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االفتتاحية
نحو تعاون عربي-صيني أوسع ّ
يعزز السالم العالمي
العالقات بين العالم العربي والصين ليست طارئة وال حديثة عهد ،بل تمتد جذورها إلى قرون طويلة عاشت خاللها
حقباً من االزدهار والتعاون االقتصادي والتبادل التجاري ،التي جعلت من طريق الحرير واحدا ً من أهم طرق التجارة التي
عرفها اإلنسان ،ومن الشراكة بين الجانبين ضرورة تفرضها روابط التاريخ وعوامل الجغرافيا وتوازنات المصالح.
يصب
الصين اليوم ق َّوة عظمى في الجانبين االقتصادي والعسكري؛ وتعزيز التعاون معها؛ وخصوصاً في الجانب األولُّ ،
في مصلحة الدول العربية؛ فهو يتيح لها تحقيق التوازن في عالقاتها ما بين الشرق والغرب ،ويمكّنها من تنويع خياراتها،
والمزاوجة بين نماذج مختلفة ،خاصة في مجال التقنيات الحديثة والعناصر التي تحتاج إليها في إطار مساعيها إلى تحقيق
النهضة واللحاق بركب التطور التكنولوجي ،ويحمي أسواقها من أن تحتَكَر لمصلحة جانب معين ،أو تكتل ،أو منتج مع َّين،
وسواء تعلَّق األمر بالمواد الخام ،أو بتلك المص َّنعة.
وفي هذا السياق يأتي انعقاد منتدى التعاون العربي-الصيني ،الذي يهدف إلى دفع الشراكة االستراتيجية بين الجانبين
نحو آفاق أكثر رحاب ًة واتساعاً؛ بحيث تشمل مختلف المجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،خصوصاً في
ظل المعطيات التي تشير إلى تزايد اعتماد كل طرف على اآلخر في تلبية المزيد من احتياجاته؛ وهو األمر الذي أدى إلى
ارتفاع معدالت التبادل التجاري ،التي ال ب َّد من أن تترافق مع مزيد من التطور في الجوانب األخرى؛ لتعزز عناصر التفاهم،
وتزيد من نقاط االلتقاء ،وتدعم مق ّومات الشراكة على المستويين الرسمي والشعبي.
مبسطة إلى الجانب االقتصادي من العالقات ما بين الدول العربية والصين أن نالحظ ارتفاع
ويمكن من خالل نظرة َّ
مع َّدل التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة وصلت إلى  %9خالل عام  2019فقط ،الذي وصلت فيه قيمة التجارة المتبادلة
إلى نحو  266مليار دوالر؛ إذ ارتفعت الواردات الصينية من الدول العربية إلى نحو  146مليار دوالر ،بزيادة نسبتها ،%4.8
في حين بلغت واردات الدول العربية من الصين ما يقارب  120مليار دوالر ،بزيادة قدرها  %14على أساس سنوي.
وهذه األرقام تضاف إليها الكثير من المعطيات الجديدة ،وعلى رأسها التعاون الكبير الذي أبداه الجانبان العربي
والصيني في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-؛ حيث ق َّدمت الدول العربية مساعدات ق ّيمة إلى
الصين ،وع َّبرت عن تضامنها الكامل معها في أثناء تفشي الوباء بمدينة ووهان وعدد من المدن األخرى في البالد؛ وهو
أمر حظي بتقدير كبير من الجانب الصيني ،الذي حرص على أن يكون حاضرا ً بقوة في دعم الدول العربية التي وصل إليها
الفيروس ،وأن يق ّدم خالصة خبرته وتجربته في التعامل مع المرض ،ترافقها المساعدات والخبراء والفرق الطبية؛ ما كان له
أثر جيد في احتواء الفيروس ،والسيطرة عليه ،والتخفيف من ح َّدة انتشاره؛ وكل ذلك يؤكَّد أن مستقبل العالقات والتعاون
المشترك منفتح على آفاق غير محدودة ،ومبشّ ر بتطور كبير يشمل جميع مجاالت الحياة ،ويحقق نقلة نوعية في مساعي
كل طرف نحو تعزيز مسيرته التنموية والنهضوية.
أمام ذلك كلّه؛ يبدو جلياً أن المنتدى يشكل فرصة من المهم جدا ً استثمارها الستكشاف فرص جديدة للتعاون بين
تكتلين دوليين يملكان إمكانات كبيرة وموارد هائلة ،تؤهلهما للقيام بدور فاعل ومؤثر على المسرح العالمي؛ وهو ما
أكَّدته كلمة دولة اإلمارات ،التي ألقاها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،التي دعا
فيها إلى المزيد من التعاون والتوافق بين الجانبين في دعم المواقف العربية عبر المحافل الدولية ،وتأكيد احترام مبدأ
سياسة الصين الواحدة ،واحترام النموذج الصيني ،إلى جانب مكافحة آفة التطرف واإلرهاب ،وتأمين حركة المالحة والتجارة
الدولية والممرات المائية وإمدادات الطاقة ،والتي مثلت برنامج عمل يسهم ،بكل تأكيد ،في النهوض بالعالقات بين الدول
العربية والصين وتحقيق النمو واالزدهار لشعوب الجانبين ،وتعزيز االستقرار في المنطقة ،واإلسهام في حفظ السالم واألمن
الدول َّيين.
