أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
موقف ال يحيد من القضية الفلسطينية
كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وما زالت ،الداعية األولى لقيم األمن والسالم في الشرق األوسط عموماً ،وفي
فلسطين على وجه الخصوص ،خارطتها في ذلك ،النهج الذي أسس له المغفور له بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،ط ّيب الله ثراه ،الذي امتطى صهوة العروبة والمجد في دعم الشعب الفلسطيني ،سائرا ً على خطاه ،صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،رافعاً راية التضامن والتعاون مع القضية الفلسطينية ،إيماناً باإلنسان
وعزة األوطان ،وتكريس الجهود كافة ،إلحالل قيم العدالة والسالم الرامية إلى النهوض بالواقع الفلسطيني ،بنهج صائب وثوابت
استراتيجية ،في نصرة القضية الفلسطينية ،وإقامة دولة فلسطين المستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية.
واتساقاً مع الدور الفاعل الذي تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم القضية الفلسطينية ،طالبت دولة اإلمارات
المجتمع الدولي ،خالل بيان المجموعة العربية لدى األمم المتحدة ،باعتبارها رئيساً للمجموعة العربية لهذا الشهر ،بعدم
االعتراف بأي إجراءات أو تدابير أحادية الجانب ،تغ ّير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ،وتهدد حل الدولتين ،وإقامة دولة
فلسطينية مستقلة على حدود يونيو  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وتكثيف الجهود الدولية واإلقليمية ،الهادفة إلى تحقيق
سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط ،وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ،ومبادرة السالم العربية ومبادئ مدريد.
وخالل الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس األمن الدولي ،مؤخرا ً ،حول الحالة في الشرق األوسط ،بما في ذلك القضية
الفلسطينية ،أشار السيد سعود الشامسي ،نائب المندوبة الدائمة ،والقائم باألعمال لدى البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة باسم المجموعة العربية ،إلى القرار رقم ( )242القاضي بعدم جواز ورفض االستيالء على أراضي الغير بالقوة ،كما
ورد في ميثاق األمم المتحدة ،باعتباره الحجر األساس ألي تسوية مقبولة للنزاع العربي -اإلسرائيلي ،والمتمثل بانسحاب
إسرائيل من األراضي العربية المحتلة ،كسبيل وحيد لمعالجة القضية الفلسطينية ،وبما يتوافق مع مبادرة السالم العربية ،التي
حظيت بتأييد المجتمع الدولي ،باستثناء إسرائيل ،التي استمرت بتوسيع مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية والقدس،
بخطة ممنهجة وغير قانونية ،وبشكل ينقض قرار مجلس األمن التاريخي ( )2334الصادر أواخر عام  2016الرامي إلى إنهاء
االحتالل وتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على حدود  .1967وانطالقاً من وحدة الصف العربي في مواجهة سياسات
االحتالل اإلحاللية ،أكدت المملكة العربية السعودية ،أن أي اعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،أو نقل سفارة أي بلد إليها هو
أمر باطل ،وإجراء يشعل التوتر في منطقة الشرق األوسط ،ويضعف فرص التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل ،يبنى على
أساس حل الدولتين؛ لكون القدس واحة السالم والتعايش والمحبة ،المنفتحة على كل األديان والحضارات ،ومصدر إشعاع للفكر
والروحانيات.
وألن اتخاذ أي إجراءات تتحكم في مستقبل القدس ومصيرها ،وتعمل على إجالء الفلسطينيين منها ،وتصادر ممتلكاتهم ،ال
تتفق مع القوانين واألعراف الدولية ،أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية لن يتم إالّ
وفقاً لمبدأ األرض مقابل السالم ،ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية ،حاث ّة على اتخاذ خمس خطوات مهمة؛ أولها :عدم االعتراف
بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية ،واعتبارها الغية وباطلة،
وثانيها :الدعوة مجددا ً لالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف ،وثالثها :التأكيد أن قضية القدس من
قضايا الوضع النهائي التي يجب البت فيها عبر المفاوضات ،ورابعها :إظهار خطورة اإلجراءات األحادية الجانب التي تهدد حل
الدولتين ،وآخرها :تكثيف جهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي واإلقليمي في سبيل تحقيق سالم شامل وعادل ودائم
في الشرق األوسط ،وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو  ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وعبر سنوات مضت ،أثبتت أنها صاحبة دور فاعل وحيوي في صناعة السالم ،وفقاً
ألسس العدالة وقيم التضامن ،تجسدت في مقترحاتها البناءة ،ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ،انطالقاً من الحرص على
