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اإلمارات قوة محفزة للنمو العالمي
تقف دولة اإلمارات العربية املتحدة اآلن يف مقدمة الدول العربية ويف املرتبة السادسة عرشة بني أكرث دول العامل
متكيناً للتجارة ،وذلك وفقاً للتصنيف الصادر مؤخرا ً عن «املنتدى االقتصادي العاملي» يف تقريره السنوي «تقرير متكني
التجارة العاملية» ،وهو التصنيف الذي يُ َق ِّيم أداء الدول وفق مستوى الكفاءة وجودة سياساتها التجارية ،ومدى متكن
كل منها من تسهيل حركة مرور السلع والبضائع عرب حدودها .ويحتل هذا التصنيف أهمية كبرية عىل املستوى العاملي،
وخصوصاً يف املرحلة الراهنة ،حيث مير العامل اآلن بحالة من عدم االستقرار االقتصادي واملايل ،وتعاين االقتصادات
الكربى التقليدية ضعفاً يف الطلب االستهاليك املحيل ،ليصبح الطلب الخارجي هو البديل املتبقي ،الذي يراد منه تحفيز
النمو ،سواء يف االقتصادات الكربى ذاتها أو يف االقتصاد العاملي كله.
يتزامن ضعف الطلب االستهاليك يف االقتصادات الكربى ،كام هي الحال يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ،مع
منو كمي وتغري هيكيل يف الطلب االستهاليك يف االقتصادات الصاعدة ،كام هي الحال يف االقتصادات اآلسيوية ،وخصوصاً
الصني والهند ،وكذلك يف اقتصادات أخرى يف أمريكا الجنوبية والرشق األوسط وإفريقيا ،فيام يدفع إىل إعادة ت َشَ كُّل
خطوط التجارة العاملية ،لتصبح أكرث توجهاً نحو االقتصادات الصاعدة عىل حساب االقتصادات الكربى التقليدية ،وهو
ما يسمح بصعود مراكز تجارية عاملية جديدة عىل حساب مراكز أخرى تقليدية.
يف مثل هذه الظروف تكون الدول ،الراغبة يف أن يكون لها دور مركزي يف عملية إعادة تشكيل خريطة التجارة
العاملية ،مطالَبة باستيفاء عد ٍد من الرشوط ،هي :تطوير مناخها االستثامري بشكل عام ،ورفع الكفاءة والجودة يف
مناخ األعامل التجارية بشكل خاص ،وتطوير السياسات التجارية ،مبا يسمح بتيسري حركة التجارة عرب الحدود الوطنية،
دخوالً وخروجاً وعبورا ً .وهذه الرشوط يغطيها مؤرش «متكني التجارة العاملية» ،تحت أربعة عناوين رئيسية ،هي :النفاذ
إىل األسواق وإدارة الحدود والبنية التحتية ومؤرش بيئة األعامل .والتصنيف املتقدم الذي حصلت عليه دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وفقاً لهذا املؤرش يدل عىل أنها حققت نجاحاً كبريا ً يف الوفاء بهذه الرشوط ،وأنها تقدمت بشكل كبري
نحو بناء رشكات تجارية عاملية ،تتسم بالضخامة والتشابك والتوزيع املتوازن عىل مناطق ودول العامل ،فضالً عن التوازن
النوعي لهذه العالقات ،عرب تبادلها رشيحة عريضة ومتنوعة من السلع والبضائع والخدمات ،كام أن هذا الرتتيب
املتقدم يؤكد أن اإلمارات تسري يف طريقها الصحيح نحو جعل نفسها إحدى القوى املؤثرة يف خريطة التجارة العاملية
الجديدة ،وأن لديها من السامت ما يضمن لها استدامة هذه املكانة ،ومينحها فرصة تطوير دورها املؤثر عرب الزمن ،مبا
يتناسب مع طبيعة املستجدات والتغريات املتوالية عىل الساحة االقتصادية والتجارية العاملية.
السياسات التجارية الناجحة واملناخ االستثامري املثايل واألداء االقتصادي اإليجايب ،جميعها عوامل اجتمعت معاً،
وامتزجت برؤى اقتصادية وتنموية طموحة لدى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فجعلت منها
منوذجاً تنموياً مزدهرا ً ،وقوة تجارية واعدة وصاعدة بقوة ،وصاحبة دور محوري يف إعادة تشكيل املنظومة التجارية
العاملية ،باعتبارها حلقة وصل بني األسواق التجارية يف محيطها اإلقليمي من ناحية ،وأسواق العامل أجمع من ناحية
أخرى ،وحلقة جديدة تربط اقتصادات العامل ،من شاملها إىل جنوبها ومن رشقها إىل غربها .هذا الدور الذي ال ينعكس
باإليجاب عىل االقتصاد الوطني اإلمارايت فحسب ،بل إنه يعود بالنفع عىل االقتصادات اإلقليمية أيضاً ،ويتخطى أثره
اإليجايب هذا؛ ليجعل من اإلمارات قوة محفزة للنمو العاملي ،وبوصلة موجهة لخطوط التجارة العاملية الجديدة.