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اإلمارات اليوم
ٌ
مكان في أرض اإلمارات
ليس للفساد
عندما تتبوأ دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد؛ فإن ذلك ال يأتي من فراغ،
وإنما هو نتاج جهود كبيرة وسلسلة من التشريعات واإلجراءات التي تم العمل على تأصيلها لتعزيز الشفافية والنزاهة
وإعالء شأنهما؛ حتى يعيش اإلنسان والمستثمر وصاحب األعمال على أرض تمنحهم الطمأنينة على أنفسهم وأموالهم؛
األمر الذي أوصل الدولة إلى المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والمرتبة الحادية والعشرين
عالمياً بين البلدان األكثر نزاهة واألفضل في مكافحة ممارسات الفساد ،في مؤشر مدركات الفساد  ،2019الصادر مطلع
العام الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.
وتؤكد التغريدة ،التي نشرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الداخلية ،على حساب سموه الرسمي في «تويتر» ،التي قال فيها« :ال يوجد مكان لفاسد في مؤسساتنا ،القائمة
بتوجيهات القيادة الرشيدة على مبادئ خدمة الوطن والمجتمع باإلخالص واألمانة» ،و«ال مكان للفاسدين بيننا ،وسيتم
اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية بحقهم» ،في إشارة إلى القبض على أحد منتسبي الداخلية وشركاء له بتهمة الفساد،
أن دولة اإلمارات ال تتهاون في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين؛ فالسمعة التي حظيت بها بين الدول ،والمكانة
التي حققتها ،لن يتم المساس بهما ،ولوالهما لما تمكَّنت دولة اإلمارات من أن تصبح من كبرى الدول العالمية الجاذبة
للعمل والعيش واالستثمار وتأسيس األعمال على ترابها.
دولة اإلمارات ،التي تعمل بتوجيهات من القيادة الرشيدة ،ومن خالل األجهزة والمؤسسات المعنية على محاربة
الفساد بأشكاله كافة ،اتخذت على مدار سنوات ع َّدة مجموعة من التشريعات واإلجراءات التي تعزز من ممارسات
النزاهة والشفافية والح ّد من الفساد؛ وذلك انطالقاً من قاعدة أساسية تتعلق بسيادة القانون ،وتجعل الجميع سواء
أمامه؛ فال محاباة وال ابتزازا ً يمكن ممارستهما بحق أي شخص أو مؤسسة ،وال يمكن أن يُس َمح بهما تحت أي ذريعة
أو سبب؛ والقانون أوالً وأخيرا ً هو السيد ،وهو ال َحكم ،وهو المعيار الذي يبت من خالله في حقوق الناس وحياتهم،
وهو الوسيلة األولى والركن األساسي في تعزيز قيم العدل والمساواة والعيش تحت مظلة الرفاه واالستقرار والطمأنينة.
إن معايير العدل والمساءلة والنزاهة كانت ،وما زالت ،وستبقى سائدة ومطبَّقة من أجل محاربة الفساد مهما كان
حجمه ،أو نوعه ،أو مستواه؛ ذلك أن التصدي للفساد ومكافحته هما األساس في تحقيق التنمية المستدامة ،والعمل
عليهما ال يقتصر على الصعيد الوطني ،إنما عملت دولة اإلمارات على مشاركة المجتمع الدولي في جهوده الحثيثة
لمنع انتشار الفساد والتصدي له ،وتعاونت مع األسرة الدولية على إنفاذ القانون بحق الفاسدين ،واسترداد األموال
المنهوبة ،ومالحقة أفعال الفساد؛ حيث بادرت دولة اإلمارات إلى توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام
 ،2005وصادقت عليها في العام الذي تاله ،وانض َّمت إلى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام  ،2012وغير ذلك
من اإلجراءات التي تؤكد إيمانها المطلق بضرورة التصدي للفساد ،وتحصين أموال الناس ومقدراتهم ،وضمان النهوض
بمسيرتها التنموية المزدهرة بإرادة وإصرار وحرص.
