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االفتتاحية
التفاؤل سالحنا لمواجهة األزمات
خلفت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد »19-ظروفاً استثنائية قاسية وغير مسبوقة ،حيث فقد مئات اآلالف من
األشخاص أرواحهم ،وأصيب أكثر من  5ماليين شخص بهذا الفيروس اللعين الذي غزا العالم بشكل فجائي ،فقطّع أوصاله،
وح ّول دوله وقاراته إلى جزر معزولة ،بعد أن كان كوكبنا قد بات بالفعل قرية صغيرة في ظل تنامي ظاهرة العولمة ،وفقَد
عشرات الماليين وظائفهم ،فأصبحوا بال دخل ينفقون به على أسرهم ومتطلباتهم األساسية ،وأُجبِر مئات الماليين من مناطق
العالم المختلفة على التزام بيوتهم خوفاً من انتقال العدوى إليهم.
وقد خلَقت هذه الظروف مناخاً عاماً من اإلحباط امتد ليشمل أرجاء الكرة األرضية كافة ،وبات وجه العالم عبوساً كئيباً،
كما لم يحدث من قبل ،وقد كرس هذه الحالة من اإلحباط عدم وجود معلومات دقيقة حول طبيعة هذا الفيروس ،الذي بات
عدو البشرية األول؛ فالمتاح من معلومات في هذا السياق يتميز بالتناقض والتضارب الشديدين ،وهذا األمر له انعكاساته
السلبية على الجهود العلمية الخاصة بإنتاج دواء ولقاح لعالج المرض الذي يسببه هذا الفيروس ،ولعل عدم وجود سقف
زمني للوصول إلى دواء لعالج هذا المرض هو ما أشاع هذه الحالة من اإلحباط لدى الكثيرين من سكان الكرة األرضية ،الذين
يعانون في الوقت نفسه وبالقدر نفسه هذا التحدي الكبير الذي خلفته جائحة «كوفيد.»19-
ب ْيد أن ما ينبغي تأكيده في هذا السياق أن اإلحباط ليس هو األسلوب األمثل البتة لمواجهة تحدي الجائحة ،بل إن
التفاؤل هو السالح الفعال لتجاوز األزمات ،مهما بلغت حدتها ودرجة تعقيدها ،فالتفاؤل هو الذي يمنحنا القوة للتصدي
لهذه األزمات ،وابتكار ما يمكننا من تجاوزها ،أما اإلحباط ،فإنه يعني االستسالم ،وهو ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة ،وفي
الوقت نفسه تفاقم تلك األزمات وتطورها إلى مراحل أكثر تعقيدا ً ،على نحو يجعل السيطرة عليها مسألة شديدة الصعوبة.
ولقد حرصت القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة على تبني خطاب مبشر تجاه قدرتنا على تجاوز الظروف
القاسية التي خلفتها جائحة كورونا ،وقد بث هذا الخطاب حالة من الطمأنينة والسكينة في نفوس مجتمع دولة اإلمارات
من مواطنين ومقيمين .ومنذ وقت مبكر من بداية األزمة ،كان خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،عالمة بارزة في هذا السياق ،حيث أعرب في كل أحاديثه عن
تفاؤله الشديد بأن الظروف الصعبة التي نشهدها والعالم ستمضي ،بإذن الله تعالى ،ونحن أكثر قوة وصالبة برغم التحديات
العديدة التي نواجهها .وأكد سموه ،في عبارة مشهورة له قالها قبل نحو شهرين ،بمجلس في قصر البحر بحضور عدد من
الشيوخ والوزراء والمسؤولين« :أريدكم أن تتذكروا كلمة ،وهي أن الوقت الصعب الذي نعيشه سيمضي ،بإذن الله ،لكن يحتاج
منا إلى صبر» .وعاد سموه ،وأكد خالل المحاضرة الرمضانية الرابعة التي نظمها يوم األربعاء الماضي مجلس محمد بن زايد
«عن بعد» تحت عنوان «نحتفي بعاداتنا ..ونثمن سالمتنا» على نهج التفاؤل في رؤية دولة اإلمارات لما يواجهه العالم في
ظل جائحة (كوفيد ،)19 -حيث قال سموه« :أنا على ثقة منذ بداية انتشار الوباء بقدرتنا على تجاوز هذا التحدي ،وإن الحل
والنتائج المبشرة قادمة ،بإذن الله ،لكن نحتاج إلى الصبر».
إن التفاؤل هو سالحنا النافذ لمواجهة التحدي الكبير الذي فرضته علينا هذه الجائحة ،ومثلما اعتادت القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة على نشر قيم التفاؤل والخير والمحبة في كل األوقات ،فإن خطابها بخصوص األزمة الخطيرة
التي خلفتها تلك الجائحة مبشر للغاية ،ويبعث على الطمأنينة والسكينة وراحة النفس ،وهذا أمر غاية في األهمية؛ فالتفاؤل
سالحنا لتجاوز األزمات ،وفي خض ّم حالة اإلحباط التي خلفتها أزمة «كوفيد »19-لنتفاءل بالخير ،وسنجده ،بإذن الله تعالى.
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اإلمارات اليوم
متفرد في مجال العطاء اإلنساني
مبادرات الهالل األحمر نهج
ّ
برغم الظروف التي تفرضها جائحة كورونا ،التي قلصت النشاط البشري بشكل عام وفي مختلف المجاالت إلى حدوده
الدنيا ،حيث تعطلت مشاريع وتم تأجيل أخرى ،إال أن العمل اإلنساني في دولة اإلمارات وذراعه األساسية ،ممثلة في هيئة
الهالل األحمر كانت له رؤية مختلفة تماماً عن هذا الواقع ،وهي تكثيف المشاريع الخيرية وزيادة المساعدات والتوسع فيها
على الصعيدين الداخلي والخارجي ،بما يتيح مساندة العائالت واألسر والشرائح الضعيفة في المجتمعات المستهدفة على
مواجهة ظروف الحياة ويساهم في تأمين مستلزمات العيش الكريم لها.
ال تمر فرصة أو مناسبة للعمل الخيري إال وتكون الهيئة حاضرة بمبادراتها المتنوعة التي تشمل مختلف مجاالت الحياة
وتحرص على تغطية جميع االحتياجات اإلنسانية لألسر المشمولة لتدخل السعادة والفرح إلى قلوب كل الشرائح بدون استثناء
وليصل عطاؤها إلى الصغير قبل الكبير ،ذلك أنها تقوم باألساس على شعار «العناية بالحياة» وهو شعار شامل جامع لكل قيم
الخير ومعاني العطاء التي تؤكد نبل الفكرة وسم ّو المقصد وشمولية األهداف والمستهدفين.
عندما ضاقت الظروف على أسر وعائالت وأشخاص تقطعت بهم السبل نتيجة الظروف التي نجمت عن تداعيات الوباء
العالمي ،سارعت الهيئة وبتوجيهات من رئيسها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ،إلى
االستجابة وتكفلت بتوفير كل متطلبات الحياة للعالقين بالدولة من جميع الجنسيات في مبادرة حمل عنوانها أرقى معاني
التكافل والتراحم وأرفع القيم اإلنسانية عندما خاطب المستهدفين بعبارة «أنتو بين أهلكم» التي تدخل بال شك الراحة
وتجسد نهجاً ما حادت عنه
والطمأنينة والسكينة في القلوب ،وتطرد من نفس اإلنسان الوحشة والخوف والشعور بالغربة،
ّ
إمارات الخير منذ تأسيسها حتى بات جزءا ً من هويتها وسمة تالزمها وتكسبها محبة واحترام العالم وتقديره.
ال تخلو ساحة يحتاج فيها اإلنسان إلى العون لمواجهة العوز والفقر والحرمان وطرد شبح الجوع والمرض والفاقة ،إال
وتكون لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي بصمة فيها تداوي جرحاً وتغيث ملهوفاً وتلبي نداء ،وهي بذلك تتجاوز حدود الزمان
والمكان وتصنع عالمة فارقة وحالة متفردة في إرث العطاء اإلنساني ،وتجعل من دولة اإلمارات بقيادتها الرشيدة الخيرة
وشعبها المحب لإلنسانية ،مدرسة خالدة في البذل وبسط اليد بالخير ألبناء البشرية على اختالف ألسنتهم وأعراقهم وألوانهم.
وفي اليمن ساحة أخرى لعطاء هيئة الهالل األحمر اإلماراتي التي كثفت جهودها ،برغم ظروف الحرب وصعوبة التضاريس
ومستجدات األمراض إليصال المساعدات اإلغاثية إلى األسر اليمنية المتضررة والمحتاجة في ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة
التي تمر بها البالد ،حيث تسيّر بشكل شبه يومي قوافل المعونات الغذائية إلى محافظات البالد وإلى المديريات التابعة لها
في كل مكان وموقع يمكنها الوصول إليه أو يبلغها احتياج أهله إلى وقفة شقيق أو نخوة صديق ،ال غاية لها وال مقصد سوى
مساعدة األشقاء والتخفيف عن األسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل أو منع التجوال الذي يطبق هناك
للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي رمضان والعيد ،ولتكتمل فرحة أبناء الشعب اليمني الشقيق بالمناسبتين العظيمتين ،واصلت الهيئة مشروعها لتوزيع
كسوة العيد على أسر الشهداء لتدخل الفرحة والسرور والبهجة على قلوب أطفال فقدوا آباءهم وعلى أسر غاب عنها المعيل،
ولتؤكد لهم أن هناك من يهتم بهم ويتابع شؤونهم ويحرص على مشاركتهم الفرحة ،وأن يد الخير اإلماراتية ستظل على الدوام
ممدودة لهم بالمودة ولن تتأخر يوماً عن تلبية نداء األخ ّوة واإلنسانية مهما تغيرت الظروف ومهما تعاظمت الصعوبات.
هو نهج ممتد من جيل إلى جيل سارت عليه هيئة الهالل األحمر ،قائم بالدرجة األولى على احترام إنسانية اإلنسان
وتكريمه والوقوف إلى جانبه حين تلّم به النوائب ،دأبه إغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف ،بصرف النظر عن اللون أو العرق
أو المعتقد ،عمالً بقول الله تعالى «ولقد ك ّرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّ لناهم على
كثير ممن خلقنا تفضيالً».
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تقارير وتحليالت
معاناة الفقراء في العالم تتفاقم بسبب تفشي جائحة كورونا

