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االفتتاحية
التضامن اإلنساني طريق البشرية لالنتصار على «كورونا»
ليس غريباً أن تصبح دولة اإلمارات رمزا ً عالمياً للتضامن اإلنساني وأيقونة للبذل والعطاء وأن تحظى بكل هذا االهتمام
والسمعة الطيبة والمحبة واالحترام لدى قادة دول العالم وأممه وشعوبه ،ألنها تبنت منذ تأسيسها منهجاً لم تحد عنه ،يقوم
على إفشاء السالم وإقامة جسور التعاون ونشر قيم التآخي والب ّر والعدالة ونبذ أسباب الفرقة واالختالف والتشاحن ورفض
الظلم والتمييز بين الناس ،وحملت مشاعل التنوير نحو عهد جديد يتجاوز فيه البشر نزعات األنانية والعنصرية وتنتشر
فيه قيم التعاضد والتكافل والمساواة.
هذه األرض الطيبة وبما حباها الله من نعم ،وبفضل الرؤية السديدة والسياسة الحصيفة لقيادتنا الرشيدة تنطلق منها
مبادرات الخير التي تسعى في صالح البشرية كلها وتستهدف االرتقاء بسبل معيشتها وتحسين جوانب حياتها كافة ،وفي
المقدمة من ذلك ،تمكين اإلنسان في كل مكان على وجه هذا الكوكب ومهما كان انتماؤه ولونه وعقيدته ،من الحصول
على متطلبات العيش الكريم وحمايته من كل ما قد يهدد صحته وأمنه واستقراره ومقومات حياته من مخاطر ،سواء كانت
طبيعية أو بفعل فاعل ،فكانت دائماً في مقدمة من يبذلون العون ومن يهبون إلى تقديم النجدة والمساندة حين تل ّم
باإلنسان نازلة ،سواء كانت على نطاق محدود أو واسع ،وال تدخر جهدا ً وال إمكانية لدعمه والوقوف إلى جانبه حتى يتجاوز
المحنة ويخرج منها بسالم وأمن وطمأنينة.
في محنة انتشار فيروس كورونا المستج ّد التي تجتاح العالم منذ نحو ستة أشهر أو يزيد ،هبّت دولة اإلمارات منذ
ظهور الجائحة ،وكما هو ديدنها ،لم ّد يد العون والمساعدة لدول العالم وشعوبه التي تضررت منها ،وانفتحت حين انغلق
الكثيرون وأغلقوا حدودهم وبسطت يدها حين كفوا أيديهم ،فانطلقت طائراتها المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية
التي تجاوزت في مجموعها ألف طن استفاد منها نحو مليون شخص من أولئك الذين يواجهون المرض في الخطوط األمامية
ويصدونه ويحولون بينه وبين التفشي في أوساط الناس في مجتمعاتهم ،فجابت مختلف أرجاء المعمورة وهي تحمل معها
رسالة مودة وتضامن إماراتية مع اإلنسان ودعوة إلى التضامن الحقيقي والفاعل في مواجهة هذا العدو الذي لم يميز في
هجمته بين عرق أو لون أو معتقد ،ولم يستثنِ من تبعاته وآثاره دولة أو شعباً دون آخر.
دائما كانت اإلمارات وما زالت داعية تسامح وحاضنة لكل مبادرة تقوم على االلتقاء بدل االفتراق ،واالتفاق بدل
االختالف ،والمحبة بدل الكراهية ،واألمن بدل الخوف ،وت ّوجت دعواها بأن انطلقت منها وثيقة األخوة اإلنسانية التي تعتبر
من أهم اإلنجازات التاريخية في مجال الحوار والتعارف والتعاون بين األديان وتب ّني ثقافة التسامح والتعايش والسالم،
ورفض الحروب والصراعات ونشر قيم السالم والعدل والخير واألخوة اإلنسانية والعيش المشترك ،باعتبارها طوق النجاة
بأمس الحاجة إليها ،خصوصاً وهي تعيش اليوم تداعيات
للجميع ،وهي الوثيقة التي حملت رسالة أثبتت أن اإلنسانية كلها ّ
وباء عطّل الكثير من جوانب حياتها وما زال يلقي بظالله الثقيلة وغيومه القاتمة على واقعها ومستقبلها.
تفعيل قيم الوثيقة ومعانيها ومضامينها ،خصوصاً في الظرف االستثنائي الذي يعيشه عالمنا اليوم ،كان محور اتصال
هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ،اللذين أكدا أهمية التضامن اإلنساني في التصدي للجائحة ،وضرورات
ترجمة مبادئ وثيقة األخوة اإلنسانية ،التي تم توقيعها في أبوظبي خالل العام الماضي ،إلى خطوات ومبادرات عملية
تسهم في تعزيز استجابة العالم لها ،سواء على المستوى اإلنساني ،أو االقتصادي ،أو الطبي ،وغيرها.
