أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
إيران على مفترق طرق
يبدو المشهد اإليراني مع نهاية عام  ،2017ومطلع عام  2018مفتوحاً على كل االحتماالت؛ فاالحتجاجات التي اندلعت
في البالد بشكل مفاجئ أخذت في االتساع ،حيث امتدت إلى عدة مدن ومناطق من البالد؛ وهي كما تشير التقارير
الواردة أكبر مما حدث في الثورة الخضراء عام 2009؛ احتجاجاً على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد ،أحد رموز الفساد
الحاليين ،وفقاً للتحقيقات .وفي جميع الحاالت فإن االحتجاجات الحالية تبدو أكثر خطورة على النظام ،ومن ثم ال شك
في أن تداعياتها ستكون أعظم؛ فهذه االحتجاجات نتاج طبيعي لسنوات من القهر والفساد ،وتبديد أموال الشعب اإليراني
في حروب وصراعات خارجية لم تجلب له وال لشعوب المنطقة بأكملها سوى الدمار والخراب ،فضالً عن الفقر والجهل
والبطالة؛ كما أنها تعبير عن حالة الفساد التي تنخر جسد النظام اإليراني منذ نشأته؛ فبرغم الحديث عن ديمقراطتيه فهو
نظام يحكمه االستبداد والحكم المطلق ،باسم الدين أو ما يسمى والية الفقيه؛ نظام ح ّول إيران إلى بالد خوف؛ فبدالً من
أن تكون بلد أمن وسالم وعدل ومحاسبة ،أصبحت بلد فوضى واستبداد ومحسوبية؛ وقد أظهرت التحقيقات التي أجريت
مؤخرا ً حجماً هائالً من الفساد ونهب األموال ينخرط فيه كبار المسؤولين ،بمن فيهم رؤساء سابقون تورطوا في عمليات
فساد ونهب غير مسبوقين؛ بل وحتى األموال الخاصة لصغار المستثمرين؛ حيث وجد الناس ،وخاصة الشباب ،أنفسهم
أمام وضع كارثي؛ ولذا لم يكن أمامهم ،وبرغم الخوف ،سوى التظاهر الذي تسعى السلطات جاهدة إلى قمعه بوسائل
قهرية قبل أن يستفحل أمره؛ وقد تحدثت مصادر عن وقوع قتلى ومئات اإلصابات ،فضالً عن حملة واسعة من االعتقاالت.
إيران تبدأ بالفعل عامها الجديد على مفترق طرق؛ وإذا نجا نظام حكمها عام  2009بحكم ظروف داخلية وإقليمية
ودولية مختلفة ،فال يوجد أي ضمان أن ينجو نظام الماللي هذه المرة؛ فالظروف االقتصادية الصعبة ،وتنامي معدالت
الفقر والبطالة ينذران بالمزيد من االحتجاجات؛ وبتجددها إذا ما استطاعت السلطات قمعها بشكل أو بآخر ،فقد أوصلت
سياسات النظام المتهورة البالد إلى حافة الهاوية االقتصادية؛ وبدل أن تُستغل األموال التي أفرج عنها بموجب االتفاق
النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى منتصف عام  2015لصالح الطبقات الفقيرة وتوفير فرص العمل ،فقد بُددت
على األسلحة والميليشيات التي تنشر القتل ،وتبث الخوف في المنطقة.
وكما دخلت الدولة اإليرانية في عداوة مع شعبها ،فقد استعدت كل شعوب المنطقة ،حيث تدخلت بشكل سافر في
الشؤون الداخلية للكثير من الدول المجاورة ،وفاقمت من حدة الصراعات المسلحة ،وحولت المنطقة إلى بركان كامن
تحركه طائفية عمياء قد ينفجر في أي وقت؛ بينما تواصل دعم األنظمة المستبدة ،كما هو األمر في سوريا ،والميليشيات
االنقالبية ،وفي اليمن كذلك ،ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات اإلقليمية والدولية للتراجع عن سياستها المدمرة ،وإعادة
النظر في سلوكها العدواني الذي ألّب العالم كله عليها.
