أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية

ترسيخ الريادة في االقتصاد اإلسالمي
تعتبر النشاطات االقتصادية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من القطاعات االقتصادية األكثر قدرة على النمو ،فضالً
عن قدرتها الكبيرة على تحمل الضغوط االقتصادية العالمية ،وذلك لما تتميز به من خصائص ال تتوافر لغيرها من
النشاطات التقليدية؛ وقد بدت قدرتها الكبيرة على التحمل واضحة في العديد من المناسبات خالل السنوات الماضية،
وكانت األزمة المالية العالمية لدى اندالعها في عام  ،2008وتعمق تداعياتها وتجذرها في االقتصاد العالمي في السنوات
التالية حتى اآلن ،إحدى المحطات المحورية في هذا اإلطار ،إذ أثبتت نشاطات االقتصاد اإلسالمي صالبة ومتانة كبيرة
في مواجهتها ،استمرت في التوسع والنمو بمعدالت أكثر استقرارا ً ،مقارنة بما كان عليه الوضع بالنسبة إلى النشاطات
االقتصادية التقليدية.
وتكتسب نشاطات االقتصاد اإلسالمي هذه القدرة من خالل تمتعها  -كما سبق الذكر  -بخصائص ال تتوافر لغيرها
من النشاطات ،فعلى سبيل المثال فإن نشاطات التمويل اإلسالمي التي هي أحد أهم مكونات االقتصاد اإلسالمي ،تراعي
ٍ
مؤسسات كانوا أو أفرادا ً ،وتؤسس لشـراكة فيما بينهم ،وتؤكد
مصالح جميع األطراف المتعاقدين والمتعاملين فيها،
ضـرورة ارتباط التمويل باإلنتاج الحقيقي أو بأصول قائمة بالفعل ،وتقوم على أساس تقاسم الخسائر واألرباح والمخاطر
بين األطراف المتعاقدة ،وهي الشروط التي ال تلتزمها نشاطات التمويل التقليدية.
وهذا الفارق الكبير في القواعد المطبقة ،هو الذي ساعد نشاطات التمويل اإلسالمي على تجنب اآلثار السلبية
النفجار الفقاعة العقارية في الواليات المتحدة األمريكية في عام  ،2008والتي كانت الشرارة األولى لألزمة المالية
العالمية ،وتسببت في انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية األمريكية آنذاك ،وهو المشهد الذي كان
مسيطرا ً فيما بعد في العديد من البلدان ،حيث انحدرت المؤسسات المصرفية التقليدية إلى سلسلة من االنهيارات
وبقيت المؤسسات ذات الطابع اإلسالمي في منأى عن ذلك ،وهو ما جذب إليها األنظار ،ودفع العديد من الدول  -حتى
الغربية منها  -إلى االستثمار فيها لالستفادة من مزاياها تلك.
وفي دليل جديد على استمرار محافظة نشاطات االقتصاد اإلسالمي عموماً ،ونشاطات التمويل اإلسالمية خصوصاً،
على تماسكها ،قالت وكالة موديز ،للتصنيف االئتماني ،في تقرير حديث لها« :إن نمو قطاع الصيرفة اإلسالمية ما زال
يسبق بشوط بعيد البنوك التقليدية ،استجابة لطلب قوي من جانب األفراد ،والتشريعات االستباقية الحكومية» ،وذكرت
الوكالة «أن آفاق النمو المستقبلية لقطاع التمويل اإلسالمي ستبقى قوية ،بالرغم من أن إصدار الصكوك الجديدة سيبقى
منخفضاً في عام  ،2016وبرغم أن نمو قطاع اإلصدار اإلسالمي يجنح إلى التباطؤ ،غير أنه يتوقع أن يبقى في مستوى
خانة األرقام الثنائية ،وأن يصل إلى  20مليار دوالر في عام .»2017
وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول ذات التجارب الرائدة عالمياً في مجال االقتصاد اإلسالمي ،وكان لها
السبق في العديد من نشاطاته ،حتى باتت تجربتها ملهمة لمعظم دول العالم في هذا المجال ،ويطلق عليها «عاصمة
االقتصاد اإلسالمي» في العالم ،وفي إطار سعيها لترسيخ هذه المكانة ،فقد شرع «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد
الحالل» ،الذي يأخذ من اإلمارات مقرا ً له ،والذي جاء إطالقه بمبادرة من «مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي» و«هيئة
اإلمارات للمواصفات والمقاييس» ،في تأسيس أول شبكة دولية له العتماد المنتجات الحالل على مستوى العالم ،وهو
يستهدف من ذلك زيادة حجم صناعة المنتجات الحالل العالمية إلى نحو  2.6تريليون دوالر بحلول  ،2020وتحويلها
إلى أكبر صناعة عالمياً في عام  ،2030وانطالق هذه المبادرة من اإلمارات هو خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانتها
المتميزة ،ليس فقط في مجال االقتصاد اإلسالمي ،ولكن على مستوى المجاالت التنموية كافة.
السبت  24سبتمبر ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )6139

