أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
موقف إماراتي صارم ضد اإلرهاب
بات اإلرهاب ،بالفعل ،آفة العصر الحديث ،حيث انتشر في العديد من مناطق العالم ،ولم يعد مقتصرا ً على منطقة
بعينها ،وتعددت دوافعه وتنوعت بشكل غير مسبوق ،ما بين دوافع دينية ،أو عرقية ،أو مذهبية ،وغيرها .وفي ظل صيرورة
اإلرهاب تحدياً خطيرا ً لألمن واالستقرار على األصعدة كافة ،بات التعاون والتعاضد لمكافحته ضرورة حيوية ،سواء كان ذلك
على األصعدة اإلقليمية ،أو على الصعيد الدولي ،من أجل تكثيف الجهود لمواجهة حاسمة مع الجماعات اإلرهابية والمتطرفة
على المستويات كافة .بيد أن التعاون المطلوب الجتثاث اإلرهاب من جذوره ال بد أن يسبقه إجماع دولي على رفضه رفضاً
قاطعاً ،وهو ما يتطلب ،بادئ ذي بدء ،التوافق على تعريف محدد لإلرهاب.
وتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي تتخذ موقفاً صارماً ضد اإلرهاب ،وتبذل كل ما تستطيع من
أجل مواجهته بشكل حاسم للقضاء عليه بشكل مبرم ،وال تف ّوت الدولة مناسبة لتأكيد هذا الموقف .وفي هذا السياق ،فقد
أدانت دولة اإلمارات العربية المتحدة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة األفغانية كابول أثناء تأدية
الرئيس ،محمد أشرف غني ،القَسم الدستوري .وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها ،أن دولة اإلمارات تعرب
عن إدانتها هذا الهجوم اإلرهابي ،ورفضها الدائم جميع أشكال العنف واإلرهاب الذي يستهدف زعزعة األمن واالستقرار،
ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية ،وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود االستقرار أفغانستان ،وأن يعم السالم
ربوعه؛ بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.
ومع إدانتها المطلقة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله ،ال تتردد دولة اإلمارات العربية المتحدة في اإلعالن بشكل متواصل عن
استعدادها الكامل لتقديم كل صور الدعم الممكنة لجميع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه اآلفة الخطيرة .وفي هذا
اإلطار ،أدانت دولة اإلمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم اإلجرامي الذي استهدف موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني
عبدالله حمدوك ،في الخرطوم ،يوم االثنين الماضي ،وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،في بيان لها ،أن دولة اإلمارات
تعرب عن استنكارها الشديد هذا االستهداف اإلجرامي .وعبرت الوزارة عن وقوف دولة اإلمارات مع السودان الشقيق ودعم
مرحلته االنتقالية؛ بما يضمن االستقرار والسالم للسودان؛ وبما يحقق طموحات وآمال شعبه الشقيق.
ولم ِ
تكتف دولة اإلمارات العربية المتحدة بإدانة هذا الحادث اإلرهابي الذي شهده السودان الشقيق ،فقد أجرى صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،اتصاالً هاتفياً
بالدكتور عبدالله حمدوك ،رئيس وزراء جمهورية السودان ،اطمأن خالله على صحة معاليه وسالمته .وأكد سموه ،خالل
االتصال ،رفض دولة اإلمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره ،ووقوفها إلى جانبه خالل المرحلة التاريخية التي يمر بها،
ودعم اإلمارات طموحات الشعب السوداني الشقيق إلى التنمية والتقدم والسالم.
ويعكس االتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،مع رئيس الوزراء
السوادني ،عمق العالقات اإلماراتية – السودانية ،والوشائج األخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين ،وهو يندرج،
بال شك ،ضمن سلسلة من المواقف اإلماراتية الداعمة للسودان إلنجاح المرحلة االنتقالية التي تعيشها البالد ،بعد الثورة
الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير ،وفتحت الطرق أمام ولوج السودان مرحلة جديدة في سبيل االنتقال إلى
نظام حكم ديمقراطي يعيد للعملية السياسية و َهجهجا وتألقها ،بعد أن عاش السودان أكثر من ثالثة عقود ،تقريباً ،أسير حكم
استبدادي جلب على البالد الكثير من الكوارث ،ليس أقلها انفصال الجنوب.
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اإلمارات اليوم
متابعة حثيثة الستكمال وتطوير المشروعات اإلنشائية
تنظر دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى قطاع البنية التحتية ،من شبكات نقل برية وبحرية وجوية ،وإلى قطاع اإلنشاءات،
وخاصة مساكن القاطنين على أرضها ،بوصفهما أولوية وضرورة يجب مواصلة العمل على تطويرهما ،لما لهما من آثار إيجابية
تعود على تحسين مستويات الخدمات ،واستقطاب المزيد من الزائرين والسائحين والمستثمرين ،إضافة إلى دورهما في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعزز الرفاه ،وتزيد من منسوب السعادة واالستقرار لألفراد والمجتمعات.
ويأتي اطالع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ،يوم األحد الماضي ،على حزمة مشاريع إنشائية
وتطويرية بمناطق مختلفة في دولة اإلمارات ،جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بتكلفة تناهز
ملياري درهم ،دليالً على حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل على كل ما من شأنه تحقيق الرفاه لمواطني الدولة
والمقيمين على أرضها ،من خالل تنفيذ وتطوير مشروعات حيوية يكون اإلنسان على تماس يومي مباشر معها.