عمق العالقة التي تربطها تاريخياً بفلسطين وشعبها ،مقدمة الدعم والمساندة لتحرير الشعب واألرض ،والتي أكدتها مقولة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله« :إن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي جزء من
الوطن العربي ،وقضية الشعب الفلسطيني المناضل هي قضيتنا ،واألرض هي أرضنا».
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اإلمارات اليوم
القطاع السياحي يواصل زخم النمو
في ظل االستقرار االقتصادي والسياسي الذي تعيشه دولة اإلمارات العربية المتحدة وما تقدمه القيادة الرشيدة من
دعم للقطاع السياحي ،تشير العديد من التوقعات إلى أن هذا القطاع يشهد خالل العام الجاري  2018المزيد من النمو،
ما من شأنه أن يسهم في تنويع القاعدة االقتصادية ،ويعطي دفعاً لخطط تحرير االقتصاد من االعتماد على موارد محددة،
وهو ما أكده محمد خميس المهيري ،وكيل وزارة ومستشار وزير االقتصاد للشؤون السياحية ،خالل مشاركته في المنتدى
الوزاري السادس لمنظمة السياحة العالمية حول تعزيز انتعاش السياحة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
واستدامة نموها ،الذي عقد مؤخرا ً في مدريد بإسبانيا ،حيث أكد أن صناعة السياحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تعد من الركائز األساسية الستدامة النمو في اقتصاد ما بعد النفط ،منوهاً بالنهضة التي شهدها القطاع خالل السنوات
األخيرة ،األمر الذي وضع اإلمارات في صدارة الوجهات السياحية العالمية واإلقليمية.
وفي سبيل تحقيق تطلعها للوصول إلى المرتبة األولى عالمياً بحلول مئويتها ،وتحقيقاً لألهداف التنموية لرؤاها
االستراتيجية «رؤية اإلمارات  ،»2021و«مئوية اإلمارات  ،»2071تعول دولة اإلمارات العربية المتحدة على القطاع السياحي
بشكل كبير من خالل تكريس جهودها بتوظيف كل المقومات السياحية التي تزخر بها مختلف إمارات الدولة ،ولهذا أسهم
قطاع السياحة خالل الفترة األخيرة في رفد االقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة ومتنامية ،ولعل ما يميز استراتيجية الدولة
في دعم القطاع السياحي تركيزها على الجودة واإلبداع واالبتكار ،أمالً في تحفيز المزيد من السياح األجانب لزيارة الدولة
كي تظل وجهة مفضلة عالمياً.
ووفقًا للعديد من المعطيات المتاحة اليوم ،فإن اإلمارات تمتلك العديد من اإلمكانات التي تعزز من فرص تحقيق
التنمية المستدامة ،استنادا ً إلى القطاع السياحي الذي بدأ يشهد تطورا ً ملحوظاً خالل السنوات األخيرة ،وذلك بفضل
مرونته وقدرته العالية على مواجهة مختلف التحديات.
وكدليل على مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية متميزة ،أكد تقرير مؤسسة «إس تي آر» لمعلومات
السياحة ،أن االرتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية ونمو القطاع غير النفطي سيؤديان إلى انتعاش االقتصاد ،ما يعد
عالمة مبشرة على انتعاش الضيافة والسياحة خالل العام الجاري ،وأضاف التقرير أن متوسط اإلشغال الفندقي في اإلمارات
بلغ  %75.1في العام الماضي  ،2017كما سجلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي أرقاماً قياسية جديدة خالل عام
 ،2017مستقطبة  4,87مليون نزيل بنسبة نمو  ،%9.8مقارنة بعام  ،2016وهو ما يمكن تفسيره بامتالك أبوظبي صروحاً
ثقافية ومعالم طبيعية ومواقع تراثية وتاريخية وتجارب ترفيهية عائلية ،إلى جانب فرصها الواعدة لالستثمار ،التي تحفّز
النمو السياحي وتدعم طموحات الدولة بتحقيق نمو قدره  %11سنوياً ،وصوالً إلى استقبال  8.5مليون نزيل بحلول عام
 2021مدعوماً بالزخم المتوقع للقطاع جراء استضافة «أكسبو دبي .»2020
ويستطيع المتابع لمسيرة نمو صناعة السياحة بدولة اإلمارات أن يلمس بوضوح طفرة النمو االستثنائية التي شهدها
القطاع خالل سنوات قليلة ،وهو نمو ال يمكن وصفه بالنمو المؤقت أو الفقاعة ،وإن كانت الطفرات التنموية لدولة
اإلمارات تتسم دائماً باالستدامة ،لكونها تستند إلى أسس راسخة تسير وفق رؤى واضحة األهداف ،وتبرهن على المكانة
المتقدمة التي يحتلها القطاع السياحي اإلماراتي في التقارير العالمية ،وتصدره منطقة الشرق األوسط.
وينطلق اهتمام اإلمارات االستثنائي بالقطاع السياحي من هدفين أساسيين :يتمثل أولهما في العائد االقتصادي الناتج
عن نمو هذا القطاع في ظل نهج التنوع االقتصادي بالدولة .فيما يتجسد ثانيهما في استهداف الدولة لتحقيق رفاهية الفرد
الذي يأتي على قائمة أولويات الدولة ،واستنادا ً إلى ذلك باتت دولة اإلمارات العربية المتحدة تعتمد بشكل كبير على
قطاع السياحة ،بوصفه واحدا ً من أهم القطاعات غير النفطية الذي كان وال يزال يحقق نجاحات متوالية.
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تقارير وتحليالت

