أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية

مستمرة للتنمية الخضراء
مشروعات ومبادرات
ِّ
تحظى مسيرة التحول إلى اقتصاد أخضر بدعم كبير من الجهات المحلية واالتحادية ،التي بدأت تط ِّبق معاييره في
مبانيها ومرافقها .وحرصاً من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة -حفظه الله -على تحقيق التنمية المستدامة ،التي تراعي أفضل المعايير البيئيَّة العالميَّة ،جاءت العديد من
الخطط والمبادرات والمشروعات في هذا الشأن ،وعلى رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي -رعاه الله -في شهر يناير عام  ،2012التي أطلِقت تحت شعار
«اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» ،وهي مبادرة وطنية طويلة المدى ،أطلقها سموه لبناء اقتصاد أخضر في دولة اإلمارات
العربية المتحدة؛ لتصبح من خاللها أحد الرواد العالميِّين في هذا المجال ،ومركزا ً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء،
وإعادة تصديرها ،باإلضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا ً اقتصادياً طويل المدى .وشملت المبادرة مجموعة
من البرامج والسياسات في مجاالت الطاقة ،والزراعة ،واالستثمار ،والنقل المستدام ،باإلضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية
جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة في دولة اإلمارات.
واستمرارا ً لهذا النهج الدؤوب في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ،جاء إعالن وزارة البيئة والمياه ،مؤخرا ً ،تطوير
«مجلس اإلمارات للتنمية الخضراء» أول حافظة مشروعات ومبادرات لتطبيق األجندة الخضراء ،تتض َّمن  96مبادرة تقود
تحول االقتصاد الوطني إلى االقتصاد األخضر .وقد حظيت حافظة المشروعات تلك باالهتمام والمشاركة ،من خالل
الدور اإليجابي الذي تسهم به البنوك فيها ،عن طريق دعم البرامج والمبادرات الواردة في الحافظة ،من خالل إصدار
صكوك وطنية لتمويل المشروعات التي تحقق االستراتيج َّية الخضراء؛ وذلك بالتعاون بين الجهات المساهمة في أعمال
اللجنة الوطنية المنبثقة من المجلس ،التي يأتي في مق ِّدمتها برامج تنمية الصناعة الخضراء واستراتيجياتها ،ومشروعات
المساكن المن ِتجة للطاقة ،وتشريعات اإلدارة المتكاملة ،والتخلُّص السليم من بعض المواد ،إضافة إلى برامج تشجيع النقل
المستدام من خالل االعتماد على بدائل النقل المتاحة .األمر الذي يؤكد الشراكة اإليجاب َّية المجتمع َّية بين تلك المؤسسات
والمشروعات لتحقيق هدف التنمية الخضراء .وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم –رعاه
الله -في يناير  2012عند إطالق مبادرته في هذا الشأن بقوله «نحن جا ُّدون في تطوير مسيرتنا التنموية للوصول إلى
المراكز األولى عالمياً ،وخالل السنوات المقبلة ،وصوالً إلى عام  ،2021سنطلق مجموعة من المبادرات والمشروعات
الوطنية في المجاالت كافة لتحقيق هدفنا؛ وأطلب من الجميع أن يستع ُّدوا لمرحلة جديدة في مسيرة النمو بدولة
اإلمارات العربية المتحدة».
إن هدف دولة اإلمارات العربية المتحدة من تلك المبادرات والجهود الوطنية المستمرة في مجال التنمية الخضراء
وطني يحافظ على البيئة ،وبيئة تدعم نمو االقتصاد ،ضمن رؤية  2021لبناء اقتصاد متن ِّوع وقائم على
هو بناء اقتصاد
ٍّ
المعرفة واالبتكار ،يتم من خالله توفير فرص العمل المميَّزة ألبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مع الحفاظ على الموارد
الطبيعية والبيئية ،وتعزيز موقع دولة اإلمارات العربية المتحدة التنافسي في األسواق العالمية ،وخاصة في مجاالت الطاقة
المتج ِّددة ،والمنتجات والتقنيات المعنية باالقتصاد األخضر .إن مفهوم االستدامة ،الذي تعتمده دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،معيارا ً وعامالً مشتركاً بين خططها التنموية كافة ،هو من أهم أسباب نجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه في
الوقت الحالي من تط ُّور وازدهار في جميع المجاالت .ويأتي تركيزها على زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية
في ناتجها المحلي اإلجمالي ،خالل السنوات المقبلة ،متكامالً مع نهجها التنموي األخضر؛ الذي يسعى إلى تحقيق النمو
والتنمية واالزدهار ،وتلبية احتياجات األجيال الحاضرة والمستقبل َّية ،ويحرص على حماية البيئة.
السبت  26ديسمبر ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5907

