أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
حرص إماراتي دائم على تعزيز استقرار األشقاء
تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل مستمر على إرساء أسس التنمية واألمن واالستقرار والسالم في المنطقة؛
انطالقاً من مبادئها الراسخة في تحمل مسؤوليتها تجاه اإلخوة واألشقاء ،وهي بذلك تسير على نهج القائد المؤسس الشيخ
تمس أمن واستقرار اإلخوة في
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،في التفاعل اإليجابي مع مختلف القضايا التي ّ
الفضا َءين الخليجي والعربي ،بل إن دورها في حل قضايا العالم بات يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد ،وذلك تجسيدا ً للرؤية
التي تتبناها القيادة الرشيدة في جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة عنواناً للدعم والمساعدة في عيون وقلوب ماليين
العرب من المحيط إلى الخليج.
وحين تستجيب دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم لنداء الواجب الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود لمناقشة سبل دعم األردن الشقيق ،ومؤازرته لتجاوز األزمة الراهنة التي تهدد أمنه واستقراره،
فإن ذلك يستجيب بالدرجة األولى لحرص اإلمارات قيادة وشعباً على أن تظل اليد التي تمتد لإلخوة واألشقاء واألصدقاء
لمواجهة أحلك الظروف.
ذلك ما ع ّبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله ،خالل ترؤس سموه وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة في القمة الرباعية التي ُعقدت مؤخرا ً بمكة المكرمة
لمناقشة سبل دعم األردن الشقيق ،حين أكد سموه وقوف اإلمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى جانب األشقاء في األردن ،وع ّبر عن حرصها على تقديم كل أشكال الدعم
الممكنة لتجاوز أزمته العابرة ،متمنياً لألردن وشعبه دوام األمن واالستقرار والتقدم ،مؤكدا ً الدور المحوري والفاعل الذي
تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي أصبحت خالل السنوات األخيرة عنصرا ً فاعالً في جهود المواجهة الدولية
للتحديات اإلنسانية ،تعي بشكل وا ٍع دورها في حل مشاكل المنطقة ،بالقدر الذي تدرك فيه خطورة عدم االستقرار وانتشار
الفوضى والتأثيرات السلبية لتراجع مؤشرات التنمية في استقرار المنطقة ككل ،ولهذا فإنها لن تدخر جهدا ً في سبيل
مساعدة األشقاء لتجاوز أزماتهم العابرة.
وستظل اإلمارات السند القوي لكل الشعوب والدول من منطلق حرصها على المصالح المشتركة التي تربط بين
الشعوب والحكومات.
ولعل المواقف التي كانت وال تزال تتبناها اإلمارات تجاه اإلخوة الذين يمرون بمحن وأزمات خير دليل على تشبثها
بمبادئها الصلبة ،فسياسة المساعدات اإلنسانية التي تنتهجها اإلمارات تجاه األشقاء في اليمن وفلسطين وغيرهم من
األشقاء ال يمكن فصلها أبدا ً عن خطوة استجابتها األخيرة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وبرفقة اإلخوة من الكويت.
إن المكانة التي تحتلها المملكة األردنية الهاشمية ،حكومة وشعباً لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة ولدى الملكة
العربية السعودية والكويت كفيلة بجعل الدول الثالث تخرج في هذه الهبة اإلنسانية الكبيرة لمساعدتها على تخطي
أزمتها ،من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود عليها بالخير والنماء.
وقد انعكست حالة العطاء اإلنساني المتبادل بين شعوب هذه الدول وشعب األردن الشقيق في مستوى االرتياح الكبير
الذي أبداه الشارع األردني الحريص على مصلحة بلده والدفع بمسار التنمية إلى األمام ،وخاصة أن اجتماع قمة الرياض
أسفر عن حزمة من المساعدات المالية التي من شأنها أن تعزز مسيرة التنمية من خالل دعم الموازنة ،وإطالق مشاريع
إنمائية ،وتخفيف أزمة السيولة ،وغير ذلك من المشاكل التي يعاني منها األردن جراء استيعابه ألزمة الالجئين السوريين.
إن إسهام دولة اإلمارات العربية المتحدة في حل أزمة األردن إلى جانب أشقائه في الكويت والمملكة العربية السعودية
ينطلق من قناعة راسخة لدى هذه الدول بأهمية التداخل بين مكونَي األمن واالستقرار وعالقتهما الوطيدة بالتنمية.
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اإلمارات اليوم
«أم اإلمارات» ..مبادرات إنسانية في كل مكان
تواظب دولة اإلمارات العربية المتحدة على م ّد يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين من األشقاء واألصدقاء ،ديدنها
في ذلك القيم التي أسس لها المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيّب الله ثراه ،في الوقوف إلى
جانب المعوزين والمنكوبين ،الذين يتع ّرضون لظروف صعبة تؤثر في حياتهم وتجعلهم بأشد الحاجة إلى التكاتف ،انطالقاً
من حرص الدولة ،ممثّلة بقيادتها الحكيمة ،على تقديم كل أشكال المنح والمساعدات ،المادية والعينية ،للمحتاجين دون
النظر إلى دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم.
وانطالقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،بأن يكون عام 2018
عام زايد ،نجحت «حملة الشيخة فاطمة اإلنسانية العالمية» في تقديم العالج المجاني إلى ما يزيد على  20ألف امرأة
وطفل في قرى السودان الشقيق ،تحت شعار« :كلنا أ ّمنا فاطمة» ،وذلك في إطار برنامج «فاطمة بنت مبارك للتطوع»،
وبمبادرة مشتركة من مبادرة «زايد العطاء» و«االتحاد النسائي العام» و«مؤسسة سند الخيرية» ،وبشراكة استراتيجية مع
«جمعية دار البر» ،و«مؤسسة بيت الشارقة الخيري» ،و«مجموعة المستشفيات السعودية األلمانية» ،وبالتنسيق مع وزارة
الصحة ووزارة التضامن االجتماعي السودانية.
وتأتي حملة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ،رئيسة االتحاد النسائي العام (أم
اإلمارات) ،استكماالً للمهام اإلنسانية لحملة العطاء المليونية ،التي استطاعت خالل الـ 18سنة الماضية أن تصل برسالتها
اإلنسانية إلى الماليين من البشر ،وعالج أكثر من  12مليون مريض في مختلف دول العالم ،مراعية في المقام األول
االحتياجات اإلنسانية للشعوب التي تعاني األزمات والكوارث ،مع ّبرا ً ذلك عن التوجهات اإلنسانية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،القائمة على تقديم مساعدات تنموية تسهم في بناء مشاريع للمحتاجين لها أينما كانوا ،التزاماً بأهداف التنمية
المستدامة التي اتفق المجتمع الدولي عليها ،بهدف القضاء على الفقر.
لقد تعددت اإلنجازات والمكارم اإلنسانية للشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) في مختلف دول العالم ،حيث
ق ّدمت الدعم والمساندة للعديد من النساء ،وعملت على تمكينهن واالرتقاء بهن في مجاالت العلم والعمل ،إضافة إلى
دورها الداعم لإلسالم والمسلمين في كل مكان ،مغدقة عطاءها الكبير على جميع الفئات المتضررة من النساء واألطفال
تحديدا ً ،من الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ،بوصلتها في ذلك خط الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله،
ومنهجه في العطاء ،ملهماً سموها في دعم اإلنسانية وتقدير اآلخر ،وإبراز ماهية اإلسالم الحقيقي القائم على الوسطية
واحترام اآلخر ،بما يحقق «رؤية اإلمارات  »2021ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الدولية.
إن حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على مساعدة المنكوبين في كل مكان ،أوصلها إلى أن تتصدر العالم ،كأكبر
جهة مانحة للمساعدات الخارجية في عام  ،2017محافظة وللعام الخامس على التوالي على مكانتها في مجال المساعدات
التنموية الرسمية ،بما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة  0.7%التي حددتها األمم المتحدة كمقياس عالمي
لجهود الدول المانحة ،حيث بلغت القيمة اإلجمالية لمدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة  19.32مليار درهم ،بمعدل نمو  18.1%مقارنة بعام  ،2016أكثر من  94%من المساعدات ذهب على
شكل مساعدات تنموية تساعد من خاللها حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة ،وتعزيز استقرارها النقدي والمالي،
وتوفير فائض يخدم األهداف التنموية للدول المتلقية للمساعدات.
لقد استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة تكثيف دعمها ومساندتها للعديد من المحتاجين في الكثير من دول العالم،
أسهمت في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشروعات الدول المتلقية للدعم ،فطالت معظم القطاعات الحيوية؛ وأبرزها
دعم مشروعات البنية التحتية للنقل ،ومشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة ،مواصلة تقديم دعمها
لمختلف االحتياجات اإلنسانية ،كامتداد لجسور أبناء زايد الخير في العطاء ،في تخفيف معاناة الفئات المعوزة ،والوصول
إلى آالف المرضى بعيادات متنقلة ،ومستشفيات متحركة مج ّهزة بأحدث التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة.
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تقارير وتحليالت

