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االفتتاحية
اإلمارات ماضية في طريق التقدم واإلنجاز
لم تكن مخططات دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها في المؤشرات العالمية مجرد
شعارات قد تتالشى إذا ما عصف بالعالم أي تحديات أو عقبات ،إنما جاءت تلك المخططات مستندة إلى منظومة عمل
وبرامج واستراتيجيات متجذرة ومتينة ،تنطلق إلى المستقبل بأدوات استشرافية ،عبر رصد التحديات وتحويلها إلى فرص،
وفق حلول مبتكرة تمكنها من تحقيق مستهدفات التقدم ببراعة وثبات وفاعلية ،مهما كان القطاع الذي تم التخطيط للعمل
عليه ،ومهما كانت المتطلبات واالحتياجات الالزمة لتحقيق المستهدفات.
وانسجاماً مع تلك الرؤى ،جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى مقر شركة «ستراتا للتصنيع» في مدينة العين ،الجمعة الماضية ،تأكيدا ً على
مواصلة القيادة الرشيدة متابعة آخر النجاحات التي تواصل دولة اإلمارات بلوغها ،بصرف النظر عن هذه المرحلة التي
يعيشها العالم بانتشار وباء كورونا؛ حيث قال سموه إن مواصلة «ستراتا» وغيرها من الشركات والمؤسسات اإلماراتية عملها
بهذا النشاط اإلنتاجي في ظل هذه الظروف يؤكد قدرة الدولة على االستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتحقيق
طموحاتها ،وإن التحديات مهما كانت طبيعتها لن توقف مسيرتها أو تعوق تقدمها.
«ستراتا» التي تأسست في عام  ،2009وتمكنت في وقت قياسي من إنتاج وتصنيع أجزاء هياكل الطائرات لكبريات
شركات صناعة الطائرات العالمية مثل «بوينج» و«إيرباص» ،بأدوات تقنية وابتكارية ،تمكنت وبفضل توجيهات القيادة
الحكيمة من مواكبة الظروف والمستجدات ،حيث دشّ نت مؤخرا ً خط إنتاج كمامات ( ،)N95بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى
 30مليون كمامة ،ليكون أول خط إنتاج لهذه الكمامات في منطقة الخليج العربي ،إضافة إلى دورها في توريد المنتجات
الوقائية؛ كحقيبة المستلزمات الطبية اليومية ،لتمكين شركات الطيران والمؤسسات الطبية ومؤسسات المساعدات الدولية
من توزيعها على العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها ،فضالً عن توريد الكبسوالت العازلة ،وأغطية أوجه وواقيات
أذنين ،يتم توزيعها على المرضى والكوادر الطبية للحد من انتشار الوباء ،ما يعزز مكانة الدولة كنموذج ملهم في التقدم
والتطور ،ويؤكد في الوقت نفسه مواكبتها لكل التطورات.
ويشير قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،في تغريدة على «تويتر»« :التقيت أبنائي
العاملين في شركة ستراتا ،المشروع الرائد في صناعة الطيران وأحد إنجازاتنا الصناعية الوطنية الذي اكتسب الثقة
العالمية وأثبت قدرته التنافسية في الصناعات المتقدمة ..خطط االستثمار في المجال الصناعي في صلب رؤية اإلمارات
المستقبلية» ،إلى أن دولة اإلمارات ماضية في تحقيق طموحاتها التي توصلها إلى الريادة العالمية ،وهو ما يتجسد بتبوؤ
الدولة مؤخرا ً ،المرتبة األولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  ،2020الصادر عن مركز
التنافسية العالمي ،وحصولها على المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات :صادرات السلع ،وتأسيس الشركات ،ومؤشر إنتاجية
القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد ،وغيرها من المؤشرات ،محافظة بذلك على مكانتها ضمن أفضل عشر
دول تنافسية في العالم خالل العام الجاري.
إن رؤية دولة اإلمارات وطموحاتها االستراتيجية بترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتطور والنمو والتنمية ،جعلها تركز على
قاعدة التنويع االقتصادي ،بأدوات مرنة ومستدامة ،وخاصة في المجاالت الصناعية المتقدمة؛ ففي ديسمبر الماضي ،اعتمد
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه الله« ،سياسة اإلمارات للصناعات المتقدمة» الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة
وتطبيقاتها ،بما يعزز االرتقاء بمستوى التصنيع الوطني ،ويحفز قطاع األعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية
والتقنيات الحديثة ،ويمكّن من استقطاب المواهب والمبدعين ،وإيجاد فرص عمل مالئمة للمواطنين ،وين ّمي الصادرات
ويعزز قدرة الصناعة اإلماراتية على المنافسة عالمياً ،ويس ّرع التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة.
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تواصل اعتماد استراتيجيات لمرحلة التعافي
ليس جديدا ً على دولة اإلمارات العربية المتحدة اهتمامها باستشراف المستقبل القائم على رصد وتوقع التغيرات
واالستعداد لها عبر اعتماد سياسات واستراتيجيات ،مهمتها رفع الجاهزية ومواجهة كل التحديات ،القائمة والمتوقعة،
بأساليب وأدوات متقدمة تمكنها من تحقيق المستهدفات الحيوية ،وفق رؤية ترتكز على االستعداد المبكر للمستقبل،
وممارسات فضلى توفر ألفراد المجتمع ،مواطنين ومقيمين ،حياة ومستقبالً آمناً ومستقرا ً في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والصحية ،استنادا ً إلى خطط وآليات تتسم بالكفاءة والجاهزية والمهنية واالقتدار.
وانطالقاً من حرص حكومة دولة اإلمارات على مواكبة كل ما يتعلق بأزمة وباء كورونا المستجد ،اجتمع المجلس
الوزاري للتنمية ،األسبوع الماضي ،برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،الستعراض مستجدات أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار مرض كورونا المستجد ،وأبرز
نتائجها ،إضافة إلى استعراض الدراسة المقدمة من الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء ،حول تطوير خطة اقتصادية
لمرحلة التعافي وتعزيز دعم القطاعات االقتصادية في الدولة ،متضمناً فرص دعم المجاالت االقتصادية واالجتماعية
ووضع سياسات وتشريعات لرفع جاهزيتها مستقبالً ،والتدابير التي نفذها الفريق لخدمة األهداف المرجوة منها،
وتقييم أثرها وفاعليتها في التعامل مع المستجدات ،بما يس ّهل التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة ،ويعزز قدرة
الدولة على مواجهة األزمات بثقة وعزم وثبات.
إن اهتمام دولة اإلمارات بحماية المكتسبات ،ودعم مسيرة التنمية وتأمين مستقبل أفضل لألجيال ،جعلها تكثّف
االستعداد لمرحلة ما بعد الوباء؛ إذ كان اجتماع حكومة دولة اإلمارات ،الذي ُع ِقد تحت عنوان «االستعداد لمرحلة
ما بعد كوفيد ،»-19خالل الفترة من  10إلى  12مايو الماضي ،أحد أهم اللقاءات الحكومية التي تسعى إلى تطوير
منظومة العمل الحكومي ووضع استراتيجية لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد ،من خالل اعتماد خطط وسياسات
وتبني آليات ،تغطي احتياجات القطاعات الخدمية واالقتصادية والمجتمعية في المستقبل ،بما يؤكد جاهزية الدولة
واستعدادها الكامل لمرحلة ما بعد «كوفيد – .»19
وألن دولة اإلمارات تستعد العام المقبل لالحتفال بالذكرى الـ  50لتأسيس دولة االتحاد ،ولها رؤية طموحة في
االنتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على التنوع والمرونة واالبتكار ،فإنها تبذل كل ما بوسعها لتكون أقوى ،وتخرج
من هذا الظرف الذي يعصف بالعالم أكثر تطورا ً وازدهارا ً ،وأكثر رسوخاً على مؤشرات التنافسية العالمية التي لطالما
أكدت مكانتها وحضورها الفاعل في هذه المجاالت ،نتيجة ما تمتلكه من رؤية وتوجهات ومنهجية استباقية ،و ِف َرق
عمل تخطط ليل نهار للتعامل مع التحديات والنهوض من أي أزمة متعافية وأكثر قدرة على التق ّدم؛ وهو ما أشار إليه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،عقب
اختتام فعاليات اجتماع حكومة دولة اإلمارات في مايو ،حين قال« :نحن قادرون بسواعد أبناء وبنات اإلمارات على
النهوض والتعافي بسرعة بعد هذه الجائحة التي ألمت بالعالم ..ثقتنا بفريق اإلمارات كبيرة».
لقد كثّفت حكومة دولة اإلمارات ،وما زالت ،الجهود التي ترفع جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة أي طارئ في
المستقبل؛ على الصعد والقطاعات التي تع ّول الدولة عليها ،في تحديد األولويات ،من خالل تطوير منهجية شاملة
تتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر ومرونة أعلى ،وفق إطار من التكامل الذي يصنع مستقبالً مستداماً للدولة وأبنائها،
ويكون للتقدم العالمي المتسارع في مجال التكنولوجيا دورا ً بارزا ً في تحقيق المستهدفات التنموية في مجاالت
الصحة والتعليم واالقتصاد واألمن الغذائي والطاقة والنقل والصناعة والمناخ وغيرها ،لتكون األسرع نهوضاً واألكثر ذكا ًء
في استباق متطلبات مرحلة ما بعد كورونا ،وبما يعود على تلك القطاعات الحيوية بالنمو واالستقرار.
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تقارير وتحليالت
وقفة دولية يحتاجها األردن لدعم ملف الالجئين السوريين
يعاني األردن منذ ما يزيد على تسع سنوات ،ضغطاً هائالً على قطاعاته الخدمية ،من ج ّراء موجة اللجوء السوري التي
بدأت عام  2011إلى أراضيه ،ليواجه اآلن ،وفي ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ،أعباء
إضافية تتطلب المزيد من الدعم الدولي لتمكينه من مواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاده.
أطلقت الحكومة األردنية ،يوم االثنين الماضي ،خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ( )2022 -2020بالتعاون مع األمم المتحدة
والدول المانحة ،بحجم  6.6مليار دوالر ،بهدف تأمين متطلبات
التمكين االقتصادي للعديد من البنود؛ كالخدمات العامة وقطاعي
الصحة والتعليم وتأمين المأوى وتعزيز األمن الغذائي وتغطية سبل
المعيشة وخدمات المياه والصرف الصحي ،وتغطية نفقات الحماية
االجتماعية والعدالة والعديد من القطاعات واألنشطة االقتصادية
واالجتماعية.
األردن الذي يستضيف أكثر من  1.3مليون سوري منذ بداية
األزمة السورية ،ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654
ألف الجئ ،من أصل أكثر من  5ماليين الجئ سوري ،كان قد حصل
في عام  2019على تمويل لخطة االستجابة بلغ نحو  1.211مليار
دوالر ،من أصل  2.4مليار دوالر ،وبنسبة عجز اقتربت من ،%50
ليواصل العمل في هذه األثناء ،مع المنظمات الدولية ومنظمات
المجتمع المدني ،ألجل توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطة ،التي
تواجه تحديات إضافية ،تتجسد بتراجع التمويل نتيجة تفشي
فيروس كورونا الذي ألقى بظالله على اقتصاديات دول العالم كافة.
االقتصاد األردني الذي يم ّر منذ سنوات بتحديات كبيرة ،حصل
في منتصف يونيو الجاري على حزمة مساعدات مالية قُ ِّدمت من
البنك الدولي بقيمة  100مليون دوالر ،لتمويل مشاريع تسهم
في تعزيز النمو وتخلق وظائف جديدة ،للمواطنين والالجئين
السوريين على ح ٍّد سواء ،والسيما أن الحكومة كانت قد أعلنت
تعطل العمل في عدد من المشروعات الجديدة ،التي كان يفترض
إنجازها نهاية العام الحالي.
لقد تعرض االقتصاد األردني وخالل العقد الماضي إلى مجموعة
عوامل أثرت سلبياً في مستوى النمو؛ حيث أشارت وزارة المالية في
نشرة أخيرة لها إلى ارتفاع إجمالي الدين العام بقيمة تزيد على 1.3
مليار دينار خالل الشهور األربعة األولى من العام الحالي ،ليصل
إلى  31.39مليار دينار ،مسجالً ما نسبته  %101.7من إجمالي
الناتج المحلي .وبحسب الوزارة ،بلغ عجز الموازنة الكلي للفترة
نفسها  694.9مليون دينار ،وقدرت الحكومة العجز المالي لعام
 2020بنحو  1.04مليار دينار .وارتفع معدل البطالة إلى مستويات
قياسية ،وصل بحسب إحصائيات حديثة إلى نحو .%19
وحين اتخذت المملكة إجراءات ،توصف بالصارمة ،لمواجهة

