أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
نموذج رائد في التضحية والتسامح
تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة دورها الريادي في المساعدات ،كما في التسامح على مستوى المنطقة والعالم؛ فهي
تبذل جهوداً كبيرة من أجل إعادة االستقرار إلى المنطقة التي تضربها أزمات متالحقة ،وتعمل جاهدة على تقديم المساعدات
اإلنسانية لكل الدول والمجتمعات والمناطق التي تحتاج إليها عبر العالم ،بينما تعزز من جهودها في حفظ األمن والسلم الدوليين
وتحرص على نشر ثقافة السالم والتسامح بين الشعوب واألمم .وال يخفى على أحد التأثير اإليجابي للجهود اإلماراتية المتعددة
على مختلف المستويات ،حيث تسهم بشكل واضح في التخفيف من حدة التوترات القائمة ومن وطأة الصراعات وتأثيراتها
المختلفة في حياة ماليين البشر .ومن المهم اإلشارة إلى أن اإلمارات لم تقدم المال أو المساعدات المادية والعينية فقط ،وإنما
قدمت الشهداء بالفعل ،حيث ضحى العديد من أبناء الوطن بأرواحهم وفي مناطق مختلفة من العالم من أجل خدمة ومساعدة
اآلخرين وتحقيق رسالة اإلمارات اإلنسانية .وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس
هيئة الهالل األحمر اإلماراتية –خالل منح مؤتمر «الشيخ زايد العالمي الثالث للسالم» سموه جائزة «الخير العالمية» تقديراً
لجهوده في تعزيز مجاالت التضامن اإلنساني– أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم؛ بفضل مبادراتها التنموية ،ودعمها قضايا الشعوب اإلنسانية.
ويحظى الدور الريادي والتضحيات التي قدمتها دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقدير دولي كبير من قبل قادة وزعماء العالم
ومن قبل المنظمات الدولية المختلفة .وفي هذا السياق أكد بهجت باكولي ،النائب األول لرئيس الوزراء ،وزير خارجية كوسوفو،
خالل مشاركته في مؤتمر «الرابطة الجديدة ..الدبلوماسية واألمن والدولة الرقمية» الذي نظمه مركز المعهد الدولي للدبلوماسية
الثقافية ،بحضور نخبة من أساتذة العالقات الدولية والدبلوماسية ،أن «دولة اإلمارات العربية المتحدة لم تقدم مساعدات فقط
من أجل حماية اإلنسانية ،بل قدمت شهداء أيضاً .وال ننسى دور المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،في مساعدة شعب كوسوفو في محنته وإرسال المساعدات».
إن التضحية من أجل اآلخرين نهج إماراتي ثابت أسسه المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه
الله ،وقد سارت عليه من بعده القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،التي بذلت ،وما زالت
تبذل ،جهوداً استثنائية في سبيل مواصلة هذا الطريق الذي تجذر في تركيبة اإلمارات قيادة وشعباً وأصبح جزءاً ال يتجزأ من سياسة
الدولة في الداخل والخارج على حد سواء.
وبينما تتعدد مجاالت العمل الذي تقوم به اإلمارات لدعم المجتمعات المحتاجة ،في سبيل تحقيق األمن واالستقرار لكل
المجتمعات دون استثناء ،فإنها تواصل نهجها المميز في مجال نشر ثقافة التسامح والحب والوئام والتآخي بين أتباع مختلف
الديانات؛ وهي تقوم بذلك بحكم أنها نموذج يحتذى به؛ فما حققته الدولة في المجتمع المحلي من مستوى متقدم جداً من
التناغم واالنسجام والتعاون بين أكثر من  200جنسية من أتباع أديان وثقافات متعددة ،يعيشون على أرض هذا الوطن ،يجعل منها
ومن قادتها قدوة لآلخرين .وقد أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ،في كلمته خالل االحتفال بميالد السيد
المسيح ،عليه السالم ،في كاتدرائية األنبا أنطونيوس لألقباط األرثوذكس المصريين في أبوظبي ،ليلة األحد الماضي ،أن اإلمارات
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،تجسد نموذجاً رائداً لمبادئ التآخي بين األديان
في إطار من االحترام المتبادل والتعايش الخالق لما فيه مصلحة الجميع.
وكما يحظى النهج اإلماراتي في مجال المساعدات اإلنسانية باالحترام والتقدير الدوليين ،فإن النموذج اإلماراتي في التسامح
أصبح محل إعجاب عالمي بالفعل؛ وال تكاد تمر مناسبة في هذا السياق داخل الدولة وخارجها ،إال ويتم الحديث عن اإلمارات
ودورها الريادي الذي تقوم به في تعزيز ثقافة الحوار والتآخي والتسامح بين مختلف شعوب العالم؛ فقد جلعت اإلمارات
بممارساتها العملية من التنوع الثقافي والديني داخلها مصدر قوة للمجتمع والدولة والقيادة على حد سواء ،فع ًال ال قوالً؛ وال عجب
إذاً والحالة هذه أن تكون اإلمارات رائدة إقليمياً ودولياً في التسامح ،كما في المساعدات اإلنسانية والتنموية ،وفي الحقيقة في
غيرها من المجاالت المتعددة التي تتبوأ فيها الدولة مواقع الصدارة.
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اإلمارات اليوم
عائدات القيمة المضافة تدعم الخطط التنموية
جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله،
