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االفتتاحية

تطهير اليمن هدف لن نحيد عنه
شيِّعت جامهري شعبنا األ ِّيب ،من مواطنني ومقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،برشف وفخر كب َريين كوكبة من شهداء
الوطن واألمة ،الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم؛ من أجل أن تظل راية الوطن املف َّدى خفاقة عالية محم َّية بصدور رجالها ال ُغ ِّر
امليامني ،أبناء هذه األرض الطيبة ،أبناء زايد وخليفة ،وهم يلبُّون نداء الواجب الوطني املق َّدس ضمن قوات التحالف العريب
املشرتكة للتصدي للعدوان الغاشم للعصابات الحوثية ،وميليشيات الرئيس اليمني السابق ،عيل عبدالله صالح ،اإلرهابية ،التي
استهدفت وال تزال وحدة الشعب اليمني الشقيق أرضاً وشعباً؛ ولحامية أمن الوطن واألمة من رشورهم اإلرهابيَّة الدنيئة.
لقد عكس التشييع املهيب ألبناء شعبنا اإلمارايت العظيم ،من جميع إمارات الدولة قاطبة ،صالبة بنيان البيت املتو ِّحد،
واصطفاف الشعب بأرسه ،كأرسة واحدة متكاتفة من الفجرية يف الشامل إىل مدينة السلع يف أقىص الطرف الغريب من وطننا
العزيز ،خلف راية قيادته التاريخية ممثلة يف قائد الشعب والدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة -حفظه الله -وصاحب السمـو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيـس مجلـس الــوزراء ،حــاكم
ديب -رعاه الله -وصاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائــب القـائد األعـىل للقوات املسلحة
–حفظه الله -وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد ،حكام اإلمارات ،ليسجل التاريخ يف صفحات من نور أن
العزة والكرامة والرفعة هي ديدن شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة ما دار الليل والنهار.
أما الذين ارتضوا ألنفسهم أن يظلوا مأجورين ومرتزقة وخارجني عىل القانون من حفنة املارقني الحوثيني وحليفهم صالح،
حيث يعيشون عىل فتات اللئام ،ويف الدرك األسفل من مستنقع الذل واملهانة ،فسيمنون ،بعزمية جنود الحق والبطولة ،جنود
قوات التحالف العريب ،بإذن الله ،بهزمية ماحقة مدوية ال تبقي وال تذر من رشورهم وهمجيتهم ومؤامراتهم الدنيئة شيئاً
أبدا ً؛ فقد ن ِفد الصرب؛ ليبدأ العد العكيس لساعة القصاص التاريخية العادلة ،ومحاكمتهم جميعاً عن كل جرائم الحرب البشعة
التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا اليمني وشعبنا يف جنوب اململكة العربية السعودية الشقيقَني؛ عندما استهدفوا بصواريخهم
ومدفعيتهم الثقيلة املدنيني العزل من األطفال والنساء والشيوخ والشباب ،فضالً عن قيامهم مبجازر جامعية بقصفهم املدن
واألحياء املأهولة بالسكان املدنيني أيضاً يف محافظات ومدن عدن وتعز ومأرب والضالع ولحج والحديدة وصنعاء وغريها.
لقد كان من أهداف هذه الطغمة الباغية من عصابات الحوثيني وصالح -منذ رشوعهم يف مؤامرتهم االنقالبية الطائفية
املشبوهة يف سبتمرب من العام املايض عند استيالئهم عىل صنعاء ،والقيام بانقالبهم الفاشل يف مارس املايض ضد الرشعية
الدستورية -تقسيم الشعب اليمني وأرضه إىل دويالت طائفية متناحرة ،تتس َّيد فيها امليليشيات والجامعات الخارجة عن
القانون؛ متهيدا ً لحروب أهلية مقبلة تتقاتل فيها فئات الشعب فيام بينها ،وليعبدوا الطريق لـ«داعش» و«القاعدة» وبقية
املنظامت اإلرهابية األخرى لتدمري البالد ،وإشاعة الفوىض والخراب ،كمقدمة النتقالها فيام بعد إىل باقي أرجاء الجزيرة العربية
واملنطقة.
فبالرغم من كل املحاوالت واملبادرات السياسية والدبلوماسية الصادقة والنداءات الخليجية والعربية واإلسالمية واألممية
اإلنسانيَّة إليجاد مخرج لألزمة اليمنيَّة ،مبوجب مخرجات الحوار الوطني واملبادرة الخليجية والقرارات الدولية ،فإن أمراء
عصابات الحرب املارقة هذه آثروا لغة الدم والرصاص والحرب عىل لغة العقل والحكمة والحوار ،وظلوا يف طغيانهم يعمهون،
للكف عن عدوانهم وانقالبهم عىل الرشعية اليمنية وجرامئهم الوحشية املعروفة ،حني
غري آبهني بهذه النداءات واملبادرات ِّ
أوغلوا يف سفك دماء األبرياء ،ورفض القرارات الدولية ،مبا فيها القرار  ،2216تنفيذا ً ملخططهم الدينء ،بل لفرط حمقهم ،وما
دروا ما ستج ُّر عليهم تبعات هذه العنجهية الفارغة من ويالت وويالت ،وما حسبوا حسابها وال مضاعفاتها وال تكاليفها الباهظة؛
فعليهم من اآلن إىل أن تحني ساعة الصفر ،التأمل والتدبر والتفكر فيام أكدته دولة اإلمارات العربية املتحدة ،شعباً وقيادةً ،عىل
لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله -أن
«تطهري اليمن من امليليشيات االنقالبية والعدوانية التي عاثت فسادا ً وتخريباً ،هدف لن نحيد عنه»؛ فالنرص ٍ
آت وبشائره الحت
يف األفق ،بهمة رجال زايد وخليفة بعون الله و«يَو َم ِئ ٍذ يَف َر ُح امل ُؤ ِم ُنونَ».
