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العربيـة  واجلزيـرة  اخلليـج  دراسـات  مركـز  ُأسـس 
مركـزًا  بوصفـه  1994م،  عـام  يف  الكويـت  بجامعـة 
بحثيـًا هيتـم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
اخلليـج  ومنطقـة  الكويـت  دولـة  هتـم  التـي  بالقضايـا 
واجلزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة الرشق 

عمومـًا. الدوليـة  والقضايـا  األوسـط 

www.cgaps.ku.edu.kw
Gulf_center@yahoo.com 

اإللكرتوين  املوقـع 
اإللكرتوين الربيـد 

هاتف : ٢4٩84٦3٩ ــ ٢4٩84٦٥8 )٩٦٥+(
ص.ب: ٦4٩8٦ الشويخ )ب( الرمز البريدي: 7٠4٦٠ ، الكويت
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ُتعنـى هـذه النـرشة التحليليـة الشـهرية بتقديـم تغطيـة معمقـة 
ألبـرز التطـورات اجلاريـة عـى السـاحة الكويتيـة، واخلليجيـة، 

والعربيـة، واإلقليميـة، والدوليـة.

وهتـدف هـذه النـرشة الدوريـة إىل تزويـد الباحثـن املختصـن 
واجلمهـور العـام بقـدٍر واٍف مـن املعرفـة التـي تتجـاوز املعاجلـة 
اإلخباريـة لألحـداث، بـا يوفـر هلم قـدرًا رصينًا حول الشـؤون 

املحليـة واملسـتجدات يف املنطقـة والعـامل.

وحتليـل  ورصـد  بمتابعـة  النـرشة  تقـوم  ذلـك،  أجـل  ومـن 
األحـداث املعـارصة بأقىص قدر ممكن مـن املوضوعية، مع تبيان 
أسـباهبا، واسـتقراء دالالهتـا، واسـترشاف مسـاراهتا املسـتقبلية.

أ. د. فيصل مخيط أبو صليب
مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

ملاذا هذه »النشرة التحليلية«؟
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انتخبـت دولة الكويت يف 29 سـبتمرب 
فصلـه  يف  جديـد  أمـة  جملـس  2022م، 
السـابع عـر، بعد حـل املجلس السـابق 
املنتخـب عـام 2020م، حـًا دسـتوريًا.

النهائيـة  الرسـمية  للنتائـج  ووفقـًا 
االنتخابـات  شـؤون  إدارة  أعلنتهـا  التـي 
فـاز  الكويتيـة،  الداخليـة  لـوزارة  التابعـة 
)27( مرشـحًا جديـدًا إىل املجلـس، فيـا 
احنفـظ )23( نائبـًا مـن املجلـس السـابق 
نسـبة  بلغـت  النيابيـة، حيـث  بمقاعدهـم 
التغيري )54%( مقارنة بمجلس 2020م.

وإمجـاالً، يمكـن رصد أهـم املؤرشات 
ذات الداللـة يف مسـرية ونتائج انتخابات 

جملـس أمـة 2022م عىل النحـو التايل:
- بلغـت نسـبة التغيـري يف مقاعـد الربملان 
60% يف ثـاث دوائـر انتخابيـة، هـي: 
األوىل والثانيـة واخلامسـة، فيـا كانـت 
هـذه النسـبة يف الدائرتـني االنتخابيتني 

الثالثـة والرابعـة %50.
- مـن بـني 27 نائبـًا جديـدًا، هنـاك 15 
عضويـة  عـىل  احلصـول  هلـم  يسـبق  مل 
نـواب  مـن  و12  قبـل،  مـن  الربملـان 

السـابقة. املجالـس 

الكويت تنتخب مجلس أمة جديد لتصحيح املسار السياسي
-  مل يرتشـح سـبعة مـن أعضـاء جملـس 
األمـة 2020، وفشـل 20 نائـب مـن 
انتخابـات  خاضـوا  السـابق  املجلـس 
مقاعدهـم  عـىل  احلفـاظ  يف  2022م 

الربملانيـة.
- عـودة التمثيل النسـائي يف جملس األمة، 
بفـوز مرشـحتْينن يف االنتخابـات، مها: 
اإلسـكان  ووزيـرة  األشـغال  وزيـرة 
الدائـرة  يف  بوشـهري  جنـان  السـابقة 
يف  اخلالـد  وعاليـة  الثالثـة،  االنتخابيـة 
الدائـرة االنتخابيـة الثانيـة، وذلـك بعـد 
جملـس  يف  الربملـان  عـن  املـرأة  غيـاب 
عـام  منـذ  األوىل  للمـرة  2020م، 

2008م.
الفائـزات  نسـبة  تكـون  وبذلـك 
املرشـحات  إمجـايل عـدد  مـن  )امرأتـان( 
 %1 مـن  وأقـل   ،)%9( حـوايل   ،)22(
العـدد  مـن   )%0.66( نحـو  وحتديـدًا 
مرشـحًا   )305( للمرشـحني  الـكيل 