رؤية مشتركة واتفاق تام على عقيدة الخير واإلخاء والتضامن التي تحملها دولة اإلمارات ومعها الكثير من الخيرين،
وتبشّ ر بها العالم الذي هو أحوج ما يكون اليوم إلى اعتناق هذه العقيدة والتمسك بها والعمل بموجبها ألنها ستقوده بال
شك نحو بر األمان ومرافئ السالم وستساعده على طرد شبح المرض واالنتصار على الوباء.
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اإلمارات اليوم
الرهان على العلم واإلنسان في صناعة التغيير
ال تتوقف قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة عن مواصلة رهانها على اإلنسان ودوره في صناعة التغيير،
الذي يتأتى بامتالكه كل أدوات العلم والمعرفة والمهارات التي تجعل منه فردا ً فاعالً ومؤثرا ً في عملية التطوير والتقدم؛
حيث يُنظر إلى العلم بوصفه نبراساً للحياة والنور ،وهو طريق البشرية األقوى نحو الرقي والحضارة والتحديث ،فالدول
التي قطعت أشواطاً كبيرة ونوعية في التقدم ،هي تلك التي اعتمدت العلم نهجاً ثابتاً في كل مناحي الحياة ،حيث ال
توضع برامج وال سياسات إال من خالل النظر إليه كإحدى الوسائل التي يجب امتالكها لدى الشباب حتى يتمكنوا من
تحقيق مستهدفات التنمية المنشودة ،والوصول إلى مستقبل مستدام قائم على االزدهار والرخاء.
وبمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله ،مؤخرا ً ،مختبرات دبي للمستقبل ،أول مختبر تطبيقي متخصص في الدولة والمنطقة في أبحاث واختبارات
وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل ،ليكون حاضنة الختبار االبتكارات الحديثة وتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات ومعدات
متقدمة يتم اختبارها وتوظيفها في القطاعات الحيوية على المستوى العالمي ،ومنصة تجمع تحت مظلتها الخبرات
الوطنية والعالمية في منطقة  ،2071قال سموه إن دولة اإلمارات وبفضل قدرات شبابها وعزيمة مجتمعها تنظر للمرحلة
المقبلة برؤية إيجابية ومتفائلة ترتكز على تصميم استراتيجيات مستقبلية متكاملة الستباق التغيرات العالمية واالستعداد
لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات الرئيسية التي تهم أفراد المجتمع.
وجاء افتتاح مختبرات دبي للمستقبل تأكيدا ً على االهتمام والرعاية الكبيرين اللذين توليهما قيادة الدولة الحكيمة
للعلوم الحديثة والتقنيات التكنولوجية؛ وخاصة بعد أن رسمت الدولة لنفسها خطاً واضحاً ورؤية طموحة في التحول
إلى اقتصاد معرفي مبني على المرونة واالبتكار ،تُعطى فيه األولوية لتطوير معارف ومهارات الكوادر البشرية في
التكنولوجيا ،وتمكينها من ُسبل العلوم والمعرفة وأدوات البحث والتطوير ،حيث قال سموه في ذلك« :أطلقنا مختبرات
دبي للمستقبل إيماناً بأهمية االستثمار في تنمية قطاع األبحاث والتطوير في دولة اإلمارات .ستسهم هذه المختبرات
في تطوير القدرات الوطنية وتب ّني أحدث الحلول في مجاالت الثورة الصناعية الرابعة مثل الروبوتات والذكاء االصطناعي
واألتمتة».
لقد انتهجت الدولة لنفسها مسارا ً دقيقاً في تعزيز مفاهيم وممارسة االبتكار القائم على تقنيات التكنولوجيا الحديثة،
وإيجاد أرض صلبة من الكوادر البشرية المؤهلة والمد ّربة والقادرة على التعامل مع هذه التقنيات في المجاالت كافة،
وتعزيز التعاون والتنسيق مع أفضل الخبرات العالمية من أفراد ومؤسسات؛ بما يرتقي بمكانتها العالمية في تبني وتوظيف
وتطوير التكنولوجيا في القطاعات الحيوية ،كالصحة والفضاء والنقل والصناعة؛ وهو ما جاء منسجماً مع مختبرات دبي
للمستقبل ،التي تهدف إلى دعم االقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق التطلعات المستقبلية في خلق أسواق وفرص
عمل جديدة ،وتوفير منصة تواصل بين القطاعات على اختالفها والجهات المتخصصة في توظيف التكنولوجيا الحديثة،
وبما يس ّرع تنفيذ المشاريع الجديدة الداعمة لجهود الهيئات الحكومية والخاصة لمواجهة التحديات المقبلة ،التي تعمل
على إطالق حلول جديدة ومبتكرة في مجموعة من القطاعات.