إن اعتماد لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،تَمثّل في بناء  379مسكناً في منطقة
الخوانيج في إمارة دبي ،بتكلفة  501مليون درهم ،والوقوف على مستجدات سير العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة
التخصصي في الفجيرة ،بتكلفة  865.9مليون درهم ،واعتماد تنفيذ مشروعين بيئيين ضمن مشاريع اإلدارة المتكاملة للنفايات
في إمارات الدولة كافة بقيمة  119مليون درهم ،واعتماد مشاريع طرق وإنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه األمطار في
مناطق مختلفة في الدولة ،تصل تكلفتها إلى  503ماليين درهم ،وهو أمر ال يع ّد وحيدا ً خالل هذا العام ،ففي نهاية يناير
الماضي ،دشن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ،رئيس مجلس إدارة شركة االتحاد
للقطارات ،األعمال اإلنشائية للحزمة «أ» من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية اإلماراتية ،وقال سموه في
ِ
سيحدث نقلة نوعية
حينه« :مع بداية عام االستعداد للخمسين نفخر بأن ندشن األعمال اإلنشائية لمشروع وطني استراتيجي
في قطاع النقل بالدولة ،ويعزز من مكانتها على المستويين اإلقليمي والعالمي».
لقد ل ّخصت هذه العبارات الرؤية والتطلعات التي تسعى إليها دولة اإلمارات في الوصول إلى الذكرى الخمسين لتأسيسها،
ال بل المئة ،وهي بكامل ألَ ِقها وتميزها وتحقيقها األهداف التي وضعتها لتصبح الدولة األفضل على المستوى العالمي ،في
صورة تؤكد براعتها في االنتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ،وفق إجراءات تتسم بأعلى المواصفات
العالمية ،وتس ّهل المسار الذي تخطوه في رحلتها التنموية الرائدة مستقبالً ،والتي تسير على نهج اآلباء المؤسسين في مسيرة
النهضة والبناء ،وتعمل على تنفيذ نهج القيادة الحكيمة الحالية في إنجاز مشروعات ترتقي بحياة األفراد ،وترفد مسيرة
التنمية ،وتكرس قيم الوالء واالنتماء والتالحم الوطني ،وتصون المكتسبات.
إن تبني القيادة الرشيدة مختلف القضايا واألولويات التي تهم أبناء الوطن وساكنيه ،من مساكن وطرق ومحطات تحلية
مياه ومحطات كهرباء وما إلى ذلك ،يعبّر عن النظرة االستشرافية القائمة على ضرورة تعزيز تطور الدولة وتقدمها اقتصادياً
واجتماعياً؛ من خالل تطوير الخدمات المقدمة لإلنسان ،بوصفه الثروة األهم في تحقيق هذه المستهدفات ،فمسيرة التنمية
تقع على عاتق البشر في أي دولة تسعى إلى مواصلة مسيرتها في طريق التنافسية العالمية ،ومنح األفراد والمجتمعات هذه
الحقوق ،وتأكيد ثقة القيادة الرشيدة بقدرة أبنائها ودعمها لهم ،ليكونوا قادرين على بذل كل ما بوسعهم من أجل رفعة
الوطن ،ودعم نمو اقتصاده وتنميته المستدامة.
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تقارير وتحليالت
هل سيبقى النفط صامدًا في وجه «المعركة السعرية» بين الرياض وموسكو؟
لم يكن ينقص المشهد النفطي قتامة جديدة في هذه المرحلة؛ فبعد صراعه المرير مع انخفاض الطلب إثر تفشي
«كورونا» تعرضت أسواق النفط العالمية إلى هزة جديدة؛ تجسدت في اشتعال فتيل «معركة سعرية» بين كل من
السعودية وروسيا ،على خلفية انسحاب األخيرة من اتفاق خفض اإلنتاج الذي استمر العمل عليه منذ مطلع عام .2017
على الرغم من ارتفاع أسعاره في اليومين الماضيين بنحو
 ،%10فإن سعر برنت ما زال منخفضاً ،قياساً بالفترة التي
سبقت انتشار «كورونا» ،وقرار روسيا فض التزاماتها مع «أوبك»،
الذي تسبب في خسارة النفط أكثر من ثلث قيمته ،بين ليلة
وضحاها ،وذلك بوصول سعر برميل برنت إلى  32دوالرا ً يوم
االثنين الماضي ،فيما وصل خام تكساس األمريكي إلى 27
دوالرا ً للبرميل؛ األمر الذي ينذر بحدوث «نزف» في إيرادات
الدول النفطية ،األعضاء في المنظمة ،قد يصل إلى نحو 500
مليون دوالر يومياً ،ويهدد بدخول اقتصاداتها حائطاً مستجدا ً
من الضغوطات.
وابتدأت المعركة السعرية حين قررت «أرامكو» السعودية
تخفيض سعر البيع الرسمي لكل درجات نفطها الخام لجميع
الوجهات لشهر إبريل المقبل ،وذلك على إثر سقوط اتفاقية
«أوبك» مع روسيا أرضاً ،بشأن إمدادات النفط ،لتنتهي بذلك
ثالث سنوات من التوافقات التي ح َمت أسواق النفط من
االرتباك؛ فرفض روسيا دعم تخفيضات نفطية أكبر جعل «أوبك»
تقرر إنهاء كل القيود على إنتاجها؛ ما ينذر بإغراق األسواق بـ
«الذهب األسود» ،ومن ثم سقوطه في دوامة من التراجع.
السعودية التي ر ّدت على روسيا وض ّحت باستقرار أسواق
النفط ،واضح أن احتياطياتها السيادية قادرة على ردم أي فجوة
عجز قد تحدث في موازنتها إثر هبوط األسعار ،فيما قررت
روسيا التخلي عن التزاماتها مع «أوبك» في سبيل المنافسة
على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الواليات
المتحدة ،برغم إدراكها أن السوق ،اآلن ،بحاجة إلى التكاتف
أكثر من أي وقت مضى.
وفي سلسلة التطورات تتعدد اآلراء والتوقعات؛ فتيار يقول
إن الحرب السعرية الراهنة تشكّل حالة غير مسبوقة في سوق
النفط العالمية ،فالصدمة تكمن في حالة التحدي بين «أوبك»
من جهة ،وروسيا من جهة أخرى ،التي تسعى منذ زمن للنيل
من صناعة النفط الصخري األمريكي ،في مشهد يُظهر تخليها
عن شراكة أثبتت تأثيرها على استعادة أسواق النفط عافيتها،
مدفوعة بقرارها هذا نحو تحدي واشنطن ،في محاولة إلعادة
الزمن إلى الوراء ،عندما كانت قوة كبرى توازي الواليات المتحدة،
وتؤثر في المشهد العالمي وسياسات الدول كما تبتغي .وهناك

