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االمارات بين ايران والسعودية وإسرائيل.. هل نتوقع مراجعة التفاق »سالم ابراهام«؟
كمال خلف

بعيدًا عن المعطی االميركي..

آفاق جديدة امام منطقة الخليج الفارسي
يــری خبــراء ومراقبــون ان العالقــات الســعودية االماراتيــة االيرانيــة تكشــف 
عــن توجــه خليجــي جديــد يبحــث عــن مصالحــه القوميــة بعيــدًا عــن المعطيــات 

ــة. االميركي
ويشــير أكاديميــون الــى زيــارة أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي 
ــز  ــًا كان يرك ــي، دائم ــن ان الخطــاب االيران ــارات، مؤكدي ــى االم ــي شــمخاني ال عل
علــى حســن الجــوار والعالقــات الطبيعيــة وعــدم تدخــل القــوی الغريبــة عــن 

ــدول. ــن هــذه ال ــات بي ــي العالق ــة ف المنطق
وويضيــف أكاديميــون ان التواصــل االيرانــي – االماراتــي ليــس جديــدًا وأن 
ــي الموضــوع هــو التســريع فــي  ــة؛ لكــن المهــم ف ــارة شــمخاني ليســت مفاجئ زي
ــار اتخذتــه دول الخليــج )الفارســي( بشــكل عــام  ــارة وهــو مــا يتعلــق بخي هــذه الزي
والمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص، انــه يفتــرض البحــث عــن المصلحــة 

ــدًا عــن المعطــى االميركــي. ــة الخاصــة بعي القومي
ــرة  ــي الســنوات االخي ــات ف ــع العالق ــاب سياســيين ان واق ويوضــح كت
يثبــت ان الطــرف االميركــي دائمــًا مــا يراعــي مصالحــه الخاصــة ويهــدف 

الــى االســتفادة مــن دول الخليــج )الفارســي( علــى انهــا مجــرد أدوات 
للتأثيــر دون أن يراعــي مصالحهــا.

ــار الجديــد الــذي اتخذتــه دول الخليــج  ــن كتــاب سياســيين ان هــذا الخي ويبيّ
الفارســي تبلــور منــذ عــام 2020 مــرورًا بالحــرب االوكرانيــة والموقــف الســعودي الــى 
جانــب روســيا واالنفتــاح الــى الصيــن وصــواًل الــى ان المعطــى الخليجــي هــو 

البحــث عــن المصلحــة الخاصــة؛ حســن الجــوار.
ــة  ــي منطق ــن ف ــراء اســتراتيجيين عــن وجــود مشــروعين مضادي ويكشــف خب

ــراً. ــى االخــر، اخي ــب عل ــدأ أحدهمــا يتغل ــج الفارســي، ب الخلي
ويقــول خبــراء اســتراتيجيين ان هنــاك مشــروعان االول صينــي يريــد اســتقرار 
المنطقــة امنيــًا واقتصاديــًا وسياســيًا والثانــي اميركيــًا صهيونيــًا يبحــث عــن ايجــاد 
ــع  ــة الســتخدامها مــن أجــل بي ــد المنطق ــى صعي ــة عل ــات وهمي ــات وخالف اصطفاف

الســالح لــدول المنطقــة.
ويشــير خبــراء اســتراتيجيين الــى تصريحــات وزيــر الماليــة الســعودي محمــد 
الجدعــان حــول وجــود الكثيــر مــن فــرص االســتثمار الســعودي فــي إيــران وايضــًا 
علــى شــمخاني الــى االمــارات، مؤكديــن ان هــذه المؤشــرات تكشــف عــن انحســار 
دور الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة، بحيــث انــه حتــى شــركائها بــدأوا عــدم االتــكال 

