أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اإلمارات ال تترك األشقاء وحدهم
كما أرادها األب المؤسس ،المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وكما أكمل
المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله؛ كانت دولة اإلمارات العربية
المتحدة وما زالت حضن أشقائها وأصدقائها ،ومالذا ً لكل الذين يحتاجون إليها وقت الشدة ،وأرضاً طيبة ومعطاءة تمنح األخ
والصديق الدعم أيّاً كان شكله وصنفه؛ فقيادة دولة اإلمارات لم تتوا َن عن م ّد يد العون إلخوتها في اإلنسانية ،مهما تكن
الظروف ومهما تتغير االعتبارات ،فاألولوية دوماً لإلنسان ،وليس ألي شيء غيره.
وانطالقاً من كل تلك القيم اإلنسانية النبيلة ،وتأصيالً لكل معاني الدعم والتضامن الذي تحرص عليها دولة اإلمارات،
وفي ظل المتابعة الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،منذ اللحظة األولى التي أُطلِقت فيها صفارات اإلنذار العالمي بشأن اعتبار فيروس كورونا
(كوفيد –  )19وبا ًء عالمياً ،جاء اتصال سموه هاتفياً ،أمس ،مع الرئيس السوري بشار األسد ،لبحث مستجدات وتداعيات
«كورونا» في المنطقة والعالم ،وإمكانية مساعدة ودعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد ،ليؤكد أن دولة اإلمارات وقيادتها
الرشيدة لن تتخلى عن تواصلها المعنوي والروحي وتقديم مساعداتها اإلنسانية المختلفة ،مثبِتة على الدوام حضورها إلى
جانب أشقائها وأصدقائها في محنهم؛ وذلك في سبيل ضمان حماية شعوبهم ،الذين ال ب ّد أن يعيشوا الحياة مستقرين وآمنين
على أنفسهم وأهلهم.
إن التغريدة التي دونها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،على صفحته الرسمية في تويتر،
والتي قال فيها« :بحثت هاتفياً مع الرئيس السوري بشار األسد تداعيات انتشار فيروس كورونا ،وأكدت له دعم دولة اإلمارات
ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف االستثنائية ..التضامن اإلنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل
اعتبار ،وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة» ،تمنح قارئها الطمأنينة بأن الدنيا ما زالت بخير،
ما دام فيها أمثال سموه ،الذي ال يقبل أن يعيش أخوه العربي حياة يعتريها المرض والخوف ،ويهددها الموت والفجيعة،
فدولة اإلمارات لم تترك يوماً إنساناً في أقصى بالد األرض إال ومدت يدها إليه ،فكيف ستترك في المحن إخوتها وأشقاءها،
الذين هم أولى بالرعاية والدعم والتضامن من أي اعتبار آخر.
لقد أكدت دولة اإلمارات أن إعالء شأن اإلنسانية والتضامن والتعاضد والتعاون ال يقتصر على األخ والشقيق فحسب،
بل يجب أن يشع نوره على كل شعوب األرض؛ حيث أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله،
أثناء مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين االستثنائية االفتراضية ،التي ُعقدت الخميس الماضي ،برئاسة خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة العربية السعودية ،إلى أن هناك مجتمعات تحتاج
إلى المساعدة والمساندة من الضروري الوقوف إلى جانبها ومد يد العون إليها ،كالالجئين والنازحين ،والشعوب في مناطق
الصراعات واألزمات ،وخاصة في منطقة الشرق األوسط ،التي تتعرض لخطر مضاعف ،جراء االفتقار إلى أبسط إمكانات
التعامل مع «كورونا» ،مؤكدا ً سموه ضرورة التفات العالم كله إلى هذه المنطقة ومساعدتها ،لمنع وقوع ٍ
مآس إنسانية
خطيرة فيها.
إن إيمان دولة اإلمارات راسخ ال يتزحزح بوحدة المصير اإلنساني؛ حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،حفظه الله ،خالل قمة قادة «العشرين» االفتراضية ،إن خطر «كورونا» اآلن يستهدف الجميع ،والحاجة اآلن أكثر
من أي وقت مضى إلى التكاتف الدولي للتصدي للفيروس ،انطالقاً من أن العالم كله يمر بظروف غير مسبوقة تؤثر في
كل مناحي الحياة؛ وهو ما يعني أن دولة اإلمارات وقيادتها الحكيمة دائماً ما تستشعر خطورة أي مستجدات ،لتقف أمام
مسؤولياتها بصالبة وإصرار ،وتعمل على حثّ الجميع على العمل التشاركي في سبيل إنقاذ البشرية في شتى المجاالت ،من
خالل التعاون الدولي في هذه المرحلة في التعامل مع الفيروس ،الذي يقع على رأس أولوياته حماية اإلنسان وصون كرامته
وحفظه من فتك الكوارث البيئية والصحية ،كما قال سموه.
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اإلمارات اليوم
المبادرات الشبابية ومواجهة كورونا
أثار انتشار فيروس كورونا المستجد تحديات كثيرة للمجتمعات والدول التي تحتاج إلى تعاون الجميع للتعامل معها؛
حيث ال يمكن للدولة أو الجهات الرسمية القيام بهذه المهمة وحدها؛ ولذلك تبرز الحاجة في مثل هذه الظروف إلى
كل بحسب طاقته وإمكاناته من أجل تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة هذا الخطر ،والحد من تداعياته،
انخراط الجميع ٌّ
وتقليل أضراره إلى أدنى حد ممكن؛ ومن هنا تأتي أهمية المبادرات الشبابية التي يمكن أن تكون فاعلة ،بل وحتى
حاسمة في كثير من األحيان؛ حيث تخدم جهود الدول في مكافحة الوباء وسرعة التخلص منه؛ واألهم أيضاً معالجة آثاره
المتعددة.
وفي هذا السياق ،أطلقت المؤسسة االتحادية للشباب  9مبادرات وطنية بهدف رفع جاهزية الشباب اإلماراتي ،وتعزيز
دوره الفاعل في التعامل مع األوبئة ،والحد من تأثيراتها المجتمعية في مناحي الحياة كافة بدولة اإلمارات؛ وذلك بالشراكة
مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ،ووزارة تنمية المجتمع ،والهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ،والمجلس الوطني لإلعالم ،والهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتنطوي هذه المبادرات على أهمية كبيرة؛ فهي :أوالً ،تأتي في ظل ما يشهده العالم من تطورات مهمة بسبب تفشي
فيروس كورونا ،التي تؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب ،في مواجهة هذا الوباء؛ حيث تتضاعف مسؤولية
الشباب في مثل هذه الظروف ،وهناك رهان دائم عليهم في دولة اإلمارات؛ وكما أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس
المزروعي ،وزيرة دولة لشؤون الشباب ،رئيسة مجلس إدارة المؤسسة االتحادية للشباب ،فإن «الشباب قادرون بهمتهم
المستم َّدة من إرث اآلباء المؤسسين على االستمرار في العمل الجاد والمخلص والسعي نحو تطوير آليات مواجهة األوبئة
في الدولة ،والتعاون مع مختلف األطراف في نهج تشاركي يستهدف المصلحة العليا للوطن ،وهو نهج يعكس مدى
التزام الشباب برؤية الحكومة الرشيدة التي تضع صحة المواطنين ووقايتهم على رأس األولويات» .وثانياً ،تمثل فرصة
مهمة للشباب ِ
أنفسهم؛ لكي يكتسبوا الخبرات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الظروف ،وخاصة في
أيام األزمات؛ من خالل تدريبهم وتثقيفهم بشكل متخصص ،وإكسابهم مختلف المعارف والمهارات من أجل المساهمة
الفاعلة في الوقاية من األوبئة ،والمشاركة في إدارة األزمات ومعالجة آثارها على المديين القريب والبعيد ،بما يسهم
في تحقيق وقاية المجتمع اإلماراتي ،والبدء بتنفيذ خطط استراتيجية للتعامل مع مختلف األزمات في المستقبل .وثالثاً،
تسهم في تعزيز وترسيخ العادات والقيم المهمة في التعامل مع األوبئة ،وخاصة لدى فئة الشباب التي تتميز بالحيوية،
واالندفاع أحياناً؛ ولذلك يكون من المهم استثمار الروح الشبابية للحد من آثار مثل هذه األوبئة ،وضرورة توعية الشباب
بكيفية استثمار الوقت بشكل أمثل أثناء أدائهم مهامهم المختلفة في حال العمل من المنزل ،وفي غير ذلك من الظروف
والحاالت التي تتطلب فاعلية الشباب وحيويتهم.
إذا ً ،مواجهة الخطر الذي يمثله فيروس كورونا ومكافحته ال يمكن أن تنجح أو تتحقق على الشكل المطلوب ما لم يكن
هناك إحساس بالمسؤولية من ِقبل كامل أفراد المجتمع وفئاته المختلفة ،وخاصة تلك التي يع َّول عليها كثيرا ً في هذه
الظروف ،مثل الشباب؛ لذلك فإن هذه المبادرة تنطوي على أهمية كبيرة ،ليس فقط في الحد من آثار الجائحة ،ولكن
في التخلص من آثارها الكارثية أيضاً ،التي تخلفها على أكثر من صعيد؛ وفي الوقت نفسه تمثل حافزا ً للجميع من أجل
المشاركة والقيام بما يجب أن يقوموا به في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها مجتمعنا والعالم أجمع.
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تقارير وتحليالت
«جائحة» كورونا وتعزيز التضامن العربي
كما يمثل فيروس كورونا أكبر تحدٍّ يواجه البشرية هذه األيام ،فهو كذلك أكبر خطر يواجه العالم العربي منذ عقود؛
ٍ
معطيات جديد ًة لم يتعودها العالم العربي من قبل؛ ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة
حيث فرض هذا «المستجد»
كبيرة لتعزيز التعاون ،وتقوية التضامن بين مجتمعاته ودوله.
لطالما كانت األحداث الكبرى عنصرا ً أساسياً في طبيعة
العالقات بين العرب ،بل عامالً موحدا ً لهم ولمواقفهم
تجاه الكثير من القضايا والملفات اإلقليمية والدولية ،كما
هو الحال بالنسبة إلى القضية الفلسطينية التي كانت وال
تزال ،برغم كل التطورات األخيرة والمعطيات المستجدة،
القضية المركزية للعرب؛ وهي ربما األكثر قدرة على توحيد
مواقفهم وتعزيز التضامن بينهم.
ولـكن فيــروس كورنا المســتجد المعــروف علـمياً بـ
«كوفيد ،»19-يعد أيضاً أحد أكبر التحديات الكبرى التي
تفرض بالفعل مستوى أكبر من التعاون والتضامن في هذا
الظرف العصيب ،الذي يهدد كيان المجتمعات والدول من
دون استثناء؛ ويؤثر في مختلف جوانب الحياة االقتصادية
وغير االقتصادية ،وله تبِعات وأبعاد اجتماعية ونفسية
متعددة .ولهذا ،فمن الطبيعي أن يفرض هذا التحدي على
العرب ،كما األمر بالنسبة إلى العالم أجمع ،مستوى جديدا ً من
التضامن؛ يتطلب منهم بالضرورة تجاوز خالفاتهم السياسية
وغير السياسية؛ والعمل معاً من أجل إنقاذ مجتمعاتهم من
هذا الوباء ،حتى يتمكنوا جميعاً من عبور هذه المرحلة
التي ال يعرف أحد ،حتى اآلن ،االتجاه الذي ستأخذه ..فإن لم
يتضامن العرب في هذا الظرف ويتعاونوا في مواجهة مثل
هذه الجائحة ،فمتى يتضامنون ومتى يتعاونون؟!
والحقيقة ،أن هناك بوادر إيجابية في المجال ،حيث
تسود منذ تفشي هذا الوباء لغة إيجابية حتى بين الدول
التي يوجد بينها خالفات أو حتى نزاعات؛ كما أن هناك
تطبيقاً حياً وترجمة لهذا التضامن على أرض الواقع ،حيث
أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دعمها الدول
الشقيقة ،وخاصة التي تعاني ظروفاً استثنائية ،وهي تقوم
بجهود كبيرة في عدد من الدول العربية كما هو الحال
في اليمن والسودان؛ وقامت بترتيب نقل رعايا عرب من
دول أخرى .كما أعلنت المملكة األردنية الهاشمية ،وفي
إطار تضامنها مع الدول العربية التي تمر بظروف خاصة،
إرسال طائرة محملة بالدواء المضاد للمالريا إلى الشقيقة

