املبيعات ،من أجل إيجاد عمالء ُجدد.

 .8هندسة البيانات

قيم داخل جميع
 تعد البيانات يف الوقت الحارض مور ًدا ًأنواع املؤسسات ،وتحتاج املؤسسات إىل متخصصني محرتفني
ميكنهم تشييد بنية تحتية لتنظيم البيانات ،وقد ارتفع معدل
توظيف هؤالء املتخصصني بنسبة  35%منذ عام .2015

 .9متخصص الصحة السلوكية

هو الشخص املسؤول عن تقديم الرعاية لألشخاص الذين
يعانون من أمراض مثل التوحد واالضطرابات السلوكية،
وتتنوع مجاالت العمل يف هذه املهنة ،مام يوفر العديد من
الفرص ملتخصيص الصحة السلوكية.

 .10أخصايئ األمن السيرباين

ميثل األمن السيرباين أولوية بالنسبة للرشكات واملؤسسات
يف مختلف القطاعات ،من أجل مواجهة رسقة البيانات املهمة،
وقد زادت الوظائف الشاغرة ملتخصيص أمن تكنولوجيا
املعلومات بنسبة تزيد عىل  50%مقارنة بالسنوات املاضية.

صدر من مجلة األفق اإلستراتيجي

