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االفتتاحية

كل عام ..الوطن والشعب والقائد بخير
يحتفل أبناء شعبنا الويف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومعه الشعوب العربية واإلسالمية هذه األيام بعيد
الفطر املبارك وهم يرفعون أكفهم عالياً مبتهلني بالحمد والشكر والثناء إىل الله سبحانه وتعاىل مبا حباهم من
قيادة رشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،تعمل آناء الليل
وأطراف النهار من أجل تأمني وتوفري حارض يرفلون من خالله بنعم األمن واألمان واالستقرار واالزدهار والتقدم،
من املواطنني واملقيمني سواء بسواء ،مستبرشين بثقة واعدة مبا يحمله املستقبل يف ثنياه من خري وطأمنينة
وسالم يعم النفوس ،ويفاخرون العامل مبا أنجزوه من منوذج فريد ،ومجد مؤزر صنعوه بالوحدة والتكاتف والعمل
الدؤوب والتضحية واإليثار لبناء هذا الوطن العزيز وحضارته.
إن األكف لرتتفع اليوم وكل يوم بأن مين الله سبحانه وتعاىل عىل قائد الدولة والشعب والوطن صاحب السمو
رئيس الدولة ،حفظه الله ،مبوفور الصحة والعافية ،وأن تحف رعايته وحفظه هذا الوطن العزيز وشعبنا الويف
وأرضه الطيبة من الفنت والرشور واإلرهـاب.
إن األمل ،ويف أيام السالم املباركة هذه ،ليحدو الجميع أن تتكاتف الشعوب العربية واإلسالمية واملجتمعات
اإلنسانية كافة ،وبخاصة يف هذه املرحلة التي يستنفر اإلرهاب ،بصنوفه كافة قواه الرشيرة ملواصلة العنف
والتطرف والقتل والتنكيل ضد األبرياء من املدنيني العزل من األطفال والنساء والشيوخ قبل الشباب يف سوريا
والعراق واليمن ومرص وليبيا ،حيث بات من الرضوري ومن منطلق املسؤولية اإلنسانية والقانونية أن يتكاتف
الجميع من أجل اجتثاث شأفة اإلرهاب واإلرهابيني ومطاردتهم يف كل مكان من هذا العامل وبال رأفة أو رحمة
حتى يعود من يعود إىل صوابه ورشده .فتقارير األمم املتحدة تزدحم اليوم باألرقام املهولة من ضحايا هذا
اإلرهاب سواء من الذين قضوا بسبب األعامل اإلجرامية والقتل ضدهم أو أولئك الذين ُه ِّجروا أو نزحوا عن
مناطقهم أو أوطانهم والذين يزيد عددهم عىل ستة ماليني نازح ،وكلها بسبب جامعات مارقة خارجة عن
القانون تلبست بلباس الدين زيفاً وزورا ً وظلامً وقامت بتسييسه ملصالحها ومآربها الدموية املشبوهة ،من أجل
إشاعة النزاعات الدينية والطائفية والعرقية يف املنطقة والعامل ،من دون وازع من ضمري أو أدىن قدر من اإلنسانية
واألخالق والرحمة ،كمرشوع بديل عن التنمية ورفاه اإلنسان وتقدمه وأمنه واستقراره ..وهو ما يتطلب رؤية
مشرتكة خالصة يف النيات ،حازمة يف التصدي ملواجهة جميع صنوف اإلرهاب باتجاه القضاء نهائياً عليه وإىل غري
رجعة ،ومن أجل استعادة األمن واالستقرار والسالم والنهضة لشعوب املنطقة والعامل أجمع بإذن الله.
ويف هذه املناسبة الكرمية أيضاً ،فإن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ينتهز الفرصة ليتقدم
بأحر التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -وإخوانه
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،وكل عام وشعبنا وقيادتنا وأمتنا العربية واإلسالمية
واإلنسانية كافة بخـري.
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اإلمارات اليوم

