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االفتتاحية
دولة اإلمارات وكوريا الجنوبية ..عالقات متميزة
تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على إقامة عالقات وثيقة مع دول العالم كافة ،في سياق المرونة واالنفتاح
وتعظيم فرص التعاون المشترك ،وهي مبادئ وخصائص أساسية تأسست عليها السياسة الخارجية للدولة منذ تأسيسها في
الثاني من ديسمبر عام  ،1971على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي
كان لديه إيمان مطلق بوحدة مصير الجنس البشري ،واعتقاد جازم بضرورة وجود تعاون فاعل بين دول العالم كافة.
وتسير قيادتنا الرشيدة على هذا النهج المبارك ،الذي أسسه القائد المؤسس ،فتبذل كل ما تستطيع من جهد لتكريس
التعاون الثنائي المشترك بين دولة اإلمارات ودول العالم األخرى ،وبخاصة تلك التي تربطنا بها روابط قومية أو دينية أو
عالقات تاريخية أو مصالح مشتركة ،حيث إنه من المعروف أن السياسة الدولية قائمة بالدرجة األولى على فكرة المصالح
المشتركة ،وتولي دولة اإلمارات أهمية خاصة لتأسيس عالقات قوية مع الدول صاحبة التجارب التنموية المتميزة ،ومنها
جمهورية كوريا الجنوبية ،التي تعد صاحبة معجزة تنموية ،وتحظى هذه العالقات بدعم كبير من قيادتي البلدين ،وهي
عالقات قائمة على االحترام المتبادل والتوافق في العديد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
والواقع أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه العالقات المشتركة بين دولة اإلمارات وجمهورية كوريا الجنوبية من قبل
قيادتي الدولتين ،أدى إلى تنامي هذه العالقات من مرحلة إلى أخرى ،حتى وصلت إلى مستويات متقدمة وأصبحت تمثل
شراكة استراتيجية تشمل المجاالت الحيوية كافة؛ كالنفط والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب وقطاعات التشييد والبناء
والبيئة والرعاية الصحية وإنشاء وبناء المنصات البترولية البحرية ،والمواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والفضاء
وغيرها .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن دولة اإلمارات تعد أول دولة في الشرق األوسط تتمتع بشراكة استراتيجية
مع جمهورية كوريا الجنوبية.
وفي ظل هذه الخصوصية التي تميز العالقات بين دولة اإلمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ،يبدأ سمو الشيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي غدا ً ،زيارة رسمية إلى سيؤول ،تزامناً مع االحتفاء بمرور  40عاماً على تأسيس
العالقات الدبلوماسية بين البلدين .ويبحث سموه خالل الزيارة مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية عالقات الصداقة
والتعاون االستراتيجي بين البلدين ،باإلضافة إلى مجمل التطورات اإلقليمية والدولية ،وعددا ً من القضايا ذات االهتمام
المشترك .ويوضح تصريح سموه بمناسبة الزيارة أن العالقات بين الطرفين تشهد المزيد من التطور والرسوخ ،حيث أشار
سموه إلى أن دولة اإلمارات وكوريا الجنوبية تجمعهما شراكة استراتيجية خاصة ،وعالقات وثيقة ومتميزة وتعاون مثمر في
المجاالت كافة .وقال سموه« :إننا مع مرور  40عاماً على تأسيس العالقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين نحتفي بما
حققته شراكتنا االستراتيجية من إنجازات في القطاعات كافة ،ونؤكد عزمنا ال ُمضي قدماً في دفع مسار العالقات اإلماراتية-
الكورية نحو آفاق أرحب ،بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ،ويعود بالخير على شعبيهما».
وتؤكد الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى المستويات مدى حرصهما على استمرار تطوير العالقات الثنائية،
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،بزيارات ع ّدة إلى جمهورية كوريا الجنوبية ،منها زيارة سموه في فبراير  .2019كما تشير
اإلحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ خالل نهاية العام الماضي  2019نحو  34.8مليار
درهم ما يعكس قوة التعاون والشراكة بينهما.
إن العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تنامت بشكل كبير منذ إبرام عقد إنشاء محطات
براكة للطاقة النووية السلمية عام  ،2009وهو المشروع الذي دشنت به الدولتان مرحلة الشراكة االستراتيجية بينهما،
وبدعم مستمر من قيادتي البلدين تشهد هذه العالقات المزيد من التطور لتشمل المجاالت كافة ،وهو أمر يبشر بالمزيد
من ترسيخ تلك العالقات في المستقبل.
الخميس  9يوليو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7320

