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االفتتاحية

الشرق األوسط :تحوالت األدوار والمصالح والتحالفات
برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،رئيس مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،تنطلق غدا ً الثالثاء وحتى يوم األربعاء ،األول من إبريل
 2015فعاليات املؤمتر السنوي العرشين ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،تحت عنوان له داللته املهمة هو:
«الرشق األوسط :تحوالت األدوار واملصالح والتحالفات»؛ حيث يأيت انعقاد هذا املؤمتر يف توقيت بالغ األهمية ،بالنظر
إىل ما تشهده منطقة الرشق األوسط من تحوالت ومتغريات ومستجدات عىل مختلف املستويات :السياسية واألمنية
واالسرتاتيجية ،تلقي بظاللها عىل جميع دول املنطقـة.
وال شك يف أن اختيار هذا املوضوع ،ويف هذا التوقيت يعكس وعياً من جانب مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية بأهمية التغريات التي تشهدها منطقة الرشق األوسط ،وإدراكاً تاماً للمسؤولية الكبرية التي تقع عىل عاتقه
يف متابعة هذه التغريات ودراسة أبعادها املختلفة وتع ّرف تأثريها يف الدول العربية وكيفية التعامل معها واالستعداد
ملساراتها املستقبلية ،وخاصة أنها تتسم بالتسارع والشمول والتعقيد يف الوقت نفسه .وعموماً يحرص مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية يف مؤمتراته السنوية عىل تسليط الضوء عىل القضايا التي ترتبط بشكل وثيق بأمن
واستقرار وتنمية دول املنطقة بأكملها ،ويكتسب مؤمتر هذا العام «الرشق األوسط :تحوالت األدوار واملصالح والتحالفات»
أهمية متزايدة ،وخاصة أنه يسلط الضوء عىل التطورات املتالحقة التي تشهدها منطقة الرشق األوسط ،وما تثريه من
تحديات ومخاطر ،ويسعى إىل استرشاف االتجاهات االسرتاتيجية املستقبلية لها ،من خالل استضافة نخبة مميزة من أبرز
الخبـراء يف القضايا املحلية واإلقليمية والدولية ،من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة ومن خارجها ،إىل جانب كوكبة
مختارة من الشـخصيات ،بينهم مسؤولون وأكادمييون وإعالميون ودبلوماسيون ،ستتاح لهم الفرصة للنقاش وتبادل اآلراء
واألفكار للوصول إىل تحليالت واستنتاجات علمية حول تطورات األوضاع يف منطقة الرشق األوسط.
ولعل ما يضاعف من أهمية هذا املؤمتر ،أنه يواكب الكثري من األحداث التي تشهدها منطقة الرشق األوسط ،والسيام
األوضاع يف اليمن بعد عملية «عاصفة الحزم» التي ينفذها التحالف العريب لحامية الشعب اليمني وحكومته الرشعية،
والحفاظ عىل وحدة اليمن واستقراره .فضالً عن الرصاعات املستمرة التي تشهدها بعض الدول العربية ،كالعراق وليبيا
وسوريا ،وتنامي خطر التطرف واإلرهاب يف املنطقة ،وهذه التطورات سريكز عليها املؤمتر السنوي ملركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية ،وسيتناولها من منظور شامل ،ال يركز عىل الجانب السيايس فقط ،وإمنا عىل الجوانب األمنية
والعسكرية واالقتصادية أيضاً ،وهذا يعكس فهامً عميقاً لطبيعة التفاعل وعالقة التأثري املتبادل بني هذه الجوانب .يف هذا
السياق ،فإن املؤمتر يتضمن الكثري من األوراق املهمة يف هذا الشأن ،التي تركز عىل تب ّدل املصالح والتحالفات بني دول
التغيري العربية والقوى اإلقليمية ،وتتطرق إىل األوضاع الراهنة يف دول التغيري العربية ،وتتناول الفرص والتحديات أمام
التحالف الدويل ضد اإلرهاب .كام تتناول طبيعة التهديدات األمنية يف منطقة الرشق األوسط ،وتحوالت الفكر واملامرسة
التي شهدتها اسرتاتيجيات التنظيامت اإلرهابية أيضاً ،إىل جانب مناقشة قضية االستقطاب الطائفي والديني يف منطقة
الرشق األوسط .كام يتطرق املؤمتر أيضاً إىل دور قضايا الطاقة يف اسرتاتيجية القوى اإلقليمية والدولية ،وعالقتها بتوازنات
القوى يف الرشق األوسط ،كام يسترشف املؤمتر فرص االستقرار يف دول التغيري العربية وآفاقه ،ودور مؤسسات العمل
الجامعي العريب ومستقبلها ،إىل جانب مستقبل العالقات البينية العربيـة.
