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االقتصاد العالمي أمام حقائق جديدة
منذ فرتة وجيزة ،مل يكن أح ٌد يتوقع أن متثل األسواق الناشئة يوماً ما مصدرا ً للتهديد بالنسبة إىل التعايف
االقتصادي العاملي ،فلطاملا تم التعويل عليها ليك تكون هي الرافعة واملحركة للنمو ،وبالتايل قيادة ذلك التعايف
خالل السنوات املقبلة ،لكن ما شهدته خالل الشهور األخرية ،من تراجعات واسعة يف قيم عمالتها املحلية ،وارتفاع
معدالت التضخم فيها ،وانسحاب رسيع لرؤوس األموال األجنبية منها ،وتراجع فوائضها التجارية ،أو تحول تلك
الفوائض إىل عجوزات صافية ،وتباطؤ يف معدالت منوها االقتصادي ،كان مبنزلة إشارة تنبيه لفتت االنتباه إىل
عوامل ضعف وتهديدات قد تكون كامنة يف األسواق الناشئة ،وقد يكون لها صداها عىل األداء االقتصادي العاملي
خالل الفرتات املقبلة.
وبعد أن اختتمت معظم عمالت األسواق الناشئة العام املايض بانخفاضات كبرية ،وصلت إىل مداها يف
اقتصادات مثل االقتصاد الهندي ،الذي فقدت عملته «الروبية» نحو  %11من قيمتها ،ووصل انخفاضها يف
بعض الفرتات من ذلك العام إىل  ،%40فإن بداية العام الجاري بدورها مل تحمل أنباء إيجابية بالنسبة إىل تلك
األسواق ،وكانت بداية قامتة للعديد منها ،فمنذ بداية العام تراجعت العملة الكورية الجنوبية «الوون» بنحو
 ،%3وتراجع «الروبل» الرويس بنحو  ،%5.5وفقدت اللرية الرتكية نحو  %7من قيمتها ،ومل يختلف الوضع كثريا ً
يف باقي االقتصادات ،ووصل الرتاجع إىل مداه يف األرجنتني ،التي فقدت عملتها املحلية «البيزو» نحو  ،%19ومل
تشذ عن القاعدة سوى الصني ،صاحبة أكرب اقتصاد ناشئ يف العامل ،فهي السوق الناشئة الوحيدة التي ارتفعت
قيمة عملتها «اليوان» خالل الفرتة املنقضية من العام.
مبجيئها بعد سنوات طويلة من النمو الرسيع ،فإن التطورات األخرية وغري اإليجابية يف األسواق الناشئة ،تلفت
االنتباه إىل عدد من الحقائق املتعلقة بأوضاعها االقتصادية الهشة ،التي يجب أخذها بعني االعتبار؛ لتجنب
التهديدات التي ميكن أن تنشأ عنها فيام بعد ،الحقيقة األوىل منها ،تشري إىل أن هذه االقتصادات تعاين اآلن نوعاً
من االختالل الهيكيل ،وأن النمو الرسيع الذي عايشته خالل األعوام املاضية تركز يف قطاعات بعينها عىل حساب
قطاعات أخرى ،وبرغم أن من هذه االقتصادات ما شهد طفرة صناعية كبرية كام حدث يف دول مثل الصني وكوريا
الجنوبية ،فإن اقتصادات أخرى تركزت الطفرة التي شهدتها يف قطاعات ،مثل تصدير املواد األولية ومدخالت
اإلنتاج ،وقد تكون دول مثل األرجنتني ودول أوروبا الرشقية مثاالً عىل ذلك.
الحقيقة الثانية ،أنه بقدر ما منت االقتصادات الناشئة يف السنوات السابقة ،وبقدر ما متتلك من إمكانات
تؤهلها للمزيد من النمو يف املستقبل ،يف ظل منوها السكاين وتوسع أسواقها املحلية ،لكنها تظل بحاجة إىل
االقتصادات املتقدمة لتوليد الطلب عىل منتجاتها ،الذي ظل أحد محركات منوها يف املايض ،والتي كان انسحاب
رؤوس األموال املنتمية إليها أيضاً سبباً رئيسياً للمخاطر التي تكتنفها اآلن .الحقيقة الثالثة ،ال تتعلق باألسواق
الناشئة يف حد ذاتها ،بقدر ما تتعلق بأن تعاون الدول والحكومات حول العامل وعملها الجامعي خالل السنوات
املاضية مل يرتق إىل مستوى األزمة املالية العاملية وتهديداتها ،حيث مل تنجح الحكومات يف تغليب النزعة التعاونية
عىل نزعتها الفردية ،وهو ما يثري التساؤالت بشأن ما سيكون عليه مستقبل النظام االقتصادي العاملي ،ومدى
فاعلية املؤسسات االقتصادية الدولية فيه ،يف حال حدوث أزمات جديدة أو موجات جديدة لألزمة الحالية.