خالل ترؤسه أولى جلسات مجلس الوزراء لعام  ،2018بتوزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة على الحكومات المحلية بواقع
 %70من إجمالي العائدات الضريبية ،ليعكس رؤية استراتيجية عميقة تستهدف استخدام اإليرادات الضريبية في دعم المشاريع
التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع وتدعم النمو االقتصادي ،حيث يسهم تعزيز الميزانيات المحلية بالنسبة األكبر
من العائدات الضريبية في تحقيق قفزة في المجاالت والقطاعات االقتصادية كافة ،بما يدعم خطط التنمية المجتمعية الشاملة،
ودعم الجهود المحلية نحو تطوير البنية التحتية والخدمات األساسية والمشاريع اإلنشائية ،وكذلك تحسين الخدمات المباشرة التي
تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.
كما يعكس هذا القرار االستراتيجي ما تتسم به قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة من حكمة وشفافية وحرص على
أن تستفيد جميع إمارات الدولة من عائدات الضريبة من أجل تحقيق خططها التنموية ،كما يبرهن على تحقيق حكومة اإلمارات
لهدفها الرئيسي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،الرامي إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق عائدات غير نفطية يمكن استغاللها
لتقديم خدمات محلية أفضل وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة ،وعلى الرغم من وجود تكامل على المستويين االتحادي والمحلي
في العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخطط االستراتيجية التي تنتهجها الدولة ،فإن تخصيص نسبة  %70من إيرادات
الضريبة للحكومات المحلية سيسهم بشكل فعال في تحفيز معدالت نمو االقتصاد الوطني.
وفي ظل التقديرات والتوقعات بأن تصل عائدات تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى  12مليار درهم في العام الجاري ،يحمل
قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،فكراً
استراتيجياً مستداماً يعلي مكانة اإلمارات ويعزز تنافسيتها ،حيث أكد الخبراء أن عائدات الضريبة ستؤثر في االقتصاد الوطني
من جوانب عدة أبرزها ،مساهمة المشروعات التي ستنفذ من خالل حصيلة الضريبة خالل األعوام المقبلة في استمرار النهضة
التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف الجوانب ،والسيما مع ازدهار الخدمات المقدمة ،بما يساعد بشكل ملحوظ على تحقيق
األهداف االستراتيجية التي تسعى لتنفيذها كل إمارة ،وتصب في نهاية المطاف في صالح نمو االقتصاد الوطني .وعلى صعيد
آخر سيستمر تحسن المستوى المعيشي وتوفير الرخاء واالستقرار للمواطنين والمقيمين ،الذي يعد هدفاً يأتي على رأس قائمة
أولويات حكومة دولة اإلمارات ،حيث إن الجزء األكبر من حصيلة الضريبة سيعود في النهاية إلى من قام بسداد تلك الضريبة عبر
خدمات عامة مثل اإلسكان والتعليم والرعاية االجتماعية والبنية التحتية ،وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة التي تضاهي أرقى
المستويات العالمية ،وفي هذا السياق ذكرت مجلة «فوربس» أن اإلمارات تتوقع ارتفاع مستوى المعيشة فيها  %1.5بعد بدء
تطبيق ضريبة القيمة المضافة .هذا باإلضافة إلى أن تحقيق موارد مالية إضافية للجهات الحكومية أو للحكومات المحلية يولد
لديها نوعاً من الفوائض المالية في الموازنة ما يمكّنها من زيادة اإلنفاق وخلق المزيد من فرص العمل ما يعود في النهاية بالنفع
على كل من يقيم في اإلمارات.
تسير دولة اإلمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة نحو تحقيق محددات رؤاها االستراتيجية ،المتمثلة في «رؤية اإلمارات
 ،»2021و«مئوية اإلمارات  ،»2071وذلك استناداً إلى حزمة من السياسات االقتصادية المتكاملة تُيسّ ر تحولها إلى عصر ما بعد
النفط ،وقد كان قرار الحكومة بتطبيق نظام ضريبي هو إحدى تلك السياسات الرامية إلى تطبيق نهج تنويع اقتصادي طموح
ومتوازن ،يهدف إلى بناء اقتصاد وطني مستدام ومتطور يدعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات التي يفرضها االقتصاد العالمي
ويعزز من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً ،حيث إن النظام الضريبي يمثل من ناحية مصدر إيرادات وتدفقات مالية إضافية للدولة تتسم
بالديمومة واالستقرار ،ومن ناحية أخرى يمكن استغالل تلك اإليرادات على النحو األمثل في عمليات التنمية وتسريع وتيرة البناء
والتطوير وتوجيه النفقات إلى مزيد من االستثمارات الضخمة والبنود ذات البعد التنموي واالستراتيجي األهم واألجدى بما يخلق
اقتصادات جديدة غير نفطية فاعلة ،وقد جاء قرار تخصيص  %70من إجمالي العائدات الضريبية للحكومات المحلية ليبرهن ،بما
ال يدع مجاالً للشك ،على أن اإلمارات تنفذ تلك األهداف بالتوازي مع تحقيق الرفاهية لكل من يعيش على أرضها.
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تقارير وتحليالت

