:

.

7294
يونيو - 2020
 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7249
الثالثاء 16 9

يف هذا العدد
االفتتاحـيـة
					
العنصرية تهديد جوهري للديمقراطية

02

اإلمـارات اليوم
				
مبادرات رقمية لتسهيل األعمال والخدمات

03

تقارير وتحليالت
		
هل يقود «إعالن القاهرة» إلى تسوية سياسية لألزمة الليبية؟

04

لبنان :تجدد االحتجاجات مع تفاقم األزمة االقتصادية وسطوة «حزب اهلل» األمنية 05
أراضي في الضفة الغربية إلسرائيل؟
ما هي مخاطر ضم نتنياهو
َ

06

شـؤون اقتصاديــة
			
اقتصاد اإلمارات يواصل نموه بـ  15ألف رخصة جديدة

08

من أنشطة المركز
مركز «اإلمارات للدراسات» ينظم محاضرته رقم ( )749عن بعد بعنوان
09
		
«ما بعد كوفيد 19-وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي»

إنفوغراف
أبرز شركتين تقومان باختبارات سريرية للقاح «كوفيد »19-في الواليات المتحدة األمريكية 10

الثالثاء  9يونيو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7294

1

االفتتاحية
العنصرية تهديد جوهري للديمقراطية
تعتبر الديمقراطية أحد أهم اإلنجازات التي تمخض عنها الفكر السياسي الحديث ،ألنها خلّصت الشعوب من عصور طويلة
من الظلم واالستبداد والتسلط الذي كانت تمارسه الطبقات الحاكمة فيما قبل عصر النهضة ،ومكّنت اإلنسان من أن يشارك
بشكل فاعل في صناعة القرار السياسي في وطنه ،وأعادت له الكثير من الحقوق التي كانت قد سلبت منه تحت ذرائع كثيرة
وبحجج ارتبطت بظروف غالباً ما كانت مؤقتة وتم استغاللها لترسيخ حاالت الديكتاتورية والتفرد بالسلطة والقرار ،األمر الذي
يعني أن اإلخالل بها واالعتداء عليها سيشكل ،بال شك ،انتكاسة فكرية وأخالقية لإلنسانية جمعاء.
وإذا ما حاولنا إحصاء التضحيات التي قدمتها شعوب العالم للوصول إلى ما تحقق لها اليوم ،فإننا سنجد أنفسنا أمام أرقام
كبيرة من الضحايا الذين ق ّدموا أرواحهم على مذبح الديمقراطية التي تقترن اقتراناً مباشرا ً ووثيقاً بالحرية الفردية والمجتمعية،
وبتمكين اإلنسان من ممارسة خياراته وقناعاته ،وبأن يكون للشعوب دور في ضبط بوصلة السلطة ومنع السياسيين من
التجاوز على مصالحها ،وأمام أرقام أكبر كذلك من أولئك الذين أفنوا أعمارهم أو جلّها دفاعاً عن مبادئ الديمقراطية وسعياً
وراء تحقيقها لشعوبهم ورفضاً للظلم والجور والتهميش.
كل هذه التضحيات والنضاالت التي خاضها هؤالء جاءت إلقامة وإرساء قيم ومبادئ الديمقراطية التي أصبحت أمرا ً
مصطلحاً عليه ومتفقاً بشأنه بين كل شعوب العالم المتحضر ،والتي تشمل :التسامح السياسي وسيادة القانون ،وحرية التّعبير
والمساءلة والشفافية ،والالمركزية وترسيخ مؤسسات المجتمع المدني ،وهي جميعاً مبادئ وقيم تنعكس بشكل إيجابي على
مستوى الحياة وعلى معدالت الرضا والسعادة في المجتمع وتسهم في تعزيز الروح الوطنية لدى األفراد ،وتعميق االنتماء
في نفوسهم ،ومن ثم رفع معدالت عطائهم وإنتاجهم وانخراطهم في جهود النهضة والتنمية المستدامة ،فضالً عن االرتقاء
بثقافة المجتمع وهو ما يرفع معدالت االلتزام بالقوانين واألنظمة ويقلل الحاجة إلى تدخل السلطات واألجهزة الحكومية في
العديد من جوانب حياة الناس.
ومما ال يُختلَف عليه عند الحديث عن الديمقراطية ،أن المساواة بين أبناء الشعب الواحد والمحافظة على تكافؤ الفرص
بينهم وتحقيق العدالة في الحقوق الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتق كل منهم تشكّل واحدة من أهم ركائزها
وعنصرا ً أساسياً ،سواء في التنظير لها أو في تطبيقها واقعاً على األرض ،إذ ال يستوي الحديث عن قيمها واحترامها والدعوة
إليها وادعاء تطبيقها مع وجود العنصرية البغيضة والتفريق بين أبناء الشعب على أساس اللون أو العرق أو المعتقد أو غير
ذلك من المسائل الشخصية التي ترتبط بأي شكل بالمجتمع في عمومه وال تؤثر في اآلخرين من أفراده وال تخالف القوانين
واألنظمة المعمول بها.
إن الظلم والتفاوت بين أبناء المجتمع ،سواء من الناحية السياسية أو االجتماعية ،وتغول فئة على أخرى ،وإقصاء شريحة
من الشعب والتعامل معها على أنها أقل درجة ،وبالتالي التقليل من االمتيازات التي تحظى بها مقارنة بغيرها من الشرائح
األخرى ،أو االعتداء على أفرادها وعدم احترام حرمة أرواحهم وممتلكاتهم ،هو أبرز صور العنصرية وأكثرها وضوحاً ،حيث
يت ّم التمييز بين فرد وآخر على أساس لون البشرة أو اختالف العرق ،وبالتالي تقوم طبقة بالتعامل بفوقية واستعالء مع طبقة
أخرى ويسود اعتقاد بأن طبقة ما في المجتمع ال يجب أن تتمتع بما تتمتع به الطبقات األخرى ،وبأن عرقاً أو لوناً أو معتقدا ً
أو فئة من المجتمع بعينها هي الفئة السائدة التي يحق لها دون غيرها تقرير مصير الفئات األخرى أو التحكم في تفاصيل
حياتها أو منحها ومنعها ما تراه مناسباً من االمتيازات ،وهو ما يعيد إلى األذهان عصور الرق والعبودية وامتهان كرامة اإلنسان.
إن معايير الديمقراطية وكيفية تطبيقها تختلف من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى وترتبط بخصوصية كل مجتمع ،إال
أن العالم كله يتفق على مبدأ أن التمييز العنصري وعلى أي أساس كان هو تقويض ألساس من أسسها وهدم لركن من أركانها
وتهديد جوهري لوجودها وشر مستطير يهدد ليس بنسفها فقط وإنما بتدمير المجتمع وتقويض دعائم الدول ويقودها نحو
الفوضى والغوغائية المدمرة.
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اإلمارات اليوم
مبادرات رقمية لتسهيل األعمال والخدمات
في إطار استراتيجيتها الشاملة في التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على المرونة واالبتكار واستخدام التقنيات التكنولوجية
الحديثة ،عززت إمارة أبوظبي ،على وجه الخصوص ،دورها الرائد في التحول الذكي والتقني ،ونقلت العديد من القطاعات،
وأبرزها األعمال والخدمات ،إلى مستويات متقدمة تمكّن من خاللها أفراد المجتمع من تنفيذ تعامالتهم وتأسيس أعمالهم
بخدمات رقمية تختصر الوقت والجهد والمال؛ حيث تطمح استراتيجية حكومة أبوظبي اإللكترونية ،إلى تسريع التحول
الرقمي والبنية التحتية المشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ليلحظ المتتبع في الفترة األخيرة ،ما حققته