لقد نظرت دولة اإلمارات إلى الفساد بوصفه جريمة عابرة للحدود؛ تتسبب في زعزعة السلم واالستقرار ،وتسهم
في تدمير البنى االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية ،وتؤخر تحقيق المنجزات ،وتعوق مسيرة النمو والتنمية،
وتغذّي اإلرهاب ،وتدمر الثقة بالحكومات؛ ولذلك كلّه وضعت الدولة لنفسها أهدافاً وتطلعات تدعم من خاللها أي
تدابير تسعى إلى الوقاية من الفساد وتعزز من النزاهة وتس ّخر اإلمكانيات واألدوات المبتكرة في منع الفساد والوقاية
منه ،بوصفه أحد أبرز التحديات المض َّرة باستقرار المجتمعات وأمنها ،ويق ّوض الدول والمؤسسات ،ويبدد الثروات
والمقدرات ،ويستنزف الموارد والطاقات ،وينعكس سلبياً على القيم األخالقية ومعايير العدالة والمساواة وسيادة
القانون ،ويعوق خطط التنمية ومحاوالت التقدم والرقي.
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تقارير وتحليالت
العراق :اغتيال الهاشمي ّ
يؤكد ضرورة وقف فوضى السالح
ألقت حادثة اغتيال الخبير األمني والمحلل االستراتيجي والسياسي الدكتور هشام الهاشمي بظاللها القاتمة على الشارع
العراقي من شمال البالد إلى جنوبها ،وسببت مزيداً من التوتر واالحتقان والخوف من محاوالت إلعادة حالة االنفالت
األمني التي تفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة التي تعمل على أسس طائفية بحتة لممارسة عربدتها
بحق كل من يعارض أهواءها أو يحاول الوقوف في وجه ممارساتها.
الحادثة التي جاءت بعد أيام قليلة من قيام قوات األمن العراقية
بمداهمة عدد من مقار ميليشيات «حزب الله العراقية» الموالية
إليران ،ولم تمهل القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي بإجراء تغييرات مفصلية في قيادات األجهزة األمنية حتى
يجف حبرها ،شكلت تحدياً حقيقياً إلرادة الكاظمي وج ّديته في
تنفيذ وعوده التي قطعها للشعب العراقي عامة ،وللحراك الشبابي
على وجه الخصوص ،عند تكليفه برئاسة الحكومة التي تع ّهد فيها
بحماية الناشطين ومالحقة كل من يعتدي عليهم وتقديمه للعدالة،
وبفرض سيادة القانون وإخضاع جميع المكونات والكيانات العاملة
على أرض العراق لمظلته ،ولجهوده الستعادة قرار الدولة العراقية
ومحاربة اإلرهاب بأشكاله ومصادره كافة.
عملية االغتيال التي وقعت في قلب العاصمة العراقية «بغداد»
وظهر فيها الجناة وهم ينفذون جريمتهم بدم بارد ومن دون خوف
أو حساب ألي تدخل من أي جهة قد يمنعهم من إتمام ما كلّفوا
به أو خططوا له ،كشفت هشاشة الوضع األمني في العراق وغياب
أي ضمانات لسالمتهم ،وأثارت المخاوف مجددا ً من عودة موجة
االغتياالت بحق الكفاءات والنخب والناشطين العراقيين ،وأعادت
إلى األذهان عمليات التصفية التي مارستها الميليشيات المسلحة
بحق ناشطي الحراك في أثناء االحتجاجات التي اجتاحت مدن
العراق نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري مطالبة بتغيير
النهج السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ،ومحاربة الفساد
والتصدي للتغلغل اإليراني وتحسين األوضاع المعيشية التي راح
ضحيتها العشرات من الناشطين والصحفيين والمثقفين.
ويبدو أن من وقف وراء االغتيال أراد من خالله إرسال رسالة
مفادها ،أنه ال حصانة وال أمن وال حرمة لدم كل من يقاوم نفوذ
الميليشيات أو يساند ويدعم دعوات تحجيمها ،ويقف ولو بالكلمة
في مواجهة كل من يعترض على ممارساتها ،أو يطالب بوقف
النفوذ اإليراني الذي ما زال يهدد أمن العراق واستقراره وسلمه
األهلي ،ويحاول التغ ّول على دور الدولة العراقية ويعمل على إثارة
النعرات والفتن الطائفية وتأجيج أسباب الخالف بين أبناء الشعب
العراقي ،وإجهاض أي محاولة الستعادة القرار السيادي الذي يبسط
إرادة الشعب على كامل ترابه ويخضع مكوناته كافة لدستور دولته
وقوانينها.