إيران ،وباألحرى نظام الماللي الذي يحكمها ،هو بالفعل على مفترق طرق ،فهو يحصد ما زرعت يداه في الداخل
والخارج؛ وهذه سنة الله في حركة التاريخ ،وهي ثابتة ومطردة ال تتغير ،وتسير على جميع الدول واألمم؛ فال يمكن
لالستبداد أن يدوم ،وال يمكن للقهر أن ينتصر ،وال يمكن للظلم أن يسود؛ وال بد لساعة الحساب أن تدق ،وإذا لم تدرك
وتستدرك القيادة اإليرانية خطورة األوضاع الحالية ،فال يتوقع أن تعود األمور إلى الوراء؛ وإذا لم تتخذ حكومة طهران
خطوات فعلية تلبي مطالب المتظاهرين؛ وتعمل بجد على تغيير سياساتها العدوانية في المنطقة ،وتنسحب من أماكن
الصراعات ،وتستثمر األموال في اقتصادها المحلي وخدمة أبناء شعبها؛ بدالً من مواصلة االنخراط في الصراعات ،فإن البالد
مقبلة على مرحلة تشبه بشكل أو بآخر ما كانت عليه األوضاع قبل الثورة اإليرانية في السبعينيات من القرن الماضي ،التي
كان الناس يأملون منها أن تنقلهم إلى مرحلة جديدة :مرحلة من التطور والنهوض ،والعدل والنظام ،وإذا بها تأخذهم إلى
مصير مجهول.
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اإلمارات اليوم
التجارة اإللكترونية ..حماية للمستهلك والتاجر
في مبادرة تستهدف تشجيع وتحفيز رواد األعمال نحو مزيد من التنظيم والنمو ،وتعزيزا ً لنشاط العاملين في قطاع المتاجرة
اإللكترونية ،وفتح قنوات تسويقية للمشروعات القائمة والمستقبلية ،توجهت دائرة التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي نحو
إلزام أصحاب مواقع وحسابات التواصل االجتماعي ،الذين يمارسون أنشطة التجارة اإللكترونية بتصويب أوضاعهم ،والحصول على
رخصة قانونية لمزاولة هذا النشاط؛ سعياً إليجاد حلول لبعض التجاوزات؛ بحيث يتم اعتماد ممارسة األعمال إلكترونياً وفق إطار
قانوني ينظم أعمال هذا النوع من المتاجرة ،ويتيح فرصاً إضافية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر ،للبدء بأعمالهم التجارية بشكل مبتكر وقانوني.
ويأتي تو ّجه الحكومات المحلية والحكومة االتحادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،نحو تنظيم قطاع التجارة اإللكترونية؛
سعياً إلى تعزيز مزاولة واستدامة األعمال ألصحاب الرخص التجارية اإللكترونية ،فضالً عن تعزيز ثقة المستهلكين بالسلع المقدمة
إليهم من خالل ذلك ،ودعم نمو األنشطة االقتصادية ،من خالل تقنين وضع األنشطة القائمة على الحسابات التي تعمل عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،عبر حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة ،تساعدهم على تنمية أعمالهم ،وتوسيع قاعدة المتعاملين
معهم ،وصوالً إلى إشراكهم في المعارض التجارية ،والتعامل مع الشركات والمؤسسات بشكل رسمي.
ومن باب التيسير على العاملين والمتعاملين مع هذا النشاط االقتصادي ،وبهدف تنظيم سوق التجارة اإللكترونية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تبرز أهمية حماية المستهلكين من حصولهم على سلع وبضائع مضرة أو مقلدة من المتاجر اإللكترونية،
ليأتي القرار بضرورة حصول رواد األعمال في مجال التجارة اإللكترونية على الترخيص ،ضمن ما يسمى رخصة نشاط «المتاجرة
اإللكترونية» ،سواء أكانت تتم من خالل المواقع اإللكترونية ،أم من خالل قنوات التواصل االجتماعي ،التي يمنح صاحب الرخصة
على إثرها عالمة «التاجر اإللكتروني» فيستطيع من خاللها مزاولة نشاطه المصحوب برقم تسلسلي ،يُستخدم لترويج المنتج أو
البضاعة المراد تسويقها ،األمر الذي يعزز ثقة المستهلكين ،ويحمي حقوقهم ،ويقدم لهم ضمانات بمدى قانونية النشاط الذي
تتم مزاولته عبر اإلنترنت ،باعتبار أن هذه األنشطة سهلة وسريعة االنتشار ،وهي المفضلة لكثير من المستهلكين والتجار حالياً.
إن مبادرة دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي ،تعطي مزيدا ً من الحماية للتجارة اإللكترونية ،من خالل تقنين أنشطتها،
وتقديم الدعم لممارسة هذا النوع من العمل التجاري بشكل صحيح ،فضالً عن إسهامه في تحديد اآلليات التي تحفظ حقوق
الملكية الفكرية ألصحاب المشروعات فيه ،وتعزيز معايير األمان واالستدامة؛ حيث إن تقنين العمل وإصدار الرخص التجارية،
يحمي أصحاب العمل من إغالق حسابهم اإللكتروني ،وال يعرضهم للمخالفات التجارية ،ويمنحهم القدرة على التحرك بصورة
قانونية في معامالتهم التجارية ،داخل الدولة وخارجها ،األمر الذي يسهم في تعزيز جهود الحكومة الذكية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،في تحقيق قيم الشفافية واالستدامة.
