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المصداقية أساس بناء النموذج التنموي اإلماراتي
بناء تنافسية مناخ االستثامر وبيئة األعامل يف أي دولة يقوم عىل أربعة محاور أساسية ،أولها مصداقية الحكومات،
وثانيها توافر األمن واالستقرار املجتمعي ،وثالثها توافر فرص االستثامر الواعدة ،ورابعها توافر البنية التحتية املالمئة
لالستثامر .وهذه املقومات جميعها تتوافر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بل إنها تعد من الدول القليلة يف
العامل التي تتوافر فيها هذه املقومات يف منظومة متكاملة ومتوازنة وعىل قدر كبري من املرونة والكفاءة ،لذلك فإن
بيئتها االستثامرية تعد اآلن من أكرث البيئات االستثامرية تنافسية يف العامل ،حيث تحتل املرتبة التاسعة عرشة عاملياً
يف «مؤرش التنافسية الدولية» الصادر عن «املنتدى االقتصادي العاملي» لعام .2014 /2013
مل تكن املصداقية مدخل دولة اإلمارات العربية املتحدة لبناء جدار التنافسية مبناخها االستثامري فحسب،
بل كانت مدخلها لبناء منوذجها التنموي بشكل عام ،ومفهوم املصداقية هنا مفهوم شامل ،يعني االتساق بني
ما ترصح بها الحكومة وما تصدره من قرارات وقواعد تنظيمية وما تتب ّناه من سياسات وترشيعات من ناحية،
وبني أفعالها ومامرساتها عىل األرض من ناحية أخرى ،وذلك يف املجاالت جميعها وليس عىل الجانب االقتصادي
أو االجتامعي أو غريه فقط ،فاملصداقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة منظومة متكاملة تحكم تحركات
الحكومة مبختلف مستوياتها ،وهي كذلك منذ تأسيس دولة االتحاد عىل يد األب املؤسس ،املغفور له -بإذن الله
تعاىل -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ط ّيب الله ثراه ،حتى أصبحت يف الوقت الحايل مبنزلة الثقافة الجامعة
يف العمل الحكومي يف الدولة ،تحت إرشاف وتوجيه مبارشيْن من قائد املسرية صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله.
وقد كانت مصداقية حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة موضعاً للعديد من اإلشادات الدولية ،كان آخرها
ما جاء ،مؤخرا ً ،عىل لسان الدكتور هرني لويس فيدي ،الخبري االقتصادي يف «مجموعة  HECإيكونوميست»،
ضمن محارضة نظمها قسم العلوم االقتصادية يف جامعة «السوربون أبوظبي» ،بحرمها الجامعي يف جزيرة الريم
بأبوظبي ،عندما قال إن «الصعود املتسارع إىل القمة له أسبابه وال يأيت مصادفة ،ونجاح أي برنامج تنموي يحتاج
إىل أسس ال ميكن أن يقوم من دونها ،أولها مصداقية الدولة يف دفع عجلة التنمية للوطن واملواطن ،وإميان
املواطن بأن قيادته قادرة عىل تحقيق الطموح ،وتوافر ذلك يف عملية التنمية املستدامة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أ ّهلها لحجز مكانتها عىل خريطة العامل» .وقد أشاد فيدي كذلك بتجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة
ومتيزها يف مختلف املجاالت االقتصادية والسياحية والثقافية واالجتامعية والنهضة الحضارية ،ووصفها بأنها
«منوذج متميز يف املنطقة العربية».
الرتكيز عىل محور مصداقية الحكومة عىل هذا النحو ،ال يقلل من أهمية املحاور املتعلقة بتوافر األمن
واالستقرار املجتمعي وتوافر فرص االستثامر الواعدة ،وتوافر البنية التحتية املالمئة لالستثامر ،وهي جميعها
محاور متكّنت دولة اإلمارات العربية املتحدة من تحقيق نجاحات استثنائية فيها واحتلت كذلك مراتب عاملية
تتحل القيادة الرشيدة للدولة
متقدمة ،لكن يف حقيقة األمر فإن نجاح الدولة يف ذلك مل يكن ممكناً لو مل َّ
وحكومتها باملصداقية يف القول والفعل ،ولو مل تكن املصداقية هي مظلة تحركاتها.
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مبادرة نوعية لتوطين مهنة التدريس
الخطة التي كشفت عنها ،مؤخرا ً ،وزارة الرتبية والتعليم لزيادة الجاذبية املهنية لوظائف التدريس تشكل
مبادرة نوعية لتوطني مهنة التدريس ،وتعكس االهتامم الذي توليه دولة اإلمارات لهذه القضية الحيوية ،التي
ترتبط بشكل وثيق بهويتها الوطنية ،هذه الخطة التي ستطبق يف العام الدرايس املقبل  2015 /2014تتضمن
العديد من األهداف الحيوية ،منها استقطاب كوادر متميزة من املواطنني ليكونوا معلمني لو لفرتات محددة،
وتكوين صورة إيجابية محفزة ملهنة التعليم ،وتوفري مسارات متعددة للنمو والتق ّدم الوظيفي للمعلم ،ورفع
نسبة التوطني يف مهنة التعليم ،التي تشري التقديرات إىل أن املواطنني يشكلون  %12.4فيها فقط ،إىل جانب
زيادة مساهمة مؤسسات التعليم العايل يف رفد امليدان الرتبوي بخريجني من ذوي الكفاءة.
هذه الخطة هي خطة مهمة للغاية ،ليس ألنها تتعامل مع اإلشكاليات التي كانت تدفع رشيحة من املواطنني
إىل عدم االنخراط يف مهنة التدريس ،كضعف املزايا املادية والرتقي الوظيفي وغريها فقط ،وإمنا ألنها تهتم بتأهيل
املعلم املواطن أيضاً ،وإعداده بشكل جيد من خالل تعاون الوزارة مع مؤسسات التعليم العايل يف هذا الشأن،
حتى يكون قادرا ً عىل القيام مبهامه الرتبوية والتعليمية عىل أكمل وجه.