«أبوظبي لالستدامة»..
فرص عالمية
في حماية البيئة

دأبت إمارة أبوظبي على إقامة فعاليات عدة تضم رؤساء دول
وحكومات ،ومستثمرين ،وممثلين عن المؤسسات الفاعلة في قطاع
الطاقة النظيفة ،سعياً إلى تنفيذ توجهات حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة في مواكبة التقدم الحاصل في مجاالت الكفاءة
واالبتكار واالستثمار المستدام ،في قطاعات الطاقة المتجددة عالمياً.

وجاءت دعوة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،دائرة الطاقة إلى
بذل المزيد من الجهود االبتكارية ،وتفعيل التكنولوجيا في
الطاقة ،بجميع أنواعها ومصادرها واستخداماتها في اإلمارة،
وإطالق مزيد من المبادرات الخالقة التي تعزز حضور أبوظبي
في المحافل العالمية ،في مجال الطاقة ،لتأكيد النجاح الذي
حققه «أسبوع أبوظبي لالستدامة» ،الذي احتضنته أبوظبي
مؤخرا ً .حيث شهد هذا العام مجموعة من الفعاليات المك ّملة،
مثل« :القمة العالمية لطاقة المستقبل» ،واجتماع الجمعية
العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ،والقمة
العالمية للمياه ،و«حفل توزيع الجوائز
السنوي لجائزة زايد لطاقة المستقبل»،
وفعاليات أخرى ،حققت إبرام صفقات
واتفاقيات بقيمة  15.2مليار دوالر
( 56مليار درهم) ،واستثمار  4.7مليون
دوالر في منصة تبادل االبتكارات بمجال
المناخ «كليكس» ،حيث وقّع التحالف
الدولي للطاقة الشمسية ،التزاماً بتمويل
تصل قيمته إلى  5مليارات دوالر من قبل بنك يس ،خامس
أكبر بنك في الهند .كما تم توقيع عقود تمويل لـ  9مشاريع
للطاقة الشمسية ،في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والمملكة العربية السعودية ،ونيجيريا ،والهند ،وإسبانيا ،لدفع
مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة.
وكشفت جهات حكومية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،عن مشاريع جديدة بقطاع الطاقة المتجددة ،تصل
قيمتها إلى  6.2مليار درهم ،تشمل قطاعات تحلية المياه،
واإلدارة المستدامة للنفايات .كما خصص «صندوق أبوظبي
للتنمية»  92مليون درهم ،لتمويل مشروعين لتوليد الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،في كل من موريشيوس ورواندا.
وأطلق صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة ،دورة التمويل الثانية
للصندوق بإبرام شراكات ،تهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الطاقة
المتجددة في دول بيليز ،وجمهورية الدومنيكان ،وغرينادا،
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وغويانا ،وهاييتي ،وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا.
وأعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رسمياً ،أكبر مشروع
لتحلية المياه في العالم لمحطتين سيبدأ اإلنتاج فيهما عامي
 2021و ،2022بطاقة إنتاجية تصل إلى  200مليون جالون من
المياه يومياً .كما تم الكشف عن االنتهاء من مشروع التخزين
االستراتيجي للمياه العذبة في ليوا ،والذي يعد أكبر مخزون
للمياه المحالة في العالم .وأبرم مركز إدارة النفايات  -أبوظبي
«تدوير» ،خمسة عقود استثمارية ،قيمتها  165مليون درهم،
لمشاريع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي ،مع عدد من الشركات
والمؤسسات الرائدة في قطاع إدارة النفايات.
وكان لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل
«مصدر» في أسبوع أبوظبي لالستدامة،
دور فاعل وحيوي في تنفيذ وتطوير
المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة،
تجلى ذلك من خالل توقيع العديد من
اتفاقيات التعاون الالزمة لتطوير محفظة
كبيرة من مشاريع طاقة الرياح ،وتطوير
تقنيات تحلية مياه ذات استهالك
منخفض للطاقة ،فضالً عن إطالق برنامج «مصدر» التجريبي،
لتحلية مجدية للمياه ،اعتمادا ً على الطاقة الشمسية.
ويعد «أسبوع أبوظبي لالستدامة»  ،2018أحد أكبر تجمعات
االستدامة عالمياً ،بتناوله مواضيع رئيسية عدة ،شملت :التنقل،
والتوجه نحو الشرق ،والمدن المستدامة ،وكفاءة استهالك
الطاقة ،واستدامة المياه ،وذلك بهدف تعزيز فهم التوجهات
التي تحكم مسار التنمية العالمية المستدامة ،من خالل تسخير
المعارف والخبرات ،التي تتبنى مفاهيم االستدامة ،ومناقشة
قضاياها ،ودفع جهود التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة
عالمياً ،للحد من التغيرات المناخية ،وضمان األمن المائي وأمن
الطاقة ،عبر مشاريع تن ّم عن التزام إمارة أبوظبي خصوصاً،
ودولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً ،باتباع استراتيجية تقوم
على االستدامة والحفاظ على البيئة ،ومعالجة النفايات الخطرة،
وتقليل األثر البيئي للمكبات ،وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة،
سعياً إلى بناء مستقبل آمن ومستدام لألجيال المقبلة.
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سوريا..
قوات تتصارع والشعب
هو الخاسر األكبر

يوماً بعد يوم ،تتزايد تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في سوريا ،في
محصلة لتزايد التدخالت الخارجية ،من قوات وميليشيات ،وظهور تنظيمات
إرهابية ،قاتلت النظام والقوى المعارضة معاً ،فضالً عن بروز القوى الكردية
في الشمال وتحالفها مع واشنطن ،ثم إطالق تركيا لعملية عسكرية تواجه من
خاللها الكُرد .ليبقى الشعب أمام كل ذلك ،قابعاً في دوامة الموت والتهجير.

