أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
متفردة لقصة نجاح ملهمة
هوية إعالمية
ّ
بإعالنها إطالق التصويت على اختيار هويتها اإلعالمية المرئية ،تخطو دولة اإلمارات العربية المتحدة خطوتها األولى نحو
خمسينيتها الثانية ،بنهج يزداد في كل يوم انفتاحاً على العالم وحرصاً على التعاون مع كل دوله المحبة للخير في سبيل حياة
أفضل وأكثر سعادة ورخاء ألبناء الجنس البشري على اختالف ألوانهم وأجناسهم ومستقبل أفضل لألجيال المقبلة.
ومرة أخرى تؤكد اإلمارات عالميتها وريادتها في التسامح وقدرتها على أن تكون ملتقى الثقافات والحضارات واألذواق
ومهد اإلبداع واالبتكار ،وذلك عندما تعلن قيادتها الرشيدة إتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعها الوطني الهادف إلى نقل
قصتها للعالم والتصويت الختيار هويتها اإلعالمية المرئية التي تمثل قيمها ورؤيتها ،ليس فقط لمن يعيش على أرضها من
مواطنين ومقيمين ،بل ولكل أبناء البشرية من شتى أصقاع المعمورة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وأخوه
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،دشنا أول
من يوم أمس مشروع التصويت بعبارات أكدا فيها أن هذه األرض المعطاء التي تحتضن إخوة ألبنائها في اإلنسانية ينتمون إلى
أكثر من  200جنسية ،ستظل على الدوام مصدر إلهام لإلنسان الذي ينشد التميّز والنجاح ،ومضرب مثل في العزيمة واإلصرار
على قهر التحديات وتحقيق المعجزات وعدم االعتراف بوجود المستحيالت ،وهو ما تجلّى في قول صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله ،إن «الجميع جزء من قصة نجاح اإلمارات ،ونريد للجميع االشتراك في اختيار أفضل
تصميم يمثل قصتنا ،فدولتنا مقبلة على مرحلة جديدة ،ونريد لتواصلنا مع العالم أن يأخذ شكالً جديدا ً» ،وفي تأكيد صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفـظه الله ،أن «تجربة دولة اإلمارات ألهمت وما زالت تلهم الماليين حول العالم،
ولذلك كان من األهمية أن يشارك العالم كله في اختيار الشعار الذي يعبر عن هويتها اإلعالمية المرئية».
الهوية اإلعالمية المرئية للدولة هي عالمة فريدة ومتفردة تم ّيزها عن غيرها من الدول والكيانات وتمثل قيمها وحضارتها
وتساعدها على تعريف العالم وشعوبه بما تملكه من مقومات اقتصادية وتاريخية وجغرافية وإنسانية وثقافية ،وهو ما
تؤكده النماذج الثالثة التي شارك في تصميمها  49مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها السبع من مختلف التخصصات
والمجاالت ،منهم األدباء والفنانون والشعراء والمصممون ،الذين قدموا لنا ثالث شعارات تجسد اسم دولة اإلمارات وأصالتها
وعراقتها وتطلعاتها وأحالمها ووحدتها وتالحم أبنائها ،وأياديها الممدودة بالخير والسالم ،وعطاءها غير المحدود الذي يصل
إلى كل محتاج أو مكروب من أبناء البشرية ،إلى جانب ما تضمنته من دالالت رمزية إبداعية تعبر عن بيئتها وطبيعتها
وجغرافيتها ونمط الحياة فيها ،بحيث يسهم أي منها حال فوزه في التصويت في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها في المجتمع
الدولي كدولة فاعلة وقادرة على إحداث التغيير البناء بما يسهم في خدمة البشرية واالرتقاء بواقع المجتمعات اإلنسانية
وإحداث نقالت نوعية في حياة الناس ترتقي بهم وبمستويات معيشتهم نحو أفضل المستويات الممكنة.
عهد جديد من النماء واالزدهار والمساهمة الفاعلة في مسيرة الحضارة اإلنسانية والتفاعل مع معطياتها ،تضع فيه دولة
اإلمارات بصمتها الواضحة والمؤثرة في سجل العطاء اإلنساني ،وتثبت للعالم أنها ستظل على الدوام منارة أمل لشعوب العالم
وصانعة للتغيير اإليجابي وقائدة للحراك اإلنساني والتنموي ،وملهمة لإلنسان الساعي إلى قهر اليأس وتحقيق السعادة ،وأ ّن
وحب اإلنسانية أصيلة وراسخة لديها ،وأن قادم األيام سيكون
قيم الخير والتعاون والتشارك والتسامح واالنفتاح وقبول اآلخر ّ
أفضل وأكثر إشراقاً إذا ما تعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان وحرص على التعايش معه بعيدا ً عن نزعات التعصب والتطرف.
ستظل اإلمارات قصة نجاح تلهم العالم وتنير الطريق لألجيال ،وتؤكد أن أسرار النجاح ال يمكن أن تكتشف إال على أيدي
محبي الحياة وصانعي األمل وأصحاب اإلرادة التي ال تقهر والعزيمة التي ال تنكسر.