2

اإلمارات اليوم
خطورة االستهانة باإلجراءات الوقائية ضد «كورونا»
ليست خطورة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في حاجة إلى توضيح؛ فهي تعلن نفسها في
عدد الضحايا ،الذي تجاوز  540ألف شخص حول العالم ،وفي خسائر هائلة لم تستثنِ مجاالً من مجاالت النشاط
اإلنساني إال وتركت عليه بصماتها الموجِعة .وكل تهاون في مواجهة هذه الجائحة إنما يعني فتح الباب أمام مزيد من
فقدان األرواح ،وتعميق الخسائر االقتصادية واالجتماعية ،ومنح المرض فرصة لمواصلة تم ُّدده.
وقد ش َّددت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي ،المتحدث الرسمي باسم حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في
اإلحاطة اإلعالمية رقم  ،46يوم االثنين  6يوليو  ،2020على ضرورة التق ُّيد التام بتعليمات الوقاية والسالمة ،والسيما مع
عودة المؤسسات واألنشطة االقتصادية في الدولة إلى العمل بطاقتها الكاملة .ويكتسب هذا التنبيه أهميته في ظل
االرتفاع الطفيف لحاالت اإلصابة في عطلة نهاية األسبوع الماضي ،وما ُر ِصد من تهاون البعض في التزام اإلجراءات
الوقائية.
وقد دفعت الدول ،التي لم تأخذ خطورة فيروس كورونا في بدايته على محمل الج ّد ،ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها،
ومن مقدراتها االقتصادية وأمنها المجتمعي ،وتض َّررت الصور الذهنية لدول كبرى فقدت كثيرا ً من رصيد هيبتها
ومكانتها في العالم .وهذا الدرس ال ُمكلِّف لعواقب التهاون والتساهل يجب أن يكون ماثالً أمام أعيننا جميعاً.
ويلزم هنا تأكيد أن طبيعة فيروس كورونا ،وآليات انتشاره ،واألضرار المترتبة على اإلصابة به ،ال تزال مجهولة في
كثير من جوانبها ،وأننا ربما نواجه موجة أخرى أكثر خطرا ً وفتكاً .ويوماً بعد يوم تتكشف حقائق جديدة عن المرض؛
فقد كتبت إدريان ماتي ،بصحيفة «الجارديان» في  7يوليو الحالي ،أنه حتى الذين يصابون بأعراض خفيفة لكورونا قد
يعانون آثارا ً جانبية دائمة ال تتوقف عند الرئتين والدم ،بل تمتد إلى الكُلى والكبد والدماغ؛ وربما يكون بعضها قاتالً.
ويربط األطباء كذلك بين حاالت كورونا الخفيفة والجلطات والسكتات الدماغية.
إن مواجهة كورونا حرب حقيقية يقوم النصر فيها على ركنين ،أولهما هو جهود الدولة وإجراءاتها الحازمة والسريعة
الحتواء المرض .والركن الثاني هو التجاوب وااللتزام التا َّمان من جانب الجمهور .ولقد أ َّدت دولة اإلمارات العربية
المتحدة دورها ،منذ اللحظة األولى لألزمة ،واتخذت اإلجراءات الالزمة للحفاظ على أرواح كل من يقيم على أرضها،
وتقديم الرعاية الصحية الكاملة إلى المصابين .وفي هذا اإلطار كانت دولة اإلمارات هي األولى في إجراء فحوص
كورونا على مستوى العالم؛ حيث تجاوز عددها ثالثة ماليين ونصف مليون فحص حتى نهاية يونيو الماضي .وسيشهد
شهرا يوليو وأغسطس  2020إجراء مليوني فحص ،وفقاً لما جاء في اإلحاطة اإلعالمية؛ وهو ما يمثل خط دفاع متق ّدماً
وحصيناً أمام الوباء.
لقد أدت دولة اإلمارات دورها كامالً ،في ظل إشراف ورعاية ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة ،وتضافرت جهود
كل المؤسسات المعنية من أجل مواجهة المرض والتغلُّب عليه؛ وظهرت ثمار هذا الجهد الهائل في شهادات وتقييمات
عالمية موثوق بها ،طوال األشهر السابقة ،وضعت الدولة في صدارة الدول التي نجحت نجاحاً باهرا ً في اختبار كورونا
الصعب .ويبقى الركن الثاني لالنتصار الكامل؛ وهو المتعلق بدور الجمهور.
إن خطورة التهاون ،ولو من جانب قلة ال تُذكَر ،تعود إلى الطبيعة الوبائية للمرض؛ إذ يكفي أن يتهاون بضعة أفراد
في تطبيق اإلجراءات الوقائية ،عن قصد أو عن غير قصد؛ ِ
لينشب الفيروس مخالبه في مئات ،وربما آالف الضحايا،
خالل أيام قليلة .وهذه مسؤولية أخالقية يجب أن يشعر كل فرد بنفسه بأهميتها ،وينشر الوعي بها ،وينبه إلى خطورة
التساهل فيها .والواقع أن التزام اإلجراءات الوقائية ليس أمرا ً صعباً أو ُمتع ّذرا ً؛ ولذا فإن تطبيق اإلجراءات القانونية
على المخالفين في هذه المرحلة الحساسة يجب أن يكون حازماً وسريعاً وشامالً ليردع المتهاونين ،ويوقف استهانتهم
بأرواح البشر.
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تقارير وتحليالت
َّ
المتوقعة
أبرز معالم الحكومة الفرنسية الجديدة وأولوياتها
تضم الحكومة الفرنسية الجديدة ،التي يرأسها جان كاستكس ،عدداً من الوزراء من الحكومة السابقة التي كان يرأسها
إدوارد فيليب ،وث َّمة أولويات عدة سيكون على حكومة كاستكس العمل عليها ،في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا حزمة
من التحديات التي نجمت عن جائحة «كوفيد.»19-
شهدت فرنسا تشكيلة حكومية جديدة برئاسة جان
كاستكس ،قبل نحو أسبوع ،ض َّمت  30وزيرا ً ووزيرا ً منتدباً
يضاف إليهم ناطق باسم الحكومة ،ووزراء دولة سيتم إعالنهم
في األيام المقبلة .ويبدو أن هذا التشكيل قد أراد به الرئيس
إيمانويل ماكرون تدشين مرحلة جديدة في مسيرته رئيساً
للبالد؛ من أجل استعادة شعبيته التي انخفضت بشكل واضح
خالل الفترة األخيرة .وتتمتع الحكومة الفرنسية الجديدة
بأهمية كبيرة بالنظر إلى أنها تُ َع ُّد بمنزلة محطة أساسية في
والية الرئيس إيمانويل ماكرون؛ إذ إنها ستحدد فرصه في كسب
معركة االنتخابات الرئاسية في مايو .2022
وث َّمة ما يلفت النظر في طبيعة الحكومة الجديدة ،ومن
ذلك بقاء عدد من الوزراء من الحكومة السابقة التي كان
يرأسها إدوارد فيليب ،ومنهم جان إيف لودريان ،وزير الخارجية،
وفلورانس بارلي ،وزيرة الجيوش ،ويعني بقاء لودريان ( 73عاماً)
ثبات السياسة الخارجية على حالها ،ورضا الرئيس ماكرون عن
أداء لودريان ،وهو اشتراكي سابق كان مق َّرباً من الرئيس فرانسوا
هوالند ( ،)2017–2012حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع
خالل هذه الفترة .وكان من الالفت للنظر أيضاً اإلبقاء على برونو
لومير ( 51عاماً) في منصب وزير االقتصاد والمالية ،على الرغم
من الجدل الذي دار حول أدائه في ملف التأثيرات السلبية التي
تمخضت عنها جائحة «كوفيد»19-؛ ويبدو أن هناك عوامل ع َّدة
قد رجحت اإلبقاء على الرجل ،الذي باتت حقيبته تحمل اسم
وزارة «االقتصاد والمالية واإلنعاش»؛ بالنظر إلى ما له من خبرة
واسعة؛ فهو سياسي مح َّنك ،شغل منصب رئيس مكتب رئيس
الوزراء السابق ،دومينيك دوفيلبان (بين عامي  2006و،)2007
ومنصب وزير الزراعة والصيد البحري ،وهو من المناصب
الوزارية المهمة في فرنسا ،التي تعد البلد الزراعي األول في
أوروبا.
وفي الوقت الذي تض َّمنت فيه حكومة كاستكس وزراء من
التشكيلة الحكومية السابقة ،تمت إطاحة عدد آخر من الوزراء
كان من المتوقع أن يتم استبعادهم ،ومنهم وزير الداخلية،
كريستوف كاستنير ،المتهم بسوء إدارة أزمة االحتجاجات ،التي
جرت على خلفية مقتل األمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد
في  25مايو الماضي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس؛