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تكريم المتميزين
تهتم دولة اإلمارات العربية املتحدة اهتامماً بالغاً بنرش ثقافة التميز داخل الوزارات واملؤسسات الحكومية،
من منطلق إميانها بأن زرع ثقافة التميز مدخل لالرتقاء باألداء الحكومي ،وهو السبيل األمثل للنهوض باملجتمع
بكل مكوناته .ويتضح حرص الدولة هذا بجالء يف تكرميها للمتميزين يف كل حقل من حقول العمل ،من أجل
تحفيز َم ْن هم محل التكريم وغريهم من املوظفني لالرتقاء بأدائهم .ومبناسبة تكريم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،للفائزين بجوائز «برنامج ديب
لألداء الحكومي املتميز» ،يف دورته السابعة عرشة ،مؤخرا ً ،قال سموه« :نحن نكرم وطننا عندما نكرم من يخدم
هذا الوطن العزيز ،الذي يعطي أبناءه وبناته بال منة ،وليس لعطائه حدود أو رشوط ،لهذا فهو يستحق منا كل
التكريم والفداء والوالء ،باملزيد من اإلنجازات الحضارية واإلنسانية ،والحفاظ عىل مكتسباته الوطنية وإعالء
شأنه ،يك تظل دولتنا يف السباق نحو املركز األول عاملياً».
هذه العبارات توضح أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تهتم بتكريم املتميزين ،ليس فقط عىل صعيد العمل
الحكومي ،بل يف جميع املجاالت والقطاعات ،وتعي أن متيز الفرد يف مجتمعه هو متيز لهذا املجتمع يف حد
ذاته ،وتطور اإلنسان هو تطور للمجتمع وبذرة نهضته الشاملة .وقد أصبح نرش ثقافة التم ّيز نهجاً تتبعه الدولة
مبختلف مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها الحكومية ،التي تحرص عىل تحفيز موظفيها إىل االرتقاء بأدائهم ،وتنمية
مهاراتهم بشكل متواصل .والدليل عىل ذلك أن كثريا ً من الجوائز قد أنشئت لهذا الغرض ،ومنها عىل سبيل املثال
ال الحرص« :برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي» ،الذي يهدف إىل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،بتعزيز ثقافة اإلبداع والوالء والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي،
لتمكني هذا القطاع من تطوير أنظمة عمله وأدائه ونتائجه وخدماته ،مبا يعود عىل املجتمع كله بالنامء والفائدة.
وهناك أيضاً «جائزة اإلمارات لألداء الحكومي املتميز» ،التي تسهم بشكل فاعل يف نرش ثقافة التميز بني موظفي
الحكومة االتحادية ،وتشجعهم عىل االبتكار واإلبداع وتطوير مهاراتهم ،مبا يسمح لهم بتويل مسؤوليات العمل
الحكومي املختلفة ،وتقديم األفضل يف خدمة هذا الوطن ،وتحقيق آمال شعب اإلمارات وقيادته .وبجانب ذلك
هناك العديد من الجوائز التي تسعى إىل هذه الغاية السامية نفسها.
حينام يتحول التميز إىل ثقافة فإن ذلك يعد دليالً عىل حيوية املجتمع ،وامتالكه األساس القوي للتقدم والرقي،
وينطوي هذا األمر عىل عوائد إيجابية عديدة عىل هذا املجتمع :أولها ،االرتقاء بأداء الخدمات الحكومية إىل
املستويات املطلوبة ،فوجود جائزة للمتميزين ،يحفزهم إىل االرتقاء باألداء ويطور مستوى الخدمات امل ُق َّدمة إىل
أفراد املجتمع .وثانيها ،التنافس اإليجايب بني مؤسسات الدولة ،فتكريم موظف أو مؤسسة ،يكون حافزا ً لآلخرين
إىل اإلنجاز والتميز ،والنتيجة هي االرتقاء باألداء الحكومي الكيل والنهوض به ،والوصول إىل الهدف األسمى ،بأن
يصب
تتمكن الدولة من التقدم إىل املركز األول عاملياً يف جميع املجاالت .ثالثها ،أن تكريم املتميزين من األفراد ّ
يف خدمة االرتقاء باملوارد البرشية ،فهو يدفع العاملني يف مؤسسات الدولة إىل تنمية مهاراتهم ،وإتقان املهام التي
ميارسونها ،وهذا األمر ،إضافة إىل إسهامه يف بناء الكوادر الوطنية املؤهلة؛ يُع ُّد مدخالً مهامً نحو اكتشاف املواهب
البرشية التي متتلك صفات القيادة يف مختلف مواقع العمل واإلنتاج.
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هل تتضرر أسعار النفط العالمية بعودة النفط الليبي؟
التذبذب الكبري نسبياً الذي شهدته أسعار النفط العاملية يعكس طبيعة األوضاع غري املستقرة التي مرت
بها األسواق ،وطبيعة املؤثرات التي تع ّرضت لها ،سواء ارتبط األمر بالعوامل األصيلة داخلها ،أو بعوامل أخرى
تعود إىل ظروف خارجية غري ذات صلة مبارشة بها ،وكانت األوضاع الليبية لها مدودها عىل األسواق ،وقد
تظل كذلك يف املستقبل.