انتشار وباء كورونا؛ فإن اقتصادها بات يواجه مزيدا ً من التحديات؛
فوفقاً لرئيس اتحاد الغرف االقتصادية العربية ،رئيس غرفة تجارة
األردن نائل الكباريتي ،فإن المملكة ،وعلى الرغم من نجاحها في
مواجهة انتشار الفيروس ،فإنها تع ّد من بين أكثر الدول المتضررة
من الجائحة ،حيث من المرجح تراجع معدالت النمو بنسبة .%3.4
كما يخسر االقتصاد األردني يومياً ما يق ّدر بـ  140مليون دوالر
بسبب كورونا ،وذلك على إثر توقف القطاعات اإلنتاجية واألنشطة
االقتصادية عن العمل في مرحلة الحظر الشامل والجزئي ،الذي
طبقته المملكة في مارس الماضي.
األردن الذي يواجه اآلن مخاوف من ارتفاع المديونية ومعدالت
الفقر والبطالة ،يواصل تقاسم موارده االقتصادية مع الالجئين
السوريين ،حيث ال تنكر الحكومة أن االقتصاد تأثر بشكل كبير
بسبب الجائحة ،إال أنه تمكّن في الوقت نفسه من التصدي لها في
المخيمات ،وذلك في ضوء عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس
في صفوف الالجئين ،األمر الذي يزيد من أهمية دعم خطة
االستجابة التي تبلغ متطلباتها للعام الحالي  2.249مليار دوالرُ ،م ِّول
منها حتى منتصف يونيو الجاري  200مليون دوالر فقط.
لقد جاءت خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية هذه المرة
في ظل ظروف استوجبت من الحكومة ،وبحسب وزير التخطيط
والتعاون الدولي ،وسام الربضي ،تخفيض تقديراتها حول حجم
التمويل بنسبة  %10عن األعوام السابقة ،وهو ما ينسجم مع
تصريحات سابقة لوزير الخارجية أيمن الصفدي ،في مؤتمر حول
الالجئين نظمه االتحاد األوروبي واألمم المتحدة في نيويورك في
شهر سبتمبر الماضي ،مفادها أن «الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة
جعلته ال يلبي جزءا ً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة».
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تقارير وتحليالت
الرفض الدولي والتهديد الفلسطيني بحل السلطة يكبحان مشروع نتنياهو للضم
يواجه مشروع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور األردن ،الذي ينوي
تنفيذه مطلع شهر يوليو المقبل ،عاصفة من الرفض على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وخصوصاً أنه سيؤدي إلى وأد خيار
حل الدولتين وسيقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ،وسيح ّول األراضي الخاضعة لسلطتها إلى مجموعة من
الكانتونات المتناثرة.