بناء اإلنسان اإلماراتي
عندما شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية ،خالل األيام القليلة املاضية تأدية
دفعة جديدة من الدبلوماسيني يف وزارة الخارجية اليمني القانونية ،وأكد سموه خالل هذا الحدث املهم أن
دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه
الله -مل تدخر جهدا ً لتهيئة السبل كافة أمام أبنائها للتز ّود بآخر ما توصل إليه العلم والتعامل مع علوم العرص
ومستلزماته ،فإنه بذلك لخص الفلسفة والنهج الذي تتبعه دولة اإلمارات العربية املتحدة يف بناء اإلنسان،
ومتكينه من التز ّود بأسباب العلم واملعرفة وبناء خرباته ومهاراته ،مبا يجعله قادرا ً عىل تح ّمل املسؤولية تجاه
وطنه ،وحمل لواء القيادة واستكامل مسرية التطوير واالزدهار التي بدأها اآلباء واألجداد ،من أجل جعل دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف مصاف الدول واألمم املتقدمة يف املستقبـل.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأتها يف مطلع عقد السبعينيات من القرن العرشين تعي متام الوعي
أن االستثامر يف اإلنسان هو أنجح أنواع االستثامر كافة ،وأن بناء اإلنسان هو أهم بناء ميكن ألي دولة أو أمة أن
تفاخر به بني الدول واألمم ،وذلك باعتبار أن اإلنسان هو َم ْن يبني رصوح التنمية قبل أن يكون هو املستفيد منها
أيضاً .وهذه القيم أكدها املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -ط ّيب الله ثراه  -لدى
وضعه األسس والقواعد األوىل لهذا الرصح التنموي اإلمارايت .وقد كان له  -طيّب الله ثراه  -العديد من األقوال
املأثورة يف هذا اإلطار ،ومنها« :إن أفضل استثامر للامل هو استثامره يف خلق أجيال من املتعلمني واملثقفني،
ولذلك علينا أن نسابق الزمن وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم والتز ّود باملعرفة أرسع من خطانا يف أي
مجال آخر» .وقوله« :إن العلم والثقافة أساس تقدم األمة وأساس الحضارة وحجر األساس يف بناء األمم ،إنه لوال
التقدم العلمي ،ملا كانت هناك حضارات وال صناعة متقدمة أو زراعة تفي بحاجة املواطنني».
ومازالت دولة اإلمارات العربية املتحدة تسري عىل النهج نفسه الذي وضعه القائد املؤسس ،ويتجىل ذلك يف
العديد من الجوانب ،ومن بينها مؤرشات اإلنفاق عىل التعليم ضمن املوازنة االتحادية للدولة ،إذ يستحوذ قطاع
التعليم مبفرده عىل ما يزيد عىل ُخمس إجاميل اإلنفاق السنوي يف املوازنة .هذا بطبيعة الحال إىل جانب ما
تنفقه الحكومات املحلية يف كل إمارة عىل التعليم ،إىل جانب االستثامرات التي يضخها القطاع الخاص أيضاً فيه،
فضالً عن إنفاق األرس يف مختلف رشائح املجتمع عىل تعليم أبنائها .وهذا األمر إمنا يشري إىل أن االهتامم بالتعليم
وتحصيل املعرفة مل يعد قارصا ً عىل جهة أو مؤسسة معينة داخل الدولة ،وال فئة واحدة من فئات املجتمع
اإلمارايت ،لكنه بات توجهاً عاماً وثقافة شاملة يف املجتمع كلـه.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة ومن خالل اهتاممها برتسيخ القواعد واألسس السليمة الالزمة إلرساء
منظومة تعليمية وطنية متطورة ،تركز عىل تحفيز أبنائها وتشجيعهم عىل االنخراط يف املساقات التعليمية غري
التقليدية وذات األهمية الخاصة بالنسبة إىل املرحلة التنموية التي مت ّر بها البالد اآلن وبالنسبة إىل مستقبلها
أيضاً ،مبا يف ذلك التخصصات الحيوية ،التي منها تلك املتعلقة بالعمل يف السلك الدبلومايس ،من أجل تخريج
جيل من الدبلوماسيني اإلماراتيني القادرين عىل متثيل بالدهم أفضل متثيل يف املحافل الدولية ،وليك يكونوا
مواكبني ألي تطورات يف مجال عملهـم.
السبت  18يــوليــو ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5770

3

تقارير وتحليالت
اإلمارات والصين عالقات آخذة في النمو والتطور
ترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة بعالقات وثيقة مع جمهورية الصين الشعبية ،وقد أظهرت البيانات الصادرة
عن وزارة االقتصاد مؤخراً أن التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو  55مليار دوالر في عام  ،2014بنسبة نمو تبلغ
نحو  %16سنوياً ،وهذه البيانات تؤشر إلى أهمية العالقات التي تربط البلدين ،وما يطرأ عليها من تطور عاماً بعد عام.
تعكس مؤشرات التبادل التجاري بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة والصين أن البلدين يرتبطان ببعضهما
بعضاً بعالقات متينة ،وباإلضافة إلى ما يقدر بنحو  55مليار
دوالر ،هي قيمة التجارة الثنائية بين البلدين ،فإن هناك
أوجهاً عديدة أخرى توضح مدى قوة هذه العالقات ،إذ إن
اإلمارات تحتضن على أراضيها نحو  4200شركة ومؤسسة
أعمال صينية ونحو  366وكالة ومركز توزيع صيني ،ونحو
 2500عالمة تجارية صينية ،هذا باإلضافة إلى جالية
صينية تبلغ نحو  300ألف صيني،
يعيشون بشكل دائم في اإلمارات
سواء ألغراض العمل أو االستثمار.
وفي دليل على رغبة الدولتين
في تحقيق المزيد من التطور
في العالقات الثنائية بينهما ،فقد
شهدت التجارة الثنائية بينهما نموا ً
يبلغ نحو  %28خالل السنوات
الخمس الماضية.
وباإلضافة إلى أن الصين تعتبر شريكاً تجارياً تاريخياً
لإلمارات العربية المتحدة فإنها تعتبر في الوقت ذاته
شريكا واعدا ً يمتلك فرصة للعب دور أكثر اتساعاً في
المستقبل ،فقد تحولت الصين إلى أكبر مصدر في العالم
في عام  ،2009وتفوقت في العام التالي على اليابان ،لتصبح
القوة االقتصادية الثانية في العالم بعد الواليات المتحدة
األمريكية ،وتمتلك فرصاً كبيرة لتصبح أكبر قوة اقتصادية
في العالم ،بنهاية العقد الجاري .بجانب ذلك ،يتوقع أن
تتحول الصين إلى أكبر سوق استهالكية في العالم بنهاية
العام الجاري ( ،)2015وبالتالي فسيصبح إنفاقها االستهالكي
هو المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي العالمي ،وسيصبح
المستهلك الصيني في المرتبة األولى كأهم مستهلك في
العالم بدالً من المستهلك األمريكي .وبرغم أن الصين تعتبر
اآلن هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ،بعد الواليات
المتحدة األمريكية ،فإن سوقها النفطية هي السوق التي