تويل دولة اإلمارات العربية املتحدة اهتامماً استثنائياً بتوطني مهنة التدريس ،وجعلها أكرث جاذبية للمواطنني،
وهذا ما ع ّبـر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -يف
كلمة سموه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاين واألربعني للدولة ،حني قال سموه «نحن إذ نعتز باملعلم ركيزة
العملية التعليمية ،فإننا نحرص عىل االرتقاء بأوضاعه وتحسني بيئة عمله» ،وهذا ما يؤكد بال شك األولوية التي
تحتلها هذه القضية يف فكر القيادة الرشيدة .ولقد اتخذت الدولة العديد من املبادرات واإلجراءات املهمة يف
هذا الشأن ،سواء عىل مستوى الجانب املتعلق بتحفيز املواطنني لالنخراط يف مهنة التدريس ،عرب زيادة بدل
طبيعة العمل املقرر للمعلمني وأعضاء الهيئات التعليمية بنسبة  ،%100وترقيتهم بشكل مستمر ،أو فيام يتعلق
بإعدادهم وتأهيلهم واالرتقاء بكفاءتهم ،وتم إطالق العديد من املبادرات التي تدفع يف اتجاه هذا الهدف ،مثل
برنامج «إعداد» الذي أطلقه «مجلس أبوظبي للتعليم» ،بهدف تدريب املواطنني املرشحني للوظائف التعليمية
وتوجيههم ،وذلك عرب التعاون مع مؤسسات التعليم العايل الحكومية والخاصة ،لتخريج نوعية من الكوادر
التعليمية الوطنية القادرة عىل التدريس بالطرق الحديثة واملعايري العاملية ،ليتم إحاللها يف املدارس.
تطمح دولة اإلمارات إىل أن تصل نسبة املواطنني العاملني يف سلك الرتبية والتعليم إىل  %90بحلول عام
 ،2020وهي قادرة عىل تحقيق هذا الهدف ،ومن املؤرشات الدالة عىل ذلك ،ما حققته وزارة الرتبية والتعليم
من نجاح يف رفع معدالت التوطني يف بعض القطاعات يف منظومة التعليم ،حيث وصلت نسبة التوطني يف الفئتني
القيادية واإلرشافية والفئة التنفيذية إىل مستويات استثنائية ،ويف اآلونة األخرية تزايد عدد الطلبات املقدمة من
جانب املواطنني لشغل وظائف يف امليدان الرتبوي ،حتى املعلمون املواطنون الذين سبق وقدموا استقاالتهم
بدؤوا يقدمون طلبات للعودة مرة أخرى إىل وظائفهم السابقة ،ما يؤكد فاعلية السياسات األخرية التي تستهدف
زيادة جاذبية مهنة التدريس بالنسبة إىل املواطنني.
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بعد ثالث سنوات من رحيل القذافي :ليبيا تبحث عن االستقرار
بحلول الذكرى السنوية الثالثة الندالع االضطرابات يف ليبيا ،يف منتصف شهر فرباير  ،2011التي أطاحت نظام
الرئيس الليبي السابق معمر القذايف ،ال تزال ليبيا تعيش أزمة سياسية ،يدفعها إليها عدم توافر األمن وسيطرة
امليليشيات املسلحة وضعف االقتصاد ،وهي األسباب نفسها التي تدفع األزمة إىل مزيد من التعقيد.
أعلن رئيس الحكومة الليبية املؤقتة ،عيل زيدان،
مؤخرا ً ،التوصل إىل تفاهم مع «كتيبة القعقاع» التي تعد
واحدة من أقوى امليليشيات املسلحة يف ليبيا وكانت قد
أصدرت بياناً طالبت فيه أعضاء «املؤمتر الوطني العام»
(الربملان الليبي) بالتخيل عن مناصبهم ،وإال عرضوا
أنفسهم لالعتقال من ِقبلها ،وقد أكد زيدان يف معرض
حديثه ،أن التفاهم الذي تم التوصل إليه كان حصيلة
محادثات ض ّمت مختلف مجموعات الثوار السابقني
واملؤمتر الوطني العام ،وممثلني لألمم املتحدة كذلك،
وهو ما وصفه بـ«انتصار حوار الحكمة والعقل» ،من
دون توضيح لطبيعة التفاهم الذي تم التوصل اليه.
أســباب األزمـــة:
السبب املبارش لألزمات املتعاقبة التي تعيشها ليبيا
منذ ثالث سنوات يعود وفق مراقبني إىل العديد من
األسباب ،منها انتهاء فرتة والية «املؤمتر الوطني العام» يف
السابع من فرباير الجاري ،وموافقة النواب عىل متديد فرتة
واليته؛ مربرين ذلك بإتاحة الوقت أمام اللجنة املختصة
بوضع مسودة الدستور الجديد للبالد ،عىل الرغم من أن
املؤمتر الوطني كان قد أعلن انتخابات جديدة ،كان مقررا ً
أن يديل فيها الليبيون بأصواتهم يف العرشين من فرباير
الجاري ،من أجل انتخاب لجنة ستضع مسودة الدستور
خالل مئة وعرشين يوماً .كام يربط كثري من املراقبني بني
ما تعيشه ليبيا من اضطرابات اآلن وما يشهده «املؤمتر
الوطني» من انقسام داخيل ،بني حزب «تحالف القوى
الوطنية الليبية» واإلسالميني يف حزب «العدالة والبناء»
املرتبط بـ«اإلخوان املسلمني» وحركة «الوفاء للثورة».
األزمة التي تعيشها ليبيا تعود يف جزء منها كذلك
إىل غياب األمن وسيطرة امليليشيات املسلحة وتدهور
األحوال االقتصادية بسبب تراجع إنتاج النفط ،الذي
هو املصدر الرئييس للدخل بالبالد ،والناتج عن سيطرة
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مسلحني ورجال قبائل عىل بعض حقول النفط للضغط
عىل الحكومة من أجل تحقيق مطالب سياسية ومالية،
ما أدى إىل انخفاض اإلنتاج إىل  375ألف برميل يومياً
اآلن باملقارنة مع  1.4مليون برميل يف يوليو املايض.
وقد ذهبت بعض التحليالت إىل أن حالة الفوىض
التي تعيشها ليبيا حالياً مخططة ومقصودة ،وهي يف
انتظار سيناريوهات محددة وموجهة للحل ،يرجح أن
يكون سيناريو التقسيم أولها ،إما باالستقالل التام لبعض
األقاليم ،وإما بالدخول يف نظام اتحادي بني األقاليم،
وهو سيناريو تم التلميح إليه من قبل بعض األقاليم:
مثل ،إقليم برقة يف الرشق .ويشار إىل أن ليبيا يف بدايات
تأسيسها من قبل امللك إدريس السنويس كانت فيدرالية
تضم ثالثة أقاليم هي طرابلس وبرقة وفزان ،غري أن
امللك ألغى النظام الفيدرايل بعد سنوات عدة وأعلن ليبيا
موحدة.
