أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اهتمام خليجي متزايد بحقوق اإلنسان
يحظى موضوع حقوق اإلنسان باهتمام متزايد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهناك جهود تُبذَل على
مستويات متعددة لدعمها واالرتقاء بها والبناء على ما تحقق فيها؛ وذلك بما ينسجم والتطور الكبير الذي تشهده دوله في
المجاالت التنموية المختلفة .وفي هذا السياق أكَّد المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،عبيد سالم الزعابي ،في البيان الذي ألقاه باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في إطار البند الثالث للدورة الثالثة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان ،الخاص بتعزيز حقوق اإلنسان المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وحمايتها ،أن دول المجلس ماضية في سبيل اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات الداعمة
لحقوق اإلنسان ،التي تضاف إلى الخطوات اإليجابية التي حققتها تنفيذا ً اللتزاماتها بموجب االتفاقيات الدولية.
وال شك أن حقوق اإلنسان أصبحت ،وخاصة خالل العقود الثالثة األخيرة ،قضايا عالمية ،لم ي ُعد من الممكن الحديث عنها
بصفتها مسائل داخلية؛ ذلك ألنها ترتبط بشكل مباشر بكرامة اإلنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفته على األرض،
وس َّخر له كل اإلمكانيات ،بل جعل الكون بأكمله تحت تصرفه؛ وقد تمحورت كل الرساالت السماوية حول اإلنسان ،وجاءت
بالتعاليم والتشريعات التي تنظم حقوقه وواجباته؛ بما يحقق الغاية من استخالفه في األرض وعمارتها كما أرادها خالقها؛
ولهذا فإن مسألة حقوق اإلنسان في الحقيقة ذات منظور إلهي رباني ،قبل أن تكون تطورا ً بشرياً طبيعياً.
وهذا كله يفرض االهتمام بهذه المسألة الحيوية؛ وال شك أن اإلنسان يحظى باألولوية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،وقد بذلت هذه الدول جهودا ً كبيرة منذ نشأتها من أجل تحقيق رفاهيته؛ وهناك عمل متواصل وتسخير
لكل اإلمكانيات والموارد المتاحة؛ من أجل إسعاده وضمان حياة كريمة له؛ وقد حققت دول المجلس إنجازات مهمة ،بل إن
بعضها غير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم ،خاصة في مجال التنمية البشرية ،وتوفير الحياة الكريمة وضمان السعادة
ألبنائها؛ وربما تكون دولة اإلمارات نموذجاً واضحاً في هذا المجال؛ حيث حققت معدالت تنمية بشرية عالية ،ويص َّنف شعبها
ضمن أسعد شعوب العالم.
وبرغم كل ما تحقق؛ فإن الرؤى القائمة كلها تسعى إلى تحقيق المزيد ،وضمان أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة،
بمقاييس عالمية وحقيقية .ولكن هناك بالطبع ملفات مهمة ال ب َّد من التعامل معها ،من بينها ما يثار حول حقوق اإلنسان؛
حيث يتزايد االهتمام بهذا الموضوع؛ وهناك حراك دولي يتفاعل؛ خاصة ونحن نعيش في عالم متسارع ،وتموج بنا تطورات
وأحداث غير مسبوقة تتطلَّب المزيد من االهتمام بهذا الموضوع ،ومنحه أولوية؛ بحيث يتم البناء على ما تحقق؛ وفي الوقت
نفسه التعامل مع القضايا التي تتم إثارتها ،وخاصة من قبل الجهات التي تعمل بصدق في هذا المجال ،وتهدف إلى خدمة
قضايا حقوق اإلنسان ،وليس استغاللها سياسياً لمصلحة أجندات خاصة ،كما يحدث في كثير من الحاالت .صحيح أن دول
المجلس تعلن باستمرار التزامها هذا الملف وحرصها عليه ،وهي تنطلق من مبدأ الترابط والتكامل بين الحقوق كاف ًة على
اختالفها ،وتراعي تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة ،والحقوق االجتماعية واالقتصادية من
جهة أخرى؛ باإلضافة إلى مراعاة الفروق الدينية والثقافية ،ولك َّن هناك أمورا ً عادة ما تُستَغَل سياسياً ،وال بد من االهتمام بها؛
والتعامل معها بمقاربات أكثر فاعلي ًة ،ومنها على سبيل المثال حرية التعبير؛ حيث توجد قوانين يمكن البناء عليها وتفعيلها؛
وكذلك فتح المجال أوسع في العمل العام ،بما ينسجم بالطبع وسياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله؛ التي تحققت في إطارها مكتسبات مهمة؛ ويمكن تحقيق المزيد؛ وذلك بما يخدم
ّ
مصافالدول المتقدمة ،وأفضلها ،في مختلف المجاالت.
رؤية الدولة في أن تكون في
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اإلمارات اليوم
جهود «أم اإلمارات» لتمكين المرأة
تبذل دولة اإلمارات العربية المتحدة جهودا ً متواصلة لتمكين المرأة ،وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة .وقد أسفرت
هذه الجهود عن تبوؤ المرأة اإلماراتية المكانة الالئقة بها في المجتمع ،حيث أصبحت تمثل شريكاً حيوياً وفاعالً أساسياً في
مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ،متسلحة بالعلم والمعرفة ،واإلرادة الصلبة ،واإلصرار على اإلنجاز .أما بالنسبة
إلى المؤشرات العالمية الخاصة بالمرأة اإلماراتية ،فتعد دولة اإلمارات األولى عالمياً في مؤشر معدل التحاق المرأة بالتعليم
العالي .وحققت الدولة المركز األول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة ،وكل من مؤشري مشاركة المرأة في
التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي.
وفي الواقع ،فإن هذه الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة ليست وليدة اليوم ،فمنذ تأسيس دولة االتحاد
في الثاني من ديسمبر عام  ،1971بدأت هذه الجهود بشكل منهجي ومخطط له على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي كان لديه إيمان راسخ بأهمية تفعيل دور المرأة لكي تشارك في بناء الدولة
الوليدة على قدم المساواة مع أخيها الرجل ،فوفر لها كل الفرص المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وقد شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة العالم االحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم األحد الماضي ،الثامن من مارس
الحالي ،وقد حققت المرأة اإلماراتية مزيدا ً من اإلنجازات في المجاالت كافة ،بشكل يدعو إلى الفخر والعرفان واالمتنان
لقيادتنا الرشيدة؛ ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،والتي سارت على النهج
نفسه في تفعيل دور المرأة ،واالرتقاء به على النحو الذي أراده المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه.
وعند الحديث عن تمكين المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يبرز بشكل فوري وتلقائي الدور الحيوي الذي
قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية «أم اإلمارات» ،وذلك أن سموها صاحبة الفضل الكبير فيما حققته نساء اإلمارات من
نجاحات وإنجازات ،في ظل رؤية سموها الخاصة باألهمية الحاسمة لتمكين المرأة حتى تقوم بدورها المأمول والمطلوب
في المشاركة في تنمية مجتمعها.
وبمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة ،أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،بالدور الكبير لـ «أم اإلمارات» في نهضة المرأة اإلماراتية ،ود ّون سموه على حسابه
الرسمي في «تويتر»« :في يوم المرأة العالمي ،أشكر أم اإلمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ..وأبارك لجميع بنات اإلمارات
تقدمهن وتفوقهن؛ بدعمها ومساندتها وتمكينها ...أم اإلمارات هي أم إلنجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا اإلماراتيات».
وفي كلمة سموها الخاصة بهذه المناسبة ،قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن «مسيرة تمكين المرأة اإلماراتية
متواصلة على الصعد كافة ،وجميع األيام في اإلمارات هي أيام دعم وتمكين ومساندة وعطاء للمرأة ،فاهتمام ورعاية القيادة
الرشيدة للمرأة ،وتذليل العقبات لتمكينها في المجتمع يشار إليه بالبنان ،منذ بداية االتحاد بقيادة مؤسسه المغفور له ،بإذن
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،إلى وقتنا الحالي» .وأوضحت «أم اإلمارات» أنه «يحق للمرأة
اإلماراتية أن تفخر باإلنجازات التي تحققت لها؛ ما يجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية؛ حيث أصبحت نموذجاً إقليمياً
وعالمياً يحتذى به».
إن المرأة اإلماراتية أصبحت نموذجاً يحتذى به ،ورافدا ً مهماً لدعم مسيرة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها ،بفضل الدعم
الالمحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة في هذا السياق ،وتحظى الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية المتحدة لتمكين
المرأة بكل تقدير عالمي ،وتتواصل هذه الجهود لتضيف المزيد من اإلنجازات كل يوم لتحقق عملية تمكين المرأة اإلماراتية
مزيدا ً من السبق والتميز.
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تقارير وتحليالت
أزمة سد النهضة باتت مستحكمة ..فكيف سيكون المخرج؟
تشهد أزمة سد النهضة تطورات متالحقة تؤكد استحكام هذه األزمة ،وتتمثل أبرز هذه التطورات في الحرب الكالمية
المستعرة حالياً بين القاهرة وأديس أبابا ،التي تعكس تأزم العالقة بين الطرفين ،وتطرح تساؤالت كبيرة حول
سيناريوهات تطور األزمة ،وإمكانيات حلها.
شهدت أزمة سد النهضة تطورات مهمة منذ أن قاطعت
إثيوبيا جولة المفاوضات األخيرة في واشنطن يومي  27و28
فبراير الماضي ،التي كان من المفترض أن يتم خاللها توقيع
اتفاق نهائي لحل األزمة بعد جوالت عدة من المفاوضات رعتها
واشنطن ،بعد أن تدخلت الواليات المتحدة وسيطاً يسعى إلى
تقريب وجهات النظر بين األطراف المختلفة في هذه األزمة.
وقد جاء هذا التدخل األمريكي ،بعد أن كانت المحادثات
الثالثية بين كل مصر والسودان وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق
مسدود نهاية العام الماضي .وبشكل أكثر توضيحاً؛ ففي
الـسادس من نوفمبر  ،2019دخلت واشنطن على خط األزمة
واستضافت األطراف الـثالثة ،بوجود وزير الخزانة األمريكي،
ورئيس البنك الدولي للمرة األولى .وصدر بيان مشترك جاء
فيه أنه «تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثالث،
على مستوى وزراء الموارد المائية ،وبمشاركة ممثلي الواليات
المتحدة والبنك الدولي ،تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء
وتشغيل سد النهضة خالل شهرين ،بحلول منتصف يناير
 .»2020وفي يومي  15و 16نوفمبر  2019تم عقد الجولة
األولى من االجتماعات المشار إليها ،بحضور ممثلين عن وزارة
الخزانة األمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا ،وتم االتفاق
على «استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات
تشغيل وملء السد ،خالل االجتماع الثاني للجان الفنية».
وفي  2و 3ديسمبر  2019تم انعقاد الجولة الثانية من تلك
االجتماعات بالقاهرة .وخالل يومي 21و 22ديسمبر 2019
ُعقدت الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية
حول المسائل الخالفية كافة في الخرطوم .وخالل يومي  8و9
يناير  ،2020تم انعقاد االجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية
والوفود الفنية من الدول الثالث ،بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا،
وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة األمريكية ،ولكن مصر
وإثيوبيا أعلنتا أنه انتهى من دون اتفاق .وخالل الفترة ما بين
 15 -13يناير  ،2020استضافت واشنطن وفود الدول الثالث،
لتقييم نتائج االجتماعات األربعة السابقة ،وبطبيعة الحال
تم تأجيل توقيع االتفاق المنتظر ،ولكن المفاوضات خرجت
بتوافق مبدئي على إعداد خريطة طريق ،تتضمن  6بنود؛
أهمها بالنسبة إلى مصر تنظيم ملء السد خالل فترات الجفاف