اتخذت أسعار النفط
العاملية اتجاهاً عاماً
تصاعدياً خالل االثني
عرش شهرا ً األخرية ،برغم
تذبذبها صعودا ً وهبوطاً،
داخل نطاق يصل مداه
إىل  20دوالرا ً أمريكياً،
حيث سجلت نحو 96.8
دوالر للربميل كحد أدىن
يف إبريل  ،2013وسجلت نحو  117.2دوالر للربميل كحد
أقىص يف سبتمرب من العام نفسه ،وبلغ متوسطها عىل
مدار العام نحو  107.2دوالر للربميل .وميكن القول إن
أسواق النفط العاملية عاشت عىل مدار العام األخري مرحلة
مملوءة باملستجدات ،عىل جانبي العرض والطلب ،كام أنها
تأثرت كذلك باألحداث والتطورات االقتصادية والسياسية
التي كانت لها ظاللها الكثيفة عىل تحركات املتعاملني فيها
وقراراتهم وتوقعاتهم املستقبلية بشأنها ،فيام أنتج تذبذباً
واضحاً يف األسعار .كان عدم استقرار ظروف إنتاج النفط
يف منطقة الرشق األوسط ،وخصوصاً يف دول مثل ليبيا ،إىل
جانب ارتفاع اإلنتاج األمرييك من النفط الصخري ،هام
املحركان األساسيان لجانب العرض خالل الفرتات األوىل من
العام .وشهدت الشهور األخرية دخول عوامل جديدة كان
لها تأثريها إىل جانب العوامل السابقة ،ارتبطت العوامل
الجديدة بشكل أسايس مبا تشهده األزمة األوكرانية من
تطورات ،والتي خلقت حالة من الضبابية بشأن مستقبل
إمدادات النفط الروسية إىل األسواق ،خصوصاً مع توجه
الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا إىل فرض عقوبات
اقتصادية عىل روسيا ،وهي العقوبات التي قد تتسع يف
املستقبل لتصل إىل حظر صادرات النفط الروسية .أما فيام
يخص جانب الطلب ،كان األداء اإليجايب نسبياً بالنسبة إىل
االقتصادين األمرييك والياباين عامالً ذا تأثري مهم يف األسواق،
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إذ أعطى منو هذين
االقتصادين وغريهام من
االقتصادات مبعدالت
إيجابية ،انطباعاً بأن
االقتصاد العاملي يستعد
لدورة جديدة ،يزداد
فيها الطلب عىل النفط
والطاقة ،وإن تزامن ذلك
مع حالة من الضبابية
املريبة بشأن فرص النمو ببعض االقتصادات الصاعدة
كالصني والهند.
بالتطرق بشكل أكرث تفصيالً إىل األوضاع السياسية
واألمنية غري املستقرة يف ليبيا وتأثريها يف أسواق النفط
العاملية خالل الفرتة املاضية ،يتضح أن هذه األوضاع غري
املستقرة كان لها دورها املهم يف هذا الشأن ،حيث تسببت
يف تراجع إنتاج النفط الليبي إىل أقل من  200ألف برميل
يومياً ،وتسببت يف فقدان األسواق نحو  1.4مليون برميل
يومياً من اإلمدادات ،وكان ذلك كفيالً بدفع أسعار النفط
إىل مستويات قياسية ،تفوق مستويات عام  ،2008لوال
أن قام بعض منتجي النفط اآلخرين ،وخصوصاً يف منطقة
الرشق األوسط ،بزيادة إنتاجهم تدريجياً مللء الفراغ الناتج
عن تراجع اإلنتاج الليبي ،فيام ساعد األسواق عىل امتصاص
الصدمة ،وأبقى األسعار يف حدو ٍد آمنة .وما يتبادر إىل الذهن
اآلن ،هو إذا ما كانت األسعار ستبقى عىل متاسكها أم ستنهار
يف حال عودة النفط الليبي إىل مستواه الطبيعي مستقبالً،
وهذا األمر مرهون بالكيفية التي ستتم بها هذه العودة،
وهي يف األغلب ستكون عودة تدريجية وستأخذ فرتة طويلة
نسبياً ،وهو ما سيعطي األسواق الفرصة المتصاص الصدمة،
متاماً كام حدث لدى تراجع اإلنتاج خالل الفرتات املاضية،
وبالتايل فليس من املرجح أن تتعرض األسعار لخسائر إال يف
حدود معقولة وآلجال زمنية مؤقتة رسعان ما تنتهي.

4

PANTONE 286EC

تقارير وتحليالت
C=0 M=0 Y=0 K= 40%

االنتخابات الرئاسية ...هل تجلب االستقرار ألفغانستان؟
السؤال املهم الذي تطرحه انتخابات الرئاسة التي جرت أمس يف أفغانستان هو :كيف ستؤثر هذه االنتخابات
يف حالة االستقرار يف البالد التي تشهد اضطراباً أمنياً ومواجهات دموية منذ إطاحة حكم حركة طالبان عىل
أيدي الواليات املتحدة األمريكية عام .2001
يف هذا السياق أوضح مايكل كوجلامن ،الباحث
يف برنامج جنوب آسيا يف مركز وودرو ولسون الدويل
للباحثني يف واشنطن يف مقاله يف مجلة «ذا دبلومات»
أن االنتخابات الرئاسية األفغانية ،وبرصف النظر عن
الفائز فيها ،لن تحقق االستقرار يف أفغانستان .وأورد
الكاتب لتربير هذا الرأي عددا ً من املربرات لعل
أهمهـــا:
 -1ضعف قدرات قوات األمن األفغانية :وباإلشارة
إىل انخفاض مستويات العنف يف املناطق املتفرقة
التي تخضع لسيطرة القوات األفغانية ،فقد أكد
الواليات املتحدة األمريكية عن القضاء عليها خالل
املراقبون املتفائلون بأن عنارص قوات األمن
ثالثة عرش عاماً برغم التفوق الكاسح لهذه القوات
األفغانية» «يحققون تقدماً أفضل مام يتوقعه
من حيث العتاد العسكري.