2

اإلمارات اليوم

إشادات مستح َّقة باالقتصاد الوطني
في إشادة جديدة بمتانة االقتصاد اإلماراتي ،وقدرته على تحقيق النمو في ظل الظروف التي يعانيها االقتصاد العالمي ،أكد
«بنك كريدي سويس» ،في دراسة حديثة ،تفاؤله بشأن اآلفاق االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على المدى المتوسط،
والتحسن القوي في قطاعات السياحة والعقارات والموانئ ،واستعدادات الدولة الستضافة معرض إكسبو الدولي  .2020وقال
ُّ
البنك« :إن االقتصاد اإلماراتي تجاوز التحديات التي فرضتها التراجعات الحا َّدة في أسعار النفط خالل األشهر الماضية».
وأشار البنك إلى أن العام المقبل ،سيشهد ثالثة مح ِّفزات مهمة تع ِّزز األداء اإليجابي لالقتصاد؛ إذ أكد تفاؤله بشأن آفاق
القطاع العقاري اإلماراتي ،وتوقع أن تتسارع وتيرة نموه وتعافيه خالل عامي  2018و .2019كما توقع البنك أن يشهد القطاع
السياحي اإلماراتي طفرة كبيرة بالتزامن مع إطالق المنتجات السياحية الجديدة من المدن الترفيهية ،التي من شأنها تعزيز
جاذبية القطاع السياحي .وأوضح البنك أن العامل الذي يكمل مثلث مح ِّفزات النمو للفترة المقبلة يتمثل في ازدهار أنشطة
األعمال بالدولة ،وحجم أعمال الموانئ بالتزامن مع االستعداد الستضافة «معرض إكسبو» .وأكد البنك ثقته بأن تقود العوامل
تحسن قوي في البيئة االقتصادية للدولة ،وإلى تغيير في معنويات المستثمرين ،متوقعاً أن ترتفع
الثالثة السابقة إلى إحداث ُّ
معدالت النمو االقتصادي بشكل جيد بداية عام  ،2017مع األخذ في االعتبار أن أسعار األسهم المحلية الجاذبة تمثل عامالً
مش ِّجعاً لضخ المزيد من االستثمارات األجنبية فيها ،وخاصة بالنسبة إلى األسهم الرئيسية في القطاع العقاري وقطاع الموانئ.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة لم تدخر جهدا ً في االستعداد لمرحلة ما بعد النفط ،وها هي اآلن تحصد ثمار جهودها
وفق التقارير واإلحصاءات الدولية المتوالية التي تشيد بالجهود التي تبذلها؛ ففي ظل تقلُّبات أسعار النفط وتخبطات االقتصاد
تحصنها ،وحددت استراتيجيتها التنموية في إطار «رؤية اإلمارات  »2021الرامية
العالمي اتخذت الدولة جميع اإلجراءات التي ِّ
إلى بناء اقتصاد وطني غير نفطي قائم على المعرفة ،وقادر على االستدامة في النمو؛ وتملك الدولة اإلمكانات التي تساعدها
على االستمرار بخطى ثابتة في تحقيق رؤيتها التنموية؛ فتمكنت من إنجاز ذلك من خالل ما لديها من بنية تحتية متطورة،
وبنية تشريعية قوية ،وكذلك االستقرار األمني والسياسي واالقتصادي الذي تتمتع به في ظل ما تمر به المنطقة ،وغيرها من
العوامل التي تجعل منها مالذا ً استثمارياً آمناً وجاذباً لرؤوس األموال األجنبية.
وفي اإلطار نفسه ،أكد مؤشر «معهد تشارترد» للمشتريات والتوريد ،الصادر عن «دن آند برادستريت» لمصلحة المعهد،
وهو الذي يرصد أثر التطورات االقتصادية والسياسية في استقرار سالسل التوريد العالمية ،أن التوقعات المتعلقة باقتصاد
اإلمارات تبقى متفائلة برغم ازدياد مخاطر سلسلة التوريد في المنطقة .وقال سام أشامبون ،المدير اإلقليمي للمعهد في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا« :مع تراجع أسعار النفط تتخذ اإلمارات خطوات فاعلة تهدف إلى تسريع إجراءات تحقيق رؤية
 ،2021كما تقوم بدعم بنيتها االقتصادية بما يمكِّنها من استقطاب النشاط اإلضافي للشركات التي قد تغ ِّير وجهة أعمالها من
بريطانيا نتيج ًة النسحابها من االتحاد األوروبي».
ولطالما جاءت الشهادات والتقارير العالمية لتؤكد مرارا ً وتكرارا ً قدرة االقتصاد الوطني ليس على التماسك في مواجهة
الظروف الخارجية الصعبة فقط ،بل قدرته كذلك على تحقيق معدالت نمو متميِّزة ،بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة
للدولة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله  -التي تمكَّن االقتصاد بفضل
دعمها من إثبات جدارته وقدرته على التق ُّدم على طريق االزدهار.
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تقارير وتحليالت
األزمة السورية ..الدروس المستفادة من هزيمة السوفييت في أفغانستان
ما تشهده األزمة السورية اآلن ،والحرب غير واضحة النهاية ،وغير المحسومة بين األطراف المتصارعة ،تأخذ البالد إلى
مستقبل غير محمود ،وكثير من األسباب التي دفعت باألزمة إلى هذه المرحلة يشبه ما شهدته أفغانستان إبان التدخل
السوفيتي فيها ،ويمكن استخالص العديد من الدروس من التجربة األفغانية لوقف المسار السوري من المزيد من التدهور.
في هذا السياق ،أشار فينيس
تومينيلو المستشار السابق في البحرية
األمريكية في مقاله في مجلة «ذا
ناشيونال إنترست» ،إلى التصريحات
السابقة التي أدلى بها محمد نجيب
الله أحمد زاي الرئيس األفغاني األسبق،
ورئيس «حزب الشعب الديمقراطي» األفغاني ،عام ،1992
من أن الحرب ستتواصل في أفغانستان ،وأن أفغانستان
ستتحول إلى معقل لإلرهاب .وكان نجيب الله يعتبر دمية
في يد االتحاد السوفيتي على نطاق واسع ،وقد حقق بعض
النجاحات األولية في استعادة سمعته بين بعض المدنيين
األفغان ،وأحرز انتصارات عسكرية عدة ضد المجاهدين
األفغان الذين كانوا يحاولون تغيير حرب العصابات إلى حرب
تقليدية .وحتى مارس عام  1992لم يشكل ذلك قضية .وعقب
ذلك حاصر فصيل صغير من فصائل المجاهدين كابول لسحق
ما تبقى من حكومة حزب الشعب الديمقراطي.
واليوم بدأت أصداء الصراع األفغاني  -السوفيتي بالظهور
من جديد في سوريا ،في ٍ
تحد لتحالف بوتين  -األسد ،وتحمل
قصة توحد المئات من قادة المجاهدين المتنافسين لهزيمة
«حزب الشعب الديمقراطي» األفغاني الذي كان مدعوماً
من السوفييت ،العديد من الدروس ألولئك المتنافسين في
«اللعبة الكبرى الجديدة» في سوريا ،كما أنها يمكن أن
توضح الكيفية التي تتمكن الواليات المتحدة من خاللها
استعادة نفوذها االستراتيجي ضد خصومها الجيوسياسيين،
وإنهاء الحرب األهلية ،وتجنب مصير الفوضى مثلما كان بعد
الحرب الباردة في أفغانستان ،وتتضمن الدروس :بالنسبة إلى
المقاومة :يجب عليهم ترك السياسة بعيدا ً .وبالنسبة إلى
الواليات المتحدة :يجب عليها العمل وسيطاً ،وليس صانعاً
للملوك .وبالنسبة إلى العالم :يجب عليه التركيز على التعامل
مع المفسدين وضمان السالم.
ولقد أصبحت باكستان فجأة العباً جيوسياسياً رئيسياً
عقب الغزو السوفيتي ألفغانستان عام  ،1979وتراجعت

