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االفتتاحية
خطة «الضم» تهديد ألمن اإلقليم والعالم
أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام  ،1971أن القضية الفلسطينية كانت
وستبقى القضية المركزية األولى للسياسة الخارجية اإلماراتية ،األمر الذي ع ّبرت عنه المواقف التاريخية الخالدة للمغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حيث تشهد سيرته العطرة ،ومآثره الطيبة تجاه األشقاء
الفلسطينيين ،على دفاعه المتواصل عن قضيتهم العادلة ،ودعمه ،رحمه الله ،لنيل حقوقهم المشروعة ،في أن تكون لهم
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى خطى الوالد المؤسس ،تواصل قيادتنا الرشيدة نصرة القضية الفلسطينية ودعم ثوابتها الراسخة ،وفق ما قررته
المواثيق والقرارات الدولية ،وقرارات الجامعة العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،األمر الذي يحثّ دولة اإلمارات ،وفي
سياق حرصها على إيجاد حل شامل وعادل للفلسطينيين ودعمها لتعزيز األمن اإلقليمي والعربي ،على تكثيف حراكها
الفاعل والمؤثر في سبيل إعالء شأن االستقرار والسالم والح ّد من كل ما من شأنه تقويضهما.
ويجسد اللقاء الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
ّ
المسلحة ،حفظه الله ،بجاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة ،يوم األربعاء
الماضي ،اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الثابت على التوصل إلى حلول سياسية سلمية ،تضمن لفلسطين واألردن العيش
بأمن وسالم واستقرار ،انطالقاً من موقف الدولة الذي يتمثل باعتبار خطة «الضم» اإلسرائيلية تقويضاً لفرص ومساعي السالم
في منطقة الشرق األوسط والعالم أجمع ،حيث بحث سموه وجاللته مجموعة من القضايا ،أبرزها التداعيات الخطيرة
لخطوة الحكومة اإلسرائيلية المعلنة بضم أراض فلسطينية تحت السيادة اإلسرائيلية.
إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،خالل لقائه العاهل األردني ،أهمية تعزيز التضامن
العربي خالل هذه الظروف ،وتفعيل العمل العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة ،وتوحيد المواقف إزاء التحديات
التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها ،لهو دليل ناصع على أن دولة اإلمارات تعتبر نفسها شريكاً لألشقاء
الفلسطينيين في قضاياهم المصيرية ،ولذلك جاء البيان الخطي الذي قدمته دولة اإلمارات ،بصفتها رئيس مجموعة الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،إلى مجلس األمن خالل المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق األوسط ،ليلخص
قلقها العميق على آفاق السالم بين فلسطين وإسرائيل؛ حيث قالت المجموعة في بيانها «إنه في الوقت الذي ترتفع فيه
حاالت المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد على نحو مثير للقلق ،فإن خطة إسرائيل أحادية الجانب لضم مساحات
شاسعة من األرض الفلسطينية المحتلة ال تزال تشكل تهديدا ً يلوح في األفق».
وانسجاماً مع إيمان دولة اإلمارات بتعزيز األمن واالستقرار والعيش بسالم ،فإن بيان مجموعة الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ،أكد العزم على «مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين ،بحيث تعيش الدولة الفلسطينية
جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سالم وأمن واعتراف متبادل ،وتحث المجموعة المجتمع الدولي ،على مواصلة ممارسة
الضغط على إسرائيل لمنع خطة الضم التي أدانتها المجموعة مرارا ً ،مؤكدة أن مثل هذه اإلجراءات أحادية الجانب ،تقوض
عملية السالم وستكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
إن القضية الفلسطينية عاشت وال تزال تعيش في قلب ووجدان دولة اإلمارات ،قيادة وشعباً ،باعتبارها قضية العرب
تهب سريعاً ومن دون تردد إلى توفير كل
والمسلمين العادلة التي تع ّبر عن قيم الحق والعدل والخير ،لذلك تجدها ّ
السبل التي توفر لهم األمن واألمان ،وتضمن لهم العيش بسالم
أوجه الدعم للفلسطينيين ،مالياً ومعنوياً ،وتعزيز كل ُّ
واستقرار ،وتش ّجع على الدوام ،األطراف الدولية الفاعلة على كسر جمود العملية السلمية والعمل على إطالق عملية
سياسية تستند إلى المرجعيات المتفق عليها ،للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،وتؤكد حق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة التي تضمن له العيش تحت مظلة من الحقوق والواجبات،
تمكّنه من التمتع بواقع اجتماعي واقتصادي وسياسي آمن ومستقبل مستقر ومستدام.
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اإلمارات اليوم
تصدر العالم في مؤشرات التنافسية
اإلمارات تواصل ُّ
منذ أن تو َّجهت دولة اإلمارات في رؤيتها الطموحة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة ،وسعت إلى تطبيق قواعد التنويع
االقتصادي والتشجيع على االبتكار وتكنولوجيا المعلومات ،فقد تمكَّنت من تحقيق مكانة متقدمة لها عالمياً في القطاعات
كافة ،وخاصة في المجاالت التقنية وشبكات اإلنترنت واالتصاالت ،وعززت من حضورها اإلقليمي والدولي بصفتها إحدى
أهم الدول التي تعمل على تعزيز معايير المعرفة والتكنولوجيا واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت األشياء
وتقنيات الذكاء االصطناعي.