حكومة إيران
تخلف وعدها بإصالح
االقتصاد المتهالك

كان حسن روحاني منذ شهور عدة فقط في أوج مجده؛ حيث استحوذ وقتها
على  %57من أصوات الناخبين وبفارق  %20تقريباً عن أقرب منافسيه
ليفوز بفترة رئاسة ثانية .لكن في  28ديسمبر الماضي اندلعت االحتجاجات
في جميع ربوع إيران ولم تتوقف حتى كتابة هذه السطور .وعلى الرغم
من أن تلك المظاهرات لم تشكّل بعد تهديداً الستقرار الحكومة ،فإنها تعد
دليالً على حالة السخط الشعبي الناجمة عن المشكالت االقتصادية التي
عانتها البالد سنوات طويلة ،حتى بعد مرور أعوام عدة على وجود روحاني
في الحكم وعلى توقيع االتفاق النووي مع الواليات المتحدة األمريكية.

تعهد روحاني لشعبه ،خالل حملته االنتخابية ،بتحقيق
النجاح االقتصادي .وبرغم تمكُّن حكومته من خفض مستوى
التضخم وزيادة معدالت النمو ،فإن ذلك يكتب فقط
كنجاح لتجنب الحكومة السقوط في أزمة اقتصادية كبيرة،
وليس تحقيقاً للوعود التي قطعها الرئيس بتحقيق الرخاء
االقتصادي ،وذلك بحسب ما أفاد جيكوب شابيرو ،كبير
المحللين في موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز» األمريكي
المعني بالتحليالت السياسية ،مؤكدا ً أنه في حال لم تتمكن
الحكومة في طهران من حل المشكالت االقتصادية التي
تؤثر في الحياة اليومية لإليرانيين ،أو على األقل تحويل
اهتمام الجماهير بعيدا ً عنها ،فقد تتحول المظاهرات إلى الفترة التي كانت تعاني فيها إيران آثار العقوبات التي
ما هو أسوأ بكثير.
يفرضها عليها الغرب بقيادة الواليات المتحدة .ولم يكن
اإليرانيون يلقون باللوم على التضخم وعلى أي من المشاكل
الوعود الزائفة
وأشار الكاتب إلى أن االحتجاجات بدأت في مدينة االقتصادية األخرى على الحكومة ،بل كانوا يلقون بها على
مشهد ،وهي ثاني أكبر المدن اإليرانية من حيث عدد القوى اإلمبريالية األجنبية التي تحاول وقف مسيرة التقدم
مل المواطنون
السكان ،التي تع ّد مركزا ً حضرياً تطغى فيه النزعة الدينية في إيران .وعلى الرغم من ذلك ،فقد ّ
القوية على سكانه وتتمتع فيه الحكومة بشعبية كبيرة .اإليرانيون في نهاية المطاف من هذا الوضع وبدؤوا في
ولم تخرج التظاهرات في بدايتها احتجاجاً على الوضع البحث عن حلول سياسية تمكِّن االقتصاد اإليراني من
السياسي ،بل نتيجة الغضب من االرتفاع الصاروخي في العودة مرة أخرى إلى المجتمع الدولي.
أسعار السلع األساسية .فقد أوردت التقارير اإلعالمية أن
استغل روحاني موجة الغضب تلك في عام ،2013
أسعار السلع األساسية كالبيض والدواجن قد ارتفعت بنسبة حيث تعهد بإدخال تعديالت كبيرة على االستراتيجية
اإليرانية ،فقد ظهر عدو جديد يتمثل في تنظيم «داعش»،
 %40تقريباً في غضون األيام الماضية.
وبالنظر إلى ارتفاع التضخم في إيران لما يربو على ومن ثم فإن إيران تحت قيادة روحاني أصبحت مستعدة
 %20في الفترة من عام  2012إلى عام  ،2014ثم وصوله للتعاون مع «إبليس» في سبيل هزيمته .وعلى الرغم
إلى ذروته عندما اقترب من  %45في النصف الثاني من من ذلك ،فقد تمثّل أهم وعد قطعه روحاني للشعب
عام  ،2013فإن زيادة هذا المعدل  %10فقط ال تعد زيادة اإليراني في إعادة الرخاء االقتصادي إلى البالد ،فقد
مرتفعة للغاية ،غير أن تلك المعدالت العالية جاءت في خطط لتحقيق الهدفين من خالل التوصل إلى حل وسط
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مع الواليات المتحدة األمريكية ،في ما يتعلق بالتنازل
عن سعي إيران إلى امتالك األسلحة النووية والتخلي عن
نفوذها في العراق وسوريا مقابل رفع العقوبات .وقد
تحقق ذلك بصورة جلية في عام  ،2015وبدت الدالئل
األولية مبشرة ،حيث حصل االقتصاد اإليراني على دفعة
قوية وبدأ على ما يبدو في تعويض ما فاته سابقاً.
بيد أن المنافع االقتصادية لالتفاق مع الواليات
المتحدة األمريكية بدأت في التالشي في الشهور األخيرة.
فقد أدى نجاح إيران والواليات المتحدة األمريكية في
هزيمة «داعش» إلى التخلص من العدو المشترك ،وبذلك
عادت إيران مرة أخرى إلى بسط نفوذها للوصول إلى
البحر األبيض المتوسط .وعليه عادت الواليات المتحدة
األمريكية مرة أخرى إلى سياسة احتواء إيران .وقد أدى
وصول ترامب ،الذي يناصب إيران العداء على نحو
خاص ،إلى زيادة الطين بلة ،بحسب الكاتب .وباختصار،
تمتعت إيران بعام ونصف العام من النمو االقتصادي
المتواصل ،لكن ذلك لم يكن كافياً إلصالح الضرر الذي
تعرضت له خالل فترة العقوبات ،كما لم تكن كذلك
قادرة على إصالح أوجه القصور التي عاناها االقتصاد
اإليراني في الفترة التي سبقت العقوبات.