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من رضا المواطنين إلى إسعادهم
الشفافية واملساءلة أداتان فعالتان يف يد الحكومات الرشيدة ،الساعية إىل تحقيق أهداف التنمية الشاملة
واملستدامة ،فهام متكنان هذه الحكومات من توجيه مواردها إىل الوجهات السليمة ،وضبط ترصفات مؤسساتها
من أجل تحقيق االستخدام األمثل للموارد ،ومنع أي مخالفات أو استغالل غري منضبط لتلك املوارد من قبل
املسؤولني الحكوميني عىل اختالف مستوياتهم وأدوارهم ،ليس هذا فحسب ،بل إن هاتني األداتني متكنان
الحكومات ،من متابعة ترصفات املؤسسات الخاصة ،ومراجعة مدى التزامها بأهداف التنمية وغاياتها ،وخصوصاً
فيام يتعلق باآلثار االجتامعية والبيئية السلبية التي ميكن أن ترتتب عىل أنشطتهم االقتصادية .وقد أثبتت
التجارب العملية والتاريخية أنه مل توجد دولة يف العامل استطاعت أن تحقق التنمية عىل أراضيها من دون أن
تراعي أن تتضمن خططها التنموية آليات للتنفيذ ،متكنها من مساءلة املؤسسات واملسؤولني الحكوميني بشفافية،
والتأكد من مدى التزامهم بأهداف تلك الخطط من حني إىل آخر ،لضامن عدم ابتعادهم عن تلك األهداف أو
استغالل موارد الدولة ،التي هي ملك للمواطنني ،بشكل غري مرشوع.
ويف إطار سعي دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل إحداث تنمية شاملة عىل أراضيها وضامن استدامة هذه
التنمية ،وتلبية تطلعات مواطنيها ونيل رضاهم وثقتهم ،عرب التفاعل اآلين والكفء مع تلك التطلعات ،فقد
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،رئيس املجلس
الوزاري للخدمات ،خالل مشاركته يف فعاليات «القمة الحكومية» الثانية التي ُعقدت يف مدينة ديب خالل األيام
األخرية ،أن الدولة اآلن بصدد «إعداد معايري ملحاسبة الوزراء ،ولقياس مدى تفاعلهم مع الجمهور ،والنزول إليهم
ومناقشة الناس بشكل مبارش» .وبرغم أن هذا الترصيح ليس هو الوحيد الذي أدىل به سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،الذي تحدث عن العديد من املرشوعات التنموية والطموحات املستقبلية التي يقوم بها املجلس
الوزاري للخدمات الذي يرأسه ،لكن األمر يف الحقيقة ،هو أن حديثه عن وضع معايري محاسبة الوزراء ،يحمل
العديد من الدالالت ،وخصوصاً أنه يأيت يف مرحلة ذات أهمية كبرية يف املسرية التنموية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،التي متكنت من خالل عملها وجهدها الحثيث ،عىل مدار عقود طويلة ،من أن تصل إىل مستوى جيد
من التنمية واالزدهار ،وتظهر املؤرشات الصادرة عن املؤسسات الدولية أن مواطنيها اآلن هم من أكرث شعوب
العامل رضاً بواقعهم املعييش ،ولكن يبدو أن حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تكتفي بهذا اإلنجاز فقط،
بل إنها عازمة عىل تحقيق املزيد يف املستقبل .ومن خالل ما تتبناه الدولة من آليات ومبادرات جديدة ،ومن
بينها معايري محاسبة الوزراء ،فهي تنتقل من مرحلة «رضا املواطنني» إىل مرحلة «إسعاد املواطنني» ،وهو طموح
أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
عىل هامش مشاركته يف فعاليات الجلسة االفتتاحية للقمة ذاتها ،فمن شأن تلك املعايري أن تقيس مدى التزام،
ال الوزراء فحسب ،ولكن جميع املسؤولني يف الدولة ،بالتواصل املبارش واملستمر مع املواطنني ،والتفاعل اإليجايب
مع تطلعاتهم ،والذي ينقل العالقة بني الحكومة واملواطنني إىل مرحلة جديدة ،تصبح فيها منوذجاً للعالقات األكرث
إيجابية وفاعلية بني الحكومات والشعوب يف العامل.
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من يدعم اإلرهاب في لبنان؟
سقوط نعيم عباس ،القيادي يف منظمة «كتائب عبدالله عزام» يف قبضة الجيش اللبناين مل يؤد فقط إىل إنقاذ
عرشات األرواح التي كانت سياراته املفخخة ستزهقها ،بل من املرجح أن اعتقاله سيتمخض عنه العثور عىل حلول
أللغاز أمنية كبرية تتصل باإلرهاب الذي يعصف بلبنان واملنطقة العربية.