مؤخرا ً تزايدت العقبات التي وجد نتنياهو نفسه في مواجهة
مباشرة معها ،لتتجاوز قاعدتها التقليدية التي كانت تتكون عادة من
الفلسطينيين والدول العربية وبعض دول العالم المناصرة للقضية
الفلسطينية ،إذ خرجت عن المحيط اإلقليمي ووصلت إلى حلفاء
تقليديين إلسرائيل ودول عرفت بانحيازها إما النسبي أو الغالب
لها ،وامتدت أيضاً إلى الداخل اإلسرائيلي الذي باتت الكثير من
مكوناته يتململ من سياسة اليمين المتطرف وأطماعه وطموحاته
التي تديم شعلة الصراع وتمنع التوصل إلى تسوية تبعث األمل في
إقامة سالم حقيقي.
نتنياهو الذي كان حالماً بأن تمر خطته ومشروعه بسهولة ،وأن
تتجاوز رد الفعل العربي والفلسطيني الذي ال يخرج عادة عن إطار
اإلدانة والشجب واالستنكار ،صدم هذه المرة بكثرة األلغام التي
قد ينفجر أي منها بوجهه في أي لحظة ،وفي مق ّدمتها الموقف
الدولي المختلف هذه المرة ،الذي يكاد يشكل شبه إجماع عالمي
على رفض الضم واعتباره تجاوزا ً وانتهاكاً لكل القوانين والشرائع
واألعراف الدولية ،وذلك بعد أن أبدت  192دولة من أصل ،194
هم عدد أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة ،رفضها المخطط
اإلسرائيلي ،ما يعني أن هذا المخطط ال يحظى بموافقة سوى من
إسرائيل والواليات المتحدة.
اإلشارات الصادرة من واشنطن ،التي انطلقت منها خطة ترامب
«صفقة القرن» التي يحاول نتنياهو استغاللها لتنفيذ الضم ،تشير
إلى تراجع االهتمام األمريكي بالصفقة ،وذلك في ظل انشغال
ترامب بالتحضير لالنتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر نوفمبر
المقبل ،التي يطمح للفوز من خاللها بوالية ثانية ،وتركيزه على
تقليص الخسائر اليومية التي تلحق برصيد شعبيته التي تتراجع
بشكل مطّرد ،نتيجة المآخذ العديدة التي سجلت على أدائه في
إدارة أزمة كورونا ،وكذلك أزمة قتل الشاب من أصل إفريقي ،جورج
فلويد ،اللتين تعرض خاللهما النتقادات حادة حتى من بعض
مؤيديه.
ووفقاً لموقع المونيتور األمريكي ،فإن أصدقاء نتنياهو في
البيت األبيض امتنعوا خالل األسبوعين الماضيين عن الر ّد على
اتصاالته المتك ّررة ،كما أ ّن ع ّراب صفقة القرن وكبير مستشاري
ترامب وصهره جاريد كوشنر ،وزوجته ،إيفانكا ترامب ،لم يعودا
متح ّمسين لفكرة الض ّم بالنظر إلى الظروف اإلقليمية والدولية التي