االستثمار األجنبي المباشر
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ..صدارة عربية
وتقدم عالمي
ّ

استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة اتخاذ نهج اقتصادي،
أوصلها إلى تبوؤ مراكز متقدمة ،على المستويين اإلقليمي
والدولي ،في العديد من القطاعات والمجاالت واألنشطة
االقتصادية ،والتفوق فيها ،وخصوصاً إظهار قدرتها الفائقة على
استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة إليها ،التي تعدّ أحد
أهم المحركات األساسية للنمو االقتصادي في أي بلد.

وفقاً لنتائج تقرير االستثمار األجنبي
المباشر لعام  ،2018الصادر عن مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،حلّت
دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة
األولى عربياً ،والمرتبة الثانية على مستوى
منطقة غرب آسيا ،والـ ( )30عالمياً ،من حيث
قدرتها على جذب االستثمارات األجنبية
المباشرة في عام  ،2017متق ّدمة  5مراتب عن عام 2016؛ حيث
وصلت قيمة تلك االستثمارات إلى  10.4مليار دوالر ،مستحوذة
على  %36من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى
الدول العربية .كما يشير تقرير (األونكتاد) األخير إلى أن إجمالي
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من دولة اإلمارات
العربية المتحدة إلى دول العالم وصل إلى  14مليار دوالر في
العام الماضي ،لتحل في المركز الـ ( )21عالمياً ،واألول على مستوى
منطقة غرب آسيا ،مستحوذة على ما نسبته  41.9%من إجمالي
االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من هذه المنطقة ،وذلك
في وقت شهدت فيه تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة،
على الصعيد العالمي ،تراجعاً ملحوظاً خالل عام  2017بنسبة تفوق
 ،%22مقارنة بعام  ،2016مؤكدة تلك النتائج قدرة دولة اإلمارات
العربية المتحدة على تحقيق هدفها القائم على أن تكون العباً
مؤثرا ً في حركة االستثمارات األجنبية المباشرة ،إقليمياً وعالمياً.
لقد قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة باتباع سياسات
استثمارية تقوم على توسيع شبكة تعاونها وشراكاتها القائمة مع
معظم الدول في العالم ،نتيجة امتالكها العديد من المميزات
القادرة على جذب رؤوس األموال العالمية إلى قطاعاتها االقتصادية
الحيوية كافة ،وتوسيع حزم التسهيالت والحوافز ال ُمق ّدمة
للمستثمرين ،كان آخرها إعالن الحكومة إتاحة التملّك بنسبة
 %100أمام االستثمارات العالمية ،وتسهيل أنظمة التأشيرات في
استقدام الكفاءات وأصحاب الخبرات والمواهب والمستثمرين
النوعيين ،وتخفيض رسوم االستثمار ،بما يسهم في إحداث المزيد
من النمو لالقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً.
كما تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة على تحفيز االستثمار
في االستثمارات القائمة على التنوع واالبتكار ،انطالقاً من تنفيذ