آراء أخرى تشير إلى أن روسيا لن تبقى صامدة في قرارها
التخلي عن «أوبك» طويالً ،حيث تتراوح مدة صمودها بين 3
إلى  6أشهر فقط ،ما ينبئ بتوقعات تتعلق بعودتها إلى حضن
«أوبك» ،التي ستق َبل مجددا ً الشراكة مع روسياً ،إلعادة توزان
األسواق كما كانت عليه؛ األمر الذي يدل على أن النفط لن
يستعيد عافيته قبل الربع الثالث من العام الجاري.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وإن أبدى في تغريداته
فرحاً بانخفاض أسعار النفط ،حين قال« :جيد للمستهلك ،أسعار
البنزين تنزل» ،فإن اتصاله بولي العهد السعودي ،األمير محمد
بن سلمان ،مؤخرا ً ،لبحث أسواق الطاقة العالمية ،يشير إلى
دالالت عدة؛ األولى ،أن ترامب يخشى خسارة «كرت» سياسي
في االنتخابات المقبلة ،كونه ي ِعد الناخبين بالعمل على خفض
أسعار المحروقات ،واآلن حين حصل ذلك ،سيخسر ترامب أحد
أهم وعوده االنتخابية .والثانية ،قلقه من أن تتعرض الواليات
األمريكية المنتجة للطاقة لمتاعب وضغوطات اقتصادية ج ّراء
انخفاض أسعار النفط .أما الداللة الثالثة ،فهي أن قطاع النفط
الصخري األمريكي يواجه ،اآلن ،صعوبات في إدرار األرباح؛ كونه
يستهلك السيولة النقدية كلها ،من ج ّراء ارتفاع تكاليفه .فيما
تكمن الداللة الرابعة ،في أن حالة عدم االستقرار واليقين تسهم
في تراجع حركة اإلنتاج ،وتراجع النزعة االستهالكية لألفراد
والمؤسسات؛ ما يتسبب في انخفاض إنفاق المستهلكين،
وتهديد األسواق باالنكماش ،وهو ما ال يريده ترامب ،منذ أن
تولى السلطة ،بتاتاً.
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تقارير وتحليالت
الجولة العربية لوزير الخارجية المصري ..السياق واألهداف
يبدو أن الجولة العربية التي يقوم بها وزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،وتشمل  7دول عربية ،تهدف إلى حشد
التأييد العربي للموقف المصري في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة ،التي تعقدت بشكل خطير خالل األيام
الماضية ،بعد أن قاطعت إثيوبيا جولة المفاوضات األخيرة في واشنطن.
يقوم وزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،بجولة
عربية بدأها يوم األحد الماضي بزيارة إلى العاصمة األردنية
ع ّمان .وتشمل كالً من السعودية ،والعراق ،والكويت،
وسلطنة ُعمان ،والبحرين ،واإلمارات ،لتسليم رسالة من
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة هذه الدول.
والمال َحظ أن هذه الجولة تشمل أكثر الدول العربية
صاحبة العالقات المتميزة مع مصر خالل المرحلة الراهنة،
التي تشهد تنامي عالقات مصر مع هذه الدول على
المستويات كافة .وعلى الرغم من عدم وجود أهداف
معلَنة لهذه الجولة ،إال القول إنها لدعم عالقات مصر مع
تلك الدول ،فإن هذه الجولة ،وبخاصة في ظل توقيتها ،ال
تنفصم عن المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة ،حيث
تشهد هذه األزمة تطورات خطيرة خالل الفترة الحالية،
بعد أن قاطعت إثيوبيا ،وكذلك السودان ،جولة المفاوضات
األخيرة حول هذه األزمة ،وهي الجولة التي ُعقدت في
واشنطن ،برعاية الواليات المتحدة ،التي تدخلت وسيطاً
بين األطراف الثالثة المتفاوضة في بداية نوفمبر الماضي،
بعد أن وصلت هذه المفاوضات بين كل مصر والسودان
وإثيوبيا إلى طريق مسدود .وكان من المقرر أن تشهد هذه
الجولة توقيع اتفاق نهائي ينهي تلك األزمة المستمرة منذ
سنوات عدة.
وتسعى القاهرة ،من خالل الجولة العربية لوزير
خارجيتها ،إلى تأكيد وجود موقف عربي داعم لمصر في
هذه األزمة ،وترسيخ هذا الموقف الذي تم التعبير عنه في
الدورة الـ  153لمجلس الجامعة العربية ،التي ُعقدت في
الرابع من مارس الجاري ،حيث أقرت الجامعة العربية خالل
هذه الدورة «قرارا ً مهماً» قدمته مصر بشأن سد النهضة،
يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،ويرفض أي
إجراءات أحادية إثيوبية .وقال األمين العام للجامعة ،أحمد
أبو الغيط ،إن القرار «يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية
لمصر ،ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا،
ويؤكد ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي» .كما

رحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الذي أعدته الحكومة
األمريكية ،وأكد أن مشروع االتفاق الذي طرحته أمريكا
والبنك الدولي «عادل ومتوازن ،ويحقق مصالح البلدان
الثالثة» .وأشار أبو الغيط إلى أن القرار حث الدول العربية
على «اتخاذ ما يلزم من إجراءات إلقناع إثيوبيا بتوقيع
مشروع االتفاق الذي أعدته الواليات المتحدة».
وال شك في أن الدعم العربي لمصر ،في موقفها التفاوضي
الخاص بأزمة سد النهضة ،يعد على درجة عالية من األهمية؛
ذلك أن هناك عددا ً من الدول العربية لها عالقات متميزة
مع أديس أبابا ،ويمكنها توظيف هذه العالقات لصالح
التوصل إلى حل متوازن لهذه األزمة ،والعمل على وقف
اتجاه إثيوبيا التخاذ إجراءات منفردة بالبدء في عملية ملء
السد في يوليو المقبل ،على نحو ما أعلنه وزير الخارجية
اإلثيوبي غيدو اندارغاتشو ،وما يمثله ذلك من محاولة فرض
سياسة األمر الواقع على القاهرة؛ األمر الذي سيشكل تطورا ً
خطيرا ً قد ينسف العملية التفاوضية بشكل كامل ،ويفتح
مستقبل األزمة على سيناريوهات خطيرة.
وإذا ما تمكنت مصر من حشد الدعم العربي لموقفها،
مع ما تحظى به من دعم أمريكي ،فإن ذلك سيؤدي إلى
حدوث ضغط كبير على إثيوبيا ،لتعديل موقفها ،والعودة
إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى حل يتوافق
مع مصالح كل من القاهرة ،والخرطوم ،وأديس أبابا؛ وهذا
لحل ينزع فتيل األزمة ،ويدشن بداية
هو الطريق الوحيد ٍّ
مرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل.
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تقارير وتحليالت
إيران تفشل في احتواء فيروس «كورونا»
تناولت ماسية علي نجاد ،الصحفية والناشطة اإليرانية في مجال حقوق المرأة ،في مقالها الذي نشرته مجلة «ناشونال
إنترست» ،فشل نظام الماللي في احتواء انتشار فيروس كورونا؛ في ظل األنباء التي تتحدث عن احتمال إصابة أكثر
من مليونَي مواطن إيراني بهذا الفيروس.
أودى فيروس كورونا الجديد (كوفيد )19-بحياة 273
شخصاً على األقل في إيران ،وفقاً للرواية الحكومية ،لكن
األرقام غير الرسمية الواردة من المستشفيات واألطباء
تشير إلى أن عدد الوفيات أكبر من ذلك بكثير .وتزعم
السلطات اإليرانية وجود  7161إصابة بفيروس كورونا،
لتحتل إيران المرتبة الرابعة بعد الصين وكوريا الجنوبية
وإيطاليا في عدد اإلصابات على مستوى العالم بهذا
الفيروس الخطير .ومع ذلك ،فقد فشل نظام الماللي تماماً
في احتواء الفيروس القاتل ،الذي أودى بحياة عدد من
كبار المسؤولين والسياسيين في البالد .ويشبه تعامل نظام
الماللي مع الفيروس الطريقة التي يتعامل بها النظام مع
األزمات األخرى ،حيث يقوم بإنكار الخبر في البداية ،ومن
ثم يلقي باللوم على األعداء األجانب؛ وتحديدا ً الواليات
المتحدة األمريكية .وفي الوقت الحالي الذي يهدد فيه
انتشار الفيروس بالنظام الصحي في البالد ،فإن طهران
تلوم العقوبات ،وتحذر من كونها ضحية لهجوم بيولوجي
أمريكي ،حيث قال قائد الحرس الثوري اإليراني ،الجنرال
حسين سالمي ،إن الفيروس جزء من هجوم بيولوجي نفذه
«الشيطان األكبر».
ويناقض المسؤولون تصريحات بعضهم بعضاً ،بينما يبث
التلفزيون برامج حول كيفية إقامة صلوات خاصة للحماية
من فيروس كورونا ،ومن مرض الكوليرا أيضاً .وقبل أسابيع
فقط ،تفاخر المسؤولون اإليرانيون بتصدير أقنعة الوجه
إلى الصين .وفي الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول
بتعليق رحالتها إلى الصين ،كانت إيران واحدة من الدول
القليلة التي لم تعلق رحالتها إلى مركز انتشار الفيروس.
ومع انتشار أخبار الفيروس بحلول منتصف شهر فبراير
الماضي ،قالت الحكومة اإليرانية إن الواليات المتحدة
قد صممت فيروس كورونا من أجل تقليل اإلقبال على
االنتخابات البرلمانية اإليرانية ،التي قاطعتها جماعات
المعارضة جميعها .وعالوة على ذلك ،رفض المسؤولون
فرض إجراءات الحجر على مدينة قُم اإليرانية ،قائلين