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تشارك المجتمع الدولي في التصدي للفساد
يعد الفساد مشكلة كبيرة تواجه الكثير من المجتمعات المعاصرة ،التي تغيب فيها الشفافية وتنعدم فيها وسائل الرقابة.
وتتعدد صور الفساد وأشكاله ،وكلها خطيرة ومدمرة وبخاصة إذا ما استفحلت وظلت من دون عالج لفترة طويلة؛ فالمؤكد
أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع المجتمعات ،ففي كل عام ،تصل قيمة
الرشى عالمياً إلى تريليون دوالر ،فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على  2.5تريليون دوالر،
وهذا مبلغ يساوي خمسة في المئة من الناتج المحلي العالمي .وفي البلدان النامية ،وبحسب ما يشير برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة اإلنمائية المقدمة.
وانطالقاً من األهمية القصوى لمكافحة الفساد ،تدرك القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة اآلثار الكارثية
للفساد ،وبالتالي ،فإن مكافحته تحظى بأهمية مركزية في الدولة من خالل المبادرات المختلفة ،التي أطلقتها حكومة
اإلمارات ،وأسفرت عن تقدم هائل في هذا السياق ،حيث تحتل دولة اإلمارات مكانة متقدمة وسط دول العالم األكثر نزاهة
وشفافية؛ إذ جاء ترتيبها في المرتبة األولى على مستوى العالم العربي ،وفي المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى العالم في
مؤشر مفاهيم الفساد العالمي؛ وفقاً آلخر التقارير الصادرة من المنظمة الدولية للشفافية؛ وهو المؤشر الذي يعكس مستوى
الشفافية في  180دولة على مستوى العالم ،وهذا الترتيب المتقدم لإلمارات جاء نتيجة حرص القيادة الرشيدة في الدولة
على محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
ومواكبة العتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة في  31أكتوبر  ،2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وتحديد يوم
 9ديسمبر كل عام بوصفه اليوم العالمي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور االتفاقية في مكافحته
ومنعه ،وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في  15ديسمبر  ،2005فإن دولة اإلمارات تسعى إلى تحقيق عالم خا ٍل من الفساد،
ذلك أن انتشار الفساد على الصعيد العالمي ،له انعكاساته الخطيرة على األمن واالستقرار على دول العالم كافة .وفي هذا
السياق ،تستضيف دولة اإلمارات خالل الفترة الحالية وبداية من يوم  14ديسمبر الجاري ولمدة  7أيام ،مؤتمر الدول األطراف
في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،ويعقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وبحضور عدد من كبار الشخصيات المرموقة من داخل الدولة وخارجها ،وبتنظيم ديوان المحاسبة؛ الجهاز
األعلى للرقابة المالية في الدولة ،الذي يتولى الكشف عن الفساد المالي ،والرقابة على أموال الدولة؛ بهدف التحقق من أن
عمليات تحصيل اإليرادات ،وعمليات صرف النفقات قد تمت بصورة نظامية ،وأن الجهات كافة الخاضعة لرقابته تستخدم
مواردها المالية في األنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية واالقتصاد.
ومما ال شك فيه أن هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة اإلمارات يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود
من أجل التصدي للفساد ،كما أكد أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم المتحدة في رسالته خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر،
والتي نقلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ذلك أن مكافحة اإلرهاب
هي األساس لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات كافة ،ومما ال شك فيه أيضاً أن حكومة دولة اإلمارات تحرص من خالل
استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي ،كما قال الدكتور حارب بن سعيد العميمي ،رئيس ديوان المحاسبة ،على تجسيد مشاركتها
المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد ومنع انتشاره ،والتعاون مع األسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة
الفساد واسترداد األموال المنهوبة ومالحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.
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تقارير وتحليالت
حكومة الكويت الجديدة..
عبور لألزمة السياسية
وانطالقة نحو البناء والتنمية