عليهــا بعــد ظهــور العبــة جديــدة فــي المنطقــة وهــي الصيــن.
ويعتبــر سياســيون بريطانيــون ان العالقــات االماراتيــة الســعودية مــع ايــران 
ســوف تشــكل تغييــرات هامــة فــي تحالفــات المنطقــة مــن شــأنها ان تنتهــي 
بانهيــار الجامعــة العربيــة، مؤكديــن ان هــذا المحــور الجديــد ســوف يخــدم مصالــح 
الــدول المنضمــة اليــه فــي النظــام العالمــي الجديــد الــذي ســوف يتبلــور بعــد 

الحــرب الروســية االوكرانيــة.
ــن  ــى لألم ــس األعل ــن المجل ــا أمي ــوم به ــي يق ــة الت ــارة المفاجئ ــة الزي ــا أهمي م

ــي؟ ــي اإليران القوم
ــران والســعودية  ــن اي ــن بي ــذي أعل ــاق ال ــد االتف ــارة مباشــرة بع ــرأ الزي كيــف تق

ــن مــن الصيــن؟ ــذي اعل وال
ــة أم تشــمل  ــة واســتثمارية قائم ــا اقتصادي ــى قضاي ــات عل هــل تقتصــر المباحث

ــدة؟ ــات جدي ملف
هــل تعــزز جولــة االدميــرال شــمخاني علــى مزيــد مــن إنفتــاح إيــران علــى دول 

العالممجلــس التعــاون فــي الخليــج الفارســي؟

أزمة البنوك في أميركا.. بين تداعيات الحرب في أوكرانيا وفشل العقوبات ومحاوالت تعويم الهيمنة األحادية
   حسن حردان 

االتفاق اإليراني السعودي.. الرابحون 
والخاسرون

   حمزة البشتاوي 
يُتوقــع ان يفتــح االتفــاق بيــن إيــران والســعودية، المجــال أكثــر لالهتمــام بالقضيــة 
الفلســطينية بعيــداً عــن المشــاكل التــي كانــت تحــاول حــرف البوصلــة عن فلســطين 
حيــث اعتبــر هــذا االتفــاق بمثابــة الضربــة الكبــری والقاســية للسياســية األميركيــة 
التــي تثيــر النزاعــات وتحــرّض علــى الفتــن وتغذيهــا، وضربــة كبــری لهيمنــة القطــب 
الواحــد مقابــل تصاعــد كبيــر لــدور الصيــن وروســيا وإيــران ودول وازنــة على المســتوی 

اإلقليمــي والدولــي.
وشــكل االتفــاق صفعــة قويــة لـــ “اإلســرائيليين” الذيــن مــا زالــوا مســتمرّين 
ــن  ــل بنيامي ــن قب ــة بالفشــل خاصــة م ــات المتبادل ــل االتهام بالتراشــق الحــادّ وكيْ

نتنياهــو ويائيــر البيــد.
ويُتوقــع أن يكــون االتفــاق بيــن إيــران والســعودية مدخــاًل للحــوار حــول الكثيــر 
مــن القضايــا، وأن يتــرك تأثيــرًا إيجابيــًا مســاعدًا علــى حــّل ومعالجــة كافــة الملفــات 

الســاخنة فــي المنطقــة.
ــث  ــه البعــض بخب ــذي رحــب ب ــاق ال ــر مــن هــذا االتف ــح األكب وســيكون الراب
ــر  ــم، والخاســر األكب ــم الفلســطينيون ومقاومته ــة ه ــق الثق ــن منطل والبعــض م
هــم “اإلســرائيليون” وكيانهــم العاجــز أمــام صمــود ومقاومــة الشــعب الفلســطيني 
الــذي يأمــل أيضــًا بــأن يســاهم االتفــاق بوقــف العــدوان علــى اليمــن وكســر 