حيث مارست الشرطة العنف ضد المتظاهرين ،وقد قتل شاب
فرنسي اسمه أداما تراوري ،في إحدى ضواحي باريس إثر عملية
مطاردة من رجال الدرك بالتزامن مع هذه االحتجاجات .وتم
تعيين شخصية «جديدة قديمة» ،وهي روزلين باشلو ( 74عاماً)
وزيرة للصحة؛ وهي كانت وزيرة الصحة في عهد الرئيس نيكوال
ساركوزي ( ،)2012–2007ووزيرة البيئة في عهد الرئيس جاك
شيراك (.)2007-1995
وفيما يخص األولويات المتوقعة لحكومة كاستكس؛ فإن
ثمة ملفات عديدة وقضايا مهمة سيكون عليها التعامل معها،
وتحقيق معالجات ناجحة لها؛ حتى يمكن استعادة شعبية
ماكرون ،وبالتالي تعزيز فرصه في االنتخابات المقبلة التي
ستجرى بعد أقل من عامين ،ومن هذه األولويات تطوير قطاع
الرعاية الصحية في ظل ما كشفت عنه أزمة جائحة «كوفيد»19-
من جوانب ضعف مهمة في هذا القطاع؛ وهو ما أدى إلى
قيام حكومة إدوارد فيليب السابقة برفع ميزانية هذا القطاع
بمبلغ  6.8مليار ،وبطبيعة الحال هناك قضية إنعاش االقتصاد
الوطني الذي تأثر بشدة من جراء هذه الجائحة ،وهناك قضية
البيئة ،وم َّما ال شك فيه أن الفوز الالفت للنظر لحزب الخضر ،في
العديد من المدن الكبرى خالل االنتخابات البلدية األخيرة ،بعث
برسالة قوية إلى الرئيس ماكرون ،مفادها ضرورة جعل البيئة من
أولويات الحكومة في الفترة المقبلة؛ ولعل ذلك هو ما أدى إلى
تعيين وزيرة جديدة للبيئة هي باربارا بومبيلي ( 45عاماً) التي
كانت تنتمي إلى حزب «الخضر» قبل أن تلتحق بالحزب الحاكم،
كما سيكون على الحكومة الجديدة إصالح جهاز الشرطة في
ظل ما شهدته فرنسا من تظاهرات كثيرة للتنديد بعنف رجال
الشرطة وتص ُّرفات بعضهم ،التي ُع َّدت «عنصرية».
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تقارير وتحليالت
هل سيعود بوتين حقًا إلى الكرملين عام 2024؟
قال ديمتري أليكسندر سايمز ،في مقاله المنشور في «ذا ناشونال إنترست» ،إن الرئيس فالديمير بوتين يتمتع اآلن بالحق
القانوني في البقاء في السلطة حتى عام  ،2036بعد أن ص ّوتت أغلبية كبيرة من الروس لصالح اإلصالحات الدستورية
المدعومة من الكرملين ،ولكن السؤال المطروح هو :هل سيترشح بوتين بالفعل في االنتخابات المقبلة عام 2024؟

خالل استفتاء وطني دام أسبوعاً ،ص ّوت الروس على
حزمة من التعديالت الدستورية التي تض ّمنت بندا ً إلعادة
تحديد فترة والية الرئيس فالديمير بوتين؛ ما سيسمح له
بواليتين إضافيتين لمدة  6سنوات ،بعد انتهاء فترة رئاسته
الحالية في عام  .2024وتولى بوتين بشكل شبه مستمر
منصب رئيس روسيا منذ عام  ،2000باستثناء الفترة من
 2008إلى  ،2012عندما شغل منصب رئيس الوزراء في ظل
خليفته ،الذي اختاره ،دميتري ميدفيديف.
وشملت التعديالت البارزة األخرى حظر كبار المسؤولين
الذين يحملون الجنسية األجنبية ،وحظر «مصادرة» األراضي
الروسية ،وبندا ً يع ّرف الزواج بأنه بين رجل وامرأة .كما كرس
الدستور بعد تعديله «الحقوق االجتماعية» ،مثل الضمانات
بأن الحد األدنى لألجور سيتجاوز الحد األدنى من الدخل
المعيشي ،وتعديل المعاشات وفقاً للتضخم.
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية الروسية ،يوم
الخميس الماضي ،أن  77.9في المئة من الناخبين أيدوا
التعديالت المقترحة ،بينما عارضها  21.3في المئة .وقد
أفادت التقارير بأن إقبال الناخبين على االستفتاء كان
بنسبة  65في المئة.
وبعد فوز الكرملين ،تتجه األنظار إلى مستقبل