أهداف «رؤية اإلمارات  ،»2021ومواصلة
أعمال تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز
مساهمتها في االقتصاد الوطني ،وأه ّمها
قطاعات البنى التحتية والنقل والطاقة
المتج ّددة والصناعات على اختالفها ،والعديد
من القطاعات الهادفة إلى إقامة مشاريع
تنموية جديدة ،تدعم قطاع المال واألعمال،
وتعزز مساهمة االستثمار في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
إن التحليالت االقتصادية ،ترى وجود اتجاه سلبي لالستثمار
األجنبي المباشر على المستوى العالمي ،فقد شهد العائد على
االستثمار عالمياًانخفاضاًفي جميع المناطق ،حيث تراجعت تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى االقتصادات المتق ّدمة خالل
العام الماضي بنسبة  37%عن عام  ،2016وتراجعت التدفقات
الواردة إلى مجموعة دول االتحاد األوروبي بنسبة  %42عن الفترة
نفسها ،كما تراجعت التدفقات في أمريكا الشمالية بنسبة 39%
في عام  2017عن العام الذي سبقه ،بينما حافظت االقتصادات
النامية على التدفقات الواردة إليها خالل عامي  2016و 2017لتبلغ
نحو  670مليار دوالر .ويؤكد خبراء االقتصاد أن لجذب االستثمارات
األجنبية المباشرة أثرا ً إيجابياً في تحسين مستويات االقتصاد الكلي
لها ،وخلق فرص عمل جديدة تقلل من معدالت البطالة ،فضالً عن
الدور الذي تلعبه في إدخال التقنيات المتق ّدمة للدول المستقبلة
لالستثمارات ،والتعرف إلى األساليب واآلليات الحديثة المتبعة في
علوم اإلدارة واالتصال والتسويق ،لتكتسب العمالة الوطنية مهارات
وخبرات أعلى ،وهو ما لم يكن يتحقق لوال تهيئة المناخ المناسب
الذي يحفز على االستثمار ،عبر إقرار تشريعات وتقديم تسهيالت
وحوافز للمستثمرين األجانب.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تسعى بشكل متواصل إلى
جذب االستثمار األجنبي المباشر ،إلدراكها أن النمو االقتصادي
مرتبط بشكل كبير بالتكنولوجيا الحديثة والتقدم المعرفي ،كما
أن االستثمار األجنبي صاحب دور في تنويع قاعدتها اإلنتاجية
واالقتصادية ،وزيادة ناتجها المحلي اإلجمالي ،ما يسهم في تحسين
مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين ،نظرا ً إلى تمتّعهم بمستويات
متق ّدمة من الخدمات.
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بعد حريق المخازن
االنتخابية ..األزمة السياسية
والدستورية تتفاعل في
العراق

الحريق الذي استهدف المخازن االنتخابية في العراق،
أول من أمس األحد ،من شأنه أن يضفي مزيداً من
التعقيد على المشهد السياسي والدستوري في البالد،
خاصة أن هذه الحادثة جاءت في ظل حالة من
التشكيك في نتائج االنتخابات ،ومطالبة العديد من
القوى السياسية بإعادتها مجدداً.

الحريق الكبير الذي أتى على أكبر
مخازن صناديق االقتراع الواقعة في
الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة
بغداد ،يوم األحد الماضي ،عزز شكوك
العديد من القوى السياسية بأن جهات
ما تقف وراءه للتغطية على ما أثير
خالل األيام الماضية من وجود تزوير وتالعب في نتائج
االنتخابات التي أجريت في مايو الماضي ،خاصة أن هذا
الحريق جاء قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي ألكثر من 10
ماليين صوت .توقيت هذا الحريق يؤكد -بحسب العديد
من المصادر العراقية -أنه متع ّمد وتقف وراءه جهات
بعينها تسعى إلى طمس األدلة التي يمكن أن تكشف
تورط مسؤولين نافذين في المفوضية العليا لالنتخابات
العراقية ،وتالعبهم في نتائج االنتخابات ،خاصة بعد القرار
الذي اتخذه البرلمان العراقي ،األسبوع الماضي ،والقاضي
بتجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها إلى القضاء لإلشراف
على عمليات الع ّد والفرز اليدوي بدالً من اإللكتروني.
وقد أثار هذا الحادث ردود أفعال واسعة في العراق،
فبينما اعتبر رئيس مجلس الوزراء ،حيدر العبادي ،أن هذا
الحريق يمثل «مخططاً لضرب البلد ونهجه الديمقراطي،
وسنتخذ اإلجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على
كل من تس ّول له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه» ،دعا
رئيس مجلس النواب المنتهية واليته ،سليم الجبوري،
إلى ضرورة إعادة االنتخابات البرلمانية ،قائالً في بيان:
«جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق االقتراع في
منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد وجريمة مخطط لها
تهدف إلى إخفاء حاالت التالعب وتزوير األصوات وخداع
الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره» .وبدوره ،أعرب
المتحدث باسم «ائتالف الوطنية» ،النائب كاظم الشمري،
عن استغرابه من حادثة الحريق ،مؤكدا ً أ ّن «هذا الحريق
يؤشر إلى التالعب والتزوير بشكل كبير ،فالمز ّورون لجؤوا