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اإلمارات اليوم

بيئة تشريعية مواتية
يف تقرير أخري صادر عن رشكة «املزايا العقارية» ،وصفت الرشكة القطاع العقاري يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة بأنه األكفأ بني نظرائه عىل مستوى دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» يف التجاوب مع الترشيعات
والقوانني املنظمة لألنشطة العقارية .وهذا التصنيف يضيف نقطة متيز جديدة ليس إىل قطاع العقارات اإلمارايت
فقط ،ولكن إىل االقتصاد الوطني والسجل التنموي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كلها.
إن تجاوب العاملني يف أي قطاع اقتصادي ،أفرادا ً ومؤسسات ،مع القوانني والترشيعات املنظمة للعمل فيه يعود
إىل العديد من العوامل ،لعل أهمها :كفاءة ومرونة القوانني والترشيعات ذاتها ،وقدرتها عىل تنظيم األنشطة واألعامل
الجارية يف القطاع ،من دون أن تتسبب بعرقلة املستثمرين واملتعاملني فيه عن تحقيق أهدافهم وتلبية تطلعاتهم.
هذا بطبيعة الحال إىل جانب عامل آخر ،يتعلق بانتشار ثقافة احرتام القوانني والترشيعات بني مختلف فئات
املجتمع بالدولة املعنية .وهذه األمور بطبيعة الحال تنطبق عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبري ،بل إن
التصنيف الذي حصل عليه قطاعها العقاري هو من أهم الدالئل والقرائن التي تثبت صحة ذلك الحكم.
والقطاع العقاري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ينعم كام تنعم باقي القطاعات االقتصادية فيها مبناخ
استثامري جاذب ،يقوم عىل أسس قانونية وترشيعية ،وعىل قدر عا ٍل من املرونة والفاعلية يف تنظيم األنشطة ضمن
القطاع ،مبا يف ذلك تأسيس الرشكات وأنشطة التطوير العقاري وأنشطة التسويق والتداول العقاري وغريها ،سواء
تعلق األمر بالبيع والرشاء أو بالتأجري ،وبالشكل الذي ال يعوق القامئني عليها عن تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ،ومبا
يتوافق يف الوقت نفسه مع األهداف التنموية العامة التي تسعى إليها الدولة ،ليس فقط يف القطاع العقاري ،ولكن
يف كل القطاعات التنموية يف الدولة.
وفوق ذلك ،فام يتمتع به القطاع العقاري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،من مزايا وفرص استثامرية واعدة
تجعل منه نقطة جذب مضيئة ،عىل املستوى اإلقليمي الضيق وعىل املستوى العاملي األوسع نطاقاً ،ويعود ذلك إىل
أن الفرص االستثامرية يف القطاع تنطوي عىل عائدات ومعدالت ربحية مرتفعة من ناحية ،وتعد فرصاً استثامرية
أكرث أمناً بالنسبة إىل املستثمرين مقارنة بالكثري من دول العامل األخرى من ناحية ثانية .وهذه األمور تبعث الثقة
يف نفوس املستثمرين العقاريني يف اإلمارات بشأن قدرتهم عىل تحقيق األرباح املنشودة ،فضالً عن اسرتداد رؤوس
أموالهم من دون قلق .ونسبة كبرية من هذه الحالة اإليجابية ترتبط باالزدهار االقتصادي والتنموي واالستقرار
السيايس واألمني الذي تتمتع به اإلمارات ،مقارنة بالكثري من دول العامل ومناطقه ،التي تعاين حالة عدم استقرار
واضطراب تجعلها طاردة لالستثامرات ورؤوس األموال ،عىل عكس دولة اإلمارات العربية املتحدة.
يضاف إىل ذلك ،حالة االستقرار املجتمعي وانتشار ثقافة احرتام القانون وسيادته يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة أيضاً ،وهو العامل املرتبط بشكل مبارش بالقضية التي تناولها التقرير األخري لرشكة «املزايا العقارية» ،والذي
يصب يف اتجاه خدمة أهداف التطور يف القطاعات االقتصادية يف الدولة كافة ،مبا يف ذلك القطاع العقاري ،وتجعل
من األسواق اإلماراتية نقطة جذب مثالية للمستثمرين من شتى بقاع األرض ،إذ إنها توفر بيئة مثالية لجميع
الطامحني لالستثامر الواعد ،حيث توفر لهم الشفافية الالزمة واملرونة الترشيعية والقانونية الرضورية ،فضالً عن
انخفاض معدالت الجرمية واملامرسات غري املرشوعة ضمن القطاع الذي يعملون فيه ،وهو أمر مهم يف ما يتعلق
بحامية حقوق املستثمرين ،ليس يف هذا القطاع وحسب ،ولكن يف القطاعات كافة كذلك.
