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اتجهــت بعــض حكومــات الــرق األوســط مؤخــرًا إىل رفع 
مســتوى عالقاتهــا االقتصاديــة مــع أطــراف دوليــة أو إقليميــة 
ــات  ــوء خالف ــود يف ض ــض الجم ــا بع ــي أصابه ــدة، والت عدي
سياســية معقــدة نشــأت فيــا بينهــا خــالل الفــرة املاضيــة. 
إذ تســتعد تركيــا الســتئناف تعامالتهــا االقتصاديــة مــع روســيا 
تدريجيًّــا بعــد عــدة شــهور مــن العقوبــات االقتصاديــة التــي 
فرضتهــا األخــرة عليهــا. ويف ســياق آخــر، تعافــت الصــادرات 
اإليرانيــة النفطيــة إىل األســواق األوروبيــة يف مــؤرش هــام عــى 
تطبيــع عالقتهــا مــع أوروبــا عقــب الوصــول لالتفــاق النــووي 

يف يوليــو 2015 ورفــع العقوبــات الدوليــة يف ينايــر 2016.

وعــى األرجــح، فــإن عــودة العالقــات االقتصاديــة إىل 
ــال إىل حــن  ــا طوي مســتوياتها الســابقة ســوف تســتغرق وقتً
ــات السياســية  ــدة لتســوية الخالف االتفــاق عــى أســس جدي

ــة.  القامئ

نماذج مختلفة:
تدريجيًّــا، يتــالىش الجمــود الــذي تعرضــت لــه التعامــالت 
االقتصاديــة بــن أطــراف إقليميــة مــن ناحيــة وأخــرى دوليــة 
وإقليميــة مــن ناحيــة أخــرى. ويف هــذا الصــدد، فــإن أمنــاط 
ــا تتخــذ مســاًرا  التعــاون -عــى مــا يبــدو- بــن روســيا وتركي
ــن  ــرويس فالدميــر بوت ــس ال ــة بعــد إعــالن الرئي أكــر إيجابي
عــن اســتئناف العالقــات االقتصاديــة مجــدًدا، يف يونيــو 2016، 

وذلــك عقــب فــرض الجانــب الــرويس حزمــة مــن العقوبــات 
االقتصاديــة عــى تركيــا.

ويف إطــار تنفيــذ مقاربــة لنبــذ الخالفــات اإلقليميــة، 
الــريك، يف أغســطس 2016، أيًضــا عــى  صــادق الربملــان 
مــروع قانــون إلعفــاء إرسائيــل ومواطنيهــا مــن كل أشــكال 
املســئولية حيــال االعتــداء عــى ســفينة »مــايف مرمــرة« 
مقابــل تعويضــات بـــ20 مليــون دوالر، لرجــح هــذه الخطــوة 
اكتســاب العالقــات االقتصاديــة بــن البلديــن زخــًا جديــًدا. 

ومــع أن إيــران مل تتمكــن حتــى اآلن مــن االندمــاج مجدًدا 
يف النظــام االقتصــادي العاملــي عقــب الوصــول لالتفــاق 
النــووي مــع مجموعــة »5+1«، إال أن صادراتهــا النفطيــة إىل 
ــت  ــيوية- تعاف ــة واآلس ــيا األوروبي ــة -ال س ــواق الدولي األس
خــالل فــرة وجيــزة، كــا تطلعــت إىل تعزيــز رشاكاتهــا 

ــد. ــا والهن ــيا تركي ــة، ال س ــع دول مختلف ــة م االقتصادي

ومــن دون شــك، فــإن املغــرب إذا مــا نجحــت يف االنضام 
مجــدًدا إىل االتحــاد اإلفريقــي -بعــد الطلــب الرســمي الــذي 
تقدمــت بــه يف يوليــو 2016 للحصــول عــى عضويــة املنظمة- 
فســيعزز ذلــك مــن روابطهــا مــع دول إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء التــي شــهدت معامالتهــا االقتصاديــة معهــا طفــرة 
كبــرة يف الســنوات املاضيــة حيــث أصبحــت مــن ضمــن قامئة 

كبــار املســتثمرين بالقــارة اإلفريقيــة. 