تستحوذ على انتباه منتجي النفط والطاقة في العالم ،نظرا ً
إلى الميزة التي تمتلكها باعتبارها السوق األكثر نموا ً في
العالم اآلن.
في المقابل تع ّد دولة اإلمارات العربية المتحدة
قوة اقتصادية صاعدة عالمياً ،وتحتل مراتب متقدمة
في مؤشرات النمو واالزدهار التنموي وتمكين التجارة
واالستثمار ،كما أنها تتمتع بأوضاع مالية ونقدية مستقرة
مقارنة بالعديد من المناطق حول العالم ،ما يضعها
بين األسواق األكثر جاذبية في
العالم ،خصوصاً في ظل سياساتها
االقتصادية المنفتحة على العالم.
بالتوازي مع ذلك ،فهي تتمتع
بميزة نسبية مهمة ،فهي واحدة
من أكبر منتجي النفط والطاقة
في العالم ،وتتمتع بقدرات مميزة
في إنتاج وتكنولوجيات الطاقة
المتجددة.
وفي ظل المزايا التي يتمتع بها الطرفان ،فالصين
واإلمارات ،تعدان شريكين تجاريين واستثماريين على درجة
عالية من األهمية لبعضهما بعضاً ،وتزداد هذه األهمية في
ظل الظروف االقتصادية العالمية غير المستقرة اآلن .وفي
هذا السياق يمكن فهم مساعي الطرفين لدفع محادثات
التجارة الحرة مع الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،بما في ذلك اإلمارات ،خالل الفترة المقبلة ،فيما يعبر
عن رغبتهما الشديدة في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن
هذه المحادثات ،التي تواجه بعض الصعاب التي عرقلت
تقدمها منذ فترة .للتغلب على الظروف االقتصادية العالمية
غير المستقرة ،واستغاللها على الوجه األمثل في الوقت
ذاته ،والسيما أن هذه الظروف هي التي سمحت للطرفين
بالصعود على سلم الترتيب العالمي كقوى اقتصادية مؤثرة
عالمياً ،كما سبق الذكر ،وهي تمثل فرصة ذهبية للطرفين
إلحراز المزيد من التقارب االقتصادي أيضاً.
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تقارير وتحليالت
ما الذي سيفعله الرئيس األمريكي القادم تجاه االتفاق النووي مع إيران؟
رجح ديفيد فرام ،المحرر البارز في موقع «ديفنس ون» ،في مقاله في الموقع ،أن يكون الرئيس القادم للواليات
المتحدة أكثر تشدداً مع إيران من الرئيس الحالي باراك أوباما ،خاصة إذا كان من الحزب الجمهوري.
يتساءل الكاتب عما سيفعله الرئيس األمريكي القادم
تجاه االتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما والعديد من
القوى العالمية مع إيران يوم الثالثاء الماضي ،مشيرا ً في
هذا السياق إلى أن تصريحات أوباما لتوماس فريدمان
في صحيفة «نيويورك تايمز» التي قال فيها «إن اتفاقه مع
إيران سيوفر لمن سيخلفه خيارات أكثر وأفضل تجاه إيران
بدالً من الخيارات الموروثة» ال يمكن القبول بها ،بل إن
العكس هو الصحيح ،حيث لن يكن هناك سوى خيارات
أقل وأسوأ ،ألن العقوبات األكثر فعالية ضد إيران سيتم
تعليقها بطريقة يصعب فيها إعادة
فرضها ثانية .ولكن الخيارات األقل
واألسوأ ال تعني عدم وجود خيارات.
وهناك أشياء كثيرة يمكن للرئيس
القادم القيام بها لتحسين صفقة سيئة.
ويرى الكاتب أن الواليات المتحدة
تخلت عن الكثير من تأثيرها في إيران،
ولكن ليس كل شيء .فبموجب شروط الصفقة ،فإن الكثير
من بنودها سيتم العمل بها لمدة  10سنوات أو أكثر،
حيث يجب على إيران تفكيك ثلثي ما لديها من أجهزة
الطرد المركزي ،والحد مما لديها من مخزون اليورانيوم
المخصب ،وخفض النشاطات في المنشآت النووية المهمة
مثل «آراك» و«فوردو» .ويجب أن تنفذ هذه المطالب قبل
تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وقبل اإلفراج عن
األموال المجمدة التي ستبدأ بالتدفق على إيران .وتستغرق
تلك العمليات بعض الوقت ،إال أن اللحظة التي ستبدأ فيها
إيران تفكيك برنامجها النووي الذي استثمرت فيه مليارات
الدوالرات ستحتاج إلى مليارات مضاعفة من الدوالرات
إلعادة بنائه .إن تحديد الوقت الذي ستستغرقه تلك
العمليات يصعب التكهن به .وبموجب جزء من االتفاق
فإن إيران ستحتفظ ببنية تحتية نووية كبيرة وستواصل
تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزي المتبقية.
ومن شأن األموال المجمدة الخارجية في جميع أنحاء العالم
والتي سيتم اإلفراج عنها والتي تقدر بـ  100مليار دوالر أن
تدعم المسؤولين اإليرانيين بموارد جديدة .وحتى فترة قد