. شـحة مر و
ويف تطـور الفـت للمشـاركة السياسـية 
للمرأة الكويتية كمرشـحة يف االنتخابات 
الدائـرة  مرشـحة  حصـدت  الربملانيـة، 
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االنتخابيـة الرابعـة مـويض املطـريي أكثـر 
تفـز  مل  أهنـا  رغـم  صـوت  آالف   3 مـن 
الرقـم  هـذا  داللـة  لكـن  نيـايب،  بمقعـد 
التصويتـي وأمهيتـه تتمثـل يف كونـه ُمنـح 
ملرشـحة، فضـًا عـن أهنا ختـوض التجربة 

األوىل. للمـرة  االنتخابيـة 
بعضويـة  بالفـوز  مرشـحان  متكـن   -
جملـس األمـة رغـم أهنـا يقضيـان فرتة 
باألمانـة  خملـة  غـري  قضايـا  يف  عقوبـة 
والـرف، ومهـا: مـرزوق اخلليفـة يف 
وحامـد  الرابعـة،  االنتخابيـة  الدائـرة 
البـذايل يف الدائـرة االنتخابيـة الثانيـة، 
بمسـرية  تارخييـة  سـابقة  يف  وذلـك 

الكويتـي. الربملـان 
ناخـب  ألـف   730 مـن  أكثـر  وُدعـي 
 118 يف  بأصواهتـم  لـإدالء  وناخبـة 
الكويـت  حمافظـات  يف  اقـرتاع  مركـز 
السـت، النتخـاب )50( نائًبـا، مـن بـني 
305 مرشـحًا بينهـم 22 امـرأة، يف مخس 

انتخابيـة. دوائـر 
وبحسـب اجلداول الرسـمية لكشوف 
عـدد  بلـغ  والناخبـني،  املرشـحني 
املرشـحني يف الدائـرة األوىل 48، بينهـم 
3 نسـاء، وكذلك 48 مرشـحًا يف الدائرة 
مرشـحًا  و47  نسـاء،   4 بينهـم  الثانيـة، 

يف الدائـرة الثالثـة، بينهـم 8 نسـاء، و80 
 5 بينهـم  الرابعـة،  الدائـرة  يف  مرشـحًا 
نسـاء، و82 مرشـحًا يف الدائرة اخلامسة، 

امرأتـان. بينهـم 
وبلـغ عـدد الناخبـني يف الدائـرة األوىل 
أكثـر مـن 95 ألـف ناخـب وناخبـة، ويف 
الدائـرة الثانيـة أكثـر من 84 ألـف ناخب 
مـن  أكثـر  الثالثـة  الدائـرة  ويف  وناخبـة، 
131 ألـف ناخـب وناخبـة، بينـا الدائرة 
الرابعـة نحـو 188 ألف ناخـب وناخبة، 
ألـف   238 نحـو  اخلامسـة  الدائـرة  ويف 

ناخـب وناخبـة.
جملـس  بدعـوة  مرسـوم  صـدور  ومـع 
األمـة اجلديـد لـدور االنعقـاد األول مـن 
الفصـل التريعي الـ17 يـوم 18 أكتوبر 
أمـام  األهـم  التحـدي  يكـون  2022م، 
النـواب اجلـدد هو العمل اجلـاد بالتعاون 
مـع احلكومـة مـن أجـل تصحيـح املسـار 
يف  السـامية  للرغبـة  حتقيقـًا  السـيايس، 
اخلطـاب األمـريي التارخيـي يف 22 يونيو 
2022م، والـذي ألقـاه نيابـة عن حرضة 
نـواف  الشـيخ  األمـري  السـمو  صاحـب 
اهلل  حفظـه  الصبـاح-  اجلابـر  األمحـد 
ورعـاه- سـمو ويل العهد الشـيخ مشـعل 

األمحـد اجلابـر الصبـاح- حفظـه اهلل.
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انتخـب الربملـان العراقـي يف 13 أكتوبـر 2022م، 
عبداللطيـف رشـيد رئيسـًا جديـدًا للجمهوريـة، بعـد 
جولتـي تصويـت، حيـث  حصـل يف اجلولـة الثانية عىل 
الرئيـس  ملنافسـه  صوتـًا   )99( مقابـل  صوتـًا   )162(

السـابق برهـم صالـح.
 )40( اجلمهوريـة  رئيـس  منصـب  عـىل  وتنافـس 

نسـاء.  )5( بينهـم  مرشـح 
الرئيـس  الدسـتورية، كلـف  اليمـني  أدائـه  وعقـب 
محـد  الشـيعي  التنسـيقي(  )اإلطـار  مرشـح  اجلديـد، 
وهـو  اجلديـدة،  احلكومـة  بتشـكيل  السـوداين  شـياع  
الرتشـيح الـذي أعلـن التيـار الصـدري  الحقـًا رفضـه 
لـه وقـرر عـدم املشـاركة يف احلكومـة العراقيـة املقبلـة.