ولبدء الحكاية من آخرها ،ال بد من االنطالق من العملية
العسكرية التي أطلقها الجيش التركي مؤخرا ً في عفرين ،والتي
سميت «غصن الزيتون»؛ هدفها القضاء على الكُرد «اإلرهابيين»،
وفقاً لوصف أنقرة ،يقابله وجود مقاتلين من الواليات المتحدة
وألمانيا ودول أخرى ،انضموا إلى صفوف القوات الكردية ،في
مواجهة القوات التركية ،وتوافر نية لدى الذين قاتلوا في الرقة
ودير الزور التوجه إلى عفرين ،لش ّن معارك ضد القوات التركية،
وفقاً إلعالن قوات سوريا الديمقراطية.
وبينما ترى الحكومة السورية في التدخل العسكري
التركي في أراضيها انتهاكاً لسيادتها ،يصف الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،سيطرة الكُرد على مناطق على الحدود
التركية ،بـ «المؤامرة» التي تستهدف أمن
تركيا ،مؤكدا ً أن األولوية تكمن بعودة 3.5
مليون الجئ سوري يعيشون على أراضيها
إلى ديارهم ،لتأتي الحصيلة المبدئية إثر
«غصن الزيتون» ،بمقتل  28مدنياً ،نتيجة
القصف التركي في عفرين ،ومقتل  48من
مقاتلي الجيش السوري الحر الذي تدعمه
تركيا ،ومقتل  42شخصاً من وحدات حماية
الشعب الكردي ،وفقاً للمرصد السوري
لحقوق اإلنسان.
وأمام الدم السوري المسفوح ،وتكثيف الحكومة السورية
لهجماتها على قوات المعارضة ،آخرها الهجوم الكيماوي على
الغوطة الشرقية يوم  22يناير الجاري ،فشلت محاوالت األمم
المتحدة في تحقيق السالم ،برغم جوالت عدة تمت بين ممثلين
عن الحكومة والمعارضة السوريتين ،كان آخرها المحادثات
التي عقدت في فينا ،قبل أيام ،والتي لم تسفر عن تحقيق
أي حل سياسي لألزمة .وبرغم تفاؤل المبعوث الخاص لألمم
المتحدة بشأن سوريا «ستافان دي ميستورا» ،بمحادثات فيبنا
األخيرة ،تعمل روسيا ،برفقة إيران وتركيا ،على قدم وساق في
تنظيم مؤتمر في منتجع سوتشي ،نهاية يناير الجاري ،هدفه
خلق مسار سياسي موا ٍز لجهود األمم المتحدة في حل األزمة
السورية ،فتعلن المعارضة ،نيتها عدم المشاركة.
إن تعدد القوات المقاتلة على األراضي السورية ،وتعدد الدول
األحد  28يناير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6559

المتدخلة بالشأن السوري ،أحدث تعقيدات كبيرة في المشهد
السياسي والميداني ،سببها تعدد مصالح تلك القوى وتناقضاتها؛
ٍ
بصمت روسي وقلق أمريكي،
فجاءت التحركات التركية األخيرة،
اكتفت فيه الواليات المتحدة ،بحث أنقرة على الحد من
عملياتها في عفرين ،وتحذيرها من الدخول في مواجهات مع
قواتها المتواجدة على األراضي السورية ،والتي تصل إلى ألفي
جندي ،ما يعني أنه ال أولوية إال لألرواح والمعدات األمريكية.
كما يكمن التدخل العسكري التركي في األراضي السورية،
بهدف وضع موطئ قدم لها في المنابر الدولية ،كقوة رئيسية،
تواجه من خاللها الدعم األمريكي للكرد في سوريا؛ حيث دعا
أردوغان اإلدارة األمريكية إلى التوقف عن
تزويد وحدات «حماية الشعب الكردي»
السورية بالسالح ،بينما تحرص واشنطن
في الوقت نفسه على منع انهيار عالقاتها
مع أنقرة .وأدركت كل من روسيا وتركيا
وإيران ،ومن خالل دعمهم لتنظيم لقاء
«سوتشي» على التكاتف معاً ،واتهام
الجانب األمريكي باستخدامه أساليب
«دعائية» ،لتقويض محادثات «سوتشي»،
بعد أن اتهمت واشنطن دعم روسيا للقوات السورية ،في هجوم
الغوطة األخير بالكيماوي ،وما سبقه من عمليات مشابهة.
إن «صراع الجبابرة» على حصصهم من الكعكة ،ال يأبه
بخسارات السوريين ألرواحهم وممتلكاتهم؛ فروسيا تدعم األسد
ألجل مصالحها االستراتيجية في سوريا ،والواليات المتحدة تأمل
الحصول على ثقل دبلوماسي ،يقود إلى اإلطاحة باألسد ،ولذلك
أصدرت السعودية واألردن وفرنسا وبريطانيا وثيقة للحل تركز
على سحب صالحيات من األسد لرئيس وزراء يعين بعيدا ً عنه.
بينما تعمل تركيا على منع الكُرد السوريين من الحصول على
حكم ذاتي ،يقوي «شوكة» المسلحين الكُرد على أراضيها ،األمر
الذي جعل أردوغان يهتم بتعزيز العالقات مع روسيا وإيران،
حل،
والترتيب لـ «سوتشي» ،الذي لم يعد يجدي في إيجاد ّ
يوقف دماء السوريين وينهي معاناتهم.
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تقييم للعالقات الخارجية
األمريكية بعد مرور عام
على تولي ترامب الرئاسة

يرى الكاتب والمحلل السياسي األمريكي جورج فريدمان،
في تحليل له نشره موقع «جيوبوليتكال فيوتشرز» األمريكي،
أنه وبعد مرور عام على تولي دونالد ترامب رئاسة الواليات
المتحدة ،ال تزال السياسة الخارجية األمريكية ثابتة ،واألمور
ال تزال على حالها إلى حد كبير.