تمتد شهورا ً فإن آفاق فشل االتفاق النووي ستكون مخيفة
جدا ً بالنسبة إلى حكام إيران ،حيث سيتم تفكيك البرنامج
النووي ،كما أن برنامجهم الجديد لن يرى النور ،وتدفق
األموال لم يبدأ بعد.
وخالل تلك الفترة ،سيكون الرئيس األمريكي الجديد
قادرا ً على ممارسة الضغط على إيران إلعادة التفاوض على
شروط االتفاق األسوأ الذي أبرمه أوباما ،والسيما أحكام
التفتيش الضعيفة .كما أن الرؤساء القادمين لديهم المزيد
من الخيارات بدالً من قبول أو رفض االتفاقات غير المرغوب
فيها .ويمكنهم إعادة التفاوض بشأن
تلك االتفاقات ،مثلما تعهد مرشح باراك
أوباما بإعادة التفاوض حول اتفاقية
التجارة الحرة لشمال أمريكا «النافتا»
في حملة االنتخابات الرئاسية في
عام  .2008وقرر في النهاية معارضة
العمل في هذا المسار ،لكن الخيار
كان موجودا ً وسيكون الخيار مع الحكومة اإليرانية أيضاً.
وتوقع الكاتب أن رفع العقوبات قد يستغرق بعض
الوقت كي تستفيد إيران من ذلك .كما أن االقتصاد اإليراني
يبدو مكبالً بالقيود التي فرضها على نفسه .فضالً عن أن
شركات النفط المتعددة الجنسيات لن تتسرع في استثمار
مبالغ ضخمة في إيران حيث ما زالت إيران تحتجز رهائن
أمريكيين إضافة إلى أسعار النفط المنخفضة عالمياً .ومن
غير الواضح إن كانت إيران قد اكتسبت الكثير من حرية
المناورة في غضون  18شهرا ً.
ويخلص الكاتب إلى أن الرئيس القادم ستكون لديه
الفرص إلبطاء ،أو التهديد بإبطاء االنتعاش االقتصادي
اإليراني كجزء من الضغط على إيران من أجل إجبارها على
إعادة التفاوض بشأن عناصر من االتفاق الحالي .ويمكن
للرئيس القادم التعويض عن بعض التبعات الدبلوماسية
واإلقليمية السلبية لالتفاق النووي ،وقد قبل أوباما تهميش
إسرائيل وحلفائه في المنطقة ،ثمناً لمبادرته مع إيران،
ويمكن للرئيس القادم إعادة بناء تلك العالقات ،والتخلي
عن وهم الشراكة اإليرانية.
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تقارير وتحليالت
«فورين بوليسي» :أسطورة النفوذ العسكري اإليراني
كتب كل من تايار كوليس ،وهو زميل في المجلس الوطني األمريكي اإليراني؛ وتريتا بارسي ،وهي رئيسة المجلس،
مقاالً نشرته مجلة «فورين بوليسي» أشارا في مستهله إلى المخاوف التي تساور كثيرين تجاه ما قد يحدث عقب تخلص
إيران من عقوباتها االقتصادية ،وسعيها المحتمل إلى الهيمنة على جيرانها وإثارتها مشكالت بالنسبة إلى إسرائيل.
يوضح الكاتبان أن هذه المخاوف ليست صحيحة ولكنها
تهدد مع ذلك بتقويض أي اتفاق نووي دائم مع إيران .وقد
طغت هذه القضية على المحادثات األخيرة في فيينا ،حيث
تساءلت روسيا والصين وإيران إذا ما كان هذا الحظر سيظل
سارياً بموجب القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة بعد إبرام االتفاق النووي .وتخشى إدارة الرئيس باراك
أوباما أن رفع حظر األسلحة المفروض على إيران سيكون خطوة
غير مقبولة بالنسبة إلى بعض الحلفاء األمريكيين الرئيسيين
في المنطقة ،الذين يهددون جميعهم ،والسيما المملكة
العربية السعودية ،بتقويض موقف اإلدارة في القضية النووية
إذا رأوا أن مصالحهم تتطلب القيام بذلك .ولكن المشكلة هي
أن الروايات المبالغ فيها حول الصعود اإلقليمي اإليراني في
أعقاب االتفاق النووي ال تتماشى مع الواقع.
ويرى الكاتبان أن إيران ليست قوة مهيمنة قادرة على
السيطرة وإخضاع منافسيها اإلقليميين من دون حساب ،وأنها
ال تزال عاجزة عن الدفاع عن موقفها اإلقليمي بينما يجمع
منافسوها اإلقليميون أنظمة أسلحة تجعلهم ال يقهرون .إذ
تبين التقييمات أن الخصوم اإلقليميين إليران ال يملكون قدرات
كافية لمواجهة الصعود اإليراني فحسب ،ولكن للتنافس مع
الجمهورية اإلسالمية أيضاً .وأصدر «مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية» تقريرا ً في إبريل الماضي يفيد بأنه استخلص أدلة
قاطعة على أن دول الخليج العربي تتفوق بصورة ساحقة
على إيران في كل من اإلنفاق العسكري والحصول على
األسلحة الحديثة .ويشير الكاتبان إلى أن اإلنفاقات العسكرية
اإليرانية انخفضت بشكل كبير عن إنفاقات منافسيها في
الخليج .فوفقاً لـ «معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم»،
خصصت الحكومة السعودية في عام  2014أكثر من %25
من إنفاقاتها لحشد أصولها العسكرية ،وهي نفقات تجاوزت
 80مليار دوالر .وإلى جانب دولة اإلمارات العربية المتحدة
التي أنفقت نحو  23مليار دوالر ،تشكل كلتا الدولتين أكثر
من نصف النفقات العسكرية لجميع دول الشرق األوسط في
ذلك العالم ،التي تقدر بنحو  173مليار دوالر .ومن جانبها،
وصل اإلنفاق العسكري اإليراني خالل عام  2014إلى 15