عبرت الكويت بإعالن تشكيل حكومتها الجديدة التي أدت اليمين
الدستورية ،أول من أمس الثالثاء ،أزمة كانت تهدد بتعطيل الحياة
السياسية في البالد نتجت عن عدم االنسجام الذي كانت تعانيه
الحكومة المستقيلة.

عدم االنسجام جاء بسبب وجود خالفات بين عدد من
أعضائها ،وكذلك وصول العالقة بين الحكومة والبرلمان إلى
طريق مسدود نتيجة إصرار األخير على استجواب وزيرة األشغال
العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان جنان بوشهري ،ووزير
المالية نايف الحجرف ،بشأن اتهامات بهدر المال العام ،وكذلك
الطلب الذي كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس بحجب
الثقة عن الشيخ خالد الجراح الصباح ،نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية.
أزمة الحكومة السابقة تعمقت عقب قرار وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح إحالة ملف المخالفات في حسابات صندوق
الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام ،والذي جاء
بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الوزير نفسه
إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي اإلحالة
إلى النائب العام ،األمر الذي زاد من حالة الخالف واالنقسام
الذي كانت تعانيه والتي ت ّجلت في تصريحات وزير الدفاع بأن
السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة ،هو اكتشاف
«تجاوزات مالية» في صندوق الجيش ،ونفي رئيس الحكومة
المستقيل الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ما تضمنته تلك
التصريحات التي اعتبرها مجرد «أكاذيب» بحسب وصفه.
والدة الحكومة الجديدة وهي الـ  36في تاريخ الكويت
جاءت بعد مخاض استمر لمدة شهر ،حاول خالله رئيسها
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الخروج بتشكيلة تتسم
بالتفاهم واالنسجام التام بين أعضائها ،وتمتلك القدرة على
التعامل والتفاعل اإليجابي مع البرلمان ،بما يمكّنها من إدارة
الشأن العام في البالد بسالسة ومن دون معوقات لحين انتهاء
والية البرلمان الحالي في شهر نوفمبر  2020ومن ثم إجراء
االنتخابات البرلمانية التي ستعقبها استقالة الحكومة بموجب
أحكام الدستور الكويتي وتشكيل حكومة جديدة تستطيع نيل
ثقة البرلمان الجديد.
وأضفت التشكيلة الجديدة التي تكونت من  14وزيرا ً
وضمت  4شيوخ من األسرة الحاكمة ،من ضمنهم رئيسها ونائبان
و 3نساء ،وشهدت تغييرا ً واسعاً طال نصف أعضاء الحكومة
السابقة وتجلّى في إسناد حقيبة «الداخلية» لوزير من خارج
أسرة الصباح الحاكمة ،نوعاً من االرتياح في أوساط الشعب

الكويتي الذي يتطّلع إلى أداء حكومي أفضل يستجيب آلماله
وطموحاته في تطوير مختلف جوانب الحياة في البالد ،وإطالق
مشاريع جديدة تنتقل بالكويت إلى مراحل جديدة من النمو
واالزدهار والحداثة خصوصاً في القطاعات الخدمية ،وينهي
حالة الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان والتي عادة ما
تنعكس سلبياً على الحياة العامة وتؤدي في بعض األحيان إلى
تعطيل العديد من المبادرات والمشاريع ذات المساس المباشر
بحياة الناس اليومية.
تطلعات الكويتيين ع ّبر عنها سمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح أمير البالد في خطابه الذي وجهه إلى الحكومة
الجديدة ،ودعاها فيه إلى تلمس وحل المشاكل التي تواجه
المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط اإلجراءات
اإلدارية في إطار تطبيق القوانين واألنظمة ،وأكد فيه أن «أمام
الوزراء الجدد مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطن ،والسيما
في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها الكويت».
ويملك رئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر  66عاماً
تجربة طويلة في العمل السياسي مرت بالكثير من المحطات
كانت آخرها توليه موقع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
إلى جانب حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السابقة ،وهو ما
يؤمل أن يمكّنه من المحافظة على التوازن والتكامل والتعاون
داخل حكومته بما يتيح لها تحقيق أداء يقنع البرلمان ويؤكد
قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
ويحقق رضى الشعب الذي يتطلع إلى إنجازات تنعكس بشكل
مباشر على مستوى حياته ورفاهيته ،وتحافظ على مصالح وطنه
وتصون أمنه واستقراره.

الخميس  19ديسمبر  - 2019السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 7147

4

تقارير وتحليالت
إسرائيل ونووي إيران..
أزمة متفجرة في الشرق
األوسط 2020

وسط فشل الحلول الدبلوماسية بين إيران وإسرائيل ،وتصاعد التوتر
بينهما في العام الحالي  2019بسبب البرنامج النووي ،كما يقول
تحليل نشرته قناة « ،»DWأبدى مراقبون قلقهم من أن يخرج الصراع
عن السيطرة وسط توسع مسرح العمليات وحرب ِ
الظل بين تل أبيب
وطهران .لكن ،هل يمكن تفادي ذلك؟

تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل مجددا ً منذ انسحاب
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عام  2018من االتفاق الذي
يعرف بـ «خطة العمل المشتركة الشاملة» للحد من أنشطة
إيران النووية مقابل رفع العقوبات التي فرضتها عليها األمم
المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الموقع مع إيران
عام  .2015يأتي ذلك وسط عجز األوروبيين الموقعين على
االتفاق عن إنقاذ االتفاق التجاري مع إيران ،ومنعها من إعادة
تخصيب اليورانيوم منذ منتصف عام  .2019ويقول محللون
إن تدهور االلتزام ببقايا االتفاق النووي وتقلبات االنتخابات
في إسرائيل وإيران والواليات المتحدة ،وكذلك االفتقار إلى
االستقرار اإلقليمي الشامل يثير الشكوك في أن ِ
الصدام العنيف
بين طهران وتل أبيب يمكن أن يخرج عن السيطرة.