كما تحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ،كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز توجهات الدولة نحو تعزيز التحول إلى الحكومة الذكية ،وتشجيع البيئة
التنظيمية ،وتطوير المبادرات اإللكترونية التي ترتكز على استحداث وتطوير األطر التنظيمية للتجارة اإللكترونية ،تكفل شفافية
التبادالت ،وتحمي المستهلك ،وتقوي مصداقية المعامالت اإللكترونية ،ما يعزز الثقة بسالمتها وصحتها ،ويسهم في تطوير االقتصاد
الرقمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويدعم مساعيها في تنويع التنمية االقتصادية وتوسيع قاعدتها ،في ظل التشريعات
العالمية السارية حول التجارة اإللكترونية.
إن التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها ،إقليمياً وعالمياً ،في جميع القطاعات ،يحتم عليها إزالة كل العوائق
التي قد تقف أمام التطور في التجارة والمعامالت اإللكترونية ،فالتزمت بتعزيز التطور القانوني والتجاري في تطبيق التجارة
اإللكترونية بمصداقية ودقة ،وعملت على تسهيل نقل المستندات اإللكترونية بين الجهات كافة ،وتوفير خدمات جيدة بشكل يكافح
التزوير ،ويقلل من فرص االحتيال ،عبر إرسائها مبادئ موحدة في القواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسالمة المراسالت
اإللكترونية ،وخاصة أن التجارة اإللكترونية مكّنت من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري عبر اإلنترنت،
وساعدت على خلق تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج ،وخاصة أن األسواق باتت مفتوحة أمام المستهلكين من
دون قيود أو حدود ،ما يستدعي اتخاذ إجراءات تؤ ّمن لهم الحماية من عمليات القرصنة والجرائم المتعلقة بالمعلوماتية.
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تقارير وتحليالت

تضييق الخناق
على ميليشيات الحوثي
مع تضاؤل فرص الحوار
االنتصارات التي تحققها قوات الحكومة اليمنية الشرعية،
والتي توفر لها قوات التحالف العربي غطاء جوياً متواصالً،
وتشارك معها في الدعم واإلسناد والقتال في العديد من
الجبهات ،تشير إلى أن الدائرة بدأت تضيق بشكل أكبر على
الميليشيات االنقالبية اإليرانية؛ حيث تم تحرير العديد من
المناطق التي كانت تحت سيطرتهم ،كما اعترف الحوثيون
أنفسهم بوقوع خسائر بشرية في صفوفهم في المعارك خالل
األيام القليلة الماضية .وهنا تبرز أهمية المشاركة الفعالة من
قبل القوات المسلحة اإلماراتية والسعودية التي تسطر مع
المقاومة اليمنية ملحمة قتالية رائعة؛ بينما تنهار دفاعات
الحوثيين بشكل متسارع .وقد قال قائد قوات التحالف العربي
على الساحل الغربي لليمن ،العميد الركن عبدالسالم الشحي،
إن القوات اإلماراتية والمقاومة اليمنية تسطران ملحمة في
القتال ببسالة ،في ظل تصميم قوات التحالف على تحرير
اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي اإليرانية ،وأكد الشحي
أن «هناك انهيارا ً كبيرا ً في دفاعات العدو ،وتم أسر مئات
العناصر ،حيث يتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية».
وقد حققت القوات الحكومية تقدماً ميدانياً مهماً أيضاً في
محافظة البيضاء الحدودية ،ذات األهمية االستراتيجية الكبرى؛
كما تمكنت من استعادة خمسة مواقع عسكرية جديدة في
مديرية ناطع الحدودية مع محافظة شبوة.
وتبدو الصورة الميدانية اآلن أكثر وضوحاً ،فتنسيق
العمليات العسكرية وتكثيف الجهود المشتركة للقوات
الموالية للحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي
تؤتي أكلها؛ وهناك بشائر حقيقية على قرب الحسم في
العديد من المناطق ،وخاصة على الساحل الغربي الذي
تسعى قوات الشرعية اليمنية إلى استعادة السيطرة عليه
بشكل كامل لما له من أهمية استراتيجية حاسمة ،حيث
يستغله الحوثيون للحصول على السالح المهرب؛ وفي
الوقت نفسه نهب المساعدات التي تقدمها دول التحالف
والمنظمات اإلغاثية الدولية للشعب اليمني؛ وهذا كله يمكّن
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تواصل قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف
العربي ،بقيادة المملكة العربية السعودية ،تقدمها
على عدة جبهات ،حيث تكبد المتمردون خسائر
كبيرة في الجوف ،وحجة ،والبيضاء ،والحديدة،
بينما ال تبدو فرص استئناف الحوار ،الذي يدعو
إليه المجتمع الدولي ،قائمة بسبب عدم تجاوب
المتمردين مع الدعوات الدولية.