مليار دوالر ،ما شكَّل نحو  %9من إجمالي اإلنفاق العسكري
لدول الشرق األوسط .وبذلك عادل اإلنفاق العسكري اإليراني
في ذلك العام ُخمس اإلنفاق السعودي ونحو ثلثي اإلنفاق
اإلماراتي .وال يعد هذا التفاوت ظاهرة حالية؛ إذ تشير البيانات
إلى أنه حتى قبل حظر األسلحة ،الذي دخل حيز التنفيذ عام
 ،2010زادت اإلنفاقات العسكرية السعودية خالل العقدين
الماضيين بمقدار ضعف أو ثالثة أضعاف على المبالغ التي
أنفقتها إيران لتعزيز جيشها .ومن ثم ال يعني التوجه الجديد
أن اإلنفاق السعودي تفوق على اإلنفاق اإليراني ،بل إن
اإلنفاق العسكري السعودي تضاعف منذ عام  2005إلى أن
أصبح ال يقارن بإنفاق الخصم اإلقليمي للرياض ،أي إيران.
ومن حيث النوع يلفت تقرير مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية النظر إلى أن «دول الخليج العربي حازت بعض أكثر
األسلحة تقدماً وفعالية في العالم بينما أُرغمت إيران على
العيش في الماضي ،معتمدة في الغالب على أنظمة حصلت
عليها في عهد الشاه».
ويذهب الكاتبان إلى أنه من غير المحتمل أن يتغير هذا
الواقع حتى بعد االتفاق النووي .فلدى دراسة تاريخ اإلنفاق
العسكري اإليراني يتضح أنه شكَّل على الدوام  %3فقط من
الناتج المحلي اإلجمالي .وبرغم المزاعم القائلة بأن العقوبات
هي السبب وراء تراجع اإلنفاقات العسكرية اإليرانية ،فالحقيقة
هي أن اإلنفاق العسكري ارتفع بشكل متوسط خالل حقبة
العقوبات .ويعزى ذلك إلى حقيقة أن األزمات األمنية اإليرانية
تفاقمت نتيجة النزاع النووي المستمر ،وعلى هذا فمن المرجح
أن ينخفض اإلنفاق العسكري عقب إبرام االتفاق.
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شـؤون اقتصاديــة
عقود برنت والخام األمريكي تسجالن ثالث خسارة أسبوعية على التوالي
لضغوط من قوة الدوالر األمريكي
الذي صعد إلى أعلى مستوياته
في نحو سبعة أسابيع أمام سلة
من العمالت الرئيسية بعد بيانات
إيجابية بشأن الوظائف في الواليات
المتحدة .وأنهت عقود نفط خام
برنت عند التسوية  57.10دوالر
للبرميل ولتنهي األسبوع على هبوط بنحو  %3وموسعة
خسائرها منذ بداية الشهر إلى أكثر من  .%10وأغلقت
عقود النفط الخام األمريكي عند  50.89دوالر للبرميل
موسعة خسائرها على مدى األسبوع إلى أكثر من %3
ومنذ بداية الشهر إلى أكثر من .%14