كل تلك الطموحات تعيد األذهان إلى كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله« ،تأمالت
في السعادة واإليجابية» الذي يحمل رؤية متفائلة باإلنسان عموماً والشباب على وجه الخصوص في إحداث التغيير
عبر مواجهة التحديات؛ حيث يقول سموه في أحد أجزاء الكتاب« :ل َم ال نجرب أن نغير نظرتنا لبعض األمور ،ونتحلى
بقليل من اإليجابية في تعاملنا مع التحديات التي تواجهنا ،ونُبقي قليالً من التفاؤل تستطيع األجيال الجديدة أن تعيش
عليه وأن تحقق ذاتها من خالله؟» ،مضيفاً سموه «أنا متفائل؛ ألن لدينا طاقات كبيرة ،وشعوباً متعطشة للتطوير والعمل
واإلنتاج واالستقرار».
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تقارير وتحليالت
ما هي خيارات الفلسطينيين لمواجهة خطة ضم الضفة الغربية؟
تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية وضعاً سياسياً وتهديداً وجودياً غير مسبوق ينذر بتقويض ما بذلته منظمة التحرير
وحركات التحرر الوطني الفلسطينية من جهود وما قدمته من تضحيات على طريق انتزاع الحق بأن يكون لهذا الشعب
الذي تجاوز عمر معاناته من االحتالل والتشريد  72عاماً ،دولته المستقلة ،ويجعل ما قدّمته المنظمة من تنازالت في
سبيل إقامة حكم ذاتي منقوص كان موعوداً بالتحول إلى دولة ،هباء منثوراً.
السبب وراء هذا الوضع الذي ال يحسد عليه الساسة
الفلسطينيون هو إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
وشريكه في االئتالف الحكومي بيني غانتس على تنفيذ مشروع
ضم غور األردن واألراضي التي أقيمت عليها مستوطنات في الضفة
الغربية ،على الرغم من كل القرارات الدولية التي تعتبر هذه
المستوطنات غير شرعية ،وهو ما يعني بالنتيجة تقليص المساحة
التي ستبقى في حوزة السلطة الفلسطينية إلى أقل من  %60من
مساحة الضفة ،في حال اكتفاء نتنياهو بالمساحات التي حددتها
خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتسوية المعروفة بـ «صفقة
القرن» وعدم ذهابه إلى ما هو أبعد من ذلك بضم مساحات أخرى
إضافية.
فإسرائيل التي تتمتع بالتفوق في مختلف المجاالت االستراتيجية
في منطقة الشرق األوسط وتحظى بدعم غير محدود وال مشروط
من الواليات المتحدة األمريكية وتواطؤ روسي علني أحياناً ومستتر
أحياناً أخرى ،ال ترى في المرحلة الحالية ما يردعها أو يمنعها من
تنفيذ مخططاتها ،إال الرفض الفلسطيني والعربي الذي ما زال حتى
اآلن صامدا ً برغم عدم تجاوزه إطار األقوال دون أفعال حقيقية
مؤثرة على األرض ،والمعارضة األوروبية والدولية التي بدت صارمة
وج ّدية هذه المرة وهددت باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل
قد تتضمن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل على قناعة تامة بأن سياسة األمر
الواقع التي تمارسها في التعامل مع كل الحقوق الفلسطينية تؤتي
ثمارها بشكل يتجاوز في كثير من األحيان توقعاتها وتطلعاتها ،فإنها
مضطرة هذه المرة ألن تعيد حساباتها أكثر من مرة وهو ما بدا
واضحاً من خالل تأجيلها تنفيذ الضم الذي كان مقررا ً اعتبارا ً من
أول يوليو  2020حتى وقت لم يتضح بعد ،وذلك في ظل انشغال
الرئيس األمريكي باالنتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر
المقبل وعدم إبداء اإلدارة األمريكية بأركانها المختلفة حماسة لبدء
التنفيذ في الوقت الحالي ،وهو أمر يجب على السلطة الفلسطينية
وقياداتها وكل الفصائل السعي الستغالله واالستفادة منه في
سبيل كبح حالة االنفالت اإلسرائيلية والضغط باتجاه العودة إلى
مسار المفاوضات ،وفقاً للقرارات الدولية واالتفاقات الموقعة بين
الجانبين للوصول إلى حل الدولتين.