ويقول الكاتب إن سلوك ترامب كان «مخالً» باألعراف
والنظام ،ونظرا ً إلى أن ترامب ليس محل إعجاب حول
العالم ،فقد أعطى ذلك انطباعاً بأن مسلك الواليات
المتحدة األمريكية مختلف تماماً ،لكنه ليس كذلك.
واستشهد الكاتب بالعالقات األمريكية مع حلف شمال
األطلسي؛ حيث طرح ترامب سؤاالً يتعلق فيما إذا كان
حلف شمال األطلسي قد «عفا عليه الزمان» .والموقف
األمريكي ،من الحلف ،وفقاً للكاتب ،لم يتغير؛ إذ ما
زالت الواليات المتحدة األمريكية عضوا ً كامالً فيه ،وقد
« استمرت واشنطن بمطالبة
تعهد ترامب بااللتزام بالمادة الخامسة التي ت ُلزم الواليات
المتحدة األمريكية بالدفاع عن أي عضو بالحلف.
الصين بتغيير سياسة التصدير
وبخصوص السياسة األمريكية تجاه روسيا ،أضاف
وسياسة عملتها .وتمشيًا مع
الكاتب :أن الواليات المتحدة األمريكية فرضت المزيد من
اإلدارات األمريكية السابقة ،لم
العقوبات على روسيا ،األمر الذي يشير إلى أن العالقات
يحقق ترامب إنجازًا في هذا الصدد،
الثنائية في أسوأ حاالتها منذ عقود( .جدير بالذكر أن تلك
لكن المواجهة الدائمة والمتكررة مع
العقوبات بدأها الكونجرس األمريكي ،غير أن ترامب لم
يُعارضها) .وما زالت المصالح األمريكية على حالها في
الصين حول األمور االقتصادية ما
أُوكرانيا – وال يمثل التهديد بإرسال صواريخ مضادة للدبابات
زالت مستمرة ،وبال هوادة»
إلى كييف سوى تحدياً طفيفاً لموسكو – وكذلك التزامات
الواليات المتحدة تجاه دول البلطيق ووسط وشرق أوروبا
ولم تختلف العالقات األمريكية بالصين أيضاً .وبخالف
حيث ما برحت عمليات نشر الجنود وتعاقبهم وتمارينهم
مسألة كوريا الشمالية ،استمرت واشنطن في مطالبة الصين
قائمة.
بتغيير سياسة التصدير وسياسة عملتها .وتمشياً مع اإلدارات
األمريكية السابقة ،لم يحقق ترامب إنجازا ً في هذا الصدد،
لكن المواجهة الدائمة والمتكررة مع الصين حول األمور
االقتصادية ما زالت مستمرة ،و بال هوادة .وعلى النحو
نفسه ،في بحر الصين الجنوبي ،نجد أن الدولتين تواصالن
استفزاز بعضهما بعضاً ،األمر الذي يتجلى في إرسال مدمرة
أمريكية مؤخرا ً ،غير أن لعبة التلميحات واإلشارات التي
مارستاها لسنوات ال تزال قائمة.
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وهناك اتفاق التجارة الحرة
ألمريكا الشمالية الجاري إعادة
التفاوض بشأنه .فقد أعلنت
المكسيك وكندا والواليات
المتحدة ،في مراحل متعددة من
الحوار ،عن أن االتفاق مستحيل.
وهذا تكتيك تقليدي في مثل
هذا النوع من المحادثات .وربما
انهار االتفاق ،وربما لن تنتهي
المفاوضات قط .لكن اتفاق
التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
ما برح إطار العمل التي تنبني
عليه العالقات االقتصادية
ألمريكا الشمالية.
وفي منطقة الشرق األوسط،
أوضح الكاتب أن سياسات
الرئيس ترامب ،تتماشى مع
سياسات اإلدارات األمريكية
السابقة ،فلم تكن إدارة ترامب
هي األولى التي تقرر محاربة
التنظيم .وقد قررت الواليات المتحدة نقل السفارة
األمريكية في إسرائيل إلى القدس ،لكن قرارها هذا كان
مجرد لفتة رمزية ال تغير الكثير من األمور على أرض
الواقع ،وهي الخطوة التي كلفها بها الكونجرس األمريكي
منذ سنوات.
وأوضح الكاتب أن وجه االختالف الكبير الوحيد في
السياسة الخارجية لترامب يتعلق بكوريا الشمالية؛ فاألزمة
نفسها ترجع إلى ما قبل ترامب بعقود ،حيث تنبع من
سياسة مفادها أن الواليات المتحدة لن تسمح لكوريا
الشمالية بامتالك أسلحة نووية .ولقد شهد تطوير القدرات
النووية ازدهارا ً كبيرا ً إبّان إدارة الرئيس أوباما ،وما زالت
في تطور مستمر تحت قيادة الرئيس ترامب .وشأنه شأن
أوباما ،رفض ترامب االشتباك العسكري ،وقرر البحث عن
طرائق بديلة لحل األزمة.
ووفقاً للكاتب ،اتسم خطاب ترامب المتعلق بهذه
المسألة بـ «التضارب» بتصرفاته العدائية ،بحسب الكاتب.
األحد  28يناير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6559