2

اإلمارات اليوم

عالقات خارج َّية متوازنة
تتحرك دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على صعيد عالقاتها الخارج َّية ،وفق مجموعة من األسس والمبادئ الراسخة،
من بينها احترام سيادة الدول األخرى ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ،والتسامح واالنفتاح على مختلف الشعوب
والثقافات ،وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ،والحرص على تحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع والفوائد .وتنبع
هذه المبادئ من رغبتها في بناء عالقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية متوازنة وقوية مع غيرها من الدول ،وذلك
كأداة إلرساء أسس االستقرار والتنمية والتعايش السلمي.
ويحظى مبدأ االنفتاح ،والس َّيما في شكلَيه االقتصادي والثقافي ،بأهمية محوريَّة في سياسة دولة اإلمارات العربية
المتحدة الخارجية ،وفي إقامة عالقاتها مع الدول األخرى؛ وذلك إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية هذا المبدأ ،ودوره
الكبير في توطيد تلك العالقات ،وتمتين أواصر الصداقة بين الدول والشعوب ،والس َّيما مع اكتساب هذه العالقات بعدا ً
مهماً يسهم في ترسيخها وتطويرها ،وهو تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبا َدلة.
وفي هذا اإلطار ،جاءت تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي -رعاه الله -خالل استقبال سموه مؤخرا ً روبرت فيتسو ،رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا ،حيث أكد سموه
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قيادة وحكومة وشعباً ،تر ِّحب باالنفتاح الثقافي والسياحي واالقتصادي مع سلوفاكيا،
وبناء عالقات متينة ومتوازنة قائمة على المصالح المشتركة واالحترام المتبادل والتعاون الب َّناء الذي يحقق األهداف
المرج َّوة للبلدين والشعبين الصديقين.
وإيماناً بأهمية تحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب؛ اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة العديد من
الخطوات العملية من أجل تحقيق هذا المبدأ وترسيخه في عالقاتها الخارجية .وفي هذا الصدد تمكن اإلشارة إلى استقبال
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد ،مؤخرا ً ،وفدا ً وزارياً من الحكومة اإلثيوبية؛ إذ تم بحث العالقات
القائمة والتعاون المشترك في مختلف المجاالت االقتصادية ،وتحديدا ً في قطاعات الزراعة واألمن الغذائي والسياحة
والطيران المدني ،باإلضافة إلى استعراض سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة واالستثمارات بين الجانبين.
ويستند هذا التحرك إلى قناعة إماراتية راسخة بضرورة تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين ،خاصة أن البلدين
يملكان من المق ِّومات ما يؤهلهما لتحقيق هذه المصالح ،ففيما تملك إثيوبيا موارد طبيعية غنية ،وأيادي عاملة وفيرة،
وتوفِّر فرصاً واعدة لالستثمار في عدد من المجاالت والقطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية،
فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة تبحث عن فرص واعدة لالستثمار؛ وهو ما يمكن أن تجده في إثيوبيا؛ األمر الذي يضمن
تحقيق المصالح المشتركة للطرفين؛ إذ ستجد إثيوبيا في االستثمارات اإلماراتية ما يساعدها على تحسين بنيتها التحتية،
ودعم مشروعاتها التنموية في مختلف المجاالت ،فيما ستحقق دولة اإلمارات العربية المتحدة فوائد استثمارية مرج َّوة
من هذه االستثمارات .هذا من جهة ،ومن ناحية أخرى سيساعد هذا التعاون على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
إلى جانب ذلك ،وسعياً إلى ترسيخ مبدأ تحقيق المصالح المشتركة في العالقات بين الدول والشعوب ،سعت دولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى بناء جسور اقتصادية مع مناطق مختلفة من العالم .وفي هذا الصدد تبرز مساعي بعض
المؤسسات االقتصادية اإلماراتية إلى بناء جسر استثماري يربط دول أمريكا الالتينية مع بقية األسواق الناشئة في العالم،
والس َّيما الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث يستهدف «ملتقى االستثمار السنوي» ،المق َّرر عقده خالل شهر إبريل
المقبل ،التواصل مع ص َّناع القرار والشركات العاملة في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة في دول قارة أمريكا الجنوبية؛
الستعراض أهمية تبادل االستثمارات بين هذه الدول والدول الناشئة األخرى في دول العالم كافة.
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تقارير وتحليالت
تداعيات تمديد حالة الطوارئ في تونس
ظل ما تواجهه تونس من تحديات إرهاب َّية قام الرئيس الباجي قائد السبسي بمدِّ حالة الطوارئ في البالد لمدة
في ِّ
شهرين ،بدأت أمس وتستمر حتى الحادي والعشرين من شهر فبراير المقبل؛ وذلك بهدف التصدِّ ي لهذه التحديات
التي تمثل خطراً جسيماً على األمن الوطني للبالد ،وتهديداً كبيراً لعملية االنتقال السياسي التي تعيشها تونس خالل
المرحلة الحالية.
أعلنت تونس ،يوم الثالثاء الماضي ،تمديد حالة
الطوارئ في البالد كافة لمدة شهرين .وقالت رئاسة
الجمهورية التونسية ،في بيان أصدرته بهذه المناسبة« :ق َّرر
رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل تراب
الجمهورية لمدة شهرين بداية من الرابع والعشرين من