تونس الستخدامه في عالج المصابين بفيروس كورونا .كما
جرت اتصاالت بين عدد من الزعماء والقادة العرب من أجل
تنسيق الجهود؛ وكذلك العمل المشترك من أجل مواجهة هذا
ٍ
مساعدات عاجل ًة للشعب
الوباء؛ وقدمت العديد من الدول
الفلسطيني الذي يواجه وباء االحتالل وجائحة الفيروس؛
وهناك العديد من المبادرات المهمة األخرى .وتبدو الصورة
مبشّ رة ،حيث كثيرا ً ما تظهر القيم العربية األصيلة في مثل
هذه الظروف ،سواء على مستوى األفراد أو الجماعات أو
الدول؛ وهذا شيء طبيعي جدا ً؛ فما يربط العالم العربي من
روابط دينية وثقافية ولغوية وأخوية وحتى عرقية وقومية،
ال يوجد في أي منطقة أخرى في العالم؛ وهذا كله من
دون شك مدعاة للتعاون والتضامن ،بل وحتى الوحدة التي
طالما حلم بها العرب وال يزالون؛ فبرغم كل التحديات التي
واجهتهم ،سواء خالل فترة االستعمار أو ما بعدها؛ فهم أمة
تشترك في كل شيء تقريباً؛ ولهذا فإن تضامنها وتعاونها هو
الشيء الطبيعي.
ومع كل ذلك ،فهناك حاجة إلى مزيد من التعاون في
هذه الظروف؛ وخاصة في إطار جامعة الدول العربية التي
تبدو حتى اآلن غير متفاعلة بالشكل المطلوب؛ فلماذا ال
يكون هناك اجتماعات على مستويات عليا وعبر الفيديو،
كما حصل في االتحاد األوروبي أو قمة قادة العشرين؟
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تقارير وتحليالت
«كورونا» وهزيمة الشعبوية