وربما نصت الترجمة األكثر
لباقة لخطابه على التالي« :إن
تطوير كوريا الشمالية لصاروخ
باليستي عابر للقارات قادر على
ضرب الواليات المتحدة سيعد
أخطر تصرف على اإلطالق،
وسترد عليه الواليات المتحدة
األمريكية الرد المناسب».
ويشير ذلك إلى شيء يميل
كثير من المعلقين على األحداث
إلى نسيانه؛ أال وهو أن جميع
الدول تأخذ الخطاب المتعلق
بمسائل السياسة الخارجية على
محمل الجد أكثر من الالزم.
وأوضح الكاتب أن ما يُشكل
السياسة األمريكية في كوريا
يرتبط بعالقة أوثق بكثير بجودة
االستخبارات بخصوص المنشآت
النووية وأماكن المدفعية بطول
المنطقة المنزوعة السالح .وما
يشكل السياسة األمريكية مع الصين يتعلق بقدر أكبر
بسلسلة اإلمداد الممتدة من الصين إلى الواليات المتحدة،
وتكاليف تعطيل هذه السلسلة .والرئيس الذي يتجاهل
توصيات األجهزة العسكرية واالستخباراتية ويفسد األمور،
سيتعين عليه مواجهة جمهور غاضب وعنيف .والرئيس
الذين يقطع سالسل اإلمداد ،ويضر بأرباح الشركات
األمريكية ،سيتعين عليه مواجهة مجتمع األعمال الغاضب.
وهذه القيود تفضي إلى الحذر ال محالة.
ولفت الكاتب النظر إلى أن خطاب ترامب ُمصمم
إللهام قاعدته الشعبية وإرضائها .كما أن تصرفاته تهدف
إلى الحفاظ على الوضع القائم .ومن الممكن أال يتفق
أصحاب المنطق السديد مع فكرة أن الوضع القائم هو
ما يتعين على أي رئيس أن يصبو إليه .ولكن ،مهما كانت
التوقعات المتعلقة بالسياسة الخارجية لترامب ،فالواقع
أنها لم تتغير إال قليالً جدا ً ،بحسب الكاتب ،وهذه تذكرة
في أوانها بأن الخطاب والواقع أمران مختلفان.
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شـؤون اقتصاديــة
هزاع بن زايد :الخزان االستراتيجي الكبير خطوة عمالقة لتحقيق األمن المائي المستدام
قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،إن الخزان االستراتيجي
الكبير الذي تم إنجاز معظم أعمال بنائه وتشغيله في ليوا
بمنطقة الظفرة بأبوظبي ،هو إنجاز كبير وخطوة عمالقة
نحو تحقيق األمن المائي المستدام .وأكد سموه أن توجيهات
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل
الحاكم في منطقة الظفرة ،كان لها الدور األكبر في تحقيق مبدأ
االستدامة في قطاع الماء والكهرباء ،بما يواكب رؤية أبوظبي
 2030واستراتيجية األمن المائي  2036لدولة اإلمارات الهادفة
إلى ضمان استدامة واستمرارية توفير المياه ،وتحقيق رخاء
المجتمع وازدهاره ،واستدامة نمو اقتصاد البالد ،مشددا ً سموه
على أن مستقبل الموارد المائية في أبوظبي ،وتأمين المصادر
لتوفير إمدادات المياه في الدولة ،يشكالن إحدى األولويات

ترامب يفتح الباب لعودة أمريكا مجدد ًا
إلى اتفاقية «المحيط الهادي»

فتح الرئيس األمريكي دونالد ترامب الباب أمام عودة الواليات
المتحدة إلى اتفاقية التبادل الحر لدول المحيط الهادي بعد أن
كان قد أعلن االنسحاب منها العام الماضي بعيد توليه الرئاسة.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» األمريكية
على هامش المنتدى االقتصادي العالمي في منتجع «دافوس»
بسويسرا« :سأنضم إلى اتفاقية التبادل الحر بين دول المحيط
الهادي إذا توصلنا إلى صيغة اتفاق أفضل من السابق» .ويقول
الخبير لدى مجلس العالقات الخارجية إدوارد آلدن ،إن تصريحات
ترامب حول االتفاقية تشكل منعطفاً فعلياً .فقد وقع الرئيس
قبل عام في  23يناير  2017مرسوماً يضع حدا ً لمشاركة الواليات
المتحدة في االتفاقية .وكان ذلك برأيه قراره األول من أجل حماية
الوظائف األمريكية التي يهددها التبادل الحر .وكان الرئيس
السابق باراك أوباما خاض مفاوضات شاقة قبل توقيع االتفاقية
في  2015مع  12دولة من آسيا والمحيط الهادي تشكل  %40من
االقتصاد العالمي ،وذلك لمواجهة النفوذ المتنامي للصين ،لكن
هذه االتفاقية لم تكن قد دخلت بعد حيز التنفيذ عند وصول
ترامب إلى البيت األبيض.
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التي تحظى باهتمام القيادة الحكيمة ومتابعتها الدائمة .جاء
ذلك في تصريح لسموه بعد الزيارة التي قام بها لمشروع
الخزان االستراتيجي الكبير للمياه في ليوا بمنطقة الظفرة ،الذي
يعد أضخم مشروع في العالم لتخزين المياه العذبة ،ويضم
شبكة تتكون من  315بئرا ً ،تمتد تحت رمال صحراء ليوا وبقدرة
تخزين تتجاوز  5.6مليار جالون من المياه العذبة.

