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«أم اإلمارات» ..رمز القيادة المستدامة
ال شك يف أن منح جائزة «رمز القيادة املستدامة» لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسايئ
العام ،الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ،رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة ،من قبل «منتدى
قيادة األعامل اآلسيوي» ،هو اختيار صادف أهله؛ ألن الجهود واملبادرات واملساهامت الكبرية التي قامت
وتقوم بها «أم اإلمارات» ،سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل ،من أجل تعزيز دور املرأة ودعمها
ومساعدتها تجعل سموها قيادة عاملية رائدة يف هذا املجال ،ورمزا ً للعمل من أجل املرأة من منطلق اإلميان
املطلق بدورها وما ميكن أن تقوم به من أجل تحقيق التنمية والتقدم واالستقرار يف املجتمعات املختلفة.
وإذا كانت مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،قد جعلت منها قيادة عاملية بارزة يشار إليها
بالبنان ،فإن دور سموها األسايس والجوهري يف النهوض باملرأة اإلماراتية جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة
منوذجاً متميزا ً يف متكني املرأة ومشاركتها الفاعلة يف مجال التنمية ،بحيث غدت وزيرة ونائبة يف الربملان
وقاضية وسفرية وحارضة بقوة ،إىل جانب الرجل ،يف كل مجاالت العمل الوطني ويف مقدمة الصفوف لصنع
تقدم اإلمارات يف املجاالت املختلفة ،ولذلك تعد تجربة اإلمارات يف هذا الشأن منوذجاً للكثري من الدول حول
العامل لالستفادة منها ،وخاصة أنها محل إشادة كبرية من قبل املؤسسات اإلقليمية والدولية املعنية باملرأة
وحقوقها ودورها يف املجتمـع.
إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي تجسيد حي لسامت ومعاين «القيادة املستدامة» ،وهذا له دور
حاسم يف اإلنجازات الحضارية الكبرية التي حققتها وتحققها املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ حيث
تتسم سموها باإلرادة الصلبة والشجاعة واإلميان مبا تقوم به وتعمل من أجله ،إضافة إىل امتالك الرؤية
املستقبلية والحرص عىل التوفيق بني مقتضيات النهوض باملرأة واحرتام الخصوصيات الثقافية والدينية ،واألمر
ذو األهمية الكبرية يف فكر سموها هو العمل من أجل بناء قيادات نسائية يف املجاالت كافة ،وعىل كل
املستويات ،قادرة عىل وضع املرأة يف مكانها الصحيح يف مسرية التنمية ،إضافة إىل تقديم القدوة ليس للمرأة
اإلماراتية فقط وإمنا للمرأة يف املنطقة العربية والعامل كله يف التفاين يف العمل واإلحساس باملسؤولية الوطنية
والثقة بالنفس والقـدرات.
ال شك يف أن الجوائز الكثرية التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قبل مؤسسات
وهيئات إقليمية ودولية بارزة ،متثل تقديرا ً دولياً لدورها ،لكن التقدير األهم أن سموها يف قلوب كل
اإلماراتيني وعقولهم ،ومتثل مصدر إلهام ليس للمرأة اإلماراتية فقط وإمنا لكل إمارايت يسعى إىل املساهمة
الفاعلة واملشاركة الحقيقية يف مسرية دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو املركز األول يف مجال التنمية وأن
تكون من أفضل دول العامل بحلول الذكرى الخمسني إلنشائها عـام .2021
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بيئة مثالية لالستثمار
يف منت التقرير الدوري الصادر مؤخرا ً عن «مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية» (األنكتاد) ،املتعلق
بإحصاءات التجارة العاملية ،كان هناك العديد من اإلشارات اإليجابية بشأن أداء االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،والتي دلّت عىل أنه أحد االقتصادات األكرث ديناميكية وحيوية يف األداء يف الوقت الحايل ،فقد
أشار التقرير إىل أن االقتصاد اإلمارايت سجل فائضاً تجارياً يف عام  2013بلغت قيمته نحو  116.6مليار دوالر،
وأن حجم التبادل التجاري لإلمارات مع العامل الخارجي شهد منوا ً متواصالً خالل الفرتة من عام ،2013 - 2009
مبعدل سنوي بلغ نحو  %8.6يف املتوسط .وتشري بيانات (األنكتاد) يف التقرير نفسه أيضاً إىل أن تدفقات االستثامر
األجنبي املبارش إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة بلغت نحو  10.5مليار دوالر ،خالل العام املاضـي.