والجفاف الممتد .وقبل انعقاد جولة المفاوضات األخيرة وزعت
واشنطن على األطراف الثالثة مسودة اتفاق ،وطلبت منها أن
تبدي مالحظاتها على هذه المسودة ،بحيث يتم التوافق على
نص نهائي لالتفاق ،ولكن الذي حدث هو أن إثيوبيا قاطعت
الجولة األخيرة ،كما سلفت اإلشارة ،وكذلك فعل السودان،
وحضرت مصر بمفردها ،ووقعت مسودة االتفاق التي طرحتها
واشنطن.
وخالل األيام العشرة الماضية ،حدث ما يشبه الحرب
الكالمية بين كل من مصر وإثيوبيا؛ ما يعكس تأزم الموقف،
ويطرح الكثير من التساؤالت حول مصير المفاوضات لحل
األزمة .كما انتقدت إثيوبيا الموقف األمريكي ،وقد تدخلت
الجامعة العربية في هذه األزمة ،بإصدار قرار يدعم الحقوق
المصرية التاريخية في مياه النيل ،وهو ما كان أيضاً محل انتقاد
من قبل أديس أبابا.

إثيوبيا تنتقد املوقف األمرييك

اتهمت إثيوبيا الواليات المتحدة ،بأنها «غير دبلوماسية»
في محاولتها حل الخالف بشأن سد النهضة .جاء ذلك بعد أن
أصدرت وزارة الخزانة األمريكية ،إثر جولة المفاوضات األخيرة
التي قاطعتها أديس أبابا ،بياناً أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق،
ودعت إثيوبيا إلى توقيعه «في أسرع وقت ممكن» .وقد
نفت إثيوبيا ،التوصل إلى اتفاق ،وأعربت عن «خيبة أملها»
من البيان األمريكي .وفي مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية
اإلثيوبي ،غيدو اندارغاتشو ،إن بالده ستستمر في المحادثات
التي تجري بوساطة أمريكية ،إال أنها حذرت واشنطن من تسريع
العملية ،أو محاولة التأثير على نتائجها .وقال« :نعتقد أن البيان
األمريكي األخير غير دبلوماسي ،وال يعكس بلدا ً عظيماً مثل
الواليات المتحدة» .وفي تصريحات الحقة ،قال وزير الخارجية
اإلثيوبي إن بالده ستبدأ ملء سد النهضة اعتبارا ً من يوليو
المقبل ،مضيفاً« :األرض أرضنا ،والمياه مياهنا ،والمال الذي
يبنى به سد النهضة مالنا ،وال قوة يمكنها منعنا من بنائه».
وقد جاءت تصريحات وزير الخارجية اإلثيوبي بعد تصريحات
لوزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،قال فيها إن قضية ملء
سد النهضة مهمة ،ولكنها ليست جوهرية ،مضيفاً ،في مقابلة
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مع التلفزيون المصري« :لقد وصلنا إلى اتفاق في كل األمور
المرتبطة بها ،ولم نلمس أي اعتراض من الجانب اإلثيوبي فيما
يتعلق بما تم التفاوض عليه» .وفي ظل هذا الموقف اإلثيوبي،
صدر بيان مشترك لوزارتَي الخارجية والموارد المائية والري
في مصر أكد أن إثيوبيا تحاول التنصل من التزاماتها بموجب
قواعد القانون الدولي؛ وباألخص أحكام اتفاق إعالن المبادئ
لعام  .2015ورفض البيان اعتزام أديس أبابا المضي في ملء
خزان سد النهضة على التوازي مع األعمال اإلنشائية للسد،
وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب،
ويضع القواعد الحاكمة لعمليتَي ملء السد وتشغيله ،بما ال
يُحدث أضرارا ً جسيمة لها.
وكان من الالفت للنظر أنه في ظل هذا التأزم الذي حدث في
العالقات المصرية  -اإلثيوبية ،تلقى الرئيس المصري ،عبدالفتاح
السيسي ،اتصاالً هاتفياً من نظيره األمريكي ،دونالد ترامب ،يوم
الثالثاء الماضي ،تناول قضية سد النهضة ،والخالف المتصاعد
بين مصر وإثيوبيا حوله .وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية
إن ترامب أعرب عن تقديره لتوقيع مصر بـ «األحرف األولى»
على االتفاق الذي انبثق عن جوالت المفاوضات حول القضية
بالعاصمة األمريكية ،واشنطن .وأكد الرئيس األمريكي أن إدارته
ستواصل بذل الجهود التي وصفها بـ «الدؤوبة» ،والتنسيق مع
الدول الثالث (مصر ،والسودان ،وإثيوبيا) حتى الوصول إلى
مرحلة التوقيع على اتفاق سد النهضة.

الجامعة العربية تتدخل

انتقلت األزمة إلى أروقة جامعة الدول العربية ،حيث
سعت القاهرة إلى الحصول على دعم عربي ،وقد أقرت جامعة
الدول العربية «قرارا ً مهماً» قدمته مصر بشأن سد النهضة
اإلثيوبي ،يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،ويرفض أي
إجراءات أحادية إثيوبية .وقال األمين العام للجامعة ،أحمد أبو
الغيط ،في ختام الدورة الـ  153لمجلس الجامعة العربية ،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 اإلثيوبي الذي أعدته الحكومة األمريكية ،وأكد أن
مشروع االتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي من خالل
المسودة المشار إليها «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».
ولكن وزارة الخارجية اإلثيوبية ،أعلنت رفضها قرار جامعة

الدول العربية .وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» إنها ترفض قرار الجامعة
العربية بشأن سد النهضة برمته ،زاعمة أنه يقدم دعماً «أعمى»
لدولة عضو (في الجامعة) من دون مراعاة حقائق رئيسية
في المحادثات بشأن سد النهضة .وأشاد البيان بالموقف
الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد «قرار» جامعة
الدول العربية ،مضيفة« :لقد أثبت السودان مرة أخرى موقفه
المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة» .وأعرب البيان عن
تقدير إثيوبيا العميق للموقف المبدئي للسودان الذي يساعد
على تقديم الحلول المربحة لجميع األطراف المعنية ،من
خالل التزامها بمواصلة التفاوض بشأن السد .والجدير بالذكر
أن هذا الموقف السوداني كان محل انتقاد من قبل القاهرة،
التي أوضحت أن الخرطوم أرادت إدخال تعديالت على مشروع
القرار يفرغه من مضمونه ،وأن القرار بشكله النهائي ،والذي
رفضت الخرطوم تأييده ،لم يتضمن إال التضا ُمن مع حقوق
مصر المائية ،تأكيد قواعد القانون الدولي ،والدعوة إلى توقيع
االتفاق ال ُم َعد.
وفي ردها على الموقف اإلثيوبي الخاص بقرار جامعة الدول
العربية ،اتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بتوجيه «إهانة غير
مقبولة لجامعة الدول العربية»؛ عبر الرد على قرار المنظمة
بشأن سد النهضة ،ودعت الحكومة اإلثيوبية إلى عدم ملء السد
من دون اتفاق .وقالت الخارجية المصرية ،في بيان أصدرته يوم
السبت الماضي ،إنها «تعرب عن رفضها جملة وتفصيالً بيان
وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.وأضافت
«لقد اتصف البيان اإلثيوبي بعدم اللياقة ،وافتقد الدبلوماسية،
وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها
األعضاء» .واعتبرت الخارجية المصرية أن «قرار الجامعة العربية
يعكس خيبة األمل ،واالنزعاج الشديد إزاء المواقف اإلثيوبية
طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة ،وباألخص
منذ إبرام اتفاق إعالن المبادئ عام  ،»2015مشيرة إلى أن
«النهج اإلثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر
النيل ،وتنصيب نفسها مستفيدا ً أوحد من خيراته» .ودعت مصر
المجتمع الدولي إلى االنضمام للجامعة العربية «في إدراشك
طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض األمر الواقع،
وهو ما يهدد باإلضرار باالستقرار واألمن اإلقليميين».
وفي الواقع ،فإن هذه البيانات ،والبيانات المضادة من قبل
كل من مصر وإثيوبيا ،التي تتخذ شكل الحرب الكالمية ،تعكس
تأزم العالقة بين البلدين؛ ما يضع مفاوضات حل أزمة سد
النهضة على المحك ،ويثير تساؤالت كبيرة حول سيناريوهات
تطور هذه األزمة وإمكانيات حلها ،في ظل هذا التنافر القائم
بين القاهرة وأديس أبابا.
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تقارير وتحليالت
إضافة إلى كورونا« ..االنشقاق» الروسي عن «أوبك» يربك األسواق
في يوم واحد ،تسبب انسحاب روسيا من قرار وقف اإلنتاج الذي اتخذته وواصلت «أوبك» العمل به ،منذ مطلع عام
 ،2017بتهاوي أسعار النفط أكثر من  ،%20فبعد أن كان سعر برنت صباح األحد  8مارس الجاري ،نحو  45دوالراً،
أطل صباح أمس االثنين على برنت بانخفاض أوصله إلى نحو  32دوالراً؛ ما ينبئ بمخاطر عالية على دول المنظمة،
التي تجاهد منذ سنوات من أجل إعادة التوازن إلى األسواق.
«كورونا» لم يكن السبب الوحيد الذي أدى إلى هذا
االنخفاض الكبير في أسعار النفط؛ فروسيا التي «نقضت»
تعهداتها التي استمرت على مدار ثالث سنوات مع منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) ،ورفضت تأييد مزيد من الخفض في
اإلنتاج لمواجهة آثار تفشي «كورونا» ،ثم ر ُّد «أوبك» على ذلك
بإلغاء جميع القيود على إنتاجها ،كان بمنزلة صدمة مفاجئة
لألسواق ،التي قد ت ُفرح الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،لكنها
ستؤلم بالطبع الدول المصدرة في سلعتها األهم التي كانت
تسمى «الذهب األسود» .لكن في المقابل ،فإن رفض روسيا
إجراء المزيد من خفض اإلنتاج أفرح شركاتها النفطية الكبرى،
فقد قالت شركة «روسنفت» ،عمالق النفط الروسي إن االتفاق
بين (أوبك) وغيرها من المنتجين على تقليص إنتاج النفط لم
يخدم مصالح روسيا ،نظرا ً إلى تحرك واشنطن لتعويض الكميات
المفقودة في األسواق العالمية من خالل تكثيف إنتاجها من
الزيت الصخري.
إن قرار روسيا عدم مواصلة الطريق إلى حين تَب ّين اآلثار
البعيدة المدى لتفشي كورونا ،اضطر السعودية إلى تخفيض
سعر البيع الرسمي لشهر إبريل لكل درجات نفطها الخام
لجميع الوجهات؛ فبحسب بيان صدر السبت الماضي عن
شركة «أرامكو» تحدد سعر بيع خامها العربي الخفيف آلسيا
لشهر إبريل ،بانخفاض  6دوالرات للبرميل عن شهر مارس.
وخفضته للواليات المتحدة بنحو  7دوالرات ،وخفضته لشمال
غرب أوروبا بنحو  8دوالرات للبرميل عما كان عليه األمر في
مارس .فالسعودية ،أكبر مص ّدر في العالم ،واجهت «الضربة»
الروسية للنفط بتخفيض األسعار ،لينذر المشهد المقبل بإشعال
فتيل «معركة» جديدة في حصص السوق بين كبار المنتجين،
هذه المعركة التي استمرت خالل الفترة من عام  2014ولغاية
عام  ،2016لم ِ
تأت بخير على أسعار النفط ،إلى أ ْن جاء اتفاق
مطلع عام  ،2017الذي اتخذت فيه «أوبك» والمستقلون ،وعلى
رأسهم روسيا ،قرار تخفيض اإلنتاج لضبط األسعار وإعادة التوازن
لألسواق ،لكن خوف روسيا اآلن بدأ يتفاقم من نفط الواليات
المتحدة الصخري.
ويطل انهيار «الهدنة» الروسية – السعودية بشبح من
ّ