بعدما كادت املفخخات والهجامت االنتحارية
اإلرهابية تصبح فصالً ثابتاً يف حياة لبنان وأبنائه ،متاماً
كام هي الحال مع العراق والعراقيني ،تلقى اإلرهاب
املنظم الذي يستهدف األبرياء يف البلد الصغري وخارجه،
صفعة قوية باعتقال الفلسطيني املدعو نعيم عباس،
الذي وصفته صحيفة «النهار» بـالكنز الثمني ،والسيام
أنه من قياديي الصف األول ملنظمة «كتائب عبدالله
عزام» ،التي تنتمي إىل تنظيم «القاعدة» ،وقد كان مقرباً
من زعيم املنظمة ،الراحل السعودي ماجد املاجد ،أو
رمبا ذراعه اليمنى ملا يتصف به من دهاء وخربة.
وبعيدا ً عن اعرتافاته حول السيارات املفخخة التي
انفجرت سلفاً أو كان مخططاً انفجارها يف لبنان ،والذي
أدىل مبعلومات خطرية أفضت إىل ضبطها ،وضبط
عدد من الصواريخ املعدة لالنطالق باتجاه أهداف
يف الضاحية الجنوبية من بريوت ،معقل «حزب الله»
وأبناء الطائفة الشيعية ،فاملتوقع أن تكشف التحقيقات
مع نعيم عباس عن طبيعة املنظمة التي ينتمي إليها،
التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم االنتحاري املزدوج
ضد السفارة اإليرانية يف بريوت قبل فرتة وجيزة ،وعن
تحالفاتها ومصادر متويلها وكيفية تجنيد انتحارييها
وغريها من املعلومات ،ما قد يسهم يف تصدي لبنان
لإلرهاب بفعالية أكرب.
غري أن املهم للغاية يف تداعيات القبض عىل نعيم
عباس ،هو الوقوف عىل أرسار التفجريات األخرية يف
لبنان بجهات خارجية ومحلية ،تبدو خيوطها متشابكة
ومعقدة وفيها الكثري من التناقض الذي يصعب فهمه،
فعباس كان الرأس املدبر الذي أرشف عىل تخطيط
وتنفيذ هجامت انتحارية عدة ضد الضاحية الجنوبية
يف بريوت يف األشهر القليلة املاضية ،وهو أيضاً متهم
رئييس يف جرائم اغتيال وليد عيدو ،النائب عن «تيار
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املستقبل» ،واللواء فرانسوا الحاج يف عام  ،2007الذي
كان مقرباً من التيار نفسه ،كام يُعتقد أنه لعب دورا ً
أساسياً يف اغتيال بيار الجميل ،نجل الرئيس األسبق أمني
الجميل ،الوزير والنائب الكتائبي.
هكذا كان عباس ،ومنظمته ،ورمبا بعض رشكائهم
من اآلخرين ،يوجهون الرضبات لطريف الرصاع الرئييس
يف لبنان :حركة  14آذار بأقطابها «تيار املستقبل»
و«الكتائب» و«القوات اللبنانية» من جهة ،وحركة 8
آذار التي تضم «حزب الله» و«حركة أمل» يف الجهة
األخرى؛ وذلك لتأجيج األوضاع يف لبنان.
األطراف التي قدمت الدعم لنعيم عباس كثرية عىل
األرجح ،ويصعب التنبؤ بها ،لكن سريته تشري إىل أنه
بدأ حياته «العسكرية» يف منظمة فتح قبل انتقاله إىل
«حركة الجهاد اإلسالمي» ،والتحق يف فرتة تالية بتنظيم
«فتح اإلسالم» الذي قاده شاكر العبيس ،وات ُّـهِمت
دمشق بدعمه بشكل غري مبارش ،كام أنه كان «معجباً»
بـ«حزب الله» حسبام ذكرت صحيفة «األخبار»
اللبنانية التي اتهمته بالتحول الحقاً «إىل عدو لدود»
للحزب ،فهل لـ«القاعدة» ،مصلحة يف إبقاء لبنان ساحة
للرصاعات املذهبية والسياسية ،أم أنها تقدم «خدمة»
لجهات ممولة يؤمل أن تكشف التحقيقات مع عباس
عن بعضها؟
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تساؤالت حول أسباب إخفاء نص االتفاق النووي اإليراني
المص ّنف كوثيقة «غير سرية»
كتب آدم كريدو يف مقال له عىل موقع صحيفة «ذا واشنطن فري بيكون» ،وهو من كبار ك ّتابها ،أن البيت
جب أعضاء الكونغرس وموظفيه الذين بحوزتهم تصاريح أمنية رفيعة املستوى ،عىل الخضوع إلجراءات
األبيض ُي ِ
أمنية مشددة من أجل السامح لهم باالطالع عىل نص االتفاق النووي اإليراين األخري ،الذي تم توقيعه بني مجموعة
الدول الكربى « »1+5من ناحية وإيران من ناحية أخرى ،وال ُيس َمح للجمهور األمرييك باالطالع عليه ،وهو
محفوظ يف مكان مؤ َّمن للغاية ،عىل الرغم من أن نص االتفاق مص ّنف كوثيقة «غري رسية».