الحكومة المحلية من تعزيز لخدماتها اإللكترونية ،التي تمكّن المتعاملين من إجراء وتنفيذ مهامهم ومشاريعهم بيسر ومرونة.
وفي هذا السياق ،أعلنت بلدية مدينة أبوظبي مؤخرا ً إضافة  8خدمات وتحسينات جديدة إلى منصتها الرقمية «سمارت
هب» ،ضمن جهودها المستمرة ألتمتة اإلجراءات ،وتفاعلها مع توجهات الدولة العامة في مواجهة الطوارئ والمستجدات،
حفاظاً على سالمة الموظفين والمتعاملين ،وأبرز هذه الخدمات :طلب إصدار شهادة براءة ذمة من الحوادث المرورية،
وطلب إصدار سند ملكية لغير المقيمين في الدولة ،وتفعيل طلب فك حجز المركبات من خالل خدمة دفع المخالفات
المتوافرة في المنصة الذكية للخدمات ،وغيرها من الخدمات التي تعزز تسخير الذكاء االصطناعي لخدمة دورة العمل،
وتضمن استمرارية استدامة األعمال وإنجاز المعامالت في أوقات قياسية وسهلة ومرنة.
وعمالً بمبدأ تشجيع بيئة األعمال واالستثمار وتقديم كل التسهيالت التي تحفز هذا القطاع؛ أطلقت دائرة التنمية
االقتصادية-أبوظبي ،مبادرة العقد اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني إلصدار رخصة اقتصادية نوع شركة الشخص الواحد وشركة
ذات مسؤولية محدودة ،من خالل توفير عقد تأسيس مصدق وموثق من دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل ،وذلك عبر
الموقع اإللكتروني لمركز أبوظبي لألعمال التابع للدائرة عن طريق الهوية الرقمية ،وبهدف تسهيل اإلجراءات على المتعاملين،
وتعزيز تنافسية ممارسة األعمال في اإلمارة ،عبر تسهيل إجراءات إصدار تراخيص األنشطة االقتصادية ومتطلباتها ،وذلك في
ظل ما حققته أبوظبي من مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية؛ كتقرير تنافسية ممارسة األعمال المحلي  ،2019الصادر
عن البنك الدولي ،حين احتلت المركز الـ  12على مستوى العالم ،بحسب سعادة راشد عبدالكريم البلوشي ،وكيل الدائرة.
وتمكنت إمارة أبوظبي منذ أن رسمت لنفسها نهجاً يقوم على التنوع االقتصادي والمرونة واالبتكار ،من تحقيق إنجازات
غير مسبوقة في تسهيل التعامالت والخدمات الرقمية ،التي تحققت بفضل إطالق مبادرات تعزز هذه المستهدفات وطنياً
وإقليمياً ودولياً ،فمثالً ،دشنت هيئة أبوظبي الرقمية ،في إبريل الماضي ،مبادرة الحكومة المتكاملة ،المشروع األول من نوعه
في المنطقة ،تحت مظلة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» ،تحقق بموجها تحويل أكثر من  50وثيقة ورقية
حكومية إلى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات  24جهة حكومية في إمارة أبوظبي ،بما يمكّن أفراد مجتمع اإلمارة من إنجاز
معامالتهم والحصول على الخدمات الحكومية بسرعة ويسر ،ويعزز كفاءة وأمان وسرعة إنجاز التعامالت والخدمات الحكومية
الرقمية في اإلمارة بشكل مستدام.
لقد بذلت حكومة أبوظبي جهودا ً نوعية في دفع عجلة التحول الرقمي في اإلمارة ،التزاماً منها بالتعاون وتكامل الجهود،
لتحسين نواحي الحياة كافة التي تنسجم مع رؤى وأهداف خطة أبوظبي في االرتقاء بتقديم الخدمات وتبسيط وتسهيل
تجسد رؤية القيادة الرشيدة
اإلجراءات وتلبية متطلبات المتعاملين وفق أحدث التقنيات التكنولوجية اآلمنة والمستدامة ،التي ّ
الطموحة في االرتقاء بجودة حياة السكان ،وتلبي متطلبات مجتمعات األعمال ،تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي ورؤيتها
االقتصادية  ،2030بما يوفر خدمات وتجارب متميزة للمتعاملين ويثري تجربتهم على نحو متكامل وكفء ومتميز في شتى
المجاالت.
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تقارير وتحليالت
هل يقود «إعالن القاهرة» إلى تسوية سياسية لألزمة الليبية؟
يمثل إعالن القاهرة فرصة جديدة ،وربما أخيرة لتسوية األزمة القائمة في ليبيا وحالة الصراع األهلي الذي تعيشه
البالد منذ إسقاط نظام معمر القذافي ،قبل نحو عقد من الزمان ،ولكن هل يجد هذا اإلعالن طريقه للتنفيذ على
أرض الواقع ،وما هي فرص نجاحه الحقيقية؟
تعاني ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي صراعاً أهلياً
متواصالً .وقد تفاقم هذا الصراع بشكل كبير خالل الفترة
األخيرة ،ولم تفلح كل االتفاقيات ومحاوالت التسوية التي بذلتها
األطراف الدولية واإلقليمية في إيجاد حل لهذا الوضع المأزوم،
وتبلور الصراع على الساحة الليبية ،بشكل أساسي بين طرفين
أساسيين :األول ،يتمثل في حكومة الوفاق الوطني التي يقودها
فايز السراج ويدعمها عدد من الميليشيات المسلحة وعدد
من الدول والقوى الدولية ،والثاني يتمثل في الجيش الوطني
بزعامة المشير خليفة حفتر ،وهذا الطرف مدعوم هو اآلخر من
قبل عدد من القوى الدولية والدول اإلقليمية.
وثمة عدد من العوامل التي أدت إلى حدوث تصاعد في
وتيرة الصراع القائم على الساحة الليبية ،حيث أعلن المشير
خليفة حفتر قبل نحو شهر تقريباً تخليه عن اتفاق الصخيرات
الذي نجم عنه تأسيس حكومة الوفاق الوطني ،كما أعلن تولي
الجيش مسؤولية إدارة البالد ،ما يعني توليه مسؤولية حكم
ليبيا ،ومع هذا التطور كثفت حكومة الوفاق حملتها العسكرية
المعروفة باسم «بركان الغضب» ،الستعادة المناطق التي
يسيطر عليها الجيش ،وال شك أن هذه التطورات تؤشر إلى
فشل كل محاوالت التسوية السياسية لألزمة.
ومن هنا ،جاءت أهمية توقيت مبادرة إعالن القاهرة لتسوية
األزمة الليبية ،والتي أعلن عنها قبل أيام ،ولكن السؤال المطروح:
ما هي فرص نجاح هذه المبادرة وكيف يمكن ترجمت بنودها
على أرض الواقع .في هذا السياق ،يمكن الحديث عن حزمة
من العوامل التي تدعم هذه الفرص ،ولكن وفي الوقت نفسه،
هناك معوقات قد تحول دون نجاح المبادرة.
فيما يخص العوامل الداعمة لفرص نجاح مبادرة إعالن
القاهرة ،يمكن اإلشارة أوالً إلى أن المبادرة تضمنت حالً متوازناً
لألزمة ،وغير منحاز إلى أي طرف ،على الرغم من أنها أطلقت دون
مشاركة من قبل حكومة الوفاق الوطني ،كما أنها جاءت شاملة
ومتكاملة ،حيث إن المبادرة تدعو إلى وقف إطالق النار اعتبارا ً
من أمس االثنين الموافق  8يونيو الجاري ،وتهدف إلى إلزام
الجهات األجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم
أسلحتها ،بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية  5+5في
جنيف ،وال شك أن إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات يعتبران