المخاوف؛ وخاصة تلك المتعلقة بحدوث عجز في موازنات
يقل عن  55دوالرا ً
الدول المنتجة ،التي حددت سعرا ً للنفط ال ّ
للبرميل؛ لكن وعلى الرغم من تلك المخاوف ،فإن السعودية
لي ذراع روسيا ،التي خيبت أمل «أوبك»
تبدو اآلن مص ّرة على ّ
في هذه األزمة ،وذلك لوجود افتراضات بدت «مثالية» بأن
تستمر روسيا بالتكاتف مع شركائها في المنظمة للحفاظ على
أعلى منسوب من األسعار؛ إال أن الواقع كان خالل أزمة كورونا
أصدق أنبا ًء من االفتراض ،وخاصة في ظل الرفض الدائم الذي
كانت تعبّر عنه الشركات الروسية منذ سنوات اللتزام حكومة
بالدها باتفاق خفض اإلنتاج مع «أوبك».
وما بين توقعات بانتعاش أسواق آسيا -نظرا ً لتراجع تكاليف
الخام الذي سيدعم هوامش شركات التكرير التي تضررت من
جراء انخفاض الطلب إثر تفشي «كورونا» ،وقرار أرامكو تخفيض
سعر بيع الخام العربي الخفيف ،بهدف زيادة كميات التصدير-
وتعزيز التنافس مع نفط روسيا في أوروبا وآسيا ،تطفو على
السطح اآلن سلسلة مخاوف من أن يفقد برميل النفط المزيد
من قواه ،فالقلق هنا من وصول سعر البرميل إلى  20دوالرا ً؛
األمر الذي يضع األسواق في أزمة ستكون األعنف من نوعها،
لتحتاج الحقاً إلى اتخاذ مزيد من السياسات التي قد تض ّيق
الخناق على اإلنتاج ،لفترات أطول حتى تعود األمور إلى نصابها
وتنتعش األسواق من جديد ،من دون معرفة الوقت الذي يحتاج
إليه العالم للتخلص من «كورونا»؛ ذلك الشبح الذي طال أثره
العديد من القطاعات االقتصادية في دول العالم كافة.
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تقارير وتحليالت
إصالح قانون مراقبة االستخبارات الخارجية واألمن القومي األمريكي
كتب أندرو ج .مكارثي ،زميل في معهد «ناشونال ريفيو» ،مقاالً في مجلة «ناشونال ريفيو» قال فيه إن األمن القومي
أصبح مسألة ثانوية في النقاش األخير حوله؛ حيث ركَّز النقاش على ما يسمى «إصالح قانون مراقبة االستخبارات
الخارجية» (فيسا) ،وهي اإلصالحات التي يبدو أنها حتم َّية لجعل استخدام صالحيات مراقبة االستخبارات الخارجية
أكثر صعوبة.
قال الكاتب في بداية مقاله إن إلغاء صالحيات األمن
القومي الحيوية ليس الطريقة الصحيحة لتحميل المسؤولين
الحكوميين مسؤولية إساءة استخدام السلطة ،مضيفاً :لقد
كنت قلقاً منذ فترة طويلة من هذه الطريقة التي تجري
بها األمور ،حيث عبرت عن قلقي بشكل واضح في كتابي
« ،»Ball of Collusionالذي تناولت فيه الرواية السياسية
«السخيفة» بشأن تآمر حملة الرئيس دونالد ترامب مع
روسيا لسرقة انتخابات عام  2016من الديمقراطيين
من خالل عمليات التجسس اإللكتروني (القرصنة بشكل
رئيسي) ،التي أصبح بعدها الرئيس الجديد وكيالً للكرملين
في البيت األبيض.
وقد غذَّت هذه الرواية تحقيقاً حكومياً واسعاً أطلقته
إدارة أوباما؛ وتحت عنوان عمليات مكافحة التجسس
األجنبية العالية السرية أظهر التحقيق تجسس مكتب
التحقيقات الفيدرالي على حملة ترامب .وفي أثناء ذلك
التحقيق ،وفقاً لما ذكره المفتش العام لوزارة العدل ،أساء
مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام سلطته ،وذلك عبر
تقديمه معلومات مضلّلة إلى محكمة مراقبة االستخبارات
الخارجية وتزويره وثيقة مهمة ،وزرع مخبرين سريين في
حملة ترامب في غياب مس ّوغ قانوني صحيح؛ وهو ما يدل
على أن مكتب التحقيقات األمريكي أصبح متحيزا ً .ومن
المعروف أنه من المستحيل حماية البالد ،أي جمع معلومات
استخبارية عن القوى األجنبية المعادية للواليات المتحدة
األمريكية ،التي تود إلحاق األذى بنا ،من دون التمكن من
الحفاظ على األسرار .ولهذا؛ فإن الشعب األمريكي منح
مسؤولي األمن القومي سلطات تدخلية كبيرة في جمع
المعلومات ،ولكن شريطة عدم استخدام هذه الصالحيات
ألغراض غير تلك المتعلقة بحماية الواليات المتحدة ،وعدم
استخدامها ألغراض سياسية .ومن الواضح أن هناك احتماالً
كبيرا ً لحدوث سوء استخدام لتلك الصالحيات.
إن إساءة استخدام السلطة الحكومية أمر غير مالئم