يقول الكاتب إن الكونغرس األمرييك وغريه من
املؤسسات األمريكية وجهت انتقادات عديدة إىل
البيت األبيض ،خالل الفرتة املاضية؛ لرفضه نرش نص
االتفاق النووي مع إيران ،الذي يقيض بتخيل األخرية عن
أجزاء من برنامجها النووي ،مقابل تخفيف العقوبات
االقتصادية الدولية املفروضة عليها ،مبا يعود عليها
مبليارات الدوالرات ،من خالل اإلفراج التدريجي عن
أموالها املجمدة يف الخارج ،إىل جانب ما ميكن أن يتدفق
عليها من استثامرات أجنبية مع تحسن عالقتها مع
الغرب ،ويقول الكاتب إن التفاصيل الدقيقة لالتفاق
والطريقة واإلجراءات املتّبعة من قبل اإلدارة األمريكية
للسامح باالطالع عليه ضبابية للغاية ،وتثري الريبة ،فربغم
أن جميع أعضاء الكونغرس لديهم ترصيح لالطالع عىل
نص االتفاق ،فإن ذلك ال يسمح باالطالع عليه إال ملن
يحمل ترصيحاً مبستوى «رسي» أو ترصيحاً أعىل ،وعىل
جميع من يرغبون يف االطالع عىل نص االتفاق -مبن فيهم
أعضاء الكونغرس وموظفوه -أن يذهبوا إىل مكتب يف
مبنى الكونغرس مؤ َّمن للغاية ،يُحتفظ فيه بالوثيقة،
وأن يخضعوا إلجراءات أمنية متعددة ،فعند الوصول إىل
مكتب األمن يجب إيداع جميع أجهزة االتصاالت خارج
املنشأة قبل الدخول عرب الباب ،ومبجرد دخول املكتب،
ينبغي للشخص أن يع ّرف نفسه وأن يُربز بطاقة الهوية
ويوقع عىل وثيقة تحتوي عىل اسمه ومنصبه وتاريخ
االطالع عىل نص االتفاق ووقته ،وبعد اكتامل عملية
التدقيق األمني األولية ،يُعطى الشخص نسخة من نص
االتفاق ميكنه أخذها إىل غرفة رسية للقراءة ،لكن ال
يُسمح له بتصوير الوثيقة أو التقاط صور فوتوغرافية
لها ،وبعد االطالع عليها يجب أن يُعيدها قبل أن يغادر
السبت  15فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5328

املكان ،ويشري الكاتب إىل أن هذا النوع من التعامل
يقترص عادة عىل املعلومات الرسية للغاية.
ويشري الكاتب إىل أن مصدرا ً رفيع املستوى يف
الكونغرس وصف تلك العملية األمنية املعقدة التي
يجب أن مير بها كل من يرغب يف االطالع عىل وثيقة
االتفاق ،بأنها تهدف إىل متكني اإلدارة األمريكية من
تت ُّبع من يطّلعون عىل الوثيقة وضامن عدم خروج
أي من تفاصيلها إىل العلن ،ومن ثم يقول الكاتب إن
هذه العملية املعقدة أثارت إحباط أعضاء الكونغرس
وموظفيه عىل ح ٍّد سواء ،حتى إن أحد املساعدين يف
الكونغرس قال إن «كل هذا يتم من أجل وثيقة مص ّنفة
بأنها «غري رسية» إنه جنون تام ،والناس محقون يف
تساؤلهم عن السبب وراء الحراسة املشددة املفروضة
عىل وثيقة االتفاق الذي يشيد به الرئيس أوباما باعتباره
حدثاً مهامً» .ويف النهاية يضيف الكاتب بأن املفاوضات
للتوصل إىل اتفاق نهايئ مع إيران سوف تُستأنف األسبوع
الثالث من شهر فرباير الجاري؛ أي خالل أيام معدودة.