كل تلك اإلنجازات يستطيع المتابع إدراكها عند تأمله تقرير «استبيان األمم المتحدة للحكومة الذكية  »2020األخير،
الذي منح دولة اإلمارات المركز األول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا ،والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية لالتصاالت؛
وقد حققت الدولة تقدماً كبيرا ً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع االتصاالت ،بحفاظها على المركز األول عالمياً في
مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك ،وتقدمها من المركز الثاني إلى األول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض
المتحرك ،وانتقالها من المركز الثالث عشر إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر نسبة مستخدمي اإلنترنت ،فضالً عن تمكُّنها
من القفز في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت من المركز الثامن والستين إلى المركز التاسع والعشرين عالمياً.
وكان لحجم استثمار دولة اإلمارات الهائل في قطاع البنية التحتية لالتصاالت ،الذي وصل إلى  36مليار درهم ،دور كبير
في تمكين الدولة من امتالك بنية تحتية لالتصاالت ،ت ُ َع ُّد من بين األفضل على مستوى العالم؛ لينعكس التطور والجودة
في البنية التحتية للقطاع في الفترة األخيرة ،على كفاءة الدولة ومؤسساتها في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا
العالمية بأدوات تقنية متقدمة ،أثرت إيجابياً في استمرارية أعمال القطاعات الحيوية بالدولة ،ورفعت جاهزية التعامل
مع التغيرات والتحديات المستقبلية المحت َملة من خالل تقنيات التكنولوجيا المتقدمة ،وهو ما يظهر جلياً في تطبيقها
أساليب وتطبيقات ذكية في نظام التعليم عن بُعد ،والعمل عن بعد ،وتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة إلى المتعاملين
في القطاعات الحيوية.
إن التقدم الذي حققته دولة اإلمارات ،في تقرير استبيان الحكومة الذكية  ،2020في مجاالت االتصاالت وشبكات
اإلنترنت ،يشير بشكل الفت للنظر إلى نوعية وحجم الجهود المبذولة ألجل تحقيق تقدم واضح وملهِم في قطاع االتصاالت
والبنية التحتية الالزمة لتطويره؛ وذلك من خالل إطالق مجموعة من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ على صدارتها
العالمية في المؤشرات التقنية ومؤشرات االتصاالت ،من خالل وضع خطط واستراتيجيات أسهمت في تعزيز البنية التحتية
لقطاع االتصاالت الذي يلعب دورا ً كبيرا ً في تحقيق «رؤية اإلمارات  ،»2021واالستراتيجية الوطنية لالستعداد للخمسين،
الص ُعد والمجاالت.
ترسخ ثقافة التميز واستشراف المستقبل ،على مختلف ُّ
التي تمضي برؤى طموحة ّ
لقد عكس تحقيق هذه المراكز المتقدمة أهداف الدولة الطموحة إلى تحقيق مكانة متقدمة لها عالمياً في مؤشرات
التنافسية العالمية بشكل عام ،وليس َّ
أدل على ذلك من تص ُّدرها في يونيو الماضي ،للعام الرابع على التوالي ،بلدان منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  ،2020الصادر عن مركز التنافسية العالمي،
الذي ص َّنف دولة اإلمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول األكثر تنافسية في العالم ،محا ِفظ ًة بذلك على مكانتها
ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم ،إضافة إلى حصولها على المرتبة األولى عالمياً في  23مؤشرا ً ومحورا ً فرعياً،
فيما حلَّت في المراكز الخمسة األولى عالمياً في  59مؤشرا ً ،والمراكز العشرة األولى عالمياً في  106مؤشرات ،في تقرير
هذا العام ،مؤكدة ريادتها وتميزها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،وقطاعات
البنية التحتية ومؤشرات الكفاءة الحكومية وكفاءة األعمال وغيرها.
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تقارير وتحليالت
الدالة على تفوق اقتصادها
إمارة أبوظبي ..مزيد من الشهادات َّ
تؤكد معظم البيانات ،التي تختص بشؤون أبوظبي االقتصادية ،التقدم الذي تواصل اإلمارة إحرازه في المؤشرات
االقتصادية ،وسرعة استجابتها للتحديات المستجدة ،ومقدرتها على التعامل معها بكفاءة وجدارة؛ األمر الذي يشير إلى
نجاح سياساتها في التنوع والمرونة واالبتكار.