الجميع» لكن قدراتهم الزالت محدودة .ويف فرباير
املايض اعرتف كبار املسؤولني يف وزارة الدفاع  -2استمرار عمل طالبان من معاقلها يف باكستان :حيث
تتواصل أعامل التمرد يف أفغانستان عىل يد حركة
األمريكية ( البنتاغون) أنه يف الوقت الذي تحقق فيه
طالبان ،وشبكة حقاين انطالقاً من معاقلها يف منطقة
القوات األفغانية انتصارات تكتيكية يف أرض املعركة،
شامل وزيرستان يف باكستان .وقد طالبت الواليات
وتكافح من أجل السيطرة عىل منطقة ما لكنها ال
املتحدة األمريكية باكستان منذ سنوات بالقضاء
زالت بحاجة إىل مزيد من املساعدة يف ميادين مثل
عىل هذه املعاقل .وقد نفذت القوات الباكستانية
النقل واالستخبارات .وهناك مسألة الجاهزية ،حيث
العديد من الهجامت ضد حركة «طالبان باكستان»
تم طرد  65موظفاً من جهاز االستخبارات العام
فقط باعتبارها تنظيامً معادياً للدولة الباكستانية
املايض؛ نظرا ً إىل إدمانهم املخدرات ،أضف إىل ذلك
مع استثناء حركة «طالبان األفغانية» ،ومع استمرار
أن  %95من مجندي الجيش والرشطة أميون ،برغم
املفاوضات بني باكستان وحركة «طالبان باكستان»
إنفاق  200مليون دوالر من خالل برنامج القضاء
فمن املرجح تأخري القيام بأي عملية عسكرية.
عىل األمية الذي متوله الواليات املتحدة األمريكية،
ويتهم الكاتب باكستان بأنها توفر امللجأ لحركة
فإن نصف املجندين سيبقون أميني حتى نهاية العقد
طالبان وشبكة حقاين ألنها تعتربهام أصوالً اسرتاتيجية
الحايل ،كام تعاين قوات األمن األفغانية ارتفاع نسبة
بالنسبة إليها تساعدها يف احتواء التأثري الهندي يف
تاريك الخدمة ،حيث وصل عددهم العام املايض إىل
أفغانستان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن القضاء عىل هذه
 30ألفاً من املجندين من أصل  185ألف مجند.
املعاقل يعترب مبنزلة القضاء عىل مصدر للضغط عىل
وبالتايل لن يستطيع الجيش األفغاين إضعاف قوة
حركة طالبان األفغانية .ويرى الكاتب أن الفائدة
حركة طالبان التي عجزت القوات الدولية بقيادة
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املقدمة من باكستان لطالبان األفغانية ميكن أن
تتالىش حال حدوث فراغ أمني يف أفغانستان عقب
رحيل القوات الدولية ما ميكّن طالبان من إنشاء
معاقل لها داخل األرايض األفغانية.
 -3بقاء أفغانستان مكاناً جاذباً للمقاتلني األجانب:
حيث إن انسحاب القوات الدولية من أفغانستان
سيحث املنظامت املتطرفة املعارضة للهند والتي
متارس نشاطها من
أفغانستان منذ سنوات
مثل (عسكر طيبة)
عىل إعادة توجيه
انتباهها إىل الهند.
ومن املنتظر أن يستمر
املقاتلون بالتدفق عىل
أفغانستان منذ اآلن
ويف املستقبل املنظور.
وأعلن مسؤولون أفغان وقادة يف حركة طالبان
األفغانيــة أنه منذ مارس املاضــي ازداد نشــاط
حركــة «طالبان باكستان» داخل األرايض األفغانية،
ونرشت الحركة مقاتليها يف أفغانستان .وأكد
مسؤولون أمنيون يف الهند ،أن حركة املجاهدين
الهنود التي تشكل تهديدا ً حقيقياً لهم قد امتد
نشاطها إىل أفغانستان للقتال إىل جانب طالبان
األفغانيـــة.
 -4طالبان واملتحالفون معها ليسوا القوى الوحيدة
فقط لزعزعة االستقرار يف أفغانستان :من
املعروف أن حركة طالبان األفغانية نفذت العديد
من العمليات والعنف ،لكن الجامعات املعارضة
لطالبان أثارت هي األخرى عدم االستقرار ،حيث
قام قادة امليليشيا املعارضة لطالبان األفغانية يف
املناطق الشاملية والغربية من أفغانستان ،والذين
يتلقى معظمهم متويالً أمريكياً مبهاجمة وقتل
وترهيب السكان املحليني وزيادة معاناتهم وإجبار
النساء عىل مساعدتهم يف قتالهم ضد حركة طالبان،
واالستيالء عىل األرايض ،ورسقة مياه الري.
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واستبعد الكاتب العالقة ما بني االنتخابات األفغانية
وتحقيق االستقرار ،حيث إن نجاح االنتخابات فقط
لن يحقق األمن ألفغانستان ،لكن القيادة القوية قد
تسهم يف نرش األمن واالستقرار من خالل تجنب الفساد
والقدرة عىل توفري الخدمات األساسية ونرش العدالة،
وااللتزام ببناء املؤسسة العسكرية األفغانية والحفاظ
عىل استدامتها ،لتؤدي مهامها الداخلية ،وتتغلب عىل
حركة طالبان وعنارص
التمرد.
يف جانب آخر يشري
مراقبون إىل أن الرئيس
األفغاين الجديد بعد
انتخابات الرئاسة سوف
تكون مهمته أصعب
بكثري من مهمة حامد
كرزاي .فبخالف حامد
كرزاي الذي أدار شؤون الدولة تحت وجود أكرث من
 200ألف جندي أغلبهم من األمريكيني ورسب هائل
من الطائرات الحربية وغريها ،فإن الرئيس القادم
سيجد نفسه تحت إرشاف بضعة آالف من الجنود
األمريكيني قبل نهاية عام  2014وعليه أن يعتمد عىل
القوات األفغانية الوطنية التي مل تتدرب بعد عىل
التصدي لحرب العصابات واملواجهة مع الثوار.