إن «الحجر الصحي هو وسيلة بدائية للتعامل مع انتشار
األمراض»؛ وهو األمر الذي ساعد على انتشار الفيروس في
جميع أنحاء البالد.
ويميل المسؤولون اإليرانيون إلى إلقاء اللوم على
العقوبات األمريكية بسبب عدم كفاءتهم وسوء إدارتهم
األزمة .ومع ذلك ،فقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية
عباس موسوي ،الشهر الماضي ،أن وجود قناة إنسانية
سويسرية ليس ضرورياً ألن «األدوية والمواد الغذائية
لم تخضع أبدا ً للعقوبات» .وعلى الرغم من الصعوبات
االقتصادية التي تشهدها البالد ،فإن ميزانية المؤسسات
الدينية والحرس الثوري تستمر في النمو ،على حساب
تراجع الخدمات المقدمة للناس العاديين.
وال تكمن مشكلة نظام الماللي في عجزه المطلق
وفساده المستشري فحسب ،بل في افتقاره إلى الشرعية
أيضاً .ففي شهر نوفمبر الماضي ،أغلق النظام اإلنترنت ،في
الوقت الذي قام فيه بقمع االحتجاجات على مستوى البالد،
حيث قتلت قوات األمن أكثر من  1500شخص ،بحسب
وكالة رويترز .وفي يناير من العام الحالي أسقط الحرس
الثوري طائرة تابعة للخطوط الجوية األوكرانية؛ ما أدى إلى
مقتل جميع األشخاص الـ  176الذين كانوا على متنها ،ولكن
النظام نفى أي مسؤولية له عن الحادث لمدة ثالثة أيام.
وبعدها اضطرت طهران إلى االعتراف بدورها بعد ضغوط
خارجية .وبدالً من إظهار الندم ،قام المسؤولون اإليرانيون
بتهديد عائالت الضحايا ،وتحذيرهم من التحدث إلى وسائل
اإلعالم .واآلن ،يلجأ اإليرانيون العاديون ،الذين ال يثقون
برواية النظام ،إلى وسائل التواصل االجتماعي لمعرفة أخبار
فيروس كورونا.