بوتين السياسي .وعلى الرغم من أن بوتين لديه اآلن
الحق القانوني في الترشح لفترتين إضافيتين ،فإن بعض
المطلعين السياسيين والخبراء الروس ليسوا مقتنعين تماماً
بأنه سيختار القيام بذلك.
يقول أليكسي تشيسناكوف ،المحلل السياسي الذي عمل
سابقاً مساعدا ً في الكرملين ،لـــ «ذا ناشونال إنترست» إن
خطط بوتين المستقبلية ال تزال غير واضحة ،ومن المرجح
أن الرئيس الروسي يرغب في االحتفاظ باألمور كما هي.
وقال تشيسناكوف« :لدى الصينيين مفهوم يُعرف
بـ«التنين في الضباب»؛ العب قوي في مساحة غير واضحة
يمكنه ضرب منافسيه في أي لحظة من زاوية غير متوقعة.
وهذه الصورة تقدم تفسيرا ً جيدا ً للمنطق وراء سلوك
بوتين؛ فهو يو ّد أن يبقى «تنيناً في الضباب» حتى نهاية
فترة رئاسته» .وأوضح تشيسناكوف أن بوتين ال يريد أن
تقضي النخبة السياسية الروسية السنوات العديدة القادمة
في محاولة لكسب و ّد الخلفاء المحتملين بدالً من «العمل
من أجل االستقرار» .إن إبقاء إمكانية الترشح مرة أخرى في
عام  2024مفتوحة سيساعد على إحباط مثل هذه المناورة.
وقال تشيسناكوف إن إعادة تحديد مدة الفترة الرئاسية
سيرسل إشارة إلى الزعماء األجانب بأن بوتين يشعر بالثقة
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بشأن قدرته على البقاء رئيساً لروسيا خالل العقد المقبل
على األقل .ولكن هناك سبباً آخر محتمالً وراء قرار بوتين
الدفع باتجاه دستور جديد؛ يتمثل في الرغبة في تأمين
إرثه.
وأضاف تشيسناكوف« :إذا تم النظر إلى هذا القرار
بشكل استراتيجي ،فال شك في أن بوتين لم يرغب في منح
نفسه فرصة للترشح مرة أخرى فحسب ،بل إجراء تغييرات،
أيضاً ،من شأنها تثبيت خطابه األيديولوجي والسياسي في
النظام السياسي الروسي».
وإذا قرر بوتين العودة إلى الكرملين عام ،2024
فسيكون قادرا ً على ممارسة سلطة أكبر كرئيس .فقد
عززت التعديالت الدستورية ،التي اعتُمدت يوم الخميس
الماضي ،نفوذ الرئيس على القضاء .وعلى سبيل المثال،
لم يعد الرئيس بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس
االتحاد ،المجلس األعلى للبرلمان الروسي ،في تعيين أو
إقالة المدعي العام .ويتمتع الرئيس أيضاً اآلن بالقدرة على
اقتراح أن يقيل مجلس االتحاد كبار القضاة ،في حين أنه
بموجب الدستور القديم ،كان يمكن فقط للقضاة اآلخرين
تقديم هذه التوصية.
وفي الوقت نفسه ،يحق للرئيس اآلن تعيين ما يصل
إلى  30عضوا ً في مجلس االتحاد ،بما في ذلك  7منهم
يتم تعيينهم مدى الحياة .وقد كان يُسمح للرئيس سابقاً
بتعيين ما يصل إلى  17عضوا ً ،ولم يكن تعيين أي منهم
مدى الحياة .باإلضافة إلى ذلك ،عند ترك منصبه ،يحق
للرئيس نفسه ،اآلن ،أن يصبح عضوا ً في مجلس الشيوخ
مدى الحياة.
وقد اكتسب البرلمان سلطات جديدة؛ ذلك أن مجلس
الدوما ،مجلس النواب في البرلمان الروسي ،لديه اآلن
القدرة على تأكيد أو رفض المرشحين لمنصب رئيس
الوزراء ،وغيره من المناصب الوزارية الرئيسية .ومع ذلك،
يجادل بعض الخبراء السياسيين بأن هذه التغييرات ليست
ذات أهمية كبيرة في الواقع العملي.
مؤسسة مركز «آر بوليتيك»
وقالت تاتيانا ستانوفاياِّ ،
للتحليل« :إذا نظرنا إلى جوهر هذه اإلصالحات ،فإن الرئاسة
المؤسسة المسيطرة ،في حين أن السلطات الجديدة
تصبح
َّ
الممنوحة للبرلمان هامشية وغير حاسمة ،وبمجمل األمر
ال توفر له أي نفوذ».
وأشارت ستانوفايا إلى أنه منح مجلس الدوما الموافقة

للوزراء ،ولكن إذا فشل مجلس النواب في تأكيد مرشحي
الحكومة  3مرات ،فإن الرئيس بموجب الدستور الجديد له
الحق في تعيينهم بنفسه.
وقد كان من المقرر أن يتم االستفتاء في  22إبريل
الماضي ،إال أن جائحة فيروس كورونا أجبرت الكرملين على
تأجيل التصويت .ومع أن روسيا تمكنت في بداية األمر من
احتواء انتشار المرض ،إال أنها برزت فيما بعد بؤرة عدوى
عالمية ،مع وجود  661165حالة إصابة مؤكدة ،حتى يوم
الخميس الماضي ،وذلك وفقاً لقاعدة بيانات جامعة جونز
هوبكنز.
وكذلك ،وجه فيروس كورونا ضربة إلى اآلفاق االقتصادية
لروسيا ،حيث حذر أليكسي كودرين ،رئيس ديوان المحاسبة
الروسي (هيئة الرقابة والتفتيش المالية) ،من أن عدد
العاطلين عن العمل في روسيا قد يتضاعف  3مرات مع
نهاية هذا العام ،من  2.5مليون إلى  8ماليين.
وأدى اجتماع الجائحة والمتاعب االقتصادية إلى
إضعاف شعبية بوتين قبل االستفتاء .ففي إبريل الماضي،
انخفض معدل شعبية بوتين إلى  59في المئة ،وهو أدنى
مستوى له منذ عام  ،1999وفقاً الستطالع نشره مركز ليفادا
المستقل .ومعدالت شعبية الرئيس الروسي في انخفاض
ّ
مستمر على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب تزايد
خيبة األمل االقتصادية.
ولكن حتى على هذه الخلفية ،فشلت المعارضة في
توليد أي زخم كبير ضد اإلصالحات الدستورية المقترحة
من الكرملين .وعلى الرغم من أن اقتراح إعادة تحديد فترة
والية بوتين أثار جدالً ،فإن الضمانات االجتماعية الجديدة
للدستور الجديد حظيت بدعم واسع النطاق من الجمهور
الروسي .كما أن المعارضة لم تتمكن أبدا ً من تشكيل
استراتيجية متماسكة لمعارضة التعديالت الجديدة.
وقال دينيس فولكوف ،نائب مدير مركز ليفادا« :نرى
أن المعسكر المؤيد للحكومة كانت لديه استراتيجية
واحدة ،وهي الخروج للتصويت على التعديالت .ولكن بين
معسكرات المعارضة ،حارب البعض من أجل المقاطعة
الصارمة لالستفتاء ،ودافع آخرون عن التصويت ضد الدستور
الجديد ،واقترح البعض اآلخر حزمة بديلة من التعديالت.
هذا االنقسام التا ّم في صفوف المعارضة سمح للنظام
بتحقيق النتيجة المطلوبة».
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تقارير وتحليالت