كام أن التحدي الذي سيواجهه الرئيس القادم
سيتمثل يف قضيتني هامتني همـا :قضية إقنــاع
طالبــان بتقاسم السلطة أو املشاركة فيها بشكل أو
بآخر ،والقضية األخرى هي توقيع املعاهــدة األمنية
التي ستسمح للقوات األمريكية بالبقاء يف أفغانستان
مدة  20سنة قادمة ،عىل أن يتم متديدهــا وفق
الحاجة ،وهو ما يعني اإلبقاء عىل نحو  10آالف جندي
أمرييك بني مسلح ومستشار ،وسيبقى معهم عدد
من القواعد العسكرية املوزعة عىل األقاليم األفغانية
املطلة عىل دول الجوار .وكان الرئيس حامد كرزاي قد
فشل يف عقد مصالحة مع طالبان أو إقناعها باملشاركة
يف السلطــة.
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ماذا يعنـي اعـتراض واشنطن
على مرشح إيران لمنصب سفيرها في األمم المتحدة؟
اعرتاض واشنطن عىل ترشيح إيران أحد دبلوماسييها املتهمني يف التورط يف أزمة الرهائن األمريكيني عام ،1979
سفرياً يف األمم املتحدة ،يعكس جانباً من جوانب أزمة العالقات األمريكية-اإليرانية ،عىل الرغم من التحسن
النسبي الذي حدث فيها خالل الفرتة املاضية.
يف هذا السياق أعد كل من توماس إردبرينك،
وسوميني سينغوبتا تقريرا ً نرشته صحيفة «نيويورك
تاميز» ذكر فيه أن اإلدارة األمريكية أوضحت بعد املكاملة
الهاتفية الشهرية التي أجراها الرئيس األمرييك باراك أوباما
مع نظريه اإليراين حسن روحاين أن التوقعات بتحسن
العالقات بني إيران والواليات املتحدة بشكل كامل ال تزال
سابقة ألوانها .وجاء ترشيح الدبلومايس اإليراين املخرضم،
حامد أبو طالبي ،ملنصب
مبعوث طهران إىل األمم
املتحدة كأحدث دليل عىل
ذلك ،بالنظر إىل الدور الغامض
الذي قام به أبو طالبي يف أزمة
الرهائن األمريكيني بعد الثورة
اإليرانية عام  .1979حيث قالت
املتحدثة باسم وزارة الخارجية
األمريكية إن هذا الرتشيح سيكون مقلقاً للغاية وأن
واشنطن تلقي يف الوقت الراهن نظرة فاحصة عىل املسألة
وأنها أعربت بوضوح عن مخاوفها بشأن هذا الرتشيح
املحتمل للحكومة اإليرانية .ويشري التقرير إىل أن واشنطن
تعرقل حصول أبو طالبي عىل تأشرية الدخول منذ نحو
شهرين ،يف أحد الجهود العديدة التي تبذلها واشنطن
للضغط عىل إيران حتى يف الوقت الذي تتفاوض فيه
مع حكومة حسن روحاين بشأن برنامجها النووي املثري
للجدل .فقد اعتادت الواليات املتحدة عىل مدى السنوات
منتم إىل
الـ 35املاضية عدم السامح بدخول أي شخص ٍ
الحركة الطالبية اإليرانية التي احتجزت رهائن أمريكيني
ملدة  444يوماً عام  .1979ويشري التقرير إىل أن الواليات
املتحدة األمريكية أيدت منذ أيام تجديد عملية مراقبة
حقوق اإلنسان يف إيران بينام ضغطت عىل إحدى لجان
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األمم املتحدة للتحقيق يف التقارير املتعلقة باألسلحة التي
تقدمها إيران إىل النشطاء الفلسطينيني يف قطاع غزة.
ويوضح التقرير أنه كان من الصعب إخفاء صلة أبو طالبي
بالجامعة املسؤولة عن احتجاز الرهائن يف عرص اإلنرتنت،
إذ توجد صورته ضمن صور أعضاء الحركة الطالبية عىل
موقع اإلنرتنت .وكان أبو طالبي قد أوضح يف مقابلة يف
مطلع شهر مارس املايض أنه عمل يف بعض األحيان كمرتجم
لدى الحركة الطالبية ولكنه مل
يشارك قط يف أنشطتها .وينقل
التقرير عن إبراهيم أصغر
زادة ،وهو قيادي سابق يف
الحركة الطالبية ،أن أبو طالبي
مل يكن من قادة الحركة الذين
استولوا عىل السفارة األمريكية
يف طهران وال من املرتجمني
الدامئني فيها ويعتقد أصغر زادة أن املتشددين يحاولون
عرقلة تقدم الفريق الدبلومايس للرئيس حسن روحاين،
ووضع عقبات من خالل تلفيق تهم حول انتامء أبوطالبي
إىل جامعة محتجزي الرهائن األمريكيني .ويشري التقرير
إىل أن أبوطالبي درس يف جامعة السوربون وشغل منصب
سفري إيران لدى كل من أسرتاليا وبلجيكا وإيطاليا قبل أن
ينضم إىل املكتب السيايس لروحاين يف شهر أكتوبر املايض،
وكان جزءا ً من وفد حكومته إىل اجتامع الجمعية العامة
لألمم املتحدة عام  .1994وانتهى التقرير إىل القول بأن
وزارة الخارجية األمريكية تضطر إىل السامح ملنتقديها
األكرث تشددا ً بحضور إىل اجتامعات األمم املتحدة  -وهو
ما يفرس زيارات سلف روحاين ،الرئيس محمود أحمدي
نجاد إىل نيويورك -ولكن منح التأشريات للدبلوماسيني
العاملني يف نيويورك يخضع لقواعد مختلفة.