تراجعت عقـود النفط الخــام
األمريكي في تعامالت متقلبة مع
تعرض األسعار لضغوط من توقعات
بتزايد صادرات النفط اإليرانية
وهو ما دفع عقود نفط الخامين
األمريكي وبرنت القياسيين إلى
تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على
التوالي .ولقيت أسعار النفط بعض الدعم في أواخر
الجلسة من بيانات من شركة «بيكر هيوز» تظهر
انخفاضاً في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في
الواليات المتحدة األمريكية هذا األسبوع بعد زيادة في
األسبوعين السابقين .وفي وقت سابق تعرض النفط

سهم «جوجل»
يقفز نحو  100دوالر في يوم واحد

ارتفــاع كـبير
في احتياطيات الصين من الذهب

قفزت أسهم «جوجل» بما يصل إلى  ،%16.8أمس،
متخطية حاجز  700دوالر لتضيف نحو  68مليار دوالر
إلى قيمتها السوقية بعد أن خفف نمو قوي في مشاهدة
موقع «يوتيوب» القلق بشأن توغل «فيسبوك» في الفيديو.
وجاءت قفزة أسهم «جوجل» -التي دفعت مؤشر «ناسداك»
المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع في أثناء التعامالت -بعد
يوم من إعالن الشركة أرباحاً أفضل من المتوقع للمرة األولى
في ستة فصول .والزيادة في القيمة السوقية للشركة تزيد
على إجمالي القيمة الرأسمالية لكاتربلر أكبر صانع لمعدات
التشييد في العالم .وصعد سهم «جوجل» في أثناء التعامالت
إلى مستوى قياسي بلغ  703دوالرات ما يجعل قيمة الشركة
عند  471.50مليار دوالر ويعزز مركزها كثاني أعلى الشركات
في العالم من حيث القيمة بعد «أبـل» .وقالت «جوجل» إن
الفترة الزمنية لمشاهدة موقع «يوتيوب» قفزت بنسبة %60
في الربع الثاني من العام  .وكتب محـللـون أن إعـالنـــات
الفيديو على «اإلنترنت»
قد توفــر فرصـة قيمتهـا
 17مليـــــار دوالر فــي
الواليــــات المتحـــــدة
ااألمريكية وحدها بحلول
عــام .2017

