أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
ثقة القيادة بالشباب وصناعة المستقبل
تعقد دولة اإلمارات العربية المتحدة آماالً كبيرة على أبناء الوطن وشبابه في مواصلة النهضة التي تشهدها الدولة،
وتحقيق رؤاها المستقبلية وتعزيز مكانتها على مستوى المنطقة والعالم .فقد أولت الدولة منذ وقت مبكر اهتماماً كبيراً
بالشباب؛ حيث كان المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ال يفوّت مناسبة إال
ويتحدث فيها عن دور الشباب والرجال في مواجهة التحديات التي تواجه االتحاد ،ولذلك اهتم بالتعليم وكان من أولوياته
تشييد المدارس والمؤسسات التعليمية من أجل تخريج جيل قادر على صناعة المستقبل وتحقيق رؤيته لدولة عصرية
متطورة .وقد واصلت من بعده قيادتنا الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،هذا االهتمام ،وهي تثق بقدرة الشباب على مواصلة المسيرة وإخالصهم لهذا البلد وحرصهم على تعزيز
مكانته العالمية .وفي هذا السياق ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في تغريدة عبر صفحة سموه الرسمية على «تويتر» :أن «الشباب هم الركيزة األساسية لبناء
المستقبل واستمرار مسيرة التقدم لوطننا ،وستركز دورة العام من أسبوع أبوظبي لالستدامة على الشباب لضمان تزويدهم بالمهارات
الالزمة للحفاظ على زخم مسيرة اإلنجاز» .كما أعرب سموه خالل استقباله خريجي الدفعة الرابعة من كلية الدفاع الوطني في

مدينة العين ،أول من أمس ،عن ثقته بقدرة أبناء الوطن على تعزيز المكانة الرفيعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد
أشار سموه إلى أهمية المراكز العلمية المتخصصة التي تقوم بتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية ،لتكون ضمن القيادات
المستقبلية القادرة على التحليل والتخطيط في القضايا التي تهم مصالح وطنهم .وفي اإلطار نفسه أشاد سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي ،خالل حضوره حفل تخريج الدورة الخامسة والعشرين من طلبة
الدراسات العليا والمرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي ،بمستوى الخريجين ومهاراتهم العالية« ،ما يبعث في النفس
الطمأنينة والثقة بشباب الوطن ،ليظلوا في المقدمة علمياً وعملياً وانتماء لدولتهم ووالء لقيادتهم وشعبهم».
ال شك أن هذه الثقة التي توليها قيادتنا الرشيدة لشباب الوطن لم تأت من فراغ؛ فقد حرصت هذه القيادة على
رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير كل ما من شأنه أن يمكّنهم من تطوير أنفسهم ،وخدمة بلدهم على أفضل وجه ،والسير
على خطى آبائهم وأجدادهم الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل رفعة هذا الوطن وتحقيق السعادة ألبنائه .كما أن
الثقة بالشباب تُظهر مدى إدراك قيادتنا الحكيمة لدور الشباب في نهضة الدول والمجتمعات .كيف ال؟ والشباب كانوا
على مدار التاريخ محرك التغيير وصانعي التحوالت الكبرى التي مكّنت الكثير من شعوب ودول العالم من النهوض
وتحقيق المعجزات .وما من أمة نهضت وتطورت وارتقت وتعززت مكانتها إال وكان للشباب دور أساسي فيها .ولهذا فال
عجب أن نرى هذا االهتمام المتزايد في دولتنا بالشباب؛ حيث أنشأت مراكز الشباب في كل مكان ،وأسست المجالس
المتخصصة ،وتم التوسع بقطاع التعليم والمؤسسات واألكاديميات المتخصصة في مختلف المجاالت ،واستقطاب أرفع
الكفاءات من مختلف دول العالم ،كما تم الدفع بالشباب إلى مواقع قيادية متقدمة ،وهم يشكلون نسبة كبيرة في
العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المهمة ،وعلى رأسها مجلس الوزراء؛ ولعل اختيار وزيرة للشباب من الشباب
أنفسهم ،باإلضافة إلى إسناد العديد من وزارات المستقبل ،مثل الذكاء االصطناعي وغيرها ،إلى عناصر قيادية من الشباب،
هو خير دليل على مدى االهتمام الذي توليه القيادة لهؤالء الشباب ودرجة الثقة بهم وبقدراتهم على أن يعززوا مكانة
الدولة المرموقة على مستوى عالمي؛ وصوالً إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس
االتحاد ،وفقاً لرؤية «اإلمارات  »2021وأن تصبح أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لنشأتها عام 2071؛ وهي أهداف
طموحة ،ولكن كل المؤشرات القائمة تدل على أننا بالفعل نسير في الطريق الصحيح لتحقيقها.
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اإلمارات اليوم
آفاق واعدة لالقتصاد الوطني
تنطوي الدورة الخامسة لـ«ملتقى اإلمارات لآلفاق االقتصادية  »2018التي انطلقت فعالياتها مؤخرا ً تحت رعاية سمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،على أهمية كبيرة ،ليس فقط ألنه يسعى
إلى استقراء آفاق االقتصاد الوطني ،ومناقشة العوامل المؤثرة في مسيرة النمو االقتصادي على الصعد المحلية واإلقليمية
والدولية ،وإنما أيضاً ألن هذا الملتقى طرح العديد من الرؤى الثرية التي تصب في دعم اقتصاد المعرفة ،وتعزيز اندماج
االقتصاد الوطني في االقتصادات العالمية .لقد كان هناك إجماع بين المشاركين في هذا الملتقى من مسؤولين وخبراء
على قوة االقتصاد الوطني ،ونجاحه في التكيف مع األزمات التي واجهها االقتصاد العالمي خالل السنوات الماضية ،خاصة
أزمة تذبذب أسعار النفط ،ألنه يمتلك من المقومات التي تساعده على امتصاص أثر هذه األزمات من ناحية ،واالستفادة
من الفرص المتاحة في تعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة اإلنتاج المحلي ،خاصة في القطاعات الجديدة
التي تواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحديثة ،كالطاقة المتجددة وصناعة
الفضاء من ناحية أخرى .هذا إضافة إلى نجاح اإلمارات في مواكبة أفضل المعايير واالتجاهات العالمية الداعمة لتحقيق
التنمية المستقبلية ،مثل الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتطوير بيئة االبتكار والمعرفة وتحفيز أنشطة البحث
والتطوير .وتشير اإلحصائيات التي تم الكشف عنها خالل هذا الملتقى إلى أن االقتصاد الوطني تنتظره آفاق واعدة خالل
الفترة المقبلة ،سواء فيما يتعلق بمعدل النمو أو القدرة على جذب المزيد من االستثمارات األجنبية ،فقد أشار معالي
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد إلى أن التقارير الوطنية والعالمية المتخصصة تتوقع نمو االقتصاد
الوطني بنسبة  %3.4خالل عام  ،2018وأن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة  %3.7خالل العام نفسه ،الفتاً
النظر في الوقت ذاته إلى ارتفاع صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدولة في عام  2016إلى  9مليارات
دوالر بنسبة نمو بلغت  ،%2.3حيث تبوأت اإلمارات المرتبة األولى عربياً في هذا الصدد ،ما يعكس التنافسية االستثمارية
المتزايدة.
هذه التوقعات اإليجابية بشأن االقتصاد الوطني تنسجم مع المراتب المتقدمة التي حققتها اإلمارات في العديد من
المؤشرات الدولية خالل عام  ،2017فقد حققت المركز األول عربياً والسابع عشر عالمياً في تقرير «التنافسية العالمي
 ،»2018-2017الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا ،الذي يع ُّد من أهم تقارير التنافسية العالمية
التي ترصد بشكل سنوي أداء اقتصادات دول العالم وتنافسيتها ،من حيث نقاط القوة والضعف ،وانعكاساتها على مستوى
المعيشة واالزدهار والرفاهية لشعوبها ،كما حافظت اإلمارات على صدارتها لدول المنطقة في مؤشر «الحرية االقتصادية
العالمي»  ،2017الذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» ،الذي يتخذ من كندا مقرا ً له ،فقد جاءت ضمن الفئة األولى للدول
األكثر حرية في العالم .كما حلَّت اإلمارات في المرتبة األولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي
 ،2017الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،وتؤكد هذه النتائج مدى سعي الدولة إلى تعزيز أداء رأس المال البشري
لديها ،ليكون المحرك الرئيسي لنمو االقتصاد الوطني.
لقد استطاعت اإلمارات أن تعزز من مكانتها على خارطة الدول المتقدمة في المجال االقتصادي ،ألنها نجحت في
استشراف آفاق المستقبل ،وانفتحت على التجارب التنموية العالمية الرائدة ،واستفادت منها في بناء اقتصاد قوي يرتكز
على المعرفة ،تقوده كفاءات مواطنة قادرة على توظيف مخرجات العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في دعم مسيرة
التنمية الشاملة والمستدامة ،وهي قادرة على االنطالق باقتصادها إلى آفاق واعدة من النمو والتطور خالل السنوات
المقبلة.
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تقارير وتحليالت
دعم القاعدة والجامعات املرتبطة بها