إن اختيار مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية موضوع «الرشق األوسط :تحوالت األدوار واملصالح
يعب عن جوهر الفلسفة التي يتبناها املركز منذ إنشائه ،وهي رفد دوائر صنع
والتحالفات»؛ ملؤمتره السنوي العرشينّ ،
القرار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والدول الخليجية والعربية بوجه عام بتحليالت واستنتاجات علمية رصينة للتطورات
التي تشهدها منطقة الرشق األوسط ،وكيفية التفاعل الب ّناء والفاعل معهـا.
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اإلمارات اليوم

اقتصاد وطني متوازن ومؤثر
يُع ُّد االقتصاد اإلمارايت اآلن أحد أهم االقتصادات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي ،إذ إنه يع ّول عليه ،إىل جانب
عدد آخر من االقتصادات ،يف تحفيز النمو االقتصادي العاملي ،والتخلص من تداعيات األزمة املالية العاملية ،التي
ما زالت ظاللها مسيطرة عىل املشهد العاملي ،متسببة يف تباطؤ النمو االقتصادي واستمرار معاناة االقتصادات
الكربى من مظاهر الضعف ،من بينها :أزمة املديونية الحكومية ،والعجز املايل ،وارتفاع معدالت البطالة ،وغريها.
وقد اتسعت مظاهر الضعف االقتصادي العاملي يف اآلونة األخرية ،لتشمل االقتصادات الصاعدة ،إذ تنامت
املخاوف من إمكانية حدوث فقاعات عقارية ،ومن تنامي الضغوط التضخمية يف بعضها ،كام شهد بعضها نزوحاً
لرؤوس األموال األجنبية .وبشكل عام بدت هذه االقتصادات أقل قدرة عىل النمو من ذي قبل.
يف هذه األثناء تصاعدت قدرة اقتصادات أخرى عىل النمو ،وأصبحت األنظار منصبة عليها فيام يتعلق بالقيام
بتحفيز النمو االقتصادي العاملي ،واالقتصاد اإلمارايت هو من أهم هذه االقتصادات وأبرزها اآلن ،والسيام بعد
أن وصل إىل درجة عاملية من النضج واالستقرار يف األداء ،واكتسب قدرة ذاتية كبرية عىل النمو ،بل وقدرة عىل
املحافظة عىل استدامة هذا النمو يف حد ذاته .وبشكل عام ،يعود هذا األمر إىل عدد من اإلنجازات التي حققها
هذا االقتصاد ،التي ميكن تلخيصها يف عدد من النقاط ،هي :أوالً ،تضاعف حجم الناتج املحيل اإلجاميل لهذا
االقتصاد نحو  236مرة خالل العقود األربعة املاضية ،حيث وصل إىل  1.54تريليون درهم ( 420مليار دوالر)
يعب عن اتساع القواعد اإلنتاجية لهذا االقتصاد
يف نهاية عام  ،2014بحسب وزارة االقتصاد ،وهذا الحجم الكبري ّ
ومتانتها.
اإلنجاز الثاين ،أن الزيادة يف حجم االقتصاد اإلمارايت اعتمدت بشكل كبري عىل القطاعات غري النفطية ،إذ إن
سياسة التنويع االقتصادي التي طبقتها الدولة منذ فرتة طويلة ،ساعدتها عىل توسيع القواعد اإلنتاجية لهذه
القطاعات ،إىل أن ازداد إسهامها إىل أكرث من ثلثي الناتج املحيل اإلجاميل للدولة ،ما جعل االقتصاد الوطني أكرث
استقالالً عن القطاع النفطي وتقلباته ،إذ تراجع نصيب هذا القطاع من الناتج إىل نحو  %31فقط.
ثالثاً ،داخل القطاعات غري النفطية ،انصب تركيز اإلمارات عىل عدد من القطاعات ذات املكون املعريف الكبري،
كالصناعات الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم والطاقة املتجددة والسياحة واإلعالم وغريها،
فاقرتبت الدولة كثريا ً من تحقيق هدفها املتعلق بالوصول إىل اقتصاد وطني قائم عىل املعرفة .رابعاً ،تع ّد اإلمارات
اآلن واحدة من أكرث وجهات االستثامر جاذبية ،والتجارة والسياحة تفضيالً يف العامل .إذ إنها استطاعت تطوير
ترشيعاتها االقتصادية وبنيتها التحتية والتكنولوجية ،وربط مدنها وإماراتها املختلفة بشبكات طرق متطورة،
وتهيئة أسواقها املحلية وربطها باألسواق العاملية ،عرب مطارات وطنية وموانئ ومنافذ برية تعد من األكرث تطورا ً
يف العامل ،فضالً عن نجاحها يف بناء مجتمع إمارايت حديث ومتنوع ،يتحىل باالنفتاح الفعال عىل العامل الخارجي.