المتمردين الحوثيين من مواصلة القتال ،ومن ثم إطالة أمد
الحرب؛ وبالنتيجة مزيد من المعاناة للشعب اليمني.
وال شك أن استمرار الزخم على مختلف الجبهات سيؤدي
إلى مزيد من تشتيت جهد االنقالبيين؛ وسيضعف موقفهم
القتالي بشكل كبير؛ ما يمهد الطريق لمعركة صنعاء التي
يتوقع أن تكون حاسمة؛ ويبدو أن هناك بالفعل استعدادات
موازية لهذه المعركة ،ألنه ال بد منها في نهاية المطاف،
وخاصة أن الحوثيين يرفضون االنسحاب من المدينة من
دون قتال؛ كما أن تحرير صنعاء سيمثل العنوان األبرز إلنهاء
االنقالب وإعادة الشرعية .وقد أكد رئيس هيئة األركان العامة
بالجيش اليمني ،طاهر العقيلي ،أن قواته جاهزة لمواصلة
عملياتها العسكرية وتقدمها باتجاه العاصمة صنعاء ،وأكد
أن «بشائر النصر تلوح في األفق ،وأن الميليشيا االنقالبية
تجر أذيال الخيبة والهزيمة ،وتتكبد خسائر كبيرة في األرواح
والمعدات».
وبينما تسير التطورات الميدانية كما هو مخطط لها ،فإن
التحالف العربي ال يغفل عن القيام بالمهام األساسية األخرى
المتمثلة في مواصلة جهود اإلغاثة ،وتقديم المساعدات
للشعب اليمني ودعمه على تجاوز هذه الظروف العصيبة
التي وضعه الحوثيون فيها؛ وهناك تصميم من قبل قوات
التحالف العربي على مواصلة العمل اإلغاثي ،حيث يعتبر
أولوية لديها.
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كيف تنظر الصحف
العالمية إلى أحداث
إيران الراهنة؟

استحوذت األحداث التي تشهدها إيران حالياً على اهتمام وسائل
اإلعالم والصحف العالمية ،التي أجمعت على أن المظاهرات
التي تشهدها العديد من المدن حالياً تمثل احتجاجاً على
تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية في البالد ،وتعتبر نتاجاً
لسياسات النظام اإليراني التي أهدرت موارد البالد في أزمات
خارجية وفاقمت من أزماتها االقتصادية.

أفردت الصحف األوروبية واألمريكية مساحات واسعة
لتغطية االحتجاجات واالضطرابات الشعبية التي تشهدها
العديد من المدن اإليرانية في الوقت الراهن ،فصحيفة
«الجارديان» البريطانية نشرت مقاالً كتبه سايمون تيزدول،
رأى فيه أن أي ضعف للنظام في إيران قد يؤدي إلى تصعيد
خطير في التوتر الذي يسود المنطقة ،واعتبر أن جهود النظام
في إيران الستعراض عضالته في منطقة الشرق األوسط قد
جلبت له مزيدا ً من األعداء ،فإيران اآلن العب رئيسي في كل
من سوريا والعراق ولبنان ،ما يسبب قلقاً
ليس فقط في أوساط السنة في العراق،
ولكن في السعودية أيضاً ،التي تعتبر مركز
اإلسالم السني .وفي تقرير آخر للصحيفة،
اعتبرت أن هذه االحتجاجات الشعبية
تظهر امتعاض الشعب اإليراني من ارتفاع
أسعار المواد الغذائية األساسية مثل البيض
والدواجـن ،إضافة إلـى أن أرقـام البطـالة
ال تزال مرتفعة ،وأيضاً معدالت التضخم الرسمي التي وصلت
إلى  %10مرة أخرى .وأوضحت «الجارديان» أن موجات
االحتجاج التلقائية جاءت ضد اقتصاد إيران الضعيف ع ّبر عنه
طالب الجامعات وغيرهم ضد سياسات الحكومة المهزوزة مالياً،
معتبرة أن تلك المظاهرات تعد األكبر من نوعها في إيران منذ
االحتجاجات التي تلت االنتخابات الرئاسية المتنازع عليها في
عام  2009التي قمعتها السلطات بعنف .واتفقت مع وجهة
النظر هذه صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ،التي ذكرت
في تقرير لها أن المظاهرات التي اندلعت في إيران سببها
السخط الشعبي وما يصفه اإليرانيون بأنه تر ٍّد غير مسبوق في
األوضاع االقتصادية .وأضافت الصحيفة أن مئات المحتجين
المناوئين للنظام اإليراني في مدينة «كرمنشاه» غربي البالد
والذين كانوا يرددون هتافات« :عيش ،وظائف ،حرية» دخلوا
في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب اإليرانية ،فيما راح
محتجون آخرون غربي إيران يرددون شعارات «ما هو الشيء
المجاني في إيران؟ السرقة والظلم» .وبحسب الصحيفة،
يعاني الكثير من اإليرانيين صعوبة توفير لقمة العيش الكريمة
ألنفسهم وذويهم وتعيش نسبة عالية من الشعب تحت خط
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الفقر ،وهذا ما جعلهم يهتفون بشعارات مثل «الموت لروحاني
والموت للدكتاتور» ،معلنين معارضتهم ال للسياسات اإليرانية
داخلياً فقط ،بل وخارجياً أيضاً.