ــى ســورية. الحصــار عل

ــن  ــدة والبحري ــارات المتح ــت االم ــا وقع عندم
اتفاقــات ابراهــام مــع إســرائيل فــي أغســطس 2020 
كانــت الدولــة الخليجيــة الثريــة قــد أحدثــت تحوال 
فــي سياســاتها فــي العقــود الماضيــة القائمــة علــى 
ــر الدعــم والمســاندة للشــعب الفلســطيني،  توفي
وكان االعتقــاد الســائد حينهــا ان االمــارات عبــر 
الكبــری  هــذا االتفــاق تفتــح الطريــق للشــقيقة 
ــه  ــم وصف ــج ت ــي نه ــا ف ــذو حذوه ــعودية لتح الس
بأنــه يشــكل جوهــر فكــر القــادة الجــدد للــدول 
الخليجيــة. ولــم تنحــاز االمــارات كليــا الــى شــكل 
مــن اشــكال التحالــف او االصطفــاف مــع إســرائيل، 
ــران  ــات مــع اي ــك ازالــت الخالف ــى ذل ــد عل وللتأكي
ســابقة  متوازنــة  لعالقــات  الطريــق  وفتحــت 
الخليــج  نــادي  فــي  الحليفيــن  مــن  كال  بذلــك 
فحســب  هــذا  ليــس  والســعودية”،  “البحريــن 
بــل اندفعــت نحــو بنــاء عالقــة مــع ســورية رغــم 
الحظــر الــذي تفرضــه الواليــات المتحــدة والغــرب 
عمومــا علــى دمشــق. وبذلــك كان اعتقــاد االمــارات 
ــن ان  ــا م ــة تموضــع يمكنه ــي حال ــا ف الراســخ انه
ــة  ــي منطق ــرار “سويســرا” ف ــى غ ــة عل تكــون دول
مزدحمــة بالنزاعــات والتهديــدات. وعلــى الرغــم 
مــن الحملــة اإلعالميــة الظالمــة المتزامنــة مــع 
توقيــع اتفــاق ابراهــام والتــي شــنتها وســائل اعــالم 
امارتيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني والتــي وصلــت 
الــى حــد التشــكيك بعدالــة القضيــة برمتهــا، اال ان 
االمــارات الحقــا ضبطــت هــذه الحالــة المنفلتــة، 
وأوقفــت العديــد مــن المنصــات المحســوبة عليهــا، 
ودوزنــة الخطــاب اإلعالمــي بمــا ينســجم مــن 

ــة. ــية القائم السياس
البيئــة  فــي  طــرأت  متغيــرات  ثمــة  واليــوم   
الدولــة  علــى  حتمــت  اإلقليــم  فــي  السياســية 
مــرة  الحســابات  إعــادة  فــي  النظــر  الخليجيــة 
أخــری. اول تلــك المتغيــرات يتمثــل فــي الوضــع 
الداخلــي فــي إســرائيل. والوضــع القائــم االن فــي 
الصــراع بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين. ففــي 
إســرائيل بــدا الوضــع كارثيــا باعتــراف صريــح مــن 
ــادة إســرائيل بســبب ازمــة “اإلصــالح القضائــي”  ق
السياســية  النخبــة  لــدی  الحــاد  واالنقســام 

المتطرفــون  ســيطر  اإلســرائيلي.  والمجتمــع 
يتصرفــون  وباتــوا  الحكومــة،  علــى  الفاشــيون 

كالمجرميــن الدولييــن، مــا وضــع الواليــات المتحدة 
فــي موقــف مرتبــك فــي التعاطــي مــع مــا يجــري 
داخــل الكيــان المدلــل. ليــس هــذا فحســب، انمــا 
ــال  ــوض اعم ــرائيل بنه ــل إس ــة داخ ــت االزم ترافق
المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وبــدأت 