العـراق يف 10 أكتوبـر2022م عامـًا كامـًا  وأتـم 
األخـرية،  املبكـرة  الربملانيـة  االنتخابـات  إجـراء  منـذ 
وسـط تزايـد املخـاوف مـن حـدوث فـراغ دسـتوري 
املتواصلـة  السياسـية  األزمـة  نتيجـة  أمنيـة  وفـوىض 
عـىل مـدار االثنـي عـر شـهرًا األخـرية، ممـا كان هيـدد 
بدخـول الدولـة إىل نفـق املجهـول بسـبب حالـة عـدم 
الشـلل  مـن  ويضاعـف  الراهنـة،  السـيايس  اليقـني 
وفقـًا  واملعيـي،  االجتاعـي  والتدهـور  االقتصـادي 
الدوليـة  واالقتصاديـة  املاليـة  املؤسسـات  لتقديـرات 
والبنـك  النقـد  صنـدوق  مقدمتهـا:  ويف  املتخصصـة، 
الدوليـني، ناهيـك عـن مؤسسـات التصنيـف االئتـاين 

الكـربى. العامليـة 
غيـاب  إىل  العـراق  يف  السياسـية  االزمـة  وُتعـزى   
التوافـق بـني الفرقـاء السياسـيني حـول تسـمية مرشـح 
اجلديـدة  احلكومـة  وتشـكيل  الـوزراء  رئاسـة  لتـويل 

املنتظـرة منـذ عـام. 
وتركـز اخلـاف حتديـدًا بـني معسـكرين رئيسـني، 
مقتـدى  الديـن  رجـل  بزعامـة  الصـدري  التيـار  مهـا: 

العراق: انفراجة بعد عام من االنسداد السياسي
أخـرى،  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  وحلفائـه  الصـدر 
يضـم  الـذي  الشـيعي  التنسـيقي«  »اإلطـار  حتالـف 
إليـران،  مواليـة  مسـلحة  وفصائـل  وأحـزاب  قـوى 
ويف مقدمتهـا: ميليشـيات احلشـد الشـعبي، وائتـاف 
»دولـة القانـون« بزعامـة رئيـس الوزراء السـابق نوري 
املالكـي، وميليشـيات«عصائب أهـل احلـق«، وحتالف 
»الفتـح« برئاسـة هـادي العامـري، وحتالـف »النـر« 
الـذي يقـوده رئيـس الـوزراء األسـبق حيـدر العبادي.

حـل  عـن  السياسـية  األزمـة  طـريف  عجـز  ومـع 
خافاهتـا، مل تتشـّكل حكومـة عـىل مـدار عام، بسـبب 
مطالبـة كل طـرف بأحقيتـه يف ذلـك، ال سـيا مـع عـدم 
»الكتلـة  ملاهيـة  قانـوين  أو  دسـتوري  حسـم  وجـود 
رئيـس  تسـمية  إليهـا  يـوكل  التـي  األكـرب«  الربملانيـة 

الـوزاري. التشـكيل  يف  الـروع  ثـم  ومـن  الـوزراء 
األحـق  أنـه  الصـدري  التيـار  يـرى  جهتـه،  فمـن 
بتشـكيل احلكومـة العراقية اجلديـدة؛ باعتباره صاحب 
أكـرب كتلـة برملانيـة مـن حيـث العـدد بسـبب حصولـه 
يف  أجريـت  التـي  االنتخابـات  يف  مقعـدًا   )73( عـىل 
العـارش مـن أكتوبـر 2021م، وذلـك مـن إمجـايل عـدد 

البالـغ 329 مقعـًدا. الربملـان  مقاعـد 
أنـه  عـىل  التنسـيقي«  »اإلطـار  يـر  املقابـل،  ويف 
املعنـي هبـذه املهمة؛ نظـرًا ألن لديـه حتالفًا نيابيـًا يمنحه 
أغلبيـة برملانيـة، حتـى وإن مل حتصل األحـزاب والقوى 
السياسـية املنضويـة حتـت مظلتـه عـىل أكـرب عـدد مـن 

مقاعـد الربملـان.
ويتعمـق اخلـاف بـني التيـار الصـدري و«اإلطـار 
طبيعـة  بشـأن  أطروحاهتـا  تبايـن  مـع  التنسـيقي« 
احلكومـة املرجـوة. فـ«التيـار« يفضـل حكومـة أغلبيـة 
والطائفيـة،  السياسـية  املحاصصـة  عـن  بعيـدًا  وطنيـة 
خدمـات  حكومـة  تشـكيل  إىل  »اإلطـار«  يميـل  بينـا 
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جتمـع الفرقـاء خمتلـف االطيـاف السياسـية عـىل غـرار 
2003م. عـام  منـذ  تشـكلت  التـي  احلكومـات 

وترتب عىل اسـتمرار اخلاف السـيايس املسـتحكم 
عـىل مـدار عـام ) أكتوبـر 2021 ـ أكتوبـر 2022م(، 
واقـع  عـىل  والسـلبية  اخلطـورة  بالغـة  نتائـج  عـدة 
ومسـتقبل العـراق السـيايس، واألمنـي، واالقتصادي، 