يف النهاية فإنه مع اضطراب األوضاع واختالط األوراق
عىل الساحة الليبية كام هو الحال اآلن ،يبدو أن خيار
وضع الدستور عن طريق «املؤمتر الوطني العام» هو
الخيار األفضل ليك تسري البالد نحو الدميقراطية ،لكن
هذا األمر مرهون بتوافر الظروف املناسبة ،املبنية عىل
التوافق بني الفرقاء.
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نوري المالكي :استراتيجية من أربعة محاور لمواجهة اإلرهاب
أشار رئيس الوزراء العراقي ،نوري املاليك يف مقال له يف مجلة «فورين بولييس» إىل أن العراق يسخّـر جميع
إمكاناته السياسية واالقتصادية والعسكرية ،لتحقيق النرص عىل تنظيم «القاعدة» ،وقال إن العراق تح ّمل مسؤولية
إلحاق الهزمية بتنظيم «القاعدة» ،وعزل التنظيم سياسياً ،وأوجد الظروف االقتصادية واالجتامعية التي تحول دون
أي دعم محيل مستقبيل للتنظيم ،وأكد أن املعركة ضد «القاعدة» يف محافظة األنبار خاصة يف العراق وهي جزء
من مواجهة أكرب ضد اإلرهاب.
قال املاليك إن اإلرهاب الذي
متغي بطبيعته ،وإلحاق
نواجهه ّ
الهزمية به يتطلب تعاوناً دولياً،
مبا يف ذلك الرشاكة بني العراق
والواليات املتحدة األمريكية ،ومن
أجل أن نحمي بالدنا ونعيد بناءها
فإن العراق بحاجة إىل املساعدة
األمريكية ويعرف األمريكيون
كيفية االستثامر الخاص يف بالدنا
وكيفية التنسيق االسرتاتيجي يف
املنطقة ،موضحاً «أن اتفاقية اإلطار االسرتاتيجية املوقعة
بني العراق والواليات املتحدة األمريكية عام  2011كانت
تهدف إىل بذل الجهود املشرتكة ضد العدو املشرتك لخدمة
األهداف املشرتكة» ،وأكد أن العراق بلد مستقل وليس
محمية أمريكية ولهذا يبحث عن الرشاكة مع واشنطن
وليس عودة القوات األمريكية إىل أراضيه.
وأضاف :نحن ندرك أن اإلرهاب ال يقترص عىل العراق
وحده فهو مشكلة عاملية ،ويتضح ذلك بصورة أكرب يف
الحرب األهلية الدائرة يف سوريا ،وقد حذرت مرارا ً وتكرارا ً
من انتقال اإلرهاب من ذلك الرصاع إىل بلدنا ،وقد حدث
ذلك حالياً ،حيث متكن تنظيم «القاعدة» والجامعات
املتطرفة من الظهور غرب العراق ،وتنفيذ العمليات
االنتحارية وإشاعة القتل والدمار والفوىض والعنف
الطائفي ،وكان ذلك هو أحد أهم العوامل يف ازدياد وترية
العنف يف العراق خالل العام املايض.
وأكد املاليك أن املواجهة الحالية يف العراق ليست
طائفية بل تتلخص بقيام تنظيم متشدد بقتل السنة
والشيعة واملسيحيني معاً من دون متييز ،كام أن «تنظيم
القاعدة يؤمن بتفجري الناس وليس كسب تعاطفهم
ولهذا ميكن هزميته» ،مضيفاً «لقد هزمناهم مرة ولدينا
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

اسرتاتيجية كلية لهزميتهم مرة
أخرى ،ونحن ال نهدف إىل إلحاق
الهزمية بهم فقط وإمنا إىل تقليص
السخط الشعبي الذي يعولون
عليه ،من خالل اسرتاتيجية
الحكم الدستوري الشاملة
ومتعددة األوجه ،بالعمليات
األمنية والدمج االجتامعي
والعالقات الدبلوماسية والتطوير
االقتصادي.
العمليات األمنية:
يقول املاليك (إن النقطة املركزية إللحاق الهزمية
باإلرهاب تعتمد عىل كسب دعم الشعب الذي نحاول
حاميته من إرهاب «القاعدة» الذي ال يفرق بني شيعي
وسني أو كردي أو تركامين ،ولذا فإننا نسعى إىل توحيد
جميع العراقيني يف وجه قوى التطرف ،واالسرتاتيجية
الفاعلة ملكافحة اإلرهاب تتطلب استغالل الطاقات
الكاملة لقواتنا األمنية ،وبفضل جهودنا التوعوية فقد
شارك الكثري من أفراد القبائل السنية يف القتال إىل جانب
القوات األمنية يف األنبار ونينوى واملحافظات األخرى ،وقد
سبق أن لعب املقاتلون من أفراد العشائر دورا ً كبريا ً يف
مساندة القوات األمنية يف حفظ األمن يف مناطقهم .وأشار
املاليك إىل أن املواجهة يف األنبار قد تستغرق وقتاً «إال أنها
أفضل الطرق املتاحة لتقليل معاناة األهايل الذين تحملوا
الكثري من األذى عىل مدى سنوات» ،مؤكدا ً أنه استجاب
ملطالب القادة املحليني بعدم السامح للجيش يف الدخول
يف الرصاع الحايل.
وأكد املاليك أهمية دعم الواليات املتحدة األمريكية
لقوات األمن العراقية من حيث العتاد العسكري والتعاون
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االستخبارايت الذي ميكن القوات العراقية من تعقب
الشبكات اإلرهابية والقضاء عليها ،ويف ذلك أشار إىل
استئناف املناقشات مع األمريكيني بشأن استئناف تدريب
قوات األمن العراقية عىل مكافحة اإلرهاب.
االحتضان االجتامعي:
أوضح املاليك أن السياسة املنفتحة جزء ال يتجزأ من
اسرتاتيجيتنا األمنية ،فاملجتمع الذي متتلك فيه جميع
الرشائح صوتاً وال يشعر أحد فيه بالتهميش سيج ّرد
املتط ّرفني من الدعم الذي يحتاجون إليه ،ومن شواهد
تق ّدمنا يف هذا املجال اعرتاف مؤسسة «فريدم هاوس»
بأن أحزاب املعارضة يف العراق كانت قادرة عىل التنظيم
بحرية خالل انتخابات مجالس املحافظات التي عقدت
يف السنة املاضية ،ولذلك رفعت «فريدم هاوس» مرتبة
العراق يف تقييمها للحقوق السياسية ،ونحن سنواصل
عملنا لبناء مجتمع يجد فيه املظلوم من يصغي إليه
وتُحل الخالفات فيه عرب الحوار واالحتجاج السلمي ،بيد
أنه ال ميكننا السامح للمتطرفني بهدم بلدنا مستغلني
حرياتنا الدميقراطية املتاحة.