عاملين أساسيين لتسوية الصراع المشتعل في ليبيا ،حيث إن
وجود هؤالء أدى إلى تفاقم الصراع وخروجه عن السيطرة ،كما
تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل ألقاليم ليبيا الثالثة ،في
مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف األمم المتحدة،
للمرة األولى في تاريخ البالد .كما يمكن اإلشارة ثانياً إلى الدعم
الدولي واإلقليمي للمبادرة ،وهذا عنصر مهم إلنجاحها ،وبخاصة
أن ليبيا باتت ساحة للصراع واالستقطاب بين عدد من القوى
الدولية واإلقليمية التي تسعى إلى خلق مناطق نفوذ لها في
ليبيا ،وهنا تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى تركيا ،التي انخرطت
بشكل كبير في الشأن الليبي خالل األشهر األخيرة.
بيد أنه وعلى الرغم من الفرص الكبيرة الداعمة إلنجاح
مبادرة إعالن القاهرة ،فإن هناك عوامل أخرى تح ّد من هذه
الفرص ،ومنها الموقف السلبي الذي اتخذته حكومة الوفاق من
المبادرة منذ إعالنها ،وهو أمر يثير الشكوك في النوايا الحقيقية
لفايز السراج ورفاقه واستقاللية قرارهم عن أنقرة الداعم األكبر
لهم ،فالمبادرة فرصة مهمة لتسوية األزمة ،وهي ال تتجاهل
الجهود واالتفاقيات السابقة ،ومنها مخرجات مؤتمر برلين،
فلماذا هذا الموقف السلبي؟!
إن مبادرة إعالن القاهرة تمثل فرصة ربما لن تتكرر لتسوية
األزمة الليبية ،وال بد من التفاعل اإليجابي معها من قبل أطراف
الصراع القائم في الساحة الليبية ،وتحديدا ً حكومة الوفاق
الوطني ،وعلى هذه األطراف أن تدرك أن ضياع هذه الفرصة
سوف يؤدي إلى دخول الصراع في ليبيا مرحلة أكثر خطورة،
وربما تصل األمور إلى ضياع وحدة البالد وتقسيمها.
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تقارير وتحليالت
لبنان :تجدد االحتجاجات مع تفاقم األزمة االقتصادية وسطوة «حزب اهلل» األمنية
عادت االحتجاجات إلى الشارع اللبناني ،حيث خرجت مظاهرات احتجاجاً على تردي األوضاع االقتصادية وطالبت
بإسقاط الحكومة ونزع سالح ميليشيا حزب الله ،وإصالح األحوال االقتصادية المأزومة.
تعد االحتجاجات الجديدة التي تشهدها لبنان استمرارا ً
لحركة االحتجاجات التي اجتاحت البالد منذ أكثر من
ثمانية أشهر ،وشاركت فيها مجموعات ناشطة سياسياً
ومدنياً ،وترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية
وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها بإجراء انتخابات
نيابية مبكرة .وتجددت هذه المظاهرات بعدما قامت
الحكومة اللبنانية بتخفيف اإلجراءات التي فرضتها لمكافحة
تفشي فيروس كورونا المستجد ،والتي زادت في األساس من
معاناة الناس؛ وفاقمت من مشاكلهم االقتصادية.
ويحتج الناس على أداء الحكومة ،التي على الرغم من
مرور ما يقرب من نصف عام تقريباً على تشكيلها ،ال تزال
غير قادرة على التعامل حتى مع أبسط القضايا التي جاءت
من أجلها؛ حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء
الحرب األهلية؛ فقد خسر عشرات اآلالف وظائفهم أو جزءا ً
من رواتبهم جراء األزمة؛ وارتفعت البطالة إلى أكثر من
 ،%35وفق إحصاءات رسمية .كما ارتفع معدل التضخم
كثيرا ً ،خاصة مع تدهور صرف الليرة اللبنانية ،الذي تخطى
عتبة األربعة آالف ليرة مقابل الدوالر بينما السعر الرسمي
مثبت على  1507ليرات .كما زادت نسبة الفقر في البالد؛
وهناك مصادر تتحدث عن أن ما يقرب من نصف سكان
البالد ،بات تحت خط الفقر ،كما تأثرت الحركة التجارية
بشكل كبير؛ وتتوقع الحكومة ،وفقاً لكل هذه المعطيات،
نموا ً اقتصادياً سلبياً بنسبة .%13
وبرغم وضع الحكومة خطة إصالحية اقتصادية ،طلبت
على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي
إلنقاذ االقتصاد المتداعي ،إال أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ
أي إجراءات عملية؛ بل زادت األحوال سوءا ً ،حيث يعيش
اللبنانيون أزمة خانقة انعكست في ارتفاع أسعار المواد
الغذائية والسلع كافة ،وقد زاد كل هذا من الضيق لدى
الناس ودفعهم للخروج مجددا ً إلى الشارع؛ حيث يبدو أنه
ال أمل في التغيير الحقيقي إال من خالل الضغط المتواصل