جائحة «كوفيد..»19-
دولة اإلمارات ستجري مليو َني
يتوحش عالمي ًا
فحص والفيروس
َّ
ليست هناك مؤشرات إلى تراجع معدل
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد على
الصعيد العالمي؛ حيث تزداد أعداد المصابين
به يومي ًا لتبلغ أكثر من  12مليون شخص،
المتوفين أكثر من نصف مليون.
فيما بلغ عدد
ّ
أما على الصعيد المحلي ،في دولة اإلمارات
العربية المتحدة؛ فقد تم اإلعالن ،في اإلحاطة
اإلعالمية يوم االثنين الماضي ،أنه سوف يتم
فحص مليوني شخص على مدى الشهرين
المقب َلين مع االرتفاع الالفت للنظر في عدد
اإلصابات نهاية األسبوع الماضي؛ لتهاون
البعض في التزام اإلجراءات الوقائية .ويعرض
التقرير التالي أبرز تطورات مشهد «كورونا»
داخلي ًا وخارجي ًا.
واصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة جهودها الخاصة
بمحاصرة كورونا ،واستمرار ما تم تحقيقه من نجاح الفت
للنظر على هذا الصعيد .وقد كشفت الدكتورة آمنة الضحاك
الشامسي ،المتحدث الرسمي عن حكومة دولة اإلمارات،
في اإلحاطة اإلعالمية رقم ( )46يوم االثنين الماضي ،عن
عزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،بالتنسيق مع كل
المؤسسات الصحية في الدولة ،على إجراء أكثر من مليوني
فحص لكوفيد 19-خالل الشهرين المقبلين؛ وذلك لضمان
تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة،
الفتة النظر إلى أن الخطة تستهدف العاملين في القطاعات
الخدمية والحكومية ،وتشمل سائقي المواصالت العامة
وسيارات األجرة ،والعاملين في الفنادق والمراكز التجارية؛
باإلضافة إلى موظفي الجهات الحكومية .ويهدف تكثيف
عمليات المسح الطبي إلى ضمان صحة جميع أفراد المجتمع

وسالمتهم ،والتأكد من خلوهم من فيروس «كوفيد،»19-
إضافة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لعزل المصابين .وكشفت
الضحاك عن أن عدد الحاالت شهد ارتفاعاً طفيفاً خالل عطلة
نهاية األسبوع الماضي ،على عكس األسبوعين السابقين،
مش ّددة على أن هذه الزيادة تبعث على القلق ،وتعكس
تهاون البعض في التزام اإلجراءات والتدابير الوقائية؛ حيث
إن استمرار الزيادة اليومية لإلصابات يشكل خطورة؛ إذ
يجب عدم التراجع إلى الخلف بعد كل ما تحقق .وأكدت
أن السلوكيات المخالفة كافة تع ّرض صاحبها للمساءلة
القانونية؛ كونه يخالف اللوائح والقوانين التي س َّنتها الدولة
للتعامل مع مثل هذه الظروف الحساسة ،موضحة أن من
يرتكب المخالفات يعرض نفسه ،وكل المحيطين به ،لخطر
اإلصابة بالفيروس .وقالت قناة «الحرة» ،في تقرير لها ،إن
دولة اإلمارات سجلت  528حالة إصابة جديدة بالمرض يوم
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االثنين الماضي؛ لتصل الحصيلة اإلجمالية إلى  52068حالة،
إلى جانب وفاة  324شخصاً .وتراجع معدل اإلصابة اليومي
من ذروة تجاوزت  900في نهاية مايو الماضي إلى ما بين
 300و 400في المتوسط ،لكن هذا الرقم ارتفع في عطلة
نهاية األسبوع إلى نحو .700
ويشير معدل اإلصابة بفيروس كورونا ،على الصعيد
العالمي ،إلى تزايد أعداد المصابين يومياً لتبلغ أكثر من
 12مليون شخص ،فيما بلغ عدد المتوفين أكثر من نصف
مليون .وقد جاءت هذه الزيادة مع اتجاه دول العالم إلى
تخفيف القيود االحترازية للوقاية من الفيروس مع عودة
الحياة تدريجياً إلى طبيعتها ،واستئناف عجلة النشاط
االقتصادي دورانها من جديد .ومع هذا االنتشار الجديد،
والخوف من موجة ثانية أكثر عدوانية للفيروس ،قررت
سلطات دول ع َّدة إعادة فرض تدابير حجر على مناطق
مح َّددة في أغلب األحيان ،على غرار ما حدث في كاتالونيا
بإسبانيا وملبورن في أستراليا يوم السبت الماضي؛ حيث
فرضت سلطات كاتالونيا حجرا ً على منطقة يقطنها نحو
 200ألف شخص ،في محيط ليريدا (شمال شرق) .وتم
حظر دخول المنطقة ومغادرتها ،و ُم ِنعت التجمعات التي
تضم أكثر من  10أشخاص .وفي أستراليا تم فرض حظر على
اآلالف من سكان ملبورن ،وإلزامهم منازلهم خمسة أيام
على األقل اعتبارا ً من السبت الماضي.

«منظمة الصحة العالمية» والصين

حدث تطور بارز فيما يخص تقدير منظمة الصحة
العالمية لتعامل الصين مع أزمة «كورونا»؛ حيث غيرت
المنظمة أقوالها فيما يتعلق بتعامل بكين مع فيروس كورونا،
وع َّدلت جدولها الزمني ،عبر
موقعها الرسمي ،لتكشف عن
أنها سمعت بتفشي الفيروس
المستجد من اإلنترنت ووسائل
اإلعالم ،وليس من المسؤولين
الصينيين كما أص َّرت في البداية،
وفقاً لتقرير نشرته «فوكس
نيوز» .وبحسب القناة؛ فقد
تم إجراء التعديالت في موقع
منظمة الصحة العالمية على
اإلنترنت في  29يونيو الماضي؛
ما يعيد الحديث عن أن الصين
تستَّرت فترة طويلة على ظهور