خيارات وأوراق متعددة تمتلكها السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير لمواجهة مشروع الضم ،وفي مقدمتها التهديد الجدي بحل
السلطة وتفكيك كل أجهزتها وهياكلها وتحميل إسرائيل مسؤولية
ما ستؤول إليه األمور باعتبارها الدولة القائمة باالحتالل ،وهو ما
يتطلب في المرحلة األولى وقبل التنفيذ النهائي وقف التعاون
والتنسيق األمني مع الجانب اإلسرائيلي والتخفيف من الدور الذي
تقوم به أجهزة األمن الفلسطيني في مواجهة التظاهرات وحركات
االحتجاج التي تنظم في األراضي الفلسطينية ،ومن ث ّم ربط أي
خطوة من جانب إسرائيل باتجاه الضم بإلغاء اتفاق أوسلو وكل
التفاهمات التي تمت بعده ،والعودة إلى األمم المتحدة والمحاكم
الدولية ،وفي مقدمتها محكمة العدل للمطالبة بإلزام إسرائيل
باالنسحاب من األراضي المحتلة ،وفقاً للقرارات األممية الصادرة
بهذا الشأن.
صحيح أن العديد من المحللين السياسيين الفلسطينيين يرون
أن تنفيذ إسرائيل مشروعها لن يُفضي إلى تقويض الوجود السياسي
للسلطة الوطنية الفلسطينية ،في الفترة المرحلية ،ويستبعدون
إقدام الرئيس عباس واللجنة المركزية لمنظمة التحرير على حل
السلطة ،باعتبار أن ذلك ليس قرارا ً عائدا ً إليهم وحدهم وأنه مرتبط
بإرادة الشعب الفلسطيني التي تعتبر وجود السلطة ،وإن كان
في أضيق الحدود ،رمزا ً من رموز الحق الفلسطيني وإنجازا ً وطنياً
على طريق تأسيس الدولة .إال أنه يجب في المقابل على صانع
القرار الفلسطيني وعلى كل المستويات ،العمل على توحيد الصف
والكلمة ونبذ ما تشهده الساحة الفلسطينية من خالفات تضعف
القدرة على التأثير ،سواء على الصعيد الدولي أو على إسرائيل ذاتها،
ثم التنسيق مع الدول العربية الستغالل وتكثيف الزخم الدولي
لوقف مشروع الضم واالنتقال إلى مشروع الدولة.
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تقارير وتحليالت
أسواق النفط تجاهد للحفاظ على أسعار مستقرة ومتوازنة
استطاعت أسواق النفط العالمية تحقيق بعض التوازن خالل شهر يونيو الماضي ،وتمكنت األسعار بعد ثالثة أشهر عجاف
من تجاوز خط الـ  40دوالراً بقليل ،وذلك عقب قرار «أوبك »+الذي عقد في األسبوع األول من يونيو بتمديد اتفاق
خفض اإلنتاج بواقع  9.7مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو الجاري.
المذكرة التي أرسلتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»
مؤخرا ً إلى المشترين ،أخطرتهم فيها بخفض مبيعاتها من النفط
الخام في شهر أغسطس المقبل بنسبة  ،%5انسجاماً مع اتفاق
الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها
«أوبك »+الهادف إلى الحد من إنتاج النفط ،تستدعي التوقف
عند األولوية التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة من
قبل كبار المنتجين؛ إذ يشكّل موقف «أدنوك» خطوة باالتجاه
الصحيح سيتم من خاللها ضبط توازن أسواق النفط والحفاظ
إلى ح ٍّد ما على استقرارها ،والسيما أن بعض التقارير تشير إلى
احتمالية وجود موجة ثانية من انتشار الوباء.
وباء كورونا المستجد الذي عصف باقتصادات العالم
وخفّض الطلب على النفط ،بعد تراجع اإلنتاج ،وتأثر سالسل
التوريد ج ّراء سياسات احتواء الفيروس ،كان مسبباً رئيسياً لما
تعرضت له أسواق «الذهب األسود» من هزات كبيرة ،والتي
حفّزت «أوبك» والمنتجين المستقلين ،المنضوين تحت سقف
ما يسمى تحالف «أوبك »+على اتخاذ قرار تاريخي تجسد في
تخفيض اإلنتاج إلى نحو  %10يومياً ،وبالفعل ومنذ مايو بدأت
األسعار تخرج من أزمتها التي وقعت فيها في إبريل ،وأسقطت
الخام األمريكي نحو جحيم السالب ،بوصوله إلى ناقص 37
دوالرا ً ،وهبط بأسعار برنت إلى ما دون  17دوالرا ً للبرميل.