يؤكد دور قطر في تمويل
التطرف واإلرهاب

في الوقت الذي تنفي فيه قطر وجود أي عالقة تربطها بتنظيم
القاعدة اإلرهابي ،أو الجماعات المتطرفة واإلرهابية بوجه
عام ،فإن الوثائق التي كشفت عنها االستخبارات األمريكية
في شهر نوفمبر من العام الماضي  2017تؤكد أن هناك عالقة
قوية بين الطرفين ،وأن الدوحة قدمت دعماً كبيراً للقاعدة
والجماعات التابعة لها في العديد من دول المنطقة.

وأظهرت «وثائق ابن الدن» التي كشفت عنها االستخبارات
األمريكية في شهر نوفمبر  2017أن العالقة بين القاعدة وقطر
تعود إلى فترة التسعينيات ،وأن قطر وفرت لعناصر القاعدة
اإلرهابية معسكرات تدريب على أراضيها .وكشفت الوثائق
أيضاً أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن أوصى
زوجاته بتعليم نجله األكبر في قطر ،واعتبر كذلك أن ما يسمى
«ثورات الربيع العربي» تخدم مصالحهم .ووصف ابن الدن
الشيخ يوسف القرضاوي المقيم بقطر ،بـ«أنه شخصية تجعل
الربيع العربي يصب في مصلحة القاعدة».
وكشفت هذه الوثائق أيضاً ثقة زعيم تنظيم
القاعدة السابق أسامة بن الدن بقطر ،ويقينه بموافقة
قطر وقدرتها على المساهمة في تنفيذ مخططات
تنظيم القاعدة ،حيث دعا ابن الدن في رسالة كتبها
بخط يده ،إلى تشكيل «مجلس توحيد المسلمين»
وتطويره ليصبح حكومة على أن يكون فيما بعد نواة
«دولة القاعدة» .وكشفت الوثائق تورط الدوحة في
دعم قيادات متطرفة إلقامة هذه الدولة المزعومة
وتبني فكرة ابن الدن بإنشاء المجلس وإطالق اسم
اتحاد علماء المسلمين عليها .وبحسب وثائق تمت
مصادرتها من قبل القوات األمريكية خالل الهجوم على مقر
أسامة بن الدن السكني في باكستان ،الذي أدى إلى مقتله
في مايو عام  ،2011اتضح أن قطر كانت بمثابة جهة مفضلة
لعناصر وقيادات القاعدة ،ففي رسالة ألسامة بن الدن إلى
زوجته ،نصحها بالذهاب إلى الدوحة أو سوريا.
وثائق االستخبارات األمريكية بشأن العالقة بين قطر
والقاعدة تؤكد ما سبق أن تناولته العديد من الدراسات والتقارير
ووسائل اإلعالم الغربية والدولية خالل السنوات الماضية ،التي
أظهرت طبيعة الدور الرئيسي الذي لعبته الدوحة في دعم
تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به في العديد من الدول
العربية واإلسالمية ،وهو دور ال يقتصر فقط على الدعم المالي
واللوجستي ،وإنما ينصرف أيضاً إلى الدعم اإلعالمي ،ويمكن
تناول ذلك بالتفصيل في النقاط اآلتية:
 - 1دعم الجماعات المتطرفة واإلرهابية المرتبطة بالقاعدة :وفقاً