الفيروس ،وأن منظمة الصحة العالمية تكتَّمت على
ذلك .ووفقاً لقناة «الحرة»؛ تقول المنظمة ،في تعديالتها
الجديدة ،إنه في  31ديسمبر  2019وجد مكتب المنظمة
في الصين بياناً إعالمياً صدر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان
في موقعها على اإلنترنت بشأن حاالت «االلتهاب الرئوي
الفيروسي» في ووهان ،وإنها رصدت أيضاً تقارير إخبارية
باللغة الصينية حول المجموعة نفسها من الحاالت في
ووهان ،المصابة بالتهاب رئوي لسبب غير معروف؛ وهذا
ما أخطر المنظمة بهذه العدوى.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في السابق أن
معرفتها األولى بفيروس كورونا نابعة من تنبيه وصل إليها
من لجنة الصحة لبلدية ووهان؛ إال أن التعديل الجديد يؤكد
أن التحذير األول جاء من مكتب منظمة الصحة العالمية
في بكين ،وليس من السلطات هناك .وأصرت منظمة
الصحة العالمية ،والحزب الشيوعي الصيني ،بش َّدة مع
انتشار الفيروس على أنه لم تكن هناك تغطية ،أو تواطؤ
في بداية ظهوره؛ إال أن تحقيقاً أجرته الحكومة األمريكية
أثبت عكس ذلك؛ ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى اإلعالن
أن «دافع الضرائب األمريكي لن يمول المنظمة بعد اآلن؛
بسبب سوء تعاملها مع الوباء».
وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية
أن فريقاً من خبرائها سيسافر إلى الصين في نهاية هذا
األسبوع؛ إلعداد خطط علمية مع نظرائهم الصينيين لتحديد
المصدر الحيواني للمرض .وسيحدد فريق الخبراء نطاق
واختصاصات بعثة دولية بقيادة منظمة الصحة العالمية،
وهذه خطوة مه َّمة قد تساعد على الكشف عن الكثير من
لغز بداية الفيروس وطبيعته ،ما يسهم في مواجهته بشكل
أفضل.
وفي ظل اتهامات واشنطن لمنظمة الصحة العالمية
بالتواطؤ مع الصين؛ أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب
على االنسحاب بالفعل من المنظمة؛ وفي هذا السياق،
أعلن عضو السيناتور روبرت ميننديز ،كبير الديمقراطيين
في لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس األمريكي ،أول
من أمس ،أن الواليات المتحدة انسحبت رسمياً من منظمة
الصحة العالمية ،وقال ميننديز« :إن الكونغرس تلقى إشعارا ً
بأن رئيس الواليات المتحدة سحب البالد رسمياً من منظمة
الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا» .وأوضحت األمم
المتحدة أن الواليات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة
العالمية ،يوم السادس من يوليو  ،2021بعد أن تلقت
إخطارا ً بقرار الرئيس ترامب ،وال شك أن انسحاب الواليات
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المتحدة من المنظمة ستكون له تداعياته السلبية على أداء
المنظمة؛ حيث إن واشنطن من أكبر المسهمين في تمويل
المنظمة ،وقد وصفت نانسي بيلوسي ،رئيسة مجلس
النواب األمريكي ،انسحاب ترامب الرسمي من المنظمة
بأنه «فعل من الحماقة الحقة؛ ألن منظمة الصحة العالمية
تقوم بتنسيق الحرب العالمية على مرض كوفيد.»19-

دالئل على إمكانية انتشار «كورونا»
في الهواء

اعترفت منظمة الصحة العالمية ،يوم الثالثاء الماضي،
بظهور «دليل» على احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد
عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء .وقالت الخبيرة في
المنظمة ،بينيديتا أليجرانتسي ،في مؤتمر صحفي بجنيف،
إن المنظمة تعتقد أنها «كانت منفتحة على األدلة على
طرق انتقال الفيروس المستجد» .ويأتي هذا االعتراف
بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث
إرشاداتها بشأن كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي
«كوفيد »19-الناجم عنه .وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»،
يوم السبت الماضي ،أن  239عالماً في  32دولة طرحوا
األدلة على إمكانية انتشار الفيروس عن طريق الهواء
في رسالة مفتوحة إلى المنظمة ،قالوا فيها إنه تبين أن
الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب األشخاص
الذين يستنشقونها .وكانت منظمة الصحة العالمية تقول
في األصل إن الفيروس ينتقل في األساس من شخص إلى
آخر من خالل الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم
الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

جهود إنتاج اللقاح مازالت مستمرة

أعلنت الحكومة األمريكية ،أول من أمس الثالثاء ،منح
 1.6مليار دوالر لمختبر التكنولوجيا الحيوية األمريكي
«نوفافاكس» لتطوير مشروع لقاح ضد كوفيد19-؛ ما
يضمن «أفضلية الواليات المتحدة في الحصول على
أول  100مليون جرعة في حال ثبتت فاعليته» .والالفت
للنظر في هذا السياق أن كبير خبراء األوبئة ،المستشار
في البيت األبيض ،أنتوني فاوتشي ،ر َّجح أن فاعلية لقاح
كورونا ستكون محدودة زمنياً؛ إذ إن المناعة من اإلصابة
بالعدوى ربَّما تحتاج إلى جرعات فصلية .وأشار إلى أنه،
حتى اآلن ،ال نعرف هل سيكون اللقاح مثل جرعات الحصبة
التحصن مرة أخرى
التي تستمر مدى الحياة ،أو س ُيحتاج إلى
ُّ
بجرعة جديدة من اللقاح ،مشيرا ً إلى أن هذه االستفسارات
ال يمكن اإلجابة عنها إال بعد أن يتوافر لدينا لقاح قبل نهاية
العام الحالي ،أو مطلع العام المقبل؛ وهذا يرتبط بنجاح أي
لقاح من بين  140لقاحاً قيد التطوير والتجارب.

«كورونا» يفتك بالبرازيل

أعلن الرئيس البرازيلي ،جاير بولسونارو ،يوم الثالثاء
الماضي ،أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ،الذي قلَّل
طويالً من أهميته منذ بدء انتشار الوباء ،وقال بولسونارو
( 65عاماً) في مقابلة مع قنوات تلفزيونية ع َّدة بعدما شعر
بارتفاع حرارته يوم االثنين الماضي« :تلقيت للت ّو النتيجة
اإليجابية للفحص».
ويُذكَر أن البرازيل ،التي يبلغ عدد سكانها  200مليون
نسمة ،سجلت  1.6مليون إصابة بفيروس كورونا لتحتل
المركز الثاني بعد الواليات المتحدة من حيث عدد
اإلصابات .وقد سجلت أيضاً أكثر من  65ألف حالة وفاة.
وفي األسبوع الماضي خفَّف الرئيس البرازيلي من محتوى
قانون يطالب بتوسيع ارتداء الكمامات في البرازيل.
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شـؤون اقتصاديــة
 5.8مليار درهم تسهيالت مقدمة للمؤسسات غير الربحية

بلغت قيمة التسهيالت المالية التي حصلت عليها المؤسسات
غير الربحية وقطاع الخدمات في دولة اإلمارات 5.8 ،مليار درهم،
خالل الربع األول من عام  2020بنمو نسبته  %4مقارنة بنهاية
عام  ،2019وذلك وفقاً لإلحصائيات التي أصدرها مصرف اإلمارات
المركزي.
وساهم ارتفاع وتيرة الدعم المالي للمؤسسات غير الربحية
وقطاع الخدمات في الدولة في بلوغ إجمالي الرصيد التراكمي
للتسهيالت المقدمة لهذه الفئة من المؤسسات إلى نحو 149
مليار درهم مع نهاية شهر مارس من العام الجاري ،مقارنة بـ إجمالي التسهيالت التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع األنشطة
 143.2مليار درهم في ديسمبر  .2019وتشكل التسهيالت في الدولة والتي بلغت قيمتها  1.595تريليون درهم بحسب
التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية نحو  %9.3من إحصائيات المصرف المركزي.