إلى إخفاء معالم الجريمة عن طريق
حرق الصناديق» ،داعياً الهيئة القضائية
التي شكّلت ،وهيئة النزاهة ،إلى «عدم
الرضوخ والسكوت عن الموضوع ،وأن
يستمروا بالعمل إلعادة الع ّد والفرز».
كما ش ّدد على ضرورة «إجراء التحقيق
في الحادث مع مفوضية االنتخابات».
قراءة ردود األفعال المختلفة حول هذا الحريق تشير إلى
أن األزمة السياسية والدستورية المرتبطة باالنتخابات العراقية
تتجه نحو مزيد من التعقيد ،العتبارات عدة :أولها اتفاق معظم
القوى السياسية على وجود تزوير واضح في هذه االنتخابات،
بل إن هناك من يطالب بإعادتها مرة أخرى ،يكفي اإلشارة هنا
إلى أن مدينة كركوك تشهد اعتصاماً منذ إعالن النتائج احتجاجاً
على فوز «حزب االتحاد الوطني الكردستاني» بستة مقاعد مقابل
ثالثة للعرب والتركمان .ثانيها ،أن دعوة بعض القوى إلى إعادة
إجراء االنتخابات قد تزيد من التوترات السياسية في العراق،
وخاصة مع مقتدى الصدر الذي يتزعم «ائتالف سائرون» الفائز
بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان ،ويقود جهود عملية تشكيل
الحكومة الجديدة ،حيث تشير العديد من التقارير إلى أن
ميليشيات «الحشد الشعبي» المرتبطة بإيران تسعى إلى تأليب
القوى السياسية ضد الصدر وحرمانه من الفوز في االنتخابات،
خاصة أن الصدر يسعى إلى تحجيم النفوذ اإليراني في العراق،
بل وطالب بنزع سالح مختلف الميليشيات وعلى رأسها «الحشد
الشعبي» ،ما يعني أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من
التصعيد في الداخل العراقي .ثالثها أن عدم التوصل إلى حل
وسط يحظى بتوافق مختلف القوى والتيارات السياسية قد يضع
البالد أمام أزمة دستورية ،نتيجة الفراغ القانوني الذي ستدخل فيه
البالد حال انقضاء الم ّدة الدستورية للبرلمان الحالي نهاية الشهر
الجاري ،ألنه في ظل غياب البرلمان ومع التشكيك في مفوضية
االنتخابات سيكون من الصعب اتخاذ قرارات إجرائية وتنظيمية
لتحديد مسار االنتخابات الحالية أو إجراء انتخابات جديدة.
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كيف ستستفيد الصين من
انسحاب الشركات األوروبية
من إيران؟

كتب سيرجي مانوكوف ،مقاالً في صحيفة «إكسبرت أونالين»،
الروسية تحت عنوان «عين بكّين على فارس» تناول فيه
إمكانية استثمار الصين ألكبر حقول الغاز اإليرانية في العالم
إذا انسحبت «توتال» من هناك خوفاً من العقوبات األمريكية.

أشارت صحيفة «إكسبرت أونالين» الروسية إلى أنه يمكن
ألكبر حقل غاز في العالم في جنوب إيران أن يوضع بالكامل
تحت يد الصينيين ،بسبب العقوبات األمريكية ضد طهران
واستعداد «توتال» الفرنسية لالنسحاب .وأضافت أن طهران
مستعدة لنقل حصة عمالق النفط والغاز الفرنسي في حقل
جنوب فارس للشريك الصيني.
وفي يوليو  ،2017وقعت «توتال» اتفاقاً مع إيران بقيمة
 4.8مليار دوالر لتطوير المرحلة  11من حقل فارس الجنوبي،
وهو أكبر حقل غاز في العالم ،ويعود الجزء الشمالي منه إلى
قطر.
فبعد إعالن دونالد ترامب ،قبل شهر ،انسحاب الواليات
المتحدة األمريكية من جانب واحد من االتفاق النووي ،وفرض
عقوبات ضد إيران ،خافت كثير من الشركات األوروبية التي
عادت إلى هذا البلد اآلسيوي بعد إبرام الصفقة في عام ،2015
من العقوبات األمريكية الثانوية ،وبدأت تح ّد من أنشطتها في
إيران ،و«توتال» ليست استثناء عن هذه الشركات التي تتحسب
للعقوبات األمريكية الجديدة ضد إيران.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه سيكون على «توتال» مغادرة
إيران إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط مع الواليات المتحدة
؛ ألن السوق األمريكية بالنسبة إلى جميع الشركات بما فيها
«توتال» أكثر أهمية بكثير من السوق اإليرانية ،فالعقوبات
على إيران في حال االستمرار في العمل بعد الخامس من
بشل النشاط المالي لعمالق النفط والغاز
نوفمبر المقبل تهدد ّ
الفرنسي كلياً؛ ألن  90في المئة من تحويالت «توتال» المالية
تتم عبر البنوك األمريكية.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الصيني وانج يي ،أعلن
مؤخرا ً ،أن الرئيس الصيني ،شي جين بينج ،دعا نظيره اإليراني،
حسن روحاني ،إلى المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
التي ستعقد في مدينة تشينجداو .وقد ناقش الدبلوماسيون
الصينيون واإليرانيون بالفعل إمكانية الحفاظ على الصفقة
النووية من دون الواليات المتحدة.
وخلصت الصحيفة إلى أن الصين بحاجة إلى كمية هائلة
من الطاقة للحفاظ على وتائر نموها االقتصادي .ومن هنا
يتأتى االهتمام بإيران التي تف ّر منها الشركات الغربية خوفاً