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تقارير وتحليالت
لماذا ال يمكن للهند تحمل مسؤولية تحفيز النمو العالمي؟
ظل ينظر إلى الصين خالل السنوات الماضية على أنها رافعة للنمو العالمي ،نظراً إلى أنها االقتصاد الصاعد األكبر
حجماً واألعلى نمواً في العالم ،لكن هذه النظرة تغيرت في الشهور الماضية ،فازدادت الشكوك بشأن قدرة االقتصاد
الصيني على مواصلة النمو بالوتيرة نفسها ،وبدأت األنظار تتجه إلى اقتصادات أخرى ،أبرزها الهند ،فهل يمكن
لالقتصاد الهندي أن يحل محل الصين؟
ظلت مجموعة «البريكس» (البرازيل وروسيا والهند
والصين وجنوب إفريقيا) ،محط اهتمام المتابعين
االقتصاديين على مدار السنوات الماضية ،والسيما السنوات
األولى لألزمة المالية العالمية ،نظرا ً إلى أمرين :أولهما ،حالة
التراجع الشامل في االقتصاد العالمي ،وبشكل خاص في
االقتصادات المتقدمة ،ومعاناة هذه االقتصادات وهناً عاماً،
وتضخماً في أرصدة البطالة وثقل المديونيات والعجوزات
المالية والتجارية .ثانيهما ،أن االقتصادات الصاعدة ظلت
محافظة على نموها السريع ،بمعدالت تزيد على ،%10
فزادت اآلمال المعقودة عليها في تعويض دور االقتصادات
المتقدمة ،بتوليد الطلب االستهالكي وفرص العمل وفرص
االستثمار والطلب على السلع األولية ومصادر الطاقة .وقد
نجحت االقتصادات الصاعدة إلى حد كبير في ذلك طوال
السنوات الماضية ،حتى إن التجارة العالمية بدأت إعادة
رسم خطوطها لتكون أكثر تركزا ً تجاهها ،وأصبحت هذه
االقتصادات ألول مرة وجهة مفضلة للباحثين عن عمل حول
العالم ،بما في ذلك العمالة الماهرة في الدول المتقدمة،
وكانت الصين في المرتبة األولى وتبعتها الهند في جميع
هذه التطورات.
ومع تقاعس االقتصاد الصيني عن االستمرار في لعب
هذا الدور ،والسيما مع تباطؤ نموه وحالة الهشاشة المالية
غير المسبوقة به ،ازداد االهتمام باالقتصاد الهندي والتعويل
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عليه في تحمل جزء من المسؤولية ،وملء الفراغ الناتج عن
التباطؤ الصيني ،فهل يمكن ذلك؟
إذا كانت الهند تمتلك من المزايا ما قد يساعدها على
لعب هذا الدور ،فإن هناك بعض التحديات التي قد ال تمكنها
من ذلك .وبالنسبة إلى المزايا ،فاالقتصاد الهندي يتمتع
بدرجة استقرار مرتفعة نسبياً مقارنة باالقتصاد الصيني،
تنبع في األساس من االستقرار السياسي والطموحات الكبيرة
التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ،ورغبتها
في تحقيق معدالت واسعة من النمو والتنمية ،باإلضافة إلى
االختالف الهيكلي بين االقتصا َديْن الصيني والهندي ،ففي
الوقت الذي يعتمد فيه نمو االقتصاد الصيني على التصدير
بشكل قياسي ،فإن اقتصاد الهند أكثر توازناً في هذا اإلطار.
إلى جانب ذلك فالهند لديها سوق كبير يتجاوز حجمها
المليار نسمة ،وهي ميزة مشتركة مع الصين بطبيعة الحال،
وهذه الميزة توفر هامشاً كبيرا ً لنمو الطلب االستهالكي في
الهند ،وبالتالي تحفيز النمو العالمي.
لكن في المقابل ،هناك عوامل عدة تقلل فرص قيام
االقتصاد الهندي بدور الرافعة للنمو العالمي ،فهذا االقتصاد
ليس كبيرا ً بما يكفي لتعويض تباطؤ االقتصاد الصيني،
فحجمه ال يتعدى خمس حجم هذا األخير ،ومعدل نموه
ليس بالمعدل االستثنائي مقارنة بالنمو الصيني ،حتى مع
تراجع هذا األخير .يضاف إلى ذلك أن متوسط دخل الفرد
في الهند يظل ضعيفاً كثيرا ً ،وال يمكن التعويل عليه لتوليد
الطلب االستهالكي الالزم لتحفيز النمو العالمي .والعامل
األهم في هذا الصدد هو أن حدوث أي طفرة غير متوقعة في
االقتصاد الهندي تظل مرهونة بتدفق االستثمارات الخارجية
وقدوم الشركات العالمية الكبرى إليه ،تماماً كما حدث في
الصين في العقود الماضية ،ما يعني أن ذلك سيكون بمنزلة
استنساخ جديد لنموذج النمو الصيني ،ما يعني أنه قد ال
يستمر كثيرا ً وال يمكن التعويل عليه كرافعة للنمو العالمي
لفترة طويلة ،إذ إنه سيصطدم بالسيناريو الصيني الحالي.
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تقارير وتحليالت
اإلدارة األمريكية تحشد املزيد من الدعم
تمرير االتفاق النووي في «الكونجرس» سيضع نتنياهو في أزمة
شهدت األيام القليلة الماضية تنامياً ملحوظاً في إمكانية تمرير االتفاق النووي اإليراني ،خالل التصويت عليه في
«الكونجرس» األمريكي خالل األيام المقبلة ،حيث تمكَّنت اإلدارة األمريكية من حشد المزيد من الداعمين لالتفاق.
وفي حال تمكَّنت اإلدارة بالفعل من تمرير االتفاق؛ فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،سيجد نفسه في
ورطة كبيرة ،والس َّيما أنه سعى جاهداً إلى عرقلة االتفاق منذ البداية .وتزداد التساؤالت بشأن ما سيحاول نتنياهو
فعله في حال تصويت «الكونجرس» بالموافقة بالفعل.