لدراسة نشرتها مجلة «فورين بوليسي» األمريكية في عام ،2017
فإن عالقة قطر بتنظيم القاعدة اإلرهابي تعود إلى سنوات ،حيث
حظي التنظيم برعاية استثنائية من قبل النظام القطري ،كما أن
فرع القاعدة في سوريا ،جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)
حظيت بدعم كبير من جانب قطر ،وجرى النظر إليها على أنها
جماعة معارضة «خفيفة التطرف» ،تقاتل نظام الرئيس السوري
بشار األسد .ويحصل تنظيم القاعدة في سوريا ،على الدعم
القطري ،من خالل تبرعات ألفراد ،كما يحصل التنظيم على أموال
أخرى عبر جمعيات ت ّدعي القيام بالعمل الخيري ،لكنها
تتخذه مجرد وسيلة للتمويل .ومن الشخصيات القطرية
التي نشطت بشكل بارز في جمع األموال لتنظيم
القاعدة ،عبدالرحمن النعيمي ،الذي كان يشغل مواقع
مرموقة في الحكومة القطرية ،حيث كشفت التقارير
األمنية والمخابراتية أنه كان يرسل أكثر من مليونَي
دوالر أمريكي شهرياً إلى مقاتلي القاعدة في العراق،
وأرسل مئات اآلالف من الدوالرات إلى المقاتلين في
سوريا ،األمر الذي جعل الواليات المتحدة األمريكية
تعتبره إرهابياً في عام  .2013وخليفة محمد تركي
السبيعي ،الذي شغل منصباً مرموقاً لدى مصرف قطر
المركزي ،ويعد أحد أهم ممولي التنظيم اإلرهابي في الشرق
األوسط ،حيث قدم ماليين الدوالرات إلى مجموعة «خراسان»
التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا خالل السنوات الماضية ،ورجل
األعمال القطري سالم حسن خليفة راشد الكواري ،الذي يوصف
بـ «ممول القاعدة» ،وقد وضعته الواليات المتحدة األمريكية على
الئحة المتهمين بتمويل اإلرهاب عام  ،2011وفي أكتوبر ،2014
نشرت وزارة الخزانة األمريكية وثائق تثبت تورط رجل األعمال
القطري في تقديم دعم مالي ولوجستي لتنظيم القاعدة ،وذلك
بالتعاون مع قطري آخر اسمه عبدالله غانم الخوار ،حيث عمل
األخير على تسهيل انتقال عناصر إرهابية ،وساهم في اإلفراج
عن عناصر من القاعدة عبر إيران ،وقام كالهما بتسهيل السفر
للمتطرفين الراغبين في السفر إلى أفغانستان للقتال هناك،
وسعد بن سعد الكعبي ،الذي حرص على تقديم دعم سخي
لفرع تنظيم القاعدة في سوريا من خالل المنصات الرقمية.
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 - 2الدعم المالي غير المباشر ،تحت غطاء (الفدية) :للتحايل
على االنتقادات التي توجه إليها بسبب دعمها للتطرف
واإلرهاب ،لجأت قطر إلى أسلوب (الفدية) التي تقدم من
خاللها مئات الماليين من الدوالرات للجماعات والعناصر
المتطرفة واإلرهابية ،ففي العام الماضي  ،2017كشفت صحيفة
«فايننشال تايمز» البريطانية ،عن قيام الدوحة بدفع مئات
الماليين من الدوالرات لجماعات متشددة في العراق؛ من أجل
تحرير أفراد من األسرة الحاكمة جرى اختطافهم في العراق.
وفي إبريل  ،2016دفعت قطر فدية في جنوب ليبيا بحجة
اإلفراج عن رهائن من شمال إفريقيا ،وكان المقصود منها دعم
معسكر القاعدة بمنطقة الجفرة ،وقد أثارت المبالغ الضخمة
التي قدمتها قطر في هذا الشأن ،شكوك العديد من الدول،
حتى إن مصر طلبت من مجلس األمن فتح تحقيق دولي بشأن
الفدية التي دفعتها قطر في العراق ،بعد أن تبين أن مبلغ
الفدية تم دفعه لميليشيا كتائب (حزب الله) العراقي التي
يديرها الحرس الثوري اإليراني ،وشخصيات إيرانية ،ضمن صفقة
إلطالق سراح أولئك المختطفين.
والالفت للنظر أيضاً في سياق الدعم القطري غير المباشر
لتنظيم القاعدة والجماعات اإلرهابية المرتبطة به ،فإن العديد
من حمالت التبرع التي أعلنتها السلطات القطرية لدعم
الشعب السوري ،تحت شعار «مدد أهل الشام» ،تم توظيفها
كستار لدعم فرع القاعدة في سوريا .كما أن «جمعية قطر
الخيرية» ،كانت أحد مصادر دعم وتمويل ابن الدن ،حسبما
تشير العديد من التقارير .في الوقت ذاته ،فإن الدعم القطري
لتنظيم القاعدة أثار قلق ومخاوف العديد من الدول الغربية،
وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية التي انتقدت في مارس
من عام  2014التساهل القضائي في قطر مع تمويل اإلرهاب،
على اعتبار أن تمويل الدوحة لم يقتصر على حركة المقاومة
اإلسالمية «حماس» فقط ،وإنما تعداه إلى عدد من الجماعات
اإلرهابية األخرى.
وبرغم المناشدات الدولية والعربية لقطر بوقف دعمها
للقاعدة والجماعات المتطرفة واإلرهابية بوجه عام ،فإنها
تجاهلت ذلك كله ،وهذا كان أحد األسباب الرئيسية وراء قيام
دول المقاطعة (دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية)
بقطع العالقات الدبلوماسية معها في شهر يونيو الماضي.
 - 3عالقة قطر بأحداث الحادي عشر من سبتمبر :تشير العديد
من التقديرات االستخباراتية والدراسات الغربية إلى وجود عالقة
لقطر بهجمات الحادي عشر من سبتمبر  2001التي تعرضت
لها الواليات المتحدة األمريكية ،بعد أن ثبت أنها آوت العقل