شكاوى الجامهري

ولفت الكاتب النظر إلى أن االحتجاجات كانت في
الثالثاء  9يناير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6543

بدايتها تركز على شكاوى اقتصادية بعينها ،غير أن القوى
المعارضة للحكومة قامت باختطاف االحتجاجات سعياً
لتحويل التظاهرات كي ال تركز فقط على المشاكل
االقتصادية ،بل وعلى زعامة روحاني وآية الله خامنئي.
ويثير حجم التظاهرات واتساع رقعتها الدهشة،
وذلك على الرغم من تضخيم وسائل اإلعالم الغربية
لبعض تلك االحتجاجات ،بحسب الكاتب ،فقد اتضح أن
التظاهرات التي تجتاح طهران هي أقل بكثير مما يشاع
عنها ،حيث اندلعت تظاهرات طالبية في أماكن متفرقة
من العاصمة على مدار األشهر الماضية إال أنه لم يكن
لها تأثير كبير .ويرى الكاتب أن تلك االحتجاجات ال
تشكّل تحدياً كبيرا ً للحكومة ،مضيفاً أنه لو قارنا بين
تلك االحتجاجات السياسية الصغيرة الحجم والمسيرات
المؤيدة للحكومة التي جرت في  30ديسمبر ،2017
لوجدنا ذلك مؤشرا ً إلى عدم وجود انتفاضة عامة تهدد
بقاء الدولة اإليرانية ،على األقل ليس في الوقت الحالي.
واختتم الكاتب تحليله بالقول :تتمتع االحتجاجات
التي اندلعت في مدينة مشهد بصورة عفوية وما تبعها
من تظاهرات بأهمية كبيرة ،حيث تُعد تلك المسيرات
التي ركزت على المشاكل االقتصادية بمنزلة ناقوس
الخطر بالنسبة إلى الحكومة ،وبخاصة إذا كانت نذيرا ً
بوجود حالة أعم من االستياء الشعبي.
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تقارير وتحليالت

هل تساهم زيارة
الرئيس الفرنسي لبكين
في تنامي دور الصين
االقتصادي في أوروبا؟

تعتبر الزيارة التي يؤديها الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون لجمهورية الصين الشعبية أول زيارة له للصين
منذ توليه منصب الرئاسة في فرنسا قبل أشهر ،حيث
يتوقع أن تسفر عن المزيد من تعزيز فرص التعاون
االقتصادي وتقريب وجهات نظر البلدين حول أبرز
القضايا العالمية المطروحة ،مثل ملفات البيئة
ومكافحة اإلرهاب واألزمتين الكورية والسورية.

البعد االقتصادي لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للصين بدا
واضحاً من خالل الوفد االقتصادي الذي يرافقه ،ممثالً في أكثر
من  50رئيس شركة من أبرزها« :أكور-أوتيل» ،و«إل في إم إش»،
و«إيرباص» ،و«أريفا» ،و«سافران» ،و«بي إن بي باريبا أكور-
أوتيل» ،وهي في معظمها تنشط في مجال الطاقة والمعادن
والصناعات الثقيلة والخفيفة ،ما يعزز توقعات المتابعين
بتوقيع الرئيس الفرنسي ،برفقة نظيره الصيني ،عشرات العقود
واالتفاقيات االقتصادية والتجارية ،ستشمل :صفقات لبيع
طائرات إيرباص ومحركات سافران ،وعقدا ً
لبناء مصنع لتدوير النفايات المشعة ،وإقامة
دور للمسنين ،في حين تسعى فرنسا إلى
الحصول على منفذ أكبر لصادراتها الزراعية
وشبكاتها المصرفية عن طريق الصين.
بعض التقارير اإلعالمية الفرنسية أشارت
إلى أن الزيارة ستشمل كذلك دعوة ماكرون
إلى إعادة توازن العالقات التجارية بين
البلدين ،في وقت تسجل فرنسا أكبر خلل
تجاري لها مع الصين بلغ  30مليار يورو ،برغم كون الصين
تحتل المرتبة الثانية بين الدول المصدرة لفرنسا وثامن أكبر
مستورد للمنتجات الفرنسية في العالم .كما تمتلك استثمارات
عدة في فرنسا ،تطال قطاعات صناعة السيارات والسياحة
والرياضة ،إذ تجاوز حجم االستثمارات الصينية في فرنسا منذ
بداية األلفية الجديدة  11مليار يورو.
هذا وال يستبعد المراقبون أن تشمل المواضيع التي ستحظى
بالنقاش بين الرئيسين الفرنسي والصيني ظاهرة االحتباس
الحراري ودور الصين في التلوث العالمي بموازاة جهودها في
الطاقات النظيفة .فضالً عن دورها المتنامي في التجارة العالمية
وحضورها االقتصادي في منظومة االتحاد األوروبي ،وهو حضور
بات يشكل مصدرا ً لقلق بعض الدول األعضاء ،خصوصاً في
ظل سعي االتحاد األوروبي لتعزيز السيطرة على االستثمارات
االستراتيجية للمجموعات غير األوروبية.
ويرى مراقبون أن مناقشة القضية األخيرة قد تشكل إحراجاً