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 750مليون آسيوي يعيشون على أقل من  1.25دوالر يوميًا
ذكـرت دراسـة اقتصاديـة أن
عاملي انتشـار الفقـر وتفـاوت
َْ
مسـتويات الدخـل قـد يعيقـان
اقتصـادات الـدول اآلسـيوية التـي
شـهدت منوا ً قويـاً خلال العقدين
املاضيين .وأشـارت الدراسـة التـي
أعدهـا قسـم التقييـم املسـتقل يف
«البنـك اآلسـيوي للتنميـة» ومقره
الفلبين بعنـوان دعـم بنـك التنميـة اآلسـيوي لتحقيـق منـو
شـامل ،إىل أن نحـو  750مليـون شـخص يف دول آسـيا ال
يزالـون يعيشـون على أقـل مـن  1.25دوالر أمريكي يومياً.
وأوضحـت أن تفـاوت مسـتويات الدخـل يف تلـك الـدول
ارتفـع إىل أكثر من  %20خالل السـنوات العرشين املاضية،
مؤكـدة أن هـذه املسـتويات قـد تعيـق تحقيـق مزيـد

دعم أمريكي لتونس بنصف مليار دوالر
قالـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،مسـاء أول مـن أمـس
الجمعـة ،إنهـا سـتقدم لتونـس ضامنـات قـروض جديـدة قيمتها
نحـو  500مليـون دوالر يف إطـار مسـعى مسـتمر ملسـاعدة البلد
العـريب الواقـع يف شمال إفريقيا عىل التعـايف يف أعقاب االنتفاضة
التي شـهدها يف عام ،2011
وقـال الرئيـس األمريكي
بـاراك أوباما متحدثـاً قبيل
اجتامعه مع رئيـس الوزراء
التونسي مهـدي جمعـة
يف البيـت األبيـض «إن
ضامنـات القـروض ستسـاعد يف ضمان أن تكـون تونـس مجتمعاً
ميكنـه أن يزدهـر ،وأن يبدأ اقتصاده بالتحرك قدمـاً مع اإلصالح».
وكانـت الواليـات املتحـدة قد ضمنت إصـدارا ً لسـندات حكومية
تونسـية بقيمـة  485مليـون دوالر يف عـام  ،2012وقـال أوباما إن
اإلجـراء الـذي أُعلـن سيسـاعد تونـس على معالجة أمـن الحدود
ومواصلـة جهـود مكافحـة اإلرهـاب بين أشـياء أخـرى .وأضـاف
متحدثـاً إىل الصحفيين قبيـل اجتامعـه مـع جمعـة يف املكتـب
البيضـاوي «الواليـات املتحـدة لهـا اسـتثامر ضخـم يف ضمان أن
تكلـل تجربة تونس بالنجـاح ».ورحب جمعة بالدعـم املايل قائالً
«إنـه سيسـاعد بلاده على تحقيـق االسـتقرار والدميقراطيـة».
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مـن التقـدم والنمـو االقتصـادي
يف السـنوات املقبلـة ،وقـد تهـدد
أيضـاً بعـدم االسـتدامة واالسـتقرار
االقتصـادي ما مل تخفض مسـتويات
الفقـر .وقالـت إن النمـو اإلجمايل
فشـل يف تحسني مستويات املعيشة
يف دول آسـيا ،موضحـة أن مـن أحد
مـؤرشات البنـك التي دلـت عىل أن
النمـو االقتصـادي ال يصل إىل رشيحة واسـعة مـن املجتمع،
هو الضعف النسـبي يف االسـتهالك العائيل .وأشـارت إىل أن
مؤرش االسـتهالك العائيل منا بنسـبة  %5.7بشـكل سـنوي يف
التسـعينيات ،وسجل نسـبة  %5.5يف األلفية الجديدة ،وهو
مـا يعتبر أقـل بكثري من منـو الناتـج اإلجاميل املحلي بواقع
 %9و %8.2يف العقديـن املاضيين.

أكبر هبوط ألسعار المساكن
البريطانية منذ عامين
قـال بنـك «هاليفاكس»
للتمويل العقاري إن أسـعار
املسـاكن يف اململكة املتحدة
سـجلت يف مـارس املـايض
أكبر هبـوط لهـا يف نحـو
عامين ،وهـو مـا قـد يقلـل
املخـاوف مـن منـو تضخمـي محتمـل لسـوق املسـاكن ،وأشـارت
أرقـام «هاليفاكس» إىل أن األسـعار انخفضت بنحو  %1.1الشـهر
املـايض  -بعـد زيـادة بلغـت  %2.5يف فرباير – وهـذا الهبوط هو
األكبر منـذ إبريـل  ،2012وسـوق املسـاكن التـي تدعمها أسـعار
فائـدة قياسـية منخفضـة وبرامـج حكوميـة ،هـي محـرك رئيسي
للتعـايف الحـايل الرسيـع وغير املتوقـع لالقتصـاد الربيطـاين ،وقال
البنـك إن سـوق املسـاكن ما زال ينمـو بوترية رسيعة عىل أسـاس
سـنوي ،حيـث قفـزت أسـعار املسـاكن  %8.7يف األشـهر الثالثـة
حتـى مـارس املـايض ،مقارنـة بالفترة نفسـها قبـل عـام ،يف أكبر
زيـادة سـنوية منـذ أكتوبـر  ،2007وقـال سـتيفن نواكـس ،مديـر
القـروض العقاريـة يف هاليفاكس «الطلب عىل املسـاكن مسـتمر
يف الحصـول على دعـم مـن تحسـن اآلفـاق االقتصاديـة ومنـو
الوظائـف وتزايـد ثقـة املسـتهلكني وأسـعار الفائـدة املنخفضة».