آخر البيانات ،التي تؤكد ريادة اإلمارة ،تَمثّل في تقرير مجموعة
أكسفورد لألعمال ( ،)OBGبعنوان« :أبوظبي  »2020الذي أكد أن
استراتيجية التنوع االقتصادي التي انتهجتها اإلمارة أسست القتصاد
واعد يرتكز على دعائم قوية ،تجسدت في تسخير االستثمارات
للتنمية المستقبلية .وركز التقرير ،الذي تصدره المجموعة سنوياً،
على برنامج «غدا ً  »21بصفته دليالً على سرعة استجابتها للتحديات
التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-عالمياً،
حيث أسهم البرنامج في احتضان جهود جذب االستثمارات إلى
طيف واسع من األنشطة االقتصادية ،وتعزيز الصادرات غير النفطية؛
وب َّين التقرير أن أبوظبي تسهم بما يقارب  %60من الناتج المحلي
اإلجمالي لدولة اإلمارات ،وأن القطاعات غير النفطية تسهم بما
نسبته  %75من االقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع توقعات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» مؤخرا ً
بأن جهاز أبوظبي لالستثمار «آديا» لن يتأثر بالتوترات الجيوسياسية
التي يشهدها العالم حالياً ،سواء في سياساته االستثمارية ،أو في
حجم استثماراته ،أشار تقرير «أكسفورد» إلى أن «آديا» الذي يع ُّد
ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم ،بأصول بلغت نحو  697مليار
دوالر مطلع عام  ،2020كان صاحب دور في تعزيز قوة احتياطيات
اإلمارة المالية الخارجية؛ الستثماره الدقيق في رأس المال على
مدى أكثر من أربعة عقود؛ ما جعل «أكسفورد» تع ّرج في تقريرها
إلى تصنيفات اإلمارة السيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،التي جعلتها مقصدا ً لالستثمارات األجنبية ،بتسجيلها ()Aa2
و( )AAو( )AAمن قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية؛ مثل:
«موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش» على التوالي.
والتقرير -الذي تحدث عن العوامل التي تجعل أبوظبي وجهة
جاذبة لألعمال واالستثمار في الخدمات المصرفية وإدارة الثروات،
والطاقة والبنية التحتية ،وتعزيز أنشطة البناء واإلنشاءات وغيرها،
حسنت
إضافة إلى ما يتوافر فيها من أطر تشريعية وبنية تحتية َّ
من بيئتها االقتصادية -أشار إلى أن حكومة اإلمارة لم تُغفل دعم
الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه
المرحلة؛ للحد من تداعيات جائحة «كوفيد »19-االقتصادية؛
والتزاماً منها بتنمية القطاع الخاص ،وتنفيذ توجهاتها القائمة على
االقتصاد غير النفطي ،وتنفيذ كل ما من شأنه توسيع قاعدة التنويع
االقتصادي ،التي جعلتها منافساً إقليمياً وعالمياً بارزا ً في العديد من

القطاعات الحيوية ،وخاصة تلك التي تصل بها إلى تعزيز اقتصاد
المعرفة.
وكل هذه البيانات اإليجابية سببها أن إمارة أبوظبي عقدت العزم
منذ سنوات على تنويع اقتصادها بعيدا ً عن النفط؛ وهو ما ارتكزت
عليه «رؤية أبوظبي االقتصادية  ،»2030التي تولي اهتماماً متزايدا ً
لقطاعات العقار والتصنيع وتقنية المعلومات واالتصاالت والصحة
والتعليم والفضاء والنقل والبنية التحتية ،إضافة إلى مواصلتها إصدار
قرارات خاصة بإعفاء الشركات من الضرائب والغرامات لتشجيع
األنشطة التجارية ،فضالً عن إقرار حزم من المح ّفزات المالية التي
تدفع عجلة النمو والتنمية ،واعتمادها سياسات اقتصادية تس ّهل
عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لدورها الكبير في
تحريك االقتصاد المحلي والوطني.
أما قطاع السياحة؛ فقد بات ركناً راسخاً من أركان اقتصاد إمارة
أبوظبي ،بانتهاجها سياسة التنوع في معالمها ووجهاتها السياحية
الجاذبة؛ فركَّزت على تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية والدينية
والطبيعية ،ووفرت المناخ المناسب لدفع وتيرة النمو االقتصادي
الحقيقي والمستدام لهذا القطاع؛ وهو ما أشار إليه موقع «هوتل
أندريست دوت كوم» في يونيو الماضي ،حين قال إن مدينة
أبوظبي تع ُّد من أفضل أماكن السياحة العائلية في منطقة الخليج
والشرق األوسط ،نظرا ً إلى توافر العديد من الوجهات السياحية فيها،
والعدد الهائل من األنشطة الترفيهية التي تشهدها سنوياً ،إضافة
إلى السياسات التي يتم العمل على تطويرها لمواكبة التحديات،
مثل إعالن دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ،إطالق برنامج النظافة
واألمان الموثق ،األول من نوعه في المنطقة؛ بهدف االرتقاء بمعايير
الصحة والنظافة ،وتوحيدها عبر جميع الشركات والمؤسسات ضمن
قطاع السياحة من خالل شهادة رسمية.