دائماً ،لكن هذا ال يجعله عملية غير قانونية؛ ففي كثير
من األحيان ،وللقيام بعمليات تنفيذ القانون واألمن بفاعلية،
يجب منح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة .وألنهم
يعملون في المنطقة الرمادية؛ فإنه من الصعب للغاية
تطبيق القانون الجنائي على هؤالء المسؤولين.
وعند إساءة استخدام السلطة ال يصعب عادة استنتاج
أن الشخص المسؤول الذي أساء استخدام سلطته هو شخص
غير مناسب للقيام بواجباته ،ويستدعي العزل أو النقل.
ولكن من الصعب للغاية استنتاج أنه يمكن محاكمته بنجاح،
أو أن المحاكمة ستكون إجرا ًء عملياً.
وبالتالي تكمن المعضلة في أنه عندما تتم إساءة
استخدام ثقة الجمهور؛ فإن فكرة مساءلة الجمهور ،المتمثلة
في مقاضاة الشخص المسؤول الذي أساء استخدام سلطته،
قد ال تكون فكرة عملية .وفي حال لم تكن هناك مالحقة
قضائية ،فإن الصفقة الضمنية ،المتمثلة في منح السلطة
من قبل الشعب مقابل المساءلة في حالة إساءة استخدام
السلطة ،سوف تنهار .وفي حال قالت الحكومة إنه ال يمكن
مساءلة مسؤوليها؛ فإن الشعب (من خالل ممثليه في
الكونجرس) لن يثق بأي مسؤول حكومي في أثناء ممارسته
صالحيات األمن القومي ،وبالتالي ستتم المطالبة بإعادة هذه
الصالحيات ،أو إلغائها بالكامل .ورد الفعل هذا هو رد فعل
طبيعي ،ولكنه ال يجعل التهديدات للواليات المتحدة أقل
واقعية .وهذا األمر يدل على أننا وصلنا إلى المرحلة التي
كنت أخشاها دائماً ،وهي أن سلطات األمن القومي أصبحت
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مع َّرضة لخطر اإللغاء؛ ألن الشعب غاضب من أن المسؤولين
الذين أساؤوا استخدام سلطاتهم ال يخضعون للمساءلة.
وتوجد ثالث صالحيات متعلقة باألمن القومي ستنهار قريباً
ما لم يتم اتخاذ إجراء لتجديدها .وهذه الصالحيات ينبغي
أال تكون مثيرة للجدل؛ ألنها إجراءات منطقية تمكّن محققي
االستخبارات من الحصول على سجالت تجارية ،ومواصلة
المراقبة التي تأمر بها المحكمة من دون انقطاع ،ومعاينة
شخص أجنبي يبدو أنه متو ّرط في أنشطة إرهابية .وهذه
الصالحيات ال عالقة لها بسوء سلوك مكتب التحقيقات
الفيدرالي في خداعه محكمة مراقبة االستخبارات الخارجية
« .»FISCولهذا السبب؛ فإن إلغاء هذه الصالحيات ،بسبب
الغضب من مخالفات مكتب التحقيقات الفيدرالي ،سوف
يكون إجرا ًء متهورا ً وغير منطقي.
وفي المقابل يرى السيناتور الجمهوري مايك لي أن
تجديد هذه الصالحيات ،وعدم استخدامها وسيل َة ضغط
إلجراء مراجعة أكثر شموالً لقانون «فيسا» ،سيكونان «من
أكثر األشياء غبا ًء التي يمكن أن نفعلها» .وعندما يتح َّمل
المش ّرعون مسؤولية األمن القومي للواليات؛ فإنه من الخطأ
أن نخسر القوانين التي تعزز األمن القومي سعياً وراء رؤية
«إصالحية» غامضة تجعل من الصعب مراقبة الجواسيس
واإلرهابيين المناهضين للواليات المتحدة.
وفي حال أراد اإلصالحيون إلغاء قانون «فيسا» لمصلحة
نظام للمساءلة سياسياً بإشراف الكونجرس؛ فإنني سوف
أؤيدهم .ومع ذلك ،ومع عدم وجود رغبة تذكَر لدراسة أداء
محكمة مراقبة االستخبارات الخارجية ،يقترح اإلصالحيون
منح القضاة سلطة رقابة أكبر للطعن في طلبات أوامر
المراقبة بشكل أكثر فاعلية .ومن خالل السعي إلى القيام
بذلك يريد اإلصالحيون تحويل الرقابة التي يقوم بها
األمن القومي ،وهي مسؤولية سياسية أساسية للسلطة
التنفيذية ،إلى إجراء قضائي عدائي ،وسيكون للمشتبه فيهم
محام للدفاع ،سيطالبون بالكشف عن ملفات
ممثلون ،مثل ٍ
االستخبارات األمريكية لغرض تشويه تأكيدات الحكومة
الواقعية ومصادر المعلومات.
ويجب أن نأخذ في االعتبار أننا نتحدث هنا عن مراقبة
التهديدات األجنبية الحقيقية ،وليس التحقيقات المسيَّسة.
وفي حال جعلنا من الصعب التحقيق مع عمالء أجانب
حقيقيين؛ فإننا سنجرد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
من صالحياتهم؛ وبالتالي فإن ذلك سيشكل تهديدا ً للشعب