أثبتت أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي تعاني منها العديد من دول العالم بشدة خالل المرحلة
الحالية أن العالم بات قرية صغيرة ،ما يحتم التعاون الدولي على أوسع نطاق ،وهو ما يتناقض مع أفكار الشعبوية،
التي يدعو رموزها إلى االنكفاء على الذات.
على الرغم أنه من المبكر للغاية الحديث عن «عالم ما
بعد كورونا» ،بينما الجائحة ال تزال في أوجها ،إال أنه يمكن
القول إن عالم ما بعد «كورونا» لن يكون مثل ما قبله،
حيث سيترك هذا الوباء تأثيراته العميقة في مجاالت شتى،
بما فيها النظريات واألفكار السياسية الكبرى ،ومنها األفكار
والطروحات الخاصة بالشعبوية.
في البداية ،يمكن القول إنه ليس هناك مفهوم متفق عليه
محدد وواضح لمصطلح الشعبوية ،ولكن أفكار الشعبوية
واضحة ،وهي تتمحور حول االنكفاء على الذات ،وما يعنيه
ذلك من فرض قيود على التجارة العالمية وحركة األشخاص
والبضائع ،فالشعبوية نقيض العولمة ،وقد تصاعدت مع
تصاعد تيارات اليمين المتطرف وذيوع أفكارها في عدد
من الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا،
وحصول أحزاب اليمين على نسب متزايدة من أصوات
الناخبين في االنتخابات العامة في هذه الدول.
وقد جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 )19لتثبت أن أفكار الشعبوية ليست ناجعة في التصدي
لمثل هذه األزمات التي يمكن أن تجتاح العالم من أقصاه
إلى أقصاه من دون أدنى اعتبار للحدود السياسية ،التي
ال يمكن مواجهتها بشكل فردي ،وإنما تحتاج إلى التعاون
الدولي وحشد الجهود على مستوى عالمي ،للقضاء عليها.
ومن هنا ،فإنه يمكن التنبؤ بأن أفكار الشعبوية المتزايدة
التي حصلت ستعاني حالة من التراجع ،وخاصة أن بعض
الرموز السياسية للشعبوية ،ظهروا خالل هذه األزمة وقد
تغير خطابهم السياسي بشكل الفت لالنتباه باتجاه الدعوة
إلى تفعيل التعاون الدولي لمواجهة هذا الوباء ،الذي بات،
يمثل «عدوا ً للبشرية» ،كما قال مدير عام منظمة الصحة
العالمية ،تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ،في مؤتمر صحفي
عقده مؤخرا ً.
وال شك أن االنحسار المتوقع ألفكار الشعبوية في
عالم ما بعد «كورونا» ،الذي لن يتم بين عشية وضحاها،