إيران ،التي تشير المعطيات كافّة إلى تو ّرط ميليشيا «حزب الله»

الموالية لها في حادثة االغتيال ،ذرفت دموع التماسيح ،وأدانت
الحادثة واعتبرتها عمالً إجرامياً كشف عن وجهه الخبيث باغتيال
النخب «على حد تعبير سفارتها في بغداد» ،وأ ّن هدف حماتها
ومنفذيها هو ضرب أمن واستقرار العراق ،وإثارة الفتنة والتفرقة
بين أبنائه وإعادة العنف إليه ،في الوقت الذي حاول فيه وكالؤها
وتابعوها خلط األوراق وتضليل الرأي العام وإبعاد الشبهات عن
الميليشيات الطائفية التي ترعاها ،وذلك من خالل محاولة إلصاق
التهمة بتنظيم داعش اإلرهابي ،على الرغم من أ ّن بصمات تلك
الميليشيات واضحة في الجريمة التي وقعت في منطقة تكثر فيها
مق ّراتها ،ويصعب على مسلحي داعش الوصول إليها أو اختراقها.
المتابعون للشأن العراقي يرون أ ّن هذه الحاثة تؤكّد مجددا ً
أهمية بسط سيطرة الدولة ووقف فوضى انتشار السالح
واستخدامه ،وضرورة المبادرة في أسرع وقت ممكن إلى تفكيك
وحل الميليشيات والتنظيمات العسكرية وشبه العسكرية كافّة،
ّ
وتمكين الجيش وقوات األمن من اإلمساك بشكل جيد بزمام األمور
وعلى كامل التراب العراقي ،وكذلك إعادة بناء عقيدة هذه األجهزة
التي تقع على عاتقها مهمة حماية الدولة والمواطن وتنفيذ القانون
على أساس وطني مج ّرد من أشكال التأثير األخرى كافة ،وبعيدا ً عن
الطائفية والوالءات لغير الدولة العراقية ،وإطالق برنامج حقيقي
وجا ّد لمحاربة الفساد واجتثاثه.
المعطيات كافّة تشير إلى أ ّن رئيس الوزراء العراقي يسعى
جاهدا ً لتحقيق األهداف التي ذكرت آنفاً؛ غير أنه وحكومته بحاجة
ماسة إلى دعم عربي ودولي واضح وحاسم يمكّنه من الوقوف في
ّ
وجه إيران وأطماعها ،ومساندة تتيح له احتواء المحاوالت الرامية
إلى استمرار حالة الفوضى والقضاء عليها ،وتفعيل دور مؤسسات
الدولة ،وإنهاء ما تعانيه من شكلية في الدور وهامشية في التأثير
على األرض.
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تقارير وتحليالت
روسيا ..التعديالت الدستورية وما بعدها
حظيت التعديالت الدستورية في روسيا بموافقة أغلبية الناخبين ،ودخلت حيز التنفيذ يوم السبت الماضي ،وفي الوقت
الذي ستؤ ّمن فيه هذه التعديالت للرئيس فالديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام  ،2036فإنها تثير تساؤالت حول ما
يمكن أن تؤدي إليه من عدم استقرار في ظل رفض نسبة ال يستهان بها من الروس لها.
دخلت التعديالت الدستورية التي استُفتي عليها الشعب
الروسي حيز التنفيذ يوم السبت الموافق  4يوليو الجاري،
بعد أن ص ّوت نحو  %77من الناخبين لصالحها ،وث ّمة عوامل
عدة شجعت على المشاركة في عملية االقتراع ،التي بلغت
نسبتها نحو  ،%67ومنها إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققاً
سكنية ،وبأمر من الرئيس فالديمير بوتين جرى تحويل مبلغ 10
آالف روبل ( 141دوالرا ً) منحة مالية لمرة واحدة لكل أُسرة من
أُسر الناخبين لديها أطفال توجهت إلى مراكز االقتراع ،لتشارك
في اليوم األخير من عملية التصويت التي نُظّمت على مدى 7
أيام؛ في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقد أثارت هذه التعديالت ،التي تعد األكبر من نوعها منذ
عام  ،1993جدالً واسعاً منذ أن طُرِحت في يناير الماضي من
قبل بوتين ،ومن بين أكثر بنود هذه التعديالت إثارة للجدل
هو بند «تصفير» فترات الوالية الرئاسية ،ومن ثم سيكون متاحاً
لبوتين شغل فترتَين رئاسيتين جديدتين ،مدتهما  12عاماً؛ أ ْي
البقاء في السلطة حتى عام  ،2036وهنا تجدر اإلشارة إلى أن
بوتين كان ينكر في ذلك الوقت ،وبشدة ،سعيه إلى البقاء
في السلطة وتضمين التعديالت الدستورية ما يتيح له ذلك،
ولكن هناك مكاسب تض ّمنتها هذه التعديالت ،ومنها حماية
معاشات التقاعد ،وفي الوقت نفسه تض ّمنت نصوصاً تتفق مع
المزاج المحافظ للشعب الروسي ،ومنها فرض حظر على زواج
المثل ّيين.