قــال البنــك المركــزي
الصيني ،أمس ،إن احتياطيات
الصين من الذهب بلغــت
 1658طناً في نهاية يونيو
الماضي ،مرتفعة  %57عن
المرة السابقة التي جرى فيها
تعديل أرقام االحتياطيات
قبل أكثر من ست سنوات .وعلى الرغم من هذه الزيادة
فإن الذهب يمثل اآلن  %1.65من إجمالي االحتياطيات
األجنبية للصين مقارنة بـ  %1.8في يونيو  2009في حين
تبلغ النسبة نحو  %73في الواليات المتحدة أكبر حائز
رسمي للذهب في العالم .وهذه األرقام تجعل الصين
سادس أكبر حائز رسمي للذهب في العالم بعد الواليات
المتحدة وألمانيا و«صندوق النقد الدولي» وإيطاليا
وفرنسا.
وتعتبر الصين حيازاتها من الذهب سرا ً من أسرار
الدولة وال تبلغ «صندوق النقد الدولي» بحيازتها على
أساس شهري مثلما تفعل معظم الدول األخرى .والمرة
السابقة التي ع ّدلت فيها الصين أرقام احتياطياتها من
الذهب كانت في إبريل  2009عندما رفعت المستوى
إلى  1054.1طن من  600طن.
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من إصدارات المركز
روسيا وتوازن القوى في منطقة شمال شرق آسيا
يرى أرتيوم لوكني ،أن منطقة شامل رشق آسيا تشهد
بروزا ً تدريجياً لتوازن قوى متعدد األقطاب ،غري أن هذه
التعددية القطبية ال تزال غري متامثلة نوعاً ما ،حيث إن
الواليات املتحدة األمريكية والصني هام الطرفان األقوى،
بينام املالحظ أن روسيا والكوريتني الشاملية والجنوبية
واليابان وتايوان هي دول أقل نفوذا ً .وتزداد هذه الصورة
تعقيدا ً؛ ألن بعض الالعبني يف هذه املنطقة ليسوا مستقلني
بالكامل يف تحديد سياساتهم الخارجية ،وباستثناء الصني
والواليات املتحدة األمريكية ،فإن روسيا وكوريا الشاملية
فقط هام الدولتان اللتان ميكن اعتبارهام طرفني يتمتعان
بالسيادة الكاملة واالستقاللية الذاتية يف املنطقة.
ورمبا كانت املسألة األهم من قضية القطبية ،هي
خصائص نظام توازن القوى الناشئ يف شامل رشق آسيا؛
أي هل سيكون مستقرا ً أم تنافسياً بحدة ،ويتسم بالنزعة
إىل املواجهة؟ وتتميز منطقة شامل رشق آسيا بعوامل كثرية
تدفعها باتجاه سيناريو التوازن العدايئ ،غري أن هناك ثالثة
عوامل لالعتدال ،هي :الرتكيبة السكانية ،والردع النووي،
واملؤسسات متعددة األطراف ،تعزز فرص إقليم شامل رشق
آسيا يف تحقيق توازن مستقر متعدد األقطاب ،يرتكز عىل
إجامع منسجم بني القوى الكربى ،وإذا تحقق هذا فإنه
سيكون النتيجة التي تفضلها روسيا عىل وجه التحديد.
إن روسيا ال يروق لها قطعاً وجود أي قوة مهيمنة يف
شامل رشق آسيا ،سواء كانت الواليات املتحدة األمريكية
أو الصني؛ ألن مثل هذا الوضع سيج ّرد موسكو من أي
أهمية يف هذه املنطقة ،ورمبا يشكّل مخاطر جيوسياسية
عىل منطقة الرشق األقىص من األرايض الروسية ،كام أن
توازن القوى يف شامل رشق آسيا ينطوي عىل أهمية بالغة
عىل مستوى السياسة الدولية .وتفضـل روسيا ما يعرف
بـ «العامل املتعدد املراكز» ،الذي يعني بالرضورة توازن
القوى املتعدد األطراف ،الذي تشكل موسكو أحد أقطابه
والعبيه الرئيسيني .وإذا أخذنا يف الحسبان أن أهمية شامل
رشق آسيا ،باعتبارها املركز الجيوسيايس ليس ملنطقة آسيا-
املحيط الهادي فحسب ،وإمنا بشكل متزايد للعامل كله ،فإن

تأليف  :أرتيوم لوكين
تاريخ النشر2014 :

الهيمنة عىل هذه املنطقة من قبل دولة واحدة سيكون
لها تداعيات خطرية عىل توازن القوى الدويل.
ومنذ أواخر التسعينيات يف القرن املايض ،حافظت
روسيا والصني عىل نوع من االصطفاف الجيوسيايس،
حيث قامتا بتنسيق سياساتهام بشأن عدد من القضايا
الدولية واإلقليمية الكربى ،ومعارضة الهيمنة األمريكية،
وعالوة عىل ذلك ،فقد متكنت الصني بحلول عام 2010
من تخطي أملانيا لتصبح أكرب رشيك تجاري لروسيا .وعىل
الرغم من ذلك ،فإنه ينبغي عدم املبالغة يف تقييم إمكانية
استمرارية التزاماتهام (الصني وروسيا) االسرتاتيجية
الثنائية؛ فاملؤسسة الروسية ت ُص ِّنف الصني عىل أساس أنها
دولة ال تشكل أي تهديد كبري يف الوقت الراهن ،ولكنها
قد تصبح مصدر تهديد يف املستقبل بسبب تنامي قدراتها
ونياتها التي ال ميكن التكهن بها .وبنا ًء عليه ،فإن روسيا
تبحث عن وسائل للوقاية والتحوط مام تعتربه جارا ً قد
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ولعل االصطفاف مع الواليات
يصبح مشاكساً يف املستقبلّ .
املتحدة األمريكية ،التي يزداد قلقها بشأن تصاعد حدة
التشدد الصيني يف منطقة آسيا-املحيط الهادي ،هو أحد
الخيارات الواضحة ملوسكو يف هذا السياق .ويتعزز هذا
الخيار من واقع وجود ميل قوي لدى واشنطن وموسكو
نحو التفكري املبني عىل حسابات توازن القوى ،وعالوة عىل
ذلك ،فإن الواليات املتحدة األمريكية وروسيا لديهام سجل
راسخ يف التعاون من أجل تحقيق توازن القوى .وتاريخياً،
نجد أن التفاعل السيايس بني روسيا والواليات املتحدة
األمريكية يف املحيط الهادي ظل يتحدد يف الغالب األعم
مبنطق توازن القوى .لقد تقاربت موسكو وواشنطن عندما
واجهتا خطرا ً مشرتكاً ،فخالل ستينيات القرن التاسع عرش،
كانت اإلمرباطورية الربيطانية تعد خطرا ً مشرتكاً ،بينام
أصبحت اليابان متثل ذلك الخطر اعتبارا ً من عرشينيات
القرن املايض وحتى األربعينيات منه.
هل يعني ذلك أن هناك توافقاً جيوسياسياً آخر اليوم
بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية بفعل صعود قوة
الصني؟ يبدو أن هذا التطور قد يكون مامثالً يف بعض
جوانبه للوفاق الذي حدث بني بكني وواشنطن يف مطلع
سبعينيات القرن العرشين ،والذي كان دافعه املخاوف
املشرتكة بني الطرفني بشأن االتحاد السوفيتي .غري أن
القياس عىل الحاالت التاريخية املاضية ينبغي أن يُؤخذ
بيشء من التحفظ ،ألسباب منها أن مثل هذا االتفاق ،لو
قُيض له أن يحدث ،لن يكون يف شكل حلف ،ويف أفضل
األحوال سيكون انحيازا ً يتضمن التزامات اسرتاتيجية
محدودة ،ومعظمها غري رسمي .وعالوة عىل ذلك ،فإن
من املحتمل أن يكون مثل هذا االئتالف ضد الصني يف
صيغة وقائية ،مبعنى تبني سياسات تركز عىل االنخراط
والتكامل االقتصادي من جهة ،بينام تشدد من جهة أخرى
عىل رضورة تحقيق التوازن الواقعي من خالل التعاون
األمني الخارجي ،وبرامج تحديث املؤسسة العسكرية
الوطنية .وعىل العكس من االتحاد السوفيتي السابق ،فإن
الصني أصبحت قوة اقتصادية مهمة جدا ً لكل من الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا ،بحيث يصعب السعي إىل
عزلها ،وفقاً ملتطلبات مبدأ االحتواء مبفهومه الكالسييك.