في هذا السياق أع َّد أورين دوريل تقريرا ً نشرته
صحيفة «يو إس أيه توداي» تحت عنوان «كيري يضغط
من أجل مزيد من الدعم لالتفاق النووي» ،أشار فيه إلى
أن وزير الخارجية األمريكي ،جون كيري ،دافع بشدة
عن االتفاق الذي أبرمته القوى الدولية ،مجموعة ()1+5
مع إيران بشأن برنامجها النووي ،قائالً :إن االتفاق يس ُّد
كل الطرق الممكنة على طهران إلنتاج سالح نووي،
ويُ َع ُّد أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على هذا
السالح .كما أكد كيري ،في كلمة ألقاها يوم األربعاء
الماضي بمركز «الدستور الوطني» في والية بنسلفانيا،
أنه بموجب االتفاق سيكون هناك تفتيش دولي على
المنشآت اإليرانية على مدار الساعة ،باإلضافة إلى
إغالق مفاعل «أراك» ،الذي يسمح بإنتاج البلوتونيوم،
الذي يدخل في تصنيع القنبلة النوويَّة.
ووفق الكاتب؛ فقد حاول كيري خالل كلمته ،التي
جاءت قبل أسبوع من تصويت «الكونجرس» األمريكي
على اتفاق إيران النووي ،أن يدحض سلسلة ما وصفها
بأنها «خرافات تتعلَّق باالتفاق» ،مشيرا ً إلى أن معارضي
االتفاق لم يق ِّدموا أي بديل معقول للح ِّد من قدرات
إيران النووية ،الفتاً النظر إلى أن رفض االتفاق سيضر
بموقف الواليات المتحدة األمريكية دولياً؛ خاصة بعد
أن ص َّدق «مجلس األمن الدولي» باإلجماع على االتفاق.
وأوضح كيري أن نظام العقوبات الذي تم فرضه على
إيران أخفق في إبطاء ،بل في منع الجهود اإليرانية
للحصول على قدرات نووية.
ولفت التقرير النظر إلى أن «البيت األبيض» قد
حصل ،في وقت سابق من يوم األربعاء الماضي ،على
الدعم الذي يحتاج إليه الرئيس األمريكي ،باراك أوباما،
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أي مسعى من الجمهوريين
في «مجلس الشيوخ» ،لوقف ِّ
لعرقلة تطبيق االتفاق النووي مع إيران ،حيث انضمت
السيناتور باربرا ميكولسكي من والية ميريالند إلى
المش ِّرعين المؤيدين للصفقة النووية مع طهران؛ لتكون
الديمقراطية الرابعة والثالثين التي تؤيد االتفاق.
نتنياهو في معضلة
في سياق ذي صلة ،كتب ديفيد أجناتيوس مقاالً
نشرته صحيفة «واشنطن بوست» تحت عنوان «نتنياهو
يواجه معضلة صارخة في االتفاق النووي اإليراني»،
استهلَّه متسائالً ع َّما سيفعله رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامين نتنياهو ،اآلن بعد حشد الرئيس األمريكي،
باراك أوباما ،أصوات المش ِّرعين التي يحتاج إليها لتنفيذ
االتفاق النووي مع إيران ،الذي وصفه الزعيم اإلسرائيلي
بأنه «خطأ تاريخي مذهل» ،وسعى جاهدا ً إلى عرقلته؛
فهل سيحاول نتنياهو إعادة بناء العالقات الحزبية في
واشنطن بعد حملته المثيرة لالنقسامات السياس َّية
ضد االتفاق النووي؟ أم هل سيص ِّعد جهوده من خالل
تشجيع المرشحين الجمهوريين النتخابات الرئاسة
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التنصل من االتفاق حال فوزهم؟
األمريكية على ُّ
وأوضح الكاتب أن هذه هي المعضلة الصارخة التي
تواجه نتنياهو بعد أن جمع الرئيس أوباما هذا األسبوع
األصوات األربعة والثالثين في «مجلس الشيوخ» الالزمة
أي تشريع مناهض لالتفاق النووي .وبرغم الضجة
لنقض ِّ
المحيطة بعدد األصوات المؤيِّدة لالتفاق في «مجلس
الشيوخ» ،فقد كان من الواضح منذ أسابيع أن أوباما
يملك عددا ً كافياً من أصوات أعضاء «مجلس النواب»
أي محاولة لمنعه من استخدام حق النقض ،وهذا
لدرء ِّ
ما تَكَشَّ ف تباعاً في األيام الماضية.
وأشار الكاتب إلى أن حملة أوباما اكتسبت المزيد من
الزخم بعد تقديم تع ُّهدات لعدد من أهم الديمقراطيين
المؤيدين إلسرائيل؛ فقد تع َّهد أوباما في رسالة بعث
بها ،يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي ،إلى
النائب جيرولد نادلر بأن الخيار العسكري سيظل متاحاً
حال لجوء إيران إلى صنع السالح النووي؛ كما تع َّهد في
رسالة إلى السيناتور كريس كونز ،يوم الثالثاء الماضي،
باعتراض شحنات األسلحة إلى الجماعات المدعومة من
إيران مثل «حزب الله» اللبناني ،باإلضافة إلى اتخاذ
تدابير أخرى تهدف إلى «مواجهة التهديد اإليراني في
المنطقة».
وتلقَّى السيناتور بوب كيسي تأكيدات هادئة
من اإلدارة بأنه سيتم التعامل مع التحركات اإليرانية
السرية بطريقة مماثلة .غير أن روبرت ساتلوف ،المدير
التنفيذي لـ«معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى»
المؤيّد إلسرائيل ،يرى أن حملة «البيت األبيض» تقوم
بأي من
على تعهدات خاوية؛ ألن اإلدارة لم تعترف ٍّ
عيوب االتفاق النووي.
ويقول مساعدو رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين
نتنياهو ،في الوقت الراهن -وفق الكاتب -إنهم لم
يعتقدوا حقاً أنهم يستطيعون عرقلة االتفاق في
«الكونجرس» األمريكي ،ولكنهم أرادوا تنبيه العالم إلى
مدى خطورة إيران فحسب.