تبقى ثالث حقائق مهمة يجب تأكيدها :أوالً ،أن اإلنجازات كانت مبنزلة حائط الصد ،الذي حمى االقتصاد
اإلمارايت يف مواجهة األزمات ،ومن بينها األزمة املالية العاملية والضغوط الناتجة عن الرتاجع األخري يف أسعار النفط
العاملية .ثانياً ،كانت اإلنجازات االقتصادية لإلمارات عىل مدار العقود املاضية نتائج طبيعية لرؤيتها التنموية
الطموحة واملتوازنة .ثالثاً ،أن املستقبل يحمل فرصاً واعدة لالقتصاد اإلمارايت ،يف ظل ما ميتلكه من قدرات ذاتية
عىل مواصلة النمو ،وطموحه نحو لعب دور مؤثر يف النظام االقتصادي العاملي.
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تقارير وتحليالت
برغم األحداث العاملية املتالحقة

فلماذا الهدوء في أسواق النفط العالمية؟
المتابع ألسواق النفط العالمية خالل األعوام القليلة الماضية يلحظ ،من دون صعوبة ،أن حركة هذه األسواق
وأداءها اختلف كثيراً عنه في العقود الماضية ،إذ أبدت األسواق خالل الفترة األخيرة استجابة أقل لألزمات السياسية
واألمنية واالضطرابات العسكرية التي تجتاح الكثير من دول العالم ومناطقه المنتجة للنفط.
عادة ما كانت األزمات السياسية واألمنية واالضطرابات
العسكرية تدخل أسواق النفط العالمية في أزمات
واختناقات عميقة تحتاج سنوات الجتيازها خالل العقود
الماضية ،لكن األمر تغير كثيرا ً في اآلونة األخيرة .فلم
تتأثر أسواق النفط العالمية كثيرا ً بأحداث العنف في دول
مثل العراق وليبيا ونيجيريا ،المنتجين الرئيسيين للنفط،
واألعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» .ولم
تتأثر األسواق بتراجع إمدادات النفط اإليرانية بسبب
العقوبات أيضاً .وكانت األسواق أقل تأثرا ً باألزمة األوكرانية،
التي تورطت فيها روسيا ،أكبر منتج عالمي للنفط على
اإلطــالق.
وخالل األيام القليلة الماضية ،وبرغم الحملة الجوية
«عاصفة الحزم» ،التي أطلقها عدد من الدول العربية ،وعلى
رأسها المملكة العربية السعودية ،ودول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية (عدا سلطنة ُعمان) ،فلم تتأثر أسواق
النفط العالمية إال بشكل محدود ،وبعد أن ارتفعت أسعار
النفط بنحو  %5خالل اليوم األول للحملة ،فقد عادت
وانخفضت مرة أخرى ،وبالمعدل نفسه تقريباً في اليوم
التالي مباشرة ،وعادت إلى أدائها المعتاد ،وذلك على الرغم
من أن الحملة ال تقتصر فرص تأثيرها في األسواق على أن
الدول المشاركة فيها معظمها دول منتجة رئيسية للنفط،
بل ألن الحملة نفسها تدور في اليمن ،الذي يشرف على
مضيق باب المندب ،الذي يمر به أكثر من  %10من النفط
المتداول في األسواق عالمياً.
هذه المعطيات تعني أن أداء أسواق النفط العالمية
واقع في الوقت الحالي تحت تأثير عوامل أخرى ،تفوق
في تأثيرها العوامل سابقة الذكر ،وفي هذا اإلطار يبرز
عامل مهم ،وهو الزيادة الكبيرة التي طرأت على اإلمدادات
النفطية العالمية خالل السنوات األخيرة ،ويجب أال ننظر
إلى هذه الزيادة من منظور الحجم والقيمة المطلقة فقط،
على الرغم من أهمية هذه النظرة ،بل إنه من األهمية

بمكان أيضاً االنتباه إلى أن النسبة الكبيرة منها تأتي من دول
ظلت طوال العقود الماضية تع ّد في جانب المستهلكين
الرئيسيين للنفط ،والسيما الواليات المتحدة األمريكية ،وقد
تسبب ذلك في إحداث خلخلة كبيرة في اتجاهات تدفق
النفط في األسواق العالمية .كما أن ما حدث من زيادة في
إنتاج تلك الدول جاء من مصدر نفطي غير تقليدي ،وهو
النفط الصخري ،فيما تسبب في خلخلة من نوع آخر ،غيرت
هيكل إنتاج النفط العالمي؛ فتسببت في تقليص االعتماد
على مصادر النفط التقليدية لمصلحة مصادر جديدة لم
يكن ممكناً االستفادة منها في الماضي .وبرغم أهمية هذا
التطور ،باعتباره قناة جديدة لتنويع مصادر النفط والطاقة
العالمية ،كما أكدت «أوبك» ذاتها ،فإن هذا ال ينفي آثاره
الضاغطة على األسعار.