ارتفاع الفائض التجاري لإلمارات إىل هذا املستوى يشري إىل استمرار املنتجات اإلماراتية يف التدفق عىل األسواق
الخارجية من دون توقف أو إبطاء ،حتى يف ظل األزمة املالية العاملية وتداعياتها املمتدة منذ عام  2009حتى
اآلن ،ووفقاً لبيانات «األنكتاد» ،ارتفعت قيمة الصادرات اإلماراتية إىل  379مليار دوالر يف نهاية العام املايض ،ما
يؤكد تزايد القدرات التنافسية للسلع اإلماراتية يف األسواق العاملية ،وقدرتها عىل مقاومة الضغوط الناتجة عن
تراجع الطلب العاملي ،والتي تسببت يف انكامش التجارة العاملية يف بادئ األمر ،ومن ثم يف تباطؤ معدالت منوها
خالل السنوات التاليــة.
ما تشري إليه بيانات «األنكتاد» أيضاً بشأن زيادة قيمة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وارتفاعها إىل املستوى املذكور ،الذي هو قريب كثريا ً من مستوياتها يف سنوات ما قبل األزمة
املالية العاملية ،يشري بدوره إىل أن االقتصاد اإلمارايت استطاع تج ّنب التهديدات التي كان ميكن أن تلحق به بفعل
هذه األزمة ،وذلك عىل نحو مختلف عام حدث بالنسبة إىل اقتصادات أخرى حول العامل ،فقد تسببت األزمة يف
خروج االستثامرات األجنبية من تلك االقتصادات وعودتها إىل البالد األم ،األمر الذي تسبب يف حدوث فقاعات
سعرية يف العديد من القطاعات هناك ،لكن هذا األمر مل يحدث يف حالة االقتصاد اإلمارايت ،الذي واصل النمو
املطّرد عرب السنوات ،مستفيدا ً من طلبه املحيل الدينامييك ،إىل جانب اإلصالحات املتتالية التي أدخلتها الدولة،
ومازالت تدخلها من عام إىل آخر ،عىل مناخها االستثامري ،لتظل واحدة من الوجهات العاملية املفضلة بالنسبة
إىل املستثمرين حول العامل ،بل ومتكنت من تحسني موقعها عىل خريطة االستثامر واألعامل العاملية ،وتقدمت
يف سلّم الرتتيب العاملي وفق مؤرشات «سهولة مامرسة األعامل» ،و«التنافسية الدولية» ،وجميع املؤرشات ذات
العالقة بهذا األمر ،الصادرة عن «املنتدى االقتصادي العاملي» ،و«منظمة التنافسية الدولية» ،و«منظمة األمم
املتحدة» ،و«البنك الدويل» ،وغريها من املنظامت االقتصادية الدوليـة.
ولألداء االقتصادي الدينامييك لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومناخها االستثامري املتميز ،عالقة مبارشة
بأوضاعها املالية والنقدية املستقرة ،وهو ما تؤكده املؤرشات والتقارير الصادرة عن وكاالت التصنيف االئتامين
العاملية ،وعىل رأسها «موديز» ،و«ستاندرد آند بورز» ،و«فيتش» ،التي تضع دولة اإلمارات العربية املتحدة
ضمن الدول ذات األوضاع املالية األكرث استقرارا ً يف العامل اآلن ،ومتنحها أفضل التصنيفات االئتامنية ،وتنظر إىل
مستقبلها نظرة مستقرة ومتفائلة إىل حد بعيد ،ما يجعل منها واحة ملامرسة األنشطة االقتصادية والتجارية كافة،
ويفتح الباب أمامها ملزيد من النمو واالزدهار يف املستقبـل.
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المبادرة الروسية لحل األزمة السورية:
قـراءة في حســاب الخســائر واألربــاح
إعالن نائب وزير الخارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوف ،الجمعة الماضية« ،أن بالده جاهزة لدراسة استضافة
مفاوضات أمريكية -سورية في حال تقدمت الحكومة السورية بطلب من هذا النوع» ،وإجراء «اتصاالتنا مع األطراف
المعنية بهذا الشأن» ،فسره مراقبون على أنه مبادرة روسية مرتقبة في طور إنضاجها بعد تحديد مالمحها النهائية.
ولمعرفة بعض تجليات المبادرة الروسية ال بد من إعادة
األذهان إلى البيان الذي أذاعه التلفزيون السوري الرسمي
في الحادي عشر من الشهر الجاري ،أكد فيه أن الرئيس
السوري ،بشار األسد ،التقى نائب وزير الخارجية الروسي،
ميخائيل بوغدانوف ،في دمشق ،بعد لقاءات عقدها األخير
خالل اليومين الماضيين في تركيا مع مسؤولين في االئتالف
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ،وممثلين عن عدد
كبير من الفصائل في المعارضة المسلحة من أجل إيجاد
تسوية مناسبة ،في وقت نقل البيان التلفزيوني ،تصريحاً
لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال فيه
«أثق بأن األصدقاء الروس يحملون أفكارا ً سنتناقش معهم
حولها ،لكي تكون العملية مضمونة النجاح ،وبما يؤدي
إلى حل سياسي يقوم على وحدة األراضي السورية وعدم
التدخل الخارجي في شؤون سوريا وقضايا أخرى من أجل
إنهاء التدخل الخارجي في الشأن السوري ،وهي عبارة
تعني بالنسبة إلى النظام السوري عدم التدخل أو السماح
بمناقشة شرعية النظام السياسية والقانونية.