الشيعية منذ الغزو األمريكي في عام  .2003وفي اليمن تدعم
الحوثيين .وفي الشمال من إسرائيل حافظت إيران على دعم
استراتيجية «حزب الله» مع قواته شبه العسكرية الواسعة التي
تعتبر أكثر قوة من الجيش اللبناني .ويقول مسؤولون أمريكيون
إن إيران نقلت أجزاء صواريخ لحلفائها في اليمن .وفي ديسمبر
الجاري نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تذكر
سلسلة من الهجامت
نفذت إسرائيل ،لفترة طويلة ،هجمات غير معلنة على أسماءهم أن إيران ب َنت ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة
أهداف إيرانية في سوريا ،لكن في األشهر األخيرة رأينا مسؤولين المدى في العراق.
ي ْدعون علناً إلى تكثيف الهجمات وتوسيع مسرح العمليات.
وهاجمت إسرائيل أكثر من  200هدف مدعوم من إيران في
أرامكو «تغري اللعبة»
سوريا في الفترة خالل عامي  2014و .2018وفي اعتراف نادر،
في سبتمبر الماضي ،تغير التهديد اإلسرائيلي بطريقة
تب ّنى الجيش اإلسرائيلي في نوفمبر ،واحدة من أكبر الهجمات دراماتيكية في أقصى الخليج عندما استهدفت طائرات مسيرة
على أهداف إيرانية وسورية في دمشق في السنوات األخيرة وصواريخ كروز باليستية قصيرة المدى منشأت َي بقيق وخريص
في خض ّم اشتعال العنف في غزة.
النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،قال في السعودية ،حيث يعتقد أن الهجوم نفذته إيران .لكن جماعة
نوفمبر ،إن إسرائيل وس ّعت عملياتها ضد إيران لتصل إلى اليمن الحوثي باليمن حليفة إيران تبنت الهجوم ،في الوقت الذي
«لمنعها من ترسيخ نفوذها في المنطقة» .كما جرى استهداف أنكرت إيران صلتها به.
قواعد لقوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران مع ميليشيات
ويقول الخبير في الشأن اإليراني بمجموعة األزمات الدولية،
شيعية بالقرب من بغداد هذا العام ،برغم أن المسؤولين عن علي فايز ،إن هجوم أرامكو كان بمثابة تغير في موازين اللعبة
تلك الهجمات غير معروفين.
بالمنطقة ،مشيرا ً إلى أن الدفاعات اإلسرائيلية تصدت لصواريخ

باليستية لكنها لم تستطع منع صواريخ كروز التي تطير على
ارتفاعات منخفضة وتضررت منها السعودية .ويؤكد فايز أيضاً
نفوذ إيران املتزايد
زادت إيران من نفوذها بمنطقة الشرق األوسط في السنوات أن أياً من الدفاعات اإلسرائيلية ال تستطيع منع «السيناريو
األخيرة؛ ففي سوريا عززت عملياتها مع الرئيس السوري بشار الكابوسي» إذا ما شنت إيران هجوماً كيميائياً أو نووياً «يجعل
األسد ،وفي العراق تدعم طهران األطراف السياسية وميلشياتها أجزاء من إسرائيل غير صالحة للعيش لعقود» .في مواجهة هذا
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اختالف الرؤى

الخطر األكبر ،يضيف فايز أن «السؤال موجه إلى إسرائيل وهو:
هل يجب عليها (إسرائيل) أن تتجنب الصدام وتسمح للتهديد أن
يحيق بها ،أم أنها ستأخذ الخطر على محمل الجد وتقضي عليه
في المهد؟» .يؤيد نتنياهو ،فكرة القضاء على الخطر الذي يحاك
ضد إسرائيل في المهد ،ألن إيران أعادت تشغيل برنامجها النووي،
كما أن حلفاءها ربما يص ّعدون هجماتهم على نحو متزايد.