تكتســب زخمــا عربيــا واســالميا متزايــدا.
 كانــت اول اإلشــارات الصــادرة مــن االمــارات هو 
قــرار تجميــد صفقــات لشــراء أنظمة أســلحة دفاعية 
تصريحــات  بســبب  اإلســرائيلي  االحتــالل  مــن 
وتصرفــات وزيريــن فــي حكومــة بنياميــن نتنياهــو، 
الشــيخ  االمــارات  دولــة  رئيــس  رســالة  وكانــت 
ــا  ــال فيه ــو اذ ق ــة لنتنياه ــد” صادم ــن زاي ــد ب “محم
ان الصفقــة لــن تتــم طالمــا هــذا األخيــر ال يســيطر 
علــى حكومتــه. هــذه اإلشــارة تبــدو فرملــة إماراتيــة 
ــد  ــرائيل، وق ــع إس ــات م ــر العالق ــق تطوي ــي طري ف
تكــون خطــوة ضروريــة فــي مرحلــة تقييــم االمــارات 
للتحــوالت الجاريــة علــى مســتوی اإلقليــم والعالــم. 
ليــس ثمــة مصلحــة إماراتيــة فــي تغطيــة هــذا 

ــوار اإلســرائيلي. الع
وجــاء االتفــاق اإليرانــي الســعودي األخيــر فــي 
االمــارات  ان  اخــر مهــم، صحيــح  بكيــن كعامــل 

ــه يســاهم  ــرت بان ــاق رســميا واعتب ــت باالتف رحب
ــي  ــه ف ــة، لكن ــار المنطق ــتقرار وازده ــم اس ــي دع ف

الوقــت ذاتــه عــزز لــدی صنــاع القــرار فــي أبــو ظبــي 
نهــج مراجعــة الحســابات، الســعودية لــم تســير 
فــي الطريــق الــذي عبدتــه االمــارات عبــر اتفاقــات 
ابراهــام كمــا كان متوقعــا، وبــدال مــن ذلــك اختــارت 
مــع  التفاهــم  أســاس  علــى  سياســتها  صياغــة 
ايــران واالقتــراب مــن الصيــن والتمســك بالمبــادرة 
ســعودية”  مبــادرة  “وهــي  للســالم  العربيــة 
وصــف  ان  إســرائيل.  مــع  للتطبيــع  كأســاس 
ــو وصــف  ــزال ه ــي بالزل ــاق الســعودي اإليران االتف
ــن  ــة بي ــس مصالحــة ثنائي ــاق لي ــق، الن االتف دقي
دولتيــن بقــدر مــا يعبــر عــن تحــوالت جذريــة ذات 
طابــع اســتراتيجي تاريخــي فــي شــكل مســتقبل 

المنطقــة ومراكــز التأثيــر الدولــي فيهــا.
االتفــاق  تــدرس  االمــارات  ان  نشــك  وال 
بعمــق بعيــدا عــن اللغــة الدبلوماســية المرحبــة، 
فاالتفــاق ســوف ينعكــس علــى مســتقبل الحــل 
وتــوزع القــوی فــي اليمــن، وهــذا لــه تأثيــره فــي 
سياســات أبــو ظبــي والخالفــات بينهــا وبيــن 
وســوف  اليمــن.  ملــف  مقاربــة  فــي  الريــاض 
الســعودي  الثنائــي  والتفاهــم  التعــاون  يؤثــر 
اإليرانــي فــي ملفــات ومقاربــات عديــدة ســتأخذ 

طابــع التســويات التــي تراعــي مصالــح الدولتيــن 
أدوار  علــى حســاب  المنطقــة  فــي  الكبيرتيــن 

كانــت تلعبهــا دول مثــل االمــارات وقطــر.
ولــم تعــد اتفاقــات ابراهــام تمثــل مســتقبل نهج 
الخليــج او المحيــط العربــي كمــا تــم تصويرهــا، 
انمــا باتــت تلــك الصفقــة هامشــية وضيقــة امــام 
فــي  والمتســارعة  العميقــة  المتغيــرات  حجــم 