بكلمات أدق ،فإن نظام بشار األسد الذي يعترف بأن
الروس واإليرانيين هم من وقفوا معه في أصعب الظروف
طوال ثالث سنوات ،لن يتخلوا عنه اليوم ،إال بقدر الحصول
على تنازالت تبدو شكلية أكثر منها جوهرية ،ال تؤثر في
مستقبل النظام ورئيسه في المستقبل ،وبخاصة أن البيان
السوري الرسمي أكد حقيقة المفاوضات الجارية بين روسيا
وفصائل المعارضة ،سواء في تركيا أو في موسكو ،حيث
استدعت موسكو شخصيات معارضة ،ووفدا ً رفيع المستوى
يمثل النظام ،ثم وفدا ً من هيئة التنسيق ،وهناك تقارير
تؤكد وجود  12حزباً كردياً في موسكو لهذا الغرض.
من ناحية أخرى ،يجد نظام دمشق أن موافقته على
المبادرة الروسية تصب في مصلحة المفاوضات التي
يُجريها كل من الروس واإليرانيين مع واشنطن والغرب؛
لفك العزلة والحصار المفروض على موسكو من قبلهم

على خلفية قضية أوكرانيا من جهة والضغوط التي تتعرض
لها طهران على خلفية الملف النووي من جهة ثانية ،وفي
الوقت نفسه بقاء نظامه آمناً في السلطة من جهة ثالثة.
ما يدل على أن الثمن الذي تريد موسكو أن تجنيه من
مبادرتها هذه له دوافع اقتصادية إلى حد كبير ،والسيما
بعد االنكماش االقتصادي الذي بدأت موسكو تعانيه ،هو
طيران الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،إلى أنقرة بداية
الشهر الجاري وإبرامه مع الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،اتفاقيات يصل حجم تجارتهما السنوية إلى 100
مليار دوالر عام  ،2020واتفاقية توسيع التعاون في مجال
تجارة الغاز لتصبح صادرات الغاز الروسي إلى تركيا أكثر
بثالثة مليارات متر مكعب ،إلى جانب خفض أسعار الغاز
بنسبة  ،%6اعتبارا ً من األول من يناير المقبل ،وفق ما
أعلن بوتين.
فضالً عن ذلك ،فإن موسكو ترى تناغماً بين الرؤية التي
تقوم عليها مبادرتها مع رؤية مبادرة المبعوث الدولي إلى
سوريا ،ستيفان دي ميستورا ،التي تتركز على وقف العمليات
العسكرية ودعم حمالت اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية،
وقال أيضاً« :إن جميع األطراف الدولية واإلقليمية والمحلية
التي التقاها باتت مقتنعة بأن الصراع السوري ال يقود إلى
أي مكان سوى زيادة معاناة الشعب السوري».
بالنسبة إلى واشنطن والغرب يريان اليوم أن الخطر
الرئيسي الذي يتهدد المنطقة والعالم ،يتمثل في «داعش»
وليس في النظام السوري.
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«واشنطن بوست» :على «الكونجرس» منح أوباما
التفويـض الالزم لدحــر «داعـش»
قال ماركو روبيو ،وهو عضو جمهوري في لجنة العالقات الخارجية ،ولجنة االستخبارات الخاصة بمجلس الشيوخ،
في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» من الواضح أن جهودنا لهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ليست
كافية ،حيث إن أنصاف التدابير لن تنجح ضد التهديد المتزايد الذي يفرضه اإلسالميون المتطرفون الذين يوحدون
الجماعات اإلرهابية المنقسمة في أنحاء العالم كافة تحت راية واحدة.