من العقوبات األمريكية .وهذا سبب حفاظ بكين على عالقات
الطاقة مع موسكو وتوسيعها ،علماً بأن روسيا تشغل المرتبة
األولى في العالم بكميات الغاز المكتشفة ،تليها إيران في
المرتبة الثانية.
وأظهرت الصين في اآلونة األخيرة حرصاً كبيرا ً لرفع مستوى
شراكتها االقتصادية مع إيران ،وخاصة أن موارد الطاقة اإليرانية
ربما تكون عامالً ال يقاوم بالنسبة إلى المستورد األول للنفط
الخام في العالم ،حيث إن إيران هي المزود الخامس بالنفط
للصين التي تستورد أكثر من ربع إنتاجها .وسجلت التبادالت
التجارية بين الصين وإيران زيادة بـ  %20في عام  2017لتبلغ
 37مليار دوالر.
وقام الرئيس اإليراني ،حسن روحاني بزيارة الصين قبل أيام
للمشاركة في اجتماع قمه منظمة شنغهاي للتعاون ،وتم توقيع
أربع مذكرات تفاهم مع الصين بما فيها مذكرة تفاهم وقعتها
وزارة االقتصاد اإليرانية مع منظمة تنمية البنى التحتية في
تنص على اإلفادة من مصادرهما المالية لالستثمار
الصين ،التي ّ
المشترك ،واستخدام عمالتهما الوطنية في التبادل التجاري.
وتنص مذكرة التفاهم الثانية على التعاون الفني والعلمي ،كما
أن هناك مذكرة التفاهم الثالثة التي تم توقيعها بشأن التعاون
في مجال أسواق المال والسندات.
فتنص على التعاون الثنائي
أما مذكرة التفاهم الرابعة ّ
في مجال مكافحة المخدرات والجرائم المنتظمة .كما ناقش
الجانبان الصيني واإليراني خالل زيارة روحاني األخيرة السبل
الكفيلة بتعزيز التعاون في مختلف المجاالت االقتصادية بما
فيها التعاون المصرفي والنفط والبتروكيماويات ،وكذلك زيادة
حجم التبادل التجاري.
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شـؤون اقتصاديــة
«موديز» :محفزات أبوظبي تدعم نمو اقتصاد اإلمارة
توقعت وكالة «موديز» للتصنيف
االئتماني أن تساعد القرارات األخيرة التي
أعلنتها حكومة أبوظبي لتحفيز االستثمار على
نمو االقتصاد غير النفطي في اإلمارة .وقالت
«موديز» في أحدث تقاريرها إن ثمة عوامل
أخرى تعزز دعم هذا النمو في االقتصاد غير النفطي لإلمارة ،من
أهمها الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتحسين
بيئة االستثمار .وذكرت الوكالة أن هذه القرارات ستتمخض عن
زيادة كبيرة في اإلنفاق الحكومي ،حيث ستتجاوز نسبتها ،%5
متوقعة الوكالة كذلك أن يؤدي االرتفاع في العائدات النفطية
إلى تعويض هذه الزيادة .وأضاف تقرير الوكالة أن ارتفاع أسعار
النفط إلى متوسط  65دوالرا ً للبرميل منذ مطلع العام الجاري

منح حكومة أبوظبي فائضاً مالياً هائالً يفوق
كثيرا ً الميزانية المتوقعة .وكانت الوكالة ث ّبتت
الشهر الماضي التصنيف القوي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة على الفئة  ،AA2مع نظرة
مستقبلية مستقرة .وقالت الوكالة العالمية إن
تثبيت التصنيف والتوقعات المستقبلية المستقرة واإليجابية،
ترجع إلى الدعم المقدم من حكومة أبوظبي ،مشيرة إلى أنها
تستفيد من األصول السيادية الهائلة التي يملكها ويديرها جهاز
أبوظبي لالستثمار ،قائلة إن أبوظبي تتمتع ببنية تحتية قوية،
وارتفاع في دخل الفرد ،واحتياطيات هيدروكربونية كبيرة ،كل
ذلك يدعم تصنيفها االئتماني ،إضافة إلى أن السياسات الداخلية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة معروف عنها تاريخياً االستقرار.