الدعم الدويل والعالقات الدبلوماسية:
أشار املاليك إىل أنه استكامالً للجهود الداخلية يف
مجال التواصل ومد الجسور فقد طالبنا املجتمع الدويل،
بتدارك الطبيعة االنتقالية لإلرهاب العابر للحدود ووضع
معالجات لها ،وتركّز معظم سعينا عىل العمل مع جرياننا
للتوصل إىل نهاية عادلة للحرب األهلية الدائرة يف سوريا،
وكنا منذ بداية الرصاع نؤكد أن ما من حل ميكن أن يحمل
أمالً إلنهاء دورة العنف إال التفاوض والتسوية السياسية،
وعىل هذا األساس قدمنا دعمنا الكامل ملبادرات األمم
املتحدة كافة .وكان لنا تعاون وثيق مع دول الجوار مثل
هذا التعاون له أهمية بالغة يف الربهنة عىل التضامن
بني الدول العربية املعتدلة مبواجهة االستقطاب الطائفي
املتزايد.
منطقتنا تحتاج إىل جهد منسق لقطع موارد
التمويل املحلية التي تغذي «القاعدة» وباقي املجاميع
املتطرفة ،وهي بحاجة إىل مواجهة التصاعد املقلق يف
حركة االنخراط يف صفوف الجهاديني الدائبني عىل غرس
الكراهية والطائفية أيضاً ،فينبغي للحكومات واملجتمع
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

املدين يف عموم منطقة الرشق األوسط أن يكونوا أكرث
إفصاحاً ومجاهرة يف معارضتهم للخطاب الطائفي ،الذي
ير ّوج له الجهاديون الساعون لشق صف الناس ووضعهم
مبواجهة بعضهم بعضاً ،والعراق اليوم ميد يده دبلوماسياً
إىل جميع جريانه من أجل بناء عالقات قوية وحل أي
مسائل سياسية قامئة.
التنمية االقتصادية:
يرى املاليك أن التنمية االقتصادية من شأنها إخامد
الدعم الذي يحظى به املتطرفون ،فتوفري ظروف حياة
أفضل للمواطنني ،وفرص أوفر للشبان ،يقلل فرص
استهدافهم للتجنيد يف صفوف املتطرفني ،وتطرق املاليك
يف هذا الشأن إىل زيارته األخرية لألنبار ،حيث ناقش مع
مسؤويل مجلسها املحيل وزعامء العشائر خطط دحر
اإلرهاب وتعمري املحافظة ،وقد متت املوافقة عىل دمج
عرشة آالف من مقاتيل العشائر ضمن قوات األمن املحل ّية،
وأُعلِنت خطط إلعادة إعامر األنبار.
وقال املاليك إنه عىل الصعيد الوطني قطعنا خطوات
مهمة يف تعزيز اقتصادنا ،حيث تشري املؤسسات الدولية
إىل العراق كواحد من عرشة بلدان يتوقع القتصاداتها أن
تكون األعىل منوا ً خالل عام  ،2014ويف مجال الطاقة ،ازداد
إنتاجنا النفطي بنسبة  %50عام كان عليه يف عام ،2005
وهو مهيأ ملزيد من النمو ،إذ نتوقع زيادة اإلنتاج إىل 4,5
مليون برميل يومياً نهاية عام  ،2014وصوالً إىل  9ماليني
برميل يومياً يف عام  ،2020وهذه األرقام تعني عائدات من
أموال النفط تصل إىل  5تريليونات دوالر حتى عام ،2035
ونحن ننفق هذه األموال عىل شعبنا وبنانا التحتية ،فنعيد
بناء الشوارع والجسور والطرق الرسيعة والسكك الحديدة
واملطارات ،ونعمل عىل إعادة تأهيل الطاقة الكهربائية
وتجهيزات املاء وأنظمة الرصف الصحي وتحسني مستوى
املدارس ومنشآت الرعاية الصح ّية ،واألمريكيون لديهم
القدرة عىل تقديم ما يحتاج إليه بلدنا من خالل االستثامر
والتجارة ،ال من خالل اإلحسان واملعونات ،فالعراقيون
يريدون أن يكونوا رشكاء ،والعراق يفتح أمام الرشكات
األمريكية فرصاً واسعة لالستثامر ،وهذه االستثامرات
تنطوي عىل آفاق للربح املستقبيل ،باإلضافة إىل دورها
املهم يف خطتنا االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب وإشاعة روح
املصالحة.
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منافسة روسية شرسة على أسواق الطاقة في آسيا
تُراجع روسيا اسرتاتيجيتها املستقبلية يف قطاع الطاقة بشكل دوري ،وتقوم بتجديدها كل خمس سنوات
عىل األقل ،وقد طرحت وزارة الطاقة الروسية ،مؤخراً ،مرشوع اسرتاتيجيتها يف قطاع الطاقة حتى عام ،2035
للنقاش العام أمام الخرباء ورجال األعامل .املحور األسايس يف االسرتاتيجية الدور املستقبيل لروسيا يف قطاع
الطاقة العاملي ،وتتضمن االسرتاتيجية عدداً من األهداف ،التي تجسد الطموح الرويس يف البقاء بني الدول
املحورية يف مجال إنتاج مصادر الطاقة وتصديرها عاملياً خالل العقدين املقبلني ،وإن تغريت وجهات التصدير.