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تقارير وتحليالت
قمة بروكسل ..هل تنذر ببداية انشقاق بعض الدول عن «االتحاد»؟
ق َّمة هي األطول من نوعها ،منذ عام  ،2000واألكثر تعقيداً ،تلك التي جمعت األسبوع الماضي قادة دول االتحاد األوروبي،
للمرة األولى عن قرب منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ،)19-في محاولة لمواجهة تداعيات الجائحة
على الصعيد االقتصادي .وقد أقرت القمة ،بعد شد وجذب ،خطة للنهوض االقتصادي تبلغ قيمتها  750مليار يورو.
قبل نحو شهر من اآلن قرر القادة األوروبيون عقد قمة «غير
افتراضية» في بروكسل؛ لمناقشة أزمة الركود التي تمر بها اقتصادات
دولهم ،وهو ما تحقق فعالً ،وذلك حين اجتمع زعماء االتحاد ألربعة
أيام متتالية ،في مفاوضات بدأت من السابع عشر من يوليو الجاري
واستمرت إلى العشرين منه؛ لمناقشة خطط إصالح اقتصادي،
تخللها العديد من االختالفات ،ومشاهد من الغضب ،تجسدت على
سبيل المثال في خروج المستشارة األلمانية ،أنجيال ميركل ،والرئيس
الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،غير راضيين عن مسار تلك المفاوضات.
وبعد م ّد وجزر كبيرين أسفرت القمة الماراثونية عن إقرار قادة
ُدو ِل االتحاد األوروبي السبعِ والعشرين خطة للنهوض االقتصادي
لمرحلة ما بعد جائحة «كورونا» ،تبلغ قيمتها  750مليار يورو ،سيتم
تمويلها بوساطة قرض جماعي ،وتضاف إليها ميزانية طويلة األمد
حل وسط بشأن قضية ربط حصول
لالتحاد ،كما تم التوصل إلى ّ
دولة عضو على مساعدات مالية بمدى احترامها سيادة القانون.
وملخص حكاية «المعركة الشرسة» ،التي دارت في بروكسل،
يتعلق بالجهود المضنية التي بذلها القادة األوروبيون بحثاً عن
صفقة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد ،»19-التي
قالت ميركل بشأنها إن «الخالف المتصاعد بخصوص مستوى اإلنفاق
قد يتعذَّر التغلب عليه» .والمقصود من ذلك هو أ َّن ما كانت تطمح
ألمانيا وفرنسا إليه بإقرار برنامج للتعافي قيمته  1.8تريليون يورو
( 2.06تريليون دوالر)؛ إلنقاذ اقتصادات أوروبا من الركود األسوأ
الذي يواجهها منذ الحرب العالمية الثانية ،أمر ليس واضحاً ،ولم
يتحقق بسهولة.
وقد ثار الخالف ،خالل مفاوضات قادة أوروبا في بروكسل حول
تخص حجم صندوق التعافي الجديد،
مجموعة من النقاط؛ األولى ُّ
ونسبة المنح والقروض ،وخاصة في ظل سعي بعض الدول األكثر
ثرا ًء ،كهولندا ،إلى تقييد ذلك؛ ما سلط الضوء على انقسام بدا عميقاً
بين دول شمال االتحاد األوروبي وجنوبه .أما نقطة الخالف الثانية؛
فقد تعلّقت بالتخفيضات في ميزانية االتحاد للدول األغنى .والمسألة
الثالثة كانت حول اآللية الجديدة المقترحة التي تفيد بتجميد
تمويل االتحاد األوروبي الدول التي تنتهك المبادئ الديمقراطية ،عبر
الحديث عن اشتراط التمويل للدول بمعيار «دولة القانون».
ونتيجة لوجود خالفات على تفاصيل االتفاق؛ أبرزت مشاهد
القمة تك ُّهنات ،في بداية األمر ،حول إمكانية التوصل إلى اتفاق من

عدمه ،فقول ميركل «سأبذل قصارى جهدي؛ لكن من الممكن أال
تتحقق نتيجة» ،كان إشارة إلى أن المفاوضات كانت على أش ّدها،
وأنها كانت تعاني تم ُّخضات أخرى ،ربطت التمويل بالتزام الدول
بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون؛ إذ غالباً ما واجهت المجر
وبولندا اتهامات بتقويض المعايير القضائية األوروبية والقيم
الديمقراطية للتكتل ،لكن بعد تهديد بودابست ووارسو باستخدام
حق النقض ضد أي ربط بين التمويل وسيادة القانون أثمرت
تنص على وجوب إقرار أي إجراء ،يرمي
المفاوضات مسودة اتفاق ُّ
إلى تعليق أو خفض التمويل األوروبي لدولة ما بسبب انتهاكها
سيادة القانون ،باألغلبية النسبية.
كما ينبئ اتهام رئيس وزراء إيطاليا ،جيسيبي كونتي ،هولندا
وحلفاءها ،السويد والنمسا والدنمارك وفنلندا (الدول المقتصدة)
بـ «باالبتزاز» ،وخاصة بعد اقتراح ستوكهولم خفض المنح إلى 155
مليار يورو ،ورفض هذه الدول المشروع الذي تقوده ألمانيا وفرنسا
على وجه التحديد ،بوجود مخاوف لدى بعض الدول من أن بعض
الشركاء ال يفكرون بمنطق التعاون والتكاتف ،إلنقاذ اقتصادات دول
االتحاد؛ فاألهمية تكمن في إخراج أوروبا من أزماتها المالية ،وتنفيذ
تفاصيل حزمة المساعدات.