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دراسات :آثار صحية خطيرة ناجمة عن استخراج الغاز الصخري
أشارت الكاتبة نورا كبالن بريكر يف مقالها يف مجلة «ذا نيو ريببلك» إىل أن الرئيس األمرييك باراك أوباما
امتدح يف خطابه حول حال االتحاد عملية استخراج الغاز الطبيعي من الصخور الزيتية ،واصفاً إياها بأنها «جرس
الوقود» الذي يعزز االقتصاد بأقل نسبة ممكنة من الكربون امللوث الذي أدى إىل التغريات املناخية .وتعهد أوباما
بالرشوع يف عمليات االستخراج ،ومبساعدة رجال األعامل عىل االستثامر يف هذا املجال ،لكن دراستني تم نرشهام
هذا الشتاء عززتا من املخاوف بشأن املخاطر الحقيقية الناجمة عن عمليات االستخراج ،والتكسري الهيدرولييك
للصخور ،وخاصة عىل األجنة.
أُجريت الدراسة األوىل يف والية كولورادو ،حيث سعت
بعض مدن الوالية إىل وقف عمليات تكسري الصخور
الزيتية ،وقد ساعد علامء الصحة العامة يف «جامعة
براون» و«كلية كولورادو للصحة العامة» يف تأخري تلك
الصناعة ،حيث كشفت الدراسة عن عالقة قوية بني
قرب آبار التكسري والتشوهات
ال َخلقية يف القلب لدى األجنة
واألطفال حديثي الوالدة ،وأشارت
الدراسة إىل أن املواليد يف املناطق
التي تحوي  125برئا ً ضمن امليل
املربع الواحد معرضون لإلصابة
بالتشوهات الخلقية يف القلب
بنسبة  %30أكرث من املواليد يف
املناطق التي يصل نصف قطرها
إىل عرشة أميال ،لكنها تحوي العدد نفسه من اآلبار،
كام كشفت الدراسة بعض الدالئل عىل أن آبار الغازات
الناتجة عن عملية تكسري الصخور تزيد من حاالت
اإلصابة بالتشوهات العصبية يف حال ارتفاع مستويات
التعرض للملوثات الناتجة عنها ،لكن يف الوقت ذاته مل
تجد الدراسة أي عالقة بني تشققات الفم ،أو قلة الوزن
لدى حديثي الوالدة أو حاالت الوالدات املبكرة ومناطق
التكسري.
وذكرت الكاتبة أن الدراسة الثانية أُجريت يف والية
بنسلفانيا ،الغنية مبخزون الغاز الطبيعي من النوع نفسه،
ومتت الدراسة مبشاركة باحثني من جامعة «برينستون»
ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» ،وقد تم عرضها
يف يناير املايض ،وبرغم أن نتائج الدراسة كانت مختلفة
بعض اليشء عن نتائج الدراسة األوىل ،فإنها كانت أيضاً
السبت  15فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5328

مثرية للقلق ،وأوردت الكاتبة ما ذكره مارك وايت هاوس
يف مقاله يف مجلة «بلوميربغ فيو» الشهر املايض عن تلك
الدراسة ،التي كشفت أن االقرتاب من مناطق التكسري
يزيد من احتامالت نقص الوزن لدى حديثي الوالدة،
بنسب تزيد عىل النصف مقارنة باملناطق األخرى؛ أي
من نسبة  %5.6إىل  ،%9والحظت
الدراسة أن تلوث الهواء يف تلك
املناطق مرتبط بعمليات تكسري
الصخور الزيتية.
وأشارت الكاتبة إىل تعليق خبري
الصحة العامة يف «مجلس الدفاع
عن املوارد الطبيعية» بوتكن
إملان عىل الدراستني السابقتني،
حيث ربط بني النسب العالية
من الكيامويات والغازات املنبعثة من عمليات استخراج
الغاز الطبيعي من الصخور ،مثل أكسيد الكربيت وأكسيد
النيرتوجني والبنزين والتشوهات لدى املواليد .ويف
النهاية أوضحت الكاتبة ،أن الرشكات والجامعات املؤيدة
لعمليات استخراج الغاز الطبيعي يف والية كولورادو،
وقنواتهم اإلعالمية مثل صحيفة «ذا دييل كولر» رفضت
نتائج الدراسة .ومن جانبه شكك الري ووك ،الضابط
التنفيذي يف «دائرة الصحة والبيئة» يف كولورادو ،بنتائج
الدراسة األخرية وقال «هناك الكثري من العوامل التي
تؤدي إىل التشوهات ال َخلقية لدى املواليد ،لكن الجميع
يتجاهلها» ،وتنتهي الكاتبة إىل القول بأنه يف ضوء ظهور
مثل هذه الدراسات ،فإنه من الصعب علينا تجاهل
التحذيرات التي تقدمها بشأن عمليات استخراج الغاز
الطبيعي من الصخور الزيتية.