أمههـا: ومـن  واالجتاعـي، 
إىل  احلـادة  السـيايس  االسـتقطاب  حالـة  انتقـال   -
واالعتصامـات  املظاهـرات  خـال  مـن  الشـارع، 
مـن أنصـار التيـار الصـدري و«اإلطار التنسـيقي«، 
والتـي وصلـت إىل مقـر الربملـان يف املنطقة اخلرضاء 
جلسـاته  لتعليـق  اضطـره  ممـا  بغـداد،  بالعاصمـة 
أغسـطس وحتـى  منـذ مطلـع  مـن شـهرين  ألكثـر 

2022م. أكتوبـر  بدايـات 
- هتديـد االسـتقرار األمنـي وتعريـض السـلم االهـيل 
مسـلح  عنـف  أعـال  انـدالع  ضـوء  يف  للخطـر، 
واشـتباكات دمويـة بـني الفصائـل املسـلحة التابعـة 
شـهدته  مـا  نحـو  عـىل  السياسـية،  األزمـة  لطـريف 
املنطقـة اخلـرضاء يف 29 أغسـطس 2022م، حيث 
دارت مواجهـات أسـفرت عـن سـقوط عـرات 
القتـىل ومئـات اجلرحى مـن املدنيني وقـوات األمن 

العراقـي.
- تزايـد املخاطـر االقتصاديـة واحتـاالت االنكشـاف 
املـايل؛ بسـبب عـدم إقـرار امليزانيـة العامـة للدولـة 
اجلديـدة«،  احلكومـة  تشـكيل  يف  التأخـري  نتيجـة 
جعـل  إىل  األعـال  تريـف  حكومـة  واضطـرار 
املاليـة  اإلدارة  قانـون  أسـاس  عـىل  العـام  اإلنفـاق 
االحتـادي أي مـا أنفـق يف املوازنـة السـابقة مقّسـًا 
عـىل 12 شـهرًا، وهو ما ال يعكـس واقع اإليرادات 

سـنويًا. املحققـة 
اجلمـود  حالـة  بسـبب  العراقـي،  الربملـان  جلـأ  كـا 
يف  الطـارئ«  الدعـم  »قانـون  تريـع  إىل  املـايل- 

يونيـو2022م، بقيمـة 25 تريليـون دينـار عراقي )17 
الطارئـة  احلاجـات  توفـري  أجـل  مـن  دوالر(،  مليـار 
وتوفـري  الغذائـي«  »األمـن  لضـان  حبـوب  ورشاء 

اخلـارج. مـن  والكهربـاء  الطاقـة  لـراء  سـيولة 
حـال  يف  اخليـارات  لنفـس  اللجـوء  املرجـح  ومـن 
هنايـة  قبـل  جديـدة  حكومـة  تشـكيل  عـدم  اسـتمرار 

2023م. املقبـل  العـام  وبدايـة  اجلـاري  العـام 
واملاليـة  االقتصاديـة  احلالـة  هـذه  شـأن  ومـن 
املعيشـية  احليـاة  عـىل  سـلبًا  تنعكـس  أن  املتدهـورة، 

االجتاعيـة. ومسـتوياهتم  للعراقيـني 
كل  بـني  مـن  أنـه  ذلـك،  عـىل  للداللـة  ويكفـي 
)10( شـباب يف العـراق، يوجـد أربعـة عاطلـون عـن 
العمـل، وفـق أحدث تقاريـر هيئة األمـم املتحدة للعام 
2022م، والتـي ُتقـدر أيضـًا أن ثلـث سـكان العـراق 

هـم حتـت خـط الفقـر.
السياسـية  اخلافـات  حسـم  يف  التأخـر  أن  غـري 
القائمـة كان حيمـل يف طياتـه خماطر جسـيمة ليس أقلها 
احتـال انـدالع انتفاضـة شـعبية كـربى عـىل غـرار مـا 
شـهده العـراق يف أكتوبـر عـام 2019م، احتجاجًا عىل  

سـوء اخلدمـات العامـة وتـردي أحـوال املعيشـة.
وقـد حـذر الرئيـس العراقـي السـابق برهـم صالـح 
يف  وأكـد  2019م،  انتفاضـة  سـيناريو  تكـرار  مـن 
خطـاب لـه بمناسـبة احتفـاالت املولـد النيـو الريـف 
يف 8 اكتوبـر 2022م مـن أنـه »ال يمكـن املراهنـة عـىل 

أكثـر«. العراقيـني  صـرب 
كـا أنـه يرجح أن يؤدي اسـتمرار الفشـل السـيايس 
واالقتتـال  العنـف  دوامـة  إىل  العـراق  انـزالق  إىل 
األهـيل، وهـو مـا سـتكون لـه تداعياتـه الكارثيـة، عـىل 
نحـو مـا حـذر رئيـس الـوزراء املنتهية واليتـه مصطفى 
باملنطقـة  املسـلحة  املعـارك  أعقـاب  يف  الكاظمـي 
اخلـرضاء يف أغسـطس 2022م، معتربًا أنـه »إذا انطلق 