األمريكي .ومن الممكن القول إن النزاع الجاري حول إصالح
قانون «فيسا» ال ي ُع ُّد األمن القومي أولوية عليا لإلصالحيين.
ومن جانب آخر يرى ليبراليون ،مثل السيناتور لي
والسيناتور راند بول ،أن األولوية يجب أن تُمنح للحرية
الفردية ،ومن الواضح أنهم يشكون في أنه ينبغي أصالً
إخضاع المواطنين األمريكيين لمراقبة األمن القومي على
اإلطالق؛ وذلك على الرغم من أننا رأينا أن الكثير من
اإلرهابيين والعمالء األجانب السريين كانوا مواطنين
أمريكيين .ويعتقد هؤالء الليبراليون أن الحكومة األمريكية
غير قادرة على إثبات أن صالحيات مراقبة االستخبارات
الخارجية تعمل على تحسين أمننا بشكل هادف .ومن
الممكن القول إن هذه الصالحيات قد يُساء استخدامها
بشكل كبير ،وهو ما وقع في السابق؛ وهذا األمر يستحق
النقاش ،ولكن أعضاء مجلس الشيوخ ينبغي أال يجبرونا
على إلغاء هذه الصالحيات ،مع ّرضين األمن األمريكي لخطر
مفاجئ من األعداء األجانب.
وقد وجد أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي ،من أمثال
لي وبول ،حلفاء بين الديمقراطيين .ومع ذلك؛ فإن
الديمقراطيين ليست لديهم مشكلة في تمكين الحكومة.
فمن الناحية الفلسفية يريد الديمقراطيون التعامل مع
األمن القومي بصفته قضية عدالة جنائية؛ حيث سيتخذ
القضاة ،وليست وكاالت االستخبارات التنفيذية ،القرارات
النهائية بشأن عمليات جمع المعلومات األجنبية.
وأخيرا ً ،يتحدث الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
وحلفاؤه الجمهوريون في مجلس النواب عن إجراءات
جديدة لتعزيز األمن القومي ،والحاجة إلى سحق اإلرهابيين
والتش ُّدد في األنظمة المعادية .ومع ذلك؛ فإنهم يضغطون
لتعزيز حقوق المشتبه في أنهم عمالء للقوى األجنبية،
وجعل مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في التصدي
لهم أكثر صعوبة .ومن المهم جدا ً حالياً التحقق من صحة
موقف الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،وأنه وقع ضحية
خدعة متقنة ،وأن الديمقراطيين والدولة العميقة مارسوا
هذه الخدعة لتقويض رئاسته ،وأنه يجب عليه إجراء
تغييرات لضمان عدم حدوثها مرة أخرى .ومن الواضح أن
هذه القضية أصبحت قضية شخصية إلعادة انتخاب الرئيس
دونالد ترامب ،وليست قضية سياسية إلصالح قانون «فيسا».
وكم هو غريب أن عملية إصالح األمن القومي قد أصبحت
تتم بطريقة تجعل الشعب األمريكي أقل أمناً.
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شـؤون اقتصاديــة
«األوراق المالية» تبحث أوضاع السوق المالي للدولة

عقدت هيئة األوراق المالية والسلع اجتماعاً مع سوق أبوظبي
لألوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع السوق المالي
في دولة اإلمارات ،ودراسة الوضع عن كثب ،واحتواء تداعيات
تراجع المؤشرات في األسواق ،واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل
مع هذا االنخفاض.
وتراجعت مؤشرات األسواق المالية اإلماراتية بشكل حاد خالل
الجلستين الماضيتين؛ متأثرة بتراجع أسعار النفط ،والمخاوف من
انتشار «كورونا» ،والتراجعات الحادة التي ضربت أسواق المال
العالمية .وكثف المستثمرون المواطنون من عمليات شراء األسهم
اإلماراتية ،بعد موجة بيع نفذها مستثمرون أجانب لتغطية
مراكزهم في األسواق العالمية ،وذلك في أعقاب إعالن معظم
الشركات تحقيق أرباح قوية ،وعزمها توزيع أرباح مجزية عن
العام الماضي.
وأكدت «الهيئة» متانة أسس اقتصاد دولة اإلمارات وصالبته
ومناعته؛ من واقع مؤشرات االقتصاد الكلي اإليجابية ،ولفتت
النظر إلى نجاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في

تحقيق أرباح جيدة عن العام الماضي ،وتصاعد معدل نمو صافي
األرباح إلى  9بالمقارنة مع صافي األرباح في العام الذي سبقه.
وبحسب «االتحاد» ،تتلخص المبادرات بما يلي :تفعيل
صالحيات «الهيئة» لتسهيل إعادة شراء الشركات أسهماً ،واتخاذ
إجراءات تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء،
وتخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش ،والنظر في آليات
تسييل البنوك لألسهم المستخدمة كضمانات ،وإجراءات لضمان
انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.

وزير مالية لبنان :التخلف غير المنظم ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض

أبلغ وزير المالية اللبناني غازي وزني قناة «ال .بي .سي» ،يوم أمس االثنين ،أن لبنان لم يصل إلى نقطة التخلف غير المنظم
عن سداد ديونه ،لكنه خيار ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض .وقال وزني إن احتياطيات البنك المركزي 29
مليار دوالر ،وإن البنوك المحلية أُعطيت  7مليارات دوالر ألجل التزاماتها الداخلية والخارجية .وأضاف أن هناك خطوات عديدة
يمكن اتخاذها لمعالجة المشاكل التي تواجهها البنوك التجارية ،وأن دمجها وضخ سيولة بين  20و 25مليار دوالر من الخارج
هو شرط أساسي لذلك.