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 70، سبتمبر  2016 موجز سياسات

قيود التقارب:
تداعيات تطبيع العالقات االقتصادية في اإلقليم  
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 Policy Brief موجز سياسات

محفزات عديدة:
متثــل الظــروف االقتصاديــة الداخليــة املضطربــة يف بعــض 
دول اإلقليــم أحــد أهــم املحــركات امللحــة إلعــادة النظــر يف 
ــذا إىل  ــة، ه ــة وإقليمي ــراف دولي ــع أط ــرة م ــا املتوت عالقاته

ــارات سياســية وأمنيــة أخــرى بطبيعــة الحــال. جانــب اعتب

ففــي ضــوء تباطــؤ النمــو االقتصــادي املتوقــع لالقتصــاد 
الــريك يف األجــل املتوســط عقــب املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة 
ــا لركيــا أن تتفــادى خســائر مقدرة  يف يوليــو 2016؛ يبــدو ملحًّ
بنحــو 7.3 مليــارات دوالر جــراء فــرض روســيا عقوبــات 
عليهــا شــملت قطاعــات اقتصاديــة عديــدة، أهمهــا الســياحة 
ــا  ــه عالقاته ــذت في ــذي أخ ــت ال ــك يف الوق ــاوالت. ذل واملق
-وهــا  الرئيســين  االقتصاديــن  مــع رشكائهــا  السياســية 
املتحــدة األمريكيــة- منحــى  االتحــاد األورويب والواليــات 
جديــًدا، ال ســيا مــع ماطلــة األخــرة يف تســليم فتــح اللــه 
جولــن الــذي تتهمــه أنقــرة باملشــاركة يف املحاولــة االنقالبيــة.

ــة  ــل دفع ــل ميث ــا وإرسائي ــن تركي ــارب ب ــن أن التق يف ح
قويــة ملبادالتهــا التجاريــة التــي تضاعفــت يف الســنوات 
املاضيــة مــن نحــو 2.3 مليــار دوالر عــام 2010 إىل 4.2 
مليــارات دوالر يف عــام 2015. كــا تســعى الدولتــان إىل 
تعزيــز رشاكتهــا يف اســتغالل مــوارد الغــاز الطبيعــي يف 

حــوض رشق البحــر املتوســط. 

ــة  ــى األزم ــرى أن تتخط ــى األخ ــران ه ــاول إي ــا تح بين
العقوبــات  رفــع  قبــل  لهــا  تعرضــت  التــي  االقتصاديــة 
االقتصاديــة املفروضــة عليهــا يف ينايــر 2016 مبوجــب االتفــاق 
النــووي النهــايئ مــع مجموعــة »5+1«. وتطمــح إيــران يف أن 
تصــل بإنتــاج النفــط اليومــي إىل 4.6 ماليــن برميــل يوميًّــا يف 
غضــون خمســة أعــوام بحســب وزيــر النفــط اإليــراين بيجــن 
ــة العــام  ــق منــو مســتهدف بنســبة %5 بنهاي ــه، وتحقي زنجن

املــايل الجــاري. 

ووفــق مــؤرشات أوليــة، نجحــت إيــران يف زيــادة صادراتها 
لألســواق الدوليــة، ال ســيا اآلســيوية واألوروبيــة. فقــد بلغــت 
صادراتهــا إىل أوروبــا نحــو 580 ألــف برميــل يوميًّــا يف يونيــو 
ــو 2016،  ــا يف ماي ــل يوميًّ ــا مــن 530 ألــف برمي 2016 ارتفاًع
مبــا يقــرب مــن زيــادة مقدارهــا ســتة أمثــال مســتويات مــا 

قبــل رفــع العقوبــات االقتصاديــة.