للرئيس الفرنسي الذي ال يريد أن تخسر بالده االستثمارات
الصينية ،في الوقت الذي تبحث فيه عن آلية تسمح لها بدخول
السوق الصيني على نطاق أوسع .ولعل ذلك هو ما دفع وزير
الخارجية جان إيف لودريان إلى القول ،الخميس الماضي ،إنه
«ليس بنية فرنسا قطع الطريق على الصين ...لكن ينبغي إقامة
شراكة مبنية على المعاملة بالمثل على صعيد فتح األسواق».
وإذا كانت الصين شريكاً اقتصادياً قوياً لفرنسا ،فإن ثمة ما
يجمع بين الطرفين على أكثر من صعيد ،خاصة في المجالين
العسكري واالستراتيجي الذي ترغب فرنسا
من الصين أن تلعب فيه دورا ً حيوياً ،حيث
تتوقع فرنسا من الصين أن تلعب دورا ً
أكثر إيجابية في حل مشكلة األزمة النووية
لكوريا الشمالية .كما يأمل الرئيس الفرنسي
في الحصول على دعم بكين لجهود باريس
في محاربة اإلرهاب في منطقة الساحل
اإلفريقي من خالل تقديم دعم مالي.
أما في ما يتعلق باألزمة الكورية ،فيمكن الحديث عن
تقارب فرنسي  -صيني في وجهات النظر مقارنة بالموقف
الصيني  -األمريكي المتعارض نسبياً .فالصين مثالً ترتاح أكثر
لموقف فرنسا الذي يميل إلى التهدئة وإيجاد حل أكثر سالسة
لملف كوريا الشمالية ،بعيدا ً عن سالح العقوبات االقتصادية أو
التهديد العسكري ،وهو ما يخدم الصين التي تربطها عالقات
تاريخية واقتصادية قوية مع نظام بيونج يانج .وقد ظهرت
مراهنة الصين على موقف باريس عندما طلب الرئيس الصيني
شي جينبينغ من فرنسا المساهمة في «تهدئة الوضع» .ونقلت
قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية عن الرئيس الصيني
قوله إن الصين تأمل أن تلعب فرنسا ،كونها عضوا ً دائماً في
مجلس األمن الدولي ،دورا ً ب ّناء لتهدئة الوضع وإعادة إطالق
الحوار في الملف الكوري الشمالي؛ مضيفاً أن الصين ترغب
في «إخالء شبه الجزيرة الكورية من السالح النووي بالوسائل
السلمية وعبر الحوار والمشاورات».
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تقارير وتحليالت

«أوراسيا جروب»:
أبرز  10مخاطر عالمية
في 2018
يواجه العالم تحديات مهولة .وقد وصلت شرعية النظم
الديمقراطية الليبرالية إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب
العالمية الثانية ،كما ال تتسم غالبية المشكالت األساسية
التي تعانيها تلك النظم بالمرونة ،وال يولي كبار الزعماء في
العالم في وقتنا الراهن المجتمع المدني أو القيم المشتركة
اهتماماً كبيرا ً.
وبحسب تقرير «أوراسيا جروب» ،تعرضت الساحة
الدولية على مدار العقدين الماضيين منذ إنشاء «أوراسيا
جروب» للعديد من التقلبات اإليجابية والسلبية ،وأورد
التقرير :إن كان لنا أن نختار عاماً نتوقع فيه حدوث كارثة
ضخمة غير متوقعة – تماثل من الناحية الجيوسياسية
االنهيار المالي لعام  –2008فسيكون ذلك العام مع األسف
هو عام .2018

الكساد الجيوسيايس

قالت «أوراسيا جروب» في تقرير العام الماضي إن
العالم سيدخل في فترة من الركود والكساد الجيوسياسي.
فبعد نحو عقد من حالة فراغ السياسة الدولية من وجود
قوة عظمى ،كما أدى إلى زعزعة االستقرار العالمي ببطء،
نتج عن انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب تسريع
وتيرة سقوط السياسة الدولية في مستنقع الحرب الجماعية
والفوضى ،حيث صار العالم في الوقت الراهن أقرب إلى
الكساد الجيوسياسي من قربه إلى العودة إلى االستقرار
الذي ساده في الماضي.
أدى شعار «أمريكا أوالً» والسياسات التي نبعت منه إلى
تآكل النظام الذي تتزعمه الواليات المتحدة وصمام األمان
الذي كان يوفره ،في الوقت الذي ال تمتلك أي دولة أخرى
أو مجموعة من الدول االستعداد إلعادة بنائه من جديد ..ما
يؤدي بصورة كبيرة إلى زيادة المخاطر على المستوى الدولي.
أصبحنا اآلن نرى بصورة أكثر وضوحاً عالماً يفتقد إلى الزعامة.
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دعونا نتسم بالصراحة :ال يبشر عام  2018بالخير.
نعم ،تُحقق سوق المال ارتفاعات كبيرة ،كما أن
االقتصاد ليس في حالة سيئة ،إال أن هناك انقساماً بين
المواطنين ،كما أن الحكومات ال تقوم بالدور المنوط
بها ،والنظام العالمي آخذ في االنهيار.

وأوضح التقرير :جاءت التحديات التي يثيرها منهج
ترامب فيما يتعلق بالشؤون الدولية نتاجاً لجدول أعماله
أحادي الجانب ولسياسته االنعزالية ،ما خلق حالة من
االرتباك بين الحلفاء واألعداء على حد سواء .فما المبادئ
التي تساندها الواليات المتحدة األمريكية؟ وما الذي يأمل
ترامب تحقيقه؟ هل يمتلك ترامب شخصية ثورية أم عملية؟
هل ت ُعد اللهجة العدوانية لبعض خطاباته ولغالبية تغريداته
تعبيرا ً عن أسلوبه في التفاوض أم أن هناك احتماالً ألن
تتحول إلى أفعال واقعية تقود الواليات المتحدة واآلخرين
إلى شفا الحرب؟ هل شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة
أخرى» سياسة متبعة أم مجرد عرض مسرحي؟
وبحسب التقرير ،ستزداد وتيرة تدهور النفوذ األمريكي
في عام  ،2018وستواجه قوتها الناعمة وليبراليتها السياسية
واالقتصادية أزمة في المصداقية ،ومع غياب جميع أشكال
التوجه االستراتيجي من إدارة ترامب ،فإن النفوذ األمريكي
على الساحة الدولية سوف يتوقف تماماً ،وذلك بعد أن
أفرط بوش في استخدامه ،ثم استخدمه باراك أوباما بصورة
تتصف بقدر كبير من الجبن ،بحسب وصف التقرير.