فيما رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» األمريكية أن
هذه االحتجاجات المتناثرة التي ركزت على المظالم االقتصادية
كانت ضد الفساد المالي ،ومخصصات الميزانية للمؤسسات
الدينية وإفالس صناديق التقاعد .وأشارت الصحيفة إلى أن
المظاهرات التي استهدفت االقتصاد تحولت في نهاية المطاف
إلى رفض شعبي للقمع السياسي من
قبل السلطة ،وهكذا انضم الناشطون
الطالبيون والمنشقون إلى الطبقة
العاملة ونقابات العمال في الشوارع.
أما إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية،
فرأت في تقرير نشرته على موقعها
اإللكتروني ،أن االحتجاجات التي
تشهدها إيران حالياً ،هي األكبر منذ
اضطرابات استمرت شهورا ً في  2009بعد إعادة انتخاب الرئيس
محمود أحمدي نجاد آنذاك ،ولهذا فإن هذه االحتجاجات
تثير المتاعب لحكومة الرئيس حسن روحاني الذي انتخب
بعد تعهده بضمان حرية التعبير والتجمع ،ولم يحقق بعد
االتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015
فوائد اقتصادية للقاعدة العريضة من اإليرانيين مثلما وعدت
الحكومة .ويهدف االتفاق إلى كبح البرنامج النووي اإليراني
مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية
اإلسالمية.
وبدوره ،اعتبر قسطنطين كوساتشوف ،رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس االتحاد (الشيوخ) الروسي ،أن ثمة عامالً
خارجياً وراء االحتجاجات في إيران ،وإن كانت األسباب الداخلية
المؤثر األول .وأضاف في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية،
أن موجة االحتجاجات التي تشهدها إيران تأتي أساساً كمؤشر
لتطورات سياسية داخلية ،وثمة عوامل اقتصادية واجتماعية،
بينها مستوى البطالة وتضخم العملة الوطنية ،تؤثر هي األخرى
في الوضع في البالد ،وإن كانت األوضاع االقتصادية في إيران
ليست هي األسوأ في المنطقة.
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توقع زيادة التوتر بين الواليات
المتحدة األمريكية وكل من
الصين وروسيا في عام 2018
لقد قامت مراجعات عام  ،2017والتوقعات الخاصة بعام
 2018بالتركيز على التحديات األكثر إلحاحاً التي تواجهها إدارة
الرئيس ترامب وهي :الشرق األوسط المضطرب ،واإلرهاب
الدولي ،واالنتشار النووي ،واألسلحة الكيميائية والبيولوجية.
واليوم نقوم بتفحص المخاطر االستراتيجية التي تفرضها كل من
الصين وروسيا وإحدى أهم أولويات ترامب وهي :دعم وحماية
سيادة الواليات المتحدة األمريكية.
وتعتبر كل من الصين وروسيا من ضمن التحديات
االستراتيجية في إدارة ترامب خالل السنة المقبلة.
ولقد شكلت الصين أكبر خيبة أمل لشخصية ترامب في عام
 ،2017التي اعتقد خاللها بأنه من الممكن القيام بإصالحات
رئيسية ،وخاصة على صعيد التجارة الدولية .وبغض النظر عن
االستثمار المهم للوقت ،واالنتباه الذي تم توجيهه إلى الرئيس
الصيني شي بين جينغ ،فإن القليل قد تغير في السياسة
الخارجية الصينية ،سواء على الصعيد الثنائي أو الدولي .وال
يوجد هناك دليل على تحسن العالقات التجارية أو أي جهود
تبذلها الصين من أجل كبح انتهاكاتها ،التي تشمل :قرصنة
الملكية الفكرية ،والتمييز الحكومي ضد التجار والمستثمرين
األجانب ،ومحافلها القانونية المتحيزة.