شعبيتها  -التي كانت هناك حاجة ماسة
إليها  -جراء الوضع االقتصادي والوضع
السياسي الداخلي المتدهور .وكان
يتعين على باكستان االختيار ما بين
التهديد القريب (االتحاد السوفيتي)
والفائدة من التحالف مع (الواليات
المتحدة) على المدى الطويل ،في هذا الوضع الجديد من
الحرب الباردة .وكان الرئيس الباكستاني الراحل محمد ضياء
الحق سيختار المسار الذي يدعم المجاهدين األفغان ومن ثم
األهداف السياسية األمريكية.
وكان لدى ضياء الحق تصميم على ممارسة التأثير في
كابول بهدف الحصول على عمق استراتيجي وتغيير ميزان
القوى اإلقليمي ضد الهند ،لكن انقسام أفغانستان ما بين
الجماعات القبلية والعرقية والطائفية منع تشكيل قوة
عسكرية موحدة قادرة على مواجهة تحالف «حزب الشعب
الديمقراطي» والسوفييت .ومن أجل تحقيق ذلك استخدمت
باكستان جهازها االستخباري لدعمها في الحرب غير التقليدية
في أفغانستان واستخدام أرصدتها المالية والدعم المادي
المقدم من الواليات المتحدة والصين والدول األخرى
لممارسة نفوذها والقيام باإلجراءات التي تمكنها من التحكم
بمجريات الحرب .ومن خالل شبكة التمويل والتوزيع ،أنشأت
االستخبارات الباكستانية «تحالف السبعة» ،أي السبعة فصائل
من المجاهدين المعترف بهم والتي تحافظ على وجود
سياسي لها سواء في بيشاور أو كويتا ،وعلى وجود عسكري
داخل أفغانستان .وأصبحت بيشاور منارة ،تجتذب جميع
أنواع األيديولوجيات والمتحمسين من مختلف أنحاء العالم
اإلسالمي للقضية األفغانية.
وبرغم أن «تحالف السبعة» الذي كان يعتبر آلية لزيادة
وتيرة الحرب ضد السوفييت وحزب الشعب الديمقراطي
األفغاني ،إال أنه أخفق كآلية في إحداث تغيير سياسي
لثالثة أسباب رئيسية ،وهي :أوالً :أنه لم يكن يمثل سوى
شريحة صغيرة من الشعب األفغاني .ثانياً :كانت العالقة
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بين االستخبارات الباكستانية واألحزاب السياسية قائمة على
المنفعة وخلقت تعاوناً عسكرياً ضعيفاً .كما أن تضارب
األجندة السياسية بين األحزاب والفصائل حال دون التعاون
بينها .ثالثاً :كان تحالف السبعة يهيمن عليه السنة ،ولم يشمل
ثماني مجموعات من المقاومة الشيعية األخرى العاملة في
أفغانستان.
وبصورة مختصرة فإن المال ،واألسلحة ،والمؤن ،والمشاركة
في الموقع ،وحتى القضية المشتركة فشلت جميعها في
توحيد هذه المجموعات المتباينة ضمن قوة متماسكة .وما
لبثت هذه الفصائل أن خاضت القتال ضد بعضها بعضاً،
والتنافس بين قادتها على منصب في مرحلة ما بعد االنسحاب
السوفيتي من أفغانستان ،ما زاد من االستياء الشعبي جراء
العنف والدمار ،ومن ثم تفكك التحالف وسط الصراع على
السلطة.
هذه السمات هي نفسها اآلن في سوريا ،ففي  28يوليو
 ،2016أعلن أبو محمد الجوالني تشكيل «جبهة فتح الشام»،
وتصور أن التنظيم الجديد سيقاتل من أجل الشعب السوري،
وأعلن عن قطع انتماءاته العلنية مع التنظيمات الجهادية
العالمية «أي انتماء ألي كيان خارجي» .وكان إعالنه للوحدة
في طور التكوين .ويعتبر الجوالني شخصاً انتهازياً .ورأى
احتمال حدوث تعاون روسي  -أمريكي على أن جبهة النصرة
تشكل خطرا ً بالنسبة إلى مستقبل منظمته .وأشار العديد
من المحللين إلى أن هذه الخطوة ربما سرعت من حملة
إعادة التسمية .وقال آخرون إن هذه الخطوة هي مصيدة
نصبها تنظيم القاعدة .وكل هذا ربما كان صحيحاً .ولكن هناك
شيئاً مثيرا ً لالهتمام فقد لخص أبو سليمان مهير (المواطن
األسترالي ،ومدير العالقات في اإلعالم الخارجي في جبهة
فتح الشام ،والمصنف على أنه إرهابي عالمي من الواليات
المتحدة) استراتيجية تعكس تقريباً استراتيجية مجلس شورى
القادة المحليين نفسها ،وهو الذي كان شكله عبدالحق في
أفغانستان ،وهي :العمل باتجاه خيار عملي .وقطع العالقات
مع الكيانات الخارجية .والتركيز على الحل العسكري أوالً.
ودعم حكومة ما بعد النظام ،بأي شكل من األشكال .واالبتعاد
عن الفصائل األكثر تطرفاً .وتوحيد جهود التمرد ،وحماية
األقليات.
ومن الصعب الحكم إذا كان تحرك الجوالني شكلياً أو أنه
يعد تغيرا ً جوهرياً في االتجاه .ويبدو اآلن أن بعض «عناصر