ولكن هذا يزيد الحيرة بشأن سبب تنفيذ نتنياهو
حملته الصارمة ضد االتفاق النووي ،وما ينوي فعله
اآلن .ويقول دينيس روس ،وهو مسؤول سابق في اإلدارة
األمريكية ،على صلة جيدة بالقادة اإلسرائيليين ،إن
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نتنياهو لم يقم بعد باختيار االستراتيجية األكثر مناسبة
للمضي قدماً في مواجهة هذه التط ُّورات المثيرة.
ِّ
وأوضح دينيس روس أن العديد من القادة العسكريين
اإلسرائيليين يحثون رئيس وزراء بالدهم على البدء في
العمل على استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة
للتعامل مع هذا الملف ،تستند إلى االفتراض القائل إن
االتفاق النووي سيج ِّمد البرنامج النووي اإليراني مدة
 15عاماً.
ورأى الكاتب أن الزعيم اإلسرائيلي ،نتنياهو ،قد ال يكون
مستعدا ً اآلن لتب ِّني نهج براجماتي إلى هذا الحد ،وعلى
األقل ليس في العلن .وقد تأمل جماعات الضغط األمريكية
المؤيدة إلسرائيل في رأب الصدع مع أعضاء «الكونجرس»
الديمقراطيين ،واستعادة الدعم الحزبي إلسرائيل ،ولكن
قد يرغب الجمهوريون المتش ِّددون في زيادة الضغط على
السياسات الحزبية ،وتصوير «الحزب الجمهوري» على أنه
الصديق الوحيد الموثوق به إلسرائيل في الواليات المتحدة
األمريكية؛ لالستفادة من ذلك في المناسبات المقبلة،
والس َّيما االنتخابية ،ومن بينها االنتخابات الرئاسية التي
سيشهدها العام المقبل.
واختتم الكاتب المقال باإلشارة إلى أن باراك أوباما،
الذي تلقَّى انتقادات حتى من أقرب حلفائه السياسيين
لتب ِّنيه لهجة صارمة للغاية أو منفِّرة ،والس َّيما في خطابه
الشهر الماضي في «الجامعة األمريكية» ،وبعد أن
تمكَّن من حشد األصوات الالزمة لتمرير االتفاق في
«الكونجرس» ،يحتاج اآلن إلى التركيز على التح ِّدي
الحقيقي المتمثل في كيفية تنفيذ االتفاق اإليراني
بغض النظر عما إذا كان نتنياهو يؤيِّده أم ال.
بنجاحِّ ،
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تقارير وتحليالت
التعثر الشديد في أسواق المال العالم َّية عنوان ألزمة عميقة
ما يم ُّر به االقتصاد العالمي ،في الوقت الراهن ،هو أمر يدعو إلى المزيد من القلق والحيطة ،ويدعو الدول
والحكومات إلى الحذر الشديد بشأن المستقبل ،والس َّيما السيناريوهات التي يمكن أن تتخذها «األزمة الصينية»،
التي يبدو أن كل ما حدث فيها إلى اآلن ليس إال مقدِّ مة ألزمة أعمق ،سيكون اآلتي فيها أخطر.
تكبَّدت البورصات العالمية ،خالل شهر أغسطس
الماضي ،خسائر بلغت قيمتها نحو  5.7تريليون دوالر،
و َح َدت ضخامة الخسائر بالمستثمرين إلى وصف ذلك
الشهر بـ«أغسطس األسود»؛ وبرغم أن األزمة الحال َّية
صينيَّة في األساس؛ إذ إن شرارتها األولى اندلعت في
الصين ،فإن الخسارة الكبرى بين األسواق المالية كلِّها
كانت في الواليات المتحدة األمريكية ،التي فقدت
أسواقها نحو  1.68تريليون دوالر ،بنسبة ترا ُجع %6.8؛
لتصل قيمتها بنهاية الشهر الماضي إلى  23.15تريليون
دوالر ،مقابل  24.8تريليون دوالر بنهاية الشهر السابق.
وجاءت أسواق المال الصينية في المرتبة الثانية بخسائر
تبلغ نحو  1.2تريليون دوالر ،وبنسبة تراجع %18.4؛ لتصل
قيمتها إلى  5.3تريليون دوالر ،مقابل  6.57تريليون دوالر
بنهاية يوليو الماضي .ووفق موقع «معلومات مباشر»؛
فإنه من بين مجموعة مك َّونة من  66سوقاً مالية حول
العالم رصدها الموقع ،فقد شهد شهر أغسطس الماضي
ترا ُجع  64سوقاً ،بينما ارتفعت سوقان فقط ،هما :السوق
اإلستونية بنسبة  ،%0.91والسوق الروسية بنسبة %3.8؛
وهي مكاسب هزيلة بطبيعة الحال ،إذا قيست بطول
الفترة الزمنية التي تحققت خاللها ،وإذا قيست كذلك
بحجم الخسائر الواسعة في العالم.
وليست خسائر أسواق المال العالم َّية هذه إال عنواناً
وقشرة خارجية لما يعانيه االقتصاد العالمي في الحقيقة.