المدبر لهذه الهجمات ،المدعو خالد شيخ محمد ،وحين علمت
األجهزة األمريكية مكانه ،أبلغته السلطات القطرية ففر هارباً.
وقد تحدث ريتشارد كالرك ،المنسق الوطني لألمن واإلرهاب
المضاد في إدارتي كلينتون وبوش االبن ،أن قطر رفضت اعتقال
خالد شيخ محمد قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ التهامه
بتفجير مركز التجارة العالمي عام  .1993وقد سلطت مؤسسة
«الدفاع عن الديمقراطيات» األمريكية ،في تقرير لها الضوء
على عالقة الدوحة بتمويل اإلرهاب ،وحدد التقرير  20شخصاً
موضوعين على القائمة السوداء للواليات المتحدة ولألمم
المتحدة التهامات بتمويل اإلرهاب استفادوا من التمويل
القطري ،فضالً عن أنه كشف أبعاد العالقة الحميمة بين
المسؤولين القطريين وممولي اإلرهاب من تنظيم القاعدة قبل
 11سبتمبر ،2001كذلك أشار التقرير إلى المسؤولين القطريين
الذين اتهمتهم واشنطن باإلرهاب أو بتمويل اإلرهاب.
 - 4الدعم اإلعالمي لتنظيم القاعدة من خالل شبكة قناة
الجزيرة القطرية ،التي دأبت خالل السنوات الماضية على إذاعة
وبث البيانات الرسمية الصادرة عن تنظيم «القاعدة» واالنفراد
بلقاءات مع قياداته ،بداية من قيام القناة بإذاعة أول تحقيق
مصور من داخلها عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر ،ثم
قيامها بإجراء حوارات مع أبي محمد الجوالني ،زعيم جبهة فتح
الشام-جناح القاعدة في سوريا في سبتمبر  ،2016فضالً عن
استضافتها عبدالله المحيسني ،مفتي الجبهة في نوفمبر .2016
في ضوء هذه الحقائق والمعطيات ،فإن عالقة قطر
بالقاعدة والجماعات المتطرفة واإلرهابية المرتبطة بها ،تؤكد
صحة الموقف الذي اتخذته دول المقاطعة (دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين
وجمهورية مصر العربية) بقطع العالقات الدبلوماسية معها،
ومطالبتها بالتوقف عن دعم وتمويل التطرف واإلرهاب،
والتخلي عن احتضان قيادات جماعة اإلخوان ،وبوقف الخطاب
المعادي لقناة الجزيرة الذي يحرض على العنف والكراهية.
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االحتجاجات في تونس..
الدوافع والدالالت

أثارت االحتجاجات التي اجتاحت تونس األيام الماضية أسئلة كثيرة
حول جدوى التغيير الذي أحدثه الشباب قبل سبع سنوات ،ومدى
قدرة الحكومات المتعاقبة ،وخاصة الحكومة الحالية ،على تحقيق
طموحات هذه الفئة في توفير فرص عمل ،وكذلك آمال الشعب
التونسي في ضمان حياة كريمة وتحقيق العدالة االجتماعية.