النفط يهوي  %25بفعل حرب األسعار بين السعودية وروسيا

عانت أسعار النفط الخام أكبر تراجع يومي لها منذ حرب الخليج في عام
 ،1991يوم أمس االثنين ،مع شن المنت َجين الكبيريْن؛ السعودية وروسيا،
حرب أسعار تهدد بإغراق أسواق النفط العالمية بالمعروض .وأوقد تراجع
بنحو  %25في أسعار النفط ،شرارة عمليات بيع يحركها الفزع وخسائر
حادة لمؤشرات األسهم األمريكية الرئيسية مع تفاقم المخاوف من ركود
عالمي في ظل االنتشار السريع لفيروس كورونا .وقالت كل من السعودية
وروسيا إنهما ستزيدان اإلنتاج مطلع األسبوع المقبل؛ بعد أن انهار اتفاق،
يوم الجمعة ،استمر لثالث سنوات بينهما وبين منتجي نفط كبار آخرين
لكبح المعروض .ورفضت موسكو دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول
في تعميق تخفيضات إنتاج النفط للتأقلم مع التراجع الكبير في الطلب الناجم عن تأثير فيروس كورونا على حركة السفر والنشاط
االقتصادي .وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت  10.91دوالر بما يعادل  24.1ليتحدد سعر التسوية عند  34.36دوالر للبرميل.
وانخفض العقد بما يصل إلى  31في وقت سابق من يوم االثنين ليسجل  31.02دوالر .ونزل الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط
 10.15دوالر أو  24.6ليغلق على  31.13دوالر للبرميل .ونزل الخام في وقت سابق  33إلى  27.34دوالر.
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من إصدارات المركز
الرأسمالية والنظام العالمي الناشئ
كان السؤال األيديولوجي األساسـي الذي قاد الكثير من
الحوارات الجيوسياسية في القرن العشـرين ،هو« :رأسمالية أو
ال؟» ومنذ عام  ،1989أصبح السؤال األيديولوجي األساسـي في
السياسة العالمية هو« :ما نوع الرأسمالية األفضل الذي يقود
إلى االزدهار المستقر؟» .وقد أثار زوال نموذج الدولة االشتراكية
نقاشاً أضيق نطاقاً حول أفضل السبل لتنظيم االقتصادات .ونجد
هذا األمر أكثر وضوحاً في قضية الصين؛ ألن الصين خطت
خطوات هائلة باتجاه إرساء اقتصاد السوق ،وال يوجد هناك
مستوى المواجهة الشاملة نفسه الذي اتسمت به المنافسة
بين االتحاد السوفيتي والغرب .فالصين ليست واضحة كعدو
أو صديق للواليات المتحدة األمريكية؛ لكنها شـريك اقتصادي
ومنافس سياسـي .وهذا التقارب يعني أنه من غير المحت َمل أن
يواجه العالم تكرارا ً لحالة ثالثينيات القرن العشـرين التي مثّلت
فيها «القوى العظمى» المختلفة أشكاالً حصـرية لالقتصاد
السياسـي .وهذا هو الخبر السار .لكن الخبر غير السار ،هو
أنه على الرغم من أن الدول في جميع أنحاء العالم تس ّخر
مصادر قوة نسبية ،فإنها تقوم بتضمين هذه المصادر في طائفة
واسعة من هياكل الحكم ،ومن ثم ،فإن أحد األسئلة األساسية
في العالم المعاصـر ،هو كيفية إدارة العالقات بين األنماط
المختلفة للحكم الرأسمالي .أحد االحتماالت هو اشتداد
المنافسة بين األنماط الرأسمالية ،والسيناريو األكثر تفاؤالً هو
تشكيل مجموعة متناغمة من القوى الرأسمالية .والسؤال هو:
هل التشكيلة الناشئة من «نحن جميعاً رأسماليون اآلن» تولّد
صـراعات جيوسياسية على أساس االختالفات السياسية ،أو أنها
ستعزز اقتصادات أكثر تكامالً ضمن منافسة سلمية؟
وتقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على نقاط القوة
والضعف ألبرز أربعة أشكال من الحكم الرأسمالي :الديمقراطي
الليبرالي ،والديمقراطي االجتماعي ،والسلطوي التنافسـي،
والبيروقراطي الحكومي .كما تقوم بتقويم آفاق التعاون
والمنافسة بين األنماط الرأسمالية.
بعد حلول منتصف القرن التاسع عشـر ،أصبح بإمكان
بريطانيا هزيمة الصين باستخدام القوات المحلية فقط من
إمبراطوريتها الهندية ،وأصبح بإمكان الواليات المتحدة األمريكية
الوليدة استعراض قوتها البحرية الكافية إلرغام اليابانيين على
فتح اقتصادهم أمام الغرب .إن ما يفسـر هذا التحول السـريع،
هو بداية عصـر الحداثة؛ فلقد نشأت الحداثة من ثالثة تغيرات
مترابطة :أوالً ،التصنيع وتوسيع نطاق السوق إلى نطاق عالمي
جعال جميع أجزاء النظام الدولي في اتصال وثيق فيما بينها.

تأليف :باري بوزان وجورج لوسون
تاريخ النشر2016 :

ثانياً ،برزت مجموعة جديدة من األيديولوجيات لتحتل مكانة
بارزة خالل القرن التاسع عشـر ،أبرزها :الليبرالية والقومية
واالشتراكية .وقد شكّلت هذه األيديولوجيات كيانات جديدة
وجهات فاعلة (طبقات اجتماعية ،وأمماً ،ومجتمعاً مدنياً،
وشـركات محدودة) ،وأعادت تشكيل بعض الكيانات القديمة
(الدولة) ،وقوضت أيديولوجيات كانت مهيمنة سابقاً (األسـر
الملَكية) .ثالثاً ،إعادة تشكيل السلطة المرتبطة بالتح ّول إلى
المجتمع الصناعي ،واستمرار أيديولوجيات التقدم في العمل
عبر عمليات بناء الدولة العقالنية ،والتي حصـرت فيها القدرات
داخل الدول  -القومية ،وامتدت في الوقت ذاته خارجها إلى
«فضاءات خارجية» .وقد سار بناء الدولة جنباً إلى جنب مع
اإلمبريالية .وكانت النتيجة نظاماً دولياً ثنائياً ،حيث كان النظام
القائم على القواعد حكرا ً على الشعوب المتحضـرة ،بينما
السلب واالستغالل واالستعمار يو َّجه إلى «البرابرة».
وتركز األدبيات المتعلقة بـ «أنواع الرأسمالية» على أهمية
نوعين للرأسمالية« :اقتصادات السوق الحرة» و«اقتصادات
السوق المنسقة» .فالرأسمالية الديمقراطية تسعى إلى تعظيم
االستقالل االقتصادي ،ودمج ذلك مع الحكم الديمقراطي،
وتقليص دور الدولة إلى الحد األدنى .وتسعى الرأسمالية
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الديمقراطية االجتماعية لتحقيق التوازن بين السوق والدولة،
والديمقراطية .وتفضل الرأسمالية السلطوية التنافسية تحكّم
الدولة في السوق وتقيد الحكم الديمقراطي .أما الرأسمالية
الحكومية البيروقراطية فتسعى إليجاد مزيج معقد ومائع من
الملْكية الحكومية وعالقات السوق ،وفي الوقت ذاته رفض
الحكم الديمقراطي صـراحة.
وتسعى الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية إلى تحقيق أقصـى
قدر من التمييز بين االقتصاد والسياسة ،مع اإلبقاء على العالقة
ما بين االثنين من خالل حكومة تمثيلية .في هذا النمط من
الحكم الرأسمالي ،يُنظر إلى الديمقراطية كمرافق طبيعي للسوق.
ونظرا ً إلى أن الرأسمالية ترتبط بانتشار الثروة والمعلومات،
فإنها تق ّوي عالقة المواطنين بالدولة .وهذا يعني ضـرورة أخذ
تمثيل المواطنين في المؤسسات السياسية الرسمية كأمر أساسي
لتحقيق السلطة الشـرعية .وعلى مدى سنـوات عـدة ،ومن
خـالل نضــاالت مريرة ،امتد حق االنتخاب في الدول الرأسمالية
الديمقراطية الليبرالية ليشمل فئة «الذين ال يملكون» ،وامتد
في وقت الحق إلى المرأة واألقليات ،ومن ثم كانت النتيجة
إفراز نموذج من السيادة الشعبية التي تؤكد الحقوق الفردية
واالستقالل الذاتي ،والتي تدعو إلى مكافأة الجدارة.
إن بروز السلطوية التنافسية ،واالستقرار الظاهر ألنظمتها،
يتعلقان بقلق أوسع نطاقاً بشأن «التراجع الديمقراطي».
ويصنف تقرير الحرية في العالم لعام  ،2012الذي يصدر عن
نصف حكومات العالم
منظمة «فريدوم هاوس» األمريكيةَ ،
فقط كحكومات «حرة» .وبالمقارنة ،تبدو العديد من الدول
السلطوية التنافسية أنها مستقرة وناجحة .وإلى حد ما ،ينبغي
أال يشكل هذا مفاجأة.
وقد عملت األنظمة الرأسمالية جنباً إلى جنب مع األنظمة
الفاشية .وفي عدد من الدول النامية ،بما في ذلك «النمور
اآلسيوية» ،والبرازيل واألرجنتين وغيرهما من دول أمريكا
الالتينية ،فضّ لت هذه الدول السلطوي َة على الديمقراطية خالل
مرحلتها «االنتقالية» .وظل عدد من هذه الدول (مثل ماليزيا
وسنغافورة) سلطوياً ،فيما سعت دول أخرى (مثل روسيا) إلى
تحقيق االستقرار واحتواء حالة التقلب التي تحفزها عالقات
السوق ،من خالل زيادة النزعة السلطوية.
أما رأسمالية الدولة البيروقراطية فتوجد حيثما يكون الفصل
بين االقتصاد والسياسة غير واضح ،ويكون نظام الحكم غير
ديمقراطي .وعلى الرغم من أن هناك دوالً قليلة نسبياً تقع
ضمن هذه الفئة ،فإن هناك سببين يفسـران أهميتها :األول ،هو
أنها تتيح تقويماً عاماً الستقرار الرأسمالية في الدولة من دون
أي مالمح للحكم الديمقراطي .الثاني ،هو أن هذه الفئة التي