أخيرا ً ،فإنه من الضرورة بمكان اإلشارة إلى أن ما يشهده
الطلب العالمي على النفط من تباطؤ؛ بسبب ضعف
النمو االقتصادي العالمي اآلن ،له دور حاسم في دفع
األسواق إلى ما هي عليه اآلن ،فالطلب الضعيف في مقابل
اإلمدادات المتزايدة ،ترك األسواق في حالة مزمنة من
فائض المعروض ،بل وزاد من حدة التنافس على األسواق،
وهذه الحالة يُتوقع أن تستمر لفترات طويلة في المستقبل،
والسيما مع احتمالية استمرار األوضاع على ما هي عليه في
جان َبي العرض والطلب معــاً.
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تقارير وتحليالت
لماذا تراقـب روسيا ما يحدث في اليمن؟
أوضح الكاتب ماكسيم سوتشكوف في مقال له في موقع «المونيتور» ،أن التطورات األخيرة في اليمن ،تهدد بأن
تصبح البالد من أكثر المناطق سخونة في الشرق األوسط ،في وقت يراقب فيه الخبراء والدبلوماسيون الروس هذه
التطورات عن كثب.
يقول الكاتب :إن تاريخ العالقـات الروسية -اليمنية
يعود إلى عقود سـابقة ،حيث كانت اليمن أول دولـة
عربية تقيـم عالقـات سياسية مع االتحاد السوفيتي
السابق ،وقد حرص اليمن وروسيا على تطوير عالقاتهما
االقتصادية والتجارية عبر توقيع اتفاقيات الصداقة
والتبادل التجاري والثقافي ،وقد تنامـى التبـادل التجـاري
بينهما بنسبة  %5.5بلغت قيمته  167.5مليون دوالر،
وهناك ميادين كثيرة من التعاون بينهما ،مثل االستثمار
والنقل والتنمية والرعاية الصحية والطاقة .ويستند
الجدل الروسي بشأن مصدر المظالم التي تعرض لها
اليمنيون إلى زاويتين رئيسـيتين:
أوالً ،الزاويـة الداخليـة :التي ترى اليمن على أنه شرق
أوسط مصغر ،فمن ناحية هناك الفقر المدقع ،حيث
يعاني  %40من السكان المجاعة والبطالة واألمية ،لكن
الشباب لديهم نشاط سياسي يستميلون به المجتمع في
التظاهرات االجتماعية .ومن ناحية أخرى ،فإن اليمن
يخضع لشبكة معقدة من العالقات القبلية ،وأحياناً ما
تقع هناك اشتباكات ضمن القبيلة الواحدة ،كما يملك كل
فرد سالحه الشخصي ،ما قد يح ّول أي احتجاج إلى صراع
أوسع .ويرى الكاتب أن هذا المزيج المدمر يعتبر بيئة
خصبة لترعرع التنظيمات اإلرهابية ،خاصة «القاعدة في
شبه الجزيرة العربية» وقد تحول اليمن عبر السنين إلى
مالذ للتنظيمات اإلرهابية في ظل غياب السيطرة والرقابة
الحكوميـة.
ثانياً ،الزاوية اإلقليمية :وهي تصور اليمن على أنه أرض
للمعركة بين الشيعة والسنة ،والنجاح الذي حققه
«الحوثيون» خالل األشهر الماضية ينظر إليه على أنه
ضربة للمصالح األمريكية وتعزيز للمصالح اإليرانية .ويرى
الكاتب أن الحوثيين الذين تجاهلتهم الحكومات الغربية
بدؤوا يتطلعون إلى دعم خارجي ،وحسب تقديرات
موسكو ،فمن المرجح أن يصبح «الحوثيون» أكبر شريك
محتمل خارج المنطقة .وفي فبراير  2015قام عناصر من

حركة «أنصار الله» الحوثية بزيارة موسكو بهدف طرح
عقود نفطية مربحة واتفاقات تجارية خاصة في المجال
الزراعي .وضم الوفد عددا ً من السياسيين المتعاطفين
مع الحركة ،بمن فيهم الرئيس اليمني السابق علي
عبدالله صالح ،رئيس «حزب المؤتمر الشعبي العام»،
ووافق الوفد على قيام شركات الطاقة الروسية بالتنقيب
عن النفط في محافظة مأرب التي يقول إنهم سيسيطرون
عليهـا قريبــاً.
ويقول الكاتب :في الحقيقة إن روسيا تنظر إلى األزمة
اليمينة الحالية على أنها أزمة متكررة وطويلة األمد وفي هذا
السياق ،فإن روسيا لن تنخدع باآلفاق الحقيقية لوجودها في
اليمن ،سواء اقتصادياً أو غير ذلك .وبشكل عام ،فإن روسيا
تسعى في عالقاتها مع اليمن إلى هدفين ،وهمــا:
أوالً ،تعزيز مكانتها الخاصة في بلد تعتبره ذا أهمية
استراتيجية بالنسبة إليها منذ الحقبة السوفيتية؛ بسبب
موقعه الجيوسياسي ،حيث كانت هناك قاعدة لصيانة
السفن السوفيتية بالقرب من عدن ،ما مكّن السوفييت،
إلى حد ما ،من السيطرة على الطرق التجارية البحرية
الحيوية واللوجيستية ،من البحر األحمر إلى البحر العربي
إلى المحيط الهنـدي.