الخميس  12مارس  - 2020السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 7219

6

شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات األولى إقليمي ًا بصفتها وجهة لإلبداع
تصدرت دولة اإلمارات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
في قائمة أكثر  50دولة إبداعاً في  2020أصدرتها شركة «وارك»
حديثاً ،تفوقت فيها على الهند ،والسويد ،والصين ،ونيوزيلندا،
وكندا ،وهولندا ،وهونغ كونغ ،محتل ًة المرتبة  12عالمياً ،ومتقدمة
عن ترتيبها السابق ( )16في العام الماضي  .2019كما حلت
الدولة في المركز التاسع في فئة التميز اإلعالمي في تصنيف
الدول العشر األكثر حصدا ً للجوائز اإلعالمية برصيد  290.1نقطة،
فيما جاءت كل من الواليات المتحدة وأستراليا والصين في
المراكز الثالثة األولى .وجاءت الواليات المتحدة في رأس القائمة،
تلتها المملكة المتحدة ،ثم البرازيل ،وأستراليا ،وفرنسا .أما عربياً
فجاءت لبنان في المرتبة  ،17والسعودية في المرتبة  .33وكان
تصنيف «وارك» ألفضل الحمالت اإلعالنية والترويجية والشركات

والدول على مستوى العالم من حيث اإلبداع والتميز اإلعالمي
تم إطالقه منذ عام  ،1999إلى جانب تصنيفين آخرين هما:
الـشركات الـ  100في اإلعالم ،والشركات  100المؤثرة الذي صنف
قوة تأثير الشركات منذ .2014