تتبنى «اسرتاتيجية الطاقة
الروسية  »2035فيام يبدو
الطرح القائل إن أسواق الطاقة
العاملية تتجه رشقاً ،استجابة
لحركة النمو االقتصادي
والتغريات الهيكلية التي
يشهدها النظام االقتصادي
العاملي ،بصعود قوى جديدة يف آسيا وتراجع القوى
التقليدية يف أوروبا وأمريكا الشاملية ،وميكن قراءة ذلك
من خالل أهداف عدة ميكن استخالصها من االسرتاتيجية،
أهمها :أوالً ،الدخول الرسيع إىل أسواق الطاقة يف آسيا
والباسيفيك :حيث تستهدف االسرتاتيجية زيادة اإلمدادات
الروسية من الغاز الطبيعي والنفط إىل دول آسيا
والباسيفيك ،لتصل إىل ثلث إجاميل الصادرات الروسية
من الغاز وثلث صادراتها اإلجاملية من النفط ،مع العلم
أن هذه األسواق تستقبل اآلن ما بني  %6و %12فقط
من صادراتها من الغاز والنفط عىل التوايل .ثانياً ،تجنب
تهديدات تراجع استهالك الغاز يف األسواق األوروبية:
كانت أسواق الغاز األوروبية تحتل قمة اهتامم روسيا
يف السنوات املاضية ،فكانت تسعى إىل رفع حصتها من
تلك األسواق من  %25إىل  ،%30ويبدو أن االسرتاتيجية
الجديدة تغاضت عن هذا الهدف ،وإن كانت قد أكدت
أنها ستُبقي عىل حصتها من تلك األسواق كام هي ،وقد
يكون الدافع وراء ذلك االستفادة من فرص النمو يف آسيا
وتجنب التهديدات املحتملة جراء تباطؤ النمو يف أوروبا.
اسرتاتيجية الطاقة الروسية الجديدة تسعى إىل رفع
حصة أسواق الغاز اآلسيوية والباسيفيكية من صادرات
الغاز الروسية إىل خمسة أمثال مستواها الحايل ،ومضاعفة
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

حصتها من صادراتها النفطية
إىل نحو مرتني ونصف املرة
مقارنة مبستواها الحايل،
وهي أهداف طموحة
للغاية يف ظل ما هو متوقع
من وجود منافسني آخرين
وصعود منافسني جدد عىل
خريطة إنتاج النفط والغاز وتصديرهام ،تربطهم عالقات
اقتصادية قوية بتلك األسواق ويتمتعون بقرب جغرايف
بالنسبة إليها ،كدول آسيا الوسطى وخاصة تركامنستان،
التي تتمتع بقدرات إنتاجية وفرص تصديرية كبرية للغاز
الطبيعي ،وكذلك وجود فرص تنافسية كبرية لدى دول
أخرى يف منطقة الرشق األوسط يف املجال نفسه ،كام أن
الفرتة الحالية تشهد صعودا ً قوياً لخيارات إنتاج النفط
والغاز الصخري ،وهناك فرص لنمو صادرات بعض الدول
منها يف املستقبل ،كام هو الحال يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وليس من املستبعد دخول الصني املجال نفسه
خالل سنوات ،ما يهدد الطموح الرويس ،خصوصاً أن
السوق الصينية تعول عليه يف استيعاب القدر األكرب من
الصادرات الروسية ملصادر الطاقة مستقبالً.
يف النهاية ،وإن كان مرجحاً أن تتسبب هذه العقبات
يف عرقلة الطموحات الروسية بعض اليشء ،لكن بشكل
عام فإن األهداف الكبرية التي تضمنتها االسرتاتيجية
الروسية توضح مدى العزم الرويس عىل استهداف أسواق
الطاقة اآلسيوية ،ومن ثم مدى ما ستكون عليه وترية
املنافسة عىل هذه األسواق ،سواء بني منتجي الطاقة أو
بني مصادر الطاقة ذاتها ،تقليدية وغري تقليدية ،وما قد
يحدثه ذلك من تداعيات يجب االستعداد إليها منذ اآلن.
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الدول المتقدمة ترفض شكاوى األسواق الناشئة في مجموعة العشرين
رفضـت الـدول الغنيـة يـوم الجمعـة شـكاوى
األسـواق الناشـئة مـن اآلثـار الجانبيـة املرتتبـة على
سياسـاتها النقديـة وقالـت إنـه يتعني عل تلك األسـواق
حـل مشـكالتها ومواكبـة أجنـدة تعزيـز
النمـو العاملـي.
ويف الوقـت الـذي يلتقـي فيـه وزراء
املاليـة ومحافظـو البنـوك املركزيـة يف
الـدول املتقدمـة والناشـئة األعضـاء يف
مجموعـة العرشيـن قبل اجتماع يعقد مطلع األسـبوع
املقبـل يف سـيدين يـأيت حديـث الكثرييـن على طـريف
نقيـض .فالـدول الناشـئة تريـد مـن مجلـس االحتياطي
االتحـادي (البنـك املركـزي األمريكي) ضبـط سـحبه
لربنامـج التحفيـز النقـدي مـن أجـل تخفيـف التأثير
الواقـع على اقتصاداتهـا وأسـواقها املاليـة .وتـرد الدول
املتقدمـة بأن معظم املشـكالت التي تشـهدها نظرياتها

تقرير :العالم قد يشهد فترة جديدة من
النمو المنخفض والبطالة

قالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
يوم الجمعة ،إن االقتصاد العاملي يحتاج بشكل
عاجل إىل إصالحات شاملة لتعزيز اإلنتاجية
وإزالة الحواجز التجارية حتى ال يواجه فرتة
جديدة من النمو البطيء والبطالة املرتفعة .وذكرت املنظمة يف
دراسة لعام  2014أن جهود اإلصالح تباطأت بعد تداعيات األزمة
املالية العاملية وأصبح جانب كبري منها ينفذ بشكل تدريجي.
ويعزز التقرير محاوالت أسرتاليا لوضع جدول أعامل يركز
عىل النمو يف اجتامع وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية يف
مجموعة العرشين الذي تستضيفه سيدين مطلع األسبوع املقبل.
يسعى وزير الخزانة األسرتايل جو هويك من أجل إقرار معدل
مستهدف للنمو العاملي يفوق املعدل الذي يتوقعه صندوق النقد
الدويل حاليا لعام  2014والذي يبلغ  3.7باملئة .وقال بيري كارلو
بادوان ،نائب األمني العام وكبري االقتصاديني يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ومقرها باريس« ،تباطؤ اإلنتاجية عىل نطاق
واسع منذ األزمة قد ينذر ببداية فرتة جديدة من النمو املنخفض”.
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الناشـئة مشـكالت داخليـة ،وأنـه يتعين تحديد أسـعار
الفائـدة مـع أخذ تعايف االقتصـادات املحلية يف االعتبار.