وأضاف أن أعداء الواليات المتحدة األمريكية لم يتوقفوا
من دون حراك على مدى األشهر الستة الماضية ،التي
عملت إدارة باراك أوباما خاللها على تطوير استراتيجيتها
لهزيمة التنظيم .إذ توجد «داعش» اآلن في شمال إفريقيا
وباكستان وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغيرها .وفي ظل
غياب سلطة الحكومة وامتالكها مخزوناً وافرا ً من األسلحة،
فقد أصبحت ليبيا مالذا ً خطيرا ً للغاية لإلرهابيين يمنح
«داعش» الفرصة لتوسيع خارطة المناطق الواقعة تحت
سيطرته واكتساب المزيد من النفوذ والتخطيط لهجمات
ضد أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
ويشير السيناتور إلى أن لجنة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ ناقشت تفويضاً باستخدام القوة العسكرية
ضد داعش .ولكن بدالً من منح الرئيس ما يحتاجه للفوز
في هذا الصراع ،يبدو أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ
يوجهون مزيدا ً من التركيز نحو تحديد األمور التي يحظر
على الرئيس القيام بها .إذ يجادلون بأنهم بحاجة إلى فرض
شروط على أنواع القوة التي يمكن استخدامها أو فرض
جدول زمني لتحقيق النصر .ولكن التهديد يتفاقم يوماً
تلو اآلخر؛ فإلى جانب األمريكيين الذين ذُبحوا بوحشية
على يد أعضائه ،يخطط «داعش» بنشاط لتطوير قدرته
على استهداف المدنيين في هجمات في أوروبا والواليات
المتحدة .كما أن انتشاره المتواصل في منطقة الشرق
األوسط يعد نذيرا ً بالخطر ،ومن ثم يتعين على الواليات
المتحدة وشركائها توحيد الصف لوقف هذا التهديد .وبرغم
أن الخطوط الرئيسية للمعركة تقع في العراق وسوريا ،فإن
«داعش» يسعى لفرض نفوذه على مناطق واسعة ال تخضع
لسلطة الحكومة واستخدامها في تدريب وتجنيد المزيد
من المقاتلين وتوحيد الجماعات اإلرهابية المتعاطفة معه
تحت رايته ،كما حدث في مدينة درنة الليبية.
ويقول السيناتور إنه ال تزال هناك فجوات واسعة في

استراتيجية اإلدارة األمريكية ،على الرغم من االجتماعات
كافة التي يعقدها التحالف الدولي والتصريحات التي
تصدر عن المسؤولين األمريكيين .إذ ينبغي ،على سبيل
المثال ،أن يشتمل أي جهد ناجح ضد الدولة اإلسالمية على
خطة إلسقاط بشار األسد من السلطة .فال يمكن السماح
للنظام السوري بعد اآلن باالستفادة من الغارات التي
تشنها الواليات المتحدة ضد داعش .ويرى السيناتور أن ما
قامت به واشنطن حتى اآلن في سوريا أسفر عن تقويض
مصداقيتها لدى األشخاص الذين ستحتاج إلى تمكينهم
في مرحلة ما بعد األسد .ويجب على الواليات المتحدة
التحرك بسرعة إلقامة منطقة آمنة على طول الحدود مع
تركيا والشروع في فرض منطقة حظر جوي على طائرات
األسد في أجزاء من البالد .ويجب عليها أيضاً أن تضاعف
جهودها لمعالجة االضطرابات في ليبيا قبل أن تفقد
واشنطن مجموعة الخيارات المتاحة أمامها هناك .ولذلك،
توسع الواليات المتحدة عمليات مكافحة اإلرهاب
يجب أن ّ
في المناطق التي يتصاعد فيها نفوذ «داعش» ،حيث تسعى
إلنشاء موطئ قدم .ويختتم السيناتور المقال مشيرا ً إلى أن
هذه هي القضايا التي يحتاج الكونجرس إلى مناقشتها ،فقد
حان الوقت لضمان أن يتمتع الرئيس بالمرونة والسلطة
التي يحتاجها للحفاظ على أمن الواليات المتحدة ،بدالً من
العمل على تقييد يديه.
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انخفاض أسعار النفط ...هل يدفع واشنطن وبكين إلى
تطوير أكثر استدامة للنفط الفنزويلي؟
أوضح مات فيرتشين ،الباحث في مركز «كارنيجي -تسينغوا» للسياسة العالمية ،وهو مركز أبحاث أمريكي -صيني
مشترك ،مق ّره جامعة تسينغوا في بكين ،في مقاله في مجلة «ذا ديبلومات» ،أن انخفاض أسعار النفط أثار موجة
من التقارير بشأن الدول المستفيدة والدول الخاسرة جراء هذا االنخفاض.
وأضاف أن إيران وروسيا تعانيان ،وأصبحت فنزويال من
أكبر الدول الخاسرة ،حيث تشكل العائدات النفطية أكثر
من  %95من عائدات التصدير ،ونحو  %50من اإليرادات
الحكومية ،كما أدى انخفاض أسعار النفط العالمية من أكثر
من  110دوالرات للبرميل خالل فصل الصيف إلى أقل من 70
دوالرا ً ،إلى الكثير من التكهنات حول سداد الديون السيادية
الفنزويلية ،أو حتى انهيار الحكومة.