إن الخالف الذي ساد بين دول االتحاد خالل قمة بروكسل يعني
أن االتحاد ليس بخير تماماً؛ فالتفاوض «الشاق والصعب» ،حول خطة
اإلنعاش لما بعد «كوفيد ،»19-والتفاصيل الخاصة بقيمة القروض
والمساعدات المالية والمنح ،ال يمنحان اآلمال باستمرار التوافق
األوروبي على الخطوط العامة لسياساته االقتصادية ،والمواقف
المتعارضة بين دول أوروبا ربما قد تتزايد في المستقبل القريب،
وتتسبب بحدوث انشقاقات بعض الدول عن االتحاد األوروبي ،كما
فعلت بريطانيا ،وخاصة هولندا وحلفاءها المقتصدين.
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تقارير وتحليالت
ترامب يفسد التحالف األمريكي مع اليابان وكوريا الجنوبية..
والصين هي المستفيدة
نشرت «ذا ناشونال إنترست» تحليالً كتبه جيني بارك ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويوال ماريمونت ،بالواليات
المتحدة ،أكد فيه أن ترامب حقق في ثالث سنوات هدفاً طالما سعت بكين إلى تحقيقه ،وهو الحد من النفوذ األمريكي
كل من اليابان وكوريا الجنوبية.
في شرق آسيا ،من خالل إضعاف الشراكة األمريكية مع ّ
قال الرئيس دونالد ترامب ،مؤخرا ً ،إن جو بايدن ،نائب
الرئيس السابق ،ومنافسه في االنتخابات الرئاسية «هدية
للصين الشيوعية» ،وألمح إلى أن بكين سوف تسعى إلى
التأثير في االنتخابات األمريكية لمصلحة بايدن ،والحقيقة
هي أن العكس هو الصحيح؛ بل ينبغي للزعماء الصينيين أن
يرقصوا طرباً كل ليلة بفضل ترامب عليهم؛ فقد استطاع أن
يحقق في ثالث سنوات فقط هدفاً طالما سعت بكين إلى
تحقيقه ،وهو الحد من النفوذ األمريكي في منطقة شرق
آسيا وجنوبها؛ من خالل إضعاف الشراكة األمريكية مع اليابان
وكوريا الجنوبية.
ويعود أصل النفوذ األمريكي في المحيط الهادئ إلى كل
من اليابان وجمهورية كوريا ،وهما حليفتان راسختان للواليات
المتحدة في قارة آسيا منذ ما يقرب من سبعين عاماً ،وهذا
التحالف هو جوهر النظام األمني في المنطقة ،ويردع كوريا
الشمالية النووية ،ويمنع الصين من استخدام القوة ضد
تايوان ،ويسمح للواليات المتحدة باستمرار وجودها البحري
القوي هناك؛ كما أن الدولتين تلعبان دورا ً اقتصادياً مهماً،
وهما قوتان لهما نفوذ متوسط على الساحة العالمية ،ولم
يف ّرط «البنتاجون» في هذه العالقات أبدا ً ،بل وصف العالقات
األمريكية-الكورية الجنوبية بأنها «محور السالم والرخاء»،
ووصف التحالف األمريكي-الياباني بأنه «عماد السالم واألمن».
لك َّن التحالفات ،التي تتزعمها الواليات المتحدة األمريكية
في قارة آسيا ،ال ترتبط بالنفوذ العسكري فحسب ،شأنها شأن
حلف شمال األطلسي ،حيث إنها تحالف قيم ومبادئ؛ فاليابان
وكوريا الجنوبية ديمقراطيتان قويتان تتمتعان بمنظمات
مجتمع مدني قوية وفاعلة ،وقوة هذه التحالفات تكمن ،ليس
في قدرتها من الناحية العسكرية فحسب ،بل في قدرتها على
اإلسهام في تحقيق مجموعة كبيرة من األهداف المشتركة بين
أعضائها ،ومنها دعم المبادئ الدولية الالزمة لتمهيد التعاون
االقتصادي وتعبيده ،وضمان حرية تدفق المعلومات ،ومكافحة
يعج
تغير المناخ ،وحماية الديمقراطية ،في هذا الزمن الذي ُّ
بصعود األيديولوجيات غير الليبرالية واالستبداد السياسي.