سيؤدي إلى إعادة تشكيل خرائط القوى السياسية في غير
دولة ،باتجاه إضعاف أحزاب اليمين المتطرف ،التي أدى
تصاعد نفوذها إلى إثارة الكثير من المخاوف على التعاون
الدولي لمواجهة حزمة من المشكالت الخطيرة ،وأهمها
تلك الخاصة بقضية التغير المناخي ،كما أن هذا االنحسار
المتوقع يعني في المقابل ،أن عصرا ً جديدا ً في العالقات
الدولية سيتم تدشينه ،قوامه المزيد من عالقات التعاون
واالعتماد المتبادل بين مختلف الدول ،وهذا ما ينبغي أن
يكون ،ذلك أن العولمة قد أصبحت واقعاً ال يمكن الفرار
منه ،وهو ما يعني بالضرورة أن األزمة التي ستصيب دولة
ما سواء كانت صحية أو اقتصادية ،ستنتقل تداعياتها إلى
الدول األخرى ،وهذا ما أكده وباء «كورونا» الذي وضع
العالم بأسره أمام ٍ
تحد واحد صارخ.
هذا األمر يقود بالضرورة إلى البحث في كيفية آليات
التعاون الدولي ،حيث إن وباء «كورونا» كشف هشاشة
التعاون الدولي وعجزه أمام قضايا الصحة والسالمة والوعي
البيئي ،وال بد أن ينصرف الحديث هنا باألساس إلى منظمة
األمم المتحدة ،وهي المنظمة الدولية األم ،التي يجب أن
يعاد االعتبار إليها كحكومة دولية ،وهذا ما أريد لها عندما
تم تأسيسها عام  .1945كما أن هذا الحديث يجب أن
ينصرف إلى حزمة من المؤسسات الدولية الفرعية التي
تهتم بقضايا تعاون دولي فرعية مهمة للغاية ،مثل منظمة
الصحة العالمية وغيرها من المنظمات التي ال تحظى
باالهتمام الكافي ،على الرغم من عملها في مجاالت حيوية.
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تقارير وتحليالت
دبلوماسية الديون الصينية ستتعزز بسبب فيروس كورونا