هذه ليست المرة األولى التي يخرج فيها الشعب
التونسي محتجاً ضد غالء المعيشة والبطالة منذ االحتجاجات
الواسعة التي أسقطت نظام بن علي مطلع عام  .2011فقد
اندلع ما سمي الربيع العربي بسبب الظروف االقتصادية
والمعيشية الصعبة ،باإلضافة إلى غياب الحريات والقمع
الذي كان سائدا ً في البالد؛ وقد كانت اآلمال معقودة على
تحقيق األهداف التي قامت الثورة من أجلها؛ ولكن بعد
مرور سبع سنوات لم يتحقق الكثير؛ فقد زادت األوضاع
االقتصادية سوءا ً ،حيث ارتفعت األسعار بشكل قياسي
وتفشت البطالة.
وكان السبب المباشر للمظاهرات واالحتجاجات مؤخرا ً،
هو قانون المالية لعام  ،2018الذي ينص على زيادة في
أسعار بعض المواد ،ومنها الوقود ،إضافة إلى رفع الضرائب
على االتصاالت الهاتفية والتأمين ،ورفع أسعار بعض المواد
األخرى المهمة مثل األدوية ،إضافة إلى عزم الحكومة اقتطاع
 %1من رواتب كل الموظفين ،كمساهمات للصناديق
االجتماعية التي تعاني عجزا ً ،وهي إجراءات تراها الحكومة
ضرورية ضمن حزمة إصالحات تهدف إلى خفض العجز في
الموازنة ،كما يطالب المقرضون الدوليون ،ولكن المحتجين
يطالبون بإلغائها؛ فهي تزيد من األعباء على كاهل المواطنين
الذين كانوا يأملون أن تتحسن األوضاع ال أن تسوء؛ حيث
كان الشعب التونسي ينتظر تحقيق بعض من أهداف ثورته
في القضاء على الفساد والحد من البطالة ،وتحقيق مستوى
معيشة أفضل؛ ولكن أياً من هذه األشياء لم يتحقق بعد.
وهذا يثير أسئلة عدة ليس فقط فيما يتعلق بدوافع
التغيير الذي حصل قبل سبع سنوات ،وإنما أيضاً وربما األهم،
حول قدرة النخب الحاكمة على تحقيق طموح وتطلعات
الشعب ،فقد صبر الشعب التونسي طويالً وكان هناك إدراك
أن تحسين األوضاع بشكل ملموس يتطلب المزيد من
الوقت؛ ومن المهم اإلشارة إلى أن هناك مساعدات دولية
كبيرة تدفقت على البالد لتمكينها من استعادة استقرارها
اقتصادياً وسياسياً وأمنياً؛ ولكن ال يبدو أن هناك استخداماً

أمثل للموارد التي توافرت ،كما أن الفساد برغم الجهود
التي بذلت رسمياً ومن قبل منظمات المجتمع المدني ما
زال منتشرا ً؛ هذا فضالً عن الخالفات السياسية ليس فقط
بين األحزاب الحاكمة واألحزاب األخرى؛ وإنما بين شريكَي
الحكم نفسيهما :حزب نداء تونس ،وحزب النهضة ،حيث
بدأت تطفو الخالفات بينهما على السطح بشكل واضح،
وهناك مؤشرات إلى قرب انفكاك تحالفهما المستمر منذ
عامين ونصف .وكان يفترض أن تتركز جهود شركاء السلطة
ومعهم األحزاب والقوى الوطنية األخرى على التنمية ،وأن
يتم توظيف الموارد واإلمكانات المتاحة من أجل تحقيق
ما خرج الشعب التونسي ضد بن علي من أجله ،ومكّنها
(األحزاب الحاكمة) من السلطة في سبيل تحقيقه.
ربما يرى البعض أن فترة سبع سنوات لم تكن كافية؛
وأن التغيير يحتاج إلى فترات زمنية طويلة؛ قد يكون هذا
صحيحاً من ناحية تاريخية؛ ولكنه ربما ال ينطبق كثيرا ً على
الحالة التونسية؛ فقد تم رحيل نظام بن علي بشكل سلس
ولم يكن هناك نزاعات مسلحة؛ كما كان الجيش مبتعدا ً
عن التدخل في شؤون الحكم ،وقدمت الكثير من الدول
والمنظمات الدولية مساعدات كبيرة إلى الحكومة التونسية؛
ولكن النخب الحاكمة فشلت في استغالل هذه اإلمكانات
والظروف التي تهيأت لها لتحسين االقتصاد وتخفيف حدة
البطالة؛ وما حدث هو العكس ،حيث تفشت البطالة ،بينما
شهدت المعيشة غالء غير مسبوق.
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قراءة في مهاجمة
ترامب الزدواجية باكستان

ترى صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في افتتاحيتها
أن فرض عقوبات على دولة مثل باكستان تمتلك أسلحة
نووية ،وتتعرض لتهديد من الجهاديين ،يعدان بمنزلة نوع
من المقامرة.