وبدالً من تدعيم هذه التحالفات وتعزيزها عمل الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،مرارا ً وتكرارا ً على تقويضها وإضعافها؛
فقد طلب في أحد خطاباته من كوريا الجنوبية أن تدفع
مبالغ طائلة لوجود القاعدة العسكرية األمريكية فيها ،ويبدو
أنه عازم على االستمرار في هذا النهج نفسه في تعامله مع
اليابان؛ بل تجاهل الرئيس األمريكي أن اليابان وكوريا الجنوبية
ركيزتان لألمن؛ إذ تسهمان بدفع مبالغ ضخمة من أجل
الحفاظ على القوات األمريكية على أراضيهما ،كما تسهمان
بقوات في العمليات العسكرية المتعددة األطراف في أنحاء
متف ّرقة من العالم تتزعمها الواليات المتحدة األمريكية .واألم ُّر
واألدهى من ذلك أن الرئيس ترامب سعى إلى إبرام صفقة
مع كوريا الشمالية ،من دون أي اعتبارات للمصالح اليابانية
أو الكورية الجنوبية؛ وهو ما أثار الخوف في نفوس هاتين
الدولتين من أن الواليات المتحدة قد تدخل في صفقة من
أجل تحقيق مصالحها وتأمين مخاوفها فقط ،مثل الحد من
الصواريخ التي قد تطول الواليات المتحدة فحسب؛ وما زاد
الطين بلة أن الرئيس ترامب وجه ضربة دبلوماسية إلى حلفاء
الواليات المتحدة؛ فقد أهان رئيس كوريا الجنوبية ،مون جاي
إن ،ورئيس الوزراء الياباني ،شينزو آبي ،بأن استهزأ بلكنتهما
اإلنجليزية في حفل لجمع التبرعات.
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شـؤون اقتصاديــة
 62.4مليار درهم عقود المقاوالت في الدولة بالنصف األول من عام 2020

بلغت قيمة عقود المقاوالت المبرمة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة نحو  62.39مليار درهم خالل النصف األول
من العام الجاري برغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة
«كوفيد ،»19-بحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المختصة
في رصد المشاريع بمنطقة الشرق األوسط .وأكدت شبكة «بي إن
سي نتورك» أن قطاع اإلنشاءات في الدولة تلقى دعماً قوياً من
القطاعات غير العقارية ،وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي شهد
نموا ً بقيمة العقود بلغت نسبته  %53مقارنة بالفترة المقابلة من
العام الماضي .وتوزعت العطاءات والمناقصات التي تمت ترسيتها
على شركات المقاوالت خالل النصف األول من العام على خمسة
قطاعات رئيسية هي بترتيب األداء :القطاع الصناعي ،والمرافق،
والنفط والغاز ،والنقل والمواصالت ،وأخيرا ً القطاع العقاري.
وبلغت قيمة عقود المقاوالت المبرمة لتشييد المشاريع
الصناعية في اإلمارات نحو  13.1مليار درهم خالل النصف األول
من عام  ،2020بنمو بلغت نسبته  %53وبحصة تناهز %21.35
من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة .وعزت «بي إن
سي نتورك» نمو العقود اإلنشائية بالقطاع الصناعي إلى ترسية
عدد من المناقصات المتعلقة بمجموعة من المشاريع الكبرى
الـ«ميجا» منها تشييد مشروع «سوق التجار» بمنطقة جبل علي
الذي تملك «موانئ دبي العالمية» حصص األغلبية فيه بواقع
 %70مقابل  %30لمجموعة «سي سي سي".
وسجل قطاع المرافق ،أقل نسبة انخفاض في قيمة العقود
المبرمة خالل النصف األول من العام الجاري مقارنة بالفترة

المقابلة من العام الماضي بعقود بلغت قيمتها  13.3مليار درهم
بحصة تقدر  %21.35من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة.
وأكدت «بي إن سي نتورك» أن قطاع النفط والغاز ،يعد
القطاع األكثر مرونة في مواجهة التحديات مع تواصل طرح
العقود والمناقصات وإطالق المشاريع الجديدة على مدار
النصف األول من عام  ،2020فيما شهد القطاع إبرام عقود بقيمة
 2.2مليار درهم.
وبلغت قيمة المناقصات والعطاءات التي تمت ترسيتها
بقطاع النقل في الدولة نحو  2.97مليار درهم ليستحوذ القطاع
على حصة  %5من إجمالي قيمة العقود المبرمة.
وعلى الرغم من تسجيل القطاع العقاري أكبر قيمة تراجع
بقيمة العقود المبرمة في النصف األول من عام  2020فقد حافظ
القطاع على صدارته مستأثرا ً بمفرده بنحو نصف قيمة العقود
المبرمة في الدولة بعد أن شهد إبرام عقود بقيمة  32مليار درهم.