على الجانب اآلخر من معادلة انخفاض األسعار تقف
الواليات المتحدة والصين ،وهما من أكبر الدول المستوردة
للنفط في العالم وأهم الشركاء في تجارة النفط واالستثمار
بالنسبة إلى فنزويال ،باعتبارهما أكثر الرابحين .وعلى الرغم
من تضاؤل اعتماد الواليات المتحدة على النفط الفنزويلي
فإن الصين ارتبطت بعالقات متزايدة مع فنزويال من خالل
التجارة والتمويل .وقد شكلت األزمة المتفاقمة في فنزويال
جراء االنخفاض فرصة لكل من واشنطن وبكين ،اللتين تعهدتا
بمعالجة قضية التغير المناخي للسعي معاً نحو أجندة
تعاونية وإيجابية ،عبر معالجة التأثيرات المناخية الناجمة عن
إنتاج النفط الثقيل في فنزويال ومساعدة كراكاس على انتهاج
مسار اقتصادي وبيئي أكثر استقرارا ً.
ويقول الكاتب إن لدى فنزويال أكبر احتياطيات نفطية
مؤكدة في العالم .وبرغم موارد البالد النفطية التي ال تضاهى،
وارتفاع أسعار النفط بصورة إيجابية منذ عام  ،2000فإن
االقتصاد والمجتمع والسياسات في فنزويال أصبحت غير
مستقرة ومتناقضة .وخالل ذروة السياسة النفطية المتطرفة
للرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز في الداخل والخارج،
أصبحت العالقات النفطية والسياسية لفنزويال مع الواليات
المتحدة والصين في اتجاهين متعاكسين.
فعلى الرغم من استمرار تصدير المزيد من النفط إلى
الواليات المتحدة أكثر من أي بلد آخر ،فإن هذا التدفق
انخفض بشكل مطّرد خالل العقد األول من القرن الحالي ،كما
أن شركات النفط األمريكية ،مثل «إكسون موبيل» ،و«كونوكو»

انسحبت من فنزويال .وفي المقابل ترعرعت العالقات بين
الصين وفنزويال ،ووقعتا مجموعة من الصفقات التجارية
والتمويلية ،لكن في الوقت الذي ازداد فيه تدفق االئتمان
من الصين إلى فنزويال ،ودعمه تدفق النفط الفنزويلي إلى
الصين ،فإن التجارة النفطية واالستثمار كانا أقل بكثير مما
زعمه مسؤولون فنزويليون ،وتوقعه مسؤولون وشركات
صينية.
وأشار الكاتب إلى أن النفط الفنزويلي يحتاج إلى عمليات
تكرير معقدة تفوق العمليات التي تقوم بها المصافي العامة
في التعامل مع النفط الخفيف .ومن ثم فإن من شأن إدخال
اإلصالحات والتعديالت التقنية على المصافي في المناطق
الرئيسية المستوردة للنفط ،مثل آسيا وأوروبا للتعامل مع
النفط الثقيل المستورد ،أن تعزز من الجهود المبذولة للحد
من االنبعاثات الكربونية؛ نظرا ً إلى أن نسبة كثافة الكربون
في مثل هذا النفط هي ضعف النسبة في النفط التقليدي.
وبرغم االتجاهات المختلفة والقوى المحركة للعالقات النفطية
األمريكية -الصينية مع فنزويال ،فإن هناك أسباباً مهمة العتبار
األزمة المتفاقمة في فنزويال على أنها فرصة مناسبة لتطوير
أكثر استدامة للنفط الفنزويلي وربما لفنزويال نفسها .وعلى
المدى الطويل ،ومن المرجح أن يصبح نفط فنزويال الثقيل
إلى جانب النفط الرملي في كندا مصدرين رئيسيين للطاقة
بالنسبة إلى الواليات المتحدة والصين والدول األخرى.
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الوليد بن طالل :االقتصاد السعودي يجـب أن يكـون متنوعـًا
أشــار رئيس مؤسسـة المملكــة
القابضة األمير الوليـد بن طــالل إلى
أن وضع السعودية االقتصادي متين
جدا ً ولم يتأثر بهبوط أسـعار النفط
الحاليــة ،وأضاف الوليـد ،أن االعتماد
الكلي على البترول غير جيد ويجب
تنويع مصادر الدخل ،وأضاف أن عدم تخفيض اإلنتاج
النفطي خطوة سليمة بكل المقاييس.
وبرر هبوط أسعار سوق األسهم الحالية بسبب
هبوط أسعار النفط العالمية ،لكنه أكد أن اقتصاد
المملكة األساسي لم يتأثر ،وطالب بضغط المصاريف
في الميزانية المقبلة مع تقليل السحب من االحتياطيات.