القاعدة» بدؤوا في االنشقاق عن جبهة فتح الشام .ويرى
بعض المراقبين أن تلك الخطوة قد تكون إحياء لـ «أيلول
األسود» ،حيث تم إنشاء الجماعة التي «تمتص االنشقاقات
وتجذب الجهاديين» .كما أن انفصال القوميين والقوى
الجهادية سيزيد من جاذبيتها إلى الجماعات المتمردة األكثر
اعتداالً .ويمكن أن يسمح هذا التغيير بضم مقاتلين أجانب
إلى الحملة العسكرية.
وتعتبر جبهة فتح الشام حديثة العهد وال نية لدى قادتها
االلتزام باتفاقات وقف إطالق النار الدولية أو االهتمام بسالم
على المدى القصير في سوريا .وباعتبارها كياناً عسكرياً،
تواصل الجبهة كسب الشعبية والزخم .ويرى بعض الناس أن
تحركاً دولياً ضد الجماعة أمر ال مفر منه .ولكن هل ينبغي
أن يكون هناك تحرك؟ وال يزال العالم يقلل من وحشية
النظام السوري .وعالوة على ذلك ،فإن األسد لن يتنحى إال إذا
أجبره رعاته في الخارج على ذلك .وسيصل الصراع إلى طريق
مسدود .وبشكل صريح ال يمكن للواليات المتحدة دعم جبهة
فتح الشام وهذا ال يعني تلقائياً دعمها للحملة السورية -
الروسية ضد التنظيم .وتزايدت احتماالت العمل ضد جبهة
فتح الشام من خالل تفاوض روسيا والواليات المتحدة حول
وقف إطالق النار.
ومع التركيز على هزيمة تنظيم داعش وحماية القوات
األمريكية على األرض ،فإن الواليات المتحدة عليها أن تتعامل
بحكمة في المرحلة المقبلة من الصراع السوري من خالل:
أوالً ،الحفاظ على االتصال مع الشركاء المتمردين ،حتى إذا
وقفوا عسكرياً مع جبهة فتح الشام .ثانياً ،توسيع العمليات
االستخباراتية ضد جبهة فتح الشام .ثالثاً ،تهميش تأثير
الجهاديين األجانب مع تعزيز الفعالية القتالية للمعارضة
الموحدة .رابعاً ،قطع الصالت بين جبهة فتح الشام والقاعدة.
خامساً ،استخدام الشركاء الدوليين ولعب دور الوسيط الفعلي
بين النظام وروسيا والمعارضة.
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تقارير وتحليالت
تحديات صعبة أمام البحرية األمريكية
أوضح ديف ماجومدار محرر الشؤون الدفاعية في مجلة «ذا ناشيونال إنترست» أن البحرية وقاعدة صناعة الغواصات
األمريكيتين ،قد تكونان قادرتين على بناء أكثر من غواصتين سنوياً حال الزيادة في متطلبات وزارة الدفاع «البنتاغون»
لصناعة الزوارق الهجومية.
هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة الستعادة مستويات
صناعة الغواصات األمريكية ،في حال زيادة الطلب عليها
من جانب البحرية األمريكية ،بما يصل إلى ست غواصات
هجومية وغواصة مزودة بصواريخ بالستية خالل سنة
واحدة .وتبذل البحرية قصارى جهدها لتلبية مطالب قادة
البحرية في جميع أنحاء العالم برغم امتالكها حالياً 53
غواصة هجومية من أجل مواجهة القوة البحرية الروسية
التي برزت عقب حقبة الحرب الباردة وتنامي القدرات
البحرية لألسطول الصيني بصورة سريعة .واألسوأ من ذلك
أن عدد الغواصات سيتناقص إلى  41في عام .2029
وحول قدرة البحرية األمريكية على بناء غواصات
هجومية إضافية عند الحاجة ،أجاب األدميرال مايكل جبالي
الضابط التنفيذي في قيادة األنظمة البحرية بأن «هناك
إمكانية لتلبية المطالب ،لكننا لم نتطلع إلى ما هو أبعد
من غواصتين من فئة «فرجينيا» وواحدة من فئة «أوهايو»
في العام نفسه ،مع مستوى الدقة التي تتطلب المزيد
من الوقت والدوالرات والجهد الكبير» .ويقول الكاتب إن
السبب وراء عدم قدرة البحرية األمريكية وشركائها في
هذه الصناعة ،مثل :شركة «جنرال ديناميكس» و«إلكتريك
بوت» و«هانتنجتون إنجالز» و«نيوبورت نيوز» ،على زيادة
الطاقة اإلنتاجية كما كانت عليه خالل الثمانينيات من
القرن الماضي ،يرجع إلى تغير طبيعة القاعدة الصناعية
والتمويالت الكبيرة المطلوبة ،فخالل حقبة الحرب الباردة
في عهد الرئيس األمريكي رونالد ريغان لم يكن هناك
اتفاق مشترك بين شركتين لبناء الغواصات بسبب الحجم
الهائل من العمل ،وفي كل عام كانت البحرية بحاجة إلى
مزيد من الغواصات الهجومية من فئة لوس أنجلوس إضافة
إلى غواصة من فئة أوهايو .ولكن بعد نهاية الحرب الباردة،
أي خالل فترة التسعينيات وعقب انهيار االتحاد السوفييتي
السابق شهد بناء الغواصات تباطؤا ً باستثناء عدد قليل تم
بناؤه.
وأوضح الكاتب أن إعادة البناء إلنتاج  48غواصة وفق