ديسمبر  2015إلى الحادي والعشرين من فبراير المقبل».
وكان الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي ،قد أعلن حالة
الطوارئ عقب هجوم على حافلة للحرس الرئاسي نفَّذه
انتحاري وسط العاصمة يوم الرابع والعشرين من نوفمبر
الماضي ،أسفر عن مقتل  12شخصاً؛ وهو الهجوم الذي بتفجيرات جديدة ته ِّدد أمن البالد واستقرارها ،وبخاصة في
أكد خطورة اإلرهاب الذي تواجهه تونس؛ إذ إنه جاء تالياً ظل تحذيرات غربية ،مؤخرا ً ،من احتمال وقوع هجوم في
لهجومين إرهاب َّيين كبي َرين شهدتهما تونس في عام  ،2015تونس خالل احتفاالت المولد النبوي الشريف ورأس السنة
حين ش َّن متش ِّددون هجوماً إرهابياً استهدف سياحاً في الميالدية؛ األمر الذي أدى إلى رفع األجهزة األمنية درجة
«متحف باردو» بتونس العاصمة في مارس الماضي .وفي التأ ُّهب القصوى لتأمين البالد خالل هذه االحتفاالت.
وعلى الرغم م َّما قد يثيره قرار م ِّد حالة الطوارئ من
أكتوبر الماضي وقع هجوم إرهابي ثانٍ استهدف سائحين
في منتجع سوسة ،وخلَّف نحو  40قتيالً ،وهو الهجوم الذي انتقادات واعتراضات من بعض الفصائل السياسية ،كما
تب َّناه تنظيم «داعش» ،وقد تسبب في إقالة مسؤولين حدث في السابق ،خشية تأثيرات سلبية في حرية الرأي
أمنيين كبار ،على خلفية الثغرات التي سمحت لإلرهابيين والتعبير ،فإن تونس اليوم تواجه تحديات حقيق َّية يجب
التعامل معها وفق آليات استثنائية كفيلة بتوفير ما يلزم
بتنفيذ اعتدائهم.
وقد جاء قرار تمديد حالة الطوارئ في ظل التحديات للتعامل معها؛ إذ إن خطر اإلرهاب الذي تواجهه البالد له
التي تواجهها تونس خالل الفترة الحالية من تيارات إسالمية تداعياته السلب َّية الشديدة ،ليس على المستوى السياسي
متش ِّددة ،وتمنح حالة الطوارئ صالحيات أكثر للحكومة ،فقط ،وإنما على الصعيد االقتصادي أيضاً؛ وهذه مشكلة
ونفوذا ً أكبر للجيش والشرطة ،وتمنع أي تج ُّمعات أو كبيرة للغاية في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها
احتجاجات .كما تسمح حالة الطوارئ للجيش باالنتشار االقتصاد التونسي حالياً.
ومما ال َّ
شك فيه أن تمديد حالة الطوارئ ،الذي يهدف
في المدن .ويجيز القرار للحكومة حظر التجول ،ومنع
يصب في
اإلضرابات ،ووضع المشتبه فيهم تحت اإلقامة الجبرية ،إلى تجنيب البالد وقوع أحداث إرهاب َّية جديدةُّ ،
وحظر االجتماعات العامة والمسيرات والعروض الثقاف َّية ،سبيل تأمين عملية االنتقال السياسي التي تعيشها البالد
ِّ
المحال واألماكن من دون حالياً منذ أحداث االضطرابات فيها التي فتحت الباب أمام
كما يتيح مراقبة اإلعالم ،وتفتيش
هذه العملية ،في سبيل بناء نظام ديمقراطي تع ُّددي على
إذن قضائي.
ويهدف القرار الخاص بتمديد حالة الطوارئ إلى أنقاض النظام السابق ،الذي حبس عملية التطور السياسي
محاصرة األخطار المتعلقة باحتمال قيام جماعات إرهابية في البالد فترة زمنية طويلة.
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تقارير وتحليالت
األسد يتواصل مع أصحاب النفوذ داخل واشنطن
كتب جوش روجين مقاالً نشره موقع «بلومبيرج» اإللكتروني تحت عنوان «األسد يتواصل مع أصحاب النفوذ داخل
واشنطن» ،استهلَّه قائالً إن مسؤوالً كبيراً سابقاً في «البيت األبيض» تو َّجه سراً ،في وقت سابق من العام الجاري ،إلى
مسعى أوسع نطاقاً من الحكومة السورية للتواصل
دمشق لالجتماع مع قادة النظام السوري ،في زيارة تُ َعدُّ جزءاً من
ً
مع وسطاء في واشنطن وكسب النفوذ .وشغل المسؤول السابق ،ستيفن سايمون ،منصب مدير مجلس األمن القومي
لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما بين عامي  2011و.2012
وأضـاف الكاتـب أن سايمـون لم
يكشف الستار عن زيارته ،ولك َّن اثنين
من كبار مسؤولي إدارة باراك أوباما،
قاال إنه لم يكن يعمل قنا َة اتصال
خلفية بين الحكومتين ،وإنه سافر إلى
هناك بصفته مواطناً عادياً ،وكان يمثل
نفسه فقط .وقال المسؤوالن إنه التقى الرئيس السوري،
بشار األسد .وكان سايمون يعمل مستشارا ً في «معهد
الشرق األوسط» ،ولكن المعهد أنهى التعاقد معه بعد
زيارته لسوريا.
ونقل الكاتب ،عن خبراء من العاملين في المعهد ،قولهم
أي صلة بهذه الزيارة ،التي
إن «المعهد» لم يُرِد أن تكون له ُّ
لم ينظِّمها ،ولم يكن على علم بها .ويؤكد كثير من الباحثين
المتخصصين بالشأن السوري ،الذين كانوا على ب ِّينة من هذه
ِّ
الزيارة ،أنها كانت جزءا ً من محاوالت أوسع نطاقاً من األسد
للتواصل مع الباحثين والمسؤولين في واشنطن .وأوضح
الكاتب أن توقيت تو ُّدد األسد للنخبة في واشنطن يُ َع ُّد
منطقياً؛ فقد كانت إدارة أوباما تب ِّدل ببطء الموقف الذي
تبنته منذ فترة طويلة حول ضرورة تن ِّحي األسد عن السلطة؛
إلفساح المجال لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا ،وإنهاء
الحرب هناك .وأيَّدت الواليات المتحدة األمريكية ،األسبوع
ينص على بدء عملية
الماضي ،مشروع قرار لـ«مجلس األمن» ُّ
انتقالية لمدة  18شهرا ً يستطيع خاللها األسد البقاء في
السلطة ،وحتى الترشُّ ح لالنتخابات التي ستجرى في وقت
ما من عام  .2017فبعد اإلصرار سنوات على ضرورة مغادرة
األسد السلطة ،تحدث الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،الشهر
الماضي عن عملية سياسيَّة يتمتع فيها الرئيس السوري
بالقدرة على اختيار عدم الترشح في االنتخابات المقبلة.