اإلقليــم وعلــى مســتوی العالــم.
ونــری ان امــام دولــة االمــارات اليــوم فرصــة 
وجــود  فــي  تتمثــل  تلتقطهــا،  ان  عليهــا  يجــب 
ــة  ــا، ومدان ــوذة دولي ــة منب ــية متطرف ــة فاش حكوم
لتقــوم  كاف  وهــذا  مجتمعهــا،  داخــل  حتــى 
االمــارات بتجميــد تلــك االتفاقــات، وفرملــة كل 
نهــج  وتعزيــز  إســرائيل.  مــع  التعــاون  اشــكال 
فــي  وتركيــا  وايــران  ســورية  علــى  االنفتــاح 
ــيا  ــع روس ــا م ــر زخم ــركات اكث ــاء ش ــم، وبن اإلقلي
والصيــن، وإعــادة صياغــة موقــف واضــح مــن نضــال 
العالقــات  علــى  قائــم  الفلســطيني  الشــعب 

الشــعبين. بيــن  التاريخيــة  األخويــة 
 قــد ال يحتــاج قــادة أبــو ظبــي الــى نصيحــة مــن 
ــوع، فمــن خــالل متابعــة نهــج السياســات  هــذا الن
ان  يمكــن  الماضيــة  الســنوات  خــالل  االماراتيــة 
نســتنتج انهــا تتمتــع بمرونــة فــي الحركــة، وســرعة 
يجــري  لمــا  جيــد  وفهــم  اللحظــة،  التقــاط  فــي 
ــم  ــى روز مصالحه ــادرون عل ــم ق ــرات، وه ــن تغي م
وتشــبيك عالقاتهــم، وتغييــر مســار سياســاتهم 

بشــكل سلســل وبقــدرات وديناميكيــات فعالــة.
مــن  متضــررة  االمــارات  ان  القــول  يجــب  ال 
فــي  قرأنــا  كمــا  اإليرانــي،  الســعودي  االتفــاق 
ــزاع  بعــض التحليــالت، الن الضــرر يكمــن فــي الن
والشــحن والتحريــض والتصعيــد، بينمــا الحــوار 
المنطقــة.  شــعوب  تحتاجهــا  التــي  اللغــة  هــو 
وال يجــب ان نفكــر فــي ان االمــارات فــي صــف 
ــح االمــة العربيــة واإلســالمية،  إســرائيل ضــد مصال
فقــد رأينــا االمــارات تهــرع لمســاعدة الســوريين 
ــك  ــل ذل ــزال، وال يفع ــة الزل ــل كارث ــن بفع المنكوبي
حليــف إلســرائيل، علينــا ان نفكــر فــي اســتعادة 

االمــارات ودفــن اتفاقــات ابراهــام لألبــد.

فــي  البنــوك  بعــض  أزمــة  تفجّــر  كشــف 
البنــك  قــرارات  خلفيــة  علــى  المتحــدة  الواليــات 
االحتياطــي الفدرالــي رفــع نســبة الفائــدة لمواجهــة 
التضخــم المتزايــد، وقبــل ذلــك اشــتداد حــدة األزمــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الــدول األوروبيــة، كشــف 