لسـنوات«. يتوقـف  فلـن  العـراق  الرصـاص يف 
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 تشـهد إيران منذ 16 سـبتمرب 2022م، أعنف موجة 
احتجاجـات شـعبية واضطرابـات اجتاعية يف السـنوات 
كرديـة  شـابة  وفـاة  إثـر  وذلـك  األخـرية،  عـر  الثاثـة 
اعتقاهلـا  بعـد  عامـًا،   )22( وتبلـغ  أمينـي  مهسـا  ُتدعـى 
يف  ودخوهلـا  طهـران،  يف  األخـاق«  »رشطـة  قبـل  مـن 
غيبوبـة ملـدة يومـني قبـل أن تفـارق احليـاة وهـي حمتجـزة 

السـجن. يف 
ونفـت الرطـة اإليرانيـة تعرض مهسـا أميني للرضب 
أو التعذيـب أثنـاء اعتقاهلـا، وأكـد تقريـر الطـب الرعـي 
أن  اكتوبـر 2022م،   7 يـوم  العامـة  النيابـة  أعلنتـه  الـذي 
أمينـي كانـت مريضـة بالقلـب وتعرضـت لغيبوبـة مرضيـة 

توفيـت عـىل إثرهـا بعـد نقلهـا إىل املستشـفى.
يف املقابـل، يقـول نشـطاء سياسـيون ومنظـات حقوقية 
إيرانيـة ودوليـة أن الوفـاة »مشـبوهة« ونتجـت عن تعرض 
املعاملـة  سـوء  أشـكال  مـن  وغريهـا  للتعذيـب  الضحيـة 
خـال االحتجـاز، وأهنـا تلقـت رضبة عـىل الـرأس يف مقر 

الرطة. 
وغـداة تشـييع الشـابة املتوفـاة، اندلعـت االحتجاجات 
نطـاق  اتسـع  ثـم  إيـران،  بكردسـتان  رأسـها  مسـقط  يف 
طهـران  العاصمـة  إىل  ليمتـد  جغرافيـًا  االحتجاجـات 
وعـرات املـدن، وزادت كثافـة املحتجـني، الذيـن طالبـوا 
وفـاة  عـن  املسـئولني  وحماسـبة  وعـادل،  شـفاف  بتحقيـق 
يف  احتجاجـات  نظمـت  كـا  القضـاء.  إىل  أمينـي  مهسـا 
داخـل  التظاهـرات  مـع  تضامنـًا  العـامل  دول  مـن  العديـد 

إيـران.
التـي  األوىل  املـرة  ليسـت  هـذه  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
تشـهد فيهـا إيـران احتجاجات شـعبية، حيث حـدث ذلك 
يف أعـوام 1999م، و2009م، و 2019م، إال أن موجـة 

إيران: أكبر موجة احتجاجات شعبية
منذ 3 سنوات.. األسباب والدالالت

تظاهـرات 2022م، ُتعـد أكثر هـذه االحتجاجات خطورة 
مـن الناحيـة السياسـية يف ضـوء االعتبـارات التاليـة:

يف  االوىل  للمـرة  اإليرانيـة  للمـرأة  الكثيفـة  املشـاركة   -
االحتجاجـات، وتعمـد بعضهن إحـراق حجاهبن خال 
إىل  تشـري  هامـة  سياسـية  داللـة  حيمـل  مـا  التظاهـرات، 
التمـرد النسـوي عىل رشعيـة النظام السـيايس يف طهران، 
املسـتند إىل البعـد الدينـي يف احلكم منذ الثـورة التي قادها 

اخلمينـي ضـد نظـام الشـاه رضـا هبلـوي عـام 1979م.
االحتجاجـات  يف  والشـابات  الشـباب  مشـاركة  غلبـة   -
واملـدارس  اجلامعـات  وطالبـات  طـاب  بـني  سـيا  ال 
بـني  اهلـوة  اتسـاع  خماطـر  حيمـل  الـذي  األمـر  الثانويـة، 
اجليـل احلـايل وبـني السـلطات احلاكمـة واجتاههـا صوب 
القطيعـة، ممـا يضاعف مـن املخاوف من احتـاالت تآكل 
وينـذر  الشـباب،  صفـوف  يف  اإليـراين  النظـام  رشعيـة 

املسـتقبل. يف  واملواجهـات  االضطرابـات  مـن  بمزيـد 
- ارتفاع سـقف االنتقادات املوجهة إىل السـلطات الرسـمية، 
وبلوغهـا املرشـد األعىل للثـورة عيل خامنئي، عـىل نحو ما 
بـرز يف قيـام جمموعـة مؤيـدة لاحتجاجـات بقرصنـة قنـاة 
2022م،  أكتوبـر  مـن  الثامـن  مسـاء  حكوميـة  تلفزيونيـة 
وبثهـا رسـالة معاديـة خلامنئـي شـخصيًا، ناهيـك عـن رفع 