وفي األسبوع الماضي ُسئل أوباما ،خالل
مؤتمر صحفي ،عن رأيه في احتمال أن
رئاسة األسد ستدوم بعد انتهاء واليته
الرئاسية .وأص َّر أوباما على أن األسد
سيضطر في نهاية المطاف إلى التن ِّحي،
وأنه ال يمكن أن يُنظَر إلى الواليات
المتحدة األمريكيةعلى أنها تعمل علناً مع األسد؛ ألن ذلك
سيجعلها هدفاً أكبر لإلرهابيين .وأشار إلى جهود إدارته
للتعاون مع روسيا وإيران على عملية سياسية من شأنها أن
تجذب النظام للتفاوض مع المعارضة .كما قال أوباما إنه كان
يخبر الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،منذ بداية الحرب،
أن الشعب السوري لن يقبل استمرار حكم األسد .وأشار
الكاتب إلى أن هناك معسكرين اثنين على األقل بين كبار
مسؤولي إدارة أوباما ،الذين يختلفون بش َّدة حول أهداف
السياسة األمريكية تجاه سوريا .فقد جادل سايمون ،بجانب
اثنين من خلفائه ،هما فيليب جوردون وروبرت مالي ،بأنه
يتع َّين على الواليات المتحدة األمريكية أن تجعل المعركة
ضد تنظيم «داعش» أولى أولوياتها ،مع إرجاء حملة إطاحة
األسد .وكان دافع هؤالء المسؤولين هو الخوف من أن يؤ ِّدي
عزل األسد ،في وقت باكر ،إلى حدوث فراغ في السلطة
يسارع اإلرهابيون إلى شغله .ويص ُّر المعسكر اآلخر ،بقيادة
السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة ،سامانثا باور ،على أن
عزل األسد هو خطوة ضروريَّة نحو إنهاء الحرب .ويرى هذا
المعسكر أنه ال توجد وسيلة لهزيمة تنظيم «داعش» من
دون تن ِّحي األسد أو عزله ،وأن االستراتيجية الفضلى تشمل
العمل مع المعارضة ،وتكثيف الدعم للثوار الذين يقاتلون
النظام .و ي تراجع نفوذ هذا المعسكر مع تصاعد التهديد
الذي يمثله تنظيم «داعش» واستمرار الحرب السورية.
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تقارير وتحليالت
المسلمون األمريكيون يجيبون عن التساؤالت المتع ِّلقة باإلسالم والعنف
أعدَّ ت لوري جودستين تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية تحت عنوان «المسلمون األمريكيون يجيبون
عن التساؤالت المتعلقة باإلسالم والعنف» ،ذكرت فيه أن الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،دعا المسلمين األمريكيين
مؤخراً إلى التصدِّ ي للتطرف ،مع أهمية بناء عالقات أوثق مع جيرانهم من غير المسلمين.
واستطردت لوري جودستين ،في مقالها قائلة ،إنه في ضوء
هذه الدعوات ،ونتيجة لصعود تنظيم «داعش» اإلرهابي،
وتزايد المشاعر المناهضة للمسلمين ،خلص العديد منهم
في مختلف أنحاء الواليات المتحدة األمريكية ،إلى أن إدانة
اإلرهاب ،وتأكيد أن اإلسالم هو دين سالم ،لم يعودا كافيَين.
وبغض النظر عن مدى االستياء الذي قد
وبدالً من ذلك،
ِّ
يشعرون به ،فقد شرع بعض المسلمين األمريكيين في
التص ِّدي علناً للتساؤالت المزعجة
التي يطرحها غير المسلمين حول
اإلسالم والعنف ،ومحاولة توفير
إجابات إما عن طريق القول ،وإما
عن طريق تسليط الضوء على
الطريقة التي يعيشون بها حياتهم؛
فقد وقف بسام عيسى أمام أحد
الفصول المتك ِّدسة بالطالب في
جامعة سازرن أدفينتست ،وهي
جامعة مسيحية بالقرب من مدينة تشاتانوجا في والية
تينيسي؛ من أجل شرح معنى أن تكون مسلماً في هذه
المدينة التي تشتهر بأنها أكثر المدن األمريكية تأثرا ً
بالكتاب المق َّدس.
وأخبر عيسى ،الذي يعمل في مجال البناء العقاري،
ويدير أحد المساجد المحلية في المدينة ،الطالب بالبحث
خارج نطاق ال ِّدين اإلسالمي عن األسباب األكثر عمقاً وشيوعاً
يمت لل ِّدين بصلة ،على
للعنف ،قائالً إن (ما يحدث اآلن ال ُّ
ال َّرغم من استخدام تنظيمي «القاعدة» و«داعش» ال ِّدين
غطا ًء لجرائمهما في كثير من األماكن حول العالم ،ولكنه
يتعلّق في الواقع بالسياسة والمصالح) .كما تح ّدث عيسى،
هذا الشهر أيضاً ،في المكتبة العامة وسط المدينة مع بويد
باترسون ،مساعد الم ّدعي المحلي ،الذي نشر كتاباً يجمع
آيات من القرآن الكريم يمكن أن يستخدمها المتط ِّرفون
لتبرير العنف واإلرهاب .وعقد كالهما مناقشة صريحة
حول هذه اآليات.