الطاقة اإلنتاجية الحالية تحتاج إلى عقود من السنوات.
ولن يتمكن أسطول البحرية من الوصول إلى مستوى 48
غواصة حتى عام  .2042وتأمل البحرية األمريكية من خالل
الخطة التي أطلقت عليها «االستراتيجية الموحدة لبناء
الغواصات» توفير المزيد من األموال والكفاءات لمواصلة
بناء غواصتين فئة فرجينيا سنوياً برغم بدء أعمال البناء
لبرنامج استبدال غواصة أوهايو في السنة المالية .2021
ويشير سجل البرنامج الحالي إلى أن البحرية ستتمكن من
بناء غواصتين كل عام وإن لم تتمكن البحرية من استبدال
غواصتين من فئة أوهايو في ذلك العام ،فلتكونا غواصتين
من فئة فرجينيا.
وأوضح الكاتب أن صناعة الغواصات األمريكية ستشهد
انخفاضاً ،ولن تلبى احتياجات قادة البحرية من الغواصات
حال عدم توافر التمويالت المالية الالزمة ،سواء من جانب
البحرية األمريكية أو من جانب الكونجرس ،وخالل تلك
الفترة فإن قوة الغواصات الهجومية ستتضاءل إلى 41
غواصة في الوقت الذي تزداد فيه الترسانتان الروسية
والصينية بالغواصات الهجومية .ونقلت «ناشيونال إنترست»
عن ويل لينون نائب رئيس شركة «إلكتريك بوت» لبرامج
الهندسة والتصميم قوله« :إنه يتعين على كل من (إلكتريك
بوت) و(نيوبورت نيوز) زيادة منشآتهما واستقدام المزيد
من العاملين للقيام بهذا العمل الجبار وخاصة خالل
العشرينيات من القرن الحالي».
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تقارير وتحليالت
دالالت اتفاق حكومة بغداد وإقليم كردستان حول معركة الموصل
يمثل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الدفاع العراقية والحكومة المحلية بإقليم كردستان العراق ،مؤخراً بشأن
تفاصيل الحملة العسكرية المرتقبة ضد تنظيم «داعش» في مدينة الموصل ،تطوراً مهماً تجاه حشد وتوحيد الجهود على
طريق تحرير المدينة من قبضة التنظيم.
ال تكمن أهمية االتفاق فقط في كونه ينهي الخالف بين
الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ،وهو
الذي كان يتحفظ على إدارة العمليات الحربية ضد تنظيم
«داعش» ،وإنما أيضاً ألنه يتيح للجيش العراقي للمرة
األولى دخول محافظات اإلقليم الثالث (أربيل ،دهوك،
السليمانية) ،التي تتولى قوات من البيشمركة حمايتها.
وبهذا يفتح االتفاق المجال إلنهاء االستعدادات لبدء شن
حملة عسكرية ضد «داعش» ،والمتوقع أن تنطلق أواخر
أكتوبر المقبل ،فضالً عن أنه يجعل من إقليم كردستان
منطلقاً الحتشاد القوات العراقية قبل الهجوم على مدينة
الموصل ،التي يتمركز فيها «داعش» .كما تضمن االتفاق
تشكيل خلية مشتركة بين بغداد وأربيل ،تتولى مهمة
إصدار البيانات الخاصة بمعركة الموصل.
وكان للواليات المتحدة دور رئيسي في التوصل إلى
االتفاق ،وهذا يفسر مشاركة السفير األمريكي في بغداد،
دوكالس سيليمان ،والجنرال تاونسيند قائد القوات األمريكية
في العراق ،وكين كروس القنصل األمريكي في أربيل ،وعدد
من المستشارين والمسؤولين األمريكيين في اجتماع
مسؤولي وزارة الدفاع العراقية ورئيس اإلقليم ،مسعود
برزاني ،ومسؤولين عسكريين أكراد ،حيث بدا واضحاً أن
الواليات المتحدة تسعى إلى تحقيق إنجاز ملموس في
مواجهة «داعش» قبل انتهاء الوالية الثانية للرئيس األمريكي
باراك أوباما في يناير المقبل ،لهذا ضغطت على الطرفين،
من أجل التوصل إلى هذا االتفاق ،من أجل استعادة مدينة
الموصل من قبضة داعش.
وتشير التطورات والمعطيات على األرض إلى أن
الواليات المتحدة تسعى جاهدة إلى تقديم الدعم
العسكري واللوجستي للقوات العراقية من أجل إطالق
عملية تحرير الموصل ،بل إنها بدأت في األيام الماضية
إرسال قوات أمريكية إلى قاعدة القيارة ضمن هذه
الجهود .وال ينفصل عن ذلك تطور ميداني آخر ،حيث
بدأ الجيش العراقي عملية استعادة قضاء الشرقاط ،أحد