تجعل االستمرار فيه تحدياً ومغامرة غير محسوبة العواقب.
الموقف الفلسطيني سعى إلى استغالل الزخم الدولي
المعارض لخطة الضم ،وجاء مختلفاً هذه المرة ومخالفاً لتوقعات
نتنياهو بأن يقتصر على البيانات والتنديد ،بعد أن ذهب بعيدا ً
نحو التهديد بحل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال إصرار
إسرائيل على عملية الضم ،وهو ما يعني عدم وجود أجهزة أمنية
وال مؤسسات وطنية تضبط إيقاع األداء الفلسطيني وبالتالي تحميل
الجانب اإلسرائيلي ومؤسساته كافة المسؤوليات في الضفة الغربية
بما في ذلك األمن ،والخدمات العامة والمؤسسات التي تضم
عشرات اآلالف من الموظفين ،ما سيسبب توترا ً كبيرا ً في األراضي
الفلسطينية ويهدد باندالع انتفاضة جديدة لن تكون لدى إسرائيل
القدرة على تحمل تبعاتها.
الموقف األوروبي الرافض بش ّدة لخطة الضم يشكل هو اآلخر
لغماً وعقبة في وجه المشروع اإلسرائيلي ،الذي أكّده وزير الخارجية
األلماني هايكو ماس ،خالل زيارته إلسرائيل في األسبوع الثاني من
شهر يونيو الجاري ،عندما أعرب عن «قلق بالده الشديد الذي
تشاركها فيها الدول األوروبية كلها» إزاء المخطط اإلسرائيلي وإزاء
العواقب المحتملة لهذه الخطوة» بوصفها غير متوافقة مع القانون
الدولي ،وهو موقف جاء مدعوماً ببيان من االتحاد األوروبي طالب
الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم ،مذكرا ً إياها بأن
االستيطان مخالف للقانون الدولي ،ومحذرا ً إياها من أنه سيضطر
إلى اتخاذ موقف «صعب» في حال مضت في مشروعها .لقد بدأت
االحتماالت تشير إلى أن نتنياهو سيجمد مشروع الضم على أقل
تقدير ،ليتالفى مسؤولية العواقب التي قد يسببها وليقول لمؤيديه
إنه حاول تنفيذ خطته ،لكن الظروف الدولية حالت دون التمكن
من ذلك.
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تقارير وتحليالت
ترامب قد يخسر االنتخابات إذا ما سمح بإجراء اختبارات أسلحة نووية جديدة
كتب ستيفن هيرزوج ،وبيويت بيلوبداس وفابريسو إم .فيالو ،مقاالً في ناشونال إنترست قالوا فيه إن استطالعات الرأي
األخيرة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وتسع دول حليفة أخرى ،في أوروبا وآسيا ،أظهرت أن الدعم الشعبي
إلجراء اختبارات نووية جديدة ضعيف للغاية.
إذا ما أصرت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب على إجراء
مثل هذه االختبارات ،فال ينبغي أن تتوقع دعماً من األمريكيين
أو شركاء الواليات المتحدة األمريكية المقربين .وكانت صحيفة
«واشنطن بوست» قد نشرت في الشهر الماضي خبرا ً عن نية
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إجراء أول انفجار الختبار
نووي أمريكي منذ  ،1992ويبدو أن اإلدارة األمريكية الحالية
ترى أن إجراء مثل هذه االختبارات سيساعدها في الحصول
على تنازالت من كل من الصين وروسيا في مفاوضات السيطرة
على األسلحة النووية .وقد سلط المحللون الضوء على المخاطر
المحتملة لالختبارات النووية الجديدة بداية من تأجيج سباق
التسلح وخطر انتشار األسلحة النووية وتأثيرها في البيئة ،وكذلك
تآكل دعم أعضاء الكونغرس األمريكي من الحزب الديمقراطي
لإلدارة والتحديث النووي.
ومع ذلك ،لم ن َر أياً من المحللين يكتب عن شعور الرأي
العام بشأن هذه االختبارات النووية الجديدة .وتوقع البعض أن
يجري االختبار النووي الجديد في نيفادا وأوتاه ،وأن ذلك سوف
يثير كثيرا ً من الجدل ألن هذه المناطق يقطنها مواطنون تعرضوا
إلشعاعات من االختبارات النووية الماضية .لكن هذه الصورة
ينقصها عنصران مهمان؛ هما بيانات استطالعات الرأي داخل
الواليات المتحدة األمريكية ،والرأي العام في الدول التي تعهدت
واشنطن بحمايتها من أسلحتها النووية.
ولكي نفهم الرأي العام في الواليات المتحدة األمريكية وفي
الدول الحليفة بشأن االختبارات النووية الجديدة ،تم التعاون
مع شركة  Dynataلجمع وتحليل البيانات والمعهد الفرنسي
لدراسات الرأي العام من أجل إجراء استطالعات رأي عبر اإلنترنت
في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر  ،2019وقد وجهنا هذه
االستطالعات لعينات تمثيلية للسكان في  11دولة هي :الواليات
المتحدة األمريكية واليابان وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا وبولندا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة .ولعل ما
دفعنا إلى ذلك التصريحات غير المبررة التي أصدرها مسؤولون
في إدارة الرئيس ترامب عن االختبارات النووية الصينية والروسية
التي تنتهك المعاهدة الشاملة لحظر االختبارات النووية.

