أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
بروح األسرة ووحدة البيت قادرون على مواجهة كورونا وهزيمته
كل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين
ليست جديدة على دولة اإلمارات هذه الروح التي تبعث في نفس ّ
حالة من الطمأنينة والسكينة والثقة بأنهم يعيشون في وطن العطاء بال حدود ،واألمل بأن المستقبل على هذه األرض الطيبة
مشرق والقادم أجمل ،في ظل قيادة حكيمة تضع اإلنسان في قمة أولوياتها ،وتتعامل مع كل فرد تعامل األب العطوف مع
أبنائه ،واألخ الكبير الذي يمتلئ قلبه رحمة ورأفة على إخوته ،واالبن البار الرحيم المحسن إلى والديه.
فهذه الدولة تقوم منذ تأسيسها على ركائز أخالقية ثابتة ال تختل ،تستمدها من قيم الدين اإلسالمي الحنيف والعادات
والتقاليد العريقة ،واإلرث الحضاري واإلنساني واألخالقي ألهلها الذي تأصلت جذوره في القلوب والنفوس حتى بات صفة
مالزمة لهم وسمة ال تنفصل عن طبائعهم وممارساتهم اليومية ،وعالمة مميزة تعرف بها بين دول العالم وأممه وشعوبه
وعنصرا ً أساسياً من عناصر هويتها وشخصيتها ،وفي مقدمة ذلك حالة الوحدة التي تجمع أبناءها على قلب رجل واحد،
واالنسجام والتآلف والترابط اإلنساني الذي يسود بين أطياف شعبها كافة من مواطنين ومقيمين ،والتناغم والمودة واإلخالص
الذي تتميز به العالقة بين القيادة والشعب ما يجعل منها حالة فريدة ومثاالً يحتذى به في بناء الدول وإدارتها وقيادة
مسيرتها نحو الرفاه والسعادة.
كل تلك العوامل التي حرصت القيادة الحكيمة على تدعيمها وتعزيزها ،والتأكيد في كل مناسبة ومحفل على أنها ثوابت
راسخة في العقول والقلوب ،شكّلت عند كل منعطف وأمام كل ٍ
تحد عناصر قوة أضافت إلى قوة اإلمارات ورصيدا ً كبيرا ً أسهم
ويسهم في تمكينها من مواصلة مشوارها الريادي نحو ارتقاء القمم على الصعد كافّة ،ورافعة من روافع التنمية واالزدهار
والقدرة على مواجهة المخاطر مهما كان حجمها والتصدي لها وإبطال مفعولها ومن ث ّم العبور نحو بر األمان وهي أفضل حاالً
وأكثر قوة وأشد عزيمة وأكثر إصرارا ً على بلوغ مراميها والوصول إلى مستهدفاتها على المديين اآلني والبعيد.
لم تفزع دولة اإلمارات بسبب جائحة كورونا التي تجتاح العالم دون استثناء وتترنح تحت ضرباتها أعظم دوله قوة
واقتصادا ً ،ولم تتوقف عجلة الحياة فيها عن الدوران كما هو الحال في الكثير من الدول ،ليس ألنها تتجاهل الحالة أو تضرب
كل يوم للتخفيف من آثار هذه األزمة العالمية والح ّد من انعكاساتها
صفحاً عن تداعياتها ،بل ألنها تج ّد وتجتهد وتبدع وتبتكر ّ
على حياة الناس ،فهي من ناحية تحرص أش ّد الحرص على صحة وسالمة مواطنيها والمقيمين فيها وتجعل ذلك أولويتها
القصوى ،وتقترح في الوقت ذاته الحلول التي تضمن لهم أفضل مستويات الحياة وتمكنهم من الحصول على الخدمات كافة
بالسهولة والسالسة التي اعتادوها ،ذلك أ ّن قيادتها وحكومتها وشعبها إنما هم بمثابة األسرة الواحدة التي يتعاون أفرادها
ويتضامنون ويتكاملون في سبيل المحافظة عليها وصون كيانها وتحقيق طموحاتها.
يوم أول من أمس جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه الله ،خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية االتصال المرئي عن بعد ،تأكيد قدرة اإلمارات واقتدارها
في مواجهة كورونا ألنها تعمل بروح الفريق الواحد وبمنظومة األسرة الموحدة وهو ما سيمكّنها من المضي في تنفيذ
مشاريعها الوطنية وفق ما هو مخطط له ،واالستمرار في العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها ،من خالل
الخدمات والمبادرات النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات ،بما يحدث التأثير اإليجابي الحقيقي في الحياة
اليومية لهم.
رسائل متواصلة تبعث بها القيادة الرشيدة لشعبها في الداخل وللعالم كلّه في الخارج ،أن «البيت متو ّحد» في الظروف
كافة وأن اإلمارات ستظل واحة ازدهار ورخاء لن تزيدها التحديات واألزمات إال قدرة وقوة ألنها بكل بساطة ال تعرف
المستحيل وال تعترف به.
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اإلمارات اليوم
دعم المواطنين في مواجهة تأثيرات كورونا
يعد دعم المواطنين ورعايتهم أولوية مطلقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهو نهج أرساه المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وقد سارت القيادة الرشيدة للدولة ،ممثلة في صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،على هذا النهج المبارك؛ فقدمت كل أوجه الدعم للمواطنين ،على
المستويات كافة ،ويتأسس هذا النهج على حقيقة راسخة مفادها أن المواطن هو الثروة األثمن التي تمتلكها الدولة.