السعودية تقلص مدة إصدار التراخيص
قلصت الهيئة العامة لالستثمار السعودية إجراءات إصدار
التراخيص االستثمارية ،لتصبح نحو  4ساعات ،بدالً من فترة
تصل لـ 3أيام في وقت سابق .وذكرت وكالة األنباء السعودية
أن الهيئة خفضت عدد الساعات الالزمة إلصدار التراخيص،
لتسجل  3ساعات و 59دقيقة ،مقارنة بيومين و 5ساعات
بالسابق ،من خالل ثالثة محاور رئيسية ،تمثلت في إعادة
هيكلة اإلجراءات ،وتقليص المستندات المطلوبة ،وتدريب
وتأهيل الكوادر الوظيفية .وأوضح وكيل المحافظ لخدمات
واستشارات المستثمرين ،إبراهيم بن صالح السويل ،أن
تقليص مدة اإلجراءات للتراخيص االستثمارية شمل ثالثة
أمور ،تمثلت في إصدار التراخيص االستثمارية الجديدة،
وتعديلها ،وتجديدها .وأكمل ،في السابق كانت اإلجراءات
تستغرق وقتاً طويالً مقارنة بالوقت الحالي ،مستشهدا ً بأن
المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو 8
متطلبات ،في حين أصبحت في الوقت الراهن تقتصر على
القوائم المالية ،والسجل التجاري مصدقتين من السفارة
السعودية في الدولة الموجودة بها الشركة طالبة الترخيص.
وذكرت الوزارة أن التعديل األخير يأتي ضمن مراحل تسهيل
بدء النشاط التجاري في المملكة.

8

من إصدارات المركز
وهم أو سياسة مستقبلية حتمية؟
الحدود المفتوحة:
ٌ
في ديسمبر عام  ،2007تم توسيع مظلة اتفاقية «شنجن»
التي أزالت نظم مراقبة الحدود ،وسمحت بحرية التنقل لمواطني
االتحاد األوروبي؛ لتشمل  24دولة أوروبية؛ وبهذه الخطوة ،أصبح
احتمال إقامة قارة أوروبية موحدة ،من دون حدود ،أقرب من أي
وقت مضى .وفي ذلك العام ،كان تخيُّل عالم يسمح بحرية حركة
المهاجرين بين الدول ،أمرا ً مستغرباً ،وكانت الدعوة إلى سياسة
فتح الحدود كلياً ،ت ُعد أضغاث أحالم ويوتوبيا ال صلة لها بالسياسة
العامة في أحسن األحوال ،وفتنة خطيرة في أسوأ األوضاع ،أما من
دافعوا بجدية عن موضوع فتح جميع الحدود الوطنية؛ بوصفه
خيارا ً قابالً للتنفيذ في المستقبل القريب ،فهم قلة من الناس ،بل
إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،نجده يسعى فقط لضمان
حق حرية التنقل داخل حدود الدولة الواحدة ،وحق المرء في
مغادرة بالده؛ ولكنه -اعترافاً بسيادة الدول -ال يقر بحق االستيطان
في دولة أخرى .ويعد حق المرء في العيش والعمل الذي يختاره
داخل حدود وطنه ،أحد الحقوق الديمقراطية التي ال يجوز
تحويلها إلى شخص آخر أو مصادرتها ،وال يضع قيودا ً على هذا
الحق إال أشد األنظمة استبدادية وقهرا ً لمواطنيها ،ولك ْن ال يوجد
ضغط سياسي يُذكر لتطبيق هذا الحق الديمقراطي على نطاق
عالمي .وفي جو القلق األمني الراهن ،فإن االتجاه العام يسير
نحو تشديد المواقف إزاء الهجرة ،وأصبحت حركة الناس عبر
الحدود -سواء أكانت لإلقامة أم كانت للسياحة -تخضع للمزيد
من القيود واإلجراءات البيروقراطية ،وت ُكبَّل بالمخاوف األمنية.
وحتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام  ،2001أصبح
الخطاب المناهض للمهاجرين راسخاً في الحوارات السياسية في
كثير من البلدان ،وقد ساعد المناخ األمني الراهن ،على تعزيز
وينصب كثير
المواقف المعادية للمهاجرين في جميع المواقع.
ُّ
من التركيز تحديدا ً على المناقشات الدائرة حول هجرة األفراد
الذين يعدهم بعض الناس تهديدا ً ثقافياً أو تهديدا ً أمنياً للبلد
المضيف؛ ففي الديمقراطيات الغربية؛ أدت التفجيرات اإلرهابية
األخيرة والجرائم البارزة؛ مثل :اغتيال المخرج ثيو فان جوخ في
هولندا (عام  ،)2004إلى توترات جديدة حول قضايا الهجرة.
ومع ذلك ،وبرغم طبيعة روح العصر التي تبد و مناهضة
للهجرة في األلفية الجديدة ،فإن فتح الحد ود في الواقع ،أم ٌر
موجود ضمن أجندة السياسة ،في كثير من الدول والمؤسسات
الدولية؛ والمثال األكبر على ذلك ،هو توسيع االتحاد األوروبي،
والتوسيع التدريجي ألحكام حرية التنقل الداخلي لمواطني الدول
األعضاء في االتحاد .كما توجد مبادرات أخرى على نطاق أضيق؛
مثل :اتفاقية التنقل عبر بحر تسمان بين أستراليا ونيوزيلندا ،التي
تجعل الحدود بين البلدين مفتوحة فعل ي اً؛ وفق مجموعة من
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تأليف جون كيسي
تاريخ النشر2012 :