اإلمارات ترفع إنتاج النفط وتأمل في اتفاق جديد في «أوبك»+

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر ،وزير دولة ،الرئيس التنفيذي ألدنوك ومجموعة
شركاتها ،أن «أدنوك» ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها
المتميزة بصفتها مزودا ً موثوقاً به للطاقة ،قائالً« :تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع
وزيادة اإلنتاج ،تمتلك أدنوك إمكانية إمداد األسواق بأكثر من  4ماليين برميل يومياً في
إبريل المقبل ،كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5
ماليين برميل يومياً» .وأوضح الجابر أنه سيتم اإلعالن قريباً عن أسعار البيع لشهري مارس وإبريل  2020ما يتيح للعمالء التخطيط
بشكل أفضل .وأكد استمرار أدنوك بالعمل على تحقيق األهداف المالية والتشغيلية للشركة ،وترسيخ مكانتها مزودا ً موثوقاً به
للنفط والغاز ،وتعزيز عالقاتها مع العمالء والزبائن والشركاء في مختلف أنحاء العالم.
وقال وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي ،إن لدى منتجي النفط في دولة اإلمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها
بسرعة في ظل الظروف الحالية ،آمالً باتفاق جديد بين المنتجين يدعم توازن السوق .وقال المزروعي على «تويتر» :نشعر
بخيبة أمل؛ ألنه لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل «أوبك»+؛ وبالتالي فإن إعالن التعاون الحالي سينتهي في نهاية مارس .2020
وأضاف :يتمتع المنتجون في دولة اإلمارات بقدرة إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية .وختم المزروعي
في تغريدة أخرى بالقول :لعبت «أوبك» و«أوبك »+دورا ً مهماً في تحقيق استقرار السوق .وتؤمن اإلمارات إيماناً راسخاً بأن
اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً.

النفط يهبط  %4متضرر ًا من خسائر األسهم

هبطت أسعار النفط  ،%4يوم أمس األربعاء ،مع تجدد الضعف في أسواق األسهم ،بعد أن
قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي العالمي لفيروس كورونا أصبح اآلن وباء ،ومع إعالن
منتجين كبار للخام عن خطط لتصعيد حرب أسعار .وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج
برنت جلسة التداول منخفضة  1.43دوالر ،أو  ،%3.8لتسجل عند التسوية  35.79دوالر للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  1.38دوالر ،أو  ،%4لتغلق عند
 32.98دوالر للبرميل .وهوت األصول العالية المخاطر طوال يوم أمس األربعاء ،لكن خسائرها تسارعت في أواخر التعامالت مع تزايد
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ،وتقييد دول كثيرة السفر .وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإدارة
معلومات الطاقة األمريكية توقعاتهما للطلب على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ،وتتوقعان اآلن أن ينكمش الطلب في الربع األول
من العام الحالي.
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من إصدارات المركز