وتتعدد أوجه الدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية المتحدة لمواطنيها لتشمل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة
لهم ،وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها وفقاً ألعلى معايير الجودة ،ومنها الخدمات الصحية التي أولتها الدولة أهمية
كبيرة؛ ِ
فأنشئت المستشفيات العصرية المجهزة بأحدث األجهزة في كل أنحاء الدولة ،وكان االهتمام التعليم ،الذي يعد هو
اآلخر في قمة أجندة أولويات قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن التعليم هو طريقنا الوحيد إلى تحقيق المزيد من التقدم ،وفضالً
عن الصحة والتعليم فإن الدولة تقدم لمواطنيها خدمات ال تعد وال تحصى.
وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم أجمع خالل المرحلة الراهنة بفعل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19 -التي نجم عنها الكثير من التأثيرات السلبية ،حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة على تكثيف دعمها
وخدماتها للمواطنين لمواجهة ما قد يتعرضون له من أضرار جراء هذه التأثيرات؛ األمر الذي أرسل رسالة قوية إلى المواطنين
مفادها أن القيادة الرشيدة داعمة لهم وبقوة وفي كل األحوال ،حتى يتم تجاوز هذه الظروف االستثنائية.
وقد تعددت المبادرات التي اتخذتها دولة اإلمارات العربية المتحدة لدعم مواطنيها في ظل هذه الظروف ،وشمل بعضها
كل من يعيش على أرض الدولة ،وليس المواطنين فقط ،وقد برزت تلك المبادرات في مجال تعزيز الصحة العامة والتعامل
مع تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19 -من خالل افتتاح مراكز فحص متقدمة يمكنها تشخيص اإلصابة بهذا
المرض في مدة زمنية قصيرة .كما عملت الدولة على إجالء رعاياها من الدول التي تشهد تفشي هذا الوباء ،فسيرت العديد
من الرحالت الجوية إلعادتهم إلى أرض الوطن ،وأعلنت شركة االتحاد للطيران وطيران اإلمارات أنهما ستعيدان مواطني الدولة
إلى بالدهم مجاناً ،انطالقاً من المسؤولية االجتماعية لهما كمؤسسات وطنية.
وفي أحدث مبادرة لدعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ،والتي تأثرت كغيرها بالتداعيات التي
خلفها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على الصعيد العالمي ،وتنفيذا ً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» للمواطنين تأجيله
األقساط الشهرية لفئات المستفيدين من الصندوق مدة  3أشهر ابتداء من راتب شهر إبريل الجاري وحتى يونيو المقبل،
وذلك في إطار حرص الدولة واهتمامها الحثيث بتوفير مختلف سبل الدعم لمواطنيها للتعامل مع الظروف االستثنائية من
جراء تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ،»19 -وتعد هذه الخطوة مبادرة مهمة تؤكد حرص الدولة على
ضرورة تخفيف األعباء المالية وااللتزامات عن كاهل أبناء الوطن كافة في ظل التحديات الراهنة.
وفي الواقع ،فإن هذه المبادرة تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لتسهيل شؤون حياة مواطنيها وأمورهم بما يضمن لهم حياة
كريمة ومستقرة في مختلف الظروف ،وهي مبادرة تعكس حرص الصندوق ،الذي استُحدث بناء على توجيهات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،لرعاية أبنائه المواطنين وتوفير المقومات التي تؤ ّمن لهم سبل
العيش الكريم ،على اإلسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خالل مواصلته دعم فئات مهمة من أبناء الوطن ،وتأمين
الحياة الكريمة واالستقرار األسري واالجتماعي لهم.
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تقارير وتحليالت
النفط ..مناورات ماراثونية إلعادة االستقرار لألسواق

بعد أن كان النفي س ّيد الموقف حول وجود أي مفاوضات بين السعودية وروسيا ،للتوصل إلى اتفاقية لموازنة األسواق؛
بدأت المسارات تأخذ منحنيات أكثر سرعة وتطوراً ،كان آخرها مقترح سعودي يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول
«أوبك ،»+ومنتجين آخرين ،يُعقد في  9إبريل ،بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق التوازن واالستقرار في سوق النفط
العالمي.
المقترح السعودي لقي ترحيباً من كبار المنتجين للنفط؛
فقد أكد معالي سهيل المزروعي ،وزير الطاقة والصناعة ،دعم
دولة اإلمارات للمقترح ،قائالً إن «تكاتف جهود الدول المنتجة
للنفط ،مطلب أساسي ،ومسؤولية مشتركة ،ال تقتصر على
مجموعة دول «أوبك »+فقط ،بل على جميع المنتجين حول
العالم ،ما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق
النفط العالمية» .ومثل دولة اإلمارات رحبت الكويت والجزائر
بالمقترح السعودي.
هذه المواقف وغيرها ،تنبئ بمقدار القلق الذي كان
يعتري الدول المنتجة للنفط من ج ّراء اشتعال فتيل المعركة
السعرية بين السعودية وروسيا ،التي تسببت بانهيار أسعار
النفط وهبوطها إلى ما يقارب الثلثين؛ فلم يع ّد اله ّم يقتصر
على ما خلّفه انتشار وباء كورونا المستجد من تراجع في حجم
الطلب العالمي ،إنما أُضيف إليه ه ٌّم آخر ،سببه هذه المرة
قرارات حجم إنتاج النفط وتسعيرته .فقد تسبب رفض روسيا
دعوة منتجي «أوبك» ،في األسبوع األول من مارس الماضي
إلى إجراء تخفيض إضافي لحجم اإلنتاج ،بقرار سعودي في ش ّن
حرب سعرية ،عبر تخفيض سعر بيع كل درجات نفطها الخام
لجميع الوجهات لشهر إبريل ،وتهديد وزارة الطاقة السعودية
بزيادة صادراتها النفطية ،بدءا ً من شهر مايو المقبل ،بنحو 600
ألف برميل يومياً.