اليورو يرتفع مدعوم ًا بتعهد إيطاليا بالبقاء في منطقة اليورو

ارتفعت أسهم البنوك األوروبية واألسهم اإليطالية أمس االثنين ،بعد أن تعهد وزير
االقتصاد اإليطالي الجديد ببقاء بالده في منطقة اليورو ،مبددا ً مخاوف المستثمرين من
تفكك منطقة العملة الموحدة ،ومعززا ً المعنويات بعد خالفات خالل قمة مجموعة
«السبع» .وارتفع اليورو مع تحول أنظار المتعاملين من قمة مجموعة «السبع» التي
شهدت انقسامات ،إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي األوروبي .كما يزيد
المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزي األوروبي سيل ّمح ،بعد ٍ
غد الخميس ،إلى اإلنهاء التدريجي لبرنامجه الضخم
لشراء السندات بحلول نهاية هذا العام.
وصعد اليورو  %0.4إلى  1.1816دوالر ،مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين .كما ارتفع اليورو  %0.5أمام الفرنك
السويسري الذي يعتبر مالذا ً آمنا .وانخفض الدوالر الكندي ،الذي تأثر بمخاوف من أن يلغي ترامب اتفاقية التجارة الحرة
ألمريكا الشمالية ،بنسبة  %0.3إلى  1.2960دوالر كندي للدوالر األمريكي .ونزل الفرنك السويسري نحو  %0.3أمام العملة
األوروبية الموحدة إلى  1.162فرنك لليورو .وفي األسواق األوروبية ،ارتفع مؤشر البنوك بمنطقة اليورو %1.5؛ ما أسهم في
صعود المؤشر يورو ستوكس  600بنسبة  ،%0.4بينما قفز المؤشر اإليطالي  %2واإلسباني .%0.9

الجارد :االقتصاد العالمي يزداد قتامة
قادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الجارد ،أمس االثنين ،هجوماً شنته المنظمات االقتصادية العالمية ضد سياسة
«أمريكا أوالً» التجارية ،التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب ،قائلة إن االقتصاد العالمي «يزداد قتامة يوماً تلو اآلخر».
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن الموافقة على بيان ختامي مشترك ،اتفقت عليه مجموعة «السبع» في كندا،
مطلع األسبوع الجاري ،يتحدث عن «تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها» ،نتيجة شعوره بالغضب إزاء العجز التجاري الكبير في
معامالت الواليات المتحدة مع حلفاء رئيسيين ،وقد فرض رسوماً جمركية على واردات المعادن.
وغ ّرد ترامب أمس االثنين قائالً« :التجارة العادلة ستسمى اآلن تجارة حمقاء إذا لم تكن تجارة الند للند»؛ ما استدعى من الجارد
الرد على ذلك قائلة إن التحديات التي تقف في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة الشركات ،والتي تضررت أصالً منذ قمة «السبع»
التي عقدت مطلع األسبوع الجاري .وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا ً يص ّر على توقعاته لنمو عالمي نسبته %3.9
هذا العام والعام المقبل .مضيفة« :السحابة األكبر واألكثر قتامة التي نراها هي تدهور المعنويات الذي نتج عن محاولة للتصدي
للطريقة التي تُجرى بها التجارة ،والتي تدار بها العالقات ،والتي تعمل بها المنظمات المتعددة األطراف».
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من إصدارات المركز
الجماعة التي تسمي نفسها دولة
فهم تطور تنظيم الدولة اإلسالمية وتحدياته
يبحث هذا التقرير ،الذي يستخدم مصادر بيانات فريدة
من نوعها -بما في ذلك تلك التي استقيت من مواد «تنظيم
الدولة اإلسالمية» نفسه ،وخصوصاً الوثائق التي تم االستحواذ
عليها وكذلك المراسالت عبر شبكة اإلنترنت« -تنظيم الدولة
اإلسالمية» باعتباره منظمة متع ّددة األوجه.
وبحسب التقرير ،فإن أفضل طريقة لفهم تطور جماعة
«تنظيم الدولة اإلسالمية» ،هو من خالل رؤيتها كمحصلة
للتخطيط والمصادفة معاً .فهي محصلة للتخطيط ألن المكاسب
التي حققتها الجماعة من حيث االستيالء على األراضـي
وإخضاعها لحكمها ،ولكن «تنظيم الدولة اإلسالمية» هو أيضاً
محصلة للمصادفة؛ أي تلك األحداث التي سمحت له باستغالل
ساحة حرب الميليشيات في سوريا ،وكذلك النزعة الطائفية التي
السنة في العراق.
أث ّرت سلبياً في العرب ُّ
ويرى التقرير أن الواليات المتحدة األمريكية وشـركاءها
سوف يستغرقون وقتاً طويالً إلضعاف «تنظيم الدولة اإلسالمية»
إلى الحد الذي يتوقف عنده عن تشكيل تهديد أمني للواليات
المتحدة األمريكية ومصالحها في الخارج .مشيرا ً إلى أن تطوير
استراتيجية ف ّعالة يتطلب إدراكاً لحقيقة أن كل شـريك يعلق
قيمة مختلفة على كل جانب من جوانب المشكلة.
وفي مسعى لفهم كيف صار «تنظيم الدولة اإلسالمية»
إلى ما هو عليه اآلن ،يبدأ هذا التقرير ببحث أصول الجماعة
في أواخر التسعينيات في أفغانستان .والنظر إلى مكاسبها في
االستيالء على األراضـي وإخضاعها لحكمها ،كانت جزءا ً من رؤية
مؤسسها ،أبو مصعب الزرقاوي ،منذ عام  1999على األقل.
الرؤية واألحداث التي سمحت لتنظيم الدولة اإلسالمية
بتحقيق مكانته الحالية وضعته أيضاً في مواجهة مباشـرة مع
أبرز الجماعات الجهادية في الذاكرة الحديثة :وهو تنظيم
القاعدة .وبينما اعتبرت القاعدة نفسها قو ًة عالمية مضادة
للمؤسسة مؤلفة من «مجاهدين من دون حدود» ،فقد كانت
رؤية الزرقاوي لجماعته تقوم على بناء مؤسسة ،وهي رؤية
يسعى الذين أتوا من بعده لترجمتها إلى واقع .وعلى األرجح أن
أيمن الظواهري ،زعيم تنظيم القاعدة نظر إلى إعالن «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» وتوسعها ،كمحاولة لدفع القاعدة
إلى مكانة خلفية ،ما قاده إلى التدخل بغية إلغاء الدولة اإلسالمية
في العراق والشام [التي تعرف اختصارا ً باسم «داعش».