واألسوأ من ذلك ،هو أن الخطوات العدوانية لبكين من أجل
ضم بحر الصين الجنوبي ،وتهديد كل من اليابان وتايوان في
بحر الصين الشرقي لم تتوقف ،بل على العكس فقد زادت
في عام  .2017وبالتالي ،وعلى األرجح فإن عام  2018سوف
يشهد تصاعدا ً في التوتر في هذه المناطق الحساسة ،وبدورها
سوف تقوم الواليات المتحدة األمريكية بمجابهة االعتداءات
العسكرية الصينية التي تتستر خلف غطاء رقيق .وقد سئمت
اليابان تحديدا ً من قيام الصين بتطوير قدراتها في جميع
المجاالت العسكرية ،بما في ذلك قدراتها البحرية والفضائية
والحرب اإللكترونية.
وليست تايوان بعيدة عن ذلك ،ومن الممكن أن تزداد
القطيعة مع الصين ،وذلك مع سعي بكين لفرض قيود على
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يتوقع جون بولتن ،الدبلوماسي األمريكي
السابق ،وأحد صقور إدارة جورج بوش
االبن ،أن يزداد التوتر بين الواليات المتحدة
األمريكية وكل من الصين وروسيا في عام
 ،2018كما افترضت استراتيجية األمن
القومي الجديدة للرئيس ترامب.

الخيارات الدفاعية االستراتيجية لسيؤول .كما أن الهند تراقب
عن كثب صعود القوة االقتصادية والعسكرية للصين ،وهو األمر
الذي أصبح مقلقاً أكثر؛ ولذا فإنه يجب على إدارة ترامب أن
تراقب األحداث على الحدود الصينية ،وذلك ألن أياً منها قد
يتسبب في مواجهة عسكرية كبرى.
وفيما يتعلق بروسيا ،فإن الرئيس لم يفقد األمل بالرئيس
فالديمير بوتين ،ولكن من الممكن أن يحدث ذلك في عام
 .2018ويجب أال تكون ديناميكية موسكو  -واشنطن مبنية
على عالقات شخصية ،بل يجب أن تكون مبنية على سياسات
واقعية .وال يوجد دليل أكثر وضوحاً من ردة فعل روسيا على
قرار ترامب األخير بتزويد أوكرانيا بأسلحة مقاتلة ،والتي تعتبر
اآلن منطقة حرب بالكامل ،وذلك بسبب االعتداءات الروسية.
كما أن صعود الدور الروسي في الشرق األوسط ،بصفته العباً
رئيسياً كبيرا ً ،قد أصبح مثيرا ً للقلق بشكل مسا ٍو تماماً لما تمثله
التهديدات الروسية في أوروبا الشرقية والوسطى؛ لذا فإن محور
روسيا  -إيران برفقة برنامج إيران النووي يجب أن يتم وضعه
في قائمة المخاطر للواليات المتحدة األمريكية القادمة من
منطقة الشرق األوسط.
وأخيرا ً ،فإن قيام مجلس األمن والجمعية العامة باالعتراض
الكلي على قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس سوف يكون
له آثار مدمرة محتملة على األمم المتحدة .ومع قرار المحكمة
الجنائية الدولية بالقيام بالتحقيق في جرائم مزعومة قامت بها
الواليات المتحدة في أفغانستان ،فإنه يجب على الرئيس حماية
السيادة األمريكية.
وال يوجد رئيس أمريكي معاصر قام بالتركيز على موضوع
السيادة األمريكية مثلما قام به ترامب ،وقد قامت األمم
المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالقرارات التي تم اتخاذها
في عام  ،2017بإعطاء الفرصة لترامب للقيام بردود فعل
سياسية ومالية حاسمة في عام  .2018وإذا كان عام  2017قد
شهد فوضى دولية عارمة ،فإن عام  2018سوف يشهد المزيد
من ذلك ،وسوف يجعل من  2017عاماً يبدو هادئاً بالمقارنة به.
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شـؤون اقتصاديــة
 34مليار دوالر خسائر بورصـة قطر في 2017
أنهت البورصة القطرية عام
 2017على تراجعات عنيفة تعد
األسوأ على اإلطالق بعدما سجل
المؤشر العام لسوق الدوحة انخفاضاً
تجاوزت نسبته  %30خسرت به
القيمة السوقية لألسهم المدرجة نحو
 125مليار ريـال قطري ( 34مليار
دوالر)؛ أي ما يعادل ربع قيمتها في
عام واحد قبل أن ترتد بشكل يبدو
متعمدا ً خالل تداوالت الشهر األخير
من العام .وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين-
بريطانيا ،إن هذا االرتداد غالباً لن يعفي البورصة القطرية من
استئناف موجات التراجع صوب مستويات أدنى خالل تداوالت
العام الجديد  ،2018مؤكدا ً أن خسائر بعض األسهم تجاوزت

أكثر من  %50من قيمتها وما زالت
تبقي على خسائرها وتتداول في
مستويات متدنية لم تتداول بها
منذ عام  .2010وأضاف أن االرتداد
المؤقت للمؤشر خالل تداوالت
الشهر األخير لم ينعكس إيجابياً على
العديد من األسهم مع اإلشارة إلى
أن المؤشر قد سجل بتراجعه ثاني
أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية
على الصعيد العالمي ،وذلك نتيجة
لعملية بيع األصول التي لجأت إليها الحكومة القطرية عقب
المقاطعة الخليجية ،الفتاً النظر إلى أن اآلثار السلبية لتلك
المقاطعة ستستمر على األداء االقتصادي القطري في ظل عدم
وجود أي حل سياسي في المدى القريب.