بعد هذه الوقائع بدأت المسارات تتجه نحو أشكال جديدة؛
حيث حاول ترامب الضغط على المنتجين .فقد غ ّرد قبل أيام
قليلة على «تويتر» وقال إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا إلى
اتفاق لخفض اإلنتاج بمقدار  15مليون برميل يومياً ،تال تغريدته
ارتفاع في أسعار النفط إلى أكثر من  ،%30ثم عاد إلى نمطه
المعهود في إطالق التهديدات؛ حيث قال السبت الماضي إنه
سيفرض رسوماً جمركية على واردات النفط الخام أو سيتخذ
تدابير أخرى إذا تعين عليه ذلك «لحماية عشرات اآلالف من
العاملين في مجال الطاقة وشركاتنا العظيمة التي تنتج كل هذه
الوظائف ،فسأفعل كل ما يتعين علي فعله».
ثم جدد تهديده يوم األحد الماضي ،حيث أكد أنه سيفرض

«رسوماً ضخمة جدا ً» على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط
كما هي ،مضيفاً أنه ال يتوقع أنه سيحتاج إلى ذلك ألن ال روسيا
وال السعودية سوف تستفيدان من استمرار حرب األسعار بينهما.
هذه الديباجة التي اعتاد ترامب إطالقها بين الحين واآلخر ،التي
هدفها استعراض قوته وقدرته على التأثير في قرارات الدول،
لم تكن سبباً مباشرا ً في إعادة توجهات «أوبك »+إلى مسار
المفاوضات ،إنما تلخصت األسباب في أن السعودية لجأت إلى
حربها السعرية إلجبار روسيا على العودة عن قرارها برفض
اقتراح «أوبك» لتخفيض اإلنتاج ،إضافة إلى أن روسيا أدركت
أنه ال بديل عن الحوار ،ألن السعودية ،أكبر مصدر للخام في
العالم ،قادرة على بيع كميات أكبر من النفط في ظل خفض
سعر البيع الرسمي ،ما فتح شهية الدول المستوردة إلى الشراء
لملء مخزوناتها النفطية.
لقد بدأت روسيا تتلمس رأسها ،فأدركت أن هبوط أسعار
النفط ليس في مصلحتها اآلن ،وخاصة في وقت هبط فيه سعر
صرف الروبل حتى  81.2للدوالر الواحد ،إضافة إلى ما تسبب
به كورونا من إعالن الحكومة الروسية خطوات دعم لشركات
قطاعي األعمال الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار الوباء،
وحدوث خسائر في شركات تجارة التجزئة الروسية ،وغيرها من
المظاهر التي جعلت روسيا تفتح عينيها من جديد على ضرورة
إعادة أسعار النفط إلى التوازن ،لدعم اقتصادها الذي تراجع
في ظل كورونا ،ما اضطر ديمتري بيسكوف ،المتحدث باسم
الكرملين إلى القول إن «روسيا ترغب في محادثات بناءة حول
الوضع في سوق النفط وال ترى بديالً عن الحوار».
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تقارير وتحليالت
أوروبا تكسر الضغط األقصى األمريكي وتدعم إيران لمواجهة كورونا
طفت على السطح منذ تح ّول مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد  »19 -إلى جائحة عالمية ،بوادر خالفات بين
الموقفين األمريكي واألوروبي بشأن التعامل مع الملف اإليراني ،ومدى جدوى االستمرار في سياسة التشدد في
التعامل مع طهران وفرض العقوبات االقتصادية عليها في الجوانب كافة ،وخاصة أنها تُعد واحدة من الدول األكثر
تضرراً من انتشار الفيروس الذي سجل فيها معدالت إصابة ووفيات تعتبر من بين األعلى على ُسلّم الترتيب العالمي
في هذا المجال.
إيران التي تعاني ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بسبب
سياسة الضغط األقصى التي تمارسها إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،التي تس ّببت بإلحاق خسائر فادحة بقطاعاتها
المختلفة وفي مقدمتها القطاع النفطي ،ترافقت مع تراجع
حاد في أسعار الذهب األسود عالمياً ،تئن تحت وطأة اجتياح
الفيروس معظم أنحاء البالد؛ األمر الذي وضع منشآتها الطبية
تحت ضغط هائل لم تشهده من قبل ،والسيما في ظل النقص
الحاصل في الخبرات الالزمة لمواجهة األوبئة والمواد الطبية
والتجهيزات الالزمة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث ،الذي
تفاقم نتيجة ردود الفعل الدولية تجاه سياسة القيادة اإليرانية
التي تواصل زعزعة األمن واالستقرار الدوليين ،وتهديد ممرات
التجارة العالمية خصوصاً في مضيق هرمز والخليج العربي،
والتدخل في شؤون دول المنطقة ،ومساعي تصدير ما تسميه
«الثورة اإلسالمية» إليها.
إن الواقع المرير الذي بات يعانيه الشعب اإليراني ،وحالة
شبه العجز التي تعيشها سلطات بالده في مواجهة الجائحة،
كل ذلك أوجد
واالرتفاع المتزايد في األعداد اليومية لضحاياهاّ ،
نوعاً من التعاطف الدولي مع الحالة اإليرانية ،بدا واضحاً من
خالل موقف االتحاد األوروبي الداعي إلى تخفيف العقوبات
المفروضة على إيران ،والمبادرة في أسرع وقت ممكن إلى
تقديم المساعدات الطبية التي تمكّنها من الحد من انتشار
المرض ،والتخفيف من آثاره وتداعياته على حياة الناس هناك؛
انطالقاً من أ ّن الظرف الذي يعيشه العالم ،اليوم ،يتطلب
التكاتف بين مختلف دوله للخروج من المحنة بأقل الخسائر،
بما يجنب الشعوب مزيدا ً من النزيف في األرواح.