ونشرت وكالـة بلومبرج لألنبـاء مشروع البيـان
الختامـي لقمـة العرشيـن الـذي أبـرز
مـدى تفـوق مسـاعي النمـو على
املخـاوف من تقلبات األسـواق الناشـئة
التـي كانـت تنـذر بإلقـاء ظاللهـا على
االجتماع.
ونقلـت بلومبرج عـن مشروع البيان القـول «نحن
ملتزمـون بوضـع مقاييس جديدة لزيـادة النمو العاملي
بنسـبة كبرية مع الحفاظ عىل اسـتدامة املـوارد املالية”.
وقـال جـاك لـو ،وزيـر الخزانـة األمريكي ،يف مؤمتـر
مـايل يف سـيدين قبـل االجتماع الـوزاري «يجـب على
األسـواق الناشـئة اتخاذ خطوات لحل مشـكالتها املالية
وإجـراء إصالحـات هيكليـة”.

شركات أمريكية تطلب تراخيص لبيع أجزاء
طائرات إليران

تسعى رشكات الطريان
والفضاء األمريكية إىل الحصول
عىل إذن لبيع أجزاء طائرات
إليران ،وذلك للمرة األوىل يف
ثالثة عقود ،وهو اختبار مهم
للتخفيف املؤقت من العقوبات الذي منح لطهران خالل املحادثات
الرامية إىل تقليص األنشطة النووية للجمهورية اإلسالمية .وقال
مسؤولو الصناعة ومصادر أخرى مطلعة إن اثنتني عىل األقل من
الرشكات األمريكية هام بوينج وصانعة املحركات جرنال إليكرتيك
طلبتا الحصول عىل تراخيص خالل فرتة التخفيف التي تستمر ستة
أشهر واتفقت عليها إيران والقوى العاملية الست يف نوفمرب ترشين
الثاين .وإذا متت املوافقة عىل هذه الطلبات فسوف تكون هذه
املبيعات أول تعامالت معرتف بها بني رشكات الطريان األمريكية
وإيران منذ أزمة الرهائن األمريكيني عام  1979التي أدت اىل فرض
عقوبات تم توسيعها يف وقت الحق خالل النزاع بشأن األنشطة
النووية لطهران.
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األزمة المالية العالمية وتداعياتها االقتصادية
أسباب األزمة املالية العاملية ،التي رضبت كالً من
الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا عام ،2008/2007
وتأثرت بها أنحاء كثرية من العامل ،والركود الذي أعقبها،
هي أسباب معقدة ومتشابكة ،وي ّدعي كثريون أن األزمة
حدثت نتيجة اإلجراءات الجامعية التي اتخذتها البنوك
املركزية يف العامل مبارش ًة بعد تهديدات األمن العاملي
واالضطرابات االقتصادية عام  .2001ومع ذلك ،أدت
األزمة املالية إىل تفجري فقاعة اإلسكان يف الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا ،وأحدثت توترا ً خطريا ً يف األنظمة
البنكية األوروبية واألمريكية ،وسبّبت خسائر كبرية يف
الرثوة املالية يف جميع أنحاء العامل ،وتراجعت األسواق
املالية ،وانخفض اإلنتاج ،وارتفعت البطالة إىل معدالت
مثرية للقلق.
ت ُخربنـا النظريـة االقتصاديـة أن االضطرابـات التـي
تحـدث يف األسـواق املالية ،كما لوحظ يف الواليـات املتحدة
األمريكيـة ،تُسـبب يف العـادة نقصـاً يف االئتمان والسـيولة،
وفقـدان الثروة املاليـة للأرس مـن خلال انخفـاض قيمـة
املسـاكن وسـوق األسـهم ،وانخفاض االسـتهالك .وباعتبار أن
االسـتهالك يشـكل نحو  %70مـن اقتصاد الواليـات املتحدة
األمريكيـة ،فـإن انخفاضـه سـوف يـؤدي إىل تراجـع الناتـج
املحلي اإلجمايل؛ وبالتـايل إىل حـدوث ركـود .ونظـرا ً إىل
التدفـق الدائـري لالقتصـاد ،فـإن الرتاجـع يف الناتـج املحلي
اإلجاميل سـيؤدي بدوره إىل خفض االسـتثامرات الرأسمالية،
والعاملـة ،والـواردات (صـادرات آخريـن)؛ وبالتـايل إىل
انخفـاض أسـعار السـلع األساسـية يف جميـع أنحـاء العـامل.
ولسلسـلة األحـداث هـذه انعكاسـات عاملية ،حيث شـعرت
مختلـف البلـدان واملناطق بتأثرياتها بشـكل مختلف ،وذلك
وفقاً ملسـتوى تكامل أسـواقها املاليـة ،والعاملة ،واملدخالت،
وأسـواق السـلع والخدمـات ،وهذه السلسـلة القياسـية من
األحـداث هـي مـا حـدث خلال عـام .2008
السؤال الحقيقي ال يتعلق كثريا ً بسلسلة األحداث التي
وقعت ،بل يتعلق أكرث بأسباب كون األزمة املالية واألزمة
االقتصادية الناتجة منها شديدة إىل ذلك الحد ،من حيث
املدة والحجم ،فمع أن الركود يحدث مرة كل خمس
سنوات تقريباً ،فإن العامل مل يشهد مثل هذا الركود العميق
والطويل ،حيث دام  18شهرا ً (بينام يبلغ متوسط فرتة
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

من إصدارات المركز

تأليف :جيمس بريس
تاريخ النشر2014 :

الركود  11شهرا ً) ،ونتيجة لذلك ،يطلق كثريون عىل هذا
الركود اسم «الركود الكبري» ،واألسباب الجذرية التي تقف
وراء شدة الركود هي التحوالت الهيكلية يف االقتصادات
العاملية واالقتصاد األمرييك التي كانت تختمر منذ سنوات
كثرية إن مل يكن عقودا ً ،ومل تكن تعتمد عىل التأثريات
القصرية األجل لدورة األعامل ،وكان ينبغي اكتشاف الكثري
من هذه التحوالت الهيكلية مسبقاً ،وكان من املمكن اتخاذ
إجراءات ملنع الكارثة التي حدثت ،أو التخفيف منها عىل
األقل ،واألهم من ذلك أنه إذا مل يتم الترصف حيال هذه
االتجاهات اآلن والعمل عىل تصحيحها ،فالواليات املتحدة
األمريكية والدول األوروبية قد تكون مهددة من جديد
بعودة الركود مرارا ً وتكرارا ً يف املستقبل.