على الحكومة وأركان النظام الذي يتحكم فيه اآلن بالفعل
حزب الله والقوى المتحالفة معه.
والفشل ال يقتصر على االقتصاد ،الذي يفترض أنه أولوية
الحكومة؛ وقد قدمت بشأنه وعودا ً كثيرة لم تحقق منها
شيئاً ،ولكن هناك فشالً على مستويات أخرى ،حيث يتدهور
األمن ،وهناك استمرار في سطوة قوى وميليشيات مسلحة
ليس فقط على القرار السياسي وإنما أيضاً على األوضاع
األمنية؛ ما يتسبب في زعزعة االستقرار الهش في البالد،
ولهذا يطالب المحتجون بنزع سالح حزب الله؛ ألنه يفاقم
من األزمة وأصبح سوطاً مسلطاً حتى على الحكومة التي ال
تملك من أمرها شيئاً ،كما يبدو.
والحقيقة أن موضوع نزع سالح الحزب ليس جديدا ً؛
فلطالما كان هذا مطلباً أساسياً بعد أن فقد سالح الحزب
مبررات وجوده بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب؛ وبعد أن
زاد نفوذه وتغلغله في مفاصل الحكم؛ بل وأصبح متحكماً
في القرار السياسي الداخلي والخارجي؛ فمعاناة لبنان على
المستوى الداخلي سببها الحزب وسعيه للسيطرة على
الحكومة؛ بل وفرض إرادته وقراراته عليها.
أما خارجياً ،فاألمر ال يقل خطورة؛ فقد تسبب الحزب
بكوارث للبنان وأدخله في أتون صراعات إقليمية ال ناقة له
فيها وال جمل؛ وإنما إرضاء لمن يدين لهم بالوالء في طهران؛
وقد كان هذا سبباً أساسياً في ضعف الدعم االقتصادي الذي
يحتاجه لبنان اآلن أكثر من أي وقت مضى؛ حيث ال يمكن
تقديم دعم لحكومة تسيطر عليها قوى لها أجندات خارجية
تضر بمصالح لبنان وال تخدمه بأي شكل من األشكال.
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تقارير وتحليالت
أراضي في الضفة الغربية إلسرائيل؟
ما هي مخاطر ضم نتنياهو
َ