وإذا كانت التغ ُّيرات اآلن َّية ألسعار األسهم واألصول
المالية عادة ما تكون هي المؤشر األسرع في التعبير عن
انطباعات المستثمرين ،وعن مستوى التفاؤل أو التشاؤم
بشأن مستقبل االستثمار في القطاع المالي؛ فإن دخول
األسواق في موجات خسائر متتالية ،وتع ُّمق تراجعها في
اتجاه عام تنازلي طويل األمد ،تتسع دالالتهما وقيمتهما
لتكون مؤشرا ً عاماً لمستوى الثقة باالقتصاد كلِّه .وبالنسبة
إلى ما يشهده االقتصاد العالمي اآلن؛ فإن هذا النزيف
الطويل في أسعار األسهم وقيم األصول المالية يع ِّبر عن
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أزمة ثقة عميقة ،تتخطَّى في مفهومها السلبي حدود
القطاع المالي ،وتصل إلى الشمول بالنسبة إلى مختلف
األنشطة والقطاعات في االقتصاد العالمي .ولعل تزامن
نزيف األسهم مع ما تشهده معدالت النمو االقتصادي
العالمي من تراجع عام ،وذلك التراجع في حجم األنشطة
الصناعية وقيم التصدير ،وحالة االضطراب في أسواق
النفط والسلع األولية حول العالم ،هي جميعها تفاصيل
تؤكد حجم األزمة التي يعانيها االقتصاد العالمي.
وال ريب في أن «أزمة الصين» هي حلقة جديدة من
حلقات األزمة المالية العالمية ،التي يمت ُّد تاريخها إلى
عام  ،2008لكن يُتوقَّع أن تكون هي الموجة األصعب
واألش َّد في مسيرة تطور األزمة بر َّمتها؛ إذ إنها تأتي من
اقتصاد هو الثاني عالمياً من حيث الحجم ،وهو األهم
بين االقتصادات الصاعدة ،سواء من حيث الحجم ،أو
من حيث الدور المنوط به في تحفيز النمو العالمي،
فضالً عن أنه ال ُمص ِّدر األول في العالم ،والمستهلك األول
للطاقة ،وصاحب أكبر كتلة سكانية في العالم ،والوجهة
األولى لالستثمارات العالم َّية المباشرة ،بل البوصلة
الرئيسية لجميع االقتصادات الصاعدة في العالم ،وقد
يكون تعثره سيناريو لباقي هذه االقتصادات؛ وهو أمر لن
يكون يسيرا ً لالقتصاد العالمي تخطِّيه ،والس َّيما أنه يأتي
في وقت يعاني فيه االقتصاد العالمي هشاشة مزمنة،
وبالشكل الذي ال يتح َّمل فيه المزيد من الضغط.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات ..الثامنة والعشرون عالميًا بين أفضل الدول لتكوين أسرة للمغتربين
أصدر معهد «»InterNations
نتائج «مؤشر العائلة» الذي يقيس
أفضل دول العالم للبدء في تكوين
أسرة للمغتربين .وقام المعهد
باستطالع رأي عينة كبيرة من عائلي
األسر في  41دولة على مستوى
العالم ،بشأن أفضل الدول في هذا الصدد ،من خالل
خمسة معايير ،وهي :مدى توافر خدمات التعليم
والرعاية الصحية لألطفال ،وتكاليف التعليم والرعاية
الصحية لألطفال ،وجودة نظام التعليم ،وجودة الحياة
األسرية كتوافر األنشطة الترفيهية للطفل ،وحجم الخيارات
المتاحة للتعليم ورعاية الطفل .وقد جاءت النمسا في

المرتبة األولى عالمياً ،وحلت فنلندا
في المرتبة الثانية ،وبعدها السويد،
وجاءت كندا في المرتبة السادسة
عشرة ،والمملكة المتحدة في المرتبة
الثانية والعشرين ،والصين في
المرتبة الثالثة والعشرين ،والواليات
المتحدة في المرتبة الخامسة والعشرين ،وعربياً جاءت
البحرين في المرتبة األولى والتاسعة عشرة عالمياً ،ومن
ثم جاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة
الثانية عربياً والثامنة والعشرين عالمياً ،متقدمة بذلك
على كثير من الدول المتقدمة كسويسرا صاحبة المرتبة
الثالثين ،وإيطاليا في المرتبة الثانية والثالثين.

دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في
النصف األول من العام الحالي

عمال النفط في البرازيل يؤجلون موعد
إضرابهم إلى يوم غد االثنين

سجل مركز دبي المالي نموا ً قوياً خالل النصف األول من
العام الحالي ،حيث شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة
النشطة بنسبة  %8.3منذ نهاية عام  .2014بينما ارتفع عدد
القوى العاملة في المركز بنسبة  %5ألكثر من  18.5ألف موظف.
وقال سعادة عيسى كاظم ،محافظ «مركز دبي المالي العالمي»
رئيس مجلس إدارة «هيئة مركز دبي المالي العالمي» في
تصريح رسمي أمس ،إن األداء القوي للمركز يظهر األسس القوية
التي بنيت عليها استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة،
التي تم إعالنها خالل يونيو الماضي ،ويسعى المركز من خاللها
إلى مضاعفة حجم عملياته ثالث مرات بحلول عام  .2024ومن
خالل تنامي عدد الشركات المالية المسجلة والتوسع الحيوي في
قاعدة الموارد البشرية والكفاءات العاملة فيه ،فإن المركز يعزز
فرص االستثمار والتجارة مع األسواق الناشئة ومناطق الشرق
األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا .والزخم الكبير الذي حققه المركز
خالل النصف األول من عام  2015سيؤدي إلى تحقيق نمو أكبر
لعملياته خالل الفترة المتبقية من العام الحالي .وبينت نتائج
عمليات تشغيل المركز خالل النصف األول من العام أن المركز
لديه  1327شركة مسجلة حالياً بدالً من  1225شركة حتى نهاية
العام الماضي و 1113شركة في النصف األول من عام  2014ما
يمثل ارتفاعاً نسبته  %8.3و  %19.2على التوالي.