األسبوع األخير من يونيو ،وإن كانت أسواق النفط فيه
متوازنة قياساً إلى شهري إبريل ومايو الماضيين ،شهدت أسعاره
انخفاضاً عما كانت األمور عليه في األسبوع األول ألكثر من %3؛
حيث محا انخفاض الجمعة  26يونيو ،مكاسب تم تحقيقها في
وقت سابق من جلسة التسوية ،نتيجة مخاوف بشأن زيادة في
حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الواليات
المتحدة والصين ،وتوقعات بزيادة اإلنتاج األمريكي من الخام،
في وقت ال تزال مخزوناته عند ارتفاعات قياسية .فقبل الجمعة
كانت األسعار قد نالت بعض المكاسب بدعم من بعض التفاؤل
بشأن تنامي الحركة المرورية في الواليات المتحدة ،التي عززت
الطلب على الوقود ،لكن المؤشرات الخاصة بارتفاع اإلصابات
بـ «كوفيد –  »19في جنوب الواليات المتحدة ،مثل فلوريدا

وتكساس ،اللتين تع ّدان من أكبر مستهلكي البنزين ،عرقلت
تعافي الطلب من جديد وتسببت بهبوط األسعار ،بينما تبقى
آمال المسؤولين والخبراء معلّقة على استئناف بعض اإلنتاج
بحلول نهاية يوليو الجاري.
وإضافة إلى تلك اآلمال ،أحدثت عودة الحركة اإلنتاجية
والطلب على النفط في الصين ارتفاعاً في أسعاره؛ فقد
ازدادت واردات الصين ،أكبر مشت ٍر للنفط في العالم ،من
الخام السعودي بنحو ضعفين في مايو الماضي مقارنة بشهر
مايو  ،2019بنسبة وصلت إلى  ،%95لتبلغ أعلى مستوى على
اإلطالق ،بينما ارتفعت وارداتها عن إبريل  2020بما نسبته
 ،%71نتيجة اقتناص شركات التكرير الصينية الوقود الرخيص
الثمن ،والتوجه نحو رفع مخزوناتها من الخام ،األمر الذي مكّن
المملكة من االحتفاظ بمركزها كأكبر مورد ألكبر مشت ٍر عالمي.
إن كل تلك اإلشارات الدالة على التوازن النسبي لألسواق،
لن تحفّز بالضرورة النفط على النهوض من جديد والعودة
إلى ما كان عليه الوضع قبل أزمة كورونا ،فقد يستمر تأرجح
األسواق خالل هذا العام ،ما دام العالم مهددا ً بموجة أخرى
للوباء ،أو على األقل ما دامت الدول الكبرى غير قادرة على
السيطرة عليه وإعادة عجلة االقتصاد للدوران كما كانت من
قبل؛ وهو ما ينسجم مع توقعات أخيرة لوكالة «بلومبيرغ»
لألنباء في بقاء أسعار النفط والغاز أقل بنحو من  %20إلى
 %30عن السابق في المتوسط ،وقول وارن باترسون ،مدير
استراتيجية السلع األولية في «آي.إن.جي» إن «موجة جديدة
من حاالت اإلصابة ستزيد المخاوف بالتأكيد من أن تعافي
الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً».
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تقارير وتحليالت
دول الشرق اآلسيوي خذلت إيران وتنحاز للعقوبات المفروضة عليها
قال أليكس فانتكا ،مدير برنامج إيران في معهد الشرق األوسط بواشنطن ،في تحليل نشر في مجلة «فورين بوليسي»
إن إيران علقت آمالها االقتصادية على كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ،لكن هذه الدول خذلت طهران
خذالناً مبيناً.
ثمة مشاكل كثيرة تُقلق المسؤولين في طهران ،لكن سرعة
تخلي الدول اآلسيوية عن شراكتها التجارية مع طهران أثارت
غضباً أشد في نفوس هؤالء المسؤولين ،إذ كانت طهران تأمل
أن ينقذ الشرق اقتصادها من وطأة العقوبات االقتصادية التي
فرضتها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،فعندما كان
ترامب وفريقه يستعدان للكشف في أوائل عام  2018عن
أعنف عقوبات تفرضها واشنطن على دولة أخرى في التاريخ،
حرض المرشد األعلى علي خامنئي طهران على النظر إلى
الشرق بحثاً عن شركاء تجاريين ،لكن هذا البديل قد أثبت أنه
مجرد أضغاث أحالم.