أهم المعاقل الباقية لداعش شمال العراق على بعد مئة
كيلومتر من الموصل.
االتفاق األخير بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان،
والدور األمريكي الالفت للنظر فيه ،يشيران إلى دالالت مهمة
عدة ،أوالها ،أن الواليات المتحدة تسعى إلى أن تكون معركة
تحرير الموصل تحت إشرافها ورقابتها ،لما تمثله المعركة
من أهمية في تحديد مستقبل العراق ،وخاصة فيما يتعلق
بالعالقة بين األكراد والحكومة العراقية .ثانيتها قطع الطريق
على تنظيم «داعش» الذي كان يراهن على استمرار الخالفات
بين الحكومة العراقية والقوى الكردية والسنية ،بدعوى
تغاضي الحكومة عن االنتهاكات التي تقوم بها ميليشيات
الحشد الشعبي (الشيعية) ضد السنة في بعض المناطق،
ولعل هذا يفسر حرص الواليات المتحدة على تحجيم هذه
الميليشيات ،وأن تكون مشاركتها في أي عمليات مرتقبة في
الحد األدنى ،بما ال يثير قلق السنة ،كما حدث في العمليات
السابقة التي تم فيها تحرير بعض المدن من سيطرة داعش.
ثالثتها ،رغبة الواليات المتحدة في تحجيم الدور اإليراني في
العراق ،وخاصة في ظل التقارير التي تشير إلى أن قاسم
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري ،هو من
يشرف على تدريب ميليشيات الحشد الشعبي في العراق،
للمشاركة في معركة تحرير الموصل ،بعدما أدركت واشنطن
أن طهران تخطط لجعل العراق ساحة خلفية لها ،ومن ثم
تهديد المصالح األمريكية في العراق ،أو ابتزازها في قضايا
إقليمية أخرى.
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شـؤون اقتصاديــة
«صندوق النقد العربي» 6 :عناصر لمواجهة التحديات االقتصادية العربية

االقتصادي والمالي ،ودفع وتيرة النمو الشامل» .واستعرض
التقرير االتجاهات والتطورات االقتصادية والمالية
العالمية ،واالنعكاسات المحت َملة على أنشطة «صندوق
النقد العربي» وخدماته ،ومن بينها تعاظم دور المبادئ
والمعايير واإلرشادات الدولية ،وانتقال المحرك الرئيسي
للنمو إلى االقتصادات الناشئة ،إلى جانب
التقلُّبات في األسواق المالية وأسواق السلع
األولية ،واستمرار حالة انكماش تسليفات
المصارف العالمية وتمويالتها في االقتصادات
الناشئة والدول النامية ،وكذلك من هذه
االتجاهات األكثر تأثيرا ً تزايد االهتمام باقتصاد
المعرفة ،وتنافس َّية بيئة عمل مؤسسات التنمية ،وتفرض
هذه االتجاهات والتحوالت في البيئات االقتصادية والمالية
والنقدية العالمية انعكاسات على أنشطة «الصندوق»
الضروري إدراكها واالستجابة لها.
وخدماته من
ِّ

أكد «صندوق النقد العربي» أن مواجهة التحديات
االقتصادية للدول العربية تكمن في ستة عناصر أساسية
تتض َّمن تقوية القطاع المصرفي وأسواق المال ،وإيجاد
البيئة االقتصادية المحفِّزة للقطاع الخاص والجاذبة
لالستثمار ،وتعزيز الشمول المالي ،إلى جانب االرتقاء
بحوكمة المؤسسات االقتصادية والمالية،
وبناء الكوادر وتطوير القدرات الالزمة لصناعة
السياسات االقتصادية ،وأخيرا ً تطوير التعليم
المتَّسق مع احتياجات أسواق العمل .وقال
«الصندوق» ،في تقرير أصدره مؤخرا ً ،إن
«الدول العربية تواجه تح ِّدي استمرار البطالة
بمعدالت مرتفعة نسبياً ،وتتوقع البلدان العربية أن
يكون لصندوق النقد العربي دور فاعل في اإلصالحات
االقتصادية المو َّجهة إلى الح ِّد من البطالة في العالم
العربي ،كما تواجه الدول العربية تحديات تعزيز االستقرار

النفط يهبط  %4مع ُّ
توقع عدم توصل «أوبك» إلى اتفاق بشأن اإلنتاج

هبطت أسعار النفط أربعة في المئة ،أمس ،بفعل إشارات إلى أن المملكة العربية السعودية
ومنافستها إيران تحرزان القليل من التق ُّدم بشأن التوصل إلى اتفاق مبدئي قبيل مباحثات كبار مص ِّدري
الخام ،األسبوع المقبل ،التي تهدف إلى تثبيت اإلنتاج .وتض َّررت المعنويات أيضاً من بيانات أظهرت أن
منصات الحفر النفطية منذ
الواليات المتحدة األمريكية تتجه إلى تسجيل أكبر زيادة فصلية في عدد َّ
أن بدأ انهيار أسعار الخام قبل نحو عامين .وهبطت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76
دوالر تعادل  3.7في المئة عند التسوية .وارتفع سعر الخام  0.3في المئة هذا األسبوع بفضل المكاسب التي تحققت خالل
الجلستين السابقتين .وانخفض خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  1.84دوالر للبرميل تعادل  4في المئة ،ليغلق عند 44.48
دوالر للبرميل عند التسوية ،وزاد خام غرب تكساس الوسيط  3في المئة هذا األسبوع .وهبطت عقود النفط اآلجلة بعدما قالت
مصادر إن المملكة العربية السعودية ال تتوقع اتخاذ قرار في الجزائر؛ حيث ستجتمع منظمة البلدان المص ِّدرة للنفط «أوبك»
مع منتجين كبار من خارجها نهاية الشهر الجاري إلجراء مباحثات .وأمس ارتفعت األسواق بعد أن نشرت «رويترز» تقريرا ً يقول
إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا أقدمت إيران على تثبت اإلنتاج هذا العام.