وأوضح عيسى أن معظم المسلمين ال يرونها مب ِّررا ً
لإلرهاب؛ ألنها نزلت في سياق تاريخي مختلف للغاية عن
الواقع اليوم ،عندما كان اإلسالم ديناً جديدا ً يتح َّدى الوضع
القائم .وقال الدكتور محسن علي ،وهو طبيب نفسي
عمل في هذه المدينة لمدة  10سنوات ،إنه يحاول كذلك
مناقشة المسائل المتعلقة بتعاليم ال ِّدين اإلسالمي بشكل
مباشر مع المسلمين وغير المسلمين .ولفت التقرير النظر
إلى أن تشاتانوجا شهدت في يوليو
الماضي هجوماً إرهابياً راح ضحيته
خمسة أفراد من مشاة البحرية
األمريكية على يد شاب مسلم نشأ
داخل المدينة.
وسرعان ما ظهرت تفاصيل حول
حياة هذا اإلرهابي ،محمد يوسف
عبدالعزيز ،أوضحت أنه كان يتلقَّى
عالجاً لمرض االكتئاب؛ وكان ينتظر
أن يُحاكَم بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول؛ وفقَد وظيفته
بسبب عدم اجتيازه اختبار المخدرات ،وكان عليه ديون
بقيمة آالف الدوالرات .وص َّرح مدير مكتب التحقيقات
الفيدرالي ،جيمس كومي ،األسبوع الماضي ،أن «عبدالعزيز
تأثر بحمالت دعائية ألحد التنظيمات اإلرهابية األجنبية»؛
وهو استنتاج دفع القوات البحرية إلى إعالن منح جائزة
القلب األرجواني للضحايا الخمس الذين قُتلوا على يديه.
وأكد رئيس البلدية وقائد الشرطة في تشاتانوجا أن
استجابة األقلية المسلمة السريعة ساعدت على نزع
فتيل الموقف في مدينة تولي احتراماً وتقديرا ً خاصين
ألفراد الجيش .ووفقاً لبعض المحللين ،فإن هناك تخ ُّوفاً
متزايدا ً من أن يعطي تنظيم «داعش» ،من خالل أعماله
اإلرهابية التي أعلن مسؤوليته عنها ،مثل :تفجيرات باريس،
والهجمات التي وقعت في تونس وغيرها ،صورة مش َّوهة
تترسخ في أذهان أهالي الضحايا،
عن اإلسالم والمسلمين َّ
خاصة من غير المسلمين.
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شـؤون اقتصاديــة
«تويوتا» تتصدر المبيعات العالمية للسيارات
تفوقت المبيعات العالمية من
سيارات «تويوتا موتور» على مبيعات
«فولكسفاغن» للشهر الخامس على
التوالي ،ما يضع الشركة اليابانية في مسار
نحو االحتفاظ بالصدارة بين شركات صناعة السيارات
في العالم في عام  2015مع تضرر الشركة األلمانية من
فضيحة انبعاثات الديزل .وأعلنت «تويوتا» أن مبيعات
المجموعة بلغت  9.2مليون مركبة في الفترة من يناير
إلى نهاية نوفمبر من العام الجاري ،في حين بلغت
مبيعات «فولكسفاغن»  9.10مليون في الفترة نفسها.
وتفوقت مبيعات «تويوتا» بشكل مستمر على مبيعات