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روسيا وتوازن القوى في منطقة شمال شرق آسيا
يرى أرتيوم لوكني ،أن منطقة شامل رشق آسيا تشهد عىل منطقة الرشق األقىص من األرايض الروسية ،كام أن
بروزا ً تدريجياً لتوازن قوى متعدد األقطاب ،غري أن هذه توازن القوى يف شامل رشق آسيا ينطوي عىل أهمية بالغة
التعددية القطبية ال تزال غري متامثلة نوعاً ما ،حيث عىل مستوى السياسة الدولية .وتفضـل روسيا ما يعرف
إن الواليات املتحدة األمريكية والصني هام الطرفان بـ «العامل املتعدد املراكز» ،الذي يعني بالرضورة توازن
القوى املتعدد األطراف ،الذي
األقوى ،بينام املالحظ أن
من إصدارات المركز
تشكل موسكو أحد أقطابه
روسيا والكوريتني الشاملية
والعبيه الرئيسيني .وإذا أخذنا
والجنوبية واليابان وتايوان
يف الحسبان أن أهمية شامل
هي دول أقل نفوذا ً .وتزداد
رشق آسيا ،باعتبارها املركز
هذه الصورة تعقيدا ً؛ ألن
الجيوسيايس ليس ملنطقة
بعض الالعبني يف هذه املنطقة
آسيا-املحيط الهادي فحسب،
ليسوا مستقلني بالكامل يف
وإمنا بشكل متزايد للعامل
تحديد سياساتهم الخارجية،
كله ،فإن الهيمنة عىل هذه
وباستثناء الصني والواليات
املنطقة من قبل دولة واحدة
املتحدة األمريكية ،فإن
سيكون لها تداعيات خطرية
روسيا وكوريا الشاملية فقط
عىل توازن القوى الدويل.
هام الدولتان اللتان ميكن
ومنـذ أواخر التسـعينيات
اعتبارهام طرفني يتمتعان
يف القـرن املـايض ،حافظـت
بالسيادة الكاملة واالستقاللية
روسـيا والصين عىل نـوع من
الذاتية يف املنطقة.
االصطفـاف الجيوسـيايس،
ورمبا كانت املسألة األهم
حيـث قامتـا بتنسـيق
من قضية القطبية ،هي
تأليف  :أرتيوم لوكين
تاريخ النشر2014 :
سياسـاتهام بشـأن عـدد مـن
خصائص نظام توازن القوى
القضايـا الدوليـة واإلقليميـة
الناشئ يف شامل رشق آسيا؛ أي
هل سيكون مستقرا ً أم تنافسياً بحدة ،ويتسم بالنزعة إىل الكبرى ،ومعارضـة الهيمنـة األمريكيـة ،وعلاوة على
املواجهة؟ وتتميز منطقة شامل رشق آسيا بعوامل كثرية ذلـك ،فقـد متكنت الصين بحلول عـام  2010من تخطي
تدفعها باتجاه سيناريو التوازن العدايئ ،غري أن هناك ثالثة أملانيـا لتصبـح أكبر رشيـك تجاري لروسـيا .وعلى الرغم
عوامل لالعتدال ،هي :الرتكيبة السكانية ،والردع النووي ،مـن ذلـك ،فإنـه ينبغي عـدم املبالغـة يف تقييـم إمكانية
واملؤسسات متعددة األطراف ،تعزز فرص إقليم شامل اسـتمرارية التزاماتهما (الصين وروسـيا) االستراتيجية
رشق آسيا يف تحقيق توازن مستقر متعدد األقطاب ،يرتكز الثنائيـة؛ فاملؤسسـة الروسـية تُص ِّنـف الصني عىل أسـاس
عىل إجامع منسجم بني القوى الكربى ،وإذا تحقق هذا أنهـا دولـة ال تشـكل أي تهديـد كبير يف الوقـت الراهن،
فإنه سيكون النتيجة التي تفضلها روسيا عىل وجه التحديد .ولكنهـا قـد تصبـح مصـدر تهديـد يف املسـتقبل بسـبب
إن روسيا ال يروق لها قطعاً وجود أي قوة مهيمنة يف تنامـي قدراتهـا ونياتهـا التي ال ميكـن التكهن بهـا .وبنا ًء
شامل رشق آسيا ،سواء كانت الواليات املتحدة األمريكية عليـه ،فـإن روسـيا تبحث عن وسـائل للوقايـة والتحوط
ولعل
أو الصني؛ ألن مثل هذا الوضع سيج ّرد موسكو من أي مما تعتبره جارا ً قد يصبح مشاكسـاً يف املسـتقبلّ .
أهمية يف هذه املنطقة ،ورمبا يشكّل مخاطر جيوسياسية االصطفـاف مع الواليـات املتحدة األمريكيـة ،التي يزداد
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قلقهـا بشـأن تصاعـد حـدة التشـدد الصينـي يف منطقـة
آسـيا-املحيط الهـادي ،هـو أحـد الخيـارات الواضحـة
ملوسـكو يف هـذا السـياق .ويتعـزز هـذا الخيـار مـن
واقـع وجـود ميـل قـوي لـدى واشـنطن وموسـكو نحـو
التفكير املبنـي على حسـابات تـوازن القـوى ،وعلاوة
على ذلـك ،فـإن الواليـات املتحـدة األمريكيـة وروسـيا
لديهما سـجل راسـخ يف التعـاون مـن أجـل تحقيـق
تـوازن القـوى .وتاريخيـاً ،نجـد أن التفاعـل السـيايس
بين روسـيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف املحيـط
الهـادي ظـل يتحـدد يف الغالـب األعـم مبنطـق تـوازن
القـوى .لقـد تقاربت موسـكو وواشـنطن عندمـا واجهتا
خطـرا ً مشتركاً ،فخلال سـتينيات القـرن التاسـع عشر،
كانـت اإلمرباطوريـة الربيطانيـة تعـد خطـرا ً مشتركاً،
بينما أصبحـت اليابـان متثـل ذلـك الخطـر اعتبـارا ً مـن
عرشينيـات القـرن املـايض وحتـى األربعينيـات منـه.