انهيار االتفاق النووي؟

كان تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية كشف ،في
سبتمبر ،عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي كاد يشن هجوماً على
إيران عام  ،2012وكان سيجر إدارة الرئيس السابق باراك أوباما
إلى حرب ضد إيران ،وهو الذي لعب دورا ً بارزا ً بعد ذلك في
إبرام اتفاق نووي مع إيران عام  .2015ومنذ انسحاب ترامب
من االتفاق النووي ،حاولت بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضم دول
أخرى إلى آلية التبادل التجاري التي أسستها لتفادي العقوبات
األمريكية لكنها فشلت في وقف خروج الشركات األوروبية من
السوق اإليرانية.
وكطريقة لخلق قوة فاعلة ،انتهكت إيران االتفاق النووي
على األقل أربع مرات .وزادت من عمليات تخصيب مخزون
اليورانيوم إلى مستوى وصلت نسبته إلى  4.5بالمئة .ويعني
الوصول إلى هذا المستوى أنها أجرت مزيدا ً من التخصيب ،وأنه
أصبح من السهل عليها الحصول على سالح نووي ،لكن الخبير في
مجموعة األزمات الدولية علي فايز ،قال إن «هدف إيران ليس
امتالك قنبلة ،ولكن رفع تكلفة الضغط األمريكي عليها وإجبار
الموقعين على االتفاق النووي لإلبقاء عليه .وتصدت الدول
األوروبية الموقعة على االتفاق النووي لترتيب فرض عقوبات
جديدة على إيران عن طريق األمم المتحدة؛ األمر الذي لم يكن
يقتصر على انهيار االتفاق النووي فحسب ،بل يمتد تأثيره إلى
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية .ومع ذلك ،أشار الرئيس
اإليراني ،حسن روحاني ،إلى أن إيران ستتخذ خطوة أخرى في
خرق االتفاق النووي في يناير من العام المقبل.

في خض ّم تلك التوترات ،تقول سنام فاكيل ،رئيسة المنتدى
اإليراني بمعهد تشاتام هاوس البريطاني ،إن «موقف االتحاد
األوروبي يتوافق ببطء مع الواليات المتحدة» ،مشيرة إلى أنه
إذا وصلت نسبة التخصيب إلى  20بالمئة  -التي وصلت إليها
قبل االتفاق  -فسينهـار االتفـاق الـذي يعـد بمثابة خط أحمر
إلسرائيل .وربما تدفع االحتجاجات على النفوذ اإليراني في لبنان
والعراق إلى الضغط على حكومة طهران للتوجه نحو المفاوضات
الدبلوماسية ،بحسب فاكيل ،لكن علي فايز يقول إنه بينما ترى
واشنطن أن االحتجاجات التي شهدتها إيران إشارة إلى أن ورقة
الضغط االقتصادي ف ّعالة ،كانت وجهة نظر طهران أنهم نجحوا
في التراجع ضد الواليات المتحدة بتكلفة قليلة ،وهاجموا أرامكو
من دون أي عواقب وسحقوا االحتجاجات في غضون أيام؛ ما
خلق شعورا ً بالثقة بالنفس .ويرى فايز أن هذه الخالفات في
الرؤى تُبقي الخطر الرئيسي قائماً ،حيث يبقى باب التصعيد بين
طهران وواشنطن مفتوحاً ،ويُحتمل أن ينتهي به المطاف في
صراع ال يريده أحد ،لكن يمكن أن يخرج بسهولة عن السيطرة.

الحل الدبلومايس يبتعد

مع قرب االنتخابات في إيران والواليات المتحدة وإسرائيل
تنغلق نافذة الحل الدبلوماسي .وقد يلجأ ترامب ونتنياهو إلى
وسيلة لصرف االنتباه ،أو إعاقة أي حل قبل االقتراع .وفي الوقت
نفسه ،قد ِ
تقدم إيران على التعامل مع ترامب وهو منشغل
باالنتخابات من دون أن تقدم تنازالت ،وهنا سيفقد روحاني دعم
المتشددين في البرلمان .كما قد تفتح سمعة ترامب  -على أنه
يعتمد أكثر على تويتر  -الباب أمام سوء تقدير ردة فعل الرئيس
األمريكي من جانب إيران .يقول فايز« :ربما يقف الرئيس ترامب
ليحقق مكاسب محلية بالرد على االستفزاز اإليراني» .وليس لدى
إيران شيء يذكر لتخسره ،بعد أن أبقت على التزامها باالتفاق من
دون أي عائد ،كما أن اندفاعها مجددا ً في برنامجها النووي لم
يكن له أثر .ربما ترى طهران أيضاً أن ترامب لن يرد عليها مهما
فعلت .ويقول فايز« :هذا المزج بين أن هناك القليل لخسارته
والقليل للخوف منه هو شديد الخطورة».
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تقارير وتحليالت
صفقة خضراء...
عالم أكثر خضرة