وفي الواقع ،فإن هذه التعديالت تؤ ّمن للرئيس بوتين
الذي يحكم روسيا منذ أكثر من  20عاماً ،رئيساً أو رئيساً
للوزراء ،البقاء في السلطة حتى عام  ،2036إذا أراد ذلك،
بعد انتهاء فترة حكمه الحالية عام  ،2024لكنها قد تقود إلى
حالة من عدم االستقرار في النظام السياسي ،حيث إن هناك
نسبة ال يستهان بها من الروس رفضتها ،وقد وصفت المعارضة
هذه التعديالت بأنها انقالب ،وأن الهدف منها هو جعل بوتين
«رئيساً مدى الحياة» .وشكا الحزب الشيوعي المعارض ،الذي
نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديالت الدستورية ،حدوث
تجاوزات .ونظّمت مجموعات من النشطاء احتجاجاً رمزياً في

الميدان األحمر في موسكو ،يوم األربعاء ،الذي كان اليوم األخير
في عملية التصويت ،وشكّلوا بأجسامهم تاريخ  2036قبل أن
تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة .وقد تتصاعد
المعارضة مع الوقت ،وخاصة مع تق ّدم بوتين ( 67عاماً) في
الس ّن ،وما قد يعنيه ذلك من إضعاف قبضته على السلطة،
حيث إن الرجل سينهي واليته الحالية وعمره  71عاماً تقريباً،
وإذا استمر في الحكم ،لوالية جديدة سينهيها وعمره  77عاماً،
وإذا ترشح مجددا ً فسيكمل واليته األخيرة وعمره  83عاماً.
وعلى هذا النحو ،يمكن القول إن التعديالت الدستورية
التي صوتت لها أغلبية كبيرة ،وإن كانت تض َمن استمرار بوتين
في الحكم لفترة ما ،فقد تكون سبباً لدخول روسيا في وقت
ما مرحلة من عدم االستقرار ،وقد يكون ذلك مرشحاً للحدوث
بقوة ،بالنظر إلى أن روسيا لم تشهد منذ انهيار االتحاد
السوفييتي أي تغيير حقيقي باتجاه التحول الديمقراطي الذي
تطالب به القوى المعارضة في ظل تأبيد حكم بوتين ،وقد
يكون هذا التأبيد مدخالً إلحياء مطالبات أكثر قوة بهذا التحول؛
األمر الذي قد يجلب الفوضى للبالد .وهنا ،تجدر اإلشارة إلى أن
بوتين قد شغل فترتَي رئاسة مدة كل منهما  4سنوات منذ عام
 2000إلى عام  ،2008وبعد ذلك جرى تعديل الدستور ليوفر
فترة والية  6سنوات ،وعاد بوتين إلى الرئاسة في عام 2012
وأعيد انتخابه في عام  ،2018ليكون بذلك الزعيم الروسي ،أو
السوفييتي ،صاحب أطول فترة حكم ،منذ عهد جوزيف ستالين.
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تقارير وتحليالت
دروس مستفادة لحاضرنا من صفقة «روزفلت» الجديدة
تقول صحيفة «فايننشال تايمز» ،في افتتاحيتها ،إن رئاسة فرانكلين روزفلت غ َّيرت ،في أثناء الكساد ،وجه أمريكا تغييراً
كامالً ،وتُطرح هذه الخبرة بشدة خالل المرحلة الراهنة في سياق الحديث عن كيفية التعافي من التأثيرات السلبية التي
أفرزتها جائحة «كوفيد.»19-
يع ُّم في هذه األيام صدى رئاسة فرانكلين روزفلت ،التي
اتسمت بالتحوالت الكبرى في جميع أرجاء العالم ،وعلى سبيل
المثال؛ فقد تع َّهدت أورسوال فون دير الين ،رئيسة المفوضية
األوروبية ،بإبرام «صفقة خضراء جديدة» تساعد على إحياء اقتصاد
االتحاد األوروبي؛ وقال رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس جونسون،
إن خطته تبعث الحياة في االقتصاد البريطاني من جديد ،وإن هذه
الخطة هي النسخة الجديدة من برنامج التحفيز ،الذي اعتمدته
الحكومة البريطانية في ثالثينيات القرن الماضي.
ويرجع زعماء العالم في أوقات األزمات االقتصادية ،في العادة،
إلى عصر الكساد الكبير؛ ليستفيدوا من هذه الحقبة التاريخية،
ويستخلصوا منها العبر والدروس؛ فقد ُولِدت االقتصادات الكلية
الحديثة من َر ِحم هذه الحقبة؛ حتى إن بعض علماء االقتصاد
يطلقون على تداعيات األزمة االقتصادية التي تع َّرض لها العالم
عام  2008الكساد الكبير بوصفها صدى أشد األزمات وأحلكها.