«أدنوك» و«أرامكو» تقودان صفقات الدمج واالستحواذ

وصلت قيمة صفقات الدمج والحيازة في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط إلى حوالي
 59.8مليار دوالر عن إجمالي  130صفقة في النصف األول من العام الجاري ،وهو ثاني أعلى
مستوى تاريخي لها ،وفقاً لبيانات «ميرجر ماركت» .وكان المستوى األعلى قد ُس ّجل في النصف
األول من العام الماضي ووصل إلى  119.5مليار دوالر ،وذلك بفضل صفقة الدمج بين أرامكو
وسابك ،الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي  70مليار دوالر .ومن أبرز الصفقات بحسب مجموعة
أبحاث الدمج واالستحواذ «ميرجر ماركت» صفقة شركة «أدنوك» التي أعلن عنها في يونيو مع استحواذ «جلوبال إنفراستراكتشر
بارتنرز» على حصة  %49من أصول «أدنوك ألنابيب الغاز» مقابل  10.1مليار دوالر.
ووصلت الصفقات في قطاع الطاقة والتعدين على مستوى المنطقة إلى  32.1مليار دوالر ضمن  15صفقة في النصف األول
من العام الجاري ،متجاوزة المستوى المسجل في العام الماضي بمجمله وبفارق  ،%14.8حيث سجل القطاع  62صفقة بقيمة
إجمالية  28مليار دوالر في عام  .2019وتمثل صفقات القطاع نحو  %53.7من قيمة صفقات الدمج واالستحواذ في المنطقة في
النصف األول من العام الجاري ،وذلك مقابل  %19.6في عام  .2019وقدر التقرير القيمة اإلجمالية لالستثمارات األجنبية التي
دخلت إلى المنطقة في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي  16.3مليار دوالر عن إجمالي  31صفقة .وفي المقابل أظهرت
بيانات المجموعة تراجع تدفقات االستثمار من الشرق األوسط وإفريقيا إلى الخارج بصورة الفتة وإلى أدنى مستوياتها منذ األزمة
المالية العالمية ،لتصل إلى  6.6مليار دوالر في النصف األول من العام الجاري.

النفط يغلق مرتفع ًا بفعل تحسن الطلب األمريكي على الوقود
أغلقت أسعار النفط مرتفعة ،يوم أمس األربعاء ،مع ظهور
عالمات ٍ
تعاف على االستهالك األمريكي من البنزين ،لكن مكاسب
األسعار جاءت محدودة بفعل زيادة في مخزونات الخام وإصابات
فيروس كورونا.
وتحدد سعر التسوية في العقود اآلجلة لخام برنت على ارتفاع
 21سنتاً إلى  43.29دوالر للبرميل .وزادت عقود الخام األمريكي
غرب تكساس الوسيط  28سنتاً لتغلق عند  40.90دوالر للبرميل.
وهوت مخزونات البنزين األمريكية  4.8مليون برميل مع ارتفاع

الطلب إلى  8.8مليون برميل يومياً ،أعلى مستوياته منذ  20مارس،
وفقاً لبيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة ،يوم أمس .وزاد
معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصافي نقطتين مئويتين لكنه
ما زال منخفضاً نحو  17نقطة عنه قبل سنة.
وقال بوب يوجر ،مدير عقود الطاقة في ميزوهو« :في حين أن
الطلب الكبير على البنزين خالل الصيف أمر صحي ،فإن الواليات
المتحدة قريبة بالفعل من مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة
في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير ،وهو أمر غير صحي».
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من إصدارات المركز
التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط في بحر قزوين
دراسة في الجغرافيا السياسية
يعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق على
سطح األرض .وتحيط به روسيا وإيران وكازاخستان
وتركمانستان وأذربيجان .وبدأ يكتسب هذا اإلقليم
الجغرافي اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي في ضوء
األوضاع الجديدة التي شهدها العالم منذ عام .1991
فقد كشف انهيار االتحاد السوفيتي عن واحدة من
المناطق المهمة في مجال الطاقة ،إذ أشارت التقارير
إلى أن مجمل احتياطيات النفط في هذه الدول يتراوح
ما بين  15و 31مليار برميل ،في حين يصل االحتياطي
المحتمل إلى  144مليار برميل.
أما عن ثروات الغاز الطبيعي فتصل االحتياطيات
المؤكدة منه إلى  249-162تريليون قدم مكعبة
والمحتمل إلى  282تريليون قدم مكعبة .وقد جاء تركز
مصادر الطاقة ،وبخاصة النفط ،عند شواطئ هذه الدول
المطلة على بحر قزوين بفعل البناء الجيولوجي لها
تأليف :دياري صالح مجيد
مقارن ًة بقلته ،وأحياناً ندرته ،عند شواطئ كل من روسيا
تاريخ النشر2010 :
وإيران.
وواجه استثمار الموارد النفطية في دول بحر قزوين بين روسيا والواليات المتحدة.
لقد تصاعدت األهمية اإلجمالية لهذه المنطقة،
الحديثة االستقالل مشكلة جغرافية مهمة لكونها دوالً
حبيسة ال تتصل بالبحار المفتوحة التي يمكن من وبخاصة دولها النفطية الحديثة االستقالل في
خاللها تصدير النفط عبر السفن إلى مستهلكيه ،ما االستراتيجية األمريكية ،والسيما بعد أحداث  11سبتمبر،
تحتّم معه االعتماد على مد خطوط أنابيب إليصال فقد تحولت هذه المنطقة إلى واحدة من المناطق
الثروات النفطية لتلك الدول إلى هذه البحار والممرات ذات القيمة االستراتيجية العليا في نظر إدارة بوش التي
المائية ،سواء كان ذلك باتجاه البحر المتوسط والبحر لم تفوت فرصة التعاطف الدولي معها إزاء أحداث 11
سبتمبر ،لتعمل على نشر قواعدها العسكرية في دول
األسود أو عبر الخليج العربي.
وبرز في ضوء ذلك العديد من المشاريع كان تلك المنطقة .لذا بدأ البعض يربط ما بين مبدأ كارتر
من أهمها :المشروع الروسي ،والمشروع األمريكـي الذي طبقته الواليات المتحدة األمريكية حيال منطقة
 التركـي والمشروع اإليراني ،وقـد تميز كـل منهـا الخليج العربي والتطورات التي يمكن أن تشهدها دولبميزات إيجابيـة وأخرى سلبية عززت من تنفيذه أو بحر قزوين الحديثة االستقالل ،والذي أكد أن أي اعتداء
أحبطت السعي إليه .وقد لعبت الجغرافيـا السياسية على دول الخليج العربي يعد اعتداء على مصالح الواليات
الدور األكثر تأثيرا ً في تحديد مسارات كل مشروع من المتحدة نفسها التي سترد بكل الوسائل الممكنة عليه،
هذه المشروعات التي تحول التنافس في ظلها على حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية ،وهو
موارد بحر قزوين إلى حرب باردة جديدة ،وخاصة ما ما يؤمل تطبيقه مع منطقة بحر قزوين ،وخاصة أن
الخميس  9يوليو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7320