إن حجم الركود وطول فرتته غالباً ما يكونان نتيجة
لثالثة عوامل :ضخامة تأثري الصدمة األ ّولية عىل االقتصاد؛
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والصحة األساسية لالقتصاد الكيل؛ والرغبة والقدرة لدى
قادة السياسات االقتصادية عىل االستجابة بالشكل ويف
الوقت املناسب لتعديل الرتاجع االقتصادي ونتائجه ،ويف
األزمة األخرية ،كانت الصدمة األولية عىل االقتصاد مروعة،
يف حني كان االقتصاد يف حالة ضعف أصالً ،وبسبب ذلك
كان الركود الناتج أشد من املعتاد ،ولألسف قد ال يكون
قادة السياسات االقتصادية األمريكية استجابوا بالشكل
الكايف لتعديل حجم الركود ،وكان االتحاد األورويب يعاين
إعاقة شديدة منعته من القيام مبا ميكنه لتحقيق االستقرار
يف اقتصاده املشرتك.
وكان هناك عامالن مجتمعان هام املسؤوالن عن اتساع
نطاق العواقب وحجمها ومدتها يف جميع أنحاء العامل،
التي ال تزال آثارها باقية حتى اليوم ،وهام :أن االقتصا َديْن
األمرييك واألورويب كانا يعانيان حالة ضعف أصالً؛ وأن
استجابات السياسة ،عىل األقل بالنسبة إىل أوروبا ،كانت
محدودة بسبب عقود من التغيريات األساسية والهيكلية،
كام أن تشكيل االتحاد األورويب جعل خيارات سياساته
محدودة يف تعديل الركود.
وهناك عوامل رئيسية تطورت عىل مدى العقود
العديدة املاضية ،هي املسؤولة عن حجم األزمة االقتصادية
وطول مدتها ،فقد أوجدت هذه العوامل مجتمع ًة وضعاً
مل تتمكن فيه الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا
من حامية نفسها من األزمة االقتصادية الوشيكة .واألهم
من ذلك ،أن الركود الكبري أدى إىل تعزيز هذه االتجاهات
املتدهورة فقط ،وإذا مل تتم مواجهتها برسعة فمن املمكن
أن تتكرر األزمة االقتصادية.
إن إعادة توزيع الرثوة العاملية ،والتكامل العاملي
بدرجة أعىل ،واالتحاد األورويب املشكل حديثاً ومل يتعرض
لالختبار ،واألرس األمريكية الواقعة تحت ضغوط مالية،
والنظام املايل الذي تقوده سوق مالية تحت رقابة تنظيمية
محدودة؛ جميعها عوامل شكّلت األساس لخطورة األزمات
املالية واالقتصادية التي كانت عىل وشك الحدوث .وهذه
التطورات مجتمع ًة أضعفت قدرة الواليات املتحدة
األمريكية والدول األوروبية عىل منع  -أو حتى تخفيف
أثر  -األزمة االقتصادية التي كانت عىل وشك أن تتكشف.
ويف الواقع ،كانت األزمات املالية واالقتصادية أعمق وأطول
من املعتاد ،بسبب ضعف تلك الدول وعجزها عن الترصف
بالشكل الكايف.
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

إن الكثري من األحداث التي تبدو غري مرتابطة ،واملؤدية
إىل الركود ،مل تكن هي سبب الركود ،بل شكلت معاً
السبب وراء حجم الركود ومدته .وتشمل هذه األحداث:
الضغوط االقتصادية املستمرة التي واجهت األرس األمريكية
بسبب الزيادات املستمرة ولفرتات طويلة يف تكاليف
الرعاية الصحية؛ ومدخرات التقاعد غري الكافية؛ واملحافظ
االستثامرية غري املتوازنة؛ وارتفاع الديون الشخصية .ونظرا ً
إىل تقلص مستوى األمن االقتصادي لألرس األمريكية ،فقد
ركزت بشكل غري مربر عىل قيمة املساكن وسوق األوراق
املالية من أجل تخصيص ثرواتها .ولهذا السبب ،أدى انهيار
سوق اإلسكان وسوق األسهم إىل «تأثري الرثوة» الهائل الذي
أدى بدوره إىل انخفاض كبري يف استهالك األرس ،وكذلك
تفاقم حالة الركود يف الواليات املتحدة األمريكية.
من الواضح أن النظام البنيك األمرييك واألسواق املالية
املتكاملة للغاية أدت دورا ً كبريا ً يف خلق األزمة املالية،
وتحولها إىل أزمة اقتصادية .وكذلك من الواضح أن الرقابة
التنظيمية مل تواكب التغيريات والعمليات الجارية يف
القطاع .فقد منا نظام الظل املرصيف ،والتجارة اإللكرتونية،
واالعتامد عىل النمذجة الرياضية لالستثامر ،ومامرسات
اإلقراض الحرة (إن مل تكن االحتيالية) ،بوترية ال تصدق،
بحيث إن السلطات التنظيمية ،ووكاالت التصنيف مل تكن
لديها املوارد البرشية أو الوسائل املالية ملراقبة النشاطات
وتقييم املخاطر املكشوفة .وباإلضافة إىل كشف األعامل
الداخلية الخفية للقطاع املايل األمرييك ،فقد أماطت
األزمتان املالية واالقتصادية اللثام عن الديون املالية
الضخمة للعديد من بلدان االتحاد األورويب ،وخيارات
عامل الدول
سياساتها املحدودة .وبالتايل ،فإن اجتامع َ
شبه املفلسة مع ضعف االتحاد األورويب نفسه ،هو الذي
أثار الشكوك يف جدوى اإلبقاء عىل االتحاد األورويب كام
هو عليه حالياً .فاالتحاد األورويب أساساً ذو نظام جيد من
حيث املفهوم ،ولكن الضغوط الحالية التي فرضتها عليه
األزمة املالية كشفت عن عيوب وقيود فيه.
هناك مخاطر مستقبلية كبرية مرتبطة بعدم معالجة
األسباب الجذرية لشدة الركود العاملي .فإذا ما ُسمح
لهذه االتجاهات باالستمرار من دون رادع ،فثمة خشية
من أن تطول فرتة الشفاء من أزمة الركود املاضية ،وأن
يزداد احتامل حدوث العديد من حاالت الركود الشديد يف
املستقبل.