تتضمن الصين ،ثاني أضخم اقتصاد رأسمالي في العالم ،تثير
تساؤالً حيوياً بشأن إمكانية مواصلة إصالحات السوق الصينية
في نظام يحتفظ بدور بارز للحزب الشيوعي الصيني .تعد رؤية
الصين للرأسمالية معقدة؛ فمن ناحية ،الصين هي موطن لعدد
كبير من األعمال الخاصة التي تديرها عائالت .كما أنها تضم
عددا ً من الشـركات الضخمة ذات الملْكية الخاصة.
في عالم من العولمة الالمركزية ،ال تعد الرأسمالية خادماً
وال دافعاً لنظام يهيمن عليه صـراع بين الدول اإلمبريالية
ويتسم باالختالفات األيديولوجية العميقة ،كما كانت الحال
خالل سنوات ما بين الحربين العالميتين .وليست الرأسمالية
حكرا ً على مجموعة صغيرة من القوى .وحتى إذا ظلت القومية
قسماً بين الحكومات والشعوب ،فإن هذا ال يمنع من
عامالً ُم ِّ
ممارسة اللعبة عالمياً .ويمكن لمجموعة من القوى الرأسمالية
أن تدير منافسة بين النماذج المتكاملة -ولكن المتنوعة -من
االقتصاد السياسي .سوف يتطلب األمر رؤية أقل طموحاً إلدارة
الشؤون االقتصادية العالمية إذا كان يتم الترويج لها بموجب ما
يسمى «توافق واشنطن» ،الذي سيكون مقلقاً ألولئك الملتزمين
بالرأي القائل بأن قوة مهيمنة فقط هي التي يمكنها أن تجعل
إدارة الشؤون االقتصادية العالمية تعمل بشكل فعال ،ولكنها
توسع التعاون القائم في المشـروعات العلمية الكبيرة،
ربما ّ
مثل فيزياء الطاقة العالية ،وعلم الفلك ،واستكشاف الفضاء،
ومكافحة األمراض ،والدفاع عن الكوكب في مواجهة االرتطام
بالصخور الفضائية.
إن المهمة التي تقع على عاتق صناع السياسة ،هي ضمان
انخراط النماذج األربعة الرئيسية للحكم الرأسمالي في تنافس
سلمي وليس في صـراع علني ،والتعاون بشكل ٍ
كاف للحفاظ
على أسس النظام الدولي واقتصاد السوق العالمية .وترى
هذه الدراسة أن هناك دواعي للتفاؤل .ذلك أن االختالفات
األيديولوجية بين القوى العظمى أقل مما كانت عليه في
القرنين الماضيين ،والهيكل االجتماعي للمجتمع الدولي يوفر
أساساً سليماً للتعاون .إن جميع القوى العظمى في العالم
المعاصـر تتقاسم مصالح مشتركة ،بما في ذلك إدارة االقتصاد
العالمي ،وتجنب االنتشار النووي ،ومكافحة اإلرهاب ،والتصدي
للتغير المناخي .وتدفع المصائر المشتركة باتجاه منطق
األمن المشترك .وقد تُنتج الدبلوماسية البراجماتية مجموعة
رأسمالية من القوى القادرة على الحفاظ على عالم من العولمة
الالمركزية .وبينما أصبحت الرأسمالية «اللعبة الوحيدة الرائجة
في المدينة» ،فإنه ال توجد صورة مفردة للرأسمالية لديها
الشـرعية أو القوة الكافية لبسط الهيمنة .وبالفعل ،من المرجح
أن تقود أي محاولة للقيام بذلك إلى خسارة الجميع.
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إنفوجراف

النفط  ..2020تراجع
الطلب وانخفاض األسعار
توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على النفط في  ،2020ألول
مرة منذ أكثر من عقد ،مع توقف النشاط االقتصادي العالمي بسبب «كورونا»،
وجاءت توقعات الوكالة كالتالي:

ً
يوميا
 99.9مليون برميل

توقعات الطلب على النفط ،بانخفاض يبلغ نحو مليون برميل

 90ألف

برميل انكماش يومي في الطلب ،في أول تراجع منذ 2009

ً
يوميا
نحو  2.1مليون برميل

ارتفاع متوقع في استهالك النفط في 2021

 9مارس يوم أسود على أسواق النفط
بعد تخفيض السعودية أسعارها
الرسمية لبيع الخام
 %30انخفاض في أسعار النفط

أسعار النفط في أدنى مستوياتها
منذ فبراير 2016

ً
دوالرا تراجع العقود اآلجلة لخام برنت
12

 %30نسبة انخفاض العقود اآلجلة لخام برنت
ً
دوالرا
القياسي العالمي ،ليسجل 32

ً
دوالرا تراجع خام غرب تكساس
11
الوسيط األمريكي

 %33نسبة انخفاض خام غرب تكساس الوسيط
ً
دوالرا
األمريكي ،ليسجل 27

مصدر البيانات:
(رويترز) و( )cnbcعربية

TheECSSR
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