يوماً بعد يوم تتكشف التأثيرات السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد »19 -على الكثير من الفئات
االجتماعية في كل دول العالم من دون استثناء؛ ما تسبب في زيادة عدد الفقراء عالمياً ،بل وقد يعيد جهود القضاء
على الفقر التي بذلتها دول ومنظمات دولية عديدة إلى الوراء سنين طويلة.
ال شك أن فيروس كورونا المستجد أثر في كل مناحي الحياة
وفي مختلف فئات الناس الغنية منها والفقيرة ،حيث تضرر
الماليين وفقدوا أعمالهم ،كما تضرر أصحاب األعمال بشكل
كبير ،بل وخسر الكثير أعمالهم؛ ولكن تبقى الفئات األكثر
تضررا ً بهذه الجائحة هي الفئات الفقيرة في كل دولة على
مستوى العالم ككل؛ وقد صدرت تقارير دولية تؤكد أن تأثير
الفيروس على الفقراء كارثياً؛ حيث حذر رئيس البنك الدولي،
ديفيد مالباس ،من أن ما يصل إلى  60مليون شخص حول العالم
قد يجدون أنفسهم في فقر مدقع ،األمر الذي سيقضي على
كل التقدم الذي تحقق للقضاء على الفقر في السنوات الثالث
الماضية.
وهناك تقارير عدة تناولت بالتفصيل تداعيات الفيروس على
الفقراء في العالم؛ فقد سبق وأصدرت منظمة أوكسفام الدولية،
تقريرا ً قالت فيه إن تداعيات انتشار فيروس كورونا والفوضى
التي أحدثها في اقتصادات العالم ،قد تدفع نصف مليار شخص
تقريباً نحو الفقر .كما حذر برنامج األغذية العالمي التابع لألمم
المتحدة من ارتفاع عدد المعرضين للنقص الحاد في الغذاء،
وقال إنه قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى  265مليوناً بسبب
التداعيات االقتصادية لمرض كوفيد .19-وهناك العديد من
التقارير التي تحدثت عن الفقر في مناطق محددة ،وخاصة
إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا .كل هذا بينما ال توجد مؤشرات
قوية على انتعاش سريع لالقتصاد العالمي هذا العام؛ حيث
تتوقع التقارير الدولية أن ينكمش االقتصاد العالمي  3.2بالمئة
في  ،2020بعد أن تسببت الجائحة في فرض قيود صارمة على
النشاط االقتصادي وزيادة الضبابية ،وأوقدت شرارة أسوأ ركود
منذ الكساد العظيم؛ وقال تقرير من إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية بالمنظمة ،إن من المرجح أن يكون تعافي الناتج
االقتصادي تدريجياً فحسب في .2021
يأتي هذا بينما كانت الجهود متواصلة من أجل تقليل عدد
الفقراء في العالم ،والذي تجاوز الـ  800مليون عام  ،2019في
حين قلب فيروس كورونا األمور رأساً على عقب؛ فقد أدت
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها دول العالم من أجل مكافحة