ومن جهة أخرى قال األمير الوليد:
إن السوق السعودية متينــة وقوية،
وفيها احتياطيات كبيرة ،قفزت إلى
 3مليــارات ريـال سـعودي ،لكـن ما
يحـدث فيهــا يحتــاج إلى الشفافية
في المعلومات كي تستمر في قوة
اقتصاد المملكة الوطنــي .وطالب بتفعــيل الصندوق
السيادي وأوضــح أن المملكة لديهــا صندوق سيادي
صغير اسمه «سنابل» وفيه  20مليار ريال سعودي فقط
ويجب أن يكون لديها صندوق سيادي حقيقي ،معلالً
ذلك بأنه سوف يستطيع خالل أشهر توفير  %20على
األقل من الدخل القومي الوطني.

موسـكو تشطـب ديـونـًا
مستحقـة على الخرطوم

«وكالة الطاقـة» تخ ّفض توقعاتهـا
للطلب العالمي على النفـط

توصلت روسـيا والسودان
إلى اتفـــاق تقـوم موسـكو
بموجبـه بشطـب  17مليـون
دوالر من إجمـالي الديـــون
المستحقة لها على الخرطوم.
وتم التوصل إلى االتفاق على هامش اللقاء الثاني للجنة
الحكومية الروسية -السودانية للشؤون التجارية واالقتصادية
والعلمية والتعاون التقني ،التي عقدت في موسكو في
اليوم نفسه برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي
سيرغي دونسكوي ،ووزير المعادن السوداني أحمد محمد
الصادق الكاروري .وعلق وزير المعادن السوداني بهذا
الخصوص قائالً« :لقد عملنا بشكل ب َّناء وف َّعال مع الجانب
الروسي خالل األيام الماضية ،وتمت مناقشة عدد من
المواضيع المشتركة بين البلدين ،أبرزها التعاون المالي بين
بنكينا المركزيين ،وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص،
باإلضافة إلى موضوع شطب ديون روسية مست َحقَّة على
السودان بقيمة  17مليون دوالر» .في السياق ذاته ،طلبت
وزارة التجارة السودانية من روسيا فتح خط ائتماني
تجاري لتمويل واردات مليونَي طن من القمح الروسي إلى
السودان ،وينتج السودان نحو  %17 - %12من االستهالك
المحلي للقمح ،البالغ مليوني طن سنوياً.

رجحت «وكالة الطاقـة الدوليـة» تع ّرض أسعار النفط
لمزيد من الضغوط ،وخفّضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي
في عام  ،2015وزيـادة اإلمدادات من خــارج منظمة البلدان
المصدرة للنفط «أوبك» ،مقابل توقعات بتراجع إنتــاج
«أوبك» بواقع  315ألف برميل يومياً في نوفمبر الماضي
إلى  30.32مليون برميل يومياً؛ بسبب تراجـع اإلنتـاج الليبي
بمقدار  180ألف برميل يوميـاً ،ليصل إلى  690ألف برميل
يومياً في نوفمبر .وأضافت أن الطلب على خام «أوبك»
سينخفض في عام  2015بواقع  300ألف برميل يومياً ،ليبلغ
 28.9مليون برميل يومياً ،مقابل ارتفاع إنتاج النفط من خارج
المنظمة بمعدل قياسي يُق ّدر بـ  1.9مليون برميل يوميـاً،
العام الجاري ونحو  1.3برميل في عام  .2015وخفّضت الوكالة
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام  2015بواقع
 230ألف برميل يومياً إلى  0.9مليون برميل يوميـاً .وإثر
هذه التوقعات هبطت أسعار خام برنت بنسبة  %9في نهاية
األسـبوع الماضـي،
ونحو  %45مقارنة
بذروتهــا في شـهر
يونيـــو الماضــي،
التي تجاوزت 115
دوالرا ً للبرميل.
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القوى العظمى واالستقرار االستراتيجي في القرن الحادي والعشرين:
رؤى متنافسـة للنظـام العالمـي
ال تبلغ أي دولة منزلة «القوة العظمى» إال من خالل
توافـر مزيـج من اإليمان بالقدرات الذاتيـــة واإلعـالن
الصريح عنها ،كما أن هذه المنزلة يمكن أن ت ُمنـح لهذه
الدولة أو تلك عن طريـق إقرار قوى عظمى أخـرى
واعترافهــا بأن الدولــة (أو الدول) التي تبلــغ تلك
المنزلـة ،تمتلك من القدرات العسكرية واالقتصادية ما
يمكّنها من لعب دور رئيسي في الشؤون الدوليــة ،وربما
يصـل بها إلى حد الوقـوف موقف المتحدي لمكانـة
الواليات المتحدة األمريكية بصفتها «قوة عظمى» ،سواء
على المدى القصير أو المدى المتوسط .وتصف وثيقتــا
استراتيجية األمن القومي األمريكية ،الصادرتان في عامي
 2002و« ،2006القــوى العظمــى» -الواليــات المتحـــدة
األمريكية واالتحاد األوروبــي والصين والهند وروسيا  -بأنها
«مراكز قوة عالميـــة».