7

تهاوي املؤسسات

يشكّل القلق من حدوث كساد جيوسياسي األساس
الذي تقوم عليه المخاطر العشرة لهذا العام .وتالياً أبرز 10
حدث انخفاض كبير في ثقة الشعوب في جميع أرجاء
مخاطر تواجه العالم في :2018
العالم المتقدم بالمؤسسات التكنوقراطية والحكومية،
والذي جاء في بعض الحاالت نتيجة للتدخل السياسي في
الصني تعشق الفراغ
كانت الصين تتجنب حتى العام الماضي الحديث عن عمل تلك المؤسسات.
الزعامة الدولية ،أما في الوقت الراهن ،فإن الصين تضع
الحامئية تحقق فوزاً كبرياً
المعايير الدولية من دون معارضة أكثر من أي وقت مضى.
أجبرت الحركات المعادية للمؤسسات ُص ّناع السياسة
على التحول إلى منهج تجاري نفعي فيما يتعلق بالمنافسة
الحوادث
من المستحيل أن نتجاهل خطورة نشوب أزمة في االقتصادية على المستوى العالمي ،وعليه بدأت األسوار
الوقت الراهن ،ويأتي ذلك نتيجة لكثرة األماكن التي يمكن تعلو في كل مكان.
أن يؤدي سوء التصرف أو الخطأ في الحكم فيها إلى التسبب
اململكة املتحدة
في حدوث أزمة دولية خطيرة.
ستنتج المشكالت التي ستواجهها المملكة المتحدة
الحرب الباردة التقنية عىل املستوى العاملي عن المفاوضات المريرة الخاصة بالبريكست وعن الوضع
تأتي الموجة الجديدة من االبتكار في وقت يشهد السياسي الداخلي الصعب.
توترات واسعة داخل فضاء اإلنترنت والتقنية ،األمر الذي
سيكون له شأن كبير في عام .2018

السياسات املتعلقة بالهوية
يف جنوب رشق آسيا

املكسيك
تهدد السياسات المتعلقة بالهوية ،بصورة متزايدة،
سيمثل العام الحالي لحظة فارقة في مستقبل المكسيك مستقبل الرخاء االقتصادي في المنطقة ،ما يؤدي إلى خلق
على المدى الطويل ،والذي سيتوقف على نتيجة مفاوضات تحديات جديدة للمخططين االقتصاديين وللمستثمرين
«نافتا» وعلى االنتخابات الرئاسية في البالد التي ستجري األجانب.
في األول من يوليو المقبل.
األمن اإلفريقي
العالقات اإليرانية-األمريكية
سوف تؤدي اآلثار السلبية القادمة من المناطق غير
إذا انهار االتفاق النووي ،فسيدخل العالم في حالة المستقرة المتاخمة إلفريقيا إلى إفساد قصص النجاح التي
جديدة من الحراك الجديد والخطير.
تحققت على مستوى القارة.
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شـؤون اقتصاديــة
حمدان بن محمد يشهد توزيع جوائز محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب
جامعة «البوليتيكينك» في فلسطين بجائزة فئة الجامعة الداعمة
لريادة األعمال .وعن فئة مبادرة أعمال مجتمعية فازت مبادرة
«الخبز من أجل التعليم» في األردن .وكانت جائزة فئة أفضل
رائدة أعمال لعام  2017من نصيب الدكتورة شيماء نواف فواز
من دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وفاز في فئة أفضل رائد أعمال للعام
نفسه المواطن عبيد بن طوق المري،
وعن فئة أفضل شخصية عربية في
دعم ريادة األعمال فازت الشيخة
بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي .وهنأ سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهات الفائزة واألشخاص الفائزين
بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،متمنياً للجميع
النجاح في مواصلة دعم شباب الدولة والشباب العربي لتمكينهم
من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء وتطوير مشاريعهم
الصغيرة والمتوسطة ،وإيجاد جيل منتج من الشباب يسهم في
تعزيز االقتصادات الوطنية في الدول العربية.

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي
عهد دبي ،حفل توزيع جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع
الشباب الذي نظمته دائرة التنمية االقتصادية في دبي ،في
مركز دبي التجاري العالمي أمس .وبدأ الحفل بالسالم الوطني،
ثم شاهد سموه والحضور عرضاً
مرئياً لتاريخ الجائزة ومراحل تطورها
والمشاريع الفائزة في دورتها العاشرة
من داخل الدولة والوطن العربي .وقام
سمو ولي عهد دبي بتكريم الجهات
الداعمة لريادة األعمال على مستوى الدول العربية الشقيقة،
حيث كان «بنك مصر» في جمهورية مصر العربية ضمن قائمة
الجهات الفائزة التي ضمت برنامج «بادر» في المملكة العربية
السعودية عن فئة حاضنات ومسرعات األعمال .وأما عن فئة
أفضل مبادرة مجتمعية فقد فازت مؤسسة «زين لإليداع» في
المملكة األردنية الهاشمية ،وفاز المشروع الوطني لدعم الشباب
في دولة الكويت بفئة تنمية قطاع ريادة األعمال ،فيما فازت