النفط يصعد بدعم بيانات اقتصادية قوية والتوتر األمريكي -الصيني يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط ،أمس الجمعة ،مدعومة ببعض البيانات االقتصادية اإليجابية ،لكن توترا ً بين الواليات المتحدة والصين
ح ّد من المكاسب .وجرت تسوية العقود اآلجلة لخام برنت بزيادة ثالثة سنتات إلى  43.34دوالر للبرميل .وصعدت العقود
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي  22سنتاً ليتحدد سعر تسويتها عند  41.29دوالر للبرميل .وعلى أساس أسبوعي،
زاد برنت  ،%0.5في حين أضاف الخام األمريكي  .%1.7وارتفع نشاط األعمال األمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في
يوليو .لكن الشركات األمريكية سجلت انخفاضاً في الطلبيات الجديدة مع تسارع وتيرة اإلصابات بكوفيد.19-

المكسيك تمضي نحو إطالق أكبر تحوط نفطي في العالم
طلبت المكسيك من أكبر بنوك في وول ستريت تقديم
عروض من أجل برنامجها الضخم لتحوط النفط ،في حين تشهد
خيارات التعامل في النفط الخام تنامياً هذا األسبوع قبيل الصفقة
العمالقة .وقال مصدر على اطالع مباشر باألمر إن وزارة المالية
طلبت من البنوك عروضاً سعرية ،ما يشير إلى بدء عملية تنفيذ

التحوط .وتشتري المكسيك كل عام عقودا ً مالية تصل قيمتها إلى
مليار دوالر ،وهو أضخم برنامج تحوط نفط في العالم ،لحماية
إيراداتها النفطية .ويتوقع مصرفيون ومسؤولون على كال جانبي
الصفقة تحوطاً أقل هذا العام؛ ألن الخيارات المستخدمة لحماية
أرباح النفط أكثر تكلفة منها في العام الماضي.
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من إصدارات المركز
المواءمة بين اعتبارات األمن والممارسة الديمقراطية
التجربة األمريكية نموذجًا
يناقش الكتاب ،لمؤلفه عالء عبدالحفيظ محمد ،مدى
ارتباط مفهومي األمن القومي والديمقراطية أو تعارضهما
في الدول التي تسود فيها األنظمة الديمقراطية،
وخاصة في أوقات األزمات الكبرى .ويدرس بالتفصيل
التجربة األمريكية  -كحالة دراسية  -في مجال المواءمة
بين اعتبارات األمن القومي ومتطلبات الديمقراطية؛
باستعراض نبذة تاريخية عن هذه التجربة ،والتركيز على
سياسة األمن القومي األمريكي في أعقاب واحدة من
أعنف األزمات التي شهدها التاريخ األمريكي ،والمتمثلة
في أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،2001وتأثيرها في
زيادة دور الدولة.
أما مفهوم األمن القومي بصفة عامة ،فقد حمل
 في نشأته الغربية األمريكية  -أهدافاً سياسية ،حيثبرز كمحور للسياسات الخارجية للدول العظمى في
فترة الحرب الباردة واالستقطاب الدولي ،والتي واكبتها
مظاهر عدم استقرار وعدم أمن في الدول الصغرى ،ما
أدى إلى زيادة االهتمام بمفهوم األمن القومي وسياساته
وإجراءاته في مختلف دول العالم .كما أضحى فرعاً جديدا ً
في العلوم السياسية ،وظهرت نظريات ومدارس مختلفة
تناولت دراسة األمن القومي من زوايا مختلفة (عسكرية،
واقتصادية ،ومجتمعية وغيرها) ،باإلضافة إلى دراسة
المستويات المتعددة له ،سواء على المستوى الداخلي أو
على المستويين اإلقليمي والدولي.
وقد تطور اهتمام العلوم السياسية ،وبخاصة حقول
الفكر السياسي والحكومات المقارنة والعالقات الدولية،
بدراسة العالقة بين األمن القومي والديمقراطية ،حيث
كان المفكرون السياسيون الذين درسوا هذه القضية
في مراحل تاريخية سابقة إما يفضلون النظام واألمن أو
الحرية والديمقراطية .واستمر النقاش حول هذه القضية
في الدول الديمقراطية الحديثة ،وا ُعتبرت من المشكالت
الرئيسية التي تواجه النظم السياسية ،وخاصة في
الدول التي عانت والتزال التوترات التي قد تحدث بين
االحتياجات األمنية ومتطلبات الديمقراطية.
وثمة أهمية الختبار العالقة بين الديمقراطية والسالم

تأليف :عالء عبدالحفيظ محمد
تاريخ النشر2014 :

الدولي ،من خالل دراسة دور القانون الدولي واألمم
المتحدة في تعريف السالم الدولي ضمن مراحله الثالث:
حفظ السالم وصنع السالم وبناء السالم الدولي وتطويره،
ومدى تطبيق هذا التعريف أو سوء تطبيقه على أرض
الواقع الدولي .إن النظم الديمقراطية أكثر ميالً للسالم،
ألن الحروب بين النظم الديمقراطية تكاد تكون منعدمة،
وهو ما تم تفسيره بأن الرأي العام في الدول الديمقراطية
يمثل قوة مهمة تدفع نحو السالم الدولي ،وأن إنشاء اتحاد
سلمي بين الدول الديمقراطية يقلل من إمكانية حدوث
حروب في ما بينها ،وأن الروح التجارية تسهم في التوصل
إلى سالم بين الدول الديمقراطية.
وفي سياق التجربة األمريكية ،من الصعب إيجاد
توافق بين حكم القانون والسلطات االستثنائية التي
تمنحها السلطة التنفيذية لنفسها في أوقات األزمات.