غير أن الموقف األوروبي ما زال يصطدم بصخرة اإلصرار
األمريكي على الذهاب بعيدا ً ،وحتى نهاية الطريق ،في الضغط
على إيران من خالل المقاطعة والحصار التي ترى فيها واشنطن
السبيل الوحيد لردع الساسة في طهران عن االستمرار في انتهاج
أسلوب المخادعة والمناورة ،والوسيلة الوحيدة التي يمكن من
خاللها إعادة طهران عضوا ً صالحاً في صفوف المجتمع الدولي،
بصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا النهج،

مع التلميح باالستعداد للسماح بتزويدها ببعض احتياجاتها في
المجال اإلنساني والطبي؛ في حال امتثالها الشروط الدولية،
وقبولها تنفيذ التزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي
وبالكف عن ممارساتها في تهديد األمن والسلم
من ناحية،
ّ
اإلقليميين والعالميين.
التلميح األمريكي هذا جاء على لسان وزير الخارجية
األمريكي ،مايك بومبيو ،بداية شهر إبريل الجاري ،حين قال إن
بالده قد تفكّر في تخفيف العقوبات عن إيران ودول أخرى؛
للمساعدة في محاربة فيروس كورونا ،وذلك عقب انتقادات
دولية شديدة تعرضت لها الواليات المتحدة بسبب نهجها
المتشدد فيما يتعلق بتخفيف العقوبات ،برغم دعوة األمين
العام لألمم المتحدة إلى ذلك؛ حيث أكّد بومبيو أن اإلمدادات
اإلنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي تفرضها واشنطن
على طهران ،غير أن هذه التأكيدات ال تزال غير فاعلة؛ نظرا ً
إلى أن العقوبات األمريكية على النطاق األوسع تردع الكثير من
الشركات عن استيراد أو تصدير المواد اإلنسانية من وإلى إيران؛
األمر الذي يعني أن تلك التصريحات ال تعدو كونها سياسة
عالقات عا ّمة ال تنعكس بشكل فعلي على أرض الواقع.
وبعكس الموقف األمريكي ،فإن أوروبا تسعى بشكل جاد
إلى تحييد الصراعات السياسية مع طهران فيما يتعلق بالتعامل
مع الملف األكثر خطورة وإلحاحاً في الوقت الحالي وهو ملف
كورونا ،حيث أكدت وزارة الخارجية األلمانية ،أواخر شهر مارس
كلً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا سلّمت معدات
الماضي ،أن ّ
طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية «إنستكس» للمقايضة
التجارية التي تسمح بااللتفاف على العقوبات األمريكية
المفروضة على طهران ،وتتج ّنب فيها الدول المشاركة في اآللية
استخدام الدوالر في تعامالتها التجارية.
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تقارير وتحليالت
أمريكا تعاني مستويات بطالة كارثية ..ولكن أوروبا اختارت تفاديها
تناول سايمون تيلفورد ،مدير األبحاث في منتدى برلين ،في مقاله الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» ،النتائج
االقتصادية السلبية المترتبة على وباء فيروس كورونا «كوفيد ،»19-وخاصة فيما يتعلق بمستويات البطالة ،وتحديداً
تلك التي ستضرب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،حيث استعرض الكاتب قدرة كل منهما على الخروج من تلك
األزمة بأقل الخسائر.
جائحة فيروس كورونا غيرت بشكل كبير الحياة
االقتصادية في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة.
من خالل إبقاء الناس في منازلهم؛ ما دفعهم إلى إنفاق
أموال أقل بكثير مما اعتادوا عليه ،وهو ما جعل الغرب
يشهد انهيارا ً في االستهالك ،ما يهدد بقاء عدد هائل من
الشركات واألعمال التجارية بما فيها المطاعم وشركات
الطيران وشركات صناعة السيارات .وهذا األمر بدوره أدى
إلى انهيار مفاجئ وغير مسبوق في الطلب على العمالة،
حيث شهدت الواليات المتحدة ارتفاعاً كبيرا ً في طلبات
إعانة البطالة وصل إلى  10ماليين طلب خالل األسبوعين
الماضيين .ولذلك ليس من المستغرب أن تتبنى دول
مختلفة استراتيجيات مختلفة للتعامل مع أزمة البطالة
التي تلوح في األفق.
وقامت العديد من الدول األوروبية بالتخفيف من
تأثير األزمة على أسواق العمل من خالل استخدام نظام
رائد في ألمانيا والنمسا يُسمى «( »Kurzarbeitالعمل
لوقت قصير) .ويعتمد هذا النظام على تقليل عدد ساعات
عمل موظفي الشركة ليعكس االنخفاض في الطلب ،كما
يتم تخفيض رواتبهم ،وفي المقابل ،يقوم مكتب العمل
الفيدرالي في البالد بتمويل الفرق ،وهو ما يُعد ببساطة
شكالً من أشكال دعم األجور.
وهناك محاوالت لمعرفة النهج الذي من المرجح أن
يحد من األضرار االقتصادية الطويلة األجل ،وهذا األمر
يعتمد إلى حد كبير على طول فترة االنكماش االقتصادي،
وهل من الممكن توقع انتعاش سريع وخسارة محدودة
للنشاط االقتصادي ،أم هل نحن أمام ركود أطول ،أو شيء
يشبه الكساد؟
ويعزو الكثيرون االنتعاش االقتصادي السريع أللمانيا
من األزمة المالية  2009-2008إلى نظام «»Kurzarbeit

(العمل لوقت قصير) ،حيث كانت معدالت البطالة األلمانية
أقل مما هي عليه في البلدان المماثلة؛ ما مكّن الشركات
األلمانية من التمسك بالعمال المهرة ،وهو ما يعني بدوره
أنها يمكن أن تستجيب بسرعة أكبر بمجرد أن يبدأ الطلب
العالمي في التعافي.