نشر الموقع اإللكتروني لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى تحليالً كتبه دينيس روس ،المساعد الخاص السابق
للرئيس باراك أوباما ،وهو مستشار وزميل «ويليام ديفيدسون» المتميز في المعهد ،حول رغبة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في ضم أجزاء من الضفة الغربية إلسرائيل.
كنت جالساً في
يقول دينيس روس في تحليله ،إنه وبينما ُ
ساعة متأخرة من إحدى الليالي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو على طاولة المفاوضات المتعلقة بما س ُيعرف
الحقاً بـ «بروتوكول الخليل» ،قال لي« :سأقوم بما فعله بن
وكنت أعلم أنه تلميذ الحركة «التصحيحية» -
غوريون».
ُ
«أنت تقصد
قلتَ :
العد ّوة اللدودة لديفيد بن غوريون ،لذلك ُ
مناحيم بيغن» .فر ّد قائالً« :كال ،ال أقصد بيغن ،بل بن غوريون
 هو َمن قام باإلنجازات المهمة».كنت أسعى جاهدا ً ،يضيف دينيس روس ،ألفهم
وبينما ُ
لماذا يبدو نتنياهو مصمماً للغاية على المضي قدماً في ضم
أراضي الضفة الغربية المخصصة إلسرائيل في خطة ترامب،
بدأتُ أفكر مجددا ً في تلك المحادثة .فنتنياهو رجل سياسي
إسرائيلي ال يقيده شيء ،غير أنه كان يتجنب المخاطر طوال
فترة توليه منصب رئاسة الحكومة عندما يتعلق األمر باألمن
القومي.
لكن بينما يصرح العاهل األردني الملك عبدالله الثاني
أن عملية الضم ستثير «صراعاً شامالً» ،ويقول الرئيس
الفلسطيني محمود عباس إن جميع االتفاقات مع إسرائيل
ستنتهي ،ويهدد وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل بالعواقب إذا مضت إسرائيل قدماً في خططها ،ويُعبر
جو بايدن ،الذي قد يصبح رئيساً للواليات المتحدة في يناير
المقبل ،عن معارضته ،يبدو أن نتنياهو مصمم على تنفيذ
هذه الخطوة اعتبارا ً من  1يوليو المقبل.
وكان بن غوريون قد أعلن قيام دولة إسرائيل ،بالرغم من
المعارضة األمريكية المتوقعة واليقين بالتع ّرض للغزو من
قبل الدول العربية .و َعلِ َم أن الثمن سيكون غالياً ،لكنه اعتقد
أنه إذا لم يعلن قيام الدولة مع انتهاء الوجود واالنتداب
البريطاني ْين ،فقد ال تكون هناك مجددا ً ذريعة وتبرير للقيام
بذلك .نعم ،لقد دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً إذ فقد 6000
إسرائيلي حياتهم ،أي ما يقارب  1من سكانها ،في حرب
 .1948لكن بالنسبة إلى بن غوريون ،الذي كان مصمماً على
إنهاء أَلْفَي عام من التشرد اليهودي ،كان الثمن أكبر لو لم