«فولكسفاغن» منذ شهر يوليو الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت
«فولكسفاغن» إن مبيعات السيارات التي
تحمل عالمتها التجارية هبطت بنسبة %2.2
على أساس سنوي في نوفمبر الماضي ،في أوسع هبوط
شهدته منذ أكتوبر الماضي منذ أن اعترفت أكبر شركة
لصناعة السيارات في أوروبا بالغش في اختبارات قياس
انبعاثات الديزل في بعض سياراتها .وتراجعت مبيعات
المجموعة في «تويويا» في االثني عشر شهرا ً حتى نهاية
نوفمبر بنسبة  %1.0في حين هبطت مبيعات المجموعة
في «فولكسفاغن» في الفترة نفسها بنسبة .%1.7

الصين تعلن تأسيس بنك البنية التحتية اآلسيوي رسميًا
قالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)
الرسمية ،يوم أمس الجمعة ،إنه تم تأسيس البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنية التحتية رسمياً ،ومن
المتوقع أن يبدأ عملياته في أوائل العام
المقبل .ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير
المالية الصيني ،لوه جي وي ،قوله :إن
تأسيس البنك اآلسيوي جاء بعد مصادقة
 17عضوا ً مؤسساً ،يمثلون ما يزيد قليالً على  %50من
رأس المال المساهم به ،على اتفاق بشأن البنك .وذكر
التلفزيون أن البنك سيقيم مراسم افتتاحه في منتصف
شهر يناير المقبل وسينتخب رئيسه رسمياً .ونقل

التلفزيون عن رئيس البنك المنتخب ،جين لي تشون،
قوله :إن البنك سيركز في البداية على تمويل مشروعات
في مجاالت :الكهرباء ،والنقل ،والبنية
التحتية الحضرية في آسيا .وكان الرئيس
الصيني ،شي جين بينغ ،اقترح تأسيس البنك
قبل أقل من عامين ،وصار المصرف أحد أكبر
النجاحات التي حققتها الصين على صعيد
السياسة الخارجية .وبرغم معارضة واشنطن للبنك فإن
عددا ً من حلفائها الرئيسيين ،مثل :أستراليا ،وبريطانيا،
وألمانيا ،وإيطاليا ،والفلبين ،وكوريا الجنوبية ،انضموا
إليه .ويبلغ رأس مال البنك  50مليار دوالر.

نسبة العاملين إلى مجموع السكان في سن  25سنة وما فوق في عام 2012
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
األمريكية
سويسرا
أيسلندا
سنغافورة