أعلنت أكبر نقابة لعمال النفط في البرازيل تأجيل بدء
إضراب مفتوح عن العمل ضد شركة «بتروبراس» النفطية
المملوكة للدولة إلى يوم ٍ
غد االثنين ،وهو االضطراب الذي
يأتي ضمن حملة يقوم بها العمال يعبرون فيها عن رفضهم
التخفيضات المزمعة في ميزانية الشركة وبيع أصولها ،األمر
الذي يهدد وجود العمال في الشركة وقد يُفقدهم وظائفهم.
وكانت النقابة قد حددت
في البداية يوم الجمعة،
أول من أمس ،أول أيام
إضراب محتمل للعمال،
ومن ثم أجلت بداية
اإلضراب إلى ،اليوم
األحد ،ثم أبلغت الشركة
أن اإلضراب المزمع
يمكن أن يبدأ في أي
وقت بعد الساعة  03:01بتوقيت جرينتش يوم ٍ
غد االثنين،
وهو أمر قد يؤثر بشكل كبير في مسيرة العمل في واحدة من
أكبر شركات النفط العالمية ،التي يبلغ إجمالي قيمة أصولها
نحو  299مليار دوالر ،ويعمل فيها أكثر من  86ألف موظف،
وتنتج ما يزيد على مليونَي برميل نفط يومياً.
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من إصدارات المركز
التنميـة التكنولوجيــة الخليجيــة
يواجه اكتساب التكنولوجيا مع ّوقات عدة في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،التي تعاني ندرة االختراعات
وتدني االعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي .وقد قاد هذا الوضع إلى االعتماد على السوق
الخارجية الستيراد مختلف أنواع السلع ذات التكنولوجيا العالية
والمتوسطة .وهكذا أصبح العجز السمة األساسية لموازين
تجارة السيارات ومعدات االتصاالت واألدوات الطبية واألدوية
واألسلحة واآلالت الميكانيكية والكهربائية واإللكترونيـة.
ومما ال شك فيه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية أنجزت خطوات إيجابية في سبيل تطوير البحوث الالزمة
لالختراعات ،فأنشأت مؤسسات البحث العلمي ،مثل :مدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ومؤسسة اإلمارات للعلوم
والتقنية المتقدمة ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،وفسحت
المجال أمامها للحصول على تمويل إضافي من القطاع الخاص.
كما أسست حاضنات تكنولوجية لرعاية المبدعين .أضف إلى
ذلك ،تمتّع هذه الدول بالعوامل االقتصادية والقانونية التي
تشكّل البنية التحتية المالئمة للتقدم الصناعي والتجاري.
لكن هذه الخطوات ،برغم أهميتها القصوى ،فإنها غير كافية
للنهوض بالتنمية التكنولوجية الخليجية .لذلك يتع ّيـن نقل
المعرفة عن طريق عقود ثنائية بين مالك التكنولوجيا األجنبي
والطرف الخليجي .وحتى ال تخضع عمليات النقل لعوامل
سياسية وشروط تجارية عشوائية ،فقد أصبح من الضروري
وجود قواعد قانونية دولية تحكم هذا النقل وتخدم المصالح
الخليجية .وتُع ُّد منظمة التجارة العالمية اإلطار األمثل لتنظيم
المفاوضات متعددة األطراف الالزمة وإدارتها لعقد اتفاق دولي
يتناول هذه القواعد .علماً بأن الدول الصناعية الكبرى تعارض
بشدة أي اتفاق متعدد األطراف ينظم االلتزامات المتعلقة بنقل
التكنولوجيـا.
وال شك في أن نقل التكنولوجيا خطوة أساسية وضرورية
للتقدم الصناعي الخليجي .لكن التح ّول من استيراد السلع إلى
نقل التكنولوجيا ليس سوى تح ّول من تبعية تجارية إلى تبعية
علمية .لذلك يجب أن تكون هذه الخطوة انتقالية تستغل
فترتها بهدف االعتماد على الذات .فإذا كان المهم إنتاج األدوية
عن طريق ترخيص تمنحه شركة أجنبية لدولة خليجية ،فإن
األهم معرفة أسرار هذا اإلنتاج عن طريق البحث؛ أي توليد
التكنولوجيا محلياً .وال يمكن لدول مجلس التعاون بلوغ هذه
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تأليف :صبــاح نعـوش
تاريخ النشــــر2012 :

الغاية المنشودة إال بزيادة االعتمادات المالية المخصصة
للبحث والتطويـر.
تسعى الدراسة إلى تحديد المستوى التكنولوجي لدول
مجلس التعاون بإبراز مواطن القوة من أجل تعزيزها وتوضيح
مظاهر الضعف في سبيل معالجتها .كما تهدف في نهاية
المطاف إلى تقديم توصيات التخاذ التدابير المناسبة بغية
النهوض بالتنمية التكنولوجية الخليجيـة.
لقد توصلت الدراسة إلى نتائج انطالقاً من المؤشرات
التكنولوجية الفرعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تشير إلى أن مواطن القوة تكمن في ارتفاع مستوى التعليم،
وكثرة انتشار معدات االتصاالت .وتتجلى مواطن الضعف في
قلة االبتكارات ،وهبوط الصادرات التكنولوجية ،وانخفاض
اإلنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي .وعند جمع
هذه المؤشرات الفرعية في مؤشر كلي يتبـ ّيـن ضعف المستوى
التكنولوجي العام لهذه الدول.
وتستنتج الدراسة أن مواطن القوة كمواطن الضعف
متشابهة في جميع هذه الدول .كما أن المستوى التكنولوجي
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الكلي يكاد يكون متساوياً ،برغم التفوق الطفيف والنسبي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .ورغبة منها في معالجة هذا
الضعف ،حققت دول المجلس خطوات على درجة كبيرة من
األهمية يمكن اعتبارها اللبنة األولى للتنمية التكنولوجية .فقد
أنشأت مؤسسات بحثية وط ّبـقت أنظمة لرعاية المخترعين
وسمحت للقطاع الخاص بتقديم تبرعات للجامعات بهدف
إنجاز بحث مع ّيـن .لكن هذه الخطوات لم تعد كافية لتحقيق
التنمية التكنولوجية.