وتغيرت عالقات طهران بالدول اآلسيوية طوال الفترة
الرئاسية لترامب ،ولكن ال يوجد أي مؤشرات واضحة إلى نجاح
هذه العالقات ،فكوريا الجنوبية والهند وإن كانتا من أكبر
الشركاء التجاريين لطهران ،فإنهما تحترمان العقوبات األمريكية
على إيران ،وأوقفتا شراء النفط اإليراني وعلقتا استثماراتهما
بعيدة المدى في إيران ورفضتا بيع أي شيء لطهران.
وقد أعربت طهران عن غضبها الشديد من تأخير سيئول
لمستحقات إيرانية تبلغ ما يقرب من  7مليارات دوالر عن
شحنات نفطية كانت إيران قد ص ّدرتها إلى كوريا الجنوبية قبل
فرض العقوبات األمريكية في أواخر عام  .2018وال تكل وسائل
اإلعالم اإليرانية وال تمل من مطالبة كوريا الجنوبية بسداد هذه
المستحقات ،بل وطلب الرئيس اإليراني حسن روحاني من
حكومته اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق كوريا الجنوبية
من أجل ردع الدول األخرى وثنيها عن انتهاج النهج الكوري
الجنوبي نفسه.
وعندما أعلنت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان في عام
- 2019شركة سامسونج وشركة إل .جي -توقيف عملياتها
التجارية في إيران ،خرج عليهما مسؤولون إيرانيون يحذرانهما
من هذه الخطوة ،وأن العودة إلى السوق اإليراني لن تكون
سهلة ،حتى إن أحد المسؤولين اإليرانيين علق قائالً« :المنطق
التجاري يقول إذا ما تركت السوق ،ستكون عودتك إليه
مرة أخرى أصعب» .ومع ذلك خرجت الشركتان الكوريتان

الجنوبيتان ضاربتين بهذا المنطق التجاري عرض الحائط.
وخطت نيودلهي على خطى كوريا الجنوبية في السنوات
األخيرة ،إذ لم تترك فرصة تستطيع أن تدير فيها ظهرها إليران
إال وفعلت .وعلى سبيل المثال ،عندما فرضت إدارة ترامب
العقوبات على إيران من جديد في عام  ،2018سعت الهند في
بداية األمر إلى فرض شروط تفاوضية تجارية صعبة على إيران،
وللهند عالقات تجارية تاريخية مع طهران ،وإن كانت تصب
في صالح الواردات اإليرانية أكثر ما تصب في صالح الصادرات
الهندية إلى إيران ،ففي عام - 2018على سبيل المثال -بلغت
واردات الهند من إيران نحو  13مليار دوالر ،في حين بلغت
الصادرات الهندية إلى إيران حوالي  3مليارات دوالر فقط،
وتسعى الهند إلى التصدي لهذا االختالل ،لذا عرضت مقايضة
البترول بالسلع ،وهو ما مثّل انتكاسة موجعة إليران ،إذ إنه
يحرمها من العملة األجنبية التي تحتاجها احتياجاً شديدا ً.
أما اليابان -أحد أهم الشركاء التجاريين إليران في الشرق-
فسرعان ما أنهت عالقاتها التجارية مع إيران التزاماً بالعقوبات
األمريكية ،ومع ذلك لم تمانع الحكومة اليابانية ،كما جاء في
كتاب بولتون مستشار األمن الوطني السابق ،من أداء دور
الوسيط بين طهران والواليات المتحدة األمريكية .ولم يتبق
أمام إيران سوى الصين التي يمكن أن تنقذ اقتصادها أو هكذا
يتوهم المتوهمون في إيران ،فاألرقام تقول إن التجارة بين
إيران والصين قد انخفضت في عام  2019بنسبة الثلث وبلغت
قيمتها حوالي  23مليار دوالر.
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شـؤون اقتصاديــة
النفط يتراجع مع تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وعودة محتملة لإلمدادات الليبية
تراجعت أسعار النفط ،يوم أمس ،وسط قلق بين المستثمرين
من أن تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد 19-س ُيلحق ضررا ً بالطلب
على الوقود ،بينما قد يرتفع المعروض مع عودة محتملة لإلنتاج
الليبي الذي توقف تقريباً منذ بداية العام الحالي .وأنهت عقود
خام برنت القياسي العالمي ألقرب استحقاق جلسة التداول
منخفضة  56سنتاً ،أو  ،%1.34لتسجل عند التسوية  41.15دوالر
للبرميل .وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت  %16.6وأنهت
الربع الثاني على مكاسب قدرها  .%81وتراجعت عقود الخام
القياسي األمريكي غرب تكساس الوسيط  43سنتاً ،أو ،%1.08
لتبلغ عند التسوية  39.27دوالر للبرميل ،بينما أنهى الخام
األمريكي الشهر على مكاسب قدرها  %12.4والربع الثاني على
قفزة بنحو  .%95وتحاول ليبيا استئناف صادرات الخام التي
توقفت بشكل شبه كامل منذ يناير الماضي؛ بسبب الحرب

األهلية ،وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة أن
تؤدي محادثات إلى إنهاء حصار لموانئ وحقول نفطية تضربه
قوات متمركزة في شرق البالد .وقال بنك «آي إن جي» الهولندي:
«إذا رأينا أخيرا ً استئناف اإلنتاج الليبي ،فإن هذا سيجعل مهمة
«أوبك »+صعبة بعض الشيء».