تفشي الفيروس والحد من تداعياته إلى تدهور معظم القطاعات
االقتصادية؛ بل وحدث شلل تام في الكثير من القطاعات التي
تشغل مئات الماليين من الناس حول العالم ،منها على سبيل
المثال ال الحصر قطاع النقل والسفر والسياحة وغيرها؛ ونتيجة
لذلك فقدت أعداد كبيرة من الناس وظائفها ،وخسر الكثيرون
أعمالهم ،بل وأفلست الكثير من الشركات ،وتوقفت أعمال
كثيرة كانت تسهم في توظيف أعداد ضخمة من الناس؛ الذين
أصبحوا بين ليلة وضحاها عاطلين عن العمل؛ وهذا لم يقتصر
على الدول الفقيرة أصالً ،والتي تعاني معدالت بطالة أو فقر
مرتفعة ولكنه شمل حتى الدول المتقدمة ،حيث فقد في دولة
مثل الواليات المتحدة أكثر من  30مليوناً وظائفهم؛ في أسوأ
معدل بطالة منذ الكساد العظيم؛ هذا بالنسبة إلى أمريكا أكبر
اقتصاد في العالم؛ فماذا بالنسبة إلى الدول األخرى الفقيرة
أصالً؛ حيث ستتركز شريحة كبيرة من الفقراء الجدد في بلدان
تكابد معدالت فقر مرتفعة بالفعل؛ وتوقع أن يكون ما يقرب
من نصف الفقراء الجدد ( 23مليوناً) من سكان منطقة إفريقيا
جنوب الصحراء ،باإلضافة إلى  16مليوناً آخرين في جنوب آسيا.
إذا ً ،هناك بالفعل تداعيات خطيرة لتفشي الفيروس على
الفقراء في العالم؛ حيث انضم الماليين إلى القائمة التي كان
العالم ينتظر تخفيضها هذا العام بشكل كبير بدالً من ارتفاعها؛
وقد يتفاقم الوضع ما لم تكن هناك جهود دولية حقيقية لدعم
الدول األكثر تضررا ً ،والتي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.
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تقارير وتحليالت
«كورونا» يعمق أزمة الصحافة الورقية

جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد »19 -لتعمق أزمة الصحافة الورقية التي اضطر كثير منها في وقت سابق
إلى التوقف بعد خسارة التحدي مع الصحف ووسائل اإلعالم اإللكترونية ،وهو ما يزيد التساؤالت حول مستقبل هذه
الصحف ،وإذا ما كانت في طريقها إلى االندثار بشكل تام.
فرض ظهور الصحف ووسائل اإلعالم اإللكترونية تحديات
ضخمة على الصحافة الورقية ،التي ظلت لعقود طويلة متربعة
على عرش الصحافة ،حيث اضطر كثير منها إلى التوقف عن
الصدور وتسريح الصحفيين والعاملين فيها ،وبعضها اآلخر
اكتفى فقط بإصدار نسخ إلكترونية ،وإن كان عدد من الصحف
الذي يمتلك موارد مالية ضخمة قد استطاع الجمع بين اإلصدار
الورقي واإلصدار اإللكتروني في الوقت نفسه.
وقد حدث ذلك في ظل تنامي وسائل اإلعالم اإللكترونية
التي دخلت في منافسة حامية الوطيس مع الصحافة الورقية،
وتم حسم األمر لصالح منابر اإلعالم اإللكتروني ،في ظل
ما يعيشه العالم من ثورة غير مسبوقة في مجال االتصاالت
والمعلومات؛ ما وفر ميزات كثيرة لهذه المنابر في مواجهة
الصحافة الورقية ،ومنها انخفاض التكلفة وسرعة إيصال الخبر
والمعلومة والتحليل.
وبطبيعة الحال ،فإن الصحافة الورقية المدعومة من قبل
حكومات بعينها أو تلك المدعومة من قبل جهات محددة ،لم
تواجه مثل هذه األزمة التي واجهتها الصحافة الورقية األخرى،
بحكم توافر التمويل الالزم لها ،وهنا نشير إلى أن الكثير من
الحكومات واألنظمة السياسية حريصة على أن تكون لها صحف
ورقية تعبر عن توجهات ،وتدعم سياسات هذه الحكومات
واألنظمة.
وإذا كان بعض الصحافة الورقية قد استطاع الصمود بحكم
ما لديه من موارد مالية ،أو بحكم نجاحه في الجمع بين اإلعالم
التقليدي واإلعالم اإللكتروني ،أو بحكم ما حققه من مكاسب
من عملية التوزيع أو اإلعالن ،فإن هذا النوع األخير من الصحف
على وجه التحديد واجه تحديات جديدة مع جائحة فيروس
كورونا المستجد «كوفيد »19 -التي غزت العالم بشكل مفاجئ،
وحولته إلى جزر منعزلة بين عشية وضحاها ،حيث أحجم القراء
عن شراء الصحافة الورقية خوفاً من العدوى ،وبادر كثير من
ناشري هذه الصحف تحت وطأة هذا الوضع إلى وقف صدور
صحفهم ،ويتخوف محبو الصحافة الورقية من أن يطول مدى
اختفائها مع أزمة «كوفيد ،»19 -أو أال تعود هذه الصحف