تناول عظيم إبراهيم ،أستاذ باحث في معهد الدراسات االستراتيجية في كلية الحرب بالجيش األمريكي ومدير في مركز
السياسة العالمية في واشنطن ،في مقاله الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» األمريكية ،تأثير انتشار فيروس كورونا في
تعزيز دبلوماسية الديون التي تنتهجها الصين ،وخاصة عبر مبادرتها «الحزام والطريق» ،ومدى حاجة الواليات المتحدة
إلى سياسة سخية وقيادة مختلفة لمواجهة بكين.
نتجت عن تفشي فيروس كورونا «كوفيد »19-عواقب
اجتماعية وسياسية واقتصادية مباشرة ستؤثر في العالم خالل
العامين المقبلين ،ولكن اآلثار غير المباشرة المترتبة على
انتشار الوباء قد تُغير العالم إلى األبد .وسوف تكون هذه اآلثار
محسوسة بشكل خاص في مجال النفوذ المتنامي في الصين،
حيث توسعت بكين في تطبيق نموذجها القائم على الديون
من أجل فرض هيمنتها على العديد من الدول في مختلف أنحاء
العالم .وفي الوقت الذي تكافح فيه دول العالم إلدارة العواقب
االقتصادية والمالية لوباء فيروس كورونا ،فإن العديد من هذه
الدول ستمر بأوقات عصيبة من أجل تسديد ديونها لبكين ،التي
ستتوقع المزيد من الخدمات والتخلي عن المزيد من السيادة،
باعتبارها تكلفة لتخفيف الديون عن تلك الدول.
لقد لعبت سياسة اإلغراق في الديون دورا ً مهماً في توسيع
الصين مجال نفوذها عبر مبادرة «الحزام والطريق» ،وهو أمر
واضح وموثق بشكل جيد .فما يُسمى «دبلوماسية فخ الديون»
جعل سيريالنكا تفقد سيطرتها السيادية الفعلية على أحد
موانئها على المحيط الهندي .كما تعاني كل من طاجكستان
وقيرغيزستان ونيجيريا وجزر المالديف ومنغوليا والجبل
األسود خطر فقدان السيطرة السيادية على أحد موانئها لصالح
الصين ،فتلك الدول مدينة بالفعل بأكثر من  %45من إجمالي
ناتجها المحلي لبكين بسبب مشاريع متعلقة بمبادرة «الحزام
والطريق».
أصبحت بكين بارعة في ترجمة الديون المستحقة لها
إلى أصول أجنبية ،وأبرز مثال على ذلك هو مشروع ميناء
هامبانتوتا في سيريالنكا .فبعد أن أظهرت دراسات الجدوى
الخاصة بالميناء أنه مشروع غير قابل للتطبيق ،وبعد أن رفضه
المقرضون التقليديون مثل الهند والبنك الدولي ،لجأ الرئيس
السيريالنكي ،ماهيندا راجاباكسا ،إلى الصين ،التي كانت سعيدة
للغاية بتمويل المشروع .وعندما فشل مشروع الميناء كما هو
متوقع ولم تستطع سيريالنكا سداد ديونها ،سيطرت بكين
بحماس على الميناء بموجب عقد إيجار لمدة  99عاماً ،إلى
جانب سيطرتها على  150ألف فدان من األرض حول الميناء.
وهناك الكثير من األمثلة على تنازل العديد من الدول عن