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الصين ..مخطط إلنشاء أطول نفق تحت البحر
يسـعى مهندسـون صينيـون
إىل تقديـم مخطـط للحكومـة
بحلـول أبريـل املقبـل إلنشـاء
أطـول نفق تحـت البحر يف العامل،
يصـل طولـه إىل  123كيلومترا ً.
وذكـرت صحيفة «تشـاينا دييل»،
أمـس الجمعـة ،أنـه يف حـال
املوافقـة على املشروع فسـيبدأ
العمـل فيـه عـام  2015أو  ،2016الفتة النظـر إىل أن عملية
البنـاء سـتكتمل بحلـول عـام  .2026وأوضـح خبير األنفاق
والسـكك الحديديـة يف األكادمييـة الصينيـة للهندسـة ،وانغ
مينغشـو ،أن التكلفـة التقديريـة للنفـق تبلـغ  220مليـار
يـوان ( 36.3مليـار دوالر) .ونقلـت الصحيفـة عـن مهنـدس
يعمـل يف املشروع قولـه إن النفـق الـذي سـيكون طولـه
 123كيلومترا ً هـو أطـول مرتين مـن النفـق صاحـب الرقم

القيـايس اآلن ،الـذي يربـط بين
جزيـريت هونشـو و هوكايـدو
اليابانيتين .يشـار إىل أن أطـول
نفـق تحـت البحـر اآلن هـو نفق
سـيكان اليابـاين الـذي يبلـغ طوله
 54كيلومترا وبـدأ تشـغيله عـام
 ،1988واسـتغرق إنشـاء هـذا
النفـق عقديـن ،وفـق مـا ذكـرت
وكالـة «رويترز» .وقالت صحيفة «تشـاينا ديلي» إن النفق
سـيمتد مـن مدينـة داليـان يف إقليـم لياونينـغ شمال رشق
الصين إىل مدينـة يانتـاي يف إقليـم شـاندونغ الرشقـي ،وهو
مـا يختصر مـدة السـفر إىل  40دقيقـة .وأعلنـت الصين
خططـاً يف عـام  1994لبناء النفـق بتكلفة  10مليارات دوالر
على أن يكتمـل البنـاء قبل عـام  ،2010لكن بعـد مرور 20
عامـاً مـازال املشروع يف مرحلـة التخطيـط.

ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية
بنسبة  2.9في المائة خالل يناير الماضي

لبنان وقبرص يستكشفان
سبل تعزيز الروابط المالية

ارتفـع مـؤرش الرقـم
القيـايس العـام لتكلــفة
املعيشـة يف اململكـة
العربيـة السـعودية يف
شـهر ينايـر املايض بنسـبة
 2.9يف املائـة مقارنـة
بالشـهر نفسـه مـن عـام  2012بسـبب االرتفـاع الـذي شـهدته
تسـعة أقسـام مـن األقسـام الرئيسـية املكونـة للرقـم القياســي
لتكلفـة املعيشـة يف مؤرشاتهـا القياسـية .وقـال تقريـر ملصلحـة
اإلحصـاءات العامة واملعلومات السـعودية اليـوم إن ارتفاع الرقم
القيـايس جـاء بسـبب زيـادة أقسـام تأثيـث وتجهيـزات املنـزل
وصيانتهـا بنسـبة  6.7يف املائـة وقسـم التبـغ بنسـبة  6يف املائـة
وقسـم األغذيـة واملرشوبـات بنسـبة  5يف املائة وقسـم السـكن
وامليـاه والكهربـاء والغـاز وأنـواع الوقـود األخـرى بنسـبة  3.7يف
املائــة وقسـم التعليم بنسـبة  3.7يف املائة وقسـم الصحة بنسبة
 3.5يف املائة وقسـم الرتويح والثقافة بنسـبة  3.4يف املائة وقسـم
املطاعـم والفنـادق  2.7يف املائـة باإلضافـة إىل قسـم االتصـاالت
بنسـبة 5ر 0يف املائـة.

قال منظمون للقطاع
املصريف مـن قبرص
ولبنـان يـوم الجمعـة
إنهـم سيستكشـفون
سـبل تعزيـز الروابـط
املاليـة بين البلديـن مبـا
يف ذلـك متويـل التجـارة.