البورصة السعودية تتراجع
بعد زيادة أسعار البنزين

العجز التجاري المصري يهبط
 %26في أول  11شهر ًا من 2017

هبطت البورصة السعودية ،أمس االثنين ،بعدما رفعت
الحكومة األسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستسهم
في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضاً القوة الشرائية
للمستهلكين .وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية %0.5
في تداول نشط مع انخفاض سهم دار األركان للتطوير العقاري
 ،%10وكان األكثر تداوالً في البورصة .وصعد السهم بأكثر من
المثلين في الربع األخير من عام  .2017وارتفع سهم السعودية
للنقل الجماعي (سابتكو) ،التي تدير حافالت ،وربما تستفيد إذا
تقلص استخدام السيارات الخاصة بفعل ارتفاع أسعار البنزين،
 .%3.6وهبط سهم (بدجت) السعودية لتأجير السيارات .%2.6
وكان سهم اتحاد اتصاالت (موبايلي) رابحاً كبيرا ً بصعوده %8.6
في أكثف تداول له منذ أكتوبر  .2015وكانت وزارة الطاقة
ل ّمحت بالفعل إلى أنها ستعلن في الربع األول من هذا العام
زيادة في أسعار البنزين ،لكن تلك الزيادة جاءت في وقت
مبكر عما توقعه البعض .وتوقع آخرون أن تنتظر السلطات حتى
تقيم تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،بواقع  %5اعتبارا ً من
بداية العام ،في االستهالك .لكن الضريبة وزيادة أسعار البنزين
معاً ربما يؤثران في االستهالك بشكل كبير ،على الرغم من
تطبيق الرياض نظام تعويض نقدياً لمساعدة األسر ذات الدخل
المتوسط والمحدود على تح ّمل ألم اإلصالحات.
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قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان ،أمس
االثنين ،إن العجز التجاري في أول  11شهرا ً من عام 2017
انخفض  %26على أساس سنوي بقيمة بلغت  12مليار
دوالر .وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت
خالل أول  11شهرا ً من عام  2017إلى  51مليار دوالر
مقارنة بـ  61مليار دوالر في الفترة ذاتها من عام 2016
في حين زادت الصادرات إلى  20.4مليار دوالر من 18.4
مليار .وأضاف البيان أن الصادرات من المتوقع أن تصل
إلى  22.4مليار دوالر مع ختام عام  2017بنسبة زيادة
تصل إلى نحو  %10عن عام  2016الذي بلغت قيمة
الصادرات فيه  20.4مليار دوالر .وقال الوزير طارق قابيل
في البيان إن «القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها
خالل عام  2017تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية
واألسمدة ،والمالبس الجاهزة ،والصناعات الهندسية
واإللكترونيات ،والمفروشات ،والغزل والنسيج ،والصناعات
الغذائية» .وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص
عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعد أن
عانت لسنوات نقصاً في العملة الصعبة ح َّد من قدرتها
على االستيراد من الخارج وأضر بأنشطة األعمال.
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من إصدارات المركز
السياسة األمريكية تجاه صراعات القرن األفريقي ما بعد الحرب الباردة الدور واالستجابة
تأليف :سامي السيد أحمد
تاريخ النرش2010 :
هذا الكتاب يدرس الصراعات التي شهدتها منطقة القرن
اإلفريقي منذ عام  ،1991محاوالً توضيح األنماط المختلفة لتلك
الصراعات ،ورصد وتحليل دور الواليات المتحدة األمريكية وطرق
استجابتها لصراعات المنطقة ،وتقييم السياسة األمريكية تجاه
منطقة القرن اإلفريقي كلها .إذ تعد منطقة القرن اإلفريقي من
أكثر مناطق القارة اإلفريقية التي تعاني زخماً في الصراعات
والنزاعات داخل الدول وفيما بينها.