تأليف :محمد العبيدي ،نيللي لحود ،دانييل ميلتون ،بريان برايس
تاريخ النشر2013 :

لقد تط َّور «تنظيم الدولة اإلسالمية» من خالل التخطيط
المسبق والمصادفة اللذين قادا إلى نشوء منظمة لها القدرة على
شن عدد كبير من الهجمات .وفي الفترة الممتدة من نوفمبر
 2011إلى مايو  ،2014تشير تقارير التنظيم نفسه إلى شنه
أكثر من  19ألف عملية عسكرية في العراق ،تركزت معظمها
السنية ،فيما شهدت المناطق ذات
في المناطق ذات األغلبية ُّ
األغلبية الشيعية حوادث عنف أقل نسبياً خالل تلك الفترة.
يتم دعم أنشطة «تنظيم الدولة اإلسالمية» عبر حافظة مالية
متنوعة تشمل (من بين مصادر أخرى) النفط والتبرعات وغنائم
يحصن تنظيم الدولة اإلسالمية ضد فقدان
الحرب .هذا التنوع ّ
أي مك ّون مفرد من هذه المصادر .وبرغم أن النفط يعد مصدرا ً
مهماً بالنسبة إلى «تنظيم الدولة اإلسالمية» ،فإنه ليس المصدر
الوحيد للدخل .وهذا ال يعني أن الجماعة ال يمكن اختراقها
مالياً ،ولكن يعني أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة
تتعامل مع مصادر الدخل المتن ّوعة للتنظيم من أجل تقليص
قدرتها على االستمرار على المدى الطويل.
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ومن بين المجاالت األخرى التي يحقق فيها «تنظيم الدولة
اإلسالمية» قدرا ً من النجاح؛ حمالته الدعائية ،فرسائله لتجنيد
أعضائه تختلف في منا ٍح مهمة عن رسائل تنظيم آخر مثل
القاعدة .إن اقتران هذه الميزة مع تقنيات اإلنتاج البارعة
والنجاحات العسكرية على األرض ،تروق للجيل الجديد من
المجندين المحتملين في «تنظيم الدولة اإلسالمية».
وأخيرا ً ،هناك العامل الرئيسـي في مسار بقاء «تنظيم الدولة
اإلسالمية» على المدى الطويل وهو قدرته على توفير مستويات
ُمرضية من الحكم واإلدارة للناس الذين يعيشون تحت سيطرته.
أما على المدى القصير ،فقد حقق التنظيم بعض النجاحات في
ما يتعلق بتوفير الخدمات االجتماعية للسكان المحليين ،بينما
أخفقت الحكومتان السورية والعراقية في ذلك ،ومن ثم قاد
هذا النجاح إلى تعزيز جاذبيته بشكل عام .ومع ذلك ،فحكم
التنظيم ال يخلو من عيوب ونقائص ،وما لم تستطع الجماعة
التكيّف مع المستجدات ،وما لم يحدث تراجع في الضغوط
التي تمارس عليها من أطراف أخرى ،فإن إخفاقاتها ستزداد عبر
الوقت .بالرغم من أن األحداث البارزة والمأساوية على األرض
في العراق وسوريا تستحوذ على عناوين الصحافة ،فإن التوقّف
قليالً لتحليل القتال الدائر ضد «تنظيم الدولة اإلسالمية» على
المستوى االستراتيجي يكشف فرصاً وتحديات؛ فمقاومة منظمة
متمردة عديمة الشكل عابرة للحدود الوطنية تجذب أعدادا ً
قليلة من األفراد المهمشين ،هي مهمة شاقة ،وبالتالي من
المتوقع أن يكون القتال ضد التنظيم والنزعة الجهادية ،صـراعاً
طويل المدى.
لقد أثبتت الحرب األهلية السورية أنها عامل جذب
كبير لألفراد حول العالم .وبرغم أن كثيرا ً من الدول قلقة
من التهديد الذي يشكله «المقاتلون المخضـرمون الذين قد
يعودون إلى أوطانهم ويحاولون شن هجمات إرهابية» ،فإن
هناك نواحي أخرى لتهديدات المقاتل األجنبي ،فمن المر ّجح
أن تنشأ التهديدات من مقاتلين أجانب تح ّولوا إلى متطرفين؛
أي إرهابيين نشؤوا في الداخل ولم يسبق لهم أبدا ً القتال في
الخارج ،ولكنهم استلهموا أفكارهم المتطرفة من أيديولوجية
«تنظيم الدولة اإلسالمية» ،ومقاتلين أُرسلوا من التنظيم إلى
الغرب عبر سبل مبتكرة.
إن األحداث في العراق وسوريا وفّرت الظروف المالئمة
لنشوء «تنظيم الدولة اإلسالمية» وتطوره .ومثلما أن أصل التنظيم
ليس مجرد «مشكلة العراق» أو «مشكلة سوريا» فحسب ،فإن