يحرك ساكناً.
ويرى نتنياهو اآلن أن لحظة بن غوريون الخاصة به قد
حلت ،فهو يعتقد أن إدارة ترامب تسمح له بتحديد حدود
إسرائيل إلى الشرق ،والحفاظ على المناطق التي يعتبرها
مهمة جدا ً لألمن اإلسرائيلي ،وإنشاء خط أساس جديد ألي
مفاوضات قد تجري في المستقبل مع الفلسطينيين .فلن
يبقى خط األساس مرتكزا ً على خطوط  4يونيو  ،1967بل
على خطة ترامب :أي ما يصل إلى  70من الضفة الغربية
بدالً من .100
وعلى نحو مشابه جدا ً لبن غوريون في عام  ،1948يرى
نتنياهو فرصة تاريخية ،ولكن بخالف بن غوريون ،الذي كان
يدرك أن الثمن سيكون باهظاً ،ال يرى نتنياهو مخاطرة تُذكر.
فقد كانت هناك تحذيرات لم تؤ َخذ على محمل الج ّد بشأن
نقل ترامب السفارة األمريكية واعترف
اندالع العنف إذا َ
بالقدس عاصمة إلسرائيل؛ وكانت هناك تحذيرات من اعتراف
الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية في الجوالن؛ وكانت
هناك تحذيرات بشأن خطة ترامب للسالم ،ولكن لم يتحقق
أي من هذه الحاالت.
أي شيء في ٍّ
وفي نظر نتنياهو ،فإن تهديدات عباس بإنهاء جميع
أوجه التعاون وإدارة السلطة الفلسطينية ظهرها إلسرائيل
هي تهديدات فارغة وليست جديدة ،فبرغم كل شيء ،يوفر
التعاون األمني مع إسرائيل الحماية لعباس ولقيادة السلطة
من حركة «حماس» وغيرها ،ولن يترك عباس واآلخرون
السلطة الفلسطينية لالنهيار ألن ذلك يعني خسارة كل ما
يملكونه.
من جهة أخرى ،يعتمد األردن على المساعدة المالية
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األمريكية أكثر من أي وقت مضى ،وال يمكنه أن يتح ّمل
تعريضها للخطر ،ويزعم دينيس روس أن بعض القادة
العرب اآلخرين يهتمون بالحفاظ على المساعدة الهادئة من
إسرائيل ضد إيران وجماعة «اإلخوان المسلمين» أكثر من
اهتمامهم بالفلسطينيين؛ ويتصرف االتحاد األوروبي على
أساس اإلجماع ،مع ضمان قيام المجر على نحو شبه مؤكد
بمنع أي عقوبات.
لكنني أظن ،يقول دينيس روس ،أن نتنياهو مخطئ بشأن
كل من المكاسب والمخاطر.
ٍّ
وتنصل
أوالً ،إذا فاز بايدن وعكس االعتراف بعملية الضمّ ،
من خطة ترامب ،فلن ينشأ خط أساس جديد ،والسيما في
ظل عدم قبول أي أحد دولياً بالتصرف اإلسرائيلي.
ثانياً ،يتجاهل نتنياهو أن االستجابات المحدودة لقرارات
ترامب بشأن القدس ومرتفعات الجوالن وخطة السالم
الخاصة به كانت جميعها تتعلق بالخطوات األمريكية ،وليس
اإلسرائيلية .أما اآلن ،فإسرائيل هي َمن تتصرف وتفرض
النتيجة .وسيشعر الفلسطينيون أنهم مضطرون إلظهار
عدم الرضوخ؛ ويب ّرر الجهاز األمني الفلسطيني دوره على
أنه ضروري لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية ،وليس
ضمان قيام إسرائيل بقضم المزيد من األراضي الفلسطينية.
وال يمكن اعتبار سلوكهم ،وحتى بقاء السلطة الفلسطينية،
التي بدأت تتزعزع اقتصادياً ،أمرا ً مفروغاً منه .فقد يؤدي
ذلك إلى الفوضى والعنف.
ثالثاً ،قد تكون خيارات العاهل األردني الملك عبدالله