وعلى الرغم من أن كل مركز من هذه «المراكز» يسعى
الستعراض قدرات أكبر مما يعرض اآلخر داخل المنظومة
الدولية ،فإن ثمة فوارق واضحة بين مراكز القوة الخمسة
هذه؛ فقد صار مفهوماً في نظر بعض المراقبين أن توصف
الصين والهند وروسيا بالقوى الناشئة ،على حين أن قدرات
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية («الغرب
السياسي» القديم) تمر بمرحلة تراجع نسبي.
وضمن هذه القوى الخمس ،توجد ثالث دول نووية -
روسيا والصين والواليات المتحدة األمريكية  -ولكل منها
مقعد دائم في مجلس األمن؛ أما الهند فهي قوة نووية
ولكنها ال تشغل مقعدا ً كهــذا في المجلس ،على حين
يضـم االتحاد األوروبي دولتين نوويتين ،كل منهما عضو
دائم فيه (فرنسا والمملكة المتحدة) .وثالث من هذه
القوى الخمس ،تعد من األنظمة الديمقراطية التي تعتمد
اقتصاد السوق الحرة (االتحاد األوروبي ،والهنــد ،والواليات
المتحدة األمريكية) ،بينما تتبنى اثنتان منها نظاماً يسمح
بحرية السوق ،إال أن الدولة تفرض سيطرتها بقوة عليها
(الصين ،وروســيا).
ومع أن عبارة «مراكز القوة العالمية» تمثل إحدى طرائق
توصيف القوى العظمى ،فإن بروز منظومات جديدة (وإن

تحرير :جرايمي هيرد
تاريخ النشــــر2013 :

كانت تعاني مواطن ضعف مؤسسية) يوحي بأن األمل في
نشوء إدارة جماعية على المستوى الدولي ،مازال قائماً في
تلك الدول التي تمتلك من الثقل واألهمية؛ ما يجعل دورها
عامالً ال يمكن االستغناء عنه؛ فـ «مجموعة الثماني» (،)G8
تمثل من حيث األساس ،تجمعاً أوروبياً  -أطلسياً ،يضم دوالً
ديمقراطية صناعية رئيسية في العالم (برغم تزايد التشكيك
في «أوراق اعتماد» روسيا كنظام ديمقراطي يتبنى اقتصاد
السوق الحرة) ،والتجمع اآلخر األكبر منه ،هو ذلك الذي
تجسده «مجموعة العشرين» ()G20؛ وهو الذي تتميز
تركيبته الجغرافية والسياسـية االقتصادية بطابع عالمي
أكبر ،مقارنة بـ «مجموعة الثماني»؛ ما يعكس تراجع دور
دول تلك المنطقة ،أما ثالث هذه التجمعات البارزة ،فيضم
بلداناً نامية تتميز بسرعة نموها االقتصادي( :البرازيل،
وروسيا ،والهند ،والصين) ،ويعرف اختصارا ً باسم مجموعة
«بريـك» (.)BRIC
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والسؤال الذي يطرح هنا هو :هل سيتخذ النظام العالمي،
وهو الذي يتوقع بروزه في هذا القرن ،شكل نظام العالم
الواحد الليبرالي القائم على مبدأ االعتماد المتبادل ،والذي
سيتسم بحوافز نفعية تدعو إلى التعاون وبتوافر مكاسب
عملية للقوى العظمى جميعاً ،بدعم من مشاركات متعددة
األطراف في مؤسسات؛ (كاألمم المتحدة ،و«مجموعة
العشرين» ،وما شابه ذلك من منظمات إقليمية) ،وأنظمة،
(ومنها  -مثالً  -نظام مراقبة األسلحة ،ونظام مواجهة تغيرات
المناخ ،ونظام تعزيز التجارة) ،ومعايير كونية مشتركة،
وقانون دولي معزز؟
وكخيار بديل ،وعوضاً عن مفهوم جديد لـ «تعددية
األطراف» ،وعصر جديد لـ «الشراكات العالمية» ،هل تعمد
«القوى العظمى» الجديدة إلى تطوير مفهوم عملي صالح
للتطبيق لنظام عالمي من شأنه تقوية دورها التنظيمي في
المناطق المتاخمة لها ،واستعراض قدراتها على المستوى
العالمي من خالل مؤسسة تنفيذية يتم تشكيلها من تجمع
يتكون من «مجموعة السبع» ،باإلضافة إلى دول «بريك»
األربع ،مع عدد آخر من الدول؟ وهل سيستند هذا
النظام إلى القدرات المادية المصحوبة بتماسك التكتالت