سيادتها على مناطق مهمة فيها لمصلحة الصين في حال لم
تتدخل الواليات المتحدة لمواجهة مثل هذه المساعي .ويوضح
هذا الوباء مدى الحاجة إلى المشاركة العالمية النشطة للواليات
المتحدة على غرار نموذج خطة مارشال ،من أجل مساعدة
الدول المنكوبة بالديون الصينية.
وفي حال واصلت الصين السير في هذا الطريق ،فإن ذلك
سيتيح للواليات المتحدة فرصة استغالل هذا األمر عبر قيام
مؤسسات مثل «بريتون وودز» وصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ،بطرح حلول فاعلة لتخفيف الديون «إعادة هيكلة
الديون» للبلدان األكثر تأثرا ً بالديون الصينية .وفي حال تم اتباع
هذا النهج ،فسيكون ذلك بمنزلة فجر ثانٍ للواليات المتحدة
باعتبارها «إمبراطورية خ ّيرة» ،وخاصة بعد مرور عقدين من
الزمان على فشل واشنطن في فرض إرادتها على العالم من
خالل براعتها العسكرية الساحقة.
ولكي ينجح ذلك ،قد تحتاج واشنطن إلى أن تكون تحت
إدارة مختلفة .فبغض الطرف عن وجهات النظر المختلفة حول
أداء إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،إال أنها تجسد رؤية
«الواليات المتحدة أوالً» ،وهو تجسيد للهيمنة األمريكية التي
ال تتوافق مع نموذج ما بعد الحرب العالمية الثانية من التفوق
األمريكي كإمبراطورية خيرة ،وال مع القيادة األخالقية المطلوبة
عقب أزمة فيروس كورونا «كوفيد.»19-
لقد ُمنحت الواليات المتحدة فرصة ثانية لتصبح الدولة
المهيمنة التي تريدها وتحتاج إليها بقية دول العالم .وفي
حال كان لدى الواليات المتحدة الحكمة الكافية الغتنام هذه
الفرصة ،فإن العالم كله سوف يكون مديناً للواليات المتحدة
بأقوى أنواع الديون؛ أال وهو دين «رد الجميل».

السبت  28مارس  - 2020السنة السادسة والعشـرون  -العدد 7232

6

شـؤون اقتصاديــة
«إس أند بي» تثبت تصنيف أبوظبي عند /AA+A-1

أكدت «ستاندرد أند بورز» ،أمس ،التصنيف االئتماني السيادي
ألبوظبي عند / AA  + A-1والحفاظ على النظرة المستقبلية
المستقرة لهذا التصنيف .وقالت وكالة التصنيف االئتماني العالمية
في تقريرها ،إن وضع صافي األصول في أبوظبي يتجاوز  %250من
الناتج المحلي اإلجمالي ،التي تسهم بشكل كبير جنباً إلى جنب
مع صناعة السياسة االحترازية في تحصينها بشكل مطمئن من
االنخفاض الحاد في أسعار النفط والصدمات الخارجية األخرى،
وتوقعت أن تكون المصدات المالية لإلمارة قوية .وتعكس النظرة
المستقبلية المستقرة توقعات «ستاندرد أند بورز» بأن الوضع
المالي إلمارة أبوظبي سيبقى قوياً على مدى العامين المقبلَين.

إجراءات جديدة لعمل البنوك تبدأ غد ًا وتستمر أسبوعين
في إطار الجهود للح ّد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-وحرصاً على صحة وسالمة موظفي البنوك والمؤسسات المالية
وعمالئها ،وضّ ح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف اإلمارات ،أولوية العمل عن بُعد ألغلبية
العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها ،التي تقع تحت إشرافه ،على أن يَل َزم  %30من
الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب .كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات الالزمة
بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغالق بعضها مؤقتاً؛ بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعمالء ،وذلك اعتبارا ً من يوم ٍ
غد
األحد ،ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد .ويجوز تطبيق نظام العمل عن بُعد على الفئات التالية :الموظفات الحوامل ،واألمهات
اللواتي يقُمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون؛ شريطة أال تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن في مقرات
العمل .عالوة على ذلك ،شمل القرار أصحاب الهمم ،والمصابين بأمراض مزمنة وحاالت ضعف المناعة وأعراض تنفسية ،باإلضافة
إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز  60عاماً ،وذلك تضامناً مع اإلجراءات التي اتبعتها حكومة دولة اإلمارات للحفاظ
على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

النفط يهوي لألسبوع الخامس على التوالي برغم جهود التحفيز

هوت أسعار النفط  %5يوم أمس الجمعة ،مواصلة خسائرها
لألسبوع الخامس على التوالي؛ مع طغيان تحطم الطلب الناتج
عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في
أنحاء العالم .وانخفض خام برنت بما يعادل  %5.35ليتحدد سعر
التسوية عند  24.93دوالر للبرميل .وأغلق الخام األمريكي منخفضاً
 %4.82على  21.51دوالر .وقال بوب ياوجر ،مدير العقود اآلجلة
للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك« :ن ِفد ما لدينا من ذخيرة لدعم
السوق ..الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا األسبوع؛ وفي األسبوع
القادم ستكون السوق بمفردها» .وقال فاتح بيرول ،مدير وكالة
الطاقة الدولية ،إنه في ظل لزوم ثالثة مليارات شخص منازلهم،
فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط  ،%20داعياً كبار
المنتجين ،مثل السعودية ،إلى تقديم يد العون لجلب االستقرار
إلى أسواق الخام.