بداية ،أظهرت نتائج االستطالع في جميع الدول المذكورة أن
الشعوب ال تعرف كثيرا ً عن االختبارات النووية ،وأظهرت كذلك
أن الشعب األمريكي كان أكثر الشعوب دعماً لهذه االختبارات،
وإن كانت النسبة الداعمة إلجرائها ال تتجاوز  %28.1من
جميع السكان .فضالً عن ذلك ،ال يدعم معظم الديموقراطيين
والمستقلين والجمهوريين إجراء المزيد من االختبارات النووية
الجديدة ،وهو ما يجب أن يثير قلق الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،إذ إن إجراء مثل هذه االختبارات قد يضر بحظوظ الحزب
الجمهوري في االنتخابات الرئاسية بحسب نتائج استطالع رأي
الجمهوريين ،إذ أبدى  %58.6منهم رفضه لمثل هذه االختبارات،
في حين رفض  81.7من الديموقراطيين هذه االختبارات النووية
الجديدة.
ورفض  %86.5من سكان اليابان دعم لمثل هذه االختبارات،
وهو ما يدعو إلى االستغراب؛ ألن طوكيو هي أقرب حليف
للواليات المتحدة األمريكية .وجاءت نتائج االستطالع في كل من
بريطانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا وبولندا وتركيا مناهضة لهذه الخطوة التي تعتزم اإلدارة
األمريكية الحالية القيام بها .ولذلك فإن مخاطر إجراء أو دعم
إجراء اختبارات نووية جديدة على انتخاب ترامب ،ومرشحي
الكونغرس األمريكي والسياسيين حول العالم هي مخاطر
حقيقية ،كما أن مناهضة الرأي العام لهذه االختبارات سوف
تتسبب في استمرار تدهور القوة األمريكية الناعمة .ولذلك
ينبغي على السياسيين الحذر من هذه الخطوة.
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شـؤون اقتصاديــة
إتمام التجربة األولى لنشر تقنية «الجيل الخامس»