11

الواليات المتحدة األمريكية تربط نجاح استراتيجيتها
التي ترمي إلى السيطرة على العالم من خاللها عبر
الهيمنة على مصادر الطاقة في كل من الخليج العربي
وبحر قزوين ،وذلك ألن هذه المنطقة تضم أكثر من
 %68من االحتياطي المؤكد من نفط العالم ،و %41من
االحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي.
ولهذا نجد أن المفكر األمريكي زبجنيو بريجنسكي
يؤكد على لغة القوة األمريكية حيال الهيمنة على
مجمل هذه المنطقة (الخليج العربي وبحر قزوين)
بالقول« :إن على بالده أن تبحر في مياه غير مضمونة
رسمت خرائطها برداءة ،وأن تقرر المسلك الخاص بها
لتسير فيه وتوفر له الوسائل الالزمة للتكيف ،وتمنع في
الوقت نفسه أي قوة إقليمية من أن تملي اتجاه هذا
المسلك واستيعابه».
وهذا ما تسعى الواليات المتحدة إلى القيام به عبر
قواعدها العسكرية ،وكذلك عبر افتتاحها لخط األنابيب
باكو-جيهان في عام  2005لربط دول قزوين الحديثة
االستقالل بمصير االستراتيجية األمريكية الرامية إلى
احتالل كل هذه المنطقة النفطية التي تشمل أهم
حوضين للنفط في العالم ،وهما الخليج العربي وبحر
قزوين ،لذا طرحنا في ظل غياب فرضية جيوبوليتيكية
تفسر السلوك الدولي للواليات المتحدة بعد الحرب
الباردة ،فرضية جيوبوليتيكية جديدة على غرار فرضية
ماكندر أكدت اآلتي :إن النفط هو األداة المحركة
لالقتصاد الدولي ،ومن يسيطر على اإلقليم الجغرافي
األهم للنفط (الخليج وقزوين) فسوف يسيطر على
االقتصاد الدولي ،ومن يسيطر على األخير يسيطر على
العالم.
أما عن إيران فقد سعت إلى استغالل موقعها
الجغرافي وخطوط أنابيبها ونقل النفط من بحر قزوين
إلى موانئها على الخليج العربي ،باعتبار أن مشروعها
سيكون أفضل المشروعات ،ألنه األرخص واألسرع في
عملية نقل النفط وال يواجه عقبات جيوبوليتيكية كالتي
تواجهها المشروعات األخرى .واآلخر كان بهدف تحقيق
دوافع جيوبوليتيكية إليران عبر تعزيز مكانتها في سوق
الطاقة العالمية وتدعيم نفوذها في دول قزوين-القوقاز،

عبر السيطرة على شرايين نقل أهم ثروة تمتلكها تلك
الدول وتعول عليها في تنمية اقتصاداتها .في ضوء ذلك،
أكد وزير النفط اإليراني مدى أهمية خط األنابيب
اإليراني في نقل نفط بحر قزوين بقوله« :نحن نؤمن
بأنه ال يوجد طريق آخر يملك المزايا االقتصادية التي
يملكها هذا الطريق الذي لن يكلف أكثر من  300مليون
دوالر».
إال أن المشروع القى معارضة أمريكية عنيفة جاءت
بهدف إقصاء إيران عن عملية نقل النفط من بحر
قزوين ،ولعل ذلك يرتبط بعدم رغبة الواليات المتحدة
في أن تساهم قوة معادية في استغالل تلك المنطقة
ودولها.
وقد خرج الكتاب بعدد من النتائج والتوصيات
المهمة ،لعل أبرزها :ال يشكل بحر قزوين بموارده
النفطية مصدرا ً منافساً أو بديالً لنفط الخليج العربي
كما يظن البعض ،سواء كان ذلك من زاوية االحتياطي أو
اإلنتاج أو من زاوية الموقع الجغرافي والبناء الجيولوجي،
ما ينعكس على الموارد المالية الالزمة الستخراج برميل
النفط وتصديره من كلتا المنطقتين ،فيكفي أن نذكر أن
تكلفة استخراج البرميل الواحد من النفط من الخليج
العربي تصل إلى دوالر واحد في مقابل  4دوالرات
لبرميل النفط في بحر قزوين .إال أن ذلك ال يقلل من
األهمية الجيوستراتيجية لبحر قزوين ،والسيما في ضوء
موقعه الجغرافي المميز .كما خلص الكتاب إلى أن إيران
وروسيا تسعيان إلى محاولة تقويض التوجه األمريكي-
التركي-اإلسرائيلي نحو المنطقة ،عبر محاولتهما دعم
االضطرابات التي تمثلها المشكالت األمنية التي تمتد
وكأنها قنابل موقوتة قابلة لالنفجار في أي لحظة على
طول مسار خط األنابيب باكو-جيهان .كما توقع الكتاب
أن تكون منطقة بحر قزوين وما يحيط بها من دول في
آسيا الوسطى والقوقاز؛ واحدة من أهم مناطق التنافس
الدولي خالل المرحلة القادمة من القرن الحادي
والعشرين ،في ضوء الرغبة األمريكية في السيطرة على
مجمل مناطق النفط التي يمثلها الممر النفطي ،في
مقابل التعاون الروسي-اإليراني إلفشال هذا المخطط.
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