وقـال مرصفيـون مـن البلدين إن البنوك اللبنانيـة يف وضع ميكنها
مـن التوسـع يف قبرص التـي تعـاين أزمـة سـيولة منـذ أن أدت
خطـة دوليـة لإلنقاذ املـايل يف مـارس  2013إىل إغالق بنك رئييس
وفرضـت خسـائر على كبـار املودعين يف بنـك آخـر .ويف قبرص
فـروع لتسـعة بنـوك لبنانيـة وأربعـة بنـوك أخـرى تابعـة وهـو
مـا يشـكل أكبر تجمـع وطنـي للمصـارف يف الجزيـرة الواقعـة
يف رشق البحـر املتوسـط .وقـال ريـاض سلامة محافـظ مصرف
لبنـان املركـزي «لبنـان لـه روابـط تاريخيـة مـع قبرص ورجـال
األعمال اللبنانيـون لهـم وجـود ومكاتب هنـا» .وقـال بانيكوس
دمييرتياديـس محافـظ البنك املركزي القبريص إن قربص ميكن أن
تسـتفيد مـن الروابـط الوثيقـة بين البلديـن.
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توجهات تركيا وإيران في الشرق األوسط ..سياسات ومصالح
يف املحارضة رقم  168ضمن سلسلة محارضات
اإلمارات التي ينظمها «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية» ،تحدث فؤاد كيمن عن توجهات
كل من تركيا وإيران يف الوقت الراهن ،وتناول العالقة
بينهام يف العقود املاضية ،والتي تأرجحت وفقاً له بني
التقارب والتباعد ،بسبب االختالف بينهام يف منوذج
الحكم ويف التوجهات الخارجية ،ويف خضم ما أدت إليه
انتفاضات «الربيع العريب» من تعميق للخالف بني إيران
وتركيا ،وخاصة مع انتقال رياح االنتفاضات إىل سوريا،
حيث وقفت تركيا إىل جانب املعارضة السورية عىل
حني وقفت إيران إىل جانب النظام ،فقد تطرق املحارض
إىل العديد من القضايا املتعلقة بالدولتني ،وتوجهات
األنظمة الحاكمة فيهام.
وعالج املحارض إشكالية العالقة بني إيران وتركيا،
يف ضوء منوذجي حكم مغايرين وتوجهات خارجية
مختلفة جعلت العالقة بينهام يف العقود املاضية
تتأرجح بني التقارب والتباعد ،وترهن أي تحسن يف هذه
العالقة يف املستقبل بكثري من التحديات .وشدد عىل
دور االنتفاضات العربية يف تعميق الخالف بني الدولتني
اللتني تعاملت كل منهام مع تلك االنتفاضات وفق
مقاربة مغايرة ،وخاصة مع انتقال رياح االنتفاضات إىل
سوريا ،حيث وقفت تركيا إىل جانب املعارضة السورية
عىل حني وقفت إيران إىل جانب النظام.
وتبدأ الدراسة برصد العالقات الرتكية  -اإليرانية منذ
بداية الثامنينيات ،حني حكمت العالقة بني البلدين
اختالفات أيديولوجية بني نظام علامين يحكم تركيا،
مقابل ثورة إسالمية وصلت لتوها إىل السلطة يف إيران.
لكن تلك االختالفات ،ما لبثت أن تحولت إىل مخاوف
أمنية متبادلة بني البلدين عىل مدى عقدين؛ إىل أن
وصل حزب العدالة والتنمية ذو التوجه اإلسالمي إىل
السلطة يف تركيا عام  ،2002فانعكس ذلك تحسناً يف
السبت  15فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5328

من إصدارات المركز

تأليف :فؤاد كيمن
تاريخ النشر2014 :

العالقات السياسية واالقتصادية بينهام بوترية رسيعة.
ومع انطالق االنتفاضات العربية عادت العالقات
الرتكية-اإليرانية إىل االفرتاق ،وخاصة عند امللف
السوري .وقد أظهرت هذه املحطة عمق التباين يف
السياسة الخارجية بني كل من الدولتني ،وخاصة حيال
التعامل مع قضايا املحيط ،وحيال الدور اإلقليمي الذي
تطمح إليه كل منهام.
فرتكيا ،يف عهد حزب العدالة والتنمية ،انطلقت من
رؤية «صفر مشكالت» التي رسمها وزير خارجيتها أحمد
داود أوغلو .وهي رؤية تقوم من جهة عىل عالقة بدول
الجوار تخلو من املشكالت وترتبط دامئاً بالقيم واملبادئ
األخالقية والتوازن بني األمن والحرية ،وتقوم من جهة
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أخرى عىل تعميق العالقة مع الغرب وأوروبا سعياً لنيل
العضوية الكاملة يف االتحاد األورويب .وهكذا تغدو تركيا
الدولة الوحيدة القادرة عىل التحدث مع الغرب ومع
بقية الدول يف الوقت نفسه؛ األمر الذي يفسح الطريق
أمام تركيا إليجاد مجتمع «ما بعد إقليمي» عىل أساس
املواطنة الدميقراطية وما بعد القومية .وهو ما أعطى
تركيا القدرة عىل تعزيز نفوذها يف املنطقة.