ثانيـاً ،أن تحتفظ روسيا لنفسها من خالل اليمن بتأثير
ما على القوى اإلقليمية في المنطقة ،وكذلك أن تحافظ
على مصالحها ونفوذها في المنطقة بشكل عـام.
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تقارير وتحليالت
«ذا ويك» :البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية يعزز دبلوماسية الصين االقتصادية
يعتقد بول تايلور ،ووليم جيمس من وكالة «رويترز» في مقال نشرته مجلة «ذا ويك» األمريكية على موقعها
اإللكتروني ،أن المؤرخين قد يعتبرون شهر مارس من عام  2015لحظة تاريخية في عمر الدبلوماسية الصينية.
وأشار الكاتب إلى أن الصين حاولت إقناع الدول
الغربية باالنضمام إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية
التحتية ( ،)AIIBالذي سيفتح أبوابه قريباً ،وسيبدأ بتوزيع
مليارات الدوالرات في صورة قروض تنمية لتمويل أنظمة
الطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي ،ومشاريع
االتصاالت في جميع أنحاء آسيا .كما سيؤدي البنك إلى
توسيع نفوذ الصين على حساب الواليات المتحدة ،التي
تهيمن على النظام االقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية.
وقد ضغطت إدارة أوباما على حلفائها في أوروبا
وأماكن أخرى لمقاطعة البنك؛ بحجة أنه سيتبع معايير
إقراض ومعايير بيئية أقل دقة من المؤسسات المنافسة
التي تدعمها الواليات المتحدة ،مثل «البنك الدولي»،
و«صندوق النقد الدولي» .ولكن واشنطن خسرت مباراة
الدبلوماسية األسبوع الماضي ،كما قال جدعون راتشمان
في صحيفة «فايننشال تايمز» .ففي تتابع سريع ،وافقت
المملكة المتحدة ،وفرنسا ،وإيطاليا ،وألمانيا على اإلسهام
في بنك  ،AIIBفي إشارة إلى حرصها على التقرب من
بكـين والـ  4تريليـونات دوالر من احتياطياتها األجنبية.
وكما قيل يوماً ما «إن العالم ينحني أمام الدوالر القوي،
فيبدو في هذه األيام ،أن بريق الرنمينبي الصيني يلتمع
في عيون كثيرين من أقرب حلفاء أمريكا».
ويعتبر المحررون في موقع «بلومبيرج» انتصار القوة
الناعمة الصينية هذا أمرا ً مثيرا ً لإلعجاب ،ويعتقدون أن
على «واشنطن إلقاء اللوم على نفسها إلى حد كبير» .فقد
دعت الواليات المتحدة منذ فترة طويلة الصين للعب دور
أكبر في المؤسسات المالية الدولية ،من دون أن تفسح
لها المجال للقيام بذلك .فقد منع الكونجرس األمريكي
مرارا ً وتكرارا ً جهود تخفيف هيمنة الواليات المتحدة
على «البنك الدولي» ،أو منح الصين المزيد من النفوذ
في «صندوق النقد الدولي» ،حيث تبلغ حصة بكين في
التصويت  %4مقابل  %17لواشنطن .وقال تشارلز كيني
من موقع «بلومبيرج» :إن الجمهوريين قد أفشلوا محاوالت

أوباما لزيادة تمويل الواليات المتحدة لـ «البنك الدولي»
و«صندوق النقد الدولي» ،ما جعل تلك المؤسسات أقل
قدرة على مواجهة المطلوب منها .فإذا كانت إدارة أوباما
ال تستطيع إقناع الحزب الجمهوري بتوفير النقدية الالزمة
لضمان االكتتاب في مشروعات التنمية التي من شأنها
إنقاذ األرواح وتعزيز النمو العالمي ،فإنه يجب عليه ،على
أقل تقدير ،أن يتنحى عن طريق الدول األخرى الراغبة
والقادرة على تولي القيادة.
بينما قالت مجلة «اإليكونوميست» :إن هذه الهزيمة
الدبلوماسية قد أظهرت الواليات المتحدة بأنها «صعبة
المراس وغير فعالة» .وربما كان «ليس من الخطأ أن
تتشكك في دوافع الصين» .فقد تم تصميم بنك AIIB
صراحة «إلبراز القوة الصينية» في جميع أنحاء آسيا.
كما أن الصين لديها تاريخ من تقديم القروض الدولية
«المبهمة» ،والتي تهمل الشواغل البيئية ،والمحاطة
بالمراوغة السياسية .ولكن أفضل طريقة لمعالجة مثل
هذه المخاوف ،هي االنضمام إلى البنك وتحسينه من
الداخل ،وليس مهاجمته من الخارج .وحقيقة أن الكثير
من الدول األوروبية قد وقعت اآلن على انضمامها إلى
البنك «تجعل من المرجح» أن تصـبح معـايير اإلقـراض
الخاصة ببنك  AIIBأكثر عالنية؛ لذا ،فال تزال أمام الواليات
المتحدة األمريكية فرصة لتصبح واحدة من األعضاء
المؤسسين للبنك.