ويُعد نظام «( »Kurzarbeitالعمل لوقت قصير)
مناسب بشكل خاص أللمانيا والدول األوروبية األخرى ذات
أسواق العمل المنظمة للغاية ومزايا البطالة السخية .فعلى
سبيل المثال ،ت ُعد عملية تسريح العمال عملية مكلفة
للشركات في ألمانيا ،وغالباً ما تضطر الشركات لدفع حزم
تعويضات كبيرة .وبالتالي ،تحرص الشركات األلمانية على
تجنب تسريح الموظفين ،وخاصة عندما تعتقد الشركات
أنه سيتعين عليها إعادة توظيف العمال قريباً .كما أن
إعانات البطالة في ألمانيا تكلف مبالغ طائلة .فعادة ما
يحصل األلماني الذي لديه عقد دائم بدوام كامل وعمل
ألكثر من  12شهرا ً على إعانات بطالة تبلغ  %60من صافي
راتبه لمدة  12شهرا ً ،ويرتفع هذا المبلغ إلى نحو %67
لألشخاص الذين لديهم أطفال .ونتيجة لذلك ،يعتبر دعم
األجور خيارا ً فاعالً من حيث التكلفة بالنسبة إلى الحكومة.
وال يوجد نظام شبيه لنظام «( »Kurzarbeitالعمل
ينخفض

لوقت قصير) في الواليات المتحدة .فعندما
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الطلب على العمالة ،عادة ما ينخفضعدد العمال بسرعة
ليعكس االنخفاض .وأحد أسباب ذلك هو أنه من األرخص
وأقل تعقيدا ً بالنسبة إلى الشركات األمريكية التخلص
من العمال .كما أن إعانات البطالة منخفضة مقارنة بتلك
الموجودة في العديد من دول أوروبا الغربية.
هل األوروبيون على حق؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال
ستعتمد على طول فترة االنكماش .ففي حال شهدنا انتعاشاً
اقتصادياً سريعاً خالل الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر)
من هذا العام ،فمن المحتمل أن يكون األوروبيون على
حق .حيث ستكون معدالت البطالة أقل في أوروبا مما
هي عليه في الواليات المتحدة ،وستحتفظ الشركات بعمال
أكثر مهارة ،وستكون هذه الشركات في وضع أفضل لزيادة
اإلنتاج بسرعة ،كما فعلت الشركات األلمانية في عام .2009
وعلى النقيض من ذلك ،سترتفع البطالة أكثر في الواليات
المتحدة ،وستعاني األسر ضررا ً مالياً أكبر؛ ما يتسبب في
المزيد من إفالس الشركات ،وممارسة ضغوط كبيرة على
القطاع المالي ،وستحتاج الشركات األمريكية إلى الكثير من
الوقت والجهد إلعادة بناء القوى العاملة.
ولكن ،ماذا لو كان االنكماش أطول وكان االنتعاش
ضعيفاً؟ ومن الممكن لهذا األمر أن يحدث بسهولة إذا
اضطرت الحكومات إلى اإلبقاء على عمليات اإلغالق لفترة
أطول .وبالتالي ،لن يصبح نظام «( »Kurzarbeitالعمل
لوقت قصير) حالً طويل األمد ،وذلك للعديد من األسباب.
أوالً ،كلما استمر النظام لفترة أطول كلما أصبح غير منصف
اجتماعياً .فهؤالء العمال الذين يعملون بدوام كامل في
القطاعات التي يغطيها هذا النظام محميون إلى حد كبير
من االنكماش االقتصادي ،بينما يواجه العمال اآلخرون،
وكثير منهم فقراء ،العبء األكبر .ثانياً ،كلما طالت فترة
التراجع ،زادت احتمالية تحول أنماط االستهالك واالستثمار،
ولن يكون التحدي هو بدء الطاقة اإلنتاجية الحالية ولكن
تحويل الموارد ،رأس المال والعمالة ،إلى صناعات جديدة.
وفي هذه الحالة ،يمكن لنظام «( »Kurzarbeitالعمل
لوقت قصير) أن يشوه األجور ،ويعيق التغييرات الهيكلية
الالزمة في االقتصاد .فعلى سبيل المثال ،من المحتمل أال
يتعافى الطلب على السيارات األلمانية بشكل صحيح من
هذه األزمة .لذلك قد يكون من غير المنطقي الحفاظ على

مستويات التوظيف بشكل مصطنع في هذه الصناعة.
وفي حال عانينا انكماشاً طويالً األمد وضعفاً في
االنتعاش ،فإن العوامل األخرى سيكون لها تأثير أكبر في
كيفية أداء االقتصادات ،بالمقارنة مع استخدامها أو عدم
استخدامها ألنظمة مثل «( »Kurzarbeitالعمل لوقت
قصير) .فالبلدان التي تنجح في تمكين األسر من دفع
اإليجارات والرهون العقارية والمحافظة على مستوى الئق
من االستهالك (وبالتالي الحفاظ على حد إلعسار الشركات)
وضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية ،من المرجح
أن تع ُبر األزمة بشكل أفضل من تلك التي ال تتمكن من
تحقيق ذلك.
ومما ال شك فيه أن اإلدارة األمريكية كثفت الدعم الطارئ
للشركات ،في حين أن البنك الفيدرالي األمريكي ،شأنه شأن
البنك المركزي األوروبي وبنك إنجلترا ،تحرك بقوة لتعزيز
السيولة في محاولة لتجنب أزمة مالية .كما عمل قانون
« »CARESالذي أقره الكونجرس في نهاية مارس الماضي
على زيادة إعانات البطالة وعدد األشخاص المؤهلين لها.
ولكن حتى بعد هذه التغييرات ،يتمتع معظم األوروبيين
بمزايا أفضل للبطالة والرعاية االجتماعية ،واألهم من ذلك
أن األوروبيين الفقراء والعاطلين عن العمل يحصلون على
رعاية صحية أفضل .ويمكن للحكومة األمريكية معالجة
هذه القضايا بسهولة من خالل إنفاق المزيد من المال.