ثالثــة مؤشــرات غايــة فــي أهميتهــا ودالالتهــا :
والعقوبــات  الحصــار  سياســة  فشــل  اواًل، 
والعواصــم  واشــنطن  اتّبعتهــا  التــي  االقتصاديــة 
األوروبيــة، ضــدّ روســيا فــي محاولــة عزلهــا وإضعــاف 
ــر األزمــات داخــل روســيا فــي وجــه  اقتصادهــا لتفجي
ــداد هــذه السياســة  ــن، وارت ــر بوتي الرئيــس فالديمي
نســب  بزيــادة  عنهــا  معبــراً  العواصــم  هــذه  علــى 
ممــا  الغذائيــة،  والمــواد  الطاقــة  وأســعار  التضخــم 
واإلنتــاج،  المعيشــة  كلــف  ارتفــاع  فــي  تســبّب 
واســتطرادًا تفجّــر األزمــات الماليــة واالجتماعيــة.. 
واالحتجاجــات  االضرابــات  فــي  تجســدت  والتــي 
لتعويــض  األجــور  بزيــادة  المطالبــة  والتظاهــرات 
ــم  ــد فاق ــم الشــرائية.. وق ــاس عــن تراجــع قدرته الن
مــن هــذه األزمــات اإلنفــاق الهائــل علــى الحــرب فــي 
أوكرانيــا لمنــع روســيا مــن تحقيــق النصــر العســكري 
الغــرب  دول  أّن  النتيجــة،  فكانــت  واســتنزافها، 
اســتنزفت أكثــر مــن روســيا التــي نجحــت فــي الحدّ 
مــن خســائرها وإيجــاد بدائــل لصادراتهــا مــن الطاقــة 
والمــواد األوليــة األخــری الغنيــة بهــا ممــا مّكنهــا مــن 
الحفــاظ علــى النســبة األكبــر مــن مداخيلهــا، فــي 
حيــن هــي تصنّــع وتنتــج كّل مــا تحتاجــه مــن ســالح 
ــا ال  ــن انه ــا التــي تبيّ ــى عكــس أوكراني ــرة، عل وذخي
تســتطيع مواصلــة الحــرب وإبطــاء تقــدم الجيــش 
الروســي فــي الميــدان مــن دون دعــم غربــي وعبــر 

جســر بــري وجــوي يؤمّــن تدفــق الســالح والذخيــرة 
ــدول الغربيــة  ــا، حتــى أّن مســتودعات ال إلــى أوكراني
نفــذت مــن الذخيــرة ممــا دفعهــا إلــى طلــب تقديــم 
ــا،  هــذا الدعــم العســكري مــن دول أخــری حليفــة له
مثــل »إســرائيل« وكوريــا الجنوبية إلخ… فيما عشــرات 
دفعهــا  جــری  المليــارات 
مــن  لتمكينهــا  ألوكرانيــا 
اســتنزاف  حــرب  تحمّــل 
ممــا  الثقيــل،  العيــار  مــن 
دفــع الكثيــر مــن الخبــراء 
والمحلليــن إلــى توصيــف 
أوكرانيــا  فــي  يجــري  مــا 
حــرب  عــن  عبــارة  بأنــه 
مصغــرة،  ثالثــة  عالميــة 
تجــري بيــن روســيا والــدول 
الغربيــة مســرحها األراضــي 

األوكرانيــة.
وفــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه أّن روســيا تمكنت 
االقتصاديــة،  العقوبــات  نتائــج  اســتيعاب  مــن 
بدائــل  وإيجــاد  الداخلــي،  اقتصادهــا  وتنشــيط 
لعالقاتهــا التجاريــة مــع الــدول األوروبية، واســتعادت 
ــي  ــرب ف ــدان الح ــي مي ــدّم ف ــادرة والتق ــام المب زم
أوكرانيــا، بعــد تعثــر طــرأ علــى عمليتهــا العســكرية، 
إقليــم  علــى  الســيطرة  اســتكمال  علــى  وركــزت 
الدونبــاس.. فــي هــذا الوقــت أدّت هــذه التطــورات 

إلــى تداعيــات باتجاهيــن:
االتجــاه األول، ارتفــاع صــراخ الرئيــس األوكراني 
ــم العســكري  ــن الدع ــد م ــًا المزي زيلينســكي طالب
المتطــوّر  بالســالح  وتزويــده  الغــرب  دول  مــن 
ــى يســتطيع  ــخ حت ــرات وصواري ــات وطائ ــن دباب م
الصمــود فــي مواجهــة تقــدّم الجيــش الروســي، 
بصعوبــات  تشــعر  الغربيــة  العواصــم  وبــدأت 
تقديــم مثــل هــذا الدعــم والــذي ظهــر بوضــوح مــن 
خــالل الســجال األميركــي األلمانــي بشــأن تزويــد 
أوكرانيــا بالدبابــات الثقيلــة، فيمــا واشــنطن لــم 
تصــدر إشــارات بأنهــا تؤيد إرســال طائــرات »أف 16« 
المتطــورة الــى أوكرانيــا، عــدا عــن الصواريــخ البعيدة 
المــدی.. إمــا ألنهــا تريــد تجنّــب دفــع األمــور نحــو 
التصــادم مــع روســيا لعــدم إغــالق أبــواب التفــاوض 
والتواصــل معهــا فــي اللحظــة التــي تصــل فيهــا 
إلــى قناعــة بعــدم جــدوی االســتمرار فــي الحــرب، 