وما م ّيز سياسة تركيا يف املنطقة ،عدم سعيها لفرض
نفسها كنموذج يُحتذى به ،أو فرض طرائقها يف التحول
الدميقراطي أو املؤسيس عىل اآلخرين ،أو حتى محاولة
إعادة إيجاد منوذج عثامين سابق؛ وخاصة لدى دول
الربيع العريب التي عارضت هي نفسها النموذج الرتيك
أو أي منوذج آخر يف حد ذاته .لذلك ماتزال تركيا قادرة
عىل تقديم مساعدة جوهرية للعملية الدميقراطية يف
دول الجوار ،وخاصة عرب املشاركة بأفضل املامرسات يف
مجال التطوير االقتصادي املستدام.
يف املقابل ،تعاملت إيران مع بلدان املنطقة ،وخاصة
بلدان الربيع العريب ،بطريقة مغايرة؛ إذ يف الوقت الذي
ظلت تركيا مبنأى عن مسائل «بناء األمة» وهندسة
املجتمع والهوية الوطنية وتصدير الثورة ،فإن إيران
تبدو أكرث ارتباطاً بهذه الخلفية ،وخاصة يف تعاملها مع
كل من العراق وسوريا .ولذا تبدو السياسة الخارجية
اإليرانية يف املنطقة محكومة بثالثة مبادئ :تفضيل
اإلبقاء عىل الوضع القائم يف املنطقة؛ وتصدير الثورة
الدينية إىل الدول املجاورة؛ وحامية األنظمة الشيعية
املجاورة.
وهكذا ،تعاملت إيران مع االنتفاضات العربية يف
بداياتها عىل أنها صحوة إسالمية ستعم املنطقة؛ لكن
مع انتقال االحتجاجات إىل سوريا رأت إيران فيها تحدياً
خطريا ً ملصالحها .وعند هذه النقطة راح يظهر االختالف
بني املقاربتني الرتكية واإليرانية للتعامل مع تطورات
املنطقة.
انطالقاً من هذا التوتر القائم بني تركيا وإيران ،عىل
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قاعدة امللف السوري تحديدا ً ،يتخذ مسار العالقة بني
تتخل إيران عن مصالحها
البلدين منحى شائكاً ما مل َّ
الذاتية .لكن يف املقابل ،ما زاد من حدة هذا التوتر قبول
انضامم تركيا إىل برنامج الدرع الصاروخية ،وسامحها
لحلف شامل األطليس (الناتو) بإقامة نظام إنذار مبكر
عىل أراضيها ،ع ّدته إيران  -وروسيا كذلك  -تهديدا ً لها،
كونه يهدف إىل حامية إرسائيل من أي هجوم إيراين
محتمل.
وهكذا ،تختم الدراسة بأن إيران تقف اليوم عىل
مفرتق طرق أسايس ،وستكون لقرارات السياسة
الخارجية التي ستتخذها طهران عواقب ،ال ميكن
الرجوع عنها ،عىل املنطقة ورشكائها؛ فإذا اختار النظام
اإليراين أن يتبع سياسة خارجية وإقليمية تتسم بتعاون
أكرث ،فإن غطاء االستقرار والرخاء الذي نسجته تركيا
سينتج بيئة إيجابية مساعدة إليران لتدمج قدراتها
مع اآلخرين وتعمل من أجل الرفاه العام للمنطقة
ككل .أما إذا آثرت طهران «بناء أمة» واتباع السياسات
الطائفية ،فإن النظام سيجازف مبزيد من التدهور يف
عالقاته الب ّناءة مع رشكاء ورعاة راسخني مثل تركيا.
من جهة أخرى ،إن ميدان املناورة الرتكية املتأرجح
بني الرشق والغرب يوفر للسياسة الخارجية الرتكية
مرونة عالية .أما العداء اإليراين للغرب فهو يحرم طهران
من مثل هذه املرونة يف عالقاتها الخارجية .عالوة عىل
ذلك ،فإن مقاومة إيران للربيع العريب وطريقة تعاملها
مع وضعها الداخيل يقود إىل نقاش وجودي جدي فيها.
ويف الواقع ،واجه النظام اإليراين عقب الربيع العريب
أزمة أكرث عمقاً مام هو معروف ومريئ للخارج .والتوتر
األخري الذي الحظناه يف العالقات الرتكية  -اإليرانية هو
يف الحقيقة إسقاط عىل هذه األزمة .وحقيقة أن تركيا
ستظل دامئاً محتفظة بهويتها الغربية ،يعني أن الوضع
الراهن الحايل يف العالقات الرتكية  -اإليرانية لن يتطور
أبدا ً مامل تواجه إيران السخط الداخيل فيها وتعمل عىل
حسمه.
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