للصدور مرة أخرى ،كما يتخوف ناشرو هذه الصحف من أال
يتمكنوا مرة أخرى من إعادة إصدار صحفهم إذا ما طال أمد
هذه األزمة ،ألن جمهور القراء لهذه الصحف سيكون قد لجأ
إلى مصادر إعالمية أخرى وتعود عليها بدي ًال للصحافة الورقية.
وعلى هذا النحو ،يمكن القول إن جائحة فيروس كورونا
المستجد ستؤدي إلى تعميق أزمة الصحافة الورقية وقد تكتب
تاريخ نهايتها ،ومما ال شك فيه أن اختفاء مثل هذا النوع من
الصحف سيعني حدوث تحول كبير في خريطة وسائل اإلعالم،
التي ظلت الصحافة الورقية تحتل فيها مكانة بارزة.
وفي الواقع ،فإن الكثيرين من المختصين بقضايا اإلعالم
والنشر يعتبرون أن اختفاء الصحافة الورقية يعد مسألة وقت،
ويؤكدون أن وسائل اإلعالم اإللكتروني ستكون هي الوحيدة
بعد وقت طال أو قصر ،ومن ثم يجب على ناشري الصحف
الورقية اتخاذ خطوات حاسمة في سبيل التحول الكلي باتجاه
الصحافة اإللكترونية .وهذا الرأي صحيح تماماً ،ولكن يمكن
القول إن الصحافة الورقية لن تختفي في زمن قصير ،وفي كل
دول العالم بشكل متزامن ،وبخاصة في تلك الدول التي ال
تمتلك بنية تكنولوجية قوية تساعد في تمكين وسائل اإلعالم
اإللكتروني فيها .بيد أن ما يجب تأكيده في نهاية المطاف ،أن
مكانة الصحافة الورقية سوف تتالشى شيئاً فشيئاً إلى أن تختفي،
مع تصاعد سطوة وسائل اإلعالم اإللكتروني ،وثورة االتصاالت
التي خلقت جيالً جديداً لم يعتَد قراءة الصحافة الورقية أصالً.
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تقارير وتحليالت
هل غ ّيرت زيارة بومبيو مسار نقاش «الضم» في إسرائيل وواشنطن؟

كتب ديفيد ماكوفسكي ،وهو زميل «زيغلر» المميز في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،والمؤلف المشارك
مع دينس روس لكتاب« ،كن قوياً وذا شجاعة جيدة :كيف عمل قادة إسرائيل األكثر أهمية على تحديد مصيرها»،
تحليالً حول توجه إسرائيل لضم الضفة الغربية ،نشره في الموقع اإللكتروني للمعهد.
في  18مايو الجاري ،أ ّدت الحكومة الجديدة في إسرائيل
اليمين الدستورية ،منهية بذلك  507أيام من حكم تصريف
األعمال تخللتَه ثالثة انتخابات غير حاسمة .وبموجب االتفاق
االئتالفي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير
الدفاع الجديد بيني غانتس ،يمكن عرض قرار بتطبيق السيادة
اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية على مجلس الوزراء
في األول من يوليو على أقرب تقدير؛ بشرط أن تحصل الحكومة
على «موافقة كاملة» من الواليات المتحدة على هذه الخطوة،
وتجري «مشاورات دولية» ،وتضمن «الحفاظ على معاهدات
السالم العربية  -اإلسرائيلية القائمة» .وعلى الرغم من أن وجهات
النظر الداخلية في واشنطن والقدس بشأن هذه المسألة ال تزال
تبدو وكأنها تتبلور ،فقد تكون رحلة وزير الخارجية األمريكي
مايك بومبيو إلى إسرائيل في  13مايو قد وفرت بعض األدلة
المبكرة.

إشارات حذرة من بومبيو

لم تكن مسألة الض ّم القضية الوحيدة على جدول أعمال
بومبيو عندما وصل إلى القدس .فقد كان أحد أهدافه الرئيسية
إثارة مخاوف الواليات المتحدة من أن اإلطار التنظيمي إلسرائيل
ليس صارماً بما يكفي للتدقيق في التعاون التكنولوجي للقطاع
الخاص مع الصين ،وأنه يجب أن يكون أكثر يقظة إزاء تغلغل
بكين في مشاريع البنية التحتية اإلسرائيلية (على سبيل
المثال ،كانت إسرائيل على وشك اتخاذ قرار حول عقْد [لبناء]
محطة رئيسية لتحلية المياه) .وكان الهدف اآلخر من الزيارة
هو معالجة المخاوف اإلسرائيلية بشأن إيران ،من بينها وتيرة
تخصيبها لليورانيوم ،ودورها الخطير في سوريا ،وهجومها
السيبراني األخير على منشآت المياه اإلسرائيلية( .هناك تكهنات
بأن تل أبيب استشارت بومبيو قبل أن ترد بهجوم سيبراني على
ميناء إيراني كبير في  9مايو).
ومع ذلك ،أراد بومبيو أيضاً جس النبض لمعرفة شعور
غانتس ووزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي بشأن عملية
الض ّم ،ألن وجهتَي نظرهما تختلفان عن وجهة نظر نتنياهو.
وسابقاً ،تباحث بومبيو مع نتنياهو فقط حول هذه األمورّ ،إل