أو عــدم قــدرة أوكرانيــا علــى التحمّــل.. أو خوفــًا 
مــن وقــوع بعــض هــذه األســلحة بأيــدي الجيــش 
الروســي ومعرفــة تقنياتهــا وتصنيــع أســلحة مضــادة 

ــا.. ــا تبطــل مفعوله له
االتجــاه الثانــي، تفاقــم تداعيــات اإلنفــاق الهائــل 
علــى الحــرب، علــى االقتصاديــات الغربيــة، والتــي 
تجسّــدت فــي ارتفــاع مســتويات التضخــم، ونســب 
الفوائــد، واحتــدام الصراعــات االجتماعيــة بيــن الطبقة 
ترفــض  التــي  الرأســمالية  والحكومــات  العاملــة 
زيــادة األجــور، والتوقــف عــن سياســة الهجــوم علــى 
مكتســبات العمــال والطبقــات الوســطى، فيمــا هــي ال 
تبخــل فــي رصــد عشــرات المليــارات لتغذيــة الحــرب 
فــي أوكرانيــا.. ولهــذا أدّت هــذه السياســة إلــى تفجــر 
أزمــة بعــض البنــوك فــي أميــركا وانكشــاف مخاطــر 

رفــع الفوائــد الحتــواء التضخــم..
تعويــم  واشــنطن  محاولــة  فشــل  ثانيــًا، 
هيمنتهــا األحاديــة، عبــر إضعــاف روســيا وعزلهــا 
علــى  األميركيــة  المحاولــة  هــذه  وارتــداد  دوليــًا، 
ــا ونفوذهــا،  ــد تراجــع قوته ــات المتحــدة بمزي الوالي

صعيديــن؛ علــى 
بانفجــاز  وتمثــل  اقتصــادي،  االول،  الصعيــد 
ــدول  ــركا وال ــي أمي ــة ف ــة واالقتصادي ــات المالي األزم

الحليفــة لهــا..
ــى  ــركا عل ــر أمي ــع تأثي ــي، تراج ــد الثان والصعي
الســاحة الدوليــة، وهــو مــا تجسّــد فــي تجــرّؤ 
دولــة مثــل الســعودية، علــى انتهــاج سياســات 
تتعــارض مــع السياســة األميركيــة فــي المنطقــة، 
األميركيــة..  لالعتراضــات  االســتجابة  وعــدم 
ــاج سياســات  ــة، وانته ــا االقتصادي ــع عالقاته وتنوي
ذلــك  يعنــي  أن  دون  مــن  مصالحهــا..  تخــدم 
تخليهــا عــن عالقاتهــا التاريخيــة مــع الواليــات 
العقــود  فــي  لــم يحصــل  أمــر  وهــو  المتحــدة.. 
الســابقة، ألّن ســطوة وهيمنــة أميــركا ونفوذهــا 
علــى الصعيــد الدولــي كانــت فــي أوْجهــا، ولــم 

تكــن بعــد قــد أصابهــا التراجــع..
الواليــات  تمكــن  اســتحالة  اتضــاح  ثالثــًا، 
المتحــدة والــدول األوروبيــة، مــن االســتمرار فــي 
الدخــل  مــن  مرتفعــة  مســتويات  علــى  الحفــاظ 
مــن  تتحقــق  كانــت  والتــي  الرفاهيــة،  وحيــاة 
األســواق  علــى  األحاديــة  شــبه  هيمنتهــا  خــالل 
العالميــة، مــن دون أيّ منافســة.. وتقــوم شــركاتها 