أعلنت لجنة التمكين القطاعي للثورة الصناعية الرابعة ،إحدى
اللجان التابعة لمجلس الثورة الصناعية الرابعة ،نجاح التجربة
األولى لبعض المبادرات ،وإنجاز إحدى المبادرات الرئيسية
األخرى في مجالي الطب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية،
من خالل توظيف أدوات الذكاء االصطناعي ونظم المعلومات
الحديثة .وتعد مبادرة الجيل الخامس في الدولة ،إحدى أبرز
المبادرات ،إذ تهدف إلى تمكين نشر تقنيات االتصاالت المتنقلة
الدولية ( 2020الجيل الخامس) ،وهي إحدى مبادرات هيئة تنظيم
االتصاالت ،التي تهدف إلى وضع دولة اإلمارات واحدة من الدول
الرائدة في مجال تطوير الخدمات المتنقلة في النطاق العريض

من خالل تقنية االتصاالت
المتنقلة الدولية ( 2020الجيل
الخامس) .وعلى صعيد مبادرة
الجيل الخامس في دولة
اإلمارات العربية المتحدة،
فقد تم إطالق استراتيجية اإلمارات للجيل الخامس لالتصاالت،
وهي األولى من نوعها في المنطقة ،حيث ترسم خريطة طريق
مستقبلية لتطبيق تقنية الجيل الخامس في اإلمارات بصورة
شاملة خالل السنوات الخمس المقبلة ،بما يدعم بناء منصة
توصيلية لتمكين الثورة الصناعية الرابعة ،وتعزيز جميع جوانب
الحياة من خالل تمكين الخدمات الحكومية المبتكرة.