وفي المقابل ،يوجد لدى الواليات المتحدة سجل أفضل
من أوروبا في توجيه األموال والعمال إلى صناعات جديدة
سريعة النمو؛ ما يشير إلى أنها قد تخرج من األزمة الحالية
بشكل أفضل من أوروبا .ولكن وتيرة االبتكار تباطأت
في الواليات المتحدة في السنوات األخيرة ،مع تضاؤل
المنافسة ،وتزايد تركيز األسواق أكثر من أوروبا .وفي حين
أن القيادة التكنولوجية األمريكية ليست موضع شك ،فإن
الرأسمالية األوروبية تبدو من نوا ٍح عديدة أفضل حاالً من
نظيرتها األمريكية .وإذا كان االتحاد األوروبي قادرا ً على
اجتياز أزمة فيروس كورونا من دون أن تتفتت منطقة
اليورو وتدخل القارة العجوز في حالة من الفوضى ،وهو
أمر محتمل للغاية ،فإنه بالتأكيد سيكون قادرا ً على الخروج
بأضرار أقل من تلك التي ستواجهها الواليات المتحدة فيما
يتعلق بتلك األزمة.
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شـؤون اقتصاديــة
«االتحاد للطيران» :تكنولوجيا للكشف عن كورونا

أعلنت االتحاد للطيران ،شراكة مع شركة إلينيوم أوتومايشن
األسترالية ،الختبار تكنولوجيا جديدة تستخدم فيها أجهزة خدمة
ذاتية في المطارات للمساعدة على تحديد األشخاص الذين
يعانون مشاكل صحية ،منها أعراض المراحل األولى من فيروس
كورونا المستجد (كوفيد.)19-
وستكون االتحاد للطيران أول شركة طيران تَختبر هذه
التكنولوجيا التي يمكنها فحص الحرارة ،وسرعة نبض القلب،
ومستوى التنفس ألي شخص يستخدم منافذ محددة في المطار،
مثل مكتب تخليص إجراءات السفر أو مكتب المعلومات ،أو
جهاز تسليم األمتعة ،أو أي بوابة أمنية أو بوابة الجمارك.
وص ّمم نظام إلينيوم ليقوم تلقائياً بتعليق إجراءات السفر ،أو
ُ
تسليم األمتعة عند أجهزة الخدمة الذاتية في حال دلت اإلشارات
الحيوية للمسافر على وجود أعراض محتملة لمرض ما ،بعدها
يقوم الجهاز باالتصال بالجهات المعنية أو بإخطار أحد الموظفين
المؤهلين للتعامل مع هذه الحالة ،للقيام بالمزيد من الفحوصات

ومعالجة األمر بالطريقة المناسبة .وطّورت إلينيوم ،بالتعاون
مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز لخدمات اإلنترنت ،تقنيات
«من دون استخدام اليدين» حيث يق ّدم هذا النوع من األجهزة
خدمات ذاتية ال تتطلب استخدام اليدين ،بل تعتمد على تقنية
التع ّرف على الصوت ،وبالتالي تقلّل من احتمال انتقال الفيروسات
والبكتيريا.
وتبدأ االتحاد تجربة هذه التكنولوجيا في مطار أبوظبي الدولي
خالل شهري إبريل ومايو  2020مع مجموعة من المتطوعين في
المرحلة األولى قبل تطبيقها على المسافرين.

أسعار النفط تهبط بعد تأجيل اجتماع «أوبك »+وقفزة في المخزونات

هبطت أسعار النفط يوم أمس االثنين ،مرتدة عن مكاسب األسبوع الماضي بعد أن أرجأت
السعودية وروسيا اجتماعاً لمنتجي النفط يهدف إلى حلحلة وفرة متنامية في المعروض
من الخام حول العالم مع تضرر الطلب من جائحة كورونا .وكانت سوق النفط العالمية
قد تعافت بأكثر من  %35األسبوع الماضي بعد أن قالت مصادر في منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ،ومن بينهم روسيا ،إنهم قريبون من اتفاق لتخفيضات
في إنتاج النفط .لكن اجتماع مجموعة «أوبك »،+الذي كان مقررا ً عقده أمس االثنين،
تأجل إلى الخميس المقبل مع استمرار االتهامات المتبادلة بين روسيا والسعودية بشأن
انهيار اتفاقية قائمة لخفض المعروض .وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت ألقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة
 ،%3.1لتسجل عند التسوية  33.05دوالر للبرميل .وتراجعت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  ،%8لتغلق عند
 26.08دوالر للبرميل .وهبطت أسعار الخام األمريكي أكثر من خام القياس العالمي بعد تقرير من شركة جينسكيب للبيانات
أظهر أن مخزونات الخام في مركز تسليم عقود غرب تكساس الوسيط في كاشينج بوالية أوكالهوما قفزت نحو  5.8مليون برميل
األسبوع الماضي.

األسهم العالمية تنتعش بتراجع وفيات كورونا
بدأت أسواق المال العالمية األسبوع ،أمس االثنين ،بانتعاش على وقع تراجع عدد الوفيات؛ نتيجة فيروس كورونا في نهاية األسبوع في
أوروبا .وظهرت بارقة أمل في أوروبا ،التي تس ّجل أكبر عدد من الوفيات؛ ج ّراء وباء «كوفيد»19-؛ إذ شهدت تراجعاً في أعداد الضحايا،
والسيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ،وأثار ذلك ارتياحاً في األسواق المالية العالمية ،على الرغم من استمرار أجواء القلق .وارتفع مؤشر
داو جونز الصناعي بنحو  830نقطة ،فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز  500بنسبة  ،%3.9وصعد مؤشر ناسداك  -100بنسبة  .%4وفي
أوروبا ،ارتفعت بورصة لندن أكثر من  %2في أولى التداوالت ،وبورصة فرانكفورت أكثر من  ،%4وبورصة باريس أكثر من  .%3وفي
آسيا ،ارتفعت بورصات طوكيو وسيدني ومانيال أكثر من  %4فيما ارتفعت بورصات سيؤول وسنغافورة نحو  ،%4وبلغت نسبة االرتفاع
أكثر من  %2في هونج كونج وجاكرتا ،و %1.6في تايبيه.