تشير التجارب إلى أن التطور الصناعي يم ّر عبر نقل
التكنولوجيا .لكن هذا النقل ال يعفي دول مجلس التعاون
من بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير التعليم وتشجيع
البحث العلمي ودعم االختراعات؛ ألن هذه العملية ليست
كاستيراد سلعة تنتهي بمجرد وصولها إلى الدولة .لكن مع ّوقات
نقل التكنولوجيا ومشكالتها كثيرة .فالمصالح التجارية للدول
الصناعية تتطلب أن تكون الدول النامية ،ومن بينها دول
مجلس التعاون ،مستهلكة وليست منتجة للسلع التي يعتمد
تصنيعها على البحث والتطوير؛ ما يقتضي وضع عراقيل أمام
اكتساب التكنولوجيا ،كأن ترفع الشركات المالكة أسعار نقل
المعرفة ،وخاصة عندما تجد لدى المشتري المقدرة المالية
الالزمة .أضف إلى ذلك ،أن الدول النامية ،بما فيها الخليجية،
ال تحصل إال على التكنولوجيا التي تسمح بها حكومات الدول
يفسر عدم وجود نظام دولي
الصناعية وشركاتها؛ األمر الذي ّ
ينظم نقل التكنولوجيا.
بالنظر إلى ضرورة نقل التكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية
من جهة ،وإلى مع ّوقات هذا النقل :المالية والتجارية والسياسية
من جهة أخرى ،ال بد من اعتبار هذه العملية انتقالية .فهي
ليست هدفاً ،بل وسيلة لالعتماد على الذات .وكلما تطورت
الدولة من الناحية العلمية قصرت الفترة االنتقالية.
لمعالجة ضعف المستوى التكنولوجي لدول المجلس تتب ّنى
هذه الدراسة توصية مهـ ّمـة ،وهي تطبيق سياسة مالية تتضمن
زيادة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتصل
إلى  %2من الناتج المحلي اإلجمالي .ويتع ّيـن تنفيذ هذه
الزيادة وفق جدول زمني محدد في جميع الميادين المدنية
والعسكرية إلنتاج مختلف أنواع السلع ،بحسب الحاجة
والمقدرة.
إن الزيادة المقترحة ستؤدي إلى ارتفاع عدد الباحثين
واالرتقاء بالقيمة العلمية للبحوث .وستسهم إسهاماً فاعالً
في زيادة االختراعات الضرورية للصناعات التحويلية .عندئذ
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ستعتمد دول المجلس على قدراتها اإلنتاجية فتنخفض وارداتها
وترتفع صادراتها .وستتكفل هذه الزيادة بإحداث تغييـرات
جوهرية في اقتصاداتها التي ستتحول من مستهلكة إلى
منتجة ،ومن مستوردة إلى مص ِّدرة للسلع المصنعة .كما ستقود
بالضرورة إلى انتقال دول المجلس إلى مرتبة تكنولوجية عالمية
مرموقة تليق بمكانتها البشرية واالقتصادية والحضارية.
وبإيجاز ،فإن الكتاب تطرق إلى ضرورة مراعاة توصيات
ونقاط رئيسية من أبرزها:
 تعتمد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السوقالخارجية الستيراد السلع ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة،
فهي تعاني ندرة االختراعات وتدني االعتمادات المخصصة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
 أنشأت دول مجلس التعاون مؤسسات للبحث العلميوحاضنات تكنولوجية لرعاية المبدعين .لكن هذه الخطوات
غير كافية للنهوض بالتنمية التكنولوجية الخليجية.
 يتع ّيـن نقل المعرفة عن طريق عقود ثنائية بين مالكالتكنولوجيا األجنبي والطرف الخليجي.
 حتى ال تخضع عمليات النقل لعوامل سياسية وشروط تجاريةعشوائية ،فقد أصبح من الضروري وجود قواعد قانونية دولية
تحكم هذا النقل وتخدم المصالح الخليجية.
 التح ّول من استيراد السلع إلى نقل التكنولوجيا ليس سوىتح ّول من تبعية تجارية إلى تبعية علمية .لذلك يجب أن
تكون هذه الخطوة انتقالية تستغل فترتها بهدف االعتماد
على الذات.
 تكمن مواطن القوة التكنولوجية لدول المجلس في ارتفاع مستوىالتعليم ،وكثرة انتشار معدات االتصاالت .أما مواطن الضعف
فتتمثل في قلة االبتكارات ،وهبوط الصادرات التكنولوجية،
وانخفاض اإلنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
 لمعالجة ضعف المستوى التكنولوجي يتع ّيـن تطبيق سياسةمالية مقترحة تتضمن زيادة اإلنفاق على البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي إلى نحو  %2من الناتج المحلي اإلجمالي.
 يتع ّيـن تنفيذ هذه الزيادة وفق جدول زمني وفي جميعالميادين المدنية والعسكرية إلنتاج مختلف أنواع السلع،
حسب الحاجة والمقدرة.
 الزيادة المقترحة ستؤدي إلى ارتفاع عدد الباحثين واالرتقاءبالقيمة العلمية للبحوث ،وستسهم في زيادة االختراعات
الضرورية للصناعات التحويلية ،وستتح ّول الدول من مستهلكة
إلى منتجة ،ومن مستوردة إلى مص ِّدرة للسلع المصنعة.
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