أن هذه الزيارة شملت عقد اجتماعات فردية مع الزعيمين
اآلخرين أيضاً.
وحتى اآلن ،ظلت واشنطن حذرة بشأن تفاصيل الض ّم،
غير معلنة موافقتها الصريحة على الجدول الزمني اإلسرائيلي
المحدد في األول من يوليو المقبل .ومع قرب وقت زيارة
بومبيو ،قال مسؤول في البيت األبيض بعيدا ً عن األنظار إن
هذا التاريخ «ليس مقدساً» بالنسبة إلى الواليات المتحدة،
وكما أشارت المقابالت التي أجراها الوزير في اآلونة األخيرة
فإنه يجب على إسرائيل توخي الحذر بشأن االندفاع نحو بلوغ
مثل هذا الموعد النهائي .وكان النهج العام لإلدارة األمريكية
هو تج ّنب اتخاذ موقف علني يتعارض مع موقف إسرائيل مع
االستمرار في تأكيد ضرورة قيام تل أبيب بمعالجة المسألة بتأنٍّ.
وعلى الرغم من أنه بإمكان نتنياهو الحصول على عدد
األصوات الضروري في «الكنيست» (البرلمان) للمضي قدماً في
عملية الض ّم من دون شريكيه في االئتالف ،فإن المسؤولين
األمريكيين يشيرون بصورة غير علنية إلى أن اإلدارة األمريكية
ترغب في رؤية موافقة إسرائيلية أوسع نطاقاً على هذه الفكرة
تتخطى قاعدة نتنياهو ،وأن الدعم من غانتس وأشكنازي أمر مهم.
وأحد المخاوف التي ع ّبر عنها الوزيران علناً هو رد الفعل
العربي المحتمل بشأن الض ّم .ويقول المسؤولون األمريكيون
في المجالس الخاصة إنهم يشككون في قدرة واشنطن على
تليين أي ر ّد سلبي من األردن ،وغيره من الجهات الفاعلة في
المنطقة.
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العوامل التي ُيكنها أن تُحدد تفكري نتنياهو

تشير العديد من األدلة إلى أن نتنياهو قد ال ينوي ضم النسبة
المقدرة بـ  %30من أراضي الضفة الغربية المخصصة إلسرائيل
بموجب خطة ترامب على الفور ،وأن الجدل الحقيقي هو بين
تأجيل القضية بالكامل أو ضم جزء أصغر حجماً ،ربما يشمل
بعض الكتل االستيطانية المتاخمة إلى حد كبير للمناطق
الحضرية اإلسرائيلية أو كلها .ويتمثل المؤشر األول في أن
نتنياهو لديه تاريخ طويل في إطالق بالونات اختبار معتقدا ً
أنه من األسهل التأكيد على موقف افتتاحي متطرف ،ثم تقييم
رد الفعل وتقديم التنازالت خالل عملية مساومة الحقة .وبهذا
المعنى ،قد يكون ضغطه من أجل التطبيق الكامل للسيادة في
يوليو مجرد تكتيك تفاوضي.
ثانياً ،لم يضم نتنياهو الحزب المؤيد لالستيطان «يميناً» إلى
ائتالفه .وعلى الرغم من أن عداوته الشخصية الطويلة األمد مع
قيادة الحزب ال لبس فيها ،فقد يكون قد استبعد الحزب أيضاً
لتجنب تقييد قدرته على المناورة في عملية الضم.
ثالثاً ،في مالحظات أدلى بها نتنياهو بعد أدائه اليمين
الدستورية ،أدرج رئيس الوزراء العديد من القضايا األخرى
كأولويات عليا قبل عملية الضم ،وهي :مكافحة موجة جديدة
متوقعة من «كوفيد ،»19-والتصدي للتداعيات االقتصادية العميقة
للوباء ،والتعامل مع التحديات من إيران ،ومعالجة احتمال أن تبدأ
«المحكمة الجنائية الدولية» تحقيقاً في إسرائيل .وأشار نتنياهو
إلى عملية الضم باعتبارها أولوية خامسة أدنى [أهمية] من جميع
القضايا األخرى ،واصفاً إياها بأنها «تفضيل شخصي».
رابعاً ،قد تؤثر مداوالت «المحكمة الجنائية الدولية» في
حسابات الضم التي يقوم بها نتنياهو .وفي األسابيع المقبلة ،من
المتوقع أن يُصدر  3قضاة دوليين حكمهم بشأن إذا ما كانت
الم ّدعية العامة في «المحكمة» تتمتع بصالحية التحقيق مع
إسرائيل؛ وهو احتمال وصفه نتنياهو بأنه «تهديد استراتيجي».
فهل سيدفع به هذا األمر إلى تأجيل قرار الض ّم إلى حين صدور
حكم «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن مسألة الصالحية؟
خامساً ،عادة ما يكون نتنياهو حذرا ً لتجنب االشتباكات
المفاهيمية المباشرة مع رؤساء األمن ،الذين يفضلون نهجاً
عملياً تجاه سياسة ضم األراضي من أجل الحفاظ على العالقات
الوثيقة مع نظرائهم العرب في مجال األمن .وفي أوائل إبريل
الماضي ،أصدر أكثر من  200جنرال إسرائيلي متقاعد رسالة