ودول  شــعوب  ثــروات  باســتغالل  الرأســمالية 
ــت دول  ــد أن دخل ــا بع ــي.. أم ــث والنام ــم الثال العال
عديــدة ناشــئة اقتصاديــًا مثــل، الصيــن والهنــد إلــخ… 
ــا  ــة، ونجحــت منتجاته ســوق المنافســة االقتصادي
فــي غــزو األســواق العالميــة بمــا فيهــا األســواق 
األميركيــة واألوروبيــة، وقامــت شــركاتها باالســتثمار 
يقــوم  نمــوذج  وتقديــم  وآســيا  أفريقيــا  دول  فــي 
علــى إقامــة المشــاريع التنمويــة، واحتــرام ســيادة 
الــدول، فــإّن هــذه الهيمنــة االقتصاديــة األميركيــة 
ــة كســرت، وحــّل  ــى األســواق العالمي ــة عل األوروبي
لصالــح  االقتصاديــة  المنافســة  اشــتداد  مكانهــا 
حيــن  فــي  كلفــة،  واألقــل  الجــودة  ذات  الســلع 
انتفضــت العديــد مــن الــدول فــي أميــركا الالتينيــة 
للشــركات  االســتعماري  النمــوذج  وأفريقيــا ضــدّ 
الرأســمالية األميركيــة والغربيــة، ألّن هــذه الــدول 
أدركــت مصالحهــا ووجــدت بدائــل أخــری الســتثمار 
ــي  ــرًا ف ــن نفســه مؤخ ــر ع ــا عبّ ــو م ــا.. وه موارده
صعــود أحــزاب اليســار وذات التوجهــات االشــتراكية 
إلــى الســلطة.. وانتفاضــة العديــد مــن دول أفريقيــا 

ضــدّ االســتعمار الفرنســي.
كمــا أّن حــرب العقوبــات االقتصاديــة األميركيــة، 
أدّت، إلــى جانــب فشــلها فــي إخضــاع الــدول، أدّت 
كعملــة  الــدوالر  مكانــة  وإضعــاف  تقويــض  الــى 
ــي  ــب الصحاف ــه الكات ــص إلي ــا خل ــو م ــة، وه عالمي
جــان نومــان فــي مقالتــه فــي صحيفــة »واشــنطن 
ــي،  ــر تفجــر أزمــة بنــك ســيليكون فال بوســت«، اث
االقتصاديــة  العقوبــات  سياســة  »إّن  قــال  حيــث 
التــي تنتهجهــا الواليــات المتحــدة وخاصــة تجــاه 
روســيا، قوّضــت الثقــة بالــدوالر، وأضعفــت مكانتــه 

ــم«. ــي العال ــة رئيســية ف كعمل
قائــاًل  ذلــك  اســتنتج مــن  اّن نومــان  علــى 
»تبيّــن اّن الزعــم بعــدم وجــود بديــل للــدوالر 
األميركــي، ليــس إال ضربــًا مــن الخيــال«.. مشــيرًا 
تســتخدم  اقتصاديــة  تحالفــات  »ظهــور  إلــى 
والتجــارة  الســلع  لبيــع  الوطنيــة  العمــالت 
المتبادلــة«، الفتــًا إلــى »أّن أميــركا ال تســتطيع 
غيــر  بكميــات  النقــود  طباعــة  فــي  االســتمرار 
محــدودة«.. علــى اّن الخالصــة التــي توصــل إليهــا 
أن  المتحــدة  الواليــات  علــى  »أّن  هــي  نومــان 
تضبــط وتنظــم اقتصادهــا، وأن تــدرك أخيــرًا كيــف 

إمكانياتهــا«. لحــدود  وفقــًا  العيــش  يجــب 