التفاهمات الوزارية ،واتفاقات العمل التي تشمل حرية التنقل
لبعض العمال بين دول الكاريبي ،والج ه ود المتواصلة لتسهيل
التنقل عبر الحدود بين دول مجلس الش م ال األوروبي .وخالل
العقد الماضي ،تم توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية والمتعددة
األطراف التي تقوم على الروابط الت ا ريخية والقرب الجغرافي،
وتتضمن جانباً من تحرير حركة المهاجرين.
وتبحث هذه الدراسة في احتماالت فتح الحدود على نطاق
العالم؛ بوصفه أحد الخيارات المس ت قبلية .ومع أن المؤلف
يتق ّبل السياسة الواقعية ،ويفهم أن التدفق الحر للمهاجرين ،أمر
مستحيل في الوقت الراهن ،فإنه يرى أيضاً أن الحدود المفتوحة
نتيجة حتمية للعولمة على المدى الطويل ،فضالً عن أنها أحد
الخيارات لمعالجة أوجه التفاوت بين الشمال والجنوب ،واختبار
أخالقي لالنتشار العالمي لحقوق اإلنسان .وال تدعو الدراسة إلى
المزيد من الهجرة ،ولكنها ،بدالً من ذلك ،تستكشف المفارقة
الممثلة بأن إيجاد الظروف التي تسمح بفتح الحدود ،من المرجح
أن يؤدي إلى تقليل الحوافز الدافعة إلى الهجرة .وتبحث الدراسة
في التغيير الذي ينبغي أن يحصل في السياسات؛ لجعل الحدود
المفتوحة واقعاً محققاً.
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القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

التنمية والتطوير الهاجس األول للشـيخ زايد

قالوا عن الشيخ زايد..

«ال شك أن الشيخ زايد ،طيب
الله ثراه ،قائد ال ينىسَّ ،قل
الزمان أن يجود مبثله ..أحب
الناس فأحبوه ،وأعطاهم كل
يشء فأسس لهم دولة ،وبنى
شعباً وحضارة ،ووضع يف
مقدمة اهتامماته وأولوياته بناء
اإلنسان ،وآمن بأن االستثامر
يف اإلنسان هو األنفع واألجدر
للبلدان يك تحقق مكانتها،
ويكون لها الحضور القوي
واملكانة املتميزة بني الشعوب».
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

ملتقى مهامً بالنسبة
يف الوقت الذي كان فيه مجلس اإلمارات املتصالحة
ً
إىل املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،ظلت مشكلة التنمية والتطوير هي هاجسه األول ،فقد كان الشـيخ
زايد منوذجاً للكفاءة واالنضباط ،وكان صـريحاً ومباشـرا ً يف أسلوب تعامله،
وبعيدا ً عن التكرب واملبالغة؛ حيث أبدى كل َمن التقى الشـيخ زايد إعجابه
بذكائه وحنكته السـياسـية ،فقد كان حريصاً عىل االلتزام بكل تعهداته،
وقادرا ً عىل الوفاء بكل ما وعد بإنجازه.
ومع تنوع الضغوط وكرثتها ،كان الشـيخ زايد مهموماً بحالة الفقر املدقع
الذي يعانيه أبناء شعبه؛ لذا سعى الشـيخ زايد عىل مدى أربع سنوات يف
الفرتة من  1962إىل  1966إىل تحسـني األوضاع يف إمارة أبوظبي من جهة،
واملضـي قدماً بكل العزم والتصميم يف تنفيذ برنامجه التنموي من جهة
أخرى .وكان الشـيخ زايد هو املالذ الذي يلجأ إليه أصحاب املشـروعات
واألفكار الخاصة بالتطوير ،ملناقشتها معه ،واستشارته والتزود برأيه ،إذ إن
إبالغ الشـيخ زايد وإقناعه بأي مقرتح صائب يف مجال التنمية والتطوير كان
يضمن تأييده وتحمسه له ،ما يجعله يبذل كل ما يف وسعه بشأن املضـي
يف إنجازه.
لقد كان معروفاً منذ مطلع الستينيات أن الشـيخ زايد هو القوة
الدينامية املحركة لألمور يف أبوظبي ،وكان غاية ما يطمح إليه الشـيخ زايد
هو أن يعمل مع شقيقه األكرب لتطوير أبوظبي والدخول بها إىل العصـر
الحديث.

األحد  28يناير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6559
PANTONE Cool
11/14/13
1:19Gray
PM 8 C
M1 C0 Y0 K43

10
01ARTWORK-News FINAL/20.indd 2