مشتركة سلطت الضوء على العوامل العديدة التي يجب
على إسرائيل مراعاتها في اتخاذ قرارها ،بما في ذلك مستقبل
معاهدة السالم األردنية-اإلسرائيلية ،وخطر اندالع اضطرابات في
الضفة الغربية ،والتوقف المحتمل للتعاون األمني لـ «السلطة
الفلسطينية» مع إسرائيل ،وحتى االنهيار المحتمل لـ «السلطة
الفلسطينية» نفسها .وقد تعززت هذه المخاوف في م ق ال
رأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» مؤخرا ً بقلم عاموس
جلعاد ،وهو شخصية بارزة في مجال الدفاع ،خلص فيه إلى أن
عملية ض ّم األراضي توفر فوائد قليلة [وتقابلها] سلبيات كبيرة.
وفي الواقع ،عندما أجرى العاهل األردني الملك عبدالله الثاني
مقابلة مع صحيفة «دير شبيغل» مؤخرا ً ،أشار إلى أن أي خطوة
من هذا القبيل ستؤدي إلى «صراع واسع النطاق» مع ع ّمان،
مرددا ً التحذيرات السابقة لرئيس الوزراء األردني عمر الرزاز بأن
الضم اإلسرائيلي لألراضي س ُيج ّمد معاهدة السالم.
سادساً ،يدرك نتنياهو جيدا ً أن أوروبا ،أكبر شريك تجاري
إلسرائيل ،قد انتقدت الفكرة بشدة .ولكنه من غير الواضح إذا
ما كان «االتحاد األوروبي» سيكون قادرا ً على تحقيق اإلجماع
المطلوب لفرض عقوبات متعددة الجوانب عل ى إسرائيل إذا
أقدمت فعلياً على عملية الضم ،ألن بعض دول أوروبا الشرقية
العضوة في «االتحاد األوروبي» تميل إلى دعم تل أبيب في
معظم القضايا.
ومع ذلك ،فبالرغم من كل هذه العوامل ،فإن بعض المراقبين
يشيرون إلى أنه من المرجح أن تكون هذه هي الوالية األخيرة
لنتنياهو رئيساً للوزراء ،وأنه قد تعهد بتسليم السلطة إلى غانتس
في نوفمبر  2021وفقاً لشروط التناوب بينهما لرئاسة الوزراء.
لذلك ،قد يَعتقد أن المضي قدماً في عملية الضم ،عاجالً وليس
آجالً ،هي فرصته األخيرة لتحديد إرثه السياسي ،وخاصة إذا تم
استبدال الرئيس ترامب بفوز جو بايدن ،الذي يعارض الفكرة.
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شـؤون اقتصاديــة
الشركات اإلماراتية األكثر استعداد ًا للمستقبل الرقمي
تفوقت الشركات اإلماراتية على نظيراتها في الشرق األوسط
والعالم ،في مستويات الثقة بقدرتها على بناء القدرات الالزمة
للمستقبل الرقمي الذي سيشكل أحد االهتمامات الرئيسية في
مرحلة ما بعد «كوفيد ،»19-وفقاً الستطالع رأي أجرته مؤسسة
«بي دبليو سي» ،الذي كشف عن تفاؤل المديرين الماليين
بسرعة التعافي من آثار الجائحة في فترة تتراوح بين شهر وثالثة
أشهر ،ورغبة نحو  %25من الشركات في جعل العمل عن بُعد
خيارا ً دائماً.
وأفادت نتائج النسخة الثالثة من سلسلة استطالعات المؤسسة
نصف الشهرية آلراء المديرين الماليين أن الشركات اإلماراتية
األكثر تفاؤالً في قدرتها على التعافي السريع من الجائحة ،حيث
توقع  %27منهم أن يستغرق التعافي فترة تتراوح بين شهر و3
أشهر ،وهي أعلى من متوسط الشرق األوسط البالغ  ،%26فيما
توقع  %42منهم أن يستغرق التعافي من  3إلى  6أشهر ،وذهب
 %9لمستويات أكثر تفاؤالً بأن يحدث التعافي في أقل من شهر

من احتواء الجائحة .ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التحول الرقمي،
حيث ذكر  %47من المشاركين في االستطالع أن االستثمارات
التقنية التي ينفقونها ستحسن وضع شركاتهم ،ويتطلع  %52من
الشركات في اإلمارات إلى استخدام األتمتة لتعزيز سرعة ودقة
اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية سالسل التوريد.