يتناول ديميتريس فاالتاس ،الخبير االقتصادي المقيم في لندن ورئيس األبحاث
األوروبية في «جرينمانتل» ،في مقاله المنشور في مجلة «فورين بوليسي»
األمريكية تفاصيل الفوائد والتحديات التي ستواجه «الصفقة الخضراء» التي أعلنها
االتحاد األوروبي األسبوع الماضي والتي تهدف إلى التخلص من الكربون في دول
االتحاد بحلول عام .2050

يقول الكاتب :على عكس «الصفقة الخضراء» الجديدة
للديمقراطيين األمريكيين ،فإن نسخة االتحاد األوروبي ممكنة
تقنياً ،ولهذا السبب ،فإنها من الممكن أن تمهد الطريق لتحقيق
مكاسب بيئية مستقبالً .في األسبوع الماضي ،قامت مجموعة
«االتصال بشأن الصفقة الخضراء األوروبية» التابعة للمفوضية
األوروبية بإصدار خريطة الطريق التشريعية لالتحاد األوروبي
المتعلقة بالتخلص من الكربون بحلول عام  .2050ولكن في
عالم تواصل فيه األسواق الناشئة زيادة
انبعاثات الغازات الدفيئة وفي ظل
انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق
باريس للمناخ ،من الممكن طرح تساؤالت
حول جدوى هذه الصفقة بالنظر إلى أن
االتحاد األوروبي يتسبب في  %10فقط
من االنبعاثات العالمية ،وبالتالي فهل
يمكن أن يكون لدعوة االتحاد األوروبي
للعمل المناخي تأثير فعلي؟
ال شك أن الصفقة الخضراء األوروبية طموحة ،فهي تهدف
إلى وقف االنبعاث الكربوني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم
خالل ثالثة عقود وهو هدف يمكن تحقيقه تقنياً في الوقت
الذي تعالج فيه مخاوف الناشطين المدافعين عن البيئة.
وبمقارنة هذه الصفقة مع «الصفقة الخضراء الجديدة» التي
اقترحها الديمقراطيون مطلع هذا العام ،والتي تهدف لتخليص
االقتصاد األمريكي من الكربون بشكل كامل في غضون 10
سنوات ،فإن الخطة األمريكية تبدو غير ممكنة من الناحية
العلمية.
وتمتاز «الصفقة الخضراء» لالتحاد األوروبي بأنها لم
تعد مجرد طموح ضبابي لعدد قليل من المتحمسين للعمل
المناخي ،بل أصبحت وثيقة سياسات رئيسية مفصلة تؤثر في
كل القطاعات في واحدة من أغنى االقتصادات وأكثرها تطورا ً
في العالم .وإذا نجح االتحاد األوروبي في تحقيق طموحاته،
فسيكون بإمكانه إقناع العالم بأن الرخاء ال يتعارض مع
استدامة المناخ .فخالل السنوات الثالثين الماضية ،من 1990
إلى  ،2018انخفضت االنبعاثات الكربونية في االتحاد األوروبي
بنسبة  ،%23بينما ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة .%61

فالحصول على اقتصاد أقوى ال يعني تلويثاً أكثر .كما أن
«الصفقة الخضراء» من الممكن أن تنجح في تخفيض تكاليف
نقل الطاقة للجميع .حيث سيؤدي السعي الحثيث للتخلص من
الكربون في جميع أنحاء االتحاد األوروبي إلى توفير الدعم
المالي وإحداث طفرة في حجم االبتكارات في مجال التقنيات
النظيفة .ولكي يكون االتحاد ناجحاً في مسعاه هذا ،فإنه
سيحتاج إلى استخدام حجمه االقتصادي وتأثيره في السياسة
التجارية والسياسة الخارجية لقيادة حركة
المناخ حول العالم.
وبسبب حجم السوق األوروبية ،فإن
لدى االتحاد األوروبي قدرة كبيرة على
دفع أجندة المناخ الخاصة به من خالل
التجارة .فمن الممكن أن يتم تطبيق
سياسة «العصا والجزرة» من أجل تطبيق
«الصفقة الخضراء» ،حيث تقترح الصفقة
أن يقوم االتحاد األوروبي بوضع اتفاقيات تجارية شاملة جديدة
مع الدول األطراف في اتفاقية باريس والتي سيتم تنفيذها
بشكل فعال .وبالنظر إلى مدى شعبية أجندة المناخ في أوروبا
الغربية ،فإنه من المحتمل أن يلتزم االتحاد األوروبي بهذه
الصفقة.
ويجب على االتحاد األوروبي أن يكون حذرا ً في توجيه
أجندة المناخ الخاصة به وذلك في ضوء ما تنص عليه الصفقة من
بنود متعلقة بـ «آلية تعديل حدود الكربون» المتعلقة بتعريف
الصفقة لـ «الكربون» وهو األمر الذي سوف يجعل من هذا البند
أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في «الصفقة الخضراء».
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية ،فإن تب ّني االتحاد األوروبي
هذه الصفقة سيزيد من خطر المواجهة مع الحلفاء التقليديين
والشركاء التجاريين الذين ال يشاركونه طموحه في مجال العمل
المناخي .ولهذا ،سيتحمل االتحاد األوروبي تكاليف باهظة من
أجل تنفيذ «الصفقة الخضراء» ،عبر التب ّني المبكر لها والتي
يأمل أنها ستكون مفيدة للدول األخرى في المستقبل .إن
االتحاد األوروبي على وشك أن يخطو خطوة جبارة من أجل
العيش المستدام على األرض .وإذا نجح في مسعاه ،فسوف
تنتشر فوائد «الصفقة الخضراء» إلى ما وراء حدود أوروبا.
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شـؤون اقتصاديــة
«جائزة زايد» تطلق مبادرة لتحفيز التنمية المستدامة عالمي ًا