وقالت الصحيفة :توصل الرئيس دونالد ترامب ،مؤخرا ً ،على
غرار من سبقه من الرؤساء األمريكيين ،إلى أن باكستان حليف
ذو وجهين ،حيث تتلقى الجهات األمنية في البالد مساعدات
من جانب الواليات المتحدة األمريكية ،وتقوم في الوقت نفسه
بإيواء حركة «طالبان» وغيرها من المنظمات اإلرهابية التي
تقاتل الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها ،ومن بينها الهند.
وأضافت الصحيفة :أصاب ترامب كبد الحقيقة في ما يتعلق
بعدم حصول الواليات المتحدة األمريكية على مقابل لما تدفعه
من أموال لباكستان ،التي تالعب جيشها ووكالة استخباراتها
بالمتشددين كي يكون لهم دور في اللعبة الكبيرة التي تدور
في أفغانستان المجاورة.
وعليه ،ترى الصحيفة أنه بوسعنا فهم المغزى وراء القرار
الذي اتُّخذ ،مؤخرا ً ،بتعليق مساعدات أمنية بقيمة مليا َر ْي
دوالر أمريكي ،كما أن هذه األموال ساعدت على تقوية
االستخبارات والجيش الباكستاني ،اللذين عمال على إضعاف
المؤسسات المدنية والمجتمع المدني في البالد .فإذا كان
تعليق المساعدات ُسيستخدم وسيلة ضغط إلقناعهم باتخاذ
موقف أكثر صرامة ضد «طالبان» مع دعم الحكومة بدالً من
إضعافها ،فقد يبرهن ذلك على أن تلك المقامرة ذات جدوى،
بحسب الصحيفة ،إال أن هناك شكاً كبيرا ً في أن النتيجة ستأتي
على هذا النحو ،فقد كان لالستخبارات الباكستانية دور في
تأسيس حركة «طالبان» منذ بدايتها ،كما أن عمالء االستخبارات
الباكستانية ينظرون إلى «طالبان» ،بوصفها مصدرا ً يمنحهم
عمقاً استراتيجياً ،ومن ثم فإنهم لن يتخلوا عن الحركة بسهولة،
هذا إن تخلوا عنها أصالً.
ووفقاً للصحيفة ،كان وجود نسبة كبيرة من المخاطر في
أن تأتي تلك الخطوة بنتائج عكسية كافياً إلقناع أسالف ترامب
بالتزام درجة أكبر من الحذر في فرض عقوبات على حليف يتسم
بمثل هذا القدر من التقلب وربما الخطورة ،ويستهدف الخطر
األول القوات األمريكية التي تعتمد على التعاون الباكستاني
في وصول اإلمدادات إليها .وفي حال قيام باكستان برد انتقامي
على تعليق العقوبات من خالل إغالق المعابر الجوية والبرية،
كما فعلت في عام  ،2011فإن ذلك سيع ّرض حياة الجنود
األمريكيين للخطر .ويمر أحد الطرق البديلة لإلمدادات عبر
إيران ،ولذلك ال تستطيع الواليات المتحدة األمريكية االقتراب
منه .أما الطريق الثاني فإنه يتطلب تعاون روسيا ،التي تلعب

بدورها لعبة مزدوجة خاصة بها في المنطقة.
وأوضحت «فايننشال تايمز» أن إحدى العواقب األخرى
للعالقات السيئة بين واشنطن وإسالم أباد تتمثل في تعزيز
العالقات التي تزداد متانتها بوتيرة سريعة بين إسالم أباد وبكين،
حيث تعهد الصينيون باستثمار  60مليار دوالر في باكستان
كجزء من مبادرة طريق الحرير الجديد ،التي تهدف إلى تعزيز
نفوذ بكين في جميع أنحاء آسيا وما ورائها.
ويبدو أن المسؤولين األمريكيين يتقبلون هذا األمر بصدر
رحب وبصورة تدعو للدهشة ،برأي الصحيفة .وفي نهاية األمر،
فإن الصينين يمتلكون القدر نفسه من عدم التسامح تجاه
اإلسالم المتشدد وليس لديهم كذلك أدنى مصلحة في سيطرته
على باكستان .وفي حال استطاعت بكين التعامل مع ازدواجية
باكستان بصورة أكثر فاعلية ،فإن ذلك سيساعد على تخفيف
العبء عن واشنطن ،بحسب الصحيفة.
ورأت االفتتاحية أن تحول الخالف الحالي بين باكستان
والواليات المتحدة األمريكية إلى عداء طويل األجل من شأنه
أن يشكّل تهديدا ً حقيقياً للغاية ،مشير ًة إلى أن باكستان تمتلك
أكثر من  100رأس نووي ،وتعاني حكومتها المدنية ضعفاً مزمناً.
وتقول الصحيفة :كانت الحجة وراء تخفيض المساعدات
المقدمة إلى باكستان واضحة طوال الوقت .وهذا من شأنه
أن يدفع إسالم أباد إلى بذل المزيد من الجهد الستعادة
المساعدات األمريكية التي خسرتها ،بيد أن ضعف باكستان
الداخلي ،وإيواءها لإلرهابيين ،وترسانتها النووية ،تشكّل خليطاً
متفجرا ً ،على حد وصف الصحيفة .وال تشكّل العقوبات سياسة
في حد ذاتها ،بحسب الصحيفة ،منوه َة بأن واشنطن بحاجة
للتوصل إلى طريقة تقلل من مخاطر تحول باكستان إلى دولة
فاشلة.
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شـؤون اقتصاديــة
البنك الدولي %3.1 :نمو اقتصاد اإلمارات في 2018

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة خالل عام  2018لتصل إلى  %3.1مقارنة بتقديراته
السابقة في شهر يونيو الماضي التي كانت بحدود  ،%2.5وذلك
بالتزامن مع تعافي أسعار النفط واإلصالحات المالية ،وكذلك
استمرار اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية المتعلقة بإكسبو
 2020دبي .ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي جاءت ضمن تقرير
آفاق االقتصاد العالمي  ،2018الصادر أمس ،يسجل االقتصاد
اإلماراتي خالل عام  2018أعلى معدل نمو بين االقتصادات
الخليجية ،مرجحاً أن يواصل اقتصاد اإلمارات وتيرة النمو المرتفع
خالل العامين  2019و 2020بنسبة تصل إلى .%3.3
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو االقتصاد في دول
مجلس التعاون الخليجي من  %0.7في عام  2017إلى  %2خالل
العام الجاري .وقال البنك في التقرير المنشور على موقعه إنه
من المتوقع أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق األوسط

إلى  %3عام  2018من  %1.8عام  ،2017إذ تشير التوقعات
أيضاً إلى أن اإلصالحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة
الدفع الالزمة ،وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار
النفط ،ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية للنمو
في البلدان التي ال تعتمد على الصادرات النفطية.