%59.1
%61
%65.9
%71.2
%72.5

روسيا

الدول العربية
%52.7

ماليزيا
إيران
تركيا

%65

%65.5
%44.7
%48.5

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي
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من إصدارات المركز
الجديد في عالقة الدولة بالصناعة في العالم العربي والتحديات المعاصرة
تتناول الدراسة وضعية القطاع الصناعي في العالم
العربي ،وكيف أن برامج التنمية الصناعية التي نفذتها الدول
العربية باختالف أنظمتها السياسية وفلسفاتها االقتصادية،
لدعم الصناعة بقطاعاتها :العام والمختلط والخاص ،إضافة
إلى تطوير البنى التحتية ،وإجراءات التنظيم والرقابة ،لم
ِ
تؤت ثمارها في دفع الصناعة العربية قدماً في مجاالت
تقدم صناعي أو مستويات تصنيع توازي أو تقرب ما أحرزته
دول نامية أخرى غير عربية بدأت شوط التصنيع في الحقبة
الزمنية نفسها التي بدأها العالم العربي .ورغبة الدول العربية
في تجاوز األوضاع التي تعانيها الصناعة واإلدارة وقطاعات
االقتصاد األخرى ،حدت بها إلى التعاون مع صندوق النقد
الدولي ،حيث تأخذ الحكومات ببرامج إدارية تنموية تختلف
عما سبق؛ الجديد فيها تقليص الدور االقتصادي الحكومي
إلى أدنى حد ،واعتماد قوى السوق والقطاع الخاص بدالً من
ذلك ،وتحرير القيود التجارية وغير التجارية وإعادة هيكلة
اقتصاداتها ،وفتح أسواقها للتجارة واالستثمار ،واتخاذ كل إجراء
يمكن أن يسهم في توفير مناخ ٍ
موات ،وهذا من شأنه أن
يسهم في ترتيب عالقة جديدة للدولة باالقتصاد والصناعة.
وهو ما تهدف الدراسة إلى البحث فيه ،للتع ُّرف على ما
هو جديد في عالقة الدول بالصناعة في العالم العربي ،مع
إعداد تصورات أولية مستقبلية بما يمكن أن تعود به العالقة
والتوجهات الجديدة من فوائد وما قد يواجهها من محاذير
وتحديات ،مع تقديم تصورات ومقترحات أولية عامة نحو
تعضيد الدور الجديد للدولة وتعضيد مسيرة التنمية في ظل
العالقة الجديدة.
تستهل الدراسة بتوضيح أن الصناعة الميكانيكية الحديثة
في الدول العربية لم تنشأ في الظروف نفسها التي نشأت
فيها مثيلتها في أول عهدها في أوروبا في القرن الثامن عشر،
والتي تمت بتصورات ومبادرات وقدرات ذاتية ،من دون
تدخل أو توجيه من الدولة ،أما في حقبة ما بعد الحرب
العالمية الثانية ،فنتيجة لتوجه الدول بما فيها دول أوروبا
الغربية الرأسمالية ،نحو فرض سيطرتها على االقتصاد والصناعة
تملكاً وتوجيهاً وتخطيطاً وتسهيالً ومؤازرة ،ومجموعة من
االعتبارات والظروف التي شهدتها الدول العربية الحديثة،
كان البد لهذه الدول من أن يكون لها دور بارز في الصناعة

تأليف :علي محمود الفكيكي
تاريخ النشــــر2003 :

وتطويرها وإدامتها ،هذه االعتبارات والظروف السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والفنية ،فرضت على الدولة أن
يكون لها دور إيجابي مباشر بالصناعة في العالم العربي ،على
اختالف األنظمة السياسية واالقتصادية السائدة فيه ،والفلسفة
االقتصادية المتبعة ،وعلى اختالف سياسات التصنيع والتنمية
الصناعية التي تطبقها هذه الدول.
وتلفت الدراسة النظر إلى أن االهتمام الحكومي الذي
أولته الدول العربية لقطاع الصناعة ،اختلف في الكثافة
والمركزية والشمول والتدخل وطبيعة السياسات ووسائل
المساعدة من دولة إلى أخرى ،تبعاً لطبيعة النظام السياسي
والفلسفة االقتصادية والمرحلة التاريخية والظروف التي
سادت في تلك المرحلة ،حيث تم تقسيم الدول العربية
إلى مجموعتين :األولى ،تمثل مجموعة دول االقتصاد ذات
التوجه الشمولي؛ هي :سوريا ومصر والعراق وليبيا والجزائر
والسودان إلى حد ما .والمجموعة الثانية ،هي دول االقتصاد
الحر فتشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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واليمن والمغرب وتونس ولبنان .وكان من أبرز أوجه التشابه
بين المجموعتين ،أن الدولة في كل منهما لعبت دورين من
األدوار هما« :دور المنتج» و«دور المؤازر» في الصناعة .ومن
أبرز أوجه االختالف بين المجموعتين ،هو أسلوب التملك ،إذ
توجهت المجموعة األولى إلى أسلوب التمييز بين المشاريع
الصناعية األجنبية من ناحية والوطنية من ناحية أخرى ،بينما
خلت المجموعة الثانية من هذا األسلوب التمييزي .ومن جهة
أخرى اعتمدت دول المجموعة الثانية ،والسيما دول الخليج
والمغرب ،على مشاركة شركات أجنبية في تمويل المشاريع
وإدارتها ،بينما ندر ذلك في المجموعة الثانية.
وعما آلت إليه الصناعة في العالم العربي خالل الربع
األخير من القرن العشرين ،تستعرض الدراسة جملة من
االعتبارات والدوافع على المستوى العالمي واإلقليمي
والمحلي خالل الربع األخير من القرن العشرين ،التي أدت
إلى التحول في محتوى عالقة الدولة بالصناعة بشكل خاص،
وباالقتصاد بشكل عام ،ليس في العالم العربي فقط ،بل
في العالم كله ،وذلك نحو االتجاه إلنهاء دور الدولة كمنتج،
وقصر دورها على المساندة وعلى الدور المساعد في عملية
التنمية والتطور .ومن أبرز تلك االعتبارات :فشل المشروعات
الحكومية في العالم كله ،وفشل سياسات التنمية السابقة
ووسائلها في تطوير القدرات التنافسية المحلية في الداخل
والخارج ،حيث إن نظام الحماية وتقييد عدد التراخيص وسعر
الصرف المغالى فيه للعملة الوطنية ،دفع المنظمين في
القطاعين الخاص والعام إلى التواكل واالعتماد على الدولة
في استمرار مشروعاتهم ،كما أسهم في ترويج النشاطات
الصناعية الريعية ،ومن ثم ال مناص من االنتقال إلى عالقة
تروج للمنافسة والتسابق ،وإخفاق برامج المساعدات
الرسمية والقروض الخارجية التي قدمتها الدول الصناعية
إلى الدول النامية -بما فيها الدول العربية -في تحقيق نمو
اقتصادي ،بأن هذه المعونات قد أسهمت في دعم الفساد
وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وتضع الدراسة مجموعة التوقعات المتفائلة الناتجة عن
التحول في عالقة الدولة بالصناعة ،من أهمها :أن تحويل ملكية
المشروعات إلى القطاع الخاص أو ما يعرف بالخصخصة مع
تحرير القيود ،يفترض أن يساعد على حفز النمو وتعجيل
عملية التنمية .فهو يحرر المشروعات المعنية من الظواهر