وعلى صعيد متصل ،قالت السعودية ،أمس ،إنها ال تجري
محادثات مع روسيا لموازنة أسواق النفط برغم تنامي الضغوط
من واشنطن لوقف انحدار األسعار وسط جائحة «كورونا»،
ومحاولة من موسكو رأب الصدع مع أكبر منتج في منظمة
«أوبك ».وكان اتفاق استمر ثالث سنوات بين منظمة البلدان
المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين ،من بينهم روسيا،
انهار هذا الشهر بعد رفض موسكو تأييد خطة الرياض لتعميق
تخفيضات اإلنتاج؛ ما حدا بالسعودية للتعهد بزيادة اإلنتاج
إلى مستوى قياسي .وبحسب «رويترز» ،قال مسؤول من وزارة
الطاقة السعودية« :ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة
السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول «أوبك ،»+وال توجد
أي مفاوضات للوصول إلى اتفاقية لموازنة أسواق البترول».
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من إصدارات المركز
الحوار الوطني اللبناني :تجربة تتجاوز الوساطة الخارجية
يعد الحوار الوطني اللبناني ،بمنزلة
وحزب الله؛ حيث لن تهاجم إسـرائيل ،ولن
آلية غير معتادة؛ هدف من خاللها كبار
يُعطى حزب الله ذريعة للقيام بهجوم،
القادة السـياسـيين اللبنانيين إلى تصحيح
ومنذ نهاية حرب  2006لم يقم حزب الله
الفشل الدستوري ،وحل التحديات الحالية
بأي هجمات على إسـرائيل؛ ومن ثم ،فقد
والمستقبلية التي تواجهها الدولة اللبنانية
حافظ على قوة ردع نفسـية مهمة ضد
وص ِّمم هذا الحوار عام ،2006
إسـرائيل .إن هذا الردع يشكل قيمة تُضاف
الصغيرةُ .
عندما دعا نبيه بري ،رئيس البرلمان اللبناني،
إلى الدفاع االستراتيجي ،ويجب أن يدعم
إلى حوار وطني .ولم ي ُدم هذا الحوار طويالً،
المجاالت األخرى ،والسـيما الدبلوماسـية،
وتوقف بشكل كامل ،ويعزى ذلك أساساً
للحكومة اللبنانية لتحرير األراضـي التي
إلى حرب إسـرائيل مع حزب الله في يوليو
تحتلها إسـرائيل .ومن ناحية أخرى ،يمكن
عام  .2006و ُع َّدت الدعوة إلى الحوار في
اعتبار إعالن بعبدا أداة دبلوماسـية في
ذلك الوقت إجرا ًء حيوياً لالستجابة للفترة
سبيل الوصول إلى استراتيجية دفاعية
االنتقالية بعد  30عاماً من الوجود العسكري
وطنية للبنان .في حين أن اإلعالن ليس
تأليف :وليد مبارك
السوري في لبنان .ويشكل توافق اآلراء،
محايدا ً فيما يتعلق بالتهديد اإلسـرائيلي؛
تاريخ النشر2019 :
الذي تم التوصل إليه في حوار  ،2006جزءا ً
فهو محايد من خالل سـياسة الحياد
من االستراتيجية الدفاعية للبنان .وبالنظر إلى الطبيعة اإلقليمية اإليجابي ،التي تعفي لبنان من األخطار األخرى القائمة ،أو المتصاعدة.
لهذه القضايا تحاول هذه الدراسة البحث في حيثيات الحوار وباإلضافة إلى المبادئ ،أو العناصـر الثابتة ،التي اقترحها الرئيس
الوطني لتحديد إذا ما كانت طبيعة السـياسة اللبنانية ستسمح بمثل سليمان؛ فإن إطار الدفاع االستراتيجي ،وإعالن بعبدا ،يعدان بمنزلة
هذا الشمول ،أو بالوساطة الداخلية؛ لحل المشكالت التي ترتبط خريطة طريق لحماية لبنان من الخطر المحدق اليوم وفي المستقبل
بالصـراعات اإلقليمية بشكل أو بآخر ،أو على األقل للحفاظ على القريب .وتنبع أهمية هذه الدراسة ،من قلة البحوث األكاديمية
االستقرار النسبي واالستمرارية للنظام السـياسـي اللبناني.
التي تناولت الحوارات الوطنية ،وخاصة تلك المتعلقة بهيئة الحوار
وقد أظهرت هذه الدراسة نقاط القوة والضعف في عملية الوطني اللبناني .ويكتسب موضوع الدراسة أهمية بالغة أيضاً؛ ألن
الحوار في لبنان ،وكيف كان لبنان يحاول التعامل مع التحديات هذا الحوار الوطني حدث في أعقاب االنسحاب السوري من لبنان،
صب الحوار في مصلحة
التي يواجهها .كما َّ
جسدت اللقاءات المتواصلة للمشاركين في هيئة الذي امتد طوال ثالثين سنة؛ ومن ثم ،فقد َّ
بغض النظر عن التوجهات السـياسـية واالنتماءات
الحوار الوطني ،أهمية التعامل مع القضايا التي تطرأ على الساحة ،األطراف اللبنانية ِّ
إلى جانب التوصل إلى توافق في اآلراء حول استراتيجية دفاعية اإلقليمية ،وعمل على تجنيب لبنان سلسلة االضطرابات التي عصفت
للبنان .ويمثل إعالن بعبدا ،واإلطار الخاص بالدفاع االستراتيجي الذي بالبلدان المجاورة .إذا كان هناك أي دروس يمكن استخالصها من
اقترحه الرئيس سليمان ،وثيقتين مهمتين تهدفان إلى التعامل مع الحوار الوطني اللبناني لدعم الحوارات األخرى ،التي قد يُصار إلى
مصادر التهديد للبنان ،سواء من الداخل أو الخارج؛ من أجل ضمان عقدها مستقبالً ،فهي من دوره كآلية إلدارة الصـراع لعزل لبنان عن
حماية أمن لبنان .وليس الهدف التخلص من تهديد سالح الجماعات الخطر الخارجي.
المسلحة في لبنان ونزعه فقط ،بل إيجاد حل عملي من شأنه أن
وتوفر ثقافة الحوار االستمرارية والمرونة في التعامل مع الظروف
يعطي اليد العليا للحكومة اللبنانية في إدارة أمن البالد ،وتحرير المتغيرة؛ وهذا ليس شـرطاً مهماً في المجتمعات المتعددة الثقافات؛
األراضـي اللبنانية المتبقية التي تحتلها إسـرائيل .وت ُظهر الحقائق مثل لبنان فحسب ،بل هو مهم في المجتمعات المتجانسة ،التي لم
على األرض أن قرار مجلس األمن رقم ( )1701لعام  ،2006الذي تشهد فن الحل الوسط ،وهو سمة مهمة للديمقراطية أيضاً .وتُوفر
سمح بإعادة نشـر الجيش اللبناني في الجنوب ،وزيادة عدد قواته هياكل الدعم آليات لكسـر الجمود ،ولضمان استمرارية العملية؛
بنحو  10آالف جندي ،قد أوجد ظروفاً سلمية مستمرة على الحدود ومع ذلك ،فإنه ينبغي الحكم على نجاح هيكل الحوار أو فشله بنا ًء
اللبنانية-اإلسـرائيلية منذ حرب عام .2006
على أدائه العام ،وليس على القرارات الصادرة عنه باإلجماع ،وكيفية
لقد خلقت هذه العوامل ظروفاً للردع المتبادل بين إسـرائيل التوصل إليها ،أو ترجمتها إلى نتائج ملموسة فقط.
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إنفوغراف

االقتصاد العالمي..
توقعات متشائمة بفعل «كورونا»
%1

570

توقعات بانكماش الناتج
اإلجمالي العالمي خالل

مليار
ً
دوالر سنويا خسارة
االقتصاد العالمي؛
بسبب انتشار األوبئة
واألمراض

بنك «غولدمان ساكس»

«البنك الدولي»

2020

االقتصاد العالمي دخل

في ركود شديد..
واالنكماش ًسيكون ً
مفاجئا وحادا
«فورين أفيرز»

 2تريليون دوالر

عجز الدخل العالمي في 2020

%1.5
من  %2.9إلى
تخفيض توقعات النمو العالمي في
2020

%5.5

تراجع في

النمو الصيني
بحلول عام 2021

«أكسفورد لالقتصاد»

%3

خسارة الناتج

املحلي اإلجمالي لـ (هونغ
كونغ ،وتايالند،
وكمبوديا)

«األونكتاد»
«كابيتال إيكونوميكس»

مصدرالبيانات :مجموعة مصادرإخبارية
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