ماكرون يغادر بكين بإعالن صفقة «إيرباص» بقيمة  18مليار دوالر

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس األربعاء ،زيارته األولى للصين بدعوة إلى
التحام األوروبيين ،في وقت أثبتت فيه هذه الدولة مرة أخرى قوة وزنها االقتصادي بإعالن
طلبية ضخمة على طائرات «إيرباص» وفيما كان ماكرون يستعد لمغادرة الصين بعيد الظهر
في ختام زيارة دولة استمرت  3أيام ،قدمت بكين طلبية لشراء  184طائرة إيرباص طراز
«إيه  .»320وتقدر الصفقة بـ  18مليار دوالر بحسب سعر القائمة .وهيمنت على زيارة
ماكرون مبادرة «طريق الحرير الجديد» ،المشروع الذي يثير مخاوف من تمدد نفوذ بكين
السياسي غرباً .ويستهدف المشروع دوالً في شرق أوروبا وجنوبها ،تسارع إلى قبول األموال الصينية ،بما في ذلك في قطاعات
استراتيجية ،مثل اليونان التي باعت قسماً من مرفأ بيريوس لشركة شحن صينية عمالقة .وقال ماكرون ،أمس ،خالل مؤتمر
صحفي «إن بعض الدول أكثر انفتاحاً على المصالح الصينية ،وأحياناً على حساب المصلحة األوروبية .وال يمكن أن نأخذ عليها
ذلك ،ألننا أرغمناها على عمليات خصخصة أليمة جدا ً» .وتابع «إن أوروبا ال تلقى كثيرا ً من االحترام في الصين طالما أنها
منقسمة وعاجزة عن الدفاع عن قطاعاتها االستراتيجية» ،داعياً دول االتحاد األوروبي إلى تبني موقف مشترك في مواجهة
بكين ،يغلب المصلحة األوروبية على مصالحها الوطنية في المدى القريب.

تسهيالت جديدة للمستثمر األجنبي في السعودية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية ،أمس ،القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر األجنبي المؤهل في المملكة العربية السعودية.
وقالت الهيئة ،في بيان صدر عنها ،إن من شأن تلك التحديثات أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين األجانب والمؤسسات المالية
التابعة لهم ومديري المحافظ األجانب وصناديقهم االستثمارية التي يديرونها .وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة ،اعتبارا ً من 23
يناير الجاري .وقالت الهيئة إن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية تتضمن «تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء
متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر األجنبي المؤهل ،وتوسيع نطاق المستثمرين األجانب المؤهلين بخفض
متطلب األصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون األجانب المؤهلون من مليار دوالر إلى  500مليون دوالر» .وقال محمد
القويز ،رئيس مجلس هيئة السوق المالية «تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين األجانب ،وجعلها جزءا ً
من إجراءات فتح الحسابات ،عوضاً عن آلية التسجيل ،وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات
المالية حول العالم ،كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين األجانب» .وقد بدأ برنامج المستثمر األجنبي المؤهل في يونيو
 ،2015وتم تعديله في عام .2016
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من إصدارات المركز
مستلزمات الردع مفاتيح التحكم بسلوك الخصم
تتعرض الدراسة لمسألة الردع التقليدي وتحدياته ،مؤكدة
أهمية توافر المعرفة والقدرات المطلوبة من أجل تنفيذ
استراتيجية الردع بنجاح .وهو ما ينطبق على الردع بالعقاب،
والردع بحرمان الخصم من استخدام القوة ،والردع بطمأنة
الخصم وإقناعه بأن نيته سليمة ،والردع بالمصالحة ومكافأة
الخصم على اإلحجام عن اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها.
ويتناول البحث المتطلبات االستخباراتية ،بما فيها معرفة ما
يفضله الخصم ،والشخصيات التي تصنع قراره .ثم يطبق هذه
الفرضيات على بعض الصراعات ،كالهجوم الياباني على بيرل
هاربر ،وسياسة «حلف شمال األطلسي» (ناتو) في ردع االتحاد
السوفيتي السابق ،وحرب الخليج الثانية ( )1991-1990بوصفها
تجسيدا ً لقوى الردع في إخفاقاته ونجاحاته.
وتقول الدراسة إن الدول تحقق الردع عندما تثني دوالً أخرى
عن التصرف بطريقة تؤذي مصالحها ،وتقول إن هذه مهمة
صعبة في األغلب ،لكنها عادة ما تكون أسهل من اإلكراه الذي
يعني حمل الدول األخرى على التصرف أو التوقف عن التصرف
بطريقة محددة ،وتطبق الدراسة هذا المفهوم على العديد من
الحروب ،ومن بينها حربا الخليج األولى والثانية .وتقول الدراسة
إن هناك أربع طرق رئيسية للردع :األولى هي تهديد الخصم
بعقاب رهيب إذا أقدم على اتخاذ إجراءات يعارضها المرء،
وهذا ما يعرف بالردع عن طريق العقاب .الطريقة الثانية هي
الردع بالحرمان من استخدام القوة بإقناع الخصم بأنه محصن
تماماً لدرجة تجعل أن العدوان غير ٍ
مجد .والطريقة الثالثة للردع
هي التطمين ،وهو أسلوب يسعى إلى إقناع الدول األخرى بأن
نياتها سليمة ما يخفف من استفزازها تجاهك .أما الطريقة
الرابعة فهي الردع بالمصالحة ،أي مكافأة الخصم على اإلحجام
عن اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها.
وتخلص الدراسة إلى أن الردع الناجح يستند إلى القدرات
االستخباراتية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية والمحلية،
وأن على صانعي السياسات والقرار أن يحددوا بدقة إمكانات
دولتهم ،إضافة إلى إمكانات أعدائهم المحتملين ونظرتهم
إلى العالم ،حتى يتسنى لهم االختيار بين استراتيجيات الردع
بالعقاب أو الحرمان أو التطمين أو المهادنة ،وترى الدراسة أن
جمع المعلومات االستخباراتية هو الشرط األهم ،لكي تعرف
عدوك ،بما في ذلك الكيفية التي ينظر فيها إلى بلدك ،لكي
يصبح من األسهل عليك وضع االستراتيجية الناجحة للردع.
ومن الضرورة بمكان أن تق ّيم قدراتك العسكرية والمساهمات
المحتملة من حلفائك لكي تحدد أنواع التهديدات التي يمكن