السلبية ،بما فيها البيروقراطية والمركزية ويتيح مرونة في
العمل وسرعة االستجابة وخفة الحركة ،ويسهل عملية اغتنام
الفرص في محيط عالمي وإقليمي يحفل باإلنجازات التي
تتحقق يومياً بتسارع مدهش .ومع تحسن أداء المشروعات
المخصخصة وتحسن أرباحها يتوسع الوعاء الضريبي ،ويدعم
ميزان المدفوعات ،ويرفع معدالت أجور العاملين .وهي نتائج
شهدتها المؤسسات المخصخصة في عدد من الدول ،التي
شهدت إلغاء الحماية وتحرير التجارة وإلغاء قيود تراخيص
التأسيس وتراخيص االستيراد ،وإلغاء ما يتمتع به المنتجون
المحليون من وضـع احتكاري أو شبه احتكاري ،وقد أسهم
ذلك في خفـض األسعار وتحسين الجودة ونقل التقنية،
ويدفع المنتجين المحليين إلى التطلع إلى األسواق الخارجية،
وأدى إلى االنتقال من قواعد اإلنتاج والمقاييس المحلية
إلى المقاييس والقواعد العالمية ،كما أن إنشاء المناطق
الحرة للصناعات التصديرية في توفير فرص العمل ،قد يوفر
ارتباطات تجهيز وتعاقد من الباطن مع الصناعات الوطنية
الواقعة خارج المنطقة الحرة ،ويطور القدرات التصديرية،
عالوة على أن ترشيد أجهزة الدولة وتخفيض األعباء االقتصادية
عنها من شأنه أن يدفعها إلى مزيد من التوجه نحو تطوير
البنى التحتية ،وتحسين أدائها في مجال الخدمات العامة ،كما
توجه القوى العاملة نحو حقول ونشاطات تكون فيها أكثر
إنتاجية من عملها في الدولــة.
وتختم الدراسة بوضع مجموعة من المقترحات؛
بهدف استكمال مستلزمات تفعيل الدور الجديد للدولة
في الصناعة في العالم العربي ،وهي االستمرار في العمل
ببرامج الخصخصة؛ سعياً لزيادة كفاءة المشروعات المعنية،
واستعمال حصيلة ضرائب الدخل عليها في تمويل الميزانية
الحكومية ،واستعمال بدالت بيع المشروعات للقطاع الخاص
في مشروعات التنمية االجتماعية ،وتفضيل تنفيذ برامج
دراسات متابعة وتقييم كفاءة وأداء للمنشآت المحولة إلى
القطاع الخاص بعد الخصخصة ،وقد تكون الجامعات ومراكز
البحث العلمي مؤسسات مناسبة للقيام بمثل هذه الدراسات
وتعد رسائل الدراسات العليا وأطروحاتها مناسبة في هذا
المجال أيضـاً.
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