محكمة بنيويورك تستدعي االتحاد للطيران وفيتش في نزاع بشأن ديون

أظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها «رويترز» أن محكمة في نيويورك أرسلت مذكرات استدعاء لالتحاد للطيران ووكالة فيتش
للتصنيفات االئتمانية هذا األسبوع طلباً لوثيقة تشكل محورا ً لنزاع بشأن ديون بقيمة  1.2مليار دوالر صادرة عن الناقلة التابعة
ألبوظبي وشركات طيران تملكها بشكل جزئي .ويطلب مستثمرون ،من بينهم بلو باي إلدارة األصول المتخصصة في أدوات الدخل
الثابت ،النفاذ إلى «اتفاق تحمل دين» وقعته االتحاد والناقلة اإليطالية أليطاليا في عام  ،2016قبل أن تشهر أليطاليا إفالسها.

«طوابير الخبز» تعود إلى لبنان بفعل أزمة الدوالر
تشهد أفران الخبز في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية ،تهافتاً
كبيرا ً للبنانيين على شراء الخبز ،بعد غيابه من المحال التجارية.
ويعود سبب هذا التهافت إلى امتناع األفران عن توزيع الخبز
على المحال التجارية ،في ظل ارتفاع سعر الدوالر وعدم قدرة
أصحاب األفران على تغطية الكلفة الكبيرة لبعض المواد المصنعة
والمعلبة للخبز؛ كالسكر والخميرة وأكياس التغليف وصيانة
األدوات ،بحسب ما يقولون.
ونفى نقيب األفران ،علي إبراهيم ،وجود أزمة طحين في لبنان،
«لكن األزمة تتعلق بكلفة اإلنتاج العالية بعد وصول الدوالر إلى

قرابة  8آالف ليرة لبنانية» .وأدت زحمة المواطنين أمام األفران
إلى أزمة سير خانقة في عدد من الشوارع والطرقات األساسية
في البالد .ويقول أصحاب األفران والمخابز إن تكلفة اإلنتاج على
وقع تقلب أسعار الدوالر هي السبب في امتناعهم عن توزيعه
للمحال التجارية .وتسود حالة من الغضب الشعبي بسبب أزمة
الخبز ،ويقول كثيرون إن مشهد الطوابير أمام األفران يشبه إلى حد
كبير مشاهد الحرب األهلية اللبنانية ،عندما كان الناس يصطفون
بانتظار شراء ربطة خبز واحدة .ويقول ناشطون إن األزمة تعكس
حجم اإلذالل الذي سببته الطبقة السياسية للبنانيين.

محافظ البنك المركزي اإليراني يقول إنه ضخ ماليين الدوالرات لدعم الريال

قال عبد الناصر همتي ،محافظ البنك المركزي اإليراني ،إنه ضخ ماليين الدوالرات للمحافظة على استقرار سوق العمالت،
وذلك بعد أن تراجع الريال اإليراني إلى مستويات تاريخية األسبوع الماضي .وقال همتي ،في منشور على «إنستجرام»،
خالل األيام القليلة الماضية« ،إن مئات الماليين من الدوالرات دخلت السوق من خالل وسطاء (مرتبطين بالبنك المركزي)
وتم إحباط العديد من خطط أولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار سوق الصرف األجنبي» .وهوى الريال إلى أدنى مستوى
على اإلطالق يوم الثالثاء الماضي قبل أن يتعافى قليال ً .ويتعرض الريال لضغوطات بسبب العقوبات األمريكية وأزمة فيروس
كورونا.
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من إصدارات المركز