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محارضة سوالنا يف «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»:

العالم يتجه نحو تغيير كبير والمساعدات
النقطة األبرز في النقاشات حول األزمة السورية
نظم «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية» ،محارضة
بعنوان« :املشهد األورويب يف عام
 »2014ألقاها الدكتور خافيري
سوالنا ،األمني العام السابق
ملجلس االتحاد األورويب ،واملمثل
األعــــىل للســياسات الخـــارجية
واألمنية باالتحاد األورويب سابقاً،
واألميــن العــام الســابق لحــلف
«الناتو» ،مســاء يــوم األربعــاء
املايض ،بحضور سعادة الدكتور
جامل سند السويدي ،مدير عام
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»،
وحشد من السفراء والدبلوماسيني واملثقفني والعامة
واإلعالميني واملتخصصني واملهتمني .وقد أكد سوالنا،
يف مستهل محارضته أهمية الدور الذي يلعبه «مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» ،من خالل
استضافة املحارضات والنقاشات السياسية والثقافية؛ ملا
لها من إسهام كبري يف إثراء الفكر ونرش الوعي وتبادل
وجهات النظر وإحداث التقارب املنشود يف اآلراء ،بني
املشاركني والحضور ملثل هذه الفعاليات والنشاطات،
وذلك مبناسبة الذكرى العرشين لتأسيسه؛ سعياً لخدمة
الدولة وبلورة تصورات ورؤى اسرتاتيجية ،ميكن من
خاللها استرشاف املستقبل.
وأثنى األمني العام السابق لحلف شامل األطليس
«الناتو» ،عىل الدور الذي يقوم به الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،رئيس «مركز اإلمارات
السـبت  22فبراير ( 2014السنة العشرون  -العدد )5334

للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» – حفظه الله -
وسعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام «مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» ،مؤكدا ً أن
تأسيس مركز بهذا الحجم واإلمكانات قبل  20عاماً إمنا
ميثل فكرا ً متطورا ً ،واسترشافاً للمستقبل.
وقال الدكتور سوالنا :نحن نعيش يف عامل أصبح قرية
صغرية؛ ولذا فقد أصبحت املشكالت عاملية ،وكذلك
الحلول يجب أن تكون عاملية؛ ما يعني رضورة وجود
مؤسسات بحجم مركز «اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية» .وعرض سوالنا لتاريخ أوروبا التي تعيش
هذا العام الذكرى الـمئوية الندالع رشارة الحرب
العاملية األوىل عام  ،1914وهي التي مازالت أوروبا
تعاين تداعياتها حتى اليوم .ومن جانب آخر ،تحدث
سوالنا عن أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي قال :إن
«دوالً يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ودوالً يف
الرشق األوسط تعاين بعض الصعوبات باالنخراط فيها».
ثم تناول املحارض بداية ما يُسمى «الربيع العريب»
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يف تونس وفرص انتقال العملية السياسية من دكتاتورية
إىل مسار دميقراطي ،مقارناً مع األزمة التي تعيشها
أوكرانيا حالياً ،وهي التي قال :إنها «تعمل منذ أكرث من
 25عاماً حتى تنتقل بالعملية السياسية من دكتاتورية
إىل دميوقراطية ،مقارنة مع  3سنوات ونيف يف دول
الربيع العريب».
أما بشأن األوضاع يف مرص ،فقد اعترب أن األمور تبدو
فيها أكرث صعوبة؛ فأفراد املجتمع واألحزاب السياسية
يجب أن يدركوا جميعاً أن «الفائز ال ميكن أن يفوز
بكل يشء؛ ولذا فإن فكرة تقاسم السلطة فكرة أساسية
وجوهرية».
وإزاء األوضاع يف سوريا ،أكد الدكتور سوالنا أن تعدد
الهويات الطائفية يف سوريا ينتج تعقيدات ،يرفع من
حدتها ارتباط إيران بهذه األوضاع ،وتابع أن «مفاوضات
فيينا التي تجري حالياً بني إيران ومجموعة الـ 1+5
بشأن النووي اإليراين تسري بشكل جيد ،واملالحظ أن
هناك جدية من جميع األطراف».
وأشار إىل أهمية العالقة التي تربط االتحاد األورويب،
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول
الرشق األوسط ،كام دعا دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية إىل توحيد العملة ،وقال« :آمل أن توحد
دول الخليج العربية العملة ،ال تفقدوا هذه الرؤية،
فالعامل سيتغري كثريا ً» ،مشريا ً إىل تجربة االتحاد األورويب
الذي أسس بقرار سيايس ،يف وقت دفعت فيه قوى
السوق باتجاه التكتالت.
كام تطرق إىل تنامي اعتامد الواليات املتحدة
األمريكية عىل إنتاج الطاقة مؤخرا ً ،وقال :إنها «أصبحت
مستقلة من حيث الكفاءة الذاتية يف إنتاج الطاقة».
وطرح الحضور عددا ً من األسئلة حول رؤية سوالنا
ملا ستؤول إليه األوضاع يف سوريا والدور «الجديد»
الذي تلعبه روسيا ،فضالً عن الحديث عن إيجاد تسوية
نهائية للقضية الفلسطينية ،التي قال إنها كانت إحدى
الصعوبات التي تواجه االتحاد األورويب ،ومدى نجاح
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«خافيري سوالنا يؤكد أن تأسيس مركز
بحجم «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية» ميثل فكراً متطوراً
واسترشافاً للمستقبل»
مفاوضات فيينا بني الدول الـ  1+5وإيران.
وقال سوالنا :إن «عدد القتىل يف األزمة السورية
أصبح كبريا ً جدا ً ،وكذلك ازداد عدد الالجئني السوريني
يف األردن ،ولروسيا دور مهم يف سوريا ،لكنه ليس دورا ً
جديدا ً» ،مشريا ً إىل أن النقطة األبرز التي تناقش اليوم
هي كيفية إيصال املساعدات اإلنسانية إىل الداخل
السوري.
وإزاء إيجاد حلول للقضية الفلسطينية ،قال« :ال
أدري ماذا يدور يف جعبة وزير الخارجية األمرييك ،جون
كريي ،فهو رجل قليل الكالم وال يتحدث حول ما يفكر
فيه».
كام أكد سوالنا رضورة استمرار املفاوضات بني إيران
ودول الـ  ،1+5متسائالً :ما الحاجة التي تريدها إيران
من تخصيب اليورانيوم؟ إن هذا هو ما علينا التفكري
فيه جيدا ً.
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