املحتجـني الفتـات مناهضـة لـه، ومطالبـة برحيله.
- خافـًا لاحتجاجـات السـابقة، شـهدت املوجـة الراهنة 
الشـخصيات  قبـل  مـن  املحتجـني  مـع  واسـعًا  تضامنـًا 
اإليرانيـة العامـة مـن املمثلـني واملغنيـني والرياضيـني يف 
الداخل واخلارج، مما يشـري إىل اتسـاع مسـتوى السـخط 
الشـعبي بـني العديـد مـن الرائـح االجتاعيـة يف إيـران 
جتـاه  واجتاعيـًا  اقتصاديـًا  املهمشـة  الفئـة  فقـط  وليـس 

سياسـات احلكومـة.
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أعلنـت منظمـة الـدول املصـدرة للبـرتول )أوبـك( 
وحلفاؤهـا مـن خـارج املنظمـة، وهـي جمموعـة تعرف 
باسـم »أوبـك بلس«، يف اخلامس مـن أكتوبر 2022م، 
عـن أكـرب خفض لإنتـاج منـذ جائحة »كوفيـد-19«، 
مـن  اعتبـاًرا  يوميًّـا  برميـل  مليـوين  بمقـدار  وذلـك 

نوفمـرب2022م.
ووفقـًا للبيـان الرسـمي الصـادر يف ختـام االجتـاع 
فـإن هـذا  أكتويـر،  النفطـي يف 5  للتحالـف  الـوزاري 
املقبـل  العـام  هنايـة  حتـى  سيسـتمر  الـذي  اخلفـض، 
2023م، يعـادل حـوايل 2% مـن الطلـب العاملـي عـىل 
مليـون   100 بنحـو  وامُلقـدر  2022م،  للعـام  النفـط 

يوميـا. برميـل 
قوبـل  الـذي  القـرار  بلـس« هـذا  »أوبـك  وبـررت 
بانتقـادات غربيـة ال سـيا أمريكيـة، بمخـاوف الركـود 
حتيـط  التـي  اليقـني  عـدم  حالـة  عـن  الناجتـة  العاملـي 
النفـط،  عـىل  والطلـب  العاملـي  االقتصـاد  بتوقعـات 
ورضورة تعزيـز التوجيـه طويـل املـدى هلـذا السـوق، 
ومتاشـيًا مـع هنـج ‘أوبـك بلـس’ الناجـح املتمثـل يف أن 

ووقائيـة. اسـتباقية  تكـون 
وأثـار هـذا القـرار ردود أفعـال متباينـة عامليـًا، لكن 
الافـت كان رد الفعـل األمريكـي الـذي وصف القرار 
بأنـه »قصـري النظـر«، وأعـرب الرئيـس جـو بايـدن عن 

»خيبـة أملـه« جتاهه.
لكـن األهـم، هـو نـربة اخلطاب السـيايس الرسـمي 
الصـادر مـن واشـنطن، والـذي بـدا مماثـًا للخطـاب 
أعقبـت حـرب  التـي  العامليـة  النفـط  أزمـة  تـا  الـذي 

السـادس مـن أكتوبـر عـام 1973م.
الرئيـس  إدارة  أن  املتحـدة  الواليـات  قالـت  فقـد 

»أوبك بلس«: أكبر خفض لإلنتاج اليومي للنفط
منذ جائحة »كورونا« ودخول على خط أزمة الطاقة العاملية

بايـدن سـتعمل مـع الكونغـرس مـن أجـل سـن تريع 
الطاقـة  أسـعار  »أوبـك« عـىل  لتقليـل سـيطرة منطمـة 
العاملية، يف إشـارة إىل التريع املعروف باسـم »نوبك« 
الـذي يدرسـه املرعـون األمريكيـون منذ فـرتة طويلة 

واملناهـض لـ«أوبـك« و«أوبـك بلـس«.
وبوجـه عام، تتبايـن التقييات لقـرار »اوبك بلس« 
ألعضائهـا،  اليومـي  اإلنتـاج  معـدل  ختفيـض  بشـأن 
هـذا  يف  رئيسـني  اجتاهـني  بـني  التمييـز  ويمكـن 

: ص خلصـو ا
مـن  مـربرًا  ويعتـربه  القـرار  يؤيـد  األول  الفريـق 
الناحية العملية، ألنه يسـتهدف بقاء مسـتويات أسـعار 
النفـط يف السـوق الدوليـة عنـد معـدالت تـرتاوح مـا 
بـني الــ 85 والــ 95 دوالًرا للربميل، مـن أجل احلفاظ 
عـىل املقـدرات املالية للـدول املنتجـة للنفط، واسـتباق 
أي وضـع يمكـن أن يتسـبب يف تراجـع حـاد لألسـعار 
2008م  العامليـة  املاليـة  األزمـة  غـداة  حـدث  مثلـا 
عندمـا اهنـارت أسـعار النفط ووصلـت إىل 30 دوالرًا 