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من إصدارات المركز
الصين المتغيرة :احتماالت الديمقراطية في الداخل والدبلوماسية
الجديدة تجاه «الدول المارقة»
تحلل الدراسة وضع الديمقراطية في الصين «المتغيرة»
بناء على محادثات أجريت مع مجموعة من الصينيين شملت
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ،وقادة
المنظمات الحكومية ،واختالف نظرة الديمقراطية في الصين
عن المفهوم الغربي المتعارف عليه ،كما تبحث الدراسة
في تأثير المصالح السياسية واالقتصادية للصين في عالقاتها
مع «الدول المارقة» ،والتحديات التي تواجه الغرب ،وعلى
رأسه الواليات المتحدة ،في استغالل التحوالت السياسية في
عالقاتها مع األنظمة المشاكسة تجاه تحقيق تقدم في قضايا
دوليـة معينــة.
ويتناول المبحث األول من الدراسة :االنتظار الطويل..
احتماالت الديمقراطية في الصين ،طبيعة التجارب
الديمقراطية لألنظمة الحاكمة في الصين التي جاءت بعد
انهيار آخر ساللة إمبراطورية في الصين عام  ،1911ابتدا ًء
بعهد صن يات-سين ،الذي كان تصوره للديمقراطية هو
األقرب إلى المفهوم الغربي من ناحية تشكيل حكومة
دستورية ومنح حق التصويت للجميع وإجراء انتخابات حرة
وفصل للسلطات ،في حين اتصف عهد ماو تسي تونج ،الداعي
إلى «الديمقراطية الجديدة» باالهتمام بالصراع الطبقي أكثر
من االهتمام بالديمقراطية ،أما دينيج هيسياو بينج ،الذي
اعتبر الديمقراطية «شرطاً رئيسياً لتحرير العقل» ،فقد أثبت
قمعه الحتجاجات ميدان تيانامين عام  ،1989أنه لن يدع
الحركات الديمقراطية الشعبية تتجاوز حكم الحزب ،أما
اليوم ،فإن الصين ليست ديمقراطية في ظل احتكار الحزب
الشيوعي الصيني السلطة السياسية ،وافتقار البالد إلى حرية
التعبير والقضاء المستقل ،إال أن الدراسة ترى ،برغم ذلك ،أن
هناك الكثير يدور في الصين على صعيد الحكومة أو الحزب
الشيوعي الصيني ،الذي قد يُحدث تغيرا ً في الكيفية التي
يفكر فيها الصينيون بالديمقراطية ،التي قد ترسم المستقبل
السياسي للصين.
وتستعرض الدراسة مظاهر االختالف في تطبيق
الديمقراطية بالنسبة إلى الصين مقارنة بالغرب ،من ناحية
تشديد الزعماء السياسيين على ضرورة الحفاظ على قيادة
الحزب الشيوعي الصيني ،بالرغم من االنتخابات ،وأن
التداول السلمي للسياسة الذي يسمح للمواطنين «أفرادا ً
وجماعات» ،بإضافة آرائهم إلى عملية القرار ،أكثر مالءمة

تأليف :جون ثورنتون  -ستيفاني كلين  -ألبراندت وأندرو سمول
تاريخ النشــــر2009 :

من التنافس المفتوح والمتعدد األحزاب على السلطة ،ويحبذ
النموذج الصيني مفهوم «الميروقراطية» التي تعني اختيار
الموهوبين وتصعيدهم للحكومة على أساس إنجازاتهم،
وفيما تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن االنتخابات
القروية تشدد على ضرورة الدور القيادي للحزب الشيوعي،
وما نجم عن ذلك من مشكالت خطرة تواجه هذه االنتخابات
من محسوبية وشراء لألصوات واختيار القادة غير األكفاء،
فإن أنصارها يؤكدون أنها تؤدي وظيفة ميدان تدريب أساسياً
في العادات الديمقراطية ،واألمر نفسه مع االنتخابات في
المناطق المدنية ،فهي برغم أنها ما زالت حديثة العهد،
فإن هذه التجارب االنتخابية قد توفر عند نجاحها قدرا ً من
الشرعية الشعبية لقادة المناطق ،والذين قد يشكلون صداعاً
للحزب الشيوعي الصيني ،وقد تشكل في الوقت نفسه البذرة
األولى لثقافة الضوابط والتوازنات أيضاً.