الثاني محدودة ،إال أن ضم غور األردن سيجبره على الرد
وربما يقوم بتعليق معاهدة السالم األردنية مع إسرائيل.
رابعاً ،قد ال يكون اإلجماع في االتحاد األوروبي موجودا ً
لفرض عقوبات ،لكنه ضروري من أجل توسيع نطاق البرامج
القائمة في إسرائيل .فهل سيستمر برنامج االتحاد للبحث
واالبتكار» ،الذي يستثمر بشكل كبير في قطاع البحث
والتطوير اإلسرائيلي؟ ال تراهنوا على ذلك.
هناك مخاطر أخرى تشمل احتمال قيام إدارة أمريكية
جديدة ال تدافع عن عملية الضم اإلسرائيلية في مجلس
األمن الدولي ،وقيام المحكمة الجنائية الدولية باستغالل
عملية الضم كذريعة أكثر شرعية للعمل ضد إسرائيل.
وبالطبع ،قد يقرر نتنياهو أن يقتصر نطاق عملية الضم
على مناطق الكتل االستيطانية التي يُر َّجح أن تشكل جزءا ً
من إسرائيل في أي عملية تسوية سلمية واقعية ،وقد يعلن
أنه يقوم بذلك إلعطاء الفلسطينيين فرصة من أجل التفاوض
قبل اتخاذ خطوات إضافية .ويمكن أن يخفف ذلك من
حدة ردة الفعل الصادرة عن الجميع باستثناء الفلسطينيين.
فبالنسبة إليهم ،سيتم تجاوز عتبة جديدة في هذه الحالة.
وفي النهاية ،قد يكون نتنياهو على حق ،وقد أكون
مخطئاً بشأن حساباته ،يؤكد دينيس روس ،إال أن هناك فرقاً
كنت مخطئاً ،ستستمر إسرائيل في السيطرة على
مهماً .فإذا ُ
األرض ولن تخسر شيئاً .أما إذا كان نتنياهو على خطأ ،فقد
تتكبد إسرائيل خسارة هائلة.
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شـؤون اقتصاديــة
اقتصاد اإلمارات يواصل نموه بـ  15ألف رخصة جديدة

حافظ اقتصاد اإلمارات على زخمه بالرغم من تداعيات جائحة
«كورونا» ،حيث المس عدد الرخص الجديدة الصادرة منذ بداية
العام الجاري على مستوى الدولة  15ألف رخصة ،توزعت على 10
أنشطة اقتصادية رئيسية ،تشكل األنشطة األكثر طلباً من أصحاب
الرخص بالرغم من الظروف الصحية االستثنائية العالمية.
ووفقاً لبيانات السجل الوطني االقتصادي الصادر عن وزارة
االقتصاد ،استحوذت رخص خدمات إدارة المباني على %41.2
من عدد الرخص الجديدة بنحو  6128رخصة ،تلتها رخص أعمال
طالء ودهانات المباني بنحو  1774رخصة بنسبة  ،%12ثم رخص
موفري خدمات الشركات  1320بنسبة  .%9وجاءت رخص التجارة
العامة في الترتيب الرابع بنسبة  .%7.8وكشفت اإلحصاءات
عن زيادة ملحوظة في رخص التجارة اإللكترونية بالمنتجات
والخدمات اإللكترونية ،حيث احتلت الترتيب األول بين األنشطة

االقتصادية العشرة األكثر ترخيصاً خالل مايو بنحو  201رخصة،
كما بلغ عدد رخص التجارة اإللكترونية ،خالل األشهر الستة
الماضية  1117رخصة لتحتل الترتيب الخامس بين الرخص األكثر
طلباً .وكانت األشهر الخمسة األولى من العام الجاري سجلت
زيادة بنسبة فاقت  %300في إقبال المستهلكين على التسوق
اإللكتروني عبر منصات منافذ البيع في الدولة.

الليرة السورية تسجل انخفاض ًا قياسي ًا قبل عقوبات أمريكية جديدة

قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد،
أمس االثنين ،في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدوالر قبل فرض
عقوبات أمريكية جديدة في وقت الحق هذا الشهر .وفي سقوط حر سريع،
سجلت الليرة  3000مقابل الدوالر .وكانت الليرة قد كسرت حاجزا ً نفسياً مهماً
في السابق عند  2000مقابل الدوالر يوم الخميس الماضي .وقال متعاملون
إن العقوبات األمريكية األشد المتوقعة في وقت الحق من هذا الشهر هزت
المستثمرين ورجال األعمال؛ إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة االقتصادية الرهيبة التي تشهدها البالد ،والتي تفاقمت بسبب
العقوبات الغربية والصراع على مدى سنوات .وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدوالرات لحماية مدخراتهم ،فيما
أوقف كثيرون من رجال األعمال المعامالت التجارية في انتظار نهاية لتقلبات األسعار الشديدة .ويشعر مستثمرون بالقلق من
أن العقوبات اإلضافية ،المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين) ،ستعاقب الشركات األجنبية التي تتعامل مع الشركات
السورية المرتبطة بحكومة األسد .وقبل اندالع االحتجاجات في مارس  ،2011كان الدوالر يساوي  47ليرة.