«موانئ دبي العالمية» تعتزم
تطوير ميناء جدة

أكد سلطان أحمد بن سليم ،رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ،أن
المجموعة انتهت من خطة متكاملة لتطوير ميناء جدة
السعودي ليصبح مينا ًء محورياً بالمنطقة ،مضيفاً أن
المجموعة تقدمت بهذه الخطة إلى الهيئة العامة للموانئ
السعودية للحصول على موافقتها ومباشرة تنفيذها .وأوضح
ابن سليم ،في تصريحات على هامش احتفالية بمناسبة
مرور  10سنوات على إدراج أسهم موانئ دبي العالمية أن
المجموعة موجودة في المملكة منذ عام  ،1999وهي أول
مستثمر رئيسي في ميناء جدة ،ولديها رغبة في توسيع
االستثمارات في القطاع اللوجستي والتخزين وإعادة
التصدير وقطاع الموانئ في المملكة .وأضاف ابن سليم
أن لدى مجموعة موانئ دبي طموحاً في توسعة األعمال
في ميناء جدة في سياق دعم رؤية  2030التي أطلقتها
المملكة مؤخرا ً لتغيير خريطة االقتصاد ،باإلضافة إلى إعالن
إطالق مدينة «نيوم» فضالً عن اعتماد الميزانية األكبر في
تاريخها خالل العام الجاري ،ما سيشجع على جذب مزيد
من االستثمارات والتوسعات إلى المملكة والمنطقة.

ماكرون يباشر زيارته للصين سالك ًا طريق الحرير

باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لدولة
الصين ،أمس ،عند منابع طريق الحرير القديم في مدينة شيان
مهد الحضارة الصينية ،داعياً من هذا الموقع الرمزي إلى قيام
تحالف بين باريس وبكين على الصعيدين التجاري والمناخي.
ووصل الرئيس الفرنسي ،صباح أمس ،إلى شيان ،العاصمة
القديمة إلمبراطورية الصين ،التي انطلق منها طريق الحرير،
المحور التجاري القديم الذي بات مطروحاً مجددا ً .وكان
الرئيس الصيني شي جينبينغ أطلق في  2013مبادرة ضخمة
تتضمن استثمارات بقيمة ألف مليار دوالر ،إلقامة طرق
ومرافئ وسكك حديد ومجمعات صناعية عبر الصين وأوروبا
وآسيا .ويغطي مشروع «طريق الحرير الجديد» أو مبادرة
«الحزام والطريق» 65 ،دولة تمثل  %60من سكان العالم،
ونحو ثلث إجمالي الناتج العالمي .وقال ماكرون في خطاب
مطول حول العالقات الفرنسية-الصينية ألقاه في شيان ،إن
«فرنسا تمر بتحول عميق ،ومعها أوروبا لبناء تعاون متوازن
مع الصين» ،داعياً إلى تحديد «القطاعات التي يمكننا فيها
التعاون وفتح أسواقنا من الجانبين ،وتلك التي ال نريد ذلك
فيها» .ودعا إلى تحقيق «تقدم» في مشروع طريق الحرير
الجديد لترسيخ العالقات التجارية الصينية عبر أوروبا وآسيا.