أعلنت جائزة زايد لالستدامة ضمن إطار جهودها الرامية إلى
تحفيز التنمية المستدامة في العالم إطالق المبادرة اإلنسانية
« 20في  »2020التي تركز على إحداث تأثير إيجابي في مناطق
مختلفة حول العالم ،وذلك بدعم من سوق أبوظبي العالمي،
وصندوق أبوظبي للتنمية ،ومبادلة للبترول ،ومصدر ،واللجنة
الوطنية العليا لعام التسامح .وتهدف المبادرة إلى دعم تحقيق
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،مستند ًة إلى قيم
االنفتاح على الشعوب والثقافات األخرى وتعزيز األخوة اإلنسانية،
التي تم التركيز عليها خالل عام التسامح في دولة اإلمارات .وسيتم
تحقيق هذا المسعى من خالل التبرع بتقنيات وحلول مستدامة
لعدد من المجتمعات المحتاجة في  20دولة .وهذه الحلول هي

عبارة عن مشاريع جرى تطويرها من قبل الفائزين والمرشحين
النهائيين لجائزة زايد لالستدامة .ومنذ دورتها األولى في عام ،2009
ك ّرمت الجائزة  76فائزا ً ،أسهمت الحلول المستدامة والمشاريع
المدرسية التي قدموها في إحداث تأثير إيجابي مباشر أو غير
مباشر في حياة أكثر من  318مليون شخص حول العالم.

إيرادات فنادق أبوظبي ترتفع %8

ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في إمارة أبوظبي إلى نحو 4
مليارات درهم خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2019بزيادة
نسبتها  %8.1مقارنة بـ  3.7مليار درهم في األشهر التسعة ذاتها
من عام  .2018وتأتي الزيادة في إيرادات الفنادق منذ بداية العام
الجاري وحتى نهاية سبتمبر متوافقة مع األرقام اإليجابية التي
نشرها مركز اإلحصاء -أبوظبي في وقت سابق عن نشاط القطاع
التي أظهرت ارتفاع إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة
 %13.3خالل أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر .وكانت إحصائيات
المركز ذاته قد أشارت أيضاً إلى أن سجل ضيوف الفنادق األجانب في اإلمارة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019ارتفع
بنسبة  %3مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2018وتصنف إمارة أبوظبي ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق
األوسط؛ وذلك نظرا ً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في البنية التحتية الخاصة بالقطاع.