للربميـل.
أمـا الفريـق األخـر، فـريى أن قـرار » أوبـك بلـس« 
سـريتب تداعيات سـلبية عـىل الدول املنتجـة للنفط عىل 
املـدى الطويـل؛ ألنـه سـيدفع الـدول الغربيـة إىل اختـاذ 
الركـود  زيـادة  إىل  تـؤدي  التـي  اإلجـراءات  مـن  مزيـد 
العاملـي، كـا سـتبادر إىل اإلرساع باعتـاد بدائـل للوقود 
اإلحفـوري العـادي، مـا سـيؤثر عـىل ميزانيـات الـدول 
املنتجـة واملصـدرة للنفـط جلهـة العجـز بسـبب الرتاجـع 

الكبـري املتوقـع ألسـعار النفـط يف األسـواق العامليـة.
كـا أن القـرار- تبعـُا ألنصـار هـذا الفريق- سـوف 
يولـد حالـة مـن العـداء بـني الواليـات املتحـدة وبـني 
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أعضـاء »اوبـك بلـس«؛ ألن واشـنطن تـرى فيـه نوًعـا 
ظهـور  عـن  إعـان  بمثابـة  أنـه  معتـربة   ، حتدهيـا  مـن 
وبالتـايل  االقتصاديـة،  األقطـاب  متعـدد  عاملـي  نظـام 
فهـي سـرتى فيـه انحيـازًا من الـدول التـي أقدمت عىل 

اختـاذه لصالـح روسـيا االحتاديـة.
ولعل الدرس االسـرتاتيجي املسـتفاد من تداعيات 
قـرار »أوبـك بلـس« األخـري بالنسـبة للـدول النفطيـة 
، هـو رضورة  اخلليجـي  التعـاون  ومنهـا دول جملـس 
مواصلـة جهـود إصـاح وإعـادة هيكلـة اقتصادياهتـا 
وحيـد  ريعـي  مصـدر  عـىل  حاليـًا  القائمـة  الوطنيـة 

النفـط، والعمـل عـىل تطويـر مصـادر  للدخـل، وهـو 
أخـرى، وتعديـل البنـى االقتصادية، لتشـمل قطاعات 
والسـياحة،  الصناعـة،  مثـل:  نفطيـة،  غـري  أخـرى 

وغريمهـا.
وتشـري اخلـربة العمليـة إىل أن بعـض دول اخلليـج 
خـال  املضـار  هـذا  يف  مهـًا  شـوطًا  قطعـت  العـريب 
السـنوات األخـرية، كـا هـو احلـال يف اململكـة العربيـة 
اللتـني  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  ودولـة  السـعودية 
رفعتـا نسـبة مسـامهة القطاعات غـري النفطيـة يف الناتج 

املحـيل اإلمجـايل لـكل منهـا.
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مسار جديد للحرب الروسية األوكرانية يف شهرها الثامن 
دخلـت احلـرب الروسـية يف أوكرانيا التـي اندلعت 
عامهـا  مـن  الثـاين  النصـف  2022م،  فربايـر   24 يف 
األول، وسـط تطـورات ميدانية الفتة خال األسـابيع 
األخـرية، ال سـيا منـذ مطلـع سـبتمرب 2022م، لكـن 
دون وجـود أفـق واضـح لنهايـة العمليـات العسـكرية 

وبـدء حمادثـات سـام جـادة إلهنـاء القتـال.
عـىل الصعيـد امليـداين، متكنـت القـوات األوكرانيـة 
مـن اسـتعادة عـرات البلـدات والقـرى الصغـرية يف 
أنحـاء البـاد مـع املرحلـة األوىل مـن اهلجـوم املضـاد 
الـذي شـنته ضـد القـوات الروسـية خـال الفـرتة مـن 

أوائـل أغسـطس حتـى منتصـف سـبتمرب 2022م.
هـذا  مـن  الثانيـة  املرحلـة  بإطـاق  ذلـك  وأتبعـت 
اهلجـوم املضـاد، خـال األسـبوع األول مـن سـبتمرب، 
مسـتهدفة حتريـر املـدن الكـربى مـن سـيطرة القـوات 
الروسـية يف جنـوب أوكرانيـا- خصوصـًا يف خاركيف 
لوغانسـك  منطقتـي  يف  وكذلـك  وخريسـون- 

الـرق. يف  »دونبـاس«  بإقليـم  ودونيتسـك 
واملتواليـة  الرسيعـة  امليدانيـة  املكاسـب  وحتققـت 
واالسـتخباراتية  األمنيـة  املسـاعدات  بفضـل  لكييـف 
الغربيـة ال سـيا االمرييكيـة، والتي شـملت منظومات 
مدفعيـة ودفـاع جـوي وصاروخـي متطـورة بـا فيهـا 
اآلليـات  إىل  إضافـة  »هيـارس«،  صواريـخ  منظومـة 
العسـكرية املدرعـة، والطائـرات املسـرية بـدون طيـار 

»درونـز«.
وردًا عـىل ذلـك، هـددت روسـيا جمـددًا باسـتخدام 
التعبئـة  النـووي يف احلـرب، وأعلنـت حالـة  السـاح 
اجلزئيـة يف صفـوف قـوات االحتيـاط، وذلـك للمـرة 
يف  أجـرت  كـا  الثانيـة،  العامليـة  احلـرب  منـذ  األوىل 
الفـرتة مـن 23 عـىل 27 سـبتمرب 2022م، اسـتفتاءات 
وهـي:  لضمهـا،  حمتلـة  أوكرانيـة  مناطـق  أربعـة  يف 

خريسـون، ولوغانسك، ودونيتسـك، وزانورجييا التي 
تضـم أكـرب حمطـة نوويـة يف أوروبـا. 