وخلصت مجلة «ذا ويك» إلى أن هذا من شأنه أن
يكون أفضل وسيلة الستيعاب خطط البنية التحتية الضخمة
في آسيا ،فضالً عن الصين الصاعدة.
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شـؤون اقتصاديــة
روسيا وأستراليا تنضمان إلى البنك اآلسيوي لالستثمار
نقلت وكاالت األنباء الروسية عن نائب رئيس
الوزراء الروسـي ،إيغـور شوفالوف ،أن روسـيا
ستنضم إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى
التحتية الذي تر ّوج له بكين ،الذي يهدف إلى
تمويل أعمال البنى التحتية في آسيا مع رأس
مال أولي بـ  50مليار دوالر ،ما يعادل  46مليار
يورو .ونقلت وكالة األنباء الروسية عن شوفالوف
قوله خالل منتدى بواو في جزيرة هينان الصينية
«أود أن أبلغكم أن الرئيس فالديمير بوتين اتخذ
قرارا ً بشأن مشاركة روسيا في رأس مال البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية» .وتنتقد واشنطن إنشاء
هذا البنك ،الذي فُوجئت بالكشف عنه في أكتوبر
الماضي ،ويفترض أن يكون مقره بكين مع رأس مال
أولي بقيمة  50مليار دوالر .وتكثف روسيا حالياً

يلين :رفع الفائدة ربما يكون
مبررًا في وقـت الحـق

المركزي الصيني يحذر من خطر االنكماش
دعا محافظ «البنك المركزي» الصيني ،تشو شياو تشوان،
أمس ،إلى ترقب أي بوادر لحدوث انكماش اقتصادي ،وقال:
إن صناع القرار يتابعون عن كثب تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد
العالمي وتراجـع أسـعار السلع األوليـة .ومن المتوقـع أن
تذكي تصريحات تشـو المخاوف من خطر انزالق الصـين
نحو انكماش اقتصادي ،ويسلط الضوء على القلق المتزايد
بين صناع القرار إزاء استمرار فقد االقتصاد قوة الدفع ،برغم
تبني مجموعة من إجراءات التحـفيز.
وقال تشو في منتدى مهم في
بـواو في جزيـرة هاينـان جنـوب
الصين «التضخم في الصين يتراجع.
ينبغي لنا توخي الحذر لنرى إذا ما
كان األمر سيتفاقم ليصل إلى شكل
من أشكال االنكمـاش».
وأضاف تشو قائالً :إن وتيرة تباطؤ النمو «أسرع من
الالزم إلى حد ما» .وتحرص بكين على تفادي انزالق
اقتصادها في براثن االنكماش الذي عانته جارتها اليابان
خالل األعوام العشرين الماضية .وقال تشو :إن الصين تتبنى
«اتجاهاً واضحاً» فيما يتعلق بتحرير أسعار الفائدة ،وهو
هدف طويل األجـل».

جهودها الدبلوماسية للتقارب من الصـين ،خصوصـاً
بسبب الحظر االقتصادي المفروض من الدول الغربية
بسبب النزاع األوكراني .من جهة أخرى ،صرح رئيس
الوزراء األسترالي توني أبوت أن بالده ستوقع بروتوكول
اتفاق يسمح لها بالمشاركة في المفاوضات بصفتها
عضوا ً مؤسساً محتمالً للبنك اآلسـيوي.

قالت جانيت يلين ،رئيسة مجلس
االحتياطي االتحادي :إن البنك المركزي
األمريكي «يدرس بشكل جدي» البدء
بتقليص سياسته النقدية التيسيرية،
وإن زيادة في أسعار الفائدة ربما تكون
مبررة في وقت الحق هذا العام ،برغم أن تراجعاً للتضخم
األساسي أو نمو األجور قد يرغمه على االنتظار .وأضافت يلين
أنه بعد الزيادة األولى للفائدة ،فإن سياسة نقدية لتضييق
تدريجي لالئتمان ستكون مبررة على األرجح .وقالت :إذا
فشلت البيانات الواردة في دعم توقعات مجلس االحتياطي،
فإن مسار السياسة سيجري تعديله .وأضافت يلين «مع
استمرار التحسن في األوضاع االقتصادية ،فإن زيادة في النطاق
المستهدف لمعدل الفائدة ربما تكون مبررة بشكل معقول في
وقت الحق هذا العام» .وقالت :إن توقيت ومسار رفع مجلس
االحتياطي للفائدة سيعتمد على البيانات االقتصادية الواردة.