النفط مستقر بفعل تراجع المخزون األمريكي وآمال الطلب

استقرت أسعار النفط ،يوم أمس األربعاء ،بعد أن أظهرت بيانات الحكومة األمريكية
تراجعاً في مخزونات الخام وبفعل توقعات لزيادة وتراجعت مخزونات الخام األمريكية 1.1
مليون برميل على مدار األسبوع المنتهي في  13ديسمبر إلى  446.8مليون برميل ،حسبما
ذكرته إدارة معلومات الطاقة ،بينما توقع المحللون في استطالع أجرته «رويترز» تراجعها
 1.3مليون برميل .وقالت اإلدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت األسبوع الماضي
 2.5مليون برميل إلى  237.3مليون برميل ،و 1.5مليون برميل إلى  125.1مليون برميل ،على
الترتيب .وقلص النفط خسائره بعد البيانات ،التي ناقضت تقرير يوم الثالثاء عن زيادة في
مخزونات الخام بالواليات المتحدة من معهد البترول األمريكي .وأظهرت بيانات المعهد
ارتفاع مخزونات الخام األمريكية  4.7مليون برميل األسبوع الماضي إلى  452مليون برميل ،ما أوقد شرارة تراجع في عقود النفط
بمعامالت ما بعد التسوية .وكانت األسعار قد ارتفعت أكثر من  %1في الجلسة السابقة بعد إعالن األسبوع الماضي اتفاق تجارة أولي
حسن أفق االقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الطاقة.
بين الواليات المتحدة والصين ،ما ّ
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من إصدارات المركز
الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي
حققت الدول الست األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العمل ،فضالً عن المشكالت السياسية والديمغرافية واالجتماعية
العربية إنجازات ملموسة خالل العقود الماضية على صعيد الناتجة عن االعتماد المفرط على العمالة الوافدة.
التنمية؛ ما جعلها تصنف كلها ضمن فئة الدول ذات التنمية
يتناول الكتاب مشكلة الطاقات المعطلة واالستفادة من
البشرية العالية ،في دليل التنمية البشرية لبرنامج األمم الموارد البشرية وتمكينها ،وهي المشكلة التي يلخصها بالسؤال
المتحدة اإلنمائي ،بيد أن دول الخليج العربية تواجه تحديات اآلتي :لماذا ال تعطي جهود وبرامج وخطط تنمية الموارد
كبرى في مسيرتها التنموية ،من أهمها قضية تمكين الموارد البشرية نتائجها المرجوة في المنظومة الخليجية؟ حيث يرجح
البشرية ،حتى إن مستقبل التنمية في
الكتاب أن المشكلة في الكثير من
هذه الدول يعتمد ،على نحو كبير،
المؤسسات العامة ليست بالضرورة
على كيفية إدارة واستخدام وتنمية
نقص الموارد البشرية الوطنية المؤهلة
رأس مالها البشري ،وخاصة الوطني.
حسب االعتقاد العام ،بل قد تكمن في
هذا الكتاب  -الذي يشتمل على
ضعف االستفادة من الكفاءات البشرية
األوراق التي قدمت خالل المؤتمر
وتحفيزها.
السنوي الرابع عشر الذي عقده المركز
وعن التعليم ومستقبل التنمية
تحت العنوان نفسه في فبراير - 2009
يلفت الكتاب النظر إلى أنه برغم
يمثل محاولة جادة لفحص االستراتيجيات
األهمية التي أولتها دول الخليج للخطط
التنموية المختلفة ،وبحث أسباب خلل
والبرامج التعليمية ،فإن السياسات
العالقة بين مدخالت االستثمار في رأس
التعليمية تواجه إشكالية تتعلق بتركزها
المال البشري ومخرجاته ،ومراجعة
في جانب العرض ،ما جعل المخرجات
النموذج التنموي الخليجي بشكل عام،
التعليمية ال تفي بمتطلبات الحياة
وتأكيد مركزية اإلنسان في التنمية
االقتصادية وحاجات بيئات العمل ،ما
تأليف :مجموعة مؤلفني
ومحورية القوى البشرية في تحقيق
يستدعي توجيه السياسات والخطط
تاريخ النشر2009 :
النمو المستدام.
التعليمية نحو الطلب.
يستهل الكتاب بتأكيد موقع المورد
ويسلط الكتاب الضوء على العوامل االقتصادية وانعكاسها
البشري في فكر قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي
هذا السياق يستحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل على التنمية ،والسيما المتعلقة بعملية التكامل اإلقليمي لدول
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ،المقولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مشددا ً على أن االتفاقيات
الخالدة لمؤسس الدولة المغفور له -بإذن الله تعالى -الشيخ اإلقليمية يمكنها ،ويجب ،أن تضطلع بدور أكثر أهمية في تعزيز
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وهي أن« :اإلنسان تنمية المنطقة ،إذ إن تعزيز التنوع االقتصادي وفرص العمل
هو روح التنمية ،وسر قوتها ،ووقود حركتها ،والضمان الوحيد في منطقة الخليج مشروط بتعزيز التكامل اإلقليمي ،وتسريع
اإلصالحات الحكومية في مجال الحوكمة واإلدارة العامة .ونظرا ً
للمحافظة على مكاسبها».
يؤكد الكتاب أن دول الخليج العربية حققت طفرة كبرى إلى أن التجارب أثبتت أن التنمية ال تتحقق إال عبر استثمار
في مضمار التنمية البشرية؛ ما جعلها كلها تنتمي إلى مستوى المجتمع لموارده الطبيعية والبشرية في آن معاً ،فإن هذا
التنمية البشرية المرتفعة على دليل التنمية البشرية الذي يعده المحور يؤكد أن نجاح عملية التنمية مرتبط بوعي األفراد
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بيد أن النموذج التنموي الذي بمتطلبات التنمية ،وتوظيف الحكومات لطاقاتهم االبتكارية
اتبعته دول الخليج ،والقائم على توسيع قاعة قوة العمل من واإلبداعية ،وإشراكهم في توجيه عملية التنمية المجتمعية
خالل استقدام العمالة الوافدة ،أفرز في الوقت نفسه تحديات الشاملة ،وهو الوضع المتوقع أن يسهم فيه اإلعالم المستنير
عدة ،أهمها :المساهمة غير المتوازنة للمواطنين في سوق بدور كبير.
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