الهــجـرة الـدولـيـة :الواقــع واآلفـــاق
يصل عدد المهاجرين في العالم اآلن [ ]2011إلى نحو  214التي كان لها انعكاسات سلبية في الماضي ،فلم تحد من الهجرة
مليون شخص أي  %3.1من سكان العالم ،ويتوزع هذا العدد السرية ،بل فاقمتها ،والمالحظ أن اإلجراءات التي طالت حركة
بين  %60في الدول المتقدمة ،و %40في الدول النامية ،ويمثل األجانب في الدول المستقبلة لم تمنع دخول المهاجرين بقدر
المهاجرون على األقل  %20من السكان
ما عرقلت حركة الذهاب واإلياب ،مشجعة
في  41دولة ،منها على الخصوص دول
بذلك على اإلقامة غير القانونية لهؤالء
الخليج العربية ،وهونغ كونغ ،واألردن،
األجانب ،مع األخذ في االعتبار أن قلة
وسنغافورة ،ولوكسمبورغ ،وسويسرا.
القنوات القانونية تشجع على التشغيل
وقد برزت أقطاب جديدة الستقطاب
غير القانوني ،فكثير من أرباب العمل في
المهاجرين خالل العقود األخيرة كدول
مختلف الدول المستقبلة يفضلون تشغيل
الخليج العربية بالنسبة لشمال إفريقيا،
العامل في وضعية غير قانونية ،ألن ذلك
وباكستان ،وإندونيسيا ،والقرن اإلفريقي،
يوفر عليهم تطبيق التزامات قوانين
وجنوب إفريقيا بالنسبة لجيرانها في
العمل ،فكون المهاجر السري يوجد في
القارة ،واليابان بالنسبة لكوريا الجنوبية
وضعية هشة قانونياً يدفعه إلى قبول أجر
والصين ،وأستراليا بالنسبة لجيرانها،
زهيد وضمانات أقل بكثير من تلك التي
وروسيا بالنسبة لدول االتحاد السوفيتي
يتمتع بها المواطن المحلي أو المهاجر
تأليف :د.محمد الخشاني
سابقاً ،وتركيا بالنسبة للشرق األوسط،
تاريخ النشر2011 :
في وضعية قانونية .وفيما يتعلق بالتحدي
والمكسيك بالنسبة لدول أمريكا الالتينية،
الديمغرافي ،هنا تبرز بوضوح مساهمة
وأخيرا ً ،شمال إفريقيا بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء.
الهجرة على هذا المستوى في أفق العجز الديمغرافي الذي
وقد حظيت إشكالية العالقة بين الهجرة والتنمية باهتمام
تعرفه دول كثيرة من دول االستقبال ،سواء منها العربية أو
بالغ في السنين األخيرة ،ويتركز النقاش خصوصاً حول دور
األوروبية .وقد تطلبت سياسات محاربة الهجرة السرية تعبئة
الهجرة في تنمية الدول المصدرة للمهاجرين ،ويرتكز هذا
الدور على محاور عدة )1 :الهجرة من حيث هي وسيلة موارد مالية مهمة في الدول التي تتبعها.
وتشكل الهجرة القانونية الوسيلة المالئمة لحركة البشر؛
لتعديل سوق العمل نظرا ً للبطالة المتفشية في هذه البلدان؛
 )2التحويالت المالية وتوظيفها؛  )3التحويالت المعرفية وهي ألنها تمكّن من استقرار اليد العاملة الضرورية لتسيير االقتصاد
في دول االستقبال ،فهي وسيلة لمحاربة العمل غير القانوني،
التي يمكن أن تقوم بها الكفاءات.
لكن السنوات األخيرة شهدت تغيرات كبيرة في هذا الشأن ،وتمكن الدولة من الحصول على ضرائب مهمة ،إضافة إلى
فالدول المستقبلة للمهاجرين بدأت بالتخطيط لتقليص حجم المساهمات االجتماعية ،التي تمكن في ظروف ،كون الشريحة
الهجرات ،وتوطين القوى العاملة ،وقد خططت بلدان الخليج الكبرى من السكان هي من المتقدمين في العمر السكان،
العربية لذلك بالفعل ،واتخذت خطوات كثيرة في هذا الصدد ،من تدعيم نظام التقاعد الذي يحتاج باستمرار إلى مساهمات
كتخصيص مهن ووظائف معينة للمواطنين كما هو الشأن جديدة .ومن المقترحات البديلة لحل مشكل الهجرة :إعادة
في السعودية ،أو نسبة منها كما في سلطنة عمان ،أو نسبة تفعيل االتفاقيات القديمة لليد العاملة ،وتحديد صيغ مرنة
متدرجة في االرتفاع كما هي الحال في مملكة البحرين .وتبقى لتدفقات الهجرة ،والهجرة الموسمية  -المؤقتة؛ وهذه الصيغة
أهم اإلجراءات التي اتخذتها هذه البلدان للتقليل من العمالة هي أكثر قبوالً من طرف الرأي العام ،وهي تالئم حاجات سوق
األجنبية :في تصاريح العمل ،وتصاريح الكفالة ،والحصص ،العمل (الفالحة ،السياحة )...في كثير من دول االستقبال .إن
القطاعات المعنية بهذه الهجرة هي عموماً قطاعات ال تحتاج،
والحظر ،وإعانات التوظيف والتجمع األسري.
لكن اآلفاق المستقبلية تشير إلى أن نظام الهجرة سيعاني أو تحتاج بنسب ضئيلة ،إلى يد عاملة مؤهلة ،ويكون الطلب
انحرافاً في السياسات ،بسبب تركزه على اإلجراءات المقيدة ،فيها أعلى من العرض المحلي.
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إنفوغراف

صادرات وواردات

األسـ ـ ــلحة ال ــدولية

ً
أصدرمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي تقريرا عن صادرات وواردات األسلحة الدولية ،وركزعلى الفترة
ما بين  2015و ..2019وفيما يلي أبرز ما توصل إليه التقرير:

أكثرالدول املصدرة لألسلحة

من  2015إلى 2019

أمريكا

روسيا

أملانيا

فرنسا

الصين

أكثرالدو ل املستوردة لألسلحة

من  2015إلى 2019

السعودية

الهند

مصر

أستراليا

%76

%36

من إجمالي صادرات األسلحة على مستوى العالم

من إجمالي واردات األسلحة على مستوى العالم

مقارنة الفترة
2019 - 2015

مع

2014 - 2010

الصين

%16

نسبة انخفاض
واردات األسلحة
إلى القارة اإلفريقية

%40

%61

نسبة ارتفاع
واردات
السالح إلى
منطقة
الشرق
األوسط
مصدر البيانات :معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي
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نسبة انخفاض
واردات األسلحة إلى األمريكتين

%7.9

نسبة انخفاض واردات األسلحة
إلى قارتي آسيا
وأوقيانوسيا
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