الحل أيضاً ال يمكن أن يركّز فقط على دولة أو أخرى؛ ذلك
أن هناك حاجة إلى معالجة القضايا في كل من الدولتين وفي
المنطقة بشكل أوسع ،للقضاء على التنظيم بشكل تام.
إضافة إلى ذلك ،فإن تطوير استراتيجية ف ّعالة يتطلب إدراكاً
لحقيقة أن كل شـريك يعلق قيمة مختلفة على كل جانب من
جوانب المشكلة .ربما يريد المعتدلون في سوريا مكافحة
التنظيم ،لكنهم في نهاية المطاف يعطون األولوية إلطاحة نظام
بشار األسد .وربما يريد الس ّنة العرب في العراق مكافحة تنظيم
الدولة اإلسالمية ،إال أنهم يريدون القيام بذلك إلى الحد الذي
يقود إلى معالجة مظالمهم فقط ،ولذا فإن حل هذا الوضع
يتطلب فهماً للدوافع المتباينة وتضمينها في استراتيجية شاملة.
وفي حين تواجه الواليات المتحدة األمريكية وشـركاؤها
الغربيون عقبات كبيرة في هذه المعركة ،فإن «تنظيم الدولة
اإلسالمية» يواجه عقبات أيضاً .ومع أنه يتمتع بقدرات عالية،
ويتسم بالخطورة ،فإنه أبعد ما يكون عن صفة التنظيم الذي
ال يُقهر .إنه يقاتل حالياً على جبهات متعددة ،وقدرته على
تأمين األسلحة والتمويل محدودة ،وخاصة على المدى الطويل.
إن التنظيم غير قادر على هزيمة نظام األسد من دون دعم
كبير من أطراف فاعلة خارجية ،ومن المرجح أنه ال الواليات
المتحدة األمريكية وال إيران ستسمح لهذا التنظيم بإسقاط
النظام العراقي.
على الرغم من أن التاريخ ليس إلى جانب النزعة الجهادية،
فإن الواليات المتحدة األمريكية وشـركاءها سوف يستغرقون
وقتاً طويالً إلضعاف «تنظيم الدولة اإلسالمية» إلى الحد الذي
يتوقف عنده عن تشكيل تهديد أمني للواليات المتحدة
األمريكية ومصالحها في الخارج .ومن المحتمل أن تظهر
منظمة جهادية أخرى تقوم بملء الفراغ ،وبخاصة إذا بقيت
بال تغيير الظروف السياسية في المنطقة التي سمحت للتنظيم
والتنظيمات المماثلة لها في التفكير بالظهور .وسوف تتعلم
الواليات المتحدة األمريكية وشـركاؤها أفضل السبل لمكافحة
«تنظيم الدولة اإلسالمية» على عدد من الجبهات :عسكرياً،
ومالياً ،ودبلوماسياً ،وأيديولوجياً في «حرب األفكار» .ولكن مثل
الحرب الباردة ،فإن الكفاح ضد النزعة الجهادية سوف يكون
صـراع أجيال .وسيستمر وجود متطرفين ،يريدون إعادة عقارب
الساعة إلى الوراء ،وتأجيج األحقاد القديمة ،ولكن التاريخ
والمجتمع يستمران رغماً عن تلك الجماعات ،حيث إن كل جيل
الحق يقلل أكثر فأكثر من شأن هؤالء المتطرفين وفكرهم.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

وسامان للشيخ زايد من منظمة «الليونز العالمية»

من أقوال الشيخ زايد..
«لقد عرف أجدادنا معنى
الوحدة ،وعلينا أن نسري عىل
درب األجداد ،ونسعى إىل
توطيد دعائم الوحدة ،بعد أن
وصلت إىل هذا املستوى .والعامل
العريب فيه الكثري من اإلمكانات
التي تدعم الوحدة».

قدمت منظمة «الليونز العاملية» إىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،يف نوفمرب عام  ،1992وسامني تقديرا ً ملواقفه اإلنسانية ،وتقديرا ً لجهوده
يف بناء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد قُ ِّدم الوسام األول إىل الشيخ زايد
تقديرا ً ملواقفه ومبادراته النبيلة إلغاثة املترضرين من املجاعة والكوارث ومد يد
العون لهم يف دول العامل ،وكذلك املساعدات املتواصلة املقدمة للدول النامية.
أما الوسام الثاين فقد قُ ِّدم إليه عرفاناً بجهوده واإلنجازات التي تم تحقيقها
من أجل بناء وتقدم دولة اإلمارات العربية املتحدة إنساناً وأرضاً ،وتحويل الحلم
إىل واقع ملموس ،والسعي إىل عزة ورفاهية املواطنني.
ومنظمة «الليونز العاملية» هي منظمة معنية باألوضاع اإلنسانية وأعامل
الخري يف العامل ،ومقرها الواليات املتحدة األمريكية.
وقد تال ذلك يف عام  ،1995منح منظمة األغذية والزراعة الدولية «الفاو»
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله ،جائزة تقديرية وميدالية ذهبية؛
تقديرا ً لجهوده يف نرش التنمية الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وإسهاماته يف عدد من الدول النامية يف هذا املجال ،وقد تسلم الشيخ زايد
الجائزة وامليدالية الذهبية من الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة األغذية
والزراعة الدولية «الفاو» يف ذلك الوقت ،خالل استقباله له يف  11ديسمرب عام
 1995يف قرص البحر يف مدينة أبوظبي ،وأكد الشيخ زايد خالل اللقاء أن الزراعة
هي أساس مقومات الحياة يف كل املجتمعات؛ نظرا ً ألهميتها يف توفري األمن
الغذايئ للشعوب ،كام تحدث ،رحمه الله ،عن تجربة دولة اإلمارات العربية
املتحدة الزراعية ،والنجاح الذي حققته برغم الصعوبات الطبيعية ،وذلك بتوفيق
من الخالق عز وجل.
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»
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