يف الوقــت ذاتــه، فــإن االتفــاق النــووي ســمح لهــا مبزيــد 
مــن إبــرام الصفقــات الرابحــة مــع املجتمــع الــدويل. ويف هــذا 

الصــدد، تعهــد الرئيــس الهنــدي نارينــدرا مــودي خــالل زيــارة 
إىل إيــران، يف مايــو 2016، بضــخ 500 مليــون دوالر ملــروع 
تطويــر مينــاء تشــابهار بجنــوب إيــران الــذي ســربط إيــران 

وأفغانســتان وآســيا الوســطى. 

ــة بالعــودة  ــب آخــر، تتســق الخطــوة املغربي وعــى جان
إىل االتحــاد اإلفريقــي مــع أجنــدة سياســتها الخارجيــة التــي 
ــى  ــات ع ــر العالق ــز وتطوي ــة يف تعزي ــا أولوي ــي إفريقي تعط
ــي  ــة. فف ــة واالقتصادي ــية واألمني ــدة السياس ــة األصع مختلف
غضــون الســنوات املاضيــة، وبالرغــم مــن عــدم انتــاء 
املغــرب إلطــار التجمــع الوحــدوي اإلفريقــي منــذ عــام 1984؛ 
ــايئ  ــة عــى أســاس ثن ــا االقتصادي ــر رشاكاته نجحــت يف تطوي
مــع دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء حتــى أصبحــت مــن كبــار 

ــارة.  املســتثمرين بالق

ومــن دون شــك، فــإن نجاحهــا يف االنضــام ســيعزز 
مكانتهــا لتعميــق عالقتهــا االقتصاديــة، عــالوة عــى التعــاون 
يف املجــال األمنــي ال ســيا الخــاص بجهــود مكافحــة اإلرهــاب 
بغــرب إفريقيــا. فضــال عــن ذلــك، رمبــا تدعــم هــذه الخطــوة 

ــة. ــذايت يف الصحــراء الغربي مقرحهــا للحكــم ال

مهمة صعبة:
قــد متهــد خطــوات إعــادة بنــاء الثقــة التــي اتخذتهــا دول 
اإلقليــم مــع أطــراف دوليــة مختلفــة للحفــاظ عــى مصالحهــا 
ــأن  ــه ب ــي التنوي ــه ينبغ ــت نفس ــن يف الوق ــة، ولك االقتصادي
تطبيــع العالقــات االقتصاديــة بنفــس مســتوى الزخــم الســابق 
ــار  ــا أطــول الختب ــرة ســوف تســتغرق وقتً ــة تحــول كب عملي

مصداقيــة وثقــة األطــراف املختلفــة.

الجانبــن  بــن  العالقــات  فــإن  األســاس،  وعــى هــذا 
ــدو،  ــا يب ــى م ــي ع ــكل تدريج ــتعود بش ــرويس س ــريك وال ال
وهــذا االتجــاه أكــده الرئيــس الــرويس فيالدميــر بوتــن أثنــاء 
ــريك رجــب طيــب  ــي أجراهــا مــع الرئيــس ال ــات الت املحادث

أردوغــان يف ســان بطرســربج يف أغســطس 2016.

وعــى الرغــم من التقــدم الذي يدعــي الطرفان إنجــازه بصدد 
تطبيــع العالقــات مجــددًا؛ ال تزال هنــاك حاجة ملزيــٍد من الوقت 
لوضــع أســس قابلــة لالســتمرار للتعــاون بصــدد امللفــن األمنــي 
واالقتصــادي، ال ســيا يف بعــض القضايــا الخالفيــة، مثل التنســيق 
حــول التعامــل مــع النظــام الســوري الحــايل، أو املروعــات ذات 
الطابــع االســراتيجي عــى غــرار مــروع »الســيل الــريك« الــذي 