لكن علينا أن نتحلَّى بالشك في سياس ّيي العصر الحديث الذين
يتدثرون بدثار روزفلت ،الذي استطاع أن يغير خالل فترة رئاسته
الديمقراطية األمريكية تغييرا ً كبيرا ً؛ فقد بلورت إصالحات الخدمة
المدنية التي أرساها ،وقوة شخصيته ،مهام رئيس الواليات المتحدة
األمريكية كما نعرفها في يومنا هذا ،ولم ِ
يستطع أي من رؤساء
الواليات المتحدة الذين خلفوه أن يحقق ما حققه ،أو حتى يقترب
م َّما حققه؛ فقد كانت «الصفقة الجديدة» رؤية مختلفة ألمريكا
في ذلك الوقت ،وبرنامجاً لإلنفاق على مشروعات البنية التحتية،
وخطة لألمن االجتماعي استطاعت أن تحمي المواطنين من الفقر.
كما استحدثت مفهوم الحد األدنى من الدخل ،ووضعت أسس سوق
الرهن العقاري في الواليات المتحدة؛ ما جعل الفقراء يستطيعون
امتالك منازلهم ،كما أعطت الحكومة الفيدرالية غايات جديدة
وسلطات جديدة ،ووضعت برنامجاً للفنون يمول أعمال النحت
والفن والتصوير وغيرها .أما ما خلَّفته هذه «الصفقة الجديدة» من
تراث يستخدمه القادة أدا ًة للتحفيز االقتصادي؛ فقد أصبح محل
اختبار في هذه األيام ،ويرى بعضهم أن التحفيز المالي لم ينجح
في أثناء فترة الكساد؛ ألنه لم يتعرض لالختبار الحقيقي ،وقد حاول
روزفلت الموازنة بين برنامج اإلنفاق والزيادات الضريبية؛ وهو ما
خنق التعافي .ويرى آخرون أن النمو الذي حققته خطة اإلنفاق
كان أكبر من التداعيات السيئة التي خلفتها الزيادات الضريبية،

وأن اإليرادات قد ارتفعت ألن الشعب األمريكي عاد إلى عمله من
جديد.
أما السياسة المالية؛ فقد كانت مختلفة في ثالثينيات القرن
الماضي ،وقد حققت نجاحات مختلفة كذلك؛ فالحكومات
عملت في أثناء فترة الكساد على ربط عمالتها بالذهب؛ حتى إن
االحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوج األزمة؛ من أجل
الحفاظ على استقرار قيمة الدوالر مقابل الذهب .وع َّمت حالة من
العجز النقدي في هذه الفترة؛ ما دفع مناطق كثيرة من الواليات
المتحدة إلى اللجوء إلى طباعة شهادات األسهم من أجل الحفاظ
على حركة التجارة.
واليوم ،فتحت البنوك المركزية الباب على مصراعيه ،واألسر
الغنية التي حافظت على دخولها ،وقلَّلت من نفقاتها ،لديها ما
تنفقه من نقد .وأما الدرس األكبر المستفاد من فترة ثالثينيات
القرن الماضي؛ فهو أال تتراجع عن الطريق الذي انتهجته بسرعة؛
وهو أن فرض زيادة في الضرائب وأسعار الفائدة سوف يؤخر
عملية التعافي االقتصادي؛ لذا على السياسيين المعاصرين ،الذين
يحاولون التدثر بدثار روزفلت ،وي َّدعون أنهم ورثة ما تركه من
نموذج إلدارة هذه األزمة ،أن يقترحوا على الشعوب عقدا ً اجتماعياً
جديدا ً ،ويسنوا تشريعات تمكّن هذا العقد االجتماعي الجديد،
ويشيدوا المؤسسات القادرة على الحفاظ على هذا العقد؛ وبذلك
يكونون حقاً ورثة «الصفقة الجديدة المعاصرة» بدالً من االعتماد
على مقارنات غير مجزية بين حقبتين مختلفتين في كل شيء من
تاريخ البشر.
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شـؤون اقتصاديــة
«موديز» :اإلمارات تحتفظ بجدارتها االئتمانية

أكدت وكالة «موديز» أن اإلمارات تحتفظ بأبرز الخصائص
المميزة لملفها االئتماني ،وهي قوتها االقتصادية والمالية وجدارتها
االئتمانية .وأفادت بأن أحدث تصنيف ائتماني كانت منحته
لحكومة اإلمارات هو « »AA2ضمن التصنيفات ذات الدرجة
المرتفعة ،مدعوماً بالدعم من جانب حكومة أبوظبي بما تتمتع
به من موازنة قوية .وأوضحت أن التصنيف « ،»AA3وهو من
تصنيفات الفئة المرتفعة الذي منحته المؤسسة للقوة االقتصادية
لإلمارات ،يأخذ في ال ُحسبان النصيب المرتفع على نحو استثنائي
الذي يحظى به الفرد في الدولة من الناتج اإلجمالي ،وما تمتلكه
من بنية تحتية فائقة الجودة وقوة مؤسساتها وتطبيقها الناجح

لمفهوم الحوكمة واحتياطي هائل من الموارد الهيدروكربونية.