هـل يعنـي ذلـك أن هنـاك توافقـاً جيوسياسـياً
آخـر اليـوم بين روسـيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة
بفعـل صعـود قـوة الصين؟ يبـدو أن هـذا التطـور قـد
يكـون مامثلاً يف بعـض جوانبـه للوفـاق الـذي حـدث
بين بكين وواشـنطن يف مطلـع سـبعينيات القـرن
العرشيـن ،والـذي كان دافعـه املخـاوف املشتركة بين
الطرفين بشـأن االتحـاد السـوفيتي .غير أن القياس عىل
الحـاالت التاريخيـة املاضيـة ينبغـي أن يُؤخـذ بيشء من
التحفـظ ،ألسـباب منهـا أن مثـل هـذا االتفاق ،لـو قُيض
لـه أن يحـدث ،لـن يكـون يف شـكل حلـف ،ويف أفضـل
األحـوال سـيكون انحيـازا ً يتضمـن التزامات استراتيجية
محـدودة ،ومعظمهـا غير رسـمي .وعلاوة على ذلـك،
فـإن مـن املحتمـل أن يكـون مثـل هـذا االئتلاف ضـد
الصين يف صيغـة وقائيـة ،مبعنـى تبنـي سياسـات تركـز
على االنخـراط والتكامـل االقتصـادي مـن جهـة ،بينما
تشـدد مـن جهـة أخـرى على رضورة تحقيـق التـوازن
الواقعـي مـن خلال التعـاون األمنـي الخارجـي ،وبرامج
تحديـث املؤسسـة العسـكرية الوطنيـة .وعلى العكـس
مـن االتحـاد السـوفيتي السـابق ،فـإن الصين أصبحـت
قـوة اقتصاديـة مهمـة جـدا ً لـكل مـن الواليـات املتحدة
األمريكيـة وروسـيا ،بحيـث يصعـب السـعي إىل عزلهـا،
وفقـاً ملتطلبـات مبـدأ االحتـواء مبفهومـه الكالسـييك.
وإذا أرادت روسـيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة

إقــامة شــراكة حقيقيـة ف ّعالــة ومسـتدامة يف منطقـة
آسـيا – املحيـط الهـادي ،فسـوف تحتاجـان إىل إيجـاد
حلـول ،أو على األقل تخفيف حدة خالفاتهام يف املناطق
واملجـاالت األخرى التي تتداخل فيها مصالحهام ،وخاصة
يف فضـاء مـا بعـد االتحـاد السـوفيتي .ومـن املسـتحيل
بلـورة توافـق بين البلديـن مبنطقـة شمال رشق آسـيا،
يف ظـل التحفـز للمواجهـات يف مناطـق أخـرى .ويقتيض
التوصـل إىل وضـع مثـل هـذا إثـارة التسـاؤل الـذي
ينبغـي للواليـات املتحـدة األمريكيـة اتخـاذ قرار حاسـم
بشـأنه يف نهايـة املطـاف ،وهـو :هـل تسـتطيع الواليات
املتحـدة األمريكيـة خـوض غامر املنافسـة على الهيمنة
اإلقليميـة مـع قوتين كبريتين يف آن واحـد؟ مـن الواضح
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة كانـت قـادرة عىل ذلك
خلال تسـعينيات القرن العرشيـن ،عندما كانت روسـيا
ضعيفـة ،والصين مل تكـن قويـة بالقـدر الـكايف ،ولذلـك
فقـد متكنـت واشـنطن إبـان تلـك الفترة مـن التغلغـل
يف مناطـق النفـوذ الـرويس التقليـدي يف أوراسـيا ،بينما
كانـت تعـزز هيمنتهـا على منطقـة آسـيا -املحيـط
الهـادي .وألن الواليـات املتحـدة األمريكيـة كانـت تزهو
يف نشـوة لحظتهـا كقـوة قطبيـة أحاديـة ،فإنهـا مل تكـن
تأبـه كثيرا ً للغضـب الـرويس أو الصينـي.
وحتـى إذا مل تتوصـل روسـيا والواليـات املتحـدة
األمريكيـة إىل توافـق يف منطقـة املحيـط الهـادي ،فـإن
مجـرد وجـود احتمال ملثل هـذا التوافـق كفيـل بالتأثري
يف سـلوك الالعبني اآلخرين يف شمال رشق آسـيا ،وخاصة
الصين .إن احتمال توافـق واشـنطن وموسـكو يف تلـك
املنطقـة سـيكون له على األرجح تأثري يف دفع سياسـات
بكين الخارجيـة نحو االعتـدال ،وذلك خشـية أال يتحول
مثـل هـذا االحتمال إىل واقـع فعلي.
إن تـوازن القـوى متعـدد األقطاب الناشـئ يف منطقة
شمال رشق آسـيا ،ال يـزال بعيـدا ً عـن مرحلـة االكتامل،
ولكنـه يظـل حتـى اآلن يشـكل البديـل األكثر قبـوالً
مـن بين الخيـارات والبدائـل املتوافـرة ،مثـل الهيمنـة
األمريكيـة أو الصينيـة ،أو القطبيـة الثنائيـة؛ وبإمـكان
روسـيا أن تسـهم يف صياغـة نظام إقليمـي (ورمبا عاملي)
أكثر اسـتقرارا ً إذا مـا أحسـنت اللعـب مبرونـة ،ووظّفت
بـذكاء قواعـد لعبـة تـوازن القـوى.
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