وفي ظل تنامي أوضاع عدم االستقرار
واالضطراب التي اجتاحت المنطقة عقب
انتهاء الحرب الباردة ،ودخول قوى دولية
جديدة إليها ،واكتشاف النفط فيها ،زاد
اهتمام السياسة األمريكية بها واالنخراط
في شؤونها .كما أن أحداث الحادي
عشر من سبتمبر  2001دفعت الواليات
المتحدة إلى زيادة التركيز على القرن
اإلفريقي واعتبرته منطقة محورية في
سياساتها الرامية إلى محاربة اإلرهاب.
يرى المؤلف أن األهمية العملية
لمثل هذه الدراسة تكمن في أنها تساعد
في فهم حقيقة التوجهات األمريكية
تجاه منطقة القرن اإلفريقي ،وهو ما
يدعو صناع القرار في دول المنطقة إلى
صياغة بدائل مختلفة إزاء تلك التوجهات األمريكية ،وترجمتها
إلى واقع عملي يخدم في المقام األول مصالح شعوب المنطقة
ودولها .ويضيف أن دراسة التوجهات األمريكية تلك تأتي في ضوء
خمسة اعتبارات ال يمكن إغفالها عربياً ،هي :األهمية االستراتيجية
لمنطقة القرن اإلفريقي باعتبارها عمقاً استراتيجياً لبعض الدول
العربية ،وخصوصاً مصر ،وطريقاً مهماً للتجارة وصادرات النفط بين
منطقة الخليج العربي من جهة وأوربا والواليات المتحدة من جهة
أخرى؛ ووجود ثالث دول عربية (السودان ،والصومال ،وجيبوتي)
داخل منطقة القرن اإلفريقي الكبير إلى جانب سبع دول إفريقية.
ووجود أطماع إسرائيلية حقيقية في المنطقة؛ واشتمال المنطقة
على ثروات طبيعية مهمة من بينها مياه نهر النيل التي تمثل
شريان الحياة لدولتين عربيتين ،هما :مصر والسودان ،إلى جانب
الثروة الجديدة المتمثلة بالنفط؛ وأخيرا ً ،التأثير السلبي ألوضاع
عدم االستقرار السياسي السائدة داخل منطقة القرن اإلفريقي
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في األمن القومي العربي ،ولعل شيوع ظاهرة القرصنة وانتشار
الحركات الراديكالية المتطرفة وغيرها أحد األمثلة البارزة في هذا
اإلطار.
تتأثر السياسة األمريكية تجاه المنطقة بمحددات داخلية ،إذ
توجد داخل الواليات المتحدة مجموعات مختلفة من جماعات
المصالح التي تمارس تأثيرا ً متفاوتاً على صانعي ومتخذي القرار
السياسي .ويعتبر اللوبي اإلسرائيلي ،واللوبي اإلفريقي (األمريكيون
األفارقة أو كما يُطلق عليهم أحياناً األمريكيون السود) ،من أهم
جماعات الضغط الداخلية التي تؤثر في الدور الذي تمارسه
الواليات المتحدة داخل القارة اإلفريقية
بصفة عامة وداخل منطقة القرن
اإلفريقي بصفة خاصة ،فضالً عن الدور
الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني
وحقوق اإلنسان .وبطبيعة الحال ،أثرت
التغيرات اإلقليمية بطريقة أو بأخرى
في الدور األمريكي في القارة اإلفريقية
كلها ،وفي منطقة القرن اإلفريقي بشكل
خاص ،ففي ظل محاولة هذه المنظمات
القيام بأدوار سياسية اضطرت الواليات
إلى التدخل بشكل أو بآخر في هذه
األدوار للحيلولة دون خلق أطر جديدة
تتعارض مع المصالح األمريكية ،والمثال
الواضح في هذا اإلطار ،الدور الذي لعبته
الواليات المتحدة عبر منظمة اإليجاد
لتسوية الصراع في السودان .وإلى جانب المحددات الداخلية
واإلقليمية هناك محددات دولية أثرت في الدور األمريكي في
منطقة القرن اإلفريقي ،ومن أهم المحددات الدولية تعدد
المنافسين الدوليين للواليات المتحدة في المنطقة.
وخالصة القول ،بينما زاد االهتمام األمريكي بمنطقة القرن
اإلفريقي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،إذ احتلت
المنطقة أهمية خاصة ضمن استراتيجية الواليات المتحدة
لمحاربة اإلرهاب ،فإن المؤلف يذهب إلى القول بأن السياسة
التي انتهجتها الواليات المتحدة تجاه المنطقة بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر ،والسيما الوجود العسكري المباشر في المنطقة
وزيادة دعم بعض الوكالء المحليين ،لم تؤ ِّد إلى زيادة تأمين
المصالح األمريكية في المنطقة ،بل جعلتها أكثر عرضة للمخاطر
واالستهداف ،كما أن تلك السياسة لم تؤ ِّد إلى تحسين االستقرار
السياسي في المنطقة.
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