وأضافت «موديز» أن التصنيف الذي منحته لقوة المؤسسات
والحوكمة لحكومة اإلمارات ،وهو التصنيف « »A2يستند إلى ما
تتميز به المؤسسات الحكومية من إطار مؤسسي قوي وفاعلية
تشغيلية في أدائها.

 13.24مليار درهم اإليرادات االتحادية في الربع األول

حققت الوزارات االتحادية في دولة اإلمارات إيرادات إجمالية بلغت قيمتها  13.24مليار درهم،
خالل الربع األول من عام  ،2020مسجلة فائضاً بقيمة  1.8مليار درهم يعادل  %15.6من إجمالي
المصروفات التي بلغت قيمتها  11.446مليار درهم خالل الفترة نفسها .وأظهرت إحصائيات صادرة عن
وزارة المالية أن اإليرادات المتحققة في الربع األول من العام الجاري شكلت نحو  %21.6من إجمالي
اإليرادات المتوقعة في الميزانية االتحادية لعام  ،2020بينما شكلت المصروفات في الفترة نفسها نحو  %18.7من إجمالي
المصروفات المقررة في العام الجاري .ووفقاً لبيانات الوزارة ،فإن حصة المنح من مصروفات الوزارات االتحادية في الربع األول
من  2020بلغت  2.324مليار درهم ،كما بلغ اإلنفاق على المنافع االجتماعية  1.154مليار درهم.

«المركزي» :النظام المصرفي قادر على تحمل الصدمات

أكد مصرف اإلمارات المركزي أن اختبارات الضغط لدى
المصرف ،كشفت أن القطاع المصرفي في دولة اإلمارات قاد ٌر
على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها .وقال إن حكومة
دولة اإلمارات والمصرف المركزي ،قاما باتخاذ مجموعة واسعة
من اإلجراءات للتخفيف من اآلثار السلبية لوباء «كوفيد،»19-
كما أطلقا برامج مالية ضخمة لمساعدة األفراد والشركات
المتضررة واالقتصاد بشكل عام .وأضاف أن النظام المصرفي
في دولة اإلمارات اختتم عام  2019في وضع جيد مع توافر

رأس المال ،والسيولة الكافية التي تزيد كثيرا ً عن المتطلبات
التنظيمية ،بحسب تقرير االستقرار المالي الصادر أمس .وأكد
أن النظام المصرفي باإلمارات حافظ على ربحيته نتيجة الفاعلية
وكفاءة إدارة التكاليف ،مستفيدا ً من مكاسب عمليات االندماج
األخيرة في القطاع ،منوهاً بأن تفشي وباء «كوفيد »19-خالل
الربع األول من  ،2020أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية
للنشاط االقتصادي العالمي والمحلي ،األمر الذي فرض تحديات
على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.

النفط يغلق على استقرار وتوقعات بتعافي الطلب

أغلقت أسعار النفط بال تغير يذكر ،يوم أمس ،مع تجاذبالسوقبينمخاوفبشأن الطلب وسط قفزة جديدة في حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا ،وتوقعات للحكومة األمريكية بانخفاض إنتاج الخام .وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي ألقرب
استحقاق جلسة التداول منخفضة ِسنتين اثنين لتبلغ عند التسوية  43.08دوالر للبرميل .وسجلت عقود خام القياس األمريكي
غرب تكساس الوسيط عند التسوية  40.62دوالر للبرميل ،منخفضة سنتاً واحدا ً .وتكهنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية بأن
الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية عام  ،2021متوقعة أن يبلغ  101.1مليون برميل يومياً بحلول الربع الرابع من
العام المقبل .
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من إصدارات المركز
نقطة التحول :االستراتيجية الوطنية البريطانية
ودور المملكة المتحدة في العالم مستقب ًال
تمر المملكة المتحدة حالياً بنقطة تحول استراتيجية تتعلق األمن القومي قائمة لما افترضته أنه التهديدات الخمسة عشر
بدورها العالمي ،والقضية التي تعد على المحك اآلن ،هي :هل األكثر خطورة بالنسبة إلى البالد ،وقسمتها إلى ثالثة مستويات
كانت تريد المحافظة على مكانتها؛ بوصفها قوة عالمية تتمتع من التأثير واالحتماالت؛ وبعد أن سعت لتحديد التهديدات
بدور عالمي ،أم أنها ترغب في أن تصبح بلدا ً أوروبياً آخر ذا دور التي يمكن تحديدها ،وصنفتها بحسب أولوياتها ،فقد كان من
إقليمي فقط .إن طموح الحكومة المعلن يتفق مع الخيار األول ،المعيب أن تخفق في معالجة مشكلة الصدمات االستراتيجية
إال أن قراراتها المتعلقة بسياستها الدفاعية والخارجية إنما تقود التي ال يمكنها أن تتنبأ بها ،ولكنها توجب الرد؛ ولذا ،فإن مراجعة
«االستراتيجية الدفاعية واألمنية» المنبثقة عن استراتيجية األمن
نحو الخيار الثاني.