 6.3مليار درهم قروض ًا لقطاع النقل والتخزين خالل  3أشهر

بلغت قيمة التسهيالت المالية ،التي حصل عليها قطاع النقل والتخزين ،خالل الفترة من يناير
وحتى نهاية مارس من العام الجاري  6.3مليار درهم؛ ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيالت
التي حصل عليها إلى مستوى  63.3مليار درهم .وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9
مليار درهم ،باألسعار الثابتة خالل عام  2019بنمو نسبته  %6مقارنة مع  80مليار درهم في عام
 ،2018وذلك بحسب ما توثقه األرقام الصادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء .واستنادا ً
إلى األرقام السابقة ،فقد شكل ناتج القطاع نحو  %8.1من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي لدولة اإلمارات خالل عام
 ،2019البالغ  1.042تريليون درهم .وفي ظل تواصل نشاط النقل والتخزين ،فإن غالبية الدراسات المحلية المتخصصة ،تتوقع
ارتفاع نسبة مساهمته بنسب أعلى في الناتج المحلي اإلجمالي ،خالل العامين  .2021-2020وتُظهر الدراسات ،التي أعدتها وزارة
االقتصاد ،توافر العديد من العناصر التي أسهمت خالل الفترة الماضية ،في زيادة نشاط قطاع النقل والتخزين ،ومن ضمنها جودة
البنية التحتية ذات الصلة بعمل القطاع ،والتسعير التنافسي ،ودقة المواعيد ،وجودة الخدمات وغيرها من المميزات التي أكسبت
الدولة بتصنيفها ،أهم مركز لوجيستي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وفقاً لتقارير البنك الدولي.

رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة  %15يدخل ح ّيز التنفيذ اليوم
دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  %15في
السعودية حيز التنفيذ اليوم ،وشمل جميع السلع والخدمات
الخاضعة لها في األسواق التجارية ،وذلك بعد اإلعالن عن
األمر الملكي رقم أ 638/بتعديل المادة (الثانية) من نظام
ضريبة القيمة المضافة ،والمتضمن رفع نسبة الضريبة من
 %5إلى  %15في الحادي عشر من شهر مايو الماضي،
بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية.
ودعت الهيئة جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة
المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم ،والتعرف على

األحكام االنتقالية كافة المرتبطة برفع نسبة الضريبة ،وذلك
من خالل مراجعة الدليل اإلرشادي لألحكام االنتقالية المتعلقة
برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة .وحثت الهيئة المواطنين
والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية ،وهي:
اسم المتجر ،وتاريخ الشراء ،والرقم الضريبي ،وخانة ضريبة
القيمة المضافة ،داعي ًة إياهم إلى التعاون معها ،واإلبالغ عن
أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر ،وذلك
من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة (،)gazt.gov.sa
وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.
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من أنشطة المركز
خالل محارضة نظمها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
خبير يحذر من خطر جماعة اإلخوان المسلمين على المجتمعات األوروبية
نظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
محاضرته رقم ( ،)750عن بُعد ،مساء الثالثاء الموافق 30
يونيو  ،2020بعنوان« :الجماعات المتطرفة في أوروبا :تسليط
الضوء على جماعة اإلخوان المسلمين» ألقاها األستاذ جاسم
محمد ،باحث عراقي ودبلوماسي سابق ،يشغل منصب رئيس
المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات في
جمهورية ألمانيا االتحادية ومملكة هولندا؛ وتم بث المحاضرة
عبر قناة المركز على يوتيوب ،حيث تابعها جمهور من
المفكرين والكتاب والمثقفين والصحفيين ،باإلضافة إلى عدد
من المهتمين.