الدوالر يسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر بعد تخفيض توقعات رفع الفائدة
سجل مؤشر الدوالر هبوطاً حادا ً خالل تعامالت أمس ،لكنه
اختتم اليوم على تغيُّر طفيف عن المستويات التي سجلها يوم
الخميس الماضي .وسجل المؤشر ،الذي يقيس أداء العملة
األمريكية أمام ست عمالت رئيسية ،أكبر هبوط أسبوعي في
شهر؛ ألسباب كان أبرزها تخفيض توقعات رفع أسعار الفائدة
طويلة األجل وفق ما أعلنه «مجلس االحتياطي االتحادي»
(البنك المركزي األمريكي) في ختام اجتماع لجنة السياسات
النقدية التابعة له يوم األربعاء الماضي .ولم يسجل مؤشر
الدوالر تغ ُّيرا ً يُذكَر عند  95.472خالل يوم أمس ،لكنه هبط

أسبوعي منذ
 0.7في المئة هذا األسبوع مس ِّجالً أسوأ أداء
ٍّ
األسبوع الذي انتهى في الثامن عشر من أغسطس الماضي.
وبلغ المؤشر أعلى مستوى خالل الجلسة بعدما قال رئيس
بنك بوسطن االحتياطي االتحادي ،إريك روزنجرن ،إنه يعتقد
أن أسعار الفائدة األمريكية قصيرة األجل يجب رفعها اآلن.
وروزنجرن واحد من ثالثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة
في «مجلس االحتياطي االتحادي» شكلوا معارضة خالل
اجتماع لجنة السياسات النقدية ،الذي أبقى على أسعار الفائدة
من دون تغيير في نطاق يتراوح ما بين  0.25و 0.50في المئة.
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من إصدارات المركز
التصنيف األكاديمي الدولي للجامعات العربية :الواقع والتحديات
تتناول المحاضرة ،التي تحمل عنوان «التصنيف
األكاديمي الدولي للجامعات العربية :الواقع والتحديات»،
التي ألقاها في مقر مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية يوم  27مايو  ،2015الباحث المغربي الدكتور
سعيد الصديقي ،تحليل أبعاد المراتب التي تحتلها
الجامعات العربية في أهم التصنيفات العالمية ،وتقديم
تعريفات حول هذه التصنيفات وشروحات حول مؤشراتها
وخلفياتها وعيوبها.
إذ يعد تصنيف الجامعات على المستوى العالمي
اليوم أحد أبرز وسائل تقييمها وإبراز جودتها ،كما يساعد
المؤسسات الجامعية ،ومنها العربية ،على تحسين مستوى
إنجازها العلمي والتعليمي والتدريسي ،والوقوف على نقاط
ضعفها لتداركها ،وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي
والعالمي.
ومن أجل اإللمام بهذا الموضوع ،تصدت المحاضرة ألربعة
محاور :قدمت في المحور األول نظرة عامة إلى المؤشرات
والمعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات ،وتناولت في
الثاني استقراء موقع الجامعات العربية في التصنيفات
األكاديمية العالمية ،وفي الثالث أبرزت أوجه القصور في
سياسات الجامعات العربية في مجال التصنيف الدولي ،أما
المحور الرابع فخصصته لرصد مواطن الخلل في المعايير
المعتمدة في تصنيف الجامعات.
الجامعات العربية ومعايير التصنيف العالمية
جاء في المحاضرة أن مركز الجامعات العربية في
مختلف التصنيفات العالمية مازال بعيدا ً عن كل اآلمال ،وال
يعكس الثراء العلمي للحضارة اإلسالمية التي كانت سباقة
إلى إنشاء جامعة ريادية في العالم عبر التاريخ ،مثل :جامع
القرويين ،وجامع الزيتونة ،وجامع األزهر ،وجامع بغداد
وغيرها .ويظهر ضعف المركز العالمي للجامعات العربية
في ترتيبها المتدني في التصنيفات األربعة التي ركزت عليها
هذه الورقة ،وهي:
تصنيف جامعة شنغهاي :وهو التصنيف األكثر شهر ًة في
العالم ،واألكثر دق ًة ومصداقي ًة يقوم به معهد التعليم العالي
التابع لجامعة شنغهاي الصينية .ويعتمد هذا التصنيف،
الذي يشمل  500جامعة في العالم سنوياً ،على أربعة
معايير لقياس كفاءة الجامعة وجودتها ،وهي :جودة التعليم،

تأليف :سعيد الصديقي
تاريخ النشــــر2016 :