النفط يهبط  %3على الرغم من تخفيضات «أوبك»+
هبطت أسعار النفط أكثر من  ،%3أمس االثنين ،بعد أن اتفقت دول مجموعة «أوبك »+على تمديد تخفيضات اإلنتاج .وتراجعت عقود
خام برنت القياسي العالمي عن  7جلسات متتالية من المكاسب وأنهت جلسة التداول منخفضة  3.6بالمئة ،لتسجل عند التسوية 40.80
دوالر للبرميل .وهبطت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  3.4بالمئة ،لتبلغ عند التسوية  38.19دوالر للبرميل .واتفقت
المجموعة ،المعروفة باسم «أوبك ،»+يوم السبت الماضي ،على الحفاظ على تلك التخفيضات التي تعادل نحو  %10من المعروض
العالمي ،حتى نهاية يوليو المقبل .وبحسب رويترز ،قال وزير الطاقة السعودي ،األمير عبدالعزيز بن سلمان ،أمس االثنين ،إن المملكة
وحليفتَيها دولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت ،لن يواصلوا تخفيضات إضافية تبلغ  1.18مليون برميل يومياً .ومن ناحية أخرى ،بدأ
منتجو النفط الصخري في الواليات المتحدة إعادة فتح آبار مغلقة مع تعافي األسعار .وقال بوب يوجر ،مدير العقود اآلجلة للطاقة في
ميزهو في نيويورك« :اإلنتاج األمريكي يعود إلى السوق ،وهناك تكهنات بأن الزيادة الضخمة في أسعار (النفط السعودي) تقتل هوامش
أرباح شركات التكرير في آسيا التي تعاني صعوبات بالفعل».
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من أنشطة المركز

مركز «اإلمارات للدراسات» ينظم محارضته رقم ( )749عن بعد بعنوان
«ما بعد كوفيد 19-وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي»
ينظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
في إطار أنشطته وفعالياته المعرفية والثقافية ،محاضرته
رقم ( ،)749عن بُعد ،بعنوان «ما بعد كوفيد 19 -وأهمية
الحفاظ على التنوع البيولوجي» ،يقدمها معالي الدكتور
ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير التغير المناخي والبيئة ،وذلك
في تمام الساعة الـ  09:00من مساء يوم األربعاء الموافق
 10يونيو  ،2020وستبث المحاضرة عبر قناة المركز على
موقع يوتيوب.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص المركز على تناول
القضايا الحيوية ،التي تهم دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومختلف شرائح المجتمع ،حيث تتمتع دولة اإلمارات
العربية المتحدة بتنوع بيولوجي فريد يضم باقة كبيرة
من الحيوانات البرية والبحرية والنباتات ،وللدولة مسيرة
حافلة في حماية هذا التنوع والحفاظ على أنواع شارفت
على االنقراض ،وعملت على إكثارها وتأهيلها ،وإعادتها إلى
مواطنها األصلية ،وأطلقت مبادرات وبرامج ومشروعات
عالمية أسهمت في الحفاظ على العديد من األنواع .كما
تأتي المحاضرة بعد أيام قليلة من االحتفال بـ «يوم البيئة
العالمي» ،الذي يحتفل به العالم في  5يونيو من كل عام.
ومن المرتقب أن يتحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد
الزيودي ،في محاضرته عن أهمية توحيد الجهود لتجاوز
األزمة التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا المستجد
بعد انتشاره عالمياً ،من أضرار اقتصادية وإنسانية عصفت
بالعديد من دول العالم ،من أجل السعي إلى الحفاظ على
التنوع البيولوجي ،حيث يجب النظر إلى هذه الجائحة
باعتبارها تحذيرا ً للبشرية ،بشأن خطورة تغيّر المناخ،
والحاجة إلى المزيد من العمل الجماعي للتصدي لهذه
المشكلة ،لذا ال ينبغي أن نجعل جائحة كورونا تمر من
دون استيعاب جميع الدروس المستفادة منها ،فقد تسببت
األنشطة الصناعية والعادات اإلنسانية في حدوث تغ ّيرات
جذرية في البيئة والمناخ ،أدت إلى تدمير الطبيعة لصالح
األنشطة الزراعية والتعدين واإلسكان ،وحدوث المزيد من

التدخل البشري في الحياة البرية ،وهو ما جلب خطرا ً كبيرا ً
إلى البشرية.
يذكر أن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،يشغل
منصب وزير التغير المناخي والبيئة منذ فبراير .2016
ويشرف عبر مسؤوليات منصبه على تنفيذ استراتيجيات
الدولة للعمل من أجل البيئة والمناخ .وإضافة إلى منصبه
الوزاري ،يتولى معاليه رئاسة مجلس اإلمارات للتغير
المناخي والبيئة ،واللجنة الوطنية لألمن البيولوجي ،ولجنة
اإلمارات ألبحاث االستدامة البيئية ،عالوة على عضويته
في العديد من المجالس واللجان .وشغل معاليه منصب
المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» خالل الفترة من
 2010إلى  .2017وفي مارس  2020تم اختيار معاليه من
قبل المنتدى االقتصادي العالمي «دافوس» لعضوية مجلس
القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى؛ نظرا ً إلى جهوده
الدولية البارزة في مجال العمل من أجل البيئة والمناخ.
وبدأ معالي الدكتور الزيودي حياته العملية مهندساً للبترول
في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما
العاملة) ،ثم انتقل إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
(مصدر) ،حيث عمل فيها على تطوير تقنيات وحلول
الطاقة المتجددة .وهو حاصل على شهادة البكالوريوس
في هندسة البترول من جامعة تلسا ،ودرجة الماجستير
في إدارة األعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا ،ودرجة
الماجستير أيضاً في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية
في دبي ،ودرجة الدكتوراه في إدارة االستراتيجيات والبرامج
والمشاريع من جامعة سكيما في فرنسا.
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إنفوغراف

الثالثاء  9يونيو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7294

10