وقالت يلين أيضاً «المسار الفعلي للسياسة سيتطور مع تطور
الظروف االقتصادية وتشديد السياسة النقدية قد يتسارع،
أو يتباطأ ،أو يتوقف ،أو ربما يعكس مساره تبعاً للتطورات
الفعلية والمتوقعة في النشاط الحقيقي والتضخـم».
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من أنشطة المركـز
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
يشارك في معرض مكتبة اإلسكندرية الدولي للكتاب 2015
يشارك مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية في معرض مكتبة اإلسكندرية الدولي للكتاب ،الذي ينظَّم خالل
الفترة من السادس والعشرين من مارس إلى السابع من إبريل  .2015وتأتي مشاركة المركز في المعرض متزامنة مع الذكرى
الحادية والعشرين لتأسيس المركز ،واحتفاله بنشر أكثر من  1100إصدار تشتمل على سالسل دراسات علمية محكَّمة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،وتتناول بالبحث والتحليل مختلف القضايا االستراتيجية والسياسية والعسكرية واالقتصادية
واالجتماعية والمعلوماتية ،التي تهم دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية بصفة خاصة ،والقضايا المتعلقة
بالعالم العربي وأهم المستجدات اإلقليمية والعالمية بصفة عامة.
ويضم جناح المركز في المعرض أحدث إصداراته ،وفي
مقدمتها كتاب «السراب» ،من تأليف سعادة الدكتور جمال
سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،وقد حظي الكتاب باهتمام وتقدير السياسيين
واألكاديميين والباحثين على المستوى المحلي ،وفي العالمين
العربي واإلسالمي .وتتمحور األطروحة المركزية للكتاب حول
فكرة السراب السياسي ،الذي يترتب على الوهم الذي تس ِّوقه
الجماعات الدينية السياسية للكثير من شعوب العالَمين
العربي واإلسالمي .وستعقد على هامش المعرض ندوة حول
كتاب «السراب» يوم األربعاء الموافق األول من إبريل 2015
خالل الفترة من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء ،والحركات اإلسالمية في ممارسة السلطة والحكم منذ عام .2011
وستتحدث فيها األستاذة الدكتورة نيفين مسعد ،مديرة معهد
ومن الكتب المميزة ،التي يطرحها المركز في المعرض أيضاً،
البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ،رئيسة الكتاب المتر َجم «ابدأ مع لماذا ..كيف يلهم القادة العظماء
وحدة البحوث بالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،وسيدير الناس للعمل؟» وهو يحظى بانتشار واسع منذ صدوره باللغة
النقاش خالل هذه الندوة الدكتور محمود عزت ،رئيس وحدة اإلنجليزية ،ويقدم رؤية واضحة لما تتطلبه القيادة واإللهام؛
العالقات الثقافية والدعم المعلوماتي بمكتبة اإلسكندرية ،كما يتضمن المعرض من اإلصدارات الحديثة للمركز كتاب
واألستاذ الدكتور عبدالحكيم الطحاوي ،أستاذ العالقات الدولية« ،آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي
عميد معهد البحوث والدراسات اآلسيوية بجامعة الزقازيق .الجديد» ،الذي صدر عام  2014من تأليف سعادة الدكتور
ويضم جناح مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية جمال سند السويدي ،ويناقش هرميَّة النظام العالمي الجديد
في المعرض كذلك كتاب «الوقود األحفوري غير التقليدي :الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية ،ومستقبل هذا النظام،
هل هو الثورة الهيدروكربونية المقبلة؟» الذي يشتمل على والقوى المؤثرة فيه ،والتفاعالت الجارية داخله ،وكذلك كتاب
أوراق العمل التي ق ِّدمت في المؤتمر السنوي التاسع عشر «الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين» الذي يتناول
للطاقة ،الذي عقده المركز خالل الفترة من التاسع والعشرين الطبيعة المتغيِّرة للحروب ،والتهديدات الجديدة لألمن القومي،
إلى الثالثين من أكتوبر  ،2013وشارك في إعدادها مجموعة والجوانب السياسية والمدنية المؤثرة في الحروب المستقبلية.
من الخبراء المتميزين واألكاديميين في قطاع النفط والطاقة.
يُذكَر أن المركز يحرص دائماً على المشاركة في معرض
ويقدم الكتاب معالجة لقضايا ع َّدة تتصل بطفرة الوقود غير مكتبة اإلسكندرية الدولي للكتاب؛ إسهاماً منه في إنجاح هذه
التقليدي؛ والسيَّما في جانبَي االستكشاف والتطوير .ويضم جناح االحتفالية الثقافية ،وتكريس دور الثقافة والبحث العلمي،
المركز أيضاً كتاب «حركات اإلسالم السياسي والسلطة في العالم اللذين يمثالن ركيزة أساسية للنهضة والتطور ومواجهة الفكر
العربي :الصعود واألفول» ،من تحرير سعادة الدكتور جمال المتطرف ،وبخاصة أن المعرض يمثل منصة ثقافية سنوية تجمع
سند السويدي والدكتور أحمد الصفتي ،ويحتوي الكتاب على بين الكاتب وقرائه ،وتسهم في تعظيم قيمة القراءة ،وتشجيع
مجموعة قيِّمة من الدراسات التي تحلل وتقيِّم تجارب األحزاب اقتناء الكتب ،وتعزيز الحركة الثقافية في العالم العربي.