ســيمد أوروبــا بالغــاز عــرب تركيــا عمليًّا.
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ــة  ــادالت التجاري ــة املب ــاش حرك ــيناريو انتع ــدو أن س ويب
مجــدًدا بــن الطرفــن وعودتها إىل ســابق مســتوياتها الســابقة 
والبالغــة 31.1 مليــار دوالر يف عــام 2014 هــو األكــر احتــاال 
ــاق  ــم االتف ــل ورغ ــاون األخــرى. يف املقاب ــن مجــاالت التع ع
ــياحة  ــدن الس ــروس إىل م ــياح ال ــة الس ــتئناف حرك ــى اس ع
الركيــة، إال أن التوتــرات السياســية واألمنيــة التــي تشــهدها 

تركيــا رمبــا متثــل قيــًدا عــى تدفقــات الســياحة الروســية.

ــاق  ــران االتف ــزت إي ــن انته ــي ح ــه، فف ــار نفس ويف اإلط
النــووي النهــايئ يف تحقيــق مكاســب اقتصاديــة جيــدة تتمثــل 
باألســاس يف إنعــاش صادراتهــا النفطيــة؛ إال أن اندماجهــا 
مجــدًدا يف النظــام االقتصــادي العاملــي يظــل مرهونـًـا بتبديــد 
املخــاوف األمريكيــة الخاصــة بالتــزام إيــران ببنــود االتفــاق، 
ــق بحقــوق  ــا أخــرى تتعل عــالوًة عــى عــدم انتهاكهــا رشوطً

ــة. اإلنســان وعــدم مســاندة الجاعــات اإلرهابي

ــة يف  ــات بالغ ــه صعوب ــران تواج ــزال إي ــى اآلن، ال ت وحت
ــة، وهــو  ــدوالر مــع املؤسســات العاملي ــا بال تســوية تعامالته
ــى  ــة ع ــا الجنوبي ــع كوري ــاق م ــرًا إىل االتف ــا مؤخ ــا دفعه م
ــى  ــاف ع ــة لاللتف ــا التجاري ــورو يف تعامالته ــتخدام الي اس
ــع  ــدوالر م ــل بال ــي تتصــل بالتعام ــة الت ــات األمريكي العقوب
إيــران. يضــاف إىل ذلــك قيــود أخــرى تتعلــق مبناخ االســتثار، 
ال ســيا املتعلــق بتدخــل رشكات الحــرس الثــوري اإليــراين يف 

ــالد.  ــة بالب ــد مــن األنشــطة االقتصادي العدي

املعامــالت  تتأثــر  مل  رمبــا  الواقــع،  ملعطيــات  ووفًقــا 
ــرًا  ــرب كث ــراء واملغ ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــة ب االقتصادي
ــة يف 1984،  ــدة اإلفريقي ــة الوح ــن منظم ــرة م ــروج األخ بخ
ــنوات  ــدار الس ــى م ــًا ع ــبت زخ ــس اكتس ــى العك ــل ع ب
ــة  ــن قضي ــي م ــف اإلفريق ــإن املوق ــك ف ــع ذل ــة. وم املاضي
ــد  ــى صعي ــية ع ــة رئيس ــى عقب ــد يبق ــة ق ــراء الغربي الصح

ــة.  ــارة اإلفريقي ــع الق ــي م ــكل جاع ــاون بش التع

ــة  ــات االقتصادي ــع العالق ــول إن تطبي ــن الق ــا، مُيك وختاًم
بــن األطــراف الســابقة وبعضهــا بعًضــا يتطلب تجــاوز عقبات 
ــل  ــل يف األج ــى األق ــا، ع ــدو هيًن ــر ال يب ــو أم ــية، وه سياس
القصــر، بشــكل يجعــل عمليــة تعزيــز العالقــات االقتصاديــة 

مجــدًدا محــل شــك كبــر.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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