صعود القومية الدينية :حالة الهند
إن الصعود العالمي للسياسة الدينية موجود في كل التقاليد
الدينية؛ يدفعه اإلدراك الواسع النطاق ،بأن القومية العلمانية
تعد تعبيرا ً غير فعال وغير كفء عن القيم العامة والجماعة
األخالقية ،في ظل حقبة عالمية شهدت فيها األشكال التقليدية
من الهوية االجتماعية والمساءلة السياسية ،تحوالً جذرياً .ويمثل
العنف الديني تعبيرا ً عن ذلك االحتجاج المناهض للعلمانية،
وهو أحد أعراض التعطش إلحياء األخالقيات والقيم في الحياة
العامة.
ويشتمل هذا العدد على دراسة حالة الهند ،بتقديم قراءة
نقدية لدور الدين في بناء الدولة بالهند ،وتناقش الدراسة بوجه
خاص كيف أن التصور الهندي للعلمانية ،يستند إلى عدد من
الموروثات الدينية التي تتجلى في المفهوم «الغاندي»؛ لما
يشكّل الجماعات الدينية والسياسية .وانطالقاً من تلك الصورة
العامة ،تستطلع الدراسة كيفية استخدام القوم ِّيين الهندوس
مثل هذه الموروثات في فرض ممارساتهم اإلقصائية ،عبر
تأسيس هياكل مسيطرة تتألف من الحدود الدينية الفاصلة
والممارسات الدينية الصارمة؛ بهدف إبقاء الحركات المناهضة
داخل «حظيرة» الهندوسية .وهذا الوضع ،كما تؤكد الدراسة،
يسري على القوم ِّيين الهندوس داخل الهند ،وفي الشتات
الهندي المنتشر في أوروبا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.
وتقدم الدراسة تقويماً نقدياً لعدد من المحاوالت الرامية إلى
تحدي تلك الهياكل المسيطرة ،من قوى علمانية ودينية ،وكذلك
من حيث الفهم القانوني لحقوق المواطنة .وتطرح الدراسة أن
الدين كان في إمكانه القيام  -وقد قام فعلياً بذلك  -بدور إيجابي
في بناء الدولة الهندية ،بيد أن القومية الهندوسية ،عملت
باستمرار على إعادة إنتاج الممارسات اإلقصائية ضد الجماعات
الدينية األخرى ،وعرقلة أي شكل من أشكال عملية االستيعاب.
تلقي الدراسة نظرة إلى محاوالت ثالثة رؤساء وزراء من أسرة
نهرو استيعاب الدين بأدنى مستوى ممكن .وعلى الرغم من ذلك،
فقد اضطُروا إلى تقديم التنازالت للجماعات الدينية ،فقد أضفى
الدستور الهندي واإلجراءات البرلمانية الالحقة قدرا ً كبيرا ً من
الدعم على الكيانات الدينية؛ وبصورة عامة ،لم تـكن الحـكومة
الهـندية غـير مكـترثة بالـدين ،ولكـنها حـاولت التعامل مع
األديان كافة في الدولة  -ورعايتها  -على قدم المساواة.
وتبين الدراسة أن تلك التنازالت لم تكن كافية لوقف مدد
السياسة الدينية في الهند ،وكانت ثمانينيات القرن العشرين
حقبة مأساوية في هذا الصدد؛ فقد أراد القوميون الهندوس
الحصول على المزيد من السلطة؛ األمر الذي أثار النزعة

تأليف :كاتارينا كينفال  -مارك جورجنسماير  -تيد سفينسون
تاريخ النشر2012 :

الدفاعية لدى األقليات المسلمة والمسيحية ،وأثار تمردا ً دموياً
بين أفراد طائفة السيخ ،ولم يضع اغتيال رئيسة الوزراء إنديرا
غاندي ونجلها راجيف حدا ً لشعور السخط لدى كل هؤالء ،وحل
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي محل حزب المؤتمر في
قيادة الدولة في الفترة بين عامي  1998و ،2004قبل أن يهزمه
أخيرا ً (في انتخابات  ،)2009حزب المؤتمر الذي نشط مجددا ً
بقيادة أرملة راجيف غاندي ،سونيا ،وهي التي تنحت جانباً
لصالح تولي مانموهان سينغ رئاسة الوزراء.
إن الحركات الدينية الحديثة تعد محل جدل في الدوائر
الدينية والعلمانية؛ وقد أدى االقتران بين أيديولوجيات النظام
القديمة هذه  -الدين والقومية العلمانية  -إلى ظهور طفرة
تُمثل بالسياسة الدينية المعاصرة ،ويعد هذا تحوالً مثيرا ً
لالهتمام ،ومفعماً بالمخاطر ،في التاريخ الحديث؛ إذ إن التوفيق
الجذري بين الدين وبين أيديولوجيات القومية وتلك العابرة
للحدود القومية ،ربما ال يكون جيدا ً بالنسبة إلى أي من الدين
أو النظام السياسي؛ فقد أظهرت الحركات الدينية المتمردة التي
نشأت في مناطق عدة من العالم أواخر القرن العشـرين ومطلع
القرن الحادي والعشـرين ،المخاطر واإلمكانات التي تكمن في
استيالء الناشطين الدينيين على أدوات النفوذ السياسي؛ ومنها:
الشبكات الكونية والمفهوم الثابت للدولة القومية.
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