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من أنشطة المركـز
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
يشارك في معرض باريس الدولي للكتاب 2015
شارك مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية في معرض باريس الدولي للكتاب ،الذي نُظِّم خالل الفترة من العشرين
إلى الثالث والعشرين من مارس  .2015وتأتي مشاركة المركز في دورة المعرض للعام الجاري متزامن ًة مع الذكرى الحادية
والعشرين لتأسيس المركز ،واحتفاله بنشر أكثر من  1100إصدار تشتمل على سالسل دراسات علمية محكَّمة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،وتتناول بالبحث والتحليل مختلف القضايا االستراتيجية السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والمعلوماتية،
التي تهم دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية بصفة خاصة ،والقضايا المتعلقة بالعالم العربي وأهم المستجدات
اإلقليمية والعالمية بصفة عامة.
ومن أحدث اإلصدارات التي توافرت في جناح المركز
بالمعرض كتاب «السراب» ،من تأليف سعادة الدكتور جمال
سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،ويحظى الكتاب باهتمام وتقدير من السياسيين
واألكاديميين والباحثين محلياً وعلى المستويين العربي
واإلسالمي ،في ضوء أهمية الطرح العلمي واألكاديمي للكتاب،
الذي يُع ُّد خطوة نوعية على صعيد المواجهة الفكرية للفكر
اإلرهابي المتطرف .وتتمحور أطروحة الكتاب المركزية حول
فكرة السراب السياسي ،الذي يترتب على الوهم الذي تس ِّوقه
الجماعات الدينية السياسية للعديد من شعوب العالمين العربي
واإلسالمي .كما ضم جناح مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية في المعرض كتاب «الوقود األحفوري غير التقليدي:
هل هو الثورة الهيدروكربونية المقبلة؟» الذي يشتمل على
أوراق العمل التي ق ِّدمت في المؤتمر السنوي التاسع عشر
للطاقة ،الذي عقده المركز خالل الفترة من التاسع والعشرين
إلى الثالثين من أكتوبر  ،2013وشارك في إعدادها مجموعة
من الخبراء المتميزين واألكاديميين في قطاع النفط والطاقة.
ويقدم الكتاب معالجة لقضايا عدة تتصل بطفرة الوقود غير
التقليدي؛ والس َّيما في جانبي االستكشاف والتطوير .وعرض في
جناح المركز أيضاً كتاب «حركات اإلسالم السياسي والسلطة في
العالم العربي :الصعود واألفول» ،من تحرير سعادة الدكتور
جمال سند السويدي والدكتور أحمد الصفتي ،ويضم الكتاب
مجموعة ق ِّيمة من الدراسات التي تحلل وتق ِّيم تجارب األحزاب
والحركات اإلسالمية في ممارسة السلطة والحكم منذ عام .2011
ومن الكتب المميزة ،التي طرحها المركز في المعرض أيضاً،
الكتاب المتر َجم «ابدأ مع لماذا ..كيف يلهم القادة العظماء
الناس للعمل؟» ،وهو يحظى بانتشار واسع منذ صدوره باللغة
اإلنجليزية ،ويق ِّدم رؤية واضحة لما تتطلبه القيادة واإللهام؛ كما
تض َّمن المعرض العديد من اإلصدارات الحديثة للمركز منها كتاب
«آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي

الجديد» ،الذي صدر عام  2014من تأليف سعادة الدكتور جمال
سند السويدي ،ويناقش الكتاب هرميَّة النظام العالمي الجديد،
الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية ،ومستقبل هذا النظام،
والقوى المؤثرة فيه ،والتفاعالت الجارية داخله ،وكذلك كتاب
«الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين» ،الذي يتناول
الطبيعة المتغيرة للحروب ،والتهديدات الجديدة لألمن القومي،
والجوانب السياسية والمدنية المؤثرة في الحروب المستقبلية.
يُذكر أن المركز يحرص على المشاركة في معرض باريس الدولي
للكتاب؛ تأكيدا ً لمحورية دور المركز في الحركة الثقافية العالمية؛
منصة فكرية رائدة في هذا المجال ،وانطالقاً من
باعتبار المعرض َّ
أن هذه الفعاليات الثقافية تعد بمنزلة منبر فاعل ومؤثر يعزز
التواصل الحضاري والثقافي ،ويسهم في توصيل رسالة المركز
الثقافية والفكرية إلى القراء والمثقفين واألكاديميين والباحثين
في الدول الغربية ،ونشر قيم التعايش والتسامح واالعتدال
والتص ِّدي ألعداء اإلنسانية ودعاة الصراع بين الحضارات واألديان.
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