الثالثاء  9يناير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6543

9

من إصدارات المركز
وهم أو سياسة مستقبلية حتمية؟
الحدود المفتوحة:
ٌ
في ديسمبر عام  ،2007تم توسيع مظلة اتفاقية «شنجن» الغربية؛ أدت التفجيرات اإلرهابية األخيرة والجرائم البارزة؛
التي أزالت نظم مراقبة الحدود ،وسمحت بحرية التنقل مثل :اغتيال المخرج ثيو فان جوخ في هولندا (عام ،)2004
لمواطني االتحاد األوروبي؛ لتشمل  24دولة أوروبية؛ وبهذه إلى توترات جديدة حول قضايا الهجرة.
ومع ذلك ،وبرغم طبيعة روح العصر التي تبدو مناهضة
الخطوة ،أصبح احتمال إقامة قارة أوروبية موحدة ،من دون
حدود ،أقرب من أي وقت مضى .وفي ذلك العام ،كان تخ ُّيل للهجرة في األلفية الجديدة ،فإن فتح الحدود في الواقع،
أم ٌر موجود ضمن أجندة السياسة،
عالم يسمح بحرية حركة المهاجرين
في كثير من الدول والمؤسسات
بين الدول ،أمرا ً مستغرباً ،وكانت
الدولية؛ والمثال األكبر على ذلك ،هو
الدعوة إلى سياسة فتح الحدود كلياً،
توسيع االتحاد األوروبي ،والتوسيع
تُعد أضغاث أحالم ويوتوبيا ال صلة لها
التدريجي ألحكام حرية التنقل
بالسياسة العامة في أحسن األحوال،
الداخلي لمواطني الدول األعضاء في
وفتنة خطيرة في أسوأ األوضاع ،أما
االتحاد .كما توجد مبادرات أخرى
من دافعوا بجدية عن موضوع فتح
على نطاق أضيق؛ مثل :اتفاقية
جميع الحدود الوطنية؛ بوصفه خيارا ً
التنقل عبر بحر تسمان بين أستراليا
قابالً للتنفيذ في المستقبل القريب،
ونيوزيلندا ،التي تجعل الحدود بين
فهم قلة من الناس ،بل إن اإلعالن
البلدين مفتوحة فعلياً؛ وفق مجموعة
العالمي لحقوق اإلنسان ،نجده
من التفاهمات الوزارية ،واتفاقات
يسعى فقط لضمان حق حرية
العمل التي تشمل حرية التنقل
التنقل داخل حدود الدولة الواحدة،
لبعض العمال بين دول الكاريبي،
وحق المرء في مغادرة بالده؛ ولكنه
والجهود المتواصلة لتسهيل التنقل
اعترافاً بسيادة الدول -ال يقر بحقتأليف جون كيسي
عبر الحدود بين دول مجلس الشمال
االستيطان في دولة أخرى .ويعد
تاريخ النشر2012 :
األوروبي .وخالل العقد الماضي ،تم
حق المرء في العيش والعمل الذي
توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية
يختاره داخل حدود وطنه ،أحد
الحقوق الديمقراطية التي ال يجوز تحويلها إلى شخص آخر والمتعددة األطراف التي تقوم على الروابط التاريخية والقرب
أو مصادرتها ،وال يضع قيودا ً على هذا الحق إال أشد األنظمة الجغرافي ،وتتضمن جانباً من تحرير حركة المهاجرين.
وتبحث هذه الدراسة في احتماالت فتح الحدود على
استبدادية وقهرا ً لمواطنيها ،ولك ْن ال يوجد ضغط سياسي
يُذكر لتطبيق هذا الحق الديمقراطي على نطاق عالمي .وفي نطاق العالم؛ بوصفه أحد الخيارات المستقبلية .ومع أن
جو القلق األمني الراهن ،فإن االتجاه العام يسير نحو تشديد المؤلف يتق ّبل السياسة الواقعية ،ويفهم أن التدفق الحر
المواقف إزاء الهجرة ،وأصبحت حركة الناس عبر الحدود للمهاجرين ،أمر مستحيل في الوقت الراهن ،فإنه يرى أيضاً
سواء أكانت لإلقامة أم كانت للسياحة -تخضع للمزيد من أن الحدود المفتوحة نتيجة حتمية للعولمة على المدىالقيود واإلجراءات البيروقراطية ،وتُك َّبل بالمخاوف األمنية .الطويل ،فضالً عن أنها أحد الخيارات لمعالجة أوجه التفاوت
وحتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام  ،2001بين الشمال والجنوب ،واختبار أخالقي لالنتشار العالمي
أصبح الخطاب المناهض للمهاجرين راسخاً في الحوارات لحقوق اإلنسان .وال تدعو الدراسة إلى المزيد من الهجرة،
السياسية في كثير من البلدان ،وقد ساعد المناخ األمني ولكنها ،بدالً من ذلك ،تستكشف المفارقة الممثلة بأن إيجاد
الراهن ،على تعزيز المواقف المعادية للمهاجرين في جميع الظروف التي تسمح بفتح الحدود ،من المرجح أن يؤدي
وينصب كثير من التركيز تحديدا ً على المناقشات إلى تقليل الحوافز الدافعة إلى الهجرة .وتبحث الدراسة في
المواقع.
ُّ
الدائرة حول هجرة األفراد الذين يعدهم بعض الناس تهديدا ً التغيير الذي ينبغي أن يحصل في السياسات؛ لجعل الحدود
ثقافياً أو تهديدا ً أمنياً للبلد المضيف؛ ففي الديمق راطيات المفتوحة واقعاً محققاً.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

نشاطات البيئة التي نشأ فيها الشيخ زايد

قالوا عن الشيخ زايد..

زايد قائد حليم ثاقب الرؤية
واثق الخطوة صلب اإلرادة قوي
العزمية ،مؤمن تحول بني يديه
الحلم إىل واقع حي ،فكانت
دولة اإلمارات علامً بني األمم
ومنارة بني الدول ،وما نتمتع
به اليوم من رفاهية ورخاء،
وما نعيشه من أمن واستقرار،
وما تشهده بالدنا من نهضة
وازدهار ،ما هي جميعها إال
تجسيد لحلم هذا القائد الفذ.
صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى حاكم عجمان

يف ظل البيئة الصحراوية التي أحاطت بأرايض قبيلة بني ياس التي ينتمي
إليها املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،كان املاء هو عصب الحياة .وقد ُوجد املاء يف الظفرة يف مناطق
غري متوقعة ،ويف واحة ليوا وهي املوطن األصيل لبني ياسُ ،وجد نحو ثالثني
واحة صغرية ،لكل منها مصدرها من املاء .وكان توافر املاء يف ليوا يعتمد
عىل األمطار السنوية ،التي قد ال تهطل طوال سنوات متتالية ،ويف هذه
الواحات كانت تنمو مزارع النخيل؛ نظرا ً إىل أن األرض خصبة ،وكان بنو ياس
ميلكون بعضاً من مزارع النخيل يف حني ميلك حلفاؤهم بعضها اآلخر .وكانت
هذه املزارع تحت رعاية األسـر املقيمة يف البيوت املبنية من سعف النخيل
واملشـيدة عند أسفل الكثبان الرملية .أما عىل الساحل فقد عاش بعض
أفراد بني ياس عىل صـيد األسامك تاركني قطعان مواشـيهم لرتعاها القبائل
األخرى املتحالفة معهم ،ويجسد هذا التكاتف واحدا ً من األوجه املهمة
لنظام التحالف الذي متيز به بنو ياس ،كام يعكس مرون ًة متأصل ًة فيهم
وقدرة عىل التوزيع املتكامل ألسباب الحياة وطرائقها .وقد متيزت قبيلة بني
ياس عن غريها بأن بعض أهلها كانوا بدوا ً رحالً ،ينتقلون يف أوقات معينة
من السنة نحو الساحل ليعيشوا حياة صـيد األسامك والغوص الستخراج
اللؤلؤ ،ويعكس هذا النمط من الحياة أن أفراد هذه القبيلة كانوا «متعددي
األنشطة» ،حيث أكسبتهم بيئتهم املباشـرة -مبا تنطوي عليه من قيود وفرص
وتنوع ثري وصعب يف آن واحد -مجموعة من الصفات والقدرات الخاصة
التي يتميزون بها عن سواهم من القبائل العربية.
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