وجودة هيئة التدريس ،ومخرجات البحث ،ونصيب الفرد
من األداء األكاديمي ،وتحدد هذه المعايير وفق مؤشرات
فرعية ،تتمثل في :الخريجين ،والجائزة ،والباحثين األكثر
استشهادا ً بهم في واحد وعشرين تخصصاً علمياً ،والمقاالت
المنشورة في مجلتي «الطبيعة» ( )Natureو«العلوم»
( ،)Scienceوالمقاالت الواردة في دليل االقتباس العلمي
الموسع ودليل اقتباس العلوم االجتماعية ،ثم نصيب الفرد
ّ
من األداء األكاديمي للمؤسسة.
تصنيف «تايمز» للتعليم العالي :يشرف عليه ملحق التعليم
العالي في مجلة «التايمز» البريطانية والمعروفة اختصارا ً بــ
( .)THEويحاول هذا التصنيف أن يوازن بين التدريس والبحث
واالقتباس ،ويعطي أهمية أقل لكل من االبتكار الصناعي وال ُبعد
الدولي للجامعة .ويميز تصنيف «التايمز» بين قيمة المعايير
المعتمدة في تصنيفه ألفضل  400جامعة في العالم ،وتصنيفاته
الجهوية؛ وذلك سعياً لتحقيق نوع من اإلنصاف من خالل األخذ
في االعتبار خصوصيات جامعات بعض الجهات في العالم.
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تصنيف (كيو إس) :يهدف هذا التصنيف ،بشكل أساسي
إلى مساعدة الطالب إلجراء مقارنات الختياراتهم الدراسية
الدولية ،وتشرف عليه المؤسسة البريطانية (كواكواريلي
سايمنس) ( )Quacquarelli Symondsوالمعروفة اختصارا ً
بـ ( .)QSحيث يشمل مقارنة  800جامعة عبر العالم بنا ًء
على مؤشرات تقتصر على دائرة اهتمامات الطلبة وهي:
البحث ،والتعليم ،وفرص العمل ،والنظرة الدولية.
معايير تصنيف «ويبومتريكس» :يقوم بهذا التصنيف،
كل نصف سنة ،مختبر القياس االفتراضي (Cyber
 )Metrics Labالتابع للمركز األعلى للبحث العلمي في
إسبانيا .وهو يشترط توفر الجامعة على حضور إلكتروني
مستقل ،وهو ما يسمح لعدد كبير من المؤسسات
بمعرفة تصنيفها الحالي ومراقبته وتطوير مكانتها فيه
من خالل اتخاذ سياسات ومبادرات مالئمة .وحدة
البحث في هذا القياس هي المجال المؤسساتي ،بمعنى
أن الجامعات ومراكز البحث التي لها نطاق إلكتروني
( )web domainمستقل هي التي تؤخذ في االعتبار .وال
ت ُص َّنف الجامعات في هذا التصنيف فقط ،بل تُص َّنف باقي
مؤسسات التعليم العالي بحسب توصيات اليونسكو أيضاً.
قراءة نقدية لمراتب الجامعات العربية ولخلفيات
التصنيفات العالمية
تنقسم الجامعات العربية من خالل االنتقادات الموجهة
إليها إلى فئتين :الفئة األولى تضم الجامعات العربية التي
تفتقد استراتيجيات حقيقية لتنمية مركزها العالمي وهي
تمثل ُج ّل الجامعات العربية؛ إذ يمنعها ضعف ميزانياتها
وسوء تدبيرها اإلداري من امتالك هذا الطموح؛ حيث
تحتل نسبة اإلنفاق على البحث والتنمية في الدول العربية
أدنى المراتب في العالم ،إذ ال تتجاوز نسبة اإلنفاق على
البحث العلمي في العالم العربي  %0.2من الناتج العربي
اإلجمالي ،وهي نسبة بعيدة كل البُعد عن المعدل العالمي
في هذا المجال وهو  %2.28وال تصل حتى إلى الحد األدنى
في العالم الذي هو .%0.73
وباإلضافة إلى معضلة اإلنفاق ،تعاني معظم الدول
العربية غياب سياسات شاملة لتأهيل الجامعات العربية
وجل ما
وفق المعايير العالمية لجودة البحث العلميّ ،
ينتجه الباحثون العرب يعكس طموحاتهم الشخصية فقط،
إما في تنمية مركزهم العلمي عالمياً وإما في االجتهاد
بهدف الحصول على الترقية األكاديمية فقط.

وأما الفئة الثانية فتضم الجامعات العربية التي
استطاعت أن تحتل مراتب متقدمة في هذه التصنيفات
العالمية وبخاصة في تصنيف جامعة شنغهاي ،ويتعلّق األمر
بشكل خاص بالجامعات السعودية التي تتمتع بميزانيات
هائلة وبدعم حكومي مهم.
إذ يال َحظ أحياناً استعمال ملت ٍو وغير واقعي من بعض
هذه الجامعات لمعايير تصنيف الجامعات ومؤشراتها ،ما
يؤدي إلى صورة غير حقيقية ومضللة عن ترتيب هذه
الجامعات في التصنيفات العالمية .فمع أن اعتماد هذه
الجامعات على الباحثين األجانب لتحسين تصنيفها العالمي
ال يُ َع ُّد عيباً في ح ّد ذاته إذا طُ ِّبق بعقالنية ،لكن اإلفراط في
عدد العقود الصورية مع الباحثين والعلماء األجانب الذين
قد ال يزورون هذه الجامعات إال أسابيع أو أياماً قليلة،
وقد ال تطأ أقدامهم حرم هذه الجامعات قط ،يجلب إليها
انتقادات كثيرة ،والسيما بعدما بدأت تنكشف هذه الظاهرة
في أوساط الباحثين على الصعيد العالمي.
كما يعاب على التصنيفات العالمية السالفة الذكر ،سعيها
إلى تقديم صورة مضللة وخاطئة عن جودة الجامعات ،ألن
معاييرها المعتمدة تظل نسبية في إظهار مستوى الجامعات
في مختلف وظائفها األساسية ،والسيما ما يتعلق بالتعليم
والتدريس وخدمة المجتمع ،كما تشوبها عيوب أخرى
تتمثل في ترجيح كفة العلوم الطبيعية والطبية على باقي
التخصصات ،وبالتالي يجب أن يؤخذ عامل التأثير للدوريات
بحذر والسيما في العلوم االجتماعية واإلنسانية وفي مجال
الهندسة أيضاً ،حيث تكون للكتب ولوسائل النشر األخرى
التأثير األكبر من األبحاث المنشورة في الدوريات المحكمة.
وفي الختام يمكن لهذه التصنيفات أن تدفع الجامعات
العربية مستقبالً إلى تحسين مستوى إنجازها العلمي
والتعليمي والتدريسي ،والوقوف على نقاط ضعفها لتداركها،
وتحفز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي ،وفي
المقابل فإن الجامعات المص ّنفة مدعوة إلى بذل جهد
مضاعف للحفاظ على موقعها أو تحسينه ،والسيما مع
وجود منافسة متنامية من قبل جامعات النخبة العالمية
التي تتطور باستمرار ،وعليها من جهة أخرى أن تكرس
جهدها لتوطين المعرفة وتهيئ أجيال المستقبل من باحثي
دولتها ،وأال ت ُ ْفرِط في توقيع العقود الصورية مع العلماء
المرموقين؛ فمرتبة الجامعة التي تستحق أن تكون محل
فخر هي التي تعكس مستواها العلمي الحقيقي.
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