فغالباً ما تكون القرارات براجماتية ومس ّيسة بالشكل الذي
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تريده السلطة التنفيذية إلى حد كبير .وقد أدت حقيقة
تركز السلطة في نطاق األمن القومي في الفرع التنفيذي
للحكومة ،باإلضافة إلى المسألة الخالفية المتعلقة بأن
الرئيس له سلطة مطلقة في مجال السياسة الخارجية ،إلى
إثارة انتقادات واسعة داخل الواليات المتحدة األمريكية
حول ضعف القابلية للمساءلة في ما يتعلق بالقرارات
ذات الصلة باألمن القومي.
وحيث إن آليات الرقابة والتوازن بين السلطات
الموجودة في النظم الديمقراطية تتيح العودة السريعة
إلى مبادئ الحكم الديمقراطي بمجرد انتهاء األزمة التي
يتعرض لها األمن القومي ،فقد توصلت دراسة التجربة
األمريكية في هذا الشأن إلى خضوع السلطات االستثنائية
للسلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس األمريكي مع مرور
الوقت إلى مراجعة تشريعية وقضائية ،وهو ما يرجع
بصفة أساسية إلى تراجع نسبة الدعم الشعبي لمنح
سلطات استثنائية للسلطة التنفيذية تدريجياً عبر التاريخ
األمريكي.
وعلى الرغم من استمرار قيام السلطة التنفيذية بأخذ
زمام المبادرة في ما يتعلق بقضايا األمن القومي ،خاصة
في أوقات األزمات ،فقد وجد الرؤساء األمريكيون أنهم
يحتاجون عملياً إلى نصيحة الهيئة التشريعية ورضاها.
فقد أثبتت التجربة أن أفضل القرارات المتخذة هي التي
تشترك فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية في عملية
صنع القرار ،وأن اإلجراءات االنفرادية من جانب السلطة
التنفيذية التي تتجنب التشاور مع الكونجرس في عملية
صنع القرار يجري تحديها بالشكل الذي يؤدي في النهاية
إلى تأثيرات سلبية فيها وفي اإلدارة ذاتها.
وبالنسبة إلى السياسات والقوانين التي أصدرتها اإلدارة
األمريكية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001
بسبب متطلبات األمن القومي ،فيمكن االستنتاج بأن
الواليات المتحدة شهدت عقب تلك األحداث محاوالت
عديدة إلعادة إحياء دور الدولة من خالل سياسات
مكافحة اإلرهاب وقوانينها التي طالت قطاعات متعددة.
وتزايدت سلطة الدولة في مراقبة األفراد والجماعات
وطلب أرقام الحسابات والوثائق واعتقال األفراد والقيام
بعمليات تصنيف عرقي .وقد تناقص حجم تلك اإلجراءات

االستثنائية ووتيرتها بشكل تدريجي بسبب آليات الرقابة
والتوازن المذكورة آنفاً.
وأقرت تلك السياسات والقوانين ضمن موجتين بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،وكان أهم ما تضمنته
وسع من
الموجة األولى «قانون مكافحة اإلرهاب» ،الذي ّ
اإلجراءات المتعلقة بمواجهة اإلرهاب لتكون قادرة على
مواجهة جرائم اإلرهاب المحلي التي يمكن من خاللها
لوكاالت تطبيق القانون أن تقوم بالعديد من إجراءات
الرقابة والتفتيش ضد أفراد ومنظمات داخل الواليات
المتحدة .كما تضمنت الموجة األولى أيضاً مجموعة
من القرارات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة التنفيذية
مستغلة في ذلك ما يُعرف بسلطات صنع القرار في وقت
الطوارئ ،الذي يسمح بصدور القرار ثم تنفيذه فورا ً،
وإنشاء لجنة تنسيق سياسات مكافحة اإلرهاب.
أما في الموجة الثانية ،فقد اتخذت قوانين وسياسات
في إطار مكافحة اإلرهاب ،فتضمنت قانون زيادة األمن
الداخلي لعام  ،2003بغرض منح وزارة العدل األمريكية
سلطات كافية لمكافحة اإلرهاب .كما تضمنت الموجة
الثانية إقرار نظام «مراقبة وسائل النقل باستخدام
الحاسب اآللي»؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من االستفادة
من السجالت الحكومية والخاصة ،بهدف التحقيق
والتقييم إلمكانية حدوث عمليات إرهابية يقوم بها واحد
أو مجموعة من المسافرين والعاملين في مجال النقل
الجوي الذين يُقدر عددهم بعشرات الماليين.
لقد أوضحت التجربة األمريكية أن دواعي األمن القومي
قد تؤدي في أوقات األزمات إلى اتخاذ السلطة التنفيذية،
وعلى رأسها رئيس الجمهورية ،إجراءات استثنائية قد
يتنافى بعضها مع نمط الحياة الديمقراطي المعروف
عن الواليات المتحدة األمريكية .ولكن هذه اإلجراءات
االستثنائية يتم الرجوع عنها عندما يستعاد السالم وتعود
األمور إلى طبيعتها .وتساعد البنية المؤسسية القوية
الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة
إلى التداول المتكرر للسلطة بين الحزبين الجمهوري
والديمقراطي على اإلسراع في عملية مراجعة تلك
اإلجراءات االستثنائية ،وعلى عودة الحياة الديمقراطية
إلى طبيعتها.
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إنفوغراف
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