وعن القضاء الصيني ،تشير الدراسة إلى أن النظام القانوني
في الصين خطا خطوات واسعة خالل العقود الثالثة الماضية،
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ولكن ال يزال أمامه طريق طويل ،وتوضح الدراسة تطور
جودة القضاء الصيني ،حيث كان يغلب عليه حتى منتصف
ثمانينيات القرن الماضي قضاة وممثلي نيابة من العاملين
السابقين في الجيش من ذوي التعليم والتدريب القضائي
المحدود ،ولم يكن استقالل القضاء من أهداف النظام ،لكن
بدأت الحكومة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي تعيين
خريجي الجامعات قضاة وممثلي نيابة ،وبحلول التسعينيات
باتت درجة الماجستير مطلباً أساسياً الحتالل الفرد منصب
القاضي ،أما ما يخص المحامين ،فإن النمو في ممارسة المهنة
وتحسين جودة المحامين ،دفع إلى جعل النظام أكثر مهنية،
برغم تدخل رؤساء الحزب الشيوعي في العملية القضائية،
أيضاً تبنت الصين عددا ً من القوانين الهادفة إلى حماية
المواطنين من أخطاء الحكومة ،مثل قانون موظفي الخدمة
لعام  .2005كما تلفت الدراسة النظر إلى معاناة الصين الفساد
الرسمي ،بالرغم من اإلشراف الحكومي المتمثل في عدد من
اآلليات ،مثل المفوضية المركزية للحزب الشيوعي الصيني
للتفتيش التأديبي .وعن وضع الديمقراطية حالياً توضح
الدراسة أن الصين أحرزت تقدماً في االنتخابات واستقاللية
القضاء والتوسع في الحريات الشخصية ،وهو ما يمثل جزءا ً
من تحول المجتمع الصيني ،فيما يتوقع أن تغرس المزيد
من أنماط التفكير الديمقراطي ،سواء وسط نخب األعمال
التجارية الصينية ،أو كبار المسؤولين الحكوميين األعضاء في
إدارات الشركات التي تديرها الحكومة ،وبالرغم من االنتقادات
التي تواجه الحكومة الصينية بافتقارها إلى االلتزام الحقيقي
لإلصالح السياسي ،فإن المتفائلين يرون أن التدريجية سوف
تجعل التحرر واللبرلة تدومان أطول من التجارب السابقة.
أما المبحث الثاني من الدراسة :دبلوماسية الديكتاتورية
الجديدة :هل تتخلى الصين عن الدول المارقة؟ فإنه يتناول
الدعم الصيني للدول المارقة ،وفيما تشير الدراسة إلى
االتهامات الموجهة إلى الصين حول دعمها الحكام المستبدين
والدولة الضالعة في نشر األسلحة النووية ،وأنظمة الحكم
المرتكبة لجرائم اإلبادة الجماعية ،وحمايتها من الضغوط
الدولية التي تتعرض لها ،وتأثير ذلك في مسار اإلنجازات
الدولية في مجال حقوق اإلنسان ،تبين الدراسة في الوقت
نفسه أن التحول في السياسة الصينية تجاه الدول المارقة،
والذي ظهر جلياً منذ عام  ،2006كإدانة االختبار النووي
الكوري الشمالي ،الذي أجري في أكتوبر  ،2006ومساندة نشر
قوة مشتركة من األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي في دارفور،
وتبرر الدراسة هذه التحوالت بالمصالح الصينية السياسية

واالقتصادية ،إضافة إلى اآلمال المتعاظمة التي يعلقها الغرب
على الدور الصيني على الصعيد العالمي ،وترى الدراسة أن
تطور نهج السياسة الصينية الخارجية يمكن أن يبرز فرصة
مواتية لتعاون أكبر مع الواليات المتحدة األمريكية؛ ومن
خالل النفوذ الذي تستطيع الصين فرضه على أنظمة الدول
«المشاكسة» ،يمكن خلق فرص للتقدم حيال قضايا كانت قد
بلغت طرقاً مسدودة ،مثل االنتشار النووي اإليراني.
وحول نهج السياسة الصينية الخارجية ،تبين الدراسة
أن الحزب الشيوعي الصيني يستهدف في سياسته ترسيخ
مبدأ «التعايش السلمي ،من خالل  5مبادئ ،من بينها :عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،واحترام سالمة
أراضي هذه الدول وسيادتها ،إال أن هذه المبادئ غالباً ما يتم
إخضاعها ألسس عدة ،منها اعتبارات الحرب الباردة ،كما هو
الحال في دعم كوريا الشمالية ،ودعم حركات تمرد الحزب
الشيوعي البورمي ضد النظام العسكري الحاكم في بورما،
أما سياسة «اإلصالح واالنفتاح» التي وضعها دينج هيسياو
بينج ،التي تم فيها إخضاع المفاهيم الثورية ومناهضة
اإلمبريالية لمصلحة التنمية االقتصادية ،ومع انهيار االتحاد
السوفيتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ،والخوف
الصيني من نظام كوني تهيمن فيه الواليات المتحدة ،فقد
قاد الصين المهتمة بنمو اقتصادها وتحسين سمعتها على
المستوى الدولي ،من الدخول في أي مواجهة صريحة ضد
الغرب ،وقليالً ما وظفت موقعها في مجلس األمن لحماية
دولة منبوذة من الضغوط الدولية ،لكن مع النمو االقتصادي
الصيني وتعاظم حاجتها إلى الطاقة ،بدأت الصين في
االستفادة من عالقات الصداقة التي تربطها باألنظمة الحاكمة
في الدول المنبوذة ،ومع تصاعد االستثمارات الصينية في
هذه الدول تغير مفهوم الصين لمصالحها القومية ،إلى الحد
الذي هددت فيه باستخدام حق النقض «الفيتو» في قضايا
معينة ،مثل تهديدها باستخدامه ضد قرار األمم المتحدة
بفرض عقوبات اقتصادية ضد السودان في سبتمبر .2004
وفيما تتوقع الدراسة أن الصين ستعيد ترتيب أجندتها وفقاً
لمصالحها ،فإنه يتعين على الدول الغربية الراغبة في دور
صيني ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية ،التعاطي
مع الدول المارقة ،وأن تؤدي دورا ً مهماً في تشكيل الصين
حساباتها وتحديد مالمحها ،ابتداء من تطوير رؤية واقعية
للوقت والطريقة التي تستطيع الصين من خاللها اإلسهام في
ذلك ،والعمل على إيجاد فهم واضح للكيفية التي تتوافق فيها
أو ال تتوافق مصالح هذه الدول مع المصالح الصينية.
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إنفوغراف
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