تأليف:ديفيد جارنم
تاريخ النشر 1995 :

إطالقها ،وليس كافياً توقع الحصول على مساعدات عسكرية
من الحكومات الصديقة ،إذ يجب أن يحمل االلتزام قدرا ً من
المصداقية في نظر أعدائك.
أخيرا ً ترى الدراسة أن الردع يتوقف على النظام السياسي
المحلي ،وتحدثت عن أن القادة األمريكيين أساؤوا فهم
السياسة العراقية قبل حرب الخليج الثانية وبعدها ،فقبل الحرب
بالغوا في الحديث عن التماسك السياسي في العراق ،وارتفاع
معنويات العسكريين والسكان المدنيين ،ومع انتهاء الحرب
افترضوا خطأً أن هزيمة العراق قد حكمت على نظام صدام
حسين بالسقوط ،وهذه األحكام لم تكن صحيحة في مجملها.
وانتهت الدراسة إلى أن الرد محاط بضبابية شديدة ،قد
يصعب عليك تقييم قدراتك الذاتية ،فما بالك بالقدرات التي
بيد خصمك ،التي هي أكثر غموضاً ،لكن هذا ال يعني أن الردع
عقيم ،بل يقتضي بذل الكثير من الجهد ،حتى ينقشع الضباب
ويتحقق النجاح.
وحرصاًمن «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية»،
على توسيع دائرة المعرفة وإثراء ثقافة القارئ العربي ،فقد
أصدر المركز هذا البحث باللغتين العربية واإلنجليزية لضمان
الوصول إلى القارئ أينما كان.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

زايد والتأثر بالقبيلة والزعامة القبلية ()2

قالوا عن الشيخ زايد..

هو القائد املؤسس ،الذي عاهد
وأوىف ،وزرع وحصد ،وسطر
تاريخاً وطنياً خالداً وحضارة
إنسانية تجلت فيها عبقرية
القيادة واإلرادة الوطنية بقيام
دولة عرصية تنشد الخري
لإلنسانية يف كافة بقاع األرض
معززة بسواعد أبناء الوطن
التي تحملت مسؤولياتها يف
تعزيز البناء الوطني وحامية
املكتسبات حتى أصبحت هذه
الدولة التي ارتبطت باسم القائد
واملؤسس مثاالً حياً للعمل
الوطني واسترشاف املستقبل،
واستحقت تقدير العامل.
صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال
عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين

وفرت الظروف واملتغريات التي مرت بها القبيلة يف منطقة الخليج العريب للمغفور له،
بإذن الله تعاىل ،الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،البيئة االجتامعية التي
أقام فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد أدت القبيلة يف حالة الشـيخ زايد وظيف ًة
مزدوج ًة ،إذ مل يقتصـر تأثريها عىل تشكيل السامت الشخصـية التي أ ّهلته ليكون قائدا ً
فاعالً فحسب ،بل وفَّرت أساساً تاريخياً للتعاون عىل نطاق أوسع يف إطار املجتمع؛ ما
م ّهد الطريق يف نهاية املطاف لقيام دولة االتحـاد .ويبدو هذا التأثري واضحاً بالنظر إىل
طبيعة املجتمع القبيل واملقتضيات التي تحكمه ،ففي إطار هذا املجتمع تعترب مجامع
القبائل التي عاشت يف منطقة أبوظبي محكومة بالدرجة نفسها مبقتضـيات الطبيعة
االقتصادية والبيئية للمناطق التي عاشت فيها هذه القبائل .وقد كان هناك قدر كبري
من التنوع ضمن هذه املنظومة املحلية الكلية ،يف منط الحياة السائد ويف مواقع
التجمعات القبلية عىل حد سواء؛ ففي حني يستقر بعض القبائل نوعاً ما يف مكان
معني ،يبقى بعضها اآلخر متنقالً من مكان إىل آخر .املهم يف األمر ،أن هذه القبائل
املتحالفة فيام بينها ابتدعت صـيغة معينة للوحدة االجتامعية والسـياسـية .وهذه
النزعة الطبيعية نحو ضم اآلخرين إليك وليس إقصاءهم عنك ،ونحو توسـيع دائرة
أسـرتك ،والتحالف مع اآلخرين ،وتشكيل تجمعات أوسع وأقوى ،هي نزعة متأصلة
يف شخصـية عرب الصحراء ومامرساتهم اليومية ،وهناك أسباب واضحة وموضوعية
تربر ذلك؛ فالجامعة الكبرية أقوى من الجامعة الصغرية ،ومن املنطقي يف الظروف
الصحراوية القاسـية أن يقلل املرء قدر املستطاع من عدد أعدائه الفعليني واملحتملني،
ومن ثم نجد أن الصلة القبلية املعتمدة عىل روابط الدم والقرىب تأيت يف املقام األول،
وهي تقوم عىل مجموعة من العشائر األصغر حجامً والفروع املنحدرة منها .وقد ينضم
إىل هذا املجتمع كوكبة أخرى من الحلفاء واألصدقاء؛ ولعل تحالف بني ياس هو أفضل
مثال لهذه الرابطة الطبيعية.
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