وتتساءل الدراسة :ألم تكن المملكة المتحدة تستطيع القومي ال ترقى إلى المستوى المطلوب للتأكد من أن المملكة
المحافظة على دورها العالمي؟ ومن الذي سيأخذ مكانها؟ المتحدة تمتلك القدرات للدفاع عن مصالحها ،وتعزيزها على
نحو فعال.
وهل ستوافق بلدان أخرى على تح ّمل
وتشير الدراسة إلى أنه يجب أن
المسؤوليات التي تتخلى عنها؟ وهل
تدرك االستراتيجية الوطنية الجيدة
ستتمكن القوى األخرى التي ستحل
أيضاً ،األهمية الحاسمة للمفاهيم
مكانها ،من جعل العالم مكاناً أفضل مما
في العالقات الدولية؛ وأن استمرار
تسعى لتحقيقه؟
المملكة المتحدة في العمل بشكل
وترى الدراسة أن المملكة المتحدة
واضح على تخفيض قدرتها في
تواجه اليوم خطرا ً يتمثل في أن حكومتها
الدفاع عن مصالحها وتعزيزها ،مع
ما تزال تطمح إلى دور عالمي ،ولكنها
تالشي «اإلرادة العامة والسياسية»
تقلص قدراتها إلى درجة لن تتمكن معها
للقيام بذلك ،سيضعها أمام مزيد
في المستقبل ،إال من لعب دور إقليمي
من التحديات .إن المملكة المتحدة
محدود .هذا التناقض نتيجة افتقار البلد
بحاجة إلى استراتيجية وطنية تمكّنها
إلى استراتيجية وطنية مالئمة ،فاستراتيجية
من ضمان أمنها ومصالحها ،والتعامل
األمن القومي ال تشكل استراتيجية وطنية
مع ما هو غير متوقع عندما يحدث.
متسقة؛ إذ إن مجال االستراتيجية الوطنية
ويجب أن تستند هذه االستراتيجية
أوسع من مجال استراتيجية األمن القومي،
تأليف :جورج غرانت  -برنارد جنكن
إلى فهم واضح لما تمثله المملكة
وينبغي أن تشكل اإلطار المفاهيمي الذي
تاريخ النشر2012 :
المتحدة ،ونوع القوة التي تريد أن
يتم وفقه التوجيه والتشكيل الستراتيجية
تكون عليها في العالم.
األمن القومي.
وعلى هذه االستراتيجية أن تدرك أن مصالح المملكة
وتربط الدراسة فاعلية االستراتيجية الوطنية باتخاذ المملكة
المتحدة قرارا ً بلعب دور عالمي مناسب؛ فمن دون البت في نوع المتحدة عالمية ،وأن التهديدات التي تحيق بها كثيرة ومتنوعة،
القوة التي تريدها ،ال تستطيع أن تحدد بشكل صحيح مصالحها ،وغير متوقعة في كثير من األحيان .كما أن على هذه االستراتيجية
أو السبل المثلى لحمايتها وتعزيزها .ومنذ نهاية الحرب الباردة ،الوطنية أن تثري السياسة بمعلومات حول القدرات الالزمة؛
أخفقت المملكة المتحدة في اتخاذ قرار بخصوص الدور سواء لتعزيز هذه المصالح أو للدفاع عنها عند الضرورة .وحتى
العالمي المناسب لها .وقد تفاقمت هذه المشكلة عبر الشعور الوقت الحاضر ال توجد استراتيجية وطنية بريطانية من هذا
المستمر بالذنب حول ماضيها اإلمبراطوري ،والمخاوف حول القبيل؛ والعواقب المترتبة على هذا الواقع تهدد أمن هذه البالد
كيفية الخوض في الشؤون الدولية في ضوء ذلك ،وحان الوقت وازدهارها وحريتها ،وتخلص الدراسة إلى أنه لم يفت األوان
بعد لتصحيح هذا الوضع والمحافظة على دور عالمي للمملكة
للمضي قدماً والخروج من هذه الدوامة.
وتلفت الدراسة النظر إلى أنه فيما وضعت استراتيجية المتحدة.
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