وإذا أرادت روسيا والواليات املتحدة األمريكية إقـامة
شـراكة حقيقية ف ّعالـة ومستدامة يف منطقة آسيا – املحيط
الهادي ،فسوف تحتاجان إىل إيجاد حلول ،أو عىل األقل
تخفيف حدة خالفاتهام يف املناطق واملجاالت األخرى التي
تتداخل فيها مصالحهام ،وخاصة يف فضاء ما بعد االتحاد
السوفيتي .ومن املستحيل بلورة توافق بني البلدين مبنطقة
شامل رشق آسيا ،يف ظل التحفز للمواجهات يف مناطق
أخرى .ويقتيض التوصل إىل وضع مثل هذا إثارة التساؤل
الذي ينبغي للواليات املتحدة األمريكية اتخاذ قرار حاسم
بشأنه يف نهاية املطاف ،وهو :هل تستطيع الواليات
املتحدة األمريكية خوض غامر املنافسة عىل الهيمنة
اإلقليمية مع قوتني كبريتني يف آن واحد؟ من الواضح أن
الواليات املتحدة األمريكية كانت قادرة عىل ذلك خالل
تسعينيات القرن العرشين ،عندما كانت روسيا ضعيفة،
والصني مل تكن قوية بالقدر الكايف ،ولذلك فقد متكنت
واشنطن إبان تلك الفرتة من التغلغل يف مناطق النفوذ
الرويس التقليدي يف أوراسيا ،بينام كانت تعزز هيمنتها
عىل منطقة آسيا -املحيط الهادي .وألن الواليات املتحدة
األمريكية كانت تزهو يف نشوة لحظتها كقوة قطبية
أحادية ،فإنها مل تكن تأبه كثريا ً للغضب الرويس أو الصيني.
وحتى إذا مل تتوصل روسيا والواليات املتحدة األمريكية
إىل توافق يف منطقة املحيط الهادي ،فإن مجرد وجود
احتامل ملثل هذا التوافق كفيل بالتأثري يف سلوك الالعبني
اآلخرين يف شامل رشق آسيا ،وخاصة الصني .إن احتامل
توافق واشنطن وموسكو يف تلك املنطقة سيكون له عىل
األرجح تأثري يف دفع سياسات بكني الخارجية نحو االعتدال،
وذلك خشية أال يتحول مثل هذا االحتامل إىل واقع فعيل.
إن توازن القوى متعدد األقطاب الناشئ يف منطقة
شامل رشق آسيا ،ال يزال بعيدا ً عن مرحلة االكتامل ،ولكنه
يظل حتى اآلن يشكل البديل األكرث قبوالً من بني الخيارات
والبدائل املتوافرة ،مثل الهيمنة األمريكية أو الصينية ،أو
القطبية الثنائية؛ وبإمكان روسيا أن تسهم يف صياغة نظام
إقليمي (ورمبا عاملي) أكرث استقرارا ً إذا ما أحسنت اللعب
مبرونة ،ووظّفت بذكاء قواعد لعبة توازن القوى.
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