الجيوسياسية وتالحمها ،والتي ستتميز بهرمية السلطات
اإلدارية وتبني مبادئ توازن القوى ،أكثر من تميزها
بمبدأ االعتماد المتبادل فيما بينها ،وهو الذي يقوم على
تقاسم المصالح؟ وهل ستتجه القوى العظمى إلى مأسسة
أفضلياتها وأولوياتها ،بشكل مؤسسات ومنظمات دولية
غير ذات جدوى ،وتب ّني مفهوم «المحصلة الصفرية» فيما
يتعلق بإدارة أسباب تزعزع األمن وانهياره؟ وهل ستنزع
القوى العظمى هذه ،إلى لعب دور أوسع ضمن النظام
القائم حالياً ،أو إلى تغيير النظام نفسه؟
من المؤكد أن األزمة المالية العالمية قد عززت
التحول العالمي االستراتيجي الجوهري في النظام القائم
من النواحي النفسية والسياسية واالقتصادية؛ إذ تسببت
األزمة في «إعادة ترتيب» مناطق نفوذ مختلف البلدان،
وكشفت عن تغيير هيكلي في بنية االقتصاد العالمي تميز
بتحول مركز القوة بشكل متسارع نحو آسيا ،وعن نشوء
نظام عالمي متعدد األقطاب؛ فدول مجموعة «بريك»،
ومن بينها الصين تحديدا ً ،تتمتع حالياً بموقع عالمي أقوى
نسبياً مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ،اللتين

ضعفت مكانة كل منهما كأنموذج ذي صدقية .كما أن
النظم األوتوقراطية الدائنة تنعم اليوم بنفوذ أكبر تفرضه
على الديمقراطيات المدينة ،بل إنها تحررت من اتكالها
عليها ،فضالً عن حصول ترا ٍخ واضح في القيود المفروضة
على أفعالها وتحركاتها .ولنا في السياسات الحمائية،
وسياسة تأميم الموارد والثروات الوطنية ،وتواصل عملية
«بلقنة» شبكة اإلنترنت ،وضعف التحالفات الكبرى ،خير
األدلة على عودة الدول لتأكيد سيطرتها على اقتصاداتها
ومجتمعاتها .وتحمل هذه السياسات في طياتها خطر
إيجاد ما يعرف ببيئة «إفقار الجار» التي تتميز بالتقوقع
واالنكفاء إلى الداخل.
وتواجـــه القــوى العالميــة سلســلة من التهديـــدات
االستراتيجية المترابطة فيما بينها ،كالهجمات اإلرهابية
التقليدية ضد البنى التحتية المدنية الحساسة و«إرهاب
أسلحة الدمار الشامل» والدول الهشة ،التي تشكل %13
من بين جميع دول العالم ،ويعيش فيها قرابة سدس
إجمالي سكانه ،وهي التي تعد مسؤولة عن نصف الحروب
األهلية التي نشبت حتى اآلن في هذا العالم ،وعن %77
من كل األزمات الدولية التي اندلعت في عصر ما بعد
الحرب الباردة .ويمكن لمثل هذه الدول أن تكون ُمعدية؛
جراء التداخل الواضح فيها بين قضايا الفقر والصراعات
والجريمة وهشاشة الدولة.
السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو :كيف ستكون
طبيعة العالقات بين القوى العظمى؟ وهل سيمكن وصف
النظام العالمي بذلك الذي يضم عالماً واحدا ً يسوده
االعتماد المتبادل ويمكن التنبؤ بتطوراته وأحداثه ،وحيث
تسهم التهديدات االستراتيجية المشتركة في إيجاد حوافز
قائمة على المصالح والمنافع المتبادلة ومن شأنها الدفع
بعجلة التعاون بين القوى العظمى إلى األمام؟
إن التعاون العالمي هو السبيل الوحيدة للتحكم في
تحديات القرن الحادي والعشرين الجديدة الالتماثلية.
فلن يكون في مقدور أي أمة إدارة هذه المهمات وحدها،
مثلما ليس في وسع المجتمع الدولي بأسره ،القيام بذلك
في غياب دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من
غير الدول .وال بد من العمل معاً؛ للتوصل إلى استجابات
أمنية مناسبة للتعامل مع الوقائع واألوضاع التي نشأت في
القرن الحادي والعشرين.
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