واستهل المحاضر حديثه بشرح أهم المخاطر التي تمثلها
الجماعات المتطرفة في أوروبا ،ومن ضمنها حزب الله اللبناني،
واإلخوان المسلمون ،وق ّدم شرحاً حول أنشطة هذه الجماعات
من خالل شبكة اإلنترنت.
وقال إن خطر الجماعات المتطرفة ،وخاصة اإلسالموية منها،
ما يزال قائماً في أنحاء أوروبا كافة بالرغم من الجهود الكبيرة
التي بذلتها ،وما تزال ،أجهزة األمن واالستخبارات األوروبية التي
تمكنت خالل األعوام الثالثة الماضية من انتزاع زمام المبادرة
من هذه التنظيمات؛ وهو ما أدى إلى تراجع في مؤشر اإلرهاب
على مستوى القارة خالل العام الماضي والربع األول من العام
الجاري.
وأضاف أنه وعلى الرغم من تراجع الدعاية التي يبثها تنظيم
داعش اإلرهابي واالنحسار الملحوظ في مدى تأثيرها؛ فإن هذا
التنظيم ما زال يحاول االستفادة من مناخ الحرية واالنفتاح ومن
التقنيات الحديثة ،وخصوصاً وسائل االتصال ومواقع التواصل
االجتماعي لبث خطابه المتطرف والعودة إلى واجهة األحداث،
وهو ما يقتضي تكثيف الرقابة والمتابعة على المحتوى الذي
تق ّدمه هذه المنصات ،مشيرا ً إلى خطة «كرايس جيرج» التي
اعتمدتها المفوضية األوروبية لمراقبة وحذف المحتوى الذي
تبثه الجماعات المتطرفة ،والتي تلزم الحكومات والمنظمات
أيضاً بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا النوع من الخطاب المتطرف
واتخاذ التدابير الالزمة حياله عبر شبكة اإلنترنت.
ولفت المحاضر النظر إلى المخاطر التي تمثلها جماعة
اإلخوان المسلمين على القارة األوروبية من خالل سعيها لبناء
مجتمعات موازية على الرغم من أن دول االتحاد األوروبي بشكل
عام ما زالت تسمح لها بممارسة أنشطتها ولم تصنفها ضمن
قوائم اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن أجهزة االستخبارات في تلك الدول

تحذر بشكل مستمر من خطر هذه الجماعة ومن مساعيها إلى
التأثير في نمط الحياة في القارة ،كما تبذل البرلمانات جهودا ً
كبيرة لكشف أنشطة ومؤسسات تنظيم اإلخوان وإطْالع الشارع
على خطابها المزدوج ومساعيها التخريبية .واستشهد المحاضر
بتقرير صادر عن جهاز المخابرات األلماني يؤكّد أن جماعة
اإلخوان المسلمين أكثر خطرا ً من تنظيمي داعش والقاعدة،
وذلك نظرا ً إلى أن أسلوبها في التغلغل داخل المجتمعات
يقوم على أساس العمل السياسي المؤدلج ،إلى جانب امتالكها
المقومات التي تتيح لها التأثير فيها ،وخاصة التمويل ،حيث
تمارس أنشطتها في القارة تحت مسميات متنوعة تحمل في
الغالب الطابع االجتماعي ،وتمتلك واجهات وتدير رؤوس أموال
تتيح لها االستثمار في العديد من المجاالت ذات التأثير الواسع،
فضالً عن قدرتها على االلتفاف على القوانين واإلفالت من
قيودها وضوابطها ،وبالتالي تجنب المساءلة القانونية.
وشرح المحاضر أبرز الوسائل التي تستخدمها جماعة
اإلخوان المسلمين للتغلغل في المجتمع األوروبي وفي
مقدمتها االستفادة من موجة اللجوء والهجرات غير الشرعية،
من خالل تقديم الدعم المالي والقانوني واالجتماعي والثقافي
لالجئين والمهاجرين ،حيث يقوم متطوعوها وكوادرها بزيارات
لمراكز اللجوء ومخيمات ومعسكرات المهاجرين والتواصل
معهم واستقطابهم إلى المساجد والمراكز الثقافية ،التي تتخذ
منها منطلقات لنشر أيديولوجيتها وأفكارها ،وبالتالي التوسع
واالنتشار أكثر داخل المجتمع األوروبي وفي أوساطه المختلفة،
وكشف المحاضر النقاب عن أن الجماعة ال تعمل في أوروبا
وفق هيكل تنظيمي واضح ،وال تسجل من يتم استقطابهم أو
تجنيدهم ضمن تنظيم أو هيكل محدد ،ألن وجود مثل هذا
الهيكل يعني كشف حقيقة التنظيم وتعرض القائمين عليه
للمساءلة القانونية.
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