دعـم  عـن  االسـتفتاءات  هـذه  نتائـج  وأسـفرت 
سـكان املناطـق األربعـة لانضام إىل االحتـاد الرويس، 
حيـث تقدمـت بطلبـات إىل موسـكو يف هـذا الصـدد.

 ويف 30 سـبتمرب 2022م، أعلـن الرئيس فاديمري 
بوتـني رسـميًا ضـم هـذه املناطـق إىل روسـيا االحتادية، 
بعـد أكثـر من 8 سـنوات من ضم شـبه جزيـرة القرم يف 

مارس عـام 2014م.

االحتـاد  ودول  املتحـدة  الواليـات  وأعلنـت 
األطلـي  شـال  وحلـف  املتحـدة  واألمـم  األورويب 
التـي  االسـتفتاءات  هلـذه  القاطـع  رفضهـا  »الناتـو« 
النتهاكهـا  الرعيـة«  و«غـري  بـ«الصوريـة«  وصفتهـا 

الـدويل. والقانـون  األمميـة  املنظمـة  ميثـاق 

يف  احلـرب  شـهدت  2022م،  أكتوبـر   7 ويف 
أوكرانيـا، تطـورًا نوعيـًا جديـدًا متثـل يف نقـل املعركـة- 
للمـرة األوىل منـذ بدء احلرب- إىل شـبه جزيـرة القرم، 
عرب اسـتهداف اجلـرس الوحيد الرابط بـني الرب الرويس 
وشـبه اجلزيـرة، املعـروف بجـرس »كريتـش« أو جـرس 
بعـرات  حمملـة  مفخخـة  شـاحنة  بانفجـار  »القـرم« 
األطنـان مـن املتفجـرات، يف رضبـة موجعة ملوسـكو- 
رمزيـًا وعسـكريًا- إذ يمثـل هـذا اجلـرس أمهيـة بالغـة 
الرئيـي  الطريـق  كونـه  االسـرتاتيجية؛  الناحيـة  مـن 
لنقـل اإلمـدادات إىل القـوات الروسـية التـي تقاتـل يف 

أوكرانيـا. جنـوب 

يمكـن  الذكـر،  سـالفة  التطـورات  ضـوء  ويف 
القـول أن احلـرب يف أوكرانيـا دخلـت مسـارًا جديـدًا 
املشـهد  وبـات  2022م،  أغسـطس  منتصـف  منـذ 

بالتـايل:  يتسـم  العـام  االسـرتاتيجي 
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- حتـول نسـبي ملحـوظ يف ميـزان القـوى العسـكرية 
انتكاسـات  مقابـل  األوكـراين،  اجليـش  لصالـح 
تغيـري  إىل  أدت  والتـي  الروسـية،  للقـوات  كـربى 
اشـهر   6 غضـون  يف  مرتـني  القـوات  هـذه  قيـادة 
غـداة  2022م  أكتوبـر   8 يف  أحدثهـا  كان  فقـط، 

القـرم«. »جـرس  انفجـار 
- تغـري طبيعـة وتكتيـكات العمليـات العسـكرية مـن 
»حـرب  إىل  أقـرب  لتصبـح  األوكـراين،  اجلانـب 
وتكبيدهـا  الروسـية،  القـوات  إلهنـاك  اسـتنزاف« 
والعسـكرية،  البريـة  اخلسـائر  مـن  قـدر  أكـرب 
عـرب اسـتهداف املفاصـل احليويـة وقطـع خطـوط 
اإلمـداد اللوجيسـتي هلـا، كـا حدث يف اسـتهداف 

جـرس »كريتـش« مؤخـرًا، فضـًا عـن املحـاوالت 
ملنـع  »خريسـون«؛  منطقـة  عـىل  للسـيطرة  الراهنـة 
وصـول اإلمـدادات إىل تلـك القـوات يف جنـوب 

أوكرانيـا.
الناحيـة  أمـد احلـرب مـن  إطالـة  تزايـد احتـاالت   -
الزمنيـة، مـا يعنـي تضـاؤل فرص إهنـاء القتـال قبل 
مأمـوالً،  كان  كـا  2022م  اجلـاري  العـام  هنايـة 
خصوصـًا مـع ارتفاع معنويات القـوات األوكرانية 
القيـادة  شـجع  ممـا  املتواليـة،  االنتصـارات  نتيجـة 
عزمهـا  عـن  احلديـث  عـىل  كييـف  يف  السياسـية 
اسـتعادة كل األرايض التـي احتلتهـا روسـيا بـا يف 

ذلـك شـبه جزيـرة القـرم وإقليـم دونبـاس.