تأثيرات إيجابية لالستثمارات الصينية في قطاع البناء بأبوظبي

قالت مجموعة «بزنس يير» البريطانية ،في تقريرها السنوي عن أبوظبي لعام  ،2020إن ثمة طرقاً شتى لإلبقاء على الطابع
اإليجابي لقطاع البناء في أبوظبي ،بعد أن باتت الطرق التقليدية لالستثمار العقاري ،أقل عطا ًء في الوقت الحالي .وأضاف
التقرير أن دوالً مثل كندا وأستراليا ،التي شهدت استثمارات عقارية بمئات الماليين من الدوالرات من الصينيين ،على مدى العقد
الماضي ،أخذت تشدد لوائح االستثمار األجنبي ،من أجل مواجهة األسعار المتصاعدة ،فيما فتحت اإلمارات باب تأشيرات الدخول
للصينيين ،وإصدار تأشيرات إقامة استثمارية لمدة  10سنوات ،ما يجعلها بديالً جذاباً لالستثمار .وأشار التقرير إلى وجود مجال
آخر من الفرص المفتوحة أمام شركات البناء ،من خالل االستثمارات المستمرة ،الذي تقوم به حكومة أبوظبي في كل من البنية
التحتية الرئيسية ،ومشاريع المباني العامة.

شي :الصين كانت ستستهدف نمو االقتصاد  %6لوال الوباء

نقلت تقارير في وسائل اإلعالم الرسمية الصينية عن الرئيس شي
جين بينغ قوله إن بالده كانت ستحدد هدف نمو االقتصاد السنوي
عند  %6لو لم تحدث جائحة كورونا المستجد .وأفادت وسائل اإلعالم
الرسمية أن شي قال لمجموعة نقاش برلمانية يوم الجمعة «لو لم
يحدث الوباء ،وفي ظل أوضاع عادية ،كان هدف الناتج المحلي
اإلجمالي سيتحدد عند نحو  .»%6وقال شي «إذا حددنا هدفاً
جامدا ً (للناتج المحلي اإلجمالي) ،فسينصب التركيز على تحفيز قوي
وتحقيق معدل النمو ،وهو ما ال يتفق مع هدفنا من التنمية االقتصادية واالجتماعية» .وأبدت الصين ترددا ً في إغراق اقتصادها باالئتمان
السهل خالل السنوات القليلة الماضية في خضم تباطؤ كؤود ،وذلك حتى قبل تفشي الفيروس ،تخوفاً من مخاطر الدين الناجمة عن
التحفيز الهائل .لكن الحكومة أعلنت في تقريرها مجموعة من اإلجراءات المالية التي تهدف إلى تعزيز االقتصاد تعادل نحو  %4.1من
الناتج المحلي اإلجمالي للصين ،وفقاً لحسابات لرويترز من واقع التحفيز المالي المعلن .وقال شي «بعد التفشي بعض األمور خرجت
من أيدينا ..والركود العالمي أمر مفروغ منه .مازال هناك الكثير من الضبابية بالنسبة إلى مدى وعمق تأثرنا به».
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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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إنفوغراف

خطط صينية اقتصادية لمواجهة
آثار كورونا
نجحت الصني ،التي سجلت فيها أول إصابة بفريوس كورونا ،يف احتواء هذا املرض عىل
أراضيها وفق ترصيح رئيس الحكومة يل يك تشيانغ يف افتتاح املجلس الوطني لنواب
الشعب الصيني ،يوم الجمعة املاضية .لكن تداعيات فريوس كورونا عىل اقتصادها
ستستمر وال يزال يتعذر توقعها.

آثار فيروس كورونا
االقتصادية على الصين
في كسر ألقدم تقاليد الحزب
الشيوعي ..لم تحدد بكين نسبة
النمو االقتصادي المرجوة لهذا
العام
للمرة األولى في التاريخ..
تراجع االقتصاد الصيني في
الربع األول من العام إلى

%6.8-

عجز الميزانية سيصل

%3.6

إلى
من الناتج المحلي
اإلجمالي هذا العام

طرح خطة استثمارية
هائلة

من أجل دعم االقتصاد
المتعثر قامت الصين بــ

قيمة الخطة

481

مليار يورو

مخصصة لالستثمار في البنى
التحتية «المستقبلية»
تسمح بشكل غير مباشر بدعم
االستهالك عبر نشر خدمة
الجيل الخامس

عجز الميزانية قد يصل إلى

%8

في حال كان
ً
سيئا للغاية
الوضع االقتصادي
الشركات الصينية تواجه
صعوبات في الحصول
على طلبيات للتصدير

إصدار سندات «كورونا بوندز»

هي قرض من الدولة لالستجابة إىل تفيش الوباء

قيمتها 256

مليار يورو

مخصصة بالكامل للسلطات املحلية لدعم الوظائف
سيُطلب من السلطات املحلية التقشف وإعطاء األولوية للوظائف
مصدر البيانات :فرانس 24
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